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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหมาย ประเภท และลักษณะของ
สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมท่ีสัมพันธ์กับสังโยชน์ และศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์
ตามทัศนะของพระเถระในสังคมไทย 

จากผลการศึกษาพบว่า สังโยชน์มีความหมายตามคัมภีร์พระไตรปิฎกว่าเป็นเครื่องผูกพัน
น้อยใหญ่ มีท้ังประเภทท่ีเป็นรูปธรรมได้แก่ คิหิสังโยชน์ หมายถึงสังโยชน์ของคฤหัสถ์ ได้แก่ ทรัพย์
สมบัติ บุตร ภรรยา ข้าทาส บริวาร และกามคุณ ๕ ประการ  ส่วนสังโยชน์ประเภทท่ีเป็นนามธรรม 
ได้แก่สังโยชน์ ๑๐ ประการ โดยแบ่ง ตามพระสูตร ๑๐ คือ สักกายทิฏฐิสังโยชน์  วิจิกิจฉาสังโยชน์  
สีลัพพตปรามาสสังโยชน์  กามฉันทะสังโยชน์ พยาบาทสังโยชน์  รูปราคะสังโยชน์ อรูปราคะสังโยชน์   
มานะสังโยชน์ อุทธัจจะสังโยชน์ และอวิชชาสังโยชน์  แบ่งตามอภิธรรม ๑๐ ประการ คือ กามราค
สังโยชน์  ปฏิฆะสังโยชน์  มานะสังโยชน์ ทิฏฐิสังโยชน์  วิจิกิจฉาสังโยชน์  สีลัพพตปรามาสสังโยชน์  
ภวราคสังโยชน์  อิสสาสังโยชน์  มัจฉริยสังโยชน์ อวิชชาสังโยชน์   การแบ่งสังโยชน์ท้ังสองนัยนี้ถึงแม้
ช่ือสังโยชน์จะต่างกัน แต่สภาวะของสังโยชน์ท างานอยู่ในกลุ่มเดียวกัน   ในพระไตรปิฎกมีการอธิบาย
สังโยชน์เชิงอุปมาเพื่อให้เข้าใจลักษณะนามธรรมของสังโยชน์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการอุปมาสังโยชน์
เหมือนบานประตู  เหมือนเมฆหมอก เหมือนเชือกผูกลูกวัวท่ีหลัก เหมือนฝ่ังแม่น้ าสองฝ่ัง เหมือน
ระดับความสูงความต่ า เหมือนเบ็ดเกี่ยวปากปลา เหมือนก้อนหินท่ีผูกเท้าสัตว์  เหมือนกิ่งไม้ท่ีบุคคล
ใช้มือยึดเกาะไว้ เหมือนห้วงน้ าลึก  อุปมาโอรัมภาคิยสังโยชน์เหมือนกายมนุษย์ท่ีหยาบ อุปมาอุทธัม
ภาคิยสังโยชน์เหมือนกายทิพย์ที่ละเอียด   พบว่าขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ ขันธ์ ๔ คือ เวทนา
ขันธ์ สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์ เป็นธรรมท่ีประกอบกับสังโยชน์   

หลักธรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนสังโยชน์ คือปฏิจจสมุปบาท มีตัณหาและอุปาทาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สังโยชน์เกิดขึ้น และยังมีกลุ่มธรรมต่างๆท่ีส่งเสริมและสนับสนุนสังโยชน์คือ  
อาสวะ  โอฆะ  โยคะ  คันถะ อุปาทาน นีวรณ์  อนุสัย กิเลส  มิจฉัตตะ โลกธรรม  มัจฉริยะ วิปลาส 
อคติ  และมูละ กลุ่มธรรมเหล่านี้จะท างานช่วยให้สังโยชน์มีก าลังผูกมัดมากขึ้น  เช่นเมื่อ  กามราค
สังโยชน์เกิดขึ้น มีทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ  ทิฏโฐฆะ  อวิชโชฆะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะเป็นต้น  
เกิดขึ้นส่งเสริมและสนับสนุน เมื่อสักกายทิฏฐิสังโยชน์เกิดขึ้น กามาสวะ  อวิชชาสวะ  กาโมฆะ อวิช
โชฆะ  กามโยคะ อวิชชาโยคะเป็นต้นเกิดขึ้นส่งเสริมและสนับสนุน ส่วนข้อปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์หรือ
ธรรมท่ีท าให้สังโยชน์หมดไป  คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางสายเอก เป็นวิธี
ท่ีจะท าให้สังโยชน์หมดไป  กล่าวคือเมื่อบุคคลปฏิบัติตนตามวิธีของ สติปัฏฐาน ๔ แล้วจะท าให้เป็น
พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา มีท้ังหมด ๔ ขั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี 
และพระอรหันต์  พระอริยบุคคลช้ันพระโสดาบันละสังโยชน์ ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
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และสีลัพพตปรามาส พระสกทาคามีละสังโยชน์ ๓ ประการท่ีพระโสดาบันละได้แล้ว ส่วนท่ีท าได้
มากกว่าพระโสดาบันคือ การท าให้กามฉันทะสังโยชน์ และพยาบาทสังโยชน์เบาบางลง  พระอนาคามี 
ละสังโยชน์ท่ีพระโสดาบันละได้แล้ว  และละเพิ่มอีก  ๒ ประการคือ กามฉันทะสังโยชน์และพยาบาท
สังโยชน์   ส่วนพระอรหันต์ละสังโยชน์ ๕ ประการท่ีเหลือได้ท้ังหมด คือ  รูปราคะสังโยชน์ อรูปราคะ
สังโยชน์ มานะสังโยชน์  อุทธัจจะสังโยชน์ และอวิชชาสังโยชน์  เมื่อสังโยชน์หมดไปแล้ว สภาวะของ
นิพพานก็เข้ามาแทนท่ี ท าให้จิตของบุคคลนั้นมีความเป็นอิสระจากสังโยชน์ ไม่มีความวุ่นวาย  ใช้ชีวิต
อย่างเป็นสุข    

ส่วนสังโยชน์ตามทัศนะของพระเถระในสังคมไทยท้ัง ๕ รูป นั้นผู้วิจัยพบว่า พระธรรม
โกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) กล่าวว่า กิเลสท่ีละเอียดประณีตท่ีเป็นตัวปัญหาเรียกว่าสังโยชน์ ๑๐ 
ประการ ผู้ท่ีสามารถละสังโยชน์ดังกล่าวได้ท้ังหมดเรียกว่าพระอรหันต์ ผู้ท่ีละสังโยชน์ได้บางส่วนแต่ยัง
ละไม่ได้ท้ังหมดเรียกพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ตามล าดับมีพระโสดาบันเป็นต้น ผู้ ท่ียังมีสังโยชน์คือ 
ปุถุชน ถ้าไม่ควบคุมสังโยชน์จะท าให้ปุถุชนเป็นปุถุชนเกินขั้นจะเป็นบ้าและจะเป็นสัตว์นรก  และ
กล่าวว่าสังโยชน์ก็คือความโง่ ซึ่งมาจากสัญชาติญาณของมนุษย์ท่ีมีมาต้ังแต่เกิดแล้วถูกพัฒนาความโง่
เหล่านั้นให้มากขึ้น ๆ จนเต็มไปด้วยอวิชชา พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) มองสังโยชน์ใน
เชิงวิชาการว่าเป็นหลักการท่ีใช้วัดทักขิไณยบุคคล เกณฑ์แบบนี้เป็นการแบ่งแบบลบหมายถึงใช้วิธีดู
เอาจากสังโยชน์ท่ีละได้ในแต่ละข้อ พระพรหมคุณาภรณ์ท่านจะอธิบายเกี่ยวกับสังโยชน์ วิธีการละ
สังโยชน์  และบุคคลท่ีละสังโยชน์ได้ตามแบบพระไตรปิฎก พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) 
ให้ความส าคัญกับกามฉันทะสังโยชน์โดยเฉพาะความต้องการในการเสพเมถุนนี้ว่าเป็นปัญหาท่ีหนักใจ
พระภิกษุท่ียังอยู่ในวัยหนุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการบวชไม่ได้นาน มีอันต้องลาสิกขาไป กิเลสตัวนี้
เอง ท่ีท่านต้องเผชิญหน้าอย่างหนักหนาสาหัสในช่วงแรก ๆ ของชีวิตในเพศบรรพชิตของท่าน โดย
ท่านจะสอนบรรดาพระหนุ่มลูกวัดให้ระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังอธิบายธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
และมีวิธีท่ีท าให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายด้วยอุปมาโวหาร ดังท่ีท่านเปรียบสักกายทิฏฐิเป็นเหมือนโทรศัพท์ หาก
ไม่รับก็ไม่เกิดปัญหาว่าเป็นตัวตนเราเขา พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) กล่าวว่า สังโยชน์
คือความบ้า เป็นความวิปลาส พร้อมท้ังกล่าวว่า สังโยชน์ยังเป็นเกณฑ์ในการวัดพระอริยบุคคล พระ
ธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) เน้นการละสังโยชน์โดยวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะเป็น
หนทางไปสู่พระนิพพาน ท่านอธิบายสังโยชน์แต่ละชนิด ตามหลักอภิธรรมมัตถสังคหะเช่นอธิบาย 
สักกายทิฏฐิ ว่ามีองค์ธรรมคือ ทิฏฐิในทิฏฐิเจตสิกสัมปยุตตจิต เป็นต้น 
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Abstract 

This thesis is of the objectives to analytically study the meaning, the 
types and the characteristics of Sañyojana in Theravãda Buddhist Scriptures, Doctrinal 
principles in connection with Sañyojana and to analyse Sañyojana according to the 
venerable monks in Thai societies. 

From the study, it is found that according to the Triple Gem, Sañyojana 
means a small or big binding material both of formality and normality. The formality 
is Gihisañyojana which belongs to the lay people in the pattern of property, sons, 
daughters, wifes, husbands, servants, followers and five qualities evoking desire. 
Regarding the normal Sañyojanas, they are 10 Sañyojanas divided according to Sutta. 
They are Sakkãyaditthisañyojana, Vicikicchãsañyojana, Silabbataprãmãsasañyojana, 
Kãmachandasañyojana, Byãpãdasañyojana, Rüparãgasañyojana, Arüparãgasañyojana, 
Mãnasañyojana, Uddhaccasañyojana, and Avijjãsañyojana. When it is divided 
according the Ten Abhidhammas, they are :- Kãmasañyojana, Patighasañyojana, 
Mãnasañyojana, Ditthisañyojana, Vicikkicchãsañyojana, Sïlabbataprãmãsasañyojana, 
Bhavarãgasañyojana, Issãsañyojana, Macchariyasañyojana, and Avijjasañyojana. In such 
two ways of the division of  Sañyojana, though the names of Sañyojana are different, 
the states of Sañyojanas are in the same groups. In the Three Baskets, there are the 
ways of explaining the Sañyojana in the type of simile to enable the people to 
understand more clearly the normality of Sañyojana. They are the similes of 
Sañyojana as the door, the cloud, the string used for tiring the cow at the post, the 
two banks of a river, the high and low level, the fishhook related to the mouth of 
the fish, the piece of stone tied to the feet of animals, the branch of the tree held 
with hand by a person and the deep ocean. The simile of Orambhãgiyasañyojana is 
like the human beings’ rough body. The simile of Uddhambhãgiyasañyojana is the 
sutle divine body. 

It is found that the five aggregates are the temperament of Sañyojana. 
The five aggregates are :- Rüpakhandha, Vedanãkhandha, Suññãkhandha, 
Sañkhãradhandha, and Viññãnakhandha all of which are in compositions with 
Sañyojanas. 

The Doctrinal principles supporting Sañyojanas are Paticcasamuppãdas. 
Tanhã (craving) and Upãdãna (attachment) support Sañyojana to arise. There are also 
other doctrines which support Sañyojana. They are Ãsava, Ogha, Yoga, Gantha, 
Upãdãna, Nivarana, Anusaya, kilesas, Micchatta, Lokadhamma, Macchariya, Vipalãsa, 
Agati, and Müla. Three group of these doctrines helps the Sañyojana to have more 
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strength. For example, when Kãmarãgasañyojana arises, Ditthasava, Avijjasava, 
Ditthogha, Avijjogha, Ditthiyoga, Avijjãyoga etc. arise and support them. When 
Sakkãyaditthi Sañyojana arises, Kãmãsava, Avijjãsava, Kãmogha, Avijjogha, Kamayoga, 
Avijjayoga etc. arise and support them. On the other hand, the Doctrines which 
extinguish Sañyojana are the 4 Foundations of Mindfulness which the Buddha called 
as the Supreme Paths. They are the doctrines to extinguish all the Sañyojanas. When 
a man practise the 4 Foundations of Mind, he can be one of the Noble persons in 
Buddhism. Such the Noble Persons are : The Sotãpanna, the Sakadãgãmï, the 
Anãgãmï and the Arahanta. The noble person of Sotapanna Grade can extinguish the 
3 Sañyotanas namely:- Sakkãyaditthi, Vicikicchã and Silabbataprãmãsa. The noble 
person of Sakadãgãmï Grade can extinguish the said 3 Sañyojanas and can lessen 
Kãmachandasañyojana and Byãpãdasañyojana. The noble person of Anãgãmï Grade 
can extinguish the Sañyojana which was forsaken by Phra Sotãpanna and can 
extinguish two more: Kãmachandasañyojana and Byãpãdasañyojana. Regarding Ven. 
Arahantas they extinguish the five more Sañyojanas namely:- Rüparãgasañyojana, 
Arüparagasañyojana, Mãnasañyojana, Uddhaccasañyojana, and Avijjasañyojana. After 
all the Sañyojanas have been extinguished, the state of Nibbãna appears instead. 
Then, the person’s mind is full of freedom from Sañyojanas and turmoil, and he or 
she can lead his or her life happily. 

According Ven. Monks’ views about Sañyojanas, it is found that                          
Ven. Dhammakosacarya, Buddhadãsa Bhikku said that the delicate defilement is 
the problem proper called Sañyojana of ten kinds. One who can abandon the all 
said Sañyojanas is called Ven. Arahanta. One who can avoid some of Sañyojanas, but 
cannot avoid all of them is called the noble one of different level beginning from 
Ven. Sotãpanna etc. One who is still of Sañyojana is called Puthujana (ordinary 
person). If a man does not contest Sañyojana, he will be too ordinary person who 
may be mad or will go to hell. He will say that Sañyojana is the foolishness arising 
from the human being’s nature from his or her birth, and such foolishness is 
developed more and more until it is full of ignorance. 
Ven. Phra Brommagunãbhorn (P.A. Payutto) looks at Sañyojana in the way of as it is 
the principle  to measure the state of being a “Dakkhineyyapuggala”. This is the 
minus division which is the way to look at each of the dedegated Sañyojanas. Ven. 
Phra Brommagunãbhorn has explained the method of Sañyojanas, the way to 
eradicate Sañyojanas, the person who can eradicate the Sañyojanas according to the 
Three Baskets.  
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Ven. Phra Bodhiñãna Thera (Luang Paw-Jã Subhaddo) gave emphasis on 
KãmachandaSañyojana, especially the need to have sexual intercourse that it was a 
very heavy problem for the young monks. This is the cause of not being in ordination 
for a long time and has to leave the monkhood. This defilement alone is the one 
which the monks have to face heavily in the beginning of his ordained life. The 
teacher will teach the young monks in his temple to be specially careful about. 
Besides, the teacher will explain the doctrines rightly to enable the young monks to 
understand easily with the similes. As we can find that the teacher compare the 
simile with the telephone. If we do not receive the telephone, there is no problems 
as we and he.  
Ven. Phra Rãjabrommayan (Laungpaw Rue Sri Ling Dam) said that Sañyojana is 
“madness” which is an abnormality. He also said that Sañyojana is a standard to 
measure the state of the Noble One. 
Ven. Phra Dharmadhïrarãjmahãmunï (Jodok Ñãnasiddhi) emphasized the 
dedegation of Sañyojana by way of practising Insight Meditation which is the way to 
Nibbãna. He explained each kind of Sañyojanas according the principles of 
Abhidhammatthasangaha. For example, he explained Sakkãyaditthi as of Doctrinal 
organization that is Ditthi in Ditthicetasikasampayuttacitta etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

ความน า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีสอนให้มุ่งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คือ อธิศีล

สิกขา อธิจิตตสิกขา และ อธิปัญญาสิกขา หรือเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา หลักธรรมท่ีพระพุทธองค์
ทรงน ามาสอนบรรดาพุทธบริษัทนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก และมีหลายระดับ เมื่อกล่าวถึงหลักการ ๆ 
หนึ่งซึ่งน าไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือการได้เข้าถึงซึ่ง “พระนิพพาน” หมายถึงภาวะของการดับกิเลส
และกองทุกข์ท้ังปวงได้หมดส้ินหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอันยาวไกลไร้ท่ีส้ินสุด  
การท่ีมนุษย์จะบรรลุนิพพานได้ มนุษย์จ าเป็นจะต้องตัดกิเลสออกจากจิตใจให้หมดไป กิเลสนั้น
เรียกว่า  “สังโยชน์๑” ซึ่งเป็นตัวการของปัญหาดังกล่าวท้ังหมด บุคคลผู้ประกอบด้วยสังโยชน์แล้วจะ
ไม่ข้ามพ้นสังสารวัฏได้เลย แม้แต่พระพุทธเจ้าท้ังหลายต่างก็เล็งเห็นถึงความรุนแรงของสังโยชน์
ดังกล่าวนี้ ทรงพิจารณาเห็นว่า หากมนุษย์ละเลยไม่ให้ความส าคัญกับการใช้ปัญญาในการก าหนดรู้
โทษของสังโยชน์แล้ว ปัญหาดังกล่าวก็จะทวีความรุนแรงขึ้นจนกระท่ังมนุษย์ไม่สามารถตัดภพชาติให้
ส้ินไปเสียได้ เนื่องจากกิเลสนี้ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องผูกโดยยึดเหนี่ยวบุคคลเอาไว้ในวัฏฏะด้วยอ านาจ
ความเพลิดเพลินแห่งกิเลสตัณหานั้นๆ เป็นการยากต่อการสลัดท้ิงไป  นอกจากนี้สังโยชน์ยังได้รับการ
ส่งเสริมและสนันสนุนจากกลุ่มอกุศลธรรมท่ีช่วยให้สังโยชน์มีก าลังในการผูกยึดเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น 
พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับสังโยชน์ท่ีผูกยึดสัตว์ไว้ในภพว่า “ปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ ผู้ยัง
ไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากชาติ (ความเกิด) ชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) 
ปริเทวะ (ความคร่ าครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้น
ใจ) ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์”๒ 

ถึงกระนั้น เมื่อมนุษย์รู้จักเรียนรู้เพื่อท่ีจะใช้ปัญญาพิจารณาถึงตัวปัญหา สามารถละ
สังโยชน์ขั้นต้นได้สามประการแล้ว ย่อมเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นพระอริยบุคคลระดับ “พระโสดาบัน” 
และย่อมส าเร็จสัมโพธิ๓ในวันข้างหน้า เป็นบุคคลประเภทแรกท่ีได้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน ยิ่งไปกว่า
นั้นเมื่อละสังโยชน์ได้หมดส้ิน อนุสัยย่อมส้ินตามส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงท่ีสุดของ
พระพุทธศาสนาได้แก่ “พระอรหันต์” หลักการและแนวคิดของสังโยชน์ดังกล่าวนี้พระเถระใน
สังคมไทยหลายท่านต่างก็ได้ให้ความส าคัญ ยึดถือและน าไปพัฒนาการปฏิบัติธรรมของตน รวมถึง
น าไปเป็นแนวทางในการสอนให้กับศิษยานุศิษย์ น าข้อปฏิบัติเหล่านั้นเพื่อพัฒนาตนต่อไป 

 

                                                             
๑ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑. 
๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๙/๒๐. 
๓ สัมโพธิ ในที่น้ีหมายถึงมรรคเบื้องสูง ๓ คือ สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค  

สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๑/๕๕๙, อ้างใน อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๓๑/๑๕๔. 



๗ 

 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อศึกษาความหมาย ประเภท และลักษณะของสังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เถรวาท  
๒.  เพื่อศึกษาหลักธรรมท่ีสัมพันธ์กับสังโยชน์  
๓.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ตามทัศนะของพระเถระในสังคมไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมี

วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
๑.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source)ได้แก่จากคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงหลักการ และแนวคิดส าคัญ ๆ ท่ี
เกี่ยวกับสังโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของสังโยชน์ตามท่ีพระพุทธองค์
ทรงแสดงเอาไว้เป็นหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก 

๒.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา ปกรณ์วิเสส รวมถึงต าราและเอกสารงานวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการ
อธิบายขยายความเนื้อหาเพิ่มเติมจากในพระไตรปิฎกให้มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๓.  ศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ งานนิพนธ์ และบทบรรยาย ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของพระเถระในสังคมไทย ท้ัง ๕ รูปคือ พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)  พระพรหม
คุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)   พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อ
ฤาษีลิงด า) และพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ท่ีได้กล่าวถึงสังโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ 
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของท่านเหล่านั้น ในการน าเอาหลักการ และแนวคิดเรื่องสังโยชน์ไป
พัฒนาการปฏิบัติและอธิบายการสอนให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องสังโยชน์               

๔.  ประมวล สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นทิศทางอย่างชัดเจนถึง หลักการและ
แนวคิดเรื่องสังโยชน์ รวมถึงความหมาย ประเภท และลักษณะของสังโยชน์ ตลอดจนหลักธรรมท่ีมี
ความส าคัญและมีส่วนสัมพันธ์กับสังโยชน์ตามทัศนะของพระเถระในสังคมไทยท้ัง ๕ ท่านเหล่านั้นว่ามี
ความสอดคล้อง หรือแตกต่างไปจากหลักฐานท่ีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทหรือไม่ 
อย่างไร  

๕  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยซึ่งแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความหมายของสังโยชน์ 
“สังโยชน์” ในพระไตรปิฏกให้ความหมายไว้ว่า เป็นเครื่องผูกพันน้อยใหญ่๔ เป็นกิเลสท่ี

ผูกมัดใจสัตว์ หรือธรรมท่ีมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์  ในอรรถกถาให้ความหมายเอาไว้ว่า เป็นเครื่องผูกพัน
สัตว์ทั้งหลายไว้ในรถ (คือภพ) ท่ีแล้วด้วยวัฏฏะทุกข์๕ เป็นเครื่องพันธนาการ๖ เพราะสังโยชน์เหล่านี้ 
ย่อมผูก คือตามผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ในภพ อีกนัยหนึ่งย่อมเช่ือมภพไว้ด้วยภพ๗ รวมถึงการผูกมัดบุคคลผู้
มีสังโยชน์ไว้ด้วยกรรมและวิบากอันเป็นทุกข์ หรือด้วยล าดับของ ภพ ในภพ ก าเนิด คติ วิญญาณ ฐิติ 
และสัตตาวาส เป็นต้น๘ และยิ่งไปกว่านั้น สังโยชน์ก็ยังสามารถยังสัตว์ให้จมลงในวัฏฏะได้ด้วย๙  

จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ท าให้สังโยชน์สะท้อนภาพให้เราเห็นถึงความเป็น 
“เครื่องพันธนาการล่องหน (Invisible Fetters) ซึ่งเกี่ยวโยงสัตว์ทั้งหลายเอาไว้โดยไม่ให้เห็นและไม่ให้
รู้สึกตัว เป็นเหตุให้สัตว์เหล่านั้นต้องกลับมาวนเวียนว่ายอยู่ในภพท้ัง ๓ ได้แก่ กามภพ รูปภพ และอรูป
ภพ อย่างไม่มีวันจบส้ิน (Infinity) ตราบใดท่ียังไม่ได้เรียนรู้วิธีปลดเครื่องพันธนาการเหล่านั้นออก”๑๐ 

ประเภทของสังโยชน์ 
ประเด็นความหมายของสังโยชน์ดังกล่าว ท าให้เกิดความยากในการส่ือความหมายให้

ปุถุชนผู้เป่ียมไปด้วยกิเลสได้รู้จักสังโยชน์ ดังนั้น ประเภทของสังโยชน์ จึงถูกจ าแนกออกตามลักษณะ
ของความเป็นรูปธรรม และนามธรรม ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งสังโยชน์ออกเป็น ๓ 
ประเภทได้แก่   

๑) สังโยชน์ประเภทที่จ าแนกตามลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  จ าแนกตาม
รูปธรรม คือ คิหิสังโยชน์๑๑ (สังโยชน์ของคฤหัสถ์ ๖ ประการมี ทรัพย์สมบัติ บุตร ภรรยา ข้าทาส 
บริวารและ กามคุณ ๕) จ าแนกตามนามธรรม คือสังโยชน์หมวดต่าง ๆ ได้แก่ สังโยชน์ หมวด ๓๑๒ 
หมวด ๗๑๓  และ หมวด ๑๐๑๔ (ตามอภิธรรมภาชนีย์นัย) ตามล าดับ   
                                                             

๔ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๑, ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๙๘/๔๕๘. 
๕ ที.สี.อ. (ไทย) ๑/๒๕๕/๑๐๗. 
๖ ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๒๖๕/๓๖. 
๗ ม.มู.อ. (ไทย) ๑/๙/๑๐๑. 
๘ ขุ.อิติ.อ. (ไทย) ๑/๑๙๓/๑๑๑. 
๙ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒๒/๓๘๐. 
๑๐ ความหมายตามทัศนะของผู้วิจัย 
๑๑ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๖/๑๔๔. 
๑๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๔-๒๗๕/๒๐๖, องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๙๕/๓๒๘, ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๐/๑๒, 

ขุ.ปฏิ. (ไทย) ๓๑/๕๖/๙๑, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๕/๕๗๒, ขุ.ป.อ. (ไทย) ๑/๕๖/๒๙๐. 
๑๓ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๘/๑๔, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๑๐/๑๖. 



๙ 

 

๒) สังโยชน์ประเภทที่จ าแนกตามนามธรรมอย่างเดียว  โดยแยกประเภทองค์ธรรม
ออกเป็น ๒ ระดับ คืออย่างหยาบและอย่างละเอียด สังโยชน์อย่างหยาบ คือโอรัมภาคิยสังโยชน์๑๕ มี
อยู่ ๕ ประการได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ และ พยาบาท ส่วนสังโยชน์
อย่างละเอียด คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์๑๖  มีอยู่ ๕ ประการเช่นกันคือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะ และ อวิชชา   

๓) สังโยชน์ประเภทที่จ าแนกตามการให้ผลของสังโยชน์๑๗  เป็นหลักฐานช้ัน        
อรรถกถาจารย์ มีอยู่ ๒ ประการได้แก่ อุปบัติปฏิลาภิยสังโยชน์ คือสังโยชน์ท่ีเป็นเหตุให้มีการเกิด และ 
ภวปฏิลาภิยสังโยชน์ คือสังโยชน์ท่ีเป็นเหตุให้มีภพ 

ลักษณะของสังโยชน์ 
ลักษณะของสังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๓ หมวดได้แก่   
๑) ลักษณะของสังโยชน์เชิงอุปมา  เป็นการอุปมาสังโยชน์กับส่ิงต่าง ๆ ๑๐ ประการ 

คือ เปรียบสังโยชน์ด้วยเชือกผูกลูกวัวที่หลัก, เปรียบเหมือนเมฆหมอก, เหมือนบานประตู, เหมือนฝ่ัง
แม่น้ า ๒ ฝ่ัง, เปรียบด้วยระดับช้ันความสูง-ต่ า, เปรียบด้วยลักษณะทางกายภาพด้านภพภูมิของสรรพ
สัตว์  รวมถึงเปรียบโอรัมภาคิยสังโยชน์ด้วยเครื่องมือล่าสัตว์ คือเบ็ด,  เป็นเครื่องพันธนาการ, เหมือน
กายมนุษย์ และ เหมือนห้วงน้ าลึกภายใต้   

๒) ลักษณะเฉพาะประเภทของสังโยชน์  คัมภีร์ธัมมสังคณีอธิบายไว้โดยมีนัยท่ีแตกต่าง
กันไปตามองค์ธรรมของสังโยชน์ท้ัง ๑๐ ประการมี กามราคะสังโยชน์ และ ปฏิฆะสังโยชน์ เป็นต้น   

๓) ลักษณะของสังโยชน์ตามนัยอภิธรรม  จ าแนกออกเป็น ๖ หมวด คือ  ธรรมท่ีเป็น
สังโยชน์, ธรรมท่ีเป็นอารมณ์ของสังโยชน์, ธรรมท่ีประกอบด้วยสังโยชน์, ธรรมท่ีเป็นสังโยชน์และเป็น
อารมณ์ของสังโยชน์, ธรรมท่ีเป็นสังโยชน์และประกอบด้วยสังโยชน์, ธรรมท่ีไม่ประกอบด้วยสังโยชน์
แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ 

ด้วยสาเหตุท่ีว่า สังโยชน์มีลักษณะท่ีเป็นนามธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เห็นและเข้าใจ
ได้ยากกว่าแบบรูปธรรม ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงใช้วิธีการน าเสนอเชิงอุปมาอุปมัย กล่าวคือใช้
อุปมาโวหารมาเป็นเครื่องมือในการอธิบายท่ีช่วยชี้น าให้ผู้ฟังได้นึกภาพตามด้วยการใช้จินตนาการทาง
ความคิด สร้างเป็นมโนภาพไว้ในใจ ช่วยท าความรู้จักและเข้าใจสังโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน
มากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางกระบวนการทางการรับรู้ของมนุษย์ด้วยการขบคิด จินตนาการ โดย
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของสังโยชน์ต่าง ๆ เช่ือมโยงเข้ากับส่ิงของ เครื่องใช้ และปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ และมีอยู่ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ นอกจากนั้นการอธิบายด้วยการ

                                                                                                                                                                               
๑๔ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๑๑๘/๒๘๕, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๖๙/๖๒๐. 
๑๕  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒, ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๘๐/๑๐๖, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑, อภิ.วิ. 

(ไทย) ๓๕/๙๔๐/๕๙๒. 
๑๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒, ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๘๑/๑๐๖-๑๐๗, องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๗๐/๕๕๔, 

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๔๐/๕๙๒. 
๑๗ องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) ๒/๑๓๑/๓๔๘. 



๑๐ 

 

เปรียบเทียบยังเป็นการขยายความและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเสริมจากการอธิบายใน
ลักษณะเฉพาะของสังโยชน์ และอธิบายสังโยชน์ตามแนวพระอภิธรรมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

หลักธรรมท่ีสัมพันธ์กับสังโยชน์   
เป็นท่ีทราบกันดีว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด

สัมพันธ์ภาพขึ้นระหว่าง “สังโยชน์” กับธรรม ต่าง ๆ ในลักษณะท่ีเข้าไปมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุน
สังโยชน์ ปรากฏอยูใ่น ๒ ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 

๑) ลักษณะปฏิจจสมุปบาท  ส่งเสริมและสนับสนุนสังโยชน์โดยเป็นเหตุและเป็นผลเป็น
ปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะปฏิจจสมุปบาท โดยมีตัณหาเป็นสาเหตุ คือ ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ  
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส  อุปายาส ดังพุทธพจน์ท่ีตรัสถึงธรรมท่ีเป็นปัจจัยแห่ง
สังโยชน์ท่ีว่า 

เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายท่ีเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ ตัณหา
ย่อมเจริญ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพ
เป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุ
ปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ เปรียบเหมือนประทีปน้ ามันพึงติดไฟได้ ก็เพราะอาศัย
น้ ามันและไส้ บุรุษเติมน้ ามันและใส่ไส้ในประทีปน้ ามันนั้นทุก ๆ ระยะ เมื่อเป็นอย่างนี้ ประทีป
น้ ามันนั้นได้อาหารอย่างนั้น ได้เช้ืออย่างนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน๑๘   

๒) ลักษณะของกลุ่มอกุศลธรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนสังโยชน์ในลักษณะของกลุ่ม
อกุศลธรรม ๑๔ ประการ อันได้แก่ ๑) อาสวะ  ๒) โอฆะ  ๓) โยคะ  ๔) คันถะ  ๕) อุปาทาน  ๖) 
นีวรณ์  ๗) อนุสัย  ๘) กิเลส  ๙) มิจฉัตตะ  ๑๐) โลกธรรม  ๑๑) มัจฉริยะ  ๑๒) วิปลาส  ๑๓) อคติ  
และ ๑๔) มูละ โดยอกุศลธรรมเหล่านี้จะท าหน้าท่ีช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนสังโยชน์ให้มีอ านาจใน
การผูกมัดสัตว์ทั้งหลายแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ไม่ให้หลุดออกจากวังวนของสังสารวัฏ โดยจะแบ่งหน้าท่ี
กันท างานอย่างเป็นระบบ เปรียบเสมือนเช้ือโรคต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากมายหลายประเภท เช่น
เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไข้หวัด เช้ือมาเลเรีย ฯลฯ เช้ือโรคต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเช้ือโรคคนละสาย
พันธุ์และไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ขณะท่ีมีสภาพอ่อนแอได้แล้ว ต่าง
มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การช่วยกันเบียดเบียนร่างกายมนุษย์ให้อ่อนแอลง และต่างฝ่ายก็ท าหน้าท่ี
ของตน ยิ่งไปกว่านั้นการแบ่งกันท าหน้าท่ีของตน ๆ นั้นย่อมเป็นไปด้วยความเป็นระบบและเป็น
ระเบียบตามท่ีตนถนัดและเช่ียวชาญ กล่าวคือ เช้ือไวรัสก็จะท าหน้าท่ีอย่างหนึ่ง ในขณะท่ีเช้ือ
แบคทีเรียก็ท าหน้าท่ีอีกอย่างหนึ่ง ไม่ก้าวก่ายกัน ดังนั้นจึงเกิดเป็นการท างานประสานกันอย่างเป็น
ระบบขึ้นด้วยประการฉะนี้ 

หลักธรรมส าหรับปฏิบัติละสังโยชน์   
วิธีการแก้ปัญหาให้กับทางออกจากสาเหตุแห่งความทุกข์ นั่นก็คือการใช้มรรคและ

ปฏิปทาเพื่อการแก้เชือกท้ัง ๑๐ เส้นนี้ให้หลุดออก ปลดพันธนาการท่ีจองจ าผูกมัดใจเอาไว้ โดยอาศัย
หลักธรรมส าหรับปฏิบัติละสังโยชน์ ได้แก่ หลักสติปัฏฐาน ๔ คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา
                                                             

๑๘ ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๕๓/๑๐๖. 



๑๑ 

 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ท่ีใช้เป็นบาทฐานในการ
ปฏิบัติโดยอาศัยหลักธรรมหมวดอื่น ๆ เพื่อเกื้อกูลกันเช่น หลักไตรสิกขา หลักโพธิปักขิยธรรม และ วิ
สุทธิ ๗ เป็นต้น เมื่อละสังโยชน์ได้แล้วจึงบรรลุมรรค ผล เข้าสู่สภาวะของการเป็นอริยบุคคล ๔ 
จ าพวก มีพระโสดาบันเป็นกลุ่มบุคคลแรกท่ีได้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน    พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลจ าพวกสุดท้ายตามล าดับ ดับกองทุกข์แล้วท้ังมวล ตัด
สังโยชน์ได้หมดแล้วท้ัง ๑๐ ประการ ส้ินภพชาติแล้วถือเป็นบุคคลผู้บรรลุเป้าหมายสูงท่ีสุดแล้วใน
พระพุทธศาสนา สังโยชน์กับนิพพานจึงเป็นธรรมท่ีอยู่กันคนละขั้ว คนละด้าน เปรียบเหมือนความมืด
กับความสว่าง เพราะความมืดหายไป ความสว่างจึงเข้ามาแทนท่ี เพราะการละสังโยชน์ได้ท้ังหมด จึงมี
นิพพานเข้ามาแทนท่ีเช่นเดียวกัน นิพพานจึงเป็นทางออกของสรรพสัตว์ จากวัฏฏะทุกข์ท้ังปวง 

วิเคราะห์สังโยชน์ตามทัศนะของพระเถระในสังคมไทย 
ทัศนะของพระเถระในสังคมไทย ต่างก็มีทัศนะ แนวคิด มุมมอง ต่อหลักการของสังโยชน์

ไม่แตกต่างไปจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ช้ันรองลงมาตามล าดับ นอกจากนั้นยังได้
น าเอาหลักการเหล่านั้นไปพัฒนาการปฏิบัติและการสอนศิษยานุศิษย์ของตนอย่างแพร่หลาย เริ่มจาก
ท่านพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) กล่าวว่ า สังโยชน์เป็นความโง่ มีอยู่ ๑๐ ประการ๑๙  
สังโยชน์ทุกตัวจะมีอยู่ในตัวมนุษย์ต้ังแต่เกิด สังโยชน์เป็นกิเลสท่ีผูกเย็บสัตว์ให้ติดอยู่กับความทุกข์ 
หรือผูกติดอยู่กับทุกข์ เป็นความโง่คืออวิชชาท่ีมาจากสัญชาติญาณของมนุษย์และติดตัวมนุษย์มา
ต้ังแต่เกิด มนุษย์จึงควรท่ีจะเรียนรู้เพื่อให้รู้จักสังโยชน์เหล่านั้น และปฏิบัติตนเพื่อละสังโยชน์ความโง่
เหล่านั้นให้หมดไปจากใจ ในขณะท่ีท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) อธิบายสังโยชน์เชิง
วิชาการตามพระไตรปิฎก มีสังโยชน์ขั้นสูงและสังโยชน์ขั้นต่ าเช่นเดียวกับท่ีในพระสูตรคือ โอรัมภาคิย
สังโยชน์ (สังโยชน์ขั้นต่ า) มีสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ ส่วนอุทธัมภาคิย
สังโยชน์ (สังโยชน์ขั้นละเอียด) มีรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา และกล่าวว่าสังโยชน์เป็น
เกณฑ์วัดอริยบุคคล หรือทักขิไณยบุคคลแบบลบ๒๐ คือวัดจากสังโยชน์ท่ีละได้ตามล าดับส่วน พระราช
พรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับสังโยชน์ ว่าเป็นเครื่องผูกพันให้ร่างกายเกิด
ขึ้นมาได้ด้วยอ านาจของตัณหา ท่านกล่าวว่าสังโยชน์ ๑๐ ประการก็คือความบ้า เมื่อตัดความบ้า ๑๐ 
ประการนี้ได้ก็จะถึงพระนิพพาน สังโยชน์คือความบ้า๒๑ ตามทัศนะของท่านพระราชพรหมยาน (หลวง
พ่อฤาษีลิงด า) จึงมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับสังโยชน์คือความโง่ ของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส
                                                             

๑๙ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๓, เรียบเรียงโดย นาย พินิจ 
รักทองหล่อ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, พ.ศ. ๒๕๔๐), หน้า ๕๕-๗๑. 

๒๐ เกณฑ์จ าแนกประเภททักขิไณย หรืออริยบุคคล ใน “พุทธธรรม” กล่าวว่าโดยหลักใหญ่ มี ๒ วิธี
คือ แบ่งตามข้ันหรือระดับที่ก าจัดกิเลสได้ (แบบลบ) และแบ่งตามคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงระดับหรือข้ันน้ัน 
ๆ (แบบบวก) การแบ่งแบบลบก็ได้แก่การใช้สังโยชน์ ๑๐ ประการเป็นตัววัดน่ันเอง ส่วนการแบ่งแบบบวกแบบ่งตาม
อินทรีย์ที่แก่กล้าเป็นตัวน าในการปฏิบัติ ได้แก่ (๑) สัทธานุสารี  (๒) ธัมมมานุสารี  (๓) สัทธาวิมุต  (๔) ทิฏฐิปปัตตะ  
(๕) กายสักขี  (๖) ปัญญาวิมุต  (๗) อุภโตภาควิมุต, พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความ, หน้า ๒๘๔-๒๙๒. 

๒๑ พระราชพรหมยาน, สังโยชน์ ๑๐, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เยลโล่ การพิมพ์ 
(๑๙๘๘) จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๕๕. 



๑๒ 

 

ภิกขุ) ซึ่งล้วนต้องอาศัยมรรคและปฏิปทาเพื่อละและก าจัด ในด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านพระธรรม
ธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) แสดงทัศนะเกี่ยวกับสังโยชน์โดยมีพระอภิธรรมปิฎกเป็นกรอบใน
การสอน เช่นการอธิบายเกี่ยวกับทิฏฐิสังโยชน์ของท่านว่า ทิฏฐิประกอบอยู่ในโลภะทิฏฐิคตสัมปยุตต
จิต๒๒   วิธีท่ีจะละสังโยชน์ได้ คือเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ส่วนท่านพระโพธิญาณเถร (ชา  สุ
ภัทฺโท) มีวิธีการสอนสังโยชน์โดยภาษาและการยกตัวอย่างท่ีเข้าใจง่ายด้วยวิธีอุปมาโวหาร ท่านเน้น
มากเรื่องกามฉันทะ ท่านสอนให้พระเณรละทิฏฐิมานะสังโยชน์โดยผ่านกฏระเบียบ ท่านให้
ความส าคัญกับกามราคะสังโยชน์  เพราะเป็นสาเหตุให้พระเณรต้องลาสิกขา๒๓ โดยให้พิจารณาโดย
ความเป็นของสกปรก ซึ่งท่านได้ต่อสู้มาจนกระท่ังชนะ  เมื่อมนุษย์ชนะสังโยชน์ได้ก็ย่อมเข้าสู่ความ
เป็นอริยบุคคลตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๒ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺ ธิ ป.ธ.๙), เพชรในดวงใจ , พิมพ์ครั้งที่  ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๓๙), หน้า ๓-๕. 
๒๓ กองทุนพลังชีวิตอาคมธรรมทาน, อุปลมณี, (กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า 

๓๑๓.   



๑๓ 
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