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 บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในคัมภีร์
วิมุตติมรรค มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) แนวคิดญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท (๒) 
แนวคิดญาณวิทยาในคัมภีร์วิสุทธิมรรค และ (๓) วิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรค 
ผลการศึกษาพบว่า 

 ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท  เป็นระบบความคิดท่ีมุ่งท าลายความ
ไม่รู้ (อวิชชา) สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดการเวียนว่าย ตาย เกิด   และท าความรู้แจ้ง (วิชชา) ให้
เกิดขึ้น  จากการเปล่ียนแปลงความเห็น (ทิฏฐิ)  และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตามความเป็นจริง 
ลักษณะท่ีแท้จริงตามหลักไตรลักษณ์  คือ   ไม่ เท่ียง เปล่ียนแปลงและไร้ตัวตน   เกิดจากเหตุ
ปัจจัย  ไม่ใช่เกิดขึ้นเอง ปัญญาท่ีเกิดจากการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตเรียกว่า  สมถะ สามารถน าไปสู่การ
ละกิเลส เช่น ราคะ เป็นต้นได้  และพัฒนาปัญญาเรียกว่า วิปัสสนา ท าให้ละอวิชชา คือความไม่รู้เสีย
ได้   

 คัมภีรวิมุตติมรรคนั้นอยูในฝายของอภัยคิรีวิหาร จัดเปนคัมภีรอรรถกถาชนิดปกรณพิเศษ 
ท่ีอธิบายเรื่องไตรสิกขาไดชัดเจน วิมุตติ หมายความว่า ความหลุดพ้น มรรค ก็แปลว่า หนทางเพื่อ
ความหลุดพ้นจากกิเลส ท่านอุปติสสะ ได้อธิบายไว้ว่า วิมุตติมรรคเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้น โดย
อาศัยพื้นฐาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา คัมภีร์เล่มนี้แบ่งออกเป็น ๑๒ บท   

  วิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรค วิเคราะห์ได้ว่าบ่อเกิดแห่งความรู้
ญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรค เกิดจากความสงสัยใฝ่รู้แล้วพัฒนาตัวเองด้วยศีล  สมาธิ และปัญญา 
โดยธรรมชาติของความรู้มี ๑๒ ปริเฉท ความสมเหตุสมผลของความรู้ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้โดย
ผ่านผัสสะ คือ ฟัง  คิด ภาวนา  ส่วนการตัดสินความรู้ พุทธปรัชญาเถรวาทได้วางหลักไว้ด้วยการใช้
ปัญญาพิจารณาด้วยหลักการคิดแบบเหตุผล (เหตุปัจจัย) และประสบการณ์ได้จากการปฏิบัติ ความรู้ท่ี

                                                             
๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  
๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
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ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตินี้แล้วเกิดเข้าใจความจริงอย่างท่ีมันเป็นไม่ปรุงแต่ง   เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย  มีความไม่เท่ียง  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และไม่มีตัวตน  จนหลุดพ้นจากสมมติท้ังปวง จึง
จัดเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง  และเป็นความจริงสูงสุด คือ นิพพาน 

ค าส าคัญ : ญาณวิทยา,คัมภีร์วิมุตติมรรค 

Abstract 

 This thesis The purpose of this study is to study the concept of 
epistemology. There are three research objectives: (1) the epistemology of Theravada 
Buddhist philosophy; ( 2)  the epistemology of the scriptures, and ( 3)  the 
epistemological concept of the fielder. The study indicated that 

 Epistemology or Theory of Knowledge in Theravada Buddhist Philosophy It 
is the system of thought that destroys ignorance ( ignorance) .  The main cause of 
death is death and the enlightenment ( enlightenment)  occurs by changing the 
viewpoint (knowledge) and developing knowledge and understanding. real The true 
nature of the Trinity is that it is infinitely changeable and ethereal. Cause Not happen 
The wisdom that comes from practicing the mental training is called tranquility. It can 
lead to passions such as sensuality, etc., and develops wisdom called vipassana. It is 
ignorance. 

 It was in the department of Enkhid Khirikham.  A special type of 
commentary book. It is clear that liberation means liberation, which means that the 
path to liberation from the passion.  Field liberation is a way of emancipation.  It is 
based on the precept of meditation. The book is divided into 12 chapters. 

 Analyze the concept of epistemology in the liberal arts. The epistemology 
of epistemological knowledge in the scriptures.  Developed by the precepts of 
concentration and wisdom, by the nature of knowledge there are twelve verses, the 
rationality of knowledge.  The process of learning through the mind is listening, 
thinking, and judging. Theravada Buddhist philosophy is based on the use of wisdom, 
based on rational thinking (causal factors) and experience gained from practice. The 
knowledge that comes through this process of thinking and practice is born of the 
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truth as it is not flavored.  Follow the factors.  Have not Change all the time And 
intangible I'm from the assumption.  This is the correct knowledge.  And the highest 
truth is Nirvana. 

Keywords : Episemlogy, Vimutimac scpicture 

๑. บทน า 

แนวคิดเรื่อง “ญาณวิทยา” ในพุทธปรัชญาเกิดขึ้นเมื่อครั้ง ท่ี เจ้าชายสิทธัตถะ                    
ทรงแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเป็นเบ้ืองต้นโดยเสด็จออกบรรพชาแล้วศึกษาในส านักของ
ดาบสและทรมานพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเช่ือของคนในยุคนั้น๓พระองค์ บ าเพ็ญสมถะโดย
วิธีก าหนดลมหายใจ (อานาปานสติ) เป็นอารมณ์จนได้บรรลุรูปฌาน ๔ แล้วใช้ฌานนั้นเป็นพื้นฐาน
เจริญขึ้นสู่วิปัสสนา เมื่อถึงยามต้นทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือสามารถระลึกชาติหนหลังได้ 
เมื่อถึงยามกลางทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ คือสามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ใน ๓๑ ภูมิ 
พิจารณาสังขารคือรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทรงพิจารณา ปัจจยาการ
แห่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม ปัญญาอันเกิดจากการภาวนา (วิปัสสนาญาณ)  จึงเกิดขึ้น
เป็นล าดับ๔ 

คัมภีร์วิมุตติมรรค จัดเป็นวรรณคดีบาลีประเภทปกรณ์พิเศษท่ีอธิบายไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา อันเป็นวิมุตติมรรค ทางแห่งความหลุดพ้น๕ เป็นคู่มือส าหรับศึกษา หลักค าสอนพุทธ
ปรัชญา และปฏิบัติธรรม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วนใช้ไตรสิกขาเป็นกรอบ อธิบายไว้ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) เนื้อหาศีล ได้น าเสนอพรรณนาเนื้อความเนื้อหาว่าด้วยศีล โดยท่านจัดไว้ใน ๒ 
ปริเฉท คือ ศีลปริจเฉท และ ธุตังคปริจเฉท  ๒) เนื้อหาสมาธิ ได้จัดเนื้อหาสมาธิในคัมภีร์วิมุตติมรรค 
น าเสนอเนื้อหาท้ังหมด  ๖ ปริจเฉท คือ สมาธิปริจเฉท กัลยาณมิตรปริจเฉท จริยาปริจเฉท กัมมัฏฐา
นารัมมณปริจเฉท กัมมัฏฐานปริจเฉท และอภิญญาปริจเฉท  ๓) เนื้อหาปัญญา ได้จัดเนื้อหาด้าน
ปัญญาในคัมภีร์วิมุตติมรรค โดยน าเสนอเนื้อหาท้ังหมด ๓ ปริจเฉท คือ ปัญญาปริจเฉท อุปายปริจเฉท 
สัจจปริจเฉท๖ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเห็นได้ว่าคัมภีร์วิมุตติมรรคนี้ ได้ใช้ไตรสิกขาเป็นกรอบคือ ศีล

                                                             
๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๗๑–๓๗๒/๔๐๕–๔๐๙. 
๔อภิ.ส . (ไทย) ๓๔/๕๔/๓๖–๓๗. 
๕ พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค แปลโดย พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร ธมฺมจิ ตฺโต) และคณะ

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๗๖. 
 

๖พระมหาสยาม ราชวัตร, “การศึกษาเปรียบเทียบไตรสิกขาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค”, 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๗-๑๒๔. 
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สมาธิ และปัญญา เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า สมถกัมมัฏฐานเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ทางแห่ง
ความหลุดพ้น๗ 

ดังนั้น  ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการพัฒนาความรู้ในเรื่อง
ท่ีเป็นญาณวิทยาและเรื่องวิมุตติมรรค ว่ามีความเป็นมาและความหมายมีความหมายว่าอย่างไรบ่อเกิด
แห่งความรู้นี้มาจากไหน ธรรมชาติแห่งความรู้นั่นเป็นแบบใด ความสมเหตุสมผลแห่งความรู้ นั้นเป็น
อย่างไร และเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินความรู้ เอาอะไรมาวัด จะเป็นทฤษฎีความรู้จริงหรือไม่ และมี ความ
เหมือนกันและความต่างกันอย่างไรบ้าง ดังนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรคนี้ล าดับสืบไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

๑.  เพื่อศึกษาเรื่องแนวคิดญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๒. เพื่อศึกษาเรื่องแนวคิดญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรค 

๓.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรค 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนในการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ใช้คัมภีร์
พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๔, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙. 

๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารข้อมูลทุติยภูมิ  ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ 
เอกสาร ข้อมูล ท้ังท่ีเป็นหนังสือ คือ พระไตรปิฎก วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ต าราวิชาการ บทความต่างๆ 
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดญาณวิทยาท่ัวไปกับเรื่องวิมุตติมรรคในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 

๔. สรุปผลการวิจัย 

                                                             
๗องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑/๒, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๒. 
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ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท  เปนระบบความคิดท่ีมุงท าลายความไมรู (อวิชชา) ซึ่ง
ถือวาเปนสาเหตุส าคัญท่ีท าใหเกิดการเวียนวาย ตาย เกิด และท าความรูแจง(วิชชา) ใหเกิดขึ้น โดยเริ่ม
จากการเปล่ียนแปลงความเห็น (ทิฏฐิ) และพัฒนาไปจนเปนความรู ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามความเป
นจริงในท่ีสุด กลาวคือ ธรรมชาติความรูของพุทธปรัชญาเถรวาทจึงมุงมองทุกอยางตามเปนจริง ให
เห็นลักษณะท่ีแท้จริงตามหลักไตรลักษณคือ ไมเท่ียงเปล่ียนแปลงและไรตัวตน และเข้าใจวาทุกอยาง
เกิดจากเหตุปจจัย ไมใชเกิดขึ้นเอง ฉะนั้น เมื่อไรเหตุปจจัย ทุกส่ิงยอมเกิดขึ้นไมได รวมทั้งเข้าใจสมมติ
ท่ีถูกบัญญัติขึ้นแทนความรูท่ีอธิบายถึงความจริงในแงตาง ๆ เพื่อไมใหยึดติดกับหลักการจนกลายเปนค
วามงมงายแตตองอาศัยการแยกแยะด้วยปญญาท่ีเกิดจากการฝกฝนอบรม ตามวิธีการพัฒนาจิตท่ี
เรียกวาสมถะ และพัฒนาปญญาท่ีเรียกวา วิปสสนา สมถะสามารถน าไปสูการละกิเลส เชน ราคะเป
นต้นได ในขณะท่ีวิปสสนาสามารถท าใหละอวิชชาคือความไมรูเสียได หากความรูท่ีผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัตินี้แล้วเกิดเข้าใจความจริงอยางท่ีมันเปน ไมปรงแต  ุ งเปนไปตามเหตุปจจัย มีความไม
เท่ียง เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และไมมีตัวตน จนหลุดพนจากสมมติท้ังปวง จึงจัดเปนความรูท่ีถูกต้อง 
และเปนความจริงสูงสุด  คือ นิพพาน 

แนวคิ ดญ าณ วิทยาใน คั มภี ร วิ มุ ต ติมรรค  ห มายถึ ง  ปกรณ วิ เสส อธิบ าย ศีล               
สมาธิ ปญญา เชนเดียวกันกับ พระอุปติสสเถระแหงส านักอภัยคิรีวิหาร เปนผูรจนาขึ้น ประมาณป 
พ.ศ. ๖๐๙ ได้แก่ ความเย็น ความดี ความเลิศ การกระท า ปกติ และสภาพปกติตามธรรมชาติของ
ทุกข์และสุข หรือหมายถึงศีรษะ ความเย็น และสันติ  คัมภีรวิมุตติมรรคนั้นอยูในฝายของอภัยคิรีวิหาร 
จัดเปนคัมภีรอรรถกถาชนิดปกรณพิเศษ ท่ีอธิบายเรื่องไตรสิกขาไดชัดเจน ไมแตกตางกับวิสุทธิมรรค 
เพราะวิมุตติมรรคเปนคูมือส าหรับศึกษาปฏิบัติธรรม ซึ่งแตงกอนคัมภีรวิสุทธิมรรค แตรวมสมัย
กับคัมภีรวิสุทธิมรรคท่ีเปนคูแขงของคัมภีรวิมุตติมรรค รจนาโดยพระอุปติสสเถระแหงอภัยคีรีวิหาร 
รจนาไวเปนภาษาบาลีแตตนฉบับภาษาบาลีสูญหายไปยังเหลือแตตนฉบับภาษาจีน  

การแตงคัมภีรวิมุตติมรรค ในศีลปริเฉทนั้น เปนการแตงแบบถามตอบและเปนการถามตอบ
แบบตอเนื่องกันไป ตามเนื้อหาท่ียังไมชัดเจน แตงไปตามล าดับของเนื้อหาท่ีมีความส าคัญกอนหลัง ได
อธิบายทุกค าทุกศัพทท่ีเปนค าหรือศัพทท่ียาก และค าหรือศัพทท่ีผูอานท่ียังไมมีความคุนเคย และไมเข
าใจ ก็อธิบายไดชัดเจนดี เมื่อเห็นวาขอความหรือเนื้อหาตอนใดยังมีเนื้อหาท่ียังไมจบและยังไมชัดเจน
และเนื้อความอื่นท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ สามารถสนับสนุนใหเนื้อความตอนนั้น ๆ ไดมีน้ าหนักมาก
ยิ่งขึ้น ก็จะน ามาอธิบายประกอบเพื่อความสมบูรณของเนื้อหาและลักษณะการแตงท่ีเขาใจงายและ
ชัดเจนเชนนี้ ซึ่งเปนการ แตงท่ีมีความเหมาะสมกับชาวบาน ผูท่ีมีพื้นฐานความรูทางพระพุทธศาสนา
ไมมากนัก  คัมภีรวิมุตติมรรคแบงโครงสรางทางเนื้อออกเปน ๑๒ บท เรียกวา “ปริจเฉท” คือ ๑) 
นิทานกถา เป็นต้น 



๖ 

 

 วิเคราะห์แนวคิดเร่ืองญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรค มีประเด็นวิเคราะห์ ๔ ประเด็น 
พบว่า     

 (๑) วิเคราะห์บ่อเกิดแห่งความรู้ ญาณวิทยาท่ัวไปกล่าวว่าบ่อเกิดของความรู้เกิดจาก
ความสงสัยใฝ่รู้แล้วพัฒนาตัวเองมาตามล าดับจนเกิดเจ้าลัทธิและส านักปรัชญาต่างๆ มากมาย แต่เมื่อ
ประมวลแล้วบ่อเกิดของความรู้ตามทรรศนะของญาณวิทยาท่ัวไปมี ๓ กลุ่มคือ กลุ่มเหตุผลนิยม กลุ่ม
ประสบการณ์นิยม และกลุ่มอัชฌัตติกญาณนิยม ส่วนวิมุตติมรรค ความรู้ท่ีได้พัฒนามาจากหลัก
ปัญญา ๓ ประการได้แก่ (๑) สุตมยปัญญา ความรู้อันเกิดจากการฟัง (๒) จินตามยปัญญาความรู้อัน
เกิดจากการครุ่นคิดด้วยเหตุผล (๓) ภาวนามยปัญญา ความรู้แท้จริงอันเกิดจากจิตท่ีบริสุทธิ์ 

  (๒) วิเคราะห์ธรรมชาติแห่งความรู้ ญาณวิทยามีลักษณะเหมือนกับจิตวิทยา (ว่าด้วยการ
รับรู้) ประการหนึ่งคือ เป็นศาสตร์ท่ีไม่พูดถึงหน้าท่ีของความรู้ ฉะนั้นจึงท าหน้าท่ีไม่เหมือนกับ
ตรรกศาสตร์ (ว่าด้วยความจริงของความรู้)  สาระส าคัญของญาณวิทยาก็คือ ศึกษาเรื่องก าเนินความรู้ 
เนื้อหาของญาณวิทยาก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ วัตถุประสงค์ ลักษณะ เงื่อนไข 
ความมีเหตุผล และความคลาดเคล่ือนของความรู้  วิมุตติมรรค  ส่วนธรรมชาติของความรู้ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทนั้นมีองค์ประกอบท่ีเป็นเครื่องตัดสินท่ีส าคัญคือสัมมาทิฏฐิ ความรู้อันใดจะถูกต้องหรือ
ผิดพลาด สัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวช้ีวัด กล่าวคือความรู้อันใดเมื่อน าไปประพฤติปฏิบัติแล้วท าให้ชีวิตมี
ความสุขในปัจจุบันและสามารถพัฒนาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ความรู้อันนั้นจัดว่าเป็น
ความรู้ท่ีถูกต้อง 

 (๓) วิเคราะห์ความสมเหตุ สมผลแห่งความรู้ ญาณวิทยา ด้านความสมเหตุสมผลของ
ความรู้ ญาณวิทยาท่ัวไปกล่าวว่า ความสมเหตุสมผลของความรู้คือความเข้าใจถูกต้องโดยปราศจากข้อ
ขัดแย้งอันต้ังอยู่บนพื้นฐานหลัก ๓ ประการคือ มีทฤษฎีถูกต้อง ปฏิบัติตามได้จริง และเมื่อปฏิบัติตาม
แล้วต้องเกิดผลได้จริงโดยอิงทฤษฎีความจริง ๓  ทฤษฎี ได้แก่ สมนัย สหนัย และปฏิบัตินิยม  ความ
สมเหตุสมผลของความรู้เป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นสัญญาช้ันพิเศษเป็นความรู้ท่ีอยู่
เหนือระดับสามัญธรรมดาในท่ีนี้ได้แก่โลกุตตรปัญญา ในคัมภีร์วิมุตติมรรคได้กล่าวถึงความสมเหตุ สม
ผลก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติ เช่น เรื่องการเจริญอานาปานสติ และอนุสสติความระลึกได้และความระลึก
โดยชอบ ความท่ีจิตสงบนิ่งอยู่ในสตินี้เป็นปัจจุปัฏฐานของอานาปานสติการท าสัญญาเกี่ยวกับลม
หายใจเข้าออกให้เกิดขึ้นที่จะหลุดพ้นได้ 

 (๔)วิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินความรู้ ญาณวิทยาเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสินความรู้ ความจริงอัน
ประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย (เหตุท่ีท าให้เกิดทุกข์) นิโรธ (ความดับทุกข์) และมรรค (ทาง
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์) ความสมเหตุสมผลของความรู้ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านผัสสะ คือ 
ฟัง  คิด ภาวนา  ส่วนการตัดสินความรู้ พุทธปรัชญาเถรวาทได้วางหลักไว้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา
ด้วยหลักการคิดแบบเหตุผล (เหตุปัจจัย) และประสบการณ์ได้จากการปฏิบั ติ  ความรู้ ท่ี ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัตินี้แล้วเกิดเข้าใจความจริงอย่างท่ีมันเป็นไม่ปรุงแต่ง   เป็นไปตามเหตุ



๗ 

 

ปัจจัย  มีความไม่เท่ียง  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และไม่มีตัวตน  จนหลุดพ้นจากสมมติท้ังปวง จึง
จัดเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง  และเป็นความจริงสูงสุด คือ นิพพาน 

๖. ข้อเสนอแนะน า 

 ๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 โดยธรรมชาติของความรู้มี  ๑๒ ปริเฉท ความสมเหตุสมผลของความรู้  เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้โดยผ่านผัสสะ คือ ฟัง  คิด ภาวนา  ส่วนการตัดสินความรู้ พุทธปรัชญาเถรวาทได้
วางหลักไว้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาด้วยหลักการคิดแบบเหตุผล (เหตุปัจจัย) และประสบการณ์ได้
จากการปฏิบัติ ความรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตินี้แล้วเกิดเข้าใจความจริงอย่างท่ีมันเป็นไม่ปรุง
แต่ง  เป็นไปตามเหตุปัจจัย  มีความไม่เท่ียง  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และไม่มีตัวตน  จนหลุดพ้นจาก
สมมติท้ังปวง จึงจัดเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง  และเป็นความจริงสูงสุด คือ นิพพาน  จากการศึกษาท าให้
ผู้วิจัยได้ทราบแนวทางปฏิบัติจากแนวคิดญาณวิทยาและแนวคิดวิมุตติมรรคอันจะเป็นประโยชน์
ทางด้านวิชาการและผู้สนใจได้น าไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 

 ๒. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ๑.ควรมีการศึกษาญาณวิทยากับคัมภีร์วิสุทธิมรรคในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในวิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรคในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 
 ๓. ควรมีการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามคัมภีร์วิมุตติมรรคและสภาพการแก้ไขปัญหาของ
คนในสังคมไทย 
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