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การศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร
ANALYTICAL STUDY OF THE IMPORTANCE OF THE SENSE - FIELD IN
SAḶĀYATANA VIBHAṄGASUTTA

พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล) อธิเทพ ผาทา อุทัย สติมั่น
Phramaha Patorn Abh kdh r (Inthapool), Athithep Phatha, Uthai Satiman
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาการศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังค
สูตร โดยผู้วิจัยกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหาของสฬายตนวิภังคสูตร (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้
ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1) สฬายตนวิภังคสูตรเป็นพระสูตรขนาดกลางอยู่พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 ว่าด้วยเรื่อง
ของการจาแนกอายตนะ เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่บรรดาพระภิกษุผู้ที่กาลังปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี โดยทรงมีพระประสงค์ให้ เหล่ าพระภิกษุมีความรู้ในเรื่อง
ของอายตนะอย่างถ่องแท้ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมได้ โดยสาระของเรื่อง
อายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรนั้น เป็นเรื่องของการจาแนกการทางานของอายตนะภายในและ
อายตนะภายนอก และจิต กล่าวคือเมื่ออายตนะภายใน 6 ได้แก่ จักขุ (ตา) โสต (หู) ฆานะ (จมูก)
ชิวหา (ลิ้น) กาย (กาย) และมโน (ใจ) กับอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ 6 ได้แก่ รูป (รูป) สัททะ
(เสียง) คันธะ (กลิ่น) รส (รส) โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ต้องกาย) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ) มากระทบ
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กั น ก็ จ ะเกิ ด วิ ญ ญาณ จากนั้ น ก็ เ กิ ด ผั ส สะและเวทนา มโนปวิ จ าร 18 สั ต ตบท 36 อุ เ บกขา 2
และ การพึ่ง วิปั ส สนาขั้น สู งก็คื ออตั มมยตา ซึ่ง เป็น การสอนล าดั บขั้น ของการทาลายกิ เลสผ่ า น
กระบวนการของอายตนะ ทาให้สามารถบรรลุธรรมได้ 2) การวิเคราะห์พบว่า ความรู้เรื่องอายตนะ
12 ในสฬายตนวิภังคสูตรนั้นมีคุณค่า คือ (1) ทาให้เกิดมีการฝึกจิต (2) ทาให้เกิดความสารวมในศีล
(3) ทาให้กิเลสไม่เข้าสู่จิตใจ (4) ทาให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท และ (5) ทาให้ถึงความ
สิ้นทุกข์ทั้งปวงได้
คาสาคัญ: อายตนะ, สฬายตนวิภังคสูตร

ABSTRACT
In this thesis, the researcher aims to study An Analytical Study of the
Importance of the Āyatana in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta. There are two objectives
in this thesis namely; (1) to study the content and the principles of Buddhist
teaching in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta. (2) An Analytical Study on the Importance of
the Āyatana in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta. The methodology the is documentary
research and using an analysis by the descriptive method.
The findings of this research as following:
1) Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta is a medium-sized sutta, and it is the 12th
edition of the Tipitaka on the classification of Āyatana. It is a sutta that the Buddha
showed to the monks who were practicing at Chetawan temple Savatti City. The
Load Buddha want to make the monks who listen his sermon have more clearly
knowledge of the Āyatana and then they can solve their problems related to the
practice. By The essence of the Āyatana in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta is a matter of
classification of the function of the Ajjhattikāyatana or internal sense-fields and the
Bāhirāyatana or external sense-fields and the mind. Said that when the
Ajjhattikāyatana or internal sense-fields 6 include 1) Cakkhu : the eye 2) Sota : the
ear 3) Ghāna : the nose 4) Jivhā : the tongue 5) Kāya : the body 6) Mana : the
mind and the Bāhirāyatana or external sense-fields 6 include 1) Rūpa : form; visible
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objects 2) Sadda : sound 3) Gandha : smell; odour 4) Rasa : taste 5) Phoṭṭhabba :
touch; tangible objects 6) Dhamma : mind-objects come to reach together, then it
will be the soul and then arises contact and Feeling, Manopavicāra or mind
torching 18, Sattapada or lesson to learning 36, Upekkhā or equanimity 2, and
Vipassanā or the highest insight meditation that is Atammayatā, which teaches the
hierarchy of the destruction of the passions through the process of Āyatana which
can attaining enlightenment. According to the analysis, the knowledge of Āyatana
12 in the Saḷāyatana Vibhaṅga 2) Sutta is worthwhile such as (1) it causes mental
training. (2) To makes the Self controlled in the precepts. (3) Cause the passion
does not enter the mind. (4) To make a living with carelessness; (5) to make all the
suffering.
Keywords: The Sense – Field, Salayatana Vibhangasutta.

1. บทนา
ในพระพุท ธศาสนานั้ นได้มี คาสอนที่เ กี่ยวข้องกั บกระบวนการรับรู้โ ลกภายนอกและ
ภายในจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถือว่าเป็นกระบวนการดาเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีต่อโลกผ่าน
หลัก คาสอนที่ชื่อว่า “อายตนะ” หมายถึงที่ต่อหรือแดน หมายถึงที่ต่อกันให้เกิดความรู้แดน
เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือแหล่งที่มาของความรู้ แปลอย่างง่าย ๆ ว่าทางรับรู้มี 6 อย่าง ดังที่เรียก
ในภาษาไทยว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์เป็นส่วน ๆ ด้าน ๆ
ไปเท่าที่มนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือสาหรับรับรู้ คือเท่ากับจานวนอายตนะ 6 นั่นเอง สิ่ง ที่ถูกหรือ
ลักษณะอาการต่าง ๆ ของโลกเรียกชื่อว่าอายตนะเหมือนกัน ดังนั้น แดนต่อความรู้ภายในจึงเรียกว่า
อายตนะภายใน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวาร หรืออินทรีย์ 6 และแดนต่อความรู้ภายนอกเรียกว่า
อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสี ยง กลิ่ น รส สิ่ งต้องกาย และสิ่ งที่ใจนึก โดยทั่ว ไปนิยมเรียกว่า
อารมณ์ (Phra Bruhmagunabhorn (P.A.Payutto), 2009) หรือหมายถึงเครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น
ตาเป็นเครื่องรู้รูปเป็นสิ่งที่รู้ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ใจ เรียกว่า
อายตนะภายใน เป็ น เครื่ อ งติ ด ต่ อ กั บ อายตนะภายนอก คื อ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ
ธรรมารมณ์ (Royal Academy, 2003) ซึ่งคาสอนที่ว่าด้วยเรื่องของอายตนะหรือแดนที่รับรู้โลกทั้ง
ภายในและภายนอกนี้ ถือว่าเป็นคาสอนที่มีความสาคัญในทางพระพุทธศาสนามาก
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อนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอายตนะไว้มากมายในพระไตรปิฎก เช่นทรงแสดงความสาคัญของ
อายตนะไว้ในสัพพสูตร ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นก็ คือตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
โผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์ และตรัสไว้ในทุติยอปริชานนสูตร ว่าบุคคลจะสิ้นความทุกข์เมื่อกาหนด
รู้คลายกาหนัดละสิ่งทั้งปวงนี้ได้ ทรงแสดงเรื่องความสัมพันธ์ของโลกและอายตนะไว้ในโลกสมุทยสูตร ว่า โลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เพราะอาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกัน
แล้วเกิดการรับรู้เท่านั้น โดยตรัสสอนในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอันแสดงให้เห็นว่าบุคคลไม่ควร
หลงใหลคิด ฟุ้ง ซ่า นไปกั บ โลกภายนอก แต่ค วรสนใจโลกภายในตนเอง เพราะเป็ น ที่ เกิ ดของ
กระบวนการทั้งสายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์ที่แท้จริง
นอกจากนั้นทรงตรัสสอนอาทิตตปริยายสูตร ต่อเหล่าชฏิลบูชาไฟมีอุรุเวลกัสสปเป็นต้น
เหล่าชฏิลทั้งหลายล้วนบรรลุธรรมเมื่อได้ฟังธรรมที่เกี่ยวกับอายตนะทั้ง 6 ที่ร้อนติดไฟลุกทั่วด้วยไฟ
ราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ตลอดจนร้ อนด้วยทุกข์อันมีชาติชรามรณะ เป็นต้น กล่าวได้ว่าอายตนะ
เป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะชีวิตรับรู้การมีอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งปวงก็
โดยอาศัยอายตนะทั้ง 6 คู่นี้เท่านั้น อายตนะถือได้ว่าเป็นแหล่งอานวยให้เกิดความสุข ความทุกข์ แก่
จิตใจเป็นแหล่งให้เกิดโลก เป็นที่ปรากฏของโลกเป็นสิ่งทั้งปวงของชีวิตก็คือโลกนั่นเอง
จากการกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่า คาสอนเรื่องอายตนะนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก เป็น
เหตุให้พระพุทธองค์ทรงนามาสอนเหล่าพระสาวก เนื่องจากเป็นคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ธรรม อันจะเป็นพื้นฐานของการนาไปสู่การบรรลุธรรมในขั้นสูง นอกจากการที่ทรงแสดงอายตนะใน
พระสูตรสาคัญ ๆ แล้ว พระพุทธองค์ยังทรงสอนเรื่องการแบ่งอายตนะไว้ในพระสูตรขนาดย่อย ๆ
อีกหลายพระสู ตร ได้แ ก่ ในสฬายตนวิ ภังคสู ตร ซึ่ งเป็น พระสู ตรว่ าด้ว ยการจ าแนกอายตนะ 6
ประการ โดยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี โดยมีพระประสงค์ให้ภิกษุเหล่านั้นศึกษาธรรมอันเนื่องด้วย
อายตนะ 6 ที่สาคัญเหตุเกิดของพระสูตรนี้จัดอยู่ในประเภทปรัชฌาสยะ มีใจความสาคัญ คือ พระผู้
มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า จะทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยอายตนะ 6 ที่สาคัญให้ฟัง เมื่อภิกษุ
เหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว จึงทรงแสดงว่า ผู้ไม่รู้เห็นอายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6
วิญญาณ 6 สั มผั ส 6 เวทนาที่เกิดจากสั มผั ส 6 ย่อมยินดี หมกมุ่น ลุ่ มหลง เห็ นเป็นคุณ ฉะนั้น
อุปาทานขันธ์ 5 ประการ ตัณหา ความกระวนกระวาย ความเดือดร้อน ความเร่าร้อน จึงเจริญขึ้น
เขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง ส่วนผู้รู้เห็นมีนัยตรงกันข้าม จากนั้นทรงอธิบายต่อไปว่า
สาหรับผู้รู้เห็นตามความเป็นจริง อริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมเจริญขึ้น ธรรมเหล่าอื่นคือสติปัฏฐาน 4
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 ก็เจริญเต็มที่ ด้วยสมถะและวิปัสสนาของ
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เขาย่อมเคียงคู่กันไปจนสามารถกาหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนดรู้ (ขันธ์ 5) ละธรรมที่ควรละ (อวิชชา
และภวตัณหา) เจริญธรรมที่ควรเจริญ (สมถะและวิปัสสนา) ทาให้แจ้งธรรมที่ควรทาให้แจ้ง (วิชชา
และวิมุตติ) ซึ่งถือว่าเป็นแนวคาสอนที่มีความชัดเจนมากในการทาความเข้าใจเรื่องของอายตนะกับ
หลักธรรมต่าง ๆ ได้ดี
จากการกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่า คาสอนเรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร ถือว่าเป็นคา
สอนที่มีความน่าสนใจ และสามารถที่จะเชื่อมโยงกับการศึกษาคาสอนในเรื่อ งอายตนะที่ปรากฏใน
พระสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้หลายพระสูตร อันจะเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสาคัญของคา
สอนเรื่องอายตนะของพระพุทธศาสนาได้ดี และมีคุณค่าเกี่ยวกับการนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
อีกด้วย ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาพระไตรปิฎก จึงมีความต้องการที่จะศึกษาประเด็นเรื่องการ
วิเคราะห์ความสาคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร เนื่องจากต้องการทาความกระจ่างในตัว
หลักคาสอนและการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับหลักคาสอนเรื่องอายตนะที่ปรากฏในที่อื่น ๆ และยัง
ต้องการทราบถึงคุณค่าและการนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหาของสฬายตนวิภังคสูตร
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร (Document at Research) ที่เกี่ยวข้องกับศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของ
อายตนะในสฬายตนวิภังคสู ตร โดยศึกษาค้น คว้าข้อมูล ทั้งในพระไตรปิฎ ก และอรรถกถา ฎีกา
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
3.1 รวบรวมเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ เอกสารอ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนา เป็ น ต้น ว่า พระไตรปิฎ ก อรรถกถา ฎีกา และเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ ง
กับศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร
3.2 รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย เอกสาร
วารสารที่เกี่ยวข้อง
3.3 รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
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4. สรุปผลการวิจัย
สฬายตนวิภังคสู ตร เป็ น พระสู ตรที่กล่ าวถึงการจาแนกหลั กธรรมเรื่องอายตนะทั้ง 6
เอาไว้อย่างชัดเจนมาก ซึ่งพระพุทธองค์ทรงจาแนกอายตนะก็สืบเนื่องมาจากการที่ภิกษุทั้งหลายยัง
มีความสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องของอายตนะ ทาให้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงที่สุด
แห่งทุกข์ได้เนื่องจากการบรรลุธรรมนั้น จะต้องทาการดับอายตนะให้ได้เสียก่อน หากดับอายตนะ
ไม่ได้เสียแล้ว ก็จะไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลย เนื่องจากอายตนะนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อที่ทาให้กิเลส
ไหลเข้าสู่ใจ หากไม่ปิดประตูให้ดีแล้ว กิเลสก็วิ่งเข้าสู่ใจ ใจก็จะปรุงแต่งเหมือนเดิม ดังนั้น ทางที่
ดีของการเรียนรู้เรื่องอายตนะก็คือ การหาทางดั บอายตนะให้ได้ แต่การที่จะดับอายตนะก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายเนื่องจากว่าอายตนะเป็นจุดเชื่อมต่อของโลก ซึ่งจิตมีธรรมชาติอย่างเดียวก็คือกวัดแกว่ง
และวิ่งหาอารมณ์ผ่านอายตนะภายในคือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดังนั้น หากอายตนะยังไม่นิ่ง หรือ
ยังไม่ได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เหมาะสมกับการงาน อายตนะก็จะเป็นประตูที่นาไปสู่การสร้างกิเลสอยู่
เช่นเดิม
การศึกษามาทั้งหมดพบว่า สฬายตนวิภังคสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัส
ด้วยความมุ่งหวังของการสร้างองค์ความรู้ให้กับบรรดาเหล่าพระภิกษุ จึงจัดเป็นพระสูตรประเภท
ปรัชญาสยะ คือมุ่งการสอนเพื่อการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ฟัง และเป็นประเภทปุจฉาสิกะ คือ
เป็นพระสูตรที่มุ่งให้เกิดการถามและการตอบระหว่างพระองค์กับเหล่าสาวก ส่วนที่มาของพระสูตร
นี้ ก็คือพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ทรงแสดงที่วัดพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัต
ถี เป็นพระสูตรที่ทรงแสดงปรารภเรื่องอายตนะของพระสาวก อนึ่ง จากการศึกษามาทั้งหมดจะ
พบว่า สฬายตนวิภังคสูตร นี้มีโครงสร้างเนื้อหาที่สาคัญก็คือ (1) ด้านโครงสร้างจะพบว่าสฬายตนวิภังค
สูตร มีโครงสร้างที่สาคัญ 2 ประการ คือโครงสร้างในเรื่องของที่มา และโครงสร้างที่เป็นหลักธรรม
มีหลักธรรมเรื่องอายตนะเป็นต้น (2) ด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงธรรมของพระ
พุทธองค์ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักธรรมในหมวดต่าง ๆ เหล่านี้ คือ (1) หมวดอายตนะ (2) หมวด
วิญญาณ 6 (3) หมวดผัสสะ 6 (4) หมวดมโนปวิจาร 18 (5) หมวดสัตบท 36 (6) หมวดสติปัฏ
ฐาน 3 นอกจากนั้น จะพบว่า พระสูตรที่นาเสนอเรื่องอายตนะคล้าย ๆกับสฬายตนวิภังคสูตรอยู่
หลายพระสูตร ที่ยกมาแสดงได้ เช่น (1) ฉวิโสธนสูตร (2) เสวิตัพพาเสวิ-ตัพพสูตร (3) พหุธาตุกสูตร
(4) อนาถปิณฑิโกวาทสูตร (5) ฉันโนวาทสูตร (6) ปุณโณวาทสูตร (7) นันทโกวาทสูตร
(8) ราหุโลวาทสูตร (9) นครวินเทยยสูตร (10) นันทโกวาทสูตร นอกจากนั้นก็ยังพบว่ามีหลักธรรม
ที่ปรากฏในสฬายตนวิภังคสูตรหลายประการ ได้แก่ (1) คาสอนเรื่องอตัมมยตา (2) สติ
(3) อุเบกขา (4) วิตกวิจารในการศึกษา เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรนั้น จะพบว่ามีองค์

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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ความรู้ ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ อายตนะอยู่ เ ป็ น จ านวนมาก ซึ่ ง สามารถที่ จ ะน ามาสรุ ปให้ เห็ น ภาพรวม
ดังต่อไปนี้
1) คาว่า อายตนะ หมายถึง จุดเชื่อมต่อแดนเป็นที่ต่อ หรือเป็นที่รับอารมณ์ของจิตซึ่งมี
อยู่ 2 ประเภท คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก โดยที่อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกนั้น มีกระบวนการทางานดังต่อไปนี้ เมื่ออายตนะภายในหรืออินทรีย์ 6 ได้แก่ จักขุ (ตา)
โสต (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) กาย (กาย) และมโน (ใจ) กับอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ 6
ได้แก่ รูป (รูป) สัททะ (เสียง) คันธะ (กลิ่น) รส (รส) โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ต้องกาย) ธรรมารมณ์ (อารมณ์
ที่เกิดกับใจ) เมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก จะเกิดเป็นความรู้เฉพาะด้านของแต่
ละอายตนะขึ้น หรือเรียกว่าวิญญาณ แปลว่า ความรู้ที่เกิดขึ้น เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะ
ภายนอกกระทบกัน เช่น ตากระทบวัตถุสิ่งหนึ่งเกิดการเห็นขึ้น เรียกว่า เกิดวิญญาณทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ก็เหมือนกัน
ส่วนใจหรือธรรมารมณ์นั้น ใจเป็นสิ่งที่รับรู้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในบางขณะเราไม่ได้
สัมผัสสิ่งใดจากภายนอกเลย ไม่ว่าทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่ใจ เกิดการรับรู้ขึ้นมาจากการที่นึกถึง
ภาพผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเห็น (ขณะนั้นไม่มีผู้ชายคนนั้นหรือรูปของผู้ชายคนนั้นให้เห็นด้วยตา) ภาพ
ของผู้ชายคนนั้นมาจากความจา สิ่งที่ใจรับรู้ดังกล่าวเรียกว่าธรรมารมณ์ ซึ่งสิ่งที่รับรู้ด้วยใจในเรื่อง
ต่าง ๆ เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ และทาให้คิดปรุงแต่งได้มากมาย ดั งนั้น การ
รับรู้จะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง คือ (1) อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ (2) อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้องกาย) ธรรมารมณ์
(อารมณ์ที่เกิดกับใจ) (3) วิญญาณ คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอก
กระทบกัน
เมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 ข้างต้นนี้ มาประจวบกันเข้าพร้อมกันจึงเกิดเป็นผัสสะ แปลว่า
การกระทบ ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญหรือจุดเริ่มต้นของการรับรู้และการเรียนรู้ ถ้าไม่มีผัสสะ การรับรู้
และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หมายความว่า เมื่อผัสสะเกิดขึ้น กระบวนธรรมก็ดาเนินต่อไป คือ
จากผัสสะนาไปสู่เวทนา เวทนา หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่ออารมณ์ที่รับรู้นั้น ได้แก่ ความรู้สึกสุข
สบาย (สุขเวทนา) ความรู้สึกไม่สบาย (ทุกขเวทนา) หรือความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข (อทุกขมสุขเวทนา)
กล่าวคือถ้าสุขสบายหรือชอบใจก็ดิ้นรนปรารถนา (ตัณหา) ถ้าไม่สบายหรือไม่ชอบใจก็อยากให้พ้น
จากสภาพนั้ น ๆ (วิ ภ วตั ณ หา) ซึ่ ง ความสุ ข สบายหรื อ ความไม่ สุ ข สบายจากเหตุ ก ารณ์
ต่าง ๆ อันเป็นประสบการณ์แต่ละอย่างที่ผ่านเข้ามา จิตจะจาไว้ (สัญญา) เช่น เมื่อเด็กเห็นเตารีดที่
กาลังร้อนอยู่ครั้งแรกที่เห็นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร เมื่อเอามือไปจับ (ผัสสะ) เกิดการรับรู้เป็นทุกขเวทนา
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ขึ้น คือรู้สึกทุกข์เพราะความร้อนแล้วจิตเอาไปจาไว้ว่าถ้าจับเตารีดจะมีความทุกข์ เมื่อเด็กเห็นเตา
รีดอีกก็จะไม่จับเพราะรู้ว่าร้อนการรู้นี้มาจากความจา และการที่เอามือไปจับหรือไม่จับนั้นต้องผ่าน
ความคิดและเจตจานงหรือความจงใจ เจตจานงนี้ขึ้นอยู่กับเวทนาและสัญญาเป็นหลัก กล่าวคือ
เมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก ตากับรูปเป็นต้น จนถึงเวทนา จะเป็นการรับรู้
บริสุทธิ์ตามธรรมชาติหรือกระบวนการรับรู้แบบวิวัฏฏ์
ถ้ากล่าวตามหลักการของกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์ การรับรู้เกิดขึ้นจากอายตนะแล้ว
เสร็จสิ้นที่ผัสสะ กล่าวคือมีแต่องค์ธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ยังไม่มีการคิดพิจารณาวิเคราะห์
ตัดสินใด ๆ ยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องจากเวทนา สัญญา สังขาร เป็นกระบวนการรับรู้
แบบเสพเสวยโลก หรือกระบวนการรับรู้แบบสังสารวัฏฏ์ กล่าวคือมีความรู้สึกต่อสิ่งที่ตนรับรู้ เป็น
ความรู้สึกชอบไม่ชอบ (เวทนา) และมีการจาได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร (สัญญา) เมื่อเกิดการจาได้ ก็มีการ
คิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามที่ตนต้องการปรารถนา (สังขาร) ด้วยแรงผลักดันของตัณหา
มานะ ทิฏฐิ ทาให้มองไม่เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ติดอยู่ในทุกข์ และไม่สามารถข้ามพ้นความ
ทุกข์ไปได้
2) กระบวนการทางานของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร ก็ไม่ได้แตกต่ างไปจากนี้ แต่
จะมีที่แตกต่างก็คือคาอธิบายเรื่องกระบวนการที่เริ่มไปจากการเกิดผัสสะไปแล้วในสฬายตนวิภังคสูตร จะอธิบายตามลาดับว่า (1) เมื่ออายตนะภายใน+อายตนะภายนอก=วิญญาณ=ผัสสะ
กระบวนการนี้ถือว่าเป็นไปตามปกติ จากนั้น (2) เกิดมโนปวิจาร(เวทนา) ในจิต คือเกิดวิตก วิจาร
ขึ้นจากนั้น (3) ก็เกิดการพิจารณาสัตตบท 36 คือการเอาเวทนาทั้ง 36 ประการที่เกิดจากการ
พิจารณาสิ่งที่เป็นโสมนัส โทมนัส และอุเบกขา อย่างละ 6 จานวน 3 รอบก็เท่ากับ 36 ประการ
จากนั้น (4) การอาศัยและการละสัตตบท 36 ประการ จากนั้น (5) ก็พิจารณาอุเบกขา 2 ประเภท
เมื่อมาถึงขั้นนี้ ก็จะต้องเข้าถึงวิปัสสนาขั้นสูง ก็คือ (6) พึ่งอตัมมยตา คือวิปัสสนาที่กิเลสไม่อาจจะ
เกาะเกี่ยวได้ หากพิจารณาเช่นนี้ได้ จิตก็จะบรรลุ
นอกจากนั้นยังพบว่า ในสฬายตนวิภังคสูตรยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับอายตนะหลาย
ประการ เช่น (1) อายตนะกับไตรลักษณ์ (2) อายตนะกับอริยสัจ 4 (3) อายตนะกับปฏิจจสมุปบาท
อนึ่ง จากการวิเคราะห์ความสาคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร พบว่า อายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรนั้น มีความสาคัญกับการดาเนินชีวิต คือ (1) ทาให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น (2) ทาให้สามารถ
ดาเนินชีวิตถูกต้องตามสูตรกิน อยู่ เป็น (3) อายตนะมีความสาคัญในฐานะเป็นทางแห่งการดับทุกข์
(4) อายตนะมีความสาคัญที่ทาให้มนุษย์มีชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์การนาอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปใช้ของพระเสขบุคคลและพระอเสขบุคคล พบว่า มี
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การนาเอาแนวคิดเรื่องอายตนะไปใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ (1) การนาอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร
ไปใช้ของปุถุชนพบว่า นาไปใช้เพื่อ (ก) การเข้าใจกระบวนการของชีวิต (ข) ใช้เพื่อการปฏิบัติธรรม
(ค) เพื่อการมองโลกให้เข้าใจโลก (2) การนาเอาคาสอนเรื่องอายตนะไปใช้ของเสขบุคคล
เป็นกระบวนการทางานของอายตนะเพื่อการพิจารณาเพื่อการบรรลุธรรม และ (3) การนาเอาคา
สอนเรื่องอายตนะไปใช้ของอเสขบุคคล ก็เพื่อพิจารณาสรรพสิ่งว่าเป็นเพียงสักว่าแต่ นอกจากนั้น
ในผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า อายตนะนั้ น สามารถที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ ธ รรมได้ และมี ผ ลกั บ
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ นอกจากนั้น การศึกษาเรื่องอายตนะยังสามารถนาเอาองค์
ความรู้ ไปใช้ในการควบคุมอายตนะได้ โดยวิธีการที่จะสามารถน ามาเป็น กรอบในการควบคุม
อายตนะก็มีดังต่อไปนี้ (1) การปฏิบัติกรรมฐาน (2) พิจารณาให้เห็นเป็นเพียงสักว่าแต่ (3) รู้จัก
เลือกอารมณ์ (4) รู้จักการหลบหลีกอารมณ์ (5) การเผชิญหน้าอย่างมีสติ (6) อดทนเอาชนะ
อารมณ์ (7) โยนิโสมนสิการ (8) ปิดทวารส่วนคุณค่าที่เกิดจากการศึกษาอายตนะในสฬายตนวิภังค
สูตร ก็คือ (8.1) ทาให้เกิดมีการฝึกจิต (8.2) ทาให้เกิดความสารวมในศีล (8.3) ทาให้กิเลสไม่เข้าสู่
จิตใจ (8.4) ทาให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท (8.5) ทาให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวง

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ควรน าเอาความรู้ เรื่ องของความส าคั ญของอายตนะในสฬายตนวิ ภั งคสู ตรนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติธรรมหรือการดาเนินชีวิต กล่าวคือ ในการปฏิบัติธรรมนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมี
อาการติดอารมณ์หรือไม่เข้าใจกระบวนการรับรู้ผ่านอายตนะแล้ว ก็สามารถที่จะนาเอาความรู้เรื่อง
อายตนะนี้ไปสอนหรือไปอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดกับผู้ที่ ปฏิบัติธรรมได้ หรือในแง่ของการ
ดาเนินชีวิต ควรที่จะนาเอาองค์ความรู้เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปอธิบายหรือไปสอนว่าการ
ดาเนินชีวิตต้องรู้จัก (1) กระบวนการทางานของอายตนะ (2) การรับรู้อายตนะ และ (3) การควบคุม
อายตนะให้มีความพอเหมาะ พอดี มีสติในการรับรู้ผ่านอายตนะ จะได้ไม่ทาให้เกิดความหลงหรือการ
ปล่อยจิตใจไปตามการรับรู้ ทาให้เกิดความประมาทและสร้างความเสียหายให้เกิดกับตนเองได้ หากนา
ความรู้เรื่องอายตนะไปใช้สอนหรือเป็นข้อคิดแก่ผู้คนในสังคมให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้มากแล้ว ย่อม
ทาให้เกิดผลดีกับสังคมได้
2) ควรนาเอาความรู้เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปปรับสอนในสถานศึกษา
ให้เด็กนักเรียน โดยอาจจะปรับเป็นวิชาการอย่างหนึ่งให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
อายตนะ เมื่อเด็กเรียนรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับอายตนะแล้ว ก็จะสามารถปกป้องตนเองจากสิ่ง
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ยั่วยวนได้ แต่การนาหลักการหรือองค์ความรู้ไปใช้จะต้องปรับภาษาให้ทันสมัย จนสามารถยึดโยง
ความเข้าใจให้เกิดกับผู้คนโดยเฉพาะผู้เรียนให้ได้ เพราะที่ผ่านมาเรื่องอายตนะโดยมากเป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่ เป็นเรื่องศาสนา ไม่เคยนามาให้เด็กได้เรียน ทาให้เด็กชาวพุทธขาดความรู้ในเรื่องของหลักคา
สอนส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย
3) ควรนาเอาความรู้เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปปรับใช้ในกระบวนการ
รักษาจิตใจในโรงพยาบาล ด้ว ยการจั ดเป็ น โปรแกรมการสอนเรื่ องการพิจ ารณากาย จิ ต ผ่ าน
กระบวนการอายตนะให้กับผู้ป่วย อาจจะเป็นผลทาให้ผู้ป่วยสามารถลดความเครียดหรือความกังวล
ลงได้ เพราะเมื่อรู้กระบวนการที่เป็นสาเหตุแล้ว ย่อมดับอารมณ์หรือทาใจรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้
5.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรนาไปวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับประเด็นด้านการสารวจทัศนะคติของประชาชนที่มี
ต่อการรับรู้เรื่องพระรัตนตรัย แนวคิดเรื่องการเรียนรู้เช่นอายตนะกับการเรียนรู้ ซึ่งยังไม่มีผู้ใดนาไป
วิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมูลบทของประเด็นนี้ ก็คืออายตนะกับการเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน แต่
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ในทางศาสตร์สมัยใหม่นั้นยังถือว่ามีอยู่อย่างหลากหลาย หากนาเอาแนวคิดเรื่อง
อายตนะไปใช้ก็จะทาให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถเปรียบเทียบกับศาสตร์อื่น ๆ ทางด้านการเรียนรู้ได้
2) ควรนาไปวิจัยในเชิงประยุกต์โดยเฉพาะในเรื่องของการกระตุ้นให้สังคมรับรู้ข่าวสารแบบ
สัมมาทิฏฐิผ่านกระบวนการรับรู้ สื่อตามแนวอายตนะ เช่ น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งให้ความรู้ที่เป็นจริงกับสังคม โดยการนาความรู้ในเชิงการประยุกต์ แบบนี้ยังไม่มีผู้ ใดกล้า
ที่จะนาไปวิจัยเลย ดังนั้น หากมีการนาไปวิจัยแบบนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการหาความจริง
เชิงคัมภีร์เพียงอย่างเดียว

References

Prapromkunaporn (P.A. Payutto). (2012). Added Buddha Dhamma. 32nd Edition.
Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.
Religious Affairs Department. (1992). Information from the Monks of the Primate.
Bangkok: Ministry of Education
Ministry of Education. (1998). Development of the Pali Canonical Education
Management Model. Bangkok : Religious Affairs Department.

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

111

Nopphamonthon Sipmunpiam and Walaiporn Siripirom. (2011). Guidelines for the
Education of Buddhist Scriptures under the National Education Act BE
1998. Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya Publishing House.
PhramahaWarunyu Warunyu. (2004). The Pali Study of the Thai Sangha in Siam.
Bangkok : Arton Printing house.
Phratap Pariyatsutty. (2007). The Priesthood and Religion. Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya Publishing House.

