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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๑)  เพื่อศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของ

มนุษย์ ๒) เพื่อศึกษาหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ๓) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
  จากการวิจัยพบว่า วิวัฒนาการและความเป็นมาของมนุษย์ มนุษย์คือผู้มีเมตตากรุณาต่อ
มนุษย์ด้วยกัน วิวัฒนาการของมนุษย์ คือ บิดามารดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู มีสัตว์มาเกิดและมีการ
เจริญเติบโตตามล าดับ มีองค์ประกอบคือ ขันธ์ ธาตุ อายตนะ และอินทรีย์ ประเภทของมนุษย์ คือ 
แบ่งประเภทตามระดับสติปัญญา พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และหลักศีลธรรม ความส าคัญของมนุษย์ 
คือ การได้สร้างกุศลผล จุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์มี ๒ ระดับ คือ จุดม่งหมายระดับโลกิยธรรม 
และระดับโลกุตรธรรม  
  หลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทคือ ภาวนา ๔ หมายถึง หลักการของการ
พัฒนาให้บุคคลเจริญขึ้น ๔ ด้าน คือกาย ศีลจิตภาวนาและปัญญา ความสัมพันธ์ของหลักภาวนา ๔ 
คือ กายและศีลเป็นฝ่ายรูป จิตและปัญญาเป็นฝ่ายนาม คุณค่าของหลักภาวนา ๔ มีความสัมพันธ์ทาง
ท่ีเกื้อกูลดี การมีศีลมีพฤติกรรมมีจิตมีปัญญาท่ีพัฒนาแล้ว กระบวนการเกี่ยวกับภาวนา ๔ คือ การ
ส่ือสารกับโลกโดยทางรับรู้ หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักภาวนา ๔ คือ อินทรีย์สังวร เบญจศีล ปาฏิ
โมกข์สังวร สุจริต ๓ สมถภาวนา สัมมาทิฏฐิ อัปปมัญญา ๔ และจิตตานุปัสสนาวิปัสสนาภาวนา และ
โยนิโสมนสิการ  
  แนวทางการการพัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา ๔  ในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การ
พัฒนากายตามหลักอินทรีย์สังวรคือ ก าหนดว่าไม่ยั่งยืน ไม่เท่ียงมีความแปรผันไปเป็นธรรมดา การ
พัฒนามนุษย์ด้านศีลตามหลักสุจริตคือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ การพัฒนาจิตตามหลักจิตตา
นุปัสส-นาคือ พิจารณาอารมณ์ท่ีเข้ามาทางทวาร ๖ การพัฒนาปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการคือ การ
พิจารณาโดยแยบคายในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
                                                             

๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๓ อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 



ค าส าคัญ: การพัฒนา, มนุษย์, การพฒันามนุษย์, ภาวนา ๔ 
 
 

Abstract 
   This reserchtation concerning a Human Development Based On Four 
Developments (BHĀVANĀ)  In Theravada Buddhism has three objectives:  1 )  To study 
background and human developments; 2 )  To study four developments in Theravada 
Buddhism; 3) To study the method for human developments. 

  It has found that human development consists of bases of sympathy; acts 
of doing favors; principles of service; virtues making for group integration and 
leadership.  Parent stay together in some house, they can have some baby until grow 
up a smart man. In dhamma they development by bodies of doctrine, subject consists 
of elements; the four primary elements, sense-spheres and controlling faculty. Human 
device in three things, human behaviors, characteristics, and morality.  To be human 
means human- being.  They can development behaviors yourself by two levels; in 
Lokiya Dhamma and Lokoottara Dhamma for making morality in the world. 

 In buddhism the four developments ( BHĀVANĀ)  have four training as 
following; four cultivations; physical development, moral development, emotional 
development, cultivation or wisdom.  Dhamma concern with the four developments 
as follows; the five precepts; five aggregates, tranquility development, insight 
development, good conduct, right view, subline states of mind, contemplations of 
mind, systemic attention. 

 Therefore, the way to training human behavior of the four developments 
in Theravada Buddhism means body development by virtue as restraint.  Human 
development has train by three good conduct, good conduct in act, good conduct in 
word, good conduct in thought. The mind development use training by foundations of 
mindfulness.  The training of wisdom by systematic attention.  There dhamma four 
development is inflorescences for human training perfectly. 
Keyword:  development, Human, Human Development, Four Development (BHĀVANĀ) 
๑. บทน า 

 ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเช่ือว่าปฐมเหตุแห่งการเกิดของเหล่าสัตว์เป็น
จ านวนมากซึ่งรวมทั้งมนุษย์ด้วยนั้น ส่วนมากจุติจากพรหมโลกช้ันอาภัสสระ๔ และได้มีการวิวัฒนาการ
มาเป็นมนุษย์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ ถือได้ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์พิเศษ ท่ีมีความแตกต่างจากสัตว์ท้ังหลาย
อื่น ส่ิงท่ีท าให้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษได้แก่ สิกขา หรือการศึกษา คือการเรียนรู้ฝึกฝน โดยการพัฒนา
มนุษย์โดยตัวมนุษย์เอง เมื่อมนุษย์ท่ีฝึกฝนและศึกษาหรือพัฒนาแล้ว ช่ือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ เป็นผู้รู้
                                                             

๔ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๙/๘๙. 



๓ 

 

จักด าเนินชีวิตท่ีดีงามและเว้นส่ิงไม่ดีด้วยตนเอง และช่วยให้สังคมด ารงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี จึงถือ
ได้ว่าการพัฒนามนุษย์เป็นการเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมให้บุคคลในสังคม เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ียิ่งทวีมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์แบบและมีคุณค่าแก่สังคม 

   การพัฒนาท่ีสมบูรณ์แบบจ าเป็นต้องพัฒนาให้ครบท้ัง ๒ ด้าน กล่าวคือ ควรพัฒนาท้ัง
ทางวัตถุ และทางจิตใจให้ควบคู่กับทัศนคติ โดยเฉพาะทัศนคติเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจจะต้อง
เน้นเป็นพิเศษ คือ พัฒนาจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระท่ังพัฒนาจิตให้มีสมาธิ ต้ังมั่น 
มั่นคง สะอาด สว่าง จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองท้ังหลาย จนเป็นจิตท่ีควรแก่การท างาน สามารถจะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้๕ 

 การพัฒนาของมนุษย์ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาทได้มีหลักการและวิธีการ
มากมายเพื่อให้มนุษย์ทุกคนน าหลักธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติ ตามสภาพชีวิตของบุคคลนั้นท่ีจะพึง
กระท าหรือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนได้ โดยมีหลักการพัฒนา ในท่ีนี้มุ่ง
เจาะจงเอาการพัฒนาตัวในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ภาวนา ๔ อันได้แก ่(๑) กายภาวนา หรือ การ
พัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์ ท่ีเกื้อกูลกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพหรือทางวัตถุ (๒) ศีลภาวนา  
หรือ การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ ท่ีเกื้อกูลกับส่ิงแวดล้อมทางสังคม คือมนุษย์ท่ีต้ังอยู่ ใน
กฎระเบียบ (๓) จิตภาวนา หรือ การพัฒนาจิต คือ การมีจิตท่ีสมบูรณด้วยคุณธรรม ความดีงาม
สมบูรณ์ (๔) ปัญญาภาวนา หรือ การพัฒนาทางปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจ
อยู่อย่างเป็นนายความคิด๖ 

 ปัญหาของสังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงตามยุคตามสมัย ซึ่งดูจากสาเหตุหลายปัจจัย
ท้ังในเรื่องของเศรษฐกิจ ความเจริญทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีมากมาย 
แต่ในขณะเดียวกันผลกระทบในทางลบในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตให้ยั่งยืนได้แก่ ความเห็นแก่
ตัว  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย
ของคนและสังคม ปัญหาการขาดแคลนปัจจัย ๔ และอื่นๆท่ีเป็นปัญหาสังคมท่ีต้องแก้ไข ส่ิงเหล่านี้
เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีท าให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์ ปัญหาสังคมไทยมีอยู่มากมาย ปัญหาความเส่ือมโทรม
ทางจิตใจและศีลธรรม เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีเกิดขึ้นกับคนในสังคม พฤติกรรมของความเส่ือม ความ
ประพฤติปฏิบัติท่ีจัดว่าเป็นกรรมช่ัว มีอยู่ ๓ ทางคือ ทางกายทางวาจา ทางใจ กับการเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข พฤติกรรมของความเส่ือม ความประพฤติปฏิบัติท่ีจัดว่าเป็นกรรมช่ัว มีอยู่ ๓ ทางคือ ทาง
กายทางวาจา และทางใจ กับการเกี่ยวข้องกับอบายมุข ความเส่ือมทางกาย เส่ือมทางวาจา คือ เจตนา
พูดเท็จ เจตนาพูดส่อเสียด ท าให้คนแตกแยกกัน เจตนาพูดค าหยาบ และเจตนาพูดเพ้อเจ้อ นินทา 
ความเส่ือมทางใจ เป็นการกระท าผิดท่ีทุจริตทางใจ คือการเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของตน 
หรือมักได้ในทางท่ีไม่ชอบ คิดพยาบาทจองเวร และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไป
ของชีวิต 

   การแก้ปัญหาคือการฝึกอบรม ให้รู้ จักควบคุมตนในเรื่องกาย พัฒนาศีลขั้นพื้นฐาน  
พัฒนาจิตใจดี การพัฒนาปัญญาต่อไป เมื่อพัฒนาปัญญาดีแล้ว ก็ท าให้จิตใจเป็นอิสระ เพราะรู้ว่าจะ
                                                             

๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๙๒. 

๖ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ดวงแก้ว
,๒๕๔๔), หน้า ๓๗๑. 



๔ 

 

ท าจะปฏิบัติต่ออะไรอย่างไร แก้ไขข้อติดขัดขจัดปัญหา หายอึดอัดหลุดโล่งไปได้ ตลอดจนรู้เท่าทัน
ชีวิตและโลกตามเป็นจริง รู้เท่าทันเหตุปัจจัย มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักมองตามเหตุปัจจัย๗ 

 ดังนั้น มนุษย์ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องให้ความสนใจในการเสริมสร้างและพัฒนา เพื่อให้ได้
บุคลากรท่ีมีความส าคัญและมี คุณค่าแก่ สังคม การมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน  มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคมท้ังทางตรงและทางอ้อม เพราะได้รับการศึกษาการพัฒนาอย่างถูกต้อง
ถูกวิธี 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑.  เพื่อศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของมนุษย์ 
 ๒.  เพื่อศึกษาหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๓.  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเถรวาท 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้า
ทางเอกสารซึ่งมีล าดับ คือ รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลท่ีเช่ือถือได้
คือ ปฐมภูม ิค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา ๔ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 
๔. สรุปผลการวิจัย 

 ๑.การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการและความเป็นมาของมนุษย์ พอสรุปประเด็นได้ดังนี้  
ความหมายของมนุษย์ มนุษย์ หมายถึง ผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้ดีช่ัว รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์มี
ความเมตตากรุณาต่อมนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ วิวัฒนาการของมนุษย์ คือ บิดามารดาอยู่
ร่วมกัน มารดามีระดู มีสัตว์มาเกิด(ปฏิสนธิวิญญาณ) และมีการเจริญเติบโตตามล าดับ องค์ประกอบ
ของมนุษย์ คือ ขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ อายตนะ ๑๒  และอินทรีย์ ๒๒ ประเภทของมนุษย์แบ่งออกเป็น 
ประเภทของมนุษย์ตามระดับสติปัญญา ตามพฤติกรรม ตามลักษณะนิสัย และตามหลักศีลธรรม 
ความส าคัญของมนุษย์คือ การได้สร้างกุศลผล ความส าคัญของมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร คือ บุคคลท่ีเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นด าเนินไปในมรรคา
แห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้อง ความส าคัญในฐานะบัณฑิต คือ คนดี มีปัญญา ท่ีเรียกว่าสัตบุรุษ 
จุดมุ่งหมายของความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ จุดม่งหมายของมนุษย์
ในระดับโลกิยธรรม คือ ความสุขอย่างโลกีย์ เป็นความสุขท่ียังประกอบด้วยอาสวะ เช่น กามสุข มนุษย
สุข ทิพยสุข จุดม่งหมายของมนุษย์ในระดับโลกุตรธรรม คือ ความสุขอย่างโลกุตระ ความสุขท่ี
เหนือกว่าระดับของชาวโลก ความสุขเนื่องด้วยมรรค ผล นิพพาน การด าเนินทางสายกลางเพื่อความ
บรรลุซึ่งพระนิพพานหรือการส าเร็จเป็นพระอรหันต์ 
  ๒.การศึกษาหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท สรุปประเด็นได้ดังนี้ ความหมาย
ของภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา ภาวนา ๔ หมายถึง หลักการของการพัฒนาให้บุคคลเจริญขึ้น ๔ 
ด้าน คือ (๑) กายภาวนา (๒) ศีลภาวนา (๓) จิตภาวนา และ(๔) ปัญญาภาวนา ความสัมพันธ์ของหลัก

                                                             
๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน, (มูลนิธิพุทธ

ธรรม: กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘. 



๕ 

 

ภาวนา ๔ คือ ความสัมพันธ์ของกายภาวนากับศีลภาวนา คือการกระท าทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็น
การกระท าทางกาย และศีลก็ยังส่งผลทางกาย เช่น การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาเป็นบ่อเกิดแห่ง
โรค ความสัมพันธ์ของจิตภาวนากับปัญญาภาวนา คือ การประคองจิต กับส่ิงท่ีท า ภาวะท่ีพร้อมอยู่
เสมอในอาการคอยรับรู้ต่อส่ิงต่าง ๆจิตจะเกิดปัญญาได้ ความสัมพันธ์ของจิตภาวนาและกายภาวนา 
คือ การฝึกจิตอย่างถูกต้องย่อมส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คุณค่าของหลักภาวนา ๔ คือ การมี
กายท่ีพัฒนาแล้วท าให้ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในทางท่ีเกื้อกูลและได้ผลดี การมีศีลท่ี
พัฒนาแล้วท าให้มีพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ก่อความเดือดร้อนเวรภัย การมีจิตท่ีพัฒนาแล้วท าให้เกิด
สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิตคือประกอบด้วยคุณธรรม การมีปัญญาท่ีพัฒนาแล้วคือท าให้รู้จักคิดรู้จัก
พิจารณา รู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญา หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักภาวนา ๔ หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
กาย คือ อินทรีย์สังวร เพื่อให้ประสาทท้ัง ๕ คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกายได้ถูกใช้การอย่างถูกวิธี 
หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับศีลภาวนา คือ เบญจศีล ปาฏิโมกข์สังวร สุจริต ๓ เพื่อให้มนุษย์มีการปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสม หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับจิตภาวนา คือ สมถภาวนา สัมมาทิฏฐิ อัปปมัญญา ๔ 
และจิตตานุปัสสนา เพื่อให้มีความเห็นท่ีถูกต้องและเป็นหลักธรรมประจ าใจ หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญญาภาวนา คือ วิปัสสนาภาวนาและโยนิโสมนสิการ คือ เพื่อความเห็นตรงต่อความเป็นจริงของ
สภาวธรรม และเพื่อพัฒนาปัญญาของมนุษย์ให้เจริญขึ้นไป 

 ๓.การการวิเคราะห์แนวทางการการพัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา ๔  ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท พอจะสรุปประเด็นได้ดังนี้คือ การพัฒนามนุษย์ด้านกายภาวนานี้ มีแนวทางการการพัฒนา
กายตามหลักอินทรีย์สังวร คือ ก าหนดโดยความเป็นของมีท่ีสุด คือก าหนดว่าไม่ยั่งยืน ไม่เท่ียงมีความ
แปรผันไปเป็นธรรมดา การพัฒนากายตามหลักอินทรีย์สังวร คือ ท าให้มองทุกส่ิงอย่างได้ตามความ
เป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนรวมท้ังส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การพัฒนามนุษย์ด้านสีลนี้ มีแนวทางการการ
พัฒนาศีลตามหลักสุจริต คือ การท าส่ิงท่ีดีงามถูกต้อง ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา และใจ 
ประโยชน์ของการพัฒนาศีลตามหลักสุจริต คือ การประพฤติสุจริตธรรมย่อมเป็นคนไม่มีภัย ไม่มีเวรมี
กายวาจาใจท่ีบริสุทธิ์ การพัฒนามนุษย์ด้านจิตตภาวนานี้ มีแนวทางการพัฒนาจิตตามหลักจิตตา
นุปัสสนา คือ พิจารณาความนึกคิดของตน พิจารณาอารมณ์ท่ีเข้ามาทางอายตนะ และพิจารณาท้ัง
ความนึกคิดและอารมณ์ท่ีเข้ามาทางอายตนะ ประโยชน์ของการพัฒนาจิตตามหลักจิตตานุปัสสนา คือ 
เป็นการฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เมื่อปฏิบัติดีแล้วท าให้เกิดสติและท าให้เกิดปัญญา 
การพัฒนามนุษย์ด้านปัญญาภาวนานี้ มีแนวทางการพัฒนามนุษย์ด้านปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ
คือ การท าในใจโดยแยบคาย กระท าไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย ๑๐ 
อย่าง คือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเนื้อหา วิธีคิด
แบบสามัญลักษณ์ ประโยชน์ของการพัฒนาปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ คือ การสร้างเสริม
คุณภาพจิต มุ่งปลุกเร้ากุศลธรรม เน้นท่ีการสกัดหรือข่มตัณหา ท าให้เกิดปัญญาและการพัฒนาปัญญา
ในระดับท่ีสูงขึ้นไป  
๕. บทสรุป 

 สรุปได้ว่า หลักภาวนา ๔ เป็นแนวทางในการในการพัฒนามนุษย์ เป็นหลักปฏิบัติท่ี
น าไปสู่ความเจริญท้ังด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทางของพระพุทธศาสนา สภาพปัญหาของสังคม



๖ 

 

ปัจจุบัน คือปัญหาความเส่ือมโทรมทางจิตใจ ศีลธรรม และทางกายทางวาจา และทางใจ กับการ
เกี่ยวข้องกับอบายมุข จึงได้มีการน าหลักภาวนา ๔ มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนา
กายตามหลักอินทรีย์สังวร คือ ท าให้มองทุกส่ิงอย่างได้ตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน
รวมท้ังส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การพัฒนามนุษย์ด้านศีลตามหลักสุจริต คือ ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา 
และใจ การพัฒนามนุษย์ด้านจิตตภาวนานี้ มีแนวทางการพัฒนาจิตตามหลักจิตตานุปัสสนา คือ 
พิจารณาความนึกคิดของตน พิจารณาอารมณ์ท่ีเข้ามาทางอายตนะ และพิจารณาท้ังความนึกคิดและ
อารมณ์ท่ีเข้ามาทางอายตนะ การพัฒนามนุษย์ด้านปัญญาภาวนาตามหลักโยนิโสมนสิการคือ การท า
ในใจโดยแยบคาย สาเหตุมาจากเส่ือมโทรมทางจิตใจ ศีลธรรม และทางกายต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้นับว่า
เป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการพัฒนา ดังนั้น หลักภาวนา ๔ ท่ีกล่าวมาแล้วนี้จึงเป็นแนวทางท่ีมีส่วนช่วยใน
การพัฒนามนุษย์ใหถ้ึงพร้อมด้วยความเจริญมากขึ้น 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การพัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา
เถรวาทนั้น ทางผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ควรจะมีการประยุกต์ใช้งานวิจัยนี้ในการการพัฒนาองค์กร 
สถาบัน บุคลากรทางการศึกษาตามหลักภาวนา ๔ 
  ๒. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้
อัปปมัญญา ๔ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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