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๘.๑ ความน า: 
ฐานะของความคิด ในระบบการด าเนินชีวิตที่ดี 

คนเรานี้ จะมีความสุขอย่างแท้จริง ก็ต้องดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง คือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อ
ชีวิตของตนเอง และต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยทั่วไป รวมทั้ง
เทคโนโลยี คนที่รู้จักดําเนินชีวิตได้ถูกต้อง ย่อมมีชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงการ
มีความสุขที่เอ้ือต่อการเกิดมีความสุขของผู้อื่นด้วย 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง หรือการปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย อย่างที่
กล่าวมานี้ เป็นการพูดแบบรวมความ ซึ่งถ้าจะให้มองเห็นชัดเจน จะต้องแบ่งซอยออกไปเป็นการ
ปฏิบัติถูกต้องในกิจกรรมส่วนย่อยต่างๆ ของการดําเนินชีวิตนั้นมากมาย หลายแง่หลายด้าน 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงควรกล่าวถึงการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นส่วนย่อยที่ประกอบกันขึ้นเป็นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้น หรือกระจายความหมายของการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นออกไป ให้เห็นการปฏิบัติถูกต้องแต่ละแง่แต่ละด้าน ที่เป็นส่วนย่อยของการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้น 
 การดําเนินชีวิตนั้น มองในแง่หนึ่งก็คือ การดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้อยู่รอด หรือการนําชีวิตไปให้
ล่วงพ้นสิ่งบีบคั้นติดขัดคับข้อง เพ่ือให้เป็นอยู่ได้ด้วยดี การดําเนินชีวิตที่มองในแง่นี้ พูดอย่างสั้นๆ ก็
คือ การแก้ปัญหา หรือการดับทุกข์ ผู้ที่แก้ปัญหาได้ถูกต้อง ล่วงพ้นปัญหาไปได้ด้วยดี ก็ย่อมเป็นผู้
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตเป็นอยู่อย่างไร้ทุกข์ โดยนัยนี้ การดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ได้ผลดี ก็คือ การรู้จักแก้ปัญหา หรือเรียกง่ายๆ ว่าแก้ปัญหาเป็น 
 มองอีกแง่หนึ่ง การดําเนินชีวิตของคนเรา ก็คือ การประกอบกิจกรรมหรือทําการต่างๆ โดย
เคลื่อนไหวแสดงออก เป็นพฤติกรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ถ้าไม่แสดงออกมาภายนอก ก็ทําอยู่
ภายใน เป็นพฤติกรรมของจิตใจ พูดรวมง่ายๆ ว่า ทํา พูด คิด หรือใช้คําศัพท์ว่า กายกรรม วจีกรรม 
และมโนกรรม ที่มีชื่อรวมเรียกว่ากรรมทางไตรทวาร 
 ในแง่นี้ การดําเนินชีวิต ก็คือ การทํากรรมทั้ง ๓ ประการ ผู้ที่ทํากรรม ๓ อย่างนี้ได้อย่าง
ถูกต้อง ก็ย่อมดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดี ดังนั้น การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดี ก็คือ การรู้จักทํา รู้จัก
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พูด รู้จักคิด เรียกง่ายๆ ว่าคิดเป็น พูดเป็น (หรือสื่อสารเป็น) และท าเป็น (รวมทั้งผลิตเป็น)  
 
 ในแง่ต่อไป การดําเนินชีวิตของคนเรา ถ้าวิเคราะห์ออกไป จะเห็นว่า เต็มไปด้วยเรื่องของ
การรับรู้ และเสวยรสของสิ่งรู้หรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่เรียกรวมๆ ว่าอารมณ์ทั้งหลาย ซึ่งผ่านเข้ามา หรือ
ปรากฏทางอายตนะทั้ง ๖ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกว่า เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สิ่งต้องกาย 
และรู้อารมณ์ในใจ หรือ ดู ฟัง ดม ชิม/ลิ้มถูกต้อง/สัมผัส และคิดหมาย 
 ท่าทีและปฏิกิริยาของบุคคลในการรับรู้อารมณ์เหล่านี้ มีผลสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจและ
วิถีชีวิตหรือชะตากรรมของเขา ถ้าเขารับรู้ด้วยท่าทีของความยินดียินร้าย หรือชอบชัง วงจรของ
ปัญหาก็จะตั้งต้น แต่ถ้าเขารับรู้ด้วยท่าทีแบบบันทึกข้อมูล และเห็นตามเป็นจริง หรือมองตามเหตุ
ปัจจัย ก็จะนําไปสู่ปัญญาและการแก้ปัญหา 
 นอกจากท่าทีและปฏิกิริยาในการรับรู้แล้ว สิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่านั้น ก็คือ การเลือกรับรู้
อารมณ์ หรือเลือกอารมณ์ที่จะรับรู้ เช่น เลือกดูเลือกฟังสิ่งที่สนองความอยาก หรือเลือกดูเลือกฟัง
สิ่งที่สนองปัญญาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 เมื่อมองในแง่นี้ การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดี จึงหมายถึงการรู้จักรับรู้ หรือรับรู้เป็น 
ได้แก่ รู้จัก(เลือก)ดู รู้จัก(เลือก)ฟัง รู้จัก(เลือก)ดม รู้จัก(เลือก)ลิ้ม รู้จัก(เลือก)สัมผัส รู้จัก(เลือก)คิด 
เรียกง่ายๆว่า ดูเป็นฟังเป็น ดมเป็น ชิมเป็น สัมผัสเป็น และ คิดเป็น 
 ยังมีแง่ที่จะมองได้ต่อไปอีก การดําเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ในความหมายอย่างหนึ่ง ก็คือ 
การเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลาย เพ่ือถือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจะเห็นชัดว่า สําหรับ
คนทั่วไปส่วนใหญ่ การดําเนินชีวิตจะมีความหมายเด่นในแง่นี้ คือ การที่จะได้เสพหรือบริโภค คน
ทั่วไปส่วนมาก เมื่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมก็ตาม ทางวัตถุก็ตาม ก็มุ่ง
ที่จะได้จะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลหรือสิ่งเหล่านั้น เพ่ือสนองความประสงค์หรือ
ความปรารถนาของตน พูดอีกอย่างหนึ่งว่า เมื่อต้องการสนองความประสงค์หรือความปรารถนาของ
ตน จึงเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นๆแม้แต่การดําเนินชีวิตใน
ความหมายของการรับรู้ในข้อก่อนนี้ ว่าที่จริงก็แบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านรับรู้เช่น เห็น ได้ยิน เป็นต้น 
กับด้านเสพ เช่น ดู ฟัง เป็นต้น ความหมายด้านที่สอง คือการเสพที่ให้ดูเป็น ฟังเป็น เป็นต้น ก็มีนัย
ที่รวมอยู่ในความหมายข้อนี้ด้วย 
 การปฏิบัติที่ถูกต้องในการเสพหรือบริโภคนี้ เป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะกําหนดหรือปรุงแต่งวิถี
ชีวิตและทุกข์สุขของมนุษย์ ดังนั้น การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดี ก็คือ การรู้จักเสพ รู้จักบริโภค ถ้า
เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม ก็หมายถึงการรู้จักคบหา รู้จักเสวนา ถ้าเป็น
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ ก็หมายถึง การรู้จักกิน รู้จักใช้ เรียกง่ายๆ ว่า กิน
เป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนาเป็น คบคนเป็น 
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 จะเห็นว่า การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีนั้น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกต้องที่เป็น
ส่วนย่อยของการดําเนินชีวิตนั้น มากมายหลายแง่หลายด้านด้วยกัน กล่าวโดยสรุป คือ 
 ก) ในแง่ของการล่วงพ้นปัญหา ได้แก่ แก้ปัญหาเป็น 
 ข) ในแง่ของการทํากรรม ได้แก่ คิดเป็น พูดเป็น/สื่อสารเป็น ท าเป็น 
 ค) ในแง่ของการรับรู้ ได้แก่ ดูเป็น ฟังเป็น ดมเป็น ลิ้มเป็น สัมผัสเป็น คิดเป็น 
 ง) ในแง่ของการเสพหรือบริโภค ได้แก่ กินเป็น ใช้เป็น บริโภคเป็น เสวนา-คบหาเป็น 
 การปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนย่อยของการดําเนินชีวิตอย่างที่กล่าวมานี้ รวม
เรียกว่า การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง หรือการรู้จักด าเนินชีวิต พูดให้สอดคล้องกับถ้อยคําที่ใช้ข้างต้น
ว่า ดําเนินชีวิตเป็น และชีวิตที่ดําเนินอย่างนี้ ได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ดีงามตามนัยแห่งพุทธธรรม 
 บรรดาการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆ เหล่านี้ อาจพูดรวบรัดได้ว่า การรู้จักคิด หรือ  
คิดเป็น เป็นองค์ประกอบที่สําคัญยิ่งของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลมากมายหลาย
ประการ เช่นในแง่ของการรับรู้ ความคิดเป็นจุดศูนย์รวม ที่ข่าวสารข้อมูลทั้งหมดไหลมาชุมนุม เป็น
ที่วินิจฉัย และนําข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นไปปรุงแต่งสร้างสรรค์และใช้การต่างๆ 
 ในแง่ของกรรม คือ ในแง่ของระบบการกระทํา ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การ
แสดงออกทางกายและวาจา ที่เรียกว่าการพูดและการกระทํา และเป็นศูนย์บัญชาการ ซึ่งกําหนด
หรือสั่งบังคับให้พูดจาและให้ทําการไปตามที่คิดหมาย 
 ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้งสองนั้น ความคิดเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นจุดประสาน
เชื่อมต่อระหว่างระบบการรับรู้ กับระบบการทํากรรม กล่าวคือ เมื่อรับรู้เข้ามาโดยทางอายตนะ
ต่างๆ และเก็บรวบรวมประมวลข้อมูลข่าวสารมาคิดปรุงแต่งแล้ว ก็วินิจฉัยสั่งการโดยแสดงออกเป็น
การกระทําทางกายหรือวาจา คือพูดจา และเคลื่อนไหวทําการต่างๆ ต่อไป 
 พูดรวมๆ ได้ว่า การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือ คิดเป็น เป็นศูนย์กลางที่บริหารการดําเนินชีวิต
ที่ถูกต้องทั้งหมด เพราะเป็นหัวหน้าที่ชี้นํา นําทาง และควบคุมการปฏิบัติถูกต้องในแง่อ่ืนๆ ทั้งหมด 
 เมื่อคิดเป็นแล้ว ก็ช่วยให้พูดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ช่วยให้ดูเป็น ฟังเป็น กินเป็น ใช้
เป็น บริโภคเป็นและคบหาเสวนาเป็น ตลอดไปทุกอย่าง คือดําเนินชีวิตเป็นนั่นเอง จึงพูดได้ว่า การ
รู้จักคิด หรือคิดเป็น เป็นตัวนําที่ชักพา หรือเปิดช่องไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง หรือชีวิตที่ดีงาม
ทั้งหมด 
 ลักษณะสําคัญที่เป็นตัวตัดสินคุณค่าของการรู้จักทํา หรือทําเป็น ก็คือความพอดี และใน
กรณีท่ัวๆไป“รู้จัก-” และ “-เป็น” กับ “-พอดี” ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกัน 
 การรู้จักทํา หรือทําอะไรเป็น ก็คือ ทําสิ่งนั้นๆ พอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลสําเร็จที่ต้องการ
ตามวัตถุประสงค ์หรือทําแม่นยํา สอดคล้อง ตรงจุด ตรงเป้า ที่จะให้บรรลุจุดหมายอย่างดีที่สุด โดย
ไม่เกิดผลเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เลย 
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 พุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไร้โทษ ไร้ทุกข์ และเหมาะเจาะที่จะให้ถึงจุดหมายนี้เป็นสําคัญ 
จึงใช้คําว่า“พอดี” เป็นคําหลัก ดังนั้น สําหรับคําว่า “ดําเนินชีวิตเป็น” จึงใช้คําว่า ด าเนินชีวิตพอดี 
คือ ดําเนินชีวิตพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายแห่งการเป็นอยู่อย่างไร้โทษไร้ทุกข์มีความสุขที่แท้จริง 
 การดําเนินชีวิตพอดี หรือการปฏิบัติพอดี เรียกเป็นคําศัพท์ว่า มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งมี
ความหมายเป็นอันเดียวกันกับการดําเนินชีวิตที่ดีงาม กล่าวคือ มรรค หรือ อริยมรรค ที่แปลสืบๆ 
กันมาว่า มรรคาอันประเสริฐ คือทางดําเนินชีวิตที่ดีงาม ล้ําเลิศ ปราศจากพิษภัยไร้โทษ นําสู่
เกษมศานติ์ และความสุขที่สมบูรณ์ 
 พุทธธรรมแสดงหลักการว่า การที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง หรือมีชีวิตที่ดีงามได้นั้น จะต้องมี
การฝึกฝนพัฒนาตน ซึ่งได้แก่กระบวนการที่เรียกว่า การศึกษา พูดอย่างสั้นที่สุดว่า มรรคจะเกิดมี
ขึ้นได้ก็ด้วยสิกขาการคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือคิดเป็น เป็นตัวน าของชีวิตที่ดีงาม หรือมรรค ฉันใด 
การฝึกฝนพัฒนาความคิดที่ถูกต้อง ให้รู้จักคิด หรือคิดเป็น ก็เป็นตัวน าของการศึกษา หรือสิกขา 
ฉันนั้น  
 ในกระบวนการฝึกฝนพัฒนาตน คือ การศึกษา เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีงามนั้น การฝึกฝนความรู้จัก
คิด หรือคิดเป็น ซึ่งเป็นตัวนํา จะเป็นปัจจัยชักพาไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น ตลอดจน
ความเชื่อถือถูกต้อง ที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ  ซึ่งเป็นแกนนําของชีวิตที่ดีงามทั้งหมด 
 การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นแกนนําในกระบวนการของการศึกษานั้น ก็คือ สาระสําคัญ
ของการพัฒนาปัญญา ที่เป็นแกนกลางของกระบวนการพัฒนาคน ที่เรียกว่า “การศึกษา” นั่นเอง 
การรู้จักคิด หรือคิดเป็นนั้น ประกอบด้วยวิธีคิดต่างๆ หลายอย่าง การฝึกฝนพัฒนาความรู้จักคิด 
หรือคิดเป็น ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตน หรือการฝึกฝนพัฒนาบุคคล ตามแนวทางของวิธีคิดเหล่านั้น
หรือเช่นนั้น 
 
๘.๒ ฐานะของความคิด 
ในกระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาปัญญา 
 ก่อนจะพูดกันต่อไปในเรื่องวิธีคิด ขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะของความคิดใน
กระบวนการของการศึกษา โดยเฉพาะในการพัฒนาปัญญา ที่เป็นแกนกลางของการศึกษานั้นก่อน 
 ก) จุดเริ่มของการศึกษา และความไร้การศึกษา 
ตัวแท้ของการศึกษา คือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปัญญาเป็นแกนกลางนั้น เป็นกระบวนการที่ 
ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนําของกระบวนการแห่งการศึกษา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความ
คิดเห็นแนวความคิด ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคม สอดคล้องกับความ
เป็นจริง เรียกสั้นๆ ว่า สัมมาทิฏฐิ 
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 เมื่อรู้เข้าใจ คิดเห็นดีงาม ถูกต้องตรงตามความจริงแล้ว การคิด การพูด การกระทํา และ
การแสดงออกหรือปฏิบัติการต่างๆ ก็ถูกต้องดีงาม เกื้อกูล นําไปสู่การดับทุกข์ แก้ไขปัญหาได้ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้ารู้เข้าใจคิดเห็นผิด มีค่านิยม ทัศนคติ แนวความคิดที่ผิด ที่เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ แล้ว
การคิด การพูด การกระทํา การแสดงออก และปฏิบัติการต่างๆ ก็พลอยดําเนินไปในทางที่ผิดพลาด
ด้วย แทนที่จะแก้ปัญหาดับทุกข์ได้ ก็กลายเป็นก่อทุกข ์สั่งสมปัญหา ให้เพ่ิมพูนร้ายแรงยิ่งขึ้น 
 สัมมาทิฏฐิ นั้น แยกได้เป็น ๒ ระดับ คือ 

๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ทฤษฎี ความเชื่อถือ ความนิยม ค่านิยม จําพวกที่เชื่อ
หรือยอมรับรู้การกระทํา และผลการกระทําของตน หรือสร้างความสํานึกในความรับผิดชอบต่อการ
กระทําของตน พูดอย่างชาวบ้านว่า เห็นชอบตามคลองธรรม เรียกสั้นๆ ว่า กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ 
เป็น สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ เป็นขั้นจริยธรรม 
 ๒. ทัศนะ แนวความคิด ที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย 
ความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียงไปตามความชอบ
ความชังของตน หรือตามท่ีอยากให้มันเป็นอยากไม่ให้มันเป็น ความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับความ
เป็นจริงแห่งธรรมดา เรียกสั้นๆ ว่าสัจจานุโลมิกญาณ เป็น สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เป็นขั้นสัจธรรม 
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด หลงผิด ก็มี ๒ ระดับ เช่นเดียวกัน คือ ทัศนะ แนวความคิด ค่านิยม ที่
ปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่ยอมรับการกระทําของตน กับความไม่รู้ไม่เข้าใจโลกและชีวิตตามสภาวะ 
หลงมองสร้างภาพไปตามความอยากให้เป็น และอยากไม่ให้เป็นของตนเอง 
 อย่างไรก็ดี กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเริ่มต้นและดําเนินไปได้ ต้อง
อาศัยการติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และอิทธิพลจากภายนอกเป็นแรงผลักดัน หรือเป็น
ปัจจัยก่อตัว ถ้าได้รับการถ่ายทอดแนะนําชักจูง เรียนรู้จากแหล่งความรู้ความคิดที่ถูกต้อง หรือรู้จัก
เลือก รู้จักมอง รู้จักเกี่ยวข้อง พิจารณาโลกและชีวิตในทางที่ถูกต้อง ก็จะทําให้เกิด สัมมาทิฏฐิ 
นําไปสู่การศึกษาท่ีถูกต้อง หรือมีการศึกษา 
 แต่ตรงข้าม ถ้าได้รับถ่ายทอดแนะนําชักจูง ได้รับอิทธิพลภายนอกที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่รู้จัก
คิด ไม่รู้จักพิจารณา ไม่รู้เท่าทันประสบการณ์ต่างๆ ก็จะทําให้เกิด มิจฉาทิฏฐิ นําไปสู่การศึกษาที่ผิด 
หรือความไร้การศึกษา 
 โดยสรุป แหล่งที่มาเบื้องต้นของการศึกษา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือ 
 ๑. ปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากผู้อ่ืน หรือเสียงบอกจากผู้อ่ืน 
ได้แก่ การรับถ่ายทอด หรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ เพ่ือนที่คบหา 
หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้อง สั่งสอนอบรม แนะนําชักจูงไปในทางที่ดี
งาม 
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 ๒. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง การ
คิดถูกวิธีความรู้จักคิด หรือคิดเป็นในทํานองเดียวกัน แหล่งที่มาของการศึกษาที่ผิด หรือความไร้
การศึกษา ที่เรียกว่า ปัจจัยแห่งมิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ อย่างเหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ เสียงบอกจาก
ภายนอกที่ไม่ดีงาม ไม่ถูกต้อง และ อโยนิโสมนสิการ การทําในใจไม่แยบคาย การไม่รู้จักคิด คิดไม่
เป็น หรือการขาดโยนิโสมนสิการนั่นเอง 
 ข) กระบวนการของการศึกษา 
 ได้กล่าวแล้วว่า แกนนําแห่งกระบวนการของการศึกษา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ
เป็นแกนนําและเป็นฐานแล้ว กระบวนการแห่งการศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดําเนินไปได้ 
 กระบวนการนี้แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ เรียกว่า ไตรสิกขา (สิกขา หรือหลักการศึกษา ๓ 
ประการ) คือ 
 ๑. การฝึกฝนพัฒนาในด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย วาจา และ
อาชีวะ เรียกว่า อธิสีลสิกขา ( เรียกง่ายๆ ว่า ศีล) 
 ๒. การฝึกฝนพัฒนาทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ สมรรถภาพ และ
สุขภาพจิต เรียกว่า อธิจิตตสิกขา (เรียกง่ายๆ ว่า สมาธิ ) 
 ๓. การฝึกฝนพัฒนาทางปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้ความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ที่ทําให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนสามารถ
ทําจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ ดับกิเลส ดับทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วยจิตใจ
อิสระผ่องใสเบิกบาน เรียกว่า อธิปัญญา สิกขา (เรียกง่ายๆ ว่า ปัญญา) 
 หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดวางขึ้นไว้โดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกว่า วิธีแก้ปัญหาของ
อารยชนเป็นพื้นฐาน วิธีแก้ปัญหาแบบอารยชนนี้ เรียกตามคําบาลีว่า อริยมรรค แปลว่า ทางดําเนิน
สู่ความดับทุกข ์ที่ทําให้เป็นอริยชน หรือวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ 
 อริยมรรค นี้ มีองค์ประกอบที่เป็นเนื้อหา หรือรายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ 
 ๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ ที่ดีงามถูกต้อง มองสิ่ง
ทั้งหลายตามเหตุปัจจัย สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือตรงตามสภาวะ เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 
(เห็นชอบ) 
 ๒. ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการต่างๆ ที่ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว เป็นไปในทางสร้างสรรค์ประโยชน์สุข เช่น คิดในทางเสียสละ หวังดี มี
ไมตรี ช่วยเหลือเกื้อกูล และความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยความเห็นแก่ตัว 
ความคิดจะได้จะเอา หรือความเคียดแค้นชิงชัง มุ่งร้ายคิดทําลาย เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 
 ๓. การพูด หรือการแสดงออกทางวาจาที่สุจริต ไม่ทําร้ายผู้อ่ืน ตรงความจริง ไม่โกหก
หลอกลวง ไม่ส่อเสียด ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่หยาบคาย ไม่เหลวไหล ไม่เพ้อเจ้อเลื่อนลอย แต่สุภาพ นิ่ม
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นวล ชวนให้เกิดไมตรีสามัคคีกัน ถ้อยคําที่มีเหตุผล เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ก่อประโยชน์ เรียกว่า 
สัมมาวาจา (วาจาชอบ) 
 ๔. การกระทําที่ดีงามสุจริต เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียน ไม่
ทําร้ายกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม ทําให้อยู่ร่วมกันด้วยดี ทําให้สังคมสงบสุข คือ การกระทําหรือ
ทําการต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปเพ่ือการทําลายชีวิตร่างกาย การทําลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
การล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครองหรือของรักของหวงแหนของผู้อ่ืน เรียกว่า สัมมากัมมันตะ (กระทํา
ชอบ) 
 ๕. การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อ่ืน เรียกว่า สัมมาอาชีวะ 
(อาชีพชอบ) 
 ๖. การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเว้นป้องกันสิ่งชั่วร้ายอกุศลที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นเพียรละเลิก กําจัดสิ่งชั่วร้ายอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรสร้างสรรค์สิ่งดีงาม หรือกุศลธรรมที่
ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรส่งเสริมพัฒนาสิ่งดีงาม หรือกุศลธรรมที่เกิดมีแล้ว ให้เพ่ิมพูนเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไปจนเพียบพร้อมไพบูลย์เรียกว่า สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 
 ๗. การมีสติกํากับตัว คุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทําในเวลานั้นๆ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่
กับงานระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ หรือธรรมที่ต้องใช้ในเรื่องนั้นๆ เวลานั้นๆ ไม่
หลงใหลเลื่อนลอยไม่ละเลยหรือปล่อยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่กํากับทันต่อพฤติกรรมของร่างกาย 
ความรู้สึก สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตน ไม่ปล่อยให้อารมณ์ท่ีเย้ายวนหรือยั่วยุ มาฉุดกระชาก
ให้หลุดหลงเลื่อนลอยไปเสีย เรียกว่า สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 
 ๘. ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจดําเนินอยู่ในกิจในงาน หรือในสิ่งที่กําหนด (อารมณ์) ได้สม่ําเสมอ 
แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกหวั่นไหว บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว นุ่มนวล ผ่อน
คลาย ไม่เครียด ไม่กระด้างเข้มแข็ง เอางาน ไม่หดหู่ท้อแท ้พร้อมที่จะใช้งานทางปัญญาอย่างได้ผลดี 
เรียกว่า สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) 
 หลักการศึกษา ๓ ประการ คือ ไตรสิกขา ก็จัดวางขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติ
แห่งอริยมรรค(มรรควิธีแก้ปัญหา หรือมรรคาแห่งความดับทุกข์) คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้ง 
๘ แห่งมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม ใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดี
ยิ่งขึ้นตามลําดับ จนถึงที่สุด กลา่วคือ 
 ๑. อธิสีลสิกขา คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
และสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติ วินัย และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 
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 ๒. อธิจิตสิกขา คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ 
และสัมมาสมาธิ เจริญงอกงามข้ึน จนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต 
และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชน เป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ด ี
 ๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมา
สังกัปปะเจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นต่างๆ เป็น
อิสระเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแต่ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า สัมมาทิฏฐิ ที่เป็นแกนนําแห่ง
กระบวนการของการศึกษานั้น จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ 
 ดังนั้น ในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ควรเน้นเป็นพิเศษ คือ เรื่องปัจจัย
แห่งสัมมาทิฏฐิที่เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแหล่ง เป็นที่มาของการศึกษา คําที่พูดกันว่า “ให้การศึกษา”  
ก็อยู่ที่ปัจจัย ๒ ประการนี้เองส่วนกระบวนการของการศึกษา ที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น 
เพียงแต่รู้เข้าใจไว้ เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูล และคอยเสริมคุมกระตุ้นเร้าให้เนื้อหาของ
การศึกษาหันเบนดําเนินไปตามกระบวนนั้น 
 เมื่อทําความเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็จะมองเห็นรูปร่างของกระบวนการแห่งการศึกษา ซึ่งเขียน
ให้ดูได้ดังนี ้
 
 
  

หรือแหล่งที่มาของของการศึกษา  
จุดเริ่มต้น 

๑. ปรโตโฆสะที่ดี  
(เสียงจากผู้อ่ืนอิทธิพลจาก
ภายนอก) 

กระบวนการของการศึกษา 

 

๑. อธิสีลสิกขา 
ความประพฤติ วินัย สุจริต
กายวาจา และอาชีพ 

๒. โยนิโสมนสิการ 
(รู้จักคิด คิดถูกวิธี ปัจจัย
ภายใน) 
 

๓. อธิปัญญาสิกขา 
 (ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้  
ความคิดถูกต้องดีงาม 
ตรงตามจริง) 

๒. อธิจิตสิกขา 
(คุณธรรม คุณภาพ สุขภาพ 
และสมรรถภาพของจิต) 
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ค) ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการศึกษา 
 เมื่อได้ทําความเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับกระบวนการของการศึกษา พอเห็นตําแหน่งแห่งที่ 
หรือฐานะของความคิดในกระบวนแห่งการศึกษานั้นแล้ว ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะ
ต่อไป 
 อย่างไรก็ดี โดยที่ความคิดเป็นอย่างหนึ่งในบรรดาจุดเริ่ม หรือแหล่ง ที่มา ๒ ประการ ของ
การศึกษา เมื่อจะพูดถึงความคิดที่เป็นจุดเริ่มอย่างหนึ่ง ก็ควรรู้จุดเริ่มอ่ืนอีกอย่างหนึ่งนั้นด้วย เพ่ือ
จะได้ขอบเขตความเข้าใจที่กว้าง ขวางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ก่อนอื่น พึงพิจารณาพุทธพจน์ ดังนี้ 
 “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ 
และโยนิโสมนสิการ”๑ 
  “โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอ่ืน แม้สัก 
อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย” 
 “โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที ่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”๒ 
 ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ นั้น ได้แสดงความหมายในที่นี้ว่า เป็นจุดเริ่ม หรือแหล่งที่มาของ
การศึกษา หรืออาจจะเรียกว่า บุพภาคของการศึกษา เพราะเป็นบ่อเกิดของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นแกน
นํา เป็นต้นทาง และเป็นตัวยืนของกระบวนการแห่งการศึกษาท้ังหมด ที่ตรัสว่าม ี๒ อย่าง คือ 
 ๑. ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากอ่ืน หรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอก ได้แก่ การสั่งสอน 
แนะนํา การถ่ายทอด การโฆษณา คําบอกเล่า ข่าวสาร คําชี้แจงอธิบายจากผู้อ่ืน ตลอดจนการ
เรียนรู้ เลียนแบบ จากแหล่งต่างๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก 
 แหล่งสําคัญของการเรียนรู้ประเภทนี้ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพ่ือน คนแวดล้อมใกล้ชิด 
ผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คนโด่งดัง คนผู้ได้รับความนิยมใน
ด้านต่างๆ หนังสือสื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ในที่นี้หมายถึง
เฉพาะที่แนะนําในทางถูกต้องดีงามให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะที่สามารถช่วยนําไปสู่
ปัจจัยที่ ๒ ได ้
 ปัจจัยข้อนี้ จัดเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอก หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยทางสังคม 
 บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทําหน้าที่ปรโตโฆสะที่ดี มีคุณภาพสูง มีคําเรียก
เฉพาะว่า 

                                                           
๑ องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ (ปรโตโฆสะ ในที่น้ี หมายถึง ปรโตโฆสะฝ่ายดี) 
๒ องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘, ๑๑๒/๒๒ 
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กัลยาณมิตร ตามปกติ กัลยาณมิตรจะทําหน้าที่เป็นผลดี ประสบความสําเร็จแห่งปรโตโฆสะได้ ต้อง
สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียน หรือผู้รับการฝึกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรู้ในข้อนี้ว่า 
วิธีการแห่งศรัทธาถ้าผู้มีหน้าที่ให้ปรโตโฆสะ เช่น ครู อาจารย์ พ่อแม่ ไม่สามารถทําให้เกิดศรัทธาได้ 
และผู้เล่าเรียน เช่นเด็กๆ เกิดมีศรัทธาต่อแหล่งความรู้ความคิดอ่ืนมากกว่า เช่น ดาราในสื่อมวลชน 
เป็นต้น และถ้าแหล่งเหล่านั้นให้ปรโตโฆสะที่ชั่วร้ายผิดพลาด อันตรายย่อมเกิดขึ้นในกระบวนการ
แห่งการศึกษา อาจเกิดการศึกษาท่ีผิด หรือความไร้การศึกษา 
 ๒. โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลง่ายๆ ว่า ความรู้
จักคิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จัก
มอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามท่ีสิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย 
สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตาม
ความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับ หรือ
เคลือบคลุม ทําให้เกิดความดีงาม และแก้ปัญหาได้ 
 ข้อนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายใน หรือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียกตามองค์ธรรม
ที่ใช้งานว่าวิธีการแห่งปัญญาบรรดาปัจจัย ๒ อย่างนี้ ปัจจัยข้อที่ ๒ คือ โยนิโสมนสิการ เป็น
แกนกลาง หรือส่วนที่ขาดไม่ได้การศึกษาจะสําเร็จผลแท้จริง บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็เพราะปัจจัยข้อ
ที่ ๒ นี้ ปัจจัยข้อที่ ๒ อาจให้เกิดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อที่ ๑ แต่ปัจจัยข้อที่ ๑ จะต้องนําไปสู่ปัจจัย
ข้อที ่๒ ด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาที่แท้ การค้นพบต่างๆ ความคิดริเริ่ม ความก้าวหน้าทาง
ปัญญาที่สําคัญๆ และการตรัสรู้สัจธรรม ก็สําเร็จด้วยโยนิโสมนสิการ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ความจริงจะเป็นเช่นนี้ ก็ไม่พึงดูแคลนความสําเร็จของปัจจัยข้อแรก คือ 
ปรโตโฆสะ เพราะตามปกต ิคนที่จะไม่ต้องอาศัยปรโตโฆสะเลย ใช้แต่โยนิโสมนสิการอย่างเดียว ก็มี
แต่อัจฉริยบุคคลยอด เยี่ยม เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้น ซึ่งมีน้อยท่านอย่างยิ่ง ส่วนคนทั่วไปที่เป็น
ส่วนใหญ่ หรือคนแทบทั้งหมดในโลกต้องอาศัยปรโตโฆสะเป็นที่ชักนําชี้ช่องทางให้ 
 กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งดําเนินการกันเป็นระบบ เป็น
งานเป็นการการถ่ายทอดความรู้และศิลปะวิทยาการต่างๆ ที่เป็นเรื่องของสุตะ ก็ล้วนเป็นเรื่อง
ของปรโตโฆสะทั้งสิ้น การสร้างปรโตโฆสะที่ดีงามโดยกัลยาณมิตร จึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความเอา
ใจใส่ตั้งใจจัดเป็นอย่างยิ่ง 
 จุดที่พึงย้ําเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ ก็คือ เมื่อดําเนินกิจการในทางการศึกษา อํานวยปรโตโฆ
สะที่ดีอยู่นั้นกัลยาณมิตรพึงระลึกอยู่เสมอว่า ปรโตโฆสะที่จัดสรรอํานวยให้นั้น จะต้องเป็นเครื่อง
ปลุกเร้าโยนิโสมนสิการ ให้เกิดข้ึนแก่ผู้เล่าเรียนรับการศึกษา 
  



๑๖๐ 
 

 เมื่อทําความเข้าใจเบื้องต้นกันอย่างนี้แล้ว ก็หันมาพูดจํากัดเฉพาะเรื่องความคิดต่อไป 
 ง) ความคิดที่ไม่เป็นการศึกษา และความคิดที่เป็นการศึกษา 
การคิดพ่วงต่อจากกระบวนการรับรู้ กระบวนการรับรู้นั้น เริ่มต้นด้วยการที่อายตนะประสบกับ
อารมณ์๓ และเกิดวิญญาณ คือ ความรู้ต่ออารมณ์นั้น เช่น เห็น ได้ยิน ตลอดถึงรู้ต่อเรื่องในใจ เมื่อ
เกิดความเป็นไปอย่างนี้ แล้ว ก็เรียกว่ามีการรับรู้ หรือภาษาบาลี เรียกว่า ผัสสะ 
 เมื่อมีการรับรู้ ก็จะมีความรู้สึกต่ออารมณ์นั้น เช่น สุข สบาย ทุกข์ ไม่สบาย หรือเฉยๆ 
เรียกว่า เวทนาพร้อมกันนั้น ก็จะมีการหมายรู้อารมณ์ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ชื่อนั้นชื่อ
นี้ เรียกว่า สัญญา จากนั้นจึงเกิดความคิด ความดําริตริตรึกต่างๆ เรียกว่า วิตักกะ 
 กระบวนการรับรู้เป็นไปอย่างนี้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการประสบอารมณ์ โดยได้รับ
ประสบการณ์ภายนอก หรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาพิจารณาในใจ  
 เขียนให้ดูง่ายๆ โดยยกความรู้ทางตาเป็นตัวอย่าง 
ตา    +    รูป     +  เห็น          การรับรู้ → รู้สึกสุขทุกข์ → จ าได้หมายรู้ → คิด 
(อายตนะ)  (อารมณ์) (จักขุวิญญาณ) (ผัสสะ)       (เวทนา)          (สัญญา)        (วิตักกะ) 
 ขั้นตอนของการคิด (วิตักกะ) มีความสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดบุคลิกภาพ และวิถีชีวิต
ของบุคคลตลอดจนถึงสังคม จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการศึกษา แต่ความคิดนั้นจะเป็นอย่างไร ย่อม
ต้องอาศัยปัจจัยที่กําหนดหรือปรุงแต่งความคิดนั้นอีกต่อหนึ่ง 
 ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิด ได้แก่ ความรู้สึกสุขทุกข ์(เวทนา) 
ตามปกติ สําหรับคนทั่วไป เมื่อมีการรับรู้ และเกิดเวทนาแล้ว ถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอ่ืนเข้ามาแปร หรือ
ตัดตอน เวทนาก็จะเป็นตัวกําหนดวิถีของความคิด คือ 
 - ถ้ารู้สึกสบาย เป็นสุข ก็ชอบใจ อยากได้ อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝ่ายบวก) 

 - ถ้ารู้สึกไม่สบาย บีบคั้น เป็นทุกข์ ก็ขัดใจไม่ชอบ อยากเลี่ยงพ้นหรืออยากทําลาย 
(ตัณหาฝ่ายลบ) 

 ต่อจากนั้น ความคิดปรุงแต่งต่างๆ ก็จะกําหนดเน้นหรือเพ่งไปที่อารมณ์ คือ สิ่งที่เป็นที่มา
ของเวทนานั้นเอาสิ่งนั้นเป็นที่จับของความคิด พร้อมด้วยความจําได้หมายรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นอย่าง
นั้นอย่างนี้ (สัญญา) แล้วความคิดปรุงแต่งก็ดําเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจไม่ชอบใจนั้น 
เครื่องปรุงแต่งของความคิด ก็คือ ความโน้มเอียง ความเคยชิน กิเลส จิตนิสัยต่างๆ ที่จิตได้สั่งสมไว้ 
(สังขาร) และคิดอยู่ในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทางของสังขารนั้น จากความคิด ก็อาจแสดงออกมา
เป็นการทํา การพูด การแสดงบทบาทต่างๆ 

                                                           

 ๓ อารมณ์ในที่น้ี = sense-object ไม่ใช่ emotion สมัยปัจจุบัน เรียกบางส่วนของอารมณ์ว่าสิ่งเร้า 
 



๑๖๑ 
 

 ถ้าไม่ถึงขั้นแสดงออกภายนอก อย่างน้อยก็มีผลกระทบต่างๆ อยู่ภายในจิตใจ เป็นผลในทาง
ผูกมัดจํากัดตัว ทําให้จิตคับแคบบ้าง เกิดความกระทบกระทั่ง วุ่นวาย เร่าร้อน ขุ่นมัว เศร้าหมอง  
บีบคั้นใจบ้าง หรือถ้าเป็นการพิจารณาเรื่องราว คิดการต่างๆ ก็ทําให้เอนเอียง ไม่มองเห็นตามเป็น
จริง อาจเคลือบแฝงด้วยด้วยความอยากได้ อยากเอา หรือความคิดมุ่งทําลายแม้ในกรณีที่เกิด
ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ ถ้าไม่รู้จักคิด ปล่อยให้ความคิดอยู่ใต้อิทธิพลของเวทนานั้น ก็จะเกิด
ความคิดแบบเพ้อฝันเลื่อนลอยไร้จุดหมาย หรือไม่ก็กลายเป็นอัดอ้ันตันอ้ือไป ซึ่งรวมเรียกว่าเป็น
สภาพที่ไม่เก้ือกูลต่อคุณภาพชีวิต (เป็นอกุศล) สร้างปัญหาและก่อให้เกิดทุกข์ 
 กระบวนการของความคิดนี้ เขียนให้ดูง่าย แสดงเฉพาะสภาพจิต หรือองค์ธรรมที่เป็นตัว
แสดงบทบาทสําคัญๆ ดังนี้ 
 
การรับรู้ → ความรู้สึกสุขทุกข์ → ความอยาก-ที่เป็นปฏิกิริยาบวก-ลบ → ปัญหา 
(ผัสสะ)     (เวทนา)         (ตัณหา)      (ทุกข)์ 
 
 ในชีวิตของคนทั่วไป กระบวนธรรมแห่งปัญหา นี้ เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดําเนินไปเกือบ
ตลอดเวลา ในวันหนึ่งๆ อาจเกิดข้ึนแล้วๆ เล่าๆ นับครั้งไม่ถ้วน ชีวิตที่ไม่มีการศึกษา ย่อมถูกครอบงํา
และกําหนดด้วยกระบวนการแห่งความคิดอย่างนี้ ความเป็นไปของกระบวนธรรมนี้ดําเนินไปได้อย่าง
ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้สติปัญญา ไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ หรือความสามารถอะไรเลย จัดเป็น
ธรรมดาขั้นพ้ืนฐานที่สุด ยิ่งได้สั่งสมความเคยชินไว้มากๆ ก็ยิ่งเป็นไปเองอย่างคล่องแคล่ว อย่างที่
เรียกว่าลงร่อง 
 เพราะการที่เป็นไปอย่างปราศจากปัญญา ไม่ต้องมีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง และสติปัญญา
ไม่ได้เป็นตัวควบคุม จึงเรียกว่าเกิดอวิชชา และจึงไม่เป็นไปเพ่ือการแก้ไขปัญหา แต่เป็นไปเพ่ือก่อ
ปัญหาทําให้เกิดทุกข์เรียกว่าเป็น ปัจจยาการแห่งทุกข์ 
 ลักษณะทั่วไปของมัน คือเป็นการคิดที่สนองตัณหา ผลของมัน คือการก่อปัญหาทําให้เกิด
ทุกข์ จึงไม่เป็นการศึกษา สรุปสั้นๆ จะเรียกว่า กระบวนการคิดแบบสนองตัณหา หรือการคิดแบบ
ก่อปัญหา หรือวงจรแห่งความทุกข์ก็ได้ 
 เมื่อมนุษย์เริ่มมีการศึกษาขึ้น ก็คือ มนุษย์เริ่มใช้สติปัญญา ไม่ปล่อยให้กระบวนการคิด หรือ
วงจรปัจจยาการข้างต้น ดําเนินไปเรื่อยๆ คล่องๆ แต่มนุษย์เริ่มใช้สติสัมปชัญญะ และนํา
องค์ประกอบอ่ืนๆ เข้ามาตัดตอน หรือลดทอนกระแสของกระบวนการคิดแบบนั้น ทําให้
กระบวนการคิดแบบสนองตัณหาขาดตอนไปเสียบ้างแปรไปเสียบ้าง ดําเนินไปในทิศทางหรือรูปอ่ืนๆ 
บ้าง ทําให้มนุษย์เริ่มหลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาส ไม่ถูกกระบวนความคิดแบบนั้นครอบงํา
กําหนดเอาเต็มท่ีโดยสิ้นเชิง 



๑๖๒ 
 

 ในเบื้องต้น ตัวแปรนั้นอาจเป็นเพียงเสียงเหนี่ยวรั้ง หรือรูปสําเร็จแห่งความคิดที่ได้รับการ
ถ่ายทอดโดยปรโตโฆสะ จากบุคคลหรือสถาบันต่างๆ และซึ่งตนยึดถือเอาไว้ด้วยศรัทธา แต่ตัวแปร
จากปรโตโฆสะอย่างนั้น มีผลเพียงแค่เป็นที่ยึดเหนี่ยวดึงตัวไว้ หรือขัดขวางไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแส
ของกระบวนการคิดนั้น หรืออย่างดีก็ได้แค่ให้รูปแบบความคิดที่ตายตัวไว้ยึดถือแทน ไม่เป็นทางแห่ง
การคิดคืบหน้าโดยอิสระของบุคคลนั้นเอง แต่ในขั้นสูงขึ้นไป ปรโตโฆสะที่ดี อาจชักนําศรัทธา
ประเภทที่นําต่อไปสู่ความคิดเองได้ 
 ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 
 ปรโตโฆสะที่ชักนําให้เกิดศรัทธาแบบรูปสําเร็จตายตัว ไม่เป็นสื่อนําการคิดพิจารณาต่อไป 
เช่น ให้เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นอย่างไร ย่อมสุดแต่เทพเจ้าบันดาล หรือเป็นเรื่องของความบังเอิญ 
เมื่อเชื่ออย่างนี้แล้ว ก็ได้แต่คอยรอความหวังจากเทพเจ้า หรือปล่อยตามโชคชะตา ไม่ต้องคิดค้น
อะไรต่อไป 
 ส่วนปรโตโฆสะ ที่ชักนําศรัทธาแบบเป็นสื่อโยงให้เกิดความคิดพิจารณา เช่น ให้เชื่อว่าสิ่ง
ทั้งหลายจะเป็นอย่างไร ย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัย  
 เมื่อเชื่ออย่างนี้แล้ว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ก็ย่อมคิดค้นสืบสาวหาเหตุปัจจัย ทําให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจต่อๆ ไปความคิดพิจารณาที่ศรัทธาต่อปรโตโฆสะช่วยสื่อนํานั้น เริ่มต้นด้วยองค์
ธรรมที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ปรโตโฆสะที่ดี สร้างศรัทธาชนิดที่ชักนําให้เกิด
โยนิโสมนสิการ เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแล้ว ก็หมายถึงว่า ได้มีจุดเริ่มของการศึกษา หรือการ
พัฒนาปัญญาได้เริ่มขึ้น แล้ว จากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใช้ปัญญา และทําให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
นําไปสู่การแก้ปัญหา เป็นทางแห่ง ความดับทุกข ์และนี้ก็คือ การศึกษา  
 พูดสั้นๆ ว่ากระบวนการคิดที่สนองปัญญา คือ การคิดที่แก้ปัญหา นําไปสู่ความดับทุกข์ 
และเป็นการศึกษา 
 จุดสําคัญที่โยนิโสมนสิการเข้ามาเริ่มบทบาท ก็คือการตัดตอนไม่ให้เวทนามีอิทธิพลเป็น
ปัจจัยก่อให้เกิดตัณหาต่อไป คือ ให้มีแต่เพียงการเสวยเวทนา แต่ไม่เกิดตัณหา เมื่อไม่เกิดตัณหา ก็ไม่
มีความคิดปรุงแต่งตามอํานาจของตัณหานั้นต่อไป 
 เมื่อตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัณหาแล้ว โยนิโสมนสิการก็นําความคิดไปสู่แนวทางของ
การก่อปัญญา แก้ปัญหา ดับทุกข์ และทําให้เกิดการศึกษาต่อไป อาจเขียนกระบวนความคิดให้
ดูง่ายๆ ดังนี้ 
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 การรับรู้ → ความรู้สึกสุขทุกข ์→ ตัณหา ฯลฯ        เกิดปัญหา 
 (ผัสสะ)        (เวทนา)                                     (เกิดทุกข์) 
     →โยนิโสมนสิการ → ปัญญา → แก้ปัญหา 
     (ดับทุกข)์ 
 อย่างไรก็ดี สําหรับมนุษย์ปุถุชน แม้เริ่มมีการศึกษาบ้างแล้ว แต่กระบวนความคิด ๒ อย่างนี้ 
ยังเกิดสลับกันไปมา และกระบวนหนึ่งอาจไปเกิดแทรกในระหว่างของอีกกระบวนหนึ่ง เช่น 
กระบวนแบบแรกอาจดําเนินไปจนถึงเกิดตัณหาแล้ว จึงเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดและหันเหไป
ใหม ่หรือกระบวนแบบหลังดําเนินไปถึงปัญญาแล้ว เกิดมีตัณหาขึ้นในรูปใหม่แทรกเข้ามา 
 โดยนัยนี้ จึงเกิดมีกรณีที่นําเอาผลงานของปัญญาไปรับใช้ความต้องการของตัณหาได้  เป็น
ต้นบุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณ์แล้ว เมื่อคิด ก็คิดอย่างมีโยนิโสมนสิการ เมื่อไม่คิด ก็มีสติครองใจอยู่
กับปัจจุบัน คือ กํากับจิตอยู่กับสิ่งที่เก่ียวข้องต้องทํา และพฤติกรรมที่กําลังดําเนินไปอยู่ของตน 
 อนึ่ง ที่ว่าเมื่อคิด ก็คิดอย่างมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึงมีสติอยู่พร้อมด้วย เพราะโยนิโส
มนสิการเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสติ และทําให้ต้องใช้ปัญญา เมื่อความคิดเดินอยู่อย่างเป็นระเบียบมี
จุดหมาย จิตก็ไม่ลอยเลื่อนเชือนแชไป ต้องกุมอยู่กับกิจที่กําลังกระทํานั้น เรียกว่า มีสติ 
 ตามนัยที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า โยนิโสมนสิการ เป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นองค์
ธรรมสําคัญยิ่งในกระบวนการของการศึกษา หรือในการพัฒนาตน อยู่ที่จุดแกนกลางคือการพัฒนา
ปัญญา เป็นองค์ธรรมที่จําเป็นสําหรับการมีชีวิตที่ดีงาม ซึ่งแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนได้ 
 เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญา โยนิโสมนสิการอยู่ในระดับที่เหนือศรัทธา เพราะ
เป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเองเป็นอิสระ 
 เมื่อพิจารณาในแง่ของระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายใน 
เกี่ยวด้วยการฝึกการใช้ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่
มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้นๆ ผิวเผิน เป็นขั้นสําคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระ ทําให้ทุก
คนพ่ึงตนได ้ช่วยตนเองได้ และนําไปสู่ความเป็นอิสระ ไร้ทุกข์ พร้อมทั้งสันติสุขที่เป็นจุดหมายสูงสุด
ของพุทธธรรม 
 เป็นอันว่า ได้ทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบุพภาคของการศึกษา ๒ ประการ คือ  
ปรโตโฆสะ ที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอก และเป็นวิธีการแห่งศรัทธา กับโยนิโส
มนสิการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายใน และเป็นวิธีการแห่งปัญญา พอมองเห็นภาพกว้างๆ ของระบบ
ในกระบวนการของการศึกษาแล้ว 
 ต่อแต่นี้ จะได้บรรยายเรื่องโยนิโสมนิสิการ โดยเฉพาะอย่างเดียว เพ่ือให้ทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติม และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
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๘.๓ วิธีการแห่งปัญญา 
 โยนิโสมนสิการ ที่โบราณแปลสืบมาว่า “ทําในใจโดยแยบคาย” หรือมนสิการโดยแยบคาย 
หรือง่ายๆ ว่า 
คิดแยบคาย เป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี หรือคิดอย่างมีวิธี ตามความหมายที่กล่าวมาแล้ว 
 ขอทวนความย้ําว่า เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญา โยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับ
เหนือศรัทธา 
เพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเองเป็นอิสระ ส่วนในระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการ
เป็นการฝึก 
ความคิด ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้นๆ 
ผิวเผิน เป็น 
ขั้นสําคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระ ทําให้พ่ึงตนได้ และนําไปสู่จุดหมายของพุทธธรรม
อย่างแท้จริง 
 
๘.๔ ความส าคัญของโยนิโสมนสิการ 
 “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใดความ
ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค แก่
ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญ จักทําให้มากซึ่งอริย
อัษฎางคิกมรรค”๔ 
 “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงเงินแสงทอง เป็นบุพนิมิตมาก่อน ฉันใด
โยนิโสมนสิการก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึง
พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได ้คือ จักเจริญ จักทําให้มากซ่ึงโพชฌงค์ ๗”๕ 
 “ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หา
ดํารงอยู่ได้ไม ่ฉันใด นิวรณ์ ๕ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่
มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม;่ อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือการกระทําให้มากซ่ึงอโยนิโสมนสิการ... 
 “ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, ไม่มีอาหาร หา
ดํารงอยู่ได้ไม ่ฉันใด โพชฌงค์ ๗ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู่ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้, 
ไม่มีอาหาร หาดํารงอยู่ได้ไม,่ อะไรเล่าคืออาหาร...ก็คือ การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการ...”๖ 
                                                           

 ๔ ส.ํม.๑๙/๑๓๖/๓๗; ฯลฯ 
๕ ส.ํม.๑๙/๔๑๔/๑๑๓ 

 ๖ สํ.ม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ (นิวรณ์ ๕ = กามฉันท์ หรืออภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจ
จะ วิจิกิจฉา; โพชฌงค์ ๗ =สติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) 
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 “ภิกษุทั้งหลาย เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน (การตั้งความเพียรชอบ 
ถูกวิธี) เราจึงได้บรรลุอนุตรวิมุตติ จึงได้ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติ, แม้เธอทั้งหลายก็จะบรรลุอนุตร-
วิมุตติได้ ประจักษ์แจ้งอนุตรวิมุตติได้ เพราะโยนิโสมนสิการ เพราะโยนิโสสัมมัปปธาน”๗ 
 “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (ว่าสําเร็จได้) แก่ผู้รู้ผู้เห็น มิใช่แก่
ผู้ไม่รู้ มิใช่แก่ผู้ไม่เห็น; เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่อย่างไร จึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย? เมื่อรู้เห็น
(วิธีทําให้เกิดและไม่ให้เกิด) โยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการ; เมื่อมนสิการโดยไม่แยบคาย 
อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญเพ่ิมพูน, เมื่อมนสิการโดยแยบ
คาย อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถูกละได้”๘ 
 “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่เป็นกุศล อยู่ในภาคกุศล อยู่ในฝ่าย
กุศล ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลราก ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ , 
โยนิโสมนสิการ เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น”๙ 
 “ดูกรมหาลิ โลภะ...โทสะ...โมหะ...อโยนิโสมนสิการ...จิตที่ตั้งไว้ผิด เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือ 
การกระทํากรรมชั่ว เพ่ือความเป็นไปแห่งกรรมชั่ว, อโลภะ...อโทสะ...อโมหะ...โยนิโส-มนสิการ... 
จิตที่ตั้งไว้ชอบ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือการกระทํากัลยาณกรรม เพ่ือความเป็นไปแห่งกัลยาณ 
กรรม”๑๐ 
 “เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืน แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือให้
อกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว เสื่อมไป เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ กุศลธรรมที่ยังไม่
เกิด ย่อมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว ย่อมเสื่อมไป”๑๑ 
 “เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่าง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่๑๒...ที่เป็นไปเพื่อความ 
ดํารงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม๑๓ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย” 
 “โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที ่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”๑๔ 
 “สําหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยม เรา 

                                                           

 ๗ วินย.๔/๓๕/๔๒; ส.ํส.๑๕/๔๒๕/๑๕๓ 
๘ ม.มู.๑๒/๑๑/๑๒ 
๙ ส.ํม.๑๙/๔๖๕/๑๒๙ 
๑๐ องฺ.ทสก.๒๔/๔๗/๙๐ 
๑๑ องฺ.เอก.๒๐/๖๘/๑๕ 
๑๒ องฺ.เอก.๒๐/๙๒/๒๐ 
๑๓ องฺ.เอก.๒๐/๑๒๔/๒๔ 
๑๔ องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘/๒๒; เทียบ ส.ํม.๑๙/๕๑๘/๑๔๑ 
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ไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอ่ืนแม้สักอย่าง ที่มีประโยชน์มาก เหมือนโยนิโสมนสิการเลย 
ภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนสิการ ย่อมกําจัดอกุศลได้ และบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น”๑๕ 
 “เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอ่ืน แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น
หรือให้สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ
สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และสัมมาทิฏฐิที่เกิดข้ึนแล้ว ย่อมเจริญยิ่งขึ้น”๑๖ 
 “เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น หรือให้
โพชฌงค์ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ 
โพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์”๑๗

 “เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น 
หรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกกําจัดได ้เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”๑๘ 
โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต เป็นเหตุให้ราคะไม่เกิด และราคะที่เกิดแล้ว ก็ถูกละได้ โยนิโสมนสิการ
ในเมตตาเจโตวิมุตติ เป็นเหตุให้โทสะไม่เกิด และโทสะที่เกิดแล้ว ก็ถูกละได้ โยนิโสมนสิการ 
(โดยทั่วไป) เป็นเหตุให้โมหะไม่เกิด และโมหะท่ีเกิดแล้ว ก็ถูกละได้๑๙ 
 เมื่อโยนิโสมนสิการ นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่เกิด ที่เกิดแล้ว ก็ถูกกําจัดได้ ในขณะเดียวกันก็เป็น
เหตุให้โพชฌงค ์๗ เกิดข้ึน และเจริญเต็มบริบูรณ์๒๐ 
 “ธรรม ๙ อย่างที่มีอุปการะมาก ได้แก่ ธรรม ๙ อย่าง ซึ่งมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล กล่าวคือ 
เมื่อโยนิโสมนสิการ ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติ กายย่อมสงบผ่อน
คลาย (ปัสสัทธิ) เมื่อกายสงบผ่อนคลาย ย่อมได้เสวยสุข ผู้มีสุข จิตย่อมเป็นสมาธิ ผู้มีจิตเป็นสมาธิ 
ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริง ย่อมนิพพิทาเอง เมื่อนิพพิทา ก็วิราคะเพราะวิราคะ ก็
วิมุตต”ิ๒๑ 
  

                                                           
๑๕ ขุ.อิต.ิ๒๕/๑๙๔/๒๓๖ 
๑๖ องฺ.เอก.๒๐/๑๘๖/๔๑ 
๑๗ องฺ.เอก.๒๐/๗๖/๑๗ 
๑๘ องฺ.เอก.๒๐/๒๑/๕ 
๑๙ องฺ.ติก.๒๐/๕๐๘/๒๕๘ 
๒๐ ส.ํม.๑๙/๔๔๖-๗/๑๒๒ 
๒๑ ที.ปา.๑๑/๔๕๕/๓๒๙ 
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๘.๕ ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
 ว่าโดยรูปศัพท์ โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่ง
แปลว่าเหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง๒๒ ส่วน มนสิการ แปลว่า การทําในใจ การคิด 
คํานึง นึกถึง ใส่ใจพิจารณา๒๓ เมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ ท่านแปลสืบๆ กันมาว่า การทําในใจ
โดยแยบคาย การทําในใจโดยแยบคายนี้ มีความหมายแค่ไหนเพียงใด คัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกา
ได้ไขความไว้ โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 
หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ทําให้หยั่งรู้สภาวลักษณะและ
สามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 
  ๒. ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นลําดับ จัดลําดับ
ได ้หรือมีลําดับ มีข้ันตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบ ตามแนวเหตุผล 
เป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน ไม่ใช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ที่นี้ เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้น ที่โน้น 
หรือกระโดดไปกระโดดมา ต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้า
สู่แนวทางท่ีถูกต้อง 
 ๓. การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล 
หมายถึง 
การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ให้เข้าใจถึง
ต้นเค้า หรือ 
แหล่งที่มา ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลําดับ 

                                                           
๒๒ ในที่มาส่วนมากแปลว่า อุปาย ได้แก่ ม.อ.๓/๗๒๔; สํ.อ.๑/๑๐๘; องฺ.อ.๑/๕๔, ๕๓๓; ๓/๑๗๗; ขุทฺ

ทก.อ.๒๕๖; นิทฺ.อ.๒/๓๙; สงฺคณี อ.๕๖๕; วิสุทฺธิ.ฎีกา ๑/๘๓; ๒/๓; ที่แปลว่า อุปาย และ ปถ ได้แก่ องฺ.อ.๒/
๑๕๗; ๓/๑๙๗; อิติ.อ.๘๑; นิทฺ.อ.๒/๑๙๕; วิสุทฺธิ.๑/๓๗;ที่แปลว่า อุปาย ปถ และ การณ คือ ที.อ.๒/๓๒๓; ที่
แปลว่า การณ ได้แก่ ส.ํอ.๒/๓๙๐; ๓/๓๒๗; ๓๙๐; ที่แปลว่า ปัญญา มีในเนตติปกรณ์ (ฉบับไทยยังไม่พิมพ์ พึงดู
ฉบับอักษรโรมันของอังกฤษ หรือฉบับอักษรพม่า หรือดูในคัมภีร์รุ่นหลัง คืออภิธานัปปทีปิกา 
คาถาท่ี ๑๕๓) 

๒๓ ไวพจน์ของมนสิการ คือ อาวัชชนา อาโภค สมันนาหาร ปัจจเวกขณ์ (ดู ที.อ.๒/๓๒๓; ม.อ.๑/๘๘; 
อิติ.อ.๘๐; วิสุทฺธิ.๒/๖๓;๑๓๘) นอกจากนี้ ในบาลี ยังพบคําจําพวกไวพจน์ของมนสิการอีกหลายคํา เช่น อุปปริก
ขา (เช่น ส.ํข.๑๗/๘๗/๕๓; ๒๔๒/๑๗๑) ปฏิสังขา (เช่น องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๗/๕๑ ฯลฯ ฯลฯ) ปฏิสัญจิกขณา (เช่น 
องฺ.ทสก.๒๔/๙๒/๑๙๗ = โยนิโสมนสิการ ใน ส.ํนิ.๑๖/๑๕๔/๘๔; และ ส.ํม.๑๙/๑๕๗๗/๔๘๙) ปริวีมังสา (เช่น ส.ํ
นิ.๑๖/๑๘๙/๙๗) คําว่า สัมมามนสิการ (ที.ส.ี๙/๒๗/๑๖; ที.ปา.๑๑/ ๑๓/๓๒; ที.อ.๑/๑๓๖; ๓/๙๕; ม.อ.๑/๒๗๒) 
ก็มีความหมายใกล้เคียงกับโยนิโสมนสิการ แต่มีที่ใช้น้อย ไม่ถือเป็นศัพท์เฉพาะ. 
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 ๔. อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ เล็งถึง
การคิดอย่างมีเป้าหมาย ท่านหมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิด
ความเพียร การรู้จักคิดในทางที่ทําให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่ทําให้มีสติ หรือทํา
ให้จิตใจเข้มแข็งม่ันคง เป็นต้น๒๔ 
 ไขความทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นเพียงการแสดงลักษณะด้านต่างๆ ของความคิดที่เรียกว่าโยนิโส
มนสิการ โยนิโสมนสิการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆ อาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้ง ๔ ข้อ หรือเกือบครบ
ทั้งหมดนั้น หากจะเขียนลักษณะทั้ง ๔ ข้อนั้นสั้นๆ คงได้ความว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมี
เหตุผล คิดเร้ากุศล 
 แต่ถ้าจะสรุปเป็นคําจํากัดความ ก็เห็นได้ว่าทํายากสักหน่อย มักจับเอาไปได้แต่บางแง่บาง
ด้าน ไม่ครอบคลุมทั้งหมด หรือไม่ก็ต้องเขียนบรรยายยืดยาว เหมือนอย่างที่เขียนไว้ในตอนเริ่มต้น
ของบทนี ้
 อย่างไรก็ตาม มีลักษณะเด่นบางอย่างของความคิดแบบนี้ ที่อาจถือเป็นตัวแทนของลักษณะ
อ่ืนๆ ได้ดังที่ได้เคยแปลโดยนัยไว้ว่า ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด การคิดเป็น การคิดตรงตามสภาวะ
และเหตุปัจจัยการคิดสืบค้นถึงต้นเค้า เป็นต้น หรือถ้าเข้าใจความหมายดีแล้ว จะถือตามคําแปลสืบๆ 
กันมาว่า “การทําในใจโดยแยบคาย” ก็ได้๒๕ 
 ได้กล่าวแล้วในตอนก่อนๆ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโยนิโสมนสิการที่เป็นองค์ประกอบ
ภายในนี้ กับปรโตโฆสะดีงาม หรือกัลยาณมิตร ที่เป็นองค์ประกอบภายนอก ในตอนนี้ พึงสังเกตให้
ละเอียดลงไปอีกว่า ถ้าบุคคลคิดเองไม่เป็น คือไม่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธา
เข้ามาช่วยเหลือ 
 จะเห็นได้ว่า สําหรับลักษณะ ๓ ด้านแรกของโยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตรช่วยได้เพียงชี้แนะ
ส่องนําให ้ เห็นช่อง แต่ตัวบุคคลผู้นั้นจะต้องคิดพิจารณาเข้าใจด้วยตนเอง เมื่อถึงขั้นเข้าใจจริง 

                                                           
๒๔ ไขความเป็น อุปายมนสิการ ปถมนสิการ อุปปาทกมนสิการ ที่ สํ.อ.๓/๒๕๒; เป็นอุปายมนสิการ 

และปถมนสิการ ที่ ที.อ.๒/๗๐,๓๒๓, ๕๐๐ = วิภงฺค.อ.๓๕๓ = ม.อ.๑/๓๘๗, ๘๘; อิติ.อ.๘๐; สํ.อ.๒/๒๗; เป็นอุ
ปายมนสิการ ที ่ม.อ.๒/๔๖๗; สํ.อ.๑/๒๐๐; ๓/๒๑๕;องฺ.อ.๑/๔๙, ๕๑๘; วินย.ฎีกา ๔/๑๑๐; เป็นอุปปาทกมนสิ
การ ที่ ม.อ.๑/๔๐๕; เป็นการณมนสิการ ในฎีกาแห่งทีฆนิกาย (ขยายความปถมนสิการนั่นเอง; ฉบับไทยยังไม่
พิมพ์ พึงดูฉบับอักษรโรมัน หรืออักษรพม่า) คําอธิบายทั่วไปที่น่าฟัง ดู วิสุทฺธิ.๑/๑๖๗; วินย.ฎีกา ๒/๓๕๐,วิสุทฺธิ.
ฎีกา ๑/๒๒๖; อาจดูประกอบท่ีปัญจิกา ๑/๔๓๒; ๒/๑๑๕, ๒๖๗; คําอธิบายข้างบน แสดงตามอัตโนมัติด้วย. 

๒๕ แม้ในภาษาอังกฤษ ก็มีผู้คิดแปลไปต่างๆ คําแปลบางคํา อาจช่วยประกอบความเข้าใจได้ จึงนําลงไว้
ให้พิจารณา (เริ่มจากความหมายโดยพยัญชนะ): proper mind-work; proper attention; systematic 
attention; reasoned attention; attentive consideration;reasoned consideration; considered 
attention; careful consideration; careful 
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ศรัทธาจะทําให้ไม่ได้๒๖ ดังนั้น ขอบเขตของศรัทธาจึงจํากัดมากสําหรับการช่วยโยนิโสมนสิการใน
ลักษณะ ๓ ด้านนี้   
 แต่สําหรับลักษณะที่ ๔ ศรัทธาแสดงบทบาทได้แรงกล้า เช่น คนบางคนเป็นคนอ่อนแอ  
มักหดหู่ท้อถอย หรือชอบคิดเรื่องเหลวไหล เรื่องเสียหายต่างๆ ถ้ากัลยาณมิตรสร้างศรัทธาได้สําเร็จ  
ก็จะช่วยคนเช่นนี้ได้มาก อาจพูดเร้าใจ ปลุกใจ ให้กําลังใจ และชักจูงด้วยวิธีต่างๆ อย่างได้ผล 
 ในทางกลับกัน คนบางคนมีโยนิโสมนสิการเป็นปกติ รู้จักคิดด้วยตนเอง เมื่อมีเหตุให้หดหู่
ท้อถอย หรือเศร้าเสียใจ เขาก็คิดแก้ไข ปลุกใจของเขาเองได้สําเร็จเป็นอย่างดี 
 ส่วนในด้านตรงข้าม ถ้าได้ปาปมิตร หรือมีอโยนิโสมนสิการ แม้แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ดีงาม 
ประสบสิ่งดีงาม ก็ยังคิดให้เป็นไปในทางร้าย และก่อให้เกิดกรรมร้ายได้ เช่น คนร้ายเห็นที่ร่มรื่นสงัด 
เป็นที่เหมาะแก่การกระทําชั่ว หรือเตรียมกระทําอาชญากรรม คนบางคนขี้ระแวง เห็นคนอ่ืนยิ้ม  
ก็คอยจะคิดว่าเขาเยาะเย้ยดูหมิ่น 
 ถ้าปล่อยให้กระแสความคิดเดินไปเช่นนั้นอยู่บ่อยๆ อโยนิโสมนสิการก็จะกลายเป็นอาหาร
หล่อเลี้ยงอกุศลธรรมชนิดนั้นๆ ให้กล้าแข็งยิ่งขึ้น เช่น คนที่คอยสั่งสมความคิดมองแง่ร้าย คอยเห็น
คนอ่ืนเป็นศัตรู คนที่เสพคุ้นกับความหวาดระแวงว่าคนอ่ืนจะคิดร้ายจนสะดุ้งผวากลายเป็นโรค
ประสาท๒๗ 
 วัตถุแห่งความคิดอย่างเดียวกัน แต่ใช้โยนิโสมนสิการ กับอโยนิโสมนสิการ ย่อมให้ผลต่อ
ชีวิตจิตใจและพฤติกรรมไปคนละอย่าง เช่น คนหนึ่งคํานึงถึงความตายด้วยอโยนิโสมนสิการ  
ก็เกิดความหวาดหวั่น หดหู่ท้อถอย ไม่อยากทําอะไรๆ หรือฟุ้งซ่าน คิดวุ่นวาย อีกคนหนึ่ง คํานึงถึง
ความตายด้วยโยนิโสมนสิการ กลับทําให้เกิดความสํานึกในการที่จะละเว้นความชั่ว  ใจสงบ  
เกิดความไม่ประมาท กระตือรือร้น เร่งทําสิ่งดีงาม๒๘ 
 ในด้านการหยั่งรู้สภาวธรรม โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาเอง แต่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา 
คือให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 
 คัมภีร์มิลินทปัญหาแสดงความแตกต่าง ระหว่างโยนิโสมนสิการ กับปัญญา ว่า 
 - ประการแรก สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย เช่น แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ ลา มีมนสิการ (มนสิการ 
แต่ไม่เป็นโยนิโส) แต่ไม่มีปัญญา 

                                                           
๒๖ นี้คือความหมายขั้นลึกของ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” หรือ ตนเป็นท่ีพึ่งของตน 
๒๗ เรียกว่า อโยนิโสมนสิการพหุล เป็นอาหารของนิวรณ์ ในทางตรงข้าม โยนิโสมนสิการพหุล ก็เป็น

อาหารหล่อเลี้ยงโพชฌงค์ (ที่มาเคยอ้างแล้ว คือ ส.ํม.๑๙/๓๕๗-๓๗๒/๙๔-๙๘ และที่อ่ืนๆ หลายแห่ง) 
๒๘ ด ูวิสุทฺธ.ิ๒/๒; วิสุทฺธ.ิฎีกา ๒/๓ 



๑๗๐ 
 

 - ประการที่สอง มนสิการมีลักษณะคํานึงพิจารณา ส่วนปัญญามีลักษณะตัดขาด มนสิการ
รวบจับความคิดมาเสนอ ทําให้ปัญญาทํางานกําจัดกิเลสได้ เหมือนมือซ้ายรวบจับเอารวงข้าวไว้ ให้
มือขวาที่ถือเคียวเกี่ยวตัดได้สําเร็จ๒๙ 
ถ้ามองในแง่นี ้โยนิโสมนสิการ ก็คือ มนสิการชนิดที่ทําให้เกิดการใช้ปัญญา พร้อมกับทําให้ปัญญานั้น 
เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป๓๐ 
 คัมภีร์ปปัญจสูทนี กล่าวถึง อโยนิโสมนสิการว่า เป็นมูลแห่งวัฏฏะ ทําให้ว่ายวนอยู่ในทุกข์ 
หรือสะสมหมักหมมปัญหา และชี้แจงว่า เมื่ออโยนิโสมนสิการเจริญงอกงามขึ้น ก็พอกพูนอวิชชา 
และภวตัณหา 
 - เมื่อ อวิชชา เกิดขึ้น ก็เข้าสู่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท เริ่มแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด
สังขาร เป็นต้นไป จนเกิดกองทุกข์ครบถ้วนบริบูรณ์ 
 - แม้เมื่อ ตัณหา เกิดขึ้น ก็เข้าสู่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกัน เริ่มแต่ตัณหา
เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานส่งต่อตามลําดับ นําไปสู่ความเกิดพร้อมแห่งกองทุกข์ 
 ส่วน โยนิโสมนสิการ เป็นมูลแห่งวิวัฏฏ์ ทําให้พ้นจากวังวนแห่งทุกข์ ถึงภาวะไร้ปัญหา หรือ
แก้ปัญหาได ้เพราะเม่ือโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น ก็นําไปสู่การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิ
เป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิก็คือวิชชานั่นเอง เมื่อวิชชาเกิดขึ้น อวิชชาก็ดับไป เมื่ออวิชชาดับ กระบวน
ธรรมนิโรธวารแห่งปฏิจจสมุปบาท ก็ดําเนินไป นําสู่ความดับทุกข์๓๑ เขียนให้ดูง่ายดังนี้ 
  

                                                           
๒๙ มิลินท.๔๗ 
๓๐ ตัวอย่างการใช้คําว่า โยนิโส และอโยนิโสมนสิการ บางทีจะช่วยเสริมความเข้าใจให้ชัดขึ้น เช่น เมื่อ

เกิดการทะเลาะวิวาทในหมู่คณะคนที่ใช้โยนิโสมนสิการจะหยุดทะเลาะ และหาทางระงับ (วินย.อ.๓/๒๖๙; ม.อ.๓/
๖๑๑; ชา.อ.๕/๓๔๘; ธ.อ.๑/๕๙) เวรระงับได้ด้วยโยนิโสมนสิการ (ธ.อ.๑/๔๖) จับความหมายของข้อความในพระ
สูตร เช่นคําว่า สัมภเวสี เป็นต้น โดยอโยนิโส จึงเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอันตราภพ (อุ.อ.๑๑๘) เป็น
เครื่องช่วยให้เวไนยบุคคลบรรลุธรรม (ส.ํอ.๓/๖๓) ช่วยให้การฟังธรรมเกิดประโยชน์ (อิติ.อ.๒๖๘; นิทฺ.อ.๑/๙ จาก 
องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๕๑/๑๙๕) และที่ท่านใช้บ่อย คือ หมายถึงวิปัสสนา หรือใช้แทนคําว่าบ าเพ็ญวิปัสสนา เช่น ม.อ.
๑/๑๐๐ = อิต.ิอ.๘๐; องฺ.อ.๑/๒๓๓, ๔๑๐ (เทียบ ๑/๒๑๕); อุ.อ.๔๕๐ นอกนี ้ด ูม.อ.๑/๒๖๙; ส.ํอ.๓/๑๘๙; องฺ.อ.
๓/๔๒; ขุทฺทก.อ.๒๖๑; ธ.อ.๑/๑๔๖; อิต.ิอ.๔๒๙; ปฏิสํ.อ.๓๕๙ 

๓๑ ม.อ.๑/๘๙ 
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วัฏฏะ มีอโยนิโสมนสิการเป็นมูล 
(วังวนแห่งทุกข ์หรือวงจรปัญหา เกิดจากอโยนิโสมนสิการ) 
      อวิชชา → สังขารฯลฯ → ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกข์เกิด 
อโยนิโสมนสิการ 
      ตัณหา → อุปาทาน ฯลฯ → ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ฯลฯ = ทุกข์
      เกิด 
วิวัฏฏะ มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล 
(ภาวะปลอดทุกข์ หรือแก้ปัญหาได ้เกิดจากโยนิโสมนสิการ) 
 โยนิโสมนสิการ → มรรคภาวนา: สัมมาทิฏฐิ = วิชชา→ อวิชชาดับ→ สังขารดับ ฯลฯ 
= ทุกข์ดับ 
 ถ้ามองในแง่ขอบเขต โยนิโสมนสิการก็กินความกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่การคิดนึกอยู่ใน
แนวทางของศีลธรรม การคิดตามหลักความดีงาม และหลักความจริงต่างๆ ที่ตนได้ศึกษา หรือรับ
การอบรมสั่งสอนมา มีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้ว เช่น คิดในทางที่จะเป็นมิตร คิดรักคิดปรารถนาดี
มีเมตตา คิดในทางที่จะให้หรือช่วยเหลือเกื้อกูล คิดในทางที่จะเข้มแข็งทําการจริงจังไม่ย่อท้อ เป็น
ต้น ซึ่งไม่ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งอะไร ตลอดขึ้นไปจนถึงการคิดแยกแยะองค์ประกอบ และสืบสาวหา
เหตุปัจจัย ที่ต้องใช้ปัญญาละเอียดประณีต 
 เนื่องด้วยโยนิโสมนสิการมีขอบเขตกว้างอย่างนี้ คนปกติทุกคนจึงสามารถใช้โยนิโสมนสิการ
ได้โดยเฉพาะโยนิโสมนสิการแบบง่ายๆ นั้น เพียงแต่คอยชักกระแสความคิดให้เข้ามาเดินในแนวทาง
ดีงาม ที่เรียนรู้ไว้ก่อนแล้ว หรือที่คุ้นอยู่แล้วเท่านั้นเอง และสําหรับโยนิโสมนสิการแบบนี้  
ซึ่งตามปกติเป็นระดับที่ช่วยให้เกิดโลกิยสัมมาทิฏฐิ  ศรัทธาซึ่งเกิดจากปัจจัยฝ่ายปรโตโฆสะ  
เช่น การศึกษาอบรม วัฒนธรรมประเพณี และกัลยาณมิตรอื่นๆ จะมีอิทธิพลได้มาก 
 ที่กล่าวอย่างนั้นก็เพราะว่า ศรัทธาเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวของจิต และเป็นพลังพร้อมอยู่
ภายใน พอคนรับรู้อารมณ์ หรือประสบสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง กระแสความคิดก็จะถูกแรง
แห่งศรัทธาดึงให้แล่นไปตามแนวทางของศรัทธานั้น เสมือนว่าศรัทธาขุดร่องสําหรับให้กระแส
ความคิดไหลไว้ก่อนแล้ว 
 ดังนั้น ท่านจึงแสดงหลักว่า ศรัทธา (ที่ถูกต้อง) เป็นอาหารหล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการ๓๒

เพราะ ปรโตโฆสะที่เป็นกัลยาณมิตร อาศัยศรัทธานั้นเป็นทางเดิน สามารถช่วยเพ่ิมเติมเสริมความรู้
ความเข้าใจ และชี้แนะส่องนําความคิดได้มากขึ้นโดยลําดับ เช่น ด้วยการปรึกษาหารือ สอบถามข้อ
ติดขัดสงสัย เป็นต้น 

                                                           
๓๒ องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗ 
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 โยนิโสมนสิการของคนผู้นั้น เมื่อใช้อยู่บ่อยๆ และได้อาหารหล่อเลี้ยงเสริมอยู่เรื่อยๆ ก็เดิน
ได้คล่องและก้าวไกลยิ่งขึ้น ทําให้ปัญญางอกงามยิ่งขึ้น ครั้นพิจารณาเห็นความจริง รู้ว่าคําแนะนําสั่ง
สอนนั้นถูกต้องดีงาม เป็นประโยชน์จริง ก็ยิ่งมั่นใจ เกิดศรัทธามากขึ้น โยนิโสมนสิการก็กลับเป็น
ปัจจัยส่งเสริมศรัทธา๓๓ชวนให้ตั้งใจศึกษายิ่งข้ึน จนในที่สุด  โยนิโสมนสิการของตนเอง ก็นําบุคคล
ผู้นั้นไปสู่ความรู้แจ้งและความหลุดพ้นได้ 
 ที่ว่านี้คือ ปฏิปทาที่อาศัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประสานกัน  และนี้คือ
ความหมายอย่างหนึ่งของคําว่า ตนเป็นที่พ่ึงของตน และการมีตนเป็นที่พ่ึง๓๔ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ท่าน
ไม่ได้ปฏิเสธปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกและศรัทธามีความสําคัญมาก แต่ตัวตัดสินอยู่ภายใน คือ 
โยนิโสมนสิการ 
 ผู้ใดใช้โยนิโสมนสิการได้ดี การอาศัยปัจจัยภายนอกก็น้อยลงตามอัตรา ผู้ใดไม่ใช้โยนิโส
มนสิการเลยกัลยาณมิตรใดๆ ก็ไม่อาจช่วยได้สําเร็จ 
 สติเป็นองค์ธรรมสําคัญ มีอุปการะมาก จําเป็นต้องใช้ในกิจทุกอย่าง ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่
แล้ว แต่มักมีปัญหาว่า ทําอย่างไรจะให้สติเกิดขึ้นทันเวลาที่ต้องใช้ และเม่ือเกิดขึ้นแล้ว ทําอย่างไรจะ
ให้คงอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่หลุดลอยขาดหายไปเสียในเรื่องนี้  ทางธรรมแสดงหลักไว้ว่า  
โยนิโสมนสิการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติ ช่วยให้สติที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ช่วยให้สติที่เกิดขึ้นแล้ว เกิด
ต่อเนื่องไปอีก๓๕ 
 คนที่มีความคิดเป็นระเบียบ ความคิดแล่นเรื่อย ได้เรื่องได้ราว เดินเป็นแถวเป็นแนว ย่อม
คุมเอาสติไว้ใช้ได้เรื่อย แต่คนที่คิดอะไรไม่เป็น หรือในเวลาที่ความคิดไม่เดิน ไม่มีจุด ไม่มีหลัก สติก็
จะพลัดหายอยู่เรื่อยรักษาไว้ไม่อยู่ เพราะตามสภาวะแท้จริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดดึงเอาสติไว้ 
ย่อมไม่เป็นการถูกต้อง และทําไม่ได้ ที่ถูกต้องคือ ต้องหล่อเลี้ยงมันไว้ หมายความว่า สร้างปัจจัยให้
มันอยู่ เมื่อมีปัจจัยให้มันเกิด มันก็เกิด เป็น เรื่องของกระบวนธรรม เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุ
ปัจจัย จึงต้องทําตามเหตุปัจจัย 
 ถ้ามองในแง่การทําหน้าที่ โยนิโสมนสิการก็คือความคิดท่ีสกัดอวิชชาตัณหา หรือการคิดเพ่ือ
สกัดตัดหน้าอวิชชาและตัณหา (พูดแง่บวกว่า ปลุกเร้าปัญญาและกุศลธรรม) กล่าวคือ เมื่อมีการรับรู้

                                                           
๓๓ โยนิโสมนสิการ ก็เป็นมลูแห่งศรัทธาได ้เช่น อิต.ิอ.๓๓๙ 
๓๔ ดู ที.ม.๑๐/๙๓/๑๑๙ การมีตนเป็นที่พ่ึง ก็คือมีธรรมเป็นที่พ่ึง หมายถึงการดําเนินชีวิตอยู่อย่างมี

ความเพียร มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญารู้เท่าทันกาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ องค์ธรรมที่หล่อเลี้ยง
สติ เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ก็คือโยนิโสมนสิการ(องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗; องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ ซึ่ง
เคยอ้างแล้วทั้งหมด) 

๓๕ ส.ํม.๑๙/๓๖๕/๙๖; ๕๒๘/๑๔๔; ๔๘๗/๑๓๓; องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๓; ๖๒/๑๒๗ เป็นต้น 



๑๗๓ 
 

อารมณ์ หรือที่เรียกว่าได้รับประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ตามปกติ กระบวนความคิดก็จะ
แล่นต่อไปทันทีตอนนี้ คือจุด หรือขั้นตอนของการช่วงชิงบทบาทกัน 
 - ถ้าอวิชชาตัณหาเข้ามาชิงเอาความคิดไปได้ก่อน ความคิดต่อจากนั้น ก็เป็นกระบวนธรรม
ของอวิชชา 
 ตัณหา ประกอบด้วยการปรุงแต่งของสังขารตามอํานาจความชอบใจ ไม่ชอบใจ และภาพ
ความคิดท่ียึดถือไว้ 
 - แต่ถ้าโยนิโสมนสิการเข้ามาสกัดตัดหน้าอวิชชาตัณหาได้ ก็จะชักความคิดเข้าสู่ทางที่
ถูกต้อง คือเกิดกระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัณหา เป็นกระบวนธรรมแห่งญาณทัสสนะ หรือ
กระบวนธรรมแห่งวิชชาวิมุตติแทน 
 สําหรับปุถุชนทั่วไป ตามปกติ พอได้รับรู้อารมณ์แล้ว ความคิดก็มักเดินไปตามกระบวน
ธรรมแห่งอวิชชาตัณหา คือเอาความชอบใจไม่ชอบใจต่ออารมณ์ที่รับรู้นั้น หรือเอาภาพความคิดที่
ยึดถือไว้แล้วมาเทียบทาบ เป็นจุดก่อตัวที่จะปรุงแต่งความคิดเกี่ยวกับอารมณ์หรือประสบการณ์นั้น
ต่อไป เรียกว่าเป็นกระบวนธรรมแห่งอวิชชาตัณหา ทั้งนี้เพราะได้สั่งสมความเคยชินไว้อย่างนั้น 
 การมองและการคิดตามแนวของอวิชชาตัณหานี้ เป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามที่อยากให้มัน
เป็น หรือไม่อยากให้มันเป็น เป็นการคิดตามอํานาจความติดใจหรือขัดใจ 
 การคิดแบบนี้ นอกจากทําให้ไม่มองเห็นตามความเป็นจริง เกิดความเอนเอียงไปตาม
ความชอบความชัง ทําให้เข้าใจผิดหลงผิด หรือได้ภาพที่บิดเบือนแล้ว ยังทําให้เกิดความขุ่นมัว เศร้า
หมอง ความเหี่ยวแห้ง อ้างว้างว้าเหว่ หวั่นหวาด ความสมหวัง ผิดหวัง ความกดดัน ความคับข้องใจ
ต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่าความทุกข์ตามมาด้วย 
 ส่วนโยนิโสมนสิการ เป็นการมองตามความเป็นจริง หรือมองตามเหตุ ไม่ใช่มองตามอวิชชา
ตัณหา พูดอีกอย่างหนึ่งว่า มองตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมัน ไม่ใช่มองตามที่เราอยากให้มันเป็น 
หรือไม่อยากให้มันเป็น 
 ปุถุชนพอรับรู้อะไร ความคิดก็จะพรวดเข้าสู่ความชอบใจไม่ชอบใจทันที โยนิโสมนสิการทํา
หน้าที่เข้าสกัดหรือตัดหน้าในตอนนี้ ชิงเอาบทบาทไปเสีย แล้วเป็นตัวนํากระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่
พิจารณาตามสภาวะตามเหตุปัจจัย คิดเป็นทางไปอย่างมีลําดับ ทําให้เข้าใจความจริง ทําให้เกิดกุศล
ธรรม อย่างน้อยก็ทําให้วางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆ ได้เหมาะสมดีที่สุดในคราวนั้นๆ 
 พูดอย่างภาพพจน์ว่า โยนิโสมนสิการทําให้คนเป็นผู้ใช้ความคิด คือเป็นเจ้า หรือเป็นนาย
ของความคิดเอาความคิดมารับใช้ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คนอยู่สุขสบาย ตรงข้ามกับอโยนิโสมนสิการ 
ซึ่งทําให้คนกลายเป็นทาสของความคิด ถูกความคิดปลุกปั่นจับเชิดให้เป็นไปต่างๆ ชักลากไปหา
ความเดือดร้อนวุ่นวาย หรือถูกความคิดนั้นเองบีบคั้นให้ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆ อย่างไม่เป็นตัว
ของตัวเอง 



๑๗๔ 
 

 พึงสังเกตด้วยว่า ในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนสิการเช่นนี้ สติสัมปชัญญะจะเข้ามาร่วม
ทํางานอยู่ด้วยเองโดยตลอด เพราะโยนิโสมนสิการเป็นอาหารคอยหล่อเลี้ยงมันอยู่เรื่อยๆ 
รวมความแง่นี้ว่า โยนิโสมนสิการ คือความคิดท่ีสกัดอวิชชาตัณหา อวิชชาและตัณหานั้นมาด้วยกัน 
เสมอ แต่บางครั้งอวิชชาแสดงบทบาทเด่น ตัณหาเป็นตัวแฝง บางครั้งตัณหาเด่น อวิชชาเป็นตัว
แฝง๓๖ 
 เมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้ว เราอาจแบ่งความหมายของโยนิโสมนสิการออกไปเป็น ๒ 
อย่าง เพ่ือความสะดวกในการศึกษา ตามบทบาทของอวิชชาและตัณหานั้นว่า โยนิโสมนสิการ คือ 
ความคิดที่สกัดอวิชชาและ ความคิดที่สกัดตัณหา และพึงทราบลักษณะความคิดตามอวิชชา-ตัณหา 
ดังนี้ 
 ๑. เมื่ออวิชชา เป็นตัวเด่น ความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยู่ที่แง่หนึ่งตอนหนึ่งอย่างพร่ามัว 
ขาดความสัมพันธ์ ไม่รู้ทางไป หรือไม่ก็ฟุ้งซ่านสับสน ไม่เป็นระเบียบ ปรุงแต่งอย่างไร้เหตุผล เช่น 
ภาพในความคิดของคนหวาดกลัว 
 ๒. เมื่อตัณหา เป็นตัวเด่น ความคิดมีลักษณะโน้มเอียงไปตามความยินดียินร้าย ความชอบ
ใจไม่ชอบใจ หรือความติดใจขัดใจ ติดพันครุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบหรือชังนั้น และปรุงแต่งความคิดไป
ตามความชอบความชังอย่างไรก็ตาม เมื่อพูดลึกลงไปอีกในด้านสภาวะ อวิชชาเป็นฐานก่อตัวของ
ตัณหา และตัณหาเป็นตัวเสริมกําลังให้แก่อวิชชา ดังนั้น ถ้าจะกําจัดความชั่วร้ายให้สิ้นเชิง ก็จะต้อง
กําจัดให้ถึงอวิชชา 

                                                           

 ๓๖ การถืออวิชชา และตัณหา เป็นเจ้าบทบาทใหญ่ และเป็นมูลรากของวัฏฏะนี้ นอกจากพึงอ้าง ม.อ.๑/
๘๙ ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว พึงสืบถึงหลักเดิมในบาลี คือ องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; ๖๒/๑๒๔ และคําอธิบายรุ่นต่อมา
ใน วิสุทฺธ.ิ๓/๑๑๗, ๑๙๔. 
 


