
 
 
 

 

การทํางานของจิต 

 จิตมีธรรมชาติ เกิด–ดับสืบตอกัน การเกิด–ดับของจิตนี้ เปนไปใน 2 ลักษณะ คอื เกิด–
ดับในภวังคจิต และเกิด–ดับในวิถี คือเม่ือรับอารมณ การทํางานของจิตก็เชนกัน ทํางานใน 2 
ลักษณะ คือ ทําในวิถีจิต และในภวังคจิต การเกิดดับตอเน่ืองของจิตเปนอยูหลายภพชาติ
ยาวนาน จึงเหมือนจิตเปนกระแส เปนแถวแนวไมขาดสาย จึงเรียกวา กระแสจิต 

 ในภวังคจิต คือจิตเกิดดับอยูในกระแสภวงัค ไมไดรับรูโลกภายนอกทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ เวลานอนหลบัแลวไมฝน แสดงวาจิตอยูในภวังค เวลาหลับภวังคจิตก็เกิด–ดับ 
เชนเดียวกับจิตดวงอ่ืนๆ เชนกัน และมีอารมณติดมาตัง้แตปฏิสนธิ คําวา ภวังค หมายถงึองค
แหงภพ เปนจิตตั้งแตปฏิสนธิจนถึงจุติ คือตาย ขณะใดที่จิตไมไดยกขึ้นสูอารมณ ทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตขณะนัน้เปนภวังค แตเม่ือจิตรับอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือ
ทางทวาร 6 แลว ขณะนัน้จิตก็ไมใชภวังค จัดวาพนไปจากภวังคแลว เม่ือจิตรับอารมณทาง
ทวาร 6 เห็นหรือไดยินตางๆ เรียกวา จิตขึ้นวถิีรับอารมณ เม่ือขึ้นวถิีรับอารมณแลว ก็จะมี
ภวังคจิตคั่นสลับตลอด จิตขึ้นวิถีรบัอารมณใหมจบแลว ก็มีภวังคจิตคั่นอีก สลับกันอยูเชนนี้
ตลอดที่เรายังตื่นอยู การทาํงานของจิตรวดเร็วมาก เราจึงไมรูสึก แมจิตเปนภวังค ไมไดขึ้นวถิี
รับอารมณ แตจิตก็ทํางานตลอดเวลา คอืเกิด–ดับ และมีอารมณที่ตดิมาตั้งแตปฏสินธิ (เกิด) 

  
 การทํางานทีน่ับวาเปนวถิจิีต เกิดเม่ือมีการรับอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เชน 
เห็น คิด ไดยิน ... เปนตน จิตจะรับอารมณก็เม่ือผัสสะเกิดขึ้น คือ รูปกระทบตา จึงเห็น เสียง

หลับ (อยูในภวังค) 

ตื่น 

บทที่ 5 
การงานของจิต 
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ภวังค (หลัง) พนวิถ ี

ในวถิ ี

พนวิถ ี

ชวนะ 

ตทาลัมพนะ 

อดีตภวังค 

ภวังคจลนะ 

ภวังคุปจเฉทะ 

ปญจทวาราวชัชนะ 

ปญจวิญญาณ 

สัมปฏิจฉันนะ 

สันตีรณะ 

โวฏฐัพพนะ 
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ขณะที่ 1 อดีตภวังค เปนภวังคจิตที่กระทบกับอารมณ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เปนคร้ังแรก 
ภวังคจิตนี้มีอารมณที่รับตอจากภพที่แลว เปนอารมณเกา หรืออดีตอารมณ ไดแก กรรม
อารมณ กรรมนิมิตอารมณ คตินิมิตอารมณ อยางใดอยางหนึ่ง อารมณทั้ง 3 นี้ เปนอารมณ
กอนตายทีต่องมาปรากฏกับทุกคนอยางใดอยางหนึ่ง เปนอารมณที่มาจากภพที่แลว ตอมายัง
ภพน้ี ซึ่งจิตจะรับมาตั้งแตปฏิสนธวิิญญาณเกิดขึ้น (คือเม่ือเกิด) แลวดับไป เม่ือดับแลว
ภวังคจิตดวงแรกก็รับอารมณสืบตอมาจากปฏิสนธวิิญญาณ และรับอารมณเรื่อยไป จนสิ้นชีวติ 
(จุติจิต) ระหวางมีชีวิต คือ ระหวางปฏิสนธิจิตถึงจุติจิต จะมีการรับอารมณเกิดขึ้นเรื่อยๆ ถาไม
มีอารมณใหมมากระทบภวงัคจิตใหหวัน่ไหว จิตก็จะรับอารมณเกาเปนภวังคจิต ภวังคจิตดวง
แรกที่กระทบอารมณใหม ก็จะไมปลอยอารมณเกา จึงเรียกวา อดีตภวังค ขณะนั้น จิตยังไมขึ้น
วิถี ฉะน้ัน อดีตภวังคเปนภวังคจิตเกา เปนดวงที่ 1 

ขณะที่ 2 ภวงัคจลนะ (ภวงัคไหว) เกิดตอจากอดีตภวังค ยังมีภวังคจิตที่อารมณเกาอยู แตตาง
จากอดีตภวังค (ดวงแรก) ที่ภวังคจลนะมีการกระทบอารมณใหม แลวมีความหวั่นไหวเพราะ
การกระทบ ภวังคจลนะ หรือขณะที่ 2 นี้ จิตยังไมขึ้นวถิี การขึ้นวถิีขัน้ที่ดวงที่ 4 หรือขณะที่ 4 

ขณะที่ 3 ภวังคุปจเฉทะ (ตัดกระแสภวงัค) ยังเปนภวังคจิต แตปลอยอารมณเกา จิตนี้ยังไมขึ้น
วิถ ี

ขณะที่ 4 ปญจทวาราวัชชนะ ทําหนาที่รับอารมณใหมที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
(ปญจทวาร) เปนจิตดวงแรกที่ขึ้นวิถีรบัอารมณใหม แลวเปนปจจัยแกจิตดวงตอๆ ไป ใหรับ
อารมณจนสุดวิถ ี

ขณะที่ 5 ปญจวิญญาณ คือจิต 5 ดวง ที่เกิดขึ้นรับปญจารมณ โดยจะเกิดทีละดวงเทาน้ัน คือ 

 จักขุวิญญาณ ปรากฏขึ้นรับรูปารมณ  คือ เห็นรูปารมณนั้น 

โสตวิญญาณ ปรากฏขึ้นรับสัททารมณ  คือ ไดยินสัทธารมณนั้น  

 ฆานวิญญาณ ปรากฏขึ้นรับคันธารมณ  คือ รูกลิ่นคันธารมณนั้น 

 ชิวหาวญิญาณ ปรากฏขึ้นรับรสารมณ  คือ รูรสารมณนั้น 

 กายวิญญาณ ปรากฏขึ้นรับโผฏฐัพพารมณ คือ รูสึกสัมผัส กระทบถูกตอง 
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ขณะที่ 6 สัมปฏิจฉันนะ เกิดขึ้นรับอารมณจากปญจวิญญาณ แลวสงตอใหจิตดวงตอไป คือ 
สันตีรณะ 

ขณะที่ 7 สันตีรณะ รับอารมณมาจากสัมปฏิจฉันนะ แลวทําหนาทีไ่ตสวนอารมณ กอนที่จะสง
ตอไปให โวฏฐัพพนะ 

ขณะที่ 8 โวฏฐัพพนะ ทําหนาที่ตัดสินอารมณที่รับมาวา ดี–ชั่ว เปนกุศล–อกุศล ตามแตการ
มนสิการ (พิจารณา) ของบุคคล ฉะน้ัน จิตขณะนี้จึงสําคัญมาก เพราะดวงตอไป คือชวนะจติ 
ทําหนาที่เสพอารมณ การเสพอารมณนี้เปนไปถึง 7 ขณะ จะเปนบญุ–บาปอยูทีช่วงนี้ ฉะนั้นถา
โวฏฐัพพนะตดัสินวาเปนกุศล มนสิการวาเปนกุศล ชวนะก็คลอยตามไป 

ขณะที่ 9–15 ชวนะ จิตทําหนาที่เสพอารมณทั้ง 7 ขณะ เปนอารมณเดียวกัน ถาเปนกุศล ก็เปน
กุศลทั้ง 7 ดวง เปนอกุศล ก็เปนอกุศลทัง้ 7 ดวง บุญ–บาป ปรากฏที่ชวนจตินี ้

ขณะที่ 16–17 ตทาลัมพนะ เปนจิตที่รบัเศษของอารมณที่เหลือจากชวนะอีก 2 ขณะ แลวหนวง
อารมณสูภวังคจิตตอไป ถอืวาส้ินสุดวิถี ตอจากน้ี จิตก็เปนภวังครบัอารมณเกาตอไป จนกระท่ัง
ไดรับกระทบอารมณใหม จึงขึ้นวิถใีหม ตามนัยที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

 

 การรับอารมณในลักษณะขางตนนี้ นับเปนวิถีจิตทีร่ับอารมณชัดเจนที่สุด มีจิตเกิดถึง 
17 ขณะ เปนการรับอารมณทางทวาร 5 ตัวอยางวิถีจิตที่รับอารมณชัดเจนที่สุด–อติมหันตารมณ 

 
คําอธิบาย 

 เม่ือปญจารมณอันใดอันหน่ึง มากระทบทวาร 5 (เชน ถาเปนรูปารมณ ก็กระทบจักขุ–
ทวาร หรือตา สัททารมณก็กระทบโสตทวาร หรือหู) การกระทบนั้นสะเทือนไปถึงภวังคจิตดวง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ภวังค 

ชวนะ (เสพอารมณ) 

ขึ้นวิถี 
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 วิถีจิตที่แสดงน้ี เปน อติมหันตารมณ ปญจารมณ หรืออารมณทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ มีกําลังแรงกลามากที่สุด มีเหตุปจจัยที่ชวยใหจิตรับอารมณ และมีความเดนชดั 
เชน ถาในแงรปูารมณ จะชัดเจน เพราะมีจักขุปสาทดี มีแสงพอเพียง หรือถาเปนสัททารมณ จะ
ชัดเจน เพราะโสตปสาทดี มีคลื่นเสียง มีความสั่นสะเทือน มีชองวางหรืออากาศ เปนตน2 ถา
ขาดมนสิการ หรือการรับอารมณไมชัดเจน ขณะจิตจะไมถึง 17 ขณะ  
 
 
 
1   ดังไดกลาวแลววา จิตทุกดวงเปนปจจัยใหจิตดวงใหมเกิดข้ึน เม่ือจิตดวงใหมเกิดข้ึน เปนผลของจิตดวงกอนหนาน้ัน และ
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ขณะเดียวกันก็เปนเหตุใหจิตดวงใหมเกิดข้ึน  
2   ไดกลาวถึงองคประกอบเหตุปจจัยที่ทําใหการรับอารมณของจิตตางๆ มีความชัดเจน ในบทที่ 2 
 



 

 อติมหันตารมณนี้เปนกามวถิี คือเปนวิถีจิตที่เปนไปกับอารมณทางปญจทวารที่
เก่ียวกบักาม จิตที่เก่ียวของก็เปนกามาวจรจิต มีขณะจิตเกิดมากที่สดุ ถึง 17 ขณะ จึงแจมชัด
มาก แตตองเปนไปในรปูปจจุบันเทาน้ัน คือตองกําลังมีอยู กําลังปรากฏอยู จึงเปนอารมณ
แกปญจทวารวิถีได นอกจากอติมหันตารมณแลว ยังมีวิถีจิตที่เปนไปกับอารมณทางปญจทวาร 
ที่มีกําลังออนไปตามลําดับ ตามนัยแหงอภิธัมมัตถสังคหะน้ัน ไดจําแนกวิถีจิตที่เปนไปกับ
อารมณทางปญจทวาร ไว 4 แบบ คือ 

1. อติมหันตารมณ จิตขึ้นสูวิถ ีรับรูอารมณที่กําลังแรงมากที่สุด ถึง 17 ขณะ 

2. มหันตารมณ จิตขึ้นสูวิถี รบัรูอารมณ มีกําลังออนกวาอติมหันตารมณ มหันตารมณวิถี
มีได 2 นัย คือจิตเกิดดับ 16 และ 15 ขณะ 

3. ปริตตารมณ จิตขึ้นวิถีรบัรูอารมณมีกําลังออน วิถีนี้เกิดได 6 นัย คือ จิตเกิดดับ 14, 13, 
12, 11, 10 และ 9 ขณะ 

4. อติปริตตารมณ จิตขึ้นวถิีรบัรูอารมณมีกําลังออนที่สุด วิถีนี้เกิดได 6 นัย คือ จิตเกิดดับ 
8, 7, 6, 5, 4 และ 3 ขณะ 

 นอกจากการรับรูอารมณทางปญจทวาร มีวิถีจิตที่เกิดขึ้น ดังที่ไดยกตัวอยางไปแลว คือ 
อติมหันตารมณ ก็ยังมีการรับรูอารมณของจิตทางมโนทวาร การรับอารมณทั้ง 6 ในทางมโน
ทวาร สามารถรับรูอารมณทั้ง 6 ได ทั้งในอดีต ปจจุบัน อนาคต อารมณที่ปรากฏทางมโนทวาร
ปรากฏไดทุกอารมณ ไมจํากัดกาลของอารมณนั้น 

 การอธิบายความเปนไปของวิถีจิตในทางมโนทวาร แสดงไวทั้งในอภิธัมมัตถสังคหะ 
และในปรมัตถทีปนีฎีกา ซึ่งในปรมัตถทีปนีฎีกา ไดแสดงไวพิสดารกวาในอภิธัมมัตถสังคหะ 
อภิธัมมัตถสังคหะ ไดแสดงวิถีจิตทางมโนทวารไว 2 นัย คือ 

1. วิภูตารมณ อารมณ 6 ปรากฏชัดทางใจมากที่สุด มีวิถีจิต เกิดไดมากที่สุด 

2. อวิภูตารมณ อารมณ 6 มาปรากฏทางใจนอยกวาวิภูตารมณ ในวถิีนี้จบลงเพยีงชวนะ 
ไมถึงตทาลัมพนะ 

 

 

PY 212 106 



 

ภาพแสดง วิภูตารมณ คือ 

ชวนะ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 2 1 

 
   

ขณะที่ 1 คือ ภวังคจลนะ 

ขณะที่ 2 คือ ภวังคุปจเฉทะ 

ขณะที่ 3 คือ มโนทวาราวัชชนจิต (เทียบกับวถิีทางปญจทวาร คือปญจทวาราวัชชนะ 
รับอารมณทางใจ) 

ขณะที่ 4–10 คือ ชวนะ 

ขณะที่ 11–12 คือ ตทาลัมพนะ 

สวนในอวิภูตารมณ สิ้นสุดที่ ขณะที่ 10 ไมมี 11–12 

 ปรมัตถทีปนฎีีกา ไดแสดงวิถีจิตทางมโนทวารนี้ไว 4 นัย คือ 

1. อติวิภูตารมณ อารมณปรากฏชัดเจนทางใจมากที่สุด 

2. วิภูตารมณ อารมณปรากฏชัดทางใจ แตไมเทาอตวิิภูตารมณ 

3. อวิภูตารมณ อารมณไมปรากฏชัดทางใจ ไมมีชวนะ ยงัไมเสพอารมณ 

4. อติอวิภูตารมณ อารมณไมปรากฏทางใจเลย เพียงแตทําใหภวังคจิตไหวเทาน้ัน จิตไม
ขึ้นวถิีรับอารมณใหมเลย เกิดไดในฝนของปุถุชน เรยีกไดวา จิตไมขึ้นวถิีรับอารมณ
เลย 
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 ภาพแสดงอติวิภูตารมณ (มีอารมณปรากฏชัดที่สุด) 

  
ขณะที่ 1 คือ อดีตภวังค 

ขณะที่ 2 คือ ภวังคจลนะ 

ขณะที่ 3 คือ ภวังคุปจเฉทะ 

ขณะที่ 4 คือ มโนทวาราวัชชนจิต 

ขณะที่ 5–11 คือ ชวนะ (เสพอารมณ) 

ขณะที่ 12, 13 คือ ตทาลัมพนะ 

ขณะที่ 14–17 คือ ภวังคจิต 

 การอธิบายวิถจิีตทางปญจทวาร และทางมโนทวารที่แสดงแลวนี้ เปนกามวิถีเทาน้ัน 
คือวิถีจิตที่ปรากฏรับอารมณทั้ง 6 รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณที่เก่ียวของกับกาม 
และแสดงเพียงวิถีที่รบัอารมณโดยทั่วไป ยังมีวิถีซึ่งเปนวิถีจิตที่เกิดใกลตาย แตไมไดแสดงไว
ในที่นี้ คือ มรณาสันนวิถ ี

นอกจากกามวิถีแลว ยังมีวิถีจิตที่เปนอัปปนาวถิี เปนวิถีจิตที่แนบแนนกับอารมณเดียว คําวา 
อัปปนาวิถี3 แปลวาทําลาย คือทําลายกิเลส มีนิวรณ เปนตน อัปปนาวิถีจะเปนมโนทวารวิถี
เพียงอยางเดียว และเม่ือจิตตองแนบแนนกับอารมณอยางเดียว ก็มีวิถีเดียว คือวภูิตารมณวิถี 
อารมณตองชัดเจนจริงๆ จึงเปนอัปปนาวิถี แตอัปปนาวิถี จะไมมีตทาลัพนจิต เพราะไมใช
กามชวนะ อีกทั้งเปนวถิีที่มีแตกุศล วิบาก และกิริยา มีแตโสภณจิต ไมมีอกุศลจิตเลย ไมมีการ
สั่งสมกิเลส มีแตประหารกิเลส ทั้งในลักษณะขมไว และทําลายกิเลสใหสิ้นซาก นอกจากน้ี ชวน
จิตของอัปปนาวิถีเกิดได 1 ขณะจิต ขึน้ไปจนนับไมถวน เม่ืออัปปนาวิถีไมมีอกุศลจิต มีแต

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ชวนะ 

ภวังค 

4 3 2 1 
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 อัปปนาวิถี มีทั้งโลกียอัปปนาวิถี และโลกุตตรอัปปนาวิถี มีความแตกตาง คือ 

 โลกยีอัปปนาวิถี หรือฌานจิต คือวิถทีี่มีฌานจิต 18 ดวงเกิดขึน้ (ฌานจิต หรือมหัคคตจิต
นี้ มี 18 คือ ทีเ่ปน มหัคคตกุศลจิต 9 มหัคคตกิรยิาจิต 9 เชน เม่ือเจรญิสมถกรรมฐาน จิตสงบ ได
ปฐมฌาน หรือฌานระดับอ่ืนๆ เปนตน  

 โลกุตตรอัปปนาวิถี คือวิถทีี่มี โลกุตตรจิตเกิดขึ้น 8 หรือ 40 ดวง ตามแตจําแนกหยาบ 
ละเอียด คือ มัคคจิต 4 (20) ผลจิต 4 (20) โลกุตตรจิตทั้งหมดนี้ มีพระนิพพานเปนอารมณ
อยางเดียวกันทั้งสิ้น โลกุตตรอัปปนาวิถนีี้ บางทีเรียกวา มรรควถิี เพราะเปนวิถีจิตที่เขาถึง
มรรค  

วิถีจิต 

วิถีจิต 

กามวิถ ี

อัปปนาวิถ ี

ปญจทวารวิถ ี

มโนทวารวถิ ี

โลกียอัปปนาวิถ ี

โลกุตตรอัปปนาวิถ ี

3   วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี คูมือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ   ปริเฉทที่ 4 หนา 77
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 วิถีจิตน้ีมีความละเอียดวิจิตรมากมาย เพราะนอกจากท่ีแสดงมาแลว ยังมีวิถีจิตอ่ืนๆ เชน 
สมาบตัวิิถี ของผูที่ไดสมาบตัิ 8 เปนฌานสมาบตัวิิถี ผลสมาบตัวิิถี ตลอดจน นิโรธสมาบตัวิิถี ซึ่ง
เปนวิถีจิตของพระอนาคามี และพระอรหันต ผูเขานิโรธสมาบตัิ และยังมีอภิญญาวิถี ซึ่งเปนวถิีจิต
ที่รูอารมณพิเศษ เชน ตาทพิย หูทิพย ระลึกชาตไิด แสดงฤทธิไ์ด เปนตน 

 แตเม่ือไดศึกษาวถิีจิตแลว ทําใหทราบวา กิจหรือหนาที่การงานของจิตนั้นมีทั้งในวถิี 
และนอกวถิี มีเจตสิกประกอบ มีกิจ หรือหนาที่ถึง 14 กิจดวยกัน 
 
 

กิจของจิต 14 กิจ 

1. ปฏิสนธิกิจ คอืทําหนาที่ ปฏิสนธิ สืบตอภพใหม เกิดในภพชาติใหม 

2. ภวังคกิจ คือทําหนาที่ ในการรักษาภพใหสืบตอจนกวาจะส้ินอายุขยั 

3. อาวัชชนกิจ คอืทําหนาที่ ในการรับรูอารมณที่มากระทบทางทวารทั้ง 6 

4. ทัสสนกิจ คือทําหนาที่ เห็นรูปารมณ 

5. สวนกิจ คือทําหนาที่ ไดยินสัททารมณ 

6. ฆายนกจิ คือทําหนาที่ รูคนัธารมณ 

7. สายนกิจ คือทําหนาที่ รูรสารมณ 

8. ผุสสนกิจ คือทําหนาที่ รูสมัผัสโผฏฐัพพารมณ 

สัมปฏิจฉนกิจ คือทําหนาที่ รับอารมณ 

อัปปนาวิถ ี

โลกียอัปปนาวิถ ี โลกุตตรอัปปนาวิถ ี

มหัคคตกุศลจิต 9 
มหัคคตกิริยาจิต 9 

โลกุตตรจิต 8 หรือ 40  

9. 
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10. สันตีรณกิจ คอืทําหนาที่ ไตสวนอารมณ 

11. โวฏฐัพพนกิจ คือทําหนาที่ ตัดสินอารมณที่รับมาวา ดีหรือไมดี 

12. ชวนกิจ คือทาํหนาที่ เสพอารมณ 

13. ตทาลัมพนกิจ (ตทารัมมณกิจ) คือทําหนาที่ รับอารมณตอจากชวนะ 

14. จุติกิจ คือทําหนาที่ สิ้นจากภพ 

 ใน 14 กิจนี้ ถาเปนวถิีจิต หรือจิตขึ้นวถิี จะทํากิจ 11 ประการ ยกเวนปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ 
และจุติกิจ ซึ่งเปนจิตที่อยูนอกวิถ ี
 
 

กายและจิต 

กําเนิด 4  

 ในการเกิดขึ้นของชีวติ พระพุทธองคทรงแสดงไวในพระไตรปฎกมัชฌิมนิกาย มูล
ปณณาสก มหาสีหนาทสูตร (12/169) วาชีวติถือกําเนิดได 4 ลักษณะ เรียกวา กําเนิด 4 ไดแก 

1. อัณฑชะ ไดแก สัตวทีเ่กิดในฟองไข แลวฟกออกมาเปนตัวภายหลัง เชน ไก เปด นก 
เปนตน 

2. ชลาพุชะ ไดแก สตัวที่เกิดในครรภ คลอดออกมาเปนตัว เชน คน สุนขั ชาง มา เปนตน 

3. สังเสทชะ ไดแก สัตวที่เกิดในที่ชื้นแฉะ ในยางเหนียว เถาไคลที่ชุมชื้น ตนไมที่เนา
หมักหมม เชน พวกสัตวเดรัจฉาน หนอน เปรตบางพวก เปนตน 

4. โอปปาติกะ ไดแก สัตวทีผุ่ดขึ้นเต็มตวัในทันที ไมตองฟกจากไข ไมตองเลี้ยงดูให
คอยๆ เจริญเติบโต เชน พวกเทวดา สัตวนรก เปรต อสุรกาย พรหม เปนตน เม่ือเกิด
ก็ผุดเปนตวัเลยทันที เหมือนวัตถุทีต่กลงมาจากฟา 

 มนุษยจึงมีกําเนิดแบบชลาพุชะ ตองเกิดในครรภ และคลอดออกมา แมการผสมเทียม 
เปนเด็กหลอดแกว ก็ตองอาศัยครรภมารดาใหเปนที่เจริญเตบิโต และคลอดออกมาภายหลัง 

 การตั้งครรภของมารดา ตองประกอบดวยองค 3 คือ 

1. มารดามีระดู หมายถึงอยูในวัยเจริญพันธุ และมีไขสุกในรอบเดือน 
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2. บิดามารดาอยูดวยกัน 

3. มีสัตวมาเกิด หรือมีวิญญาณมาปฏิสนธ ิ

 องคประกอบทั้ง 3 ตองมีพรอม ไมขาดขอใดขอหนึ่ง เม่ือมนุษยเกิดในครรภแลว จะมี
การพัฒนาดังน้ี 

สัปดาหที่ 1 เปนกลละ (เริ่มตั้งแตปฏสินธิในระยะแรกสุดในครรภ) เปนนํ้าใสๆ ไมอาจเห็นได
ดวยตาเปลา มีขนาดเล็กมาก อุปมาดังเอาขนจามรีจุมในน้ํามันงา สลัดเสีย 7 
คร้ัง น้ํามันงาที่เหลือติดปลายขนนั้น ประมาณขนาดเทากลละ ถาเทียบกับทาง
การแพทย พอจะเทียบไดกับไขทีผ่สมแลว เปนไซโกต (Zygote) 

สัปดาหที่ 2 เปนอัพพุทะ มีลักษณะเปนโลหิตขุนๆ ขนเหมือนน้ําลางเน้ือ 

สัปดาหที่ 3 เปนเปสิ มีสีแดงเรื่อ เปนชิ้นเนื้อเหมือนกอนดีบุกเหลว ยังไมเปนกอนแข็ง 

สัปดาหที่ 4 เปนฆนะ เปนกอนเน้ือแข็งทึบ เปนแทงสแีดงจัด ขนาดเทาไขไก 

สัปดาหที่ 5 เปนปญจสาขา เปนปุมเกิดขึ้น 5 ปุม ซึ่งจะพัฒนาเปนศีรษะ เปนมือ 2 เทา 2 
รวม 5 

 จากน้ันก็พัฒนาตอไปเรื่อยๆ มีสายสะดือเปนรูเหมือนกานบัวติดกันเปนอันเดียวกับ
แผนทองของมารดา รสอาหารแลนไปตามสะดือ จะมีตา หู จมูก ลิ้น เม่ือสัปดาหที่ 11 ไปแลว 
นับแตปฏิสนธ ิคือตั้งแตเปนกลละนัน้ สัตวนั้น มีจิต เจตสิก รูป อยูพรอมแลว 

 อารมณก็เกิดได แตเปนอารมณที่ออน เพราะเพ่ิงเริม่ตน อารมณจึงเหมือนคนหลับๆ 
ตื่นๆ หรือคนที่ฝนไป ตื่นขึน้มาก็เลาความฝนไมคอยถกู แมเปนเพียงกลละ หากประหารเด็กใน
ครรภ ก็จัดวาทําปาณาติบาตแลว เพราะในกลละที่เล็กมากน้ี พระพุทธองคตรัสวา 
ประกอบดวยกลุมของรูป 3 กลุม4 (กลุมของรูป คือมวลสารเล็กๆ มองไมเห็นดวยตาเปลา มี
ลักษณะเหมือนสารพันธุกรรม)5 ไดแก 

1. กายทสกะ กลุมของรปูที่กําหนดลักษณะทางกายภาพ ใหมีลักษณะทางกายภาพ 
เปนไปตามภพภูมิที่กําเนิด สุดแทแตวา เกิดเปนสัตวชนิดใดตามแตกรรมของตน 
นอกจากนี้ยังกําหนดลักษณะอวัยวะใหดูงาม ไมงาม และยังหมายถึง กายประสาท
ทั้งหมดทั่วรางกายท่ีรับกระทบได กอใหเกิดความรูสึก แตขณะที่เปนกลละ ยังไมไดรับ
กระทบผสัสะกับสิ่งใดๆ ตองวิวัฒนาการตอไปกอน 
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2. ภาวทสกะ กําหนดลักษณะความเปนเพศชาย–หญิง ซึ่งรวมถึงกลามเน้ือ ผิวพรรณ 
เสนผม ฯลฯ ทุกอยางทั่วกาย ที่เราบอกไดวา เปนหญิง หรือชาย เชน เห็นมือโผล
ออกมาก็พอบอกไดวา เปนมือของหญิงหรือชาย  

 

3. วัตถุทสกะ คือรูปที่เปนทีต่ัง้ ที่อาศัยของจิต อยูภายในหัวใจ แตเปนรูปละเอียด ไม
สามารถมองเห็นได  

 หนา 87 

กลุมของรูปทัง้ 3 นี้ เกิดจากกรรมทั้งสิ้น 

 เม่ือครบ 10 เดือน ทารกก็คลอดจากครรภ 
 
 

องคประกอบของชีวิต 

 องคประกอบหรือส่ิงตางๆ ที่ประกอบขึน้เปนตวัคน มี 5 อยาง เรียกวาขันธ 5 หรือ
เบญจขันธ ขนัธ หมายถึง พวก หมวดหมู กอง กลุม เบญจขันธจึงหมายถึง 5 กอง หรือ 5 
หมวดหมูที่ประกอบขึ้นเปนคน ไดแก 

1. รูปขันธ 

2. เวทนาขันธ 

3. สัญญาขันธ 

4. สังขารขันธ 

5. วิญญาณขันธ 
 

1. รูปขันธ หมายถึง รางกายทั้งหมด ตัวของเราทั้งหมด คือสสาร และพลังงานทั้งหมดที่เปน
รางกายเปนตวัตน ซึ่งประกอบดวย 

1. มหาภูตรูป 4 

2. อุปาทายรูป 24 

รวมเรียกวา รปู 28 

4   พระวินัยปฎก อรรถกถา ปฐมสันตปาสาทิกา ตติยปราชิก 2/381 
5   วัลลภ ชวนปญโญ กฎแหงกรรม

PY 212 113 



ก. มหาภูตรูป 4 มหาภูตรูป คือ รูปเดิม หรือรูปใหญ เปนคุณสมบัตปิฐมภูมิ 
หรือ คุณสมบัติเบื้องตน (primary qualities) ไดแก ธาตุดิน (ปฐวธีาต)ุ ธาตุน้ํา 
(อาโปธาต)ุ ธาตุไฟ (เตโชธาต)ุ ธาตลุม (วาโยธาต)ุ รูปกายหรือรูปขันธของเรา 
ประกอบไปดวยธาตุทั้ง 4 นี้ สวนทีแ่ข็ง ม่ันคง เชน กระดูก ฟน คือธาตุดิน สวนที่เอิบ
อาบ ซึมซาบ เปนของเหลวไหลเกาะกุม เชน เลือด น้ําเหลือง น้ําลาย ฯลฯ คือธาตุน้ํา 
สวนทีใ่หความรอน ทําใหสุก ใหความอบอุน ความรอนที่ยอยอาหาร คือธาตุไฟ สวนที่
เปนสภาวะที่เคลื่อนไหว เชน ลมหายใจ ลมในทอง ลมในไส คือธาตลุม  

ข. อุปาทายรูป 24 คือ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป หรือเปนรูปที่เกิดสืบเนือ่งจาก
มหาภูตรูป เปนอาการของมหาภูตรูป เปนคณุลักษณะของมหาภูตรูป นับเปน
คุณสมบัตทิุตยิภูมิ (secondary qualities) ไดแก  

1. ตา (จักขุปสาท) 

2. หู (โสตปสาท) 

3. จมูก (ฆานปสาท) 

4. ลิ้น (ชิวหาปสาท) 

5. กาย (กายปสาท) 

ขอ 1– 5 รวมเรียกวา ปสาทรูป คือประสาทที่เปนธาตุฝายรับสี รบัเสียง รับกลิน่ รับ

รส รับสัมผัส 

6. รูป 

7. เสียง 

8. กลิ่น 

9. รส 

ขอ 6–9 รวมเรียกวา โคจรรูป (วิสัยรูป) คือรูปที่เปนอารมณ ไดแก รูปเปนอารมณของ
ตา เสียงเปนอารมณของหู กลิ่นเปนอารมณของจมูก และรสเปนอารมณของลิ้น 

10. ความเปนหญงิ (อิตถีภาวะ) 

11. ความเปนชาย (ปุริสภาวะ) 
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ขอ 10–11 รวมเรียกวา ภาวรูป 

12. ที่ตั้งของจิต (หัวใจ) เรียกวาหทัยรูป 

13. ไหวกายใหรูความ (กายวิญญัต)ิ 

เชน โบกมือ ชี้นิ้ว สั่นศีรษะ เปนตน 

14. ไหววาจาใหรูความ คือพูดได (วจีวิญญัต)ิ 

ขอ 13–14 เรียกวา วิญญัตริูป 

15. ภาวะที่รักษารูปใหเปนอยู (ชีวติินทรยี) เรียกวา ชวีิตรปู 

16. อาหารที่กินเกิดเปนโอชา (กวฬิงการาหาร) เรียกวา อาหารรูป 

17. อากาศธาตุ ชองวาง เรียกวา ปริจเฉทรูป 

18. ความเบาของรูป (ลหุตา) 

19. ความออนหยุนของรูป (มุทุตา) 

20. ความควรแกงานของรูป (กัมมัญญตา) 

ขอ 18–20 เรียกวา วิการรูป 

21. ความเจริญ หรือขยายตวัของรูป (อุปจยะ) 

22. การสืบตอของรูป (สันตต)ิ 

23. ความเสื่อมทรุดโทรมของรูป (ชรตา) 

24. ความสลายตวัของรูป (อนิจจตา) 

ขอ 21–24 เรียกวา ลักขณรูป  
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 มหาภูตรูป หรือรูปใหญ ดิน น้ํา ไฟ ลม นั้น มีลักษณะเปนธาตุ ธาตุทั้ง 4 นี้ มีลักษณะ
ประจําตวั ไมไดปรากฏเฉพาะในรูปขันธ หรือรางกายของเราเทาน้ัน ยังปรากฏในสิ่งอ่ืนๆ เชน 
ตนไม วตัถทุั้งหลาย ทั้งมีชีวติ และไมมีชีวติ 

รูป 28 

ดิน น้ํา ไฟ ลม 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

สี เสียง กลิ่น รส 

อิตถ ี ปุริส 

หทัย 

ชีวติ 

อาหาร 

ปริจ 

กาย
วิญญัต ิ

ลหุตา 

อุปจย สันตต ิ ชรตา อนิจตา 

วจี
วิญญัต ิ

มุทุตา กัมมัญ 

- ปสาทรูป 5 

- วิสยรูป หรือ 
โคจรรูป 4  

- ภาวรูป 2 

- หทัยรูป 1 

- ชีวติรูป 1 

- อาหารรูป 1 
(โอชะ) 

- ปริจเฉทรูป 1 

- วิญญัติรูป 2 

- วิการรูป 3 

- ลักขณรูป 4 

มหาภูตรูป 4 

อุปาทายรูป 24 
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 ปฐวธีาตุ หรือธาตุดิน (บางแหงใช ปถวธีาต)ุ เปนที่อาศัยของรูปอ่ืนๆ เหมือนแผนดิน
เปนที่อาศัยของสรรพสิ่ง ทั้งหลาย ที่มีสี มีรูปราง ฯลฯ ถาไมมีปถวธีาตุ ก็จะเกิดขึ้นไมได ปถวี
ธาตุ มีความแข็ง เปนลักษณะประจําตวั มีสภาพแขง็กวามหาภูตรูปอ่ืนๆ ถามีปถวธีาตุมากก็
แข็งมาก เชน กอนหิน ขอนไม เปนตน สวนสิ่งทีเ่ราคดิวาออนนั้น มีปถวธีาตุนอย เชน สําลี นุน 
เปนตน ในรางกายของเรามีปถวธีาตุประกอบอยู 20 ไดแก  

 

1. ผม 11. หัวใจ 
2. ขน 12. ตับ 
3. เล็บ 13. พังผืด 
4. ฟน 14. ไต 
5. หนัง 15. ปอด 
6. เน้ือ 16. ไสใหญ 
7. เอ็น 17. ไสนอย 

กระดูก 18. อาหารใหม 8. 
9. เยื่อในกระดูก 19. อาหารเกา 
10. มาม 20. มันสมอง 

 

 อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) มีลักษณะไหล เกาะกุม มีมากในสิ่งใด สิ่งนั้นยอมมีความเหลว และ
ไหลไปได ถามีอยูนอยก็เกาะกุมกันเปนกลุมกอน อาโปธาตุเหมือนกาวท่ีเชื่อมสิ่งตางๆ ใหเขา
กันเปนรูปราง ในรางกายมีธาตุน้ําที่อยูทัว่ไป ประกอบอยู 12 ไดแก 

 

1. ดี 7. น้ําตา 
2. เสมหะ 8. น้ํามันเหลว 
3. หนอง 9. น้ําลาย 
4. เลือด 10. น้ํามูก 
5. เหง่ือ 11. ไขขอ 
6. มันขน 12. น้ํามูต (น้ําปสสาวะ) 
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 เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) มี 2 ลักษณะ มีลักษณะรอน เรียกวา อุณหเตโช มีลักษณะเยน็เรียก 
สีตเตโช อุณหเตโช มีลักษณะเปนไอรอน สีตเตโช มีลักษณะเปนไอเย็น ทําใหสิ่งตางๆ สุกหรือ
ละเอียดนุมนวล ในรางกายมีธาตุไฟประกอบอยู 4 ไดแก 

1. ไออุนในรางกาย หรือไฟธาตุที่มีอยูประจําในรางกาย 

2. ไฟธาตทุําหนาที่ยอยอาหาร 

3. ไฟธาตทุี่ทําใหรางกายทรุดโทรม แกชรา เชน ทําใหผมหงอก ฟนหัก หนัง
เห่ียว เปนตน 

4. ไฟธาตทุี่ทําใหรอนจนเกิดเปนไข ไมสบาย 
 

 วาโยธาตุ (ธาตุลม) มีลักษณะใหรูได คือ เครงตึง หรือเคลื่อนไหว ธาตุลมที่เรียกวา 

สมี– รณวาโย เปนธาตุลมที่ทําใหรูปที่เกิดพรอมกับตนนั้นเคลื่อนไหวไปมาได เชน การ

เคลื่อนไหวอิริยาบถตางๆ เชน ยกมือ กระดิกเทา หรือแมแตขับถายของเสียออกจากรางกาย ผู
ที่เปนอัมพาตไมอาจเคลื่อนไหวอวัยวะได เปนเพราะปญหาจากวาโยธาตุนี้ ในรางกายของเรามี
วาโยธาตุประกอบอยู 6 ไดแก 

1. ลมที่พัดขึ้นเบือ้งบน เชน การเรอ การหาว การไอ การจาม เปนตน 

2. ลมที่พัดลงสูเบื้องต่ํา เชน การผายลม การเบง (ลมเบง) เปนตน 

3. ลมที่อยูในชองทอง ทําใหปวดทอง เสียดทอง เปนตน 

4. ลมที่อยูในลําไส เชน ทองลัน่ ทองรอง เปนตน 

5. ลมที่พัดอยูทั่วรางกาย ทําใหไหวรางกายได 

6. ลมหายใจเขา–หายใจออก 
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ชื่อของรูปธรรม ลักษณะของรูปธรรม หนาท่ีของรูปธรรม ผลท่ีเกิดจากรูปธรรม 

1. ปฐวีธาตุ แข็ง–ออน มีการทรงตัวอยู มีการรับไว 
2. เตโชธาตุ รอน–เย็น มีการสุกงอม มีการทําใหออนนิ่ม 
3. วาโยธาตุ เครง–ตึง–ไหว มีการไหว มีการนอมไป 
4. อาโปธาต ุ ไหล–ซึม มีการเจริญ มีการรวบรวม 
5. จักขุปสาทรูป ความใสของมหาภูตรูปท่ี

กระทบรูปารมณ 
มีการแสวงหารูปารมณ มีการทรงอยูของจักขุ

วิญญาณ 
6. โสตปสาทรูป ความใสของมหาภูตรูปท่ี

กระทบสัททารมณ 
มีการแสวงหาสัททารมณ มีการทรงอยูของโสต

วิญญาณ 
7. ฆานปสาทรูป ความใสของมหาภูตรูปท่ี

กระทบคันธารมณ 
มีการแสวงหาคันธารมณ มีการทรงอยูของฆาน

วิญญาณ 
8. ชิวหาปสาทรูป ความใสของมหาภูตรูปท่ี

กระทบรสารมณ 
มีการแสวงหารสารมณ มีการทรงอยูของชิวหา

วิญญาณ 
9. กายปสาทรูป ความใสของมหาภูตรูปท่ี

กระทบโผฏฐัพพารมณ 
มีการแสวงหาโผฏฐัพพา
รมณ 

มีการทรงอยูของกาย
วิญญาณ 

10. รูปารมณ มีการกระทบกับจักขุ
ปสาท 

ทําอารมณใหจักขุวิญญาณ เปนอารมณใหจักขุ
วิญญาณ 

11. สัททารมณ มีการกระทบโสตปสาท ทําอารมณใหโสตวิญญาณ เปนอารมณใหโสต
วิญญาณ 

12. คันธารมณ มีการกระทบฆานปสาท ทําอารมณใหฆานวิญญาณ เปนอารมณใหฆาน
วิญญาณ 

13. รสารมณ มีการกระทบชิวหาปสาท ทําอารมณใหชิวหา
วิญญาณ 

เปนอารมณใหชิวหา
วิญญาณ 

มีการทรงไวซึ่งมโนธาตุ
และมโนวิญญาณธาตุ 

14. หทัยรูป มีการใหมโนธาตุและมโน
วิญญาณธาตุอาศัย
เกิดขึ้น 

มีการรักษาไวซึ่งมโนธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุ 

15. ชีวิตรูป มีการรักษาไวซึ่งสหชาต
รูป 

มีการธํารงไวซึ่งสหชาตรูป มีการประกอบสหชาตรูป
ใหมั่นคง 

16. อาหารรูป มีการทําใหรูปเจริญ มีการธํารงไวซึ่งรูป มีการอุดหนุนไวซึ่งรูป
กาย 

17. ปริจเฉทรูป มีการคั่นไวซึ่งรูปกลาป มีการแสดงสวนของรูป มีการจําแนกซึ่งรูป 
18. ลหุตารูป มีความเบา มีการทําลายความหนัก

ของรูป 
มีการทําใหวองไว 
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ชื่อของรูปธรรม ลักษณะของรูปธรรม หนาท่ีของรูปธรรม ผลท่ีเกิดจากรูปธรรม 

19. มุทุตารูป มีความออน มีการทําลายความกระดาง
ของรูป 

มีการไมขัดแยงตอกิจ
ท่ัวไป 

20. กัมมัญญตารูป มีการควร มีการทําลายการไมควร มีการทรงไวซึ่งพลัง 
21. อุปจยรูป มีการแรกเกิด มีการทําใหบรรดารูปได

เกิด 
มีสภาพท่ีบริบูรณของรูป 

22. สันตติรูป มีการเจริญอยู มีการสืบตอ มีการไมขาดจากกัน 
23. ชรตารูป มีการเส่ือมของรูป มีการนําไปซึ่งความเส่ือม มีสภาพท่ีไมเกิดใหม 
24. อนิจจตารูป มีการเส่ือม มีการจมดิ่ง มีการสูญหาย 
25. อิตถีภาวรูป มีสภาพของหญิง มีปรากฏการณของหญิง มีอาการของหญิง 
26. ปุริสภาวรูป มีสภาพของชาย มีปรากฏการณของชาย มีอาการของชาย 
27. กายวิญญัติรูป มีการแสดงใหรูซึ่ง

ความหมาย 
มีการแสดงซึ่งความหมาย มีการไหวกาย 

28. วจีวิญญัติรูป มีการแสดงใหรูซึ่ง
ความหมาย 

มีการแสดงซึ่งความหมาย มีการกลาววาจา 

 
2. เวทนาขันธ คือ ความรูสึกหรือการเสวยอารมณ ทั้งสุข (สุขเวทนา) ทุกข (ทกุขเวทนา) 

เฉยๆ ไมสขุไมทุกข (อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา) เวทนา แบงไดเปน 6 

ก. เวทนา 3 คือ 1.  ความรูสึกสุข (สุขเวทนา) 
    2.  ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) 
    3.  ความรูสึกเฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา) 

ข. เวทนา 6 คือ เวทนา หรือความรูสึกที่เกิดจากประสาทสัมผัส 

1. เวทนาที่เกิดทางตา 
2. เวทนาที่เกิดทางหู 
3. เวทนาที่เกิดทางจมูก 
4. เวทนาที่เกิดทางลิ้น 
5. เวทนาที่เกิดทางกาย 
6. เวทนาที่เกิดทางใจ  

 
 

6   อีกแงหน่ึง แบงเวทนาเปน 5 คือ สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) โสมนัส (ดีใจ) โทมนัส (เสียใจ) อุเบกขา (เฉยๆ) เปน
การแบงแบบอภิธรรม สวนการแบงเปนเวทนา 6 คือ สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) อุเบกขา (ทางกาย) โสมนัส (ดีใจ) 
โทมนัส (เสียใจ) อุเบกขา (เฉยๆ) เปนการแบงแบบพระสูตร 

PY 212 120 



ค. เวทนา 18 คือ เวทนา หรือความรูสึกที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดแก 

  ทางตา คือ 1.  สุขเวทนา เกิดจากการสัมผัสทางตา 
    2.  ทุกขเวทนา เกิดจากการสัมผัสทางตา 
    3.  อุเบกขาเวทนา เกิดจากการสัมผัสทางตา 

  ทางหู คือ 1.  สุขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู 
    2.  ทุกขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู 
    3.  อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู 

  ทางจมูก คือ 1. สขุเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูก 
    2. ทุกขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูก 
    3. อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูก 

  ทางลิ้น คือ 1. สุขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้น 
    2. ทุกขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางลิน้ 
    3. อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้น 

  ทางกาย คือ 1. สุขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย 
    2. ทุกขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย 
    3. อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย 

  ทางใจ คือ 1. สุขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจ 
    2. ทุกขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจ 
    3. อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางใจ 
 

 กลาวก็คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ (ทวาร 6) X สุข ทุกข อุเบกขา (เวทนา 3) = เวทนา 18 

  เวทนาคือ การเสวยอารมณ รับรูอารมณ หรือความรูสกึวา สุข ทกุข เฉยๆ ทุกคร้ังเม่ือเรา
รับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราจะรูสกึตอสิ่งทีเ่รารับรูมา ไมวาจะสุข ทกุข เฉยๆ เชน เห็น
ดอกไมสวยงาม เกิดความสุข สบาย เรียกสุขเวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตา หรือไดยิน
เสียงอึกทึก เกิดความทกุข ความไมสบาย เรียกวา ทกุขเวทนา ทีเ่กิดจากการสัมผัสทางหู 
เปนตน 
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3. สัญญาขันธ สญัญาคือความจําไดหมายรู การกําหนดรู การจําอาการ หรือลักษณะของสิ่งที่
เรารับรูได เชนเสียงดัง เสียงเบา รูกลิ่น รูสี รูรส รูชือ่ รูสัณฐาน และจําไดเม่ือไดยินเสียง
เชนนั้นอีก จําไดเม่ือไดกลิ่นเชนนั้นอีก จําไดเม่ือเห็นสี เห็นสัณฐาน รูปรางเชนนั้นอีก นั่น
คือ เม่ืออารมณนั้น หรือส่ิงนั้นปรากฏขึ้นตอหนาก็กําหนดได รูได จําไดวาอะไรคืออะไร 
สัญญาแบงเปน 6 ตามทางแหงการรับรู คือ 

1. รูปสัญญา  ความหมายรูรปู เชน ดํา แดง เขียว ขาว เปนตน 

2. สัททสัญญา  ความหมายรูเสียง เชน ดัง เบา ทุม แหลม เปนตน 

3. คันธสัญญา  ความหมายรูกลิ่น เชน หอม เหม็น เปนตน 

4. รสสัญญา   ความหมายรูรส เชน เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม เผ็ด เปนตน 

5. โผฏฐัพพสัญญา  ความหมายรูสัมผัสทางกาย เชน เย็น รอน ออน แข็ง หยาบ 
ละเอียด เปนตน 

6. ธัมมสัญญา  ความหมายรูอารมณทางใจ เชน สวยงาม นาเกลียด เปนตน 
 
4. สังขารขันธ คือเจตนาหรือเครื่องปรุงแตงจิตใหเปนบุญ บาป ใหดี ชั่ว หรือ เปนกลางๆ เปน

ความนึกคิดที่ปรุงแตงจิตใหคิดดี (กุศล) คิดไมดี (อกุศล) เปรียบจิตดังน้ีสะอาดไมมีสี สังขาร
คือสีตางๆ เม่ือนําสีผสมลงไปในน้ํา น้ําก็จะกลายเปนสีตางๆ ตามที่ผสมลงไป กลาวไดอีก
อยางหนึ่งวา สังขารก็คือ เจตสิก 50 นั่นเอง เจตสิก คือธรรมที่ประกอบกับจิต เปนอาการ
หรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต เปนสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับจิต ดับพรอมกับจิต เชนเดียวกับ
คุณสมบัติของสสารที่เกิดขึ้นพรอมกับสสาร เชน สีแดงตองมีอยูที่สสาร สีแดงตองมีอยูที่
ดอกไม ที่เส้ือ ที่หนังสือ สีแดงจะอยูลอยๆ เกิดขึ้นลอยๆ ไมได เจตสิกก็ตองอาศัยจิตใน
ลักษณะนี้เชนกัน เจตสิกมี 52 แตที่เปนสงัขารมี 50 (ยกเวนเวทนา และสัญญา) เจตสิกน้ี ได
กลาวโดยละเอียดแลว ในบทที่เก่ียวกับเจตสิกโดยตรง 

 
5. วิญญาณขันธ คือการรับรูอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เม่ือตากระทบรปูก็เห็น หู

กระทบเสียงกไ็ดยิน เปนตน ในพระอภิธรรม เรียกวญิญาณขันธนีว้าจิต หากแบงวิญญาณ
ตามที่เกิด แบงไดเปน 6 คือ 

1. จักขุวิญญาณ คือความรูแจงอารมณทางตา 
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2. โสตวิญญาณ คือความรูแจงอารมณทางหู 

3. ฆานวิญญาณ คือความรูแจงอารมณทางจมูก  

4. ชิวหาวญิญาณ คือความรูแจงอารมณทางลิ้น  

5. กายวิญญาณ คือความรูแจงอารมณทางกาย  

6. มโนวิญญาณ คือความรูแจงอารมณทางใจ  

วิญญาณในขนัธ 5 นี้ตองอาศัยอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบ
หรือสัมผัสกับอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส (โผฏฐัพพะ) ธรรมารมณ 
แลวเกิดการรับรูขึ้น ดังนั้น คนตาบอด มองไมเห็นรูป ก็คือไมมีจักขุวิญญาณ (การรับรูทาง
ตา) คนหูหนวกไมไดยินเสียง ขาดการรับรูทางเสียง เรยีกวาขาดโสตวิญญาณ เปนตน  

ชีวติประกอบไปดวยขนัธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หากพิจารณาจะ
เห็นวาประกอบไปดวยสวนใหญๆ 2 สวน คือ สวนที่เปนรูป คือรูปขันธหรือรูปกาย กับสวน
ที่เปนนามหรอืนามขันธ อันไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

 
ความสัมพันธของรูปกับนาม 

 การเกิดขึ้นของกายหรือรูป มีสมุฏฐาน หรือเหตุใหเกิดรูปได 4 ไดแก 

1. กรรม การกระทําทางกาย วาจา ใจ ที่เปนกุศล อกุศล 

2. จิต ทําใหเกิดอาการตางๆ ของรูป 

3. อุตุ (อุณหภูมิ) ความรอน–เย็นที่มีอยูภายใน ภายนอกกาย 

4. อาหาร โอชาที่อยูในอาหาร 

รูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐาน หรือจิตทําใหเกิดรูปตางๆ ได 15 รูป 

1. มหาภูตรูป 4 (ดิน น้ํา ไฟ ลม) 

2. อาหารรูป 1 (อาหารที่กินเกิดเปนโอชา) 

3. วิญญัติรูป 2 (กายวิญญัติ การเคลื่อนไหวกาย และวจีวิญญัติ การพูด การ
เคลื่อนไหวตางๆ ของวาจา) 
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4. โคจรรูป 4 (สี เสียง กลิน่ รส หรือรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ  
และรสารมณ) 

5. ปริจเฉทรูป 1 (ชองวาง) 

6. วิการรูป 3  (ลหุตา มุทตุา กัมมัญญตา หรือความออนเบา นุมนวลควรแก
งาน) 

 

จิตตชรูป หรือรูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐาน มี 7 อยาง 

1. จิตตชรูปสามัญ เปนจิตตชรูปที่เปนไปตามปกติของรางกาย เชน การหายใจเขา การ
หายใจออก การเตนของหัวใจ เปนตน 

2. จิตตชรูปที่เก่ียวกับการหัวเราะ การย้ิม การหัวเราะตองอาศัยจิตเปนปจจัยใหเกิด 

3. จิตตชรูปที่เก่ียวกับการรองไห เกิดในขณะที่จิตโศกเศรา โทสมูลจิต 2 ดวงทําใหเกิด 

4. จิตตชรูปที่เก่ียวกับการเคลือ่นไหวอิริยาบถยอย จิตทีท่ําใหคู เหยียด กม เงย เหลยีว 
เดิน ถอยหลัง เคี้ยวอาหาร เปนตน 

5. จิตตชรูปเก่ียวกับการพูด การรองเพลง การพูด การอานหนังสือ 

6. จิตตชรูปเก่ียวกับอิริยาบถใหญทั้ง 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 

7. จิตตชรูปเก่ียวกับอิริยาบถใหญทั้ง 4 ตั้งม่ัน คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ไดปกติไมเจ็บไข 
 

 การกลาววา จิตเปนสมุฏฐานแกรูปน้ัน ไมใชจิตทุกดวงเปนสมุฏฐานแกทุกรูป เปนจิต
บางดวงสําหรับบางรูป เชน จิตตชรูปเก่ียวกับการรองไห ตองเปนโทสมูลจิต 2 ดวงเทาน้ัน หรือ
จิตตชรูปที่เก่ียวกับการหัวเราะ ก็แตกตางกันไปตามประเภทของบุคคล หากเปนปุถุชน จะ
หัวเราะไดดวยจิต 8 ดวง คือ โสมนัสโลภมูลจิต 4 และโสมนัสมหากุศลจิต 4 แตหากเปนพระ
อรหันต จะยิ้มไดดวยจิต 5 ดวง คือ โสมนัสหสิตุปปาทจิต 1 และ โสมนัสมหากิริยาจิต 4 เปนตน 

 นามกับรูป หรือกายกับจิตนี้ ตองอิงอาศัยกัน แยกกันไมออก โดยตองอาศัยจิต จึง
เรียกวามีชวีติ จิตตองอาศัยกายที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาได ทั้งที่เปนกุศล และอกุศล 
ทั้งในการบรรลุมรรคผล ก็ตองอาศัยกันและกัน ในคัมภีรวิสุทธิมรรค หนา 989, 992 – 994 ได
เปรียบเทียบความเปนคูกันของรูปนามไวตางๆ เชน 
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‘อันวานาม และรูปเปนของคูกัน ทั้ง 2 อยางตางอาศัยกันและกัน เม่ืออยางหนึ่งแตก
ทําลายไป สิ่งอาศัยกันทั้ง 2 อยางก็แตกทาํลายดวย’ 

‘มนุษยทั้งหลายเดินทางไปในหวงน้ํา เพราะอาศัยเรอื แมฉันใดนามกายเปนไปได 
เพราะอาศัยรปู ก็เชนกันฉนัน้ัน เรือแลนไปในหวงน้าํ เพราะอาศยัมนุษยฉันใด รูปกายเปนไป
ได เพราะอาศัย นามก็เชนกันฉันน้ัน’ 

และเปรยีบเทยีบการอาศัยกันของนามและรูป โดยเปรียบชายตาบอดแตกําเนิด และชายงอย
เปลี้ย ชายตาบอดไมมีความสามารถไปไหนไดเองเพราะมองไมเห็น อาจตกหลุมตกบอได สวน
ชายงอยเปลี้ย แมตาจะมองเห็น แตก็เดินไมได ชายทั้ง 2 จึงตองอาศัยกัน โดยชายงอยเปลี้ย
ขึ้นบาขีช่ายตาบอด และบอกทางชายตาบอดใหเดิน เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา ทัง้ 2 จะไปถึง
จุดหมายไดโดยปลอดภัย เปรียบนามและรูปมีคุณสมบัตติางกัน และสําเร็จกิจได ก็ตองอาศัย
กันและกัน 

 นอกจากนี้ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค หนา 988 ไดเปรียบเทียบนามรูปไว 3 ประการ คือ 

1. นามรูป เปรียบเหมือนหุน โดยลําพังไมอาจเคลื่อนไหวเองได เพราะไมมีชีวิต 

2. เหมือนไมออ 2 อันคานกันไว เม่ือไมหน่ึงลม อีกอันตองลมตาม ทรงอยูไมได 

3. เหมือนกลอง และเสยีงกลอง เม่ือเอาไมตีหนากลอง เสียงจึงปรากฏขึน้ 

 รูปและนาม กายและจิต ก็ตองอาศัยกัน ชีวิตจึงเปนไปได และมีอยูได 
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คําถามประจําบทที่ 5 

1. คําวา จิตขึ้นวถิี หมายถึงอยางไร 

2. จงแสดงภาพวิถีจิตที่เรามองเห็นภาพไดชัดเจน พรอมอธิบาย 

3. การรับรูอารมณทางปญจทวาร กับทางมโนทวารตางกันอยางไร 

4. ยกตวัอยาง เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ในรปู หรือกายของมนุษย 

5. ภวังคจิต คืออะไร ทําหนาทีอ่ะไร 
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