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บทคัดย่อ
บัทควิามวิิจัุยนี� มีวัิตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพ่ื่�อศึึกษาปัจุจัุยเก่�อหนุนในการ

ขัดเกลัากิเลัสตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท 2) เพ่ื่�อศึึกษาปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัา

กิเลัสของจุิตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม 3) เพ่ื่�อวิิเคราะห์ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของ

จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมตามหลัักพื่ระพืุ่ทธศึาสนาเถรวิาท เป็นงานวิิจัุยเชิงคุณภาพื่ แบับั

การวิิจัุยเอกสาร ร่วิมกับัการสัมภาษณ์เชิงลึักแลัะสังเกตแบับัมีส่วินร่วิม ผลัการวิิจัุยพื่บัว่ิา

1) ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท หมาย

ถึง เหตุช่วิยให้เกิดการปฏิิบััติไตรสิกขา เพ่ื่�อลัดควิามโลัภ โกรธ หลัง ประกอบัด้วิย ปรโต

โฆสะด้วิยการคบัสัตบุัรุษแลัะได้ฟัังสัทธรรมจุนเกิดศึรัทธา ปฏิิบััติศีึลัร่วิมกับัมิตรดี ทำาอปริ

หานิยธรรมด้วิยสารณียธรรม อาศัึยองค์ประกอบัที�เหมาะควิร สุขภาพื่ดี ไม่เบีัยดเบีัยน 

ทำาสิ�งเหมาะควิร กินอาหารวัินลัะม่�อ โยนิโสมนสิการ เป็นคนตรง ไม่ประมาทในกุศึลั มี

สติสัมปชัญญะ สันโดษด้วิยปัจุจัุยสี� มีควิามเพีื่ยร มีปัญญาอ่านกิเลัส มีอริยทรัพื่ย์ ทำาเหตุ

แห่งปัญญา แลัะมีธรรมเป็นที�พึื่�ง

2) ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม ประกอบัด้วิย 

เคารพื่ผ้้นำามีศีึลั มีมิตรดี เคารพื่มติหม่้มิตรดี อย้ใ่นองค์ประกอบัที�ดี พึื่�งตนด้านสุขภาพื่ มีศีึลั 
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พัื่ฒนาศัึกยภาพื่พึื่�งตน ฝึึกกินอาหารวัินลัะม่�อ เห็นคุณค่าการเสียสลัะ เป็นคนตรง ขวินขวิาย

ทำาประโยชน์ตนแลัะผ้้อ่�น มีสติสัมปชัญญะ พื่อเพีื่ยง เพีื่ยรลัดกิเลัส อ่านสภาวิธรรมเป็น มี

ผลัการลัดกิเลัส เข้าหาผ้้มีศีึลั แลัะพึื่�งธรรมในตน

3) ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมมีควิาม

สอดคล้ัองตามหลัักไตรสิกขาในพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท

คำาสำาคัญ : ปัจุจัุยเก่�อหนุน, การขัดเกลัากิเลัส, จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม

Abstract

The objectives of this research were to investigate the factors 

that support removing defilements according to Theravada Buddhism, 

to investigate the factors that support removing defilements of Buddhist 

Way Medical Volunteers, and to analyze the factors that support removing 

defilements of Buddhist Way Medical Volunteers according to Theravada 

Buddhism principles. This is a qualitative research based on a review 

of the literature, in-depth interviews and participant observations.

According to the findings of the study, the elements enabling 

the removal of defilements in Theravada Buddhism are the reason for the 

emergence of the Threefold Training, which include hearing or learning 

from the virtuous person to the true doctrine of the good until arising 

confidence, training morality rules together with a true friend, doing things 

leading never to decline but only to prosperity with virtues for fraternal 

living, a living configuration that is appropriate, having good health, not 

encroaching on any life, doing the right thing, eating one meal a day. A 

person should be reasoned attention, the upright person, heedfulness, 

mindfulness and awareness, contentment with required factors, vigorous 

endeavor, the knowledge to read the symptoms of defilements in oneself, 

noble treasures, developing the cause of wisdom and relying on the Dharma.

A factors supports the removal of defilements of the Buddhist Way Medical 
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Volunteers, which include respecting the virtuous leaders, having good friends, 

respecting the resolutions of good friends, living in good components, health 

care, observing the precepts, self-reliance, training to consume one meal per 

day, selflessness, being honest, striving. A person should be perseverance in 

examining the outcomes of eliminating defilements, perseverance in approaching 

the virtuous person and confidence in the results of removing defilements.

The factors that enable Buddhist Way Medical Volunteers to remove defilements 

are consistent with the precepts of Theravada Buddhism’s Threefold Training.

Keywords : The factors supporting, removing defilements, The Buddhist Way 

       Medical Volunteers

บทนุำา
พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “อกุศึลัม้ลั 3 ค่อ โลัภะ โทสะ โมหะ แลัะกิเลัส

ที�ตั�งอย่้ในฐานเดียวิกันกับัอกุศึลัม้ลันั�น ได้แก่ เวิทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 

วิิญญาณขันธ์ที�สัมปยุต (ประกอบัแล้ัวิ) ด้วิยอกุศึลัม้ลันั�น กายกรรม วิจีุกรรม แลัะ

มโนกรรม ที�มีอกุศึลัม้ลันั�นเป็นสมุฏิฐาน (เหตุ) สภาวิธรรมเหล่ัานี�ช่�อว่ิากิเลัสทำาให้เศึร้า

หมองแลัะเป็นอารมณ์ของกิเลัส” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 34 ข้อ 997: 258)

ซึึ่�งควิามเศึร้าหมองแลัะควิามเร่าร้อนของจิุตอันเกิดจุากกิเลัสนี�เอง ที�เป็น

สิ�งซึึ่�งนำาไปส่้บัาปอกุศึลัธรรมหร่อการเบีัยดเบีัยนทั�งหลัาย (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 

10 ข้อ 103: 61) เพื่ราะฉะนั�นการขัดเกลัากิเลัสจึุงเป็นสิ�งที�บุัคคลัผ้้ซึึ่�งแสวิงหาควิาม

ไม่เบีัยดเบีัยนทั�งต่อตนเองแลัะผ้้อ่�น พึื่งกระทำาเป็นอย่างยิ�ง โดยการเป็นผ้้ทำาควิาม

ขัดเกลัากิเลัสนี�ก็ค่อ การปฏิิบััติกุศึลัธรรมอันเป็นทางเลีั�ยงจุากควิามชั�วิ (อกุศึลัธรรม) 

ซึึ่�งจุะเป็นทางเพ่ื่�อควิามดับัสนิทจุากอกุศึลัม้ลัอันเป็นเหตุให้เกิดอกุศึลัธรรมทั�งหลัาย

ด้วิย พื่ร้อมกับัส่งผลัให้บุัคคลัผ้้ซึึ่�งทำาควิามขัดเกลัากิเลัสนั�นเกิดควิามสุขขึ�นในตนแลัะ

สามารถช่วิยคนที�ศึรัทธาให้เข้าถึงควิามสุขจุากการทำาควิามขัดเกลัากิเลัสนั�นตามได้ ดังที�

พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “ผ้้ที�สงัดจุากกามแลัะอกุศึลัธรรมทั�งหลัายได้แล้ัวิ ย่อมมีธรรมเคร่�อง

อย่้เป็นสุข” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 12 ข้อ 82: 70-72) แลัะเป็นไปได้ที�บุัคคลันั�น

อันตนเองฝึึกตน แนะนำาตน ดับัสนิท จัุกฝึึกผ้้อ่�น แนะนำาผ้้อ่�น ช่วิยให้ผ้้อ่�นดับัสนิทได้
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แม้พุื่ทธศึาสนิกชนส่วินใหญ่จุะทราบัดีว่ิา “การมีศีึลั 5 ก็ดี การปฏิิบััติสัมมา

อริยมรรคมีองค์ 8 ก็ดี การลัะนิวิรณ์ 5 ก็ดี การลัะอุปกิเลัส 16 ก็ดี ควิามไม่ประมาท

ในกุศึลัธรรมทั�งหลัาย ก็ดี หร่อการปฏิิบััติจุรณะ 15 (เสขปฏิิปทา) ก็ดี” เหล่ัานี�เป็นการ

ปฏิิบััติกุศึลัธรรมเพ่ื่�อทำาควิามขัดเกลัากิเลัสในตน ซึึ่�งจุะให้ผลัค่อควิามผาสุกที�สุขสงบั

แท้ (ว้ิปสโมสุข) อย่างยั�งย่นในชีวิิตไปเป็นลัำาดับั แต่การจุะปฏิิบััติจุนกระทั�งนำาไปส่้ผลั

แห่งควิามผาสุกได้นั�น กลัับัไม่ใช่เร่�องง่ายเลัยแม้แต่น้อย สมดังที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา 

“เราไม่เล็ังเห็นกำาลัังอ่�นแม้อย่างหนึ�ง ซึึ่�งข่มได้แสนยาก เหม่อนกำาลัังของมาร (เทวิปุต

ตมาร มัจุจุุมาร แลัะกิเลัสมาร) นี�เลัย” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 11 ข้อ 110: 82)

เพื่ราะฉะนั�นการปฏิิบััติกุศึลัธรรมเพ่ื่�อทำาควิามขัดเกลัากิเลัสในตนนั�น จึุง

จุำาเป็นต้องมีปัจุจัุยเก่�อหนุนหร่อช่วิยกระตุ้นให้เกิด (สมเด็จุพื่ระพุื่ทธโฆษาจุารย์ (ป.อ.ป

ยุตฺโต), 2562 : 435) ดังที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “เราไม่พิื่จุารณาเห็นธรรมอ่�นแม้อย่าง

หนึ�ง ที�เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ 8 ที�ยังไม่เกิดก็เกิดขึ�น หร่อเป็นเหตุให้อริยมรรคมี

องค์ 8 ที�เกิดขึ�นแล้ัวิถึงควิามเจุริญเต็มที� เหม่อนกัลัยาณมิตตตา (ควิามเป็นผ้้มีมิตรดี) สี

ลัสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้วิยศีึลั) ฉันทสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้วิยฉันทะ) อัตตสัมปทา 

(ควิามถึงพื่ร้อมด้วิยตน) ทิฏิฐิสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้วิยทิฏิฐิ) อัปปมาทสัมปทา (ควิาม

ถึงพื่ร้อมด้วิยควิามไม่ประมาท) แลัะโยนิโสมนสิการสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้วิยการ

มนสิการโดยแยบัคาย) นี� ฯ” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 19 ข้อ 77-83: 53-55)

ด้วิยเหตุนี�เองจึุงทำาให้ผ้้วิิจัุยเกิดควิามสนใจุอย่างยิ�งที�จุะศึึกษาปัจุจัุยเก่�อหนุน

ในการขัดเกลัากิเลัสตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท พื่ร้อมกับัเล่ัอกศึึกษากลุ่ัมบุัคคลั

ตัวิอย่างที�สามารถนำาปัจุจัุยเก่�อหนุนเหล่ัานั�นไปปฏิิบััติตามจุนเกิดผลัได้จุริงอย่างเห็นเป็น

ร้ปธรรมชัดเจุน โดยผ้้วิิจัุยเล่ัอกที�จุะศึึกษากับักลุ่ัมประชากรจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม ซึึ่�งจิุต

อาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นเป็นจิุตอาสาในสังกัดของม้ลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย อัน

มี ดร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน เป็นประธานม้ลันิธิ โดยเป็นองค์กรที�จัุดการอบัรมเพ่ื่�อให้ควิามร้้ใน

เร่�องการด้แลัสุขภาพื่พึื่�งตนแลัะการทำากสิกรรมไร้สารพิื่ษ ตามแนวิทางปรัชญาเศึรษฐกิจุพื่อ

เพีื่ยงร่วิมกับัหลัักพุื่ทธธรรมแก่ประชาชนทั�วิไปอย่างไม่รับัค่าตอบัแทนใดๆ ภายใต้แนวิคิด

ที�ว่ิา “ศ้ึนย์บัาทรักษาทุกโรค, ลัดกิเลัสรักษาโรค, มาเป็นหมอด้แลัตัวิเองกันเถอะ แลัะ

หมอที�ดีที�สุดในโลักค่อตัวิเราเอง” ในปัจุจุุบัันมีจิุตอาสาทั�งในแลัะต่างประเทศึที�ผ่านเกณฑ์์

การคัดเล่ัอกจุากองค์กร ตั�งแต่ปี พื่.ศึ. 2538-2565 ประมาณ 700 กว่ิาคน เฉพื่าะส่วินที�

เป็น ‘จิุตอาสาประจุำาแพื่ทย์วิิถีธรรม’ ประมาณ 400 กวิ่าคน แลัะมีประชาชนที�ผ่านการ
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อบัรมจุากองค์กรแล้ัวิไม่ตำ�ากว่ิา 300,000 คนทั�วิโลัก (หมายขวัิญพุื่ทธ กล้ัาจุน, 2563: 79)

เน่�องด้วิยจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นมีลัักษณะโดดเด่นซึึ่�งเป็นที�ปรากฏิชัดเจุน

แก่สังคมมาตลัอดระยะเวิลัากว่ิา 25 ปีที�ผ่านมาจุนถึงปัจุจุุบััน โดยสอดคล้ัองกับัหลัักพุื่ทธ

ธรรมดังนี� ค่อ 1) มีชีวิิตที�พื่อเพีื่ยงเรียบัง่าย ด้วิยการใช้ปัจุจัุยในการดำารงชีวิิตที�ประหยัด 

หาได้ง่าย ใกล้ัตัวิ ไม่มีโทษ แลัะทำาเอาเองได้เป็นหลััก 2) มีร่างกายที�แข็งแรง ด้วิยการ

ด้แลัแลัะรักษาสุขภาพื่พึื่�งตนตามหลัักการแพื่ทย์วิิธีธรรม ซึึ่�งเป็นหลัักการแพื่ทย์ที�บ้ัรณ

าการองค์ควิามร้้จุากการแพื่ทย์ทุกแผนร่วิมกับัปรัชญาเศึรษฐกิจุพื่อเพีื่ยงแลัะหลัักพุื่ทธ

ธรรม 3) มีจิุตใจุที�ดีงาม ด้วิยการเสียสลัะควิามเห็นแก่ตนมาเป็นจิุตอาสาที�ทำางานรับัใช้

สังคมเพ่ื่�อบัรรเทาควิามเด่อดเน่�อร้อนใจุของผ้้คน อย่างไม่รับัสิ�งตอบัแทนใดๆ 4) มีจิุตใจุ

ที�เป็นสุข ด้วิยการอย่้ร่วิมกันเป็นชุมชนที�มีร้ปแบับั ‘สาธารณโภคี’ ค่อ การที�ทุกคนมา

กินอย่้ร่วิมกันแบับัใช้สวัิสดิการจุากส่วินกลัาง ไม่มีการสะสมเป็นส่วินตัวิ มีการแบ่ังปัน

ลัาภที�ผลิัตได้ให้แก่กันโดยธรรม แลัะสามารถพึื่�งเกิด พึื่�งแก่ พึื่�งเจ็ุบั พึื่�งตายกันได้ โดย

ทุกคนในชุมชนมีการดำาเนินชีวิิตตามหลัักพุื่ทธธรรม ได้แก่ มีศีึลั 5 เป็นเบ่ั�องต้น เลิัก

อบัายมุข รับัประทานอาหารมังสวิิรัติ รับัฟัังมติหม่้กลุ่ัมคนดีมีศีึลั ทำางานไม่หวัิงผลัตอบัแทน

ดังนั�นผ้้วิิจัุยจึุงมีควิามเห็นว่ิาเหมาะสมอย่างยิ�งที�จุะเล่ัอกกลุ่ัมประชากร

จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมมาเป็นกรณีศึึกษาในการทำาวิิจัุยครั�งนี� โดยใช้ช่�อหัวิข้อการ

วิิจัุยว่ิา “ศึึกษาปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม”

วัิตถุีปัระสงค์
1) เพ่ื่�อศึึกษาปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท

2) เพ่ื่�อศึึกษาปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม

3) เพ่ื่�อวิิเคราะห์ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม

ตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท

ระเบียบวิิธีวิิจัย
บัทควิามวิิจัุยนี� เป็นการวิิจัุยเชิงคุณภาพื่ (Qualitative Research) มีขั�นตอนการดำาเนินงานดังนี� 

1) รวิบัรวิมข้อม้ลัปฐมภ้มิ (Primary Source) ศึึกษาข้อม้ลัจุากพื่ระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบัับัมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย พื่.ศึ. 2539 

2) รวิบัรวิมข้อม้ลัทุติยภ้มิ (Secondary Source) รวิบัรวิมอรรถกถา ฎีกา หนังส่อ แลัะ
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เอกสารอ่�นๆ ที�เกี�ยวิข้อง 

3) ทำาการสัมภาษณ์เชิงลัึก แลัะสังเกตแบับัมีส่วินร่วิม ในกลัุ่มผ้้ให้ข้อม้ลั

หลััก (Key Informations) ค่อ ดร.ใจุเพื่ชร กลั้าจุน (ประธานม้ลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่ง

ประเทศึไทย) แลัะจุิตอาสาประจุำาแพื่ทย์วิิถีธรรม จุำานวิน 15 คน 

4) นำาข้อม้ลัที�ได้มาวิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์ ด้วิยวิิธีการวิิเคราะห์เน่�อหา 

(Content Analysis) ในร้ปแบับัการพื่รรณนาแลัะการอรรถาธิบัาย 

5) สรุปแลัะอภิปรายผลัการวิิจุัย โดยใช้ร้ปแบับัการพื่รรณนาตาม

วิัตถุประสงค์ของการวิิจุัย

ผลการวิิจัย
1) ปััจจัยเก้�อหนุุนุในุการขััดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศึาสนุาเถีรวิาท

ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัส หมายถึง องค์ประกอบัที�ช่วิยสนับัสนุนหร่อช่วิย

กระตุ้นให้เกิดการปฏิิบััติไตรสิกขา ค่อ อธิสีลัสิกขา อธิจิุตตสิกขา แลัะอธิปัญญาสิกขา ตามหลัักจุรณะ 

15 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท เพ่ื่�อลัด ลัะ จุางคลัายจุากควิามโลัภ โกรธ หลัง ภายในจิุตใจุของบุัคคลั

ไปเป็นลัำาดับั ซึึ่�งประกอบัไปด้วิย ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอก ได้แก่ ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสังคม ปัจุจัุยเก่�อ

หนุนด้านสิ�งแวิดล้ัอม แลัะปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสุขภาพื่ ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายใน ได้แก่ ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้าน

ศีึลั ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสมาธิ แลัะปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านปัญญา

ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอก เริ�มต้นที�ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสังคม ค่อ บุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัา

กิเลัสนั�นต้องเป็นผ้้ที�มีปรโตโฆสะด้วิยการคบัแลัะเคารพื่บุัคคลัผ้้เป็นสัตบุัรุษซึึ่�งประกอบัด้วิยสัมมาทิฏิฐิ 

(สัปปุริสสังเสวิะ) แล้ัวิได้ฟัังพื่ระสัทธรรมที�บัริบ้ัรณ์จุากท่าน (สัทธัมมัสสวินะ) จุนเกิดศึรัทธานำามา

พื่ากเพีื่ยรฝึึกฝึนปฏิิบััติศีึลัด้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�นเพ่ื่�อขัดเกลัากิเลัสในตนตามท่านร่วิมกับัหม่้กลุ่ัมคนดี

ที�มีศีึลั โดยปฏิิบััติให้ร้้สึกว่ิาลัำาบัากในขีดที�เรายังสามารถเบิักบัานยินดีอย่้ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจุนฟุั�งซ่ึ่าน

ทรมานตนเกินไปแลัะไม่เหยาะแหยะจุนย่อหย่อนเกียจุคร้าน ซึึ่�งเป็นขีดที�ตั�งตนไว้ิในควิามลัำาบัากแล้ัวิ

อกุศึลัธรรมเส่�อมลังแลัะกุศึลัธรรมเจุริญขึ�น (ธัมมานุธัมมปฏิิปัตติ) พื่ร้อมทั�งมีการทำาอปริหานิยธรรม 7 

ด้วิยหลัักสารณียธรรม 6 จุนเกิดผลัทำาให้ระลึักถึงกัน ทำาให้เป็นที�รัก ทำาให้เป็นที�เคารพื่ เป็นไปเพ่ื่�อควิาม

สงเคราะห์กัน เพ่ื่�อควิามไม่วิิวิาทกัน เพ่ื่�อควิามสามัคคีกัน เพ่ื่�อควิามเป็นอันเดียวิกัน ตามพุื่ทธพื่จุน์ 7 

ลัำาดับัต่อมาเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสิ�งแวิดล้ัอม ค่อ บุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสนั�นอาศัึยเสนาสนะ

ประกอบัด้วิยองค์ 5 อันเป็นสัปปายะที�ควิรเสพื่ ซึึ่�งเหมาะควิรแก่การอย่้อาศัึย ไม่ฝืึดเค่องในปัจุจัุยสี� 

(ปฏิิร้ปเทสวิาสะ) พื่ร้อมทั�งมีผ้้นำาที�เป็นสัตบุัรุษหร่อหม่้มิตรดีบัางท่านซึึ่�งตั�งอย่้ในฐานะคร้ที�เราพึื่�งอาศัึย
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โดยธรรมอย่้ด้วิย (สัปปุริสสังเสวิะ) โดยเราสามารถเข้าไปหาท่านเหล่ัานั�นตามเวิลัาอันควิร เพ่ื่�อสอบัถาม

เน่�อควิามของพื่ระพุื่ทธพื่จุน์ที�เราสงสัย แลัะท่านเหล่ัานั�นย่อมบัรรเทาควิามสงสัยในธรรมที�น่าสงสัย

หลัายอย่างแก่เราได้ จึุงทำาให้เราสามารถตั�งตนไว้ิชอบั (อัตตสัมมาปณิธิ) ค่อ ปฏิิบััติตนได้อย่างถ้กต้อง

ถ้กตรงส่้ควิามพ้ื่นทุกข์ไปเป็นลัำาดับั โดยสิ�งเหล่ัานี�จุะเกิดขึ�นแก่ผ้้ที�ได้ทำาควิามดีพื่ร้อมกับัขัดเกลัากิเลัส

ของตนไว้ิในก่อนแล้ัวิ (ปุพื่เพื่กตปุญญตา) ลัำาดับัสุดท้ายของปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอกเป็นปัจุจัุยเก่�อ

หนุนด้านสุขภาพื่ ค่อ บุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสนั�นเป็นผ้้มีอาพื่าธน้อย โรคเบัาบัาง เหมาะแก่การ

บัำาเพ็ื่ญเพีื่ยร โดยการเป็นผ้้ลัะเว้ินขาดจุากการฆ่าสัตว์ิ มีควิามลัะอาย มีควิามเอ็นด้ มุ่งหวัิงประโยชน์

เก่�อก้ลัในสรรพื่สัตว์ิ แลัะเป็นผ้้ไม่เบีัยดเบีัยนสัตว์ิทั�งหลัายในทุกวิิธี พื่ร้อมทั�งเป็นผ้้ทำาสิ�งที�เป็นสัปปายะ 

ร้้จัุกประมาณในสิ�งที�เป็นสัปปายะ บัริโภคสิ�งที�ย่อยง่าย เที�ยวิในเวิลัาที�สมควิร ประพื่ฤติพื่รหมจุรรย์ มี

ศีึลัที�สามารถขัดเกลัากิเลัสได้จุริงไปเป็นลัำาดับั มีกัลัยาณมิตร (มิตรดี) แลัะฝึึกกินอาหารวัินลัะม่�อ

ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายใน เม่�อบุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสนั�นประกอบัไปด้วิยธรรมที�เป็น

ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอกแล้ัวิ ย่อมเหมาะควิรแก่การปฏิิบััติธรรมที�เป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนภายในต่อ โดยเริ�ม

ต้นที�ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านศีึลั ค่อ บุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสนั�นต้องเป็นผ้้ที�มีโยนิโสมนสิการด้วิยการ

เจุตนาทำาใจุในใจุโดยแยบัคายจุากสิ�งที�ได้สดับัจุากบุัคคลัอ่�นผ้้เป็นสัตบุัรุษซึึ่�งประกอบัด้วิยสัมมาทิฏิฐิ 

แล้ัวิปฏิิบััติตามท่านแลัะพิื่จุารณาลังไปถึงที�เกิดของธรรมทั�งหลัายในตน จุนสามารถปรับัจิุตของตน

ให้ยินดีในกุศึลัม้ลัซึึ่�งเข้ามาแทนที�อกุศึลัม้ลัได้ไปเป็นลัำาดับั พื่ร้อมกับัเป็นผ้้มีสัญชาตญาณของคนตรง 

ลัำาดับัต่อมาเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสมาธิ ค่อ บุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสนั�นเป็นผ้้ไม่ประมาทในกุศึลั

ธรรมทั�งหลัาย ซึึ่�งเป็นผ้้สำารวิมทวิารทั�ง 6 เพ่ื่�อไม่ให้จิุตซ่ึ่านไปตามอำานาจุของควิามหลังชอบัหร่อชังใน

ร้ป เสียง กลิั�น รส โผฏิฐัพื่พื่ะ แลัะธรรมารมณ์ ทั�งหลัายที�ตนกำาลัังกระทบัสัมผัสอย่้ในปัจุจุุบัันขณะนั�น 

ด้วิยการมีสติแลัะสัมปชัญญะ โดยเป็นผ้้พิื่จุารณาเห็นกิเลัสแลัะการขัดเกลัากิเลัสทั�งหลัายในตนไปเป็น

ลัำาดับัเม่�อกระทบัสัมผัสในปัจุจุุบัันขณะอย่้ เม่�อผ้้นั�นมีจิุตไม่ซ่ึ่านไปในอกุศึลัธรรมแล้ัวิ ย่อมเป็นเหตุให้

ธรรมทั�งหลัายก็ปรากฏิไปเป็นลัำาดับั อีกทั�งยังฝึึกเป็นผ้้สันโดษด้วิยปัจุจัุย 4 ที�ประหยัด หาได้ง่าย แลัะ

ไม่มีโทษ จึุงเป็นผ้้เหมาะควิรแก่การประกอบัควิามเพีื่ยรขัดเกลัากิเลัส ลัำาดับัสุดท้ายของปัจุจัุยเก่�อหนุน

ภายในเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านปัญญา ค่อ บุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสนั�นเป็นผ้้มีปัญญาพิื่จุารณาเห็น

ควิามเกิดแลัะควิามดับัของกิเลัสในตน แล้ัวิสามารถชำาแรกกิเลัสให้ถึงควิามสิ�นทุกข์โดยชอบัได้ไปเป็น

ลัำาดับั กระทั�งเกิดอริยทรัพื่ย์ 7 ขึ�นในตน ได้แก่ ศึรัทธา ศีึลั หิริ โอตตัปปะ สุตะ จุาคะ แลัะปัญญา 

พื่ร้อมกับัหมั�นประกอบัเหตุเพ่ื่�อควิามเกิดแห่งปัญญา 8 ประการ ด้วิยการได้อย่้ร่วิมกับัผ้้เป็นสัตบุัรุษ 

แล้ัวิได้ฟัังพื่ระสัทธรรมที�บัริบ้ัรณ์จุากท่านอย่้เสมอ ซึึ่�งท่านเหล่ัานั�นจุะสามารถเปิดเผยธรรมที�ยังไม่เปิด

เผย จุะทำาให้ง่ายซึึ่�งธรรมที�ยังไม่ได้ทำาให้ง่าย แลัะบัรรเทาควิามสงสัยในธรรมที�น่าสงสัยหลัายอย่างได้
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ตรงตามจุริตนิสัยของผ้้นั�น จึุงทำาให้ผ้้นั�นเกิดควิามยินดีในการสมาทานอาจุหาญร่าเริงในธรรมเหล่ัานั�น 

แล้ัวิถึงการสำารวิมในศีึลัด้วิยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้ัาต่อไป เม่�อร้้ชัดในธรรมที�เป็นปัจุจัุยเก่�อหนุน

หร่อช่วิยกระตุ้นให้การขัดเกลัากิเลัสของตนนั�นสามารถพัื่ฒนาให้เจุริญยิ�งๆ ขึ�นไปเป็นลัำาดับัแล้ัวิ ย่อม

เป็นผ้้น้อมนำาเอากุศึลัธรรมทั�งหลัายเหล่ัานั�นมาเป็นที�พึื่�งให้แก่ตน เพ่ื่�อกระทำาตนให้หลุัดพ้ื่นจุากอกุศึลั

ธรรมทั�งปวิงได้ในที�สุด เรียกว่ิา “นาถกรณธรรม 10”

2) ปััจจัยเก้�อหนุุนุในุการขััดเกลากิเลสขัองจิตอาสาแพทย์วิิถีีธรรม

ปัจุจัุยที�ช่วิยสนับัสนุนหร่อช่วิยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม

เพ่ื่�อให้เกิดสัมมาทิฏิฐินั�น ประกอบัไปด้วิย ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอก ได้แก่ ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสังคม 

ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสิ�งแวิดล้ัอม แลัะปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสุขภาพื่ ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายใน ได้แก่ ปัจุจัุย

เก่�อหนุนด้านศีึลั ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสมาธิ แลัะปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านปัญญา

ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอก เริ�มต้นที�ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสังคม ค่อ จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�น

มีควิามเคารพื่แลัะเช่�อฟัังคำาสอนของผ้้นำาที�มีศีึลั ด้วิยการฝึึกฝึนให้ใช้สิ�งที�ประหยัด เรียบัง่าย ทำาเอาเองได้ 

ในการแก้ไขหร่อลัดปัญหาสุขภาพื่กายแลัะใจุของตนเอง อีกทั�งยังเป็นผ้้ที�มีใจุเสียสลัะตามควิามสามารถ

ของตนด้วิยการมาสานพื่ลัังร่วิมกันเพ่ื่�อช่วิยเหล่ัอเก่�อก้ลัผ้้คนที�เด่อดร้อนในสังคมโลัก ไปพื่ร้อมๆ กับั

การฝึึก ‘ปฏิิบััติศีึลัด้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น’ กระทั�งเกิดเป็น ‘ชุมชนจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม’ ที�มีการอย่้

ร่วิมกันแบับั ‘สาธารณโภคี’ ค่อ อย่้ร่วิมกันเป็นครอบัครัวิใหญ่ที�มีควิามเป็นญาติยิ�งกว่ิาพีื่�น้องทางสาย

เล่ัอดเดียวิกัน โดยพื่ากันลัด ลัะ เลิักควิามหลังเสพื่ในร้ป เสียง กลิั�น รส สัมผัส ที�เป็นพิื่ษโทษภัย การ

เอาแต่ใจุตนเอง การถ่อตัวิถ่อตน แลัะควิามเห็นแก่ตัวิ ไปเป็นลัำาดับั จึุงเป็นผ้้ที�กินน้อยใช้น้อย ทำางานฟัรี

ไม่มีเงินเด่อน (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2558: 799-801) พื่ร้อมกับัหมั�นประชุมกันเป็นนิตย์ พื่ร้อมเพื่รียงกัน

ประชุม พื่ร้อมเพื่รียงกันเลิัก พื่ร้อมเพื่รียงกันช่วิยทำากิจุ เคารพื่แลัะฟัังมติของหม่้กลุ่ัมเป็นหลััก ดำาเนิน

กิจุกรรมการงานโดยใช้มติของหม่้กลุ่ัมเป็นหลััก สามารถบัอกกล่ัาวิตักเต่อนชี�แนะถึงข้อบักพื่ร่องของกัน

แลัะกันได้ด้วิยเมตตา อย่้ร่วิมกันแลัะใช้สวัิสดิการจุากส่วินกลัาง แบ่ังปันลัาภแก่กัน มีการปฏิิบััติอธิศีึลั 

อธิจิุต อธิปัญญา ด้วิยการตั�งตบัะลัด ลัะ เลิักในสิ�งที�ตนเองมีควิามติดยึด เพ่ื่�อปรับัให้มีศีึลับัริบ้ัรณ์เสมอ

กัน แลัะมีสัมมาทิฎฐิเสมอกัน เป็นหลัักสำาคัญในการอย่้ร่วิมกัน (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2559: 18-23) ลัำาดับั

ต่อมาเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสิ�งแวิดล้ัอม ค่อ สถานที�ตั�งของชุมชนจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นเหมาะสม

แก่การอย่้อาศัึย โดยมีการจัุดสรรพ่ื่�นที�โล่ังแลัะพ่ื่�นที�ป่าอย่างสมดุลั ทำาให้สภาพื่ดิน ฟั�า อากาศึพื่อเหมาะ 

สามารถพึื่�งตนเองด้านปัจุจัุย 4 ได้เป็นหลััก อีกทั�งยังมีผ้้นำาที�มีคุณธรรม ซึึ่�งจิุตอาสาทุกคนสามารถเข้าหา

ท่านเพ่ื่�อไต่ถามข้อสงสัยในหัวิข้อธรรมะต่าง  ๆได้อย่้เสมอ แลัะท่านยังสามารถอธิบัายหัวิข้อธรรมะเหล่ัา

นั�นด้วิยภาษาที�เข้าใจุง่าย เพ่ื่�อคลัายควิามสงสัยแก่จิุตอาสานั�นได้ นอกจุากนี�ยังมีระบับัจิุตอาสาพีื่�เลีั�ยงที�
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เป็นพ่ื่อไก่หร่อแม่ไก่ซึึ่�งมีหน้าที�เอาภาระด้แลัให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่จิุตอาสารุ่นน้องที�เป็นล้ักไก่ (หมาย

ขวัิญพุื่ทธ กล้ัาจุน, 2563: 251-256) ลัำาดับัสุดท้ายของปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอกเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้าน

สุขภาพื่ ค่อ จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นมีองค์ควิามร้้ในการด้แลัสุขภาพื่พึื่�งตนตามหลัักแพื่ทย์วิิถีธรรม 

ด้วิยการเล่ัอกวิิธีการด้แลัสุขภาพื่ที�เหมาะสมหร่อสมดุลัร้อนเย็นกับัตน ณ เวิลัานั�น แลัะไม่เบีัยดเบีัยน

ตนเองด้วิยควิามกลััวิเป็น กลััวิตาย กลััวิโรค เร่งผลั กังวิลั ได้ไปเป็นลัำาดับั (นิตยาภรณ์ สุระสาย, 2563: 

205-208) พื่ร้อมกับัมีแนวิทางปฏิิบััติ 5 อย่าง ในการพัื่ฒนาศัึกยภาพื่พึื่�งตน เพ่ื่�อให้มีสุขภาพื่กายใจุที�

แข็งแรง ได้แก่ 1) ถ่อศีึลั 5 เป็นเบ่ั�องต้น 2) เลิักอบัายมุข 3) รับัประทานอาหารมังสวิิรัติ 4) รับัฟัังมติ

หม่้กลุ่ัมคนดีมีศีึลั 5) ทำางานไม่หวัิงผลัตอบัแทน นอกจุากนี�ยังมีการตั�งศีึลัฝึึกกินอาหารวัินลัะหนึ�งม่�อ

ตามกำาลัังของแต่ลัะคน (หมายขวัิญพุื่ทธ กล้ัาจุน, 2563: 161-163)

ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายใน เม่�อบุัคคลัผ้้ซึึ่�งปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสนั�นประกอบัไปด้วิยธรรมที�เป็น

ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอกแล้ัวิ ย่อมเหมาะควิรแก่การปฏิิบััติธรรมที�เป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนภายในต่อ โดยเริ�ม

ต้นที�ปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านศีึลั ค่อ จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นเห็นคุณค่าประโยชน์ของการเข้าหาหม่้มิตร

ดีแลัะร่วิมกันทำาควิามดีเสียสลัะช่วิยเหล่ัอสังคม ด้วิยการจัุดสรรเวิลัามาเป็นจิุตอาสาทุกครั�งที�มีโอกาส 

เป็นการฝึึกลัดควิามเห็นแก่ตัวิด้วิยการเสียสลัะทำางานฟัรีเพ่ื่�อผ้้อ่�น ไม่บัังคับักดดันใคร กินใช้ร่วิมกัน

เป็นส่วินกลัาง เอ่�อเฟืั�อแบ่ังปันลัาภที�หามาได้ให้แก่กันแลัะกัน เม่�อได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำา

ดีที�ไม่เอาแต่ใจุตัวิเอง จึุงทำาให้จิุตใจุเกิดมีศึรัทธาเช่�อมั�นในญาณปัญญาการตรัสร้้ของพื่ระพุื่ทธเจุ้า ว่ิา

เป็นทฤษฎีที�สามารถจุะปฏิิบััติตามจุนเกิดผลัลัด ลัะ จุางคลัายจุากควิามโลัภ โกรธ หลังได้จุริง ก็จุะ

รีบัเปิดเผยกิเลัสของตนในส่วินที�เหล่ัอตามควิามเป็นจุริงต่อสัตบุัรุษหร่อหม่้มิตรดีที�มีคุณธรรม เพ่ื่�อให้

ท่านเหล่ัานั�นช่วิยขัดเกลัาหร่อแนะนำาวิิธีปฏิิบััติเพ่ื่�อขัดเกลัากิเลัสในส่วินที�เหล่ัอแก่ตน แล้ัวิจึุงพื่ากเพีื่ยร

ปฏิิบััติลัด ลัะ เลิักอกุศึลัธรรมเหล่ัานั�น อย่างเอาจุริงเอาจัุงตามกำาลัังของตนต่อไป (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 

2558: 801-802) ลัำาดับัต่อมาเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสมาธิ ค่อ จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นมีจิุตใจุที�

ยินดีขวินขวิายในการทำากิจุกรรมการงานที�เป็นประโยชน์ทั�งต่อตนเองแลัะผ้้อ่�นอย่้เป็นนิตย์มาตลัอด

ระยะเวิลัากว่ิา 25 ปี จุนถึงปัจุจุุบััน พื่ร้อมกับัเป็นผ้้มีสติแลัะสัมปชัญญะในการสำารวิมอินทรีย์ในทวิาร

ทั�ง 6 ไม่ให้หลังคล้ัอยไปตามอำานาจุของควิามชอบัหร่อชังได้ไปเป็นลัำาดับั ด้วิยการมาร่วิมทำางานเสีย

สลัะอย่้กับัหม่้กลุ่ัมคนดี เพ่ื่�อจุะได้ถ้กขัดใจุ ได้ฝึึกไม่เอาแต่ใจุตนเอง ประกอบักับัเป็นผ้้มีการดำาเนินชีวิิต

ที�พื่อเพีื่ยงเรียบัง่าย สันโดษด้วิยปัจุจัุย 4 ที�ประหยัด หาได้ง่าย แลัะไม่มีโทษ จึุงเป็นผ้้มีควิามเพีื่ยรใน

การขัดเกลัากิเลัสไปเป็นลัำาดับั พื่ร้อมกับัมีองค์ประกอบัในการฟัังธรรม สนทนาธรรม ทบัทวินธรรม 

ใคร่ครวิญธรรม แลัะปฏิิบััติอริยมรรคมีองค์ 8 ไปด้วิย (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2559: 5-7) ลัำาดับัสุดท้าย

ของปัจุจัุยเก่�อหนุนภายในเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านปัญญา ค่อ การเรียนการสอนในหลัักส้ตรสถาบััน
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วิิชชารามของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นมีการส่งการบ้ัานแลัะสอบัแลักเปลีั�ยนสภาวิธรรมทุกสัปดาห์ 

ทำาให้นักศึึกษาได้หมั�นตรวิจุสอบัมรรคแลัะผลั จุากการปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสที�ตนทำาได้มาเป็นลัำาดับั จึุง

สามารถปรับัปรุงแก้ไขในส่วินที�ตนยังบักพื่ร่องให้ดียิ�ง  ๆขึ�น แลัะในส่วินที�ดีแล้ัวิ ก็จุะพื่ากเพีื่ยรสั�งสมให้

เกิดควิามมั�นคงยิ�ง  ๆขึ�นไป อีกทั�งยังเป็นการได้ซัึ่กถามข้อสงสัยแก่คร้อาจุารย์ผ้้ที�มีศีึลั แล้ัวินำามาปรับัปรุง

แก้ไขในส่วินที�ตนเองยังบักพื่ร่องให้ดียิ�ง  ๆขึ�นต่อไป พื่ร้อมกับัมีการแลักเปลีั�ยนวิิธีการพิื่จุารณาต่อส้้กับั

กิเลัสในเหลีั�ยมมุมต่าง  ๆโดยแต่ลัะคนก็จุะมีจุริตนิสัยที�แตกต่างกันออกไป ทำาให้ผ้้ที�มีจุริตนิสัยใกล้ัเคียง

กันได้เติมเต็มเหลีั�ยมมุมแก่กันแลัะกัน แลัะเม่�อได้เห็นผลัจุากการปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสในตน ซึึ่�งควิาม

โลัภ โกรธ หลังภายในจิุตใจุของตนนั�นลัดลังไปเป็นลัำาดับั จึุงเกิดควิามเช่�อมั�นแล้ัวิน้อมนำาเอาสิ�งดีงาม

เหล่ัานั�นมาเป็นที�พึื่�งให้แก่ตน เพ่ื่�อทำาตนเองให้หลุัดพ้ื่นจุากอกุศึลัธรรมทั�งปวิงไปเป็นลัำาดับัต่อไปจุนถึง

ที�สุด (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2560: 16; สมณะโพื่ธิรักษ์, 2547: 69-73)

3) วิิเคราะห์ปััจจัยเก้�อหนุุนุในุการขััดเกลากิเลสขัองจิตอาสาแพทย์วิิถีีธรรม

วิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม

ตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท โดยมีประเด็นที�นำามาวิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์ ค่อ ปัจุจัุยเก่�อหนุน

ภายนอก แลัะปัจุจัุยเก่�อหนุนภายใน ในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม พื่บัว่ิา ปัจุจัุย

เก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมนั�นมีควิามสอดคล้ัองตามหลัักไตรสิกขาใน

พื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาทดังนี�

ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอกในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม เริ�มต้นที�ปัจุจัุย

เก่�อหนุนด้านสังคม ได แ้ก่ เคารพื่แลัะเช่�อฟัังคำาสอนของผ้้นำาที�ม ศีีึลั มีหม่้มิตรดีที�พื่ากันขัดเกลัาก เิลัส 

เคารพื่มติหม่้มิตรดีที�มีศีึลั สอดคล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา ค่อ ปรโตโฆสะ ด้วิยสัปปุริสสังเสวิะ 

สัทธัมมัสสวินะ แลัะธัมมานุธัมมปฏิิปัตติ พื่ร้อมทั�งมีการทำาอปริหานิยธรรม 7 ด้วิยหลัักสารณียธรรม 

6 จุนเกิดผลัตามพุื่ทธพื่จุน์ 7 ลัำาดับัต่อมาเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุนด้านสิ�งแวิ ดล้ัอม ค่อ อย่้ในองค์ประกอบั

ที�เป็นสัปปายะ สอดคล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา ค่อ เป็นผ้้ที�อาศัึยเสนาสนะประกอบัด้วิยองค์ 5 อัน

เป็นสัปปายะที�ควิรเสพื่ ตามหลัักจัุกร 4 ลัำาดับัสุดท้ายของปัจุจัุยเก่�อหนุนภายนอกเป็นปัจุจัุยเก่�อหนุน

ด้านส �ขภาพื่ ได้แก่ มีองค์ควิามร้้ในการด้แลัสุขภาพื่พึื่�งตนตามหลััก แพื่ทย์วิิถีธรรม มีศีึลั 5  เป็นเบ่ั�องต้น 

มีแนวิทางปฏิิบััติ 5 อย่าง ในการพัื่ฒ นาศัึกยภาพื่พึื่�งตน ตั�งศีึลัฝึึกกินอาหารวัินลัะหนึ�งม่�อ สอดคล้ัองกับั

หลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา ค่อ เป็นผ้้มีอาพื่าธน้อย โรคเบัาบัาง โดยการเป็นผ้้ลัะเว้ินขาดจุากการฆ่าสัตว์ิ มี

ควิามลัะอาย มีควิามเอ็นด้ มุ่งหวัิงประโยชน์เก่�อก้ลัในสรรพื่สัตว์ิ แลัะเป็นผ้้ไม่เบีัยดเบีัยนสัตว์ิทั�งหลัาย

ในทุกวิิธี พื่ร้อมทั�งเป็นผ้้ทำาสิ�งที�เป็นสัปปายะ ร้้จัุกประมาณในสิ�งที�เป็นสัปปายะ บัริโภคสิ�งที�ย่อยง่าย 

เที�ยวิในเวิลัาที�สมควิร ประพื่ฤติพื่รหมจุรรย์ มีอริยศีึลั มีกัลัยาณมิตร (มิตรดี) แลัะฝึึกกินอาหารวัินลัะ ม่�อ
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ปัจุจัุยเก่�อหนุนภายในในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม เริ�มต้นที�ปัจุจุ ยัเก่�อ

หนุนด้านศีึลั ได้แก่ เห็นคุ ณค่าของการเสียสลัะทำางานฟัรี รีบัเปิดเผยตนตามควิามเป็นจุริงต่อหม่้มิตร

ดี สอดคล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา ค่อ โยนิโสมนสิการ พื่ร้อมกับัเป็นผ้้มีสัญชาตญาณของคนตรง 

ลัำาดับัต่อมาเป็นปัจุจัุ ยเก่�อหนุนด้านสมาธิ ได้แก่ ขวินขวิายในการ ทำาประโยชน์ตนแลัะประโยชน์ท่าน 

มีสติแลัะ สัมปชัญญะในการสำารวิมอินทรีย์ มีการดำาเ นินชีวิิตที�พื่อเพีื่ยงเรียบัง่าย เป็นผ้้มีควิามเพีื่ยรใน

การขัดเกลัากิเลัส สอดคล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา ค่อ เป็นผ้้ไม่ประมาทในกุศึลัธรรมทั�งหลัาย ด้วิย

การมีสติแลัะสัมปชัญญะ อีกทั�งยังฝึึกเป็นผ้้สันโดษด้วิยปัจุจัุย 4 ที�ประหยัด หาได้ง่าย แลัะไม่มีโทษ จึุง

เป็นผ้้เหมาะควิรแก่การประกอบัควิามเพีื่ยรขัดเกลัากิเลัส ลัำาดับัสุดท้ายของปัจุจัุยเก่�อหนุนภายใน

เป็นป จัุจัุยเก่�อหนุนด้านปัญญา  ได้แก่ ร้้จัุกอ่านสภาวิธรรมของตน ร้้จัุกตรวิจุสอบัมรรคแลัะ ผลัจุากการ

ปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสใน ตน หมั�นเข้าหาคร้อาจุารย์ผ้้มีศีึลั มั�นใจุในมรรคแลัะผลัจุากการปฏิิบััติขัดเกลัา

กิเลัสในตน สอดคล้ัองกับัหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา ค่อ เป็นผ้้มีปัญญาพิื่จุารณาเห็นควิามเกิดแลัะควิาม

ดับัของกิเลัสในตน แล้ัวิสามารถชำาแรกกิเลัสให้ถึงควิามสิ�นทุกข์โดยชอบัได้ไปเป็นลัำาดับั กระทั�งเกิด

อริยทรัพื่ย์ 7 ขึ�นในตน พื่ร้อมกับัหมั�นประกอบัเหตุเพ่ื่�อควิามเกิดแห่งปัญญา 8 ประการ เป็นผ้้น้อมนำา

เอากุศึลัธรรมทั�งหลัายเหล่ัานั�นมาเป็นที�พึื่�งให้แก่ตน เพ่ื่�อกระทำาตนให้หลุัดพ้ื่นจุากอกุศึลัธรรมทั�งปวิง

ได้ในที�สุด เรียกว่ิา “นาถกรณธรรม 10”

อภิัปัรายผล
จุากผลัการวิิจัุยพื่บัว่ิา ปัจุจัุยสำาคัญที�ช่วิยสนับัสนุนหร่อช่วิยกระตุ้นให้จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถี

ธรรมแต่ลัะคนพื่ากเพีื่ยรฝึึกฝึนขัดเกลัากิเลัสตนเอง จุนกลัายเป็นบุัคคลัซึึ่�งมีชีวิิตที�พื่อเพีื่ยงเรียบัง่าย มี

ร่างกายที�แข็งแรง มีจิุตใจุที�ดีงาม มีจิุตใจุที�เป็นสุข ได้นั�น ก็ค่อ การได้คบัแลัะเคารพื่บุัคคลัซึึ่�งมีชีวิิตที�พื่อ

เพีื่ยงเรียบัง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิุตใจุที�ดีงาม จิุตใจุที�เป็นสุข ได้จุริง นั�นก็ค่อ ดร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน แล้ัวิ

ได้รับัฟัังคำาสอนจุากท่าน จุนกระทั�งเกิดจิุตศึรัทธาในคุณธรรมแลัะคำาสอนของท่านนั�น สอดคล้ัองกับั

ที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “ควิามเป็นผ้้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ื่�อนดี เป็นพื่รหมจุรรย์ทั�งหมดทีเดียวิ ภิกษุผ้้มี

มิตรดี มีสหายดี มีเพ่ื่�อนดี พึื่งหวัิงข้อนี�ได้ว่ิา จัุกเจุริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทำาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก” 

(พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 15 ข้อ 129: 152-155) แลัะ “การอย่้ร่วิมกับันักปราชญ์มีแต่ควิามสุข 

เหม่อนอย่้ในหม่้ญาติ เพื่ราะฉะนั�นแลั บุัคคลัควิรคบัผ้้เป็นปราชญ์ มีปัญญา เป็นพื่ห้ส้ต มีปกติเอาธุระ 

มีวัิตร เป็นพื่ระอริยะ เป็นสัตบุัรุษ มีปัญญาดี เช่นนั�น เหม่อนดวิงจัุนทร์โคจุรไปตามทางของดาวินักษัตร 

ฉะนั�น” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 25 ข้อ 206-208: 96-97)

ดร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน ท่านเป็นผ้้นำาพื่าบุัคคลัที�ศึรัทธาในคุณงามควิามดีให้มาฝึึกฝึนการใช้
สิ�งที�ประหยัด หาได้ง่าย ใกล้ัตัวิ ไม่มีโทษ แลัะทำาเอาเองได้ เพ่ื่�อแก้ไขหร่อลัดปัญหาสุขภาพื่กายแลัะ
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ใจุของตนเอง ไปพื่ร้อมๆ กับัการฝึึก ‘ปฏิิบััติศีึลัด้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น’ ทั�งยังเป็นผ้้หลัอมรวิมบุัคคลั

ที�มีใจุเสียสลัะในแต่ลัะสาขาอาชีพื่ให้มาสานพื่ลัังกันเพ่ื่�อช่วิยเหล่ัอเก่�อก้ลัผ้้คนที�เด่อดร้อนในสังคมโลัก 

แสดงให้เห็นว่ิา การที�บุัคคลัได้อย่้ร่วิมในองค์ประกอบัซึึ่�งมีผ้้นำาหร่อหม่้กลุ่ัมที�มีศีึลัมีธรรม ก็จุะมีผลัทำาให้

บุัคคลันั�นสามารถที�จุะขัดเกลัาตนเองให้กลัายเป็นผ้้ที�มีศีึลัมีธรรมตามได้ไปเป็นลัำาดับั สอดคล้ัองกับัที�

พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “เม่�อฝ้ึงโคข้ามนำ�าไป ถ้าโคจุ่าฝ้ึงไปตรง โคทั�งฝ้ึงก็ไปตรงตามกัน ในเม่�อโคจุ่าฝ้ึงไป

ตรง ในหม่้มนุษย์ก็เหม่อนกัน ผ้้ใดได้รับัแต่งตั�งให้เป็นใหญ่ ถ้าผ้้นั�นประพื่ฤติชอบัธรรม ประชาชนชาวิ

เม่องนั�นก็จุะประพื่ฤติชอบัธรรมตามไปด้วิย หากพื่ระราชาตั�งอย่้ในธรรม ชาวิเม่องนั�นก็อย่้เป็นสุข” 

(พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 21 ข้อ 70: 115-116)

ปัจุจัุยสำาคัญต่อมาที�ช่วิยสนับัสนุนหร่อช่วิยกระตุ้นให้จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมแต่ลัะคน

นั�นยังมั�นคงในการพื่ากเพีื่ยรฝึึกฝึนขัดเกลัาตนเองให้เจุริญไปเป็นลัำาดับั ก็ค่อ การได้ทำาใจุในใจุโดย

แยบัคายตามคำาสอนของผ้้นำาที�มีศีึลัมีธรรม พื่ร้อมกับันำามาสังวิรศีึลัหร่อกำาหนดข้อปฏิิบััติที�ดีงามให้

เหมาะสมกับัตน แล้ัวิพื่ากเพีื่ยรปฏิิบััติตามศีึลันั�นด้วิยปัญญาอย่างตั�งมั�น จุนกระทั�งได้เห็นผลัจุากการ

ปฏิิบััติศีึลันั�น ค่อ ควิามเบัาใจุ เบัากาย แลัะเบัาจุากเหตุการณ์ร้าย ไปเป็นลัำาดับั จึุงยิ�งเกิดศึรัทธาเช่�อมั�น

ในวิิธีการปฏิิบััติขัดเกลัากิเลัสที�เกิดผลัจุริงในตนนั�น ทำาให้เป็นผ้้ที�มั�นคงในการพื่ากเพีื่ยรฝึึกฝึนขัดเกลัา

ตนเองไปเป็นลัำาดับั สอดคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “การคบัสัตบุัรุษที�บัริบ้ัรณ์ ย่อมทำาให้การฟััง

สัทธรรมบัริบ้ัรณ์ การฟัังสัทธรรมที�บัริบ้ัรณ์ ย่อมทำาให้ศึรัทธาบัริบ้ัรณ์ ศึรัทธาที�บัริบ้ัรณ์ ย่อมทำาให้การ

มนสิการโดยแยบัคายบัริบ้ัรณ์ การมนสิการโดยแยบัคายที�บัริบ้ัรณ์ ย่อมทำาให้สติสัมปชัญญะบัริบ้ัรณ์ 

สติสัมปชัญญะที�บัริบ้ัรณ์ ย่อมทำาให้ควิามสำารวิมอินทรีย์บัริบ้ัรณ์ ควิามสำารวิมอินทรีย์ที�บัริบ้ัรณ์ ย่อม

ทำาให้สุจุริต 3 บัริบ้ัรณ์ สุจุริต 3 ที�บัริบ้ัรณ์ ย่อมทำาให้สติปัฏิฐาน 4 บัริบ้ัรณ์ สติปัฏิฐาน 4 ที�บัริบ้ัรณ์ ย่อม

ทำาให้โพื่ชฌงค์ 7 บัริบ้ัรณ์ โพื่ชฌงค์ 7 ที�บัริบ้ัรณ์ ย่อมทำาให้วิิชชาแลัะวิิมุตติบัริบ้ัรณ์ วิิชชาแลัะวิิมุตตินี�

มีอาหารอย่างนี� แลัะบัริบ้ัรณ์อย่างนี�” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 24 ข้อ 61: 136)

ดังนั�นปัจุจัุยสำาคัญทั�งสองอย่างที�ช่วิยสนับัสนุนหร่อช่วิยกระตุ้นให้จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรม

แต่ลัะคนพื่ากเพีื่ยรฝึึกฝึนขัดเกลัากิเลัสตนเองดังที�กล่ัาวิมาข้างต้นนี� สอดคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา 

“ปัจุจัุยให้เกิดสัมมาทิฏิฐิมี 2 ประการ ค่อ 1) ปรโตโฆสะ (การได้สดับัจุากบุัคคลัอ่�น) 2) โยนิโสมนสิการ 

(การมนสิการโดยแยบัคาย) ปัจุจัุยให้เกิดสัมมาทิฏิฐิมี 2 ประการนี�แลั” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 

12 ข้อ 452: 491) แลัะสอดคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “เป็นไปไม่ได้เลัยที�บุัคคลันั�นตนเองไม่ฝึึก

ตน ไม่แนะนำาตน ไม่ดับัสนิท จัุกฝึึกสอนผ้้อ่�น แนะนำาผ้้อ่�น ช่วิยให้ผ้้อ่�นดับัสนิทได้ เป็นไปได้ที�บุัคคลันั�น

ตนเองฝึึกตน แนะนำาตน ดับัสนิท จัุกฝึึกผ้้อ่�น แนะนำาผ้้อ่�น ช่วิยให้ผ้้อ่�นดับัสนิทได้” (พื่ระไตรปิฎกภาษา

ไทย เล่ัม 12 ข้อ 87-88: 78-81) ทั�งยังสอดคล้ัองกับัที� ปถมพื่ร ตะลัะภัฏิ อธิบัายว่ิา “การสร้างสัมมา
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ทิฏิฐิโดยอ้อม โดยกัลัยาณมิตรเป็นการเริ�มต้นจุากปัจุจัุยภายนอก ช่วิยให้เกิดศึรัทธา ช่วิยกระตุ้นให้

บุัคคลัมีโยนิโสมนสิการ ซึึ่�งหมายถึง ควิามร้้จัุกคิดร้้จัุกพิื่จุารณาสิ�งทั�งหลัาย คิดถ้กวิิธี คิดหาเหตุผลั โดย

ไม่เอาควิามร้้สึกของตัณหาอุปาทานของตนเข้าจัุบั เป็นปัจุจัุยภายใน อันเป็นวิิธีการแห่งปัญญา” (ป

ถมพื่ร ตะลัะภัฏิ, 2555: 87) แลัะ สาริกา พิื่มพื่า อธิบัายว่ิา “ปัจุจัุยแห่งการเกิดสัมมาทิฏิฐิ ประกอบั

ด้วิย ปรโตโฆสะเป็นปัจุจัุยภายนอก แลัะโยนิโสมนสิการเป็นปัจุจัุยภายใน ปรโตโฆสะเป็นวิิธีการสร้าง

สัมมาทิฏิฐิโดยอาศัึยสภาพื่แวิดล้ัอมจุากสังคมภายนอกที�ดีงาม เช่น การคบักัลัยาณมิตร การรับัฟัังคำา

แนะนำาสั�งสอนจุากผ้้ร้้ รวิมทั�งกระบัวินการหล่ัอหลัอมทางสังคม โดยวิิธีการสร้างสัมมาทิฏิฐิที�เกิดจุาก

ควิามเล่ั�อมใสศึรัทธาเป็นตัวิผ้กสัมพัื่นธ์กับักัลัยาณมิตร ซึึ่�งอย่้ในระดับัโลักียสัมมาทิฏิฐิ ยังไม่มีควิาม

แน่นอนหร่อควิามมั�นคง ส่วินโยนิโสมนสิการเป็นวิิธีการสร้างสัมมาทิฏิฐิด้วิยปัจุจัุยภายใน ค่อ ควิาม

คิด ได้แก่ การคิดอย่างถ้กวิิธี คิดค้นจุนถึงต้นเค้า คิดโดยแยบัคาย จุนร้้ถึงเหตุปัจุจัุยที�มีควิามสัมพัื่นธ์

เช่�อมโยงกัน สิ�งที�เกิดจุากควิามคิดอย่างถ้กวิิธีนี� เป็นปัจุจัุยแห่งการเกิดของสัมมาทิฏิฐิที�ได้รับัการพัื่ฒนา

ส้งขึ�นเป็นระดับัโลักุตรสัมมาทิฏิฐิ ซึึ่�งเป็นตัวินำาไปส่้กระบัวินการพัื่ฒนาชีวิิตเพ่ื่�อควิามหลุัดพ้ื่นจุากทุกข์

ต่อไป” (สาริกา พิื่มพื่า, 2553: 108)

องค์ควิามรู้จากงานุวิิจัย
ผ้้ที�จุะเกิดสัมมาทิฏิฐิซึึ่�งสามารถขัดเกลัากิเลัสของตนไปเป็นลัำาดับัได้นั�น ต้องมี ‘ปรโต

โฆสะ’ ค่อ การได้พื่บัผ้้ร้้หร่อสัตบุัรุษซึึ่�งเป็นสัมมาทิฏิฐิ แลัะได้ฟัังธรรมะหร่อคำาสอนจุากท่าน แล้ัวิ

นำาไป ‘โยนิโสมนสิการ’ ค่อ ทำาใจุในใจุของตนเพ่ื่�อฝึึกฝึนปฏิิบััติตาม จุนเกิดผลัเปลีั�ยนแปลังถึงจิุต

วิิญญาณที�ลัด ลัะ เลิักกิเลัสในตนได้จุริงไปเป็นลัำาดับั จึุงเช่�อมั�นในมรรคแลัะผลันั�น โดยตรวิจุสอบัผลั

ได้จุากการที�ชีวิิตของเราเปลีั�ยนแปลังไปในทิศึทางที�เจุริญขึ�น ค่อ เป็นไปเพ่ื่�อควิามคลัายกำาหนัด เพ่ื่�อ

ควิามพื่ราก เพ่ื่�อการไม่สะสม เพ่ื่�อควิามมักน้อย เพ่ื่�อควิามสันโดษ เพ่ื่�อควิามสงัด เพ่ื่�อปรารภควิาม

เพีื่ยร แลัะเพ่ื่�อควิามเป็นคนเลีั�ยงง่าย ซึึ่�งเป็นควิามเช่�อที�ไม่งมงายโดยปลังใจุเช่�อด้วิยการฟัังตามกันมา 

ปลังใจุเช่�อด้วิยการถ่อส่บัๆ กันมา ปลังใจุเช่�อด้วิยการเล่ัาล่ัอ ปลังใจุเช่�อด้วิยการอ้างตำาราหร่อคัมภีร์ 

ปลังใจุเช่�อเพื่ราะตรรกะ ปลังใจุเช่�อเพื่ราะการอนุมาน ปลังใจุเช่�อด้วิยการคิดตรองตามแนวิเหตุผลั 

ปลังใจุเช่�อเพื่ราะเข้าได้กับัทฤษฎีที�พิื่นิจุไว้ิแล้ัวิ ปลังใจุเช่�อเพื่ราะมองเห็นร้ปลัักษณะน่าจุะเป็นไป

ได้ ปลังใจุเช่�อเพื่ราะนับัถ่อว่ิา ‘ท่านสมณะนี�เป็นคร้ของเรา’ แต่เป็นควิามเช่�อถ่อ เช่�อฟััง แลัะเช่�อมั�น

เพื่ราะเราได้ปฏิิบััติจุนเห็นผลัที�เจุริญขึ�นจุริงในชีวิิตของตน กลัายเป็นบุัคคลัผ้้ซึึ่�งมีชีวิิตที�พื่อเพีื่ยงเรียบั

ง่าย มีร่างกายที�แข็งแรง มีจิุตใจุที�ดีงาม แลัะมีจิุตใจุที�เป็นสุข
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สรุปั
ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท หมายถึง เหตุ

ช่วิยให้เกิดการปฏิิบััติไตรสิกขา เพ่ื่�อลัดควิามโลัภ โกรธ หลัง ประกอบัด้วิย ปรโตโฆสะด้วิยการคบั

สัตบุัรุษแลัะได้ฟัังสัทธรรมจุนเกิดศึรัทธา ปฏิิบััติศีึลัร่วิมกับัมิตรดี ทำาอปริหานิยธรรมด้วิยสารณีย

ธรรม อาศัึยองค์ประกอบัที�เหมาะควิร สุขภาพื่ดี ไม่เบีัยดเบีัยน ทำาสิ�งเหมาะควิร กินอาหารวัินลัะ

ม่�อ โยนิโสมนสิการ เป็นคนตรง ไม่ประมาทในกุศึลั มีสติสัมปชัญญะ สันโดษด้วิยปัจุจัุยสี� มีควิาม

เพีื่ยร มีปัญญาอ่านกิเลัส มีอริยทรัพื่ย์ ทำาเหตุแห่งปัญญา แลัะมีธรรมเป็นที�พึื่�ง ปัจุจัุยเก่�อหนุนใน

การขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมมีทั�งหมด 18 ปัจุจัุย ประกอบัด้วิย เคารพื่ผ้้นำามีศีึลั มี

มิตรดี เคารพื่มติหม่้มิตรดี อย่้ในองค์ประกอบัที�ดี พึื่�งตนด้านสุขภาพื่ มีศีึลั พัื่ฒนาศัึกยภาพื่พึื่�งตน 

ฝึึกกินอาหารวัินลัะม่�อ เห็นคุณค่าการเสียสลัะ เป็นคนตรง ขวินขวิายทำาประโยชน์ตนแลัะผ้้อ่�น มี

สติสัมปชัญญะ พื่อเพีื่ยง เพีื่ยรลัดกิเลัส อ่านสภาวิธรรมเป็น มีผลัการลัดกิเลัส เข้าหาผ้้มีศีึลั แลัะ

พึื่�งธรรมในตน ปัจุจัุยเก่�อหนุนในการขัดเกลัากิเลัสของจิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีธรรมมีควิามสอดคล้ัองตาม

หลัักไตรสิกขาในพื่ระพุื่ทธศึาสนาเถรวิาท
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