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             วิทยานิพนธนี้สําเร็จลงดวยดี ผูวิจัยขอนอมเศียรเกลาถวายไวเปนปฏิบัติบูชาแดองคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครย่ิงกวา เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู ผูต่ืน ผู
เบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความเจริญ เปนผูจําแนกธรรมส่ังสอนสัตวสําเร็จทุกกาลสมัยมาไดตราบเทาทุกวันน้ี  
             การศึกษาวิจัยนี้สําเร็จไดเน่ืองจากบุคคลหลายฝายที่ไดใหความชวยเหลือในครั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ประสิทธิ์ประสาทความรูการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
             กราบขอบพระคุณทานคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาบุญศรี าณวุฑโฒ, ผศ.ดร.และคณาจารยทุกทาน
ท่ีอบรมส่ังสอนใหความรูระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา 
            กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน โดยมีประธานกรรมการ พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.
ดร. และกรรมการมี พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. พระราชดิลก, ดร.  รศ. สุเชาวน พลอยชุม และรศ.ดร. สุวิญ  รักสัตย ซ่ึง
เปนผูทรงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพการวิจัยที่ไดใหคําแนะนํา และช้ีแจงการจัดทําวิทยานิพนธใหกระชับข้ึน 
และกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธนี้มี พระราชดิลก, ดร. อาจารยที่ปรึกษา รศ.   สุเชาวน  
พลอยชุม กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ และรศ.ดร. สุวิญ รักสัตย ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบขอบกพรองตางเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จไดดวยดี 
            กราบขอบพระคุณพระมหาสายรุง อินทาวุโธ, ดร. พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.และผศ.ดร.บุญรวม 
คําเมืองแสน ที่ไดใหความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือและคําแนะนําดานตาง ๆ  
            กราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาในการใหสัมภาษณ รวมถึงใหความรูและ
คําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่ง อันเปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธและนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
           ขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทานที่ไดใหความสะดวกดวยดีเสมอมา ตลอดจนเพ่ือนนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกทุกทาน  ที่คอยเปนกําลังใจใหเสมอมา 
           สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว และญาติมิตรทุกทานที่คอยหวงใยใหการสนับสนุน 
และเปนกําลังใจ อาจารยผูที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทั้งหลายแกผูวิจัย และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การศึกษาในครั้งน้ี 
           คุณูปการใด ๆ  ก็ตามท่ีจะพึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอบูชาคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย ผูมี
อุปการะคุณ ครอบครัวตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายทุก ๆ  ทาน ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดี
บารมีธรรมจงปกปกรักษา คุมครอง ผูมีพระคุณทุกทานไดสมหวังในส่ิงท่ีปรารถนา ไดมีปญญารูแจงสองทางใน
การดําเนินชีวิต ประสบความสุขในระดับที่ตองการ ถึงความสุขในระดับสูง คือ พระนิพพานดวยเทอญ 
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บทคัดยอ 

               วิทยานิพนธเร่ือง “การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพื่อ
ศึกษาทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา 
๓) เพื่อศึกษาสติปฏฐาน ๔ ในคําสอนของพระพุทธศาสนา ๔) เพื่อบูรณาการการบรรเทาทุกขตาม
แนวสติปฏฐาน ๔ ๕) เพื่อนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณา
การการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” 
               งานวิจัยนี้ไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสาร(Qualitative Research) และบูรณาการ
ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยภาคสนาม (Field work Research) คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ การคนควาขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา
เอกสารวิชาการ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และจัดทําบทสัมภาษณเพื่อการสัมภาษณเชิงลึก
ผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา ประกอบดวย นักวิชาการ ผูปฏิบัติสติปฏฐาน และครูผูสอนสติ
ปฏฐาน ท่ีมีความรูและผลงานทางวิชาการ และศึกษาพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๐ รูป/คน เม่ือไดผล
จากการสัมภาษณเชิงลึกแลว จึงนํามาวิเคราะห จัดจําแนก และดําเนินการ แลวนํามาใชในการจัดทํา
รูปแบบ (Model) สําหรับการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔  
 ผลการวิจัยพบวา 

ทุกขท่ีกลาวไวในพระพุทธศาสนาท่ีครอบคลุมทุกขท้ังปวง คือ ทุกขในไตรลักษณ ซ่ึง
รวมถึงส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต ซ่ึงลวนประกอบดวย ๓ ลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
เม่ือนําทุกขของชีวิตตามท่ีมีแสดงไวในพระสูตรตางๆมาจําแนกไดเปน ๓ ประเภทใหญๆ คือ ทุกข
กาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ ซ่ึงเม่ือประมวลเขาแลวก็ คือ ทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีขันธ ๕ อัน
ประกอบดวยรูปและนาม สาเหตุแหงทุกขเกิดจากอวิชชา  ตัณหา  และอุปาทาน  เพราะความไมรูวา
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แทจริงขันธ คือ กองทุกข  และสําคัญผิดคิดวาขันธนั้น คือ เรา  เปนเรา  ของเรา  จึงเขาไปยึดไว  
และทําตามกิเลสที่จรเขามา   เม่ือไมไดตามท่ีตองการก็เกิดเปนทุกข  หรือเปนทุกขเพราะกลัววาส่ิง
ท่ีเปนเรา  ของเราจะหลุดลอยไป    

การบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวๆไป สวนใหญเปนการบรรเทาที่ปลายเหตุ ไมไดเปนการ
แกทุกขท่ีรากเหงาของปญหาอันเกิดจากอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน อีกท้ังแนวทางในการบรรเทา
ทุกขเพื่อนําไปใชกับกัลยาณชนท่ัวๆไป ไมไดคํานึงถึงพื้นเพจริตนิสัยและระดับจริตของแตละคน 
ดังนั้นจึงสามารถบรรเทาทุกขไดสําหรับบางคน บางเร่ือง และไดช่ัวคราว ทุกขจึงกลับมาอีก 
วนเวียนเปนวัฏจักร  ในพระพุทธศาสนาไดใหแนวทางการบรรเทาทุกข คือ มรรคในอริยสัจอันเปน
ทางในการดับทุกข ซ่ึงสามารถสังเคราะหไวในไตรสิกขา อันประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา แตใน
การปฏิบัติไตรสิกขาจําเปนตองมีสติคอยควบคุมกายและใจ และการท่ีจะมีสติใหดํารงอยูไดนั้น
จําเปน ตองมีท่ีต้ังแหงสติ หลักธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงสติ คือ สติปฏฐาน ดังนั้นสติปฏฐานจึง
เปรียบเสมือนภาคปฏิบัติของไตรสิกขา  

สติปฏฐาน คือ ธรรมเปนท่ีต้ังแหงสติ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสวาเปนเอกายนมรรคหรือทางสาย
เดียวท่ีมีเปาหมายสําคัญ ๗ ประการ คือ เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ 
เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม  และทําใหแจงนิพพาน นอกจากนั้นสติปฏฐานยังเปน
ธรรมท่ีมีกระบวนการแกทุกขท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปท่ีขันธ ๕ โดยเม่ือปฏิบัติแลวจะสามารถกําจัด
รากหงาของทุกขอันประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน อันเกิดข้ึนท่ีขันธ ๕ ได  และยังมี
แนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับทุกขและจริตนิสัยของผูปฏิบัติอีกดวย  สติปฏฐานแบงเปน ๔ 
ประเภท คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ในการปฏิบัติเลือกประเภทใดก็ไดจะไดผลเหมือนกัน โดยใช
หลักอนุปสสนา คือ พิจารณาตามดู ตามรู เพื่อใหเห็นความจริงของขันธหรือของรูปและนามวามี
ความไมเท่ียง แปรปรวน เปนทุกข ไมมีตัวตนท่ีแทจริง มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา เม่ือ
เห็นความจริงหรือเกิดวิชชาดังนี้ ตัณหายอมดับไป ทําใหคลายความยึดม่ันในขันธลงได โดยมี
เคร่ืองมือหรืออุปการธรรมท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอย
กําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติ  

การบูรณาการการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อการบรรเทาทุกข โดยมีแนวทางการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับทุกขแตละชนิดท่ีเกิดข้ึน เพราะเม่ือเกิดทุกขข้ึน การเลือกประเภทสติปฏฐานใหเหมาะ
กับจริตผูปฏิบัติและประเภทของทุกขท่ีเกิดข้ึนจะทําใหเร่ิมปฏิบัติไดงายมีความตอเนื่องและกาวหนา
ไดอยางรวดเร็ว แนวทางในการเลือกประเภท คือ การพิจารณาจากทุกขวาเกิดข้ึนท่ีใด เพราะขณะท่ี
เกิดทุกขข้ึนนั้น จิตจะมุงจดจออยูท่ีนั่น ดังนั้นเม่ือเกิดทุกข สติพิจารณา กําหนดรู  ในทุกขวาเกิดข้ึน
ท่ีกาย หรือใจ หรือเกิดท้ังกายและใจ แลวพิจารณาตามดู ตามรูในสวนนั้น ดังนี้ ๑) เม่ือเกิดทุกขกาย



ค 
 
จากสภาวธรรมใหเลือกพิจารณากาย ๒) เม่ือเกิดทุกขกายจากความเจ็บปวย ใหเลือกพิจารณาเวทนา 
๓) เม่ือเกิดทุกขใจใหพิจารณาจิต ๔) เม่ือเกิดทุกขท้ังกายและใจใหพิจารณาธรรม และไมวาจะเลือก
ประเภทใดในการปฏิบัติตองประกอบดวยอุปการธรรมทั้ง ๔ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ สติ และ
ความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึน จึงจะเปนการปฏิบัติ สติปฏฐานท่ีสมบูรณ ซ่ึงผลของการ
ปฏิบัติ คือ บรรเทาทุกขในเบ้ืองตน และดับทุกขในเบ้ืองปลาย ผลของการบูรณาการ จะชวยเติมเต็ม
ขอบกพรองในการบรรเทาทุกขของศาสตรท่ัวๆไปใหสมบูรณยิ่งข้ึน แกไขสาเหตุแหงทุกขท่ี
รากเหงาของปญหา และยังมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับทุกขและจริตนิสัยของผูปฏิบัติ       

องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย คือ รูปแบบการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔          
“CBSMB - EAMI Model” ในการบรรเทาทุกขนั้นปฏิบัติระดับไหนก็สามารถบรรเทาไดในระดับ
นั้น โดยระดับของการปฏิบัติ ข้ึนอยูกับความตอเนื่องและจริงจัง ถาปฏิบัติอยางตอเนื่องและถูกตอง
จะบรรเทาไดมาก แตถาปฏิบัตินอยก็จะบรรเทานอย และทุกขจะกลับมาอีก วนเวียนเปนวัฏจักร 
จนกระท่ังดับทุกขไดส้ินเชิง หรือนิพพาน 
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ABSTRACT 

              The objectives of the research entitled “Suffering Relief according to Four Foundations 
of Mindfulness” were as follows: 1) to study the suffering in Buddhist teaching,2) to study the 
suffering relief in Buddhist teaching,3) to study the Four Foundations of Mindfulness in Buddhist 
teaching,4) to integrate the suffering relief according to Four Foundations of Mindfulness, and 5) 
to propose a new knowledge on the pattern of Suffering Relief according to Four Foundations of 
Mindfulness. 
             This study was based on the qualitative research method and then integrated with the 
field work research; in-depth interview.The data were collected from the Tipitaka scriptures, 
documentaries, academic works, research works and then composed into the form of an in-depth 
interview.  Ten academics, meditation practitioners and meditation instructors, and Buddhist 
experts were used for the interview. The results of the interview were analyzed, classified, 
grouped and presented in a descriptive method as a new model for integrated suffering relief 
according to Four Foundations of Mindfulness. 
           The results of this research were found as follows:- 
           Sufferings mentioned in Buddhist teaching that can cover all sufferings are those in the 
Three Common Characteristics.The suffering in the Three Common Characteristics covers living 
and non-living being and things, and it attributes in 3 kinds of characteristics; impermanent, 
subject to stress and not-self. All sufferings can be grouped into three kinds as follows:- body 
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suffering , mental suffering, and body and mental suffering. All sufferings are based on the Five 
Aggregates, which consist of body and mind. Due to lack of knowledge, one ignores that all 
aggregates are part of suffering and misleads that they belong to oneself. So one attaches and 
follows the craving for the benefit of aggregate. If one’s desire is not fulfilled, one will be 
suffered from disappointment or from fear that one’s belonging will be disappeared. 

The ways to relieve suffering according to general sciences are to alleviate from the end 
result of sufferings instead of from the deep root-problems of sufferings, which are ignorance, 
craving and clinging. In addition, these methods are normal practices in general, not focus on 
individual characteristics, behaviors and levels of characters. So these ways are practical for 
someone, some matters and some occasions. Then suffering will repeat itself again and again. 
Buddhist teaching has the way to relieve suffering according to the Noble Path. This path 
synthesizes the Threefold Training, training in higher morality, higher mentality, and higher 
wisdom. In practice, one should have mindfulness to control body and mind. To set up the 
mindfulness, one should have the base for mindfulness. The Four Foundations of Mindfulness is 
the way to set up of mindfulness. Therefore, the Four Foundations of Mindfulness is the practical 
way for the Threefold Training. 

The Four Foundations of Mindfulness is the establishing of mindfulness. The Buddha 
mentioned its importance that this is the only way for the purification of beings, overcoming 
sorrow, extinguishing suffering, walking on the path of truth, and realizing Nibbana. Again, the 
practice of the Four Foundations of Mindfulness can relieve suffering based on the Five 
Aggregates. This method can relieve the deep root-problem of suffering, which are ignorance, 
craving and clinging.  The Four Foundations of Mindfulness consist of body, feeling, mind and 
mind-objects. To practice, one should contemplate body and mind to explore the truth about 
oneself that both body and mind are impermanent, subject to stress and conflict and not-self. They 
only arise and pass away by the law of nature. Understanding the truth will remove the delusions 
one has about oneself and detach the ignorance, craving and clinging. In practice, they should 
have 4 supporting principles; effort, awareness, mindfulness and indifference (neither pleasurable 
nor painful feeling). 

This research integrates the relief of suffering according to the Four Foundations of 
Mindfulness. When suffering arises, to choose a suitable main group of the Four Foundations of 
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Mindfulness in use will keep the practitioners in tracks of practice easily and continuously and 
lead to the advance level. How to choose the group of the Four Foundations of Mindfulness in 
practice, when suffering occurs, one should find out what kind of suffering and whereabouts one 
has at that moment. This process can be observed when suffering occurs; one’s mind will 
concentrate at the suffered part. So mindfulness will perceive and understand that suffering is 
taken place at the body, mental or both body and mental. Mindfulness will be contemplated on 
that part as follow:- 1) when one is facing body suffering, one should contemplate on body, 2) 
when one is facing sickness suffering, one should contemplate on feeling, 3) when one is facing 
mental suffering, one should contemplate on mind, 4) when one is facing body and mental 
suffering, one should contemplate on mind-objects. In addition, practitioners should have 4 
supporting principles in practice as follows; effort, awareness, mindfulness and indifference. As a 
result, one will relieve suffering at the fundamental level and cease suffering at the end. The 
results of integration are to fulfill general science methods and solve the deep root problems.  

A new knowledge gained from the research on the pattern of Suffering Relief according 

to Four Foundations of Mindfulness was called “CBSMB - EAMI Model”. The level of suffering 

relief depends on the level of practice. When one continuously and earnestly practices, one will 

speedy undergo suffering. However, suffering will be eradicated temporarily and can occur again 

and again in the wheel of life until the cessation of suffering or the attainment of Nibbana is 

achieved. 
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สารบัญ 
 

  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ง 
กิตติกรรมประกาศ ช 
สารบัญคํายอ ซ 
สารบัญ ญ 
สารบัญตาราง ณ 
สารบัญภาพ ด 

   

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา ๑ 
 ๑.๒  ปญหาการวิจัย ๑๐ 

 ๑.๓  วัตถุประสงคของการวิจัย ๑๐ 
 ๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย ๑๑ 
 ๑.๕  วิธีดําเนินการวิจัย ๑๒ 
 ๑.๖  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๑๔ 
 ๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๒๓ 
 ๑.๘  สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ๒๔ 
 ๑.๙  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ๒๕ 
   

บทท่ี ๒   ทุกขและการบรรเทาทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนา ๒๗ 
 ๒.๑ ความหมายของทุกข ๒๗ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของทุกขทางในทรรศนะทางวิชาการ ๒๘ 
  ๒.๑.๒ ความหมายของทุกขในคัมภรีพระพุทธศาสนา   ๒๘ 
 ๒.๒ ความสําคัญของการศึกษาเร่ืองทุกข ๓๐ 
 ๒.๓ ประเภทของทุกข ๓๐ 
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  ๒.๓.๑ ชุดท่ี ๑ ทุกขตา ๓ หรือทุกข ๓ ๓๑ 
  ๒.๓.๒ ชุดท่ี ๒  ทุกข ๑๐ ๓๒ 
  ๒.๓.๓ ชุดท่ี ๓  ทุกข ๑๒ ๓๕ 
  ๒.๓.๔ ชุดท่ี ๔ ทุกข ๒ ๓๙ 
 ๒.๔ สาเหตุแหงทุกข ๓๙ 
  ๒.๔.๑ สาเหตุแหงทุกขจากปจจัยภายนอก   ๔๐ 
  ๒.๔.๒ สาเหตุแหงทุกขจากปจจัยภายใน ๔๒ 
  ๒.๔.๓ สาเหตุแหงทุกขจากกฎธรรมชาตใินไตรลักษณ ๔๓ 
 ๒.๕ ทุกขในไตรลักษณ ๔๓ 
  ๒.๕.๑ ลักษณะของทุกขในไตรลักษณ ๔๕ 
  ๒.๕.๒ การจําแนกทุกขในไตรลักษณ ๔๖ 
  ๒.๕.๓ สภาพท่ีปดบังทุกขในไตรลักษณ ๔๗ 
 ๒.๖ ทุกขในอริยสัจ ๔๘ 
  ๒.๖.๑ ลักษณะทุกขในอริยสัจ ๔๘ 
  ๒.๖.๒ การจําแนกทุกขในอริยสัจ ๔๙ 
  ๒.๖.๓ เหตุปจจัยใหเกิดทุกขในปฏิจจสมุปบาท ๖๐ 
  ๒.๖.๔ การนํากระบวนการในปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายหลักอริยสัจ ๔   ๖๑ 
  ๒.๖.๕ ลักษณะเหตุปจจัยของทุกขในปฏิจจสมุปบาท ๖๑ 
  ๒.๖.๖ วงจรแหงการเกิดทุกขในปฎจิจสมุปบาทแบบภวจักร   ๖๓ 
 ๒.๗ ทุกขในทุกขเวทนา   ๖๕ 

  ๒.๗.๑ ลักษณะของทุกขเวทนา ๖๗ 
  ๒.๗.๒ การจําแนกทุกขในทุกขเวทนา ๖๘ 
  ๒.๗.๓ เวทนาขันธขนัธท่ีเสวยอารมณสุขหรือทุกข   ๗๐ 
 ๒.๘ การเปรียบเทียบระหวางทุกขในไตรลักษณ  ทุกขในอริยสัจ  และทุกขใน

ทุกขเวทนา 
 

๗๑ 
 ๒.๙ การบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป ๗๔ 
  ๒.๙.๑ การบรรเทาทุกขทางกาย   ๗๖ 
  ๒.๙.๒ การบรรเทาทุกขทางใจ ๘๐ 
  ๒.๙.๓ การบรรเทาทุกขท้ังท่ีเกิดขึน้ท้ังกายและทางใจ   ๘๑ 
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 ๒.๑๐ การบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา ๘๓ 
  ๒.๑๐.๑ การบรรเทาทุกขทางกาย   ๘๕ 
  ๒.๑๐.๒ การบรรเทาทุกขทางใจ ๘๙ 
  ๒.๑๐.๓ การบรรเทาทุกขท้ังกายและใจ   ๙๑ 
 ๒.๑๑ การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไปและใน

พระพุทธศาสนา 
 

๑๐๔ 
  ๒.๑๑.๑ การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการบรรเทาทุกขในศาสตร

ท่ัวไป   
 

๑๐๔ 
  ๒.๑๑.๒ การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียการบรรเทาทุกขในพระพุทธ -

ศาสนา 
 

๑๐๖ 
 ๒.๑๒ ผลท่ีไดรับจากการบรรเทาทุกข ๑๐๗ 
 ๒.๑๓ สรุปทุกขและการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา ๑๐๘ 
   

บทท่ี ๓ สติปฏฐานในพระพุทธศาสนา ๑๑๐ 
 ๓.๑ ความเปนมาของสตปิฏฐาน ๑๑๐ 
 ๓.๒ ความหมายของสตปิฏฐาน ๑๑๑ 
  ๓.๒.๑ ความหมายของสต ิ ๑๑๑ 
  ๓.๒.๒ ความหมายของสตปิฏฐานในคัมภีรพระพทุธศาสนา  ๑๑๒ 
  ๓.๒.๓ ความหมายของสตปิฏฐานทางวิชาการ ๑๑๓ 
  ๓.๒.๔ ความหมายของสติท่ีเปนสตปิฏฐาน ๑๑๔ 
 ๓.๓ ประเภทของสติปฏฐาน ๑๑๖ 
  ๓.๓.๑ กายานปุสสนาสติปฏฐาน ๑๑๗ 
  ๓.๓.๒ เวทนานุปสสนาสตปิฏฐาน ๑๑๗ 
  ๓.๓.๓ จิตตานปุสสนาสติปฏฐาน ๑๑๙ 
  ๓.๓.๔ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ๑๒๑ 
  ๓.๓.๕ การเปรียบเทียบสติปฏฐานกับขันธ ๕ ๑๒๒ 
 ๓.๔ ความสําคัญของสตปิฏฐาน ๑๒๕ 
  ๓.๔.๑ สติปฎฐานเปนเอกยมรรคเพื่อเปาหมาย ๗ ขอ ๑๒๕ 
  ๓.๔.๒ การนําสตปิฏฐาน ๔ เปนแนวในการปฏบัิติกรรมฐาน  เร่ิมจาก  
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โลกิยะมรรคและเปนบาทฐานเพื่อเขาสูโลกุตรมรรค   ๑๒๖ 
  ๓.๔.๓ สติปฏฐาน เปนขอธรรมในมรรคขอท่ี ๗ เปนขอธรรมแรกใน

โพชฌงค  คือ สติสัมโพชฌงค  และเปนองคธรรมขอแรกในโพธิ
ปกขิยธรรม ๓๗   

 
 

๑๒๗ 
  ๓.๔.๔ สติปฏฐานเปนเหตุในหนึง่ปจจัยของวิชชาและวิมุตต ิ ๑๒๙ 
 ๓.๕ การจัดประเภทของสตปิฏฐานตามลักษณะบุคคลแตละประเภท ๑๓๐ 
  ๓.๕.๑ นัยท่ี ๑ การแบงสตปิฏฐานใหเหมาะกับจริตนิสัยผูปฏิบัต ิ  ๑๓๓ 
  ๓.๕.๒ นัยท่ี ๒  การแบงสตปิฏฐานใหเหมาะกับระดับผูเจริญกรรมฐาน    ๑๓๔ 
  ๓.๕.๓ นัยท่ี ๓  การแบงสตปิฏฐานตามวิปลาส  หรือความเห็นหรือ

ความรูท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง        
 

๑๓๖ 
 ๓.๖ แนวทางปฏิบัติสตปิฏฐาน  ๑๔๑ 
 ๓.๗ วิธีการปฏิบัตสิติปฏฐาน ๑๔๘ 
  ๓.๗.๑ วิธีการปฏิบัตกิายานปุสสนาสติปฏฐาน ๑๖๖ 
  ๓.๗.๒ วิธีการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ๑๘๓ 
  ๓.๗.๓ วิธีการปฏิบัตจิิตตานปุสสนาสติปฏฐาน ๑๘๗ 
  ๓.๗.๔ วิธีการปฏิบัตธัิมมานุปสสนาสติปฏฐาน ๑๙๒ 
  ๓.๗.๕ แนวการปฏิบัติท่ีกลาวถึงในพระสูตรตางๆ ๒๑๐ 
  ๓.๗.๖ สรุปแนวทางการปฏิบัติและลําดับขั้นตอนในสตปิฏฐานท้ัง ๔ ๒๑๒ 
  ๓.๗.๗ ระดับของบุคคลในการปฏิบัติในสติปฏฐาน ๒๑๔ 
 ๓.๘ ธรรมท่ีสงเสริมในการปฏิบัติสตปิฏฐาน ๒๑๗ 
 ๓.๙ ธรรมท่ีขัดขวางในการปฏิบัติสตปิฏฐาน ๒๒๑ 
 ๓.๑๐ ผลของการปฏิบัติสตปิฏฐาน ๒๒๓ 
  ๓.๑๐.๑ การปฏิบัติสตปิฏฐาน ละสาเหตุแหงทุกขได ๒๒๓ 
  ๓.๑๐.๒ การปฏิบัติสตปิฏฐานสามารถกําจัดนิวรณ ๕ ได ๒๒๕ 
  ๓.๑๐.๓ การปฏิบัติสตปิฏฐานทําใหบรรลุอภิญญา   ๒๒๕ 
  ๓.๑๐.๔ ผลจากการปฏบัิติสตปิฏฐานสามารถดับทุกขกายและใจและนํา

คุณวิเศษ ๓ อยางมาให 
 

๒๒๖ 
  ๓.๑๐.๕ คุณลักษณะพิเศษจากการปฏบัิติสตปิฏฐาน  ๒๒๗ 
  ๓.๑๐.๖ ผลของการท่ีสติตามทันในขณะปจจุบันยอมไมเกิดทุกข ๒๒๗ 
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  ๓.๑๐.๗   ผลอ่ืนๆจากการปฏิบัตสิตปิฏฐาน ๒๒๘ 
 ๓.๑๑ สรุปสตปิฏฐานในพระพุทธศาสนา ๒๒๙ 
     

บทท่ี ๔ บูรณาการการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ ๒๓๓ 
 ๔.๑ การบูรณาการสติปฏฐานเพือ่แกสาเหตุแหงทุกข ๒๔๐ 
 ๔.๒ การบูรณาการสติปฏฐานเพือ่บรรเทาทุกข ๒๔๗ 
  ๔.๒.๑   การบูรณาการสติปฏฐานแตละประเภทเพื่อนําไปบรรเทาทุกข ๒๔๘ 
  ๔.๒.๒ การบูรณาการสติปฏฐานเพือ่บรรเทาทุกขกาย ๒๕๕ 
  ๔.๒.๓ การบูรณาการสติปฏฐานเพือ่บรรเทาทุกขใจ ๒๖๘ 
  ๔.๒.๔  การบูรณาการสติปฏฐานเพือ่บรรเทาทุกขกายและใจ ๒๗๕ 
 ๔.๓ บทสรุป ๒๘๔ 
     

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๒๘๙
 ๕.๑   สรุปผลการวจัิย ๒๙๑
 ๕.๒  องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย ๓๐๒
  ๕.๒.๑  รูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากสภาวทุกขตามแนวสตปิฏฐาน ๓๐๓
  ๕.๒.๒ รูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยตามแนวสติปฏ

ฐาน ๓๐๔
  ๕.๒.๓ รูปแบบการบรรเทาทุกขใจตามแนวสติปฏฐาน ๓๐๕
  ๕.๒.๔ รูปแบบการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจตามแนวสตปิฏฐาน ๓๐๗
  ๕.๒.๕ สรุปรูปแบบการปฏิบัติสตปิฏฐานเพื่อบรรเทาทุกขท้ังปวง        ๓๐๘ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๓๑๑ 
  ๕.๓.๑  ขอเสนอแนะในการปฏิบัต ิ ๓๑๑ 
  ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย     ๓๑๑ 

บรรณานุกรม ๓๑๓ 

บุคคลานุกรม  ๓๒๑ 

 
 



ฒ 
 

 

ภาคผนวก ๓๒๕
 ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ ๓๒๖ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบ

สัมภาษณ 
 

๓๒๘ 
 ภาคผนวก ค รายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณเชงิลึก ๓๓๒ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขออนญุาตสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคณุวุฒ ิ ๓๓๕ 
 ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูลจากผูทรงคุณวุฒ ิ ๓๔๖ 
 ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒ ิ ๓๕๐ 
    

ประวัติผูวิจัย ๓๕๖
 
 



 

ซ 

สารบัญคํายอ 

 ผูวิจัยใช  พระไตรปฏกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง ๒๕๑๔ อรรถกถา
แปล ๙๑ เลมของมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕ และคัมภีรวิสุทธิมรรค ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย 
(อาจ อาสภมหาเถร) ๒๕๔๖ในการอางอิง  โดยใหชื่อยอของคัมภีรพระไตรปฎกในเชิงอรรถของ
งานวิจัยซึ่งมีคํายอและคําเต็มเรียงตามลําดับคัมภีร ดังตอไปน้ี 

 คํายอ   คําเต็ม  

พระวินัยปฎก 

 วิ.ม.  วินยปฏก มหาวคฺค 

 วิ.จู  วินยปฏก จูฬวคฺค 

พระสุตตันตปฎก 

ที.ม.  สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค  
ที.ปา.  สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ม.มู.  สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก  

ม.อุ.  สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก  

สํ.ส.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค  

สํ.นิ.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค  

สํ.ข.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวคฺค  

ส.ํสฬ.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค  

สํ.ม.  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค  

องฺ.เอก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิบาต  

องฺ.ทุก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต  

องฺ.ติกฺ.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต  

องฺ.ฉกฺก. สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต  

องฺ.อฏก สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏ กนิปาต 

องฺ.นวก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต  

องฺ.ทสก. สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต  
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องฺ.สตฺตก. สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต  

ขุ.ธ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท  

ขุ.อิติ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก  

ขุ.ส.ุ  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต  

ขุ.ม.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส  

พระอภิธรรมปฎก 

 อภิ.สงฺ  อภิธมฺม ปฏก ธมฺมสงฺคณี  

 อภิ.วิ.  อภิธมฺม ปฏก วิภงฺค  

พระอรรถกถา 

 ท.ีม.อ.  สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺคฏกถา 

ม.มู.อ  สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกฏกถา 

ม.มู.อ  สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกฏกถา 

สํ.ม.อ  สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคฏกถา 

ขุ.ธ.อ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏกถา 

อภิ.วิ.อ.  อภิธมฺมปฏก วิภงฺคฏกถา 
ปกรณวิเสส   

วิสุทฺธ.ิฏีกา วิสุทฺธิมคฺคปกรณ  

 

สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของคัมภีรใช ๒ แบบ ดังน้ี 

 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เลม/ขอ/หนา ใชอางอิงพระไตรปฎก เชน  สํ.สฬา. ๑๘/๕๑๐/๒๙๔.  

หมายถึงสุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค เลมที ่๑๘ ขอที่ ๕๑๐ หนาที ่๒๙๔ เปนตน   
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เลม/หนา ใชอางอิงพระอรรถกถาและคัมภีร หรือปกรณวิเสสอ่ืน ๆ เชน
ตัวเลขที่อยูหลังชื่อยอของพระอรรถกถาน้ันตามดวย  อ. มีเลข ๒ ตอนแลวจึงตามดวยเลม /หนา เชน 

ม.ม.ูอ. ๑๗/๕๒๗ หมายถึง อรรถกถามชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก เลมที่ ๑๗ หนา ๕๒๗ เปนตน  

หรือในคัมภีรอ่ืน ๆ เชน วิสุทฺธ.ิ ๓/๒๔๖ หมายถึง วิสุทฺธิมคฺคปกรณ ภาคที ่๓ หนาที ่๒๔๖ เปนตน 

 

 



ณ 
 

สารบัญตาราง 
 

  หนา 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงปญหาดานสังคม  ส่ิงแวดลอม  และดานจิตใจ ๓ 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงการจัดอันดับประเทศท่ีมีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross 

National Happiness) ในป ๒๕๔๙ 
 

๔ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงการจัดอันดับประเทศตามผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic  Product) เปน U.S. dollars (Billions) เปรียบเทียบป ๒๕๔๙ 
 

๕ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงการจัดอันดับประเทศท่ีมีความสุข โดย  World Happiness Report 

ในป ๒๕๕๖ 
 
๖ 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงการจัดอันดับประเทศตามผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic  Product) เปน U.S. dollars (Billions) เปรียบเทียบป ๒๕๕๔- 
๒๕๕๖ 

 
 

๗ 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงกระบวนการรับรูเวทนาเม่ือเกิดผัสสะระหวางอายตนะภายในและ

ภายนอก 
 

๖๙ 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการเปรียบเทียบลักษณะระหวางทุกขในไตรลักษณ ทุกขในอริยสัจและ

กุกขเวทนา 
 

๗๒ 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสรุปธรรม ๔ ประเภทท่ีควรปฏิบัติในอริยสัจ ๔   ๙๙ 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการปฏบัิติสตปิฏฐานเพื่อรูจักขันธเปรียบเทียบกับไตรสิกขาและ

ผลลัพธ 
 

๑๐๓ 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไป   ๑๐๕ 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการบรรเทาทุกขในพระพุทธศาสนา ๑๐๖ 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงรายละเอียดวิธีการปฏบัิติสตปิฏฐานโดยเปรียบเทียบกับการพิจารณา

ในขันธ 
 

๑๒๔ 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงสรุปการจัดประเภทของสตปิฏฐานตามจริตท่ีปรากฏอยูในอรรถกถา ๑๔๐ 
ตารางท่ี ๓.๓ แสดงธรรมเพือ่ละนิวรณ แตละประเภทที่กลาวไวในอรรถกถาท้ัง ๖ 

ประการ 
 

๑๙๗ 
ตารางท่ี ๓.๔ แสดงองคธรรมเพื่อการสงเสริมโพชฌงค ๗ ๒๐๕ 

 



ด 

 

สารบัญภาพ 

 

  หนา 

ภาพท่ี ๑.๑ แสดงการเปรียบเทียบผูปวยดานสุกขภาพจิตในประเทศไทย ๓ 

ภาพท่ี ๑.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๒๔ 

ภาพท่ี ๒.๑ แสดงทุกขตา ๓ ๓๑ 

ภาพท่ี ๒.๒ แสดงทุกข ๑๐ เกิดจากกฏไตรลักษณ ๓๕ 

ภาพท่ี ๒.๓ แสดงทุกข ๑๒ ในอริยสัจ ๓๙ 

ภาพท่ี ๒.๔ แสดงลักษณะของไตรลักษณ ๔๖ 

ภาพท่ี ๒.๕ แสดงลักษณะของอริยสัจ ๔๙ 

ภาพท่ี ๒.๖ แสดงสมุทัย(สาเหตุแหงทุกขในอริยสัจ ๔ ๕๔ 

ภาพท่ี ๒.๗ แสดงวงจรปฏิจจสมุปบาทเชื่อมโยงในวัฏฏะ ๓ ๖๔ 

ภาพท่ี ๒.๘ แสดงการจําแนกทุกขเวทนาจากขันธ ๕  ๗๐ 

ภาพท่ี ๒.๙ แสดงข้ันตอนการละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ ๗๓ 

ภาพท่ี ๒.๑๐ แสดงการสรุปกระบวนการท้ังปวงในทุกขขันธ ๗๓ 

ภาพท่ี ๒.๑๑ แสดงการจัดประเภททุกขท้ัง ๑๐ ๗๖ 

ภาพท่ี ๒.๑๒ แสดงลําดับการหลุดพนในวิมุตติ ๕ ๘๕ 

ภาพท่ี ๒.๑๓ แสดงวัฏฏะ ๓  อันกอใหเกิดวิปาก ๙๑ 

ภาพท่ี ๒.๑๔ แสดงแผนผังของสหคตทุกข ๙๓ 

ภาพท่ี ๒.๑๕ แสดงการปฏิบัติไตรสิกขานําไปสูเสนทางแหงอริยมรรค ๑๐๔ 

ภาพท่ี ๒.๑๖         แสดงสรุปภาพทุกขในขันธและกระแสธรรมในสติปฏฐาน ๔ เปรียบเทียบ

กับขันธ 

 

๑๐๙ 

ภาพท่ี ๓.๑ แสดงสติปฏฐานเปนเอกายมรรคเพื่อเปาหมาย ๗ ประการ ๑๒๕ 

ภาพท่ี ๓.๒ แสดงลําดับข้ันในการปฏิบัติกรรมฐาน ๑๒๖ 

ภาพท่ี ๓.๓ แสดงเสนทางโพธิปกขิยธรรม ๓๗ สูนิพพาน ๑๒๘ 

ภาพท่ี ๓.๔ แสดงปจจัยแหงความสมบูรณของวิชชาและวิมุตติในอวิชชาสูตร ๑๒๙ 

ภาพท่ี ๓.๕ แสดงสรุปความสําคัญของสติปฏฐาน ๑๓๐ 

ภาพท่ี ๓.๖ แสดงการจัดประเภทสติปฏฐาน ๔ ท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีแบงตามจริต

นิสัยและระดับ เปน ๘ ระดับ 

 

๑๓๖ 



ต 

 

 

ภาพท่ี ๓.๗ แสดงการจัดประเภทสติปฏฐาน ๔ ตามพื้นฐานและระดับวิปลาส  ๑๓๗ 

ภาพท่ี ๓.๘ เปรียบเทียบการปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ กับประตูเมืองท้ัง ๔ ทิศ ๑๓๙ 

ภาพท่ี ๓.๙ แสดงผลการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ ท่ีปรากฏในอรรถกถาสติปฏฐานสูตร ๑๓๙ 

ภาพท่ี ๓.๑๐ แสดงการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่ออบรมจิตใหเกิดความสงบเปนสมถสมาธิ ๑๔๓ 

ภาพท่ี ๓.๑๑ การปฏิบัติสติปฏฐานเพื่ออบรมจิตใหเกิดความรูแจง(ปญญา)เปนวิปสสนา

สมาธิ 

 

๑๔๕ 

ภาพท่ี ๓.๑๒ แสดงสรุปลําดับข้ันในการปฏิบัติสติปฏฐานตั้งแตสมถสมาธิ  อนิมิตตสมาธิ  

และวิปสสนาสมาธ ิ

 

๑๔๗ 

ภาพท่ี ๓.๑๓ แสดงหลักการ ๓ ประการในการพิจารณากาย  เวทนา  จิต  ธรรม ๑๕๖ 

ภาพท่ี ๓.๑๔ แสดงวิธีการปฏิบัติสติปฏฐาน ๑๕๗ 

ภาพท่ี ๓.๑๕ แสดงอุปการธรรมท้ัง ๔ ในการปฏิบัติสติปฏฐาน           ๑๖๖ 

ภาพท่ี ๓.๑๖ แสดงการจําแนกสัมปชัญญะเปน ๔ ประเภท ๑๗๖ 

ภาพท่ี ๓.๑๗ แสดงอนุปสสนาของการพิจารณากายดวยสติและสัมปชัญญะตามลําดับ  ๑๘๒ 

ภาพท่ี ๓.๑๘ แสดงลําดับการเกิดของนามธรรมในขันธโดยอาศัยรูปธรรมรูในนามธรรม ๑๙๘ 

ภาพท่ี ๓.๑๙ แสดงธรรมท่ีสงเสริมในการปฏิบัติสติปฏฐาน ๒๒๑ 

ภาพท่ี ๓.๒๐ แสดงธรรมท่ีขัดขวางในการปฏิบัติสติปฏฐาน ๒๒๓ 

ภาพท่ี ๓.๒๑ แสดงผลของการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ ๒๒๙ 

ภาพท่ี ๓.๒๒ สรุปภาพการปฏิบัติสติปฏฐาน ๒๓๒ 

ภาพท่ี ๔.๑ แสดงสาเหตุแหงทุกขอันกอใหเกิดทุกขกาย  ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ ๒๔๑ 

ภาพท่ี ๔.๒ แสดงผลการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อแกสาเหตุแหงทุกข ๒๔๗ 

ภาพท่ี ๔.๓ แสดงความสัมพันธระหวางจริต ตัณหาและทิฏฐิ และความทุกขแตละ

ประเภท 

 

๒๕๑ 

ภาพท่ี ๔.๔ แสดงแนวทางการเลือกประเภทสติปฏฐาน ๒๕๕ 

ภาพท่ี ๔.๕ แสดงผลการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานเพื่อการบรรเทาสภาวทุกข ๒๖๐ 

ภาพท่ี ๔.๖ แสดงผลการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานเพื่อการบรรเทาพยาธิทุกข ๒๖๘ 

ภาพท่ี ๔.๗ แสดงผลการปฏิบัติจิตตาานุปสสนาสติปฏฐานเพื่อการบรรเทาปกิณณกทุกข ๒๗๕ 

ภาพท่ี ๔.๘ แสดงผลการปฏิบัติธัมมานุปสสนาสติปฏฐานเพื่อการบรรเทาสหคตทุกข ๒๘๓ 

ภาพท่ี ๔.๙ แสดงความเชื่อมโยงระหวางขันธ สติปฏฐาน จริต และทุกขเวทนา ๒๘๖ 

ภาพท่ี ๔.๑๐ แสดงการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อกําจัดสาเหตุแหงทุกขและบรรเทาทุกข ๒๘๘ 
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ภาพท่ี ๕.๑ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากสภาวทุกข CB - EAMI Model ๓๐๓ 

ภาพท่ี ๕.๒ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวย CS - EAMI Model  ๓๐๕ 

ภาพท่ี ๕.๓ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขใจ  CM - EAMI Model ๓๐๖ 

ภาพท่ี ๕.๔ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจ CMB - EAMI Model ๓๐๗ 

ภาพท่ี ๕.๕ แสดงสรุปการบรรเทาทุกขท้ังปวงตามแนวสติปฏฐาน ๔  ๓๐๙ 

ภาพท่ี ๕.๖ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขท้ังปวง CBSMB-EAMI Model ๓๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทุกขเปนของสากล ท่ีไมวาชนชาติใดภาษาใดสามารถเขาใจตรงกันได  เพราะเกิดจาก
ประสบการณตรงท่ีไดพบดวยตนเองมาแลวท้ังส้ินไมวามากหรือนอย ไมวาจะเปนทุกขทางกายหรือ
ทุกขทางจิตใจ โดยไมตองอธิบายวาความทุกขเปนอยางไร เสมือนหนึ่งวามนุษยและทุกขเปนส่ิงคู
กัน ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในทุกขอริยสัจในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซ่ึงเปนปฐมเทศนาความวา 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความ
แกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยส่ิงท่ี
ไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใด
ไมไดส่ิงนั้นก็เปนทุกข  โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข๑ 

              จากพระสูตรกลาวโดยยอคือการยึดม่ันในขันธเปนความทุกข แตการท่ีผูใดจะสามารถ
เขาใจถึงสัจธรรมดังกลาวอยางแทจริงหาไดยากยิ่ง 
             ยอนไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยพยายามทําทุกวิถีทางที่จะตอสูกับความทุกข โดย
การคนคิดวิธีการเอาชนะธรรมชาติ เพื่ออยูเหนือธรรมชาติ และเพื่อควบคุมธรรมชาติ  
นักวิทยาศาสตรไดคนคิดส่ิงประดิษฐมากมายเพ่ือสรางความสะดวกสบายใหแกมนุษย  จนถึงยุค
ปจจุบันท่ีเรียกวายุคโลกาภิวัฒน เปนยุคท่ีเกิดความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีกาวไกลจนผูคนตามไม
ทัน ความเจริญดานวัตถุอยางมากมายอาจชวยใหเราทุกขนอยลง เชนความกาวหนาทางการแพทย  
ทําใหสามารถรักษาโรคบางโรคซ่ึงในอดีตไมสามารถรักษาได ชวยบรรเทาความเจ็บปวยใหลด
นอยลง ตอชีวิตใหยืนยาวไปได เคร่ืองอํานวยความสะดวกทําใหเรามีความเปนอยูอยางสุขสบาย มี
เคร่ืองผอนแรงตางๆมากมาย ทําใหเรามีเวลาวางมากข้ึน   
             การคนควาประดิษฐคิดคนการส่ือสารไรสายท่ีสะดวกรวดเร็ว และประหยัดชวยใหโลกท้ัง
โลกเปนโลกไรพรมแดน ทําใหเร่ืองราวท่ีเกิดท้ังหมดท่ัวทุกมุมโลกสามารถรับรูถึงกันไดในเวลา

                                                        
๑วิ.ม. ๔/๑๔/๑๖. 
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ใกลเคียงกัน การคมนาคมไดพัฒนาเทคโนโลยี่ช้ันสูงท้ังทางรถไฟเชนรถไฟความเร็วสูง การตัด
ถนนสรางเสนทางเช่ือมตอไปยังประเทศตางๆทําใหการขนสงขามประเทศสะดวกรวดเร็ว ทําให
เสมือนหนึ่งเรามีเพื่อนบานอยูท่ัวโลก ทางดานสันทนาการมีส่ือตางๆใหความแพลิดเพลินแกเรา
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมมีวันหยุด  
           จากท่ีกลาวมาแลว ดูเหมือนวาการพัฒนาทางดานวัตถุทําใหมนุษยในยุคปจจุบันนาจะมี
ความสุขมากข้ึน แตในความเปนจริงกลับพบวาความสุขของมนุษยไมไดมีมากข้ึน หรือในบางคราว
กลับสรางความทุกขเพิ่มข้ึน  แมวาความเจริญทางดานวัตถุชวยใหความเปนอยูของมนุษยดีข้ึน  แต
ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดกิเลสตัณหาเพิ่มข้ึนไมมีท่ีส้ินสุด เม่ือไดส่ิงหนึ่งแลวก็ยังอยากไดส่ิงอ่ืนเพิ่ม
ตอๆไป  เกิดความทุกขจากการไดมาและกลัววาจะหลุดลอยไป หรือความทุกขจากการพยายาม
ไขวควาหาวัตถุตางๆที่คิดวา คือ ตัวความสุข โดยไมมีท่ีส้ินสุดวาเทาใดจึงพอ จนกลายเปนทุกข  
เปนดังนี้มนุษยไมเขาใจความหมายของความสุขท่ีแทจริง                                       
             มนุษยทุกคนจะประกอบดวยรางกายและจิตใจ ดังนั้นในการพัฒนาเพื่อความเจริญอยาง
ยั่งยืนควรประกอบดวยการพัฒนาไปท้ัง ๒ ดานไปพรอม ๆ กัน คือ ท้ังทางดานวัตถุเพื่อใหมี
ความสุขสบายทางกายและทางดานคุณธรรมเพื่อใหมีความสุขทางใจ การพัฒนาเพียงดานใดดาน
หนึ่งหรือมีความโนมเอียงไปดานใดดานหนึ่งมากเกินไป ทําใหขาดความสมดุล ยอมเกิดปญหา
ตามมา  การพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒนท่ีผานมาเนนการพัฒนาดานวัตถุคือความเจริญทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตในทางกลับกันการสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานคุณธรรมใน
จิตใจมีนอยมาก จนไมทันกับการพัฒนาทางดานวัตถุ เกิดความไมสมดุลในการดํารงชีวิต  
              จะเห็นไดวาในยุคโลกาภิวัฒนไดเกิดลัทธิใหมข้ึนท่ีเรารูจักกันคือลัทธิบริโภคนิยม สงเสริม
ใหมีการบริโภคอยางละโมบ มนุษยนอกจากตองดิ้นรนเพื่อหาเล้ียงชีพตามปรกติแลว ยังตองหาเงิน
มาเพ่ือไปบํารุงบําเรอใหไดมาซ่ึงส่ิงอํานวยความสะดวก รวมถึงความเปนอยูตามกระแสนิยมเชนมี
เทคโนโลยี่ใหมๆ  ของทันสมัย  เพื่อใหทัดเทียมกันในสังคม แมวาจะนําความสะดวกสบายมาใหแต
ในขณะเดียวกันทําใหคนอยูอยางเปนทาสของการบริโภคนิยม ความตองการใหมๆตามกระแส
กอใหเกิดตัณหาใหม ๆไมส้ินสุด ซ่ึงนํามาซ่ึงทุกขในรูปแบบตาง ๆ ใหเกิดข้ึน  
                ยิ่งไปกวานั้นจากการศึกษาพบวายุคนี้เปนยุคท่ีมนุษยมีความทุกขดานจิตใจมาก เกิดเปน
ปญหาดานจิตใจอยางหนัก สังคมที่ความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ทําใหทุกคนอยูแบบหวาดระแวง
กันและกัน แกงแยงแขงขันกันหนัก ท้ังการอยูการกิน การศึกษา การหางานทํา ความเอ้ืออาทรตอ
กันมีนอยลงมนุษยสวนใหญอยูแบบตัวใครตัวมัน ไมไวใจกัน ผูท่ีออนแอกวาจะเปนผูเสียผล 
ประโยชน  เกิดสงครามลุกลามไปท่ัวโลก ระหวางผูมีอํานาจท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ตองการครองโลก เพื่อแยงชิงผูท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ แตดอยทางเทคโนโลยี  มีคน
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บาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก จากปญหาเหลานี้ทําใหคนจํานวนมากมีปญหาสุขภาพจิต เชน
ซึมเศรา หวาดกลัว เครียด กังวล นอนไมหลับ จิตเภท และจนกระท่ังถึงการฆาตัวตาย สงผลใหเกิด
ปญหาดานสังคม ส่ิงแวดลอม และดานจิตใจ สรุปเปนตารางไดดังนี้ 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงปญหาดานสังคม  ส่ิงแวดลอม  และดานจิตใจ 
 

ปญหาดานสังคม ปญหาส่ิงแวดลอม ปญหาดานจิตใจ 
ปญหาดานศีลธรรม 
ปญหาเยาวชน 
ปญหายาเสพติด 
ปญหาอาชญากรรม 
ปญหาความยากจน 
ปญหาการกอการราย 

โรคระบาดรายแรง 
โรคท่ีเกิดจากธรรมชาติเสียสมดุล 
โรคจากสารเคมีเปนพิษปนเปอน 
มลพิษตางๆ  
ขาดแคลนทรัพยากร 

ความเครียด 
ความกังวล 
ความเหงา, ความวาเหว 
ความรูสึกแปลกแยก 
การฆาตัวตาย 

          
             ผูวิจัยไดศึกษาสถิติจํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตของประเทศไทย  จัดทําโดยศูนยสุขภาพจิต๒  
นํามาจําแนกตามชนิดของผูปวยในป ๒๕๕๔-๒๕๕๖ แสดงภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบไดดังนี้ 

            

ภาพ ๑.๑ แสดงการเปรียบเทียบผูปวยดานสุขภาพจิตในประเทศไทย 

                                                        
๒

 กรมสุขภาพจิต, “ผูปวยทางสุขภาพจิตของไทย”.  
<http://www.dmh.go.th/report/report1.asp>(17 November 2014) 
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               จากตารางขางตนสรุปไดวาจํานวนผูปวยเปนโรคซึมเศราต้ังแตป ๒๕๕๔ – ป ๒๕๕๖ มี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป และสถิติผูพยายามฆาตัวตายและฆาตัวตายสําเร็จในป ๒๕๕๖ มีอัตราเพิ่มข้ึน
สูงข้ึนจากป ๒๕๕๕ ถึง ๑๐๕% แสดงวาผูปวยมีความทุกขอยางแสนสาหัส แตไมสามารถหา
แนวทางในการที่จะบรรเทาทุกขได  ดังนัน้จึงเลือกท่ีจะฆาตัวตายเพ่ือหลีกหนจีากปญหา ไมใหตอง
ทนอยูกับความทุกขนั้นๆ สวนสุขภาพจิตดานอ่ืนๆมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและลดลงสลับกันไป ซ่ึงสวน
ทางกับท่ีโลกมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินได
หลากรูปแบบ แตกลับยังมีผูปวยเปนดานสุขภาพจิตอีกเปนจํานวนมาก ท่ียังไมสามารถรักษาได 
             ในป ๒๕๔๙ Adrian White๓ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยลีเซสเตอร ประเทศอังกฤษ จัดทํา 
first world map การจัดอันดับท่ีเรียกวา ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) 
เปนคร้ังแรก โดยนําประเทศท่ีมีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) สูงสุดมา
เรียงลําดับไว ไมไดคํานึงถึงเร่ืองรายไดตอคนเขามาเกี่ยวของ ผลสรุปแสดงเปนตารางไดดังนี้ 

ตารางท่ี ๑.๒  แสดงการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National  
                      Happiness) ในป ๒๕๔๙ 

                                                        
๓White Adrian, “Happiness is ... being Healthy, Wealthy and Wise”, Analytic Social 

Psychologist at the University of Leicester Public, 27 July 2006, 
 <http://www.le.ac.uk/ebulletin-archive/ebulletin/news/press-releases/2000-2009/2006/07 
/nparticle.2006-07-28.html>(17 November 2014) 

Rank Country Rank Country 
๑. Denmark ๑๑. Ireland 
๒. Switzerland ๑๒. Luxembourg 
๓. Austria ๑๓. Costa Rica 
๔. Iceland ๑๔. Malta 
๕. The Bahamas ๑๕. The Netherlands 
๖. Finland ๑๖. Antigua and Barbuda 
๗. Sweden ๑๗. Malaysia 
๘. Bhutan ๑๘. New Zealand 
๙. Brunei ๑๙. Norway 
๑๐. Canada ๒๐. Seychelles 





 

 

 
               และ
(Gross Dome
ภายในประเท
ป ๒๕๔๙ แส

ตาราง ๑.๓  แ
                   P

             จากต
แรกมีเพียงปร
ประเทศท่ีเห

                     
๔IM

<http://en.wi
๕IMF

<http://knoem

ลําด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑

ะเม่ือนํามาเป ี
estic Product 
ทศในแตละป
สดงผลดังตาร

แสดงการจัดอั
Product)๕เปน

ตารางดังกลาว
ระเทศแคนาด
หลือไมติดอัน

                     
MF (The Intern

ikipedia.org/w
F World E

ma.com /nwn

ดับท่ี
๑.  สห
๒.  ญ่ีป
๓.  เยอ
๔.  สห
๕.  ฝรั
๖.  อิต
๗.  จีน
๘.  สเ
๙.  แค
๑๐. เกา

รียบเทียบกับ
 หรือ GDP) ซึ
 ประเทศท่ีมีอ
รางตอไปนี้  

อันดับประเทศ
น U.S. dollar

วพบวาประเท
ดาเทานั้นท่ีติด
นดับความสุข

                
national Mon
wiki/List_of_
conomic Out

nfkne/world-g

ชื่อประเทศ 
หรัฐอเมริกา 
ปุน 
อรมนี 
หราชอาณาจัก
ร่ังเศส 
ตาลี 
น 
เปน 
คนาดา 
าหลีใต 

จากการจัดอัน
ซ่ึงเปนมูลคาต
อันดับ ผลิตภั

ศตามผลิตภณั
rs (Billions) เ

   

ทศท่ีมีอันดับ
ดอันดับ ๑ ใน
ขมวลรวมปร

netary Fund), 
_ countries_b
tlook, Octob

gdp-ranking-2

ผลิตภณั

กร 

นดับประเทศ
ตลาดของสิน
ัณฑมวลรวม

ณฑมวลรวมใ
เปรียบเทียบป

              

ผลิตภัณฑมว
น ๑๐ ของควา
ะชาชาติ แตใ

  
y_GDP_%28
er 2014, “W
2014-data-an

ณฑมวลรวมใ

ศตามผลิตภัณฑ
คา หรือบริกา
ในประเทศ๔ 

ในประเทศ (G
ป ๒๕๔๙ 

วลรวมในประ
มสุขมวลรวม
ในทางกลับกั

8nominal%29
World GDP

nd-charts>(17 

ในประเทศ (G
๑๑,๗๓๔,๓
๔,๖๗๑,๑
๒,๗๕๔,๗
๒,๑๓๓,๐
๒,๐๔๖,๒
๑,๖๘๐,๑๑
๑,๖๕๓,๖๘
๑,๐๔๑,๓๓
๙๙๓,๔๔
๖๘๐,๔๐

ฑมวลรวมใน
ารข้ันสุดทายท
 สูงสุด ๑๐ ปร

Gross Domes

ะเทศสูงสุด ๑
มประชาชาติ ใ
กันประเทศภู

9>(9 May  20
P Ranking 
 November 201

GDP) million
๓๐๐ 
๙๘ 

๗๒๗ 
๐๑๙ 
๙๒ 
๑๒ 
๘๖ 
๓๘ 
๔๓ 
๐๙ 

๕ 

นประเทศ 
ท่ีถูกผลิต
ระเทศใน

stic   

๐ อันดับ
ในขณะท่ี
ฏานซ่ึงมี

011) 
 2014,” 
14) 

ns of US$ 



๖ 
 

 

อันดับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศติดอันดับท่ี ๑๘๙ แตกลับมีความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(GNP) ติดอันดับท่ี ๘ ของโลก ทําไมจึงเปนเชนนั้น เปนคําถามท่ีเกิดข้ึนอยางแพรหลายทุกมุมโลก 
ทําไมประเทศท่ีมีความเจริญรํ่ารวย มีความเปนอยูท่ีดีกลับมีความสุขนอยกวาประเทศท่ียากจนอยาง
ประเทศภูฏาน         
             ในปตอๆมาไดมีการทําการเปรียบเทียบอันดับความสุขของคนในแตละประเทศ ท่ีไดจัดทํา
ข้ึนโดย United Nations Sustainable Development Solutions Network รายงานโดย World 
Happiness Report๖ ไดเก็บขอมูลในป ๒๐๑๐- ๒๐๑๒ พบวาอันดับสถิติในป ๒๕๕๖ แสดงดังนี้ 

ตารางท่ี ๑.๔  แสดงการจัดอันดับประเทศท่ีมีความสุขโดย  World Happiness Report ในป ๒๕๕๖ 

 

ท่ีมา : World Happiness Report  โดย จากการวัดดัชนีความสุข โดย United Nations Sustainable     
          Development Solutions Network 

                                                        
๖World Happiness Report   

<http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/ WorldHappinessReport2013_online.pdf >(17 
November 2014) 

Rank Country Happiness ๒๕๕๖ Change in happiness ๒๐๐๕-๒๐๐๗ 

๑  Denmark ๗,๖๙๓ -๐.๒๓๓ 
๒  Norway ๗,๖๕๕ ๐.๒๖๓ 
๓   Switzerland ๗,๖๕๐ ๐.๓๐๓ 
๔  Netherlands ๗,๕๑๒    ๐.๐๕๔ 
๕  Sweden ๗,๔๘๐ ๐.๑๗๑ 
๖  Canada ๗,๔๗๗ ๐.๐๓๒ 
๗  Finland ๗,๓๘๙ -๐.๒๘๓ 
๘  Austria ๗,๖๓๙ ๐.๒๔๗ 
๙  Iceland ๗,๓๕๕     N/A 
๑๐  Australia ๗,๓๕๐ ๐.๐๔๐ 
36         Thailand ๖,๓๗๑ ๐.๕๒๗ 
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ซ่ึงจากตารางการเปรียบเทียบขางตน แสดงผลลัพธยืนยันไดวา ตราบใดท่ีการพัฒนาการทางโลกยัง
ขาดความสมดุลระหวางวัตถุและจิตใจ ตราบใดท่ีผูนําประเทศเนนการแกไขปญหาดานสังคม โดย
มุงแตการแกไขดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียว โดยละเลยตอการแกไขดานจิตใจของคนในสังคม    
ประชาชนในประเทศน้ันๆ เม่ือเกิดความทุกขข้ึน ทรัพยสินเงินทองหรือความเจริญทางเทคโนโลยี่
ตางๆอาจชวยบรรเทาทุกขไปไดบาง แตยังมีทุกขอีกหลายประเภทท่ีไมสามารถบรรเทาไดดวยเทค-
โนโลยี่  ดังนั้นถาไมรูจักการบรรเทาทุกขอยางถูกวิธี โดยหาวิธีแกท่ีสาเหตุแหงทุกขท่ีแทจริง มนุษย
ยอมตองประสบกับความทุกขอยูรํ่าไปอยางหลีกเล่ียงมิได   
              และจากตารางเปรียบเทียบการจัดอันดับขางตนพบวา ประเทศไทยในป ๒๕๕๖ การจัด
อันดับความสุขอยูในอันดับท่ี ๓๖ ซ่ึงตางกันกับอันดับของ GDP ท่ีอยูอันดับท่ี ๓๒ อยู ๔ อันดับ ซ่ึง
สะทอนวาแมวาประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ แตเม่ือเปรียบเทียบกันใน
ระดับโลก ประเทศไทยมีอันดับความสุขอยูในลําดับท่ี ๓๖ และยังอยูในระดับสูงกวาอันดับ GDP 
อยุ ๔ อันดับ ซ่ึงไมสอดคลองกัน จึงเปนเร่ืองนาศึกษาหาสาเหตุและหาแนวทางในการแกไขตอไป                     
               โดยท่ัวไปเม่ือเกิดความทุกขข้ึน แนวทางในการบรรเทาทุกขสวนใหญจะใชวิธีหลีกเล่ียง
ทุกข หรือเบ่ียงเบนความทุกขไปช่ัวคราว หรือหาทางออกในทางที่ผิด เชน เสพยาเสพติด การกอ
อาชญากรรม การเลนการพนัน ฯลฯ ซ่ึงจะกลับเพิ่มทุกขใหท้ังตอตนเอง ตอคนรอบขางและตอ
สังคมมากข้ึน ดังนั้นถาสามารถเขาใจถึงสาเหตุท่ีแทจริงของทุกขได จะสามารถรับมือกับความทุกข
ไดอยางถูกตอง สามารถบรรเทาทุกขไมใหขยายทุกขตอไป ทําใหจิตใจสงบนิ่งสามารถเห็นสาเหตุ
ของปญหาท่ีแทจริง ดวยใจเปนกลาง สามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม  
ไมดวยการฉอฉล ดังนี้ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข และยังสามารถชวยแกไขปญหาดาน
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม ทําใหสังคมสงบเรียบรอยลงได   
             สาเหตุแหงทุกขบางประเภทไมสามารถแกไขไดเพราะเปนสาเหตุตามธรรมชาติ เชน  ความ
เกิด แก เจ็บ และตาย เปนส่ิงท่ีทุกคนตองประสบ ไมสามารถหลีกเล่ียงได สวนสาเหตุท่ีมาจากปจจัย
ภายนอกอ่ืนๆเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและควบคุมไดยาก และตองใชเวลาในการแกไข รวมถึงความ
รวมมือจากหลายฝาย ดังนั้นในการบรรเทาทุกขใหเบาบางลงในยุคของโลกาภิวัฒน จําเปนตอง
พัฒนาดานจิตใจของคนในสังคมสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนในใจ  เม่ือเกิดทุกขข้ึนก็สามารถรับมือกับ
ความทุกขไดดวยตนเอง สามารถอยูกับทุกขไดโดยไมตองทุกข เม่ือจิตใจสงบ ปลอดโปรง สามารถ
เห็นสาเหตุท่ีแทจริงของทุกขท่ีเกิดข้ึนและหาทางแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปไดในทางท่ีถูกตอง 
ไมเพิ่มทุกขใหแกตนเองและผูอ่ืน แมไมสามารถแกไขปญหาไดหมด ก็ยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
ดังนั้นคุณธรรมท่ีนํามาใชในการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และบรรเทาทุกขใหลดนอยลง ใหแก
คนในสังคม คือ สติซ่ึงเปนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เม่ือเกิดปญหาสงผลใหเกิดทุกขใน



๙ 
 

 

ชีวิต สติจะชวยยับยั้งไมใหทําในส่ิงท่ีผิด ท่ีอาจกอใหเกิดปญหาเพิ่มเติมท้ังตอตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ดังนั้นจึงควรมีพัฒนาใหมีสติเปนท่ีต้ังในการดําเนินชีวิต และหลักธรรมท่ีเปนท่ีต้ังแหงสติ 
คือ สติปฏฐาน  
              สติปฏฐาน เปนคําสอนหลักในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎก และคัมภีร
อ่ืนๆ ท่ีระบุชัดวาเปนทางสายเดียว หรือเอกายนมรรค คือ เปนทางเดียว ท่ีทําใหสัตวโลกไปสู
เปาหมาย ๗ ประการ คือ เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว  เพื่อลวงโสกะ เพื่อลวงปริเทวะ เพื่อดับ
ทุกข เพื่อดับโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงนิพพาน นอกจากนั้นสติปฏฐาน ยังเปน
ธรรมชวยใหผูปฏิบัติมีสติอยูกับอารมณท่ีเขาไปยึด คือ กาย เวทนา จิต ธรรมท่ีมีอยูในตัว ซ่ึงสงผลดี
ตอการดํารงชีวิตประจําวัน ดังนี้ 

(๑) การดํารงสติเพื่อไมใหคิดฟุงซาน ซ่ึงไมเปนประโยชนตอตนเองเพราะกอใหเกิดทุกข         
(๒) การดํารงสติเพื่อใหมีความรูสึกอยูกับปจจุบัน อยูกับตัวเองซ่ึงกอใหเกิดผลดี ทําให

ดํารงชีวิตดวยความไมประมาทรูเทาทันกิเลส เปนอุบายในการปองกันและแกไขไปในตัว 
(๓) การดํารงสติเพื่อเปนพื้นฐานท่ีดีเพื่อสงเสริมการปฏิบัติในระดับสูง กอใหเกิดปญญา 

              ในยุคโลกาภิวัฒน  สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตท้ังในแงบวกและแงลบ ถา
ไมมีหลักคุณธรรมเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ เม่ือเผชิญกับกิเลสตัณหาท่ีเกิดข้ึนอาจทําใหชีวิตไขวเขว  
สับสนและฟุงซาน เกิดความอยากและไมอยากข้ึนในชีวิต เม่ือสมหวังก็เปนสุข แตถาผิดหวังจะเกิด
ทุกขในชีวิต การมีสติปฏฐานเปนคุณธรรมประจําใจเพื่อสรางจุดยืนท่ีม่ันคงใหแกจิตใจ ยามใดท่ีเกิด
ความอยากตามกระแสบริโภคนิยม ผูท่ีดํารงสติอยางม่ันคง ก็จะไมส่ันคลอนไปตามกิเลสตัณหานั้น  
แตกลับใชสติในการพิจารณาอยางถองแทวา ส่ิงใหมๆท่ีเกิดข้ึนเปนประโยชนตอตนหรือไม มีความ
จําเปนตองใชหรือไม  หรือเปนเพียงความอยากช่ัวคราว หรือเม่ือเกิดความไมอยากมีไมอยากเปน  
สติจะชวยใหเห็นตามความเปนจริง เพื่อใหทําใจยอมรับในส่ิงท่ีเกิดหรือแปรเปล่ียนไป พิจารณาได
ดังนี้ก็ไมไหลไปหรือตอตานตามกระแสโลกท่ีหมุนเวียนไปตลอดเวลา สามารถยืนอยูในสังคมได
โดยไมเปนทุกขเม่ือไมไดตามความประสงค หรือตามกิเลสท่ีเขามารุมเราในจิตใจ สรุปไดวาผูวิจัย
เห็นวาคุณธรรมท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะท่ีสุดเพื่อชวยในเร่ืองสติแกทุกคน คือ สติปฏฐาน  
              สติปฏฐาน เปนธรรมท่ีเปนท่ีต้ังแหงสติ ควรคาในการนํามาศึกษาและนํามาปฏิบัติเพื่อ  
การดํารงสติในทุกอิริยาบทซ่ึงนอกจากจะเปนประโยชนแกทุกคนท่ีไดปฏิบัติแลว ยังสงผลตอตอ
ครอบครัว ตอสวนรวม ตอสังคม และตอมนุษยชาติ เปนธรรมท่ีมีอุปการะมาก ครอบคลุมในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และเพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ การบรรลุนิพพาน 
หากแตการบรรลุนิพพานเปนเร่ืองปจเจกบุคคลที่สามารถจับตองไดยาก ขอบเขตในงานวิจัยจึง
มุงเนนประโยชนในดานการบรรเทาทุกข ถาปฏิบัติตามแนวทางแหงสติปฏฐาน แลวจะทําใหทุกข



๑๐ 
 

 

นอยลง สามารถปฏิบัติเห็นผลไดเร็ว และสามารถประจักษแจงแกตนได สาระสําคัญจึงเนนเพียง
เทานี้ หลักธรรมน้ีจึงเปนเพียงหลักธรรมเดียวเทานั้น ไมมีหลักธรรมอ่ืนท่ีจะชวยในการดํารงสติ
ใหแกเราไดผลดีท่ีสุดเทากับสติปฏฐานอีก ผลท่ีจะไดรับ คือ อานิสงสท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงใน 
สติปฏฐานสังยุต ความวา 

ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความ
โศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อ
ทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุพึงพิจารณา
เห็นกายในกายอยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู หรือ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ทางเปนท่ีไปอันเอกนี้  เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อ
กาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔๘ 

              จากพระสูตรแสดงวา จุดหมายปลายทางของผูดํารงสติปฎฐาน ๔ คือ ความพนทุกข แม
ในขณะท่ีกําลังประสบกับความทุกข ก็สามารถอยูกับทุกขนั้นไดโดยทุกขบรรเทาเบาบางลงจน 
กระท่ังถึงไมมีทุกข ซ่ึงหมายถึงสภาวะของนิพพานในท่ีสุด ฉะนี้ผูปฏิบัติสติปฏฐานจะสามารถ
บรรเทาทุกขไดในเบ้ืองตนและดับทุกขในเบ้ืองปลาย 
             ดวยเหตุผลดังไดกลาวมาท้ังหมดนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรทําวิทยานิพนธเร่ืองการบรรเทาทุกข
ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ซ่ึงกอประโยชนและเกิดผลดีใหแกท้ังผูท่ีปฏิบัติ ครอบครัว สังคมโดยรวม  
สงผลใหมีความสุขมากข้ึนจากความทุกขท่ีเบาบางลงนั่นเอง 
             

๑.๒ ปญหาการวิจัย 
 ๑.๒.๑  ทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนาคืออะไร 
 ๑.๒.๒ การบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนาทําอยางไร 
 ๑.๒.๓ สติปฏฐาน ๔ ในคําสอนของพระพุทธศาสนาคืออะไร 
 ๑.๒.๔ การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ เปนอยางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

                                                        
๘สํ.ม. ๑๙/๘๒๑/๒๐๔. 



๑๑ 
 

 

      ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๒ เพื่อศึกษาการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๓ เพื่อศึกษาสติปฏฐาน ๔ ในคําสอนของพระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๔ เพื่อบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ 
      ๑.๓.๕ เพื่อนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับการบูรณาการการบรรเทา 

ทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ศึกษาทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีกลาวไวโดยเร่ิมจากความหมายท่ีกวาง
ท่ีสุดครอบคลุมทุกขท้ังปวง คือ ไตรลักษณ  ซ่ึงเปนทุกขตามสภาวธรรม มีหลักวาสรรพส่ิงลวนเปน
อนิจจัง  ทุกขัง  และอนัตตา  คือ ไมวาส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิตลวนมีลักษณะเดียวกัน คือ มีความไม
เท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน และไมใชตัวตนท่ีแทจริง ตอมาศึกษาทุกขท่ีจํากัดลงไปท่ีมนุษย 
คือ อริยสัจ ๔ โดยศึกษาในเร่ืองทุกข สาเหตุแหงทุกข (สมุทัย) การดับทุกข (นิโรธ) และวิธีการดับ
ทุกข (มรรค) นอกจากน้ันยังศึกษาถึงขบวนการเกิดทุกขในปฏิจจสมุปบาท คือสายเกิด (สมุทัยวาร) 
และขบวนการในการดับทุกข คือ สายดับ(นิโรธวาร) และทายสุด ศึกษาทุกขท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปท่ี
ขันธ คือ ทุกขเวทนา โดยศึกษากระบวนการท่ีเกิดข้ึนในขันธจนกระท่ังเกิดเปนทุกขเวทนาข้ึน อัน
ประกอบดวยทุกขกาย ทุกขใจและทุกขท้ังกายและใจ  
              ๑.๔.๒ ศึกษาการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไปทั้งขอดีและขอเสีย ศึกษาการบรรเทาทุกขใน
คําสอนพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธเจาทรงตรัสไวในมรรค คือ ขอปฏิบัติในการดับทุกข ซ่ึง คือ 
อริยมรรคนั่นเอง อริยมรรคมีองค ๘ โดยสามารถสังเคราะหเขาในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ
ปญญา ไตรสิกขาจัดเปนขอธรรมปฐมบทกอนท่ีจะเขาสูอริยมรรค โดยมุงเนนใหกับสภาพสังคมใน
ปจจุบันเพื่อบรรเทาทุกขกายและทุกขใจ ศึกษาท้ังขอดีและขอเสีย 
 ๑.๔.๓ ศึกษาสติปฏฐาน ๔ ในคําสอนของพระพุทธศาสนา อันเปนธรรมท่ีต้ังแหงสติ 
จุดประสงคเพื่อฝกสติใหแนบแนนอยูในอารมณใดอารมณหนึ่ง โดยการพิจารณาตามดูตามรูในกาย  
เวทนา จิต ธรรม เพื่อใหรูเทาทันในตัวเอง แนวทางในการปฏิบัติข้ันตนเพื่อใหเกิดสมาธิในเบ้ืองตน   
ในข้ันนี้จิตจะสงบจากกิเลสตัณหาทั้งปวง และเปนบาทฐานเพื่อการพัฒนาใหเกิดเปนปญญาในข้ัน
ตอไป ปญญาจะทําใหเห็นตามความเปนจริงวา ขันธนี้ลวนไมเท่ียง เปนทุกขและมีความแปรปรวน
เปนธรรมดา เห็นดังนี้จิตจะคลายความอยาก กิเลสตัณหาจะคอยๆลดลง ทายท่ีสุดสามารถปลอยวาง
อุปาทานและความยึดม่ันถือม่ันในขันธลงได บรรเทาทุกขในเบ้ืองตนและดับทุกขในเบ้ืองปลาย 



๑๒ 
 

 

 ๑.๔.๔ บูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ เพื่อใหทุกขเบาบางลง ซ่ึงเปนไป
ตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ มาสรางแบบสัมภาษณ และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

๑.๔.๕ นําเสนอรูปแบบและองคความรูใหมเกี่ยวกับการการบูรณาการการบรรเทาทุกขตาม
แนวสติปฏฐาน ๔ ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีไดจากการตกผลึกหลังจากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห
ประเด็นตาง ๆ ท่ีไดนําเสนอมาแลว 
 

๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบบูรณาการหรือแบบผสมผสาน โดยการใชการวิจัยเชิง
คุณภาพเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม (Final work 
Research) คือ การทําสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อศึกษาขอมูลจาก
พระไตรปฎก เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field study) 
โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยกลุมประชากรท่ีทําการสัมภาษณแบงเปน ๓ 
กลุม คือ ผูปฏิบัติสติปฏฐาน ผูสอนสติปฏฐาน และนักวิชาการ ซ่ึงลวนเปนผูทรงคุณวุฒิทางดาน
พระพุทธศาสนา ท่ีมีความรูและผลงานทางวิชาการในการเสริมสรางมุมมอง และทัศนคติท่ีดีตอ
พระพุทธศาสนาเปนแบบอยางท่ีดีตอพุทธศาสนิกชน และศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังภาค ทฤษฎีและ
การปฏิบัติภาวนา โดยมีผลงานทางธรรมะ ผลงานทางวิชาการท้ังดานการสอน การบรรยาย และ
เขียนหนังสือ บทความท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาแนวทางและสรางองคความรูใหม
เกี่ยวกับ “การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” และเพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตาม
วัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด กระบวนการและข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
               ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
               การศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย ท่ีเกี่ยวของในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑)   รวบรวมและศึกษา เอกสาร ตํารา วิธีการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา เพื่อ
นํามาเช่ือมโยงเขากับหลักธรรมสติปฏฐาน ๔ ซ่ึงเปนหลักธรรมใชในการบรรเทาทุกขในการดําเนิน
ชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน 

(๒) สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ( Primary sources ) คือ พระไตรปฎก และจาก
เอกสารทุติยภูมิ ( Secondary sources ) คือ สวนท่ีเปนอรรถกถา ฎีกา ตลอดท้ังเอกสาร หนังสือและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

(๓) นําขอมูลท่ีไดมาจัดประเภท วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามาสังเคราะหเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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(๔) ขอคําแนะนํา ปรึกษา ความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และจากทาน
ผูรูท่ีทรงคุณวุฒิและแตกฉานเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองท่ีทําการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี ๒ การสรางเคร่ืองมือและการสัมภาษณ 
               เพื่อใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเคร่ืองมือสัมภาษณไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง
ท่ีเปนพระภิกษุและฆราวาสรวม ๓ รูป/คน  
 ในการสัมภาษณ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางเปนสวนประกอบ โดย
สัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูป/คน  ประกอบดวย  ๑) พระภิกษุสงฆ ๕ รูป  ๒) ฆราวาส ๕ 
คน  เพื่อตองการแนวทางในการนําสติปฏฐาน ๔ มาบรรเทาทุกขในการดําเนินชีวิต การสัมภาษณ
เปนไปตามวันและเวลาท่ีทานเหลานั้นสะดวก   ในการสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปการ
ใหสัมภาษณ ภายหลังจากการสัมภาษณแลว  ผูวิจัยไดนําการสัมภาษณมาถอดเทปเพ่ือเตรียม
วิเคราะหขอมูล โดยภาพรวมในประเด็นท่ีตองการตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือสัมภาษณแบบมีโครงสรางนั้น ผูวิจัยได
นําไปใหผูเช่ียวชาญทางดานพระพุทธศาสนา ท้ังท่ีเปนพระภิกษุและฆราวาสรวม ๓ รูป/คน เพื่อ
ตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของขอคําถามภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให
ไดขอมูลท่ีมีความแมนยําและมีความนาเช่ือถือไดมากท่ีสุด 

(๒) เม่ือไดแบบสัมภาษณท่ีตรวจสอบความเช่ือม่ันแลว จึงติดตอขออนุญาตสัมภาษณและ
ไปสัมภาษณตามวันเวลาท่ีผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นสะดวกในการใหสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล 

(๓) เม่ือเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณมา
ตรวจสอบขอมูล ดานความถูกตอง ความเพียงพอ และความนาเช่ือถือของขอมูล นําขอมูลมาจัด
ระเบียบ โดยแบงออกเปนสวนๆหรือทําการแยก จัดประเภทและเรียงลําดับตามความเหมาะสมให
เปนหมวดหมูซ่ึงจําแนกเปนขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย และตามลักษณะเนื้อหาของขอมูล  
หลังจากนั้นก็จะนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลความหมาย โดยผูวิจัยไดจากการสํารวจเอกสาร การ
สัมภาษณเชิงลึก และการดําเนินการวิเคราะหความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นําสาระสําคัญมาวิเคราะห
และอธิบายความใหความหมายท่ีเหมาะสมของเน้ือหาและคําตอบในการวิจัย โดยพิจารณาวา มี
ความสอดคลองหรือเปนแนวทางในการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ เพื่อนําไปสูการสรุปผล 

ขั้นตอนท่ี ๓ การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และ

จดบันทึกไวในลักษณะของการบรรยาย (Descriptive) เพื่อท่ีนําขอมูล มาวิเคราะหและสรางองค
ความรูใหม เพื่อใชเปนตนแบบการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ ผูวิจัยจะนําเสนอรูปแบบจาก
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การวิจัย วิเคราะห และสังเคราะห ขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสาร ตํารา และการสัมภาษณ โดย
นําเสนอผลงานการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดวยวิธีการบรรยายเชิงโวหาร เปนเชิงคุณภาพตามความ
เหมาะสมแกเนื้อหาในบทตาง ๆ ตามลําดับ และเรียบเรียงออกมาเปนองคความรูใหม (MODEL) 
 
๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
                จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการบรรเทาทุกข์ตามแนวสติปัฏฐาน ๔  
ปรากฏว่า จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยงานวิจัยที่นําเสนอเป็นงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ดังที่ผู้วิจัยได้นําเสนอเป็นลําดับต่อไปดังน้ี         
                ๑.๖.๑ เอกสารท่ีเก่ียวของ    

    สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช๙ ทรงอธิบายเร่ืองการพิจารณาทุกขในขันธ ๕ 
เพื่อแกทุกขไวในแนวปฏิบัติในสติปฏฐานดังนี้ จิตเปนผูกําหนดรูรูปและนาม รูป คือ กาย นาม คือ 
อาการที่จิตออกไปรับรูเร่ืองราวตาง ๆ เม่ืออายนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก จิตจะปรุงแตง
เร่ืองท่ีรับรู เม่ือเกิดทุกขกายก็จะปรุงแตงใหเปนทุกขใจ ดังนั้นทุกขจะมีลักษณะตางๆตามอาการท่ี
จิตปรุง ซ่ึงสรุปไดเปน ๒ ลักษณะ คือ การพบกับส่ิงหรือบุคคลท่ีไมชอบ และการพลัดพรากจากส่ิง
หรือบุคคลที่ชอบ ถาจิตเก็บความชอบไวนับวาเปนสวนยินดี ถาจิตเก็บเอาความไมชอบไวจะเปน
สวนยินราย  ดังนั้นจิตจึงเปนผูปรุงแตงใหเกิดความยินดีและยินราย ดังนี้ทานใหนอมมาดูจิตท่ีรูป
และนาม จะพบวาสาเหตุแหงทุกขมีเพียง ๒ คือ เกิดจากความประจวบและความพลัดพราก   เชน 
เม่ือดูกายจะพบความประจวบและความพลัดพรากจากรูปกายของตนเปนลําดับ เชน ในวัยเด็กก็
ประจวบกับความเปนเด็ก เม่ือเติบโตก็พลัดพรากจากความเปนเด็ก ในการดูนาม เชน ดูวิญญาณจะ
ประจวบกับอารมณ เชนเห็นรูปเปนจักขุวิญญาณ ไดยินเปนโสตวิญญาณ แตท้ังตาและหูตองมีอัน
เส่ือมลงตามวัย จากรูปท่ีดูชัดก็เปนพรามัว หรือจากเสียงท่ีไดยินชัดเปนฟงไมถนัดเปนการพลัด
พราก สวนในเวทนาที่จิตไปประจวบกับเวทนาท่ีเปนสุข ทุกข หรือไมสุขไมทุกข  แตเวทนานั้นยอม
ไมอยูถาวร จึงตองพลัดพรากจากเวทนาที่ชอบและไมชอบเสมอ สัญญาเปนความจําหมายตาม
เวทนา  เกิดประจวบกับสัญญาหรือความจําหมายท่ีชอบหรือไมชอบ และก็ตองพลัดพรากจาก
ความจําหมายท่ีชอบและไมชอบนั้น เชนเดียวกับสังขารโดยจิตเปนผูคิดปรุงแตงเร่ืองราวตางๆ ดวย
ความคิดปรุงแตงนี้ทําใหตองประจวบกับความคิดปรุงแตงท่ีไมชอบ หรือบางคร้ังตองพลัดพราก
จากความคิดปรุงแตงท่ีชอบ ดังนั้นถาสังขารเปนผูปรุงทุกข ก็ตองประสบกับความทุกขอยูรํ่าไป  

                                                        
๙สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๙๔-๑๐๐. 
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ฉะนี้ใหพิจารณาความประจวบและความพลัดพรากในนามรูป จะพบวามีตัวชอบและไมชอบ (ความ
ยินดียินราย) อยู ทําใหเกิดความทุกขข้ึน ใหวิญญาณเปนทุกขวิญญาณ ใหเวทนาเปนทุกขเวทนา ให
สัญญาเปนทุกขสัญญา ใหสังขารเปนทุกขสังขาร ดังนี้ใหจิตกําหนดดูจนความจริงปรากฏข้ึน ตัว
ชอบหรือไมชอบ (ความยินดียินราย) นั้นจะสงบลง วิญญาณก็ไมเปนทุกขวิญญาณ เวทนาก็ไมเปน
ทุกขเวทนา สัญญาก็ไมเปนทุกขสัญญา สังขารก็ไมเปนทุกขสังขาร จิตซ่ึงเปนตัวปรุงทุกขใหแกจิต   
การกําหนดรูความจริงทําใหจิตหยุดปรุงทุกข ทุกขจะสงบลง ดังนั้น การกําหนดดูใหรูทุกข รูทาง
ดําเนินของทุกข รวมลงที่นามรูป จนทุกขสัจจ ความจริง คือ ทุกขปรากฏขึ้น เปนอุบายทําใหหยุด
ปรุงทุกข และเปนทางเดียวท่ีจะแกทุกขทางใจ 
            พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)๑๐ไดอธิบายถึง เอกายนมรรคในสติปฏฐาน คือ ทางสาย
เดียวทีมุงสูนิพพาน และในทางสายเดียวนี้ไมมีทางแยกอ่ืนท่ีจะทําใหหลงทาง ผูดําเนินไปตาม
หนทางแหงสติปฏฐานนี้เทานั้นยอมบรรลุพระนิพพาน เพราะสติปฏฐาน คือ การอบรมจิตเพื่อให
เกิดปญญา ปรกติความทุกขใจเกิดจากกิเลสท่ีหลงไประลึกถึงเร่ืองราวในอดีต การเจริญสติปฏฐาน
เปนการฝกสติใหระลึกรูอยูในสภาวธรรมในปจจุบัน จิตจะไมสามารถระลึกรูในเร่ืองราวอ่ืนๆได  
เพราะโดยธรรมชาติของจิตสามารถระลึกรูไดเพียงอารมณเดียวในแตละขณะ แตถากิเลสที่เกิดข้ึน
ทําใหจิตหลงไปคิดเร่ืองราวในอดีตหรืออนาคต สติจะกําหนดรูจิตท่ีคิดฟุงซานข้ึน ทําใหจิตท่ีไม
แยบคายในอารมณท่ีชอบหรือไมชอบเปล่ียนเปนจิตท่ีแยบคาย  สติกําหนดรูปนามลงปจจุบัน จึงไม
เกิดกิเลสท่ีหวนคิดถึงอดีต หรือใฝฝนถึงอนาคต  แตจะหยั่งเห็นสภาวธรรมของรูปและนาม เม่ือจิต
ระลึกรูในสภาวธรรม ปญญาอันเกิดจากการรวมกันระหวางสติและสมาธิยอมพัฒนาแกกลาข้ึน 
พัฒนาไปตามลําดับเปนญาณหรือวิปสสนาญาณ จนกระท่ังบรรลุมรรคญาณและผลญาณในท่ีสุด  
ในข้ันนี้ผูปฏิบัติสติปฏฐานยอมหยั่งเห็นสภาวธรรมท่ีปรากฏขึ่นเทานั้น โดยปราศจากซ่ึงรูปรางหรือ
สัณฐาน ดังนี้จิตจะปราศจากกิเลสแตละข้ันไปตามลําดับข้ันของวิปสสนาญาณ ผูปฏิบัติจะเห็นรูป
นาม ท่ีเกิดดับตามความเปนจริงจนกระท่ังบรรลุมรรคญาณท้ัง ๔ ตามลําดับ ในท่ีสุดจะบรรลุพระ
อรหันต ไมยึดม่ันดวยตัณหาและทิฏฐิ 
              พระญาณโปนิกเถระ ไดกลาวไววา กําหนดรู มาจากคําวา ปริญญา หมายถึงวิปสสนา
ภาวนาในข้ันสูง ซ่ึงรูชัดในธรรมชาติท่ีแทจริงของปรากฏการณท้ังปวง โดยประสบการณตรงและ
แทงทะลุของตนเองวา ส่ิงเหลานั้นไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมมีตัวตน และเกิดจากปจจัยปรุง

                                                        
๑๐พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา, พระคันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง, พระ

พรหมโมลี  ตรวจชําระ,  มหาสติปฏฐานสูตรทางสูพระนิพพาน, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :
หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๖-๑๔. 



๑๖ 
 

 

แตงข้ึนมา ดังนั้นการกําหนดเปนการตระหนักรูท่ีชัดเจนและแนวแนอยูกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงๆ กับ ตัว
เรา หรือ ใน ตัวเราตามท่ีปรากฏข้ึนเปนขณะๆ ตามลําดับในความรับรูของเรา ท่ีเรียกวารูเฉยๆ หรือ
เพียงแตรูเพราะกําหนดอยู แตความจริงแทๆท่ีปรากฏขึ้น ไมวาทางทวารทั้งหา (หู  ตา  จมูก  ล้ิน  
กาย) หรือในใจ ซ่ึงพุทธศาสนาจัดไววาเปนทวารที่หก เม่ือใสใจอยูกับส่ิงท่ีมากระทบทวารท้ังหก
ดังกลาว ความใสใจหรือสติจะบันทึกเฉพาะความจริงท่ีสังเกตุไดเทานั้น โดยไมมีการตอบสนองตอ
ความจริง ดวยการกระทํา การพูด หรือการเกิด เพราะการตอบสนองน้ันอาจกลายเปนการเอาตัวตน
เขาไปพัวพัน เชน ชอบ  หรือไมชอบ และจะตองไมมีการลงความเห็นหรือใครครวญใดๆท้ังส้ิน ถา
ระหวางท่ีเรากําลังกําหนดไมวาจะในชวงเวลาส้ันๆ หรือในเวลานาน หากมีความคิดเห็นอยางท่ี
กลาวแลวเขามาสอดแทรกในใจ เราก็หันมากําหนดความคิดเห็นท่ีสอดแทรกเขามานั้น อยาปด
ออกไปหรืออยาตามไป เม่ือกําหนดส่ิงนั้นแลวก็ปลอยไปเสียอยาคิดถึงอีก๑๑              
             ๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
               อมาวสี  อัมพันศิริรัตน  ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการบรรเทาทุกขของผูติดเช้ือเอชไอวีโดย
การอบรมเจริญสติปฏฐานรวมกับการเยียวยาทางการพยาบาล จากผลการศึกษาพบวา ผูติดเช้ือเอช
ไอวีเกิดกระบวนการเยียวยาตนเองจนสามารถบรรเทาทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขทางจิตวิญญาณได   
โดยสรุปผลทางกายภาพพบวาผูติดเช้ือเอชไอวีมีผลสอบทางกายภาพดี  คือ น้ําหนักเพิ่มข้ึน  อาการ
แทรกซอนนอยลง อุณหภูมิท่ีปลายนิ้วเพิ่มข้ึน สวนผลทางดานจิตใจจากการทดสอบพบวามีคะแนน
กุศลจิตหลังอบรมเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับกอนอบรม รูปแบบการบรรเทาทุกขในผูติดเช้ือเอชไอวี
ประกอบดวย ๔ วงจร คือ ๑) จาก ชีวิตเต็มไปดวยทุกข หมดหวัง กลับมีพลัง ต้ังใจทําความดี  ๒) 
รูจักชีวิตจากการคิดใครครวญ จึงปรับเปล่ียนตัวเอง ๓) สนใจและเริ่มเยียวยาตนเอง จนพบแสง
สวางนําทางชีวิต ๔) สูจิตสงบ พบความสุข รุกสูการดํารงชีวิต อยางมีคุณคา ดวยศรัทธาแหงรสพระ
ธรรม กลวิธีท่ีใชในการเยียวยาทางการพยาบาลไดแก ๑) สราง สัมพันธภาพเพื่อการชวยเหลืออยาง
เอ้ืออาทร ๒) ต้ังจิตม่ันขณะเยียวยา ๓) เสริมจุดเดน เพื่อเนนการพัฒนาศักยภาพ ๔) สะทอนการ
ปฏิบัติรวมกัน ๕) เปนสวนหนึ่งของชีวิตผูใหขอมูล กลวิธีท่ีใชในการอบรมเจริญสติปฏฐานไดแก 
๑) เตรียมใจเพื่อใหเกิดกุศลจิต  ๒) กําหนดอิริยาบถใหทันปจจุบัน ๓) สอนโดยทําเปนแบบอยาง ๔) 
สมาทานศีล ๕) สรางศรัทธาอยางตอเนื่อง ๖) กระตุนใหเกิดหิริ โอตตัปปะ เมตตา และ กรุณา  
ผลการวิจัยในคร้ังนี้รูปแบบการบรรเทาทุกขของผูติดเช้ือเอชไอวีโดยการอบรมเจริญสติปฏฐาน

                                                        
๑๑พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๓๐, ๒๘๐. 



๑๗ 
 

 

รวมกับการเยียวยาทางการพยาบาล พบวาเกิดกระบวนการเยียวยาตนเอง จนสามารถบรรเทาทุกขได 
และสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา๑๒ 

กัญญา  ภูระหงษ  ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณโดยวิธีการ
เจริญสติปฏฐานในผูปวยติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัดการดําเนินชีวิตแบบอริยวิ ถีใน
พระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบวาผลการตอบคําถามปลายเปดของกุลมทดลองภายหลังการ
ทดลองสรุปคําตอบได ๕ ประเด็นเปนการยืนยันพัฒนาการความฉลาดทางอารมณไดดังนี้ 
               ประเด็นท่ี ๑ ทําใหรูถึงสติในตัวเราและวิธีทําสติมาเปนตัวรูในการกระทําส่ิงตางๆ จัดอยู
ในความฉลาดทางอารมณในขอดี 
              ประเด็นท่ี ๒ ไดเรียนรูการฝกวิปสสนากัมมัฏฐานการเดินจงกรม การนั่งสมาธิไดเรียนรูส่ิง
ตางๆ อยางมีสติมากข้ึน มีเหตุผลไมกระทําตามใจตนเอง จัดอยูในความฉลาดทางอารมณในขอเกง 
              ประเด็นท่ี ๓ การนั่งสมาธิทําใหจิตใจผอนคลายสงบ จัดอยูในความฉลาดทางอารมณใน
หัวขอ สุข 
              ประเด็นท่ี ๔ ไดนําหลักการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานมาชวยพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี 
ทําใหจิตใจเขมแข็งข้ึนสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต มีสติรูมีปญญาเปนเคร่ืองบอกทาง
ชีวิต จัดอยูในการเขาถึงธรรมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
              ประเด็นท่ี ๕ ไดฝกความอดทน จึงเกิดสติปญญามากข้ึนกวาเดิม เรียกไดวา อานตัวออก
บอกตัวได มีสติรูมีปญญาเปนเคร่ืองบอกทางจัดอยูในหมวดธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 
               จากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  (participant Observation) พบวาผูปฏิบัติมีการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติไดดวยตัวเองเพิ่มมากข้ึน  ตามระยะเวลาที่ไดปฏิบัติสติปฏฐาน  นอกจากนั้น              
จากการสนทนากลุม ( Focus Group Discussion)พบวาดานการปฏิบัติตัวของผูปวยดีข้ึนท้ังกิริยา  
การโตตอบ สัมพันธภาพท่ีดีกับคนรอบขาง การมีวินัย มีความรับผิดชอบ รูจักพิจารณาตนเอง ลด
ความอาฆาตพยาบาท ใหอภัยพอแม ออนนอมถอมตน สามารถตระหนักรูและมีแรงจูงใจในการ
กระทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะทางสังคม การปรับตัวท่ีดีและ
การจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสมจึงมีความเครียดนอย ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะของผูมี
สุขภาพจิตดี มีความม่ันคงทางอารมณ สามารถเผชิญความยากลําบากโดยไมยอมแพหรือทอถอย
และสามารถจัดการปญหา เม่ือตองเผชิญหรือตกอยูในสถานการณ ท่ีเปนความยากลําบากคนเหลานี้

                                                        
๑๒อมาวสี  อัมพันศิริรัตน, “รูปแบบการบรรเทาทุกขของผูติดเช้ือเอชไอวีโดยการอบรม

เจริญสติปฏฐานรวมกับการเยียวยาทางการพยาบาล”,  วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๖, ๓๓๙ หนา. 



๑๘ 
 

 

จะผานพนไปไดอยางมีความสุข และผลการสัมภาษณเชิงลึก (Indept Interview)  การปฏิบัติสติปฏ
ฐานเปนการฝกใหผูปวยไดรูจักในการดูแลตนเองและชวยในเร่ืองความคิดความรูสึก ทําใหจิตใจ
ผอนคลาย  และมีการพัฒนาในดานความฉลาดทางอารมณดีข้ึน ฉะนี้สรุปผลไดวาวิธีเจริญสติปฏ
ฐานนอกจากจะชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติตัวไดอยาง
ถูกตองในการดําเนินชีวิต ผลทําใหความทุกขจะบรรเทาลงได๑๓ 
                สุเมธ  โสฬศ ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาเคร่ืองมือจําแนกจริตท่ีเหมาะสมในการเจริญสติปฏ
ฐาน ผลการศึกษาพบวา สติปฏฐานมี ๔ หมวดใหญ และ๒๑ หมวดยอย ซ่ึงไดรวมแนวทางท้ังหมด
ในการเจริญสติปฏฐานท่ีเหมาะสมกับทุกจริต พระพุทธเจาทรงจําแนกสติปฏฐานทั้ง ๔ หมวด
เพื่อใหเหมาะสําหรับคน ๔ ประเภทคือ  

(๑) คนประเภทตัณหาจริตมีปญญาไมแกกลา เหมาะกับการเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน  
(๒) คนประเภทตัณหาจริตมีปญญาแกกลา เหมาะกับการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  
(๓) คนประเภททิฏฐิจริตมีปญญาไมแกกลา เหมาะกับการเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  
(๔) คนประเภททิฏฐิจริตมีปญญาแกกลา เหมาะกับการเจริญ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 

               นอกจากนั้นยังมีแนวทางการแบงจริตอ่ืนๆในพระไตรปฎกอีกเปนจํานวนมาก มีวิธีการ
แบงบุคคลเปนประเภทตางๆเชน แบงตามธาตุ แบงตามประเภทการบรรลุอรหันตผล   ตามศักยภาพ
การเรียนรู ตามอุปนิสัยท่ีควรรับการฝกสอน และแบงตามความรวดเร็วในการรับรูภัยในวัฏฏสงสาร 
               จริตมีสาเหตุมาจากความเคยชินในอดีตแตปรับเปล่ียนโดยการฝกฝนได กรรมฐานท่ีเหมาะ
กับจริตจะตองทําใหเกิดความสบาย เปนท่ีพึงพอใจของผูฝกและเม่ือฝกแลวเกิดความสุข ซ่ึงเปนเหตุ
ใหจิตต้ังม่ันเปนสัมมาสมาธิไดงาย และเม่ือจิตต้ังม่ันดีแลวยอมเปนเหตุใหเกิดปญญารูแจงธรรมได
ในท่ีสุด นอกจากนั้นในการปฏิบัติสามารถปฏิบัติเพียงหมวดใดหมวดหน่ึงก็บรรลุธรรมไดเชนกัน 
ดังนั้นการออกแบบเครื่องมือในการจําแนกจริต ชวยใหผูปฏิบัติสามารถจําแนกไดวาตนเองมีจริต
แบบไหน สามารถนําไปเปนเคร่ืองมือเพื่อเลือกประเภทสติปฏฐานในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมได ๑๔              

                                                        
๑๓กัญญา ภูระหงษ, “ประสิทธิผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณโดยวิธีการเจริญ         

สติปฏฐานในผูปวยติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัดการดําเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๖, ๓๙๓ หนา. 

๑๔สุเมธ  โสฬศ, “การศึกษาเคร่ืองมือจําแนกจริตท่ีเหมาะสมในการเจริญสติปฏฐาน”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย),  ๒๕๕๔, ๒๐๘ หนา.  



๑๙ 
 

 

               พระครูสมุหเกิด  ปฺุกาโม(ดานขุนทด) ไดวิจัยเร่ืองศึกษาเวทนาในการปฏิบัติวิปสสนา
ภาวนาตามหลักสติปฏฐาน ๔ ผลการศึกษาพบวา การปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน ๔ คือ มีสติกําหนด
พิจารณาในกาย  เวทนา จิต ธรรม โดยมีธรรมประกอบในการพิจารณา ๓ ประการ คือ ความเพียร
เผากิเลส (อาตาป) มีความรูตัว (สัมปชาโน) มีความระลึกในปจจุบันอารมณ (สติมา)  และเม่ือปฏิบัติ
วิปสสนาภาวนาอยางจดจอตอเนื่อง ยอมสามารถรูแจงแทงตลอดในสภาวะรูปนามท่ีไมเท่ียง เปน
ทุกข เปนอนัตตาได ในการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ท้ังหลายอยู ดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ยอมกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได กลาว
โดยการปฏิบัติ คือ มีสติระลึกรู เฝาสังเกตพิจารณาความรูสึกภายในกายและใจท่ีเปนสุข เปนทุกข 
และไมใชสุขไมใชทุกขตามท่ีปรากฏจริงโดยความไมเท่ียง เปนทุกข และอนัตตา เพื่อใหเห็นวา
เวทนาก็สักแตวาเวทนา ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา เม่ือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายตาม
ความจริงท่ีปรากฏ ยอมสามารถถายถอนความยึดม่ันถือม่ันในอารมณท้ังท่ีชอบใจและไมชอบใจ๑๕ 
               พรรณนาราย  รัตนไพฑูรยไดศึกษาเร่ืองการศึกษาวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว
สติปฏฐาน ๔ : ศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  าณสิทฺธิ) ไดอธิบายแนว
ทางการปฏิบัติเม่ือเกิดเวทนาไววา “การกําหนดเวทนาตองกําหนดท้ังทางกายและทางใจ เชน เจ็บ 
ปวด ตึง เคล็ด ขัด ยอก วิงเวียนเปนตน ผูปฏิบัติตองมีความเพียรพยายามอดทน อดกล้ัน กําหนดอยู
เสมอวา กําหนดแลวจะหายไปหรือไมก็ตาม จะชอบหรือไมชอบก็ตาม พยายามกําหนดใหทัน อยา
พยายามขยับตัวใหเวทนา หายไป การปฏิเสธไมยอมรับเวทนาเปนเร่ืองท่ีผูปฏิบัติแทบทุกคนชอบทํา
ส่ิงซ่ึงไมถูกตอง เพราะเวทนานั้นเกิดโดยสภาวะของแตละญาณ ทุกคร้ังท่ีสามัญญลักษณะชัดข้ึนมา 
ผูปฏิบัติจะพบกับทุกขเวทนาอยางแรงกลาจนขยาดเสมอ ดังนั้น หากผูปฏิบัติทําลายเวทนาโดยจงใจ  
ก็ยอมไมสามารถเขาไปเห็นวิปสสนาญาณ อันเปนลักษณะตางๆของสภาวลักษณะ สามัญญลักษณะ  
และอริยสัจ ๔ ได เพราะอิริยาบถนี้เปนตัวปดบังทุกข  ทุกคร้ังท่ีขยับเปล่ียนอิริยาบถ ความทุกขจาก
ความเม่ือยลา เจ็บปวดก็จะลดลงหรือหายไป” ดังนั้นควรสรางสติใหรูเทาทันตอเวทนาท่ีเกิดข้ึน 
สรางความรูเทาทันภายในตัวและนอกตัว เชน การมีสติกําหนดรูเทาทันเวทนาตามความเปนจริง อัน
จะเปนไปเพื่อกําจัดอนุสัย ๓ ประการ กลาวคือ เม่ือเกิดสุขเวทนาก็รูเทาทันกําจัดกิเลสท่ีแฝงตัวนอน
เนื่องอยูในสันดาน คือความกําหนัด (ราคานุสัย) เม่ือเกิดทุกขเวทนา ก็รูเทาทันกําจัดกิเลสท่ีแฝงตัว
นอนเนื่องอยูในสันดาน คือความขัดเคือง เม่ือเกิดอทุกขมสุขเวทนา ก็รูเทาทันกําจัดกิเลสที่แฝงตัว

                                                        
๑๕พระครูสมุหเกิด  ปฺุกาโม(ดานขุนทด), “ศึกษาเวทนาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาตาม

หลักสติปฏฐาน ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕,  ๗๒ หนา. 



๒๐ 
 

 

นอนเนื่องอยูในสันดานคือ ความไมรู (อวิชชาอนุสัย)  ดังนั้นผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว
สติปฏฐาน ๔ จะบรรลุนิพพานหมดส้ินซ่ึงกิเลสตัณหา ซ่ึงเปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา๑๖ 
              พระมหาณัชพล พนฺธญาโณ (นราวงษ)ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาวิเคราะหอุเบกขาในการ
ปฏิบัติวิปสสนาภาวนา ตามแนวสติปฏฐาน ๔  ผลการศึกษาวิเคราะหพบวาในการปฏิบัติสติปฏฐาน 
๔ ดวยการพัฒนาไปตามลําดับ กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธัมมานุปสสนา ทํา
ใหเกิดการพัฒนาของอุเบกขา ซ่ึงจะสรางความสมดุลในการวางใจเปนอุเบกขา เพราะในขณะการ
กําหนดรูรูปนามดวยใจท่ีเปนกลาง ในขณะกําหนดรูความเกิดดับของรูป และการรูเห็นเวทนา ยอม
เขาถึงการวางใจไมกลัวตอทุกขเวทนา และก็ไมหลงในสุขท่ีเกิดกับเวทนานุปสสนา ยอมรูแจงใน
การวางอุเบกขาในเวทนาท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน เพราะสภาวะรูอุเบกขาท่ีปรากฏเปนการกาวลวง
บัญญัติ จะปรากฏเปนปรมัตถ เกิดความรูเฉยอยู จิตจะเร่ิมปลอยวางไดมากข้ึน และในขณะเกิด
ความรูสึก  การกําหนดท้ิงสภาวะของบัญญัติไปส้ิน และเกิดความรูสภาวะท่ีปรากฏเฉย ๆอยู ความ
ละเอียดของจิตจะปรากฏชัดเจนข้ึนตามลําดับของสภาวะท่ีรู สามารถใหเหตุผลกับตนเองได ผล
จิตใจจะมีความเปนกลางมาก ทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงในโครงสรางของรางกายเปล่ียนไปตามวิธี
ทางการดําเนินวางจิตใจ๑๗ 
                 พระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปสสนา
ภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ผลการศึกษาวิเคราะหพบวา ศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญาท่ีจะพัฒนา
ไปสูความพนทุกข  ตองประกอบดวยสติปฏฐาน ๔ เพราะเปนแนวทางในการแกไขปญหาเร่ือง
ความเช่ือท่ีหลงงมงายตางๆ นานา ดวยเหตุนี้ ผูปฏิบัติท้ังหลายพึงเจริญในหลักสติปฏฐาน ๔ เพื่อ
เขาถึงสภาวะของความเช่ืออยางพระอริยเจาคือพระโสดาบัน ซ่ึงเปนการเขาสูเสนทางแหงอริยมรรค   
และตองปฏิบัติจนสามารถทําลายอุปาทานขันธ ๕ ในสติปฏฐานมีหลักในการภาวนา ๓ ประการ 
คือ อาตาป คือ ความเพียรเพื่อเผากิเลส ตรงกับ อธิจิตตสิกขา สัมปชาโน ความรูตัวท่ัวพรอมจนเห็น
พระไตรลักษณ คือ เห็นความเกิดดับของรูปนาม ซ่ึงตรงกับอธิปญญาสิกขา และ สติมา คือ การ
ระลึกรูรูปนามปจจุบัน ท้ังในหมวดกาย เวทนา จิต ธรรมจนเห็นอาการของรูปนามดังกลาว ตรงกับ

                                                        
๑๖พรรณนาราย  รัตนไพฑูรย, “การศึกษาวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 

๔ : ศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  าณสิทฺธิ)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).  ๒๕๔๔, ๑๘๘ หนา .   

๑๗พระมหาณัชพล พนฺธาโณ (นราวงษ), “ศึกษาวิเคราะหอุเบกขาในการปฏิบัติ
วิปสสนาภาวนา ตามแนวสติปฏฐาน ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๙๐ หนา. 



๒๑ 
 

 

อธิสีลสิกขา เพราะกําหนดรูอินทรียสังวรศีลนั่นเอง จากองคประกอบ ๓ ประการนั้น สรุปวา การ
เจริญสติปฏฐานคือการปฏิบัติในหมวดไตรสิกขา คืออธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา 
ความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นอาศัยองคประกอบหลักคือ ศรัทธา ดวยเหตุนี้ ผู
ปฏิบัติควรมีความเช่ือม่ันในพระสัทธรรม ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ และปญญา เม่ือปฏิบัติตามหลัก
ดังกลาวดวยศรัทธาแลวยอมพบความพนทุกขไดเพราะมีศรัทธาท่ีไมส่ันคลอนในพระรัตนตรัย๑๘ 
                 พระมหาปรีชา  สมจิตฺโต (สัปปพันธ)  ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวมหาสติปฏฐานสูตร จากการศึกษาสรุปวาในมหาสติปฏฐานสูตรสอนวิธีการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานไวอยางละเอียด การใชลักษณะแนวคิดตีความคําสอนท่ีแตกตางผิดไปจากมหาสติปฏฐาน 
๔ ยอมไมสามารถเขาใจหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีถูกตองได เพราะไมสามารถกําหนด
พิจารณาเห็นสภาวธรรมความเกิด - ดับ โดยความเปนไตรลักษณ ซ่ึงในมหาสติปฏฐานสูตรได
อธิบายระบบการทํางานของรูปธรรมและนามธรรม เปนเหตุใหทราบถึงลักษณะของนามธรรมท่ี
อาศัยรูปธรรมอยูอยางถูกตอง  เพราะในการพิจารณาในรูปธรรมหรือนามธรรมเปนอารมณ จะเห็น
ความเกิด - ดับเกิดข้ึนเร็ว และเปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหไมมีระหวางข้ันกลางเกิดข้ึนได กิเลสตางๆ
ไมสามารถเขาแทรกแซง จึงสามารถละซ่ึงสังโยชนกิเลสไดอยางแทจริง ดังนั้นการปฏิบัติตามแนว
มหาสติปฏฐานสูตรนี้ นับวาเปนแนวทางท่ีพระพุทธองคทรงวางไวอยางถูกตอง อยางละเอียด เปน
ทางเอก ซ่ึงผูท่ีปฏิบัติอยางถูกตอง จะเห็นความเกิด - ดับของรูปธรรม หลุดพนจากกิเลส ตัด
สังสารวัฏใหขาดไป เพื่อความหลุดพนของทุกข๑๙ 
                 บุญเรือง ทิพพอาสน  ไดศึกษาเร่ืองศึกษาการสอนสติปฏฐาน ๔ ตามแนวทางของโค
เอ็นกากับพระไตรปฎก จากการศึกษาสรุปไดวาการสอนสติปฏฐาน ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
กับโคเอ็นกาเปนวิธีการเดียวกัน โดยเปาหมายในการปฏิบัติวิปสสนาท้ังในพระไตรปฎกและของโค
เอ็นกาตรงกัน คือ เพื่อการแกปญหาใหผูปฏิบัติและสามารถท่ีจะหลุดพนจากทุกขท้ังปวง ในการ
ปฏิบัติจะตองมีองคพิจารณาอยูเนืองๆ ๓ ขอ คือ จะตองมีความเพียร (อาตาป) มีสติระลึกรูอยูเสมอ
(สติมา) และสัมปชัญญะ (สัมปชาโน ความรูสึกตัวทุกขณะ) คอยกํากับ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญ หาก

                                                        
๑๘พระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ), “ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาตามแนวสติ

ปฏฐาน ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๗๕ หนา. 

๑๙ พระมหาปรีชา  สมจิตฺโต (สัปปพันธ), “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติ
ปฏฐานสูตร”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๔๕, ๑๘๙ หนา. 



๒๒ 
 

 

บุคคลปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอแลว ผลท่ีไดก็คือ สามารถท่ีจะกําจัดหรือทําลายอภิชฌาและโทมนัส
ท้ังปวงออกไปจากจิตใจของตนเองได ระยะเวลาในการปฏิบัติอาจจะแตกตางกันบาง ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับ
เหตุปจจัยภายในตัวผูปฏิบัติและปจจัยแวดลอมภายนอก การสอนสติปฏฐาน ของโคเอ็นกานั้นไมมี
ข้ันตอนท่ีซับซอนและไมมีพิธีกรรมมาเก่ียวของ  เพียงแตผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พึงสําเหนียก
กําหนดรูในสติปฏฐาน ๔ อยางใดอยางหน่ึงเม่ือผูปฏิบัติจนชํานาญแลว ก็จะเกิดปฏิเวธธรรมข้ึนมา
ภายในเปนเร่ืองเฉพาะตน๒๐  

สุมนา  เลียบทวี  ไดศึกษาเร่ืองการเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ท่ีสงผล
กระทบตอการพัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณของมนุษย : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนา
เบ้ืองตน ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จากการศึกษาพบวากระบวนการ
เจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏฐานในหลักสูตรเบ้ืองตน เปนการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดปญญาเห็น
สรรพส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงของโลก ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินชีวิต สวนผลดานพฤติกรรม
พบวาผูปฏิบัติมีความม่ันคงทางอารมณมากข้ึน มีการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมของผูปฏิบัติใน
ดานดีข้ึน ผูปฏิบัติมีสติในการดําเนินชีวิตมากกวากอนท่ีเขามาฝกปฏิบัติ การทํางานมีประสิทธิภาพ  
มีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและผูคนรอบขางดีข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการมีสติในการคิดกอนท่ีจะ
พูดหรือกระทํา ทําใหเกิดความผิดพลาดดานพฤติกรรมนอยลง และถาเกิดความผิดพลาดจะรับรูได
ไวและสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที สงผลดีตอการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติ และมีผลดานความ
ฉลาดทางอารมณ พบวาหลังจากฝกการปฏิบัติธรรม ผูปฏิบัติมีอารมณดีข้ึนและมีความม่ันคงทาง
อารมณมากข้ึน เม่ือเกิดความเครียดหรืออุปสรรคกับชีวิต สามารถจัดการกับอารมณของตัวเองได
โดยไมติดอยูในความทุกข และมีสติปญญาในการแกไขปญหาไดในท่ีสุด และยังสามารถนําแนวคิด
ท่ีไดจากการปฏิบัติมาชวยแนะนําใหกับคนรอบขางไดอีกดวย๒๑ 

           

                                                        
๒๐บุญเรือง ทิพพอาสน, “ศึกษาการสอนสติปฏฐาน ๔ ตามแนวทางของโคเอ็นกากับ

พระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๘๕ หนา. 

๒๑
 สุมนา  เลียบทวี, “การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ท่ีสงผลกระทบตอการ

พัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณของมนุษย : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบ้ืองตน  ยุวพุทธิก
สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๔, ๒๑๐ หนา .   
 



๒๓ 
 

 

๑.๗ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๑.๗.๑  ทําใหทราบเร่ืองทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา 
 ๑.๗.๒ ทําใหทราบการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา 

 ๑.๗.๓ ทําใหทราบหลักธรรมสติปฏฐาน ๔ ในคําสอนของพระพุทธศาสนา 
๑.๗.๔ ทําใหสามารถบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ 
๑.๗.๕. ทําใหสามารถนําเสนอแนวทางและองคความรูใหมเกี่ยวกับรูปแบบการบรรเทา

ทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ 
๑.๗.๖ การวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจศึกษาคนควาตอไป 

๑.๘ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 Input คือ การรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา คัมภีร และงานวิจัยอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ เพื่อศึกษาเร่ืองทุกขในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมสติปฏฐาน ๔  

Process   กระบวนการวิจัย คือ การจัดประเภท การอธิบายความ การตีความ การวิเคราะห 
การสังเคราะห และการสัมภาษณเชิงลึก 
  Output ผลท่ีไดจากการวิจัย คือ การบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ ได
รูปแบบองคความรูใหม 
 Impact ผลลัพธ คือผูท่ีไดปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔ จะพบวาทุกขจะเบาบางลงและมี 
ความสุขมากข้ึน สงผลบวกตอตนเอง ครอบครัว และสังคม   



 

 

๒๔ 

INPUT 

สติปฎฐาน ๔ 
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน 
๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

ขบวนการ 
๑. การจัดประเภท 
๒. อธิบายความ 
๓. ตีความ  
๔.  วิเคราะห 
๕. สังเคราะห  

PROCESS 

การสัมภาษณเชิงลึก 
การบูรณาการการบรรเทาทุกข
ตามแนวสติปฏฐาน ๔  สราง
องคความรูใหมเปน model 

OUTPUT 

ผลลัพธทําใหทุกขเบาบางลง  
และมีความสุขมากขึ้น  ซึ่ง
สงผลในระดับ 
๑. ตนเอง 
๒. ครอบครัว 
๓. สังคม 

IMPACT 

ทุกขในพระพทุธศาสนา 
๑. ทุกขทางกาย 
๒. ทุกขทางใจ 
๓. ทุกขทั้งกายและใจ 

ภาพ ๑.๒ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

 

๑.๙ คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
 ๑.๙.๑ ทุกข หมายถึงทุกขเวทนา เปนทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีกายและใจ จําแนกไดเปน ๓ ประเภท 
คือ ทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ เปนการจําแนกโดยพิจารณาจากสมมติฐาน สาเหตุท่ีมา
และอาการท่ีเห็นไดเดนชัด เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสะดวกตอการแกไข ถาสาเหตุเกิดที่กายก็
แกไขไปท่ีกาย ถาสาเหตุเกิดข้ึนท่ีใจก็แกไขไปท่ีใจ 
                ๑.๙.๒ บรรเทา หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือการดับทุกขนั้น แตใน
ระหวางท่ียังไมสามารถดับทุกขไดอยางส้ินเชิงนั้น ทุกขจะสามารถบรรเทาไดช่ัวคราวเปนไป
ตามลําดับข้ันท่ีปฏิบัติ  คือ สามารถปฏิบัติไดในระดับไหนก็จะดับทุกขไดในระดับนั้นแต
เพียงช่ัวคราว  สามารถละกิเลสไดบางสวน หรือกิเลสเบาบางลงได และเม่ือเกิดกิเลสจรเขามาอีก   
ทุกขจะกลับมาอีก จึงไมสามารถแกไขทุกขไดโดยเด็ดขาด เกิดวนเวียนไปเปนวัฎจักร จนกระท่ัง
สามารถปฏิบัติจนดับทุกขส้ินเชิง พนจากภาวะทุกขท่ีเรียกวานิพพาน ดังนั้นข้ันตอนต้ังแตเร่ิมปฏิบัติ
จนกระท่ังถึงกอนดับทุกขส้ินเชิง จัดวาเปนการบรรเทาทุกข 

๑.๙.๓ การปฏิบัติสติปฏฐานหรือการเจริญสติปฏฐาน หมายถึง การปฏิบัติสมาธิภาวนาตาม
หลักสติปฏฐาน ซ่ึงแนวทางการปฏิบัติมี ๓ ระดับ คือ  

๑) ระดับข้ันพื้นฐาน เปนการนําหลักสติปฏฐานมาประยุกตแบบงายๆ เพื่อใชแก
บุคคลท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เปนระดับโยนิโสมนัสิการ คือ การพิจารณา ตามดู ตามรูในระดับเหตุ
และผล เพื่อใหเกิดความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริง จะบรรเทาทุกขไดในระดับหนึ่ง 

๒) ระดับกลาง เปนการนําหลักสติปฏฐานมาปฏิบัติตามหลักการและวิธีการใน
พระสูตร เร่ิมจากทําสมถสมาธิใหจิตสงบต้ังม่ัน แลวจึงเขาสูการปฏิบัติสมาธิเจือวิปสสนาหรืออ
นิมิตตสมาธิ เห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังความเกิดและดับ ทําใหกิเลสช้ันกลางเบาบางลง สติ
กําจัดความรูสึกชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติไดระดับหนึ่ง ทุกขจึงบรรเทาลงได   

๓) ระดับสูง  เปนการปฏิบัติวิปสสนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนความรูในระดับ
ปญญา  สติท่ีมุงรูต่ืนอยูในความเปนไปของกาย เวทนา จิต ธรรม เห็นไตรลักษณ คือ ความไมเท่ียง  
เปนทุกข มีความแปรปรวน มีการเกิดและดับ ทําใหรูแจงเห็นจริงในสัจจะของขันธ ๕ ทําให ละ
อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ดังนั้นการปฏิบัติวิปสสนาจะเปนการลางกิเลสข้ันละเอียดได   

๑.๙.๔ การพิจารณา หมายถึง การตามดู ตามรู ตามเห็น หรือ การกําหนดรู ท่ีเรียกวา 
อนุปสสนา 

๑.๙.๕ อุปการธรรม หมายถึง เคร่ืองมือสําคัญชวยสนับสนุนในการปฏิบัติสติปฏฐาน ถา
ขาดตัวใดตัวหนึ่งไป จะไมจัดเปนการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีสมบูรณ        

๒๕ 



๒๖ 
 

 

              ๑.๙.๖ การบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน หมายถึง การบูรณาการดวย
หลักการอนุปสสนาในสติปฏฐาน และนําอุปการธรรมทั้ง ๔ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และ
ความคอยกําจัดความยินดียินราย เปนเคร่ืองมือในการบรรเทาทุกข เพื่อใหเห็นทุกขตามความเปน
จริงวา มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา วิธีการบูรณาการโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
เอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม (Final work Research) 
คือ การทําสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิ โดยนําขอมูลจากพระไตรปฎก 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field study) โดยใชการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อขอขอสรุปความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูป/คน 
เพื่อใหไดแนวทางในการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน 
 
 



 
 
 
 

บทที่ ๒ 
ทุกขและการบรรเทาทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนา 

 
    ทุกข เปนสภาวะความรูสึกขนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยปุถุชนท่ัวๆไป เปนคําเรียกส้ันๆแต
สงผลกระทบอยางมากมายท้ังทางดานรางกายและจิตใจแกเจาของ ดังนั้นจึงมีความสําคัญท่ีทุกคน
พึงตองศึกษา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองของทุกขยิ่งข้ึน  และเมื่อเขาใจแลว จึงจะสามารถ
หาแนวทางในการบรรเทาทุกขหรือดับทุกขไดตอไป ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาเร่ืองทุกขและการ
บรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา  ตามประเด็นตอไปนี้ 

๒.๑   ความหมายของทุกข 
๒.๒   ความสําคัญการศึกษาเร่ืองทุกข 
๒.๓   ประเภทของทุกข 
๒.๔   สาเหตุแหงทุกข 
๒.๕   ทุกขในไตรลักษณ 
๒.๖   ทุกขในอริยสัจ  
๒.๗   ทุกขในทุกขเวทนา 
๒.๘   การเปรียบเทียบระหวางทุกขในไตรลักษณ  ทุกขในอริยสัจ  และทุกขในทุกขเวทนา 
๒.๙   การบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไป  
๒.๑๐  การบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา 
๒ .๑๑   การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียการบรรเทาทุกขในศาสตร ท่ัวไปและใน           

พระพุทธศาสนา 
๒.๑๒ ผลท่ีไดรับจากการบรรเทาทุกข 
๒.๑๒ สรุปทุกขและการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา  
 

๒.๑  ความหมายของทุกข 
              คําวา ทุกข ตามรูปศัพทท่ัวไปแปลวา ทนไดยาก อันหมายถึงสังขารท้ังหลายเปนส่ิงท่ีทน
อยูไดยาก จะดํารงอยูในสภาวะเดิมของมันไดยาก เพราะมีอันตองแปรเปล่ียนไปเปนธรรมดา  
กอปรกับความหมายของทุกขมีปรากฏอยูหลายแหง งานวิจัยนี้จึงขอนําเสนอใน ๒ แหง คือ  



๒๘ 
 

              ๒.๑.๑ ความหมายของทุกขทางในทรรศนะทางวิชาการ 
                      ความหมายของท่ัวไปของทุกข ไดสรุปรวบรวมไวดังนี้ 

๑) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔๑ใหความหมายทุกขไววา   
              ทุกข (ทุกขะ-, ทุก) หมายถึง ความยากลําบาก, ความไมสบายกายไมสบายใจ 

๒) พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท๒ ใหความหมายทุกขไวดังนี้   
๑. สภาพท่ีทนอยูไดยาก, สภาพท่ีคงทนอยูไมได เพราะถูกบีบค้ันดวยความ

เกิดข้ึนและความดับสลาย เนื่องจากตองเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีไมข้ึนตอตัวมันเอง 
๒. อาการแหงทุกขท่ีปรากฏขึ้นหรืออาจปรากฏข้ึนไดแกคน    
๓. สภาพท่ีทนไดยาก, ความรูสึกไมสบาย ไดแก ทุกขเวทนา, ถามาคูกับโทมนัส      

(ในเวทนา ๕) ทุกข หมายถึงความไมสบายกาย คือทุกขกาย (โทมนัสคือไมสบายใจ) แตถามา
ลําพัง (ในเวทนา ๓) ทุกข หมายถึงความไมสบายกายไมสบายใจ คือท้ังทุกขกายและทุกขใจ 
               ๒.๑.๒  ความหมายของทุกขในคัมภีรพระพุทธศาสนา   
                         คําวาทุกขมีปรากฏท่ัวไปในคัมภีรพระพุทธศาสนา ขอยกตัวอยางทุกขท่ีมาจาก
พระไตรปฎกซ่ึงปรากฏอยูในท้ัง ๓ ปฎก ซ่ึงจะมีความหมายดังนี้  

(๑)  ความหมายของทุกขยกมาจากพุทธพจนในพระวินัยปฎก 
          ความหมายของทุกขท่ีปรากฎในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในพระวินัยปฎก ซ่ึงเปน
ปฐมเทศนาท่ีพระพุทธเจาตรัสแกปญจวัคคีย ความวา 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความ
แกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยส่ิงท่ีไม
เปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมได
ส่ิงนั้นก็เปนทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข๓ 

             จากพุทธพจนท่ีกลาวถึงขางตน พระธรรมปฎกไดสรุปความหมายของทุกขไวดังนี้   
“ความหมายของทุกข ... คําสรุปท่ีส้ันท่ีสุดวา คือ อุปาทานขันธ ๕ หรือเบญจอุปาทานขันธเทานั้น  

                                                 
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพคร้ังท่ี ๑ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๕๗๕. 
๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพ

คร้ังท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๓ ), หนา ๑๓๕. 
๓วิ.ม. ๔/๑๔/๑๖. 



๒๙ 
 

และคําวาขันธในท่ีนี้มีอุปาทานนําหนาดวย”๔ ดังนี้ขันธ คือ กองทุกข ความหมายของทุกข คือ การ
เขาไปยึดม่ันถือม่ันในขันธ คือ ทุกขนั่นเอง 

(๒) ความหมายของทุกขยกมาจากพุทธพจนในพระสุตตันตปฎก 
                        ความหมายของทุกขท่ีปรากฎในสังคีติสูตร (๓๓) ใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา 
                              เวทนา ๓ อยาง 
                ๑. สุขเวทนา             (ความเสวยอารมณท่ีเปนสุข) 
                ๒. ทุกขเวทนา           (ความเสวยอารมณท่ีเปนทุกข) 
                ๓. อทุกขมสุขเวทนา  (ความเสวยอารมณท่ีไมใชทุกขไมใชสุข)๕ 
                        ดังนี้ทุกข คือ เวทนาประเภทหนึ่ง ท่ีเปนความรูสึกทุกขนั่นเอง 

(๓) ความหมายของทุกขยกมาจากในพระอภิธรรมปฎก 
                        พระสารีบุตรใหความหมายของทุกขในกถาวัตถุปกรณ เร่ืองอินทริยพัทธกถา ดังนี้ 

ปรวาที ส่ิงท่ีเนื่องดวยอินทรียเทานั้น เปนทุกข หรือ? 
             สกวาที ถูกแลว 
             ส. ส่ิงท่ีเนื่องดวยอินทรียเทานั้น ไมเท่ียง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดข้ึนมี
ความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา 
มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดาหรือ? 
             ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 
             ส. ส่ิงท่ีไมเนื่องดวยอินทรียก็ไมเท่ียง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดข้ึน มีความ
ส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มี
ความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดามิใชหรือ? 
             ป. ถูกแลว 
             ส. หากวา ส่ิงท่ีไมเนื่องดวยอินทรีย ก็ไมเท่ียง เปนสังขตะ อาศัยปจจัยเกิดข้ึน 
มีความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา 
มีความดับไปเปนธรรมดา มีความแปรไปเปนธรรมดา ก็ตองไมกลาววา ส่ิงท่ีเนื่อง
ดวยอินทรียเทานั้นเปนทุกข๖ 

                                                 
๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ,พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพคร้ัง

ท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒),  หนา ๒๗.  
๕ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๑๙๕. 
๖อภิ.วิ. ๓๗/๑๗๐๑/๗๓๙.  



๓๐ 
 

                        จากพระสูตรนี้สรุปไดวาทุกขหมายถึงส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต ท่ีมีความไมเท่ียง  
มีความเกิด ความดับ ความแปรปรวนเปนธรรมดา 

          จากความหมายของทุกขขางตน พบวาพระพุทธศาสนาใหความหมายลึกซ้ึงกวา
ความทุกขท่ีปุถุชนรูจักกันท่ัวๆไป เพราะทุกขนั้นไมไดมีความหมายครอบคลุมเฉพาะกับส่ิงท่ีมีชีวิต
เทานั้น แตรวมถึงส่ิงท่ีไมมีชีวิตดวย สรุปไดวาทุกขในพระพุทธศาสนาเกิดไดท้ังกับส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไมมีชีวิต ซ่ึงเปนการเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีมีลักษณะท่ีตองเส่ือมสภาพลง หรือทนไดยาก หรือ
ทุกขท่ีเกิดเฉพาะกับส่ิงมีชีวิตท่ีมีจิตวิญญาณ เปนเวทนาความรูสึกบีบค้ันจากเหตุปจจัยบางอยาง ทํา
ใหเกิดความไมสบายกายไมสบายใจ หรือหมายถึงการยึดม่ันถือม่ันในขันธเปนทุกข 
   

๒.๒ ความสําคัญของการศึกษาเรื่องทุกข 
            ในการดํารงชีวิตของมนุษย ทุกคนจะตองประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆมากมาย      
บางคร้ังสามารถแกไขไดก็จะเกิดความสุขใจ โลงใจ แตก็จะมีปญหาและอุปสรรคใหมๆใหประสบ
อีกตอไป แตถาไมสามารถแกไขไดก็จะทําใหทุกขคงอยู และอาจกอใหเกิดทุกขในเร่ืองอ่ืน
ตอเนื่องกันไป ดังนั้นในความจริงพบวาชีวิตของมนุษยไมสามารถหลีกเล่ียงคําวาทุกขไปได  
              ความทุกขก็คือความไมสบายกายไมสบายใจ เม่ือไมสบายกายบางคร้ังแคซ้ือยากินเองก็หาย
แตบางคร้ังก็ตองไปหาหมอใหเยียวยารักษา จึงจะหายจากการไมสบายกาย ความไมสบายใจก็
เชนกัน ถาเปนมากๆ ก็อาจตองไปพบจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือผูเช่ียวชาญทางสุขภาพจิตเพื่อขอ
ความชวยเหลือ แตถายังเปนไมมากนักเปนความไมสบายใจ ความทุกขใจท่ีผานมาในชีวิตประจําวัน
ไมรุนแรงถึงกับทําใหเจ็บปวยทํางานไมได แตก็ทําความรําคาญและริดรอนความสุขในชีวิต                            
               พระพุทธศาสนาไดใหแนวทางในการบรรเทาจนถึงดับทุกขไดโดยส้ินเชิง โดยการกําจัด
ซ่ึงกิเลส ซ่ึงมีแนวทางเปนลําดับข้ันตอนตามระดับของกิเลส ผูปฏิบัติตามยอมสามารถเห็นผลได
ดวยตนเอง ดังนั้นการศึกษาเร่ืองทุกขและการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนาจึงมี
ความสําคัญยิ่ง เพราะการเรียนรูเร่ืองทุกข ประเภทของทุกข และแนวทางในการบรรเทาทุกข   
เพื่อใหมนุษยสามารถนําแนวทางมาประยุกตใชและรับมือเม่ือตองประสบทุกข เพื่อบรรเทาใหทุกข
นอยลง เม่ือทุกขนอยลงก็จะมีความสุขมากข้ึน หรือถึงระดับไมมีทุกขท่ีเรียกวานิพพาน 
 

๒.๓ ประเภทของทุกข         
             ในคําสอนพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงเร่ืองทุกขท่ีเกี่ยวของกับมนุษยไวหลายแหง โดยสรุป
เปนประเภทที่สําคัญตามลําดับไดดังนี้ 
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๓๒ 
 

            ดังนั้นสรุปไดวาทุกขท้ัง ๓ คือทุกขเดียวกัน แตกลาวถึงในลักษณะตางๆกัน เปนการมองคน
ละมุม แตในภาพรวมใหญแลวทุกขท้ังหมดมีเพียงหนึ่งคือทุกข และเปนทุกขจากขันธ ๕ ท่ีมีหลาย
ลักษณะ คือ ความแปรปรวนและทนอยูในสภาพเดิมไดเพียงช่ัวคราว 
               ๒.๓.๒ ชุดท่ี ๒  ทุกข ๑๐ รวมประเภทของทุกขไวจากคัมภีรพระพุทธศาสนาดังนี้ 
                         (๑)  ประเภททุกขในไตรลักษณท่ีอธิบายไวในพระวินัยปฎก 
          ในอนัตตลักขณสูตรในพระวินัยปฎก พระพุทธเจาทรงอธิบายเร่ืองทุกขโดยการท่ี
ทรงต้ังคําถามแกปญจวัคคีย ความวา 

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอสําคัญความขอนั้นเปน 
              ไฉนรูปเท่ียงหรือไมเท่ียง? 

พระปญจวัคคียทูลวา ไมเท่ียง พระพุทธเจาขา. 
           ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
           ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา. 
           ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตาม
เห็นส่ิง นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา? 
           ป. ขอนั้น ไมควรเลย พระพุทธเจาขา๙ 

           จากพุทธพจนท่ีกลาวถึงขางตนสรุปวาทุกขของสรรพส่ิงท้ังหลาย คือ โดยลักษณะตามโดย
ตัวเอง คือ มีความไมเท่ียง มีความแปรปรวน ดวยคุณลักษณะดังกลาวจึงเปนทุกขซ่ึงสอดคลองกับ
ลักษณะในไตรลักษณ 

(๒) ประเภททุกขในอริยสัจท่ีอธิบายไวในพระสุตตันตปฎก 
                          ในทุกขอริยสัจ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระพุทธเจาทรงแสดงไวดังนี้ 

          ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็เปนทุกข  
แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ก็เปนทุกข ความ
ประจวบกับส่ิงไมเปนท่ีรัก ก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก ก็เปนทุกข 
ปรารถนาส่ิงใดไมไดแมอันนั้น ก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธท้ัง ๕ เปนทุกข๑๐ 

          ทุกขท่ีกลาวถึงในพระสูตรนี้เปนทุกขอริยสัจ เกิดข้ึนเฉพาะกับส่ิงมีชีวิตและมี 
จิตวิญญาณ เปนทุกขท่ีเกิดข้ึนจากการยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ 

                                                 
๙วิ.ม. ๔/๒๑/๒๑-๒๒. 
๑๐ม.มู. ๑๒/๑๔๖/๘๓. 



๓๓ 
 

(๓) ประเภททุกขในทุกขวทนาท่ีเกิดแกขันธท่ีอธิบายไวในพระอภิธรรมปฎก 
                          พระพุทธเจาไดตรัสใหอธิบายทุกขใน สุตตันตภาชนีย ไวดังนี้ 
                            ทุกข เปนไฉน ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณท่ีไม

สบายเปนทุกข อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิด
แตกาย สัมผัสอันใด นี้เรียกวา ทุกข๑๑ 

                            จากพระสูตรสรุปวาทุกขก็คือความไมสบายกายไมสบายใจ ซ่ึงคือทุกขขันธ
นั่นเอง 
                             (๔)  ประเภทของทุกขท่ีอธิบายไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค 
                             คัมภีรวิสุทธิมรรค ไดอธิบายทุกขไวดวยอรรถ ๔ ขอดังนี้ 

๑)  อภิณฺหสมฺปติปฬนโต เพราะถูกบีบค้ันอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดข้ึน ความ 
เส่ือมโทรม และความแตกสลาย กับส่ิงท่ีประกอบอยูดวยหรือส่ิงท่ีเกี่ยวของ 

๒) ทุกฺขมโต เพราะเปนสภาพท่ีทนไดยาก คือ คงอยูในสภาพเดิมไมได จะตอง 
เปล่ียนและสลายไป หมดสภาพไป เพราะความเกิดข้ึนและความโทรมสลาย 

๓) ทุกฺขวตฺถุโต เพราะเปนท่ีต้ังแหงทุกข คือเปนท่ีรองรับของความทุกข หรือเปน
ส่ิงท่ีทําใหเกิดทุกข เชน ทุกขเวทนา คือความรูสึกทุกขหรือความรูสึกบีบค้ัน 

๔) สุขปฏิกฺเขปโต เพราะแยงตอความสุข โดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธ 
ความสุขหรือกีดกั้นความสุข ความสุขเปนเพียงความรูสึกซ่ึงเกิดเม่ือมีความบีบค้ันกดดันขัดแยง
ลดลงทําใหเกิดความรูสึกสุข แตเม่ือเพิ่มข้ึนก็จะกลายเปนตองทนหรือท่ีเรียกวาความทุกข ดังนั้นใน
ความเปนจริงไมมีความสุข มีแตทุกขมากหรือทุกขนอย ถามีความรูสึกวาการถูกบีบค้ันขัดแยงมี
นอย เราสามารถทนไดอยางสบายๆเราจึงเรียกความรูสึกนั้นวาความสุขนั้นเอง ดังนั้นความสุขคือ
ความทุกขนอยนั่นเอง เฉกเชนเร่ืองความรอนเย็น ซ่ึงในความจริงไมมีความเย็นมีแตความรอนมาก
หรือนอย  เม่ือเปนความรอนนอยท่ีเรารูสึกวาสบายเราจะเรียกวาความเย็นนั่นเอง๑๒                            

 และเพิ่มเสริมอีก ๒ ขอ เพื่อใชอธิบายทุกขในไตรลักษณ 
๕) สงฺขตฏจ เพราะถูกปจจัยตางๆรุมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแตง มีสภาพท่ีข้ึน

ตอปจจัย ไมเปนของคงตัว 

                                                 
๑๑อภิ.วิ. ๓๕/๑๕๑/๑๑๕. 
๑๒วิสุทธิ. ๓/๒๔๖. 



๓๔ 
 

๖) สนฺตาปฎ เพราะตัวของมันเองมีสภาพแผดเผาใหกรอนโทรมยอยยับสลาย
ไป ดังนั้นผูมีกิเลสที่เขาไปยึดติดยอมเกิดความเรารอนกระวนกระวาย๑๓          
                       จากพระสูตรขางตน สามารถสรุปประเภทของทุกขโดยสมเด็จพระมหาสมณเจา  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส๑๔ ทรงประมวลเร่ืองทุกขของชีวิตเปน ๑๐ ประเภท ซ่ึงเปนทุกขท่ีแสดง
ความหมายไวในลักษณะของไตรลักษณ คือ ทุกขจากสังขารซ่ึงครอบคลุมท้ังทุกขในอริยสัจและใน
ทุกขเวทนาดังนี้ 

(๑) สภาวทุกข คือ ทุกขประจําสังขาร เกิดจากทุกขเพราะชาติ  คือความเกิด ชรา 
คือ ความแก และมรณะ คือ ความตาย ซ่ึงมีอยูประจําสังขาร ซ่ึงมนุษยตองประสบพบกันทุกคน 

(๒) ปกิณณกทุกข คือ ทุกขท่ีจรมาเปนคร้ังคราว เกิดทุกขทางใจ คือ โสกะ  (ความ
เศราโศกเสียใจ) ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ) ทุกขะ(ความไมสบายกาย) โทมนัส(ความทุกขใจ)   อุ
ปายาส (ความคับแคนใจ)   

(๓) นิพัทธทุกข คือทุกขประจําหรือทุกขเนืองนิตย หรือทุกขเปนเจาเรือน จัดเปน
ทุกขกาย เชนความหนาวรอน ความหิวกระหาย การปวดปสสาวะ อุจจาระ 

(๔) พยาธิทุกข คือ ทุกขเวทนา เปนทุกขทางกาย ทุกขจากความเจ็บไข อวัยวะใน
รางกายทํางานผิดปรกติ 

(๕) สันตาปทุกข คือ ทุกขท่ีมีความรอนรุม  กระวนกระวายใจซ่ึงเกิดจากกิเลส ท้ัง 
ราคะ โทสะ โมหะ จัดเปนปกิณณกทุกขประเภทหน่ึงซ่ึงโสกะ ปริเทวะ อุปายาส เปนผลจากการ
ไมไดตามกิเลส ทุกขที่เกิดจากราคะเปนกิเลสท่ีเกิดงายแตดับชา สวนทุกขจากโทสะเกิดเร็วและดับ
เร็ว ทุกขจากโมหะเกิดชาและดับชาและยังมีกิเลสจากราคะและโทสะปนอยู การดับของกิเลสจาก
โมหะจะดับเปนสวนสุดทาย ทุกขเพราะโมหะจึงเปนความทุกขท่ีปดบังและมีระยะยาวนานท่ีสุด 

(๖) วิปากทุกข คือ ทุกขจากผลกรรมที่กระทําลงไป เชนเดือดรอนใจ เนื่องจากทํา
ช่ัวตองโทษตามกฏหมายบานเมือง ประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิตหรือหมายถึงทุกขท่ี
เห็นทันตาเชนตายแลวไปเกิดในทุคติ 

(๗) สหคตทุกข ทุกขไปดวยกัน หรือทุกขกํากับ คือ ทุกขท่ีพวงมากับโลกธรรมท่ี
เปนอิฏฐารมณ ไดแกทุกขท่ีเปนผลจากความพร่ังพรอมในโภคสมบัติ เชน ไดรับลาภ ยศ สุข
สรรเสริญ แมส่ิงเหลานี้เปนท่ีช่ืนชอบแตมีความทุกขใจอยูดวย ทุกขเพราะกลัววาจะหมดสูญหายไป 

                                                 
๑๓วิสุทธิ.ฏีกา ๓/๑๗๑.  
๑๔สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิจารณ, พิมพคร้ังท่ี ๓๐, 

(นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑๒-๑๕. 



๓๕ 
 

(๘) อาหารปริเยฏฐิทุกข คือ ทุกขในการหากิน อาชีวทุกขไดแก ทุกขท่ีเกิดจากการ
ทะเลาะกัน การตอสูคดีความกัน   

(๙) วิวาทมูลกทุกข คือ ทุกขเพราะมีการวิวาทเปนมูล การทะเลาะวิวาทเปนเหตุให
หวาดหวั่นเพราะกลัวความพายแพบาง เพรากลัวความพินาศแหงชีวิตและทรัพยสิน 

(๑๐) ทุกขขันธ คือ ทุกขรวบยอดไดแกทุกขท่ีเกิดจากการยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕  
           ทุกขท้ัง ๑๐ ลวนแตเปนทุกขท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย ซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงได  และ

สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของมนุษยเม่ือคนหาสาเหตุลึกๆจริงๆแลวจะพบวา ทุกขท้ังปวง
ลวนเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือการยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ ดังนั้นหากไมเขาใจในกฏไตรลักษณ คิด
วาส่ิงท่ีปรากฏนั้นเปนของจริงและมีตัวตนอยูตลอดไป เขาไปยึดม่ันถือม่ันก็จะเกิดทุกขข้ึนทันที 

   

 
               

ภาพ ๒.๒ แสดงทุกข ๑๐ เกิดจากกฏไตรลักษณ 

              ๒.๓.๓  ชุดท่ี ๓ ทุกข ๑๒ เปนชุดของทุกขท่ีแสดงความหมายของทุกขท่ีไดกลาวไวใน
อริยสัจ ๔ โดยทุกขท้ัง ๑๒ ประกอบดวย 

(๑) ชาติ หมายถึง ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด เกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบ ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ ดังท่ีไดพระพุทธเจา
ทรงแสดงไวในพระอภิธรรมปฎก ความวา 

...ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย เปนไฉน   

ทุกขจาก
ไตร
ลักษณ

สภาว
ทุกข ปกิณณ

กทุกข

นิพัทธ
ทุกข

พยาธิ
ทุกข

สันตาป
ทุกขวิปาก

ทุกข

สหคต
ทุกข

อาหารปริ
เยฏฐิทุกข 

วิวาท
มูลก
ทุกข       

ทุกข
ขันธ



๓๖ 
 

ความเกิด ความเกิดพรอม ความหย่ังลง ความเกิดจําเพาะ ความปรากฏแหง
ขันธ ความไดอายตนะ ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ อันใดน้ีเรียกวา ชาติ
เกิดเพราะภพเปนปจจัย๑๕ 

ความเกิดเปนทุกขเพราะเปนท่ีต้ังแหงทุกขตางๆ โดยจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
๑. คัพโภกกันคิมูลกทุกข ทุกขของมนุษยและสัตวท่ีเกิดอยูในครรภมารดา  
๒. คัพภปริหรณมูลกทุกข ทุกขเพราะรักษาครรภ ในขณะท่ีมนุษยและสัตวท่ีอยูใน

ครรภมารดา ตองไดรับทุกขจากอิริยาบทในชีวิตประจําวันของมารดา 
๓.  คัพภวิปคคิมูลกทุกข ทุกขเพราะเกิดจากการวิบัติของครรภ   
๔. วิชายนมูลกทุกข ทุกขเพราะการคลอด  
๕. พหินิกขมนมูลกทุกข ทุกขเพราะออกจากทองมารดา   
๖. อัตตุปกกมมูลกทุกข ทุกขท่ีเกิดจากทําตัวเอง  
๗. ปรุปกกมมูลกทุกข ทุกขท่ีเกิดจากคนอ่ืนทํา   
(๒) ชรา หมายถึง ความแก ภาวะของความแก ความเส่ือมแหงอายุ ดังท่ีได

พระพุทธเจาทรงแสดงไวในพระอภิธรรมปฎก ความวา 
...ในชราและมรณะน้ัน ชรา เปนไฉน 
ความคร่ําครา ภาวะท่ีครํ่าครา ความท่ีฟนหลุด ความท่ีผมหงอก ความท่ี

หนังเหี่ยวยน ความเส่ือมส้ินอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆของ
เหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา ชรา๑๖ 

(๓) มรณะ หมายถึง ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความแตกทําลาย ความ
หายไป ตองพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก สวนประกอบทางรางกายจะหยุดทําหนาท่ี ดังท่ีไดพระพุทธเจา
ทรงแสดงไวในพระอภิธรรมปฎก ความวา 

...มรณะ เปนไฉน 
ความเคล่ือน ภาวะท่ีเคล่ือน ความทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย 

ความทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความท้ิงซากศพไว ความขาดแหงชีวิตินทรีย 
จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา มรณะ๑๗ 

                                                 
๑๕อภิ.วิ. ๓๕/๒๖๖/๑๖๓. 
๑๖อภิ.วิ. ๓๕/๒๖๗/๑๖๔. 
๑๗อภิ.วิ. ๓๕/๒๖๗/๑๖๔. 



๓๗ 
 

(๔)  โสกะ หมายถึง ความเศราโศก ความแหงใจ กิริยาท่ีแหงใจ ภาวะท่ีแหงผาก 
ณ ภายใน เกิดเม่ือถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบ ดังท่ีไดพระพุทธเจาทรงแสดงไวใน
พระอภิธรรมปฎก ความวา 

โสกะ เปนไฉน 
                ความโศกเศรา กิริยาโศกเศรา สภาพโศกเศรา ความแหงผากภายในความ
แหงกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศกเศราของผูท่ีถูก
ความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ความเส่ือมเกี่ยวดวยโรคความเส่ือมศีล หรือ
ความเส่ือมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึง  ของ
ผูท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลวนี้เรียกวาโสกะ๑๘ 

(๕)  ปริเทวะ หมายถึง ความครํ่าครวญ รํ่าไรรําพัน กิริยาท่ีครํ่าครวญ รํ่าไรรําพัน
อาลัยถึงบุคคลหรือส่ิงของท่ีรักเปนกิริยาตอเนิ่องจากวามโศกดังพุทธพจนในพระอภิธรรมปฎกดังนี้   

ปริเทวะ เปนไฉน 
               ความรองไห ความครํ่าครวญ กิริยารองไห กิริยาครํ่าครวญ สภาพรองไห 
สภาพครํ่าครวญ ความบนถึง ความพรํ่าเพอ ความรํ่าไห ความพิไรรํ่า กิริยาพิไรรํ่า 
สภาพพิไรรํ่า ของผูท่ีถูกความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ความเส่ือมเกี่ยว
ดวยโรค ความเส่ือมศีล หรือความเส่ือมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวย
ความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึง ของผูท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบ
แลว นี้เรียกวา ปริเทวะ๑๙ 

(๖) ทุกขหมายถึง ความทุกขกาย เชนเจ็บปวย บาดเจ็บ การถูกบีบค้ัน ความไม
สําราญทางกาย ดังท่ีไดพระพุทธเจาทรงแสดงไวในพระอภิธรรมปฎก ความวา 

              ทุกข เปนไฉน 
             ความไมสบายกาย ความทุกขกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสบาย เปนทุกข
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตกายสัมผัส 
อันใด นี้เรียกวา ทุกข๒๐            

                                                 
๑๘อภิ.วิ. ๓๕/๒๖๘/๑๖๔. 
๑๙อภิ.วิ. ๓๕/๒๖๙/๑๖๔. 
๒๐อภิ.วิ. ๓๕/๒๗๐/๑๖๕. 



๓๘ 
 

(๗) โทมนัส หมายถึง ทุกขใจ เชน  เจ็บปวดรวดราวใจ ความไมสําราญทางจิต 
ความเสวยอารมณอันไมดีท่ีเปนทุกขเกิดแตมโนสัมผัส ดังพุทธพจนในพระอภิธรรมปฎกความวา   

             โทมนัส เปนไฉน 
              ความไมสบายใจ ความทุกขใจ ความเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอัน
เกิดแตเจโต สัมผัสกิริยาเสวยอารมณท่ีไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโต สัมผัสอัน
ใด นี้เรียกวา โทมนัส๒๑ 

(๘) อุปายาส หมายถึง ความคับแคน ส้ินหวัง ภาวะของบุคคลผูคับแคน บุคคลผู
ประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังพุทธพจนในพระอภิธรรมปฎก ความวา 

               อุปายาส เปนไฉน 
               ความแคน ความขุนแคน สภาพแคน สภาพขุนแคน ของผูท่ีถูกความ
เส่ือมญาติ  ความเส่ือมโภคทรัพย ความเสื่อมเกี่ยวดวยโรค ความเสื่อมศีล หรือ
ความเส่ือมทิฏฐิ กระทบแลว ของผูประกอบดวยความเส่ือมอยางใดอยางหน่ึงของ
ผูท่ีถูกเหตุแหงทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว นี้เรียกวา อุปายาส๒๒ 

(๙) อัปปยสัมปโยค หมายถึง ความประสบกับคนหรือส่ิงไมเปนท่ีรัก เชน ตอง
ประสบหรือเกี่ยวของกับคนท่ีไมชอบหรือชิงชัง 

(๑๐) ปยวิปโยคหมายถึงความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก หรือสูญเสียทรัพยสิน 
(๑๑)  อนิจฉิตาลาภะหมายถึง การไมไดส่ิงท่ีปรารถนาปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงนั้น  
(๑๒) อุปาทานขันธหมายถึง ขันธท้ัง ๕ เปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ทุกขท้ังหมดที่

กลาวมาเปนทุกขของอุปาทานขันธ ๕ โดยสรุปคือ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข                                          
                             ทุกข ๑๒ นื้  เปนทุกขท่ีใหความหมายไวในอริยสัจ ๔ ลักษณะการแจกแจงทุกข
จะละเอียดกวาในทุกข ๑๐ โดยเฉพาะในเร่ืองทุกขจากการเกิด มีแจกแจงหัวขอยอยไวถึง ๗ หัวขอ  
อยางไรก็ตามในทุกขขอสุดทายท้ังในทุกข ๑๐ และทุกข ๑๒ไดสรุปไวเชนเดียวกัน คือ ทุกขท้ังปวง
ลวนเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือการยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ นั่นเอง 

                                                 
๒๑อภิ.วิ. ๓๕/๒๗๑/๑๖๕. 
๒๒อภิ.วิ. ๓๕/๒๗๒/๑๖๕. 



๓๙ 
 

                        

ภาพ ๒.๓ แสดงทุกข ๑๒ ในอริยสัจ 

๒.๓.๔ ชุดท่ี ๔ ทุกข ๒ การจําแนกทุกขโดยแบงตามลักษณะท่ีปรากฎเปน ๒ ประเภทคือ 
(๑)   กายิกทุกขหรือทุกขทางกาย รวมไวในหมวดสภาวทุกขหรือทุกขประจํา เปน

ทุกขตามสภาพหรือตามสังขาร สาเหตุเกิดจากวัฏสงสารในธรรมชาติคือ เกิด แก เจ็บ ตาย ซ่ึงทุกคน
ตองพบและไมสามารถจะหลีกเล่ียงได แมแตพระอรหันตซ่ึงทานไดบรรลุถึงนิพพานแลว ก็ยัง
ประสบกับทุกขทางกายอยางหลีกเล่ียงไมได ท่ีเรียกวาทุกขเวทนา หรือกิริยาอันไมสําราญกาย 

(๒) เจตสิกทุกขหรือทุกขใจ ซ่ึงจัดประเภทไวในหมวดปกิณณกทุกขหรือทุกขจร    
เปนทุกขท่ีเกิดข้ึนในใจแตละคนท่ีเรียกวาโทมนัสเวทนา หรือกิริยาอันไมสําราญใจมีลักษณะปจเจก
คือเฉพาะตัว สาเหตุแหงทุกขท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากปจจัยภายนอก แตสงผลกระทบเปนทุกขทางใจ   

ประเภททุกขมีมากมายกวาท่ีกลาวมาขางตน สามารถแจกแจงละเอียดตามลักษณะ
ของทุกขท่ีเกิดข้ึนนั้นๆ อยางไรก็ตามโดยภาพรวมแลวทุกขท้ังปวงสามารถจําแนกออกไดเปน ทุกข
กาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ เพราะทุกขทุกประเภทเม่ือเกิดข้ึนแลวยอมสงผลกระทบมาทาง
กาย ทางใจ หรือท้ังกายและใจดังนั้นการแบงประเภททุกขดังนี้เปนการแสดงภาพใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

 
๒.๔ สาเหตุแหงทุกข 
             ดังท่ีกลาวมาแลวทุกขมีมากมายหลายประเภท จากการศึกษาถึงสาเหตุแหงทุกขนั้นพบวา
แตละคนมีสาเหตุแหงทุกขมากมาย ในท่ีนี้จึงขอแบงสาเหตุเกิดของทุกขไวเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ 
คือสาเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก สาเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายใน และสาเหตุท่ีเปนไปตามกฏ
ธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ นั่นเอง 

ทุกขใน
อริยสัจ
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            ๒.๔.๑. สาเหตุแหงทุกขจากปจจัยภายนอก   
           ในโลกยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน มีการพัฒนาความรูและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
อยางรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมการส่ือสารไรสายเกิดโลกไรพรมแดน สามารถติดตอไปท่ัวทุกแหงใน
โลกไดช่ัวพริบตา เกิดกระแสวัฒนธรรมรวมท่ีเปนสากลนิยม เชนบริโภคนิยม เกิดการแขงขัน เอา
รัดเอาเปรียบ เพื่อใหไดมาซ่ึงเงินทองนําไปบํารุงความสุขตามคานิยมในสังคม พอแมตางทํางาน
นอกบานหามรุงหามคํ่าเพื่อหาเล้ียงชีพจนไมมีเวลาดูแลครอบครัว  เกิดปญหาเด็กขาดความอบอุน  
มีพฤติกรรมกาวราวกอความวุนวายในสังคม การพัฒนาทางการแพทยชวยลดอัตราการตายจาก
โรคภัยไขเจ็บ แตตองประสบกับปญหาประชากรลนโลก เกิดความอดอยากในบางภูมิภาคในโลก  
ทรัพยากรท่ีนํามาใชอยางส้ินเปลืองทําใหสูญส้ินไปอยางรวดเร็ว ประเทศท่ีขาดแคลนทรัพยากร
ตองฉกฉวยเอาทรัพยากรจากประเทศท่ีดอยพัฒนากวาโดยใชเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจ การเมืองและ 
สังคมตลอดจนการทหารเพื่อใหไดครอบครองมา จนเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงลุกลามไปท่ัวโลก  
              องคการสหประชาชาติใชวิธีการพัฒนาโลกโดยใชหลักเศรษฐกิจเปนแกนนําความเจริญ
ทางอุตสาหกรรมภายใตเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานหน่ึง และขณะเดียวกัน
พบวาเกิดผลกระทบตอโลกในอีกดานท่ีมนุษยกระทําตอธรรมชาติแวดลอม ท่ัวโลกเร่ิมตระหนักถึง
การพัฒนาที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย โดยขาดการใหความสําคัญกับ
ส่ิงแวดลอมสงผลใหเกิดวิกฤติการณทางส่ิงแวดลอมรุนแรง การพัฒนาโดยมุงเนนเพื่อความสุขใน
ปจจุบัน ละเลยผลกระทบตออนาคต ขาดการวางแผนในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความสมดุลท้ังตอ
ส่ิงแวดลอมและตอมวลมนุษยเอง ขาดการตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนา เปนการ
พัฒนาท่ีไมยั่งยืน มีการนําทรัพยากรมาใชหมดเปลืองอยางรวดเร็วอยางไมเคยมีมากอน กอใหเกิด
ปญหาอ่ืนตามมา สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอการดํารงชีวิตของมนุษย    
             นักวิทยาศาสตรชาวตะวันตก เชน อี.เอฟ.ชูมาเชอร ไดแสดงทรรศนะเก่ียวกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีในโลกปจจุบันไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมไวดังนี้  “เหตุวาท่ีโลกเปนเชนนี้ก็
เพราะความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรไดเร่ิมตนหลอเล้ียงอาวุธรายข้ึนเพื่อ
คุกคามโลกท่ีพวกเราอยู สวนเทคโนโลยีก็คือลางผลาญทรัพยากรของโลกอยางนาใจหาย และท้ิง
ขยะพิษไวอันตรายตอทุกชีวิตบนโลก ดังนั้นท้ังวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงสรางความจําเปนท่ี
ต้ังอยูบนฐานแหงความโลภ”๒๓   

                                                 
๒๓David J. Kulupahana, “Buddhist  Approach  to  the Environment Problem”, 

Buddhist  Approach to Environmental Crisis, UNDV Conference Volume, (The International 
Buddhist  Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations, 2009), P.๑.  



๔๑ 
 

             จากท่ีกลาวมาขางตน  นํามาสรุปการเกิดทุกขท่ีมาจากปจจัยภายนอกไว ดังนี้ 
๑) ปจจัยจากส่ิงแวดลอม กอใหเกิดความทุกขยากจากปญหาดังนี้ 
(๑) เกิดปญหาผลกระทบตอนิเวศวิทยา ทําใหสัตวปาไมมีท่ีอยูอาศัยเนื่องจากการ

ตัดไมทําลายปา บางคร้ังถึงข้ันสูญพันธซ่ึงสงผลกระทบเปนลูกโซแกระบบนิเวศอ่ืนๆตอไป 
(๒) เกิดปญหาการเสียสมดุลจากธรรมชาติ อากาศวิปริตแปรปรวนสงผลตอการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย โลกกําลังประสบปญหาเร่ืองส่ิงแวดลอมถึงข้ันวิกฤต  Global Warming 
กอใหเกิดวาตภัย ทุพภิกขภัย อุทกภัย แผนดินไหว ฯลฯ. 

(๓) เกิดปญหาพบสารเคมีเปนพิษปนเปอนและมลพิษตางๆทําลายสุขภาพ
ส่ิงมีชีวิต   

(๔) เกิดปญหาขาดแคลนทรัพยากร อากาศและน้ําบริสุทธ์ิ แสงแดดท่ีพอเหมาะ  
และปาไมใหความชุมช้ืน 

(๕) เกิดปญหาโรคระบาดใหม ๆ ท่ีไมเคยเกิดมากอน เกิดผูเจ็บปวยลมตายเปน
จํานวนมาก          
                           ทุกขจากปจจัยส่ิงแวดลอมเปนทุกขท่ีรุนแรงและสงผลกระทบเปนวงกวาง การ
แกไขทําไดยากลําบากเพราะตองอาศัยความรวมมือกับหลายฝาย   

๒) ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง กอใหเกิดเหตุแหงทุกขจากปญหาดังนี้ 
(๑) เกิดจากปญหาจากการทุจริตคอรัปช่ัน เกิดตนทุนเกินความเปนจริงในระบบ

เศรษฐกิจ ขาดความเปนธรรม เอ้ือตอพวกพอง เกิดปญหาทางการเมือง ทําใหเกิดความขัดแยงใน
สังคมไทยอยางรุนแรง มีการตอตานเกิดข้ึน ขาดความสามัคคี เกิดความไมสงบสุขในประเทศ 

(๒) เกิดจากปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเกิดภาวะตกงาน ยากจน และอาชญากรรม   
(๓) เกิดจากปญหาการกระจายรายไดไมเทาเทียม เกิดความไมเปนธรรมในสังคม  

การเอารัดเอาเปรียบระหวางคนรวยและคนจน การใชแรงงานเด็ก 
(๔) เกิดจากปญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ ท้ังระหวางประเทศและภายใน 

ประเทศ   เกิดสงครามเพ่ือชวงชิงทรัพยากรในแตละประเทศ เกิดกรณีพิพาทลุกลามไปท่ัวโลก 
(๕) เกิดจากปญหาขาดความรูความสามารถของภาครัฐ หรือความรูเทาทันทาง

เศรษฐกิจ สงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาคเศรษฐกิจ  
                         ทุกขจากปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ทุกขดังกลาวเกี่ยวของกับการกระทําของ
คนเพียงกลุมหนึ่งซ่ึงอาจมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน หรือขัดแยงทางผลประโยชนซ่ึงบุคคลกลุมนี้
เปนผูกําหนดมาตรการตางๆในการบริหารประเทศ รวมถึงการกอใหเกิดกระแสความขัดแยง การ
ตอตาน สงผลกระทบตอสังคมโดยรวมท้ังของประเทศและสังคมโลก   



๔๒ 
 

๓) ปจจัยดานสังคม กอใหเกิดเหตุแหงทุกขจากปญหาดังนี้ 
(๑) เกิดจากปญหาขาดการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ เกิดความรูสึกไมม่ันคง 

ในการดํารงชีวิต ไมม่ันใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน และความสงบของบานเมือง    
(๒) เกิดจากปญหาขาดการวางแผนดานสุขอนามัยท่ีดี ทําใหประชากรปวยเปน 

โรคตางๆ  ส้ินเปลืองงบประมาณในการรักษาพยาบาล 
(๓) เกิดจากปญหาการศึกษาท่ีไมไดมาตรฐาน ระบบหลักสูตรการเรียนการสอน 

ไมไดมุงพัฒนาเยาวชนท้ังดานความคิด ศีลธรรมและจริยธรรม ทําใหขาดการพัฒนาท่ีดี  
(๔) เกิดจากปญหาผูคนขาดภูมิคุมกันทางกาย อารมณ จิตใจ เกิดจากขาดความ

อบอุนในครอบครัว  ความเส่ือมดานศีลธรรมและจริยธรรม ทําใหขาดหลักยึดเหนี่ยวดานจิตใจ  
(๕) เกิดจากปญหาสังคมไทยยังเปนสังคมแหงอบายมุข ขาดสัมมาชีพประกอบ 

กับกระแสวัตถุนิยม ชวยสงเสริมดานอบายมุข ทําใหเกิดปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรม 
(๖) เกิดจากปญหาคานิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนไปคนมีความเห็นแกตัวเพิ่มข้ึน ขาด 

จิตสํานึกตอสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบตอสังคม เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม    
(๗)  เกิดจากปญหาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไปตามกระแสโลก 

ตะวันตก ทําใหขาดความเคารพตอผูสูงอายุ ขาดความเอ้ืออาทรตอสังคม   
                             ทุกขจากปจจัยทางสังคมเปนทุกขเกี่ยวของกับคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ  
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแสของสังคม                 
              ๒.๔.๒ สาเหตุแหงทุกขจากปจจัยภายใน  
             ทุกขจากปจจัยภายในเกิดข้ึนจากจิตใจของมนุษยเอง เม่ือจิตไปรับรูปจจัยภายนอก นํามา
ปรุงแตงทําใหเกิดสุขหรือเกิดทุกขข้ึน ถาจิตเปนปรกติ ส่ิงตางๆจะเปนปรกติ แตถาจิตผิดปรกติ  
ระบบในรางกายก็จะผิดปรกติไปดวย เชนเม่ือเกิดความอยาก ความปรารถนา ท่ีไมมีท่ีส้ินสุด เม่ือ
ไมไดตามปรารถนา จิตก็ผิดปรกติ สงผลใหรางกายผิดปรกติ ความทุกขยอมเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม
ทุกขท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของแตละคนมีระดับของทุกขแตกตางกัน เร่ืองเดียวกันท่ีประสบพรอมกัน
บางคนอาจเกิดทุกขมาก บางคนอาจเกิดทุกขนอย ข้ึนอยูกับเหตุปจจัยของแตละบุคคล บางคนชอบ
ขยายทุกข ทําใหมีความวิตกกังวลมาก เปนการทุกขลวงหนากอนท่ีจะประสบกับทุกขจริงๆ หรือ
บางคนชอบเพิ่มทุกขใหแกตนเอง เชนทุกขเร่ืองเดียว แตไปคิดโนนคิดนี่ทําใหทุกขเพิ่มข้ึนโดยไม
จําเปน หรือบางคนอยูอยางมีสุขแตไปเพิ่มทุกขโดยอยากไดโนนไดนี่ เม่ือไมสมอยากยอมเกิดความ
ทุกข เปนตน ดังนั้นจึงแบงสาเหตุของการเกิดทุกขท่ีมาจากปจจัยภายในแสดงไว ดังนี้ 

๑) ปจจัยทางดานชีวภาพโดยมีสาเหตุสําคัญ คือ ภาวะซึมเศรา จากการศึกษา
พบวามีสาเหตุมาจากความเครียด ผูปวยโรคนี้มีความผิดปกติของระดับสารเคมี ท่ีเซลลสมอง   



๔๓ 
 

สรางข้ึน เพื่อรักษาสมดุลยของอารมณ สภาพจิตใจท่ีเกิดจากการเล้ียงดูก็เปนปจจัยท่ีเส่ียงอีก
ประการหน่ึงตอการเกิดโรคซึมเศราเชนกัน คนท่ีขาดความภูมิใจในตนเองมองตนเอง และโลกท่ี
เขาอยูในแงลบตลอดเวลา หรือเครียดงาย เม่ือเจอกับมรสุมชีวิต ลวนทําใหเขาเหลานั้นมีโอกาสปวย
งายข้ึน ... โรคซึมเศราเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองช่ือ เซโรโทนิน(Serotonin) มี
ปริมาณลดลง ทําใหผูปวยมีความรู สึกทอแท หงอยเหงา เบ่ือหนาย ไมสนุกสนานกับชีวิต นอนไม
หลับ สะดุงต่ืนกลางดึก ฝนรายบอยคร้ัง สงผลกระทบใหความสามารถในการทํางานลดลง๒๔  

๒) ปจจัยทางดานจิตใจ เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอความคิดการตัดสินใจ คน
ท่ีคิดฆาตัวตายมักมองตนเองในแงลบ เชน มองตนเองไมมีคา เห็นแตความผิดพลาดในส่ิงท่ีตนเอง
ทํา เกิดความทอแท ไรซ่ึงทางออกของปญหา เกิดความวิตกกังวล ความเครียด โรคซึมเศรา  
ความรูสึกแปลกแยก การทํารายตัวเองและผูอ่ืน การฆาตัวตายในท่ีสุด 
                         ทุกขจากปจจัยภายในเปนปจเจกทุกข มีความหนักเบา หรือลดลงไมเทากัน แตการ
บรรเทาทุกขเปนหลักสากล ไมวาผูใดท่ีปฏิบัติตามก็จะสามารถบรรเทาหรือดับทุกขลงไดในท่ีสุด 
                ๒.๔.๓. สาเหตุแหงทุกขจากกฎธรรมชาติในไตรลักษณ 

ไตรลักษณ คือ กฏธรรมชาติ มีลักษณะท่ีเปนอนิจจัง เปนทุกข และเปนอนัตตา ทุกสรรพ
ส่ิงลวนอยูภายใตกฏนี้  ไตรลักษณมีเพียงหนึ่งเดียวแตประกอบดวย ๓ ลักษณะ คือไมเท่ียง เปนทุกข 
ไมมีตัวตนท่ีแนนอน ดวยลักษณะดังกลาว จึงเปนปจจัยทําใหเกิดจากการความเส่ือมสภาพไป ไม
คงทนถาวร และนํามาซ่ึงความทุกขในท่ีสุด ดังนั้นไมวาทุกขจากปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอก
สาเหตุท่ีแทจริงเกิดจากกฏไตรลักษณนั่นเอง เพราะไมเขาใจเม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีไมเปนไป
ตามการคาดหวังยอมเกิดทุกข    
              ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองสาเหตุแหงทุกขยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงนําเร่ืองทุกขท่ีมีใน
พระพุทธศาสนามาจําแนก โดยเร่ิมจากทุกขในความหมายท่ีกวางโดยครอบคลุมทุกขท้ังหมดกอน 
คือทุกขในไตรลักษณ แลวจึงศึกษาในประเด็นท่ีแคบลงๆ คือ ทุกขในอริยสัจ เพื่อใหเขาใจทุกขใน
แงมุมตางๆ และจํากัดขอบขายเฉพาะทุกขของมนุษยท่ีตองประสบอยูเปนประจํา คือ ทุกขเวทนา   

๒.๕ ทุกขในไตรลักษณ 
ดังท่ีกลาวไวแลววา ทุกขในไตรลักษณเปนทุกขตามสภาวะของธรรมชาติท่ีมีความหมาย

กวางท่ีสุด มีลักษณะเปนสามัญลักษณะ ครอบคลุมรวมถึงส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต ซ่ึงทุกขในไตร
ลักษณไดกลาวไวขางตนในทุกขตา ๓ หรือทุกข ๓ 
                                                 

  ๒๔กรมสุขภาพจิต, “สาเหตุของโรคซึมเศรา ,”  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖, 
 <http://www. dmhweb.dmh.go.th/mhc2/data/infor/depress.pdf>(22 November 2013) 



๔๔ 
 

               ไตรลักษณ หรือลักษณะสาม คือ อาการท่ีเปนเครื่องกําหนดหมายใหรูถึงความจริงของ
สภาวธรรมท้ังหลายท่ีเปนอยางนั้น ดังพระสูตรท่ียกมาในอังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ความวา 

          ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะตถาคตอุบัติข้ึนก็ตาม ไมอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุนั้น คือ 
ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดาก็คงต้ังอยูอยางนั้นเอง ตถาคต
ตรัสรูบรรลุธาตุนั้นวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ... สังขารท้ังปวงเปนทุกข ... ธรรมท้ัง
ปวงเปนอนัตตา คร้ันแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหเขาใจ
งายวา ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ฯ๒๕          

                จากพระสูตรขางตนสรุปความเกี่ยวกับไตรลักษณเพื่อเปนประเด็นการทําวิจัยดังนี้ 
                (๑)   อนิจจตาความเปนของไมเท่ียง ไมคงท่ี เปนสภาพท่ีเกิดข้ึนแลวเส่ือมสลายไป 

(๒) ทุกขตา ความเปนทุกขหรือความเปนของคงทนอยูมิได เปนภาวะท่ีถูกบีบค้ัน ดวยการ 
เกิดข้ึนและสลายไป เพราะปจจัยท่ีปรุงแตงมีการเปล่ียนแปลง ทําใหคงอยูในสภาพนั้นไมได   

(๓) อนัตตตา ความเปนของมิใชตัวมิใชตน ความท่ีไมมีตัวตนท่ีแทจริง ทําใหไมสามารถ 
บังคับใหเปนตามท่ีตองการไดตลอดไป ซ่ึงเปนผลจากอนิจจตานั่นเอง 
              สังขารท่ีกลาวถึงในท่ีนี้มีลักษณะเปนสามัญลักษณะ เปนรูปธรรม หมายถึงส่ิงท่ีประกอบ
กันข้ึน หรือถูกปรุงแตงข้ึนจากธาตุ ๔ เชน รางกายตัวตน สสาร เปนสังขตธรรม โดยสามารถแบง
ออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 

๑) อุปาทินนกสังขาร คือ สังขารมีใจครอง ซ่ึงหมายถึงส่ิงมีชีวิตท่ีมีจิตวิญญาณ สามารถจํา 
คิดรูอารมณไดเชนมนุษย อมนุษย สัตว เดรัจฉาน 

๒) อนุปาทินนกสังขาร คือ สังขารไมมีใจครอง ซ่ึงหมายถึง ส่ิงไมมีชีวิตท่ีไมมีจิตวิญญาณ
รับรูอารมณไมไดเชน ดิน น้ํา ทองฟา 
               เพราะสังขารมีธรรมชาติเปนทุกข ตัวสภาวะท่ีมีเปนพื้นของสังขารไดแกทุกขคือความบีบ
ค้ัน กดดันหรือขัดแยง กอใหเกิดความรูสึกท่ีเรียกวาทุกข ดังในพระสูตรขุททกนิกาย แสดงไวดังนี้   

            สังขารท้ังปวงไมเท่ียง เม่ือใดบุคคลสําเหนียกไดดวยปญญา เม่ือนั้นเขายอม
เบ่ือหนายในทุกข นี้คือหนทางแหงความบริสุทธ์ิ 
             สังขารท้ังปวงเปนทุกข  เม่ือใดบุคคลสําเหนียกไดดวยปญญา เม่ือนั้นเขา
ยอมเบ่ือหนายในทุกข นี้คือหนทางแหงความบริสุทธ์ิ 

                                                 
๒๕องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๖/๓๒๒-๓๒๓. 



๔๕ 
 

             สังขารท้ังปวงไมมีแกนสาร เม่ือใดบุคคลสําเหนียกไดดวยปญญา เม่ือนั้นเขา
ยอมเบ่ือหนายในทุกข นี้คือหนทางแหงความบริสุทธ์ิ๒๖      

              กลาวโดยสรุปไดวาสังขารท้ังปวงไมเท่ียง เปนทุกข และไมมีตัวตนท่ีแทจริง ดังนั้นผูใดท่ี
ไมเขาใจถึงลักษณะท่ีแทจริงของสังขาร เขาไปยึดม่ันถือม่ันวาเปนของตนแลว ยอมมีแตความทุกข 
              ๒.๕.๑ ลักษณะของทุกขในไตรลักษณ 
           ไตรลักษณกลาวถึงสรรพส่ิงท้ังหลายในโลกทั้งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ลวนมีอยูอยาง
เคล่ือนไหว เปล่ียนแปลง ไมคงท่ีคงตัว หรือไมมีตัวตนท่ีแทจริง เม่ือเปนเชนนี้ลักษณะท่ีไมเท่ียง
ดังกลาวแลวสงผลใหสรรพส่ิงท้ังหลายเปนทุกขในตัวมันเอง เนื่องจากในธรรมชาติของส่ิงส่ิงหนึ่ง
สามารถอธิบายไดถึง ๓ ลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถาเปรียบเทียบท้ัง ๓ ลักษณะ  
อนัตตา๒๗มีความหมายกวางกวาเพราะเปนท้ังสังขตธรรม (ธรรมท่ีถูกปรุงแตง  มีลักษณะเฉพาะของ
ตัว คือ มีความเกิด ความต้ังอยู ความแปรปรวน ความเปล่ียนแปลง และความดับสลาย) และอสังขต
ธรรมคือรวมนิพพานดวย ในขณะท่ีอนิจจังและทุกขังเปนเพียงสังขตธรรม ซ่ึงผลจากทุกสรรพส่ิงท่ี
มีลักษณะเปนอนิจจาและอนัตตา คือ ลักษณะแหงทุกขหรือทุกขตานั่นเอง การศึกษาลักษณะไตร
ลักษณชวยทําใหเขาใจลักษณะของทุกขตายิ่งข้ึน มีรายละเอียดดังนี้  

(๑) อนิจจตาและอนิจจลักษณะมีความหมายวา ส่ิงท่ีมีแลวก็ไมมี คือ มีลักษณะท่ีไม 
เท่ียงแทยั่งยืนตลอดไป มีลักษณะ ๔ ประการคือ๒๘ 

๑) อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต เพราะเปนไปโดยการเกิดและการสลายเกิดดับๆมีแลวก็ไมมี 
๒) วิปริณามโต เพราะเปนของแปรปรวนคือเปล่ียนแปลงแปรสภาพไปเร่ือยๆ 
๓) ตาวกาลิกโต เพราะเปนของช่ัวคราว อยูไดช่ัวขณะๆ 
๔) นิจจฺปฏิกฺเขปโต เพราะขัดแยงตอความเท่ียง คือ สภาวะของมันเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง 
(๒) ทุกขตาและทุกขลักษณะ มีความหมายวาของมีภัย นากลัว เนื่องจากมีความบีบ 

ค้ันอยูตลอดเวลาดวยความเกิดข้ึนและความเส่ือมสลาย   
(๓)  อนัตตตา และอนัตตลักษณะ มีความหมายวาไมมีส่ิงท่ีเปนตัวตนแทจริงท่ีจะยืน

ยงคงตัวอยูตลอดไป มีลักษณะสําคัญ ๖ ประการคือ๒๙ 
                                                 

๒๖ขุ.ธ. ๒๕/๓๐/๔๓. 
๒๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ,พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพคร้ัง

ท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒),  หนา ๗๐/๑-๒. 
๒๘วิสุทธิ. ๓/๒๔๖. 
๒๙วิสุทธิ. ๓/๒๔๗. 



๔๖ 
 

๑) สฺุญโต เพราะเปนสภาพวางเปลาจากตัวตน ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของส่ิงนั้น
ยืนตัวเปนแกนเปนแกนอยู 

๒)  อสฺสามิกโต เพราะเปนสภาพไรเจาของท่ีแทจริง ไมเปนของใครจริง 
๓) อวสวตฺตนโต เพราะไมเปนไปตามอํานาจ ไมสามารถบังคับใหเปนไปตามท่ี

ตองการ ทุกส่ิงยอมเกิดไปตามเหตุและปจจัย 
๔) อตฺตปฏิกฺ เขปโต  เพราะขัดแยงตออัตตาสภาพที่ปรากฎนั้น เกิดจาก

องคประกอบตางๆมาประชุมกันปรุงแตงข้ึน 
๕) สุทฺธสงฺขารปฺุชโต เพราะเปนกองแหงสังขารลวนๆประกอบกันข้ึนสวน   

ประกอบยอยๆมาประชุมกัน ไมมีตัวตนท่ีสมบูรณท่ีจะอยูไดโดยไมเปล่ียนแปลง 
๖) ยถาปจฺจยปวตฺติโต เพราะความเปนไปตามเหตุปจจัย องคประกอบตางๆ

ประกอบกันเขาเปนชีวิตตางสัมพันธเปนปจจัยแกกัน 

 

ภาพ ๒.๔ แสดงลักษณะของไตรลักษณ 
 
 ลักษณะท้ัง ๓ คือ อนิจจังทุกขัง อนัตตา เปนภาวะท่ีสัมพันธเนื่องอยูดวยกัน เปน 

อาการสามดานของเร่ืองเดียวกัน และเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน เชน ความไมเท่ียงเนื่องจาก
ความไมใชตัวตนท่ีแทจริง หรือเพราะไมมีตัวตนท่ีแทจริงจึงมีความไมเท่ียง และจากคุณลักษณะท้ัง 
๒ ประการนั้นเองจึงเปนผลใหเกิดทุกขตามกฏแหงธรรมชาตินั่นเอง 
              ๒.๕.๒ การจําแนกทุกขในไตรลักษณ 
              พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายทุกขตาในไตรลักษณโดยจําแนกไว ๓ ประการ คือ๓๐ 

                                                 
๓๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ไตรลักษณ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา, (กรุงเทพมหานคร 

: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๗, หนา ๓๖-๔๐. 

ไตร
ลักษณ

อนิจจัง

ทุกขังอนัตตา



๔๗ 
 

(๑)ทุกขจากขันธ ๕ ท่ีเกิดจากการรับรูของอายตนะภายใน ท่ีสัมผัสกับอายตนะ
ภายนอก ทําใหเกิดทุกขเวทนา สุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา 

(๒) ทุกขในอริยสัจ ท่ีเปนทุกขท่ีเกิดเฉพาะในมนุษยเทานั้น ซ่ึงเกิดจากตัณหาและ 
อุปาทาน ความอยากมีอยากเปนในสภาวะตางๆ หรือความไมอยากมีไมอยากเปนในสภาวะตางๆ 

(๓) ทุกขเกิดจากความคงทนอยูในสภาพเดิมไมได เปนความบีบค้ันท่ีแฝงในสรรพ 
ส่ิงในโลก เกิดตามธรรมชาติตามธรรมนิยาม  
                             การจําแนกทุกขท้ัง ๓ ประการในไตรลักษณนั้น เปนการจําแนกสําหรับท้ัง
ส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต ดังนั้นสรรพส่ิงในโลกอาจเขาลักษณะของทุกขท้ัง ๓ ประการ ๒ ประการ
หรือเพียงประการเดียว ข้ึนอยูกับสังขารของสรรพส่ิงเหลานั้น 
              ๒.๕.๓ สภาพท่ีปดบังทุกขในไตรลักษณ 
            สืบเนื่องจากกฏธรรมชาติ สรรพส่ิงท้ังหลายยอมเกิดความเส่ือมสลายและดับไป มีความ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ลักษณะดังกลาวนี้เองเรียกวาทุกขหรือทุกขตามสภาพของสังขาร แตลักษณะ
ดังกลาวไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เกิดจากสังขารมาบดบังกฏแหงไตรลักษณนั้นไว  คือ  

(๑)สันตติหมายถึงความสืบตอแหงนามรูปจึงปดบังอนิจจตาไว ความไมเท่ียงแหง 
สังขารเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา การเกิดดับของกระบวนธรรมท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็วทําให
ไมสามารถมองเห็น หรือรูสึกไดถึงอาการเกิดดับนั้นได    

(๒) อิริยาบถ คือ การเปล่ียนอิริยาบถบอยๆจึงปดบังทุกข เชน เกิดประสบทุกขทาง
กายเชนเกิดอาการเม่ือยลา จะเปล่ียนจากอิริยาบถหน่ึงไปสูอีกอิริยาบถหน่ึง จึงปดบังไมใหเห็นทุกข 

(๓) ฆนสัญญา คือ ความสําคัญหมายม่ันปดบังอนัตตตาไว เนื่องจากการรวมตัว
ของธาตุเกิดเปนแทง เปนกอน เปนช้ิน เปนมวลหรือหนวยรวมปดบังไว เกิดจากการยึดถือในตัวตน
คิดวาชีวิตคือตัวตน เปนของตน แตถาแยกยอยตามธาตุ ๔ แลว ก็จะไมมีรูปรางเปนแทงหรือกอน
ดังกลาวอีกตอไป ดังนั้นฆนสัญญา จึงปดบังอนัตตาไว๓๑ 
                        ดังนั้นในการเรียนรูเร่ืองทุกขในไตรลักษณ ทําใหเขาใจภาพรวมของทุกขไดมากข้ึน  
วาทุกขท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนไปตามกฏธรรมชาติท่ีวา สรรพส่ิงท้ังหลายในโลกลวนมีลักษณะ
เดียวกันคืออนิจจัง ทุกขังและอนัตตา เปนกฏจริงแทสําหรับส่ิงมีชีวิตและรวมถึงส่ิงท่ีไมมีชีวิต  
ทุกขในไตรลักษณจึงเปนทุกขของทุกสรรพส่ิงท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได 
 
 

                                                 
๓๑วิสุทธิ. ๓/๒๗๕. 



๔๘ 
 

๒.๖ ทุกขในอริยสัจ 
               อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ มีเพียง ๔ ประการและเปนความจริงท่ีเกี่ยวของเฉพาะ
กับมนุษยเทานั้น ดังนั้นอริยสัจ ๔ เปนเร่ืองความจริงของชีวิตนั่นเอง๓๒ พระพุทธเจาไดทรงแสดง
อริยสัจ ๔ ใหแกปญจวัคคียเปนคร้ังแรกท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เปนปฐมเทศนาท่ีเรียกวาธัมมจัก - 
กัปปวัตตนสูตร ซ่ึงกลาวไดวาอริยสัจ ๔ เปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา ซ่ึงสาระสําคัญ 
เกี่ยวกับเร่ืองทุกข สาเหตุแหงทุกข การดับทุกข และหนทางสูการดับทุกข ดังนี้ 

                ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความ
แกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยส่ิงท่ีไม
เปนท่ีรัก ก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใด  
ไมไดส่ิงนั้นก็เปนทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 
               ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทําใหเกิด
อีกประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ
นั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. 
              ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาน่ันแลดับ โดย           
ไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน ปลอยไป ไมพัวพัน. 
             ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย  ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  คือ 
อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือ ปญญาเห็นชอบ ๑ ... ต้ังจิตชอบ ๑.๓๓ 

            ดังท่ีกลาวมา อริยสัจ ๔ เปนหลักธรรมท่ีเร่ิมดวยเร่ืองทุกข แมจะมองดูวาเปนการมองโลก
ในแงราย แตเปนการเตือนสติในการดํารงชีวิตใหอยูอยางไมประมาท พระพุทธเจาทรงใหแนว
ทางการปฏิบัติในเร่ืองทุกข  เพื่อใหสามารถอยูกับทุกขไดโดยไมทุกข โดยทรงแสดงใหเห็นถึง
สาเหตุแหงทุกขท้ังปวง  และการดับทุกขไดถาปฏิบัติตามเสนทางแหงอริยมรรคนั่นเอง   

๒.๖.๑ ลักษณะทุกขในอริยสัจ         
              พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายทุกขในอริยสัจมีลักษณะสําคัญ ๔ ประการคือ๓๔ 

(๑)  เปนอินทรียพัทธ คือ เนื่องดวยอินทรียท่ีเกี่ยวของกับชีวิต เปนปญหาสําหรับ 
                                                 

๓๒สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฏก, พิมพคร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : หาง
หุนสวนจํากัด บางกอกบลอก, ๒๕๕๔), หนา ๑๒. 

๓๓วิ.ม. ๔/๑๔/๑๖. 
๓๔พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ไตรลักษณ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา, อางแลว, หนา ๓๙. 

 



๔๙ 
 

มนุษยไมรวมถึงอนินทรียพัทธ (ส่ิงไมมีชีวิต)   
(๒) เปนเร่ืองท่ีเกิดจากกรรมกิเลสคือเปนทุกขท่ีเปนปญหาของมนุษยเกิดจากกิเลส 

และกรรมของตน  
(๓) เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปริญญากิจตรงกับพุทธพจนท่ีวา ทุกขํ ปริฺเญยฺยํ ทุกขนั้น 

พึงปริญญา คือรูเทาทันท่ัวรอบ ซ่ึงตรงกับกิจในอริยสัจขอท่ี ๑ คือ ทุกข หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอทุกข
ไดแกปริญญา คือการกําหนดรู หรือการรูจักตามสภาพท่ีมันเปน     

(๔) เปนท่ีต้ังแหงทุกข หรือเปนท่ีรองรับของทุกข(ทุกฺขวตฺถุตาย) แตหมายถึงในแง 
การเกิดข้ึนและการเส่ือมสลาย ซ่ึงเปนความหมายในแงของไตรลักษณ 

 

ภาพ๒.๕ แสดงลักษณะของอริยสัจ 

                       จากลักษณะทุกขในอริยสัจขางตน สรุปไดวาทุกขในอริยสัจเปนทุกขท่ีเกี่ยวเน่ือง
เฉพาะมนุษยเทานั้น เกิดจากกรรมกิเลส เม่ือเกิดทุกขแลวตองกําหนดรู เพื่อหาทางปฏิบัติในการดับ
ทุกข  เพราะทุกขเม่ือเกิดข้ึนแลวยอมเส่ือมสลายไปตามกฏไตรลักษณ การปฏิบัติตอทุกขอยางถูกวิธี
เขาใจในกฏธรรมชาติ ยอมไมทุกข   
              ๒.๖.๒ การจําแนกทุกขในอริยสัจ  
            ในการจําแนกทุกขพระพุทธเจาทรงลําดับข้ันแหงอริยสัจโดยเร่ิมจากผลแลวจึงไปหาเหตุ คือ 
             อริยสัจขอท่ี ๑ ทุกขสัจ หมายถึง ส่ิงท่ีดํารงคงทนอยูไดยาก ตองเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ มอง
ในลักษณะท่ัวๆไป คือ ความไมสบายกาย  เปนทุกขตามสภาพทางรางกาย และทุกขท่ีจรเขามาใน
จิตใจเกิดความไมสบายใจ ทุกขสัจเปนสภาวะทุกขในไตรลักษณ แตจํากัดขอบเขตเฉพาะเทาท่ีเปน

อริยสัจ

อินทรียพัทธ

กรรมกิเลส

ปริญญากิจ

ท่ีตั้งแหงทุกข
(ไตรลักษณ)



๕๐ 
 

ปญหาของมนุษย เปนเฉพาะในเร่ืองอุปทานขันธ ๕ ดังในพระสูตรทุกขอริยสัจในอภิธรรมปฎก 
พระพุทธเจาตรัสเร่ืองทุกขไวความวา 

               ในอริยสัจ ๔ นั้น ทุกขอริยสัจ เปนไฉน 
               ชาติทุกข ชราทุกข มรณทุกข โสกปริเทวทุกข โทมนัส อุปายาสทุกข  
อัปปเยหิสัมปโยคทุกข ปเยหิวิปปโยคทุกข ยัมปจฉังนลภติตัมปทุกข โดยยอ
อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 
              โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทาน
ขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ เหลานี้เรียกวา 
โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข สภาวธรรมนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ๓๕ 

                           เม่ือพิจารณาจากพุทธพจนขางตน สามารถนํามากําหนดรูทุกขเปนหมวดๆไดดังนี้   
(๑) ทรงแสดงวา ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความตายเปนทุกข 
(๒) ทรงแสดงวา ความแหงใจ(โสก) ความครํ่าครวญ (ปริเทว) ความทุกขกาย 

(เจ็บปวย) ความโทมนัส ความคับแคนใจ(อัปายาส) เปนทุกขแตละอยาง 
(๓) ทรงแสดงวา ความประจวบกับส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก (อัปปเยหิสัมปโยค) ความพลัด

พรากจากส่ิงท่ีเปนท่ีรัก(ปเยหิวิปปโยค) ลวนเปนทุกข 
(๔) ทรงแสดงวา ความปรารถนาไมไดสมหวัง(ยัมปจฉังนลภติตัมป)เปนทุกข 
(๕) ทรงแสดงทุกขท้ังหมดวาขันธ(กอง)ท่ียึดถือไวท้ัง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ท้ัง ๕ นี้รวมเรียกนามรูป๓๖ 
                             สามารถสรุปไดวา ทุกขในอริยสัจ ๔ คือ ทุกขสัจจะเปนสภาวะท่ีทนไดยากเกิด
จากปจจัย ๔ ประการดังนี้ 

๑. สภาวะท่ีบีบค้ันแหงทุกข 
๒. สภาวะท่ีปจจัยปรุงแตงแหงทุกข 
๓. สภาวะท่ีทําใหเดือดรอนแหงทุกข 
๔. สภาวะท่ีผันแปรแหงทุกข 

                        สภาวะดังกลาว  ลวนสงผลกระทบกอใหเกิดความไมสบายกายหรือ/และไมสบายใจ  
เปนทุกขท่ีเกิดข้ึนสามารถรับรูไดท้ังทางกายและทางใจ  เปนทุกขท่ีเร่ิมตนต้ังแตการเกิดข้ึน ดําเนิน

                                                 
๓๕อภิ.วิ. ๓๕/๑๕๗/๑๑๗. 
๓๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, หลักพระพุทธศาสนา

, พิมพคร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๒๖๖. 



๕๑ 
 

ตอเนื่องไปจนแก เจ็บ และตายในท่ีสุด เกิดจากความเปล่ียนแปลงของชีวิต ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยูก็
ยอมมีทุกข จึงเปนทุกขประจําชีวิต เปนความจริงท่ีทุกๆชีวิตตองเผชิญ 

                                         อริยสัจขอท่ี ๒ ทุกขสมุทัย คือสาเหตุท่ีทําใหเกิดทุกข โดยความเปนจริงทุกขนั้น
ไมสามารถเกิดข้ึนไดเอง ยอมมีสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากกฏของธรรมชาติท่ีวาทุกส่ิงในโลกมีการเกิด
ดับแปรเปล่ียนอยูตลอดเวลา ผูใดรูไมเทาทันกฏธรรมชาติ คาดหวังใหทุกส่ิงคงทนถาวร ไม
แปรเปล่ียนยอมประสบทุกข  สาเหตุแหงสมุทัยสามารถลงสรุปไวไดเปน ๓ ประการคือ 

(๑) ความทุกขเกิดจากอวิชชา พระพุทธเจาไดตรัสไวในทวยตานุปสสนาสูตรวา
“การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งท้ังหมด ยอมเกิดข้ึนเพราะอวิชชาเปนปจจัย”๓๗ 
                          อวิชชา คือ ความไมรูแจง ไมรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ คือไมรูวาสรรพส่ิง
ลวนมีลักษณะเปนไปตามกฏแหงไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา มีความเกิดและดับ
ได  กลับหลงผิดคิดวามีตัวตนของตน ทําใหเกิดความยึดม่ันถือม่ันในสมมุติท่ีต้ังข้ึนทางโลก ไม
เขาใจถึงชีวิตและโลกท่ีแทจริง ไมใชปญญาวิเคราะหและไตรตรองส่ิงตางๆตามความเปนจริงวาส่ิง
นั้นคือทุกข ดังท่ีพระภิกษุทูลถามพระพุทธเจาถึงเหตุเกิดแหงอวิชชาในอวิชชาสูตร ความวา                                             

... อวิชชาเปนไฉนหนอแล? และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียง
เทาไร? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมรู
ชัดซ่ึงรูป ไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหงรูป ไมรูชัดซ่ึงความดับแหงรูป ไมรูชัดซ่ึงปฏิปทา
อันใหถึงความดับแหงรูป ไมรูชัดซ่ึงเวทนา ฯลฯ ไมรูชัดซ่ึงสัญญา ฯลฯ ไมรูชัดซ่ึง
สังขาร ฯลฯ ไมรูชัดซ่ึงวิญญาณ ไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดวิญญาณ ไมรูชัดซ่ึงความดับ
วิญญาณ ไมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับวิญญาณ ดูกรภิกษุ นี้เรียกวา อวิชชา 
และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล๓๘

 

                            นอกจากนั้นพระพุทธเจายังทรงแสดงถึงวา อวิชชายังเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดการทํา
อกุศลตาง ๆ ดังนี้          

              ดูกรภิกษุท้ังหลาย! อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรมใหถึงพรอม  
เกิดรวมกับความไมละอายตอบาป ความไมเกรงกลัวตอบาป ความเห็นผิด ยอมเกิด
แกผูไมรูแจง อันประกอบไปดวยอวิชชา ความดําริผิดยอมเกิดแกผูมีความเห็นผิด  
การเจรจาผิด ยอมมีแกผูดําริผิด การทําการงานผิด ยอมมีแกผูเจรจาผิด การเล้ียงชีพ

                                                 
๓๗ขุ.สุ. ๒๕/๓๙๐/๔๒๑. 
๓๘สํ.ข. ๑๗/๓๐๐/๑๕๖. 



๕๒ 
 

ผิด ยอมมีแกผูทําการงานผิด ความพยายามผิด ยอมมีแกผูเล้ียงชีพผิด ความระลึกผิด  
ยอมมีแกผูพยายามผิด ความต้ังใจผิด ยอมมีแกผูระลึกผิด๓๙    

(๒) ทุกขเพราะเกิดจากตัณหา  ดังพุทธพจนในพระสูตรทุกขสมุทยอริยสัจ วา 

            ทุกขสมุทยอริยสัจ เปนไฉน ? ตัณหานี้ใด อันเปนเหตุเกิดในภพใหม  
ประกอบดวยความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินอยูในอารมณนั้นๆคือ กามตัณหา  
ภวตัณหา วิภวตัณหา.ก็ตัณหานั้นแล เม่ือเกิด ยอมเกิดท่ีไหน เม่ือต้ังอยู ยอมต้ังอยู
ท่ีไหน ? ปยรูปสาตรูปใดมีอยูในโลก ตัณหานี้ เม่ือเกิดก็เกิดท่ีปยรูปสาตรูปนี้  
เม่ือต้ังอยูก็ต้ังอยูท่ีปยรูปสาตรูปนี้๔๐ 

                            ตัณหา คือ ความกําหนัด ยินดี ชอบใจ อยากได อยากเปน อยากมี อยากเอา ความ
เพลิดเพลินในอารมณซ่ึงเกิดข้ึนจากการติดยึดในอารมณท้ัง ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส และ
ความนึกคิด  เปนความอยากใหตัวตนท่ีหลงวามีนั้นไดเปน หรือไมเปนตางๆ เม่ือเกิดตัณหาใน
อารมณท้ัง ๖ แลวยอมนํามาซ่ึงความทุกข พระพุทธเจาทรงช้ีไววาเหตุท่ีทําใหเกิดทุกข คือ ตัณหา 
เพราะตัณหาเปนการดิ้นรนทะยานอยากในทางท่ีผิด โดยใจมีความอยากเสมอไมมีที่ส้ินสุด อุปมา
ดั่งท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไววา แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี ตัณหาจําแนกเปน ๓ ประการคือ 

๑) กามตัณหา คือ ความทะยานอยากในกาม คือ อารมณท่ีนารักใครปรารถนา
พอใจท้ังหลาย ท้ังเร่ืองตางๆท่ีใจคิดนึกหรือท่ีเก็บไวในใจหรือท่ีใจผูกพันอยูท้ังทางตา หู จมูก ล้ิน  
กาย ใจ แบงเปน ๒ ชนิด คือ กิเลสกาม ความคิดท่ีกอใหเกิดความอยาก และวัตถุกาม หมายถึง วัตถุ
ท่ีเปนเหตุใหเกิดความใคร ไดแกกามคุณ ๕ 

๒) ภวตัณหา คือความด้ินรนทะยานอยากในภพ ความอยากเปนเจาของอารมณท่ี
นาปรารถนาดังกลาว ความอยากเปนนั่นเปนนี่ ในภาวะของตัวตนท่ีจะไดจะเปนอยางใดอยางหน่ึง 
อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป  

๓) วิภวตัณหา คือความอยากที่จะไมเปนนั่นไมเปนนี่ เปนความอยากในดาน
ทําลายลางภาวะท่ีเปนอยู ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความพรากพนไปแหงตัวตนจาก
ความเปนอยางใดอยางหนึ่งอันไมปรารถนา อยากทําลาย อยากดับสูญ   

       ตัณหา ๓ จึงเปนตัวทุกขสมุทัยอันเปนเหตุใหเกิดทุกข เม่ือเกิดตัณหาข้ึนในใจ ผูท่ี
ตกเปนทาสของตัณหา จิตใจจะรอนรุมตองขวนขวายสนองตัณหานั้น ๆ และจะทุกขทุรนทุรายเม่ือ

                                                 
๓๙สํ.ม. ๑๙/๒/๑. 
๔๐อภิ.วิ. ๓๕/๑๕๘-๑๕๙/๑๑๗. 



๕๓ 
 

ไมสามารถสนองตอตัณหาได ฉะนี้ตัณหาจึงเปนสาเหตุหนึ่งของทุกข ถาปราศจากตัณหาแลวชีวิตก็
จะไมเปนทุกข ดังนั้นถาดับซ่ึงตัณหาไดก็จะกําจัดสาเหตุแหงทุกข    

(๓)  ความทุกขจากการยึดม่ันถือม่ันอุปาทานในขันธ ๕ วาเท่ียง ทุกขในขันธ ๕ มี  
๒ ลักษณะ คือ ทุกขจากกฏไตรลักษณ และทุกขจากอุปาทาน ดังนั้นเม่ือเขาไปยึดม่ันถือม่ันวาขันธ
นี้คือตัวเรา ของเรา ตองไมมีการเปล่ียนแปลง เกิดความพยายามท่ีจะยึดเปนของตน ซ่ึงขัดแยงตอกฏ
ไตรลักษณ เม่ือไมไดส่ิงท่ีตองการจะเกิดทุกข เพราะแทจริงขันธเปนเพียงองคประกอบของธาตุ ๔  
ไมมีตัวตนท่ีแทจริง เกิดข้ึนตามเหตุปจจัยของธรรมชาติท่ีดําเนินไปเทานั้น เม่ือหมดเหตุปจจัยแลวก็
ยอมดับไป เม่ือเขาใจดังนี้แลวไมเขาไปยึดไวก็จะไมทุกข  

              พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายความหมายของอุปาทาน หรือความยึด
ม่ันถือม่ันมีอยู ๔ ชนิดคือ๔๑ 

๑) กามุปาทาน คือ ความยึดม่ันในกาม ดิ้นรนแสวงหาส่ิงท่ีอยากได เม่ือไดแลวก็
ยึดม่ันอยากสนองความตองการใหยิ่งข้ึนไป กลัวหลุดลอยไป ยึดม่ันในส่ิงท่ีตนรักวาเปนของตน 

๒)  ทิฏฐปาทาน คือ ความยึดม่ันในความคิดเห็นของตน คําสอนของลัทธิ ความ
เช่ือ ทิฏฐิตางๆ เช่ือเฉพาะความคิดเห็นของตนหรือของสํานักตนเทานั้นวาถูกตอง ความคิดอ่ืนผิด 
ไมเปดรับดวยใจเปนกลางเกิดเหตุขัดแยงกับผูอ่ืนไดงายนํามาซ่ึงความทุกขเม่ือไมเปนตามท่ีตองการ 

๓) สีสัพพตุปาทาน คือ ความยึดม่ันในศีลและวัตรดวยอํานาจของกิเลส หรือธรรม
เนียมท่ีประพฤติกันมาจนชิน โดยความประพฤติดังกลาวเปนส่ิงท่ีถูกตอง การปฏิบัติแนวอ่ืนเปนส่ิง
ผิด เปนแนวคิดท่ีคับแคบทําใหเกิดทุกขหรือปญหาข้ึนกับตนเองและปญหาใหกับผูอ่ืนดวย 

๔) อัตตวาทุปาทาน คือ การยึดม่ันในอัตตา มองขันธ ๕ เปนอัตตา มีการแบงแยก
พวกเขาพวกเรา การถือพวกกัน ในท่ีสุดนําไปสูความขัดแยง เกิดการทํารายซ่ึงกันและกันได 

 

                                                 
๔๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว , 

หนา ๑๒๖. 
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๕๕ 
 

แลว ทุกสรรพส่ิงในโลกลวนมี ๒ ดานเสมอ ตัณหาก็เชนกันมีท้ังโทษ แตก็มีคุณดวย ดังนั้นการนํา
ตัณหามาใชใหเกิดประโยชนยอมใหคุณได แนวทางมี ๒ ประการ๔๓คือ 

(๑) ใชตัณหาเปนแรงขับเคล่ือนในการพัฒนา เพราะตัณหามีกําลัง ดังนั้นการนํา 
กําลังนั้นมาเพื่อผลักดันเพื่อใหเกิดพลังในการกระทําส่ิงท่ีดีงามได 

(๒) ใชตัณหาในการแกตัณหา การแกตัณหาตรงๆทําไดยาก แตถาสามารถนํามาใช 
รวมกันยอมเกื้อกูลกันเชน การใชภวตัณหาลางกามตัณหา ดังตัวอยาง อยากเปนคนดี (ภวตัณหา)  
การเปนคนดีตองละกามตัณหา ท้ังกิเลสกามและวัตถุกาม หรือ การใชวิภวตัณหาลางภวตัณหา เชน 
การไมตองการคลุกคลีกกับหมูคณะโดยปริวิเวกเพื่อทําความเพียร(วิภวตัณหา) ขณะเดียวกันก็ลาง
ปญหาในดานความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน(ภวตัณหา) การคลุกคลีรวมกับหมูคณะยอมนําปญหามาให 
                              ดวยเหตุฉะนี้ควรเรียนรูตัณหา เพื่อควบคุมตัณหา เพื่อใชประโยชนจากกําลังของ
ตัณหา และทายสุดเพื่อขจัดตัณหาเม่ือกอใหเกิดกิเลสซ่ึงจะนําพาสูความทุกข เปนการนําตัณหามา
ใชอยางเปนนายของตัณหา ยอมกอประโยชนสูงสุดเพื่อการดับทุกข 
                              ในการดับซ่ึงอวิชชาซ่ึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งของทุกข เพราะความไมรูความจริงใน
อริยสัจจึงเกิดทุกข พระพุทธเจาทรงใหแนวทางในการดับอวิชชาไวดังนี้ 

... อวิชชาเปนไฉน และดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคลจึงจะช่ือวาตกอยูในอวิชชา?  พระ
ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ความไมรูในทุกข ในเหตุใหเกิดทุกข ในความดับทุกข 
ในทางท่ีจะใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวาอวิชชา และดวยเหตุเพียงเทานี้ บุคคลยอม
ช่ือวาตกอยูในอวิชชา ดูกรภิกษุ เพราะฉะน้ันแหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๔๔ 

                          ดังนั้นการพิจารณาเพื่อใหเห็นตามความเปนจริงทําใหละอวิชชา ซ่ึงนําไปสูการละ
ซ่ึงอุปาทานในขันธได      
                 อริยสัจขอท่ี ๔  มรรค  แปลวาทาง คือหนทางที่นําไปสูความดับทุกข ซ่ึงหมายถึง ทาง
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการ เปนเสนทางในการอบรมจิต
และปญญาใหเกิดความรูความเห็นจนเปนเหตุใหละตัณหาอุปาทานได ดังรายละเอียด คือ 

(๑) สัมมาทิฏฐิ คือ ปญญาเห็นชอบ หยั่งเห็นสภาวธรรมตามความเปนจริง เปน
การหยั่งเห็นอริยสัจ ๔ ตามลําดับวิปสสนาญาณ จนกระท่ังถึงมรรคญาณ  ดังพุทธพจนท่ีตรัสไววา   

                                                 
๔๓อัคร  ศุภเศรษฐ, การปฏิบัติธรรม  สําหรับผูนําและผูบริหารมหาสติ, (กรุงเทพมหานคร :

เคล็ดไทย, ๒๕๔๐), หนา ๓๘. 
๔๔สํ.ม. ๑๙/๑๖๙๔/๔๒๕. 



๕๖ 
 

“ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็สัมมาทิฐิเปนไฉน ไดแก ความรูในทุกข  ความรูในทุกขสมุทัย ความรู
ในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวาสัมมาทิฐิ ฯ”๔๕ จัดวาเปนปญญาท่ีเปน
ผลของการอบรมส่ังสมอริยมรรคอ่ืน ๆ ความเห็นชอบนี้รวมถึงความเขาใจในเร่ืองกรรมและผล
กรรม ยอมพากเพียรอบรมจิตเพื่อบรรลุความหลุดพน  สัมมาทิฏฐิจึงเปนอริยมรรคในขอแรก ซ่ึง
สงผลใหเกิดอริยมรรคในขออ่ืน ๆ ดังพุทธพจนความวา 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาองคท้ัง ๗ นั้น สัมมาทิฐิยอมเปนประธาน ก็
สัมมาทิฐิยอมเปนประธานอยางไร คือ เม่ือมีสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะ
ไดเม่ือมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได เม่ือมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
จึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได เม่ือมีสัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได เม่ือมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได เม่ือมี
สัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได เม่ือมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะจึงพอเหมาะได 
เม่ือมีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ(ความหลุดพนโดยชอบ) จึงพอเหมาะได๔๖ 

ดังนี้ในอริยมรรคจึงเร่ิมตนดวยสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบกอน เม่ือเกิดความเห็นชอบแลว จะ
เกิดมรรคขออ่ืนตามมา จนถึงสัมมาวิมุตติ 

(๒) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ หมายถึง การนอมจิตไปสูสภาวธรรม  
เพื่อออกจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส ความไมพยาบาท และความไมเบียดเบียน
ดังในพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา “ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย   ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ไดแก ความ
ดําริในเนกขัมมะ ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน นี้เรียกวาสัมมา
สังกัปปะ ฯ”๔๗ ท้ังสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเปนการปฏิบัติท่ีมาตอเนื่องกัน เม่ือเกิดความ
เห็นชอบ คือ เห็นในทุกข แลวจะเกิดความดําริท่ีจะออกจากทุกขตามมา โดยการดูความคิดท่ีเกิดใน
ใจของตนเอง ฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความดําริชอบอันประกอบดวย เนกขัมมสังกัปปะ คือ ความดําริ
ออกจากอํานาจของกามกิเลส ท่ีเขามาพัวพันท้ังหลาย ท้ังรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาใคร นา
ปรารถนา นาพอใจ อัพยาปาทสังกัปปะ คือ ความดําริในทางท่ีจะไมพยาบาทหรือมุงราย และอวิหึ
สาสังกัปปะ คือ ความดําริในทางที่จะไมเบียดเบียนใคร ดังนี้การปฏิบัติในสัมมาทิฏฐิและสัมมา
สังกัปปะเปนการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา   

                                                 
๔๕ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๕. 
๔๖ม.อุ. ๑๔/๒๗๙/๑๖๓-๑๖๔. 
๔๗ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๕. 



๕๗ 
 

(๓) สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ หมายถึง การงดเวนจากอกุศลทางวาจา คือ การ
งดเวนจากการพูดเท็จดวยการพูดคําสัตย งดเวนจากการพูดสอเสียดดวยการพูดคําสมานฉันท  งด
เวนจากการพูดคําหยาบดวยการพูดอยางสุภาพออนหวาน และงดเวนจากการพูดเพอเจอดวยการพูด
คําท่ีมีประโยชน ดังกลาวคือการงดเวนจากวจีทุจริต ๔ ดังในพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา “ดูกรทานผู
มีอายุท้ังหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ไดแก เจตนา เปนเคร่ืองงดเวนจากพูดเท็จ จากพูดสอเสียด จาก
พูดคําหยาบ จากเจรจาเพอเจอนี้เรียกวา สัมมาวาจา ฯ๔๘ 

(๔) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําชอบ การงดเวนจากอกุศลทางกาย คือ การฆา
สัตว ลักทรัพย  และประพฤติผิดในกาม หรือท่ีเรียกวากายทุจริต ๓ ดังพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา 
“ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ไดแก เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากปาณาติบาต 
จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร นี้เรียกวาสัมมากัมมันตะ ฯ”๔๙ 

(๕) สัมมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพชอบ หมายถึง การงดเวนจากกายทุจริต ๓ และ 
วจีทุจริต ๔ อันเกี่ยวกับการเล้ียงชีพ ขอแตกตางระหวางการประกอบมิจฉาชีพกับการฆาสัตว เชน 
ประกอบอาชีพรับจางกําจัดแมลงจัดวาเปนมิจฉาชีพ แตถาตบยุงตายจัดเปนการฆาสัตว ผิด เบญจ
ศีลขอ ๑ ไมจัดเปนมิจฉาชีพดังในพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา “ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็
สัมมาอาชีวะเปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาชีพแลว สําเร็จความเปนอยูดวย
สัมมาชีพ นี้เรียกวาสัมมาอาชีวะ ฯ”๕๐   ท้ังสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะเปนผลจาก
การที่เกิดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เพราะเม่ือเกิดความเห็นท่ีถูกและความดําริท่ีถูกแลวยอม
ปดกั้นเหตุแหงการกระทําซ่ึงอกุศลกรรมท้ังปวง 

(๖) สัมมาวายามะ คือ การเพียรชอบ หมายถึง การเพียรจดจอสภาวธรรมปจจุบัน  
คือ สรางความพอใจในความพากพียรดวยการเห็นประโยชน ลงมือปฏิบัติดวยความเพียรทางกาย
และใจ  รักษาความเพียรท่ีเกิดข้ึนแลวใหดําเนินตอไป ประคับประคองจิตใหพากเพียรอยูเสมอไม
ยอทอ  และต้ังจิตไวดวยความเพียรสูงสุด โดยไมละความเพียรถายังไมบรรลุธรรม ความเพียรชอบ
อันเปนความเพียรเพื่อละอกุศล มี ๔ ประการคือ 

๑. ความเพียรเพื่อไมทําอกุศลใหม เชน ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย 
๒. ความเพียรเพื่อละอกุศลเกา อกุศลเกามี ๒ ประการคือ 

                                                 
๔๘ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๕. 
๔๙ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๕. 
๕๐ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๕. 



๕๘ 
 

๑) อกุศลท่ีไดทํามาแลวอันเปนการลวงละเมิดทางกายหรือวาจา ซ่ึงสามารถละได
ดวยศีล ซ่ึงเปนเคร่ืองสํารวมกายวาจา ไมใหเบียดเบียนผูอ่ืน 

๒) ความคิดไมดีทางใจในกาม ความพยาบาท และความเบียดเบียน รวมถึงอกุศลท่ี
ฝงอยูในสวนลึกของจิตท่ีเรียกวาอนุสัย ซ่ึงสามารถละไดดวยการปฏิบัติสมถภาวนาโดยการเจริญ
สมาธิ หรือดวยการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาโดยการเจริญปญญา 

๓. ความเพียรเพื่อทํากุศลใหม คือ เพียรในการทํากุศลท่ียังไมไดกระทําใหเกิดข้ึน  
อันไดแก การใหทาน รักษาศีล เจริญสมถภาวนา และเจริญวิปสสนาภาวนา 

๔. ความเพียรเพื่อเพิ่มพูนกุศลเกา คือ ความพยายามในการเพ่ิมพูนกุศลท่ีไดกระทํา
ไวแลว เพื่อใหเจริญยิ่งๆข้ึนไป ดังในพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา 

              ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็สัมมาวายามะเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมใหเกิดฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว เพื่อไมใหอกุศล
ธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดไดเกิดข้ึน ๑ เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย 
๑ เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนไดเกิดข้ึน ๑ เพื่อความตั้งม่ันไมฟนเฝอ เพิ่มพูน 
ไพบูลย เจริญ และบริบูรณของกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑นี้เรียกวาสัมมาวายามะ ฯ๕๑ 
 

ทุกขณะท่ีผูปฏิบัติธรรมไดเจริญสติระลึกรูธรรมตามความเปนจริง จัดไดวาทํา
ความเพียรในการไมทําอกุศลใหมและละอกุศลเกา เพราะไมไดกระทําบาปใดๆในขณะน้ัน และ
กระทําความเพียรในการทํากุศลใหม เชน ไมเคยเจริญวิปสสนาภาวนา ก็เจริญวิปสสนาภาวนาทํา 
กุศลใหมอีกท้ังกระทําความเพียรเพื่อเพิ่มพูนกุศลเกาเม่ือไดบรรลุวิปสสนาญาณแลว 

(๗) สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ หมายถึง การระลึกรูเทาทันสภาวธรรมท่ี
เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน โดยปราศจากสมมุติบัญญัติใดๆ ในการระลึกรูสภาวธรรมปจจุบัน คือ รูป  
เวทนา จิต และสภาวธรรม ดังในพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา 

ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็สัมมาสติเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน
ผูพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียไดอยู เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต ... 
เปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว มีสติกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียไดอยู นี้เรียกวาสัมมาสติ ฯ๕๒ 

                                                 
๕๑ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๕. 
๕๒ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๕-๓๘๖. 



๕๙ 
 

 
            สัมมาสติเปนอุปการธรรมเพ่ือใชในการอบรมจิตและปญญา ดังนั้นสติจึงเปนบาท

ฐานเพื่อใหเกิดปญญา  ดังท่ีสมเด็จพระญาณสังวร๕๓ทรงอธิบายวา สตินอกจากท่ีแปลวาความระลึก
ไดแลว ยังมีความหมาย คือ ความรู ความต่ืน โดยสติท่ีเปนความระลึกตามจัดเปนอนุปสสนา สวน
สติท่ีเปนความระลึกได หรือความรู ความต่ืน จัดเปนอนุสติ เม่ือเกิดสติแลวจะเปนตนทางใหเกิด
ปญญา  คือ เกิดความรูแจงเห็นจริง ท่ีเรียกวาวิปสสนา ดังนั้นท้ังสติแลปญญาตองประกอบไป
ดวยกัน เม่ือมีสติยอมมีปญญา แตถาขาดสติ ปญญายอมไมเกิด ซ่ึงสัมมาสติขอนี้ คือ การปฏิบัติสติ
ปฏฐานนั่นเอง 

(๘) สัมมาสมาธิ คือ ความต้ังม่ันชอบ หมายถึง การตั้งม่ันไมซัดสายฟุงซานไปใน
อดีตหรืออนาคต  เม่ือปฏิบัติสมาธิจนกระท่ังมีความต้ังม่ันชอบอยางตอเนื่อง จนเกิดองคฌาณข้ึน  
ฌาณ คือ สภาวะเพงอารมณอยางเดียวโดยปราศจากความซัดสาย ฟุงซาน ผูท่ีจะบรรลุฌาณไดตอง
ตัดขาดจากกามและอกุศลท้ังหลาย เม่ือเจริญสมาธิจนเกิดเปนองคฌาณแบงเปนระดับไดดังนี้ 

๑. ปฐมฌาณ (ฌาณท่ี ๑) มีองค ฌาณ ๕ คือ วิตก สภาวะนอมจิตไปสูอารมณ
เพื่อใหอารมณปรากฏชัดเจน วิจาร (สภาวะเคลาคลึงอารมณท่ีปรากฏชัด) ปติ (ความอ่ิมใจ) สุข 
(ความสุขใจ) เอกัคคตา (ความต้ังม่ันมีอารมณเดียว) 

๒. ทุติยฌาณ (ฌาณท่ี ๒) ประกอบดวยองค ฌาณ ๓ คือ ปติ สุข เอทัคคตา 
๓. ตติยฌาณ (ฌาณท่ี ๓) ประกอบดวยองค ฌาณ ๒ คือ สุข เอทัคคตา 
๔. จตุตถฌาณ (ฌาณท่ี ๔) ประกอบดวยองค ฌาณ ๒ คือ อุเบกขา เอทัคคตา 
ดังในพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข  เกิดแต
วิเวกอยู เขาทุติยฌาน ... อยู เปนผูวางเฉย เพราะหนายปติ มีสัมปชัญญะอยู และเสวย
สุขดวยนามกาย เขาตติยฌาน ... อยู เขาจตุตถฌาน ... อยูนี้เรียกวาสัมมาสมาธิ ฯ  

ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯ๕๔ 

                        ดังท่ีไดกลาวมาขางตน มรรคขอปฏิบัติมี ๘ องคประกอบ แตรวมกันเปนเสนทาง
เดียว เปรียบเสมือนเชือกเสนหนึ่งท่ีประกอบดวยเชือกเสนเล็กพันกันเปนเกลียว เกิดเปนเชือกเสน

                                                 
๕๓สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพชวนพิมพ , ๒๕๑๖), หนา ๑๒๒. 
๕๔ม.อุ. ๑๔/๗๐๔/๓๘๖. 



๖๐ 
 

ใหมท่ีแข็งแรงข้ึน ถาขาดเสนใดเสนหนึ่งไป ยอมทําใหความแข็งแรงของเชือกลดนอยลง ไม
สามารถนําไปใชไดตามวัตถุประสงค เฉกเชนมรรคถาขาดองคใดองคหนึ่งไป ยอมทําใหไม
สามารถเขาสูกระแสแหงนิพพานได                   
                         อริยสัจ ๔ เปนหลักการของเหตุและผล โดยเม่ือพิจารณาจากเหตุจะประกอบดวย
อริยสัจขอท่ี ๒ และ ๔ คือทุกขสมุทัยและทุกขนิโรธคามีนิปฏิปทา และเม่ือพิจารณาจากผล จะ
ประกอบดวยขอท่ี ๑ และ ๓ คือทุกขและทุกขนิโรธ พระพุทธเจาทรงเร่ิมตนอริยสัจท่ีผลกอนแทนท่ี
จะเร่ิมจากเหตุ โดยผลเร่ิมจากรูทุกข รูวาทุกขไดเกิดข้ึนแลว ซ่ึงการรับรูวาส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนทุกข  
นับวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด  เพราะจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหเกิดแรงผลักดัน เพื่อใหพนจากทุกข
นั้นๆ และเม่ือตระหนักรูวานี่คือทุกขแลว ก็ยอมแสวงหาสาเหตุแหงทุกขใหได เม่ือทราบสาเหตุซ่ึง
ประกอบดวยอวิชชา ตัณหาและอุปาทาน ก็ตองการผล คือ การดับทุกขโดยดับสาเหตุท้ังมวลเพ่ือ
ไมใหมีทุกข และมาถึงขอสุดทายในการดับทุกขไดตองมีหนทางหรือ แนวทาง ในการดับทุกขจาก
สาเหตุดังกลาว คือ อริยมรรค ๘   
                             รวมความวาอริยสัจ ๔ เปนหลักเหตุและผล เปนจริงเสมอทุกกาล  ผูใดท่ีเดินตาม
แนวทางอริยมรรคแลวยอมสามารถดับทุกขท้ังปวงไดอยางส้ินเชิง เกิดวิชชา ละซ่ึงตัณหาและ
อุปาทานในท่ีสุด มีชีวิตท่ีไมเปนทุกขอีกเลย 
              ๒.๖.๓  เหตุปจจัยใหเกิดทุกขในปฏิจจสมุปบาท 
             ดังท่ีกลาวไวในอริยสัจ ๔ ทุกขเกิดข้ึนลอยๆไมได ทุกขนั้นเปนผลจากเหตุและปจจัย ซ่ึง
สามารถนํากระบวนการของปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งข้ึน ดังพุทธพจนท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงไวในพระสุตตันตปฏก นิทานวรรค ดังนี้ 

... กระทําไวในใจโดยแยบคายถึง ปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา  เม่ือส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึง
มี   เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน  ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน   เม่ือส่ิงนี้ไมมี   ส่ิงนี้จึงไมมี   เพราะส่ิงนี้ดับ 
ส่ิงนี้จึงดับ ดวยประการดังนี้ ...๕๕ 

              จากพุทธพจนขางตน ไดนํากระบวนการปฏิจจสมุปบาทมาจําลองใหเห็นภาพวงจรของ
การเกิดทุกขโดยยกตัวอยางในแงของมนุษยมาอธิบาย โดยเร่ิมจากอวิชชาทําใหเกิดสังขาร และจาก
สังขารทําใหเกิดวิญญาณ... เร่ือยไปสุดทายไปจบท่ีเพราะมีชาติจึงมีชราและมรณะ จึงกอใหเกิดทุกข
ท้ังปวงนั้นเอง ดังนั้นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทจึงนํามาใชประกอบเพ่ืออธิบายเหตุเกิดและเหตุ
ดับแหงทุกขในอริยสัจ ๔ และทําใหศึกษาและเขาใจไดงายข้ึน 

                                                 
๕๕สํ.นิ. ๑๖/๑๕๔/๗๖-๗๗. 



๖๑ 
 

 
              ๒.๖.๔  การนํากระบวนการในปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายหลักอริยสัจ ๔   
             อริยสัจ ๔ ก็คือ หลักอิทัปปจจยตา หรือ อธิบายเปนกระบวนการไดในปฏิจจสมุปบาท
นั่น เอง  อริยสัจ  ๔  จึง เปนรูปยอของปฏิจจสมุปบาท  เนื้ อหาของอริยสัจ  ๔  ก็ เปน เ ร่ือง
เดียวกับปฏิจจสมุปบาท คือ แสดงถึงกระบวนการเกิดของทุกข ซ่ึงเรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด 
(สมุทัยวาร) และกระบวนการดับของทุกข ซ่ึงเรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสายดับ(นิโรธวาร)๕๖การนํา
ปฏิจจสมุปบาทมาชวยอธิบายเร่ืองทุกขในอริยสัจ ๔ เพื่อใหทราบสาเหตุของทุกขไดชัดเจนยิ่งข้ึน   
ทําใหเขาใจในเร่ืองกระบวนการเกิดและการดับของทุกขในอริยสัจ โดยนํามาอธิบายไดดังนี้ 
              ในอริยสัจขอ ๑ คือทุกขนั้นเปนผลจากเหตุปจจัย ทุกขเกิดข้ึนลอยๆไมได ซ่ึงเปนไปตาม
หลักอิทัปปจจยตาท่ีวาเพราะส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึงมี              
             ในอริยสัจขอ ๒ เหตุใหเกิดทุกข ใน กระบวนการปฎิจจสมุปบาทไดอธิบายถึงสาเหตุแหง
ทุกขท่ีเรียกวาสมุทยวาร หรือสายเกิด โดยเร่ิมจากอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สาฬยตนะ ผัสสะ  
เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ ซ่ึงชวยใหเห็นภาพเหตุแหงทุกขในอริยสัจไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
             ในอริยสัจขอ ๓ ความดับทุกข กระบวนการปฎิจจสมุปบาทไดอธิบายถึงความดับแหงทุกข
ท่ีเรียกวานิโรธวาร เร่ิมจากการดับอวิชชา ดับสังขาร ดับวิญญาณ ดับนามรูป ดับสาฬยตนะ ดับ
ผัสสะ ดับเวทนา ดับตัณหา ดับอุปาทาน ดับภพ ดับชาติ เม่ือไมมีชาติความทุกขยอมต้ังอยูไมได 
ดังนั้นเม่ือชาติดับทุกขจึงดับ กระบวนการในปฎิจจสมุปบาททําใหเห็นภาพความดับทุกขในอริยสัจ 
            ในอริยสัจขอ ๔ ขอปฏิบัติเพื่อดับทุกขซ่ึงปฏิบัติตามมรรค จึงทําใหถึงความดับทุกข และ
มรรคในขอแรกคือสัมมาทิฏฐิ  คือ ตองมีความรู ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจท่ีถูกตอง เช่ือใน
กฎไตรลักษณวาทุกส่ิงลวนไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เม่ือมีสัมมาทิฏฐิท่ีถูกตองอวิชชาก็จะดับ
ไป  เกิดวิชชาคือความรูเห็นตามความจริง ก็สามารถละอุปทานในขันธ ๕ ไดในท่ีสุด 
             ๒.๖.๕ ลักษณะเหตุปจจัยของทุกขในปฏิจจสมุปบาท 
            ในองคประกอบของปฏิจจสมุปบาทไดแสดงเหตุปจจัยใหเกิดทุกขไว ๑๒ ขอ  ดังพุทธพจน
บางสวน ท่ีพระพุทธเจาไดทรงแสดงไวในพระอภิธรรมปฎก วิภังคปกรณ  ดังนี้        

             สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณเกิดเพราะสังขารเปนปจจัย      
นามรูปเกิดเพราะวิญญาณเปนปจจัย สาฬายตนะเกิดเพราะนามรูปเปนปจจัย     

                                                 
๕๖สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฏก, อางแลว, หนา ๖. 

 



๖๒ 
 

ผัสสะเกิดเพราะสฬายตนะเปนปจจัย    เวทนาเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย   ตัณหา
เกิดเพราะเวทนาเปนปจจัย    อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเปนปจจัย   ภพเกิดเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย  ชาติเกิดเพราะภพเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข   
โทมนัส อุปายาส เกิดเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ 
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ... ไดแกความไปรวม ความมารวม ความประชุม ความ
ปรากฏแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้๕๗ 

             จากพุทธพจนดังกลาวนํามาสรุปถึงกระบวนการสําคัญของปฏิจจสมุปบาทได คือ ทุกสรรพ
ส่ิงในโลกลวนเกิดมาจากเหตุปจจัย เหตุปจจัยหนึ่งจะสงตอเปนเหตุปจจัยใหอีกส่ิงหนึ่งตอเนื่องกัน
ไปโยงใยเปนลูกโซตามหลักอิทัปปจจยตา กระบวนการทุกขของมนุษยเร่ิมจากเหตุปจจัยท่ีอวิชชา
และจบลงท่ีชรามรณะ ในองคประกอบในปฏิจจสมุปบาทเปนปจจัยสืบเนื่องกันเปนวงกลมไมมีหัว
ไมมีทาย พระพุทธเจาทรงเร่ิมตนอาการท่ีอวิชชาเพราะทําใหเขาใจไดงายข้ึน ซ่ึงสามารถอธิบาย
ความสัมพันธเปนปจจัยแกกันแบบความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางไดดังนี้ 

(๑) เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมีอวิชชาคือการท่ีมนุษยไมรูส่ิงตางๆตาม
ความเปนจริงวาส่ิงนั้นคือทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข และหนทางใหเกิดความดับทุกข คือ 
ไมรูอริยสัจ ๔ จึงทําใหเกิดสังขาร 

(๒) เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี สังขารคือส่ิงท่ีมนุษยนึกคิดไปตาม
ความชอบ หรือความเช่ือ  จึงต้ังเจตนาไปตามส่ิงท่ีปรารถนาหรือไปตามความเคยชิน เกิดวิญญาณ 

(๓) เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี วิญญาณเกิดข้ึนเม่ือมนุษยต้ังเจตนาไป
อยางไร จึงรับรูไปในทิศทางนั้น จึงทําใหเกิดนามรูป 

(๔) เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี นามรูปเกิดจากความรับรูนามธรรม
และรูปธรรมตางๆตามเจตนาท่ีต้ังไว จึงทําใหเกิดสฬายตนะ 

(๕) เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี สาฬยตนะ คือ การรับรูส่ิงท่ีใจนึกคิด
ปรุงแตงเปนรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ผานทางตา หู  จมูก ล้ิน กาย ใจ จึงทําใหเกิดผัสสะ 

(๖) เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี  ผัสสะเปนชองทางการรับรูไดแก ตา หู  
จมูก ล้ิน กาย ใจ เร่ิมทํางาน เกิดเปนการกระทบกับส่ิงท่ีเขากระทบ จึงทําใหเกิดเวทนา 

(๗) เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี  เม่ือสฬายตนะกระทบกับผัสสะแลว เกิด
เวทนา คือ ความรูสึกสุขหรือทุกข หรือเฉยๆจึงเกิดข้ึน จึงทําใหเกิดตัณหา 

                                                 
๕๗อภิ.วิ. ๓๕/๒๕๕-๒๗๓/๑๖๑-๑๖๕. 



๖๓ 
 

(๘) เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปทานจึงมี ถารับรูแลว เกิดความรูสึกสุข ตัณหาจึง
วิ่งเขาหา ถาเกิดความรูสึกทุกขตัณหาจะผลักออกไป จึงทําใหเกิดอุปาทาน  

(๙) เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี เม่ือเกิดความเพลิดเพลินยินดี อุปาทานทํา
ใหเกิดเปนอาการยึดติดในส่ิงนั้น จึงทําใหเกิดภพ 

(๑๐) เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมีภพ เกิดเปนอาการปรุงแตงปรารถนาท่ีจะ
ครอบครองส่ิงนั้น  หรือความรูสึกนั้นอีก จึงทําใหเกิดชาติ 

(๑๑) เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะจึงมี ชาติ เกิดมีตัวตนทําใหเกิดชรา มรณะ 
(๑๒) ชรามรณะสุดทายภาวะเหลานั้นตองตองดับสูญไป จึงทําใหเกิดความโศก 

ความครํ่าครวญ ทุกขโทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม 
                                อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขาร ซ่ึงสังขารในปฏิจจสมุปบาทใชในความหมายวา
เปนส่ิงท่ีมนุษยปรุงแตงข้ึนตามความชอบใจหรือความเช่ือ สังขารเปนตัวสรางชีวิต และรูปแบบ
ของชีวิตสงผลทําใหเกิดวิญญาณซ่ึงหมายถึงกอใหบุญบาปเกิดผลกรรมนั่นเอง สังขารในปฎิจจสมุป
บาทนี้มีความหมายในรูปของนามธรรมน่ันเอง    
                           ในการแสดงปฏิจจสมุปบาท ไมจาํเปนตองอยูในรูปแบบท่ีตายตัวเสมอไป  และไม
จําเปนตองครบท้ัง ๑๒ ขอข้ึนอยูกับความเปนปจจัยแกกันขององคประกอบ นอกจากนั้นยังมีขอ
สังเกตุวา หลังจากเกิดตัณหาแลวยังไมเกิดทุกข จนกระท้ังเกิดอุปาทานในขันธ ๕ คือ ความยึดม่ัน
ถือม่ันในตัวตนแลว เกิดการปรุงแตงเกิดเปนชาติ เม่ือไมไดส่ิงท่ีปรารถนาจึงเกิดทุกขข้ึน ดังนั้น
อุปาทานในขันธเปนเหตุปลายท่ีทําใหเกิดภพ ซ่ึงนํามาซ่ึงทุกขในท่ีสุด     
              ๒.๖.๖ วงจรแหงการเกิดทุกขในปฎิจจสมุปบาทแบบภวจักร   
              ในวงจรปฏิจจสมุปบาทสามารถอธิบายในแบบงายๆอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกวาวัฏฏะ ๓ ท่ี
เรียกวาภวจักร  ภวจักรแปลวาวงลอแหงภพ หรือวงลอแหงสังสารวัฏ เปนการอธิบายวงจร
แหงปฎิจจสมุปบาทแบบหน่ึง โดยแยกองค ๑๒ ในปฏิจจสมุปบาทแบงตามหนาท่ีซ่ึงประกอบดวย 
๓ พวก คือ กิเลส กรรม วิบาก โดยอธิบายเร่ิมจากกิเลสวาเปนเหตุใหทํากรรม กรรมจึงเปนผลของ
กิเลส เม่ือเกิดกรรมข้ึน ก็เปนตัวเหตุ กอใหเกิดวิบาก กรรมเปนเหตุ วิบากเปนผล และวิบากน้ันเอง 
ก็เปนตัวเหตุ กอกิเลสข้ึนอีก หมุนเวียนกันไปไมรูจบ ตราบใดท่ียังอยูในสังสารวัฏ เม่ือเปนเชนนี้ 
ในวัฏฏะ๓ จึงไมมีเหตุแรกแตข้ึนอยูกับเหตุปจจัยท่ีเกิดข้ึน ส่ิงเดียวกันอาจเปนไดท้ังเหตุและผล   
จากลักษณะดังกลาวเม่ือนําองค ๑๒ ในปฏิจจสมุปบาทมาแยกตามวัฏฏะ ๓ สรุปลงไดดังตอไปนี้                      

๑) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปนกิเลส คือ ตัวสาเหตุผลักดันใหคิดปรุงแตง 
กระทําการตางๆเรียกวา กิเลสวัฏฏ 



๖๔ 
 

๒) สังขาร (กรรม) ภพ เปน กรรม คือกระบวนการกระทําหรือกรรมท้ังหลายท่ี
ปรุงแตงชีวิตใหเปนไปตางๆเรียกวา กรรมวัฏฏ 

๓) วิญญาณ นามรูป สาฬยตนะ ผัสสะ เวทนา ชาติ ชรา มรณะ เปนวิบาก คือ 
สภาพชีวิตท่ีเปนผลแหงการปรุงแตงกรรม และเปนปจจัยเสริมสรางกิเลสตอไปเรียกวาวิปากวัฏฏ 
              วัฏฏะท้ัง ๓ นี้ มองจุดเร่ิมตนวงจรที่กิเลส เนื่องจากกิเลสเปนตัวมูลเหตุของการกระทํา
ตางๆที่ปรุงแตงชีวิตใหเปนไป โดยมีกรรมและวิบากเปนปจจัยอุดหนุนแกกัน ทําใหเกิดวงจรชีวิต
ดําเนินตอไปในสังสารวัฏ เม่ือนํามาสรุปภาพโดยยอไดดังนี้ 
             อวิชชา:กิเลส               สังขาร:กรรม           วิญญาณและนามรูป:วิบาก 
             วงจรการเกิดทุกขในปฏิจจสมุปบาทมีหลายรูปแบบ ไมไดมีกฏเกณฑท่ีตายตัว แบบวัฏฏะ 
๓  ท่ียกมาเปนตัวอยางขางตนสามารถเปนภาพรวมใหเขาใจไดงายยิ่งข้ึน คือ วงจรโดยยอนั้น
ประกอบ ดวย  กิเลส กรรม และวิบาก ซ่ึงองคประกอบท้ัง ๓ ตางเปนปจจัยเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน  
ถาขาดตัวใดตัวหนึ่งลงก็จะตัดวงจรใหส้ันลงเนื่องจากขาดปจจัยเกื้อหนุนจนสุดทายไมมีภพหรือ
การเกิดอีกตอไป เม่ือนําวงจรปฏิจจสมุปบาทมาเปรียบเทียบในวัฏฏะ ๓ สรุปเปนภาพไดดังนี้ 
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ภาพ ๒.๗ แสดงวงจรปฏิจจสมุปบาทเชื่อมโยงในวัฏฏะ ๓ 

             กลาวโดยสรุป ปฎิจจสมุปบาท คือ กระบวนการที่เปนไปตามกฏธรรมชาติท่ีเช่ือวาสรรพส่ิง
ท้ังหลายท้ังปวงมีความเปนระเบียบและมีกฏเกณฑท่ีแนนอน เปนเหตุเปนผลกัน ซ่ึงในการดําเนิน
ชีวิตยอมมีการโยงใยกันเปนลูกโซแหงชีวิตตามลําดับ ซ่ึงตรงกับหัวใจสําคัญของอริยสัจ ๔  คือทุกข 



๖๕ 
 

สมุทัย นิโรธ มรรค วาลวนเกิดข้ึนโดยอิงอาศัยกันของปจจัยตางๆดังท่ีแสดงไวในปฏิจจสมุปบาท 
และอยูภายใตกรอบแหงไตรลักษณคืออนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ซ่ึงสามารถอธิบายไวไดในวัฏฏะ 
๓ ซ่ึงประกอบดวยกิเลส กรรม วิบาก ท้ัง ๓ องคประกอบหมุนเวียนกันไปโดยไมมีเหตุใดเปนเหตุ
แรก อยางไรก็ตามถาสามารถตัดตัวใดตัวหนึ่งลงไดก็จะตัดภพลงได 
 

๒.๗  ทุกขในทุกขเวทนา                         
             ทุกขเวทนา คือ ความรูสึกลําบาก, ความรูสึกเจ็บปวด, ความรูสึกเปนทุกข, การเสวยอารมณ
ท่ีไมสบาย๕๘เปนความรูสึกทุกข ไมสบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม๕๙  ดังท่ีไดกลาวถึงทุกขใน
ไตรลักษณและอริยสัจไวขางตน จะเห็นวาทุกขในไตรลักษณและทุกขในอริยสัจมีความหมายกวาง
ครอบคลุมทุกขโดยรวมในโลกไดท้ังหมด โดยทุกขในไตรลักษณจะรวมถึงท้ังส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไมมีชีวิต สวนทุกขในอริยสัจจะหมายถึงเฉพาะทุกขของมนุษย แตทุกขในทุกขเวทนาเปนทุกขท่ี
ครอบคลุมในความหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไปกวา เม่ือเทียบกับทุกขในไตรลักษณและทุกขใน
อริยสัจ ดังจะเห็นไดวาทุกขเวทนาหมายถึงเฉพาะทุกขในขันธ ๕ ซ่ึงเปนทุกขเฉพาะของมนุษยท่ี
เกิดจากขันธ ๕  แมวาทุกขในขันธ ๕ นี้จะมีความหมายดูแคบเพราะเฉพาะเจาะจงท่ีขันธ ๕ เทานั้น  
แตในทางกลับกันทุกขในขันธ ๕ คือทุกขท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตมนุษย เพราะมนุษยเกิดจาก
ปรากฎการณของการรวมตัวกันเปนกลุมของรูปและนามซ่ึงก็คือขันธ ๕ นั่นเอง ปกติขันธ ๕ ยอม
ไมกอใหเกิดทุกขเวทนา ตอเม่ือผูใดก็ตามเขาไปยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ แลวยอมกอใหเกิดทุกข 
              ฉะนี้ผูวิจัยจึงนําเร่ืองขันธมาศึกษาโดยพิจารณาจากความหมายและลักษณะของขันธ 
เพื่อใหเขาใจเหตุแหงทุกขเวทนาจากขันธไดมากข้ึนดังตอไปนี้                     
              คําวา ขันธ ๕ แปลวา กอง, หมวด, หมู, ลําตัว, หมวดหนึ่งๆของรูปธรรมและนามธรรม๖๐ 
              พระพุทธเจาไดทรงอธิบายคุณลักษณะของขันธ ๕ ใหแกภิกษุไวในปญจขันธสูตร วาดวย
ขันธและอุปาทานขันธ ๕  ดังนี้ 

                                                 
๕๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อาง

แลว, หนา ๑๓๖. 
๕๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ

คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๒. 
๖๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อาง

แลว, หนา ๓๒. 



๖๖ 
 

              ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงขันธ ๕...รูปอยางใดอยาง หนึ่ง เปนอดีต 
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต 
อยูในท่ีไกลหรือใกล. นี้เรียกวา รูปขันธ  เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ สัญญาอยาง
ใดอยางหน่ึง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ... ดูกร
ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕ 
             ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูป   
อยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอกหยาบ หรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะ เปนปจจัยแก
อุปาทานน้ีเรียกวา อุปาทานขันธคือรูป เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ สัญญาอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯสังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ... นี้เรียกวา 
อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา อุปาทานขันธ ๕๖๑ 

               ดังนั้นความหมายของขันธ ๕ นั้นหมายถึง รางกายของคนเรา คือ แยกรางกายออกเปน
สวนๆ ตามสภาพได ๕ สวน หรือ ๕ ขันธ มีลักษณะดังนี้ 

(๑) รูปขันธแปลวากองแหงรูป หมายถึง สวนท่ีเปนรางกายของมนุษย  ซ่ึงเกิดจาก 
การรวมตัวของมหาภูตรูปหรือธาตุ ๔ อันประกอบดวย ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ เชน ผม หนัง กระดูก 
โลหิต ซ่ึงยอมเส่ือมสลายไปตามเหตุปจจัย 

(๒) เวทนาขันธแปลวากองเวทนา ไดแก  ระบบประมวลความรูสึกของจิตเม่ือรับรู 
อารมณตางๆวา ชอบหรือไมชอบ และเฉยๆ ผานทางอายตนะภายในทั้ง ๖ คือ  ตา หู จมูก ล้ิน กาย  
ใจ (อารมณหมายถึงส่ิงท่ีจิตรับรูโดยผานทางอายตนะภายใน ๖) 

(๓)  สัญญาขันธแปลวาความจําไดหมายรู ไดแก การกําหนดไดหมายรู ในอาการ   
เคร่ืองหมาย ลักษณะตางๆอันเปนเหตุใหจําอารมณ จําส่ิงท่ีไดรับและรูสึกนั้นๆ 

(๔) สังขารขันธแปลวากองแหงสังขารในขันธ ๕ หมายถึง เคร่ืองปรุงแตงจิตใหมี 
ความคิดอยางใดอยางหนึ่ง แยกแยะส่ิงท่ีรูสึกและจําได หมายถึงเจตสิกธรรม เปนส่ิงท่ีประกอบจิต  
เกิดและดับพรอมขณะของจิต การที่จิตและสังขาร(เจตสิก)หนึ่งเกิดข้ึนกอนท่ีสังขาร(เจตสิก)และจิต
นั้นจะดับลง  สังขารใชในความหมายนามธรรมท้ังท่ีเปน กุศล อกุศล และอัพยากฤตแบงเปน ๓ คือ  

๑. กายสังขารการปรุงแตงกาย คือ ลมหายใจ หมายเอาการควบคุมการเคล่ือนไหว 
ของรางกายในอิริยาบถตางๆ  

๒. วจีสังขาร การปรุงแตงวาจา คือ วิตก การตรึก วิจาร การตรองคิดปรุงแตงตางๆ   

                                                 
๖๑สํ.ข. ๑๗/๙๕-๙๖/๔๗. 



๖๗ 
 

๓. จิตสังขารการปรุงแตงจิตคือ เจตสิกไดแกอารมณตางๆท่ีปรุงแตงจิตใหมีอาการ 
เปนไปตาง ๆ                           

(๕) วิญญาณขันธแปลวากองวิญญาณ ไดแก ความรูแจงอารมณ ท่ีจิตรับรูทาง 
อายตนะภายในท้ัง ๖ ระบบรูส่ิงนั้นๆ ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
                           กลาวไดวาขันธท้ัง ๕ ประกอบดวย  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึง
สวนประกอบของขันธท้ัง ๕ จะมีหนาท่ีแตกตางกันแตจะประสานรวมกัน กอใหเกิดความรับรูทาง
อารมณซ่ีงเกิดข้ึนเม่ืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก การเกิดทุกขเวทนาในขันธนั้น
ไมไดเกิดข้ึนพรอมกัน แตจะเกิดตอเม่ือไดเขาไปยึดถือในสวนใดสวนหน่ึง เชนเม่ือยึดถือในรูปก็
เกิดทุกขข้ึนท่ีรูป เวทนาเปนผลจากการยึดในรูปวาเปนของตนสงผลใหเกิดทุกขข้ึนท่ีเวทนานั่นเอง   
เม่ือเกิดสัญญาความม่ันหมายในเวทนาการเขาไปยึดในสัญญาก็จะเกิดทุกขที่สัญญา เม่ือสังขารนํา
สัญญาไปปรุงแตงตอเกิดความยึดม่ันในสัญญาจะเกิดทุกขท่ีสังขาร และเม่ือวิญญาณเขาไปรับรูส่ิงท่ี
ปรุงแตงในสังขาร เกิคความยึดม่ันถือม่ันก็จะเกิดทุกขในวิญญาณท่ีเขาไปยึดนั้น   
              ๒.๗.๑  ลักษณะของทุกขเวทนา 
              ทุกขเวทนาหรือความรูสึกทุกข เปนอาการสืบเนื่องจากทุกขในไตรลักษณ แตสืบเนื่อง
เพียงดานหนึ่งเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในบุคคลเนื่องมาจากทุกขในไตรลักษณ โดยธรรมชาติของ
ทุกขในไตรลักษณ คือ ความบีบค้ันกดดันขัดแยง ซ่ึงเปนลักษณะอยางหน่ึงของสังขาร(ขันธ๕)
ท้ังหลาย และจากความบีบค้ันกดดันขัดแยงนี้เองสงผลใหเกิดทุกขเวทนา ในอริยสัจไดอธิบายถึง
ทุกขในสภาพดังกลาว คือ สภาพท่ีทนไมได ท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงมีชีวิต    
              ทุกขเวทนานี้มุงเนนถึงชีวิตมนุษย เกิดจากสภาพทนไดยากทําใหเกิดทุกขทางกายและทาง
จิตใจ  ลักษณะของทุกขเวทนา คือ เกิดจากความรูสึกเจ็บปวดอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง  หรือหลายๆ
สวน รวมท้ังความรอนความหนาว ความหิวกระหาย ความรูสึกชอบไมชอบ ความแคนใจ ความ
โศกเศราเสียใจ ฯลฯ อันทําใหรางกายและจิตใจกระวนกระวาย ความทุกขตามความหมายน้ีเปน
ทุกขท่ีสัมผัสไดดวยการรับรูท่ีเรียกวาเวทนาอันเกิดข้ึนกับขันธ ๕ หรือรางกายของมนุษยและสัตว
ท้ังหลายเฉพาะที่มีจิตวิญญาณเทานั้น เนื่องจากท้ังมนุษยและสัตวตางมีอายตนะหรือประสาททั้ง ๖ 
ท่ีสามารถรับรูและสัมผัสส่ิงท่ีเขามากระทบ สําหรับส่ิงท่ีไมมีชีวิตหรือไมมีจิตวิญญาณคือไมมี
อายตนะหรือประสาทท้ัง ๖ไมสามารถรับรูความทุกขในขันธ ๕นี้ได พระพุทธเจาทรงอธิบายโทษ  
เม่ืออายตนะภายในกะทบกับอายตนะภายนอกไวใหแกพระสมิทธิใน สมิทธิสูตรท่ี ๑ ความวา 

          ดูกรสมิทธิ จักษุ รูป  จักษุวิญญาณ ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ มีอยู 
ณ ท่ีใด มารหรือการบัญญัติ  วามารก็มีอยู ณ ท่ีนั้น หู เสียง โสตวิญญาณ ฯลฯ จมูก 
กล่ิน ฆานวิญญาณ   ฯลฯ ล้ิน รส ชิวหาวิญญาณ ฯลฯ  กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ  



๖๘ 
 

ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณมีอยู ณ ท่ีใด 
มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ท่ีนั้น ฯ ๖๒   

              กลาวคือเม่ือรูปคืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก กอใหเกิดเวทนาไดท้ัง  
ทุกขเวทนา สุขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา สัญญา คือ ความจําไดหมายรูท่ีเกิดจากอายตนะ
ภายนอกไดเชนจํารูปบาง จําเสียงบาง กล่ินบาง รสบาง โผฏฐัพพะ สัญญาจะเก็บความจําท่ีเกิดข้ึน
สงตอใหสังขาร เม่ือสังขารรับขอมูลมาก็เกิดการยึดอยูกับความคิดวาชอบไมชอบ จึงเกิดการปรุง
แตงท้ังดานท่ีเปนกุศลและอกุศล ถาดานกุศลสงผลใหจิตคิดแตส่ิงท่ีดี มีความสุข แตถาทางดาน
อกุศลจิตจะทําใหจิตเศราหมอง ปรุงแตงจิตใหเปนบาปได โดยมีวิญญาณหรือจิตเปนตัวรับรู  หรือรู
แจงในส่ิงท่ีสังขารปรุงแตงข้ึนมา โดยรับรูในส่ิงท่ีชอบ และปฏิเสธในส่ิงท่ีไมชอบ อยางไรก็ตาม
สภาวะทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนแตละคนไมเทากันข้ึนอยูกับสภาวะธรรมของแตละบุคคล 
              ๒.๗.๒ การจําแนกทุกขในทุกขเวทนา 

 ดังท่ีกลาวไวขางตนวาทุกขเวทนาเกิดข้ึนท้ังทางกายและทางใจ เหตุเกิดจากอายตนะภายใน
กระทบกับอายตนะภายนอก สงผลใหเกิดความรูสึกชอบและไมชอบ กระตุนใหเกิดตัณหา การเขา
ไปยึดม่ันถือม่ันสงผลตอพฤติกรรม โดยมีจุดหมายเพ่ือใหใหตัณหาไดรับการตอบสนอง ถาไดรับ
ในส่ิงทีชอบใจจะสงผลใหเกิดสุขเวทนา แตในทางตรงขามถาไดรับในส่ิงท่ีไมชอบใจจะสงผลให
เกิดทุกขเวทนา หรือในบางคร้ังเกิดอทุกขมสุขเวทนา คือ ความรูสึกเฉยๆ ไมสุขไมทุกข  

 เม่ือนํากระบวนการในการรับรูทุกขสรุปเปนสมการเพ่ือใหสามารถเขาใจไดงายข้ึนดังนี้ 
อายตนะ    +     อารมณ    +     วิญญาณ     =       ผัสสะ             เวทนา 
ทางรับรู           ส่ิงท่ีถูกรู           ความรู               การรับรู          ความรูสึกตออารมณ 
และจากสมการขางตนสามารถสรุปเปนตารางจําแนกเวทนา ซ่ึงประกอบดวย ทุกขเวทนา  

สุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา รวมถึงแสดงปจจัยท่ีสงผลตอเวทนานั้นๆ ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๖๒สํ.สฬา. ๑๘/๗๒/๓๘. 



๖๙ 
 

ตาราง ๒.๑  แสดงกระบวนการรับรูเวทนาเม่ือเกิดผัสสะระหวางอายตนะภายในและภายนอก 
 

อายตนะ
ภายใน 

อายตนะ
ภายนอก 

ความรูสึก ตัณหา ๖ เวทนา 

ตา รูป ไมพอใจ  ไมสบายกาย รู ป ตัณห า (คว าม
ทะยานอยากในรูป) 

ทุกขเวทนา 
พอใจ  สบายกาย สุขแวทนา 
เฉยๆ  ไมสุขไมทุกข อทุกขมสุขเวทนา 

หู เสียง ไมพอใจ  ไมสบายกาย สัททตัณหา(ความ
ทะ ย านอ ย า ก ใน
เสียง) 

ทุกขเวทนา 
พอใจ  สบายกาย สุขแวทนา 
เฉยๆ  ไมสุขไมทุกข อทุกขมสุขเวทนา 

จมูก กล่ิน ไมพอใจ  ไมสบายกาย คันธตัณหา(ความ
ทะ ย านอ ย า ก ใน
กล่ิน) 

ทุกขเวทนา 
พอใจ  สบายกาย สุขแวทนา 
เฉยๆ  ไมสุขไมทุกข อทุกขมสุขเวทนา 

ล้ิน รส ไมพอใจ  ไมสบายกาย รส ตัณห า (คว าม
ทะยานอยากในรส) 

ทุกขเวทนา 
พอใจ  สบายกาย สุขแวทนา 
เฉยๆ  ไมสุขไมทุกข อทุกขมสุขเวทนา 

กาย โผฏฐั พ
พะ 

ไมพอใจ  ไมสบายกาย โ ผฏ ฐั พพ ตัณห า
(ความทะยานอยาก
ในสัมผัส) 

ทุกขเวทนา 
พอใจ  สบายกาย สุขแวทนา 
เฉยๆ  ไมสุขไมทุกข อทุกขมสุขเวทนา 

ใจ ธรรมาร
มณ 

ไมพอใจ  ไมสบายกาย ธัมมตัณหา(ความ
ทะ ย านอ ย า ก ใน
ธรรมารมณ) 

ทุกขเวทนา 
พอใจ  สบายกาย สุขแวทนา 
เฉยๆ  ไมสุขไมทุกข อทุกขมสุขเวทนา 

ในขันธ ๕  มีสภาพท่ีแตกตางกัน เวทนาขันธเปนขันธท่ีรับรูอารมณตางๆวาชอบ ไมชอบ 
หรือเฉยๆ ดังนั้นทุกขในขันธจะปรากฏใหเห็นไดชัดในเวทนา ซ่ึงเกิดเม่ือมีการกระทบกันของรูป
ระหวางอายตนะภายในและอายตนะภายนอก กอใหเกิดเวทนาทางอารมณเชน สุข ทุกข อทุกขมสุข
เวทนา สัญญารับรูอารมณนั้นๆและสังขารเร่ิมปรุงแตง เชนถาชอบก็จะอยากใหอยูกับตัวนานๆ ถา
ไมชอบก็จะผลักไสออกไป เกิดเปนความรูแจงทางอารมณท่ีเรียกวาวิญญาณเกิดข้ึน 
 
 



๗๐ 
 

               ๒.๗.๓ เวทนาขันธท่ีเสวยอารมณสุขหรือทุกข  
               เวทนาขันธเปนธรรมชาติท่ีเสวยอารมณซ่ึงมีท้ังทุกขเวทนา สุขเวทนา และอทุกขมสุข
เวทนา ดังนั้นทุกขในขันธหมายถึงทุกขเวทนานั้นเอง หมายถึงเวทนาขันธท่ีรับความรูสึกท่ีเกิดข้ีน
โดยตรงท้ังกับรางกายและจิตใจเกิดจากการเขาไปยึดติดกับขันธ จําแนกทุกขเวทนาจากขันธไดดังนี้ 

๑. ทุกขในการตองทํานุบํารุงดูแลรักษา และปรนนิบัติใหแกขันธ ๕  ใหมีความสุข 
สบาย ไมใหเกิดอุบัติเหตุ อันตราย ท้ังหลาย 

๒. ทุกขจากความไมสมหวังเพราะลักษณะโดยธรรมชาติของขันธ ๕  คือ ความไม 
เท่ียง มีความแปรปรวน และไมมีสภาวะท่ีแนนอน ดังนั้น การคาดหวังในขันธ ๕ ใหดํารงอยูตามท่ี
ตองการยอมเกิดทุกข 

๓. ทุกขจากอุปทานขันธ ๕ จากการยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ กอใหเกิดภพตางๆ  
ซ่ึงภพเปนผลของอํานาจกิเลสและกรรมท่ีไดกระทําไว ซ่ึงกอใหเกิดทุกขในรูปแบบตางๆตามมา 
                         

                           

             ภาพ ๒.๘ แสดงการจําแนกทุกขเวทนาจากขันธ ๕ 
 

               ดังนั้นการรูเทาทันความเปนจริง ใหใจเปนอิสระได จะทําใหหลุดพนจากทุกขในท่ีสุด ดัง
ในอนุธัมมสูตรท่ี๓ ท่ีพระพุทธเจาตรัสแกภิกษุวาดวยผูปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรม โดยพิจารณา
เห็นทุกขในขันธ๕ ยอมกําหนดรูทุกขจากขันธ๕ และเพื่อพนจากทุกขจากขันธ๕ ไดในท่ีสุด 

         ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอัน
เหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นทุกขในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน
วิญญาณอยู. เม่ือเธอพิจารณาเห็นทุกขในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน
วิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ทุกขเวทนา
จากขันธ ๕

ทุกขในการตอง
บํารุงรักษา

ทุกขจากการไม
สมหวัง

อุปทานชันธ ๕ 
กอใหเกิดภพ
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              เม่ือกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมหลุดพนจากรูป ยอม
หลุดพนจากเวทนายอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพน
จากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุ
ปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข๖๓                  

               สรุปความวาทุกขเวทนา คือ ความรูสึกทุกขอันเกิดมาจากขันธ ๕ โดยทุกขเกิดจากการ
ตองปกปองดูแลรักษา ทุกขจากการผิดหวังโดยสภาพท่ีไมเท่ียงของขันธ ๕ และทุกขจากการเขาไป
ยึดม่ันในอุปาทานขันธ ๕ ตามกิเลส เม่ือใดท่ีเขาใจในกฏแหงความไมเท่ียง(ไตรลักษณ)ของขันธ ๕ 
แลว ยอมสามารถสลัดท้ิงซ่ึงความยึดม่ันถือม่ันลงได ชีวิตจะพบแตความสุข     
                      

๒.๘  การเปรียบเทียบระหวางทุกขในไตรลักษณ  ทุกขในอริยสัจ  และทุกขเวทนา  
              ทุกขท้ัง ๓ ประเภทมีความหมายโยงใยกันอยู แตมีขอบเขตกวางแคบกวากัน เปนบางแง
บางสวนหรือเปนผลสืบตอจากกันตามกระบวนการในปฏิจจสมุปบาท จนบางคร้ังไมสามารถแยก
ออกได  ถามองในมุมมองวาทุกสวนท่ีความเกี่ยวโยงสัมพันธกันเชนชาติ ชรา มรณะอันเปนสภาว
ทุกขในอริยสัจซ่ึงเปนทุกขท่ีเกี่ยวของกับส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเปนทุกขเวทนาท่ีเกิดจากอุปาทานในขันธ ๕  
แตถามองในมุมมองตางออกไปเชนความหมายของชาติ แปลวาความเกิด หรือการเกิดมีข้ึนหรือ
ปรากฏขึ้น เม่ือมีข้ึนแลวสภาพทุกขอ่ืนๆจะตามมา ชราแปลวาความแก หรือความเปล่ียนแปลงทน
อยูในสภาพเดิมมิได และมรณะแปลวาความตาย หรือการแตกดับของสังขาร ก็จะไดในอีกแงมุมวา
สภาวะทุกขท้ัง ๓ เปนไปตามอนิจจลักษณะ คือ ความไมเท่ียงนั้นเอง ดังนั้นพบวาการจําแนกให
เห็นอยางชัดเจนวาเปนทุกขในไตรลักษณ ทุกขในอริยสัจ หรือทุกขเวทนา สามารถทําไดยาก
เนื่องจากทุกขท้ังปวงเปนทุกขเดียวกันแตมองในแงคนละมุม หรือคนละความหมายน้ันเอง สรุป
เปรียบเทียบเปนตารางถึงความเหมือนและแตกตาง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๖๓สํ.ข. ๑๗/๘๕/๔๐. 
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ตาราง ๒.๒ แสดงการเปรียบเทียบลักษณะระหวางทุกขในไตรลักษณ ทุกขในอริยสัจและกุกขเวทนา 

 
                       ดังนี้ขันธ ๕ คือกองทุกข ดังในขันธสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนพระราหุล วา 

... ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนรูป ...เวทนา ... สัญญา ... 
สังขาร ..วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ  

ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือท่ีจะ

ตามเห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้ ฯ 
                               รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 

ทุกขในไตรลักษณ ทุกขในอริยสัจ ทุกขเวทนา 
๑.    เปนรูปธรรมและนามธรรม 
๒. ทุกข เพราะมีสั งขารไม ใช

เฉพาะขันธ  ซึ่งขันธใช กับ
สิ่งมีชีวิตเทาน้ัน 

๓. เกิดกับสังขารที่มีจิตวิญญาณ
และไมมีจิตวิญญาณ 

๔. ความทุกขที่ เปนไปตามกฎ
ธรรมะหรือธรรมนิยาม  

 

๕. ทุกข ต ามธรรมนิยาม เปน
สภาพโดยธรรมชาติที่ เปน
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ไม
สามารถแกไขได 

๖.  ทุกขจากธรรมนิยาม 
สรุปเปนภาวะที่ไมคงตัว คงอยู
ในสภาพเดิมไมไดเพราะมีการ
บีบคั้นกดดันขัดแยงที่เกิดจาก
ความเกิดและความเสื่อมสลาย 

๑. เปนรูปธรรมและนามธรรม 
๒. ทุกข เพราะยึดมั่นในอุปทานขันธ 
ความอยากความใครในสภาวะ  และ
ความอยากที่จะพนจากสภาวะที่ไม
ปรารถนา 

๓. เกิดเฉพาะคนและสัตวที่มีจิตวิญญาณ 
๔. ทุกขในสังขาร(ขันธ) หมายถึงทุกขที่
เกิดขึ้นในรางกายมนุษยและสัตว(เปน
ผลจากกายกับจิต)จัดเปนทุกขเพราะกอ 
ใหเกิดเวทนาทั้งทางรางกายและจิตใจ  

๕. เปนทุกขที่สามารถแกไขไดตามหลัก
อริยสัจ ๔ การแกไขทุกขของมนุษยได 
๓ ระดับ  ศีล(ช่ัวคราวใชศีลกันไมให
กิเลสออกมา) สมาธิ(ขมไวไมใหกิเลสมี
พลังทําใหกิเลสนอยลง) ปญญา(กําจัด
กิเลสใหหมด)การแกทุกขตองแกที่กิเลส 

๖. ทุกขเกิดจากอวิชชา   
สรุปเปนภาวะเชนเดียวกับในไตรลักษณ
แตจํากัดขอบเขตกวา 

๑. เปนรูปธรรมและนามธรรม 
๒. เ กิดจากขันธ๕โดยอาศัยอายตนะ

ภายนอกและภายในกระทบกัน ทําให
เกิด ทุกขเวทนา  สุขเวทนา  และอทุก
ขมสุขเวทนา 

๓. เกิดเฉพาะคนและสัตวที่มีจิตวิญญาณ 
๔. ขันธในขอ ๒ คือเวทนาขันธ เปนที่ต้ัง

แหงทุกขสามารถบรรเทาหรือพน
ทุกขโดยไมยึดมั่นถือมั่นในขันธ  

๕. เปนทุกขที่สามารถแกไขไดตามหลัก
อริยสัจ๔ การแกไขทุกขของมนุษยได 
๓ ระดับ  ศีล(ช่ัวคราวใชศีลกันไมให
กิเลสออกมา)สมาธิ(ขมไมใหกิเลสมี
พลังทําใหกิเลสนอยลง)ปญญากําจัด
กิเลสใหหมด)การแกทุกขตองแกที่
กิเลสตามอริยสัจคือโลภะโทสะโมหะ 

๖. ทุกขเกิดจากอวิชชา   
สรุปเปนภาวะเชนเดียวกับทุกขใน
อริยสัจแตจํากัดขอบเขตกวา 
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… อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ,,, ในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย 
ยอมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เม่ือจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่ง
รูวาจิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ๖๔ 

              สรุปวาขันธท้ัง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวนไมเท่ียง และในความไม
เท่ียงนั่นกอให เกิดทุกข ดังนั้นขันธท้ัง ๕ คือ กองทุกข จึงไมควรที่จะยึดม่ันถือม่ันในขันธ  
 

                              
 

ภาพ ๒.๙ แสดงขั้นตอนการละความยึดม่ันถือม่ันในขนัธ 

ทุกขในไตร
ลักษณ

ทุกขใน
อริยสัจ ๔

ทุกขเวทนา

กิเลส (อวิชชา  
ตัณหา  อุปาทาน)

กรรม ( สังขาร 
ภพ)

วิบาก(วิญญาณ นาม
รูป  สาฬยตนะ ผัสสะ 

เวทนา ชาติ ชรา 
ทุกขใน 
ปฏิจจสมุปบาท              

          

ขันธ ๕

วัฏฏะ ๓

 
ภาพ ๒.๑๐  แสดงการสรุปกระบวนการท้ังปวงในทุกขขนัธ 

                                                 
๖๔สํ.นิ. ๑๖/๖๑๘-๖๑๙/๒๗๙-๒๘๐. 

 

ไมเท่ียง

เปนทุกข

เปน
อนัตตา

ขันธ ๕
เบ่ือหนายใน
ขันธ ๕ 

ละอุปาทาน
ขันธ ๕ 

เห็นตามความ
เปนจริงของ
กฏไตรลักษณ 
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๒.๙  การบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป 
              ดังท่ีไดกลาวมาแลว สาเหตุแหงทุกขเกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน และจากกฏไตร
ลักษณ ซ่ึงถาพิจารณาถึงรากเหงาของปญหาแลวจะพบวาเกิดจากกิเลสน่ันเอง เม่ือไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการหรือกิเลสจึงเกิดเปนทุกขข้ึน ดังนั้นในโลกปจจุบันมีแนวทางในการ
บรรเทาทุกขไวหลายแนวทาง โดยสวนใหญมุงเนนไปที่สนองกิเลสหรือความตองการของตนเอง
เปนใหญ เพราะเขาใจวาเม่ือไดสนองตามกิเลสแลวก็จะเกิดความสุข ไมตองรุมรอน กระวนกระวาย
ใจเปนทุกขอีกตอไป  
              ทฤษฎีมนุษยนิยมของเอบราแฮม มาสโลว (Abraham Maslow) ปรมาจารยดานจิตวิทยา ท่ี
ไดรับการยกยองวาเปนทฤษฎีบุคลิกภาพ มองเห็นคุณคาและศักยภาพของมนุษยอยางโดดเดน มาส
โลวไดศึกษาคนควาถึงความตองการของมนุษย โดยมองเห็นวามนุษยทุกคนลวนแตมีความตองการ
ท่ีจะสนองความตองการใหกับตนเองท้ังส้ิน ซ่ึงความตองการมนุษย มีมากมายหลายอยางดวยกัน 
เขาไดนําความตองการเหลานั้นมาจัดเรียงเปนลําดับจากข้ันตํ่าไปข้ันสูงสุด เปน ๕ ข้ัน ดวยกัน 

(๑) ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐาน ไดแก 
ความตองการอาหาร น้ําดื่ม อากาศ การพักผอน ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน 
ตองการขจัดความเจ็บปวย และตองการรักษาความสมดุลของรางกาย ทุกคนตองการส่ิงเหลานี้
เหมือนกัน อาจแตกตางกันเปนรายบุคคล ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเพศ วัย และสถานการณ ฯลฯ ความ
ตองการปจจัย ๔ ดังกลาวขางตน หากเพียงพอแลว มนุษยจะพัฒนาในข้ันตอไป  

(๒) ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (safety needs) เม่ือไดรับความพึงพอใจทางดาน
รางกายแลว มนุษยจะพัฒนาไปสูข้ันท่ีสองคือ ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย ส่ิงท่ีแสดงถึงความตองการ
ข้ันนี้คือ การที่มนุษยชอบอยูอยางสงบ มีระเบียบวินัย ไมรุกรานผูอ่ืน ความตองการระดับนี้อาจแยก
ยอยไดดังนี้  

๑) ความม่ันคงในครอบครัว การมีบานแข็งแรงปลอดภัย มีความรักใครปรองดอง
กันในครอบครัว  

๒) ความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพ มีรายไดยุติธรรม ไมถูกไลออก งานไมเส่ียง
อันตราย ผูบังคับบัญชาดีมีความยุติธรรม ฯลฯ  

๓) มีหลักประกันชีวิต เชน มีผูดูแลเอาใจใสยามชรา ยามเจ็บไข  
(๓) ความตองการความรักและความเปนเจาของ (belongingness and love need)  

๑) ความตองการมีเพื่อน  
๒) ความตองการการยอมรับจากกลุม  
๓) ตองการแสดงความคิดเห็นในกลุม  
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๔) ตองการรักคนอ่ืนและไดรับความรักจากคนอ่ืน  
๕) ตองการความรูสึกวาสังคมเปนของตน  

(๔) ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง และความภาคภูมิใจ (sefl- esteem need) ไดแก  
๑) ตองการยอมรับความคิดเห็นหรือขอเสนอ  
๒) ตองการเกียรติยศช่ือเสียงจากสังคม  
๓) ตองการนับถือตนเอง มีความม่ันใจตนเอง ไมตองพึ่งผูอ่ืน  
๔) ตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน  
๕) ตองการความม่ันใจในตนเอง และรูสึกตนเองมีคุณคา  

(๕) ความตองการตระหนักในตนเอง (self-actualization need) ไดแก  
๑) ตองการรูจักตนเอง ยอมรับตนเอง เปดใจรับฟงคําวิจารณโดยไมโกรธ  
๒) ตองการรูจักแกไขตนเองในสวนท่ียังบกพรอง  
๓) ตองการพัฒนาตนเอง พรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเกี่ยวกับตนเอง  
๔) ตองการคนพบความจริง พรอมท่ีจะเปดเผยตนเองโดยไมมีการปกปอง  
๕) ตองการเปนตัวของตัวเอง ประสบความสําเร็จดวยตัวเอง๖๕  

           ฉะนี้การกระทําของมนุษยสวนใหญ จึงมุงเนนไปเพื่อตอบสนองความตองการหรือกิเลสท่ี
เกิดข้ึนนั่นเอง ถาตอบสนองไดก็จะรูสึกสุข แตถาไมไดจะเปนทุกข ในงานวิจัยนี้ไดนําตัวอยางทุกข
ท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงประมวลเร่ืองทุกขเฉพาะท่ีเกี่ยวของ
กับมนุษยท่ีไดกลาวไวเบ้ืองตนในทุกข ๑๐ ซ่ึงเกิดจากสาเหตุปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกและ
จากไตรลักษณซ่ึงเปนทุกขจากสังขารซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงได และสงผลกระทบตอรางกายและ
จิตใจของมนุษย  นํามาศึกษาเพื่อการบรรเทาทุกข ผูวิจัยไดจําแนกทุกขเปนทุกขกาย และทุกขใจ 
และไดเพิ่มประเภททุกขท่ีเกิดท้ังกายและใจ รวมเปน ๓ ประเภท แนวทางในการจัดประเภทนั้น 
โดยพิจารณาจากสมมติฐาน สาเหตุท่ีมา อาการและพฤติกรรมท่ีเห็นเดนชัดวาเกิดข้ึนท่ีใด เชน 
เกิดข้ึนท่ีกายหรือเนื่องดวยกายจัดเปนทุกขกาย หรือถาการกระทํานั้นมีผลกระทบตอใจ หรือเนื่อง
ดวยใจจัดเปนทุกขใจ   หรืออาการหรือพฤติกรรมนั้นมีผลกระทบตอท้ังกายและใจจัดเปนทุกขกาย

                                                 
๖๕Abraham H. Maslow, “A Theory of Hunman Motivation” Psychological Review 

vol.50. 1943. PP 340-396, อางในพรรณี ช. เจนจิต 2538  : 463,  
<http://www.baanjomyut. com/library_3 extension-2/ethics/05_4.html> (1 November 2014)  
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และใจ ดังนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสะดวกตอการแกไข ถาสาเหตุเกิดท่ีกายก็แกไขไปท่ีกาย ถา
สาเหตุเกิดข้ึนท่ีใจก็แกไขไปท่ีใจ ดังแสดงในภาพไดดังนี้   
                   

 

ภาพ ๒.๑๑ แสดงการจัดประเภททุกขท้ัง ๑๐ 

               ๒.๙.๑ การบรรเทาทุกขทางกาย   
               การบรรเทาทุกขทางกาย  แบงเปน ๒ ประเภท คือ  
              ๑) ทุกขกายจากสภาวธรรมปนทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีกายเกิดจากสาเหตุท้ังจากปจจัยภายนอกและ
จากสภาวธรรมท่ีเปนธรรมดา  ไมสามารถแกไขไดเพราะตองเปนไปตามสภาวะหรือตามธรรมชาติ 
ในการบรรเทาทุกขทางกาย  โดยศาสตรท่ัวไปมีแนวทางในการบรรเทาทุกขดังนี้ 

(๑) สภาวทุกข  หรือ ทุกขตามสภาพ คือ ความเกิด ความแก ความตาย ซ่ึงเปนทุกข
สังขารตามกฏไตรลักษณ แนวทางในการบรรเทาทุกข เฉก  ธนะสิริ๖๖ ไดใหแนวคิดในไววา ใหรูจัก
ทะนุถนอมรางกายโดยการออกกําลังกาย ไมเอาของมีพิษเขารางกาย พักจิต หลีกเล่ียงแนวทางท่ีจะ
ทําใหตนเขาใกลทุกข เพื่อจะไดมีชีวิตท่ียืนยาวแข็งแรง  และมีความสุข และตองไมประมาทในเร่ือง
ความตายเตรียมตัวใหดีท่ีสุด เพราะสามารถตายไดทุกเม่ือ และไมสรางภาระปญหาใหแกลูกหลาน

                                                 
๖๖เฉก  ธนะสิริ, คูมือทําอยางไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข, พิมพคร้ังท่ี ๘๐, (กรุงเทพ- 

มหานคร : หางหุนสวนจํากัด ป. สัมพันธพาณิชย, ๒๕๔๐), หนา ๕๕-๕๗. 

ทุกขกาย

ทุกขกายจากสภาวธรรม

- สภาวทุกข  - นิพัทธทุกข

- อาหารปริเยฏฐิทุกข 

- 
ทุกขกายจากความเจ็บปวย

- พยาธิทุกข

- วิวาทมูลกทุกข

ทุกขใจ

ปกิณณกทุกข 

สันตาปทุกข

ทุกขท้ังกายและใจ

วิปากทุกข   

สหคตทุกข

ทุกขขันธ
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ตอไป  ดังนั้นไมวาชวงชีวิตท่ีเกิดมาจะยาวหรือส้ันแคไหนก็ตาม ควรใชหลักไมประมาทดูแล
สุขภาพรางกายใหดี  เตรียมตัวใหพรอมเม่ือถึงวันท่ีจะตองตาย จะไดตายแบบหมดหวงไมมีกังวล 

(๒) นิพัทธทุกข ลักษณะของทุกขกายตามธรรมชาติของรางกายหรือสังขารของ
มนุษย เชนหนาว รอน หิว ในการบรรเทา คือ เตรียมรางกายใหพรอมกับความรอนหนาวท่ีเกิดข้ึน 
รักษาอุณหภูมิใหรางกายใหเหมาะสม มิใหปวยไข รวมถึงการพักผอนใหเพียงพอ เพราะถาพักผอน
ไมเพียงพอ จะทําใหเกิดปญหามาก จิตใจ ก็รวนเรปนปวน มีผลตอสภาพการทํางานของรางกาย 

(๓) อาหารปริเยฏฐิทุกข คือ ทุกขในการแสวงหาอาหาร ซ่ึงหมายถึง ทุกขในการ
ทํามาหากิน  ซ่ึงเปนทุกขท่ีคนทํางานตองประสบ ไมวาจะเกิดจากภายในองคกร ถาวิสัยทัศนของ
องคกรไมมี ธรรมาภิบาลจะทําใหเกิดปญหาในการทํางานได รวมถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน
เชน เจานาย เพื่อนรวมงาน และลูกคา ถาขาดความเขาใจกันหรือแนวทางไมตรงกัน อาจทําใหเกิด
ปญหาในการทํางาน เฉก ธนะสิริ ไดใหแนวคิดในเร่ืองนี้ไววา  ... ผูทํางานท้ังหลายท่ีคิดวา  ตนเอง
นั้นทําความดีแตนายกลับไมเห็น แตไปเห็นคนอ่ืนดีกวา ขอเตือนสติวา ปกติคนเรานั้นมักจะเขาขาง
ตนเอง  มองไมเห็นความบกพรองของตน แตมักจะไปเห็นขอบกพรองของคนอ่ืน  ขอใหทราบไว
วา ดีของเรากับของเขา  หรือของเจานายเรา มันเหมือนกันไหม อันนี้แหละมักจะเปนปญหาเถียงกัน
อยูเสมอวา  ทําดีแลวไมไดดี๖๗ ซ่ึงทานไดแนะนําเพิ่มเติมวาควรพอใจในส่ิงท่ีไดทําไป ไมวาผลจะ
เปนอยางไรใหปลอยวาง เสมือนการแบกของไวบนบา มันหนักก็ใหวางเสีย ใหคิดวา อะไรจะเกิดก็
ตองเกิด หยุดไมได แตเม่ือเกิดก็มีดับไดเชนกัน เชนนี้ก็จะไมทุกข  

               ทันตแพทยสม  สุจีรา๖๘ไดใหทรรศนะไววา  ในการประกอบอาชีพเพื่อใหทํา
อยางมีความสุขกลยุทธ์ิโดยการเลือกองคกรหรือบริษัทท่ีมีคุณธรรม  เพราะความดีนั้นจะสงผลมายัง
ผูใชหรือผูรวมงานดวย  บริษัทหรือองคกรท่ีมีคุณธรรมจะเติบโตอยางแข็งแกรงเปนทียอมรับ    การ
ไดรวมงานหรือเปนคูคากันยอมเกิดปญหานอยหรือไมเกิดปญหา   

๒) ทุกขกายจากความเจ็บปวย หรือบาดเจ็บทางกาย อันประกอบดวย 
(๑) พยาธิทุกข คือ ทุกขจากการเจ็บปวย เม่ือเกิดอาการเจ็บปวยควรหาแพทย

ผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค เพื่อใหรักษาไดถูกทาง หม่ันดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดยุทธศาสตร ๕ อ.เพื่อเปนหลักในการสรางสุขภาพ ซ่ึงเปนเปนหลักงาย ๆ แต

                                                 
๖๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๓. 
๖๘ สม  สุจีรา, เดอะทอปซีเคร็ต II, พิมพคร้ังท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพ

ร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๒), หนา ๒๓๙-๒๔๐. 
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ใหผลยิ่งใหญในการที่จะทําใหเราแข็งแรงพอท่ีจะตอสู และปองกันโรคภัยไขเจ็บไมใหมาเยือนเรา
ได ๕ อ. ประกอบดวย อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อโรคยา อนามัยชุมชน๖๙ดังนี้ 
                             อ. ท่ี ๑ อาหาร ควรครบท้ัง ๕ หมู ประกอบไปดวย คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 
 ไขมัน วิตามินและเกลือแร สารอาหารเหลานี้มีประโยชนในการบํารุงรางกายและชวยใหระบบการ
ทํางานของรางกายเปนไปอยางปกติ นอกจากเลือกกินอาหารท่ีมีสารอาหารครบถวนแลวตองมี
กรรมวิธีท่ีถูกตอง คือ การปรุงใหสุก สะอาดอีกดวย 
                              อ. ท่ี ๒ ออกกําลังกาย รางกายของคนเรามีอวัยวะบางสวนทํางานสัมพันธกัน ถา
ไมไดถูกใชงานสวนนัน้จะไมคอยแข็งแรงและจะมีผลตอสวนอ่ืน ๆ ดวย การออกกําลังกายจะชวย
ใหอวยัวะทุกสวนทํางานดข้ึีนอยางนาอัศจรรย ระบบการทํางานตาง ๆ จะเกิดภาวะสมดุลยสดช่ืน 
กระปร้ีกระเปรา ไมเจ็บปวยงาย นอกจากนั้นยังมีสวนชวยใหการเจริญเติบโตของโครงสรางรางกาย
เปนไปอยางสมบูรณ สมอง และสมาธิดีทําใหจิตใจ ราเริงสดใส วยัหนุมสาว ทําใหมีสมรถภาพทาง
กายสูง มีทรวดทรวงรูปรางและบุคลิกภาพดี สุขภาพจติดีสงผลถึงความกาวหนา ในการทํางาน วัย
สูงอายุ ชวยใหระบบตางๆ แข็งแรง เส่ือมสภาพชากวาคนไมออกกําลังกาย กินอ่ิมนอนหลับ 
สุขภาพจิตดีมีอายุขัยยนืยาว 
                               อ. ท่ี ๓ อารมณ อารมณมีผลตอรางกายทุกคร้ังท่ีอารมณไมดี หงุดหงิด โกรธ 
เศรา กลัว รางกายจะทํางานผิดปกติและหล่ังสารพิษออกมาก โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิต บางคน
เปนโรคท่ีหาสาเหตุไมได เชน ปวดหัวบอย นอนไมหลับ เครียด หรือเกิดอาหารทางจิตประสาท 
เปนตน ดังนัน้ตองพยายามควบคุมอารมณใหมาก ๆ ในแตละวนั หากเกิดอารมณในทางลบ ลองฝก
วิธีการควบคุมอารมณงาย ๆ เชน นั่งในท่ีสบาย ๆ หลับตาแลวนับ ๑ - ๑๐ ในใจ ชาๆหรือหายใจเขา
ออกยาวๆสักพักก็จะชวยไดมาก 
                              อ. ท่ี ๔ อโรคยา ทุกคนมีความเส่ียงตอโรคภัยท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากความเส่ือมของ
รางกายมาก เกินพอแลว แตยังมีคนหลายคนท่ีนิยมสรรหาโรคภัยไขเจ็บมาใสตัวเอง ท้ัง ๆ ท่ีรู เชน 
เสพยาเสพติดดื่มสุรา สูบบุหร่ี ลําสอนทางเพศ ขับข่ีรถโดยไมคาดเข็มขัดนิรภัย หรือสวมหมวก
กันน็อค กนิอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ กินอาหาร เค็มจัด มันจดั หวานจัด เท่ียวหามรุงหามคํ่า เลนการพนัน
จนเครงเครียดทํางานหนักเกนิพอดี ภาวะความเส่ียงตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแตจะเปนสาเหตุเร่ิมตน
ของการเจ็บปวย และความไมปลอดภัยตอสุขภาพท้ังส้ิน สมควรท่ีจะหลีกเล่ียงใหหางไกล อยาลืม
วา สุขภาพดไีมมีขาย อยากไดตองสรางเอง 

                                                 
๖๙ASTV ผูจัดการออนไลน, “ถอดรหัสลับ 5 อ. เพื่อสุขภาพ,” ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗, 

<http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9470000082776>(๑๘ มกราคม ๒๕๕๘)  



๗๙ 
 

                              อ. ท่ี ๕ อนามัยชุมชน การอยูอยูรวมกันเปนชุมชน เปนสังคม หากมีสุขภาพดี
เพียงคนเดียว ทามกลางส่ิงแวดลอมท่ีเปนพิษ โอกาสที่จะปลอดจากโรคภัยไขเจ็บเปนไปไดยากยิ่ง 
ดังนั้นตองชวยกันดูแลส่ิงแวดลอม และอนามัยชุมชนใหดีดวย โดยเร่ิมจาก คนในครอบครัวรวมมือ
กันปฏิบัติตามหลัก ๕ อ. ฉีดวัคซีนและรับภูมิคุมกันตามกําหนดเจ็บปวยก็รีบดูแลรักษาพยาบาลเพ่ือ
ไมใหเปนพาหะของโรค 

           การปฏิบัติตามหลัก ๕ อ. จะทําใหสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีชีวิตท่ีเปนสุข 
(๒) วิวาทมูลกทุกข  เปนทุกขท่ีมีวิวาทเปนมูล ปญหาจะเกิดจากความขัดแยง 

แนวทางในการแกไขมีไดหลายวิธี เชน เปล่ียนจากการทําลายท่ีเกิดจากความขัดแยง (Destructive 
Conflict) ใหกลายเปนความขัดแยงท่ีสรางสรรค (Constructive Conflict) คือ การมองลงไปท่ีเนื้อหา
ของความขัดแยง แทนที่จะมองท่ีตัวบุคคล วิธีการนี้เปนการมุงท่ีจะแกปญหาท่ีเกิดข้ึนมากกวาการ
ตําหนิ (Blaming) คูกรณี ซ่ึงไมสรางผลดี อยางใด แตกลับเปนการกอใหเกิดความขัดแยงเพิ่มมาก
ข้ึน ตามพฤติกรรมท่ีเปนหลักสําคัญอันเปนวิธีการแกไขความขัดแยงพื้นฐานมีท้ังหมด ๕ วิธี ไดแก 

(๑) การหลีกเล่ียง (Avoidance) 
(๒) การปรองดอง (Accommodation)  
(๓) การประนีประนอม (Compromise) 
(๔) การแขงขัน(Competition)  
(๕) การรวมมือกัน (Collaboration)๗๐ 

สรุปแนวทางในการบรรเทาทุกขกายโดยศาสตรท่ัวไป เชน ในการประกอบอาชีพควร
เลือกบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลเพื่อใหไดหัวหนาท่ีดี เพื่อรวมงานที่ดีและลูกคาท่ีดี เพื่อใหเกิดปญหา
นอยและจะไดเติบโดไปกับบริษัทอยางม่ันคง แตถาเกิดความขัดแยงกันในการทํางานควรแกไข
ความขัดแยงโดยเร็วโดยการ หลักเล่ียง ปรองดอง ประนีประนอม การแขงขัน หรือการรวมมือ สวน
ทุกขจากปจจัยภายในเชนดานชีวภาพ ควรหมั่นบํารุงรักษารางกายใหแข็งแรงโดยใชหลัก ๕ อ. 
อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อโรคยา อนามัยชุมชน เพื่อไมใหเจ็บปวย การเตรียมความพรอมของ
รางกายตอสภาพแวดลอมตางๆ  หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะเปนอันตรายตอรางกาย แตเม่ือเกิดความเจ็บปวยก็
ตองพบแพทยเพื่อหาแนวทางในการรักษาท่ีถูกตอง  

 

                                                 
๗๐อ.สมิต, “แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง,” ๔ กันยายน ๒๕๕๐,  

<http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid=3&bookID=653&read=true&cou
nt=true>(1 November 2014) 



๘๐ 
 

               ๒.๙.๒  การบรรเทาทุกขใจ   
              สําหรับทฤษฎีทางตะวันตก๗๑ใหความสําคัญของจิต มีแนวทางในการบรรเทาทุกขใจ คือ  

๑) ใหหาคนสนิทท่ีสุด ท่ีเราสามารถระบายอารมณออกได อยาเก็บกดไว 
๒) ใหทําตัวงาย ๆ (เดินทางสายกลาง) 
๓) ใหเลือกคบเพ่ือนดีๆ จะไดปรึกษาหรือปลอบใจ 
๔) ใหออกกําลังกาย เพื่อลืมความทุกขท่ีมีอยูเสีย เม่ือรางกายแข็งแรง จิตก็จะแข็งแรง 
๕) ไมใหคิดถอยเพ่ือหนีปญหา แตใหต้ังใจแนวแนเพื่อตอสูปญหา 
                  สําหรับทุกขใจมีแนวทางในการบรรเทาทุกขดังนี้ 
๑) ปกิณณกทุกข เปนความทุกขเบ็ดเตล็ด เชน ความเศราโศกเสียใจ ความครํ่าครวญ  ความ

ทุกขใจคับแคนใจ แนวทางบรรเทา คือ หาทางระบายโดยเลาใหคนใกลชิดฟงหรือขอคําปรึกษาเพื่อ
หาแนวทางแกไขความทุกขนั้น หรือหางานอดิเรกทํา เชน การเปล่ียนสถานท่ีหรือบรรยากาศเกาๆท่ี
ทําใหเกิดความคิดฟุงซาน โดยออกไปทองเท่ียวเพื่อใหลืมเร่ืองราวท่ีทําใหทุกขใจนั้น แตในบางราย
ท่ีมีความรุนแรงอาจสงผลใหถึงกับเปนโรคจิตหรือโรคประสาทได นายแพทยสินเงิน สุขสมปอง๗๒ 
ไดแนะนําแนวทางในการแกไขไว ๖ ประการคือ 

(๑) การดําเนินชีวิตอยางรอบคอบ ดวยการหลีกเล่ียง โอกาสที่จะเกิดโรคจิตจาก
ความผิดปกติของสมอง เชน การงดสุรา ไมใชยาบาและกัญชา การระมัดระวังไมใหเกิดอุบัติเหตุตอ
ศีรษะ การดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดการติดเช้ือ ซ่ึงอาจจะลุกลามไปถึงสมอง 

(๒) รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนผอนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน 
(๓) สงเสริมสุขภาพจิตของตนเอง  
(๔) การปรับพื้นฐานความสัมพันธภายในครอบครัว ระหวางสามีภรรยาใหแนน

แฟน  เพื่อเปนรากฐานใหบรรยากาศในครอบครัวอบอุนอันจะสงผลถึงความม่ันคงของจิตใจลูก 
(๕) การเล้ียงดูลูกดวยการอบรมสนับสนุนใหเด็ก ไดพัฒนาตนเองอยางถูกตอง

เหมาะสม เสมอตนเสมอปลาย และอยางมีเหตุผลเพ่ือเปนการวางพื้นฐานสุขภาพจิตท่ีดีใหแกเด็ก 
(๖) ในสวนของคนท่ีอยูใกลชิดผูปวยโรคจิตจะตองมีทัศนคติท่ีดีตอผูปวยท่ีกําลัง

เปน และเคยเปนโรคจิตโดยไมรังเกียจ และไมซํ้าเติมแตใหความเห็นใจและใหกําลังใจ เพื่อท่ีเขาจะ
ไดความม่ันใจ อันจะเปนผลใหการฟนฟูสภาพจิตเปนไปอยางรวดเร็วและถาวร 

                                                 
๗๑เฉก  ธนะสิริ, คูมือทําอยางไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข, อางแลว, หนา ๖๑. 
๗๒นพ.สุรพงศ อําพันวงษ, “โรคจิตหายได...หายไดนะครับ”. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓, ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗, <http://thaipsychiatry.wordpress.com/2010/05/15/>.   



๘๑ 
 

๒) สันตาปทุกข เปนทุกขจากไฟกิเลส ซ่ึงประกอบดวย โลภะ โทสะ โมหะ แนวทางใน
การบรรเทา คือ การหลีกเล่ียงแหลงอบายมุขท่ีกอใหเกิดกิเลส ขณะเดียวกันควรสรางกฎระเบียบ  
เปนการสรางกรอบในการดําเนินชีวิต เม่ือเกิดกิเลสข้ึนมา กฏระเบียบจะเปนตัวควบคุมใหใหรูจัก
ขมใจ ควบคุมตนเอง ใหปฏิบัติภายใตกฎระเบียบ จึงไมถูกกิเลสครอบงํา๗๓ 

สรุปแนวทางในการบรรเทาทุกขใจโดยศาสตรท่ัวไป คือ การหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกอใหเกิดกิเลส 
เชนแหลงอบายมุขตาง ๆ รวมการสรางกฏระเบียบเพ่ือควบคุมตนเองจากกิเลสท้ังหลาย  เพราะเม่ือ
เกิดทุกขใจจะหาแนวทางบรรเทาอยางผิดวิธี เชน ยาเสพติด หรือดื่มสุราเพ่ือใหลืมปญหาช่ัวคราว 
สวนปจจัยภายใน ควรหาทางระบายความทุกขโดยเลาใหคนใกลชิดฟง หรือปรึกษาขอแนว
ทางแกไข รวมถึงหาแนวทางอ่ืนเพื่อผอนคลายความเครียด เชน หางานอดิเรก การสรางความอบอุน
ใหเกิดในครอบครัวเพื่อสรางทัศนคติท่ีดี และความอบอุนในครอบครัว แตถาความเศราโศกเสียใจ
นั้นกระทบจิตใจอยางรุนแรงมาก อาจใหเกิดเปนโรคจิตได ดังนั้นจึงควรปรึกษาจิตแพทย 

  ๒.๙.๓  การบรรเทาทุกขท่ีเกิดขึ้นท้ังกายและใจ   
การบรรเทาทุกขท่ีเกิดข้ึนท้ังกายและใจโดยศาสตรท่ัวไปมีแนวทางในการบรรเทาทุกขดงันี ้ 
๑) วิปากทุกข ทุกขท่ีเกิดจากผลกรรม ถาทํากรรมไมดีไวก็จะทําใหเกิดทุกข เปนทุกขท่ี

เกี่ยวกับการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ เฉก ธนะสิริ๗๔ไดใหทรรศนะไววา พุทธศาสนาสอนวา 
ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว อันเปนเร่ืองกฏแหงกรรม ซ่ึงตรงกับหลักวิทยาศาสตรในเร่ือง กิริยา-ปฏิกิริยา 
ซ่ึงเปนกฎธรรมชาติ ดังนี้ควรดํารงชีวิตดวยความไมประมาท เพราะกรรมใดท่ีทําไวแมไมมีใครรู
เห็นแตกรรมนั้นจะตามสนองผูกระทําทุกคร้ัง ไมมีขอยกเวน ดังนั้นควรรูเทาทันและหลีกเล่ียงท่ีจะ
กระทําหรือคิดท่ีจะกระทําช่ัวนั้นเสีย มุงทํากรรมดี ผลของกรรมจะตอบสนอง ทําใหประสบความ
สงบสุข ตายสบาย มีคนยกยองสรรเสริญ ทันตแพทยสม  สุจีรา๗๕ไดใหทรรศนะกลยุทธ์ิพิชิตกรรม
ไว คือ การยอมรับผลของกรรมเกา  และนํามาเปนบทเรียนในการเรียนรูเพื่อปองกันไมใหเกิดข้ึน
อีก  ขณะเดียวกันนํากลยุทธ์ิหนามยอกเอาหนามบงมาเพื่อใหเกิดประโยชน  เชน  ผลจากกรรมเกา
ทําใหเกิดความเกียจคราน  ถาตองการเอาชนะกรรมก็ตองเพียรพยายามอยางหนัก  เชน เม่ือเกิดมา
ยากจนก็ตองเพียรศึกษาจากผูท่ีประสบความสําเร็จ  เพื่อเปนแรงขับใหมีความขยันหม่ันเพียร   พลัง
แหงความเกียจครานจากกรรมเกาก็จะทําอะไรเราไมได  นอกจากนั้นการคบคนดีซ่ึงจะแนะนําส่ิงท่ี
ดีมาใหกับเรา  และหลีกเล่ียงท่ีจะคบคนท่ีไมดีเพราะจะนําเร่ืองเดือดรอนมาให 

                                                 
๗๓ สม  สุจีรา, เดอะทอปซีเคร็ต II, อางแลว, หนา ๒๔๑-๒๔๒, ๒๕๓. 
๗๔เฉก  ธนะสิริ, คูมือทําอยางไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุข, อางแลว, หนา ๔-๑๐. 
๗๕สม  สุจีรา, เดอะทอปซีเคร็ต II, อางแลว, หนา ๒๓๓-๒๓๔,๒๓๗-๒๓๘, ๒๔๔. 



๘๒ 
 

๒) สหคตทุกข คือทุกขท่ีไปดวยกันหมายถึง ส่ิงท่ีใหสุข ขณะเดียวกันก็จะใหทุกขดวยมีท้ัง
โทษและคุณรวมไปดวยกัน เม่ือเกิดทุกขท่ีไมสมหวังเชนเส่ือมลาภ เส่ือมยศ ไดนินทา ไดทุกข ทันต
แพทยสม  สุจีรา๗๖ใหใชเทคนิคการถอยไปต้ังหลัก เม่ือรูสึกวาชีวิตติดลบจนถึงท่ีสุด ใหถอยไปตั้ง
หลัก ปลอยใหส่ิงตางๆผานไปไดดวยตัวมันเอง การถอยออกไปทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมได
ชัดเจนยิ่งข้ึน   และสามารถแกไขปญหาไดดีกวาไปขลุกอยูกับปญหา พรอมยอมรับถึงจุดท่ีแยท่ีสุด 
นํามาพิจารณาวาคืออะไร และทําใจยอมรับมันเสีย เม่ือฐานความคิดลงไปอยูตรงจุดตํ่าสุดแลว 
ดังนั้นความรูสึกหลังจากนั้นจะดีข้ึนมาเอง 

๓) ทุกขขันธ   ทุกขทุกชนิดเม่ือรวบยอดแลวยอมเกิดจากนามรูปหรือขันธ ๕ ซ่ึงเกิดจาก
ทางกาย หรือทางใจ หรือท้ังกายและใจ ซ่ึงบางคร้ังรุนแรงจนถึงข้ันอยากฆาตัวตาย 

ผศ.นพ.พนม เกตุมาน๗๗ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ได
กลาวถึงโรคซึมเศราและฆาตัวตายสรุปไววาโรคซึมเศราและฆาตัวตายเกิดจากท้ังปจจัยภายในและ
ภายนอกเชน ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุนแรง ทําใหเกิดความเครียดอยางหนักและรวดเร็ว 
เกิดความรูสึกซึมเศรา และอาจทําใหหลายคนคิดฆาตัวตายได ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะมีอาการเบ่ือหนาย 
ซึมเศรา ทอแท การพูดถึงชีวิตในทางหมดหวัง เศราสรอย การสงสัยในชีวิต เชน เกิดมาทําไม 
คนเราทําไมถึงมีความทุกข แนวทางในการแกไขโดยทุกคนจึงควรเอาใจใสซ่ึงกันและกัน และเฝา
ระวังการฆาตัวตาย โดยการสังเกตและ สอบถามคนท่ีอยูใกลชิดเสมอเม่ือสงสัยวาเขาจะเกิดอารมณ
ซึมเศราหรือคิดฆาตัวตาย การถามเร่ืองการฆาตัวตายชวยใหผูท่ีกําลังคิดจะทําอยูแลว ไดเปดเผย
เร่ืองอารมณซึมเศรา และเร่ืองการคิดอยากตาย เม่ือเปดเผยแลวความรูสึกจะดีข้ึนจน ไมฆาตัวตาย 
การสอบถามกันเร่ืองนี้ยังส่ือใหผูนั้นเกิดความรูสึกอบอุนใจ ท่ีมีคนสนใจเปนหวงใยเอ้ืออาทร เกิด
ความรูสึกดีตอสังคมและการมีชีวิตอยูตอไป และเม่ือทราบวาใครกําลังคิดทํารายตัวเอง หรือ
ซึมเศรามาก ๆ ควรพยายามชักจูงใหเขาไดมาพบจิตแพทย เพื่อใหการวินิจฉัยและรักษา อยาง
ถูกตอง การรักษาไดผลดีมาก บางคนหายเปนปกติกลับไปตอสูชีวิตตอไปได อารมณ ซึมเศรามากๆ 
มักเกิดจากโรคซึมเศรา ซ่ึงเปนโรคทางอารมณชนิดหนึ่งรักษาใหหายไดดวยยา และการพูดคุยกัน 
ไมใชโรคจิตโรคประสาทท่ีนากลัวแตประการใด 

                                                 
๗๖สม  สุจีรา, เดอะทอปซีเคร็ต, พิมพคร้ังท่ี ๔๙, (กรุงเทพมหานคร:บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิง

แอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑), หนา ๒๐๗-๒๐๙. 
๗๗ผศ.นพ.พนม เกตุมาน, “โรคซึมเศราและการฆาตัวตาย”, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓, ๑  

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ < http://www.si .mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=282>. 



๘๓ 
 

สรุปแนวทางในการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจโดยศาสตรท่ัวไป เชน เม่ือเกิดสหคตทุกข
ใหถอยไปต้ังหลักทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมไดชัดเจนยิ่งข้ึนสามารถแกไขปญหาไดดีกวา 
พรอมยอมรับถึงจุดท่ีแยท่ีสุด นํามาพิจารณาวาคืออะไร และทําใจยอมรับมันเสีย  จากปจจัยภายใน
เม่ือเกิดความเบ่ือหนาย ซึมเศรา ทอแท การพูดถึงชีวิตในทางหมดหวัง การสงสัยในชีวิต แนว
ทางการแกไข คือ คนใกลชิดควรใหความสนใจเปนหวงใยเอ้ืออาทร เพื่อใหเกิดความรูสึกดีตอ
สังคมและการมีชีวิตอยูตอไป ถาอาการรุนแรงควรพบจิตแพทย และเม่ือเกิดจากกรรมเกาเปนเร่ือง
ของ กิริยา-ปฏิกิริยา ซ่ึงเปนกฎธรรมชาติ ดังนี้ควรดํารงชีวิตดวยความไมประมาท นํามาเปน
บทเรียนในการเรียนรูเพื่อปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก ขณะเดียวกันนํากลยุทธ์ิหนามยอกเอาหนามบงมา
เพื่อใหเกิดประโยชน เชน กรรมจากความเกียจครานก็ใหเกิดความเพียรเพื่อเอาชนะกรรมเกาใหได   

สรุปความวาในการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไป เปนการมองทุกขเปนปญหาและอุปสรรค  
ดังนั้นในการแกไขปญหาจึงมุงเนนใหปญหาลดลงหรือบรรเทาลง โดยการมองปญหาท่ีเกิดข้ึนวา
เกิดจากอะไร และวางแผนท่ีจะปองกันไมใหเกิดปญหานั้นๆ หรือการปรับเปล่ียนปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากแงลบใหเปนแงบวก หรือการหลบเล่ียงจากปญหาเปนการช่ัวคราว ซ่ึงแนวทางดังกลาวสามารถ
บรรเทาทุกขใหลดนอยลงได แตยังมิไดเปนการแกทุกขท่ีรากเหงาของปญหา และสามารถใชไดกับ
บางคน และใชไมไดกับบางคน เพราะมนุษยมีพื้นเพจริตตัณหาตางกัน ทุกขจึงกลับมาอีก  วนเวียน
ไปในสังสารวัฏ  
 

๒.๑๐ การบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา 
              ดังท่ีกลาวแลวขางตน ทุกคนยอมตองเผชิญกับทุกขท้ังของตนเองและของบุคคลท่ี
เกี่ยวของ เกิดเปนทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท่ีเกิดข้ึนท้ังกายและใจ สาเหตุบางคร้ังเกิดจากปจจัย
ภายนอก   แตถาจิตนํามายึดไวเปนของตน เกิดความคิดปรุงแตงตางๆทําใหเกิดเปนทุกขภายใน
เพิ่มข้ึน เกิดเปนทุกข ๒ ช้ัน คือ ทุกขท้ังภายนอกและภายใน 
               สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช๗๘ไดตรัสไววาทุกขเกิดข้ึนโดยอาศัยรูปและ
นาม ทรงประมวลทุกขไวเปน ๒ สวน คือ 

๑) ทุกขท่ีเปนธรรมดาหรือทุกขภายนอก เชน ทุกขท่ีเกิดข้ึนตามสภาวะ เชน เกิด แก ตาย 
ซ่ึงมีความแปรปรวนเปนธรรมดา โดยใหกําหนดดูท่ีนามและรูปของตน และใหเห็นท่ีนามรูปของ
ตนเองดูใหเห็นความเปนธรรมดาของนามรูปนั้น หรือทุกขจากปจจัยภายนอกตางๆ   

                                                 
๗๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน

, พิมพคร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๔๐), หนา ๙๒-๙๕, ๑๐๙. 



๘๔ 
 

๒) ทุกขท่ีจิตนอมออกไปรับเขามาปรุงใหเปนทุกขหรือทุกขภายใน โดยใหดูนาม คือ จิตท่ี
นอมไปรับรู แลวเอาเร่ืองตางๆมาปรุงเกิดเปนทุกขข้ึน ถาไมรับเขามาปรุงทุกขยอมไมเกิด 
              ดังนั้นทุกขท่ีเปนธรรมดาหรือทุกขภายนอกนั้น บางประเภทไมสามารถแกไขหรือบรรเทา
ลงเพราะเปนไปตามสภาวะ แตทุกขภายในนั้นสามารถขจัดไมนํามาเปนทุกขในใจได เม่ือจิตใจมี
ความสุขก็สามารถใชสติปญญาเพ่ือขจัดทุกขภายนอกไดตามกําลังท่ีมี 
              แนวทางในการบรรเทาทุกขท่ีปฏิบัติกันท่ัวๆไป มุงเนนใหปญหาลดลงหรือบรรเทาลง  
แนวทางดังกลาวเปนเพียงการแกท่ีปญหาอยางผิวเผิน ไมไดแกไขท่ีรากเหงาของปญหา เม่ือสาเหตุ
ท่ีแทจริงไมไดถูกแกไข ทุกขจึงกลับมาใหม แตในทางพระพุทธศาสนาแนวทางการบรรเทาทุกขจะ
เปนการแกท่ีรากเหงา คือ สาเหตุแหงทุกข  เพื่อไมใหทุกขกลับมาเกิดอีก ดังนั้นคําสอนท่ีพระองค
ทรงบัญญัติข้ึนเกี่ยวกับเร่ืองของทุกขและการดับทุกข ดังในพระสูตรความวา  
“ดูกรภิกษุท้ังหลาย   เรายอมบัญญัติทุกข   และความดับทุกข   ท้ังในกาลกอนและในกาลบัดนี้”๗๙ 
              สาเหตุแหงทุกขเกิดจากกิเลสตัณหา แนวทางการดับทุกข คือ ตองการหลุดพนจากกิเลส
หรือท่ีเรียกวาวิมุตติ พระพุทธเจาไดทรงแสดงระดับการหลุดพนไวในวิมุตติ ๕๘๐ ดังนี้ 

๑) ตทังควิมุตติ คือ หลุดพนดวยองคคุณหรือองคสมบัตินั้น หมายถึง พนจากกิเลสดวยอาศัย
ธรรมตรงกันขาม  

๒) วิกขัมภนวิมุตติ พนดวยขมหรือสะกดได ความพนจากกิเลสและอกุศลธรรมไดดวยการ
ทําสมาธิ โดยทําสมาธิไดถึงระดับอุปจารสมาธิ หรือจนถึงระดับอัปปนาสมาธิ    

 ท้ังตทังควิมุตติและวิกขัมภนวิมุตติจัดเปนโลกิยวิมุตติ โดยสามัญชนผูปฏิบัติธรรมพึงได 
๓) สมุทเฉทวิมุตติ หลุดพนดวยเด็ดขาด ตัดกิเลสไดเด็ดขาดไดบางสวนหรือท้ังหมด เปน

การหลุดพนจากกิเลสดวยอริยมรรค ในระดับโสดาบันข้ึนไปเรียกวาสมุทเฉทวิมุตติพนดวยเด็ดขาด 
๔) ปฏิปสสัทธิวิมุตติ หลุดพนดวยสงบ  การหลุดพนจากกิเลส ดวยอํานาจของผล คือ     

 อริยผล เปนการหลุดพนท่ียั่งยืน ไมตองขวนขวายเพื่อละอีก เพราะกิเลสนั้นสงบไปแลว 
๕) นิสฺสรณวิมุตติ หลุดพนดวยออกไป เม่ือตัดกิเลสไดเด็ดขาดดวยมรรค และกิเลสสงบไป 

ดวยผล เปนการพนจากกิเลสไดตลอดไปดวยอํานาจของนิพพาน 
           เม่ือผูปฏิบัติอยางตอเนื่องจนไดมรรคแลวจึงเขาสูสมุทเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ และนิสฺ
สรณวิมุตติท่ีพนกิเลสไดตลอดไป วิมุตติท้ัง ๓ ชนิดจัดเปนโลกุตตรวิมุตติ ดังแสดงในภาพไดดังนี้ 

                                                 
๗๙ม.มู. ๑๒/๒๘๖/๑๙๔. 
๘๐สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๕๕๕-๕๕๖. 



๘๕ 
 

 

   
 

ภาพ ๒.๑๒  แสดงลําดับการหลุดพนในวิมุตติ ๕ 
              
                ในการดับทุกขใหพนจากกิเลสเปนของท่ีจะปฏิบัติท่ีจะบรรลุไดยากยิ่ง ในการปฏิบัติเพื่อ
การส้ินกิเลส  ตองปฏิบัติกันจริงจัง และตองใชเวลาท้ังหมดเพ่ือปฏิบัติ อันยากท่ีคนโดยมากจะ
กระทําได๘๑ ในงานวิจัยนี้กลาวถึงการดับทุกขช่ัวคราวหรือการบรรเทาทุกขท่ีจัดเปน ตทังควิมุตติ
หรือ วิกขัมภนวิมุตติ ไดโดยนําทุกข ๑๐ ดังกลาวขางตนมาศึกษาและจัดประเภทเปนทุกขกาย ทุกข
ใจ  และทุกขท่ีเกิดข้ึนท้ังกายและใจ เพื่อใหไดหลักธรรมท่ีเหมาะสําหรับการดับทุกขนั้นๆ ดังนี้ 

๒.๑๐.๑ การบรรเทาทุกขทางกาย   
              ในการบรรเทาทุกขทางกาย   แบงเปน ๒ ประเภท คือ  

๑) ทุกขกายจากสภาวธรรม อันประกอบดวย 
(๑)  สภาวทุกข คือ ทุกขตามสภาพคือความเกิด ความแก ความตาย เปนไปตามกฏ

ไตรลักษณท่ีเกิดกับมนุษยทุกคนไมมีผูใดสามารถหลีกเล่ียงได ในพระพุทธศาสนามีมุมมองวา
เพราะมีความเกิดเปนสาเหตุ ดังนั้นความแก และความตายตามมาเปนธรรมดา พระโพธิญาณเถร๘๒ 
ไดใหแนวทางในการบรรเทาทุกขวา โดยธรรมชาติสภาพของรางกายเม่ือเกิดแลว ก็ตองมีการ
แปรปรวน  เปล่ียนแปลงไป จนถึงความตายเปนธรรมดาเชนนี้เอง ดังนั้นถาผูใดไปยึดถือใน
ธรรมชาติท่ีแปรปรวนวาเปนตัวเรา ของเรา ก็ยอมเปนทุกขเปนธรรมดา ดังนั้นทานจึงสอนใหรูเทา
ทันความจริงของธรรมชาติ โดยหมั่นทําความเพียร รูเทาทันในอารมณท้ังปวงโดยไมสุขหรือไม

                                                 
๘๑เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๕๕. 
๘๒พระโพธิญาณเถร (ชา  สุภทฺโท), นอกเหนือเหตุผล, พิมพคร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เอ็น.พี.พร้ินต้ิง จํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๑๑๒-๑๑๕. 

นิสฺสรณวิมุตติ (พน
ดวยออกไป)

ปฏิปสสัทธิวิมุตติ (พนดวย
สงบ)

สมุทเฉทวิมุตติ (พนดวยเด็ดขาด)

วิกขัมภนวิมุตติ (พนดวยสะกดไว)

ตทังควิมุตติ (พนชัว่คราว)  
โลกิยวิมุตติ 

โลกุตตรวิมุตติ 

นิพพาน 

อริยผล 

อริยมรรค 



๘๖ 
 

ทุกข ดังนี้จะรูธรรม เห็นธรรม เปนธรรม สภาวะก็เปนธรรม ดังนั้นจึงมองสภาวทุกขเปนเพียง
สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนอยางหนึ่ง จึงไมเกิดความทุกขจากสภาวทุกข 

            ในทรรศนะของอาจารยวศิน อินทสระท่ีแสดงไวในความทุกขและการดับทุกข  ถึง
วิธีการบรรเทาทุกขโดย ใหพิจารณาการดับภพ ไมใหมีการเกิด ก็จะไมเกิดชาติ  ซ่ึงหมายถึงการ
นิพพาน ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสวา นิพพานาภิรโต มจฺโจ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ  หมายถึง บุคคลผู
ยินดีในนิพพานหรือนอมไปในนิพพาน ยอมจะพนจากทุกขท้ังปวง เม่ือพิจารณาสาเหตุท่ีทําใหเกิด
ทุกข คือ อุปาทาน และเหตุท่ีทําใหเกิดอุปาทานคือตัณหา การดับตัณหาและการดับอุปาทานเปน
การดับทุกขท้ังปวง๘๓ 
                            ดังนั้นในทรรศนะของท้ัง ๒ ทาน  แสดงใหเห็นวา การเกิด ความแก และความ
ตาย นั้นเปนไปตามกฏธรรมชาติ ไมมีผูใดท่ีจะหลีกเล่ียงไปได การไปทุกขกับส่ิงท่ีไมสามารถ
จัดการแกไขไดเปนความทุกขท่ีโงเขลายิ่ง แทนท่ีจะเปนทุกข ควรนํากฏดังกลาวมาพิจารณาหาแนว
ทางแกไข สาเหตุแหงทุกข คือ อวิชชา ทําใหเขาไปยึดม่ันถือม่ันตามตัณหา ดังนั้นจึงควรพิจารณา
สาเหตุแหงทุกขเพื่อลดตัณหาและอุปาทานในขันธ  

(๒) นิพัทธทุกข เปนลักษณะของทุกขทางกาย เชนหนาวรอน หิวกระหาย วิธีการ
บรรเทาทุกขจากนิพัทธทุกข โดยการใชหลักธรรมความไมประมาทไมปลอยปละละเลยและ
ระมัดระวังท่ีจะไมทําเหตุแหงความผิดพลาดเสียหาย แกไขปญหาท่ีเหมาะแกสถานการณเชนการ
เตรียมตัวลวงหนา  การรูจักตัวเองวามีจุดออนตรงไหน ก็เตรียมแกไขไปก็เปนการแกไขปญหาได
ระดับหนึ่ง 

(๓) อาหารปริเยฏฐิทุกข คือ ทุกขในการแสวงหาอาหาร ซ่ึงหมายถึง ทุกขในการ
ทํามาหากิน  พระโพธิญาณเถร (ชา  สุภทฺโท)๘๔ ไดใหแนวทางในการบรรเทาทุกขไววา ในการ
ทํางาน ใหทําไปโดยไมตองการอะไร เพราะการทํางานโดยตองการอะไรทําใหเปนทุกข เพราะเม่ือ
มีความปรารถนา และเม่ือไมไดสมความต้ังใจยอมเปนทุกข ดังนั้นควรฝกในการทําโดยไม
ปรารถนาอะไร  ทําเพื่อปลอยวาง ทําเพื่อใหจิตวาง  

               หลักธรรมท่ีชวยบรรเทาทุกขจากอาหารปริเยฏฐิทุกขมีดังนี้ 
๑. ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน คือ การสรางฐานะทางเศรษฐกิจ โดยการประกอบ

อาชีพเพื่อเพียงพอแกดํารงชีวิตประจําวัน เนนเพื่อประโยชนปจจุบันและการแสวงหาในทางชอบ

                                                 
๘๓วศิน อินทสระ, ความทุกขและการดับทุกข, พิมพคร้ังท่ี ๒,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

โอเอส พร้ินต้ิง เฮาส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๕-๑๑๖. 
๘๔พระโพธิญาณเถร (ชา  สุภทฺโท), นอกเหนือเหตุผล, อางแลว, หนา ๑๔๒-๑๔๕. 



๘๗ 
 

ธรรม การปฏิบัติหนาท่ีตอกันอยางถูกตองในระหวางเพื่อนมนุษยเพื่อความสุขรวมกัน ผลของการ
กระทําทําใหตนและคนท่ีเกี่ยวของมีความสุข อันประกอบดวยขยันหม่ันเพียร รูจักรักษาทรัพยของ
ตน คบหาคนดี และกําหนดรายไดรายจายแตพอดี 

๒.  อัตตสัมมาปณิธิ แปลวาการต้ังตนไวชอบ หมายถึง ต้ังกายและจิตไวในทํานอง
คลองธรรม ประกอบดวย อยูในศีล มีความศรัทธา และไมเปนผูตระหนี่ รูจักบริจาค 

๓. สัมมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพโดยสุจริต ไมเบียดเบียนทํารายผูอ่ืน โดยละเวน
จากอบายมุข ๖ ซ่ึงเปนชองทางของความเส่ือม อันประกอบดวย ติดสุราและของมึนเมา ชอบเท่ียว
กลางคืน ชอบเท่ียวดูการละเลน ติดการพนัน คบคนช่ัว เกียจครานการงานมีโทษ 

๔. มัตตัญุตา ความรูจักประมาณ หมายถึงความเปนผูรูจักความพอเหมาะ พอดี
ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปในทุกๆเร่ือง โดยพิจารณาจาก ๓ หลักคือ พอ เหมาะ และดี 
                            บอยคร้ังท่ีคิดวาทุกขจากการทํามาหากินจะเกิดเฉพาะคนจน  หรือผูท่ีชักหนาไม
ถึงหลัง  แตผูท่ีรํ่ารวยเปนมหาเศรษฐีก็มักประสบทุกขดังกลาว แมวาเงินทองท่ีหามาไดจะใชไป
ตลอดชาติก็ไมมีวันหมดก็ตาม หากแตยังตามใจในกิเลสตัณหา อยากมีอยากไดไมส้ินสุด โดยยึดติด
วายิ่งมีมากจะบันดาลความสุขมาให ซ่ึงในการท่ีจะรํ่ารวยมากกวาคนธรรมดาอยางมากมายยอมตอง
มีการเอารัดเอาเปรียบหรือกระทําผิดศีลบางขอ เกิดศัตรูทางธุรกิจ กอใหเกิดวิบากกรรมในวัฏฏะ ๓   
ดังนั้นการรูจักหลักมัตตัญุตา(พอประมาณ)  ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน  อัตตสัมมาปณิธิ   
สัมมาอาชีวะรวมถึงการมีเมตตากรุณาตอผูอ่ืน หม่ันใหความชวยเหลือแกผูท่ีดอยกวา ก็จะชวย
บรรเทาความยึดม่ันถือม่ันลงได   
              ๒) ทุกขกายจากความเจ็บปวย หรือบาดเจ็บทางกาย อันประกอบดวย 
                              (๑) พยาธิทุกข คือ ทุกขจากการเจ็บปวย พุทธทาสภิกขุไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักวิธีการบรรเทาทุกขสําหรับผูเจ็บ ในทรรศนะของอาจารยวศิน อินทสระ ไดใหแงมุมเกี่ยวกับ
หลักวิธีการบรรเทาทุกขจากพยาธิทุกขและนิพัทธทุกขไวในความทุกขและการดับทุกข๘๕ ไวดังนี้ 
                  การพิจารณาอาทีนวสัญญา คือ การกําหนดหมายวารางกายเปนส่ิงท่ีมีโทษมาก 
ดังในอาพาธสูตรท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไวความวา 

... ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วากายนี้มีทุกขมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธตางๆ 
จึงเกิดข้ึนในกายนี้ คือโรคตา ... โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมี
เสมหะเปนสมุฏฐาน  อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีไขสันนิบาต อาพาธอัน
เกิดแตฤดูแปรปรวน  อาพาธอันเกิดแตการบริหารไมสมํ่าเสมอ อาพาธอันเกิดแต

                                                 
๘๕วศิน อินทสระ, ความทุกขและการดับทุกข, อางแลว, หนา ๑๑๗-๑๒๐. 



๘๘ 
 

ความเพียรเกินกําลัง  อาพาธอันเกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน 
ความหิว ความระหาย  ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปน
โทษในกายนี้ ดวยประการดังนี้ ดูกรอานนท นี้เรียกวาอาทีนวสัญญา ฯ๘๖ 

            การพิจารณาเห็นโทษของรางกาย ยอมทําใหคลายความหลงในรูปของตนและกลับ 
มองรางกายตามความเปนจริงวาเปนท่ีรวมแหงทุกข ตามหลักไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข  
และไมมีตัวตนท่ีแทจริง  จึงไมนาใครและหวงแหนอีกตอไป                             

๑. การรูจักความพอประมาณ เปนการเดินสายกลาง ไมมากหรือนอยเกินไปจะ 
ชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บ 

๒. การพิจารณาเนืองๆวาความตายเปนเร่ืองธรรมดา 
กลาวคือทุกขจากการเจ็บปวย  บรรเทาลงโดยการคลายความยึดม่ันถือม่ันในขันธ 

๕ ลง วาขันธ ๕ นี้มิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเกิดข้ึนตามเหตุและปจจัย การเขาไปยึดม่ันถือ
ม่ันวาขันธนี้เปนตัวตน ตอตานความเจ็บปวยรังแตจะนําความทุกขมาใหเพิ่มข้ึน นอกจากเจ็บกาย
แลวยังตองเจ็บใจ การปลอยวางวาทุกส่ิงเม่ือมีเกิดยอมตองมีดับ ความเจ็บท้ังปวงยอมมีวันส้ินสุด 
ทําจิตใจใหสงบเย็นลง กายเจ็บแตใจไมเจ็บ ก็จะสามารถบรรเทาความทุกขจากการเจ็บกายลงไปได
บาง เนื่องจากใจยังคงสงบเย็นลง 
                              (๒) วิวาทมูลกทุกขเปนทุกขท่ีมีวิวาทเปนมูล ดังขอความในพระสูตรในอังคุตตร
นิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ไดกลาวถึงวิวาทมูลกทุกขไวดังนี้ 

             อา. ดูกรทานกัจจานะ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เคร่ืองใหกษัตริยกับ
กษัตริย  พราหมณกับพราหมณ คฤหบดีกับคฤหบดี วิวาทกัน  
             มหา.  ดูกรพราหมณเพราะเหตุเวียนเขาไปหากามราคะ ตกอยูในอํานาจกาม
ราคะ   กําหนัดยินดีในกามราคะ ถูกกามราคะกลุมรุม และถูกกามราคะทวมทับ แม
กษัตริยกับกษัตริย  พราหมณกับพราหมณ คฤหบดีกับคฤหบดี  วิวาทกัน ฯ 
             อา. ดูกรทานกัจจานะ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย เคร่ืองใหสมณะกับสมณะ
วิวาทกัน ฯ 
             มหา. ดูกรพราหมณ เพราะเหตุเวียนเขาไปหาทิฐิราคะ ตกอยูในอํานาจทิฐิ
ราคะ กําหนัดยินดีในทิฐิราคะ ถูกทิฐิราคะกลุมรุม และถูกทิฐิราคะ  ทวมทับแม
สมณะกับสมณะก็วิวาทกัน ฯ๘๗ 

                                                 
๘๖องฺ.ทสก. ๒๔/๖๐/๑๑๓.       
๘๗อง.ทุก. ๒๐/๒๘๒/๗๕. 
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                           จากพระสูตรขางตน สามารถสรุปทุกขท่ีมีสาเหตุมาจากการวิวาทมี ๒ ลักษณะคือ 
๑. ชาวโลก วิวาทกันเพราะกาม 
๒. นักบวช วิวาทกันเพราะทิฏฐิ๘๘ 

                         เม่ือเปนเชนนี้ควรปองกันไวแตเนิ่นเพื่อไมใหเกิดการทะเลาะกัน แตเม่ือเกิดมีการ
ทะเลาะกันแลว  ก็ตองหาทางระงับใหเร็วท่ีสุดโดยการใหอภัยซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเร่ืองจบโดยเร็ว 
โดยระลึกเสมอวาอยาเปนคนเห็นแกตัว คิดถึงความตองการของผูอ่ืน ในสาราณียธรรมสูตรได
กลาวถึงหลักธรรมท่ีควบคุมใหอยูดวยกันโดยไมทะเลาะวิวาท ไมเกิดความแตกแยกโดยมี ๒ ขอคือ 

๑) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังตอหนา 
และลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกียจ
ของหมูคณะ คือมีความประพฤติเสมอกัน๘๙หลักธรรมนี้ใหความสําคัญตอการมีศีลเสมอกัน สงผล
ตอความประพฤติท้ังทางกาย วาจา และใจใหประพฤติดี ทําใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

๒) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีทิฏฐิดีงามเสมอกันในหมูเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายท้ัง 
ตอหนาและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอท่ีเปนหลักการสําคัญท่ีจะนําไปสูความหลุด
พน ส้ินทุกข หรือขจัดปญหา คือ ความเปนผูมีความเสมอกันโดยทิฐิ, มีความเห็นรวมกัน, มีความ
คิดเห็นลงกันได๙๐ โดยเปนความเห็นท่ีถูกตองเปนไปเพื่อออกจากทุกข ความเห็นถูกมีความสําคัญ
มาก เพราะเปนจุดเร่ิมตนของความประพฤติท้ังดานดีและไมดี ถามีความเห็นดีสงผลใหประพฤติดี   
แตถามีความเห็นไมถูกตอง ก็จะสงผลใหความประพฤติผิดเชนกัน หลักเกณฑในการยึดถือ
ความเห็นท่ีถูกตอง คือ การยึดหลักของธรรมะเปนเกณฑ 

             ดวยเหตุฉะนี้ผูท่ีอยูรวมกันในสังคม และมีธรรมะท้ัง ๒ ขอดังกลาวแลว ไมวาจะ 
เปนชาวโลกหรือนักบวชยอมทําใหมีความสามัคคีพรอมเพรียงกันเปนหนึ่งเดียว การขาดคุณธรรม
ขอหนึ่งขอใดเชนศีลไมเสมอกัน หรือมีความเห็นไมเสมอกัน ยอมกอใหเกิดความแตกแยก เกิดการ
ทะเลาะวิวาท นําไปสูความเส่ือมในท่ีสุด                           

๒.๑๐.๒ การบรรเทาทุกขทางใจ   
              ในการบรรเทาทุกขทางใจ ในทางพุทธศาสนามีแนวทางในการบรรเทาทุกขดังนี้ 

                                                 
๘๘สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฏก, อางแลว, หนา ๕๑. 
๘๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อาง

แลว, หนา ๒๐๑. 
๙๐เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๐๑. 
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             ๑) ปกิณณกทุกขเปนความทุกขเบ็ดเตล็ด เชน ความโศก ความครํ่าครวญรําพัน โสกะ
ปริเทวะ ความประสบกับส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก ทุกขเกิดจากความยึดม่ันถือม่ันในอารมณ ดังนั้นการ
คลายความยึดม่ันถือม่ันลง โดยรูเทาทันส่ิงท่ีเกิดข้ึนวาทุกส่ิงยอมมีความแปรปรวน เม่ือรูเทาทันก็จะ
มีความทุกขนอยลง พ.อ.ปน มทุกันตไดใหแงมุมการบรรเทาทุกขไวในกลวิธีแกทุกข๙๑ดังนี้ 

๑. อยาขยายทุกข  คนเราสวนมากกลัวทุกขมากเกินไปจึงชอบขยายทุกข เปนการ 
ทุกขลวงหนากอนจะถึงทุกขจริง 

๒. อยาตีตนกอนไข 
๓. ยุบทุกขท่ีไมจําเปนเสียบาง 
๔. ลดความอยากลง 

              แสดงวาความเศราโศกท่ีเปนทุกขทางใจท้ังหลายเกิดจากความคิดท้ังนั้น เปนการ 
คิดถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีผานไปแลว  หรือเร่ืองราวในอนาคตท่ียังไปไมถึง ซ่ึงท้ัง ๒ เหตุการณไมอยู
ในวิสัยท่ีจะสามารถไปจัดการแกไขได การมีสติระลึกรูอยูถึงปจจุบันเทานั้นจะลดความฟุงซานลง  
และกลับมามองถึงความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีถูกตองตอไป   

๒)  สันตาปทุกขเปนทุกขจากไฟกิเลส เปนทุกขทางใจชนิดหนึ่ง ทุกขของมนุษยเกิดจาก
กิเลส  และเม่ือไมไดตามกิเลสจิตจะรุมรอน ไมสงบ ตอเม่ือไดตามกิเลสก็จะเพลิดเพลินมีความสุข  
แตเปนเพียงความสุขช่ัวคราวเทานั้น หลังจากนั้นก็จะมีกิเลสใหมเกิดข้ึนมาอีก และเม่ือไมไดตาม
กิเลสก็จะเกิดความทุกขข้ึนมาอีก   

ทานพุทธทาสภิกขุ๙๒ใหธรรมในการทําจิตใหเปนปรกติไวใน กฏธรรมชาติคลายทุกขวา 
ความสุขท่ีแทจริงคือความสงบเย็น   ดังนั้นควรมีตวามพอใจในทุกส่ิง เพื่อทําใหมีจิตมีความเปน
ปรกติ  คือ  มีความสุข  และควรมีศีลธรรมจะไมใหตกเปนทาสของกิ เลส  นอกจากนั้น                           
เม่ือลดกิเลสตนเองแลว ใหพยายามชวยผูอ่ืนใหลดกิเลสลงดวย เพื่อใหกิเลสในหมูมนุษยนอยลง  
ทุกขโดยรวมก็จะลดลง การลดกิเลสโดยใชหลักธรรมสันโดษท่ีชวยในการลดกิเลส  
            กิเลสกอใหเกิดอาการพรองข้ึนในจิตใจของมนุษยเกิดทุกขใจ บอยครั้งท่ีพบวาทุกขท่ีเกิด
จากกิเลสไมใชเปนการไดครอบครอง หรือไมไดครอบครองส่ิงเหลานั้นเพราะเม่ือไดครอบครองส่ิง
เหลานั้นแลวเกิดความสุขช่ัวประเดี๋ยวเทานั้นแลวก็เปล่ียนเปนความเบ่ือหนาย ซ่ึงความเปนจริงเปน

                                                 
๙๑พ.อ.ปน  มทุกันต, กลวิธีแกทุกข, พิมพคร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สารมวลชน 

จํากัด, ๒๕๓๔), หนา ๒๑๗-๒๒๐. 
๙๒พุทธทาสภิกขุ, กฏธรรมชาติคลายทุกข, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สวนอุดม, 

๒๕๒๙), หนา ๑๔-๑๖. 



๙๑ 
 

เพียงแตชอบความรูสึกท่ีไดสนองตอบตอกิเลส ดังนั้นตราบใดถายังหม่ันคอยแตเติมเช้ือใหแกกิเลส
โดยสนองตามความตองการนั้น ๆ ยอมเพิ่มพูนความยึดติดความอยากดังกลาวเพิ่มข้ึนเร่ือยๆอยาง
ไมมีท่ีส้ินสุด  เม่ือไมไดมายอมเปนทุกขกระวนกระวายใจ แตไมมีใครสามารถตอบสนองกิเลสได
ในทุกเร่ือง ดังนั้นจะกอใหเกิดทุกขรํ่าไป ในการลดละกิเลสควรต้ังสติพิจารณาโดยพอใจในส่ิงท่ี
ควรมี  โดยยึดหลักสันโดษยึดม่ันในศีลในธรรมก็จะชวยลดกิเลสลงได                 

 ๒.๑๐.๓ การบรรเทาทุกขท้ังกายและใจ   
              การบรรเทาทุกขท้ังกายและใจ ในทางพระพุทธศาสนามีแนวทางดังนี้               

๑) วิปากทุกข ทุกขจากผลกรรม  ถาทํากรรมไมดีไวก็จะทําใหเกิดทุกข เปนทุกขท่ีเกี่ยวกับ
การเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ เกิดจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ตามหลักวัฏฏะ ๓ ซ่ึงสงผลให
เกิดทุกขกายจากผลของวิปากท่ีเคยทําในอดีต และทุกขใจท่ีตองทนแบกรับสภาพท่ีทําไว แสดงดังนี้ 

                                     

 

ภาพ ๒.๑๓ แสดงวัฏฏะ ๓  อันกอใหเกิดวิบาก 

 

ดังนั้นแนวทางในการบรรเทาทุกขโดยการลดละกิเลสดังกลาวไวแลวในหวัขอสันตาป
ทุกข นอกจากนั้นอาจารยวศิน อินทสระไดใหแนวทางในการบรรเทาทุกขจากวิบากกรรมโดยการ
พยายามทํากรรมดี สกัดกัน้ผลแหงความช่ัวท่ีจะมาใหผล๙๓ ระมัดระวังกรรมใหมหม่ันทํากรรมดีจะ
ชวยใหกรรมเกาบรรเทาลง และชวยไมใหความช่ัวเขามาโดย เวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ คือทาง
แหงอกุศลกรรม ซ่ึงประกอบดวย 

(๑) กายกรรม ๓ (การกระทําทางกาย) ประกอบดวย ปาณาติบาต (การปลงชีวิต)   
อทินนาทาน (การถือเอาของท่ีเขามิไดใหโดยการขโมย) กาเมสุมิจฉาจาร(ความประพฤติผิดในกาม) 
                                                 

๙๓วศิน อินทสระ, ความทุกขและการดับทุกข, อางแลว, หนา ๑๒๓. 

กิเลส
อวิชชา  ตัณหา

อุปาทาน

กรรม
สังขาร(กรรม)  ภพ(ท่ีเกิด)

      วิบาก
วิญญาณ   นามรูป   

สาฬยตนะ  
ผัสสะ  เวทนา 

ชาติ  ชรา  มรณะ  

สาเหตุผลักดันใหคดิปรุง
แตงการกระทําตางๆเรียกวา
กิเสสวัฏฏ 

กระบวนการการกระทํา(กรรม)
ท้ังหลายท่ีปรุงแตงชิวิตใหเปนไป
ตางๆท่ีเรียกวากรรมวัฏฏ 

สภาพชีวติท่ีเปนผลจากการ
ปรุงแตงของกรรม  และเปน
ปจจัยในการกอใหเกิดกิเลส
ตอไปไดอีกเรียกวาวิปากวัฏฏ 
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(๒) วจีกรรม ๔ (การกระทําทางวาจา)  ประกอบดวย มุสาวาท (การพูดเท็จ)    ป
สุณาวาจา (วาจาสอเสียด)    ผรุสวาจา (วาจาหยาบ) และสัมผัปปลาปะ (คําพูดเพอเจอ) 

(๓) มโนกรรม ๓ (การกระทําทางใจ) ประกอบดวย  อภิชฌา (เพงเล็งอยากไดของ
เขา)  พยาบาท (คิดรายผูอ่ืน) และมิจฉาทิฏฐิ 
                          สรุปวาวิปากทุกขเปนปลายทางของกรรมที่ไดทําไว เปนทุกขเกิดจากวัฏฏะ๓ ถา
ลด ละ กิเลสและประกอบแตกรรมดีโดยเวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือโดยการเจริญสติปฏฐาน   
ยอมหางไกลจากวิปากทุกข  

๒) สหคตทุกข คือ ทุกขท่ีไปดวยกันหมายถึง ส่ิงท่ีใหสุข ขณะเดียวกันก็จะใหทุกขดวยมี
ท้ังโทษและคุณรวมไปดวยกัน สามารถสรุปรวมไวไดใน โลกธรรม ๘ ซ่ึงโลกธรรม ๘  คือ ธรรมท่ี
มีประจําโลก,ธรรมดาของโลก,ธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกและสัตวโลกก็เปนไปตามมัน๙๔ดังนี้        

๑. ลาภ คือ การไดผลประโยชน  หรือการไดมาซ่ึงทรัพยสมบัติ   
๒. อลาภ คือ การสูญเสียลาภไป ไมอาจดํารงอยูได   
๓. ยส คือ การไดฐานันดรสูงข้ึน  หรือไดอํานาจเปนใหญเปนโต   
๔. อยส คือการถูกลดอํานาจ  หรือลดความเปนใหญ   
๕. นินทา คือการถูกตําหนิติเตียนวาไมดี ถูกติฉินนินทาหรือกลาวรายใหเสียหาย   
๖. ปสํสา สรรเสริญ คือ การไดฟงคําสรรเสริญ  คําชมเชย  ยกยอเปนท่ีนาพอใจ   
๗. สุข คือ ไดความสบายกาย สบายใจ ความเบิกบาน   
๘. ทุกข คือ ไดรับความทุกขเวทนา ทรมานกาย ทรมานใจ   

              ดังปรากฏใน โลกธรรมสูตร  ความวา 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้ ยอมหมุนไปตามโลกและโลก

ยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑  ความเส่ือม
ลาภ ๑ ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑  สุข ๑  ทุกข ๑ ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลกและโลกยอมหมุนไป
ตามโลกธรรม ๘ ประการนี้ ฯ 

ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑   ยศ ๑ ความเส่ือม
ยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑  ทุกข ๑ เปนสภาพไมเท่ียง ไมแนนอน มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรม เหลานั้นแลว 

                                                 
๙๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อาง

แลว, หนา ๓๕๒.  



๙๓ 
 

พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ธรรมอันนาปรารถนา ยอมย่ํายีจิต
ของทานไมได ทานยอมไมยินรายตออนิฏฐารมณ ทานขจัดความยินดีและความ
ยินราย เสียไดจนไมเหลืออยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี ไมมี
ความเศราโศก เปนผูถึงฝงแหงภพ    ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ๙๕ 

             จากพระสูตรโลกธรรม ๘ ขางตน  นํามาแสดงเปนภาพแผนผังไดดังนี้ 
 

ลาภ 
ยศ                                                                                 ความยินดีในอิฎฐารมณ 
สรรเสริญ 
สุข                                   ไมตระหนัก                                                                               ครอบงํา                                     
                   เม่ือเกิดข้ึน                             ยอมเกิด                                                            จิต=ทุกข 
อลาภ                                  ไมรูชัด                                                                                     
อยศ                                                                             ความยินรายในอนิฎฐารมณ 
นินทา 
ทุกข 
สุข                                 ตระหนัก                            ยินดีในสุข 
                เม่ือเกิดข้ึน                           ไมเกิด                                      ไมครอบงําจิต = สุข 
ทุกข                                 รูชัด                               ยินรายในทุกข 

ภาพ ๒.๑๔  แสดงแผนผังของสหคตทุกขปรับปรุงมาจากพุทธปรัชญาในสุตตันตปฏก๙๖ 

              จะเห็นไดวา สหคตทุกขสามารถสรุปรวมความไวไดในโลกธรรม ๘ เม่ือเปนเชนนี้จึง
ศึกษาเร่ืองโลกธรรม ๘ เพื่อชวยใหเขาใจถึงทุกขท่ีไปดวยกัน และเพ่ือใหสามารถวางแนวทางใน
การบรรเทาทุกขไดถูกตอง โลกธรรม ๘ แบงประเภทเปน ๒ คือ ขอ ๑-๓-๖-๗ เปน อิฏฐารมณ คือ 
สวนท่ีนาปรารถนา; ขอท่ีเหลือเปน อนิฏฐารมณคือสวนท่ีไมนาปรารถนา ซ่ึงเกิดจากกิเลส พระ
โพธิญาณเถร (ชา  สุภทฺโท)๙๗ ไดใหแนวทางในการบรรเทาสหคตทุกขหรือโลกธรรม ๘ โดยใช

                                                 
๙๕องฺ อฏก. ๒๓/๙๕/๑๔๐-๑๔๑. 
๙๖สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฏก, อางแลว, หนา ๕๔. 
๙๗พระโพธิญาณเถร (ชา  สุภทฺโท), นอกเหนือเหตุผล, อางแลว, หนา ๙๗-๑๐๒.  



๙๔ 
 

มรรคแปด วาทุกขจากโลกธรรมแปดน้ีเกิดจากความอยากในโลก ดังนั้นถาดับความอยากลงก็
สามารถดับโลกได  แนวทางในการปฏิบัติ คือ การเจริญในมรรค ดวยสมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐาน การทําความเพียรดังกลาวจะชวยขมความอยากในลาภ ยศ สรรเสริญใหเบาบางลง เม่ือ
เกิดมีลาภ มียศ มีสรรเสริญ เกิดข้ึนผูปฏิบัติก็จะรูสาเหตุของความเกิดจากความอยาก ก็ไมไปหลงยึด
ติดอยู  และเม่ือเกิดเส่ือมลาภ  เส่ือมยศ  มีนินทา เกิดข้ึนผูปฏิบัติก็รูสาเหตุของความเส่ือม ก็ไมไป
หลงอาลัยอาวรณ เม่ือความรูเกิดข้ึนความหลงจะดับไป ดังนี้จะเกิดความเห็นชอบทางปญญา ก็
สามารถดับกิเลสได การเจริญมรรคจึงเปนการทําลายโลกธรรมแปด  
             ดวยเหตุฉะนี้ควรรูทันโลกธรรม คือ รูจักพิจารณา รูเทาทัน ต้ังสติใหถูกตองตอสภาวะอัน
หมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ในชีวิตท่ีอยูทามกลางโลก ซ่ึงเรียกวาโลกธรรม๙๘ และทําใจไมให
หวั่นไหวไปตามโลกธรรม รูตามความเปนจริง นอกจากนั้นควรหมั่นทําความดี ต้ังม่ันอยูใน
จริยธรรมไมหลงมัวเมาไปกับกิเลสตามโลกธรรม ฝกใหเปนผูเสียสละชวยเหลือผูอ่ืน ไมหวัง
ผลตอบแทน ดังนั้นเม่ือเกิดความเส่ือม ความเจริญ ความลมเหลว ความสําเร็จ ลาภ ยศ สุข  
สรรเสริญ  และความสูญเสียตางๆท่ีตรงขามกัน ก็ไมเปนทุกขเพราะตระหนักดีวา โลกธรรม
ท้ังหลายไมเท่ียงแทถาวร ไมมีแกนสารท่ีเปนของมันเอง ไมอาจเขาไปครอบครองไวไดจริง การยึด
ม่ันในความดี ชําระความช่ัวเทานั้นท่ีจะตัดรากเหงาของปญหาหรือทุกขในชีวิต และผลที่ไดรับจาก
ความดีและการละกิเลส คือ ความสุขท่ีแทจริง 
        ๓) ทุกขขันธ (กองทุกข) ทุกขทุกชนิดเม่ือรวบยอดแลวยอมเกิดจากนามรูปหรือขันธ ๕ ขันธ 
๕ เปนตัวทุกข เพราะความไมรูทําใหเขาไปยึดม่ันถือม่ัน ทําทุกอยางไปตามกิเลสเพื่อบํารุงขันธ ๕ 
การศึกษาความรูในพระพุทธศาสนาจึงเปนไปเพื่อลดละกิเลส ซ่ึงเปนสาเหตุแหงความทุกขท้ังปวง 
พระพุทธเจาตรัสถึงส่ิงท่ีควรรูหรือความรู คือ การรูในขันธ ๕  เพื่อการบรรเทาทุกขในเบ้ืองตนและ
ดับทุกขในเบ้ืองปลาย ดังขอความในพระสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  ความวา 

        พ. ดูกรอาวุโส ท่ีใดเปนท่ีไมเกิด  ไมแก  ไมตาย  ไมจุติ  ไมอุปบัติ เราไมพูด 
ถึงท่ีนั้นอันเปนท่ีสุดของโลก  วาควรรู  ควรเห็น  ควรบรรลุดวยการเดินทาง ก็ถา
หากเรายังไมบรรลุถึงท่ีสุดของโลกแลว ก็จะไมกลาวถึงการกระทําท่ีสุดทุกข ก็แตวา
เราบัญญัติเรียกวาโลก  เหตุใหเกิดโลก  การดับของโลกและทางใหถึงความดับโลก  
ในสรีระราง  มีประมาณวาหนึ่งนี้  และพรอมท้ังสัญญาพรอมท้ังใจครอง ฯ๙๙ฯ   

                                                 
๙๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพคร้ังท่ี ๑๐๗, (กรุงเทพมหานคร   

: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๔๖. 
๙๙สํ.ส. ๑๕/๒๙๘/๙๐. 



๙๕ 
 

               จากพระสูตรนี้แสดงใหเห็นวา โลกท้ังโลกนับวารวมอยูในขันธ ๕ ท้ังส้ิน โลก คือ สรีระ
รางกายซ่ึงหมายถึงขันธ ๕ นั่นเอง การไปถึงท่ีสุดแหงโลกซ่ึงหมายถึงการพนทุกขนั้นคือการรูมาท่ี
รางกายเราเองวาประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น เกิดข้ึนและดับไปตามเหตุปจจัย แตเปนเพราะความ
ไมรู(อวิชชา)ทําใหไมเขาใจในโลกซ่ึงหมายถึงขันธ ๕ ทําใหมนุษยยังเกิดทุกข ทุกขจากการเขาไป
ยึดม่ันถือม่ันวาเปนตัวตน จากตัณหา อุปาทาน เพราะความสําคัญผิดทําใหเกิดวัฏสงสาร เกิด แก 
เจ็บ ตาย ตลอดจนโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส และความผิดหวัง    
               อาจารยโกเอ็นกาไดใหทรรศนะในการบรรเทาทุกขโดยดับท่ีกิเลส ดับท่ีเกิดตัณหา การ
เจริญสติปฏฐานเปนการดับซ่ึงตัณหา โดยการประจักษความจริงทุกชนิดท่ีเกี่ยวกับจิตและกาย
ภายในขอบเขตของรางกาย โดยมีความเขาใจท่ีถูกตองดวยปญญาท่ีถูกตอง คือ รูในกฏไตร
ลักษณ๑๐๐ การเจริญสติปฏฐานเพื่อรูจักความจริงในตนเอง หรือในขันธ ๕ อันประกอบดวยรูปกับ
นาม ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐาน คือ การเจริญสติพิจารณาในกาย เวทนา จิต และธรรม ของผู
ปฏิบัติ ทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการอยูกับปจจุบัน การอยูกับปจจุบันจะชวยดับตัณหา
ได เม่ือตัณหาดับ  ทุกขก็จะบรรเทาไปไดช่ัวคราว และจะเกิดข้ึนใหมเม่ือเกิดตัณหาขึ้น แตถา
ตองการดับทุกขโดยส้ินเชิง ก็ตองทําปญญาใหเกิดข้ึน  เม่ือปญญาเกิดอวิชชาก็จะดับไปเกิดเปน
วิชชาข้ึนแทน เห็นโทษแหงสังสารวัฏท่ีมีแตความทุกข  จึงเกิดความอยากจะออกจากสังสารวัฏ เม่ือ
นั้นก็สามารถดับกิเลสตัณหาไดโดยส้ินเชิง ทุกขท้ังหลายก็จะดับไป   
             ชวงชีวิตของการเกิดเปนมนุษยนี้ส้ันนัก การเลือกดํารงชีวิตเพื่อมิใหทุกขโดยละตัณหา
อุปาทานขันธ ๕ เปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ีพึงกระทําตลอดช่ัวชีวิต ดังพุทธพจนตรัสไวในชราสูตร ความวา 

ชีวิตนี้นอยนัก สัตวยอมตายแมภายใน ๑๐๐ ป ถาแมสัตวเปนอยูเกิน (๑๐๐ 
ป) ไปไซร สัตวนั้นก็ยอมตายแมเพราะชราโดยแทแล ชนท้ังหลายยอมเศราโศก 
เพราะส่ิงท่ีตนยึดถือวาเปนของเรา ส่ิงท่ีเคยหวงแหนเปนของเท่ียงไมมีเลย  บุคคล
เห็นวา ส่ิงนี้มีความเปนไปตางๆ มีอยู ดังนี้แลว  ไมพึงอยูครองเรือน บุรุษยอมสําคัญ
ส่ิงใดวา ส่ิงนี้เปนของเราจําตองละส่ิงนั้นไปแมเพราะความตาย ... มุนีท้ังหลาย  ผู
เห็นนิพพานเปนแดนเกษม ละอารมณท่ีเคยหวงแหนไดเท่ียวไปแลว บัณฑิต
ท้ังหลายกลาวการไมแสดงตนในภพ อันตางดวยนรกเปนตน ของภิกษุผูประพฤติ
หลีกเรน ผูเสพท่ีนั่งอันสงัด วาเปนการสมควร มุนีไมอาศัยแลวในอายตนะท้ังปวง 
ยอมไมกระทําสัตวหรือสังขารใหเปนท่ีรักท้ังไมกระทําสัตวหรือสังขารใหเปนท่ี

                                                 
๑๐๐ทานอาจารยโกเอ็นกา, มหาสติปฏฐานสูตร ธรรมบรรยายฉบับยอ, พิมพคร้ังท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิมพดี, ๒๕๕๑), หนา ๒. 



๙๖ 
 

เกลียดชัง ยอมไมติดความรํ่าไรและความตระหน่ี ในสัตวหรือสังขารอันเปนท่ีรัก
และเปนท่ีเกลียดชังนั้น เปรียบเหมือนน้ําไมติดอยูบนใบไม ฉะนั้น หยาดน้ํายอมไม
ติดอยูบนใบบัว น้ํายอมไมติดอยูท่ีใบปทุม ฉันใด  มุนียอมไมติดในรูปท่ีไดเหน็ เสียง
ท่ีไดฟง หรืออารมณท่ีไดทราบ ฉันนั้น ผูมีปญญายอมไมสําคัญดวยรูปท่ีไดเห็นเสียง
ท่ีไดฟง หรืออารมณท่ีไดทราบ ยอมไมปรารถนาความบริสุทธ์ิดวย (มรรคอยางอ่ืน) 
ทางอ่ืน ผูมีปญญานั้น ยอมไมยินดี ยอมไมยินราย ฉะนี้แล ฯ๑๐๑0 

               จากพระสูตรขางตนสรุปความวา ชีวิตมนุษยนี้ส้ันนัก การยึดม่ันถือม่ันในส่ิงท้ังหลาย  
สุดทายเม่ือตายไปยอมไมสามารถนําติดตัวไปได ดังนั้นมุนี(นักปราชญผูเห็นธรรม)ยอมไมยึดติดใน
ส่ิงท้ังปวง โดยดํารงชีวิตอยูอยางผูมีปญญา ไมสําคัญม่ันหมายในส่ิงท่ีไดเห็น ไดยิน หรือรับทราบ 
และไมยินดียินราย ดวยเหตุนี้จึงดํารงชีวิตอยูไดโดยไมมีทุกข ข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อไมติดในส่ิง
ท่ีไดเห็นไดยิน รับทราบ และไมยินดียินรายในรูป เสียง หรืออารมณท่ีเกิดข้ึน เพื่อการดับทุกขใน
ท่ีสุด จะไดกลาวถึงในการเจริญสติปฏฐานเพ่ือการบรรเทาทุกขโดยละเอียดในบทท่ี ๓  
               การบรรเทาทุกขตามแนวอริยสัจ ๔         
            ตามท่ีไดกลาวถึงทุกขท้ังปวงท่ีขางตน ยอมสงผลกระทบตอมนุษยท้ังทางกายหรือท่ีเรียกวา
ทุกขเวทนา ซ่ึงไดกลาวไวในรายละเอียดขางตนในหัวขอประเภทของทุกข ดวยเหตุฉะนี้ ในการแก
ทุกขเวทนา มีหลักธรรมท่ีเหมาะสมเพื่อแกทุกขแตละประเภทดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  
นอกจากนั้นพระพุทธเจาทรงใหแนวทางในการวิเคราะหเร่ืองสาเหตุแหงทุกขและการดับทุกขไวใน
อริยสัจ ๔ ไมวาทุกขใดๆหรือทุกขประเภทไหนสามารถนําอริยสัจ ๔ มาประยุกตใชไดและไดรับ
ผลเสมอกัน คือการบรรเทาในเบ้ืองตนดับทุกขในเบ้ืองปลาย ซ่ึงมีแนวทางในอริยสัจ ๔ มีดังนี้             

               (๑)  กิจท่ีพึงปฏิบัติในอริยสัจ ๔ มีกิจท่ีพึงกระทํา ๔ ประการดังนี้ 
๑) ปริญญา คือ การกําหนดรูทุกข และศึกษาใหรูชัดวาปญหาของทุกขเกิดจาก

อะไรเปนกิจขอแรกในอริยสัจ โดยตองทําความเขาใจและรูทุกข โดยการตามรูกายรูใจ วาทุกข
เกิดข้ึนท่ีกายหรือท่ีใจ ซ่ึง คือ ขันธ รูวาการยึดม่ันอุปาทานในขันธเปนทุกข ซ่ึงเปนข้ันตอนการ
เร่ิมตนท่ีสําคัญท่ีสุดในอริยสัจ ๔ เพราะถาไมเห็นวาขันธ คือ กองทุกข ก็ยากท่ีจะเกิดความคิดท่ีจะ
ออกจากทุกขไปได การปฏิบัติเพื่อจะดับทุกขยอมไมเกิดข้ึน ดังนั้นการรูวาเหตุจากการยึดม่ันใน
ขันธทําใหเปนทุกข เปนจุดเร่ิมตนขบวนการในการบรรเทาทุกขตอไป  
                        หัวใจสําคัญในการกําหนดรูทุกข คือ การรับรูอยางเปนกลางหรือรูตามความเปนจริง
วา  สรรพส่ิงในโลกท่ีเกิดข้ึนเปนเพียงช่ัวคราว ลวนเกิดและดับอยูตลอดเวลาตามกฏแหงไตรลักษณ 
                                                 

๑๐๑ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๓/๓๖๕- ๓๖๖.   
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เปนไปตามเหตุและปจจัย เม่ือทุกขเกิดได ก็ดับได การไปยึดในทุกขเขาใจวาทุกขเปนของตน และ
พยายามผลักไสทุกขออกไป กลับสรางทุกขใหมใหเกิดข้ึนเปนปจจัยสืบเนื่องไมรูจบตาม
กระบวนการในปฏิจจสมุปบาทนั้นเอง ความรูทุกขอยางเปนกลางไมเปนการเพ่ิมทุกข เพราะไมเอา
ความรูสึกเขาไปของแวะ แตกลับชวยดับทุกขไดในท่ีสุด   

๒) ปหานะ คือ การละสมุทัยเหตุใหเกิดทุกข เปนการดําเนินการแกไข ดวยวิธีท่ี
ถูกตอง เพื่อกําจัดสาเหตุแหงทุกข ทําส่ิงท่ีเปนสาเหตุหรือตนตอแหงทุกขใหหมดไป  
                              ละสมุทัยเปนข้ันหลังจากวิเคราะหวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา จะตองดําเนินการ
แกไขกําจัดใหหมดส้ินไป    ดังนั้นเม่ือรูทุกขแลวถาสามารถหาสาเหตุแหงทุกขไดอยางถูกตองก็จะ
สามารถขจัดสาเหตุแหงทุกขไดอยางถูกวิธี ทุกขจะบรรเทาลงได เพราะโดยธรรมชาติแลวไมมีใคร
ตองการทุกข  เม่ือทราบสาเหตุแหงทุกข  ก็เพียรพยายามปดกั้นสาเหตุแหงทุกขนั้นเองโดยอัตโนมัติ   
                        ในการหาสาเหตุแหงทุกข บอยครั้งไปไมถึงตนตอแหงทุกข ทําใหการแกไขไม
ถูกตอง  และกลับทําใหปญหาขยายตัวออกไปมากข้ึนในรูปแบบตางๆ ปรกติการหาเหตุแหงทุกข
มักเพงประเด็นไปที่ปจจัยภายนอกคือ มองวาจากส่ิงแวดลอม คนอ่ืน เปนปจจัยทําใหเกิดทุกข แต
ไมวาทุกขจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ทุกขไดเกิดข้ึนแลวในอดีต ไมสามารถเปล่ียนแปลงได  การ
เปล่ียนสภาพแวดลอมรอบตัวทําไดยากยิ่ง เพราะทุกส่ิงลวนมีเหตุและปจจัยสืบเนื่องกันมาตาม
กระบวนการในปฏิจจสมุปบาทไวกอนแลว  ดังนั้นการมองสาเหตุแหงทุกขโดยกลับมามองท่ีตัวเอง
และแกไขท่ีตนเอง เปนแนวทางดับทุกขไดถูกตอง ตรงประเด็น และเห็นผลชัดเจนไดดวยตนเอง 
                        สรุปความวา ปหานะ คือ การละเหตุท่ีทําใหเกิดทุกข โดยการวินิจฉัยหาสาหตุแหง
ทุกขใหถึงรากเหงา เพื่อขจัดตนตอแหงทุกขไดถูกวิธี ซ่ึงทายสุดพบวาลวนมาจากการยึดม่ันในขันธ 
ดังนั้นในการละทุกขตองเร่ิมท่ีตนเอง โดยการปลอยวางอุปทานขันธ ๕ ทุกขก็จะเบาบางลง 

๓) สัจฉิกิริยา คือ การกระทําใหแจงในนิโรธ การดับทุกข เปนกิจในนิโรธ เม่ือ
ปฏิบัติครบตามกระบวนการในการดับทุกข จะบรรลุถึงภาวะแหงการดับทุกข  เปนภาวะท่ีสามารถ
แกไขปญหาไดเสร็จส้ิน เปนภาวะท่ีปราศจากปญหา   
                              ทํานิโรธใหแจง เปนข้ันช้ีวาภาวะปราศจากปญหา เปนจุดหมายท่ีช้ีใหเห็นวาการ
แกปญหาเปนไปได โดยการใชสติเปนตัวรูทันกิเลส ทําใหกิเลสดับไป ความทุกขเดิมจะบรรเทาลง  
ความทุกขใหมไมเกิดข้ึนอีก  
                              สรุปวาสัจฉิกิริยา คือ การทําใหแจงหรือการบรรลุถึงภาวะดับทุกข สามารถกําจัด
กิเลสไดส้ินโดยใชสติเปนตัวรูเพื่อกําจัดกิเลส เม่ือกิเลสดับไปทุกขก็จะเบาบางลง ทุกขใหมไม
บังเกิด ทายสุดดับทุกขไดในข้ันนิสสรณนิโรธ คือ การดับทุกขส้ินเชิงหรือท่ีเรียกวานิพพานนั่นเอง 
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๔) ภาวนา คือ การปฏิบัติอบรมทํามรรคมีองค ๘ ใหมีข้ึน การเจริญในมรรค ทําให
เกิดข้ึนเจริญเพิ่มพูนเปนการกําหนดวางรายละเอียดวิธีปฏิบัติแลวลงมือแกไขปญหา   
                              การทําใหมรรคเกิด เปนการกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และรายละเอียดท่ีจะตอง
ปฏิบัติในการลงมือแกปญหา โดยในข้ันตอนประกอบดวยการฝกอบรมและการปฏิบัติตามวิธีการ
เพื่อไปสูจุดหมาย การลงมือแกไขปญหา โดยท่ัวๆไปแนวทางในการแกไขเร่ืองทุกขนั้นจะพบวาวิธี
ท่ีเลือกในการแกไขนั้น ไมใชเปนการแกไขท่ีตนหตุ แตเปนการยายทุกขจากเร่ืองหนึ่งไปสูเร่ืองอ่ืน
ตอๆไป  หรือปดบังทุกขโดยหันเหความทุกขออกไปช่ัวคราว หรือแกทุกขอยางผิดวิธีเชนการทํา
ความช่ัวเพิ่มข้ึน ซ่ึงกอใหเกิดเช้ือแหงความทุกขอ่ืนๆเพ่ิมข้ึนอีก  
                       พระพุทธเจาทรงแสดงใหแห็นการแกทุกขท่ีถูกตองโดยใชหลักมรรค ๘ เปนทางสาย
เดียว แตมีสวนประกอบ ๘อยางท่ีคอยเสริมและประสานกันอยางพอเหมาะ เพื่อใหบรรลุซ่ึง
เปาหมาย โดยมีปญญาเปนเคร่ืองนําทาง ผูดําเนินชีวิตตามอริยมรรคยอมสามารถดับทุกขไดส้ินเชิง 
ในการปฏิบัติภาวนา เพื่อกอใหเกิดปญญา เปนปญญาท่ีบริสุทธ์ิท่ีเรียกวาญาณ  เปนปญญาท่ีหยั่งรู
ตามเปนจริง คือ รูอริยสัจ ข้ันตอนในการปฏิบัติจะมีความยากงายตางกันแลวแตบุญบารมีท่ีส่ังสม
มาของแตละคน ญาณในอริยสัจเปนการรูท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง เห็นชัดลงไปดวยตนเอง ญาณ ๓ หรือ
ญาณทัสสนะ หมายถึง การหยั่งรูหยั่งเห็นครบ ๓ รอบ ดังนี้๑๐๒ 

๑) สัจจญาณหยั่งรูในสัจจะ หมายถึง การรูเขามาท่ีตัวเองวานี้ คือ ทุกข รูเขามาท่ี
ตัวเองวา ตัณหาที่จิตใจของตนเองเปนตัวสมุทัย รูเขามาถึงความดับตัณหาของตัวเองวาเปนนิโรธ 
คือ ความดับทุกข รูเขามาท่ีขอปฏิบัติดีและชอบท่ีตัวเองวา เปนทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เปน
การรูอยางชัดเจนวาปญหาเกิดจากอะไร รูสาเหตุของปญหา 

๒) กิจจญาณ คือ หยั่งรูในกิจหนาท่ีท่ีพึงทํา  คือ  เม่ือรูสภาพของอริยสัจ ๔ ตาม
เปนจริงแลว ควรรูหนาท่ีอันควรปฏิบัติในธรรมแตละขอ ในเร่ืองทุกข คือ การกําหนดรูทุกข ใน
สมุทัยคือการละสมุทัยสาเหตุใหเกิดทุกขท้ิงไป เพื่อใหเกิดความสงบในใจ นิโรธ คือ ส่ิงท่ีควรทําให
แจงข้ึน และในมรรคคือ ขอปฏิบัติท่ีควรเจริญ เปนการรูวิธีวาเราจะทําอะไรกับปญหานั้นๆ 

๓) กตญาณ คือ หยั่งรูในการทํากิจสําเร็จ รูวาทุกขท่ีควรกําหนดรู ไดกําหนดรู
แลว สมุทัยท่ีควรละไดละแลว นิโรธท่ีควรทําใหแจง ไดทําใหแจงแลว มรรคท่ีควรเจริญ ก็ไดเจริญ
แลว โดยทําสําเร็จจนถึงข้ันนี้จึงเปนการทํากิจท่ีสมบูรณ เรียกวาพุทธะ 

                                                 
๑๐๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,  อางแลว, 

หนา ๘๕๖. 
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                        ลักษณะสําคัญของความรูท่ีแทจริงหรือความรูท่ีถูกตองในพระพุทธศาสนาก็คือ  เม่ือ
เกิดความรูข้ึนความช่ัวยอมลดลง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ยิ่งรูมากเทาไหร ความช่ัวยิ่งลดลงมาก
เทานั้น ฉะนั้นความรูตามนัยของพระพุทธศาสนา จึงมิใชเพียงการรูเพื่อรู แตเปนการรูเพ่ือลดละ
กิเลส นั่นคือ เกิดความรูท่ีแทจริงในส่ิงใดยอมลดละกิเลสในส่ิงนั้น๑๐๓ ดังนั้นสามารถพิสูจนความ
ถูกตองในเร่ืองท่ีรูไดดวยตนเองโดยสังเกตุจากกิเลสในตนวาไดลดนอยลงๆหรือไม เพราะถากิเลส
ลดลงจะเปนเคร่ืองช้ีวัดไดวาตนบรรลุถึงความจริงหรือความถูกตองของความรูในเร่ืองนั้นๆ       ผูท่ี
สามารถบรรลุญาณท้ัง ๓ จะสามารถทําลายอวิชชา ตัณหาและอุปาทานใหหมดไปจากจิตใจ 

ตาราง ๒.๓ แสดงการสรุปธรรม ๔ ประเภทท่ีควรปฏิบัตใินอริยสัจ ๔  ปรับปรุงจากพุทธธรรม 
 

อริยสัจ๔ ธรรม ๔ ประเภท สาระในธรรม สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ 

ทุกข ปริญเญยยธรรม อุปาทานในขันธ  ทุกขคือดังน้ี ทุกขน้ีควรกําหนดรู ทุกขน้ีไดกําหนดรูแลว 
สมุทัย ปหาตัพพธรรม อวิชชา ภวตัณหา สมุทัยคือดังน้ี สมุทัยน้ีควรละ     สมุทัยน้ีไดละแลว 
นิโรธ สัจฉิกาตัพพธรรม วิชชา และวิมุตติ นิโรธคือดังน้ี นิโรธน้ีควรทําใหแจง นิโรธน้ีไดแจงแลว 

มรรค 
ภาเวตัพพธรรม ส ม ถ ะ แ ล ะ

วิปสสนา๑๐๔ 
มรรคคือดังน้ี มรรคน้ีควรปฏิบัติ  

ม ร ร ค น้ี ไ ด ป ฏิ บั ติ
แลว๑๐๕ 

               (๒) อริยมรรควิถีทางเพื่อการบรรเทาทุกขในเบื้องตนและดับทุกขในเบื้องปลาย 
                        มรรคมีองค ๘ สรุปลงในหลักสําคัญ ๓ ประการ คือ สีลสิกขา  จิตตสิกขา และ
ปญญาสิกขา  ดังท่ีแสดงไวในพระสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก วา 

             ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ คือ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความ
ดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ เล้ียงชีวิตชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ 
ความระลึกชอบ ๑  ความต้ังจิตไวชอบ ๑. 
             วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อริยมรรคมีองค ๘ เปนสังขตะหรือเปนอสังขตะ? 
             ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อริยมรรคมีองค ๘ เปนสังขตะ. 

                                                 
๑๐๓สุเชาวน  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปฏก, อางแลว, หนา ๙๕. 
๑๐๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,  อางแลว, 

หนา ๙๐๕. 
๑๐๕เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๐๔. 



๑๐๐ 
 

             วิ. ขาแตพระแมเจา ขันธ ๓ (กองศีล กองสมาธิ กองปญญา) พระผูมีพระภาค  
ทรงสงเคราะหดวยอริยมรรคมีองค ๘ หรือวาอริยมรรคมีองค ๘ พระผูมีพระภาค
ทรงสงเคราะหดวยขันธ ๓. 
             ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ขันธ ๓ พระผูมีพระภาคไมทรงสงเคราะหดวย
อริยมรรคมีองค ๘  สวนอริยมรรคมีองค ๘ พระผูมีพระภาคทรงสงเคราะหดวยขันธ 
๓ คือ วาจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ เล้ียงชีวิตชอบ ๑ ทรงสงเคราะหดวยศีลขันธ 
ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ความตั้งจิตไวชอบ ๑ ทรงสงเคราะหดวยสมาธิ
ขันธ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ทรงสงเคราะหดวยปญญาขันธ.๑๐๖ 

                           จากพระสูตรแสดงวาสามารถนํามรรค ๘ มาสรุปเขาไวในขันธ ๓ ซ่ึงในขันธ ๓ 
ประกอบดวยหลัก ๓ ประการ คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา ซ่ึงคือหลักไตรสิกขา เปน
หลักธรรมในการแกทุกขเบ้ืองตนจะเปนเพียงทําใหทุกขเบาบางลง สวนผูใดจะสามารถบรรลุซ่ึง
ญาณ ๓ ถึงมรรคผลนิพพานก็แลวแตบุญบารมีท่ีแตละทานส่ังสมมา ดังนั้นจึงขอนําหมวดธรรมท่ี
เปนการปฏิบัติท่ีเปนพื้นฐานและเปนกลาง ครอบคลุม เพื่อการบรรเทาทุกขและใชเปนมาตรฐานใน
การปฏิบัติ คือไตรสิกขา อันประกอบดวยศีล สมาธิ  ปญญา ซ่ึงสังเคราะหเขากับหลักมรรค ๘  
                          (๓)  ไตรสิกขาขอปฏิบัติเพื่อการบรรเทาทุกขในเบื้องตนและดับทุกขในเบื้องปลาย 
                           สิกขา๓ หรือ ไตรสิกขา คือ ขอท่ีจะตองศึกษา, ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา
คือฝกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๑๐๗                        
เปนการศึกษาขอประพฤติเพื่อนําไปปฏิบัติอันเปรียบเสมือนปฐมบทกอนเขาสูอริยมรรค และเม่ือผู
ปฏิบัติตามไตรสิกขาไปเร่ือยๆจนเกิดความรูในระดับปญญาแลว จะนําผูปฏิบัติเขาสูเสนทางแหง
อริยมรรคได  ดังนั้นไตรสิกขาจึงมีความสําคัญยิ่งท่ีควรคาแกการศึกษา เพื่อเรียนรูในการพัฒนาการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีงาม และเพื่อเขาสูวิถีชีวิตแหงมรรค ในการศึกษาแบงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้   

๑) การฝกศึกษาดานความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยสังคม เพื่อน 
มนุษย สรรพสัตว และส่ิงแวดลอมทางวัตถุ คือการฝกทางดานศีล  ศีล คือ ความประพฤติชอบท้ัง
ทางกายและวาจา เปนขอปฏิบัติข้ันพื้นฐานเพื่อความดีงามในสังคมและชวยในการฝกอบรมความ
ประพฤติอยางสูง ศีลเปนมูลรากแหงกุศลกรรม ผูประพฤติไดในระดับศีลบริสุทธ์ิท่ีเรียกวาอธิศีล
สิกขาหรือศีลอันยิ่ง จะสงผลใหการฝกสมาธิทําไดงายและกาวหนา ศีลแบงเปน๓ ระดับคือ   

                                                 
๑๐๖ม.มู. ๑๒/๕๐๘/๓๘๘. 
๑๐๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อาง

แลว, หนา ๑๐๗. 



๑๐๑ 
 

๑. ศีลข้ันตนสําหรับคฤหัสถโดยผูปฏิบัติเร่ิมจากศีล ๕  ศีล ๘ 
๒. ศีลข้ันกลางสําหรับสามเณรและสามเณรี หรืออุบาสก อุบาสิกาเร่ิมจากศีล ๑๐ 
๓. ศีลข้ันสูงสําหรับพระภิกษุ ศีล ๒๒๗ และศีล ๓๑๑ สําหรับพระภิกษุณี  

                            จะเห็นไดวา  ศีลเปนมูลรากแหงกุศลกรรม การปฏิบัติในศีลเปนการตัดวัฏฏะข้ัน
หยาบ  แตลําพังปฏิบัติแตศีลเพียงอยางเดียวยังไมสามารถชวยใหพนทุกขได ตองฝกดานจิตใจ  
เพื่อใหเกิดปญญา   ดังนั้นศีลจึงเปนขอปฏิบัติเร่ิมตนของไตรสิกขา เม่ือผูปฏิบัติมีศีลท่ีบริบูรณ ยอม
สงผลใหเกิดสมาธิท่ีสมบูรณ เกิดจิตท่ีต้ังม่ัน ซ่ึงจะเปนรากฐานเพื่อกอใหเกิดปญญาในท่ีสุด    

๒) การฝกศึกษาดานจิตใจ เนื่องจากในการกระทําท้ังหลายลวนมีองคประกอบ
ดานจิตใจเขาไปเกี่ยวของ ดังนั้นการฝกจิตใจท่ีเรียกวาอธิจิตตสิกขาจึงมีความสําคัญยิ่ง อธิจิตตสิกขา
เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดอบรมจิตเพื่อใหเกิดคุณธรรมเชนสมาธิอยางสูง   

๓) สมาธิ คือ ความต้ังม่ันแหงจิต เปนภาวะท่ีจิตสงบนิ่งจับอยูท่ีอารมณอันเดียว  
ดังในอรรถกถาไดแยกสมาธิเปน ๓ ระดับดังนี้ 

๑. ขณิกสมาธิ สมาธิช่ัวขณะ เปนสมาธิข้ันตน ซ่ึงท่ัวไปอาจใชประโยนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุดต้ังตนในการเจริญวิปสสนาก็ได    

๒. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน เปนสมาธิข้ันระงับนิวรณ 
หรือ กอนท่ีจะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ 

๓. อัปปนาสามาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิท เปนสมาธิระดับสูงสุดซ่ึง
มีในฌาณท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญสมาธิ๑๐๘ 
                        การปฏิบัติในสมาธิก็เปนการปฏิบัติเพื่อตัดวัฏฏะข้ันกลาง คือตัดกิเลส ตัดกรรม ตัด
วิบาก ท่ีเปนข้ันบังเกิดข้ึนกลุมรุมใจเปนข้ันนิวรณ ๑๐๙ ผลจากการปฏิบัติท้ังศีลและสมาธิสามารถ
ขจัดกิเลสข้ันตนและข้ันกลางตามลําดับแลว จะสงผลใหสามารถขจัดกิเลสในข้ันละเอียดไดในท่ีสุด 

๔) การฝกศึกษาดานปญญา องคประกอบของชีวิตอีกดานหนึ่ง คือ ความรู ความ 
เขาใจ ความคิด ความเชื่อ ท่ีรวมเรียกวาปญญา ปญญาเปนความรูตัวท่ัวพรอมซ่ึงเปนสวนสําคัญตอ
ภาวะอาการทางจิต ดังนั้นอธิปญญาสิกขา คือ ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิดความรู
แจง รอบรูส่ิงท่ีเปนประโยชน รูตามความเปนจริง แบงปญญาตามลําดับข้ันไวดังนี้ 

                                                 
๑๐๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, 

หนา ๘๒๖. 
๑๐๙สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๐๘. 



๑๐๒ 
 

๑. ปญญาข้ันตนระดับความเขาใจท่ีถูกตอง ท่ีเรียกวาสัมมาทิฏฐิ 
๒. ปญญาข้ันสูง คือปญญาในข้ันวิปสสนา เปนความรูตามความเปนจริง คือ รูใน

กฏธรรมชาติหรือไตรลักษณนั่นเอง ดวยเหตุนี้ การพัฒนาปญญาทําใหคนพบทางสายกลาง เปนการ
ปฏิบัติเพื่อตัดวัฏฏะอยางละเอียดข้ึน คือเพื่อตัดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็ตัดกรรมเพราะอวิชชา 
ตัณหาอุปาทาน และตัดวิบากเพราะกรรมนั้น๑๑๐ เพราะปญญา คือ ญาณความหยั่งรูหรือวิชชา มี
หนาท่ีในการดับซ่ึงตัณหาและอุปทาน 
                        ท้ังศีล สมาธิและปญญามีความเกื้อกูลและสัมพันธกันอยางใกลชิด ศีลเปนจุดเร่ิมตน  
ผูปฏิบัติศีลยอมเกิดกุศลกรรม กุศลกรรมกอใหเกิดความสงบของจิตท่ีเรียกวาสมาธิ เม่ือจิตสงบยอม
เกิดความรูแจงในสัจจธรรม คือ รูตามความเปนจริงท่ีเรียกวาปญญา ถาขาดการศึกษาหรือขอปฏิบัติ
ขอใดไปเพียงขอเดียว  ยอมไมสามารถบรรลุจุดหมายในการดับทุกขไปได  ดังท่ีพระพุทธเจาทรง
แสดงความสัมพันธระหวาง ศีล สมาธิ และปญญาไวดังนี้ “ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิ
อันศีลอบรมแลว  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มี
อานิสงสใหญ  จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ  คือ กามาสวะ ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ”๑๑๑  ดังนั้น การปฏิบัติตามไตรสิกขาจึงเปนหัวใจสําคัญเพื่อการดับทุกข เพราะเม่ือ
ปฏิบัติในศีล ก็ดับทุกขอันเกิดจากภัยเวรตางๆไดทันที ปฏิบัติในสมาธิก็ดับทุกขอันเกิดจากนิวรณ  
อันเปนกิเลสที่กลุมกลัดจิตใจไดทันที ปฏิบัติในปญญา ก็ดับทุกขอันเกิดจากความยึดม่ันถือม่ัน  
เพราะปลอยวาง ดวยอํานาจของปญญาท่ีรูตามความเปนจริง อันเปนการดับทุกขอยางละเอียด๑๑๒                 
                          ผลการปฏิบัติจะสามารถตัดซ่ึงวัฏฏะ ๓ ซ่ึงเกิดกับขันธ ๕ได ตัดวิบากซ่ึงเปนกรรม
เกาท่ีไดทําไวในอดีต โดยมีกิเลสเปนเหตุ ถาไมไดมีการควบคุมจิตใจของมนุษย มนุษยยอมวนเวียน
อยูในบวงกิเลส กรรม วิบาก การปฏิบัติอยูในศีล สมาธิ ปญญา เพื่อฝกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ  
และปญญา โดยกระบวนการของไตรสิกขาจะเร่ิมตนดวยศีล ผูท่ีมีศีลท่ีบริบูรณจะสงผลตอการ
ปฏิบัติสมาธิ ทําใหการปฏิบัติสมาธิมีความกาวหนา และผูท่ีมีสมาธิท่ีบริบูรณจะกอใหเกิดปญญา   
ซ่ึงปญญาสงผลใหเกิดวิมุตตินิพพานในท่ีสุด กระบวนการดังกลาวเปนการตัดซ่ึงวัฏฏะต้ังแตในข้ัน
หยาบ(ศีล) ข้ันละเอียด(สมาธิ) และจนถึงข้ันวิมุตตินิพพาน(ปญญา)  อยางไรก็ตามในการปฏิบัติ
ไตรสิกขาเพื่อใหเกิด ศีล สมาธิ ปญญานั้นจําเปนตองอาศัยสติเพื่อคอยควบคุมกายและใจ  ใหปฏิบัติ
ไปตามศีล สมาธิ ปญญา อยางตอเนื่องและมีความกาวหนา  และการท่ีจะมีสติใหดํารงอยูไดนั้น

                                                 
๑๑๐เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๘. 
๑๑๑ที.ม. ๑๐/๑๑๑/๑๒๑. 
๑๑๒สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว. หนา ๙๓. 



๑๐๓ 
 

จําเปนตองมีท่ีต้ังแหงสติ หลักธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงสติ คือ สติปฏฐาน  ดังท่ีพระธรรมธีรราชมหา
มุนีไดกลาวไววา บุคคลผูประสงคจะฝกจิต ใหเกิดศีล สมาธิ  ปญญานั้น ตองอาศัยสติเปนหลักใหญ
และสําคัญท่ีสุด เพราะสติเปนผูคอยควบคุมกายกับใจ  หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา สติคอยควบคุมรูป
และนาม ใหดําเนินไปถูกทางท่ีเราตองการ ... ทางน้ันไดแก สติปฏฐาน๑๑๓ ดังนั้นไตรสิกขาจึง
เปรียบเสมือนบทนําของอริยมรรค โดยมีสติปฏฐานคอยควบคุมกายและใจ ใหปฏิบัติไปตามศีล 
สมาธิ และปญญา แสดงตารางเปรียบเทียบไดดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการปฏบัิติสตปิฏฐานเพื่อรูจักขันธเปรียบเทียบกับอริยสัจไตรสิกขาและผลลัพธ  
 

 
สติปฏฐาน ๔ 

 
ขันธ ๕หรือชวิีต 

อริยสัจ  
ผลลัพธ ปญหาทุกข วิธีการ (ไตรสิกขา) 

กายานุปสสนา รูจักรูปขันธ เห็นกายิกทุกข หลักศีล พฤ ติ ก ร ร มป ร ก ติ 
บรรเทา  กายิกทุกข 

เวทนานุปสสนา รูจักเวทนาขันธ เ ห็ น เ จ ต สิ ก
ทุกข 

หลักสมาธิ จิตใจสงบเยือกเย็น 
บรรเทาเจตสิกทุกข จิตตานุปสสนา รูจักวิญญาณขันธ 

ธัมมานุปสสนา รูจักสัญญาขันธ
และสังขารขันธ 

เห็นกิเลสทุกข หลักปญญา เขาใจโลกเขาใจชีวิต 
บรรเทากิเลสทุกข 

           ฉะนี้สติปฏฐานจึงเปนธรรมท่ีมีรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อการแกทุกขเฉพาะเจาะจงลงท่ีขันธ 
กลาว ไดวาสติปฏฐานเปนภาคปฏิบัติของอริยสัจซ่ึงสังเคราะหไวในไตรสิกขา เ ม่ือนํามา
เปรียบเทียบการปฏิบัติสติปฏฐานมีหลักธรรมในอริยสัจท่ีคอยเกื้อหนุนกันอยู ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของพระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปสสนา
ภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ในสติปฏฐานมีหลักในการภาวนา ๓ ประการ คือ อาตาป คือ ความ
เพียรเพื่อเผากิเลส ตรงกับ อธิจิตตสิกขา สัมปชาโน ความรูตัวท่ัวพรอมจนเห็นพระไตรลักษณ คือ 
เห็นความเกิดดับของรูปนาม  ซ่ึงตรงกับอธิปญญาสิกขา และ สติมา คือ การระลึกรูรูปนามปจจุบัน 
ท้ังในหมวดกาย  เวทนา  จิต  ธรรมจนเห็นอาการของรูปนามดังกลาว ตรงกับอธิสีลสิกขา เพราะ
กําหนดรูอินทรียสังวรศีลนั่นเอง   จากองคประกอบ ๓ ประการนั้น สรุปวา การเจริญสติปฏฐานคือ

                                                 
๑๑๓พระธรรมธีรราชมหามุนี, วิปสสนากรรมฐาน ภาค ๒ วาดวย มหาสติปฏฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๑-๒. 
 



๑๐๔ 
 

การปฏิบัติในหมวดไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ อธิปญญาสิกขา๑๑๔ ดังนั้นผูวิจัยจึง
เห็นวาสติปฏฐานเปนธรรมท่ีเหมาะใชในการปฏิบัติเพื่อการบรรเทาทุกข ซ่ึงรายละเอียดของสติปฏ
ฐานจะกลาวถึงตอไปในบทที่ ๓ เม่ือนํามาแสดงเปนภาพเพ่ือความเช่ือมโยงระหวางการฝกปฏิบัติ
ตามไตรสิกขา  และนําพามาสูเสนทางแหงอริยมรรค สรุปเปนภาพไดดังนี้         
              
 

                                                                  
 
 
  
                                               โลกิยวิมุตติ 
 
                                                              โลกุตตรวิมุตติ 
                           
 
                                                    
               
                  

ภาพ ๒.๑๕ แสดงการปฏิบัติไตรสิกขานาํไปสูเสนทางแหงอริยมรรค 

 ๒.๑๑ เปรียบเทียบขอดีขอเสียการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไปและในพระพุทธศาสนา 
               ๒ .๑๑ .๑  การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการบรรเทาทุกขโดยศาสตร ท่ัวไป

                                                 
๑๑๔พระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ), “ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาตามแนว

สติปฏฐาน ๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หนา ๗๕. 

อริยมรรค  

ปญญา

•สัมมาทิฎฐิ

•สัมมาสังกัปปะ

ศีล

•สัมมาวาจา

•สัมมากัมมันตะ

•สัมมาอาขีวะ

สมาธิ

•สัมมาวายามะ

•สัมมาสติ

•สัมมาสมาธิ

ไตรสิกขา

นิพพาน 

วิกขัมภนวิมุตติตทังควิมุตติ
สมุจเฉทวิมุตติ 

ปฏิปสสัทธิวิมุตติ 

นิสสรณวิมุตติ 

อริยผล 

สติปฏฐาน 



 
 

              ตารางที่ ๒.๕  แสดงการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการบรรเทาทุกขในศาสตรทั่วไป   

ทุกข แนวทางบรรเทาทุกข ขอด ี ขอเสีย 
ทุกขกาย จาก
สภ า ว ธ ร ร ม แ ล ะ
ความเจ็บปวย 

๑.หมั่นดูแลรักษารางกายเพื่อมีชีวิตยืนยาว 
๒. ใชหลัก ๕ อ.เปนแนวทางเพื่อไมใหเกิด
ความเจ็บปวยได 
๓ . เ ลือกบริษัท ที่ มีธรรมาภิบาล  เ ลือก 
เจานาย เพื่อนรวมงานและลูกคาที่ดี และ
พยามยามหลีกเลี่ยงความขัดแยงโดยการ
ปรองดอง ใหความรวมมือ 

๑.ชะลอความเสื่อมรางกายไดชั่วคราว 
๒.รางกายแข็งแรงจะเจ็บปวยนอยลง 
๓.ทําใหเกิดปญหาในการทํางานนอยที่สุด 
และการรวมมือกันทําใหเกิดการทํางานที่
พัฒนาและสรางสรร 

๑. ทั้งความเกิด แก เจ็บ ตาย เปนทุกขประจํา
สังขารที่ไมผูใดหลีกเลี่ยงได  ไมวาชาหรือเร็วก็
ตองประสบ เมื่อไมรูไมเขาใจ จึงเกิดความกลัว
วาจะตองแก จะตองตาย เกืแปนทุกข 
๒. บางครั้งเลือกไมได หรือบางครั้งก็ตองผจญ
กับปญหาซึ่งไมได เกิด ที่ ตัวเราเอง  แตจาก
ลูกนองหรือหัวหนาและสงผลกระทบตอเรา  

ทุกขใจ เลาใหผูอื่นฟง หรือหางานอดิเรกทํา 
การแกไขโดยจิตเวชศาสตร เชน ปรึกษา
นักจิตวิทยา การใขยาระงับ หรือศาสตรอื่น 

สะดวก เห็นผลไดเร็วในระยะสั้น  มีผลกระทบเชนจากการใชยา มีคาใชจายสูง 
กระทบตอคนรอบขางที่ตองรับฟงความทุกข 

ทุกขทั้งกายและใจ ๑.เบี่ยงเบนประเด็นจากทุกขชั่วคราว 
๒.พยายามแกไขสาเหตุจากปจจัยภายนอก 
๓.พยายามปรับดานสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ
และสังคม 

๑.ปฏิบัติไดงาย 
๒.แกไขไดจะเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม 
๓.การมองวาปญหาเกิดจากผูอื่นเห็นได
ชัดเจนกวาการมองยอนมาที่ตัวเอง 

๑.ทุกขกลับมาอีกอยางรวดเร็ว ทําใหเดี๋ยวสุข
เดี๋ยวทุกขสลับกันไป ตามปจจัยและสิ่งแวดลอม 
๒.ไมสามารถแกไขไดโดยเด็ดขาด เพราะมีตัว
แปรมากและยังอาจกอใหเกิดทุกขอื่นๆตามมา 
๓.บางครั้งการแกไขหรือควบคุมผูอื่นกระทําได
ยากกวาการมาแกไขหรือปรับปรุงตนเอง 

๑๐๕ 



๑๐๖ 
 
                             ๒.๑๑.๒ การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการบรรเทาทุกขในพระพุทธศาสนา 
             ตารางที่ ๒.๖ แสดงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการบรรเทาทุกขในพระพุทธศาสนา 

ทุกข แนวทางบรรเทาทุกข ขอด ี ขอเสีย 
ทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขทั้งกาย
และใจ 

ไตรสิกขา คือ ๑.อธิศีลสิกขาเพื่อฝกฝน
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สังคม 
๒.อธิจิตสิกขาอบรมจิตใจใหมีคุณธรรม  
๓.อธิปญญาสิกขา ใหเกิดความรูแจง 

ขอประพฤติปฏิบัติในการอยูรวม 
กันในสังคมอยางสงบสุข  เพื่อ
พัฒนาการดําเนินชีวิตดีงามโดย
เริ่มที่ตนเองและนําไปสูสังคม 

เปนนามธรรมซึ่งจับตองไดยาก เห็นผลไดชา 
ผูปฏิบัติตองมีความเพียร  อดทน   ความ
ตอเนื่อง และปฏิบัติถูกตอง ผลลัพธที่ไดจะ
เปนไปตามลําดับขั้นของการปฏิบัติ 

ทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขทั้งกาย
และใจ 

อ ริ ย สั จ แก ไ ขส า เ ห ตุป จ จั ย ภ า ย ใน
ประกอบดวย ปริญเญยยธรรม 
ปหาตัพพธรรม สัจฉิกาตัพพธรรมและ
ภาเวตัพพธรรม ทั้งสายเกิดทุกขและสาย
ดับ เพื่อการบรรเทาทุกข 

การศึกษาเรื่องทุกขทั้งสายเกิด
และดับจากปจจัยภายในที่ตัวเอง
เปนแนวทางที่ลัดตรงที่สุดกวา
การไปแกไขผู อื่นที่เราควบคุม
ไมได 

มีความลึกซึ้งและเขาใจไดยากเพราะผูปฏิบัติ
ตองมีทั้งปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวธ 

ทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขทั้งกาย
และใจ 

การแกไขโดยหลักธรรมสติปฏฐาน ๔ 
เฉพาะเจาะจงลงที่ขันธ ๕ซึ่งเปนรากเหงา
ของปญหาอันเกิดจากอวิชชา  ตัณหา 
อุปาทาน 

แกทุกขที่ตัวทุกขโดยตรง รูวา
ราก เหง าของปญหา เกิดจาก
อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ที่
เกิดลงที่ขันธ ๕ จึงแกที่ขันธ 

แนวปฏิบัติที่ใหละกิเลส ไมสอดคลองกับยุค
โลกาภิวัตนที่สงเสริมกิเลส โดยเนนการ
บริโภคนิยมโดยมุงดานวัตถุมากกวาจิตใจ  
อีกทั้งยังปฏิบัติไดยาก 



 
 
๒.๑๒ ผลท่ีไดรับจากการบรรเทาทุกข 
            หลักธรรมท่ีนํามาเพื่อการบรรเทาทุกขนั้น มีคุณคาและประโยชนยิ่ง ควรแกผูยังหลงติดอยู
ในสังสารวัฏนําไปศึกษาและประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ทําใหรับมือตอความบีบค้ันท่ีเกิดข้ึนรอบตัวอยางอดทน ปรับปรุงและแกไขสถานการณ
ท่ีประสบอยางมีสติ มองทุกส่ิงตามความเปนจริง ดํารงสภาพชีวิตท่ีดี นําชีวิตสูความสุขความเจริญ 

๒) ทําใหปฏิบัติตอทุกขอยางรูเทาทันสามารถแกไขปญหาไดตรงตามเหตุปจจัย หาสาเหตุ 
ท่ีเกิดทุกขและสามารถขจัดไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ทุกขจึงบรรเทาได ไมทุกขนานอีกตอไป 

๓) ทําใหทุกขถูกบรรเทาลง ความสุขจะเพิ่มข้ึนและเปนความสุขท่ีไมอิงกับกามสุข แต
เปนความสุขแบบนิรามิสสุข เปนความสุขภายใน กอใหเกิดดังนี้ 

(๑) สะอาดเพราะปราศจากกิเลสตางๆ ท่ีทําใหจิตใจเศราหมอง 
(๒) สวางเพราะปญญาทําใหมองเปนส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง มีความเขาใจสามารถ  

พิจารณาส่ิงท้ังหลายดวยความเปนธรรม 
(๓) สงบเพราะไมมีส่ิงทําใหกระทบกระเทือนใจหรือกระวนกระวายใจ รูสึกผอนคลาย   
(๔) เสรีเพราะมีความเปนอิสระ ไมยึดติด ไมมีส่ิงท่ีจะจํากัดความคิด ขวางกั้นทําใหเกิด 

ความติดขัด พรอมจะเปดกวาง มีความปรารถนาดีตอผูอ่ืน รับรูทุกขผูอ่ืนดวยกรุณา และมีใจมุทิตา
ในความสําเร็จของผูอ่ืน 

(๕) สมบูรณเพราะไมเกิดความรูสึกขาดแคลนหรือบกพรอง มีแตความรูสึกเปนอิสระ
เพราะมีปญญาท่ีรูเห็นตามความเปนจริง เกิดอุเบกขาความเปนกลาง สามารถรับมือกับทุกปญหา
ไดอยางเท่ียงธรรม๑๑๕      

๔) ทําใหสามารถดํารงอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข เขาใจสรรพส่ิงอยางท่ีมันเปน 
รูจักวิธีการปฏิบัติไดอยางถูกตองวาส่ิงเหลานี้คือทุกข จึงไมเขาไปยึดถือดวยตัณหาอุปาทาน แตให
คุณธรรมเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข  

๕) ทําใหดํารงชีวิตดวยความไมประมาทรูเทาทันกระบวนการเกิดและดับของชีวิต 
๖) ทําใหสามารถปลอยวางเม่ือเผชิญกับปญหาท่ีเกิดข้ึนได ไมยึดติดกับปญหา 

 
 
 

                                                 
๑๑๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,  อางแลว, 

หนา ๗๕. 

๑๐๗ 



๑๐๘ 
 

๒.๑๓  สรุปทุกขและการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา 
                         ทุกข คือ ภาวะท่ีขัดแยงตอความสุข หรือกีดกั้นความสุข แตเม่ือมองกลับกัน ความสุขเปน

เพียงความรูสึกซ่ึงเกิดเม่ือมีความบีบค้ันกดดันขัดแยงลดลง ทําใหเกิดความรูสึกสุข แตเม่ือเพิ่มข้ึน
ก็จะกลายเปนตองทนหรือท่ีเรียกวาทุกข ดังนั้น ในความเปนจริงไมมีความสุข มีแตทุกขมากหรือ
ทุกขนอย ถามีความรูสึกวาการถูกบีบค้ันขัดแยงมีนอย ถาสามารถทนไดอยางสบายๆจึงเรียก
ความรูสึกนั้นวาความสุขนั้นเอง ดังนั้นความสุข คือ ความทุกขนอยนั่นเอง  
           ทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงทุกขในรายละเอียดมากมายท้ังในพระไตรปฎก อรรถกถา 
ฎีกา  ฯลฯ  ทุกขท่ียกมาในวิทยานิพนธนี้เนนเฉพาะทุกขท่ีกลาวถึงในไตรลักษณ อริยสัจ ๔ และใน
ทุกขเวทนา ซ่ึงครอบคลุมทุกขท้ังปวงท้ังสําหรับส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต สวนในการบรรเทาทุกข
จะบรรเทาทุกขในแงของส่ิงมีชีวิต คือ มนุษย ไดยกตัวอยางวงจรปฏิจจสมุปบาทเพ่ือแสดงใหเห็น
เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดทุกข เพื่อใหเขาใจสาเหตุแหงทุกขเพื่อนําไปสูแนวทางการบรรเทาทุกขนั้นเอง   
           ทฤษฎีมนุษยนิยมของเอบราแฮม มาสโลวไดอธิบายถึงความตองการของมนุษย ซ่ึงเปนไป
เพื่อสนองกิเลส เม่ือไมไดตามความตองการหรือกิเลสจึงเกิดเปนทุกข ในงานวิจัยนี้นําทุกข ๑๐ ซ่ึง
เปนทุกขท่ีครอบคลุมชีวิตมนุษยท้ังหมดเปนแนวทางในการบรรเทา โดยจําแนกเปน ๓ ประเภท คือ 
ทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ วิธีการในการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไปมีหลากหลาย
แตกตางกันไป เชนถาเปนทุกขกายเชนเกิดจากไตรลักษณ ใหหม่ันบํารุงรักษารางกายใหแข็งแรง
เพื่อไมใหเจ็บปวย การเตรียมความพรอมของรางกายตอสภาพแวดลอมตาง ๆ  เกิดความเจ็บปวยก็
ตองพบแพทยเพื่อหาแนวทางในการรักษาท่ีถูกตอง ถาเปนทุกขใจจึงมุงเนนหาทางระบาย การหลบ
เล่ียงจากปญหาเปนการช่ัวคราว หางานอดิเรก หรือถาทุกขใจอยางรุนแรงควรปรึกษาจิตแพทย ถา
เปนทุกขท้ังกายและใจ เปนการมองทุกขเปนปญหาและอุปสรรค  ดังนั้นในการแกไขปญหาจึง
มุงเนนใหปญหาลดลงหรือบรรเทาลง โดยการมองปญหาท่ีเกิดข้ึนวาเกิดจากอะไร และวางแผนท่ี
จะปองกันไมใหเกิดปญหานั้นๆ หรือการปรับเปล่ียนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากแงลบใหเปนแงบวก ซ่ึง
แนวทางดังกลาวสามารถบรรเทาทุกขใหลดนอยลงได แตยังมิไดเปนการแกทุกขท่ีรากเหงาของ
ปญหา และสามารถใชไดกับบางคน และใชไมไดกับบางคน เพราะมนุษยมีพื้นเพจริตตัณหาตางกัน 
ทุกขจึงกลับมาอีก  วนเวียนไปในสังสารวัฏ  
           ในมุมมองพระพุทธศาสนา ทุกขเปนปญหาของชีวิตตามสภาวะหรือธรรมชาติของขันธหรือ
ของชีวิตนั่นเอง ท้ังตัวปญหาและสาเหตุของปญหามาจากขันธ ทุกขรวบยอดอยูท่ีขันธเกิดเปน
ทุกขเวทนา เปนทุกขท่ีเกิดจากอวิชชา ตัณหาและอุปาทานการยึดม่ันถือม่ันในขันธ ดังนั้นขันธของ
แตะคนจะมีความเหมือนและคลายแตกตางกันไปตามจากการปรุงของวัฏฏะ ๓ อันประกอบดวย
กิเลส กรรม วิบาก ท่ีเกิดข้ึนในวงจรปฏิจจสมุปบาท วิธีแกทุกขในพระพุทธศาสนาตามหลักอริยสัจ 



๑๐๙ 
 

๔ คือ การแกท่ีสาเหตุ อันเกิดจากกิเลส เพราะความไมรูจึงทําใหเกิดอุปาทานในขันธ ดังนั้นการแก
ท่ีสาเหตุ คือ แกท่ีความเขาใจผิดในขันธอันเปนกองทุกข โดยเรียนรูความจริงของขันธวาไมเท่ียง 
เปนทุกข มีความแปรปรวน ไมมีตัวตนท่ีแทจริง  เปนไปตามกฏไตรลักษณ เม่ือตระหนักถึงความ
จริงดังกลาว เม่ือเกิดตัณหาก็ไมโลดแลนตาม เกิดปญญา หรือ วิชชา สามารถละความยึดม่ันถือม่ัน
ในขันธลงได                   
           พระพุทธศาสนาไดสรุปแนวทางในการแกทุกขไวในอริยสัจ ๔ คือ การรูเร่ืองทุกขและการ
แกทุกข  วิธีในการปฏิบัติเพื่อแกทุกขของชีวิต คือ มรรคซ่ึงสังเคราะหโดยยอไวในไตรสิกขาซ่ึง
เปรียบเสมือนปฐมบทกอนเขาสูอริยมรรค เม่ือผูปฏิบัติตามไตรสิกขาไปเร่ือยๆอยางจริงจังจะเขาสู
เสนทางแหงอริยมรรค การปฏิบัติไตรสิกขาจําเปนตองมีสติเพื่อควบคุมกายและใจใหปฏิบัติตามศีล  
สมาธิ  ปญญา  สติท่ีควบคุมนั้นคือ สติปฏฐาน ในการศึกษาเกี่ยวกับสติปฏฐานเพ่ือศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับขันธหรือ ชีวิต เพื่อนํามาแกปญหาขันธหรือแกปญหาชีวิต แมวาสติปฏฐานเปนวิธีหนึ่งเพื่อ
การดับทุกขในพระพุทธศาสนา แตจัดวาเปนวิธีสําคัญเพราะแกทุกขท่ีตัวทุกขโดยตรง คือ แกท่ีขันธ   
ดังนั้นสติปฎฐานจึงเปนทางเดียวหรือเอกายนมรรค ท่ีเม่ือผูปฏิบัติแลวจะสามารถบรรเทาทุกขไดใน
เบ้ืองตนและดับทุกขในเบ้ืองปลาย ซ่ึงผูวิจัยเห็นควรในการศึกษาในเร่ืองสติปฏฐานอยางละเอียด
ลึกซ้ึงตอไปในบทท่ี ๓    
             สรุปแสดงภาพทุกขในขันธและกระแสธรรมในสติปฏฐาน ๔ เปรียบเทียบกบัขันธไดดังนี ้

ทุกขกาย

ทุกขใจ

ทุกขกาย
และใจ

ทุกข ขันธ ๕

รูป

สัญญา

ธรรม

วิญญาณ

สังขาร

อวิชชา

ตัณหา

อุปาทาน

กาย

เวทนา

จิต

เวทนา

สติปฏ
ฐาน ๔

ภาพ ๒.๑๖  แสดงสรุปภาพทุกขในขันธและกระแสธรรมในสตปิฏฐาน ๔ เปรียบเทียบกับขันธ 



 
 
 
 

บทที่ ๓ 
สติปฏฐาน ๔  ในคําสอนของพระพุทธศาสนา 

 
             สติปฏฐาน คือ ธรรมอันเปนท่ีต้ังของสติ เพื่อฝกสติโดยใหสติแนบแนนอยูในอารมณใด
อารมณหนึ่ง โดยการพิจารณาตามดูตามรูในกาย เวทนา จิต ธรรม แนวทางในปฏิบัติเพื่อใหเกิด
สมาธิและปญญาประกอบกัน ในการปฏิบัติทางสมาธิเปนการทําจิตใหสงบจากกิเลส เชน นิวรณให
หมดส้ินไป จิตเปนกุศล สงบ ไมถูกครอบงําดวยกิเลสตัณหา แลวจึงพิจารณาในขันธ ๕ เพื่อใหเกิด
ปญญารูเห็นตามความเปนจริงในธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาเพ่ือใหเกิดนิพพิทาความ
คลายกําหนัดความยึดม่ันถือม่ันลง ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดทุกข การศึกษาวิเคราะหหลักธรรมในสติปฏ
ฐานเปนการศึกษาวิธีในการปฏิบัติเพื่อใชสติใหไดประโยชนสูงสุด ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสติปฏฐานในพระพุทธศาสนา โดยจะศึกษาประเด็นหลัก ตามหัวขอตอไปนี้                  

๓.๑ ความเปนมาของสติปฏฐาน๔  
๓.๒ ความหมายของสติปฏฐาน  
๓.๓ ประเภทของสติปฏฐาน  
๓.๔ ความสําคัญของสติปฏฐาน  
๓.๕ การจัดประเภทของสติปฏฐานตามลักษณะบุคคลแตละประเภท 
๓.๖ แนวทางปฏิบัติของสติปฏฐาน   
๓.๗ วิธีการปฏิบัติสติปฏฐาน  
๓.๘ ธรรมท่ีสงเสริมในการปฏิบัติสติปฏฐาน 

              ๓. ๙ ธรรมท่ีขัดขวางในการปฏิบัติสติปฏฐาน 
              ๓.๑๐ ผลของการปฏิบัติสติปฏฐาน  
              ๓.๑๑ สรุปสติปฏฐานในพระพุทธศาสนา 
 

๓.๑ ความเปนมาของสติปฏฐาน  
           มหาสติปฏฐานสูตร  คือ พระสูตรวาดวยการเจริญสติปฏฐานเปนพระสูตรใหญ  ท่ี
พระพุทธเจาทรงเลือกท่ีจะแสดงใหแกชาวเมืองกุรุ ในอรรถกถา๑ไดแสดงรายละเอียดวาเนื่องจาก
                                                 

๑ม.มู.อ. ๑๗/๕๒๗-๕๒๘. 



๑๑๑ 
 
เมืองกุรุเปนท่ีสัปปายะ คือ มีฤดูท่ีเหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ ชาวเมืองมีความพรอมท้ังรางกาย
และจิตใจ  และเปนผูมีปญญาสามารถเขาใจหลักธรรมท่ีลึกซ้ึงได และท่ีสําคัญคือภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา และไมเวนถึงทาส กรรมกร และบริวารชนท้ังหลาย ยังมีความพากเพียรหม่ันเจริญ
สติปฏฐานกันทุกคน ผูใดปฏิบัติสติปฏฐานยอมไดรับการสรรเสริญจากชาวเมือง แตถาผูใดงดเวน
จากการปฏิบัติยอมถูกติเตียนจากชาวเมืองเชนกัน ดังนั้นชาวเมืองกุรุซ่ึงลวนปฏิบัติสติปฏฐานอยู
เดิมเปนผูมีปญญา จึงสามารถฟงและเขาใจในธรรมอันลึกซ้ึงเชนสติปฏฐานได ดังนี้พระพุทธเจาจึง
ทรงเห็นสมควร ท่ีทรงเทศนสติปฏฐานอยางละเอียดในมหาสติปฏฐานโปรดแกชาวเมืองกุรุ
ท้ังหลาย ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังท่ีจะกลาวตอไป    
 

๓.๒ ความหมายของสติปฏฐาน ๔ 
                ๓.๒.๑ ความหมายของสติ 
            กอนท่ีจะศึกษาความหมายของสติปฏฐาน ควรศึกษาใหเขาใจความหมายของสติกอน  
เนื่องจากสติปฏฐานก็เปนสติชนิดหนึ่ง การศึกษาใหเขาใจความหมายของสติจะทําใหเขาใจ
ความหมายของสติปฏฐานไดงายยิ่งข้ึน   
            สติ ตามความหมายของพจนานุกรมพุทธศาสน คือความระลึกได, นึกได, ความไมเผลอ, 
การคุมใจไวกับจิต หรือกุมจิตไวกับส่ิงท่ีเกี่ยวของ, จําการท่ีทําและคําท่ีพูดแลว แมนานได๒ 
            สติ หมายถึง สภาวธรรมของจิตอันต้ังม่ันเพื่อรําลึกถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพื่อบรรลุเปาหมายใน
กิจกรรมของชีวิตประจําวัน ตลอดจนภาระหนาท่ีการงาน    
           สติ มีหนาท่ีคอยควบคุมความนึกคิดและพฤติกรรมตางๆ ใหอยูในแนวทางท่ีตองการและ
ปองกัน ไมใหจิตคิดฟุงซานไปในทางท่ีผิด จึงจําเปนในการฝกสติ  เพื่อ 

๑) ควบคุมรักษาสภาพจิตใหอยูในภาวะท่ีตองการ ทําใหจิตเปนสมาธิไดงาย 
๒) สติทําใหเกิดความเปนตัวตนของตนเอง ทําใหผอนคลาย เปนสุขพรอมเผชิญหนากับ

ปญหา และรับมือกับปญหาไดดี 
๓) สติทําใหเกิดสมาธิ ชวยในเร่ืองการรับรู และกระแสความคิดใหกวางขวางไปได หรือ

กําหนดใหเปนไปตางๆ 
๔) สติเปนฐานในการเสริมสรางใหเกิดปญญาใหเจริญยิ่งข้ึนตอไป 

                                                 
๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังท่ี 

๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๓๙๕. 



๑๑๒ 
 

๕) สติชวยลดอํานาจของอุปทานตัณหาใหนอยลง เม่ือรวมกับสัมปชัญญะ จะทําให
พฤติกรรมเเปนไปดวยปญญา 

            รวมความวา สติ คือ ความระลึกได มีหนาท่ีระลึกรูตออารมณหรือส่ิงท่ีรับรูไดอยางถูกตอง
วาอารมณนั้นคืออะไร เปนคุณหรือโทษ เพื่อจะไดทําหนาท่ีและจัดการแกอารมณนั้นๆไดอยาง
ถูกตอง ในขอ ๔ และ ๕ เปนจุดหมายข้ันสูง  สามารถเขาถึงไดดวยการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ 
                ๓.๒.๒  ความหมายของสติปฏฐานในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
            สติปฏฐานมีปรากฏทั่วไปในคัมภีรพระพุทธศาสนา โดยความหมายตางๆดังตอไปนี้  

๑) ความหมายของสติปฏฐานในพระไตรปฏก   
                            ในสติปฏฐานวิภังคไดใหความหมายของคําวาสติท่ีใชในการระลึกรูท้ังกาย  
เวทนา จิต ธรรมไวดังนี้ 

              สติปฏฐาน ๔ คือ   
    ๑. ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆอยู พิจารณาเห็นกายใน
กายภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
    ๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก 
    ๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกเนืองๆ 
อยู พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ  อยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสเสียไดในโลก 
    ๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายนอกเนืองๆ อยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในและภายนอกเนืองๆอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัเสียไดในโลก๓       

                       จากพระสูตรขางตน  สติปฏฐาน หมายถึง การเพียรนําสติพิจารณาในกาย เวทนา  จิต 
และธรรม ดวยความเพียร อยางมีสัมปชัญญะ มีสติและความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก  

๒)  ความหมายของสติปฏฐานในชั้นอรรถกถา 
            ในอรรถกถา สติปฏฐานสูตร วาดวยการเจริญสติปฏฐานใหความหมายสรุปไดดังนี้                   

๑) สติปฏฐาน คือ ท่ีต้ังของสติ หมายถึง อารมณแหงสติ ความวา 
                                                 

๓อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๑/๒๕๔. 



๑๑๓ 
 
                            อารมณของสติ ทานเรียกวาสติปฏฐาน (เชน) ในคําท้ังหลายมีอาทิวา  กาย

เปนท่ีเขาไปตั้ง (ของสติ) ไมใชตัวสติ   สติเปนท่ีต้ังดวย เปนตัวสติดวย (ช่ือวาสติปฏ
ฐาน) ดังนี้บาง.๔ 

๒) สติปฏฐาน คือ สภาวะท่ีพึงต้ังไวดวยสติ โดยการละความยินดียินราย เม่ือต้ัง
สติกําหนดรูลงไปในกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนในรูปและนาม สติ
ดังกลาวเปนไปเพื่อกําจัดกิเลส ดังตัวอยางท่ียกมาในอรรถกถาดังกลาวท่ีพระพุทธเจาไมทรงยินดียิน
รายอยู ๓ ประการ ความวา 

สติปฏฐาน ๓ อยาง คือการท่ีพระศาสดาไมทรงดีพระทัยและเสียพระทัย 
ในเพราะสาวกท้ังหลายผูปฏิบัติในสติปฏฐาน ๓ อยาง ทานเรียกวา สติปฏฐาน๕  

                         สมเด็จพระญาณสังวรเม่ือคร้ังยังดํารงพระยศเปนพระสาสนโสภณ ไดทรงให
ทรรศนะถึงความหมายของความไมยินดียินรายวา แมไมไดมีแสดงไวโดยตรงวาอุเบกขาเปนผล
จากการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ แตเม่ือกําหนดสติอยางตอเนื่องในกาย เวทนา จิต ธรรม ปฏิบัติมา
ตามลําดับจะละความยินดียินรายได เม่ือละได จึงเขาไปเพงดูการละความยินดียินรายนั้นสงบอยู
ภายใน ดังนี้เปนอุเบกขา ก็เปนสติปฏฐาน ๔ สมบูรณ๖ ดังนี้การที่พระสาวกจะปฏิบัติ ๑ หรือไม
ปฏิบัติ ๑ หรือท้ังปฏิบัติและไมปฏิบัติสติปฏฐาน ๑ พระพุทธเจาทรงวางอุเบกขาไดจากท่ีทรง
ปฏิบัติสติปฏฐานนั่นเอง   

                      ๓.๒.๓  ความหมายสติปฏฐานทางวิชาการ 
             ความหมายของสติปฏฐานทางวิชาการไดสรุปรวบรวมไวดังนี้ 

๑) พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายสติปฏฐาน
ไววา สติปฏฐาน หมายถึง ช่ือธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงสติ  ๔  อยาง  คือ กาย เวทนา จิต ธรรม๗ 

๓) พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพทใหความหมายสติปฏฐาน ๔ วา
สติปฏฐาน ธรรมเปนท่ีต้ังแหงสติ, ขอปฏิบัติมีสติเปนประธาน, การตั้งสติกําหนดพิจารณาส่ิง

                                                 
๔ม.มู.อ. ๑๗/๕๔๓. 
๕ม.มู.อ. ๑๗/๕๔๓.  
๖สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน, พิมพคร้ังท่ี 

๓ ,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา๓๙. 
  ๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นานมี

บุคสพลับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๑๕. 



๑๑๔ 
 
ท้ังหลายใหรูเห็นเทาทันตามความเปนจริง, การมีสติกํากับดูส่ิงตางๆ และความเปนไปทั้งหลาย โดย
รูเทาทันตามสภาวะของมัน ไมถูกครอบงําดวยความยินดียินราย ท่ีทําใหมองเห็นเพี้ยนไปตาม
อํานาจกิเลสมี ๔ อยางคือ 

(๑) กายานุปสสนา สติปฏฐาน การต้ังสติกําหนดพิจารณากาย, การมีสติกํากับดู
รูเทาทันกายและเร่ืองทางกาย 

(๒) เวทนานุปสสนา สติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา, การมีสติกํากับ
ดูรูเทาทันเวทนา 

(๓) จิตตานุปสสนา สติปฏฐาน การต้ังสติกําหนดพิจารณาจิต, การมีสติกํากับดู
รูเทาทันจิตหรือสภาพและอาการของจิต 

(๔) ธัมมานุปสสนา สติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม, การมีสติกํากับดู
รูเทาทันธรรม;  เรียกส้ันๆ วา กาย เวทนา จิต ธรรม๘ 
            ๓.๒.๔ ความหมายของสติท่ีเปนสติปฏฐาน 
            สติปฏฐานก็คือสติชนิดหนึ่ง โดยสติปฏฐานเปนท่ีต้ังสติหรือท่ีต้ังแหงสติ หรือวาความ
ปรากฏแหงสติ๙ ดังในพุทธพจนท่ีกลาวถึงสติในความหมายของสติปฏฐานไวดังนี้ 

            คําวา เปนผูมีสติ ไดแกเปนผูมีสติโดยเหตุ ๔ อยาง คือ เม่ือเจริญกายานุปสส
นาสติปฏฐานในกาย ช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในเวทนา
ท้ังหลายช่ือวาเปนผูมีสติ เม่ือเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในจิต ช่ือวาเปนผูมีสติ
เม่ือเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานในธรรมท้ังหลายช่ือวาเปนผูมีสติ.๑๐  

              สติปฏฐาน คือ สติประเภทหนึ่งนั่นเอง  แตเปนสติท่ีเปนอนุปสสนาพี่เล้ียงของตัวเอง
สําหรับท่ีจะคอยดูคอยรูเห็นอาการทางกายและจิตใจของตนเองนั้นเอง๑๑ โดยพิจารณาตามดูอาการ
ทางกาย เวทนา จิต และธรรม โดยมีอารมณหรือเร่ืองท่ีใจยึดถือไวผูกพันใจ ซ่ึงอนุปสสนามี
ความหมายดังนี้ 

                                                 

  ๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, 
หนา ๓๙๕.  

๙สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๔, 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๓๕), หนา ๖. 

๑๐ขุ.ม. ๒๙/๑๔/๘. 
๑๑สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, อางแลว, หนา ๗.  



๑๑๕ 
 
               อนุปสสนา = อนุ + ทรฺศนา หมายถึง ปญญาเคร่ืองพิจารณา๑๒ 

ดังนั้นอนุปสสนา = อนุ + ปสสนา อนุ แปลวาเนือง ๆ ปสสนา แปลวาการรูเห็น เม่ือรวม
แลวเปนอนุปสสนา แปลวา การรูเห็นเนือง ๆ๑๓ 

อนุปสสนา คือ ตัวปญญาท่ีรูแจง รูป – นาม โดยการพิจารณาเห็นอยูเนือง ๆ ตามรูตามเห็น
ถึงความเปนของไมเท่ียง ตามรูตามเห็นโดยความเปนทุกข และตามรูตามเห็นโดยความไมเปน 
อัตตา(อนัตตา) หรืออาจจะกลาวไดวาอนุปสสนาก็ คือ ปญญาท่ีเกิจากการปฏิบัติวิปสสนานั่นเอง๑๔ 

สมเด็จพระญาณสังวร๑๕ ทรงอธิบายความหมายของอนุปสสนาไววา คือ การที่สติคอยตาม
ดู ตามรู ตามเห็นวากาย เวทนา จิต ธรรม ของตนขณะนั้นเปนอยางไร เพื่อเปนการควบคุมกายและ
จิต เชน ถากาย เวทนา จิต ธรรมนั้นชักนําไปทางอกุศล เม่ือตามดู ตามรู ตามเห็นอยูอกุศลนั้นจะ
สงบลง และหากชักนําไปทางกุศล กุศลจะดํารงอยูและเจริญกาวหนา สติจะคอยควบคุมกาย และจิต
ของตนใหเปนไปทางท่ีดีท่ีชอบ 

สรุปไดวา สติปฏฐานมีลักษณะเปนอนุปสสนา คือ การพิจารณาตามดู ตามรู ตามเห็น
เนืองๆในอาการของกายและจิต โดยพิจารณาท่ีอาการใน กาย เวทนา จิต ธรรม ดังนั้น สติปฏฐาน ก็
คือ สติชนิดหนึ่งท่ีไปพิจารณาอารมณอยูท่ีกาย เวทนา จิต และธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ปญญาหรือญาณเห็นตามความเปนจริงวาท่ีสําคัญม่ันหมายวา คือ ตัวเรา แทจริงเปนเพียงรูปและ
นาม ไมมีใครเปนเจาของท่ีแทจริง เพื่อละซ่ึงอัตตาความเปนตัวตน การศึกษาสติปฏฐานจากคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนาและท่ัวๆไป จะชวยใหเขาใจรากศัพทและการตีความไดอยางถูกตอง เกิดความ
เขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองยิ่งข้ึน    
 
 

                                                 
๑๒พระเจาบรมวงคเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต, 

พิมพคร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๔๘.   
๑๓อภิธรรมโชติกวิทยาลัย, วิปสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๘.   
๑๔นิวัฒน ชัยภาณุเกียรต์ิ, “ศึกษาอนุปสสนาในจูฬสัจจกสูตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๗), หนา ๕๒-
๕๓. 

๑๕สมเด็จพระญาณสังวร, กรรมฐานคร้ังท่ี ๑  ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต,  เม่ือ ๔
สิงหาคม ๒๕๒๓, (กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๒๓),  (อัดสําเนา),  หนา  ๓. 



๑๑๖ 
 
 

๓.๓ ประเภทของสติปฏฐาน ๔ 
              สติปฏฐาน ๔ คือ ธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงสติ ประกอบดวยกาย เวทนา จิต ธรรมซ่ึงคือ 
กระแสของธรรมภายในตัวเรา ดังปรากฎในสติปฏฐานสังยุตเม่ือคร้ังพระพุทธเจาตรัสแกพระภิกษุ  
ถึงสติปฏฐานมีอยู ๔ ประเภทความวา 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.๑๖ 

           จากพระสูตรสติปฏฐานแบงประเภทเปนกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อความสะดวกในการตั้งสติ
กําหนดพิจารณา  สมเด็จพระญาณสังวร๑๗ทรงอธิบายไววา สติปฎฐาน คือ การนําสติพิจารณาใน
กาย เวทนา จิต ธรรม ซ่ึงเปนกระแสธรรมหรือทางท่ีทุกคนมีอยูในตัวเอง กะแส คือ ความเปนไป  
หมายถึงความเปนไปของกาย ของเวทนา ของจิต และของธรรม หรือความเกิด ความดับ ท่ีมีอยู
ตลอดเวลา หรือกระแสของจิตใจ ที่ปรารถนาท่ีจะยึดอยูใน กาย เวทนา จิต และธรรม ประกอบดวย 

๑) กาย  คือรูปกายท่ีประกอบดวยธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม เปนมหาภูตรูปคือเปนรูปท่ี
เปนสวนใหญ   

๒) เวทนา คือ ความรูสึกเปนสุขเปนทุกข หรือเปนกลางๆ 
๓) จิต คือ ธรรมชาติท่ีมีความรู มีความคิด ท่ีอาศัยอยูในกายน้ี ซ่ึงทุกคนมีอยูและ

ยอมจะรูจิตใจของตนเองอยูเสมอ วาคิดอยางไร มีอาการอยางไร 
๔) ธรรม คือ สวนประกอบท่ีอยูกับจิต ถาเปนสวนท่ีไมดีเรียกวาอกุศลธรรม สวน

ดีเรียกวากุศลธรรม และสวนเปนกลางๆเรียกวาอัพยากตธรรม 
            ในการปฏิบัติสติปฏฐานจะใชสติเขามาพิจารณาอารมณภายในตัวเองเปนหลัก  สํารวจ
ตนเอง และระลึกรูตนเอง ดังนั้นกาย เวทนา จิต ธรรมจึงเปนส่ิงท่ีมีอยูในตัวเรา กาย คือ รูปกาย  
เวทนา คือ ความรูสึกท่ีเรามีอยู  จิต คือ อาการของจิตท่ีเราประสบอยู และธรรมท่ีเกิดข้ึนและต้ังอยู
ในจิตของเราทุกคน โดยแตละประเภทมีรายละอียดดังนี้ 
                                                 

๑๖สํ.ม. ๑๙/๖๘๐/๑๖๒. 
๑๗สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๑๒. 



๑๑๗ 
 

๓.๓.๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน  
กาย คือ รูปกายอันประกอบดวยธาตุท้ัง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ 
กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การกําหนดสติโดยมีฐานท่ีต้ังในการพิจารณาระลึกอยูท่ีกาย  

เพื่อใหรูเห็นเทาทันตามสภาวธรรมตามความเปนจริง เพื่อเปนการเจริญท้ังสติและกรรมฐาน การตั้ง
สติพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนืองๆ   

ในการพิจารณากายท่ีปรากฏในมหาสติปฏฐานสูตรมีจํานวน ๖ บรรพ และแบงการ
พิจารณากายเปนสวนยอยรวม ๑๔ ประการ ดังนี้ 

๑) อานาปานบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวย  ลมหายใจ เขาและออก ของกาย 
๒) อิริยาบถบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยอิริยาบถใหญของกายคือเดิน ยืน นั่ง  

นอน 
๓) สัมชัญญบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยความรูสึกตัวในอิริยาบถยอยของกายนี้ 
๔) ปฏิกูลมนสิการบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยกายนี้เปนของปฏิกูลมี ๓๒ ชนิด 
๕) ธาตุมนสิการบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยกายน้ีประกอบดวยธาตุ ๔ คือ ธาตุ

ดิน  ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ 
๖) นวสีวถิกาบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยกายนี้คือปาชา  มีวิธีในการกําหนดยอย

อีก ๙ วิธี อันประกอบดวย 
(๑) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวในท่ีตางๆเชนปาชา  อันตายมาแลว ๑ วัน  ๒  วัน  หรือ ๓   

วัน ท่ีข้ึนพองมีสีเขียวและน้ําเหลืองไหลออก 
(๒) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวอันสัตวท้ังหลายมีสุนัขเปนตนกัดกิน 
(๓) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวโทรมลงเปนรางกระดูก มีเนื้อเลือดและเสนเอ็นรัดรึงผูกพัน 
(๔) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวเหลือแตรางโครงกระดูกไมมีเนื้อเลือดยังเปอนมีเสนเอ็นรัด 
(๕) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวเหลือแตโครงกระดูก ไมมีเนื้อและเลือด แตมีเสนเอ็นรึงรัด 
(๖) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวมีกระดูกเกล่ือนอยู ปราศจากเสนเอ็น กระจายอยูในท่ีตางๆ 
(๗) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวเหลือแตทอนกระดูกท้ังหลาย มีสีขาวเหมือนสังข 
(๘) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวเหลือแตกองกระดูกท้ังหลาย กระจายอยูนานเกินกวาหนึ่งป 
(๙) ซากศพท่ีเขาท้ิงไวเปนกระดูกท้ังหลายผุเปอยเปนผงละเอียด 
ผูเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานตองเจริญสติอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันกับส่ิง

ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาในปจจุบัน  เพื่อจุดมุงหมายใหเกิดปญญา 
๓.๓.๒ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   
เวทนา คือ สุข  ทุกข   หรือภาวะเปนกลางๆไมทุกขไมสุข อันมีอยูท่ีกายและใจ    



๑๑๘ 
 
             ในคัมภีรวิสุทธิมรรค๑๘อธิบายความหมายของการไมมีทุกขไมมีสุข หรืออทุกขมสุขเวทนา  
วาการไมมีสุขเนื่องจากไมมีเหตุท่ีทําใหสุข สวนการไมมีทุกขเนื่องจากสาเหตุท่ีทําใหทุกขไมมี   
เปนอาการท่ีเปนกลางๆ มีความดับไปของสุขเวทนาและทุกขเวทนา ท่ีเรียกวาอุเบกขาเวทนา 

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การกําหนดสติโดยมีฐานท่ีต้ังในการพิจารณาระลึกอยูท่ี
เวทนา  เพื่อใหรู เห็นเทาทันตามสภาวธรรมตามความเปนจริง เพื่อเปนการเจริญท้ังสติและ
กรรมฐาน การตั้งสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูเนืองๆ   

เวทนานุปสสนาท่ีปรากฏในมหาสติปฏฐานสูตรมีจํานวน ๑ บรรพ ในการพิจารณาเวทนา
แบงไดเปน ๙ หมวดยอย ดังนี้ 

๑) สุขเวทนา คือ ความรูสึกเปนสุขทางกาย เชน ความเบาสบาย หรือความรูสึก
ทางใจ เชน ดีใจ  เบิกบาน ยินดี 

๒) ทุกขเวทนา คือ ความรูสึกเปนทุกขทางกาย เชน ความเจ็บ ปวด เหนื่อย หรือ
ความรูสึกทุกขทางใจ เชน เศราโศก วิตกกังวล กลัว ไมสบายใจ 

๓) อุเบกขาเวทนา คือ ความรูสึกไมสุขไมทุกข  มักจะปรากฏข้ึนหลังจากสุข
เวทนาหรือทุกขเวทนาหายไป ในอรรถกถาสติปฏฐานวิภังคไดใหคําอธิบายความหมายไวดังนี่ 

อทุกขมสุขเวทนานี้ ยอมปรากฏแกผูถือเอาโดยนัยวา อทุกขมสุขเวทนา  
เปนอาการปานกลาง ดวยสามารถแหงการปฏิเสธความยินดีและยินราย ในเพราะ
การปราศจากสุขและทุกขเวทนา๑๙  

 
ดังนั้นอทุกขมสุขเวทนา คือ ความรูสึกท่ีเปนกลาง ไมมีความสุขหรือทุกขเกิดข้ึน 
๔) อามิสสุขเวทนา (อามิส หมายถึง เวทนาท่ีเกี่ยวของกับการครองเรือน) คือ 

ความพอใจเกี่ยวกับกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันไดแก ส่ิงท่ีตนรักใครพอใจซ่ึง
อยูภายในและภายนอกรางกาย และโสมนัสเวทนาที่อาศัยอารมณท้ัง ๖ เม่ืออายตนะภายในกระทบ
กับภายนอก ท่ีเปนไปดวยตัณหาและอุปาทาน กําหนดรูอยูเสมอ   

๕) นิรามิสสุขเวทนา (นิรามิส หมายถึง เวทนาท่ีเกี่ยวของกับการออกพนจากความ
เพลิดเพลินในกาม) คือ ความสุขไมอิงกามคุณ  เปนความปติโสมนัสท่ีบังเกิดแกนักปฏิบัติผูอบรม
จิตจนกาวหนา เกิดความปลอดโปรงจากกามไดช่ัวขณะ เกิดปญญาหยั่งเห็นความเกิดและดับของ
สภาวธรรมปจจุบันท่ีปรากฏทางทวารท้ัง ๖ โดยตรง ปราศจากอารมณแหงตัณหาและอุปาทาน  

                                                 
๑๘วิสุทธิ. ๑/๒๙๖. 
๑๙อภิ.วิ.อ. ๗๘/๙๔. 



๑๑๙ 
 
ไดแกเนกขัมมะ คือ การสละอารมณตัณหาและอุปาทานออกจากจิตใจ ดวยการรูเทาทันความเปน
จริงของอารมณท้ัง ๖ วาไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน เกิดข้ึนแลวยอมดับไป   

๖) อามิสทุกขเวทนา คือ ความทุกขกายหรือทุกขใจจากความอยากเสพกามคุณอัน
เจือดวยกิเลสแลวไมไดเสพอยางใจนึก หรือหวนคิดถึงทุกขท่ีเคยประสบมากอน ไมประสบส่ิงท่ีรัก
ใครพอใจ จึงเปนอารมณของความรูสึกวาทุกขหรือโทมนัสเวทนา เปนทุกขจากกามคุณ ๕ ความ
เสียใจที่เกิดข้ึนจากความไมไดดังปรารถนาในอารมณท้ัง ๖ และยังคิดถึงอารมณในอดีตท่ีดับไป
แลว โทมนัสท่ีเปนทุกขอาศัยอารมณแหงตัณหาอุปาทานท้ัง ๖ นี้ เกิดจากการไมกําหนดรูชัด   

๗) นิรามิสทุกข แปลวา ทุกขไมอิงกามคุณ หมายถึง ความทุกขท่ีไมอาศัยเหยื่อลอ   
เปนความทุกขของผูปฏิบัติวิปสสนาท่ีไมกาวหนาในการปฏิบัติธรรมเทาท่ีควร หรือผูท่ีปฏิบัติธรรม
เปนเวลานานแลว แตยังไมบรรลุมรรคผลได เปนโทมนัสอาศัยวิปสสนา หมายถึง ทุกขใจท่ีเกิดจาก
ความอยากไดมรรคผล ทุกขประเภทนี้สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติธรรม  

๘) อามิสอุเบกขา คือ อุเบกขาท่ีอิงกามคุณ  หมายถึง ความรูสึกเปนกลางตอกาม
คุณ  เกิดเนื่องจากการไดเสพสุขจากวัตถุนั้นจนเกิดความชินชา มีความเปนกลางในลักษณะท่ีมี
ความโลภแอบแฝงอยู ใจมีลักษณะทึบ เพราะปญญาถูกปดกั้น ไมเห็นตามความเปนจริงวาเวทนา
นั้นเปนอนิจจัง ไมควรยึดม่ันถือม่ัน อามิสอุเบกขามักเกิดข้ึนพรอมกับโมหะ   

๙) นิรามิสอุเบกขา คือ อุเบกขาท่ีไมอิงกามคุณ หมายถึง ความรูสึกวางเฉย                 
                        ฉะนี้ ผูเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานตองเจริญสติอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณา
อาการที่เกิดกับเวทนาอยางใดอยางหนึ่งใน  ๙ ประเภทขางตน เพื่อจุดมุงหมายใหเกิดปญญา 

๓.๓.๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  
            จิต คือ จิตใจ สภาพของจิต ซ่ึงหมายถึงลักษณะท่ัวไปของจิตขณะหนึ่งๆ๒๐ ท่ีบางคราวมี
ราคะ โทสะ โมหะ บางคราวก็ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ   

จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การกําหนดสติมีฐานท่ีต้ังในการพิจารณาระลึกอยูท่ีจิต เพื่อรู
เห็นสภาวธรรมตามความเปนจริง เจริญท้ังสติและกรรมฐาน ต้ังสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ  
            จิต เม่ือกลาวตามสภาวลักษณะมีเพียง ๑ เทานั้น คือ เปนธรรมชาติท่ีรูอารมณ คือไดรับ
อารมณอยูเสมอ แตถาจําแนกจิตปรมัตถ ตามคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ๒๑ ออกเปนประเภทตาง ๆ 

                                                 
๒๐พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๕ , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๒๗. 
  ๒๑พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ , ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทท่ี ๑-๒-๖ , (กรุงเทพมหานคร  :

หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ,  ๒๕๕๓), หนา ๑๒-๑๔. 



๑๒๐ 
 
อยางยอจิตมี ๘๙ ดวง และจิตอยางพิสดาร มี ๑๒๑ ดวง ในการปฏิบัติจิตตานุปสสนาปรากฏในมหา
สติปฏฐานสูตร ๑ บรรพ และในอรรถกถาสติปฏฐานสูตรแบงจิตเปน ๑๖ ประเภท ดังนี้ 

๑) สราคจิตไดแกจิตสรคจิตดวยโลภมูลจิต โลภะไมใชจิตแตเปนเครื่องประกอบ  
หรือเคร่ืองผสมกับจิต ทําใหจิตเปนไปดวยความโลภอยากได จัดเปนโลภมูลจิต  

๒) วีตราคจิต  จิตปราศจากราคะ หรือปราศจากโลภมูลจิต ๘ ไดแกจิตท่ีเปนกุศล  
และอัพยากฤตฝายโลกียะ กลาวคือ กามาวจรกุศลจิต ๘ รูปาวจรกุศลจิต ๕ อรูปาวจรกุศลจิต ๔  
จัดเปนกุศลจิตฝายโลกียะ กามาวจรวิบากจิต ๘ รูปาวจรวิบากจิต ๕ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ จัดเปนอัพ
ยากฤตฝายโลกียะ   

๓) สโทสจิต จิตมีโทสะ คือ จิตประกอบดวยความโกรธ มีความโทมนัสเปนเหตุ  
จึงเปนเหตุทุกขใจเม่ือเกิดโทสมูลจิต   

๔) วีตโทสจิต จิตปราศจากโทสะ ไดแกจิตปราศจากโทสมูลจิต ๒ ดวงนั้นไดแก
กุศลจิตและอัพยากฤตจิตฝายโลกียะ 

๕) สโมหะจิต จิตมีโมหะ เปนจิตหลงงมงาย ไมสามารถจะรูสภาวะธรรมตาม
ความเปนจริงได เพราะโมหจิตเปนมูลเหตุประกอบดวยจิต 

๖) วีตโมหจิต จิตท่ีปราศจากโมหมูลจิต ๒ ดวงดังในขอ ๕ สโมหจิต ไดแกกุศล
จิตและอัพยากตจิตฝายโลกียะ 

๗) สังขิตตจิต จิตท่ีหดหู  คือ จิตท่ีมีถีนมิทธะเขาครอบงํา เปนจิตท่ีทอแทและงวง
ซึม ซบเซา นี้แสดงใหเห็นวา  ถีนมิทธะไมใชจิต แตเกิดข้ึนเพราะประกอบจิตเทานั้นเอง 

๘) วิกขิตตจิต จิตท่ีฟุงซาน คิดเล่ือนลอยไปตางๆนานา ไดแกจิตท่ีประกอบดวย
อุทธัจจะ 

๙) มหัคคตจิต คือ ความตั้งม่ันเปนหนึ่งของจิต เปนจิตท่ีกวางขวาง แสดงถึงความ
เปนใหญดวยเมตตาภาวนาสมาธิ เปนภาวะของจิตท่ีบรรลุถึงข้ันรูปฌาณและอรูปฌาณ   

๑๐)  อมหัคคตจิต จิตท่ีไมถึงความเปนใหญ หมายถึง จิตของบุคคลธรรมดา ซ่ึงอยู
ในกามภพ คือ จิตท่ีไมประกอบดวยณาน เปนรูปาวจร และอรูปาวจร ไดแกจิตท่ีมีกามเปนอารมณ  
เพราะจิตยังละกามไมได มีกามาวจรจิต ๕๔ ดวง ประกอบดวย กุศลจิต ๑๒ อเหตุกจิต ๑๘  
กามาวจรโสภณจิต ๒๔ 

๑๑) สอุตตรจิต จิตยิ่ง คือ จิตท่ีประกอบดวยความยิ่ง คือ ยิ่งดวยสมาธิ ปญญา
วิมุตติหลุดพนมีรูปเปนอารมณ ไดแกกามาวจรจิตแตมิใชกาม  ไดแกรูปฌาน ๔เปนอารมณฝายกุศล 

๑๒) อนุตตรจิต จิตไมยิ่ง คือ ไมมีจิตอ่ืนท่ียิ่งกวา มีอรูปเปนอารมณ หมายเอาอรูป
ฌาน ๔ เปนอารมณฝายกุศล หมายถึงจิตในรูปฌาณและอรูปฌาณไมมีโลกียจิตอันใดสูงกวา 



๑๒๑ 
 

๑๓) สมาหิตจิต จิตเปนสมาธิ ซ่ึงจิตท่ีต้ังม่ันดวยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ  
คือ จิตท่ีบรรลุอุปจาระและอัปปนา 

๑๔)  อสมาหิตจิต จิตไมเปนสมาธิ คือ จิตท่ีปราศจากสมาธิท้ังสองอยาง ไดแก 
อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธินั่นเอง 

๑๕) วิมุตตจิต จิตหลุดพน ไดแกจิตท่ีหลุดพนดวยตทังควิมุตติ กลาวคือ หลุดพน
ช่ัวขณะท่ีจิตยังอยูในสมาธิ และวิขัมภนวิมุตติ พนดวยการขมไวสะกดไว  จึงพนจากความฟุงซาน
ได ไดแกการขมไวดวยองคฌาน 

๑๖)  อวิมุตตจิต จิตท่ีไมหลุดพน คือ จิตท่ีปราศจากวิมุตติท้ังสอง แสดงใหเห็นวา
จิตยังไมหลุดพน ยังถูกคล่ืนกิเลสภายในจิตรบกวนอยูนั่นเอง   

ดังนั้น ผูเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานตองเจริญสติอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณา
อาการที่เกิดกับจิต ๑๖ ประเภทดังกลาวขางตน เพื่อจุดมุงหมายใหเกิดปญญา 

๓.๓.๔ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  
            ธรรม ส่ิงท่ีมีในใจ หมายถึงส่ิงท่ีปรากฏในใจหรืออารมณจําเพาะของจิตในขณะน้ันๆ๒๒ คือ 

(๑) ธรรมท่ีเปนกุศล คือ ธรรมท่ีเปนสวนดี หรือ ความดี 
(๒) ธรรมท่ีเปนอกุศล คือ ธรรมท่ีเปนสวนช่ัว หรือ ความช่ัว 
(๓) ธรรมท่ีเปนกลาง คือ ธรรมท่ีไมชัดแจงวาเปนกุศลหรืออกุศล เปนกลางๆ 

 ธรรม คือ ต้ังสติพิจารณาส่ิงท่ีมีอยูในจิต ท้ังท่ีเปนกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรืออัพยกฤฤต
ธรรมซ่ึงเปนธรรมท่ีเปนกลางๆท่ีเกิดข้ึนในจิต เปนการพิจารณาดูตัวยินดียินรายท่ีมีอยูในจิต หรือ
ความหลงใหลงมงายท่ีมีอยูในจิต 
           ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การกําหนดสติโดยมีฐานท่ีต้ังในการพิจารณาระลึกอยูท่ีธรรม 
เพื่อใหรูเห็นเทาทันตามสภาวธรรมตามความเปนจริง เพื่อเปนการเจริญท้ังสติและกรรมฐาน  การ
ต้ังสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยูเนืองๆ   
           ธัมมานุปสสนาท่ีปรากฏในมหาสติปฏฐานสูตรมีจํานวน ๕ บรรพ แบงไดดังนี้ 

๑) นิวรณบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยเคร่ืองกั้นจิตมิใหกระทําความดี หรือเกิด
ปญญา เห็นธรรม ๕ ประการ 

๒) ขันธบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยขันธอันเปนสวนท่ีจิตหลงเขาไปยึดม่ัน ถือม่ัน
ทําใหเกิดทุกข ๕ ประการ 

                                                 
๒๒พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๒๗. 



๑๒๒ 
 

๓) อายตนบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยเคร่ืองตอภายในและภายนอกอันเปนแหลง
ท่ีเกิดกิเลสสังโยชน เคร่ืองรอยรัดสัตวโลกใหติดอยูกับสังสารวัฏรวม ๑๒ ประการ 

๔) โพชฌงคบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยองคธรรมแหงการตรัสรู ๗ ประการ 
๕) สัจจบรรพ คือ ขอกําหนดวาดวยอริยสัจจ ความจริงอันประเสริฐวาดวยเรื่อง

ทุกขและการดับทุกข ๔ ประการ 
            ดังนั้น ผูเจริญธรรมานุปสสนาสติปฏฐานตองกําหนดสติอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณาอาการท่ี
เกิดกับธรรม ๕ ประเภทดังกลาวขางตน  เพื่อจุดมุงหมายใหเกิดปญญา 
           สติปฏฐานท้ัง ๔ ประเภท เม่ือแยกตามความระลึกก็เปนอยางเดียว  แตเม่ือแยกตามอารมณท่ี
ระลึกแลวจะเปน ๔ ประเภท ดังท่ีแสดงไวในอรรถกถาสติปฏฐาน วิภังคสุตตัตตภาชนีย ความวา 

ดวยประการฉะนี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสติปฏฐานไว ๑ 
เทานั้นดวยสามารถแหงการระลึก และดวยสามารถแหงการประชุมโดยความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน แตตรัสสติปฏฐานไว ๔ ดวยสามารถแหงอารมณ ดังนี้๒๓ 

            ดังนั้นไมวาจะปฏิบัติสติปฏฐานเร่ิมท่ีใดกอน  ท้ังหมดจะรวมเปนหนึ่ง แตมีอารมณ ๔ อัน
ประกอบดวยกาย เวทนา จิต ธรรม เพราะไมวาจะเร่ิมท่ีกาย ก็ตองเกิดมีเวทนาท่ีเนื่องมาจากกายท้ัง
สุข ทุกข และอทุกขมสุขเวทนา และเมื่อมีเวทนาเกิดข้ึนจิตจะเปนผูรับรูในเวทนานั้นทําใหจิตเกิด
โลภะ โทสะ หรือโมหะ และมีธรรมเปนรับรูเร่ืองราวของจิตวาเปนกุศล หรืออกุศล หรืออพยกฤต
ธรรม ทุกอยางเนื่องกันไปเอง ตามท่ีเปน หรือถาเร่ิมท่ีธรรมกอน ถาพิจารณาละเอียดข้ึนแลวจะ
พบวา ธรรมยอมเกิดจากการรับรูอาการหรือเร่ืองราวของจิตวา ขณะนี้จิตเปนโลภะ โทสะ หรือ
โมหะ และการท่ีจิตเปนโลภะ โทสะ หรือโมหะ  ก็เนื่องมาจากเวทนาเชนกัน เพราะเวทนาท่ีเปนสุข 
ทุกข หรือทุกขมสุขเวทนาเปนเหตุใหจิตเกิดเปนโลภะ โทสะ หรือโมหะ และในการเกิดเวทนายอม
มาจากกายน้ันเอง ซ่ึงสอดคลองกับท่ีปรากฏในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตรความวา “สติท้ัง ๔ นั้น
ทํากิจใหสําเร็จในอารมณท้ังหลาย  มีกายเปนตนจึงถึงพระนิพพานในภายหลัง  แตผูตองการพระ
นิพพานท้ังหลาย จําตองดําเนินไปตั้งแตตนมา เพราะฉะน้ัน สติท้ัง ๔ จึงเรียกวา หนทางเดียว”๒๔                     
            ๓.๓.๕ การเปรียบเทียบสติปฏฐานกับขันธ ๕ 
            การกําหนดรูธรรมท้ัง ๔ ประเภทในสติปฏฐานโดยสติพิจารณาในขันธ ๕ อันประกอบดวย 

๑) การกําหนดรูในกายโดยพิจารณาในรูปขันธ  
๒) การกําหนดรูในเวทนาโดยพิจารณาในเวทนาขันธ 

                                                 
๒๓ที.ม.อ. ๑๔/๒๗๔.     
๒๔ที.ม.อ.  ๑๐/๒๖๒. 



๑๒๓ 
 

๓) การกําหนดรูในจิตโดยพิจารณาในวิญญาณขันธ 
    ในพระอภิธรรม  ธรรมสังคณีปกรณ  ไดกลาวถึงลักษณะของจิตวา  ไวดังนี ้

               จิต  มีในสมัยนั้น เปนไฉน? 
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโน 
วิญญาณธาตุท่ีสมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ช่ือวา จิตมีในสมัยนั้น.๒๕ 

            ดังนั้นการกําหนดรูในจิต คือ การพิจารณาในวิญญาณขันธนั่นเอง 
๔) การกําหนดรูในธรรมโดยพิจารณาในสัญญาขันธและสังขารขันธ  ดังปรากฏ

ในสัมโมหวิโนทนี อรรถกถาพระอภิธรรมปกวิภังคใน อรรถกถาธัมมานุปสสนานิทเทส ความวา 
              พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสการกําหนดรูปขันธ ดวย กายานุปสสนา ตรัสการ
กําหนดเวทนาขันธ ดวย เวทนานุปสสนา และตรัสการกําหนดวิญญาณขันธ ดวย จิต
ตานุปสสนานั่นแหละ ดวยคํามีประมาณเทานี้ เพราะฉะน้ัน บัดนี้ เพื่อจะตรัสการ
กําหนดสัญญาขันธและสังขารขันธ โดยถือเอาหัวขอแหงสัมปยุตตธรรม แสดงธัม
มานุปสสนา จึงตรัสวา กถฺจ ภิกฺขุ เปนอาทิ๒๖ 

            เม่ือเปนดังนี้เปรียบเทียบการปฏิบัติสติปฏฐานโดยพิจารณากระแสธรรมท้ัง ๔ คือ กาย 
เวทนา จิต ธรรม โดยกําหนดรูในขันธ ๕ ซ่ึงประกอบดวย รูปและนามอันประกอบดวยเวทนา  
สัญญา สังขาร และวิญญาณ จึงรวมเรียกวาขันธ ๕  อยางไรก็ตามการเกิดในวงจรของขันธ ๕ เกิด
รวดเร็วมากจนยากท่ีจะแยกไดวานี้คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ ดังนั้นจึงแบงเปน
เพียงรูปและนาม  เชนเดียวกับในสติปฏฐานการจําแนกวาเปนกาย เวทนา จิต ธรรม สําหรับผูปฏิบัติ
ใหมจําแนกออกไปไดยากวาในขณะท่ีปฏิบัติกายานุปสสนาอยูนั้นไดเกิดเวทนา จิตและธรรม
เนื่องกันไปเพราะอยูในกระบวนการเดียวกัน จึงพิจารณาเห็นแตเฉพาะในกาย แตเม่ือมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง  มีความกาวหนา  มีความละเอียดข้ึนแลวจะเห็นการเกิดดับครบท้ังในกาย เวทนา จิต  
ธรรม ได เพราะเม่ือเห็นไดประเภทใดประเภทหนึ่งแลว จะสามารถเห็นประเภทอ่ืนไดเพราะมี
ลักษณะเดียวกัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชไดตรัสไววา ในการปฏิบัติตองรูกาย รู
เวทนา รูจิตประกอบกันไป ดวยต้ังไวเปนขอปฏิบัติขอหนึ่งใหเกิดความสงบต้ังม่ัน เชน จะยกอานา
ปานสติเปนขอต้ังก็ต้ังเอาไว การจะทําอานาปานสติใหกาวหนาไปได ก็ตองรูถึงเวทนา รูถึงจิต จึง

                                                 
๒๕อภิ.สงฺ. ๓๔/๒๑/๒๙. 
๒๖อภิ.วิ.อ. ๗๘/๙๙. 



๑๒๔ 
 
ตองคอยกําหนดเวทนา กําหนดจิตท่ีเขามาพัวพัน ทําใหจิตสงบต้ังม่ันแนวแนอยูในอารมณท่ีต้ังอัน
นั้น๒๗ ดังนี้เพื่อความกาวหนาผูปฏิบัติจึงควรพิจารณาท้ัง กาย เวทนา จิต ธรรม ประกอบกันไป 
           สรุปวาในสติปฏฐานท้ัง ๔ ประเภทนั้น คือ การนําสติกําหนดรูในกาย เวทนา จิต ธรรม  โดย
พิจารณากายและจิต ซ่ึงก็คือรูปและนามในตัวเรา หรือท่ีเรียกวาขันธ ๕ นั้นเอง โดยอารมณของสติ
ปฏฐานท่ีกาย คือ การพิจารณารูปในขันธ ๕ เวทนา คือ การพิจารณาเวทนาขันธ  จิต คือ การ
พิจารณาวิญญาณขันธ และธรรม คือ การพิจารณาสัญญาขันธและสังขารขันธ เม่ือผูปฏิบัติมี
ความกาวหนาจะพิจารณาเห็นท้ัง ๔ อารมณ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม สรุปตารางได ดังนี้ 

ตาราง ๓.๑ แสดงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติสติปฏฐานโดยเปรียบเทียบกับการพิจารณาในขันธ 
 

ประเภท วิธีการ รายละเอียด พิจารณาขันธ๕ 

๑.กาย ต้ังสติกําหนดรูในกาย สัมปชัญญะในการรูตัว
ทั่วพรอมในอิริยาบถทั้ง๔ คือเดิน ยืน น่ัง นอน 

พิจารณากายในสวนที่เปนธาตุ ดิน นํ้า ลม 
ไฟ 

รูปขันธ เปนการ
กําหนดรูป 

๒ .
เวทนา 

ต้ังสติกําหนดรูในเวทนา ๓ คือ ความรูสึกสุข 
ทุกข หรือเปนกลางๆ  ทั้งมีและไมมีกิเลส 

พิจารณาเวทนาที่ เ กิดจากการผัสสะเมื่อ
อายตนะภายในกระทบกับภายนอก 

เวทนาขันธ เปน
การกําหนดนาม 

๓.จิต ต้ังสติกําหนดรูในจิต จิตมีหรือไมมีราคะ 
โทสะ  โมหะ 

พิจารณาอาการของจิตสรุปไดดังน้ี 
๑. จิตมีราคะ หรือจิตไมมีราคะ 
๒. จิตที่มีโทสะและไมมีโทสะ 
๓. จิตที่มีโมหะหรือไมมีโมหะ 
๔. จิตที่ฟุงซานหรือหดหู 
๕. จิตถึงความใหญดวยเมตตา ภาวนา  สมาธิ  

จติที่ไมถึงความใหญ   
๖. จิตยิ่งดวยสมาธิปญญาหลุดพนหรือไมยิ่ง   
๗. จิตที่มีหรือไมมีสมาธิ 
๘. จิตที่หลุดพนหรือไมหลุดพน 

วิญญาณขันธ 
( จิ ต ) เ ป น ก า ร
กําหนดนาม 

๔ .
ธรรม 

ต้ังสติกําหนดรูในธรรมทั้งหลายที่เกิดในจิต  
๑. นิวรณ ๕ กิเลสเครื่องก้ันจิตใหกลุมรุมจิต 
๒. กําหนดดูขันธ ๕ ความเกิดดับของขันธ ๕ 
๓. กําหนดดูอายตนะ ๖ ทั้งภายนอกภายใน 
๔. โพชฌงค ๗และ ๕ อริยสัจ ๔ 

พิจารณาธรรมที่เปนกุศลหรืออกุศลหรืออัพ
ยากฤตธรรม 

สัญญาขันธ และ   
สังขารขันธ เปน
การกําหนดทั้งรูป
และนาม 

                                                 
๒๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน

, พิมพคร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.), หนา ๕๑. 



๑๒๕ 
 
๓.๔ ความสําคัญของสติปฏฐาน ๔ 
            สติปฏฐานเปนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเอกายนมรรค หรือ
ทางเอกเพ่ือความส้ินทุกข อีกท้ังยังเปนสวนหน่ึงในองคธรรมสําคัญหลายองคธรรม ท่ีเปนไปเพื่อ
บรรลุเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน ดังมีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ ดังนี้ 
               ๓.๔.๑ สติปฎฐานเปนเอกยมรรคเพื่อเปาหมาย ๗ ขอ 
           สติปฎฐาน คือ เอกายนมรรค คือ ทางเดียว แตมีเปาหมาย ๗ ประการ คือ การกําจัดทุกข     
โสกะ ปริเทวะ โทมนัส เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว   เพื่อบรรลุญายธรรม  เพื่อการหลุดพนจาก
ความทุกขท้ังปวง(นิพพาน) ดังท่ีไดแสดงไวในสติปฏฐานสังยุต ความวา 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว
ท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและ
โทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔๒๘ 

ทางสายเดียว หมายถึง ผูท่ีตองการไปเพื่อไปใหถึงท่ีสุดแหงทุกขหรือนิพพานนั้น   ตองเดิน
ตามเสนทางแหงมรรค มรรคนี้จะเร่ิมตนท่ีสติปฏฐานกอน ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายท่ีได
อุบัติข้ึนท่ีทรงบรรลุความบริสุทธ์ิดวยก็ไดทรงดําเนินดวยเสนทางนี้เชนกัน ดังท่ีกลาวไวในสติปฏ
ฐานสังยุต มัคคสูตร เร่ืองวาดวยทางเปนท่ีไปอันเอก ความวา 

พระผู มีพระภาคผูทรง เห็นความส้ินชาติ  และท่ี สุดแหงชาติ  ทรง
อนุเคราะห เพื่อประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบทางเปนท่ีไปอันเอก (สติปฏฐาน) ใน
กาลกอนชนท้ังหลาย  ขามโอฆะไดแลวดวยทางนี้ (ในอนาคต) จักขามดวยหนทางนี้ 
(ในบัดนี้) ก็ขามอยูดวยหนทางนี้.๒๙ 
          สรุปแสดงภาพของเปาหมายของสตปิฏฐานท้ัง ๗ ขอโดยเปาหมายสูงสุดคือนิพพาน 

 
ภาพ ๓.๑ แสดงสตปิฏฐานเปนเอกายนมรรคเพื่อเปาหมาย ๗ ขอ 

                                                 
๒๘สํ.ม. ๑๙/๖๗๙/๑๖๒. 
๒๙สํ.ม. ๑๙/๘๒๔/๒๐๔. 

กําจัดความทุกขทัง ๔

- ความโศก  (โศกะ)

- ความครํ่าครวญ  (ปริเทวะ)

- ความทุกข 

- ความเสียใจ (โทมนัส)

คุณวิเศษ ๓ ประการ

- ความบริสุทธ์ิแหงจิต

- บรรลุญายธรรม

- บรรลุนิพพาน ดับ กิเลสท้ังปวงได

ท่ีสุดแหงทุกข(นิพพาน)



๑๒๖ 
 
               ๓.๔.๒  การนําสติปฏฐาน ๔ เปนแนวในการปฏิบัติกรรมฐาน  เร่ิมจากโลกิยมรรคและ
เปนบาทฐานเพื่อเขาสูโลกุตตรมรรค 
                      กรรมฐาน แปลวา ท่ีต้ังของการงาน หมายความวา เปนท่ีต้ังของการงานทางจิตใจ  
โดยปกติจิตของมนุษยยอมโลดแลนคิดไปตาง ๆ นานา กอใหเกิดราคะ โลภะ โทสะ หรือโมหะบาง  
ทําใหจิตไมสงบ  ไมต้ังม่ันและไมเกิดปญญา ทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงกรรมฐาน คือ ท่ีต้ังของ
การงานทางใจไว ๒ อยาง คือ สมถกรรมฐาน แปลวาท่ีต้ังของการงานทางใจ ซ่ึงจะทําใจใหเปน
สมถะ คือ เพื่อใหเกิดความสงบของจิต และ วิปสสนากรรมฐาน แปลวาท่ีต้ังของการงานทางใจ  อัน
จะทําใจใหเกิดเปนวิปสสนา คือ ความรูแจงเห็นจริง  เพื่อใหเกิดปญญา ในการปฏิบัติกรรมฐาน
สามารถยึดแนวทางของสติปฏฐานได โดยเบ้ืองตน ผูปฏิบัติเจริญสติอยางถูกตองสมํ่าเสมอจะเขาถึง
เสนทางแหงโลกิยมรรคได และเม่ือปฏิบัติอยางตอเนื่อง ก็จะเปนบาทฐานใหเขาสูเสนทางแหง 
โลกุตตรมรรค ดังอธิบายในอรรถกถา สติปฏฐานสูตร เร่ือง เทวดาตกนรก ดังนี้  
                        อริยมรรคมีองค ๘ นั้น ทานเรียกวา ญายะ ในคําวา ญายสฺส อธิคมาย เพื่อ

บรรลุ. อธิบายวา เพื่อถึงอริยมรรคน้ัน เพราะวามรรค สติปฏฐานอันเปนโลกิยะใน
สวนเบ้ืองตนนี้อันบุคคลเจริญแลว ยอมเปนไปเพื่อบรรลุโลกุตตรมรรค. ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาญายสฺสอธิคมาย๓๐  

             ดังนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานโดยยึดแนวทางของสติปฏฐาน เพียงแคการปฏิบัติ
ในเบ้ืองตนถาผูปฏิบัติดําเนินมาอยางถูกทาง ก็สามารถบรรเทาความทุกขได คือ เขาสูโลกิยมรรค  
และเปนบาทฐานใหเขาสูเสนทางแหงโลกตุตรมรรค เพื่อบรรลุนิพพานไดในท่ีสุด พระพุทธเจา
ทรงแสดงผลของการเจริญสติปฏฐานวาทําใหบรรลุอนาคามีหรือบรรลุอรหัตตผล ทําใหผูปฏิบัติ
เกิดความศรัทธาและมุงม่ันปฏิบัติสติปฏฐาน เพราะเปนแนวทางเพื่อเกิดความหลุดพนอยางแทจริง

 

ภาพ ๓.๒ แสดงลําดับขั้นในการปฏิบัติกรรมฐาน 
                                                 

๓๐ม.มู.อ. ๑๗/๕๔๐.     

โลกิยมรรค

สมถกรรมฐาน

- ตทังควิมุตติ

- วิกขัมภนวิมุตติ 

โลกุตตรมรรค

วิปสสนากรรมฐาน

- สมุทเฉทวิมุตติ

- ปฏิปสสัทธิวิมุตติ

- นิสฺสรณวิมุตติ 

นิพพาน



๑๒๗ 
 
              ๓.๔.๓  สติปฏฐาน เปนขอธรรมในมรรคขอท่ี ๗  คือ สัมมาสติและเปนขอธรรมแรกใน
โพชฌงค  คือ สติสัมโพชฌงค  และเปนองคธรรมขอแรกในโพธิปกขิยธรรม ๓๗   
                         ดังพุทธพจนท่ีแสดงใน สติปฏฐานวิภังค วาสติปฏฐานเปนธรรมขอหนึ่งใน
อริยมรรคและโพชฌงค   ซ่ึงท้ัง  ๒  ลวนเปนองคธรรมสําคัญในการหลุดพนจากทุกข  ใน
พระพุทธศาสนา  ความวา 

... พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู ในสมัยใด สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก 
สติ กิริยาท่ีระลึก ความทรงจํา ความไมเล่ือนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ 
สัมมาสติ  สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อัน
ใดนี้เรียกวาสติปฏฐาน ธรรมท้ังหลายท่ีเหลือเรียกวา ธรรมท่ีมปยุตดวยสติปฏฐาน๓๑ 

                สัมมาสติทางพระพุทธศาสนา คือ สภาวธรรมของจิตอันต้ังม่ัน  ในการรําลึกถึงส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง เพื่อความสงบระงับจากอกุศลท้ังหลาย อันประกอบดวยกิเลสกามและวัตถุกาม เปนไปเพ่ือ
ความปลอยวางความยึดม่ันถือม่ันตอสังขารท้ังหลาย เพื่อดับทุกข เพื่อบรรลุอริยมรรค และเพื่อ
กระทําพระนิพพานใหแจง ในสติปฏฐานวิภังคอธิบายความในเร่ืองสติ ความระลึกรูในสติปฏฐาน  
ก็คือ สัมมาสตินั่นเอง ดังคําอธิบายในหมวดกายานุปสสนานิเทสและหมวดอ่ืน ๆ ความวา  

             ... บทวา มีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน 
             สติ ความตามระลึก ฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกวา สติ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว 
เขาไปถึงแลวดวยดี  เขามาถึงแลว  เขามาถึงแลวดวยดี  เขาถึงแลวเขาถึงแลวดวยดี   
ประกอบแลวดวยสตินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ๓๒     

จากพระสูตรขางตน สัมมาสติ คือ การระลึกในสติปฏฐานนั่นเอง ในสวนของความหมาย
ของผูเขาไปถึงแลว...เขาถึงแลวเขาถึงแลวดวยดี  ในอรรถกถาสติปฐานวิภังค๓๓ ไดอธิบายวาคําท้ัง
ปวงเปนไวพจนของกันและกัน แตเม่ือนํามาเช่ือมกัน เพื่อใหมีความหมายวา ก็ช่ือวา ผูประกอบแลว  
เพราะสามารถกระทําใหมาก หมายถึง ภิกษุท่ีเขาไปถึงแลวดวยความเพียร  
               ดังนั้นสัมมาสติ คือ สติอยางท่ีใชในสติปฏฐานหรือสติอยางท่ีใชตามวิธีการปฏิบัติของสติ
ปฏฐาน หลักธรรมในสติปฏฐาน ๔ เปนการใชสติเพื่อเปนเครื่องระลึกในการพิจารณาดูในกาย 
เวทนา จิต ธรรม ดังนั้นสติปฏฐานจึงเปนการขยายความสัมมาสติ                

                                                 
๓๑อภิ.วิ. ๓๕/๔๕๙/๒๗๑. 
๓๒อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๙/๒๕๗. 
๓๓อภิ.วิ.อ. ๗๘/๘๗. 
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๑๒๙ 
 

องคธรรมนี้เร่ิมตนดวยสติปฏฐาน ๔ และยังมีสติปฏฐาน ๔ ซํ้าในแตละองคธรรม
อ่ืน ซ่ึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช๓๘ ไดทรงอธิบายไววา  ซ่ึงธรรมแตละหมวดนี้แม
จะมีขอธรรมท่ีซํ้ากันบาง แตก็มีความลุมลึก ความละเอียดออน เพิ่มข้ึนไปเปนลําดับ   
                       สรุปความวาสติปฏฐานเปนองคธรรมท่ีสําคัญ เพราะมีอยูในองคธรรมท่ีสําคัญ 
ท้ังหลายซ่ึงลวนเปนองคธรรมแหงการตรัสรู เชน องคธรรมแรกในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ เปนขอ
ธรรมท่ี ๗ ในอริยมรรค และขอแรกในโพชฌงค ๗   
            ๓.๔.๔. สติปฏฐานเปนเหตุในหนึ่งปจจัยของวิชชาและวิมุตติ 
                ดังพุทธพจนในอวิชชาสูตร ท่ีแสดงไววาสติปฏฐานเปนธรรมขอหนึ่งท่ีชวยใหเกิดปญญา
และความหลุดพน คือ เกิดวิชชาหรือปญญา  เกิดวิมุตติหรือความหลุดพนจากความทุกข  ความวา 

...ดวยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษท่ีบริบูรณ  ยอมยังการฟงสัทธรรมให
บริบูรณ การฟงสัทธรรมท่ีบริบูรณ ยอมยังศรัทธาใหบริบูรณ ศรัทธาท่ีบริบูรณ ยอม
ยังการทําไวในใจโดยแยบคายใหบริบูรณ การทําไวในใจโดยแยบคายท่ีบริบูรณ 
ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณ ยอมยังการสํารวม
อินทรียใหบริบูรณ การสํารวมอินทรียท่ีบริบูรณ ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ สุจริต 
๓ ท่ีบริบูรณ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ  สติปฏฐาน ๔ ท่ีบริบูรณ ยอมยัง
โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ท่ีบริบูรณ  ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ 
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฯ๓๙ 

ในลําดับข้ันการปฏิบัติเพื่อใหเกิดวิชชาและวิมุตตินั้น สติปฏฐานเปนองคธรรมท่ีมีความ 
สําคัญในการปฏิบัติ ลําดับข้ันในการปฏิบัติใหถึงพรอมดวยวิชชาและวิมุตติแสดงภาพไดดังนี้ 

 
                  ภาพ ๓.๔ แสดงปจจัยแหงความสมบูรณของวิชชาและวิมุตติในอวิชชาสูตร 
                                                 

๓๘สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 
พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพ
ร้ินท จํากัด(มหาชน), ๒๕๕๓), หนา ๔๑๖. 

๓๙องฺ.ทสก. ๒๔/๖๑/๑๑๙. 

คบสัปบุรุษ ฟงสัทธรรม ศรัทธา โยนิโสมนสิการ สติสัมปชัญญะ

สํารวมอินทรียสุจริต ๓สติปฏฐาน ๔โพชฌงค ๗วิชชาและวิมุตติ



๑๓๐ 
 
              ดวยเหตุผลดังกลาวพระพุทธเจาจึงทรงใหความสําคัญกับสติปฏฐานมาก ดังท่ีไดตรัสไววา
เปนทางเอก เพื่อบรรลุเปาหมาย ๗ อยางท่ีกําจัดทุกข โสกะ ปริเทวะโทมนัส เพื่อความบริสุทธ์ิของ
เหลาสัตว   เพื่อบรรลุญายธรรม  เพื่อการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง(นิพพาน) ผูปฏิบัติใน
เบ้ืองตนสามารถบรรเทาทุกขไดจัดเปนโลกิยะมรรค และเปนบาทฐานใหผูปฏิบัติเขาสูโลกุต
ตรมรรค เกิดเปนวิชชาและวิมุตติ สามารถดับทุกขไดส้ินเชิง (นิพพาน) นอกจากนั้นสติปฏฐานยัง
เปนองคธรรมขอแรกในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ขอธรรม ขอ ๗ในอริยมรรคและขอธรรมแรกใน
โพชฌงค ๗  ดวยประการฉะนี้พุทธบริษัทท้ังหลายจึงควรศึกษาสติปฏฐานใหเขาใจ และนําไป
ประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอใหยิ่งข้ึนไป ผลจากการปฏิบัติทําใหบรรเทาทุกขในเบ้ิองตนและดับ
ทุกขส้ินเชิง(นิพพาน)ไดในท่ีสุด สรุปภาพแสดงความสําคัญของสติปฏฐานไดดังนี้ 

 

          

ภาพ ๓.๕ แสดงสรุปความสําคัญของสตปิฏฐาน 

 
๓.๕  การจัดประเภทของสติปฏฐานตามลักษณะบุคคลแตละประเภท  

จริต คือ ความประพฤติ, พื้นนิสัย หรือพื้นเพแหงจิตของคนท้ังหลายท่ีหนักไปดานใดดาน
หนึ่ง แตกตางกันไป๔๐ มนุษยตางมีจริตท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกัน เชน บางคนอาจเปนพวกให

                                                 
๔๐พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, 

หนา ๕๖. 

สติปฏฐาน 
๔

เอกายนมรรค
เพ่ือเปาหมาย ๗ 

ขอ

แนวปฏิบัติ
กรรมฐาน  จาก 
โลกิยมรรคแปน
บาทฐานสูโลกุต

ตรมรรค

มรรค (สัมมาสติ)  
ขอแรกในโพชฌงค 
และเปนองคธรรม
แรกในโพธิปกขิย

ธรรม ๓๗  

เปนเหตุในหน่ึง
ปจจัยของวิชชา
และวิมุตติ
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ความสําคัญกับความรูสึกหรือเวทนาเปนใหญ  แตบางคนอาจเปนพวกท่ียึดในความเห็น ชอบใช
เหตุและผล  พินิจพิจารณา  เหมาะกับการคิดเร่ืองยากๆละเอียดๆ หรือบางพวกมักมีความเห็นหรือ
ความรูท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง มีความเห็นผิดท่ีหลากหลาย จนกลายเปนทิฏฐิจริต  อีกท้ัง
ยังมีความประพฤติท่ีเปนความยึดติดทางตัณหา จนกลายเปนตัณหาจริตนั่นเอง ท้ังทิฏฐิจริตและ
ตัณหาจริตมีผลตอความประพฤติทางกายและวาจาของมนุษย ถามีความเห็นท่ีผิดการกระทําท้ังกาย
และใจยอมหลงผิดเปนโมหะ  และถาพื้นเพของจริตเปนคนโกรธงาย จะเปนโทสะ หรือเปนคนโลภ 
จะเปนโลภะ ซ่ึงกิเลสเหลานี้ลวนเปนกิเลสท่ีเศราหมองจะสงผลตอความประพฤติทางกายและวาจา
ใหมีแตความทุกข ความเศราหมองไปดวย   

ในการแกไขทิฏฐิจริตและตัณหาจริตจําเปนตองแกจากภายในคือแกตรงท่ีจิต ธรรมเพ่ือ
ชวยในการแกไข คือ สติและสัมปชัญญะคือความระลึกรูและความรูตัว แตตองเปนความระลึกรูใน
ตน หรือในขันธ ๕ อันประกอบดวยรูปและนาม และเปนการระลึกรูท่ีเปนปจจุบัน เพื่อเปนการ
ควบคุมพฤติกรรมของกายและจิต วาขณะนี้กําลังทําอะไร พูดอะไร คิดอะไร นั้นถูกหรือผิด ควร
หรือไมควรอยางไร ก็ระลึกรูไดกับส่ิงท่ีกําลังกระทํา สติดังกลาวจะชวยปกครองตน ยับยั้งไมใหทํา 
ไมใหพูด ไมใหคิดในส่ิงท่ีไมดีงาม และไมถูกตอง สติและสัมปชัญญะดังกลาว คือ สติปฏฐาน
นั่นเอง ดังนั้นการปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือเปนเคร่ืองแก ทิฏฐิจริตและตัณหาจริตของผูปฏิบัติเพื่อความ
บริสุทธ์ิ เพื่อกาวลวงความทุกขท้ังหลาย และเพื่อบรรลุธรรม    

สติปฏฐานแบงเปน ๔ ประเภทเพ่ือใหเหมาะและสะดวกแกผูปฏิบัติ และมี ๒ แนวทาง คือ 
๑) เร่ิมตนจากสวนท่ีหยาบกอนแลวจึงไปหาสวนท่ีละเอียด เชน เร่ิมจากการพิจารณากาย

ซ่ึงหยาบกวา แลวจึงพิจารณาเวทนาซ่ึงมีความละเอียดกวา 
๒) เพื่อใหเห็นหรือรูความจริงวาท้ังกาย เวทนา จิต ธรรม คือ กระแสธรรมท่ีมีอยูในขันธ ๕ 

เปนไปตามกฏไตรลักษณ การเขาใจในขันธ ๕ เพื่อใหเห็นวาขันธ ๕ ลวนเปนอนัตตาไมมีใครเปน
เจาของท่ีแทจริง ไมสามารถบังคับได มีอยูอยางเคล่ือนไหว มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   

ในการเร่ิมตนถาผูปฏิบัติเลือกประเภทไมตรงกับจริตนิสัยของตน อาจสงผลใหการปฏิบัติ
เนิ่นชา ดังในพระสูตรขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท เร่ืองสัทธิวิหาริก๔๑ เกี่ยวกับมานพบวชแลวได
กรรมฐานไมถูกอัธยาศัย ท่ีกลาวถึงศิษยของพระสารีบุตรท่ีปฏิบัติกรรมฐานเปนเวลานาน ไมสําเร็จ
ผล จึงเกิดความเบ่ือหนายในเพศพรหมจรรย จึงใครสึกไปเปนฆราวาส  พระสารีบุตรพิจารณาแลว
เห็นวาเหตุท่ีเบ่ือหนายในเพศพรหมจรรย เนื่องจากปฏิบัติกรรมฐานไมตรงกับจริตของตน จึงไดนํา
ทานไปเฝาพระพุทธเจาและกราบทูลใหทานทรงทราบ  พระพุทธเจาทรงพิจารณาดวยญาณพิเศษวา  

                                                 
๔๑ขุ.ธ.อ. ๔๓/ ๙๘. 
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ภิกษุทานนี้เคยเปนชางทองมากอนในอดีตถึง ๕๐๐ ชาติ ถาภิกษุนี้ไดวัตถุเคร่ืองจูงใจไปพิจารณา
แลวจะปฏิบัติไดสําเร็จ จึงนิรมิตดอกปทุมทองใหภิกษุรูปนี้ไปปกลงท่ีกองทราย บริกรรมวา...โลหิต 
โลหิต สีแดง สีแดง...ในท่ีสุดเห็นความเหี่ยวแหงของดอกบัว จนกระท่ังเกิดญาณพิเศษขึ้น  เห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เขาถึงวิมุตติหลุดพนจากอาสวะท้ังปวง ไมยึดม่ันถือม่ันอะไรในโลกบรรลุ
เปนพระอรหันตเพราะเลือกประเภทสติปฏฐานเพ่ือเจริญภาวนาท่ีถูกกับจริตนิสัย 

พระพุทธเจาทรงแบงสติปฏฐานออกเปน ๔ ประเภท ตามทิฏฐิและจริตแตละชนิดท่ีมาก
นอยและแตกตางกันของมนุษย ดังท่ีกลาวไวในอรรถกถา สติปฏฐานสูตร ความวา                        

            แตเหตุไฉน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสติปฏฐานไว ๔ อยางเทานั้น ไมยิ่งไป
หยอน (ไปกวานั้น)? เพราะทรงเกื้อกูลแกเวไนยสัตว 
            อธิบายวา บรรดาเวไนยสัตวท้ังหลาย พวกตัณหาจริต พวกทิฏฐจิริต พวกสมถ
ยานิกะ และวปิสสนายานิกะ (แยก) เปนพวกละ ๒ ตามออนและแกกลา 
            ผูมีตัณหาจริตอยางออน มีกายานุปสสนาสติปฏฐาน มีอารมณหยาบเปนทาง
แหงความบริสุทธ์ิ. แตผูมีตัณหาจริตแกกลา มีเวทนานปุสสนาสติปฏฐานท่ีละเอียด  
เปนทางแหงความบริสุทธ์ิ 
            แมผูมีทิฏฐิจริตอยางออน มีจิตตานุปสนาสติปฏฐาน ท่ีมีอารมณแยกออกไม
มากนักเปนทางแหงความบริสุทธ์ิ. แตผูมีทิฏฐิจริตแกกลา มีธัมมานุปสสนาสติปฏ
ฐานท่ีมีอารมณแยกประเภทออกไปมากเปนทางแหงวิสุทธิ  
            และสติปฏฐานขอแรกท่ีมีนิมิตจะท่ีพึงประสบไดไมยาก เปนทางแหงความ
บริสุทธ์ิของสมถยานิกบุคคลประเภทยังออน. ขอท่ี ๒ เปนทางแหงวสุิทธิสมถยานิก
บุคคลประเภทแกกลา. เพราะทานดํารงอยูได ไมม่ันคงในอารมณท่ีหยาบ. ขอท่ี ๓ ท่ีมี
อารมณแยกประเภทออกไปไมมากนัก เปนทางแหงความบริสุทธ์ิแมของวิปสสนา
ยานิกบุคคลประเภทยังออน.ขอท่ี ๔ ท่ีมีอารมณแยกประเภทออกไปมาก เปนทางแหง
ความบริสุทธ์ิของวิปสสนายานิกบุคคลประเภทแกกลา  
            อีกอยางหน่ึง  (ท่ีทรงแสดงไว ๔ อยางเทานั้น) เพื่อละวิปลาสคือความงาม 
ความสุข ความเท่ียงและความเปนตน. ความจริง กายเปนของไมงาม แตสัตวท้ังหลาย
ดํารงอยูอยางวิปริต สําคัญผิดในกายนั้นวางาม สติปฏฐานขอท่ี ๑ ตรัสไวสําหรับสัตว
เหลานั้นเพื่อใหละสุภวิปลาสนั้นดวยการเห็นวาไมงามในกายน้ัน  
            และในเวทนาเปนตน แมท่ีสัตวท้ังหลายยดึถือวา เปนสุข เท่ียง เปนอัตตา (ก็มี
นัยนี้คือ) เวทนาเปนทุกข จติไมเท่ียง ธรรมท้ังหลายเปนอนัตตา แตสัตวเหลานัน้ดํารง
อยูอยางวิปริต สําคัญผิดในเวทนา จติและธรรมเหลานัน้วา เปนสุข เท่ียงและเปน
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อัตตา ตรัส ๓ อยางท่ีเหลือไวสําหรับสัตวเหลานั้น เพื่อใหละวิปลาสท่ีเหลือเหลานั้น 
ดวยการเหน็เวทนาเปนตนเหลานั้นวาเปนทุกขเปนตนดังนี้           
             เม่ือเปนเชนนี้ สติปฏฐานก็ควรเขาใจไววา พระองคตรัสไว ๔ อยางเทานั้นไม
ยิ่งไมหยอน (ไปกวานี้) ก็เพื่อใหละสุภวิปลาส สุขวิปลาส นิจจวิปลาสและอัตต
วิปลาส. และไมใชเพียงตรัสไวเพื่อใหละวิปลาสอยางเดียวเทานั้น   แตควรเขาใจวา 
ตรัสไว ๔ อยางเทานั้น ก็เพื่อใหละโอฆะ ๔ โยคะ ๔ อาสวะ ๔ คันถะ ๔ และอุปทาน
ท้ัง ๔ และอคติ ๔ ดวย เพื่อใหกําหนดรูอาหารทั้ง ๔ ดวย. นี้เปนนัยตามปกรณกอน๔๒ 

            จากอรรถกถาสติปฏฐานสูตรขางตน นํามาจัดประเภทของสติปฏฐานตามลักษณะบุคคลแต
ละประเภท เปน ๓ นัยไดดังนี้ 
            ๓.๕.๑ นัยท่ี ๑ การจัดประเภทสติปฏฐาน ๔  ใหเหมาะกับจริตนิสัยผูปฏิบัติ   
            การจัดประเภทตามจริตนิสัยของผูปฏิบัติสามารถจําแนกไดเปน ๔ จําพวก ดังนี้                          

๑) ตัณหาจริต คือ พวกมีนิสัยโนมเอียงไปทางตัณหา ชอบความเพลิดเพลิน  ถาเปนผู
ตัณหาอยางหยาบเหมาะกับการพิจารณาในกาย เพราะกายมีลักษณะท่ีหยาบและเห็นไดชัดเจน  
สวนผูท่ีมีตัณหาจริตอยางละเอียด ควรพิจารณาเวทนาซ่ึงละเอียดกวา สมเด็จพระญาณสังวร๔๓ ได
ทรงใหความหมายไววา คือ บุคคลที่มีตัณหาเปนนิสัย ตัณหา คือ ความดิ้นรนทะยานอยาก มี
อุปาทานคือความยึดถือในกาย  โดยท่ัวไปบุคคลทุกคนยอมมีตัณหาจริตแลวแตวาเปนอยางหยาบ
หรืออยางละเอียด ผูมีตัณหาจริตอยางหยาบมักเปนผูเปล่ียนแปลงไดงาย  ยอมเปนผูติดกาย คือ มุง
รักสวยรักงาม จึงมีภาระในการแสวงหาส่ิงสวยงามและเม่ือไดมาก็เปนภาระในการเก็บรักษาไว 
สวนผูมีตัณหาจริตอยางละเอียด เปล่ียนแปลงไดยาก ยอมเปนผูติดเวทนา คือ มุงแสวงหาความสุข
เปนสําคัญ คือมุงสุขกายสุขใจเปนใหญ ใหความใสใจในเรื่องความสวยงามของรางกายนอยกวา
ความสุขกายสุขใจ พวกตัณหาอยางละเอียดจึง เนนการมีความสุขกายสุขใจ 

๒) ทิฏฐิจริต คือ เปนผูยึดม่ันความเปนเหตุผล การพินิจพิจารณา พวกมีนิสัยโนมเอียงไป
ทางเจาทฤษฎี  มักมีความเช่ือในความเท่ียงแทถาวรและความมีตัวตน สําหรับพวกมีทิฏฐิอยางหยาบ  
การพิจารณาจิตจึงมีความเหมาะสมมากกวาเพราะไมตองมีรายละเอียดมากนัก สามารถเห็นความไม
เท่ียงของจิตไดงาย แตถาเปนผูมีทิฏฐิอยางละเอียด ยอมมองเห็นความไมมีตัวตนไดงายกวา  เหมาะ
กับการคิดเร่ืองยากๆ จึงควรพิจารณาธรรมเพราะมีรายละเอียดมาก สมเด็จพระญาณสังวร๔๔ ไดทรง

                                                 
๔๒ม.มู.อ. ๑๗/๕๔๖.     
๔๓สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, อางแลว, หนา ๑๒๒. 
๔๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๒๒. 



๑๓๔ 
 
ใหความหมายไววา  คือ บุคคลท่ีมีทิฏฐิเปนนิสัยโดยท่ัวไปบุคคลทุกคนยอมมีทิฏฐิจริต แลวแตวา
เปนอยางหยาบหรืออยางละเอียด  ผูมีทิฎฐิจริตอยางหยาบมักเปนผูถือเอาความคิดของตนเปน
ประมาณ  ยอมเปนผูติดจิตคือหนักอยูในจิต คือ ติดในอาการแหงจิตของตน  มุงเอาแตจิตของตนเอง
เปนท่ีต้ัง ถาถูกรบกวนก็จะเดือดรอนขุนมัวไมพอใจ สวนผูมีทิฏฐิจริตอยางละเอียด มักจะเห็นธรรม
ท่ีบังเกิดข้ึนในใจเปนสําคัญ ยอมเปนผูติดธรรม คือ หนักอยูในธรรม ถาธรรมท่ีเกิดกับจิตเปนท่ีชอบ
ก็เพลิดเพลิน แตถาธรรมท่ีเกิดนั้นจิตไมชอบก็จะเดือดรอนขุนมัว ผูมีทิฏฐิจริตอยางละเอียดมักจะหา
เร่ืองท่ีชอบใหจิต ตองการใหใจพบกับเร่ืองท่ีพอใจท่ีชอบใจเปนท่ีต้ัง 

๓) สมถยานิกะ คือ บุคคลผูเจริญสมถยาน หรือ ผูมีสมถะเปนยาน โดยอาศัยสมาธิในข้ัน
อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ เม่ือบรรลุสมถยานแลว แลวจะเจริญวิปสสนาตอไปโดยอาศัยสมาธิ
ท่ีไดนั้นเพื่อเขาสูโลกุตตรธรรม 

๔) วิปสสนายานิกะ คือ บุคคลผูเจริญวิปสสนาลวนๆ ผูมีวิปสสนาเปนยาน ผูมีวิปสสนา
ลวนๆ เปนยาน ผูท่ีเร่ิมปฏิบัติดวยเจริญวิปสสนาโดยตรง โดยไมเคยฝกหัดเจริญสมาธิใดๆมากอน
เลย แตเม่ือเจริญวิปสสนาคือใชปญญาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับส่ิงท้ังหลายอยางถูกทางแลว จิตก็
จะสงบข้ึน เกิดสมาธิตามมาเอง๔๕                             
            ๓.๕.๒ นัยท่ี ๒  การจัดประเภทสติปฏฐาน ๔  ใหเหมาะกับระดับผูเจริญกรรมฐาน     
            ในการจัดประเภทใหเหมาะกับระดับผูเจริญกรรมฐาน สามารถนําจริตท้ัง ๔ มาจําแนก
ออกไปอีกจําพวกๆละ ๒ ระดับ สําหรับตัณหาจริตแบงออกเปนระดับออนหรือระดับแกกลาของ
จริต  แลวนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดลักษณะอารมณวาเปนอารมณชนิดใดเหมาะสมกับจริตชนิดใด  
สําหรับตัณหาจริตจะแบงอารมณเปนอารมณท่ีหยาบ หรือละเอียด สําหรับทิฎฐิจริต สมถยานิกะ  
และวิปสสนายานิกะจะแบงอารมณเปน ๒ ระดับ คือ อารมณท่ีแยกออกไมมาก(ระดับปญญานอย)  
หรืออารมณท่ีแยกประเภทออกไปมาก(ระดับปญญาแกกลา) เม่ือรวมกันแลวจึงเปน ๘ ระดับ  ซ่ึง
หลังจากไดวิเคราะหระดับ อารมณ และประเภทของจริตแลว สุดทายจะสามารถสังเคราะหเปน
ประเภทสติปฏฐานท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัตินั้นๆ โดยระดับผูเจริญกรรมฐานแบงไดดังนี้ 

(๑)  ผูมีตัณหาจริตระดับออนและอารมณหยาบ (เปล่ียนแปลงไดงาย) เปนคนท่ีมุง
รักสวยรักงามมักจะติดกาย  ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณากาย เพราะเหตุแหงตัณหา 
คือ ความยึดติดรักใครในกายท่ีมองวาเปนของสวยงาม การพิจารณากายเพื่อใหเห็นวากายนี้เปน

                                                 
๔๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, 

หนา ๓๓๑. 



๑๓๕ 
 
เพียงองคประกอบของธาตุท้ัง ๔ เกิดจากเหตุปจจัย มีแตความเส่ือมและไมงาม เห็นความเกิดและ
ดับภายในกาย เพื่อท่ีจะคลายความยึดม่ันถือม่ันในกายลงไป 

(๒)  ผูมีตัณหาจริตระดับแกกลา และอารมณละเอียด (เปล่ียนแปลงไดยาก) คือ มุง
แสวงหาความสุขเปนประการสําคัญ  ยอมติดเวทนา พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณาเวทนา  
คือ พิจารณาในความรูสึกสุข ทุกข และอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุแหงตัณหาคือตองการสุข  
เกลียดทุกข การพิจารณาเวทนาจะทําใหเห็นสุข ทุกข หรือ อทุกขมสุขเวทนามีเกิดข้ึนและดับไป  
เห็นความไมเท่ียง การเขาไปยึดม่ันในเวทนาท่ีไมเท่ียงยอมเกิดทุกข จึงคลายความยึดในเวทนาลง 

(๓) ผูท่ีมีทิฏฐิจริตเปนผูมีอารมณท่ีแยกออกไมมาก (ปญญานอย) หรือมีทิฏฐิจริต
อยางหยาบ คือ มุงเอาแตใจตนเอง ขอใหถูกใจ ยอมเปนผูติดในจิต พระพุทธเจาจึงตรัสสอนให
พิจารณาจิต  เพราะเหตุแหงทิฏฐิ คือ จิตท่ีมุงทําส่ิงท่ีถูกใจตน การพิจารณาจิตเพื่อใหเห็นความเกิด
และดับในจิต  เพื่อคลายความยึดม่ันในความถูกใจลง เพราะในความถูกใจมีความไมเท่ียง เปนทุกข 
การเขาไปยึดม่ันจะนําความทุกขมาให ดังนี้จึงละทิฏฐิอยางหยาบได 

(๔) ผูท่ีมีทิฏฐิจริตเปนผูมีอารมณท่ีแยกออกไปมาก (ปญญามาก) หรือมีทิฏฐิจริต
อยางละเอียด คือ ผูท่ีมักจะคิดในเร่ืองท่ีเกิดในใจ ตองการพบแตเร่ืองท่ีพอใจ เม่ือเหตุเกิดจากการ
ชอบคิดเร่ืองท่ีพอใจ จึงเปนผูติดในธรรม พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณาธรรม พิจารณาเร่ืองที่
บังเกิดในจิตท้ังหลาย วาเร่ืองเหลานั้นมีการเกิดและดับ มีความไมเท่ียงเปนทุกข การเขาไปยึดม่ันจะ
นําความทุกขมาให ดังนี้จึงละทิฏฐิอยางละเอียดได 

ดังนั้นท้ัง ๔ ประเภทเม่ือไมไดตามท่ีใจปรารถนาก็มักจะเกิดเปนความทุกขตางๆ  
ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากจริต เพราะจริตทําใหเกิดตัณหาหรือทิฏฐิ เม่ือไมไดตามตัณหาหรือทิฏฐินั้น ยอม
กอใหเกิดทุกขตามประเภทของตัณหาหรือทิฏฐินั่นเอง   

(๕) ผูท่ีเปนสมถะยานิกเปนผูมีอารมณท่ีแยกออกไมมาก (ปญญานอย) และเจริญ
สมถะอยางออน  เปนคนติดกาย  ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณากาย 

(๖) ผูท่ีเปนสมถะยานิกเปนผูมีอารมณท่ีแยกออกไปมาก (ปญญามาก) และเจริญ
สมถะอยางมาก  มุงแสวงหาความสุขเปนประการสําคัญ  พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณา
เวทนา 

(๗) ผูท่ีเปนวิปสสนายานิกเปนผูมีอารมณท่ีแยกออกไมมาก (ปญญานอย) และ
เจริญวิปสสนาอยางออน มุงเอาแตใจตนเอง ขอใหถูกใจ พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณาจิต 

(๘) ผูท่ีเปนวิปสสนายานิกเปนผูมีอารมณท่ีแยกออกไปมาก (ปญญามาก) และ
เจริญวิปสสนาอยางมาก ผูท่ีมักจะคิดในเร่ืองท่ีเกิดในใจ ตองการพบแตเร่ืองท่ีพอใจ  เม่ือเหตุเกิด
จากการชอบคิดเร่ืองท่ีพอใจ  พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหพิจารณาธรรม 



๑๓๖ 
 
             สมเด็จพระญาณสังวรทรงอธิบายไววาสติปฏฐานทั้ง ๔ ผูปฏิบัติยอมถือปฏิบัติไดดวยกัน
ทุกคน หรือจะเรียกวาทุกจริตอัธยาศัยใชปฏิบัติในสติปฏฐานท้ัง ๔ ไดท้ังนั้น แตแมเชนนั้นพระ
อาจารยก็ยังไดมีแสดงไววา สติท่ีพิจารณากายเปนเคร่ืองละตัณหาจริตอยางหยาบ ... สติกําหนด
เวทนา ก็ยอมละตัณหาจริตอยางละเอียด ... เม่ือมาปฏิบัติทําสติกําหนดพิจารณาจิต ก็ยอมจะละทิฏฐิ
จริตอยางหยาบได ... เม่ือมาปฏิบัติต้ังสติกําหนดธรรม  ก็ยอมเปนไปเพื่อละทิฏฐิอยางละเอียดได๔๖  
ดังนั้น เม่ือนํานัยท่ี ๑ และ ๒ มารวมกันจะไดภาพแสดงการจัดประเภทสติปฏฐาน ๔ ท่ีเหมาะสม
สําหรับบุคคลท่ีแบงตามจริตนิสัยและระดับผูเจริญกรรมฐาน เปน ๘ ระดับ  ดังนี้ 

                            

เห
สตปิฏฐาน ๔

สําหรับ
บุคคล ๔
ประเภท

กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา

ธัมมานุปสสนา จิตตานุปสสนา

ตัณหาจริต อยาง
ออนและ
อารมณหยาบ

สมยานิก จริตอยางออน  
อารมณแยกออกไมมาก

ตัณหาจริต แกกลาและ
อารมณละเอียด

สมยานิก จริต
แกกลา อารมณ
   แยกประเภทออก
        ไปมาก

ทิฏฐิจริต จริตแก
กลา อารมณแยก
ประเภทออกไปมาก

วิปสสนายานิก 
จริตแกกลา 
อารมณแยก   
ประเภทออก
      ไปมาก

วิปสสนายานิก จริตอยาง
ออนอารมณแยกออก
ไมมาก
      

ทิฏฐิจริต จริต
อยางออน 
อารมณแยก
ออก
ไมมาก

                             

ภาพ ๓.๖ แสดงการจัดประเภทสติปฏฐาน ๔ ท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลท่ีแบงตามจรตินิสัยและ
ระดับ เปน ๘ ระดับ ปรับปรุงมาจากคูมือการศึกษาโพธิปกขิยธรรม๔๗ 

                ๓.๕.๓ นัยท่ี ๓  การจัดประเภทสติปฏฐาน ๔  แบงตามวิปลาส   
            มนุษยมีความเห็นผิดหรือความรูท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง ท่ีเรียกวาวิปลาส การ
ปฏิบัติสติปฏฐานทําใหความเห็นในส่ิงท่ีผิดใหกลับมาเขาใจส่ิงท่ีถูกตอง พื้นฐานของวิปลาสดวย
สามารถวัตถุเปนท่ีต้ังแบงเปน ๔ ดานดังนี้      

                                                 
๔๖สมเด็จพระญาณสังวร, กรรมฐานคร้ังท่ี ๑๗ ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต,  เม่ือ ๙ 

ตุลาคม ๒๕๒๓, (กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๒๓),  (อัดสําเนา),  หนา  ๑.  
๔๗พิฑูร  มลิวัลย, คูมือการศึกษาโพธิปกขยธรรม, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมการศาสนา, ๒๕๒๘), หนา ๕. 



๑๓๗ 
 

(๑) สุภวิปลาส คือ ความเขาใจคลาดเคล่ือนวางามในส่ิงท่ีไมงาม เชนเขาใจวา
รางกายนี้งามซ่ึงแทจริงมีแตส่ิงสกปรก นาเบ่ือหนาย 

(๒)  สุขวิปลาส คือ ความเขาใจคลาดเคลื่อนวาเปนสุข ในส่ิงท่ีเปนทุกข เชน การ
มองเห็น 

เปนสุขในส่ิงท่ีเปนทุกข เชนมองเห็นวาเวทนาเปนสุข ซ่ึงแทจริงเวทนาท้ังหมด
เปนทุกข 

(๓) นิจจวิปลาส คือ ความเขาใจคลาดเคล่ือนวาเท่ียง ในส่ิงท่ีไมเท่ียง เชน มองเห็น
จิตเปนของเท่ียง  หรือวิญญาณเปนส่ิงถาวร ซ่ึงจิตและวิญญาณเปนอนิจจังมีเกิดและดับเปนธรรมดา 

(๔) อัตตวิปลาส คือ ความเขาใจคลาดเคล่ือนวาตัวตน ในส่ิงท่ีไมใชตัวตน เชน 
เขาใจวาขันธ ๕ มีตัวตน  แทจริงขันธ ๕ นั้นเปนอนัตตา ไมมีตัวตน ไมอยูในบังคับของใคร 

และในพื้นฐานวิปลาสท้ัง ๔  ยังสามารถแบงเปนระดับได ๓ ระดับดังนี้ 
๑) สัญญาวิปลาส คือ ความจําท่ีคลาดเคล่ือน, หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง 
๒) จิตตวิปลาส  คือ ความคิดท่ีคลาดเคล่ือน, ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง 
๓) ทิฏฐิวิปลาส คือ ความเห็นท่ีคลาดเคล่ือน, ความเห็นผิดพลาดจากความเปน

จริง โดยเฉพาะเช่ือถือไปตามสัญญาวิปลาส หรือจิตตวิปลาสนั้น  
            เม่ือรวมวิปลาสท้ัง ๔ ดานแตละดานมี ๓ ระดับ รวมเปนวิปลาสท้ังส้ิน ๑๒ ประการ  
สามารถสังเคราะหเปนประเภทสติปฏฐานท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติ ดังนั้น 

                         

เห

กายานุปสสนา
เวทนานุปสสนา

ธัมมานุปสสนา จิตตานุปสสนา

สติปฏฐาน 
๔ ขจัด

วิปลาส ๔

กายานุปสสนา เวทนานุปสสนา

จิตตานุปสสนาธัมมานุปสสนา

สุภวิปลาส สุขวิปลาส

อัตตวิปลาส นิจจวิปลาส

 
ภาพ ๓.๗ แสดงการจัดประเภทสติปฏฐาน ๔ ตามพืน้ฐานและระดับวิปลาสเปน ๑๒ ระดับ  

ปรับปรุงมาจากคูมือการศึกษาโพธิปกขยิธรรม๔๘ 

                                                 
๔๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗. 



๑๓๘ 
 
               เม่ือเปนเชนนี้คนๆ เดียวอาจมีหลายจริต แตท่ีเดนเปนคุณลักษณะประจําตัวจริง ๆ มีเพียง
จริตเดียว ข้ึนกับวาจิตของคนนั้นไดรับการอบรมและเสพคุนไปทางจริตไหนมากท่ีสุด ก็จะเรียกวา
เปนคนมีจริตอยางนั้น โดยสรุปท้ัง ๓ นัยท่ีกลาวไดดังนี้ 

๑. กายานุปสสนา หมายถึง สติพิจารณากายเปนอารมณวา กายนี้สักแตวากาย เปนการตาม
ดูรูทันกาย ถาแบงตามจริตจะเหมาะสําหรับผูปฏิบัติท่ีเปนสมถยานิกะ และลักษณะจริตท่ีเปนตัณหา
จริตอยางออน และถาแบงตามวิปลาสจะเหมาะกับผูปฏิบัติท่ีมีความเห็นเปนศุภวิปลาส 

๒. เวทนานุปสสนา หมายถึง สติตามดูเวทนา คือ ความรูสึกสุข ทุกข และไมสุขไมทุกข 
เปนอารมณโดยรูเทาทันวาเวทนานี้สักแตวาเวทนา ถาแบงตามจริตจะเหมาะสําหรับผูปฏิบัติท่ีเปน
สมถยานิกะและมีตัณหาจริตอยางแกกลา ถาแบงตามวิปลาสเหมาะกับผูท่ีมีความเหน็เปนสุขวิปลาส 

๓.  จิตตานุปสสนา หมายถึง สติพิจารณาใจที่เศราหมองหรือผองแผวเปนอารมณวา จิตนี้
สักแตวาจิต  กําหนดรูจิตตามสภาพท่ีเปนอยูในขณะนั้นๆ เชน เม่ือจิตมีราคะก็รูวามี เม่ือจิต
ปราศจากราคะก็รูวาจิตไมมี ถาแบงตามจริตจะเหมาะสําหรับผูปฏิบัติท่ีเปนวิปสสนายานิกะ และมี
ทิฎฐิจริตอยางออน และถาแบงตามวิปลาสจะเหมาะกับผูปฏิบัติท่ีมีความเห็นเปนนิจจวิปลาส 

๔. ธัมมานุปสสนา หมายถึง การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม, สติ พิจารณาธรรมท่ีเปนกุศล
หรืออกุศลท่ีบังเกิดกับใจเปนอารมณวาธรรมน้ีสักแตวาธรรม  ถาแบงตามจริตจะเหมาะสําหรับผู
ปฏิบัติท่ีเปนวิปสสนายานิกะ และลักษณะจริตท่ีเปนทิฎฐิจริตอยางแกกลา และถาแบงตามวิปลาส
จะเหมาะกับผูปฏิบัติท่ีมีความเห็นเปนอัตตวิปลาส 
           ผูปฏิบัติควรพิจารณาวาตนมีทิฏฐิ จริต และระดับปญญาอยางใด  เพื่อเลือกประเภทของสติ-
ปฏฐานในการปฏิบัติกรรมฐาน ใหเหมาะตน เพราะนอกจากทําใหการปฏิบัติงายข้ึนแลวยังสงผลให
เกิดความกาวหนาและความสําเร็จอยางรวดเร็ว และไมวาจะเลือกปฏิบัติในประเภทใด เม่ือการ
ปฏิบัติมีความกาวหนาแลวทายสุดจะบรรลุในจุดเดียวกัน คือ การดับทุกขอยางส้ินเชิง หรือนิพพาน
นั่นเอง ดังในอรรถกถา สติปฏฐานสูตร๔๙ ไดแสดงไววา ในการเลือกปฏิบัติสติปฏฐานประเภทใด 
ทานเปรียบประดุจวาเมืองมีทางเขาอยู  ๔ ประตู ซ่ึงอยูในตําแหนง ๔ ทิศ คือ ทิศตะวันออก ทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต  ผูท่ีจะเดินทางเขาเมืองสามารถมาจากทิศไหนก็ได ซ่ึงสุดทายจะเขา
ไปยังเมืองไดเหมือนกันหมดฉันใด ดังนั้นผูปฏิบัติจะเร่ิมจากประเภทใด ก็สามารถเขาสูนิพพานได
ดวยอริยมรรค อันเกิดข้ึนดวยอานุภาพแหงการเจริญสติปฏฐานฉันนั้น ในการปฏิบัติในเบื้องตน  
แมผูปฏิบัติจะไมบรรลุนิพพานไดแตเม่ือปฏิบัติอยางตอเนื่องและถูกวิธีจะสงผลใหละวิปลาส โอฆะ 
๔ โยคะ ๔ อาสวะ ๔ คันถะ ๔ และอุปทานท้ัง ๔ และอคติ ๔ ดวย เพื่อกําหนดรูอาหารทั้ง ๔ ซ่ึงผู

                                                 
๔๙ม.มู.อ. ๑๗/๕๔๗.     



๑๓๙ 
 
ปฏิบัติจะทุกขนอยลง และมีสุขมากข้ึน และถึงข้ันสุดทายไมสุขไมทุกข คือ วางอุเบกขาไดในท่ีสุด  
ดังแสดงภาพการปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ เปรียบเสมือนการเขาประตูเมืองท้ัง ๔ ทิศ ดังนี้                
 

                                         

ภาพ ๓.๘ เปรียบเทียบการปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ กับประตูเมืองท้ัง ๔ ทิศ 

                นอกจากนั้นยังมีผลของการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีปรากฏในอรรถกถาสติปฏฐานสูตร อีก ๘ 
ประการ มานําแสดงในภาพไดดังนี้

 

ภาพ ๓.๙ แสดงผลการปฏิบัติสตปิฏฐาน ๔ ท่ีปรากฏในอรรถกถาสติปฏฐานสูตร 

               และเม่ือนําจริต ระดับ พื้นฐานและวิปลาสของผูปฏิบัติมาจัดหมวดหมู เพื่อนําไปพิจารณา
ในการเลือกประเภทของสติปฏฐาน สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ 

พระนิพพานจิต

ธรรม

เวทนา

กาย

สติปฏฐาน 
๔

ละโอฆะ๔ 
กาม ภพ ทิฏฐิ 

อวิชชา ละโยคะ๔ 
กาม ภพ ทิฏฐิ 

อวิชชา 

ละอาสวะ ๔ 
กามสวะ ภวา
สวะ ทิฏฐาสวะ 
อวิชชาสวะ 

ละคันถะ๔ 
กาม ภพ ทิฏฐิ 

อวิชชา 
ละอุปาทาน๔ กามุ
ปาทาน  ทิฏุ

ปาทาน  สีลัพพตุ
ปาทาน  อตัตวาทุ

ปาทาน 

ละอคติ๔  
ฉันทาคติ 
โทสาคติ 
โมหาคติ 
ภยาคติ 

กําหนดรูอาหาร
๔กวฬิงการาหาร 
ผัสสาหาร  มโน
สัญเจตนาหาร  
วิญญาณาหาร

ละสุภวิปลาส 
ละสุขวิปลาส 
ละนิจจวิปลาส 
ละอัตตวิปลาส 



๑๔๐ 
 
ตาราง ๓.๒ แสดงสรุปการจัดประเภทของสติปฏฐานตามจริตท่ีปรากฏอยูในอรรถกถา 
ลักษณะ ระดับ ลักษณะอารมณ แบงวิปลาส ประเภท ผลของการปฏิบัติสติปฏฐาน 
 
 
ตั ณ ห า
จริต 
และสมถ
ยานิกะ 

อ ย า ง
ออน 
 
แกกลา 

อารมณหยาบ 
อารมณแยกออก
ไมมาก 
อารมณละเอียด 
อ า ร ม ณ แ ย ก
ประเภทไปมาก 

สุภวิปลาส 
 
 
สุขวิปลาส   

กายานุปสสนา 
 
 
เวทนานุปสส
นา 

ละสุภวิปลาสเห็นวาไมงามในกาย โอฆะ 
โยคะ ๔ อาสวะ ๔ คันถะ ๔ และอุปทานท
๔และอคติ๔ดวยเพ่ือกําหนดรูอาหารท้ัง๔ 
ละสุขวิปลาส  โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อาสวะ 
๔ คันถะ ๔ และอุปทานทั้ง ๔ และอคติ 
๔ ดวย เพ่ือกําหนดรูอาหารท้ัง ๔ 

 
ทิฏฐิจริต
แ ล ะ
วิปสสนา
ยานิกะ 
 

อ ย า ง
ออน 
 
แกกลา 
 
 

อารมณแยกออก
ไ ม ม า ก (ป ญญ า
นอย) 
อ า ร ม ณ แ ย ก
ประ เภทออกไป
มาก (ปญญามาก) 

นิจจวิปลาส 
 
 
อัตตวิปลาส  

จิตตานุปสสนา 
 
 
ธัมมานุปสสนา 

ละนิจจวิปลาส  โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อาสวะ 
๔ คันถะ ๔ และอุปทานทั้ง ๔ และอคติ 
๔ ดวย เพ่ือกําหนดรูอาหารท้ัง ๔ 
ละอัตตวิปลาส  โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อาสวะ 
๔ คันถะ ๔ และอุปทานทั้ง ๔ และอคติ 
๔ ดวย เพ่ือกําหนดรูอาหารท้ัง ๔๕๐ 

                                                 
๕๐โอฆะ ๔ (หวงน้ํา) หมายถึง การเวียนวายตายเกิดจากกิเลสอันเปนดุจกระแสน้ําหลาก

ทวมใจสัตว ใหพลัดตกไปท่ีช่ัวมี ๔ คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา.   
                  โยคะ ๔ (กิเลสเคร่ืองประกอบ ) หมายถึง เคร่ืองประกอบสัตวท้ังหลายไวในภพ   ใน
ชาติ  ในวัฏฏสงสาร  หรือผูกกรรมไวกับวิบาก  มี ๔ คือ กาม  ภพ  ทิฏฐิ  อวิชชา. 

อาสวะ (กิเลสท่ีหมักหมมอยูในสันดาน) หมายถึง กิเลสท่ีเปนอยูในสันดานสัตว  ไหล
ซึมซานไปยอมจิตเม่ือประสบอารมณตางๆ  ทําใหตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏฏ  คือ กามา
สวะ  ภวาสวะ  ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ  อวิชชาสวะ. 

คันถะ ๔ (เคร่ืองผูก) หมายถึง กิเลสท่ีเสมือนเคร่ืองผูก)รอยรัดมัดใจสัตวใหติดอยูในภพ
ในชาติ มี ๔ คือ กาม  ภพ  ทิฏฐิ  อวิชชา. 

อุปาทาน ๔ หมายถึง การที่จิตเขายึดม่ันถือม่ันดวยอํานาจกิเลสผูกพัน เอาตัวตนเปน
ท่ีตั้งกับสรรพส่ิงท้ังหลายประกอบดวย กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน  
                  อคติ ๔(ฐานะอันไมพึงถึง)หมายถึงความประพฤติท่ีผิดลําเอียงมี ๔ คือ ฉันทาคติ(ลําเอียง
เพราะรัก) โทสาคติ(ลําเอียงเพราะชัง) โมหาคติ(ลําเอียงเพราะเขลา) ภยาคติ(ลําเอียงเพราะกลัว) 

อาหาร ๔  (เคร่ืองคํ้าจุนชีวิต) หมายถึง เคร่ืองหลอเล้ียงชีวิตท้ังรูปธรรมและนามธรรม  
ใหดํารงอยูได  เจริญเติบโตได  ทําใหเกิดพลังกายพลังใจ  มี ๔ คือ กวฬิงการาหาร (อาหารคือคํา
ขาว)  ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ)  มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา)  วิญญาณาหาร 
(อาหารคือวิญญาณ) 



๑๔๑ 
 
๓.๖ แนวทางปฏิบัติของสติปฏฐาน ๔  
           แนวทางในการปฏิบัติสติปฏฐานโดยใชสติระลึกรูในธรรมท้ัง ๔ นั้น เปนอนุปสสนา คือ 
ความรูเนืองๆ การตามดูรูทันในปจจุบัน ตามความเปนจริง  เปนไดท้ังสมถะและวิปสสนา 
           พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายเร่ืองสติในสัมมาสติ  ซ่ึงคือสติปฏฐาน ไววา  
สติทํากิจสําคัญท้ังในสมถะและวิปสสนา ...  ในสมถะ  สติกุมจิตไวกับอารมณ หรือดึงอารมณไว
กับจิต  เพียงเพื่อใหจิตเพงแนวแนหรือจับแนบสนิทอยูกับอารมณนั้น ... เม่ือจิตแนวแนแนบสนิทอยู
กับอารมณนั้นเปนหนึ่งเดียวตอเนื่องไปสม่ําเสมอ  ก็เรียกวาเปนสมาธิ ...  สวนในวิปสสนา สติ
กําหนดอารมณคุมไวกับจิตหรือคุมจิตไวกับอารมณเหมือนกัน  แตมุงใชจิตเปนท่ีวางอารมณเพื่อเอา
อารมณนั้นเสนอใหปญญาตรวจสอบพิจารณา คือจับอารมณไวใหปญญาตรวจดูและวิเคราะห
วินิจฉัยโดยใชจิตท่ีต้ังม่ันเปนท่ีทํางาน๕๑ 
          ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีเปนสมถสมาธิโดยใหจิตยึดเหนี่ยวในอารมณใดอารมณหนึ่ง
เพื่อใหจิตสงบ  วิปสสนาสมาธิเปนการปฏิบัติเพื่อการพิจารณาวิเคราะหอารมณใดอารมณหนึ่ง            
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ๕๒ ไดทรงอธิบายไววา ในการปฏิบัติสติปฏฐานเปน
อนุปสสนา  คือการตามรูทัน โดยสติจะกําหนดอารมณท่ีกาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีปรากฏอยูใหเห็น
วาเปนอยางไรอยูในปจจุบัน โดยทานไดใหแนวทางในการต้ังสติอยู ๒ วิธี ดังนี้  

๑) แนวทาง การปฏิบัติเพื่ออบรมจิตใหสงบ  จัดวาเปนสมถสมาธิ   
สมถสมาธิ คือ สมาธิเพื่อสมถะ อันแปลวาความสงบ คือ ทําจิตใจใหสงบจากนิวรณ

ท้ังหลาย ใหมีเอกัคคตา คือ มีอารมณเปนอันเดียว สําหรับในท่ีนี้หมายถึงการทําสมาธิดวยกําหนด
อารมณของสมถกรรมฐาน เชน อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเขาออก เพื่อใหจิตรวมอยูเปน
เอกัคคตา คือ มีอารมณเปนอันเดียวไมฟุง เม่ือรวมอยูไดก็ไดความสงบใจจากนิวรณท้ังหลาย เอาแต
เพียงความสงบดังนี้เปนสมถสมาธิ๕๓ ดังนั้นการปฏิบัติสติปฏฐาน โดยกําหนดสติพิจารณาลม

                                                 
๕๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),  พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, 

หนา ๙๒๒. 
๕๒สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, อางแลว, หนา 

๑๐,๑๒๔-๑๒๕. 
๕๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), ญาณสังวรธรรม  ธรร

มาภิธาน เลม ๓, พิมพคร้ังท่ี ๓ , (นครปฐม : หางหุนสวนจํากัดสาละการพิมพ, ๒๕๕๖), หนา 
๑๔๓๓. 



๑๔๒ 
 
หายใจจึงเปนอุบายทําใหจิตสงบ ทําใหจิตพนจากอารมณท่ีนายินดีและยินรายท้ังหลาย เปน
ความสุขสงบจากนิวรณ เปนความสุขท่ีละเอียดข้ึนท่ีเกิดข้ึนความสงบจากกิเลสนั่นเอง 
                           การปฏิบัติสติปฎฐานเพ่ือใหเกิดสมถสมาธินั้น ผูรู(จิต)อันประกอบดวยสติและ
สัมปชัญญะ พิจารณาในส่ิงท่ีถูกรู(ขันธ ๕) โดยมีอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มี
สติ และความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก อาการในการพิจารณานั้นตองรูในปจจุบัน รูตาม
ความเปนจริง และรูอยางเปนกลาง คือ ไมยินดียินรายตอเวทนาท่ีเกิดข้ึนจากความรูนั้น สติพิจารณา
อารมณ คือ ดูแตตัวท่ีมีอยูของกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อเปนท่ีต้ังของสติ  เม่ือปฏิบัติไดดังนี้ผลคือใน
การรูจะไมยึดถืออะไร    
                               พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)๕๔กลาวไววานักปฏิบัติยอมกําจัดกิเลสโดยความ
เปนวิกขัมภนปหาน คือ ละไดดวยการขมไว หมายความวา สมาธิท่ีไดรับการอุปถัมภ จากวิริยะ สติ 
และปญญา ยอมทําใหจิตละเอียดออน แมนักปฏิบัติจะมิไดเจริญสติในบางขณะ ก็ไมเกิดความโลภ
หรือความโกรธเหมือนในเวลามิไดปฏิบัติธรรม แมในบางขณะ ท่ีขาดสติเผลอคิดถึงบางเร่ืองใน
อดีตหรืออนาคต ก็ไมเกิดกิเลสดังกลาว เพราะสมาธิจะขมกิเลสไว  การปฏิบัติดังกลาวเปนไป
ในทางสมาธิและเกิดปญญาประกอบกัน แตเนนหนักไปทางสมาธิ  เพื่อใหเกิดความสงบ   
                               ในการปฏิบัติสมถสมาธิสมเด็จพระญาณสังวร๕๕ทรงอธิบายเพิ่มวา  ผูปฏิบัติสติปฏ
ฐานโดยต้ังสติพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม นั้นเปนการปฏิบัติท้ังทางสมาธิและปญญาประกอบ
กัน  โดยเร่ิมแรกการตั้งสติพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรมนั้นจะหนักไปทางสมาธิ  ทําใหจิตสงบ
มีความต้ังม่ัน  กิเลสจําพวกนิวรณท่ีเขามารุมเราในจิตก็จะดับไป  จิตในขณะนั้นจะปราศจากอกุศล
ธรรม  ไมเกิดตัณหาและทิฏฐิ  ดวยอํานาจของสมาธิ  แตวายังมีกิเลสท่ีเปนอาสวะอนุสัยอันหมัก
ดองนอนจมอยู    เม่ือจิตออกจากสมาธิ  อายตนะภายในและภายนอกกระทบกัน  เวทนาทําใหเกิด
ตัณหาและทิฏฐิเกิดข้ึนอีกได  ทุกขจะเกิดข้ึนอีก  อยางไรก็ตามการปฏิบัติในข้ันนี้ผูปฏิบัติจะ
สามารถเขาสูเสนทางแหงโลกิยมรรค  สามารถบรรเทาจากทุกขไดช่ัวคราว  เม่ือออกจากสมาธิทุกข
จะกลับมาอีก   ดังนั้นจึงตองปฏิบัติตอเนื่องเพ่ือใหจิตมีความละเอียดข้ึน  เสริมสรางปญญาและเปน
บาทฐานใหเขาสูโลกุตตรมรรคในข้ันตอไป แนวทางการปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือการอบรมสติใหเกิด
ความสงบเปนสมาธิ(สมถสมาธิ) สรุปแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
 

                                                 
๕๔พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา, พระคันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง, 

พระพรหมโมลี  ตรวจชําระ,  มหาสติปฏฐานสูตรทางสูพระนิพพาน, พิมพคร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร:หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๓๕. 

๕๕สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๑๐๗. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                               

ภาพ ๓.๑๐ แสดงการปฏิบัตสิติปฏฐานเพือ่อบรมจิตใหเกิดความสงบเปนสมถสมาธิ

๑๔๓ 

การปฏิบัติสติปฏฐาน สติ
และสัมปชัญญะ  เพียร
พิจารณาในกาย(เวทนา 

จิต ธรรม) 

จิตเปนสมาธิ
เกิดความสงบ 

วิจารณ (ความประคอง
จิตไวในอารมณของ

กรรมฐาน)

วิตก (ความยกจิตขึน้
สูอารมณกรรมฐาน) 

สุข  (สบายกายสบาย
ใจอันเกิดจากสมาธิ) 

ปติ  (ความอิ่มใจ) 

เอกัคคตา (ความที่จติมี
อารมณเปนอันเดยีว) 

ถอนจิตจากอารมณภาย 
นอกทั้งจากความสุขและ
ความทุกขไดชั่วขณะ

ระงับทุกขจากอารมณ
ภายนอก  ไดชั่วคราว เมื่อ
ไมไดปฏิบัติสมาธิ  ทุกข

จะกลับมาใหม

สุขจากปจจุบันสุข
จากสมาธิ 

ขันธ ๕ (สิ่งที่ถุกรู) 
รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ 

อุปการธรรมทั้ง  ๔ 
ความเพยีร  สัมปชัญญะ สติ 
กําจัดความยินดียินราย 

อาการตามกําหนดรูทัน รู
ตามความเปนจริงใน
ปจจุบัน ไมยินดียินราย 

จิต(ผูรู) สติและ
สัมปชัญญะ 

เลือกประเภทสติปฎฐาน
ตามจริตหรือระดับ

กรรมฐาน หรือพื้นฐาน



 
 

๒) แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา  จัดวาเปนวิปสสนาสมาธิ    
                           วิปสสนาสมาธิ คือ สมาธิเพื่อวิปสสนา คือ เพื่อปญญาท่ีรูแจงเห็นจริง ในท่ีนี้มุงถึง 
การต้ังจิตไวในอารมณของวิปสสนา ใหจิตต้ังอยูในอารมณของวิปสสนา เม่ือจิตต้ังอยูในอารมณ
ของวิปสสนาได ก็ดูใหเห็นสัจจะคือความจริง แหงอารมณของวิปสสนานั้น ไมไดมุงท่ีจะใหต้ังอยู
ในความสงบอยางเดียว แตมุงท่ีจะดูใหไดปญญา คือ ความรูในวิปสสนานั้นดวย ๕๖  
                           ในการทําสมถสมาธิมีผลทําใหจิตเกิดความสงบ ปราศจากความยินดียินรายและ
ความคิดท่ีเปนอกุศล จึงทําใหกิเลสเบาบางลง จึงสามารถบรรเทาทุกขไปไดช่ัวคราว แตยังมีกิเลส
ข้ันละเอียด เชน อนุสัยกิเลสอยูซ่ึงไมสามารถกําจัดไดดวยสมถสมาธิ ตองใชปญญาเปนตัวกําจัด  
เพื่อใหเห็นไตรลักษณอยางอัตตปจักขะ คือ การประจักษแจงดวยตนเอง ซ่ึงเปนความรูระดับญาณ
เกิดเปนปญญา เม่ือวิชชาเกิดอวิชชาและกิเลสยอมดับไปจึงสามารถดับทุกขไดส้ินเชิง ฉะนี้ในการ
ปฏิบัติสติปฎฐานเพ่ือใหเกิดปญญาน้ัน เปนข้ันตอนในวิปสสนาสมาธิ เม่ือเกิดสมาธิแลวจิตจะสงบ
จากอกุศลกรรมท้ังหลาย ในความสงบตัวรู คือ สติจะมุงรูต่ืนอยูในความเปนไปของส่ิงท่ีถูกรู คือ 
กาย เวทนา จิต หรือธรรม และเม่ือทําบอยๆจะรูแจงเห็นจริงในสัจจะ เห็นความเกิดและความดับ 
เกิดความรูท่ีเขาสูปญญาเปนความรูท่ีเปนอนุปสสนา มีลักษณะเปนวิปสสนา คือ ความรูแจงเห็นจริง 

                        สมเด็จพระญาณสังวรทรงอธิบายวาความรูท่ีเกิดจากปญญาจากการปฏิบัติสติปฏฐาน  
ทําใหเห็นสัจจะ เห็นส่ิงท่ีไมเท่ียงวาตองเกิดและดับ เห็นส่ิงท่ีเปนทุกขวาเปนทุกข ส่ิงท่ีเปนอนัตตา
วาอนัตตาตามกฏไตรลักษณ เปนความรูเพื่อปลอยวาง เม่ือรูเม่ือเห็นในสัจจะ คือ ความจริงท่ีเหนือ
ข้ึนไปเชนนี้  จึงทําใหเปนผูอยูเหนือทุกข ไมตองเปนทุกขเพราะโลกหรือเพราะส่ิงท้ังหลายท่ีบังเกิด
ในโลก  เพราะเม่ือรูเม่ือเห็นตามสัจจะ คือ ความจริงแลว ก็ไมยึดถือ มีความปลอยวาง ความรูดั่งนี้
แหละท่ีเรียกวาความรูท่ีเปนอภิญญา๕๗ ปญญาท่ีรูแจงเห็นจริงนี่แหละเปนเคร่ืองเจาะแทง อวิชชา  
ตัณหา อุปาทาน เจาะแทงอาสวะอนุสัย ทําใหลดนอยลงไป และเม่ือเปนดังนี้ แมจะออกจากสมาธิ  
พวกตัณหาอนุสัยก็จะออนกําลังลง ไมบังเกิดข้ึนมาวุนวายในอารมณท้ังหลายมากนัก หรือวาเกิดข้ึน  
ก็สงบลงไปไดโดยงาย  เพราะวาปญญารูทันข้ึนมากิเลสก็ตกลง๕๘ การปฏิบัติสติปฏฐานเพื่ออบรม
จิตเพื่อใหเกิดความรูแจง เจริญปญญา จัดเปนวิปสสนากรรมฐาน ผูปฏิบัติอยางถูกตองสมํ่าเสมอจะ
เข า สูทางแห งโลกุตตรมรรคเ พ่ือการหลุดพนจากทุกขอย าง ส้ิน เ ชิงแสดงภาพไดดั งนี้                           

                                                 
๕๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), ญาณสังวรธรรม  ธรร

มาภิธาน เลม ๓, อางแลว, หนา ๑๔๓๓. 
๕๗สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๒๙-๓๐. 
๕๘เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๗-๑๐๘. 

๑๔๔ 



 
 

ภาพ ๓.๑๑ การปฏิบัตสิตปิฏฐานเพื่ออบรมจิตใหเกิดความรูแจง(ปญญา)เปนวิปสสนาสมาธิ 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          สมเด็จพระญาณสังวรทรง                         
                                                                                                                                                                                                                          อธิบายไวดังนี้๕๙ 
 
                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

 

                                                 
๕๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๐. 

๑๔๕ 

ดับทุกขไดสิ้นเชิง
(นิพพาน) 

ละตัณหา  ทิฏฐิ  
อุปาทาน ในขันธ ๕ 

สติปฏฐาน สติและ
สัมปชัญญะเพียรพิจารณา
ในกาย(เวทนา จิต ธรรม) 

จิตเปนสมาธิ
เกิดความรูแจง 

ปญญาเห็นตาม
ความเปนจริง ของ

ขันธ ๕

กําจัดความยินดียิน
รายใน ขันธ ๕ 

อุปการธรรมทั้ง ๔ 
ความเพยีร  สัมปชัญญะ สติ 
กําจัดความยินดียินราย 

อาการตามกําหนดรูทัน 
รูตามความเปนจริงใน
ปจจุบัน ไมยินดียินราย 

เกิดวิชชา ละวิปลาสทั้ง ๔ ดังนี้ 

 ไมมีสวนไหนเปนของเที่ยง 
อันจะพึงยึดถือไววาเที่ยง 

 ไมมีสวนไหนเปนสุข อันจะ
พึงยึดถือไววาเปนสุข 

 ไมมีสวนไหนที่เปนอัตตา
ตัวตนโดยแทจริง ที่จะพึง
ยึดถือไววาเปนอัตตาตัวตน 

 ไมมีสวนไหนที่เปนของ
สวยงาม  อันจะพึงยึดถือไว
วาเปนของสวยงาม 

ขันธ ๕ (สิ่งที่ถูกรู) รูป 
นาม ( เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ) 

เห็นความเกิดดับใน
ขันธ ๕ 

จิต(ผูรู) สติและ
สัมปชัญญะ 

เลือกประเภทสติปฎฐาน
ตามจริตหรือระดับ

กรรมฐาน หรือพื้นฐาน



 
 

๓) แนวทางการปฏิบัติสมาธิเจือวิปสสนาหรืออนิมิตตสมาธิ  
                       การทําสมถสมาธิจะทําใหจิตสงบแตเม่ือออกจากสมาธิกิเลสจะกลับมาอีก เพราะการ
ทําสมถสมาธิเปนเพียงขมกิเลสไว ไมไดทําใหกิเลสลดลง  ดังนั้นการจะกําจัดกิเลสใหลดลงไดตอง
ทําใหเห็นโทษของกิเลส โดยการพิจารณาตัวกิเลส เห็นธรรมชาติของกิเลส คือมีความเกิดความดับ  
เม่ือเห็นความจริงวากิเลสมีความไมเท่ียง ความยึดม่ันถือม่ันในกิเลสจะหมดไป ในข้ันตอนนี้จิตจะ
สงบแตไมรวมเปนหนึ่งจะยังพิจารณาในส่ิงท่ีถูกรูตอ  ทําใหเห็นกิเลสตัณหาที่เกิดข้ึน เรียกวาสมาธิ
เจือวิปสสนาหรืออนิมิตตสมาธิ  การเห็นซ่ึงกิเลสบอยๆและเห็นความทุกขท่ีเกิดข้ึนจากกิเลส จะทํา
ใหความรุนแรงของกิเลสนอยลง ในข้ันตนการปฏิบัติสมาธิเจือวิปสสนาเปนการขัดเกลากิเลสทําให
กิเลสเบาบางลง แตถาทําวิปสสนาจะเปนการลางกิเลส ทําใหกิเลสดับไป สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช๖๐ไดทรงอธิบายเพิ่มเติมไว ในเรื่องระหวางการปฏิบัติเร่ิมจากสมถะสมาธิ  
กอนท่ีจะไปถึงการปฏิบัติวิปสสนาสมาธินั้น เปนข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดสมาธิเจือวิปสสนา
หรือท่ีเรียกวาอนิมิตตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ คือ สมาธิท่ีกําหนดนิมิต คือ ปฏิบัติกําหนดกรรมฐาน  ขอ
ใดขอหนึ่งเชนกําหนดลมหายใจเขาออกเปนอารมณ ดังท่ีแสดงแลวก็รวมเขาในคําวานิมิตตสมาธิ  
อีกอยางหนึ่ง  อนิมิตตสมาธิท่ีไมมีนิมิต คือ กําหนดกรรมฐานขอใดขอหนึ่งเปนอารมณ อนิมิตต
สมาธิ นี้บางทีเรียกวาอนิมิตตเจโตสมาธิ ท่ีแปลวาสมาธิแหงใจท่ีไมมีนิมิต คือ เคร่ืองกําหนดหมาย 

                          ซ่ึงในการทําสมถกรรมฐานโดยพิจารณาในกาย เชน การพิจารณากายประกอบกันข้ึน
ของธาตุท้ัง ๔  เพื่อไมยึดม่ันวาเปนสัตว บุคคล เรา เขา เปนเพียงสักแตวากายเทานั้น เห็นดังนี้จิตจะ
สงบปราศจากราคะ โทสะ โมหะเปนนิมิต จิตจะพิจารณาเปนเพียงสัญญา คือ เม่ือธาตุกําหนดขึ้น 
ราคะ โทสะ โมหะก็สงบลง ดังนั้นการกําหนดธาตุเปนอารมณก็สักแตวาธาตุ ไมมีราคะ โทสะ 
โมหะ กําหนดหมายนั่นเอง แตอนิมิตตสมาธิในข้ันนี้อยูระหวางสมถะสมาธิกับวิปสสนาสมาธิ 
ตอเม่ือจิตต้ังสงบอยูภายในเกิดความรูข้ึน ไมวาจะเปนรูในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส ในโผฏฐัพพะ 
หรือเร่ืองราวทางใจ ก็เปนเพียงสักแตวารู สักแตวาเห็น เปนการรูโดยไมยึดถือส่ิงท่ีรูวาเปนสัตว 
บุคคล เรา เขา เปนความรูท่ีละสัตตสัญญาและอัตตสัญญา  ดังนี้จิตจะเห็นความไมเท่ียง เห็นความ
เกิดความดับ เห็นซ่ึงสัจจะคือกฏไตรลักษณ เกิดเปนปญญารูเห็นตามความเปนจริง ผลทําใหไมหลง
ยึดม่ันวาเปนตัวเรา ของเรา ดังนี้ราคะจึงไมเกิด โทสะจึงไมมี โมหะจึงดับไป เม่ือรู เม่ือเห็นอะไรจะ
ปรากฏเปนอนิจจัง ทุกขังและอนัตตาข้ึนมาเองโดยมิไดมีการปรุงแตงดังนี้จึงจัดวาเปนวิปสสนา
สมาธิ   แสดงภาพสรุปลําดับข้ันต้ังแตสมถสมาธิ อนิมิตตสมาธิ และวิปสสนาสมาธิ ไดดังนี้    

                                                 
๖๐สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), ญาณสังวรธรรม  ธรร

มาภิธาน เลม ๓, อางแลว, หนา ๑๖๓๐-๑๖๓๔. 

๑๔๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ ๓.๑๒ แสดงสรุปลําดบัขั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานตัง้แตสมถสมาธิ  อนิมิตตสมาธิ  และวิปสสนาสมาธิ 

๑๔๗ 

รูสัจจะ เกิดปญญา 
คือวิชชา 

ละอุปาทานขันธ ๕ 

สติปฏฐาน สติและ
สัมปชัญญะเพียรพิจารณา
ในกาย(เวทนา จิต ธรรม) 

จิตเกิดความสงบ
เปนสมาธิ 

เห็นกายเปนเพยีงสัก
แตวาไมใชบุคคล  เรา 
เขา  กายสักแตวากาย

ละตัณหา  ทิฏฐิ  
(ราคะ  โทสะ  โมหะ)

อุปการธรรมทั้ง  ๔ 
ความเพยีร  สัมปชัญญะ 
สติ กําจัดความยินดยีินราย 

อาการตามกําหนดรูทัน 
รูตามความเปนจริงใน
ปจจุบัน ไมยินดียินราย 

ขันธ ๕ (สิ่งที่ถูกรู) รูป 
นาม ( เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ) 

เห็นความไมเทีย่ง 
ความเกิดดับในขันธ  

จิต(ผูรู) สติและ
สัมปชัญญะ 

เลือกประเภทสติปฎฐานตาม
จริตหรือระดับกรรมฐาน หรือ
พื้นฐานและระดับวิปลาส 

สมถสมาธิ เอกัคคตา (ความที่จติ
มีอารมณเปนอัน

จิตปราศจาก ราคะ โทสะ
โมหะ (ปราศจากนิวรณ)

อนิมิตตสมาธิ 

ดับทุกขไดสิ้นเชิง
(นิพพาน) 

วิปสสนาสมาธิ 

เห็นไตรลักษณ 



 
 
๓.๗ วิธีการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ 
           วิธีการปฏิบัติสติปฏฐานหลักใหญ คือ การพิจารณา(ตามดู ตามรู ตามเห็น)ในกาย เวทนา จิต  
ธรรม อยูเนือง ๆ ดังปรากฏขอความในพระสูตรตางๆท่ีเกี่ยวของกับสติปฏฐาน เชน กาเย กายานุปฺส
สี วิหรติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ จิตฺเต จิตฺตานุปฺสสี วิหรติ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปฺสสี วิหรติ   

ในการปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง  ๔ ประเภท คือ การพิจารณาเห็นอยูเนืองๆในรูปและนามโดย
พิจารณาท่ีกระแสธรรมภายในขันธประกอบดวยกาย เวทนา จิต ธรรม สติพิจารณาผานการรับรูท่ี
จิต มีวิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติแนวทางเดียวกัน แตแตกตางในประเภทท่ีใชพิจารณา และใน
แตละประเภทมีการแบงแยกยอยเปนบรรพหรือหมวดของแตละประเภท แตกตางกันไปอีก แต
หลักการปฏิบัติ วิธีการ และอุปการธรรมในการปฏิบัติจะเหมือนกัน โดยจะยกตัวอยางหลักการ
ปฏิบัติในการพิจารณากาย ซ่ึงเปนแนวทางเดียวกับการพิจารณาในเวทนา จิต และธรรม ดังตอไปนี้   

๑) หลักการสําคัญในการพิจารณากายในกายาานุปสสนาสติปฏฐาน ๓ ประการ  
(๑) กาเย  กายานุปฺสสี  วิหรติ  การพิจารณา(ตามดู  ตามรู) กายในกาย กายในกาย 

คือ พิจารณากายสวนใดสวนหนึ่ง บรรดากายสวนท่ี(พระพุทธเจา) ตรัสใหยกข้ึนพิจารณาเหลานั้น๖๑ 
หมายถึง ใหรูสวนใดสวนหนึ่งของความเปนกายท้ังหมด แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

๑. พิจารณากายในกายภายใน ดังปรากฏในพระสูตรสติปฏฐานวิภังค ความวา 
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนืองๆ อยู เปนอยางไร... พิจารณา

เห็นกายภายใน แตพื้นเทาข้ึนไปในเบ้ืองบนแตปลายผมลงมาในเบ้ืองตํ่า มีหนังหุม
อยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา ในกายน้ี มี ผม ขน เล็บ ฟน 
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกเยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย 
อาหารใหมอาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย 
น้ํามูกไขขอ มูตร ภิกษุนั้น ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้น ภิกษุ
นั้นคร้ันเสพ เจริญ ทําใหมาก กําหนดดวยดี ซ่ึงนิมิตนั้นแลว ยอมนอมจิตเขาไปใน
กายภายนอก.๖๒ 

            จากพระสูตรดังกลาวเปนการพิจารณากายภายในของผูปฏิบัติท้ังหมด เพื่อเกิด
ปญญาวากายนี้แทจริงมีแตของไมนาดูไมนาชมเทานั้น เม่ือพิจารณากายภายในจนถ่ีถวนแลวจึงนอม
จิตไปพิจารณากายภายนอก  การพิจารณากายภายในกายมีวิเคราะหความหมายไวหลายทรรศนะ คือ 

                                                 
๖๑สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๕๒. 
๖๒อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๒/๒๕๔-๒๕๕. 

๑๔๘ 



๑๔๙ 
 

 ๑)  ภายในคือท่ีตนเอง  หรือท่ีปรากฏขึ้นเห็นไดดวยใจอยางเดียว ๖๓  
๒) ดูภายในนั้น ลมหายใจ(กาย)นี้เอง เม่ือวาโดยปรมัตถ คืออยางละเอียดก็เปนธาตุ 

๔ ประกอบกัน๖๔ 
๓) เห็นสวนยอยท่ีอยูในสวนใหญ หรือสวนรวมของกาย หรือเห็นส่ิงท่ีอันเนื่องดวย

กาย๖๕ 
             ดังนี้โดยนัย คือ การใชสติตามรูกายภายในกายของตนน่ันเอง โดยการพินิจพิเคราะห  
พิจารณากายเปนสวนๆ หรือจากการเคล่ือนไหว หรือโดยสวนประกอบ เปนตน เพื่อใหระลึกรูวา
กายตนท่ีแทจริงเปนอยางไร มีอาการอยางไร 

๒. พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก  ดังปรากฏในพระสูตรสติปฏฐานวิภังคดังนี้ 
ก็ภิกษุ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกเนืองๆ อยู เปนอยางไร ... พิจารณา

เห็นกายภายนอก แตพื้นเทาข้ึนไปในเบ้ืองบนแตปลายผมลงมาในเบ้ืองตํ่า มีหนังหุม
อยูโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆวา ในกายของเขาผูนั้น มี ผม 
ขน เล็บ ฟน ... ยอมนอมจิตเขาไปในกายท้ังภายในและภายนอก๖๖ 

            จากพระสูตรดังกลาวเปนการพิจารณากายภายนอกแตเปนกายของผูอ่ืน พิจารณาใน
กายผูอ่ืน ประกอบดวยอวัยวะอะไร เพื่อเกิดปญญาวากายนี้แทจริงมีแตของไมนาดูนาชมเทานั้นเม่ือ
พิจารณากายภายนอกจนถ่ีถวนแลวจึงนอมจิตไปพิจารณาทั้งกายภายในและกายภายนอก การ
พิจารณากายในกายภายนอกมีวิเคราะหความหมายไวหลายทรรศนะดังนี้ 

๑) ภายนอก คือ ท่ีคนอ่ืน ๆ ซ่ึงในบางคร้ังหมายถึง เปนแตระลึกรูอยูท่ีตัว และ
นอมไปถึงคนอ่ืนวา ก็คงเปนเชนเดียวกัน หรือหมายถึงอารมณท่ีเห็นดวยตา ไดยินดวยหูเปนตน
ตามธรรมดา๖๗   
 
                                                 

๖๓สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, สติปฏฐาน แสดงความตามปพพะ ใน
สติปฏฐานสูตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๒), หนา ๖๓.  

๖๔สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน).  แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๔๕. 
๖๕จิรวํโสภิกขุ, มหาสติปฏฐานสูตร(พระสูตรท่ีวาดวยธรรมอันเปนฐานท่ีตั้งแหงมหาสติ

มหาปญญา, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ชินอักษรการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๔๒. 
๖๖อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๓/๒๕๕. 
๖๗สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, สติปฏฐาน แสดงความตามปพพะ ใน

สติปฏฐานสูตร, อางแลว, หนา ๖๓. 



๑๕๐ 
 

๒) ดูภายนอก คือ ใหรูลมโดยสมมุติบัญญัติ๖๘ 
                        ดังนี้โดยนัย คือ การใชสติตามรูกายภายนอกกายของตน ซ่ึงหมายถึงกายผูอ่ืนโดย
พิจารณาวากายของตนและกายของผูอ่ืนมีลักษณะเดียวกัน คือ มีความไมนาดูนาชมเปนสําคัญ 

๓. พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในภายนอก ดังในปรากฏในพระสูตรสติปฏ
ฐานวิภังค ความวา 

ก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอกเนืองๆอยู เปนอยางไร
... พิจารณาเห็นกายท้ังภายในและภายนอก แตพื้นเทาข้ึนไปในเบ้ืองบน ... ดวย
อาการอยางนี้ ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและภายนอกเนืองๆ อยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียไดในโลก๖๙ 

           จากพระสูตรดังกลาวเปนการพิจารณาวากายท้ังภายในและภายนอก ประกอบดวย
อวัยวะตางๆท่ีรวมกันมาเปนกาย  และไมวาจะเปนกายของผูใดก็ตาม ลวนตางมีลักษณะเดียวกัน  
คือ เปนเพียงรูปซ่ึงมีแตของไมนาดูนาชมเทานั้น เม่ือประจักษความจริงนี้แลวก็จะขจัดความยึดม่ัน
ถือม่ันในขันธลง ความทุกขจากความคิดวาเปนตัวตน ของตน จะคลายลง ทุกขจะบรรเทาลงใน
ท่ีสุด ในการพิจารณากายในกายภายนอกมีวิเคราะหความหมายไวหลายทรรศนะดังนี้ 

๑) ท้ังภายในภายนอก ก็คือท้ังท่ีตนท้ังท่ีคนอ่ืนฯ หรือ หมายถึงการระลึกแต
ภายในก็ได แตภายนอกก็ได ท้ังภายในท้ังภายนอกก็ได ตามควรแกความท่ีพึงระลึก ไมได
หมายความวาจําตองระลึกภายในดวย ภายนอกดวย ท้ังภายในภายนอกดวย  ๗๐   

๒) การพิจารณาท้ังกายภายในดังขอ (๑) และกายภายนอกดังขอ (๒) สลับกัน
ดังนี้โดยนัย คือ การใชสติตามรูกายในกายท้ังภายในและภายนอก โดยรูกายท้ังของตนและของ
ผูอ่ืน หรือวาจะเลือกรูเฉพาะกายภายในตนหรือเฉพาะกายภายนอกของผูอ่ืนเทานั้น หรือรูท้ังกาย
ภายในตนหรือกายภายนอกผูอ่ืนสลับกันไป เพราะเม่ือเกิดปญญายอมเห็นตามความเปนจริงวาไม
วาจะกายของตนหรือกายของผูอ่ืน ลวนมีลักษณะเดียวกัน คือ มีความไมนาดูนาชมเปนสําคัญ                             
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช๗๑ทรงอธิบายวา ดูภายนอกเปนการดูดวยสติ  ดูลักษณะ
                                                 

๖๘สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน),  แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๔๕. 
๖๙อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๔/๒๕๕-๒๕๖. 
๗๐สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, สติปฏฐาน แสดงความตามปพพะ ใน

สติปฏฐานสูตร, อางแลว, หนา ๖๓. 
๗๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติในสติปฏ

ฐาน, อางแลว, หนา ๗๔-๗๕. 



๑๕๑ 
 
ตางๆท่ีปรากฏดวยสมมุติบัญญัติ ดูภายในเปนการดูดวยญาณ คือ มีความรูทะลุปรุโปรง  ไมคิดใน
สมมุติบัญญัติ  เห็นความเกิดดับของกายปรากฏในปจจุบันไปพรอม ๆกัน จึงจะเปนการดูภายใน ดู
ดวยญาณ เปนการดูโดยปรมัตถ ดูวาเปนธาตู ๔ ประกอบกันไป ดูเพื่อปลอยวางไมยึดถืออะไร ใน
เบ้ืองตนตองกําหนดดูใหเห็นภายนอกกอนจึงจะเห็นภายใน  
                       พระพรหมคุณาภรณ๗๒ไดอธิบายเกี่ยวกับการพิจารณาภายในภายนอกไววา ท่ีใช
ภายนอกหรือผูอ่ืนโดยมีจุดประสงคมุงเพื่อใหเราใชสติกับส่ิงท้ังหลายทุกอยางท่ีเราเขาไปกี่ยวของ  
และกําหนดรูเพียงแคท่ีมันเปน  เพื่อท่ีวาในการใชชีวิตประจําวัน  เม่ือตองไปของแวะกับผูอ่ืน ก็พึง
เกี่ยวของอยางมีสติ รูเขาตามท่ีเขาเปนและตามท่ีประจักษแกเราเทานั้น  คือรูตรงไปตรงมาแครู
เกี่ยวของแคไหนแคนั้น จะไดไมเกิดความคิดปรุงแตงทําใหเกิดราคะ โทสะ โมหะ 
                       นอกจากนั้นอาจพิจารณาจากในอีกแงมุมหนึ่งวา เปนการเร่ิมตนพิจารณาจากสวนท่ี
หยาบกอนจนชํานาญ  แลวจึงเคล่ือนเขาไปจนถึงสวนท่ีละเอียดข้ึน เชน การพิจารณาลมหายใจซ่ึง
เปนสวนท่ีหยาบ  ซ่ึงสามารถพิจารณาไดงายกวา และเม่ือพิจารณาในสวนท่ีหยาบโดยท่ัวแลว จึง
เคล่ือนไปพิจารณาในสวนท่ีละเอียดข้ึน เพราะในการพิจารณาลมหายใจจากขางในตนซ่ึงละเอียด
กวา   จําเปนตองอาศัยสติท่ีมีความละเอียดต้ังม่ันมากกวาการพิจารณาในสวนหยาบท่ีจะอยูภายนอก 
และทายสุดสามารถพิจารณาท้ังในสวนท่ีหยาบและละเอียดสลับกันไป เพื่อดึงใหสติจดจออยูกับ
กายน้ันไดอยางตอเนื่องนั่นเอง ดังนี้จะเกิดความสงบ ทําใจใหวาง สบาย และต้ังสติใหแนวแนใน
อารมณท่ีพิจารณานี้  เพื่อใหการปฏิบัติมีความกาวหนา เพื่อนําไปสูการพิจารณาตอในขอ ๒  คือ 
การเห็นธรรม  

(๒) การพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดและดับในกาย  
                        การที่สติพิจารณารูในกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อใหเห็นธรรม คือ สัจจธรรม ดัง
ปรากฏในวิภังคสูตร สติปฏฐานสังยุต  เร่ืองปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน ความวา 

... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดข้ึนในกาย 
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเส่ือมในกาย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนและ
ความเสื่อมไปในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในเวทนา ... พิจารณาเห็นธรรม คือ 
ความเกิดข้ึนในจิต ... พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในธรรม พิจารณาเห็น
ธรรม คือ ความเส่ือมในธรรม พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนและความเส่ือม

                                                 
๗๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, 

หนา ๘๑๕. 



๑๕๒ 
 

ไปในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาการเจริญสติปฏฐาน๗๓ 

ในการเห็นธรรมหมายถึงเห็นความเกิดในกายเชน เม่ือพิจารณาลมหายใจเขา เปน
ความเกิด และเม่ือลมหายใจออกจนหมดลมเปนความดับ โดยเลือกพิจารณาท่ีลมหายใจเขาอยาง
เดียว หรือออกอยางเดียว หรือท้ังเขาและออกก็ได  จิรวํโสภิกขุ๗๔ไดแสดงทรรศนะ การเห็นความ
เกิดและความดับในกายไวดังนี้ 

๑.  พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในกาย คือ เห็นความเกิดข้ึนของรูปและ
นามในกายนี้ตามกาลเวลาท่ีเหมาะสมเปนปกติธรรมดา 

๒. พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกาย คือ เห็นความเส่ือมไป ดับไปของรูป
และนาม ในกายน้ีตามกาลเวลาท่ีเหมาะสมเปนปกติธรรมดา 

๓. พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในกาย คือ เห็นท้ังความ
เกิดข้ึน  ความเส่ือมไป และความดับไปของรูปและนามในกายน้ี ตามกาลเวลาท่ีเหมาะสมเปนปกติ
ธรรมดา 

การเจริญสติปฏฐานเพื่อใหเกิดปญญา รูแจงเห็นจริง คือ เห็นความไมเท่ียง เห็น
ความเกิดและความดับ จัดเปนวิปสสนาปญญา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช๗๕ ได
ทรงอธิบายไววา ในการพิจารณาเพ่ือใหเห็นอนิจจานุปสสนา คือ ความไมเท่ียง เห็นความเกิดความ
ดับในรูปธรรมนามธรรม เม่ือเปนดังนี้ กิเลสจะไมเขามารุมเราในขันธ  และเวทนาจะไมเช่ือมโยง
กับกิเลส ราคะ(ความติดใจ)จึงไมมี เม่ือไมมีราคะจะเกิดเปนวิราคะ คือ ความส้ินติดใจยินดี  วิราคะ
จะสืบเนื่องมาจากอนิจจานุปสสนา เพราะเกิดราคะจึงมีความติดใจ ยินดี ทําใหเกิดเปนตัณหาและ
อุปาทานความยึดถือ แตวิราคะ ความส้ินติดใจยินดี จะเปนตัวตัดใหไมมีตัณหาความดิ้นรนทะยาน
อยาก ไมมีอุปาทานความยึดถือ การปฏิบัติในข้ันนี้เปนการปฏิบัติจะละอภิชฌา คือ ความยินดี  
โทมนัส คือ ความยินรายไดดวยปญญา ผูปฏิบัติควรเขาไปเพงดูซ่ึงการละความยินดียินรายนั้น การ
ปฏิบัติดังกลาวเปนการปฏิบัติดวยปญญา หรือเปนการปฏิบัติวิปสสนา 
                                                 

๗๓สํ.ม. ๑๙/๘๑๖/๒๐๒. 
๗๔จิรวํโสภิกขุ, มหาสติปฏฐานสูตร(พระสูตรท่ีวาดวยธรรมอันเปนฐานท่ีตั้งแหงมหาสติ

มหาปญญา, อางแลว, หนา ๔๓. 
๗๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, การปฏิบัติ

กรรมฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๕, (นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑๒๖-๑๒๗, 
๑๓๐. 



๑๕๓ 
 

           ทานอาจารยโกเอ็นกา๗๖ ไดอธิบายการเห็นความเกิดและดับไววา ความเขาใจใน
ลักษณะพ้ืนฐานของความเกิดดับ ซ่ึงเปนความเขาใจในความไมเท่ียงนี้ จะเปนเหตุนําไปสูการปลอย
วางในโลก (ขันธ ๕) และทําใหบรรลุนิพพานในท่ีสุด 

           นอกจากนั้นสมเด็จพระญาณสังวร๗๗ ทรงอธิบายลําดับความหยาบและความ
ละเอียดของความเกิดและความดับ  โดยทรงยกขันธในการอธิบายไวดังนี้ 

๑. ความเกิดความดับอยางหยาบ คือ ความเกิดดับท่ีมีเปนข้ันตอนและมีระยะยาว  
เชน ความเกิด  และความตายเปนตน 

๒. ความเกิดความดับอยางละเอียด คือ ความเกิดดับท่ียนส้ันเขามา เชน ความเกิด
ในปฐมวัยและความดับในปลายปฐมวัย ความเกิดในมัชฌิมวัยและความดับในปลายมัชฌิมวัย  
ความเกิดในปจฉิมวัย และความดับในปลายปจฉิมวัย เปนตน พิจารณาในความเกิดดับใหใกลเขามา
เปนลําดับ จนกระท่ังเห็นความเกิดและความดับในทุกขณะลมหายใจ ทุกขณะจิต แตโดยปรกติจะ
พิจารณาเห็นในระดับนี้ไดยาก เพราะมีสันตติหรือความสืบตอปดบังอยู ดังนี้ควรพิจารณาดวยเหตุ
และผล  และดวยจิตท่ีต้ังม่ัน สัจจะหรือความจริง อันไดแกความเกิดและความดับ ก็จะปรากฏชัดข้ึน  
จนกระท้ังเห็นความเปนจริงของไตรลักษณไดในท่ีสุด 
                       นอกจากนั้นทรงอธิบายถึงผลของการเห็นความเกิดและความดับในกาย เวทนา จิต 
ธรรมอยูเสมอทําใหความยินดียินรายไมเกิดหรือเกิดไมทัน เพราะโดยปรกติเม่ือเห็นความเกิดแตไม
เห็นความดับ  จึงเกิดความยินดียินราย แตเม่ือเห็นท้ังความเกิดและดับอยูเสมอ ก็จะเปนเคร่ืองหาม
ความยินดียินราย เพราะถาเห็นความเกิดและดับอยูอยางตอเนื่อง จึงทําใหความยินดียินรายเกิดข้ึน
ไมทัน 

           กลาวสรุปในข้ันตอนนี้เปนการเจริญสติเพื่อใหเกิดปญญา เห็นความเกิด เห็นความ
ดับ และเห็นท้ังการเกิดข้ึนและความดับไป ซ่ึงก็คือเห็นสภาวธรรมโดยกฎไตรลักษณหรือเห็นกฏ
ไตรลักษณท่ีวาสรรพส่ิงลวนเปน อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา จากการเห็นซ่ึงกฏไตรลักษณสงผลให
กําจัดความยินดียินรายในขันธ ๕ไปได     

(๓) การพิจารณากายสักวาเปนเพียงเพื่อความรู และเปนเพียงสักวาอาศัยระลึกถึง  

                                                 
๗๖ทานอาจารยโกเอ็นกา, มหาสติปฏฐานสูตรแปลจากตนตํารับคําแปลภาษาอังกฤษของ

สถาบันวิปสสนาวิจัยแหงธรรมคีรี, พิมพคร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิมพดี, ๒๕๕๔), 
หนา ๙๙. 

๗๗สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน).  แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๖๒,๑๒๙. 



๑๕๔ 
 
                       การพิจารณาสักแตวากาย คือ การมองกายวาเปนเพียงส่ิงสมมติ มองเปนเพียง
สภาวธรรมอยางหน่ึง ท่ีเราอาศัยเพื่อใหรู คือ รูตามความเปนจริงของกาย คือ มีความเกิดความดับท่ี
เกิดข้ึน ดังในอรรถกถา สติปฏฐานสูตร ไดใหลักษณะสติท่ีพิจารณากายไวความวา  

               ...สติ เปนอันเธอเขาไปต้ังไวอยางนี้วา กายมีอยู แตไมใชสัตว ไมใช
บุคคล ไมใชหญิง ไมใชชาย ไมใชอัตตา ไมใชส่ิงท่ีเนื่องดวยอัตตา ไมใชเรา ไมใช
ของเรา ไมใชใครไมใชของใคร ... สติท่ีเขาไปต้ังไวนั้น ไมใชเพื่อประโยชนอยาง
อ่ืน โดยท่ีแทแลว เพียงเพื่อความรูเทานั้น คือเพื่อประโยชนแกญาณท่ียิ่งข้ึนไปเปน
ประมาณตอๆ ไป และเพื่อตองการสติเปนประมาณ๗๘ 

                       สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ทรงอธิบายเพิ่มเติมไววา การ
พิจารณาเปนไปเพื่อใหเห็นวากายเปนสมมุติบัญญัติ อันประกอบดวยธาตุ จึงไมใชสัตว บุคคล เรา  
เขา ในทางปรมัตถ กายจึงมีอยูเพียงสักวาเปนท่ีรูและระลึกรูเทานั้น ซ่ึงหมายความวา เพียงสักแตวารู
วามีอยูช่ัวคราว และสักแตวาอาศัยเปนอารมณท่ีระลึกถึงไมยึดถือม่ันติดอยู๗๙ 
                       พระโพธิญาณเถร (ชา  สุภทฺโท) ไดอธิบายความหมายของสักแตวา คือ ความรูเฉย  
ดังนี้ รูเฉยเขาใจไหมเหมือนกับไมรูแหละ รูเฉยถาไมรูไมได รูแลวไมรําคาญ อยางเรานั่งอยูนี่ไดยิน
คนพูดอยูแตมันไมรําคาญ จิตอยูในท่ีของมัน มันสงบแลว มันไมรําคาญ สักแตวา การสักแตวามัน
เกิด ไมตองสงสัยอะไรมันท่ีตรงน้ันมากมาย อันนั้นมันศึกษาเร่ืองของจิต จําไวนะไมตองสงสัยละ  
มันจะเปนไปตรงไหนก็รูจักมันเถอะ มันสงบก็ดูเร่ืองมันสงบเถอะ มันไมสงบก็ดูเร่ืองมันไมสงบ
เถอะ๘๐ ซ่ึงทานไดกลาวเสริมวา ในการรูเฉยนี้ทําใหเห็นสัจจธรรม คือ เห็นความไมเท่ียง เพื่อการ
ปลอยวาง หรือละอุปาทาน 
                       กลาวโดยนัย คือ กายตามสภาวธรรมเปนเพียงรูปและนามอยางหน่ึง ท่ีเกิดข้ึน  ต้ังอยู 
และดับไปตามลักษณะของธาตุ เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นเปนเพียงการสมมติข้ึน เม่ือเห็นความจริงดังนี้ ก็
จะไมยึดติดในส่ิงท่ีประสบหรือไดเห็นจากอายตนะภายในกระทบภายนอก เพราะเขาใจวาเปนเพียง
สภาวธรรมอยางหนึ่งเทานั้น จึงเปนการอยูอยางช่ัวคราว ดังนั้นการพิจารณาในกาย  เพื่อให

                                                 
๗๘ที.ม.อ. ๑๔/๒๘๐.  
๗๙สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, สติปฏฐาน แสดงความตามปพพะ ใน

สติปฏฐานสูตร, อางแลว, หนา ๖๓. 
๘๐พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา  สุภทฺโท) , ๔๘ พระธรรมเทศนา, พิมพคร้ังท่ี ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๗๒๙. 



๑๕๕ 
 
ตระหนักวากายนี้ประกอบดวยรูปและนามเทานั้น ไมมีผูใดเปนเจาของท่ีแทจริง  ดวยความเขาใจใน
ความจริงดังนี้  ผลทําให 

๑. เพื่อละซ่ึงตัณหาและทิฏฐิท่ีเกิดขึ้น หมายความวา เม่ือตระหนักวา กายเปน
เพียงแครูปธรรม และนามธรรม มีความเกิดและความดับตามเหตุและปจจัย ไมใชสัตว บุคคล เรา 
เขา ดังนั้นจึงลด ละความเห็นผิดวาเปนของเราได จึงไมเกิดตัณหาและทิฏฐิจากกายไดอีกตอไป    

๒. ไมยึดม่ันในโลก(อุปาทานขันธ ๕) ในสติปฏฐานวิภังคไดอธิบายคําวาโลก 
“แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวา โลก นี้เรียกวาโลก๘๑” โลกในกายานุปสสนาสติปฏ

ฐาน หมายถึง กาย นั่นเอง ดังนั้นผูปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐาน ผลสุดทาย คือ จะไมยึดม่ันถือ
ม่ันในกายนี้ วาเปนของตนอีกตอไป 
                       สรุปไดวา ในการปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ ประเภท คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในรูปและนาม โดยผานกระแสธรรม คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อใหเกิดปญญา ปญญาท่ีรู
เห็นสภาวธรรมตามความเปนจริง โดยจิตผูรูอันประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ ท่ีกําหนดรูในกาย 
(เวทนา จิต ธรรม ก็เชนเดียวกัน) อันเปนส่ิงท่ีถูกรู โดยอาการในการรูคือรูในปจจุบัน รูตามความ
เปนจริง พึงกําจัดความยินดียินรายในโลก(ขันธ)การกําหนดรูเห็นความเกิดความดับในกระแส
ธรรม ท่ีกําหนดรูจนกระท่ังเห็นสัจจธรรมหรือเห็นความจริง ดังนี้แลวจิตจะคอยๆคลายความยึดม่ัน
ถือม่ันในโลก(ขันธ)ลง เพราะลวนแตเปนสภาวธรรมที่เกิดข้ึนและเพ่ือดับไป ดังนั้นเม่ืออายตนะ
ภายนอกกระทบกับอายตนะภายใน เกิดผัสสะเปนเวทนา แตสัญญาจะทําหนาท่ีเพราะมองทุกส่ิงมี
สภาพเปนเพียงรูปและนามเทานั้น เปนเพียงสักแตวา เปนเพียงปรมัตถสัจจะมิใชมองวาเปนสมมุติ
สัจจะอีกตอไป ดังนั้นตัณหาจึงไมเกิด จิตเปนกุศล ทิฏฐิท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิจะเปล่ียนเปนสัมมาทิฏฐิ 
ผลจากอวิชชาท่ีถูกทําลายไปเพราะวิชชา สงผลใหไมยึดม่ันถือม่ันในโลกหรือในขันธ ๕ อีกตอไป 
                       สรุปภาพหลักการ ๓ ประการในการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานแสดงไวดังนี้ 
(สวน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ก็มี
หลักการเชนเดียวกัน) 

                                                 
๘๑อภิ.วิ. ๓๕/๔๔๐/๒๕๗. 
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๑๕๗ 
 

ผลของการปฏิบัติ คือ เกิดความรูในไตรลักษณ จากความเกิดและความดับ ไม
เท่ียง ส่ิงท่ีเคยยึดม่ันถือม่ันวาเปนเรา ของเราก็สามารถละได เกิดความปลอยวาง ละความยินดียิน
รายในขันธลง สรุปแสดงภาพผลการปฏิบัติสติปฏฐาน ไดดังนี้ 

                          

ภาพ ๓.๑๔ แสดงวิธีการปฏิบัติสตปิฏฐาน 

              ๓) อุปการธรรมในการปฏิบัติสติปฏฐาน 
 ในการปฏิบัติสติปฏฐาน ๔  จําเปนตองมีอุปการธรรมท่ีชวยในการปฏิบัติใหเปนไปอยาง

ถูกตองและมีความกาวหนา  ดังท่ีปรากฏในในมหาสติปฏฐานสูตร “อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิ
เนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ”๘๓  ขอธรรมแตละขอท่ีแสดงไวเปนบาลี มีความหมายวา อาตาป 
แปลวา เปนผูมีตบะ, สมฺปชาโน แปลวา เปน ผูมีสัมปชัญญะ, สติมา แปลวา เปนผูมีสติ, วิเนยฺย 
โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ แปลวา เปนผูพึงกําจัดความยินดียินราย ซ่ึงในมหาสติปฏฐานสูตรฉบับ
ภาษาไทย แสดงไวดังนี้ 

...ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ...  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑๘๔           

                                                 
๘๓ที.ม. ๑๐/๒๗๓/๓๒๒. 
๘๔ที.ม. ๑๐/๒๗๓/๒๕๗. 
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ลักษณละ
ตัณหาทิฏฐิ 



๑๕๘ 
 
              จากพุทธพจนขางตน สรุปไดวาในการปฏิบัติสติปฏฐานตองมีอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ 
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ และความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนในโลก( ขันธ ๕) ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑)  อาตาป คือ ความเพียร  
                       ความเพียร คือ มีความเพียรอยางไมยอทอในการปฏิบัติ ซ่ึงในสติปฏฐานวิภังค ได
อธิบายความหมายของความเพียรไวดังนี้   

… ความเพียร เปนไฉน? การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้
เรียกวา ความเพียร ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขา
มาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว ดวยความเพียรนี้  ดวยเหตุ
นั้น จึงเรียกวา มีความเพียร๘๕ 

                        ความเพียรในความหมายของพระสูตรนี้ คือ สัมมาวายามะ ซ่ึงเปนในอริยมรรคขอท่ี 
๖ นั่นเอง สมเด็จพระญาณสังวร๘๖ทรงอธิบายความหมายของความเพียร วาเปนความเพียรในการ
ปฏิบัติ เม่ือเร่ิมตน เม่ือดําเนินไป และเพียรปฏิบัติไปเร่ือย ๆเพื่อใหเกิดความกาวหนา ตรงกับความ
เพียรในอริยมรรคขอท่ี ๖ สัมมาวายามะน่ันเอง คือ พยายามชอบ ไดแก ปธาน หรือ สัมมัปปธาน ๔          
ดังนั้นในการหม่ันทําความเพียรในการปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือจุดมุงหมาย ดังนี้ 

๑. สังวรปธาน เพียรระวังหรือเพียรปดกั้น คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมท่ี 
ยังไมเกิด มิใหเกิดข้ึน เปนความเพียรเพื่อไมทําอกุศลใหม   

๒.  ปหานปธาน เพียรละหรือเพียรกําจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว   
เปนความเพียรเพื่อละอกุศลเกา   

๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญหรือเพียรกอใหเกิด คือเพียรทํากุศลธรรมท่ียังไมเกิด 
ใหเกิด เปนความเพียรเพื่อทํากุศลใหม  

๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ใหต้ังม่ัน 
เจริญยิ่งข้ึนไป เปนความเพียรเพื่อเพิ่มพูนกุศลเกา   
                       ดังนั้นความเพียรในสติปฏฐาน คือ ความเพียรในสัมมัปปธาน ๔ ดังกลาว เปนความ
เพียรชอบ ควรประกอบไวในตน 
                       สวนในอรรถกถา สติปฏฐานสูตร ไดอธิบายความหมายของความเพียรไวดังนี้ 

                                                 
๘๕อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๗/๒๕๖. 
๘๖สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน).  แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๑๕. 



๑๕๙ 
 

           ในบทวา อาตาป พึงทราบวิเคราะหดังนี้ ช่ือวาอาตาปะ เพราะอรรถวายอมเผา
ผลาญกิเลสในภพ ๓. คําวาอาตาปะนี้เปนช่ือของวิริยะ. อาตาปะของภิกษุนั้นมีอยู 
เหตุนั้นภิกษุนั้นจึงช่ือวาอาตาป๘๗  

                       อาตาปในอรรถกถานี้หมายถึงวิริยะ เปนความเพียรท่ีจะไมทอถอยในการละซ่ึงกิเลส
ตัณหาทั้งปวง  เปนความเพียรโดยการต้ังสติตรวจดูวามีกิเลสตัณหาเกิดข้ึนหรือไม และเม่ือมีความ
เพียรของสติจะทําใหละซ่ึงกิเลสตัณหาไดเอง  
                       สรุปไดวาเปนความเพียรในอุปการธรรม คือ สัมมาวายามะ เปนความเพียรเพ่ือละ
กิเลสตัณหา ส่ิงท่ีเปนอกุศล โดยการเจริญสติปฏฐานพิจารณาใหเห็นขันธท้ัง ๕ โดยพิจารณาใน 
กาย  เวทนา จิต ธรรม ท้ังภายใน  ภายนอก และท้ังภายในภายนอก เพื่อละบาปหรืออกุศลและทําดี
ใหเกิดข้ึนในใจ โดยอาศัยสัมมัปปธาน ๔ นั่นเอง  

(๒)  สมฺปชาโน  คือ สัมปชัญญะ  
                       สัมปชัญญะ คือ ความรูดัวท่ัวพรอม รูท่ีจะควบคุมตัวเอง มีความต่ืนอยูเสมอ เพื่อ
ประคองจิตใหอยูในอารมณของสติปฏฐาน ในสติปฏฐานวิภังค ไดอธิบายความหมายของ
สัมปชัญญะ ไวความวา 

… สัมปชัญญะ เปนไฉน ? ปญญา กิริยาท่ีรูชัดฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม 
สัมมาทิฏฐิ  อันใด นี้เรียกวา สัมปชัญญะ ภิกษุเปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลว
ดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลว
ดวยสัมปชัญญะนี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสัมปชัญญะ๘๘ 

                       สัมปชัญญะในความหมายของพระสูตรนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนอริยมรรคขอท่ี ๑ 
นั่นเอง คือ ปญญาอันเห็นชอบ  ความหมายของการเห็นชอบในท่ีนี้ คือ เห็นอริยสัจจ ๔ ... เห็น
ถูกตองตามท่ีเปนจริงวา ขันธ ๕ ไมเท่ียงเปนตน๘๙  ดังนั้นสัมปชัญญะ จึงเปนความเห็นท่ีถูกตองใน
ระดับปญญา และยังมีความหมายถึงความตอเนื่องในการปฏิบัติ ดังปรากฎในพระสูตร สติปฏฐาน
วิภังค ความวา 

                                                 
๘๗ม.มู.อ. ๑๗/๕๕๖.       
๘๘อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๘/๒๕๗. 
๘๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, 

หนา ๔๓๕. 



๑๖๐ 
 

... บทวา พิจารณาเห็นเนืองๆ มีนิเทสวา การพิจารณาเห็นเนืองๆ เปนไฉน  ปญญา 
กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด นี้เรียกวา การ
พิจารณาเห็นเนืองๆ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขา
มาถึงแลวดวยดี เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดีประกอบแลว ดวยการพิจารณาเห็น
เนืองๆ นี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา พิจารณาเห็นเนือง ๆ๙๐ 

                       จากพระสูตรขางตนผูปฏิบัติสติปฏฐานอยางตอเนื่อง ดวยปญญา รูชัดในกิริยา รูโดย
ไมหลง และพิจารณาเห็นในธรรม จัดวาเปนสัมมาทิฏฐิ  ซ่ึงตรงกับความหมายของสัมปชัญญะ
นั่นเอง 
                       สวนในอรรถกถา สติปฏฐานสูตร ไดอธิบายความหมายของสัมปชัญญะไววา “บท
วาสมฺปชาโนไดแกประกอบดวยญาณกลาวคือสัมปชัญญะ”๙๑                       
                       สัมปชาโน หรือ สัมปชัญญะในอรรถกถา หมายถึง ญาณ คือความรู, ปรีชาหยั่งรู, 
ปรีชากําหนดรู๙๒ ซ่ึงหมายถึงการมีปรีชาหยั่งรูในระดับปญญาน่ันเอง สัมปชัญญะหรือความรูตัว
เปนองคธรรมท่ีมาควบคูกับสติ ในการเจริญสติจึงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาปญญา   และ
สัมปชัญญะ ก็คือ การรูและเขาใจตระหนักตอส่ิงท่ีสติกําหนดไว  หรือตอการกระทําในกรณีนั้นวา 
มีเปาหมายอะไร ส่ิงท่ีทําเปนอยางไร จะปฏิบัติตอส่ิงนั้นอยางไร  เพื่อท่ีจะไมเกิดความหลงหรือ
ความเขาใจผิดใดๆ ข้ึนมาในกรณีนั้น ดังนั้นในการฝกสติจําเปนตองมีสัมปชัญญะ ผูไมมี
สัมปชัญญะยอมหลงลืมสติ ดังนั้นธรรมท้ัง ๒ จึงชวยสงเสริมกันในการสรางปญญา 
                       ทานอาจารยโกเอ็นกา๙๓ ไดใหความหมายของสัมปชัญญะไว คือ ความรูชัดเขาใจชัด
ในความไมเท่ียงอยูตลอดเวลา  ซ่ึงหมายถึงผูปฏิบัติตองมีความรูชัดเขาใจชัดในความเปนอนิจจังใน
การกระทําทุกอยาง ไมวาจะเปนทางกายหรือใจ ซ่ึงรวมเอาความรูความเขาใจของความเกิดและ
ความดับของเวทนาเขาไปดวย ดังปรากฏในสติปฏฐานสังยุต เร่ืองผูเจริญสติปฏฐานช่ือวาผูมีสติ 
ความวา 

                                                 
๙๐อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๔-๔๓๕/๒๕๕-๒๕๖. 
๙๑ม.มู.อ. ๑๗/๕๕๖.       
๙๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, 

หนา ๘๙. 
๙๓ทานอาจารยโกเอ็นกา, มหาสติปฏฐานสูตรแปลจากตนตํารับคําแปลภาษาอังกฤษของ

สถาบันวิปสสนาวิจัยแหงธรรมคีรี, อางแลว, หนา ๙๓-๙๔. 



๑๖๑ 
 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อยางไรภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสัมปชัญญะ? ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย   เวทนาอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทราบชัดแลวยอมบังเกิดข้ึน ท่ีทราบชัดแลว
ปรากฏอยูท่ีทราบชัดแลว ยอมถึงความตั้งอยูไมได  วิตกอันภิกษุทราบชัดแลว ยอม
บังเกิดข้ึน ท่ีทราบชัดแลวปรากฏอยู ท่ีทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยูไมได ปญญา
อันภิกษุทราบชัดแลวยอมบังเกิดข้ึนท่ีทราบชัดแลวปรากฏอยู ท่ีทราบชัดแลวยอมถึง
ความต้ังอยูไมไดอยางนี้แล ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีสัมปชัญญะ๙๔ 

           ในความหมายท่ี ๒ คือ สัมปชัญญะ จะตองเปนไปโดยตอเนื่องทุกขณะ๙๕ ซ่ึงเม่ือ 
นํามารวมกับสติเปนสติสัมปชัญญะ จึงจะสมบูรณ ซ่ึงสติ หมายถึงความรูชัดเขาใจชัดแตเพียง
อิริยาบถภายนอก เชน การเดิน กิน ดื่ม และอ่ืนๆแลว ส่ิงท่ีปรากฏอยูนั้นก็เปนเพียงสติ แตถาความรู
ชัดเขาใจชัดนั้นรวมเอาความรูความเขาใจในลักษณะท่ีเกิดดับ ๆ ของเวทนาเขาไปดวย ก็เรียกไดวาผู
ปฏิบัตินั้นถึงพรอมแลวดวย สมฺปชาโน สติมา และกําลังเจริญปญญาดวย๙๖ ดังนั้นในการปฏิบัติดวย
สติและสัมปชัญญะปญญาจะเปนตัวกําหนดรูความเกิดในเวทนา และเม่ือกําหนดรู เวทนาท่ีเกิดข้ึน
ยอมดับไป ดังนั้นสัมปชัญญะ คือ การเฝาสังเกตุการเกิดข้ึนดับไปของเวทนา ๙๗  
                       สรุปไดวาสัมปชัญญะ มีความหมายใน ๒ ลักษณะ คือ ตัวปญญา หรือ สัมมาทิฏฐิท่ี
หยั่งเห็นในสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนของรูปนาม วามีความเกิดและความดับ เปนอนิจจัง และ
สัมปชัญญะยังหมายถึงการปฏิบัติสติปฏฐานตองมีความตอเนื่องจึงจะกาวหนาได     

(๓) สติมา คือ มีสติ  
สติ คือ ความระลึกไดใหมีสติอยูเสมอ และตองมีอยางตอเนื่องไมขาดชวง เม่ือต้ัง

สติอยูในท่ีต้ังท่ีกําหนดไว ตองมีความแนวแน ไมปลอยใหเล่ือนลอย  เม่ือมีอารมณอ่ืนแทรกเขามา  
ก็ไมหลงในอารมณนั้น ในสติปฏฐานวิภังค พระอภิธรรมปฎก ไดอธิบายความในเร่ืองสติใน       
สติปฏฐานท้ัง ๔ ประเภทไวในลักษณะเดียวกัน ดังนี้ 

                                                 
๙๔สํ.ม.๑๙/๘๐๔/๑๙๙. 
๙๕ทานอาจารยโกเอ็นกา, มหาสติปฏฐานสูตรแปลจากตนตํารับคําแปลภาษาอังกฤษของ

สถาบันวิปสสนาวิจัยแหงธรรมคีรี, อางแลว, หนา ๙๒. 
๙๖เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙๓. 
๙๗เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐. 



๑๖๒ 
 

            บทวามีสติ มีนิเทสวา สติ เปนไฉน?สติความตามระลึกฯลฯ สัมมาสติ นี้เรียกวา 
สติ ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี 
เขาถึงแลวเขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยสตินี้ ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา มีสติ๙๘ 

                       สติในพระสูตรนี้หมายถึง สัมมาสติ ซ่ึงเปนอริยมรรคขอท่ี ๗ นั่นเอง คือ ปญญา
อันระลึกชอบ คือ การระลึกชอบโดยมีท่ีต้ังม่ันในกาย เวทนา จิต หรือธรรม  
                       นอกจากนั้นในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตรไดอธิบายตวามหมายของสติไวดังนี้ 

           บทวา สติมา ความวา ผูประกอบดวยสติกําหนดท่ีกาย. ก็เพราะภิกษุนี้กําหนด
อารมณดวยสติแลจึงพิจารณาเห็นดวยปญญา๙๙  

                       สติในอรรถกถาหมายถึง สติท่ีใชกําหนดรูในกาย เวทนา จิต ธรรม สติมา คือ การมี
สติ ความระลึก เปนตัวกําหนดข้ึนอยูกับวา ไดต้ังสติกําหนดลงท่ีกาย เวทนา จิต หรือธรรม เปน
อาการอันท่ีจิตต้ังกําหนดลงไป ซ่ึงเมื่อต้ังสติกําหนดลงไปก็มีความรูในส่ิงนั้น สัมปชานกับสติจึง
เปนส่ิงท่ีคูกันกอใหเกิดความรู เพื่อประโยชนแกญาณท่ียิ่งข้ึนไป นอกจากนั้นในสติปฏฐานสังยุต 
ในสติสูตร เร่ืองวาดวยสติ ไดอธิบายหนาท่ีของสติในอีกแงหนึ่งไวดังนี้ 

… ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสติอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น
กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียไดพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีสติอยางนี้แล๑๐๐ 

                       ดังนี้การมีสติเพื่อประคับประคองจิตไมใหเกิดความยินดียินรายข้ึน ในขณะท่ี
พิจารณากายเวทนา จิต ธรรม ซ่ึงสมเด็จพระญาณสังวร๑๐๑ ไดทรงใหแนวทางในการกําหนดสติไว
วามี ๒ แนวทาง คือ                            
                       วิธีท่ี ๑ การต้ังสติโดยกําหนดวา กายมีอยู  เวทนามีอยู  จิตมีอยู  ธรรมมีอยู  เพื่อเปน
ท่ีต้ังของสติ เพียงเพื่อรูวาท้ังกาย เวทนา จิต ธรรมนั้นมีอยู แตไมยึดถือ ดังนี้มีลักษณะทางสมาธิ 

                                                 
๙๘อภิ.วิ. ๓๕/๔๓๙/๒๕๗. 
๙๙ที.ม.อ. ๑๔/๒๖๙. 
๑๐๐สํ.ม. ๑๙/๖๘๒-๖๘๓/๑๖๓. 
๑๐๑สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน),  แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๑๒๔-

๑๒๕.  



๑๖๓ 
 
                        วิธีท่ี ๒ การตั้งสติมุงรูต่ืนอยูในความเปนไปของกาย เวทนา จิต ธรรม วามีความเกิด
และความดับ เปนความรูท่ีเปนอนุปสสนา ตามรูเพื่อใหเห็นสัจจะ เปนปญญา ดังนี้ซ่ึงมีลักษณะเปน
วิปสสนา    
                        การเจริญสติมีประโยชน คือ ทําใหสติมีความต้ังม่ัน จิตเกิดเปนสมาธิ และมีการ
พัฒนาเปนปญญาในท่ีสุด ในวิมุตติมรรคไดใหความหมายของสติต้ังม่ันไววา มีสติต้ังม่ัน 
หมายความวา เนื่องจากมีความไมหลงลืม อินทรียท้ังหลายจึงไดรับการคุมครอง และจิตยอมไม
ฟุงซานไปภายนอก๑๐๒ 
                                มีสติเพื่อปองกันจิตไมใหคิดฟุงซาน หรือเซ่ืองซึม เฉ่ือยชา พึงกําจัดความยินดียินราย
ในโลก ซ่ึงหมายถึง การกําจัดอกุศลธรรมดวยกุศลธรรมท่ีตรงขามกัน (ตทังคปหาน) หรือการขมไว
ช่ัวคราวดวยการเจริญฌาน (วิกขัมภนปหาน)๑๐๓ เปนการควบคุมท้ังความชอบและความไมชอบท่ี
เกิดข้ึนในระหวางเจริญสติปฏฐาน   
                       สรุปไดวา สติ คือ สัมมาสติเปนความระลึกไดอยางตอเนื่อง  ทําใหจิตมีความต้ังม่ัน
ไมเล่ือนลอย แตถามีอารมณอ่ืนเขามาแทรก สติจะเปนตัวระลึกไดทําใหไมหลงไปกับอารมณนั้น  
จิตอันประกอบดวยสัมมาสติจึงมีความสงบ บริสุทธ์ิ สะอาด และสามารถพัฒนาสูปญญาได 

(๔) วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  คือ ความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก  

                       ความยินดียินรายในโลก หมายถึง เวทนา ท่ีเกิดข้ึน ใน กาย เวทนา จิต ธรรม  
พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักเวทนา โดยการกําหนดรูในเวทนาขณะปฏิบัติสติปฏฐาน ดังปรากฏใน
สติปฏฐานสังยุต เวทนาสูตร เร่ือง เวทนา ๓  ความวา 

...เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขม
สุขเวทนา ๑ ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อกําหนดรู
เวทนา ๓  ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอม  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี

                                                 
๑๐๒พระอุปติสสเถระ รจนา, พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปลจากฉบับ

ภาษาอังกฤษ ของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ, วิมุตติมรรค, พิมพคร้ังท่ี ๕, 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๑๒๙. 

๑๐๓พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๒๖๒. 



๑๖๔ 
 

สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ
ท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้แล๑๐๔ 

           ดังนั้นการรูเวทนาไดชัดเจนถูกตองครบถวน ไดตองเจริญสติปฏฐานครบทั้ง ๔ 
ดังนั้นเม่ือกําหนดรูในเวทนาข้ึนได จึงตองมีความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหจิตเกิด
ความสงบเปนสมาธิ ไมหลงไปยินดีหรือยินรายตอเวทนาท่ีเกิดข้ึนนั้น                                            
                       สมเด็จพระญาณสังวร๑๐๕ทรงอธิบาย หลักปฏิบัติในการกําจัดยินดียินรายในโลก 
หมายถึง สติท่ีใชพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม จะเปนสติท่ีกําจัดความยินดียินรายจากอารมณท่ี
เกิดข้ึน เพื่อกําจัดกิเลสไมใหเกิดข้ึน โดยเขาไปเพงเฉยอยูในการปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติไดดังนี้จะเกิด
ความสงบเปนสมาธิ เกิดปญญาไดในท่ีสุด คือ การกําจัดเวทนาท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาใน กาย 
เวทนา จิต ธรรม นั้นเอง เม่ือไมเกิดเวทนา  ตัณหายอมไมมี ซ่ึงสอดคลองกับสมเด็จพระสังฆราชเจา  
กรมหลวงวชิรญาณวงศไดทรงอธิบายไววาสติในสติปฏฐานวาเปนสติท่ีกําจัดความยินดียินราย 
ความวา “... พิจารณาธรรมนั้น ๆใหเห็นตามความเปนจริงวา สักแตวาธรรมเทานั้นมีเพียรและ
สัมปชัญญะรูตัว มีสติ กําจัดความยินดียินรายในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ...”๑๐๖ 
                       ในสติปฏฐานสังยุต อรรถกถาอัมพปาลิสูตร อธิบายวิเนยฺย ไววา “วิเนยฺย ความวา 
กําจัดแลวดวยการกําจัดช่ัวคราว หรือดวยการกําจัดในการขมไว”๑๐๗   

                                   พระธรรมธีรราชมหามุนีไดอธิบายวิเนยฺยวา แปลวา บรรเทา หมายความวาขอปฏิบัติ 
คือ มหาสติปฏฐาน ๔ นี้  ถาผูใดปฏิบัติตามไดในข้ันตน ๆ พระธรรมนี้ก็จะบรรเทากิเลสหยาบๆ
ของผูนั้นใหลดนอยถอยลงไป ตามสมควรแกวาสนาบารมีของตน ถาผูใดปฏิบัติไดในข้ันกลาง พระ
ธรรมนี้กจ็ะบรรเทากิเลสขนาดกลางๆ ออกไปจากขันธสันดานของผูนั้น ผูใดปฏิบัติไดในข้ันสูงสุด 
พระธรรมนี้ก็จะบรรเทากิเลสข้ันละเอียดๆนั้น ใหหลุดออกไปโดยเด็ดขาดเลย๑๐๘  

                                   ฉะนี้หัวใจสําคัญของการปฏิบัติสติปฏฐาน คือ สติท่ีกําจัดความยินดียินรายในขันธ ๕  
หรือการเกิดอุเบกขา ซ่ึงการกําจัดความยินดียินรายนี้ มีความละเอียดไปตามลําดับข้ันท่ีปฏิบัติ  ใน
                                                 

๑๐๔สํ.ม. ๑๙/๘๓๕-๘๓๖/๒๐๘. 
๑๐๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติในสติปฏ

ฐาน, อางแลว, หนา ๑๒. 
๑๐๖ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, อางแลว, หนา ๔๑๖. 
๑๐๗สํ.ม.อ. ๓๐/๓๔๓. 
๑๐๘พระธรรมธีรราชมหามุนี, วิปสสนากรรมฐาน ภาค ๒ วาดวย มหาสติปฏฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๒๑๐.  



๑๖๕ 
 
เบ้ืองตนผูปฏิบัติจะประคับประคองตนใหมีความระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดความยินดียินรายท่ี
เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติ ซ่ึงผลจะเกิดไดช่ัวคราว และจะเกิดความยินดียินรายข้ึนใหมอีก แตใน
ทายสุด ความยินดียินรายดังกลาวจะเปนผลจากการปฏิบัติสติปฏฐานดวยอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ 
ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ ความคอยกําจัดความยินดียินราย คือ เกิดเปนอุเบกขาข้ึนโดยอัตโนมัติ
ไมตองมีการประคองหรือคอยบังคับใหเกิดข้ึนเหมือนเม่ือตอนปฏิบัติใหมๆ 
                       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงอธิบายเพิ่มเติมไวดังนี้ ยอดของสติ
ปฏฐานจึงอยูท่ีสติกับปญญาท่ีละความยินดียินรายได และเม่ือละความยินดียินรายได ก็ใหเขาไปเพง
ดูจิตท่ีสงบ ความยินดียินรายท่ีต้ังม่ันอยูดวยดีเปนอุเบกขา เพราะวาเม่ือจิตสงบต้ังม่ันอยูในช้ันนี้แลว  
ก็เปนอันส้ินธุระของสติปฏฐาน...๑๐๙ 

สวนโลกในสติปฏฐานวิภังคไดอธิบายไววา 
               ... กายน้ันเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวา โลก นี้เรียกวาโลก๑๑๐ 

... เวทนานั้นเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวา โลก นี้เรียกวาโลก๑๑๑ 

... จิตนั้นเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวาโลก นี้เรียกวา โลก๑๑๒      

... ธรรมเหลานั้นเอง ช่ือวาโลก แมอุปาทานขันธ ๕ ก็ช่ือวา โลก นี้เรียกวาโลก๑๑๓ 

           จากพระสูตรขางตนโลกมีความหมาย ๒ ประการ คือ 
๑) โลก หมายถึง กระแสธรรมภายในผูปฏิบัติประกอบดวย กาย เวทนา จิต  ธรรม 
๒) โลก หมายถึงขันธ ๕ คือ เม่ือปฏิบัติจนเกิดปญญาเห็นความเกิดความดับจะ

สามารถละความยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕ได 
ดังนั้นองคธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอยกําจัดความ

ยินดียินราย เปนขอธรรมเฉพาะขอ แยกจากกัน ไมไดเปนเหตุเปนผลกัน  แตมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกันไปในการปฏิบัติ  ดังในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตร ดังนี้ 

ก็ในคําเปนตนวาอาตาปมีความเพียรพึงทราบวา ตรัสความเพียรชอบดวย  
อาตาป ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส ตรัสกัมมัฏฐานท่ีใหสําเร็จประโยชนท่ัวๆไป หรือ

                                                 
๑๐๙สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, การปฏิบัติ

กรรมฐาน, อางแลว, หนา ๑๓๑. 
๑๑๐อภิ.วิ. ๓๕/๔๔๐/๒๕๗. 
๑๑๑อภิ.วิ. ๓๕/๔๔๔/๒๖๐. 
๑๑๒อภิ.วิ. ๓๕/๔๔๘/๒๖๔. 
๑๑๓อภิ.วิ. ๓๕/๔๕๗/๒๗๐. 



๑๖๖ 
 

อุบายเคร่ืองบริหารกัมมัฏฐานดวยสติสัมปชัญญะ หรือตรัสสมถะท่ีไดมาดวยอํานาจ
กายานุปสสนา ตรัสวิปสสนาดวยสัมปชัญญะ ตรัสผลแหงภาวนาดวยการกําจัดซ่ึง
อภิชฌาและโทมนัสฉะน้ี๑๑๔ 

 
                          จากอรรถกถาไดอธิบายความหมายของความเพียรวาเปนความเพียรเพื่อเผากิเลส  
ในสวนของสติเพื่อการฝกสมถะ ในสวนของสัมปชัญญะเพ่ือฝกวิปสสนา  และผลของการปฏิบัติ
ครบท้ัง ๓ อยางเนืองๆ จะกําจัดความยินดียินรายท่ีปรากฏข้ึนระหวางปฏิบัติท้ังในกาย เวทนา จิต 
ธรรม ผลสุดทายผูปฏิบัติจะไมมีความยินดียินรายเกิดข้ึนในโลก คือ ในขันธ แสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 

                              
 

ภาพ ๓.๑๕ แสดงอุปการธรรมท้ัง ๔ ในการปฏิบัตสิตปิฏฐาน 

                
               ๓.๗.๑  วิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐาน  
           กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตั้งสติพิจารณากายเปนอารมณ เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวของจิต  
เพื่อใหเกิดปญญาเห็นความเกิดและความดับในกาย พิจารณารูกองรูปวาเปนเพียงส่ิงสมมุติท่ีบัญญัติ
ข้ึน มีอยูอยางช่ัวคราว เพียงเพื่อใหรู เพียงเพื่อใหระลึกถึง และเพื่อละความยึดม่ันถือม่ันในกายลง    
           การนําสติพิจารณาในกายนี้จะเปนเคร่ืองละตัณหาจริตอยางหยาบ ท่ีทําใหติดในกาย การตั้ง
สติพิจารณากาย เพื่อใหเห็นความเกิดความดับท่ีเกิดในกายวาเปนธรรมดา เพื่อท่ีจะคลายความติด
หรือยึดม่ันในกายลง 
          ในมหาสติปฏฐานสูตรไดแบง กายานุปสสนาสติปฏฐานเปนจํานวน ๖ บรรพ สามารถ
จําแนกกายยอยไดเปน ๑๔ วิธี ในแตละวิธีจะมีแนวทางการปฏิบัติ คือ การพิจารณาในกาย
เหมือนกัน ดังพุทธพจนท่ีกลาวไวในมหาสติปฏฐานสูตรถึงแนวทางในการพิจารณากาย  มีหลัก
สําคัญดังนี้ 

                                                 
๑๑๔ที.ม.อ. ๑๔/๒๗๐. 

อาตาป ความเพียร (สัมมาวายามะ) สัมปชัญญะ ความรูอยูในกายและใจรูควบคุม
ตัวเอง (สัมมาทิฏฐิ)

มีสติ กําหนดรูในกาย เวทนา จิต ธรรม (สัมมาสติ)   ความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก(อุเบกขา)

อุปการธรรมของสติปฏฐาน ๔



๑๖๗ 
 

... ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็น
กายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในภายนอก บาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบาง 
พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหน่ึง 
สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรูเพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น 
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ๑๑๕ 

            จากพระสูตรขางตน พระพุทธเจาทรงสอนใหพิจารณากายภายในกาย กายภายนอกกาย และ
กายท้ังภายในภายนอก พิจารณาดังนี้แลว ผูปฏิบัติจะเห็นความเกิดความดับในกาย ดวยสติท่ีต้ังม่ัน
จะพบวากายมีอยูสักแตวาเพื่อความรูในกาย เม่ือเปนดังนี้ผูปฏิบัติจะละซ่ึงตัณหา ทิฏฐิและอุปาทาน
ในขันธ ๕ ลงได  
           จากหลักปฏิบัติ วิธีการ และอุปการธรรมท่ีสําคัญในการปฏิบัติสติปฏฐานดังกลาวขางตนนั้น   
คือ หัวใจสําคัญในการนํามาพิจารณากายท้ัง ๖ บรรพในกายานุปสสนา มีแนวทางในการปฏิบัติ
เชนเดียวกันดังนี้  

๑) หมวดอานาปานสติ  คือ การเจริญสติในการพิจารณาลมหายใจเขาและลม
หายใจออก เพราะลมหายใจเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดของกาย  ถาไมมีลมหายใจแลว ก็คือสภาวะท่ีตาย
แลวนั่นเอง ดังนั้นในหมวดน้ีจึงใชสติกําหนดลมหายใจเขาและลมหายใจออก ซ่ึงเปนการใชกาย
เปนอารมณของสติปฏฐาน เพื่อใหเกิดความมั่นคงของจิต ในบรรพทั้งหมดของกายานุปสสนา     
สติปฏฐาน อานาปานสติบรรพจัดไดวามีความสําคัญท่ีสุด เนื่องจากพระพุทธเจาในอดีตทุก
พระองคไดทรงปฏิบัติอานาปานสติและสําเร็จเปนพระอรหันตดวยอานาปานสติท้ังส้ิน 
นอกจากนั้นพระสมณะโคดมพุทธเจาทรงสรรเสริญและสนับสนุนใหภิกษุท้ังหลายปฏิบัติอีกดวย 
เนื่องจากพระองคทรงใชเปนวิหารธรรมท้ังกอนและหลังการตรัสรู ดังในพุทธพจนท่ีทรงแสดงไว
ใน สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ในเร่ืองธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะ ความวา          

         ... พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเคร่ืองอยูของ
พระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระตถาคต
บาง ภิกษุเหลาใดเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยมอยู สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะ ... อานาปานสติ อันภิกษุ

                                                 
๑๑๕ที.ม. ๑๐/๒๘๗/๒๖๓. 



๑๖๘ 
 

เหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน 
และเพื่อสติสัมปชัญญะ.๑๑๖ 

                        เม่ือสมาธิท่ีประกอบดวยอานาปานสติแลว จิตจะมีอารมณเดียว ซ่ึงเกิดข้ึนพรอมกับ
สติท่ีพิจารณาลมหายใจเขาและหายใจออก ในการปฏิบัติอานาปานสติเพื่อใหไดผลควรไปที่สงัด 
นั่งขัดสมาธิ  เพราะในการปฏิบัติอานาปานสติ ตองอาศัยความเงียบในการปฏิบัติเพราะลมหายใจ
เปนส่ิงท่ีละเอียด  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในอานาปานบรรพในมหาสติปฏฐานสูตร ความวา 

... ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังกต้ัง
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เม่ือหายใจออก
ยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว เม่ือ
หายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจออกส้ัน เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจเขา
ส้ัน ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ังปวงหายใจออก 
ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ังปวงหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออกยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกาย
สังขารหายใจเขา ...๑๑๗ 

                       ในการปฏิบัติจะพิจารณาลมหายใจเขาและลมหายใจออกวายาวหรือส้ัน จนกระทั่ง
ระงับกายสังขาร  หมายถึง ผอนคลายลมหายใจหยาบใหละเอียดข้ึนไปโดยลําดับจนถึงข้ันท่ีจะตอง
พิสูจนวา มีลมหายใจอยูหรือไม เปรียบเทียบเสียงเคาะระฆังคร้ังแรกจะมีเสียงดังกังวานแลวแผวลง
จนถึงเงียบหายไปในท่ีสุด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชไดอธิบายความหมายของ
รํางับ วา “ใหลมหายใจเขาลมหายใจออกรํางับไปเอง สงบไปเอง ดวยอํานาจของเอกัคคตาของจิต 
คือ ความท่ีจิตมีอารมณเปนอันเดียวดวยสติท่ีกําหนด ดวยญาณคือความรู ทําสติ คือ ความกําหนด
ดวยความรําลึก ... ใหมีวิตกวิจารอยูท่ีลมหายใจเขาออกแตเพียงอยางเดียว เม่ือเปนดั่งนี้ ลมหายใจ
เขาลมหายใจออกก็จะสงบรํางับไปเองโดยลําดับ คือละเอียดลงไปโดยลําดับ”๑๑๘ 

                                                 
๑๑๖สํ.ม. ๑๙/๑๓๖๖-๗/๓๓๒. 
๑๑๗ที.ม. ๑๐/๒๗๔/๒๕๗-๒๕๘. 
๑๑๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, การปฏิบัติ

กรรมฐาน, อางแลว, หนา ๔๓-๔๔. 



๑๖๙ 
 
                        จากพระสูตรขางตน  พระมหาจําลอง  อชิโต๑๑๙ ไดใหแนวทางในการปฏิบัติ      อา
นาปานสติไวในการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้  

(๑) พิจารณาเห็นการเกิดข้ึนของลมหายใจภายในกาย วาท่ีรางกายเปนอยูไดนั้นก็ 
เนื่องดวยลมหายใจ 

(๒) พิจารณาเห็นความเส่ือมของลมหายใจในกายวา เม่ือกายส้ินไป ลมหายใจท้ัง 
เขาและออกจะผานเขาในจมูกไมได 

(๓) พิจารณาเห็นกายวามีท้ังความเกิดและความดับ เนื่องดวยลมหายใจเขาและ
ออก  พิจารณาใหเห็นท้ังความเกิดและความดับของลมหายใจเขาและออก วามีความเกิดและความ
ดับเปนธรรมดา เปนไปตามเหตุและปจจัย เม่ือหมดเหตุปจจัยก็ดับไป 

(๔) พิจารณากายอยางมีสติ รูเทาทันในปจจุบันระหวางท่ีลมหายใจเขาออก สติท่ี
ตามพิจารณาระลึกเพื่อกําหนดรูเปนประมาณ และเพื่อใหสติและสัมปชัญญะเจริญยิ่งข้ึนไป เพื่อให
เกิดความสมบูรณ 

(๕) พิจารณากายมีอยูจริงตามสมมติสัจจะ อาศัยสติเพื่อใหพิจารณาเห็นปรมัตถวา   
มิใชตัวตน  เปนสักแตวาการเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไปในท่ีสุด  เพื่อทําลายสัจจะสมมุติเพื่อเขาถึง
สัจจะโดยปรมัตถตามความเปนจริง 

(๖) พิจารณาเห็นกายดวยสติปญญา ใหเห็นกายในกาย อยาไปยึดม่ันกายวาเปน
อัตตา  ลมหายใจในกายเปนปจจัยปรุงแตง ซ่ึงตองอาศัยปญญาภายในท่ีไดอบรมมาเพื่อใหเห็นตาม
ความเปนจริง เพื่อใหเกิดการปลอยวางในท่ีสุด 

(๗) พิจารณาเห็นกายในกาย เพื่อดับตัณหาและทิฏฐิ ความรูเห็นท่ีอาศัยตัณหา
และทิฏฐิ ไมชวยในการดับทุกข 

(๘) พิจารณาเห็นกายในกาย ไมยึดม่ันถือม่ันอะไรในโลก โลกหมายถึงขันธ ๕ 
กายสักแตวากาย ท่ีอาศัยขันธ คือ รูปและนาม รู เพื่อปลอยวาง เพราะสรรพส่ิงลวนเปนอนัตตา 
                        ในวิมุตติมรรคไดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในการทําอานาปานสติไววา  

เธอศึกษาการหายใจเขา หมายความวา มีสติกําหนดไวท่ีปลายจมูกหรือ
เหนือริมฝปาก  สวนเหลานี้มีความสัมพันธกับลมหายใจเขาออก ... ไมพิจารณาลม
ในเวลาท่ีมันเขาไปแลวและออกไปแลว เธอใชสติพิจารณาจุดท่ีลมหายใจเขาออก

                                                 
๑๑๙พระมหาจําลอง  อชิโต, การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร, 

(กรุงเทพมหานคร : นีลนาราการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๙๐-๙๒. 
 



๑๗๐ 
 

กระทบ ณ ท่ีปลายจมูกหรือเหนือริมฝปาก ... ถาในเวลาท่ีลมหายใจเขามาหรือ
ออกไป โยคีนั้นพิจารณาตามลมท่ีเขาไปขางในแลว หรือลมท่ีออกไปขางนอกแลว  
จิตของเธอยอมฟุงซาน กายและจิตของเธอจะกระสับกระสาย ภาวะเหลานี้เปนโทษ  
เธอไมควรหายใจยาวหรือส้ันมากเกินไป ถาเธอหายใจยาวหรือส้ันมากเกินไป จิต
ของเธอจะฟุงซาน กายและจิตของเธอจะกระสับกระสาย เหลานี้เปนโทษ ... เธอไม
ควรพากเพียรหนักหรือหยอนเกินไป ถาเธอยอหยอนเกินไป เธอจะตกไปในความ
หดหูเซ่ืองซึม ถาเธอพากเพียรมากเกินไป เธอจะกลายเปนคนฟุงซาน๑๒๐  

                       ดวยเหตุผลดังกลาว ผูปฏิบัติควรพิจารณาลมหายใจเขาและออกเฉพาะจุดท่ีลมหายใจ
เขาออกกระทบ ณ ท่ีปลายจมูกหรือเหนือริมฝปากเทานั้น และลมหายใจเขาและออกควรเปน
ธรรมชาติ มีความพอดีไมยาวไปหรือส้ันไป และปฏิบัติดวยความพากเพียร กําจัดความหดหูเซ่ือง
ซึมหรือความฟุงซาน  ดังนี้จึงเปนการปฏิบัติอานาปานสติ 

           นอกจากนั้นพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)๑๒๑ ไดใหแนวทางวา ควรพิจารณา
ลมหายใจเขาออกจนปรากฏเปนกองลม และพิจารณาวาลมหายใจของผูอ่ืนก็เหมือนกัน ผูปฏิบัติ
อาจรับรูลมหายใจของตนโดยตรง และอนุมานรูลมหายใจของบุคคลอ่ืนสลับกัน ความเขาใจใน
ลักษณะนี้เปนการตามรูกองรูปท้ังภายในและภายนอก  
                       ลมหายใจเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหชีวิตดํารงอยูได ตราบใดท่ียังมีลมหายใจ ชีวิตก็ยังคง
อยู ดังนั้นผูปฏิบัติสามารถใชอานาปานสติเปนวิหารธรรมหรือธรรมท่ีใชเปนเคร่ืองอยู ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน พระญาณโปนิกเถระไดอธิบายไววา การมีสติกําหนดลมหายใจ ไดผลอยาง
มากในการสงบระงับความวุนวายของกายและใจ และระงับความหงุดหงิด ท้ังในชีวิตธรรมดาและ
ในการปฏิบัติ๑๒๒ เม่ือกระทําใหมากแลวยอมอยูอยางเปนสุข อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลวก็จะ
หายไป เนื่องจากมีสติสัมปชัญญะเปนเคร่ืองคุมครองจิตไมใหคิดฟุงซานไปในอารมณตางๆ เม่ือ
หยุดคิดฟุงซาน ความช่ัวยอมไมเกิดข้ึนในจิตใจ จิตมีความบริสุทธ์ิ ทําใหดํารงชีวิตไดอยางมีสุข          

                                                 
๑๒๐พระอุปติสสเถระ รจนา, พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปลจากฉบับ 

ภาษาอังกฤษของพระเอฮารา พระโสมเถระและพระเขมินทเถระ, วิมุตติมรรค, พิมพคร้ังท่ี ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๑๕๒. 

๑๒๑พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา, พระคันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง, 
พระพรหมโมลี  ตรวจชําระ,  มหาสติปฏฐานสูตรทางสูพระนิพพาน, อางแลว, หนา ๕๖. 

๑๒๒พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๖๙. 



๑๗๑ 
 
                       ในวิมุตติมรรคไดอธิบายวาการทําอานาปานสติ คือ การทําสติปฏฐานท้ัง ๔ ให
บริบูรณ ความวา สติปฏฐานท่ีเร่ิมกําหนดจากลมหายใจเขายาวและลมหายใจออกยาว คือ กายา
นุปสสนา สติปฏฐานท่ีเร่ิมจากการรูปติ คือ เวทนานุปสสนา สติปฏฐานท่ีเร่ิมจากการรูจิต คือ จิตตา
นุปสสนา สติปฏฐานท่ีเร่ิมการเห็นความไมเท่ียง คือ ธัมมานุปสสนา บุคคลผูบําเพ็ญอานาปานสติ  
ช่ือวาผูทําสติปฏฐานส่ีใหบริบูรณ อยางนี้  ๑๒๓           
                        ตามท่ีแสดงมาขางตนสรุปความวา การฝกอานาปานสติ  เพื่อใหจิตเปนหนึ่ง๑๒๔หรือ 
เอกัคคตา โดยการใชสติควบคุมจิตอยางสมํ่าเสมอ ไมสงจิตใหสูอารมณภายนอก สติคอยกําหนด
อารมณใหรูเพียงในปจจุบันท่ีกําลังทําอยู  ไมคิดถึงอดีตหรืออนาคต การกําหนดสติเพื่อใหรูเทาทัน
ตอกระบวนการจิตของตน ในขณะท่ีกําลังหายใจเขาหายใจออก จึงไมเปดโอกาสใหกิเลสตัณหาเขา
มาปรุงแตงจิต เม่ือจิตจดจอในอารมณเดียวอยางตอเนื่อง ผลทําใหจิตสงบเปนสมาธิ เกิดปญญา
พิจารณาเห็นความเส่ือม ความเกิดและความดับ เห็นซ่ึงปรมัตถสัจจะวา กายสักแตวากาย เปนเพียง
ท่ีอาศัยเพื่อกําหนดรู เกิดความปลอยวาง ละซ่ึงอุปาทานในขันธ 

๒)หมวดอิริยาบถ  คือ การเจริญสติในการพิจารณาอิริยาบถใหญท้ัง ๔ คือ การเดิน  
การยืน การน่ัง และการนอน ในกายของเรานอกจากมีลมหายใจเขาออกแลว ยังมีการเปล่ียน
อิริยาบถตางๆท่ีเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นในการเปล่ียนอิริยาบถ ถาไมมีสติระลึกถึง ก็อาจเผลอ
ไปในอารมณ  ดังนั้นการมีสติพิจารณาอยูเสมอวากําลังอยูในอิริยาบถใดเพ่ือใหรูทันความจริง สติ
คอยควบคุมจิตอยูท่ีอิริยาบถ ไมใหจิตสงออกสูอารมณภายนอก ไมคิดถึงอดีตหรืออนาคต สติ
พิจารณาอารมณรูเพียงในอิริยาบถปจจุบันท่ีกําลังทําอยู รูเทาทันตอกระบวนการจิตของตน จึงไม
เปดโอกาสใหกิเลสเขามาปรุงแตงจิต  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในอิริยาปถบรรพในมหาสติปฏฐาน
สูตร ความวา 

             ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเม่ือเดิน ก็รูชัดวาเราเดิน เม่ือยืน ก็รูชัดวาเรา
ยืน เม่ือนั่งก็รูชัดวาเรานั่ง เม่ือนอนก็รูชัดวาเรานอน หรือเธอตั้งกายไวดวยอาการอยาง
ใดๆ ก็รูชัดอาการอยางนั้นๆ ดังพรรณนามาฉะนี้ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย
ภายในบาง ... ดูกรภิกษุท้ังหลายอยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ๑๒๕ 

                                                 
๑๒๓พระอุปติสสเถระ รจนา, พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปลจากฉบับ

ภาษาอังกฤษของพระเอฮารา พระโสมเถระและพระเขมินทเถระ, วิมุตติมรรค, อางแลว, หนา 
๑๕๗. 

๑๒๔สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, อางแลว, หนา ๔๐. 
๑๒๕ที.ม. ๑๐/๒๗๕/๒๕๘-๒๕๙. 



๑๗๒ 
 
                       การพิจารณาอิริยาบถท้ัง ๔ ตางจากการดําเนินอิริยาบถท่ัวไป คือ ในการพิจารณานั้น
จะกําหนดสติเขาไปรูชัดในทุกอิริยาบถ ไมวาจะเปนการยืน การเดิน การนั่ง การนอน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหเห็นวาไมมีผูใดยืน เดิน นั่ง หรือนอน เปนเพียงกิริยาของรูปและนามเทานั้น พระ
ญาณโปนิกเถระ๑๒๖ไดอธิบายไววา การพิจารณาอิริยาบถจะชวยใหผูปฏิบัติเร่ิมรูจักลักษณะท่ีไมมี
ตัวตนของรางกาย  ซ่ึงจะนําไปสูการละความยึดม่ันในกายลง  เพราะในขณะท่ีปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะ
มองดูอิริยาบถดวยความรูสึกท่ีเห็นตามสภาวะ ความคิดดั้งเดิมวาเปนตัวเราจะคลายลง ทําใหรูสึก
คลายความใครโดยส้ินเชิง เห็นปรากฏการณของการเกิดการดับแตละขณะๆ ตลอดจนสามารถ
สังเกตุเห็นธรรมชาติของรางกาย เม่ือสามารถเขาใจไดตามความเปนจริงแลว จะสามารถถอน
ความเห็นผิดยึดม่ันในตัวตนไปได ดังนี้จึงจะจัดไดวาเปนการปฏิบัติสติปฏฐานในการกําหนดรูสติ
ในอิริยาบถได   
                       สรุปความวาในบรรพน้ี คือ การเจริญสติพิจารณาอิริยาบถท้ัง ๔ เพื่อพิจารณา
อิริยาบถท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพราะอิริยาบถมีผลตอความเปนปรกติ และการมีสุขภาพท่ีดี ดังนั้น
ควรพิจารณาอิริยบถภายใน คือ รูปตนเองท่ีเคล่ือนไหว และพิจารณาอิริยาบถภายนอก คือ กายของ
ผูอ่ืนท่ีเคล่ือนไหว ในการพิจารณาตองเปนการรูตามสภาวธรรม คือ รูวารูปกําลังเคล่ือนไหว รู
สภาวะการเกิดและการดับของรูปท่ีเคล่ือนไหว พรอมท่ีจิตรับรูสภาวะท่ีเคล่ือนไหว เปนความรูท่ี
ปราศจากอัตตสัญญายึดม่ันถือม่ันในตัวตน  เม่ือสติควบคุมจิต จิตเกิดความสงบเปนสมาธิ เกิด
ปญญาเห็นวาอิริยาบถท้ังหลายที่ เกิดข้ึนไมใชสัตว บุคคล ตัวเรา เขา เปนเพียงสักแตวาการ
เคล่ือนไหวของธาตุท้ัง ๔ เทานั้น เกิดความปลอยวาง ละซ่ึงอุปาทานในขันธลงได 

๓)  หมวดสัมปชัญญะ คือ การเจริญสติในการพิจารณาอิริยาบถยอย เชนการ
เหยียด  การคู เปนตน รวมไปกับอิริยาบถใหญ เปนการพิจารณาในอิริยาบถยอยซ่ึงมีความละเอียด
เพิ่มข้ึนจากอิริยาบถใหญ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีสัมปชัญญะควบคูไปกับสติ สัมปชัญญะจะชวยใน
การพิจารณาอิริยาบถท่ีละเอียดยิ่งข้ึน  เพื่อไมใหสติหลงไปกับอารมณอ่ืนๆ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
ในสัมปชัญญบรรพ ในมหาสติปฏฐานสูตร ความวา 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการ
ถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงผาสังฆาฏิ
บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระและปสสาวะ 
ยอมทําความรูสึกตัว ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดัง

                                                 
๑๒๖พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๗๒. 



๑๗๓ 
 

พรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง  ...  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
อยางนี้แลภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ๑๒๗ 

           ในการพิจารณาอิริยาบถยอยนั้นตองประกอบดวยความรูตัวหรือสัมปชัญญะ พระ
โสภณมหาเถระ(มหาสีสยาดอ)๑๒๘ใหความหมายของสัมปชัญญะไว ๕ ประการ คือ  

(๑) ความรูชอบโดยประการตางๆ คือ ความรูอยางถูกตองโดยสภาวลักษณะ เปน 
ลักษณะพิเศษ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของรูปนามแตละอยาง เชน สังขตลักษณะ คือ ลักษณะ
ของสังขตธรรม หมายถึง ความเกิดข้ึน ต้ังอยูดับไปของสังขตธรรม และสามัญญลักษณะคือ 
ลักษณะท่ัวไปของรูปนาม ท่ีไมเท่ียงเปนทุกข เปนอนัตตา เปนการรวมสังขตลักษณะไวในสามัญญ
ลักษณะ 

(๒) ความรูชอบโดยพิเศษ คือ ความรูอยางถูกตองโดยลักษณะท้ังสามอยางนั้น
(อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา)  ซ่ึงพิเศษกวาความรูโดยสมมุติบัญญัติของคนท่ัวไป 

(๓) ความรูอยางสมบูรณโดยประการตางๆ คือ ความรูอยางถวนท่ัวไมขาดไมเกิน
โดยลักษณะท้ังสามนั้น 

(๔) ความรูเองโดยประการตางๆ คือ ความรูจากประสบการณของตนเอง ไมใช
ความรูจากการฟงผูอ่ืนหรือนึกคิดใครครวญ 

(๕) ความรูอยางบริบูรณโดยพิเศษ คือ ความรูอยางถวนท่ัวซ่ึงพิเศษกวาความรูโดย
สมมุติบัญญัติ   

ในการปฏิบัติสติปฏฐานดวยสัมปชัญญะเปนการทําความรูสึกตัว ประคับประคอง
จิตใหอยูในอารมณเดียว โดยอาศัยสติในการพิจารณาใหรูอิริยาบถยอย รูกิริยาท่ีเคล่ือนไหวของ
ทุกๆสวนของรางกาย โดยในทุกอิริยาบถตองมีสัมปชัญญะกํากับอยูเสมอ โดยพิจารณาลักษณะการ
รูตัวโดยอาการ ๗ อยาง ดังนี้   

๑. ทําความรูสึกตัวในการกาวไปขางหนา ในการถอยกลับหลัง 
๒. ทําความรูสึกตัวอยูในการดูแล ในการเหลียวดู 
๓. ทําความรูสึกตัวอยูในการคูเขา ในการเหยียดออก 
๔. ทําความรูสึกตัวอยูในการครองผาสังฆาฏิ อุมบาตรและครองจีวรเขา   
๕. ทําความรูสึกตัวอยูในการกิน ดื่ม เค้ียว การล้ิมรส 

                                                 
๑๒๗ที.ม. ๑๐/๒๗๖/๒๕๙. 
๑๒๘พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา, พระคันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง, 

พระพรหมโมลี  ตรวจชําระ,  มหาสติปฏฐานสูตรทางสูพระนิพพาน, อางแลว, หนา ๑๑๐. 



๑๗๔ 
 

๖. ทําความรูสึกตัวอยูในการถายอุจจาระ ปสสาวะ   
๗. ทําความรูสึกตัวอยูในการกาวเดิน ยืน นั่ง นอนหลับ ต่ืน พูด นิ่ง   

                        ฉะนี้การฝกสติปฏฐานใหมีสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ ชวยใหเกิดความระมัดระวัง
ในการเคล่ือนไหว เพื่อความปลอดภัยและปองกันความเสียหายตอรางกายหรือการงานท่ีกระทําอยู  
และยังใหเกิดความคลองแคลวในการทํางาน สัมปชัญญะ  
                        ความรูสึกตัวท่ัวพรอม ในอรรถกถาสติปฏฐานสูตรแบงเปน ๔ แบบ  

(๑) สาตถกสัมปชัญญะ คือ ความรูชัดในวัตถุประสงค รูชัดในส่ิงท่ีมีประโยชน 
หมายความวา กอนท่ีจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ใชสัมปชัญญะ(ปญญา)ในการพิจารณาวาส่ิงนี้เปน
ประโยชนหรือไม ไมทําตามอํานาจความคิดท่ีเกิดข้ึน นอมทําแตในส่ิงท่ีเปนประโยชนและเวนจาก
ส่ิงท่ีไรประโยชน เชนการทําจิตใหสงบจากนิวรณ เพื่อใหเกิดปญญาพิจารณาใหเห็นความเกิดข้ึน
และความเส่ือมไปของสังขารท้ังหลายวา ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา 

(๒) สัปปายะสัมปชัญญะ คือ ความรูชัดในความเหมาะสม หมายความวา แมวา
การทําส่ิงนั้นจะไดประโยชน แตควรพิจารณาเพ่ิมวามีความเหมาะสมดวยหรือไม ถาเหมาะสมก็
ควรทําแตถาไมเหมาะสมก็ไมควรทํา การกําหนดรูดังกลาวเปนกุศลสงเสริมใหการปฏิบัติกาวหนา
ยิ่งข้ึน   

ท้ังสาตถกสัมปชัญญะและสัปปายะสัมปชัญญะ ไมใชท้ังสมถะและวิปสสนา แต
เปนเคร่ืองชวยใหการปฏิบัติสมถะและวิปสสนามีความกาวหนายิ่งข้ึน เพราะความรูดังกลาวเม่ือ
นํามาปฏิบัติจะชวยสงเสริมใหสมาธิและปญญาเกิดข้ึนโดยงาย ผูปฏิบัติสามารถนําไปใชประโยชน
ไดท้ังในทางธรรมและทางโลกไดอีกดวย เพราะผูหลีกเล่ียงส่ิงไรประโยชนและไมเหมาะสมและ
กระทําแตส่ิงท่ีเปนประโยชนตอตน  ยอมจะประสบความกาวหนาท้ังทางโลกและทางธรรม 

(๓) โคจรสัมปชัญญะ คือ ความรูชัดในโคจร (ซ่ึงประกอบกับกรรมฐาน) ความรู
ชัดอารมณกรรมฐาน หมายถึง การกําหนดรูสมถารมณของผูเจริญสมถภาวนา หรือการกําหนดรู
วิปสสนารมณ คือ อุปาทานขันธ ๕ ของผูท่ีเจริญวิปสสนาภาวนา โดยการเจริญสติระลึกรูอยาง
ตอเนื่อง เปนการปฏิบัติกรรมฐานโดยจิตหนวงเอาอารมณกรรมฐานเม่ือโคจรไป มีความรูสึกตัว
เสมอในการโคจร จิตจะไมวางจากอารมณกรรมฐาน                                                  

(๔) โคจรสัมปชัญญะเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในสัมปชัญญะท้ัง ๔ เพราะเปนการ
พิจารณารูตัวท่ัวพรอมในการดําเนินชีวิต เปนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกับสติปฏฐาน ซ่ึง
พระพุทธเจาไดทรงแนะนําแกเหลาภิกษุท้ังหลายใหเจริญโคจรสัมปชัญญะ ดังปรากฏในสติปฏ
ฐานสังยุต ความวา 



๑๗๕ 
 

... เธอทั้งหลายจงเท่ียวไปในอารมณซ่ึงเปนของบิดาตน อันเปนโคจร เม่ือ
เธอท้ังหลายเท่ียวไปในอารมณซ่ึงเปนของบิดาตน อันเปนโคจร มารจัก
ไมไดอารมณ ก็อารมณอันเปนของบิดาตนอันเปนโคจรของภิกษุ คืออะไร? 
คือ สติปฏฐาน ๔ ๑๒๙ 

                       กลาวคือ ผูมีสัมปชัญญะหรือความรูตัวท่ัวพรอมในการดําเนินชีวิตแลว ยอมมีแต
ความประพฤติปฏิบัติอยูแตในกุศลธรรม ดังนี้จึงไมเปดโอกาสใหกออกุศลกรรมใด ๆไดนั่นเอง 

(๕) อสัมโมหสัมปชัญญะ คือ ความรูชัดตามความเปนจริง โดยไมหลงผิด โดยหยั่ง
เห็นสภาวลักษณะและสามัญญลักษณะของรูปนามท่ีปรากฏในปจจุบัน ขณะรูชัดในส่ิงท่ีกระทําไป
นั้น มีสติสัมปญญะคอยกํากับอยูมิใหหลงลืมในการพิจารณา ขันธ ธาตุ อายตนะ วาไมมีตัวเราอยูใน
นั้น มีเพียงขันธ ธาตุ อายตนะ เม่ือประสบอารมณท่ีนาปรารถนาก็ไมยินดี  เม่ือประสบ อารมณท่ีไม
นาปรารถนาก็ไมยินราย มีความรูสึกตัวไมหลงลืมดัวยสติและสัมปชัญญะท่ีพิจารณารูตลอดเวลา 
เม่ือหม่ันปฏิบัติจนโคจรสัมปชัญญะมีกําลังแกกลา จะเปนเหตุใหเกิดอสัมโมหสัมปชัญญะโคจร
สัมปชัญญะจึงเปนเหตุเพราะมีสติเปนประธาน ปญญาคลอยตามสติ สวนอสัมโมหสัมปชัญญะเปน
ผลเพราะมีปญญาเปนประธาน สติคลอยตามปญญาสงผลใหผูปฏิบัติเห็นถึงสภาวธรรมทางกายและ
จิตท่ีเกี่ยวของกัน สัมปชัญญะจึงเปรียบเสมือนกับปญญา  

พระญาณโปนิกเถระ๑๓๐ไดอธิบายไววา การฝกสัมปชัญญะแตกตางจากอิริยาบถ  
เพราะในการฝกอิริยาบถเปนการตามรูในอิริยาบถตางๆ แตในสัมชัญญะประกอบดวยสาตถก
สัมปชัญญะ และสัปปายะสัมปชัญญะ จะมีสวนในการส่ังงานกิจกรรมตางๆของรางกาย สวนอสัม
โมหสัมปชัญญะ เปนการรูตามความเปนจริง โดยมีการวิเคราะหอยางละเอียดมากขึ้นในอิริยาบถท่ี
เกี่ยวของ ทําใหเกิดความเขาใจในสภาวะที่ไมมีตัวตนนั้น ดังนั้นแสดงภาพสรุปประเภทและ
ความหมายของสัมปญญะท้ัง ๔ ไดดังนี้  

 

                                                 
๑๒๙สํ.ม. ๑๙/๗๐๓/๑๖๙. 
๑๓๐พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๗๒. 

 



๑๗๖ 
 

 

ภาพ ๓.๑๖ แสดงการจําแนกสัมปชัญญะเปน ๔ ประเภท 

                       สรุปไดวาการฝกสัมปชัญญะเปนการฝกเพื่อใหเกิดปญญา และเปนปญญาท่ีหยั่งรูใน
กฏไตรลักษณ ดังนั้นไมวาจะอยูในอิริยาบถใด แมจะเปนอิริยาบถยอย การมีสัมปชัญญะคอย
ควบคุมจิตเสมอ เพื่อใหรูสึกตัววา ใมมีอัตตาในกายนี้ กายน้ีสักแตวากาย เห็นความเกิดและดับใน
กาย เกิดปญญาเห็นความจริงวากายมีอยูเพียงใหรูวามี เพียงเพื่อใหระลึกถึง ไมเปนท่ีอาศัยของ
ตัณหาและทิฏฐิ เห็นซ่ึงปรมัตถสัจจะวา กายสักแตวากาย ดวยความรูสึกตัวเสมอ จึงละซ่ึงอุปาทาน
ในขันธลงได 

๔) หมวดปฏิกูลมนสิการ ปฏิกูล คือ ส่ิงสกปรกนารังเกียจ หมายถึง การเจริญสติ
ในการพิจารณาส่ิงปฏิกูลของรางกายวาเปนของนาเกลียด  จากการท่ียึดม่ันกายวาเปนส่ิงสวยงาม  
เปนเหตุใหเกิดตัณหาและทิฏฐิ ดังนั้นจึงตองใชสติพิจารณาอยางแยบคายในสวนตางๆของรางกาย
ซ่ึงมีท้ังหมด ๓๒ สวน หรืออาการ ๓๒ วาประกอบดวยส่ิงท่ีไมสะอาดตางๆมากมาย ดังท่ี
พระพุทธเจาตรัสไวในปฏิกูลมนสิการบรรพ ในมหาสติปฏฐานสูตร ความวา  
                      ในการพิจารณาสวนประกอบในรางกายท้ัง ๓๒ สวน เพื่อพิจารณาใหเห็นตามสภาพ
ท่ีเปนจริงในรางกายของเรา พระมหาจําลอง อชิโต๑๓๑ไดกลาวสรุปไวใน การปฏิบัติกรรมฐานตาม
แนวมหาสติปฏฐานสูตร สรุปใจความไดดังนี้  

(๑) รางกายนี้เต็มไปดวยของไมสะอาด ๓๒ ประการ ไมมีสวนใดท่ีนาช่ืนชมยินดี 

                                                 
๑๓๑พระมหาจําลอง  อชิโต, การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร, อางแลว, 

หนา ๑๔๕- ๑๔๖. 

สัมปชัญญะ

(ปญญา)

สาตถกสัมปชัญญะ

ความรูชัดในส่ิงท่ีมีประโยชน 

  

สัปปายะสัมปชัญญะ

ความรูชัดส่ิงท่ีเหมาะสม  

โคจรสัมปชัญญะ

ความรูชัดอารมณกรรมฐาน กําหนดรูสมถา
รมณ กําหนดรูวิปสสนารมณ    

อสัมโมหสัมปชัญญะ

ความรูชัดโดยไมหลงผิด  รูสภาวะธรรมใน
ปจจุบัน  รูกฏไตรลกัษณ  ไมมีสัตว บุคล เรา 

เขา ไมยินดียินราย



๑๗๗ 
 
แมจะแยกออกเปนสวนเล็กสวนนอย ก็ยังคงเปนสวนท่ีไมสะอาด 

(๒) ในสวนของรางกายนี้ หาส่ิงใดท่ีมีคายอมไมมี พบแตความไมสะอาดท้ัง ๓๒ 
ประการ เปนของนาเบ่ือหนายในทุกๆสวน 

(๓)  สวนประกอบของรางกายท้ัง ๓๒ สวนนี้ ลวนเปนสภาพธรรม เปนกลางๆ  
เปนส่ิงปฏิกูลโดยสภาพ ไมมีสัตวบุคคล ตัวตน เรา เขา ในกายนี้ไมมีอะไรที่เปนสาระ เม่ือเห็นดวย
ปญญา คือเห็นกายในกายไดถูกตองตามความเปนจริง ยอมไมหลงใหลในกาย 
                        สมเด็จพระญาณสังวร๑๓๒ ทรงอธิบายไววา ในการพิจารณาความเปนปฏิกูลภายใน
รางกาย วาไมสะอาดแลว จะทําใหความพอใจรักใครทางกามเก่ียวกับรางกายของตน และรางกาย
ของผูอ่ืน ท่ีเรียกวาราคะ ระงับลงได แตจิตจะไมเกิดความสงบ ไมเกิดเอกัคคตาเหมือนการปฏิบัติ
ในบรรพอ่ืน 
                       ในทรรศนะของพระญาณโปนิกเถระ๑๓๓ไดอธิบายไววา ในการเจริญปฏิกูลมนสิการ
ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความรูสึกขยะแขยง รังเกียจ หรือตอตานรางกาย แตเปนไปเพื่อใหเกิค
วามหลุดพนจากความยึดม่ันในรางกายแบบเปนไปเอง รูแจงในธรรมชาติของรางกายตามสภาพท่ี
เปนจริง ผลของการปฏิบัติทําใหเกิดความสงบ  หรือเกิดปติอันเปนผลจากการพิจารณาวิเคราะห
อยางจริงจัง 
                       สรุปไดวาการเจริญปฏิกูลมนสิการโดยใชสติ พิจารณาดูกายท้ังภายในและภายนอก
บาง ถือเอาสวนภายในรางกายนี้วาไมงาม กายน้ีสักแตวากาย พิจารณาเห็นความเกิดและความดับ ท่ี
มีอยูในกายเพื่อใหเกิดปญญาวา กายมีอยูเพียงใหรูวามีเพียงเพื่อใหระลึกถึง ไมเปนท่ีอาศัยของ
ตัณหาและทิฏฐิ เห็นซ่ึงปรมัตถสัจจะวากายสักแตวากาย เพื่อละซ่ึงอุปาทานในขันธ 

๕) หมวดธาตุมนสิการ คือ การเจริญสติเพื่อพิจารณารูธาตุท้ัง ๔ หรือท่ีเรียกวา  
มหาภูตรูป แปลวา รูปท่ีใหญโตโดยรูปราง โดยธาตุจะปรากฏชัดในสวนประกอบของทั้งส่ิงมีชีวิต
และส่ิงไมมีชีวิต ซ่ึงจะมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีเดนชัดตามธาตุหลักท่ีประกอบข้ึน ในการตั้งสติเพื่อ
ตามเห็นความจริงของกาย วาแทจริงแลวกายประกอบดวยธาตุ ๔ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในธาตุ
มนสิการบรรพ ในมหาสติปฏฐานสูตร ความวา 

... ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซ่ึงต้ังอยูตามท่ีต้ังอยูตามปรกติ โดยความเปน
ธาตุวา มีอยูในกายน้ี  ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆา

                                                 
๑๓๒สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, อางแลว, หนา ๔๐. 
๑๓๓พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๗๔. 

 



๑๗๘ 
 

โคผูขยัน ฆาโคแลว แบงออกเปนสวน นั่งอยูท่ีหนทางใหญส่ีแพรง ฉันใด ภิกษุก็ฉัน
นั้น  เหมือนกัน ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซ่ึงต้ังอยูตามท่ี ต้ังอยูตามปรกติ โดย
ความเปนธาตุวา มีอยูในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ... อยางนี้แล ภิกษุช่ือ
วาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ๑๓๔ 

ธาตุ แปลวา สภาวะ คือ สภาพท่ีวางเปลาไมใชบุคคล ตัวเรา ของเรา ธาตุในทาง
ธรรมจึงเปนเพียงสภาวธรรม ผูปฏิบัติธาตุมนสิการจะพิจารณารางกายของตนวาเปนท่ีประชุมของ
กองธาตุ ๔ ผสมกัน  อันประกอบดวย 

(๑) ปฐวีธาตุ  แปลวา ธาตุดิน  มีลักษณะแข็ง หรือออน 
(๒) อาโปธาตุ  แปลวา  ธาตุน้ํา  มีลักษณะไหล  หรือเกาะกุม 
(๓) เดโชธาตุ  แปลวา  ธาตุไฟ  มีลักษณะเย็น  หรือรอน 
(๔) วาโยธาตุ  แปลวา  ธาตุลม  มีลักษณะหยอน  หรือตึง 
ในการพิจารณาธาตุโดยแยกประเภทเปนธาตุ ๔  แตละอยางๆ เพื่อใหเห็น

สภาวะธรรมตามความเปนจริง  พิจารณาใหเห็นเปนสวนๆ  ท่ีประชุมกันเขาเปนกาย เพื่อละวาง
ความเห็นผิดท่ีเปนตัวตน โดยเขาใจวามีเพียงธาตุเทานั้น ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา   
                       อยางไรก็ตามในการพิจารณาธาตุมนสิการโดยเปนองครวม  ไมแยกสวนอวัยวะ  
เพื่อใหเห็นสภาวะธรรม โดยพิจารณาสภาพกายท่ีเปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลม  เหมาะ
สําหรับผูมีปญญาแกกลา แตสําหรับผูเจริญธาตุกรรมฐานท่ีมีปญญาไมแกกลา เม่ือพิจารณาธาตุ
กรรมฐานโดยยอ กรรมฐานยอมไมปรากฏชัด ดังนั้นสวนในมหาหัตถิปโทปมสูตร จึงไดใหขอใน
การพิจารณาโดยพิสดาร โดยแยกอวัยวะเปนสวนๆ พึงใสใจเพียงลักษณะของธาตุ ๔ ท่ีมีอยูภายใน
กาย รายละเอียดในการเจริญธาตุ พระมหาจําลอง อชิโต ๑๓๕ไดกลาวสรุปไวใน การปฏิบัติกรรมฐาน
ตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร สรุปใจความไดดังนี้  

๑. ธาตุใดมีลักษณะเปนของแข็งหยาบ ธาตุนั้นเปนธาตุดิน ซ่ึงคนท่ัวไปยึดถือวา
เปนของตน  มีอยูภายในกาย คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มามหัวใจ  
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา 

๒. ธาตุใดมีลักษณะเอิบอาบ ธาตุนั้นเปนธาตุน้ําท่ีมีอยูภายในกายน้ี คือ น้ําดี เสลด 
หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลงมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ น้ํามูตร 

                                                 
๑๓๔ที.ม. ๑๐/๒๗๘/๒๖๐. 
๑๓๕พระมหาจําลอง  อชิโต, การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร, อางแลว, 

หนา ๑๕๐ - ๑๕๑. 



๑๗๙ 
 

๓. ธาตุใดมีลักษณะรอน ธาตุนั้นเปนธาตุไฟท่ีอยูภายในกาย หรือท่ีเรียกวา
อุณหภูมิ คือ ไฟท่ียังกายใหอบอุน ไฟท่ียังกายใหทรุดโทรม ไฟท่ียังกายใหกระวนกระวาย ไฟท่ีเผา
อาหารใหยอย 

๔. ธาตุใดมีลักษณะพัดไปมา ธาตุนั้นเปนธาตุลมท่ีมีอยูภายในกาย คือ ลมพัดข้ึน
เบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ลมพัดในทอง ลมพัดในไส ลมพัดตามตัว ลมหายใจ 
                       ในการปฏิบัติธาตุมนสิการ ผูปฏิบัติตองหาท่ีท่ีเปนสัปปายะ คือ สงบ สงัด ซ่ึงจะทํา
ใหจิตสงบลงอยางรวดเร็ว เพื่อนําสติไปพิจารณาเห็นตามความเปนจริงวา กายนี้เปนเพียงท่ีประชุม
ของกองธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ซ่ึงเปนธาตุผสมมิใชเนื้อเดียว มีการเกิดและการ
ดับเปนธรรมดา เม่ือแยกสวนในการพิจารณา เกิดปญญาเห็นวา กายสักแตวากาย ไมใชสัตว บุคคล 
ไมมีตัวตนเราเขา กายมีอยูเพียงใหรูวามี เพียงเพื่อใหระลึกถึง ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ  
เห็นซ่ึงปรมัตถสัจจะวา กายสักแตวากาย เพื่อปลอยวางซ่ึงอุปาทานในขันธ ลงได 

๖)  หมวดนวสีวถิกา นวสิวกะแปลวา ปาชาท้ัง ๙ หมายถึง การใชสติพิจารณา
ซากศพ ๙ ประเภท คือ ซากศพในปาชาท้ัง ๙ ท่ีถูกท้ิงไวเปนเหย่ือของสัตวตางๆ มองเปนศพท่ีอยูใน
สภาพตางๆกัน แบงออกเปน ๙ ระยะ เร่ิมต้ังแตตายใหมๆ ไปจนถึงกระดูกผุ จนกระทั่งเหลืออยู
เพียงกระดูกช้ินเล็ก ๆ ใหยอนมานึกถึงรางกายของตน วาก็จะตองเปนเชนนี้เหมือนกัน หมวดปาชา 
๙ หมวด ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในนวสีวถิกาบรรพ ในมหาสติปฏฐานสูตร ความวา 

 ... ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิงไวในปาชา ตายแลววันหนึ่งบาง สองวัน
บาง สามวันบาง ท่ีข้ึนพอง มีสีเขียวนาเกลียด มีน้ําเหลืองไหลนาเกลียด ... อันฝูงกา
จิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูบาง ฝูงแรงจิกกินอยูบาง หมูสุนัขกัดกินอยูบาง 
หมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยูบาง หมูสัตวตัวเล็กๆ ตางๆ กัดกินอยูบาง ... เปนรางกระดูก 
ยังมีเนื้อและเลือด ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ... ปราศจากเนื้อ แตยังเปอนเลือด ยังมีเสน
เอ็นผูกรัดอยู ... เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแลว ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ... 
เปนกระดูก ปราศจากเสนเอ็นผูกรัดแลว เร่ียรายไปในทิศใหญทิศนอย คือ กระดูก
มือไปทางหนึ่ง กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขง ไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทาง
หนึ่ง กระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสันหลังไปทางหนึ่ง 
กระดูกสีขางไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไปทางหนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง 
กระดูกแขนไปทางหน่ึง กระดูกคอไปทางหนึ่ง  กระดูกคางไปทางหนึ่ง กระดูกฟน
ไปทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหน่ึง ... เปนกระดูกมีสีขาว ปรียบดวยสีสังข ... 
เปนกระดูกกองเรียงรายอยูแลวเกินปหนึ่งข้ึนไป ... เปนกระดูกผุ เปนจุณแลว เธอ
ยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปน
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อยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได... ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวา
พิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ๑๓๖ 

                        การพิจารณาซากศพทิ้งไวในปาชาใหพิจารณาเร่ิมต้ังแตตาย เพื่อใหเห็นความ
เปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึน จากสัตวตาง ๆท่ีแทะกินเนื้อ และจากการเนาเปอยเหลือแตกระดูกและผุผัง
ละเอียดเปนผลธุลีในท่ีสุด เม่ือพิจารณาซากศพผูอ่ืนแลวก็นอมมาพิจารณาในตน เพื่อเห็นตามความ
เปนจริงวา๑๓๗ 

(๑) ท่ีสุดของกาย มีจุดจบในลักษณะนี้ดวยกันทุกคน 
(๒) เพื่อใหประจักษถึงความเปนธรรมดาของชีวิตฝายกายวาท่ีสุดแลวก็เปนเชนนี้

เอง  ซ่ึงจะทําใหบุคคลเอาชนะความรูสึกกลัวตอความตายไปได 
(๓) เพื่อใหเกิดความสลดสังเวช ไมลุมหลงหรือปรนเปรอกายจนเกินไป 
(๔) เพื่อเปนอนุสสติเตือนใจวา เม่ือบุคคลตายแลว ยอมไมสามารถนําทรัพย

สมบัติ  วัตถุส่ิงของ หรือส่ิงท่ีรักท่ีพึงพอใจ ไมวาจะเปนอะไรก็ตาม ติดไปไดแมเพียงส่ิงเดียว 
(๕) เพื่อใหเกิดความไมประมาทในเร่ืองของเวลาวา จะมีเทาท่ีเม่ือความตายยังมา

ไมถึงเทานั้น ดังนั้น บุคคลจึงไมควรนิ่งนอนใจ ควรเรงกระทําในส่ิงท่ีควรกระทํา และใชเวลาท่ียังมี    
ชีวิตอยูนี้ ใหมีประโยชนและมีประสิทธิภาพท่ีสุด เทาท่ีจะสามารถกระทําได 
                       สรุปวาในการฝกนวสีวถิกา เพื่อพิจารณากายนี้แมเปนอยูก็ยังเปนอสุภะ คือ ความไม
สวยงามท้ังภายในและภายนอก เพื่อใหเห็นสภาวธรรมท่ีแทจริงวากายท้ังหลายไมสามารถจะลวง
พนความเปนอสุภะไปได กายของผูอ่ืนเปนอยางใด กายของตนก็เปนอยางนั้น รางกายเม่ือหมดลม
หายใจ และปราศจากวิญญาณเม่ือใด เม่ือนั้นรางกายจําเปนตองเปนศพ มีอันพองข้ึนเปนธรรมดา
เชนนี้ เม่ือเขาใจดังนี้ เกิดปญญาพิจารณาเห็นความเส่ือม ความเกิดและความดับ ท่ีมีอยูในกายน้ี กาย
มีอยูเพียงใหรูวามี เพียงเพื่อใหระลึกถึง ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ  เห็นซ่ึงปรมัตถสัจจะวา  
กายสักแตวากาย ดวยความรูสึกตัวเสมอ ละซ่ึงอุปาทานในขันธลงได 
                สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ(ปฏิปทา)ในกายานุปสสนาสติปฏฐาน    
             จากการปฏิบัติในกายานุปสสนาสติปฏฐาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเห็นกายเปนเพยีงกอง 

                                                 
๑๓๖ที.ม. ๑๐/๒๗๙-๒๘๗/๒๖๑-๒๖๓. 
๑๓๗เภสัชกรสุรพล  ไกรสราวุฒิ ,  สติปฏฐาน  ๔  ฉบับวิเคราะห-สังเคราะห , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๓๑. 



๑๘๑ 
 
ของรูปและนามเทานั้น พระญาณโปนิกเถระ๑๓๘ไดอธิบายวา วิธีการปฏิบัติในกายานุปสสนานี้
นําไปสูการละความยึดติดผูกพันในกาย เพราะเม่ือเห็นธรรมชาติของกาย และเขาใจในธรรมชาติ
นั้นอยางแทจริง จะถอนความผูกพันในกาย รางกายจะเบาแมเม่ือเกิดการเจ็บปวดหรือปวยไข จิตใจ
ยังคงมีความสงบสุข   
           ผลของการปฏิบัติ จิตไมถูกครอบงําดวยอํานาจของตัณหาและทิฏฐิ ทําใหกําจัดความยินดี
ชอบใจในกายของตนตลอดจนกายของผูอ่ืน(ละอุปาทานในขันธลง) สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ
(ปฏิปทา)กายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนไปตามลําดับของอนุปสสนา คือ การตามพิจารณาเห็นกาย
ดวยสติปญญาท้ัง ๗ ประการ คือ 

๑) พิจารณาเห็นกายในกาย โดยความเปนของไมเท่ียง มิใชเห็นวาเท่ียง เพื่อละนิจจสัญญา 
คือ ความสําคัญวาเท่ียง 

๒) พิจารณาเห็นกายในกาย โดยความเปนทุกข ไมใชเปนสุข เพื่อละสุขสัญญา คือ สําคัญวา
สุข 

๓) พิจารณาเห็นกายในกาย โดยความเปนอนัตตา มิใชเปนอัตตา เพื่อละอัตตสัญญา คือ 
สําคัญวามีอัตตาตัวตน บังคับได 

๔) พิจารณาเห็นกายในกาย โดยความเบ่ือหนาย  มิใชเพลิดเพลิน เพื่อละนันทิธรรม คือ ส่ิง
ท่ีเพลิดเพลิน 

๕) พิจารณาเห็นกายในกายโดยคลายจากความกําหนด มิใชกําหนัด เพื่อละราคะ คือ ความ
กําหนัดยินดี 

๖) พิจารณาเห็นกายในกาย โดยความดับตัณหา มิใชเพิ่มตัณหา เพื่อละสมุทัย คือ เหตุให
เกิดทุกข 

๗) พิจารณาเห็นกายในกาย โดยความสลัดออก มิใชยึดม่ันถือม่ัน เพื่อละอุปาทาน คือ การ
ยึดม่ันยึดถือวาของตน 
               ดังสรุปภาพแสดงอนุปสสนาของการตามดูกายดวยสติและสัมปชัญญะตามลําดับไดดังนี้ 

 

                                                 
๑๓๘พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๗๗. 
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    ภาพ ๓.๑๗ แสดงอนุปสสนาของการพิจารณากายดวยสติและสัมปชัญญะตามลําดับ  

           ในหมวดกายานุปสสนาสติปฏฐานท้ัง ๖ บรรพ ท้ังหมดมีความเนื่องกัน โดยเร่ิมจากลม
หายใจ  เม่ือหายใจเขาและเม่ือหายใจออก ติดตอกัน ทําใหมีชีวิตอยูได จึงสําคัญผิดวาขันธนี้เท่ียง 
เปนของตน ซ่ึงเกิดจากสันตติท่ีสืบตอแหงนามรูปจึงปดบังความไมเท่ียงนี้ไว ทําใหไมเห็นการเกิด
ดับของกระบวนธรรมท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและรวดเร็ว หรือรูสึกไดถึงอาการเกิดดับนั้นได  เม่ือ
ปฏิบัติ อานาปานสติแลวจะเห็นซ่ึงความจริงท่ีวา ลมหายใจนี้มีความไมเท่ียงแหงสังขารเกิดข้ึน ท้ัง
ความอยูและความดับเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ถาไมมีลมหายใจ กายก็ตองดับลงไดทุกเม่ือ และเม่ือ
พิจารณาตอวาในการดําเนินชีวิตประกอบดวยอิริยาบถใหญและยอย ถาไมระมัดระวังในการ
เคล่ือนไหว อาจเกิดความบาดเจ็บข้ึนในรางกายได ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปองกันความ
เสียหายตอรางกายจึงตองมีสัมปชัญญะในการกระทําทุกอิริยาบถ อีกท้ังเม่ือพิจารณาอยางตอเนื่อง
จะพบวาตองเปล่ียนอิริยาบถอยูตลอดเวลาเพ่ือไมใหเกิดความปวดเม่ือยลา เม่ือเปล่ียนอิริยาบถ
รางกายจะมีความผอนคลายข้ึน  อิริยาบถจึงเปนการปดบังทุกข ทําใหไมเห็นวากายนี้คือตัวทุกข แต
เม่ือสติมาตามดูในอิริยาบถจะเห็นความจริงวากายนี้ คือ กองทุกข ก็จะละความยึดม่ันถือม่ันในตน
ไปได  และเม่ือพิจารณาภายในกาย พบวาเปนการรวมตัวของอาการ ๓๒ ซ่ึงเม่ือแยกในรายละเอียด
จะเปนวาประกอบดวยธาตุท้ัง ๔ ทําใหเห็นเปนตัวเราเกิด ซ่ึงเกิดจากฆนสัญญา คือ ความสําคัญวา
เปนกอน ซ่ึงบังปญญาไมใหเห็นภาวะท่ีเปนอนัตตา เกิดจากการยึดถือในตัวตนคิดวาชีวิตคือตัวตน 
เปนของตน แตเม่ือธาตุท้ัง ๔ เกิดแตกตัวออก รางกายยอมดับสูญยอยสลายเปนผงธุลีไปในท่ีสุด   
           ดังนั้นในการกําหนดสติเขาไปรูชัดในกายท้ัง ๖ บรรพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเห็นวา
ท้ังหมดดังหลาวเปนเพียงอาการของขันธ อันประกอบดวยรูปและนามเทานั้น ซ่ึงลวนไมเท่ียง เปน
ส่ิงท่ีนาเบ่ือหนาย นารังเกียจ หรือนากลัว เปนกองทุกขท่ีอยูเพียงช่ัวคราว ไมมีผูใดเปนเจาของท่ี
แทจริง เม่ือเขาใจไดตามความเปนจริงแลว จะเกิดปญญาสามารถถอนความเห็นผิดยึดม่ันในตัวตน
ไปได ดังนี้จึงจะจัดไดวาเปนการปฏิบัติสติปฏฐานในการกําหนดรูสติในกายได   

ความเปนของไมเท่ียง 
เพื่อละนิจจสัญญา

โดยความเปนทุกข
เพื่อละสุขสัญญา     

โดยความเปนอนัตตา
เพื่อละอัตตสัญญา    

โดยความเบ่ือหนาย
เพื่อละนันทิธรรม  

โดยคลายจากความ
กําหนด เพื่อละราคะ 

โดยความดับตัณหา 

  เพื่อละสมุทัย 

โดยความสลัด
ออกพือ่ละอุปาทาน



๑๘๓ 
 
          ในหมวดกายานุปสสนาสติปฏฐานประกอบดวยอานาปานสติ อิริยาบถ สัมปชัญญะ ปฏิกูล
มนสิการ ธาตุมนสิการ และนวสีวถิกาอันมีแยกยอยอีก ๙ บรรพ รวมเปนท้ังส้ิน ๑๔ บรรพ ซ่ึงท้ัง 
๑๔ บรรพ คือ ขอปฏิบัติในกายคตาสติสูตร ดังปรากฏในอรรถกถาในกายคตาสติสูตร ซ่ึง
พระพุทธเจาทรงตรัสสอนแดพระภิกษุสงฆ เร่ือง กายคตาสติวาเม่ือพระภิกษุทรงทําใหมากเจริญให
มากยอมมีอานิสงสสูงมาก  ความวา 

ตรัสกายานุปสสนา ๑๔ อยางในมหาสติปฏฐาน มีคําวา ปุน จ ปรํ ฯปฯ เอวํ 
โข ภิกฺขเว กายคตํ สตึ๑- ภาเวติ (ขออ่ืนยังมีอีก ฯลฯ ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยอมเจริญ
กายคตาสติ อยางนี้แล) ดังนี้เปนตน.๑๓๙ 

ซ่ึงหนึ่งในอานิสงสจากการเจริญกายคตาสติ คือ การอดกล้ันจากความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึน
ได  ดังปรากฏในพระสูตรเดียวกัน  ความวา 

... กายคตาสติอันภิกษุเสพแลวโดยมาก เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนยานแลว 
ทําใหเปนพื้นท่ีต้ังแลว ใหดํารงอยูเนืองๆ แลว อบรมแลว ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึง
หวังอานิสงส ๑๐ ประการนี้ คือ(๑) อดกล้ันตอความไมยินดีและความยินดีได ไมถูก
ความไมยินดีครอบงํา ยอมครอบงําความไมยินดีท่ีเกิดข้ึนแลวอยูดวย ฯ ... ๑๔๐ 

            ดังนั้นผูปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐาน  โดยมีอุปการธรรมท้ัง  ๔  คือ  ความเพียร  
สัมปชัญญะ มีสติ ความคอยกําจัดความยินดียินราย ใหมากอยางตอเนื่องจะมีความกาวหนาใน
เบ้ืองตนจะกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนได ตอไปจะไดวิชชา คือ ความรู หรือท่ีเรียกวาปญญา คือ 
การรูท่ีเห็นตามความเปนจริงของกฏไตรลักษณนั่นเอง 
           สรุปไดวาการปฏิบัติในกายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตั้งสติเพื่อพิจารณา ตามดู ตามรู 
ตามเห็นกายภายในตน เห็นกายในกาย ภายในบาง ภายนอกบาง ท้ังภายในและภายนอกบาง  
พิจารณาเห็นไตรลักษณ คือ ความเกิด ความดับ และความเกิดและความดับไปในกาย วากายนี้มีอยู
เพียงเพื่อความรูเพื่อใหระลึกถึง ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ ไมยึดม่ันถือม่ันส่ิงใดๆในโลก 
(ขันธ ๕) จิตมีความผองใสข้ึน ไมเปนท่ีต้ังของความทุกข โทมนัสท้ังหลาย   
               ๓.๗.๒. วิธีการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน   
          เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การเจริญสติพิจารณาเวทนาเปนอารมณ เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยว
ของจิต สติท่ีใชในการพิจารณาเวทนาน้ี เปนเคร่ืองละตัณหาจริตอยางละเอียดซ่ึงทําใหติดใน

                                                 
๑๓๙ม.มู.อ.๑๗/๖๐๔. 
๑๔๐ม.อุ. ๑๔/๓๑๗/๑๘๘. 



๑๘๔ 
 
เวทนาเปนสําคัญ เพราะคนท่ีมีตัณหาจริตอยางละเอียดมักจะแสวงหาความสุขท้ังกายและใจเปน
สําคัญ การตั้งสติพิจารณาเวทนา คือ ความรูสึกเปนสุขเปนทุกข และไมสุขไมทุกข โดยเห็น ความ
เกิดความดับของเวทนา วาเปนธรรมดาเชนนี้เอง  เม่ือเห็นดังนี้ก็จะคลายความติดในเวทนาลง 
          ในเวทนานุปสสนานี้มี จํานวน ๑ บรรพ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพิจารณาเวทนา    
ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร ความวา     

... ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เสวยสุข
เวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา หรือเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวย
ทุกขเวทนา หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ 
เสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ เสวยสุขเวทนาไมมี
อามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา 
เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส หรือ เสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวย
ทุกขเวทนาไมมีอามิส  หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุก
ขมสุขเวทนามีอามิส  หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุก
ขมสุขเวทนาไมมีอามิส ดังพรรณนามาฉะน้ี ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ภายในบาง  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเส่ือมในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความ
เส่ือมในเวทนาบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีต้ังม่ันอยูวา เวทนามีอยู ก็เพียงสักวา
ความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว 
และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู ฯ๑๔๑                         

       จากพุทธพจนขางตน จิตผูรูพิจารณาในส่ิงท่ีถูกรู คือ เวทนา เวทนาเกิดจากผัสสะท้ัง ๖ เปน
ตัวรับรูอารมณ เกิดข้ึนเม่ืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก เกิดเปนเวทนาข้ึน หลัก
สําคัญในการพิจารณาเวทนาในเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน มีดังนี้ 

๑) เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ  การพิจารณา ตามดู  ตามรู ตามเห็นเวทนาใน
เวทนา   เวทนาในเวทนา หมายถึง ใหทราบความรูสึกหนึ่งๆ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

(๑) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายใน   
(๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอก 

                                                 
๑๔๑ที.ม. ๑๐/๒๘๘/๒๖๓-๒๖๔. 



๑๘๕ 
 

(๓) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในภายนอก 
๒) การพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดและดับในเวทนา แบงเปน ๓ ประเภทคือ 
(๑) พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในเวทนา 
(๒) พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเส่ือมใน เวทนา 
(๓) พิจารณาเห็นธรรม คือ ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในเวทนา 
๓)   การพิจารณาเวทนาสักวาเปนเพียงเพื่อความรูเปนเพียงสักวาอาศัยระลึกถึง 
(๑) เพื่อละซ่ึงตัณหาและทิฏฐิท่ีเกิดข้ึน 
(๒) และไมยึดม่ันในโลก (อุปาทานในขันธ ๕) 

                        จากหลักปฏิบัติ วิธีการ และอุปการธรรมท่ีสําคัญในการเจริญสติปฏฐานดังกลาว
ขางตน   คือ หัวใจสําคัญในการนํามาพิจารณาเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน โดยลําดับข้ันในการ
พิจารณาจะเร่ิมจากเวทนาอยางหยาบ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดโดยงาย เชน ความเจ็บปวย หรือความ
ปวดเม่ือย  ทางกาย เม่ือพิจารณาไดอยางถ่ีถวนแลว จึงเคล่ือนเขาไปพิจารณาในเวทนาท่ีละเอียดข้ึน
ไป เชน  ความทุกขทางใจ หรือความสุขทางใจตามลําดับ และพิจารณาเวทนาท้ังอยางหยาบและ
อยางละเอียดสลับกัน เชน ในขณะปฏิบัติอยูเกิดทุกขกายทุกขใจ ก็ใหกําหนดรูทุกข พิจารณาใหรูวา
สาเหตุเกิดจากอะไร ต้ังใจปฏิบัติตามกําหนดรู ทุกขจะคอยๆสงบไป จิตจะมีความสงบและต้ังม่ัน  
จะเกิดปญญาเห็นความเกิดและความดับในเวทนา ตระหนักวาเวทนาเปนเพียงสักแตวาเวทนา
เทานั้น ทําใหละซ่ึงตัณหาและทิฏฐิ และไมยึดม่ันในอุปาทานขันธ ๕ ไดในท่ีสุด นอกจากน้ันใน
อรรถกถาสติปฏฐานวิภังค ไดใหหลักในการพิจารณาเวทนาใหเกิดประโยชน ความวา  

           ภิกษุใดไดเห็นความสุขโดยเปนความทุกข ไดเห็นความทุกขเปนดังลูกศร ได
เห็นความไมทุกขไมสุขเปนส่ิงไมเท่ียงไมแนนอนแลว ภิกษุรูปนั้นเปนผูเห็นชอบ จัก
เปนผูสงบเท่ียวไป๑๔๒ 

                       พระพุทธเจาทรงสอนใหพิจารณาเวทนาท้ังหมด คือ ทุกขอยางหนึ่ง สุขเวทนาเองก็
เปนทุกข เพราะโดยลักษณะของสุขเวทนาจะคงท่ีอยูไดไมนานก็แปรเปล่ียนไป ตามลักษณะท่ีเปน       
วิปริณามทุกข คือ มีความเปล่ียนแปลงอยูทุกขณะ ทรงสอนใหมองทุกขเวทนาเปนดังลูกศร เพื่อให
กําหนดรูทันสังขารวา ทุกขเหลานั้นไมใชของเรา ไมมีผูใดเปนเจาของ เปนเพียงสักแตวา
ทุกขเวทนา ซ่ึงมีความไมเท่ียง เกิดข้ึนแลวดับไปเทานั้น และทรงสอนใหมองอทุกขมสุขเวทนาเปน
ส่ิงท่ีไมแนนอนจึงมีลักษณะเปนทุกขในตัวเอง ดังนั้นผูพิจารณาเวทนาจึงเปนเพียงแคผูพิจารณา
เวทนา แตไมใชเจาของเวทนา ดังนี้จึงเปนการแยกเวทนากับผูพิจารณาใหออกจากกันได 

                                                 
๑๔๒อภิ.วิ.อ. ๗๘/๓๓. 



๑๘๖ 
 
            เวทนามีความสําคัญมาก เพราะเม่ือเกิดเวทนา จะเกิดตัณหาเปนตัวผลักดันใหเกิดความคิด
ปรุงแตงเพื่อใหไดอารมณจากเวทนา เชน ถาเวทนาท่ีเปนสุขก็อยากใหสุขยิ่ง ๆ ข้ึนไป แตถาเปน
ทุกขเวทนาจะรีบผลักไสใหทุกขเวทนาใหเร็วท่ีสุด เพราะทุกคนลวนรักสุขเกลียดทุกข สวนอุเบกขา
เวทนา กอใหเกิดความอยากไดรับส่ิงท่ีดีกวา เวทนาจึงเปนเสมือนจุดเร่ิมตนใหเกิดการกระทําตาง ๆ  
ซ่ึงนํามาซ่ึงทุกขในท่ีสุด แตถากําจัดเวทนาไดยอมตัดวงจรของสังสารวัฏลงได   
           ดังท่ีพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ไดอธิบายไววา การกําหนดรูเวทนาตามหลักเวทนา
นุปสสนาจึงเปนการตัดวงจรของสังสารวัฏอยางแทจริง เม่ือตัณหาไมเกิด อุปาทาน ภพ ชาติ  ชรา
และมรณะเปนตนก็เกิดข้ึนไมได คร้ันบุคคลขจัดตัณหาไดอยางนี้ วนเวียนของสังสารวัฏท่ีเร่ิมตน
จากตัณหาถูกขจัดไป๑๔๓            
           พระญาณโปนิกเถระ๑๔๔ไดอธิบายวา เวทนาเปนตนเหตุแหงความทุกข เพราะกอใหเกิดความ
หลงใหลในรูปแบบตางๆ จึงตองตัดเวทนาในจุดนี้ลงโดยการพิจารณาเวทนาวาเปนสุข ทุกข หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ซ่ึงทําใหสัมปชัญญะเขามากําหนดในการตัดสินใจของการกระทําตอไป  ดังนั้น
จิตจะคลายความยึดม่ันวาเวทนาเปนของตน เชน เกิดสุขก็จะมองวาเหมือนสุขอ่ืนๆ ไมมีอะไรเกิน
กวานั้น หรือเม่ือเกิดทุกข ก็เปนเพียงความทุกขหนึ่งๆ ไมมีอะไรเกินกวานั้น ทําใหเกิดความสมดุล
ภายใน และในข้ันตอนตอไป คือ การแยกวาเวทนานั้นเกี่ยวของกับโลก(มีอามิส) หรือเวทนาท่ี
เกี่ยวของกับภาวะอันประณีตสูงสง (ไมมีอามิส)  ข้ันตอนนี้จะสงเสริมใหเกิดความรูสึกท่ีบริสุทธ์ิ
ปราณีตข้ึน  เพิ่มพูนความดีงาม  กําจัดความรูสึกท่ีไมดีออกไป  ซ่ึงไดผลลัพธท่ีดีกวาการท่ีจะเขาไป
ตอตานหรือการยกยองชมเชยใหเหตุผลในเวทนานั้น ๆ เพราะการกําหนดรูในเวทนานั้นเปนการ
แนะนําและการควบคุม  สรางความม่ันใจจากการประจักษแจงภายในดวยตนเอง 
           ดังนั้นในการปฏิบัติ คือ การเจริญสติพิจารณากําหนดรูทันเวทนา  เชน  เม่ือทุกขเกิดข้ึนก็รูวา
ทุกขเกิดข้ึน  ไมใสความรูสึกชัง ไมชอบ หรือตองการผลักไสใหพนไป  และเม่ือสุขเกิดข้ึนก็รูวาสุข
เกิดข้ึน ไมใสความรูสึกชอบ หรือโหยหาเพ่ือใหเกิดสุขข้ึนอีก และเม่ือเกิดความรูสึกเฉยๆ(อทุกขม
สุขเวทนา) ก็ไมยึดในเวทนานั้น การเจริญสติจะชวยตัดไมใหอกุศลเขามาปรุงแตงในอารมณนั้นๆ 
เพราะสติระลึกรูอารมณเพื่อรับรูวาเพียงแตเวทนา ไมใชบุคคล ตัวเรา เขา จิตยอมคลาย มีความผอง
ใส ไมเปนท่ีต้ังของความโลภและความเศราโศกท้ังหลาย ดังนั้นในการพิจารณาเวทนาเพื่อใหเห็น

                                                 
๑๔๓พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา, พระคันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง, 

พระพรหมโมลี  ตรวจชําระ,  มหาสติปฏฐานสูตรทางสูพระนิพพาน, อางแลว, หนา ๒๕๑. 
๑๔๔พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๗๙-๘๐. 

 



๑๘๗ 
 
ตามอนุปสสนา ๗ ประการ ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีกลาวไวในสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ
(ปฏิปทา)ในกายานุปสสนาสติปฏฐานดังกลาวขางตนแลว   
           ในการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ควรมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  
เพื่อใหเกิดการรูหรือปญญา อยางไรก็ตามสติท่ีกําหนดรูไมใชเปนการรูท่ัวไปเหมือนเชน เวลาทาน
ของอรอยก็มีสุข ถาเกิดเจ็บปวยก็เปนทุกข การรูเชนนี้ไมจัดเปนการรูในเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  
การรูท่ีจัดเปนสติปฏฐานนั้นประกอบดวย  ๒ ปจจัย คือ  

(๑) สติท่ีเขาไปรูอารมณวาขณะน้ันกําลังเสวยสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
(๒) รูอารมณเพื่อละซ่ึงสัตสัญญาและอัตสัญญา  คือ ถอนความสําคัญวาเปนสัตว  เปน

บุคคลนั้นเสียได เปนความรูวาเวทนานั่นเองเปนผูเสวยความสุข ความทุกข หรือความเฉยๆ  แทจริง
ไมมีสัตว บุคคล เรา เขา 
           ดังนั้นผูปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน โดยมีอุปการธรรมทั้ง ๔  คือ ความเพียร  
สัมปชัญญะ มีสติ ความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก ใหมากอยางตอเนื่องจะมีความกาวหนา
จะไดวิชชา คือ ความรู หรือท่ีเรียกวาปญญา คือ การรูท่ีเห็นตามความเปนจริง คือ เห็นความเกิดและ
ความดับของเวทนา ปญญารูเทาทันความจริงนี้แลว ก็จะไมยึดติดไปกับเวทนา 
           กลาวโดยรวม เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตั้งสติเพื่อพิจารณา ตามดู ตามรูทันเวทนา
ท่ีเกิดข้ึน ท้ังภายใน ภายนอก และท้ังภายในและภายนอก เพื่อพิจารณาดูความเกิด ความดับ และ
ความเกิดและดับของเวทนา วาเวทนานี้มีอยูเพียงเพ่ือใหระลึกถึง ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ 
ไมยึดม่ันถือม่ันในส่ิงใดๆในโลก เม่ือเปนดังนี้เวทนาน้ันก็ครอบงําไมได จิตก็ไมตองวิ่งตามเวทนา
นั้นๆ  ตัณหายอมไมเกิดข้ึน จิตยอมคลายความยึดม่ันถือม่ันในเวทนา มีความผองใส ไมเปนท่ีต้ัง
ของความทุกข  โทมนัสท้ังหลาย 
            ๓.๗.๓.  วิธีการฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  
            จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การเจริญสติพิจารณาจิตเปนอารมณ เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวของ
จิต เพื่อรูจิต สติท่ีใชในการพิจารณาจิตนี้ เปนเคร่ืองละทิฏฐิอยางหยาบ ซ่ึงทําใหติดในจิตเปนสําคัญ  
เพราะคนท่ีมีทิฏฐิจริตอยางหยาบมักถือเอาความเห็นของตนเปนใหญ มักจะติดจิต คือ ติดในอาการ
แหงใจของตนเอง อยากไดแตความถูกใจจึง มุงเอาแตใจของตนเองเปนท่ีต้ัง พระพุทธเจาตรัสสอน
ใหพิจารณาจิต ใหเห็นความเกิดความดับ  เม่ือเปนดังนี้ก็จะคลายจากความติดในจิตลงได 
             ในจิตตานุปสสนานี้มีท้ังหมด ๑ บรรพ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพิจารณาจิต ดังท่ี
พระพุทธเจาตรัสไวในจิตตานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร ความวา     

... ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไรเลา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รูวาจิต
มีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ 



๑๘๘ 
 

หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิต
ปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รูวาจิต
ฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไม
เปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รู
วาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุด
พน ดังพรรณนามาฉะน้ี ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบาง พิจารณาเห็นจิต
ในจิตภายนอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิดข้ึนในจิตบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในจิตบาง  
พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในจิตบาง ยอมอยู อีกอยางหน่ึง 
สติของเธอท่ีต้ังม่ันอยูวา จิตมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น 
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆในโลก ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ๑๔๕      

            จิต หมายถึง ธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีหนาท่ีคิดนึก โดยอาศัยกาย คือ รูทางอายตนะท้ัง ๖ คือ 
จักขุ(ตา) โสตะ(หู) ฆานะ(จมูก) ชิวหา(ล้ิน) กายะ(กาย) มนะ(ใจ)  ใจ มีหนาท่ีสําหรับรูธรรม รูเร่ือง
อดีตท่ีผานมา คือ รูเร่ืองรูป เร่ืองเสียง เร่ืองกล่ิน เร่ืองรส เร่ืองโผฏฐัพพะท่ีไดประสบมาในอดีต  
และมานึกถึงในปจจุบัน๑๔๖ โดยปรกติจิตของคนธรรมดา ไมอาจจะเห็นไดวาเปนอยางไร จะเห็นได
ชัดก็ตอเม่ือเกิดอาการข้ึน พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมาพิจารณาลงท่ีอาการของจิตเพื่อใหเห็นจิต 
ดังในพุทธพจนขางตนเปนการใชสติเพื่อพิจารณาอารมณท่ีเกิดข้ึนกับจิตในขณะนั้น วามีลักษณะ
เชนใดเชนจิตมีราคะหรือไมมีราคะ มีโทสะหรือไมมีโทสะ  มีโมหะหรือไมมีโมหะ เปนตน  เพื่อให
เห็นความจริงของจิต     
           โดยธรรมชาติของจิตจะมีความเปนกลาง แตเม่ือมีกิเลสเขามาปรุงแตงจิต ทําใหเกิดเปนจิต
แตละดวงมีความเกิดและดับ ตามการปรุงแตง จิตท่ีประกอบดวยกิเลสยอมเปนจิตท่ีเศราหมองดังท่ี
สมเด็จพระญาณสังวรทรงอธิบายไววา จิต เปน ธรรมชาติประภัสสร คือ ผุดผอง แตวาเศราหมอง
ไปเพราะอุปกิเลส คือ เคร่ืองเศราหมองท้ังหลายท่ีจรมา แตวาจิตนี้ก็อาจอบรมใหวิมุตติ คือ หลุดพน

                                                 
๑๔๕ที.ม. ๑๐/๒๘๙/๒๖๔. 
๑๔๖สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, อางแลว , หนา ๑๐๖. 



๑๘๙ 
 
จากเคร่ืองเศราหมองท้ังหลายได เปนจิตวิมุตติ เปนจิตท่ีบริสุทธ์ิดังนี้๑๔๗  จิตแทมีเพียงดวงเดียวแต
เม่ือมีเจตสิกมาประกอบทําใหจิตเสมือนมีหลายดวง เจตสิก หมายถึง สภาวะปรุงแตงจิต  เจตสิกเปน
ธรรมท่ีประกอบกับจิต, อาการหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ศรัทธา เมตตา สติ ปญญา๑๔๘ ดังนั้นเม่ือกิเลสเขามาปรุงแตงจิต สภาพของจิตจะเปลี่ยนเปนเจตสิก 
จิตขาดความเปนกลาง วิ่งไปตามกิเลสท้ังทางดานกุศลและอกุศล เรียกวาจิตสังขาร จิตในสภาพท่ี
เปนนามธรรม มีลักษณะดังนี้ 

๑) ไมมีรูปราง (อรูป จิตฺตํ) 

๒) ไมมีเนื้อท่ี (อฏฐานํ จิตฺตํ) 

๓) หมุนไปเร็ว (ลหุปริวฏฏํ  จิตฺตํ) 

๔) ไปไดไกล (ทูรงฺคมํ  จิตฺตํ) 

๕) บริสุทธ์ิผองใส (อาภสฺสรมิทํ  จิตฺตํ อสงฺกิลิฏฐํ) 

๖) มีปรกติรับรูอารมณอยูเสมอ (อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ) 

๗) เปนผูส่ังสมวิบาก (วิปากจิตฺตํ) 

๘) รักษาขันธสันดานใหเกิดข้ึนติดตอกันสืบเนื่องและไมขาดสาย (ภวงฺคจิตฺตํ) 

๙) ทําใหส่ิงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตวิจิตรพิสดาร (วิจิตฺตลกฺขณํ)๑๔๙ 

             จิตสังขาร(จิตจากการปรุงแตง)นี้เกิดไดทีละดวง เกิดซํ้าซอนกับดวงอ่ืนไมได มีลักษณะ
อนิจจังนั้น บางแหงทานก็อธิบายวา เพราะมีความเปล่ียนแปลงทุกขณะ หรือกลาวไดวา เกิดดับทุก
ขณะ จิตท่ีเกิดดับทุกขณะนั้นเรียกวา ดวง จิตเกิดดับขณะหน่ึงเรียกวาเปนจิต ๑ ดวง จิตแตละขณะ
เกิดเร็วแตก็มีอยู ๓ ระยะ คือ อุปปาทะ ระยะท่ีจิตเกิดข้ึน ฐีติ ระยะท่ีจิตดํารงอยู และ ภังคะ ระยะท่ี
จิตดับไป หมุนเวียนกันอยูอยางนี้เม่ือจิตดวงเกาดับไป จิตดวงใหมก็เกิดข้ึนแทนท่ีแลวก็ดับไป
กระบวนการนี้เรียกวา สันตติ  

                                                 
๑๔๗สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน).  แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๗๖. 
๑๔๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, 

หนา ๗๓. 
 ๑๔๙โสภณ  ศรีกฤษดาพร,   “การศึกษาวิเคราะหความคิดเร่ืองกายและจิตในพุทธปรัชญา 
เถรวาท”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๒๗), หนา ๕-๖. 



๑๙๐ 
 
           ในการปฏิบัติจิตตานุปสสนา คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต หมายถึง อารมณท่ีเกิด
ข้ึนกับจิต มีหลักสําคัญในการพิจารณา ดังนี้ 

๑) จิตฺเต จิตฺตานุปฺสสี วิหรติ การพิจารณา  ตามดู ตามรู จิตในจิต  จิตในจิต 
หมายถึง ใหรูภาวะของจิตในขณะหนึ่งๆแบงเปน ๓ ประเภท คือ 

(๑) พิจารณาจิตในจิตภายใน จิตในจิตภายใน หมายถึง ส่ิงอันเนื่องดวยจิต หรือ
หมายถึงจิต ๑๖ ดวงนี้เอง 

(๒) พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอก หมายถึง การสังเกตุดูจิตของผูอ่ืน 
(๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในภายนอก หมายถึง การสังเกตุดูจิตของตนเอง

และผูอ่ืนสลับกันไป 
๒) การพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดและดับในจิต แบงเปน ๓ ประเภทคือ 
(๑) พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในจิตท้ัง ๑๖ ดวงนั้น 
(๒) พิจารณาเห็นธรรม คือความเส่ือมในจิต คือ ความดับในจิตท้ัง ๑๖ ดวงนั้น 
(๓) พิจารณาเหน็ธรรม คือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในจิต  คือ เม่ือเกิดจิตดวง

ใหม  คือ จิตดวงเกาไดเกิดและดับไปแลว 
๓) การพิจารณาจิตสักวาเปนเพียงเพื่อความรู  และเปนเพียงสักวาอาศัยระลึกถึง 
(๑)เพื่อละซ่ึงตัณหาและทิฏฐิท่ีเกิดข้ึน 
(๒) และไมยึดม่ันในโลก (อุปาทานขันธ ๕) 

                        จากหลักปฏิบัติ วิธีการ และอุปการธรรมท่ีสําคัญ ในการเจริญสติปฏฐานดังกลาว
ขางตน คือ หัวใจสําคัญในการนํามาพิจารณาในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ตามรูทันในขบวนการ
ในจิตของตน   วาจิตของตนในขณะน้ันๆเปนอยางไร ก็รูชัดตามท่ีมันเปนอยูในขณะน้ัน โดยลําดับ
ข้ันในการพิจารณาจะเร่ิมจากจิตอยางหยาบท่ีเจือดวยกิเลส ทําใหเปนทุกข ฟุงซาน จัดเปนอกุศล
ธรรม ซ่ึงสามารถพิจารณาไดโดยงาย เม่ือพิจารณาไดอยางถ่ีถวนแลว จึงเคล่ือนเขาไปพิจารณาใน
จิตท่ีละเอียดข้ึนไป เชน จิตท่ีสุขสงบ เปนกุศลธรรม และพิจารณาจิตท้ังอยางหยาบและอยาง
ละเอียดสลับกัน จนเกิดปญญาเห็นความเกิดและความดับในจิต   
                        ในการปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน โดยใชสติพิจารณารูทันอารมณนั้น ควรมี
การปฏิบัติใหมาก อยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการรูหรือปญญา โดยลักษณะการพิจารณาประกอบดวย 

๑. พิจารณารูจิตในปจจุบัน เพื่อรูวาจิตเปนอยางไรในขณะน้ัน เชนเม่ือจิตเกิดราคะ 
จิตจะเกิดความฟุงซาน (อุทธัจจะ) การพิจารณารูจิตท่ีกําลังคิดฟุงซานใหไดทันทวงที เพื่อไมใหเกิด
นิวรณข้ึน ยิ่งพิจารณารูเร็วเทาไหร ความฟุงซานก็จะยิ่งลดนอยลง ๆ 



๑๙๑ 
 

๒. ในการพิจารณารูของจิต เปนการรูในสภาวธรรมไมใชรับรูในบัญญัติ เชน การ
พิจารณารูความฟุงซาน จิตเพียงแตรับรูความรูสึกท่ีคิดฟุงซาน ไมใชรับรูเ ร่ืองท่ีกําลังคิดอยู  
ความรูสึกท่ีคิดฟุงซานนั้นจัดวาเปนสภาวธรรม สวนเร่ืองท่ีกําลังคิดอยูจัดวาเปนบัญญัติ ดังนั้น
อารมณของสติในการปฏิบัติ เพียงแตรับรูความรูสึกท่ีเปนสภาวธรรม เปนการกําหนดที่อาการของ
จิตท่ีเกิดข้ึน ไมใชการรับรูเร่ืองท่ีจิตกําลังคิด หรือ การรับรูบัญญัติอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือมีสติตาม
รูทันความคิด อกุศลจิต(เร่ืองท่ีคิดอยูหรือความคิดฟุงซาน)ดังกลาวยอมดับไป  กุศลจิต(การพิจารณา
รูทันความคิด)เขามาแทนท่ี เนื่องจากจิตไมสามารถคิดพรอมกันสองเร่ืองในขณะเดียว                             
                       ถาหม่ันพิจารณารูจิตในจิตไดสมํ่าเสมอ ผลทําใหเกิดสติเห็นตามความเปนจริงวา จิต
มีอยูหลากหลาย และในจิตนั้นไมมีบุคคล ตัวเรา เขา อยูในจิต ดังนั้นในการใชสติพิจารณารูจิตจะ
พบวา    ไมวาจิตจะอยูในภาวะสงบนิ่งหรืออยูในภาวะขัดเคืองรําคาญ  เราจะรูสึกอยางท่ีจิตปรากฏ
สภาพใหรูสึก โดยไมหลงยึดติดวาความสงบน่ิงควรเปนสภาพดั้งเดิมของจิตเรา และทํานองเดียวกัน
ก็ไมหลงยึดวาความขัดเคืองรําคาญตองไมเกิดข้ึนกับจิตของเรา ดวยเหตุนี้จะสามารถกําจัด
สักกายทิฏฐิ (ความยึดถือวาใจนี้กายนี้เปนของตน) เกิดปญญาเห็นความเกิดและดับของจิต ปญญาท่ี
ตามเห็นจิตนี้  คือ การตั้งสติพิจารณาอารมณท่ีเกิดข้ึนกับจิต และในความไมยึดจิตนั่นเองจิตยอม
คลาย มีความผองใส ไมเปนท่ีต้ังของความโลภและความเศราโศกท้ังหลาย    
                       สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ๑๕๐ไดทรงอธิบายหลักในการ
พิจารณาจิตไววาใหพิจารณาจิตในอยางท่ีเปน เชนถาจิตเปนไปในทางดีก็พิจารณาเห็นจิตเชนนั้น 
หรือถาจิตเปนไปในทางช่ัวก็พิจารณาเห็นจิตเปนเชนนั้นเชนกัน แตไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อกําจัด
ความช่ัวออกจากจิต หรือทําความดีใหเกิดข้ึนในจิต เพราะการเห็นความจริงของจิตทําใหเกิดเปน
ปญญา และเม่ือเกิดปญญาเห็นความชั่วของจิต ความช่ัวก็จะหายไป หรือถาปญญาเห็นความดีของ
จิต ก็จะทําใหความดีนั้นประณีตยิ่งข้ึนไป ดังนั้นในการพิจารณาจิตเพื่อใหเห็นตามอนุปสสนา ๗ 
ประการ ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีกลาวไวในการปฏิบัติ(ปฏิปทา)ในกายานุปสสนาสติปฏฐาน
ขางตนแลว 
                         พระญาณโปนิกเถระ๑๕๑ไดอธิบายการพิจารณาสภาวะจิตวา จะชวยใหประเมินความ 
กาวหนาหรือความลมเหลวของตนในแตละขณะได เชน ขณะน้ีจิตมีความต้ังม่ันหรือจิตไมต้ังม่ัน  
ดังนั้นเม่ือมีส่ิงใดเกิดข้ึนในจิต การพิจารณาในจิตจะกําจัดส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตลงได ทําใหจิตเกิดความ
เปนกลาง  เปนการเปล่ียนทิศทางของจิต จากอารมณภายนอกมาสูภายในตนเอง 

                                                 
๑๕๐สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, ธรรมานุกรม, อางแลว, หนา ๔๒๒.  
๑๕๑พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๘๒. 



๑๙๒ 
 
                       ดังนี้ผูปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน โดยมีอุปการธรรมท้ัง ๔ ปฏิบัติใหมากอยาง
ตอเนื่องจะมีความกาวหนาเกิดวิชชา คือ ความรู หรือปญญา เห็นตามความจริงของไตรลักษณ 
                       กลาวโดยสรุป การปฏิบัติในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  คือ การพิจารณาในจิต เปน
วิธีฝกจิตไมใหถูกกิเลสครอบงํา มีหลัก คือ การตามดูขางในตนเอง  การตั้งสติเพื่อพิจารณาอารมณท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตของตน  เห็นจิตในจิต ภายในบาง ภายนอกบาง ท้ังภายในและภายนอกบาง  
พิจารณาเห็นความเกิดข้ึน ความดับไป ความเกิดและดับไปในธรรม วาจิตนี้มีอยูเพียงเพื่อความรู
เพื่อใหระลึกถึง  ไมเปนท่ีต้ังของตัณหาและทิฏฐิไมยึดม่ันส่ิงใด ๆ ใน โลกจิตจะผองใสข้ึนไมเปน
ท่ีต้ังของทุกขหรือโทมนัสท้ังปวง 
           ๓.๗.๔. วิธีการปฏิบัติธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  
               ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตามรูสภาวธรรม หรือส่ิงท่ีมีอยูในจิต หรือส่ิงท่ีจิตคิด 
เปนการพิจารณาดูธรรมหรืออารมณของจิต รูกายและใจรวมท้ังส่ิงอ่ืนภายนอกวาลวนเปน
สภาวะธรรม วาไมใชสบุคคล เรา เขา ไมมีผูใดเปนผูคิดอาน มีเพียงรูปและนามและสภาวธรรมท่ี
เกิดข้ึนและดับไปเชนนั้นเอง  
           สติท่ีใชในการพิจารณาธรรมนี้ เพื่อเปนเคร่ืองละทิฏฐิอยางละเอียดซ่ึงทําใหติดในธรรมเปน
สําคัญเพราะคนที่มีทิฏฐิจริตอยางละเอียด มักจะติดในเร่ืองท่ีบังเกิดข้ึนในใจเปนสําคัญ ตองการให
ใจนี้ไดพบกับเร่ืองท่ีพอใจชอบใจเปนท่ีตั้ง  พระพุทธเจาตรัสสอนใหพิจารณาธรรม  คือ เร่ืองท่ีบัง
เกิดข้ึนในจิตใจท้ังหลาย  ใหเห็นความเกิด  ความดับของธรรมท่ีเกิดข้ึน  
           ในธัมมานุปสสนานี้มีท้ังหมด ๕ บรรพ ในแตละบรรพมีความสัมพันธตอเนื่องกันไป โดย
เร่ิมจากอกุศลธรรมกอน ตอไปเปนอัพยากฤตธรรม คือ ธรรมท่ีเปนกลางๆ  และทายสุด คือ กุศล
ธรรม โดยบทสรุปของแตละบรรพ จะมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อพิจารณาธรรมท่ีเหมือนกัน   ดัง
พุทธพจนท่ีกลาวไวในมหาสติปฏฐานสูตรถึงแนวทางในการพิจารณาธรรม มีหลักสําคัญดังนี้ 

... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบางพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือเส่ือมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในธรรมบางยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ต้ังม่ัน
อยูวาธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรูเพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา
และทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก๑๕๒ 

 ดังนี้ ในการพิจารณาธัมมานุปสสนาสติปฏฐานมีหลักสําคัญในการพิจารณาคือ 

                                                 
๑๕๒ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๒๗๖. 
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๑) ธมฺเมสุ ธมฺมานุปฺสสี วิหรติ การพิจารณา ตามดู ตามรูธรรมในธรรม ธรรมใน
ธรรม หมายถึงใหรูสภาวธรรมตางๆในแตละขณะ  แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

(๑)  พิจารณาธรรมในธรรมภายใน   
(๒) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก 
(๓) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในภายนอก 
๒) การพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดและดับในธรรมแบงเปน ๓ ประเภท คือ 
(๑) พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในธรรม 
(๒) พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเส่ือมในธรรม 
(๓) พิจารณาเห็นธรรม คือ ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในธรรม 
๓) การพิจารณาธรรมสักแตวาเปนเพียงเพื่อความรู เปนเพียงสักวาอาศัยระลึกถึง 
(๑)  เพื่อละซ่ึงตัณหาและทิฏฐิท่ีเกิดข้ึน 
(๒)  และไมยึดม่ันในโลก(อุปาทานขันธ ๕) 

            จากหลักปฏิบัติ วิธีการ และอุปการธรรมท่ีสําคัญในการเจริญสติปฏฐานดังกลาวขางตน คือ 
หัวใจสําคัญในการนํามาพิจารณาธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน สติท่ีพิจารณาในธรรมแทน หรือ
พิจารณาในส่ิงท่ีจิตคิด พระญาณโปนิกเถระ๑๕๓ไดอธิบายวา เม่ืออารมณของจิตปรากฏในรูปของ
ความคิดเปนหลักธรรม เกี่ยวกับความเปนจริงและความหลุดพน โดยมีหลักธรรมท้ัง ๕ ซ่ึงมีความ
เหมาะสมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน   
           ลําดับข้ันในการพิจารณาเชนเดียวกับท่ีไดกลาวมาแลว คือ จะเร่ิมจากธรรมอยางหยาบกอน 
ซ่ึงหมายถึงอกุศลธรรม อันประกอบดวย นิวรณ ๕ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดโดยงาย และเม่ือพิจารณา
ไดอยางถ่ีถวนแลว จึงเคล่ือนเขาไปพิจารณาในธรรมท่ีละเอียดข้ึนไป ต้ังแตอัพยากฤตธรรม คือ 
อุปาทานขันธ ๕  และอายตนะ ไปจนถึงกุศลธรรม อันประกอบดวย โพชฌงค ๗   และสัจจบรรพ 
และพิจารณาเธรรมท้ังท่ีหยาบและธรรมที่ละเอียดสลับกัน จนเกิดปญญาเห็นความเกิดและดับใน
ธรรม ตระหนักวาธรรมเปนเพียงสักแตวาธรรมเทานั้น ทําใหละซ่ึงตัณหาและทิฏฐิ  และไมยึดม่ัน
ในอุปาทานขันธ ๕ ไดในท่ีสุด   
            ในแตละหมวดของธรรมานุปสสนามีรายละเอียดดังนี้  

 
 

                                                 
๑๕๓พระญาณโปนิกเถระ, หัวใจกรรมฐาน, อางแลว, หนา ๘๒-๘๓.      

  



๑๙๔ 
 

๑) นิวรณ ๕  
นิวรณ คือ ส่ิงท่ีกั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม, ธรรมท่ีกั้นจิตไมใหบรรลุคุณ

ความดี, อกุศลธรรมท่ีทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง๑๕๔บุคคลที่ถูกนิวรณครอบงํา
ยอมไมรูประโยชนของตนและของผูอ่ืน ในการปฏิบัติกรรมฐานผูปฏิบัติมักจะพบกับอารมณท่ีนา
พอใจและไมนาพอใจ อารมณเหลานี้สงผลใหจิตซัดสาย ฟุงซาน จิตไมมีความต้ังม่ันและไมเปน
สมาธิ การปฏิบัติจึงไมกาวหนา อารมณดังกลาว คือ นิวรณนั่นเอง พระพุทธเจาไดตรัสเร่ืองนิวรณ
ไวในมหาสติปฏฐานสูตร ดังนี้     

 ... ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕ อยางไรเลา ... เม่ือกามฉันท 
(พยาบาท... ถีนมิทถะ..อุทธัจจกุกกุจจะ..วิจิกิจฉา...)มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา 
กามฉันทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือกามฉันทไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัด
วา กามฉันทไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง กามฉันทท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวย
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย กามฉันทท่ีเกิดข้ึนแลวจะละเสียไดดวย
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวยกามฉันทท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวย
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวยอีกอยางหน่ึง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมภายในบาง … เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ัน
อะไรๆในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คือนิวรณ ๕ อยู ฯดังนี้๑๕๕ 

            จากพระสูตรขางตนเม่ือนํามาแจกแจงรายละเอียดในนิวรณ ๕ ไดดังนี้ 
(๑) กามฉันทะ คือ ความยินดีพอใจในกาม, ความตองการกามคุณส่ิงท่ีนาชอบใจ  

จึงยึดหนวงเอากามคุณ ๕ นั้นเปนอารมณ ติดใจในศุภนิมิต เหตุเกิดข้ึนดวยอโยนิโสมนสิการ เพราะ
ไมทําจิตใหแยบคายในอารมณท่ีพอใจหรือไมพอใจในกามฉันทะ เกิดมิจฉาทิฏฐิ เห็นวาเปนของ
เท่ียงในส่ิงท่ีไมเท่ียง  เห็นเปนสุขในส่ิงท่ีเปนทุกข  เห็นเปนตัวเปนตนในส่ิงท่ีไมใชตัวตน  และเห็น
วางามในส่ิงท่ีไมงาม จิตท่ีถูกกามคุณครอบงํา จะมีสภาพถูกปรุงแตงไปตามอารมณนั้นๆ   

(๒) พยาบาท คือ ความไมพอใจ  ขุนเคือง  ความคิดราย ตามปกติพยาบาทพัฒนา
มาจากความโกรธ  เหตุเกิดข้ึนดวยอโยนิโสมนสิการในปฏิฆะ(โทสะ)นิมิต  คือ การกระทบกระท่ัง

                                                 
๑๕๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,  อางแลว, 

หนา ๑๖๗.    
๑๕๕ที.ม. ๑๐/๒๙๐/๒๖๕-๒๖๖. 

  



๑๙๕ 
 
แหงจิต  เปนเหตุใหเกิดโทสะ  เพราะไมทําจิตใหแยบคายในอารมณท่ีเกิดข้ึน  และยึดถือตัวตนใน
ความไมมีตัวตนในปฏิฆนิมิตนั้น โทสะจึงเกิดข้ึนและยังเปนตนเหตุใหเกิดพยาบาทท่ีจะปองราย
ผูอ่ืน จิตท่ีถูกพยาบาทครอบงํายอมมีสภาพกระวนกระวายใจ 

(๓) ถีนมิทธะ คือ ความทอแทใจ ความงวงนอน ความหดหูและเซ่ืองซึม  เหตุเกิด
เพราะอโยนิโสมนสิการ คือ การทําจิตใจไวไมแยบคายในความเบ่ือหนายท่ีเกิดข้ึนวาเปนส่ิงท่ีนา
พอใจ ไมพิจารณาใหท่ัวถึงธรรม  จิตสภาพไมแจมใส มีสาเหตุจากความไมยินดี ไดแกความทอแท
เบ่ือระอา ความเกียจคราน ไดแกความทอแทเบ่ือระอา ความบิดกาย ไดแกความออนเพลีย จิตใจไม
สูอยากอยูคนเดียว ความเมาอาหาร ไดแกมักเกิดความงวง ความท่ีจิตหดหู ไดแกไมช่ืนบาน ออนใจ   
จิตไมสงบ เปนตน 

(๔) อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุงซานและรอนใจ, ความกระวนกระวาย   เกิดข้ึน
ดวยอโยสนิโสมนสิการ ทําใหจิตไมสงบไมเปนสมาธิ นานเขายอมเปนเหตุใหฟุงซานรําคาญใจ   

(๕) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัยในธรรม เชน เร่ืองบุญบาป ตายเกิด ชาตินี้  และ
ชาติหนาเปนตนวา  มีจริงหรือไม  ความสงสัยเกิดข้ึนจากอโยนิโสมนสิการ  การใสใจไมแยบคาย
ในพระพุทธคุณ สงสัยในธรรมท้ังหลาย ขาดปญญาพิจารณาใครครวญไมท่ัวถึง เปนเหตุใหเกิด
ความสงสัย ความพอใจในความสงสัยนั้น จิตท่ีถูกวิจิกิจฉาครอบงํายอมมีสภาพตัดสินใจไมได 

ดังนั้นการกําหนดธรรมในธรรมโดยกําหนดรูนิวรณท้ัง ๕ ประเภท  มีแนวทาง คือ 
๑) นิวรณ ท้ัง ๕ มีอยูภายในจิต ก็ใหรับรูวามี 
๒) นิวรณ ท้ัง ๕ ไมมีอยูภายในจิต ก็ใหรูวาไมมี 
๓) พิจารณารูเหตุเกิดนิวรณ ท้ัง ๕ ใหไดวา เกิดเพราะเหตุใด 
๔) พิจารณาการดับนิวรณ ท้ัง ๕ ท่ีเกิดจากเหตุนั้น 
๕) พิจารณารูนิวรณ ท้ัง ๕ วา ตนละไดแลว หรือยังละไมได 

                        เม่ือพิจารณานิวรณท้ัง ๕ ท่ีมีภายในจิตแลวพบวาลวนเปนผลมีเหตุเกิดเดียวกัน คือ 
จากการอโยนิโสมนสิการ ทําใหเกิดความพอในนิวรณ ๕ ท่ีเกิดข้ึน ไมใชปญญาในการพิจารณา  
ปลอยใหอวิชชาตัณหาครอบงํา ดังนั้นในการละนิวรณ ๕  จึงละท่ีจุดเร่ิมตนจากเหตุเกิด เม่ือเหตุเกิด
จากอโยนิโสมนสิการ ก็ตองดับท่ีเหตุเกิด โดย การกลับเหตุใหเปนโยนิโสมนสิการแทน๑๕๖    
กระทําไดโดยการพิจารณาใหแยบคาย เพื่อเขาถึงความจริง ทําโดยสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับ
จนถึงตนเหตุ แยกแยะองคประกอบ จนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธแหงเหตุปจจัย หรือ

                                                 
๑๕๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, 

หนา ๓๓๖. 



๑๙๖ 
 
ตรึกตรองใหรูจักส่ิงท่ีดีท่ีช่ัว ยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึนโดยอุบายท่ีชอบ ซ่ึงจะมิใหเกิดอวิชชาและ
ตัณหา 
                       ในการกลับเหตุจากอโยนิโสมนสิการใหเปนโยนิโสมนสิการ ไดโดยการเจริญสติ
ระลึกรูสภาวธรรมปจจุบัน  ทําใหรูวานิวรณนั้นไดเกิดข้ึนแลว สติท่ีเกิดรวมกับกุศลจิตจากการ
โยนิโสมนสิการที่เกิดข้ึน จะตัดนิวรณท่ีเปนอกุศลจิตท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นการละนิวรณจึงเร่ิมตนแกเหตุ
ท่ีโยนิโสมนสิการเปนธรรมขอตน และนําไปเพ่ือเปนจุดเร่ิมตนในการพิจารณาธรรม เพื่อใหเกิด
ธรรมขออ่ืนๆตอไป ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวความวา 

            ...  เราไมพิจารณาเห็นแมเหตุอันหนึ่งอยางอ่ืน กระทําเหตุท่ีมี ณ ภายในวามี
อุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการนี้เลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุมนสิการโดย
แยบคาย ยอมละอกศุลเสียได ยอมเจริญกุศลใหเกิดมี ฯ๑๕๗ 

                       นิวรณ ๕ เปนกิเลสช้ันกลางท่ีกั้นจิตไมใหบรรลุความดีข้ันสูง ในการปฏิบัติตาม
ธรรมขางตนเพื่อละนิวรณท้ัง ๕ นั้น ในเบ้ืองตนจะทําใหนิวรณเบาบางลง แตเม่ือปฏิบัติจนมี
ความกาวหนาถึงระดับอัปปนาสมาธิ สมาธิมีอํานาจจิตท่ีเขาสูองคฌาน สงผลใหจิตเปนอิสระจาก
นิวรณ สามารถกําจัดนิวรณไดอยางราบคาบ สติท่ีกําหนดรูนิวรณเพื่อรูถึงสาเหตุและหนทางเพ่ือ
ขจัดนิวรณออกจากจิต เม่ือจิตปราศจากนิวรณ จิตจะเปนเปนประภัสสร  ผองใส เห็นไดถูกตองตาม
ความเปนจริงในกฎไตรลักษณวา ธรรมมีการเกิดและดับ ดังนั้นธรรมมีเพียงเพื่อใหระลึกถึง  จึงควร
สละปลอยวางไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ ไมยึดม่ันถือม่ันในส่ิงใดๆในโลก                                              
                              ในอรรถกถาสติปฏฐานสูตรไดกลาวถึงธรรม เพื่อละนิวรณท้ัง ๕ นําเสนอเปน
ตารางเปรียบเทียบไวดังนี้ 

 

 

 

 

 
                                                 

๑๕๗ขุ.อิติ. ๒๕/๑๙๔/๒๐๓.  
 



๑๙๗ 
 
ตาราง ๓.๓ แสดงธรรมเพื่อละนิวรณ แตละประเภทที่กลาวไวในอรรถกถาท้ัง ๖ ประการ 
                        

                         

๒) อุปาทานขันธ ๕  
                        ขันธ ๕ หรือ เบญจขันธ  คือ กองแหงรูปธรรมและนามธรรม ๕ หมวด ท่ีประชุมกัน
เขาเปนหนวยรวม ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน, สวนประกอบ ๕ อยางท่ี
รวมเขาเปนชีวิต๑๕๘รูป คือ รูป สวนนาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธจึงเปนการ
รวมตัวกันของรูปและนามท่ีจําแนกเปนอดีต ปจจุบันหรืออนาคตพระพุทธเจาตรัสไวในขันธ บรรพ 
ในมหาสติปฏฐานสูตร เกี่ยวกับพิจารณาธรรมในอุปาทานขันธ ๕ ความวา     

... ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ ... พิจารณาเห็นดังนี้วา 
อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงรูปอยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้เวทนา อยางนี้
ความเกิดข้ึนแหงเวทนา อยางนี้ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา อยางนี้ความ
เกิดข้ึนแหงสัญญา อยางนี้ความดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกิดข้ึน
แหงสังขาร อยางนี้ความดับแหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดข้ึนแหง
วิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็น

                                                 
๑๕๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, 

หนา ๑๖๒. 

กามฉันทะ ๖ พยาบาท ๖ ถีนมิทธะ  ๖ อุทธัจจกุกกุจจะ ๖ วิจิกิจฉา ๖ 
การทําโยนิโสมนสิการใน
อสุภนิมิต 
คุณธรรม๖ ประการในการละ 
๑. การเรียนอสุภนิมิต  
๒. การบําเพ็ญอสุภภาวนา  
๓. การสํารวมอินทรียโดย

ไมเสพส่ิงท่ีชอบใจทาง
อายตนะทั้ ง  ๖  คื อคุ ม
อารมณดวยสติ 

๔. ความเปนผูรูจักประมาณ
โภชนะ  

๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร   
๖. สนทนาเร่ืองเปนสัปปา

ยะ เหมาะแกการปฏิบัติ มี
อสุภกรรมฐานเปนตน 

ก า ร ทํ า โ ย นิ โ สมน สิ ก า ร
ในปฎิฆนิมิต 
คุณธรรม๖ประการในการละ 
๑. การเรียนเมตตานิมิต  
๒. การบําเพ็ญเมตตาภาวนา  
๓. ก า ร พิ จ า ร ณ า ว า สั ต ว

ทั้งหลายมีกรรมเปนของ
ตน  

๔. หมั่นพิจารณาทบทวนโทษ
ของโทสะและอานิสงส
ของเมตตา 

๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร  
๖. ก า รสนทน า ถึ ง เ ร่ื อ ง ท่ี

เปนสัปปายะ  ซึ่งเก่ียวกับ
การละพยาบาท 

การทําโยนิโสมนสิการในการ
ประกอบความเพียร 
คุณธรรม ๖ ประการในการละ 
๑. เรียนรูโทษการบริโภคมาก

เกินไป  
๒. การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 
๓. มนสิการถึงอาโลกสัญญา 

คือระลึกถึงแสงสวางเชน
ดวงอาทิตย  ดวงจันทร 

๔. การอยูในที่โลงแจง  
๕. ความเปนผูมี กัลยาณมิตร  

ซึ่งสามารถแนนําใหละถีน
มิทธะ 

๖. สนทนาถึงเร่ืองท่ีเปนสัปปา
ยะเก่ียวกับการละถีนมิทถะ 

การทําโยนิโสมนสิการในความ
สงบใจ  จิตเปนสมาธิ    
คุณธรรม ๖ ประการในการละ 
๑. ความเปนพหูสูต เลาเรียน

ธรรมใหมาก 
๒. ความเปนผูหมั่นสอบถาม

ขอสงสัยเก่ียวกับพระวินัย  
๓. ความเปนผูรู  เชี่ยวชาญใน

พระวินัยโดยไมสงสัย  
๔. ขอคําแนะนําส่ังสอนจาก

พระเถระผูสูงอายุ 
๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร 
๖. การกลาวถอยคําท่ีเหมาะกับ

การปฏิบัติ ซึ่งเก่ียวกับการ
ละความฟุงซานรําคาญใจ 

การทําโยนิโสมนสิการในธรรม
ทั้งหลายท้ังกุศลและอกุศล 
คุณธรรม ๖ ประการในการละ 
๑. ความ เปนพ หูสู ต   เ รี ยน รู
หลักธรรมใหมาก 

๒. ความเปนผูสอบถามขอสงสัย
เก่ียวกับพระรัตนตรัย  

๓. ความเปนผูรู  รอบรูเชี่ยวชาญ
ในพระวินัย  

๔. สงเสริมใหมีศรัทธาในพระ
รัตนตรัย 

๕. ความเปนผูมีกัลยาณมิตร   
๖. การกลาวถอยคําท่ีเปนสัปปา
ย ะ  เ พื่ อ ล ะ ค ว า ม ส ง สั ย  
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 



๑๙๘ 
 

ธรรมในธรรมภายในบาง ... อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อุปาทานขันธ ๕ อยู ฯ๑๕๙ 

                       จากพระสูตร ในการพิจารณาธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ โดยพิจารณาดังนี้ 
๑) รูปเปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนของรูปและความดับของรูปเปนอยางนี้ 
๒)  เวทนาเปนอยางนี้ ความเกิดเวทนาและความดับเวทนาเปนอยางนี้ 
๓)  สัญญาเปนอยางนี้ ความเกิดสัญญาและความดับสัญญาเปนอยางนี้ 
๔)  สังขารเปนอยางนี้ ความเกิดสังขารและความดับสังขารเปนอยางนี้ 
๕)  วิญญาณเปนอยางนี้ ความเกิดวิญญาณและความดับวิญญาณเปนอยางนี้ 

                        การพิจารณาในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทําใหเกิดความรูยิ่ง คือ สัจจธรรม
วาขันธยอมมีความเกิดและความดับเปนธรรมดา  เม่ือเห็นยอมเกิดความเบ่ือหนายละในอุปาทาน
ขันธ ดั่งนี้ยอมเปนผูส้ินทุกข  แสดงภาพลําดับการเกิดนามธรรมในขันธโดยอาศัยรูปธรรม  ดังนี้ 
 

 
 

ภาพ ๓.๑๘ แสดงลําดับการเกิดของนามธรรมในขันธโดยอาศัยรูปธรรมรูในนามธรรม 

                       การใชปญญาตามพิจารณาเห็นธรรม คือ เห็นขันธ รูความเกิดและดับแหงขันธแตละ
ขันธวาเกิดข้ึนตามเหตุและปจจัย และหมดลงเม่ือหมดเหตุปจจัย โดยสรรพส่ิงท้ังมวลลวนอยูภายใต
กฏเดียวกัน คือกฏไตรลักษณ จึงควรสละปลอยวางในอุปาทานขันธ ๕ ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหา
และทิฏฐิไมยึดม่ันถือม่ันในส่ิงใด ๆ ในโลก           

                                                 
๑๕๙ที.ม. ๑๐/๒๙๑/๒๖๖-๒๖๗. 

รูป (จิตรูในรูป
เมื่ออายตนะ

ภายในภายนอก
กระทบกัน

รูข้ันท่ี ๒  
เวทนา

รูข้ันท่ี ๓  
สัญญา

รูขั้นท่ี ๔  
สังขาร

รูขั้นท่ี ๑ 
วิญญาณ ขันธ ๕ 



๑๙๙ 
 

๓) อายตนะ  
                       ในบรรพนี้ อายตนะ คือ ธรรมท่ีเปนบอเกิด หรือธรรมท่ีเช่ือมตอระหวางอายตนะ
ภายในกับอายตนะภายนอกเม่ือมาสัมผัสกัน  ดังนั้นอายตนะจึงเปนท่ีอาศัยของจิตและนามธรรมท่ี
เกิดรวมกับจิต(เจตสิก)  สืบเนื่องจากอุปาทานขันธ ๕ ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  เพราะอาศัยอายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอกประจวบกัน  จึงเกิดวิญญาณในขันธ ๕๑๖๐  เพราะการไมรูเทาทันจึงยัง
หลงยึดติดอยู อยากไดส่ิงท่ีชอบ และด้ินรนจากส่ิงท่ีไมชอบ ดังนั้นการใชสติกําหนดรูชัดใน
อายตนะท้ัง ๑๒ คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ เพื่อใหเห็นตามความเปนจริง เพื่อ
ถอนความยึดม่ันถือม่ันลง ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในอายตนบรรพ ในมหาสติปฏฐานสูตรดังนี้ 

... ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและภายนอก ๖ อยางไรเลา 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักนัยนตา รูจักรูปและรูจักนัยนตาและรูปท้ัง ๒ นั้น อัน
เปนท่ีอาศัยบังเกิดของสังโยชน อนึ่งสังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยประการใด 
ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรู
ชัดประการน้ันดวย สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรู
ชัดประการนั้นดวย ภิกษุยอมรูจักหู รูจักเสียง ... ภิกษุยอมรูจักจมูก รูจักกล่ิน ... ภิกษุ
ยอมรูจักล้ิน รูจักรส ... ภิกษุยอมรูจักกาย รูจักส่ิงท่ีจะพึงถูกตองดวยกาย ... ภิกษุยอม
รูจักใจ รูจักธรรมารมณ และรูจักใจและธรรมารมณท้ัง ๒ นั้น อันเปนท่ีอาศัยบังเกิด
ของสังโยชน ... ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบางพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายนอกบาง ... อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อายตนะภายในและภายนอก ๖ อยู ฯ๑๖๑ 

                       จากพระสูตรขางตน จําแนกอายตนะเปน ๓ประเภท ตามลักษณะท่ีปรากฏดังนี้ 
(๑) ธาตุรับ คือ อายตนะภายใน ไดแกตา หู จมูก ล้ินและกาย ท่ีเปนรูปธรรม  
(๒) ธาตุกระทบ คือ อายตนะภายนอกท้ัง ๕ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงท่ี

สัมผัส ท่ีเปนรูปธรรม พรอมท้ังธรรมารมณท่ีเปนท้ังรูปธรรมและนามธรรม 
(๓) ธาตุรู คือ จิต อายตนะท่ีเปนนามอันไดแก จิตท่ีรูอารมณผานดวงตา เปนตน 

                                                 
๑๖๐สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, สติปฏฐาน แสดงความตามปพพะ ใน

สติปฏฐานสูตร, อางแลว, หนา ๓๒. 
๑๖๑ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๖๗-๒๖๘. 



๒๐๐ 
 
                       การเจริญภาวนาเพ่ือใหเกิดปญญารูเทาทันในสังโยชน คือการต้ังสติเขาไปพิจารณา
อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกท่ีสัมผัสกันโดยใหพิจารณารูทุก ๆ ขณะ พิจารณารูเทาทันตอ
การเกิดข้ึนของอารมณท้ังหลายท่ีผานเขามาจากผัสสะท่ีกระทบกัน เกิดเปนสังโยชนข้ึน  
                       สังโยชน คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตวใหติดอยูในวัฏฏะมี ๑๐ ชนิดโดยแบงเปน ๒ กลุม
คือโอรัมภาคิยสังโยชน หรือสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ และ อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองสูง ๕  

โอรัมภาคิยสังโยชน หรือสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ซ่ึงเปนกิเลสอยางหยาบไดแก 
๑. สักกายทิฏฐิ ความเหน็วาเปนตัวของตน  ถือตัวถือตน 
๒.วิจกิิจฉา ความลังเลสงสัย เปนเหตุไมแนใจปฏิปทาเคร่ืองดําเนินปฏิบัติของตน 
๓. สีลัพพตปรามาส ความถือม่ัน ความงมงาย ดวยเขาใจวามีไดดวยศีลและพรต 
๔. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ ความกําหนดัดวยอํานาจกิเลสกาม 
๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจดวยอํานาจโทสะ 
 อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองสูง ๕ ซ่ึงเปนกิเลสอยางละเอียด ไดแก 
 ๖. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต เชน ชอบใจในบุคคลบางคน 
 ๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม เชน พอใจอยูในสุขเวทนา 
 ๘. มานะ ความถือวาตนเปนนั่นเปนนี ่
 ๙. อุทธัจจะ ความฟุงซาน นกึอะไรไดก็คิดเพลินไปเกนิกวาเหตุ 
๑๐. อวิชชา ความหลงอันเปนเหตุใหไมรูจริง      

                        ในการปฏิบัติธัมมานุปสสนาเพ่ือกําหนดรูชัดในสังโยชนท่ีเกิดข้ึน เหตุเกิดสังโยชน
เม่ืออาศัยอายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก ในการปฏิบัติสติเพื่อพิจารณารูชัดวาสังโยชน
ท่ียังไมเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนไดอยางไร ท่ีเกิดข้ึนแลว ละเสียไดอยางไร ท่ีละไดแลว จะไมใหเกิดไดอีก
อยางไร ดังนี้การกําหนดธรรมในธรรม โดยกําหนดรูอายตนะท้ังภายในและภายนอก ดังนี้ 

(๑) ใหรูวา อายตนะเปนเหตุเกิดสังโยชน  เพื่อไมประมาทในอายตนะท้ังสอง  จะ
ไดสํารวมระวังปดกั้นอินทรียหรืออายตนะ โดยท่ีไมใหสังโยชนเขามาครอบงํา 

(๒) ใหรูวา จิตมีสังโยชนหรือไมมี ถามีอยูก็จะไดกําจัดใหส้ินไป เปนการแกท่ี
ตนเหตุ และการดับท่ีเหตุ สังโยชนก็จะดับไปโดยไมเหลือ เพราะปฏิบัติถูกวิธี 

(๓) ใหรูถึงเหตุเกิดสังโยชนและการดับสังโยชน จะไดปฏิบัติใหถูกตอง เปนการ
แกท่ีตนเหตุ และการดับท่ีเหตุ สังโยชนก็จะดับไปโดยไมเหลือ เพราะปฏิบัติถูกวิธี 

(๔) ใหรูวาสังโยชนท่ีละแลว ละแลวดวยดีหรือไมดี เพื่อรองรับความบริสุทธ์ิใจ 
เหตุเกิดของสังโยชน คืออโยนิโสมนสิการ การใสใจโดยไมแยบคายทําใหเกิด

ความพอใจในสังโยชนท่ีเกิดข้ึน ไมใชปญญาในการพิจารณา ปลอยใหอวิชชาตัณหาครอบงํา ใน



๒๐๑ 
 
การละสังโยชนจึงควรเจริญสติกําหนดรูเม่ืออายตนะภายในท้ัง ๖ กระทบกับอายตนะภายนอก  และ
สังโยชนท่ีเกิดข้ึนจากอายตนะนั้น  เชน เม่ืออายตนะภายใน คือ ตากระทบอายตนะภายนอกคือรูป  
ก็พึงกําหนดรูสภาวะท่ีเห็น ระลึกรูสภาวธรรม คือ พิจารณาวารูปรางของส่ิงท่ีเห็นลวนเปนสมมติ
บัญญัติ  ในความเปนจริง คือ กองธาตุเทานั้นท่ีมารวมตัวกัน  เปนการรูตามสภาวธรรม เม่ือรูชัดดังนี้ 
ความคิดปรุงแตงจึงไมเกิดข้ึน กิเลสตัณหายอมดับไป ไมเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบ สังโยชน
หรือกิเลสที่รอยรัดไมปรากฏ ดังท่ีไดกลาวไวในนอรรถกถา สติปฏฐานสูตร ความวา 

             บุคคลเห็นอยูซ่ึงส่ิงใด๑ ส่ิงนั้น๒  ช่ือวา  อันเขาเห็นแลวก็หาไม  ส่ิงใด๓อัน
เขาเห็นแลว  เขาช่ือวายอมไมเห็นซ่ึงส่ิงนั้น  บุคคลผูหลง  เม่ือไมเห็นยอมติด  เม่ือ
ติด  ก็ยอมไมหลุดพน๑๖๒ 

๑. ส่ิงใด คือ เห็นเปนผูหญิงผูชาย 
๒. ส่ิงนั้น คือ เห็นเปนผูหญิงผูชาย 
๓. ส่ิงใด หมายถึง รูปายตนะ  

                        จากอรรถกถาขางตนความหมาย คือ บุคคลดูส่ิงใด  ไมชื่อวาเห็นส่ิงนั้น หมายถึง 
บุคคลดูรูปรางสัณฐานโดยหลงผิดวามีตัวมีตน  จึงมองรูปรางสัณฐานเปนหลัก เปนการดูในสมมติ
บัญญัติ ไมเห็นวาเปนสภาวธรรมท่ีเปนรูปารมณ(สภาพธรรมอยางหนึ่งท่ีเปนรูปหรือเปนสีท่ีเห็น
ดวยตา) เห็นส่ิงใด ไมชื่อวาดูส่ิงนั้น หมายถึง ส่ิงที่บุคคลพบเห็น คือรูปารมณท่ีเปนสีตางๆ  แต
ไมไดดูรูปารมณดวยปญญาตามความเปนจริง วาเปนเพียงสภาวธรรมอยางหนึ่ง เม่ือไมเห็นยอม
หลงติด เม่ือติดอยูยอมไมหลุดพน ดังนั้นเม่ือไมเห็นสภาวะท่ีมีจริง คือรูปารมณ ยอมหลงติด
ในอัตตภาพ(ความมีตัวตน ชีวิต เบญจขันธ) ถูกกิเลสผูกไวโดยเขาใจผิดวาเปนตัวตน  ดังนั้นในการ
ใชสติระลึกรูตองระลึกรูสภาวธรรมตามความเปนจริงเทานั้นจึงจะละสังโยชนได                        
                       ผูปฏิบัติสติปฏฐานสามารถละสังโยชนได ดังในอัมพปาลิสูตร เมื่อพระอนุรุทธะ
สอบถามพระสารีบุตรวาพระอนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรม (ธรรมประจําใจท่ีเปนหลักในการดําเนิน
ชีวิต) ขอใด พระอนุรุทธะตอบความวาใชสติปฏฐาน ๔ แลวส้ินถึงสังโยชนท่ีจะนําไปสูภพ 

... สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ผม(พระอนุรุทธะ)ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... 
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุเวลานี้ ผมมีจิตต้ังม่ันอยูในวิหารธรรมเหลานี้ 
เปนอันมากอยู ภิกษุใดเปนอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย มีกิจท่ีควรทําทําเสร็จ

                                                 
๑๖๒อภิ.วิ.อ. ๗๘/๒๗. 
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แลว ปลงภาระลงแลว บรรลุถึงประโยชนของตนแลว ส้ินสังโยชนท่ีจะนําไปสูภพ
แลว เพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นมีจิตต้ังม่ันในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยูมาก๑๖๓ 

                       ผูมีสติปฏฐานเปนวิหารธรรม หรือธรรมอันเปนเคร่ืองอยู ยอมละสังโยชนได  โดย
ในการปฏิบัติสติปฏฐานเบ้ืองตนทําใหละสังโยชนเบ้ืองตํ่าไดกอน เนื่องจากเกิดจากกิเลสข้ันหยาบ
สามารถละไดงาย เม่ือละไดแลวจึงสามารถละกิเลสขั้นกลางและข้ันละเอียดเปนลําดับไป  ซ่ึงคือ 
การละสังโยชนเบ้ืองสูง ซ่ึงผลของการปฏิบัติสติปฏฐานจึงละไดท้ังสังโยชนเบ้ืองตํ่าและสังโยชน
เบ้ืองสูง 
                        การใชปญญาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก 
วาเปนเหตุใหเกิดทุกข และเห็นความเกิดข้ึนและดับไปของรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงเปนไปตาม
กฎไตรลักษณ จึงเห็นความจริงวาธรรมมีการเกิดและการดับ ดังนั้นธรรมมีเพียงเพื่อใหระลึกถึง จึง
ควรสละปลอยวาง ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ ไมยึดม่ันถือม่ันในส่ิงใดๆในโลก 

๔) โพชฌงค    
                        โพชฌงค แปลวา องคความรู, ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู หมายถึง ธรรมท่ีเปน
องคประกอบ เปนเคร่ืองสนับสนุนใหตรัสรู ใหบรรลุมรรคผล  เปนเครื่องปลุกใจใหรู ใหต่ืนตัว ให
เบิกบาน ไมใหกิเลสครอบงําทําใหมืดบอด หลับใหล หดหู หรือฟุงซาน๑๖๔ ดังปรากฏในพุทธพจนวา 
“ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ท่ีเรียกวาโพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู ฯ”๑๖๕ โพชฌงคจึงมีความสําคัญมาก 
เปนองคธรรมสําหรับการตรัสรูของของพระพุทธเจาท้ังหลาย  เปนองคประกอบท่ีเกิดข้ึนตามลําดับ
หลังจากขจัดนิวรณ อุปาทานขันธ ๕ และอายตนะท้ังภายในและภายนอกแลว ซ่ึงสงผลใหผูปฏิบัติ
เกิดปญญาหยั่งเห็นสภาวธรรมตามความเปนจริง เกิดวิชชาและวิมุตติในที่สุด พระพุทธเจาไดตรัสถึง
องคธรรมท้ัง ๗ ไวในโพชฌงคบรรพ ความวา 

... ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เม่ือสติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา  หรือเม่ือสติสัมโพชฌงคไม มีอยู  ณ  ภายในจิต  ยอมรู ชัดวา  สติ
สัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึน
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สติสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว จะเจริญ

                                                 
๑๖๓สํ.ม. ๑๙/๑๒๘๒/๓๐๙. 

   ๑๖๔พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี  สุรเตโช) ,  พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หนา ๗๐๕.  

๑๖๕สํ.ม. ๑๙/๓๙๐/๙๘-๙๙. 
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บริบูรณดวยประการใดยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหน่ึงเม่ือธัมมวิจยสัมโพช 
ฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหน่ึงเม่ือวิริยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต 
ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เม่ือปติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหน่ึง เม่ือ
ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคมี
อยู ณ ภายในจิต ฯลฯอีกอยางหน่ึง เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอม
รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงค
ไมมีอยู ณภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา 
อนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น
ดวยอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว จะเจริญบริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัด
ประการนั้นดวย ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมคือโพชฌงค ๗ อยู ฯ๑๖๖ 

           จากพุทธพจนขางตน ในการพิจารณาธรรมในธรรมโดยพิจารณาโพชฌงค ๗ มีแนวทางคือ 
๑) ใหรูจักองคธรรม คือ สัมโพชฌงคท้ัง ๗ ประการ 
๒) ใหรูจักสัมโพชฌงคท้ัง ๗ ประการมีอยูภายในจิตหรือไม 
๓) ใหรูสาเหตุเกิดของสัมโพชฌงคท่ีจะเกิดข้ึนภายในจิต 
๔) ใหรูจักวิธีปฏิบัติสัมโพชฌงคใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน  โดยการปฏิบัติตามหลัก 

ของพระสัทธรรม ๓ ประการคือ รูปริยัติสัทธรรม รูปฏิบัติสัทธรรม  รูปฏิเวธสัทธรรม 
                      สติทําหนาท่ีรูชัดในขณะนั้นๆวาโพชฌงค ๗ แตละอยางๆมีอยูในใจตนหรือไม ท่ียัง
ไมเกิด เกิดข้ึนไดอยางไร ท่ีเกิดข้ึนแลว เจริญเต็มบริบูรณไดอยางไร รายละเอียดองคธรรมท่ีเปน
องคแหงการตรัสรูท้ัง ๗ มีดังนี้ 

                        (๑)  สติสัมโพชฌงค องคปญญาอันเปนเครื่องตรัสรูขอแรก คือ สติ  สติ คือ  ความ
ระลึกได การเจริญสติเพื่อใหระลึกรูสภาวะธรรมในปจจุบัน การทําเหตุแหงสติใหเกิดข้ึนยอมละซ่ึง
นิวรณได เม่ือปฏิบัติสติสัมโพชฌงคแลว จิตท่ีปราศจากนิวรณจะมีความสงบ สวาง เหมาะเปนบาท
ฐานในการปฏิบัติองคธรรมอ่ืนในโพชฌงค ๗ สติสัมโพชฌงคก็ คือ สัมมาสติในอริยมรรค   

(๒) ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค องคปญญาเปนเคร่ืองตรัสรู คือ ความเฟนธรรม การรู
เห็นสภาวธรรมอันประกอบดวยรูปกับนาม อันปนผลจากการเจริญวิปสสนาดัวย สติปฏฐาน 
กอใหเกิดปญญาหยั่งเห็นตามความเปนจริงวา นี้คือรูป นี้คือนาม นี้เปนความเกิดข้ึน นี้เปนความดับ
ไป เปนปญญาท่ีเปนผลจากการเจริญสติ ไมใชปญญาจากการนึกคิดหาเหตุผล หรือจากการเรียนรู

                                                 
๑๖๖ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๖๘-๒๖๙. 



๒๐๔ 
 
ท า ง โ ล ก  ธั ม ม วิ จ ย ะ สั ม โพชฌ ง ค นี้ ต ร ง กั บ ข อ แ ร ก ใ น อ ริ ย ม ร ร ค  คื อ สั ม ม า ทิ ฏ ฐิ 
                        (๓) วิริยะสัมโพชฌงค องคปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือ ความเพียรประกอบดวย ๒ 
สวน คือ ความเพียรทางกายและความเพียรทางใจ ความเพียรดังกลาว คือ ความเพียรเพื่อเผากิเลส 
วิริยะนี้เปนปฏิปกษตอถีนมิทถะ 
                        (๔) ปติสัมโพชฌงค องคปญญาเปนเคร่ืองตรัสรู คือ ความอ่ิมใจ เปนความสุขเอิบ
อ่ิมอยางทวมทนตลอดรางกายอันเปนผลจากวิริยะ  
                        (๕) ปสสัทธิสัมโพชฌงค องคปญญาเปนเคร่ืองตรัสรู คือ ความสงบกาย สงบใจ 
ความสงบระงับ ปสสัทธิเปนผลจากปติ เม่ือเกิดปสสัทธิ จิตของผูปฏิบัติธรรมจะตัดการรับรูจากส่ิง
ภายนอกท่ีเกิดข้ึน เสมือนหนึ่งการปดรับสัญญาณเสียงไว ทําใหเกิดความสงบกายสงบใจ ปสสัทธิ
เปนปฏิปกษตออุทธัจจกุกกุจจะ 
                        (๖) สมาธิสัมโพชฌงค องคปญญาเปนเคร่ืองตรัสรู คือ ความมีใจท่ีต้ังม่ัน จิตแนวแน
ในอารมณ ความมีอารมณเดียว ซ่ึงเปนผลจากความสงบกายหรือสงบใจหรือปสสัทธิ สมาธิสัม
โพชฌงคนี้ตรงกับสัมมาสมาธิในอริยมรรค เปนสมาธิท่ีมีกําลังเสมอกับอุปจารสมาธิในขณะบรรลุ
วิปสสนาญาณ  
                        (๗) อุเบกขาสัมโพชฌงค องคปญญาเปนเคร่ืองตรัสรูองคสุดทาย คือ ความมีใจเปน
กลางเพราะเห็นตามเปนจริง ในการกําหนดรูสภาวธรรมปจจุบันมีความวางเฉยตอธรรมท่ีปรากฏ
ข้ึนเฉพาะหนาโดยสม่ําเสมอ 
                        องคธรรมท้ัง ๗ ขอเปนสามัคคีธรรม คือ มีความเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันเปนไป
ตามลําดับจนถึงขอสุดทาย คือ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดังนั้นในการปฏิบัติธรรม ควรปรับอินทรียให
เสมอกันประกอบดวยศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ ปญญา เพราะถาศรัทธามีกําลังมาก  แตปญญามี
กําลังนอย จะกลายเปนความงมงาย แตถาปญญามีกําลังมาก แตศรัทธามีกําลังนอย  ผูปฏิบัติจะขาด
การใสใจในการปฏิบัติ มองไมเห็นท้ังบุญและบาป นอกจากนั้นสมาธิและวิริยะยังตองเสมอกัน  
เพราะถาสมาธิมีกําลังมากแตวิริยะออนกําลัง จะเปนเหตุใหเกิดความเกียจครานได ดังนั้นองคธรรม
ท่ีควรเจริญ คือ ธรรมวิจัย วิริยะ และปติ แตในทางกลับกันถาวิริยะมีกําลังมาก แตสมาธิออนกําลัง  
เปนเหตุใหเกิดฟุงซานได องคธรรมท่ีควรเจริญ คือ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา สวนสติสัมโพชฌงค  
เปนองคปญญาแรกท่ีมีความสําคัญ เพราะชวยละนิวรณ สติจะชวยรักษาจิตมิใหเกิดความฟุงซาน  
ทําใหต้ังอยูในสมาธิ โดยมีอํานาจศรัทธา วิริยะและปญญาชวยสงเสริม    

การบําเพ็ญใหมากดวยการทําจิตเปนอุบายแยบคายในโพชฌงคท้ัง ๗ ชวยให
โพชฌงคท่ียังไมเกิดเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป เปนบาทฐานในการเจริญ
โพชฌงคขออ่ืน ๆ และเพื่อใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติ มีองคธรรมพื่อการสงเสริม ดังนี้ 



๒๐๕ 
 
ตาราง ๓.๔  แสดงองคธรรมเพื่อการสงเสริมโพชฌงค ๗ 

สติสัมโพชฌงค ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค 

วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค 

สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค 

ในการปฏิบัติ
เบื้องตนทําสติ
ใหเกิดโดย
โยนิโสมนสิการ 

๑) ฝกจิต ใชสติ 
หาธรรมมาปฏิบัติ 
๒) เจริญใหมาก  
๓) พิจารณธรรม

ใหละเอียด 
ธรรม ๔ ขอเพื่อ
เพิ่มพูนสติ
สัมโพชฌงค 
๑. สติสัมปชัญญ

ะ  
๒. การเวนจาก

บุคคลผูมีสติ
หลงลืม 

๓. การคบหา
สมาคมกับ
บุคคลผูมีสติ
ต้ังม่ัน  

๔. นอมใจใน
การเจริญสติ
นั้น  

ในการปฏิบัติ
เบื้องตน  คือ
หมั่นเห็น
สภาวธรรมตาม
ความเปนจริง  
ตองเลือกธรรม
ฝายดี 
 

ธรรม ๗ ขอ เพื่อ
เพิ่มพูนธัมม
วิจยสัมโพชฌงค 
๑. การสอบถาม  
๒. ชําระรางกาย

ใหสะอาด  
๓. การปรับ

อินทรียให
สมํ่าเสมอ  

๔. หลีกเลี่ยง
บุคคลผูไมมี
ปญญา 

๕. การคบหา
สมาคมกับผูมี
ปญญา  

๖. การพิจารณา
ความ
ประพฤติดวย
ญาณอัน
ลึกซ้ึง  

๗. การนอมใจ
ไปในการ
เจริญธัมมวิจัย 

ในการปฏิบัติเบื้องตน 
ตองมีคูณธรรม ๔ อยาง  

๑) ธาตุปรากฏความเพยีร 
๒) ธาตุที่กาวไป 
๓) ธาตุมีความบากบ่ันมั่น

เปนนิตย 
๔) ทําจิตใหแยบคายดวย

อุบายท่ีชอบ 
ธรรม ๑๑ ขอ เพื่อ 

ใหเกิดวิริยสัมโพชฌงค 
๑. ระลึกความนากลัว

ของอบายภูมิ  
๒. การเห็นอานิสงสความ

เพียร  
๓. พิจารณาความเพยีร

เปนทางดําเนินไปของ
พระอริยบุคคล  

๔. ประพฤติออนนอมตอ
บิณฑบาต 

๕. พิจารณาเห็นความ
ยิ่งใหญมรดกธรรม   

๖. พิจารณาเห็นความเปน
ใหญของพระศาสดา  

๗. พิจารณาเห็นความเปน
ใหญโดยชาติ  

๘. การพิจารณาเห็นความ
ประเสริฐของวงศ
ตระกูล  

๙. การเวนบุคคลผูเกียจ
คราน  

๑๐. การคบหาบุคคลผู
ปรารภความเพียร  

๑๑. นอมใหเกิดความเพยีร 

ในการปฏิบัติเบื้องตน 
ควรทําจิตใหแยบคาย  
เจริญใหมาก  กระทํา
ใหมาก   
 
 
 
 
ธรรม ๑๑ ขอ เพื่อให
เกิดปติสัมโพชฌงค 
ระลึกถึงพระรัตนตรัย
อันประกอบดวย 

๑. พุทธานุสสติ  
๒. ธัมมานุสสติ 
๓. สังฆานุสสติ  
๔. สีลานุสสติระลึกศีล 
๕. จาคานุสสติระลึก

ถึงทานท่ีไดบริจาค  
๖. เทวตานุสสติระลึก

ถึงธรรมท่ีทําให
เปนเทวดา 

๗. อุปสมานุสสติระลึก
ถึงคุณพระนิพพาน
ความสงบจากกิเลส 

๘. การหลีกเวนบุคคล
ผูเปนโทษ  

๙. การคบหาบุคคลผู
เปนคุณ  

๑๐. การพิจารณาถึงพระ
สูตรอันเปนที่ต้ัง
แหงความเล่ือมใส 

๑๑. นอมไปใหเกิด
ปติสัมโพชฌงคนั้น  

ในการปฏิบัติ
เบ้ืองตนควรทําจิต
ใหแยบคาย เจริญ
ใหมากเพ่ือทําให
สงบกายสงบใจ 
 
 
 
ธรรม๗ขอเพื่อเกิด 
ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค 
๑. การบริโภค

โภชนะอัน
ประณีต  

๒. การรับอุณหภูมิ
ที่ที่สบาย 

๓. การเสพสุขตาม
อิริยาบถ  

๔. มีความเพยีรปาน
กลาง ไมยิ่ง
หรือไมหยอน
เกินไป 

๕. การหลีกเวน
บุคคลผูมีกายเรา
รอน
กระสับกระสาย 

๖. การคบหาบุคคล
ผูมีความสงบ 
ทางกาย วาจา ใจ 

๗. เปนผูนอมไป
เพื่อใหเกิดองค
ธรรมปสสัทธิ
สัมโพชฌงคนั้น 

ในการปฏิบัติเบื้องตน
ควรทําจิตใหแยบคาย
เพื่อใหเกิดสมาธิ 
 
 
 
 
 
ธรรม ๑๑ ขอเพื่อให
เกิดสมาธิสัมโพชฌงค 

๑. ชําระรางกายให
สะอาดหมดจด  

๒. การปรับอินทรียให
สมํ่าเสมอ  

๓. ฉลาดในอารมณ
กรรมฐาน  

๔. เม่ือจิตหดหู ยกจิต
ประคองดวยธรรม 
วิริยะและปติ  

๕. เม่ือจิตฟุงซานขม
จิตดวยปสสัทธิ  
สมาธิ และอุเบกขา  

๖. การทําจิตใหราเริง
โดยพิจารณาธรรม 

๗.  การเพงดูจิตเฉยๆ 
เพื่อใหจิตดําเนินไป
ในทางท่ีถูกตอง 

๘. การหลีกเวนบุคคล
ผูมีจิตไมเปนสมาธิ  

๙. คบหาบุคคลผูมีจิต
เปนสมาธิ สํารวม
กาย อยูในธรรม 

๑๐. พิจารณาฌานและ
วิโมกข 

๑๑.  นอมในสมาธิสัม
โพชฌงคนั้น  

ในการปฏิบัติ
เบ้ืองตนควรทําจิต
ใหแยบคาย เจริญ
ใหมากเพ่ือใหเกิด
อุเบกขา  
 
 
 
ธรรม ๕ ขอใหเกิด
อุเบกขาสัมพชฌงค 
๑. วางตนเปนกลาง

ในสัตวและ
สังขารวามีกรรม
เปนของตนเอง
และแทจริงไมมี
สัตว  บุคคล เปน
เพียง
สวนประกอบ
ของรูปและนาม 

๒. วางตนเปนกลาง
ในสังขารวาทุก
อยางไมมีเจาของ 
อยูอยางช่ัวคราว
ตามไตรลักษณ  

๓. การหลีกเวน
บุคคลผูผูกพัน
ในสัตวสังขาร   

๔. คบหาบุคคลผู
วางตนเปนกลาง
ในสัตวสังขารวา
เปนโดยสมมุติ 

๕. นอมไปใน
อุเบกขาสัม
โพชฌงคนั้น  
รูเทาทันตอการ
เกิดดับในสังขาร 



๒๐๖ 
 

โพชฌงค เปนธรรมฝายตรงขามกับนิวรณ ๕  ดังพุทธพจนท่ีวา 
ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการเหลานี้ ไมเปนเคร่ืองปดกั้น ไมเปนนิวรณ 

ไมเปนอุปกิเลสแหงจิต เม่ือเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง
ผล คือ วิชชาและวิมุตติ๑๖๗ 

 ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการเหลานี้  เปนธรรมทําใหมีจักษุ ทําให
มีญาณ สงเสริมความเจริญแหงปญญา ไมเปนขางความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน๑๖๘  

            นิวรณเปนเคร่ืองปดกั้นไมใหผูปฏิบัติมีความกาวหนาในการเจริญสมาธิ แตในทาง
ตรงขาม โพชฌงคเปนท้ังธรรมท่ีเกื้อหนุนการเจริญสมาธิและเปนท่ีใชสมาธิเพื่อประโยชนท่ีสูงข้ึน
ไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ วิชชาและวิมุตติ ดังนั้นโพชฌงค จึงเปนธรรมฝายตรงขามกับนิวรณ  
                       การใชปญญาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือโพชฌงคมีสติเขาไปพิจารณาโพชฌงค 
วามีอยูภายในจิตของตนหรือไม เห็นความเกิด ความดับ และความเกิดข้ึนและดับไปของรูปธรรม
และนามธรรม เปนไปตามกฎไตรลักษณ ดังนั้นธรรมจึงมีเพียงเพื่อใหระลึกถึง จึงควรสละปลอย
วาง ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ ไมยึดม่ันถือม่ันในส่ิงใดๆในโลก 

๕) สัจจบรรพ   
อริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐของพระอริยเจา คือ การใชปญญาเขาไปพิจารณา

ธรรมในธรรม คือ สัจจะ เพื่อใหรูชัดในอริยสัจ ๔  แตละขอตามความเปนจริง วาคืออะไร เกิดข้ึนได
อยางไร และจะดับลงไดอยางไร ในโพชฌงคนี้มีสติ (คือสติท่ีเปนสติปฏฐาน) เปนหัวหนา แตควร
พิจารณาสภาวธรรมใหละเอียดข้ึนไปอีก อันเปนสวนปญญายังออนอยู ยังไมสามารถจะตรัสรู
อริยสัจได ... พระพุทธศาสนาจึงสอนใหต้ังปญญา (พิจารณาอริยสัจ ๔)  ซ่ึงเรียกช่ือวาสัมมาทิฏฐิ  
ข้ึนเปนองคตนแหงอริยมรรค๑๖๙ พระพุทธเจาไดตรัสถึงสัจจบรรพ ไวดังนี้ 

... ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู อยางไรเลา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ฯ 
           ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็เปน
ทุกข แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส ก็เปนทุกข แม

                                                 

   ๑๖๗สํ.ม. ๑๙/๔๗๘/๑๒๑. 
   ๑๖๘สํ.ม. ๑๙/๕๐๒/๑๒๔. 
๑๖๙สมเด็จพระสังฆราชเจา  กรมหลวงวชิรญาณวงศ, สติปฏฐาน แสดงความตามปพพะ ใน

สติปฏฐานสูตร, อางแลว, หนา ๓๘. 



๒๐๗ 
 

ความประจวบกับส่ิงไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข แมความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรักก็เปน
ทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธท้ัง ๕ เปน
ทุกข ฯ...ก็โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน อุปาทานขันธ คือ รูปเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธท้ัง ๕เปนทุกข ฯ 
            ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ ฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกข-
สมุทัย อริยสัจ เปนไฉน ตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัด
ดวยอํานาจความพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ฯ...            
             ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ 
             ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความสํารอกและความดับ
โดยไมเหลือ ความสละ ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมมีอาลัย ในตัณหานั้น ก็
ตัณหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีไหนเม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีไหน ท่ีใด
เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับ
ยอมดับในท่ีนี้ อะไรเปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ฯ...               
            ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ 
            ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน  นี้คือมรรคมี
องค ๘ อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ... 
            ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯ 
           ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง... ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวา
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ฯ๑๗๐ 

                        จากพระสูตรขางตน ไดกลาวถึงอริยสัจ ๔ วาประกอบดวย  
(๑) ทุกขสัจ คือ ทุกข ไดแกส่ิงท่ีทนไดยาก หรือทนอยูไมได จําแนกทุกขไว ๑๒ 

อยาง ประกอบดวย ชาติ ชรา มรณะ โสกะ (ความแหงใจ) ปริเทวะ (ความพิไรรําพัน) ทุกขะ (ความ
ไมสบายกาย) โทมนัส(ความไมสบายใจ) อุปายาสะ(ความคับแคนใจ) อัปปยสัมปโยโค (ความ
ประสบส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก) ปยวิปปโยโค (การพลัดพรากจากส่ิงท่ีเปนท่ีรักท่ีชอบ) อนิจฉิตาลาภะ 
(การไมไดส่ิงท่ีปรารถนา) และทุกขรวบยอด คือ การยึดม่ันในอุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข   

                                                 
๑๗๐ที.ม. ๑๐/๒๙๔-๒๙๙/๒๖๙-๒๗๖. 



๒๐๘ 
 

(๒) สมุทัย คือ เหตุใหเกิดทุกขไดแกตัณหา ความทะยานอยากในตัณหา เปนสภาพ
ความอยากไดส่ิงตางๆเพื่อสนองความตองการ ตัณหาที่เปนเหตุแหงทุกขประกอบดวย กามตัณหา  
ภวตัณหา และวิภวตัณหา เปนตัณหาที่เนื่องดวยรูปนามท่ีนายินดีพอใจ ดังพุทธพจนในมหาสติปฏ
ฐานสูตร ความวา  

           ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ตัณหาน้ีนั้น เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีไหน เม่ือจะตั้งอยู  
ยอมต้ังอยูในท่ีไหน ท่ีใดเปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหานั้น เม่ือจะเกิด ยอมเกิดใน
ท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ...๑๗๑   

                       ตัณหาเกิดข้ึนโดยอาศัยปยรูปสาตรูป (รูปเปนท่ีรักท่ีช่ืนใจ)โดยมุงเอาสภาวธรรมเปน
ท่ีต้ังแหงอิฏฐารมณ เม่ือไดสัมผัสในปยรูปสาดรูป แลวยอมเกิดเวทนา สงผลใหเขาไปยึดในปยรูป
สาตรูปหรือกองรูปนามนั้น เกิดภวตัณหา คือ อยากมีอยากเปนในภาวะนั้นๆ หรือวิภวตัณหา คือ 
ความไมอยากมีไมอยากเปน เกิดเปนทุกข เม่ือใชสติสัมปชัญญะเขาไปพิจารณา ใหรูเทาทันตัณหาที่
เกิดข้ึนทางทวารท้ัง ๖  จิตรูเทาทันตออารมณนั้น พิจารณาใหเห็นวา ส่ิงใดเกิดข้ึน ส่ิงนั้นตองดับไป  
เม่ือตัณหาเกิดข้ึนท่ีปยะรูปสาตรูป ยอมดับลงท่ีปยะรูปสาตรูปนั้น สติกําหนดรูทัน จึงดับลงใน
ขณะท่ีเกิด ไมนํามาคิดเปนอารมณ โดยการกดขมไวดวยสมถกรรมฐานบาง ดวยการละเด็ดขาดโดย
วิปสสนากรรมฐานบาง เปนการดับตัณหาท่ีเกิดจากอายตนะภายในและอายตนะภายนอกท่ีสัมผัส
กัน ดวยเหตุแหงทุกข คือ ตัณหาจึงสามารถละไดดังนี้ 

(๓) นิโรธ คือ ความดับทุกข คือ การดับตัณหาที่เปนเหตุเกิดทุกขนั่นเอง ดังนั้นใน
การปฏิบัติธรรมจึงมุงเพื่อละตัณหาที่ปรากฏทางทวารท้ัง ๖ เปนการดับทุกขโดยส้ินเชิง การดับทุกข
โดยวิธีอ่ืนสามารถดับทุกขไดแตเพียงช่ัวคราวเทานั้น โดยการกดขมไว ดังพุทธพจนในมหาสติปฏ
ฐานสูตรความวา  

           ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความสํารอกและความดับ
โดยไมเหลือ ความสละ ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมมีอาลัย ในตัณหานั้น ก็
ตัณหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีไหน  เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีไหน ท่ี
ใดเปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือจะ
ดับยอมดับในท่ีนี้ อะไรเปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ฯ๑๗๒ 

                       ในการดับตัณหามี ๕ ข้ันตอนคือ  

                                                 
๑๗๑ที.ม. ๑๐/๒๙๗/๒๗๒. 
๑๗๒ที.ม. ๑๐/๒๙๘/๒๗๓. 



๒๐๙ 
 

๑. ความดับดวยความสํารอกราคะโดยไมเหลือแหงตัณหานั้น 
๒. ความเสียสละตัณหานั้น 
๓. การสละคืนตัณหานั้น 
๔. การปลอยวางตัณหานั้น 
๕. การไมพัวพันอาลัยในตัณหานั้น 

                        ลักษณะนิโรธท้ัง ๕ ประการนี้สามารถดับตัณหาไดสนิท ในแตละข้ันตอนเพ่ือเขาถึง
นิโรธ ตองเร่ิมตนท่ีการรูทุกข ซ่ึงเปนขอแรกในอริยสัจ ๔ รูทุกขเพื่อหาสาเหตุแหงทุกข เพื่อเขาสู
นิโรธขบวนการดับทุกข ตนเหตุแหงทุกข คือ ตัณหานั่นเอง ขบวนการกอใหเกิดตัณหา (ศึกษา
รายละเอียดดังกลาวไดในบทท่ี ๒ ในหัวขอเหตุปจจัยใหเกิดทุกขในปฏิจจสมุปบาท) สามารถละได
ดวยการเจริญสติปฏฐาน จนกระท่ังเกิดวิปสสนาเปนปญญา (ญาณ) เห็นตามความเปนจริง จึงละ
อวิชชาความรูผิดท่ีหลงยึดม่ันถือม่ันในรูปและนามไดช่ัวคราว ตัณหาท่ียินดีพอใจในขณะน้ันจึงไม
เกิดข้ึน เม่ือปราศจากตัณหา ความยึดม่ันและการทํากรรมดีกรรมช่ัวยอมไมมี เม่ือตัณหาดับ ผลท่ีเกิด
จากกรรมอันไดแก วิญญาณ นามรูป อายตนะ ๖ ผัสสะ และเวทนา ยอมไมมี 

ในการปฏิบัติ ถาผูปฏิบัติสามารถดับตัณหาไดชั่วคราวหรือบางสวนเรียกวา ตทังค
นิโรธ  (การดับทุกข ช่ัวคราวโดยใชองคธรรมท่ีตรงขาม)และเม่ือเจริญตอไปเ ร่ือยๆดวย
สติสัมปชัญญะ จะเปนปจจัยใหผูปฏิบัติบรรลุการละตัณหาไดอยางส้ินเชิงเรียกวาสมุจเฉทนิโรธ
(การดับกิเลสดับทุกขโดยเด็ดขาด)โดยการละดวยมรรคญาณตามลําดับความหยาบและละเอียด  จน
ในท่ีสุดสามารถละตัณหาโดยส้ินเชิงดวยอรหัตตมรรคญาณและเปนสมุจเฉทนิโรธ  ผูปฏิบัติจะอยู
ในสภาวะท่ีเรียกวานิพพาน คือ ดับทุกขในวัฏสงสารไดท้ังหมด (ศึกษารายละเอียดดังกลาวไดใน
บทท่ี ๒ ในหัวขอกิจท่ีพึงปฏิบัติในอริยสัจ ๔) 

(๔) มรรค คือ ขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับทุกข ท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือทาง
สายกลาง เหตุท่ีมรรคเปนทางสายกลางเพราะถาปฏิบัติยอหยอนเกินไป หรือทําตามใจตนเองจะตก
เปนทาสของตัณหาในทางตรงขามถาปฏิบัติขึงตึงเกินไป เชน การทําตนใหลําบาก ทําใหเกิดทุกข   
ซ่ึงท้ัง ๒ ดานเปนผลจากอํานาจของกิเลสตัณหา ผูท่ีตกอยูในบวงของกิเลสตัณหายอมขาดความเปน
อิสระตกอยูในความทุกข ดังนั้นพระพุทธเจาจึงทรงช้ีแนวทางอันประเสริฐเพื่อการพนทุกข คือ ทาง
สายกลาง ดวยการเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ท่ีสามารถอํานวยผลใหบรรลุพระนิพพานไดในชาติ
ปจจุบัน โดยผูปฏิบัติธรรมหม่ันใชสติระลึกรูเทาทันสภาวธรรมปจจุบันท่ีกาย เวทนา จิต ธรรม  
ยอมเปนเหตุเกิดอริยมรรค  
                       การเจริญธัมมานุปสสนาหมวดสัจจบรรพนี้ เหมือนการเจริญสติปฏฐานในประเภท
อ่ืน คือ เนนการกําหนดรูสัจจะภายในเปนหลัก เม่ือสัจจะภายในปรากฏชัด สัจจะภายนอกก็จะ



๒๑๐ 
 
ปรากฏชัดดวย  เม่ือเขาใจอริยสัจแลวจะสามารถหลีกเล่ียงจากทุกขดวยการกําหนดรู  และหลีกเล่ียง
ใหพนจากเหตุเกิดทุกขดวยการละ อีกท้ังสามารถรูแจงความดับทุกขโดยอาศัยการเจริญอริยมรรคมี
องค ๘ นั่นเอง        
                       รวมความวาในการต้ังสติเพื่อพิจารณาเห็นความจริงของธรรม สามารถใชองคธรรม
ท้ัง ๕ บรรพนี้ ในการพิจารณาโดยจะพิจารณาเพียงบรรพเดียวหรือท้ัง ๕ บรรพก็ได อยางไรก็ตาม
องคธรรมท้ัง ๕ บรรพมีความตอเนื่องกัน โดยองคธรรมในขอแรกจะเปนบาทฐานในการปฏิบัติขอ
ตอ ๆ ไป เพื่อการบรรลุในธรรมยิ่ง ๆ ข้ึนไป หรือจะใชนอกเหนือจากท้ัง ๕ บรรพนี้ก็ได โดยใน
หลักในการพิจารณาธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เหมือนการเจริญสติปฏฐานประเภทอ่ืน ๆ  ตามเห็น
ส่ิงท่ีรูตามความเปนจริง นอกเหนือจากน้ันยังเพิ่มการวิจัยเพื่อใหรูถึงสาเหตุของส่ิงท่ีรับรูนั้น ๆ ดวย 
ซ่ึงในแตละบรรพของธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน จะมีการวิเคราะหวาอารมณท่ีรูเกิดไดอยางไร ดับ
ไดอยางไร และไมใหเกิดไดอยางไร พิจารณาคุณและโทษ เหตุท่ีเกิดและอาการที่หายไป การ
วิเคราะหความรูสึกนั้น ๆ  เพื่อใหเห็นวาเปนเพียงความรูสึกชนิดหนึ่ง เพื่อใหเกิดสติเห็นตามจริงวา 
ธรรมารมณนี้ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา เปนเพียงแตรูสึกอยางท่ีปรากฏใหรูสึกไมใหหลงยึดวา
ธรรมารมณนั้นวาเปนของเราอยางท่ีกิเลสมันบงการใหยึด และในความไมยึดนั่นเองจิตยอมคลาย มี
ความผองใส ไมเปนท่ีต้ังของความโลภและความเศราโศกท้ังหลาย   
                       ดังนั้นผูปฏิบัติธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน โดยมีอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร  
สัมปชัญญะ  มีสติ และความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก  ใหมากอยางตอเนื่องจะมี
ความกาวหนาจะไดวิชชา คือ ความรู หรือท่ีเรียกวาปญญา การรูท่ีเห็นตามความเปนจริงของกฏ 
ไตรลักษณนั่นเอง 
                       สรุปไดวาการปฏิบัติในธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การตั้งสติเพื่อพิจารณา ตามดู 
ตามรูธรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตน เห็นธรรมในธรรม ภายในบาง ภายนอกบาง ท้ังภายในและภายนอก
บาง พิจารณาเห็นความเกิดข้ึน ความดับไป ความเกิดและความดับไปในธรรม วาธรรมนี้มีอยูเพียง
เพื่อความรูเพื่อใหระลึกถึง  ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ ไมยึดม่ันถือม่ันส่ิงใดๆในโลก (ขันธ 
๕)  จิตมีความผองใสข้ึน ไมเปนท่ีต้ังของความทุกข โทมนัสท้ังหลาย     
            ๓.๗.๕ แนวการปฏิบัติท่ีกลาวถึงในพระสูตรตางๆ 
            จากพระสูตรท้ังหมดท่ียกมาเกี่ยวกับวิธีการในการเจริญสติปฏฐานนั้น นํามาจากมหาสติปฏ
ฐานสูตรและสติปฏฐานสูตร ซ่ึงท้ัง ๒ พระสูตรมีความคลายคลึงกันยกเวนในสวนธัมมานุปสสนา
ในสัจจบรรพ ซ่ึงในสติปฏฐานสูตรอธิบายรายละเอียดของทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค สวนในมหาสติ
ปฏฐานสูตรมีการขยายความในสวนนี้ออกไปโดยละเอียดพิสดารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงท้ัง ๒ พระสูตรแสดง
ความครบถวนบริบูรณในดานการปฏิบัติ  เปนหลักใหญท่ีสําคัญของสติปฏฐาน  ผลสุดทายผูปฏิบัติ
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จะเห็นความเกิด ความดับ และความเกิดและความดับ  เห็นธรรม คือ เห็นกฎไตรลักษณ  และในข้ัน
นี้ผูปฏิบัติจะละตัณหา ทิฏฐิ และอุปาทานในขันธไดในท่ีสุด เปนการแสดงผลการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เปาหมายสูงสุดท้ัง ๗ คือ เพื่อกําจัดความทุกขทั้ง ๔ อันประกอบดวยโสกะ ปริเทวะ ทุกขและ
โทมนัส และบรรลุคุณวิเศษ ๓ ประการ คือ ความบริสุทธ์ิ ญายธรรมและแจงนิพพาน  
           แนวการเจริญสติปฏฐานท่ีมีปรากฏในพระสูตรอ่ืนๆ เชน ในสติปฏฐานสังยุตแสดงหลัก
พื้นฐานในการปฏิบัติสติปฏฐานโดยผูปฏิบัติจะพิจารณาเห็นตอเนื่องกันไปเองจนครบท้ัง ๔ คือ 
กาย เวทนา จิต ธรรม ผลของการปฏิบัตินี้ในเบ้ืองตนสามารถนําไปใชประโยชนไดในหลายดาน
และเพื่อระดับสูงสุดโดยมีเปาหมายของการปฏิบัติ ๗ ประการเหมือนดังท่ีแสดงในมหาสติปฏฐาน
สูตรแลว โดยการแสดงผลของการปฏิบัติอ่ืนๆ จะเปนไปตามลําดับระดับของการปฏิบัตินั้น  และยัง
ปรากฏผลลัพธอ่ืนๆข้ึนจากการปฏิบัติในระดับตางๆ  ดังนี้แสดงวาในการปฏิบัติสติปฏฐานไมเพียง
เพื่อบรรลุนิพพานเพียงอยางเดียว  แตในเบ้ืองตนผูปฏิบัติสามารถนําไปประยุกตใชไดประโยชนใน
ดานอ่ืนๆ ดังนั้นในพระสูตรจะแสดงแนวทางในการปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ มาเพียงบางสวน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อท่ีแสดงแนวทางการปฏิบัติวาประกอบดวย ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ ความคอย
กําจัดความยินดียินรายในกาย เวทนา จิต ธรรม ก็ใหผลจากการปฏิบัติไดหลายประการ ซ่ึงดังกลาว
เปนวิธีการสอนท่ีพระพุทธเจาทรงใชตามพระประสงค คือ ทรงพิจารณาตามความเหมาะสมของผูท่ี
ทรงสอนอยู หรือตามเร่ืองท่ีทรงสอนอยู หรือตามเหตุการณท่ีดําเนินอยูขณะน้ัน เชนบางคร้ัง
ตองการแสดงใหเห็นวาธรรมแตละขอมีความเช่ือมโยงกันเชนใด ก็ทรงยกธรรมบางสวนมาแสดง  
ดังท่ีแสดงวาธรรมะทุกขอมีขันธ ๕ เปนตัวหลัก  
           สวนในสติปฏฐานวิภังค ในพระอภิธรรม จะแสดงแนวทางการปฏิบัติเพียงบางสวน โดยใน
บทกายานุปสสนานิเทส ไดแสดงผลการปฏิบัติสติปฏฐานดวยความเพียร มีสัมปชัญญะ และมีสติ 
วาสามารถกําจัดความยินดียินรายในกาย เวทนา จิต ธรรม และในขันธ ๕ ลงได ซ่ึงในพระสูตรนี้จะ
ไมเนนผลของการปฏิบัติอ่ืนๆเหมือนกับในสติปฏฐานสังยุต หรืออธิบายข้ันตอนการปฏิบัติอยาง
ละเอียดเหมือนในมหาสติปฏฐานสูตร แตจะเนนในการอธิบายความหมาย โดยนําขอความในพระ
สูตรเปนแมบท แลวนํามาแจกแจงรายละเอียดในคําหลักๆเปนสําคัญ   

นอกจากนั้นยังปรากฏสติปฏฐานในพระสูตรอ่ืนๆอีก เชนในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  
ท่ีแสดงผลของการปฏิบัติสติปฏฐานวาผูปฏิบัติแตละคนจะไดผลลัพธท่ีแตกตางกัน เชน การระลึก
ไดพันกัลป การแสดงฤทธ์ิ การมีหูทิพย เปนตน และยังปรากฏในพระสูตรตางๆอีกมากมาย 

รวมความวาแตละพระสูตรจึงจุดมุงหมายท่ีแตกตางกันไปแตหลักการที่สําคัญ คือ ผูเจริญ
สติปฏฐานโดยพิจารณาในกาย เวทนา จิต และธรรม ดวยความเพียร มีความตอเนื่อง มีสัมปชัญญะ  
มีสติ ยอมสามารถกําจัดความยินดียินรายในกาย เวทนา จิต ธรรมได และรวมถึงในขันธ ๕   
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๓.๗.๖ สรุปแนวทางการปฏิบัติและลําดับขั้นตอนในสติปฏฐานท้ัง ๔  
                แนวทางในการปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือการบรรเทาทุกขนั้นมีกรอบอันประกอบดวย 
หลักการ ๓ ประการ วิธีการ ๓ ประการ และอุปการธรรม ๔ ประการสรุปไดดังนี้ 

๑) หลักการ ๓ ประการ การพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม มีหลัก ๓ ประการดังนี้ 
(๑) การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ท้ังภายใน ภายนอก และภายในภายนอก   

(๒) การพิจารณาเห็นธรรม(ไตรลักษณ) คือ ความเกิด ความดับ และความเกิดและ
ความดับในกาย เวทนา จิต ธรรม  

(๓) การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม เปนเพียงสักแตวา (เห็นเปนสภาวธรรม)  มี
เพียงเพื่อความรู และเปนเพียงสักวาอาศัยระลึกถึง  
               ๒) วิธีการ ๓ ประการ 
           วิธีการในการปฏิบัติสติปฏฐานคือ ผูรูซ่ึงหมายถึง จิตอันประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ  
ส่ิงท่ีถูกรู คือกระแสธรรมภายในขันธท้ัง ๕ อันประกอบกาย เวทนา จิต ธรรม และอาการในการ
กําหนดตามรูทัน ซ่ึงตองรูในปจจุบัน รูตามความเปนจริง และกําจัดความยินดียินรายในส่ิงท่ีถูกรู   
               ๓) อุปการธรรม ๔ ประการ   
            อุปการธรรมหรือเคร่ืองมือในการปฏิบัติท้ัง ๔ ประการ อันประกอบดวย ความเพียร  
สัมปชัญญะ สติ และความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก 

            ในการปฏิบัติสติปฏฐานสําหรับผูเร่ิมตนใหม ควรเลือกประเภทในการพิจารณาท่ีเหมาะสม
แกลักษณะของผูปฏิบัติ เชน ตามจริต หรือตามการปฏิบัติ หรือตามวิปลาส เพื่อใหงายในการปฏิบัติ 
เชนพิจารณาเฉพาะกาย หรือเวทนา หรือจิต หรือธรรมตามลักษณะของผูปฏิบัติ   
           สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช๑๗๓ทรงแสดงความสัมพันธของสติปฏฐานท้ัง ๔ 
ประเภทความวา สติปฏฐานท้ัง ๔ มีความสัมพันธเนื่องกันอยู เม่ือเร่ิมพิจารณาจากกาย กายเปนส่ิงท่ี
ปรุงแตงเวทนา  เชนเม่ือกายหายใจเขาและหายใจออก ถาหายใจไดสะดวกจะเกิดเปนสุขเวทนา แต
ถาหายใจขัดก็จะเกิดทุกขเวทนา ดังนั้นเวทนาจึงเนื่องไปจากกายและอาศัยกายเปนสวนใหญ  เม่ือ
พิจารณาเวทนา อันประกอบดวยสุข ทุกข และไมสุขไมทุกข เวทนาเปนผูปรุงแตงจิต ถาเปนสุข
เวทนาก็ปรุงแตงจิตใหจิตมีราคะ มีความติดในความยินดีเกิดเปนโลภะ ความโลภอยากได แตถาเปน
ทุกขเวทนาก็จะปรุงแตงจิตใหมีโทสะความโกรธแคนขัดเคือง แตถาเปนอทุกขมสุขเวทนา ก็จะปรุง

                                                 
๑๗๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก, หลักธรรมสําหรับ

การปฏิบัติอบรมทางจิต, พิมพคร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๕๔), หนา 
๓๗-๔๐, ๔๗-๔๙, ๕๗. 
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แตงจิตใหเปนโมหะหรือความหลง จิตท่ีประกอบดวยกิเลสดังนี้จะเปนจิตท่ีฟุงซานบาง หดหูบาง  
คับแคบบาง หรือยอหยอนบางเปนตน และในสวนของธรรมนี้มุงถึงธรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีจิตในการ
พิจารณาจิต สติจะระลึกรูวาจิตประกอบดวยอะไร สวนในการพิจารณาธรรม จะนําส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือ
ประกอบในจิตมาพิจารณาดูตอวา มีความยินดี ยินราย หรือมีความหลงเนื่องกันไปอยู เม่ือระลึกรูได
ดังนี้จะสามารถจัดการกับส่ิงท่ีบังเกิดในจิตได โดยสติท่ีกําหนดดูจิตตองรูจิตตามความเปนจริง  วา
ส่ิงท่ีประกอบอยูเปนกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากฤต เพื่อใหสามารถจัดการกับส่ิงนั้นไดถูกตอง  
เพราะถากําหนดรูจิตแลวถาไมรูจักส่ิงท่ีประกอบในจิตแลววาเปนกุศลหรืออกุศล ก็ไมสามารถละ
อกุศล หรืออบรมกุศลใหเกิดข้ึนได  ดังนั้นการต้ังสติกําหนดใหรูวาส่ิงท่ีเกิดในจิตนี้เปนส่ิงท่ีผิดไมดี  
ก็จะทําใหเกิดความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิได ดังนั้นสติปฏฐานท้ัง ๔ จึงมีความสัมพันธกัน การตั้ง
สติพิจารณากายจึงเนื่องถึงเวทนา การตั้งจิตพิจารณาเวทนาก็เนื่องถึงจิต  ต้ังจิตพิจารณาจิตก็เนื่องถึง
ธรรม และแมจะต้ังสติพิจารณาเพียงขอใดขอหนึ่งก็เนื่องถึงกันท้ัง ๔ ขอ เพราะเปนเอกายนมรรค  
ทางปฏิบัติอันเดียวกัน ฉะนั้นสติจะพิจารณาประเภทใดกอนก็ได และเม่ือต้ังสติกําหนดพิจารณา
จริงๆแลวท้ัง ๔ ขอจะปรากฏข้ึนมา จะมองเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมท่ีมีความสัมพันธ
กันเพื่อการดับทุกข และเพื่อความบริสุทธ์ิ   

... ทายสุดสติจะพิจารณาท้ังกาย เวทนา จิต ธรรมจะเขามารวมกันเองโดยเปาหมายในการ
ปฏิบัติ เพื่อใหเห็นวาไมเท่ียง ตองเกิดดับเปนทุกข ตองมีความแปรปรวนเปล่ียนแปลง เปนอนัตตา
มิใชตัวเราของเรา  และเพื่อหนายไมเพลิดเพลิน เพื่อคลายความติดใจ มิใชติดใจ เพื่อดับตัณหาดับ
ทุกข มิใชกอใหเกิดตัณหากอทุกข เพื่อปลอยวางมิใชเพื่อยึดถือ๑๗๔ 
            พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา  สุภทฺโท) ไดตอบคําถามในการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีวาในการ
ปฏิบัติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ท้ัง ๔ ประเภท ไวดังนี้ กาย เวทนา จิต ธรรม นะ อันนี้มันของ
อยางเดียวกัน รูอันหนึ่งก็เหมือนรูทั้งหมด เหมือนเรารูคนๆหนึ่ง ก็รูทุกคนในโลก เหมือนเรารูลิงตัว
หนึ่ง ลิงตัวอ่ืนนอกนั้นเหมือนลิงตัวนี้เหมือนกัน นี่จะพูดกันงายๆ หลักใหญของสติปฏฐานมันเปน
อยางนี้ อันนี้มันเปนลักษณะของมัน เม่ือรูกาย เวทนา จิต ธรรม สักแตวากาย สักแตวาเวทนา สักแต
วาจิต สักแตวาธรรม มันเปนสักวาท้ังนั้นแหละ ท้ังส่ีนั่นนะมันก็พอแลวนะ ถึงแมมันจะรูอันเดียว
มันก็ได ๑๗๕ 

                                                 
๑๗๔เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๒๐. 
๑๗๕พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา  สุภทฺโท) , ๔๘ พระธรรมเทศนา, อางแลว, หนา ๗๒๗. 



๒๑๔ 
 
            พระคุณเจาหลวงปูแหวน สุจิณฺโณไดกลาวไววา สติปฏฐานส่ี สติมีเพียงตัวเดียว นอกนั้น
ทานจัดไปตามอาการ แตท้ังส่ีมารวมอยูจุดเดียว คือ เม่ือสติกําหนดรูกายแลว นอกนั้น คือ เวทนา  
จิต ธรรม ก็รูไปดวยกันเพราะมีอาการเปนอยางเดียวกัน๑๗๖   

            แนวทางปฏิบัติดังกลาวเพื่อใหเกิดการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีครบถวนบริบูรณ 
            ดังนั้นกลาวไดวา หัวใจสําคัญของการปฏิบัติสติปฏฐาน คือ สติท่ีกําจัดความยินดียินรายใน
ขันธ ๕  หรือการเกิดอุเบกขา ซ่ึงการกําจัดความยินดียินรายนี้มีความละเอียดไปตามลําดับข้ันท่ี
ปฏิบัติ ในเบ้ืองตนผูปฏิบัติจะประคับประคองตนใหมีความระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดความยินดียิน
รายท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติ ซ่ึงผลจะเกิดไดช่ัวคราว และจะเกิดความยินดียินรายข้ึนใหมอีก  แต
ในทายสุด ความยินดียินรายดังกลาวจะเปนผลจากการปฏิบัติสติปฏฐานดวยอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ 
ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ ความคอยกําจัดความยินดียินราย คือ เกิดเปนอุเบกขาข้ึนโดยอัตโนมัติ
ไมตองมีการประคองหรือคอยบังคับใหเกิดข้ึนเหมือนเม่ือตอนปฏิบัติใหมๆ 
           เม่ือกําจัดความยินดียินรายได จิตจะเปนอุเบกขา เวทนาจึงดับไป เม่ือเวทนาดับตัณหายอมไม
เกิด เม่ือปราศจากตัณหา อุปาทานยอมไมมี  ดังนั้นการปฏิบัติสติปฏฐานจึงเปนการกําจัดวงจรกิเลส
ในวัฏฏะ ๓ เม่ือไมมีกิเลสยอมไมเกิดกรรม และเม่ือไมเกิดกรรมจึงไมมีวิบาก ดังนั้นเม่ือตัดตัวใดตัว
หนึ่งในวัฏฏะ ๓ ลงไดยอมตัดไดท้ังวงจร จึงไมเกิดภพ หรือเขาสูนิพพานไดในท่ีสุด 
            ๓.๗.๗ ระดับของบุคคลในการปฏิบัติในสติปฏฐาน   
            จากแนวทางในการปฏิบัติข้ันตน ผูปฏิบัติจะมีความพัฒนากาวหนาเปนลําดับ โดยแบง
ระดับการปฏิบัติในสติปฏฐานไดดังนี้ 

๑) ระดับกัลยาณชน ไดแก เปนคําสอนท่ีตองการมุงใหสาวกเปนคนดีของสังคม
หรือประเทศชาติ และเปนคําสอนท่ีมุงปรับปรุงบุคคลิกภาพของผูรูท่ัวไป 

๒)  ระดับเสขบุคคล ไดแก เปนคําสอนท่ีมุงฝกคนท่ีดีอยูแลวใหกลายเปนคนท่ีดี
ยิ่งข้ึน  หรือมุงฝกฝนบุคคลใหเขาสูทางแหงความพนทุกข 

๓)  ระดับอเสขบุคคล ไดแก เปนคําสอนท่ีมุงพัฒนาจิตใจใหเขาถึงมรรคและผล
ข้ันสูงสุด พิจารณาเห็นความจริงของสรรพส่ิง๑๗๗ 

                                                 
๑๗๖พระคุณเจาหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ, ชีวประวัติ ... ปฏิปทา ...  พระธรรมเทศนา, พิมพ

คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็น.เจ. โปรโมช่ัน จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๒๕.  
๑๗๗พระมหามฆวินทร  ปุริสุตตฺโม ดร., สติปฏฐานสูตร, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน

จํากัดบางกอกบล็อก, ๒๕๕๒), หนา ๕๗. 



๒๑๕ 
 
            เสขะ คือ ผูยังตองศึกษา ไดแก พระอริยบุคคลท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล สวนอเสขะคือผูท่ี
บรรลุเปนพระอรหันต ผลผูท่ีเจริญสติปฏฐานในเบ้ืองตนในระดับเสขะ จะสามารถลดละกิเลสได
เปนเปนสวนๆ ดังปรากฏในปเทสสูตร ในสติปฏฐานสังยุต เกี่ยวกับบทสนทนาระหวางทานพระ 
สารีบุตรและทานพระอนุรุทธะวาดวยเร่ืองบุคคลจะช่ือวาเปนพระเสขะ 

... ดูกรผูมีอายุ บุคคลท่ีจะช่ือวาเปนพระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดเปน
สวนๆ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
ดูกรผูมีอายุ บุคคลท่ีจะช่ือวาเปนพระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ได
เปนสวน ๆ๑๗๘   

            ดังนั้นผูปฏิบัติแมวายังไมบรรลุเปนพระอรหันตก็สามารถละกิเลสไดบางสวน ในอรรถ
กถาปเทสสูตรท่ี ๖ ไดใหคําอธิบายความหมายของบางสวนไววา 

            คําวา เพราะอบรมไดเปนบางสวน คือ เพราะความท่ีอบรมไดโดยเปน
บางสวน จริงอยู ผูท่ีกําลังทําใหมรรค ๔ และผล ๓ เกิดข้ึน ช่ือวาไดอบรมสติปฏฐาน
ไดเปนบางสวน๑๗๙ 

            ผูเจริญสติปฏฐานไดบริบูรณหมายถึงผูบรรลุเปนพระอรหันตสามารถลดละกิเลสได
บริบูรณ ดังในสมัตตสูตรเร่ืองวาดวยบุคคลจะช่ือวาเปนพระอเสขะ เปนเร่ืองตอจาก ปเทสสูตร ดังนี้ 

... ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลท่ีจะช่ือวาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ได
บริบูรณ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสีย ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลท่ีจะช่ือวาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ 
เหลานี้แล ไดบริบูรณ.๑๘๐ 

                                                 
๑๗๘สํ.ม. ๑๙/๗๘๒/๑๙๒. 
๑๗๙สํ.ม.อ. ๓๐/๔๕๐. 
๑๘๐สํ.ม. ๑๙/๗๘๔/๑๙๒-๑๙๓. 



๒๑๖ 
 
           พระอเสขะหรือ พระอรหันต เปนผูเจริญสติปฏฐานไดบริบูรณ หมายถึงสามารถละกิเลสได
บริบูรณ ในอรรถกถาสมัตตสูตรท่ี ๗ ไดใหคําอธิบายความหมายของบริบูรณไวดังนี้ 
                       คําวา เพราะอบรมสมบูรณแลว คือ เพราะความที่ตนไดอบรมเต็มท่ีแลว  
               จริงอยู ผูท่ีกําลังทําใหเกิดอรหัตผลขึ้น ช่ือวาไดอบรมสติปฏฐานสมบูรณแลว.๑๘๑  

           สําหรับกัลยาณชนทั่ว ๆ ไปท่ีเร่ิมเจริญสติปฏฐาน ๔ แมวาจะเร่ิมปฏิบัติในเบื้องตน ก็
สามารถละกิเลสไดบางและจะไดรับผลของการปฏิบัติ เพราะขณะปฏิบัติจิตจะสงบไมฟุงซาน  เกิด
กุศล มีความสุขสงบเย็น ตัดโอกาสท่ีจะเกิดอกุศลจิตลงได และทุกขก็จะบรรเทาเบาบางลง  จาก
ความสุขท่ีไดรับนั่นเอง  แตเม่ือเจริญสติปฏฐานไดบริบูรณแลว สามารถดับส้ินซ่ึงกิเลสท้ังปวง  
ยอมดับทุกขไดส้ินเชิง หรือบรรลุนิพพานนั่นเอง 

ดังท่ีสมเด็จพระญาณสังวร ทรงอธิบายเร่ืองข้ันตอนในการดับทุกขไววา อันดับทุกขนี้
ไมใชหมายถึงดับท้ังหมดในท่ีสุดแตอยางเดียว แตยอมหมายถึงดับมาโดยลําดับ ต้ังแตในเบ้ืองตน  
แมทุกขจะยังเหลืออยูมาก เม่ือดับไดแมนอยหน่ึงๆก็ยังเปนประโยชน และเม่ือวาโดยทั่วไปแลว  
ทุกๆคนก็ตองปฏิบัติใหพบความดับ ต้ังแตนอยไปกอน และทําความดับใหมากข้ึนโดยลําดับ๑๘๒ 
           กลาวไดวาในการเร่ิมตนปฏิบัติสติปฏฐานของแตละบุคคล อาจจะแตกตางกันตามหมวดเชน 
กาย เวทนา จิต หรือ ธรรม แลวแตทิฏฐิและจริตของแตละคน โดยสติปฏฐานเปนกระบวนการใน
การพิจารณาในกาย เวทนา จิต และธรรม ซ่ึง คือ กระแสธรรมที่มีอยูภายในตัวเราท่ีเขามาพิจารณา
ในขันธ โดยกายพิจารณาท่ีรูปขันธ เวทนาพิจารณาท่ีเวทนาขันธ จิตพิจารณาท่ีวิญญาณขันธ และ
ธรรมพิจารณาท่ีสัญญาขันธและสังขารขันธ  ดังนั้นในการเลือกประเภทใดประเภทหน่ึงมาพิจารณา 
เชน เลือกพิจารณากาย  แตไมไดหมายความวาเม่ือเลือกกายแลวจะไมปรากฏ เวทนา หรือจิต หรือ
ธรรม ท้ัง ๓ ประเภทยังคงมีอยู เพียงแตจิตไมไดเขาไปตามดู ตามรูอาการท่ีเกิดข้ึนในเวทนา จิต  
หรือธรรมในขณะน้ัน เนื่องจากจิตรับรูไดทีละเร่ืองหรืออารมณเดียวซ่ึงมีการเกิดและดับอยู
ตลอดเวลา   
           ดังนั้นการเลือกพิจารณาเพียงประเภทใดประเภทหน่ึงจะทําใหมีความตอเนื่อง เห็นความเปน
จริงหรือสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนภายในกายได แตเม่ือมีความชํานาญและพัฒนามากข้ึนจะเห็นท้ังความ
เกิดและความดับท้ังกาย เวทนา จิต ธรรม ซ่ึงเกิดข้ึนติดตอกันเร็วมากจนเสมือนคือส่ิงเดียวกัน 
ดังนั้นสําหรับผูเร่ิมตนจึงควรเลือกพิจารณาท่ีจิตจดจออยูหรือท่ีสามารถพิจารณาเห็นไดอยางชัดเจน  
เพื่อใหเกิดความสงบและเปนสมาธิไดงาย  แตเม่ือการปฏิบัติมีการพัฒนากาวหนา ประเภทอ่ืนใน

                                                 
๑๘๑สํ.ม.อ. ๓๐/๔๕๑. 
๑๘๒สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๑๐๐. 



๒๑๗ 
 
สติปฏฐานจะปรากฏใหเห็นข้ึน ถาการปฏิบัติมีความกาวหนามากข้ึนเทาไหร ระดับในการเห็น
ประเภทอ่ืนปรากฏจะมากข้ึนเทานั้น ดังนั้นการเห็นแตละประเภทจึงเปนไปตามลําดับข้ันของการ
ปฏิบัติ และในท่ีสุดจะสามารถเห็นไดท้ัง ๔ประเภท คือกาย เวทนา จิต ธรรม ครบบริบูรณ
ตอเนื่องกันไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากท้ัง ๔ ประเภทนั้นอยูในกระบวนการเดียวกัน  มีความเน่ืองกัน
อยู  หรือประกอบกันอยู  และสุดทายทุกคนลวนตองถึงจุดหมายปลายทางเดียวกัน  คือ  มี
ประสบการณหยั่งเห็นความเกิดความดับของส่ิงท่ีจิตรับรูเหมือนกัน   
            เม่ือปฏิบัติตอเนื่องดวยความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ ความคอยกําจัดความยินดียินรายแลว 
จะเห็นความเกิดความดับถ่ีข้ึนๆในขันธ  จนจิตคลายความยึดม่ันถือม่ันในขันธลง ขันธท้ัง ๕ จะเปน
เพียงสักแตวาขันธ  มิใชตัวตนของผูใด เม่ือนั้นจิตยอมคลายความผูกพันยึดติดในตัวตนลง ตัณหา
และทิฎฐิในขันธ ๕ ยอมคลายลงเชนกัน ผลลัพธ คือ การบรรเทาทุกขไดในเบ้ืองตน และเม่ือปฏิบัติ
ตอเนื่องดวยอุปการธรรมท้ัง ๔ จิตจะมีความละเอียดข้ึน ๆ  และในทายสุดจะละความยินดียินราย 
คือ เกิดอุเบกขาในอุปาทานขันธ ๕ได  ผล คือ ดับทุกขไดท้ังปวง หรือสภาวะนิพพาน   
 

๓.๘  ธรรมที่สงเสริมในการปฏิบัติสติปฏฐาน 
               ในการปฏิบัติสติปฏฐานนั้นมิใชมีเพียงสติระลึกรูในกาย เวทนา จิต และธรรมเพียงอยาง
เดียว จําเปนตองมีธรรมขออ่ืนๆประกอบดวย ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติมีความกาวหนายิ่งข้ึน คือ 

๑) อุปการธรรม ๔ ขอดังกลาวมาแลว อันประกอบดวย ความเพียร(สัมมาวายามะ)  
สัมปชัญญะ (สัมมาทิฏฐิ) มีสติ (สัมมาสติ)  ความคอยกําจัดความยินดียินรายในโลก (อุเบกขา)  และ
ในความคอยกําจัดความยินดียินรายนี้มีหลักธรรมอีก ๒ ขอเพื่อชวยสงเสริม อันประกอบดวย 

(๑) หลักโยนิโสมนสิการ ในการปฏิบัติสติปฏฐานเบ้ืองตน  อาจเกิดความยินดียิน
รายข้ึนในระหวางการปฏิบัติ ดังนั้นควรมีหลักธรรม โยนิโสมนสิการชวยเพื่อประคับประคองสติ
ไมใหเกิดความยินดียินราย ดังนั้นสติกับโยนิโสมนสิการจึงเปนหลักธรรมท่ีเกื้อกูลกันในการ
ปฏิบัติสติปฏฐาน กลาวคือโยนิโสมนสิการเปนการฝกการใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิด
อยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นส่ิงตางๆอยางต้ืนๆผิวเผิน ... เม่ือโยนิโสมนสิการกําลัง
ทํางานอยู สติก็จะยังอยูดวยไมหลงลอยหลุดไป๑๘๓ สมเด็จพระญาณสังวรไดอธิบายไววา การมี
โยนิโสมนสิการ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย คือใชปญญาจับเหตุผล แกไขปรับปรุงไปอยู
เสมอดั่งนี้แลว ก็ยอมสามารถท่ีจะหามจิตจากความดิ้นรน กวัดแกวง กระสับกระสาย  ทําจิตใหตรง  

                                                 
๑๘๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว, 

หนา ๖๖๗. ๘๒๓-๘๒๔.  



๒๑๘ 
 
และรักษาความตรงของจิตไว ... ตรงตอความสงบ(สมถะ) ทําจิตท่ีไมสงบใหสงบ ตรงตอวิปสสนา 
คือ ความรูแจงเห็นจริง ทําใหรูแจงเห็นจริงตอธรรมะท่ีเปนสัจจะ คือ ความจริงข้ึนได๑๘๔ดังนั้น
หลักโยนิโสมนสิการจึงเปนธรรมท่ีมีความสําคัญ ชวยเกื้อกูลการในปฏิบัติสติปฏฐานท้ังในดาน
สมถะและวิปสสนา 

(๒) การมีกัลยาณมิตร คือ มิตรท่ีดีงาม พระพุทธเจาทรงใหความหมายของมิตร
แทไว ๗ ประการดังนี้ 

             ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการควรเสพควรคบเปน
มิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเปนท่ีรัก
ใครพอใจ ๑ เปนท่ีเคารพ ๑ เปนผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูฉลาดพูด ๑ เปนผูอดทนตอ
ถอยคํา ๑ พูดถอยคําลึกซ้ึง ๑ ไมชักนําในทางท่ีไมดี ๑๑๘๕ 

                       ดวยลักษณะท้ัง ๗ ประการของกัลยาณมิตร อันประกอบดวย ความนาสนิทสนม
สบายใจ  ความเปนท่ีพึ่ง ความนายกยองสรรเสริญ การใหคําแนะนําตักเตือน ความอดทนรับฟง
พรอมวิพากษวิจารณ ความอธิบายเร่ืองซับซอนใหเขาใจ และความไมนําไปท่ีเส่ือมเสีย เหลานี้ชวย
สงเสริมในการปฏิบัติใหมีความกาวหนา 
           ๒) การปฏิบัติในเรื่องสมาธิ  สติและสมาธิเปนองคธรรมท่ีเกิดควบคูกัน สติ คือ ความระลึก
ได เปนการระลึกอยูกับอารมณท่ีรับรู รูเทาทันในอารมณ สมาธิ คือ ความมีใจต้ังมั่น การทําใหใจ
สงบ ไมฟุงซาน ในการปฏิบัติสมาธิทําใหมีความแนวแนในการรับรูอารมณ เพื่อรวมใจใหเปนหนึ่ง
ในการรับรู ทําใหเกิดจิตท่ีผองใส ต้ังม่ันและควรแกการงาน  กลาวไดวาสติเปนเหตุใหเกิดสมาธิ 
โดยสติท่ีระลึกรูอยูกับอารมณ รูเทาทันอารมณ และมีสมาธิท่ีต้ังม่ันหรือแนวแนอยูกับอารมณนั้น 
โดยอาศัยสติเปนสวนประกอบสําคัญ เพราะการมีสติทําใหจิตมีความต้ังม่ัน เม่ือจิตเกิดความตั้งม่ัน
ยอมเกิดเปนสมาธิ ดังนั้นการมีสติอยางตอเนื่องยอมกอใหเกิดสมาธินั่นเอง     
           สมเด็จพระญาณสังวร๑๘๖ทรงแสดงความเห็นในเร่ืองสติและสมาธิไววา สมาธิ คือ เม่ือ
กําหนดอารมณใดก็แนวแนอยูในอารมณนั้น โดยอาศัยสติท่ีระลึกอยูในกาย ในเวทนา ในจิต  และ
ในธรรม โดยท้ังสติและสมาธิตองมีความควบคูกันไป เพราะถาสติระลึกแตสมาธิไมต้ังม่ัน  ความรู
ก็ไมเกิดข้ึน ในทางกลับกันถาสมาธิต้ังม่ันแตสติไมระลึกถึง สมาธิก็เกิดข้ึนไมได ดังนั้นในการ

                                                 
๑๘๔ สมเด็จพระญาณสังวร, กรรมฐานคร้ังท่ี ๑๓ ธรรมกถาในการปฏิบัติอบรมจิต, อางแลว

, หนา ๓. 
๑๘๕องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๕.  
๑๘๖สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๑๒๙. 



๒๑๙ 
 
ปฏิบัติ กําหนดสติจดจอท่ีอารมณใดอารมณหนึ่งเกิดความต้ังม่ันของจิต เปนความสงบ สมาธิจึง
เกิดข้ึน ถาปฏิบัติสมาธิดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ก็เทากับเปนการฝกสติอยางสม่ําเสมอเชนกัน เพราะ
โดยธรรมชาติสติและสมาธิจะทําหนาที่รวมกัน ผล คือ ชวยใหจิตสงบแนวแน ดังนั้นในการฝก
สมาธิ จึงเกิดควบคูไปกับการปฏิบัติสติปฏฐาน  
           ดังนั้นหลักปฏิบัติอันประกอบดวยอุปการธรรมท้ัง ๔ รวมกับการปฏิบัติสมาธิ  ตองเกิดข้ึน
พรอมกันทุกขณะท่ีเจริญสติปฏฐาน ความเพียรหรือสัมมาวายามะ ทําใหผูปฏิบัติจดจอในรูปนาม
ปจจุบันท้ังทางกายและทางใจ  สงผลไมใหกระทําช่ัว แตมีความเพียรในการสรางความดีและรักษา
ความดีนั้นไว ความเพียรดังกลาวเปนสวนประกอบสําคัญในการพัฒนาสัมปชัญญะเพื่อใหเกิด
สัมมาทิฏฐิ หยั่งเห็นลักษณะพิเศษของสภาวธรรมแตละอยางไดชัดเจนวามีเพียงรูปและนาม ไมใช
สัตว บุคคล เรา เขา และพัฒนาเปนญาณหรือปญญาในท่ีสุด โดยมีสติท่ีเปนสัมมาสติ  เคร่ืองระลึกรู
ตามกําหนดรูปนามอยางตอเนื่อง และในระหวางปฏิบัติ สติจะชวยประคับประคองไมใหเกิดความ
ยินดียินรายข้ึน สติท่ีกําหนดใหจิตจดจออยูกับอารมณใดอารมณหนึ่งในกาย เวทนา  จิต ธรรม ทํา
ใหจิตจะไมไหลไปสูอารมณอ่ืน เปนสติท่ีระลึกรูอยูกับปจจุบัน เกิดเปนสมาธิ ทําใหจิตแนบชิดต้ัง
ม่ันอยูในสภาวธรรมที่กําหนดรูดวยสติ เปนการปดกั้นส่ิงท่ีเปนบาปหรืออกุศลกรรมไมใหเกิดข้ึน
ในจิต เสริมดวยสัมปชัญญะทําใหเกิดความรูความเขาใจในส่ิงท่ีสติกําหนด  เม่ือจิตเปนสมาธิ มี
ความสงบ ปราศจากความยินดียินราย ยอมเกิดปญญา มองเห็นตามความเปนจริง คือ เห็นในกฏไตร
ลักษณ มองสรรพส่ิงตามสภาวะของมัน เกิดความเห็นถูก ละวางซ่ึงกิเลสตัณหา ไมเขาไปยึดม่ันถือ
ม่ันวาเปนของตน เกิดความเปนกลางในท่ีสุด  
                ๓) หลักปฏิบัติในเร่ืองศีลอันประกอบดวยสุจริต ๓ การปฏิบัติสติปฏฐานใหเกิด
ความกาวหนา จําเปนตองมีศีลเปนบาทฐานในการปฏิบัติเบ้ืองตน ดังท่ีไดพระพุทธเจาทรงตรัสไว
แกพระพาหิยะในสติปฏฐานสังยุต ในเร่ืองพหิยสูตร วาดวยศีลเปนเบ้ืองตนแหงกุศลกรรม  ความวา 

ดูกรพาหิยะ เม่ือใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธ์ิดี และความเห็นของเธอจักตรง 
เม่ือนั้น เธอพึงอาศัยศีล ต้ังม่ันในศีล แลวเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปน
ไฉน? ดูกรพาหิยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ..พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือใด เธออาศัยศีล ต้ังม่ันอยูในศีลแลว จัก



๒๒๐ 
 

เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อยางนี้  เม่ือนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรม
ท้ังหลายไดทีเดียว ตลอดราตรีหรือวันท่ีจักมาถึง ไมมีความเส่ือมเลย.๑๘๗  

ดังนั้นผูปฏิบัติสติปฏฐานจําเปนตองรักษาศีลเพื่อปดกั้นกิเลสอยางหยาบไมใหเกิดข้ึน  เพื่อ 
ใหกิเลสเกาท่ีมีเบาบางลง เม่ือจิตสงบไมฟุงซานชวยในการปฏิบัติใหมีความกาวหนา นอกจากนั้น
ในอวิชชาสูตร ยังไดแสดงถึงอาหารหรือปจจัยหลอเล้ียงใหผูปฏิบัติสติปฏฐานไดบริบูรณ ดังนี้ 

แมสติปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหารมิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปน
อาหารของสติปฏฐาน ๔ ควรกลาววา สุจริต ๓ ... สุจริต ๓ ท่ีบริบูรณ ยอมยังสติปฏ
ฐาน ๔ ใหบริบูรณ๑๘๘ 

อาหารหรือปจจัยหลอเล้ียงการปฏิบัติสติปฏฐาน คือ สุจริต ๓  ซ่ึงหมายถึงขอปฏิบัติเพื่อ 
การความประพฤติดี, ประพฤติชอบ ซ่ึงหมายถึงศีลนั้นเอง ประกอบดวย 
             (๑) กายสุจริต คือ ความประพฤติชอบดวยกาย มี ๓ คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ
ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร 
           (๒)วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบดวยวาจา มี ๔ คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ 
มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา และ สัมผัปปลาปะ 
          (๓) มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบดวยใจมี ๓คืออนภิชฌา อพยาบาท และ สัมมาทิฏฐิ๑๘๙           
          ๔) หลักปฏิบัติในเรื่องปลีกวิเวก  ในการปฏิบัติสติปฏฐานควรหาท่ีสงบเหมาะกับการปฏิบัติ 
โดยการปลีกวิเวก ดังปรากฏในสติปฏฐานสูตร เร่ืองการปฏิบัติสติปฏฐาน  ความวา 

... ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไรเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก  ต้ังกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา...๑๙๐ 

            ในอานาปานบรรพขางตนหมายถึง ผูปฏิบัติควรหาท่ีเงียบสงบ ปราศจากผูคน เพื่อไหจิต
สงบ สติจะกําหนดในกาย เวทนา จิต ธรรมไดงาย ทําใหการปฏิบัติไดผลกาวหนา   

                                                 
๑๘๗สํ.ม. ๑๙/๗๔๘/๑๘๒. 
๑๘๘องฺ.ทสก. ๒๔/๖๑/๑๑๘-๑๑๙. 
๑๘๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อาง

แลว, หนา ๙๐-๙๑. 
๑๙๐ม.มู. ๑๒/๑๓๓/๗๓. 



๒๒๑ 
 
           เม่ือสรุปธรรมท้ังหมดท่ีสงเสริมในการปฏิบัติสติปฏฐาน นอกจากอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ 
ความเพียร สัมปชัญญะ สติ ความคอยกําจัดความยินดียินรายแลว ควรตองมีธรรมโยนิโสมนสิการ
และมีกัลยาณมิตร ซ่ึงมีความสําคัญและทําใหปฏิบัติสติปฏฐานเปนไปอยางสมบูรณ  นอกจากนั้น
ผูปฏิบัติควรปฏิบัติสมาธิอยางสม่ําเสมอ เพราะจะชวยเสริมใหจิตมีความต้ังม่ันไดอยางตอเนื่อง   
และในการปฏิบัติสมาธิควรปลีกวิเวกเพื่อใหเกิดความสงบ  และรักษาศีลอยางเครงครัดซ่ึงจะเปน
ผลดีตอการปฏิบัติสมาธิ สรุปธรรมท่ีสงเสริมในการปฏิบัติสติปฏฐานแสดงดังภาพไดดังนี้ 
 

                

ภาพ ๓.๑๙ แสดงธรรมท่ีสงเสริมในการปฏิบัติสตปิฏฐาน 

 

๓.๙  ธรรมที่ขัดขวางในการปฏิบัติสติปฏฐาน 
               ดังไดกลาวขางตนมีหลายปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหการปฏิบัติสติปฏฐานมีความกาวหนา    
แตในอีกดานหนึ่งมีหลายปจจัยท่ีสงผลกระทบใหการปฏิบัติสติปฏฐานลาหลังไดเชนกัน  

๑)  ธรรม ๖ ประการท่ีควรละดังปรากฏในอังคุตตรนิกายปญจก-ฉักกนิบาต ความวา 
               ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อพิจารณา
เห็นกายในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความ
เปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ 
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณใน
โภชนะ ๑ ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายท้ังภายในภายนอกอยู ฯ๑๙๑  

                                                 
๑๙๑องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๘๘-๓๙๓/๔๖๒-๔๖๓. 

ธรรม
สงเสริมสติ
ปฏฐาน ๔

อุปการธรรมท้ัง ๔ ความ
เพียร สัมปชัญญะ  มีสติ 
ความคอยกาํจัดความยินดี

ยินรายโดยมีโยนิโส
มนสิการและกลัยาณมิตร

การปฏิบัติสมาธิ

การรักษาศีล 
(สุจริต ๓)

การปลกีวิเวก



๒๒๒ 
 

จากพระสูตรขางตน ถาผูปฏิบัติไมละธรรมท้ัง ๖ ประการ คือ การเปนผูชอบการงาน เปนผู
ชอบคุย เปนผูชอบหลับ เปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ  เปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย  
เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ก็ไมสามารถสติปฏฐานใหมีความกาวหนาสัมฤทธ์ิผลได  
               ๒)  การกําหนดสติ ท่ี กาย เวทนา จิต และธรรมอยางผิวเผิน สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  
สุวฑฺฒโน)๑๙๒ ทรงใหทรรศนะไวเกี่ยวกับการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีทําใหไมสําเร็จ คือ การตั้งสติอยาง
ผิวเผินดังนี้  ต้ังสติกําหนดใหรูท่ีกาย เวทนา จิต ธรรมใหท่ัวถึง ไมใชวาแตเพียงผิวเผิน เพราะถา
กําหนดใหรูแตเพียงผิวเผินก็อาจจะไปพบมายาของที่กาย เวทนา จิต และธรรม อันจะนําใหเกิด
ความยินดียินราย จึงตองต้ังสติใหรูท่ัวถึงท่ีวาท้ังภายในท้ังภายนอกและท้ังภายในและภายนอก กับ
ใหรูท้ังการเกิดท้ังการดับ  ... สัมปชาน คือ ความรูท่ีสมบูรณ เปนสติกําหนดท่ีสมบูรณ  และเปนการ
กําจัดความยินดียินรายได นี้นับวาปนสติปฏฐานท่ีสมบูรณ 
               ๓) จิตท่ีไมตั้งม่ัน ในพระสูทสูตรไดแสดงถึงผูท่ีไมมีจิตต้ังม่ันในการปฏิบัติ สติปฏฐาน 
ยอมละกิเลสที่จรเขามาไมได แมวาจะปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ แลวก็ตาม ความวา  

... ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเขลาไมฉลาดเฉียบแหลม ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือ
เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมไมต้ังม่ัน ยังละอุปกิเลสไมได เธอไม
สําเหนียกนิมิตนั้น ... ภิกษุนั้นยอมไมไดธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบันและ
ไมไดสติสัมปชัญญะ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะภิกษุนั้นเปนผูเขลา ไมฉลาดเฉียบ
แหลมไมสําเหนียกนิมิตแหงจิตของตน.๑๙๓ 

           ดังนั้นการปฏิบัติท่ีขาดความต้ังม่ันของจิต แมจะปฏิบัติสติปฏฐานแตจะไมไดรับผลของ    
สติปฏฐาน คือ ก็ไมไดรับธรรมท่ีทําใหเปนสุขในปจจุบันและไมไดสติสัมปชัญญะ เฉกเชนเดียวกับ
พอครัวผูเขลาไมสังเกตวาอาหารชนิดไหนท่ีพระราชาหรือมหาอํามาตยโปรด ก็ไมไดรับคาจางหรือ
รางวัล ซ่ึงหมายถึงผูปฏิบัติท่ีจิตไมต้ังม่ันจะไมไดรับผลของการปฏิบัติสติปฏฐาน 
               ๔) เสียงเปนขาศึกตอฌาณ  เพราะทําใหเกิดความคิดฟุงซาน ไมสงบภายในใจ ในการ
ปฏิบัติสติปฏฐานในบางบรรพเพื่อใหเกิดเปนสมาธินั้น จําเปนตองมีท่ีในการปฏิบัติท่ีเปนสัปปายะ 
คือ มีความเงียบสงบ ซ่ึงจะชวยใหสติเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จิตมีความต้ังม่ันเกิดเปน
สมาธิ ในอรรถกถา ดังมีกลาวไวในสติปฏฐานสูตรวาดวยการเจริญอานาปานสติ ไดกลาวถึงเสียง
เปนอุปสรรคในการปฏับัติอานาปานสติ  ผูปฏิบัติจึงหลีกเล่ียงจากท่ีมีเสียงอึกทึก  ดังนี้   
                                                 

๑๙๒สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), อนุสสติและสติปฏฐาน, อางแลว, หนา ๑๓. 
๑๙๓สํ.ม. ๑๙/๗๐๕/๑๗๐. 



๒๒๓ 
 

... เพราะเหตุท่ีพระโยคาวจรยังสละเสนาสนะทายบานท่ีอึกทึกดวยเสียงสตรี เสียง
บุรุษ เสียงชางและเสียงมาเปนตนไมได จะยังอานาปานสติกรรมฐาน อันเปนยอด
แหงกายานุปสสนา เปนเหตุใกลเคียงแหงการบรรลุคุณพิเศษและทิฏฐธรรมสุข
วิหารธรรมของพระ พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทุกๆ พระองคนี้ให
สมบูรณ ไมใชของท่ีจะทําไดงาย เพราะฌานมีเสียงเปนเส้ียนหนาม (อุปสรรค)๑๙๔ 

            ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐาน ผูปฏิบัติควรหาที่สงบสงัดในการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสติท่ีต้ัง
ม่ัน สามารถตามรูอารมณท้ัง ๔ ในกาย  เวทนา จิต ธรรม ไดอยางตอเนื่อง จนเกิดความสงบเปน
สมาธิ จิตต้ังม่ัน เพื่อเจริญวิปสสนาเพื่อใหเกิดญาณหรือปญญาในข้ันตอไป 
           กลาวโดยสรุปวาในการปฏิบัติสติปฏฐานควรละธรรมท่ีควรละท้ัง ๖ ประกอบดวยเปนผู
ชอบการงาน เปนผูชอบคุย ชอบหลับ ชอบคลุกคลีหมูคณะ ไมคุมครองทวารในอินทรียและไมรู
ประมาณในโภชนะ นอกจากน้ันการมีจิตไมต้ังม่ันทําใหเกิดกิเลสเขามารุมเราจิต เกิดความคิด
ฟุงซาน หรือการกําหนดสติในส่ิงท่ีถูกรูอยางผิวเผิน ทําใหเกิดมายาเปนผลทําใหเกิดความยินดียิน
รายจากการปฏิบัติ รวมถึงการอยูในท่ีมีเสียงอึกทึกครึกโครม ทําใหจิตขาดความสงบและทําสมาธิ
ไดยาก ดังนั้นผูปฏิบัติควรหลีกเล่ียงธรรมท่ีขัดขวางการปฏิบัติ สรุปเปนภาพธรรมท่ีควรละไดดังนี้ 

                 
     

ภาพ ๓.๒๐ แสดงธรรมท่ีขดัขวางในการปฏิบัติสตปิฏฐาน 
 

๓.๑๐ ผลของการปฏิบัติสติปฏฐาน  
           สรุปผลจากการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีสําคัญจากพระสูตรตางๆไดดังนี้ 
               ๓.๑๐.๑  การปฏิบัติสติปฏฐานละสาเหตุแหงทุกขได 
                                                 

๑๙๔ม.มู.อ. ๑๗/๕๖๒. 

สติปฏฐาน ๔

ธรรมท่ีควรละ ๖ 
ประการ

การกําหนดสติ ท่ี    
กาย  เวทนา  จิต  
และธรรม อยางผิว

เผิน  

จิตไมตั้งม่ัน

เสียงเปนขาศึกตอ
ฌาณ  



๒๒๔ 
 
              สาเหตุท่ีสําคัญแหงทุกข คือ อาสวะ ๓ ตัณหา และอุปาทานขันธ เม่ือปฏิบัติสติปฏฐานผล
จะละอาสวะ ๓  ตัณหา และอุปาทานขันธลงได ดังปรากฏในพระสูตรตางๆดังนี้ 

๑)  ผลการการปฏิบัติสติปฏฐานทําใหละอาสวะ ๓ ประกอบดวยกามาสวะ (กาม)  
ภวาสวะ(ภพ) และอวิชชาสวะ(อวิชชา)ได ดังปรากฏในสติปฏฐานสังยุต เร่ือง อาสวะ ๓ ความวา 

             ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละอาสวะ ๓ 
ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลายเธอท้ังหลายควรเจริญสติ
ปฏฐาน ๔ เหลานี้ เพื่อละอาสวะ ๓ ประการนี้แล.๑๙๕ 

           อวิชชา คือ ความไมรูในสัจจะความจริง ทําใหเกิดตัณหา อุปาทาน ผูปฏิบัติสติปฏฐานจะเกิด
ญาณ ปญญา และวิชชา ความรูแจงเปนจริงในท่ีสุดในท่ีสุด เม่ือวิชชาเกิดอวิชชายอมดับไป 
           ผูปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ ประเภท แลวยอมละอาสวะท้ัง ๓ได 

๒) ผลของการปฏิบัติสติปฏฐานละตัณหาได ดังปรากฎในอนุรุทธสังยุตต ตัณ
หักขยสูตร เร่ืองเจริญสติปฏฐานเพ่ือความส้ินตัณหา ความวา 

… ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อความส้ินตัณหา สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได๑๙๖ 

                       ผลจากการปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ แลวยอมปราศจากตัณหา ซ่ึงเปนสาเหตุแหงทุกข 
                       ๓) ผลของการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อละอุปาทานขันธ ๕ มีปรากฏในสติปฏฐานวรรค 
อุปาทานขันธสูตร ความวา 

           ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปูปา
ทานักขันธ ๑ เวทนูปาทานักขันธ ๑ สัญูปาทานัก*ขันธ ๑ สังขารูปาทานักขันธ ๑ 
วิญญาณูปาทานักขันธ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ 

                                                 
๑๙๕สํ.ม. ๑๙/๘๓๘/๒๐๘. 
๑๙๖สํ.ม. ๑๙/๑๒๗๘/๓๐๗. 



๒๒๕ 
 

            ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละอุปาทานัก
ขันธ ๕ ประการนี้และ ฯ๑๙๗  

            เพราะเหตุวาขันธ คือ กองทุกข  ผูปฏิบัติสติปฏฐานท้ัง ๔ ประเภท  ยอมละอุปาทานในขันธ    
               ๓.๑๐.๒  การปฏิบัติสติปฏฐานสามารถกําจัดนิวรณ ๕ ได 
           การปฏิบัติสติปฏฐานกําจัดนิวรณ ๕ ได ดังในสติปฏฐานวรรคท่ี ๒ นิวรณสูตร  ความวา 

           ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ ๕  
ประการนี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญ
สติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละนิวรณ ๕ ประการนี้แล ฯ๑๙๘ 

            จากพระสูตรขางตน การปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือละซ่ึงนิวรณท้ัง ๕ ในเบ้ืองตนเม่ือปฏิบัติ
สมถะภาวนาจะสามารถกําจัดอภิชฌาและโทมนัส ซ่ึงตรงกับกามฉันทะและพยาบาท สวนนิวรณท่ี
เหลือ ๓ ขอคือ ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ซ่ึงเปนตัวโมหะ เม่ือเจริญวิปสสนาภาวนา
กอใหเกิดปญญาก็สามารถกําจัดใหขาดลงได    
            ๓.๑๐.๓ การปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ ทําใหบรรลุอภิญญา   
            การปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ ทําใหบรรลุภาวะแหงอภิญญา ดังท่ีปรากฎในพระสูตร ช่ือ สุตนุ
สูตร ท่ีพระอนุรุทธะไดตอบพระภิกษุเกี่ยวกับเร่ืองการบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา ความวา 

... ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําให
มาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มี
ความเพียร  มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เราพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... เราพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิชฌา เพราะไดเจริญ ไดกระทําให
มาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน 
๔ เหลานี้ เราจึงไดรูธรรมอันเลว โดยความเปนธรรมเลว รูธรรมปานกลาง โดยความ
เปนธรรมปานกลาง  รูธรรมอันประณีต โดยความเปนธรรมอันประณีต๑๙๙ 

                                                 
๑๙๗องฺ.นวก. ๒๓/๒๗๐/๔๒๓. 
๑๙๘องฺ.นวก. ๒๓/๒๖๘/๔๒๒. 
๑๙๙สํ.ม. ๑๙/๑๒๗๐-๑๒๗๑/๓๐๕-๓๐๖. 



๒๒๖ 
 

จากพระสูตรขางตน ผูปฏิบัติสติปฏฐานสามารถบรรลุมหาอภิญญาไดหรือความรูอันยิ่งได  
โดยปรกติความรูท่ีมนุษยรูกันนั้นเปนความรูตามสมมติบัญญัติ หรือเปนความรูตามความยึดถือซ่ึง
เปนตัณหาอุปาทาน ซ่ึงไมใชความรูทางปรมัตถ ซ่ึงไมกอใหเกิดการหลุดพน แตอภิญญาเปนความรู
ท่ีเปนสัจจธรรม เปนความรูท่ีจริงแทเปนไปเพ่ือความหลุดพน 
            สมเด็จพระญาณสังวร๒๐๐ทรงใหความหมายของอภิญญาวา  คือ ความรูตามสัจจะ การเห็น
ความจริงของนามรูป  คือ ความเกิดความดับของนามรูป ทําใหคนผูรูเปนผูอยูเหนือจากความทุกข
ของโลก มีข้ึนเม่ือใด ก็จะพบความพนเม่ือนั้น แมเปนความพนทุกขช่ัวครูช่ัวขณะหรือเพียงสวนใด
สวนหนึ่ง ก็ยังเปนอันไดพบทางปฏิบัติ ความรูจักข้ึนดั่งนี้แหละเปนตัวละอวิชชา ละภวตัณหาและ
ความรูยิ่งอันพึงปฏิบัติใหบังเกิดมีข้ึนได โดยปริยายอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติตามสติปฏฐาน 
               ๓.๑๐.๔ ผลจากการปฏิบัติสติปฏฐานสามารถดับทุกขกายและใจในโลกและนําคุณวิเศษ ๓ 
อยางมาให 
           ผลจากการปฏิบัติสติปฏฐาน คือ การดับทุกขกายและทุกขใจ และนําคุณวิแสษ ๓ อยางมาให 
ดังปรากฎในสติปฏฐานสังยุต มัคคสูตร เร่ืองวาดวยทางเปนท่ีไปอันเอก   

           ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความ
โศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อ
ทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุพึงพิจารณา
เห็นกายในกายอยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู หรือ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ... ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔๒๐๑ 

            ดังท่ีไดกลาวไวแลว ผลลัพธของการปฏิบัติสติปฏฐานไววานี้เปนทางอันเอกหรือทางไปอัน
เดียว โดยมีเปาหมาย ๗ ประการ ในอรรถกถาสติปฏฐานสูตรไดใหความหมายของทุกข คือ ทุกข
กาย และโทมนัส คือ ทุกขใจไวดังนี้ 

            บทวา ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย (เพื่อระงับทุกขโทมนัสท้ังหลาย) 
หมายความวาพื่อระงับ.อธิบายวาเพื่อดับทุกขท้ัง๒ อยางนี้คือ ทุกขทางกาย ๑ โทมนัส 
ทางใจ ๑. ดวยวามรรคนี้คนอบรมแลว จะเปนไปเพื่อดับทุกขของคนท้ังหลาย...๒๐๒ 

                                                 
๒๐๐สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน), แนวปฏิบัติทางจิต, อางแลว, หนา ๒๙-๓๐, 

๓๑, ๓๗-๓๘. 
๒๐๑สํ.ม. ๑๙/๘๒๑/๒๐๔. 
๒๐๒ม.มู.อ. ๑๗/๕๓๕. 



๒๒๗ 
 
            ผลจากการปฏิบัติสติปฏฐานสามารถแกทุกขกายและทุกขใจ  และนําคุณวิเศษ ๓ อยางมาให 
                ๓.๑๐.๕  คุณลักษณะพิเศษเปนผลจากการปฏิบัติสติปฏฐาน  
           ในการปฏิบัติสติปฏฐาน ยังมีคุณลักษณะพิเศษอ่ืนๆหรือมีอิทธิปาฏิหาริยท่ีเปนผลจากการ
ปฏิบัติซ่ีงมีความแตกตางกันไป แลวแตระดับการปฏิบัติและการส่ังสมบารมีท่ีมีกันมาในชาติกอนๆ 
ดังท่ีปรากฏในทุติยวรรคท่ี ๒ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค๒๐๓ สรุปไดดังนี้ 

สหัสสสูตร  วาดวยการระลึกไดตลอดพันกัลป 
อิทธิสูตร  วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวแสดงฤทธ์ิได     
ทิพโสตสูตร  วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวมีหูทิพย    
เจโตปริจจสูตร วาาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวรูใจผูอ่ืน     
ฐานาฐานสูตร  วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวรูฐานะและอฐานะตามความเปนจริง     
วิปากสูตร  วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลว  รูวิบากกรรมท่ีทําในอดีต  ปจจุบัน และอนาคต   
สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูขอปฏิบัติอันใหถึง

ประโยชนท้ังปวง     
นานาธาตุสูตร  วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูธาตุตางๆตามความเปนจริง  
อธิมุตติสูตร วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูความมุงหมายตางๆกันของสัตวท้ังหลาย 

ตามความเปนจริง      
อินทริยสูตร วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตว

อ่ืน ของบุคคลอ่ืน ตามความเปนจริง    
สังกิเลสสูตร วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูยอมรูความเศราหมอง ความผองแผว 

ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง    
วิชชาสูตรท่ี ๑ วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูวาดวยการระลึกชาติได 
วิชชาสูตรท่ี ๒ วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูวาดวยการเห็นจุติและอุปบัติ 
วิชชาสูตรท่ี ๓ วาดวยการเจริญสติปฏฐานแลวยอมรูวาดวยการทําอาสวะใหส้ินไป 

            ๓.๑๐.๖ ผลของการท่ีสติตามทันในขณะปจจุบันยอมไมเกิดทุกข 
                        การปฏิบัติสติปฏฐานทําใหตัดปจจัยท่ีสงผลตอจิต  คือ 

๑)  การตัดวงจรใหขาดต้ังแตเกิดเวทนา  เพื่อไมใหกิเลสตัณหาเขามาครอบงําจิตใจ 
๒) แกไขนิสัยความเคยชินในการโลดแลนไปตามเวทนา ตามกิเลสตัณหาที่เกิดข้ึน 

                                                 
๒๐๓สํ.ม. ๑๙/๑๒๘๕-๑๒๘๖/๓๑๑. 



๒๒๘ 
 

            ผูปฏิบัติจะอยูกับปจจุบัน มองทุกส่ิงตามความเปนจริง อยางท่ีมันเปนอยู พนจาก
อํานาจความเคยชิน พฤติกรรมดังกลาวทําใหตัดวงจรกิเลสและทําลายอกุศลกรรมลงได ผล คือ 

(๑) ละเลิกจากความชอบใจและไมชอบใจ  สติจะจับอารมณใหอยูกับปจจุบัน   
(๒) เม่ือมีความชอบหรือไมชอบ สติทําใหตามดูอยูกับสภาวะท่ีกําลังเปนอยู  มอง

ทุกส่ิงตามความเปนจริง ทําใหตัณหาไมเขามาครอบงําจิตใหคิดไปในอดีต  หรือปรุงแตงในอนาคต 
(๓) เม่ือไมเกิดการปรุงแตงทําใหประสบการณในอดีต หรือภูมิหลังท่ีส่ังสมไวไม

เขามามีอิทธิพลหรือบทบาทตอความคิด ทําใหมองสภาวะตางๆดวยใจเปนกลาง 
(๔) เม่ือไมปรุงแตง ก็ไมเพิ่มกําลังตอความเคยชินผิดๆท่ีจิตไดส่ังสมมาในอดีต  ทํา

ใหจิตเปนกุศลข้ึน  
(๕) การตามรูทันในกาย เวทนา จิต และธรรมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ทําใหปรากฏ

สภาพจิตท่ีแทจริงของตนเอง ท้ังทางดานกุศลและอกุศล ซ่ึงบางคร้ังผูปฏิบัติไมเคยประสบเห็นมา
กอน เม่ือทราบวาส่ิงเหลานั้นเปนอกุศล ก็ความปรารถนาท่ีจะแกไขชําระลางกิเลสเหลานั้น 
               ๓.๑๐.๗  ผลลัพธอ่ืนๆจากการปฏิบัติสติปฏฐาน  
                        พระพรหมคุณาภรณ๒๐๔ไดแสดงผลลัพธของการปฏิบัติสติปฎฐาน ๔ไวใน พุทธ
ธรรม คือ   

๑) ทําใหจิตบริสุทธ์ิข้ึนสัมปชัญญะเปนตัวรูตามที่เปนอยู ทําใหความคิดไมไป
กอใหเกิดอกุศลกรรม และเม่ือพิจารณาความคิดดวยความเปนกลาง  รูตามท่ีเกิดข้ึน   ยอมไมมีความ 
ยึดม่ันถือม่ัน ไมมีเกิดกิเลสใหมเกิดข้ึน กําจัดอาสวะเกาๆ และปองกันไมใหอาสวะใหมเกิดข้ึน 

๒) ทําใหจิตมีอิสระข้ึนโดยไมตกเปนทาสของกิเลสตัณหา      
๓) พัฒนาปญญา เม่ือจิตเปนอิสระจากกิเลสท้ังปวง  มีความเปนกลาง ปราศจาก

ความโอนเอน หรืออคติใดๆ ทําใหมีการพัฒนาดานปญญา มองทุกอยางตามความเปนจริงใน
ธรรมชาติ คือ ความเกิดและความดับไปตามกฏแหงไตรลักษณ  

๔) ทําใหบรรเทาหรือดับทุกขลง การรักษาจิตใหแนบแนนอยูในอารมณเดียว มี
ความเปนกลาง ไมมีความยึดติด เปนการชําระลางอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนในจิต ขจัดส่ิงท่ีเปน
อุปสรรคในการทํางานของจิตใหหมดไป สงผลใหเกิดสภาพจิตท่ีปลอดโปรง ผองใส สงบ ความ
ทุกขจะบรรเทาเบาบางลงจนกระท้ังไมมีทุกข ทุกขจะดับลง          

                                                 
๒๐๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อางแลว,  

หนา ๘๑๗. 
 



๒๒๙ 
 
                       จากผลดังท่ีกลาวมา การปฏิบัติสติปฏฐาน ทําใหจิตมีความตั้งม่ัน สงบ สวาง ผูปฏิบัติ
มีสติในการดํารงชีวิตมากข้ึน เม่ือเกิดปญหาตางๆเขามารุมเราท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก ผู
ปฏิบัติสติปฏฐานจะสามารถต้ังสติไดเร็ว พิจารณาเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนตามความเปนจริง นํามา
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยใจเปนกลาง ซ่ึงนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาท่ีถูกตองไม
ลําเอียงจากความชอบหรือไมชอบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะชักจูงไปสูการตัดสินใจท่ีผิดพลาด ดังนั้นการ
พัฒนาสติใหอยูกับปจจุบัน ทําใหสามารถบริหารจัดการกับส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนในชีวิตท้ังจากปจจัย
ภายในท่ีเกิดจากกิเลส และปจจัยภายนอกท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม เศรษฐกิจการเมือง และสังคมได
อยางรอบคอบ จิตจะมีความเปนกลางอยูกับปจจุบัน ไมนําเร่ืองราวในอดีตหรือในอนาคตมาปรุง
แตงจิตใหวาวุน เปนทุกข  จึงบรรเทาทุกขท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได สรุปภาพผลการปฏิบัติไดดังนี้ 

 

ภาพ ๓.๒๑ แสดงผลของการปฏิบัตสิตปิฏฐาน ๔ 
 

๓.๑๑  สรุปสติปฏฐาน ๔ ในพระพุทธศาสนา 
           สติปฏฐาน คือ ธรรมสําหรับปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใหจิตใจสงบและเปนการอบรมปญญา ใน
เบ้ืองตนเปนการปฏิบัติสมถกรรมฐาน เพื่อใหจิตสงบจากอารมณและกิเลส ปราศจากอกุศลกรรม
ท้ังหลาย แลวจึงยกข้ึนเพื่อปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหเกิดปญญา รูเห็นตามความเปนจริง    
           ในการปฏิบัติสติปฏฐานโดยการใหสติเปนหลัก  เพื่อใหแนบแนนอยูในอารมณใดอารมณ
หนึ่ง โดยการกําหนดระลึกรูหรือพิจารณาส่ิงตาง ๆ ใหรูเห็นตามความเปนจริงในธรรมชาติในกฏ
ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา เพื่อไมใหถูกครอบงําดวยกิเลสตัณหา  และยังเปนการ
ปฏิบัติเพื่ออบรมพัฒนาสติใหมีคุณภาพในแบบที่กําหนด โดยใชสตินั้นในการพิจารณาและรูเทาทัน 

ผลของการปฏิบัติ

สติปฏฐาน  ๔

กําจัดสาเหตุแหงทุกขอวิชชา  
ตัณหา อุปาทาน

ดับทุกขทางกายและทางใจและนํา
คุณวิเศษ ๓ อยางมาให

สติตามทันในขณะปจจุบัน
ยอมไมเกิดทุกข

ตัดวงจรเวทนาตังแตเกิด  ไม
เกิดกิเลสตัณหา

แกนิสัยท่ีโลดแลนตามเวทนา
ตามกิเลสตัณหา

เกิดมหาอภิญญาคณุสมบัติพิเศษ
อื่นๆ ฯลฯ

กําจัดนิวรณ ๕



๒๓๐ 
 
กาย เวทนา จิต และธรรม ในแงท่ีเกี่ยวของกับทุกขและความดับทุกข เพื่อใหเกิดนิพพิทาความคลาย
กําหนัดความยึดม่ันถือม่ันลง  ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดทุกข             
           สติปฏฐานแบงเปน ๔ ประเภท คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เนื่องจากในการดํารงชีวิตมี
องคประกอบท่ีสําคัญ คือ รูปและนาม ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานจึงเปนไปเพื่อใหเกิดปญญา
รูเทาทันความจริงท่ีเกิดข้ึนในรูปและนามนี้ การรูเทาทันเพื่อใหสามารถจัดการตอเร่ืองราวตางๆท่ี
เกี่ยวของไดอยางถูกตอง สงผลใหไมเกิดความทุกขข้ึน ในการปฏิบัติท้ัง ๔ ประเภท อยูใน
กระบวนการเดียวกันมีความตอเนื่องกัน โดยเร่ิมจากกายเปนส่ิงท่ีปรุงเวทนาเชนเม่ือดําเนินอิริยาบถ
ไปท่ีไมสะดวกสบาย เกิดเปนทุกขกาย เวทนาจึงเนื่องดวยกายเปนสวนใหญ และเวทนาจะปรุงแตง
จิตตอ เม่ือเกิดสุขเวทนาจะปรุงแตงจิตใหเกิดราคะเม่ือเกิดทุกขเวทนาจะปรุงแตงจิตใหเกิดโทสะ 
หรือทําใหจิตมีโมหะจากอทุกขมสุขเวทนา จากนั้นธรรมจะเปนเคร่ืองพิจารณาส่ิงท่ีมีอยูในจิต 
กําหนดดูจิตใหรูจักจิตวาเปนอยางไร กําหนดดูส่ิงท่ีมีอยูในจิตเพื่อใหเห็นตามความเปนจริงของจิต
วาขณะน้ันจิตเปนกุศล หรืออกุศล เพื่อท่ีจะสามารถละอกุศลและอบรมกุศลใหเกิดข้ึน              
          ในมหาสติปฏฐานสูตรไดใหรายละเอียดในการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีครบถวนสมบูรณ โดย
แบงสติปฏฐานเปน ๔ ประเภท ในแตละประเภทไดแยกยอยเปนบรรพ เชน การใชกายเปนอารมณ
มี ๙ บรรพ การใชเวทนาเปนอารมณมี ๑ บรรพ การใชจิตเปนอารมณมี ๑ บรรพและการใชธรรม
เปนอารมณมี ๕ บรรพ วิธีการปฏิบัติในการฝกสติพิจารณาอารมณนั้น บางบรรพตองการใหรวมจิต
เขามากําหนดอยูเพียงเร่ืองเดียว  บางบรรพตองการใหพิจารณาแตละสวนโดยละเอียด การเลือก
ปฏิบัติบรรพใดก็แลวแตจริตหรือวิปลาสของผูปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความกาวหนาและไดผลเร็วใน
การปฏิบัติ อยางไรก็ตามไมวาจะปฏิบัติโดยเลือกอารมณแหงสติประเภทใด เปาหมาย หลักการ  
วิธีการ และผลลัพธท่ีไดจะตรงกัน คือ เกิดความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว ลวงโสกะปริเทวะ ดับทุกข
โทมนัส บรรลุญายธรรม และทําใหแจงนิพพาน วิธีการ ๓ ประการ ในการปฏิบัติสติปฏฐาน คือ ผูรู
ประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ ตามรูในส่ิงท่ีถูกรู คือ กาย เวทนา จิต ธรรม โดยรูในปจจุบัน รู
ตามความเปนจริง โดยมีหลักในการปฏิบัติสรุปไดดังนี้ 

๑) การพิจารณาเห็นกาย (เวทนา , จิต, ธรรม ก็เชนเดียวกัน)    
๒) การพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดและดับในกาย (เวทนา, จิต, ธรรม ก็

เชนเดียวกัน)  เห็นไตรลักษณ   
๓) การพิจารณากาย (เวทนา, จิต, ธรรม ก็เชนเดียวกัน) สักวาเปนเพียงเพื่อความรู

เปนเพียงสักวาอาศัยระลึกถึง เพื่อละซ่ึงตัณหาและทิฏฐิท่ีเกิดข้ึน ไมยึดม่ันในโลก (อุปาทานขันธ ๕) 
                       นอกจากนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานตองประกอบดวยอุปการธรรมท้ัง ๔ประการ 
คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนในส่ิงท่ีถูกรู จึงจะ



๒๓๑ 
 
จัดเปนการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีถูกตอง เม่ือผูปฏิบัติใชสติกําหนดอารมณท่ีกาย เวทนา จิต หรือธรรม
แลว ผลจากท้ัง ๔ ประเภทจะทําใหจิตมีความมุงม่ันเปนสมาธิเหมือนกัน  เกิดความสงบ ในความ
สงบน่ันเองผูปฏิบัติสามารถเห็นธรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน ภายนอก หรือท้ังภายในและภายนอก ธรรม
นั้นเปนธรรมเดียวกัน คือ เห็นความเกิด เห็นความดับ และเห็นท้ังความเกิดและความดับ ผลทําให
เกิดปญญารูเห็นตามความเปนจริงตามกฏไตรลักษณวาท้ังกาย เวทนา จิต และธรรม ลวนไมเท่ียง  
เปนทุกข และเปนอนัตตา ดั่งนี้ท้ังกาย เวทนา จิต ธรรม จึงเปนเพียงท่ีใหรูใหอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรม 
ไมเปนท่ีอาศัยของตัณหาและทิฏฐิ ดวยความเห็นถูกดังกลาว ผูปฏิบัติจะไมยึดม่ันถือม่ันส่ิงใดๆใน
โลกซ่ึงหมายถึงขันธ ๕  พระพุทธเจาทรงแสดงอานิสงสของสติปฏานในมหาสติปฏฐานสูตร ดังนี้ 

           ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔ นี้อยางนี้ ตลอด ๗ ป 
เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยัง
มีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๗ ปยกไว  ผูใดผูหนึ่งพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ 
อยางนี้ตลอด ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป ...๒ ป ... ๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการ
อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปน
พระอนาคามี ๑ ๑ ปยกไว ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ เดือน 
เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือ
ยังมีอุปาทิเหลืออยูเปนพระอนาคามี ๑ ๗ เดือนยกไว ผูใดผูหนึ่งเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔ 
นี้ อยางนี้ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ... ๓ เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... 
กึ่งเดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน๑ 
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ กึ่งเดือนยกไว ผูใดผูหนึ่งพึงเจริญสติ
ปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ 
พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคาม ี๑ ฯ๒๐๕    

          จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวาในการปฏิบัติสติปฏฐานมีคุณูปการอยางใหญหลวง 
และประการสําคัญ คือ สามารถนํามาปฏิบัติเพื่อบรรเทาทุกขไดในเบ้ืองตนและดับทุกขในเบื้อง
ปลาย  และยังแกไขสาเหตุแหงทุกข คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อีกท้ังสามารถเลือกประเภทการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับลักษณะหรือจริต ความเห็น ระดับการเจริญกรรมฐานและตามวิปลาสของผู
ปฏิบัติได เพื่อใหการเร่ิมตนไดงายและมีความกาวหนา ดังนี้ผูวิจัยจึงนําหลักธรรมสติปฏฐานมา
บูรณาการเพื่อการบรรเทาทุกข ซ่ึงสามารถเติมเต็มความพรองในการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไป
ได ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในการนําสติปฏฐานมาบูรณาการการบรรเทาทุกขในบทท่ี ๔ ตอไป

                                                 
๒๐๕ ที.ม.๑๐/๓๐๐/๒๗๖. 



 
 
 

เปรียบเทียบสิ่งที่
ถูกรูคือกระแส
ธรรม กับในขันธ 

๕

สิ่งที่ถูกรู
พิจารณาตามที่
เลือก คือ กาย 
เวทนา  จิต 

ธรรม (อยางใด
อยางหนึ่ง)

ผูปฏิบัติสติปฏ
ฐานเลือก
ประเภทการ

ปฏิบัติตามจริต  
หรือการปฏิบัติ  
หรือวิปลาส  

ผูรู คือ จิต

กาย รูปขันธ

เวทนา เวทนาขันธ

จิต

ธรรม

วิญญาณขันธ

สัญญาขันธ  
สังขารขันธ

สติปฏ
ฐาน

เวทนา

จิต

ธรรม

กาย

พิจารณาในสิ่งที่ถูกรู
เปนเพียงสภาวธรรม  
เห็นความเกิดดับถี่ขึ้น

เห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

ความเกิดละดับ

ระดับกัลยานชน
และเสขบุคคล
ละกิเลสได
บางสวน 

บรรเทาทุกขใน
เบื้องตน

ระดับอเสข
บุคคลละ
กิเลสได

บริบูรณ ดับ
ทุกขสิ้นเชิง

สิ่งที่ถูกรูเปนเพียงสักแต
วา ละสัตสัญญา  อัตต

สัญญา

จิตสงบเปนสมาธิมี
ความตั้งมั่นกําจัดความ

ยินดียินราย

เกิดวิชชาละตัณหา 
ทิฏฐิอุปาทาน

พิจารณาเห็นไตรลักษณ 
มีความไมเที่ยง เปน

ทุกข มีความแปรปรวน

ตามดู ตามรูใน
อาการสิ่งที่ถูกรู

 

ภาพ ๓.๒๒ สรุปภาพการปฏิบัติสติปฏฐาน 
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บทที่ ๔ 
บูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ 

 
           วิทยานิพนธเร่ืองการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการการ
บรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ และเพ่ือนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับ
การบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ โดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม (Final work Research) คือ การ
ทําสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อศึกษาแนวทางและสรางองคความรูใหม
เกี่ยวกับ “การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” และเพื่อหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตาม
วัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด สําหรับเนื้อหาของบทนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาการบูรณาการการ
บรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน โดยในเบ้ืองตนจะสรุปประเด็นตาง ๆ ท่ีศึกษามาแลวในบทกอน ๆ 
คือ บทท่ี ๒ ท่ีวาดวยเร่ืองทุกขและการบรรเทาทุกขในพระพุทธศาสนา และบทท่ี ๓ วาดวยเร่ือง  
สติปฏฐานในพระพุทธศาสนา และในตอนตอไปจะทําการอภิปรายใหเห็นการบูรณาการการ
บรรเทาทุกขตามแนวสตปิฏฐานตอไป   
            จากการศึกษาในบทที่ ๒ ในเร่ืองการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปดังกลาวมาแลว พบวา 
การบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปมีประเด็นท่ีควรศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะเร่ืองความไมสมบูรณ
หรือมีขอบกพรอง ซ่ึงสามารถแยกประเด็นตามลักษณะของทุกขไดดังนี้ 

๑) ทุกขกาย แบงเปน ๒ ประเภท 
(๑) ทุกขกายจากจากสภาวธรรม อันประกอบดวย สภาวทุกข นิพัทธทุกขและ

อาหารปริเยฏฐิทุกข แนวทางบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป คือ การหม่ันดูแลรักษากาย การเตรียม
ความพรอมของรางกายตอสภาพแวดลอมตางๆ  ทํารางกายใหแข็งแรง หลีกเล่ียงแนวทางท่ีทําให
ตองเขาใกลทุกข รวมถึงการวางแผนเพื่อการตายในอนาคต และในการประกอบอาชีพควรเลือก
บริษัทท่ีมีธรรมาภิบาล เพื่อใหไดหัวหนา เพื่อนรวมงาน รวมถึงลูกคาท่ีดี ทําใหเกิดปญหานอยและ
สามารถเติบโดไปกับบริษัท แนวทางนี้มีปญหาหรือขอบกพรองท่ีสําคัญอยูท่ีไมไดแกไขท่ีรากเหงา
ของปญหา เพราะความไมรูไมเขาใจความจริงของกายวารางกายนี้ คือ กองทุกข จึงมีความรักในกาย 
หม่ันบํารุงกายรวมถึงหาเล้ียงชีพเพื่อมาตอบสนองกาย ใหกายมีแตความสุข ความงาม อยางไรก็ตาม
ก็ไมสามารถหลีกเล่ียงทุกขประจําสังขาร คือ ความเกิด ความเส่ือม และความดับ ตามกฏไตรลักษณ



๒๓๔ 
 
ไปได ความเปนเจาของจึงเปนเพียงช่ัวคราว จะไปบังคับไมใหกายเจ็บ ไมใหกายปวย ไมใหตาย
ไมได และไมวาจะใชแนวทางใดก็ตาม สุดทายทุกคนยอมตองเจ็บ ตองปวย และตองตาย ดังนั้นไม
วาจะใชแนวทางใด ก็ไมมีผูใดสามารถหลีกเล่ียงความเจ็บและตายไปได นอกจากน้ันแนวทาง
ดังกลาวสามารถนําไปใชบรรเทาทุกขไดสําหรับคนบางคนเทานั้น เพราะแตละคนมีความแตกตาง
กันในเร่ืองพื้นเพของจริตนิสัย จึงสามารถนําไปใชไดกับบางคนในบางเร่ืองหรือบางคร้ังเทานั้น 
ดังนั้นถาไมสามารถแกทุกขจากสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึน อาจลุกลามขยายเปนทุกขใจไดเพราะความ
กลัวตาย เกิดเปนทุกข ๒ ช้ัน สรุปไดวาแนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปไมไดแกปญหาท่ี
รากเหงาวาเกิดจากความไมรูในความจริงของชีวิต ทําใหคิดวากายนี้ คือ สุข ไมมีความเปล่ียนแปลง 
และเปนของของตน เม่ือไมเปนไปตามท่ีคิดจึงเกิดเปนความทุกข อีกท้ังยังสามารถนําไปใชไดผล
กับบางคนเทานั้น แตไมวาอยางไรทุกขจะกลับมาอีก วนเวียนเปนวัฏจักร 
                         (๒) ทุกขกายจากความเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ แนวทางบรรเทาทุกขโดยศาสตร
ท่ัวไป คือ หม่ันบํารุงรักษารางกายใหแข็งแรงเพ่ือสรางภูมิคุมกันไมใหเจ็บปวยโดยใชหลัก ๕ อ. 
ประกอบดวย อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ อนามัยชุมชน อโรคยา หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะเปนอันตราย
ตอรางกาย แตเม่ือเกิดความเจ็บปวยก็ตองพบแพทยเพื่อหาแนวทางในการรักษาท่ีถูกตอง แต
ระหวางท่ีรักษาและยังไมหายนั้น ยังเกิดอาการเจ็บปวยอยูทําใหเกิดทุกขเวทนาทางกายอยู ดังนี้ควร
เสริมการปฏิบัติสมาธิเขาไปดวย เพราะขณะท่ีปฏิบัติสมาธิอยูนั้น เกิดความสงบ สมองวาง ทําให
รางกายผลิตสารเคมี ๒ ตัว คือ เอนโดรฟน (Endorphins) และ เอนเคปฟาลิน (Enkephalins) ท่ี
สามารถระงับความเจ็บปวดของตนเองได รวมถึงการซอมบํารุงรักษาทําใหหายจากความเจ็บปวย
ได สําหรับการบรรเทาวิวาทมูลกทุกขโดยศาสตรท่ัวไปเม่ือเกิดความขัดแยงกันในการทํางานควร
แกไขความขัดแยงโดยเร็ว โดยการหลีกเล่ียง ปรองดอง ประนีประนอม การแขงขัน หรือการ
รวมมือกันแนวทางนี้มีปญหาหรือขอบกพรองอยูท่ี การขัดแยงข้ึนอยูกับตัวแปรและปจจัยท่ีควบคุม
ไมไดหลายประการ ถาคูกรณีไมยินยอมท่ีจะประนีประนอมกัน จึงหาขอยุติไมได ก็ยังคงเปนทุกข
อยู สรุปไดวาการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปสําหรับพยาธิทุกขควรเสริมการปฏิบัติสมาธิ เพื่อให
หายจากความเจ็บปวยได และเม่ือเกิดความขัดแยงการแกไขขอขัดแยงทําไดยาก เพราะมีหลายปจจัย
ท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได ดังนั้นความทุกขยังคงอยูจนกวาจะสามารถแกไขความขัดแยงนั้นได 
           ๒) ทุกขใจ เกิดข้ึนเม่ือไมสามารถสนองตอความตองการ (กิเลส) ของตนได แนวทาง
บรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป คือ การหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกอใหเกิดกิเลส รวมถึงการสรางกฏระเบียบ
เพื่อควบคุมตนเองจากกิเลสท้ังหลาย แตถายังเศราโศก เสียใจอยูใหหาทางระบายความทุกขโดยเลา
ใหคนใกลชิดฟง หรือปรึกษาขอแนวทางแกไข รวมถึงหาแนวทางอ่ืนเพื่อผอนคลายความเครียด 
เบ่ียงเบนความสนใจ เชน ทํางานอดิเรก การสรางทัศนคติท่ีดี และสรางความอบอุนในครอบครัว 



๒๓๕ 
 
แตถาความเศราโศกเสียใจนั้นกระทบจิตใจอยางรุนแรงมากใหปรึกษาจิตแพทย แนวทางนี้มีปญหา
หรือขอบกพรองในการบรรเทาทุกข คือ ยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน ลัทธิบริโภคนิยมไดแผขยาย
ลุกลามไปท่ัวโลก เกิดกระแสความนิยมตางๆ สงเสริมใหความอยากมีอยากเปนตามกิเลสนั่นเอง ทํา
ใหคนสวนใหญตองขวนขวายเพ่ือใหมีความทันสมัยและทัดเทียมกันในสังคม การหลีกเล่ียงทําได
ยากเพราะการบริโภคนิยมไดแผขยายลุกลามไปยังสังคมใกลตัวเราท้ังครอบครัว ญาติ มิตรสหาย 
ดังนั้นถาไมสามารถสนองตามกิเลสไดจะเกิดเปนทุกขใจ การหันเหความสนใจโดยการหลีกเล่ียง
หางานอดิเรก หรือเลาใหผูอ่ืนฟงอาจเปนการระบายความทุกขไดบาง แตขณะเดียวกันก็กอใหเกิด
ความคิดฟุงซานเพิ่มมากข้ึน และอาจทําใหผูฟงรวมเปนทุกขไปดวย อีกท้ังยังมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนซ่ึง
อาจไมเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจของบางคน ฉะนี้แนวทางนี้สามารถนําไปบรรเทาทุกขไดสําหรับ
บางคนเทานั้น เพราะแตละคนมีความแตกตางกันในเร่ืองพื้นเพของจริตนิสัย จึงสามารถนําไปใชได
กับบางคนในบางเรื่องหรือบางคร้ังเทานั้น ดังนั้นตราบใดถามนุษยยังไมทราบ (อวิชชา) วากิเลส
ตัณหาเปนสาเหตุของความทุกขท้ังหลาย เพราะถาสามารถตอบสนองตอกิเลสไดก็จะเปนสุข
เพียงช่ัวคราว แตจะมีกิเลสใหม ๆ เกิดข้ึนอีก ดังนี้มนุษยจึงตองคอยตอยสนองกิเลสไมมีวันจบส้ิน 
ดวยเหตุนี้ใจจึงเปนสุขบางถาไดตามท่ีตองการ เปนทุกขบางเม่ือไมไดตามที่คาดหวัง สลับวนเวียน
กันไป แนวทางการแกไขปญหาโดยศาสตรท่ัวไปเปนเพียงการเบ่ียงเบนปญหาหรือบรรเทาช่ัวคราว 
แตกิเลสจะกลับมาอีกไมส้ินสุด ฉะนี้สรุปไดวาแนวทางการบรรเทาทุกขใจโดยศาสตรท่ัวไปไมได
แกท่ีรากเหงาของปญหาวา เกิดจากความไมรู (อวิชชา) วากิเลสตัณหาเปนสาเหตุแหงทุกข ทําให
เปนทาสของกิเลส เม่ือเกิดกิเลสก็คอยตอบสนองความตองการนั้น เม่ือไมไดจึงเกิดเปนทุกขรํ่าไป 

๓) ทุกขทั้งกายและใจ เกิดจากการนําทุกขกายไปคิดฟุงซานขยายทุกขออกไปเปนทุกขใจ
เกิดเปนทุกข ๒ ช้ัน คือ ทุกขท้ังกายและใจ แนวทางในปจจุบัน คือ การไปพิจารณาหาสาเหตุวาเกิด
จากอะไร หาแนวทางการแกไข และถาเกิดจากกรรมเกาก็ใหยอมรับ และพยายามปองกันไมใหเกิด
อีก แตถาเกิดความทอแท สงสัย หรือหมดหวังในชีวิต คนใกลชิดควรใหกําลังใจเพื่อใหมีชีวิตตอไป 
ปญหาหรือขอบกพรองของแนวทางในน้ี คือ ตราบใดท่ีมนุษยยังไมเขาใจ (อวิชชา) วารางกายหรือ
ขันธนี้เปนกองทุกข หรือทุกขท้ังปวงเกิดลงท่ีขันธ เพราะโดยธรรมนิยามกายหรือขันธนี้มีลักษณะ 
๓ ประการ คือ ความไมเท่ียง ไมมีตัวตนท่ีแทจริง จึงมีลักษณะเปนทุกข เม่ือเขาไปยึดในกองทุกข
มนุษยยอมเปนทุกขอยูรํ่าไป ตราบใดท่ียังหลงยึดม่ันถือม่ันวาคือเรา เปนเรา ของเรา จึงคอยหม่ัน
บํารุงรักษากายน้ี ตามกิเลสตัณหาที่จรเขามา เม่ือไดลาภ ยศ สรรเสริญ สุขก็ดีใจ แตเม่ือลาภ ยศ หลุด
ลอยไป เกิดนินทา ทุกขก็เสียใจ หรือพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาลาภ ยศ สรรเสริญ สุขใหนาน
ท่ีสุด ทําใหเกิดเปนวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก วนเวียนเปนทุกขไมรูจบ แตในโลกความเปน
จริง สุขและทุกขเปนของคูกับโลก ดังนั้นแนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปเปนการ



๒๓๖ 
 
บรรเทาข้ันพื้นๆ ตามอาการท่ีเกิดข้ึน ไมไดแกไปท่ีรากเหงาของปญหา ทุกขในโลกหรือโลกธรรม 
๘ จึงยังวนเวียนอยูกับมนุษย เกิดเปนสุขและทุกข สรุปไดวาแนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตร
ท่ัวไปไมไดแกท่ีรากเหงาของปญหาวา เกิดจากความไมรูวากายหรือขันธ คือ กองทุกข เขาไปยึดม่ัน
ถือม่ันในขันธ เม่ือเกิดโลกธรรม ๘ ข้ึนท่ีขันธ แตไมรูความจริงวาเปนส่ิงท่ีคูกัน คือ ลาภกับอลาภ 
ยศกับอยศ สรรเสริญกับนินทา และสุขกับทุกข หรือเกิดวิบากข้ึน จึงเกิดเปนทุกขอยูรํ่าไป 
           ดังนั้นสรุปไดวา แนวทางการแกปญหาโดยศาสตรท่ัวไป เปนการแกไปตามอาการท่ีเกิดข้ึน 
เชน เบ่ียงเบนความสนใจเพื่อหันเหจากทุกข แตทําไดช่ัวคราวเทานั้น เพราะตองกลับมาเผชิญหนา
กับความจริงท่ีรออยู หรือแนวทางการควบคุมปองกันไมใหเกิดทุกขนั้นๆโดยการนําส่ิงท่ีเกิดใน
อดีตเปนปจจัยในการควบคุม แตสภาพแวดลอมยอมมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึง
ใชไดผลบางและไมไดผลบาง ทําใหเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขสลับกันไปตัวแปรท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นใน
การปฏิบัติยังกอใหเกิดคาใชจายอ่ืนๆตามมา ซ่ึงไมเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจสําหรับบางคน หรือ
การบรรเทาโดยการใชยากอใหเกิดผลขางเคียง อีกท้ังแนวทางดังกลาวอาจสงผลใหเกิดทุกข
ประเภทอ่ืนตามมาไดจากการกระทําหรือกรรมที่กอข้ึนเพื่อขจัดทุกขนั้น ๆ ยอมกอใหเกิดวิบาก
ตามมาเปนวัฏจักร และแนวทางดังกลาวอาจเหมาะสมกับบุคคลบางประเภท และไมเหมาะสมกับ
บุคคลบางประเภท เพราะแตละคนมีพื้นเพของจริตท่ีแตกตางกัน และท่ีสําคัญ คือ การไมไดแกไขท่ี
รากเหงาของปญหา วาทุกขท้ังปวงเกิดลงท่ีขันธ หรือขันธ คือ กองทุกข จากความไมรู (อวิชชา) คิด
วาขันธนี้เท่ียง เปนสุขและเปนของเรา จึงเขาไปยึดม่ันถือม่ันในขันธและทําตามตามตัณหาที่จรเขา
มา เม่ือไมไดตามตัณหาก็จะเกิดเปนทุกขข้ึน แลวแตวาทุกขจากสาเหตุเบ้ืองตนคืออะไรก็จะไปทุกข
ท่ีนั่น ถารูความจริงแลวจะละความยึดม่ันในขันธและไมเกิดกิเลสตัณหา ดวยเหตุผลดังกลาวการ
บรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปจึงสงผลใหมนุษยยังวนเวียนอยูในความทุกข หรืออยูในสังสารวัฏ 
           จากการศึกษาทุกขในพระพุทธศาสนา แสดงไววารากเหงาของสาเหตุแหงทุกข คือ อวิชชา 
ตัณหา และอุปาทาน อันเกิดข้ึนท่ีขันธท้ัง ๕ สติปฏฐานเปนธรรมท่ีมีรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อการ
แกทุกขเฉพาะเจาะจงลงที่ขันธ กลาว ไดวาสติปฏฐานเปนภาคปฏิบัติของอริยสัจซ่ึงสังเคราะหไวใน
ไตรสิกขา เม่ือนํามาเปรียบเทียบการปฏิบัติสติปฏฐานมีหลักธรรมในอริยสัจท่ีคอยเกื้อหนุนกันอยู 
สรุปผลจากการวิจัยพบวาสติปฏฐานเปนธรรมท่ีมีจุดเดน คือ เม่ือปฏิบัติแลวสามารถแกสาเหตุแหง
ทุกขอันประกอบดวยอวิชชา ตัณหา และอุปาทานได อีกท้ังยังมีแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะกับพื้นเพ
จริตนิสัยของผูปฏิบัติ และยังสามารถบรรเทาทุกขเวทนาทั้ง ๓ ประเภท คือ ทุกขกาย ทุกขใจ และ
ทุกขท้ังกายและใจไดอีกดวย  
           แนวทางในการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อแกทุกข คือ ใหพิจารณาที่ตนเองหรือขันธอัน
ประกอบดวยกายและใจ เพื่อใหเห็นความจริงวาขันธนี้มีความไมเท่ียง แปรปรวน เปนทุกขและไมมี



๒๓๗ 
 
ตัวตนที่แทจริง  เม่ือเห็นความจริงดังนี้ก็จะละความยึดม่ันถือม่ันในขันธ  แนวทางดังกลาวสามารถ
แกไขไดดวยตัวเอง ไมตองพึ่งพิงหรืออาศัยปจจัยอ่ืนๆ อีกท้ังไมตองเสียคาใชจาย ไมเกิดผลขางเคียง
อ่ืนๆท่ีสงผลตอรางกาย ในขณะปฏิบัติผูปฏิบัติจะสามารถละกิเลสท่ีเกิดข้ึนในระหวางปฏิบัติได
ตามลําดับของการปฏิบัติ ผลทําใหผูท่ีปฏิบัติมีจิตท่ีเปนกุศลข้ึนเพราะการปฏิบัติสติปฏฐานเปนกุศล
กรรม สงผลใหเกิดวิบากท่ีเปนกุศลกรรม ดังนั้นการกอกรรมท่ีดีในปจจุบันจะสงผลใหไดวิบากที่ดี
ในอนาคต ความทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจจะบรรเทาลงดวยกุศลท่ีไดจากการปฏิบัติ 
           หัวใจสําคัญของสติปฏฐาน คือ อนุปสสนา คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู เพื่อใหเห็นความ
จริงท่ีเกิดข้ึนท่ีขันธ โดยนํากระแสธรรมท่ีมีอยูภายในขันธแบงตามลักษณะขันธไดเปน ๔ ประเภท 
คือ กาย เวทนา จิต ธรรม โดยมีจิตผูรู พิจารณาในส่ิงท่ีถูกรู คือ อาการในกระแสธรรมนั้น ๆ โดยมี
เคร่ืองมือสําคัญ คือ อุปการธรรมท้ัง ๔ ประกอบดวย ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอย
กําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนจากการตามดูอาการในกาย เวทนา จิต ธรรม เม่ือจิตเปนกลาง มี
ความสงบเปนสมาธิ จะเห็นความจริงวาอาการท่ีเกิดข้ึนลวนแปรปรวน เปล่ียนแปลง มีความเกิด
และความดับเปนธรรมดา เม่ือเห็นความจริงดังนี้ก็จะละความยึดม่ันถือม่ันในกาย เวทนา จิต ธรรม 
กําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนจากอาการที่เกิดข้ึนในกาย เวทนา จิต ธรรมในขณะปฏิบัติได เม่ือจิต
เปนกลางทําใหสามารถมองเห็นปญหาตางๆที่เปนสาเหตุแหงทุกขไดตามความเปนจริง ไมลําเอียง
จากความชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึน จึงสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากท้ังจากปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกได และไมวาผลจะเปนอยางไร ผูปฏิบัติก็จะไมยินดีหรือยินรายในส่ิงนั้นซ่ึงเปนผลที่
ไดจากการปฏิบัติสติปฏฐานนั่นเอง 
           นอกจากนั้นจากการศึกษาผูวิจัยยังพบวามนุษยมีจริตและทิฏฐิท่ีแตกตางกัน อีกท้ังยังมีระดับ
แตกตางกันอีกดวย ซ่ึงท้ังจริตและทิฏฐิมีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดตัณหาและทิฏฐิประเภท
ตางๆ เม่ือไมไดตามตัณหาและทิฏฐิ มนุษยจะเกิดทุกขประเภทตางๆตามลักษณะของตัณหา
และทิฏฐิ เชน ผูมีตัณหาจริตอยางหยาบมักเปนผูติดกายรักกาย เม่ือเกิดความเส่ือมทีรางกายไม
เปนไปตามตัณหาจึงเกิดเปนทุกขกายจากสภาวธรรม สวนผูมีตัณหาจริตอยางละเอียดมักเปนผูติด
ในสุข เม่ือเกิดความเจ็บปวย เกิดทุกขเวทนาไมเปนไปตามตัณหา จึงเกิดเปนทุกขกายจากความ
เจ็บปวย สวนผูมีทิฏฐิจริตอยางหยาบมักเปนผูติดในจิต เม่ือใจเกิดความหดหูเศราหมองไมได
ตามทิฏฐิ จึงเกิดเปนทุกขใจ สวนผูมีทิฏฐิจริตอยางละเอียดมักเปนผูติดในธรรม อยากใหจิตพบแต
เร่ืองท่ีชอบใจ ดังนั้นเม่ือประสบกับเร่ืองท่ีไมชอบใจไมเปนไปตามทิฏฐิ จึงเกิดเปนทุกขท้ังกายและ
ใจ ในการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปไมไดคํานึงถึงวา บุคคลมีหลายประเภทแตกตางกันไปตาม
พื้นเพจริตและ ทิฏฐิ ดังนั้นจึงพบวาแนวทางเดียวกันอาจไดผลเร็วกับบุคคลบางประเภท แตอาจ
ไดผลชากับบุคคลบางประเภท หรือไมไดผลเลย พระพุทธเจาทรงจําแนกสติปฏฐานออกเปน ๔ 



๒๓๘ 
 
ประเภทตามจริตและทิฏฐิของแตละคน ทรงใหเลือกประเภทใดก็ไดจริตและทิฏฐิของผูปฏิบัติ 
เพื่อใหเร่ิมปฏิบัติไดงายและมีความกาวหนา ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อการบรรเทาทุกข ผู
ปฏิบัติสามารถเลือกประเภทใดก็ไดท่ีมีความเหมาะสมกับตนเอง ผลจะทําใหทําใหจิตสงบไดเร็ว 
และถาปฏิบัติไดตอเนื่องและมีความกาวหนาในการปฏิบัติ ทําใหบรรเทาทุกขไดเร็วข้ึน ในงานวิจัย
นี้ ผูวิจัยไดแบงแนวทางในการปฏิบัติสติปฏฐานเปน ๓ ระดับดังนี้ 
           ๑) ระดับพื้นฐาน ใชแนวทางอนุปสสนา  ในระดับโยนิโสมนสิการโดยการประยุกตหลักสติ
ปฏฐานมาใชแบบงาย ๆ คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็นในระดับเหตุและผล เพื่อใหเกิด
ความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริง แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดทุกขเวทนา ใหพิจารณาวาเกิดข้ึน
ท่ีกายหรือท่ีใจ ถาเกิดข้ึนท่ีกายและเปนทุกขจากสภาวทุกขจิตท่ีมุงจดจอท่ีกายก็ใหพิจารณากาย  ถา
เปนทุกขจากความเจ็บปวย จิตจะมุงจดจอกับความเจ็บปวยก็ใหพิจารณาเวทนา ถาเปนทุกขใจจิตจะ
มุงจดจออาการที่เกิดท่ีจิตก็ใหพิจารณาจิต และถาเปนทุกขท้ังกายและใจ จิตจะมุงจดจอเร่ืองท่ีจิตคิด
ก็ใหพิจารณาธรรม การพิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็นในระดับเหตุผลวาเปนเพียงสักแตวาทุกข
อยางหนึ่งเทานั้น พิจารณาในอาการท่ีเกิดข้ึนในทุกขนั้นๆ และจะพบวาทุกขท้ังหลายลวนมีลักษณะ
เดียวกัน คือ มีความไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา มีความเกิดและความดับ ซ่ึง
เปนลักษณะเองตามธรรมชาติ ใหพิจารณาอยูเนืองๆ โดยการฝกสติใหกําหนดรูอาการภายในกาย 
เวทนา จิต ธรรม (อยางใดอยางหนึ่ง) หม่ันตามดูอยูบอยๆ โดยมีอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ๑) ความ
เพียรเพื่อใหรูและเขาใจจนกระท่ังเห็นความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในส่ิงท่ีถูกรู อยางตอเนื่อง ๒) 
สัมปชัญญะ ๓) และสติควบคูกันไปเพื่อใหรูเทาทันในส่ิงท่ีเกิดข้ึนและดับไปของส่ิงท่ีถูกรู และ ๔) 
พึงกําจัดความรูสึกชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึนจากการตามดู ตามรู ตามเห็นนั้น   
               ๒) ระดับกลาง เร่ิมตนจากสมถสมาธิ โดยการพิจารณาในกาย เวทนา จิต ธรรม (อยางใด
อยางหนึ่ง) เพื่อใหจิตเกิดความสงบเปนสมาธิ มีความต้ังม่ัน เม่ือจิตสงบจะเขาสูการปฏิบัติแบบ
สมาธิเจือวิปสสนาหรืออนิมิตตสมาธิ ในข้ันตอนนี้มีความคลายคลึงกับข้ันพื้นฐาน แตข้ันตอนใน
การปฏิบัติจะมีความละเอียดข้ึน โดยผูปฏิบัติจะมีจิตท่ีสงบ เปนสมาธิและตั้งม่ันยิ่งข้ึน ผูปฏิบัติจะ
เห็นอาการเกิดและดับของส่ิงท่ีถูกรูไดชัดจนและถ่ียิ่งข้ึน และสามารถมองส่ิงท่ีถูกรูไดวาเปนเพียง
สักแตวาสภาวธรรมอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนและดับไป ท่ีมิใชเรา ตัวเรา หรือของเรา วิธีการ คือ จิตผูรูอัน
ประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ รูในส่ิงท่ีถูกรู มีสติพิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็นภายใน  
ภายนอก และท้ังภายในและภายนอก ใหมองวากาย เวทนา จิต ธรรม (อยางใดอยางหน่ึง) เปนเพียง
สภาวธรรมท่ีมีการเกิดและการดับ ไมใสความรูสึกชัง ไมชอบ หรือตองการผลักไสใหพนไป  
เพราะจะทําใหทุกขมากข้ึน ขณะเดียวกันทําใจใหเปนกลางเพราะทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวยอมดับ
ไป เพราะเราไดเห็นการเกิดและดับเกิดข้ึนในการปฏิบัติมาแลว เม่ือใจปลอดโปรงข้ึนทุกขกายหรือ



๒๓๙ 
 
ใจจะลดลง เปนการกําหนดรูทันส่ิงท่ีถูกรูท่ีปรากฏข้ึนในปจจุบัน ดวย อุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความ
เพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอยจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนจาการพิจารณาส่ิงท่ีถูกรู และ
เม่ือจิตสงบเปนสมาธิ จิตจะมีความต้ังม่ัน จะเห็นความจริง คือ การเกิดข้ึนและดับไปของส่ิงท่ีถูกรู
ไดไวข้ึน สติแนวแนกับการกําหนดส่ิงท่ีถูกรู จิตยอมเปนกุศล การเจริญสติจะชวยตัดไมใหอกุศล
เขามาปรุงแตงในอารมณนั้นๆ ปญญาท่ีเกิดข้ึนทําใหเห็นความทุกขนั้นเปนเพียงสภาวธรรมท่ี
เกิดข้ึน ไมใชทุกขของเรา มีแตจิตท่ีสงบ เบิกบาน ผลทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนท่ีกายหรือใจ หรือท้ังกาย
และใจจะคลายลง ในข้ันตอนนี้จิตจะต้ังม่ันและมีความละเอียดกวาข้ันตอนแรก กิเลสท้ังอยางหยาบ
และข้ันกลางจะถูกกําจัดใหหมดไปตามลําดับข้ันการปฏิบัติ ทุกขบางตัวสามารถบรรเทาไปได
รวดเร็วข้ึนและกลับมาไดชาลง ในข้ันนี้เปนการเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูการปฏิบัติวิปสสนา 
               ๓) ระดับสูง คือ วิปสสนาสมาธิ เปนความรูท่ีเรียกวาปญญา เปนความรูท่ีเปนสัจจะ เพื่อ
การหลุดพนจากทุกขทั้งหลาย  สืบเนื่องจากข้ันตอนสมาธิเจือวิปสสนา ความรูจะละเอียดข้ึน
ตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ ในข้ันนี้ผูปฏิบัติจะเห็นสัจจะความจริงของกฏแหงไตรลักษณ วาทุกส่ิง
ลวนมีลักษณะเดียวกัน คือไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา 
การเขาไปยึดในส่ิงท่ีไมเท่ียงยอมเกิดทุกข เพราะส่ิงเหลานี้ไมมีตัวตนท่ีแทจริง เม่ือเห็นสัจจธรรม
ความจริงดังนี้ โดยสติจะกําหนดรูในกาย เวทนา จิต ธรรม ในปจจุบันเปนไปเพื่อละสัตตสัญญา 
อัตตสัญญา ผูปฏิบัติจะพิจารณาเห็นวากาย เวทนา จิต ธรรม เปนเพียงสักแตวาสภาวธรรมอยางหน่ึง 
มิใชเปนของผูใด มีเพียงเพื่อใหกําหนดรู เพื่ออาศัยใหระลึกถึง เม่ือเห็นซ่ึงความจริงดังนี้เกิดเปน
วิชชา อวิชชายอมไมเกิด ตัณหาและทิฏฐิยอมดับไป ผูปฏิบัติจะละความยึดม่ันถือม่ันในขันธนี้ได 
ในข้ันตอนนี้ผูปฏิบัติจะสามารถละกิเลสข้ันละเอียดได และดับทุกขท้ังปวงไดในท่ีสุด 

ในการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ผูวิจัยใชตามแนวการปฏิบัติข้ัน
พื้นฐานเพื่อใหสามารถนําไปใชไดท่ัวไป ซ่ึงจะบรรเทาทุกขไดช่ัวคราวเทานั้น เพราะสามารถกําจัด
กิเลสไดเพียงบางสวนบางระดับ ดังนั้นทุกขจะกลับมาอีก แตถาปฏิบัติตอไปอยางตอเนื่องและ
จริงจังตามแนวทางในพระสูตร จะสามารถกําจัดท้ังกิเลสอยางหยาบ อยางกลาง และอยางละเอียด
ไปตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ ดังนั้นถาเร่ิมปฏิบัติจากข้ันพื้นฐานอยางถูกและมีความกาวหนา ผู
ปฏิบัติสามารถเล่ือนระดับเปนข้ันกลางและข้ันสูงไดตามแนวทางท่ีไดกลาวโดยละเอียดในบทท่ี ๓  
           จากแนวคิดการบูรณาการและเติมเต็มการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปโดยใชหลักธรรมสติ
ปฏฐาน เพื่อแกไขขอบกพรอง ปญหาหรือจุดดอย จะเห็นไดวา การนําแนวทางในสติปฏฐาน คือ 
อนุปสสนา การตามดู ตามรู เพื่อใหเห็นความจริงของทุกขท้ังหลายวามีความเกิด ความเส่ือม และ
ความดับ โดยมีเคร่ืองมือ คือ อุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอย
กําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึน ผลทําใหละยินรายท่ีเกิดข้ึนจากทุกขท่ีประสบไปได คือสามารถ



๒๔๐ 
 
บรรเทาทุกขท้ัง ๓ ประเภท คือ ทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ และเม่ือปฏิบัติแลว
สามารถแกสาเหตุแหงทุกขอันประกอบดวยอวิชชา ตัณหา และอุปาทานได อีกท้ังยังมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะกับพื้นเพจริตนิสัยของผูปฏิบัติ ดังนั้นแนวทางของสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณา
การและเติมเต็มในขอบกพรองหรือขอดอยของการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปได ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดนําประเด็นดังกลาวมาทําแบบสัมภาษณเชิงโครงสรางโดยการสัมภาษณชิงลึกกับผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเช่ียวชาญ โดยแบงออกเปน ๓ กลุม คือ ผูปฏิบัติ ผูสอนสติปฏฐาน และนักวิชาการจํานวน ๑๐ 
รูป/คน และนํามาบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน โดยสามารถแยกเปนหัวขอใน
การบูรณาการไดดังตอไปนี้ 
           ๔.๑  การบูรณาการสติปฏฐานเพ่ือแกสาเหตุแหงทุกข 
           ๔.๒ การบูรณาการสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกข 
                       ๔.๒.๑ การบูรณาการสติปฏฐานแตละประเภทเพ่ือนําไปบรรเทาทุกข 
                       ๔.๒.๒ การบูรณาการสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกขกาย 
                       ๔.๒.๓ การบูรณาการสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกขใจ 
                       ๔.๒.๔ การบูรณาการสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกขกายและใจ 
           ๔.๓ บทสรุป                    
 

๔.๑ การบูรณาการสติปฏฐานเพื่อแกสาเหตุแหงทุกข 
           ในมุมมองท่ัว ๆ ไปสาเหตุแหงทุกขเกิดจากท้ังปจจัยภายในและภายนอก   แนวทางในการ
บรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวๆไปจึงเปนการแกท่ีปลายเหตุ  เพื่อใหลืมทุกขไปช่ัวคราวแตทุกขจะ
กลับมาอีก  ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะหไมถึงรากเหงาท่ีแทจริงของปญหา  การแกไขปญหาจึงเหมือน
เกาไมถูกท่ี  จากการศึกษาทุกขในบทท่ี ๒ พบวาพระพุทธศาสนาวิเคราะหหาสาเหตุของทุกขไดถึง
รากเหงาของปญหา   คือ เกิดจากอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน  อวิชชา คือ ความไมรู หรือรูในส่ิงท่ี
ไมถูกตอง คือ ไมรูไมเขาใจสัจจะในกฏไตรลักษณวาสรรพส่ิงลวนมีความแปรปรวน  เนื่องจากโดย
ลักษณะนั้นมีความไมเท่ียง  สามารถเปล่ียนแปลงได  เม่ือเกิดอุปาทาน  เขาไปยึดในขันธตามตัณหา
ท่ีจรเขามา  อยากใหไมเปล่ียนแปลง  อยากใหเปนของเราตลอดไปก็ยอมเกิดทุกขข้ึน  สรุปแสดงดัง
ภาพไดดังนี้        
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ภาพ ๔.๑ แสดงสาเหตุแหงทุกขกอใหเกิดทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ 

           สติปฏฐานเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถแกสาเหตุแหงทุกขไดท่ีรากเหงาของ
ปญหาอันเกิดจากอวิชชา ตัณหา อุปาทานไดอยางชัดเจน ซ่ึงสามารถแกไขขอบกพรองของการ
บรรเทาทุกขดวยศาสตรท่ัวไป โดยใชหลัก การพิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็นท่ีตนตอของสาเหตุท่ี
ใกลตัวเราท่ีสุดก็ คือ ขันธนั่นเอง ขันธอันเปนท่ีมาของการยึดถือ ข้ึนช่ือวาการยึดถือของคนไมมี
อะไรมากไปกวาขันธ ขันธอันประกอบดวยรูปและนาม ดังนั้นขันธเปนตัวทําใหเกิดอุปาทานหรือ
ความยึดถือ  และในความยึดนั้นตัวท่ีสําคัญ คือ ความยึดม่ันวานี่ฉัน นี่คือตัวฉัน นี่คือของฉัน ฉัน
เปนนั่นเปนนี้  ดังนั้นเม่ือเกิดความอยากมี หรืออยากเปนตามกิเลสท่ีเกิดข้ึนท่ีขันธ ก็ตองหม่ันหาส่ิง
ตางๆมาบํารุงบําเรอขันธ เพื่อตอบสนองตามกิเลส เราจะรูสึกเปนสุขเม่ือไดตามความอยากท่ีเกิดข้ึน 
และรูสึกเปนทุกขเม่ือไมไดตามที่ตองการ ทําใหเดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกขผลัดเปล่ียนหมุนเวียนไป
เปนวัฏจักร ซ่ึงไมเปนผลดีในการดําเนินชีวิตใหเปนปรกติท้ังตอตนเองและคนรอบขาง ซ่ึงจากการ
สัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิถึงการบูรณาการสติปฏฐานเพื่อแกสาเหตุแหงทุกขนั้น สรุปผลของการ
สัมภาษณนําเสนอดังนี้    
               พระเทพวิสุทธิกวี ไดกลาวไววา “สามารถแกไขสาเหตุแหงทุกขไดแนนอน สติปฎฐาน
เปนดานการปฏิบัติธรรม ถานํามาปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเนื่อง ไมหางจากกายและจิต ถาผูปฏิบัติมี
ความเขมแข็งมีบารมีพอ ๗ วันก็บรรลุผล ๗ เดือนก็สําเร็จ ชาสุด ๗ ปความทุกขทางกายจะเบาลง
และความทุกขใจจะหมดไป สติปฏฐานเปนตัวสงบระงับของกาย เวทนา จิต และธรรม เม่ือเกิดทุกข
ใหรูเทาทันทุกข ไมยึดม่ันถือม่ัน ศึกษาสาเหตุของทุกข เชน ตัณหาเปนสาเหตุใหเกิดทุกข หาทาง
กําจัดสาเหตุแหงทุกข เม่ือกําจัดไดแลวทุกขจะหายไป ตองแกสาเหตุแหงทุกข พระพุทธเจาไมทรง
สอนใหเรากําจัดทุกข สอนใหรูทุกขแตใหกําจัดสาเหตุแหงทุกข” 

ทุกขทางกาย ทุกขทางใจ ทุกขท้ังกายและใจ

อุปาทานในขันธ ๕

อวิชชา

ตัณหา
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               พระราชสิทธิมุนี ไดกลาวไววา “สามารถแกสาเหตุแหงทุกขได พระพุทธเจาทรงสอน
เร่ืองสติปฏฐานเชนในเร่ืองกายานุปสสนาสติปฏฐาน เพื่อแกความเขาใจผิดของมนุษย ท่ีเรียกวา
วิปลาสอันเกิดจาก อวิชชา ตัณหา ทําใหเกิดความยึดม่ันในขันธ ๕ วิปลาสนั้นประกอบดวย   

๑) สุภวิปลาส คือ จิตสําคัญผิดเห็นวารูปนี้วาสวยงาม พระพุทธเจาทรงสอนใหพิจารณา กา
ยานุปสสนาสติปฏฐาน เชน ในนวสีวถิกาบรรพ เพื่อใหเห็นความจริงของกายวากายนี้มีความนา
เกลียดไมนาใคร นายินดี    

๒) สุขวิปลาส คือ จิตสําคัญผิดเห็นเวทนานี้วาเปนสุข การกําหนดเวทนานุปสสนา เพื่อเห็น
วาแทจริง เวทนานั้นมีท้ังสุข ทุกข และอทุกขมสุขเวทนา ไมใชมีแคสุขอยางเดียว 

๓) นิจจวิปลาส คือ จิตสําคัญผิดห็นวิญญาณน้ีวาเท่ียง การกําหนดจิตตานุปสสนาเพราะจิต
มีเกิดและดับ มีความไมเท่ียง เม่ือเห็นความเกิดดับของจิต ตามความเปนจริง ทายสุดท่ีเคยวารูปขันธ
นี้เท่ียงก็จะเห็นวารูปขันธนี้ไมเท่ียง 

๔) อัตตวิปลาส คือ จิตสําคัญผิดมองเห็น รูปนามในขันธ ๕ นี้วาเปนอัตตาตัวตน บังคับได  
การเจริญธัมมานุปสสนาสติปฎฐาน โดยพิจารณาในองคธรรมของขันธ ๕ จะทําใหเห็นวาตัวตนนี้
ไมมี เห็นคนเปนเพียงรูปกับนาม ไมใชตัวตน ไมสามารถบังคับได 
           เม่ือเจริญสติปฏฐานจะแกวิปลาส หรือความเห็นผิดท้ังหมดนี้ อันเกิดจากอวิชชาและสามารถ
ละตัณหาไดหมด เกิดวิชชา เม่ือนั้นก็ละความยึดม่ันถือม่ันในขันธ ๕  ลงได”       
              พระราชวิสุทธิญาณ กลาวไววา “สติปฏฐานเปนหลักธรรม ผูปฏิบัติจะถึงซ่ึงความบริสุทธ
สามารถละซ่ึงกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา ตัณหา และอุปาทานได โดยในการปฏิบัติตองเร่ิมจาก
หาท่ีสงบ มีสติเฉพาะหนาโดยเร่ิมพิจารณท่ีกาย เวทนา จิต หรือธรรมก็ไดซ่ึงเปนอุบายเพื่อใหผู
ปฏิบัติสามารถเร่ิมปฏิบัติไดโดยงาย โดยมีจิตท่ีเรียกวาผูรูตามดูในส่ิงทีถูกรู คือ กาย เวทนา จิต  
หรือธรรม โดยมีเคร่ืองมือ ๓ ชนิด คือ อาตาปซ่ึงตองเปนความเพียรอยางมาก สัมปชาโนรูตัวท่ัว
พรอม เปนการรูดวยปญญาท่ีเปนสัมมาทิฏฐิ และตามรูอยูเนืองๆ มีสติท่ีเปนสัมมาสติท่ีพรอมจะ
พัฒนาไปในข้ันสูงสุดเพื่อการตรัสรู สติตองกําหนดรูโดยตลอด ไมเผลอ ไมพลาด จิตตองมี
เคร่ืองมือท้ัง ๓ ชนิดนี้ และตองกําจัดทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตรวมถึงนิมิต ปฏิบัติไดดังนี้จิตจะสงบ  
บริสุทธ รวมเปนหนึ่ง เกิดปญญานอมเขามาพิจารณาเห็นตามความเปนจริงของกาย  เม่ือเปนดังนี้จะ
ละกิเลสที่เปนสาเหตุแหงทุกขได”         
               พระครูเกษมธรรมทัต ไดกลาวไววา “สามารถแกสาเหตุแหงทุกขได สาเหตุแหงทุกขเกิด
จากกิเลส การเจริญสติปฏฐาน ทําใหจิตสงบเปนสมาธิ กายสงบ ใจสงบ ความทุกขทางกายทางใจ
จะผอนคลายลง เขาถึงความสงบรูจักวางใจท่ีถูกตองเปนกลาง การระลึกรูดวยใจเปนกลาง ทําให
จิตใจสงบ กายผอนคลาย สาเหตุแหงทุกขกายทุกขใจก็จะผอนคลายไปดวย ทางกายเก่ียวของกับ
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กิเลส ปุถุชนมีกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ฟุงซาน การมีกิเลสจะทุกขใจ ทุกขใจสงไปสูรางกาย  
ปวดหัว สมองเครียด ระบบการทํางานบกพรอง อวัยวะตางๆถูกกระทบทําใหไมสบาย เปนทุกข
ปวยเจ็บไมสบายทางรางกาย ถาบุคคลสามารถลดกิเลสในใจลงได จะบรรเทาสาเหตุแหงความทุกข
ลงได ใจจะผอนคลาย การรู ละ แมยังไมถึงท่ีสุด แตก็จะเบาบางลง คล่ีคลาย ปจจัยเบาสมองคลาย  
การปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อความหลุดพนจากกิเลสนี้ ตองเขาถึงจิตท่ีมีสติสัมปชัญญะ เขาถึงสมาธิ
และ ปญญา"            
               รศ.ดร. จํานง  คันธิก ไดกลาวไววา “สามารถนํามาแกปญหาสาเหตุแหงทุกขได ตัวอยาง 
สาเหตุแหงทุกข คือ ตัณหา ความอยาก เม่ือมีกายานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาลมหายใจเขาออก 
ความทุกขจะหยุดไปโดยปริยาย หรือใชเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ในปฏิจจสมุปบาท เวทนาเปน
ปจจัยใหเกิดตัณหา ตัณหาเปนปจจัยใหกิดอุปาทาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การกําหนดรู
เวทนา  ไมใหเกิดการเสวยอารมณตามที่เคยชิน กําหนดตามความเปนจริง เวทนาจะหยุดไมใหปรุง
ตอใหเกิดตัณหาตอไป จิตก็เชนเดียวกัน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน กําหนดจิต ๑๖ เชน สราคจิต  ... 
จิตมีราคะ จิตไมมีราคะ จิตฟุงซาน จิตไมฟุงซาน เปนตน เม่ือรูทัน (ปชานาติ) จิตท่ีไมดีจะไดไมเกิด  
หรือเม่ือเกิดแลวก็ไมคิดเสียหายตอ ในดานธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ จิตตานุปสสนาแตมาเพ่ิม
เอาตัวธรรม (อารมณ) เชน นิวรณ ใหรูวากามฉันทมีในตนหรือไม มันเกิดอยางไร จะละอยางไร ท่ี
ละไปแลว ทําอยาใหเกิดข้ึนอีกอยางไร ดังนั้นถาเอาสติปฏฐานมาปฏิบัติถูกทางแลว เหตุแหงทุกข
จะดับไป  แกไดดั่งวามานี้”   
           กลาวโดยรวมไดวาผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดมีความเห็นดวยวา สติปฏฐานสามารถนํามาเปน
วิธีการแกสาเหตุแหงทุกขได สติปฏฐานเปนหลักธรรมเพื่อใหผูปฏิบัติเขาถึงซ่ึงความบริสุทธ์ิ 
สามารถละซ่ึงกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา ตัณหา และอุปาทานได โดยสติท่ีตามรูระลึกในกาย 
เวทนา จิต ธรรม ทําใหรูเทาทันในปจจุบัน รูแจงตามความเปนจริง จิตเปนตัวรูในรูปและนามหรือ
ในขันธ เพื่อแกความเขาใจผิดในวิปลาสท้ัง ๔ คือ สุภวิปลาส สุขวิปลาส นิจจวิปลาส อัตตวิปลาส 
จิตจะเห็นความจริงในกายและใจวาลวนไมเท่ียง เปนทุกข และอนัตตา ดังนี้จะเกิดความเบ่ือหนาย
ในขันธ เกิดวิชชา กิเลสตัณหาดับไปละความยึดม่ันถือม่ันในขันธได อยางไรก็ตามตองมีการปฏิบัติ
อยางจริงจังและตอเนื่องจึงจะบังเกิดผล   
           ดังนั้นเม่ือนําสติปฏฐานมาบูรณาการเพ่ือแกสาเหตุแหงทุกขมีแนวทาง คือ ในเบ้ืองตนควร
ทําความเขาใจกอนวาขันธ ๕ คือ อะไร ขันธ ๕ คือ รูปและนามประกอบกัน เม่ือนํามาแจกแจง
รายละเอียดไดดังนี้   

๑) รูป เกิดข้ึนตามขบวนการของธาตุ ๔ เปนไปตามธรรมชาติของรูป   
๒) เวทนา เกิดข้ึนตามความรูสึก เปนไปตามธรรมชาติของเวทนา 
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๓) สัญญา เกิดข้ึนตามความจําไดหมายรู เปนไปตามธรรมชาติของสัญญา  
๔) สังขาร เกิดข้ึนตามความปรุงแตง เปนไปตามธรรมชาติของสังขาร 
๕) วิญญาณ เกิดข้ึนตามความรูหรือการรับรูเร่ืองราวท่ีเกิดจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร  

เปนไปตามธรรมชาติของวิญญาณ 
            อุปาทาน คือ ความยึดม่ันถือม่ันในขันธ หรือในสังขารหรือรางกายของเรานั่นเอง คิดวาตัว
เรา เปนเรา เปนของเรา ไมมีการเปล่ียนแปลง ดังนั้นในการแกไขสาเหตุทุกขจากการยึดม่ันในขันธ  
จึงใหมาอนุปสสนา พิจารณาที่กายของเรา การทําความรูจักกับรางกายเราวาจริง ๆ ในรางกายใน
ประกอบดวยส่ิงใดบาง เม่ือมาพิจารณากาย เร่ิมท่ีลมหายใจ กายจะมีชีวิตอยูไดตองมีลมหายใจเขา
ออกอยูเปนประจํา ลมหายใจเขาและออก เดี๋ยวยาวเดี๋ยวส้ัน เดี๋ยวแรงเด๋ียวคอย ฯลฯ เม่ือตามดูจะ
พบวาลมหายใจนี้ก็ไมเท่ียง มีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ถาหมดลมรางกายยอมดับส้ินไป แตเม่ือ
ยังมีลม เราก็ยังตองดําเนินอิริยาบถตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ยืน เดิน นั่ง นอน ท้ังอิริยาบถใหญ
และยอยเปนตน และในการดําเนินอิริยาบถไปเราจะพบวา บางคร้ังถาเราหยุดอยูนิ่งไมขยับตัวเปน
เวลานาน ๆ จะเกิดความปวดเม่ือยรางกาย หรือถาเคล่ือนไหวผิดจังหวะจะเกิดความเคล็ดขัดยอกได 
ขณะเดียวกันเราก็ตองคอยระมัดระวังรางกายเราไมใหมีอุบัติเหตุเกิดความบาดเจ็บ เห็นดังนี้เราจะ
พบรางกายน้ี คือ ตัวทุกข และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดภายในรางกายออกเปนสวน ๆ จะพบวา 
ประกอบดวยอาการ ๓๒  ซ่ึงเปนท่ีรวมของส่ิงปฏิกูลซ่ึงลวนเปนของนารังเกียจ ไมนาดูนาชม เม่ือ
พิจารณาลึกเขาไปอีกจะพบวาอาการท้ัง ๓๒ นี้ คือ การรวมตัวกันของธาตุท้ัง ๔ คือ ธาตุดิน น้ํา ลม  
ไฟ ซ่ึงมีลักษณะไมเท่ียง มีความแปรปรวนไดตลอดเวลา เม่ือธาตุท่ีรวมตัวกันแตกสลายลง รางกาย
จะเนาเปอยผุพังไปเปนกระดูก และกลายเปนผงธุลีลงในท่ีสุด เห็นดังนี้จะพบความจริงวากายนี้ไม
เท่ียง เปนทุกข และมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จึงไมมีส่ิงใดท่ีเปนของเราอยางแทจริงเลย เกิด
ประจักษความจริงวากายนี้ไมใชเรา ไมเปนเรา ไมใชของเรา โดยธรรมชาติจะเปนเพียงแคอวัยวะท่ี
ประกอบดัวยธาตุท้ัง ๔ ประกอบกันข้ึนเปนรางกาย ท่ีมีความสกปรก นารังเกียจ ไมสวยไมงาม ใจ
จะเกิดความเปนกลาง ทําใหคลายความชอบและไมชอบในรางกายลงได    

ในการปฏิบัติโดยอนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของสติปฏฐาน คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู 
ตามเห็นอยางตอเนื่องเพ่ือใหเห็นความจริงโดยกระบวนการในการพิจารณาประกอบดวยความเพียร
อยางจริงจัง พิจารณาจนกระท่ังเห็นและเขาใจจริง ๆ จนกระท่ังเกิดสัมปชัญญะ เกิดความรูความ
เขาใจท่ีชัดเจน แตสัมปชัญญะนั้นจะดําเนินไดอยางสม่ําเสมอครบถวน ตองมีสติประกอบใหรูวา
ตอนน้ีเรากําลังทําอะไร กําลังคิดอะไรอยู และในกระบวนการนี้ถามีความรูสึกชอบและไมชอบ
เกิดข้ึนในระหวางการพิจารณา ตองเอาสติเขามาเพื่อจับความรูสึกนี้วาไดเกิดข้ึน เม่ือเกิดสติข้ึน
ความรูสึกชอบและไมชอบจะหายไป การกําจัดความรูสึกชอบไมชอบ คือ การกําจัดเวทนา ดังนั้น



๒๔๕ 
 
เม่ือไมมีเวทนาจึงไมมีปจจัยทําใหเกิดตัณหา จิตจะมีความเปนกลาง และในความเปนกลางนี้จะเห็น
ความจริงของกายวาประกอบดวยส่ิงปฏิกูล ไมนารักนาใคร เห็นจริงดังนี้ ผูปฏิบัติจะคลายอุปทาน
ความยึดม่ันในขันธลงได ความจริงหรือสัจจะท่ีพบนี้ คือ วิชชา เม่ือเกิดวิชชา อวิชชายอมไมเกิด  
และเม่ือคลายอุปาทานความยึดม่ันในขันธลง ตัณหายอมไมมีท่ีจะยึด ดวยเหตุฉะนี้ผูปฏิบัติจึงแก
สาเหตุแหงทุกขอันประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และอุปาทานได 

ในการเลือกประเภทสติปฏฐานโดยเร่ิมพิจารณาท่ีกาย(กายคตาสติ) เพราะสามารถพิจารณา
เห็นไดงายเชนลมหายใจ หรืออิริยาบถในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหเห็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีกายไดงาย อยางไรก็ตามประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอยูในกระบวนการเดียวกันท้ังเวทนา จิต 
และธรรม  ซ่ึงผูปฏิบัติมิไดจดจอตามดู ตามรู ตามเห็นในตอนแรก จะปรากฏใหเห็นไดเม่ือการ
ปฏิบัติมีความกาวหนา เพราะท้ัง ๔ ประเภท คือ กาย เวทนา จิต ธรรม มีลักษณะเดียวกัน อยูใน
กระบวนการเดียวกัน มีความตอเนื่องกัน และประกอบกันอยู แตมีความเกิดดับอยางรวดเร็วใน
ช่ัวขณะจิต ผูท่ีเร่ิมปฏิบัติจึงสังเกตุเห็นท้ังกระบวนการไดยาก  เฉกเชนเม่ือวงลอท่ีหมุนไปอยาง
รวดเร็วจนทําใหเราจะเห็นวาลอท่ีหมุนอยูเปนสวนเดียวกันท้ังหมด แตเม่ือลอหยุดหมุนเราจะพบวา
วงลอประกอบดวยแกนทั้ง ๔ ประกอบกันอยูเปนวงลอ มิใชเปนวงลอดังภาพที่เห็นในตอนหมุน 
ดังนั้นผูท่ีจะเห็นไดอยางตอเนื่องท้ัง ๔ ประเภทจึงตองเปนผูท่ีปฏิบัติอยางตอเนื่องจึงจะเห็นไดอยาง
ตอเนื่อง และในการเห็นจะเปนไปตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ จะเห็นไดมากก็ตองปฏิบัติใหมาก
และมีอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ี
เกิดข้ึน ดังนั้นในการปฏิบัติเร่ิมตนควรเลือกพิจารณาส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหเห็นความจริงไดอยางชัดเจนกื
กอน และเม่ือเห็นความจริงในส่ิงท่ีถูกเห็นแลว จะเห็นความจริงในส่ิงอ่ืนๆตอเนื่องกันไป และเม่ือ
ความเห็นนั้นละเอียดข้ึนๆ ก็จะเห็นท้ังกาย เวทนา จิต ธรรม ปรากฏข้ึนเองเพราะตางก็อยูใน
กระบวนการเดียวกัน และลําดับของการเห็นจะสามารถเห็นไดถ่ีตอเนื่องติดตอกันไปไดเปนไปตาม
ข้ันของการปฏิบัติ              
           ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรรณราย รัตนไพฑูรย๑ ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาวิธีปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ โดยไดศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดก  าณสิทฺธิ) พบวา การสรางสติใหรูเทาทันตอเวทนา คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขม
สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง สรางความรูเทาทันภายในตัวและนอกตัว เชน การมีสติกําหนดรูเทา

                                                        
๑พรรณนาราย  รัตนไพฑูรย, “การศึกษาวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 

๔ : ศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  าณสิทฺธิ)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). ๒๕๔๔, หนา ๒๐.   



๒๔๖ 
 
ทันเวทนาตามความเปนจริง อันจะเปนไปเพื่อกําจัดอนุสัย ๓ ประการ กลาว คือ เม่ือเกิดสุขเวทนาก็
รูเทาทันกําจัดกิเลสท่ีแฝงตัวนอนเนื่องอยูในสันดาน คือ ความกําหนัด (ราคานุสัย) เม่ือเกิด
ทุกขเวทนา ก็รูเทาทันกําจัดกิเลสท่ีแฝงตัวนอนเนื่องอยูในสันดาน คือ ความขัดเคือง (ปฏิฆานุสัย) 
เม่ือเกิดอทุกขมสุขเวทนา ก็รูเทาทันกําจัดกิเลสท่ีแฝงตัวนอนเนื่องอยูในสันดาน คือ ความไมรู 
(อวิชชาอนุสัย)  ดังนั้นผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ซ่ึงเปนทางเอก จะบรรลุ
นิพพานสภาวะท่ีหมดส้ินซ่ึงกิเลสตัณหา  ซ่ึงเปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา    
            แนวทางดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของพระสุขุมาลชาติ ทองแสง๒ ไดศึกษาเร่ืองความ
เช่ือ ความเขาใจ พฤติกรรม และความเครียดของผูเขารับการฝกอบรมวิปสสนากรรมฐาน แบบ    
สติปฏฐาน ๔ ท่ีวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี พบวาหลังจากผูปฏิบัติไดฝกวิปสสนากัมมัฏฐานแลว
สามารถปรับเปล่ียน พฤติกรรมของตนไปในทางท่ีดีข้ึน สรุปผลการศึกษาโดยนําเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับผูวิจัยสรุปไดวา ผูปฏิบัติสติปฏฐานสามารถรูอารมณของตนและควบคุมตัวเองได ทําใหละกิเลส
ไดตามระดับข้ันการปฏิบัติ จิตมีความสุขสงบ เกิดปญญาหรือวิชชาเห็นจริงซ่ึงกฏไตรลักษณ ซ่ึง
นําไปสูการละอุปาทานขันธ ๕ ในท่ีสุด 
            ดังท่ีทานอาจารยโกเอ็นกาแสดงทรรศนะไววา “เม่ือกิเลสเกิดข้ึนในใจ ก็เพียงแตเฝาดูมัน 
เผชิญหนากับมัน ทันทีท่ีเราสังเกตุดูกิเลสในใจ กิเลสนั้นจะคอย ๆ ออนกําลังลงและสลายไปเอง”๓ 
            ดังท่ีพระญาณสิทธาจารย (สิม  พุทธาจาโร) สอนในเร่ืองการที่สติพิจารณากิเลสท่ีเกิดข้ึนใน
จิตวาเปนส่ิงไมเท่ียง ไมใชของเรา จนเกิดเปนปญญาญาณ ผลทําใหจิตมีความสงบสบาย   

รูปนามนี้ใหเห็นวาไมเท่ียงและใหเห็นวาเปนทุกขดวย ท่ีเรามายึดมาถือวาตัวเราของ
เราอยูก็เพราะความไมรู จงรูเห็นวาอันรางกายสังขาร จิตใจนี้ยังมีกิเลส ความโกรธ  
โลภ หลง อยู ไมใชตัวเรา ไมใชของเรา เปนความหลง ความไมรูในใจของตัวเอง  
นํามาปรุงแตง ส่ิงท่ีไมเท่ียงก็จะเอาใหเท่ียง ส่ิงท่ีเปนทุกขก็จะใหเปนสุข มันเปนไป
ไมได จึงใหนึกเอาจนใจสงบ ต้ังม่ัน เท่ียงตรง คงท่ีลงไป จนมีสติ มีสมาธิ จนเกิด

                                                        
๒พระสุขุมาลชาติ  ทองแสง, “ความเช่ือ ความเขาใจ พฤติกรรม และความเครียดของผูเขา

รับการฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานแบบสติปฏฐาน๔ ท่ีวัดอัมพวัน  จังหวัดสิงหบุรี”,  วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก),  ๒๕๕๐, หนา ๑๐๖. 

๓ทานอาจารยโกเอ็นกา, ศิลปะแหงการดําเนินชีวิตและตายแลวไปไหน, พิมพคร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิมพดี, ๒๕๕๒), หนา ๔. 



๒๔๗ 
 

ปญญาญาณ รูแจงในกาย ในจิตของตัวเอง จิตใจของเราจะมีความสุขสบาย ไม
เดือดรอน วุนวายประการใด๔    

            ดังนั้นการปฏิบัติสติปฏฐานคือการฝกจิตโดยใหสติแนบแนนอยูกับอารมณ ประกอบดวย 
กาย เวทนา จิต ธรรม ซ่ึงในการปฏิบัติตองประกอบดวยความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และมีใจท่ี
เปนกลาง เพื่อใหเห็นความเปนจริงวาภายในขันธวามีความไมเท่ียง แปรปรวน เปนทุกขไมควรที่จะ
ยึดม่ันวาเปนของเรา เห็นดังนี้เกิดวิชชา กิเลสตัณหายอมไมเกิด ละอุปาทานในขันธไดในท่ีสุด 
           ฉะนั้นสามารถสรุปภาพแสดงลําดับการปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือแกสาเหตุแหงทุกขไดดังนี้ 

อนุปสสนา ตาม
พิจารณาในกาย

ตามดู ตามรูดวยความเพียร  
สัมปชัญญะ  มีสติ ความคอย

กําจัดความยินดียินราย

พิจารณากายมีลมหายใจเขา
ออกมีความไมเท่ียง และเมื่อ
ไมมีลม  ชีวิตยอมดับไป

พิจารณาการเคลือนไหว
อิริยาบถท้ังใหญยอย  ใน
การดําเนินชีวิต  ตองคอย
ระมัดระวังไมใหเกิด

อันตราย  กายเปนกองทุกข

เห็นอาการ ๓๒ ในกาย  
ตามความเปนจริงวา
ประกอบดวยธาตุท้ัง ๔
ลวนมีแตสิ่งนารังเกียจ  

ไมนาดู นาชม

เห็นความเสื่อมอาการ
๓๒ ท่ีประกอบดวยธาตุ
๔ ที่แปรปรวน และ

แยกสลายไปเปนผงธุลี

เห็นวากายน้ีไมใชเรา   
ไมใชตัวเรา  ไมใชของเรา
จิตสงบ วางใจเปนกลาง  

ไมยินดียินราย

เห็นสัจจะความ
จริงของกาย  
อวิชชาดับไป

ละตัณหา  ละอุปทาน
ความยึดม่ันในขันธ

ทุกข
กาย

ทุกขใจ
ทุกขกาย
และใจ

อุปาทานในขันธ ๕

อวิชชา

ตัณหา

สติปฏ
ฐาน

เวทนา

จิต

ธรรม

กาย

ภาพ ๔,๒ แสดงผลการปฏบัิติสตปิฏฐานเพื่อแกสาเหตุแหงทุกข 
 

๔.๒ การบูรณาการสติปฏฐานเพื่อบรรเทาทุกข 
การปฏิบัติสติปฏฐานสามารถขจัดทุกขเวทนาอันประกอบดวยทุกขกายและทุกขใจอันเกิด

จากขันธได ดังปรากฏในสติปฏฐานสังยุต ท่ีพระพุทธเจาตรัสแกพระอานนทเร่ืองการเจริญสติปฏ

                                                        
๔พระญาณสิทธาจารย (สิม พุทธาจาโร) , หลวงปูสอนวา ... , พิมพคร้ังท่ี ๗, (เชียงใหม : 

ดาวคอมพิวกราฟก, ๒๕๓๖), หนา ๙. 
 



๒๔๘ 
 
ฐานเพื่อละทุกขแวทนา ในคิลานสูตร๕ เร่ืองวาดวยมีตนเปนเกาะวา ขณะพระพุทธเจาจําพรรษาอยู
นั้น เกิดเวทนาอยางหนักใกลจะมรณะ ทรงเจริญสติปฏฐานเพ่ือขับไลอาพาธ ทําใหหายประชวร
และทรงดํารงสังขารอยูตอไปได จึงเทศนาแกพระอานนทวาใหมีธรรม(สติปฏฐาน)เปนท่ีพึ่งเหมือน
ท่ีทรงมี ซ่ึงการเจริญธรรมจะแกทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนท้ังกายและใจได ในอรรถกถาไดอธิบายความ
เพิ่มเติมวา ในการฝกสมาธิในระดับขณิกสมาบัติสามารถขมเวทนาไดช่ัวคราว แตในมหาวิปสสนา
จะสามารถรักษาความเจ็บปวยไดนานข้ึน แมออกจากสมาบัติแลว เวทนาจะไมเกิดข้ึนอีกนาน   
แสดงวาสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขเวทนา หรือความเจ็บปวยไดในบางคร้ังบางเร่ือง ดังนี้ใน
การปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือใหพนจากทุกขเวทนาได   

ดังนั้นผูท่ีเกิดทุกขเม่ือพิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็นในรูปและนาม โดยมีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ท่ีใจเปนกลาง เชน ไมไปชอบหรือชอบตอส่ิงท่ีปรากฏข้ึน ดังนี้จะสามารถ
บรรเทาทุกขไดในเบ้ืองตน แตถาตองการที่จะแกทุกขอยางจริงจัง จําเปนตองปฏิบัติตามแนวสติปฏ
ฐานไปตามข้ันตอน ซ่ึงผลการปฏิบัติยอมเปนไปตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ และไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติในระดับใด หัวใจสําคัญในการกระบวนการ คือ อุปการธรรมทั้ง ๔ ประกอบดวย ตองมี
ความเพียร ตองมีสัมปชัญญะ ตองมีสติท่ีเปนกลาง ไมมีความรูสึกชอบและไมชอบในการปฏิบัติ 

ในงานวิจัยนี้จะเนนการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ในระดับพื้นฐาน  
เพื่อใชแกบุคคลท่ัวๆไปในชีวิตประจําวัน แตถามีการปฏิบัติอยางตอเนื่องตามหลักสติปฏฐาน การ
ปฏิบัติสามารถเล่ือนข้ันเปนระดับสมถสมาธิและวิปสสนาสมาธิได 
             ๔.๒.๑ การบูรณาการสติปฏฐานแตละประเภทเพื่อนําไปบรรเทาทุกข 
             แนวทางในการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปมีหลายแนวทางใหเลือก แตเม่ือนําไปปฏิบัติ
พบวาใชไดผลกับบางคน และไมไดผลกับบางคน ซ่ึงเกิดจากมนุษยมีจริตและความเห็นท่ีแตกตาง
กัน รวมถึงระดับตางกันดวย ดังนั้นถาเลือกแนวทางไมเหมาะสมกับจริตนิสัย ทําใหการบรรเทา
ไดผลชาหรือไมไดผล พระพุทธเจาทรงแบงสติปฏฐานเปน ๔ ประเภท คือ กาย เวทนา จิต ธรรม   
เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมแกตนได โดยพิจารณาจากลักษณะหรือจริต 
ความเห็น ระดับการเจริญกรรมฐานและตามวิปลาสของผูปฏิบัติเองวาเปนประเภทใด การเลือก
ประเภทท่ีถูกตองนอกจากจะชวยอบรมจริตหรือเปนเคร่ืองแกจริตแลว ยังทําใหผูเร่ิมปฏิบัติไดอยาง
รวดเร็วและมีความกาวหนาข้ึน ดังนั้นแนวทางการเลือกประเภทสติปฏฐานตามลักษณะจริตแความ
เห็นจะชวยเติมเต็มความพรองในการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป และไมวาผูปฏิบัติเลือกปฏิบัติ
แบบใดในสติปฏฐานก็ตาม สุดทายจะบรรลุเปาหมายเดียวกัน คือ สามารถบรรเทาทุกขในเบ้ืองตน 

                                                        
๕สํ.ม. ๑๙/๗๐๙/๑๙๔. 



๒๔๙ 
 
และดับทุกขในเบ้ืองปลาย ซ่ึงจากการสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิถึงแนวทางการเลือกประเภท     
สติปฏฐานเพ่ือนําไปบรรเทาทุกข  สรุปผลของการสัมภาษณนําเสนอไดดังนี้    

พระเทพวิสุทธิกวี ไดกลาวไววา “ดูทุกขอยูท่ีไหนก็ไปท่ีนั้น แลวคอยไปเร่ิมตอท่ีอ่ืนตอไป 
ไมยึดม่ันถือม่ัน”   

พระราชวิสุทธิญาณไดกลาวไววา “สามารถนําไปบรรเทาทุกขได เพราะการเลือกพิจารณา
ประเภทใดประเภทหน่ึงเชนในกาย เวทนา จิต หรือธรรม เปนเพียงอุบาย ใหผูปฏิบัติเร่ิมตนไดงาย  
แตเม่ือปฏิบัติดวยเคร่ืองมือท้ัง ๓ คือ อาตาป สัมปชาโน สติมา และความคอยกําจัดความยินดียินราย
ท่ีเกิดข้ึนได จิตมีการพัฒนาข้ึน สุดทายยอมเห็นไดท้ังกาย เวทนา จิต และธรรม ซ่ึงท้ัง ๔ ประเภทมี
ความเนื่องกันไป” 

พระราชสิทธิมุนี ไดกลาวไววา “ทุกประเภท สามารถบรรเทาทุกขไดหมด แตในการเลือก
ปฏิบัติควรเลือกในประเภทท่ีตนเองสามารถปฏิบัติไดงายประเภทไหนก็ได เลือกมา ๑ ประเภท 
เพราะสุดทายจะเห็นตอเนื่องกันไปหมด และบรรลุเปาหมายเดียวกัน” 
                คุณมาลี  ปาละวงศ ไดกลาวไววา  โดยธรรมดาสติปฏฐานนี้ถือเปน ๒ คูคือ 

            ๑) คนท่ีถนัดดูกาย คือ พวกท่ีเคยทําสมถกรรมฐานมากๆ หรือพวกตัณหาจริต ก็จะดูกายคู
กับเวทนา ซ่ึงคนกลุมนี้ก็จะไปเนนดูกาย ดูการเปล่ียนแปลง ดูความสุข ความทุกขหรือเฉยๆของกาย  
คนกลุมนี้ก็จะไปเห็นอนิจจังกับทุกขังไดดีมาก ก็จะบรรเทาทุกขท่ีกายไดในลําดับหนึ่ง 
             ๒) คือคนท่ีเปนทิฏฐิจริต คนกลุมนี้จะเปนคนท่ีเจาความคิดความเห็น ใชความคิดมากๆใน
แตละวันไมสามารถทําสมาธิใหไดงายๆ ก็จะใชจิตตานุปสสนาสติปฏฐานควบกับธรรมานุปสสนา
สติปฏฐาน คือ ดูลงท่ีจิตตรงๆโดยใชเจตสิก คนกลุมนี้จะเห็นอนัตตาไดงายวามันบังคับกายนี้ใจนี้
ไมไดหรอก ฉะนั้นโดยธรรมชาติเม่ือกายนี้ปวยใจจะทุกขไปดวย ดังนั้นเม่ือเราเจริญสติปฏฐานได
ถูกตอง ความทุกขหรือความสุข กุศลหรืออกุศลตางเกิดข้ึนท่ีใจนี้ท้ังส้ิน 
                คุณศรันย  ไมตรีเวช (ดังตฤน) ไดกลาวไววา “ทุกขเปนของติดตัว เม่ือรูท่ีต้ังของทุกข 
ยอมเห็นทางบรรเทาทุกข แตสติปฏฐานเปนของใหญ ไมใชเร่ืองต้ืนเขิน พระพุทธเจาประทาน
แนวทางไวดวยการเกร่ินวา แนวทางนี้เปนไปเพ่ือพนทุกขโศกถาวร เพื่อบรรลุมรรคผลท่ีถูกตอง 
หากศึกษาเพียงผิวๆ ก็จะไดผลแคผิวๆ ตอเม่ือเห็นภาพรวมวา สติปฏฐานคือการเปล่ียน “โหมดไม
รู” มาสู “โหมดรู” เปนปกติ คือ รูวากายใจตามท่ีกําลังปรากฏนี้ ไมเท่ียง โดยอาศัยลมหายใจเปน
หลักสังเกตเบ้ืองตน เม่ือรูจุดสังเกตความไมเท่ียงท่ีปรากฏเปนลมหายใจเขาออกดีแลว ก็จะลามมารู
เนื้อรูตัวท่ีเปนอิริยาบถใหญ รูการขยับเคล่ือนไหวท่ีเปนอิริยาบถยอย จากนั้นก็มีสมาธิพอจะเห็นเขา
ไปถึงรายละเอียดภายในของรางกาย เห็นรางกายเปนของวางจากตัวตนผานนิมิตเนาเปอยผุพัง อีก
ท้ังไมเห็นวาทุกขใดๆ สุขใดๆ หรือกระท่ังสภาวจิตใดๆ ความปรุงแตงนึกคิดใดๆ ท่ีจะเท่ียง ท่ีจะทน 



๒๕๐ 
 
หรือเปนเครื่องหมายของความเปนตัวตนข้ึนมาได จิตจึงวางสะอาด ขาดจากการสําคัญผิด ยึดติดวา
สวนใดสวนหนึ่งของกายใจเปนตัวเปนตน เปนเราเปนเขา เปนสัตวเปนบุคคล ยิ่งเห็นมากยิ่งบรรเทา
ทุกขมาก ยิ่งเห็นเปนปกติยิ่งเขยิบเขาใกลความจริง คือ การทําลายเคร่ืองรอยรัดใหหลงสําคัญผิด อัน
เปนตนเหตุแหงทุกขท้ังปวง”  
           สรุปไดวาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความเห็นดวยวา สติปฏฐานแตละประเภทสามารถนําไป
บรรเทาทุกขได การแบงเปน ๔ ประเภท คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เปนอุบายสําหรับผูเร่ิมตนปฏิบัติ
สติปฏฐาน เพื่อผูปฏิบัติเลือกประเภทไดตามจริต ทิฏฐิ ความชอบ หรือท่ีตนสามารถปฏิบัติไดงาย 
ประเภทไหนก็ไดท่ีเหมาะสมกับตัวเอง เพราะสุดทายจะเห็นตอเนื่องกันไปหมด และบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน คือ บรรเทาทุกขในเบื้องตนและดับทุกขในเบื้องปลาย เชน ถาการปฏิบัติเร่ิมจาก
กาย จะเช่ือมโยงท้ังเวทนา จิต และธรรมไปไดพรอมกัน ซ่ึง คือ การตามรูในขันธ ๕  ดังนั้นเม่ือเร่ิม
จากประเภทไหนกอน สุดทายก็ยอมเห็นขันธ ๕ ท้ังหมด และในการปฏิบัติตองประกอบดวย
เคร่ืองมือท้ัง ๓ คือ อาตาป สัมปชาโน สติมา และความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนไดใน
การปฏิบัติ นอกจากนั้นในการปฏิบัติสามารถแบงหมวดๆได เชน ในกายและเวทนาจะเปนเร่ือง
เดียวกัน ในจิตและในธรรมจะเปนเร่ืองเดียวกัน เม่ือจิตมีการพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ สุดทายยอมเห็นไดท้ัง
กาย เวทนา จิต ธรรม หรือเห็นขันธ ๕ ท้ังหมดวาลวนไมเท่ียง เปนทุกข และอนัตตา 
           ดังท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาจริตของแตละคนอันประกอบดวยตัณหาจริตและทิฏฐิ
จริต มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดระดับตัณหาและทิฏฐิแตละประเภทข้ึนได เม่ือไมไดตาม
ตัณหาหรือทิฏฐินั้นทําใหเกิดทุกขตามประเภทของตัณหาและจริตนั้น เพราะการมีตัณหาและทิฏฐิ
ตางกันและระดับตางกัน ทําใหระดับและประเภทของความทุกขในแตละเร่ืองของแตละบุคคลจึงมี
ความแตกตางกันไป ดังนั้นเม่ือนําจริตและระดับของจริตแตละประเภทมาจับคูวาประเภทใด
ผลักดันใหเกิดระดับตัณหาและทิฏฐิชนิดใด เม่ือไมไดตามตัณหาหรือทิฏฐินั้นและจะเกิดเปน
ทุกขเวทนาประเภทใดข้ึน สรุปเปนภาพการจัดลําดับคูไดดังนี้ 
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๒๕๒ 
 
ติดความสุขความสบาย เม่ือเกิดเวทนาท่ีเปนทุกข จะไมชอบความรูสึกทุกข ตองการขจัดเวทนาให
หายไปโดยเร็ว ดังนั้นเม่ือเกิดความเจ็บปวย เวทนาจากความรูสึกทุกขกายจะเห็นเดนชัด เกิดเปน
ทุกขกายจากความเจ็บปวยข้ึน จึงพบวาผูท่ีไมชอบทุกขเวทนานี้จึงมักเปนพวกท่ีมีตัณหาอยาง
ละเอียดอยูมาก คือ พวกติดสุข ดังนั้นจึงเหมาะจะพิจารณาเวทนา      

๒) ทุกขทางใจ  
ทุกขใจจากความรูสึกทุกข เชน จิตเศราหมองอันเกิดจากกิเลสทั้ง ๓ คือ โลภะ 

โทสะโมหะ เม่ือไมไดสมปรารถนาตามกิเลส ทําใหไมถูกใจ เสียใจ ใจไมมีความสุข เกิดความคิด
ปรุงแตงในทางอกุศลตาง ๆ นานา ทําใหใจเสียไปจากความเปนปรกติ ความเปนกลาง ผูท่ีมีทิฏฐิ
จริตอยางหยาบมักจะติดในจิต ถือเอาความคิดของตนเปนใหญเกิดความรูความคิด ความเห็นท่ี
ผิดพลาดจากความเปนจริง ดังนั้นเม่ือไมไดส่ิงท่ีถูกใจตามทิฏฐิอยางหยาบของตน จึงเกิดทุกขใจข้ึน 
ดังนั้นจึงพบวาผูมีความทุกขใจมักเปนผูท่ีมีทิฏฐิอยางหยาบอยูมาก ทําใหคิดฟุงซานถึงเร่ืองราวใน
อดีตหรือในอนาคตซ่ึงยังไมเกิดข้ึน เปนการขยายทุกขโดยไมจําเปน จิตเศราหมอง เกิดความเครียด 
ซึมเซา  จึงเหมาะในการพิจารณาจิต เพื่อใหรูอาการของจิตขณะน้ัน   

๓) ทุกขท้ังกายและใจ  
ในบางคร้ังเม่ือเกิดทุกขทางกายหรือทางใจ จะสงผลกระทบตอท้ังกายและใจเปน

ลูกโซตอเนื่องกันไป เปนทุกข ๒ ช้ัน ทุกขท้ังกายและใจเกิดจากรูปและนาม ผูท่ีเกิดทุกขนี้มักมา
จากความคิดวิเคราะหใชเหตุและผลเช่ือมโยงเกิดเปนทุกขท้ังกายและใจ ผูท่ีมีทิฏฐิจริตอยางละเอียด
มักจะพวกท่ียึดในความเห็นชอบใชเหตุและผล เหมาะกับการคิดเร่ืองยากๆละเอียดๆ หาเร่ืองท่ีชอบ
ใหจิต ตองการใหใจพบกับเร่ืองท่ีพอใจท่ีชอบใจเปนพวกท่ียึดในความเห็นติดในธรรม แตเม่ือนํา
ส่ิงท่ีจิตคิดหรือเร่ืองราวท่ีเกิดในจิตมาคิดวิเคราะหตอ เม่ือไมไดเร่ืองท่ีชอบใจตามทิฏฐิอยาละเอียด
ทําใหเกิดเปนทุกขท้ังกายและใจ   ดังนี้จึงพบวาผูท่ีทุกขท้ังกายและใจมักเปนพวกท่ีมีทิฏฐิอยาง
ละเอียดอยูมาก จึงเหมาะในการพิจารณาธรรม   
                      ในบางคร้ังถาผูปฏิบัติไมสามารถแยกไดวา เกิดทุกขทางกายหรือทางใจหรือท้ัง
กายและใจ ใหกําหนดรูในเวทนาท่ีเกิดข้ึนวาความรูสึกเกิดข้ึนท่ีใดเปนหลัก มีความชัดเจนท่ีสุด เชน 
ความรูสึกทุกขท่ีเกิดข้ึนทางกายหรือทางใจชัดเจนกวา นําเอาสวนท่ีชัดเจนท่ีสุดเปนขอตัดสินใน
การเลือกประเภทได   

             แนวทางดังกลาวเพื่อใหผูปฏิบัติเลือกประเภทสติปฏฐานท่ีเหมาะกับทุกขท่ีเกิดข้ึน
ในขณะน้ัน โดยการนําจริตมาเปนแนวทางการเลือกประเภทสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกขท่ีเกิดข้ึน 
แนวทางนี้ทําใหกระบวนการพิจารณาอาการในกาย เวทนา จิต ธรรม มีความชัดเจนไดมากกวา และ
ยังกอใหเกิดสติไดรวดเร็วและตอเนื่อง เห็นกระบวนการเปล่ียนแปลงและความเปนจริงของทุกขท่ี



๒๕๓ 
 
กําลังดําเนินอยูไดชัดเจนกวา ผูปฏิบัติจะมุงจดจอ ตามดู ตามรู ตามเห็นในกาย เวทนา จิต ธรรมตาม
ประเภทของเฉพาะในทุกขท่ีเกิดข้ึน และเม่ือปฏิบัติอยางตอเนื่องจะพบวาทุกขท่ีเกิดข้ึนบรรเทาลง
ไดจากตามดู ตามรู ตามเห็นในความจริงหรือสัจจะท่ีวาทุกขที่เกิดข้ึนนั้นมีความไมเท่ียง แปรปรวน 
เปล่ียนแปลง ไมมีลักษณะท่ีแทจริง มีความเกิดและความดับ เห็นความจริงดังนี้จึงละความยึดม่ันถือ
ม่ันในทุกขวาเปนของเราลงได และเม่ือผูปฏิบัติเห็นความจริงในกระบวนการทุกขใดทุกขหนึ่งท่ี
เกิดข้ึน เชนทุกขกาย พิจารณากาย จนบรรเทาทุกขกายได ก็จะสามารถเห็นความจริงของทุกขใจ 
หรือทุกขท้ังกายและใจได เพราะไมวาทุกขใดๆลวนมีความจริงเดียวกัน คือ ไมเท่ียง แปรปรวน มี
ความเกิดและความดับ เพียงแคพิจารณาตามดู ตามรู ตามเห็นในประเภทเฉพาะในทุกขท่ีเกิดข้ึนก็
สามารถบรรเทาทุกขนั้น ๆ ไดในเบ้ืองตนแลว และจะสามารถบรรเทาทุกขประเภทอ่ืนไดตามลําดับ
ข้ันการปฏิบัติ                 
                       ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเรือง ทิพพอาสน๖ไดศึกษาเร่ืองศึกษาการสอน
สติปฏฐาน ๔ ตามแนวทางของโคเอ็นกากับพระไตรปฎก สรุปไววาบุคคลพึงปฏิบัติในสติปฏฐาน 
๔ โดยพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมในหมวดใดหมวดหน่ึงกอนหรือหลังก็ได ไมจําเปนตองเรียง
ตามลําดับ สุดทายยอมบรรลุถึงความหลุดพนแหงทุกขทั้งปวง 
                       ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ โสฬศ๗ศึกษาเร่ืองการศึกษาเครื่องมือจําแนกจริต
ท่ีเหมาะสมในการเจริญสติปฏฐาน สรุปไววาในการเลือกเจริญสติปฏฐาน  ผูปฏิบัติอาจเลือกเพียง
หมวดใดหมวดหน่ึงท่ีถูกอัธยาศัย ก็สามารถใหผลการปฏิบัติสติปฏฐานสมบูรณได นอกจากน้ัน  
สติปฏฐานแตละหมวดเหมาะสําหรับผูท่ีมีจริตและปญญาแตกตางกันออกไป โดยอาจสรุปไดวา 
(๑) คนประเภทตัณหาจริตมีปญญาไมแกกลา เหมาะกับการเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน (๒) คน
ประเภทตัณหาจริตมีปญญาแกกลา เหมาะกับการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (๓) คนประเภท
ทิฏฐิจริตมีปญญาไมแกกลา เหมาะกับการเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (๔) คนประเภททิฏฐิจริต
มีปญญาแกกลา เหมาะกับการเจริญ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน อีกท้ังผูท่ีมีตัณหาจริต เหมาะ
สําหรับแนวสมถยานิก และผูท่ีมีทิฏฐิจริตเหมาะกับแนววิปสสนายานิก ดังนั้นการเขาถึงความมีสติ 

                                                        
๖บุญเรือง ทิพพอาสน, “ศึกษาการสอนสติปฏฐาน ๔ ตามแนวทางของโคเอ็นกากับ

พระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หนา ๖๖-๖๗. 

๗สุเมธ  โสฬศ, “การศึกษาเคร่ืองมือจําแนกจริตท่ีเหมาะสมในการเจริญสติปฏฐาน”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย),  ๒๕๕๔,  หนา ๑๗๖, ๑๗๙, ๑๘๑.   



๒๕๔ 
 
อาจอาศัยการเจริญสติปฏฐานในหมวดใดหมวดหน่ึงหรือแมกระท่ังหมวดยอยหมวดใดหมวดหนึ่ง 
ซ่ึงแลวแตผูปฏิบัติจะเลือกในแนวที่ตนถนัด นอกจากน้ันยังมีรองรอยแนวทางการแบงจริตอ่ืนๆใน
พระไตรปฎกอีกเปนจํานวนมากโดยมีวิธีการแบงบุคคลออกเปนประเภทตางๆ (๑) แบงตามธาตุ  
(๒) แบงตามประเภทการบรรลุอรหัตตผล (๓) แบงตามศักยภาพการเรียนรู (๔) แบงตามอุปนิสัยท่ี
ควรรับการฝกสอน (๕) แบงตามความรวดเร็วในการรับรูภัยในวัฏฏสงสาร  
                       ซ่ึงแนวทางในการแบงตามความรวดเร็วในการรับรูภัยในวัฏฏสงสารนี้สอดคลอง  
กับแนวทางของผูวิจัยท่ีใชทุกขเวทนาที่เกิดข้ึน เปนขอพิจารณาในการเลือกประเภทสติปฏฐาน  
นอกจากนั้นแนวทางดังกลาวเปนการจํากัดทุกขไมใหขยายออก วรจรของทุกขจะเร่ิมท่ีกาย เม่ือ
อายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก  เกิดเปนทุกขกาย  ถาสติไว  สามารถจับอารมณไดทัน
วาเกิดทุกขกายจากสภาวธรรม สติพิจารณาเห็นวากายนี้ไมเท่ียง แปรปรวน และการเกิดดับจนเขาใจ
ไดวามันเปนเชนนี้เอง ความชอบหรือไมชอบจะคลายลง สามารถบรรเทาทุกขกายท่ีเกิดข้ึนไดต้ังแต
ตนทาง หรือถาสติจับไดทันวาเม่ือเกิดความเจ็บปวยท่ีกาย เวทนาที่กายจะรุนแรงมากบางนอยบาง 
หรือหายไปบาง สติจะพิจารณาเห็นวาเวทนานี้ก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน และการเกิดดับเปน
ธรรมดา ความยินดียินรายเวทนาจะคลายลง สามารถบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยได  แตถา
สติยังจับทุกขท่ีกายและเวทนาท่ีกายไมทันจนทิฏฐิจะเขามาปรุงแตงจิตตามเวทนาท่ีเกิดข้ึนได   ทํา
ใหลุกลามขยายตอเปนทุกขท่ีใจ เกิดเปนจิตท่ีเศราหมองจากกิเลส มีความหดหูซึมเซา หรือฟุงซาน 
ในข้ันตอนนี้ถาสติกําหนดไดไวทันกับทุกขใจท่ีเกิดข้ึน สติพิจารณาเห็นอาการในจิตวาไมเท่ียง มี
ความแปรปรวน และความเกิดและความดับเปนธรรมดา ความยินดียินรายในจิตจะคลายลง   จะ
สามารถบรรเทาทุกขใจลงได แตถาสติบังเกิดชากวานั้นทําใหเกิดเปนทุกขท้ังกายและใจแลว จิตเกิด
ความชอบไมชอบในอาการของทุกขกายและใจ สติเขาไปพิจารณาเร่ืองท่ีเกิดในจิตวา เปนกุศลหรือ
อกุศล เม่ือเปนอกุศลก็หม่ันทําความเพียรเพื่อละอกุศลนั้นๆ แตถาเร่ืองเปนกุศลก็หม่ันเพิ่มพูนกุศล
นั้นๆใหงอกงาม สติพิจารณาเห็นวาธรรมนั้นก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน และการเกิดดับเปน
ธรรมดา ความยินดียินรายในธรรมจะคลายลง  สามารถบรรเทาทุกขกายและใจลงได   

            สรุปไดวาในการเลือกประเภทสติปฏฐานเพื่อนําไปปฏิบัติในการบรรเทาทุกขกาย 
ทุกขใจ หรือทุกขท้ังกายและใจ สามารถเลือกโดยพิจารณาจากทุกขท่ีเกิดข้ึนวาเกิดข้ึนท่ีใด  เชน
ทุกขกายท่ีเกิดจากสภาวทุกขจะพิจารณากาย ทุกขกายท่ีเกิดจากความเจ็บปวยจะพิจารณาเวทนา  
ทุกขเกิดท่ีใจจะพิจารณาจิต สวนทุกขท่ีเกิดท้ังกายและใจจะพิจารณาธรรม เพราะความทุกขท่ี
เกิดข้ึนในแตละแหงของแตละคนไมเทากันแมจะเปนเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับลักษณะและระดับ
ของตัณหาและทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนในแตะคน เม่ือไมสามารถสนองตัณหาหรือทิฏฐินั้นยอมกอไหเกิด
ทุกขแตละประเภทข้ึนโดยมีจริตของแตละบุคคลท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดตัณหาหรือทิฎฐินั้น ๆ ข้ึน 



๒๕๕ 
 
อีกประการหนึ่งเม่ือเกิดทุกขข้ึนท่ีใด จิตจะมีความจดจอกับท่ีท่ีเกิดทุกขนั้น ดังนั้นเพื่อใหผูท่ีเกิด
ทุกขในขณะน้ันเกิดสติข้ึนไดอยางรวดเร็ว การพิจารณาตามดู ตามรู ตามเห็นลงไปในท่ีท่ีเกิดทุกข 
โดยรับรูจากความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในสวนนั้นจะเดนชัดท่ีสุด สติจะรับรูไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ัน
ยังชวยใหผูปฏิบัติสามารถควบคุมสติใหมีความตอเนื่องและตลอดเวลาท่ีเกิดความรูสึกท่ีเปนทุกข
ไดอีกดวย              

           ดังนั้นแนวทางดังกลาวโดยเชื่อมโยงจากจริตและระดับของจริต รวมถึงการท่ีสติ
ตามดู ตามรู ตามเห็นในขันธสวนท่ีเปนทุกขเพื่อใหเห็นความเปนจริงของกาย เวทนา จิต ธรรมนั้น 
ท้ัง ๒แนวทางนี้ เม่ือนํามาเช่ือมโยงกันจึงไดแนวทางท่ีเหมาะสมในการเลือกประเภทสติปฏฐาน
เพื่อใชบรรเทาทุกขแตะประเภท สรุปเปนภาพแสดงแนวทางการเลือกสติปฏฐานไดดังนี้ 

 

 

ตัณหาจริตอยางหยาบ

ตัณหาจริตอยางละเอียด

ทิฏฐิจริตอยางหยาบ

ทิฏฐิจริตอยางละเอียด

จิตจดจอท่ีกายท่ีเปล่ียนแปลง

จิตจดจอท่ีกายท่ีเจ็บปวย

จิตจดจอท่ีใจท่ีหดหู เศราหมอง

จิตจดจอท่ีกายและใจท่ีเปนทุกข

ทุกขกายจากสภาวทุกข

ทุกขกายจากเจ็บปวย

ทุกขใจ

ทุกขท้ังกายและใจ

สติปฏ
ฐาน

เวทน
า

จิต

ธรรม

กาย

พิจารณาเห็นกายตามความเปน
จริงไดชัดเจน

พิจารณาเห็นเวทนาตามความ
เปนจริงไดชัดเจน

พิจารณาเห็นจิตตามความเปน
จริงไดชัดเจน

พิจารณาเห็นธรรมตามความเปน
จริงไดชัดเจน

บรรเทาทุกขไดตาม
ประเภทที่พิจารณา

แนวทางการเลือกประเภทสติ
ปฏฐานเพื่อการบรรเทาทุกข

 
 

ภาพ ๔.๔ แสดงแนวทางการเลือกประเภทสติปฏฐาน 

๔.๒.๒  การบูรณาการสติปฏฐานเพื่อบรรเทาทุกขกาย 
            ทุกขกายเปนทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีกาย เกิดจากสภาวธรรมท่ีเปนธรรมดา  เปนทุกขตามสภาพ  เกิด 
แก เจ็บ ตาย ไมสามารถแกไขไดเพราะตองเปนไปตามสภาวะหรือตามธรรมชาติ เม่ือเกิดทุกขนี้ข้ึน  
แมจะบรรเทาทุกขตามศาสตรท่ัวไปโดยหม่ันดูแลรางกายใหแข็งแรงดวยหลัก ๕ อ.แลว แตจะ
พบวาทายสุดทุกคนตองแก ตองเจ็บ ตองตายไมมีใครหนีความจริงขอนี้ไปได ซ่ึงทุกคนยอม



๒๕๖ 
 
ตระหนักเปนอยางดี ดังนั้นจึงยังมีความกลัวแก กลัวเจ็บ กลัวตายอยู ดังนั้นแมวาจะบรรเทาทุกขตาม
ศาสตรท่ัวไปแลวก็ยังเปนทุกขอยู  ดังนั้นแนวทางนี้ยังมีความไมสมบูรณหรือความพรองอยู การใช
แนวทางสติปฏฐานจะชวยเสริมในความพรองนี้ได เพื่อใหบรรเทาทุกขกายได ทุกขกายแบงตาม
สาเหตุแหงทุกขไดดังนี้ 

๑) ทุกขจากสภาวธรรม คือ ทุกขเปนไปตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน  แบงไดเปน   
(๑) สภาวทุกข คือ ทุกขตามสังขารหรือทุกขตามสภาพ คือ เกิด แก ตาย  
(๒) นิพัทธทุกข คือ ทุกขจากความรอนหนาว หิวกระหาย    ปวดอุจจาระ  ปสสวะ   
(๓) อาหารปริเยฏฐิทุกข คือ ทุกขในการแสวงหาอาหาร ซ่ึงหมายถึง ทุกขในการ

ทํามาหากิน  เพื่อหาเงินมาบํารุงตนเอง  และเล้ียงครอบครัว เปนทุกขท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก   
           ทุกขท้ัง ๓ ประเภทนี้จัดเปนทุกขกายท่ีเปนไปตามธรรมชาติ หรือทุกขของสังขาร ท่ี

เปนธรรมดา ไมสามารถแกไขได แตสามารถบรรเทาทุกขใหจํากัดลงเพียงท่ีกาย ไมใหขยายหรือ
ลุกลามเกิดเปนทุกขข้ึนภายในจิตใจได โดยใชแนวทางของสติปฏฐาน ในการบรรเทาทุกขจาก
สภาวธรรมในหมวดนี้มีแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจากการสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ ถึงการบูรณาการ
สติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกขกายจากสภาวธรรมน้ันสรุปผลของการสัมภาษณมานําเสนอไดดังนี้    
                       พระสาสนโสภณไดกลาววา “ทุกขกายเปนทุกขจากสังขาร เปนทุกขตามธรรมชาติ 
การปฏิบัติสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขได เพราะทําใหไมยึดม่ันถือม่ันในกาย อยางไรก็ตามควร
รูจักประมาณในการกระทํา รูจักรักษากายไมใหเกิดเจ็บปวยได”   
                       พระเทพวิสุทธิกวีไดกลาววา “เม่ือเกิดทุกขกาย เชน สภาวทุกข คือ การเกิด แก  
และตาย ใหเห็นวาเปนไปตามกฏไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อการปลอยวาง พิจารณา
กายวาตอไปจะกลายเปนข้ีเถาแลวเราจะเอาอะไรกับมัน เราจะปลอยวางได มีหนาท่ีอะไรก็ทําไปแต
ไมยึดม่ันถือม่ัน เชนเดียวกับทุกขจากทํามาหากิน หรือ อาหารปริเยฏฐิทุกข แนวทางการบรรเทา
ทุกขทํานองเดียวกัน คือ ทําไปตามหนาท่ี ทําใหจบลง เกิดอะไรก็ใหพิจารณารูเทาทันทุกกรณี ใช
สัมปชัญญะ ปลอยไดวางได ทุกขกายทุกขใจก็จะหมดไป” 
                               พระราชสิทธิมุนี ไดกลาววา “การปฏิบัติสติปฏฐาน สติทําใหพิจารณาในกายวา 
เม่ืออายุมากข้ึนก็จะตองแกและตายไป ตามสภาวธรรม นอกจากนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานทําให
เรามามองตัวเอง ทําใหเกิดสติเชน เม่ือเดินไปเหยียบตะปู เราจะไมมองสาเหตุจากภายนอก แตจะ
มองสาเหตุท่ีตัวเราเอง กลับมาดูท่ีตัวเราเปนเพราะเราเกิดข้ึนมา ทําใหมีกาย จึงตองเกิดข้ึนมา ดังนั้น
จะเกิดการยอมรับความจริง ทําอยางไรใหเกิดนอยลง ตองมาปฏิบัติสติปฏฐาน เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับความจริง ดังนี้จะละความทุกขใจได” 



๒๕๗ 
 
                               พระราชวิสุทธิญาณ ไดกลาวไววา “สติปฏฐานไมสามารถแกไขสาเหตุท่ีทําให
เกิดทุกขทางกายไดโดยตรง แตการมีสติตามพิจารณาในกาย จะชวยใหมองเห็นปญหาไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน  จิตจะพิจารณาเห็นกายตามความเปนจริง เห็นกายเปนเพียงธาตุ ๔ จะคลายความยินดียินราย
ในกายลง เห็นความจริงวาวากายนี้ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา คลายความยึดม่ันในกายลง ดังนั้นเม่ือ
เกิดความทุกขกายข้ึนจะแยกความทุกขออกวาเปนทุกขอยางหนึ่ง มองวาทุกขกายเปนเร่ืองธรรมดา 
เกิดมาแลวยอมตองแก ตองเจ็บ และตองตาย ดังนั้นควรใชสติในการพิจารณาหาเหตุและแนว
ทางการแกไขไดอยางถูกตอง โดยไมใชอารมณความรูสึกเขามาเกี่ยวของ และไมวาผลเปนอยางไร
จะไมเกิดความทุกข”  
                               คุณมาลี ปาละวงศ ไดกลาวไววา “เม่ือเราสามารถเจริญสติปฏฐานไดถูกตอง
โดยมีซ่ึงสัมมาสมาธิ คือ มีจิตท่ีต้ังม่ันรูลงตามความเปนจริงของกายท่ีเขาเปน โดยพาจิตนี้ไปดูความ
เปนจริงของกายอยูบอยๆ เชนตอนกลางคืน กายนี้นอนอยูตองพลิกไปพลิกมานับไมถวนเพราะมัน
เม่ือย  แลวกายนี้ก็พลิกเอง ยืนมากๆกายนี้ก็เม่ือย ก็ตองเปล่ียนอิริยาบถ เพื่อแกทุกขนี้ ตองการนิ่งๆ
แตเม่ือนิ่งนานๆเขาถาไดนอนก็จะดีจะไดไมเม่ือย เห็นกายท่ีแกลงเร่ิมต้ังแตมีตีนกา ผมท่ีเคยดํามัน
เร่ิมมีผมหงอก คร้ังแรกๆยอมรับมันไมได ตอเม่ือจิตเห็นกายตามความเปนจริงไดมากเขาจนวันหนึ่ง
จิตนี้เขาใจ เม่ือเขาใจจิตนี้ก็รูวาไมสามารถทําอะไรกับมันได ก็จะเร่ิมดิ้นรนใหนอยลงจนถึงยอมรับ
กับสถานทางกายท่ีเกิดข้ึน ก็จะเห็นความเปนธรรมดาซ่ึงเปนความจริงของมันวา กายนี้มันตองเจ็บ  
กายน้ีมันตองแก สุดทายกายน้ีมันตองตาย ไมใชตัวเราเจ็บ ตัวเราแก ตัวเราตาย” 
                       กลาวโดยรวมไดวาผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิบางสวนเห็นวา สติปฏฐาน
สามารถนําไปแกทุกขกายไดโดยออม เพราะทุกขกายเปนทุกขจากสังขารเปนไปตามสภาวธรรม
ตามกฏไตรลักษณ หรือจากผลกรรมที่กระทําไวในอดีต อยางไรก็ตามสามารถบรรเทาเบาบางลง  
เชน เม่ือเกิดหิว ความหนาวรอน หรือเจ็บปวยก็สามารถรักษาไปตามอาการ แตตองยอมรับวาทุกข
กายบางอยางนั้นเปนไปตามกฏธรรมชาติ คือ มีเกิด แก เจ็บ และตายในท่ีสุด ตองยอมรับความจริงท่ี
เกิดข้ึน  
                       จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงนํามาสติปฏฐานมาบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกขกาย
จากสภาวธรรมโดยนําสภาวทุกขมาเปนตัวอยางโดยมีแนวทางดังนี้ 
                       สภาวทุกขเปนทุกขตามสภาพ เกิด แก ตาย เม่ือเกิดทุกขนี้ข้ึน แมจะบรรเทาทุกตาม
ศาสตรท่ัวๆไปโดยหม่ันดูแลรางกายใหแข็งแรงดวยหลัก ๕ อ.แลว แตจะพบวาทายสุดทุกคนตอง
แก ตองตายไมมีใครหนีความจริงขอนี้ไปได ซ่ึงทุกคนยอมทราบดี ดังนั้นจึงยังมีความกลัวแก กลัว
ตายอยู ทําใหยังเปนทุกขอยู การปฏิบัติสติปฏฐานจะชวยใหเห็นความจริงวามันเปนธรรมดาท่ี



๒๕๘ 
 
เกิดข้ึนเพราะกายน้ีมีความเกิดและความดับ ไมไดเปนของเราเปนเพียงมีเพื่อใชเพื่ออาศัยเพียง 
ช่ัวคราว ถึงเวลาจะเส่ือมและดับไปในท่ีสุด 
                       ดังนั้นเม่ือเกิดทุกขกายจากสภาวทุกข จิตจะมุงจดจอไปท่ีกายเปนสําคัญ ดังนั้นผู
ปฏิบัติตองต้ังสติใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยใชจิตผูรู คือ สติรับรูอาการของกายวายอมมี  เกิด  แก  
และตายน้ีเกิดไดกับทุกคน เปนธรรมดาเชนนี้เอง ความเกิดก็เปนทุกข ทุกขท่ีตองทนทรมานใน
ครรภมารดา เม่ือเกิดข้ึนมาตองเจอกับสภาพแวดลอมท่ีไมคุนเคย เชน หนาว เวิ้งวางไมเหมือนการ
อยูในครรภ เม่ือเติบโตก็ตองปรับตัวกับสภาพแวดลอมภายนอก พบกับปญหามากมาย เม่ือแกตัวลง
ตองพบกับความชรา เชน ฟนหัก ผมหงอก หนังเหี่ยว มีโรคภัยเบียดเบียน เปนทุกขจากความแก  
และทายสุดความตายก็เปนทุกข บางคนตายแบบสบาย คือ ไมเจ็บไมปวย แตบางคนตายอยางทุกข
ทรมานจากความเจ็บปวย หรือความบาดเจ็บ แตลวนเปนทุกขท่ีตองพลัดพรากจากคนท่ีรักอยางไม
มีวันกลับ แตไมวาจะประสบกับความทุกขแบบไหนก็ตาม ไมมีใครสามารถหลีกเล่ียงท้ังความเกิด  
ความแก ความตายไปได เพราะเปนทุกขประจําสังขารของทุกคน เม่ือเห็นจริงดังนี้แลว ก็สามารถ
ทําใจใหเปนปรกติ ไมทุกขรอนไปกับสภาวทุกขท่ีประสบอยู จิตท่ีรับรูเปนจิตท่ีสงบ ไมฟุงซาน เม่ือ
จิตสงบทําใหมองเห็นสภาวะการเกิด แก ตายตามความเปนจริง จึงไมทุกขไปกับสภาวะนั้น    
                       วิธีการบรรเทาสภาวทุกขโดยใชแนวทางอนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของสติปฏฐาน 
คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็นในกายวาสักแตวากาย โดยการแจกแจงรายละเอียดวาส่ิงท่ี
เรียกวารางกายหรือสังขารนั้นวายอมเกิดข้ึน เปนอยู และดับไปตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงใหจิตผูรู
พิจารณาในรางกายของเราวาประกอบดวยอะไรบาง ในการพิจารณาใหแยกกายออกเปนสวนๆ  
เพื่อทําใหเห็นความเปนจริงไดอยางชัดเจน เชน ในกายนี้ประกอบดวยการรวมตัวกันของธาตุท้ัง ๔ 
คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ และในธาตุท้ัง ๔ นี้ลวนมีแตความแปรปรวน มีอยูแบบ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ดวยเหตุนี้กายซ่ึงประกอบดวยธาตู ๔ จึงมีอยูอยางช่ัวคราว มีเกิด
แลวยอมตองเส่ือมสภาพลงตามกาลเวลา และดับสูญไปในท่ีสุด เราไมสามารถท่ีจะเขาไป
เปล่ียนแปลงกฏธรรมชาตินี้ได เม่ือเห็นจริงดังนี้เราก็จะไมทุกขไปกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
เพราะมันเปนธรรมดาของมันเชนนี้เอง กระบวนการพิจารณาตามแนวของสติปฏฐานนั้นมีหลัก
สําคัญ คือ จะตองประกอบดวย ความเพียรอยางตอเนื่อง สัมปชัญญะอันไดแกความรูความเขาใจท่ี
ชัดเจน ท่ีดําเนินอยางสมํ่าเสมอครบถวน โดยมีสติเปนสวนประกอบ สตินี้จะกํากับใหรูเทาทัน
ความคิด หรือการกระทําท่ีเกิดข้ึน และถาเกิดความชอบและไมชอบข้ีน สติจะเขามาขจัดความรูสึก
ท่ีเกิดข้ึนนั้นใหหยุดลง เพื่อกําจัดความรูสึกชอบและไมชอบในขณะน้ัน จิตจะเกิดความเปนกลาง  
สงบนิ่ง ผูปฏิบัติตองประคองจิตนี้ไวใหรูเห็นไดดวยการพิจารณา และในสภาวะน้ีเองจิตจะเห็น



๒๕๙ 
 
ความเปนจริงของกายวามันเปนธรรมดาเชนนี้เองท่ีตองมีการเกิด แกและตาย ความทุกขจากสภาว
ทุกขจะบรรเทาลงได  
                       แนวทางการปฏิบัติดังกลาวเปนเพียงเบ้ืองตน โดยการพิจารณา ตามดู เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจตามความเปนจริง ซ่ึงจะบรรเทาทุกขไดช่ัวคราวเทานั้น ทุกขจะกลับมาใหม   
ดังนั้นถาปฏิบัติตอไปอยางตอเนื่องและจริงจังตามแนวทางในสติปฏฐาน ความทุกขจะบรรเทาลง
ไดตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ เพื่อการบรรเทาทุกขในเบ้ืองตนและดับทุกขในเบ้ืองปลาย   
                       ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระสมภาร ทวีรัตน๘เร่ืองหลักวิปสสนากรรมฐานการ
ลดภาวะความแปรปรวนของอารมณสตรีวัยทอง ในการปฏิบัติใชหลักกําหนดสติใหอยูกับปจจุบัน
ธรรม ส่ิงท่ีตนกําลังประสบอยูในขณะนั้น ไมปลอยจิตใหลอยไป หรือฟุงไปในความคิดอ่ืนๆ ตาม
หลักของสติปฏฐาน ๔ โดยใชเวลา ๑๐ วัน สรุปไดวาผลจากการศกึษาสตรีวัยทองท่ีปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน จิตใจมีสมาธิจากการปฏิบัติธรรม เกิดปญญารูชัดตอสภาวะสังขาร เขาใจสภาพตามความ
เปนจริง ไมเกิดจากการจินตนาการความชอบหรือความชัง ความอยากไดหรือความขัดใจตน จาก
ความเปลี่ยนแปลง ถอนความหลงผิด รูผิดและยึดในส่ิงท้ังหลาย เกิดการเปล่ียนมุมมองชีวิตใหม  
เกิดการรับรูและวางจิตตอความรูสึกท้ังหลายตลอดท้ังความแปรปรวนของรางกาย จึงไมเกิดความ
ทุกข ผลทําใหสตรีผูอยูในวัยทองมีความปลอยวาง ผอนคลายความวิตกกังวล ความเครียด ผูปฏิบัติ
เกิดความสุข และสามารถแบงปนความสุขใหแกคนรอบขาง   

           หลวงพอพุธ  านิโยไดอธิบายในเร่ืองการพิจารณากายใหเห็นเปนธาตุ เพื่อใหเห็น
วากายนี้เปนเพียงสวนประกอบของดิน น้ํา ลม ไฟไมไดมีตัวตนท่ีแทจริง เปนเพียงสมมติข้ึนไววา 

... พิจารณากายโดยกําหนดอาการ ๓๒ เหมือนกัน แตจะนอมจิตใหรูลงไปในแงเปน
ธาตุกรรมฐาน คือ เปนธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ในการพิจารณานอมใจเช่ือและ
พิจารณายอนกลับไปกลับมาอยูอยางนั้นวา รางกายเปนแตเพียงธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ จนกระท่ังจิตสงบไปแลว สามารถรูความจริงปรากฏเปนนิมิตใหเห็นวารางกาย
ของเราเปนเพียงธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เทานั้น เพราะความเปนสัตวเปนชีวิตเปนเรา  
เปนเขา ไมมี ...  ภายในใจก็จะเกิดความรูข้ึนมาวา กายของเราน้ีจะเปนเรา เขาเพียง

                                                        
๘พระสมภาร ทวีรัตน, “การนําหลักวิปสสนากรรมฐานมาใชในการลดภาวะความ

แปรปรวนทางอารมณในสตรีวัยทอง”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓, หนา ๔, ๑๓๖, ๑๓๘.   
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แค สมมติบัญญัติ เม่ือพิจารณาแยกออกมาจริง ๆ แลว ไมมีอะไรเปนตัวเปนตน หรือ
เปนสัตวบุคคล เพราะส่ิงเหลานั้นเปนอนัตตา ไมใชตัวตนท่ีแทจริง๙ 

           ดังนี้เม่ือผูปฏิบัติเกิดความรูแจงวากายเปนเพียงการรวมตัวของธาตุท้ัง ๔ เม่ือมีความ
เกิดแลวยอมมีความเส่ือม และเม่ือขาดความสมดุลยอมตองแยกสลายไปเปนความตายเปนไปตาม
ธรรมดา เห็นความจริงดังนี้จึงละความยึดม่ันถือม่ันในกายลง สภาวทุกขจึงบรรเทาลงได สรุปแสดง
ภาพการปฏิบัติธาตุมนสิการบรรพเพ่ือการบรรเทาสภาวทุกข ดังนี้ 

 

อนุปสสนา พิจารณา
ในกาย

ดวยความเพียร  สัมปชัญญะ  
มีสติ ความคอยกําจัดความ
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ภาพ ๔.๕ แสดงผลการปฏบัิติกายานุปสสนาสตปิฏฐานเพื่อการบรรเทาสภาวทุกข 

            ๒) ทุกขจากความเจ็บปวย บาดเจ็บทางกาย เม่ือเกิดความเจ็บปวยทางกาย และ
เกิดเวทนาท่ีกายอยางรุนแรง แบงเปน   

(๑) พยาธิทุกข คือ ทุกขจากความเจ็บไข   
(๒) วิวาทมูลกทุกข เปนทุกขท่ีมีวิวาทเปนมูล  

                                                        
๙หลวงพอพุธ  านิโย, มหาบพิตร  ในหลวงทรงถาม พระอรหันตตอบ, พิมพคร้ังท่ี ๕, 

(นนทบุรี : สํานักพิมพกรีน-ปญญาญาณ, ๒๕๕๓), หนา ๑๔๔. 
 



๒๖๑ 
 

           ทุกขท้ัง ๒ ประเภทนี้จัดเปนทุกขกาย พยาธิทุกขเปนทุกขจากสังขารท่ีเส่ือมไปตาม
ธรรมชาติ สวนวิวาทมูลกทุกขเปนทุกขเกิดจากความเห็นท่ีขัดแยงกัน แนวทางการบรรเทาทุกขโดย
ศาสตรท่ัวไปใชหลัก ๕ อ. เพื่อดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือไมใหเจ็บปวย ซ่ึงสามารถบรรเทาได
ช่ัวคราว แตโดยกฏธรรมชาติรางกายยอมเส่ือมไป จึงหลีกเล่ียงความเจ็บปวยไมได และเม่ือเกิดการ
เจ็บปวยการบรรเทาโดยการพบแพทยนั้น แตระหวางข้ันตอนในการรักษา ตองมีอาการเจ็บปวยเกิด
เปนทุกขทางกาย สวนวิวาทมูลกทุกขนั้นควรพยายามหลีกเล่ียงความขัดแยง การปรองดองและ
ความรวมมือ แนวทางดังกลาวเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนดวย ท่ีเราไมสามารถควบคุมผูอ่ืน บางคร้ังอาจ
ไดผลหรือไมไดผล แนวทางนี้จึงยังมีความไมสมบูรณหรือมีความพรองอยู ดังนั้นจึงนําแนวทางการ
ปฏิบัติสติปฏฐานมาเสริมในความบกพรองนั้น โดยนําพยาธิทุกขมาตัวอยางดังนี้ 
                               พยาธิทุกข คือ ทุกขจากความเจ็บไข อวัยวะในรางกายทํางานผิดปรกติ เปน
เพราะ ความเส่ือมสภาพของรางกายตามธรรมชาติ เปนทุกขจากการตองบํารุงรักษาเพื่อใหหายปวย
หรือใหเกิดเจ็บปวยนอยลง ดังนั้นเม่ือเกิดพยาธิทุกขควรหาทางบรรเทาใหหายปวยโดยเร็วและ
ขณะท่ีปวยก็ปองกันไมใหทุกขลุกลามข้ึนเปนทุกขใจ เม่ือใจสงบ จึงเกิดปญญาเพื่อหาแนวทางใน
การปฏิบัติรักษาโรคท่ีถูกตอง  ปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดโรคแบงไดเปน ๓ ปจจัย คือ  

๑.ในดานปจจัยภายนอกจากสภาพแวดลอม เชน ดิน น้ํา อากาศ อาหาร เรา
สามารถดูแลโดยใชหลัก ๕ อ. คือ การปรับสภาพแวดลอม การปรับสภาพรางกาย เชน พบแพทย
เพื่อหาวิธีการรักษา เชนการทานยาใหถูกกับโรค การรักษาดานอ่ืนๆประกอบกันไป เชน การดูแล
รางกายใหแข็งแรงโดยการออกกําลังกาย อยูในท่ีอากาศบริสุทธ์ิ รับประทานอาหารท่ีสะอาด  มี
ประโยชน เม่ือเปนดังนี้เราก็สามารถปรับสภาพของรางกายใหแข็งแรง เม่ือใจสบายและรางกาย
แข็งแรง ก็พรอมท่ีจะรับมือกับโรคไดอยางเต็มท่ี 

๒.ในดานปจจัยภายใน คือ สวนของจิตใจ สามารถรักษาจิตใจโดยอาศัยปญญา
หรือญาณ การฝกสมาธิบอย ๆ ทําใหจิตมีความสงบและต้ังม่ัน จิตท่ีเปนสมาธิจะมีความเบิกบาน  
เบาสบายเพราะขณะท่ีปฏิบัติสมาธิ จะไมคิดในส่ิงท่ีไมดี ท่ีทําใหเกิดความฟุงซาน หรือเกิด
ความเครียด การอบรมปญญาใหเขมแข็งดีข้ึน เม่ือปฏิบัติสมาธิบอย ๆ ทําใหเกิดปติข้ึน ดังนี้รางกาย
จะหล่ังสารเอนดอรฟน (endorphin) ในสมอง เมื่อมีระดับของเอนดอรฟนในกระแสเลือด เพิ่มข้ึน
จะกดการสรางฮอรโมนแหงความเครียด (stress hormones) เชน นอรเอพิเนฟริน เปนผลใหระดับ
ภูมิคุมกัน (antibody)ในเลือดเพิ่มมากข้ึน๑๐ ภูมิคุมกันท่ีเพิ่มข้ึนจะชวยกําจัดเช้ือโรครายในรางกายให
นอยลงหรือหมดไปได 

                                                        
๑๐ Endorphine  http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nervous/ch1/chapter1/link12.html 



๒๖๒ 
 

๓.ปจจัยท่ีนอกเหนือการควบคุม เชน ในเร่ืองของกรรมเกา กรรมหรือการกระทํา
ข้ึน ซ่ึงเกิดข้ึนในอดีตไมสามารถแกไขได การทุกขเสียใจกับผลกรรมน้ันสงผลใหใจเปนอกุศล  
ยอมตองเกิดทุกขอยูรํ่าไป ซ่ึงไมใชแนวทางท่ีถูกตอง ดังนั้นแนวทางการแกไข คือ การต้ังสติใหอยู
กับปจจุบัน ไมคิดถึงอดีตท่ีผานไปแลวซ่ึงเราไมสามารถจะแกไขได แตใหหม่ันทําปจจุบันใหเปน
กุศล เพื่อใหอนาคตท่ีเปนผลจากปจจุบันไดรับผลกรรมที่ดี และผลกรรมท่ีดีท่ีหม่ันทําใหเพิ่มพูนก็
จะสงผลใหกรรมเกานั้นบรรเทาลงไปได 

นอกจากนั้นเม่ือเกิดความเจ็บปวยข้ึน จากการวิจัยทางการแพทยพบวา บอยคร้ัง
รางกายสามารถรักษาตัวเองไดอยางนามหัศจรรยโดยไมตองใชยาหรือการรักษาใด ๆ โดยการใช
สมาธิในการบําบัดรักษาโรค หรือความเจ็บปวดตาง ๆ ดังปรากฏในประวัติพระยานรรัตนราชมา
นิต(ทานเจาคุณนร)๑๑ เม่ือทานถูกงูเหากัด สามารถใชสมาธิจิตในการรักษาพิษจากงูเหากัดหายได
โดยไมตองไปพบแพทย และเม่ือทานเปนโรคมะเร็งท่ีลําคอ จากการสัมภาษณนายแพทย
ไพบูลย บุษปธํารงผูซ่ึงเปนคนแรกและคนเดียวท่ีไดมีโอกาสรักษาทาน และเพียงคร้ังเดียวโดยการ
ทําแผล ไดกลาวไววาถาเปนคนปรกติจะมีความเจ็บปวดอยางแสนสาหัสไมสามารถเดินเหินได แต
ทานยังมีอาการปรกติธรรมดาไมรูสึกเจ็บปวยแตอยางใด ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา 
                       สอดคลองกับจากการศึกษาของนพ.ชินโอสถ หัศบําเรอ๑๒พบวามนุษยสามารถระงับ
ความเจ็บปวดของตนได โดยเซลลสมองในรางกายในสวนธาลามัส (Thalamus) และสวนคอรเท็กซ 
(Cortex)จะผลิตสารเคมี ๒ ตัว คือ เอนโดรฟน (Endorphins) และเอนเคปฟาลิน (Enkephalins) ซ่ึง
ท้ัง ๒ ตัวมีโครงสรางคลายฝนหรือมอรฟน ท่ีสามารถระงับความเจ็บปวดของตนเองได การกระตุน
รางกายใหสมองวางเปนเวลานาน อาจมีสารระงับความปวด ๒ ตัวนี้เกิดข้ึนได ลักษณะดังกลาวจะ
เกิดข้ึนเม่ือจิตอยูนิ่งไมไดรบกวนใหสมองทําอะไร ดังนั้นการท่ีจิตต้ังม่ันมีสมาธิท่ียาวนาน         
โดยเฉพาะในระดับปฐมฌาณ จะทําใหสมองวาง ดังนี้สมองจะผลิตสารเคมีท่ีระงับความปวดได
มากท่ีสุด แนวทางการปฏิบัติใหจิตต้ังมั่นเปนสมาธิท่ีเหมาะสม คือ การเจริญกายาคตาสติและ       
อานาปานสติ ซ่ึงทําใหไดสมาธิระดับฌาณ 

                                                        
๑๑

  ศักดิ์   ตล่ิงชัน, “ปาฏิหาริยในพุทธศาสนา”, 8 มกราคม 2548, 3 ตุลาคม 2557, 
<http://www.saktalingchan.com/content_detail.php?id=11>. 

๑๒นพ.ชินโอสถ  หัศบําเรอ, การปองกันและรักษาโรคดวย พลังจิต กับสมองคอมพิวเตอร, 
พิมพคร้ังแรก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพรวมทรรศน, ๒๕๔๑), หนา ๖๕- ๖๙. 



๒๖๓ 
 
                       ฌาณท่ีเกิดข้ึนทําใหจิตสามารถออกคําส่ังเดียว แลวหยุดรอคอยใหสมองส่ังการ
ทํางาน ซอมบํารุงรักษารางกายไดอยางขะมักเขมนโดยไมมีคําส่ังอ่ืนไปขัดจังหวะ ดังนั้นรางกายจึง
ฟนคืนสูสภาพดีได ถาเจ็บปวยอยูก็มีโอกาสหายขาด เพราะมีเวลาใหสมองทํางานอยางเพียงพอ๑๓  
                       ในทางตรงขาม ถาเกิดความเครียด ความโศกเศราเสียใจ จะกระตุนใหรางกายจะ
หล่ังสารอะดีนาลีน (Adrenaline) สารเหลานี้เปนท่ีมาของความเส่ือมโทรมของรางกาย ทําใหเกิด
สารพัดโรคเขามารุมลอมซ่ึงเปนผลจากความเครียดนั่นเอง   

           แนวทางการปฏิบัติสติปฏฐานเปนท้ังสมถสมาธิและวิปสสนาสมาธิ ฉะนี้ผูปฏิบัติ
สติปฏฐานจะทําใหจิตสงบเปนสมาธิ ทําใหสมองวาง ทําใหรางกายสามารถผลิตสารเพ่ือระงับความ
ปวดและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ทําใหหายปวยไดเร็วข้ึน ดังนี้การปฏิบัติสติปฏฐานจึงชวยเติมเต็ม
ความพรองท่ีเกิดจากการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปได ซ่ึงจากการสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ ถึง
การบูรณาการสติปฏฐานเพื่อบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยนั้น สรุปผลของการสัมภาษณมา
นําเสนอไดดังนี้    
                       พระครูเกษมธรรมทัตไดกลาววา “สติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขทางกายได เชน 
เม่ือเกิดความเจ็บปวยหรือพยาธิทุกข การดูทุกขจากในชวงแรกจะรอนมาก ทุกขมาก ถาปวดดูความ
ปวยจะเสวยอารมณความเจ็บปวย ตอเม่ือเกิดความเคยชินจึงจะเจ็บปวยนอยลง”  
                              รศ. ดร. จํานง  คันธิก ไดกลาววา “สติปฏฐานสามารถนํามาเปนวิธีการการ
บรรเทาทุกขกายไดบางประการ เชน เม่ือเกิดการเจ็บปวยไขหรือพยาธิทุกข เกิดจากธาตุ ๔ รักษา
กายโดยใหธาตุ ๔ มีความสมดุล การติดสุขเกินไปทําใหรางกายเกิดความทุกขได เพราะทุกขใจมีผล
ถึงกายดวย  พิจารณาทุกขและวางอุเบกขาจากทุกขลง โดยกําหนดรูเวทนา พิจารณาทุกขเวทนาวา
ไปอยูอีกท่ีหนึ่ง ตย.เจาคุณนรลักษณฝกสติปฏฐานทําใหทุกขกายหายไปไดบาง เพราะทุกขใจ
หายไปทําใหทุกขกายลดลง ความกังวลเกิดเปนทุกขใจสงผลตอทุกขกาย โดยปรกติจิตจะชอบปรุง
แตง  ถามีสติท่ีแนบแนนในกาย เวทนา จิต ธรรม จะทําใหจิตไมปรุงแตง แตจะมองความเจ็บปวยวา
เปนเร่ืองธรรมดา หรือเม่ือคนมีโทสะทุกขกายก็จะตามมา เชน เกิดการทะเลาะเบาะแวงเปนเวิวาท
มูลกทุกขวิวาทมีโทสะเปนมูล การเอาสติปฏฐานไปใชทําใหไมเกิดการโตเถียง พยายามพูดดวยสติ 
สติจะคอยกํากับพิจารณาวาบางคร้ังทําไปบางคร้ังอาจเกิดการวิวาทได ดังนั้นถาพิจารณาแลวเกิดมี
ผลอะไรแลวก็จะไมทํา”    
                              ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ไดกลาววา “การปฏิบัติสติปฏฐานไมไดทําให
ความทุกขทางกายหายไป แตทําใหผูปฏิบัติมีสติมองเห็นสาเหตุของปญหาไดอยางชัดเจน ตาม

                                                        
๑๓เร่ืองเดียวกัน , หนา ๖๙. 
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ความเปนจริง ปราศจากอคติ เชน เม่ือเกิดวิวาทมูลกทุกข ใหพิจารณาหาสาเหตุ วาของทุกขนั้นเกิด
จากความอยากท่ีเปนตัณหา และความอยากน้ันตองการตอบสนอง เม่ือไมไดจะขัดเคืองใจ สติจะทํา
ใหใชปญญาในการแกไข วามีความเหมาะสมหรือไม ถาไมเหมาะสมเม่ือเกิดกิเลสข้ึนมา สติจะเปน
ตัวละกิเลสนั้น เพื่อไมใหเกิดการวิวาท หรือกรณีพยาธิทุกขเม่ือเกิดความเจ็บไขไดปวย สติท่ี
พิจารณาในกาย เชน ดูกายในหมวดปฏิกูลมนสิการบรรพ เห็นเวทนาความเจ็บปวด การกําหนดรู
ทุกขเวทนาเพื่อใหเวทนาอยูนิ่งไมขยายตัวออกไป ใหมองวาเห็นความเกิดความดับของความ
เจ็บปวยนั้น ดูใหเห็นความไมเท่ียง สมาธิจะชวยทําใหความเจ็บปวดนั้นหายไป”   
                               คุณวิชชา  เดชสงจรัส ไดกลาววา “บรรเทาได ทุกขกายเปนทุกขตามสภาพ ท้ัง
แก เจ็บ ตาย แตถาไมรูเทาทัน ทําใหทุกขเกินกวาท่ีควรเปน ทําใหทุกขทับถม ถามีใจต้ังม่ัน ม่ันคง 
จิตสงบไมเปนทุกข จะทําใหทุกขทางกายลดลง ความเจ็บจะบรรเทาลงได”    
                               คุณศรันย  ไมตรีเวช(ดังตฤน) กลาววา “เม่ือเจ็บไขไดปวย ยิ่งอยากใหปวย 
รางกายก็ยิ่งหล่ังสารไมดีออกมา เปนเหตุใหใจเครียด แลวรางกายแยหนักกวาเดิม แตหากเขาโหมด 
พิจารณาความปวยของกายวาเปนสภาพธรรมส่ือทุกขบางคร้ังส่ือมากบางคร้ังส่ือนอย บางคร้ังไม
ส่ือเลย เห็นอยางนั้นจนหมดความอยากหายปวย อยางนอยจิตใจยอมผอนคลายไมเครียด หรือ
กระท่ังเปนสุขดวย ความวาง วางจากความทุกขใจ เปนเหตุใหรางกายหล่ังสารดี ๆ ออกมา ยอมชวย
ใหหายปวยเร็วข้ึน” 
                       สรุปผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเห็นวา สติปฏฐานสามารถนําไป บรรเทาทุกข
กายจากความเจ็บปวยได เพราะการเจริญสติปฏฐานสามารถแยกรูปแยกนามได เม่ือเกิดความ
เจ็บปวยทางกาย มองทุกขกายดวยความปลอยวาง มองวาเปนทุกขอยางหนึ่งมีเกิดและมีดับ ดังนี้จะ
ไมทุกขใจ เม่ือใจสบายรางกายจะหล่ังสารท่ีดีออกมาทําใหความเจ็บปวยบรรเทาลงได  
                       จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงนํามาสติปฏฐานมาบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกขกาย
จากความเจ็บปวยโดยมีแนวทางดังนี้  
                       เม่ือพบวาเม่ือรางกายเกิดความเจ็บปวยข้ึน  จะเกิดความทุกขทรมานกายจากโรคภัย
ตางๆ และบอยคร้ังจะพบวาผูปวยสวนใหญจะมีความวิตกกังวลไปตาง ๆ นานามากกวาโรคท่ี
เกิดข้ึน  เชน เม่ือเกิดอาการผิดปรกติทางกาย เชน คลําเจอกอนเนื้อในทอง  ส่ิงแรกจะเกิดอาการ
เครียดวิตกกังวลวาจะมีเนื้องอกข้ึนในมดลูก  หรือในลําไส เปนตน  จิตจะปรุงแตงใหสรางมโนภาพ
วาเนื้องอกนั้นอาจเปนมะเร็ง  หรือการเปนโรครายอ่ืน ๆ ท้ังท่ีรักษาไดและรักษาไมได   ซ่ึงในความ
เปนจริงรางกายอาจจะปวยเปนโรคหรือไมก็ตาม  แตใจไดปวยไปแลว  เพราะไดสรางมโนภาพข้ึน
วาเราได เปนโรคนั้นจริงๆ   และเม่ือใจเครียดจะกระตุนใหรางกายจะหล่ังสารอะดีนาลีน 
(Adrenaline)  ซ่ึงเปนสารท่ีไมดีทําใหภูมิตานทางในรางกายลดลง ทําใหอาการของโรคทรุดหนักลง
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กวาท่ีควรจะเปน   แนวทางการบรรเทาโดยศาสตรท่ัวไปโดยการปรึกษาแพทยเพื่อหาแนวทางการ
รักษานั้น ในข้ันตอนการรักษายังเกิดอาการเจ็บปวยอยู ผูปวยจะมีความเครียดจากอาการของโรค
นั้น ๆ ดังนั้นการปฏิบัติสติปฏฐานจะชวยเสริมข้ันตอนในระหวางการรักษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยการทําใหจิตสงบเปนสมาธิ เพื่อใหสมองวาง สมองจะผลิตสารเคมีท่ีระงับความปวด รวมถึง
ซอมแซมรางกายท่ีสึกหรอได ซ่ึงสามารถบรรเทาอาการจากความเจ็บปวยลงได และขณะเดียวกัน
การปฏิบัติสติปฏฐานยังทําใหผูปวยเห็นความจริงของทุกขไดวามีความเกิด ความเส่ือม และความ
ดับเปนธรรมดา ความปวยท่ีเกิดข้ึนยอมมีวันหายไป ดังนั้นไมควรไปวิตกกังวลหรือเปนทุกข ควร
หม่ันดูแลและรักษาจิตใจใหสงบซ่ึงจะชวยใหหายไดไวข้ึน และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
อยางเครงครัด และปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยโดยมีแนวทางดังนี้ 

           เม่ือเกิดความเจ็บปวยข้ึนท่ีกาย จิตจะมุงจดจอกับความเจ็บปวยท่ีกาย เพราะเวทนาท่ี
เกิดท่ีกายจะเดนชัดมาก ดังนั้นในการบรรเทาทุกขจากความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึน ผูปวยจะตองต้ังสติให
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยใหจิตผูรู คือ สติรับรูทันท่ีท่ีเกิดความเจ็บปวยท่ีกาย เม่ือสติรับรูเวทนาทาง
กายแลว จิตจะพิจารณาในเวทนาวา ความเจ็บปวยมันเปนธรรมดา มันเปนเชนนี้เอง โรคภัยไขเจ็บ
เกิดตามสังขารของมนุษยท่ีตอง เส่ือมไปและดับสูญไปในท่ีสุด ไมมีใครสามารถหลีกเล่ียงไปได  
แมแตพระพุทธเจาก็ตาม เม่ือสามารถทําใจใหเปนปรกติไมทุกขไมรอนไปตามอาการปวยท่ีเกิดข้ึน  
เขาใจวาอาการปวยท่ีเกิดข้ึนตามธรรมดา จิตท่ีรับรูเปนจิตท่ีสงบไมฟุงซาน เม่ือจิตสงบทําใหสมอง
จะผลิตสารเคมีท่ีระงับความปวด และทําใหมองเห็นแนวทางในการแกไข หรือบรรเทาทุกขท่ี
เกิดข้ึนจากโรคภัยไขเจ็บนั้น 

            แนวทางการบรรเทาพยาธิทุกขโดยใชแนวทางอนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของ   
สติปฏฐาน คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู ใหเห็นความจริงวาทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเปนเพียงสักแตวา
เวทนา ซ่ึงเปนไปตามอาการของโรค ไมใสความรูสึกชัง ไมชอบ หรือตองการผลักไสใหพนไป  
เพราะจะทําใหทุกขมากข้ึน ขณะเดียวกันทําใจใหเปนกลางเพราะความเจ็บปวยเม่ือเกิดข้ึนไดก็ตอง
หายไปได เม่ือใจปลอดโปรงข้ึนทุกขกายจะลดลง พิจารณาอยูเนืองๆ โดยการฝกสติใหกําหนดรู
อาการของเวทนา หม่ันตามดูอยูบอยๆ ดวยความเพียรอยางตอเนื่อง สัมปชัญญะใหเกิดความรูความ
เขาใจเห็นความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในเวทนา โดยมีสติเปนสวนประกอบ สตินี้จะคอยกํากับใหรูเทา
ทันความคิด และถาเกิดความชอบและไมชอบขึ้น สติจะเขามาขัดความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนั้นใหหยุดลง  
เพื่อกําจัดความรูสึกชอบและไมชอบในขณะนั้น จิตจะเกิดความเปนกลาง สงบนิ่ง ผูปฏิบัติจะตอง
ประคองจิตนี้ไวใหรูเห็นไดดวยการพิจารณา และในสภาวน้ีเองจิตจะเห็นความเปนจริงของเวทนา
วามันเปนธรรมดานี้เอง คือ เกิดข้ึนและดับไป และไมวาความจริงท่ีเกิดข้ึนจะเปนเชนไรก็ตาม พึง
กําจัดความรูสึกชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึนจากการตามดู  ตามรู ตามเห็นในเวทนานั้น  
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           แนวทางในการปฏิบัติดังกลาวเปนเพียงเบ้ืองตน ถาเจ็บปวยเพียงเล็กนอย ก็สามารถ
รักษาใหหายได แตบางคร้ังถาเปนโรคท่ีรายแรงก็ไมสามารถรักษาใหหายขาดได เพราะมีมิติใน
เร่ืองของกรรมเกาดวย นอกจากนั้นทุกขดังกลาวเปนไปตามสังขาร ซ่ึงจะบรรเทาทุกขไดช่ัวคราว
เทานั้น ทุกขจะกลับมาอีก ดังนั้นถาปฏิบัติตอไปอยางตอเนื่องและจริงจังตามแนวทางในสติปฏฐาน  
ความทุกขจะบรรเทาลงไดตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ ดังนี้ผูปฏิบัติสติปฏฐานแมวาเกิดทุกขกาย
ข้ึน แตจะไมเกิดเปนทุกขใจ ซ่ึงสงผลใหทุกขกายลดนอยลง เพราะทุกขใจก็ไมมี   

           สอดคลองกับงานวิจัยของอุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข๑๔ ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาเชิง
วิเคราะหพุทธวิธีบรรเทาทุกขยามเจ็บปวย ท่ีไดอธิบายเร่ืองการเจริญสติปฏฐานเพื่อบรรเทา
ทุกขเวทนาทางรางกายวา เม่ือเกิดความเจ็บปวยทางกายการกําหนดรูและพิจารณาความเปนไปทาง
กาย จนเกิดปญญารูแจงวาเวทนาสักแตวาเวทนา ดังนี้จะไมมีความรูสึกเปนตัวตนเรา เขาวาเปนผู
ไดรับความเจ็บปวยหรือเสวยเวทนา มองเวทนาทางกายเปนเร่ืองเกี่ยวกับกาย และแยกจิตออกจาก
กายเปนคนละสวนกัน เม่ือพิจารณาไดดังนี้ ความทุกขจากความเจ็บปวยก็ไมสามารถมาครอบงําจิต
ได ผูเจริญสติปฏฐานจะไมรูสึกกระวนกระวายและวางเฉยตอความเจ็บปวยนั้น ดังนั้นภาวะจิตท่ี
เปนหนึ่งท่ีเกิดจากการเจริญสติปฏฐานจะมีพลังขจัดทุกขเวทนาที่เกิดข้ึนใหหายไปได ซ่ึงเรียกวา
เปน กายบําบัด และจิตบําบัดดวยธรรมโอสถ  
                       สอดคลองกับงานวิจัยสุนันทา กระจางแดน๑๕ ไดศึกษาผลของการทําสมาธิชนิด  อา
นาปานสติแบบผอนคลาย ในการลดความเครียดและความดันโลหิตในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ชนิดไมทราบสาเหตุ จากกลุมตัวอยาง ๒๐ ราย ระยะเวลาในการทดลอง ๘ สัปดาห พบวา 
ความเครียดสงผลใหเกิดความดันโลหิตสูง ในการทดลองใชวิธีการฝกสมาธิชนิดอานาปานสติ  
พบวา หลังการฝกผูปวยมีคะแนนความเครียดตํ่ากวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P=0.001) นอกจากนั้นผูปวยมีระดับความดันโลหิตซีสโคลิคตํ่ากวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) ระดับความดันไดแอสโตลิคตํ่ากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P=0.001) และกิจกรรมประจําวันดีกวากอนการทดลอง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                                                        
๑๔อุทัยวรรณ  เลาประเสริฐสุข, “เร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธวิธีบรรเทาทุกขยาม

เจ็บปวย”,  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖, หนา ๔๖. 

๑๕สุนันทา  กระจางแดน,  “ผลของการทําสมาธิชนิดอานาปานสติแบบผอนคลายในการลด
ความเครียดและความดันโลหิตในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ”, วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล) , ๒๕๔๐, หนา ๘๖, ๑๑๒. 
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(P=.07) ดังนั้นการฝกอานาปานสติชวยลดความเครียดวิตกกังวลที่เกิดข้ึนในการทํางาน ทําใหสมอง
ปลอดโปรง สามารถแกไขปญหาไดดวยปญญา 
                       ซ่ึงสอดคลองกับทานอาจารยโกเอ็นกา๑๖ท่ีไดแสดงทรรศนะไววา “เม่ือมีเวทนาท่ีไม
สบายเกิดข้ึนท่ีรางกายของเรา เรามักจะตอบโตดวยความรูสึกท่ีไมชอบไมพอใจ ซ่ึงจะทําใหความ
ทุกขเพิ่มพูนข้ึน แตถาในทางกลับกัน ถาเราไมโตตอบตอความทุกขกายที่เกิดข้ึน ความทุกขจะไม
เพิ่มพูนข้ึน ดังนั้นนี่จึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อการดับทุกขนั้นๆ”    
                       ซ่ึงสอดคลองกับหลวงปูเทสก เทสรังสีไดใหแนวทางในการปฏิบัติเม่ือเกิดเวทนาข้ึน
เม่ือเกิดเวทนา ใหผูรูไปกําหนดรูในเวทนา ซ่ึงทําใหเวทนานั้นหายไปได ความวา  

... การตอสูกับเวทนา มันปวดตรงไหน มันเจ็บตรงไหน เวทนาเกิดข้ึนตรงไหน  
กําหนดเอาใจไปไวตรงน้ัน จดจองเฉพาะตรงน้ัน ... บางคร้ังบางคราวเม่ือจิตรวม
สงบไดอาจจะแตกกระจายหายวับไปก็มี บางทีเม่ือเราเอาจิตเขาไปถึงตรงนั้น รวมวูบ
ลงไปหายเลยก็มี หรือมิฉะนั้นเราทอดธุระอยางท่ีอธิบายมาใหฟง อันนี้เปนกอนทุกข
ทรมานมานานแลว คราวนี้อะไรก็ท้ิงเลย เรากําหนดเอาใจผูเดียว ใจผูไปเห็นมันทุกข 
รูสึกวามันทุกข จับเอาเฉพาะความรูสึก ไมตองไปทําความรูสึกกับผูทุกข จับ
ความรูสึกผูท่ีไปจองอยูอันเดียว พอจิตอันนี้มีพลังหายไดเหมือนกัน๑๗   
      
             แนวทางในการปฏิบัติดังกลาวเปนระดับพื้นฐาน โดยใชหลักการอนุปสสนาการ

พิจารณา ตามดู ตามรู ใหเห็นความจริงวาเวทนาวาเปนเพียงทุกขเวทนาอยางหน่ึงท่ีเกิดข้ึน โดยมิได
เปนของผูใด เห็นดังนี้ทําใหไมเกิดทุกขใจและยังมีผลทําใหบางคร้ังทุกขกายหายไปไดเชนกัน    
สรุปแสดงภาพการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานเพ่ือการบรรเทาพยาธิทุกข  ไดดังนี้ 
 

                                                        
๑๖ทานอาจารยโกเอ็นกา, จงนอมนําธรรมะไปใชในชีวิตและดําเนินตามคําสอนของ

พระพุทธเจาใหถึงพรอม, พิมพคร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี, ๒๕๕๗), หนา ๑๔. 
๑๗หลวงปูเทสก  เทสรังสี, ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง ในความเจ็บรวมพระธรรม

เทศนาของพระธรรมาจารย, รวบรวมโดยธรรมสภา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒), 
หนา ๑๗๑-๑๗๒.   



๒๖๘ 
 

 
อนุปสสนาพิจารณาใน

เวทนา

ตามดู ตามรูดวยความเพียร  
สัมปชัญญะ  มีสต ิความคอย

กําจัดความยินดียินราย

เห็นความจริงในเวทนาวา
เปนเพียงเวทนาที่เกิดขึ้น 

และดับไป

จิตเกิดความสงบ  วางใจ
เปนกลาง  ไมยินดียินราย

บรรเทาทุกขจากพยาธิ
ทุกข

เกิดทุกขกาย

พยาธิทุกข

เกิดทุกขเวทนา
ทางกาย

สติปฏ
ฐาน

เวทนา

จิต

ธรรม

กาย

 
ภาพ ๔.๖ แสดงผลการปฏิบัติเวทนานุปสสนาสตปิฏฐานเพื่อการบรรเทาพยาธิทุกข 

               ๔.๒.๓ การบูรณาการสติปฏฐานเพื่อบรรเทาทุกขใจ 
            ทุกขใจจากความรูสึกทุกข เชน ไมสมปรารถนา เสียใจ เปนทุกขจากภายในหรือทุกขท่ีเกิด
จากจิตนอมออกไปรับทุกขภายนอก มาคิดฟุงซาน แบงเปน   

๑) ปกิณณกทุกข เปนความทุกขเบ็ดเตล็ด หรือทุกขจร 

๒) สันตาปทุกขเปนทุกขจากความรุมรอนเกิดจากไฟกิเลสคือราคะ โทสะ โมหะ เกิดความ
รอนใจ กระวนกระวายใจเม่ือไมไดตามท่ีตองการ    
            ทุกขใจท้ัง ๒ ประเภทนี้เกิดจากการที่จิตคิดฟุงซาน แนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตร
ท่ัวไป คือ เบ่ียงเบนความคิดใหไปสนใจเร่ืองอ่ืนแทน หรือโดยการระบายใหผูอ่ืนฟง ปรึกษาขอ
ความคิดเห็นและแนวทางแกไข และบางคร้ังคําแนะนํานั้นอาจเปนการขยายทุกขใหเพิ่มข้ึน หรือถา
มีทุกขใจอยางมากอาจตองพึ่งจิตแพทย และเม่ือเกิดทุกขใจจากกิเลส ทําใหอยากมีอยากเปน ก็ให
หลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีกอใหเกิดกิเลสซ่ึงในยุคบริโภคนิยมทําไดยาก แนวทางดังกลาวจึงยังมีความไม
สมบูรณหรือความพรองอยู ดังนั้นจึงนําแนวทางการปฏิบัติสติปฏฐานมาเสริมในความบกพรองนั้น 
เพื่อใหบรรเทาทุกขใจได โดยกําหนดสติเพื่อพิจารณาทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนท่ีใจ พิจารณา ตามดู ตาม
รู ใหเห็นความจริงของจิต เชน เม่ือเกิดปกิณณกทุกข ทุกขจากการประสบกับส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก  หรือ



๒๖๙ 
 
การพลัดพรากจากส่ิงท่ีเปนท่ีรัก เม่ือยอนคิดกลับไปจะพบวาความเศราโศกเสียใจน้ันเปนผลจาก
เหตุท่ีเกิดในอดีต  เหตุการณเหลานั้นไดจบลงแลวในอดีต ไมสามารถท่ีจะกลับเขาไปแกไขใหมได
อีก แตคนสวนใหญเม่ือเกิดความเศราโศกเสียใจ มักจะยึดติดกับเร่ืองราวความทุกขนั้น ๆ และนํา
เหตุท่ีเกิดข้ึนในอดีต ไปคิดปรุงแตงขยายผลไปตางๆนานา ถาคิดปรุงแตงในทางดี จิตจะมีความสุข 
ชอบใจ ยินดี แตถาปรุงแตงในทางรายจะทําใหเกิดทุกขใจ เกิดความเครียด ความกังวล เสียใจมาก
ข้ึน เพราะเม่ือเกิดทุกขใจข้ึนแลว เปนธรรมดาอยูเองท่ีคนสวนใหญจะขาดความเปนกลาง ทําให
มองโลกในแงราย  คิดฟุงซานปรุงแตงเร่ืองราวท่ีราย ๆ ซ่ึงลวนเปนการขยายทุกขใหมากข้ึน ทําให
เกิดเปนทุกขลวงหนา  ในความเปนจริงบอยคร้ังจะพบวาทุกขดังกลาวมิไดเกิดข้ึน หรือถาเกิดข้ึน
ไมไดเลวรายอยางท่ีคิด  หรือเกิดจากความเขาใจผิดทําใหคาดคะเนผิดพลาดไปจากความจริง แต
ผลลัพธกลับไมเปนไปตามท่ีคิดไว แตไมวาผลลัพธเปนเชนใด ไดทุกขใจลวงหนาไปเรียบรอยแลว 
แนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป เชน การหางานอดิเรกทําเพื่อเบ่ียงเบนความคิดฟุงซาน 
การปรึกษาจิตแพทย หรือการใชยาแตอาจกอใหเกิดผลขางเคียง หรือการระบายความทุกขใหผูอ่ืน
ฟง ซ่ึงลักษณะดังกลาวอาจใชไดผลกับบางคน และไมไดผลกับบางคน อีกท้ังยังเสียเวลาและ
คาใชจาย หรือทําความเดือดรอนใหกับคนรอบตัวเรา เพราะเม่ือเกิดทุกขเรามักจะเผ่ือแผความทุกข
ใหกับคนรอบขาง เชน การเลาใหฟง หรือพูดจาไมดี หรือกระทําส่ิงท่ีไมดี หรือหนาตาหมนหมอง 
ทําใหคนรอบตัวเราตองเปนทุกขไปดวย พระพุทธเจาทรงสอนวาเม่ือเกิดทุกข ใหกําหนดรูทุกข 
มิใชไประบายใหผูอ่ืน หรือเก็บความทุกขมาคิดฟุงซาน จากปญหาที่กลาวมา สติปฏฐานจะเปน
หลักธรรมที่สามารถลดความบกพรองหรือเพิ่มเติมเพื่อการบรรเทาทุกขใจโดยศาสตรท่ัวไป โดย
เม่ือเกิดความทุกขใจ ใหจิตเขาไปพิจารณาในใจท่ีเกิดอาการคิดฟุงซาน หดหูนั้น ซ่ึงผลทําใหจิตหยุด
คิดฟุงซาน หดหู เศราหมองไดช่ัวคราว เม่ือจิตหยุดคิดความทุกขใจก็จะบรรเทาลงได ซ่ึงจากการ
สัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ ถึงการบูรณาการสติปฏฐานเพื่อบรรเทาทุกขใจนั้น สรุปผลของการ
สัมภาษณมานําเสนอไดดังนี้    
                พระเทพวิสุทธิกวี ไดกลาววา “การปฏิบัติสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขทางใจได
แนนอน เชนเม่ือเกิดปกิณณกทุกข มีความโศกเศราเสียใจ ใหพิจาณาวาเปนเร่ืองธรรมดา เปนเร่ือง
ของกรรม เกิดจากความรัก เชน ความรักลูก เม่ือลูกเกิดก็ไมไดบอกวาจะเกิด ดังนั้นเม่ือลูกตายก็
ไมไดบอกวาจะตาย เปนเร่ืองปรกติ บางคนเม่ือเกิดทุกขจรข้ึนก็เก็บทุกขไว บางคนก็ปลอยวางทุกข
ลง ทําใหทุกขนอยลง การปลอยวางทําใหไปคิดเร่ืองใหม ไมเปนทุกข ไมวนเวียนอยูในทุกข”  
            พระราชสิทธิมุนี ไดกลาววา “ทุกขทางใจเกิดจากโลภะ โทสะ โมหะ ดังนั้นพระพุทธเจาให
พิจารณาโลภะ โทสะ โมหะไปเร่ือยๆจนมันหายไปเอง การหายไปไดเกิดจากท่ีเราเห็นไตรลักษณ 



๒๗๐ 
 
เห็นแจง คือ เห็นตามความเปนจริง คือ เห็นการเกิดดับ เม่ือเห็นดังนี้จะละ โลภะ   โทสะ โมหะท่ี
เกิดข้ึนได” 
               พระครูเกษมธรรมทัต ไดกลาววา “ควรหัดดูจิตใหเปน การดูจิตแกไขปญหาไดทุกเร่ือง 
จิตดูจิตดูสภาพธรรมของจิต ท่ีเกิดข้ึนในจิต จะปลดทุกขไดงายกวา เม่ือจิตมีสมาธิจะกอใหเกิด
ปญญา อยูท่ีวาเราโยนิโสมนัสิการถูกไหม รูตามสภาวะไดหรือไม มีสมาธิไปรูปญญา ถารูสึกไม
ตรงกับตัวสภาวะ จะไมเห็นความเปล่ียนแปลง ไมเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะแคสงบนิ่ง เชนพวก
ท่ีปฏิบัติวิปสสนาไมได เพราะจะเห็นแคความวางไมมีปญญา จิตจะนิ่งสนใจแตความวางเปลา 
ความวางไมใชสภาวธรรมเพราะไมเห็นความเกิดความดับ จิต คือตัวสภาวะคือธาตุรูแตถาโยนิโส
มนสิการถูก ใสใจในสภาวะของจิต เห็นจิตมีความเปล่ียนแปลง เห็นเกิดดับจึงจะเปนปญญาข้ึนมา
ได” 
                ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ไดกลาววา “การปฏิบัติสติปฏฐาน เปนการฝกจิต  ไมใหคิด
ฟุงซาน โดยใหจิตไประลึกอยูในกาย เวทนา จิต ธรรม เพราะทุกขใจเกิดจากจิตคิดฟุงซาน   ดังนั้น
สติจะทําใหจิตหยุดคิดฟุงซาน ไมปรุงแตงในเร่ืองท่ีไมเปนประโยชน จิตมีความม่ันคง แตทําใหผู
ปฏิบัติมีสติมองเห็นสาเหตุของปญหาไดอยางชัดเจน ตามความเปนจริง ปราศจากอคติ ดังนั้นการดู
จิตทําใหรูวาขณะนี้จิตมีราคะหรือไมมีราคะ มีโทสะหรือไมมีโทสะ มีโมหะหรือไมมีโมหะ  สติจะ
จองจับจิต ทําใหรูชัดในอาการของราคะ โทสะ โมหะ เพื่อไมใหมีการปรุงแตง”                            
                คุณวิชชา เดชสงจรัส ไดกลาววา “การปฏิบัติสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขทางใจได 
เพราะในการปฏิบัติจะทําใหเห็นกายและใจตามความเปนจริง จิตเปนประธานท้ังปวง ถาเอาธรรม
บทมาศึกษาจะพบวาธรรมท้ังหลายมีใจเปนใหญ คิดดวยใจ สําเร็จดวยใจท่ีเปนกุศล จิตเปนกุศลจะ
ตามเราไปเหมือนเงาตามตัว แตถาคิดเปนอกุศล อกุศลก็จะติดตามเราไปเชนกัน ดังนั้นการปฏิบัติ
สติปฏฐานเม่ือเราฝกจิตใหมีเสถียรภาพ ต้ังม่ันในกุศล ใจจะหางไกลจากอกุศล ความคิดท่ีเปนอกุศล
จะลดนอยลงตามใจท่ีเราฝกมา ทุกขใจจะบรรเทาลงตามลําดับข้ันท่ีเราฝกปฏิบัติมา” 
           กลาวโดยรวมไดวาผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดเห็นดวยวาสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขใจได 
ทุกขใจเกิดจากขาดสติ ทําใหจิตคิดปรุงแตงฟุงซานไปตามกิเลสตัณหา เม่ือหยุดปรุงแตง  ความทุกข
ใจก็จะหายไป สติปฏฐาน เปนการฝกจิต ไมใหคิดฟุงซาน โดยใหสติระลึกอยูในกาย  เวทนา จิต 
ธรรม ดังนั้นสติจะทําใหจิตหยุดคิดฟุงซาน ไมปรุงแตงในเรื่องท่ีไมเปนประโยชน จิตเปนกุศล ใจ
จะหางไกลจากอกุศล ความคิดท่ีเปนอกุศลจะลดนอยลง เปนจิตท่ีสงบต้ังม่ันข้ึน เกิดเปน
สัมมาสมาธิ จิตจะเห็นจิตแตละดวงที่ประกอบดวยกิเลสตัณหาเกิดข้ึนและดับไป เกิดปญญาเห็น
ตามความเปนจริง คือ เห็นกฏไตรลักษณ ทายสุดจะพบวากายใจน้ีไมใชของเราจึงละความยึดม่ันถือ
ม่ันในขันธลงได อยางไรก็ตามการท่ีจะเกิดปญญาได จิตตองมีความตั้งม่ันอยางตอเนื่อง ซ่ึงเกิดข้ึน 



๒๗๑ 
 
โดยการหม่ันทําสมาธิ โดยมีหลักวาในการฝกสมาธินั้นจิตตองมีความสุขและมีความต้ังม่ัน เพราะ
จิตดังกลาวจะทําใหสมาธิเกิด เม่ือปฏิบัติมากข้ึนจิตจะมีความละเอียดข้ึนๆ จนกระท่ังจิตจะเห็นขันธ
เปนเพียงสภาวธรรมอยางหนึ่ง เม่ือเกิดทุกขใจข้ึนจะเห็นความเกิดของทุกขและความดับไปของ
ทุกข ทุกขใจท่ีเกิดข้ึนจะดับไปเร็วข้ึนตามลําดับข้ันการปฏิบัติ ทายสุดจะเห็นวาทุกขนั้นเปนเพียงสัก
แตวาทุกข มิไดเปนของผูใด ดังนี้การปฏิบัติสติปฏฐานจึงบรรเทาทุกขทางใจได   
           จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงนํามาสติปฏฐานมาบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกขใจโดยมี
แนวทางดังนี้ 
           ในการบรรเทาปกิณณกทุกขท่ีเกิดข้ึน เม่ือเกิดทุกขใจ จิตจะมุงจดจอท่ีใจ ตองต้ังสติให
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยใหจิตผูรู คือ สติรับรูทันทีเม่ือเกิดทุกขข้ึนท่ีใจข้ึน เปนการรับรูในอาการ
หรือสภาวะท่ีเกิดแกจิต เชน ขณะนี้จิตมีความเศราหมองจากกิเลส สติพิจารณาในจิตท่ีมีความเศรา
หมอง วาเปนอาการท่ีไมไดตามกิเลสอยางหนึ่งเทานั้น ซ่ึงเกิดข้ึนและดับไป ไมควรไปยึดใหเกิด
เปนความเศราหมอง หรือพิจารณาจิตท่ีหดหู ซึมเซา ฟุงซานนี้ วามันเปนเร่ืองราวท่ีเกิดในอดีต และ
จบไปแลวในอดีต ผลของมันไมสามารถท่ีจะแกไขไดอีก การคิดฟุงซาน หรือครํ่าครวญถึงในอดีต
ยอมไมเกิดประโยชน เฉกเชนกระแสน้ําท่ีไหลไปแลวยอมไมไหลกลับ เม่ือพิจารณาเห็นไดดังนี้ จิต
ท่ีหดหู ฟุงซานจะมีความสงบข้ึน จึงสามารถหาแนวทางแกไขผลที่เกิดข้ึนไมใหบานปลาย หรือให
ลดนอยลง รวมถึงหาแนวทางในการปองกันไมใหเกิดข้ึนไดอีก 
           วิธีการบรรเทาทุกขจากปกิณณกทุกขโดยใชแนวทางอนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของสติปฏ
ฐาน คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู เพื่อใหเห็นความจริงของจิตวาเปนเพียงสักแตวาจิตชนิดหนึ่ง 
พิจารณาอยูเนืองๆ โดยการฝกสติใหกําหนดรูในปจจุบันถึงอาการภายในของจิตวามีลักษณะเชนใด 
ซ่ึงอาการนี้จะเปล่ียนแปลงไปตามกิเลสท่ีเขามาปรุงแตงจิต เชน เม่ือเกิดความยินดี(ราคะ)ข้ึนในจิต 
ก็ใหพิจารณาจิตท่ีมีความยินดี และเมื่อความยินดีนั้นหายไปก็ใหตามดูในจิตท่ีไมมีความยินดี หรือ
เม่ือเกิดความโกรธ(โทสะ)ข้ึนในจิต ก็ใหพิจารณาจิตท่ีมีความโกรธหรือเม่ือความโกรธนั้นหายไป  
ใหตามดูจิตท่ีไมมีความโกรธ หรือเม่ือจิตเกิดหลง (โมหะ) ก็ใหพิจารณาจิตท่ีมีความหลงและจิตท่ี
ไมมีความหลง หรือจิตมีหดหูก็ใหตามดูจิตท่ีมีความหดหูและจิตท่ีความหดหูหมดไป หรือจิต
ฟุงซานก็ใหพิจารณาจิตท่ีฟุงซานและจิตท่ีความฟุงซานหายไป โดยหลักสําคัญ คือ ในการตามดูให
รูอาการของจิตเทานั้น แตไมตองรูเร่ืองราวท่ีทําใหเกิดอาการนั้นๆ หรือการท่ีอาการหายไปน้ันเกิด
จากอะไร เพราะจะทําใหเกิดความฟุงซานเพิ่มข้ึน แคพิจารณาตามดู ตามรู ตามเห็นอาการในจิต
เทานั้น วิธีนี้เปนอุบายอยางหนึ่งท่ีจะดึงใหจิตอยูกับปจจุบัน อยูกับอาการของจิตท่ีสติเขาไปตามดู  
ตามรู ตามเห็น ดังนี้จิตก็จะไมมีเวลาคิดฟุงซานไปถึงเร่ืองราวในอดีตหรืออนาคต และยิ่งสติจับ
อาการของจิตไดเร็วเขาเทาใด อาการฟุงซานของจิตจะยิ่งลดนอยลงเทานั้น ดังนั้นผูปฏิบัติควรหม่ัน



๒๗๒ 
 
ตามดูอยูบอยๆ ดวยความเพียร ทําใหเกิดความรูความเขาใจเห็นความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในจิตอยาง
ตอเนื่องเกิดเปนสัมปชัญญะ และมีสติควบคูกันไปเพื่อใหรูเทาทันในส่ิงท่ีเกิดข้ึนและดับไปในของ
จิต  และไมวาอาการท่ีเกิดข้ึนในจิตจะเปนเชนไรก็ตาม พึงขจัดความรูสึกชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึน
จากการตามดู ตามรู ตามเห็นในจิตนั้น   
            แนวทางการปฏิบัติดังกลาว นอกจากทําใหจิตหยุดคิดฟุงซานแลว จิตจะมีความเปนกลาง 
สติคอยตามดูใหจิตระลึกถึงอยูแตในปจจุบัน เห็นความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาเทานั้น  สติจะ
กํากับไมใหมีการปรุงแตงจิต เปนการควบคุมไมใหทุกขขยายออกไปได ผูปฏิบัติจะมองปญหาดวย
ความเปนกลาง ไมมีอคติจากความชอบและไมชอบท่ีจะทําใหการตัดสินใจไขวเขว จึงสามารถ
รับมือแกไขปญหาจากทุกขใจท่ีเกิดข้ึนไดถูกตอง ผลทุกขจากปกิณณกทุกขจะบรรเทาลง                                 
           ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอนุชา สมจิตร๑๘ ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาการปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมของบุคคลจากการปฏิบัติกรรมฐานดวยการเจริญสติปฏฐานส่ี ซ่ึงฝกสอนโดยคุณแมดร.
สิริ กรินชัย โดยใชเวลา ๗ วัน ๘ คืน กลุมตัวอยางจํานวน ๒๐๐ คน โดยการฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ โดยการเปรียบเทียบกอนและหลังการฝกปฏิบัติ  สรุปไดวา
การปฏิบัติสติปฏฐานปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูปฏิบัติ ใหลดความคิดฟุงซานวิตกกังวล  และทําใหผู
ปฏิบัติมีความเปนผูมีอุเบกขาโดยเฉล่ียดีข้ึน เม่ือสติเกิด จิตจะหยุดความคิดฟุงซาน จิตเปนกุศล 
กิเลสยอมไมเกิด จิตเปนอุเบกขา กําจัดความยินดียินรายไปได  
           ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเรือง ทิพพอาสน๑๙  ไดศึกษาเร่ืองศึกษาการสอนสติปฏฐาน 
๔ ตามแนวทางของโคเอ็นกากับพระไตรปฎก สรุปไววา “ผลของการปฏิบัติตามแนวทางนี้ทําใหมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางจิต ท่ีเคยนึกคิดปรุงแตงในเร่ืองตาง ๆ ท้ังดีและไมดี มาเปนการ
กําหนดรูเทาทันตออารมณของจิตท่ีเขามากระทบทางอายตนะของตนเอง แลวสามารถที่จะตอตาน
และปองกันจิตไมใหหลงใหลเพลิดเพลินไปในอารมณท่ีเขามาน้ัน จนกระท่ังจิตเปนอิสระมีความ
ปลอดโปรงโลงเย็นภายใน และสามารถท่ีจะสกัดกั้นยับยั้ง นิวรณธรรมตางๆ ไมมารบกวนจิตใจ

                                                        
๑๘อนุชา  สมจิตร , “การศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลจากการปฏิบัติ

กรรมฐานดวยการเจริญสติปฏฐานส่ีซ่ึงฝกสอนโดยคุณแม ดร.สิริ  กรินชัย” , วิทยานิพนธอักษรศา
สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๙, หนา ๑๒๒, ๑๓๓.   

๑๙ บุญเรือง ทิพพอาสน , “ศึกษาการสอนสติปฏฐาน ๔ ตามแนวทางของโคเอ็นกากับ
พระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย). ๒๕๕๔, หนา ๗๐.   
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เหมือนแตกอนท่ีจะฝกอบรมดวยวิธีการนี้” การกําจัดนิวรณไดเปนการกําจัดกิเลสข้ันกลาง  ซ่ึงจะ
เปนบาทฐานในการเจริญปญญาซ่ึงจะกําจัดกิเลสข้ันละเอียดไดตอไป 
           ดังนั้นเม่ือจิตเกิดความเศราหมอง หดหู ซึมเซา จากความทุกขใจจากสภาวทุกขท่ีเกิดข้ึน คิด
ฟุงซานไปตางๆนานา สติจะกําหนดรูในความหดหูเศราหมอง วาไดเกิดข้ึนท่ีจิต จิตท่ีเกิดความหดหู
เศราหมองจะถูกขัดจังหวะโดยการกําหนดรูของสติ ถาปฏิบัติตอเนื่องทําใหความหดหูเศราหมอง
ในจิตยอมคลายลง จิตจะเกิดเปนกลางขจัดความชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึนในจิตลงได 

              ดังท่ีพระราชวุฒาจารย (หลวงปูดุลย  อตุโส)ใหหลักธรรมในการพิจารณาจิต  ไวดังนี ้
            จิตคิด  จิตเกิด  จิตไมคิด  จิตไมเกิด        จิตคิด   จิตถูกทําลาย   จิตไมคิด  จิตไมถูกทําลาย 

            จิตปรุงแตง  จิตถูกทําลาย                        จิตไมปรุงแตง  จิตไมถูกทําลาย 

            จิตแสวงหา  จิตถูกทําลาย                        จิตไมแสวงหา  จิตไมถูกทําลาย 

            จิตปรารถนา  จิตถูกทําลาย                      จิตไมมีความกําหนัด  จิตไมถูกทําลาย                        
            ท้ังหมด  รูหมด   ท้ิงหมด  ไดหมด         ไมท้ิงเลย  ไมรูเลย    ไมท้ิงเลย ไมไดเลย 

            ทรงจิตเขามรรคจิต แลวจิตพิจารณาจิต   รูธรรมในจิต   แลวถนอมมรรคจิต 

จงทําใหชํานิชํานาญ  จิตอบรมจิต  รูธรรมภายในจิต    แลวอบรมธรรมใน
ธรรมภายในจิตผูรูไมคิด ผูคิดยังไมรู  รูแลวไมตองคิดก็เกิดปญญา  

เอาธรรมมาอบรมธรรม รูธรรมในธรรม เอาธรรมชาติมาปฏิบัติธรรมชาติ  
ใหรูธรรมชาติในธรรมชาติ เอาธาตุมาปฏิบัติธาตุ ใหรูธาตุในธาตุ เอาธรรมมาอบรม
ธรรม เอาจิตอบรมจิต ใหรูธรรมภายในจิต รูแลวละวาง ปลอยท้ิง และไมอาลัย และ
ไมยึดม่ันธรรมตางๆ 

ธรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตท้ังฝายดีและฝายช่ัว บาปบุญเปรียบเหมือนมารยา  
เกิดขึ้นแลวดับ ปลอยท้ิงท้ังสอง มีแตผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ส้ินแหงความรู หุบปาก
เงียบ อ่ิมในธรรม ธรรมเติมธรรม ไมมีธรรมนั่นคือธรรม 

อยาปลอยใหจิตปรุงแตงมากนัก ขอสําคัญ ใหรูจัก ... จิต ... ของเราเทา
นั่นเอง เพราะวาจิต คือ ตัวหลักธรรม นอกจากจิตแลว ไมมีหลักธรรมใดๆเลย  
ภาวนาใหมากๆแลวจะรูถึงความเปนจริงเทานั้นเอง ... ไมมีอะไรมากมาย ... มีเทานั้น
... เปลา ... เปลา ... บริสุทธ์ิ๒๐      

                                                        
๒๐พระราชวุฒาจารย (หลวงปูดุลย  อตุโส), หลวงปูฝากไว, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

เรือนธรรม, ๒๕๒๘). หนา ๑๑๖-๑๑๘. 
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ดังนั้นจิตผูรูกําหนดรูในจิต การกําหนดรูเปนการอบรมใหเกิดธรรมข้ึนในจิต ทําใหเห็นซ่ึง
ความจริง เม่ือรูแลวปลอย เกิดความปลอยวางละความยึดม่ันถือม่ันลง ดังนั้นควรหมั่นพัฒนาจิตผูรู 
เพื่อใหเกิดเปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน      
            พระญาณสิทธาจารย (หลวงปูสิม  พุทธาจาโร) สอนในเร่ืองการที่สติพิจารณากิเลสท่ีเกิดข้ึน
ในจิตวาเปนส่ิงไมเท่ียง ไมใชของเรา จนเกิดเปนปญญาญาณ ผลทําใหจิตมีความสงบสบาย ความวา  

             รูปนามนี้ใหเห็นวาไมเท่ียงและใหเห็นวาเปนทุกขดวย ท่ีเรามายึดมาถือวาตัว
เราของเราอยูก็เพราะความไมรู จงรูเห็นวาอันรางกายสังขาร จิตใจนี้ยังมีกิเลส  ความ
โกรธ โลภ หลง อยู ไมใชตัวเรา ไมใชของเรา เปนความหลง ความไมรูในใจของ
ตัวเอง นํามาปรุงแตง ส่ิงท่ีไมเท่ียงก็จะเอาใหเท่ียง ส่ิงท่ีเปนทุกขก็จะใหเปนสุข มัน
เปนไปไมได จึงใหนึกเอาจนใจสงบ ต้ังม่ัน เท่ียงตรง คงท่ีลงไป จนมีสติ มีสมาธิ จน
เกิดปญญาญาณ รูแจงในกาย ในจิตของตัวเอง จิตใจของเราจะมีความสุขสบาย ไม
เดือดรอน วุนวายประการใด๒๑    

จิตท่ีมีกิเลสเปนเพียงอาการของจิต ท่ีไมใชตัวเรา เปนเรา หรือของเรา แตเพราะเราคิดวา
เปนจิตของเรา จึงเกิดความปรุงแตงไปตางๆนานา เม่ือตามพิจารณาดูใหเห็นความเปนจริง จิตเปน
เพียงแคจิตไมใชตัวเรา เห็นดังนี้จิตก็จะมีความสงบ ไมทุกขจากกิเลสท่ีเขามายึดจิต     
            แนวทางในการปฏิบัติดังกลาวเปนระดับพื้นฐาน หลักการอนุปสสนาการพิจารณาตามดู 
ตามรู ตามเห็นในจิต ยอมทําใหกิเลสท่ีเขามารุมเราจิตออนกําลังลง ความทุกขใจก็จะเบาบางลงไป
ไดเชนกัน ตามลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ สรุปแสดงภาพการปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐานเพื่อ
การบรรเทาปกิณณกทุกข ไดดังนี้ 

 

                                                        
๒๑พระญาณสิทธาจารย (หลวงปูสิม  พุทธาจาโร) ,  หลวงปูสอนวา ... , พิมพคร้ังท่ี ๗, 

(เชียงใหม : ดาวคอมพิวกราฟก, ๒๕๓๖), หนา ๙. 
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อนุปสสนาพิจารณาในจิต
ตามดู ตามรูดวยความเพียร  
สัมปชัญญะ มีสติ ความคอย
กําจัดความยินดียินราย

สติกําหนดรูในจิตวามี
อาการอยางไรในขณะนั้น

เห็นความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นในจิต  ความเกิด
และดับของอาการของจิต

จิตเกิดความสงบ  วางใจ
เปนกลาง  ไมยินดียินราย  

บรรเทาทุกขจากปกิณณก
ทุกข

เกิดทุกขใจ

นําอนาคต
มาปรุงแตง
ทําใหทุกข
ขยาย

นําอดีตมา
ปรุงแตงทํา
ใหทุกข
ขยาย

ปกิณณก
ทุกขท่ีเกิด
ในปจจุบัน

สติปฏ
ฐาน

เวทนา

จิต

ธรรม

กาย

 

                   ภาพ ๔.๗  แสดงผลการปฏิบัติจิตตาานุปสสนาสติปฏฐานเพื่อการบรรเทาปกิณณกทุกข 

           ๔.๒.๔  การบูรณาการสติปฏฐานเพื่อบรรเทาทุกขกายและใจ  
           ทุกขท้ังกายและใจเปนทุกขท่ีเกิดท่ีกายและตอเนื่องเปนทุกขท่ีใจ หรือทุกขเกิดท่ีใจและ
ตอเนื่องมาเปนทุกขท่ีกาย เกิดเปนทุกข ๒ ช้ัน ทุกขท้ังกายและใจมาจากรูปและนาม ผูท่ีเกิดทุกขมัก
มาจากความคิดวิเคราะห ทําใหเกิดทุกขท้ังกายและใจสงผลกระทบตอเนื่องกันไป แบงเปน 

๑) วิปากทุกข คือ ทุกขท่ีเกิดจากผลกรรมท่ีกระทําในอดีต    
๒) สหคตทุกข ทุกขท่ีไปดวยกัน หมายถึง ส่ิงท่ีใหสุขขณะเดียวกันก็จะใหทุกข 
๓) ทุกขขันธหมายถึงทุกขทุกชนิดเม่ือรวบยอดแลวยอมเกิดจากนามรูปหรือขันธ  

                        ทุกขท้ัง ๓ ประเภทนี้เกิดจากการนําส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตมาคิดวิเคราะหตอ ซ่ึงอาการท่ี
เกิดในจิตยอมสืบเนื่องมาจากกายดวย ดังนั้นการวิเคราะหจึงเกี่ยวของกับรูปและนาม ดวยเหตุนี้
ทุกขท่ีเกิดข้ึนจึงท้ังกายและใจ เม่ือวิเคราะหจะพบวาเร่ืองราวนั้นบางคร้ังเปนกุศล บางคร้ังเปน
อกุศล หรือเปนกลาง ๆ ดังนี้ แนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป คือ การเบ่ียงเบนประเด็น
จากทุกขช่ัวคราว แตทุกขจะกลับมาอีก ทําใหเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขสลับกันไป ตามปจจัยและ
ส่ิงแวดลอม หรือการพยายามแกไขสาเหตุอันเกิดจากปจจัยภายนอก แตไมสามารถแกไขไดโดย
เด็ดขาด เพราะมีตัวแปรมากและยังอาจกอใหเกิดทุกขอ่ืนๆตามมา หรือพยายามปรับดาน
ส่ิงแวดลอม  เศรษฐกิจและสังคม บางคร้ังการแกไขหรือควบคุมผูอ่ืนกระทําไดยากกวาการมาแกไข
หรือปรับปรุงตนเอง แนวทางดังกลาวจึงยังมีความไมสมบูรณหรือความพรองอยู ดังนั้นจึงนําแนว
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ทางการปฏิบัติสติปฏฐานมาเสริมในความบกพรองนั้น เพื่อใหสามารถบรรเทาทุกขท้ังกายและใจ
ได โดยการพิจารณา ตามดู ตามรู ใหเห็นความจริงของธรรมอันเกิดท่ีกายและใจ เชน เม่ือเกิดสหคต
ทุกขเปนทุกขท่ีเกิดท้ังกายและใจ แนวทางในการบรรเทาทุกขมีดังนี้ 
               สหคตทุกข หมายถึง ทุกขท่ีไปดวยกัน ซ่ึงสามารถสังเคราะหลงไดในโลกธรรม ๘ สหคต
ทุกขเปนทุกขประจําโลก พระพุทธเจาจึงทรงเรียกวา โลกธรรม อันเปนธรรมดาของโลก คือไดลาภ
เส่ือมลาภ ไดยศเส่ือมยศ ไดสรรเสริญและนินทา ไดสุขและทุกข แนวทางบรรเทาทุกข คือ  

๑) เม่ือไดลาภเส่ือมลาภ  
เม่ือไดลาภมักยินดีในลาภ แตใหตระหนักถึงส่ิงท่ีจะตามมาจากลาภ คือ ตองหม่ัน

บํารุงดูแลรักษาลาภมิใหหายไป หรือใหเพิ่มพูนข้ึนมา ซ่ึงจัดวาเปนทุกขอยางหนึ่ง และเม่ือเสียลาภ
ไปหรือไมไดลาภก็จะเกิดเปนทุกข ซ่ึงในโดยปรกติ การไดลาภและเสียลาภเปนเร่ืองประจําโลก  
เพราะโดยลักษณะจะมีความไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนั้นเม่ือไดลาภก็ใหเตรียมใจ
ไววา จะตองเส่ือมลาภหรือไมไดลาภในคราวตอๆไป รวมถึงเร่ืองยุงยากตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
รักษาลาภอีกดวย เม่ือเห็นความจริงดังนี้ จะไดไมยินดีเม่ือไดลาภและยินรายเม่ือเส่ือมลาภ แนวทาง
ในการปฏิบัติ คือ เม่ือเกิดลาภหรือเส่ือมลาภตองต้ังสติใหเกิดข้ึน โดยจิตผูรู คือ สติรับรูทันทีท่ีเกิด
ลาภ จิตจะพิจารณาในธรรม คือ โลกธรรมวา เม่ือไดลาภยอมตองใชไป เชน เล้ียงเพื่อนฝูง นําไปใช
หนี้ นําไปชวยเหลือญาติท่ีลําบาก ฯลฯ ลาภท่ีไดยอมหมดไปเปนธรรมดาเชนนี้เอง เห็นความจริง
ดังนี้เม่ือไดลาภก็ไมต่ืนเตนยินดีไปกับลาภนั้น แตตระหนักรูวาไดลาภยอมเส่ือมลาภ จึงนําลาภท่ี
ไดมาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และเม่ือลาภหมดไปหรือเส่ือมลาภ จิตผูรู หรือสติรับรูถึงความ
เส่ือมในลาภ จิตพิจารณาเห็นธรรมวา โดยลักษณะลาภท่ีไดมาตองมีวันหมดไป เราไดใชไปอยางรู
คุณคา เพื่อประโยชนสูงสุดแลว เม่ือพิจารณาเห็นความจริงดังนี้ ก็จะไมทุกขกับลาภท่ีเส่ือมไป จิต
จะมีความสงบ เม่ือไดลาภก็ไมต่ืนเตนยินดี และเม่ือเส่ือมลาภก็จะไมรูสึกเศราเสียใจเพราะเขาใจใน
ธรรม คือ โลกธรรมนั่นเอง ฉะนี้ทุกขจากการเส่ือมลาภจึงบรรเทาลงได  

๒) เม่ือไดยศเสื่อมยศ 
ไดยศ คือ ไดเกียรติยศหรือตําแหนง เม่ือมียศควรตระหนักวาส่ิงท่ีตามมา คือ การ

รักษาเกียรติท่ีไดจากยศนั้น ซ่ึงตองใชทรัพยในการรักษาใหสมกับยศท่ีไดมา อีกท้ังยังตองมีบริวาร
เพื่อสงเสริมยศ การมีบริวารมีท้ังขอดีและขอไมดี ขอดี คือ ชวยสงเสริมบารมี ชวยอํานวยความ
สะดวกสบายในเร่ืองตาง ๆ แตก็เชนเดียวกัน ส่ิงที่ตองเสียไป คือ ทรัพยท่ีตองใชในการบํารุงรักษา
บริวาร และเร่ืองเดือดรอนท่ีบริวารจะนําพามาใหเรา ไมวาเปนตัวของบริวารเองหรือญาติพี่นอง  
เม่ือไดยศ เราจะรูสึกเปนสุขกับการไดยศ ยินดีท่ีสังคมยกยองใหเกียรติ รูสึกเปนบุคคลพิเศษ ไป
ไหนมาไหนก็จะไดรับความสะดวกสบาย เหลานี้ทําใหเรายึดติดกับยศหรือตําแหนงท่ีไดวาเปนของ
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เรา ซ่ึงส่ิงเหลานี้แทจริงเปนอยูเพียงช่ัวคราว ไมจีรังยั่งยืน เพราะยศหรือตําแหนงลวนไมเท่ียง มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา เม่ือเส่ือมยศแตยังยึดติดกับเกียรติยศท่ีได ยอมเกิดเปนทุกขท้ังกายและ
ใจ วิธีการบรรเทาทุกข คือ ตองต้ังสติใหเกิดข้ึน โดยจิตผูรู คือ สติรับรูทันทีท่ีไดยศ จิตจะพิจารณา
ในธรรม คือ โลกธรรมวา ยศนั้นมีท้ังคุณและโทษ โทษของยศ คือ การเสียทรัพยเพื่อรักษาเกียรติท่ี
ไดและความเดือดรอนวุนวายจากบริวารท่ีจะนําความทุกขมาให และใหพิจารณาตอในความ
แปรเปล่ียน หรือความไมเท่ียงในยศ เพราะโดยลักษณะเม่ือไดยศยอมตองเส่ือมยศไปเปนธรรมดา  
เชน จากเกษียณอายุ หรือทําความผิดพลาดโดนปลด หรือในบางคร้ังไดเล่ือนยศคราวนี้ แตไมได
เล่ือนยศในคราวตอๆไป ทําใหเปนทุกข เม่ือเขาใจท้ังคุณและโทษของส่ิงท่ีไดมาแลวก็จะไมรูสึก
ยินดีเม่ือไดยศ และไมรูสึกยินรายเม่ือเส่ือมยศ เขาใจวาเปนธรรมดาของโลก แตควรหมั่นต้ังใจ
ทํางานดวยความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริต ทําแตเหตุท่ีดี ผลจะเปนอยางไรก็ตามตองวางใจให
เปนกลาง เม่ือเส่ือมยศ ก็ไมรูสึกเศราเสียใจ หรือหมดกําลังใจ แตใหพิจารณาธรรมวามันเปน
ธรรมดา ไดยศเส่ือมยศ เห็นความจริงดังนี้จิตจะมีความสงบ สามารถรับมือกับยศหรือตําแหนงท่ี
ไดรับอยางไมยึดติดวาเปนของเรา และเม่ือเส่ือมยศก็เขาใจในโลกธรรม ฉะนี้ทุกขจากการเส่ือมยศ
จะบรรเทาเบาบางลงได   

๓) เม่ือไดสรรเสริญและนินทา 
เม่ือไดยินการสรรเสริญ ก็รูสึกหลงยินดีและพอใจในคําสรรเสริญนั้น แตเม่ือถูก

นินทาวาราย หรือการถูกตําหนิติเตียน ก็รูสึกไมพอใจ โกรธไปกับคํานินทานั้น ๆ ซ่ึงท้ังสรรเสริญ
และนินทาก็เปนไปตามปรกติของโลก เม่ือมีสรรเสริญแลวยอมมีนินทา แตถาเราไปไหลตาม
กระแสของโลก เม่ือไดยินสรรเสริญก็หลงเพลิน หลงชอบไปกับคําสรรเสริญนั้น เม่ือไดยินการ
นินทาวาราย หรือตําหนิติเตียน ก็จะเกิดความโกรธแคน ไมพอใจ หรือนอยใจเกิดข้ึน ซ่ึงไมเปน
ผลดีในการดําเนินชีวิต วิธีการบรรเทาทุกข คือ ตองต้ังสติใหเกิดข้ึนทันที จิตผูรู คือ สติรับรู
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนท้ังสรรเสริญและนินทา จิตพิจารณาในธรรม คือ โลกธรรม วามันเปนธรรมดา
ของโลกเชนนี้เอง คือ ไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เม่ือมีสรรเสริญแลวยอมมี
นินทา ดังนั้นควรใชสติพิจารณาใหถองแทวา คําสรรเสริญนั้นเราสมควรท่ีจะไดรับหรือไม ถา
ความดีท่ีทําควรไดรับการสรรเสริญจริง ก็ควรหม่ันทําความดีใหมากยิ่ง ๆ ข้ึนไป แตถาคําสรรเสริญ
นั้นเปนเพียงคํายกยอปอปน เราก็ไมควรรับหรือยินดีไปกับคําสรรเสริญนั้น เพราะมิไดมีแกนสาร
แตอยางใด  ขณะเดียวกันสติท่ีพิจารณาเห็นตามความเปนจริงทําใหใจสงบลงไมหลงระเริงไปกับคํา
สรรเสริญนั้น ๆ สําหรับการตําหนิติเตียน นินทาวาราย ใหพิจารณาวาเปนจริงอยางท่ีเขาวาไหม ถา
เปนจริง คํานินทาทําใหเรารูตัวเราวาเราทําผิด ทําไมดี เพื่อจะไดหาหนทางแกไข เปนการพูดท่ีเปน
ประโยชนแกเรา แตถาคํานินทาไมเปนความจริง เราก็ไมตองไปรับคําของเขา เม่ือพิจารณาเห็น
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ความจริงดังนี้ก็ไมตองไปยินดีกับคําสรรเสริญเยินยอ หรือยินรายไปกับการนินทาวารายนั้น จิตก็จะ
เกิดความสงบ สามารถรับมือเม่ือเกิดสรรเสริญไดอยางมีสติไมหลงไปคําสรรเสริญ และเม่ือมี
นินทาก็เขาใจในโลกธรรมก็จะไมโกรธ หรือเสียใจ ดังนี้ทุกขจากการนินทาจะบรรเทาลงได 

๔) สุขและทุกข    
                        มนุษยทุกคนมักปรารถนาแตความสุขและเกลียดกลัวความทุกข แตลืมนึกไปวาสุข
และทุกขเปนของคูกัน เพราะบางคนเม่ือไดสุขแลว ยังอยากขวนขวายหาความสุขใหมากข้ึน ได
เทาไหรไมรูจักพอ อันนี้จะกลายเปนทุกข ทุกขจากการไมไดความสุขท่ีเพิ่มข้ึน หรือบางคร้ังตอง
พยายามรักษาความสุขนั้นไวทุกวิถีทาง แตในโลกธรรม ความสุขก็ไมเท่ียง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนไดตลอดเวลา ตามสภาพแวดลอม ปจจัยภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน ตอง
พบกับปญหาแมไมไดเกิดจากตนเอง แตก็เกิดจากญาติพี่นอง หรือจากการทํางาน ถาแกไดจะมี
ความสุข แตถาแกไมไดจะมีความทุกข ดังนั้นความสุขกับทุกขยอมมีอยูคูกันไป ความทุกขเปนส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไมได ยิ่งพยายามด้ินรน ผลักไสความทุกขมากเทาใด ความทุกขจะยิ่งเพิ่มข้ึนเพราะถาไม
สามารถขจัดทุกขไปได จะเกิดเปนความโกรธแคนและทุกขทับถมมากข้ึน วิธีการบรรเทา คือ ไมวา
จะเกิดความสุขหรือทุกขข้ีน ตองต้ังสติใหเกิดข้ึน โดยจิตผูรู คือ สติรับรูทันทีท่ีเกิดสุขหรือทุกข จิต
จะพิจารณาในธรรม คือ โลกธรรมวาความสุขนั้นไมจีรัง ความสุขเปนเพียงของช่ัวคราว เม่ือเกิดได
ก็หายได เชนเดียวกับความทุกขแมจะตรงขามกับความสุข แตท้ังสุขและทุกขมีลักษณะเดียวกัน คือ 
ทุกขก็เปนของช่ัวคราวเชนกัน ไมมีความทุกขใดท่ีไมมีวันจบวันส้ิน เม่ือเห็นความจริงดังนี้ เม่ือเกิด
ความสุขก็รับรูวาความสุขไดเกิดข้ึน และโดยลักษณะจะหมดไปในไมชา จึงไมเขาไปยินดีใน
ความสุขนั้น เชนเดียวกันเม่ือเกิดความทุกขข้ึน ก็รับรูเชนกันวา ความทุกขไดเกิดข้ึน และทุกขนั้น
ตองจบส้ินไปเชนกัน จึงไมตองไปยินรายกับความทุกขนั้น เห็นความจริงดังนี้ จิตก็จะเกิดความ
สงบ เม่ือเกิดความสุขข้ึน ก็สามารถรับมือกับความสุขไดโดยไมยึดติดวาอยากใหเปนเชนนี้อยู
ตลอดไป และเม่ือเกิดความทุกขข้ึน ก็เขาใจวามันเปนอยูอยางช่ัวคราว ก็จะไมเครียด หรือพยายาม
ผลักไสทุกขนั้น อยูอยางเขาใจในโลกธรรม  ดังนี้ความทุกขจะบรรเทาลงได 
           ซ่ึงจากการสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ ถึงการบูรณาการสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาทุกขท้ังกาย
และใจนั้น สรุปผลของการสัมภาษณมานําเสนอไดดังนี้    
            พระสาสนโสภณ ไดกลาวไววา “การยึดม่ันถือม่ัน คือ ตัวทุกข ท้ังทุกขกายและใจ   การ
เจริญสติปฏฐานทําใหไมยึดม่ันถือม่ัน เม่ือไมยึดม่ันก็จะไมทุกข เพราะทําใหเขาใจในกฏธรรมชาติ 
คือ สรรพส่ิงลวนเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป เชน เม่ือเกิดทุกขขันธ ใหมองวานามรูปเปนเพียงส่ิงสมมุติ ถา
ไปยึดม่ันแลวก็จะทุกข เชนเดียวกับเม่ือเกิดสหคตทุกข ไดลาภ อยาดีใจเกินไป เส่ือมลาภมองเปน
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กฎไตรลักษณ รูจักเดินสายกลาง ขอเสนอแนะควรมีกัลยาณมิตร เพื่อช้ีนําแนวทางท่ีดี  แตอยาไป
หวังอะไรจากคนอ่ืน การปฏิบัติธรรมจะทําใหพบความสุขมากกวา” 
               พระราชสิทธิมุนี ไดกลาวไววา “ทุกขกายและใจเกิดจากความเห็นผิดหรือวิปลาส เชน 
เขาใจผิดในเร่ือง สุภวิปลาส สุขวิปลาส นิจจิปลาสและอัตตวิปลาส แนวทางในการปฏิบัติ เชน การ
เจริญสติปฏฐานในประเภทธัมมานุปสสนาสติปฏฐานโดยพิจารณาขันธ จะพบวา ทุกคนมีขันธ ๕ 
เหมือนกัน คือ ประกอบดวยรูปและนาม เพื่อมองวาท้ังตัวเราเองและผูอ่ืนเปนเพียงแครูปและนาม
ประกอบกันเทานั้น เม่ือมองเห็นความจริงไดเชนนี้แลว จิตก็จะละความยึดม่ันถือม่ันในขันธนี้ลงได 
ดังนั้นเม่ือเกิดความไมชอบในตัวบุคคล เชนเกิดโทสะ อยากจะทํารายเขา แตถาเจริญสติปฏฐาน ทํา
ใหมองทุกคนเปนเพื่อนรวมโลกกัน ท่ีมีสภาวธรรมเดียวกันประกอบดวนรูปกับนาม ไมไดมีตัวตน
ท่ีแทจริง เม่ือเห็นดังนี้ความคิดท่ีจะไปทํารายผูอ่ืนก็จะไมมี ความโกรธหรือโทสะก็จะหายไป ดวย
เหตุนี้จึงบรรเทาทุกขไดท้ังกายและใจ” 
           รศ. ดร.จํานง คันธิก ไดกลาวไววา “สามารถนําวิธีการตามแนวสติปฏฐานเพ่ือการบรรเทา
ทุกขกายและใจได แนวทางดังไดกลาวมาแลว โดยยกตัวอยางการบรรเทาทุกข เชน วิปากทุกข เปน
ทุกขท่ีเกิดข้ึนท้ังกายและใจ เชน ชาติกอนทําอะไรท่ีไมดีไวสงผลใหชาตินี้ไดรางกายท่ีไมสมบูรณ 
แตไมสามารถแกไขทางกายไดเพราะเปนกรรมในอดีตท่ีไดรับผลในปจจุบัน แตสามารถหม่ันทําใน
บุญกุศลในปจจุบันโดยการทําสติปฏฐาน ผลวิปากทุกขท่ีเคยทําไวในอดีตเบาบางลงได และเม่ือ
เกิดสหคตทุกข กําหนดพิจารณาใน กาย เวทนา จิต ธรรม เชน ถาเขาพูดไมดีเปนทุกขเวทนา  เสวย
อารมณท่ีไมดี ถาใครยกยองเปนสุขเวทนา สติท่ีตามรูในเวทนาทําใหเวทนานั้นดับไป ไมตองเกิด
ความชอบไมชอบเกิดเปนทุกขข้ึน หรือการรูเทาทันในขณะท่ีเกิดพยาบาทข้ึนในใจเปนธัมมานุปสส
นา ฟงเสร็จแคนใจ เกิดพยาบาท ใหกําหนดรูวาขณะน้ีในใจเรามีพยาบาทหรือไม ถามีเกิดจากอะไร 
และถาเกิดทุกขขันธ ใหพิจารณาวาทุกขขันธเกิดจากสภาพไตรลักษณ เกิดจากอุปาทานขันธ ๕ ถา
แครางกายจะไมเปนทุกข แตถาใจลงไปดวยทุกขจะเพิ่มข้ึน” 
                คุณมาลี  ปาละวงศ ไดกลาวไววา “การที่เราเจริญสติปฏฐานท่ีเปนสติท่ีเนื่องดวยกายและ
เนื่องดวยใจไดอยางถูกตอง คือ ไปเห็นไตรลักษณของมันไดวา ไมวาจะเปนทุกขท่ีเกิดทางกายหรือ
ทางใจ เม่ือมันเกิดข้ึน มันต้ังอยู แลวสุดทายมันก็ดับไป ไมวาจะเปนทางกายท่ีเรารูสึกวาเม่ือเกิดมา
ต้ังแตเปนเด็กจนโตข้ึน และแกลงจนตายลงในท่ีสุดนั้น นี้ คือ การที่เอาจิตนี้มาประจักษหรือเห็น
ความเปนจริงท้ังส้ินของกาย ซ่ึงแสดงธรรมใหเราเห็นวา มันเกิดข้ึนแลวมันก็เปล่ียนแปลงจน
สุดทายก็คือตองตายทุกคน กายน้ีเราไมสามารถใหมันพนทุกขได แตบรรเทาเม่ือเขาไปเห็นตาม
ความเปนจริง แตทางพระพุทธศาสนา ความทุกขทางใจนี้ สูงสุดนั้นสามารถพนทุกขโดยส้ินเชิง  
ไมใชแคบรรเทาทุกขทางใจคะ เพราะจิตจะยอมรับความเปนจริงของกายเปนและใจเปน จนวันหนึ่ง
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จิตนี้มันยอมเพราะไปเห็นแลววา กายนี้จริงๆไมใชของเรา มันทํางานของมันเอง ใจนี้มันไมใชของ
เรา มันทํางานของมันเอง เราบังคับมันไมไดวา ไมใหมันแก มันเจ็บ มันตาย ไมใหเราตองพบกับ
ความพลัดพราก การเสียใจ ความไมสมหวัง และทุกส่ิงมันเกิดแลวมันยอมดับไปท้ังส้ิน จิตใจนี้จะ
ปลอยวางและแจงในความเปนธรรมดาน้ี คือ ความเปนจริง ซ่ึงเราตองอยูกับกายนี้ท่ีเปนทุกขแต
จิตใจน้ีมันไมไดทุกขดวยหรอกเพราะมันตองหยุดการแสวงหา การไขวควา และยอมรับและเขาใจ
ตามความเปนจริงท่ีมันเปน” 
           คุณศรันย  ไมตรีเวช (ดังตฤณ) ไดกลาวไววา “ในระดับของการบรรเทาทุกข ถาบรรเทาทุกข
ทางกายได ก็พลอยมีผลใหบรรเทาทุกขทางใจได ถาบรรเทาทุกขทางใจได ก็พลอยมีผลใหบรรเทา
ทุกขทางกายได เปนธรรมดา” 
           กลาวโดยรวมไดวา ผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดเห็นดวยวาสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขกายและ
ทุกขใจได ทุกขท้ังกายและใจน้ันเกิดจากขันธ ๕ ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานใหจิตผูรู มาตามดู
ส่ิงท่ีถูกรูคือ กาย เวทนา จิต และธรรม คือ การตามดูในขันธ เพื่อมองวาทั้งตัวเราเองและผูอ่ืนเปน
เพียงแครูปและนามประกอบกัน ซ่ึงลวนเปนส่ิงสมมติ การยึดม่ันถือม่ันในขันธ คือ ตัวทุกขท้ังทุกข
กายและใจ การเจริญสติปฏฐานเพ่ือใหเห็นขันธตามความเปนจริง จะไดไมยึดม่ันถือม่ัน เม่ือไมยึดก็
จะไมทุกข เพราะทําใหเขาใจในกฏธรรมชาติ คือ สรรพส่ิงลวนเกิดข้ึน ต้ังอยู  ดับไป 
            จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงนํามาสติปฏฐานมาบูรณาการเพ่ือบรรเทาทุกขท้ังกายและใจ 
เชน สหคตทุกขโดยมีแนวทางดังนี้ 

เม่ือเกิดทุกขจากสหคตทุกขอันประกอบดวยมีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีสรรเสริญมี
นินทา มีสุขและมีทุกข วิธีการบรรเทาทุกขโดยใชแนวทางอนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของสติปฏ
ฐาน คือ การพิจารณาตามดู ตามรู ตามเห็นในธรรม คือ โลกธรรมวา เพื่อใหเห็นลักษณะของมันวา
ไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เม่ือไดลาภยอมเส่ือมลาภ ไดยศยอมเส่ือมยศ มี
สรรเสริญยอมมีนินทา มีสุขยอมมีทุกข ซ่ึงลวนเปนของคูกัน ท้ังใหคุณและใหโทษ ซ่ึงเปนธรรมดา
ของโลก เพื่อใหเขาใจถึงสัจจะน้ีตองพิจารณาตามแนวสติปฏฐานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเห็นความ
จริงของโลกธรรม โดยกระบวนการในการพิจารณาประกอบดวย ความเพียรอยางตอเนื่องไม
ทอถอย เพียรในการพิจารณาเพื่อใหเห็นและเขาใจจริงๆในโลกธรรม จนกระท่ังเกิดสัมปชัญญะ คือ 
ความรูความเขาใจท่ีชัดเจน โดยสัมปชัญญะน้ันจะดําเนินไดอยางสม่ําเสมอครบ ถวนได ตอง
ประกอบดวยสติเพื่อใหรูวาขณะนี้ไดลาภหรือเส่ือมลาภ ไดยศหรือเส่ือมยศ มีสรรเสริญหรือมี
นินทา มีสุขหรือมีทุกข และในการปฏิบัติถามีความรูสึกชอบและไมชอบเกิดข้ึนระหวางการ
พิจารณา ตองเอาสติเขามาเพื่อจับความรูสึกนี้วาไดเกิดข้ึน เม่ือเกิดสติข้ึนความรูสึกชอบและไมชอบ
จะหายไป จิตจะมีความเปนกลาง เพื่อใหเห็นความเปนจริง เม่ือเปนดังนี้ก็จะพบความจริงของโลก



๒๘๑ 
 
วา สหคตทุกขนั้นเปนของคูกันมี ๒ ดาน ท้ังดานดีและดานไมดี เม่ือไดมาแลวยอมเสียไป หรือเม่ือ
ไดส่ีงท่ีชอบยอมเกิดส่ิงท่ีไมชอบตามมา สุขคูกับทุกข เห็นสัจจะความจริงเปนดังนี้ ผูปฏิบัติจะรูสึก
เปนกลาง จากความรูสึกชอบหรือความยินดีในอิฎฐารมณเม่ือเกิดลาภ ยศ สรรเสริญและสุข และ
ความรูสึกไมชอบหรือความยินรายในอนิฎฐารมณ เม่ือเกิดเส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา และทุกข  
ความทุกขจากสหคตทุกขจึงบรรเทาไปได  
           ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา ภูระหงษ๒๒ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ โดยวิธีการเจริญสติปฏฐานในผูปวยติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัดการดําเนิน
ชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา ผลจากการศึกษาการบําบัดผูปวยยาเสพติดจํานวน ๒๕ คนโดย
การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสติปฏฐานใชเวลา ๗ วัน ผูติดยาเสพติดสวนหน่ึงมีสาเหตุ
จากการอยากลอง เพราะคิดวาจะเกิดความสุข หรือบางพวกเกิดจากความผิดหวัง ไมสามารถหาทาง
ออกใหชีวิต จึงเสพส่ิงเสพติดเพื่อใหลืมความทุกขท่ีเกิดข้ึน หรือคิดวาจะไดความสุข หลังปฏิบัติ
พบวามีประสิทธิผลตอความฉลาดทางอารมณ รูจักเรียนรู มีสติ มีเหตุผล รูจักบาปบุญมีความ
รับผิดชอบ สามารถจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสมและต้ังใจเปล่ียนแปลงตนเอง เหลานี้นําเปน
แนวทางในการพัฒนาชีวิตของตนได ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติสติปฏฐานดังกลาว สามารถ
นํามาใชปฏิบัติเม่ือเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกธรรม ๘ ผูปฏิบัติสามารถรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นดวยสติ มีเหตุผล มีความอดทนมากข้ึน ใจสงบผอนคลาย  ก็ไมหาทางออก
ในทางท่ีผิดเชนกลับไปเสพยาเสพติดอีก และสามารถนํามาพัฒนาชีวิตของตนได 
           สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหานงค อับไพ๒๓ ไดศึกษาเร่ืองคําสอนร่ืองกฏ แหงกรรมกับ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของคุณแมสิริ กรินชัย ผลสรุปทรรศนะของผูปฏิบัติตามแนวสติปฏ
ฐานเกี่ยวกับความเขาใจในเร่ืองความไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดาหรือไตร
ลักษณวา หลังปฏิบัติผูปฏิบัติเขาใจถึงเร่ืองความไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
หรือไตรลักษณเพิ่มข้ึนอยางมีนัย ซ่ึงความเขาใจนี้มีความสําคัญในการปฏิบัติ สามารถนําไปใชเม่ือ

                                                        
๒๒กัญญา  ภูระหงษ, “ประสิทธิผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณโดยวิธีการเจริญสติ    

ปฏฐานในผูปวยติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัดการดําเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๖, หนา ๓๐๗ - ๓๑๓.   

๒๓พระมหานงค  อับไพ, “คําสอนร่ืองกฏแหงกรรมกับการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของ
คุณแมสิริ กรินชัย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร), ๒๕๔๖, หนา ๑๒๗-๑๒๙.    



๒๘๒ 
 
เกิดสหคตทุกขได โดยเม่ือไดลาภยอมเส่ือมลาภ ไดยศยอมเส่ือมยศ มีสรรเสริญยอมมีนินทา มีสุข
ยอมมีทุกข นําความเขาใจในกฏไตรลักษณมาใชวาในโลกธรรมนั้นลวนมีความไมเท่ียง เปนทุกข 
และความแปรปรวน เม่ือเห็นความจริงนี้ ทําใหเกิดความรูในสัจจวามันเปนธรรมดาของโลก จะ
นําไปสูการไมยินดียินรายในความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและบรรเทาทุกขจากสหคตทุกขได 
            พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ (เทสก เทสรํสี)ใหแนวทางการปฏิบัติสติปฏฐาน
เพื่อใหเห็นไตรลักษณ  มองเปนสมมติบัญญัติเพื่อละความยึดม่ันถือม่ันใน  ความวา   

... ลาภ-เส่ือมลาภ เปนธรรมดาของโลก ... ถาไปยึดถือวาของกูๆอยูรํ่าไป เม่ือลาภ
เส่ือมไปมันจึงเปนทุกขเดือดรอนกลุมใจ ... ไดยศ-เส่ือมยศนี้เปนของมีอยูในโลก ถา
ไปยึดถือยอมเปนทุกขไมส้ินสุด ใหเห็นวาเปนอนัตตา ... สรรเสริญ-นินทาเปนความ
ไมแนนอนถาไปหลงยึดก็จะเดือดรอน ... ทุกข-สุขอยาถือวาของเราเพราะไมใชของ
ใคร ใหปลอยวางเปนของโลก ... การพิจารณากาย  เวทนา  จิต  ธรรม ใหเห็นสักแต
วานั้นไมใชของงาย เพราะมันเปนการลบสมมติบัญญัติของเดิมท้ังหมด ท่ีเห็นเปน
สักแตวานั้น มันเปนบัญญัติสมมติใหมซ่ึงเกิดจากสติปฏฐาน ถาผูปฏิบัติพิจารณาได
อยางนี้ มันก็จะละการถือตน ถือตัว ถือเขา ถือเรา ใหหมดส้ินไปจากใจได  นี้เปน
เบ้ืองตนของสติปฏฐาน๒๔ 
 

             แนวทางในการปฏิบัติดังกลาวเปนระดับพื้นฐาน หลักการอนุปสสนาการพิจารณาตามดู 
ตามรู ตามเห็นในธรรม คือ โลกธรรม ยอมทําใหผูปฏิบัติเขาใจถึงกฎไตรลักษณถึงความไมเท่ียง 
เปนทุกข และความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในโลก คือไดลาภเส่ือมลาภ ไดยศเส่ือมยศ มีสรรเสริญมี
นินทา มีสุขมีทุกข ดังนั้นไววาจะเกิดสภาวะเชนใด ผูปฏิบัติสติปฏฐานโดยอนุปสสนายอมประจักษ
ในความจริงท่ีเกิดข้ึนเขาใจวามันเปนธรรมดาของโลก ความทุกขท้ังกายและใจก็จะบรรเทาเบาบาง
ลงไปได  ตามลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ  สรุปแสดงภาพการการบรรเทาสหคตทุกข  ไดดังนี้ 
 
 
 

                                                        
๒๔พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ (เทสก เทสรํสี), ส้ินโลกเหลือธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พรีมา  พับบลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๔๗-๔๙, ๕๒.    
      

 



๒๘๓ 
 
ลาภ 
ยศ                                                                            ความยินดีในอิฎฐารมณ 
สรรเสริญ 
สุข                                 ไมตระหนัก                                                                              ครอบงํา                                    
                   เม่ือเกิดข้ึน                           ยอมเกิด                                                          จิต=ทุกข 
อลาภ                                 ไมรูชัด                                                                                     
อยศ                                                                       ความยินรายในอนิฎฐารมณ 
นินทา 
ทุกข 
 
                                   

                                                                                                                 
ลาภ 
ยศ                                                                          ความยินดีในอิฎฐารมณ 
สรรเสริญ 
สุข                                   สติกําหนดรู                                                                         ไมครอบงําจิต                              
                  เม่ือเกิดข้ึน        ธรรมใน         ไมเกิด                                                      บรรเทาทุกข                                   
อลาภ                               โลกธรรม ๘ 
อยศ                                                                      ความยินรายในอนิฎฐารมณ                                                               
นินทา 
ทุกข                    

ภาพ ๔.๘ แสดงผลการปฏบัิติธัมมานปุสสนาสตปิฏฐานเพื่อการบรรเทาสหคตทุกข 

แนวทางในการปฏิบัติดังกลาวมาท้ังหมดขางตนนี้ เปนเพียงการปฏิบัติสติปฏฐานข้ัน
พื้นฐาน  ผูปฏิบัติจะพบวาบางคร้ังถาสติจับความรูสึกไดทันวา ทุกขเกิดข้ึนท่ีกายจะพิจารณากาย
หรือเวทนาแลวแตประเภท หรือถาสติจับความรูสึกไดวาทุกขเกิดข้ึนท่ีใจจะพิจารณาจิต หรือถาสติ

สติปฏ
ฐาน

เวทนา

จิต

ธรรม

กาย

การปฏิบัติสติปฏฐานพิจารณาธรรม 



๒๘๔ 
 
จับไปจับความรูสึกทุกขท่ีกายหรือทุกขท่ีใจไมทัน จึงไปพบวาทุกขไปเกิดข้ึนท่ีกายและใจแลว ให
พิจารณาธรรม ดังนั้นสติจะจับทุกขท่ีเกิดข้ึนไดท้ัง ๓ ประเภทสลับหมุนเวียนกันไป และเม่ือผู
ปฏิบัติจนสามารถบรรเทาทุกขใดทุกขหนึ่งไดแลว จะเห็นความจริงของทุกขท้ังปวงวาลวนมี
ลักษณะอยางเดียวกัน คือ มีความแปรปรวน ไมเท่ียง และไมมีตัวตนท่ีแนนอน มีความเกิดและความ
ดับเปนธรรมดา เห็นความจริงนี้แลวจะสามารถบรรเทาทุกขอ่ืน ๆ ได เพราะจิตท่ีรับรูและเห็นความ
จริงนี้ จะคอยๆคลายความยินดียินรายท่ีมีในขันธลง ตัณหาที่เกิดข้ึนจะคอยๆบรรเทาเบาบางลง หรือ
ละไดบางสวนตามความเห็นจริงท่ีเกิดข้ึน  และเม่ือปฏิบัติอยางตอจริงจังและตอเนื่องดัวยอุปการ
ธรรมท้ัง ๔ ผูปฏิบัติจะพบวาบอยคร้ังการกําจัดความยินดียินรายจะเกิดข้ึนไดเอง โดยไมตองมีการ
ประคองประคอง และทายสุดการกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปโดยอัตโนมัติ ในระดับ
นี้ผูปฏิบัติจะเกิดวิชชา เปนความเห็นท่ีถูกตอง เพื่อละตัวเรา เปนเรา และของเรา คลายความยึดม่ัน
ในขันธลง ตัณหายอมไมเกิดและละสาเหตุแหงทุกขประกอบดัวยอวิชชา ตัณหา อุปาทานลงได  

 

๔.๓ บทสรุป 
           จากการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ จะเห็นวาสติปฏฐาน ๔ ท่ีผูวิจัย
นํามาบูรณาการทําใหการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปสมบูรณยิ่งข้ึน โดยแกไขรากเหงาของ
ปญหาอันเกิดจาก อวิชชา ตัณหา และอุปทานในขันธ ๕ และมีแนวทางการเลือกประเภทสติปฏฐาน
ในการบรรเทาทุกขท่ีตรงกับพื้นเพจริตนิสัยของผูท่ีเกิดทุกขนั้น ๆ อีกดวย ซ่ึงจากคําสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังหมดลวนมีความเห็นสอดคลองกันวาสามารถบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนว
สติปฏฐาน ๔ ไดเพื่อแกไขรากเหงาท่ีแทจริงของปญหา รวมถึงการเลือกประเภทการปฏิบัติสติปฏ
ฐานเพื่อการบรรเทาทุกขท่ีเหมาะสมกับจริตผูท่ีเกิดทุกขอีกดวย และสามารถนําไปบรรเทาทุกขได
จริงท้ังทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ 
           ในการบรรเทาทุกขโดยใชหลักในสติปฏฐาน คือ อนุปสสนา พิจารณาอาการที่เกิดข้ึนในกาย 
เวทนา จิต และธรรม หรือท่ีเรียกวาส่ิงท่ีถูกรู เปนการนําหลักมาประยุกตแบบงาย ๆ เพื่อใชแกบุคคล
ท่ัวไป เปนระดับโยนิโสมนสิการ คือ ตามดู ตามรู ตามเห็นในระดับเหตุและผล เพื่อใหเกิดความ
เขาใจสอดคลองกับความเปนจริง วาอาการท่ีเกิดข้ึนในกาย เวทนา จิต ธรรมลวนไมเท่ียง เปนทุกข 
มีความแปรปรวน มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา จึงไมมีตัวตนท่ีแทจริง เม่ือเห็นจริงดังนี้จะ
คลายความยึดม่ันวาทุกขนั้นเปนทุกขของเรา อยางไรก็ตามในขณะปฏิบัติจะเกิดเวทนาท้ังท่ีชอบ
และไมชอบข้ึน จึงตองมีอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร  สัมปชัญญะ มีสติ  และความคอยกําจัด
ความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึน   



๒๘๕ 
 
                      ในการเลือกประเภทในการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีเหมาะสมเพื่อการบรรเทาทุกข ซ่ึงจะชวยให
เร่ิมปฏิบัติไดงายและไดผลเร็วยิ่งข้ึน จากการวิจัยพบวาจริตของแตละคนมีสวนสนับสนุนใหเกิด
ตัณหาและทิฏฐิแตละประเภท ถาไมไดตามตัณหาและทิฏฐินั้นจะกอใหเกิดทุกขไมวาจะเปนทุกข
กาย ทุกขใจ หรือทุกขท้ังกายและใจ แลวแตประเภทและระดับของตัณหาและทิฏฐินั้น เชน ผูท่ีมี
ตัณหาจริตอยางหยาบมักเปนผูติดกาย รักกาย มักจะเปนผูมีตัณหาอยางหยาบเม่ือไมไดตามตัณหา
เชนเม่ือเกิดสภาวธรรม จึงเกิดเปนทุกขกาย ดังนั้นจึงเหมาะจะพิจารณากาย ผูท่ีมีตัณหาจริตอยาง
ละเอียดมักเปนผูติดสุข รักสุข มักจะเปนผูมีตัณหาอยางละเอียด เม่ือไมไดตามตัณหาเชนเกิดความ
เจ็บปวย จึงเกิดเปนทุกขกายจากความเจ็บปวย จึงเหมาะจะพิจารณาเวทนา ผูท่ีมีทิฏฐิจริตอยางหยาบ
มักเปนผูติดในจิต ยินดีเม่ือจิตเปนสุขและยินรายเม่ือจิตเศราหมอง มักจะเปนผูมีทิฏฐิอยางหยาบ 
เม่ือจิตเศราหมองไมไดตามทิฏฐิ จิตมีความหดหูจึงเกิดเปนทุกขใจ จึงเหมาะจะพิจารณาจิต และ
เชนเดียวกันผูท่ีมีทิฏฐิจริตอยางละเอียดมักเปนผูชางคิดวิเคราะห เช่ือมโยงหาเหตุผล มักจะเปนผู
มีทิฏฐิอยางละเอียด เม่ือเกิดเร่ืองราวท่ีไมเปนไปตามท่ีคิด ไมไดตามทิฏฐิท่ีตองการ จึงเกิดเปนทุกข
ท้ังกายและใจ จึงเหมาะจะพิจารณาธรรม   
           ในการปฏิบัติเม่ือผูปฏิบัติเลือกประเภทสติปฏฐานตามประเภทของทุกขท่ีเกิดข้ึน โดยจิตจะ
มุงพิจารณาเพียงสวนใดสวนหนึ่ง แตมิไดหมายความวามิไดเกิดในสวนอ่ืนๆ เพราะท้ังกาย เวทนา 
จิต ธรรม คือ กระแสธรรมในขันธ ท่ีจําลองจากขันธในแตละสวน เม่ือปฏิบัติมาจนมีความกาวหนา
ไดจะพบวาท้ัง ๔ ประเภทอยุในกระบวนการเดียวกันท่ีมีความตอเนื่องกัน เม่ือเห็นตัวใดประเภทใด
ประเภทหน่ึง ก็สามารถเห็นไดทุกประเภทเพราะเปนเร่ืองเดียวกันแตจําแนกเปน ๔ นั้นเอง เพียงแต
มองคนละดาน เชนเดียวกันในการปฏิบัติเพื่อการบรรเทาทุกขประเภทใด เม่ือสามารถปฏิบัติและ
เห็นความจริงของทุกขนั้น ๆ แลวจนบรรเทาทุกขไดแลวก็สามารถบรรเทาทุกขประเภทอ่ืนไดดวย 
เพราะทุกทุกขอยูในกระบวนการเดียวกัน และความจริงแทเพียงหนึ่ง คือ กฏไตรลักษณท่ีไมเท่ียง 
แปรปรวนเปนธรรมดา ดังนั้นไมวาทุกขใด ๆ จะมีลักษณะเดียวกัน แนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน 
และผลลัพธเดียวกัน คือ บรรเทาทุกขในเบ้ืองตนและดับทุกขในเบื้องปลาย ดังนั้นการเร่ิมตนท่ี
ถูกตองทําใหสามารถบรรเทาทุกขไดแลว ยังเปนแนวทางในการบรรเทาทุกขอ่ืน ๆ ไดอีกดวย  
           ดังนั้นเม่ือนําความเช่ือมโยงกันระหวางขันธท้ัง ๕ กระแสธรรมในสติปฏฐานท้ัง ๔ จริต และ
ทุกขเวทนาที่เกิดข้ึน มาสรุปไดวา ขันธ ๕ คือ กองทุกข สติปฏฐานนํากระแสธรรมภายในขันธมา
พิจารณาเพื่อใหเห็นความจริงหรือไตรลักษณของขันธ สติปฏฐานแบงเปน ๔ คือ กาย เวทนา จิต 
ธรรม ตามลักษณะของขันธและเพื่อใหเหมาะสมแกจริตของผูปฏิบัติแตะคน ดังนี้สามารถนําจริตมา
เปนแนวทางในการเลือกประเภทสติปฏฐานในการปฏิบัติเม่ือเกิดทุกขได ดังนี้ 



๒๘๖ 
 

๑) ผูมีตัณหาจริตอยางหยาบ มักเปนผูติดกาย รักกาย จึงมักมีตัณหาอยางหยาบอยูมาก เม่ือ
ไมเปนไปตามตัณหาเชนเกิดความเส่ือมท่ีกาย จึงเกิดเปนทุกขกายจากสภาวธรรมข้ึน จิตจะหมกมุน
ท่ีกาย ดังนั้นจึงใหอนุปสสนา คือ พิจารณาอาการท่ีเกิดข้ึนในกายท่ีรูปขันธ  

๒)  ผูมีตัณหาจริตอยางละเอียด มักเปนผูติดสุข รักสุข อยากพบแตความสุข จึงมักมีมีตัณหา
อยางละเอียดอยูมาก เม่ือเกิดความเจ็บปวยเกิดทุกขเวทนาทางกายมาก จึงเกิดเปนทุกขกายจาก
เจ็บปวย จิตจะหมกมุนท่ีเวทนา ดังนั้นจึงใหอนุปสสนา คือ พิจารณาอาการท่ีเกิดข้ึนในเวทนาท่ี
เวทนาขันธ  

๓) ผูมีทิฏฐิจริตอยางหยาบ มักเปนผูติดในจิต ผูยึดความเห็นตนเองเปนใหญ จึงมักมีทิฏฐิ
อยางหยาบอยูมาก เม่ือเร่ืองราวไมเปนไปตามท่ีใจคิด จึงเกิดเปนทุกขใจ จิตจะหมกมุนท่ีใจ ดังนั้น
จึงใหอนุปสสนา คือ พิจารณาอาการท่ีเกิดข้ึนในจิตท่ีวิญญาณขันธ 

๔) ผูมีทิฏฐิจริตอยางละเอียด มักเปนผูชอบคิดวิเคราะหเช่ือมโยงเหตุผล อยากพบแตเร่ืองท่ี
ใจชอบ จึงมักมีทิฏฐิอยางละเอียดอยูมาก เม่ือเกิดเร่ืองท่ีไมชอบใจข้ึน เกิดเปนทุกขเช่ือมโยงท้ังกาย
และใจ จิตจะหมกมุนอยูในเร่ืองท่ีจิตคิด ดังนั้นจึงใหอนุปสสนา คือ พิจารณาอาการท่ีเกิดข้ึนใน
ธรรมท่ีสัญญาขันธและสังขารขันธ 

ดังกลาวนี้ คือ แนวทางในการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน และในการปฏิบัติตองมี
เคร่ืองมือที่สําคัญ คือ อุปการธรรมท้ัง ๔ประกอบดวย ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติและความคอย
กําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติ  สรุปเปนภาพแสดงความเช่ือมโยงไดดังนี้ 

        

กาย

เวทนาจิต

ธรรม

รูป

เวทนาวิญญาณ

สัญญา

สังขาร

ขันธ ๕

สตืปฏฐาน 

จรืต

ทุกขเวทนา

ภาพแสดงความเชื่อมโยงกนัระหวางขนัธ สติปฏฐาน จริต และทุกขเวทนา

ความเพียร

สัมปชัญญะ

มีสติ

ความคอยกําจัด
ความยินดียินราย

 

ภาพ ๔.๙ แสดงความเชื่อมโยงระหวางขนัธ สติปฏฐาน จริต และทุกขเวทนา 



๒๘๗ 
 
           ฉะนี้ขอบกพรองของการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป เม่ือนํามาบูรณาการดวยสติปฏฐาน
แลวสามารถแกไขหรือเสริมใหดีข้ึน ทําใหการบรรเทาทุกขมีความสมบูรณยิ่งข้ึน จึงเกิดเปนองค
ความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” ซ่ึงจะมีความ
สมบูรณในงานวิจัยไดตองอาศัยการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิผูมีประสบการณโดยตรง และผูทรง
ภูมิปญญาดังท่ีไดศึกษาผลสัมภาษณแตละทานในแบบสัมภาษณแลวนั้น และอภิปรายผลจากองค
ความรูใหมท่ีไดจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ และคําสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญ ดังจะไดกลาวถึง
ในบทตอไป สรุปภาพการปฏิบัติสติปฏฐาน เพื่อแกสาเหตุแหงทุกขและการบรรเทาทุกข 



 
 
                                                                                                 

                 

ทุกขเวทนา

ทุกขกาย

ทุกขกาย
ตาม

สภาวธรรม

พิจารณา
กาย

ทุกขกาย
จากความ
เจ็บปวย

พิจารณา
เวทนา

ทุกขใจ
ทุกขใจจาก
ความรูสึก
ทุกข

พิจารณา
จิต

ทุกขทั้ง
กายและ

ใจ

ทุกขจาก
ความคิด
วิเคราะห

พิจารณา

ธรรม

สติปฏ
ฐาน

เวทนา

จิต

ธรรม

กาย

พิจารณาภายใน ภายนอก 
ภายในและภายนอก เห็นความเปลีย่นแปลงที่

เกิดขึ้น  ความเกดิละดับ
การปฏิบัติระดับพื้นฐาน  
ละกิเลสขั้นหยาบและขั้น
กลางไดบางสวน  บรรเทา

ทุกขไดชั่วคราว

ตามดู ตามรูใน
อาการสิง่ที่ถกูรู

พิจารณาในสิ่งที่ถกูรูเปน
เพียงสภาวธรรม  เห็น
ความเกิดดับถี่ขึ้น

พิจารณาเห็นไตรลักษณ มี
ความไมเทีย่ง เปนทุกข มี

ความแปรปรวน

เกิดวิชชาละตัณหาและ
อุปาทานยึดมั่นในขันธ

จิตสงบเปนสมาธิมีความ
ตั้งมั่นกําจัดความยินดี

ยินราย

จิตสงบ วางใจเปน
กลาง

สิ่งที่ถกูรูเปนเพยีงสกั
แตวา ละสัตตสัญญา 

อัตตสัญญา 
การปฏิบัติระดับสูง 

วิปสสนาสมาธิ ละกิเลส
ขั้นละเอียดไดสมบูรณ ดับ

ทุกขไดสิ้นเชิง

สิ่งที่ถกูรู

จิตผูรู สติ 
สัมปชัญญะ

การปฏิบัติระดับกลาง สมาธิ
เจือวิปสสนา ละกิเลสขั้น

หยาบและขั้นกลางไดเพิ่มขึ้น  
บรรเทาทุกขไดนานขึ้น

 

ภาพที่ ๔.๑๐ แสดงการปฏิบัติสตปิฏฐานเพื่อกําจัดสาเหตุแหงทุกขและบรรเทาทุกข 

๒๘๘ 



 
 
 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
           การวิจัยเร่ืองการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ มีลักษณะบูรณาการโดยผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชกําหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษา
ขอบเขตเน้ือหาการวิจัย และการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้  

๑) เพื่อศึกษาทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนา 
๒) เพื่อศึกษาการบรรเทาทุกขในคําสอนของพระพุทธศาสนา 
๓) เพื่อศึกษาสติปฏฐาน ๔ ในคําสอนของพระพุทธศาสนา 
๔) เพื่อศึกษาการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ 
๕) เพื่อนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับการบูรณาการการบรรเทาทุกข

ตามแนวสติปฏฐาน ๔            

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบบูรณาการหรือแบบผสมผสาน โดยการใชการวิจัยเชิง
คุณภาพเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม (Final work 
Research) คือ การทําสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษาขอมูลจาก
พระไตรปฎก เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field study) 
โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยกลุมประชากรท่ีทําการสัมภาษณแบงเปน ๓ 
กลุม คือ ผูปฏิบัติสติปฏฐาน ผูสอนสติปฏฐาน และนักวิชาการ ซ่ึงลวนเปนผูทรงคุณวุฒิทางดาน
พระพุทธศาสนา ท่ีมีความรูและผลงานทางวิชาการในการเสริมสรางมุมมอง และทัศนคติท่ีดีตอ
พระพุทธศาสนาเปนแบบอยางท่ีดีตอพุทธศาสนิกชน เพื่อศึกษาแนวทางและสรางองคความรูใหม
เกี่ยวกับ “การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” และเพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตาม
วัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด กระบวนการและข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
           ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
           การศึกษาเอกสาร เปนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย ท่ีเกี่ยวของในเร่ืองดังตอไปนี้ 



 ๒๙๐ 

(๑) รวบรวมและศึกษา เอกสาร ตํารา วิธีการบรรเทาทุกขในคําสอนพระพุทธศาสนา เพื่อ
นํามาเช่ือมโยงเขากับสติปฏฐาน ๔ เพื่อใชในการบรรเทาทุกขในการดําเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน 

(๒) สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ( Primary sources ) คือ พระไตรปฎก และจาก
เอกสารทุติยภูมิ ( Secondary sources ) คือ สวนท่ีเปนอรรถกถา ฎีกา ตลอดท้ังเอกสาร หนังสือและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

(๓) นําขอมูลท่ีไดมาจัดประเภท วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามาสังเคราะหเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

(๔) ขอคําแนะนํา ปรึกษา ความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และจากทานผูรู
ท่ีทรงคุณวุฒิและแตกฉานเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองท่ีทําการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี ๒ การสรางเคร่ืองมือและการสัมภาษณ 
            เพื่อใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเคร่ืองมือสัมภาษณไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง
ที่เปนพระภิกษุและฆราวาสรวม ๓ รูป/คน  
 ในการสัมภาษณ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางเปนสวนประกอบ โดย
สัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูป/คน  ประกอบดวย  ๑) พระภิกษุสงฆ ๕ รูป  ๒) ฆราวาส ๕ 
คน  เพื่อตองการแนวทางในการนําสติปฏฐาน ๔ มาบรรเทาทุกขในการดําเนินชีวิต การสัมภาษณ
เปนไปตามวันและเวลาท่ีทานเหลานั้นสะดวก ในการสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปการ
ใหสัมภาษณ ภายหลังจากการสัมภาษณแลว  ผูวิจัยไดนําการสัมภาษณมาถอดเทปเพ่ือเตรียม
วิเคราะหขอมูล โดยภาพรวมในประเด็นท่ีตองการตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือสัมภาษณแบบมีโครงสรางนั้น ผูวิจัยไดนําไป
ใหผู เ ช่ียวชาญทางดานพระพุทธศาสนา ท้ังท่ีเปนพระภิกษุและฆราวาสรวม ๓ รูป/คน เพื่อ
ตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของขอคําถามภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให
ไดขอมูลท่ีมีความแมนยําและมีความนาเช่ือถือไดมากท่ีสุด 

(๒) เม่ือไดแบบสัมภาษณท่ีตรวจสอบความเช่ือม่ันแลว จึงติดตอขออนุญาตสัมภาษณและ
ไปสัมภาษณตามวันเวลาท่ีผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นสะดวกในการใหสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล 

(๓) เม่ือเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณมา
ตรวจสอบขอมูล ดานความถูกตอง ความเพียงพอ และความนาเช่ือถือของขอมูล นําขอมูลมาจัด
ระเบียบ โดยแบงออกเปนสวนๆหรือทําการแยก จัดประเภทและเรียงลําดับตามความเหมาะสมให
เปนหมวดหมูซ่ึงจําแนกเปนขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย และตามลักษณะเนื้อหาของขอมูล  
หลังจากนั้นก็จะนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลความหมาย โดยผูวิจัยไดจากการสํารวจเอกสาร การ



 ๒๙๑ 

สัมภาษณเชิงลึก และการดําเนินการวิเคราะหความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นําสาระสําคัญมาวิเคราะห
และอธิบายความใหความหมายท่ีเหมาะสมของเน้ือหาและคําตอบในการวิจัย โดยพิจารณาวา มี
ความสอดคลองกัน หรือเปนแนวทางในการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ เพื่อนําไปสูการ
สรุปผลจากการสัมภาษณ 

ขั้นตอนท่ี ๓ การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และ

จดบันทึกไวในลักษณะของการบรรยาย (Descriptive) มาวิเคราะหขอมูล และสรางองคความรูใหม 
เพื่อใชเปนตนแบบการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ ผูวิจัยจะนําเสนอรูปแบบ โดยนําเสนอ
ผลงานการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดวยวิธีการบรรยายเชิงโวหาร เปนเชิงคุณภาพตามความเหมาะสม
แกเนื้อหาในบทตาง ๆ ตามลําดับและเรียบเรียงออกมาเปนองคความรูใหม (MODEL) 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
            จากการศึกษาคนควาขอมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึกพบวาทุกขท่ีมีความหมาย
กวางครอบคลุมทุกทุกขในพระพุทธศาสนา คือ ทุกขในไตรลักษณ ดวยคุณลักษณะ ๓ ประการคือ 
อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันไป คือ มีความไมเท่ียงเพราะลวนเกิดข้ึน ต้ังอยู
และดับไป ดวยลักษณะดังกลาวจึงเปนทุกข และไมมีตัวตนท่ีแทจริง  ผูท่ีไมรู ไมเขาใจ หลงไปยึดวา
งาม เปนสุข ตองเท่ียง เปนของตนไมมีการเปล่ียนแปลงแลวยอมเปนทุกข  สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประมวลเร่ืองทุกขของชีวิตตามท่ีมีแสดงไวในพระสูตรตางๆเปน ๑๐ 
ชนิดซ่ึงเปนทุกขท่ีแสดงความหมายไวในลักษณะของไตรลักษณ เม่ือนํามาแยกประเภทแลวไดเปน 
๓ หมวดใหญ คือ ทุกขท่ีกาย ทุกขท่ีใจ และทุกขท่ีเกิดข้ึนท้ังกายและใจ ซ่ึงเม่ือประมวลเขาแลวก็ คือ 
ทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีขันธ ๕ นั่นเอง ทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีกายจําแนกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ ทุกขจากสภาวทุกข
และทุกขจากความเจ็บปวย ซ่ึงตางเปนทุกขตามธรรมชาติหรือตามกฏ ไตรลักษณไมสามารถกําจัด
ใหหมดไปได แตสามารถบรรเทาใหเกิดเปนทุกขเฉพาะกาย ไมขยายลุกลามไปเปนทุกขท่ีใจ เม่ือใจ
สงบ ใจสบายก็จะสงผลตอกายทําใหรางกายปรับสมดุล ความเจ็บปวยจะลดลง หรือความเส่ือมของ
รางกายจะชะลอลง ผลทําใหทุกขกายบรรเทาไปได สําหรับทุกขทางใจอันเกิดจากกิเลสตัณหา โดย
รากเหงาเกิดจากความไมรูหรืออวิชชา วาขันธ คือ กองทุกข เขาไปยึดม่ันถือม่ันในขันธตามกิเลส
ตัณหาที่จรเขามา ซ่ึงบางคร้ังก็ไดดังใจหวังก็สุข แตถาไมไดก็เกิดความเศราโศก เสียใจ หรือบางคร้ัง
แมจะไดแลวก็เปนทุกขอีกเพราะกลัววาจะหลุดลอยไป ตองพยายามรักษาไวเกิดความรุมรอนไม
สบายใจ เกิดเปนทุกขใจข้ึน สวนทุกขท่ีเกิดท้ังกายและใจก็ คือ ทุกขขันธ หรือขันธ ๕ เปนกองทุกข
นั่นเอง ซ่ึงเปนไปตามวัฏฏะ ๓ คือ กิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ และวิปากวัฏฏ ทุกข คือ วิบาก โดยสาเหตุ



 ๒๙๒ 

ท่ีทําใหเกิดวิบาก คือ กิเลสประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และอุปทาน  ผลจากกิเลสทําใหเกิดกรรม
หรือการกระทําข้ึน ทําใหตองวนเวียนอยูในสังสารวัฏไมรูจบ                
            จากการศึกษาพบวาสาเหตุแหงทุกขเกิดจาก ๒ ปจจัย คือ ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน  
พระพุทธเจาทรงสอนใหพิจารณาสาเหตุแหงทุกขจากปจจัยภายใน คือ ภายในตัวเอง เพราะสาเหตุท่ี
เกิดจากปจจัยภายนอกไมสามารถควบคุมหรือแกไขไดโดยตรง แตสาเหตุจากปจจัยภายในเกิดท่ีตัว
เอา สามารถแกไขได เม่ือทุกขจากปจจัยภายในไดบรรเทาลง จิตใจจะสงบ เกิดปญญาสามารถรับมือ
กับปญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดปญหาไดอีก         
           วิธีการในการบรรเทาทุกขในศาสตรท่ัวไป มีหลากหลายวิธีแตกตางกันไป เชน ถาเปนทุกข
กายเกิดจากไตรลักษณ ใหหม่ันบํารุงรักษารางกายใหแข็งแรงเพ่ือไมใหเจ็บปวย ควรเตรียมความ
พรอมของรางกายตอสภาพแวดลอมตาง ๆ แตเม่ือเกิดเจ็บปวยก็ตองพบแพทยเพื่อหาแนวทางในการ
รักษาท่ีถูกตอง ถาเปนทุกขใจจึงมุงเนนหาทางระบาย การหลบเล่ียงจากปญหาเปนการช่ัวคราว หา
งานอดิเรก หรือถาทุกขใจอยางรุนแรงควรปรึกษาจิตแพทย ถาเปนทุกขท้ังกายและใจเปนการมอง
ทุกขเปนปญหาและอุปสรรค ดังนั้นในการแกไขปญหาจึงมุงเนนใหปญหาลดลงหรือบรรเทาลง 
โดยการมองปญหาท่ีเกิดข้ึนวาเกิดจากอะไร และวางแผนท่ีจะปองกันไมใหเกิดปญหาอีก หรือการ
ปรับเปล่ียนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากแงลบใหเปนแงบวก ซ่ึงแนวทางดังกลาวสามารถบรรเทาทุกขใหลด
นอยลงได แตยังมิไดเปนการแกทุกขท่ีรากเหงาของปญหา และสามารถใชไดกับบางคน และไมได
กับบางคน เพราะมนุษยมีพื้นเพจริตตัณหาและทิฏฐิแตกตางกัน ทุกขจึงกลับมาอีก วนเวียนไป
เปนวัฏจักร 
           วิธีการในการบรรเทาทุกขในพระพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขาอันประกอบดวย ศีล สมาธิ และ
ปญญา เพื่อฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ศีล คือ การฝกดานความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  
เพื่อใหเกิดความประพฤติชอบทั้งกายและวาจา เปนขอปฏิบัติข้ันพื้นฐานเพื่อความดีงามในสังคม    
ผูประพฤติดีประพฤติชอบมีศีลสมบูรณ ยอมประกอบแตกรรมดี ผลของการทําดียอมไดรับแตส่ิงท่ีดี
เปนกุศล เปนการตัดวัฏฏะข้ันตน แตลําพังปฏิบัติแตศีลเพียงอยางเดียว ยังไมสามารถชวยใหพน
ทุกขได ตองฝกดานจิตใจ เพราะในการกระทําท้ังหลายลวนมีองคประกอบดานจิตใจเขาไป
เกี่ยวของ  การฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดคุณธรรมเพื่อตัดวัฏฏะข้ันกลาง กระทําไดโดยการฝกสมาธิ 
เพื่อใหจิตมีความสงบและมีความตั้งม่ัน ทําใหเกิดความรูแจงในสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความ
เปนจริง สงผลใหเกิดเปนปญญา การฝกอบรมดานปญญา เพื่อใหเกิดความรูในกฏธรรมชาติหรือ
ไตรลักษณนั่นเอง ดวยเหตุนี้การพัฒนาปญญาทําใหคนพบทางสายกลาง เปนการปฏิบัติเพื่อตัด
วัฏฏะอยางละเอียดข้ึน  คือ เพื่อตัดกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เม่ือไมมีกิเลสแลว
ยอมไมมีกรรม เม่ือไมมีกรรมก็ยอมไมมีผลของการกระทําหรือวิบากเกิดข้ึน ฉะนี้ผูปฏิบัติไตรสิกขา
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ยอมสามารถกําจัดสาเหตุแหงทุกขได อยางไรก็ตามในการปฏิบัติเพื่อใหมีศีล สมาธิและปญญาท่ี
สมบูรณไดจําเปนตองมีสติคอยควบคุมกายและใจ และการท่ีจะมีสติใหดํารงอยูไดนั้นจําเปนตองมี
ท่ีต้ังแหงสติ หลักธรรมอันเปนท่ีต้ังแหงสติ คือสติปฏฐาน ดังนั้นสติปฏฐานจึงเปรียบเสมือน
ภาคปฏิบัติของไตรสิกขา  
           จากการวิจัยคนควาเอกสารเกี่ยวกับสติปฏฐานในพระพุทธศาสนาพบวา สติปฏฐานเปนองค
ธรรมท่ีมีความลึกซ้ึงและสําคัญมาก เพราะเปนเอกายนมรรคท่ีมีเปาหมายสําคัญ ๗ ประการ คือ เพื่อ
ความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญาย
ธรรม  และทําใหแจงนิพพาน ขันธ คือ กองทุกข พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหพิจารณาลงท่ีขันธ 
เพื่อใหเห็นสภาวธรรม หรือเห็นความจริงในตนเองวามีการเกิดข้ึน ต้ังอยู และดับไปตามกฏไตร
ลักษณ เม่ือเห็นจริงดังนี้แลวจะละสัตตสัญญา อัตตสัญญา และคลายความยึดม่ันถือม่ันในตัวตนลง
ได ซ่ึงแนวทางปฏิบัติดังกลาวมีปรากฏอยางละเอียดในมหาสติปฏฐานสูตร ในพระสูตรนี้
พระพุทธเจาทรงนํา กระแสธรรมภายในตัว โดยแบงเปน ๔ ประเภท คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อ
พิจารณาในขันธท้ัง ๕ โดยพิจารณากายท่ีรูปขันธ พิจารณาเวทนาท่ีเวทนาขันธ พิจารณาจิตท่ี
วิญญาณขันธ และพิจารณาธรรมท่ีสัญญาขันธและสังขารขันธ และเพ่ือใหผูเร่ิมตนในการปฏิบัติ 
สามารถเลือกประเภทในการปฏิบัติสติปฏฐานไดงายข้ึน ในการเลือกพิจารณาไดจากจริตนิสัย 
ระดับการเจริญกรรมฐาน หรือตามวิปลาสท้ัง ๔ คือ สุภวิปลาส สุขวิปลาส นิจจวิปลาส และอัตต
วิปลาส แนวทางในการปฏิบัติมี ๒ วิธี คือ การปฏิบัติเพื่ออบรมจิตใหสงบ จัดวาเปนสมถสมาธิ และ
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญา จัดวาเปนวิปสสนาสมาธิ และข้ันตอนระหวางสมาธิเขาสูวิปสสนา คือ 
สมาธิเจือวิปสสนา หรืออนิมิตตสมาธิโดยหลักสําคัญในการปฏิบัติสติปฏฐานมี ๓ ขอ คือ ๑) สติ
พิจารณา ตามดู ตามรูในกาย เวทนา จิต ธรรม ภายใน ภายนอก และทั้งภายในภายนอก ในอาการท่ี
เกิดในปจจุบันตามความเปนจริง  ๒) พิจารณาเห็นธรรม คือ เห็นไตรลักษณ ความเกิด ความดับ 
และความเกิดและความดับ ๓) พิจารณาเพื่อใหเห็นวาท้ังกาย เวทนา จิต ธรรม เปนเพียงสักแตวาเพื่อ
ความรูและเพื่อใหระลึกถึง ผลทําใหละตัณหา ทิฏฐิ และความยึดม่ันถือม่ันในขันธลง วิธีการ คือ จิต
ผูรู อันประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ พิจารณาในส่ิงท่ีถูกรู คือกาย เวทนา จิต ธรรม รูอยูใน
ปจจุบัน รูตามความเปนจริงท่ีปรากฏใหเห็นในขณะนั้น และอาการในการรู คือ กําจัดความยินดียิน
รายท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติ โดยมีอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร (สัมมาวายามะ) สัมปชัญญะ 
(สัมมาทิฏฐิ) และมีสติ (สัมมาสติ) และความคอยกําจัดความยินดียินราย (เกิดอุเบกขา)ท่ีเกิดข้ึนได 
           ในการเร่ิมตนปฏิบัติผูปฏิบัติอาจเลือกประเภทของสติปฏฐานท่ีแตกตางกัน แตเม่ือปฏิบัติไป
แลวผูปฏิบัติจะพบวาสติปฏฐานท้ัง ๔ อยูในกระบวนการเดียวกัน และมีความเนื่องกันสนับสนุนกัน
ไป ท้ังกาย เวทนา จิต ธรรม และสุดทายทุกคนลวนตองถึงจุดหมายเดียวกัน คือ หยั่งเห็นความเกิด
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ความดับของส่ิงท่ีจิตรับรูเหมือนกัน เม่ือปฏิบัติตอเนื่องดวยอุปการธรรมท้ัง ๔ แลว จะเห็นความเกิด
ความดับถ่ีข้ึน ๆ จนจิตคลายความยึดม่ันถือม่ันในขันธลง ขันธจะเปนเพียงสักแตวาขันธ ตัณหาและ
ทิฎฐิในขันธ ๕ ยอมคลายลง ดังนั้นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติสติปฏฐาน คือ อุปการธรรมท้ัง ๔ 
โดยตองปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง และถูกตองตามหลักของสติปฏฐาน ผลทําใหเกิดการพัฒนา 
จนกระท่ังสามารถกําจัดความยินดียินรายไดโดยอัตโนมัติ เกิดเปนอุเบกขา ในข้ันนี้ผูปฏิบัติยอมละ
สัตตสัญญา อัตตสัญญา ไมเกิดตัณหาและทิฏฐิ ละอุปาทานในขันธไดในท่ีสุด สวนระดับในการ
กําจัดความยินดียินรายนี้มีความละเอียดไปตามลําดับข้ันท่ีปฏิบัติ ในเบ้ืองตนสติจะประคองจิตใหมี
ความระมัดระวัง เพื่อไมใหเกิดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติ ซ่ึงผลจะเกิดไดช่ัวคราว 
ทุกขท่ีเกิดข้ึนจะบรรเทาเบาบางลง แตในทายท่ีสุดดวยจิตท่ีสงบและต้ังม่ันจะเกิดเปนอุเบกขาข้ึน
โดยเปนไปเอง ไมตองมีการประคองหรือคอยบังคับใหเกิดข้ึน เวทนาจากความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึน
จะดับไป เม่ือเวทนาดับตัณหายอมไมเกิด  เม่ือปราศจากตัณหา อุปาทานยอมคลายลง ดังนั้นการ
ปฏิบัติสติปฏฐานจึงเปนการกําจัดวงจรกิเลสในวัฎฎะ ๓  เม่ือไมมีกิเลสยอมไมเกิดกรรม และเม่ือไม
เกิดกรรมจึงไมมีวิบาก ดังนั้นเม่ือตัดตัวใดตัวหนึ่งในวัฏฏะ ๓ ลงไดยอมตัดไดท้ังวงจร จึงไมเกิดภพ 
เกิดชาติอีกตอไป 
           ในการปฏิบัติสติปฏฐานแบงเปน ๓ ระดับ คือ ระดับกัลยาณชน ระดับเสขบุคคล และระดับ
อเสขบุคคล ในระดับกัลยาณชนและเสขบุคคลสามารถลดละกิเลสไดบางสวน หรือเบาบางลง
ตามลําดับข้ันของการปฏิบัติ ในระดับอเสขบุคคล(พระอรหันต) คือ ผูท่ีสามารถละกิเลสไดบริบูรณ    
ระดับการปฏิบัติสําหรับกัลยาณชนท่ัว ๆ ไปท่ีเร่ิมเจริญสติปฏฐาน ๔ แมวาจะเร่ิมปฏิบัติในเบ้ืองตน  
ก็สามารถละกิเลสหรือทําใหเบาบางไดบางและจะไดรับผลของการปฏิบัติ เพราะขณะปฏิบัติจิตจะ
เปนสมาธิไมฟุงซาน เกิดกุศล มีความสุขสงบ ตัดโอกาสท่ีจะเกิดอกุศลจิตลงได และทุกขก็จะ
บรรเทาเบาบางลง จากความสุขท่ีไดรับนั่นเอง แตเม่ือเจริญสติปฏฐานไดบริบูรณแลว สามารถดับ
ส้ินซ่ึงกิเลสท้ังปวง ยอมดับทุกขไดส้ินเชิง ผลของการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีสําคัญ คือ ละสาเหตุแหง
ทุกขอันประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และอุปาทานในขันธ กําจัดนิวรณ ๕ ทําใหบรรลุภาวะอภิญญา  
ดับทุกขทางกายและทางใจในโลก นําคุณวิเศษ ๓ อยางมาให และนําไปสูการบรรลุพระนิพพานใน
ท่ีสุด 
           จากการวิจัยพบวาแนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป ไมไดแกไขท่ีรากเหงาปญหา
ของทุกข วาขันธ คือ กองทุกข จากความไมรู คิดวาขันธนี้เท่ียง เปนสุขและเปนของเรา จึงเขาไปยึด
ม่ันถือม่ันในขันธตามตัณหาที่จรเขามา เม่ือไมไดตามตัณหาก็จะเกิดเปนทุกขข้ึน แลวแตวาทุกขจาก
สาเหตุเบ้ืองตนคืออะไรก็จะไปแกหรือบรรเทาทุกขท่ีนั่น การบรรเทาไปตามอาการท่ีเกิดข้ึน และ
แนวทางในการบรรเทาอาจเหมาะสมกับบุคคลบางประเภท และไมเหมาะสมกับบุคคลบางประเภท 
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เพราะแตละคนมีพื้นเพของจริตนิสัยท่ีแตกตางกัน ดังนั้นแนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป
จึงเปนเพียงช่ัวคราว  มนุษยจึงยังวนเวียนอยูในความทุกข หรืออยูในสังสารวัฏ 
           จากการศึกษาสติปฏฐานพบวา สติปฏฐานเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีมีกระบวนการ
แกทุกขท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปท่ีขันธ ๕ โดยการนําจิตผูรูอันประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ 
พิจารณาลงที่ขันธหรือรูปและนาม (ส่ิงท่ีถูกรู) เพื่อใหเกิดวิชชา เปนความรูในขันธวา  มีความไม
เท่ียง เปนทุกข และมีความแปรปรวน เปล่ียนแปลง มีความเกิดและความดับอยูเปนธรรมดาตามกฏ
ไตรลักษณ  ดังนี้จิตจะเห็นขันธเปนเพียงสักแตวาขันธ เกิดอุเบกขาไมยินดียินรายในขันธอีกตอไป 
เม่ือเวทนาดับ  ตัณหายอมไมเกิด ดวยญาณหรือปญญาจะคลายอุปาทานความยึดม่ันในขันธลงได 
ดังนี้ผูวิจัยจึงบูรณาการสติปฏฐานเพ่ือการบรรเทาทุกข ซ่ึงจะทําใหการบรรเทาทุกขโดยศาสตร
ท่ัวไปมีความสมบูรณยิ่งข้ึน โดยสามารถแกไขรากเหงาปญหาของทุกขอันเกิดจาก อวิชชา ตัณหา 
และอุปทานในขันธ ๕ อีกท้ังยังมีแนวทางการเลือกประเภทของสติปฏฐานในการบรรเทาทุกข ท่ี
ตรงกับพื้นเพจริตนิสัยของผูท่ีเกิดทุกขนั้น ๆ อีกดวย ซ่ึงจากคําสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ังดานการ
ปฏิบัติสติปฏฐาน ผูสอนสติปฏฐาน และนักวิชาการ ท้ังหมดมีความเห็นสอดคลองกันวา สามารถ
บูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ ไดเพื่อแกไขรากเหงาท่ีแทจริงของปญหา รวมถึง
การเลือกประเภทการปฏิบัติสติปฏฐาน เพื่อการบรรเทาทุกขท่ีเหมาะสมกับจริตผูท่ีเกิดทุกขอีกดวย  
และสามารถนําไปบรรเทาทุกขไดจริงท้ังทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ 
            แนวทางในการบรรเทาทุกขในงานวิจัยนี้ ใชหลักในสติปฏฐาน คือ อนุปสสนา เปนการ
พิจารณาอาการท่ีเกิดข้ึนในกาย เวทนา จิต และธรรม หรือท่ีเรียกวาส่ิงท่ีถูกรู เปนการนําหลักสติปฏ
ฐานมาประยุกตแบบงาย ๆ เพื่อใชแกบุคคลท่ัวไป เปนระดับโยนิโสมนสิการ คือ ตามดู ตามรู ตาม
เห็นในระดับเหตุและผล เพื่อใหเกิดความเขาใจสอดคลองกับความเปนจริง วาอาการท่ีเกิดข้ึนใน 
กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ลวนมีความไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน มีความเกิดและความดับเปน
ธรรมดา จึงไมมีตัวตนที่แทจริง เม่ือเห็นความจริงดังนี้แลว จะคลายความยึดม่ันวาทุกขนั้นเปนทุกข
ของเรา อยางไรก็ตามในขณะปฏิบัติจะเกิดเวทนาท้ังท่ีชอบและท่ีไมชอบข้ึน จึงตองมีอุปการธรรม
ท้ัง ๔ คือ ความเพียร  สัมปชัญญะ มีสติ และความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติ 
ซ่ึงจะชวยใหวางใจเปนกลางในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติ   
           ในการเร่ิมตนปฏิบัติ ผูปฏิบัติสามารถเลือกประเภทสติปฏฐานท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดทุกขกาย 
ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ การเลือกประเภทท่ีเหมาะสมกับทุกขท่ีเกิดข้ึนนั้น จะชวยใหเร่ิม
ปฏิบัติไดงายและเกิดผลเร็วยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงเห็นวาจริตของแตละคนอันประกอบดวยตัณหาจริต
และทิฏฐิจริต มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิดระดับตัณหาและทิฏฐิแตละประเภทขึ้นได เม่ือ
ไมไดตามตัณหาหรือทิฏฐินั้นทําใหเกิดทุกขตามประเภทของตัณหาและทิฏฐินั้น เพราะการมีตัณหา
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และทิฏฐิตางกันและระดับตางกัน ทําใหระดับและประเภทของความทุกขในแตละเร่ืองของแตละ
บุคคลจึงมีความแตกตางกันไป ผูวิจัยจึงนําจริตและระดับของจริตมาเปนแนวทางเลือกประเภทใน
การปฏิบัติเม่ือเกิดทุกข โดยมีแนวทาง คือ  ผูท่ีมีตัณหาจริตอยางหยาบมักเปนผูติดกาย รักกาย 
ผูกพันธกับส่ิงนั้น จึงมีตัณหาอยางหยาบอยูมาก เม่ือเกิดความเส่ือมท่ีกายจึงเปนเกิดทุกขกาย จึง
เหมาะจะพิจารณากาย  ผูท่ีมีตัณหาจริตอยางละเอียดมักเปนผูติดสุข หมกมุนอยากมีแตความสุข จึงมี
ตัณหาอยางละเอียดอยูมาก เม่ือเกิดความเจ็บปวยเกิดทุกขเวทนาไมเปนไปตามตัณหา จึงเกิดทุกข
จากความเจ็บปวย จึงใหพิจารณาเวทนา ผูท่ีมีทิฏฐิจริตอยางหยาบมักเปนผูติดในจิต หมกมุนกับจิต 
ยินดีเม่ือจิตเปนสุขและยินรายเมื่อจิตเศราหมอง จึงมีทิฏฐิอยางหยาบอยูมาก เม่ือเกิดเร่ืองท่ีเศรา
หมอง หดหู ไมเปนไปตามทิฏฐิ จึงเกิดเปนทุกขใจ จึงใหพิจารณาจิต ผูท่ีมีทิฏฐิจริตอยางละเอียดมัก
เปนผูชางคิดวิเคราะห เช่ือมโยงหาเหตุผล หมกมุนอยูกับความคิด จึงมีทิฏฐิอยางละเอียดอยูมาก เม่ือ
เกิดเร่ืองราวไมถูกใจ ไมเปนไปตามทิฏฐิ จึงเกิดเปนทุกขท้ังกายและใจ จึงเหมาะจะพิจารณาธรรม 
นอกจากนั้นแนวทางดังกลาวยัง สอดคลองกับหลักการจัดประเภทตามความรวดเร็วในการรับรูภัย
ในวัฏฏสงสาร เพราะเม่ือเกิดทุกขข้ึนไมวาท่ีกายหรือใจ จิตจะมีความจดจอในท่ีนั้นอยูแลว เชน เม่ือ
ทุกขกายจิตจะจดจอท่ีกาย         เม่ือทุกขใจจิตจะจดจอท่ีใจ และเม่ือทุกขท้ังกายและใจจิตก็จะจดจอ
ท้ังกายและใจ ดังนี้จึงนําท้ัง ๒ แนวทางมาเลือกประเภทปฏิบัติเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถเร่ิมตนไดงาย
และมีความตอเนื่อง และเห็นผลไดไว และเม่ือนํามาปฏิบัติจนสามารถบรรเทาทุกขใดทุกขหนึ่งได
แลว ก็จะสามารถบรรเทาทุกขประเภทอ่ืนได  เพราะทุกขทุกประเภทมีแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน 
และเห็นความจริงเดียวกัน คือ ความไมเท่ียง แปรปรวนและเปล่ียนแปลง มีความเกิดและความดับ
เปนธรรมดา ดังนั้นเม่ือปฏิบัติจนกระท่ังเห็นความจริงของทุกขอันใดอันหนึ่ง ก็จะสามารถเห็น
ความจริงของทุกขอ่ืน ๆ ได เปนลําดับตามระดับของการปฏิบัติ ดังนั้นไมวาจะเกิดทุกขใดข้ึน เม่ือ
สามารถปฏิบัติจนกระท่ังบรรเทาทุกขชนิดใดไดแลว ก็จะสามารถบรรเทาทุกขอ่ืนไดดวยแนวทาง
เดียวกันเชนกัน  
           ในระหวางปฏิบัติ จะพบวาบางคร้ังถาสติจับความรูสึกไดทันวา ทุกขจะเกิดข้ึนท่ีกายจะ
พิจารณากายหรือเวทนา หรือถาสติจับความรูสึกไดวาทุกขเกิดข้ึนท่ีใจจะพิจารณาจิต หรือถาสติจับ
ไปจับความรูสึกทุกขท่ีกายและใจไมทันจึงไปพบวาทุกขจึงไปเกิดข้ึนท่ีกายและใจแลว ก็ให
พิจารณาธรรม  ดังนั้นสติจะจับทุกขท่ีเกิดข้ึนไดท้ัง ๓ ประเภท สลับหมุนเวียนกันไป และเม่ือ
ปฏิบัติมีความกาวหนาแลวจะพบวา จิตจะเห็นทุกขท้ัง ๓ ประเภทและจะพิจารณาท้ังกาย เวทนา จิต 
และธรรมสลับกันไปเร่ือย ๆ จนกระท้ังจิตมีความละเอียดข้ึน ๆ กระท่ังเห็นไดวาท้ังกาย เวทนา จิต
และธรรมนั้นเปนอยูในกระบวนการเดียวกัน คือ มีความตอเนื่องกันและสงเสริมกันอยู ผูปฏิบัติจะ
เห็นความจริงของทุกขท้ังปวงวาลวนมีลักษณะอยางเดียวกัน คือ ไตรลักษณ เม่ือจิตรับรูและเห็น
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จริงไดดังนี้แลว  จิตจะคอย ๆ คลายความยินดียินรายท่ีมีในขันธลง เม่ือนั้นทุกขท้ังปวงท่ีเกิดท่ีขันธก็
จะบรรเทาไปดวย ตัณหาและทิฏฐิท่ีเกิดข้ึนจะคอย ๆ ลดนอยลง หรือละไดบางสวนตามความเห็น
จริงท่ีเกิดข้ึน และเม่ือปฏิบัติอยางตอจริงจังและตอเนื่องดัวยอุปการธรรมท้ัง ๔ แลว ผูปฏิบัติจะ
พบวาบอยคร้ังการกําจัดความยินดียินรายจะเกิดข้ึนไดเอง โดยไมตองมีการประคองประคอง และ
ทายสุดการกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนจะเปนไปโดยอัตโนมัติ ในระดับนี้ผูปฏิบัติจะเกิดวิชชา  
เปนความเห็นท่ีถูกตอง เพื่อละตัวเรา เปนเรา และของเรา คลายความยึดม่ันในขันธลง ตัณหายอมไม
เกิด ผูปฏิบัติจะสามารถละสาเหตุแหงทุกขท้ังปวงอันประกอบดัวย อวิชชา ตัณหา และอุปาทานใน
ขันธ ไดในท่ีสุด   
           ดวยผลจากการวิจัยดังท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด ผูวิจัยจึงบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติ
ปฏฐาน ๔ โดยนําขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูล
จากภาคสนาม (Field study) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อขอขอสรุป
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดแนวทางในการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน และนํามา
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากงานวิจัยทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ และจากคําสอนของพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียง
ในดานความนาเล่ือมใสศรัทธา ท้ังดานปริยัติและปฏิบัติภาวนาในพระพุทธศาสนา เพื่อนํามายืนยัน
ผลการปฏิบัติสติปฏฐานวาสามารถบรรเทาทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจได และแก
สาเหตุแหงทุกข และยังมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับจริตนิสัยของผูปฏิบัติ แนวทางการ 
บูรณาการในงานวิจัยนี้เปนระดับพื้นฐานสําหรับกัลยาณชน โดยใชแนวทางอนุปสสนา คือ การ
พิจารณา ตามดู ตามรู ในระดับโยนิโสมนัสิการ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตามความเปนจริงใน
ระดับเหตุและผล โดยสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นการวิเคราะหคําถามท้ัง ๕ ดังนี้   
           ประเด็นท่ี ๑ ผลการวิเคราะหสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการแกสาเหตุแหงทุกข 
           สาเหตุแหงทุกข คือ อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ผลการวิเคราะหสรุปไดวาสติปฏฐาน
สามารถนํามาบุรณาการแกสาเหตุของทุกขได ซ่ึงผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดเห็นดวย
วา สติปฏฐานสามารถนํามาเปนวิธีการแกสาเหตุแหงทุกขได ถาผูปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานอยาง
จริงจังและตอเนื่องจะสามารถละซ่ึงกิเลสอันประกอบดวยอวิชชา ตัณหา และอุปาทานได โดยสติท่ี
ตามระลึกรูในกาย  เวทนา จิต ธรรม ทําใหรูเทาทันในปจจุบัน รูแจงตามความเปนจริง เพื่อแกความ
เขาใจผิดในวิปลาสท้ัง ๔ คือ สุภวิปลาส สุขวิปลาส นิจจวิปลาส อัตตวิปลาส จิตจะเห็นความจริงใน
ขันธวาลวนไมเท่ียง  เปนทุกข และอนัตตา ดังนี้จะเกิดความเบ่ือหนายในขันธ เกิดวิชชา กิเลสตัณหา
ไมเกิด  และละความยึดม่ันถือม่ันในขันธลงได   
           แนวทางการแกไขสาเหตุแหงทุกขตามแนวสติปฏฐาน คือ ในเบ้ืองตนควรทําความเขาใจใน
ขันธ ๕ วา คือ รูปและนามประกอบกัน สาเหตุของทุกขเกิดจากการเขาไปยึดม่ันในขันธ วาเปนเรา 



 ๒๙๘ 

ตัวเรา ของเรา ตามท่ีกิเลสบงการ ซ่ึงเกิดจากความไมรูหรืออวิชชา แนวทางการแกสาเหตุแหงทุกข 
คือ แนวทางอนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของสติปฏฐาน คือ การพิจารณาตามดู ตามรู เพื่อใหเห็น
ความจริงในกาย เร่ิมท่ีลมหายใจ กายจะมีชีวิตอยูไดตองมีลมหายใจเขาและออก เม่ือตามดูจะพบวา
ลมหายใจน้ีก็ไมเท่ียง เดี๋ยวยาวเดี๋ยวส้ัน เดี๋ยวแรงเดี๋ยวคอย ฯลฯ มีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ถา
หมดลมรางกายยอมดับส้ินไป แตเม่ือยังมีลมเราก็ยังตองดําเนินอิริยาบถตางๆในชีวิตประจําวัน เชน 
นั่ง ยืน เดิน นอน ท้ังอิริยาบถใหญและยอยเปนตน จะพบวาบางคร้ังถาเราหยุดอยูนิ่งไมขยับตัวเปน
เวลานาน ๆ จะเกิดความปวดเม่ือย หรือถาเคล่ือนไหวผิดจังหวะ จะเกิดความเคล็ดขัดยอกได  เรา
ตองคอยระมัดระวังไมใหเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตอรางกาย  และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดภายใน
รางกายออกเปนสวนๆจะพบวา ประกอบดวยอาการ ๓๒ ซ่ึงเปนท่ีรวมของส่ิงปฏิกูลซ่ึงลวนเปน
ของนารังเกียจ เม่ือพิจารณาลึกเขาไปอีกจะพบวาอาการท้ัง ๓๒ นี้ คือ การรวมตัวกันของธาตุท้ัง ๔ 
คือ ธาตุดิน น้ํา ลม  ไฟ ซ่ึงมีลักษณะไมเท่ียง มีความแปรปรวน และแตกสลายลงได สุดทายกายนี้จะ
เนาเปอยผุพังเปนผงธุลีลงในท่ีสุด ใหพิจารณาอยางตอเนื่อง ดวยความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ ความ
คอยกําจัดความรูสึกชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึนในระหวางการพิจารณา จิตจะมีความเปนกลาง เห็น
สัจจธรรมความจริงของกายวาประกอบดวยส่ิงปฏิกูล ไมนารักนาใคร ซ่ึงตองแยกสลายไปเปนเถา
ธุลีในท่ีสุด  เห็นความจริงดังนี้จึงพบวารางกายน้ี คือ กองทุกข  ผูปฏิบัติจะคลายอุปทานความยึดม่ัน
ในขันธลงได ความจริงหรือสัจจะท่ีพบนี้ คือ วิชชา  เม่ือเกิดวิชชา อวิชชายอมไมเกิด และเม่ือคลาย
อุปาทานความยึดม่ันในขันธลง ตัณหายอมไมมีท่ีจะยึด ดวยเหตุฉะนี้ผูปฏิบัติจึงแกสาเหตุแหงทุกข
อันประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และอุปาทานได 
           ประเด็นท่ี ๒ ผลการวิเคราะหสติปฏฐานแตละประเภทสามารถนําไปบรรเทาทุกขได 
           ผลการวิเคราะหสรุปวาสติปฏฐานแตละประเภทสามารถนําไปบรรเทาทุกขได ในงานวิจัยนี้
ไดนําเร่ืองทุกขท่ีเกิดข้ึนเปนแนวทางในการเลือกประเภทสติปฏฐาน โดยพิจารณาจากทุกขเวทนาท่ี
เกิดข้ึนวาขณะนี้ทุกขเวทนาเกิดข้ึนท่ีกาย  หรือท่ีใจ หรือท้ังกายและใจ โดยพิจารณาจากการจัด เแบ
งตามความรวดเร็วในการรับรูภัยในวัฏฏสงสารและพื้นเพจริตนิสัย  มาเปนแนวทางในการเลือก
ประเภทสติปฎฐาน และไมวาจะเลือกประเภทใดก็ตาม สุดทายจะเห็นตอเนื่องกันไปหมด เพราะอยู
ในกระบวนการเดียวกัน และบรรลุเปาหมายเดียวกัน คือ บรรเทาทุกขในเบื้องตนและดับทุกขใน
เบ้ืองปลาย เชน ถาการปฏิบัติเร่ิมจากกาย จะเช่ือมโยงท้ังเวทนา จิต และธรรมไปได ซ่ึงผลจากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดเห็นดวยวา สติปฏฐานแตละประเภทสามารถนําไปบรรเทาทุกขได 
การแบงประเภทเปนอุบายสําหรับผูเร่ิมตนปฏิบัติใหม เพื่อใหเลือกประเภทไดตามจริต ทิฏฐิ 
ความชอบ หรือท่ีตนสามารถปฏิบัติไดงาย เหมาะสมกับตัวเอง เพราะไมวาวิธีใดก็ตามเม่ือการ



 ๒๙๙ 

ปฏิบัติมีการพัฒนาข้ึน จะเห็นตอเนื่องกันไปหมดท้ัง กาย เวทนา จิต ธรรม และสามารถบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน คือ บรรเทาทุกขในเบ้ืองตนและดับทุกขในเบ้ืองปลาย 
           แนวทางดังกลาวเพื่อใหผูท่ีเกิดทุกขในขณะน้ันเกิดสติข้ึนไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพราะ
สตินี้จะกํากับใหรูเทาทันความคิด หรือการกระทําท่ีเกิดข้ึน และถาเกิดความชอบและไมชอบข้ีน สติ
จะเขามาขัดความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนั้นใหหยุดลง เพื่อกําจัดความรูสึกชอบและไมชอบในขณะน้ัน จิตจะ
เกิดความเปนกลาง สงบนิ่ง ผูปฏิบัติจะประคองจิตนี้ไวใหรูเห็นไดดวยการพิจารณา และในสภาวะนี้
เองจิตจะเห็นความเปนจริงของกาย เวทนา จิต ธรรมวา มีความเกิดและดับ ซ่ึงมันเปนธรรมดาเชนนี้
เอง ดังนั้นทุกขท่ีเกิดข้ึนก็มีลักษณะเชนเดียวกัน เห็นความจริงดังนี้ จิตจะมีความสงบข้ึน ทุกขเวทนา
ท่ีเกิดข้ึนจึงบรรเทาลงได   
            ประเด็นท่ี ๓ ผลการวิเคราะหสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการการบรรเทาทุกขทางกาย   
            ผลการวิเคราะหสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการการบรรเทาทุกขทางกายได ทุกขกายจาก
สภาวธรรมเปนทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีกาย ไมสามารถแกไขไดโดยตรงเพราะตองเปนไปตามสภาวะหรือ
ตามเหตุปจจัยนั้น ๆ แตสามารถท่ีจะบรรเทาลงไดโดยทุกขท่ีเกิดข้ึนใหเกิดจากภายนอกเทานั้น ไม
เอาทุกขเขามาปรุงแตงเปนทุกขในใจ ซ่ึงผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิกลาวโดยรวมไดวา ทุกข
จากสภาวธรรมเกิดจากสังขาร ซ่ึงตองเส่ือมและดับไปเปนธรรมดา ตามกฏไตรลักษณ หรือจากผล
กรรมท่ีกระทําไวในอดีต  ไมสามารถแกใหหมดไปได แตสามารถบรรเทาลงได โดยการหมั่นดูแล
รางกายใหแข็งแรงเพื่อเตรียมความพรอมใหรางกาย และการทําใจยอมรับวาทุกขกายบางอยางนั้น
เปนไปตามกฏธรรมชาติ  หรือถาเกิดจากผลจากกรรมท่ีทํามาในอดีตก็หม่ันทําความดี ทําจิตใจให
เปนกุศล ซ่ึงทําไดโดยการปฏิบัติสติปฏฐาน ซ่ึงจะทําใหทุกขกายไมมีอิทธิพลตอเปนทุกขใจ ผล
กรรมท่ีทําไวจะสงผลนอยลงเพราะกุศลท่ีทําไวมีมากข้ึน และถาเปนทุกขจากความเจ็บปวย การ
ปฏิบัติสติปฏฐานสามารถแยกรูปและนามได จะมองทุกขกายดวยความปลอยวาง เปนเพียงความ
ทุกขอยางหนึ่งมีเกิดและมีดับ ไมเกิดเปนทุกขใจ เม่ือจิตใจสบายข้ึน รางกายจะหล่ังสารท่ีดีออกมา
ผลทําใหความเจ็บปวยทางกายบรรเทาลงได ดังนี้สรุปการบูรณาการการบรรเทาทุกขกายตามแนว
สติปฏฐานไดดังนี้ 

(๑) ทุกขกายจากสภาวธรรม ผูทุกขมักมีตัณหาอยางหยาบอยูมาก เม่ือเกิดทุกขนี้ จิตจะมุง
จดจอไปท่ีกาย จึงเลือกใหพิจารณากาย เชน เม่ือเกิดสภาวทุกข คือ ทุกขตามสภาพเกิด แก ตาย เม่ือ
เกิดทุกขนี้ข้ึน ผูปฏิบัติตองต้ังสติใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สติรับรูอาการทางกายวายอมมีเกิด มีเส่ือม 
และมีตายเกิดข้ึนไดกับทุกคน เปนธรรมดาเชนนี้เอง วิธีการบรรเทาสภาวทุกขโดยใชแนวทาง
อนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของสติปฏฐาน คือ การพิจารณา ตามดู ตามรูใหเห็นในกายโดยแยกกาย
ออกเปนสวน ๆ เพื่อทําใหเห็นความเปนจริงไดอยางชัดเจนวากาย คือ การรวมตัวกันของธาตุท้ัง ๔ 



 ๓๐๐ 

คือธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ และในธาตุท้ัง ๔ นี้ลวนมีแตความแปรปรวน มีอยูแบบ
เคล่ือนไหว เปล่ียนแปลง รวมกันอยูอยางช่ัวคราว เม่ือมีเกิดแลวยอมตองเส่ือมและดับสูญไปใน
ท่ีสุด ซ่ึงผูปฏิบัติจะรับรูไดถึงความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในขณะตามดู ตามรู ตามเห็นท่ีกาย ซ่ึงไมมี
ใครสามารถเปล่ียนแปลงกฏธรรมชาตินี้ได เพราะมันเปนธรรมดาของมันเชนนี้เอง ในการพิจารณา
ตามแนวของสติปฏฐานนั้นมีหลักสําคัญ คือ จะตองประกอบดวย ความเพียรอยางตอเนื่อง 
สัมปชัญญะ มีสติ ความคอยกําจัดความรูสึกชอบและไมชอบในขณะนั้น เม่ือปฏิบัติอยางตอเนื่องจิต
จะเกิดความสงบน่ิง เปนกลาง  และในสภาวะน้ีเองจิตจะเห็นความเปนจริงของกายวามันเปน
ธรรมดาเชนนี้เองท่ีตองมีการเกิด แกและตาย จึงไมควรทุกขไปกับมัน เห็นความจริงดังนี้ความทุกข
จากสภาวทุกขจะบรรเทาลงไปได   

(๒)  ทุกขจากความเจ็บปวย บาดเจ็บ ผูทุกขมักมีตัณหาอยางละเอียดอยูมาก จิตจะมุงจดจอ
ไปท่ีทุกขเวทนาท่ีกาย ใหพิจารณาเวทนา เชน เม่ือเกิดพยาธิทุกข ความเจ็บปวย ทุกขเวทนาท่ีกายจะ
เห็นเดนชัดมาก ดังนั้นผูปวยจะตองต้ังสติใหเกิดข้ึนโดยเร็ว ใหจิตผูรู คือ สติรับรูวาเกิดเวทนาทาง
กาย จิตจะพิจารณาในเวทนาวา ความเจ็บปวยมันเปนธรรมดา มันเปนเชนนี้เอง โรคภัยไขเจ็บเกิด
ตามสังขารของมนุษย ท่ีตองเส่ือมและดับสูญไปในท่ีสุด ไมมีใครสามารถหลีกเล่ียงไปได     
แนวทางในการบรรเทาทุกขโดยใชแนวทางอนุปสสนา ซ่ึงเปนแนวทางของสติปฏฐาน คือ การ
พิจารณา ตามดู ตามรูเพื่อใหเห็นวาวาทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเปนเพียงเวทนา  ซ่ึงเปนไปตามอาการของ
โรค ไมใสความรูสึกชังหรือตองการผลักไสใหพนไป เพราะจะทําใหทุกขมากข้ึน ขณะเดียวกันทํา
ใจใหเปนกลางเพราะความเจ็บปวยเม่ือเกิดข้ึนไดก็ตองหายไปได ซ่ึงจิตจะรับรูไดจากการตามดูตาม
รูในเวทนานั้น ท่ีเห็นวาเดี๋ยวก็ปวดมาก เดี๋ยวก็ปวดนอย เดี๋ยวก็หายปวด เดี๋ยวก็ปวดข้ึนอีก เห็นถึง
ความแปรปรวนไดดังนี้จิตจะสงบลง คลายความกังวลลง หม่ันพิจารณาอยูเนือง ๆ โดยการฝกสติให
กําหนดรูอาการของเวทนา ดวยความเพียรอยางตอเนื่อง สัมปชัญญะ มีสติคอยกํากับใหรูเทาทัน
ความคิด และความคอยกําจัดความชอบหรือไมชอบท่ีเกิดข้ึน จิตจะเกิดความเปนกลาง สงบนิ่ง และ
ในสภาวะนี้เองจิตจะเห็นความเปนจริงของเวทนาวามันเปนธรรมดาน้ีเอง คือ เกิดข้ึนและดับไป จึง
ไมควรทุกขไปกับมัน เม่ือใจสงบ รางกายจะหล่ังสารเอนดอรฟน ในสมอง เม่ือมีระดับของเอนดอร
ฟนในกระแสเลือดเพิ่มข้ึน จะกดการสรางฮอรโมนแหงความเครียด เชน นอรเอพิเนฟริน เปนผลให
ระดับภูมิคุมกันในเลือดเพิ่มมากข้ึน ภูมิคุมกันท่ีเพิ่มข้ึนจะชวยกําจัดเช้ือโรครายในรางกายใหนอยลง
หรือหมดไปได  ดังนี้ความทุกขจากพยาธิทุกข ก็จะบรรเทาลงได   
           ประเด็นท่ี ๔ ผลการวิเคราะหสติปฏฐานสามารถนํามาบบูรณาการการบรรเทาทุกขทางใจ 
           ผลการวิเคราะหสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการการบรรเทาทุกขใจได ทุกขใจจาก
ความรูสึกทุกข เกิดจากจิตนอมออกไปรับทุกขภายนอก เขามาปรุงใหเปนทุกขภายใน ซ่ึงผลจากการ
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สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดตางเห็นดวยวาสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขใจได ทุกขใจเกิดจาก
ขาดสติ ทําใหจิตคิดฟุงซานไปตามกิเลส เม่ือจิตหยุดปรุงแตง ความทุกขใจก็จะดับไป ในการปฏิบัติ
สติปฏฐานเพ่ือใหสติระลึกอยูในกาย เวทนา จิต ธรรม จิตจะหยุดคิดฟุงซานเกิดความสงบและต้ังม่ัน
เปนสมาธิ จิตจะเห็นขันธเปนเพียงสภาวธรรมอยางหนึ่ง เม่ือเกิดทุกขใจข้ึนจะเห็นความเกิดของทุกข
และความดับไปของทุกข ทุกขใจท่ีเกิดข้ึนจะดับไปเร็วข้ึนตามลําดับข้ันการปฏิบัติ ทายสุดจะเห็นวา
ทุกขนั้นเปนเพียงสักแตวาทุกข มิไดเปนของผูใด ดังนี้การปฏิบัติสติปฏฐานจึงบรรเทาทุกขทางใจ
ได ดังนี้สรุปการบูรณาการการบรรเทาทุกขใจตามแนวสติปฏฐานไดดังนี้  
           เม่ือเกิดปกิณณกทุกข เปนทุกขใจจากการประสบกับส่ิงไมเปนท่ีรัก หรือการพลัดพรากจาก
ส่ิงท่ีเปนท่ีรัก ทําใหขาดสติ จิตคิดปรุงแตงฟุงซานไปตามกิเลสตัณหา ดังนั้นตองต้ังสติใหเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว รับรูทันทีเม่ือเกิดทุกขข้ึนท่ีใจ วิธีการในการบรรเทาโดยใชแนวทางอนุปสสนา คือ 
การพิจารณา ตามดู ตามรูในจิต โดยการฝกสติใหกําหนดรูในปจจุบันถึงอาการภายในของจิตวามี
ลักษณะเชนใด แตไมตองรูเร่ืองราวท่ีทําใหเกิดอาการนั้น ๆ วิธีนี้เปนอุบายอยางหน่ึงท่ีจะดึงใหจิต
อยูกับปจจุบัน อยูกับอาการของจิต ดังนี้จิตก็จะไมมีเวลาคิดฟุงซานไปถึงความทุกขในอดีต สติคอย
ตามดูใหจิตระลึกถึงอยูแตในปจจุบัน เห็นความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาเทานั้น สติจะกํากับ
ไมใหมีการปรุงแตงจิต เปนการควบคุมไมใหทุกขขยายออกไปได ควรหม่ันตามดูจิตอยูเนือง ๆ ดวย
ความเพียร  สัมปชัญญะ  มีสติ ความคอยขจัดความรูสึกชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึนจากการตามดู ตาม
รูในจิตนั้น  จิตจะสงบนิ่ง  เกิดความเปนกลาง และในสภาวน้ีเองจิตจะเห็นความเปนจริงวาอาการ
ของจิตมันเปนธรรมดาเชนนี้เอง คือ มีความไมเท่ียง แปรปรวน มีเกิดข้ึนและดับไป เห็นความจริง
ดังนี้จึงไมควรทุกขใจ เพราะทุกขท่ีเกิดข้ึนก็มีลักษณะเดียวกัน ดังนี้ ปกิณณกทุกขท่ีเกิดข้ึนจึงจะ
บรรเทาลงได   
           ประเด็นท่ี ๕  ผลการวิเคราะหสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการการบรรเทาทุกขท่ีเกิดขึ้น
ท้ังกายและใจ   
              ผลการวิเคราะหสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจได  ทุกข
ทั้งกายและใจเปนทุกขจากรูปและนาม ผูท่ีเกิดทุกขมักมาจากความคิดวิเคราะห ทําใหเกิดเปนทุกข
ท้ังกายและใจ ซ่ึงผลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดเห็นวา สติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกข
กายและทุกขใจได ทุกขเกิดข้ึนท่ีขันธ ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานใหจิตผูรู  มาตามดูส่ิงท่ีถูกรู 
คือ กาย เวทนา จิต และธรรม คือ การดามดูในขันธ เพื่อมองวาท้ังตัวเราเองและผูอ่ืนเปนเพียงแครูป
และนามประกอบกัน ซ่ึงลวนเปนส่ิงสมมติ การยึดม่ันถือม่ันในขันธ คือ ตัวทุกข ทําใหเกิดทุกขกาย
และใจ การปฏิบัติสติปฏฐานเพ่ือใหเห็นขันธตามความเปนจริง จะไดไมยึดม่ันถือม่ัน เม่ือไมยึดก็จะ
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ไมทุกข เพราะทําใหเขาใจในกฏธรรมชาติ คือสรรพส่ิงลวนเกิดข้ึน  ต้ังอยู และดับไป ดังนี้สรุป
การบูรณาการการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจตามแนวสติปฏฐานไดดังนี้ 
            เม่ือเกิดสหคตทุกข ซ่ึงสังเคราะหลงไดในโลกธรรม ๘ เปนทุกขประจําโลก คือ ไดลาภเส่ือม
ลาภ ไดยศเส่ือมยศ ไดสรรเสริญและนินทา ไดสุขและทุกข ดังนั้นเม่ือเกิดทุกขนี้ข้ึน ผูปฏิบัติตองต้ัง
สติใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยใหจิต คือ สติรับรูทันทีเม่ือเกิดทุกขข้ึน  แนวทางการบรรเทาทุกขใช
แนวทางอนุปสสนา คือ การพิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็นในธรรม คือ โลกธรรมวา เปนธรรมดา
ของโลก ท่ีมีลักษณะไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เม่ือไดลาภยอมเส่ือมลาภ เม่ือ
ไดยศยอมเส่ือมยศ มีสรรเสริญยอมมีนินทา มีสุขยอมมีทุกข ซ่ึงมี ๒ ดานเปนของคูกัน ท้ังใหคุณ
และใหโทษ สติคอยตามดูอยูในปจจุบัน ดวยความเพียรอยูเนือง ๆ สัมปชัญญะ มีสติ ความคอยขจัด
ความรูสึกชอบและไมชอบท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณา จิตจะสงบ มีความเปนกลาง เห็นความจริงของ
โลกวา สหคตทุกขนั้นเปนของคูกันท้ังดานดีและดานไมดี เม่ือไดมาแลวยอมเสียไป หรือเม่ือไดส่ีงท่ี
ชอบยอมเกิดส่ิงท่ีไมชอบตามมา สุขคูกับทุกข เห็นสัจจะความจริงดังนี้ ผูปฏิบัติจะไมยินดีตอ
ความรูสึกชอบในอิฎฐารมณ เม่ือเกิดลาภ ยศ สรรเสริญและสุข หรือยินรายตอความรูสึกไมชอบใน 
อนิฎฐารมณ เม่ือเส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทาและทุกข เม่ือเห็นความจริงดังนี้ทุกขจากสหคตทุกขจึง
บรรเทาลงได  
           กลาวโดยรวมท้ังหมด สรุปไดวาแนวทางในสติปฏฐาน สามารถขจัดรากเหงาปญหาแหง
ทุกขและบรรเทาทุกขท้ังปวงได  และยังเลือกประเภทการปฏิบัติสติปฏฐานที่เหมาะสมกับจริตพื้น
เพนิสัยของผูปฏิบัติไดอีกดวย  ผูวิจัยจึงนํา สติปฏฐานมาบูรณาการเพื่อกําจัดรากเหงาของทุกข และ
การบรรเทาทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ โดยมีประเภทสติปฏฐานในการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมแกผูปฏิบัติอีกดวย ซ่ึงนําไปสูการสรางรูปแบบองคความรูใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการ 
บูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” ไดตอไป 
           

๕.๒ องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย 
           ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ โดยนําการปฏิบัติสติปฏฐาน
และอุปการธรรมท่ีสําคัญท้ัง ๔ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ มีสติ และความคอยกําจัดความยินดียิน
รายท่ีเกิดข้ึนในขันธ มาชวยในการบรรเทาทุกข ซ่ึงสามารถนําความรูท่ีไดออกมาเปนองคความรู
ใหมเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔” คือ “CBSMB - EAMI 
model”  โดยนําทุกขประกอบดวยทุกขกายจากสภาวธรรม (Body Natural Suffering) ทุกขกายจาก
ความเจ็บปวย (Sickness Suffering) ทุกขใจ (Mental Suffering) และทุกขท้ังกายและใจหรือใจและ
กาย (Mental & Body Suffering) และเคร่ืองมือ คือ อุปการธรรมทั้ง ๔ ประกอบดวย ความเพียร 
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(Effort) สัมปชัญญะ (Awareness) มีสติ (Mindfulness) ความคอยกําจัดความยินดียินรายหรือการมี
อุเบกขา (Indifference) มาสรางรูปแบบการบรรเทาทุกขแตละประเภทตามแนวสติปฏฐาน ๔ ดังนี้ 

๕.๒.๑ รูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากสภาวทุกขตามแนวสติปฏฐาน  
            วิธีการปฏิบัติเม่ือเกิดทุกขทางกายจากสภาวธรรม (Body natural suffering) จะเห็นทุกขทาง
กายอยางเดนชัด จิตจะจดจอในความเส่ือมของกาย รูปแบบการบรรเทาทุกข คือ อนุปสสนา 
(Contemplation) พิจารณา ตามดู ตามรูอาการในกายท่ีเกิดข้ึน ใหเห็นความจริงของกายวาลวนไม
เท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน และมีลักษณะเดียวกัน คือ มีความเกิดและความดับ เห็นจริงดังนี้
จิตจึงสงบเปนสมาธิ มีใจเปนกลาง ไมยินดียินราย (Body indifference) ในอาการท่ีเกิดข้ึนท่ีกาย 
เพราะเม่ือเกิดข้ึนแลวยอมดับไปได  โดยมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติ  คือ  อุปการธรรมท้ัง  ๔ 
ประกอบดวย ความเพียร(Effort) สัมปชัญญะ (Awareness) มีสติ (Mindfulness) ความคอยกําจัด
ความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนท่ีกาย (Indifference) ผลผูปฏิบัติจะเห็นความเกิด ความดับ (Realizing 
arising and passing away) ทําใหไมยินรายหรือวางอุเบกขา (Indifference) ในทุกขท่ีเกิดข้ึนท่ีกาย จึง
บรรเทาทุกขกายในเบ้ืองตน (Body natural suffering relief) และเม่ือปฏิบัติตอถึงข้ันปญญา ผูปฏิบัติ
จะเห็นไตรลักษณ (The Three Common Characteristics) และประจักษความจริงวากายนี้เปนเพียง
สักแตวากาย ในข้ันนี้ผูปฏิบัติจะละสัตตสัญญาและอัตตสัญญา (Remove being and self) เกิดวิชชา
ข้ึน ท้ังอวิชชา (Ignorance) ตัณหา (Craving) และอุปาทาน (Clinging) ในขันธยอมไมเกิด สามารถ
ดับทุกขไดส้ินเชิง (Body natural suffering Cessation) สรุปรูปแบบการบรรเทาทุกขกายจาก
สภาวธรรมตามแนวสติปฏฐาน คือ CB-EAMI Model แสดงดังภาพไดดังนี้ 

Awareness

Mindfulness

Indifference

Effort

•  Realizing  
arising and 
passing away

• Indifference

Body  natural 
suffering Relief

• Realizing Three Common 
Characteristics

• Remove being and self

• Detachment   Ignorance , 
Craving & Clinging

Body natural 
suffering cessation

Outcome

Body  natural 
suffering 
(input)

Contem
plation

Body

Feeling

Mind

Mind-
objects

Body 
Indifference
(output)

 
ภาพ ๕.๑ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากสภาวธรรม CB - EAMI Model 
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           ความหมายของรูปแบบความคิดของการบรรเทาทุกขกายจากสภาวธรรมตามแนวสติปฏฐาน  
CB- EAMI Model คือ  
C - Contemplation หมายถึง อนุปสสนา พิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็น 
B - Body natural suffering หมายถึง ทุกขกายจากสภาวธรรม    
E - Effort หมายถึง ความเพียร 
A - Awareness หมายถึง สัมปชัญญะ  
M - Mindfulness หมายถึง มีสติ  
I - Indifference หมายถึง ความคอยกําจัดความยินดียินราย 
              ๕.๒.๒ รูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยตามแนวสติปฏฐาน 
           วิธีการในการปฏิบัติเม่ือเกิดทุกขกายอันเกิดจากความเจ็บปวย (Sickness suffering) ทําใหเกิด
ทุกขเวทนาทางกายอยางเดนชัด จิตจะจดจอตอทุกขเวทนาท่ีเกิดท่ีกาย รูปแบบการบรรเทาทุกข คือ 
ใหอนุปสสนา (Contemplation) พิจารณา ตามดู ตามรู อาการในเวทนาท่ีเกิดข้ึน ใหเห็นความจริง
ของเวทนาวาลวนไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน และมีลักษณะเดียวกัน คือ มีความเกิดและ
ความดับ เห็นจริงดังนี้จิตจึงสงบเปนสมาธิ มีใจเปนกลาง ไมยินดียินราย (Feeling indifference) ใน
อาการท่ีเกิดข้ึนในเวทนา เพราะเวทนาเม่ือเกิดข้ึนแลวยอมดับไปได โดยมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติ 
คือ อุปการธรรมท้ัง ๔ ประกอบดวย ความเพียร(Effort) สัมปชัญญะ (Awareness) มีสติ 
(Mindfulness) และความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนท่ีเวทนา (Indifference) ผลผูปฏิบัติจะ
เห็นความเกิด ความดับ (Realizing arising and passing away) ทําใหไมยินรายหรือเกิดอุเบกขา 
(Indifference) ในเวทนาท่ีเกิดข้ึนท่ีกาย จึงบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยไดในเบื้องตน 
(Sickness suffering relief) และเม่ือปฏิบัติตอถึงข้ันปญญา ผูปฏิบัติจะเห็นไตรลักษณ (The Three 
Common Characteristics) ประจักษความจริงวาเวทนาเปนเพียงสักแตวาเวทนา  ในข้ันนี้ผูปฏิบัติจะ
ละสัตตสัญญาและอัตตสัญญา (Remove being and self) เกิดวิชชาข้ึน ท้ังอวิชชา (Ignorance) ตัณหา 
(Craving) และอุปาทาน (Clinging) ในขันธยอมไมเกิด สามารถดับทุกขไดอยางส้ินเชิง (Sickness 
suffering Cessation) สรุปรูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยตามแนว สติปฏฐาน คือ 
CS-EAMI Model แสดงดังภาพไดดังนี้ 
 



 ๓๐๕ 
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              ภาพ ๕.๓ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวย CS - EAMI Model 

               ความหมายของรูปแบบความคิดของการบรรเทาทุกขกายจากความเจ็บปวยตามแนว      
สติปฏฐาน CS- EAMI Model คือ  
C - Contemplation หมายถึง อนุปสสนา พิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็น 
S – Sickness suffering หมายถึง ทุกขกายจากความเจ็บปวย   
E - Effort หมายถึง ความเพียร 
A - Awareness หมายถึง สัมปชัญญะ  
M - Mindfulness หมายถึง มีสติ  
I - Indifference หมายถึง ความคอยกําจัดความยินดียินราย 
              ๕.๒.๓ รูปแบบการบรรเทาทุกขใจตามแนวสติปฏฐาน 
          วิธีการในการปฏิบัติเม่ือเกิดทุกขใจจากความรูสึกทุกข (Mental suffering) เชน ไมสม
ปรารถนา ไมถูกใจ เสียใจ ใจไมมีความสุข เกิดความคิดปรุงแตงในดานอกุศลตาง ๆ นานา เกิด
ทุกขเวทนาท่ีใจอยางเดนชัด จิตจะจดจอกับอาการท่ีเกิดข้ึนในใจ รูปแบบการบรรเทาทุกข คือ ให
อนุปสสนา (Contemplation) พิจารณา ตามดู ตามรู อาการที่เกิดข้ึนในจิต ใหเห็นความจริงของจิตวา
ลวนไมเท่ียง เปนทุกข  มีความแปรปรวน และมีลักษณะเดียวกัน คือ มีความเกิดและความดับ เห็น
จริงดังนี้จิตจึงสงบเปนสมาธิ มีใจเปนกลาง ไมยินดียินรายในอาการที่ เกิดข้ึนในจิต (Mind 



 ๓๐๖ 

indifference) เพราะอาการเหลานั้นเม่ือเกิดข้ึนแลวยอมดับไปได โดยมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติ คือ 
อุปการธรรมท้ัง ๔ ประกอบดวย ความเพียร (Effort) สัมปชัญญะ (Awareness) มีสติ (Mindfulness) 
และความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนท่ีจิต (Indifference) ผลเห็นความเกิด ความดับ 
(Realizing arising and passing away) ทําใหไมยินรายหรือเกิดอุเบกขา (Indifference) ในอาการท่ี
เกิดข้ึนในจิต จึงบรรเทาทุกขใจไดในเบื้องตน (Mental suffering relief) และเม่ือปฏิบัติตอถึงข้ัน
ปญญา ผูปฏิบัติจะเห็นไตรลักษณ (The Three Common Characteristics) ประจักษความจริงวาจิต
เปนเพียงสักแตวาจิต ในข้ันนี้ผูปฏิบัติจะละสัตตสัญญาและอัตตสัญญา (Remove being and self) 
เกิดวิชชาข้ึน  ท้ังอวิชชา (Ignorance) ตัณหา (Craving) และอุปาทาน (Clinging) ในขันธยอมไมเกิด  
สามารถดับทุกขใจไดส้ินเชิง (Mental suffering Cessation) สรุปรูปแบบการบรรเทาทุกขใจตามแนว
สติปฏฐาน คือ CM - EAMI Model แสดงดังภาพไดดังนี้ 
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             ภาพ ๕.๓ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขใจ  CM - EAMI Model 

             ความหมายของรูปแบบความคิดของการบรรเทาทุกขใจ C M  -  E A M I  M o d e l คือ 
C - Contemplation หมายถึง อนุปสสนา พิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็น 
M – Mental suffering หมายถึง ทุกขใจ  
E - Effort หมายถึง ความเพียร 
A - Awareness หมายถึง สัมปชัญญะ  
M - Mindfulness หมายถึง มีสติ  
I - Indifference หมายถึง ความคอยกําจัดความยินดียินราย 



 ๓๐๗ 

              ๕.๒.๔ รูปแบบการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจตามแนวสติปฏฐาน 
           วิธีการในการปฏิบัติเม่ือเกิดทุกขท้ังกายและใจหรือใจและกาย (Mental & body suffering) 
ซ่ึงเกิดจากรูปและนาม ผูท่ีเกิดทุกขมักมาจากความคิดวิเคราะห เปนผูมีปญญามาก ทําใหเกิดทุกขข้ึน
ท้ังกายและใจ จิตจะจดจอกับเร่ืองท่ีจิตคิด รูปแบบการบรรเทาทุกข คือ อนุปสสนา (Contemplation) 
พิจารณา ตามดู ตามรู อาการที่เกิดข้ึนในธรรม ใหเห็นความจริงของธรรมวาลวนไมเท่ียง เปนทุกข  
มีความแปรปรวน และมีลักษณะเดียวกัน คือ มีความเกิดและความดับ เห็นจริงดังนี้จิตจึงสงบเปน
สมาธิ  มีใจเปนกลาง ไมยินดียินรายในในธรรม (Mind-objects indifference) เพราะเม่ือเกิดข้ึนแลว
ยอมดับไปได โดยมีเคร่ืองมือในการปฏิบัติ คือ อุปการธรรมท้ัง ๔ ประกอบดวย ความเพียร (Effort) 
สัมปชัญญะ (Awareness) มีสติ (Mindfulness) ความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ีเกิดข้ึนท่ีธรรม 
(Indifference) ผลคือเห็นความเกิด ความดับ (Realizing arising and passing away)ไมยินรายหรือ
เกิดอุเบกขา (Indifference) ในอาการที่เกิดข้ึนในธรรม จึงบรรเทาทุกขท้ังกายและใจไดในเบ้ืองตน 
(Mental & body suffering relief) และเม่ือปฏิบัติตอถึงข้ันปญญา ผูปฏิบัติจะเห็นไตรลักษณ (The 
Three Common Characteristics) ประจักษความจริงวาธรรมเปนเพียงสักแตวาธรรม ในข้ันนี้ผู
ปฏิบัติจะละสัตตสัญญาและอัตตสัญญา (Remove being and self) เกิดวิชชาข้ึน ท้ังอวิชชา 
(Ignorance) ตัณหา (Craving) และอุปาทาน (Clinging) ในขันธยอมไมเกิด สามารถดับทุกขได
ส้ินเชิง (Mental suffering Cessation) สรุปรูปแบบการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจตามแนว            
สติปฏฐาน คือ CMB - EAMI Model แสดงดังภาพไดดังนี้ 
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ภาพท่ี ๕.๔ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขท้ังกายและใจ CMB - EAMI Model 



 ๓๐๘ 

             ความหมายของรูปแบบความคิดของการบรรเทาทุกขใจตามแนวสติปฏฐาน CMB - EAMI 
Model คือ 
C - Contemplation หมายถึง อนุปสสนา พิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็น 
MB – Mental & body suffering หมายถึง ทุกขท้ังกายและใจ  
E - Effort หมายถึง ความเพียร 
A - Awareness หมายถึง สัมปชัญญะ  
M - Mindfulness หมายถึง มีสติ  
I - Indifference หมายถึง ความคอยกําจัดความยินดียินราย 

๕.๒.๕ สรุปรูปแบบการปฏิบัติสติปฏฐานเพื่อบรรเทาทุกขท้ังปวง 
            องคความรูใหมท่ีไดจากการวจิัยนี้  ทําใหทราบวาแนวทางการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป
ยังมีปญหาและขอบกพรอง แตปญหาท่ีเกิดเหลานี้สามารถแกไขได โดยการนําแนวการปฏิบัติในสติ
ปฏฐานมาบูรณาการเพ่ือการบรรเทาทุกขกาย ทุกขใจ และทุกขท้ังกายและใจ และยังกําจัดรากเหงา
ของปญหา รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับทุกขและจริตนิสัยของผูปฏิบัติอีกดวย เปนการ
เติมเต็มความพรองของการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไปได  
            สรุปรูปแบบในการปฏิบัติเม่ือเกิดทุกขท้ัง ๓ ประเภทไดดังนี้ 

๑) เม่ือเกิดทุกขกายแบงเปน ๒ ประเภท คือ 
(๑) เม่ือเกิดทุกขกายจากสภาวธรรม (Body natural suffering) ใหอนุปสสนา 

(Contemplation) พิจารณา ตามดู ตามรู ใหเห็นความจริงของกาย (Body Mindfulness) วาไมเท่ียง มี
ความแปรปรวน เปล่ียนแปลง มีความเกิด ความเส่ือมและความดับเปนธรรมดา จึงกําจัดความยิน
รายหรือความทุกขจากสภาวธรรมได 

(๒) เม่ือเกิดทุกขกายจากความเจ็บปวย (Sickness suffering) ใหอนุปสสนา 
(Contemplation) คือ พิจารณา ตามดู ตามรู ใหเห็นความจริงของเวทนา (Feeling Mindfulness) วา
ไมเท่ียง มีความแปรปรวน เปล่ียนแปลง มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา จึงกําจัดความยินราย
หรือเวทนาท่ีเกิดข้ึนท่ีกายได  
           ๒) เม่ือเกิดความทุกขใจ (Mental suffering) ใหอนุปสสนา (Contemplation) คือ พิจารณา 
ตามดู ตามรู ใหเห็นความจริงของจิต (Mind Mindfulness) วาไมเท่ียง มีความแปรปรวน 
เปล่ียนแปลง มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา จึงกําจัดความยินรายหรือความทุกขใจได  
           ๓) เม่ือเกิดทุกขท้ังกายและใจหรือใจและกาย (Mental & Body Mindfulness) ใหอนุปสสนา 
(Contemplation) คือ พิจารณา ตามดู ตามรู ใหเห็นความจริงของธรรม (Mind - objects 



 ๓๐๙ 

Mindfulness) วาไมเท่ียง มีความแปรปรวน เปล่ียนแปลง มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา จึง
กําจัดความยินรายหรือความทุกขท้ังกายและใจได  
           ในการอนุปสสนามีเคร่ืองมือสําคัญในการปฏิบัติ คือ อุปการธรรมท้ัง ๔ ประกอบดวย ความ
เพียร (Effort) สัมปชัญญะ (Awareness) มีสติ (Mindfulness) ความคอยกําจัดความยินดียินรายท่ี
เกิดข้ึน (Indifference) การมีอุปการธรรมครบท้ัง ๔ นี้จึงจะจัดวาเปนการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีถูกตอง 
สมบูรณ และสามารถเห็นผลการปฏิบัติไดจริง 
           สรุปเปนภาพแสดงการบรรเทาทุกขท้ังปวงตามแนวสติปฏฐานไดดังนี้ 
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ภาพ ๕.๕ แสดงสรุปการบรรเทาทุกขท้ังปวงตามแนวสตปิฏฐาน ๔ 
 

           และนํามาสรุปเปนรูปแบบการบูรณาการการบรรเทาทุกขท้ังปวง คือ  CBSMB - EAMI 
model แสดงดังภาพไดดังนี้   
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ภาพท่ี ๕.๖ แสดงรูปแบบการบรรเทาทุกขท้ังปวง CBSMB-EAMI Model 
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             ความหมายของรูปแบบความคิดของการบรรเทาทุกขท้ังปวงตามแนวสติปฏฐาน CBSMB - 
EAMI Model คือ 
C - Contemplation หมายถึง อนุปสสนา พิจารณา ตามดู ตามรู ตามเห็น 
B - Body natural suffering หมายถึง ทุกขกายจากสภาวทุกข    
S – Sickness suffering หมายถึง ทุกขกายจากความเจ็บปวย   
M – Mental suffering หมายถึง ทุกขใจ  
MB – Mental & body suffering หมายถึง ทุกขท้ังกายและใจ  
E - Effort หมายถึง ความเพียร 
A - Awareness หมายถึง สัมปชัญญะ  
M - Mindfulness หมายถึง มีสติ  
I - Indifference หมายถึง ความคอยกําจัดความยินดียินราย 
           สําหรับการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐานนี้ สามารถนําไปปรับใชสําหรับผูปฏิบัติท่ี
แยกแยะไมไดวาในขณะนี้เกิดทุกขทางกาย หรือทางใจ หรือเกิดทุกขท้ังกายและใจ โดยสามารถ
เลือกพิจารณาในกาย เวทนา จิต หรือธรรมก็ไดท่ีตนมีความถนัด เพราะท้ัง ๔ ประเภทมีแนวทางการ
ปฏิบัติเดียวกันและใหผลเดียวกัน แนวทางดังกลาวเพื่อใหผูเร่ิมตนสามารถนําปฏิบัติไดงายและมี
ความตอเนื่อง ซ่ึงผูปฏิบัติเม่ือเร่ิมจากประเภทใดแลวสามารถประยุกตใชกับประเภทอ่ืนเพื่อบรรเทา
ทุกขอ่ืน ๆไดเชนกัน   
            ดังนั้น จึงเห็นไดวาการบูรณาการการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔  มีผลดีตอ
กระบวนการบรรเทาทุกขโดยศาสตรท่ัวไป สามารถเติมเต็มขอบกพรองหลัก ๆ คือ การบรรเทาทุกข
ท่ีออกแบบมาเฉพาะบุคคล สามารถเลือกประเภทปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพื้นเพจริตนิสัยของตนเองได 
และยังกําจัดรากเหงาท่ีแทจริงของปญหาไดอีกดวย ในการปฏิบัติเบ้ืองตนจะพบวา สามารถบรรเทา
ทุกขไดเพียงช่ัวคราว และทุกขจะกลับมาอีก แตเม่ือปฏิบัติอยางตอเนื่อง จริงจัง และถูกตองโดยมี   
อุปการธรรมท้ัง ๔ แลว ผูปฏิบัติจะพบวาทุกขท่ีกลับมานั้นชาลง และระดับความรุนแรงของทุกขจะ
ลดนอยลง ซ่ึงเปนผลจากการละหรือบรรเทากิเลสบางตัวไดเปนไปตามระดับข้ันของการปฏิบัติ  ยิ่ง
ละกิเลสไดมาก ทุกขจะลดนอยลงมาก จิตก็จะมีความสงบ สวาง เบิกบาน ทําใหมีความสุขมากข้ึน
จากความทุกขท่ีบรรเทาลงได ซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติสติปฏฐาน และเม่ือละกิเลสไดท้ังส้ินก็จะเขา
สูภาวะนิพพาน ดังนั้นการปฏิบัติสติปฏฐานสามารถบรรเทาทุกขในเบื้องตนและดับทุกขในเบ้ือง
ปลาย                         
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๕.๓ ขอเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 

            ๑) การใชรูปแบบ CBSMB - EAMI model ในการบรรเทาทุกข อาจเพิ่มเติมมิติการปฏิบัติสติ
ปฏฐาน โดยแบงเปนระดับข้ันในการปฏิบัติ เร่ิมจากระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให
ผูปฏิบัติมีแนวทางในการปฏิบัติ จัดเปนหลักสูตรพรอมคูมือรายละเอียดการปฏิบัติในแตละระดับ
ข้ัน โดยประยุกตจากรูปแบบ CBSMB - EAMI model เพื่อการบรรเทาทุกขและดับทุกขส้ินเชิง 
นอกจากนั้นควรติดตามผลหลังจากปฏิบัติตามหลักสูตร และหลังจบหลักสูตรไปแลวเปนระยะ ๆ  
เพราะในการปฏิบัติตองมีความตอเนื่องและตองประกอบดวยดวยอุปการธรรมท้ัง ๔ คือ ความเพียร 
(Effort) สัมปชัญญะ (Awareness) มีสติ (Mindfulness) และความคอยกําจัดความยินดียินราย 
(Indifference) เทานั้น จึงกอใหเกิดผลลัพธไดจริงในทุกระดับ 
           ๒) การพัฒนารูปแบบ CBSMB - EAMI model เพื่อใชในการบรรเทาทุกขเม่ือเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน โดยไมตองนั่งสมาธิเพียงอยางเดียว สามารถนํารูปแบบ CBSMB - EAMI model     
ประยุกตไปใชในชีวิตประจําวัน เม่ือเกิดทุกขประเภทใดก็สามารถบรรเทาทุกขไดแตเนิ่นๆ ไมให
ทุกขขยายออกไป สามารถปฏิบัติไดทุกเวลาทุกสถานท่ีขณะดําเนินกิจวัตรประจําวันได และได
ผลลัพธ คือ บรรเทาทุกขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
๑) ในงานวิจัยนี้ไดนําสติปฏฐานเพ่ือใชในการบรรเทาทุกข เปนการนําสติปฏฐานเพ่ือการ

บรรเทาแงลบท่ีเกิดข้ึนในชีวิต แตในขณะเดียวกันชีวิตยอมประกอบดวยความทุกขและความสุข   
ดังนั้นเม่ือเกิดความสุข แตถาไมรูจักควบคุม ความสุขก็จะกลับกลายเปนความทุกขไดเชนเดียวกัน 
เพราะความสุขและความทุกขเปนของคูกันดังในโลกธรรม ๘ ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรวาควรนําหลัก
สติปฏฐานมาใชในการบริหารความสุข เพราะถาเกิดความสุขข้ึน แตถาไมรูจักบริหารจัดการ หรือ
การควบคุมท่ีดีแลว ความสุขนั้นก็สามารถทําใหเกิดปญหาข้ึนกับชีวิตไดเชนเดียวกัน ดังนั้นการนํา
วิธีการตามแนวสติปฏฐานไปใชในดานบวกของชีวิตจึงควรนําไปวิจัยตอ  เปนการบริหารความสุข
ตามแนวสติปฏฐาน เพื่อไมใหความสุขท่ีเกิดข้ึน กอใหเกิดปญหากับชีวิตเปนความทุกขในภายหลัง 
หรือนําความสุขท่ีเกิดข้ึนมาพัฒนาใหเกิดเปนความสุขจากภายใน คือ ความสุขจากจิตใจท่ีสงบ เย็น  
เบิกบาน ปลอดจากกิเลสทั้งปวง เปนความสุขท่ียั่งยืน 

๒) ผลท่ีไดจากงานวิจัยการบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ส่ิงท่ีเห็นไดชัด คือ หลักสําคัญ
ในการบรรเทาทุกข คือ จิต เพราะจิตเปนผูพิจารณา ตามดู ตามรูเพื่อใหเห็นตามความเปนจริงท่ี
เกิดข้ึนในขันธ เพื่อใหละซ่ึงอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ดังนี้ผูวิจัยเห็นวา ควรนําไปวิจัยอยาง



 ๓๑๒ 

ตอเนื่อง ในเร่ืองการนําสติปฏฐานเพื่อการพัฒนาจิต เปนการบริหารจิตเพื่อชีวิตท่ีเปนสุข ท้ังตอ
ตนเอง ครอบครัว และตอสังคมโดยรวม  
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________. นอกเหนือเหตุผล. พิมพคร้ังท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็น.พี.พร้ินต้ิง จํากัด, 

๒๕๕๕. 
พระมหา ดร.มฆวินทร  ปุริสุตตฺโม. สติปฏฐานสูตร. กรุงเทพมหานคร :  หางหุนสวนจํากัดบางกอก

บล็อก, ๒๕๕๒. 



 
๓๑๕ 

พระมหาจําลอง  อชิโต. การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร. กรุงเทพมหานคร : นีล
นาราการพิมพ, ๒๕๓๕. 

พระมหาสม  สิริปฺโญ  ป.ธ.๖. ปฏิจจสมุปบาทประยุกต. พิมพคร้ังแรก. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๑. 

พระราชวุฒาจารย (หลวงปูดูลย  อตุโส). หลวงปูฝากไว. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเรือนธรรม, 
๒๕๒๘. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉทท่ี ๑-๒-๖ . กรุงเทพมหานคร  : หจก. ทิพย
วิสุทธ์ิ,  ๒๕๕๓. 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา. พระคันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง. พระพรหมโมลี  
ตรวจชําระ,  มหาสติปฏฐานสูตรทางสูพระนิพพาน. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 
หางหุนสวนจํากัด ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๔๙. 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา, พระพรหมโมลี  ตรวจชําระ,  พระคันธสาราภิวงศ แปล
และเรียบเรียง. วิปสสนานัย เลม ๑. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ประยูรสาสนไทย 
การพิมพ, ๒๕๕๕. 

พระอุปติสสเถระ รจนา, พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ 
ของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ. วิมุตติมรรค. พิมพคร้ังท่ี ๕. กรุงเทพ 
มหานคร : สํานักพิมพศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๔๑. 

พิฑูร  มลิวัลย. คูมือการศึกษาโพธิปกขยธรรม. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 
๒๕๒๘. 

พุทธทาสภิกขุ. กฏธรรมชาติคลายทุกขคัดจากตนฉบับของหนังสือชุดไตรรัตนขจัดทุกข อันดับ ๓ .
พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สวนอุดมจัดพิมพ, ๒๕๒๙. 

เภสัชกรสุรพล  ไกรสราวุฒิ. สติปฏฐาน ๔ ฉบับวิเคราะห-สังเคราะห. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

วศิน  อินทสระ. ความทุกขและการดับทุกข. พิมพคร้ังท่ี ๒ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพเรือนธรรม, ๒๕๔๖. 

สม  สุจีรา. เดอะทอปซีเคร็ต II. พิมพคร้ังท่ี ๑๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนด
พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๒. 

สม  สุจีรา. เดอะทอปซีเคร็ต. พิมพคร้ังท่ี ๔๙. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับ
ลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๑. 



 
๓๑๖ 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน. พิมพคร้ังท่ี ๓. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๓๘. 

_______. แนวปฏิบัติทางจิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ , ๒๕๑๖. 
_______. อนุสสติและสติปฏฐาน. พิมพคร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย

, ๒๕๑๙. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ  สุวฑฺฒโน). ญาณสังวรธรรม  ธรรมาภิธาน เลม 

๓. พิมพคร้ังท่ี ๓. นครปฐม : หางหุนสวนจํากัดสาละการพิมพ, ๒๕๕๖. 
_______. แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๖, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย , ๒๕๔๐. 
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก. ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคํา

สอนพระพุทธศาสนา. พิมพคร้ังท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพร้ินท 
จํากัด(มหาชน), ๒๕๕๓. 

_______. การปฏิบัติกรรมฐาน. พิมพคร้ังท่ี ๕. นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
_______.หลักธรรมสําหรับการปฏิบัติอบรมทางจิต. พิมพคร้ังท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเม็ด

ทราย, ๒๕๕๔. 
_______. หลักพระพุทธศาสนา. พิมพคร้ังท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐. 
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธรรมวิจารณ. พิมพคร้ังท่ี ๓๐. นครปฐม : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ. ธรรมานุกรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕. 
_______. สติปฏฐาน แสดงความตามปพพะ ในสติปฏฐานสูตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๒. 
_______. สติปฏฐานหลักการทําสมาธิในพระพุทธศาสนา. พิมพคร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุเชาวน  พลอยชุม. พุทธปรัชญาในสุตตันตปฏก. พิมพคร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน

จํากัด บางกอกบลอก, ๒๕๕๔. 
หลวงปูเทสก  เทสรังสี. ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง ในความเจ็บรวมพระธรรมเทศนาของพระ

ธรรมาจารย. รวบรวมโดยธรรมสภา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 



 
๓๑๗ 

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ (เทสก  เทสรํสี). ส้ินโลกเหลือธรรม. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท พรีมา  พับบลิชช่ิง จํากัด, ๒๕๕๔.   

หลวงพอพุธ านิโย. มหาบพิตร  ในหลวงทรงถาม พระอรหันตตอบ. พิมพคร้ังท่ี ๕. นนทบุรี : 
สํานักพิมพกรีน-ปญญาญาณ, ๒๕๕๓. 

อภิธรรมโชติกวิทยาลัย. วิปสสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๘. 

อัคร  ศุภเศรษฐ. การปฏิบัติธรรม  สําหรับผูนําและผูบริหารมหาสติ. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 
๒๕๔๐. 

_______หนังสือพระบาฬีลิปกรมแปลลําดับคําบาฬีเปนไทยภาคสาม  ต้ังแตตัว ภ ถึงตัว ฬ. จัดพิมพ
ตามแบบฉบับเดิม. มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๓๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน .  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  ๒๕๕๔ .  พิมพค ร้ัง ท่ี  ๑ . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 

 

๒) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย 
กัญญา  ภูระหงษ. “ประสิทธิผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณโดยวิธีการเจริญสติปฏฐานใน

ผูปวยติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัดการดําเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา”.
วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๖. 

นิวัฒน ชัยภาณุเกียรต์ิ. “ศึกษาอนุปสสนาในจูฬสัจจกสูตร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

บุญเรือง ทิพพอาสน.  “ศึกษาการสอนสติปฏฐาน ๔ ตามแนวทางของโคเอ็นกากับพระไตรปฎก”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พรรณนาราย  รัตนไพฑูรย. “การศึกษาวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ : ศึกษา
แนวการสอนของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  ญาณสิทฺธิ)”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๔. 

พระครูสมุหเกิด  ปฺุกาโม(ดานขุนทด). “ศึกษาเวทนาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาตามหลักสติปฏ
ฐาน ๔”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



 
๓๑๘ 

พระชัยพร จนฺทวํโส (จันทวงษ). “ศึกษาศรัทธาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนาตามแนวสติปฏฐาน 
๔”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาณัชพล พนฺธาโณ (นราวงษ). “ศึกษาวิเคราะหอุเบกขาในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา 
ตามแนวสติปฏฐาน ๔”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหานงค  อับไพ. “คําสอนร่ืองกฏแหงกรรมกับการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของคุณแมสิริ 
กรินชัย”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, ๒๕๔๖. 

พระมหาปรีชา  สมจิตฺโต (สัปปพันธ). “การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปฏฐาน
สูตร”. วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระสมภาร ทวีรัตน. “การนําหลักวิปสสนากรรมฐานมาใชในการลดภาวะความแปรปรวนทาง
อารมณในสตรีวัยทอง”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓. 

พระสุขุมาลชาติ  ทองแสง. “ความเชื่อ ความเขาใจ พฤติกรรม และความเครียดของผูเขารับการ
ฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานแบบสติปฏฐาน๔  ท่ีวัดอัมพวัน   จังหวัดสิงห บุ รี”.  
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก,  ๒๕๕๐. 

 อุทัยวรรณ  เลาประเสริฐสุข. “เร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธวิธีบรรเทาทุกขยามเจ็บปวย”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

สุนันทา  กระจางแดน. “ผลของการทําสมาธิชนิดอานาปานสติแบบผอนคลายในการลดความเครียด
และความดันโลหิตในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ”. วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล , ๒๕๔๐. 
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ศาสนศาตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์

เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร  และเจาคณะภาค 
๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)   
อาจารยสอนกรรมฐานประจําวัดโสมนัสวิหาร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    

๒. พระเทพวิสุทธิกวี  
(เกษม สญฺโต) ดร. 

ป.ธ. ๙.,  ศน.ม.,  
Ph.D  

ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร รองเจา 
คณะภาค  ๑๖-๑๗-๑๘  (ธ)   
อาจารยประจํา คณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓. พระราชสิทธิมุนี  วิ. 
(บุญชิต  ญาณสํวโร) 
ดร.   

น.ธ.อ.  ป.ธ. ๙. 
พุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต   

ผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ         
เจาคณะเขตพญาไท 

ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. พระราชวิสุทธิญาณ   
(จิรพล อธิจิตฺโต พรหม
ทอง) 

ป.ธ. ๗  ศน.บ. ผูชวยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  
 เจาคณะสูงรามเดชะ       
 อาจารยสอนกรรมฐานประจําศูนยปฏิบัติ 
 ธรรมวชิรญาณ ๒๐๐ ป  วดับวรนิเวศวหิาร   

๕. พระครูเกษมธรรมทัต
(สุรศักดิ์ เขมรังสี)   

น.ธ.อ.   เจาอาวาสวดัมเหยงค 
อาจารยสอนกรรมฐานประจาํวัดมเหยงค 

๖. รศ.ดร. จํานง คันธิก Ph.d 
(Philosophy), 

อาจารยประจํา คณะมนษุยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๗. ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ 
บรรณรุจ ิ

Ph.D  (Budhist  
Studies)   

อาจารยประจํา ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๘. นาย วิชชา  เดชสงจรัส บช.บ. กรรมการชมรม “กลาธรรม” ... ตนกลาแหง 
พุทธธรรม อาจารยสอนกรรมฐาน 



๓๓๔ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผูทรงคุณวุฒิ คุณวุฒ ิ ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ 

๙. นาง มาลี  ปาละวงศ 

 

ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัย
ฮาวาย 

กรรมการบริหาร บจ. เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด 
 

๑๐. นาย ศรันย  ไมตีเวช (ดัง

ตฤณ) 

ปริญญาตรี นักประพนัธหนังสือธรรมะและบทความ
ธรรมะ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขออนุญาตสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 

 

 

 



๓๓๗ 

 

 



๓๓๘ 

 

  



๓๓๙ 

 

  

 
 



๓๔๐ 

 

 



๓๔๑ 

 

 



๓๔๒ 

 

 



๓๔๓ 

 

 



๓๔๔ 

 

         



๓๔๕ 

 

                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

เครื่องมือวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมลูจากผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๗ 

 

 
แบบสัมภาษณเชิงลึก 

สัมภาษณแบบมีโครงสราง 
เร่ือง  การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน ๔ 

 
 แบบสัมภาษณชุดนี้ ใชสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนผูเช่ียวชาญทางดานพระพุทธศาสนาใน
ดานสติปฏฐานและเปนผูปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดยแบง
แบบสัมภาษณออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑    ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ตอนท่ี ๒   ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจในเร่ืองสติปฏฐาน ๔ กับการบรรเทาทุกข 
ตอนท่ี ๓    ขอเสนอแนะ 

 
            ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  
๑) ช่ือ.........................................ฉายา......................... นามสกุล.......................................อายุ
................ป บวช............................พรรษา  
๒) ท่ีอยู วัด/บานเลขท่ี..............................หมูท่ี...............ซอย..........................................ถนน
.......................................ตําบล.......................................... อําเภอ...........................................จังหวดั
..............................................รหัสไปรษณยี......................Email.............................................  
๓) วุฒิการศึกษา  
ทางศาสนา................................................................................................................  
ทางโลก ...................................................................................................................  
๔) สถานท่ีทํางาน...................................................................................................................  
๕) ตําแหนง/สมณศักดิ.์..........................................................................................................  
๖) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางโลก/พระพุทธศาสนาจํานวน...............ป........สมัย 
              



๓๔๘ 

 

             ตอนที่ ๒ ขอมูลการบูรณาการสตปิฏฐาน ๔ เพื่อการบรรเทาทุกข 
๒.๑ ทานคิดวาสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการแกสาเหตุของทุกขไดหรือไม อยางไร 

 ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

๒.๒ ทานคิดวาสติปฏฐานแตละประเภทสามารถนําไปบรรเทาทุกขไดหรือไม อยางไร 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 
๒.๓ ทานคิดวาสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการบรรเทาทุกขทางกาย ไดหรือไม   

อยางไร  

 ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

๒.๔ ทานคิดวาสติปฏฐานนําสามารถนํามาบูรณาการบรรเทาทุกขทางใจไดหรือไม   
อยางไร   

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

๒.๕ ทานคิดวาสติปฏฐานสามารถนํามาบูรณาการบรรเทาทุกขท่ีเกิดท้ังทางกายและทางใจ  
ไดหรือไม  อยางไร   

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 



๓๔๙ 

 

             ตอนท่ี ๓    ขอเสนอแนะ 
๓.๑ การบรรเทาสาเหตุแหงทุหข 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

            ๓.๒ การเลือกประเภทสติปฏฐานเพ่ือการบรรเทาทุกข 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

๓.๓ การบรรเทาทุกขทางกาย 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

             ๓.๔ การบรรเทาทุกขทางใจ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

            ๓.๕ การบรรเทาทุกขท่ีเกิดท้ังทางกายและทางใจ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

            ............................................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพประกอบการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

             

สัมภ

สัมภา

าษณพระสาส

าษณพระเทพ

สนโสภณ เม่ือ

พวิสุทธิกวี เม่ือ

อวันท่ี ๑๐  สิง

อวันท่ี ๑๐  สิง

หาคม ๒๕๕๗

งหาคม ๒๕๕

๗ 

๕๗ 

๓๕๑ 

 

 



 

             

 

            

สัมภา

สัมภาษ

าษณพระราช

ษณพระราชวิส

ชสิทธิมุนี  เม่ือ

สุทธิญาณ  เม่ื

อ วันท่ี ๗ กันย

ม่ือวันท่ี ๒๕ สิ

ยายน ๒๕๕๗

สิงหาคม ๒๕๕

๗. 

๕๗ 

๓๕๒ 

 

 



 

        

      

สัมภาษ

สัมภาษ

ษณพระครูเกษ

ษณ รศ.ดร.จํา

ษมธรรมทัต เ

านง  คันธิก เม

ม่ือวันท่ี ๑๑  สิ

ม่ือวันท่ี ๘ สิง

สิงหาคม ๒๕

งหาคม ๒๕๕

๕๕๗ 

๕๗. 

๓๕๓ 

 

 



 

   

   

สัมภาษณ

สัมภาษ

ณผศ.ดร.บรรจ

ษณคณุ วิชชา  

จบ  บรรณรุจิ 

 เดชสงจรัส  

 เม่ือวันที ๒๔

เม่ือวันที ๑๖ สิ

๔ สิงหาคม ๒

สิงหาคม ๒๕

๒๕๕๗ 

๕๕๗ 

๓๕๔ 

 

 



๓๕๕ 

 

 

สัมภาษณ คณุมาลี  ปาละวงศ  เม่ือวันที ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗. 



๓๕๖ 

 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ - นามสกลุ : นางน้ํานิตย   ตันติศิริวัฒน 
วัน เดอืน ป เกดิ :   วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ภูมิลาํเนา :   ๑๐๙๕-๗ ถ.ทรงวาด เขต สัมพันธวงศ  กทม. ๑๐๑๐๐ 
ท่ีอยูปจจุบัน : ๒๒๐ ถ. จรัญสนิทวงศ แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กทม.๑๐๗๐๐ 
ท่ีทํางานปจจบุัน : บริษัท  ตันติรักษ จํากัด 
  ๑๐๓/๔ ซ.วีเหลี่ยม ถ. เพขรเกษม  เขต บางแค กทม. ๑๐๑๖๐ 
การศึกษา     
 พ.ศ. ๒๕๒๖ :   ปรญิญาตรี  สาขาบัญชี (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ :   ประกาศนยีบตัรช้ันสูงทางการสอบบัญชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 พ.ศ. ๒๕๓๐ : Visiting  Student  Northwestern University  J.L.KELLOGG Graduate 

School of Management   
 พ.ศ. ๒๕๓๑ : ปรญิญาโท  บริหารธรุกิจ (สาขาการเงนิ) สถาบันธรุกิจบัณฑิตศศินทร 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ : ธรรมศึกษาช้ันเอก 
 พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศนยีบตัรสมรรถนะที่ปรึกษาเฉพาะทางดานบริหารจดัการ  การเงิน  

และการตลาด 
ประสบการณการทํางาน 
 พ.ศ.๒๕๒๙  :   บริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส  จํากัด 
 พ.ศ.๒๕๓๑ :   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด มหาชน   
 พ.ศ.๒๕๓๒ :   ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ : บริษัท สยามสตีลกรุป จํากัด     
 พ.ศ. ๒๕๔๕ : บริษัท โรงงานไทยเชน จํากัด   
 พ.ศ. ๒๕๔๕ -

ปจจุบัน 
 บริษัท ตันติรักษ จํากัด              
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