
 
 
 

 
 

 จิตใจของเราผันแปรเปลี่ยนแปลงวันละหลายครั้งจนนับไมได บางขณะฟุงซาน 
บางขณะดีใจ บางขณะมีสมาธิ บางขณะหงุดหงิด ความผันผวนของจิตใจ ไมวาเด็ก ผูใหญ 
หญิง ชาย นี้ หากไมพิจารณา ก็จะเห็นวาเปนเรื่องปกติ เชน เด็กๆ ไดลูกโปงสวรรคดีใจ ราเริง 
เม่ือลูกโปงสวรรคหลุดมือลอยไป เด็กรองไหเสียใจ คณุแมมาปลอบโยน ซื้อลูกโปงสวรรคใหม
ให กลับดีใจไดอีก ความแปรปรวนเหลาน้ี เปนไปเพราะเหตุใด 

 ความเสียใจ ดีใจ ฟุงซาน ฯลฯ เกิดที่จิตของเรา ดังที่กลาวแลววา ในทัศนะทางพุทธ
ศาสนา จิตไมใชหัวใจที่มีหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกาย และไมใชเซลลประสาท จิตเปน
นามธรรมที่ไมสามารถผาตัดออกมาแสดงได แตสิ่งที่เปนนามธรรมนี้เปนไปตางๆ นานา ดีใจ 
เสียใจ ฯลฯ เพราะทํางานรวมกับนามธรรมอีกชนิดหน่ึง คือ เจตสิก 
 

เจตสิก – เคร่ืองประกอบจิต  

 เจตสิก คือ เคร่ืองประกอบจิต เปนสิ่งที่ประกอบจิต ทําใหคิดดี คิดชั่ว เปนบุญ เปนบาป 
เปนธรรมชาตทิี่อาศัยจิตเกิด มีอยู และเปนไปเนื่องกบัจิต มีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. เกิดพรอมกับจิต เม่ือจิตเกิด เจตสิกก็เกิด ไมมีอะไรเกิดกอน เกิดหลัง 

2. ดับพรอมกับจิต เม่ือจิตดับ เจตสิกก็ดับ ไมมีอะไรดับกอนดับหลัง 

3. มีอารมณเดียวกับจิต อารมณที่จิตเขาไปรับรูในขณะนั้น เปนอารมณเดียวกับทีเ่จตสิก
ไปรับในขณะนั้น เชน ถาจิตรับอารมณสีขาว เจตสิกก็รับอารมณสีขาวดวย ถาจิตรับอารมณสี
เขียว เจตสิกก็รับอารมณสีเขียว หรือในขณะเห็นรูปมีโทสเจตสิกเขาประกอบ ก็มีความไมพอใจ
ในรูปนั้น เกิดความโกรธขึ้นมา หรือขณะไดยินเสียง มีโลภเจตสิกเขาประกอบ ก็รกัใครพอใจใน
เสียงนั้น เจตสิกที่ประกอบจิตยอมปรุงแตงใหรูอารมณตามสภาพนั้นๆ 

4. มีวัตถุที่อาศัยเกิดที่เดียวกันกับจิต ที่อาศัยของเจตสิกเปนชนิดเดียวกันกับที่อาศัยเกิด
ของจิต เชน จิตอาศัยตาเกดิ เจตสิกก็อาศัยตาเกิดดวย จิตอาศัยหูเกิด เจตสิกก็อาศัยหูเกิด จิต

บทที่ 3 
เจตสิก 
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จํานวนเจตสิก 

 เจตสิกมี 52 แบงเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก 

1. อัญญสมานาเจตสิก 13 ดวง 

2. อกุศลเจตสิก  14 ดวง 

3. โสภณเจตสิก  25 ดวง 

อัญญสมานาเจตสิก คือ เจตสิกที่เสมอกับเจตสิกประเภทอ่ืนที่ตนเองประกอบรวมดวย เชน เม่ือ 
อัญญสมานาเจตสิก เกิดรวมกับอกุศลเจตสิก อัญญสมานาเจตสิกก็เปนอกุศลดวย หรือเม่ือ
อัญญสมานาเจตสิก เกิดรวมกับโสภณเจตสิก อัญญสมานาเจตสิก ก็เปนโสภณะดวย จะไมเกิด
รวมกันแบบขัดแยง เชน อัญญสมานาเจตสิก เกิดรวมกับโสภณเจตสิก แลวอัญญสมานาเจตสิก
จะกลายเปนอกุศลเจตสิกไมได เกิดกับอะไรก็เปนเชนน้ันดวยเสมอ 

 อัญญสมานาเจตสิก 13 นี้ แบงเปน 2 กลุม คือ 

ก. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 ดวง 

ข. ปกิณณกเจตสิก  6 ดวง 
 
 
 
 

  

ปกิณณกเจตสิก 6 
อัญญสมานาเจตสิก 

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 (เกิดกับจิตทุกดวง) 

(เกิดเร่ียรายทัว่ไปในจติทั้งกศุลจิต อกุศลจิต 
โลกียจิต โลกุตตรจติ แตไมไดประกอบทุก
ดวง มีเวนบางดวง ตามประเภทของจิตดวง
นั้นๆ คือประกอบกับจิตดี–จิตชั่วบางดวง) 
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อกุศลเจตสิก คือ เจตสิกที่ไมดีงาม เกิดกับจิตดวงใด จิตนั้นก็เปนอกุศล จะไปเกิด
รวมกับกุศลจิต กิริยาจิต หรือจิตอ่ืนที่ไมใชอกุศลจิตไมได อกุศลเจตสิก 14 จะมี 4 ดวง ที่ตอง
ประกอบกับอกุศลจิตทุกดวง นั่นคือ ถามีอกุศลจิตเม่ือใด ตองมีอกุศลเจตสิก 4 ดวงนี้ เกิดขึ้น
เสมอทุกคร้ังไป คอื โมจตุกเจตสิก (เปนฝายของโมหะ) นั่นคือ 

 โมหเจตสิก  คือ ความหลง 

 อหิริกเจตสิก  คือ ไมละอายบาป 

 อโนตตัปปเจตสิก คือ ไมเกรงกลัวบาป 

 อุทธัจจเจตสิก  คือ ฟุงซาน ไมสงบ 

 อกุศลเจตสิกท่ีนอกเหนือจาก 4 ดวงนี้ ก็เกิดรวมกับอกุศลจิตตางๆ ตามสมควรแก
อกุศลจิตประเภทน้ันๆ ไดแกฝายโลภะ 3 ดวง (โลติกเจตสิก) ฝายโทสะ 4 ดวง (โทจตุกเจตสิก) 
ฝายทําใหจิตใจทอถอย หดหูงวงนอน 2 ดวง (ถีทุกเจตสิก 2) และลังเลสงสยั 1 ดวง (วิจิกิจฉา
เจตสิก) 

 โสภณเจตสิก คือ เจตสิกที่ดีงาม เม่ือเกิดรวมกับจิตใด จิตน้ันก็เปนจิตที่ดีงาม ในโสภณ
เจตสิก 25 ดวงนี้ มี 19 ดวง ที่เกิดกับโสภณจิต หรือ จิตที่ดีงามทุกดวง วีรตีเจตสิก 3 เปนเจตสิก
ที่เวนจากทุจริต มีอัปปมัญญาเจตสิก 2 เปนจิตที่แผไปในสัตวที่มีทกุข และมีสุข มีปญญินทรีย
เจตสิก 1 เปนปญญา หรือธรรมชาติที่รูอารมณตามความเปนจริง 
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เจตสิก 52 

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัค ชีวิต มนสิ 

กาย จิต 

กาย จิต 

กาย จิต 

กาย จิต 

กาย จิต 

กาย จิต 

วิตก วิจาร อธิ. วิริยะ ปต ิ ฉันทะ 

อัญญสมานา 
เจตสิก 13 

อกุศล 
เจตสิก 14 

โสภณ 
เจตสิก 25 

- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 

- ปกิณณกเจตสิก 6 

- โมจตุกเจตสิก 4 

- โลติกเจตสิก 3 

- โทจตุกเจตสิก 4 

- ถีทุกเจตสิก 2 

- วิจิกิจฉาเจตสิก 1 

วิรตีเจตสิก 3 

อัปปมัญญเจตสิก 2 

ปญญินทรียเจตสิก 1 

- ปสสัทธิ 

- ลหุตา 

- มุทุตา 

- กัมมัญตา 

- ปาคุญตา 

- อุชุกตา 

โสภณสาธารณเจตสิก 19 

โมหะ อหริ. อโนต อุทธัจ 

โลภะ 

โทสะ 

ถีนะ 

วิจิ. 

สัทธา สติ หิริ โอต. อโลภ อโทส ตัตตร 

ทิฏฐิ มานะ 

อิสสา มัจฉริย กุกกุจ 

มิทธะ 

สัมมา 
วาจา 

สัมมา 
กัมมัน 

สัมมา 
อาชีว 

กรุณา มุทิตา 

ปญญา 
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ความหมายและลักษณะของเจตสิก 52 

อัญญสมานาเจตสิก ประกอบดวย สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 ดวง ซึ่งเปนเจตสิกที่เกิดกับ
จิตทุกดวง และปกิณณกเจตสิก 6 ดวง  

 
 

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ประกอบกับจิตทุกดวง ไดแก  

1. ผัสสะ เปนธรรมชาติหรือเจตสิกที่กระทบอารมณ เมื่อมีการประชุมพรอมกัน
ระหวางวตัถุ อารมณ จิต หรือระหวาง อารมณกับจิต นั่นคือ ขณะที่มีการเห็น ตาเห็นรูป ผัสสะ
ไดเกิดขึ้น รูไดโดยกระทบอารมณ ถูกตองอารมณของผัสสะ เวลาที่เห็นคนอ่ืนรับประทานมะยม 
เรารูสึกนํ้าลายสอได โดยเราไมไดรับประทาน เพราะไดเกิดการกระทบอารมณ รูสึกทางใจ 

2. เวทนา เปนธรรมชาติหรือเจตสิกที่เสวยอารมณ หรือรูสึก เม่ือเกิดผัสสะ หรือการ
กระทบ เวทนาก็ตามมาทนัที เวทนาเจตสิก คือเวทนาขันธ (หนึ่งในขันธ 5) เปนใหญในการ
เสวยอารมณ มีทั้งเวทนาทางกายและทางใจ รวม 5 อยาง ไดแก  

ก. สุขเวทนา   เสวยอารมณที่เปนไปพรอมกับความสุขกาย  

  ข. ทุกขเวทนา   เสวยอารมณที่เปนไปพรอมกับความทุกขกาย  

  ค. โสมนัสเวทนา  เสวยอารมณที่เปนไปพรอมกับความสุขใจ  

  ง. โทมนัสเวทนา  เสวยอารมณที่เปนไปพรอมกับความทุกขใจ  

 จ. อุเบกขาเวทนา  เสวยอารมณที่เปนไปพรอมกับความเฉยๆ  

สุขเวทนาและทุกขเวทนา เปนเวทนาทางกาย สวนโสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา และ
อุเบกขาเวทนา เปนเวทนาทางใจ  

หากเปรียบเทยีบ ผัสสะ และเวทนา เหมือนพระราชาเสวยอาหาร ทรงเปนใหญเปน

อัญญสมานาเจตสิก 

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 

ปกิณณกเจตสิก 6 

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัค ชีวิต มนสิ 

วิตก วิจาร อธิ. วิริยะ ปต ิ ฉันทะ 
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3. สัญญา เปนธรรมชาติที่จําอารมณ คือจําไดหมายรูวา เขียว แดง สามารถจําส่ิงที่เคย
ประสบมาแลว เห็นอีกคร้ังก็ทราบวาเปนอะไร จําสี เสียง กลิ่น รส ได เปนตน 

4. เจตนา เปนธรรมชาติที่กระตุนเตือนอารมณใหทําหนาที่ คือจงใจ ตั้งใจ จิตทุกดวงมี
เจตนา เพ่ือใหทําหนาที่ของตน การกระทําที่กลาววาเปนกรรม ก็เพราะมีเจตนา หรือความ
ตั้งใจ จงใจเขาประกอบ ไมวาจะเปนกุศล หรืออกุศล 

5. เอกัคคตา เปนธรรมชาติทีส่งบ ตั้งม่ันในอารมณ จิตที่ไดชื่อวา เอกัคคตา เปนภาวะที่มี
อารมณเดียว ไมฟุงซาน ปรากฏไดทั้งในฌานสมาธิ และในอกศุลก็มี เชน ในโลภะ คือตั้งม่ันใน
ความโลภเปนอารมณเดียว เปนตน แต เอกัคคตาที่เกิดกับอกุศล ไมม่ันคงเทากับที่เกิดกับกศุล
จิต และในฌาน เอกัคคตา จะดํารงอยูนานกวาในอกุศล 

6. ชีวติินทรีย เปนธรรมชาติทีร่ักษาใหสัมปยุตธรรม หรือธรรมที่เกิดรวมกับตน ใหเปนอยู
ไดตลอดภพชาติ (คือใหมีชีวิตอยูได ไมตาย) เหมือนน้ํารักษาดอกบวัไวไมใหแหงไป แตไมอาจ
รักษาดอกบัวไมใหเนาไปในที่สุดได ชีวิตินทรียเจตสิก ก็เพียงแครักษาจิต เจตสิกที่เกิดขึน้ 
จนกระท่ังดับไป ก็หมดหนาที่ เม่ือจิต เจตสิก เกิดขึน้ใหม ก็รักษาใหมตอไปอีก เหมือนพ่ีเลี้ยง
รักษาทารก ก็ไดแคทารกมีชีวติอยู หากทารกตาย พ่ีเลี้ยงก็หมดหนาที่ 

7. มนสิการ เปนการกระทําไวในใจ เปนไปไดทั้งฝายดี และไมดี ฝายดี เรียกวา โยนิโส
มนสิการ1 เปนเหตุใหเกิดกุศล เม่ือโยนิโสมนสิการ คือกระทําไวในใจโดยแยบคาย เกิดขึ้น ก็รู
ไดวากุศลจะเกิด เหมือนยามเชาเห็นแสงเงินแสงทอง ก็ทราบไดวาดวงอาทิตยกําลังจะขึ้น สวน
ฝายไมดีของมนสิการ เรียกวา อโยนิโสมนสิการ ผูที่สามารถโยนิโสมนสกิารได คือรูจัก
พิจารณา แมเม่ือประสบกับอกุศล ก็สามารถทําใจใหเปนกุศลได ไมปลอยใหจิตใจฟุงซาน หรือ
ตกอยูในอกุศล โยนิโสมนสกิาร เปนสิ่งทีท่ําใหเกิดปญญา 

ปกิณณกเจตสิก ประกอบกับจิตทัว่ไปตามสมควร เชนประกอบในกุศล อกุศล เปนตน 
แตไมใชประกอบกับจิตทั้งหมด ที่เวนก็มี ไดแก  
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ดูรายละเอยีดในเร่ือง “การพัฒนาจิต”  บทที่ 6 1   

 



1. วิตก เปนการจดจอ คิดอารมณ ตรึกในอารมณที่ผัสสะกระทบ การนึกถึง คิดถึง
อารมณตางๆ เชน ในรูป เสียง กลิ่น รส..... เปนหนาทีข่องวิตก 

2. วิจาร เปนการเคลาคลึงเทีย่วไปในอารมณ พิจารณาใน รูป เสียง กลิ่น รส ..... 
นั้นๆ เม่ือวติกยกจิตขึ้นสูอารมณ วิจารเจตสิกก็เกิดขึน้พรอมกับวิตกน้ัน ทําหนาที่ประคองจิต
ใหอยูกับอารมณนั้น ไมใหหายไป เพราะธรรมชาตขิองวิจารเจตสิกน้ัน อุปมากับการตีระฆัง 
เสียงตีระฆังทีป่รากฏคร้ังแรกเหมือนวิตก เสียงกังวานของระฆังทีต่ามมาคือ วิจาร หรือ อุปมา
กับนกที่บินไปในอากาศ เม่ือโผบินขึ้นไปในตอนแรก เปรียบกับวติก เม่ือบินไดระดับแลว คือ
วิจาร 

3. อธิโมกข เปนการตัดสินอารมณ เปนลักษณะมีความม่ันคงในอารมณ จึงเหมือนเสา
เขื่อนที่ไมหวัน่ไหว การตัดสินอารมณนี้ มี 2 คือ ตัดสินเด็ดขาด ถูกตอง และตัดสนิเด็ดขาดแต
ผิด 

4. วิริยะ เปนธรรมชาติที่มีความพยายาม พากเพียร ประกอบไดทั้งกุศล และอกุศล 
คือพากเพียรทั้งในทางที่เปนบุญ และพากเพียรในทางที่เปนบาป เชน พากเพียรในการศึกษา
ปฏิบตัิธรรม ก็เปนการพากเพียรในกศุล หากปลนฆา ก็ตองอาศัยความพากเพียรวิริยะเชนกัน 
แตเปนฝายอกุศล 

5. ปติ เปนธรรมชาติที่ชืน่ชมยินดีในอารมณ ซึ่งทําใหผูนั้นอ่ิมเอิบ มีความราเริง 
แจมใส ชื่นบาน ปติเจตสิกเกิดกับอกุศลก็ได เกิดกับกุศลก็ได ปติที่เกิดกับกุศล เชน ทําความดี 
หรือเจริญสมถกรรมฐานไดฌาน เกิดปติ สวนปติทีเ่กิดกับอกุศล เชน ตกปลาได (ทารุณสัตว) 
เกิดปติ ถูกหวย (โลภะ) เกิดปติยินดี แตปติในอกุศล เปนปติอ่ิมเอิบเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

 ในคัมภีรวิสทุธิมรรค หนา 251 – 252  แสดงไววา ปติ มีอยูดวยกัน 5 อยาง คือ 

ก. ขุททกาปติ เปนความอ่ิมเอิบเล็กนอย เพียงทาํใหขนลุกเทาน้ัน 

ข. ขณิกาปติ เปนความอ่ิมเอิบที่เกิดขึ้นชั่วขณะ จะรูสึกอ่ิมเอิบทั่วรางกาย เหมือน
ฟาแลบ แปลบปลาบ แตเปนไปไมนาน เกิดแลวหายไป แตเกิดขึ้นไดบอยๆ 

ค. โอกกันติกาปติ เปนความอ่ิมเอิบที่ซึมกระจายไปทัว่รางกาย เปนระลอก 
เหมือนคลื่นกระทบฝงเปนระยะๆ แลวแตกกระจาย 

ง. อุพเพงคาปติ เปนความอ่ิมเอิบปติ แบบโลดโผนมีกําลงัมาก ทําใหรางกายรูสึก
เบา ถาปติมีกําลังมากๆ จะสามารถยกรางกายใหลอยไปในอากาศได 
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จ. ผรณาปติ เปนความอ่ิมเอิบแผซานไปทัว่รางกาย จะตั้งอยูไดนาน จะรูสึกเปน
สุขมาก เหมือนกระบอกสูบที่สูบลมเต็ม 

6. ฉันทะ เปนธรรมชาติที่ปรารถนาอารมณ พอใจกระทํา มีไดทั้งฝายดี และฝายไมดี 
เม่ือมีความปรารถนาอารมณก็มีการแสวงหาอารมณตามที่ตองการ ไมวาจะเปนการแสวงหา
ความรู การปฏิบัตธิรรม หรือแสวงหากามคุณอารมณ ไมวาแสวงหาพอใจในฝายดี หรือไมดี ก็
เปนกิจของฉนัทะ แตแสวงหากามคุณอารมณ เปนความโลภ เปนประธานเปนหลัก เม่ือได
อารมณที่ตองการ ก็ติดใจในอารมณนั้น 

พระพรหมคุณาภรณ หรือพระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตโต) ไดกลาวถึงการใชคําวา – 
‘ฉันทะ’ ไว 3 ประเภท ไวในหนังสือพุทธธรรม หนา 486 - 487ดังน้ี 

ก. ตัณหาฉันทะ ฉันทะทีเ่ปนตณัหาเปนฝายชั่วหรืออกุศล 

ข. กัตตุกัมยตาฉนัทะ ฉันทะท่ีเปนกลางๆ ใครจะทํา จะเปนทางกุศล หรืออกุศลก็
ได แตมักจัดเขากับฝายดี 

ค. กุศลธรรมฉันทะ หรือ กุศลฉันทะ หรือ ธรรมฉันทะ ใชในฝายดี ในความหมาย
วา รักดี ใฝดี รักธรรม ใฝธรรม 

 

อกุศลเจตสกิ เปนเจตสิกฝายชัว่ เปนบาป มี 14 ดวง ประกอบกับจิตใด ทําใหจิตเศราหมอง 
เรารอน แบงเปน 5 กลุม คอื  

(1) โมจตุกเจตสิก – กลุมที่ประกอบในโมหมูลจิต (ความหลง) มี 4 ดวง  

(2) โลติกเจตสิก – กลุมที่ประกอบในโลภมูลจิต (ความโลภ) มี 3 ดวง  

(3) โทจตุกสิก – กลุมที่ประกอบในโทสะมูลจิต (ความโกรธ) มี 4 ดวง  

(4) ถทีุกเจตสิก  – กลุมที่ประกอบในถีนะมิทธิ (ทําใหจิต เจตสิก เซ่ืองซึม ทอถอย) มี 2 
ดวง  

(5) วิจิกิจฉาเจตสกิ – (ลังเลสงสัย) มี 1 ดวง  
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กลุมโมจตกุเจตสิก หรือกลุมโมหะ มีเจตสกิ 4 ดวง ไดแก โมหะ อหิริกะ อโนตตปัปะ อุทธัจจะ  

กลุมโลติกเจตสิก หรือกลุมโลภะ มีเจตสิก 3 ดวง ไดแก โลภะ ทิฏฐิ มานะ  

กลุมโทจตุกเจตสิก หรือกลุมโทสะ มีเจตสิก 4 ดวง ไดแก โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ  

กลุมถีทุกเจตสิก หรือเจตสิกที่ทําใหจิตและเจตสิกเซ่ืองซึม ทอถอย งวงเหงา มี 2 ดวง คือ 
ถีนะ มิทธะ  

วิจิกิจฉาเจตสกิ มีเพียง 1 ดวง เปนความลังเลสงสยั จะเกิดกับ โมหะมูลจิต  
 

โมจตุกเจตสิก 4  ไดแก 

1. โมหะ เปนธรรมชาติที่ปดบงัความจริง คือ ความหลงในอารมณ ลักษณะประจําตวั
ของโมหะ คือ ความมืดบอด บางคร้ังเรยีกโมหะ วา อวิชชา โมหะเปนธรรมชาตทิี่ตรงขามกับ
ปญญา ไมไดหมายความวา ไมรูอะไรเลย แตการไมรูที่เปนอวชิชาน้ี หมายถึง ไมรูสภาวะตาม
ความเปนจริง อันเปนสิ่งควรรู แตกลบัไปรูในสิ่งที่ไมเปนความจริง อันเปนสิ่งไมควรรู 

2. อหิริกะ เปนธรรมชาติที่ไมละอายตอบาป ตรงขามกับหิริ คือ ละอายตอบาปอกุศล 

3. อโนตตัปปะ เปนธรรมชาตทิี่ไมเกรงกลวัตอบาป ไมสะดุงกลัวตอความชั่ว ตรงขาม
กับโอตตปัปะ คือ กลัวบาป 

อกุศลเจตสิก 

โมจตุกเจตสิก 4 (กลุมโมหะ ความหลง) 

โลติกเจตสิก 3 (กลุมโลภะ ความโลภ) 

โทจตุกเจตสิก 4 (กลุมโทสะ ความโกรธ) 

ถีทุกเจตสิก 2 (จิต เจตสิก เซ่ืองซึม ทอถอย) 

วิจิกิจฉาเจตสิก 1 (ลังเลสงสัย) 

โมหะ อหิริ. อโนต อุทธัจ 

โลภะ 

โทสะ 

ถีนะ 

วิจิ. 

มิทธะ 

อิสสา มัจฉริย กุกกุจ 

ทิฏฐิ มานะ 
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4. อุทธัจจะ เปนธรรมชาตทิี่ฟุงซาน ทําใหจิตพลุงพลาน ฟุงซานไป ทําใหจิตไมสงบ 
เหมือนน้ํากระเพ่ือมเม่ือถูกลมพัด เปนอาการที่จิตไมอยูนิ่ง 
 

โลติกเจตสิก 3  ไดแก 

1. โลภะ เปนธรรมชาตทิี่ตองการและติดใจในกามคุณอารมณ คือความอยากได
นั่นเอง โลภะเจตสิกมีชื่อเรียกไดหลายอยาง เชน 
  ตัณหา  ไดแก ความทะยานอยาก 

ราคะ  ไดแก ความกําหนัดยินดี   
  กาม  ไดแก ความใคร 
  นันทะ  ไดแก ความเพลิดเพลิน 
  อิจฉา  ไดแก ความปรารถนา 
  อาลย  ไดแก ความตองการ 
  นิกันต ิ  ไดแก ความอยาก ความพึงพอใจ 
  อภิชฌา  ไดแก ความเพงเล็งอยากได 
  กามุปาทาน ไดแก ความยดึม่ันในกามคุณอารมณ 

กามราคสังโยชน ไดแก การผูกสัตวทั้งหลายไว ไมใหออกจากวัฏฏทุกข   

โลภะเจตสิกน้ี เม่ือกลาวถึงในฐานะที่เปนมูลเหตุแหงโลภะ จะเรียกวาเปน “โลภะมูล” 
หากเรียกในฐานะที่ทําใหเกิดทุกข (ในอริยสัจ 4) คือ ตณัหาเปนสมุทยั หากเรียกในฐานะกิเลสที่
เปนนิวรณ ก็คือ กามฉันทนิวรณ หากเรียกในอกุศลกรรมบถ เรียก อภิชฌา (เพงเล็งอยากได) 

2. ทิฏฐิ เปนความเห็นผิดไปจากความเปนจริง โดยทั่วไป เม่ือใชคําวา ทิฏฐิ หมายถงึ 
ความเห็นเทาน้ัน เม่ือใชมิจฉาทิฏฐิ แปลวาเห็นผิด สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นที่ถูกตอง 
ในทิฏฐิเจตสิกน้ี เปนฝายอกุศล ทิฏฐิ จึงหมายถึง เห็นผิด ความเห็นผิด คือ เห็นวิปริต
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เชน บุญ–บาป ไมมี พอ–แม ไมมีพระคุณ หรือแมแตการเห็นวา 
มีสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา ก็ตาม 

 ทิฏฐิ นี้แบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ 

ก. ทิฏฐิสามัญ เปนความเห็นผิดทั่วไป ไดแก การเห็นวา มีสัตว บุคคล ตัวตน เรา
เขา ปุถุชนทัว่ไปมีความเห็นผิด เชนนี้อยู จะละไดเม่ือเปนพระโสดาบันบุคคล 

ข. ทิฏฐพิิเศษ เปนความเห็นผดิชนิดพิเศษ มี 3 ชนิด คือ 
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(1) อเหตุกทิฏฐิ เปนความเห็นผิดที่ไมเชื่อในเหตุ คือเห็นวาส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นไมมี
สาเหต ุ ความสุข–ทุกข ไมมีเหตุมาจากอดีต จะสุขก็สขุเอง จะทุกขก็ทุกขเอง ไมมีเหตุ ความ
บริสุทธิ์หรือเศราหมองก็ไมมีเหตุ เปนความเห็นทีต่างจากพระพุทธศาสนา ที่เห็นวาทุกอยาง
ตองมีสาเหตุ เพียงแตเราอาจจะสาวไปไมถึงเทาน้ัน 2 

(2) นัตถิกทฏิฐ ิ เปนความเห็นวาไมมี ไมมีหลัก ไมมีสภาวะใด ไมมีทั้งส่ิงที่เปน
ทํานองคลองธรรม มารดา บิดา ไมมี ไมตองนับถือวาเปนบิดา มารดา ไมมีบาปบุญความด ี
ความชัว่ นรกสวรรค ในสมัยพุทธกาล มีเจาสํานักชื่ออชิตเกสกัมพล เผยแพรความเห็นแบบน้ี 
และมีศษิยทีเ่ห็นดีตาม 

(3) อกิริยทิฏฐิ เห็นวาไมเปนอันทํา การกระทําดี ไมจัดวาดี ฆาสัตวก็ไมจัดวาฆา
สัตว ไมมีบุญบาป ดีชั่ว เทากับปฏิเสธเร่ืองกรรมดวย เจาสํานักน้ีชื่อ ปูรณกัสสปะ  

3. มานะ เปนธรรมชาติทีถ่ือตวั เยอหย่ิง ทะนงตน ในพระอภิธรรมปฎก ขุททกวัตถุ
วิภังค (32/962) กลาววา มานะ มี 9 อยาง ไดแก 

(1) ผูที่ดีกวาเขา สําคัญตนวา เราดีกวาเขา 
(2) ผูที่ดีกวาเขา สําคัญตนวา เราเสมอกับเขา 
(3) ผูที่ดีกวาเขา สําคัญตนวา เราต่ํากวาเขา 
(4) ผูเสมอกับเขา สําคัญตนวา เราดีกวาเขา 
(5) ผูเสมอกับเขา สําคัญตนวา เราเสมอกับเขา 
(6) ผูเสมอกับเขา สําคัญตนวา เราต่ํากวาเขา 
(7) ผูที่ต่ํากวาเขา สําคัญตนวา เราดีกวาเขา 
(8) ผูที่ต่ํากวาเขา สําคัญตนวา เราเสมอกับเขา 
(9) ผูที่ต่ํากวาเขา สําคัญตนวา เราต่ํากวาเขา 
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2 พระอัสสชิไดแสดงแกพระสารีบุตร ขณะที่ยังเปนอุปติสสะปริพาชกวา “ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแหง

ธรรมเหลาน้ันไว และตรัสถึงความดับดวย พระสมณโคดม มีปรกติตรัสเชนน้ี”  

 



โทจตุกเจตสกิ 4  ไดแก 

1. โทสะ เปนธรรมชาติที่ประทุษรายอารมณ เปนความโกรธซ่ึงจะละได เม่ือเปนพระ
อนาคามีบุคคล โทสะเหมือนไมขีดไฟ กอนที่ไฟจะไปติดวตัถุอ่ืน ก็เผาไหมตนเองกอน เหมือน
คนโกรธ ความโกรธยอมแผดเผา เดือดรอนตนเองกอน โทสะเปนธรรมชาติทีป่ระทษุรายไม
หวังดี การฆา ก็เปนไปดวยอํานาจของโทสะ แมการฆาชิงทรัพย ซึ่งคนทั่วไปจะคิดวา เปนไป
ดวยความโลภจึงฆา อันที่จริงขณะฆา เปนโทสะ เปนการประทษุรายบุคคลกอน สวนความโลภ
ตอทรัพยนั้น ตางวาระกัน เหตุที่ทําใหเกิดโทสะ หรือความโกรธได 10 อยาง3  

(1) เพราะคิดวา เขาไดเคยทําความเสื่อมเสียแกเรา  
(2) เพราะคิดวา เขากําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา  
(3) เพราะคิดวา เขาจะทําความเสื่อมเสียแกเรา  
(4) เพราะคิดวา เขาไดเคยทําความเสื่อมเสียแกคนที่เรารัก  
(5) เพราะคิดวา เขากําลังทําความเสื่อมเสียแกคนที่เรารัก  
(6) เพราะคิดวา เขาจะทําความเสื่อมเสียแกคนที่เรารัก  
(7) เพราะคิดวา เขาไดเคยทําประโยชนแกผูที่เราเกลยีด  
(8) เพราะคิดวา เขากําลังทําประโยชนแกผูทีเ่ราเกลียด  
(9) เพราะคิดวา เขาจะทําประโยชนแกผูที่เราเกลียด  
(10) อาฆาตในฐานะทีไ่มสมควร เชน เดินสะดุดตอ หรือเหยียบหนาม  โทสะมีโทษ

มาก เพราะสามารถนําไปเกิดในนรก แมเทวดา หากเกิดโทสะ หรือความโกรธ 
ก็จะตองเคลื่อนจากสวรรค  

2. อิสสา เปนธรรมชาติที่มีความไมพอใจในสมบัติหรือคณุความดีของผูอ่ืน โดยคิดวา
ผูอ่ืนไมควรมี ไมควรไดในสิ่งน้ันๆ ไมอยากใหใครดีกวาตน ในภาษาไทยมักใช “อิสสา” วา 
“อิจฉา” ซึ่งตางจากความหมายด้ังเดิม เพราะ “อิจฉา” หมายถึงความปรารถนา อยูในกลุมโลภะ 
สวนอิสสา เปนเจตสิกในกลุมโทสะ คนทีมี่อิสสา เปรียบเหมือนมีทรายอยูในดวงตา ทําใหเคือง
ตา เจ็บตา ไมมีความสุข  

3. มัจฉริยะ เปนธรรมชาติทีห่วงแหนในสมบัติหรือความดีของตน เรียกโดยทั่วไปวา 
ตระหนี่ มี 5 อยาง ไดแก  
 
 

 

3   ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย 24/16  
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(1) ตระหนี่ที่อยู เชน หวงบาน หวงบริเวณที่อยู หวงที่นั่ง ฯลฯ ใครมาอยูก็อยาก
ใหไปเรว็ๆ เปนตน  

(2) ตระหนีต่ระกูล เชน ภิกษไุมอยากใหภิกษุอ่ืน เขามาในตระกูลอุปฏฐาก คอย
กีดกันไมใหภิกษุอ่ืนเขามาเกี่ยวของ หวงแหนครอบครัวตระกูลที่ตนสนิทดวย  

(3) ตระหนีล่าภ หวงผลประโยชน ไมปนใหคนอ่ืน  

(4) ตระหนี่ผวิพรรณ ตระหนีก่ารสรรเสริญหรือตระหนี่ผวิพรรณ ไมพอใจใหผูอ่ืน
สวยงาม ไมอยากใหใครมีคณุงามความดีมาแขงตน ไมพอใจการสรรเสริญคุณความดีของผูอ่ืน 
เม่ือมีใครมาสรรเสริญผูอ่ืนก็เบือนหนาหนี  

(5) ตระหนีธ่รรม หรือหวงความรู ไมยอมสอนหรือบอกผูอ่ืน กลัวคนอ่ืนจะรูเทาตน 
หรือมากกวาตน  

4. กุกกุจจะ เปนธรรมชาติทีมี่ความรําคาญใจในทุจรติที่ทําไปแลว และในสุจริตทีย่ัง
ไมไดทํา เปนความเดือดรอนใจ รําคาญใจ เหมือนรอยขีดขวนใจ เสยีใจวาเรายังไมไดทําความดี 
เราทําบาป  

ถีทุกเจตสิก 2 ไดแก   

1. ถีนะ เปนธรรมชาติที่จิตเซ่ืองซึม ทอถอย เกิดขึ้นแลวทําใหจิตออนแรง ถาเปนมาก
จะหมดอาลัยตายอยาก ไมสามารถตอสูอุปสรรค  

2. มิทธะ เปนธรรมชาติทีท่ําใหเจตสิกเซื่องซึมทอถอยจากอารมณ หรือเปนความงวง
เหงาหาวนอน   

ถีนะ และมิทธะ เวลาเกิดยอมเกิดขึ้นพรอมกัน แตตางกันตรงที่ ถีนะ ครอบงําจิต มิทธะ
ครอบงําเจตสกิ เปรียบ ถีนะ เปนดวงไฟ มิทธะ เปนแสงสวางจากดวงไฟ เม่ือไฟหรี่ลง แสงก็
ลดลง  หรืออุณหภูมิต่ําลง  ความรอนก็ลดลง  เปนตน 
 

วิจิกิจฉาเจตสิก 1 

 วิจิกิจฉา เปนธรรมชาติทีมี่ความสงสัย ไมใชความสงสัยลังเลในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวติ 
ประจําวัน แตเปนความสงสัยเคลือบแคลงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ สิกขา ธาตุ ขันธ 
อายตนะ อดีตและอนาคต และสงสัยในปฏิจจสมุปบาท ตัวอยางเชน สงสัยวา พระสัมมาสัม
พุทธเจา มีอยูจริงในโลกหรอื ทรงเปนมหาบุรุษเพียบพรอมดวยพระคุณจริงหรือ พระอริยสงฆมี
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 วิจิกิจฉา เปนตะปตูรึงใจ ไมใหกาวไปสูคุณธรรม เปนนิวรณ เคร่ืองกีดก้ันความดี 
สรุปวา วิจิกิจฉา 8 ประการ ไดแก  

(1) สงสัยในพระพุทธเจา  
(2) สงสัยในพระธรรม  
(3) สงสัยในพระสงฆ  
(4) สงสัยในสิกขา  
(5) สงสัยในขันธ อายตนะ ธาต ุที่เปนอดีต  
(6) สงสัยในขันธ อายตนะ ธาต ุที่เปนปจจุบนั  
(7) สงสัยในขันธ อายตนะ ธาต ุที่เปนอนาคต  
(8) สงสัยในปฏิจจสมุปบาท  

การเกิดวิจิกิจฉา เพราะมีอโยนิโสมนสิการ กระทําไวในใจโดยไมแยบคาย จึงสงสัยใน
พระรัตนตรัย  

การละความสงสัย ตองอาศัยธรรม 6 ประการ คือ  

(1) เปนพหูสูต ศกึษาใหมากๆ ก็จะหายสงสัย  
(2) สอบถาม หม่ันสอบถามผูรูก็จะหายสงสัยได  
(3) ศึกษา หากเปนพระภิกษุ ก็ศึกษาพระวินยัของพระภิกษุ เปนฆารวาส ก็ศึกษา

ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10  
(4) มีอธิโมกข (ม่ันคง ตัดสินเด็ดเด่ียว) ในพระรัตนตรัย โดยมีความศรัทธานอมไป

ในคุณพระรตันตรัย  
(5) มีกัลยาณมิตร คบหาเพ่ือนที่มีศรัทธา เพ่ือนเชนน้ีมีลักษณะ 3 ประการ ไดแก  

- ใครเห็นผูมีศีล มีธรรม  
- ใครฟงธรรม  
- ยินดีในการเสียสละ แบงปน  

(6) การกลาวถอยคําที่ปรารภคณุของพระรัตนตรัย ไมกลาววาจาไรสาระตางๆ   

แตการละวิจิกิจฉาดวยธรรม 6 ประการนี้ เปนการละไดชัว่คราวเทาน้ัน จะละได
เด็ดขาด เม่ือเปนพระโสดาบันบุคคล  
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โสภณเจตสิก เจตสิกฝายดีงาม ประกอบดวย โสภณสาธารณเจตสิก 19 ดวง วิรตีเจตสิก 3 
ดวง อัปปมัญญาเจตสิก 2 ดวง และ ปญญินทรียเจตสกิ 1 ดวง รวม 25 ดวง  

 
โสภณสาธารณเจตสิก 19 ไดแก  

1. สัทธา (ศรัทธา) เปนธรรมชาติที่มีความเช่ือและเลื่อมใสในกุศล หมายถึง เลื่อมใส
ในสิ่งที่ควรเลือ่มใส เปนความเชื่อที่ถูกตองในสิ่งตอไปนี้ 

ก. กัมมสัทธา เชื่อกรรม ทําส่ิงใดโดยเจตนายอมเปนกรรม เปนเหตุปจจัยให
เกิดผลสืบตอไป การกระทาํไมวางเปลา  

ข. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม วา ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัว่เกิดจากกรรมชั่ว  

ค. กัมมัสสกตาสทัธา เชื่อวาสัตวมีกรรมเปนของๆ ตน แตละคนเปนเจาของกรรม
ของตน และตองรับผิดชอบกรรมของตน  

ง. ตถาคตโพธสิทัธา เชื่อในความตรสัรูของพระพุทธเจา วาพระพุทธองค เปน
สัมมาสัมพุทธะ ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ทรงสั่งสอนธรรมะ และบญัญัติพระ

โสภณเจตสิก 

สัทธา สติ หิริ โอต. อโลภ อโทส ตัตตร 

กาย 

กาย 

กาย 

กาย 

กาย 

กาย จิต 

จิต 

จิต 

จิต 

จิต 

จิต 

สัมมา 
วาจา 

สัมมา 
กัมมัน 

สัมมา 
อาชีว 

กรุณา มุทิตา 

ปญญา 

วิรตีเจตสิก 3 

อัปปมญัญเจตสิก 2 

ปญญินทรียเจตสิก 1 

อุชุกตา 

ปาคุณตา 

กัมมัญญตา 

มุทุตา 

ลหุตา 

ปสสัทธิ 
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สัทธา (ศรัทธา) มีความสําคัญ เพราะสามารถทําใหกุศลตางๆ เกิดขึ้นได ทําใหจิตใจ
ผองใส และเปนอริยทรัพยดวย แตมักใชคําวาสัทธาผิดไปจากความหมายด้ังเดิม สัทธาอ่ืนๆ 
นอกจากที่กลาวมานี้ เชน สัทธาของพวกเดียรถีย จัดเปนสัทธาเทียม ไมไดเลื่อมใสในสิ่งทีค่วร
เลื่อมใส  

2.  สติ เปนเจตสิกที่ระลึกได ไมหลงลืม ไมเลอะเลือน ทําใหจิตไมเลื่อนลอย ฟนเฟอน 
การที่จิตเลื่อนลอยเพราะขาดสติ สติสามารถรักษาจิตจากอกุศล และทําจิตใหประกอบกับกุศล
ธรรมทั้งหลาย สติเหมือนอํามาตยทํางานของพระราชาใหสําเร็จลง  

3.  หิริ เปนเจตสิก หรือธรรมชาติที่มีความละอายตอการงานอันเปนทุจริต คือ ละอาย
บาป ตรงขามกับ อหิริกะ ที่เปนอกุศลเจตสิก  

4.  โอตตปัปะ เปนเจตสิก หรือธรรมชาติที่กลวับาป เปนความสะดุงกลัวตอการกระทํา
ที่เปนทุจรติ โอตตัปปะ ตรงขามกับ อโนตตัปปะ  

 หิริ และโอตตปัปะ มีสมุฏฐานใหเกิดตางกัน  

 หิริ เกิดเพราะพิจารณาในสิ่งที่เก่ียวกบัเหตุภายใน (ตนเอง) ดังนี้  

(1) ชาตติระกูล พิจารณาวา เรามีชาติตระกูล ไมสมควรทําบาป  

(2) วัย พิจารณาวา เราเปนผูใหญ อายุมากแลว ไมสมควรทําบาป  

(3) ความแกลวกลา พิจารณาวา มีแตคนออนแอที่พายแพตอความชัว่ เราแกลว
กลาเขมแข็ง จะยอมแพตออํานาจกิเลสไดอยางไร  

(4) ความคงแกเรยีน พิจารณาวา เราไดฟงธรรมของบณัฑิต ไดเลาเรียน ไม
สมควรทําบาป  

โอตตัปปะ เกิดเพราะพิจารณาในสิ่งที่เก่ียวกับเหตุภายนอก (ผูอ่ืน) ดังนี้  

(1) ถาเราทําชัว่ จะถกูพุทธบริษทั 4 (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ติเตียนได  

(2) ถาเราทําชัว่ จะถูกผูรู หรือ วิญชูนตเิตียน  

(3) ถาเราทําชัว่ คนดีมีศีลธรรม จะไมคบหา  

หิริ โอตตัปปะ เกิดขึ้นดวยกัน แตบางคร้ัง หิริ เกิดชัดกวา โอตตปัปะ บางครั้ง 
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นอกจากนี้ หิริ โอตตัปปะ ยังเปนธรรมทีเ่ปนโลกบาล คือคุมครองโลก เพราะถามี หิร ิ
โอตตัปปะ จะไมทําชั่ว จะสามารถรักษาศลีได เพราะมี หิริ โอตตัปปะ   

5. อโลภะ เปนธรรมชาติทีไ่มโลภ ไมอยากได ไมติดใจในอารมณ เปนปฏิปกษกับโลภะ 
ที่ผูกพันยึดตดิ เม่ืออโลภะเจตสิกเกิดขึ้น แมมีสิ่งมาลอ ก็จะไมพัวพันผูกติดกับอารมณนั้น  

6.  อโทสะ เปนธรรมชาตทิี่ไมประทษุรายอารมณ เปนปฏิปกษกับโทสะ อโทสะเกิดขึ้น 
จะทาํใหไมเครงเครียด ไมดุราย มีใจเยือกเย็น ทําใหผูพบเห็นสบายใจ อโทสะ ขจัดความ
อาฆาต พยาบาทใหสงบลงได  

 ทั้งโลภะ และโทสะ เปนรากเหงาแหงความดีทั้งหลาย เชน มีอโลภะ จะทําใหสันโดษ 
พอใจในสิ่งที่ตนมี มีอโทสะ ทําใหไมไปเกิดในนรก ไมแกเร็ว เปนตน  

7.  ตตัตรมัชฌัตตตาเจตสกิ คือ เจตสิกที่เปนกลาง ไมมีอคติ เปนตัวปรับ ทําใหจิตและ
เจตสิกมีความสมํ่าเสมอในกิจของตน ไมใหทําหนาที่เกินไป หรือหยอนยานไป (ในพรหมวิหาร 
4 เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา นัน้ อุเบกขา คอื ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ในขณะที่มีสตัว
หรือบุคคลที่เราวางใจเปนกลาง) ในการทํางานของตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกน้ี เหมือนสารถี
ควบคุมมาใหวิ่งสมํ่าเสมอ เม่ือมีจิต เจตสิก เกิดขึ้น คอบปรับใหเสมอกันไมมากไมนอยไป เชน 
เวลากุศลเกิด มีปญหาและศรัทธาเกิด ตัตตรมชัฌัตตตาเจตสิก ก็คอยปรับไมใหปญญามากไป 
(ถาปญญามากเกินไปจะทําใหด้ือ) และไมใหศรัทธามากเกินปญญา (ถาศรัทธามากเกินไปจะงม
งาย) เจตสิกน้ีปรับใหปญญาและศรัทธาเสมอกัน รวมทั้งปรับเจตสกิอ่ืนๆ ดวย เชน วิริยะ สมาธิ 
เปนตน 

8.  กายปสสทัธิเจตสิก คือ เจตสิกทีส่งบ ไมฟุงซาน ทําใหเจตสิกทีเ่กิดรวมดวย สงบ 
ไมฟุงซาน 4  
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4   หมายเหต ุ: ใหสังเกตวา กายปสสัทธิเจตสิก เปนเจตสิกที่มีผลตอเจตสิกอื่น สวนจิตตปสสัทธิเจตสิก เปน เจตสิกที่มีผล

ตอจิต ความหมายของ กาย ในกายปสสัทธิ หมายถึง หมูหรือกลุมของเจตสิกขันธ 3 ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ และ

สังขารขันธ 



9.  จิตตปสสัทธิเจตสิก คือ เจตสิกที่สงบ ไมฟุงซาน ทําใหจิตที่เกิดรวมดวย สงบ ไม
ฟุงซาน 

 หากมีกายปสสัทธิ และจิตตปสสัทธิเกิดขึ้น จะเปนความสงบปราศจากความเรารอน 
เจตสิกทั้ง 2 นี้ จะไปขับไลความเรารอนกระวนกระวายออกจากใจ ใหเปนภาวะสงบเย็น มีความ
สบายใจในการทํากุศล กายปสสัทธิ และจิตตปสสัทธ ิ เปนปฏิปกษกับอุทธัจจะ เพราะอุธัจจะ 
เปนความฟุงซาน ทําใหไมสงบ  

10.  กายลหุตาเจตสิก คือ เจตสิกที่เบา ทาํใหเจตสิกทีเ่กิดรวมดวย มีความเบา 

11.  จิตตลหุตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวย ไมหนัก 

12.  กายมุทุตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําใหเจตสิกที่เกิดรวมดวย มีความออนไมกระดาง 

13.  จิตตมุทตุาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวย มีความออนไมกระดาง 

 หากมีกายลหุตา และจิตตลหุตาเกิดขึ้น ขณะนั้นจะมีสภาพเบา กระฉับกระเฉง ไม
หนักใจ ในการสรางกุศล ความดี เพราะเจตสิกทั้ง 2 ไปกําจัดความหนัก ความอืดอาด 

 สวนกายมุทตุา และจิตตมุทุตาเจตสิกเกิดขึ้น จะทําใหจิตไมติดขัด ไมขัดของในการทํา
กุศล ใจจะโอนออนไปในการสรางความดีไดโดยงาย เหมือนคนอยูทามกลางคนที่รัก ก็จะ
ออนโยน ออนนอม แตถาปราศจากเจตสิก 2 ดวงนี้ ก็จะเหมือนคนอยูทามกลางศตัรู ทัง้
กระดาง และหงุดหงิด ขัดของ 

14. กายกัมมัญญตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําใหเจตสิกที่เกิดรวมดวยเหมาะควรแกการ
งานอันเปนกุศล 

15. จิตตกัมมัญญตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวยเหมาะควรแกการงาน
อันเปนกุศล 

16. กายปาคุญญตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําให เจตสิกที่เกิดรวมดวย คลองแคลวในการ
งานอันเปนกุศล 

17. จิตตปาคญุญตาเจตสิก คือ เจตสิกทีท่ําใหจิตทีเ่กิดรวมดวย คลองแคลวในการงาน
อันเปนกุศล 

18. กายุชุกตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําใหเจตสิกที่เกิดรวมดวย มีความซื่อตรง 

19. จิตตุชุกตาเจตสิก คือ เจตสิกที่ทําใหจิต ที่เกิดรวมดวย มีความซื่อตรง 
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 กายกัมมัญญตา และจิตตกัมมัญญตา เจตสิกทั้ง 2 ดวงนี้ จะขจัดภาวะความไมสําเร็จ
ในการงาน เพราะเจตสิก 2 ดวงนี้เปนปฏิปกษกับนิวรณ นิวรณเปนกิเลสที่ก้ันไมใหบรรลุความ
ดี ถาเจตสิกทัง้ 2 นี้เกิดขึ้น จะทําหนาทีกํ่าจัดความไมสําเร็จประโยชน ในการงานของจิต และ
เจตสิก นํามาซ่ึงภาวะที่ควรแกการทํากุศล และประโยชนตางๆ 

 กายปาคุญญตา และจิตตปาคุญญตาเจตสิก เจตสิกทั้ง 2 นี้ ถามีกําลัง จะคลองแคลวใน
การประกอบกุศล ไมเชื่องชา ออนแอ เหมือนจระเขถูกจับโยนลงไปในน้ําลึกยอมมีกําลัง แต
หากเจตสิกทั้ง 2 นี้ ไมเกิดขึ้นกับจิตผูใดในขณะทํากุศล ก็จะไมคลองแคลว จะหวั่นไหว ออนแอ 
ในการทํากุศล อุปมากับลิงถูกจับโยนลงน้ําลึก ยอมไมคลองแคลวในการวายนํ้า 

 กายุชุกตา และจิตตชุุกตาเจตสิก เจตสิกทัง้ 2 นี้ เปนธรรมชาติที่ซื่อตรง ไมคดโกง เปน
ปฏิปกษตอจิตที่มีมารยา คดโกง ถาไมมีเจตสิกทั้ง 2 ตัวนี้ จิตจะออนกําลัง ไมตรง ไมสมํ่าเสมอ 
บางทีฟุงซาน บางขณะก็มีกําลังใจ เหมือนคนเมาเดินไมตรงทาง แตถามีเจตสิกทั้ง 2 นี้ ก็จะ
ตรงตอการประกอบการงานอันเปนกุศล มีความสมํ่าเสมอในการทํากุศล เหมือนคนเดินตรงทาง 
 
สิ่งที่ควรทราบ :– 

 กายปสสัทธิ และจิตปสสัทธิ เปนเจตสิกที่ตรงขามกับ อุทธัจจเจตสกิ (ฟุงซาน) ถามีสิ่ง
หนึ่ง ฝายตรงขามจะไมมี 

 กายลหุตา และจิตตลหุตา เปนเจตสิกทีต่รงขามกับ ถีนเจตสิก และมิทธเจตสิก (เซ่ือง
ซึม งวงเหงาหาวนอน ทอถอย) 

 กายมุทุตา และจิตตมุทตุา เปนเจตสิกที่ตรงขามกับ ทิฏฐิเจตสิก และมานเจตสิก (มี
ความเห็นผิด และถือตน) 

 กายกัมมัญญตา และจิตตกัมมัญญตา เปนเจตสิกที่ตรงขามกับอกุศลธรรม คือ นิวรณ 
ที่ทําใหจิตไมควรแกการงาน 

 กายปาคุญญตา และจิตตปาคุญญตา เปนเจตสิกที่ตรงขามกับความไมเชื่อในธรรมที่ดี
งาม ไมมีศรัทธา (อัสสัทธิยะ) 

 กายุชุกตาเจตสิก และจิตตชุุกตาเจตสิก เปนเจตสิกทีต่รงขามกับ มายาสาไถย ที่ทําให
จิตไมซื่อตรง 

วีรตเีจตสิก 3  วีรตี หรือ วิรตี แปลวา งดเวน เจตนาเปนเครื่องงดเวน คือ งดเวนจาก
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 ในมงคลสตูร ขอ 19 วา “อารตี วิรตี ปาปา” งดเวนจากความชัว่ ถาประพฤติได จัดวา
เปนมงคลอันอุดม วิรตีเจตสิก 3 ไดแก  

1. สัมมาวาจา คือ เวนจากการกลาววจีทจุริต หรือวาจาที่เปนทุจรติ 4 ไดแก 

  ก. เวนมุสา พูดปด 
  ข. เวนสอเสียด ยุยงใหเขาแตกกัน 
  ค. เวนการกลาวคําหยาบคาย 
  ง. เวนการพูดเพอเจอ 

 2. สัมมากัมมันตะ เวนจากการทุจริต 3 ที่ไมเก่ียวกับการงานอันเปนอาชีพ คําวา 
สัมมากัมมันตะ แปลวา การกระทําที่เปนไปโดยชอบ คอืเวนจากกายทุจริต 3 ไดแก 

  ก. เวนฆาสัตว 
  ข. เวนลักทรัพย 
  ค. เวนประพฤติผิดในกาม 

 สัมมากัมมันตะนี้ คือ ศีลขอ 1 , 2 และ 3 ในเบญจศีลน่ันเอง 

 3. สัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพที่เวนจากวจีทุจริต 4 และกายทุจริต 3 คือเวนจากทุจริต 
4 ในขอสัมมาวาจา และเวนจากทุจริต 3 ในขอ สัมมากัมมันตะ การเวนในสัมมาอาชีวะ คือเวน
จากการเลี้ยงชีพในทางทุจริต เชน เวน ฆาสัตวเพ่ือเลีย้งชีพ เวนลักทรัพย (เปนโจร) เพ่ือเลี้ยง
ชีพ เวนจากการรับสินจาง เพ่ือพูดมุสาเปนพยานเท็จ เปนตน หากทําในกิจดังกลาวเพ่ือเลี้ยง
ชีพ จัดวาเปนมิจฉาอาชีวะ เม่ือกลาวถึงสัมมาอาชีวะก็สมควรทีจ่ะกลาวถึงการงดเวนในมิจฉา
วณิชชา หรือการคาที่ชาวพุทธไมสมควรกระทํา ไดแก 

  ก. คาอาวุธ 
ข. คามนุษย ทั้งที่เพ่ือเปนทาส เปนหญิง – ชาย ขายบริการ หรือแรงงานเด็ก   

  ค. คาสัตวทีต่องนํามาฆาเปนอาหาร 
  ง. คาสิ่ง มึนเมา สุรา ยาเสพยติด 
  จ. คายาพิษ 
 

 ฝายภิกษุ สัมมาอาชีวะ คอืการบิณฑบาตเลีย้งชีพ ในคัมภีรวิสุทธมิรรค ภาค 1 ศีล
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ก. หลอกลวง 3 ประการ 

  – แสรงปฏิเสธปจจัย 
  – พูดเลียบเคียงหมายเอาทรัพย 

– แตงอิริยาบถ วางอาการทาทาง เชน การยืน – เดิน ตอหนาผูคนในแบบที่
คิดวา คนอ่ืนจะสรรเสริญ 

ข. พูดไปตางๆ เชน พูดยกยออีกฝายหนึ่ง พูดเสมอตน ชักเขาหาตน เชน 
“พระราชา คหบดี ทานโนน ทานน้ี ก็นับถืออาตมา” หรือพูดยกตน เชน 
“ตระกูลน้ี รูจักอาตมา ถามีไทยธรรม เขาจะถวายอาตมาเทาน้ัน” เปนตน 

ค. ทํานิมิต บอกใบตางๆ เพ่ือเขาจะไดถวายปจจัยสิ่งของ 

ง. แสวงหาลาภโดยลาภ คือแลกเปลี่ยนลาภโดยอาการเสาะหา แสวงหาจากที่นี่ 
ไปแลกเปลี่ยนกับอีกที่หนึ่ง 

วิรตี หรือการงดเวนจากทุจริต หรือที่เรียกวาวิรตัิ นี้ มี 3 อยาง คือ 

1. สัมปตตวิรตัิ เวนเม่ือประสบสิ่งเฉพาะหนา ไมไดตั้งเจตนาไวกอน ไมไดสมาทาน
สิกขาบท (ไมไดสมาทานศลี) ไวกอน แตเม่ือประสบเหตุที่จะทําชั่วได ก็พิจารณาวา ตนมีวัย มี
ชาตติระกูล หรือมีการศึกษาคุณวุฒิเชนน้ีๆ เปนตน ไมสมควรทํากรรม แลวงดเวนเสีย ตวัอยาง
เรื่องนายจักกนะ ซึ่งมารดาปวย ตองใชเน้ือกระตายมาปรุงยา พ่ีชายจึงใหนายจักกนะไปหา
กระตาย นายจักกนะจับกระตายได แตมาคิดวา เราไมสมควรเอาชวีติผูอ่ืน จึงปลอยกระตายไป 
เม่ือกลับถึงบานมือเปลา จึงถูกพ่ีชายตอวาดวยถอยคาํรุนแรง นายจักกนะ จึงกลาวสัจจะวาจา
วา ‘ตั้งแตขาพเจาเกิดมา ไมเคยคิดจะฆาสัตวเลย ดวยสัจจะวาจานี ้ขอใหมารดาของขาพเจาจง
หายเจ็บปวยดวยเถิด’ มารดาของนายจักกนะก็หายจากโรคได 

2. สมาทานวิรตั ิ เวนดวยการสมาทาน หรือตั้งเจตนาไวกอน คือรับศลี สมาทานศลี 
แลวงดเวนไดตามที่ไดสมาทานไว เชน สมาทานอุโบสถศลีไว มีผูมาชวนไปดูการละเลนก็ไมไป 
เพราะสมาทานศีลไวแลว ตองรักษาใหครบตามที่ไดสมาทานตั้งใจไว 

3. สมุจเฉทวิรตั ิ เวนเด็ดขาด เหมือนชักสะพานตัดตอนได คือการเวนชัว่ของพระ
อริยบุคคลท้ังหลาย เพราะอริยมรรคไดขจัดกิเลสที่เปนเหตุแหงความชั่วน้ันแลว ไมมีแมแต
ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วเลย ตวัอยางเชน พระจักขุปาลเถระ ซึ่งทานมีนัยนตาบอด แต
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 ในวิรตัิทั้ง 3 หรือวิรตีทั้ง 3 นี้ สัมปตตวริัติ และสมาทานวิรัติ ยังเปนวิรัตทิี่ไมแนนอน 
อาจมีการละเมิดได สวนสมุจเฉทวิรตัิ เปนการงดเวนเปนวิรตัิที่แนนอนสิ้นเชิง จึงวางใจไดเต็มที ่
เพราะเปนการงดเวนของผูที่พนจากความเปนปุถุชนแลว 

 วิรตเีจตสิก 3 ดวง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เม่ือเกิดแลวทําให
งดเวนทุจรติ แตวิรตีเจตสิก 3 ดวงนี้ จะไมเกิดพรอมกัน ยกเวนในขณะที่จะประหารกิเลสแบบ
สมุจเฉทประหาร คือ ละไดเด็ดขาดตลอดไป เปนพระอริยบุคคล วิรตนีี้จึงจะเกิดพรอมกัน 3 ดวง 
 

อัปปมัญญาเจตสิก  อัปปมัญญา แปลวา ไมมีประมาณ ไมมีขอบเขต มีเจตสิก 2 ดวง คือ 

1. กรุณา สงสารตอสัตว หรือผูที่มีความทกุข ผูที่เรากรุณาตองเปนผูมีความทุกขอยู 
(ทุกขติสัตว) นอกจากสงสารแลว ตองปรารถนาใหเขาพนทุกข มีความทนอยูไมไดเม่ือเห็นเขา
เปนทุกข ความสงสารนี้ไมใชประสบเฉพาะหนาเทาน้ัน แตการที่เราเห็นผูที่ทําบาปอกุศลกรรม 
เรากรุณาเขาเพราะรูวาตอไป เขาตองทนทุกขสาหัสในอบายภูมิ เพราะอกุศลกรรมที่เขากอขึน้ 
เม่ือมีความกรุณา ก็จะไมมีการเบียดเบยีน 

2. มุทิตา พลอยยินดีตอผูทีกํ่าลังมีความสุข หรือประสบโชคดี หรือผูนั้นได
ความสําเร็จ สมบัตติางๆ เม่ือมีมุทิตา ก็จะไมมีอิสสา ริษยา 

อัปปมัญญา หรือบางคร้ังเรียก พรหมวหิาร มี 4 ไดแก 

1. เมตตา ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 

2. กรุณา ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข 

3. มุทิตา พลอยยินดี ตอความสุข ความสําเร็จของผูอ่ืน 

4. อุเบกขา เปนกลาง เล็งเห็นภาวะท่ีสตัวทัง้หลาย มีกรรมเปนของตน แลววางใจ
ใหสงบ ไมหวัน่ไหว 
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 ในอัปปมัญญาเจตสิก 2 นี้ มีเพียงกรุณา และมุทิตา ไมมีเมตตา และอุเบกขา เพราะ
เมตตาเปนภาวะของอโทสะเจตสิก อันเปนสภาพที่เก้ือกูลประโยชนแกสัตวทั้งหลาย สวน
อุเบกขา แสดงสภาวะดวยตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก คอืการเปนกลาง สงบ ระงับความหวั่นไหว 
ยินดียินราย ในสัตวทั้งหลาย 

 การใชคําวา พรหมวิหาร มักใชในกรณีเปนกุศลระดับ กามาวจร ยังเก่ียวของในกาม 
เชน สวรรค มนุษย เปนตน แตคําวา อัปปมัญญา เปนการใชในกรณี ที่จะใหไดมาซ่ึงฌาน หรือ
จิตสงบระดับสูง ในระดับของพรหม 
 

ปญญินทรียเจตสิก หรือปญญา มี 1 ดวง 

 ปญญา หมายถึง ความรู ความรูทัว่ รูชัด 

 อินทรีย หมายถึง เปนใหญ 

 ปญญา เปนอินทรีย เพราะเปนใหญในการหยั่งรูตามสภาวะ ของสิ่งตางๆ เชนสภาวะที่
มีความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนตน 

 ปญญินทรียเจตสิก ตองรูแจงสภาวะตามความเปนจริง เชนรูวาสัตวทั้งหลาย มีกรรม
เปนของของตน หรือรูวาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนตน การที่
ปญญามีการรูสภาวธรรมตามความเปนจริงชัดแจง จึงกลาวไดวา ปญญามีความสองสวาง
กระจางแจง ดังพุทธภาษติที่วา ‘นัตถิ ปญญา สมาอาภา’ หรือแสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 
โมหะคือความเขลามืดบอด เหมือนอยูในหองมืด เม่ือปญญาเกิดขึ้น เหมือนจุดไฟข้ึน ทําใหหอง
สวางไสว มองเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจน ปญญาเกิดขึ้นยอมกําจัดอวิชชา หรือความไมรูใหหมด
สิ้นไป ทําใหรูธรรมะทั้งทีเ่ปนกุศล และอกุศล รูวาอะไรควร–ไมควร อะไรเปนประโยชน– ไม
เปนประโยชน กลาวโดยทัว่ไป ปญญาเกิดได 3 ทาง คอื 

ก. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการศึกษา ไดยินไดฟง ทําใหเขาใจ สิง่ที่ไมเคยรู
มากอน 

ข. จินตมยปญญา ปญญาเกิดจากการพิจารณาหาเหตุผล 

ค. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการอบรมเจริญภาวนา ไดแก วิปสสนา
ภาวนา จนรูสภาพธรรมตามความเปนจริง วา ขันธ 5 ไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา 
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 เจตสิกทั้ง 52 ดวงนี้ ตกแตงประกอบกับจิต ใหจิตเปนไปตามเจตสิกน้ันๆ ทั้งดี–ชั่ว จิต
ดวงหนึ่งๆ มีเจตสิกเขาประกอบไดหลายดวง อยางนอยจะตองมี สัพพจิตตสาธารณเจตสิก
ประกอบแนนอน ที่จิตผันแปร และมีจํานวนถึง 89 หรือ 121 ดวง ก็เพราะมีเจตสิกตางๆ เขา
ประกอบน้ีเอง 

 เบญจขันธ หรือขันธ 5 ไดแก รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขนัธนั้น 
เจตสิก 50 ดวง เปนสังขารขันธ ปรุงแตงจิต เวทนาขนัธ 1 และสัญญาขันธ 1 รวมเปน เจตสิก 
52 ดวง 
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คําถามประจําบทที่ 3 

 

1. เจตสิก คืออะไร สําคัญอยางไร 

2. นายโจรเห็นนางจุกเดินผาน ถือกระเปาใบใหญ จึงชิงกระเปาน้ัน นางจุกขัดขืน นายโจร
จึงชกนางจุก มีเจตสิกใดเกิดกับนายโจรบาง อธิบาย 

3. มานะเจตสิก หมายถึงเจตสกิที่มีลักษณะใด เก่ียวกับความพากเพียรหรือไม 

4. เจตสิกใดทีต่องเกิดกับจิตทกุดวง 

5. พระอรหันตทีเ่ขานิโรธสมาบัติ จิตดับ จะมีเจตสิกใดหรือไม 

6. การกลาววา  “ประชาชนพากันหลั่งไหลไปกราบไหวลกูสุนัข 6 ขา ดวยความศรัทธา”  
เปนการกลาวที่ถูกตองหรือไม  เพราะเหตุใด 

7. วอแว นั่งรถโดยสาร นําถุงสิ่งของมาวางกันไมใหผูอ่ืนนั่ง  มีเจตสิกใดประกอบกับจิต
ของวอแว 

8. “ขุนทองกําลังตกงาน  เดินไปพบกระเปาสตางคตกอยู  เปดดูพบมีธนบัตรหลายหมื่น
บาท  ตัดสินใจนําสงเจาของตามบัตรประชาชน” 
มีเจตสิกใดประกอบกับจิตของขุนทอง  ขุนทองจัดวามีศีลหรือไม  เพราะเหตใุด 

9. วิตก และ วิจาร ตางกันอยางไร 
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