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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาสัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ มีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาสั มมากัมมันตะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. เพื่อ
ศึ ก ษาหลั ก ธรรมที่ ส่ ง เสริ ม สั ม มากั ม มั น ตะในพระพุ ท ธศาสนา ๓. เพื่ อ ศึ ก ษาความส าคั ญ ของ
สัมมากัมมันตะต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยการศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร ตารา
วิ ช าการต่ า ง ๆ และผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ สั ม มา กั ม มั น ตะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมากัมมันตะ ความสาคัญของสัมมากัมมันตะต่อการ
ดาเนินชีวิต มาศึกษาค้นคว้า แล้วสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
จากผลของการวิจัยพบว่า พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธรรมปิฎก และ
อรรถกถา ตลอดทั้ ง คั ม ภีร์ อื่ น ๆ ได้ แ สดงความหมายของสั ม มากั ม มัน ตะไว้ อย่ า งสอดคล้ อ งกั น
กล่าวคือ สัมมากัมมันตะ ได้แก่ การกระทาที่ถูกต้อง การกระทาชอบ หรือการกระทาการทางกายที่
ไม่เบียดเบียนคนอื่น อันเป็นการกระทาที่นาไปสู่ประโยชน์สุข และเป็นการแสดงออกทางกายด้วย
ความรู้ความเข้าใจถึงความถูกต้องของการกระทานั้น ที่ได้ใคร่ครวญพิจารณาก่อนทาอย่างรอบครอบดี
แล้ว ทั้งยังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้พัฒนาตนเองไปสู่ทางสายกลางเพื่อไปถึงจุดสูงสุดและถึงพร้อมใน
อริยมรรคอันเป็นทางหลุดพ้นอันประเสริฐนั่นเอง
หลักธรรมอันเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนสัมมากัมมันตะ เช่น หิ ริโอตัปปะ วิรัติ ๓ วุฒิ
ธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ และความไม่ประมาท
เป็นต้น หลักธรรมคาสอนทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้ องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งเสริมสัมพันธ์กันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามสามารถเข้าถึ งได้และเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สภาพชีวิตของตน โดยมีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือการเข้าถึงความดีอันสมบูรณ์พร้อมคือพระ
นิพพาน
สัมมากัมมันตะถือเป็นองค์ธรรมสาคัญข้อหนึ่งในมรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นตัวศีล จัดเป็นศีล
สิกขา อันเป็นสมุฏฐานยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นเป็นสมาธิและปัญญาเป็นลาดับไป คนเราจะสุขหรือ
๑

๒๕๕๖.
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ทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับการกระทาที่เป็นตัวเจตนาให้เกิดขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ถ้า
กระทาดีถูกต้องหรือดาเนินชีวิตด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ว่าในทางศีลหรือทาง
ธรรมก็ดี ย่อมเป็นเหตุให้นามาซึ่งความสุขและความเจริญ ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่รู้จักกระทาในสิ่งที่
ถูกต้องดีงาม กล่าวคือ มีมิจฉากัมมันตะแล้ว ก็ย่อมเป็นเหตุให้เสื่อมจากความสุขและความเจริญอัน
นามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมายในที่สุด

Abstract
This research consisted of three purposes. They were to (1) study
Summakammunta (Right Occupation), (2) study Dhamma principles which supported
Summakammunta, and (3) study the importance of Summakammunta to earn a
livingat present. This research focused on details from Tripitaka, document, texts,
various academics, and related research. After that, data related to
Summakammunta in Theravada Buddhism, Dhamma principles supporting
Summakammunta, and the importance of Summakammunta for earning a living
were researched leading to research conclusion and suggestions. The results were
found as follows:
Details from Vinayapitaka, Suttuntapitaka, Apithampitaka, Attakatha, and
other scriptures had a similar meaning of Summakammunta. Summakammunta
meant right action, or physical action which did not harm the others, in other words,
it was action leading to happiness and physical action with knowledge and
comprehension with complete consideration before action resulting in performer’s
development to the middle way for achieving the highest way that wasan excellent
path, a way tobe free from evil.
The Dhamma principles usupporting Smmakammunta were Hiri-ottuppa,
Wirut 3, Wutthitham 4, Sungkahawatthu 4, Saraniyatham 6, Suppurisatham 7, and
being away from carelessness. These Dhamma principles were concordant, and
supported each other both in a direct and indirect way in order to let performers
achieve and practice suitably to their life for a complete goodness, that was,
Nibbana.
Smmakammunta was considered the most important Dhamma in the
noble eightfold path. It was Silasikkha which was a vital base for concentration and
wisdom. The happiness or suffering of people was fromintention both from the
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concrete, andabstract. Those who did the right thing or led their life with a good
behavior achieved happiness and development. In contrast, those who did the
wrong thing, Micchakammunta (wrong occupation), deteriorated into happiness and
development resulting in various problems of life.
๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มนุ ษ ย์ จ ะประสบความสุ ข ความเจริ ญ ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน ประสบ
ความสาเร็จในชีวิตด้วยดีนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องมีหลักธรรมประจา
ใจ เพื่อนาหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ในทางพระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติหนึ่งที่ยึด
ทางสายกลาง เป็น ทฤษฎีและวิธีการที่เป็นหลักสากล ซึ่งมีความสาคัญต่อชีวิตและผู้ปฏิบัติตาม
เหมาะสมสาหรับบุคคลทั่วไปทุกระดับชั้น ทางสายกลางตามหลักทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่า
มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา หรื อ อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ ประการ ในที่ นี้ จ ะได้ ศึ ก ษาเฉพาะความส าคั ญ ของ
สัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนาเถรวาท เกี่ยวกับการทาการชอบ หรือการทางานชอบ ได้แก่
การกระทาที่เว้นจากความประพฤติชั่วทางกายทุจริต ๓ อย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด
ในกาม (ข้อ ๔ ในมรรค)๒
สังคมทุกวันนี้เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องด้วยปัญหาในการดาเนินชีวิตของ
คนเราในปัจจุบัน พฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม
หรือด้านมโนกรรมก็ดี ล้วนเป็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นด้วยเหตุว่าคนเราในปัจจุบันล้วน
มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการแข่งขันกัน เอารัดเอาเปรียบกันและกัน ใช้ความพยายามทุกด้านในการที่
จะเอาชนะคู่แข่งฝ่ายตรงกันข้ามทุกวิถีทาง ถึงแม้จะรู้ว่าการกระทานั้นเป็นการกระทาที่ผิดก็ตาม นี้
จะเห็นได้จากพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคนในสังคม ในครอบครัว การเมือง เป็นต้น
เช่น ปัญหายาเสพติดให้โทษทีส่งผลร้าย คือ ผลเสียทางร่างกายและจิตใจ ผลเสียทางสังคม และ
ผลเสียทางเศรษฐกิจ ปัญหาการลักพาตัวเด็ก ปัญหาการฆ่ากัน การข่มขืนกระทาชาเรา ปัญหาการ
หลอกลวง ปัญหาการคอรัปชั่น การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยอานาจ ตาแหน่ง หน้าที่ และอิทธิพลที่
ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์ แก่ตนเองหรือผู้ อื่น ตลอดจนปัญหาด้านศีลธรรมและจริยธรรมมากมาย
เหล่านี้ โดยส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นปัญหาอันเกิดขึ้นจากการประพฤติผิดต่อหลักสัมมากัมมันตะ ๓
ประการ คือ (๑) การกระทาผิดที่แสดงออกทางกาย หมายถึง ความประพฤติอัน มิชอบทางกาย
โดยเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น (๒) การถือเอาสิ่งของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งการขโมย และ (๓) การ
๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
(ชาระ-เพิ่มเติมช่วงที่ ๑/ยุติ), มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พิมพ์ครั้ง
ที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๔๓๕.
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ประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดแต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวย่อมส่งผลให้ตนเองและสังคมได้รับ
ความเดือดร้อน๒
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการ
ศึกษาค้นคว้าสัมมากัมมันตะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อนาผลจากการศึกษาไปวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไข การกระทาผิดทางกายหรือมิจฉากัมมันตะ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง และตระหนักถึงโทษ ประโยชน์ ตลอดทั้งการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
เพื่อความสงบสุขของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อศึกษาความสาคัญของสัมมากัมมันตะต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่องความสาคัญของสัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีวิธีการ
ดาเนินการวิจัยดังนี้
๑.๓.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาบาลี
ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก ๒๕๐๐ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙
๑.๓.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา
หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากชั้นปฐมภูมิ และชั้นทุติยภูมิ
๑.๓.๓ สรุปผลการวิจัย และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
๔. สรุปผลการวิจัย
๑. สัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
จากการศึก ษาใน พระวินัยปิฎ ก พระสุ ตตั นตปิฏ ก พระอภิธ รรมปิฎ ก และอรรถกถา
ตลอดทั้งคัมภีร์อื่น ๆ ได้แสดงความหมายของสัมมากัมมันตะไว้อย่ างสอดคล้องกันว่า สัมมากัมมันตะ
ได้แก่ การกระทาดีถูกต้อง การกระทาชอบ หรือการกระทาการทางกายที่ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น อันเป็นการกระทาที่นาไปสู่ประโยชน์สุข และเป็นการแสดงออกทางกายด้วยความรู้ความ
เข้าใจถึงความถูกต้องของการกระทานั้น ที่ได้ใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบครอบดีแล้วแล้ว อีกทั้งยัง

๓

สิริมา ภูษาทอง, โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี, ๒๕๕๔.

๒๔๕
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้พัฒนาตนเองไปสู่ทางสายกลางเพื่อไปถึงจุดสูงสุด และความถึงพร้อมในอริยมรรค
อันเป็นทางหลุดพ้นอันประเสริฐนั่นเอง โดยมีความหมายเป็น ๓ ลักษณะ คือ
(๑) ความงดเว้นจากปาณาติบาต คือ การฆ่า การทาลาย การเบียดเบียน การทรมาน
การทรกรรมสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย หรือสัตว์มีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ไม่ว่ามนุษย์หรือ
สัตว์ดิรัจฉาน การตั้งเจตนางดเว้น จากการทาความผิดดังท่านบัญญัติไว้นี้ คือ เป็นเรื่องที่ตั้งใจงด
ตั้งใจเว้น ตั้งใจไม่ทา ต้องมีความ “ตั้งใจ” กากับไว้เสมอ ไม่ใช่เพราะมีเหตุอื่นบังคับจึงไม่กระทาผิด
แต่หากไม่ทาเพราะตนได้ตั้งใจไว้ว่าจะงดเว้นดังกล่าวมา นี้เป็นคุณลักษณะข้อที่หนึ่ง ความงดเว้นจาก
ปาณาติบาตของสัมมากัมมันตะ
(๒) ความงดเว้นจากอทินนาทาน คือการลักทรัพย์ การเบียดเบียนทรัพย์สมบัติอันอยู่ใน
สิทธิครอบครองของผู้อื่น การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ของหมู่คณะ หรือของส่วนรวม
เอามาเป็นของตนโดยมิชอบธรรมด้วยอาการแห่งขโมย การตั้งเจตนางดเว้น จากการทาความผิดดัง
ท่านบัญญัติไว้นี้ คือ เป็นเรื่องที่ตั้งใจงด ตั้งใจเว้น ตั้งใจไม่ทา ต้องมีความ “ตั้งใจ” กากับไว้เสมอ
ไม่ใช่เพราะมีเหตุอื่นบังคับจึงไม่กระทาผิด แต่หากไม่ทาเพราะตนได้ตั้งใจไว้ว่าจะงดเว้นดังกล่าวมา นี้
เป็นคุณลักษณะข้อที่ ๒ ความงดเว้นจากอทินนาทานของสัมมากัมมันตะ
(๓) ความงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร คือการประพฤติผิดในกาม ได้แก่ ไม่ประพฤติ
ล่วงละเมิดในภรรยาของผู้อื่น ไม่ประพฤติล่วงละเมิดในสามีของผู้อื่น การตั้งเจตนางดเว้น จากการ
ทาความผิดดังท่านบัญญัติไว้นี้ คือ เป็นเรื่องที่ตั้งใจงด ตั้งใจเว้น ตั้งใจไม่ทา ต้องมีความ “ตั้งใจ”
กากับไว้เสมอ ไม่ใช่เพราะมี เหตุอื่นบังคับจึงไม่กระทาผิด แต่หากไม่ทาเพราะตนได้ตั้งใจไว้ว่าจะงด
เว้นดังกล่าวมา นี้เป็นคุณลักษณะข้อที่ ๓ ความงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ๒
๑.๑ เป้าหมายของการมีสัมมากัมมันตะ
การประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยประโยชน์ทางกาย คือการ
ถึงพร้อมด้วยกายสุจริตหรือสัมมากัมมันตะ การปฏิบัติธรรมข้อนี้ไม่เพียงแต่จะรักษากายวาจาใจของ
ตนเท่านั้น ยังช่วยพัฒนาจิตใจของบุคคลให้สมบูรณ์ขึ้นไปตามลาดับ ทั้งยังมุ่งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลรอบข้างให้มีความสุขด้วยเช่นกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและไม่เบีย ดเบียนผู้อื่น เข้าสู่
ระบบจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัมมากัมมันตะระดับโลกียธรรมหรือจริยธรรมระดับสมมติ
สัจจะคือระดับ ที่สอนให้ บุคคลอยู่กับความจริงของโลกได้อย่างดีมีความสุข ให้ ได้รับประโยชน์ใน
ปัจจุบันชาตินี้ ทั้งยังประโยชน์ในเบื้องหน้าคือการได้เกิดในสุคติ โลกสวรรค์เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว ตลอด
ทั้งเป้าหมายสูงสุด คือ ความรู้ความเข้าใจถึงการเว้นขาดจากกายทุจริต และเมื่อรู้เท่าทันความเป็น
๔

พระสัทธรรมโชติกธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทที่ ๕ เล่ม ๒,
พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ทิพยวิสุทธิ์), ๒๕๓๙, หน้า ๖๖-๖๘.

๒๔๖
จริงคือกฎของธรรมดา ก็สามารถใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาตัวตนไป
ยึดติดไว้ในสมมติบัญญัติ เพื่อเป็ นการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต อันเป็นทางหลุดพ้น
อันประเสริฐนั้นเอง๒
๑.๒ อานิสงส์ของสัมมากัมมันตะ
ผลอานิสงส์ของสัมมากัมมันตะมี ๒ ระดับ คือ ผลทางโลกียะและผลทางโลกุตตระ ผล
ทางโลกียะ คืออานิสงส์ของความดี ได้แก่ การมีความสุขอยู่ในกามสุข สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์
สมบัติ ชื่อเสี ยง เกียรติยศ ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น เพราะการกระทาที่มีประโยชน์
ดาเนินชีวิตอยู่ในทานองคลองธรรม มีจิตใจที่เป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่น เข้าใจถึงคุณประโยชน์
ของการประพฤติป ฏิบั ติตามสัมมากัมมันตะนั้น ยัง สังคมให้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึ้น และร่วมมือช่วยกันในการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ก้าวไปสู่ความดี
ขั้นสูงยิ่งๆขึ้นไปนั่นเอง ตนเองก็ย่อมอยู่เป็๑นสุข ผู้อื่นก็ย่อมอยู่เป็นสุข และจรรโลงสังคมให้ร่มเย็นได้
อย่างแท้จริง ส่วนผลทางโลกุตตระ ได้แก่ ความมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ด้วยการฝึกฝนอบรม
ตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา ก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลในทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพ้นทุกข์
โดยสิ้นเชิง ได้รู้แจ้งเห็นจริงของสัจธรรมทุกอย่างในโลก จนสามารถละสิ่งที่ควรละได้หมดสิ้น มี
จิตใจหนักแน่น ไม่หวั่นไหวด้วยอาสวะกิเลสทั้งหลาย มีจิตใจที่เป็นอิสระ และเป็นผู้ประกอบด้วย
ความสุขอันถาวร คือพระนิพพาน๒
๒. หลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมากัมมันตะในพระพุทธศาสนา
เนื่องจากการเกิดของสัมมากัมมันตะนั้น เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากกระบวนการรับรู้ผ่านการ
วิตกวิจ าร หรือการคิดพิจารณาโดยประกอบด้ว ยกุศลธรรมซึ่งมีสัมมาทิฏฐิ เป็นตัวนา แม้ในการ
ประพฤติป ฏิบั ติในขั้นศีลให้มีความสุจริต ฝึกหัดอบรมกาย วาจา ใจ เพื่อไปสู่ องค์มรรคนั้นจะ
สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนา เมื่อใดมีสัมมาทิฏฐิ เมื่อนั้นจึงจะวางใจได้ในการปฏิ บัติศีล
หรือไว้ใจในความสุจริตนั้นได้ แต่ถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิตราบใดก็ยังไม่อาจวางใจในศีลได้ตราบนั้น จึง
กล่าวได้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นบ่อเกิดและส่งเสริมกุศลธรรมทั้งปวง ดังพุทธพจน์ที่ว่า๒
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุ ศลธรรมที่ยังไม่
เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น เหมือนสัมมาทิฏฐิ
นี้เลย”
๕

พระมหาสรวุฒิ จนฺทธมฺโม (แสงมะโน), การศึกษาเรื่องสัมมาวาจาในพุทธปรัชญาเถรวาท,
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. หน้า ๙๕-๙๙.
๖
พระมหาสรวุฒิ จนฺทธมฺโม (แสงมะโน), เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖.
๗

องฺ.เอกฺ (ไทย) ๒๐/๒๙๙/๓๘.

๒๔๗
ดังนั้น สัมมากัมมันตะจะเกิดขึ้นได้ จาต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานเช่นกัน เพราะ
สัมมาทิฏฐิเป็นหัวจักรที่สาคัญของอริยมรรคทุกข้อ สัมมาทิฏฐิที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัย
ก่อให้เกิดขึ้น ปัจจัยที่ทาให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ได้แก่ ปัจจัยภายนอกคือปรโตโฆสะ ปัจจัยภายในคือโยนิโส
มนสิ การ และการลงมือปฏิบั ติคือธรรมานุธ รรมปฏิบัติมาบูรณาการประสานเข้าด้ว ยกัน เพราะ
ทั้ ง หมดนี้ ต่ า งก็ อิ ง อาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น เพราะฉะนั้ น สั ม มาทิ ฏ ฐิ จึ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
สัมมากัมมันตะได้อย่างดียิ่ง เมื่อเห็นถูกเข้าใจถูกต้อง บุคคลย่อมคิด พูด รวมไปถึงการประพฤติ
ปฏิบั ติถูกต้องตามศีล ด้วยเหตุนี้สั มมากัมมันตะจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิ เป็น
พื้นฐานให้เกิดขึ้นจึงจะเป็นเหตุให้เกิดสัมมากัมมันตะ๘
การปฏิบัติตามหลักธรรมในหมวดหนึ่ง ๆ ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมข้อ
อื่นซึ่งเป็นเครื่องคอยสนับสนุนส่งเสริมกันและกัน เพื่อให้สัมมากัมมันตะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์
ยิ่งขึ้นไป เมื่อบุคคลปฏิบัติตามย่อมประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้
ยังมีหลักธรรมอื่นๆที่ส่งเสริมต่อสัมมากัมมันตะอีก เช่น หิริโอตัปปะ วิรัติ ๓ วุฒิธรรม ๔ พรหม
วิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ และความไม่ประมาท หลักธรรมดังกล่าว
นี้ เป็นไปเพือ่ การพัฒนาชีวิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปตามลาดับให้ดาเนินไปด้วยดี จนถึงเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิตตามความประสงค์ที่ต้องการ และเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม (ธรรมมานุ
ธรรมปฏิ บั ติ ) แล้ ว บุ ค คลนั้ น ย่ อ มหลี ก เว้ น จากการกระท าทางกายที่ ไ ม่ ดี มาประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ต่
สัมมากัมมันตะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตนาอันบริสุทธิ์ตั้งแต่เบื้องต้น ในท่ามกลาง และในเบื้อง
ปลายเป็นที่สุด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นย่อมประสบความเจริญรุ่งเรืองในธรรม และมีความสุขใน
ชีวิตประจาวันตามสมควรแก่ฐานะและสภาวะของตนทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต
๓. ความสาคัญของสัมมากัมมันตะต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน สัมมากัมมันตะนั้นถือว่า
เป็นหลักธรรมสาคัญข้อหนึ่งในมรรคมีองค์ ๘ เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อการดับ
ทุกข์ จะต้องดาเนินไปตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น เพราะเป็นทางสายเดียว (เอกายมรรค)
อันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย การดาเนินไปตามทางสายนี้จะต้องปฏิบัติให้ครบ
ทั้ง ๘ องค์ประกอบ จะขาดเสียข้อใดข้อหนึ่งมิได้ เพราะเมื่อองค์ประกอบไม่ครบสมบูรณ์ ย่อมไม่
สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ในอัฏฐังคิกมรรคนี้ สัมมากัมมันตะกล่า วได้ว่าเป็นองค์ธรรมสาคัญ
หนึ่ง เป็นตัวศีล จัดเป็นศีลสิกขา อันเป็นสมุฏฐานยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นเป็นสมาธิ และปัญญา
เป็นลาดับไป เพราะคนเราจะสุขหรือทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับการกระทาที่เป็นตัวเจตนาให้เกิดขึ้นทั้งส่วนที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ถ้ากระทาถูกต้อง หรือดาเนินชีวิตด้วยความถูกต้องแล้ว ไม่ว่าในทางศีล
๘

พระกิ่งก้าน ฐานุต.ตโร (สิงห์สุพรรณ์), “ความสาคัญของสัมมาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถร
วาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. (สาขาพระพุทธศาสนากับปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๒.

๒๔๘
หรือทางธรรมก็ดี ย่อมเป็น เหตุให้นามาซึ่งความสุขและความเจริญ ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่รู้จัก
กระทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม คือมีมิจฉากัมมันตะแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้เสื่อมจากความสุขและความ
เจริ ญ อัน น ามาซึ่งปั ญหาต่าง ๆ มากมายนั่นเอง จึงควรได้นาหลั กธรรมข้อสัมมากัมมันตะนี้มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไป
การเว้น สิ่ งที่ ควรเว้ น กล่ า วคือ เว้น จากการฆ่าคนฆ่ าสั ต ว์ เว้น จากการเบี ยดเบีย น
ทรัพย์สินของกันและกัน เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร เมื่อเว้นสิ่งควรเว้นแล้ว ท่านสอนให้ทาสิ่ งที่ควร
ทา คือ ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั่วไป, ให้มีการเผื่อแผ่แบ่งปันลาภผลที่หามาได้โดยชอบธรรม, ให้
มีส ทารสั น โดษ คือ พอใจในคู่ค รองของตน ไม่ป ระพฤติ นอกใจกัน และกัน นี้ย่ อมเป็น ไปเพื่ อ
ความสุข ความเจริญของตน และสังคม ในพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่าเป็นองค์ของศีล เป็นข้องด
เว้นการกระทาความผิ ดทางกาย มุ่งเพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้สารวมระวัง และต้องการให้ทุกคน
ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตทั้ง กาย วาจา ใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังทาให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างดีมีความสุขนั่นเอง
สรุปได้ว่า สัมมากัมมันตะเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งในมรรคมีองค์ ๘ เป็นทฤษฎีวิธีการหนึ่งที่
เป็นหลักสากล ซึ่งมีความสาคัญต่อชีวิตและผู้ปฏิบัติตาม เหมาะสมสาหรับบุคคลทั่วไปทุกระดับชั้น
เป็นหลักธรรมที่สามารถประคับประคองในการดาเนินชีวิตของผู้คนให้รู้จักปรับตัวปรับใจให้อยู่อย่างมี
สติปัญญา ซึ่งจะนาตนให้รอดพ้นจากสิ่งที่เลวร้ายในชีวิต โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน ยิ่งมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งที่ฐานของพฤติกรรมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม
และจริยธรรม สัมมากัมมันตะถือว่าเป็นองค์ธรรมของศีลที่สาคัญ เป็นข้องดเว้นการกระทาความผิด
ทางกาย มุ่งเพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้สารวมระวัง และต้องการให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติด้วยความ
สุจริตทั้ง กาย วาจา ใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังทาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างดีมี
ความสุขอีกด้วย

๒๔๙
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