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บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่งศึกษาการกาเนิ ดและองค์ประกอบของชีวิตตามหลักคาสอนทีป่ รากฏในพระไตรปิ ฎกและ
ตาราทางวิ ชาการด้านพระพุทธศาสนาทัวไป
่
ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนาอธิ บายกาเนิ ดชีวิตมนุษย์โดยแยกออกเป็ น 2 ช่วง คือ มนุษย์
ยุคแรก เป็ นกลุ่มมนุ ษย์ทีก่ าเนิ ดมาจากการจุติของเทพหมู่หนึ ่งที ช่ ื อ่ ว่ า อาภัสสรพรหม มนุ ษย์ในยุคนี้ มี
คุณสมบัติเช่ นเดี ยวกับเทพทุกประการ ต่ อมาเมื อ่ สัมพันธ์ก บั สิ ง่ แวดล้ อมในโลกมากขึ้ น คุณสมบัติ พิ เศษ
เหล่านัน้ ก็เสือ่ มลงและหมดไปในที ส่ ุด ส่วนการกาเนิ ดชี วิตมนุษย์ปัจจุบนั พระพุทธเจ้าทรงอธิ บายว่าเกิ ดขึ้น
เพราะอาศัยเหตุ 3 ประการ คือ บิ ดามารดาอยู่ร่วมกัน มารดายังเป็ นหญิ งทีม่ ีระดู และมีปฏิ สนธิ วิญญาณ
เมือ่ เหตุปัจจัยเหล่านัน้ ครบบริ บูรณ์ การกาเนิ ดชีวิตซึง่ มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ 5 ประการ ได้แก่ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิ ญญาณ ก็จะมีข้ ึนและดารงอยู่ไปจนกว่ากายและจิ ตจะสูญสลายไปตามเหตุปัจจัย
คาสาคัญ : กาเนิ ดชีวิตมนุษย์ / องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ / ตามนัยแห่งพุทธศาสนา

Abstract:
This article investigated the origin and the components of human according to the Tripitaka
and Buddhist common texts.
The study revealed that the Buddhism explained the origin of human life into 2 parts: the
first, is believed in the advent of gods named Abhassarabrahma. Humans have the same attributes as
the gods. Later, these attributes were degenerated because of relationship with environment in the
world. The second, origin of human Being in present era, the Buddha explained that they occurred
because the 3 main reasons: Parents lived together, Mother with age of menstruation and Rebirthconsciousness enclosed on processes. When These conditions are suitable, life occurs until mind
and body perish. In another, human are five aggregates; corporeality, sensation, perception mental
formations and consciousness.
Keywords: Origin of human life / Components of human life / Meaning of Buddhism.
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บทนา
มนุ ษย์พยายามแสวงหาความหมายของชีวติ มาทุกยุคทุกสมัยและคาตอบทีไ่ ด้กเ็ ปลีย่ นไปตามพัฒนาการทาง
สติปญั ญา กล่าวคือในยุคดึกดาบรรพ์มนุ ษย์เข้าใจว่าชีวติ และสรรพสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวล้วนเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และสูญสลายไป
ตามความประสงค์ของอานาจเร้นลับที่อยู่เบื้องหลังของสรรพสิง่ การพยายามทาให้สงิ่ อานาจเร้นลับพอใจย่อมทาให้
ชีวติ มีความปลอดภัย ในยุคโบราณเข้าใจว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในจักรวาลมีระบบระเบียบและมีกฎเกณฑ์ทแ่ี น่ นอนตายตัว
คุณค่าและความหมายของชีวติ อยูก่ บั การรูก้ ฎของจักรวาล ครัน้ เมื่อเข้าสูย่ ุคกลางซึ่งเป็ นยุคทีว่ ฒ
ั นธรรมศาสนาเฟื่องฟู
มนุ ษย์เข้าใจว่าคุณค่าและความหมายของชีวติ ขึน้ อยู่กบั การได้รบั ใช้ศาสนาและเข้าถึงโลกหน้า มนุ ษย์จงึ ต้องมีศรัทธา
ต่อคาสอนในศาสนาของตน แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ซ่งึ เป็ นยุคที่แสวงหาความรูแ้ ละพิสจู น์ความแท้จริงโดยใช้
ประสาทสัม ผัส และเหตุ ผ ลเป็ น หลัก คุ ณ ค่ า และความหมายของชีวิต อยู่ท่ีส ามารถเข้า ใจความแท้จ ริง ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ และสาหรับในยุคปจั จุบนั มนุ ษย์มคี วามเข้าใจเกี่ยวกับชีวติ หลากหลายมากยิง่ ขึน้ เพราะความรูเ้ กี่ยวกับ
ชีวติ ไม่ได้ถูกจากัดไว้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งดังเช่นในอดีต แต่ทุกศาสตร์ต่างพยายามทีจ่ ะแสวงหาและให้ความหมาย
ของชีวิต ตามศาสตร์ส าขาของตน และในขณะเดีย วกัน ก็พ ยายามแสดงให้เ ห็น ความหมายของชีว ติ ในแง่ม ุม ที่
เกี ่ย วข้อ งกับ ศาสตร์อื่น ๆ อีก ด้ว ย ท าให้ค าตอบเกี่ย วกับ คุ ณ ค่ า และความหมายของชีวิต มีค วามหลากหลาย
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาที่สาคัญของโลกมี คาตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยนี้ อย่างไร จะได้นาเสนอวิเคราะห์
ตามลาดับต่อไป

1. กาเนิ ดชีวิตมนุษย์
1.1 ต้นกาเนิ ดของมนุษย์
ทัศนะการกาเนิดมนุ ษย์ตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาปรากฏในพระไตรปิ ฎก เล่มที่ 11 ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค อัคคัญญสูตร ซึง่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สามเณรชื่อวาเสฏฐะและภารทวาชะในขณะที่ประทับอยู่ท่ีวดั
บุพพาราม เขตกรุง สาวัตถี เนื้ อหาของพระสูตรมีใจความโดยสรุปได้ดงั นี้ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539,
น. 88 - 99)
เมือ่ โลกนี้ใกล้จะพินาศ มนุษย์บางพวกได้บาเพ็ญธรรมจนเกิดสมาธิทางใจ หลังจากสิน้ ชีวติ ลงได้ไปบังเกิดใน
ชัน้ อาภัสสรพรหม มีฤทธิ ์ทางใจ มีปีตเิ ป็ นอาหาร มีรศั มีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยูใ่ นวิมาน
อันงาม สถิตอยู่ในภพนัน้ สิน้ กาลนาน กาลต่อมาโลกนี้กลับเจริญขึน้ ในขณะที่โลกกาลังเจริญอยู่นัน้ เหล่าอาภัสสร
พรหมเทพโดยมากได้จุติ (ตาย) จากชัน้ อาภัสสรพรหมลงมาเกิดยังโลกมนุ ษย์ มีฤทธิ ์ทางใจ มีปีตเิ ป็ นอาหาร มีรศั มี
ซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่สน้ิ กาลนาน ในสมัยนัน้ จักรวาลเป็ นน้ า
ทัง้ สิน้ มืดมนแลไม่เห็นอะไร ไม่มดี วงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ กลางวัน กลางคืน วัน เดือน ปี ฤดู เพศชาย
เพศหญิง และชื่อตัวเองถือเป็ นเพียงสัตว์เท่านัน้ กาลเวลาผ่านไปอีกยาวนาน เกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ าทัวไป
่
เหล่า
สัตว์ทเ่ี ป็ นบรรพบุรุษของมนุ ษย์ได้พากันรับประทานง้วนดินจึงทาให้ร่างกายผิวพรรณหยาบกระด้างขึน้ เมื่อง้วนดินหมดก็
กินกะบิดนิ เครือดิน ข้าวสาลีท่เี กิดขึน้ เอง เป็ นข้าวไม่มรี า ไม่มแี กลบ ขาวสะอาด กลิน่ หอม มีเมล็ดเป็ นข้าวสาร
ตอนเย็นสัตว์เหล่านัน้ นาเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนัน้ ที่มเี มล็ดสุกก็งอกขึน้
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แทนที่ ร่างกายก็หยาบเพิม่ มากขึน้ จนเกิดเป็ นเพศหญิงและเพศชายตามมา ต่อจากนัน้ ก็เกิดการเสพสังวาสกัน การ
ปกั ปนั เขตพืน้ ทีใ่ นทากิน การลักขโมย เกิดมหาชนสมมติ กษัตริย์ พระราชาและพราหมณ์ตามลาดับ
จากเนื้อความของพระสูตรที่ยกมานี้แสดงให้เห็นว่า มนุ ษย์เกิดจากพรหมเทพกลุ่มหนึ่งที่ช่ื อว่า อาภัสสร
พรหมเทพ แรกเริม่ ทีเ่ กิดมาบนโลกนี้มคี ุณสมบัตเิ ช่นเดียวกันกับอาภัสสรพรหมเทพทุกประการคือมีฤทธิ ์ทางใจ มีรศั มี
ออกจากกาย ลองล่อยไปมาในอากาศ เป็ นต้น แต่ครัง้ มนุ ษย์เริม่ บริโภคอาหารที่เกิดขึน้ ในโลกคือง้วนดิน ที่มคี วาม
ประณีตน้อยลงก็ทาให้รา่ งกายนี้หยาบขึน้ และหยาบขึน้ ตามลาดับจนในทีส่ ดุ คุณสมบัตพิ เิ ศษต่างๆ ที่มนุ ษย์ยุคแรกเคยมี
ก็คอ่ ยๆ หมดไปจนกลายมาเป็ นมนุ ษย์อย่างเช่นปจั จุบนั

1.2 กาเนิ ดชีวิตมนุษย์ปัจจุบนั
ส่วนการกาเนิด และวิวฒ
ั นาการของชีวติ มนุ ษย์ตามคาสอนของพระพุทธศาสนาได้อธิบายโดยแยกออกเป็ น
2 ช่วง คือ ก่อนการมาถือกาเนิดเป็ นมนุ ษย์ในปจั จุบนั และการถือกาเนิดเป็ นมนุ ษย์ในปจั จุบนั
ช่ วงที่ 1 พระพุทธศาสนาอธิบายว่า มนุ ษย์ผูท้ ี่ยงั เป็ นปุถุชนหลังจากสิน้ ชีวติ ไปแล้วย่อมไปสู่คติ หนึ่งใน
สองอย่าง คือ การไปเกิดในภพภูมทิ ด่ี เี รียกว่า สุคติภมู ิ ซึง่ ได้แก่การเกิดเป็ นมนุษย์ เทวดา หรือพรหม และการเกิด
ในภพภูมทิ ไ่ี ม่ดี เต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อน หาความเจริญไม่ได้ และไม่อาจพัฒนาปญั ญาของตนให้ดยี งิ่ ไป
กว่าเดิมได้เรียกว่า ทุคติภมู ิ ซึง่ ได้แก่การเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือสัตว์นรก สุนทร ณ รังษีกล่าว
ว่า (2541, น. 270) การทีผ่ สู้ น้ิ ชีวติ จะไปเกิดทีใ่ ดย่อมขึน้ อยูก่ บั อานาจของกิเลส กรรม และวิบากเป็ นปจั จัยปรุงแต่ง
นันคื
่ อเกิดจากอานาจของกิเลสอย่างหยาบหรือประณีตทีเ่ ป็ นตัวผลักดันให้มนุ ษย์ทากรรมทางกาย วาจา และใจ เมื่อ
มนุษย์ทากรรมตามอานาจของกิเลสใดๆ ก็จะส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมทิ เ่ี หมาะสมกับกรรมทีท่ าและในขณะทีม่ นุ ษย์กาลัง
บริโภคผลกรรมอยู่นนั ้ ก็ได้ทากรรมใหม่ทงั ้ ดีและชัวภายใต้
่
อานาจของกิเลสที่ เป็ นตัวผลักดันอยู่เบือ้ งหลัง การเวียนว่าย
ตายเกิดจะยังไม่สน้ิ สุดจนกว่าผูน้ นั ้ จะทาลายกิเลสให้หมดสิน้ ได้เสียก่อน
การเกิดขึน้ ของมนุ ษย์ในภพใหม่ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมคือการกระทา ผูย้ นิ ดีในฝ่ายกุศลกรรม กุศล
กรรมย่อ มผลัก ดัน ให้ทากรรมดีซึ่ง จะมีผ ลให้ไ ปเกิด ในสุค ติภูม ิ ส่ว นผู ย้ นิ ดีใ นฝ ่า ยอกุศ ลกรรม อกุศ ลกรรมย่อ ม
ผลักดันให้ทาความชั ่ว นาไปสู่การเกิดในทุคติภูม ิ การที่จะไปเกิดในภพภูมใิ ดย่อมขึน้ อยู่กบั การเลือกทากรรมของ
มนุ ษย์ กล่า วคือ มนุ ษ ย์ม ีสทิ ธิท่ีจ ะเลือ กท าตามหรือ ไม่ท าตามแรงผลัก ดัน ทัง้ 2 ฝ่า ยนัน้ แต่ เ มื่อ เลือ กท าตาม
แรงผลักดันฝา่ ยใดแล้ว หากผลแห่งกรรมฝา่ ยใดกาลังให้ผลอยู่กพ็ งึ เป็ นผูไ้ ม่ประมาทตัง้ สติให้มนคงในการเผชิ
ั่
ญกับผล
่
่
กรรมทัง้ 2 ฝาย คือ ในขณะที่กรรมฝายอกุศลกาลังให้ผลอยู่พงึ ทาใจให้ยอมรับว่านี้เป็ นผลที่เกิดจากการเลือกทา
กรรมชัวของเราในอดี
่
ต เราจะต้องแก้ไขพฤติกรรมอันเป็ นอกุศลโดยไม่ทากรรมนัน้ อีกพร้อมทัง้ รีบเร่งปฏิบตั กิ ุศลธรรม
อย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง และหากกุศลกรรมกาลังเกิดผลดีอยู่ก็ไม่พงึ ประมาทมัวเมา แต่พงึ ตัง้ สติเร่งขวนขวาย
ประกอบกุศลกรรมให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป เหมือนผูฉ้ ลาดในการบริหารทรัพย์ ย่อมทาทรัพย์ทม่ี อี ยู่แล้วให้เป็ นทุนประกอบการ
งานเพื่อทาให้ทรัพย์พอกพูนยิง่ ขึน้ ฉันนัน้ ทัง้ นี้กเ็ พื่อความสุขในชีวติ นี้และความสุขในชาติต่อไป การทากรรมดีหรือ
ชัวย่
่ อมขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของผู้ทากรรมเป็ นสาคัญ ถึงแม้สงิ่ แวดล้อมจะมีส่วนผลักดันให้ทากรรมอยู่บ้าง แต่
ท้ายที่สุดก็ย่อมขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจเลือกของบุคคลนัน้ ๆ เองว่าจะเลือกทากรรมประเภทใดระหว่างกุศลกรรมและ
อกุศลกรรม เมื่อ พิจารณาตามนัยนี้อาจกล่าวได้ว่า มนุ ษย์สามารถที่จะเลือกภพภูมใิ ห้แก่ตนเองได้ด้วยการเลือกทา
กรรมนันเอง
่
เพราะการถือกาเนิดในภพภูมใิ หม่ยอ่ มเป็ นไปตามกรรมทีแ่ ต่ละคนได้เคยทาไว้แล้วในอดีตชาติ
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การอธิบายความเกีย่ วเนื่องของชีวติ ตามนัยยะข้อที่ 1 นี้ไม่ค่อยกล่าวถึงในตาราทางวิชาการเท่าไหร่นกั แต่จะ
มีปรากฏทัวไปในคั
่
มภีรท์ างศาสนา สาเหตุทไ่ี ม่ได้นามาแสดงไว้ในตาราทางวิชาการเป็ นไปได้วา่ เป็ นการยากทีจ่ ะพิสจู น์
ว่ามีจริงหรือไม่ ชีวติ ในปจั จุบนั ชาติเกี่ยวโยงกับกรรมในอดีตชาติอย่างไร อีกประการหนึ่ง แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะ
แสดงเรื่องอดีตชาติไว้กไ็ ม่มคี วามประสงค์ท่จี ะให้ผศู้ กึ ษาไปยึดติดกับเรื่องอดีตชาติทผ่ี ่านมาแล้ว แต่ตอ้ งการแสดงให้
เห็นเหตุผลทัง้ ดีและชัวที
่ ่ตนได้รบั ในปจั จุบนั ซึ่งจะทาให้รวู้ ่ากรรมใดที่ตนควรงดเว้น ควรปฏิบตั ิ และควรแก้ไข เป็ น
การศึกษากรรมในอดีตเพือ่ นามาเป็ นบทเรียนให้กบั ปจั จุบนั เพราะกรรมในปจั จุบนั เป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ดุ
ช่วงที่ 2 เป็ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ในปจั จุบนั ชาติ พระพุทธศาสนาได้อธิบายไว้ในพระไตรปิ ฎกเล่มที่ 12
ั ณาสก์ มหายมกวรรค มหาตัณ หาสัง ขยสูต รที่ 8 ว่ า การที่จ ะเกิด เป็ น มนุ ษ ย์ไ ด้ต้อ งมี
มัช ฌิม นิ ก าย มูล ป ณ
องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539,
น. 443 – 445)
1. บิดามารดาอยูร่ ว่ มกัน หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กนั หรือการทาโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งทีจ่ ะทาให้เซลล์
ของบิดาและมารดาเกิดการผสมกัน
2. มารดามีระดู หมายถึง อยูใ่ นวัยทีม่ ปี ระจาเดือน ผูห้ ญิงทีจ่ ะสามารถตัง้ ครรภ์ได้จ ะต้อ งอยู่ใ นวัย ที่ม ี
ประจาเดือ น การอยู่ใ นวัย ที่ย งั ไม่ม ีป ระจาเดือ นเช่น วัย เด็ก เล็ก ก็ด ี หรือ อยู่ใ นวัย ที่ป ระจาเดือ นหมดไปแล้ว เช่น
คนแก่ท่ีอายุม ากหรือมีป ระจาเดือนที่ผิดปกติก็ดีย่อมไม่สามารถจะตัง้ ครรภ์ได้
3. มีสตั ว์ม าเกิด หมายถึง มีป ฏิส นธิจิต ของสัต ว์ท่ีต ายหรือ จุติแ ล้ว เข้า มาร่ว มในกระบวนการเกิดด้วย
เพราะแม้วา่ องค์ประกอบ 2 ข้อข้างต้นจะเริม่ กระบวนการไปแล้วหากปฏิสนธิจติ ไม่เข้าร่วม การตัง้ ครรภ์กจ็ ะไม่มแี ละ
แม้วา่ จะตัง้ ครรภ์แล้วหากปฏิสนธิจติ ขาดไป ความเจริญเติบโตของสัตว์ทอ่ี ยูใ่ นครรภ์กจ็ ะหยุดลงเช่นกัน
เมื่อองค์ประกอบทัง้ 3 อย่างครบบริบูรณ์การตัง้ ครรภ์กจ็ ะเกิดขึน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส อธิบายพัฒนาการ
ของทารกในครรภ์ไว้ในพระไตรปิ ฎกเล่มที่ 15 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ยักขสังยุต
อินทกสูตรที่ 1 ว่า (มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, น. 337 – 338) “รูปนี้เป็ นกลละก่อน จากกลละพัฒนาเป็ นอัพพุทะ จากอัพพุทะพัฒนา
เป็ น เปสิ จากเปสิพ ฒ
ั นาเป็ น ฆนะ จากฆนะพัฒ นาเป็ น ป ญั จสาขา ต่อจากนัน้ ผม ขนและเล็บ จึงเกิดขึน้ หาก
มารดาของทารกผู้อยู่ในครรภ์นัน้ บริโภคข้าวน้ าโภชนาหารอย่างใด ทารกผู้อยู่ในครรภ์มารดานัน้ ย่อมยังอัตภาพให้
ั จ
เป็ นไปในครรภ์ดว้ ยข้าวน้ าโภชนาหารอย่า งนัน้ ” สาหรับ ความหมายของกลละ อัพ พุท ะ เปสิ ฆนะ และป ญ
สาขา สุนทร ณ รังษี (2541, น. 98 - 99) ได้อ ธิบ ายโดยสรุปได้วา่
ขัน้ ที่ 1 เรียกว่า กลละ มีลกั ษณะเป็ นหยดโลหิตขนาดเล็กที่ไม่อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่า ได้ ท่านอุปมา
ลักษณะของกลละว่า เหมือนเอาขนของแกะทีเ่ กิดใหม่จุ่มลงไปในน้ ามันงาแล้วยกขึน้ สลัด
3 ครัง้ กลละจะมีขนาด
เท่ากับน้ามันงาทีเ่ หลือติดอยูป่ ลายของขนแกะนัน้ การยกอุปมาเปรียบเทียบเช่นนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็น ว่า กลละเป็ น สิง่
ที่เล็กมาก บรรจบ บรรณรุจิ (2535, น.147) ได้อ ธิบ ายลักษณะของกลละไว้วา่ กลละนัน้ มีเค้าโครงของกายภาพอยู่
ด้วย 3 อย่าง คือ กายทสกะ โครงสร้า ง ทางร่า งกาย วัต ถุ ท สกะ โครงสร้า งทางสมองและภาวทสกะ
โครงสร้า งทางเพศ โครงสร้า งทัง้ 3 นี้ปรากฏรวมอยูแ่ ล้วในกลละ กลละจะพัฒนาไปประมาณ 1 สัปดาห์กจ็ ะเข้าสู่
ขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 2 เรียกว่า อัพพุทะ ท่านอธิบายไว้วา่ อัพพุทะมีลกั ษณะเป็ นโลหิตข้น มีสเี หมือนน้ าล้างเนื้อ ขัน้ ตอน
นี้จะค่อยๆ พัฒนาไปประมาณ 1 สัปดาห์ จากนัน้ ก็จะเข้าสูข่ นั ้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 3 เรียกว่า เปสิ ขัน้ นี้มลี กั ษณะเหมือนชิน้ เนื้อทีถ่ ูกบด มีสภาพเหลว มีสแี ดงเหมือนสีของแตงโมสุก
ขัน้ ตอนนี้จะพัฒนาอยูป่ ระมาณ 1 สัปดาห์กจ็ ะก้าวเข้าสูข่ นั ้ ที่ 4
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ขัน้ ที่ 4 เรียกว่า ฆนะ ขัน้ นี้มลี กั ษณะเป็ นก้อนเนื้อ เป็ นแท่งทึบและมีสแี ดงจัด มีขนาดเท่าไข่ ไก่ ขัน้ ตอนนี้
จะพัฒนาอยูป่ ระมาณ 1 สัปดาห์กจ็ ะก้าวเข้าสูข่ นั ้ ที่ 5
ขัน้ ที่ 5 เรียกว่า ปญั จสาขา ขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ทีก่ อ้ นเนื้อในครรภ์ของมารดาเริม่ ทีจ่ ะมีปุ่มงอกออกมา 5
ปุ่ม ทัง้ 5 ปุ่มนี้ ปุ่มหนึ่งจะพัฒนากลายไปเป็ นศีรษะ สองปุ่มถัดมาจะกลายเป็ นแขน และอีกสองปุ่มจะกลายเป็ น
ขา
สุเชาว์ พลอยชุม (2551, น. 48 - 49) ได้อธิบายพัฒนาการของทารกในครรภ์วา่
สัปดาห์ท่ี 7 เกิดจักษุประสาท
สัปดาห์ท่ี 8 เกิดโสตประสาท
สัปดาห์ท่ี 9 เกิดฆานะประสาท
สัปดาห์ท่ี 10 เกิดชิวหาประสาท
สัปดาห์ท่ี 11 เกิดกายประสาท
สัปดาห์ท่ี 12 เกิดเพศ
สัปดาห์ท่ี 13 เกิดหัวใจ
ตัง้ แต่แรกเกิดจนกระทังมี
่ อวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มนุ ษย์ใช้เวลาทัง้ สิน้ 9 สัปดาห์หรือ 63 วัน ต่อจากนัน้
ร่างกายของทารกในครรภ์กจ็ ะมีพฒ
ั นาการไปตามลาดับจนครบ 42 สัปดาห์หรือ 9 เดือน 24 วันก็จะคลอดออกมาสู่
โลกภายนอก การอยูใ่ นครรภ์ของทารกจะเร็วหรือช้ากว่านี้บา้ งซึง่ ก็จะขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขหรือองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ใน
ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นครรภ์ตลอด 9 เดือนนี้มารดาบริโภคสิง่ ใดเข้าไปทารกก็จะดารงชีพด้วยอาหารทีม่ ารดาบริโภคเข้าไปนัน้

2. องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์
2.1 ส่วนของชีวิต
ในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา ชีวติ คือ ผลรวมขององค์ประกอบ 5 อย่างซึง่ เรียกว่า เบญจขันธ์ หรือ
ปญั จขันธ์ และชีวติ จะสิน้ สุดลงในเมื่อองค์ประกอบทัง้ 5 นัน้ แยกสลายแตกออกจากกัน เบญจะหรือปญั จะ แปลว่า 5
และคาว่า ขันธ์ แปลว่า หมวด กอง หมู่ กลุ่ม สิง่ ดัง นัน้ เบญจขัน ธ์ แปลว่า ขัน ธ์ 5 ได้แก่รปู เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ชีวติ เกิดจากผลของการรวมกันของสิง่ ทัง้ 5 นี้ ซึง่ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
2.1.1 รูปขันธ์ แปลว่า กองแห่งรูป ได้แก่ ส่วนทีเ่ ป็นรูปรวมทัง้ คุณสมบัตขิ องรูป ในทีน่ ้ีหมายถึงส่วนที่
ประกอบเป็ นร่างกายและคุณสมบัตทิ ไ่ี ด้มาพร้อมกับการมีรา่ งกาย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) มหาภูตรูป หมายถึง รูปทีเ่ ป็ นหลัก เป็ นส่วนประกอบสาคัญของการปรากฏรูปร่าง เป็ น
สิง่ ทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่โดยธรรมชาติ เป็ นไปหรือปรากฏขึน้ ตามเหตุปจั จัย ไม่มผี ูส้ ร้างมี 4 ประการ คือ ธาตุดนิ ธาตุน้ า
ธาตุลม และธาตุไฟ เรียกสัน้ ๆ ว่า ธาตุ 4 ผลจากการรวมกันของธาตุทงั ้ 4 เหล่านี้ ทาให้รปู ร่างของมนุ ษย์บงั
เกิดขึน้ และตัง้ ชื่ออวัยวะต่างๆ ทีเ่ ป็ นส่วนของร่างกายเพื่อใช้ในการสื่อสารกันในสังคม เช่น แขน ขา มือ ศีรษะ คอ
เป็ นต้น
2) อุปาทายรูปหรืออุปาทารูป หมายถึง รูปอาศัย เป็ นรูปทีป่ รากฏและเป็ นไปโดยอาศัยมหาภูตรูป
จัดเป็ นส่วนที่เป็ นคุณสมบัตแิ ละอาการหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง
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กลิน่ รส สัมผัส เพศหญิง เพศชาย หัวใจ การมีชวี ติ การกินอาหาร ช่องอากาศในร่างกาย การเคลื่อนไหวทาง
กาย วาจา ความเบา ความอ่อนนุ่ ม ความมีอวัยวะที่เหมาะสมกับการทาหน้าที่ การเกิดขึน้ ความต่อเนื่อง การ
เปลีย่ นแปรไป ความทรุดโทรมและแตกสลายไปในทีส่ ดุ อุปาทายรูปจะปรากฏเพราะมีมหาภูตรูปเท่านัน้ และเนื่องจากมี
อุปาทายรูปจึงทาให้เกิดความแตกต่างกันในส่วนแห่งมหาภูตรูป เพราะโดยสภาพเดิมแล้วมหาภูตรูปไม่มลี กั ษณะที่
แตกต่างกัน แต่ท่เี กิดความแตกต่างก็เพราะอุปาทายรูปเข้าไปอาศัย เช่น เกิดความแตกต่างระหว่างชายและหญิง
ความเบา ความอ่อนนุ่ม เป็ นต้น
2.1.2 เวทนาขันธ์ แปลว่า กองเวทนา ได้แก่ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากการได้เห็น ได้ยนิ
ได้
กลิน่ ได้ลม้ิ รส ได้สมั ผัส และรับธัมมารมณ์ ซึง่ โดยปกติมนุษย์ในโลกนี้จะแสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบต่อการรับรูต้ ่อสิง่ ต่างๆ
เพียง 3 ลักษณะ คือ
1) ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นสุข เรียกว่า สุขเวทนา
2) ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนา
3) ความรูส้ กึ ไม่ดใี จหรือไม่เสียใจหรือเฉยๆ เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา
แต่หากแบ่งตามฐานทีเ่ กิดแห่งเวทนา การแสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบแบ่งออกได้เป็ น 2 อย่าง คือ
1) ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดทางกายทัง้ หมด เรียกว่า กายิกเวทนา
2) ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดทางใจทัง้ หมด เรียกว่า เจตสิกเวทนา
เวทนามีความสาคัญต่อชีวติ มนุ ษย์ไม่น้อยเพราะเวทนามีสว่ นทาให้มนุ ษย์รูว้ ่าตนควรทาอะไรและไม่ควรทา
อะไร สิง่ ใดทาให้ตนเป็ นสุข มนุ ษย์มกั จะเลือกทาสิง่ นัน้ สิง่ ใดทาให้ตนเป็ นทุกข์ มนุ ษย์กม็ กั จะหลีกเลีย่ งไม่ทาสิง่ นัน้
ความพยายามในการฝึ กฝนตนเองให้รเู้ ท่าทันกับเวทนาทีก่ าลังเกิดขึน้ แก่ตนในขณะปจั จุบนั ไม่ว่าจะในแง่ของความสุข
ความทุกข์ หรือเฉยๆ เป็ นสิง่ ที่ควรทาไปพร้อมกับการเกิดเวทนานัน้ ๆ เพื่อที่เราจะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงา
ด้วยเวทนาของเราเอง
2.1.3 สัญญาขันธ์ แปลว่า กองสัญญา ได้แก่ การกาหนดหรือจดจาอาการ เครื่องหมายลักษณะ
ต่างๆ ได้ สิง่ ทีม่ นุษย์จดจามี 6 ลักษณะ คือ
1) รูปสัญญา คือ ความจาเกี่ยวกับรูป ได้แก่สามารถจดจาได้ว่าเป็ นรูปอะไร สีอะไร
เป็ นใคร เป็ นสัตว์ชนิดไหน เป็ นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ มีสณ
ั ฐานทรวดทรงอย่างไร เป็ นต้น สิง่ ใดทีต่ ามองเห็นสิง่
นัน้ จัดเป็ นส่วนแห่งรูปทัง้ สิน้
2) สัททสัญญา คือ ความจาเกี่ยวกับเสียง ได้แก่สามารถกาหนดจดจาได้ว่าเป็ นเสียงอะไร
เป็ นเสียงใคร เสียงดัง เสียงแหลม เสียงก้อง เสียงทุม้ เสียงแหบ เป็ นเสียงคน เสียงสัตว์ หรือเสียงดนตรี เป็ นต้น
ความจาเกีย่ วกับเสียงเกิดขึน้ เพราะอาศัยประสาทหู
3) คันธสัญญา คือ ความจาเกี่ยวกับกลิน่ ได้แก่สามารถกาหนดจดจาได้ว่าเป็ นกลิน่ อะไร
กลิน่ หอม กลิน่ เหม็น กลิน่ อาหาร หรือกลิน่ ดอกไม้ เป็ นต้น ความจาเกีย่ วกับกลิน่ เกิดขึน้ เพราะอาศัยจมูก
4) รสสัญญา คือ ความจารส ได้แก่สามารถกาหนดจดจาได้วา่ รสอะไร เป็ นรสหวาน รส
จืด รสเค็ม รสเปรีย้ ว อร่อยหรือไม่อร่อย เป็ นต้น ความจารสเกิดขึน้ เพราะอาศัยลิน้
5) โผฏฐัพพสัญญา คือ ความจาเกี่ยวกับการได้สมั ผัสถูกต้อง ได้แก่สามารถกาหนดจดจาได้ว่า
สิง่ ทีส่ มั ผัสนัน้ มีลกั ษณะอ่อน แข็ง หยาบ นุ่ม ร้อนหรือเย็น เป็ นต้น โผฏฐัพพสัญญาเกิดขึน้ เพราะอาศัยกาย
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6)
ธัมมสัญญา คือ ความจาเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ได้แก่สามารถนึกคิดสิง่ ทีเ่ คยรูเ้ คยเห็นได้
กาหนดรูว้ า่ สิง่ ทีใ่ จนึกถึงนัน้ มีลกั ษณะอย่างไร เป็ นสิง่ ทีง่ าม น่าเกลียด ดี ไม่ดี เทีย่ ง ไม่เทีย่ ง สุขหรือทุกข์ เป็ นต้น
ธัมมสัญญาเกิดขึน้ เพราะอาศัยใจ
สัญญาเป็ นกระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสังสมข้
่ อมูลของการเรียนรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
เป็ นสิง่ ที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ มคี วามเกื้อกูลต่อการดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์อย่างมากเพราะหากมนุ ษย์ปราศจาก
สัญญาเสียแล้วก็คงต้องหวนกลับไปศึกษาประสบการณ์เดิมๆ ซ้าแล้วซ้าอีก นอกจากนี้ สญ
ั ญายังอานวยประโยชน์อย่าง
มากต่อมนุษย์ในส่วนทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือสือ่ สารระหว่างกันอีกด้วย
2.1.4 สังขารขันธ์ แปลว่า กองแห่งสังขาร คาว่า สังขาร แปลว่า การปรุงแต่ง ได้แก่สว่ นแห่งการ
ปรุงแต่งจิตหรือคุณสมบัตทิ ป่ี รุงแต่งจิตให้เป็ นไปต่างๆ โดยมีเจตนาเป็ นตัวนา ซึ่งจะปรุงแต่งจิตให้นึกคิด ตริตรองและ
นาไปสูก่ ารตัดสินใจใน 3 ลักษณะ คือ
1) ปุญญาภิสงั ขาร สภาวะปรุงแต่งจิตให้ดหี รือเป็ นกุศล (กุศลเจตนา) นาไปสู่การตัดสินใจ
ในเชิงบวกหรือในแง่ดตี ่อสิง่ ทีต่ นเข้าไปปฏิสมั พันธ์ดว้ ย
2) อปุญญาภิสงั ขาร สภาวะปรุงแต่งจิตชัวหรื
่ อเป็ นอกุศล (อกุศลเจตนา) นาไปสูก่ ารตัดสินใจ
ในเชิงลบหรือในแง่ไม่ดตี ่อสิง่ ทีต่ นเข้าไปปฏิสมั พันธ์ดว้ ย
3) อเนญชาภิส งั ขาร สภาวะปรุง แต่ง จิต ไม่ใ ห้ดีห รือ ชั ่ว (อัพ ยากฤตเจตนา) เป็ นอาการ
ทีจ่ ติ สงบนิ่งไม่หวันไหวอั
่
นเนื่องมาจากมีปญั ญารูส้ งิ่ ทัง้ ปวงตามความเป็ นจริง นาไปสูก่ ารรูจ้ กั วางเฉยทางกายและวาจา
อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.1.5 วิ ญญาณขันธ์ แปลว่า กองแห่งวิญญาณ กองแห่งความรูแ้ จ้ง กองแห่งความรูช้ ดั ได้แก่การ
รูแ้ จ้งในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสทางกาย และธัมมารมณ์ ทีผ่ ่านช่องทางแห่งการรับรู้ ของมนุ ษย์ซ่งึ ประกอบด้วย
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจทางใดทางหนึ่ง หากไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจ การรูแ้ จ้งก็จะไม่เกิดขึน้ ถึงแม้จะได้เห็นก็
เหมือนกับไม่ได้เห็น ได้ยนิ ก็เหมือนกับไม่ได้ยนิ ได้กลิน่ ก็เหมือนกับไม่ ได้กลิน่ ความรูแ้ จ้งจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อมีความใส่
ใจหรือสนใจต่อสิง่ นัน้ เท่านัน้ การรูแ้ จ้งจึงมีใจเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญ เมื่อใจเข้าไปรับรูแ้ ล้วก็จะทาให้กระบวนการต่างๆ
ของร่างกายทาการประสานเกีย่ วเนื่องกันต่อไป
ขันธ์ 5 สามารถย่อลงเป็ น 2 คือ รูป คงเป็ นรูป ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อ ลงเป็ น
นาม หากถือเอาตามการย่อของขันธ์ 5 นี้ชวี ติ ประกอบด้วยส่วนทีส่ าคัญ 2 ส่วน คือส่วนทีเ่ ป็ นรูปซึ่งเป็ นส่วนที่
สามารถจับต้องได้ในทีน่ ้ีหมายถึงร่างกายพร้อมทัง้ คุณสมบัตขิ องร่างกาย และส่วนทีเ่ ป็ นนามซึง่ เป็ นส่วนทีจ่ บั ต้องไม่ได้
มองไม่เห็น แต่เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริงในตัวมนุษย์ได้แก่ความรูส้ กึ ความจาได้หมายรู้ การคิดปรุงแต่ง และการรูแ้ จ้งสิง่ ต่างๆ

2.2 ส่วนของจิ ต
การมีอวัยวะต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วคงจะเป็ นมนุ ษย์ไปไม่ได้หากไม่มสี ่วนที่สองคือ “จิต” เพราะลาพังมี
เพียงร่างกายก็คงไม่มคี วามแตกต่างจากสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ อื่นๆ ในโลกดังเช่นก้อนหินหรือท่อนไม้ ร่างกายทีม่ จี ติ ประกอบ
อยู่เท่านัน้ จึงทาให้มนุ ษย์มคี วามแตกต่างจากสิง่ ที่ไม่มชี วี ติ อื่นๆ และร่างกายที่มจี ติ อาศัยอยู่จะไม่เน่ าเปื่ อยผุพงั ไปใน
เวลาอันรวดเร็วซึ่งตรงกันข้ามกับร่างกายที่ปราศจากจิตจะเน่ าเปื่ อยผุพงั ไปในเวลาอันรวดเร็ว สถานะของจิตจึงมี
ความสาคัญทัง้ ในฐานะที่เป็ นเครื่องแสดงถึงความมีชวี ติ ผูท้ าหน้าที่รบั รู้ และอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการดาเนินชีวติ
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ของมนุษย์ เพราะโดยมากมนุษย์มกั กระทาสิง่ ต่างๆ ไปตามอานาจของจิต เช่น เมื่อจิตเป็ นกุศลก็นาพาให้ประกอบกรรม
ดี หากจิตเป็ นอกุศลก็จะนาพาให้ป ระกอบกรรมชัว่ ทัง้ กรรมดีและกรรมชัวต่
่ างมีอิทธิพลต่อความเป็ นไปของชีว ิต
ทัง้ สิ้น ดัง ข้อความในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่มที่ 3
ว่า (คณะกรรมการกองตารา มหามกุฎราชวิทยาลัย,
2538, น. 16) “โลกถูกจิตนาไป ถูกจิตชักไป สัตว์ทงั ้ ปวงไปสูอ่ านาจแห่งจิตอย่างเดียว”
พุทธทาสภิกขุ (2550, น. 172) ให้ความหมายของจิตซึง่ สามารถสรุปได้วา่ คาว่า “จิต” แปลว่า ก่อสร้างอย่าง
หนึ่ง สะสมอย่างหนึ่ง และแปลว่า วิจติ รอย่างหนึ่ง ที่แปลว่า ก่อสร้าง เพราะว่าเป็ นมูลเหตุอนั แรกทีส่ ร้างสิง่ ต่างๆ
ให้เกิดมีค่ามีความหมายขึ้น ที่แปลว่า สะสม เพราะจิตสะสมสิง่ ต่างๆ เพิม่ ขึ้นตลอดเวลาทัง้ ความรู้ ความฉลาด
เฉลียว ทีแ่ ปลว่า วิจติ ร เพราะมีความงดงาม มีความพิสดาร หรือน่าดูอย่างยิง่
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2543, น. 43) ให้ความหมายไว้วา่ จิต คือ ธรรมชาติทร่ี อู้ ารมณ์ สภาพทีน่ ึก
คิด ความคิด หรือใจ
สุนทร ณ รังษี (2541, น. 126) ได้กล่าวไว้วา่ ลักษณะทีส่ าคัญของจิตก็คอื การรับรูอ้ ารมณ์ โดยมีวเิ คราะห์
ว่า “ธรรมชาติทช่ี ่อื ว่าจิต เพราะอรรถว่า คิด อธิบายว่า รูอ้ ารมณ์ ” จิตรับรูอ้ ารมณ์ในลักษณะของการเห็นรูปทางตา
การได้ยนิ เสียงทางหู การได้กลิน่ ทางจมูก การรูร้ สทางลิน้ การรูส้ มั ผัสหรือการกระทบทางกายและลักษณะของการคิด
หรือรูแ้ จ้งธรรมารมณ์ทางใจ
ความหมายของจิต ตามที่ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว พอสรุ ป ได้ว่า จิต คือ ธรรมชาติท่ีร บั รู้รูป เสีย ง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ทม่ี ากระทบทางตา หู จมูก ลิน้ กายและใจ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มรี ปู ร่างและชอบสะสมสิง่ ทีร่ บั รูน้ นั ้
ตลอดตราบเท่าทีจ่ ติ ยังไม่ดบั การศึกษาให้ทราบเรือ่ งจิตจึงมีสว่ นสาคัญอย่างมากในการดาเนินชีวติ ของมนุษย์

2.2.1 ลักษณะของจิ ต ลักษณะทัวไปของจิ
่
ตจะเกิดๆ ดับๆ สืบเนื่องต่อกันไปตลอดเวลา เมื่อจิต
ดวงเก่าดับดวงใหม่ก็เกิดขึน้ จิตดวงเก่ าเป็ นสาเหตุให้เกิดจิตดวงใหม่และจิตดวงใหม่กเ็ ป็ นสาเหตุ ใ ห้เ กิด จิต ดวงต่ อ ๆ
ไปไม่ม ีท่ีส ิ้น สุด ในพระไตรปิ ฎ กภาษาไทยเล่ม ที่ 25 ขุท ทกนิ ก าย ธรรมบท จิต วรรคที่ 3 (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2539, น. 37) ได้แสดงลักษณะของจิตไว้ว่า “ชนเหล่าใดจักสารวมจิตที่เที่ยวไปไกล ดวงเดียวเที่ยวไป
หาสรีระไม่ได้ มีถ้าเป็ นที่อยู่อาศัย ชนเหล่านัน้ จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร” จากพุทธพจน์น้ีทาให้ทราบถึงลักษณะ
แห่งจิตดังมีคาอธิบายโดยสรุปดังนี้
(ปิ่ น มุทุกนั ต์ , 2515, น. 17)
1)
ไปในทีไ่ กล หมายความว่า จิตสามารถไปสู่ในที่ใดๆ ก็ได้เท่าที่จติ จะสามารถคิดถึงได้
ระยะทาง กาลเวลา พืน้ ที่ หรือสิง่ กีดขวางใดๆ ไม่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางของจิตได้
เช่น เมื่อคนเรานัง่
อยูใ่ นห้องทางานเราอาจจะนึกถึงบ้าน สถานทีท่ ่องเทีย่ ว หรือทีอ่ ่นื ๆ ได้เหมือนกับว่าเราได้ไปถึงที่นนั ้ ๆ เพียงแต่การไป
นี้เป็ นการไปด้วยความคิด
2) ดวงเดียวเทีย่ วไป หมายความว่า จิตย่อมเกิดดับไปทีละดวงถึงแม้มนุ ษย์จะรูส้ กึ ว่าตนคิด
เรือ่ งต่างๆ ได้พร้อมกันทีละหลายๆ เรือ่ งก็ตาม แต่ในความเป็ นจริงจิตไม่สามารถคิดหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
ได้ การทีจ่ ติ เกิดดับอย่างรวดเร็วจึงทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่าคิดได้หลายเรื่องพร้อมกันดังที่ แสง จันทร์งาม (2524, น. 2)
อธิบายว่า “จิตในทางพุทธศาสนาเกิดขึน้ เป็ นดวงๆ ในเมือ่
มีอารมณ์มากระทบ ทาหน้าทีเ่ สร็จแล้วก็ดบั ไป แต่แล้วก็เกิดขึน้ อีก เกิดดับสลับกันไปอย่างรวดเร็วจนดูเป็ นจิตดวงเดียว
อยูต่ ลอดเวลาเปรียบเหมือนดวงไฟทีเ่ ราเห็นเป็ นไฟดวงเดียวตลอดเวลา ความจริงสว่างแล้วดับติดต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
วินาทีละ 50 ครัง้ ”
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3) หาสรีระไม่ได้ หมายความว่า จิตเป็ นนามธรรมจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือ กาหนดจับ
ด้วยวัตถุเครื่องจับใดๆ กาหนดลงไปไม่ไ ด้ว่าจิต มีขนาดใหญ่หรือ เล็ก แค่ไ หน มีส อี ย่างไร หรือ มีสณ
ั ฐานอย่างไร
สิง่ ทีท่ าให้รบั รูไ้ ด้วา่ มีจติ ก็เนื่องจากมีความรูส้ กึ นึกคิด มีการรับรูอ้ ารมณ์เท่านัน้
4) มีถ้าเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย หมายความว่า จิตมีร่างกายซึ่งเปรียบเหมือนถ้าเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยเพราะ
ร่างกายมีโพรงด้านใน มีทวารทัง้ 9 คือ ช่องตา 2 ช่องหู 2 ช่องจมูก 2 ปาก 1 ทวารหนัก 1 ทวารเบา 1 ซึง่
เปรียบเหมือนปากถ้า จิตอาศัยอยู่เฉพาะภายในร่างกายเท่านัน้ ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่ อ่ืน แม้จ ะมีคาอธิบ ายในข้อ ที่ 1
และ 2 ที่ว่า จิต เที่ย วไปในที่ไ กลหรือ จิต เที่ย วไปดวงเดีย วก็ไ ม่ไ ด้ หมายความว่า จิตจะออกจากร่างกายมนุ ษย์ไป
ทัง้ 2 ข้อนัน้ หมายเอาเพียงความคิดเท่านัน้
สันติกโรภิกขุ (ประเวศ วะสี, (บก.), 2547, น. 41 – 42) ได้ให้ความหมายและอธิบายลักษณะของจิต ดังนี้
1) จิตคือสิง่ ทีค่ ดิ เป็ น คือในชีวติ มนุ ษย์มกี ารคิดตลอดเวลา มีการวางแผน มีการนึกคิดว่าชอบ
อะไร ไม่ชอบอะไร จะได้สงิ่ ทีช่ อบมาอย่างไร จะหลีกเลีย่ งหรือทาลายสิง่ ทีไ่ ม่ชอบอย่างไร คิดถึงอนาคตบ้าง คิดถึงอดีต
บ้าง คิดสารพัดเรือ่ ง จิตเป็ นสิง่ ทีม่ กี ารคิดหรือคิดเป็ น จิตส่วนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า “mind”
2) จิตเป็ นสิง่ ทีร่ สู้ กึ เป็ น คือรูส้ กึ ได้ ในชีวติ มนุ ษย์หรือชีวติ ในทุกระดับจะมีคุณสมบัตทิ ร่ี สู้ กึ เช่น
รูส้ กึ สบาย รูส้ กึ ไม่สบาย รูส้ กึ ร้อน รูส้ กึ เย็น รูส้ กึ ง่วงนอน รูส้ กึ ตื่น จิตเป็ นสิง่ ทีร่ สู้ กึ ได้อยูต่ ลอดเวลา จิตส่วนนี้ เรียกว่า
“Consciousness” อีกทางหนึ่งก็มสี งิ่ ทีถ่ กู รูส้ กึ สิง่ ทีถ่ กู รูส้ กึ ทีไ่ ม่ใช่จติ เรียกว่า “ร่างกาย”
3) จิตเป็ นสิง่ ทีจ่ าได้ คือ เมื่อเราพบอะไรในชีวติ จิตจะแยกแยะว่า “นี้คอื อะไร นี้ช่อื อะไร”
การแยกแยะและเรียกชื่ออาศัยร่องรอยของสิง่ ทีเ่ คยพบมาก่อน คือความจา โดยอาศัย ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ จา
ลักษณะ จาภาพร่วม และจาชื่อ หรือประเภทของสิง่ นัน้ ๆ จิตส่วนนี้เรียกว่า “Memory”
4) จิตเป็ นสิง่ ทีม่ อี ารมณ์ คือ นอกจากคิดหรือรูส้ กึ ต่อสิง่ ต่างๆ จิตมักจะมีปฏิกริ ยิ าอีกแบบหนึ่ง
ที่เรียกว่าอารมณ์ ซึ่งเป็ นความรูส้ กึ ที่ สลับซับซ้อนกว่าจิตในข้อ 2 เมื่อจิตชอบหรือไม่ชอบอะไร จิตจะคิด หากไม่
สามารถคิดหาคาตอบได้ จะก่อให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ตามมา เช่น กลัว โมโห อิจฉา รัก หึงหวง ขีเ้ กียจ เป็ นต้น สิง่
เหล่านี้มกั จะวุน่ วายสับสน แต่มนุษย์คอ่ นข้างจะชอบเล่นกับอารมณ์เหล่านี้ จิตส่วนนี้เรียกว่า “Heart”
5) จิตเป็ นสิง่ ที่รู้เป็ น คือ ในชีวติ มนุ ษย์มกี ารเรียนรู้ มนุ ษย์เกิดในโลกนี้มคี วามรู้น้อย ไม่
เหมือนสัตว์อ่นื ๆ ที่มคี วามรูช้ นิดที่เรียกว่า “สัญชาตญาณ” ค่อนข้างมาก แม้มนุ ษย์มคี วามรูแ้ บบนี้น้อย แต่มนุ ษย์ม ี
ศักยภาพในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ขณะที่กย็ งั ใช้สญ
ั ชาตญาณเหมือนเดิม มนุ ษย์สามารถสังสมความรู
่
เ้ พิม่ ขึน้ มาได้เรื่อยๆ
และสิง่ ที่สงสมความรู
ั่
้ รับความรู้ เก็บความรู้ ใช้ความรู้ ก็คอื “จิต” นัน่ เอง ความรูเ้ หล่านี้มหี ลายประเภท หลาย
ระดับ ตัง้ แต่ความรูท้ โ่ี ง่เขลา เข้าใจผิด คิดผิด ไปจนถึงความรูท้ ถ่ี ูกต้อง ฉลาด มีประโยชน์ นาไปปฏิบตั ใิ นทางทีด่ ี
ทีง่ ามก็ม ี จึงเกิดมีความรูร้ ะดับเด็กๆ ความรูร้ ะดับผูใ้ หญ่ ความรูร้ ะดับรางวัลโนเบลก็ม ี ทัง้ หมดที่กล่าวมานี้เป็ นเรื่อง
ของจิต ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Mind” หรือ “Intellect”
6) จิตเป็ นอิสระ คือ ตามธรรมชาติจติ เป็ นอิสระ ไม่คบั แคบ ไม่ตงึ เครียด ไม่ยดึ ติด ไม่ถูก
จากัดโดยอะไร แต่มนุ ษย์ส่วนใหญ่พลัดพรากจากจิตธรรมชาติ ซึ่งในบางแห่งเรียกว่า “จิตเดิมแท้” คนมักคุน้ เคยกับจิต
หรือชีวติ ทีค่ บั แคบ ตึงเครียด วิตกกังวล เสียใจ ดีใจ เบื่อหน่าย ตื่นเต้น โมโห อิจฉา ริษยา หึงหวง และในทีส่ ดุ ก็
เห็นแก่ตวั ซึ่งจะทาให้จติ ไม่อสิ ระ การทีช่ วี ติ เราจะมีอสิ ระหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั จิตนัน่ เอง จิตส่วนนี้ในภาษาอังกฤษไม่มคี า
เรียกทีช่ ดั เจน บางทีเรียกว่า “Spirit”
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นอกจากนี้ยงั มีพุทธพจน์ทก่ี ล่าวถึงลักษณะของจิตไว้ในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่มที่ 3 ว่า(คณะกรรมการ
กองตารา มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538, น. 17) “การฝึกจิตทีข่ ม่ ยาก ทีเ่ บา มักตกไปในอารมณ์ทน่ี ่าใคร่ เป็ นความดี
(เพราะว่า) จิตที่ฝึกแล้วนาสุขมาให้” บรรจบ บรรณรุจิ (2531, น.189) ได้อธิบายข้อความนี้ไว้ในหนังสือชื่อจิต มโน
วิญญาณ ดังนี้
1) ลักษณะทีข่ ม่ ได้ยาก หมายถึง เมื่อจิตเกลือกกลัว้ อยูก่ บั ความชัวหรื
่ ออารมณ์อนั เป็ นทีร่ กั ใคร่
แล้ว การทีจ่ ะบีบบังคับให้จติ ถอยห่างออกมาจากความชัวหรื
่ ออารมณ์อนั เป็ นทีร่ กั ใคร่เป็ นสิง่ ทีก่ ระทาได้โดยยากยิ่ง
2) ลักษณะทีเ่ บา หมายถึง จิตไม่มตี วั ตนจึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ร้น้ าหนัก มีลกั ษณะเกิดดับเร็วจึงกาหนด
ได้โดยยาก
3) ลักษณะทีต่ กไปในอารมณ์ทน่ี ่าใคร่ หมายถึง จิตเป็ นธรรมชาติไม่รฐู้ านะทีต่ นควรได้หรือไม่
ควรได้ ย่อมแส่หาอารมณ์ทต่ี นปรารถนาอย่างเดียว
ลักษณะของจิตดังทีไ่ ด้กล่าวมาพอสรุปได้วา่ จิตมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ห้ามได้ยาก ควบคุมได้ยาก เกิดดับ
ครัง้ ละดวงแต่เกิดดับรวดเร็วมาก สามารถไปสูท่ ใ่ี ดๆ แม้ห่างไกลด้วยความคิดทีพ่ น้ จากข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ หรือ
ระยะทาง

2.3.1 ประเภทของจิ ต พระธรรมวิสทุ ธิกวี (พิจติ ร ฐิตวณฺโณ, 2549, น. 29 - 32)

ได้จาแนก

ประเภทของจิตตามแนวพระอภิธรรมไว้เป็ น 6 ประการซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1) ชาติเภทนัย ได้แก่ การแยกประเภทของจิตออกเป็ นชาติสกุล โดยถือเอาตามการเกิดของจิต
ในธรรมทัง้ หลาย แบ่งออกเป็ น 4 อย่าง คือ กุศลชาติ จิตฝา่ ยกุศล อกุศลชาติ จิตฝา่ ยอกุศล วิบากชาติ จิตทีเ่ ป็ น
วิบาก และกิรยิ าชาติ จิตทีเ่ ป็ นกิรยิ า
2) ภูมเิ ภทนัย ได้แก่ การแยกประเภทของจิตโดยภูม ิ เป็ นการถือเอาการเกิดขึน้ ของจิตใน
ระดับต่างๆ แบ่งออกเป็ น 4 อย่าง คือ กามาวจรภูม ิ ระดับจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามภพ เป็ นจิตของคนทัวไป
่
รูปาวจรภูม ิ ระดับจิตทีท่ ่องเทีย่ วไปในรูปภพ เป็ นจิตของผูท้ ไ่ี ด้รปู ฌาน อรูปวจรภูม ิ ระดับจิตทีท่ ่องเทีย่ วไปในอรูปภพ
เป็ นจิตของผูท้ ไ่ี ด้อรูปฌาน และโลกุตตรภูม ิ ระดับจิตของพระอริยเจ้าผูพ้ น้ แล้วจากภูม ิ 3 ระดับเบือ้ งต้น
3) โสภณเภทนัย ได้แก่ การแยกจิตเป็ นประเภทดีงามและไม่ดงี าม เป็ นการถือเอาจิตทีม่ ี
ลักษณะเป็ นไปในส่วนดีและส่วนไม่ดี แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง คือ โสภณจิต จิตทีด่ งี ามและอโสภณจิต จิตทีไ่ ม่ดงี าม
4) โลกเภทนัย ได้แก่ การแยกประเภทของจิตทีเ่ ป็ นอยูใ่ นโลกทัง้ 3 และทีพ่ น้ จากโลก แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ โลกิยจิต คือ จิตทีเ่ ป็ นไปในโลกทัง้ 3 ได้แก่กามโลก รูปโลกและอรูปโลก และโลกุตต
รจิต คือ จิตทีพ่ น้ จากความเป็ นไปในโลกทัง้ 3 หรือจิตทีเ่ หนือโลก
5) เหตุเภทนัย ได้แก่ การแยกประเภทของจิตทีป่ ระกอบด้วยเหตุและไม่ประกอบด้วยเหตุม ี 2
ประเภท คือ สเหตุกจิต จิตที่ประกอบด้วยเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ และอเหตุ ก
จิต จิตที่ไ ม่ป ระกอบด้วยเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ
6) เวทนาเภทนัย ได้แก่ การแยกจิตออกโดยการเสวยอารมณ์ ม ี 5 ประเภท คือ สุข เวทนา
การเสวยความสุขทางกาย ทุกขเวทนา การเสวยความทุกข์ทางกาย โสมนัสสเวทนา การเสวยความสุขทางใจ
โทมนัสสเวทนา การเสวยความทุกข์ทางใจ อุเบกขาเวทนา การเสวยอารมณ์ทเ่ี ป็ นกลางๆ ไม่สขุ ไม่ทุกข์
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จิตแม้จะแยกออกเป็ นหลายประเภทดังทีก่ ล่าวมาแล้วนี้กเ็ พื่อประโยชน์แก่การศึกษาและจะได้รบั รูว้ ่าจิตของตน
อยู่ในสภาพใด หากอยู่ในฝ่ายอกุศลก็จะได้รวู้ ่าจะต้องชาระจิตให้สะอาดหมดจดหรือหากรูว้ ่าอยู่ในฝ่ายกุศลก็จะได้พอก
พูนพัฒนาให้เจริญยิง่ ขึน้ ไป แต่เมือ่ ว่าโดยสภาวะลักษณะแล้วจิตมีเพียง 1 เดียว คือ เป็ นธรรมชาติทร่ี อู้ ารมณ์

3. สรุป
พระพุทธศาสนาอธิบายกาเนิดและองค์ประกอบชีวติ มนุ ษย์วา่ มนุ ษย์มกี าเนิดจากเทพทีช่ ่อื ว่า “อาภัสสรพรหม”
และวิวฒ
ั นาการเรื่อยมาจนกระทังกลายเป็
่
นมนุ ษย์ธรรมดาสามัญทัวไป
่ การได้ชวี ติ ในปจั จุบนั มีความเกี่ยวข้องกับการ
กระทาในอดีตก่อนหน้านี้ ผูท้ ่ที ากุศลกรรมและอกุศลกรรมย่อมถือกาเนิดในสถานที่ท่เี หมาะสมกับกรรมที่ตนเคยทาไว้
แล้วและจะดารงชีพอยู่ได้ตราบเท่าที่องค์ประกอบของชีวติ คือขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
สามารถอยู่รวมกันได้ดโี ดยมีจติ ซึ่งเป็ นธรรมชาติทร่ี บั รูอ้ ารมณ์ทผ่ี ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ คอยปรุงแต่ง
ให้กลายเป็ นจิตที่ดงี ามหรือไม่ดงี ามดาเนินร่วมไปด้วยตลอดเวลาและจักสิน้ สุดลงเมื่อความตายมาเยือน ความเข้าใจ
ธรรมชาติของชีวติ เช่นนี้ยอ่ มมีประโยชน์ในการช่วยลดปญั หาความรูส้ กึ แปลกแยกแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันได้
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ สืบต่อไป
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