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คาํศัพท์ที�สําคญั 
 

การแพทย์วถิีธรรม  
คือ การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั%ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั 

แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื%นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มา
จดัการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมของแต่ละศาสนาตามความเชื�อถือ
ของแต่ละคน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุ โดยใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ด้วยวิธีที�เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได ้ใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยกุตเ์ขา้กบัวถีิชีวติไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
การแพทย์วถิีพุทธ  

คือ การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั%ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั 
แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื%นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มา
จดัการองคค์วามรู้ ประยกุตผ์สมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ โดย
ใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ดว้ยวิธีที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ�งพา
ตนเองได ้ใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกตเ์ขา้กบัวิถีชีวิตไดอ้ยา่งย ั�งยืน โดยสามารถสร้าง
ความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆกบัการเกื%อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ใน
สังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี  
จิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ  

คือ บุคคลนานาชาติพนัธ์ุทั%งในและต่างประเทศ ที�ไดเ้รียนรู้การแพทยว์ิถีพุทธตามสื�อต่าง  ๆ 
แลว้นาํไปปฏิบติัดูแลสุขภาวะตนเอง และไดแ้นะนาํช่วยเหลือผูอื้�นให้ดูแลสุขภาวะตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ และสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบั
การเกื%อกลูมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 
ชาติพนัธ์ุ  

คือ มนุษยที์�มีวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพดูเดียวกนั และเชื�อวา่สืบเชื%อสาย
มาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกนั  
มวลมนุษยชาติ  

คือ มนุษยทุ์กชีวติ ทุกชาติพนัธ์ุ ทุกประเทศชาติ ที�สนใจการปฏิบติัสู่ความเป็นพุทธะ 
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กาํลงัคนด้านสุขภาพ  

คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที�มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
ป้องกนัโรค และการฟื% นฟูสมรรถภาพ ซึ� งรวมถึงบุคลากรดา้นสาธารณสุข ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น
สาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื%นบ้านและ
การแพทยท์างเลือก อาสาสมคัรดา้นสุขภาพต่าง ๆ แกนนาํและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคลต่าง 
ๆที�ทาํหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ 
บุคลากรด้านสาธารณสุข  

คือ ผูใ้หบ้ริการสาธารณสุขที�มีกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้กาํหนดรับรอง 
การสร้างเสริมสุขภาพ  

คือ การกระทาํที�มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนในบุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา โดยสนบัสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจดัการสิ�งแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม เพื�อส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวติที�ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
การป้องกนัโรค  

คือ การกระทาํหรืองดการกระทาํบางสิ�งบางอย่างเพื�อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็น
โรคและการป้องกนัไม่ใหก้ลบัเป็นซํ% าในกรณีที�หายจากการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคแลว้ สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ การป้องกนัก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วย การป้องกนัโรคในระยะ
ที�เกิดโรคหรือเจบ็ป่วยขึ%นแลว้ และการป้องกนัและฟื% นฟูสภาพเมื�อหายจากการเจบ็ป่วยแลว้ 
การควบคุมโรค คือ การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่ออนัตรายต่าง ๆ 
รวมทั%งโรคที�เกิดจากการปนเปื% อนของสารต่าง ๆ ในสิ�งแวดลอ้มและอาหาร และโรคอื�น ๆที�สามารถ
ลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวติและทรัพยากรไดห้ากมีการตรวจพบแต่เนิ�น ๆ  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

คือ การนาํเสนอขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสุขภาพที�หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆจดัทาํ
ขึ%น เพื�อเผยแพร่และสื�อสารกบัประชาชนดว้ยรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ 
การสร้างความรู้ด้านสุขภาพ  

คือ การสร้างความรู้จากการปฏิบติั การจดัการความรู้ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การสั�งสม
ความรู้และประสบการณ์ การศึกษาวิจยั การสังเคราะห์ความรู้และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพและ
ระบบสุขภาพ  
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องค์การอนามัยโลก 

คือ องค์การชาํนัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ� งได้รับการสนับสนุนจากประเทศ ที�ให้
สัตยาบันต่อธรรมนูญขององค์การฯ ทั% งนี% โดยมิคํานึงว่าประเทศเหล่านั% นจะเป็นสมาชิกของ
สหประชาชาติหรือไม่ หนา้ที�ขององคก์ารอนามยัโลกตามธรรมนูญมี ดงันี%  คือ  

1.  ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในการพฒันาและปรับปรุงบริการทางแพทยแ์ละ
สาธารณสุข  

2. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการสอนและการฝึกอบรมในวิชาชีพแพทย์และ
สาธารณสุข และวชิาชีพอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

3.  ให้ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาแนะนํา และความช่วยเหลือในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  

4.  ใหก้ารส่งเสริมการพฒันาในดา้นโภชนาการ การเคหะ สุขาภิบาล นนัทนาการ สภาพ
การทาํงาน และในเรื�องอื�น ๆ ของการอนามยัสิ�งแวดลอ้ม โดยร่วมมือกบัองคก์ารชาํนญัพิเศษอื�น ๆ 
ของสหประชาชาติ  

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนกัวิทยาศาสตร์ และนกัวิชาชีพที�มีส่วนในการสร้าง
ความกา้วหนา้ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

6.  ส่งเสริมอนามยัและสวสัดิภาพของแม่และเด็ก ตลอดจนการดาํรงชีวิตที�กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้มของบุคคลโดยทั�วไป  

7.  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพจิต ทั%งนี% โดยเฉพาะในกลุ่มของบุคคลที�มีความบกพร่อง
ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์  

8.  ส่งเสริมและดาํเนินการวจิยั เพื�อการพฒันาในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข  
9. ศึกษาและรายงานวิธีการและเทคนิคด้านบริหารและสังคมที�มีผลกระทบต่อการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยร่วมมือกับองค์การชํานัญพิ เศษต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติในการประชุมนานาชาติ เพื�อร่างกฎบตัรสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 ณ เมือง
ซานฟรานซิสโก ทุกฝ่ายมีความเห็นตอ้งกนัวา่ สหประชาชาติควรมีองคก์ารอนามยัระหวา่งประเทศ
ด้วย และในปีต่อมาได้มีการประชุมอนามยัโลก ณ กรุงนิวยอร์ก เพื�อร่างธรรมนูญขององค์การ
อนามยัโลกขึ%น ในขณะที�รอการให้สัตยาบนัของประเทศต่าง ๆ ไดมี้การตั%งคณะกรรมการชั�วคราว
ขึ%น ทาํหนา้ที�ก่อตั%งองคก์ารอนามยัโลกให้สอดคลอ้งกบัธรรมนูญที�ไดร่้างไว ้เมื�อประเทศต่าง ๆ ให้
สัตยาบันเพียงพอแล้ว องค์การอนามัยโลกก็ได้ก่อตั% งขึ% นอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2491 
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สุขภาพ 

คือ ภาวะของมนุษยที์�สมบูรณ์ทั%งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เชื�อมโยงกนัเป็นองค์
รวมอยา่งสมดุลไดแ้ก่ 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึงการมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มี
สิ�งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

2.สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียดคล่องแคล่ว มีความเมตตา 
กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

3. สุขภาวะทางสังคมหมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที�ทาํงาน 
ในสังคม ในโลกซึ�งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

4. สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูงเขา้ถึงความ
จริงทั%งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิ�งสูงสุดซึ� งหมายถึงพระนิพพาน หรือ พระผูเ้ป็นเจา้
หรือความดีสูงสุดสุดแลว้แต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน 

สถาบันบุญนิยม  

คือ องคก์รชาวอโศก ซึ� งสมาชิกมีการปฏิบติัธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาอยา่งเคร่งครัด 
ดาํรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช โดยผูน้าํใน
การปฏิบติัคือ พอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต 
สุขภาพบุญนิยม  

คือ การดูแลสุขภาพตามแนวของชาวอโศก (บุญนิยม) ดว้ยหลกั 8 อ.  1) อิทธิบาท 4 2) 
อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) ออกกาํลงักายหรืออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภยัออก 8) อาชีพ (ที�
ไม่บั�นทอนชีวติ)โดยการสร้างสุขภาพของชาวอโศก 1) เนน้การพึ�งตนเอง 2) ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�น 3) 
ปลูกฝังวฒันธรรมในการกินอยูห่ลบันอน 4) นิยมความประหยดั เรียบง่าย ปลอดภยั ใชท้รัพยากรใน
พื%นที� 5) เนน้กิจกรรมการป้องกนัก่อนการรักษา 
การแพทย์แผนปัจจุบัน  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศยัความรู้หรือตาํราการแพทย์แผนปัจจุบนัที�ได้ศึกษาจาก
สถานศึกษาที�รับรองโดยกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ ทั%งนี% ให้ครอบคลุมการใชส้ารเคมี
หรือเครื�องมือวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระกอบการวนิิจฉยัและการบาํบดัโรคตามที�กฎหมายกาํหนด 

การแพทย์ทางเลอืก  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที�นอกเหนือจากการแพทย์แผน
ปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย และการแพทยพ์ื%นบา้น 
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การแพทย์แผนไทย  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศยัความรู้หรือตาํราการแพทยแ์ผนไทยที�ไดส้ั�งสม ถ่ายทอด 
และพฒันาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที�รับรองโดยกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ ทั%งนี% ใหค้รอบคลุมการใชเ้ครื�องมือวทิยาศาสตร์การแพทยบ์างอยา่งประกอบการ
วนิิจฉยัและการบาํบดัโรคตามที�กฎหมายกาํหนด 

การแพทย์พื/นบ้าน  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศยัความรู้ที�ได้สั�งสม ถ่ายทอด และพฒันาสืบต่อกนัมาซึ� งมี
ลกัษณะเฉพาะที�สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม จารีต ประเพณี และทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ�น และเป็น
ที�ยอมรับของชุมชนทอ้งถิ�นนั%น 

เศรษฐกจิพอเพยีง  

คือ ปรัชญา  หรือแนวคิดที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมี
พระราชดาํรัส ให้ดาํรงชีวิตตามหลกัทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั ดว้ยเงื�อนไข
ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) และเงื�อนไขคุณธรรม (ซื�อสัตยสุ์จริต ขยนัอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน) เพื�อใหเ้กิดสภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม สมดุล มั�นคง และย ั�งยนื 
หลกัปฎจิจสมุปบาท  

คือ สภาพอาศยัปัจจยัเกิดขึ% น,การที�สิ� งทั% งหลายอาศยักันจึงเกิดมีขึ%น,การที�ทุกข์เกิดขึ% น
เพราะอาศยัปัจจยัต่อเนื�องกนัมา 
จรณะ 15  

คือ เครื�องดาํเนิน,ปฏิปทา คือขอ้ปฏิบติัอนัเป็นทางบรรลุวิชา มี 15 คือ สีลสัมปทา ความ
ถึงพร้อมดว้ยศีล อปัณณกปฏิปทา 3สัทธรรม 7 และ ฌาน 4 

โสฬสญาณ 16  

คือ ความรู้แจ้งเห็นจริงตามลาํดับของการวิปัสสนา คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของ
สภาวธรรม,ปัญญาที�เห็นไตรลกัษณ์อนัให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได ้และการฝึกอบรม
ปัญญาใหเ้กิดความเห็นแจง้รู้ชดัภาวะของสิ�งทั%งหลายตามที�มนัเป็นของมนัเอง 
โพธิปักขิยธรรม 37  

คือ ธรรมอนัเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้, ธรรมที�เกื%อหนุนแก่อริยมรรค มี 37 ประการคือ 
สติปัฏฐาน 4 สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 พละ 5 โพชฌงค ์7 มรรคมีองค ์8 
สติปัฏฐาน 4  

คือ ธรรมเป็นที�ตั%งแห่งสติ, ขอ้ปฏิบติัมีสติเป็นประธาน, การตั%งสติกาํหนดพิจารณาสิ�ง
ทั%งหลายใหรู้้เห็นเท่าทนัตามความเป็นจริง, การมีสติกาํกบัดูสิ�งต่าง ๆ และความเป็นไปทั%งหลาย โดย
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รู้เท่าทนัตามสภาวะของมนั ไม่ถูกครอบงาํด้วยความยินดียินร้าย ที�ทาํให้มองเห็นเพี% ยนไปตาม
อาํนาจกิเลส มี 4 อยา่งคือ 1) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั%งสติกาํหนดพิจารณากาย,    การมีสติ
กาํกบัดูรู้เท่าทนักายและเรื�องทางกาย  2) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั%งสติกาํหนดพิจารณา
เวทนา, การมีสติกาํกบัดูรู้เท่าทนัเวทนา 3) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั%งสติกาํหนดพิจารณาจิต, 
การมีสติกาํกบัดูรู้เท่าทนัจิตหรือสภาพและอาการของจิต 4) ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั%งสติ
กาํหนดพิจารณาธรรม, การมีสติกาํกบัดูรู้เท่าทนัธรรม; เรียกสั%น ๆ วา่ กาย เวทนา จิต ธรรม 
อทิธิบาท  4  

คือ คุณเครื�องให้ถึงความสําเร็จ, คุณเครื�องสําเร็จประสงค์, ทางแห่งความสําเร็จ มี 4 
คือ 1) ฉนัทะ ความพอใจรักใคร่สิ�งนั%น 2) วิริยะ ความพยายามทาํสิ�งนั%น 3) จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่
ในสิ�งนั%น 4) วมิงัสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ�งนั%น 
อนิทรีย์ 5  

คือ ความเป็นใหญ่, สภาพที�เป็นใหญ่ในกิจของตน, ธรรมที�เป็นเจา้การในการทาํหนา้ที�
อยา่งหนึ�ง ๆ เช่น ตาเป็นใหญ่หรือเป็นเจา้การในการเห็น หูเป็นใหญ่ในการไดย้ิน ศรัทธาเป็นเจา้การ
ในการครอบงาํเสียซึ� งความไร้ศรัทธา เป็นตน้ 1) อินทรีย ์6 ไดแ้ก่ อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก 
ลิ%น กาย ใจ 2) อินทรีย ์5ตรงกบั พละ 5 คือ สัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา ธรรม 5 อยา่งชุดเดียวกนันี%  
เรียกชื�อต่างกนัไป 2 อยา่ง ตามหนา้ที�ที�ทาํ คือ เรียกชื�อวา่ “พละ” โดยความหมายวา่ เป็นกาํลงัทาํให้
เกิดความเขม้แข็งมั�นคง ซึ� งธรรมที�ตรงขา้มแต่ละอย่างจะเขา้ครอบงาํไม่ได้ เรียกชื�อว่า “อินทรีย”์ 
โดยความหมายว่าเป็นเจา้การในการครอบงาํเสียซึ� งธรรมที�ตรงขา้มแต่ละอย่าง คือความไร้ศรัทธา 
ความเกียจคร้าน ความประมาท ความฟุ้งซ่าน และความหลงงมงาย ตามลาํดบั 
โพชฌงค์ 7 

คือ  ธรรมที�เป็นองคแ์ห่งการตรัสรู้หรือองคข์องผูต้รัสรู้มี 7 อยา่ง คือ 1) สติ 2) ธมัมวิจยะ 
3) วริิยะ 4) ปิติ 5) ปัสสัทธิ 6) สมาธิ 7) อุเบกขา 

อริยมรรคมีองค์ 8  
คือ ทางอนัประเสริฐ, ทางดาํเนินของพระอริยะ, ญาณอนัให้สําเร็จความเป็นพระอริยะ มี 

4 คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหตัตมรรคบางทีเรียกมรรคมีองค ์8 วา่ 
อริยมรรคก็มี  
พระขีณาสพ  

คือ ผูมี้อาสวะสิ%นแลว้, ผูสิ้%นอาสวะแลว้หมายถึงพระอรหนัต์ผูห้มดอาสวะแลว้ เพราะ
กาํจดัอาสวะคือกิเลสที�หมกัหมมอยูใ่นจิต ที�ชุบยอ้มจิตใหชุ่้มอยูเ่สมอไดแ้ลว้อยา่งสิ%นเชิง ไม่กลบั มา
เกิดทาํอนัตรายจิตไดอี้กต่อไป เรียกเตม็วา่ พระขีณาสพ หรือ พระอรหนัตขีณาสพคาํวา่ พระอรหนัต์
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คือผูมี้อาสวะสิ%นแลว้ ใชส้ําหรับพระสาวก, สําหรับพระพุทธเจา้ ใชค้าํวา่ อรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ 
พระอรหนัตผ์ูต้รัสรู้ชอบเอง 
ปัญญาในพุทธธรรม  

คือ ความรู้ทั�ว ปรีชาหย ั�งรู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชดัเจน ความรู้เขา้ใจหย ั�งแยกไดใ้นเหตุผล 
ดีชั�ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นตน้ และรู้ที�จะจดัแจง จดัสรร จดัการ ดาํเนินการให้ลุผล 
ล่วงพน้ปัญหา ความรอบรู้ในสังขารมองเห็นตามเป็นจริง  
สมถะ  

คือ อุบายทางใจ เป็นวธีิฝึกอบรมจิตใหส้งบ  
วปัิสสนา 

คือ อุบายทางปัญญาเพื�อให้จิตสงบ อุบายทางปัญญาให้เกิดความรู้ เขา้ใจตามความเป็น
จริง  
ไตรลกัษณ์ 

คือ ลกัษณะสามอาการที�เป็นเครื�องกาํหนดหมายใหรู้้ถึงความจริงของสภาวธรรมทั%งหลาย 
ที�เป็นอยา่งนั%น ๆ ลกัษณะ ๓ คือ ความไม่เที�ยง ความเป็นทุกข ์ความมิใช่ตวัตน  
กรรม  

คือ การกระทาํ 

วบิากกรรม  
คือ ผลของกรรม 

ทฏิฐธรรมเทยีว  

คือ ภพ ชาติ ปัจจุบนั 
กเิลส  

คือ สิ�งที�ทาํให้ใจเศร้าหมอง ความชั�วที�แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทาํให้จิตใจขุ่นมวัไม่
บริสุทธิR  และเป็นเครื�องปรุงแต่งความคิดให้ทาํกรรม ซึ� งนาํไปสู่ปัญหาความยุ่งยากเดือดร้อนและ
ความทุกข ์
กาม  

คือ ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา น่าใคร่ กามมี 2 คือ 1) กิเลสกาม กิเลสที�ทาํให้
ใคร่ 2) วตัถุกาม วตัถุอนัน่าใคร่ ไดแ้ก่ กามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐพัพะ (สัมผสัทางกาย) 
ที�น่าใคร่น่าพอใจ 
โลภะ  

คือ โลภ โทสะ คือ โกรธ โมหะ คือ หลง  
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นิพพาน  

คือ สภาพที�ดบักิเลสและกองทุกข์แลว้ ภาวะที�จิตมีความสงบสูงสุด เพราะไร้ทุกข์ ไร้สุข 
เป็นอิสรภาพสมบูรณ์กล่าวโดยสรุป นิพพานคือการไม่มีกิเลสตณัหาที�จะร้อยรัดพดักระพือให้
กระวนกระวายใจ อนัเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

โอวาทปาฏิโมกข์  

คือ หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือคําสอนอันเป็นหัวใจสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ�ง ที�พระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์1,250รูป ผูไ้ป
ประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัมาฆบูชา คือ การไม่ทาํบาปทั%งปวง การทาํ
กุศลใหถึ้งพร้อม การทาํจิตใจใหผ้อ่งใส  
พรหมวิหาร 4  

คือ ธรรมเครื�องอยูข่องพรหม, ธรรมประจาํใจอนัประเสริฐ, ธรรมประจาํใจของท่านผูมี้
คุณความดียิ�งใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
โอฆะสงสาร   

คือ การเวยีนเกิดเวยีนตายในหว้งของกิเลส 

เหตุแห่งการวมุิตติ 5  
คือ เหตุที�ทาํใหบ้รรลุหลุดพน้กิเลส (วมุิตติ) ได ้

องค์คุณอุเบกขา 5  
คือ ลกัษณะของการปล่อยวางแบบพุทธ 5 อยา่ง 

สาราณยีธรรม 6  

คือ หลกัการอยูร่่วมกนั  
พุทธพจน์ 7  

คือ คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ 7 ขอ้ 

สมาธิปริขาร 7  

คือ องคป์ระกอบของสมาธิพุทธ 7 ประการ 
อปริหานิยธรรม 7  

คือ ธรรมที�พาเจริญอยา่งเดียว ไม่มีเสื�อมเลย 
สัปปุริสธรรม 7  

คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที�มีความเห็นถูกตอ้ง) 
สัปปายะ  

คือ สิ�งที�เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส 
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อสัปปายะ  

คือ สิ�งที�ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส 
อวชิชา  

คือ ความไม่รู้จกัอริยสัจ 
มูตรเน่า  

คือ ปัสสาวะ 
สติ  

คือ ความระลึกได,้ นึกได,้ ความไม่เผลอ, การคุมใจไวก้บักิจ หรือกุมจิตไวก้บัสิ�งที�
เกี�ยวขอ้ง, จาํการที�ทาํและคาํที�พดูแลว้ แมน้านได ้ 
สัมปชัญญะ  

คือ ความรู้ตวัทั�วพร้อม, ความรู้ตระหนกั, ความรู้ชดัเขา้ใจชดั ซึ� งสิ�งที�นึกได;้ มกัมาคู่กบั 
สติ  
อภิชฌา  

คือ โลภอยากไดข้องเขา, ความคิด เพง่เล็งจอ้งจะเอาของคนอื�น 

โทมนัส  

คือ ความเสียใจ, ความเป็นทุกขใ์จ  
โสมนัส  

คือ ความดีใจ, ความสุขใจ, ความปลาบปลื%ม 
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คาํอธิบายสัญญลกัษณ์และคาํย่อ 
 

ในวทิยานิพนธ์นี%   ผูว้จิยัไดอ้า้งอิงขอ้มูลจากคมัภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัสยามรัฐ  
พุทธศกัราช 2541 โดยใชอ้กัษรยอ่แทนชื�อเตม็คมัภีร์ตามระบบอา้ง เล่ม/ขอ้ ตวัอยา่ง ที.ปา. 11/293  
หมายถึง  ทีฆนิกายปาฏิกวคฺคปาลิพระไตรปิฎกเล่มที�  11 ขอ้ 293 เป็นตน้   

 

พระวนัิยปิฎก 
ว.ิมหา. วนิยปิฏก มหาวภิงฺคปาลิ 
ว.ิภิกฺขนีุ. วนิยปิฏก ภิกฺขนีุวภิงฺคปาลิ 
ว.ิม. วนิยปิฏก มหาวคฺคปาลิ 
ว.ิจู. วนิยปิฏก จูฬวคฺคปาลิ 
ว.ิป. วนิยปิฏก ปาริวารปาลิ 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ  
ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ 
ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ 
ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ 
ส.ํส. สยํตฺุตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ 
ส.ํนิ. สยํตฺุตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ 
ส.ํข. สยํตฺุตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ 
ส.ํสฬา. สยํตฺุตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ 
ส.ํม. สยํตฺุตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ 
องฺ.เอกก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ 
องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ 
องฺ.ติก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ 
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ 
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องฺ.ปWฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปWฺจกนิปาตปาลิ 
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ 
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ 
องฺ.อฏฺฐก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ 
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ 
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ 
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตปาลิ 
ข.ุข.ุ ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปาฐปาลิ 
ข.ุธ. ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ 
ข.ุอุ. ขทฺุทกนิกาย อุทานปาลิ 
ข.ุอิติ. ขทฺุทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ 
ข.ุสุ. ขทฺุทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ 
ข.ุว.ิ ขทฺุทกนิกาย วมิานวตฺถุปาลิ 
ข.ุเปต. ขทฺุทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ 
ข.ุเถร. ขทฺุทกนิกาย เถรคาถาปาลิ 
ข.ุเถรี. ขทฺุทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ 
ข.ุชา. ขทฺุทกนิกาย ชาตกปาลิ 
ข.ุม. ขทฺุทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ 
ข.ุจู. ขทฺุทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ 
ข.ุป. ขทฺุทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ 
ข.ุอป. ขทฺุทกนิกาย อปทานปาลิ 
ข.ุพุทฺธ. ขทฺุทกนิกาย พุทฺธวสํปาลิ 
ข.ุจริยา. ขทฺุทกนิกาย จริยาปิฏกปาลิ 

 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ 
อภิ.ว.ิ อภิธมฺมปิฏก วภิงฺคปาลิ 
อภิ.ธา. อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถาปาลิ 
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปWฺญตฺติปาลิ 
อภิ.ก. อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ 
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อภิ.ย. อภิธมฺมปิฏก ยมกปาลิ 
อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก ปฏฺฐานปาลิ 

 

ปกรณวเิสส 
เนตฺติ. เนตฺติปกรณ 
เปฏโก. เปฏโกปเทส 
มิลินฺท. มิลินฺทปWฺหปกรณ 
วสุิทฺธิ. วสุิทฺธิมคฺคปกรณ 

 
อรรถกถาพระวนัิยปิฎก 

ว.ิอ. วนิยปิฏก สมนฺตปาสาทิกาปาราชิกกณฺฑ–สฆําทิเสสาทิ-  
 

มหาวคฺคาทอิฏฺฐกถา 

กงฺขา.อ. กงฺขาวติรณีอฏฺฐกถา 
ว.ิสงฺคห. วนิยสงฺคหอฏฺฐกถา 
ว.ินิจฺฉย. วนิยวนิิจฺฉย 
อุตฺตรวิ. อุตฺตรวินิจฺฉย 
ขทฺุทสิกฺขา ขทฺุทสิกฺขา 
มูลสิกฺขา มูลสิกฺขา 

 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา 
ที.ม.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี มหาวคฺคอฏฺฐกถา 
ที.ปา.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี ปาฏิกวคฺคอฏฺฐกถา 
ม.มู.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปWฺจสูทนี มูลปณฺณาสกอฏฺฐกถา 
ม.ม.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปWฺจสูทนี มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺฐกถา 
ม.อุ.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปWฺจสูทนี อุปริปณฺณาสกอฏฺฐกถา 
ส.ํส.อ. สยํตฺุตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินีสคาถวคฺคอฏฺฐกถา 
ส.ํนิ.,ข.อ. สยํตฺุตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินีนิทาน-ขนฺธวารวคฺคอฏฺฐกถา 
ส.ํสฬา.,ม.อ.  สยํตฺุตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินีสฬายตน-มหาวารวคฺคอฏฺฐกถา 
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องฺ.เอกก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิปาตอฏฺฐกถา 
องฺ.ทุก.,ติก.,จตุกฺก.,อ. 
 องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกาทินิปาตอฏฺฐกถา 
องฺ.ปWฺจก.,ฉกฺก.,สตฺตก.,อฏฺฐก.,นวก.,ทสก.,เอกาทสก.อ.  
 องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ปWฺจกาทินิปาตอฏฺฐกถา 

ข.ุข.ุอ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขทฺุทกปาฐอฏฺฐกถา 
ข.ุธ.อ. ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปทอฏฺฐกถา 
ข.ุอุ.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อุทานอฏฺฐกถา 
ข.ุอิติ.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกอฏฺฐกถา 
ข.ุสุ.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตอฏฺฐกถา 
ข.ุว.ิอ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วมิานวตฺถุอฏฺฐกถา 
ข.ุเปต.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา เปตวตฺถุอฏฺฐกถา 
ข.ุเถร.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏฺฐกถา 
ข.ุเถรี.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอฏฺฐกถา 
ข.ุชา.อ. ขทฺุทกนิกาย ชาตกอฏฺฐกถา 
ข.ุม.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺฐกถา 
ข.ุจู.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา จูฬนิทฺเทสอฏฺฐกถา 
ข.ุป.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺฐกถา 
ข.ุอป.อ. ขทฺุทกนิกาย วสุิทฺธชนวลิาสินี อปทานอฏฺฐกถา 
ข.ุพุทฺธ.อ. ขทฺุทกนิกาย มธุรตฺถวลิาสินี พุทฺธวสํอฏฺฐกถา 
ข.ุจริยา.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี จริยาปิฏกอฏฺฐกถา 

 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ.อ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี อฏฺฐสาลินีอฏฺฐกถา 
อภิ.ว.ิอ. อภิธมฺมปิฏก วภิงฺค สมฺโมหวโินทนีอฏฺฐกถา 
อภิ.ปWฺจ.อ. อภิธมฺมปิฏก  ปWฺจปกรณอฏฺฐกถา 

 

อรรรถกถาปกรณวเิสส 
เนตฺติ.อ. ขทฺุทกนิกาย เนตฺติอฏฺฐกถา 
สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
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อภิ.วตาร. อภิธมฺมาวตาร 
 

ฎกีาพระวนัิยปิฎก 

วชิร.ฏีกา วชิรพุทฺธิฏีกา 
สารตฺถ.ฏีกา  สารตฺถทีปนีฏีกา 
วมิติ.ฏีกา  วมิติวโินทนีฏีกา  
กงฺขา.ฏีกา  กงฺขาวติรณีปุราณฏีกา   
กงฺขา.ฏีกา (อภินว) วนิยตฺถมWฺชูสากงฺขาวติรณีอภินวฏีกา 
วนิย.ฏีกา  วนิยาลงฺการฏีกา 
ว.ิฏีกา  วนิยวนิิจฺฉยฏีกา 
อุตฺตร.ฏีกา  อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกา 
ขทฺุท.ฏีกา  ขทฺุทสิกฺขาปุราณฏีกา 
ขทฺุท.ฏีกา (อภินว) ขทฺุทสิกฺขาอภินวฏีกา 
มูล.ฏีกา  มูลสิกฺขาฏีกา 

 

ฎกีาพระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.ฏีกา ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา 
ที.ม.ฏีกา ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา 
ที.ปา.ฏีกา ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี ปาฏิกวคฺคฏีกา 
ที.สี.ฏีกา (อภินว) ทีฆนิกาย สาธุวลิาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา 
ม.มู.ฏีกา มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มูลปณฺณาสกฏีกา 
ม.ม.ฏีกา มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มชฺฌิม-อุปริปณฺณาสกฏีกา 
ส.ํฏีกา สยํตฺุตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สยํตฺุตฏีกา 
องฺ.ฏีกา องฺคุตฺตรนิกาย สารตฺถมWฺชูสา องฺคุตฺตรฏีกา  
ข.ุธ.ฏีกา ธมฺมปทมหาฏีกา 

 

ฎกีาพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.มูลฏีกา อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี-วภิงฺค-ปWฺจปกรณมูลฏีกา 
อภิ.อนุฏีกา อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี-วภิงฺค-ปWฺจปกรณอนุฏีกา 
ม.ฏีกา  มณิทีปฏีกา 
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มธุ.ฏีกา  มธุสารตฺถทีปนีฏีกา 
 

ฎกีาปกรณวิเสส 

เนตฺ.ฏีกา เนตฺติฏีกา 
เนตฺ.ว.ิ เนตฺติวภิาวินี 
มิลินฺท.ฏีกา มธุรตฺถปกาสินี มิลินฺทปWฺหฏีกา 
วสุิทฺธิ.มหาฏีกา ปรมตฺถมWฺชูสา วสุิทฺธิมคฺคมหาฏีกา 
วสุิทฺธิ.จูฬฏีกา วสุิทฺธิมคฺคจูฬฏีกา 
อภิ.วตารฏีกา อภิธมฺมตฺถวกิาสินี อภิธมฺมาวตารฏีกา 
วภิาวนีิ. อภิธมฺมตฺถวภิาวนีิฏีกา 
มณิ.ฏีกา มณิสารมWฺชูสาฏีกา 

 

คัณฐี 

ปฏิ. คณฺฐี ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺฐกถาคณฺฐี 
ว.ิโยชนา อภิธมฺมตฺถวภิาวนีิโยชนา 

 


