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ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา มีวัตถุประสงค์ดังนี้     

1) เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ 2) เพ่ือศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 3) เพ่ือบูรณาการการ
จดัการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา และ 4) เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการการจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง     
เป็นหลัก และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาและด้านการจัดการความรู้ 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาอธิบายเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า: 
1. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้าง การจัดการ การแบ่งปัน และการน าความรู้

ไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดการความรู้ในพุทธศาสนา หมายถึง การแสวงหาความรู้ในค าสอน
พระพุทธเจ้า (พระไตรปิฎก) แล้วน ามาจัดการเผยแผ่ต่อสาธารณะ เพ่ือใช้ความรู้นั้นมาแก้ไขความ
ทุกข์จนดับทุกข์ได ้

2. ปฏิสัมภิทามรรค เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยความรู้แตกฉานในหลักธรรมต่าง ๆ รวม 30 กถา 
หรือ 30 เรื่อง และปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เป็นการสังเคราะห์ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคลง ใน
กรอบของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

3. บูรณาการการจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรคมิตไิตรสิกขา เป็นการน าแนวคิดการจัดการ
ความรู้ SECI Model มาประยุกต์กับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ท าให้ได้ผลการด าเนินการดังนี้       
1) ท าให้ได้ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 2) น าความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขามาสร้าง
เป็นหนังสือ และe-Document ประเภท PDF File 3) ท าให้ e-Document ประเภท PDF File ได้ถูกเก็บ
รักษาและเผยแผ่ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 4) กลุ่มผู้ศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ได้รับ
ความรู้และประโยชน์จากการศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก  
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4. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบบูรณาการการจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทา
มรรคมิตไิตรสิกขา คือ  CAPA  Model   

C = Cultivation หมายถึง การสร้างความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
A = Arrangement หมายถึง การจัดการความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาให้เป็นลายลักษณ์อักษร  
P = Presentation หมายถึง การน าเสนอความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  
A = Application หมายถึง การใช้ความรู้ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

 

ค าส าคัญ การจัดการความรู้, ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
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The objectives of the dissertation entitled “Knowledge Management in 
Paṭisambhidāmagga: Threefold Training Dimension” were as follows: 1) to study the 
knowledge management, 2) to study knowledge management in Paṭisambhidāmagga 
in the dimension of the Threefold Training, 3) to integrate the knowledge management 
in Paṭisambhidāmagga with the Threefold Training, and 4) to propose a guideline and 
new body of knowledge about the knowledge management in Paṭisambhidāmagga in 
the Threefold Training dimension.  The data of this qualitative study were collected 
from the Tipitaka and other related texts and documents along with in-depth 
interviews with the experts on Buddhism and knowledge management. The data 
were analyzed, synthesized and presented in a descriptive method. 

The results of the study found that: 
1. The knowledge management means the process of creating, managing, 

sharing and implementing knowledge to achieve the purposes. In Buddhism, 
knowledge management means to search for the knowledge from the Buddha’s 
teachings, to manage the knowledge, and then to propagate it to the public for solving 
general problems until eradicating the suffering.  

2. Paṭisambhidāmagga is a scripture covering analytical understanding in Dhamma 
composed of thirty chapters or kathā.  Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training 
Dimension is to synthesize the knowledge in Paṭisambhidāmagga into Tisikkhā; Sīla 
(morality), Samādhi (concentration) and paññā (wisdom).  
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3. The integration of the knowledge management in Paṭisambhidāmagga with 
Threefold Training dimension is to apply the concept of SECI Model with knowledge 
in Paṭisambhidāmagga in the dimension of the Threefold Training. The outcomes are as 
follows; 1) to knowledge in Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training Dimension,   
2) to create a book and e-Document in PDF File, 3) to upload and propagate the         
e-Document on social network,  and 4) the e-Document can be accessed by those who 
are interested in Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training Dimension.  

4. The guideline and body of knowledge obtained from the study of “The Knowledge 
Management in Paṭisambhidāmagga with Threefold Training” could be concluded into “CAPA 
Model” referring to Cultivation of knowledge in Paṭisambhidāmagga, Arrangement of knowledge 
in Paṭisambhidāmagga, Presentation of the knowledge in Paṭisambhidāmagga on social media, 
and Application of knowledge in Paṭisambhidāmagga. 
 

Keywords : Knowledge Management, Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training Dimension 
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พิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท กันทะเตียน อาจารยจํารูญ 

ธรรมดา ดานการจัดการความรู นายอํานวย สุวรรณคีรี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครา ประโยชน    
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ยุคสังคมฐานความรู หรือ Knowledge Based Society เปนยุคท่ีความรูและภูมิปญญา

ของแตละองคกรถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันสงผลใหทุก

องคกรเรงพัฒนาคนท่ีมีความรูความสามารถและประกอบกับปจจุบันนี้ความกาวหนาของเทคโนโลยี

โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพท่ีเรียกวาโลกไรพรมแดน การติดตอสื่อสารสามารถทํา

ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงกันหมด การคนควาขอมูล ขาวสารและความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูมากมายท่ัวไป

เปนไปอยางกวางขวาง สงผลใหเกิดการประดิษฐ คิดคนผลิตภัณฑ และบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

สถานการณการแขงขันระหวางองคกรทุกประเภทจึงเขมขน องคกรท่ีจะสามารถอยูรอดไดจึงตอง

เรียนรูคนในองคกรตองเรียนรูรวมกัน เพ่ือผลักดันใหองคกรกาวไปขางหนา ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง

ท่ีจะชวยใหองคกรสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพก็คือ การจัดการความรู1 

  แ น ว ค ิด ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม รู ห ร ือ ที ่ เ ร ีย ก ด ว ย อ ัก ษ ร ย อ ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ว า KM 

(Knowledge Management) เปนแนวคิดท่ีถูกนํามาใชเพ่ือกระจายความรูใหแพรหลาย แตเดิม

นั้นแนวคิดศาสตรดานการจัดการความรูไมใชเรื่องใหม แตมีปรากฏข้ึนมาในหลายทศวรรษกอนหนานี้ 

โดยมีหลักฐานปรากฏ เชน มีหลักฐานการสรางคลังความรูท่ีเปนเรื่องเลาของคนในอดีตท่ีเรียกวา 

“Narrative Repository” ซ่ึงจัดเก็บเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมของการดํารงชีวิตหรือการทํามาหากิน เรื่องราว

ของหมอผี เวทมนตร และหมอตําแย เปนตน ตอมาพัฒนาการของการจัดการความรูเริ่มเปนทางการ

จากแนวคิดของดร.คารล วีก (Karl Wiig) ผูเปนคนแรกท่ีนําเสนอความคิดดานการจัดการความรูในท่ี

ประชุมของสหประชาชาติ เม่ือป พ.ศ 25292  

  ป พ.ศ.2538 นายอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และ ฮิโรทาเกะ ทาเคอูชิ (Hirotake 

Takeuchi) ไดทําการศึกษาวาทําอยางไร ความรูจึงจะถูกสรางข้ึน ถูกนําไปใชงานและแพรกระจาย

ภายในองคกร และทําอยางไรความรูจึงจะถูกนําไปใชในการสรางนวัตกรรม โดยนําเสนอการจัดการ

                                           

  1 รองศาสตราจารย ดร. อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง. “หนวยท่ี 14 เทคโนโลยีและการสื่อสารการฝกอบรมและการจัดการ

ความรู”ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), หนา 31. 

  2 รองศาสตราจารย ดร. จุฑารัตน ศราวณะวงศ. “หนวยท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู”

ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), หนา 4. 
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ความรูท่ีเรียกวา SECI Model และไดรับความนิยมอยางแพรหลายจากนักวิชาการนําไปประยุกตใช

ท้ังในองคกรและการวิจัย3  

  ในป พ.ศ.2543 เปนตนมา มีการเปดหลักสูตรการจัดการความรู ข้ึนเปนครั้งแรกใน

สถาบันอุดมศึกษามากกวา 100 แหงท่ัวโลกรวมถึงการสงเสริมใหเปนหัวขอการวิจัยระดับปริญญาเอก 

นอกจากนี้การพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการเชื่อมโยงกับการจัดการความรูเขาดวยกัน 

ทําใหความรูถูกจัดเก็บไวในองคกรและไดรับการเผยแพรไปสูผูท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง4 

  สําหรับพระพุทธศาสนานั้น มีศาสตรการจัดการความรูอันยอดเยี่ยมดังเห็นไดจากความ

ยั่งยืนของพระศาสนาท่ีสามารถสืบทอดคําสอนอยูมาไดจนถึงปจจุบันเปนเวลา 2,600 ปดวยเพราะมี

การจัดการความรูอยางเปนเลิศ นับตั้งแตการท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงการจัดระบบคําสอนไวเปน

หมวดหมู 9 ประการ เพ่ือใหเหลาพุทธบริษัทไดเลาเรียนและใชความรูนั้นแกไขความทุกขซ่ึงตอมา 

พระอรรถกถาจารยเรียกการจัดหมวดหมูคําสอนองค 9 ประการนี้วา “นวังคสัตถุศาสน”5 

  ในสมัยปลายพุทธกาล นิครนถนาฏบุตรผูเปนศาสดาของศาสนาเชนไดสิ้นชีวิตลง6 สาวก

ของทานไมไดรวบรวมคําสอนไว และไมไดตกลงกันไวใหชัดเจน ปรากฏวาเม่ือศาสดาของศาสนาเชน

สิ้นชีวิตไปแลว สาวกลูกศิษยก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันวา ศาสดาของตนสอนวาอยางไร ครั้งนั้น  

พระจุนทเถระไดนําขาวนี้มากราบทูลแดพระพุทธเจา และพระองคไดตรัสแนะนําใหพระสงฆท้ังปวง 

รวมกันสังคายนาธรรมท้ังหลายไวเพ่ือใหพระศาสนาดํารงอยูยั่งยืนเพ่ือประโยชนสุขแกพหูชน7  

  ขณะท่ีพระสารีบุตรไดทราบเรื่องนี้แลวก็กลาววา ปญหาของศาสนาเชนนั้น เกิดข้ึนเพราะวา

ไมไดรวบรวมรอยกรองคําสอนไว เพราะฉะนั้นพระสาวกท้ังหลายท้ังปวงของพระพุทธเจาของเรานี้ 

ควรจะไดทําการสังคายนา คือ รวบรวมรอยกรองประมวลคําสอนของพระองคไวใหเปนหลักเปนแบบ

แผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เม่ือปรารภเชนนี้แลว พระสารีบุตรก็ไดแสดงวิธีการสังคายนาไวเปนตัวอยาง 

โดยทานไดรวบรวมคําสอนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนขอธรรมตาง ๆ มาแสดงตามลําดับหมวด 

ตั้งแตหมวดหนึ่ง ไปจนถึงหมวดสิบ คือเปนธรรมหมวด 1 ธรรมหมวด 2 ธรรมหมวด 3 ไปจนถึงธรรม

                                           

  3 รองศาสตราจารย ดร.จิรประภา อัครบวร จารุวรรณ ยอดระฆัง อนุชาติ เจริญวงศมิตร, การจัดการ

ความรู, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552), หนา 36. 

  4 รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน ศราวณะวงศ, “หนวยท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู” ในประมวล

สาระชุดวิชาการจัดการความรู, อางแลว, หนา 10 – 11 . 

  5 วิ.มหา.อ. 1/56-57. 

  6 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระไตรปฎก:สิ่งท่ีชาวพุทธตองรู, พิมพครั้งท่ี 17 (กรุงเทพมหานคร : 

ผลิธัมม, 2559), หนา 12. 

  7 ที.ปา. 15/94/259. 
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หมวด 10 เม่ือพระสารีบุตรแสดงจบแลว พระพุทธเจาก็ไดประทานสาธุการ หลักธรรมท่ีพระสารีบุตร

ไดแสดงไวนีอ้ยูในสังคีติสูตร อันเปนแนวทางวาดวยการสังคายนาในกาลตอมา8 

  ภายหลังพระพุทธเจาปรินิพพานไดมีการรวบรวมคําสอนข้ึนโดยเรียกวา“การทําสังคายนา”

คําวา สังคายนา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “สังคีติ” มาจาก “สํ” แปลวา พรอมกัน “คายนา” หรือคีติ 

แปลวาการสวด รวมความก็คือสวดพรอมกัน9 ดังนั้นสังคายนาจึงเปนการรวบรวมพระธรรมวินัย หรือ

ประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยในครั้งแรกการทําสังคายนาไดจัดข้ึนท่ีถํ้าสัตบรรณคูหา   2 6

เมืองราชคฤห 2 6 2 6แควนมคธ 2 6 ตามคําปรารภของพระมหากัสสปเถระ โดยมีพระเจาอชาตศัตรูเปนองค

อุปถัมภ ในครั้งนั้น 2 6พระมหากัสสปเถระ 2 6เปนประธานซักถามพระธรรมวินัย 2 6พระอานนท 2 6เปนองค

วิสัชชนาพระธรรม พระอุบาลีเปนองควิสัชชนาพระวินัย10 เม่ือไดมติรวมกันเก่ียวกับเนื้อหาในเรื่องใด 

พระเถระในท่ีประชุมก็สวดพรอมกัน เนื้อหาท่ีผานการรับรองก็จะถือเปนท่ียุติใหเปนแบบแผนท่ีจะ

ทรงจําถายทอดตอมา11 

  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา “การรักษาความรูดวยการทองโดยสวดแลว

ทรงจําไว เปนวิธีท่ีแมนยํายิ่งกวายุคท่ีจารึกเปนลายลักษณอักษร เพราะวาการทองท่ีจะทรงจํา

พระไตรปฎก ทานทําดวยวิธีสวดพรอมกัน คือ คลายกับท่ีสวดมนต เวลาสวดมนตพรอมกัน เชนสวด

กัน 10 คน 20 คน 50 คน 100 คนนั้น จะตองสวดตรงกันหมดทุกถอยคําจะตกหลนตัดขาดหายไปก็

ไมไดจะเพ่ิมแมคําเดียวก็ไมไดเพราะจะขัดกัน เพราะฉะนั้นการท่ีจะสวดโดยคนจํานวนมาก ๆ        

ใหเปนไปดวยดี ใหสอดคลองกลมกลืนกัน ก็จะตองสวดเหมือนกันหมด ทานจึงรักษาคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจาไวดวยวิธีนี ้คือ ทรงจําพระไตรปฎกดวยวิธีสวดพรอมกันจํานวนมาก ๆ”12 ตอมาไดมีการ

สังคายนาเกิดข้ึนในพ.ศ. 100 และ พ.ศ. 234 ในประเทศอินเดีย ซ่ึงก็ยังใชวิธีการสืบทอดดวยการ

ทองจํา จนราวพ.ศ. 433 ท่ี26อาโลกเลณสถาน26 ประเทศศรีลังกา มีการทําสังคายนาข้ึนเพ่ือตองการจารึก

คําสอนเปนลายลักษณอักษรโดยจารึกลงในใบลาน และยังไดจารึกอรรถกถาลงไวดวย ตอจากนั้นมา 

ไดมีการทําสังคายนาในพมา และไทย13  

                                           

  8 ที.ปา. 16/221/157. 

  9 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระไตรปฎก : สิ่งท่ีชาวพุทธตองรู, อางแลว, หนา 12. 

  10 ศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ วรรณปก, คําบรรยายพระไตรปฎก, พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2555), หนา 7. 

  11 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระไตรปฎก : สิ่งท่ีชาวพุทธตองรู, อางแลว, หนา 17. 

  12 เรื่องเดียวกัน, หนา 22. 

  13 สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี 17 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2550), หนา 10-12. 
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  จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอยางมาก ในปพ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยมหิดล

ไดดําเนินการจัดทําพระไตรปฎกคอมพิวเตอรฉบับแรกของโลก แลวพัฒนาเปน Version VI ท่ีมี

พระไตรปฎกท้ังฉบับภาษาบาลี และฉบับแปลภาษาไทย พรอมท้ังคัมภีรอ่ืน ๆ ตั้งแตอรรถกถา ฎีกา 

คัมภีรและตํารา อ่ืน ๆ อีก 200 เลม และนอกจากอักษรไทยแลวยังสามารถอานอักษรอ่ืนไดอีกดวย   

มีอักษรโรมัน เปนตน14 

ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ จะเห็นไดวาการจัดการความรูในพุทธศาสนามีพัฒนาการมา    

เปนลําดับตั้งแตมีการรวบรวมคําสอนจากผูเลิศในดานตาง ๆ หรือท่ีเรียกวา“เอตทัคคะ”15 เชน     

พระสารีบุตร พระอานนท พระอุบาลี ท่ีไดประมวลใหคําสอนเปนระบบ เพ่ือสะดวกตอการจดจําและ 

แมกาลเวลาจะผานไปก็ยังสามารถคงคําสอนอยูอยางสมบูรณ จนถึงในสมัยท่ีนําคําสอนมาบันทึกใน  

ใบลาน ตอมาจัดพิมพเปนหนังสือ และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ก็ชวยทําใหการเผยแพรและ

เขาถึงขอมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และแมนยําเปนอยางดี 

อนึ่ง คําสอนในพระไตรปฎกนี้ นอกจากจะเปนบันทึกคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวยัง

บันทึกคําสอนของพระอรหันตสาวกท้ังหลายดวย ซ่ึงคําสอนของพระสาวกท่ีจัดเปนหมวดใหญ ๆ     

ในพระไตรปฎกมี 2 คัมภีร คือ คัมภีรนิทเทสและปฏิสัมภิทามรรค ท้ัง 2 คัมภีรนี้ถือเปนคําสอนของ   

พระสารีบุตร โดยเฉพาะคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคนั้นเปนหลักการวาดวยเรื่องความรูอยางแตกฉานใน

พระพุทธศาสนา16 

  คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค เปนผลงานแนวอภิธรรมท่ีพระสารีบุตรไดภาษิตไว และถือวาเปน

ปกรณทางกัมมัฏฐานเลมแรกของพุทธศาสนา ซ่ึงในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งท่ี 1 พระธรรม

สังคาหกาจารยจัดไวในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ลําดับท่ี 1217  จึงถือวาคัมภีรนี้มีความสําคัญยิ่ง 

ดังท่ีพระมหานามะ ผูแตงคัมภีรสัทธรรมปกาสินี ไดบรรยายไววา  

  “ปฏิสัมภิทามรรคปกรณนี้ เปนคัมภีร ท่ีสมบูรณดวยอรรถะและพยัญชนะอยางลึกซ้ึง 

ประกาศโลกุตระ ประกอบดวยสุญญตา ใหผลวิเศษในการปฏิบัติ หามอุกศลอันเปนปฏิปกษ         

เปนรตนากรบอเกิดแหงญาณอันประเสริฐของพระโยคาวจร เปนเหตุพิเศษในการกลาวธรรมกถาของ

พระธรรมกถึกท้ังหลาย เปนเครื่องนําออกจากทุกขของผูกลัวภัยในสังสารวัฏ”18  

                                           

  14 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, พิมพครั้งท่ี 6 

(กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม, 2555), หนา 211. 

  15 องฺ.เอกก. 32/146/226. 

  16 สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี 17, อางแลว, หนา 620-626. 

  17 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปฎกภาษาไทย ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลม 31, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หนา บทนํา (7). 

  18 ขุ.ป.อ. 68/25. 
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  เม่ือกลาวถึงเนื้อหาสาระของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคนี้ มีการแบงเนื้อหาเปน 3 วรรค     

วรรคละ 10 กถา รวม 30 กถา โดยมีการยกหัวขอเปนบทตั้ง เรียกวา อุทเทส ตอจากนั้นจึงอธิบาย

ขยายเนื้อความออกไปอยางละเอียด เรียกวา นิทเทส เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูและเขาใจหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาอยางถูกตอง19 ดังนั้นคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค จึงมีลักษณะท่ีเดนมากในฐานะคัมภีรท่ี

แสดงหลักความรูดวยนัยตาง ๆ อยางแตกฉานของพุทธศาสนา ดังท่ี รองศาสตราจารย ดร. แมชี 

สุภาพรรณ ณ บางชาง ไดกลาววา  

  “คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคนี้เปนการแสดงความล้ําเลิศของพระสารีบุตรท่ีสามารถนํา 

“ปฏิสัมภิทาญาณ” ของทานมาสรางสรรคคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แสดงอริยมรรคและธรรมท่ีเนื่องกับ

อริยมรรคไดเปนอนันตนัย มีสาระลุมลึกดุจความลุมลึกของสาคร วิจิตรพิสดารดวยธรรม อัตถะ นิรุตติ 

ปฏิภาณ ท่ีแจกแจงประเภทออกไปมากมายดุจนภากาศดารดาษดวยดวงดาว20 

  นอกจากนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา “ปฏิสัมภิทามรรค”เปนคัมภีรท่ีสงเสริมความเปนเลิศของ

ปญญา ซ่ึงผูปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาปญญาของตนอยางเปนระบบไดดวยวิธีการของหลักไตรสิกขา 

ดังท่ี สมเด็พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวไวดังนี้  

  “ไตรสิกขา” หมายถึง สิกขา 3 หรือ ขอปฏิบัติท่ีตองศึกษา 3 อยาง ไดแก อธิศีลสิกขา     

อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา เรียกกันงาย ๆ วา 4ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติท่ีมุงในแงการใชงาน คือ 

นําเอาองคประกอบท้ังหลายของมรรค ออกมาจัดเปนกระบวนวิธีปฏิบัติท่ีมีข้ันตอนตาง ๆ จากสวนท่ี

หยาบ ไปหาสวนท่ีละเอียด หรือจากสวนท่ีเปนรูปรางชัดเจน ไปสูสิ่งท่ีประณีตลึกซ้ึงมองไมเห็น หรือ

พูดอีกแงหนึ่งวา เริ่มจากศีล ซ่ึงมุงฝกหัดพัฒนาการแสดงออกทางกาย วาจา ท่ีเปนชั้นนอก อยูกับ

สิ่งแวดลอม เปนข้ันหยาบ แลวกาวสูสมาธิ ฝกอบรมจิตใจท่ีอยูละเอียดกวา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ปญญาใหใชงานไดดีตอไป21 ดังนั้นเม่ือพิจารณาเนื้อหาของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค จะพบวาเนื้อหา

เรื่องศีล สมาธิ ปญญา มีกระจายอยูในหมวดธรรมตาง ๆ กลาวคือ 1. เรื่องศีล ปรากฏในสีลมยญาณ     

นิทเทส22 2. เรื่องสมาธิ ปรากฏในสมาธิภาวนามยนิเทส23 นอกจากนี้ยังไดอธิบายเรื่อง อานาปาน

สติ24 และฤทธิ์ไวโดยพิสดาร25 3.เรื่องปญญา ปรากฏในญาณกถาวาดวยญาณ จํานวน 73 ญาณ26 

                                           

  19 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อางแลว, หนา บทนํา (12-13). 

  20 รองศาสตราจารย ดร.แมชีสุภาพรรณ ณ บางชาง, พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย.(กรุงเทพมหานคร : 

หอพระไตรปฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), หนา 592 . 

  21 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) , พุทธธรรมฉบับปรับขยาย , พิมพครั้ ง ท่ี  47 , 

(กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม, 2559), หนา 552-553. 

  22 ขุ.ป. 68/86/541. 

  23 ขุ.ป. 68/92/615. 

  24 ขุ.ป. 69/362/85. 
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และในมหาปญญากถา27 เปนตน ซ่ึงหากนําเนื้อหามาจัดใหอยูในกรอบของไตรสิกขาแลว จะทําใหได

ความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาท่ีเหมาะสมแกการนําไปศึกษาและปฏิบัติเปนอยางดี 

  จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดนี้หากมีการศึกษาเรื่อง “การจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรค 

: มิติไตรสิกขา” จะทําใหไดองคความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาเกิดข้ึนอันจะประโยชนตอ         

ผูศึกษาและปฏิบัติธรรม และตอความกาวหนาทางวิชาการดานพุทธศาสนาในการสรางความรู       

การเก็บรักษา การถายทอดความรูในทางพระพุทธศาสนาสืบไป 

  

1.2 คําถามการวิจัย 

  1.2.1 การจัดการความรูเปนอยางไร 

  1.2.2 ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาเปนอยางไร 

  1.2.3 การจัดการความรูในปฏิสมัภิทามรรคมิติไตรสิกขาควรเปนอยางไร 

  1.2.4 องคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาควรเปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาการจัดการความรู 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  1.3.3 เพ่ือบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  1.3.4 เพ่ือนําเสนอแนวทางการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบ “การบูรณาการการจัดการ

ความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสกิขา” 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว 4 ประการ ดังนี้ 

 

1.4.1 ศึกษาเอกสารดานการจัดการความรู ดังนี้ 

1) แนวคิดกระบวนการการจัดการความรูของนายอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) 

และฮิโรทาเกะ ทาเคอูชิ (Hirotake Takeuchi) ผูเปนตนคิด SECI Model จากหนังสือการจัดการ

                                                                                                                         

  25 ขุ.ป. 69/679/706. 

  26 ขุ.ป. 68/1/165. 

  27 ขุ.ป. 69/659/657. 
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ความรู ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูจัดทํารองศาสตราจารย.ดร. จิรประภา 

อัครบวร จารุวรรณ ยอดระฆัง และอนุชาติ เจริญวงศมิตร  

2) แนวคิดการจัดการความรูในพุทธศาสนา เรื่อง รูปแบบการจัดการความรูของ    

พุทธทาสภิกขุเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา ของพระกอบชัย เขมานนฺโท วิทยานิพนธพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.4.2. ศึกษาเอกสารดานพระพุทธศาสนา ดังนี้  

1) พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เลม 34 พระสุตตันตปฎก      

อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ไดแก ปฐมสิกขาสูตร ทุติยเสขสูตร วาดวยหลักไตรสิกขา และเลม 68 – 69       

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  

2)  คัมภีรเนตติปกรณ พระมหากัจจายนเถระ รจนา; พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต  

ตรวจชําระ ; พระคันธสาราภิวงศ แปลและอธิบาย 

3) บทความจากรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะหทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร

ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค พระมหาสมบูรณ วุฒิกโร. ดร. ในนิตยสาร 

พุทธจักร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

4) วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 

“รูปแบบการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ของปรุตม บุญศรีตัน  

  1.4.3. การบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ประกอบดวย 4 

ข้ันตอน 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 2) การสกัดความรูออกจากตัวคน

ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 3) การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 4) การผนึก

ความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  1.4.4. สรางรูปแบบการบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ซ่ึงได

จากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหจากประเด็นตาง ๆ ขางตนมาแลว  

 

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนหลัก โดยใชการวิเครา 3 5ะห

ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 3 5 (Documentary Research) และเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความ

ถูกตองแมนยํา ผูวิจัยจึงไดใชการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณเชิงลึก        

(In-depth Interview) จากบุคคลซ่ึงเปนผูรอบรูและมีประสบการณในประเด็นท่ีสัมภาษณ หรือเปน

บุคคลท่ีรูรายละเอียดในประเด็นท่ีสัมภาษณ  สามารถใหรายละเอียดขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงคือเปน  
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Key Informants เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงใหไดอยางลึกซ้ึง28 เพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด  

  สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 

2 ชุด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาท่ีมีตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา และผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาจากเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก จากนั้น 3 5นํา

ขอมูลมาทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย35   

   สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  101.5.1 การศึกษาเอกสาร 

    ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

     1.5.1.1 สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary sources) คือ คัมภีรพระไตรปฎก 

เอกสารทุติยภูมิ (Secondary sources) คือ อรรถกถา งานวิจัย วิทยานิพนธ ตํารา หนังสือ งานเขียน

จากหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และหอสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

    1.5.1.2 นําขอมูลท่ีไดมาจัดประเภท วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามา

สังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

    1.5.1.3 ขอคําแนะนําจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับหัวขอท่ีทําการวิจัย 

  111.5.2 การสรางเครื่องมือและการสัมภาษณ   

    1.5.2.1 กอนการสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 1. สรางเครื่องมือสัมภาษณเปน

แบบไมมีโครงสราง (In-depth Informal Interview) เปนการสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปด 

เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณท่ีเปนบุคคลเปาหมายไดแสดงความคิดความเห็นอยางมีอิสระ ในประเด็นของ

คําถามท่ีสัมภาษณ มีลักษณะคําถามกวาง ๆ และมีความยืดหยุนสูง เพ่ือผูสัมภาษณสามารถ

ปรับเปลี่ยนคําถามไดตามความเหมาะสม29 กับผูใหสัมภาษณแตละคนไดโดยมีแบบรายการสัมภาษณ 

(Interview Guide) เปนแนวทางในการพูดคุย ซักถาม และการจดบันทึก30 2. สรางแบบสอบถามความ

คิดเห็นจํานวน 2 ชุด คือ 1) แบบสอบถามแสดงความเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอ

หนังสือปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติ

                                           

  28 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูล, ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร:    

ยูแอนดไออินเตอรมีเดีย, 2547), หนา 276.  

  29 เรื่องเดียวกัน, หนา 268.  

  30 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร, พิมพครั้งท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : 

จามจุรีโปรดักท, 2549), หนา 251. 
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ไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก การใชแบบสอบถามนี้เพ่ือใหไดซ่ึงคําตอบในสวน

ของการบูรณาการในบทท่ี 4 หัวขอ 4.2 และ 4.4  

    1.5.2.2 ตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดนําไปให

ผูเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนา และการจัดการความรูท้ังท่ีเปนพระภิกษุและฆราวาส รวมท้ังสิ้น 

5 รูป/คน เพ่ือตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของขอคําถามภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความแมนยําและมีความนาเชื่อถือไดมากท่ีสุด  

    1.5.2.3 ในการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากทางบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือติดตอขออนุญาตสัมภาษณและไปสัมภาษณตามวัน

เวลาท่ีทานสะดวกในการใหสัมภาษณ โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง

สัมภาษณจํานวน 9 รูป /คน  โดยเปน 3 กลุม คือ 1) พระสงฆผูมีความรูดานพุทธศาสนาจํานวน 3 รูป 

2) นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา จํานวน 3 คน 3) ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู จํานวน 3 คน  

ลักษณะสัมภาษณผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึกโดยกําหนดประเด็นตามวัตถุประสงค หลังจากนั้นผูวิจัย

นําบทสัมภาษณมาถอดเทปเพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลตอไป  

  121.5.3 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 

    ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth 

interview) มาวิเคราะห สังเคราะห  โดยนําเสนอผลงานการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดวยวิธีการ

บรรยายเปนเชิงคุณภาพตามความเหมาะสมแกเนื้อหา และเรียบเรียงออกมาเปนองคความรูใหม 

(MODEL) 

  131.5.4 การตรวจสอบขอมูลจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  

    เม่ือผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดเสร็จสิ้นจํานวน 5 บทแลว เสนอแกคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธเ พ่ือใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ความนาเชื่อถือของขอมูลเม่ือ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมีความเห็นอยางไรกับขอมูล ผูวิจัยจักปฏิบัติตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการและดําเนินการในข้ันของการวิจัยตอไป 
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ข้ันตอน วิธีดําเนนิการวิจัย ผลผลิต

1. รวบรวมขอมูล

แนวคิด ทฤษฎี

การจัดการความรู

1. ศึกษา วิเคราะห เรียบเรียง

2. จัดทําเปนเน้ือหาในบทที่ 2
3. ประเด็นเรื่องแนวคิดและ

    ทฤษฎีตาง ๆ ของ
    การจัดการความรู

 

  หลักการจัดการความรู

2. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา

1. ศึกษา วิเคราะห เรียบเรียง

2. จัดทําเปนเน้ือหาในบทที่ 3

3. ประเด็นเรื่อง
    ปฏิสัมภิทามรรคมิติ

    ไตรสิกขา

ปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา

3. สรุปประเด็นสําคัญใน

บทที่ 2 และ 3 แลวทํา

แบบคําถาม สัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ อภิปราย

1. สรุปประเด็นในบทที่ 2, 3

2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
3. อภิปรายการบูรณาการการ

จัดการความรูปฏิสัมภิทามรรค

มิติไตรสิกขา

การบูรณาการ
การจัดการความรูใน

ปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา

4. สรุป

- เสนอองคความรูใหม    

  ที่ไดจากกาวิจัย

- จัดทํา Model
- ขอเสนอแนะ

1. สรุปเน้ือหาที่สําคัญของ

วิทยานิพนธตามวัตถุประสงค

2. แสดงองคความรูใหม

3. แสดง Model 

4.ขอเสนอแนะ

•องคความรูใหม

•Model
•ขอเสนอแนะ

5. นําเสนอวิทยานิพนธ

ฉบับจัดทําเปนตนฉบับ 

เสนอตอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ

1. ประชุม 3 ฝาย
2. ปรับแกไขวิทยานิพนธตาม

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ
3. จัดทําวิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณ

วิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ

 
 

ภาพท่ี 1.1 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1.6.1 ทําใหทราบการจัดการความรู 

  1.6.2 ทําใหทราบปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  1.6.3 ทําใหทราบการบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  1.6.4 ทําใหสามารถนําเสนอแนวทางและองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการจัดการความรู

ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  1.6.5 เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยทางพุทธศาสนาตอไป 

 

1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จําแนกเปน 3 ประการ คือ 1. เอกสารและ

งานวิจัยดานการจัดการความรูและการจัดการความรูในพุทธศาสนา 2.เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับ

คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค และ 3. เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับไตรสิกขา ดังนี้ 

  1. เอกสารและงานวิจัยดานการจัดการความรูและการจัดการความรูในพุทธศาสนา 

  รองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ไดเขียนหนังสือ องคการแหงความรู:       

จากแนวคิดสูการปฏิบัติ เนื้อหาเปนการเสนอความหมายเก่ียวกับคําวา ขอมูล สารสนเทศ ความรู 

และปญญาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจใหถูกตองเก่ียวกับหลักการจัดการความรู ซ่ึงสรุปวา 

การจัดการความรู คือ กระบวนการในการสราง ประมวล เผยแพร และใชสารสนเทศท่ีมีคุณคาเพ่ือใช

ในเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงาน และกลาวถึงองคประกอบในการสนับสนุนการจัดการความรู คือ 

1. กลยุทธ 2. คน 3. วัฒนธรรม 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การประเมินผล 6. โครงสรางองคกร31 

รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา อัครบวร จารุวรรณ ยอดระฆัง และอนุชาติ เจริญวงศมิตร      

ไดเขียนหนังสือการจัดการความรู โดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการท่ีมี    

วัถตุประสงคใหผูศึกษาเกิดความเขาใจหลักการและข้ันตอนของการจัดการความรู มีเนื้อหาท่ีสําคัญ 

คือ ความหมาย องคประกอบ เปาหมายของการจัดการความรู และเสนอแนวคิดการจัดการความรู

ของอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และฮิโรทาเกะ ทาเคอูชิ (Hirotake Takeuchi) ผูเปนตนคิด 

SECI Model ท่ีมีข้ันตอนการจัดการความรู 4 ข้ันตอน คือ 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 2. การสกัด

                                           

  31 รองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, องคการแหงความรู : จากแนวคิดสูการปฏิบัติ, 

พิมพครั้งท่ี 10 (กรุงเทพมหานคร : แซท โฟร พริ้นติ้ง, 2559), 252 หนา. 
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ความรูออกจากตัวคน 3. การผนวกความรู 4. การผนึกความรู วิธีดังกลาวนี้เปนตัวแบบการจัดการ

ความรูเพ่ือสรางองคการแหงการเรียนรู32  

  ดวงกมล โพธิ์นาค ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณา

การกับระบบการจัดการความรู สําหรับนักวิจัยมือใหมเรื่อง การเขียนโครงรางงานวิจัย” ผลการวิจัย

พบวา รูปแบบการฝกอบรมแบบผสมสานนี้ เปนการฝกอบรมเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซ่ึงหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมานี้มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว สวนการประเมินผล

หลักสูตรฝกอบรมท่ีใช CIPP Model พบวาความพึงพอใจความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรม

อยูในระดับดี33 

  สุพัตรา คงขํา ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาพ้ืนบาน     

หนังตะลุง เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน” ผลการวิจัย พบวา คณะหนังตะลุงมี

ความตองการจําเปนในดานการแสวงหาความรูและดานการจัดเก็บความรูเปนข้ันตอนท่ีมีปญหามาก

ท่ีสุดและยังเปนลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนสูงสุด สวนคุณคาของหนังตะลุงจําแนก

ออกเปน 2 ดานหลัก คือ ดานการพัฒนาบุคคล และดานการพัฒนาสังคม และแนวทางในการอนุรักษ

หนังตะลุงจําเปนตองเสริมสรางและพัฒนาบุคคลท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูเปนนายหนังตะลุง ลูกคูหรือ   

นักดนตรี ผูรับหนังตะลุง ผูดูหรือผูชม และผูสงเสริมหนังตะลุง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู 

ประกอบดวยหลักการ วัตถุประสงค องคประกอบของการจัดการความรูและองคประกอบรวมโดย

องคประกอบของการจัดการความรู มีองคประกอบยอย 8 ประการ คือ 1) ภาวะผูนํา 2) โอกาสของ

การเรียนรู 3) สรางเครือขายในการทํางาน 4) กิจกรรมตอเนื่อง 5) การจัดการ 6) คานิยมรวมกัน    

7) การใชเทคโนโลยี และ 8) อยูในความดูแลของภาครัฐ สวนผลการประเมินรูปแบบการจัดการ

ความรูในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด34 

  วฤษาย เลิศศิริ  ไดศึกษาวิทยานิพนธเรื่อง “การจัดการความรู ทักษะดนตรีไทย : 

กรณีศึกษาระนาดเอก”การวิจัยครั้งนี้ไดรวบรวมความรูท่ีมีอยูกระจัดกระจายใหเปนระบบและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในพัฒนาชุดการฝกทักษะระนาดเอก เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถนํา

                                           

   32 รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา อัครบวร จารุวรรณ ยอดระฆัง และอนุชาติ เจริญวงศมิตร,การจัดการความรู, 

พิมพครั้งท่ี 3, อางแลว, 152 หนา. 

  33 ดวงกมล โพธ์ินาค, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู 

สําหรับนักวิจัยมือใหมเรื่อง การเขียนโครงรางงานวิจัย”, ดุษฎีนิพนธบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ), 2554, 175 หนา. 

   34 สุพัตรา คงขํา, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาพ้ืนบานหนังตะลุงเพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2556, 

507 หนา. 
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ความรูท่ีไดไปพัฒนาตนเองไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยใชเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ  

ชุดการฝกทักษะระนาดเอกท่ีไดพัฒนาข้ึนจากการจัดการความรูมาแลว ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้  

1) หลักการสําคัญในจัดการความรู คือ การเปลี่ยนแปลงความรูท่ีซอนเรนใหกลายเปนความรูท่ีชัดแจง 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ 2) สภาพปจจุบันของการเรียนการสอนดนตรี

ไทยคือยังคงเปนการสอนแบบมุขปาฐะหรือสอนแบบตัวตอตัวและมีการใชเทคโนโลยีในการถายทอด

ในระดับต่ํา  3) ชุดการฝกทักษะระนาดเอกข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยไฟลเอกสารคูมืออธิบายการฝก

ระนาดเอกพรอมโนตเพลงและคลิปวิดีโออธิบายวิธีการฝกพรอมแบบฝกหัดในการฝกระนาดเอกท้ัง 7 

ทักษะ จํานวน 40 คลิป โดยสื่อดังกลาวบรรจุอยูในเพจการสอนระนาดเอก 4) ผลการทดลองใชชุด

การฝกทักษะระนาดเอกพบวา มีพัฒนาการทักษะการตีระนาดเอกเปนลําดับข้ัน และสามารถปฏิบัติ

ทักษะระนาดเอกข้ันพ้ืนฐานไดผานเกณฑทุกคน35  

  พระมหาเศกสิทธิ์ รตนโมลี (แกวหาวงศ) ไดศึกษาเรื่อง “บูรณาการการจัดการศาสนพิธี

ดวยหลักการจัดการความรู” ผลการศึกษาพบวา การบูรณาการศาสนพิธีดวยการจัดการความรู โดย

ใชแนวคิดการจัดการความรูแบบTuna Model ทําใหได เปาหมายของศาสนพิธี KV (Knowledge 

Vision) คือ ปญญาท่ีไดจากการประกอบศาสนพิธีเพ่ือประโยชนของพุทธศาสนิกชน เพ่ือสังคม และ

เพ่ือประโยชนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงการท่ีจะดํารงศาสนพิธีใหถูกตองตรงตามหลักธรรมนั้นตองใช

ปญญาท่ีไดจากกระบวนการในการศึกษาหาความรูภายนอก (Explicit Knowledge) และความรูท่ีฝง

อยูภาย ใน (Tacit Knowledge) ประกอบความรูท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปน (KS = 

Know ledge Sharing) จากนั้นก็นําไปสูการสั่งสมเปนความรูและเผยแผตอไป (KA = Knowledge 

Assess) โดยทุกกระบวนของการปฏิบัติเก่ียวกับศาสนพิธีท้ังหมดนี้ จะตองอยูในฐานของหลักศีล 

สมาธิและปญญา36  

  เอ้ือมอร ชลวร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัย

พบวา การจัดการความรูในพระพุทธศาสนามีการสืบทอดองคความรูรวม 2,600 ป เปนกระบวนการท่ี

มีประสิทธิภาพสูงมากจึงสามารถรักษาองคความรูท้ังปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไวได 

กระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามีอยู 4 หมวดคือ 1) การใชหลักไตรสิกขาในการจัดสราง

สังคมใหเขาใจซ่ึงกันและกัน 2) การสรางกระบวนการเรียนรูจากภายในดวยหลักสาราณียธรรม       

3) กระบวนการจัดการสังคีติรอยกรองพระธรรมและพระวินัยใหเปนหมวดหมู งายตอการจดจําและ

                                           

  35 วฤษาย เลิศศิริ, “การจัดการความรูทักษะดนตรีไทย : กรณีศึกษาระนาดเอก”, วิทยานิพนธวิทยา

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2557, 302 หนา. 

  36 พระมหาเศกสิทธ์ิ รตนโมลี (แกวหาวงศ), “บูรณาการการจัดการศาสนพิธีดวยหลักการจัดการ

ความรู”, ดุษฎีนิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2558, 233 หนา. 
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นําไปปฏิบัติและ 4) กระบวนการสรางสังคมแหงสงฆ อันไดแกการมีพระวินัยและระเบียบวิธีปฏิบัติ   

วาดวยการรวมตัวเปนหมูสงฆ37 

  นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธ” ผลการวิจัยพบวา    

กระบวนการจัดการความรูมี 3 ข้ันตอน คือ 1) กําหนดขอบเขตและเปาหมายของการจัดการความรู 

2) การประเมินองคการเรื่องการจัดการความรู และ3) การจัดทําแผนการจัดการความรู ในทาง

พระพุทธศาสนา จะใชตัวแบบ 3 ตัวเปนตัวตั้ง คือ ความรู องคการ และการจัดการ ความรูถือเอาพระ

สัทธรรม (พระธรรม) เปนตัวตั้ง องคการถือเอาสถาบันพระพุทธศาสนา (พระพุทธเจาและพระสงฆ

สาวก) เปนตัวตั้ง และการจัดการถือเอา พระธรรมวินัย กฎหมาย ขอบังคับของคณะสงฆเปนตัวตั้ง 

ดําเนินไปตามแนวของศีล สมาธิ ปญญา โดยยึดเอาการศึกษาพระวินัยเปนแนวปฏิบัติศีล ยึดเอาพระ

สูตรเปนแนวปฏิบัติสมาธิ ยึดเอาพระอภิธรรมเปนแนวปฏิบัติปญญา ตามกระบวนการของพระ

สัทธรรม 3 คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ38 

  อุทัย สติม่ัน ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับสํานักปฏิบัติธรรม

ในประเทศไทย” จากการศึกษาวิเคราะหข้ันตอนและองคประกอบของการจัดการความรูใน

พระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบวา การจัดการความรูในพระพุทธศาสนา ปรากฏในรูปแบบของ

โครงสรางการบริหารจัดการองคกรสงฆท่ีชัดเจน มีการยกยองพระสาวกท่ีโดดเดนไวในตําแหนง

เอตทัคคะ สวนเครื่องมือในการจัดการความรูปรากฏในรูปแบบของหลักธรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการ

จัดการความรูไดแกอปริหานิยธรรม หลักสาราณียธรรม หลักสัปปุริสธรรม หลักวุฒิธรรม และ      

หลักสัมมัปปธานเปนตน นอกจากนี้ยั้งมีกิจกรรมในการจัดการความรูตามรูปแบบของกิจจาธิกรณ         

หลักกิจวัตร 10 ประการ และการสังคายนา เปนตน39  

  เดซูซา ไดเขียนหนังสือเรื่อง “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการความรู”  มีเนื้อหาภายใน

แบงออกเปน 3 สวน ในสวนแรกเปนเรื่องความรูเบื้องตน กลาวถึงนิยาม และแนวคิดการจัดการ

ความรูนั้นเปนศาสตรท่ีเปนสหสาขาวิชา และเสนอ“ความรู”และ“การจัดการ” อยางหลากหลาย

มุมมอง และเม่ือรวบกันเขาจึงมีความหมายและคุณลักษณะแตกตางจากการจัดการองคกรโดยท่ัวไป 

สวนท่ีสอง อธิบายกระบวนการในการจัดการความรู ไดแก การสรางความรู (Knowledge Creation)  

                                           

  37 เอ้ือมพร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, 220 หนา. 

  38 นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร, “การจัดการความรูเชิงพุทธ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555, 116 หนา. 

  39 อุทัย สติมั่น,“การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับสํานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธปรญิญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555, 

306 หนา. 
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การจัดเก็บและจัดการความรู (Knowledge Organization) การถายโอนความรู(Knowledge 

Transfer) และการนําความรูไปใช  (Knowledge Application) และสวนสุดทายจะเนนท่ี แนวคิด

เชิงกลยุทธท่ีนําไปใชในองคกรโดยใชกรณีศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา40 

  กูโอและเชฟฟลด ไดเขียนงานวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศนและระเบียบวิธีวิจัยทางดานการ

จัดการความรูจากงานวิจัยระหวางป 2000 – 2004” กูโอและเชฟฟลด ไดศึกษางานวิจัยจากครอส

เดลลและคณะ จํานวนท้ังสิ้น 76 บทความ ผลการวิจัยสรุปไดวา นักวิจัยจะทําการวิจัยเชิงประจักษ 

โดยใชสถิติเขามาใชในการวิเคราะหขอมูล ขอมูลนี้ไดมาจากการศึกษาภาคสนามและการสํารวจ 

คิดปนรอยละ 55 เปอรเซ็นต สวนการวิจัยเชิงไมประจักษ โดยใชวิธีศึกษาในเอกสาร หนังสือ ตํารา 

โดยใชวิธีการวิพากษวิจารณแทนการใชวิธีการทางสถิติ คิดเปนรอยละ 45 เปอรเซ็นต สวนกระบวน

ทัศนแบงออกเปน 3 กระบวนทัศน คือ 1) กระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม กระบวนทัศนนี้ใชคูกับการ

เก็บขอมูลเชิงปริมาณ 2) กระบวนทัศนแบบตีความ ใชคูกับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 3) พหุนิยมเชิง

วิพากษ เปนกระบวนทัศนท่ีพยายามวิพากษโดยใชหลายกระบวนทัศน ซ่ึงข้ึนอยูกับเรื่องท่ีจะศึกษา41 

  2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค 

  บรรจบ บรรณรุจิ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและ

พัฒนาการ” งานวิจัยนี้ มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาชื่อปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่ีมีใชอยูในท่ี    

ตาง ๆ ในพระไตรปฎก ความหมายและการกอกําเนิดพัฒนาการตาง ๆ ผลจากการวิจัย ทําใหทราบวา     

ชื่อปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอมาเม่ือนําไปใชในสูตรตาง ๆ มีความหมายอยางเดิมบางมี

ความหมายขยายกวางออกไปบาง และยังกอกําเนิดพัฒนาการดานการอธิบายขยายความ พัฒนาการ

เนื้อหาพัฒนาการเกิดกลุมวิปสสนาญาณ และพัฒนาการคัมภีรสายปญญา พัฒนาการคัมภีรสาย

ปญญาคือ คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคซ่ึงดําเนินมาอยางตอเนื่อง ท้ังสวนท่ีเปนพระไตรปฎก อรรถกถาและ

ฎีกา นั่นแสดงใหเห็นถึงวาปริยัติและปฏิบัติกาวหนาควบคูกันมาเปนลําดับ ทําใหพระพุทธศาสนา   

สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน42 

  เสนาะ ผดุงฉัตร ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหอานาปานัสสติกถาในคัมภีร

ปฏิสัมภิทามรรค” ผลจากการวิจัยพบวา พระสารีบุตรเถระผูไดรับยกยองจากพระพุทธองควา เปนผูมี

                                           

  40 Desouza, Kevin C., and Paquette, Scott, Knowledge management: An introduction, 

New York : Neal – Schuman Publishers, 2011, 351 P. 

  41 Guo, Zining, Sheffield, James, A Paradigmatic and Methodological Examination of 

KM Research: 2000 to 2004, Decision Support Systems, 44, 2008. 673 – 688. P. Online, 

http://ppr.cs.dal.ca/sraza/files/KM%20Introduction-5.pdf (22  March 2016) 

   42 บรรจบ บรรณรุจิ, “ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ช่ือเรียกและพัฒนาการ”, รายงานการวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2548, 197 หนา. 
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ปญญามาก ไดนําพระพุทธดํารัสท่ีตรัสไวมาอธิบายในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ไดอยางแจมแจงชัดเจน 

มีนัยอันวิจิตรถึง 30 กถา ในแตละกถามีเปาหมายตรงกันคือ เพ่ือใหผูศึกษามีความรูแตกฉานในอรรถ 

ในธรรม ในนิรุติ และในปฏิภาณ นับเปนคัมภีรสําคัญท่ีบันทึกหลักการของการเจริญอานาปานัสสติ

สมาธิ โดยพระสารีบุตรแสดงหลักการปฏิบัติมี 16 ข้ัน ซ่ึงสอดคลองกับอานาปานัสสติท่ีพระพุทธเจา

ทรงแสดงไว และหากปฏิบัติแลวจะทําใหชีวิตมีความสุขสงบ สามารถบรรลุนิพพานได43 

  พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู) ไดศึกษาเรื่อง “การสรางตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะหอินทรีย5 

เปรียบเทียบกับญาณ 16” โดยพบวา แนวคิดเรื่องอินทรีย 5 คือ ความเปนใหญในอํานาจหรือหนาท่ี

ของตน ไดแก สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย แนวคิดเรื่องญาณ 16 คือ  

ผลของการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานท่ีมีการปรับอินทรียท้ัง 5 ใหสมดุลกัน ซ่ึงท้ัง 2 เรื่องนี้มีเนื้อหาท่ี

กลาวอยูในปฏิสัมภิทามรรค ซ่ึงอธิบาย ญาณ 16 วา ยอมเกิดข้ึนตามลําดับ มีนามรูปปริจเฉทญาณ 

เปนตน สวนดานความสัมพันธระหวางญาณ 16 กับอินทรย 5 คือเม่ือสัทธากับปญญา วิริยะกับสมาธิ

และสติของผูปฏิบัติท่ีเปนวิปสสนายานิกะ หรือผูท่ีเปนสมถยานิกะเสมอกัน ยอมเกิดปญญาท่ีเรียกวา

ญาณ 16 ข้ึน44  

  แมชีสุภาพรรณ ณ บางชาง ไดศึกษาเรื่อง “พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย” พบวา คัมภีร

ปฏิสัมภิทามรรค เปนภาษิตของพระสารีบุตร อธิบายหัวขอธรรมะตาง ๆ ดวยการแจกแจงธรรมท้ัง 30 

กถาอยางวิจิตร วิธีการอธิบาย คือ ถามีพระพุทธภาษิตวาดวยเรื่องนั้น ก็นํามาตั้งไว แลวอธิบายขยาย

ความอีกตอหนึ่ง ถาไมมีพระพุทธภาษิตอธิบายไวโดยตรง พระสารีบุตรก็ตั้งบทข้ึนเอง แลวอธิบาย

ขยายความไปตามบทตั้งอยางละเอียดตอไป บางครั้งไดตั้งภาษิตของพระอานนท เปนหัวขอแลวแจก

อธิบายในภายหลัง ซ่ึงมีวิธีการขยายความในลักษณะ “อนันตนัย” คือ หลากหลายแงมุม หลากหลาย

ประเภท หลากหลายความหมาย หลากหลายลักษณะ หลากหลายอาการ ฯลฯ อยางละเอียดพิสดาร 

แสดงท้ังในสวนเหตุ สภาวะแหงอริยมรรค และผลของอริยมรรค กถาสวนใหญแสดงความเชื่อมโยง

ระหวาง “อริยมรรค” กับ “ปฏิสัมภิทา” โดยตรง แตบางกถาก็เปนการสะทอนภาวะของปฏิสัมภิทา

ญาณ คือ ปญญาแตกฉานในธรรม ในอรรถ ในนิรุตติ และในปฏิภาณ45 

  แมชีสุภาพรรณ กล่ินนาค ไดศึกษาเรื่อง “การสรางสุขภาวะของชีวิตตามแนวโพชฌงคใน

พุทธศาสนา” ผลการวิจัยนี้ไดพบวา หลักโพชฌงคในพุทธศาสนา มีอธิบายอยูในพระไตรปฎกหลาย

                                           

  43 เสนาะ ผดุงฉัตร, “การศึกษาเชิงวิเคราะหอานาปานัสสติกถาในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค”.วิทยานิพนธ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, 224 หนา. 

 44 พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู), “การสรางตัวช้ีวัดเพ่ือวิเคราะหอินทรีย 5 เปรียบเทียบกับญาณ 

16”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, 317 หนา. 

   45 แมชีสุภาพรรณ ณ บางชาง,“พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย”, (กรุงเทพมหานคร : หอพระไตรปฎก

นานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), 594 หนา. 
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พระสูตร ในสวนของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค กลาววา โพชฌงค คือ ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู     

7 ประการ คือ สติ (สติสัมโพชฌงค) ความระลึกได ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค) ความเฟนธรรม 

ความสอดสองสืบคนธรรม วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค) ความเพียร ปติ (ปติสัมโพชฌงค) ความอ่ิมใจ ปสสัทธิ 

(ปสสัทธิสัมโพชฌงค) ความสงบกายใจ สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค) ความมีใจตั้งม่ัน จิตแนวในอารมณ 

อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค) ความมีใจเปนกลาง เพราะเห็นตามเปนจริง เม่ือบูรณาการกับการสรางสุข

ภาวะของชีวิตตามแนวโพชฌงคในพุทธศาสนา จึงเปนการนอมนําหลักธรรมมาปฏิบัติดวยตนเอง     

จนเกิดเปนการดําเนินชีวิตอยางปกติ เริ่มจากการภาวนา 4 มีสตรูวาเกิดทุกข แสวงหาแนวทาง คลาย

ทุกข รูเหตุแหงทุกข เขาใจความจริงของสิ่งท่ีเกิดข้ึนฝกตามสติปฏฐาน 4 มีจิตตั้งม่ัน เพ่ือสรางสุขภาวะ 

ของชีวิตทางกาย จิต สังคม และปญญา46 

  153. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา 

   ทวีศักดิ์ ทองทิพย ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการศึกษาตามหลักไตรสิกขา” โดยมีขอ

คนพบดังนี้ การศึกษาตามหลักไตรสิกขาพบวา พระพุทธเจาตรัสหลักไตรสิกขาไวใน วัชชีปุตตสูตร 

ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร ไตรสิกขา มีความมายวา การฝกอบรมดานความประพฤติ     

จิต และปญญา อันมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปญญา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามี

สวนประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การจัดหาหรือสรางปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ หมายถึง เหตุท่ี  

เปนเครื่องหนุนใหสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ 2) การสรางสัมมาทิฎฐิเปน

องคประกอบสําคัญของมรรคในฐานะท่ีเปนข้ันเริ่มแรกในระบบการศึกษาตามหลักการของ

พระพุทธศาสนา 3) การฝกตามหลักไตรสิกขา ไดแก การฝกตามหลักของ ศีล สมาธิ และปญญา     

4) การวัดผลและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา เปนการวัดพัฒนาการของการศึกษาท้ัง 4 ดานไดแก 

ดานกาย ดานศีล ดานจิต และ ดานปญญา47 

  ศิริพร บุญชัยเสถียร ไดศึกษาเรื่อง“การฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนตามหลัก

พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยนี้ไดพบวา จิตเปนธรรมชาติท่ีรูอารมณผานทางทวาร 6 คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และใจ เปนสภาวะท่ีปรากฏอยูภายในตน สงผลตอความคิด การพูด และการกระทําท่ี

แสดงออกมาภายนอกตน การกระทําทางกาย วาจา ใจ จะเปนไปในทางดีหรือชั่วแลวแตจิตเปน       

ผูสั่งการ ฉะนั้นการฝกจิตใหดียอมนํามาซ่ึงความสุขและความเจริญ สมถภาวนาเปนการฝกจิตใหสงบ

และวิปสสนาภาวนาเปนการฝกจิต  ใหเกิดปญญา การฝกจิตอยางตอเนื่องจากสมถภาวนาไปสู

วิปสสนาภาวนา ทําใหเกิดกระบวนการท่ีจะนําไปสูการควบคุมและพัฒนาตน คือ สติ สมาธิ และ

                                           

  46 แมชีสุภาพรรณ กลิ่นนาค,“การสรางสุขภาวะของชีวิตตามแนวโพชฌงคในพุทธศาสนา” ,           

ดุษฎีนิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2560, 220 หนา  
47 ทวีศักดิ์ ทองทิพย, “การวิเคราะหการศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555, 53 หนา 
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ปญญา และการฝกจิตทําใหเกิดกระบวนรูของจิตท่ีสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกมิติของการ

ดําเนินชีวิต ซ่ึงประกอบดวย 1. รูทันกิเลส อวิชชา  2.รูจดจอยับยั้งกิเลสและอวิชชา และ 3. รูชัดแจง

ตามความเปนจริง48 

  น้ํานิตย  ตันติศิริวัฒน ศึกษาเรื่อง “การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน 4”ซ่ึงสติปฏฐาน 

4 นี้เปนหลักการปฏิบัติท่ีสําคัญในพระพทุธศาสนา มีปรากฏในพระไตรปฎกหลายแหงรวมถึงในหมวด

ปฏิสัมภิทามรรคดวย โดยงานวิจัยนี้ไดพบวา พระพุทธศาสนาไดใหแนวทางการบรรเทาทุกข โดย

อาศัยมรรคในอริยสัจอันเปนทางในการดับทุกข ซ่ึงสามารถสังเคราะหไวในไตรสิกขา อันประกอบดวย 

ศีล สมาธิ ปญญา แตในการปฏิบัติไตรสิกขาจําเปนตองมีสติคอยควบคุมกายและใจ และการท่ีจะมี 

สติใหดํารงอยูไดนั้นจําเปน ตองมีท่ีตั้งแหงสติ หลักธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสติ คือ สติปฏฐาน ดังนั้น   

สติปฏฐานจึงเปรียบเสมือนภาคปฏิบัติของไตรสิกขา49 

  พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหคัมภีรปรมัตถ

มัญชุสา วิสุทธิมรรคมหาฎีกา” ผลการวิจัยพบวา หลักธรรมท่ีสําคัญในคัมภีรปรมัตถมัญชุสา คือ

ไตรสิกขาไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนคําสอนสําคัญซ่ึงตองปฏิบัติไป

ตามลําดับ เพ่ือกาวไปสูความหลุดพน พระธรรมปาละ ผูแตงคัมภีรนี้ไดอธิบาย ตามแบบอยางท่ี

พระพุทธเจาทรงแสดงไวในพระไตรปฎก และตามแบบอยางท่ีพระสาวกท้ังหลายไดปฏิบัติสืบกันมา 

ซ่ึงเปนการอธิบายใหกวางขวางข้ึนกวาเดิม ท้ังในดานความหมายและเนื้อหา และแนวทางการอธิบาย

หลักธรรม ซ่ึงเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งท่ีมีอยูเดิมกับสิ่งท่ีอธิบายเพ่ิมเติมเขามาใหม เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ความสมเหตุสมผลของหลักธรรมขอนั้นนั้น นอกจากนี้ ผูวิจัย ไดสรุปอิทธิพลของคัมภีรนี้วา กอใหเกิด

การเลาเรียนดานปริยัติสทัธรรม ดานการปฏิบัติสัทธรรม และดานปฏิเวธสัทธรรมอยางกวางขวาง50 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยสามารถแบงได 3 ดาน คือ 1.ดานการจัดการความรู 

จากเอกสารตางประเทศและในประเทศไทย ทําใหทราบวาการจัดการความรูสามารถศึกษาไดทุกเรื่อง

ท่ีตองการสรางความรูเหลานั้นใหเกิดมูลคาในดานตาง ๆ แลวนําไปเผยแผ ท้ังนี้ไมจําเปนตองเนนใน

เรื่องเชิงบริหารธุรกิจ แตสรางข้ึนเพ่ือการอนุรักษ ถายทอดความรูนั้นใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 

ดานการจัดการความรูเชิงพุทธศาสนา แสดงใหเห็นวาพุทธศาสนามีการจัดการความรูอยางบริบูรณ

ตั้งแตเริ่มตนจุดเริ่มตนของการเกิดข้ึนของความรู การใชความรูใหพนจากทุกข และสืบทอดความรูมา

                                           

  48 ศิริพร บุญชัยเสถียร, “การฝกจิตเพ่ือควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา”. ดุษฎีนิพนธศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2557, 381 หนา  

  49 นํ้านิตย  ตันติศิริวัฒน,“การบรรเทาทุกขตามแนวสติปฏฐาน 4”, ดุษฎีนิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2557, 356 หนา  

  50 พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที), “การศึกษาวิเคราะหคัมภีรปรมัตถมัญชุสาวิสุทธิมรรคมหาฎีกา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557, 328 หนา. 
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จนถึงปจจุบันเปนการศึกษาโดยภาพรวม 2.ดานคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แสดงใหเห็นวามีการศึกษา

ความเปนมาของคัมภีร โครงสรางและเนื้อหาคัมภีร วิธีการอธิบายความ ขยายความมาบางแลว แตยัง

ไมไดมีการศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติของไตรสิกขา และ3.ดานไตรสิกขา พบวาไตรสิกขาเปน

กระบวนการพัฒนามนุษยของพุทธศาสนาอยางเปนระบบจนนําไปสูการบรรลุพระนิพพาน 

1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ปจจัยนําเขา

แนวคิด
การจัดการความรู

กระบวนการ

1. ศึกษาแนวคดิ 

 “การจัดการความรู”

2. ศึกษาแนวคดิ 

  “ปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา”

3. สัมภาษณเชิงลกึ

  “การจัดการความรู     

  ปฏิสัมภิทามรรคมิติ   

  ไตรสิกขา”

4. การบูรณการ 

   “การจัดการความรู

   ในปฏิสัมภิทามรรคมิติ

   ไตรสิกขา”

5.รูปแบบองคความรูใหม 

   “การจัดการความรูใน 

    ปฏิสัมภิทามรรคมิติ  
     ไตรสิกขา”

ผลที่ไดรับ

องคความรูใหมเกี่ยวกับ

      การจัดการความรู  

      ในปฏิสัมภิทามรรค

        มิติไตรสิกขา

รูปแบบ

องคความรูใหม

 “การจัดการความรู

ในปฏิสัมภิทามรรค   

มิติไตรสิกขา”

ปจจัยนําเขา

ปฏิสัมภิทามรรค

มิติไตรสิกขา

 
ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.9 นิยามศัพทเฉพาะ 

  การจัดการความรู หมายถึง การสราง จัดระเบียบ ประมวลความคิด การกระทํา ตลอดจน

ประสบการณของบุคคล เพ่ือสรางเปนความรูท่ีเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บในลักษณะของ

แหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยสื่อตาง ๆ เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตใหบรรลุ

เปาหมาย  

  การจัดการความรูในพุทธศาสนา หมายถึง การแสวงหาความรูในคําสอนของพระพุทธเจา 

(พระไตรปฎก) แลวนํามาประมวลเปนความรูท่ีเหมาะสมตอการศึกษาและปฏิบัติโดยอยูในรูปแบบ   

มุขปาฐะ (เสียงพูด) หรือลายลักษณอักษรท่ีสามารถเผยแพรตอสาธารณะ และใชความรูท่ีประมวลมา

นั้นในการแกไขความทุกขจนดับทุกขได 

  การบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา หมายถึง การรวบรวมและ

ประมวลขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา เอกสาร งานวิจัยเก่ียวกับแนวคิดการจัดการความรูตาม

ทฤษฎี SECI Model และปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาเขาดวยกัน ทําใหไดข้ันตอนการบูรณาการ 4 

ข้ันตอน ดังนี้ 

   1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

   2. การสกัดความรูออกจากตัวคนในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

   3. การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

   4. การผนึกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิตไิตรสิกขา 

  ปฏิสัมภิทามรรค หมายถึง คัมภีรท่ีอยูในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย แบงเปน 30 เรื่อง 

แตละเรื่องมุงแสดงทางแหงปฏิสัมภิทาญาณ 4 คือ  

   1.  อัตถปฏิสัมภิทา หมายถึง ปญญาแตกฉานในความหมายและผลท่ีปรากฏของธรรมตาง  ๆ   

   2. ธรรมปฏิสัมภิทา หมายถึง ปญญาแตกฉานในชื่อหรือตั้งหัวขอธรรม และเหตุการ

เกิดของธรรมตาง ๆ  

   3.นิรุตติปฏิสัมภิทา หมายถึง ปญญาแตกฉานในภาษา สามารถใชคําพูดชี้แจง

ใหผู อ่ืนเขาใจได  

   4.ปฏิภาณปฏิสัมภทิา หมายถึง ปญญาแตกฉานในความรูท้ัง 3 ไดแก อัตถปฏิสัมภิทา 

ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา  

  มิติ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตท่ีมีความสัมพันธกับของสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืนๆ 

  ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา หมายถึง เนื้อหาในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค จํานวน 30 กถาท่ีสรุป

ลงในไตรสิกขา ไดแก ศีล (อธิศีลสิกขา) สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) ปญญา (อธิปญญาสิกขา) ซ่ึงไตรสิกขานี้ใช

ฝกหัดอบรมบุคคลใหมีการพัฒนาดานกาย วาจา จิตใจ และปญญาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีเนื้อหา 6 ประการ ดังนี้ 
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    1. ศีล (อธิศีลสิกขา) หมายถึง การศึกษาและการฝกอบรมทางกาย วาจาใหเปนปกติ 

หรือ การสํารวมระวังทุจริตท้ังปวงไมใหเกิดข้ึนอันเปนไปเพ่ือการนําออกจากวัฏฏะ มีเนื้อหาดังนี้            

1.ความหมายของศีล อธิศีล และอธิศีลสิกขา 2.เหตุท่ีทําใหเกิดศีล 3.ประเภทของศีล 4.การปฏิบัติศีล 

และผลการปฏิบัติของศีล 

    2. สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) หมายถึง การศึกษาเพ่ือใหจิตมีความตั้งม่ัน มีภาวะอารมณเดียว

เพ่ือนอมจิตนั้นเพ่ือมุงออกจากวัฏฏะ มีเนื้อหาดังนี้ 1. ความหมายของสมาธิ อธิจิต อธิจิตตสิกขา       

2. เหตุท่ีทําใหเกิดสมาธิ 3. ประเภทของสมาธิ 4. การปฏิบัติสมาธิ 5. ผลการปฏิบัติสมาธิ 

    3. ปญญา (อธิปญญาสิกขา) หมายถึง การศึกษาเพ่ือสรางความรอบรู ความเขาใจในสิ่ง

ท้ังหลายตามความเปนจริงของสิ่งท้ังปวงจน มีเนื้อหาดังนี้ 1. ความหมายของปญญา อธิปญญาสิกขา 

2.เหตุท่ีทําใหเกิดปญญา 3.ประเภทของปญญา 4. การพัฒนาปญญา 5. ผลการพัฒนาปญญา 

    4. การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือทําใหไตรสิกขาบริบูรณหรือ

เกิดมรรคสมังคี มีเนื้อหาประกอบดวย 1. การเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตน 2. การเจริญสมถะมี

วิปสสนาเปนเบื้องตน 3. การกระทําใหแจงในสัจจะ 4 

    5. ผลการปฏิบัติในไตรสิกขาท่ีบริบูรณ หมายถึง การปฏิบัติไตรสิกขาจนไดบรรลุมรรค 

ผล นิพพาน จําแนกเนื้อหาเปนบุคคล คือ 1. เสกขบุคคล 2. อเสกขบุคคล 3.พระสัมมาสัมพุทธเจา  

 6. การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา หมายถึง หลัก

ปฏิสัมภิทาญาณ อันเปนหลักปญญาแตกฉาน เม่ือนํามาใชในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาจะทําให

เกิดความความรูความเขาใจและใชไดเปนอยางดี มีวิธีการ 2 สวน คือ 

   สวนท่ี 1 ภาครับ ไดแก 1. การมีความรูในความหมายและผลของการปฏิบัติของศีล 

สมาธิ ปญญา 2. การมีความรูในดานศัพทและเหตุของการมีศีล สมาธิ ปญญา  

   สวนท่ี 2 ภาคแสดง ไดแก 1.การใชความรูทางภาษาสื่อสาร คือ รู ศัพทและ

ความหมาย และเหตุกับผลของศีล สมาธิ ปญญา 2. การใชความรูไดอยางสรางสรรคเปนประโยชน 

คือ รูศัพทกับความหมาย เหตุกับผล และใชภาษาสื่อสารเรื่องศีล สมาธิ ปญญา  



 



บทท่ี 2 

การจัดการความรู 
 

   การจัดการความรูเปนวิทยาการทางตะวันตกท่ีไดรับการยอมรับมากในปจจุบันนี้ เพราะมี

ความสําคัญในการสราง คนหา จัดเก็บความรูอยางเปนระบบและนําความรูนั้นมาใชกับคน เพ่ือใหคน

มีการพัฒนาความรูตอเนื่องไมสิ้นสุด สําหรับบทนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกับความรู แนวคิด   

การจัดการความรู และการจัดการความรูในพุทธศาสนา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัความรู 

  แนวคิดเก่ียวกับความรูเปนการศึกษาถึงคําตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับความรูประเภทของความรูและ

ประโยชนของความรู ดังมีนักวชิาการตาง ๆ ในเสนอแนวความคิดเก่ียวกับความรูไว ดังนี้ 

  2.1.1 ความหมายของขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา 

   มีผูใหความหมายของคําวา ขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญาไวตาง ๆ กันสรุปมาไดดังนี้  

   รองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ไดกลาวไวดังนี้ 

   ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ หรือขอมูลดิบท่ียังไมผานการประมวลผล 

และยังไมมีความหมายในการนําไปใชงาน 

    สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผล หรือ จัดระบบแลวเพ่ือใหมีความหมาย

และคุณคาสําหรับผูใช 

  ความรู เปนคําท่ีมีความหมายกวาง และเปนนามธรรม ซ่ึงมีการถกเถียงหรืออภิปรายกัน   

ตามแนวคิดปรัชญาตะวันตก ตั้งแตสมัยกรีกซ่ึงไดแบงเปนสํานักความคิดตาง ๆ เชน สํานักเหตุผลนิยม 

สํานักประจักษนิยม เปนตน แตการถกเถียงดังกลาว เปนปญหาเชิงปรัชญา อยางไรก็ตามสามารถสรุป

ไดวา ความรู เปนสารสนเทศท่ีมีคุณคา ซ่ึงมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด คานิยม และ

ปญญาของมนุษย มาวิเคราะห เพ่ือนําไปใชในการสนับสนุนการทํางาน หรือแกไขปญหา 

  ปญญา หมายถึง ความสามารถในการใชประสบการณและความรูในการตัดสินใจ หรือการ

ใชวิจารณญาณไดเปนอยางดี1 

   รองศาสตราจารย ดร.น้ําทิพย วิภาวิน อธิบายคําตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับความรู ดังนี้ 

  ขอมูล หมายถึง ขอมูลดิบท่ีเปนขอเท็จจริง เหตุการณหรือปรากฏการณท่ียังไมไดผานการ

ประมวลผล และการตีความ และเม่ือขอมูลผานการประมวลผลก็จะกลายเปนสารสนเทศ 

                                           

  1 รองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, องคการแหงความรู : จากแนวคิดสูการปฏิบัติ, พิมพ

ครั้งท่ี 10 (กรุงเทพมหานคร : แซท โฟร พริ้นติ้ง,2559), หนา 19-23,26,32. 
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  สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลท่ีผานกระบวนการสังเคราะห วิเคราะห และปรับแตงใหอยูใน

รูปแบบท่ีนํามาใชประโยชนได มีคุณคาสําหรับผูใชบางกลุม ซ่ึงคุณคาของสารสนเทศ ข้ึนอยูกับความ

ตองการในการใชงานของผูใชแตละกลุม และเม่ือสารสนเทศ ผานกระบวนการคิด การเปรียบเทียบ 

การเชื่อมโยงกับประสบการณ และความรูอ่ืน ก็จะกลายเปนความรู  

  ความรู เปนสภาวะท่ีเกิดจากการผสมผสานท่ีลงตัวของการรับรู ความจํา ความคิด และ

ความรูสึก สามารถนําไปใชประโยชน เพ่ือสรางความเขาใจในการนําไปใชงาน และใชประกอบการ

ตัดสินใจได ความรูบางอยางสามารถพัฒนาตอเปนปญญา  

   ปญญา เปนความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ตามสภาพท่ีเปนจริง เปนการรูถึงเหตุและผล    

เพ่ือเลือกทางท่ีดีท่ีสุดของแตละบุคคล2 

   จากความหมายท่ีกลาวมา ผูวิจัยขอเสนอถึงความแตกตางระหวางขอมูล สารสนเทศ และ

ความรู ท่ีจะสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน เม่ือพิจารณาจากตัวอยาง ดังนี้ ขอมูล เปรียบไดกับ คะแนน

ดิบของวิชาท่ีเรียน คะแนนดิบทําใหเราทราบเพียงวานักศึกษาคนใดไดคะแนนเทาไหรจากคะแนนเต็ม

สารสนเทศ ทําใหเราเกิดความเขาใจ และเห็นความสําคัญมากข้ึนคือ เม่ือมีการตัดเกรดซ่ึงถือวาเปน

ขอมูลท่ีมีการประมวลผลเปนสารสนเทศ จะทําใหเราเขาใจวา นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนเปน

อยางไร เม่ือเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางนักศึกษารุนนี้กับรุนกอนจะเห็นความสัมพันธไดวาผล

การเรียนรุนใดดีกวากัน สวนความรูทําใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธกับเรื่องอ่ืนไดดียิ่งไปกวา

สารสนเทศ คือ เม่ือวิเคราะหวาทําไมนักศึกษารุนนี้จึงมีผลการเรียนดีกวาอีกรุน เปนเพราะวิธีการ

เรียนการสอน เอกสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน ตัวนักศึกษาเอง หรือปจจัยอ่ืน ซ่ึงหากเรานํา

ประสบการณและความคิดวิจารณญาณมาวิเคราะห จะทําใหเราเกิดความเขาใจไดวา ผลการเรียนของ

นักศึกษา มีความสัมพันธกับปจจัยตางกันอยางไร อันจะนําไปสูการปรับปรุงปจจัยเหลานั้นใหดียิ่งข้ึน 

เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนมากยิ่งข้ึน3 

  สรุปไดวา ขอมูล คือ ขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีสามารถรวบรวม และจัดโครงสรางงายตอ

การถายโอน สวนสารสนเทศ เปนขอมูลท่ีผานการวิเคราะห และตองตกลงเรื่องความหมายกับผูใช 

สําหรับความรู เปนความเขาใจในประสบการณตาง ๆ ยากท่ีจะประมวลผลดวยอิเล็กทรอนิกส         

แลวจึงพัฒนาเปนปญญาในท่ีสุด 

  2.1.2 ประเภทของความรู 

                                           

  2 รองศาสตราจารย ดร.นํ้าทิพย วิภาวิน,“หนวยท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการความรู” ใน

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2555), หนา 6. 
3 รองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, องคการแหงความรู:จากแนวคิดสูการปฏิบัติ, อางแลว, 

หนา 24-26. 
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   ประเภทของความรู มีนักวิชาการไดจําแนกไวหลายแนวทาง ผูวิจัยไดสรุปประเภทของ

ความรู ไวมี 2 แนวคิด ดังนี้  

  1. แนวคิดของอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และ ฮิโรทาเกะ ทาเคอูชิ (Hirotake Takeuchi)  

  คุจิโร โนนากะ และ ฮิโรทาเกะ ทาเคอูชิ ไดรับแนวคิดการแบงประเภทความรูมาจากไมเคิล   

โปลานยี4 (Michael Polanyi) ท่ีแบงความรูเปน 1.ความรูฝงลึกในตัวคน และ 2.ความรูชัดแจง ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

  1) ความรูฝงลึกในตัวคน (tacit knowledge)  

     ความรูฝงลึกในตัวคน หมายถึง เปนสิ่งท่ีเห็นไดไมชัด เปนความรูท่ีมาจากการปฏิบัติ

เปนความรูท่ีฝงลึกอยูในการกระทํา กระบวนการ และกิจวัตรประจําตาง ๆ อุดมคติ  คุณคา และ    

อารมณหลากหลาย ซ่ึงยากท่ีจะอธิบายโดยคําพูด มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ     

เปนความเชื่อ ทักษะ และมีลักษณะเปนอัตวิสัยเปนเรื่องสวนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (context-

speci f ic )  ต องการการฝกฝนเพ่ือใหเกิดความชํานาญ ทําใหเปนทางการ และสื่อสารไดยาก 

นอกจากนั้นยังเปนความรูเฉพาะตัวท่ีเกิดจากประสบการณ การศึกษา การสนทนา การฝกอบรม 

ความเชื่อ เจตคติของแตละบุคคล เปนความรูบวกกับสติปญญาและประสบการณ อีกท้ังยังเปน     

การเรียนรู หรือพรสวรรคตาง ๆ  ซ่ึงสื่อสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลขสูตร หรือ ลายลักษณอักษร

ไดยาก ไดแก ความลับทางการคา วัฒนธรรมองคกร ทักษะความเชี่ยวชาญตาง ๆ เปนตน  

 2) ความรูชัดแจง (explicit knowledge)  

     ความรูชัดแจงเปนความรู ท่ีเห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรม เปนความรู ท่ีอยู ในตํารา       

เปนความรูท่ีรวบรวมไดงาย จัดระบบและโอนโดยใชวิธีการดิจิทัล มีลักษณะวัตถุวิสัย สามารถแปลง

เปนรหัสในการถายทอดโดยวิธีการท่ีเปนทางการ ไมจําเปนตองอาศัยการปฏิสัมพันธ กับผูอ่ืนเพ่ือ

ถายทอดความรู  และสามารถแสดงออกในภาษาท่ีเปนระบบและเปนทางการและถูกแบงปนใน

รูปแบบของขอมูล สูตรทางวิทยาศาสตร ขอจํากัดตาง ๆ (specifications) คูมือตาง ๆ และถูกเก็บไว

อยางสัมพันธกันโดยงาย เชน นโยบายขององคการ กระบวนการทํางาน ซอฟทแวร เปนตน และยังมี

ความหมายท่ีเปนความรูท่ีไดการถายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของการบันทึกในรูปแบบตาง ๆ     

ซ่ึงก็คือ สารสนเทศ เชน หนังสือ บทความ เอกสาร มาตรฐาน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการคา 

รายงานประจําป สื่อโสตทัศน (VDO, CD) สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต, เว็บไซต, e-books   

เปนตน ความรูประเภทนื้ถือไดวามีการใชสัญลักษณ ไมวาจะเปนภาษาเขียน ภาษาพูด เพ่ือการบันทึก

                                           
4 เอ้ือมพร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อางแลว

หนา 26 - 27. อางจาก Ikujiro Nonaka, and Hirataka Takeuchi, The Knowledge Creating Company : 

How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, (New York, (u.a) : Oxford university 

Press), 1995, P.59-61.  
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ความรูนั้น ๆ จะทําใหคนเขาใจไดกวางขวางและสะดวกยิ่งข้ึน เม่ือความรูนั้นมีการสะสมกันมานาน

จึงเปนความรูท่ีใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ5 

  2. แนวคิดของชู (Choo chum Wei)  

  ชู (Choo) ไดเสนอแนวความคิดลงในงานเขียนเรื่อง “Working Knowledge : How 

Organization Manage what they Know” ท่ีแบงประเภทความรูในองคกรเปน 3 ประเภท คือ  

  1) ความรูอยางไมเปนทางการ (Tacit Knowledge) เปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัว   

ของแตละบุคคลท่ีมาจากประสบการณ ความเชื่อ หรือความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน เชน    

การถายทอดความรูความคิดผานการสังเกต การสนทนา การฝกอบรม ความรูประเภทนี้เปน ความรูท่ี

ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

  2) ความรูอยางเปนทางการ (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีมีการบันทึกไวเปน 

ลายลักษณอักษรและใชรวมกันในรูปแบบตาง ๆ เชนสิ่งพิมพ เอกสารขององคกรธุรกิจ เปนตน 

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

     2.1 Object base เปนความรูท่ีเกิดจากการสรางข้ึนมา เชน คูมือ สิทธิบัตร เปนตน  

     2.2 Rule based เปนความรูท่ีถูกนํามาประมวลเปนกฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติ หรืองานประจํา  

    3) ความรูท่ีเกิดจากวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) เปนความรูท่ีเกิดจากศรัทธา 

ความเชื่อ ท่ีทําใหกลายเปนความจริง ซ่ึงจะข้ึนอยูกับประสบการณ การเฝาสังเกต และการสะทอน 

กลับของผลของตัวควบคุมและของสภาพแวดลอม6 

    สรุปไดวาความรูสามารถจําแนกไดหลายประเภท จากเนื้อหาท่ีเสนอมาจะเห็นวาการแบง

ความรูท่ีมาจากตัวบุคคลนั้น มีความยากในการถายโอนตอการเรียนรู สวนความรูชัดแจงท่ีเปนความรู

นอกตัวบุคคล จะปรากฏอยูในสื่อตาง ๆ และสามารถเรียนรูไดงาย สวนความรูท่ีเกิดจากวัฒนธรรม

การทํางานเปนความรูท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมของแตละพ้ืนท่ีท่ีทําใหเกิดความรู 

  2.1.3 ประโยชนของความรู 

   เม่ือกลาวถึงขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา ตางก็มีความสําคัญตอมนุษยเพราะเปน

สิ่งจําเปนท่ีมนุษยตองใชในการดํารงชีวิต ถาขาดสิ่งเหลานี้แลวอาจกลาวไดวามนุษยไมสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได เชน ถามนุษยขาดความรูวาสิ่งใดใชกินเปนอาหารได ไมเปนอันตราย สิ่งใดใชเปน

อาหารไมได กินแลวเปนอันตราย ซ่ึงความรูเหลานี้ทําใหมนุษยมีความสามารถดํารงชีพอยูได 

                                           
5 เรื่องเดียวกัน.  

  6 จิรัชฌา วิเชียรปญญา,“การพัฒนาตัวบงช้ีรวมสําหรับการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ” วิทยานิพนธ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ,2549, หนา 44-45, อางจาก Choo, Chum 

Wei, “Working Knowledge : How Organizations Manage What They Know.” Paper presented at 

the 11th Congresses of southeast  Asian Librarians, Singapore, 26-28 April 2000. 
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    กลาวโดยสรุปถึงความสัมพันธ ขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญา ยังใชเพ่ือชวยเหลือ

ผูอ่ืนท้ังเพ่ือนมนุษยดวยกัน และสัตวอ่ืนไดอยางดีอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการท่ีมนุษย มีการสอน 

การฝกอบรม การบอกตอความรูไปสูผูอ่ืน ดังนั้นจึงสรุปไดวา ขอมูล สารสนเทศ ความรู และปญญามี

ความสําคัญตอมนุษย 3 ประการ คือ 

   1. ชวยใหมนุษยรักษาชีวิตของตนเองใหอยูรอดปลอดภัย 

   2. ชวยใหมนุษยพัฒนาชีวิตใหเกิดความเจริญกาวหนา มีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

   3. ทําใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได7 

 

2.2  แนวคิดการจัดการความรู 

  การจัดการความรู เปนศาสตรประเภทสหวิทยาการ หรือท่ีเรียกในภาษาอังกฤษวา High 

Multidiscipline8, High Interdisciplinary9 ท่ีมีความเก่ียวพันกับศาสตรตาง ๆ เชน ปรัชญา 

บรรณารักษศาสตร วิทยาการสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เปนตน ดังนั้นการท่ีจะศึกษาสาระของการ

จัดการความรูใหคลอบคลุมเกือบทุกศาสตรจึงเปนไปไดยาก10  สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาจาก

เอกสารตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศแลว โดยจะเนนการศึกษาในดานของกระบวนการของ

การจัดการความรูเปนหลัก สวนการศึกษาในเชิงบริหารธุรกิจท่ีนิยมศึกษากันนั้น ผูวิจัยนําเสนอเปน

สวนประกอบ ซ่ึงท้ังหมดมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  42.2.1 ความหมายการจัดการความรู 

  คํานิยามการจัดการความรู มีผูไดใหความหมายเอาไวจํานวนมาก จากการศึกษาเอกสาร

ของผูเชี่ยวชาญและสถาบันตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ มีดังนี้ 

  ดารารัตน ล้ีเสริมสุขสิริ ไดศึกษาผลงานของ เบคแมน(Beckman) ท่ีไดศึกษาระเบียบ

วิธีการจัดการความรู “A Methodology For Knowledge Management” โดยพบวาความหมาย

ของการจัดการความรู แบงออกเปน 3 กลุมดังตอไปนี้  

  กลุมท่ี 1 การสังเคราะหนิยามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู สรุปความหมายไดวา 

                                           

  7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชลารักษ, การจัดการความรู : สังกัปทางทฤษฎี, (นครปฐม : เพชร

เกษมพริ้นติ้ง,2551), หนา 20 - 21.  
8 รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน ศราวณะวงศ. “หนวยท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู”ในประมวล

สาระชุดวิชาการจัดการความรู, อางแลว, หนา 12. 
9 Desouza, Kevin C., and Paquette, Scott. Knowledge management : An introduction. 

(New York : Neal – Schuman Publishers), 2011. P. 4. 
10 รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน ศราวณะวงศ. “หนวยท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู”ในประมวล

สาระชุดวิชาการจัดการความรู, อางแลว, หนา 12. 
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  การจัดการความรู เปนกลุมของกระบวนการเชิงระบบ ท่ีดําเนินการเก่ียวกับการคนหา 

รวบรวม เลือก จัดระบบ จัดเก็บ กลั่นกรองสราง ถอดความรู แบงปน ใชประโยชน บูรณาการ 

นําเสนอ เพลงเผยแพรขอมูล 

  กลุมท่ี 2 การสังเคราะหนิยามเกี่ยวกับองคกร สรุปความหมายไดวา  

  การจัดการความรูขององคกร ประกอบดวยการสนับสนุนการจัดการความรู รวมถึงการให

ความสําคัญกับบุคลากรดวยการสรางกระบวนการทํางานหรือ ความสามารถในการทํางาน ท่ีดําเนิน

ไปพรอมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีจะสนับสนุนการจัดการความรู

ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

  กลุมท่ี 3 การสังเคราะหนิยามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สรุปความหมายไดวา  

  การบริหารจัดการความรู คือ กระบวนการท่ีโครงการยกระดับความรูใหคุณคาแกทรัพยากร

ความรู และจัดการทรัพยากรความรู ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการโดยท่ีความรูนั้นจะตองถูกตอง 

และสอดคลองกับบุคคลและเวลา มีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความรู ไดแก การผลิตความรู     

การสรางความรู และการเผยแพรความรู มีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ยกระดับความรู ใชความรู

รวมกัน ในการแกปญหา การวางแผนกลยุทธ และการตัดสินใจรวมไปถึงการมีการจัดการเก่ียวกับ

ฐานความรูของทรัพยากรในโครงการ11 

  ราชบัณฑิตยสถาน กลาววา การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวม สราง จัดระเบียบ 

แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคการ โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิด

ความรูและปญญารวมท้ังเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนและเกิดการเรียนรูภายในองคการ12  

  รองศาสตราจารย ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย กลาววา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการ

ในการพัฒนาสําหรับองคกร โดยมมีหลักการสําคัญในการสรางและการนําความรูไปใชในการประโยชน13  

                                           

  11 ดารารัตน ลี้เสริมสุขสิริ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติแบบ

ผสมผสานเพ่ือเสริมสรางพลวัตการเรียนรูสําหรับพนักงานธนาคารพาณิชย”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2553, หนา 17 – 21. อางจาก Beckman, T., “A Methodology 

For Knowledge Management.”, (Proceedings of the LASTED international conference on AI and  

soft computing),1997. 

 
12 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรรวมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2556), หนา 283. 
13 รองศาสตราจารย ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย, การจัดการความรู, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

2558), หนา 19. 
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ธีรังกรู วรบํารุงกุล กลาววา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการเก่ียวกับการประมวล

ขอมูลสารสนเทศ ความคิด การกระทําตลอดจนประสบการณของบุคคล เพ่ือสรางเปนความรูหรือ

นวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ      

ท่ีองคกรจัดเตรียมไว เพ่ือนําความรูท่ีมีอยู ไปประยุกตใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคน14 

  พจนานุกรมธุรกิจ ใหความหมายของการจัดการความรู หมายถึง การสราง และการ

แบงปนความรูในองคการ15 

  เดโบวสกี้ (Debowski)  กลาววา หมายถึง กระบวนการในการบงชี้ การรวบรวม การจัด

ระเบียบ และเผยแพรสินทรัพยทางปญญาท่ีมีความสําคัญตอผลการดําเนินงานขององคกร16 

  สุเรศ เจ.เค. และคาวี มะเหศ (Suresh, J.k. and Kavi Mahesh) ไดใหความหมายของ

การจัดการความรู หมายถึง หลักการจัดการเชิงกลยุทธท่ีเก่ียวกับคนและการแทนความรูในองคกรให

อยูในรูปท่ีสามารถนําไปเผยแพรและใชงานไดในองคกร17 

  มารีนา (Marina) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง กําหนดความรูและการแบงปน

ความรูใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันในองคกร18 
  ดัลไคร (Dalkir) กลาววา การจัดการความรู หมายถึง การเชื่อมโยงบุคลากร กระบวนการ 

และเทคโนโลยีอยางเปนระบบรอบคอบท่ัวโครงสรางองคกร เพ่ือการเพ่ิมมูลคาและสรางนวัตกรรม19 

  สรุปไดวาการจัดการความรู มีความหมายท่ีหลากหลายเนื่องจากเปนสหวิทยาการ ซ่ึงผูวิจัย

ขอสรุปใหเหมาะกับงานวิจัยนี้วา การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวม การสราง การจัดระเบียบ 

ประมวลความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคล เพ่ือสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม

                                           
14 ธีรังกูร วรบํารุงกุล, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกลุมสัจจะสะสมทรัพย จังหวัดตราด”, 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2556, หนา 27. 
15 A Concise Dictionary of Business. New York : Oxford University Press. 2009. p 320. 
16 Debowski , Shelda. Knowledge management. Sydney : John Wiley & Sons Australis. 

2006. p 16. 
17  Suresh,J.k. and Kavi Mahesh. Ten steps to Maturity in Knowledge Management. 

Oxford : Chandos Publishing. 2006. p 14. 
18 Marina Du Plessis. The impact of Organizational Culture on Knowledge Management. 

Oxford : Chandos Publishing. 2006. p 6. 
19 Kimiz Dalkir, Knowledge management in Theory and Practice, Second Edition, (Massachusetts : 

The MIT Press),2011.p 4. 
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และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยสื่อตาง ๆ เพ่ือนําความรูท่ีมี

อยูไปใชในชีวิตใหบรรลุเปาหมาย 

  52.2.2 ความเปนมาของการจัดการความรู 

  ความเปนมาของการจัดการความรูท่ีจะกลาวถึง มีเนื้อหาท่ีเปนพัฒนาการในตางประเทศ 

และในประเทศไทย โดยสรุปไดดังนี้ 

  1) ความเปนมาของการจัดการความรูในตางประเทศ 

   ความเปนมาของคําวา การจัดการความรู เริ่มมีการใชกันอยางแพรหลาย ในปลายทศวรรษ 

1980 เปนตนมา เชน เริ่มมีการประชุมดานการจัดการความรู มีการตีพิมพเผยแพรหนังสือดานการ

จัดการความรู รวมถึงเปนคําท่ีเริ่มปรากฏในวารสารทางธุรกิจ ตามหลักฐานพบวา คริสตศักราช 1986 

ดร. คารล วีก (Karl Wiig) เปนนักวิชาการคนแรกท่ีนําเสนอความคิดเก่ียวกับการจัดการความรูโดย

กลาวคําปราศรัยในองคการชื่อ The United National International labor Organization หลังจาก

คําปราศรัยของ ดร. คารล วีก ก็ไดมีนักวิชาการ พยายามนิยามการจัดการความรูไวหลายแงมุม 

อยางไรก็ตามการกําหนดความหมายของการจัดการความรูยังเปนสิ่งท่ียาก เพราะมีมุมมองท่ีแตกตาง

กัน และธรรมชาติของศาสตรดานการจัดการความรูท่ีมีการเก่ียวพันกับศาสตรหลายสาขาวิชา 

    สําหรับพัฒนาการของการจัดการความรูอยางเปนทางการเริ่มมีข้ึน ในปคริสตศักราช 1938 

จากกําเนิดแนวคิดในงานเขียนของ เอช จี เวล (H.G Wells) ในรูปแบบหนังสือชื่อ World Brain ท้ังนี้

เวลไมเคยใชคําวา knowledge Management แตเปนผูมีวิสัยทัศนท่ีเห็นความสําคัญของความรูท่ีฝง

ลึกอยูในสมองของมนุษยโดยใชคําวา World Brain ท่ีอธิบายเก่ียวกับสติปญญาขององคการวาเกิดจาก

การรวบรวมความรูไวโดย World Brain หมายถึง องคการท่ัวโลกท่ีเต็มไปดวยความรูและความคิดท่ี

อัดแนนอยูในองคการแตละแหงเปรียบเสมือนสมองของโลก งานเขียนของเวลล ยังไดคาดการณถึง

การกอกําเนิดของเวิลดไวดเว็บ World Wide Web วาไมใชสังคมในจินตนาการ แตจะเปนสิ่งท่ีจําเปน

ตอโลกในอนาคตเพราะโลกมีขอจํากัดท่ีไมสามารถรวบรวมความรูความคิดท่ีดีท่ีสุดในโลกนี้เขาไว

ดวยกัน ทําใหการเขาถึงความรูมีขอจํากัดไมสมบูรณซ่ึงบางครั้งอาจทําใหเกิดความผิดพลาดจากการ

ประยุกตใชความรูและทักษะ 

   ปคริสตศักราช 1986 ดร. คารล วีก เปนคนแรกท่ีนําเสนอแนวคิดการจัดการความรูในท่ี

ประชุมของสหประชาชาติ ตอมาไดตีพิมพผลงานชื่อ Knowledge Management Foundations 

โดยผลงานนี้ จัดเปนหนังสือดานการจัดการความรูเลมแรกในประวัติศาสตร ท่ีไดเสนอกรอบแนวคิด

การจัดการความรูเพ่ือชวยใหองคการมีความเขาใจและประยุกตใชการจัดการความรูได  

   ปคริสตศักราช 1995 นายอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และ ฮิโรทาเกะ ทาเคอูชิ

(Hirotake Takeuchi) ไดทําการศึกษาวา ทําอยางไรความรูจึงจะถูกสรางข้ึน ถูกนําไปใชงานและ

เผยแพรในองคการ และทําอยางไรความรูจะถูกนําไปสรางนวัตกรรมโดยนําเสนอเปนโมเดลของการ
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สรางความรูท่ีเรียกวาเซกิโมเดล SECI Model ในหนังสือชื่อ The Knowledge Creation Company 

How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation หนังสือเลมนี้ไดรับการ

แพรหลายและนิยมเปนอยางมากในกลุมนักวิชาการ ตอมาเซกิโมเดลไดถูกนักวิชาการนําไป

ประยุกตใชมากมายท้ังในการปฏิบัติและวิจัย ปคริสตศักราช 2000 มีการเปดหลักสูตรการจัดการ

ความรูข้ึนเปนครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษา และในยุคนี้มีความพยายามในการพัฒนาไปสูเทคโนโลยี

สวนบุคคล คือ สามารถตอบสนองความตองการในสวนบุคคลของมนุษย เชน ใชเทคโนโลยี web 2.0 

ซ่ึงชวยใหมนุษยสามารถสรางและจัดการกับสื่อสังคมออนไลน social media ไดดวยตนเอง20 

   กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการความรูเริ่มมีพัฒนาการในปลายทศวรรษ 1980 จากการท่ีมี

นักวิชาการเริ่มมีการใชคําวาการจัดการความรูในท่ีประชุมระดับโลก หลังจากนั้นไดเริ่มสรางทฤษฎี

การจัดการความรูไวเปนอยางมาก มีหลายองคกรนําไปใชเพ่ิมศักยภาพจนประสบผลสําเร็จ และถูก

นําไปสรางเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวโลก และเม่ือเขาสูโลกแหง

เทคโนโลยสีารสนเทศ ก็ทําถูกใหเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการความรูอยางแพรหลาย 

   2) ความเปนมาของการจัดการความรูในประเทศไทย 

    ปพุทธศักราช 2545 การจัดการความรู ไดกําเนิดข้ึนอยางเปนทางการ โดยมีการจัดตั้ง

สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส. หรือ KMI) ข้ึนในฐานะโครงการภายใตสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) ใหดําเนินการขับเคลื่อนงานการจัดการความรูในสังคมไทย โดยมี ศ.นพ.วิจารณ 

พานิช ท่ีปรึกษาพิเศษของ สกว. (ในขณะนั้น) เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

    สคส. ไดศึกษาและพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรูผานโครงการนํารองตาง ๆ เชน 

โครงการพัฒนาเครือขายการจัดการความรูในโรงพยาบาลภาคเหนือตอนลาง โครงการสงเสริมการ

จัดการความรูการทํานาขาวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (โดยมูลนิธิขาวขวัญ) ฯลฯ ประสบการณท่ี

ไดรับทําให สคส. สามารถนําทฤษฎี การจัดการความรูของตางประเทศมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

บริบทของไทย จนสามารถสรางโมเดลการจัดการความรู และเครื่องมือการจัดการความรูท่ีใชไดท้ังใน

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และในชุมชน 

    ตอมา สคส. ไดรับการจดทะเบียนเปนมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม  

(ม.สคส.) ซ่ึงถือเปนการแปรเปลี่ยนรูปแบบ การทํางานในลักษณะโครงการไปสูการเปนองคกรอิสระท่ี

ดําเนินงานแบบ “กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)” คือบริหารองคกรใหเลี้ยงตัวเองไดคลายกับ 

องคกรภาคธุรกิจ หากแตเปาหมายไมไดอยูท่ีการมุงทํากําไรสูงสุด เปาหมายหลักในการดําเนินงาน

                                           
20 รองศาสตราจารย ดร. จุฑารัตน ศราวณะวงศ. “หนวยท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู”ในประมวลสาระ

ชุดวิชาการจัดการความรู, อางแลว, หนา 4 - 11. 
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ยังคงเปนไปเพ่ือสรางเสริมใหคนไทยไดพัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู ใหสามารถนําการจัดการความรู

ไปใชในชีวิตและในการทํางาน เรียกไดวาเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนา

องคกร และพัฒนาสังคมไปพรอม ๆ กัน21 

    ปพุทธศักราช 2548 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดจัดจางสถาบันเพ่ิม

ผลผลิตแหงชาติใหจัดวางระบบในเรื่องการจัดการความรูและกําหนดเปนตัวชี้วัด สวนการจัดการ

ความรูในภาคประชาชน ชุมชนและทองถ่ิน อยูในรูปของการรวมตัวกันทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือแกไข

ปญหาการทํามาหากินและปญหาเศรษฐกิจและหนี้สิน 

    นอกจากนี้ยังไดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  โดยไดมีการพัฒนาชุดเครื่องมือ

การเรียนรูดวยตนเอง (Self learning Toolkits) ซ่ึงมีรายวิชาท่ีชื่อวาการจัดการความรู โดยสามารถ

นําชุดเครื่องมือดังกลาวไปถายทอดและประยุกตใช ในการบริหารงานภาครัฐไดเปนอยางดี โดยมี

ผูเขียน ชุดแรก คือ สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย และคณะ ตอมาในปพุทธศักราช 2552 ไดทําการ

ปรับปรุง เนื้อหา โดยมีรองศาสตราจารย ดร. จิรประภา อัครบวร จารุวรรณ ยอดระฆังและอนุชาติ 

เจริญวงศ เปนผูรวมปรับปรุง ซ่ึงเอกสารนี้ไดใชเผยแพรไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ัวประเทศ22 

    ปจจุบัน ประเทศไทยมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชนตางก็ให

ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการจัดการความรูเชน 

    1 .สถาบันอุดมศึกษา เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตางใหความสนใจในการจัดการความรูในองคการ   

ของตน นอกเหนือจากนี้ ยังไดมีหลักสูตรการจัดการความรูในการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 

    2. สถาบันตาง ๆ เชน สถาบันสงเสริมการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข มูลนิธิขาวขวัญ 

    3. ภาคเอกชน เชน บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

    4. รัฐวิสาหกิจ เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

    5. หนวยงานราชการ เชน โรงพยาบาลศิริราช กรมสงเสริมการเกษตร เปนตน23 

    สรุปไดวาความเปนมาของการจัดการความรูในประเทศไทยเริ่มข้ึนอยางเปนทางการโดย

การตั้งสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคมข้ึน หลังจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

                                           
21 มูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม, “ประวัติความเปนมาสคส.”,22 มีนาคม 2560.

<http://www.kmi.or.th>. 
22 รองศาสตราจารย.ดร. จิรประภา อัครบวร จารุวรรณ ยอดระฆังและอนุชาติ เจริญวงศมิตร, การจัดการ

ความรู, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2550), 152 หนา  
23 รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา หาญพล. “หนวยท่ี 3 แนวคิดและองคประกอบของกระบวนการจัดการความรู” ใน

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู, อางแลว, 2555, หนา 12 - 13. 
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ระบบขาราชการไดจัดทําชุดการเรียนรู เรื่องการจัดการความรูข้ึนเพ่ือใหหนวยงานราชการตาง ๆ   

ท้ังประเทศไดพัฒนาองคกรของตน และมีการเผยแพรใหกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนอีกดวย 

   62.2.3 องคประกอบของการจัดการความรู 

   มีผูนําเสนอองคประกอบของการจัดการความรูไวดังนี้  

  เนาวนิตย สงคราม ไดกลาวไววา องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู มี 3 

ประการ ไดแก 

1. คน ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนแหลงความรูและเปนผูนําเอา

ความรูไปใชใหเกิดประโยชน 

2. เทคโนโลยี เปนเครื่องมือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของความรูโดยให บุคคล สามารถ

คนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยนรวมท้ังนําความรูไปใชไดอยางสะดวกและงายดายข้ึน  

3. กระบวนการ เปนกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวยแนวทางและข้ันตอนเพ่ือ

นําความรูจากแหลงความรู ไปใหผูใชเพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงนวัตกรรม  

องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ หากนํามาบูรณาการกันอยางสมดุล ก็จะทําใหบุคคลสามารถ

เรียนรูไดอยางตอเนื่องและพัฒนาองคความรูนั้นใหเปนนวัตกรรม ซ่ึงการบูรณาการท้ังสามสวนนี้ควรมี

อัตราสวนดังนี้ คน 50% เทคโนโลยี 25% กระบวนการ 25%24 

  สรุปไดวาการแบงองคประกอบการจัดการความรูโดยท่ัวไปมี 3 ประการ คือ คน 

เทคโนโลยี และกระบวนการ 

   72.2.4 กระบวนการของการจัดการความรู 

   รณชิต พฤษกรรม ไดกลาวถึงกระบวนการจัดการความรูไววา มีนักวิชาการหลายทานได

ใหแนวคิดสําหรับกระบวนการการจัดการความรู ไวแตกตางกันและในตําราหรืองานวิจัยก็ใชคําท่ี

แตกตางกัน แตจะมีความหมายเหมือนกันไดแก คําวากระบวนการจัดการความรู วงจรการจัดการ

ความรู และเสาหลักการจัดการความรู อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดแลวพบวา ยึดหลัก

ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเหมือนกันซ่ึงสามารถแบงกระบวนการจัดการความรูออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ  คือ 

กลุมท่ี 1  เนนเฉพาะกระบวนการจัดการความรู และ กลุมท่ี 2 กระบวนการจัดการความรูท่ีเชื่อมโยง

กับวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/องคการ ซ่ึงท้ังสองกลุมมีรายละเอียดดังนี้25  

                                           
24 เนาวนิตย สงคราม, การสรางนวัตกรรม : เปลี่ยนผูเรียนใหเปนผูสรางนวัตกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556), หนา 5 -6. 

  25 รณชิต พฤกษกรรม, “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายการจัดการความรูสูการปฏิบัติของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 2554, หนา 25 – 31. อางจาก Nonaka, I. and Takeuchi, H. 

Classic Work : Theory of Organizational Knowledge Creation. In Morey,D., Maybury, M.T. and 
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   กลุมท่ี 1 เนนเฉพาะกระบวนการจัดการความรู  

    กลุมท่ีเนนเฉพาะกระบวนการจัดการความรู เปนหลักนั้น มีแนวคิดของโนนากะ 

(Nonaka) และทาเคอูชิ (Takeuchi) ท่ีไดรับความสนใจท่ัวโลก ซ่ึงไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

กระบวนการสรางความรูเชิงพลวัต SECI Model ในระยะแรกนั้นโนนากะ และนักวิชาการอ่ืน ๆ   

เห็นวากระบวนการจัดการความรู มี  3 ข้ันตอนหลัก คือ1 ) การสรางความรู  (Generation)            

เปนกิจกรรมท่ีสรางเนื้อหาความรูใหมหรือการทดแทนเนื้อหาความรูท่ีมีอยูเดิมซ่ึงเนนความสําคัญ    

ของกระบวนการในระดับบุคคล และกลุมในการสรางความรูใหม 2) การจัดเก็บความรู (Knowledge 

Codification) ประกอบข้ึนดวยกิจกรรมหลายประการ ไดแก การคนควาความรูการนํามาจัดระบบ

และการจัดเก็บความรู 3) การถายโอนความรู (Knowledge Transfer) เปนข้ันตอนท่ีบุคคลหรือกลุม

ไดรับความรูจากประสบการณของอีกฝายหนึ่งซ่ึงอาจจะใชวิธีการท่ีหลากหลายเชน การเปนชุมชน     

ผูปฏิบัติหรือการพบหนาของผูปฏิบัติงานรวมกัน โดยมีการจัดสถานท่ีและการบรรยายท่ีเปนกันเอง

และสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   จะเห็นไดวา แตละข้ันตอนไดครอบคลุมกิจกรรมไวหลายเรื่องและแนวคิดของ

กระบวนการจัดการความรูในยุคตอมาก็ใชเปนฐานแนวคิดและการขยายขอบเขตเพ่ิมเติม ซ่ึงโนนากะ  

ไดเสนอทฤษฎีการสรางความรู ท่ีเรียกวาเซกิโมเดล (SECI Model) มี 4 ข้ันตอน คือ 

  1) การแลกเปล่ียนเรียนรู : ความรูฝงลึกสูความรูฝงลึก (Socialization : Tacit to Tacit)  

เปนกระบวนการสรางและถายเทความรูแบบท่ีเรียกวา Tacit to Tacit อันเปนการถายเทความรูท่ีฝง

อยูในตัวคนไปสูคนโดยเปนการแลกเปลี่ยน (Share) ความรู ประสบการณของผูท่ีสื่อสารระหวางกัน 

ท้ังจากการสื่อสารดวยภาษา การสังเกต การทําตามตนแบบ และการฝกฝน 

  2) การสกัดความรูออกจากตัวคน : ความรูฝงลึกสูความรูชัดแจง (Externalization : 

Tacit to Explicit) หมายถึง กระบวนการสรางและถายเทความรูแบบ Tacit to Explicit คือ การท่ี

บุคคลอธิบายสังเคราะหความรูท่ีมีอยูในตัว แลวถายทอด บันทึกออกมาในรูปแบบของเอกสารหรือสื่อ

ตาง ๆ (Create) ท่ีสามารถเก็บไวใช และสงมอบไปสูผูอ่ืนได 

  3) การผนวกความรู  : ความรูชัดแจงสูความรูชัดแจง (Combination : Explicit to Explicit) 

หมายถึง กระบวนการสรางและถายเทความรูแบบ explicit to explicit คือ การท่ีบุคคลรวบรวม

ความชัดแจงตาง ๆ ท่ีไดเรียนรูมาแลวนําไปสรางเปนความรูท่ีชัดแจงใหมโดยตอยอกความรูเดิมหรือ

เปนความรูใหม (Capture) 

                                                                                                                         

Thuraisingham, B.M. Knowledge Management : Classic and Contemporary Work. Mass: The MIT, 

2000. 
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  4) การผนึกความรู : ความรูชัดแจงสูความรูฝงลึก (Internalization : Explicit to Tacit ) 

หมายถึง กระบวนการสรางและถายเทความรูแบบ Explicit to Tacit คือ การท่ีบุคคลเรียนรู ดูดซับ

ความรูจากสื่อตาง ๆ แลวนําความรูท่ีเรียนมาไปปฏิบัติจริงจนเกิดเปนประสบการณ ทักษะ หรือ

พัฒนาเปนความรูใหมท่ีอยูในตัวบุคคลนั้นๆ (Learn) 26 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 SECI MODEL 

ท่ีมา.จาก บันทึกบทเรียนการจัดการความรู, สุรพงษ  ผานาค, 2012,  สืบคนจาก 

https://www.gotoknow.org/posts/486214.  

 

  สรุปไดวาการสรางความรูท้ัง 4 วิธีการมีความเปนพลวัต โดยการมีการหมุนในลักษณะท่ี 

เปนเกลียว (spiral) ท่ีทําใหเกิดความรูเพ่ิมข้ึนอยางไมหยุดยั้งและไมรูจบ  

   ตัวอยางงานวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีนํากระบวนการการจัดการความรู

แบบ SECI Model มาใช เชน  

   ทัศวรรณ ธิมาคํา ศึกษาเรื่อง “การจัดการความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเรื่องการ    

ทอผายกลําพูน”งานวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบและกระบวนการทอผายกลําพูนโดยใชกระบวนการ

จัดการความรู ท่ีเนนการสกัดความรูชนิดฝงลึก (Tacit Knowledge) การทอผายกลําพูนลาย      

                                           
26 รองศาสตราจารย.ดร. จิรประภา อัครบวร จารุวรรณ ยอดระฆัง และอนุชาติ เจริญวงศมิตร,การจัดการ

ความรู, อางแลว ,หนา 149 – 152. 
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“ดอกพิกุล” จากผูเชี่ยวชาญออกมาเปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) โดยใชกรอบแนวคิด 

เกลียวความรู SECI Model ซ่ึงมีกระบวนการการจัดการความรู ดังนี้ 

   1. กระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณและความรูชนิดฝงลึกระหวางบุคคล กระทํา

โดยการสัมภาษณการสังเกตการฝกปฏิบัติ การเรียนแบบทักษะทางเทคนิควิธีการทอผายกลําพูนจาก

ผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ 

   2. กระบวนการแปลงความรูชนิดฝงลึกออกมาเปนความรูชัดแจง กระทําโดยการแปลง

ประสบการณการเรียนรูการทอผายกลําพูนแตละข้ันตอนออกมาเปนรูปประธรรมคือการบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

   3. กระบวนการผสานความรู เปนการกระทําโดยการนําความรูชนิดฝงลึกท่ีแปลง เปน

ความรูชัดแจงมาแลวมาจดัหมวดหมู จัดเก็บและถายทอดผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเว็บไซต

การจัดการความรูการทอผายกลําพูน 

   4. กระบวนการปรับความรูชัดแจงเปนความรูภายในของผูเรียน เปนการกระทําโดย

การเรียนรูผานระบบเว็บไซตการจัดการความรูการทอผายกลําพูนและนําความรูนั้นไปลงมือปฏิบัติจน

เกิดเปนความชํานาญเปนความรูชนิดฝงลึกในตัวผูเรียนตอไป27 

   วฤษาย เลิศศิร ิศึกษาเรื่อง “การจัดการความรูทักษะดนตรีไทย : กรณีศึกษาระนาดเอก”

การวิจัยครั้งนี้ มีหลักการสําคัญในการจัดการความรู คือ การเปลี่ยนแปลงความรู ท่ีซอนเรนให

กลายเปนความรูท่ีชัดแจง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยใชกรอบแนวคิด 

เกลียวความรู SECI Model ซ่ึงมีกระบวนการการจัดการความรู ดังนี้ 
   1. การแลกเปล่ียนความรูท่ีซอนเรนไปเปนความรูท่ีซอนเรน เปนการรวบรวมความรู

โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกต การลอกเลียนแบบ และการลงมือปฏิบัติจาก

ผูเชี่ยวชาญ ในแตละทาน เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูสื่อสารระหวางกัน ผลท่ีไดของ

ข้ันตอนนี้คือองคความรูในการปฏิบัติทักษะดนตรีไทย 

   2. การแลกเปล่ียนความรูท่ีซอนเรนไปสูความรูชัดแจง เปนการนําขอมูลจากข้ันตอน   

ท่ี 1 มาวิเคราะหตีความเพ่ือสรางเปนแบบฝกหัด คูมือเอกสาร ท่ีจริงมาจากความรูท่ีซอนเรน เพ่ือทํา

ใหเกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูไดงายข้ึน 

   3. การแลกเปลี่ยนความรูจากความรู ท่ีชัดแจงไปสูความรู ท่ีชัดแจง  เปนการนํา

แบบฝกหัดจากข้ันตอนท่ี 2 มาสรางเปนชุดฝกปฏิบัติทักษะระนาดเอก อันประกอบดวยสื่อตาง ๆ ท่ี

                                           

 27 ทัศวรรณ ธิมาคํา, “การจัดการความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเรื่อง การทอผายกลําพูน”,วิทยานิพนธ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2553, หนา 182 – 183.  
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เหมาะสมแตละทักษะเพ่ือใชในการถายทอด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนตัวชวยและใช

เครือขายสังคมออนไลน เปนสื่อกลางในการเผยแพร 

   4. การแลกเปล่ียนความรูจากความรูท่ีชัดแจงไปเปนความรูท่ีซอนเรน เปนการนําชุด

การปฏิบัติทักษะระนาดเอกจากข้ันตอนท่ี 3 ไปทดลองใชซ่ึงเม่ือผูใชมีการฝกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ

ก็จะเกิดการสั่งสมประสบการณและกลายเปนความรูท่ีซอนเรนฝงลึกอยูในตัวของผูใชไปในท่ีสุด และ

เม่ือผูใชแตละคนนําความรูท่ีไดมาแบงปนก็จะเขาสูกระบวนการในข้ันตอนท่ี 1 วนเปนเกลียวตอไป28 

  กลุมท่ี 2 กระบวนการจัดการความรูท่ีเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/องคการ 
   กระบวนการการจัดการความรูในกลุมท่ี 2 นี้ ผูวิจัยไดศึกษาจํานวน 3 กลุมซ่ึงเปนท่ี

เผยแพรในตางประเทศและประเทศไทย ดังนี้ 

   1) Jennex and Olfman ผูเชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอบทความ เรื่อง 

“Assessing Knowledge Management Success/Effectiveness Models” มีสาระสําคัญ 

คือ  กระบวนการท่ีจะทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จได จะตองมีลักษณะท่ีมีการเพ่ิม

คุณคาในแตละข้ันตอนของกระบวนการโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. วิสัยทัศน พัฒนาการภายนอก พัฒนาการภายใน 

 2. กําหนดยุทธศาสตร และนโยบาย 

 3. จัดทํารายการความรู กําหนดความตองการความรู 

 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 5. ประยุกตใชความรู 

 6. การวัดผลกระบวนการ โดยตองทําในข้ันตอนท่ี 2 ถึง 5 อยางตอเนื่อง 

 7. ผลกําไรท่ีไดรับและความพึงพอใจ29 

   2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ         

ไดกําหนดกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) ท่ีจะชวยใหองคกร

เขาใจถึงข้ันตอนท่ีทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายใน

องคกร ประกอบดวย 7 ข้ันตอน30 ดังนี้ 

                                           
28 วฤษาย เลิศศิริ, “การจัดการความรูทักษะดนตรีไทย : กรณีศึกษาระนาดเอก”, อางแลว, หนา 76.  

  29 รณชิต พฤกษกรรม, การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายการจัดการความรูสูการปฏิบัติของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, อางแลว, หนา 29-31. อางจาก  Jennex, M.E. and 

Olfman,L.“Assessing Knowledge Management Success/Effectiveness Models”, (Hawaii International 

Conference on System Sciences), Honolulu, Hawaii., 2004. 

  30 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, คูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู, 

online : www.opdc.go.th/Law/File_download/113756883-11.doc, หนา 5-6.  
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1. การบงชี้ความรู เชน พิจารณาวา วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย คืออะไร และเพ่ือให

บรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร, ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูท่ีใคร 

2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม, การแสวงหาความรูจาก

ภายนอก, รักษาความรูเกา, กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู  เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ

การเก็บความรู อยางเปนระบบในอนาคต  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน,        

ใชภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและ

สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ

จัดทําเปน เอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปนระบบ, 

กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, เปนตน 

7. การเรียนรู  ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก    

สรางองคความรู นําความรูไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

  3) ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูของสถาบัน

สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม ไดกลาวถึง กระบวนการจัดการความรูไว มี 6 ประการ ดังนี้  

1. การกําหนด ความรูหลักท่ีจําเปนตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  

2. การเสาะหา ความรูท่ีตองการ  

3. การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวน  

4. การประยุกตใช ความรูในกิจการงานของตน  

5. การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใช ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียน

รูและสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  

6. การจดบันทึก“ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปน

ชุดความรูท่ีครบถวนลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน โดยท่ีการดําเนินการ 

6 ประการนี้บูรณาการใหเปนเนื้อเดียวกัน31 

  สรุปไดวกระบวนการของการจัดการความรู มีการจําแนกไดหลากหลายท้ังนี้ข้ึนอยูกับการ

นําไปใช ซ่ึงกระบวนการจัดการความรูท่ีเนนกระบวนการ มีจุดมุงหมายเพ่ือจะท่ีเก็บ สงวน รักษา

                                           

 31 ศาสตราจารย น.พ.วิจารณ พานิช, การจัดการความรูฉบับนักปฏิบัติ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร  

: สุขภาพใจ, 2549), หนา 3 – 4. 
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ความรูไวในเชิงอนุรักษและเผยแผในเกิดประโยชนโดยท่ัวไป สวนกระบวนการจัดการความรู ท่ี

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/องคการ จะเนนความรูท่ีนําไปเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน    

ทําใหองคกรมีความเจริญเติบโตรุดหนา 

  82.2.5 คุณคาของการจัดการความรู 

  การจัดการความรูมีเปาหมายในการจัดการเพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร และ

พัฒนาใหเกิดชุมชนแนวปฏิบัติ ดังนั้นเม่ือองคกรวางแผนกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน องคกรและบุคคล

จะไดรับประโยชนจากการจัดการความรูดังตอไปนี้ คือ 

  1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันและความอยูรอดขององคกร 

  2.ปองกันการสูญเสียภูมิปญญาท่ีจัดเปนตนทุนมนุษยท่ีสําคัญ ไดแก กรณีบุคลากร

เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต เปนตน 

  3.ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและตัดสินใจไดอยางดีและรวดเร็วเพราะมีระบบ

ในการจัดการเรื่องขอมูล สารสนเทศ และแหลงความรูท่ีมีหลักการ เหตุผลท่ีนาเชื่อถือชวยสนับสนุน

การตัดสินใจ 

  4. วิธีการจัดการความรู ทําใหผูบริหารสามารถทํางานเชื่อมโยงกับพนักงานไดทุกระดับ 

  5. ชวยสรางความทาทายใหองคกรผลิตสินคา และบริการในลักษณะเพ่ิมคุณคาและรายได

ใหกับองคกร 

  6. ชวยใหพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและหาวิธีแกไขไดทันทวงที 

  7. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรจากแนวดิ่งไปสูวัฒนธรรมองคกรในแนวราบเพ่ือใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเทาเทียบกัน 

  8. ผลสําเร็จท่ีไดจากการจัดการความรู คือ 1) ไดผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับท่ีดีข้ึนเกิด

นวัตกรรมใหม 2) พนักงานเกิดการพัฒนา เกิดการเรียนรู ม่ันใจตนเอง เกิดชุมชนแนวปฏิบัติรวมกัน 

3) องคกรมีสภาพเปนองคกรแหงการเรียนรู สามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนได 4) มีองคความรูใหม

เกิดข้ึนหมุนเวียนเปนเกลียวหมุนไมรูจบ ยกระดับความรูจัดเปนระบบเพ่ือการนําไปใชประโยชนได

อยางงายดาย32 

  สรุปไดวาคุณคาการจัดการความรูจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานองคกรไดเปนหลัก 

และนอกจากนี้ยังทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอันเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี

ระหวางคนกับคน คนกับองคกร และคนกับสังคมไดดวย 

   

                                           

 32 เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”,อางแลว, หนา 70. 
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2.3 การจัดการความรูในพุทธศาสนา 

   จากการศึกษาขอมูลในพระไตรปฎก ไดพบสวนท่ีเก่ียวกับแนวทางการจัดการความรูใน

สมัยพุทธกาล กลาวคือ เม่ือพระพุทธเจาไดเผยแผคําสอนแลว ตอมาทานไดจัดระบบคําสอนใหเหลา

สาวกไดศึกษา โดยเรียกการจัดการคําสอนท่ีเปนระบบนี้วา นวังคสัตถุศาสน33 หมายถึง คําสอนของ

พระพุทธเจาจัดหมวดหมูไดเปนองค 9 ในสังคีติสูตร และทสุตตรสูตรท่ีพระสารีบุตรเปนผูแสดง ก็ได

จัดธรรมตาง ๆ จําแนกเปนระบบโดยแบงเปนหมวดธรรมตามจํานวน  

   ภายหลังพุทธปรินิพพานไดมีการทําสังคายนาข้ึนเปนครั้งแรกโดยจัดเปนหมวดหมูท่ี

เรียกวา “ธมฺมวินยสงฺคีติ” โดยศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ วรรณปก แสดงความเห็นวา “คําสอน

ของพระพุทธเจานั้นยังไมมีการจัดแบงเปน “ปฎก” หากเรียกรวม ๆ วา “ธรรมวินัย” เทานั้น ตอมา

ธรรมวินัยไดแยกออกเปน 3 สวนแตละสวนเรียกกันวา “ปฎก” คือ ธรรม แยกเปนสุตตันตปฎก     

กับอภิธรรมปฎก สวนวินัยคงเปนวินัยปฎก34 นอกจากจะแบงเปน“ธรรม”และ“วินัย” แลวคัมภีร

อรรถกถาไดระบุวาคําสอนในพุทธศาสนาแบงเปนนิกาย 5 “นิกาย 5 คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย     

สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย โดยขุททกนิกายนั้น พระวินัย ทานพระอุบาลีไดวิสัชนาแลว 

ขุททกนิกายท่ีเหลือและอีก 4 นิกาย พระอานนทเถระวิสัชนา”35 ภายหลังเม่ือจัดเปนพระไตรปฎก

แลวพุทธบริษัทจึงไดใชศึกษา เลาเรียน สืบทอด และเผยแผจนมาถึงปจจุบัน ดังนั้นเพ่ือใหไดเนื้อหาท่ี

สอดคลองกับหัวขอนี้ ผูวิจัยขอเสนอเนื้อหาไว 3 ประการ คือ ความหมายการจัดการความรูในพุทธ

ศาสนา กระบวนการการจัดการความรูในพุทธศาสนา และตัวอยางการจัดการความรูในพุทธศาสนา 

เพ่ือเปนแนวทางการจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาตอไป 

   92.3.1 ความหมายของการจัดการความรูในพุทธศาสนา 

   กอนท่ีจะไดกลาวถึงความหมายของการจัดการความรูในพุทธศาสนา ผูวิจัยขอเสนอ

แนวคิดเก่ียวกับความรูของพุทธศาสนาเปนลําดับแรกกอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองวา อะไรคือ

ความรูของพุทธศาสนา มนุษยแสวงหาความรูในพุทธศาสนาไดอยางไร และมนุษยไดรับประโยชน

อยางไรกับความรูในพุทธศาสนา ดังนี้  

  จากการศึกษาพระไตรปฎกแสดงใหเห็นวา ความรูของพระพุทธศาสนาไดถูกเปดเผยข้ึน

เม่ือพระพุทธเจาไดตรัสรู แลวพระองคนําความรูท่ีเปนสัจธรรมมาสั่งสอนแกเวไนยสัตว ดังขอความวา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เพราะพระตถาคตท้ังหลายเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนก็ตาม 

ธาตุ คือสิ่งท่ีทรงตัวเองอยูไดอันนั้น (ธัมมฐิตตา) ความตั้งอยูโดยธรรมดาอันนั้น      

                                           
33 องฺ.ปฺจก. 36/73/168. 

  34 ศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ วรรณปก, คําบรรยายพระไตรปฎก, อางแลว, หนา 9. 
35 วิ.มหา.อ. 1/39. 
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(ธัมมนิยามตา) ความแนนอนโดยธรรมดาอันนั้น ตถาคตตรัสรูบรรลุธาตุนั้นวา สังขาร

ท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข  ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ครั้นไดตรัสรูแลวได

หยั่งรูแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้นวา สังขารท้ังปวง

ไมเท่ียง สังขารท้ังปวงเปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา36 

ขอความขางตนคําวา ตถาคตท้ังหลาย หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจาทุก ๆ องคไมวา อดีต 

ปจจุบัน อนาคต จะตรัสรูธาตุ คือสิ่งท่ีทรงตัวเองอยูไดอันนั้น ธัมมฐิตตา ความตั้งอยูโดยธรรมดาอัน

นั้น ธัมมนิยามตา ความแนนอนโดยธรรมดาอันนั้น แมวาพระสัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไมอุบัติ

ข้ึนก็ตาม หลักนี้คือ “สังขารท้ังหลายท้ังปวง เปนสิ่งไมเท่ียง เปนทุกข และธรรมท้ังหลายเปนอนัตตา” 

ก็เปนสิ่งท่ีมีอยูแลวโดยธรรมชาติ จากนั้นพระพุทธเจาไดนํามา บอก หมายถึง กลาวคําเริ่มตน แสดง

คําเริ่มตน  แสดง หมายถึง การใหอุเทส ( คําเริ่มตน ) บัญญัติ หมายถึง การประกาศใหรูถึงเนื้อความ

ท่ีตั้งอุเทสไวโดยประการตาง ๆ ตามท่ียกแสดงไว คําวา กําหนด หมายถึง การใหเนื้อความนั้นดําเนิน

ไปโดยประการตาง ๆ เปดเผย หมายถึง การชี้แจงแสดงเนื้อความตามท่ีตั้งอุเทสไวโดยการวกกลับมา

อธิบายซํ้าอีก จําแนก หมายถึง การจําแนกประเด็นท่ีเปดแลว ทําใหตื้น (งาย) หมายถึง การแสดง

ประเด็นท่ีจําแนกไวใหชัดเจนดวยการชี้เหตุและยกอุทาหรณตาง ๆ มาประกอบ นอกจากพุทธพจน

ขางตนแลว ธรรมจักรกัปวัตตนสูตร ไดแสดงความรูท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรูในแงจริยธรรมหรือการ

ปฏิบัติ คือ อริยสัจ 4 ดังขอความวา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดแล ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราใน

อริยสัจ 4 นี้มีรอบ 3 มีอาการ 12 อยางนี้ หมดจดดีแลว ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เม่ือ

นั้น เราจึงยืนยันไดวาเปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมในโลก พรอมท้ัง

เทวโลก มารโลก พรหมโลกในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและ

มนุษย อนึ่ง ปญญาอันรูเห็นไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา ความพนวิเศษของเราไมกลับ

กําเริบ ชาตินี้เปนท่ีสุด ภพใหมไมมีตอไป37  

   จากตัวอยางพระพุทธพจนหรือหลักคําสอนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงท้ัง 2 พระสูตร ทําให

ทราบวาการตรัสรูเปนพระพุทธเจาตองปฏิบัติอริยสัจ 4 ใหแจงดวยญาณ 3 มีอาการ 12 เม่ือบรรลุ

แลว จะทําใหมีญาณท่ีจะรูสรรพสิ่ง ซ่ึงหมายถึง สภาวะทุกอยางท้ังหมดท้ังท่ีเปนสังขตธรรม (ธรรมท่ีมี

ปจจัยปรุงแตง ไดแก จิต เจตสิก รูป ) และอสังขตธรรม (ธรรมท่ีไมมีปจจัยปรุงแตง ไดแก นิพพาน ) 

แลวพระองคจะนําความรูนั้นมาสั่งสอนเวไนยสัตว ดังนั้นเม่ือวิเคราะหจากพระสูตรท้ังสองแลวจะเห็น

วาความรูท่ีพระพุทธเจาตรัสรูมี 2 สวน ในพระสูตรแรก กลาวถึงความรูท่ีเปนสัจธรรม สัจธรรมนี้ คือ 

                                           

 36 องฺ.ติก. 34/576/574. 

 37 วิ.มหา. 6/16/47. 
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สวนท่ีวาดวยความจริงของโลก และชีวิตอันประกอบดวยธาตุอันมีลักษณะไมเท่ียง เปนทุกข         

เปนอนัตตา สวนพระสูตรท่ีสอง กลาวถึงความรูท่ีเปนจริยธรรม คือ หลักคําสอนเรื่องอริยสัจ 4      

เปนหลักการดําเนินชีวิตท่ีจะดําเนินใหเหมาะสมสอดคลองกับหลักธรรมชาติ และพัฒนาตนจนหมด

กิเลสสิ้นภพชาติได 

   เม่ือไดทราบถึงความรูของพุทธศาสนาวามี 2 สวน คือสัจธรรมและจริยธรรมแลว ผูวิจัย

จะกลาวถึง มนุษยแสวงหาความรูในพุทธศาสนาไดอยางไร  ในท่ีนี้อธิบายท่ีตัวมนุษยกอนวา มนุษย

ตามหลักพุทธศาสนานั้น มีองคประกอบเกิดข้ึนมาจากธาตุท่ีเปนสังขตธรรม อันไดแก จิต ท่ีเปนธาตุรู 

(วิญญาณาตุ) และเม่ือชีวิตของมนุษยเริ่มตนข้ึน คือ การเกิดข้ึนของนามรูป สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ 

ประสาทรับรูหรือประสาทสัมผัส 6 (อายตนะ 6) ซ่ึงในจํานวนประสาทสัมผัส 6 นี้ก็มีประสาทใจคือ 

มนายตนะ รวมอยูดวยและเม่ือหนวยของชีวิตเริ่มข้ึนประสาทใจหรือจิตของมนุษยก็เริ่มทํางาน คือ คิด

ทันที การคิดของจิตจะเขมขนและชัดเจนตามความเจริญของรางกายและความพรอมของประสาท

สัมผัสอ่ืนๆ ท่ีจะสงขอมูลหรือเรื่องราวไปใหจิตคิด การคิดของจิต คือ การรับรูหรือการเรียนรูของชีวิต 

ซ่ึงการรับรูและการเรียนรูนี้เปนสิ่งท่ีมนุษยหลีกเลี่ยงไมได แตตรงกันขามกลับเปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคน

พยายามพัฒนากระบวนการดังกลาวนี้ของตนใหเขมขนยิ่งข้ึนตามความสามารถของแตละชีวิต38  

   ดวยเหตุดังกลาวขางตน ความรูจึงมีความสัมพันธกับมนุษย กลาวคือ ความรูท่ีมนุษย

ไดรับนั้นมิไดสักแตวารู แตเปนสิ่งท่ีมีผลตอชีวิตมนุษยอยางมหาศาลท้ังในดานลบและดานบวก 

กลาวคือ ความรูท่ีผิดยอมนําไปสูการคิด การพูด การกระทําท่ีผิด ความรูท่ีถูกยอมนําไปสูการคิด   

การพูด การกระทําท่ีถูก และผลของการคิดการพูดการกระทําท่ีผิดยอมนํามาซ่ึงความทุกข ความเสื่อม

เสีย และหายนะแกชีวิต สวนผลของการคิด การพูด การกระทําท่ีถูกก็ตรงขามกัน และท่ีสําคัญก็คือ

ความไมรูหรือความรูผิดทําใหมนุษยตองเวียนวายอยูในสังสารวัฏ ไมรูจบสิ้น สวนความรูท่ีถูกตองทํา

ใหมนุษยหลุดพนไปจากสังสารวัฏ ความไมรูท่ีทําใหวนเวียนอยูในสังสารวัฏดังกลาวนั้นก็ คือ ความไมรู

อริยสัจ 4 ซ่ึงโดยใจความก็คือเรื่องทุกข และทุกขนั้นกลาวโดยสรุปก็คือขันธ 5 หรือชีวิตนั่นเอง  

   ดังนั้นการแสวงหาความรูในพุทธศาสนา จะชวยใหพนจากกองทุกขไดมี 3 ทาง39 คือ 

   1. การศึกษาเรียนรูโดยอาศัยอายตนะ หรือประสาทสัมผัส 6 เปนฐานเรียกวาสุตะ ความรู

ท่ีไดมาดวยวิธีนี้เรียกวา สุตมยปญญา มีลักษณะเปนการจําสิ่งท่ีเรียนรูไว จําไดมากก็รูมาก จําไดนอยก็

รูนอย จําไมไดเลยก็ไมรูเลย ในขอนี้จึงจัดวาเปนการศึกษาเลาเรียนในคําสอน 

                                           

 38 รองศาสตราจารยสุเชาวน พลอยชุม.“ญาณวิทยาในพระพุทธศาสนา”ในสารัตถะวิชาการพุทธปรัชญา, 

(นครปฐม : มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย,2555), หนา 150. 

 39 เรื่องเดียวกัน, หนา 151. 
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   2. การศึกษาเรียนรูโดยการคิด การไตรตรองดวยตนเอง เรียกวา จินตามยปญญา         

มีลักษณะเปนความเขาใจอยางทะลุปรุโปรง  ในขอนี้จึงจัดวาเปนการใครครวญหรือการคิดโยนิโส

มนสิการ 

   3. การศึกษาดวยการพัฒนาจิตจนจิตสงบนิ่งใสบริสุทธิ์  เรียกวา ภาวนามยปญญา          

มีลักษณะการหยั่งรูหรือเห็นดวยจิต วิธีนี้เปนการปฏิบัติทางจิตเพ่ือใหเกิดความรูท่ีแทจริง ซ่ึงเปนการ

แสวงหาความรูท่ีนําตนเองใหพนทุกข 

   สวนการไดรับประโยชนจากความรูของพุทธศาสนา คําตอบก็คือ เม่ือมนุษยมีความรูเรื่อง

ชีวิตตามความเปนจริง คือ รูในอริยสัจ 4 และไตรลักษณ จะทําใหมนุษยพนไปจากสังสารวัฏ  

   จากท่ีกลาวมาแลว จึงสรุปไดวาความรูของพุทธศาสนาเปนความรูเรื่องกฎธรรมชาติ คือ     

สัจธรรม และความรูเรื่องจริยธรรม คือ อริยสัจ 4 อันเปนความรูเพ่ือการปฏิบัติ คือ เปนความรูท่ี

มนุษยตองใชในการแกทุกข แกปญหาของชีวิต นับแตปญหาเล็กนอยไปจนถึงปญหาท่ีสําคัญคือกิเลส

ซ่ึงเปนท่ีมาของความทุกขท้ังปวงของชีวิต 

   สําหรับความหมายการจัดการความรูในพุทธศาสนา มีนักวิชาการไดใหไวตาง ๆ กันดังนี้ 

   ศาสตราจารยสัญญา สัญญาวิวัฒน ชาย สัญญาวิวัฒน ไดกลาวถึงความหมายของการ

จัดการความรูตามแนวพุทธไว หมายถึง การสรางความรู การกระจายความรูและการใชความรูพุทธ

ธรรมในการสรางประสิทธิภาพใหแกองคการ40 

   มนตรี เพชรนาจักร กลาววา คําวา “ความรูในพุทธปรัชญาเถรวาท” หมายถึง ความรูใน

อริยสัจ 4 เปนความรูท่ีแทจริง สวน “การจัดการ” หมายถึง การศึกษาและการปฏิบัติตามแนว

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา และมีขอสุรปวา การจัดการความรูมีเปาหมายคือโลกุตตระเปนการ

บรรลุถึงแกนแทของความรู41  

   สมชาย ชัยเชษฐดํารงกุล กลาววา การจัดการความรูเชิงพุทธ หมายถึง การศึกษาเพ่ือพน

ทุกข โดยขอบเขตของศาสนาพุทธไดกําหนดไวแนนอน คือ เรื่องเก่ียวกับทุกขและการดับทุกข

เทานั้น42 

                                           
40 ศาสตราจารยสญัญา สญัญาวิวัฒน ชาย สัญญาวิวัฒน, การบริหารจัดการแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร 

: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), หนา 74. 

  41 มนตรี เพชรนาจักร, “ความรูในพุทธปรัชญาเถรวาท : การจัดการและเปาหมาย”, สารนิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2555, หนา ก  

 42 สมชาย ชัยเชษฐดํารงกุล, “วิเคราะหการจัดการความรูเชิงพุทธ”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนา 120  
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   อุทัย สติม่ัน ไดอธิบายการจัดการความรูในพระพุทธศาสนาวา การจัดการความรูใน

พระพุทธศาสนาปรากฏในสังคีติสูตรจึงถือเปนตนแบบในคราวสังคายนาหลังพระพุทธเจาปรินิพพาน 

ดังนั้นการรักษา ทรงจํา ถายทอดความรูจึงเปนพันธกิจท่ีสําคัญยิ่ง43 

   เอ้ือมอร ชลวร กลาววา การจัดการความรู ในพระพุทธศาสนา หมายถึงการรวบรวม    

คําสอนของพระพุทธเจาใหเปนหมวดเปนหมูตามพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรม   

ปฎกรวมเรียกวาพระไตรปฎก ซ่ึงเกิดจากการทําสังคายนาภายหลังจากพุทธปรินิพพานได 3 เดือน   

อันเปนท่ีมาของการเริ่มตนการจัดการความรูท่ีเปนปจเจกของพระพุทธเจา จนกระท่ังพัฒนามาเปน 

ความรูในลักษณะท่ีเปนสาธารณปญญาใหผูคนไดนําความรูไปดําเนินชีวิตไปถึงเปาหมายท่ีตั้งไว44 

   สรุปไดวา การจัดการความรูของพระพุทธศาสนา หมายถึง การสรางหรือการแสวงหา

ความรูในคําสอนของพระพุทธเจา (พระไตรปฎก) แลวนํามาประมวลเปนความรูท่ีเหมาะสมตอ

การศึกษาและปฏิบัติโดยอยูในรูปแบบมุขปาฐะ (เสียงพูด) หรือลายลักษณอักษรท่ีสามารถเผยแพรตอ

สาธารณะ และใชความรูท่ีประมวลมานั้นแกไขความทุกขจนดับทุกขได 

   102.3.2 กระบวนการการจัดการความรูในพุทธศาสนา 

 นับตั้งแตท่ีพระพุทธเจาตรัสรู และนําความรูท่ีเปนความจริงมาแสดงแกมนุษย เทวดา 

และพรหมท้ังหลายใหปฏิบัติจนพนทุกขแลวนั้นมีเนื้อหาอยูเปนจํานวนมาก คําสอนของพระพุทธเจานี้

แตเดิมมีคําใชเรียกวา “พรหมจรรย”45 และ “ธรรมวินัย”46 ซ่ึงหากจะนําคําสอนมาจัดระบบไวใหเปน

หมวดหมูเพ่ือใชในการศึกษาและเผยแผก็มีอยูหลากหลายวิธี สําหรับงานวิจัยนี้จะเสนอถึงการ

จัดระบบคําสอนตามพระสูตรตาง ๆ โดยเรียงลําดับตั้งแตสมัยพุทธกาล และสมัยหลังพุทธกาล 

จากนั้นจะอธิบายกระบวนการจัดการความรูตามศาสตรสมัยใหมตอเนื่องไปเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ี

งายข้ึน ดังนี้ 

  2.3.2.1. กระบวนการการจัดการความรูสมัยพุทธกาล 

  กระบวนการการจัดการความรูในสมัยพุทธกาล มีพระพุทธเจาและพระสาวกไดแสดง 

การจัดหมวดหมูคําสอนเพ่ือสะดวกในการศึกษา การปฏิบัติ และการเผยแผ มีรายละเอียดแบงได 3 

ประการ ดังนี้ 

          1) การจัดหมวดหมูความรูตามแนวนวังคสัตถุสาสน 

    พระพุทธเจาไดตรัสการจัดหมวดหมูคําสอนในศาสนาไว ดังขอความตอไปนี้ 

                                           

 43 อุทัย สติมั่น,“การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับสํานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย”, อางแลว, หนา 107. 

 44 เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”, อางแลว, หนา 6. 

 45 ที.ม. 13/52/52. 

 46 ที.ม. 13/141/320. 
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    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ 

คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอยอมไมปลอยใหวันคืนลวง

ไป ไมละการหลีกออกเรนอยู ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการเลาเรียน

ธรรมนั้น ภิกษุชื่อวาเปนผูอยูในธรรมอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ เราแสดงภิกษุผูมากดวย

การเลาเรียนธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการแสดงธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการ

สาธยายธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการตรึกธรรม แสดงภิกษุผูอยูในธรรมดวย

ประการฉะนี้ ดูกอนภิกษุ กิจใดอันศาสดาผูหวังประโยชนเก้ือกูลอนุเคราะห อาศัย

ความเอ็นดู พึงกระทําแกสาวกท้ังหลาย กิจนั้นเราไดทําแกเธอท้ังหลายแลว ดูกอน

ภิกษุ นั่นโคนตนไม นั่นเรือนวาง เธอจงเพงฌาน อยาประมาท อยาเปนผูมีความ

เดือดรอนในภายหลัง นี้เปนอนุสาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลายฯ47 

  จากขอความขางตนพระพุทธโฆษาจารย ผูแตงอรรถกถา สมันตปาสาทิกา ไดอธิบายวา    

คําสอนท่ีพระพุทธเจาแสดงแกเวไนยสัตวมีองค ๙ ประการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. สุตฺตํ สูตร ไดแก อุภโตวิภังค นิทเทส ขันธกะ ปริวาร พระสูตรในสุตตนิบาต และพุทธ

วจนะอ่ืน ๆ ท่ีมีชื่อวาสุตตะ หรือ สุตตันตะ กลาวงาย ๆ คือ วินัยปฎก คัมภีรนิทเทสท้ังสอง และ     

พระสูตรท้ังหลาย 

2. เคยฺยํ เคยยะ ไดแก ความท่ีมีรอยแกวและรอยกรองผสมกัน หมายเอาพระสูตรท่ีมีคาถา

ท้ังหมด โดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยุตตนิกาย  

3. เวยฺยากรณํ ไวยากรณ ไดแก ความรอยแกวลวน หมายเอาพระอภิธรรมปฎกท้ังหมด  

พระสูตรท่ีไมมีคาถา และพระพุทธพจนอ่ืนใดท่ีไมจัดเขาในองค ๘ ขอท่ีเหลือ 

4. คาถา คาถา ไดแก ความรอยกรองลวน หมายเอา ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถา

ลวนในสุตตนิบาตท่ีไมมีชื่อวาเปนสูตร 

5. อุทานํ อุทาน ไดแก พระคาถาท่ีทรงเปลงดวยพระหฤทัยสหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวย

ญาณ พรอมท้ังขอความอันประกอบอยูดวย รวมเปนพระสูตร ๘๒ สูตร  

6. อิติวุตตก ํอิติวุตตกะ ไดแก พระสูตร ๑๑๐ สูตร ท่ีตรัสโดยนัยวา วุตฺตํ เหตํ ภควตา 

7. ชาตกํ ชาดก ไดแก ชาดก ๕๕๐ เรื่อง มีอปณณกชาดก เปนตน 

8. อพฺภูตธมฺมํ อัพภูตธรรม หรือเรื่องอัศจรรย ไดแก พระสูตรท่ีวาดวยขออัศจรรย ไมเคยมี 

ทุกสูตร เชน ท่ีตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย ขออัศจรรยไมเคยมี ๔ อยางนี้” ดังนี้ เปนตน 

                                           
47 องฺ.ปฺจก. 36/73/168 
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9. เวทลฺลํ เวทัลละ ไดแก พระสูตรแบบถามตอบ ซ่ึงผูถามไดท้ังความรูและความพอใจ    

ถามตอ ๆ ไป เชน จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปญหสูตร สังขารภาชนียสูตร 

และมหาปุณณมสูตร เปนตน 

  สรุปไดวาการจัดคําสอนดวยองค 9 ประการนี้ ก็เพ่ือใหเหลาพุทธบริษัทไดเลาเรียนและใช

ความรูนั้นแกไขความทุกข ซ่ึงตอมาพระอรรถกถาจารยเรียกการจัดหมวดหมูคําสอนองค 9 ประการนี้

วา “นวังคสัตถุศาสน”48 

2) การจัดหมวดหมูความรูตามแนวสังคีติสูตรและทสุตตรสูตร 

     ในสังคีติสูตร พระสารีบุตรไดนําพระดํารัสแนะนําของพระพุทธเจาใน     

ปาสาทิกสูตร มารวบรวมและลําดับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหเปนหมวดหมู เพ่ือความ

ครบถวนแหงสารธรรมและสะดวกตอการสวดจํา การประมวลธรรมท่ีพระสารีบุตรไดทํานี้เปนแนว

ทางการสวดจํา และการบันทึกพระไตรปฎกตอมาจนถึงปจจุบัน โดยพระสารีบุตรไดแนะนําใหภิกษุ

ท้ังหลายรวมกันทําสังคายนา ซ่ึงทานไดกลาวถึงวิธีการและจุดมุงหมายของการสังคายนาวา  

  ดูกอนผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมหนึ่ง ท่ีพระผูมีพระภาคเจา ทรงรูทรงเห็นเปน

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดยชอบแลวมีอยูแล พวกเรา

ท้ังหมดดวยกันพึงสังคายนา ไมพึงกลาวแกงแยงกันในธรรมนั้น การท่ีพรหมจรรยนี้

จะพึงยั่งยืนตั้งอยูนาน นั้นพึงเปนไปเพ่ือประโยชนแกชนมาก เพ่ือความสุขแกชนมาก 

เพ่ือความอนุเคราะหแกโลก เพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูลเพ่ือความสุขแกเทวดาและ

มนุษยท้ังหลาย49
  

   ตอจากนั้นพระสารีบุตรไดประมวลธรรมมาจัดเปนหมวดๆ ตามลําดับ ตั้งแตหมวด 1 

จนถึง หมวด 10 เพ่ือใหสงฆสวดทรงจําโดยพรอมเพรียงกัน50 เชน 

   หมวด 1 ธรรมอยางหนึ่ง คือ สัตวท้ังปวงดํารงอยูไดเพราะอาหาร 

   หมวด 2 ธรรม 2 อยาง คือ 1 นาม 2 รูป 

       1 อวิชชา  2 ภวตัณหา 

       1 ภวทิฏฐิ 2 วิภวทิฏฐ ิฯลฯ 

   หมวด 3 ธรรม 3 อยาง คือ 1 โลภะ    2 โทสะ   3 โมหะ  

ฯลฯ 

                                           

 48 วิ.มหา.อ. 1/56-57. 

  49 ที.ปา. 16/225/159-161. 
50 ที.ปา. 16/226/161. 
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   รองศาสตราจารย ดร.แมชีสุภาพรรณ ณ บางชาง กลาวสรุปวา การประมวลธรรมไวใน

สังคีตสูตรนี้ถือไดวาเปน “คัมภีรประมวลหลักธรรมคัมภีรแรกในพุทธศาสนา” เพราะแมแบบในการ

จัดหมวดหมูทํานองเดียวกับพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย และพระอภิธรรมปฎก สุตตันตมาติกา 

ธัมมสังคณี51 

  ในทสุตตรสูตร เปนพระสูตรท่ีพระสารีบุตรแสดงแกภิกษุท้ังหลาย เพ่ือเปนแนวทางการ

สังคายนาอีกรูปแบบหนึ่ง โดยทานไดนํามาติกาแมบทแตละแมบทมาขยายเปนขอธรรมตามลําดับ     

1 – 10 กลาวคือ มาติกา 10 × หมวด 10 = หัวขอธรรม 100 รวม 550 ธรรมะ ตัวอยาง  

  ธรรมหมวด 1 มาติกา 1 ธรรมท่ีมีอุปการะมาก  คือ ความไมประมาทในกุศลธรรม  

ฯลฯ 

  มาติกา 10 ธรรมท่ีควรทําใหแจง คือ เจโตวิมุตติอันไมกําเริบ 

  ธรรมหมวด 2 มาติกา 1 ธรรมท่ีมีอุปการะมาก คือ สติ และ สัมปชัญญะ  

ฯลฯ 

  มาติกา 10 ธรรมท่ีควรทําใหแจง คือ วิชา และวิมุตติ52 

  รองศาสตราจารย ดร.แมชีสุภาพรรณ ณ บางชาง กลาวสรุปวา เม่ือพิจารณาถึงธรรมในแต

ละหมวดตั้งแต 1 – 10 จะเห็นลักษณะการนําเสนอท่ีตรงกับการเสนอในสังคีติสูตร กลาวถึง สวนใหญ

เริ่มตนดวยธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาปฏิบัติ แลวจบลงดวยการบรรลุมรรคผลนิพพาน53 

3) ตัวอยางกระบวนการการจัดการความรูสมัยพุทธกาล  

    จากการศึกษาการจัดหมวดหมูความรูสมัยพุทธกาล จะพบวาการสราง

ความรูนั้นเริ่มตนจากพระพุทธเจา จากนั้นมีการสนทนาธรรมกันแลวนํามาทรงจําไวในภายในตนเอง 

หรือสวดเปนหมูคณะ จากนั้นก็ใชเผยแผและปฏิบัติตอไป ดังนั้นกระบวนการการจัดการความรูในสมัย

พุทธกาล อาจยกตัวอยางอธิบายประกอบไดข้ันตอนดังนี้ 

     1. การแลกเปล่ียนเรียนรู (socialization) แนวคิดทฤษฎีของโนนากะ   

กลาวถึง การขัดเกลาทางสังคมวา หมายถึง การสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลสูบุคคล โดยการ

แลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูท่ีสื่อสารระหวางกัน ข้ันตอนนี้อาจยกตัวอยางไดวา  

     เริ่มจากการท่ีพระพุทธเจาสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลท้ังหลาย ซ่ึงการ

สนทนาแลกเปลี่ยนนี้ พระอรรถกถาจารย ไดจําแนกวิธีการท่ีพระพุทธเจาตรัสสนทนาไวดังนี้ 

                                           

   51 แมชีสุภาพรรณ ณ บางชาง,“พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย”. (กรุงเทพมหานคร : หอพระไตรปฎก

นานาชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), หนา 93. 
52 ที.ปา. 16/366/404. 

 53 เรื่องเดียวกัน.หนา 99. 
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    1) ทรงแสดงธรรมตามพระอัธยาศัยของพระองคเอง (อัตตัชฌาสยะ) 

หมายถึง เม่ือทรงเห็นวาเรื่องใดจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติของพุทธบริษัท ก็ทรงแสดงเรื่องนั้นตาม

ความเหมาะสมแกโอกาสหรือสถานการณ ดังเชน ทรงแสดงมหาสติปฏฐานสูตรแกหมูภิกษุ  

    2) ทรงแสดงธรรมตามอัธยาศัยของผูอ่ืน (ปรัชฌาสยะ) หมายถึง เม่ือทรง

เล็งเห็นดวยพระญาณวาบุคคลใดพรอมท่ีจะบรรลุธรรม จะทรงแสดงธรรมไปตามความเหมาะสมแก

อัธยาศัยของบุคคลนั้น ๆ เชน ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแกพระปญจวัคคีย ก็เพราะการแสดง

เรื่องมัชฌิมาปฏิปทาและเรื่องอริสัจ 4 นั้น เหมาะแกอัธยาศัยของพระปญจวัคคีย ซ่ึงเปนผูท่ีพยายาม

แสวงหาทางปฏิบัติเพ่ือความหลุดพน และเม่ือไดฟงจบก็ไดบรรลุธรรม  

    3) ทรงแสดงธรรมไปตามลักษณะของปญหาท่ีมีผูทูลถาม (ปุจฉาวสิกะ) 

หมายความวา การแสดงธรรมไปตามลักษณะของปญหาท่ีมีผูทูลถาม ดังเชน ทรงแสดงสามัญญผล

สูตร ซ่ึงวาดวยเรื่องผลของการบวช ก็เพราะพระเจาอชาตศัตรูไดทูลถามวา การบวชนั้นใหผลอะไร 

พระพุทธองคจึงทรงแสดงผลของการบวชอยางพิสดารถึง 40 ประการ ตั้งแตผลข้ันหยาบ ๆ คือการ

ไดรับการกราบไหวจากคนท่ัวไป จนถึงผลข้ันสูงสุดคือพระนิพพาน การทรงแสดงธรรมในลักษณะนี้

เปนการทรงตอบปญหาท่ีมีผูทูลถามโดยตรง  

    4) ทรงแสดงธรรมไปตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (อัตถุปปตติกะ) หมายความ

วา การแสดงธรรมของพระพุทธองคในบางครั้งก็ทรงยกเอาเรื่องหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา 

หรือเรื่องราวท่ีภิกษุสนทนากันเปนตนมาเปนหัวขอ ในการแสดงธรรมหรือสอนธรรมแกภิกษุ เชนทรง

แสดงอัคคิขันโธปมสูตร เปนสูตรท่ีการนํากองไฟมาเปนขัอเปรียบเทียบในการสอนธรรมแกภิกษุ
54

 

   จากการแสดงธรรมท้ัง 4 ประเภทนี้ ทําใหผูสนทนาเกิดความรูภายในข้ึนคือ ทําให

บางคนบรรลุธรรม บางคนขอถึงพระรัตนตรัย หรือบางคนไมบรรลุธรรมแตก็ไดอุปนิสัยตอไปภายหนา 

    2. การสกัดความรูออกจากตัวคน (externalization) เปนการสราง

ความรูจากการท่ีบุคคลนําความรูฝงลึกในตนมาแปลงใหเปนความรูชัดแจงท่ีสามารถนําไปแบงปน ใน

ขอนี้อาจยกตัวอยางกรณีพระอัสสชิ  

    พระอัสสชิทานไดฟงธัมมจักกัปวัตตนสูตร และอนัตตลักขณสูตรจาก

พระพุทธเจาจบแลวไดบรรลุเปนพระอรหันต ตอมาเม่ือพระอัสสชิไดกลาวธรรมะแกพระสารีบุตร   

(อุปปติสสะในขณะนั้น) ดวยการกลาวคาถาสั้น ๆ ความวา “ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด        

พระตถาคตเจา ตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะเจามีปกติ

ตรัสอยางนี้” 55 จากขอความท่ีแสดงมา พระอัสสชิไดนําความรูฝงลึกในตัวของทานมาสรางข้ึนใหมให

                                           

 54 ที.ส.ีอ. 11/156-158. 

 55 วิ.ม. 6/65/123. 
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กระชับข้ึนแลวแบงปนความรูใหแกอุปติสสะ ซ่ึงเปนการถายทอดดวยเสียงพูด ก็ทําใหอุปติสสะบรรลุ

เปนพระโสดาบัน 

    3. การผนวกความรู (combination) เปนการแบงปนและสรางความรู

จากการรวบรวม และสังเคราะหความรูชัดแจงท่ีมีอยู มาสรางเปนความรูใหม ๆ แตเนื่องจากในยุคนี้

ยังไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร จึงขอยกตัวอยาง การจัดคําสอนท่ีเม่ือมีมากข้ึนก็นํามา

จัดระบบหรือหัวขอข้ึนดังเชน การจัดหมวดหมูคําสอนเปนนวังคสัตถุศาสตร การจัดคําสอนในสังคีติ

สูตรและใน ทสุตตรสูตร เพ่ือสะดวกในการทรงจําหรือสวดเปนหมูคณะแลวเผยแผ ซ่ึงการทองจําและ

เผยแผนี้มีตัวอยางจากพระโสณกุฏิกัณณะ  

    ในเหตุการณท่ีพระพุทธเจาประทับนั่งอยูกลางแจงจนดึกจึงเสด็จเขาสูวิหาร 

แมพระโสณกุฏิกัณณะก็นั่งอยูกลางแจงจนดึกจึงเขาสูวิหาร ครั้นเวลาใกลรุง พระพุทธเจาจึงตรัสให

พระโสณะกุฏิกัณณะกลาวธรรม โดยทานไดกลาวสูตรถึง 16 สูตร อันปรากฏในอัฏฐวรรค สุตตนิบาต 

พระสุตตันตปฎกจนจบ เม่ือจบแลวพระพุทธเจาทรงอนุโมทนาสรรเสริญความทรงจํา และทวงทํานอง

ในการกลาววาไพเราะสละสลวย จะเห็นไดวาเม่ือไดความรูมาแลว ไดนําเผยแผดวยการทองจํา        

ไดอยางไพเราะอีกดวย56    

     4. การผนึกความรู (internalization) เปนการสรางความรูจากการท่ีคน

นําความรูท่ีชัดแจงไปปฏิบัติแลวเกิดความรูฝงลึกในตนข้ึนใหม อาจเปรียบไดกับการนําความรูมา

ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพาน สําหรับพุทธศาสนานั้นเม่ือเกิดความรูหรือปญญาท่ีทําลายกิเลสไดจน

เปนพระอรหันตแลว ก็ถือวาหมดหนาท่ีในการศึกษาแลว คงเหลือแตการเผยแผธรรม การสั่งสอน

ธรรมเพ่ืออนุเคราะหบุคคลอ่ืนตอไป  

   2.3.2.2 กระบวนการการจัดการความรูสมัยหลังพุทธกาล 

   การจัดการความรูสมัยหลังพุทธกาลเริ่มตนเม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว จนถึงปจจุบัน

มีพัฒนาการมาตั้งแตการสังคายนาธรรมวินัยในครั้งท่ี 1 การทรงจําคําสอนพระไตรปฎก การจารึก

พระไตรปฎกเปนลายลักษณอักษร การแตงคัมภีรพุทธศาสนาประเภทตาง ๆ เพ่ือใชในการศึกษาเลา

เรียน และการรวบรวมคําสอนเพ่ือเก็บรักษาและเผยแผในสื่อสารสนเทศตาง ๆ ดังนี้ 

  1) การจัดหมวดหมูความรูตามแนวพระไตรปฎก 

   ภายหลังท่ีพระพุทธเจาปรินิพพาน ไดมีรวบรวมคําสอนข้ึนโดยเรียกวาการทําสังคายนา     

หรือประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจาข้ึนดวยการสวดพรอมกัน ดังท่ีศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ 

วรรณปก ไดสรุปเหตุการณทําสังคายนาไวดังนี้ 

                                           

 56 ขุ.อุ. 44/119/546. 



 47 

  การทําสังคายนาครั้งแรก ไดจัดข้ึนท่ีถํ้าสัตบรรณคูหา 2 6เมืองราชคฤห 2 6 2 6แควนมคธ 2 6 ตาม    

คําปรารภของพระมหากัสสปเถระ โดยมีพระเจาอชาตศัตรูเปนองคอุปถัมภ ใชเวลาในการสังคายนา

รวบรวมพระธรรมวินัยอยู 7 เดือนจึงแลวเสร็จ  

  การทําสังคายนาครั้งท่ี 2 เกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานได 100 ป สาเหตุจาก

พระภิกษุวัชชีบุตรกลุมหนึ่งไดปฏิบัติยอหยอนตอพระวินัย 10 ประการ เชน เก็บเกลือไวในแขนง   

(เขาสัตว) เพ่ือเอาไวฉันได ตะวันชายเกินเท่ียงไปแลว 2 นิ้วควรฉันอาหารได เปนตน พระยสะ 

กากัณฑกบุตร เปนผูชักชวนพระเถระรวมมือกัน มีพระสงฆประชุมกัน 700 รูป กระทําท่ีวาลิการาม 

เมืองเวสาล ีมีพระเจากาฬาโสกเปนผูอุปถัมภ กระทําอยู 8 เดือนจึงสําเร็จ 

  การทําสังคายนาครั้งท่ี 3 เกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานได 235 หรือ 234 ป 

เนื่องมาจากพวกเดียรถียมาปลอมบวชในพระพุทธศาสนามากข้ึน แสดงธรรมวินัยผิดแผกไปจากหลัก

คําสอน พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระไดรับความรวมมือจากพระเจาอโศกมหาราช เรียกประชุมพระสงฆ

จํานวน 1,000 รูป ชําระสอบสวนกําจัดเดียรถีย สะสางพระธรรมวินัยได ซ่ึงการทําสังคายนาครั้งนี้

กระทําท่ีอโศการาม เมืองปาตลีบุตร ทําอยู 9 เดือนจึงสําเร็จ 

  การทําสังคายนาครั้งท่ี 4 ทําเม่ือพุทธศักราช 238 พระมหินทเถระไดประดิษฐฐาน

พระพุทธศาสนาท่ีประเทศลังกา มีพระเจาเทวานัมปยติสสะ เปนผูอุปถัมภ การทําสังคายนาท้ัง 4  

ครั้งนี้ ยังเปนการรักษาและการถายทอดความรูโดยวิธีการทรงจําผานวิธีการสวดหรือสาธยาย 

  การทําสังคายนาครั้งท่ี 5 ทําเม่ือพุทธศักราช 450 (บางแหงวา 433) เพ่ือตองการจารึก

พระพุทธวจนะเปนลายลักษณอักษรดวยเกรงวาการถายทอดโดยระบบทองจําจะคลาดเคลื่อนได 

สังคายนาครั้งนี้ทําท่ีอาโลกณสถานมตเลชนบท ประเทศศรีลังกา พระรักขิตมหาเถระเปนประธาน57  

  2) การจัดหมวดหมูความรูตามชวงช้ันคัมภีร  

   การทําสังคายนาครั้งท่ี 5 ไดจารึกคําสอนเปนลายลักษณอักษรลงในใบลานเพ่ือรักษา   

คําสอนใหบริสุทธิ์ไว หลังจากนั้นไดมีการแตงคัมภีรทางพุทธศาสนาเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ในท่ีนี้

ผูวิจัยขอเสนอตามลําดับคัมภีร ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) เสนอไวดังนี้  

   1. บาลี คือ พระไตรปฎก  

  2. คัมภีรอรรถกถา คือ คัมภีรอธิบายบาลีหรืออธิบายความในพระไตรปฎกนับเปน

หลักฐานสําคัญชั้นท่ีสอง ท่ีเรียบเรียงโดยพระอรรถกถาจารย เริ่มประมาณ พ.ศ. 956  เชน อรรถกถา

พระวินัยปฎก ไดแก สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระสุตตันตปฎก ไดแก สุมังคลวิลาสินี ปปญจสูทนี 

อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก ไดแก อัฏฐสาลินี สัมโมหวิโนทนี เปนตน 

                                           

  57 ศาสตราจารยพิเศษ เสฐียรพงษ วรรณปก, คําบรรยายพระไตรปฎก, อางแลว, หนา 7-8. 
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   3. คัมภีรฎีกา คือ คัมภีรอธิบายอรรถกถาหรือขยายความตอจากอรรถกถา จึงนับเปน

หลักฐานสําคัญชั้นท่ีสาม เรียบเรียงโดยพระฎีกาจารย  

  4. คัมภีรอนุฎีกา คือคัมภีรอธิบายขยายความของฎีกาอีกทอดหนึ่ง จึงนับเปนหลักฐาน

สําคัญเปนลําดับท่ีสี่เรียบเรียงโดยพระอนุฎีกาจารย 

  สวนคัมภีรชื่ออยางอ่ืนนอกจากนี้มีมากมายหลายประเภท บางทีทานใชคําเรียกรวม ๆ วา 

เชน“ตัพพินิมุต”แปลวา คัมภีรท่ีนอกเหนือจากคัมภีรท้ัง 4 ขางตน จะเห็นไดวาคัมภีรพระพุทธศาสนา

ท่ีมีอยูมากมาย ท้ังในสายและนอกสายพระไตรปฎกนี้ ในประเทศไทยเทาท่ีผานมาไดมีการตีพิมพเปน

หนังสือออกมาแลวจํานวนนอย58   

   อนึ่ง เม่ือกลาวถึงในยุคปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีบทบาทเปนอยางมากในการ

จัดการความรู ตัวอยาง เชน  

  ปพ.ศ. 2531 ท่ีประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการพระไตรปฎกคอมพิวเตอร 

ฉบับแรกของโลก ตอมาสามารถเก็บขอมูลลงไวในแผนซีดีซ่ึงมีพระไตรปฎกท้ังฉบับภาษาบาลี และ

ฉบับแปลภาษาไทย พรอมท้ังคัมภีรอ่ืน ๆ ตั้งแตอรรถกถา ฎีกา คัมภีรและตําราอ่ืน ๆ อีก 200 เลม 

และนอกจากอักษรไทยแลวยังสามารถอานอักษรอ่ืนไดอีกดวย59  

  ปพ .ศ .  2540  เป นต นมา  ในระบบสารสน เทศ อิน เทอร เน็ ต มี เ วป ไซต  เ ช น 

www.84000.org เปนเวปไซตท่ีมีขอมูลพระไตรปฎก อรรถกถา และพจนานุกรมศัพทธรรมะ ผูสนใจ

สามารถคนควาไดอยางสะดวกรวดเร็ว งาย กวาการเปดคนจากหนังสือ เชน เม่ือคนพระสูตรใดสูตร

หนึ่งจบ ดานลางจะมีตัวเชื่อมตอไปยังอรรถกถาได และยังเชื่อมไปหาพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย หรือพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีไดอีกดวย60 

   3) ตัวอยางกระบวนการการจัดการความรูสมัยหลังพุทธกาล  

  เม่ือมีการบันทึกพระไตรปฎกและคัมภีรอ่ืน ๆ เปนลายลักษณอักษรลงในวัสดุท่ีเปน     

ใบลาน หรือกระดาษ ตอมาไดถูกเก็บลงในวัสดุอิเล็กทรอนิกส ทําใหสามารถคนควาหาขอมูลโดยงาย 

และนําไปใชสื่อสารกันไดสะดวกรวดเร็ว กระบวนการการจัดการความรูในยุคนี้ ผูวิจัยขอยกตัวอยาง 

การการจัดการความรูของมูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา (มศพ.) พอสรุปข้ันตอนไดดังนี้ 

  1. การแลกเปล่ียนเรียนรู เปนการศึกษาเลาเรียน การสนทนาธรรมจากอาจารยผูมี

ความรูในคําสอนของพุทธศาสนา ในสวนท่ีเปนมุขปาฐะ เชน การเรียนวิธีการทรงจําพระไตรปฎก 

สวนลายลักษณอักษรเปนการเรียนจากอาจารยควบคูหนังสือหรือสื่อวัสดุตาง ๆ  

                                           

  58 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระไตรปฎก : สิ่งท่ีชาวพุทธตองรู, อางแลว, หนา 53. 

  59 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, อางแลว, หนา 211. 

  60 เวปไซตรวมพระไตรปฎก อรรถกถา พจนานุกรมศัพทธรรมะ และหนังสือธรรมะ,<http:// 

www.84000.org.> 12 มิถุนายน 2560.  
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  ตัวอยางข้ันตอนนี้ เริ่มตนดวยการสนทนาธรรมของอาจารยสุจินต บริหารวนเขตต กับผูท่ี

สนใจเรียนพระธรรม โดยอาจารยสุจินต ทานไดบรรยายธรรมตามพระไตรปฎกและอรรถกถา ฎีกา 

ตั้งแตพ.ศ.2509 โดยเริ่มกับชาวตางประเทศท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ตอนมาไดมีการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนตามลําดับจนปจจุบันบรรยายท่ีมูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา (มศพ.)    

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร61 

  2. การสกัดความรูออกจากตัวคน เปนความรูท่ีถูกถายทอดใหชัดแจงดวยการนําความรูท่ีมีใน

บุคคลออกมาเปนลายลักษณอักษร เชน ใบลาน ศิลาจารึก หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

ตามลําดับ ตัวอยางในข้ันตอนนี้ เม่ืออาจารยสุจินต บริหารวนเขตต ไดบรรยายธรรมกับผูท่ีสนใจเรียน

พระธรรม โดยไดนําความรูในตัวทานมาถายทอดแกผูเรียน และหลังจากนั้นก็นําความรูท่ีถูกบันทึกไว

มาเผยแผเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบหนังสือจํานวนมาก เชน หนังสือเรื่อง “เกิดแกเจ็บตาย”   

เปนการสนทนาธรรมท่ีโรงแรมแมน้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี 26 ตุลาคม 2530 ตอมาไดตีพิมพเปน

หนังสือในป 253762 เปนตน  

  3. การผนวกความรู เปนการสรางความรูจากการรวบรวม และสังเคราะหความรูชัดแจง

ท่ีมีอยู วิธีการในสวนนี้เปนการผสมผสานเชื่อมโยงความรูใหเชื่อมตอกันไดเปนระบบโดยอาศัย

เครื่องมือตางๆ เชน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ท หรือนําความรูมาบันทึกไวในเครือขายสังคมออนไลน

ตาง ๆ ไดแก บล็อก (blog) เฟซบุก (Facebook) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  

  ตัวอยางในข้ันตอนนี้ เปนการนําความรูท่ีไดจากการสนทนาธรรม บันทึกเปนลายลักษณ

อักษรและนําสูสื่อออนไลนเพ่ือเผยแผ  เริ่มข้ึนเม่ืออาจารยสุจินต บริหารวนเขตต และมูลนิธิศึกษา

และเผยแผพระพุทธศาสนาไดจัดทําเวปไซตชื่อ www.dhammahome.com ซ่ึงภายในเวปไซตมี

พระไตรปฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย มีหัวขอการสนทนาธรรมตาง ๆ  มีหนังสือ และขาวกิจกรรม

อ่ืน ๆ ของมูลนิธิใหบุคคลท่ีสนใจการเรียนธรรมะตามพระไตรปฎกไดศึกษาคนควา เชน ถาตองการ

อานหนังสือธรรมเรื่อง “เกิดแกเจ็บตาย” สามารถดาวนโหลดมาอานไดฟรี จากเวปไซตโดยไมตองไป

ขอรับหนังสือท่ีมูลนิธ ิฯ นอกจากนี้ยังเพ่ิมชองการติดตอดวยเฟซบุกและไลน (Line) อีกดวย 

  4. การผนึกความรู เปนการสรางความรูจากการท่ีคนนําความรูท่ีชัดแจงไปปฏิบัติแลว 

เกิดความรูฝงลึกในตนข้ึนใหม ดวยการนําความรูไปปฏิบัติจนสามารถพัฒนาตนเองได 

  ในตัวอยางของข้ันตอนขอท่ี 1 ถึง 3 แสดงใหเห็นวาอาจารยสุจินต บริหารวนเขตต และ

มูลนิธิศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนา ไดทําการเผยแผธรรมตามแนวพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา 

                                           

 61 มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา (มศพ.).“ประวัติความเปนมาของมูลนิธิ”,<http:// 

www.dhammahome.com.> 12 มิถุนายน 2560. 

 62 มู ล นิ ธิ ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร พ ร ะ พุ ท ธ ศ า สน า  ( ม ศ พ . )  “ เ กิ ด แ ก เ จ็ บ ต า ย ” ,  <http:/ / 

www.dhammahome.com/book/topic/26> 12 มิถุนายน 2560. 
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โดยใชจากสื่อตาง ๆ เปนแนวทางในการเผยแผจะทําใหผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติและสรางความรู

ใหมภายในตนเองตอไปไดในท่ีสุด 

   จากท่ีกลาวมากระบวนการการจัดการความรูสมัยหลังพุทธกาลนี้ สามารถทําไดสะดวก

รวดเร็วเพราะไดอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจการจัดการความรู

สมัยหลังพุทธกาลไดดียิ่ง ผูวิจัยจะขอนําเสนอตัวอยางการจัดการความรูในพุทธศาสนาจากวิจัย      

ซ่ึงนอกจากจะเกิดความชัดเจนแลว ยังเปนแนวทางในการสรางรูปแบบของการจัดการความรู

ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาตอไป 

  112.3.3 ตัวอยางการจัดการความรูในพุทธศาสนา 

  การศึกษาการจัดการความรูในพุทธศาสนาท่ีเชื่อมโยงกับศาสตรการจัดการความรู มีหลาย

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา ผูวิจัยไดเลือกนําตัวอยางการจัดการความรูในพุทธศาสนาจาก

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรูของพุทธทาสภิกขุเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา”  

เรียบเรียงโดยพระกอบชัย เขมานนฺโท เปนวิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ท้ังนี้เพราะงานวิจัยฉบับนี้ใชทฤษฎีการจัดการความรู SECI Model ในการศึกษา

การเผยแผพระพุทธศาสนาของทานพุทธทาสภิกขุ โดยผูวิจัยพบวา เม่ือศึกษากระบวนการการจัดการ

ความรูตามศาสตรสมัยใหม กับการจัดการความรูของพุทธทาสภิกขุเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา

แลว ทําใหสามารถสรางรูปแบบการจัดการความรูของพุทธทาสภิกขุเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาได

มีข้ันตอน 4  ประการ63 ดังนี้ 

  1. การสรางความรูของพุทธทาสภิกขุ 

  ทานพุทธทาสภิกขุ ไดสรางหรือแสวงหาความรูจากการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง จนเปน

ปกติในวิถีชีวิต การทํางานของทานพุทธทาสภิกขุ ดังจะเห็นวาการสรางความรูมาจากประสบการณ 

ทดลองปฏบิัติดวยตนเองเปนหลักเรียกวา “ปญญาปฏิบัติ”,“การเรียนรูผานการปฏิบัติ”และ “ความรู

ปฏิบัติ” ชัดเจนและลึกซ้ึงข้ึนอยางมากมาย การมองความรูปฏิบัติเชื่อมโยงกับการสืบสานปณิธาน

พุทธทาส การสรางความรูทางพระพุทธศาสนาของทานพุทธทาสภิกขุ ไดใชกระบวนการสรางความรูท่ี

มีความรูเขาใจชัดเจนกับตัวเองกอน เปนรูปแบบการสรางความรูท่ีมีประสิทธิผล ใหเกิดการสราง

ความรูตอเนื่องไป 

  2. การประมวลความรูของทานพุทธทาสภิกขุ 

  การประมวลความรูของทานพุทธทาสภิกขุ เม่ือทานพุทธทาสภิกขุไดสรางสวนโมกข     

พลาราม หรืออีกชื่อ วัดธารน้ําไหล อ.ไชยา จ.จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงถือวาเปนท้ังแหลงความรูและ

                                           
63 พระกอบชัย เขมานนฺโท, “รูปแบบการจัดการความรูของพุทธทาสภิกขุเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา”        

ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2560) : หนา 128-139. 
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แหลงเรียนรูทางการศึกษาทางพระพุทธศาสนา โดยการทํางานสงเสริมรวมกันกับคณะธรรมทาน แลว

นําความรูท่ีไดสรางเขาสูแหลงตาง ๆ ดังนี้ 

  1) การสรางศาสนสถานเพ่ือใชประกอบศาสนพิธีกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา หรือ 

ตักบาตรสาธิต, ฟงธรรมเทศนา, การปฏิบัติ สมาธิภาวนา เปนตน เชน ณ ท่ีลานหินโคง, อุโบสถบน

เขาพุทธทอง เปนตน  

  2) การสรางสื่อธรรมตาง ๆท่ีเปนศาสนวัตถุภายใน เชน ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก      

สวนโมกขพลาราม ท่ีไดกอสรางข้ึน ก็เพ่ือประโยชนในดานการศึกษา อบรม และ ปฏิบัติสมาธิภาวนา  

  3) การผลิตผลงานและการเผยแผ ชุดคําสอนของทานพุทธทาสภิกขุ ไดแก ธรรมโฆษณ    

เปนหนังสือชุดธรรมะท่ีเกิดจากการคนควาและปฏิบัติจากพระไตรปฎกทุกแงทุกมุม มี 5 หมวด ดังนี้  

    1. หมวดจากพระโอษฐ ไดแก พุทธประวัติจากพระโอษฐ อริยสัจจจากพระโอษฐ  

ขุมทรัพยจากพระโอษฐ เปนตน 

2. หมวดปกรณพิเศษ ไดแก พุทธจริยา พุทธคุณบรรยาย อิทัปปจจยตา ฯลฯ 

3. หมวดธรรมเทศนา ไดแก มาฆบูชาเทศนา วิสาขบูชาเทศนา ฯลฯ 

4. หมวดชุมนุมธรรมบรรยาย ไดแก ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัยเลม 1 , 2 

ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัยตอหางสุนัข ฯลฯ 

5. หมวดปกิณกะ ไดแก ชุมนุมลออายุ เลม 1 ฟาสาง 50 ปท่ีสวนโมกข ฯลฯ 

  3. การเผยแผพุทธศาสนาของทานพุทธทาสภิกขุ  

 การเผยแผพุทธศาสนาของทานพุทธทาสภิกขุ มีสวนอยางยิ่งในการสรางความสนใจให

บุคคลมาศึกษาพุทธธรรมในฐานะท่ีเปนแนวทางแกปญหาชีวิต และควรนําไปประยุกตในสังคม      

ทุกระดับทุกวงการ แนนย้ําวาโลกตองไมแยกจากธรรม โลกียธรรมตองไปดวยกันกับโลกุตตรธรรม     

การจัดการความรูของทานพุทธทาสภิกขุเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา ดวยรูปแบบการเผยแผ

ความรูท่ีหลากหลาย สรุปได 3 ประการดังนี้ 

 1. การเผยแผความรูดวยการเทศนาและบรรยาย 

 2. เผยแผความรูดวยหนังสือและสื่อศิลปะ 

 3. เผยแผความรูดวยวิทยุกระจายเสียง 

 การเผยแผดวยวิธีการขางตนนี้ทําใหทานพุทธทาสภิกขุ มีชื่อเสียงแผกวางไกลไปท่ัวโลก 

สืบเนื่องจากความศรัทธาของผูท่ีมาศึกษาและปฏิบัติธรรมไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น ไปบอกแนะนํา

แกผูอ่ืน มีชาวตางชาติมากมายเกิดศรัทธา เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมท่ีสวนโมกขพลาราม แต

ละเดือนมีเปนจํานวนมาก ประโยชนท่ีชาวตางชาติได คือการรับรูความหมายแหงพุทธธรรม และเผย

แผตอไปสูผูอ่ืน ซ่ึงเปนความตองการของทานพุทธทาสภิกขุมีการอบรมชาวตางชาติข้ึนเปนประจําทุก

เดือน ท่ีสวนโมกขพลารามท่ีมีความรูในเรื่องของอานาปานสติจนแนะนําผูอ่ืนได และท่ีสําคัญคือ 
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สามารถสื่อสารกับคนตางชาติไดเขาใจ ทําใหการอบรมภาวนามีความกาวหนามาก หรือถาผูท่ีมาเขา

รับการอบรมท่ีเปนชาวตางประเทศคนใดเขาใจในเรื่องของอานาปานสติอยางลึกซ้ึงจะทําใหเปน

ตัวอยางในการอธิบายใหชาวตางชาติท่ีมาเขารับการอบรมดวยกันไดเขาใจเนื้อหาสาระท่ีไดฟงจน

ขยายแนวทางของการปฏิบัติไดมากข้ึนไปอีก 

 4. การใชความรูของทานพุทธทาสภิกขุ 

 ทานพุทธทาสภิกขุทําหนาท่ีในการเผยแผความรูในพระพุทธศาสนาแกพุทธศาสนิกชนอยาง

ตอเนื่อง เพราะการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญของพระภิกษุสามเณร เปนศาสน

ทายาทของพระพุทธเจา อีกท้ังยังเปนการสรางความศรัทธาใหเกิดข้ึน และเปนแนวทางปฏิบัติท่ี

ถูกตองใหกับบุคคล ท่ัวไปใหตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ โดยทานมีวิธีการใชความรูของทาน ดังนี้ 

 1. การใชความรูเพ่ือเผยแผแกคนไทย 

 2. การใชความรูเพ่ือเผยแผแกองคกร 

 3. การใชความรูเพ่ือเผยแผในโครงการพระธรรมทูต 

 4. การใชความรูเพ่ือเผยแผแกชาวตางประเทศ 

 ดังนั้น การใชความรูเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุผานผลงานและสื่อ

ธรรมะตาง ๆ ท่ีมีอยูมากมาย หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเปนท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

และมีอิทธิพลตอสังคมไทยและสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคคลรวมสมัย ใหตื่นตัวและสนใจศึกษา     

คําสอนพุทธศาสนาตั้งแตระดับพ้ืนฐานจนถึงปรมัตถธรรมไดอยางเปนระบบ 

 จากการนําเสนอสามารถสรุปไดวา รูปแบบกระบวนการจัดการความรูของทานพุทธทาส

ภิกขุเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนามี 4 ข้ันตอนหลัก คือ 1. การสรางความรู 2. การประมวลความรู 

3. การเผยแพรความรู และ 4. การใชความรู  และจากการศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรู

ในครั้งนี้ จะชวยใหเขาใจถึงวิธีการสรางองคความรูเรื่องรูปแบบการจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขาไดเปนอยางดี 

 

 

 

2.4 สรุป 

  สรุปไดวาจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยพบแนวคิดการจัดการความรูของ 

SECI Model ท่ีเปนแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชจัดการความรูในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ซ่ึงมี

ข้ันตอนการดําเนินการ  4 ข้ันตอน คือ  

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ การสราง การรวบรวมความรู โดยการเก็บขอมูลจากการอาน

ตีความคัมภีร และการสัมภาษณ อันเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูสื่อสารระหวางกัน 
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ระหวางผูวิจัยกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผลท่ีไดรับจากข้ันตอนนี้คือ "ความรูปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา” 

2. การสกัดความรูออกจากตัวคน เปนการแลกเปลี่ยนความรูท่ีซอนเรนไปเปนความรูท่ีชัด

แจง โดยการนําขอมูลจาก ข้ันตอนท่ี 1 มาจัดทําใหเปนลายลักษณอักษร เพ่ือทําใหการถายทอดและ

สามารถเรียนรูไดงายข้ึน 

3. การผนวกความรู เปนการนําความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา มาเก็บรักษาและเผยแผ

ในเครือขายสังคมออนไลน  

4. การผนึกความรู เปนการศึกษาของผูสนใจความรูปฏิสัมภิทามรรค โดยศึกษาจากสื่อสังคม

ออนไลน แลวเกิดความรู ประสบการณติดอยูในตัวผูศึกษา จากนั้นก็จะนําความรูท่ีไดมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

บทท่ี 3 

ปฏิสัมภิทามรรคมติิไตรสิกขา 
 

  ปฏิสัมภิทามรรคคือคัมภีรชั้นบาลี เปนคัมภีรท่ี 12 แหงพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย      

มีเนื้อหาวาดวยการอธิบายหลักธรรมอยางละเอียดลึกซ้ึงจํานวน 30 กถา เชน เรื่องปญญาสามารถ

อธิบายไดหลายนัย ตั้งแต นัยของการแสดงความหมาย นัยของสาเหตุและผลท่ีไดรับจากการมีปญญา 

และวิธีการนําไปใชไดอยางหลากหลาย สวน 3 4ไตรสิกขานั้นเปนหลักการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตท่ีดีงาม 

อันเปนกระบวนการศึกษาและปฏิบัติของพระพุทธศาสนา ประกอบดวยศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงหลัก

ไตรสิกขานี้สามารถสงเคราะหเนื้อหาการศึกษา การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติของพระพุทธศาสนา

ท้ังหมดได ดังนั้น เม่ือนําความรูในปฏิสัมภิทามรรคมาจัดใหอยูในกรอบของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 

ปญญา ก็จะทําใหเกิดความรูท่ีจะนําไปใชพัฒนาชีวิตใหเจริญกาวหนาได 

 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกบัปฏิสมัภิทามรรค 

   การศึกษาสาระสําคัญคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคในบทนี้ ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงความหมาย ความ

เปนมา ความสําคัญของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค โครงสรา งของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค และ

คุณคาของคัมภีรปฏสิัมภิทามรรค ท้ังหมดดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  343.1.1 ความหมายของปฏิสัมภิทามรรค 

 ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของคําวาปฏิสัมภิทามรรค จากเอกสารตาง ๆ ในพระพุทธศาสนา

แลวพบวา สวนใหญใหคําอธิบายคําวา “ปฏิสัมภิทา” เชน  

 พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา ปฏิสัมภิทาญาณนิเทศ1
  และ

พระอภิธรรมปฎก วิภังค ปฏิสัมภิทาวิภังค2 ท้ัง 2 คัมภีรกลาวถึงความหมาย “ปฏิสัมภิทา 4”   

ไวเหมือนกันดังนี้ 

 “ปฏิสัมภิทา 4 ไดแก ความรูแตกฉานในอรรถ ชื่อวา อัตถปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานใน

ธรรม ชื่อวา ธัมมปฏิสัมภิทา ความรูแตกฉานในอันกลาวธัมมนิรุตตินั้น ชื่อวา นิรุตติปฏิสัมภิทา 

ความรูแตกฉานในญาณท้ังหลาย ชื่อวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา”  

                                           
1 ขุ.ป. 68/201/845. 
2 ขุ.ป. 78/777/515. 
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  จากขอความท่ีแสดงมาจะเห็นวาในพระไตรปฎกมีเพียงคําอธิบาย ปฏิสัมภิทา 4 เทานั้น   

ซ่ึงในลําดับตอไปจะไดนําความหมายจากอรรถกถา สัทธรรมปกาสินี และจากนักวิชาการทางศาสนา

มาแสดงใหละเอียดยิ่งข้ึน 

  1) ความหมายของปฏิสัมภิทามรรคตามคัมภีรของพระพุทธศาสนา 

พระเถระชาวลังกาชื่อวามหานามะ ผูรจนาคัมภีรสัทธรรมปกาสินี ซ่ึงเปนอรรถกถา

ปฏิสัมภิทามรรค ไดกลาวถึงความหมายของ “ปฏิสัมภิทามรรค” ไวดังนี้  

  ปฏิสมัภิทามรรค (ปฏิสมฺภิทาน  มคฺโค) แปลวา ทางแหงปฏิสัมภิทาท้ังหลาย, ทางคืออุบาย

เปนเครื่องบรรลุปฏิสัมภิทาเหลานั้น ฉะนั้นจึงชื่อวา ปฏิสัมภิทามรรค, มีคําอธิบายท่ีทานกลาวไววา 

เปนเหตุแหงการไดเฉพาะซ่ึงปฏิสัมภิทา3  

  2) ความหมายของปฏิสัมภิทามรรคตามทัศนะของนักวิชาการทางศาสนา 

   ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายของคําวาปฏิสัมภิทามรรค มาจากนักวิชาการจากประเทศไทย

และตางประเทศ ดังนี้ 

   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมายปฏิสัมภิทามรรค ไวหมายถึง 

ทางแหงปฏิสัมภิทา, ขอปฏิบัติท่ีทําใหมีความแตกฉาน4 

   ราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา ปฏิสัมภิทา ตามรูปคําแปลวา ความแตกฉานโดย

ความเปนชื่อของปญญา หมายความถึงปญญาแตกฉาน มี 4 อยาง คือ อัตถปฏิสัมภิทา ธัมม

ปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา5 

   พจนานุกรมพุทธศาสนา ไดใหความหมายของปฏิสัมภิทามรรค หมายถึง ทางสูการ

วิเคราะห ซ่ึงเปนคัมภีรท่ี 12 ของพระไตรปฎก หมวดขุททกนิกาย ท่ีมีลีลาการแตงแบบอภิธรรม โดย

นําขอความจากพระวินัยและพระสุตตันตปฎกมาอธิบายความ6 

   พจนานุกรมพุทธศาสนาของสํานักพิมพพริ้นซตัน ไดใหความหมายของปฏิสัมภิทามรรค 

หมายถึง ทางไปสูความแตกฉานทางปญญา  ซ่ึงเปนคัมภีรท่ี 12 ของพระไตรปฎก ผูแตง คือ พระสารี

บุตร ไดอธิบายถึง ธรรมชาติของความรู ปญญาของพระพุทธเจา เปนตน7 

                                           
3 ขุ.ป.อ. 68/10-12. 
4 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท,(กรุงเทพมหานคร : 

ผลิธัมม, 2559), หนา 198. 
5 ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 17, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

พระจันทร, 2523), หนา 10835. 
6 A Dictionary Buddhism, (New York: Oxford University Press,2003), p. 214. 
7 The Princeton dictionary of Buddhism, (Princeton : Princeton University Press, 2014), p. 635. 
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   ศาสตราจารยจอหน โบวเกอร กลาวถึงความหมายของปฏิสัมภิทามรรคไวอยางสั้น ๆ วา 

หมายถึง การวิเคราะหเรื่องเก่ียวกับความรู8 

  สรุปไดวา ปฏิสัมภิทามรรค มาจากคําวา ปฏิสมฺภิทานํ กับ มคฺโค แปลวา ทางแหง

ปฏิสัมภิทา อธิบายคําวา ปฏิสัมภิทา นี้หมายถึง ความรูแตกฉาน มี 4 ประการ คือ 1. อรรถ

ปฏิสัมภิทาญาณ (อตฺถปฏิสฺมภิทา) ความรูแตกฉานในอรรถ 2. ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ (ธมฺม

ปฏิสฺมภิทา) ความรูแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ (นิรุตฺติปฏิสฺมภิทา) ความรูแตกฉานใน

นิรุตติ 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ (ปฏิภาณปฏิสฺมภิทา) ความรูแตกฉานในปฏิภาณ  

  83.1.2 ความเปนมาและความสําคัญของปฏิสัมภิทามรรค 

 พระมหานามะ กลาวยกยองปฏิสัมภิทามรรคไวใน “คนฺถารมฺภกถา” วาเปน“วิสิฏฐปาฐะ” 

แปลวา คัมภีรท่ีประเสริฐ และกลาวถึงความเปนมาวา  

“เปนภาษิตของพระสารีบุตรผูเปนสัทธรรมเสนาบดี คือ ผูประกาศพระสัทธรรม ผูเขาใจแจม

แจงตามความเปนจริงในอรรถแหงพระสูตรท้ังหลายท่ีพระตถาคตไดตรัสไว เปนผูนําในการจุดธรรม

ประทีปใหโชติชวงไดตั้งชื่อ วิสิฏฐปาฐะ นี้ไวอยางวิเศษวา ปฏิสัมภิทามรรค9 

  ทานพระมหานามะ กลาวสรรเสริญตอไปวา  

  “ปฏิสัมภิทามรรคนี้เปนปกรณท่ีมีนัยและอรรถวิจิตรพิสดารยิ่งนัก ผูมีปญญาลึกซ้ึงจึงจะ

เขาถึงนัยและอรรถตาง ๆ ไดทุกเม่ือ ฉะนั้น สาธุชนผูมุงบําเพ็ญประโยชนตนและประโยชนชาวโลกจึง

ควรศึกษาปกรณนี้เปนนิตย”10  

  อนึ่ง ในวงการศึกษาและการปฏิบัติกัมมัฏฐานถือกันวา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเปนคัมภีร

คูมือผูปฏิบัติกัมมัฏฐานเลมแรก และเปนตนแบบของคัมภีรทางดานนี้ในสมัยตอมา เชน คัมภีรวิมุตติ

มรรคของพระอุปติสสเถระ คัมภีรวิสุทธิมรรค ของพระพุทธโฆสเถระ เพราะท้ังคัมภีรวิมุตติมรรค และ

วิสุทธิมรรค ตางใชวิธีดําเนินการแบบเดียวกับปฏิสัมภิทามรรค คือ ยกพระพุทธภาษิต เถรภาษิต หรือ

ธรรมภาษิตท่ีเก่ียวกับไตรสิกขา และหลักปฏิบัติกัมมัฏฐานมาตั้งเปนบทอุทเทสแลวอธิบายขยายความ

ตามความเห็นของตนโดยมีพระพุทธภาษิต เถรภาษิต หรือธรรมภาษิตอ่ืน ๆ  รับรองความถูกตอง ใน

วิมุตติมรรค ทานผูรจนาอธิบายไวอยางกะทัดรัด  แตในวิสุทธิมรรคทานผูรจนาอธิบายไวอยางวิจิตร

พิสดาร ในวิมุตติมรรค ผูรจนาไดยกหลักธรรมจํานวนมากจากปฏิสัมภิทามรรคมาตั้งแลวอธิบายขยาย

ความบาง ยกมาสนับสนุนคําอธิบายของตนบาง แตไมไดอางไวโดยตรง ซ่ึงตางกับทานผูรจนาวิสุทธิ

มรรคท่ีกลาวอางไวทุกตอน 

                                           
8 John Bowker, The Concise Oxford Dictionary of World Religions, (Oxford: Oxford 

University Press, 2005). p. 315. 
9 ขุ.ป.อ. 68/10. 
10 ขุ.ป.อ. 68/11. 
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  ตัวอยาง สีลนิทเทสของวิสุทธิมรรค ไดอธิบายประเภทของศีลและกลาววามาจากคัมภัร

ปฏิสัมภิทามรรค ดังนี้  

  ตัวอยางท่ี 1 “ศีลมี 5 ประการ โดยมีปริยันตปาริสุทธิศีล เปนตน ขอนี้แมพระสารีบุตรก็ได

กลาวไวในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรควา ศีล 5 ประการ คือ 1.ปริยันตปาริสุทธิศีล 2.อปริยันตปาริสุทธิศีล 

3.ปริปุณณปาริสุทธิศีล 4.อปรามัฎฐปาริสุทธิศีล 5.ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีล ดังนี้”  

 ตัวอยางท่ี 2 “ศีลท่ีมีความเห็นดวยอํานาจลาภ ยศ ญาติ อวัยวะและชีวิตท่ีเปนท่ีสุด ชื่อวา สปริยัน

ตศีลท่ีตรงกันขามชื่อวาอปริยันตสุทธิศีล ขอนี้แมพระสารีบุตรเถระก็ไดกลาวไวในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรควา 

  ถาม : ศีลมีท่ีสุดนั้นเปนอยางไร 

  ตอบ : ศีลมีลาภเปนท่ีสุดก็มี ศีลมียศเปนท่ีสุดก็มี ศีลมีญาติเปนท่ีสุดก็มี ศีลมีอวัยวะเปน

ท่ีสุดก็มี ศีลมีชีวิตเปนท่ีสุดก็มี 

  ถาม : ศีลมีลาภเปนท่ีสุดเปนอยางไร 

 ตอบ : บุคคลบางคนในโลกนี้ละเมิดสิกขาบทตามท่ีตนสมาทานไวเพราะลาภเปนเหตุ

เพราะลาภเปนปจจัย  เพราะลาภเปนตัวการณ  ศีลนี้ ชื่อวามีลาภเปนท่ีสุด”   

 จากตัวอยาง จะเห็นไดวาคัมภีรวิสุทธิมรรคมีการแบงเนื้อหาเปนหมวดธรรมแลวตั้งเปน

คําถาม คําตอบตามคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แตนักปราชญทางพุทธศาสนาถือกันวาคัมภีรวิสุทธิมรรค 

เปนคัมภีรชั้นปกรณพิเศษ สวนปฏิสัมภิทามรรคเปนคัมภีรชั้นบาลี คือ เปนคัมภีร ท่ี 12 แหง        

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย11   

 สรุปไดวา พระเถระชาวลังกาชื่อวามหานามะ ผูรจนาคัมภีรสัทธัมมัปปกาสินี ซ่ึงเปนอรรถ

กถาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ไดยกยองวาเปน “วิสิฏฐปาฐะ” เพราะพระสารีบุตร ผูเปนสัทธรรม

เสนาบดีเปนผูแตง หากผูใดไดศึกษาและปฏิบัติยอมมีปญญาแตกฉาน ดังท่ีไดกลาวมาแลว 

  93.1.3 โครงสรางของปฏิสัมภิทามรรค 

  โครงสรางของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคประกอบดวยสวน 2 สวน คือ สวนเนื้อหาและสวน

วิธีดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

                                           

  11 พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อางแลว, หนา บทนํา (10-11). 

เนื้อหา 

 ยุคนัทธวรรค 10 กถา 

รวม 30  กถา 

วิธีดําเนินการ 

มาติกา/อุทเทส นิทเทส 

ปุจฉา วิสัชนา 

มหาวรรค 10 กถา 
 

ปญญาวรรค 10 กถา 
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34ภาพท่ี 2.2 โครงสรางของปฏิสัมภิทามรรค 

ท่ีมา. จาก พระสุตตันตปฎกภาษาไทย ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เลมท่ี 31,  

โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 

หนา บทนํา หนา 11. 

 

 1. เนื้อหา 

   เนื้อหาธรรมะมี 30 เรื่อง แบงเปนวรรคได 3 วรรค ๆ ละ 10 เรื่อง โดยผูวิจัยไดสรุปเนื้อหา

มาได ดังนี้  

  วรรคท่ี 1 ช่ือ มหาวรรค แปลวา หมวดใหญ มี 10 เรื่อง ไดแก 

 1. ญาณกถา (วาดวย ญาณ 73) เรื่องนี้มีบทตั้งแสดงถึงญาณ (ความรู) ซ่ึงเปนภาษิตของ

พระสารีบุตร มิใชพระพุทธภาษิต อันไดแก ญาณ 73 ประการ ญาณท้ังหลายเหลานี้ 67 ประการแรก

เปนของท่ัวไปแกพระสาวก สวนอีก 6 สุดทายเปนของพระพุทธเจา  
  2. ทิฏฐิกถา (วาดวยทิฏฐิ) ในขอนี้มีบทตั้งเปนของพระสารีบุตรเอง โดยแสดงไว ดังนี้  

    1) ท่ีตั้งแหงทิฏฐิ 8 ประการ มีขันธ, อวิชชา, ผัสสะ เปนตน 

    2) เครื่องรึงรัดคือทิฏฐิ 18 ประการ เชน ทิฏฐิรกชัฏ เปนตน  

    3) ประเภทของทิฏฐิ  16 ประการ เชน อัสสาททิฏฐิ (ความเห็นดวยความพอใจ) เปนตน  

    4) ความยึดถือทิฏฐิตาง ๆ  

    5) โสดาปตติมรรค เปนการถอนซ่ึงท่ีตั้งแหงทิฐิ  

    6) ควาหมายของทิฏฐิ ทิฏฐิ หมายถึง การลูบคลําดวยความยึดถือวา ขันธ 5 อายตนะ

ภายในภายนอก เปนตน วาเปนของเรา, เราเปนนั่น, นั่นเปนตัวตนของเรา จัดเปนทิฐิ กลาวไดวา
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เนื้อหาของทิฏฐิกถานี้ เนนเรื่องความรูในเรื่องทิฏฐิตาง ๆ และเปนพระโสดาบันจะละทิฏฐิไดทุก

ประการ 

3. อานาปานกถา (วาดวยอานาปานสติสมาธิ) ในขอนี้มีบทตั้งเปนของพระสารีบุตรเองซ่ึง

ทานแสดงญาณความรู 220 ประการ อันเกิดจากสมาธิวา จะเกิดแกผูเจริญสมาธิ คือ สติกําหนดลม

หายใจเขาออก และการเจริญวิปสสนา กลาวไดวาเนื้อหาของกถานี้มุงเนนการเจริญสมาธิ และปญญา 

 4. อินทริยกถา (วาดวยอินทรีย 5) เรื่องนี้มีบทตั้งท่ีเปนของพระพุทธภาษิต แสดงถึงธรรม

อันเปนใหญในหนาท่ีของตน 5 ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ตอนสุดทายวาดวย

การประชุมอินทรียแทงตลอดในธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ทําใหเปนผูชํานาญอินทรีย 3 คือ 

1. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 2. อัญญินทรีย 3. อัญญาตาวินทรีย 

 5. วิโมกขกถา (วาดวยวิโมกข 3) เรื่องนี้มีบทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดงถึงวิโมกข 3 

ประการ คือ วิโมกขท่ีวางเปลา (สุญญตวิโมกข), วิโมกขท่ีไมมีนิมิต (อนิมิตตวิโมกข), วิโมกขท่ีไมมีท่ีตั้ง 

(อัปปณิหิตวิโมกข ) และการเจริญวิโมกขจนบรรลุเปนพระอริยบุคคล 

 6. คติกถา (วาดวยคติสมบัติ) บทตั้งเปนของพระสารีบุตร แสดงวาการท่ีจะถึงพรอมดวยคติ

สมบัติ คือ เกิดในท่ีดีตั้งแตมนุษยข้ึนไปถึงพรหมชั้นตาง ๆ วามีเหตุก่ีอยางนําเกิด 

 7. กรรมกถา (วาดวยกรรม) บทตั้งเปนของพระสารีบุตร แจกกรรมและผลของกรรมออกไป

มากมาย เชน กรรมไดมีไดเปนแลว ผลของกรรมไดมีไดเปนแลว, กรรมไดมีไดเปนแลว แตผลของ

กรรมยังมิไดมีไดเปน, กรรมไดมีไดเปนแลว แตผลของกรรมกําลังมีกําลังเปน เปนตน 

  8. วิปลลาสกถา (วาดวยวิปลลาส 4) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดงวิปลลาส 4 ประการ 

คือความวิปลลาสคลาดเคลื่อนแหงสัญญา แหงจิต แหงความเห็น  1. ในสิ่งไมเท่ียง วาเท่ียง  2. ในสิ่ง

เปนทุกข วาเปนสุข 3. ในสิ่งมิใชตน วาเปนตน 4. ในสิ่งท่ีไมงาม วางาม และพระพุทธภาษิต แสดง

ความไมวิปลลาส คือท่ีตรงกันขาม และแสดงวาผูบรรลุเปนพระอริยบุคคล 1.พระโสดาบันละวิปลลาส

ได 8 ประการ 2.พระอนาคามี ละวิปลลาสไดอีก 2 ประการ 3.พระอรหันตละวิปลลาสไดหมด  

 9. มรรคกถา (วาดวยมรรค)  บทตั้งเปนของพระสารีบุตร แสดงเนื้อความของคําวา มรรค 

และแจกรายละเอียดวา ในขณะแหงโสดาบัตติมรรค จนถึงอรหัตตมรรค สัมมาทิฏฐิ ทําหนาท่ีอยางไร 

เปนมรรคเปนเหตุอยางไร  

 10. มัณฑเปยยกถา (วาดวยความผองใส 3 อยาง) นําพระพุทธภาษิตมาเปนบทตั้ง แสดง

ของใสท่ีควรดื่ม 3 ประการ คือ 1) เทศนา (การแสดงธรรม)  2) ผูรับทาน (คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา และใคร ๆ ก็ตามท่ีเปนผูรูแจง) 3) พรหมจรรย (อธิบายความหมายมรรค 8)    

 วรรคท่ี 2 ช่ือ ยุคนัทธวรรค แปลวา หมวดท่ีข้ึนตนดวยธรรมท่ีเทียมคู คือธรรมท่ีแฝดกัน 

ไดแก สมถะและวิปสสนา มี 10 เรื่อง ไดแก 
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    11. ยุคนัทธกถา (วาดวยมรรค 4 หรือ การเจริญธรรมท่ีเปนคูกัน) บทตั้งเปนภาษิตของพระ

อานนท แสดงวาภิกษุ ภิกษุณีจะพยากรณอรหัตตผล มี 4 ทาง คือ 1) เจริญวิปสสนา มีสมถะเปน

เบื้องตน 2) เจริญสมถะ มีวิปสสนาเปนเบื้องตน 3) เจริญท้ังสมถะและวิปสสนาคูกัน 4) มีจิตแยกจาก

ความฟุงซานในธรรม    

 12. สัจจกถา (วาดวยสัจจะ 4) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิตแสดงความจริงคืออริยสัจ 4 

พรอมดวยคําอธิบายโดยละเอียด  

         13. โพชฌังคกถา (วาดวยโพชฌงค 7) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดงโพชฌงค 7 ประการ          

คือสติ (ความระลึกได), ธัมมวิจยะ (การเลือกเฟนธรรมะ), วิริยะ (ความเพียร), ปติ (ความอ่ิมใจ),

ปสสัทธิ ( ความสงบใจ ), สมาธิ (ความตั้งใจม่ัน), อุเบกขา (ความวางเฉย)  ในภาคอธิบาย ไดแสดง

วิเคราะหศัพทอยางพิสดาร 

        14. เมตตากถา (วาดวยอานิสงสและอาการแผเมตตา) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดง

อานิสงสของเมตตา 11 ประการ  ในภาคอธิบายไดแสดงถึงเมตตาเจโตวิมุติ ท่ีแผไปโดยไมเจาะจงและ

โดยเจาะจงหลายวิธ ี 

  15. วิราคกถา (วาดวยวิราคธรรม) บทตั้งเปนของพระสารีบุตรแสดงวาวิราคะเปนมรรค วิมุติ (ความ

หลุดพน) เปนผล 

  16. ปฏิสัมภิทากถา (วาดวยปฏสิมัภิทา 4) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดงธัมมจักกัปปวตัตนสตูรแสดง

ปฏิสัมภิทา 4 อยางโดยละเอียด  

        17. ธรรมจักกกถา (วาดวยธรรมจักร) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิตบางตอนในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

เฉพาะท่ีวาดวยฌานเห็นอริยสัจ 4 ประการ แลววิเคราะหศัพทโดยละเอียด 

        18 .  โลกุตตรกถา  (ว าด วยโลกุตตระ)  บทตั้ ง เปนภาษิตของพระสารีบุตรแสดง  

โลกุตตรธรรม คือ สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย พละ (ธรรมอันเปนกําลัง) โพชฌงค 

มรรค มีองค 8 อริยมรรค 4 สามัญญผล 4 นิพพาน             

        19. พลกถา (วาดวยธรรม) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิตเรื่องพละ คือ ธรรมอันเปนกําลัง 5 

ไดแก ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, ปญญา แลวไดแสดงพละตามนัยตาง ๆ  

20. สุญญกถา (วาสุญญตา) บทตั้งเปนเรื่องแสดงวาพระอานนทไปเฝาพระพุทธเจา กราบ

ทูลถามวา ท่ีวาโลกสูญ ๆ นั้นดวยเหตุเพียงเทาไร ตรัสตอบวา เพราะเหตุท่ีสูญจากตนและจากสิ่งท่ี

เนื่องดวยตน จึงชื่อวาโลกสูญ สวนในภาคอธิบายไดกลาวถึงประเภทของความสูญ และในประเภท

สุดทายไดอรหัตตมรรคจึงสูญจากกิเลสท้ังปวง 

 วรรคท่ี 3 ช่ือ ปญญาวรรค แปลวา หมวดท่ีข้ึนตนดวยปญญา มี 10 เรื่อง ไดแก 

  21. มหาปญญากถา (วาดวยชนิดชองปญญา) บทตั้งเปนของพระสารีบุตร แสดงวาเจริญ

อนิจจานุปสสนา ทําใหชวนปญญาใหบริบูรณ,เจริญทุกขานุปสสนา ทําใหนิพเพธิกปญญา             
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ใหบริบูรณ, เจริญอนัตตานุปสสนา ทําใหมหาปญญาบริบูรณ เปนตน แลวแสดงประเภทของปญญา

แบบตาง ๆ  

        22. อิทธิกถา (วาดวยเรื่องฤทธิ์) บทตั้งเปนของพระสารีบุตร แสดงความหมายของ คําวา 

ฤทธิ์ (คือความสําเร็จ) แสดงฤทธิ์ 10 ประเภท 

        23. อภิสมยกถา (วาดวยความตรัสรู) บทตั้งเปนของพระสารีบุตร แสดงวาการตรัสรู มีได

ดวยจิตและดวยญาณ เปนตน  

        24. วิเวกกถา (วาดวยศีลและวิเวก) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต ท่ีวาการงานใด ๆ ก็ตามท่ี

พึงทําดวยกําลัง การงานนั้น ๆ ท้ังหมดตองอาศัยแผนดิน ตั้งอยูบนแผนดินฉันใด ภิกษุจะเจริญ ทําให

มากซ่ึงอริยมรรค มีองค 8 ก็ตองอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลฉันนั้น จากนั้นตรัสจําแนกรายละเอียดออกไปถึง

การเจริญมรรคมีองค 8 มีความเห็นชอบ เปนตน อันอาศัย 1. ความสงัด 2. อาศัยวิราคะ 3. อาศัย

นิโรธ 4. อาศัยการสละ แลวแจกความสงัด, วิราคะ, นิโรธ, การสละ ออกไปอีกอยางละ 5 ขอ คือ     

1) วิกขัมภนะ (การขมดวยฌาน) 2) ตทังคะ (องคนั้นคือ สมาธิ ท่ีมีสวนในการชําแรกหรือทําลาย

ทิฏฐิ), 3) สมุจเฉท (การตัดขาดดวยมรรคอันเปนโลกุตระ) 4) ปฏิปสสัทธิ (การสงบระงับดวยผล)     

5) นิสสรณะ (การแลนออก คือ นิโรธ) 

  25. จริยากถา (วาดวยจริยา 8) บทตั้งเปนของพระสารีบุตร แสดงจริยา 8 ประการ คือ     

1) อิริยาบถจริยา ความประพฤติตามอิริยาบถ คือ ยืน, เดิน, นั่ง, นอน 2) อายตนจริยา ความประพฤติ

ตามอายตนะภายในภายนอก 3) สติจริยา ความประพฤติในการตั้งสติ 3 อยาง 4) สมาธิจริยา ความ

ประพฤติในฌาน 4 5) ญาณจริยา ความประพฤติในอริยสัจ 4 6) มรรคจริยา ความประพฤติในมรรค 

4 7) ปตติจริยา ความประพฤติในผล 4 8) โลกัตถจริยา ความประพฤติเพ่ือประโยชนแกโลก บางสวน

เปนของพระสัมมาสัมพุทธเจา บางสวนเปนของพระปจเจกพุทธเจา บางสวนเปนของพระสาวก 

        26. ปาฏิหาริยกถา (วาดวยปาฏิหาริย 3 ) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดงปาฏิหาริย 3 คือ 

อิทธิปาฏิหาริย แสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย, อาเทสนาปาฏิหาริย ดักใจ ทายไดเปนอัศจรรย, อนุสาสนี

ปาฏิหาริย สั่งสอนเปนอัศจรรย พรอมท้ังพระพุทธภาษิตอธิบายปาฏิหาริย 3 โดยละเอียด ในภาค

อธิบาย วิเคราะหศัพทปาฏิหาริยวา นําไปเสีย คือนํากิเลสตาง ๆ ไปเสีย  

        27. สมสีสกถา (วาดวยธรรมสงบ) บทตั้งเปนพระสารีบุตร ใหคําอธิบายเพียงสั้น ๆ วา 

ปญญาท่ีเห็นความไมปรากฏแหงกิเลสในการตัดขาดและในการดับแหงธรรมท้ังปวง ชื่อวาญาณ คือ

ความรูในเนื้อความแหงสมสีสะ ดังนี้ 1) ภาคอธิบายแสดงธรรมฝายดีตั้งแตเนกขัมมะ จนถึงอรหัตตมรรค 

วาเปนความสงบ  2) ภาคแสดงธรรมท่ีเปนประธานรวม 13 ประการ คือ 1. ตัณหา มีความกังวลเปน

ประธาน 2.มานะ มีความผูกพันเปนประธาน 3. ทิฐิมีความลูบคลํา เปนประธาน เปนตน  

  28.สติปฏฐานกถา (วาดวยสติปฏฐาน 4 ) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดงสติปฏฐาน 4 

ประการ โดยแสดงดวยวิปสสนาลวน ๆ ดวยอาการ 7 และผลท่ีไดรับ 7 ประการ 
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 29. วิปสสนากถา (วาดวยวิปสสนา) บทตั้งเปนพระพุทธภาษิต แสดงวาเปนไปไมไดท่ีภิกษุ

พิจารณาเห็นสังขารวาเท่ียง, เปนสุข, เปนอัตตา จะทําใหแจงโสดาปตติผล จนถึงอรหัตตผล สวน

ในทางดีคือท่ีตรงกันขาม  

  30. มาติกากถา (วาดวยเนกขัมมะ) บทตั้งเปนภาษิตของพระสารีบุตร แสดงเรื่องวิโมกข, 

วิชชา,วิมุติ, อธิศีล, อธิจิต, อธิปญญา, ปสสัทธิ (เครื่องระงับ), ญาณ,ทัสสนะ, สุทธิ, เนกขัมมะ, 

นิสสรณะ,ปวิเวก(ความสงัด), เปนตน แลวอธิบายทีละศัพทโดยละเอียด 

 2. วิธีดําเนินการ 

  คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค มีวิธีดําเนินการแจกแจงเนื้อหาดังกลาวขางตนท้ัง 30 กถาอยางเปน

ระบบ กลาวคือ ในแตละกถาแบงเนื้อหาเปน 2 สวน คือ สวนมาติกา หรือ อุทเทส และสวนนิทเทส 

  1. มาติกา หรือ อุทเทส  หมายถึงบทตั้งคือบทธรรมหรือหัวขอธรรมท่ีตั้งข้ึนเพ่ืออธิบาย 

เชนในญาณกถาแหงมหาวรรค มีบทมาติกาจํานวน 73 บท  มาติกาหรืออุทเทสนี้มีท่ีมา 3 แหลง คือ 

1) มาจากพระพุทธภาษิต หรือพระพุทธวจนะโดยตรง 2) มาจากภาษิตของทานพระอานนท หมายถึง 

พระพุทธวจนะท่ีทานพระอานนทรับฟงมาจากพระผูมีพระภาคแลวนํามาบอกกลาวแกเพ่ือนสหธรรมิก

ท้ังหลายในโอกาสตาง ๆ 3) เปนภาษิตของทานพระสารีบุตรเอง หมายถึง พระพุทธวจนะท่ีทานพระ

สารีบุตรไดสดับรับมาจากพระผูมีพระภาคในโอกาสตาง ๆ นํามาประยุกตใชในท่ีนี้ตามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีไมอาจยกพระพุทธวจนะโดยตรงหรือพระพุทธวจนะท่ีผานทางทานพระอานนทมาตั้งเปน

มาติกาได 

   2. นิทเทส หมายถึง บทขยายหรือคําอธิบายอุทเทสดวยนัยและอรรถตาง ๆ อยางวิจิตร

พิสดาร โดยยกบทอุทเทสดังกลาวในขอ 1  มาตั้งเปนคําถามแลววิสัชนาจนไดความแจมแจงโดย

เริ่มตนจากการนิยามคําแลวขยายความบทนิยามดวยการยกหมวดธรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมารับรอง

ทํานองเดียวกับท่ีทานใชในมหานิทเทสและจูฬนิทเทส ในท่ีนี้ขอยกอุทเทสและนิทเทสของญาณกถา

มหาวรรคมาเพ่ือพิจารณาเพียง 1 ตัวอยาง คือ 

   1. มาติกาหรือ อุทเทส ของญาณกถา มหาวรรค  (มาติกา ญาณกถา มี 73 ขอ) 

 (ขอ 1 จาก 73 ขอ)  ปญญาในการทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาชื่อวา สุตมยญาณ  

 (ญาณทรงจําธรรมท่ีไดสดับมา)    

  2. นิทเทส ของญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส (นิทเทสท่ี 1) 

   คําถาม  

(ขอ 1 จาก 16 ขอ) ปญญาในการทรงจําธรรมท่ีไดสดับมา ชื่อวา สุตมยญาณ เปนอยางไร 

           (การทรงจําธรรมท่ีไดสดับมา ชื่อวา สุตมยญาณ มี 16 ขอ) 

   คําตอบ 
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การทรงจําธรรมท่ีไดสดับมาวา “ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง” ปญญารูชัดธรรมท่ีไดสดับมา

นั้นชื่อวา สุตมยญาณ (ธรรมเหลานี้ท่ีควรรูยิ่ง มี 10 ขอ) 

   คําถาม 

 (ขอ 1 จาก ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง 10 ขอ) การทรงจําธรรมท่ีไดสดับมา“ธรรมเหลานี้ควรรูยิ่ง”

ปญญารูชัดธรรมท่ีไดสดับมานั้นชือ่วา สุตมยญาณ เปนอยางไร 

   คําตอบ 

    ธรรม 1 อยางท่ีควรรูยิ่ง คือ สัตวท้ังปวงดํารงอยูไดเพราะอาหาร 

   ธรรม 2 อยางท่ีควรรูยิ่ง คือ ธาตุ 2 

ฯลฯ 

  สรุปไดวา โครงสรางของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคประกอบดวยสวน 2 สวน คือ  

  1. สวนเนื้อหา มี 3 วรรค คือ วรรคท่ี 1 ชื่อ มหาวรรค แปลวา หมวดใหญ มี 10 เรื่อง 

วรรคท่ี 2 ชื่อ ยุคนัทธวรรค แปลวา หมวดท่ีข้ึนตนดวยธรรมท่ีเทียมคู คือธรรมท่ีแฝดกัน มี 10 เรื่อง 

วรรคท่ี 3 ชื่อ ปญญาวรรค แปลวา หมวดท่ีข้ึนตนดวยปญญา มี 10 เรื่อง จากการศึกษาคัมภีร

ปฏิสัมภิทามรรคท้ัง 30 กถาแลวพบวา มีเนื้อหาท่ีแสดงถึงศีล สมาธิ ปญญา โดยบางกถากลาวถึงเหตุ

ของการไดศีล สมาธิ ปญญาอยางครบถวนเปนลําดับข้ันตอน ไดแก ญาณกถา บางกถากลาวถึงผลการ

ปฏิบัติไตรสิกขา ไดแก ทิฏฐิกถา บางกถาใหความหมายของศีล สมาธิ ปญญาดวยนัยของมรรค 8 เชน  

วิราคกถา , จริยกถา บางกถาแสดงโดยนัยของธรรมนั้นๆ ไดแก วิเวกกถา ท่ีแสดงมรรค 8 นัยแหง

วิเวก 5 เปนตน และบางกถาแสดงสมาธิ และปญญาควบคูกันไป ไดแก อานาปานกถา พลกถา ท้ังนี้

จะเห็นไดวาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคมีเนื้อหาท่ีลึกซ้ึงมากสามารถแสดงศีล สมาธิ ปญญาไดหลายนัย 

ตั้งแตนัยของเหตุและผล นัยของการแสดงความหมาย การตั้งหัวขอ การใชภาษา และวิธีการนําไป

ปฏิบัติไดอยางหลากหลาย 

  2. วิธีดําเนินการ คือ ในแตละกถาแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปน 1.มาติกา 

หรือ อุทเทส หมายถึงบทตั้ง คือ บทธรรมหรือหัวขอธรรมท่ีตั้งข้ึนเพ่ืออธิบาย 2. นิทเทส หมายถึง บท

ขยาย หรือ คําอธิบายอุทเทสดวยนัยและอรรถตาง ๆ อยางวิจิตรพิสดาร 

  103.1.4 คณุคาของปฏิสัมภิทามรรค 

 พระมหานามเถระ กลาวถึงคุณคาของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ดังนี้ 

  ปฏิสัมภิทามรรคปกรณสมบูรณดวยอรรถะ,พยัญชนะ,ลึกซ้ึง, มีอรรถลึกซ้ึง,ประกาศโลกุตระ,

ประกอบดวยสุญญตา, มีคุณ 8 ประการ ดังนี้  

  1. ใหสําเร็จผลวิเศษในการปฏิบัติ  

  2. หามอกุศลอันเปนปฏิปกษ  

  3. เปนรัตนากรบอเกิดแหงญาณอันประเสริฐของพระโยคาวจร  
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  4. เปนเหตุอันวิเศษในการเยื้องกรายธรรมกถาของพระธรรมกถึกท้ังหลาย  

  5. เปนเครื่องนําออกจากทุกขของผูกลัวภัยในสังสารวัฏ  

  6. มีประโยชนในการยังความชุมชื่น ใหเกิดเพราะเห็นอุบายในการออกจากทุกขนั้น  

  7. มีประโยชนในการทําลายอกุศลธรรมอันเปนปฏิปกษตอนิสสรณธรรมนั้น  

  8. มีประโยชนใหเกิดความยินดีในหทัยแกกัลยาณชน โดยการเปดเผยอรรถแหงบทพระสูตร

มีเนื้อความอันลึกซ้ึงมิใชนอย12 

 ดวยคุณคาเหลานี้หากผูใดไดศึกษาและปฏิบัติในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค จะทําใหเกิด

ประโยชนตอตนเองในดานการปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนากาย (มีศีล) พัฒนาจิต (มีสมาธิ) และพัฒนา

ปญญาในธรรมท่ีนําพาใหไดถึงมรรคผล นิพพานในท่ีสุด และเปนประโยชนตอการเลาเรียน การสอน 

และการสืบทอดพระพุทธศาสนาไดอีกดวย 

 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกบัไตรสกิขา 

  แนวคิดเก่ียวกับไตรสิกขาท่ีจะเสนอตอไปนี้ ไดนําเนื้อหามาจากพระไตรปฎก อรรถกถา 

ฎีกา โดยศึกษาในดานความหมาย องคประกอบ และความความสําคัญของไตรสิกขา สาระสําคัญท่ีได      

จะนํามาใชสังเคราะหความรูในปฏิสัมภิทามรรค เพ่ือใหไดเปนปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาตอไป  

  33.2.1 ความหมายของไตรสิกขา 

 คําวา“ไตรสิกขา”เปนคํามาจากภาษาสันสกฤตวา “ไตฺร” ตรงกับภาษาบาลีวา ติ,เต และ 

ตย  แปลวา สาม  สวนคําวา “สิกขา” มาจากภาษาบาลีวา “สิกฺขา”แปลวา การศึกษาหรือขอปฏิบัติ    

เม่ือรวม 2 คํา เปนคําวา ไตรสิกขา (ติสิกฺขา,เตสิกขา,สิกฺขาตฺยํ) แปลวา การศึกษาหรือขอปฏิบัติ 3 

อยาง 13 การศึกษาหรือขอปฏิบัติ 3 ประการนี้ ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดจากเอกสารตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 1) ความหมายของสิกขาตามพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรอ่ืนๆ 

 พระวินัยปฎก มหาวิภังค ปฐมปาราชิกกัณฑ มีความหมายคําวา สิกขา ขอความวา   

“บทวา สิกขา ไดแก สิกขา 3 ประการ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา 

บรรดาสิกขา 3 ประการเหลานั้น อธิสีลสิกขานี้ ชื่อวา สิกขา ท่ีทรงประสงคในอรรถนี”้14 

 พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส ตุวฏกสุตตนิทเทส มีความหมายคําวา สิกขา ดังนี้   

                                           
12 ขุ.ป.อ. 68/24 – 25. 
13 พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที), การศึกษาวิเคราะหคัมภีรปรมัตถมัญชุสา วิสุทธิมรรคมหาฎีกา,

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หนา 216. 
14 วิ.มหา. 1/27/40. 
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ภิกษุพึงศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง คือ เม่ือนึกถึงสิกขาท้ัง 3 นี้ เม่ือ

นึกถึงชื่อวาพึงศึกษา เม่ือทราบชื่อวาพึงศึกษา เม่ือเห็นชื่อวาพึงศึกษา เม่ือพิจารณาชื่อวา

พึงศึกษา เม่ืออธิฐานจิตชื่อวาพึงศึกษา เม่ือนอมใจเชื่อดวยศรัทธา ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือ

ประคองความเพียรชื่อวาพึงศึกษา เม่ือตั้งสติชื่อวาพึงศึกษา เม่ือตั้งใจชื่อวาพึงศึกษา เม่ือรู

ชัดดวยปญญาชื่อวาพึงศึกษา เม่ือรูชัดดวยธรรมท่ีควรรู ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือกําหนดรูธรรมท่ี

ควรกําหนดรูชื่อวาพึงศึกษา เม่ือละธรรมท่ีควรละ ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญ     

ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือทําใหแจงธรรมท่ีควรทําใหแจงชื่อวาพึงศึกษา คือ ประพฤติเอ้ือเฟอ 

ประพฤติเอ้ือเฟอโดยชอบ สมาทานประพฤติ เพ่ือกําจัด กําจัดเฉพาะ ละสงบ สละคืนระงับ

ซ่ึงตัณหาเหลานั้น15 

 พระอภิธรรมปฎก วิภังค สิกขาปทวิภังค มีความหมายคําวา สิกขา ไวดังนี้   

ภิกษุเจริญมรรคปฏิปทาเพ่ือเขาถึงรูปภพ ฯลฯ เจริญมรรคปฏิปทา เพ่ือเขาถึงอรูปภพ 

ฯลฯ เจริญโลกุตตรฌาน  อันเปนเครื่องนําออกไปจากโลก ใหเขาสูนิพพาน  เพ่ือประหาณทิฏฐิ  

เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ สงัดจากกาม สงัดจาก อกุศลธรรมท้ังหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ประกอบ   

ดวยวิตก วิจาร มีปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา อยูในสมัยใด 

ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้นธรรมเหลานั้น ชื่อวา สิกขา16 

 อรรถกถา สมันตปาสาทิกา กลาววา สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา แปลวา ธรรมชาติใด อันบุคคลพึง

ศึกษา เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นชื่อวา สิกขา17 

  อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี กลาววา ชื่อวา สิกฺขา ดวยอรรถวาควรศึกษา อีกอยางหนึ่ง 

กุศลท้ังหมด ชื่อวา สิกฺขา เพราะควรปฏิบัติใหยิ่งดวยการตั้งอยูในศีล18  

 อรรถกถา สัมโมหวิโนทนี กลาววา สิกขา คือ  ศีล สมาธิ ปญญา อนึ่ง กุสลธรรมแมท้ังหมด

อันมาแลวในเบื้องบน ชื่อวา  สิกขา เพราะเปนธรรมอันกุลบุตรพึงศึกษา19 

 วิมุตติมรรค กลาวถึงความหมายของสิกขา โดยแสดงเปนคําถามและคําตอบ ดังนี้ 

 ถาม สิกขา หมายความวาอะไร ?  

 ตอบ การศึกษาเรื่องท่ีควรศึกษา การศึกษาอันยอดเยี่ยม และการศึกษาเพ่ือความเปนพระ

อเสขะ (ผูไมตองศึกษา) การไดรับการศึกษาท้ังสามประการนี้ เรียกวา การยอมรับวิมุตติมรรค20 

                                           
15 ขุ.ม. 66/708/290. 
16 อภิ.วิ. 78/773/500. 
17 วิ.มหา.อ. 1/775. 
18 ขุ.ป.อ. 68/550. 
19 อภิ.วิ.อ. 78/504. 
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 วิสุทธิมรรค กลาวถึงคําวา สิกขา 3 โดยแสดงเปนคําถามและคําตอบ ดังนี้ 

    พระพุทธองคไดทรงประกาศ สิกขา  3 ถามวา ทรงประกาศอยางไร ?    

  ตอบวา ปญหาสิกขา 3 นี้ อธิสีลสิกขา ยอมเปนอันทรงประกาศ ดวยศีล อธิจิตตสิกขา ทรง

ประกาศ  ดวยสมาธิ อธิปญญาสิกขา ทรงประกาศดวยปญญา21   

  ปรมัตถมัญชุสา วิสุทธิมรรคมหาฎีกา อธิบายคําวา สิกขา ไวดังนี้ 

 สิกขา ความวา ชื่อวา สิกขา ดวยอรรถวา ควรศึกษา  พึงเห็นวา ก็การศึกษาในท่ีนี้ ไดแก 

การเสพคุนซ่ึงธรรมมีศีลเปนตน ดวยอํานาจความสังวรเปนตน เรียกวา ศึกษาธรรมมีศีลเปนตน22 

  สังเขปตถโชตนี วิสุทธิมรรคจฬูฎีกา อธิบายคําวา สิกขา ไวดังนี้ 

  สิกขา ดวยอรรถวา จะตองศึกษา ก็ในท่ีนี้ การศึกษาพึงเห็นวาการเสพคุนดวยอํานาจการ

สํารวม เปนตน23 

 จากความหมายของคําวาสิกขาในพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก 

รวมท้ังอรรถกถาท้ัง 3 ปฎก และคัมภีรตาง ๆ สรุปไดวา สิกขา หมายถึง การศึกษาท่ีตองประพฤติ

ปฏิบัติในการสํารวม การตั้งจิตม่ัน การเจริญปญญาอยูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปาหมายในการหลุดพน

จากกิเลส 

 

 

2) ความหมายของไตรสิกขาตามพระไตรปฎกและอรรถกถา  

 พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปฐมสิกขาสูตร แสดงความหมายไตรสิกขา ไวดังนี้  

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สิกขา 3 นี้ สิกขา 3 คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญา

สิกขา อธิสีลสิกขานี้อยางไร  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูใน

สิกขาบทท้ังหลาย นี้เรียกวาอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

สงัดจาก กาม...จากอกุศลกรรมท้ังหลายเขาปฐมฌาน ฯลฯ เขาจตุตถฌาน... นี้ เรียกอธิจิตต  

                                                                                                                         
20 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, วิมุตติมรรค, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2554),หนา 5. 
21 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคภาค 1 ตอน 1,พิมพครั้งท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2554),หนา 9. 
22 พระธรรมปาลเถระ, ปรมัตถมัญชุสา วิสุทธิมรรคมหาฎีกา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 

2541), หนา 75. 

  23 พระนันทปญญาจารย, สังเขปตถโชตนี วิสุทธิมรรคจูฬฎีกา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 

2541), หนา 27. 
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สิกขา อธิปญญาสิกขาเปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู ตามจริงวา นี่ทุกข ฯลฯ                      

นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกวา  อธิปญญาสิกขา ภิกษุท้ังหลายนี้แลสิกขา 324 

 พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส คุหัฏฐกสุตตนิทเทส แสดงความหมายไตรสิกขา ดังนี้   

อธิศีลสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล  สํารวม แลวดวยการสํารวมใน

ปาติโมกข  ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร  เห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย  สมาทานศึกษา

อยูในสิกขาบทท้ังหลาย ศีลขันธนอย  ศีลขันธใหญ ศีลท่ีตั้งเบื้องตน ความประพฤติ ความ

สํารวม ความระวังปาก ประธานแหง ความถึงพรอม  ดวยกุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวา     

อธิศีลสิกขา          

อธิจิตตสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม

ท้ังหลายบรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร  มีปติและสุขเกิด แตวิเวกอยู  เพราะวิตกและวิจาร

สงบไปจึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส แหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก ไมมี

วิจาร มีปติและ สุขเกิดแตสมาธิอยูเพราะปติสิ้นไปจึงมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข     

ดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขามี

สติอยู เปนสุข  เพราะละสุขและทุกข  และดับโสมนัส โทมนัสกอน ๆ  ได  จึงบรรลุจตุตถฌาน 

ไมมีทุกข ไมมีสุข  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา อธิจิตตสิกขา          

อธิปญญาสิกขาเปนไฉน ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา

อันใหถึงความเกิดและความดับอันประเสริฐ ชําแรก กิเลสใหถึงความสิ้นทุกข โดยชอบ  ภิกษุ

นั้น ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทา เหลานั้น อาสวะนี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับ     

อาสวะนี้เรียก วา อธิปญญาสิกขา25 

 อรรถกถา สมันตปาสาทิกาและอรรถกถา สัทธัมมปชโชติกา แสดงความหมายไตรสิกขา 

โดยเนื้อหาเดียวกันไวอยางละเอียดดังนี้ 

 ถามวา ศีลเปนไฉน ? อธิศีลเปนไฉน ? จิตเปนไฉน ? อธิจิตเปนไฉน? ปญญาเปนไฉน ?  

 อธิปญญา เปนไฉน ?  

 ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :  

  ศีล มีองค 5  และองค 10 ชื่อวา ศีลเทานั้นกอน จริงอยู ศีลนั้น เม่ือพระพุทธเจาอุบัติ

ข้ึนแลวก็ตาม ยังมิไดอุบัติ ข้ึนก็ตาม เปนไปอยู ในโลก เม่ือพระพุทธเจาอุบัติ ข้ึนแลว              

พระพุทธเจาท้ังหลายก็ดี พระสาวกท้ังหลายก็ดี ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทานในศีลนั้น เม่ือ

                                           
24 องฺ.ติก. 34/529/465. 
25 ขุ.ม. 65/46/209. 
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พระพุทธเจายังมิไดอุบัติข้ึน พระปจเจกพุทธเจา สมณพราหมณ พวกกรรมวาทีประพฤติชอบ

ธรรม พระเจาจักรพรรดิมหาราช  และพระมหาโพธิสัตว ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน        

(ในศีลนั้น)  พวกสมณพราหมณ ผู  เปนบัณฑิตก็สมาทาน  (ศีลนั้น)  แมดวยตนเอง 

สมณพราหมณ เปนตน เหลานั้น ครั้นบําเพ็ญกุศลธรรมนั้นใหบริบูรณแลว ยอมเสวยสมบัติใน

หมูทวยเทพและในหมูมนุษย สวนปาฏิโมกขสังวรศีล ทานเรียกวา อธิศีล จริงอยูปาฏิโมกข

สังวรศีล นั้นเปนศีล ท่ียิ่งและสูงสุดกวาบรรดาโลกิยศีลท้ังหมด อนึ่ง ศีลท่ีสัมปยุตดวยมรรค

และผลเทานั้น ชื่อวา   ศีลท่ียิ่ง แมกวาปาฏิโมกขสังวร แตศีลท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น   

   กามาวจรกุศลจิต  8  ดวง และสมาบัติจิต 8  ดวง ฝายโลกียรวมเขาเปนอันเดียวกัน    

พึงทราบวา จิตเทานั้น และในกาลท่ีพระพุทธเจาอุบัติข้ึนหรือไมอุบัติข้ึน จิตนั้นก็เปนไปอยู

การชักชวนและการสมาทาน  ก็พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวไว แลวในศีลนั่นแล สวนสมาบัติจิต 8 

ดวง ท่ีเปนบาทแหงวิปสสนา ทานเรียกวา อธิจิต จริงอยู อัฏฐสมาบัติจิตนั้น เปนจิตท่ียิ่งและ

สูงสุดกวาโลกิยจิตท้ังหมด  จิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลนั่นแล เปนจิตท่ียิ่งแมกวาอัฏฐ

สมาบัตินั้น แตจิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลนั้น   

  สวนวิปสสนาญาณ ท่ีเปนเครื่องกําหนดอาการคือ ไตรลักษณ ทานเรียกวา อธิปญญา 

จริงอยู อธิปญญานั้น  เปนปญญาท่ียิ่งและสูงสุดกวาบรรดาโลกิยปญญาท้ังหมด ก็ปญญาท่ี

สัมปยุตดวยมรรคและผลนั่นแล เปนปญญาท่ียิ่งแมกวาวิปสสนาญาณนั้น26   

  อรรถกถา มโนรถปูรณี อธิบาย ศีล อธิศีล จิต อธิจิต ปญญา อธิปญญา ไวดังนี้ 

  พึงทราบการจําแนกดังนี้วา ศีล อธิศีล จิต อธิจิต ปญญา อธิปญญา ในการ

จําแนกนั้นศีล 5 ชื่อวา ศีล ศีล 10 ชื่อวา อธิศีล เพราะเทียบเคียงกับศีล 5 นั้น      

ปาริสุทธิศีล 4 ชื่อวาอธิศีล เพราะเทียบเคียงกับศีล 10 นั้น อนึ่ง โลกิยศีลท้ังหมด 

จัดเปนศีล โลกุตรศีลจัดเปนอธิศีล อธิศีลนั้นแหละเรียกวา สิกขา เพราะตองศึกษา   

สวนกามาวจรจิต ชื่อวา จิต รูปาวจรจิต ชื่อวา อธิจิต เพราะเทียบเคียงกับกามาวจร

จิตนั้น อรูปาวจรจิต ชื่อวา อธิจิต เพราะเทียบเคียงกับ รูปาวจรจิตนั้น อนึ่ง โลกิย

จิตท้ังหมดจัดเปนจิต โลกุตรจิตจัดเปนอธิจิต แมในปญญาก็มีนัยเดียวกันนี้แล27 

  อรรถกถา สัทธรรมปกาสิน ีอธิบายไตรสิกขา คือศาสนพรหมจรรย ดังนี้ 

เพราะเหตุไรไตรสิกขาจึงชื่อวาพรหมจรรย นิพพานชื่อวา พรหม เพราะ

อรรถวาสูงสุด  ไตรสิกขาเปนความประพฤติ เพ่ือประโยชนแกความสูงสุดเพราะ     

                                           
26 วิ.มหา.อ. 1/776.,ขุ.มหา.อ. 65/287. 
27 องฺ.ติก. 34/446. 
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เปนไปเพ่ือประโยชนแกนิพพาน เพราะเหตุ นั้นพระผู มีพระภาคเจาจึงตรัสวา         

เปนพรหมจรรย ศาสนพรหมจรรยก็คือ ไตรสิกขานั้นนั่นเอง28 

  จากท่ีกลาวมาสรุปความหมายไดวา ไตรสิกขาตามพระไตรปฎก หมายถึง การศึกษาหรือขอ

ปฏิบัติ 3 ประการ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ท่ีเปนขอปฏิบัติเพ่ือบรรลุนิพพาน สวนนัยท่ีอรรถกถา

ขยายความ แสดงใหเห็นวาไตรสิกขา นั้นเรียกอีกอยางไดวาศาสนพรหมจรรรย และอธิบายวา       

ศีล หมายถึง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ฯลฯ ยังเปนโลกียศีล สวนโลกุตตรศีล นั้นจัดเปนอธิศีลสิกขา สมาธิ 

หมายถึง จิตท่ีไดฌานในระดับตาง ๆ ก็ยังเปนโลกียจิต แตโลกุตตรจิต นั้นจัดเปนอธิจิตตสิกขา ปญญา 

หมายถึง ปญญาในระดับตาง ๆ จนถึงการเจริญวิปสสนายังจัดเปนโลกียปญญา สวนปญญาโลกุตตระ 

จัดเปนอธิปญญาสิกขา   

 3) ความหมายของไตรสิกขาตามทัศนะของนักปราชญและนักวิชาการศาสนา  

 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญวโรรส ไดพระนิพนธไววา ไตรสิกขา หมายถึง 

ศีล สมาธิ ปญญา เปนปฏิปทาแหงวิมุตติ เปนแกนแหงพระธรรมวินัย สาวกจะบรรลุวิมุตตินั้นก็ดวยทํา

ใหบริบูรณในไตรสิกขา29 

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหอธิบายความหมาย ไตรสิกขา หมายถึง 

ระบบการศึกษา หรือระบบการฝกฝนอบรม เพราะเม่ือมีการศึกษาหรือฝกฝนอบรม ก็เกิดเปนการ

ดําเนินชีวิตท่ีดี สิกขา 3 ไดแก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ซ่ึงมักเรียกกันใหงาย ๆ 

สะดวก ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา30 

 ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหอธิบายความหมายของ ไตรสิกขา หมายถึง กระบวนการศึกษาท่ี

ประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา เพ่ือพัฒนาชีวิตท้ังดานรางกาย ดานวาจา และดานจิตใจ ควบคูกันไป

แบบองครวมโดยพัฒนากายวาจาดวยศีล และพัฒนาจิตใจดวยสมาธิและปญญา ผูไดรับการพัฒนาท้ัง 

3 ดานอยางถูกตองครบถวน จะเปนคนดีท่ีสมบูรณ คือ เปนคนทําดี พูดดี และคิดดี31 

 จากท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดสรุปความไดวา ไตรสิกขา หมายถึง การศึกษาหรือการฝกฝน

อบรมดวยขอปฏิบัติอยางเปนระบบ 3 ประการ ไดแก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา 

ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติมีชีวิตท่ีดีงาม และหลุดพนจากกิเลสได 

                                           
28 ขุ.ป.อ. 69/443. 
29 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  

มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539), หนา 179. 
30 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธรรมฉบับปรับขยาย, (กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม, 

2559), หนา 544-545. 

  31 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรรวมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 

2558), หนา 181. 
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   43.2.2  องคประกอบของไตรสิกขา 

พระพุทธเจาไดทรงวางหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาไว คือ หลักไตรสิกขา ดังนี้

พระไตรปฎก อังคุตตนิกาย ติกนิบาต ทุติยเสขสูตร ความวา 

   “ภิกษุท้ังหลายสิกขา  3 ประการนี้ ท่ีสิกขาบท ท้ังปวงนั่นรวมอยูสิกขา 3

ประการ คือ อะไรบาง คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา”32
  

  สรุปไดวาไตรสิกขา คือ การศึกษาของผูหวังประโยชนท่ีตองศึกษา 3 ประการ ไดแก         

อธิศีลสิกขา เปนการฝกอบรมกาย วาจา อธิจิตตสิกขา เปนการฝกอบรมภายในจิตใจ และอธิปญญา

สิกขา เปนการพัฒนาปญญาใหรูแจงเห็นจริงในสัจธรรม   

   นอกจากนี้ในพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก จูฬเวทัลลสูตร กลาวถึง      

มรรคมีองค 8 ประการ ในหลักอริยสัจ 4  สามารถสงเคราะหกับองคประกอบของไตรสิกขาท้ัง        

3 ประการได ดังนี้  

อริยมรรคมีองค 8 พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหดวยขันธท้ัง 3 คุณ

วิสาขะ สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ 1 สัมมาอาชีวะ 1 ธรรมเหลานี้ พระผูมีพระภาค

เจาทรงสงเคราะห ดวยกองศีล สัมมาวายามะ 1 สัมมาสติ 1 สัมมาสมาธิ 1 ธรรม 

เหลานี้ พระผู มีพระภาคเจาทรงสงเคราะห ดวยกองสมาธิ สัมมาทิฏฐิ 1 สัมมา

สังกัปปะ 1 ธรรมเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหดวยกองปญญา33 

จากพระสูตรนี้ทําใหทราบไดวา มรรค 8 กลาวโดยยอแลวก็คือ สิกขา 3 ซ่ึงสิกขา 3 ประการ

นี้ตองอาศัยซ่ึงกันและกันขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได  เพราะแตละองคประกอบมีความสืบเนื่อง และ

เปนเหตุเปนผลตอกัน ตองรวมกันเพ่ือใชในการประหารกิเลส สวนรายละเอียดของมรรคมีองค 8 นี้ 

ผูวิจัยจะนํามาอธิบายในหัวขออธิศีลสิกขา ไดแก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ หัวขอ    

อธิจิตตสิกขา ไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และหัวขออธิปญญาสิกขา ไดแก สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ ตามลําดับตอไป 

  53.2.3 ความสําคัญของไตรสิกขา 

  จากความหมายของไตรสิกขา ทําใหทราบวา ไตรสิกขา เปนระบบการศึกษาของพุทธศาสนา

ท่ีใชเปนเครื่องมือในการขจัดกิเลส พระพุทธเจาทรงแบงการศึกษาไว 3 ประการคือ อธิสีลสิกขา      

อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ซ่ึงพระพุทธเจาทรงใหความสําคัญไวดังนี้ 

  1) ไตรสิกขาเปนกิจหรือหนาท่ีของภิกษุตองกระทํา ดังขอความตอไปนี้ 

                                           
32 องฺ.ติก. 34/526/453. 
33 ม.มู. 19/508/327. 
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   ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  สมณกรณียะ (กิจท่ีสมณะตองทํา) ของสมณะ 3 นี้ สมณ 

กรณียะ 3 คือ การสมาทานอธิสีลสิกขา การสมาทานอธิจิตตสิกขา การสมาทานอธิปญญาสิกขา

นี้แล ภิกษุท้ังหลาย สมณกรณียะของสมณะ 3 เพราะเหตุนั้น  ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกใน      

ขอนี้วา ฉันทะของเราตองแรงกลา ในการสมาทาน อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญา

สิกขา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล34 

2) ไตรสิกขาเปนกิจหรือหนาท่ีท่ีตองกระทํากอนกิจอ่ืนๆ ดังขอความตอไปนี้ 

  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย บุพกรณียะ (กิจท่ีตองทํากอน) ของคฤหบดีชาวนา 3 นี้ บุพกรณียะ 

3 คืออะไร คือ คฤหบดีชาวนา ไถคราดพ้ืนท่ีนาใหดีกอน ครั้นแลว ปลูกพืชลงในเวลาอันควร 

ครั้นแลวไขน้ําเขาบาง ไขน้ําออกบาง ตามคราวนี้ แลบุพกรณียะของคฤหบดี ชาวนา 3              

ฉันเดียวกันนั่นเทียว ภิกษุท้ังหลาย บุพกรณียะของภิกษุ 3 นี้ 3 คืออะไร คือการสมาทาน          

อธิสีลสิกขา การสมาทานอธิจิตตสิกขา  การสมาทานอธิปญญาสิกขานี้ บุพกรณียะของภิกษุ 3  

เพราะเหตุนั้น ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอนี้วา ฉันทะของเราอยางแรงกลา ในการสมาทาน

อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ภิกษุท้ังหลายพวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้35 

3) ไตรสิกขาเปนเครื่องแสดงภาวะความเปนภิกษุ ดังขอความตอไปนี้ 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ลาเดินตามฝูงโคไป แมจะรองวา ขา ฯ เปนโค ขา  ฯ เปนโคแตสี

ของมันไมเหมือนโค เสียงก็ไมเหมือน รอยเทาก็ไมเหมือน  มันไดแตเดินตามฝูงโค รองไปวา ขา  ฯ     

เปนโค ขา ฯ เปนโค เทานั้น  ฉันใดก็ดี ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุลางรูปในพระธรรมวินัยนี้เดินตาม

หมูภิกษุ แมประกาศไปวา ขา ฯ เปนภิกษุ ขา ฯเปนภิกษุ แตฉันทะในการสมาทานอธิสีลสิกขา  

อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาของภิกษุรูปนั้น ไมมีเหมือนภิกษุอ่ืน ๆ  ภิกษุนั้นก็ไดแตเดิน

ตามหมูภิกษุประกาศ ไปวา ขา ฯ เปนภิกษุ  ขา ฯ เปนภิกษุ เทานั้น  ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ  

เหตุนั้น ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกในขอนี้วา ฉันทะของเรา จักมีอยางแรง   กลาในการสมาทาน  

อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิปญญาสิกขา ดูกอนภิกษุท้ังหลายทานท้ังหลายพึงสําเหนียก 

อยางนี้แล36 

4) ไตรสิกขาเปนการศึกษาท่ียอดเย่ียมกวาการศึกษาท้ังหลาย ดังขอความตอไปนี้ 

สิกขานุตริยะเปนอยางไร ? ดูกอนภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมศึกษา

ศิลปะเก่ียวกับชางบาง มาบาง รถบาง ธนูบาง ดาบบาง หรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นตาง ๆ   ยอม

ศึกษาตอสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกอนภิกษุท้ังหลาย การศึกษานี้มีอยู      

                                           
34 องฺ.ติก. 34/521/466. 
35 องฺ.ติก. 34/523/449. 
36 องฺ.ติก. 34/522/448. 
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เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการศึกษานั้นเปนการศึกษาท่ีเลว สวนผูใดมีศรัทธาตั้งม่ัน มีความรัก

ตั้งม่ัน มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศีลบาง  อธิจิตบาง  อธิปญญาบาง 

ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคต ประกาศแลว การศึกษานี้ยอดเยี่ยมกวา การศึกษาท้ังหลาย ยอม     

เปนไปพรอม เพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวท้ังหลาย เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ขอท่ีบุคคลผูมี

ศรัทธาตั้งม่ันมีความรักตั้งม่ัน มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศีลบาง     

อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลวนี้ เราเรียกวาสิกขานุตริยะ37 

   5) ไตรสิกขามีองคคุณ 9 ประการ วิสุทธิมรรคไดจําแนกคุณของศีล สมาธิ ปญญา ไดเปน

องคคุณ 9 ประการ ไดแก  

   (1) สิกขา 3 (2) ศาสนามีความงาม 3 (3) อุปนิสัยแหงคุณวิเศษ (4) การเวนความสุดโตง 2 

อยาง และการเสพขอปฏิบัติสายกลาง (5) อุบายท่ีเปนเครื่องพนจากคติ (6) การละกิเลสดวยอาการ 3 

(7) ธรรมอันเปนปฏิบัติตอกิเลส (8) การชําระสังกิเลส 3 และ(9) เหตุแหงความเปนพระอริยบุคคล38 

องคคุณท้ัง 9 สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของศีล สมาธิ ปญญา ตามลักษณะท้ัง 9 ซ่ึงผูวิจัยได

สรุปมาเปนตาราง ดังนี้ 

 

 

 

 

องคคุณ 9 ศีล สมาธิ ปญญา 

1. สิกขา 3 อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา 

2. ศาสนามีความงาม 3 ความงาม 

ในเบื้องตน 

(การไมทําบาปท้ังสิ้น) 

ความงาม 

ในทามกลาง 

(ยังกุศลใหถึงพรอม) 

ความงาม 

ในท่ีสุด 

(การทําจิตใหผองแผว) 

3.อุปนิสัยแหงคุณวิเศษ เปนผูได 

วิชชา 3 

เปนผูได 

อภิญญา 6 

เปนผูแตกฉาน 

ในปฏิสัมภิทา 4 

4. การเวนความสุด 

โตง 2 อยาง 

เวนจาก 

กามสุขัลลิกานุโยค 

เวนจาก 

อัตตกิลมถานุโยค 

มีการเสพขอปฏิบัติ 

สายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา 

5. อุบายเปนเครื่องพน 

จากคติ 

อุบายกาวพน 

จากอบาย 

อุบายกาวพน 

จากกามธาตุ 

อุบายกาวพน 

จากภพท้ังปวง 

                                           
37 องฺ.ปฺจก. 36/301/609. 
38 มหามกุฏราชวิทยาลัย,วิสุทธิมรรคภาค 1 ตอน 1,อางแลว,หนา 12. 
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6. การละกิเลส 

ดวยอาการ 3 

ละโดย 

ตทังคปหาน 

ละโดย 

วิกขัมภนปหาน 

ละโดย 

สมุจเฉทปหาน 

7. ธรรมอันเปนปฏิปกษ

ตอกิเลส 

 

ละกิเลสชนิดวิติกกมะ 

(ท่ีจะออกทาง 

กาย วาจา) 

ละกิเลสชนิด 

ปริยุฏฐาน  

(นิวรณท่ีกลุมรุมจิต) 

ละกิเลสชนิด 

อนุสัย  

(ท่ีอยูในสันดาน) 

8. การชําระสังกิเลส 3 ชําระสังกิเลส 

ท่ีเปนทุจริต 

ชําระสังกิเลส 

ท่ีเปนตัณหา 

ชําระสังกิเลส 

ท่ีเปนทิฏฐิ 

9.เหตุแหงความเปน

พระอริยบุคคล 

     ศีลสมบูรณ  

พระโสดาบันบุคคล 

พระสกทาคามีบุคคล 

 
ศีล และสมาธิ สมบูรณ 

พระอนาคามีบุคคล 

 
ไตรสิกขาบริบูรณ 

พระอรหันตบุคคล 

 

ตารางท่ี 3.1 การจําแนกองคคุณ 9 ประการของไตรสิกขา  

 

  จากพระสูตรท้ังหมดท่ีแสดงมาทําใหทราบวา ไตรสิกขามีความสําคัญยิ่ง คือ เปนการศึกษา

ท่ียอดเยี่ยมกวาการศึกษาในทางโลก เปนภารกิจแรกท่ีตองกระทํากอนสิ่งอ่ืนๆ เพราะสามารถดับกิเลส

ได แสดงความเปนภิกษุในพุทธศาสนา และนอกจากนี้ยังประกอบดวยองคคุณ 9 ประการอีกดวย  

 

3.3 ปฏสิัมภทิามรรคมิติไตรสิกขา 

  กอนท่ีจะกลาวถึงความหมายปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ผูวิจัยขออธิบายคําวา “มิติ” 

และกลาวถึงรายละเอียดคัมภีรวิสุทธิมรรคอยางคราว ๆ กอนเพ่ือใหเห็นวาเนื้อหาพระไตรปฎกท่ีมีอยู

จํานวนมาก สามารถจัดใหอยูในกรอบของไตรสิกขาไดอยางไร โดยใชเนื้อหาของวิสุทธิมรรคเปนฐาน

ในการคิดสังเคราะห จากนั้นจึงใหความหมายของปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา สวนอีกหัวขอท่ีเปน

โครงรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการนําเสนอถึงข้ันตอนการไดมาของโครงรางและเนื้อหา

ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

   3.3.1 ความหมายของปฏิสัมภิทามรรคคมิติไตรสิกขา 

คําวาปฏิสัมภิทามรรคคมิติไตรสิกขานี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเนื้อหาปฏิสัมภิทามรรคและหลัก

ไตรสิกขามาแลว ดังนั้นในหัวขอนี้จึงขอทําความเขาใจคําวา “มิติ” ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

 คําวา มิติ มี 2 ความหมายตามท่ีราชบัณฑิตยสถาน ไดกลาวไว ดังนี้  

 1. เปนคํานาม. การวัด (มักใชประกอบหลังศัพทอ่ืน) เชน ตรีโกณมิติ สังคมมิติ,ขนาดซ่ึงวัด

ไปตามทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยถือขนาดยาวเปนมิติท่ี 1 ขนาดกวางเปนมิติท่ี 2 ขนาดหนาหรือสูง

เปนมิติท่ี 3 และถือวาเวลาเปนมิติท่ี 4  
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  2. เปนคํานาม. ดาน มุมมอง,เชน เปดมิติใหมของวงการภาพยนตร39 

   จากความหมายของราชบัณฑิยสถาน ไดใหความหมายในเชิงวิทยาศาสตรและความหมาย

ท่ัวไปท่ีนิยมใช คือ ดาน หรือมุมมอง ในแงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงความหมายท่ีสองนี้ มีดังตัวอยางของ

การศึกษาวิจัย ท่ีผูวิจัยพบวามีการนําคําวามิติมาใชในการตั้งชื่อหัวขอการวิจัยในระดับสูง เชน เรื่อง 

“มิติสุนทรียศาสตรในจริยศาสตรขงจื่อ” ของ อันธิฌา แสงชัย 2 6 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย40  ซ่ึงชื่อคลายกับชื่องานของผูวิจัย  โดยงานวิจัยนี้มีเนื้อหาประกอบดวย            

การศึกษาสุนทรียศาสตรของขงจื่ออยางเปนระบบ การวิ เคราะหจริยศาสตรขงจื่อผานมิติ

สุนทรียศาสตรโดยศึกษาคัมภีรหลุนอ่ีวเปนหลัก และไดคําตอบท่ีมีลักษณะสําคัญ ดังนี้      

   1. ความรื่นรมยยินดีมีคุณคาสูงสุด 

   2. จินตนาการและการสรางสรรคนําไปสูการแสดงออกทางศีลธรรมท่ีสรางสรรคและมี

สุนทรีย  

   3. จริยศาสตร6แหงความกลมกลืน เปนหัวใจสําคัญท่ีสามารถอธิบายความงามในพ้ืนท่ีตาง ๆ

ไดอยางตอเนื่องเชื่อมโยงเปนกระบวนการเดียวกัน ท้ังองคประกอบศิลป รสชาติอาหาร ดนตรี ชีวิต

มนุษย ความสัมพันธระหวางมนุษย-สังคม-โลกธรรมชาติ  

   จากตัวอยางท่ีแสดงมาจะเห็นไดวา การใชคําวามิติในงานวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาเรื่อง

อยางเฉพาะเจาะจง คือ สุนทรียศาสตร จากสวนรวมของสิ่งท่ีศึกษา คือ จริยศาสตรของขงจื่อโดยผาน

คัมภีรหลุนอ่ีว 

  อนึ่ง เม่ือพิจารณาถึงหลักไตรสิกขาในฐานะเปนมิติ  มุมมอง หรือขอบเขตท่ีมีความสัมพันธ

กับพระไตรปฎกนั้น มีหลักฐานท่ีมีการใชมากอนแลวก็ คือ การแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค ของพระพุทธ  

โฆสาจารย ราวพุทธศตวรรษท่ี 10 เนื่องจากเนื้อหาของพระไตรปฎกมีจํานวนมาก หลากหลาย

ประเด็น การสรุปยอใหสั้นกระทัดรัด งายตอการทําความเขาใจจึงตองใชหลักการสําคัญท่ีจะ

ครอบคลุมประเด็นไดท้ังหมด ซ่ึงหลักการท่ีเปนกรอบคุมเนื้อหาของพระไตรปฎกนั้นไดก็ คือ        

หลักไตรสิกขา  

 พระมหาสยาม ราชวัตร ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีรวิสุทธิ

มรรคกับคัมภีรวิมุตติมรรค” ไดพบวา  ผูแตงคัมภีรวิสุทธิมรรคเลือกหลักไตรสิกขา อันเปนหลักธรรม

ดานการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เปนกระบวนการท่ีใชในการฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีชีวิตท่ีดีงาม  

มาวางโครงเรื่องของคัมภีร ใหไปตามลําดับหัวขอไตรสิกขา เริ่มจากศีล สมาธิ ปญญา ไปตามลําดับ 

                                           

  39 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554, อางแลว, หนา 907. 
40 อันธิฌา แสงชัย, “มิติสุนทรียศาสตรในจริยศาสตรขงจื่อ” วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557), 218 หนา 
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แลวจัดเปนหมวดหมูจํานวน 23 ปริจเฉท โดยอางอิงขอมูลประกอบการอธิบายจากพระไตรปฎก    

ซ่ึงพบวาพระพุทธโฆสาจารย ไดอางอิงพระไตรปฎก ดังนี้ 

   1) ศีล มีเนื้อหา 2 ปริจเฉท กลาวถึง ศีลคืออะไร มีความหมายวาอยางไร ศีลมีลักษณะ     

มีกิจ มีผลปรากฎ และมีอะไรเปนเหตุใกล มีคุณประโยชนตอชีวิตอยางไร มีก่ีชนิด มีอะไรเปนอุปสรรค 

ควรรักษาศีลกันอยางไร การประพฤติปฏิบัติของผูถือบวช เชน การบําเพ็ญธุดงควัตร โดยอางอิง    

พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎกรวม 113 แหง 

   2) สมาธิ มีเนื้อหา 10 ปริจเฉท กลาวถึงเรื่องสมาธิโดยมีลักษณะคลายกับเรื่องศีล คือ 

เริ่มตนดวยการอธิบายวา สมาธิคืออะไร โดยความหมายอยางไรจึงเรียกวาสมาธิ มีก่ีชนิด อะไรเปน

อุปสรรคไมใหมีสมาธิ หรืออะไรทําใหสมาธิท่ีมีไมพัฒนา อะไรคือวิธีเจริญสมาธิ ในเรื่องวิธีการเจริญ

สมาธินี้ได การฝกสมาธิแบบตาง ๆ ไดแก กสิณ อสุภะ พรหมวิหาร ฯลฯ ประโยชนของการฝกสมาธิ

อภิญญาจิต  ตอนนี้อางอิงพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎกรวม 393  แหง 

 3) ปญญา มีเนื้อหา 11 ปริจเฉท เริ่มตั้งแตความหมายของคําวาปญญา ลักษณะของ

ปญญา ชนิดของปญญา วิธีการเจริญปญญา ความรูตาง ๆ เก่ียวกับสภาวความเปนจริง ซ่ึงจําเปนตอง

รูอยางชัดเจนเพ่ือใหปญญาเกิดข้ึน ไดแก การเขาใจเรื่องชีวิตซ่ึงเปนเบญจขันธ คือ ประกอบดวย รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ระดับของความเขาใจเรื่องขันธ 5 ดังกลาว อายตนะ 6 ธาตุ 18 

อินทรีย 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท  วัฏจักรแหงกรรมและผลแหงกรรม กฎไตรลักษณ ลําดับข้ัน

แหงปญญา ตลอดจนประโยชนของการเจริญปญญาและการหลุดพนจากความทุกขโดยสิ้นเชิง 

ในตอนนี้อางอิงพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎกรวม 394  แหง41 จึงสรุปไดวา 

เนื้อหาของพระไตรปฎกมีจํานวนมากนับเปนเลมฉบับภาษาไทยมีถึง 45 เลม แตสามารถสรุปให

ครอบคลุมดวยวิธีการแหงไตรสิกขา 

    จากเนื้อหาท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดนี้พอสรุปไดวา ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา หมายถึง 

เนื้อหาในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค จํานวน 30 กถา หรือ 30 เรื่องท่ีสรุปลงในไตรสิกขา ไดแก ศีล (อธิศีลสิกขา) 

สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) ปญญา (อธิปญญาสิกขา) ซ่ึงไตรสิกขานี้ใชฝกหัดอบรมบุคคลใหมีการพัฒนาดานกาย 

วาจา จิตใจ และปญญาท่ีสูงข้ึน 

3.3.2 โครงสรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  การนําเสนอเนื้อหาโครงสรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา กอนอ่ืนผูวิจัยขอกลาวถึง

ข้ันตอนการไดมาของโครงสรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา กลาวคือ ผูวิจัยใชวิธีการจากแนวคิดการ

จัดการความรู SACI Model  ในข้ันตอนท่ี 1 คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู อันเปนการนําความรูท่ีฝงลึก

                                           
41 พระมหาสยาม ราชวัตร,“การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภรีวิสุทธิมรรคกับคัมภรีวิมตุติมรรค”,

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑติวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยมหดิล), 2543, หนา 174 – 179. 
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ของบุคคลออกมาดวยการพูดคุย สัมภาษณ โดยผูวิจัยไดอานคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคกอนแลวจึง

ปรึกษาจากคณะกรรมการคุมการวิจัย 3 ทาน จึงทําใหไดโครงสรางท่ีสมบูรณข้ึน สําหรับรายละเอียด

การดําเนินการสรางโครงสรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา มี ๒ ข้ันตอนดังนี้ 

  1. การอานตีความในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค  

คําวา การตีความ (Hermeneutics) อานวา เฮอรเมนูติกส ราชบัณฑิตยสถานได

บัญญัติศัพท Hermeneutics วา อรรถปริวรรตศาสตร หมายถึง  ศาสตรแหงการตีความ 42 

จากการศึกษาบทความจากรายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตรใน

คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท” ของดร.วีรชาติ นิ่มอนงค พระมหาสมบูรณ วุฒิกโร, ดร. ไดใหแนว

ทางการอานตีความคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ไวดังนี้ 

 “การตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาทจัดเปนการตีความแบบอนุปุพพมรรค ( Gradual 

Path) เปนการตีความโดยยึดลําดับแหงการพัฒนาการของจิตท่ีตองเริ่มดวยศีล สมาธิ ปญญา” 

 นอกจากนี้ยังกลาววา การตีความในพุทธศาสนามี 3 ยุค ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. การตีความยุคกอนอรรถกถา:คัมภีรเนตติปกรณ ไดเสนอการตีความออกเปน ลักษณะ 

คือ นัย หาระ และสาสปฏฐาน  

 2. การตีความในยุคอรรถกถา:คัมภีรวิสุทธิมรรค ไดกลาวถึงรูปแบบการวิเคราะหหลัก   

คําสอนไว 4 อยาง คือ ลักษณะ กิจ ผล และบอเกิดของธรรมนั้น ถือวาเปนแนวการตีความท่ีสําคัญ”  

 3. การตีความในยุคหลังอรรถกถา:การตีความในเมืองไทยโดยเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางหลักสูตรบาลีสนามหลวงกับบาลีพุทธโฆส วาเปนการตีความสองสายท่ีตองอาศัยการทําความ

เขาใจพุทธพจน43 

 นอกจากนี้ ปรุตม บุญศรีตัน ไดเสนอรูปแบบการตีความไวดังนี้ “รูปแบบการตีความ มี 2 

ปจจัยท่ีตองทําความเขาใจ คือ 1.ปจจัยภายนอก ไดแก ผูอานท่ีตองมีความสามารถทางภาษา, บริบท

สังคม และเจตนารมณของผูสื่อความ 2.ปจจัยภายใน คือ อรรถะและพยัญชนะในคัมภีร”และ

สนับสนุนใหนําวิธีการในเนตติปกรณและเปฏโกปเทสมาประกอบ44 

                                           

 42 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ – ไทย,(กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ,2540), 

หนา 42. 
43 วีรชาติ น่ิมอนงค,ดร. พระมหาสมบูรณ วุฒิกโร. ดร.,บทความจากรายงานการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห

ทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”, นิตยสารพุทธจักร, ปท่ี 63 , ฉบับท่ี 6 (มิถุนายน 

2552), 13– 14. 
44 ปรุตม บุญศรีตัน,“รูปแบบการตีความในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ), 2550, หนา 193. 
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   จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยนําหลักการตีความแบบอนุปุพพมรรค โดยใชแนวคิด

ของคัมภีรเนตติปกรณมาใชในการตีความ โดยพิจารณาถึงหาระท่ีเหมาะสม คือ หลักสมาโรปนหาระ      

มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปทัฏฐาน คือ สิ่งท่ีเปนมูลฐานท่ีมาของธรรมนั้น 2. เววจนะคือ คําเหมือนหรือ 

คําไวพจน 3. ภาวนา คือ วิธีการปฏิบัติเพ่ือใหเจริญข้ึน ในกรณีเปนธรรมท่ีควรเจริญ 4. ปหาน คือ 

วิธีการขจัดใหหมดสิ้น ในกรณีเปนธรรมท่ีควรขจัด45 

 

 

  จากการศึกษาหลักสมาโรปนหาระ ทําใหไดประเด็นท่ีตองความเขาใจเนื้อหาปฏิสัมภิทามรรค 

ดังนี้  

  1. ปทัฏฐาน (สิ่งท่ีเปนมูลฐานท่ีมาของธรรมนั้น) : เปนการทําความเขาใจถึงการไดเหตุท่ีทํา

ใหเกิดศีล สมาธิ ปญญา 

           2. เววจนะ  (คําเหมือนหรือคําไวพจน) : เปนการทําความเขาใจถึงชื่อธรรมะตาง ๆ และ

ความหมาย หรือประเภทของธรรมะนั้น ๆ ท่ีมีนัยตรงกับศีล สมาธิ ปญญา  

           3. ภาวนา (วิธีการปฏิบัติเพ่ือใหเจริญข้ึน) : เปนการทําความเขาใจถึงการปฏิบัติธรรมใน

หัวขอธรรมตาง ๆ ท่ีมีนัยตรงกับศีล สมาธิ ปญญา 

             4. ปหาน (วิธีการขจัดใหหมดสิ้น) : เปนการทําความเขาใจถึงการปฏิบัติธรรมในหัวขอธรรม

ตาง ๆ ท่ีทําใหละกิเลสได สําหรับ ขอ 3 และ 4 นี้ กลาวโดยยอคือ การเพ่ิมกุศลและการละอกุศลและ

เม่ือทําตามนี้แลวจะไดผลเปนอยางไรอีกดวย 

    เม่ือเขาใจหลักการตีความนี้แลวจึงนํามาพิจาณาชื่อและเนื้อหาของหัวธรรมท้ัง 30 เรื่องใน

คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค เพ่ือใหไดโครงสรางบทและเนื้อหาท่ีจะศึกษาอยางคราว ๆ แลวจึงนําไปปรึกษา

กับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

   2. การปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

   กอนการวางโครงสรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการจัดการ

ความรู แนวคิดของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แนวคิดไตรสิกขา จากนั้นไดออกแบบโครงสราง ฯ เพ่ือให

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ 3 ทาน ไดขอสรุปดังนี้ 

   

 

โครงสราง 

                                           

 45 พระมหากัจจายนเถระ รจนา ; พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ตรวจชําระ ; พระคันธสาราภิวงศ,          

เนตติปกรณ (แปลและอธิบาย), (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, 2550), หนา 321. 
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ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

1. บทท่ี 1 บทนํา          

  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ประกอบดวย 4 หัวขอ 

    1. ความหมายปฏิสัมภิทามรรค 

    2. ความเปนมาและความสําคัญของปฏิสัมภิทามรรค  

    3. โครงสรางของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค  

    4. คุณคาของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค 

  1.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา  ประกอบดวย 3 หัวขอ 

    1. ความหมายของไตรสิกขา  

    2. องคประกอบของไตรสิกขา  

    3. ความสําคัญของไตรสิกขา 

 1.3 ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  ประกอบดวย 2 หัวขอ 

  1. ความหมายของปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  2.  โครงสรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

 

2. บทท่ี 2 การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : ศีล   ประกอบดวย 5 หัวขอ 

2.1 ความหมายของศีล     มีเนื้อหาดังนี้  

   1. ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส  แสดงความหมายของศีล อธิศีล และอธิศีลสิกขา 

    2. อานาปานกถา 3.มาติกากถา  แสดงควาหมายของอธิศีลสิกขา  

   4. ญาณกถา สุตมยญาณนิเทส  ขอ 4 – 6 แสดงควาหมายของศีลนัยมรรค 8 

   5. จริยากถา 6. มัณฑเปยกถา      

  2.2 เหตุท่ีทําใหเกิดศีล    มีเนื้อหาดังนี้ 

1.ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส   แสดงวากุศลจิตเปนเหตุใหเกิดศีล 

2.สัทธรรมปกาสินี อรรถกถา       แสดงวาหิริและโอตตัปปะเปนเหตุใหเกิดศีล 

2.3 ประเภทของศีล มีเนื้อหาดังนี้ 

   ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส    แสดงประเภทของศีล 3 นัย  

  2.4 การปฏิบัติศีล มีเนื้อหาดังนี้ 

    ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส   แสดงวิธีการปฏิบัติดวยการละอกุศลกรรมบถ

        จนถึงการละกิเลสท้ังปวงดวยอรหัตตมรรค 

  2.5 ผลการปฏิบัติศีล    มีเนื้อหาดังนี้ 

    1.ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส   แสดงผลท่ีได คือ ความไมเดือดรอนของจิต 
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        เปนลําดับแรกจนถึงนิพพาน  

    2.คติกถา   แสดงวาผูมีศีลเม่ือตายยอมไดคติสมบัติ 

3. บทท่ี 3 การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ  ประกอบดวย 5 หัวขอ 

  3.1 ความหมายของสมาธ ิ  มีเนื้อหาดังนี้ 

    1.ญาณกถา สีลมยญาณนิเทส  แสดงความหมายอธิจิต และอธิจิตตสิกขา 

    และ สมาธิภาวนามยญาณนิเทส แสดงความหมายสมาธิ 25 นัย 

    2.อานาปานกถา 3.มาติกากถา  แสดงควาหมายของอธิจิตตสิกขา 

   4.ญาณกถา สุตมยญาณนิเทส  ขอ 4 – 6 แสดงควาหมายของสมาธินัยมรรค 8 

   5.จริยากถา 6.มัณฑเปยกถา  

  3.2 เหตุท่ีทําใหเกิดสมาธ ิ  มีเนื้อหาดังนี้     

    1.อินทริยกถา    แสดงเหตุ 4 ประการท่ีทําใหเกิดสมาธิ 

    2.สัทธรรมปกาสินี อรรถกถา แสดงวาสุขเปนเหตุของสมาธิ 

  3.3 ประเภทของสมาธ ิ   ประกอบดวย 

    ญาณกถา สมาธิภาวนามยญาณนิเทส   แสดงประเภทของสมาธิ 10 หมวด 55 ประการ 

  3.4 การปฏิบัติสมาธ ิ   มีวิธีการเจริญสมาธิตาง ๆ ดังนี้ 

    1.อานาปานกถา    แสดงการปฏิบัติสมาธิดวยการกําหนดลมหายใจ 

    2.เมตตากถา   แสดงการปฏิบัติสมาธิดวยการแผเมตตา 4 นัย 

  3.5 ผลการปฏิบัติสมาธิ    มีเนื้อหาดังนี้ 

    1.อานาปานกถา    แสดงผลท่ีไดรับ เชน จิตไมหวั่นไหว เปนตน 

    2.เมตตากถา   แสดงผลท่ีไดรับของเมตตา 11 ประการ 

4. บทท่ี 4 การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา  ประกอบดวย 5 หัวขอ 

  4.1 ความหมายของปญญา   มีเนื้อหาดังนี้ 

   1.ปฏิสัมภิทากถา   แสดงควาหมายของปญญา 

   2.ญาณกถา สุตมยญาณนิเทส แสดงควาหมายอธิปญญา 

   3.อานาปานกถา 4.มาติกากถา แสดงควาหมายของปญญาสิกขา 

   5.ญาณกถา สุตมยญาณนิเทส  ขอ 5 – 7 แสดงควาหมายของปญญานัยมรรค 8 

   6.จริยากถา 7.มัณฑเปยกถา  

  4.2 เหตุท่ีทําใหเกิดปญญา 

    สัทธรรมปกาสินี อรรถกถา แสดงวาสมาธิเปนเหตุเกิดของปญญา 

  4.3 ประเภทของปญญา ประกอบดวย 

    ญาณกถา   แสดงญาณ 73 ประการ 
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  4.4 การพัฒนาปญญา ประกอบดวย 

    มหาปญญากถา     แสดงการพัฒนาปญญาดวยธรรม 4 ประการ 

  4.5 ผลการพัฒนาปญญา ประกอบดวย 

    1.ญาณกถา   แสดงผลโดยแบงเปนระดับโลกียะและโลกุตตระ 

    2.มหาปญญากถา  แสดงผลโดยเรียกเปนบุคคลประเภทตาง ๆ 

5. บทท่ี 5 การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ  ประกอบดวย 3 หัวขอ 

    ยุคนัทธกถา    แสดงวิธีการปฏิบัติใหไตรสิกขาบูรณ  

  5.1 การเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตน  มีวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

    1.อานาปานกถา   ขอท่ี 1 – 3 แสดงการเจริญสมาธิกอน 

    2.อินทริยกถา   แลวตามดวยวิปสสนาจนบรรลุอริยบุคคล 

    3.พลกถา 

  5.2 การเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน  มีวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

    1.สติปฏฐานกถา   ขอท่ี 1 – 3 แสดงการเจริญวิปสสนา 

    2.วิปสสนากถา   จนบรรลุอริยบุคคล 

    3.วิโมกขกถา    

  5.3 การกระทําใหแจงในสัจจะ 4   ประกอบดวย 10 หัวขอ 

  1.วิเวกกถา   แสดงมรรค 8  โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5  

       ท่ีประกอบดวยวิเวก  

  2.มรรคกถา   แสดงมรรค 8  โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5 

       ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐวิิสุทธิ วาเปนมรรค  

     เม่ือธรรมท้ังหลายประชุมแลวทําใหแจงในสัจจะ

3.สัจจกถา     แสดงความหมายของอริยสัจ  

       และการแทงตลอดในอริยสัจ 

  4.วิโมกขกถา    แสดงการรูแจงสัจจะดวยนัยของวิโมกข 

  5.วิราคกถา    แสดงสภาวะขณะแหงมรรค 4 และผล 4  

  6.โพชฌงคกถา   แสดงความหมายของโพชฌงค 

  7.อภิสมยกถา    แสดงควาหมายของการตรัสรูดวยอะไรและอยางไร 

  8.สุญญกถา    แสดงความสูญของกิเลสตาง ๆ 

  9.กรรมกถา    แสดงขอความวา กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรม 

       ไมมีอยู ไดแก ผูปรินิพพานในภพปจจุบัน 

  10. สมสีสกถา    แสดงการละกิเลสท้ังปวงไดแลว  
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       อรหัตมรรคจึงเปนสมธรรม 

6. บทท่ี 6 ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ   ประกอบดวย 2 หัวขอ 

    โลกุตตรกถา    แสดงความหมายของการเปนผูพนไปจากโลก  

  6.1 ผลการบรรลุเปนพระอริยบุคคล  มีเนื้อหาดังนี้ 

    1.เสกขบุคคล    แสดงเนื้อหาดังนี้ 

         1.ทิฏฐิกถา   แสดงความหมาย เหตุ ประเภทของทิฏฐิ 

        และการละทิฏฐิ 

       2.วิปลลาสกถา   แสดงวิปลลาสตาง ๆ และการละวิปลลาส 

    2.อเสกขบุคคล     แสดงเนื้อหาดังนี้ 

                        อิทธิกถา   แสดงฤทธิ์ของพระอริยบุคคล 

  6.2 ผลการไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา มีเนื้อหาดังนี้ 

 1.ปฏิสัมภิทากถา   แสดงปฏิสัมภิทาของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 2.พลกถา    แสดงตถาคตพละ 10 

 3.ธรรมจักกกถา    แสดงความหมายและธรรมท่ีเปนเหตุชื่อวา 

      ธรรมจักร 

 4.ปาฏิหาริยกถา   แสดงปาฏิหาริย 3 

7. บทท่ี 7 การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  

8. บทท่ี 8 สรุป 

 

3.4  สรุป 

3 4จากการศึกษาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคและหลักไตรสิกขาของพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีร

พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาตาง ๆ แสดงใหเห็นวาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค มีเนื้อหาการอธิบายหัวขอ

ธรรมะตาง ๆ จํานวน 30 เรื่องแตละเรื่องมีการอธิบายขยายความอยางแตกฉาน ดังนั้นหากไดนํา

เนื้อหาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคมาสังเคราะหกับหลักไตรสิกขาแลว ก็จะทําใหไดปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขาข้ึน ซ่ึงในบททนี้ไดทําโครงสรางเนื้อหาปฏิสัมภิทามรรคข้ึนแลว และตอไปก็นําไปบูรณาการ

ตามหลักการของการจัดการความรูในข้ันอ่ืน ๆ ตอไป  



 



บทท่ี 4 

บูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
 

34  เม่ือไดศึกษาแนวคิดการจัดการความรูตามทฤษฎี SECI Model แนวคิดเก่ียวกับคัมภีร

ปฏิสัมภิทามรรค และศึกษาปฏิสัมภิทามรรคไตรสิกขามาแลว ในบทนี้เปนการบูรณาการเนื้อหาเขา

ดวยกัน โดยมีข้ันตอนการบูรณาการประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 3 4การแลกเปลี่ยน

เรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิตไิตรสิกขา ข้ันตอนท่ี 2 การสกัดความรูออกจากตัวคนในปฏิสัมภิทามรรค

มิติไตรสิกขา ข้ันตอนท่ี 3 การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา และข้ันตอนท่ี 4 การผนึก

ความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เม่ือบูรณาการเนื้อหาแลวจึงนําไปสังเคราะหสรางรูปแบบการ

จัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาตอไป 

  

4.1 บูรณาการข้ันที ่1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  การบูรณาการข้ันตอนนี้เปนการแลกเปลี่ยนความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา      

เปนการอานตีความคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค และการสัมภาษณระหวางผูวิจัยกับคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ ผลท่ีไดรับจากข้ันตอนนี้ คือไดความรู “ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา”            

ซ่ึงมีรายละเอียด 6 ประการดังนี้ 

  64.1.1 บูรณาการการแลกเปล่ียนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา : ศีล (ศีลสิกขา) 

  ศีลสิกขา มีเนื้อหา 5 ประการ ไดแก ความหมายของศีล อธิศีล และอธิศีลสิกขา เหตุท่ีทําให

เกิดศีล ประเภทของศีล การปฏิบัตศีิลสิกขา และผลการปฏิบัติศีลสิกขา มีเนื้อหาตอไปนี้ 

  1. ความหมายของศีล อธิศีล อธิศีลสิกขา และศีลนัยของสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ความหมายของศีล อธิศีลและอธิศีลสิกขา  

   ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส พระสารีบุตร แสดงคําถาม คําตอบ ความหมายศีล ดังนี้  

   คําถาม “อะไรเปนศีล?  

   คําตอบ 1.เจตนาเปนศีล 2.เจตสิกเปนศีล 3.ความสํารวมเปนศีล 4.ความไมลวง   

เปนศีล ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม และไมกาวลวง ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร    

มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ”1 

                                           
1 ขุ.ป. 68/89/544. 
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   ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส พระสารีบุตร แสดงความหมายของอธิศีล และอธิศีล

สิกขา ความวา “บรรดาศีลเห็นปานนี้ สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยความสํารวมเปนอธิศีล ความ

สํารวมเปนอธิศีลสิกขา”2 

   อานาปานกถา และมาติกากถา ไดแสดงความหมายของอธิศีลสิกขาเหมือนกันไววา 

“ความสํารวมในสีลวิสุทธินั้น เปนอธิศีลสิกขา”3  

 2) ศีลนัยของสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ 

    ญาณกถา สุตมยญาณนเิทส ไดกลาว ศีลนัยของสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ ดังนี้  

    สัมมาวาจาเปนไฉน เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดเท็จ เจตนาเปนเครื่องงดเวน

จากการพูดสอเสียด เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการพูด

เพอเจอนี้ ทานกลาววาสัมมาวาจา  

    สัมมากัมมันตะเปนไฉน เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการฆาสัตว เจตนาเปนเครื่องงด

เวนจากการลักทรัพย เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกามนี้ ทานกลาววา 

สัมมากัมมันตะ        

    สัมมาอาชีวะเปนไฉน อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ ยอมละอาชีพท่ีผิด สําเร็จความ

เปนอยูดวยอาชีพท่ีชอบนี้ ทานกลาววาสัมมาอาชีวะ4  

    จริยากถา5 แสดงศีลนัยของสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ ดังนี้  

    “การประพฤติดวยความกําหนดแหงสัมมาวาจา การประพฤติดวยความขาวผองแหง

สัมมาอาชีวะ การประพฤติดวยสมุฏฐานแหงสัมมากัมมันตะ”  และมัณฑเปยกถา6 แสดงความหมายไว

แตตางกันเพียง คําวา “การประพฤติ” เปนคําวา “ความใส”  

  สรุปความหมายของศีลมีความหมายหลายนัย ไดแก 1. เจตนาเปนศีล 2.เจตสิกเปนศีล     

3.ความสํารวมเปนศีล 4.ความไมลวงเปนศีล ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม  ในความหมายของ อธิศีล 

หมายถึง สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยความสํารวมเปนอธิศีล สวนความหมายของความสํารวมใน

สีลวิสุทธินั้น เปนอธิศีลสิกขา และศีลนัยของมรรค 8 ไดแก สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ  

  2. เหตุท่ีทําใหเกิดศีล 

1) ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส แสดงเปนคําถามและคําตอบ ดังนี้  

   คําถาม ศีลมีอะไรเปนสมุฏฐาน ? (คําวาสมุฏฐาน หมายถึง ท่ีเกิด,ท่ีตั้ง,เหตุ)  

                                           
2 ขุ.ป. 68/90/546. 
3 ขุ.ป. 69/421/135. 
4 ขุ.ป. 68/85/458. 
5 ขุ.ป. 69/717/792. 
6 ขุ.ป. 69/717/792. 
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     คําตอบ กุศลศีลมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน อกุศลศีลมีอกุศลจิตเปนสมุฏฐาน อัพยากตศีลมี

อัพยากตจิตเปนสมุฏฐาน 

   อนึ่งพระอรรถกถาจารย อธิบายวา อกุศลศีล มีอกุศลจิตเปนสมุฏฐาน อัพยากตศีล           

มีอัพยากตจิตเปนสมุฏฐาน ทานพระสารีบุตรกลาวดวยการยกเนื้อความข้ึน โดยปริยายนั้น อกุศลศีล

นั้น ไมเปนศีลท่ีทานประสงคในท่ีนี้7 

  2) อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี8 แสดงลักษณะของศีล มีดังนี้ 

  1. ลักษณะของศีล คือ มีการสํารวมเปนลักษณะ มีการรวมเอาไวอยางดีซ่ึงกายกรรม   

เปนตน และเปนท่ีตั้งอาศัยแหงกุศลธรรมท้ังหลาย  

  2. หนาท่ีของศีล คือ กําจัดความเปนทุศีลอีกอยางหนึ่ง คือ ความไมมีโทษไดเพราะอรรถ

วาเปนกิจ และเปนสมบัติของศีลนั้น  

  3. ผลปรากฏของศีล คือ ความสะอาด 3 ประการคือ “ความสะอาดกาย ความสะอาด

วาจา ความสะอาดใจ” หมายความวา ศีลนั้นยอมปรากฏ คือ ถึงความเปนคุณท่ีควรถือเอาโดยความ

เปนธรรมชาติสะอาด  

  4. เหตุใกลของศีล คือ หิริและโอตตัปปะ อธิบายวา เพราะเม่ือหิริและโอตตัปปะมีอยูศีล

จึงเกิดข้ึนและตั้งอยูได เม่ือหิริและโอตตัปปะไมมี ศีลก็เกิดข้ึนไมได ตั้งอยูไมได 

   สรุปเหตุท่ีทําใหเกิดศีลมีอธิบาย 2 นัย คือ ญาณกถา แสดงวา กุศลศีลมีกุศลจิตเปน

สมุฏฐาน สวนอรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงเหตุใกลของศีล คือ หิริและโอตตัปปะ  

  3. ประเภทของศีล 

  ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส แสดงประเภทของศีลดวยนัยตาง ๆ ดังนี้ 

  1) ศีล 2 ประการ ไดแก สปริยันตศีล (ศีลมีท่ีสุด) อปริยันตศีล (ศีลไมมีท่ีสุด) มีเนื้อหาดังนี้ 

    1.1 สปริยันตศีล หมายถึง ศีลมีท่ีสุด มี 5 ประเภท ไดแก 

    1.ศีลมีลาภเปนท่ีสุด  ไดแก ศีลท่ีขาดเพราะลาภ 

    2.ศีลมียศเปนท่ีสุด  ไดแก ศีลท่ีขาดเพราะยศ 

    3.ศีลมีญาติเปนท่ีสุด  ไดแก ศีลท่ีขาดเพราะญาติ 

    4.ศีลมีอวัยวะเปนท่ีสุด ไดแก ศีลท่ีขาดเพราะอวัยวะ 

    5.ศีลมีชีวิตเปนท่ีสุด  ไดแก ศีลท่ีขาดเพราะชีวิต 

    1.2 อปริยันตศีล หมายถึง ศีลไมมีท่ีสุด มี 5 ประเภท ซ่ึงมีนัยตรงกันขามกับ       

สปริยันตศีลขางตน ศีลไมมีท่ีสุดนีเ้ปนไปเพ่ือนิพพาน 

                                           
7 ขุ.ป.อ. 68/589. 
8 ขุ.ป.อ. 68/42 - 44. 
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  2) ศีล 3 ประการ ไดแก กุศลศีล อกุศลศีล อัพยากตศีล (รายละเอียดไดกลาวแลวเหตุท่ีเกิดศีล) 

  3) ศีล 5 ประการ ไดแก 

    3.1 ปริยันตปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธิ์มีสวนสุด หมายถึง ศีลของอนุปสัมบัน 

(อุบาสก อุบาสิกา สามเณร สามเณรี ) ผูมีสิกขาอันมีท่ีสุด 

    3.2 อปริยันตปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธิ์ไมมีสวนสุด หมายถึง ศีลของอุปสัมบัน 

(ภิกษุ) ผูมีสิกขาอันไมมีท่ีสุด  

    3.3 ปริปุณณปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธิ์เต็มรอบ หมายถึง ศีลของกัณยาณ

ปุถุชนผูประกอบกุศลธรรม บําเพ็ญธรรมซ่ึงเปนท่ีสุดของพระเสขะใหเต็มรอบ ไมอาลัยในกายและชีวิต  

    3.4 อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธิ์อันทิฏฐิไมจับตอง หมายถึง ศีลท่ีไมยึด

ม่ันดวยอํานาจตัณหาทิฏฐิ ไดแก ศีลของพระเสขะ 7 ประเภท ไดแก ผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค         

ผูตั้งอยูในโสดาปตติผล ผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค ผูตั้งอยูในสกทาคมิผล ผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค      

ผูตั้งอยูในอนาคามิผล ผูตั้งอยูในอรหันตมรรค 

    3.5 ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีล คือ ความบริสุทธิ์โดยระงับ หมายถึง ศีลของพระสาวกผู

เปนพระขีณาสพ พระปจเจกพุทธเจา พระสัมมาสัมพุทธเจา9 

  สรุปประเภทของศีล แสดงไว 3 นัย ไดแก นัยท่ี 1 ศีลมี 2 ประการ  คือ 1.ศีลท่ีขาดไดดวย

เหตุ 5 ประการ และ 2.ศีลท่ีไมขาดดวยเหตุ 5 ประการ นัยท่ี 2 ศีลศีล 3 ประการ เปนจําแนกเหตุเกิด

ของศีลดวยกุศลศีล อกุศลศีล และอัพยากตศีล นัยท่ี 3 ศีล 5 ประการ เปนการจําแนกความบริสุทธิ์

ของศีลโดยแบงเปนสภาพบุคคล 5 ประเภท  

  4. การปฏิบัตศิีล   

  ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส แสดงวิธีการปฏิบัติ 2 วิธีการ10 ดังนี้ 

  วิธีท่ี 1 นําธรรม 2 หมวด คือ  

    1. อกุศลกรรมบถ 10 ประการ ไดแก ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 

มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ  

    2. ธรรมท่ีเปนคูตรงขาม 37 ประการ ไดแก  

    ละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ    ละความพยาบาทดวยความไมพยาบาท  

    ละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา   ละอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน  

    ละวิจิกิจฉาดวยการกําหนดธรรม   ละอวิชชาดวยญาณ  

    ละอรติดวยความปราโมทย   ละนิวรณดวยปฐมฌาน  

                                           
9 ขุ.ป. 68/86/541 – 542. 
10 ขุ.ป. 68/89/544 – 545. 
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    ละวิตกวิจารดวยทุติยฌาน   ละปติดวยตติยฌาน  

    ละสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน 

    ละรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตตสัญญาดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ 

    ละอากาสานัญจายตนสสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ 

    ละวิญญาณัญจายตนสัญญาดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ 

    ละอากิญจัญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 

    ละนิจสัญญาดวยอนิจจานุปสนา  ละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสนา 

    ละอัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสนา  ละนันทิดวยนิพพิทานุปสนา 

    ละราคะดวยวิราคานุปสนา  ละสมุทัยดวยนิโรธานุปสนา 

    ละอาทานดวยปฏินิสสัคคานุปสนา  ละฆนสัญญาดวยขยานุปสนา  

    ละอายุหนะดวยวยานุปสนา  ละธุวสัญญาดวยวิปริณามานุปสนา    

    ละนิมิตดวยอนิมิตตานุปสนา  ละปณิธิดวยอัปปณิหิตานุปสนา 

    ละอภินิเวสดวยสุญญตานุปสนา   

    ละสาราทานาภนิิเวสดวยอธิปญญาธรรมวิปสสนา 

    ละสัมโมหาภินิเวสดวยยถาภูตญาณทัศนะ 

    ละอาลยาภินิเวสดวยอาทีนวานุปสนา  

    ละอัปปฏิสังขาดวยปฏิสังขานุปสนา 

    ละสังโยคาภินิเวศดวยวิวัฏฏนานุปสนา  

    ละกิเลสท่ีตั้งอยูรวมกันกับทิฏฐิดวยโสดาปตติมรรค 

    ละกิเลสหยาบ ๆ ดวยสกทาคามิมรรค   

    ละกิเลสละเอียดดวยอนาคามิมรรค   

    ละกิเลสท้ังปวงดวยอรหัตมรรค 

  นําธรรมท้ัง 2 หมวดนี้มาจําแนกธรรม 2 ประการท่ีเปนเหตุท่ีชื่อวาศีล ไดแก (1) ความ

สํารวมอกุศลกรรม (2) ความไมละเมิดอกุศลกรรม รวมเปนธรรมท่ีเปนเหตุไดชื่อวาศีล 94 ประการ  

(10 + 37 = 47 คูณ 2 = 94 ) ธรรมท้ังสองกลุมนี้นํามาปฏิบัติแบงเปน 2 นัย คือ 

  นัยท่ี 1 อกุศลกรรมบถ 10 ประการ ประการละ 2 เหตุ รวม 20 เหตุ เชน ชื่อวา ศีล เพราะ

มีความหมายวาสํารวมปาณาติบาต  ชื่อวา ศีล เพราะมีความหมายวาไมลวงละเมิดปาณาติบาต 

  นัยท่ี 2 ธรรมท่ีเปนคูตรงขาม 37 คู คูละ 2 เหตุ รวม 74 เหตุ เชน ชื่อวา ศีล เพราะมี

ความหมายวาสํารวมกามฉันทะดวยเนกขัมมะ ชื่อวาศีล เพราะมีควาหมายวาไมลวงละเมิดกามฉันทะ

ดวยเนกขัมมะ 
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  วิธีท่ี 2 นําธรรม 2 หมวดขางตนรวม 47 ประการมาหมุน 47 รอบแตละรอบมีธรรม 1 

ประการท่ีจําแนกเปนศีล 5 ประเภท คือ 1. ปหานะ (การละ) 2. เวรมณี (การเวน) 3. เจตนา (ท่ีเปน

ขาศึกตอกุศล) 4. สังวร (ความสํารวม) 5.อวีติกกมะ (ความไมลวงละเมิด) 

  ตัวอยาง รอบท่ี 1 แบงเปน 5 ลําดับ คือ 1. การละปาณาติบาต ชื่อวา ศีล 2. การเวน

ปาณาติบาต ชื่อวา ศีล 3. เจตนาท่ีเปนขาศึกตอปาณาติบาต ชื่อวา ศีล 4. ความสํารวมปาณาติบาต 

ชื่อวา ศีล 5. ความไมลวงละเมิดปาณาติบาต ชื่อวา ศีล 

  สรุปการปฏิบัติศีล มี 2 วิธี โดยเริ่มท่ีการละอกุศลกรรมบถ 10 จากนั้นละธรรมคูตรงขาม 

37 ประการ จนถึงการละกิเลสท้ังปวงดวยอรหัตตมรรค   

   5. ผลการปฏิบัตศิีล 

   1. ญาณกถา สีลมยญาณนิทเทส ไดแสดงผลแหงการปฏิบัติในศีล 20 ประการ ดังนี้ 

 ศีล คือ การละปาณาติบาตเปนศีล เวรมณีการงดเวนเปนศีล เจตนาเปนศีล 

สังวรเปนศีล การไมลวงเปนศีล  ศีลเห็นปานนี้ยอมเปนไปเพ่ือ ดังนี้ 

  1.ความไมเดือดรอนแหงจิต 2.เพ่ือความปราโมทย 3.เพ่ือปติ 4.เพ่ือ

ปสสัทธิ 5.เพ่ือโสมนัส 6.เพ่ือการเสพโดยเอ้ือเฟอ 7.เพ่ือความเจริญ 8.เพ่ือทําให

มาก 9.เพ่ือเปนเครื่องประดับ 10.เพ่ือเปนบริขาร 11.เพ่ือเปน บริวาร 12.เพ่ือ

ความบริบูรณ 13.ยอมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย 14.เพ่ือความคลายกําหนัด 15.

เพ่ือความดับ 16.เพ่ือความสงบระงับ 17.เพ่ือความรูยิ่ง 19.เพ่ือความตรัสรู 20.

เพ่ือนิพพานโดยสวนเดียว11 

  2. คติกถา ไดแสดงถึงกรรมอันสัมปยุตดวยญาณและไมสัมปยุตดวยญาณ วาบุคคลท่ีมีศีล

เม่ือตายไปยอมไดคติสมบัติมีเหตุเกิด ดังนี้ 

  คําถามท่ี 1 ในกรรมอันสัมปยุตดวยญาณ กษัตริยมหาศาล พราหมณ

มหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร เทวดาชั้นรูปาวจร เทวดาชั้น       

อรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยแหงเหตุ 9 ประการเปนไฉน 

   คําตอบ ในขณะแลนไปแหงกุศลกรรมเหตุ 3 ประการ เปนกุศลเปนสหชาต

ปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา แมเพราะ กุศลมูล

เปนป จจัย  ก็ มีสั งขาร ในขณะความพอใจเหตุ  3 ประการเปน กุศล เป น         

สหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา แมเพราะ

                                           
11 ขุ.ป. 68/90/546. 
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อกุศลมูลเปนปจจัย ก็มีสังขาร  ในขณะปฏิสนธิ เหตุ 3 ประการ เปนอัพยากฤต   

เปนสหชาตปจจัยแหงเจตนาท่ีเกิดในขณะนั้น12 

  คําถามท่ี 2 ในกรรมอันไมสัมปยุตดวยญาณ กษัตริยมหาศาล พราหมณ

มหาศาล คฤหบดีมหาศาล เทวดาชั้นกามาวจร เทวดาชั้นรูปาวจร เทวดาชั้น       

อรูปาวจร ยอมอุบัติเพราะปจจัยหงงเหตุ 6 ประการเปนไฉน 

คําตอบ เหมือนกับขอท่ี 1 ตางกัน คือ กุศลกรรมเหตุ 2 ประการ อกุศลกรรมเหตุ 2 

ประการ และอัพยาฤตเหตุ 2 ประการ 

จากท่ีกลาวมาผลการปฏิบัติของศีล จําแนกไดโดยญาณกถาแสดงผลในปจจุบัน มี 20 

ประการ คือ ความไมเดือดรอนของจิต เปนตนจนบรรลุพระนิพพาน และในคติกถาแสดงวาหากยังไม

บรรลุพระนิพพานผลของของศีลก็นําไปเกิดในสุคติภูมิ 

 สรุปไดวาศีลสิกขามีเนื้อหาดังนี้ ความหมายของศีลมีความหมายหลายนัย ไดแก 1. เจตนา     

เปนศีล 2.เจตสิกเปนศีล 3.ความสํารวมเปนศีล 4.ความไมลวงเปนศีล ชื่อวาศีล เพราะอรรถวาสํารวม   

ในความหมายของ อธิศีล หมายถึง สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยความสํารวมเปนอธิศีล            

สวน ความหมายของความสํารวมในสีลวิสุทธินั้น เปนอธิศีลสิกขา ศีลนัยของมรรค 8 ไดแก สัมมาวาจา 

สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ เหตุท่ีทําใหเกิดศีลคือ กุศลศีลมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน สวนอรรถกถา 

สัทธรรมปกาสินี แสดงเหตุใกลของศีล คือ หิริและโอตตัปปะ ประเภทของศีล แสดงไว 3 นัย ไดแก ศีล 

2 ประการ ศีล 3 ประการ และศีล 5 ประการ สวนการปฏิบัติศีล เริ่มจากการละอกุศลกรรมบถ 10 

จากนั้นละธรรมคูตรงขาม 37 ประการ จนถึงการละกิเลสท้ังปวงดวยอรหันตมรรค สวนผลการปฏิบัติ

ของศีล จําแนกไดโดยไดผลในปจจุบัน คือ ความไมเดือดรอนของจิต เปนตนจนบรรลุพระนิพพาน หาก

ยังไมบรรลุพระนิพพานผลของของศีลก็นําไปเกิดในสุขคติภูมิ 

  74.1.2 บูรณาการการแลกเปล่ียนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา : สมาธิ (จิตตสิกขา) 

  สมาธิ หรือจิตตสิกขา มีเนื้อหา 5 ประการ ไดแก ความหมายของสมาธิ อธิจิต และ        

อธิจิตตสิกขา เหตุท่ีทําใหเกิดสมาธิ ประเภทของสมาธิ การปฏิบัติสมาธิ และผลการปฏิบัติสมาธิ โดย

เสนอไปตามลําดับตอไปนี ้

  1. ความหมายของสมาธิ 

  คําวา สมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา มีความหมายตามท่ีกถาตาง ๆ แสดงไวดังนี้ 

  1) คําวา อธิจิต อธิจิตตสิกขา มีอธิบาย ดังนี้ 

 ญาณกถา สีลมยญาณนิเทส ไดใหความหมายไววา อธิจิต อธิจิตตสิกขา ไวดังนี้  

                                           
12 ขุ.ป. 69/519/520. 
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 จิตตั้งอยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม  ยอมไมถึงความฟุงซาน อวิกเขปปาริสุทธิ ความ

บริสุทธิ์ คือ ความท่ีจิตไมฟุงซาน เปนอธิจิต ความไมฟุงซาน เปนอธิจิตสิกขา13 

 

 

 

  อีกนัยของอานาปานกถา14และมาติกากถา15ไดใหความหมายอธิจิตตสิกขาเหมือนกัน คือ 

  “ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธินั้น เปนอธิจิตตสิกขา” 

 2) คําวา สมาธ ิมีอธิบาย ดังนี้ 

 ญาณกถา สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส ไดใหความหมายสมาธิ 25 นัย ดังนี้ 

 สมาธิ เพราะอรรถวา สัทธินทรียเปนตน กําหนดถือเอา  1  

 เพราะอรรถวา อินทรียเปนบริวารแหงกันและกัน   1   

 เพราะอรรถวา สัทธินทรียเปนตนบริบูรณ 1     

 เพราะอรรถวา มีอารมณเปนอันเดียว 1  

 เพราะอรรถวา ไมฟุงซาน 1    

 เพราะอรรถวา ไมแสไป 1   

 เพราะอรรถวา ไมขุนมัว 1   

 เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหว 1   

 เพราะอรรถวา หลุดพนจากกิเลส  1    

 เพราะความท่ีวา จิตตั้งอยูดวยสามารถความตั้งม่ันในความเปนจิตมีอารมณดียว 1   

 เพราะอรรถวา แสวงหาความสงบ  1    

 เพราะอรรถวา ไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ 1   

 เพราะแสวงหาความสงบแลว 1  

 เพราะไมแสวงหาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว  1   

 เพราะอรรถวา ยึดม่ันความสงบ 1    

 เพราะอรรถวา ไมยึดม่ันธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ 1   

 เพราะยึดม่ันความสงบแลว  1     

 เพราะไมยึดม่ันธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว 1    

                                           
13 ขุ.ป. 68/90/546. 
14 ขุ.ป. 69/421/135. 
15 ขุ.ป. 69/738/829. 
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 เพราะอรรถวา ปฏิบัติสงบ 1    

 เพราะอรรถวา ไมปฏิบัติไมสงบ  

 เพราะปฏิบัติสงบแลว 1    

 เพราะไมปฏิบัติไมสงบแลว 1    

 เพราะอรรถวา เพงความสงบ 1   

 เพราะอรรถวา เผาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบ 1      

 เพราะเพงความสงบแลว 1     

 เพราะเผาธรรมอันเปนขาศึกแกความสงบแลว 1    

 เพราะอรรถวา เปนธรรมสงบเปนสภาพเก้ือกูลและนําสุขมาให 116 

 

  3) ญาณกถา สุตมยญาณนิเทส แสดงสมาธินยัของสัมมาวายามะ สัมมาสต ิสัมมาสมาธิ  ดังนี้ 

   สัมมาวายามะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมยังฉันทะใหเกิดข้ึน ยอมพยายาม ปรารภ

ความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไวเพ่ือยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ฯลฯ เพ่ือละอกุศล

ธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน ยอมยังฉันทะใหเกิดข้ึน ยอม

พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว เพ่ือความตั้งม่ันเพ่ือความไมฟนเฟอน เพ่ือความ

เจริญโดยยิ่ง เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญเพ่ือความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวนี้      

ทานกลาววา สัมมาวายามะ  

  สัมมาสติ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร                

มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู..

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ 

กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียนี้ ทานกลาววาสัมมาสติ  

  สัมมาสมาธิเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน   

มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาทุติยฌานอันเปนความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม

เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู ภิกษุเปนผูมี

อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย

สรรเสริญวาผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละ

สุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยูนี้ ทานกลาววา 

สัมมาสมาธิ17  

                                           
16 ขุ.ป. 68/93/616. 
17 ขุ.ป. 68/85/458. 
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  จริยากถา ไดแสดงสมาธินัยของสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ไวดังนี้  

  การประพฤติดวยความประคองไวแหงสัมมาวายามะ   การประพฤติดวยความตั้งสติม่ันแหง

สัมมาสติ  การประพฤติดวยความไมฟุงซานแหงสัมมาสมาธิ18 และมัณฑเปยกถา19 แสดงความหมายไว

แตตางกันเพียง คําวา “การประพฤติ” เปนคําวา “ความใส”  

  สรุปไดวา คําวา อธิจิต หมายถึง จิตตั้งอยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม ยอมไมถึงความ

ฟุงซาน อวิกเขปปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ คือ ความท่ีจิตไมฟุงซาน เปนอธิจิต สวนคําวาอธิจิตตสิกขา 

หมายถึง ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธิ ท้ังสองคํานี้อาจใชคําท่ีมีความหมายอีกคําวาหนึ่งไดวา สมาธิ    

คําวา สมาธิ มีความหมายถึง 25 นัย เชน อรรถวามีอารมณเปนอันเดียว อรรถวาไมฟุงซาน เปนตน 

สวนนัยของมรรค 8 นั้นไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

  2. เหตุท่ีทําใหเกิดสมาธิ  

  เหตุท่ีทําใหเกิดสมาธมีิ ดังนี้ 

1) อินทริยกถา กลาวไวมี 4 ประการดังนี้ 

 

 

  ความเหตเุกิดแหงความคํานึงถึงเพ่ือประโยชแกความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิด

แหงสมาธินทรีย เหตุเกิดแหงฉันทะดวยสามารถความไมฟุงซาน เปนเหตุเกิดแหง 

สมาธินทรี ย  เหตุ เ กิดแห งมนสิการด วยสามารถไม ฟุ งซ าน  เปน เหตุ เ กิด              

แหงสมาธินทรีย ความปรากฏเปนธรรมอยางเดียวดวยสามารถสมาธินทรีย เปนเหตุ

เกิดแหงสมาธินทรีย20   

  ดังนั้นเหตุเกิดของสมาธิตามนัยของอินทริยกถา คือ การคํานึงถึงเพ่ือประโยชน การ

มีฉันทะ การมนสิการแกความไม ฟุงซาน และความปรากฏเปนธรรมชาติ เดียวดวย

ความสามารถสมาธินทรีย เปนเหตุใหเกิดสมาธิ 

  2) อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี21 แสดงลักษณะของสมาธิ มีดังนี้ 

     1. ลักษณะของสมาธิ คือ มีความไมซัดสายเปนลักษณะ        

 2. หนาท่ีของสมาธิ คือ มีการกําจัดความซัดสายเปนกิจ   

 3. ผลปรากฏของสมาธิ คือ มีความไมหวั่นไหวเปนปจจุปฏฐาน  

 4. เหตุใกลของสมาธิ คือ มีความสุขเปนปทัฏฐาน 

                                           
18 ขุ.ป. 69/717/792. 
19 ขุ.ป. 69/717/792. 
20 ขุ.ป. 69/431/236.  
21 ขุ.ป.อ.68/46. 
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  สรุปไดวาสมาธินั้นมีเหตุเกิดไดจาก 1. การคํานึงถึงเพ่ือประโยชน 2.การมีฉันทะ 3.การ

มนสิการแกความไมฟุงซาน และ4.ความปรากฏเปนธรรมชาติเดียวดวยความสามารถสมาธินทรีย เปน

เหตใุหเกิดสมาธติามนัยท่ีปรากฏอินทริยกถา สวนสัทธรรมปกาสินี แสดงวา เหตุใกลของสมาธิ คือ สุข  

  3. ประเภทของสมาธ ิ

  ญาณกถา สมาธิภาวนามยญาณนิเทส แบงประเภทสมาธิได 10 หมวด 55 ประการ ดังนี้  

 สมาธิอยางหนึ่ง   คือ   เอกัคตาจิต   

 สมาธิ  2   คือ  โลกิยสมาธิ     โลกุตรสมาธิ   

 สมาธิ  3   คือ   สมาธิมีวิตกและวิจาร    

สมาธิไมมีวิตกมีแตวิจาร      

สมาธิไมมีวิตกไมมีวิจาร    

 สมาธิ  4   คือ  สมาธิมีสวนเสื่อม       สมาธิเปนสวนตั้งอยู  

สมาธิเปนสวนวิเศษ    สมาธิเปนสวนชําแรกกิเลส     

  สมาธิ  5   คือ   สมาธิมีปติแผไป   สมาธิ มีสุขแผไป    

สมาธิมีจิตแผไป    สมาธิมีแสงสวางแผไป       

สมาธิมีการพิจารณาเปนนิมิต   

 สมาธิ 6  คือ    สมาธิมีเอกัคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถ ดังนี้ 

     พุทธานุสติ 1   ธรรมานุสติ 1    

สังฆานุสติ  1    สีลานุสติ  1  

จาคานุสติ  1    เทวตานุสติ 1   

  สมาธิ  7  คือ  ความเปนผูฉลาดในสมาธิ   

เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ    

ความเปนผูฉลาดในการตั้งสมาธิ   

ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ    

ความเปนผูฉลาดในความงามแหงสมาธิ    

ความเปนผูฉลาดในโคจรแหงสมาธิ    

ความเปนผูฉลาดในการนอมไปแหงสมาธิ  

  สมาธิ  8  คือ   สมาธิมีเอกัคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถ ดังนี้ 

     ปฐวีกสิณ 1     อาโปกสิณ 1    

เตโชกสิณ 1     วาโยกสิณ 1     

นีลกสิณ  1    ปตกสิณ  1   

โลหิตกสิณ 1    โอทาตกสิณ 1   
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 สมาธิ  9   คือ  รูปาวจรสมาธิสวนเลว 1    รูปาวจรสมาธิสวนปานกลาง 1      

     รูปาวจรสมาธิสวนประณีต  1  อรูปาวจรสวนเลว  1    

อรูปาวจรสมาธิสวนปานกลาง 1  อรูปาวจรสมาธิสวนประณีต 1     

สุญญตสมาธิ  1   อนิมิตตสมาธิ 1       

อัปปณิหิตสมาธิ 1   

 สมาธิ 10   คือ   สมาธิมีเอกัคตาจิตมิไดฟุงซานดวยสามารถ ดังนี้ 

     อุทธุมาตกสัญญา 1  วินีลกสัญญา 1       

วิปุพพกสัญญา 1     วิจฉิททกสัญญา  1  

วิกขายิตกสัญญา 1  วิกขิตตกสัญญา 1   

หตวิกขายิตกสัญญา 1  โลหิตกสัญญา 1     

ปุฬุวกสัญญา  1     อัฏฐิกสัญญา 1  

 สมาธิเหลานี้รวมมี  55 ประการ22 

  สรุปไดวาประเภทของสมาธิ จําแนกได 10 หมวด โดยใชวิธีการแบงธรรมตามจํานวน สมาธิ 

1 อยาง สมาธิมี 2 อยาง จนถึง 10 โดยใชวิธีการจัดตาง ๆ เชน โดยลักษณะ โดยโลกียะ – โลกุตตระ 

โดยวิธีการทําสมาธิ โดยองคฌาน เปนตน รวมมีท้ังสิ้น 55 ประการ  
  4. การปฏิบัตสิมาธ ิ

  การปฏิบัติสมาธิจะกลาวถึงการทําสมาธิจนไดฌาน ซ่ึงมีเนื้อหาปรากฏในอานาปานกถา

และเมตตากถา ดังนี้ 

   1) อานาปานกถา พระสารีบุตรกลาวถึงวิธีการกําหนดลมหายใจเพ่ือใหไดฌานสมาบัติ

และสามารถเจริญตอจนบรรลุมรรคผลนิพพานได โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูในเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้ง 

กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ภิกษุนั้นเปนผูมีสติหายใจเขา เปนผูมีสติหายใจออก 

 

1. เม่ือหายใจเขายาว ก็รูวาหายใจเขายาว  

     เม่ือหายใจเขาสั้น  ก็รูวาหายใจเขาสั้น  

    2. เม่ือหายใจออกยาว  ก็รูวาหายใจออกยาว  

    เม่ือหายใจออกสั้น ก็รูวาหายใจออกสั้น  

     3. ยอมศึกษาวา  จักเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา   จักเปนผูรูแจงกองลมท้ังปวงหายใจออก  

                                           
22 ขุ.ป. 68/92/615. 
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    4. ยอมศึกษาวา   จักระงับกายสังขารหายใจเขา  

     ยอมศึกษาวา   จักระงับกายสังขารหายใจออก 

    5. ยอมศึกษาวา   จักรูแจงปติหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา   จักรูแจงปติหายใจออก 

    6. ยอมศึกษาวา   จักรูแจงสุขหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา   จักรูแจงสุขหายใจออก 

    7. ยอมศึกษาวา   จักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา   จักรูแจงจิตสังขารหายใจออก  

    8. ยอมศึกษาวา   จักระงับจิตสังขารหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา   จักระงับจิตสังขารหายใจออก 

    9. ยอมศึกษาวา   จักรูแจงจิตหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา   จักรูแจงจิตหายใจออก 

    10. ยอมศึกษาวา  จักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา  

    ยอมศึกษาวา  จักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก 

    11. ยอมศึกษาวา  จักตั้งจิตไวหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา  จักตั้งจิตไวหายใจออก 

    12. ยอมศึกษาวา  จักเปลื้องจิตหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา  จักเปลื้องจิตหายใจออก 

    13. ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความไมเท่ียงหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความไมเท่ียงหายใจออก 

    14. ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเขา 

     ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจออก 

    15. ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความดับหายใจเขา  

    ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความดับหายใจออก 

    16. ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา 

    ยอมศึกษาวา  จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก23  

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา ธรรมหมวดนี้หากเรียกตามบาล ี     

ในคัมภีรปฏิสัมภิมรรคเรียกวา“โสฬสวัตถุกอานาปานสติ”คําบาลีเดิมเปน “โสฬสวตฺถุกา อานาปานสฺสติ” 

บาง “โสฬสวตฺถุโก อานาปานสฺสติสมาธ”ิบางและทานไดใหขอควรทราบการปฏิบัติอานาปานสติดังนี้ 

                                           
23 ขุ.ป. 69/387/104. 
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  1. คําวา หายใจเขา และหายใจออก นั้นพึงทราบวา เปนคําท่ีมีการแปลตางกัน คือ       

พระพุทธโฆษาจารยผูแตงอรรถกถาพระวินัยแปล อสฺสาส วา “หายใจออก”และ ปสฺสาส วา   

“หายใจเขา” สวนพระธรรมปาละผูแตงอรรถกถาแหงพระสูตรแปลกลับตรงขาม คือแปล อสฺสาส วา 

“หายใจเขา” และ ปสฺสาส วา “หายใจออก” ในท่ีนี้ถือตามคําแปลของอรรถกถาแหงพระสูตร 

  2. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับตาง ๆแปลคําวา “ยอมศึกษาวา” หรือ “สําเหนียกวา” เปน

คําแปลคําบาลีวา สิกฺขติ จะแปลแบบทับศัพทเปน “ศึกษาวา” ก็ได 

  3. อานาปานสติ 16 ฐาน หรือ 16 หลัก หรือ 16  หัวขอ หรือ 16  ขอ หรือ 16 ชั้นนั้น 

ทานจัดเปน 4 จตุกกะ คือ เปนหมวดสี่ 4 หมวด ท่ีสัมพันธกับหลักสติปฏฐาน 4  โดยเปนการระบุชัด

วา สวนไหนเปนสติปฏฐานขอใด ดังนี้ 

    1) ขอท่ี 1 – 4 เปนกายานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงกายานุปสสนา) 

              2) ขอท่ี 5 – 8 เปนเวทนานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงเวทนานุปสสนา) 

              3) ขอท่ี 9 – 12 เปนจิตตานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงจิตตานุปสสนา) 

              4)  ขอท่ี 13 – 16 เปนธรรมานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงธรรมานุปสสนา) 

  4. หากสังเคราะหใหเขาโดยไตรสิกขาระหวางปฏิบัตินั้น ความมีกายวาจาตั้งอยูในความสงบ

สํารวม โดยมีเจตนาอันปลอดจากการละเมิดหรือเบียดเบียน (กายิกวาจสิกอวีติกกมะ) เปน ศีล การมี

สติกําหนด ดวยจิตท่ีตั้งม่ันมีอารมณอารมณหนึ่งเดียวตามท่ีกําหนด (จิตตัสเสกัคตา) เปน สมาธิ ความ

มีสัมปชัญญะรูท่ัวพรอม มองเห็นตามสภาวะเปนปญญา ซ่ึงในการปฏิบัติศีลเปนเพียงฐานท่ีรองรับอยู 

สวนธรรมท่ีปฏิบัติซ่ึงจะเจริญข้ึนไป คือ สมาธิ และปญญา อันไดแก สมถะ ในขอตอไป 

  5. การปฏิบัติท้ังหมดนี้สามจตุกกะแรก มีท้ังสมถะและวิปสสนา แตจตุกกะท่ี 4 เปน วิปสสนาลวน24   

  จากขอความท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไวทําใหทราบวา       

อานาปานสตินี้เปนการปฏิบัติท่ีเปนไดท้ังสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน มิใชเปนการปฏิบัติ   

สมถกรรมฐานแตเพียงอยางเดียว ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการปฏิบัติท้ังหมดจึงไดนําเนื้อหาไป

กลาวถึงในหัวขอ การปฏิบัติไตรสิกขาใหบรบิูรณ 

   2) เมตตากถา 

   พระสารีบุตร ไดนําพระสูตรท่ีวาดวยเมตตามาแสดง โดยมีเนื้อหาสรุปได 4 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 การแผเมตตาเจโตวิมุตติโดยไมเจาะจง 

   การแผเมตตาเจโตวิมุตติโดยไมเจาะจง ดวยอาการ 5 ประการ ดังนี้ 

    1. ขอสัตวท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด  

                                           
24 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (ป.อ.ปยุตฺ โต) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม ,      

กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม,2559,หนา 265. 
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    2. ปาณะท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ  

    3. ภูตท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    4. บุคคลท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    5. ผูท่ีนับเนื่องดวยอัตภาพท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกันไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติ

แผไปโดยไมเจาะจงดวย อาการ 5 นี้    

   ตอนท่ี 2 การเมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจง  

   การแผเมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจง ดวยอาการ 7 ดังนี้ 

               1. ขอหญิงท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกันไมมีทุกขรักษาตนอยูเปนสุขเถิด  

    2. ชายท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    3. อารยชนท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    4. อนารยชนท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ   

    5. เทวดาท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    6. มนุษยท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    7. วินิปาติกสัตวท้ังปวง จงเปนผูไมมีเวรไมเบียดเบียนกัน ฯลฯ 

    จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติ

แผไปโดยเจาะจงดวยอาการ 7 นี้  

            ตอนท่ี 3 การแผเมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศท้ังหลาย 

   การแผเมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศท้ังหลายดวยอาการ 10 ดังนี้ 

    1. เมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศท้ังหลายวา ขอสัตวท้ังปวงในทิศบูรพาจงเปนผูไมมีเวร 

ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษาตนอยูเปนสุขเถิด  

     2. ขอสัตวท้ังปวงในทิศปจจิม จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

     3. ขอสัตวท้ังปวงในทิศอุดร จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

     4. ขอสัตวท้ังปวงในทิศทักษิณ จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

     5. ขอสัตวท้ังปวงในทิศอาคเนย จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

     6. ขอสัตวท้ังปวงในทิศพายัพ จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

     7. ขอสัตวท้ังปวงในทิศอีสาน จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

     8. ขอสัตวท้ังปวงในทิศหรดี จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

     9. ขอสัตวท้ังปวงในทิศเบื้องลาง จงเปนผูไมมีเวร ฯลฯ  

    10. ขอสัตวท้ังปวงในทิศเบื้องบน จงเปนผูไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข รักษา

ตนอยูเปนสุขเถิด    
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    อนึ่งการแผเมตตาเจโตวิมุตติท่ีแผไปสูทิศท้ังหลายดวยอาการ 10 ประการนี้ มี 12 

รอบโดยมีองคธรรม 12 องคธรรม (วิธีการแผเมตตาเจโตวิมุตติตอนท่ี 1 มี 5 และตอนท่ี 2 มี 7 รวม

เปน 12 ) เชน ขอปาณะท้ังปวงในทิศบูรพา ฯลฯ เปนตน 

   ตอนท่ี 4 การแผเมตตาเจโตวิมุตติดวยธรรม 4 หมวด 

   การแผเมตตาเจโตวิมุตติโดยนําองคธรรมแตละองคธรรมในจํานวน 12 องคธรรม ( คือ 

สัตวและบุคคล 12 จําพวกในวิธีการแผเมตตาเจโตวิมุตติตอนท่ี 1- 2) มาหมุนดวยธรรม 4 หมวดนี้ 

คือ อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 และอริยมรรคมีองค 8 รวม 12 รอบแตละรอบมีรูปแบบเหมือนกัน 

ตางกันแตองคธรรมเทานั้น ตัวอยาง การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติดวยอินทริยวาร ในท่ีนี้แบงเปน 3 

สวน คือ 

   สวนท่ี 1 จําแนกการแผเมตตาไปสูสัตวท้ังปวงดวยอาการ 8 ประการ ดังนี้ 

    1. ดวยการเวนความบีบค้ันไมบีบค้ันสัตวท้ังปวง  

    2. ดวยเวนการฆา ไมฆาสัตวท้ังปวง  

    3. ดวยเวนการทําใหเดือดรอน ไมทําสัตวท้ังปวงใหเดือดรอน  

    4. ดวยเวนความย่ํายี ไมย่ํายีสัตวท้ังปวง  

    5. ดวยการเวนการเบียดเบียน ไมเบียดเบียนสัตวท้ังปวง  

    6. ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร อยาไดมีเวร  

    7. จงเปนผูมีสุข อยามีทุกข  

    8. จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกข  

    จิตชื่อวาเมตตา เพราะรัก ชื่อวาเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อวาวิมุติเพราะพนจาก

พยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสท้ังปวง จิตมีเมตตาดวย เปนเจโตวิมุติดวย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาเมตตา

เจโตวิมุติ  

   สวนท่ี 2 จําแนกเมตตาเจโตวิมุตติดวยอินทรีย 5 ประการ ดังนี้ 

    1. บุคคลผูเจริญเมตตายอมนอมใจไปดวยศรัทธาวา “ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร 

มีความปลอดโปรง มีความสุขเถิด” ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเปนอันอบรมแลวดวยสัทธินทรีย  

    2. ผูเจริญเมตตาประคองความเพียรวา “ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ 

เมตตาเจโตวิมุตเิปนอันอบรมแลวดวยวิริยินทรีย 

    3. ผูเจริญเมตตาตั้งสติไวเปนม่ันวา “ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้เมตตา

เจโตวิมุตเิปนอันอบรมแลวดวยสตินทรีย  

    4. ผูเจริญเมตตาตั้งจิตไววา “ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร... ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติ

เปนอันอบรมแลวดวยสมาธินทรีย  
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    5. ผูเจริญเมตตาทราบชัดดวยปญญาวา ขอสัตวท้ังปวงจงเปนผูไมมีเวร...ดังนี้ เมตตา

เจโตวิมุตเิปนอันอบรมแลวดวยปญญินทรีย  

   สวนท่ี 3 จําแนกอินทรีย 5 ประการเปนธรรมแตละอยางของเมตตาเจโตวิมุตติ ดังนี้ 

    1. อินทรีย 5 ประการนี้ เปนอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเสพเมตตา

เจโตวิมุติดวยอินทรีย 5 ประการนี้  

    2. อินทรีย 5 ประการนี้ เปนภาวนาของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมเจริญเมตตา

เจโตวิมุติดวยอินทรีย 5 ประการนี้  

    3. อินทรีย 5 ประการนี้ เปนพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลทําใหมากซ่ึง

เมตตาเจโตวิมุตดิวยอินทรีย 5 ประการนี้  

    4. อินทรีย 5 ประการนี้ เปนอลังการของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมประดับเมตตา

เจโตวิมุติดวยอินทรีย 5 ประการนี้  

    5. อินทรีย 5 ประการนี้ เปนบริขารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมปรุงแตงเมตตา

เจโตวิมุติดวยอินทรีย 5 ประการนี้ 

    6. อินทรีย 5 ประการนี้ เปนบริวารของเมตตาเจโตวิมุติ บุคคลยอมหอมลอมเมตตา

เจโตวิมุติดีแลวดวยอินทรีย 5 ประการนี้    

    อินทรีย 5 ประการนี้ เปนอาเสวนะเปนภาวนา เปนพหุลีกรรม เปนอลังการ เปน

บริขาร เปนบริวาร เปนความบริบูรณ เปนสหรคต เปนสหชาติ เปนความเก่ียวของ เปนสัมปยุต เปน

ความแลนไป เปนความผองใส เปนความตั้งอยูดี เปนความพนวิเศษ เปนความเห็นวา นี้ละเอียด ของ

เมตตาเจโตวิมุติ25   

    สําหรับในท่ีนี้จะยกตัวอยางเฉพาะอินทริยวาร สวนพลวาร โพชฌังควาร และมรรค

วาร มีวิธีการจําแนกเหมือนอินทริยวาร เพียงแตตางกันแตองคธรรมเทานั้น 

  สรุปไดวาการปฏิบัติสมาธิ มีวิธีการปฏิบัติท่ีแสดงไว คือ อานาปานสติ มี 16 ข้ันตอน และ

การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ มีวิธีการปฏิบัติท่ีหลากหลายสรุปได 4 ตอน ตอนท่ี 1 การแผเมตตาเจโต

วิมุตติโดยไมเจาะจง  ตอนท่ี 2 การเมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจง ตอนท่ี 3 การแผเมตตาเจโตวิมุติ

แผไปสูทิศท้ังหลาย ตอนท่ี 4 การแผเมตตาเจโตวิมุตติดวยธรรม 4 หมวด  

  5. ผลการปฏิบัติสมาธิ  

   ผลการปฏิบัติสมาธิ ไดจําแนกตามท่ีไดปฏิบัติจากอานาปานกถา และ เมตตากถา ดังนี้ 

   1) ผลการปฏิบัติอานาปานสติ 

                                           
25 ขุ.ป. 69/575-587/531-541. 
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   เนื่องจากอานาปานสติเปนการปฏิบัติท่ีมีสมถะ และวิปสสนา ควบคูกัน ในหัวขอนี้จะ

กลาวถึงผลการปฏิบัติท่ีไดเฉพาะสมถกรรมฐาน ซ่ึงอยูในตอนตาง ๆ ดังนี้ 

    (1) อุปกิเลสญาณนิทเทส  กลาววา 

 ผูใดไมบําเพ็ญ ไมเจริญอานาปานสติ กายและจิตของผูนั้นยอมหวั่นไหว    

ดิ้นรน ผูใดบําเพ็ญ เจริญอานาปานสติดีกายและจิตของผูนั้น ยอมไมหวั่นไหว   

ไมดิ้นรน26     

     (2) โวทานญาณนิทเทส กลาววา 

    ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป27  

   2) ผลการปฏิบัติเมตตา  

   พระสารีบุตร กลาววา การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ เม่ือบุคคลเสพแลว เจริญแลว ทําให

มากแลว ทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ตั้งไวเนืองๆอบรมแลวปรารภดีแลวมีอานิสงส ดังนี้ 

          1. ผูเจริญเมตตายอมหลับเปนสุข  2. ตื่นเปนสุข 3. ไมฝนลามก 4. ยอมเปนท่ีรักของ

มนุษย 5. ยอมเปนท่ีรักของอมนุษย 6. เทวดายอมรักษา 7. ไฟ ยาพิษ หรือศาตรายอมไมกล้ํากราย   

8. จิตของผูเจริญเมตตาเปนสมาธิไดรวดเร็ว 9. สีหนาของผูเจริญเมตตายอมผองใส 10. ยอมไมหลง

กระทํากาละ 11. เม่ือยังไมแทงตลอดธรรมอันยิ่งยอมเขาถึงพรหมโลก28   

  จากท่ีกลาวมาเม่ือเจริญอานาปานสติ ยอมมีผลทําใหกายและจิตของผูนั้นไมหวั่นไหว      

ไมด้ินรน ละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป และเปนบาทฐานใหเกิดปญญาตอไป สวนผลการปฏิบัติ

เมตตา มีอานิสงส 11 ประการ เชน ผูเจริญเมตตายอมหลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ยอมเขาถึงพรหมโลก 

  สรุปเนื้อหาไดวา คําวา อธิจิต หมายถึง จิตตั้งอยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม ยอมไมถึง

ความฟุงซาน อวิกเขปปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์  คือ ความท่ีจิตไมฟุงซาน เปนอธิจิต สวนคําวา          

อธิจิตตสิกขา หมายถึง ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธิ ท้ังสองคํานี้อาจใชคําท่ีมีความหมายอีกคําวาหนึ่ง

ไดวา สมาธิ คําวา สมาธิ มีความหมายถึง 25 นัย เชน อรรถวามีอารมณเปนอันเดียว อรรถวา         

ไมฟุงซาน เปนตน สวนนัยของมรรค 8 นั้นไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สมาธินั้นมีเหตุ

เกิดไดจาก 1. การคํานึงถึงเพ่ือประโยชน 2.การมีฉันทะ 3.การมนสิการแกความไมฟุงซาน และ        

4.ความปรากฏเปนธรรมชาติเดียวดวยความสามารถสมาธินทรีย ท้ัง 4 ประการนี้เปนเหตุใหเกิดสมาธิ

ตามนัยท่ีปรากฏอินทริยกถา สวนอรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงวา เหตุใกลของสมาธิ คือ สุข 

ประเภทของสมาธิ จําแนกได 10 หมวด รวมมี 55 ประการ การปฏิบัติสมาธิ มีวิธีการปฏิบัติ             

                                           
26 ขุ.ป. 69/369/90. 
27 ขุ.ป. 69/386/99. 
28 ขุ.ป. 69/574/531. 
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2 ประการ คือ 1. การปฏิบัตอิานาปานสติ มีเนื้อหาแบงได 5 นิเททส มีข้ันตอนการปฏิบัติ 16 ข้ันตอน 

เม่ือผูปฏิบัติไดทุกข้ันตอนแลวแลวยอมไดญาณจํานวน 220 ญาณ 2. การปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตติ      

มีวิธีการปฏิบัติท่ีหลากหลายสรุปได 4 ตอน ตอนท่ี 1 การแผเมตตาเจโตวิมุตติโดยไมเจาะจง ตอนท่ี 2 

การเมตตาเจโตวิมุติแผไปโดยเจาะจง ตอนท่ี 3 การแผเมตตาเจโตวิมุติแผไปสูทิศท้ังหลาย ตอนท่ี 4 

การแผเมตตาเจโตวิมุตติดวยธรรม 4 หมวด เม่ือปฏิบัติสมาธิไดแลวยอมไดผล ดังนี้ การเจริญอานา

ปานสติ ยอมทําใหกายและจิตของผูนั้นไมหวั่นไหว ไมดิ้นรน ละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป และเปน

บาทฐานใหเกิดปญญาตอไป สวนผลการปฏิบัติเมตตา มีอานิสงส 11 ประการ เชน ผูเจริญเมตตายอม

หลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ยอมเขาถึงพรหมโลก เปนตน 

  84.1.3 บูรณาการการแลกเปล่ียนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา : ปญญา (ปญญาสิกขา)  

  ปญญาสิกขา มีเนื้อหา 5 ประการ ไดแก ความหมายของปญญา เหตุและประเภทของ

ปญญา การพัฒนาปญญา ผลการพัฒนาปญญา โดยเสนอไปตามลําดับตอไปนี้ 

  1. ความหมายของปญญา อธิปญญา และปญญาสิกขา ปญญานัยของสัมมาทิฏฐิ สัมมา

สังกัปปะ 

(1) ความหมายของปญญา อธิปญญา และปญญาสิกขา มีดังนี้ 

   ปฏิสัมภิทากถา ไดกลาวถึงความหมายของปญญา ไววา 

   คําวา ปญญาเกิดข้ึน เพราะอรรถวาทราบชัด29 

  ญาณกถา สีลมยญาณนิเทส แสดงความหมายอธิปญญาดังนี้  

  ยอมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบ ยอมเห็นอวิกเขปปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิความ

บริสุทธิ์แหงทัสนะ เปนอธิปญญา30 

 

 

   อานาปานกถา31และมาติกากถา แสดงความหมายอธิปญญาสิกขาไวเหมือนกันวา  

   ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธินั้น เปนอธิปญญาสิกขา 

(2) ความหมายของปญญานัยของสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ มีดังนี้ 

   ญาณกถา สุตมยญาณนิเทส ไดกลาว ปญญานัยของสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ไวดังนี้  

   สัมมาทิฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูใน   

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ ทานกลาววา สัมมาทิฏฐิ  

                                           
29 ขุ.ป. 69/602/565. 
30 ขุ.ป. 68/90/546. 
31 ขุ.ป. 69/421/135. 
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   สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ความดําริในความออกจากกาม ความดําริในความไมพยาบาท 

ความดําริในความไมเบียดเบียนนี ้ทานกลาววา สัมมาสังกัปปะ32  

   จริยากถา ไดกลาวความหมายของปญญานัยของสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ไวดังนี้  

   การประพฤติดวยทัสนะแหง สัมมาทิฏฐิ การประพฤติดวยความดําริแหง สัมมา

สังกัปปะ33และมัณฑเปยกถา34 แสดงความหมายไวแตตางกันเพียง คําวา “การประพฤติ” เปนคําวา 

“ความใส”  

  สรุปไดวาความหมายของปญญา มีอรรถวาทราบชัด คําวา อธิปญญา หมายถึง การเห็น

สังวรปาริสุทธิโดยชอบ ยอมเห็นอวิกเขปปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิความบริสุทธิ์แหงทัสนะ      

เปนอธิปญญา และคําวา อธิปญญาสิกขา หมายถึง ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ สวนความหมายของ

ปญญานัยของมรรค 8 ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  

 2. เหตุท่ีทําใหเกิดปญญา 

 อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงลักษณะ หนาท่ี ผล และเหตุเกิดของปญญาไว ดังนี้ 

     1. ลักษณะของปญญา คือ มีการตรัสรูสภาวะแหงธรรมเปนลักษณะ   

 2. หนาท่ีของปญญา  คือ มีอันขจัดเสียซ่ึงความมืด คือ โมหะอันปดบังสภาวะแหงธรรม

ท้ังหลายเปนกิจ  

 3. ผลปรากฏของปญญา คือ มีความหายหลงเปนปจจุปฏฐาน   

 4. เหตุใกลของปญญา คือ มีสมาธิเปนปทัฏฐาน35 

สรุปไดวาเหตุท่ีทําใหเกิดปญญานั้น เพราะปญญามีสมาธิเปนเหตุใกลใหเกิด 

 3. ประเภทของปญญา 

ญาณกถา แสดงประเภทของปญญา 73 ประการ ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาคนควาจากผลงานวิจัย

ของผูชวยศาสตราจารย.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ท่ีเสนอความคิดวา “การแสดงญาณ 73 ญาณนี้เพ่ือ

เปนการจัดแบงประเภทปญญาในพระพุทธศาสนา แบงเปนกลุม 15 กลุม”36  ดังนี้ 

 

1) กลุมปญญานําไปสูการเกิดวิปสสนาญาณ  

                                           
32 ขุ.ป. 68/85/458. 
33 ขุ.ป. 69/717/792. 
34 ขุ.ป. 69/717/792. 
35 ขุ.ป.อ.68/38. 
36 ผูชวยศาสตราจารย,ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสตูร : ช่ือเรียกและพัฒนาการ,

อางแลว, หนา 121 – 141. 
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 ปญญากลุมนี้มี 3 ประเภท คือ สุตมยญาณ สีลมยญาณ และสมาธิภาวนามยญาณ ซ่ึงมี

ความสัมพันธกันดังนี้ 

 
 

                สุตมยญาณ      +      สีลมยญาณ 

 

                                      สมาธิภาวนามยญาณ 

      

ภาพท่ี 4.1  กลุมปญญานําไปสูการเกิดวิปสสนาญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 126. 

 

   ตามภาพแสดงใหรูวา ญาณเกิดจากการฟงทําใหเกิดความรูความเขาใจสภาวธรรม เม่ือ

เขาใจดีแลวจะเปนปจจัยใหเกิดญาณท่ีสัมพันธกับการเกิดศีล ศีล คือการสํารวมระวัง พรอมกับการ

สํารวมระวังนั้น ก็เกิดปญญาพิจารณาในลักษณะตาง ๆ คือ การพิจารณาเห็นโทษในการไมสํารวม   

การพิจารณาเห็นอานิสงสในการสํารวม การพิจารณาเห็นความบริสุทธิ์จากการสํารวม การพิจารณา

เห็นกิเลสท่ีทําใหการสํารวมเศราหมอง และการพิจารณาเห็นคุณธรรมท่ีทําใหการสํารวมผองแผว   

การสํารวมระวังแบบนี้เปนปจจัยใหจิตมีความแนวแนและเกิดสมาธิ จิตท่ีเปนสมาธินั้น ยอมมีปญญา

ประกอบรวม และปญญาในสมาธินี้แหละเปนปจจัยใหเกิดวิปสสนาญาณตอไป 

   2) กลุมวิปสสนาญาณ + โคตรภูญาณ ปญญากลุมนี้มี 7 ข้ัน แบงเปน วิปสสนาญาณ 6 

ข้ัน และโคตรภูญาณอีก 1 ซ่ึงมีความสัมพันธกันดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  กลุมวิปสสนาญาณและโคตรภูญาณ 
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ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 127. 

 

ตามภาพแสดงใหรูวา วิปสสนาญาณท่ีมีสมาธิภาวนานามยญาณเปนปจจัยใหเกิดนั้น เม่ือแก

กลายอมเกิดตามลําดับ คือ เกิดธัมมัฏฐิติญาณ คือ ญาณรูวา นามรูปตางเปนปจจัยของและกัน เกิด

สัมมสนญาณ คือ ญาณพิจารณานามรูปท่ีเกิดและดํารงอยูเปนปจจัยของกันและกันนั้นวา ไมเท่ียง 

เปนทุกข เปนอนัตตา เกิดอุทยัพพยานุปสสนาญาณ คือ ญาณเห็นนามรูปท่ีมีสภาวะไมเท่ียง เปนทุกข 

เปนอนัตตานั้น เกิดดับอยูตลอดเวลา เกิดวิปสสนาญาณ คือ ญาณเห็นนามรูปท่ีเกิดดับอยูตลอดเวลา

นั้นว าท าย ท่ีสุ ดแลว ก็ มีแตดับฝ าย เดี ยว  เ กิดอา ทีนวญาณ คือ ญาณเห็น โทษของการ มี                 

นามรูป เกิดสังขารุเปกขาญาณ คือ รูปลอยวางสังขาร เกิดโคตรภูญาณกําหนดนิพพานเปนอารมณ 

 3) กลุมมรรคญาณ – ผลญาณ  

ญาณกลุมนี้มี 4 ข้ัน คือ มรรคญาณ ผลญาณ วิมุตติญาณ และปจจเวกขณญาณ ซ่ึงมี

ความสัมพันธกันดังนี้ 

   

 

 

                 

  

 

ภาพท่ี 4.3  กลุมมรรคญาณ – ผลญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 128. 

 

ตามภาพแสดงใหรูวา เม่ือเกิดโคตรภูญาณ คือ ญาณกําหนดนิพพานเปนอารมณแลว ก็เกิด

มรรคญาณ คือ ญาณละกิเลส แลวตอญาณข้ันผลทันที จากนั้นก็เกิดวิมุตติญาณคือ ญาณรูวาหลุดพน 

แลวเกิดปจจเวกขณญาณ คือ ญาณพิจารณากิเลสท่ีสละแลวกิเลสท่ีเหลืออยู และนิพพาน 

4. กลุมววัตถานญาณ  

ญาณกลุมนี้มี 5 ประเภท คือ วัตถุนานัตตญาณ โคจรนานัตตญาณ จริยานัตตญาณ       

ภูมินานัตตญาณ  และ ธัมมนานัตตญาณ แตละประเภทมีนามรูปใหรูตาง ๆ กันดังนี้ 

1) วัตถุ ในวัตถุนานัตตญาณ  คือ ท่ีเกิด หมายถึง นามรูปท้ังหมด ซ่ึงสามารถกําหนดได 

และตองใชเพ่ือกําหนด เพราะเปนอารมณของวิปสสนา ไดแก อายตนะภายใน 6 และ ธรรม 6 

           มรรคญาณ     ผลญาณ 

                                  

                                          วิมุตติญาณ 

  

                                            ปจจเวกขณญาณ 
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2) โคจร ในโคจรนานัตตญาณ คือ อารมณ หมายถึง อายตนะภายนอก 6 

3) จริยา ในจริยานัตตญาณ คือ ความเปนไปหรือการเกิด หมายถึง วิญญาณจริยา (การ

เกิดแหงวิญญาณ) อัญญาณจริยา (การเกิดแหงความไมรู) และญาณจริยา (การเกิดแหงปญญา) 

4) ภูมิ ในภูมินานัตตญาณ คือระดับจิตและเจตสิก หมายถึง กามาวจรภูมิ (ระดับจิตและ

เจตสิกฝายกามาวจร) รูปาวจรภูมิ (ระดับจิตและเจตสิกฝายรูปาวจร) อรูปาวจรภูมิ (ระดับจิตและ

เจตสิกฝายอรูปาวจร) และอปริยาปนนภูมิ (ระดับจิตและเจตสิกฝายโลกกุตตรภูมิ) 

5) ธัมมนานัตตญาณ คือ สภาวธรรม หมายถึง ธรรมท่ีมีปราโมทยเปนมูล 9 ธรรมท่ีมี

โยนิโสมนสิการเปนมูล 9  และท้ัง 5 มีความสัมพันธกันดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4  กลุมววัตถานญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 130. 
 

 ตามภาพแสดงใหรูวา เม่ือวัตถุ (อายตนะภายใน 6 คือ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และ 

มนะ) กระทบกับโคจร (อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ)        

จึงเกิดจริยา (วิญญาณจริยา ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ 6) จริยามี 2 คือ อัญญาณจริยา (การกิดข้ึน

แหงวิญญาณ พรอมกับมีอกุศธรรมคือ ราคะ โทสะ และโมหะเปนตนเกิดรวม) กับญาณจริยา       

(การเกิดข้ึนแหงวิญญาณ พรอมกับมีกุศลธรรมคือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เปนตนเกิดรวม) ในท่ีนี้คือ 

ญาณจริยา ภูมิ คือระดับท่ีเกิดจริยาท้ังหมดมี 4 ไดแก กามาวจรภูมิ (ระดับจิตเจตสิกชั้นกามาวจร)    

รูปาวจรภูมิ(ระดับจิตชั้นรูปาวจรภูมิ) อรูปาวจรภูมิ (ระดับจิตชั้นอรูปาวจร) และอปริยาปนนภูมิ 

(ระดับจิตเจตสิกข้ันมรรคจิตและผลจิต) ท้ังหมดนี้คือ ธรรมะหรืออารมณ สําหรับกําหนดพิจารณา     

ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ ลวนเปนสิ่งท่ีตองกําหนดรู ฉะนั้น การกําหนดรูนามรูปหรือธรรมท่ีกลาวมานี้     

จึงเรียกวา “ววัตถานญาณ”  

  5. กลุมญาตัฏฐญาณ – ผัสสนัฏฐญาณ  

 ญาณกลุมนี้มี 5 ประเภท ซ่ึงมีความสัมพันธกันภายในกลุม ดังนี้ 
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                   ญาตัฏฐญาณ                  ตีรณัฏฐญาณ 

 

                             ปริจาคัฏฐญาณ 

 

                     เอกรสัฏฐานญาณ 

 

              ผัสสนัฏฐญาณ 
 

ภาพท่ี 4.5  กลุมญาตัฏฐญาณ – ผัสสนัฏฐญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 131. 

  ตามภาพแสดงใหรูวา ววัตถานญาณท้ังหมด คือ ญาตัฏฐญาณ (ญาณมีสภาวะรูธรรม)     

เปนปจจัยใหเกิด ตีรณัฏฐญาณ (ญาณมีสภาวะพิจารณา) ญาณนี้เปนปจจัยใหเกิดญาณตามลําดับ  คือ     

ปริจาคัฏฐญาณ (ญาณมีสภาวะละ) ซ่ึงก็คือ มรรคญาณ เอกรสัฏฐาน (มีสภาวะทําหนาท่ีเดียว) ซ่ึงก็ 

คือ ผลญาณ และผัสสนัฏฐญาณ (ญาณมีสภาวะสัมผัสนิพพาน) คือสัจฉิกิริยาญาณ 

 6. กลุมปฏิสัมภิทาญาณ   

  ญาณกลุมนี้  คือ ปฏิสัมภิทา 4 ซ่ึงจะเกิดมีแตเฉพาะแกพระอริยบุคคลระดับพระอรหันต

เทานั้น และเกิดพรอมกับการไดบรรลุอรหัตผล (พบมากในเถราปทานและเถริยาปทาน ซ่ึงนิยมระบุวา 

พระอรหันตไดบรรลุวิชชา 3 ปฏิสัมภิทา 4 )  ปญญากลุมนี้มีความสัมพันธกันดังนี้ 

 

 

               อัตถปฏสิัมภิทาญาณ  ธัมมปฏสิัมภิทาญาณ 

 

                         นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ 

 

                             ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ 
 

 

ภาพท่ี 4.6  กลุมปฏิสัมภิทาญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 132. 
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  ตามภาพแสดงใหรูวา การจัดอัตถปฏิสัมภิทาญาณ  คือ ญาณแตกฉานในอรรถ เปนญาณท่ี 1 

ก็เพราะวา อรรถ คือสภาวะหรือผลเปนของปรากฏชัด รูไดงาย จากนั้นจึงจัด ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ 

คือ ญาณแตกฉานในธรรม เปนญาณท่ี 2 ก็เพราะวา ธรรม คือ เหตุ แหงอรรถนั้น เม่ือเขาใจผลแลวก็

จะยอนมาศึกษาเหตุ เปนสิ่งท่ีทําไดงายข้ึนอีก จากนั้นจึงจัดนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ คือ ญาณแตกฉาน

ในภาษาแหงอรรถและธรรม เปนญาณท่ี 3 ก็เพราะภาษา คือ การใชถอยคําแสดงอรรถและธรรม     

ซ่ึงจะถายทอดความหมายของอรรถและธรรมแลวสื่อใหคนอ่ืนเขาใจได จากนั้นจึงจัดปฏิภาณ

ปฏิสัมภิทาญาณ คือ ญาณแตกฉานในปฏิภาณ (ความแจมแจง) เปนญาณท่ี 4 ก็เพราะปฏิญาณ คือ 

ความแจงแจงในญาณท้ัง 3 หมายถึง ความคลองแคลววองไวในการใชญาณท้ัง 3 อันเปนคุณสมบัติ

ของพระอรหันต ผูไดปฏิสัมภิา 4 

7. กลุมวิหารญาณ (1)  

 ญาณกลุมนี้มี 4 ญาณ กลาวไวตอจากกลุมญาณท่ีแลวก็เพราะเกิดมีแตเฉพาะแกพระอริยะ

และแสดงถึงประเภทแหงปฏิสัมภิทา อันแสดงใหเห็นวา ญาณท้ัง 4 นี้ เปนคุณสมบัติของพระอรหันต 

ผูไดปฏิสัมภิทา ซ่ึงมีอธิบายดังนี ้

 
                 

                    วิหารรัฏฐญาณ      +     สมาปตตัฏฐญาณ 

  

  วิหารสมาปตตัฏฐญาณ 

 

  อานันตริกสมาธิญาณ 
 

 

ภาพท่ี 4.7  กลุมวิหารญาณ (1) 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 133. 

   

  ตามภาพแสดงใหรูวา พระอรหันตยอมมีธรรมเครื่องอยูตาง ๆ คือ 1. วิหารัฏฐญาณ คือ ญาณ

ท่ีมีสภาวะคือมีวิปสสนาญาณเปนธรรมเครื่องอยู 2. สมาปตตัฏฐญาณ คือญาณท่ีมีสภาวะ คือ           

มีผลสมาบัติตาง ๆ เชน ผลสมาบัติท่ีเกิดดวยอํานาจอนิมิตตวิโมกข เปนตน เปนธรรมเครื่องอยู              

3. วิหารสมาปตตญาณ คือ ญาณท่ีมีสภาวะคือมีวิปสสนา และผลสมาบัติ เปนเครื่องอยู 4.อานันตริก

สมาธิญาณ คือ ญาณท่ีสัมปยุตดวยอานันตริกสมาธิ ซ่ึงญาณนี้คือมรรคญาณทําหนาท่ีตัดกิเลสและ

ใหผลเปนความสงบทันทีหลังจากนั้น 
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วิหารญาณท้ัง 3 ขอนี้ เปนญาณท่ีเก่ียวเนื่องกัน กลาวคือ วิหารัฏฐญาณ เปนญาณท่ีมี

วิปสสนาเปนเครื่องอยู สมาปตตัฏฐญาณ เปนญาณท่ีมีผลสมาบัติอันเปนผลของวิปสสนาเปนเครื่องอยู 

สวน วิหารสมาปตตัฏฐญาณ เปนญาณท่ีรวมท้ังวิปสสนาและผลสมบัติอันเปนผลของวิปสสนา และ

ญาณนี้เองเปนผลของอานันตริกสมาธิญาณ 

  8. กลุมวิหารญาณ (2)  

ญาณกลุมนี้มี 5  ญาณ ซ่ึงมีความสัมพันธกันดังนี้ 
 

 

อรณวิหารญาณ 

 

นิโรธสมาปตติญาณ 

 

ปรินิพานญาณ 

 

สมสสีัฏฐญาณ 

 

สัลเลขัฏฐญาณ 
 

 

ภาพท่ี 4.8  กลุมวิหารญาณ (2) 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 134. 

ตามภาพแสดงใหรูวาญาณท้ัง 5 เกิดเฉพาะแกพระอริยบุคคลผูบรรลุผลท่ีเกิดสืบตอจาก

อานันตริกสมาธิญาณ ในกลุมท่ีแลว อรณวิหารญาณ คือ ญาณในธรรมเครื่องอยูท่ีไมมีกิเลสเบียดเบียน 

นิโรธสมาปตติญาณ คือ ญาณในนิโรธสมาบัติ ปรินิพพานญาณ คือ ญาณในการปรินิพพาน สมสีสัฏฐ

ญาณ คือ ญาณมีสภาวะเปนสมะและสีสะ สัลเลขัฏฐญาณ คือ ญาณมีสภาวะ ขัดเกลา บรรดาญาณท้ัง 

5 นั้น มีกลาวถึง อรณวิหารญาณ กอนเพราะเกิดมีแกพระอรหันตเทานั้น และเกิดมีอยางตอเนื่อง 

ตอจากนั้นจึงกลาวถึง นิโรธสมาปตติญาณ เพราะนิโรธแมจะเกิดมีท้ังแกพระอนาคามีและพระอรหันต 

ก็มีองคประกอบใหเกิดมาก และท่ีสําคัญเพราะนิโรธเปนท่ีรูกันวา คือ นิพพาน ตอจากนั้นจึงกลาวถึง

ปรินิพพานญาณ ซ่ึงจะมีตอในเวลาขางหนา เพราะการปรินิพพาน คือการดับขันธ กวาจะถึงเวลา

ปรินิพพานในกาลขางหนานั้นยังอยูอีกนาน  

ตอจากนั้นจึงกลาวถึง สมสีสัฏฐญาณ ซ่ึงจะมีในเวลาไมนาน เพราะพระอรหันตผูบรรลุ

อรหัตผลพรอมกับสิ้นชีวิต จะนิพพาน (ดับขันธ) ตอจากสิ้นกิเลสทันที ตอจากนั้นก็กลาวถึง สัลเลขัฏฐ
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ญาณ เพราะญาณนี้จะขัดเกลาธรรมอันเปนขาศึกออกไป และเปนปจจัยใหเกิดวิริยารัมภญาณ ซ่ึงจะ

กลาวในกลุมตอไป 

 9. กลุมวิหารญาณ (3)  

ญาณกลุมนี้มี 6 ญาณมีความสัมพันธกันดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9  กลุมวิหารญาณ (3) 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 135. 

 

ตามภาพแสดงใหรูวา วิริยารัมภญาณ คือ ญาณสัมปยุตดวยความเพียรเริ่มแรกท่ีผูมีสัลเลขัฏฐ

ญาณ (ญาณขัดเกลา) วิริยารัมภญาณนอกจากทําหนาท่ีคํ้าจุนโพชฌงคท่ีเหลือ (สติ ธัมมวิจยะ ปติ 

ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ยังคํ้าจุนเจตสิกธรรมท่ีเกิดรวมอ่ืน ๆ ใหองอาจเขมแข็ง จนกระท่ังไดบรรลุ

มรรคผลตามลําดับ และผูท่ีไดบรรลุมรรคผลตองสอนธรรมเพ่ือประโยชนแกชาวโลก  

อัตถสันทัสสนญาณ คือ ญาณขยายแสดงใหคนอ่ืนเขาใจสภาวะแหงธรรม ท้ังท่ีเปนสังขตะ

และอสังขตะ การจะแสดงธรรมขยายใหคนอ่ืนเขาใจไดตามสภาวะแหงธรรม ผูแสดงตองมีความรูท่ี

บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงกลาว ทัสสนวิสุทธิญาณ ไวตอจาก อัตถสันทัสสนญาณ  

ทัสสนวิสุทธิญาณ คือ ความรูท่ีประมวลธรรมท้ังปวงเขาเปนหมวดเดียวกัน ในการรูแจง

สภาวะตาง ๆ และสภาวะเดียวกันแลวแทงตลอด (รูตลอดสาย) วากิเลสมีตาง ๆ แตคุณธรรมตาง ๆ  

ท่ีเปนปฏิปกษตอกิเลสนั้นๆ มีหนาท่ีเปนอยางเดียวกันคือ ละกิเลส กลาวโดยสรุป ทัสสนวิสุทธิญาณ 

คือ มรรคญาณ และผลญาณ มรรคญาณ เปนทัสสนวิสุทธิ ขณะบริสุทธิ์อยู และผลญาณ เปนทัสสน   

วิสุทธิ หลังจากบริสุทธิ์แลวทัสสนวสิุทธิญาณ เกิดมาจากขันติญาณและปริโยคาหณญาณ  

ขันติญาณ คือ ญาณอดทน หมายถึง อดทนพิจารณาดวยความพอใจตอธรรมมีรูปขันธเปนตน 

ท่ีเขาใจแลววาเปนของไมเท่ียง โดยแยกพิจารณาเปนกลุม ๆ จัดเปนวิปสสนาญาณข้ันออน สวน      
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ปริโยคาหณญาณ คือ ญาณหยั่งลงสูธรรมมีรูปขันธเปนตน ท่ีสัมผัสไดแลวดวยเครื่องสัมผัส คือ ญาณ 

ท่ีรูลักษณะมีความไมเท่ียงเปนตนของธรรมนั้น ๆ จัดเปน วิปสสนาญาณข้ันแกกลา คือภังคานุปสสนา

ญาณ วิปสสนาญาณท้ัง 2 นี้ เปนปจจัยใหเกิด ทัสสนวิสุทธิญาณ คือ มรรคญาณและผลญาณ         

ทัสสนวิทสุทธิญาณ เปนปจจัยใหเกิด ปเทสวิหารญาณ 

ปเทสวิหารญาณ คือ ญาณท่ีมีการประมวลธรรมเปนสวน ๆ เปนประเภท หรือเปนกลุมเปน

ปจจเวกขณญาณประเภทหนึ่งของพระอรหันต ท่ีมีการพิจารณาเปนสวน ๆ โดยมุงกําหนดเวทนาเปน

เครื่องอยูเปนหลัก 

10. กลุมวิวัฏฏญาณ  

ญาณกลุมนี้มี 6 ญาณ ซ่ึงมีความสัมพันธกันในฐานะเปนวิปสสนาญาณและมรรคญาณ ดังนี้ 
 

 

            ญาณวิวัฏฏญาณ              สัจจวิวัฏฏญาณ                 สัญญาวิวัฏฏญาณ  

                                                                              เจโตวิวัฏฏญาณ        

                                                                              จิตตวิวัฏฏญาณ  

                                                                                 วิโมกขวิวัฏฏญาณ 

 

ภาพท่ี 4.10  กลุมวิวัฏฏญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 136. 
 

ตามภาพแสดงใหรูวา ญาณวิวัฏฏญาณคือ ปญญาท่ีหมุนกลับจากความถือม่ันดวยการเห็น

อนัตตา จัดเปนวิปสสนาญาณ อันเปนปจจัยใหเกิด สัจจวิวัฏฏญาณ คือปญญาท่ีหมุนกลับออกจาก

ทุกข และเหตุเกิดทุกขในสัจจะ 4 จัดเปนมรรคญาณ คือ ญาณละกิเลส สัจจวิวัฏฏญาณ ทําหนาท่ีละ

กิเลสดวยญาณเริ่มตน ดังนี้ 1. รูหมุนออกดวยสัญญาท่ีทําภาวนาธรรมมีกามฉันทะเปนตน ใหเปน

อธิบดีเรียกวา สัญญาวิวัฏฏญาณ 2.รูหมุนออกดวยเจตนา ในภาวนาธรรม มีเนกขัมมะ เปนตน      

ดวยการเห็นคุณละปหาตัพพธรรม มีกามฉันทะ เปนตน ดวยการเห็นโทษ เรียกวา เจโตวิวัฏฏญาณ       

3.รูหมุนออกดวยการทําจิตใหดํารงม่ัน ดวยอํานาจภาวนาธรรม เรียกวา จิตตวิวัฏฏญาณ 4. รูหมุน

ออกดวยการละธรรมท่ีเปนขาศึก เรียกวาวิโมกขวิวัฏฏญาณ 

 

 

 

11. กลุมอภิญญาญาณ  

ญาณกลุมนี้มี 6 แบงเปนโลกียะ กับ โลกุตระ ซ่ึงมีความสัมพันธกันตามลําดับ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.11  กลุมอภิญญาญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 137. 

 

ตามภาพแสดงใหรูวา การวางอิทธิวิธญาณ คือ ญาณแสดงฤทธิ์ไวเปนอันดับแรก เพราะวา 

การแสดงฤทธิ์ปรากฏในวงกวาง ทําใหชาวโลกอัศจรรยใจในอานุภาพแหงฤทธิ์ท่ีปรากฏ การวางทิพพ

โสตญาณ คือ ญาณท่ีมีทิพพโสต(หูทิพย)ประกอบรวม ไวเปนอันดับท่ี 2 และการวางเจโตปริยญาณ คือ 

ญาณกําหนดรูใจผูอ่ืนไวเปนอันดับท่ี 3 ก็เพราะทิพพโสตญาณ มีอารมณท่ีตองรับรูหยาบกวา เจโตปริย

ญาณ กลาวคือ ทิพพโสตญาณ มีเสียงเปนอารมณสวนเจโตปริยญาณมีใจของผูอ่ืนเปนอารมณ 

สวนอีก 3 ขอตอมา จัดอยูในกลุมวิชชา 3 อันเปนญาณเก่ียวของกับการบรรลุธรรมโดยตรง 

ในวิชชา 3 การวางปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณระลึกชาติของตนเองได ไวเปนขอแรก ก็เพราะ

เปนญาณท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับชีวิตในอดีต การวางจุตูปปาตญาณ คือ ญาณรูการจุติและการอุบัติของสัตว

ท้ังหลายอ่ืนนอกจากตัวเอง ไวเปนอันดับสอง  ก็เพราะเปนญาณท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับชีวิตในปจจุบัน(ชาติ

นี้) และอนาคต(ชาติหนา) และการวางอาสวักขยญาณ คือ ญาณทําอาสวะใหสิ้น ไวเปนอันดับสาม      

ก็เพราะเปนญาณท่ีเกิดข้ึนตัดขาดกิเลสท้ังหมด ดังนั้น อภิญญา 6 ขอนี้ 5 ขอแรกจัดเปนโลกิยะ สวน

ขอสุดทายจัดเปนโลกุตตระ คือ มรรคญาณระดับอรหัตตมรรคญาณ 

12. กลุมเอกาภสิมยญาณ  

ญาณกลุมนี้คือ มรรคญาณ 4 แตละมรรคญาณ รูสภาวะของอริยสัจ 4 ตลอดสายคราวเดียว

ตามลําดับ อริยสัจ 4 แตละขอมีสภาวะดังนี้ 

 ทุกข   มีสภาวะตองกําหนดรู 4 ประการ มีสภาวะบีบค้ัน เปนตน 

           สมุทัย มีสภาวะตองละ 4 ประการ มีสภาวะเปนเหตุใหทํากรรม เปนตน  

 นิโรธ  มีสภาวะตองทําใหแจง 4 ประการ มีสภาวะออกไปอยางเด็ดขาด(จากกิเลส) เปนตน 
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 มรรค  มีสภาวะตองทําใหเกิดมี 4 ประการ มีการนําออกไป (จากกิเลส) เปนตน 

 

การท่ีมรรคญาณรูสภาวะของอริยสัจ 4 ตลอดสายคราวเดียวตามลําดับนั้น ทําใหเห็นภาพไดดังนี้ 

 

 

โสตาปตตมิรรคญาณ               รูทุกข              สมุทัย             นิโรธ              มรรค  (1)   

สกทามิมรรคญาณ                  รูทุกข              สมุทัย             นิโรธ              มรรค  (2)   

อนาคามิมรรคญาณ                 รูทุกข              สมุทัย             นิโรธ              มรรค  (3)   

อรหัตตมรรคญาณ                     รูทุกข              สมุทัย             นิโรธ              มรรค  (4)   

 

ภาพท่ี 4.12  กลุมเอกาภิสมยญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, (138), โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

2548, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 13. กลุมสัจจญาณ 4 กลุมนี้มี 4 ญาณ  การกลาวญาณ 4 นี้ไว ก็เพ่ือตองการแยกแสดง

การเกิดของญาณ 4 ในอริยสัจ 4 แตละขอดังนี้ 

 
 

                       ทุกขญาณ                           ญาณท่ีปรารภทุกขท่ีเกิดข้ึน 
 

                       ทุกขสมุทยญาณ                    ญาณท่ีปรารภทุกขท่ีเกิดข้ึน 
 

                       ทุกขนิโรธญาณ                     ญาณท่ีปรารภทุกขท่ีเกิดข้ึน 
 

                       ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ     ญาณท่ีปรารภทุกขท่ีเกิดข้ึน 
 

 

ภาพท่ี 4.13  กลุมสัจจญาณ 4 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 139. 

 

14. กลุมสุทธิกปฏิสัมภิทาญาณ   

ญาณกลุมนี้ ไดกลาวไวแลวในกลุมท่ี 6 การนํามากลาวไวอีกในท่ีนี้เพ่ือย้ําวา ปฏิสัมภิญาณ

ลวนๆ เกิดมาดวยอานุภาพแหงอริยมรรคของพระอริยบุคคลเทานั้น ไมใชเกิดดวยอานุภาพอยางอ่ืน 

และเพ่ือแสดงวา ปฏิสัมภิทา ในท่ีนี้ มีสัจจะ 4 เปนอารมณ ดังนี้ อัตถปฏิสัมภิทา คือ ญาณท่ีมีทุกข
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และนิโรธเปนอารมณ ธัมมปฏิสัมภิทา คือ ญาณท่ีมีสมุทัยและมรรคเปนอารมณ นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ

ญาณในภาษาแสดงสัจจะ 4 นั้น ปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือ ญาณในปฏิสัมภิทาญาณ 3 ขอตน 

 การกลาวมรรคญาณ 4 ซํ้าไวอีก ก็เพ่ือแสดงใหเห็นวา มรรคญาณ 4 คือ โสตาปตติมรรค

ญาณ  สกทาคามิมรรคญาณ  อนาคามิมรรคญาณ  และอรหัตตมรรคญาณ แตละญาณขณะรูอริยสัจ 

4 ก็รูไดตลอดสายคราวเดียวกัน ตามลําดับมรรคญาณ ขอนี้แสดงใหเห็นวา การรูอริยสัจ 4 นั้น มี

ความลุมลึกไปตามลําดับ โดยมรรคญาณ แตละขอก็รูไดในระดับของตน และทําใหละกิเลสในระดับ

ของตน มรรคญาณท่ีถึงข้ันละกิเลสไดหมด คือ อรหัตตมรรคญาณ 

 

15. กลุมพุทธญาณ  

ญาณกลุมนี้มี 6 ประการ เปนกลุมปญญาท่ีเกิดข้ึนแตเฉพาะแกพระพุทธเจาเทานั้น ไมเกิดแก

พระสาวก ปญญาท้ัง 6 นี้ มีความสัมพันธกันดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14  กลุมพุทธญาณ 

ท่ีมา. จาก ปญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : ชื่อเรียกและพัฒนาการ, โดย บรรจบ บรรณรุจิ, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548, หนา 140. 

 

ตามภาพแสดงใหรูวา กอนจะแสดงธรรมโปรดสัตวโลก พระพุทธเจาทรงตรวจดูวาผูนั้นมี

อินทรียแกกลาหรือไม ญาณท่ีทรงใชตรวจดูนี้เรียกวา อินทริยปโรปริยัตตญาณ คือ ญาณรูความยิ่ง

ความหยอนแหงอินทรียของสัตวท้ังหลาย เม่ือทรงตรวจดูอินทรียธรรมแลว ก็จะตรวจดูคุณธรรมและ
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กิเลสของผูนั้น เพ่ือทรงเลือกสรรธรรมท่ีเหมาะแกคุณธรรมของเขา ญาณท่ีทรงใชตรวจดูนี้เรียกวา 

อาสยานุสยญาณ คือ ญาณรูคุณธรรมและกิเลส ของผูท่ีพระองคจะทรงแสดงธรรมโปรด คราวแสดง

ธรรมโปรด หากมีความจําเปนตองทําเปนปาฏิหาริยเปนคู ก็จะทรงทําปาฏิหาริย ญาณท่ีทรงใชทํา

ปาฏิหาริยนี้เรียกวายมกปาฏิหาริยญาณ คือ ญาณแสดงยมกปาฏิหาริย การท่ีทรงใชยมกปาฏิหาริย  

สืบเนื่องมาจากทรงมีพระมหากรุณาสมบัติ ฉะนั้นจึงกลาวมหากรุณาสมาปตติญาณไวตอจาก        

ยมกปาฏิหาริยญาณ เพ่ือแสดงใหเห็นวา มหากรุณาสมาปตติญาณของพระพุทธเจาบริสุทธิ์ จึงกลาว 

สัพพัญุตญาณไวตอจากมหากรุณาสมาปตติญาณ อนึ่ง เพ่ือแสดงวา พระพุทธเจาผูเปนพระสัพพัญู 

ทรงนึกสิ่งท้ังปวงมาไดเร็วและเพ่ือแสดงวาสัพพัญุตญาณไมมีอะไรขัดขวางได จึงกลาวอนาวรณญาณ

ไวในลําดับตอมา 

 

สรุปไดวาประเภทของปญญามี 73 ประการ จําแนกเปนกลุมได 15 กลุม ซ่ึงจากการศึกษา

ญาณตาง ๆ นี้แลวจะเห็นวาญาณในกลุมท่ี 1 2 และ 3 เปนกระบวนการท่ีเชื่อมตอกัน สวนกลุมท่ี 4 5 

9 10 11 12 13 ซ่ึงท้ังหมด 10 กลุมนี้เปนกระบวนการพัฒนาปญญาจากโลกียะไปสูโลกุตตระ สวน

กลุมท่ี  6 7 8 14 15  เปนประเภทของปญญาท่ีมีผลจากการไดเปนพระอริยบุคคลแลว 

  4. การพัฒนาปญญา 

  ในมหาปญญากถา พระสารีบุตรนําพระพุทธพจนมาแสดงการพัฒนาปญญาไวดังนี้ 

  ดูกอนภิกษุท้ังหลายธรรม 4 ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 

ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงปญญา เพ่ือความเจริญแหงปญญา คือ สัปปุริสสังเสวะ 

1 สัทธรรมสวนะ 1 โยนิโสมนสิการ 1 ธรรมานุธรรมปฏิปตติ 1 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 

ธรรม 4 ประการนี้แล ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึง

ปญญา ฯลฯ เพ่ือความเปนผูมีปญญาทําลายกิเลส37  

  จากขอความจะเห็นไดวาการพัฒนาปญญาจะมีข้ึนไดเม่ือไดพัฒนาดวยธรรม 4 ประการคือ 

การคบคนดีเปนมิตร การฟงธรรมจากมิตรท่ีดี การใครครวญธรรมไดท่ีฟงมา และการนอมนําธรรมท่ี

เลาเรียนมาปฏิบัติ จึงจะมีปญญาจนสามารถทําลายกิเลส บรรลุเปนพระอรหันตได และการท่ีเปนพระ

อรหันตแลว พระสารีบุตรไดจําแนกใหเห็นวาบุคคลท่ีเจริญธรรม 4 ประการ หรือโสตาปตติยังคะ 4 นี้ 

จะมีปญญาจําแนกบุคคลได 13 ประการ ดังท่ีจะกลาวในหัวขอผลการพัฒนาปญญาในลําดับตอไป 

สรุปไดวาการพัฒนาปญญาท่ีพระสารีบุตรนําพระพุทธพจนมาแสดงวาอาศัยเหตุ 4 ประการ 

คือ สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ โยนิโสมนสิการ  ธรรมานุธรรมปฏิปตติ เม่ือพัฒนาข้ึนไดแลวยอมมี

ปญญาสูงข้ึนไปตามลําดับ 

                                           
37 ขุ.ป. 69/662/661 – 662. 
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  5. ผลการพัฒนาปญญา 

  เม่ือเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแตการฟงธรรม การนําธรรมมาคิดใครครวญ และปฏิบัติธรรมยอม

ไดรับผลการพัฒนาตาง ๆ กันตามระดับ ในท่ีนี้ไดจําแนกผลการพัฒนาปญญาเปน 2 นัย คือ            

1) จําแนกตามปญญาโลกียะและโลกุตตระ 2) จําแนกตามบุคคล 13 ประเภท  

  1) จําแนกตามระดับโลกียะและโลกุตตระ 

  การจําแนกผลการพัฒนาปญญาเปนระดับโลกียะและโลกุตตระนี้ ไดอาศัยท่ีตัวปญญาหรือ

ญาณเปนหลักในการจําแนก โดยใชญาณ 73 ท่ีอยูในญาณกถา มาแสดงผลการปฏิบัติได ดังนี้ 

   1.ระดับโลกียะ มีจํานวนญาณ 27 ญาณจําแนกไดเปน 7 กลุมยอยๆ ดังนี้ 

    (1) กลุมท่ี 1 ปญญาท่ีนําไปสูวิปสสนาญาณ ไดแก การฟง การสํารวมศีล การท่ีจติ

ปราศนิวรณ ไดแก สุตมยญาณ สีลมยญาณ  สมาธิภาวนามยญาณ  

     (2) กลุมท่ี 2 วิปสสนาญาณ คือ การไดวิปสสนาญาณในข้ันตาง ๆ ไดแก ธัมมฐิติ

ญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ วิปสสนาญาณ อาทีนวญาณ สังขารุเปกขาญาณ ญาณวิวัฏฏญาณ 

     (3) กลุมท่ี 3 ญาณขามโคตร คือ ญาณสุดทายแหงการขามพนปุถุชนสูอริยะบุคคล

ไดแก โคตรภูญาณ (คัมภีรอรรถกถา กลาววาญาณนี้ไมจัดวาเปนโลกียะหรือโลกุตตระ แตผูเขียนนํามา

จัดไวตรงนี้เพราะเปนญาณสุดทายกอนเขาโลกุตตรภูมิ) 

  (4) กลุมท่ี 4 ญาณในการกําหนดธรรม ไดแก วัตถุนานัตตญาณ โคจรนานตัตญาณ  

จริยานัตตญาณ ภูมินานัตตญาณ ธัมมนานัตตญาณ  

    (5) กลุมท่ี 5 ญาณมีสภาวะรูธรรมและการพิจารณาธรรม ไดแก ญาตัฏฐญาณ 

ตีรณัฏฐญาณ  

    (6) กลุมท่ี 6 วิหารธรรมญาณในกลุมโลกียะ ไดแก สัลเลขัฏฐญาณ วิริยารัมภญาณ 

ขันติญาณ ปริโยคาหณญาณ วิวัฏฏญาณ 

  (7) กลุมท่ี 7 อภิญญาญาณ ไดแก อิทธิวิธญาณ โสตธาตุวิสุทธิญาณ เจโตปริยญาณ 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ  

 2.ระดับโลกุตตระ มีจํานวนญาณ 46 ญาณจําแนกไดเปน  9 กลุม ดังนี้ 

  (1)  กลุมท่ี 1 มรรคญาณ ผลญาณ ไดแก มรรคญาณ ผลญาณ วิมุตติญาณ อาสวักขยญาณ   

ปจจเวกขณญาณ 

   (2)  กลุมท่ี 2 ปฏิสัมภิทาญาณ  ไดแก อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา  

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

  (3) กลุมท่ี 3 ญาณเครื่องละวิปลลาส เครื่องเจริญ และเครื่องกระทําใหแจงนิพพาน  ไดแก 

ปริจาคัฏฐญาณ  เอกรสัฏฐานญาณ ผัสสนัฏฐญาณ  
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    (4) กลุมท่ี 4 วิหารญาณในกลุมโลกุตตระ ไดแก วิหารัฏฐญาณ สมาปตตัฏฐญาณ 

วิหารสมาปตติญาณ อานันตริกสมาธิญาณ อรณวิหารญาณ นิโรธสมาปตติญาณ ปรินิพานญาณ     

สมสีสัฏฐญาณ อัตถสันทัสสนญาณ ทัสสนวิสุทธิญาณ ปเทสวิหารญาณ 

  (5) กลุมท่ี 5 วิวัฏฏญาณ (กลุมญาณหลีกออกจากวัฏฏ) ไดแก สัญญาวิวัฏฏญาณ 

เจโตวิวัฏฏญาณ จิตตวิวัฏฏญาณ วิโมกขวิวัฏฏญาณ สัจจววิัฏฏญาณ 

  (6) กลุมท่ี 6 เอกาภิสมยญาณ  ไดแก ทุกขญาณ สมุทยญาณ นิโรธญาณ มรรคญาณ 

  (7) กลุมท่ี 7 สัจจญาณ ไดแก ทุกขญาณ ทุกขสมุทยญาณ ทุกขนิโรธญาณ  

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ 

(8) กลุมท่ี 8 สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณ คือ ญาณในปฏิสัมภิทาลวน ไดแก  

อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา   

(9) กลุมท่ี 9 พุทธญาณ ญาณเฉพาะของพระพุทธเจา ไดแก อินทริยปโรปริยัตต

ญาณ อาสยานุสยญาณ ยมกปาฏิหาริยญาณ มหากรุณาสมาปตติญาณ สัพพัญุตญาณ อนาวรณญาณ 

  2) จําแนกตามบุคคล 13 ประเภท 

  มหาปญญากถา แสดงบุคคลผูมีปญญามี 13 ประเภท และกอนท่ีจะกลาวถึงบุคคลผูมี

ปญญาท้ัง 13 ประเภท ไดกลาวถึง ความหมายของการไดเฉพาะซ่ึงปญญา ความเจริญแหงปญญา 

ความไพบลูยแหงปญญา เพ่ือใหทราบเปนเบื้องตนกอน มีรายละเอียดสรุปได 16 หัวขอดังนี้ 

   1. คําถาม คําวา “การไดเฉพาะซ่ึงปญญา” หมายถึง 

   คําตอบ การ 3 5ได ก 3 5ารไดเฉพาะ การถึง การถึงพรอม การถูกตอง การทําใหแแจง การ

เขาถึง พรอมซ่ึงมรรคญาณ 4  ผลญาณ 4 ปฏิสัมภิทาญาณ 4 อภิญญา 6 ญาณ 73 ญาณ 77 (ญาณ

ในปฏิจจสมุปบาท 11 องค องคละ 7 ประการ ) นี้ เปนการไดเฉพาะซ่ึงปญญา 

   2. คําถาม คําวา “ความเจริญแหงปญญา” หมายถึง 

   คําตอบ ปญญาของพระเสขะ 7 จําพวก (พระอริยบุคคล 7 เบื้องตน) ปญญาของกัลยาณ

ปุถุชน  และปญญาของพระอรหันตยอมถึงความเจริญ 

   3. คําถาม คําวา “ความไพบูลยแหงปญญา” หมายถึง 

   คําตอบ ปญญาของพระเสขะ 7 จําพวก ปญญาของกัลยาณปุถุชน และปญญาของพระ

อรหันตยอมถึงความไพบูลย  

   4. คําถาม มหาปญญา ผูมีปญญาใหญ หมายถึง 

   คําตอบ ปญญาใหญ เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถใหญ กําหนดธรรมใหญ 

กําหนดนิรุตติใหญ กําหนดปฏิภาณใหญ...ศีลขันธใหญ...สมาธิขันธใหญ...ปญญาขันธใหญ...วิมุตติขันธ

ใหญ...วิมุตติญาณทัสนขันธใหญ...ฐานะและอฐานะใหญ...วิหารสมาบัติใหญ...อริยสัจใหญ...สติปฏฐาน
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ใหญ...สัมมัปปธานใหญ...อิทธิบาทใหญ..อินทรียใหญ...พละใหญ...โพชฌงคใหญ...อริยมรรคใหญ...

สามัญผลใหญ...อภิญญาใหญ...นิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง 

  5. คําถาม ปุถุปญญา ผูมีปญญาแนนหนา หมายถึง 

  คําตอบ ปญญาหนา เพราะอรรถวิเคราะหวา ญาณเปนไปในขันธตาง ๆ มากในธาตุตาง ๆ 

มาก...อายตนะตาง ๆ...มาก...ในปฏิจจสมุปบาท...ในความไดเนือง ๆ ซ่ึงความสูญตาง ๆ มากในอรรถ

ตาง ๆ มากในธรรมตาง ๆ มากในนิรุตติตาง ๆ มากในปฏิภาณตาง ๆ (องคธรรมเหมือนกับขอท่ี 4) 

  6. คําถาม วิบูลปญญา  ผูมีปญญากวางขวาง หมายถึง 

  คําตอบ ปญญากวางขวาง เพราะอรรถวิเคราะหวา กําหนดอรรถกวางขวาง กําหนดธรรม

กวางขวาง...กําหนดอภิญญากวางขวาง กําหนดนิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่งกวางขวางนี้        

เปนวิบูลปญญา   

  7. คําถาม คัมภีรปญญา ผูมีปญญาลึกซ้ึง  หมายถึง 

  คําตอบ ปญญาลึกซ้ึง เพราะอรรถวิเคราะหวาญาณเปนไปในขันธลึกซ้ึง ในธาตุลึกซ้ึง...ใน

อภิญญาลึกซ้ึง ในนิพพานอันเปนประโยชนอยางลึกซ้ึง นี้เปนคัมภีรปญญา  

  8. คําถาม อัสสามันตปญญา ผูมีปญญาไมใกล หมายถึง 

   คําตอบ บุคคลผูบรรลุแลว ทําใหแจงแลว โดยการกําหนดปฏิสัมภิทา 4 ใครอ่ืนไม

สามารถครอบงําได เพราะเหตุนั้น ปญญานั้นจึงเปนปญญาไมใกล ตอจากนั้นพระสารีบุตรจําแนก

บุคคลผูมีปญญาหางกันเปนคูตรงกันขาม คือ ผูมีปญญานอยกวากับผูมีปญญามากกวา เปรียบทเทียบ

เปนคู ๆ รวมกัน 7 คู ไดแก คูท่ี 1 ปญญาของกัลยาณปุถุชน กับผูดํารงในโสดาปตติมรรค คูท่ี 2 

ปญญาผูดํารงในโสดาปตติมรรค กับพระโสดาบัน คูท่ี 3 ปญญาของพระโสดาบัน กับพระสกทาคามี   

คูท่ี 4 ปญญาพระสกทาคามี กับพระอนาคามี คูท่ี 5 ปญญาพระอนาคามี กับพระอรหันต คูท่ี 6 

ปญญาพระอรหันต กับพระปจเจกพุทธเจา คูท่ี 7 ปญญาพระปจเจกพุทธเจา กับพระตถาคตอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจา  

  9. คําถาม ภูริปญญา  ผูมีปญญาดังแผนดิน มีความหมาย 2 นัย หมายถึง 

  คําตอบ นัยท่ี 1 ภูริปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวาครอบงําอยู ครอบงําแลวซ่ึงราคะ...

โทสะ...โมหะ...โกธะ...อุปนาหะ(ความผูกโกรธ)...มักขะ(ความลบลูคุณ)...ปฬาสะ(ความตีเสมอ)...อิสสา

(ความริษยา)...มัจฉริยะ(ความตระหนี่)...มายา(มารยา)...สาเถยยะ(ความโออวด)...ถัมภะ(ความหัว

ดื้อ)...สารัมภะ(ความแขงดี)...มานะ(ความถือตัว)... อติมานะ(ความดูหม่ิน)...มทะ(ความมัวเมา)...    

ปมาทะ(ความประมาท)...กิเลสท้ังปวง... ทุจริตท้ังปวง...อภิสังขารท้ังปวง ครอบงําแลวซ่ึงกรรมอัน  

เปนเหตุใหไปสูภพท้ังปวง   
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  นัยท่ี 2 ภูริปญญา  เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนปญญาย่ํายีราคะอันเปนขาศึก (ความ

เหมือนกับความครอบงําขางตน)ฯลฯ...อภิสังขารท้ังปวง ย่ํายีแลวซ่ึงกรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพท้ังปวง   

  10. คําถาม ปญญาพาหุลละ ผูมีปญญามาก หมายถึง 

  คําตอบ บุคคลเปนผูมีปญญาหนัก มีป ญญาเปนจริต มีปญญาเปนท่ีอาศัยนอมใจเชื่อมี

ปญญาเปนธงชัย มีปญญาเปนยอด  มีปญญาเปนใหญ มีการเลือกเฟนมาก มีการคนความาก มีการ

พิจารณามาก มีการเพงพินิจมาก มีการเพงพิจารณาเปนธรรมดา มีธรรมเปนเครื่องอยูแจมแจง         

มีปญญาเปนจริง มีปญญาหนัก มีปญญามาก 

  11. คําถาม สีฆปญญา ผูมีปญญาเร็ว หมายถึง 

  คําตอบ ชื่อวาปญญาเร็ว เพราะอรรถวิเคราะหวา ปญญาเปนเครื่องบําเพ็ญศีลใหบริบูรณได

เร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญอินทรียสังวรใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญโภชเนมัตตัญุตาให

บริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญชาคริยานุโยคใหบริบูรณไดเร็ว ๆ เปนเครื่องบําเพ็ญศีลขันธให

บริบูรณไดเร็ว ๆ (องคธรรมเหมือนกับขอท่ี 4)  

  12. คําถาม ลหุปญญา ผูมีปญญาพลัน หมายถึง 

  คําตอบ บุคคลเปนผูมีปญญาเปนเครื่องบําเพ็ญศีลใหบรบิูรณไดพลัน (องคธรรมเหมือนกับขอท่ี 11)  

  13. คําถาม หาสปญญา ผูมีปญญาราเริง หมายถึง 

  คําตอบ บุคคลเปนผูมีปญญามีความราเริงมาก มีความพอใจมาก มีความยินดีมาก มีความ

ปราโมทยมาก บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ  บําเพ็ญอินทริยสังวรใหบริบูรณ...(องคธรรมเหมือนกับขอท่ี 11) 

  14. คําถาม ชวนปญญา ผูมีปญญาแลนไป หมายถึง 

  คําตอบ บุคคลเปนผูมีปญญาแลนไป แบงได 3 ชุด ดังนี้ 

  ชุดท่ี 1 ปญญาแลนไปสูรูป (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณท้ังปวง...ชราและมรณะ) ท้ังท่ี

เปนอดีต  อนาคต ปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต  ในท่ีไกลหรือใน

ท่ีใกล โดยความเปนของไมเท่ียงไว แลนไปโดยความเปนทุกขไว  แลนไปโดยความเปนอนัตตาไว    

  ชุดท่ี 2 ปญญาแลนไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณาทําใหแจงวารูป (เวทนา สัญญา  

สังขาร วิญญาณ จักขุ ...ชราและมรณะ) ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ชื่อวาไมเท่ียง ชื่อวาเปนทุกข 

เพราะสภาวะเปนภัย ชื่อวาอนัตตา เพราะไมมีแกนสาร แลนไปในนิพพานซ่ึงเปนความดับรูป 

  ชุดท่ี 3 ปญญาแลนไป เพราะเทียบเคียง พินิจ พิจารณา ทําใหแจงวารูป (เวทนา สัญญา  

สังขาร วิญญาณ จักขุ ...ชราและมรณะ) ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน โดยความเปนของไมเท่ียง  

ถูกปจจัยปรุงแตง อาศัยกันและกันเกิดข้ึน มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา พลัน

แลนไปในนิพพานซ่ึงเปนความดับรูป  

  15. คําถาม ติกขปญญา  ผูมีปญญาคมกลา หมายถึง 
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      คําตอบ ปญญาทําลายกิเลสไดไว ไมรับรองไว ยอมละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี

ตอไป  ซ่ึงกามวิตก ท่ีเกิดข้ึนแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึงพยาบาทวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ไมรับรองไว ฯลฯ ซ่ึง

วิหิงสาวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ไมรับรองไว ฯลฯ  ซ่ึงอกุศลธรรมอันลามก (องคธรรมเหมือนขอท่ี 9) 

 

 

  16. คําถาม นิพเพธิกปญญา ผูมีปญญาเครื่องทําลายกิเลส หมายถึง 

  คําตอบ ปญญาผูมากไปดวยความสะดุง ความหวาดเสียว ความเบื่อหนาย ความระอา 

ความไมพอใจ เบือนหนาออกไมยินดีในสังขารท้ังปวง ยอมเบื่อหนาย ทําลายกองโลภะ กองโทสะ กอง

โมหะ38 (องคธรรมเหมือนขอท่ี 9) 

  จากเนื้อหาท่ีแสดงมาความหมายของปญญา มีอรรถวาทราบชัด สวนคําวา อธิปญญา 

หมายถึง การเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบ ยอมเห็นอวิกเขปปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิความ

บริสุทธิ์แหงทัสนะ เปนอธิปญญา และคําวา อธิปญญาสิกขา หมายถึง ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ สวน

ความหมายของปญญานัยของมรรค 8 ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เหตุท่ีทําใหเกิดปญญา     
อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงวาสมาธิเปนเหตุใกลใหเกิด ประเภทของปญญา แบงปญญาได 73 

ประการ จําแนกเปนกลุมได 15 กลุม เม่ือพิจาณารายละเอียดจะพบวา ญาณในกลุมท่ี 1 2 และ 3 

เปนกระบวนการปฏิบัติท่ีเชื่อมตอกัน สวนกลุมท่ี 4 5 9 10 11 12 13 รวมท้ังหมด 10 กลุมนี้เปน

กระบวนการพัฒนาปญญาจากโลกียะไปสูโลกุตตระ สวนกลุมท่ี 6 7 8 14 15 เปนประเภทของปญญา

ท่ีมีผลจากการไดเปนพระอริยบุคคลแลว และท้ัง 73 ญาณนี้แบงเปนสาธารณญาณแกบุคคลท่ัวไปมี 

67 ญาณ และอสาธารณญาณเปนญาณเฉพาะพระพุทธเจา 6 ญาณ สําหรับการพัฒนาปญญา      

พระสารีบุตรนําพระพุทธพจนมาแสดงวาอาศัยเหตุ 4 ประการนี้ ไดแก สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ 

โยนิโสมนสิการ  ธรรมานุธรรมปฏิปตติ เม่ือสรางข้ึนไดแลวยอมมีปญญาในลักษณะตาง ๆ เชน         

ผูมีปญญาคมกลา เรียกวาติกขปญญา เปนปญญาทําลายกิเลสไดไว  

  94.1.4 บูรณาการการแลกเปล่ียนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา : การปฏิบัติไตรสิกขา 

ใหบริบูรณ 

  พระสารีบุตร กลาวถึง การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณไวในยุคนัทธกถา โดยนําภาษิตของ

พระอานนท มาอธิบายขยายความวา มีวิธีการปฏิบัติอยูดวยกัน  4 วิธี ดังนี้ 

  1) การเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตน 

      การเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตน มีความหมายกลาวไวดังนี้  

                                           
38 ขุ.ป. 69/664 – 677/662 – 673. 
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   ความท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซานดวยสามารถแหงเนกขัมมะเปนสมาธิ 

วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็นธรรมท่ีเกิดในสมาธินั้น โดยความเปนสภาพไม

เท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยประการดังนี้สมถะจึงมีกอน 

วิปสสนามีภายหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เจริญวิปสสนามีสมถะเปน

เบื้องตน39   

  2) การเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน 

    การเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน มีความหมายกลาวไวดังนี้ 

  วิปสสนา ดวยอรรถวาพิจารณาเห็นโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความ

เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ความท่ีจิตมีการปลอยธรรมท้ังหลายท่ีเกิดใน

วิปสสนานั้นเปนอารมณ เพราะความท่ีจิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน เปนสมาธิดวย

ประการดังนี้ วิปสสนาจึงมีกอน สมถะมีภายหลัง เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา

เจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน40   

  3) การเจริญสมถะและวิปสสนาคูกัน 

    การเจริญสมถะและวิปสสนาคูกัน มีความหมายกลาวไวดังนี้ 

  ภิกษุยอมเจริญสมถะและวิปสสนาคูกันไป ดวยอาการ 16 คือ ดวยความเปน

อารมณ 1 ดวยความเปนโคจร 1 ดวยความละ 1 ดวยความสละ 1 ดวยความออก 

1 ดวยความหลีกไป 1 ดวยความเปนธรรมละเอียด 1 ดวยความเปนธรรมประณีต 

1 ดวยความหลุดพน 1 ดวยความไมมีอาสวะ 1 ดวยความเปนเครื่องขาม 1 ดวย

ความไมมีนิมิต 1 ดวยความไมมีท่ีตั้ง 1 ดวยความวางเปลา 1 ดวยความเปนธรรม

มีกิจเปนอันเดียวกัน  1 ดวยความไมลวงเกินกันและความเปนคูกัน 1 41 

  4) จิตท่ีถูกอุทธัจจะในธรรมกั้นไว  

     จิตท่ีถูกอุทธัจจะในธรรมก้ันไว มีความหมายกลาวไวดังนี้ 

 เม่ือภิกษุมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โอภาสยอมเกิดข้ึน ภิกษุ    

นึกถึงโอภาสวา โอภาสเปนธรรม เพราะนึกถึงโอภาสนั้น จึงมีความฟุงซานเปน

อุทธัจจะ ภิกษุมีใจอันอุทธัจจะนั้นก้ันไว ยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึง

ความปรากฏโดยความเปนสภาพไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปน

อนัตตา เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา มีใจท่ีนึกถึงโอภาสอันเปนธรรมถูกอุทธัจจะ

                                           
39 ขุ.ป. 69/535/450. 
40 ขุ.ป. 69/537/453. 
41 ขุ.ป. 69/538/454. 
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ก้ันไว สมัยนั้น จิตท่ีตั้งม่ันสงบอยูภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึนตั้งม่ันอยู มรรคยอม

เกิดแกภิกษุนั้นมรรคยอมเกิดอยางไร ฯลฯ มรรคยอมเกิดอยางนี้ ฯลฯ ยอมละ

สังโยชนไดอนุสัยยอมสิ้นไปอยางนี้42   

  จากท่ีกลาวมาท้ัง 4 วิธีนี้ จัดไดวามีวิธีท่ีเปนหลักเพียง 2 ประการ คือ วิธีท่ี 1 และ 2 สวน

วิธีท่ี 3 และ 4 นั้นเปนเพียงวิธีการท่ีแทรกเขามา  ในท่ีนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ป.อ.ปยุตฺโต) 

กลาววา “วิธีท่ี 3 การเจริญสมถะและวิปสสนาคูกัน จัดไดวาเปนขอปฏิบัติสวนท่ีซับซอน ซ่ึงขยาย

ออกไปจากวิธีท่ี 1 สวนวิธีท่ี 4 วิธีการแกไขเม่ือจิตอุทธัจจะในธรรมก้ันไว ก็เปนเพียงวิธีปฏิบัติท่ีแทรก

เขามาในระหวาง ในเม่ือปฏิบัติตามวิธีการขอตนๆ ไปบางแลว จนถึงข้ันตอนหนึ่งท่ีเกิดปญหาอยางนี้

ข้ึน วิธีการนี้ถือวาเปนการแกปญหาบางอยางในการปฏิบัติธรรม”43   

  สําหรับเนื้อหาท่ีจะกลาวตอไป ผูเขียนขอสรุปวิธีการท้ัง 4 ประการขางตน ใหเหลือเพียง 3 

ประการ โดยอธิบายใหเห็นวาการปฏิบัติใหไตรสิกขาบริบูรณแลวนั้น จะทําใหเกิดมรรคสมังคี44      

ซ่ึงท้ังหมดมีเนื้อหาอยูในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคจากกถาตาง ๆ ผูเขียนไดมานําเสนอโดยมีดังนี้  

 

 

  1. การเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตน ประกอบดวย 

    1.1 อานาปานกถา 

    1.2 อินทรยิกถา 

    1.3 พลกถา 

  2. การเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน ประกอบดวย 

    2.1 สติปฏฐานกถา 

    2.2  วิปสสนากถา 

    2.3  วิโมกขกถา 

  3. การกระทําใหแจงในสัจจะ 4 ประกอบดวย 

    3.1 วิเวกกถา 

    3.2 มรรคกถา 

    3.3 สัจจกถา  

    3.4 วิโมกขกถา 

                                           
42 ขุ.ป. 69/542/460. 

  43 สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรบัขยาย, อางแลว, หนา 448. 
44 ขุ.ป. 68/147/754. 
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    3.5 วิราคกถา 

    3.6 โพชฌงคกถา 

    3.7 อภิสมยกถา 

3.8 สุญญกถา  

3.9 กรรมกถา  

3.10 สมสีสกถา 

 1. การเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองตน  

   พระสารีบุตร แสดงการเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตนวา เปนเรื่องของการเจริญ

สมาธิกอน เพ่ือใหจิตไมฟุงซาน ผูวิจัยไดศึกษาแลวพบวามีเรื่องการสมถะกอนการเจริญวิปสสนาไดแก    

อานาปานกถา อินทริยกถา พลกถา ซ่ึงท้ัง 3 กถามีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

   1.1 อานาปานกถา 

   การเจริญอานาปานสติตามท่ีพระสารีบุตรแสดงมีเนื้อหาแบงเปน 5 ตอน (นิทเทส) แตละ

ตอน มีการนับจํานวนของญาณท่ีเกิดจากการเจริญอานาปานสติรวม 220 ญาณ ผูวิจัยไดสรุปไดดังนี้ 

   1) โสฬสญาณนิทเทส 

   พระสารีบุตรแสดงญาณในธรรมอันเปนอันตราย 8 และญาณในธรรมอันเปนอุปการะ 8 

รวมเปน 16 ญาณ มาตั้งเปนคําถามวา เปนอันตรายอยางไร เปนอุปการะอยางไร แลวตอบคําถาม 

โดยมีใจความวา 

   ธรรมท่ีเปนอันตราย หมายถึง อกุศลกรรมท่ีเปนอันตรายตอสมาธิ ธรรมท่ีเปนอุปการะ 

หมายถึงธรรมท่ีเปนอุปการะแกสมาธิ มีฝายละ 8 ประการ จัดเปนคูตรงกันขาม ดังนี้ 

   ฝายอกุศล     ฝายกุศล 

     กามฉันทะ      เนกขัมมะ  

   พยาบาท     อพยาบาท (ความไมพยาบาท)     

   ถีนมิทธะ      อาโลกสัญญา  

   อุทธัจจะ      อวิกเขปะ (ความไมฟุงซาน) 

    วิจิกิจฉา      ธัมมววัตถาน (ความกําหนดธรรม)  

   อวิชชา     ญาณ   

   อรติ      ปามุชชะ (ความปราโมทย)  

   อกุศลธรรมท้ังปวง     กุศลธรรมท้ังปวง 

   ลําดับตอไป พระสารีบุตรนําคําวา “ธรรมเครื่องนําออก” มาตั้งเปนคําถามและคําตอบ

โดยนํากุศลธรรม 8 ประการ และอุกุศลธรรม 8 ประการ มาตอบเปนคูๆ มีใจความวา “กุศลธรรมแต

ละประการเปนเครื่องนําออกของพระอริยะ ทําใหพระอริยะออกไปจากอกุศลธรรมแตละประการ 
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สวนอกุศลธรรมแตละประการเปนเครื่องก้ันธรรมเครื่องนําออก และทําใหบุคคลไมรูจักกุศลธรรมแต

ละประการ เพราะถูกอกุศลธรรมแตละประการก้ันไว45   

   ดังนั้นพระโยคาวจรผูจิตหมดจดจากนิวรณเหลานั้น เพราะเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวย     

อานาปานสตมีิวัตถุ 16 ความท่ีจิตตั้งม่ันเปนไปชั่วขณะยอมมีได  

   2) อุปกิเลสญาณนิทเทส 

   พระสารีบุตรจําแนกภาวะท่ีเปนอันตรายตอสมาธิ 3 หมวด หมวดละ 6 ประการ หรือ

เรียกวาฉักกะ คือ 1.ปฐมฉักกะ 2. ทุติยฉักกะ 3.ตติยฉักกะ รวมญาณในอุปกิเลส มี 18 ประการดังนี้ 

   1. ปฐมฉักกะ ภาวะท่ีเปนอันตรายตอสมาธิ ไดแก 

    1. จิตท่ีถึงความฟุงซานในภายใน เม่ือพระโยคาวจรใชสติไปตามลมหายใจเขาท่ีฐาน

เบื้องตน ทามกลางและท่ีสุด 

    2. จิตท่ีถึงความฟุงซานในภายนอก เม่ือพระโยคาวจรใชสติไปตามลมหายใจออกท่ี

ฐานเบื้องตน ทามกลางและท่ีสุด 

    3. ความเปนไปแหงตัณหาคือความติดใจหวังลมหายใจเขา 

    4. ความเปนไปแหงตัณหาคือความติดใจหวังลมหายใจออก 

    5. ความหลงในการไดลมหายใจออกของพระโยคาวจรผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา 

    6. ความหลงในการไดลมหายใจเขาของพระโยคาวจรผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา 

   2. ทุติยฉักกะ ภาวะท่ีเปนอันตรายตอสมาธิ ไดแก 

1. จิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต 

2. จิตกวัดแกวงอยูท่ีนิมิต เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิตลมหายใจเขา 

3. จิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจออก เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต 

4. จิตกวัดแกวงอยูท่ีนิมิต เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิตลมหายใจออก 

5. จิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจออก เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเขา 

6. จิตกวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา เม่ือพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก 

 

 

   3. ตติยฉักกะ ภาวะท่ีเปนอันตรายตอสมาธิ ไดแก 

    1. จิตท่ีแลนไปในอตีตารมณ  ตกไปขางฝายฟุงซาน 

    2. จิตท่ีหวังอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวง 

                                           
45 ขุ.ป. 69/364/85 

. 



 114 

    3. จิตท่ีหดหู ตกไปขางฝายเกียจคราน 

    4. จิตท่ีมีความเพียรกลา ตกไปขางฝายอุทธัจจะ 

    5. จิตท่ีนอมรับ ตกไปขางฝายกําหนัด 

    6. จิตท่ีผละออก ตกไปขางฝายพยาบาท 

   พระสารีบุตรแสดงวา ภาวะท่ีเปนอันตรายตอสมาธิ 18 ประการนี้เปนเหตุใหกายและจิต

กระสับกระสาย หวั่นไหว และดิ้นรน เม่ือพระโยคาวจรใชสติไปตามลมหายใจเขา – ออกท่ีฐาน

เบื้องตน ทามกลางและท่ีสุด46 

   3) โวทานญาณนิทเทส 

   ญาณในโวทาน (ความผองแผว) 13 ประการ เปนญาณในกลุมท่ี 3 ท่ีพระสารีบุตรตั้ง

คําถามและคําตอบไวมีสาระสําคัญ 2 ตอนดังนี้ 

   ตอนท่ี 1  

   พระสารีบุตรจําแนกภาวะท่ีเปนเหตุใหจิตผองแผว (ไมฟุงซาน) 6 ประการ ควบคูไปกับผล

ของเหตุ 6 ประการ รวมเปน 6 คู 12 ประการ และนับผลรวมของเหตุ และผล 6 คูนั้นอีก 1 ประการ 

รวมเปน 13 ประการ เหตุแตละประการนั้นตางกัน สวนผลแตละประการเหมือนกัน ไดแก จิตไม

ฟุงซาน ดังตอไปนี้ 

   เหตุและผลคูท่ี 1 จิตท่ีแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน พระโยคาวจรละจิต

นั้นแลวตั้งจิตไวในฐานหนึ่ง (คําวา “ฐาน” ในท่ีนี้ หมายถึงท่ีท่ีลมหายใจกระทบ เชนปลายจมูก) จิตจึง

ไมฟุงซาน 

   เหตุและผลคูท่ี 2 จิตหวังอนาคตารมณถึงความกวัดแกวง พระโยคาวจรเวนจิตนั้นแลว

นอมจิตไปในฐานเดียวกันนั้น จิตจึงไมฟุงซาน 

   เหตุและผลคูท่ี 3 จิตหดหู ตกไปขางฝายเกียจคราน พระโยคาวจรยกจิตนั้นไวแลวละ

ความเกียจคราน จิตจึงไมฟุงซาน 

   เหตุและผลคูท่ี 4 จิตท่ีมีความเพียรกลา ตกไปขางฝายอุทธัจจะ พระโยควาวจรขมจิตนั้น

แลวอุทธัจจะ จิตจึงไมฟุงซาน 

   เหตุและผลคูท่ี 5 จิตนอมรับ ตกไปขางฝายกําหนัด พระโยคาวจรรูทันจิตนั้นและละ

ความกําหนัด จิตจึงไมฟุงซาน47 

   เหตุและผลคูท่ี 6 จิตผละออก ตกไปขางฝายพยาบาท พระโยคาวจรรูทันจิตนั้นและละ

พยาบาท จิตจึงไมฟุงซาน   

                                           
46 ขุ.ป. 69/370/92.. 
47 ขุ.ป. 69/366/88. 
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   จากเหตุและผลคูท่ี 1-6 มี 12 ประการท่ีกลาวมาขางตน ทานสรุปเปนประการท่ี 13 วา 

จิตบริสุทธิ์ผุดผองถึงสภาวะเดียวดวยเหตุและผล 6 คูนี้ จากนั้นทานยกคําวา “สภาวะเดียว ใน

ประการท่ี 13” มาตั้งเปนคําถามและคําตอบ ดังนี้ 

   คําถาม สภาวะเดียวเปนอยางไร  

   คําตอบ ธรรมท่ีมีสภาวะเดียว มี 8 ประการ คือ  

   (1) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน  

   (2) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงสมถนิมิต  

   (3) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม  

   (4) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงความดับ  

   (5) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทานของบุคคลผูนอมไปใน

จาคะท้ังหลาย  

   (6) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงสมถนิมิตของบุคคลผูประกอบในอธิจิตท้ังหลาย  

   (7) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงลักษณะความเสื่อมของบุคคลผูเจริญ

วิปสสนาท้ังหลาย  

   (8) ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงความดับของพระอริยบุคคลท้ังหลาย 

   พระสารีบุตรไดกลาวสรุปวา จิตท่ีถึงสภาวะเดียวดวยธรรม 4 ประการแรก เปนจิตท่ีมี

ปฏิปทาหมดจดผองใส เจริญงอกงามดวยอุเบกขา และถึงความราเริงดวยญาณ48  

   คําสรุปนี้ทําใหเห็นวาธรรมท่ีมีสภาวะเดียว 8 ประการนั้น แทจริงแลวยอลงไดเปน 4 

ประการ คือตั้งแตประการท่ี 5 – 8 ยอรวมเขากับประการท่ี 1 – 4 ตามลําดับ เพราะเปนสวนขยาย

ของประการนั้น ๆ 

   ตอนท่ี 2  

   พระสารีบุตรนําธรรม 29 ประการ มี 3 กลุม คือ  

   1. สมาบัติ 8 ประการ ไดแก ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจาย

ตนสมาบัติ  วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ    

   2.มหาวิปสสนา 17 ไดแก อนิจจานุปสนา ทุกขานุปสนา อนัตตานุปสนา นิพพิทานุปสนา       

วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา (เวนปฏินิสสัคคานุปสสนา) ขยานุปสนา วยานุปสนา วิปริณามานุปสนา 

อนิมิตตานุปสนา อัปปณิหิตานุปสนา สุญญตานุปสนา อธิปญญาธัมมวิปสสนา ยถาภูตญาณทัสสนะ 

อาทีนวานุปสสนา ปฏสิังขานุปสสนา วิวัฏฏนานุปสสนา 

                                           
48 ขุ.ป. 69/371/92. 

. 
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   3. มรรค 4  ไดแก โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค 

   ทานนําธรรมแตละประการใน 29 ประการนั้นมาจําแนกโดยตั้งเปนคําถามวามีอะไร

เบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด แลวตอบตามลําดับโดยเริ่มจากปฐมฌานเปนตนไป 

เชน การจําแนกปฐมฌานโดยแบงเปน 2 สวน คือ 

 

   ตัวอยาง การจําแนกปฐมฌาน 

   สวนท่ี 1 

   พระสารีบุตรตั้งคําถามวา “อะไรเปนเบื้องตนปฐมฌาน อะไรเปนทามกลางแหงปฐมฌาน 

แลวตอบวา “ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน ความเพ่ิมพูนอุเบกขาเปน

ทามกลางแหงปฐมฌาน ความราเริงเปนท่ีสุดแหงปฐมฌาน” 

   สวนท่ี 2 

   ทานนําคําตอบแตละประการในสวนท่ี 1 มาตั้งเปนคําถามอีกวา มีลักษณะเทาไร แลว

ตอบตามลําดับมีใจความวา 

  ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน มีลักษณะ 3 ประการ 

  1. จิตหมดจดจากอันตรายแหงฌานนั้น 

  2. จิตดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลาง เพราะเปนจิตหมดจด 

  3. จิตแลนไปในสมถนิมิตนั้น เพราะเปนจิตดําเนินไปแลว 

  พระสารีบุตรสรุปวา ปฐมฌานมีความงามในเบื้องตนและถึงพรอมดวยลักษณะอยางนี้

ความเพ่ิมพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน มีลักษณะ 3 ประการ คือ 

  1. เพงเฉยจิตท่ีหมดจดอยู 

  2. เพงเฉยจิตท่ีดําเนินไปในสมถะ 

  3. เพงเฉยความปรากฏในสภาวะเดียว 

  พระสารีบุตรสรุปวา ปฐมฌานมีความในทามกลางและถึงพรอมดวยลักษณะอยางนี้ ความ

ราเริงเปนท่ีสุดแหงปฐมฌาน มีลักษณะ 4 ประการ  

  พระสารีบุตรกลาววา ปฐมฌานมีความงามในท่ีสุดและถึงพรอมดวยลักษณะนี้ แลวสรุป

รวมประเด็นวา จิตท่ีถึงความเปนไป 3 ประการ มีความงาม 3 ประการ ถึงพรอมดวยลักษณะ 10 

ประการอยางนี้ เปนจิตท่ีถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐานจิต สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ

ถึงพรอมดวยปญญา  

  สวนการจําแนกธรรมอีก 28 ประการก็มีนัยเดียวกันนี้ ตางกันแตงองคธรรมเทานั้น49  

                                           
49 ขุ.ป. 69/372 - 382/93-97. 
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  4) สโตการิญาณนิทเทส 

  พระสารีบุตรอธิบายการใชสติกําหนดลมหายใจเขา-ออกได 32 ญาณ มีเนื้อหา 2 ตอนดังนี้ 

  ตอนท่ี 1  

  พระสารีบุตร กลาวถึง ภิกษุอบรมสติโดยอาการ 32 คือ ภิกษุเปนผูตั้งสติม่ันเพราะรูความท่ี

จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยลมหายใจเขา ออก ฯลฯ ( อาการ 32 ประการ คือ หลักอานาปาน

สติ 16 คู ตามท่ีไดกลาวไวในหัวขออธิจิตตสิกขา เรื่องการปฏิบัติสมาธิ)    

  ตอนท่ี 2  

  พระสารีบุตรนําหลักอานาปานสติอาการ 32 มี 16 คูมาแสดง โดยอธิบายวาขอ 1 ถึงขอ 4 

เปน กายานุปสสนาสติปฏฐาน ขอ 5 ถึงขอ 8 เปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ขอ 9 ถึง ขอ 12 เปนจิต

ตานุปสสนาสติปฏฐาน และขอ 13 ถึงขอ 16 เปนธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน  

  5) ญาณราสิฉักกนิทเทส 

  ญาณราสิฉักกนิทเทส เปนเนื้อหาท่ีพระสารีบุตรอธิบายญาณ 6 หมวด รวมได 141 ญาณ

ผูเขียนสรุปคําถามและคําตอบโดยยอ มีดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   1. ญาณหมวดท่ี 1  

   คําถาม “ญาณดวยอํานาจแหงสมาธิ 24 ประการ เปนอยางไร”  

  คําตอบ นําอานาปานสติคูท่ี 1 – 12 มาจําแนกสมาธิ 24 ประการ เชน 

   คูท่ี 1  

   1. ความท่ีจิตเปนเอกัคคตารมณ ไมฟุงซานดวยอํานาจลมหายใจเขายาวเปนสมาธิ 

   2. ความท่ีจิตเปนเอกัคคตารมณ ไมฟุงซานดวยอํานาจลมหายใจออกยาวเปนสมาธิ 

  2. ญาณหมวดท่ี 2  

  คําถาม “ญาณดวยอํานาจแหงวิปสสนา 72 ประการ เปนอยางไร”  

  คําตอบ นําอานาปานสติคูท่ี 1 – 12 รวม 24 ประการมาหมุนดวยสามัญญลักษณะ 3 

ประการ คือ (1) ความไมเท่ียง (2) ความเปนทุกข (3) ความเปนอนัตตา ประการละ 3 รอบ รวมเปน 

72 ประการเชน 

   1. ชื่อวาวิปสสนา เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเขายาว โดยความไมเท่ียง 

   2. … เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข 

   3. …เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นลมหายใจเขายาว โดยความเปนอนัตตา 

  3.ญาณหมวดท่ี 3  

  คําถาม  “นิพพิทาญาณ 8 ประการ อะไรบาง”  

  คําตอบ   นําอานาปานสติคูท่ี 13 – 16 มาจําแนกนิพพิทาญาณ 8 ประการ เชน 

   1.ชื่อวานิพพิทาญาณเพราะพิจารณาเห็นความไมเท่ียงหายใจเขา รูเห็นตามความเปนจริง 
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  4. ญาณหมวดท่ี 4 

  คําถาม  “นิพพิทานุโลมญาณ 8 ประการ อะไรบาง”  

  คําตอบ   นําอานาปานสติคูท่ี 13 – 16 มาจําแนกนิพพิทานุโลมญาณ 8 ประการ เชน 

   1.ปญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเปนภัย ของบุคคลผูพิจารณาเห็นความไม

เท่ียงหายใจเขา ชื่อวา นิพพิทานนุโลมญาณ 

   2. …ของบุคคลงผูพิจารณาเห็นความไมเท่ียงหายใจออก… 

  5. ญาณหมวดท่ี 5  

  คําถาม “นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ 8 ประการ อะไรบาง”  

  คําตอบ นําอานาปานสติคูท่ี 13 – 16 มาจําแนกนิพพิทานุโลมญาณ 8 ประการ เชน 

   1.ปญญาท่ีพิจารณาและดํารงม่ันอยูของบุคคลผูพิจารณาเห็นความไมเท่ียงหายใจเขา ชื่อ

วานิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ 

   2. …ของบุคคลผูพิจารณาเห็นความไมเท่ียงหายใจออก … 

  6. ญาณหมวดท่ี 6  

   คําถาม “ญาณในวิมุตติ 21 ประการ เปนอยางไร”  

  คําตอบ นําสังโยชนท่ีมรรคแตละมรรคละได มาจําแนกญาณในวิมุตติ 21 ประการ เชน 

ดวยโสตาปตติมรรค มี 5 ญาณ 1. ญาณในวิมุตติสุขเกิดข้ึน เพราะละ ตัดขาดสักกายทิฏฐิ 2.ญาณใน

วิมุตติสุขเกิดข้ึน เพราะละ ตัดขาดวิจิกิจฉา 3. ญาณในวิมุตติสุขเกิดข้ึน เพราะละ ตัดขาดสีลัพพต  

ปรามาส 4. ญาณในวิมุตติสุขเกิดข้ึน เพราะละ ตัดขาดทิฏฐานุสัย 5. ญาณในวิมุตติสุขเกิดข้ึน เพราะ

ละ ตัดขาดวิจิกิจฉานุสัย50 สวนสกทาคามิมรรคละได 4 ญาณ และอนาคามิมรรคละได 4 ญาณ 

อรหัตตมรรคละได 5 ญาณ รวม 21 ญาณ  

 สรุปวาการศึกษาอานาปานสติตามนัยแหงคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค แสดงการปฏิบัติไตรสิกขา

ไดดวยการเจริญสมาธิ เชน เม่ือกําหนดลมหายใจออก – เขา กําหนดในความรูสึกปติ หรือ กําหนดใน

ความรูสึกสุข และเม่ือเจริญสมาธิไปตามลําดับจนไดฌานสมาบัติตาง ๆ สวนการเจริญปญญาหรือ

วิปสสนา เชน เม่ือหายใจออก – เขา พิจารณาเห็นความไมเท่ียง เปนตน จนถึงการสละคืนขันธ ยอม

บรรลุถึงอริยบุคคลในท่ีสุด 

  1.2 อินทริยกถา 

  พระสารีบุตร นําขอความจากพระพุทธพจนวาดวยอินทรีย 5 มาเปนมาติกาจากนั้นนํา

อินทรีย 5 ประการมาตั้งคําถาม – ตอบท่ีแสดงถึงปฏิบัติในอินทรีย 5 ผูวิจัยสรุปได 4 ตอนดังนี้ 

     ตอนท่ี 1 อธิบายการเจริญสมาธิของบุคคล 3 จําพวก ดังนี้ 

                                           
50 ขุ.ป. 69/422/136 - 138. 
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  คําถาม 

     1. ปุถุชนเม่ือเจรญิสมาธิ ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการเทาไร 

  2. พระเสขะเม่ือเจริญสมาธิ ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการเทาไร 

     3. ทานผูปราศจากราคะเม่ือเจริญสมาธิ ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการเทาไร 

  คําตอบ มีใจความวา 

     1. ดวยอาการ 7 ประการ                    

  2. ดวยอาการ 8 ประการ 

     3. ดวยอาการ 10 ประการ 

  ลําดับตอไป ทานนําคําตอบแตละประการมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลําดับ

ตอไปนี้ 

  1. คําถาม “ปุถุชน เม่ือเจริญสมาธิ ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 7 ประการ 

อะไรบาง”  

  คําตอบ มีใจความวา เพราะนอมนึกถึงแลว ปุถุชน ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวซ่ึง

สภาวธรรมแตละประการ รวม 7  ประการ ไดแก (1) อารมณ (2)สมถนิมิต(3) อวิกเขปะ (5) โอภาส 

(6) ความราเริง (7) อุเบกขา 

     2. คําถาม “พระเสขะเม่ือเจริญสมาธิ ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 8 ประการ 

อะไรบาง”  

  คําตอบ มีใจความวา เพราะนอมนึกถึงแลวเสขะชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวซ่ึงสภาวธรรม

แตละประการ รวม 8 ประการ ประการท่ี 1 – 7 เหมือนในขอท่ี 1 ประการท่ี 8 ไดแก เปนผูฉลาดใน

การตั้งไวซ่ึงสภาวะเดียว 

    3. คําถาม “ทานผูปราศจากราคะเม่ือเจริญสมาธิ ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 

10 ประการ ไรบาง”  

  คําตอบ มีใจความวา เพราะนอมนึกถึงแลวทานผูปราศจากราคะ ชื่อวาเปนผูฉลาดในการ

ตั้งไวซ่ึงสภาวะธรรมแตละประการรวม 10 ประการ ประการท่ี 9 – 10 ไดแก เปนผูฉลาดในการตั้งไว

ซ่ึงญาณ และเปนผูฉลาดในความตั้งไวซ่ึงจิต 

  ตอนท่ี 2 อธิบายการเจริญวิปสสนาของบุคล 3 จําพวก ดังนี้ 

  คําถาม 

  1. ปุถุชนเม่ือเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการเทาไร (1) เปนผูฉลาดในการ

ไมตั้งไวดวยอาการเทาไร (2) 

  2. พระเสขะเม่ือเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการเทาไร (1) เปนผูฉลาดใน

การไมตั้งไวดวยอาการเทาไร (2) 
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  3. ทานผูปราศจากราคะเม่ือเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการเทาไร (1)เปน

ผูฉลาดในการไมตั้งไวดวยอาการเทาไร (2)  

  คําตอบ มีใจความวา 

       1. ดวยอาการ 9 ประการ ท้ัง 2 ประเด็น 

       2. ดวยอาการ 10 ประการ ท้ัง 2 ประเด็น 

       3. ดวยอาการ 12 ประการ ท้ัง 2 ประเด็น 

  ลําดับตอไป ทานนําคําตอบแตละประการมาอธิบายโดยวิธีปุจฉาและวิสัชนาตามลําดับดังนี้ 

  1. คําถาม “ปุถุชนเม่ือเจริญวิปสสนา ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 9 ประการ 

อะไรบาง เปนผูฉลาดในการไมตั้งไวดวยอาการ 9 ประการอะไรบาง” ทานตอบวา ปุถุชนเม่ือเจริญ

วิปสสนา ชื่อวาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 9 ประการ เปนผูฉลาดในการไมตั้งไวดวยอาการ 9 

ประการจัดเปน 9 คู ดังนี้ 

      เปนผูฉลาดในการตั้งไว เปนผูฉลาดในการไมตั้งไว 

      1. โดยความไมเท่ียง  โดยความเท่ียง 

      2. โดยความเปนทุกข  โดยความเปนสุข 

      3. โดยความเปนอนัตตา  โดยความเปนอัตตา 

      4. โดยความสิ้นไป  โดยความเปนกอน 

      5. โดยความเสื่อมไป  โดยความประมวลมา 

      6. โดยความแปรผัน  โดยความยั่งยืน 

      7. โดยอนิมิต   โดยนิมิต 

      8. โดยอปณิหิตะ  โดยปณิหิตะ 

      9. โดยสุญญตะ(ความวาง) โดยอภินิเวส(ความยืดม่ัน) 

  2. คําถาม “พระเสขะเม่ือเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 10 ประการ 

อะไรบาง เปนผูฉลาดในการไมตั้งไวดวยอาการ 10 ประการอะไรบาง”  

  คําตอบมีใจความวา พระเสขะเม่ือเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 10 

ประการ เปนผูฉลาดในการไมตั้งไวดวยอาการ 10 ประการ จัดเปน 10 คู คูท่ี 1 – 9 เหมือนในขอท่ี 1 

คูท่ี 10 ไดแก ญาณกับสิ่งท่ีมิใชญาณ 

  3. คําถาม “ทานผูปราศจากราคะเม่ือเจริญวิปสสนา เปนผูฉลาดในการตั้งไวดวยอาการ 12 

ประการ อะไรบาง เปนผูฉลาดในการไมตั้งไวดวยอาการ 12 ประการ อะไรบาง”  

  คําตอบมีใจความวา ทานผูปราศจากราคะเม่ือเจริญวิปสสนาเปนผูฉลาดในการตั้งไวดวย

อาการ 12 ประการ จัดเปน 12 คู คูท่ี 1 – 10 เหมือนในขอท่ี 2 คูท่ี 11 – 12 ไดแก ความไม

เก่ียวของกับความเก่ียวของ และความดับกับสังขาร 
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  ตอนท่ี 3 อธิบายการใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง 

พระสารีบุตรไดแสดงการปฏิบัติในอินทรีย 5 ท่ีเรียกวา อินทริยสโมธาน แปลวา การให

อินทรียประชุมลง หรือการประมวลอินทรีย นอกจากการใหอินทรียประชุมลงแลว ยังมีการใหธรรมอีก 

4 หมวดประชุมลง คือ พละ โพชฌงค มรรค และธรรมท้ังหลาย โดยท่ีทานนํามาอธิบายโดยวิธีปุจฉา

และวิสัชนา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

  ทานแสดงวา เพราะนอมนึกถึงแลว บุคคลใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวยอํานาจความ

เปนผูฉลาดในการตั้งไวซ่ึงอารมณรูชัดโคจร และรูแจงธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ใหพละ

ท้ังหลายประชุมลง …ใหโพชฌงคท้ังหลายประชุมลง … ใหมรรคท้ังหลายประชุมลง…ใหธรรมท้ังหลาย

ประชุมลง รูชัดโคจร และรูแจงธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน 

  ลําดับตอไป ทานนําคําสรุปนั้นมาอธิบาย มีใจความแบงเปน 3 ลําดับดังนี้ 

  ลําดับท่ี 1  

  ใหสัทธินทรียประชุมลงเพราะมีสภาวะนอมใจเชื่อ ใหวิริยินทรียประชุมลงเพราะมีสภาวะ

ประคองไว ใหสตินทรียประชุมลง เพราะมีสภาวะตั้งม่ัน ใหสมาธินทรียประชุมลงเพราะมีสภาวะไม

ฟุงซาน ใหปญญินทรียประชุมลงเพราะมีสภาวะเห็น 

  ลําดับท่ี 2  มี 3 ประการ คือ 

      1. ใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวยอํานาจความเปนผูฉลาดในการตั้งไวซ่ึงสภาวธรรม   

ตาง ๆ รวม 7 ประการ (เหมือนในตอนท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ขอท่ี 1) 

      2. ใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวยอํานาจความเปนผูฉลาดในการตั้งไวซ่ึงสภาวธรรม   

ตาง ๆ รวม 8 ประการ (เหมือนในตอนท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ขอท่ี 2) 

  3. ใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวยอํานาจความเปนผูฉลาดในการตั้งไวซ่ึงสภาวธรรม   

ตาง ๆ รวม 10 ประการ (เหมือนในตอนท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ขอท่ี 3) 

  ลําดับท่ี 3 มี 3 ประการ คือ 

      1. ใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวยอํานาจความเปนผูฉลาดในการตั้งไวและการไมตั้งไว

โดยสภาวธรรมตาง ๆ รวม 18 ประการ (เหมือนในตอนท่ี 2 ลําดับท่ี 2 ขอท่ี 1) 

  2. ใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวยอํานาจความเปนฉลาดในการตั้งไวและการไมตั้งไวโดย

สภาวธรรมตาง ๆ รวม 20 ประการ (เหมือนในตอนท่ี 2 ลําดับท่ี 2 ขอท่ี 2) 

  3. ใหอินทรียท้ังหลายประชุมลง ดวยอํานาจความเปนผูฉลาดในการตั้งไวและการไมตั้งไว

โดยสภาวธรรมตาง ๆ รวม 20 ประการ (เหมือนในตอนท่ี 2 ลําดับท่ี 2 ขอท่ี 3) 

  ตอนท่ี 4 อธิบายการรูแจงในสัจจะ 

  ทานตั้งบทมาติกาใหมวา “ปญญาท่ีมีความชํานาญในอินทรีย 3 ประการ โดยอาการ 64 

ประการ ชื่อวาอาสวักขยญาณ” (ดูรายละเอียดในอาสาวักขยญาณนิทเทสแหงญาณกถา) 
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  ลําดับตอไป ทานจําแนกบุคคล 3 จําพวก คือ สัทธาธิมุต กายสักขี และทิฏฐิปตตะ ดวย

อริยสัจ 4 ดังนี้ 

     บุคคลเหลาใดเหลานั้น กําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงนิโรธ เจริญมรรค บุคคลเหลานั้น

ท้ังหมดเปนสัทธาธิมุตดวยอํานาจสัทธินทรีย เปนกายสักขีดวยอํานาจสมาธินทรียเปนทิฏฐิปตตะดวย

อํานาจปญญินทรีย 

   ลําดับตอไปทานตั้งคําถามวา “การรูแจงสัจจะมีไดดวยอาการเทาไรบุคคลรูแจงสัจจะดวย

อาการเทาไร” แลวตอบโดยแบงเปน 2 นัย คือ 

  นัยท่ี 1  

  การรูแจงสัจจะจะมีไดดวยอาการ 4 ประการ บุคคลรูแจงสัจจะดวยอาการ 4 ประการ คือ 

   1. รูแจงทุกขสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการกําหนดรู 

   2. รูแจงสมุทัยสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการละ 

   3. รูแจงนิโรธสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการทําใหแจง 

  4. รูแจงมัคคสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการเจริญ 

  สรุป การรูแจงสัจจะมีไดดวยอาการ 4 ประการ บุคคลเม่ือรูแจงสัจจะดวยอาการ 4 

ประการนี้ ชื่อวาเปนสัทธาธิมุตดวยอํานาจสัทธินทรีย ชื่อวาเปนกายสักขีดวยอํานาจสมาธินทรีย ชื่อวา

เปนทิฏฐิปตตะดวยอํานาจปญญินทรีย 

  นัยท่ี 2 

    การรูแจงสัจจะมีไดดวยอาการ 9 ประการ บุคคลรูแจงสัจจะดวยอาการ 9 ประการ คือ    

(1 – 4) เหมือนในนัยท่ี 1 (5)  รูแจงธรรมท้ังปวงดวยความรูยิ่ง (6) รูแจงสังขารท้ังปวงดวยกําหนดรู

(7)รูแจงอกุศลธรรมท้ังปวงดวยการละ (8) รูแจงมรรค 4 ดวยการเจริญ (9) รูแจงนิโรธดวยการทําให

แจง เม่ือเจริญอินทรียจนรูแจงในสัจจะแลว  

  ยอมถึงฐานะท่ี 1 คือ โสตาปตติมรรค นี้เรียกวา อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 

  เม่ือถึงฐานะท่ี 2 คือ โสตาปตติผล จนถึง ฐานะท่ี 7 อรหัตตมรรค นี้เรียกวา อัญญินทรีย 

  เม่ือถึงฐานะท่ี 8 คือ อรหัตตผล นี้เรียกวา อัญญาตาวินทรีย 

  สรุป การเจริญอินทรีย 5 มีความสัมพันธกับไตรสิกขาท่ีสามารถเจริญสมาธิ และปญญาจน

ทําใหอินทรียประชุมรวมกันเพ่ือรูแจงสัจจะ เม่ือบุคคลรูแจงสัจจะดวยอาการ 9 ประการนี้ชื่อวา 

สัทธาธิมุตดวยอํานาจสัทธินทรีย ชื่อวาเปนกายสักขีดวยอํานาจสมาธินทรีย ชื่อวาเปนทิฏฐิปตตะดวย

อํานาจปญญินทรีย51  

 

                                           
51 ขุ.ป. 69/459-465/264 – 270. 
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  1.3 พลกถา   

  พระสารีบุตรนําพระพุทธพจนวาดวย พละ 5 มาตั้งเปนมาติกาหรืออุทเทส แลวตั้งคําถาม - 

คําตอบ ผูเขียนสรุปเนื้อหาท่ีเก่ียวกับความหมายและการเจริญสมาธิและวิปสสนาในพละมี 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ความหมายของพละ 

  คําถาม พละ 5 ประการ เปนอยางไร 

  คําตอบ 1. สัทธาพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความไมศรัทธา  

      2. สัทธาพละ เพราะอรรถวา อุปถัมภสหชาตธรรม  

      3. สัทธาพละ เพราะอรรถวา ครอบงํากิเลสท้ังหลาย  

    4. สัทธาพละ เพราะอรรถวา เปนความสะอาดในเบื้องตนแหงปฏิเวธ 

    5. สัทธาพละ เพราะอรรถวา เปนท่ีตั้งม่ันแหงจิต  

    6. สัทธาพละ เพราะอรรถวา เปนท่ีผองแผวแหงจิต  

    7. สัทธาพละ เพราะอรรถวา เปนเครื่องบรรลุคุณวิเศษ  

    8. สัทธาพละ เพราะอรรถวา แทงตลอดธรรมท่ียิ่ง  

    9. สัทธาพละ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะ  

    10.สัทธาพละเพราะอรรถวา ใหการกบุคคลตั้งอยูเฉพาะในนิโรธ  

    สวนพละอีก 4 ประการ คือ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปญญาพละ แตละ

ประการก็มีเหตุ 10 ประการเหมือนกัน ตางกันแตประการท่ี 1 เทานั้นท่ีเปลี่ยนไปตามสภาวะของพละ

แตละประการ เชน วิริยะพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน สติพละ เพราะอรรถ

วา ไมหวั่นไหวไปในความประมาท สมาธิพละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ปญญาพละ 

เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวไปในความประมาท52 

  ตอนท่ี 2 พระสารีบุตรจําแนกธรรมท่ีเปนเหตุใหไดชื่อวา สมถพละ 9 ประการ และ 

วิปสสนาพละ 7 ประการ ดังนี้ 

  คําถาม พละ 2 ประการ คือ สมถพละและวิปสสนาพละ มีความหมายวาอะไร 

  คําตอบ 1.ช่ือวาสมถพละ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในนิวรณดวยปฐมฌาน 

     เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในวิตกวิจารดวยทุติยฌาน  

     เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในปติดวยตติยฌาน  

     เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน  

     เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในรูปสัญญา ปฏิฆสัญญานานัตตสัญญา    

ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ  

                                           
52 ขุ.ป. 69/622/607. 
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     เ พ ร า ะ อ ร ร ถ ว า  จิ ต ไ ม ห วั่ น ไ ห ว ใ น วิ ญ ญ า ณั ญ จ า ย ต น สั ญ ญ า                  

ดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ  

     เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในอากิญจัญญายตนสัญญา ดวยเนวสัญญานา

สัญญายตนสมาบัติ 

     เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง ไมกวัดแกวงในอุทธัจจะ ในกิเลส

อันสหรคตดวยอุทธัจจะและในขันธ นี้เปนสมถพละ53 

    2.ช่ือวา วิปสสนาพละ เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวในนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสสนา  

     เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสุขสัญญา ดวยทุกขานุปสสนา  

เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในความเพลิดเพลิน ดวยนิพพิทานุปสสนา 

เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในราคะ ดวยวิราคานุปสสนา  

เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในสมุทัย ดวยนิโรธานุปสสนา  

เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหวไปในความถือม่ัน ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา 

เพราะอรรถวา จิตไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง ไมกวัดแกวงไปในอวิชชาในกิเลส 

              อันสหรคตดวยอวิชชา และในขันธ นี้เปนวิปสสนาพละ54 

  สรุปไดวาพลกถา แสดงความหมายของพละ 5 และแสดงสมถพละกับวิปสสนาพละวาเม่ือ

บุคคลเจริญธรรมท้ัง 2 นี้ยอมนําสูมรรคผลนิพพาน   

  2. การเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบ้ืองตน 

  พระสารีบุตร อธิบายการเจริญวิปสสนาไวจํานวน 3 กถา ไดแก สติปฏฐานกถา วิปสสนากถา    

วิโมกขกถา โดยท้ัง 3 กถาแสดงการเจริญปญญาลวน ๆ ดังนี้ 

   2.1 สติปฏฐานกถา 

   พระสารีบุตร นําขอความจากพระพุทธพจนวาดวยสติปฏฐาน 4 มาเปนมาติกาแลวตั้ง

คําถาม – คําตอบ ถึงการเจริญสติปฏฐาน สรุปสาระไดดังนี้  

    1. มาติกา หรือ อุทเทส 

  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน 4 ประการนี้ 4 ประการเปนไฉน

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นกายในกาย    

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เปน          

ผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯลฯ เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต เปน     

                                           
53 ขุ.ป. 69/626/210. 
54 ขุ.ป. 69/627/611. 
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ผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน 4 ประการนี้แล55 

    2. นิทเทส 

     นิทเทสของสติปฏฐาน เปนการอธิบายบทอุทเทสมี 4 นิทเทส56 ดังนี้ 

     2.1 นิทเทสท่ี 1 การพิจารณาเห็นกายในกายอยู 

     พระสารีบุตรตั้งคําถาม วา “ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร 

แลวตอบคําถาม โดยมีหลักการตอบ 4 ประการ ประกอบดวย 1. องค 12 ประการ 2.อาการ 7 

ประการ 3. ผล 7 ประการ 4.สติปฏฐานภาวนา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

(๑) การพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีองค 12 ประการ ไดแก 

      1) กองธาตุดิน 2) กองอาโปธาตุ 3) กองเตโชธาตุ 4) กองวาโยธาตุ 

5) กองผม 6) กองขน 7) กองผิว 8) กองหนัง 9) กองเนื้อ 10) กองเอ็น11) กองกระดูก 12) กองเยื่อ

ในกระดูก 

     (2) การพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีอาการ 7 ประการ ไดแก 

      1) พิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง 

2) พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนสุข 3) พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ไม

พิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา 4) ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี 5) ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด 6) ยอมดับ 

ไมใหเกิด 7) ยอมสละคืน ไมถือม่ัน 

     (3) การพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีผล 7 ประการ ไดแก 

      1) เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได 2) เม่ือ

พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละสุขสัญญาได 3) เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอม

ละอัตตสัญญาได 4) เม่ือเบื่อหนาย ยอมละความยินดีได 5) เม่ือคลายกําหนัด ยอมละความกําหนัดได 

6) เม่ือดับ ยอมละสมุทัยได 7) เม่ือสละคืน ยอมละความยึดถือได 

      ผล 7 ประการนี้เกิดจากการกําหนดองคธรรม 12 ประการ ดวย

การพิจารณาไปตามอาการ 7 ประการ ก็จะเกิดผล 7 ประการขางตนนี้ 

     (4) สติปฏฐานภาวนา 

     พระสารีบุตร ไดอธิบายในชวงทายคําตอบวา “ภิกษุพิจารณาเห็นกายดวย

อาการ 7 นี้ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนั้นดวย

                                           
55 ขุ.ป. 69/726/804. 
56 ขุ.ป. 69/727-7330/804 – 808. 
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สติและญาณนั้น เพราะเหตุดังนี้ ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายวา สติปฏฐานภาวนา และ

อธิบายวา ภาวนา มี 4 ประการ คือ 1.ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดในภาวนานั้นไมลวงเกินกัน 2. อินทรีย

ท้ังหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน 3. เปนเครื่องนําไปซ่ึงความเพียรแกความท่ีธรรมท้ังหลายไมลวงเกินกัน  

และอินทรียมีกิจเปนอันเดียวกันนั้น 4. เปนธรรมท่ีเสพ   

     2.2 นิทเทสท่ี 2 การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู 

     พระสารีบุตรตั้งคําถาม วา “ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู

อยางไร แลวตอบคําถาม โดยมีหลักการตอบ 4 ประการ ประกอบดวย 1. องคธรรม 12 ประการ      

2.อาการ 7 ประการ 3. ผล 7 ประการ 4.สติปฏฐานภาวนา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

(๑) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีองคธรรม 9 ประการ ไดแก 

      1) สุขเวทนา 2) ทุกขเวทนา 3) อทุกขมสุขเวทนา 4) จักขุสัมผัสสชา

เวทนา 5) โสตสัมผัสสชาเวทนา 6) ฆานสัมผัสสชาเวทนา 7) ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา 8) กายสัมผัสสชา

เวทนา9) มโนสัมผัสสชาเวทนา 

     (2) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีอาการ 7 ประการ 

     (3) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีผล 7 ประการ 

     (4) สติปฏฐานภาวนา 

     ในนิทเทสท่ี 2นี้ ขอ (2) ถึง (4) มีเนื้อหาเหมือนกับ ขอ (2) ถึง (4) ในนิทเทสท่ี 1 

 

     2.3 นิทเทสท่ี 3 การพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู 

     พระสารีบุตรตั้งคําถาม วา “ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไร 

แลวตอบคําถาม โดยมีหลักการตอบ 4 ประการ ประกอบดวย 1. องค 22 ประการ 2.อาการ 7 

ประการ 3. ผล 7 ประการ 4. สติปฏฐานภาวนา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

(๑) การพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีองคธรรม 22 ประการ ไดแก 

      1) จิตมีราคะ 2) จิตปราศจากราคะ 3)จิตมีโทสะ 4) จิตปราศจาก

โทสะ 5) จิตมีโมหะ 6) จิตปราศจากโมหะ 7) จิตหดหู 8) จิตฟุงซาน 9) จิตเปนมหัคคตะ10) จิตไม

เปนมหัคคตะ 11) จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 12) จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา 13) จิตตั้งม่ัน14) จิตไมตั้งม่ัน 15) จิต

หลุดพน 16) จิตไมหลุดพน 17) จักขุวิญญาณ 18) โสตวิญญาณ 19) ฆานวิญญาณ 20) ชิวหาวิญญาณ 

21) กายวิญญาณ 22) มโนวิญญาณ 

     (2) การพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีอาการ 7 ประการ 

     (3) การพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีผล 7 ประการ 

     (4) สติปฏฐานภาวนา 

     ในนิทเทสท่ี 3 นี้ ขอ (2) ถึง (4) มีเนื้อหาเหมือนกับขอ(2)ถึง(4) ในนิทเทสท่ี 1 
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     2.4 นิทเทสท่ี 4 การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู 

     พระสารีบุตรตั้งคําถาม วา “ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู

อยางไร แลวตอบคําถาม โดยมีหลักการตอบ 4 ประการ ประกอบดวย 1.องค 1 ประการ 2.อาการ 7 

ประการ 3. ผล 7 ประการ 4. สติปฏฐานภาวนา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

(๑) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีองคธรรม 1 ประการ ไดแก 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เวนกาย เวทนา จิตเสียแลว ยอมพิจารณาเห็นธรรม 

ท้ังหลายท่ีเหลือจากนั้น  

     (2) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีอาการ 7 ประการ 

     (3) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีผล 7 ประการ 

     (4) สติปฏฐานภาวนา 

     ในนิทเทสท่ี 4 นี้ ขอ (2) ถึง (4) มีเนื้อหาเหมือนกับขอ (2) ถึง (4) ในนิทเทสท่ี 1 

 สรุปไดวา สติปฏฐานกถาแสดงวิธีการปฏิบัติวิปสสนาลวน ๆ โดยใหพิจารณาใน กาย เวทนา 

จิต ธรรม ซ่ึงแตละประเภทจะอธิบายวิธีการพิจารณา 7 ประการ ผลลการพิจารณา 7 ประการ 

   2.2  วิปสสนากถา 

   พระสารีบุตร นําขอความจากพระพุทธพจนวาดวยวิปสสนา มาเปนมาติกาหรืออุทเทส 

แลวตั้งคําถาม – คําตอบ ถึงการเจริญวิปสสนา สรุปสาระไดดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 

    คําถาม ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติ (วิปสสนาญาณท่ีคลอยตามโลกุตตรมรรค) ดวย

อาการเทาไร ยางลงสูสัมมัตตนิยาม (โสตาปตติมรรค) ดวยอาการเทาไร     

    คําตอบ ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ 40 ยางลงสูสัมมัตตนิยามดวยอาการ  40  

    คําถาม ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ  40  เปนไฉน ยางลงสูสัมมัตตนิยาม   

ดวยอาการ 40 เปนไฉน            

    คําตอบ ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธดวยอาการ 40 ดังนี้ 

    1. โดยความเปนของไมเท่ียง    2. เปนทุกข 

    3. เปนโรค       4. เปนดังหัวฝ  

    5. เปนดังลูกศร      6. เปนความลําบาก   

    7. เปนอาพาธ       8. เปนอยางอ่ืน      

    9. เปนของชํารุด        10. เปนเสนียด      

    11. เปนอุบาทว       12. เปนภัย    

    13. เปนอุปสรรค        14. เปนความหวั่นไหว      

    15. เปนของผุพัง       16. เปนของไมยั่งยืน   
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    17. เปนของไมมีอะไรตานทาน      18. เปนของไมมีอะไรปองกัน      

    19. เปนของไมเปนท่ีพ่ึง       20. เปนของวาง       

    21. เปนของเปลา      22. เปนของสูญ     

    23. เปนอนัตตา      24. เปนโทษ     

    25. เปนของมีความแปรปรวนเปนธรรมดา  26. เปนของหาสาระมิได  

    27. เปนมูลแหงความลําบาก       28. เปนดังเพชฌฆาต    

    29. เปนความเสื่อมไป       30. เปนของมีอาสวะ     

    31. เปนของอันปจจัยปรุงแตง      32. เปนเหยื่อแหงมาร      

    33. เปนของมีความเกิดเปนธรรมดา    34. เปนของมีความแกเปนธรรมดา     

    35. เปนของมีความปวยไขเปนธรรมดา      36. เปนของมีความตายเปนธรรมดา   

    37. เปนของมีความเศราโศกเปนธรรมดา  38. เปนของมีความร่ําไรเปนธรรมดา   

    39. เปนของมีความคับแคนใจเปนธรรมดา  40.  เปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา   

ตอนท่ี 2   

  พระสารีบุตร แสดงผลการพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยอาการ(สภาวะ) แตละอยาง 

ของอาการ 40 ในตอนท่ี 1 เชน  

    1. ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของไมเท่ียง  ยอมไดอนุโลมขันต ิ

    เม่ือเห็นวา “ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานสุข” ยอมหยั่งสูสัมมัตตนิยาม  

    2. ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของเปนทุกข ยอมไดอนุโลมขันต ิ

    เม่ือเห็นวา “ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานสุข” ยอมหยั่งสูสัมมัตตนิยาม 

      ฯลฯ 

    40. ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ เปนของมีความเศราหมองเปนธรรมดา  ยอมไดอนุโลมขันติ 

    เม่ือเห็นวา “ความดับแหงเบญจขันธเปนนิพพานไมมีความเศราหมอง” ยอมหยั่งสูสัมมัตตนิยาม 

  ตอนท่ี 3  

  พระสารีบุตร สงเคราะหสภาวะแตละอยางในจํานวน 40 อยางเขากับอนุปสสนา

อยางใดอยางหนึ่งในจํานวน 3 อยาง คือ อนิจจานุปสสนา ทุกขานุปสสนา และอนัตตานุปสสนา ดังนี้ 

 

  

   1. อนิจจานุปสสนา ไดแก ขอท่ี 1,14 – 16, 25, 29, 31, 36 

2. ทุกขานุปสสนา  ไดแก ขอท่ี  2 – 13, 17 – 20, 24, 27, 28, 30, 32  

    35, 37 – 40 
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3. อนัตตานุปสสนา ไดแก ขอท่ี 21 – 23, 2657  

สรุปไดวาวิปสสนากถา แสดงการพิจารณาขันธ 5 ดวยอาการ 40 เขากับอนิจจานุปสสนา   

ทุกขานุปสสนา และอนัตตานุปสสนา อันจะทําใหบรรลุพระนิพพาน 

   2.3  วิโมกขกถา 

    พระสารีบุตรนําพระพุทธพจนเรื่องวิโมกขมาแสดงโดยตั้งเปนคําถามและตอบ ดังนี้ 

     ตอนท่ี 1 ความหมายของวิโมกข 

    คําถาม “วิโมกข 3 ประการนี้ เปนไฉน”  

    คําตอบ คือ สุญญตวิโมกข 1 อนิมิตตวิโมกข 1 อัปปณิหิตวิโมกข 1 และกลาวถึง 

วิโมกข 3 ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความนําออกจากโลก ดวยเหตุดังนี้  

     1. ดวยความท่ีจิตแลนไปในอนิมิตตธาตุ โดยความพิจารณาเห็นสรรพสังขาร 

โดยความหมุนเวียนไปตามกําหนด   

 2. ดวยความท่ีจิตแลนไปในอัปปณิหิตธาตุ  โดยความองอาจแหงใจในสรรพสังขาร 

 3. ดวยความท่ีจิตแลนไปในสุญญตาธาตุ โดยความพิจารณาเห็นธรรมท้ัง 

ปวงโดยแปรเปนอยางอ่ืน  

     วิโมกขอันเปนประธาน 3 นี้  ยอมเปนไปเพ่ือความนําออกไปจากโลกได 

    ตอนท่ี 2 การเจริญและผลการเจริญวิโมกข 

    ผลของการมนสิการโดยอาการ 3 อยาง คือ 1. ความไมเท่ียง 2. ความเปนทุกข 3. 

ความเปนอนัตตา มี 6 ข้ันตอน ดังตอไปนี้        

    ข้ันท่ี 1  สังขารยอมปรากฏ 

    เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมท่ียง   สังขารยอมปรากฏโดยความสิ้นไป    

    เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข      สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของนากลัว    

    เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา    สังขารยอมปรากฏโดยความเปนของสูญ 

    ข้ันท่ี 2  จิตยอมเจริญ 

    เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง    จิตมากดวยความนอมไป  

    เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข    จิตมากดวยความสงบ    

    เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา   จิตมากดวยความรู  

    ข้ันท่ี 3 ทําใหอินทรีย 3 เจริญ  

    ผูมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง       มากดวยความนอมใจไปยอมไดสัทธินทรีย   

    ผูมนสิการโดยความเปนทุกข                   มากดวยความสงบยอมไดสมาธินทรีย      

                                           
57 ขุ.ป. 69/731 – 736/813 – 820. 
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    ผูมนสิการโดยความเปนอนัตตา      มากดวยความรูยอมไดปญญินทรีย  

 

    ข้ัน 4 การภาวนาของผูปฏิบัติไมผิด 

    เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง  มากไปดวยความนอมใจเชื่อ สัทธินทรีย 

เปนใหญ อินทรียแหงภาวนาท่ีเปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี 4 ท้ังเปนสหชาตปจจัย (เกิดรวมกัน)   

อัญญมัญญปจจัย (ปจจัยแกกัน) นิสสยปจจัย (อาศัยกัน)  สัมปยุตตปจจัย (ประกอบกัน) เปนธรรมมี

กิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาภาวนา  เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ผูใดปฏิบัติชอบ ผูนั้นยอมเจริญ 

การเจริญอินทรีย  ยอมไมแกบุคคลผูปฏิบัติผิด     

    เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ สมาธินทรียเปนใหญ อินทรีย

แหงภาวนาท่ีเปนไปตามสมาธินทรีย...(เหมือนขอแรก) 

    เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตามากไป ดวยความรู ปญญินทรียเปนใหญ  อินทรีย

แหงภาวนาท่ีเปนไปตามปญญินทรีย...(เหมือนขอแรก)  

    ข้ันท่ี 5 ผูแทงตลอดในสัจจะ 

    เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง  มากไปดวยความนอมใจเชื่อ สัทธินทรีย 

เปนใหญ  อินทรียแหงภาวนาท่ีเปนไปตามสัทธินทรียนั้นมี 4 ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย 

นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัยในเวลาแทงตลอด ปญญินทรียเปนใหญ อินทรียแหงปฏิเวธท่ีเปนไปตาม  

ปญญินทรีย นั้นมี 4 ท้ังเปนสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย เปนธรรมมี

กิจเปนอันเดียวกันชื่อวาภาวนา เพราะอรรถวามีกิจเปนอันเดียวกัน ชื่อวาปฏิเวธ เพราะอรรถวาเห็น 

ดวยอาการอยางนี้ แมบุคคลผูแทงตลอด ก็ยอมเจริญแมผูเจริญก็ยอมแทงตลอด          

    เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข มากไปดวยความสงบ สมาธินทรียเปนใหญ อินทรีย

แหงภาวนาท่ีเปนไปตามสมาธินทรีย...(เหมือนขอแรก) 

    เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตามากไป ดวยความรู ปญญินทรียเปนใหญ  อินทรีย

แหงภาวนาท่ีเปนไปตามปญญินทรีย...(เหมือนขอแรก)  

    ข้ันท่ี 6 บุคคลผูหลุดพน 3 ประเภท  

    เม่ือมนสิการโดยความเปนสภาพไมเท่ียง สัทธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสัทธินทรีย

มีประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนสัทธาธิมุต    

    เม่ือมนสิการโดยความเปนทุกข สมาธินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะสมาธินทรียมี

ประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนกายสักขี    

    เม่ือมนสิการโดยความเปนอนัตตา ปญญินทรียมีประมาณยิ่ง เพราะปญญินทรียมี

ประมาณยิ่ง บุคคลจึงเปนทิฏฐปิตตะ  
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  จากท่ีแสดงมาท้ัง 6 ข้ัน เริ่มจากการมนสิการ ความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตาจิตจึงมาก

ไปดวยความนอมไป ความสงบ ความรู ยอมทําใหไดสัทธินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรียและไดความ

เปนใหญ ยอมแทงตลอดในสัจจะ เปนผูไดชื่อวา สัทธาธิมุต กายสักขี ทิฏฐิปตตะ58   

  3.การกระทําใหแจงในสัจจะ 4  

  พระสารีบุตรไดนําพระพุทธพจน“ธัมมจักกัปปวัตตสูตร” มาแสดงไวในปฏิสัมภิทากถา     

ธัมมจักกัปปวัตตนวาร อันเปนตอนท่ีมีเนื้อหาการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจา เม่ือนํามา

วิเคราะหแลว จะเห็นวาพระพุทธเจาตรัสถึงทางสุดโตงสองทาง คือ การทรมานตน และการบํารุง

บําเรอตนใหไดความสุข ท้ังสองวิธีนี้เปนทางท่ีควรหลีกเลี่ยง แลวทรงใหปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ

มรรค 8 เม่ือมรรค 8 บริบูรณแลว มรรคสมังคี59มีข้ึน ไดมรรคญาณ ผลญาณ และตรวจสอบไดดวย 

ปริวัฏฏ 3 อาการ 12 จนบรรลุเปนพระอริยบุคคลในท่ีสุด 

  ดังนั้นหากอาศัยจากความรูขางตน จะเห็นไดวา การกระทําใหแจงในสัจจะ 4 นี้ มีข้ันตอน

ไปตามลําดับ ตั้งแตมรรค 8 บริบูรณ แลวแทงตลอดในสัจจะ กิเลสตาง ๆ ก็พลันหมดไป จาก

การศึกษากถาตาง ๆ ของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ไดพบวามีเนื้อหาท่ีแสดงถึงการกระทําใหแจงใน

สัจจะ 4 (ปฏิเวธ) ตามนัยตาง ๆ ดังนี้  

  1. วิเวกกถา  แสดงมรรค 8 ท่ีประกอบดวยวิเวก 5  

  2. มรรคกถา  แสดงความหมายของมรรค 8 โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5 ศีลวิสุทธิ   

จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ เปนมรรค 

  3. สัจจกถา  แสดงความหมายของอริยสัจ และการแทงตลอดดวยญาณเดียวพรอมดวย

อาการ 4 ประการ 9 ประการ 12 ประการ 

  4. วิโมกขกถา  แสดงการรูแจงในสัจจะ  

  5.วิราคกถา  แสดงสภาวะขณะแหงมรรค 4 และผล 4  

  6. อภิสมยกถา 7. โพชฌงคกถา ท้ังสองขอแสดง เรื่องการตรัสรู     

  8. สุญญกถา  แสดงการนิพพานประเภทอนุปาทิเสสนิพพาน 

  9. กรรมกถา   แสดงความสิ้นกรรม  

  10. สมสีสกถา แสดงอรหัตมรรคเปนธรรมสงบ 

  หัวขอท้ัง 10 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 วิเวกกถา 

                                           
58ขุ.ป. 69/469-516/320-363. 
59ขุ.ป. 68/147/754. 
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พระสารีบุตรนําพระพุทธพจนท่ีมีเนื้อหาวาดวย การรักษาศีลยอมเจริญทําใหมากใน

อริยมรรคมีองค 8 จากนั้นแสดงวิเวกโดยนัยแหง โพชฌงค พละ และอินทรีย ดังนี้ 

  1) มรรค 8 ประกอบดวยวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 นิสสัย 12 มีดังนี้ 

   คําถาม สัมมาทิฏฐิ ประกอบวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 นิสสัย 12 อะไรบาง 

(สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา...สัมมากัมมันตะ... สัมมาอาชีวะ...สัมมาวายามะ...สัมมาสติ...สัมมาสมาธ ิ

มรรคท้ัง 7 เหมือนกับสัมมาทิฏฐิ) 

   คําตอบ สัมมาทิฏฐิ มีวิเวก 5 ประการ 1. วิกขัมภนวิเวก 2. ตทังควิเวก 3. สมุจเฉทวิเวก 

4. ปฏิปสสัทธิวิเวก 5. นิสสรณวิเวก แลวอธิบายวา วิเวกในการขมนิวรณของภิกษุผูเจริญปฐมฌาน 

วิเวกในการละทิฏฐิดวยองคนั้น ๆ ของภิกษุผูเจริญสมาธิท่ีเปนสวนแหงการชําแรกกิเลส สมุจเฉท

วิเวกของภิกษุผูเจริญโลกุตตระมรรคท่ีใหถึงความสิ้นไป ปฏิปสสัทธิวิเวกในขณะแหงผล และนิสสรณ

วิเวกท่ีเปนความดับ คือ นิพพาน  

   สัมมาทิฏฐิมีวิเวก 5 ประการนี้ ภิกษุเกิดฉันทะนอมใจเชื่อดวยศรัทธา และมีจิตตั้งม่ัน

ดวยดีในวิเวก 5 ประการนี้  

   สวนคําอธิบายสัมมาทิฏฐิมีวิราคะ 5 สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ 5 และสัมมาทิฏฐิมีโวสสัคคะ 5   

ก็มีนัยเดียวกัน ตางกันแตเปลี่ยนคําวา วิเวก เปนคําวา วิราคะ นิโรธ และโวสสัคคะตามลําดับ  

   เม่ืออธิบายครบทุกประเด็นแลว ทานไดสรุปวา สัมมาทิฏฐิมีวิราคะ 5 สัมมาทิฏฐิมีนิโรธ 5 

และสัมมาทิฏฐิมีโวสสัคคะ 5 มีนิสสัย 12 คําวา 12 หมายถึง ธรรม 3 ประการ คือ ฉันทะ ศรัทธา 

และจิต ท่ีมีอยูในคําอธิบายสัมมาทิฏฐิซ่ึงประกอบดวย วิราคะ นิโรธ และโวสสัคคะ รวม 4 ประการ 

จึงไดนิสสัย 12 ประการ สวนองคมรรคท่ีเหลือ 7 ประการมีนัยเดียวกัน 

  2) โพชฌงค 7 ประกอบดวยวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 นิสสัย 12 ดังนี้ 

   คําถาม สติสัมโพชฌงคมี ประกอบวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 นิสสัย 12 

อะไรบาง (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค... วิริยสัมโพชฌงค... ปติสัมโพชฌงค... ปสสัทธิสัมโพชฌงค... 

สมาธิสัมโพชฌงค...อุเบกขาสัมโพชฌงค) 

   คําตอบ พระสารีบุตรนําองคแหงโพชฌงคพรอมดวยคําขยายความมาอธิบายทีละ

ประการ เหมือนมรรค 8 ในขอแรก 

  3) พละ 5 ประกอบดวยวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 มีนิสสัย 12 ดังนี้ 

   คําถาม พละ 5 ประกอบดวยวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 นิสสัย 12 อะไรบาง

ศรัทธา... วิริยะ...สต.ิ..สมาธิ...ปญญา… 

   คําตอบ พระสารีบุตรนําองคแหงพละพรอมดวยคําขยายความมาอธิบายทีละประการ 

เหมือนมรรค 8 ในขอแรก 

  4) อินทรีย 5 ประกอบดวยวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 มีนิสสัย 12 ดังนี้ 
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   คําถาม อินทรีย 5 ประกอบดวยวิเวก 5 วิราคะ 5 นิโรธ 5 โวสสัคคะ 5 นิสสัย 12 

อะไรบาง ศรัทธา...วิริยะ...สติ...สมาธิ...ปญญา… 

   คําตอบ พระสารีบุตรนําองคแหงอินทรีย 5 พรอมดวยคําขยายความมาอธิบายทีละ

ประการ เหมือนมรรค 8 ในขอแรก60 

  3.2 มรรคกถา 

  พระสารีบุตร กลาวถึง ความหมายของมรรค 8 โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5 ศีลวิสุทธิ 

จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ เปนมรรค ดังนี้ 

มรรค 8 สัมมาทิฏฐิเปนมรรคแหงการเห็น สัมมาสังกัปปะเปนมรรคแหง

ความดําริ สัมมาวาจาเปนมรรคแหงการกําหนด สัมมากัมมันตะเปนมรรคแหง

สมุฏฐาน สัมมาอาชีวะเปนมรรคแหงความผองแผว สัมมาวายามะเปนมรรคแหง

ความประคองไว สัมมาสติเปนมรรคแหงความตั้งม่ัน สัมมาสมาธิเปนมรรคแหงความ

ไมฟุงซาน  

โพชฌงค 7 สติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการเลือกเฟน วิริยสัมโพชฌงค

เปนมรรคแหงความประคองไว ปติสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความแผซานไป ปสสัทธิ

สัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความสงบ สมาธิสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน 

อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนมรรคแหงการพิจารณาหาทาง  

พละ 5 สัทธาพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในความไมมีศรัทธา     

วิริยพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในความเกียจคราน สติพละเปนมรรคแหง

ความไมหวั่นไหวไปในความประมาท สมาธิพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปใน

อุทธัจจะ ปญญาพละเปนมรรคแหงความไมหวั่นไหวไปในอวิชชา  

อินทรีย 5 สัทธินทรียเปนมรรคแหงความนอมใจเชื่อ วิริยินทรียเปนมรรคแหงความ

ประคองไวสตินทรียเปนมรรคแหงความตั้งม่ัน สมาธินทรียเปนมรรคแหงความไมฟุงซาน 

ปญญินทรียเปนมรรคแหงความเห็น อินทรียเปนมรรคเพราะอรรถวาเปนใหญ  

  จากนั้นสรุปวา ชื่อวามรรคเพราะอรรถวาเปนเหตุ สีลวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวา

สํารวม จิตตวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิเปนมรรคเพราะอรรถวาเห็น61 

  3.3 สัจจกถา 

  พระสารีบุตร กลาวถึง ความหมายของอริยสัจ และการแทงตลอดดวยญาณเดียวพรอมดวย

อาการ 4 ประการ 9 ประการ 12 ประการ และ 16 ประการ62 ดังนี้ 

                                           
60 ขุ.ป. 69/701-714/780-785. 
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คําถามชุดท่ี 1 ความหมายของอริยสัจ 4 มี  4 ขอ ไดแก 

1) คําถาม ทุกขเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร  

                คาํตอบ สภาพแหงทุกขเปนทุกข 4 ประการ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน คือ  

สภาพท่ีบีบค้ันแหงทุกข 1  สภาพแหงทุกขอันปจจัยปรุงแตง 1  

สภาพท่ีใหเดือดรอน 1   สภาพท่ีแปรไป 1 

             2) คําถาม สมุทัยเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร  

                 คําตอบ สภาพแหงสมุทัยเปนเหตุเกิด 4 ประการ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน คือ  

สภาพท่ีประมวลมาแหงสมุทัย 1  สภาพท่ีเปนเหตุ 1 

สภาพท่ีประกอบไว 1   สภาพพัวพัน 1  

             3) คําถาม นิโรธเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร  

                 คําตอบ สภาพดับแหงนโิรธ 4 ประการ เปนของแท เปนของไมผิด ไมเปนอยางอ่ืน คือ  

สภาพสลัดออกแหงนิโรธ 1  สภาพสงัด 1  

สภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตง 1  สภาพเปนอมตะ 1  

             4) คําถาม มรรคเปนสัจจะดวยอรรถวาเปนของแทอยางไร  

                 คําตอบ สภาพเปนทางแหงมรรค 4 ประการ เปนของแท เปนของไมผิดไมเปนอยางอ่ืน คือ  

สภาพนําออกแหงมรรค 1  สภาพเปนเหตุ 1  

สภาพท่ีเห็น 1   สภาพเปนใหญ 1  

คําถามชุดท่ี 2 สัจจะ 4 ประการมีการแทงตลอดดวยญาณเดียว แบงเปน 4 นัย ดังนี้ 

 นัยท่ี 1  คําถาม สัจจะ 4 มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร  

          คําตอบ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวยอาการ 4 คือ  

   ดวยความเปนของแท 1   ดวยความเปนอนัตตา 1  

  ดวยความเปนของจริง 1   ดวยความเปนปฏิเวธ 1  

นัยท่ี 2 คําถาม สัจจะ 4 มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร              

   คําตอบ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวยอาการ 9 คือ 

  ดวยความเปนของแท 1 ดวยความเปนอนัตตา 1  

   ดวยความเปนของจริง 1 ดวยความเปนปฏิเวธ 1  

   ดวยความเปนธรรมท่ีควรรูยิ่ง 1 ดวยความเปนธรรมท่ีควรกําหนดรู 1  

   ดวยความเปนธรรมท่ีควรละ 1 ดวยความเปนธรรมท่ีควรเจริญ 1  

  ดวยความเปนธรรมท่ีควรทําใหแจง 1  
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นัยท่ี 3 คําถาม สัจจะ 4 มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยอาการเทาไร  

           คําตอบ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวยญาณเดียวดวยอาการ 12 คือ  

   ดวยความเปนของแท 1   ดวยความเปนอนัตตา 1  

   ดวยความเปนของจริง 1   ดวยความเปนปฏิเวธ 1  

   ดวยความเปนเครื่องรูยิ่ง 1  ดวยความเปนเครื่องกําหนดรู 1 

   ดวยความเปนธรรม 1   ดวยความเปนเหมือนอยางนั้น 1  

   ดวยความเปนธรรมท่ีรูแลว 1  ดวยความเปนธรรมท่ีควรทําใหแจง 1  

   ดวยความเปนเครื่องถูกตอง 1 ดวยความเปนเครื่องตรัสรู 1  

นัยท่ี 4 คําถาม สัจจะ 4 มีการแทงตลอดดวยญาณเดียวดวยความเปนของแท ดวยอาการเทาไร 

    คําตอบ ทานสงเคราะหเปนหนึ่งดวยญาณเดียวดวยอาการ 16 คือ 

   สภาพแหงทุกขเปนสภาพบีบค้ัน 1  เปนสภาพท่ีปจจัยปรุงแตง 1 

   เปนสภาพใหเดือดรอน 1    เปนสภาพแปรปรวน 1  

   เปนสภาพแทสภาพแหงสมุทัยเปนสภาพประมวลมา 1   เปนเหตุ 1  

   เปนเครื่องประกอบไว 1     เปนสภาพกังวล 1  

   เปนสภาพแทสภาพแหงนิโรธเปนท่ีสลัดออก 1  เปนสภาพสงัด1  

   เปนสภาพท่ีปจจัยไมปรุงแตง 1    เปนอมตะ 1  

   เปนสภาพแทสภาพแหงมรรคเปนเครื่องนําออก 1  เปนเหตุ 1  

   เปนทัสนะ 1      เปนใหญ 1 

  สรุปวาพระสารีบุตรแสดงความหมายของอริยสัจ และการแทงตลอดดวยญาณเดียวพรอม

ดวยอาการ 4 ประการ 9 ประการ 12 ประการ และ 16 ประการ 

  3.4 วิโมกขกถา 

  วิโมกขกถา แสดงการปฏิบัติวิโมกข 3 ประการ ไดแก สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิ

หิตวิโมกข ดวยการมนสิการอยูเสมอตามท่ีไดกลาวมาแลว ในลําดับนี้จะไดกลาวถึงการรูแจงสัจจะดวย

นัยของการเจริญวิโมกข ดังนี้ 

  พระสารีบุตร ตั้งคําถามวา “การรูแจงสัจจะมีไดดวยอาการเทาไร บุคคลรูแจงสัจจะดวย

อาการเทาไร” แลวตอบโดยแบงเปน 2 นัย คือ 

 

 

  นัยท่ี 1  

  การรูแจงสัจจะจะมีไดดวยอาการ 4 ประการ บุคคลรูแจงสัจจะดวยอาการ 4 ประการ คือ 

   1. รูแจงทุกขสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการกําหนดรู 
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   2. รูแจงสมุทัยสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการละ 

   3. รูแจงนิโรธสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการทําใหแจง 

   4. รูแจงมรรคสัจวา เปนธรรมท่ีควรรูแจงดวยการเจริญ 

  สรุป การรูแจงสัจจะมีไดดวยอาการ  4  ประการ บุคคลเม่ือรูแจงสัจจะดวยอาการ 4 

ประการนี้ ชื่อวาเปนสัทธาธิมุตดวยอํานาจสัทธินทรีย ชื่อวาเปนกายสักขีดวยอํานาจสมาธินทรีย ชื่อวา

เปนทิฏฐิปตตะดวยอํานาจปญญินทรีย 

  นัยท่ี 2 

    การรูแจงสัจจะมีไดดวยอาการ 9 ประการ บุคคลรูแจงสัจจะดวยอาการ 9 ประการ คือ    

(1 – 4) เหมือนในนัยท่ี 1 (5) รูแจงธรรมท้ังปวงดวยความรูยิ่ง(6) รูแจงสังขารท้ังปวงดวยกําหนดรู(7)  

รูแจงอกุศลธรรมท้ังปวงดวยการละ (8) รูแจงมรรค 4 ดวยการเจริญ (9) รูแจงนิโรธดวยการทําใหแจง 

  สรุป การรูแจงสัจจะมีไดดวยอาการ 9 ประการนี้ เม่ือบุคคลรูแจงสัจจะดวยอาการ 9 

ประการนี้ ชื่อวา สัทธาธิมุตดวยอํานาจสัทธินทรีย ชื่อวาเปนกายสักขีดวยอํานาจสมาธินทรีย ชื่อวา

เปนทิฏฐิปตตะดวยอํานาจปญญินทรีย63 

  3.5 วิราคกถา 

พระสารีบุตร ตั้งคําถามและตอบคําถาม เก่ียวกับมรรค 4 ผล 4 ดวยคําวา “วิราคะ เปน

มรรค” และ “วิมุตติ เปนผล” ดวยคําถามดังนี้ 

คําถามท่ี 1 วิราคะเปนมรรค อยางไร  

คําตอบ    

1. ในขณะโสดาปตติมรรค  

  สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น    ยอมคลายจากมิจฉาทิฏฐิจากกิเลสอัน 

      เปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นจากขันธและ 

      จากสรรพนิมิตภายนอก  

สัมมาสังกัปปะดวยอรรถวาดําริ    ยอมคลายจากมิจฉาสังกัปปะ  

สัมมาวาจาดวยอรรถวากําหนด    ยอมคลายจากมิจฉาวาจา  

สัมมากัมมันตะดวยอรรถวาตั้งข้ึนดวยดี   ยอมคลายจากมิจฉากัมมันตะ  

สัมมาอาชีวะดวยอรรถวาชําระอาชีวะใหผองแผว  ยอมคลายจากมิจฉาอาชีวะ  

สัมมาวายามะดวยอรรถวาประคองไว   ยอมคลายจากมิจฉาวายามะ  

สัมมาสติดวยอรรถวาตั้งม่ัน    ยอมคลายจากมิจฉาสติ 

สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน   ยอมคลายจากมิจฉาสมาธิ 
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  จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ ฯลฯ เพราะฉะนั้น

อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย 

  2. ในขณะสกทาคามิมรรค  

สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราค

สังโยชน ปฏิฆสังโยชนกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยสวนหยาบ ๆ คลายจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาสมาธิ

นั้นจากขันธ  และจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ ฯลฯ เพราะฉะนั้น 

อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย  

3. ในขณะอนาคามิมรรค  

สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากกามราค

สังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ คลายจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉา

สมาธินั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ ฯลฯ เพราะฉะนั้น 

อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย 

 4. ในขณะอรหัตมรรค  

 สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น ฯลฯ สัมมาสมาธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ยอมคลายจากรูป

ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย คลายจากกิเลสท่ี

เปนไปตามมิจฉาสมาธินั้น จากขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิราคะมีวิราคะเปนอารมณ ฯลฯ 

เพราะฉะนั้น อัฏฐังคิกมรรคจึงประเสริฐกวามรรคท้ังหลาย 

คําถามท่ี 2 วิมุตติเปนผล อยางไร  

คําตอบ 1. ในขณะโสดาปตติผล  

  สัมมาทิฏฐิดวยอรรถวาเห็น พนจากมิจฉาทิฏฐิ พนจากกิเลสท่ีเปนไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น จาก

ขันธและจากสรรพนิมิตภายนอก วิมุติมีวิมุติเปนอารมณ (มรรคท่ีเหลือ 7 ประการมีนัยเดียวกับ      

โสดาปตติมรรค เปลี่ยนจากคําวา ยอมคลาย เปน คําวา พนจาก) 

สวน 2.ในขณะสกทาคามิผล 3.ในขณะอนาคามิผล 4.ในขณะอรหัตผล (มีนัยคลาย

ในขณะสกทาคามิมรรค ในขณะอนาคามิมรรค ในขณะอรหัตมรรค โดยเปลี่ยนจากคําวายอมคลาย 

เปนคําวา พนจาก)64 

3.6 โพชฌงคกถา  

พระสารีบุตร กลาวถึงองคของการตรัสรูในโพชฌงคกถา มีสาระสําคัญดังนี้  

1.ทานแสดงบทตั้งเปนพระพุทธพจน แสดงโพชฌงค 7 ประการ คือ 
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 สติสัมโพชฌงค 1 ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 1 วิริยสัมโพชฌงค 1 ปติสัมโพชงฌงค 1 

ปสสัทธิสัมโพชฌงค 1 สมาธิสัมโพชฌงค 1 อุเบกขาสัมโพชฌงค 1  

2. จากนั้นทานอธิบาย ดวยคําถามคําตอบวา  

คําถาม ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถวาอะไร 

คําตอบ เปนไปในความตรัสรู วายอมตรัสรู วาตรัสรูตาม วาตรัสรูเฉพาะ วาตรัสรูพรอม   

ชื่อวาโพชฌงคแลวแสดงความหมายโดยละเอียดในดานความรู ในดานความประพฤติ ดานความ

แตกฉานในธรรมท่ีเปนมูล เปนเหตุ เปนปจจัย หมดจด ไมมีโทษ เปนเนกขัมมะ หลุดพน ไมมีอาสาวะ 

เปนวิเวิก ปลอยวาง ของโพชฌงคนั้น65 

3.7 อภิสมยกถา 

  พระสารีบุตร กลาวถึง การตรัสรูไวในอภิสมยกถา มีสาระสําคัญดังนี้  

คําถามท่ี 1 ความตรัสรู ความวา ยอมตรัสรูดวยอะไร 

คําตอบ ยอมตรัสรูดวยจิต 

คําถามท่ี 2 จิตท่ีเปนปจจุบันและญาณในขณะแหงโลกุตรมรรค อยางไร 

คําตอบ ในขณะโลกุตรมรรค จิตเปนใหญในการใหเกิดข้ึน และเปนเหตุเปนปจจัยแหงญาณ 

จิตอันสัมปยุตดวยญาณนั้น มีนิโรธเปนโคจร ญาณเปนใหญในการเห็น และเปนเหตุเปนปจจัยแหงจิต 

ญาณอันสัมปยุตดวยจิตนั้น มีนิโรธเปนโคจร ยอมตรัสรูดวยจิตท่ีเปนปจจุบันและดวยญาณ ในขณะ

แหงโลกุตรมรรคอยางนี้  

คําถามท่ี 3 บุคคลยอมละกิเลสท่ีเปนอดีตหาไดไม ละกิเลสท่ีเปนอนาคต หาไดไม ละกิเลส

ท่ีเปนปจจุบันหาไดไม หรือ ถาอยางนั้น มรรคภาวนาก็ไมมี การทําใหแจงซ่ึงผลก็ไมมี การละกิเลสก็ไม

มี ธรรมาภิสมัยก็ไมมี  

 คําตอบ หามิได มรรคภาวนามีอยู การทําใหแจงซ่ึงผลมีอยู การละกิเลสมีอยูธรรมาภิสมัยมี

อยู ความเกิดข้ึน เปนเหตุเปนปจจัยแหงความบังเกิดแหงกิเลสท้ังหลาย จิตเห็นโทษในความเกิดข้ึน

แลว จึงแลนไปในนิพพานอันไมมีความเกิดข้ึน เพราะความท่ีจิตเปนธรรมชาติแลนไปในนิพพาน อันไม

มีความเกิดข้ึน กิเลสเหลาใดพึงบังเกิด เพราะความเกิดข้ึนเปนปจจัย กิเลสเหลานั้นท่ียังไมเกิดก็ไมเกิด

เลย ท่ียังไมบังเกิดก็ไมบังเกิดเลย ท่ีไมเกิดข้ึนแลวก็ไมเกิดข้ึนเลย ท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏเลย ฉันนั้น

เหมือนกัน เพราะเหตุดับ ทุกขก็ดับ ดวยประการฉะนี้66 

3.8 สุญญกถา 

                                           
65 ขุ.ป. 69/557/579. 
66 ขุ.ป. 69/695/770. 
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พระสารีบุตรนําพระสูตรมาแสดงไวเปนอุทเทส เรื่องความสูญ จากนั้นแสดงมาติกา 25 

ประการเก่ียวกับ ความสูญประเภทตาง ๆ โดยตั้งคําถามและคําตอบ แตความสูญท่ีจะแสดงในหัวขอนี้

เปนความสูญท่ีปราศจากกิเลส มี 15 ประการ ดังนี้  

1. อัคคบทสูญ ความสงบแหงสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความสิ้นตัณหา 

ความสํารอกกิเลส ความดับ นิพพานเปนบทเลิศ บทประเสริฐ 

2. วิกขัมภนสูญ กามฉันทะอันเนกขัมมะขมแลวและสูญไป พยาบาทอันความไมพยาบาท

ขมแลวและสูญไป ถีนมิทธะอันอาโลกสัญญาขมแลวและสูญไป อุทธัจจะอันความไมฟุงซานขมแลว 

และสูญไปวิจิกิจฉาอันการกําหนดธรรมขมแลวและสูญไป อวิชชาอันญาณขมแลวและสูญไป อรติอัน

ความปราโมทยขมแลวและสูญไป นิวรณอันปฐมฌานขมแลวและสูญไปฯลฯ กิเลสท้ังปวงอัน

อรหัตมรรคขมแลวและสูญไป  

3. สมุจเฉทสูญ กามฉันทะอันเนกขัมมะตัดแลว และสูญไป...นิวรณอันปฐมฌานตัด        

แลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสท้ังปวงอันอรหัตมรรคตัดแลวและสูญไป  

4. ปฏปิสสัทธิสูญ กามฉันทะอันเนกขัมมะระงับแลว และสูญไป...นิวรณอันปฐมฌานระงับ

แลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสท้ังปวงอันอรหัตมรรคระงับแลวและสูญไป  

5. นิสสรณสูญ กามฉันทะอันเนกขัมมะสลัดออกแลว และสูญไป...นิวรณอันปฐมฌานสลัด

ออกแลวและสูญไป ฯลฯ กิเลสท้ังปวง อันอรหัตมรรคสลัดออกแลวและสูญไป  

6. เอสนาสูญ ความแสวงหาเนกขัมมะสูญจาก กามฉันทะ ความแสวงหาความไมพยาบาท

สูญจากพยาบาท ความเเสวงหา อาโลกสัญญาสูญจากถีนมิทธะ ความแสวงหาความไมฟุงซานสูญจาก

อุทธัจจะ ความแสวงหาการกําหนดธรรมสูญจากวิจิกิจฉา ความแสวงหาญาณสูญจาก อวิชชา  ความ

แสวงหาปฐมฌานสูญจากนิวรณ ฯลฯ ความแสวงหาอรหัตมรรค สูญจากกิเลสท้ังปวง 

7. ปริคคหสูญ ความกําหนดเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ ความกําหนดอรหัตมรรค 

สูญจากกิเลสท้ังปวง 

8. ปฏิลาภสูญ ความไดเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ ความไดอรหัตมรรค สูญจาก

กิเลสท้ังปวง 

9. ปฏิเวธสูญ การแทงตลอดเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ การแทงตลอดอรหัตมรรค  

สูญจากกิเลสท้ังปวง 

10. เอกัตสูญ (ความเปนอยางเดียวสูญ) และ 11. นานัตตสูญ (ความเปนตาง ๆ  สูญ) กามฉันทะ

เปนความตาง เนกขัมมะเปนอยางเดียว ความท่ีเนกขัมมะเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจาก

กามฉันทะ พยาบาทเปนความตาง ความไมพยาบาทเปนอยางเดียว ความท่ีความไมพยาบาทเปน

อยางเดียวของบุคคลผูคิดอยูสูญจากพยาบาท ถีนมิทธะเปนความตาง อาโลกสัญญาเปนอยางเดียว 

ความท่ีอาโลกสัญญาเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากถีนมิทธะ อุทธัจจะเปนความตาง 
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วิจิกิจฉาเปนความตาง อวิชชาเปนความตางอรติเปนความตาง นิวรณเปนความตาง ปฐมฌานเปน

อยางเดียว ความท่ีปฐมฌานเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจากนิวรณ ฯลฯ กิเลสท้ังปวงเปน

ความตาง อรหัตมรรคเปนอยางเดียว ความท่ีอรหัตมรรคเปนอยางเดียวของบุคคลผูคิดอยู สูญจาก

กิเลสท้ังปวง นี้ความเปนอยางเดียวสูญ ความเปนตาง ๆ สูญ 

12. ขันติสูญ ความอดทนในเนกขัมมะสูญจาก กามฉันทะ ฯลฯ  ความอดทนในอรหัตมรรค

สูญจากกิเลสท้ังปวง 

13. อธิฐานสูญ ความอธิษฐานในเนกขัมมะ สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ ความอธิษฐานใน

อรหัตมรรค สูญจากกิเลสท้ังปวง 

14. ปริโยคาหนสูญ ความม่ันคงแหงเนกขัมมะ  สูญจากกามฉันทะ ฯลฯ  ความม่ันคงแหง

อรหัตมรรค สูญจากกิเลสท้ังปวง 

15. การครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคล  สูญมีประโยชนอยางยิ่งกวาความ    

สูญท้ังปวง  สัมปชานบุคคลครอบงําความเปนไปแหงกามฉันทะดวยเนกขัมมะ ครอบงําความเปนไป

แหงพยาบาทดวยความไมพยาบาทครอบงําความเปนไปแหงถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา ครอบงํา

ความเปนไปแหงอุทธัจจะดวยความไมฟุงซาน ครอบงําความเปนไปแหงวิจิกิจฉาดวยการกําหนดธรรม 

ครอบงําความเปนไปแหงอวิชชาดวยญาณ ครอบงําความเปนไปแหงอรติดวยความปราโมทย ครอบงํา

ความเปนไปแหงนิวรณดวยปฐมฌาน ฯลฯ ครอบงํากิเลสท้ังปวงดวยอรหัตมรรค  

อีกประการหนึ่ง เม่ือสัมปชานบุคคลปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความเปนไป

แหงจักษุนี้ยอมหมดสิ้นไป และความเปนไปแหงจักษุอ่ืนก็ไมเกิดข้ึน ความเปนไปแหงหู ฯลฯ ความ

เปนไปแหงจมูก ความเปนไปแหงลิ้น ความเปนไปแหงกาย ความเปนไปแหงใจนี้ยอมหมดสิ้นไป และ

ความเปนไปแหงใจอ่ืนก็ไมเกิดข้ึน นี้ความครอบงําความเปนไปแหงสัมปชานบุคคลสูญมีประโยชน

อยางยิ่งกวาความสูญท้ังปวง67  

  3.9 กรรมกถา แสดงขอความวา กรรมไดมีแลว วิบากแหงกรรมไมมีอยู ไดแก ผูปรินิพพาน

ในภพปจจุบัน68   

  3.10 สมสีสกถา ไดแสดงวา เพราะละกิเลสท้ังปวงไดแลว อรหัตมรรคจึงเปนสมธรรม69 

  จากท่ีกลาวมาการปฏิบัติไตรสิกขาใหสมบูรณมี 2 วิธี คือ  

  1. การเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องตน ประกอบดวย 1. อานาปานกถา 2. อินทริยกถา 

3. พลกถา  

                                           
67 ขุ.ป. 69/633/634. 
68 ขุ.ป. 69/523/416. 
69 ขุ.ป. 69/725/802. 
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  2. การเจริญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องตน ประกอบดวย 1. สติปฏฐานกถา 2.วิปสสนากถา 

3.วิโมกขกถา 

  เม่ือเลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งจนสําเร็จแลว ยอมทําใหแจงในสัจจะ 4 ซ่ึงคัมภีรปฏิสัมภิทา

มรรค แสดงไวในกถาตาง ๆ ไดอยางละเอียดลึกซ้ึงเปนลําดับ โดยเริ่มตั้งแต วิเวกกถา แสดงมรรค 8 

โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5 ท่ีประกอบดวยวิเวก 5  ในมรรคกถา แสดงความหมายของมรรค 8 

โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5 ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ วาเปนมรรค และเม่ือมรรคสมังคีกัน

แลว ก็กระทําใหแจงในสัจจะ ซ่ึงในสัจจกถา แสดงถึงความหมายของอริยสัจ และการแทงตลอดดวย

ญาณเดียวพรอมดวยอาการ 4 ประการ 9 ประการ 12 ประการ 16 ประการ และแสดงการรูแจง

สัจจะดวยนัยของวิโมกขกถา สวนวิราคกถา แสดงสภาวะขณะแหงมรรค 4 และผล 4 ในอภิสมยกถา 

แสดงความหมายของการตรัสรูดวยอะไร และอยางไร จนสุดทายในสุญญกถา แสดงถึงความสูญของ

กิเลสตาง ๆ และความสูญประเภทอนุปาทิเสสนิพพานเปนการสูญจากกิเลสและขันธ 5 อันแสดงถึง

ความสิ้นกรรมในท่ีสุด 

  1 04.1.5 บูรณาการการแลกเปล่ียนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา : ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ี

บริบูรณ  

  เม่ือบุคคลไดปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณแลวจึงเกิดมรรคญาณ และผลญาณทําใหสิ้นกิเลส

บางสวนหรือสิ้นกิเลสท้ังหมดแลวนั้นยอมเขาถึงความเปนโลกุตตระ โลกุตตรกถาแสดงความหมาย

ของคําวาโลกุตตระไว ดังนี้  

  ชื่อวาโลกุตระ เพราะอรรถวา ขามพนโลก ขามพนแตโลก ขามไปจากโลก 

ลวงพนโลก ลวงพนโลกอยู เปนอดิเรกในโลก สลัดออกแตโลก สลัดออกจากโลก 

สลัดไปจากโลก สลัดออกไปจากโลก…70 

   

  ดวยเหตุนี้ผู ท่ีบรรลุถึงโลกุตตระไดนั้น กลาวไดวาเปนผู ท่ีพัฒนาตนจากปุถุชนมาเปน       

พระอริยบุคคล ซ่ึงมี 8 ประเภท ตามท่ีกลาวในวิราคกถา คือ โสตาปตติมรรค โสตาปตติผล 

สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค อรหัตผล ท่ีเปนผูแนนอนแลว

จากการพนอบาย ทุคติ วินิบาต ในสวนเนื้อหาตอจากนี้ขอจําแนกเนื้อหาเปน 2 สวน คือ 1. ผลการ

บรรลุเปนพระอริยบุคคล 2. ผลการบรรลุเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ดังมีรายละเอียดปรากฏ

ในกถาตาง ๆ ตอไปนี้ 

  1. ผลการบรรลุเปนพระอริยบุคคล 

                                           
70 ขุ.ป. 69/620/599. 
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  การเปนพระอริยบุคคลในพุทธศาสนามี 4 ประเภท ไดแก 1.พระโสดาบัน 2.พระสกทาคามี 

3. พระอนาคามี 4.พระอรหันต ซ่ึงหัวขอนี้จําแนกพระอริยบุคคล 4 ประเภทนีใ้หเหลือ 2 ประเภท คือ  

     1 .  เสกขบุคคล เพราะอรรถวา ยังตองศึกษาในสัมมาทิฏฐิ เปนตน  ไดแก            

พระโสดาบัน พระสกทาคามี  พระอนาคามี71  

    2. อเสกขบุคคล เพราะอรรถวา ศึกษาสัมมาทิฏฐิเปนตนนั้นเสร็จแลว ไดแก      

พระอรหันต72 (ในหัวขอนี้ขอกลาวถึงพระอรหันตสาวกเทานั้น) 

  สําหรับรายละเอียดของผลการบรรลุเปนเสกขบุคคล และอเสกขบุคคลมีรายละเอียดตางกัน     

ดังใน ทิฏฐิกถา วิปลลาสกถา และอิทธิกถา จะแสดงใหเห็นวาการเปนพระอริยบุคคลในแตระดับจะ

มีความสามารถในการละกิเลสท่ีตาง ๆกัน ดังนี้  

   1) เสกขบุคคล มีเนื้อหาในแสดงใหเห็นวาพระโสดาบัน สามารถละความเห็นผิดไดทุก

ประการ ละวิปลลาสไดบางสวน สวนพระสกทาคามี  พระอนาคามียังละวิปลลาสไดบางสวน ดัง

เนื้อหาตอไปนี้         

   (1) ทิฏฐิกถา  

   พระสารีบุตรแสดงทิฏฐิกถาไวโดยตั้งคําถามและคําตอบไว 6 ประการ73 ดังนี้ 

   คําถามท่ี 1 ทิฏฐิ คืออะไร  

   คําตอบ ทิฏฐิ  คือ  ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงรูปวา นั่นของเรา เราเปนนั่น  นั่น

เปนตัวตนของเรา  ทิฏฐิ  คือ ความลูบคลําดวยความถือผิดซ่ึงเวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณวา  

นั่นของเรา  เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา ซ่ึงมีจํานวนนับได 198 ประการ ดังนี้  

   1. ขันธ 5  

   2. ปยรูปสาตรูป แบงเปน 10 หมวดยอย หมวดละ 6 ประการ รวม 60 ประการ คือ 

อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 วิญญาณ 6 ผัสสะ 6 เวทนา 6 สัญญา 6 สัญเจตนา 6 ตัณหา 

6 วิตก 6 วิจาร 6  

   3. ธาตุ 6  4. กสิณ 10  5. อาการ 32 

   6. อายตนะ 12 7. ธาตุ 18  8. อินทรีย 19  

   9. ภพ 12    10. ฌานสมาบัติ 12    11.ปฏิจจสมุปบาท 12 

คําถามท่ี 2 ท่ีตั้งแหงทิฏฐิเทาไร 

คําตอบ  มี 8 ประการ คือ 

                                           
71 ขุ.ป. 69/632/617. 
72 เรื่องเดียวกัน. 
73 ขุ.ป.69/294 – 360/1-35. 
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1. ขันธ  2. อวิชชา       3. ผัสสะ    4. สัญญา    

5. วิตก    6. อโยนิโสมนสิการ    7. มิตรชั่ว  8. เสียงแตท่ีอ่ืน   

   คําถามท่ี 3 ความกลุมรุมแหงทิฏฐิเทาไร     

   คําตอบ   ความกลุมรุมแหงทิฏฐิมีเทาไร    18 ประการ คือ  

     ทิฏฐิคตะ    ทิฏฐิรกชัฏ    

     ทิฏฐิกันดาร     ทิฏฐิเปนเสี้ยนหนาม   

     ทิฏฐิวิบัติ      ทิฏฐิเปนสังโยชน  

     ทิฏฐิเปนลูกศร     ทิฏฐิเปนความคับแคบ   

     ทิฏฐิเปนเครื่องกังวล    ทิฏฐิเปนเครื่องผูกพัน   

     ทิฏฐิเปนเหว      ทิฏฐิเปนอนุสัย    

     ทิฏฐิเปนเหตุใหเดือดรอน   ทิฏฐิเปนเหตุใหเรารอน   

     ทิฏฐิเปนเครื่องรอยรัด      ทิฏฐิเปนเครื่องยึดม่ัน     

     ทิฏฐิเปนเหตุใหถือผิด    ทิฏฐิเปนเหตุใหลูบคลํา  

   คําถามท่ี 4 ทิฏฐิมีเทาไร 

   คําตอบ ทิฏฐิมี 16 ประการ คือ  

     อัสสาททิฏฐิ 1    อัตตานุทิฏฐิ 1  

     มิจฉาทิฏฐิ 1     สักกายทิฏฐิ 1   

     สัสสตทิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ อุจเฉททิฏฐิอันมีสักกายะเปนวัตถุ  

     อันตคาทิกทิฏฐิ     ปุพพันตานุทิฏฐิ     

     อปรันตานุทิฏฐิ     สังโยชนิกาทิฏฐิ      

     ทิฏฐิอันผูกพันดวยมานะวาเปนเรา    ทิฏฐิอันผูกพันดวยมานะวาของเรา  

         ทิฏฐิอันสัมปยุตดวยอัตตวาทะ       ทิฏฐอัินสัมปยุตดวยโลกวาทะ 

     ภวทิฏฐิ          วิภวทิฏฐิ      

   คําถามท่ี 5 ความถือผิดแหงทิฏฐิเทาไร 

      คําตอบ ความถือผิดแหงทิฏฐิมี อันเกิดจากผลรวมแหงอาการของทิฏฐิ 16 ประการ

ขางตน ซ่ึงมีอาการ 337 ประการ 

 คําถามท่ี 6 ความถอนท่ีตั้งแหงทิฏฐิเปนไฉน   

   คําตอบ โสดาปตติมรรค เปนเครื่องถอนท่ีตั้งแหงทิฏฐิ  อธิบายไดดังนี้  

   “ความเห็นตามขันธสวนอดีตวา นั่นของเราเปนทิฏฐิ 18 ทิฏฐิเหลานั้น   

ตามถือขันธสวนอดีต ความเห็นตามขันธสวนอนาคตวา เราเปนนั่นเปนทิฏฐิ 44 ทิฏฐิ
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เหลานั้นตามถือขันธสวนอนาคต อัตตานุทิฏฐิมีวัตถุ 20 วา นั่นเปนตัวตนของเรา เปน

สักกายทิฏฐิมีวัตถุ 20 ทิฏฐิ 62 โดยมีสักกายทิฏฐิเปนประธานทิฏฐิเหลานั้น”74  

  ดวยเหตุนี้การบรรลุพระโสดาบันจึงมีผลทําใหละทิฏฐิได แตยังคงเหลือวิปลลาสบางประเภทท่ี

ยังละไมได ดังท่ีจะกลาวตอไป  

  (2) วิปลลาสกถา  

   พระสารีบุตร นําพระพุทธพจนเรื่องวิปลลาสมาแสดง แลวจําแนกพระอริยบุคคลผูละ 

วิปลลาส  มีรายละเอียดดังนี้ 

“ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สัญญาวิปลาส (ความสําคัญผิด) จิตวิปลาส (ความคิด

ผิด) ทิฏฐิวิปลาส (ความเห็นผิด)  ในสภาพท่ีไมเท่ียงวาเท่ียง ในสภาพท่ีเปนทุกขวา

เปนสขุ ในสภาพท่ีมิใชตัวตนวาตัวตน ในสภาพท่ีไมงามวางาม” 75  

รวมมีวิปลลาส 12 ดังนี้ 

   1. สัญญาวิปลาส ความสําคัญผิดวารูปเปนของงาม พระอนาคามีละได 

   2. สัญญาวิปลาส ความสําคัญผิดวาเวทนาเปนสุข เสกขบุคคลยังละไมได 

   3. สัญญาวิปลาส ความสําคัญผิดวาจิตเท่ียง พระโสดาบันละได 

   4. สัญญาวิปลาส ความสําคัญผิดวาธรรมเปนตัวตน พระโสดาบันละได 

   5. จิตตวิปลาส ความคิดผิดวารูปเปนของงาม พระอนาคามีละได 

   6. จิตตวิปลาส ความคิดผิดวาเวทนาเปนสุข เสกขบุคคลยังละไมได 

   7. จิตตวิปลาส ความคิดผิดวาจิตเท่ียง พระโสดาบันละได 

   8. จิตตวิปลาส ความคิดผิดวาธรรมเปนตัวตน  พระโสดาบันละได 

   9. ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นผิดวารูปเปนงาม พระโสดาบันละได 

  10. ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นผิดวาเวทนาเปนสุข พระโสดาบันละได 

  11. ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นผิดวาจิตเท่ียง พระโสดาบันละได 

  12. ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นผิดวาธรรมเปนตัวตน พระโสดาบันละได 

จะเห็นไดวาเสกขบุคคลท่ีเปนพระโสดาบันละทิฏฐิวิปลาสไดทุกหมด แตบางประเภท

ตองเปนพระอนาคามีจึงละไดเพ่ิมอีก 2 ประการ สวนสัญญาวิปลาส ความสําคัญผิดวาเวทนาเปนสุข 

และจิตตวิปลาส ความคิดผิดวาเวทนาเปนสุข ตองเปนพระอรหันตเทานั้นท่ีละได 

                                           
74ขุ.ป. 69/359/34. 
75ขุ.ป. 69/525/4423. 
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2. อเสกขบุคคล ผลท่ีไดรับจากการไดเปนอเสกขบุคคล ในท่ีนี้ก็พระอรหันตสาวกเทานั้น 

ซ่ึงเปนผูสมบูรณในศีล สมาธิ ปญญา ทุกประการ ยอมละวิปลลาสไดหมด และหากมีฌานยอมไดฤทธิ์

ตาง ๆ ดังในอิทธิกถา กลาวไวดังนี้  

  พระสารีบุตร ตั้งคําถามและตอบคําถามเรื่องฤทธิ์พอสรุปไดดังนี้  

คําถามท่ี 1 ฤทธิ์ในคําวา ฤทธิ์เปนอยางไร  

คําตอบ ฤทธิ์ ดวยความวาสําเร็จ 

คําถามท่ี 2 ในคําวา ฤทธิ์มีเทาไร มี 10 ประเภท คือ 

    คําตอบ 

          พระสารีบุตรอธิบายฤทธิ์ท้ัง 10 นี้ดังนี้   

 

    1. ฤทธิ์ท่ีอธิษฐาน หมายถึง 

    ภิกษุในศาสนานี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดเปนอันมาก คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลาย

คนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ี

วางก็ได ฯลฯ คําวา ภิกษุ คือ ภิกษุผูเปนกัลยาณปุถุชนเปนพระเสขะหรือเปนพระอรหันต 

    2. ฤทธิ์ท่ีแผลงไดตาง ๆ  เชน 

    พระเถระนามวาอภิภู เปนสาวกของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ

นามวาสิขี สถิตอยูในพรหมโลก เปลงเสียงใหพันโลกธาตุทราบชัด ทานแสดงธรรมดวยกายท่ีปรากฏ   

ก็มีดวยกายท่ีไมปรากฏก็มิ .ทานละเพศปรกติแลวแสดงเพศกุมารบาง ฯลฯ 

      3. ฤทธิ์ท่ีสําเร็จดวยใจ เชน 

    ภิกษุในศาสนานี้ นิรมิตกายอ่ืนออกจากกายนี้ มีรูปสําเร็จดวยใจมีอวัยวะครบทุก     

สวนมีอินทรียไมบกพรอง    

    4. ฤทธิ์ท่ีแผไปดวยญาณ หมายถึง 

    ความละนิจจสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยอนิจจานุปสนา เพราะเหตุนั้นจึงเปนฤทธิ์ท่ีแผ

ไปดวยญาณ ความละสุขสัญญา ยอมสําเร็จไดดวยทุกขานุปสนาความละอัตตสัญญา ยอมสําเร็จได

ดวยอนัตตานุปสนา ความละความเพลิดเพลินยอมสําเร็จไดดวยนิพพิทานุปสนา ความละราคะ ยอม

สําเร็จไดดวยวิราคานุปสนาความละสมุทัย ยอมสําเร็จไดดวยนิโรธานุปสนา ความละความยึดถือ ยอม

สําเร็จไดดวยปฏินิสสัคคานุปสนา 

    5. ฤทธิ์ท่ีแผไปดวยสมาธ ิหมายถึง 

    เปนฤทธิ์ท่ีไดดวยฌาน 8 เชน พระสารีบุตร พระสัญชีวะ พระขาณุโกณฑัญญะ    

อุตตราอุบาสิกา สามาวดีอุบาสิกามีฤทธิ์ท่ีแผไปดวยสมาธิ 

    6. ฤทธิ์ท่ีเปนของพระอริยะ หมายถึง 
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    ภิกษุในศาสนานี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ

อยู ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณดวยใจแลว 

ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ภิกษุเวนสิ่งท้ังสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่ง

ท่ีปฏิกูลและในสิ่งท่ีไมปฏิกูลอยูอยางนี้ นี้ฤทธิ์ของพระอริยะ 

    7. ฤทธิ์ท่ีเกิดจากผลกรรม หมายถึง      

    นกทุกชนิด เทวดาท้ังปวง มนุษยบางพวก วินปิาติกเปรตบางพวก นี้ฤทธิ์เกิดแตผลกรรม 

                  8. ฤทธิ์ท่ีเปนของผูมีบุญ หมายถึง 

    พระเจาจักรพรรดิเสด็จเหาะไปในอากาศพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ตลอดจนพวก

ปกครองมาเปนท่ีสุด  นี้เปนฤทธิ์ของผูมีบุญ  ฤทธิ์ของโชติยคฤหบดี ฤทธิ์ของชฎิลคฤหบดี ฤทธิ์ของ

เมณฑกคฤหบดี ฤทธิ์ของโฆสิตคฤหบดี ฤทธิ์ของผูมีบุญมาก 5 คน เปนฤทธิ์ของผูมีบุญ 

    9. ฤทธิ์ท่ีสําเร็จมาจากวิชา  หมายถึง พวกวิชชาธรรายวิชชาแลยอมเหาะไปได 

    10. ช่ือฤทธิ์เพราะมีสภาวะสําเร็จ หมายถึง ความละกิเลสท้ังปวง ยอมสําเร็จไดดวย

อรหัตมรรค เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวาฤทธิ์ดวยความสําเร็จ76 

    สรุปไดวาฤทธิ์ 10 ประเภทท่ีเปนของพระอริยบุคคล มีเพียง 7 ประเภท สวนฤทธิ์ขอ

ท่ี 7 8 9 นั้นไมใชฤทธิ์ของพระอริยะ สวนในขอท่ี 10 ฤทธิ์มีสภาวะสําเร็จในการละกิเลสไดท้ังปวงนั้น

ตองเปนพระอรหันตเทานั้น 

  2. ผลการไดตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 

  การบรรลุเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จะเปนบุคคลท่ีมีคุณวิเศษตาง ๆ ดังท่ี 

ปฏิสัมภิทากถา พลกถา ธรรมจักกกถา และปาฏิหาริยกถา ไดกลาวถึงผลท่ีไดเปนพระพุทธเจานั้น   

คือ มีพระญาณเฉพาะพระพุทธเจา 6 ประการ มีตถาคตพละ 10 ประการ พระพุทธเจาเปนผูแสดง

ธรรมจักรใหเปนไป และแสดงปาฏิหาริยแกสรรพสัตวได ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ปฏิสัมภิทากถา 

 พระสารีบุตรแสดงปฏิสัมภิทากถา มีเนื้อหาแบงเปน 9 วาร ผูวิจัยนําธัมมจักกัปปวัตตนวาร 

อันเปนวารแรกท่ีกลาวเหตุการณตอนท่ีไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา และวารท่ี 9 ฉพุทธธัมวาร ท่ีกลาวถึง

ญาณเฉพาะพระพุทธเจา 6 ญาณ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ธัมมจักกัปปวัตตนวาร 

แสดงอุทเทส และแสดงคําถาม - คําตอบเหตุการณตอนตรัสรูดวยปฏิสัมภิทาญาณ ดังนี้   

1. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึนในธรรมท้ังหลาย 

ท่ีเราไมคยไดฟงมากอนวา “นี้ทุกขอริยสัจ” 

                                           
76ขุ.ป. 69/679/706-716. 
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2. จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน...“ทุกขอริยสัจนี้ ควรกําหนดรู” 

3. จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน...“ทุกขอริยสัจนี้ เรากําหนดรูแลว” 

4. จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน...“นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ” 

5. จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน...“ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ ควรกําหนดรู” 

6. จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน...“ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ เรากําหนดรูแลว” 

7.  จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน... “นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ” 

8.  จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน... “ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ ควรกําหนดรู” 

9.  จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน... “ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ เรากําหนดรูแลว” 

10. จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึน..“นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ”  

11. จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง เกิดข้ึ...นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏปิทาอริยสัจ ควรกําหนดรู” 

12. จักษุ ญาณ ปญญาวชิชา แสงสวาง เกิดข้ึน…“นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั ควรกําหนดรู” 

อุทเทส 1 – 12 มีรูปแบบเหมือนกัน ตางกันแตองคธรรมเทานั้น ซ่ึงจะยกตัวอยาง 

อุทเทสท่ี 1 เทานั้น  

 อุทเทสท่ี 1 อธิบายสัจจญาณในทุกขอริยสัจ แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 เปนอุทเทส คือ 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดข้ึนใน

ธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา “นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ” 

    สวนท่ี 2 เปนสวนของนิทเทส คือ   

คําถาม คําวา“จักษุเกิดข้ึน”เพราะอรรถวากระไร ? คําวา “ญาณเกิดข้ึน” เพราะ

อรรถวากระไร ? คําวา “ปญญาเกิดข้ึน” เพราะอรรถวากระไร  ?  คําวา “วิชชาเกิดข้ึน”เพราะอรรถ

วากระไร ? คําวา “แสงสวางเกิดข้ึน” เพราะอรรถวากระไร  ?                

คําตอบ คําวา  จักษุเกิดข้ึน เพราะอรรถวาเห็น คําวา ญาณเกิดข้ึน เพราะ อรรถวารู 

คําวา ปญญาเกิดข้ึน เพราะอรรถวาทราบชัด  คําวา วิชชาเกิดข้ึน เพ่ืออรรถวาแทงตลอด คําวา แสง

สวางเกิดข้ึน เพราะอรรถวาสวางไสว 

สวนท่ี 3 ทานนําคําถามมาจัดเขาในปฏิสัมภิทา 4 ประการ มีใจความดังนี้ 

1. จักษุเปนธรรม  ญาณเปนธรรม  ปญญาเปนธรรม วิชชาเปนธรรม แสงสวางเปน  

ธรรม  ธรรม  5  ประการนี้ เปอารมณและโคจรแหงธรรมปฏิสัมภิทา  เพราะเหตุนั้นทานจึงเรียกญาณ 

ในธรรมท้ังหลายวา ธรรมปฏิสัมภิทา 

2. ความเห็นเปนอรรถ ความรูเปนอรรถ ความทราบชัดเปนอรรถ ความแทงตลอด 

เปนอรรถ ความสวางไสวเปนอรรถ อรรถ 5 ประการนี้ เปนอารมณ และเปนโคจรของอรรถ

ปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกญาณในอรรถท้ังหลายวา อรรถปฏิสัมภิทา 
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3. การกลาวพยัญชนนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม 5  ประการ  การกลาวพยัญชนนิรุตติเพ่ือ

แสดงอรรถ 5 ประการ นิรุตติ 10 ประการนี้  เปนอารมณและเปนโคจรของนิรุตติปฏิสัมภิทา   ธรรม

และอรรถเหลานั้นเปนอารมณของนิรุตติปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้นทานจึงเรียกญาณในนิรุตติท้ังหลาย

วานิรุตติปฏิสัมภิทา 

4. ญาณ 20 ประการ คือ ญาณในธรรม 5 ประการ ญาณในอรรถ 5 ประการ ญาณ

ในนิรุตติ 10 ประการ เปนอารมณและเปนโคจรของปฏิภาณปฏิสัมภิทา เพราะเหตุนั้นทานจึงเรียก

ญาณในปฏภิาณท้ังหลายวา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  

อุทเทสท่ี 2 –  3 อธิบาย กิจจญาณ และกตญาณ ในทุกขอริยสัจ ก็มีนัยเดียวกันนี้ 

เม่ือจบรอบท่ี 3 ทานจึงสรุปวา ในทุกขอริยสัจ มีธรรม 15 ประการ มีอรรถ 15 ประการ มีนิรุตติ 30 

ประการ มีญาณ 60 ประการ 

อุทเทสท่ี 4 – 12 อธิบาย สัจจญาณ กิจญาณ และกตญาณ ในทุกขสมุทยอริยสัจ 

ในทุกข  นิโรธอริยสัจ และในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ รวม 9 รอบก็มีนัยเดียวกันนี้ เม่ือจบ    

อุทเทสท่ี 12 ทานจึงสรุปวา ในอริยสัจ 4 ประการ มีธรรม 60 ประการ มีอรรถ 60 ประการ มีนิรุตติ 

120 ประการ มีปฏิสัมภิทาญาณ 240 ประการ77  

เม่ือไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลวยอมมีพุทธญาณ 6 ประการ ดังท่ีเคยกลาวแลวใน

ตอนผลการพัฒนาปญญา แตในตอนนี้เปนการนําปฏิสัมภิทาญาณมาแสดงในพุทธญาณท้ัง 6 ซ่ึงอยู

ปฏิสัมภิทากถา ดังนี้ 

(2) ฉพุทธธัมวาร 

ฉพุทธธัมวาร แปลวา วาระวาดวยพุทธธรรม 6 ประการ หมายถึง ญาณท่ีหมุนไปในพุทธ 

ธรรม 6 ประการ ดังนี้ 

จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวางเกิดข้ึน อินทริยปโรปริยัตญาณ เรารูแลว เห็น

แลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว  ถูกตองแลวดวยปญญา อินทริยปโรปริยัตญาณ เราไมถูกตองแลว            

ดวยปญญาไมมี ในอินทริยปโรปริยัตญาณ มีธรรม  25 มีอรรถ 25  มีนิรุตติ 50 มีญาณ 100   

จักษุ ฯลฯ แสงสวางเกิดข้ึนวา  ญาณในฉันทะอันมานอนและกิเลสอนุสัยของสัตว  

(อาสยานุสยญาณ) ท้ังหลาย ฯลฯ ยมกปาฏิหาริยญาณ มหากรุณาสมาปตติญาณ สัพพพัุญาณ      

อนาวรณญาณ เรารูแลว  เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา อนาวรณญาณ 

เราไมถูกตองแลวดวยปญญาไมมี  ในอนาวรณญาณ  มีธรรม 25  มีอรรถ 25 มีนิรุตติ 50 มีญาณ 100   

                                           
77 ขุ.ป. 69/598-607/562-572. 
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ในพุทธธรรม 6 มีธรรม 150 มีอรรถ 150  มีนิรุตติ 300 มีญาณ 600  ในปกรณ

ปฏิสัมภิทา  มีธรรม 850 มีอรรถ 850  มีนิรุตติ 1,700  มีญาณ  3,40078 

2) พลกถา 

พระสารีบุตร ตั้งคําถามและคําตอบเก่ียวกําลังของพระพุทธเจา ดังนี้ 

คําถาม ตถาคตพละ  10 เปนไฉน     

คําตอบ  

1. พระตถาคตในโลกนี้ทรงทราบซ่ึงฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะตามความเปนจริง    

2. ทรงทราบผลแหงกรรมสมาทาน ท้ังท่ีเปนสวนอดีต อนาคตและปจจุบัน   

3. ทรงทราบปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชนท้ังปวง   

4. ทรงทราบโลกธาตุตาง ๆ โดยความเปนอเนกธาตุ    

5. ทรงทราบความท่ีสัตวท้ังหลายเปนผูมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน  

6. ทรงทราบความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืน  

7. ทรงทราบความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิและสมาบัติ  

8. ทรงระลึกถึงชาติกอน ๆ คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ  

9. ทรงพิจารณาเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลัง อุปบัติดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย  

10. ทรงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่ง79    

3) ธรรมจักกกถา 

พระสารีบุตรแสดงธรรมจักกกถา โดยใหความหมาย  ธรรมท่ีเปนเหตุใหไดชื่อวา “ธรรมจักร”

แตละประการ 76 ประการ โดยแบงเปน 2 นัย คือ 

นัยท่ี 1 มี 22 ประการ คือ 

คําถาม  ชื่อวาธรรมจักร ในคําวา ธมฺมจกฺกํ นี้ เพราะอรรถวากระไร          

คําตอบ ชื่อวาธรรมจักร   

1. ชื่อวาธรรมจักร เพราะอรรถวาพระผูมีพระภาคทรงใหธรรมและจักรเปนไป 

2. ทรงใหจักรและธรรมเปนไป  

3. ทรงใหจักรเปนไปโดยธรรม  

4. ทรงใหจักรเปนไปโดยการประพฤติเปนธรรม  

5. ทรงดํารงอยูในธรรมใหจักรเปนไป  

6. ทรงประดิษฐานอยูในธรรมใหจักรเปนไป  

                                           
78 ขุ.ป. 69/613/575. 
79 ขุ.ป. 69/631/614-616. 
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7. ทรงใหประชาชนประดิษฐานอยูในธรรมใหจักรเปนไป  

8. ทรงบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจักรเปนไป  

9. ทรงยังประชาชนใหบรรลุถึงความชํานาญในธรรมใหจักรเปนไป  

10. ทรงบรรลุถึงความยอดเยี่ยมในธรรมใหจักรเปนไป  

11. ทรงใหประชาชนใหบรรลุถึงความยอดเยี่ยมในธรรมใหจักรเปนไป  

12. ทรงบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรมใหจักรเปนไป  

13. ทรงใหประชาชนบรรลุถึงความแกลวกลาในธรรมใหจักรเปนไป  

14. ทรงสักการะธรรมใหจักรเปนไป  

15. ทรงเคารพธรรมใหจักรเปนไป  

16. ทรงนับถือธรรมใหจักรเปนไป 

17. ทรงบูชาธรรมใหจักรเปนไป  

18. ทรงนอบนอมธรรมใหจักรเปนไป  

19. ทรงมีธรรมเปนธงใหจักรเปนไป  

20. ทรงมีธรรมเปนยอดใหจักรเปนไป  

21. ทรงมีธรรมเปนใหญใหจักรเปนไป  

22. ชื่อวาธรรมจักรเพราะอรรถวา ก็ธรรมจักรนั้นแล สมณะพราหมณ เทวดา มาร พรหม 

หรือใคร ๆ ในโลก ใหเปนไปไมได  

นัยท่ี 2 มี 55 ประการ ( ดูหมวดธรรมสุตมยญาณท่ี 1 ตอนท่ี 2 ชุดท่ี 6 แหงญาณกถา  

มหาวรรค มีจํานวน 7 หมวด )  เชน หมวดท่ี 1 อินทรีย 5 

1. ชื่อวาธรรมจักรเพราะอรรถวาสัทธินทรียเปนธรรม   

2. ชื่อวาธรรมจักรเพราะอรรถวาวิริยินทรียเปนธรรม80    

ฯลฯ  

4) ปาฏิหาริยกถา 

พระสารีบุตรนําพระพุทธพจนวาดวยปาฏิหาริยมาเปนอุทเทส และตั้งคําถามคําถาม ดังนี้ 

อุทเทส “ดูกอนภิกษท้ังหลายปาฏิหาริย 3 และ 3 ประการเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริย  1 

อาเทศนาปาฏิหาริย 1 อนุศาสนีปาฏิหารยิ  181   

คําถาม อิทธิปาฏิหารยิ อาเทศนาปาฏิหาริย อนุศาสนีปาฏิหาริย เปนไฉน     

                                           
80 ขุ.ป.69/615/588-590. 
81 ขุ.ป.69/718/793. 
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คําตอบ ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียว

เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนคนเดียวก็ไดทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทาง

กายไปตลอดพรหมโลกก็ได ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  นี้เรียกวาอิทธิปาฏิหาริย 

 

 

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมทายใจไดตามเหตุท่ีกําหนดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของ       

ทานเปนประการนี้จิตของทานเปนดังนี้ ดูกอนภิกษุท้ังหลายนี้เรียกวา อาเทศนาปาฏิหาริย   

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมพร่ําสอน อยางนี้วา จงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนั้น  

จงมนสิการอยางนี้ อยามนสิการอยางนั้น จงละธรรมนี้ จงเขาถึงธรรมนี้อยูเถิด ดูกอนภิกษุท้ังหลายนี้

เรียกวา อนุศาสนีปาฏิหาริย   

จากนั้นพระสารีบุตรนําธรรมท่ีเปนคูตรงขาม 37 คู (ในญาณกถา สุตมยญาณนิทเทส ธรรม

ท่ีควรเจริญ ภาวนาหมวดท่ี 5)  มาจําแนกปาฏิหารยท้ัง 3 ประการนี้ แบงเปน 2 นัย คือ 

นัยท่ี 1 พระสารีบุตรนําธรรม 37 คู มาจําแนกดวยปาฏิหารย 3 ประการ เชน 

เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ  

เนกขัมมะยอมกําจัดกามฉันทะได เพราะฉะนั้น เปนปาฏิหาริย  

ชนเหลาใดประกอบดวยเนกขัมมะนั้น ชนเหลานั้นท้ังหมดเปนผูมีจิตหมดจด มีความดําริไม

ขุนมัว เพราะฉะนั้น เนกขัมมะจึงเปนอาเทศนาปาฏิหาริย  

และเนกขัมมะนั้น ทานท้ังหลายพึงเสพอยางนี้ พึงเจริญอยางนี้ พึงทําใหมากอยางนี้ พึงตั้ง

สติอันเปนธรรมสมควรแกเนกขัมมะนั้นไวใหม่ันอยางนี้เพราะฉะนั้นเนกขัมมะจึงเปนอนุศาสนี

ปาฏิหาริย  

นัยท่ี 2 พระสารีบุตรนําธรรม 37 คูนั้นมาจําแนกอิทธิปาฏิหารย เชน   

เนกขัมมะยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้นเปนอิทธิ ยอมกําจัดกามฉันทะไดเพราะฉะนั้นเปนปาฏิหาริย  

อิทธิและปาฏิหารยินี้  ทานเรียกวาอิทธิปาฏิหารย 

ความ3 5ไม 3 5พยาบาทยอมสําเร็จ เพราะฉะนั้น เปนอิทธิ ยอมกําจัดพยาบาทได เพราะฉะนั้น    

เปนปาฏิหารยิ อิทธิเเละปาฏิหาริยนี้82  

 

  สรุปไดวาผลของการปฏิบัติในไตรสิกขาท่ีบริบูรณยอมพัฒนาไปสูความเปนอริยบุคคล    

เปนการเขาถึงโลกุตตระ คือ การขามพนโลก สลัดไปจากโลก พระอริยบุคคลในพุทธศาสนามี 4 

ประเภท ไดแก 1. พระโสดาบัน 2. พระสกทาคามี 3. พระอนาคามี 4. พระอรหันต ซ่ึงเปนผูแนนอน

                                           
82 ขุ.ป. 69/719-722/793-796. 
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แลวท่ีจะพนอบาย ทุคติ วินิบาต เนื้อหาในบททนี้ไดจําแนกเนื้อหาเปน 2 สวน คือ  1) ผลการบรรลุ

เปนพระอริยบุคคล ในทิฏฐิกถาและวิปลาสกถามีเนื้อหาสรุปวา พระโสดาบัน ละทิฏฐิไดทุกประเภท 

แตยังละวิปาลาสไดไมหมด สวนพระอนาคามี ละวิปลาสเพ่ิมได 2 อยาง คือ 1. สัญญาวิปลาส 

ความสําคัญผิดวารูปเปนของงาม 2.จิตตวิปลาส ความคิดผิดวารูปเปนของงาม สวนพระอรหันตละ

วิปลาสไดหมดทุกประการ 2) ผลการไดตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในกถาตาง ๆ ท่ีแสดง

มาระบุวา พระพุทธเจามีความสามารถเฉพาะ คือ แสดงธรรมจักร มีพระญาณเฉพาะ 6 ประการมี

ตถาคตพละ 10 สามารถแสดงปาฏิหารย 3 

 

  114.1.6 บูรณาการการแลกเปล่ียนเรียนรูในการนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา   

34ในหัวขอนี้เปนหัวขอสดุทายท่ีจะแสดงใหเห็นวา เม่ือไดศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาใน

หัวขอท่ี 1 – 5 มาแลวแตจะทําอยางไรท่ีจะมีความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาไดอยางแตกฉาน 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดนําหลักปฏิสัมภิทาญาณมาอธิบายความใหเห็นวาจะนําไปใชไดอยางไร แมวา

ปฏิสัมภิทาญาณจะเปนญาณของพระอริยบุคคล แตก็สามารถนําหลักเกณฑมาใชพัฒนาตนเองได

เบื้องตนนี้ผูวิจัยขอทําความเขาใจหลักปฏิสัมภิทาญาณกอน แลวกลาวถึงวิธีการนําไปใช จากนั้นแสดง

ตัวอยางการนําไปใช ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  1) ความหมายของปฏิสัมภิทาญาณ 

3 4เบื้องตนนี้ผูเขียนขอทําความเขาใจหลักปฏิสัมภิทาญาณกอน ซ่ึงพระสารีบุตรไดอธิบายไวใน

ญาณกถา ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส  มีรายละเอียดดังนี้  

34พระสารีบุตรตั้งคําถามวา  

   ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทา ปญญาในความตางแหง

ธรรม เปนธรรมปฏิสัมภิทา ปญญาในความตางแหงนิรุตติ เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา

ปญญาในความตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาเปนอยางไร83  

 พระสารีบุตรตอบคําถาม โดยยกตัวอยางมรรค 8 มาแสดงในปญญาท้ัง 4 ดังนี้ 

3 41. 3 4สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ    

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนธรรมแตละอยาง  ๆสัมมาทิฏฐิ… สัมมาสมาธิ เปน

ธรรมอยางหนึ่ง ๆ  พระโยคาวจรรูธรรมตาง ๆ  เหลานี้ดวยญาณใด   เปนอันรูเฉพาะธรรมตาง ๆ  

                                           
83 ขุ.ป. 68/186/839. 
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เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววาปญญาในความตางแหงธรรม  

เปนธรรมปฏิสัมภิทาญาณ84 

  ตามคําอธิบายของพระสารีบุตร ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ เปนญาณท่ีรูถึงความตางใน

ธรรมเชน สัมมาทิฏฐเิปนธรรมอยางหนึ่ง สัมมาสังกัปปะเปนธรรมอีกอยางหนึ่ง เปนตน 

3 42. 3 4สภาพท่ีเห็น สภาพท่ีดําริ สภาพท่ีกําหนดเอา สภาพท่ีเปนสมุฏฐาน  

สภาพท่ีขาวผอง สภาพท่ีประคองไว สภาพท่ีตั้งม่ัน สภาพท่ีไมฟุงซาน เปนอรรถแต

ละอยาง ๆ สภาพท่ีเห็น...สภาพท่ีไมฟุงซาน เปนอรรถอยางหนึ่ง ๆ พระโยคาวจรรูอรรถ

วา ๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะอรรถตาง ๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะ

เหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหงอรรถ เปนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ85 

ตามคําอธิบายของพระสารีบุตร อรรถปฏิสัมภิทาญาณ เปนญาณท่ีรูถึงความตางใน

ความหมายเชน สัมมาทิฏฐิเปนธรรมอยางหนึ่ง  สภาพท่ีเห็นเปนอรรถ  สัมมาสังกัปปะเปนธรรมอีก

อยางหนึ่ง สภาพท่ีดําริเปนอรรถเปนตน 

343. 34การระบุพยัญชนะและนิรุตติเพ่ือแสดงธรรม 8 ประการ การระบุพยัญชนะและ

นิรุตติเพ่ือแสดงอรรถ 8 ประการ ธรรมนิรุตติเปนอยางหนึ่ง อรรถนิรุตติเปนอยาง

หนึ่ง  พระโยคาวจรรูนิรุตติตาง ๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะนิรุตติตาง ๆ 

เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนั้นทานจึงกลาววา ปญญาในความตางแหง

นิรุตติเปนนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ86      

ตามคําอธิบายของพระสารีบุตร นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ เปนญาณท่ีรูถึงความตาง ใน

การระบุพยัชนะและการสื่อธรรมและอรรถะ เชน การระบุพยัชนะสัมมาทิฏฐิอยางถูกตอง และรูเปน

ธรรมอยางหนึ่ง รูสภาพท่ีเห็นเปนอรรถอยางหนึ่ง เปนตน 

3 44. 3 4 ญาณในธรรม 8 ประการ ญาณในอรรถ 8 ประการญาณในนิรุตติ 16 

ประการ ญาณในธรรมเปนอยางหนึ่ง ญาณในอรรถเปนอยางหนึ่ง ญาณในนิรุตติเปน

อยางหนึ่ง  พระโยคาวจรรูญาณตาง ๆ เหลานี้ดวยญาณใด เปนอันรูเฉพาะญาณ    

ตาง ๆ เหลานี้ดวยญาณนั้นนั่นแล เพราะเหตุดังนั้น ทานจึงกลาววา ปญญาในความ

ตางแหงปฏิภาณ เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ87 

ตามคําอธิบายของพระสารีบุตร ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ เปนญาณท่ีรูถึงความตาง

ในธรรมปฏิสัมภิทาญาณ อรรถปฏิสัมภิทาญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ  

                                           
84 ขุ.ป. 68/198/844. 
85 ขุ.ป. 68/199/844. 
86 ขุ.ป. 68/200/845. 
87 ขุ.ป. 68/201/845. 
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  สรุปไดวา พระสารีบุตรแสดงปฏิสัมภิทาญาณ 4 ไดแก ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ คือ ความรูใน

ชื่อของธรรมแตละประเภท อรรถปฏิสัมภิทาญาณ คือ ความรูในความหมายของธรรมแตละประเภท 

นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ คือ ความรูในพยัญชนะของชื่อและความหมายของธรรมแตละประเภท 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ คือ ความรูในญาณท้ัง 3 ประการขางตนท่ีกลาวมา 

 

  2) วิธีการใชหลักปฏิสัมภิทาญาณ   

3 4เม่ือเขาใจหลักปฏิสัมภิทาญาณแลว ผูเขียนแสดงวิธีนําไปใชตามท่ีพระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายถึงการใชหลักปฏิสัมภิทาญาณไววามี 2 สวน ดังนี้ 

341. ภาคการรับ เปนเรื่องของการฟงและการอาน ไดแก  

1. อรรถปฏิสัมภิทา  หมายถึง 34การรูความหมาย การอธิบายความได 

342. 34ธรรมปฏิสัมภิทา  หมายถึง 34การตั้งเปนหัวขอได การสรุปความได 

342. ภาคการแสดงออก เปนเรื่องของการพูดและการเขียน ไดแก  

1. นิรุตติปฏิสัมภิทา หมายถึง 34ความรูในภาษาท่ีเปนภาครับในขอ 1 - 2 ขางตน  

2. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา หมายถึง 3 4การนําความรูจากภาครับ ไดแก 3 41) ธรรมปฏิสัมภิทา

ญาณ 2) อรรถปฏิสัมภิทาญาณ และ 

    ภาคแสดงออก  ไดแก  3) นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ  สามารถ 3 4นํามาใชอธิบายใหผูฟง

เขาใจอยางถูกตองตามความเปนจริง34

88 

3. ตัวอยางการนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

เม่ือเขาใจหลักปฏิสัมภิทาญาณและข้ันตอนการนําไปใชแลว ผูเขียนจึงไดแสดงตัวอยาง

ประกอบ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

341) ภาคการรับ  

 เม่ือไดศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาไมวาจะเปนจากการฟง หรือการอานแลวนําหลัก

ปฏิสัมภิทาญาณในภาครับมาปรับเขาดวยกัน ยอมทําใหมีความรูในศีล สมาธิ ปญญา  2 ประการ คือ  

1. รู(ช่ือ) ธรรมแตละประเภท (ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ)  เชน รูดังนี้  

(1) ศีล เปนธรรมอยางหนึ่ง  

(2) สมาธิ เปนธรรมอยางหนึ่ง  

                                           
88 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),แผนซีดีธรรมะบรรยายเรื่อง “คุยกับเณรพอใหเห็นธรรม ปฏิสัมภิทา

มรรค ปญญาแตกฉาน” วัดญาณเวศกวัน วันท่ี 21 ตุลาคม 2546. 
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(3) ปญญา เปนธรรมอยางหนึ่ง เปนตน 

2. รูความหมายของธรรมแตละประเภท (อรรถปฏิสัมภิทาญาณ) เชน รูดังนี้ 

(1) ชื่อวา ศีล เพราะอรรถวา สํารวม  

(2) ชื่อวา สมาธิ เพราะอรรถวา ไมฟุงซาน  

(3) ชื่อวาปญญา เพราะอรรถวา ทราบชัด เปนตน 

 

 ความรูท้ัง 2 ประการของศีล สมาธิ ปญญา สามารถแสดงเปนตารางได ดังนี้ 

 
 

 

คําวา ศีล ในธรรมปฏิสัมภิทาญาณ 

 

 

คําวา ศีล ในอรรถปฏิสัมภิทาญาณ 

คําวา ศีล เปนธรรมอยางหนึ่ง ชื่อวา ศีล เพราะอรรถวา สํารวม 

คําวา อธิศีล เปนธรรมอยางหนึ่ง สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม           

เปนอธิศีล 

คําวา อธิศีลสิกขา เปนธรรมอยางหนึ่ง ความสํารวมในสีลวิสุทธิ เปนอธิศีลสิกขา 

คําวา ศีล นัยของมรรค 8  

สัมมาวาจา   เปนธรรมอยางหนึ่ง   

สัมมาอาชีวะ เปนธรรมอยางหนึ่ง 

สัมมากัมมันตะ เปนธรรมอยางหนึ่ง 

ความหมายของศีล นัยมรรค 8 

การประพฤติดวยความกําหนดแหงสัมมาวาจา   

การประพฤตดิวยความขาวผองแหงสัมมาอาชีวะ  

การประพฤติดวยสมุฏฐานแหงสัมมากัมมันตะ 

 

ตารางท่ี 4.1 ความรูในธรรมปฏิสัมภิทาญาณและอรรถปฏิสัมภิทาญาณของคําวา “ศีล 

 

คําวา สมาธิ ในธรรมปฏิสัมภิทาญาณ 

 

คําวา สมาธิ ในอรรถปฏิสัมภิทาญาณ 

คําวา สมาธิ เปนธรรมอยางหนึ่ง  ชื่อวา สมาธิ เพราะอรรถวา ไมฟุงซาน 

คําวา อธิจิต เปนธรรมอยางหนึ่ง จิตตั้งอยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม   

ยอมไมถึงความฟุงซาน อวิกเขปปาริสุทธิ  

ความบริสุทธิ์ คือ ความท่ีจิต35ไมฟุงซาน35           

เปนอธิจิต 

คําวา อธิจิตสิกขา เปนธรรมอยางหนึ่ง ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธิ เปนนอธิจิตตสิกขา 
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คําวา สมาธิ นัยของมรรค 8 

สัมมาวายามะ เปนธรรมอยางหนึ่ง 

สัมมาสติ เปนธรรมอยางหนึ่ง 

สัมมาสมาธิ เปนธรรมอยางหนึ่ง 

การประพฤติดวยความประคองไวแหงสัมมาวายามะ     

การประพฤติดวยความตั้งสติม่ันแหงสัมมาสติ 

การประพฤติดวยความไมฟฟุงซานแหง

สัมมาสมาธิ 

 

 

ตารางท่ี 4.2 ความรูในธรรมปฏิสัมภิทาญาณและอรรถปฏิสัมภิทาญาณของคําวา “สมาธิ” 

 

คําวา ปญญา ในธรรมปฏิสัมภิทาญาณ คําวา ปญญา ในอรรถปฏิสัมภิทาญาณ 

คําวา ปญญา เปนธรรมอยางหนึ่ง คําวา ปญญา เพราะอรรถวาทราบชัด 

คําวา อธิปญญา เปนธรรมอยางหนึ่ง ยอมเห็นสังวรปาริสุทธิโดยชอบ  

ยอมเห็นอวิกเขปปาริสุทธิโดยชอบ        

ทัสนปาริสุทธิความบริสุทธิ์แหงทัสนะ เปนอธิปญญา 

คําวา อธิปญญาสิกขา เปนธรรมอยางหนึ่ง ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ เปนอธิปญญาสิกขา 

คําวา ปญญา นัยของมรรค 8  

สัมมาทิฏฐ ิ  เปนธรรมอยางหนึ่ง   

สัมมาสังกัปปะ เปนธรรมอยางหนึ่ง 

การประพฤติดวยทัสนะแหงสัมมาทิฏฐิ 

การประพฤติดวยความดําริแหงสัมมาสังกัปปะ 

 

ตารางท่ี 4.3 ความรูในธรรมปฏิสัมภิทาญาณและอรรถปฏิสัมภิทาญาณของคําวา “ปญญา” 

อนึ่ง อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี89 แสดงนัยของธรรมปฏิสัมภิทาญาณ วาเปนญาณท่ีรูใน

ธรรม 5 ประเภท คือ 1) เหตุใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง 2) อริยมรรค 3) พระบาลีอันพระผูมี       

พระภาคเจาตรัสแลว (ภาษิต) 4) กุศลจิต 5) อกุศลจิต   สวนอรรถปฏิสัมภิทาญาณ เปนญาณรูธรรม 

5 ประการ เหลานี้คือ 1) ธรรมอันเกิดแตปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง 2) นิพพาน 3) ความหมายแหงพระ

บาลีอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 4) วิปากจิต  5) กิริยาจิต  

 จากท่ีอรรถกถาแสดงมาจะเห็นวาธรรมปฏิสัมภิทาญาณ เปนญาณท่ีรูในเหตุ สวนอรรถปฏิสัมภิทา

ญาณ เปนญาณรูในผล สามารถนํามาใชไดกับศีล สมาธิ ปญญาไดเชนกัน คือ ไดรูเหตุของการมีศีล สมาธิ 

ปญญา และ ผลท่ีไดรับจากการมีศีล สมาธ ิปญญา ดังในตารางขางลางนี้ 

 

  

                                           
89ขุ.ป.อ.68/14. 
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การรูเหตุใหเกิด“ศีล สมาธิ ปญญา” 

(ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ) 

 

การรูผลการมี “ศีล สมาธิ ปญญา” 

(อรรถปฏิสัมภิทาญาณ) 

เหตุใหเกิดศีล คือ หิริและโอตตัปปะ  ผลของการมีศีล คือ ทําใหมีความสะอาดกาย 

ความสะอาดวาจา ความสะอาดใจ 

เหตใุหเกิดสมาธ ิคือ สุข ผลของการมีสมาธิ  คือ มีความไมหวั่นไหว 

เหตใุหเกิดปญญา คือ สมาธิ ผลของการมีปญญา คือ มีความหายหลง 

 

ตารางท่ี 4.4 ความรูในธรรมปฏิสัมภิทาญาณ (เหตุ) และอรรถปฏิสัมภิทาญาณ (ผล) ของ “ศีล สมาธิ ปญญา” 

 

  เม่ือรูชื่อ รูความหมาย หรือรูเหตุ รูผล แลวก็เทากับมีความรูท่ีจะใชภาษาสื่อสาร และ

นําไปใชได ดังท่ีจะอธิบายในภาคแสดงตอไป  

342) ภาคการแสดงออก 

34 ในภาคการแสดงออก เปนการนําความรูในภาครับท้ัง 2 สวน มาใชงานใหเกิดประโยชน 

โดยในภาคการใชงานมี 2 สวน ดังนี ้ 

34(1) การใชความรูในภาษาท่ีเปนการรูช่ือธรรมและความหมายของธรรมแตละประเภท 

(34นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ34)  

  อรรถกถา สัทธัมปากาสินี ไดอธิบาย นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ นี้วา  

นิรุตติปฏิสัมภิทานี้ ชื่อวา มีสัททะคือ เสียงเปนอารมณ มิไดมีบัญญัติเปน

อารมณ เพราะเหตุไร ? เพราะพระอริยบุคคลไดยินเสียงแลวยอมรูวานี้เปนสภาว  

นิรุตติ, นี้มิใชสภาว นิรุตติจริงอยู พระอริยบุคคลผูบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา ครั้นเขาพูด

วา ผสฺโส  ก็ยอมรูวานี้เปนสภาวนิรุตติ, ครั้นเขาพูดวาผสฺสา  หรือ ผสฺสํ ก็ยอมรูวา    

นี้มิใชสภาวนิรุตต ิแมในสภาวธรรมท้ังหลายมีเวทนาเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน90 

 

  สรุปไดวาการใชภาษาอยางถูกตองตองรูชื่อและความหมายของธรรมนั้น ๆ เชน      

ถาศึกษาคําวา “ศีล” ผูศึกษาจะใชภาษาพูดหรือเขียนไดดวยการใชพยัชญนะอยางถูกตองท้ังในชื่อของ

ธรรมะนั้น และความหมายของธรรมนั้น เชน “ศีล” ใชพยัญชนะ “สีล” เปนธรรมอยางหนึ่ง เพราะ

อรรถวา สํารวม ใชพยัญชนะ “สํวร” เปนตน ท้ังนี้หากใชพยัญชนะในการสื่อสารผิด จะทําใหเกิด

ความไมเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติท่ีผิดได 

                                           
90ขุ.ป.อ. 68/18. 
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  (2) การใชความรูในการอธิบายธรรมอยางถูกตองและเพ่ือสรางสรรคประโยชนตาง ๆ 

(ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ) 

  เม่ือมีความรูในหลักท้ัง 3 ประการไดแก ธรรมปฏิสัมภิทาญาณ อรรถปฏิสัมภิทา

ญาณ นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ตามท่ีไดอธิบายมาแลว พรอมกับความรูในหลักปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา ก็จะทําใหใชหลักปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมาสรางสรรคประโยชนตาง ๆ ได  ซ่ึงผูเขียนจะ

แสดงวิธีใชตามหลกัปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณไว 2 แนวทาง คือ 

  2.1 การสรางสรรคใหเกิดประโยชนแกตนเอง กลาวคือ ผูปฏิบัติสามารถนําความรู

ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาไปใชใหเกิดผลตอตนเอง ดังยกตัวอยางตอไปนี้ 

1. การปฏิบัติในศีล เม่ือรูวา ศีล เปนธรรมอยางหนึ่ง มีอรรถวา สํารวม มีเหตุ

เกิดข้ึนไดเพราะมีหิริและโอตัปปะ ผลของการมีศีล ทําใหเปนผูมีกาย วาจา ใจ สะอาด การรูแบบนี้ทํา

ใหผูปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองไดวา ในขณะนี้มีศีลมีการสังวรดีอยูหรือไม ถาไมมีจะสรางได

อยางไร หรือถามีแลวศีลนั้น ตอนนี้มีลักษณะท่ีขาด ทะลุ ดาง พรอย หรือไมก็สามารถปรับปรุงใหดี

พัฒนาศีลใหดีข้ึนไดดวยหลักของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณนี้ 

2. การปฏิบัติในสมาธ ิเม่ือรูวา สมาธิ เปนธรรมอยางหนึ่ง มีอรรถวา ไมฟุงซาน 

เหตุใหเกิดสมาธิ คือ สุข ผลของการมีสมาธิ คือ จิตมีความไมหวั่นไหว ทําใหเกิดปญญา การรูแบบนี้

ทําใหทําใหผูปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองไดวา ในขณะนี้มีจิตเปนสมาธิอยูหรือไม ถาไมมีจะ

พัฒนาไดอยางไร เพราะบางครั้งการทําสมาธิ คนท่ัวไปนั้นคิดวาเปนการนั่งขัดสมาธิอยูนิ่ง ๆ ตลอด

การนั่ง แตถานั่งแลวจิตเกิดความฟุงซานตลอด สมาธิก็ไมเกิดข้ึนได ดังนั้นผูปฏิบัติมีความรูท่ีดีแลว ก็

ยอมรูวาสมาธิ คือ ความไมฟุงซานในจิต ก็สามารถตรวจสอบจิตของตนเองไดวามีสมาธิหรือไม  

แมตอนเจริญสมถกรรมฐานสามารถนําไปใชไดอีกกลาวคือ เม่ือเจริญกสิณ       

ก็รูศัพท รูความหมาย วิธีการเจริญกสิณ รูผลท่ีไดจากการเจริญกสิณ รูพยัญชนะของกสิณแตละ

ประเภท  เชน บริกรรมวา นีลํ แปลวา สีเขียว ก็รูไดถูกตอง การรูอยางรอบดานในสมาธินี้ ก็อาศัย

หลักของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณนี ้

 3. การปฏิบัติในปญญา เม่ือรูวา ปญญา เปนธรรมอยางหนึ่ง มีอรรถวาทราบ

ชัด เหตุท่ีทําใหเกิดปญญา คือ สมาธิ ผลของการมีปญญา คือ มีความหายหลง  การรูแบบนี้จึงเขาใจ

ไดวาปญญาของพุทธศาสนาคืออะไร การพัฒนาปญญาจะทําไดโดยวิธีใด ซ่ึงในท่ีนี้ผู เขียนขอ

ยกตัวอยางการเจริญสติปฏฐาน 4 ท่ีในสติปฏฐานกถา ปฏิสัมภิทามรรค โดยใชหลักปฎิภาณ

ปฏิสัมภิทาญาณมาปรับใชมีข้ันตอนดังนี้ 

     3.1 ศึกษาหัวขอหรือศัพท เชน คําวา  

     “เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร” คือ (รูธรรมปฏิสัมภิทา) 

     3.2 ศึกษาความหมายของหัวขอหรือศัพท เชน  
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     “เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร” คือ (รูอรรถปฏิสัมภิทาญาณ) 

หมายถึง พิจารณาเห็นกองธาตุดินยอมพิจารณาเห็นกองธาตุดินโดยความเปนของไมเท่ียง             

ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียง  พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข  ไมพิจารณาเห็นโดยความ  

เปนสุข  พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา  ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนอัตตา  ยอมเบื่อหนาย        

ไมยินดี  ยอมคลายกําหนัดไมกําหนัด  ยอมดับ  ไมใหเกิด  ยอมสละคืน  ไมถือม่ัน  เม่ือพิจารณาเห็นโดย

ความเปนของไมเท่ียง ยอมละนิจจสัญญาได  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกขยอมละสุขสัญญาได 

เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได  เม่ือเบื่อหนาย  ยอมละความยินดีได  เม่ือ

คลายกําหนัด  ยอมละความกําหนัดได  เม่ือดับ  ยอมละสมุทัยได  เม่ือสละคืนยอมละความยึดถือได 

ภิกษุพิจารณาเห็นกายโดยอาการ   7  นี้  กายปรากฏ  ไมใชสติ  สติปรากฏดวย  เปนตัวสติดวยภิกษุยอม

พิจารณาเห็นกายนั้นดวยสติและญาณนั้น  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายวา 

สติปฏฐานภาวนา (สวนกองอาโปธาตุ  กองเตโชธาตุ  กองวาโยธาตุ  กองผม  กองขน  กองผิว  กองหนัง  กองเนื้อ  กอง

เอ็น กองกระดูก กองเยื่อในกระดูก 11 ประการนี้รวมอยูในกายนํามาพิจารณาได)   

      3.3 นําความรูจากขอ 3.1 และ 3.2 มาใชสวดสาธยายเพ่ือใหตนเองเกิด

ความคลองแคลวเม่ือเวลานําไปปฏิบัติ หรือมีผูสอบถามก็สามารถตอบไดถูกตอง ไมสับสน เพราะ

เขาใจพยัญชนะและอรรถ (รูนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ) เชน  

     เม่ือพิจารณากายในกาย ก็วารูวาพิจารณากายอยู ไมใชพิจารณาเวทนา จิต 

ธรรม เพราะเนื่องจากไดรูชื่อและความหมายในสติปฏฐานท้ัง 4 ดีแลว จะไมพิจารณาผิดสภาวะ ตอไป

ก็นําไปใชปฏิบัติเพ่ือใหเกิดมรรค ผลตอไป 

     3.4 นําความรูจากขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 มาใชพัฒนาจิตใหมีปญญาข้ัน

สูง ๆ (รูปฏิภาณปฏิสัมภิญาณ) เชน กอนจะภาวนาสติปฏฐาน 4  ใหสํารวจตนเองวามีความรูเหลานี้

หรือไม คือ  

   1.“รูคําวากายในกาย”  

   2.“รูความหมายของกายในกาย”  

   3.“รูอรรถและพยัญชนะของคําวากายในกาย”  

   เม่ือรูวามีความรูในสามประการขางตน ยอมใชสติตามพิจารณากายในกายไดถูกตอง 

กําหนดอาการของกายในกายไดท้ัง 7 ประการ กําหนดผล 7 ประการท่ีได จากการพิจารณากายได 

เม่ือปฏิบัติแลว ก็ใชหลักการนี้ตรวจสอบความถูกตองวาปฏิบัติถูกหรือไม ไดผลตามท่ีศึกษาหรือไม

อยางไร  

  ดังนั้นการมีความรูในหลักปฎิสัมภิทาญาณจะชวยใหผูปฏิบัติไตรสิกขา มีความรูกอนการ

ปฏิบัติและภายหลังการปฏิบัติก็จะไดเปนเครื่องมือในการตรวจสอบถึงความเจริญกาวหนาของปญญา

ข้ันสูง ๆ ตั้งแตไดธรรมฐิติญาณ จนไปถึงวิมุตติญาณในท่ีสุด ดูภาพท่ี 4.15 
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  ประยุกตปฏสิัมภิทา 4

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

 นริุตตปิฏิสัมภทิา

อรรถปฏิสัมภทิา

ธรรมปฏิสัมภิทา

ไตรสกิขา

ศีล

  สมาธิ

  ปญญา

 ภาครบั

ภาคแสดง

ภาคแสดง

 ภาครับ

ภาคแสดง

 ภาครบั

รูชื่อและเหตุของการมีศีล

รูชื่อและเหตุของการมสีมาธิ

รูวิธีสื่อสารเก่ียวกับศีล

รูความหมายและผลของการมีศีล

รูวิธีการใชศีล

รูความหมายและผลของการมีสมาธิ

รูวิธีสื่อสารเก่ียวกับสมาธิ

รูวิธีการใชสมาธิ

รูชื่อและเหตุของการมีปญญา

รูวิธีสื่อสารเก่ียวกับปญญา

รูวิธีการใชปญญา

รูความหมายและผลของการมีปญญา

 
 

ภาพท่ี 4.15  การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

 

   2.2 การสรางสรรคใหเกิดประโยชนแกผู อ่ืนและพระพุทธศาสนา กลาวคือ       

เปนการนําไปสรางสรรคงานดวยการพูดหรือการเขียน เชน การเทศนา การเขียนบทความ รายงาน

การวิจัย เปนตน การกระทําดังกลาวเปนการสรางประโยชนแกผูอ่ืนโดยทําใหผูฟงหรือผูอานเขาใจใน

ธรรมะไดเพราะเม่ือผูพูดหรือเขียนมีความรูในไตรสิกขามาดีแลวก็นํามาถายทอดไดถูกตามชื่อธรรมแต

ละประเภท สื่อธรรมไดตรงความหมาย ถูกตองตามพยัญชนะ สามารถใชปฏิภาณอธิบายไดเปนลําดับ 

จากเหตุไปหาผลจากผลไปหาเหตุหรือจากความหมายไปสูธรรมหรือตั้งหัวธรรมแลวอธิบาย

ความหมายซ่ึงก็ข้ึนอยูกับเนื้อเรื่องท่ีจะกลาววามีความยากหรือสลับซับซอนเพียงใดหรือตองการ

นําเสนอแบบใด อันจะทําใหผูรับสารเขาใจไดดี 

    นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอพุทธศาสนา กลาวคือ เม่ือเปนผูสงสารในคําสอนของ

พระพุทธเจาไดดีแลว ก็เทากับวาทําใหพระพุทธศาสนามีความม่ันคงเพราะในอังคุตตรนิกาย ปญจก

นิบาต ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร วาดวยเหตุเสื่อมและความ่ันคงแหงพระสัทธรรม ดังนี้ 

 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ธรรม   5  ประการนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความลบ

เลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม   5  ประการเปนไฉน  คือ  ภิกษุในธรรมวินัย

นี้ไมฟงธรรมโดยเคารพ   1  ไมเลาเรียนธรรมโดยเคารพ   1  ไมทรงจําธรรมโดย
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เคารพ  1 ไมใครครวญอรรถแหงธรรมท่ีทรงจําไวโดยเคารพ  1 รูอรรถรูธรรม

แลวไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ   1  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ธรรม5

ประการนี้แลยอมเปนไปเพ่ือความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ฯ 

          สวนธรรม 5 ประการ (ตรงขามขอความขางตน) ยอมเปนไปเพ่ือ

ความตั้งม่ัน ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม P90F

91 

 

      ดังนั้นจึงสรุปวาการเปนผูมีความรูในธรรมะ เรียนธรรมดวยความเคารพ ทรงจําได 

ใครครวญถูก รูธรรมและอรรถแลวนําไปปฏิบัติเพ่ือตนเอง จากนั้นแนะนําผูอ่ืนได ก็เทากับวาไดสราง

ประโยชนแกตน แกผูอ่ืน และทําใหพระพุทธศาสนาม่ันคงได 

  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา ไดแก พระธรรมกิตติเมธี พระราชสิทธิมุนี วิ.

พระมหาไพโรจน าณกุสโล ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

วุฒินันท กันทะเตียน อาจารยจํารูญ ธรรมดา พบวา ท้ัง 6 รูป/คน ไดตอบคําถามท้ัง 3 ขอเปนไปทาง

ท่ีสอดคลองกัน ดังนี้  

  1. คําถาม คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคมีเนื้อหาเกี่ยวกับไตรสิกขาหรือไมอยางไร  

    คําตอบ  

    พระธรรมกิตติเมธี กลาววา มีเนื้อหาเก่ียวของกันแนนอนเปนของคูกัน ไตรสิกขา คือ

มรรค คําวา มรรค หรือทางในท่ีนี้ คือ ไตรสิกขาอยูโดยเนื้อหาสาระแลว  

    พระมหาไพโรจน าณกุสโล กลาววา มี เพราะคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคก็เปนหนึ่งใน

มรรคตําราทางพุทธศาสนา ซ่ึงจําตองระบุถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหมีศีล สมาธิ และ

ปญญา อันเปนแนวทางท่ีทําใหลด ละ กิเลสอกุศลจนถึงพนทุกขได    

    พระราชสิทธิมุนี วิ. กลาววา ปฏิสัมภิทามรรคท่ีพระสารีบุตรภาษิตไว บางสวนไดนํา

พระพุทธพจนมาอางอิง แลวอธิบายขยายความใหละเอียดยิ่งข้ึน ซ่ึงก็ไดอธิบายไปอยางเปนลําดับ   

โดยเริ่มจากญาณท่ีไดจากการฟง แลวนําไปสูศีล สมาธิ และปญญา 

  ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ กลาววา เนื้อหาการปฏิบัติเริ่มท่ีศีลกอน   

เพ่ือปองกันไมใหเกิดมิจฉาสมาธิอันเปนเหตุใหมีสมาธิแลวทําใหผิดศีล คือ มีสมาธิแลวใชในทางท่ีผิด 

ดังนั้นไตรสิกขาจึงตองเริ่มท่ีศีลกอนแลวนําไปสูสมาธิและปญญาตามลําดับ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท กันทะเตียน กลาววา ในเนื้อหาของคัมภีรก็ได

กลาวถึงไตรสิกขาโดยพิจารณาจากชื่อและเนื้อหาของแตละกถา วามีความสัมพันธกับปฏิสัมภิทามรรค 

                                           
91 องฺ.ปญจก. 36/154/323. 
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เชน อานาปานกถา แสดงการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับสมาธิเปนเรื่องการฝกจิต โดยอาศัยศีลเปนพ้ืนฐานและ

การเจริญวิปสสนาอันนําไปสูปญญา  

  อาจารยจํารูญ ธรรมดา กลาววา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเปนคัมภีรปฏิบัติสายเถรวาท 

เนนเรื่องปญญา มากกวาวิสุทธิมรรค คําวา ปฏิสัมภิทา องคธรรม คือ ปญญา สวนคําวา มรรค  

หมายถึง ศีล สมาธิ ปญญา (ปญญาเบื้องตน) เพ่ือนําไปสูปฏิสัมภิทาญาณ ท่ีจริงแลว อาจแปลไดวา 

ปฏิสัมภิทาญาณ คือ นิพพาน หรือ ทางไปสูนิพพาน อันนี้พูดโดยอุปจารโวหาร  

 

 

 2. คําถาม คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค (ความรูในคัมภีร) สามารถนําไปประยุกตกับหลัก

ไตรสิกขาไดหรือไมอยางไร  

 คําตอบ  

 พระธรรมกิตติเมธี กลาววา ได เพราะประยุกตเปนการจัดเขากลุม หรือนําไปปฏิบัติเพ่ือ

บรรลุมรรค ผล นิพพาน และนอกจากนี้ยังใชกับการงานในชีวิตไดดวย เชน การรูจักเหตุ รูผล 

กลาวคือ เม่ือรูธรรม คือ เหตุดี เหตุชั่ว ก็หาทางปองกัน หาทางพัฒนาได  

  พระมหาไพโรจน าณกุสโล กลาววา ได เพราะวาในขอมูลรายละเอียดท่ีปรากฏใน

คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคไดมีการระบุหรือกลาวถึง เรื่องไตรสิกขา ในนาม ศีล สมาธิ ปญญา หลากหลาย

ประเด็นไว 

  พระราชสิทธิมุนี วิ. กลาววา ประยุกตใชก็ คือ เม่ือปฏิบัติในสีลมยญาณนิเทส สมาธิ

ภาวนามยนิเทส และปฏิบัติในญาณตาง ๆ ก็เปนการใชตามหลักไตรสิกขา จากนั้นก็จะทําใหเกิดการ

พัฒนาตนเองจากเรื่องงายไปสูเรื่องยากข้ึน 

  ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ กลาววา พุทธศาสนาถือวาไตรสิกขาเปน

ธรรมท่ีสําคัญ คนเราตองมีธรรมะ หรือไตรสิกขา ซ่ึงการนําไปใชนี้เปนเรื่องสําคัญท่ีเราตองทํา จะเห็น

ไดจากพระพุทธพจนท่ีวา “ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม” ธรรมไมไดรักษาผูรูธรรมะ แตรักษา      

ผูปฏิบัติในธรรมเริ่มโดยตนท่ีมีศีลกอน และจะรักษาศีลไดนั้นก็จะตองมีหิริโอตัปปะ เม่ือมีศีลแลวก็

นําไปสูสมาธิและปญญา 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท กันทะเตียน กลาววา การประยุกตเปนการเขากันได

เม่ือนําหลักปฏิสัมภิทามาใชในศีล สมาธิ ปญญา ก็สามารถทําไดซ่ึงท้ัง 3 สวนจะตองดําเนินไปดวยกัน

จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได  

 อาจารยจํารูญ ธรรมดา กลาววา ประยุกต ภาษาบาลี แปลวา ประกอบ ในภาษาไทย

แปลวา นําไปใช  เม่ือนํามาเปนปฏิปทาในศีล สมาธิ ปญญา ก็นําไปใชใหเหมาะตามบุคคล เชน 
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คฤหัสถ หรือภิกษุ หรือตามสถานะ, ตามความสามารถของแตละคน, ตามจริต ดังนั้นการนําไปปฏิบัติ

จึงเปนเรื่องเฉพาะแตละบุคคลท่ีมีเปาหมายนั้น ๆ   

  3. คําถาม ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขามีคุณคาตอการศึกษาและปฏิบัติธรรมไดอยางไร  

   คําตอบ 

 พระธรรมกิตติเมธี กลาววา ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนธรรมะท่ีสูงสง จะทําให

เกิดคุณคาในตนเอง คือ กายสงบ เม่ือกายดี จิตใจจะดี และนําไปสูปญญา หากไมมีปญญาจะทําให

หลงทางได ท้ัง 3 อยางนี้จึงตองไปดวยกัน ใหครบวงจรความสําเร็จจะเกิดข้ึน 

  พระมหาไพโรจน าณกุสโล กลาววา ในเม่ือคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคมีขอมูลท่ีเก่ียวกับ

ไตรสิกขาท่ีระบุจริงแทตามคําถามขอท่ี 1 และ 2 จะเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติธรรมไดเปน

อยางดี โดยศึกษาใหละเอียดถูกตองชัดเจน 

   พระราชสิทธิมุนี วิ. กลาววา ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขานี้เม่ือรูจัก เขาใจ ปฏิบัติได     

ทําใหเกิดคุณคา เพราะคําวาปฏิบัตินี้ คือ การไดญาณ แตเปนญาณตน ๆ แลวก็เรียงลําดับเปนข้ัน ๆ 

ตามท่ีพระสารีบุตรไดแสดงไว นอกจากนี้หากไดมีการศึกษาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค ก็จะสงผลใหบุคคล

เกิดความเขาใจพุทธศาสนาดีข้ึน เกิดการปฏิบัติธรรมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

  ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ กลาววา มีคุณคา คือ ทําใหสัทธรรม 3 

บริบูรณ เพราะผูศึกษาพระพุทธพจน คือ ไดปริยัติ ผูท่ีปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญา คือ ไดปฏิบัติ และ

ปฏิบัติตามแลวจะเกิด มรรค 4 ผล 4 คือ ปฏิเวธ (เกิดความรูแลว) ดังนั้นจึงตองเขาใจพุทธพจนใหดี

กอนเปนฐานเบื้องตน และการศึกษาพุทธพจนท่ีดีนั้นควรมีความรูทางภาษาและตรรกศาสตรดวย 

เพราะจะทําใหเขาใจพุทธศาสนาถูกตอง 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท กันทะเตียน กลาววา มีคุณคาตอการศึกษาและ

ปฏิบัติ คือ “รูแบบกลับ” อธิบายวา เม่ือไดศึกษาและปฏิบัติอานาปานสติแลว หากไดรูแบบ

ปฏิสัมภิทา 4 ในอานาปานสติ ก็จะทําใหผูปฏิบัติเขาใจไดโดยละเอียด เขาใจไดตามแนวอรรถ ธรรม 

นิรุตติ และปฏิภาณ คือ รูละเอียดท้ังอานาปานสติ และ รูละเอียดในหลักปฏิสัมภิทาญาณ 4 ดวยโดย

คุณคานี้จะเปนธรรมท่ีชวยสงเสริมซ่ึงกันและกันทําใหผูปฏิบัติบรรลุธรรมตามความสามารถของตน 

 อาจารยจํารูญ ธรรมดา กลาววา ไดเพราะเม่ือคนเรามีหลักไตรสิกขา ทําใหอะไรก็

สําเร็จ ดังคาถา “สีเล ปติฏาย นโร  สปฺโ จิตฺตํ ปฺฺจ ภาวยํ อาตาป นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ   

วิชฏเย ชฏํ แปลวา นรชนผูมีปญญา ตั้งม่ันแลวในศีล อบรมจิตและปญญา ใหเจริญอยู เปนผูมีความ

เพียรมีปญญารักษาตนรอด ภิกษุนั้นพึงถางชัฏนี้ได” สวนคุณคาตอการปฏิบัติ ปฏิสัมภิทามรรคเปน

เสนทางสายตรง เปนการปฏิบัติตรงไมเหมือนพระสูตรอ่ืนท่ีตองตีความพุทธพจน คัมภีรนี้แสดงสาระ 

(แกนของศาสนา) จึงตองศึกษาเปนพ้ืนฐาน และเปนอุปการะตอการปฏิบัติ อธิบายวาถาปฏิบัติแลว

เกิดความสงสัยจะเปน Key ไขการปฏิบัติใหกาวหนา นั่นคือตองแตกฉานโดยสุตะกอนปฏิบัติ 
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  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการความรู จํานวน 3 ทาน  

   คําถาม การบูรณการการจัดการความรูตามแนวคิดของ SECI Model กับปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา (ข้ันตอนท่ี 1) จะเกิดผลอยางไรบาง เพราะเหตุใด  

   คําตอบ  

นายอํานวย สุวรรณคีรี กลาววา ผลของการดําเนิการในข้ันตอนท่ี 1 ตามแนวคิด SECI 

Model ทําใหไดความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาข้ึนนั้นถูกตอง เพราะเกิดจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย อันเปนการนําความรูในตัวบุคคลออกมาดวยการสัมภาษณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครา ประโยชน  กลาววา การแลกเปลี่ยนเรียรูตามแนวคิด 

SECI Model จะตองไดความรูข้ึนมา เพราะเปนการนําความรูในตัวบุคคลมาสรางความรูใหเกิดข้ึน  

ในท่ีนี้จากการอานคัมภีรแลวไปสัมภาษณท่ีผูเชี่ยวชาญก็เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลท่ีไดออกมาก็

ตรงแนวคิด SECI Model  

ดร.ผาณิต วัชรวิชญ กลาววา การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการการสัมภาษณกรรมการท่ี

ปรึกษางานวิจัย กลาวไดวาเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีหนึ่งท่ีทําใหไดความรูในตัวคนออกมา 

 

4.2 บูรณาการข้ันที่ 2 การสกัดความรูออกจากตัวคนในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

เม่ือไดความรู “ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” จากข้ันตอนท่ี 1 แลว ในข้ันท่ี 2 นี้จึงนํามา

แปลงใหเปนความรูชัดแจงดวยการนํามาทําเปนหนังสือ และ e-Document  ประเภทไฟล PDF เพ่ือ

สะดวกตอการนําไปศึกษาซ่ึงท้ัง 2 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนหนังสือท่ีจัดทําข้ึนดวยขนาดกระดาษ เอ 4     

มีจํานวน 120 แผน มีเนื้อหาแบงออกเปนจํานวน 8 บท ไดแก  

  1. บทนํา     2. การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : ศีล                 

  3. การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ   4. การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา   

  5. การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ       6. ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ  

  7. การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  8. สรุป 
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ภาพท่ี 4.16  หนังสือปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

 

2. e-Document ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ประเภทไฟล PDF เปนไฟลท่ีจัดทําข้ึน

จากการแปลงไฟล Wold ใหเปนไฟล PDF เพ่ือไมใหสามารถแกไขเนื้อหาไดอีก และสะดวกตอการ

จัดเก็บและเผยแผในเครือคายสังคมออนไลนเฟซบุก 

สรุปไดวาในข้ันตอนนี้เปนการนําความรู ท่ีไดมาสรางเปนหนังสือ และe-Document 

ประเภทไฟล PDF ข้ึน จากนั้นไดนําไปใหนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาคือ ผูท่ีจบการศึกษา

ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ไดแก 1. พระกิตติ กิตติสาโร (ดร.) สาสนธชะธรรมาจริยะ สหภาพพมา 2. แมชีสุภาพรรณ กลิ่นนาค 

(ดร.) 3. ดร.สุภา ศรีสวัสดิ์ เม่ือทานไดศึกษาแลวก็แสดงความเห็นในแบบสอบถามเก่ียวกับเนื้อหาและ

การใชภาษาของหนังสือปฏสิัมภิทามรรค โดยพบวามีระดับการประเมิน ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด       

(ดูภาคผนวก ง แบบสอบถาม) 

  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการความรู   

  คําถาม การบูรณการการจัดการความรูตามแนวคิดของ SECI Model กับปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา (ข้ันตอนท่ี 2) จะเกิดผลอยางไรบาง   

  คําตอบ ท้ัง 3 ทานไดใหคําตอบท่ีสอดคลองกันวา การสกัดความรูออกจากคนในปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา จะเกิดผลคือ ไดความรูออกเปนลายลักษณอักษร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

เหมาะสมท่ีนําไปเรียนรูได  

  สวนผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครา ประโยชน และดร.ผาณิต วัชรวิชญ เสนอวา สามารถ

ทําความรูใหปรากฏไดดวยสื่อท่ีเปนการบันทึกเสียงก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีทําได 
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4.3 บูรณาการข้ันที ่3 การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

34  การผนวกความรู เปนข้ันตอนของการนําขอมูลท่ีเปน 3 4 e-Document ปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา ประเภทไฟล PDFมาเขาสูดวยระบบสารสนเทศเพ่ือท่ีจะจัดเก็บและใหผูใชสามารถเขาถึง

ขอมูลไดอยางสะดวก และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานเครือขายสังคมออนไลน Facebook    

ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

  1. ผูวิจัยสรางเฟซบุกสวนตัวข้ึนมา จากนั้นสรางกลุมท่ีมีชื่อวา “กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา” ข้ึน  

  2. เม่ือตั้งกลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาแลว ใหมีสมาชิกในกลุมโดยผูวิจัยใชวิธีการ

คัดเลือกสมาชิกจากผูสนใจศึกษาพระไตรปฎก ซ่ึงกลุมผูศึกษาพระไตรปฎก มมร.เปนกลุมท่ีตั้งข้ึนใน   

ปพ.ศ. 2551 โดยกลุมนักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 

มีการจัดการเรียนการสอนท่ีวัดบวรนิเวศวิหารในเวลา 09.30 - 11.30 น. ของทุกวันอาทิตยโดยมี               

รองศาสตราจารยสุเชาวน พลอยชุมเปนผูสอน ตอมาในป 2554 ไดยายสถานท่ีมาสอนท่ีมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม จนถึงปจจุบัน สําหรับกลุมผูศึกษาพระไตรปฎกนี้ มีท้ังนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอก และผูท่ีจบการศึกษาแลว  

  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดขอความอนุเคราะหกลุมผูศึกษาพระไตรปฎกกับรองศาสตรารย        

สุเชาวน พลอยชุม ใหมาเขารวมอยูในกลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา บนเครือขายสื่อสังคม

ออนไลนเฟซบุก จํานวนสมาชิกท่ีเปนอาสาสมัครมี 6 คน เปนผูจบปริญญาเอก จํานวน 3 คน และ

นักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสนศึกษา 3 คน ตามรายชื่อดังนี้ 

  1. ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มมร. 

  2. ดร.สุนันทา กริชไกรวรรณ  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มมร. 

  3. ดร.พัชรี แชมชอย  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มมร. 

  4. นายสกล เหลืองไพฑูรย นักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสนศึกษา มมร.  

  5.นางสาวลดาวัลย สินวีรุทัย  นักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสนศึกษา มมร. 

  6. นางสาวบุญพิศ นัยนพาณิช  นักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสนศึกษา มมร. 

  อนึ่งผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณเชิงลึกกับพระมหาไพโรจน าณกุสโล (เปรียญธรรม 9 

ประโยค สาสนธชธัมมาจริยะ วินยปาฬิปารคู) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร ทานไดให

ความเมตตาเขารวมเปนสมาชิกเปนกลุมปาฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาดวย ทําใหกลุม ฯ สามารถ

สอบถามเนื้อหาปฏิสัมภิทามรรคหรือขอธรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทานได  
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ภาพท่ี 4.17  กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

ท่ีมา. จาก กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา, โดย ภาคภูมิ ศรีถาวร, 2561, สืบคนจาก 

https://www.facebook.com/groups/1734556879928541/ 

 

3. เม่ือไดสมาชิกแลวผูวิจัยจึงไดประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆลงในเฟซบุก เชน การคนหา

พระไตรปฎกฉบับตาง ๆ ท่ีเปนไฟลรวมอยูในเวปไซต เชน http://www.84000.org 

 

 
   

ภาพท่ี 4.18 การประชาสัมพันธแหลงขอมูลพระไตรปฎก 

ท่ีมา. จาก กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา, โดย ภาคภูมิ ศรีถาวร, 2561, สืบคนจาก 

https://www.facebook.com/groups/1734556879928541/ 
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  4. สมาชิกสามารถโหลดเอกสาร 3 4ท่ีเปน 3 4 e-Document ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

ประเภทไฟล PDF ไปศึกษาดวยตนเองได และหลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามมาใหแสดงความ

คิดเห็นตอความรูและประโยชนท่ีไดรับ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.19 สมาชิกโหลดเอกสาร e-Document ประเภท PDF ไฟลได 

ท่ีมา. จาก กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา, โดย ภาคภูมิ ศรีถาวร, 2561, สืบคนจาก 

https://www.facebook.com/groups/1734556879928541/ 

    

  สรุปไดวาในข้ันตอนท่ี 3 การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขานี้ดําเนินการโดย

นํา e-Document ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ประเภทไฟล PDF มาเก็บและเผยแผลงในเฟซบุก 

แลวสรางกลุมปฏิสัมภิทามรรคมิตไิตรสิกขาข้ึน เพ่ือใหสมาชิกไดเขามาศึกษาอันจะทําใหเกิดความรูใน

ตนเองข้ึน 

  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการความรู  

  คําถาม การบูรณการการจัดการความรูตามแนวคิดของ SECI Model กับปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา (ข้ันตอนท่ี 3) จะเกิดผลอยางไรบาง เพราะเหตุใด   

  คําตอบ ท้ัง 3 ทานไดใหคําตอบท่ีสอดคลองกันวา 3 4การผนึกความรู 3 4นี้ เปนการนําในรูปแบบ 

e-Document ประเภทไฟล PDF 3 4มาจัดเก็บและเผยแพร ท่ีสําคัญผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง

สะดวก และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานเครือขายสังคมออนไลน Facebook เพราะการผนึก

ความรูตองมีท่ีเก็บรักษาความรูและใหคนเขามาศึกษาความรูไดสะดวก 

  สวนผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครา ประโยชน  และ ดร.ผาณิต วัชรวิชญ เสนอวา การนํา

ความรูเก็บรักษาและเผยแผในเครือขายสังคมออนไลนสามารถทําในแหลงอ่ืน ๆ ไดอีก เชน บล็อก 

(Blog)  ยูทูป (Youtube) เปนตน 
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4.4 บูรณาการข้ันที ่4 การผนึกความรูในปฏิสัมภิทามรรคดวไตรสิกขา 

  การผนึกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการท่ีสมาชิกกลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา ไดเรียนรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาจากเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุกแลวได

เกิดความรูข้ึนในตนเอง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการทราบความรูและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

จึงไดนําแบบสอบถามมาใหสมาชิกไดตอบ (ดูภาคผนวก ง แบบสอบถาม) สําหรับผลการศึกษาผูวิจัย

นําเสนอเปนตารางมีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5     คาเฉล่ียระดับความรูจากการศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือขาย 

     สังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 

 
 

ขอ         ความรูจากศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา        
            บนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก             Χ              แปลผล 

1. บทนํา  4.67               มากท่ีสุด 

2.         ปฏิสัมภิทามรรค : ศีล   4.67               มากท่ีสุด                                  

3.         ปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ                                 4.67            มากท่ีสุด 

4.         ปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา                               4.83            มากท่ีสุด 

5.         การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ               4.83            มากท่ีสุด 

6.         ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ                       4.83            มากท่ีสุด 

7.    การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใช 

   กับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 4.33  มาก 

8.  บทสรุป 4.33  มาก 

 

                                โดยรวม                                 4.65            มากท่ีสุด 

 

  จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความรูจากการศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคม

ออนไลนประเภทเฟซบุกของสมาชิกกลุมปฏิสัมภิทามรรคจํานวน 6 คน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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ท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาขอท่ี 1 ถึง 6 อยูในระดับ

มากท่ีสุด สวนขอท่ี 7 และ 8 อยูในระดับมาก  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ียระดับประโยชนท่ีไดจากการศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือขาย 

    สังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 

 
 

ขอ         ประโยชนจากศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา        
            บนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก              Χ              แปลผล 

1. มีทางเลือกในการศึกษาธรรมะมากข้ึน 4.67               มากท่ีสุด 

2.         สะดวกสามารถศึกษาไดตามท่ีตองการ 4.83               มากท่ีสุด                                  

3.         ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปวัด 

            หรือสถานปฏิบัติธรรม 4.83           มากท่ีสุด 

4.         เหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน 4.67           มากท่ีสุด 

 

                                โดยรวม                                 4.75           มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ประโยชนจากการศึกษาปฏิสัมภิทามรรค:มิติไตรสิกขาบนเครือขาย

สังคมออนไลนประเภทเฟซบุกของสมาชิกกลุมปฏิสัมภิทามรรคจํานวน 6 คน ภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาทุกขออยูในระดับมากท่ีสุด 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นท้ัง 2 ฉบับ แสดงใหวาความรูปฏิสัมภิทามรรค

มิติไตรสิกขานี้ ทําใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจไดดี สวนประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาบน

เครือขายสังคมอนนไลนประเภทเฟซบุก ทําใหมีชองทางการสื่อสารระหวางกัน เหมาะสมกับสมัย

ปจจุบัน 

  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการความรู  
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  คําถาม การบูรณการการจัดการความรูตามแนวคิดของ SECI Model กับปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา (ข้ันตอนท่ี 4) จะเกิดผลอยางไรบาง เพราะเหตุใด  

  คําตอบ ท้ัง 3 ทานไดใหคําตอบท่ีสอดคลองกันวา การผนึกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา ทําใหคนท่ีศึกษาความรูจากเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก มีความรูข้ึนในตนเอง  

  สําหรับผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครา ประโยชน เสนอวาวิธีการท่ีจะทําใหทราบถึงความรู

ภายในตนเองของผูศึกษาอาจทําการสัมภาษณก็ไดแตใชเวลานาน 

 

 

 

 

 

 

4.5 สรุป 

  จากเนื้อหาท่ีแสดงมาสรุปไดวา 3 4ข้ันตอนการบูรณาการปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขามี 4 

ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 3 4การแลกเปลี่ยนเรียนรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนข้ันตอนการ

อานตีความคัมภีรและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทําใหไดความรู “ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา”ข้ันตอนท่ี 2 

การสกัดความรูออกจากตัวคนในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการนําความรูในข้ันตอนท่ี 1 เปน

สรางเปนหนังสือ และe-Document  ประเภทไฟล PDF เพ่ือสะดวกตอการนําไปเก็บรักษา และนําไป

ศึกษาและปฏิบัติ ข้ันตอนท่ี 3 การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการนํา           

e-Document ประเภทไฟล PDF ไปเก็บรักษาและเผยแผในเฟซบุก และข้ันตอนท่ี 4 การผนึกความรู

ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการสอบถามความคิดเห็นกลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาดวย

แบบสอบถามเพ่ือทราบถึงความรูและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา ซ่ึงโดยภาพรวมแลวอยูในระดับ

มากท่ีสุด  



 



บทท่ี5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก เพ่ือศึกษาการจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรค : มิติ

ไตรสิกขา และเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองแมนยํา ผูวิจัยจึงใชการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการ

สัมภาษณเชิงลึก จากนั้น 3 5นําขอมูลมาทําการวิเคราะห 3 5 เพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตาม

วัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด สวนการวิจัยเชิงปริมาณเปนการศึกษาเพ่ือใหไดคําตอบตามแนวคิด

การจัดการความรู ซ่ึงรายละเอียดท้ังหมดสรุปไดดังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู 

 2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมภทิามรรคมิติไตรสิกขา 

  3. เพ่ือบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

  4. เพ่ือนําเสนอแนวทางการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบ “การบูรณาการการจัดการ

ความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสกิขา” 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1. การศึกษาเอกสาร มีข้ันตอนดังนี้ 

   1.1 ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก 1) หลักการจัดการความรู ตามแนวคิดการจัดการความรูเซกิโมเดล (SECI 

Model) ของโนนากะและทาเกอูชิ 2) พระไตรปฎก เลมท่ี 34 ไดแก หลักไตรสิกขา เลมท่ี 68 – 69 

ไดแก ปฏิสัมภิทามรรค และคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทอ่ืน ๆ ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา

   1.2 นําขอมูลท่ีไดมาจัดประเภท วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามาสังเคราะห

เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ขอคําแนะนําจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับหัวขอท่ีทําการวิจัย 

  2. การสรางเครื่องมือและการสัมภาษณ  

   ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือสัมภาษณเปนแบบไมมีโครงสราง (In-depth Informal Interview) 

เปนการสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปด สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิง

คุณภาพตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด  

   สวนแบบสอบถามความคิดเห็นไดทําข้ึน 2 ชุด 1) แบบสอบถามแสดงความเห็นของ

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรค:มิติไตรสิกขา 2) แบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก ซ่ึงการใช
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แบบสอบถามนี้เปนการศึกษาเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบในการสวนของบทท่ี 4 การบูรณาการในหัวขอ 

4.2 และ 4.4 ซ่ึงผูวิจัยใชคาเฉลี่ยในการวิเคราะหขอมูล 

  3. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 

  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก มาวิเคราะหและ

สังเคราะหแลวนําเสนอออกมาเปนองคความรูใหม (MODEL) 

   

5.1 สรุปผลการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 

  45.1.1 แนวคิดการจัดการความรู 

     แนวคิดการจัดการความรู จากการศึกษาพบวา การจัดการความรูมีแนวคิดท่ี    

สําคัญ ๆ เชน แนวคิดการจัดการความรูท่ีเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/องคการ แนวคิด

เก่ียวกับกระบวนการสรางความรูเชิงพลวัต (SECI Model) ของโนนากะ (Nonaka) และทาเคอูชิ 

(Takeuchi) ท่ีไดรับความสนใจท่ัวโลก ซ่ึงผูวิจัยพบวาแนวคิดSECI Model มีความหมาะสมท่ีสามารถ

นําไปจัดการความรูกับคัมภีรปฏิสัมทามรรคได ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  

    1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Socialization) เปนกระบวนการสรางและถายเทความรู

ท่ีฝงอยูในตัวคนไปสูคน โดยเปนการแลกเปลี่ยน (Share) ความรู ประสบการณของผูท่ีสื่อสารระหวางกัน  

    2. การสกัดความรู ออกจากตัวคน (Externalization) คือ การท่ีบุคคลอธิบาย

สังเคราะหความรูท่ีมีอยูในตัว แลวถายทอด บันทึกออกมาในรูปแบบของเอกสารหรือสื่อตาง ๆ 

(Create) ท่ีสามารถเก็บไวใช และสงมอบไปสูผูอ่ืนได  

    3. การผนวกความรู (Combination) การท่ีบุคคลรวบรวมความชัดแจงตาง ๆ ท่ีได

เรียนรูมาแลวนําไปสรางเปนความรู ท่ีชัดแจงใหมโดยตอยอกความรู เดิมหรือเปนความรูใหม 

(Capture)  

    4. การผนึกความรู (Internalization) คือ การท่ีบุคคลเรียนรู ดูดซับความรูจากสื่อ

ตาง ๆแลวนําความรูท่ีเรียนมาไปปฏิบัติจริงจนเกิดเปนประสบการณ ทักษะ หรือพัฒนาเปนความรู

ใหมท่ีอยูในตัวบุคคลนั้น ๆ (Learn)    

    ข้ันตอนการจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรค เปนกระบวนการจัดการความรูตาม

แนวคิดของ SECI Model และไดนํามาใชจัดการความรูในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค จากการศึกษา

พบวาข้ันตอนการจัดการความรูมี 4 ข้ันตอน คือ 1. การสรางความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา           

2. การจัดความรูในรูปแบบเอกสารไฟล เพ่ือการใชงานท่ีสะดวกรวดเร็ว 3. การนําความรูไปเผยแผได

กวางขวางทุกท่ี และ 4. การเกิดความรูข้ึนในตนเองแลวก็นําความรูมาใชประโยชนดานอ่ืน ๆ ได 
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  55.1.2 ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

    คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเปนคัมภีรท่ีอยูในพระไตรปฎก ขุททกนิกายเลมท่ี 12 โดย   

มีพระสารีบุตรเปนผูอธิบายขยายความธรรมะตาง ๆ โครงสรางของคัมภีรประกอบดวย 2 สวน คือ    

1. มีเนื้อหาแบง 3 วรรค วรรคละ 10 กถา รวม 30 กถา หรือ 30 เรื่อง 2. วิธีดําเนินการ คือ ในแตละ

กถาแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปน 1. มาติกา หรือ อุทเทส หมายถึงบทตั้ง คือ บทธรรม

หรือหัวขอธรรมท่ีตั้งข้ึนเพ่ืออธิบาย 2. นิทเทส หมายถึง บทขยาย หรือ คําอธิบายอุทเทสดวยนัยและ

อรรถตาง ๆ อยางวิจิตรพิสดาร จากการศึกษาเนื้อหาพบวา ทุกกถาแสดงศีล สมาธิ ปญญา ดวยนัย

ตาง ๆ กันโดยบางกถากลาวถึงเหตุของการไดศีล สมาธิ ปญญาอยางครบถวนเปนลําดับข้ันตอน ไดแก 

ญาณกถา บางกถาใหความหมายของศีล สมาธิ ปญญาดวยนัยของมรรค 8 เชน วิราคกถา, จริยกถา 

และบางกถาแสดงสมาธิ และปญญาควบคูกันไป ไดแก อานาปานกถา พลกถา ท้ังนี้จะเห็นไดวาคัมภีร

ปฏิสัมภิทามรรคมีเนื้อหาท่ีลึกซ้ึงมากสามารถแสดงศีล สมาธิ ปญญาไดหลายนัย ตั้งแตนัยของเหตุไปสู

ผล หรือนัยของการแสดงความหมาย การตั้งหัวขอ การใชภาษา และวิธีการนําไปปฏิบัติไดอยาง

หลากหลาย ดังนั้นหากไดศึกษาและปฏิบัติตามแลวจะทําใหเกิดประโยชนตอตนเองในการพัฒนากาย 

(มีศีล) พัฒนาจิต (มีสมาธิ) และพัฒนาปญญาในธรรมท่ีนําพาใหไดถึงมรรคผลนิพพานได 

34     แนวคิดไตรสิกขาในพุทธศาสนา จากการศึกษาคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา

ตาง ๆ พบวาเนื้อหา ศีล สมาธิ ปญญา มีความสอดคลองกัน โดยท่ีหลักไตรสิกขานี้แสดงใหเห็นวา    

เปนหลักการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้หลักไตรสิกขายังแสดงใหเห็นถึงเนื้อหา

การศึกษา การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลองกัน ดังนั้นจึงนํามาใช

เปนกรอบในการสังเคราะหหรือสรุปคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคเพ่ือใหไดเนื้อหาอยางเปนระบบ และ

สามารถนําไปบูรณาการไดตามหลักการของการจัดการความรูไดอีกดวย 3 4 เม่ือบูรณาการแลวทําใหได

โครงสรางปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาท่ีจะนําไปทําเปนหนังสือและไฟล PDF ประกอบดวย 8 บท ไดแก  

    1. บทนํา      

    2. การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : ศีล  

    3. การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ   

    4. การศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา  

    5. การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ   

    6. ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ 

    7. การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  

    8. สรุป 

  65.1.3 บูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  

  การบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา มี 4 ข้ันตอน คือ 
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   ข้ันตอนท่ี 1 การแลกเปลี่ยนความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการอานตีความ

คัมภีรปฏิสัมภิทามรรค และการสัมภาษณ อันเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูวิจัยกับ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผลท่ีไดรับจากข้ันตอนนี้คือ “ความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติ

ไตรสิกขา” มีรายละเอียด 6 ประการดังนี้  

   1) ปฏิสมัภิทามรรค : ศีล   

   2) ปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ      

   3) ปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา   

   4) การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ  

   5) ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ    

   6) การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  

  ข้ันตอนท่ี 2 การสกัดความรูออกจากตัวคนในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เม่ือไดความรู 

“ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” จากข้ันตอนท่ี 1 แลว ในข้ันท่ี 2 นี้จึงนํามาแปลงใหเปนความรูชัด

แจงดวยการนํามาทําเปนหนังสือ และ e-Document ประเภทไฟล PDF สําหรับหนังสือ “ปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา” ไดนําไปใหนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจํานวน 3 รูป/คน ไดศึกษาและไดตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหนังสือดังกลาว โดยพบวา เนื้อหาและการใชภาษาในหนังสือ

ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 

  ข้ันตอนท่ี 3 การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 3 4เปนข้ันตอนของการนําขอมูล

ท่ีเปน 3 4 e-Document ประเภทไฟล PDF มาเขาสูดวยระบบสารสนเทศเพ่ือท่ีจะจัดเก็บและใหผูใช

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก 3 4โดยผูวิจัยสรางเฟซบุกสวนตัวข้ึนมา จากนั้นสรางกลุมท่ีมีชื่อวา 

“กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” ข้ึน โดยมีสมาชิกจํานวน 6 คน ท่ีเปนผูจบปริญญาเอกสาขาพุทธ

ศาสนศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสนศึกษา 3 คน  ของมหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัยไดศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

  ข้ันตอนท่ี 4 การผนึกความรูในปฏิสัมภิทามรรคดวไตรสิกขา เปนข้ันตอนท่ีสมาชิกกลุม

ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ไดเรียนรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาจากเครือขายสังคมออนไลน

ประเภทเฟซบุกแลวไดเกิดความรูข้ึนในตนเอง หลังจากการเรียนรูแลวผูวิจัยนําแบบสอบถามมาให

สมาชิกไดประเมินตนเองในดานความรูและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา โดยพบวาความรูท่ีไดรับ

จากการศึกษาภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด สวนประโยชนท่ีรับจากการศึกษา ภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 
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5.2 องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย 

  การจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาท่ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยมาในเบื้องตน

ดวยการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับแนวคิดการจัดการความรู แนวคิดเก่ียวปฏิสัมภิทามรรค และ

หลักไตรสิกขาในฐานะเปนมิติการจัดการความรู จากนั้นไดนํามาบูรณาการเนื้อหาแลวสอบถามความ

คิดเห็นกับผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา และการจัดการความรู รวมจํานวน 9 ทาน แลวผูวิจัยจึง

สังเคราะหความรูท่ีไดออกมาเปนรูปแบบบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา

ท่ีสามารถนํามาอธิบายไดวา การจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขานั้นจะตองประกอบดวย 

4 ข้ันตอน คือ 

  ข้ันตอนท่ี 1 การแลกเปลี่ยนความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา หมายถึง การสราง

ความรูใหเกิดข้ึน 

  ข้ันตอนท่ี 2 การสกัดความรูออกจากตัวคนในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา หมายถึง การจัด

ความรูใหปรากฏข้ึนในรูปแบบตาง ๆ เชน ลายลักษณอักษร 

  ข้ันตอนท่ี 3 การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา หมายถึง การนําเสนอหรือเผย

แผความรูสูสาธารณะ 

  ข้ันตอนท่ี 4 การผนึกความรูในปฏิสัมภิทามรรคดวไตรสิกขา หมายถึง การใชความรูของผูท่ี

ไดรับการศึกษามาแลว 

  จากข้ันตอนการบูรณาการท้ัง 4 นี้เองทําใหไดองคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัยเก่ียวกับ

“รูปแบบบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิตไิตรสิกขา” คือ  CAPA Model  

 

 

 

 

 

CAPA Model 
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Cultivation Arrangement

PresentationApplication

Paṭisambhidāmagga
Threefold Training 

Dimension 

 
 

ภาพท่ี 5.1 รูปแบบบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

 

  องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัยเก่ียวกับ“รูปแบบบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา” คือ  CAPA Model มีความหมายดังนี้  

       C    = Cultivation of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง 

การสรางความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาข้ึน เปนข้ันตอนแรกของการจัดการความรู เม่ือสรางความรู

ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาข้ึนแลว จึงสงตอมายังข้ันตอนท่ี 2  

  A = Arrangement of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension 

หมายถึง การจัดความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาใหอยูในรูปแบบหนังสือและe-Document 

ประเภทไฟล PDF เปนข้ันตอนท่ี 2 ท่ีทําใหความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาปรากฏเปนรูปธรรม

ข้ึนแลว จึงสงตอมายังข้ันตอนท่ี 3 

 P = Presentation of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง            

การนําเสนอความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก เปนข้ันตอนท่ี 3 

ทีเก็บรักษาความรูและนําความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาออกเผยแผสูสาธารณะ แลวจึงสงตอมา

ยังข้ันตอนท่ี 4 

  A = Application of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง  

การใชความรูปฏิสัมภทิามรรคมิติไตรสิกขา เปนข้ันตอนท่ี 4 ท่ีทําใหความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา

ไดเกิดข้ึนกับตัวผูศึกษาและนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนเกิดการเรียนรูตอเนื่องวนไปตามภาพท่ี 5.1  
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   จากองคความรูใหมนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการความรูในพุทธศาสนาได ท้ังใน

ดานคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูเปนจํานวนมากท่ียังเปนอักษรโบราณ ใหสามารถนําความรูอัน

ล้ําคาเหลานั้นมาจัดการความรูใหปรากฏสูสาธารณะชน หรือแมแตความรูท่ีอยูในตัวบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถสูงในทางพระพุทธศาสนาก็สามารถนํามาสรางความรูข้ึน แลวจัดเก็บอยางเปนระบบนํา 

เผยแผสูสังคมใหกวางขวาง ก็จะทําใหความรูของพระพุทธศาสนายั่งยืนสืบตอไปยังอนุชนรุนหลังได 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีพบจากการวิจัย จําแนกไดเปน 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

   75.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  การจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรค:มิติไตรสิกขา มีเนื้อหาท่ีเนนเรื่องการพัฒนาความรูเพ่ือ

พัฒนาชีวิตมนษุยตามหลักพุทธศาสนา และมีสวนในการพัฒนาคนในสังคมอีกดวย สําหรับองคความรู

ใหมท่ีงานวิจัยนี้นําเสนอไปใชในการกําหนดนโยบายในสถาบันตาง ๆ ไดแกสถาบันศาสนา สถาบัน

สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

  1. สถาบันศาสนา เปนสถาบันท่ีมีอิทธิพลตอจิตใจของประชาชน เพราะเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจ 

สถาบันทางศาสนาตองเปนผูนําในการนําความรูการจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรค:  มิติไตรสิกขาไปสู

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยอาศัยชองทางของสื่อสารมวลชน โดยใหเปนผูนําสอนในคัมภีร

ปฏิสัมภิทามรรคไปใหประชาชนไดศึกษากอนเพ่ือใหเกิดความคุนเคยในชื่อและความหมายของ

หลักธรรมตาง ๆ จากนั้นจึงแนะนําวิธีการพัฒนาศีล สมาธิ ปญญาใหเกิดข้ึน โดยมีวิธีการท่ีดีสุดก็คือ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู อันหมายถึง การท่ีผูอยูในสถาบัน องคการทางศาสนา พึงตองประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนแบบอยางแกคนในสังคม และวิธีการถายทอดสูประชาชนโดยอาศัยหลักปฏิสัมภิทา 4       

ซ่ึงจะตองแสดงใหประชาชนเขาใจถึงหลัก อรรถ ธรรม นิรุตติ ปฏิภาณในหัวธรรมะใดหัวขอหนึ่ง    

เม่ือประชาชนเกิดความเขาใจแลว ก็จะทําใหประชาชนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสม

ตามหลักการของพระพุทธศาสนา 

   2. สถาบันสื่อมวลชน เปนสถาบันท่ีเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพราะโลกทุก

วันนี้เปนยุคสังคมขาวสาร การนําเทคโนโลยีมาใชจะมีสวนอยางมากในการนําความรูปฏิสัมภิทามรรค

มิติไตรสิกขาไปเก็บรักษาไวในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เม่ือความรูถูก

เก็บไวในสถาบันสื่อมวลชนแลว ก็ใหนําออกมาเผยแผสูสาธารณะโดยใหทุกคนสามารถเขาถึงไดความรู

ไดโดยงายไมมีขอจํากัดตาง ๆ ท่ีสําคัญสื่อมวลชนจะตองเชื่อมโยงความรูนี้ไปสูทุกหนวยในสังคม 

  3. สถาบันการศึกษา เปนสถาบันท่ีมีความสําคัญในการสรางความรูเพราะการศึกษาเปน

รากฐานของการพัฒนาคนและสังคม ดวยเหตุนี้จึงตองมีการกําหนดเปาหมายของการศึกษาใหถูกตอง
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เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมี ศีล สมาธิ ปญญา นี้จะตอง

มีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนไวในแผนของการพัฒนาการศึกษา มีการทําหลักสูตรท่ีให

ความสําคัญตอการพัฒนาศีล สมาธิ ปญญา ดวยหลักปฏิสัมภิทา 4 สวนในการจัดการเรียนการสอน 

ครูผูสอนควรเนน การสรางจิตสํานึกในทางศีลธรรมกอน และใหตอเนื่องตั้งแตการศึกษาปฐมวัยจนถึง

อุดมศึกษา การใหการศึกษานี้สถาบันศึกษาไมสามารถกระทําไดเพียงลําพังหากยังตองอาศัยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับทุกภาคสวน คือ สถาบันครอบครัว องคการเอกชน และองคกรประชาสังคม 

เพ่ือใหสังคมท้ังสังคมเปนสังคมคุณธรรม นอกจากนี้การจัดการศึกษาควรใชหลักดานปญญาภาวนา 

คือการสอนผูเรียนให รู เขาใจ พิจารณาโดยเห็นสิ่งท้ังหลายตามเปนจริงเก่ียวโลกและชีวิต เพ่ือนําไปสู

การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

  4. สถาบันครอบครัว เปนสถาบันอันดับแรกในการสรางความรูโดยการสอนใหเด็กเรียนรู

ภาษา และการสื่อความหมาย เม่ือเด็กหรือเยาวชนตองไดรับการเรียนรูจากพอแม ผูปกครอง ก็นํา

หลักการของการเรียนศัพท และความหมาย หรือเหตุและผล มาสอนคุณธรรมตาง ๆ โดยเริ่มท่ีศีล 

กอน ดวยเหตุนีพ้อแมควรทําตนเปนแบบอยางท่ีดีแกลูก และเม่ือลูกมองเห็นพอ แม ปฏิบัติแลวเด็กจะ

เกิดการเรียนรู และนําไปปฏิบัติตาม ซ่ึงพอแมก็ควรการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองใหดียิ่งข้ึน ควบคูกับ

กับการสอนสมาธิและปญญา 

  ดวยเหตุนี้ในการนํารูปแบบการจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ท่ีผูวิจัยได

นําเสนอมานั้น ผูวิจัยเห็นวาหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหสําเร็จก็คือ การสราง การเก็บรักษา การแลกเปลี่ยน

เรียนรู และการเกิดความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาข้ึนในตน จะทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหง

การเรียนรู โดยอาศัยหลักปฏิสัมภิทาในการรับรู เรียนรูและใชความรูเก่ียวกับไตรสิกขาในการดําเนิน

ชีวิตใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

  85.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

   ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยเสนอใหมีการศึกษา ดังนี้ 

   1. การจัดการความรูในคัมภีรสําคัญของพุทธศาสนา เชน วมุิตติมรรค อภิธัมมัตถสังคหะ  

   2. การจัดการความรูในองคกรพระพุทธศาสนา เชน วัด มูลนิธิ สถาบันการศึกษา    

   3. การศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค  

   4. การพัฒนาเชาวนปญญาตามแนวปฏิสัมภิทาญาณ 
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สุพัตรา คงขํา. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาพ้ืนบานหนังตะลุงเพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถ่ิน .วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,  บัณฑิตวิทยาลัย , 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556. 

สุภาพรรณ กลิ่นนาค,แมชี. การสรางสุขภาวะของชีวิตตามแนวโพชฌงคในพุทธศาสนา. ดุษฎีนิพนธ  

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 2560. 
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เสนาะ ผดุงฉัตร. การศึกษาเชิงวิเคราะหอานาปานัสสติกถาในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค.วิทยานิพนธ   

 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช   

 วิทยาลัย. 2550. 

อุทัย สติม่ัน. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสําหรับสํานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย.

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 2555. 

อันธิฌา แสงชัย2. มิติสุนทรียศาสตรในจริยศาสตรขงจื่อ. วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิต

วิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2557. 

เอ้ือมอร ชลวร. การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิต

วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2554. 

 

2) ภาษาตางประเทศ 

A Dictionary Buddhism. New York: Oxford University Press.2003. 

A Concise Dictionary of Business. New York: Oxford University Press. 2009. 

Debowski. Shelda. Knowledge  management. Sydney : John Wiley & Sons Australis. 2006.  

Desouza. Kevin C.. and Paquette. Scott. Knowledge management: An introduction. 

New York : Neal – Schuman Publishers. 2011.  

Guo. Zining. Sheffield. James. A Paradigmatic and Methodological Examination of KM 

Research: 2000 to 2004. Decision Support Systems.44 2008. 

online http://ppr.cs.dal.ca/sraza/files/KM%20Introduction-5.pdf 

John Bowker.The Concise Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford 

University Press.2005. 

Kimiz  Dalkir. Knowledge  management in Theory and Practice. Second 

Edition.Massachusetts: The MIT Press.2011. 

Marina Du Plessis. The impact of Organizational Culture on Knowledge Management. 

Oxford : Chandos Publishing. 2006. 

Suresh.J.k. and Kavi Mahesh. Ten steps to Maturity in Knowledge Management. 

Oxford : Chandos Publishing. 2006.  

The Princeton dictionary of Buddhism. Princeton: Princeton University Press.2014. 

 

3) เว็บไซต 
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กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา, โดย ภาคภูมิ ศรีถาวร, 2561, สืบคนจาก 

<https://www.facebook.com/groups/1734556879928541> 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา (มศพ.) “เกิดแกเจ็บตาย”.  

<http:// www.dhammahome.com/book/topic/26> 122 มิถุนายน 2560. 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา (มศพ.) “ประวัติความเปนมาของมูลนิธิ”.  

<http:// www.dhammahome.com.> 122 มิถุนายน 2560. 

มู ล นิ ธิ ส ถ า บั น ส ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู เ พ่ื อ สั ง ค ม . “ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป น ม า ส ค ส ” . 

<http://www.kmi.or.th>. 22 มีนาคม 2560. 

เวปไซตรวมพระไตรปฎก อรรถกถา พจนานุกรมศัพทธรรมะ และหนังสือธรรมะ.  

<http:// www.84000.org.> 122 มิถุนายน 2560.  

สุรพงษ  ผานาค “บันทึกบทเรียนการจัดการความรู”. 2012. สืบคนจาก 

<https://www.gotoknow.org/posts/486214>. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. คูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู.   

<https://: www.opdc.go.th/Law/File_download/113756883-11.doc>. 

 

4) โสตทัศนวัสดุ 

6พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 6. 6แผนซีดีธรรมะบรรยายเรื่อง “คุยกับเณรพอใหเห็นธรรม 

ปฏิสัมภิทามรรค ปญญาแตกฉาน” วัดญาณเวศกวัน วันท่ี 21 ตุลาคม 2546. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสัมภาษณ 

 

1. พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ, ผศ. ดร.   

 วุฒิการศึกษา  ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) มมร. 

   M.A. ( ภาษาศาสตร)     BHU 

                       ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)    มมร. 

ตําแหนง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

 

2. พระมหาบุญไทย  ปฺุมโน, ดร. 

 วุฒิการศึกษา  ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) มมร. 

      ศศ.ม. (ปรัชญา)           มช. 

    ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)    มมร. 

   ตําแหนง  อาจารยประจําคณะศาสนาและปรัชญา 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 3. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุมานพ ศิวารัตน 

 วุฒิการศึกษา  ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) มมร. 

      ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) ม.มหิดล 

    ค.บ. (ภาษาไทย)   วิทยาลัยครูพระนคร 
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   ตําแหนง  อาจารยพิเศษประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 

4.  ผศ.ดร.บุญรวม  คําเมืองแสน 

  วุฒิการศึกษา   Ph.D (Philosophy) BRU 

    M.A. (Buddhist Studies) DU 

      ศน.บ. (อังกฤษ) มมร. 

  ตําแหนง  อาจารยประจําคณะศาสนาและปรัชญา 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

5. ดร.สาลินี รักกตัญู 

วุฒิการศึกษา   Ph.D (พุทธศาสนศึกษา) ,  (Business Administration) 

 ตําแหนง  หัวหนาฝายหองสมุด 

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวมรวบขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 

ที่ใชเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

เรื่อง การจัดการความรูในปฏสัิมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา 

 

 แบบสัมภาษณชุดนี้ ใชสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีเปนผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาทางและ

ดานการจัดการความรู เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 3 

ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  

ตอนท่ี 2   ขอมูลเก่ียวกับการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา 

ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  

 

1) ชื่อ......................................................ฉายา.............................นามสกุล............................................ 

2) วุฒิการศึกษา  

    ทางธรรม.....................................................................................................................................  

    ทางโลก..........................................................................................................................................  

3) ตําแหนง/สมณศักดิ์..........................................................................................................................  

4) สถานท่ีทํางาน................................................................................................................................  

 

ตอนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา  มี  2 ชุด  

 ชุดท่ี 1 สําหรับผูเชี่ยวชาญพระพุทธศาสนามี 3  คําถาม ไดแก 

 1. ทานมีความคิดวา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคมีมีเนื้อหาเก่ียวกับไตรสิกขาหรือไมอยางไร 
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..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

 2. ทานมีความคิดวา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรคสามารถนําไปประยุกตใชกับหลักไตรสิกขาได

หรือไมอยางไร 

..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

  

 3. ทานมีความคิดวา “ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” มีคุณคาตอการศึกษาและปฏิบัติธรรม

ไดอยางไร 

..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 ชุดท่ี 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญการจัดการความรูมี 1 คําถาม ไดแก 

 1. ทานมีความคิดวา การบูรณาการการจัดการความรูตามแนวคิดของ SECI Model        

กับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา จะเกิดผลอยางไรบาง เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะ 

 ..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................   

 

      นายภาคภูมิ  ศรีถาวร 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

                                                     ผูสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ความคิดเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอหนังสือ 

ปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา 

 

 แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี ้ใชสอบถามนักวชิาการทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรค 

: มิต ิเพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจยัแบงแบบสัมภาษณออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  

1) ชื่อ...................................................... นามสกุล............................................ 

2) วุฒิการศึกษา.................................................................................................. 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา  

คําชี้แจง โปรดกาเครื่อง / ลงในชองท่ีทานมีความคิดเห็นตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา ดังนี้ 

 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

เนื้อหาและการใชภาษาในปฏิสัมภิทา

มรรค : มิติไตรสิกขา 

ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 1.1 เนื้อหามีความถูกตอง      
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 1.2 เนื้อหาเรียบเรียงเปนลําดับไมสับสน      

 1.3 สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได      

 1.4 ภาษาท่ีเขียนในเนื้อหาเขาใจงาย      

 

ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะ 

 ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

      นายภาคภูมิ  ศรีถาวร 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ความคิดเห็นของผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา 

บนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 

 

 แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้ ใชสอบถามผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขาบน

เครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยแบงแบบ

สัมภาษณออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  

 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลน 

   ประเภทเฟซบุก 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  

1) ชื่อ...................................................... นามสกุล............................................ 

2) วุฒิการศึกษา.................................................................................................. 

ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นของผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลน 
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   ประเภทเฟซบุก 

 คําชี้แจง โปรดกาเครื่อง / ลงในชองท่ีทานมีความคิดเห็นตอการศึกษาปฏิสัมภิทามรรค :     

มิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก รวมจํานวน 12 ขอ มีดังนี้ 

 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

1.ความรูจากการศึกษาปฏิสัมภิทา

มรรคมิติไตรสิกขา 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

 1. บทนํา      

 2. ปฏิสัมภิทามรรค : ศีล      

 3. ปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ      

 4. ปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา      

 5.การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ      

 6. ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ      

 7. การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับ

ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 

     

 8. บทสรุป      

 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

2. ประโยชนจากการศึกษาปฏิสัมภิทา

มรรค : มิติไตรสิกข บนเครือขายสังคม

ออนไลนประเภทเฟซบุก 

ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

 2.1 มีทางเลือกในการศึกษาธรรมะมาก

ข้ึน 

     

 2.2 สะดวกสามารถศึกษาไดตามท่ี

ตองการ 

     

 2.3 ประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

เดินทางไปวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม 

     

 2.4 เหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน      

 

 

ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะ 
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 ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................    

 

 

      นายภาคภูมิ  ศรีถาวร 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม  

เรื่อง ความคิดเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

ท่ีมีตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรค: มิติไตรสิกขา 

 

ขอ ขอความ ความสอดคลอง 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

IOC ความ 

สอดคลอง 

 เนื้อหาและการใชภาษาในปฏิสัมภิทา

มรรค : มิติไตรสิกขา 
       

1 เน้ือหามีความถูกตอง 1 1 1 1 1 1.00 √ 

2 เน้ือหาเรียบเรียงเปนลําดับไมสับสน 1 1 1 1 1 1.00 √ 

3 สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 1 1 1 1 1 1.00 √ 

4 ภาษาท่ีเขียนในเน้ือหาเขาใจงาย 1 1 1 1 1 1.00 √ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ความคิดเห็นของผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรค : มิติไตรสิกขา 

บนเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 

 

 

ขอ 

 

ขอความ 

ความสอดคลอง 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

IOC ความ 

สอดคลอง 

 ความรูจากการศึกษาปฏิสัมภิทามรรค 

: มิติไตรสิกขา 
       

1.  บทนํา 1 1 1 1 1 1.00 √ 

2. ปฏิสัมภิทามรรค : ศีล 1 1 1 1 1 1.00 √ 

3 ปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ 1 1 1 1 1 1.00 √ 

4 ปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา 1 1 1 1 1 1.00 √ 

5 การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ 1 1 1 1 1 1.00 √ 

6 ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ 1 1 1 1 1 1.00 √ 

7 การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับ

ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
1 1 1 1 1 1.00 √ 

8 บทสรุป 1 1 1 1 1 1.00 √ 

 

  ความสอดคลอง 



199 

ขอ ขอความ ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

IOC ความ 

สอดคลอง 

 ประโยชนจากการศึกษาปฏิสัมภิทา

มรรค : มิติไตรสิกขบนเครือขาย

สังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 

       

1. มีทางเลือกในการศึกษาธรรมะ 

มากข้ึน 
1 1 1 1 1 1.00 √ 

2.  สะดวกสามารถศึ กษา ได ต าม ท่ี

ตองการ 
1 1 1 1 1 1.00 √ 

3 ประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

เดินทางไปวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม 
1 1 1 1 1 1.00 √ 

4 เหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน 1 1 1 1 1 1.00 √ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

   รูปภาพในการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒ ิ
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิใหการสัมภาษณเชิงลึกดานพุทธศาสนา 

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                   

      
 

พระธรรมกิตติเมธี         

ป.ธ.9, ศาสนศาสตรบัณฑิต, ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

Ph.D. (Philosophy), BHU. 

ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร  

เจาคณะภาค 16 –17 –18 (ธรรมยุต) 

วันท่ีสัมภาษณ 16 มีนาคม 2561  สถานท่ีวัดราชาธิวาสวิหาร 
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พระราชสิทธิมุนี วิ. 

ป.ธ.9, พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ีสัมภาษณ 7 เมษายน 2561  สถานท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

 

  
 

พระมหาไพโรจน าณกุสโล  

ป.ธ.9  

สาสนธชะธรรมาจริยะ, อุภโตวิภังคะโกวิทะ, วินยปาฬิปารคู สหภาพพมา 

คณะ 25 วัดมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิ ์

วันท่ีสัมภาษณ 10 มีนาคม 2561  สถานท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
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ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ (ราชบัณฑิต)  

ป.ธ.9   

พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

M.A. (Philosophy and South East Asia Studies)  Yale University, USA 

ตําแหนง ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ีสัมภาษณ 19 มีนาคม 2561  สถานท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

 

 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒินันท กันทะเตียน 

ป.ธ.9, พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตําแหนง อาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันท่ีสัมภาษณ 10 มีนาคม 2561  สถานท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

 

 

 
 

นายจํารูญ ธรรมดา 

ป.ธ. 4   

สาสนธชะธรรมาจริยะ สหภาพพมา 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ตําแหนง หัวหนาฝายวางแผนและวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันท่ีสัมภาษณ 10 มีนาคม 2561  สถานท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิใหการสัมภาษณเชิงลึกดานการจัดการความรู 

 

 
 

นายอํานวย สุวรรณคีรี 
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เศรษฐศาสตรบัณฑิต และ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตําแหนง อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

อดีตคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ วันท่ีสัมภาษณ 1 มีนาคม 2561  สถานท่ีบานพัก 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครา ประโยชน   

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

M.S.  (Computer Science) Asian Institute of Technology, Thailand 

Ph.D.(Computer Science and Engineering) University of New South Wales, Sydney, Australia 

ตําแหนง อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ีสัมภาษณ 22 มีนาคม 2561  สถานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ดร.ผาณิต วัชรวิชญ  

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

M.Phil. (Computer) University of Cambridge, United Kingdom.  

Ph.D.(Computer) University of Cambridge, United Kingdom. 

ตําแหนง อาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ีสัมภาษณ 20 มีนาคม 2561  สถานท่ีอาคารเซ็นทรัล พระราม 9 

 

 

 



ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายภาคภูมิ ศรีถาวร 

ชาติภูมิ    : กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยูปจจุบัน  : 664 ซอยจรัลสนิทวงศ 79  

       แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

     E–mail  New012345@yahoo.co.th 

 

การศึกษา 

พ.ศ. 2540  : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) สาขาวิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

พ.ศ. 2553  : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนศึกษา  

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

หนาท่ีการงาน  : ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทย 

 

6ผลงานวิจัยและบทความ 

6พ.ศ. 2546   : 1.รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางของวัยรุน 

6     ในอําเภอเมือง6 จังหวัดนครนายก วิจัยรวมกับอาจารยนิตยา ชูกลีบ 

 : 2.รายงานวิจัยเรื่อง ความตองการของประชาชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา 

     ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปราจีนบุรี วิจัยรวมกับ 

  อาจารยสถาพร วัฒนธรรม 

   เรื่องท่ี 1 และ 2 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยของ 

   สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ประจําป พ.ศ. 2546 

พ.ศ.2551   : รายงานวิจัยเรื่อง องคความรูในจารึกปราจีนบุรี  

     วิจัยรวมกับรองศาสตราจารยอุดม พรประเสริฐ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

พ.ศ.2557  : บทความเรื่อง หัวใจพระพุทธศาสนากับอริยสัจ 4 

     ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความวิชาการของมหาวิทยาลัย 

     มหามกุฏราชวิทยาลัย ปพ.ศ. 2557 
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