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 วิทยานิพนธน้ีมีวัตถุประสงค คือ  เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ 

ตามแนวพระพุทธศาสนา  เพื่อศึกษาหลักคําสอน อานาปานสติในพระพุทธศาสนา 

 ผลการวิจัยพบวา 

 ศึกษาการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ คือ อานาปานสติเปนวิธีปฏิบัติวิธีหน่ึงในการปฏิบัติ

สมถกัมมัฎฐาน ๔๐ โดยวิธีน้ีเปนการพัฒนาจิตดวยลมหายใจเขาออกของแตละบุคคล และอานาปาน

สติภาวนาน้ีเปนไดทั้งในสมถะกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐาน สวนการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา

น้ันเปนที่นิยมกันในปจจุบัน เพราะเปนวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติไดสะดวก และไมกระทบกระเทือนตอ

สุขภาพ ผลที่ไดรับคือ เสริมสรางกําลังใจในการดําเนินชีวิต และจิตใจมีการผอนคลายจากความเครียด

ในชีวิตประจําวัน 

ผลงานวิจัยครั้งน้ี ทําใหชาวพุทธศาสนิกชน สมควรอยางย่ิงที่จะตองปฏิบัติตนตามที่พระพุทธเจา

ทรงสอนไวใหถึงพรอมทั้งการศึกษาดานปริยัติ ปฏิบัติ และรับผลจากการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอันจะนํามาซึ่งความสุขตอตนเอง ครอบครัว สังคมและมวลมนุษยชาติ 
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 The objectives of this study were: (1) to study the doctrine about  

development of life  with Ᾱnāpānasati, (2) to study development of life with 

Ᾱnāpānasati in Theravada Buddhism, and (3) to analyze the relation of development 

of life with Ᾱnāpānasati in Theravada Buddhism. These studies were based on the 

Tipitaka and related works.The data were categorized and summarized under 

descriptive research methodology.  

 The results of research were as follows: 

Development of life with Ᾱnāpānasati is one of the training minds in forty 

methods to meditation practice in Buddhism. The way of practice is to develop 

mindfulness based on breathing in and out. Ᾱnāpānasatican be practiced as the 

Tranquility meditation and the Insight meditation. The ᾹnāpānasatiBhavana is 

popularly practiced nowadays because it is comfortable and beneficial to 

practitioners’ health.Tranquility meditation can enhance the mental power and at 

the same time help release mental stress in daily life.  

The results of this research can help Buddhists realize their duty in practice 

along the teachings of the Lord Buddha in learning and practicing. Then they can gain 

the fruits of practice in developing their life quality. Developed life quality can bring 

blissfulness and peace to one’s self, family and society.  

  



ค 
 

 
 

ประกาศคุณูปการ 

 

 วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความเมตตาอนุเคราะหอันเปยมลนจากผูบรหิาร 

คณาจารย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ที่ใหสถานที่ศึกษา คนควา รวบรวมความรูตาง ๆ 

ตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยไดศึกษาเลาเรียน 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ผูรับภาระในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลา

กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะแนวทางที่ถูกตองอยางดีย่ิงในการทําวิจัย และใหความชวยเหลือใน

ทุก ๆ ดานดวยดีตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งอาจริยาปฏิปทาของทานอยางย่ิง 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสายรุง อินฺทาวุโธ, ดร. ประธานสาขาพุทธศาสนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระมหาบุญไทย ปฺุญมโน,ดร., รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย, รศ.ดร. 

จํานง คันธิก, ดร.สมบูรณ วัฒนะ, รศ.วิรัตน กางทอง ที่ไดอนุเคราะหแนะนําขอมูลเพิ่มเติมพรอมทั้งให

คําช้ีแนะอันเปนประโยชนอยางย่ิงในการปรับวิทยานิพนธใหสมบูรณย่ิงข้ึน และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารยทุกทานที่อนุเคราะหในการเขาบรรยายเพื่อใหเกิดองคความรูมากย่ิงข้ึน   

 ขอขอบคุณเจาหนาที่หองสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกทานที่อํานวยความ

สะดวกในการคนควา รวมทั้งเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพุทธศาสนศึกษา ทุกทานที่ให

คําปรึกษาแนะนําและเปนกําลังใจในการทํางานวิจัยครั้งน้ี 

 คุณประโยชน คุณคา และความดีของวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนพุทธบูชา แดองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาคุณบิดา มารดา คุณครู อาจารย ที่เคารพและมีพระคุณอยางสูง ตลอดจน

ครูบาอาจารยในอดีตที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู หากมีขอผิดพลาดประการใดของงานวิจัยช้ินน้ี

อันอาจมีเกิดข้ึนได ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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สารบัญคํายอ 
 

 ในงานวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยไดใชการอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวงของ

กรมการศาสนา พุทธศักราช ๒๕๒๕ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในการ

จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๔๙ และอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราช

วิทยาลัย ครบรอบ ๒๐๐ ป แหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช ๒๕๒๕ ซึ่งมีคํายอ และคํา

เต็มเรียงตามลําดับคัมภีรที่ใชในการอางอิง ดังน้ี  

 

 คํายอ คําเต็ม 

   พระวินัยปฏก    

  วิ.ม.   วินยปฏก มหาวคฺค 

    พระสุตตันตปฏก 

  ที.ม.   สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

  ที.ป.   สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

  ม.ม.   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิปณฺณาสก 

ม.อุ.   สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

  สํ.ส.   สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

  สํ.นิ.   สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

  สํ.ข.   สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวคฺค 

  สํ.ม.   สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

  องฺ.เอก.   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 

  องฺ.จตุกฺก  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 

  องฺ.ปฺจก.  สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต 

  องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 

  ขุ.ธ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

  ขุ.อุ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อุทาน 

  ขุ.อิติ.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 

  ขุ.ชา.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 

  ขุ.ม.   สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

 อรรถกถาพระอภิธรรมปฏก 

  อภิ.วิ.อ. อภิธมฺมปฎก วิภงฺค สมฺโมหวิโนทนี อฏกถา 
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 สําหรับตัวเลขท่ีอยูหลังชื่อยอของคัมภีรใช ๓ แบบ ดังนี ้

 ๑)  แบบ ๓ ตอน คือ เลขเลม/เลขขอ/เลขหนา ใชอางอิงพระไตรปฎก เชน ม.อุ. ๑๔/๒๙๗/

๓๕๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก  เลมที่ ๑๔ ขอที่ ๒๙๗ หนาที่ ๓๕๖ เปนตน 

 ๒) สําหรับตัวเลขที่อยูหลังช่ือยอของพระอรรกถาน้ันมีเลข ๒ ตอน คือ เลขเลม/เลชหนา 

ตัวอยางเชน องฺ.จตุกฺก.อ. หมายถึง องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกฺกนิปาตฎิกถา ฉบับภาษาบาลี 

เลม ๒/หนาที่ ๓๕๔ เปนตน  
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 สารบัญ  

          

       หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ข 

ประกาศคุณูปการ   ค 

สารบัญคํายอ   ง 

สารบัญ ฉ 

บทที ่   

๑   บทนํา ๑ 

 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒  โจทยการวิจัยของการวิจัย ๒ 

 ๑.๓   วัตถุประสงค ๒ 

 ๑.๔   ขอบเขตการวิจัย ๒ 

 ๑.๕   กรอบแนวคิดของการวิจัย ๒ 

 ๑.๖   วิธีการดําเนินการวิจัย ๓ 

 ๑.๗   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ๓ 

 ๑.๘   กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕ 

 ๑.๙   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๕ 

 ๑.๑๐  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ๕ 

๒   แนวคิดเรื่องการพัฒนาชีวิตดวยอาปานสติ ๗ 

 ๒.๑   ความหมายของชีวิต ๗ 

 ๒.๑.๑  องคประกอบของชีวิตมนุษย ๙ 

 ๒.๑.๒  ประเภทของชีวิต ๑๒ 

 ๒.๑.๓  ชีวิตในพระไตรปฎก ๑๕ 

 ๒.๒   คุณภาพชีวิต ๑๖ 

 ๒.๒.๑  ความหมายของคุณภาพชีวิต ๑๖ 

 ๒.๒.๒  ความสําคัญของคุณภาพชีวิต ๑๗ 

 ๒.๒.๓  การกําหนดเปาหมายของคุณภาพชีวิต ๑๘ 

 ๒.๓   การพัฒนาชีวิต ๑๙ 

 ๒.๓.๑  สาระสําคัญของการพฒันาตนเอง ๒๐ 
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 สารบัญ (ตอ)  

          

บทที่       หนา 

 ๒.๓.๒  ประโยชนของการพฒันาตนเอง ๒๑ 

 ๒.๓.๓  ลักษณะของบุคคลที่ไดรบัการพัฒนา ๒๑ 

 ๒.๔   อานาปานสติ ๒๓ 

 ๒.๔.๑  แนวคิดเกี่ยวกับอานาปานสติ ๒๔ 

 ๒.๔.๒  อานาปานสติกบัพระพุทธเจา ๒๖ 

           ๒.๕   ความสําคัญของอานาปานสติ ๒๗ 

 ๒.๖   ประโยชนและอานิสงสของอานาปานสติ ๒๘  

๓   หลักการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ ๓๒ 

 ๓.๑   การเตรียมตัวกอนการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ ๓๒ 

 ๓.๒   สถานที่เหมาะแกการเจริญอานาปานสติ ๓๕ 

          ๓.๓   อิริยาบถทีเ่หมาะกบัการเจริญอานาปานสติ ๓๖ 

 ๓.๔   อุปสรรคกบัการปฏิบัติอานาปานสติ ๓๗ 

 ๓.๕   สัปปายในการปฏิบัติอานาปานสติ ๔๑ 

 ๓.๖   วิธีปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ข้ัน ๔๓ 

๔  หลักการพฒันาชีวิตดวยอานาปานสติ ๗๖ 

 ๔.๑   การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตประจําวัน ๗๖ 

 ๔.๒  การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับการงาน ๗๗ 

 ๔.๓   การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับครอบครัว ๗๘ 

 ๔.๔   การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับสังคม ๗๙ 

 ๔.๕   การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตตอการเห็นแจงในธรรม ๗๙ 

๕   บทสรุปผล และขอเสนอแนะ ๙๐ 

 ๕.๑ สรปุผลการวิจยั ๙๐ 

๕.๑.๑  หลักการการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ ๙๐ 

๕.๑.๒  หลักอานาปานสติใชพฒันาชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา   ๙๑ 

๕.๑.๓  การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา ๙๒ 

 ๕.๒   ขอเสนอแนะ ๙๔ 

๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๙๔ 

๔.๒.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ๙๔ 



ซ 
 

 
 

 สารบัญ (ตอ)  

          

 หนา 

บรรณานุกรม ๙๕ 

ประวัติผูวิจัย ๙๘ 

 

  

 
   



๑ 
 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คนเราสามารถมีความสุขไดตลอดทั้งวันโดยไมตองพึ่งพาสิ่งภายนอกพุทธศาสนามีวิธีการมาก 

มายที่จะทําใหคนเราไดเขาถึงความสุขที่แทจริง โดยหลักการใชลมหายใจเพื่อสกัดสารเอนโดฟรีนภาย

ในรางกา ยไมตองไปพึ่งพาอบายมุข โดยการพัฒนาชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาในลักษณะของผูที่

สนในในการเขามาศึกษาการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนาน้ี จึงมีเปาหมาย

และรับทราบถึงผลของความแตกตางกันไป การจะใหเขาใจจึงตองมีการศึกษาใหชัดเจนวิธีให

คุณประโยชนตาง ๆ ที่ตนจะไดรับความสุข มีอยูกับเราตลอดเวลา ในพระไตรปฎกอันเปนแหลง

รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจาคําสอนเกี่ยวกับการฝกสติดวยลมหายใจ (อานาปานสติ) จะพบ 

คําสอนกลาวไวตอนหน่ึงวา หากคนเราสามารถฝกตนเองใหสามารถรูสึกวาลมหายใจของตนเองมีการ

เขาออกภายในรางกายไดอยางชัดเจน และสามารถทําลมหายใจของตนใหละเอียดประณีต ลมหายใจ

อันละเอียดออนน้ัน ก็จะทําใหกายสังขารระงับ หรือพูดดวยภาษาสมัยใหม คือ รางกายของผูฝกจะ

เกิดความสุขอยางประณีต รูสึกโปรงเบา สบายใจ  ดังจะขอยกพุทธพจนบางตอนมาแสดงอางอิง 

ดังตอไปน้ี 

“.. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายชางกลึงหรือลูกมือของนายชางกลึงผูขยัน เมื่อชัก

เชือกกลึงยาว ก็รูชัดวา เราชักยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รูชัดวา เราชักสั้น แมฉันใด 

ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกันเมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขา

ยาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น เมื่อ

หายใจ เขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้นยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลม 

ทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดกองลมทั้งปวงหายใจเขายอม

สําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลม ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร

หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา …” (มหาสติปฏฐาน

สูตร สุตตันต. เลม ๒ ขอ ๒๗๔ หนา ๓๕) 

 

  ทําอยางไรจึงจะสามารถฝกฝนตนเองจนสามารถรูสึกถึงอานาปานสติลมหายใจที่เขาออกได

ชัดเจนราวกับรูสึกวามีลูกสูบชักเขาออกอยูในระบบหายใจ หายใจยาวก็รูวาหายใจยาว หายใจสั้นกร็ูวา



๒ 
 
หายใจสั้น และ สามารถทําลมหายใจใหละเอียดประณีต หากทําไดตามหลักขางตนการพัฒนาชีวิต

ดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนาและนําไปใชใหมีความสุขในการดํารงชีวิตไดตอไป 

 

๑.๒ โจทยการวิจัยของการวิจัย 

 ๑.๒.๑  เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ วาเปนอยางไร 

 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาหลักวิธีใชอานาปานสติ ตามแนวพระพุทธศาสนา วาเปนอยางไร 

 ๑.๒.๓  เพื่อวิเคราะหการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนาประโยชนตอ

การดํารงชีวิตอยางไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย  

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ 

๑.๓.๒  เพื่อศึกษาหลักวิธีใชอานาปานสติ ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๓  เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตทีจ่ะศึกษาเชิงวิเคราะหเรือ่งวิญญาณฐิติ ๗ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ผูวิจัยมีขอบเขตที่

จะศึกษาดังตอไปน้ี 

๑.๔.๑   ศึกษาแนวคิดอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑.๔.๒  ศึกษาศึกษาหลักวีธีการอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑.๔.๓  ศึกษาวิเคราะหหลักการพฒันาชีวิตดวยอานาปานสติในแนวพุทธ  

 ขอบเขตดานอุปกรณน้ัน การศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาจากพระไตรปฎกและคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของเชนวิสุทธิมรรค อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภา

วินีฎีกาฉบับแปลเปนไทย วิปสสนาชุนี และผลงานของทานผูรูในทางพระพุทธศาสนาพรอมทั้ง

วิทยานิพนธ เปนตน 

 

๑.๕ วิธกีารดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ สํารวจและรวบรวม

เอกสารขอมูล (Documentary Research) ทั้งเอกสารปฐมภูมิ(Primary Sources)คือพระไตรปฎก

และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ทางวิชาการอื่น ๆ อันเปนผลงานวิจัยของทานผูรูดาน

พระพุทธศาสนา อันเปนที่ยอมรับของนักวิชาการทั่วไป โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
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๑.๕.๑ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารในช้ันปฐมภูมิ(Primary Sources) คือ

พระไตรปฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย และฉบับซีดีรอม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๕.๒ ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารในช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

คือ อรรถกถา ฎีกา หนังสือและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูล ดังน้ี 

๑.๕.๒.๑  หองสมุดมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑.๕.๒.๒  หอสมุดแหงชาติ 

๑.๕.๒.๓ พระไตรปฏก 

๑.๕.๒.๔  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติและฝกลมหายใจ

ในพุทธศาสนา 

๑.๕.๓ นําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหตามประเด็นสําคัญที่กําหนดไว เพื่อเรียบเรียบเปน

หมวดหมูแลวลําดับข้ันตอนจัดพิมพรูปเลมเปนวิทยานิพนธ 

๑.๕.๔ เสนอผลการศึกษาคนควาโดยวิธีการพรรณาวิเคราะห(Descriptive Analysis) การ

อธิบาย ตลอดจนการสัมภาษณขอมูลของผูมาปฏิบัติฝกพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ 

 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อทําการศึกษาวิเคราะห

ขอมูลพื้นฐานดังน้ี 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายความหมายไววา “การฝกปรือจิตและปญญา คือ 

การฝกอบรมจิตใหเจริญดวยคุณธรรมตาง ๆ ใหเขมแข็ง มั่นคง หนักแนน และใหมีปญญารูเทาทัน

สังขารพูดอยางสมัยใหมวารูเทาทันโลกและชีวิตหรือมีโลกทัศนและชีวทัศนที่ถูกตองภาวนาน้ีก็คือ

สมาธิและปญญาในไตรสิกขาพูดเต็มวาสมาธิภาวนาและปญญาภาวนาน่ันเอง”  

 ไดนิยามวาโยธาตุหรือธาตุลมไวหลายอยาง ซึ่งสอดคลองตรงกับขอมูลในพระไตรปฎกคือ 

ธาตุที่มีลักษณะพัดผันเครงตึงสภาวะที่ทําใหสั่นไหวเคลื่อนและคํ้าจุนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย- 

สถานนิยามลมไว ๖ นิยาม แตนิยามที่มความหมายเกี่ยวของในพระพุทธศาสนามีเพียง ๓ นิยามคือ 

ธาตุอยางหน่ึงในธาตุทั้ง ๔ ของรางกายคือ ดิน นํ้า ไฟ ลม  ถาลมในรางกายแปรปรวนไมปกติ จะทํา

ใหเกิดอาการตาง ๆ ได เชน เปนลมหายใจ เชน หมดลม สิ้นลม ซึ่งหมายความวา ตาย อากาศที่

เคลื่อนที่ลมมีคําศัพทที่มีลักษณะคลายกันหรือเหมือนกันอีกหลายคํา ดังน้ี มาลุต(มรปาณจาเค+ณ+ต) 

คือ ลมดังตัวอยางใประโยคอาหาโรวิยปาณภูโตปกทาจิสตฺเตมาเรตีติมารุโต, โสวมาลุโต แมจะเปน

เพียงลมปราณ บางครั้งสามารถฆาสัตวใหตายไดเหมือนกับอาหาร จึงช่ือวา มารุตะ, มารุตะ น่ันแหละ

ช่ือวามาลุตะ (ลบณฺ, วุทธิอเปนอา, อาเทศอเปนอุ, รฺเปนลฺ) ๑๖ ในพระไตรปฎกมีประโยคที่กลาวถึง
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ศัพทน้ีคือ มาลุโตวิชฺชุตาจรตินเภแปลวา ลมก็ปนปวนสายฟาก็แลบอยูบนทองฟา 

ทานพุทธทาสภิกขุ พุทธทาสภิกขุ ไดกลาวถึง อานาปานสติข้ันตนเปนการบังคับลมหายใจหรือที่

ภาษาอินเดียโบราณเรียกวา “ปราณายามะ” เริ่มต้ังแตการเตรียมจมูกก็ดี เตรียมการหายใจก็ดีจนกระทั่ง

บังคับใหลมหายใจหยาบหรือละเอียดไดดี ถือไดวา เปน “บุพภาคของวิปสสนา” การฝกในแนวอานา

ปานสติ เปนแนวเดียวกับที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ จึงเปนแนวการปฏิบัติที่มีประโยชนมาก เน่ืองจาก

มีทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เมื่อบุคคลเจริญดีแลว จะทําใหมีอนามัยดีทั้งทางกายและทาง

จิต จิตจะมีสมรรถนะมากข้ึน คือ คิดเกง จําเกง สามารถทําหนาที่จิตไดอยางดี เปนจิตนุมนวล ออนโยน

ควรแกการงานเรียกวา กัมมนียะ จิตเชนน้ีจะคิด จะนึก จะตัดสินใจหรือคิดการใด ๆ จะมีประสิทธิภาพ 

แมเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถเรียกความจําอธิบายความหมายของอานาปานสติไววา “คําวาอานาปาน

สติแปลวาอยางไรน้ี มีปญหาที่ถกเถียงกันอยูในตัวตองต้ังใจที่ทําความเขาใจใหดี ๆ ในความของคําๆน้ี

ตามรูปศัพทของภาษาบาลีที่มีสมาสเชนน้ีแปลยักยายไดหลายอยางตามแบบของสมาสน้ัน สมาสน้ี มัน

ถูกตองโดยหลักภาษา แตเมื่อถึงคราวปฏิบัติมันถูกเพียงอยางเดียวคือ ตรงกับเรื่องของมันสําหรับคําวา

“อานาปานสติ”ที่แปลกันอยูเปนพวกใหญ ๆ มี ๒ อยาง อยางหน่ึงแปลวา สติกําหนดลมหายใจเขาออกน้ี

แปลกันทั่วไปจนกระทั่งในตางประเทศอีกอยางหน่ึง “อานาปานสติ” แปลวา  สติกําหนดที่ธรรมอยางใด

อยางหน่ึงอยูทุกลมหายใจเขาออก  

 

๑.๗ กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยเอกสาร ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารข้ันปฐมภูมิ

คือ พระไตรปฎกฉบับหลวง และรวบรวมเอกสารข้ันทุติยภูมิจาก คัมภีรวิสุทธิมรรค อรรถกฏาฎีกา อนุ

ฎีกาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยงของกับลมหายใจในพระพุทธศาสนา และนํามาเสนอผลงานวิจัยโดย

เอกสารบรรยายสรุปไดวา ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาชีวิตดัวยลมหายใจ ตามแนวพระพุทธ 

ศาสนา ทําใหเกิดความสุขทางกายและใจในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพทางโลกทางธรรม และ

นําไปสูการพัฒนาทางจิตใหเขาสูการหลุดผล ตามแนวคําสั่งสอนของพระธรรมของพระพุทธเจาไดใน

อนาคต โดยผูวิจัยไดใชกรอบในการวิเคราะห ๓ ระดับ คือ 

 ๑.  ระดับการดําเนินชีวิต 

 ๒.  ระดับปฏิสัมพันธสิ่งแวดลอมในชีวิต 

 ๓.  ระดับกเิลสในการหลุดพน 

 

 

 



๕ 
 

Input

• แนวคิดเรืองลมหายใจ

• หลกัการลมหายใจ

• ลกัษณะลมหายใจ

• ประโยชน์ของลมหายใจ

• หลกัการฝึกลมหายใจ

• วิเคาระห์หลกัปฏิบติัอานาปาน

สติ

Process

• การฝึกสมาธิกบัลมหายใจ

• การตามปฏิบติัอานาปานสติ

• การพฒันาใชล้มหายใน

หลกัอาปานสติ

Output

• ผลคุณคา่ของอาปานุสติ

• คุณคา่ต่อการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั

• ระดบัปฏิสัมพนัธ์ส้งคม

• การปฏิบติัละกิเลส

• ระการหลุดพน้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑.๘.๑  ทําใหทราบแนวทางคุณคาประโยชนของ 

 ๑.๘.๒  ทําใหทราบถึงการพฒันาชีวิตดวยลมหายใจตามแนวพระพทุธศาสนา 

 ๑.๘.๓  ทําใหทราบถึงผลที่ไดมาฝกลมหายใจในแนวพุทธศาสนา 

 ๑.๘.๔  ทําใหสามารถนําผลวิจัยมาเปนประโยชนในการศึกษาและเปนขอมูลสําหรับคนควาวิจัย 

ในการทําการศึกษาวิจัยของผูวิจัยทานอื่นตอไป 

 

๑.๙ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 อานาปานสติ หมายถึง สติซึ่งกําหนดลมหายใจเขา-ออก 

การใชอานาปานสติภาวนา หมายถึง การฝกอบรมจิตใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม มีความ

เขมแข็งมั่นคง เบิกบาน สงบสุขผองใสพรอมดวยความเพียร สติและสมาธิโดยการใชสติกําหนดลมหายใจ

เขา-ออก 

พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่แสดงออกมาของคนตองมีสาเหตุมาจากการถูกกระตุน 

ความตองการทางกาย หมายถึง ความตองการพื้นฐานของมนุษยทุกคน 

ความตองการทางใจ หมายถึง เปนความตองการ ที่สูงกวา และ มีความละเอียดออน

มากกวาความตองการทางกาย 

ความตองการทางสังคม หมายถึง เปนความตองการที่ใหสังคมยอมรับ และยกยองในความ 

สามารถของตนเอง 

 



๖ 
 

การจูงใจ หมายถึง พฤติกรรม เพราะสามารถกอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ไดตามทฤษฎีระบุ

เกี่ยวกับการจูงใจ 

 การรับรู หมายถึง การแปล หรือการตีความจากการสัมผัสโดยแปลความหมายจากการที่เคย

รูจากประสบการณเดิม การรับรูจะทาใหเกิดการตัดสินใจแลวแสดงอาการตอบสนองตามการแปล

ความ หมายน้ัน ๆ เชน เมื่อเราสัมผัสกับสิ่งของตาง ๆ แมวาเราจะไมไดเห็นสิ่งของน้ัน แตก็สามารถ

บอกช่ือของช้ินน้ันไดถูกตอง เพราะเราเคยมีประสบการณเดิมตอของน้ันมาแลว 

 อารมณ หมายถึง เปนความรูสึกของบุคคล ซึ่งมีความผันแปรไปไดหลาย ลักษณะ 

จิตสานึก หมายถึง การกระตุนใหมนุษยประกอบพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา พฤติกรรม

บางอยางถูกกระตุนโดยจิตสานึกเปนภาวะจิตกึ่งสานึก 

การพ่ึงตนเอง  หมายถึง การแกปญหาดวยความสามารถของตนเอง 

คุณภาพชีวิต หมายถึง เปนชีวิตที่มีความสุขทั้งรางกาย จิตใจ ซึ่งเปนผลจากการตอบสนอง

ความตองการทั้งภายใน และภายนอกที่ เหมาะสมกับวิถีการดารงอยูของมนุษยมีเปาประสงคที่

เหมือนกันคือเพื่อใหบุคคลในสังคมมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข ความสมบูรณ และมีการกินดีอยูดี

ปจจุบัน 



 

 

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิดการพัฒนาชีวิตดวยอาปานสติ 

 

คนเราสามารถพัฒนาชีวิตใหมีความสุขไดตลอดโดยไมตองพึ่งพาสิ่งภายนอกในทาง

พระพุทธศาสนามีวิธีการมากมายที่จะทําใหคนเราไดเขาถึงการพัฒนาชีวิต ในบทน้ีผูวิจัย ไดใชการ

พัฒนาชีวิต ดวยอาปานสติโดยใชลมหาย การใชอาปานสติทําลมหายใจใหละเอียดประณีต ลมหายใจ

ที่ละเอียดออนน้ันทําใหกายสังขารระงับ รางกายของผูที่ฝกจิตจะเกิดความสุข สบายกาย ไมพึ่ง

อบายมขุเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตดวยอาปานสติ โดยมีประเด็นตาง ๆ ดังน้ี คือ 

๒.๑ ความหมายของชีวิต 

๒.๒ คุณภาพชีวิต 

๒.๓ การพัฒนาชีวิต 

๒.๔ อานาปานสติ 

๒.๕ ความสําคัญของอานาปานสติ 

๒.๖ ประโยชนและอานิสงคสของอานาปานสติ 

 

๒.๑ ความหมายของชีวิต 

 คําวา “ชีวิต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ความเปนอยู 

ตรงขามกับความตาย ขณะที่ดําเนินชีวิตอยูก็ยอมประสบกับอุปสรรคนานัปการ “ชีวิต” คือ การ

เดินทาง หรือการเดินทางไปสูความตาย “ชีวิต” คือ การตอสู เชน ตอสูกับสิ่งแวดลอม ตอสูกับกิเลส

ตัณหาของตนเอง ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู เราตองตอสูด้ินรนไมหยุดหยอน อยางนอยก็เพื่อความมี

ชีวิตอยู เพราะความตองการมีชีวิตอยูเปนสัญชาตญาณอันลึกอยางหน่ึงของสัตวโลก (วศิน อินทสระ, 

๒๕๒๘, หนา ๒๒) “ชีวิต” คือ ความเปนอยูในการดําเนินชีวิตของแตละวัน ซึ่งจะตองติดตอเกี่ยวของ

กับโลก สิ่งที่ใหความหมายแกชีวิต คือ การติดตอเกี่ยวของกับโลก โดยแบงออกเปน ๒ ภาค คือ 

๑. ภาครับรูและเสพเสวยโลก อาศัยทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สําหรับรับรูและเสพ

เสวยโลก ซึ่งปรากฏแกมนุษยในลักษณะอาการตาง ๆ ที่เรียกวา อารมณ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฐัพพะ และธรรมารมณ 

 



๘ 
 

 

๒. ภาคแสดงออก หรือกระทําตอโลก อาศัยทวาร ๓ คือ กาย วาจา และใจ (กายทวาร วจี

ทวาร มโนทวาร) สําหรับกระทําตอโลก โดยแสดงออกเปนการกระทํา การพูด และการคิด (กายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม) (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๔, หนา ๓๐) 

 “ชีวิต” ตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีองคประกอบ ๒ สวน คือ กายกับจิต หรือ รูปกับนาม 

ทั้ง ๒ ประการน้ี เปนสิ่งที่เกิดข้ึนดวยการปรุงแตงของเหตุปจจัยเหมือนกับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอยูและไม

มีชีวิต  จัดอยูในประเภทที่เรียกวา “สังขตธรรม” ชีวิตคนเราก็เปนสิ่งหน่ึงที่มีอยูในธรรมชาติ ซึ่ง

เกิดข้ึนหรือเปนไปตามกฏของธรรมชาติคือ เกิด แก เจ็บ ตาย จุดมุงหมายของพุทธปรัชญาเถรวาท จึง

มุงเนนศึกษาเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต และการเขาถึงจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต เน่ืองจากสิ่งมีชีวิต

ที่เกิดข้ึนมาในโลก ยอมมีความเกิดข้ึนในเบื้องตน แปรปรวนในทามกลางและแตกสลายในที่สดุ 

 คําเหลาน้ีเปนบางสวนของชีวิต ไมใชความหมายทั้งหมดของชีวิต ความหมายของชีวิตใน

พระไตรปฎกอุปเนยยสูตรที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสแกเทวดา ครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง

หน่ึงแลวแล และไดตรัสวา 

ชีวิต คือ อายุมีประมาณนอย ถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคลถูกชราตอนเขาไป

แลวยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเมื่อเห็นภัยน้ี ในมรณะพึงทําบุญทั้งหลายที่นําความสุขมา

ให ชีวิต คือ อายุมีประมาณนอยถูกตอนเขาไปเรื่อย เมื่อบุคคลถูกชราตอนเขาไปแลว 

ยอมไมมีผูปองกัน บุคคลเมื่อเห็นภัยน้ีในมรณะ พึงละอามิสในโลกเสียมุงสันติเถิด (สํ.ส. 

๑๕/๗/๘) 

 

 พระพุทธองคทรงใหเล็งเห็นคุณคา ของการมีชีวิตเปนสําคัญใหเรงบําเพ็ญบุญ เพื่อประโยชน

สุขแกตนเองและสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน เพื่อความสงบสุขรวมกัน การมีชีวิตเพียงนอยนิดไม

ควรปลอยใหเสียเปลา เพราะการเกิดมีชีวิตน้ันแสนยากหนักหนา หากมัวเพลิดเพลินไมเรงรีบสรางบญุ 

ความดี อาจไปเกิดเปนสัตวประเภทอื่นได ดังพระพุทธองคทรงตรัสไวใน อัคคัญญสูตรวา  

 ชีวิตในคัญญสูตรกลาวการเกิดชีวิตของสัตวโลกวามี ๔ ประเภท คือ 

 ๑. ชลาพุชะ ชีวิตสัตวที่เกิดในครรภคลอดออกมาเปนตัว 

 ๒. อัณฑชะ ชีวิตสัตวทีเ่กิดในฟองไขฟกออกมาเปนตัว 

 ๓. สังเสทชะ ชีวิตสัตวที่เกิดในไคลของเนาเปลื่อย 

 ๔. โอปปาติกะ ชีวิตสัตวผุดข้ึนโตเปนตัวทันที (ที.ปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๔-๒๐๕) 

 ในบรรดากําเนิดชีวิตของสัตวโลก ๔ ประเภทน้ัน มนุษยเกิดในประเภทชลาพุชะ คือ เกิดใน

ครรภคลอดออกมาเปนตัว และการเกิดจะตองมีองคประกอบหรือเหตุปจจัยใหเกิด ดังพระพุทธองค

ทรงตรัสไวในมหาสีหนาทสูตรวา  

 



๙ 
 

 

ดูกรสารีบุตร กําเนิดมี ๔ ประเภทเหลาน้ี ๔ ประการเปนไฉน คือ อัณฑชะ

กําเนิดชลาพุชะกําเนิด สังเสทชะกําเนิด และโอปปาติกะกําเนิด ดูกรสารีบุตรก็อัณฑชะ

กําเนิดเปนไฉนสัตวทั้งหลายเหลาใดเกิดโดยชําแรกเปลือกแหงฟองไขออกมา เราเรียก

สัตวที่เกิดในลักษณะน้ีวา อัณฑชะกําเนิดชลาพุชะกําเนิดเปนไฉน สัตวทั้งหลายเหลาใด

เกิด โดยคลอดออกมาจากมดลูก เราเรียกสัตวที่เกิดในลักษณะน้ีวาชลาพุชะกําเนิด สัง

เสทชะกําเนิดเปนไฉน สัตวทั้งหลายเหลาใดเกิด โดยยอมเกิดในปลาเนา ในซากศพเนา 

ในขนมบูด หรือในนํ้าครําในหลุมโสโครก เราเรียกสัตวที่เกิดในลักษณะน้ีวา สังเสทชะ

กําเนิด ดูกรสารีบุตร กําเนิดมี ๔ ประการน้ี คือ ๑. โอปปาติกะกําเนิด คือ การเกิดดวย

การผุดข้ึนโดยไมตองอาศัยพอแมแตเกิดโดยอาศัยอดีตกรรม เชน จําพวกสัตวนรก เปรต 

อสุรกาย เทวดา และพรหม ๒. อัณฑชะกําเนิด คือ การกอกําเนิดของสัตวจําพวก

ออกลูกเปนไขทั้งหลาย เชน ไก งู นก เตา ๓. สังเสทชะกําเนิด คือ การกําเนิดของพวก

แบคทีเรียหรือเช้ือโรคตาง ๆ ๔. ชลาพุชะกําเนิด คือ การกําเนิดของสัตวจําพวกออกลูก

เปนตัว เชน วัว ควาย หรือ คน คือ ตองอาศัยกําเนิดข้ึนในมดลูกของมารดาเทาน้ัน 

(ม.มู. ๑๘/๑๖๙/๔๗) 

  

 สรุปไดวา การกําเนิดมาเปนชีวิตน้ันมีองคประกอบหลัก คือ กําเนิดจากครรภมารดา 

โดยอาศัยพอแม อาศัยธรรมชาติ อาศัยอาหาร ประกอบดวยธาตุตาง ๆ โดยอาศัยปจจัยหรือ

องคประกอบหลายดาน  

 ๒.๑.๑ องคประกอบของชีวิตมนุษย 

 องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของชีวิตมนุษย มี ๒ อยาง คือ กายกับจิต เปนสวนสําคัญที่

ประชุมรวมอยูดวยกัน 

 องคประกอบของชีวิตมนุษยมี ๖ ธาตุ ดวยกัน คือ 

 ๑. ปฐวีธาตุ คือ ธาตุดิน 

 ๒. อาโปธาตุ คือ ธาตุนํ้า 

 ๓. เตโชธาตุ คือ ธาตุไฟ 

 ๔. วาโยธาตุ คือ ธาตุลม 

 ๕. อากาศธาตุ คือ ธาตุวางเปลา 

 ๖. วิญญาณธาตุ คือ ธาตุรับรูอารมณตาง ๆ 

 สรุป ชีวิตมนุษยมีธาตุ ๖ เปนองคประกอบ อาจแบงเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑. ธาตุที่ไมมีความรูสึกไรสติสัปชัญญะ ไดแก ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ และ

อากาศธาตุ สวนชีวิตที่เปนรางกายของมนุษยก็ประกอบดวยธาตุทั้ง ๕ เหลาน้ี 
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 ๒. ธาตุที่รับรูอารมณ คือ วิญญาณธาตุ หรือจิตวิญญาณ มี ๑ ธาตุ 

 องคประกอบของชีวิตมนุษย ตามแนวพระสุตตันตปฎก ประกอบดวย ๕ สวน เรียกวา เบญจ

ขันธ ไดแก รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ สวนขันธ คือ ฝายที่เปน

รางกาย ไดแก มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ รวมเปนรูป ๒๘ เปนตน 

 องคประกอบของชีวิตมนุษย ตามแนวอภิธรรมปฎกน้ัน เปนปรมัตถธรรม ๓ อยาง ไดแก รูป 

จิต และเจตสิก รูปในอภิธรรมแบงเปน ๒ กลุม คือ 

 ๑. มหาภูตรูป ๔ ไดแก 

 ๑.๑  ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ไดแก สิ่งที่แคนแข็งที่กําหนดไดมีในตน อาศัยตน คือ ผม ขน เล็บ 

ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย้ือในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม 

อาหารเกา  

 ๑.๒  อาโปธาตุ ธาตุนํ้า ไดแก สิ่งทเอิบอิ่ม ซึมซาบไปที่กําหนดไดมีในตน อาศัยตน คือ ดี 

เสลด นํ้าเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ มูตร  

 ๑.๓  เตโชธาตุ ธาตุไฟ ไดแก สิ่งที่อบอุน ถึงความเรารอนที่กําหนดไดมีในตน อาศัยตน คือ 

ธาตุที่เปนเครื่องทํากายใหอบอุน ยังกายใหทรุดโทรม ยังกายใหกระวนกระวาย 

 ๑.๔  วาโยธาตุ ธาตุลม ไดแก สิ่งที่พัดผันไปที่กําหนดไดมีในตน อาศัยตน คือ ลมพัดข้ึน

เบื้องบน ลมพัดลงเบื้องตํ่า ลมในทอง ลมในลําไส ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจออก ลม

หายใจเขา 

 ๒. อุปาทายรูป ๒๔ ไดแก 

 ปสาทรูป ๕ คือ 

 ๑)  จักขุปสาทรูป ไดแก รูปคือจักษุประสาท ซึ่งมีความสดใสและประณีต สามารถรับรู

อารมณหรือสิ่งที่พึงรับรูดวยการเห็นได 

 ๒)  โสตปสาทรูป ไดแก รูปคือโสตประสาท ซึ่งมีความสดใสและประณีต สามารถรับรูสัททา

รมณหรือเสียงที่มากระทบหูได 

 ๓)  ฆานปสาทรูป ไดแก รูปคือฆานประสาท ซึ่งมีความสดใสและประณีต สามารถรับรูคัน

ธารมณหรือกลิ่นที่มากระทบจมูกได 

 ๔)  ชิวหาปสาทรูป ไดแก รูปคือชิวหาประสาท ซึ่งมีความสดใสและประณีต สามารถรับรูร

สารมณหรือรสที่มากระทบลิ้นได 

 ๕)  กายปสาทรูป ไดแก รูปคือกายประสาท ซึ่งมีความสดใสและประณีต สามารถรับรูโผฎฐัพ

พารมณหรือสิ่งที่มากระทบกายได 

 วิสัยรูปหรือโคจรรูป ๔ คือ 

 (๑) วัณณรูป ไดแก สีที่มีลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็นไดทางตา 
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 (๒) สัททรูป ไดแก เสียงที่มีลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏใหรูไดทางหู 

 (๓) คันทรูป ไดแก กลิ่นที่มีลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏใหรูไดทางจมูก 

 (๔) รสรูป ไดแก รสที่มีลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏใหรูไดทางลิ้น 

 ภาวรูป ๒ ไดแก 

 ๑. อิตถีภาวรูป ไดแก รูปหรือลักษณะที่แสดงใหเห็นไดชัดวาเปนเพศหญิง 

 ๒. ปุริสภาวรูป ไดแก รูปหรือลักษณะที่แสดงใหเห็นชัดวาเปนเพศชาย 

 หทัยรูป ๑ ไดแกรูปซึ่งเปนที่ต้ังแหงจิต มีอยูภายในชองเน้ือของหัวใจ 

 ชีวิตรูป ๑ ไดแก กําลังหรือพลังอยางหน่ึงที่ทําใหชีวิตของมนุษยดํารงอยูได และทําใหรูชนิด

อื่น ๆ คงอยูตอไปไดตลอดอายุของรูปน้ัน ๆ 

 อาหารรูป ๑ ไดแก อาหารที่บุคคลด่ืมกิน พทุธปรัชญา เรียกวา กวฬิงการาหาร แตตัวที่เปน

อาหารจริง ๆ น้ัน หมายถึง พลังงานที่อาหารทําใหเกิดมีข่ึน เรียกอีกอยางวา โอชารูป 

 ปริเฉทรูป ๑ ไดแก ชองวางตาง ๆ ที่มีอยูในรางกาย หมายถึง ชองวางที่มีอยูระหวางเซลล

ของรางกาย 

 วิญญัติรูป ๒ ไดแก 

 ๑) กายวิญญัติรูป ไดแก การเคลื่อนไหวกายในลักษณะตาง ๆ ที่เปนไปดวยจิตสํานึกหรือไร

สํานึก  

 ๒) วจีวิญญัติรูป ไดแก การเคลื่อนไหววาจา หมายถึง การพูดออกมาเปนถอยคํา ที่มี

ความหมายในตนเองและผูอื่นสามารถเขาใจได 

 วิการรูป ๓ ไดแก  

 (๑)  ลหุตารูป ไดแก ความเบาแหงรูป หมายถึง ความเบาของรางกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู 

อันเปนเหตุใหการเคลื่อนไหวในอิริยาบถตาง ๆ เปนไปโดยสะดวก 

 (๒)  มุทุตารูป ไดแก ความออนแหงรูป หมายถึง ความออนแหงรางกายที่ยังมีชีวิตอยูซึ่งมี

ความยืดหยุนไมแข็งตึง เปนเหตุใหเกิดความคลองตัวในการใชรางกายทํากิจการตาง ๆ 

 (๓)  กัมมัญญตารูป ไดแก ความควรแกการงานของรางกายที่ยังมีชีวิต ทําใหสามารถใช

รางกายไดอยางพอเหมาะพอดีกับพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่กระทํา 

 ลักขณรูป ๔ ไดแก 

 ๑)  อุปจจยรูป ไดแก รูปที่กอตัวข้ึนต้ังแตวาระแรกของปฏิสนธิแลวคอย ๆ เจริญเติบดตตาม

ลําดับจนเปนรูปที่บริบูรณ 

 ๒)  สันตติรูป ไดแก การสืบตอของรูป คือ เมื่อรูปตาง ๆ เกิดข้ึนแลวดํารงอยูตอไป รูปเกา

เสื่อมสลายดับสิ้นไป รูปใหมก็เกิดข้ึนแทนที่ตอเน่ืองกันไป  

 ๓)  ชรรูป ไดแก ความเปลี่ยนแปลงเสื่อมทรุดโทรมของรูป อาการที่รูปชนิดตาง ๆ เกิดมีข้ึน



๑๒ 
 

 

แลวมีการเปลี่ยนแปรเสื่อมโทรมไปโดยลําดับ จัดเปนรูปอยางหน่ึง 

 ๔)  อนิจจตารูป ไดแก ความไมเที่ยงของรูป เมื่อรูปอยางใดอยางหน่ึงมีข้ึนแลวคอย ๆ เปลี่ยน

แปรแตกดับไปในที่สุดไมสามารถดํารงอยูไดตลอดไป (สุนทร ณ รังสี, ๒๕๔๑, ๑๒๐-๑๒๑) 

 ๒.๑.๒ ประเภทของชีวิต 

 ชีวิต แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑.  สัตว คือ สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ไดแก มนุษย อมนุษย สัตวเดรัจฉานทุกชนิด วัว ควาย 

เทวดา เปรต อสุรกาย ไปจนถึงพรหมโลก 

 ๒.  พืช คือ ตนไม ไดแก พืช ๕ ชนิด ที่เกิดจากเหงา เกิดจากตน เกิดจากขอ เกิดจากยอด 

เกิดจากเมล็ด 

 ชีวิต ตามความหมายทั่วไป ยอมหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งมวลที่ถูกตองและสัมผัสได ไมวาจะเปน

ตนไม ยอดหญา ตามหลักของพุทธปรัชญาไดแยกประเภทของชีวิตแตละลักษณะ เพื่อใหเขาใจงาย

และชัดเจนข้ึน ไดแก ธรรมชาติที่รวมตัวกันของธาตุที่ยึดกันไว หรือธรรมดาของสิ่งประดิษฐที่

ประกอบดวยพัสดุตาง ๆ มี ๒ ประการ คือ 

 ๑.  อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีชีวิต มีใจครอง คือ คน เทวดา อมนุษยและสัตวเดรัจฉาน มี

จิตสํานึกและมีวิญญาณโดยมีใจครอง ไดแก 

 ๑.๑  ขณะปจจุบัน คือ ปจจุบันที่พรอมเพรียงดวยการเกิด ความเสื่อมและสลาย 

 ๑.๒  สัตติปจจุบัน คือ บุคคลมาจากที่รอนและน่ังในหองนอย อันธกาลยังมีในระหวางน้ัน 

 ๑.๓  อัทธาปจจุบัน คือ ต้ังแตปฏิสนธิไปจนถึงจุติ 

 ๒.  อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไมมีชีวิต และมีชีวิต แตในที่น้ีหมายเอาเฉพาะพืชที่มีชีวิต เชน 

ตนไม อันไดแก พืช ๕ ชนิด มีชีวิตแตไมมีใจครองคือ ไมสามารถนึกคิด หรือพัฒนาแนวความคืดใหเกิด

ปญญาได แตมีความรูสึกตองการอาหาร (ธาตุอินทรีย) อากาศ ความรอน และนํ้ามาหลอเลี้ยงตัวเอง 

เพื่อความเปนอยูสืบพันธุไดตามสภาวะมีเกิดข้ึน ต้ังอยูและแตกสลายไป เชนเดียวกับสัตวทั่วไปโดย

สัตวไมมีใจครองไดแก 

 ๒.๑ พืชเกิดจากเหงา 

 ๒.๒ พืชเกิดจากตน 

 ๒.๓ พืชเกิดจากขอ 

 ๒.๔ พืชเกิดจากยอด 

 ๒.๕ พืชเกิดจากเมล็ด 

 พืชทั้งหลายต้ังแตตนไมใหญลงไปถึงหญาทุกประเภท พระพุทธองคทรงแยกตามหลักสําคัญ ๆ 

จากการเกิดข้ึนของพืช ๕ ชนิด เพื่องายตอการนับ เพื่อเขาใจภูตคาม อยูภายใตเงื่อนไขของธรรมชาติที่

เกิดข้ึน ต้ังอยู และแตกสลายไป หามพรากชีวิตของเขียวหรือทําลาย 
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 สิ่งที่มีความแตกสลายไปเปนธรรมดา และมีวิเคราะหวา “ลุจจตีติ โลโก” สิ่งใดยอมแตกสลาย

ทําลายไป สิ่งน้ันเรียกวา “โลก” แบงเปน ๓ ประการ คือ 

 ๑. สังขารโลก โลก คือ สังขาร 

 ๒. สัตวโลก โลก คือ หมูสัตว 

 ๓. โอกาสโลก โลก คือ แผนดิน 

 สังขารโลก หมายถึง สภาวธรรมที่ตกอยูภายใตเงื่อนไขของธรรมชาติ หรือภายใตเงื่อนไขของ

เหตุปจจัย เชน ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แตละอยางมีช่ือวา โลก บางครั้ง

พระพุทธเจาทรงแสดงอวัยวะรางกายของคนเราแตละสวน เชน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวา อาต

นะ โลก ดิน นํ้า ไฟ ลม เรียกวา ธาตุโลก ขันธ ๕ เรียกวา ขันธโลก หรือแมแตสิงทั้งหลายที่เปนภูเขา 

ตนไม กอนอิฐ ก็อยูในกลุมของสังขารโลก 

 สัตวโลก โลก คือ หมูสัตว ไดแก สิ่งที่มีชีวิตและวิญญาณทั้งหลาย จะเปนคนหรือสัตว เปน

มนุษยหรืออมนุษยก็ตาม รวมเรียกวา สัตวโลกทั้งหมด เพราะยังตกอยูภายใตเงื่อนไขของธรรมชาติมี

ความเกิดข้ึน ต้ังอยู และแตกสลายไปในที่สุด 

 โอกาสโลก โลก คือ แผนดิน ไดแก แผนดินหรือดวงดาวหรือดวงจักรดาราทั้งหลาย อันเปนที่

อยูที่อาศัยของสัตวในภพในภูมินน ๆ 

 สมเด็จพระมหาสมณเจาทรงประทานความเห็นวา “สังขารโลก” ไดแก พวงพืชพันธุทั้งหลาย 

ซึ่งเปนสังขารที่ไมมีใจครองหรืออนุปาทินนกสังขารที่แปลกจากสัตวโลกออกไป ก็เพราะไมมีใจครอง 

แปลกจากโอกาสโลก ก็เพราะรูจักเปน รูจักตาย  อีกนัยหน่ึงสังขารหมายถึง สภาพที่ปรุงแตง คือ บุญ 

บาป และอรูฌาน ที่ทานใชคําวา “สงฺขาราปจฺจยา วิฺญณํ” สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ หาก

ถือเอาความหมายตามน้ี สังขารก็หมายถึง กรรมที่ทําหนาที่ปรุงแตงสัตวโลกและโอกาสโลกใหเจริญ 

หรือใหเสื่อมทรามลงไป 

 ภูตคาม พระพุทธองค ทรงรวมเปนสังขารประเภทหน่ึงที่รูจักเปนรูจักตาย เพราะอาศัยสังขาร

เปนที่ตองการมา การจุติ การเกิด มีความเจริญหรือวิญญาณ หากขาดที่ต้ังไมงอกงาม อันไมกอใหเกิด

ปฏิสนธิได ทรงแสดงเรื่องพืช ๕ กับวิญญาณ ณ นครสาวัตถี ทรงตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา 

พืช ๕ อยาง คือ พืชงอกจากเหงา จากลําตน จากขอ จากยอดและเมล็ด ถา

ไมเสียอาศัยดินและนํ้ายอมงอกได วิญญาณมี รูป เวทนา สัญญา สังขาร เปนที่ต้ัง ยอม

มีความเจริญงอกงามไพบูลยมีการไปการมา การจุติ การอุบัติ เมื่อละความกําหนัดใน 

รูป เวทนา สัญญาสังขาร และวิญญาณได อารมณยอมขาดสูญ วิญญาณขาดที่ต้ังไม

งอกงาม ไมกอใหเกิดปฏิสนธิและหลุดพนในที่สุด (พระไตรปฎกฉบับประชาชน, 

๒๕๒๕, หนา๖) 
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 วิญญาณธาตุ ในพืชทั้ง ๕ ยอมมีการรูรอน รูหนาว มีความทุกขที่พอทนได หรือทนไมได โดน

ความรอนหรือความแหงแลงเฉาตายเชนเดียวกัน มีการเจริญงอกงามตามสภาวะเพียงแตความนึกคิด

ทางจิตไมมีและอาศัยความเปนอยูตามสภาพของนิยามน้ัน ๆโดยนิยามทั้ง ๕ มี ดังน้ี คือ 

 ๑) พีชนิยาม ความแนนอนของพืช 

 ๒) อุตุนิยาม ความแนนอนของฤดูกาล 

 ๓) กรรมนิยาม ความแนนอนของกรรม 

 ๔) ธรรมนิยาม ความแนนอนของธรรม 

 ๕) จิตนิยาม ความแนนอนของจิต(พระอภิธรรมปฎก เลมที่๑ ภาคที่ ๒ ธรรมสังคณีและ

อรรถกถา, ๒๕๒๕, หนา ๘๒-๘๓) 

 บรรดานิยาม ๕ เหลาน้ัน ความที่พืชน้ัน ๆ ใหผลเหมือนกันกับพืชน้ัน คือ ความที่กอถ่ัวพูชนิด

หน่ึง ทอดยอดไปทางซาย เถาวัลยไปทางขวาพันลอมตนไมไปทางขวา ดอกทานตะวันหันหนาไปทาง

พระอาทิตย ผลมะพราวมีรูขางบน ช่ือวา “พีชนิยาม” ความที่ตนไมน้ัน ๆ ผลิดอกออกผลและมีใบ

ออน   พรอม ๆ กัน ช่ือวา “อุตุนิยาม” ความที่กรรมน้ัน ๆ ใหผลเชนเดียวกับกรรมน้ัน ๆ อยางน้ี คือ 

กรรมที่ประกอบดวยกุศลเหตุ ๓ ยอมใหวิบากเปนติเหตุกะ ทุ เหตุกะและอเหตุกะ กรรมที่

ประกอบดวยอุศลเหตุ ๒ ยอมใหวิบากเปนทุเหตุกะ และอเหตุกะ ไมใหวิบากเปนติตุกะ ช่ือวา “กรรม

นิยาม” 

 กรรมนิยาม ไมวาที่ใด ๆ ในอากาศ ในกลางทะเลหรือในซอกเขา สวนภูมิประเทศที่สัตวสถิต

อยูแลว จะพึงพนไปจากบาปกรรมไดไมมี ดังน้ี 

 อน่ึง ในเวลาที่พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ในเวลาทรงออกจากครรภพระมารดา ในเวลาที่

ตรัสรูอภิสัมโพธิญาณ ในเวลาที่พระตถาคตทรงประกาศพระธรรมจักร ในเวลาที่ทรงปลงอายุสังชาร 

ในเวลาที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ช่ือวา “ ธรรมนิยาม” 

 เมื่ออารมณ กระทบใคร ๆ เปนผูกระทํา หรือสั่งใหกระทําวา เจาจงช่ือวา อาวัชชนะ เจาจง

ช่ือวาชวนะ ถือวาอารมณกระทบประสาทแลว จิตที่เปนกิริยามโนธาตุก็ยังภวังคใหเปลี่ยนไป จักขุ

วิญญาณ ทําทัสสนกิจ (ทําหนาที่เห็น) วิบากมโนธาตุก็ทําสัมปฏิจฉันนกิจ (ทําหนาที่รับอารมณ) วิบาก

มโนวิญญาณธาตุก็ทําสันติรณกิจ (หนาที่พิจารณาอารมณ) กิริยามโนวิญญาณธาตุก็ทําโผฏฐัพพกิจ 

(หนาที่ตัดสินอารมณ)  ชวนะเสวยรสแหงอารมณ น้ีช่ือวา “จิตนิยาม” 

 นิยามทั้ง ๕ ทําหนาที่เพื่อความแนนอนของแตละอยางไดสมบูรณ ตามเหตุปจจัยของนิยามที่

มีตามธรรมชาติ เมื่องครบองคประกอบก็จะเกิดปฏิกิริยาข้ึนตามกฎอนิจจัง คือ ความไมเที่ยง ทุกสิ่ง

ทุกอยางยอมมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ คือ การไมน่ิงจะมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ซึ่งเปน

คุณสมบัติของธาตุแตละชนิด แมจะไมมีวิญญาณก็ตาม ยอมทําการเคลื่อนไหวอยูตลอดเพราะชองวาง

ในอากาศมีอยูทั่วไป 



๑๕ 
 

 

 ๒.๑.๓ ชีวิตในพระไตรปฎก 

 ชีวิต คือ การรวมองคประกอบของขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

รวมเขาเรียกวา รูปกับนาม หรือ กายกับจิต ไดแก ชีวิตมนุษยและสัตว ดังกลาวเบื้องตน สวนชีวิต

ประเภทอื่นมีรูปบางไมมีรูปบาง ตามแตประเภทของสัตวน้ัน ๆ พระพุทธองคทรงสรรเสริญชีวิตมนุษย

ที่ใชปญญาพัฒนาจิตใหหลีกพนจากโลกียวิสัย พนจากสังขารวัฏที่เปนทุกข ทรงเปรียบเทียบเรื่องของ

ชีวิตมนุษยไวในลกัษณะตาง ๆ ดังน้ี 

ชีวิตของสัตวทั้งหลายในโลกน้ี มีกําหนดรอยปเปนอยางมากไมลวงกําหนดน้ัน

ไปไดเลย ยอมจะเหือดแหงไปเหมือนไมออที่ถูกตัดแลวมีแตจะแหงไป ฉะน้ันในชีวิตอัน

จะเหือดแหงไปน้ัน จะมัวเพลิดเพลินจะมัวเมาเลนคึกคะนองไปทําไม ความยินดีจะเปน

ประโยชนอะไรในการแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตรและภรรยา (ขุ.ข. 

๔๒/๖๐๕-๖๐๖) ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ถูกชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตว

ทั้งหลายเปนของนอย เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน...ชีวิต

ของสัตวทั้งหลายในโลกน้ี ไมมี เครื่องหมายใคร ๆ ไมรูทั้งลําบาก ทั้งนอยและ

ประกอบดวยทุกข สัตวทั้งหลายผูเกิดแลว จะไมตายดวยความพยายามอันใด ความ

พยายามอันน้ันไมมีเลย แมอยูไดถึงชราก็ตองตาย เพราะสัตวทั้งหลายมีอยางน้ีเปน

ธรรมดา (ขุ.ขุ. ๓๙/๕๙๙-๖๐๐) สัตวที่เกิดข้ึนมาในโลกน้ี ยอมตายไปทั้งน้ัน เพราะสัตว

ทั้งหลายมีอยางน้ีเปนธรรมดา ชีวิตอันใดเปนประโยชนแกบุรุษเหลาอื่น ชีวิตอันน้ันยอม

ไมเปนประโยชนแกผูที่ตายไปแลว อันการรองไหถึงผูที่ตายไปแลว ยอมไมทําใหเกิดผล 

สมณะพราหณไมสรรเสริญเลย การรองไห ยอมเบียดเบียนจักษุ และรางกาย ทําให

เสื่อมวรรณะ กําลัง และความคิด ชนทั้งหลายผูเปนขาศึกยอมมีจิตยินดี สวนชนผูเปน

มิตรก็พลอยเปนทุกขไปดวย (ขุ.ธ. ๔๑/๕๐๑) “ชีวิตมนุษยทั้งหลายนอยนิด รวดเร็ว มี

ทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควร

ประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมีเชนเดียวกับหยาดนํ้าคางบน

ยอดหญา เมื่ออาทิตยข้ึนมา ยอมแหงหายไปไดเร็ว ไมต้ังอยูนาน แมฉันใด ชีวิตของ

มนุษยทั้งหลายเปรียบหยาดนํ้าคางฉันน้ันเหมือนกัน นิดหนอยรวดเร็ว มีทุกขมาก มี

ความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติ

พรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี... เมื่อฝนตกหนักหนาเม็ด ฟองนํ้า

ยอมแตกเร็ว ต้ังอยูไมนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองนํ้า ฉัน

น้ันเหมือนกัน... รอยที่ขีดลงไปในนํ้ายอมกับเขาหากันเร็ว ไมต้ังอยูนาน แมฉันใด ชีวิต

มนุษยทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไมที่ขีดลงไปในนํ้า ฉันน้ันเหมือนกัน แมนํ้าไหลลงจาก

ภูเขา ไหลไปไกลกระแสเช่ียว พัดไป ซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปไดไมมีระยะเวลาหรือช่ัวครูที่
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มันจะหยุด แตที่แทแมนํ้าน้ันมีแตไหลไปเรื่อยถายเดียว แมฉันใด ชีวิตมนุษยทั้งหลาย

เปรียบเหมือนแมนํ้าที่ไหลลงจากภูเขา ฉันน้ันเหมือนกัน... บุรุษมีกําลังอมกอนเขฬะไวที่

ปลายลิ้น แลวพึงถมไปไดโดยงาย แมฉันใด ชีวิตมนุษยทั้งหลายเปรียบเหมือนกอนเขฬะ 

ฉันน้ันเหมือนกัน” แมโคที่จะถูกเชือดที่เขานําไปสูที่ฆา ยอมกาวเทาเดินไปใกลที่ฆา ใกล

ความตาย แมฉันใดชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมโคที่จะถูกเชือด ฉันน้ัน

เหมือนกัน นิดหนอยรวดเร็ว มีทุกขมากมีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา 

ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวที่เกิดมาแลว จะไมตายไมมี  

(องฺ.จุตก. ๓๕/๑๗๑-๑๗๒) 

 

 สรุป มนุษยที่เกิดมาอายุนอยจึงไมควรประมาท ควรสรางบุญสรางกุศลเพื่อติดตามตัวไปใน

ชาติหนา อยาปลอยใหชีวิตสูญเปลาไมเกิดประโยชน เพราะชีวิตมีอยูไมนาน พวกโงเขลา พากัน

ประมาท ยอมเขาถึงนรก สัตวเดรัจฉาน เปรต หรืออสูรกาย ไปตลอด การกระทําของมนุษย คือ กรรม

หรือการปรุงแตงสรางสรรค ซึ่งตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองตามกระบวนการที่จัดวางข้ึน 

จะตองเผชิญกับปญหาเกี่ยวกับความดี ความช่ัว และการเวียนวายตายเกิดของสัตวโลก ยอมมีกรรม

เปนมูลเหตุ เมื่อบุคคลทํากรรมเชนใดยอมไดรับผลเชนน้ัน 

 

๒.๒ คุณภาพชีวิต 

 คําวา “คุณภาพชีวิต” เปนคําที่ใชกันแพรหลายและมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล

โดยมคีวามประสงคที่เหมือนกันคือเพื่อใหบุคคลในสังคมมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีความสุขความสมบูรณ

“คุณภาพชีวิต” ไดรับการกําหนดใหเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศดังน้ันเปาหมายของ

การพัฒนาทุกดานทั้งในดานสังคมเศรษฐกิจการปกครองฯลฯลวนมุงไปสูการที่มีคุณภาพชีวติที่ดีของ

มนุษย 
 ๒.๒.๑ ความหมายของคุณภาพชีวิต 

  นักวิชาการไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไวดังน้ี 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกลาววา คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่

ดีเดนของบุคคลหรือสิ่งของ ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู ตรงขามกับความตาย รวมความแลว 

หมายถึง ลักษณะที่ดีเดนของบุคคลในความเปนอยู 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๖, หนา ๔๙๔-๕๑๐) ไดกลาววา คุณภาพชีวิต มี

ความหมายกวางขวางซับซอน ครอบคลุมลักษณะที่เปนความตองการทางวัตถุ และทางจิตใจของ

บุคคล และลักษณะที่เปนคุณคาที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตที่ดีของบุคคล มีการ
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ประเมินทั้งลักษณะทางวัตถุที่แวดลอมบุคคล และลักษณะของจิตของบุคคลน้ัน ๆ และกําหนดเกณฑ

ข้ึน เพื่อวัดวาลักษณะตาง ๆ น้ัน ผานตามเกณฑหรือไมอยางไร เกณฑที่วาน้ีบุคคลอาจกําหนดข้ึนเอง

โดยเฉพาะ หรือหมายถึง เกณฑที่กลุมหรือสังคมใดสังคมหน่ึงกําหนดข้ึน เปนบรรทัดฐานหรือเปน

สากล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในความหมายของคุณภาพชีวิต  

 วศิน อินทสระ  (๒๕๔๓, หนา ๔๕-๔๗) ไดกลาววา คุณภาพชีวิต คือ ความดีงาม ความสูงสง

ของชีวิตทั้ง ๒ ดาน คือ ดานใน หมายถึง สวนที่เกี่ยวกับจิตใจ และดานนอก หมายถึง สวนที่เกี่ยวกับ

รางกาย ซึ่งทั้ง ๒ ดาน หมายถึง ชีวิตที่ดีน่ันเอง ทุกคนตองการชีวิตที่ดีหรืออยางนอยก็ดีกวาเกา ชีวิต

จะมีคุณภาพดีไดดวยการงานที่เขาทํา ถาการงานที่ทําน้ันดี ก็ทําใหคุณภาพชีวิตของเขาดีข้ึน การงาน

เชนไร เรียกวา การงานที่ดี คือ การงานที่ไมเบียดเบียนตนและผูอื่น สุจริต และมีประโยชน รายไดจะ

มากบางนอยบางก็ไมสําคัญเทากับการรูจักครองตน คนมีรายไดมากไมรูจักครองตน ก็ไมมีความสุข

และมักจะหมุนไปทางเสื่อม คนมีรายไดนอย แตรูจักครองตนยังสามารถดํารงตนใหผาสุก เจริญมั่นคง

ได ทั้งสองพวกน้ีมีใหเห็นเปนตัวอยางอยูมาก เขาตองหมั่นบริจาคทรัพยทําบุญ หรือชวยเหลือผูอื่นบาง

ตามกําลัง และตามความสมควร หมั่นรักษาศีล คือ รักษาความประพฤติ กิริยามารยาทใหดู ดีงาม

เหมาะสม ไมเปนที่รังเกียจของผูพบเห็นคบหาสมาคม หมั่นเจริญภาวนา คือ อบรมจิตขัดเกลาจิตใจ 

เพื่อใหกิเลสเบาบางเขาใจเพื่อนมนุษย และปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยอยางถูกตองดีงาม ทําชีวิตของตนให

สงบสุขและมีประโยชน น่ีคือคุณภาพชีวิตที่พึงปรารานา  

 สิปปนนท เกตุทัต (๒๕๓๔, หนา ๒๐) ไดกลาววา“ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สามารถปรับตัวเอง

เขากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพสิ่งแวดลอมทางสังคมและสามารถปรับ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหเขากับตนโดยไมเบียดเบียนผูอื่น” จากคําจํากัดความขางตนสรุปไดวา

“คุณภาพชีวิต” เปนชีวิตที่มีความสุขทั้งรางกายจิตใจซี่งเปนผลจากการตอบสนองความตองการทั้ง

ภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับวิถีการดํารงอยูของมนุษยคุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญทั้งในดาน

ความผาสุกของมนุษยในการดํารงชีวิตและการสรางผลงานที่มีคุณคาเรื่องความสุขและคุณภาพชีวิต

ไมใชเปนเรื่องใหม ความสุขของชีวิตไดมีการกลาวกันมาต้ังแตยุคอริสโตเติลแตก็เปนความหมายในเชิง

“จริยธรรม” ซึ่งเปนความหมายที่ไดรับอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตกในการใหความหมายใน

เชิงระบบของ“ความสุข” 

 ๒.๒.๒ ความสําคัญของคุณภาพชีวิต 

 คุณภาพชีวิต มีความสําคัญตอบุคคลและสังคม คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยกําหนดสรางข้ึน 

และขวนขวายใหไดมาดวยตัวของตนเอง นอกจากน้ันยังเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่จะทําใหมนุษยได

พัฒนาตนเองไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอมมีเปาหมายใน

การดําเนินชีวิตใหดีข้ึนในทุก ๆ ดานอยูตลอดเวลา เปนตนวา ดานการศึกษาอาชีพ รายได สุขภาพ

อนามัย คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะเชนน้ียอมมีความสามารถในการปรับปรุงตนเอง สังคมและ
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สิ่งแวดลอม ใหเกิดคุณคาหรือประโยชนสูงสุด การดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนา ในทิศทางที่ถูกตอง

ตามครรลองที่ดีน้ันยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน เชน มีหลักในการดําเนินชีวิตที่ดี มีผูช้ีแนะขอดี

ขอเสีย ใหพิจารณาประพฤติปฏิบัติและมีสิ่งแวดลอมที่ดีเหมาะสมกับการพัฒนาชีวิต แมวาทุกคนตาง

ก็พยายามเพื่อจะพัฒนาชีวิตของตน ใหดําเนินในวิถีทางที่ถูกตองดีงาม แตก็มีอุปสรรคที่คอยลิดรอน

ความเจริญกาวหนาของการดํารงชีวิตอยูเสมอ และอุปสรรคที่สําคัญน้ีก็คือ อบายมุข คือ ทางแหง

ความเสื่อมความพินาศแหงชีวิต และเปนเหตุแหงความยอยยับ เปนทีท่ราบกันดีวารากฐานของปญหา

อาชญากรรม สวนใหญที่เกิดข้ึนน้ันมีสาเหตุมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ (ตรีนุช พลางกูร, ๒๕๔๕,๖๗) 

คุณภาพชีวิตมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมอยางย่ิง โดยผูมีคุณภาพชีวิตจะชวยใหตนเอง และสังคม

เกิด ลักษณะเกิดลักษระ ๕ ประการ ดังน้ีคือ 

 ๑.  บุคคลจะมีการดํารงชีวิตในแนวทางที่ดีใชวิธีการอันชอบธรรมในการสนองความตองกาย

ในดานตาง ๆ ของตนโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น 

 ๒.  บุคคลจะมีการสรางสรรคพัฒนา คิดปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนเสมอ 

 ๓.  บุคคลจะใชภูมิปญญา เหตุผล และวิธีการแหงสันติในการแกไขปญหาตาง ๆ 

 ๔.  บุคคลจะมีการยอมรับในคุณคา และความสําคัญของตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม 

ดังน้ันการอยูรวมกันในสังคมจึงมีปญหาและความขัดแยงนอย 

 ๕.  บุคคลจะเปนพื้นฐานของครอบครัว และสังคมที่มีความสงบสุข มีความเจริญกาวหนา มี

เสถียรภาพความปลอดภัย ความเปนปกแผนมั่นคง และความเปนระเบียบเรียบรอย (พลเย่ียม, 

๒๕๔๙, หนา ๑๐-๑๑)  

 ๒.๒.๓ การกําหนดเปาหมายของคุณภาพชีวิต 

 การกําหนดเปาหมายของคุณภาพชีวิต เปนจุดเริ่มตน และเปนรากฐานของคุณภาพชีวิต 

เปาหมายของคุณภาพชีวิตเปรียบไดกับเข็มทิศ สําหรับช้ีทางเดินใหชีวิตถึงจุดหมาย บุคคลที่ตองการ

ความสําเร็จในชีวิต ตองกําหนดเปาหมายของคุณภาพชีวิตของตนเองใหเหมาะสม โดยแบงเปน ๓ 

ระดับ คือ  

๑.  เปาหมายคุณภาพชีวิต ระดับพื้นฐาน ไดแก การศึกษาหาความรู มีความประพฤติดีพึ่งพา

ตนเองได และสามารถประกอบอาชีพสุจริตได (สมภพ ชีวรัฐพัฒน, ๒๕๓๙, ๑๑๐) ซึ่งมีสาระสําคัญ

ดังน้ี คือ 

๑.๑ พัฒนาวินัยและคุณธรรมใหเกิดข้ึนกับตนเอง 

๑.๒ รูจักแสดงความเคารพตอบิดามารดา ครู อาจารย ดวยความสุภาพ 

๑.๓ ต้ังใจหาความรู 

๑.๔ ฝกมารยาทพื้นฐานของสังคม 

๑.๕ การแสวงหาทรัพย ตองมีเปาหมายในการแสวงหา คือ ตองมีอาชีพที่สุจริต (ชาติชาย 
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พิทักษธนาคม, ๒๕๕๑, หนา ๔๒๕-๔๒๖) 

๒. เปาหมายคุณภาพชีวิตระดับกลาง ไดแก ความตองการความสุขในการครองเรือน มี

คูครองที่ดี มีบุตรที่เช่ือฟง มีทรัพยสมบัติ และมีเพื่อนที่ดี เปนตน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี คือ 

๒.๑ การปฏิบัติตอมารดา บิดา ดวยการทําใหทานสบายใจ 

๒.๒  มีความเคารพ เกรงใจ ทุกคน ที่มีคุณธรรม 

๒.๓  มีความสามัคคีในครอบครัว มีความรักใหกันและกัน 

๒.๔  ใหกําลังใจและช่ืนชม เมื่อทําดี และตําหนิ เมื่อทําผิด 

๒.๕  ฝกลูกใหรูจักชวยเหลือตนเอง ปลูกฝงคุณธรรมใหกับลูก 

๒.๖  ไมใชอารมณตัดสินปญหา ควรใชเหตุผล 

๒.๗  สามีภรรยา รูจักครองใจกันดวยหลักฆราวาสธรรม 

๒.๘  มีความสันโดษ ไมสรางหน้ีสิน 

๒.๙  คบคนดี ไมคบคนพาล (ชาติชาย พิทักษธนาคม, ๒๕๕๑, หนา ๔๒๑-๔๒๒) 

 ๓.  เปาหมายคุณภาพชีวิตระดับสูง ไดแก ความตองการความพนทุกข จึงตองประพฤติปฏิบัติ

ธรรม และเพื่อนิพพาน เพื่อการครองชีวิตที่ประเสริฐ เปนการพัฒนาจิตใหหมดกิเลส อันเปนเปาหมาย

สูงสุดของชีวิตที่มนุษยตองการ เปนการดับทุกขอยางสิ้นเชิง โดยมีสาระสําคัญดังน้ี คือ 

๓.๑  ทวนกระแสกิเลส เพื่อเอาชนะสิ่งทั้งปวงมีชีวิตอยูดวยการทวนกระแส ไมปลอยชีวิต

ไปตามกระแส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

๓.๒  ใชปญญา เลิกความงมงาย เพราะความงมงายเปนเครื่องบั่นทอนชีวิต 

๓.๓  พิจารณาความทุกขดวยปญญา จิตที่มันเปนทุกขก็จะหายไป  

๓.๔  ใชปญญาพิจารณาทุกสิ่งลวนเปนอนิจจัง ชีวิตเกิดมามีดับ  เห็นเหตุปจจัยที่ทําใหดับ 

จึงไมยึดมั่นถือมั่น ถือในสภาวธรรมทั้งหลาย 

๓.๕ พัฒนาจิตที่ปลอดภัยพนจากกิเลสเปนจิตที่มีสุขภาพที่ดี มีความสะอาด สวาง สงบ 

หลุดพนจากการ เวียน วาย ตาย เกิด มีนิพพานเปนที่สุด (สมภพ ชีวรัฐพัฒน, ๒๕๓๙, หนา ๑๑๐) 

 สรุป การกําหนดเปาหมายของชีวิต คือ การทําตนใหเกิดประโยชนตอครอบครัว ประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวงศสกุล พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาพรอมทั้ง

พัฒนาจิตใจใหหมดจากกิเลสดวยการละความช่ัว ทําความดี 

 

๒.๓ การพัฒนาชีวิต 

 การพัฒนาหมายถึงการทําใหดีข้ึนเจริญข้ึนหรือเปนการเพิ่มคุณคาของสิ่งตางๆใหมีคาสูงข้ึน

การพัฒนาอาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูเดิมหรือสรางสรรคสรางใหมข้ึนมาก็ไดการพัฒนาเปนความ



๒๐ 
 

 

พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษยและสังคมใหดีข้ึนหรือเจริญข้ึนอยางมีเปาหมายดวยวิธีการที่มีระบบ

เพื่อขจัดความดอยพัฒนาใหหมดไปจากสังคมเปนการแกปญหาและนําไปสูเปาหมายที่ดีกวา

จุดประสงคหลักของการพัฒนาอยูที่“มนุษย” โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ

มนุษยใหดีข้ึนเพื่อใหมนุษยไดรูจักการนําความรูความสามารถของตนไปพฒันาสังคมและประเทศเพื่อ

กาวไปสูสังคมที่เปนสุข 

 “การพัฒนาตนเอง” หมายถึงการกระทําเพื่อใหเกิดการเจริญสวนตนซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีข้ึนดวยความมุงมั่นปรารถนาและคานิยมอันเปนพฤติกรรมภายในซึ่งสงผลตอพฤติกรรม

ภายนอกดานการกระทําที่ดี การพัฒนา เปนกระบวนการรอยางหน่ึงเพราะมีข้ันตอนและมีกรรมวิธีที่

เกี่ยวของกันเปนลูกโซนับต้ังแตการศึกษาตนเอง การรูจักตนเอง การประเมินตนเองเปนตน 

 สมใจ ลักษณะ (๒๕๔๓, หนา ๘๕) ไดกลาววาการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไข

สรรคสรางเกี่ยวกับตนเองเพื่อนําไปสูความดีความงามความเจริญในตนเองโดยมีความมุงหมายสูงสุด 

คือ การมชีีวตที่มีคุณภาพ 

 การพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาความสามารถของตนเอง ใหมีศักยภาพและมีสมรรถภาพที่

ทันตอสภาพความจําเปนตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อใหตนเองมีชีวิตที่ดีข้ึน 

การที่จะพัฒนาตนองไดดีจะตองมีความรูความเขาใจหลักการพัฒนา และมนุษยทุกคนจะตองพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพราะมนุษยมีสังคมที่เกี่ยวเน่ืองตอกันจึงจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

 ๒.๓.๑ สาระสําคัญของการพัฒนาตนเอง 

 การพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน มีสาระสําคัญดังน้ี คือ 

 ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรูมนุษยทุกคนเกิดมาลวนแตมามือเปลาดวยกันทั้งน้ันแตภายหลังจาก

เกิดมาแลวมนุษยจึงมีทรัพยสมบัติความรูทรัพยสินเงินทองและช่ือเสียงเกียรติยศ 

 ๒. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณเกิดจากการฝกและศึกษาดูงานการอบรมเพื่อเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพใหเจริญกาวหนาข้ึนไดรับการยอมรับช่ืนชมและศรัทธา 

 ๓. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเจตคติพฤติกรรมและเจตคติของมนุษยจะเปนเชนใด

กระบวนการขัดเกลาและพัฒนาตนเองจะเปนเครื่องบงช้ีที่สําคัญที่สุดบุคคลที่มีการศึกษาและฝกฝน

อบรมตนเปนประจํายอมไดเปรียบกวาบุคคลทุกประเภทในสังคม 

 การพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนของชีวิตมนุษยองคประกอบของการเสริมสราง

ความรูความเขาใจและการเพิ่มพูนทักษะความสามารถใหตนเองกาวสูความสําเร็จในชีวิตในการพฒันา

ตนตองรูจักจุดเดนและจุดดอยของตนเองการรูจุดเดนของตนเองก็เพื่อทํา งานที่ เหมาะกับ

ความสามารถของตนการรูจุดดอยก็เพื่อแกไขขอบกพรองของตนความสําคัญในการพัฒนาตนเองมี

ดังน้ี คือ 

 ๑)  มนุษยทุกคนพัฒนาตนเองไดพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต,๒๕๔๑:๑๙) ใหแนวคิดวา



๒๑ 
 

 

“ความเช่ือในความเปนมนุษยที่พัฒนาไดหรือเช่ือในความเปนมนุษยวาเปนสัตวที่พัฒนาไดจะทาํใหเกดิ

จิตสํานึกที่จะตองฝกฝนพัฒนาตนซึ่งแสดงอาการออกมาเปนความออนนอมถอมตนอันบงช้ีถึงความ

เปนผูพรอมที่จะฝกฝนพัฒนาตนเพราะฝกฝนพัฒนาตนจะทําใหบุคคลมีทาทีตอประสบการณทั้งหลาย

อยางที่เรียกวามองทุกอยางเปนการเรียนรูที่จํามาใชประโยชนในการพัฒนาตน 

 ๒)  มนุษยทุกคนสามารถพัฒนาไปสูระดับการมีสัจการแหงตนไดหมายถึงการเปนตัวของ

ตัวเองอยางสมบูรณมีความเปนอิสระสามารถคิดและกระทําการใดๆตามมโนธรรมและอุดมการณ

อยางแทจริงซึ่งมาสโลวไดระบุบุคคลที่เขาถึงสัจการแหงตนวามีคุณลักษณะที่เปนผูสามารถรับรูสิ่ง

ตางๆตามความเปนจริงมีความพรอมที่จะยอมรับความเปนจริงมีความสามารถแยกแยะปญหาสวนตน

และมีความตองการเปนสวนตัวเปนตน 

 ๒.๓.๒ ประโยชนของการพัฒนาตนเอง 

 การพัฒนาตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนนิสัยและพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก ใหเปนไป

ในทิศทางที่ตนและสังคมตองการ มีประโยชนดังน้ี คือ 

๑. ทําใหรูและเขาใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยทั้งที่ปรากฏออกมาและไมปรากฏออกมา

ใหเห็นไดชัดเจนทั้งที่รูตัวและไมรูตัว 

๒.  ทําใหรูและเขาใจพัฒนาการทางดานสรีระและภาวะทางจิตที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรม

ของมนุษย 

๓. ทําใหรูและเขาใจกระบวนการพัฒนาตนเองและวิธีปรับตัวของมนุษยการเผชิญปญหาการ

แกไขปญหาการพิจารณาสภาพของจิตใจทั้งในดานการกระทําความรูสึกนึกคิดอารมณและแนวทางใน

การรักษาสุขภาพจิต 

๔. ทําใหเขาใจตนเองและผูอื่นที่อยูในสังคมได 

๕. ทําใหรูศาสตรประยุกตพื้นฐานที่จะปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสมเพื่อ

ดํารงชีวิตการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จสูงสุด 

๖. ทําใหลดปญหาที่มีอยูใหหมดไปและปองกันปญหาใหมไมใหเกิดข้ึนหรือไมใหเกิดปญหา

เกาซ้ําเพราะมีภูมิคุมกันตนเอง 

๗. ทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคบางอยางที่ตองการและอยูวินัยที่จะทําไดในเวลาที่

กําหนดกระตุนพฤติกรรมใฝสัมฤทธ์ิและมีวิธีการจัดการกับความเครียดความทอแทใหมีกําลังใจตอสูไป 

๘. ทําใหมีเครื่องมือที่มีคุณภาพสําหรับใชในการพัฒนาตนและสังคมสิ่งแวดลอมไปตลอดชีวิต 

๙. ทําใหเขาใจหลักการเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ที่เปนกระบวนการในการพัฒนาตนเพื่อ

นํามาสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต 

 ๒.๓.๓ ลักษณะของบุคคลท่ีไดรับการพัฒนา 

 บุคคลที่ไดรับการพัฒนาแลวทุกคนจึงมีความเปนตัวของตัวเองอยางสมบูรณมีความเปนอสิระ



๒๒ 
 

 

สามารถคิดและกระทําการใดๆตามมโนธรรมและอุดมการณของตนซึ่งทุกคนตองมีการเรียนรูตลอด

ชีวิตและในการดําเนินชีวิตตองมีสวนที่เกี่ยวของ๔ดาน 

 ๑.  ดานสวนตัวคือความสมบูรณทางรางกายสุขภาพกายสุขภาพจิตสติปญญาอารมณเมื่อ

บุคคลผูน้ันรูถึงจุดดีจุดดอยของตนเองในดานสวนตัวแลวสามารถพัฒนาตนปรับตนใหเปนที่ตองการ

ของบุคคลสังคมรอบขางจะสามารถกาวเดินไปสูจุดมุงหมายในชีวติที่สมบูรณได 

 ๒.  ดานครอบครัวคือการมีครอบครัวที่มีความรักความอบอุนความสะดวกสบายภายในบาน

ความเปนอยูที่ไมขาดแคลนสมาชิกในครอบครัวอยูอยางมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันจะเปนพื้นฐานใหบุคคล

ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

 ๓.  ดานชีวิตการทํางานคือการมีอาชีพมีรายไดมั่นคงไดประกอบอาชีพตามความถนัดของตนมี

ความเจริญกาวหนาไดรับการยอมรับจากผูรวมงานเปนคนเกงและเปนคนดีในองคกรหนวยงานจะมี

ความภาคภูมิใจและมีคุณคาตอการดําเนินชีวิตของตน 

 ๔.  ดานชีวิตและสังคมคือการมีเพื่อนสนิทที่รักใครตอกันอยางมากเปนผูที่สังคมยอมรับอยาง

เปนทางการและไมเปนทางการมีความเสียสละเปนบุคคลที่มีปรโยชนและมีคุณคาตอสังคมจะ

กอใหเกิดความสขุมีความพึงพอใจตอรูปแบบและวิถีชีวิตแหงตนบุคคลที่ไดรับการพัฒนาแลวจะเปนผู

ที่อยูในสังคมไดอยางเปนสุขโดยมีองคประกอบทางกายภาพคือเปนผูที่มีอนามัยดีรางกายแข็งแรงเปน

ผูที่ไมหวาดกลัวตอผูอื่นและปญหาตางๆปฏิบัติตนไดเปนที่ตองใจหรือมีเสนหและมีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ทุกอยางที่ปรากฏใหบุคคลอื่นเห็นเปนผลมาจากการไดรับการพัฒนาในดานอื่นๆซึ่งมี

นักวิชาการไดใหขอคิดแนวทางพัฒนาตัวตนของตนเองดังน้ี 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๗, หนา ๖๘) การพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่

สมบูรณความหมายที่แทจริงของการศึกษาเพราะการศึกษาเปนทั้งตัวการและเปนเครื่องมือสําหรับ

พัฒนาคือเปนการพัฒนาตัวบุคคลตัวการพัฒนาคือการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ปจจุบันไดทรงมีพระราชดํารัสเน่ืองในวันพระราชพิธีกาญจนาภิเษกซึ่งพระองคทรงครบรอบการครอง

สิริราชสมบัติครบ๔๐ปเต็มในวันที่๙มิถุนายน๒๕๓๙ตอนหน่ึงวาในโอกาสพิเศษขาพเจาจึงใครขอให

ทานทั้งหลายในมหาสมาคมน้ีตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหนาไดต้ังความคิดจิตใจใหแนวแนหนัก

แนนอยูในความซื่อสัตยสุจริตและความขยันหมั่นเพียรความเพียรที่ถูกตองเปนธรรมและพึงประสงค

น้ันคือความเพียรที่จะสรางสรรคความดีความเจริญใหเกิดข้ึนและระวังมิใหเสื่อมข้ึนไปอยางหน่ึงความ

เพียรทั้งสองประการน้ีเปนอุปการะอยางสําคัญกับการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานหากทุกคนในชาติจะได

ต้ังตนต้ังใจอยูในความเพียรดังกลาวประโยชนและความสุขก็จะเกิดข้ึนทั้งแกสวนตัวและสวนรวม

ประเทศชาติของเราก็จะรักษาความเปนปกติมั่นคงพรอมกับพัฒนาใหเจริญรุดหนาไปดังปรารถนา ...” 

จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไวใหขอคิดถึงวา  
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“บุคคลจะตองเริ่มตนจากรูถึงการปฏิบัติตนพัฒนาตนเองใหพรอมดวยความรู

ความคิดและการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมจะเกิดประโยชนแกตนและประเทศชาติ” 

 

 สําราญ จูชวย (๒๕๕๑, หนา ๘๒) คนที่มีการพัฒนากับขาดการพัฒนามีลักษณะดังน้ีคือ 

 ๑.  ดําเนินชีวิตดวยความไมราบรื่นทําหนาที่ของตนดวยความนอยใจและทอถอยมีความทุกข

โกรธแคนชีวิตพยายามเอาเปรียบคนอื่นไมพอใจในครอบครัวรังเกียจญาติพี่นองของตน 

 ๒.  พยายามพึ่งตนเองชวยตนเองและนําตนเองตามควรแกอัตภาพเวลาประสบความทุกขยาก

ลมเหลวก็พยายามใหมและแกไขปญหาดวยความสงบสุขุมรอบคอบพึ่งตนเองคอยรอรับความ

ชวยเหลือจากผูอื่นคอยขอความเมตตาจากผูอื่นเมื่อประสบความทุกขยากความพายแพโทษคนอื่นๆ

ทําลายตนเองทั้งทางตรงและทางออมแกปญหาดวยความโกรธแคนใชอาวุธและอํานาจทํารายตนเอง

และคนอื่น 

 ๓.  ประหยัดเวลาแรงงานและทรัพยสินใชทรัพยากรเฉพาะที่จําเปนเพื่อความอยูรอดของชีวิต

และทําคุณประโยชนใหแกหนวยงานสังคมมากกวาคาจางและผลตอบแทนฟุมเฟอยสุรุยสุรายไม

ประหยัดแรงงานและเวลาใชทรัพยากรของสังคมและหนวยงานเกินกวาคาจางและผลตอบแทนที่

ตนเองพึงจะไดรับเอาเปรียบสังคมทุกโอกาส 

 ๔.  เขาใจชีวิตและการตอสูมีนํ้าใจเปนนักกีฬาไมเขาใจตนเองไมเขาในชีวิตจะเห็นวาบุคคลที่มี

การพัฒนาจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไมสรางปญหาใหแกตนเองครอบครัวและสังคม

แตคนที่ขาดการพัฒนาจะเปนภาระทางสังคมที่สําคัญกอใหเกิดปญหาการฆาตัวตายปญหาภาวะจิต

เสื่อมโทรมปญหายาเสพติดทําใหสังคมตองรับภาระ 

 สรุปชีวิตที่มีคุณภาพหมายถึงชีวติที่มีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจอันเน่ืองมาจากการ

ไดรับการตอบสนองความตองการในดานตางๆอยางเพียงพอและเหมาะสมมีความสุขทางกายไดแก

การมีอาหารเสื้อผาที่อยูอาศัยเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆอยางเหมาะสมกับสภาพและฐานะของ

ตนเกิดความสุขทางจิตใจไดแกการไดรบความรักความอบอุนการยอมรับจากสังคมและความมั่นคง

ทางจิตใจ 

 

๒.๔ อานาปานสติ 

 อานาปานสติ แปลวา สติตามดูตามเห็นสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยูทุกลมหายใจเขาออกน้ัน เปนระบบที่

มีทั้งสมถะหรือสมาธิ และวิปสสนา หรือปญญาอยูอยางครบถวนสมบูรณ มีอยู ๔ หมวด หรือ ๔ ฐาน 

ไดแก ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต และฐานธรรม 

 การปฏิบัติตามระบบอานาปานสติ คือ การใหมีสติสัมปชัญญะรูทั่วพรอมและทําจิตใหปลอย 
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ทําความรูสึกใหวาง ผอนคลาย ปลอยวางอดีต ไมอาลัยอาวรณตออดีตที่ผานไปแลว ปลอยวางอนาคต 

ไมกังวลตออนาคตที่ยังไมถึง แตใหมีสติสัปชัญญะอยูกับปจจุบัน เบื้องตนของอานาปานสติ คือ มีสติ

ตามดูอยูกับฐานกายสี่ข้ัน คือ ข้ันที่หน่ึง สติตามดูลมหายใจยาว, ข้ันที่สอง ตามดูลมหายใจเขา, ข้ันที่

สาม ตามดูกายทั้งปวง, ข้ันที่สี่ ตามดูลมหายใจสงบระงับ จากน้ันเขาสูฐานเวทนาสี่ข้ัน คือ ข้ันที่หน่ึง 

สติตามดูปติ , ข้ันที่สอง ตามดูความสุข, ข้ันที่สาม ตามดูความสุขปรุงแตงจิต, ข้ันที่สี่ ตามดูความสุข

สงบระงับ และเขาสูฐานจิตสี่ข้ัน, ข้ันที่หน่ึง สติตามดูจิต, ข้ันที่สอง ตามดูความปราโมทย, ข้ันที่สาม 

ตามดูความต้ังมั่น, ข้ันที่สี่ ตามดูความปลอยวางการปฏิบัติเกี่ยวกับฐานทั้งสามน้ี ไดแก ฐานกาย ฐาน

เวทนา และฐานจิต เรียกวา สติสัมปชัญญะอยูกับปจจุบัน, ปลอยวางอดีต ปลอยวางอนาคต แตมาอยู

กับปจจุบันขณะ 

 การปฏิบัติอยูกับฐานกายเปนปจจุบันในระดับหยาบ, การปฏิบัติอยูกับฐานเวทนา เปน

ปจจุบันที่ละเอียดข้ึนไป, การปฏิบัติอยูกับฐานจิต มีความละเอียดย่ิงข้ึนไปอีก, การปฏิบัติเกี่ยวกับฐาน

ทั้งสามน้ี ก็ยังอยูในระดับปุถุชนหรือฝายโลกิยธรรม วิธีปฏิบัติระดับปุถุชนหรือฝายโลกิยธรรน้ัน ก็คือ 

การมีสติสัมปชัญญะอยูกับปจจุบันน่ันเอง 

 ๒.๔.๑ แนวคิดเก่ียวกับอานาปานสติ 

 อานาปานสติสมาธิไดแกสมาธิที่สัมปยุตดวยสติอันกําหนดเอาลมหายใจออกและลมหายใจ

เขาหรือสมาธิในอานาปานสติช่ือวาอานาปานสติสมาธิ (วิสุทธิ ๒๑๖/๔๔๒) 

 อานาปานสฺสติไดแกสติในลมหายใจคือสติที่ปรารภลมหายใจน้ันเปนไป..., ลมหายใจเขาช่ือวา

อานะไมใชลมหายใจออก, ลมหายใจออกช่ือวาปานะไมใชลมหายใจเขา (อิติ.อ. ๑/๔/๕๒๕) 

อานะและอาปานะช่ือวาอานาปานะไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา, สติมีลมหายใจออกและมี

ลมหายใจเขาน้ันเปนอารมณช่ือวาอานาปานัสสติ  

 อานาปานสติสมาธิพระพุทธเจาทรงสรรเสริญไวมากกวาวิธีเจริญสมาธิอื่นๆและทรงสนับสนุน

ใหพระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติอยูเนืองๆแมวาผูน้ันจะเปนพระอรหันตแลวก็ตาม (สํ.ม. ๑๙/๙๘๔/๔๖๑) 

ดังที่ตรัสไววา 

 “ภิกษุทั้งหลายไดยินวาเมื่อกอนเราเปนโพธิสัตวยังไมไดตรัสรูโดยมากก็อยู

ดวยวิหารธรรม (ธรรมเปนเครื่องอยู) น้ีเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ีกายก็ไมลําบากจักษุ

ก็ไมลําบากและจิตใจของเราก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่นภิกษุทั้งหลาย

เพราะเหตุน้ันหากภิกษุในธรรมวินัยน้ีพึงเห็นวา“แมกายของเราไมพึงลําบากจักษุของ

เราไมพึงลําบากและจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น” ก็พึง

มนสิการอานาปานสติสมาธิน้ีแลใหดี” (สํ.ม. ๑๙/๙๘๗/๔๖๙- ๔๗๐) 

“ภิกษุทั้งหลายความจริงบุคคลเมื่อจะกลาวใหถูกตองพึงกลาวถึงธรรมน้ันวา

อริยวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ) บางพรหมวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูของ
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พรหม) บางตถาคตวิหาร (ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคต) บางเมื่อจะกลาวให

ถูกตองก็พึงกลาวถึงอานาปานสติสมาธิวาเปนอริยวิหารบางพรหมวิหารบางตถาคต

วิหารบางภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะยังไมบรรลุพระอรหัตผลยอมปรารถนาธรรมเปน

แดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมอยูอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเหลาน้ันเจริญทําใหมาก

แลวยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะสวนภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพอยูจบ

พรหมจรรยทํากิจที่ควรทําเสร็จแลวปลงภาระไดแลวบรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว

สิ้นภวสังโยชนแลวหลุดพนเพราะรูโดยชอบอานาปานสติที่ภิกษุพึงเจริญทําใหมากแลว

ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบันและเพื่อมีสติมีสัมปชัญญะ” 

“ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิแมน้ีที่เจริญแลวทําใหมากแลวยอมเปน

สภาพสงบประณีตสดช่ืนเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขและทําอกุศลธรรมช่ัวรายที่เกิดข้ึน

แลวใหอันตรธานไปสงบไปโดยเร็วเปรียบเหมือนฝุนละอองที่ฟุงข้ึนทายฤดูรอนถูกฝน

ใหญนอกฤดูกาลทําใหอันตรธานไปสงบไปโดยเร็วอานาปานสติสมาธิที่เจริญแลวอยางไร

ทําใหมากแลวอยางไรจึงเปนสภาพสงบประณีตสดช่ืนเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขและทํา

อกุศลธรรมช่ัวรายที่เกิดข้ึนแลวใหอันตรธานไปสงบไปโดยเร็ว” (วิ.มหา. ๑/๑๖๕/๑๓๗) 

“ภิกษุทั้งหลายการที่กายไมไหวเอนเอียงหรือการที่จิตไมไหวหรือด้ินรนเพราะ

สมาธิใดที่ภิกษุเจริญทําใหมากแลวสมาธิน่ันภิกษุน้ันไดตามความปรารถนาโดยไมยากได

โดยไมลําบากการที่กายไมไหวเอนเอียงหรือการที่จิตไมไหวหรือด้ินรนเพราะสมาธิ

อยางไหนที่ภิกษุเจริญทําใหมากแลว คือ การที่กายไมไหวหรือเอนเอียงหรือการที่จิตไม

ไหวหรือด้ินรนเพราะอานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญแลวทําใหมากแลว” (สํ.ม. ๑๙/

๙๘๓/ ๔๕๙-๔๖๐) 

 

 นอกจากน้ียังทรงยกยองอานาปานสติวาเปนไปเพื่อธรรม๗อยางและทรงยกยองผูเจริญอานา

ปานสติวาเปนผูทําตามคําสอนของพระองคดวย 

“ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรมอยางหน่ึงที่บุคคลเจริญแลวกระทําใหมากแลว (๑) 

ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว (๒) เพื่อคลายกําหนัด (๓) เพื่อความดับ (๔) 

เพื่อความสงบ (๕) เพื่อความรูย่ิง (๖) เพื่อความตรัสรู (๗) เพื่อนิพพานธรรมอยางหน่ึง

คืออะไร? คือ อานาปานสติ” องฺ.เอก. ๒๐/๒๙๗/๓๒) อนุสสติที่เหลืออีก๙ก็ทรงยกยอง

อยางเดียวกันบาลีวาเอกธมฺโมภิกฺขเวภาวิโตพหุลีกโตเอกนฺตนิพฺพิทายวิราคายนิโรธายอปุ

สมายอภิฺญายสมฺโพธายนิพฺพานายสํวตฺตติ, องฺ.เอก.๒๐/๒๙๖/๓๗) 

“ดูกอนภิกษุทั้งหลายถาภิกษุเจริญอานาปานสติแมช่ัวการลัดน้ิวมือเดียวภิกษุน้ี

เรากลาววาอยูไมเหินหางจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไมฉัน
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บิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลาๆจะปวยกลาวไปใยถึงผูกระทําใหมากซึ่งอานาปานสติ

เลา” อง.ฺเอก. ๒๐/๒๙๗/๓๒อนุสสติที่เหลืออีก๙ก็ทรงยกยองอยางเดียวกันบาลีวาเอกธมฺ

โมภิกฺขเวภาวิโตพหุลีกโตเอกนฺตนิพฺพิทายวิราคายนิโรธายอุปสมายอภิฺญายสมฺโพธายนิพฺ

พานายสํวตฺตติ, อง.ฺเอก. ๒๐/๒๙๖/๓๗) 

 

  ๒.๔.๒ อานาปานสติกับพระพุทธเจา 

 อรรถกถาวาพระโพธิสัตวสิทธัตถะบรรลุปฐมฌานขณะมีพระชนมายุ๗ชันษาในวันพระราชพิธี

แรกนาขวัญ (วัปปมงคล) (ม.อ. ๑/๓/๑๔๐.) ซึ่งอรรถกถาชาดกวาทรงไดปฐมฌานดวยการกําหนดลม

หายใจ (ขุ.ชา. ๓/๑/๙๖.) ในราตรีกอนตรัสรูพระโพธิสัตวสิทธัตถะทรงเริ่มตนการบําเพ็ญเพียรทางจิต

ดวยวิธีเดียวกับวันอัปปมงคลน้ันดังที่ตรัสเลากับโพธิราชกุมารวา  

 “อาตมภาพจึงมีความดําริวาเราจําไดอยูเมื่อคราวงานของทาวสักกาธิบดีซึ่ง

เปนพระราชบิดาเราน่ังอยูใตตนหวาอันรมเย็นไดสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย

แลวบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยูทางน้ันพึงเปนทางแหง

การตรัสรูหรือหนออาตมภาพมีความรูแจงที่ตามระลึกดวยสติวาทางน้ันเปนทางแหงการ

ตรัสรู อาตมภาพจึงความดําริวา เรากลัวความสุขที่เวนจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย

หรืออาตมภาพก็ดํารวิา เราไมกลัวความสุขที่เวนจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลย” 

จากน้ัน ทรงบําเพ็ญเพียรจนบรรลุ ถึงฌาน ๔ บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ (ดวยความรูชัดในอริยสัจ๔) (ม.ม. ๑๓/๓๓๕- ๓๓๖/

๔๐๕–๔๐๖) อานาปานสติที่ทรงเจริญ ในวาระกอนตรัสรูน้ันเปนทางเริ่มตนหรือเปน

ปจจัยใหทรงคนพบอริยมรรคมีองค ๘ อันเปนหนทางแหงการตรัสรูอริยสัจ ๔ น้ัน ใน

ที่สุดไมพึงเขาใจวาตรัสรูในอานาปานสติอยางเดียวหรือไมพึงเขาใจวาลําพังอานาปาน

สติสมาธิอยางเดียวก็ตรัสรูไดโดยไมตองบําเพ็ญวิปสสนาอยางที่พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺ

โต) กลาววา “จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสําเร็จไดดวย วิปสสนาคือ การอบรม

ปญญาที่มีสมาธิน้ันเปนบาทฐาน” (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๗, หนา๓๐๗) 

 

แมตรัสรูแลวพระพุทธเจาก็ยังทรงอยูในวิหารธรรม คือ อานาปานสติ น้ีเปนสวนมากดังที่ตรัส

กับภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย หากวาอัญเดียรถียปริพาชกทั้งหลายจะพึงถามพวกเธออยางน้ี วา

พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหารธรรมไหนโดยมาก, เธอทั้งหลายถูกถามอยางน้ีแลวพึงช้ีแจง

แกอัญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันอยางน้ีวา : ทานผูมีอายุทั้งหลายพระผูมีพระภาคประทับจําพรรษา

ดวยอานาปานสติสมาธิโดยมาก ” (สํ.ม. ๑๙/๙๘๗/๔๖๙-๔๗๐)  

 



๒๗ 
 

 

๒.๕ ความสําคัญของอานาปานสติ 

 อานาปานสติสมาธิมีลักษณะพิเศษที่ควรกลาวไวเพื่อใหผูศึกษาเห็นภาพรวมของการปฏิบัติ

สมาธิวิธีน้ีตลอดสายดังน้ีคือ 

 ๑.  ปฏิบัติเพื่อผลที่เปนอัปปนาสมาธิก็ไดหรือจะใชเปนฐานปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานจนครบ

ทั้ง๔อยางซึ่งเปนวิปสสนาก็ไดดังที่ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๓๗, หนา๓๐๗) อธิบายวา“มติ

ของอรรถกถาวาผูเริ่มตนพึงปฏิบัติไดเฉพาะจตุกกะแรกคือหมวดสี่ที่๑เทาน้ันสวนจตุกกะที่เหลือจากน้ี

ปฏิบัติไดตอเมื่อบรรลุฌานแลวอน่ึงเฉพาะสามจตุกกะตนเทาน้ันใชไดทั้งสมถะและวิปสสนาจตุกกะ

สุดทายใชไดแตสําหรับวิปสสนาอยางเดียว” 
 ๒. เปนกรรมฐานขอหน่ึงในจํานวน๑๑อยาง (จากกรรมฐาน๔๐วิธีคือกสิณ๑๐และอานาปาน

สติ๑) ที่สามารถใหสําเร็จผลในดานสมถะไดต้ังแตปฐมฌานจนถึงข้ันจตุตถฌานซึ่งตามมติของพระ

อรรถกถาจารยอานาปานสติไมสามารถใหผลถึงอรูปฌานได (วิสุทธิ ๔๗/๑๘๕, ๒๗๕/๕๗๗.) 
 ๓. พระอรรถกถาจารยทานถือวาอานาปานสติเปนกรรมฐานที่หนักเจริญยากทานถึงกบัสาํทบั

ความสําคัญไววาอานาปานสติเปนยอดในประเภทกรรมฐานเปนภูมิมนสิการของพระพุทธเจาพระ

ปจเจกพุทธเจาและพุทธบุตรชนิดมหาบุรุษเทาน้ันไมใชการนิดหนอยมิใชการที่สัตวเล็กนอยจะรองเสพ

ไดถาไมละที่มีเสียงอื้ออึงก็บําเพ็ญไดยากเพราะเสียงเปนขาศึกแหงฌานและในการมนสิการตอๆไปก็

จะตองใชสติปญญาที่กลาแข็งดวยมีพุทธพจนที่มาสนับสนุนวา “ภิกษุทั้งหลายเราไมกลาวอานาปาน

สติแกคนที่มีสติเลอะเลือนไรสัมปชชัญญะ” (ม.อุ. ๑๔/๒๘๙/๑๙๖) 
  ในเมื่อทานวาอานาปานสติย่ิงใหญทํายากอยางน้ีเหตุไฉน ทานจึงวาเปนกรรมฐานที่เหมาะ

แกคนโมหจริตดวย (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๗, หนา๘๖๓) การที่วาอานาปานสติเหมาะแก

คนโมหจริตดวยน้ันทานใหเหตุผลวาโมหจริตและวิตกจริตมีสภาพใกลกันเมื่ออานาปานสติเหมาะกับ

คนวิตกจริตจึงเหมาะแกคนโมหจริตดวยดังที่วิสุทธิมรรคแสดงวา “โมจริตบุคคลมีสวนเขากันไดกับ

วิตกจริตบุคคล โดยมีอรรถาธิบายวา เมื่อโมหจริตบุคคลเพียรพยายามเพื่อทําใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด

ใหเกิดข้ึนน้ันวิตกผูทําอันตรายยอมชิงเกิดข้ึนเสียโดยมาก ทั้งน้ีเพราะวิตกมีลักษณะใกลกับโมหะขยาย

ความวา โมหะ เปนสภาพไมต้ังมั่นเพราะเกลื่อนกลาดดาษดาไปในอารมณฉันใดวิตกก็เปนสภาพไมต้ัง

มั่น เพราะตริตรึกนึกไปโดยประการตาง ๆ ฉันน้ันและโมหะเปนสภาพไหวหว่ัน เพราะไมหย่ังลงมั่นใน

อารมณฉันใดวิตกก็เปนสภาพไหวหว่ันเพราะกําหนดอารมณรวดเร็วฉันน้ัน”(วิสุทธิ ๔๓/๑๖๘-๑๖๙) 

อานาปานสติ เปนกรรมฐานอยางเดียวในบรรดาขอปฏิบัติเปนอันมาก ในมหาสติปฏฐานสูตรที่มี

คําแนะนํากําหนดเกี่ยวกับอิริยาบถวาใหน่ังอยางน้ี คือ น่ังคูบัลลังกซึ่งเปนทาน่ังที่ดีที่สุดแกสุขภาพและ

การงาน (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๓๗, หนา๘๖๔) 

 

 



๒๘ 
 

 

๒.๖ ประโยชนและอานิสงสของอานาปานสติ 

 ในการเจริญอานาปานสติสมาธิยอมมีประโยชนในการปฏิบัติดังน้ี คือ 

 ๑. สําหรับเปนปจจัยใหปญญาละกิเลส 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  (๒๕๓๗, หนา ๘๖๔) อธิบายวา ความมุงหมายของสมาธิที่ใช

อยางถูกตองหรือพูดตามศัพทวาความมุงหมายของสัมมาสมาธิน้ันเปนที่ชัดเจนดังไดกลาวมาแลว

บอยๆดังบาลีที่เคยอางแลววา“สมาธิเพื่ออรรถคือยภาภูตญาณทัสสนะ (สมาธิเพื่อจุดหมายคือการรู

เห็นตามเปนจริง) ” บาง“สมาธิมี ยถาภูตญาณทัสสนะเปนอรรถ เปนอนิสงส (ความมุงหมายและ

ความหวังผลสนองที่พึงประสงคของสมาธิ คือ การรูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนจริง)” บาง “จิตวิ

สุทธิเพียงมีทิฏฐิวิสุทธิเปนอรรถ (การบําเพ็ญสมาธิใหจิตบริสุทธ์ิมีจุดหมายอยูแคจะทําความเห็นความ

เขาใจใหถูกตองบริสุทธ์ิ)” และอาจอางพุทธพจนมาสนับสนุนดวย“สมาธิที่มีศีลบมรอบแลวยอมมีผล

มากมีอานิสงสมาก,ปญญาที่สมาธิบมรอบแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก, จิตที่ปญญาบมรอบแลว

ยอมหลุดพนโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ...”ประโยชนที่ตรงแทของ

ขอน้ีคือการเตรียมจิตใหพรอมที่จะใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรมตามความเปนจริงเปนบาท

แหงวิปสสนาหรือทําใหเกิดยถาภูตญาณทัศนะซึ่งจะนําไปสูวิชชาและวิมุตติในที่สุด 

 ๒. สําหรับการระงับกิเลสท้ังหลายชั่วคราว 

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๓๗, หนา ๘๓๓-๘๓๔) อธิบายวา“ประโยชนที่รองลงมา

ในแนวเดียวกันน้ีแมจะไมถือวาเปนจุดหมายที่แทจริงคือการบรรลุภาวะที่จิตหลุดพนจากกิเลสช่ัวคราว

ที่เรียกวาเจโตวิมุตติประเภทไมเด็ดขาดกลาวคือหลุดพนจากกิเลสดวยอํานาจพลังจิตโดยเฉพาะดวย

กําลังของฌานกิเลสถูกกําลังสมาธิกดขมหรือทับไวตลอดเวลาที่อยูในสมาธิน้ันเรียกเปนศัพทวา

วิกขัมภนวิมุตติ (ที.ม. ๑๐/๑๔๗/๙๒) นอกจากน้ียังมีพุทธพจนระบุประโยชนในการเจริญอานาปาน

สติวาจักชวยละอกุศลวิตกทั้งหลายไดดวยดังที่ตรัสวา 

“...เมื่อเธอทั้งหลายเขาไปต้ังอานาปานสติไวเฉพาะหนาภายในธรรมเปนที่นอน

มาแหงวิตกทั้งหลายในภายนอกอันเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคนยอมไมม.ี..” (ขุ.อิ

ติ. ๒๕/ ๘๕/๔๕๒) หรือ“...พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก” (ขุ.อุ. ๒๕/๓๑/๒๓๖) 

ดังน้ีเปนตน 

 

 ๓. สําหรับสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๓๗, หนา ๘๓๓-๘๓๔) อธิบายถึงประโยชนของอานาปาน

สติสมาธิวามีประโยชนแกสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพวา“ทําใหเปนผูมีจิตใจและมี

บุคลิกลักษณะเขมแข็งหนักแนนมั่นคงสงบเยือกเย็นสุภาพน่ิมนวลสดช่ืนผองใสกระฉับกระเฉง

กระปรี้กระเปราเบิกบานงามสงามีเมตตากรุณามองดูรูจักตนเองและผูอื่นตามความเปนจริง (ตรงขาม



๒๙ 
 

 

กับลักษณะของคนมีนิวรณเชนออนไหวติดใจหลงใหลงายหรือหยาบกระดางฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด

หงุดหงิดวูวามวุนวายจุนจานสอดแสลุกลี้ลุกลนหรือหงอยเหงาเศราซึมหรือหวาดระแวงลังเล) เตรียม

จิตใหอยูในสภาพพรอมและงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตางๆและเสริมสรางนิสัยที่ดีรูจักทําใจใหสงบ

และสกัดยับย้ังผอนเบาความทุกขที่เกิดข้ึนในใจไดเรียกวามีความมั่นคงทางอารมณและมีภูมิคุมกันโรค

ทางจิตประโยชนขอน้ีจะเพิ่มพูนย่ิงข้ึนในเมื่อใชจิตที่มีสมาธิน้ันเปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฎฐานคือ

ดําเนินชีวิตอยางมีสติตามดูรูทันพฤติกรรมทางกายวาจาความรูสึกนึกคิดและภาวะจิตของตนที่เปนไป

ตางๆมองอยางเอามาเปนความรูสําหรับใชประโยชนอยางเดียวไมยอมเปดชองใหประสบการณและ

ความเปนไปเหลาน้ันกอพิษเปนอันตรายแกชีวิตจิตใจของตนไดเลยประโยชนขอน้ียอมเปนไปใน

ชีวิตประจําวันดวย”  

 ๔. สําหรับใชในชีวิตประจําวัน 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๓๗, หนา ๘๓๓-๘๓๔) อธิบายถึงประโยชนของอานาปาน

สติที่ใชในชีวิตประจําวัน 

 ๑)  ชวยทําใหจิตใจผอนคลายหายเครียดเกิดความสงบหายกระวนกระวายย้ังหยุดจากความ

กลัดกลุมวิตกกังวลเปนเครื่องพักผอนกายใหใจสบายและมีความสุขเชนบางทานทําอานาปานสติ 

(กําหนดลมหายใจเขาออก) ในเวลาที่จําเปนตองรอคอยและไมมีอะไรจะทําเหมือนดังเวลาน่ังติดในรถ

ประจําทางหรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทํางานใชสมองหนักเปนตนหรืออยางสมบูรณแบบไดแกฌาน

สมาบัติที่พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายใชเปนที่พักผอนกายใจเปนอยูอยางสุขสบายในโอกาส

วางจากการบําเพ็ญกิจซึ่งมีคําเรียกเฉพาะวาเพื่อเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร 

 ๒)  เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางานการเลาเรียนและการทํากิจทุกอยางเพราะจิต

ที่เปนสมาธิแนวแนอยูกับสิ่งที่กําลังกระทําไมฟุงซานไมวอกแวกไมเลื่อนลอยยอมชวยใหเรียนใหคิดให

ทํางานไดผลดีการงานก็เปนไปโดยรอบคอบไมผิดพลาดและปองกันอุบัติเหตุไดดีเพราะเมื่อมีสมาธิก็

ยอมมีสติกํากับอยูดวยดังที่ทานเรียกวาจิตเปนกัมมนียะหรือกรรมนียแปลวาควรแกงานหรือเหมาะแก

การใชงานย่ิงไดประโยชนในขอที๑่มาชวยเสริมก็ย่ิงไดผลดีมากย่ิงข้ึนไปอีก 

 ๓)  ชวยเสริมสุขภาพและใชแกไขโรคไดรางกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลตอกันปุถุชน

ทั่วไปเมื่อกายไมสบายจิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัวเสียกําลังใจก็ย่ิงทําใหโรคทางกายทรุด

หนักลงแมในเวลาที่รางกายเปนปกติพอประสบเรื่องราวใหเศราเสียใจรุนแรงก็ลมปวยเจ็บไขไปไดสวน

ผูที่มีจิตใจเขมแข็งสมบูรณ (โดยเฉพาะทานที่มีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว) เมื่อเจ็บปวยกายก็ไมสบาย

อยูแคกายเทาน้ันจิตใจไมพลอยปวยไปดวย 

 อานิสงสของอานาปานสติสมาธิ 

 พระอรรถกถาจารยกลาวถึงอานิสงสของอานาปานสติที่ถึงความเปนอัปปนาสมาธิดังน้ี 

 ๑. ทําใหจิตใจสงบประณีตเปนสุข 



๓๐ 
 

 

 ๒. กําจัดอกุศลวิตกทั้งหลายที่ทําใหจิตฟุงซานไปในอารมณตางๆได 

 ๓. เปนมูลเปนปจจัยใหวิชชาและวิมุตติบริบูรณดังที่ตรัสวา 

 “ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุอบรมแลวทําใหมากแลวยอมยังสติปฏ

ฐาน ๔ ใหบริบูรณสติปฏฐาน๔อันภิกษุเจริญแลวทําใหมากแลวยอมยังโพชฌงค๗ให

บริบูรณโพชฌงค๗อันภิกษุเจริญแลวทํามากแลวยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ” 

(ม.อุ. ๑๔/๑๔๗/๑๘๗) 

 

 ๔. ทําใหรูอายุสังขารวาจะดับลงเมื่อไรและรูการที่จะปรินิพพานดังพระเถระรปูหน่ึงทีอ่ยูณจติ

ตลบรรพตวิหารกลาวกับภิกษุสงฆวาจะปรินิพพานในขณะจงกรมถึงรอยขีดที่ทานขีดไวที่พื้นน้ันครั้น

ทานจงกรมถึงรอยขีดก็ปรินิพพานแลว (วิสุทธิ ๒๓๗ - ๒๓๘/๔๗๐-๔๗๑) 

 สวนอานิสงสอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวไวก็พึงทราบวายอมไดอานิสงสอยางที่ผูบําเพ็ญสมาธิถึงอัปป

นาสมาธิควรไดรับน่ันแหละเชนขมนิวรณทั้งหลายไดหรือหลังตายแลวยอมมีพรหมโลกเปนที่ไปดังน้ี

เปนตน 

 อน่ึงพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกป.ธ.๙) ไดกลาววาถึงอานิสงสของอานาปานสติดังน้ี 

 ๑) สามารถตัดเสียซึ่งวิตกมีกามวิตกเปนตนเพราะเปนธรรมอันละเอียดและประณีต 

 ๒) เปนธรรมเครื่องพักอยูอันละมุนละไมและเปนสุข 

 ๓) เจริญใหมากทําใหมากแลวยอมยังสติปฏฐาน๔ใหบริบูรณเมื่อสติปฏฐาน๔อันบุคคล

เจริญใหมากแลวยอมยังโพชฌงค๗ใหบริบูรณเมื่อบุคคลยังโพชฌงค๗ใหบริบูรณแลวยอมยังวิชชาและ

วิมุตติใหบริบูรณ 

 ๔) ผูที่ไดสําเร็จอรหัตผลโดยอาศัยการเจริญอานาปานสติกรรมฐานเปนบาทยอมกําหนดรู

ในอายุสังขารของตนวาจะอยูไปไดเทาไรและสามารถรูกาลเวลาที่จะปรินิพพานดวย 

 ๕) หลับเปนสุขไมด้ินรน 

 ๖) ต่ืนก็เปนสุขคือมีใจเบิกบาน 

 ๗) มีรางกายสงบเรียบรอย 

 ๘) มีหิริโอตตัปปะ 

 ๙) นาเลื่อมใส 

 ๑๐) มีอัธยาศัยประณีต 

 ๑๑) เปนที่รักของคนทั้งหลาย 

 ๑๒) ถายังไมไดสําเร็จมรรคผลนิพพานเมื่อแตกตายทําลายขันธก็มีสุคติโลกสวรรคเปนที่ไปใน

เบื้องหนา (พระธรรมธีรราชมหามุนี, (โชดกป.ธ.๙), ๒๕๔๖, หนา๗๙- ๘๐) 

 พุทธทาสภิกขุไดกลาวถึงขอดีของอานาปานสติสมาธิวามีอยูหลายประการดังน้ี คือ 



๓๑ 
 

 

 ๑.  อานาปานสติสมาธิไดผลทันทีเมื่อเริ่มปฏิบัติไมตองรอจนเกิดสมาธิเปนข้ันตอนชัดเจนคือ

ผอนคลายจิตสงบสบายทําใหอกุศลธรรมระงับและสงเสริมใหกุศลธรรมเกิดข้ึนอานาปานสติจึงเปน

ระบบลัดที่สุดประหยัดสามารถวัดไดและสามารถประยุกตใช ไดตามความสามารถของบุคคล 

 ๒.  อานาปานสติสมาธิใหผลดีแกสุขภาพชวยใหรางกายไดรับการพักผอนอยางดีระบบการ

หายใจที่ปรับใหราบเรียบเสมอประณีตดวยการปฏิบัติกรรมฐานชวยใหดีย่ิงข้ึนเมื่อกายผอนคลายใจก็

สงบสบายทําใหจิตมีความสามารถมีสมรรถนะจิตสามารถทําหนาที่ทางจิตไดดีย่ิงข้ึนและยังสงเสริม

ภาวะทางรางกายใหดีอีกดวย 

 ๓.  อานาปานสติสมาธิเปนสติปฏฐานที่แทจริงเรียกวาสติปฏฐาน๔คือเมื่อทําอานาปานสติ

ครบทั้ง๑๖ ข้ัน แลวโพชฌงคก็สมบูรณวิชชาและวิมุตติก็สมบูรณดังน้ันเมื่อทําอานาปานสติ๔หมวด

หมวดละ๔ข้ันเปน ๑๖ ข้ัน แลวสติปฏฐาน๔ก็จะสมบูรณ 

 ๔.  อานาปานสติสมาธิเปนสัญญาที่ดีที่สุดคือเปนเครื่องกําหนดหมายที่ดีที่สุดทําใหกาวหนา

บรรลุนิพพานไดอันเปนความสงบของชีวิตระดับสูงสุด (สรอยสุดาอิ่มอรุณรักษ, ๒๕๔๓, หนา๒๐)  

 



 

 

บทท่ี ๓ 

หลักการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 

 

อานาปานสติ เปนกรรมฐานในการพัฒนาจิต เพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน จึงควรที่จะเขาใจ

ในหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง ในบทน้ี ผูวิจัยไดศึกษาหลักวิธีการใชอานาปานสติ ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อใชในการพัฒนาชีวิต โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี คือ 

 ๓.๑ การเตรียมตัวกอนการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 

 ๓.๒ สถานที่เหมาะแกการเจริญอาปานสติ 

 ๓.๓ อิริยาบถที่เหมาะแกการเจริญอาปานสติ 

 ๓.๔ อุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 

 ๓.๕ สัปปายกับการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 

 

๓.๑ การเตรียมตัวกอนการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 

การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติตามแนวอานาปานสติน้ัน พระพุทธเจาทรงตรัส แนะเรื่อง

สถานที่ทาน่ัง และหลักธรรมที่สงเสริมการปฏิบัติอานาปานสติสมาธิวา “ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติ

เจริญอยางไรทําใหมากอยางไร จึงจะมีผลมีอานิสงสมากภิกษุในธรรมวินัยน้ีไปสูปาก็ดีไปสูโคนไมก็ดี

ไปสูเรือนวาง (เรือนวาง (สฺุญาคารโต) หมายถึงเสนาสนะ๗อยางเวนปาและโคนไมไดแก (๑) ภูเขา 

(๒) ซอกเขา (๓) ถํ้าในภูเขา (๔) ปาชา (๕) ปาละเมาะ (๖) ที่โลงแจง (๗) ลอมฟาง (ที.ม. ๑๐/๓๒๐/

๒๔๘. อภิ.วิ. ๓๕/๕๐๘/๓๘๕) ก็ดีน่ังขัดสมาธิ (น่ังขัดสมาธิหมายถึงการน่ังพับขาเขาหากัน ๒ ขาง 

เรียกวาน่ังขัดสมาธิ, วิ.อ. ๑/๑๖๕/๔๔๕) น่ังคูบัลลังกต้ังกายตรงดํารงสติเฉพาะหนา (ดํารงสติไว

เฉพาะหนา (ปริมุขํสตึอุปฏฐเปตฺวา) หมายถึงต้ังสติกําหนดอารมณกรรมฐาน วิ.อ. ๑/๑๖๔/๔๔๕) เธอ

มีสติหายใจเขามีสติหายใจออก” (ตามอรรถกถาพระสูตรน้ีอัสสาสะ หมายถึงหายใจเขา ปสสาสะ

หมายถึงหายใจออก (อสฺสาโสติอนฺโตปวิสนนาสิกวาโต. ปสฺสโสติพหินิกฺขมนนาสิกวาโต) ม.อ. ๒/

๓๐๕/๑๓๖. สวนอรรถกถาวินัยกลับกัน คือ อัสสาสะหมายถึงหายใจออก ปสสาสะหมายถึงหายใจเขา 

(อสฺสาโสติพหินิกฺขมนวาโตปสฺสาโสติอนฺโตปวิสนวาโต) วินย.อ. (ไทย) ๑/๑๖๕๕๕/๔๔๖. ม.อุ. (ไทย) 

๑๔/๑๔๘/๑๘๗, สํ.มหา.(ไทย) ๑๙/๙๘๔/๔๖๐,ที.มหา.(ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เสพอานาปานสติอยูยอมแทง

ตลอดธรรมที่ไมกําเริบตอกาลไมนาน นักธรรม ๕ ประการ เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 



๓๓ 
 

 

๑) เปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เลี้ยงงาย ยินดีย่ิงในบริขารแหงชีวิต 

๒) เปนผูมีอาหารนอย เปนผูไมเห็นแกปากแกทอง 

๓) เปนผูนอนนอย ประกอบความเพียรเครื่องต่ืนอยู 

๔) เปนพหูสูต ทรงสุตะสะสมสุตะเปนผูไดสดับมากทรงจําไวมาก  

๕) เปนผูพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๙๖/๑๖๖) ในกถาสูตรเปลี่ยนขอ ๔ 

วา “เปนผูเขาใจกถาวัตถุ ๑๐” (องฺ.ปฺจก.  ๒๒/๙๗/๑๖๗.) สวนอรัญญสูตรเปลี่ยนขอ ๔ วา “เปนผู

อยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด” (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๙๘/๑๖๘.) 

พระอรรถกถาจารย อธิบายกอนเริ่มเจริญสมาธิทั้งหลายวา “โยคี บุคคลชําระศีลทั้งหลายให

บริสุทธ์ิ ตามนัยที่ไดแสดงมาในสีลนิเทศน้ันแลว พึงต้ังตนไวในศีลอันบริสุทธ์ิดีแลวน้ัน บรรดาปลิโพธ

เครื่องกังวล ๑๐ ประการ อยางใดมีอยูแกตนก็จงตัดปลิโพธเครื่องกังวลอยางน้ัน เสียใหสิ้นหวงแลวพึง

เขาไปหากัลยาณมิตร ผูใหพระกัมมัฏฐานเรียนเอาพระกัมมัฏฐานอยางใดอยางหน่ึง ในบรรดาพระ

กัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ อันเหมาะสมแกจริตจริยาของตนแลว พึงออกจากวัดที่ไมสมควรแกการที่จะ

ภาวนาสมาธิ ไปอยูในวัดที่สมควร ครั้นแลวพึงทําการตัดเครื่องกังวลเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ตัดเล็บ โกน

หนวดเปนตน ใหสิ้นเสร็จเรียบรอย แตน้ันพึงลงมือภาวนาสติน้ันดวย ไมทําวิธีภาวนาทุก ๆ อยางให

ขาดตกบกพรองไป” (วิสุทธิ ๔๑/๑๔๖) 

 ปลิโพธ แปลวา เครื่องผูกพัน หรือหนวงเหน่ียว ซึ่งเปนเหตุใหใจพะวักพะวน ไมโปรง งาย ๆ 

วาความกังวล เมื่อมีปลิโพธก็จะทําใหปฏิบัติกาวหนาไปไดยาก ไมอํานวยโอกาสแกการเกิดสมาธิ ตอง

ตัดปลิโพธ ๑๐ อยาง คือ 

๑)  ที่อยู หรือวัด หากตนมีของใชเก็บสะสมไวมาก หรือมีงานอะไรคางอยูแลว ทําใหเปนกังวล

แตถาใจไมผูกพันกังวลก็ไมเปนไร 

๒)  ตระกูล คือ ตระกูลญาติ หรือตระกูลอุปฏฐาก ซึ่งสนิทสนมเมื่อจะตองหางไปใจก็คอยเปน

หวงควรทําใจใหได 

๓)  ลาภ เชน มีคนเลื่อมใสมาก มาหามาถวายของมัววุนอยูไมเปนอันปฏิบัติ ควรปลีกตัวไปหา

ที่สงัด 

๔) คณะ เชน มีคณะศิษยที่ตองสอน ยุงอยูกับงานสอน และแกความสงสัย ควรทําเรื่องที่คาง

ใหเสร็จ หรือหาคนแทนแลวขอโอกาสลาไป 

๕)  กรรม คือ การงานโ ดยเฉพาะนวกรรม (การกอสราง) ควรทําใหเสร็จ หรือมอบหมายแก

ใครใหเรียบรอย 

๖)  อัทธานะ คือ การเดินทางไกล ดวยกิจธุระ เชน ไปบวชพระเณร พึงทําเสียใหเสร็จหมด

กังวล 



๓๔ 
 

 

๗)  ญาติ ทั้งญาติทางบาน และญาติทางวัด (อุปชฌายอาจารยศิษยเพื่อนศิษย) เจ็บปวยตอง

ขวนขวาย รักษาใหหายจนหมดหวง 

๘)  อาพาธ คือ ตนเองปวยไข ตองรีบรักษาใหหาย ถาดูทาจะไมหาย ก็ใหทําใจสูวาฉันจะไม

ยอมเปนทาสของแกฉันจะปฏิบัติละ 

๙)  คันถะ คือ ปริยัติหรือสิ่งที่เลาเรียนเปนปลิโพธ สําหรับผูวุนกับการรักษาความรู เชน

สาธยายเปนตน ถาไมวุนก็ไมเปนไร 

๑๐) อิทธิ คือ ฤทธ์ิของปุถุชน เปนภาระในการรักษา แตเปนปลิโพธสําหรับผูบําเพ็ญวิปสสนา

เทาน้ัน ไมเปนปลิโพธแกการเจริญสมาธิ โดยเฉพาะเพราะผูที่เจริญยังไมมีฤทธ์ิที่จะหวง (วิสุทธิ ๔๑/

๑๔๗) 

เมื่อตัดปลิโพธไดแลว ไมมีอะไรติดของคางใจพึงไปหาทานที่สามารถสอนอานาปานสติใหแก

ตนได ซึ่งมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร เชน ประกอบดวยกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ไดแก ๑. นารัก 

๒. นาเคารพ ๓. นาเจริญใจ ๔. เปนผูรูจักวารูจักกลาว ๕. เปนผูอดกลั้นตอถอยคําของผูอื่นได ๖. 

สามารถช้ีแจงเรื่องที่ลึกซึ้งได ๗. ไมชักนําไปในเรื่องที่ไมควร (วิสุทธิ. ๔๒/ ๑๖๑.) 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  สรุปวิธีเลือกกัลยาณมิตร และการเขาไปขอกรรมฐานตาม

คัมภีรวิสุทธิมรรควา “กัลยาณมิตรน้ัน ถาใหดีควรไดพระพุทธเจา ถาไมไดก็หาพระอรหันต พระ

อริยบุคคลระดับรองลงมา ทานผูไดฌาน ผูทรงพระไตรปฎก จนถึงทานที่เปนพหูสูตลดหลั่นกันลงมา 

ทานวาพระปุถุชนที่เปนพหูสูตบางทีสอนไดดีกวา พระอรหันตที่ไมเปนพหูสูตเสียอีก เพราะพระ

อรหันตถนัดแตแนวปฏิบัติ ที่ทานผานมาเองเทาน้ัน บอกทางไปไดจําเพาะตัว และบางองคก็ไมถนัด

เชิงสอนอีกดวย สวนพหูสูตไดคนความากสอบสวนมาหลายอาจารย แสดงทางไปใหเห็นกวางขวาง 

และรูจักกลวิธียักเย้ือง สอนใหเหมาะย่ิงได พระอรหันตที่เปนพหูสูตก็ย่ิงดี เมื่อหากัลยาณมิตรไดแลว 

พึงเขาไปหาทําวัตรปฏิบัติตอทานแลวขอโอกาสเรียนกรรมฐานจากทาน” ( วิสุทธิ.๔๒/๑๖๒–๑๖๔.) 

ในการรับเอากรรมฐาน ทานใหทําเปนพิธีการ คือ เขาไปหาทานผูเปนกัลยาณมิตรแลวกลาว

คํามอบตัวแดพระพุทธเจาทํานองน้ีวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระพุทธเจาขอสละอัตภาพน้ีแด

พระองค” หรือมอบตัวแกพระอาจารยก็ไดวา “ขาแตทานพระอาจารย ขาพเจาขอสละอัตภาพน้ีแด

ทาน” การมอบตัวใหน้ีเปนกลวิธี สรางความรูสึกใหปฏิบัติอยางจริงจัง เด็ดเด่ียวชวยทําลายความ

หวาดกลัว ทําใหวางายทําใหความรูสึกระหวางอาจารยกับผูปฏิบัติถึงกันและ เอโลภะอโทสะอโมหะ

เนกขัมมะความใฝสงัด และความรอดพนกับทั้งทําจิตใหโนมนอมไปในสมาธิ และนิพพานแลวขอ

กรรมฐาน (วิสุทธิ.๔๒/๑๖๔–๑๖๖) 

 

 



๓๕ 
 

 

๓.๒ สถานทีเ่หมาะแกการเจริญอานาปานสติ 

สถานที่เหมาะแกการเจริญอานาปานสติ คือ ปาโคนไมและเรือนวาง ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย 

อธิบายวา “พึงอยูเจริญกรรมฐานใหบริสุทธ์ิ ณ ที่เดียวกับอาจารยน่ันแหละ ตราบที่ตนมีความผาสุก

สบายแตถาไมมีความผาสุกสบาย ณ ที่วัดน้ันก็พึงไปอยู ณ ที่วัดอื่น อันเปนที่สบาย ในระยะทางหาง

จากวัดพระอาจารยประมาณรอยเสน หรือสองรอยเสน หรือแมประมาณสี่รอยเสนก็ได ครั้นอยูหาง 

ในระยะทางเทาน้ัน เมื่อเกิดความสนเทหสงสัย หรือเกิดความหลงลืม ในหัวขอกัมมัฏฐานบางประการ 

จักไดต่ืนลุกข้ึนทํากิจวัตร ในวัดใหเสร็จแตเชาแลวออกจากวัดเที่ยวบิณฑบาตไป ในระหวางทางพอ

เวลาฉันเสร็จแลวก็ใหถึงที่อยูของพระอาจารยพอดีสอบถามชําระกัมมัฏฐาน ใหบริสุทธ์ิสิ้นสงสัยใน

สํานักของพระอาจารยเสียแตในวันน้ันพอวันที่สองก็นมัสการกราบลาพระอาจารย แลวก็ออกเดินทาง

กลับแตเชาเที่ยวรับบิณฑบาตไปในระหวางทางยังไมทันจะเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาอะไร ก็จักมาถึงที่อยู

ของตนพอดีสวนโยคีบุคคลผู ซึ่งไมไดที่อยูอันผาสุกสบาย แมในระยะทางประมาณสี่รอยเสนน้ัน จงตัด

ขอที่เขาใจไดยากในกัมมัฎฐานใหกระจางแจงทุกประการ ชําระกัมมัฏฐานใหบริสุทธ์ิดวยดีแลว จะ

ออกจากวัดอันไมสมควร แกการภาวนาสมาธิไปอยู ณ ที่วัดอันสมควรแมไกล ๆ กวาน้ัน ก็ได (วิสุทธิ. 

๕๑/๒๐๓) วัดหรือวิหาร หรือที่อยูที่เหมาะสมตามที่ทานแนะนํา คือ สถานที่ประกอบดวยองค ๕ 

ไดแก 

๑. ตองไมไกลนัก ไมใกลนัก ไปมาสะดวก 

๒. กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนไมอึกทึก 

๓. ปราศจากการรบกวน ของเหลือบยุงลมแดดสัตวเลื้อยคลาน 

๔. เมื่อพักอยูที่น้ัน ไมขัดสนปจจัยสี ่

๕. มีพระเถระผูเปนพหูสูต ซึ่งสามารถเขาไปสอบถามขออรรถ ขอธรรม ใหทานชวยอธิบาย

แกความสงสัยได (องฺ.ทสก. ๒๔/๑๑/๑๘-๑๙, วิสุทธิ ๕๓/๒๑๒, พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), หนา 

๘๕๐) 

พุทธทาสภิกขุ ไดอธิบายถึงสถานที่บําเพ็ญอานาปานสติน้ีวา “ภิกษุไปสูที่สงัด สงัด คือ ที่ ๆ 

ไมมีอะไรรบกวน หมายถึง ปา โคนไม เรือนวาง ในปา หมายความ วาเปนปาไม เปนดงไมทั่วไป สวน

โคนไมหมายความ โคนไมเฉพาะตนไม ในที่โลง ในที่แจง ตนไมเปนตน ๆ ก็น่ังที่โคนไม, สุญญาคารน้ัน 

เปนคํากลาง ๆ รวม ๆ แปลวา “เรือนวาง” หมายถึง อะไร ๆ ก็ได ในความหมายคลายกัน เชน ถํ้า, 

เพิง, เงื้อมหินริมตลิ่ง ที่กันแดด กันฝนได กระทั่งกระทอมราง, กระทั่งเรือนที่จัดข้ึนไวเอง เรียกวา 

เรือนวาง...ถาหากวามันหลีกไมได หรือโดยเฉพาะอยางย่ิง ในกรณีของชาวบานที่จะตองอยูกับบานกับ

เรือน ตองจัดเอาในบานเรือนที่มุมบาน ที่กอกลวย ที่กอไผ ยังทําไดเลือกเอาหรือถาเปนผูมีอิสรภาพ มี

กําลังทรัพย มีอะไรก็จัดไวในบานสวนใดสวนหน่ึง ที่อํานวยความสะดวกแกเรื่องน้ี ความกาวหนาทาง



๓๖ 
 

 

วัตถุมีมากจัดอยางไรก็ได เชนหองเย็นเขาไปใชกัน เพื่อความสะดวกสบายอยางอื่น ก็มีมากถมไปทําไม

ไมใชใ นเรื่องอยางน้ีบางเพราะฉะน้ันคําวา “ที่สงัด” น้ันไมมีปญหาอะไรถาจําเปนข้ึนมาจริง ๆ เปน

การจําเปนอยางไรตามไปที่ไหนไมไดไมมีที่จะทําอยางไร ตองมีวิธี ๆ หน่ึง คือ จัดใหสงัดอยูในตัวมัน

เอง คือ ปดหู ปดตา ปดอะไร ทําไดเหมือนกัน คือ อยาไปฟงมันอยางน้ีมันก็เกิดเปนปาหรือเปนที่สงัด

ข้ึนมาที่น่ันทันที” (พุทธทาสภิกฺขุ, ๒๕๓๕, หนา ๕๐- ๕๑) 

 

๓.๓ อิริยาบถที่เหมาะกับการเจริญอานาปานสติ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๓๗, หนา ๘๖๓ - ๘๖๔) อธิบายวา “ทาน่ังอิริยาบถใดก็

ตาม ที่ทําใหรางกายอยูในภาวะผอนคลายสบายที่สุด แมปฏิบัติอยูนาน ๆ ก็ไมเมื่อยลา และทั้งชวยให

การหายใจคลองสะดวก ใชอิริยาบถน้ันการณปรากฏวา อิริยาบถที่ทานผูสําเร็จนับจํานวนไมถวน ได

พิสูจนกันมาตลอดกาลนานนักหนา วาไดผลดีที่สุดตามหลักการน้ัน คือ อิริยาบถน่ังในทา ที่เรียกวา 

ขัดสมาธิ หรือที่พระเรียกวาน่ั งคูบรรลังก ต้ังกายตรง คือ ใหรางกายทอนบนต้ังตรง กระดูกสันหลัง 

๑๘ ขอ มีปลายจรดกัน ทานวาการน่ังอยางน้ี หนังเน้ือและเอ็น ไมขด ลมหายใจ เดินสะดวก เปนทา

น่ัง ที่มั่นคงเมื่อเขาที่ดีแลวจะมีดุลยภาพอยางย่ิง กายจะเบาไมรูสึกเปนภาระน่ังอยูไดนาน โดยไมมี

ทุกขเวทนารบกวน ชวยใหจิตเปนสมาธิงายข้ึน กรรมฐานไมตกแตเดินหนาไดเรื่อย ตามที่สอนสืบกัน

มายังมีเพิ่มวา ใหสนเทาชิด ทองนอย ถาไมเอาขาไขวกัน (ขัดสมาธิเพชร) ก็เอาขาขวาทับขาซาย 

วางมือบนตัก ชิดทองนอย มือขวาทับมือซาย น้ิวหัวแมมือจดกันหรือน้ิวช้ีขวาจดหัวแมมือซาย แต

รายละเอียดเหลาน้ี ข้ึนตอดุลยภาพแหงรางกายของแตละบุคคล ดวยผูที่ไมเคยน่ังเชน น้ีหากทนหัดทํา

ไดก็คงดี แตถาไมอาจทําไดอาจน่ังเกาอี้ใหตัวตรงสบาย หรืออยูในอิริยาบถอื่นที่สบายพอดีมีหลักการ

สําทับอีกวา ถายังน่ังไมสบายมีอาการเกร็ง หรือเครียดพึงทราบวาปฏิบัติไมถูกตอง พึงแกไขเสียให

เรียบรอยกอนปฏิบัติตอไป สวนตาจะหลับหรือลืมก็ไดสุดแตสบายและใจไมฟุงซาน ถาลืมตาก็อาจ

ทอดลงหรือมองที่ปลายจมูกใหเปนที่สบาย”  

พุทธทาสภิกขุ (หนา ๕๓- ๕๕) อธิบายวา “นิสีทติปลฺลงฺกํอาภุชิตฺวา (แปลวา) การน่ังคูขาเขา

มาโดยรอบตัว คือ  น่ังขัดตะหมาด... พวกที่ไมเคยน่ังก็น่ังไมได เชน พวกฝรั่งก็น่ังไมได, เขาก็หาทาง 

ออกอยางอื่นไปน่ังบนเบาะบาง ไปน่ังบนเกาอี้บาง มันก็เลยเปลี่ยนไปไมมากก็นอยทาน่ังอยางน้ีเปน 

Steady ซึ่งมีลักษณะเหมือนพีระมิด ซึ่งมันไมมีทางจะลม, มันหลับก็ได น่ังโดยวิธีน้ียากจะหลับได มัน

เหมือนกับแขนยันเมื่อแขนยังซื่ออยูมันจะลมอยางไรได ฐานมันก็เปนสามเหลี่ยมเปนพีระมิดอยูเอียง

ซายเอียงขวาเอียงหนาเอียงหลังอะไรไมไดทั้งน้ัน เมื่อน่ังไมไดก็หาทางออก ไปน่ังเกาอี้บางเอาเบาะ

รองบางมัน เสียความเขมแข็งเสียความสมบูรณอะไรไปมาก คือ มันเสียเทคนิคเฉพาะของเขาถาน่ัง

ยอง ๆ มันก็ลมไปได,น่ังพับเพียบมันก็เจ็บตาตุมหรือเจ็บสวนใดสวนหน่ึง...ทั้งน้ีก็รวมความอยูในคําวา 
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น่ังในลักษณะที่มั่นคง, น่ังไดทนที่สุดมั่นคง คือลมยากจนถึงหลับได เปนวิธีที่น่ังไดทนเพราะวาเขาตอง

น่ังนาน ครั้งแรกอาจจะรูสึกวา ขัดของปวดเมื่อยน่ังไมไดแตพอน่ังไดแลวก็น่ังไดทนกวาวิธีอื่น แลวก็

อยาไดคิดวา มันเปนเรื่องที่ผิดอนามัย ที่วาผิดอนามัยน้ันอนามัยมันยืดหยุน, คนที่เขาเคยน่ังสบายมี

หลักอยางอื่น เขาคิดวาน่ังอยางน้ีผิดอนามัยอยากจะน่ังเหยียดขามากกวา, อันน้ีควรเขาใจใหดีๆ”  

 

๓.๔ อุปสรรคกับการปฏิบัติอานาปานสติ 

พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ต้ังแหงวิจิกิจฉามีอยู การทําให

มาก ซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรม เปนที่ต้ังแหงวิจิกิจฉาน้ัน เปนอาหารเพื่อความเกิดแหงวิจิกิจฉาที่ยังไม

เกิด หรือเพื่อทําวิจิกิจฉาที่เกิดแลว ใหกําเริบเสิบสานย่ิงข้ึน” (สํ.ม. ๓๐/๔๖๗/๒๔๘) อโยนิโสมนสิการ 

เปนเหตุใหเกิดวิจิกิจฉา คือ การไมใชปญญาพิจารณาสภาพธรรมหรือสภาพความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย 

ถาใชปญญาพิจารณาสภาพธรรมตามความเปนจริงเรียกวา  “ใชโยนิโสมนสิการ” คือ บางคนเมื่อตนไม

เขาใจสิ่งใดแลว ก็ไมเขาไปไตถามทานผูรู ทั้งตนเองก็ไมยอมพิจารณาเหตุผลตามความจริง ก็ยอมเกิด

ความสงสัยข้ึนได เชน มีความสงสัยในเรื่องบุญบาป ในเรื่องนรกสวรรค หรือเรื่องการบําเพ็ญกรรมฐาน 

ไมแนใจวาที่ตนทําอยูน้ันถูกตองหรือไม เมื่อไมใชปญญาพิจารณาโดยแยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) คือ ไม

พิจารณาเหตุผลดวยปญญา ก็เปนเหตุใหเกิดความสงสัย คือวิจิกิจฉานิวรณขอน้ีข้ึน ยอมจะขัดขวางการ

ทําสมาธิ เพราะมีความลังเลสงสัยในขอปฏิบัติ เน่ืองจากอโยนิโสมนสิการ คือ การไมใชปญญาพิจารณา

ไตรตรองน้ีเอง 

นอกจากน้ี จากการฝกปฏิบัติยังพบวา ความลังเลสงสัยยังเกิดจากการที่ผูฝกนําความรูเดิมที่มี

อยูเพียงเล็กนอย เขามาเทียบเคียงกับผลการปฏิบัติแลวพยายามตีความ ทําใหเกิดความสับสน แทนที่

จะไดทําสมาธิตอไปอยางสบาย ๆ กลับตองเอาใจไปสาละวนอยูกับการวิจัย วิจารณพิจารณาระดับ

สมาธิของตัวเอง ทําใหใจไมเปนสมาธิ ซึ่งเราสามารถสรุปประเภทของความสาเหตุความลังเลสงสัย ได

ดังน้ี คือ 

๑.  เกิดจากความรู ที่ไดจากการฟงเริ่มจากความเปนผูทะยานอยากที่จะปฏิบัติใหไดผล อยาก

รู อยากไดยินความเปนไปของผูทําสมาธิไดดี ทําใหคอยฟงโดยตรง หรือถายทอดตอกันมา หรือไมก็

คอยถามกับผูที่ตนคิดวารูแลว สงผลให เกิดความไมรูจริง ไมเห็นจริง ไมไดเขาถึงสภาวธรรมภายใน

ดวยตัวเอง เมื่อถึงคราวตัวเองปฏิบัติเลยเกิดความพยายามที่จะเอาอยาง เพราะเขาใจผิดคิดวาการ

ปฏิบัติสมาธิเหมือนกับการเรียนหนังสือ ที่พอไดยินไดฟงมาแลวสามารถจินตนาการได ทําใหเกิดความ

สับสน อึดอัด เกิดความไมมั่นใจในธรรมะ คิดวาไมจริงบาง เปนเรื่องพูดจาโออวดกันบาง ทําใหเกิด

ความรูสึกเสื่อมศรัทธา ทอถอย พลอยไมยินดีที่จะทําสมาธิตอไป 
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๒.  เกิดจากการอานเมื่อไดอานแลว คิดไปวารูเอง ทําใหเปลี่ยนจากนักปฏิบัติ กลายเปน

นักวิจัย วิจารณ ในสิ่งที่ตัวเองยังทําไมได มองไมเห็น และไมเขาถึง เมื่อถึงคราวปฏิบัติจริง จึงนึกถึงแต

ทฤษฎี ทําใหใจวอกแวกไปมา นอกจากจะไมไดผลแลว อาจทําใหเกิดความเครียดเพราะคิดวาเปนไป

ไมได และอาจเปนทางใหคิดผิดจนเปนมิจฉาทิฐิได 

๓.  เกิดจากการเขาใจผิดเกิดจากการฟงมาก อานมาก แลวนํามาสรุปเองจนเกิดความมั่นใจวา 

ตัวเองเปนผูรู เมื่อปฏิบัติจริงจึงมัวแตวิจารณ หรือพิจารณาประสบการณของตัวเอง เขากับสิ่งที่เคยได

อาน ไดฟงมาก เกิดการจัดระดับการปฏิบัติธรรมของตัวเอง นอกจากจะหลงผิดแลว ยังรูเห็นไมตรง

ความเปนจริง หรือที่เรียกวา เพี้ยน 

วิธีแกไข ในพระไตรปฎก พระสัมพุทธสัมพุทธเจา ไดตรัสถึงการพิจารณาโดยแยบคาย เปน

เหตุใหวิจิกิจฉาดับ (องฺเอก. ๓๒/๒๑/๓๙) คือ การใชปญญาในการพิจารณา (โยนิโสมนสิการ) คนหา

เหตุผลของสิ่งที่สงสัย เชนวา “คนเราตายแลวเกิดหรือเปลา มารดาบิดามีคุณหรือไม กรรมฐานที่

บําเพ็ญอยูน้ีถูกหรือเปลา” ก็ตองหาเหตุผลตามความจริง โดยไตถามทานผูรู หรือใชปญญาใครครวญ

แลวปฏิบัติทดลองดวยตัวเอง ดวยการทําสมาธิ วิจิกิจฉาก็จะดับไปไดในการปฏิบัติสมาธิ เมื่อความ

สงสัยอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึนในสมาธิ เรามีวิธีแกไข ดังตอไปน้ี คือ 

๑.  ทําใจใหหยุดน่ิงเฉย ๆ ไมกําหนดอะไรเลย 

๒.  บางคนที่เห็นนิมิตและสงสัยวา คิดข้ึนมาหรือเปลา สิ่งไหนเปนสิ่งมีจริง หากมีคําถามอยาง

น้ี แสดงวานิมิตที่เห็นเปนแคอุคคหนิมิต หรือปฏิภาคนิมิต เพราะถาเขาถึงสิ่งที่เปนจริงแลว คําถามน้ี

จะไมเกิดข้ึน เราจะรูเอง เมื่อเราเขาไปถึงจริง ๆ  จะไมมีความรูสึกสงสัย แตที่ยังมีอยูเพราะยังไมชัดเจน

ไมมั่นคง ซึ่งเราควรจะทําเฉย ๆ กับสิ่งที่เราเห็น แวบไป แวบมา อยาเพิ่งไปต้ังคําถามเพื่อแสวงหา

คําตอบวามันใชหรือไมใช ถาเขาถึงจริง ๆ ความรูสึกสงสัยจะไมมีเลยแมแตนิดเดียว 

๓.  และขอใหเช่ือมั่นในการเห็น และรักษาความเห็นใหตอเน่ือง แลวความเห็นน้ันจะชัดย่ิง

กวาลืมตาเห็น 

๔.  เมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องศูนยกลางกาย วาวางใจถูกตําแหนงหรือไม เมื่อเราทราบถึง

ตําแหนงศูนย กลางกายฐานที่ ๗ แลว วาอยูที่ตรงกลางทอง แตในแงของการปฏิบัติ อยาไปมัว

เสียเวลาควานหาวาศูนยกลางกายฐานที่ ๗ อยูตรงไหน ควานหากันทั้งช่ัวโมง ๒ ช่ัวโมง ก็เลยเสียเวลา 

ทําใหจิตหยาบ ไมไดอะไร เอาเปนวาฐานที่ ๗ อยูในกลางทองเหนือสะดือข้ึนมา ๒ น้ิว จําแคน้ีพอ ใน

แงการปฏิบัติจริง ๆ น้ันนะ เราก็ทําความรูสึกนึกคิด หลวงพอวัดปากนํ้าทานใชคําวา เอาเห็น เอาจํา 

เอาคิด เอารู ทั้ง สี่อยาง รวมหยุดเปนจุดเดียวกันที่ฐานที่ ๗ 

๕.  ไมวาจะมีภาพอะไรเกิดข้ึนทําเฉย ๆ เรามีหนาที่ดูประสบการณที่เกิดข้ึนในตอนน้ัน ดูไป

เฉย ๆ การที่เราดูไปเฉย ๆ เราไมไดเอาความคิดมาใช ความคิดจะไมเขามาแทรก ถาเราสงสัยใจเราจะ
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ไมเปนหน่ึง ไมเปนเอกัคคตา เพราะฉะน้ัน ดูไปเฉย ๆ ดูปรากฏการณที่เกิดข้ึนเหมือนผูเจนโลก ดูแลว

จิตใจเปนปกติ ไมยินดียินรายอะไร ถาดูเฉย ๆ ประสบการณภายในจะดีมาก 

๖.  ถาใจหยุดไมสมบูรณ ประสบการณจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามข้ันตอน ไมตองไปกังวลใน

ประสบการณ แมบางครั้งไมเปนไปตามข้ันตอนก็ตาม ดูไปกอน ดูไปเรื่อย ๆ จิตก็จะบริสุทธ์ิไปเรื่อย ๆ 

หยุดน่ิงไปเรื่อย ๆ แตพอถูกสวนแลวจะเปนไปตามข้ันตอน ไมมีลัดข้ันตอน แลวตอนน้ันก็จะเห็น 

ความแตกตางของประสบการณที่เปนไปตามข้ันตอน กับประสบการณที่ไมเปนไปตามข้ันตอนวา

แตกตางกันอยางไร 

ถีนมิทธะ เกิดจากการผสมของคํา ๒ คํา คือ คําวา ถีนและมิทธะ ถีนะ หมายถึง ความหดหู 

มิทธะ หมายถึง ความเคลิบเคลิ้ม พระธรรมกิตติวงศทานไดใหความหมายไววา “อาการที่จิตเกิดความ

หอเหี่ยว ทอแท หมดหวัง และซึมเศรา งวงเหงาหาวนอน เปนเหตุใหเกิดความหมดอาลัย ความเกียจ

คราน ความไมกระตือรือรน ปลอยปละละเลยไปตามยถากรรม”(ทองดี สุรเตโช, ๒๕๔๘, หนา ๒๘๑) 

ดังน้ัน คนที่มีอาการถูกถีนมิทธะครอบงําจะมีอาการความงวงเหงาซึมเซา ความหดหูและ

เซื่องซึม ขาดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขาดกําลังใจ และความหวังในชีวิตเกิดความ

เบื่อหนายชีวิต ไมคิดอยากทําสิ่งใด ๆ ขาดความวิริยะอุตสาหะในการทําสิ่งตาง ๆ ไดแตปลอยให

ความคิดเลื่อนลอยไปเรื่อย ๆ จึงไมสามารถรวมใจเปนหน่ึงได 

พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปรียบเทียบถีนมิทธะเหมือน “การถูกจองจําอยูในเรือนจํา” คนที่

ถูกจองจําอยูในเรือนจําน้ัน ยอมหมดโอกาสที่จะไดรับความบันเทิงจากการเที่ยวดูหรือชมมหรสพตาง 

ๆ ในงานนักขัตฤกษ ฉันใด ผูที่ตกอยูในอํานาจถีนมิทธะนิวรณยอมหมดโอกาส ที่จะไดรับรูรสแหง

ธรรมบันเทิง คือความสงบสุขอันเกิดจากฌานฉันน้ัน 

พระพรหมโมลี (วิลาศ าณวโร) (๒๕๔๔, หนา ๕๐) ทานไดอธิบายวา ถีนมิทธนิวรณ ทาน

เปรียบวา เปนเสมือน “คุก” โดยอธิบายวา ธรรมดาคนที่ติดคุก คือ นักโทษที่ตองถูกจําขังอยูในตะราง

น้ัน ยอมจักตองถูกพันธนาการใหอยูในคุก จะออกมาขางนอกเพื่อเที่ยวดูมหรสพการละเลนใหเปนที่

ครึกครื้นรื่นเริงใจมิได ทีน้ีภายหลังเขาพนโทษออกจากคุก ไดยินพวกเพื่อนฝูงพี่นองพูดคุยกันวา เมื่อ

วานน้ีการเลนมหรสพชางสนุกเหลือเกิน คนฟอนรําก็สวย เสียงรองเพลงก็ไพเราะ ถาไมไดเห็นก็นาจะ

เสียดายไปจนวันตาย ฝายกระทาชายผูเพิ่งออกมาจากคุกไดยินเขาคุยกันดังน้ี ก็น่ังซึมฟงเฉยอยู ไม

สามารถจะออกความเห็นหรือคุยอะไรในเรื่องน้ีกับเขาได เพราะเหตุใด เพราะตนมัวแตติดคุก เมื่อวาน

น้ียังไมพนโทษจากการติดคุกอยู จึงไมไดไปเที่ยวดูการมหรสพอันสนุกสนานที่เขาคุยกันอยูอยางน้ัน 

อุปมาขอน้ี ผูที่มีใจถูกถีนมิทธะเขาครอบงํามัวแตโงกงวงและมักหลับ เมื่อคนอื่นเขาต้ังใจสดับ

ธรรมเทศนา มีเน้ือความอันวิจิตรลึกซึ้งสามารถที่จะยังจิตผูฟงใหถึงความแจมแจงสลดใจ กลัวภัยใน

วัฏสงสาร และเห็นคุณคาแหงพระนิพพาน แตตนก็มัวหลับเสีย ไมไดยินเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดแหง

พระธรรมเทศนา อันทรงไวซึ่งคุณคากัณฑน้ัน ตอเมื่อโงกเงกต่ืนข้ึนในภายหลัง ไดยินผูที่ฟงธรรมเขา
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คุยกัน วา โอ…พระธรรมเทศนาแสนประเสริฐนัก ทานแสดงเหตุแสดงอุปมานาฟงจริง ๆ ไดฟงแลวทํา

ใหหูตาสวางข้ึนอีกเปนอันมาก น่ีหากวาไมไดฟงแลว ก็คงโงไปอีกนาน ฝายผูที่ถูกพันธนาการ คือถูก

ถีนมิทธะเขาครอบงํา และมัวแตหลับเสีย ไดฟงเขาคุยอยางน้ี ก็น่ังซึมฟงเฉยอยู ไมสามารถที่จะออก

ความเห็นหรือแสดงความรูคุยอะไรกับเขาได เพราะตนมัวแตถูกเครื่องพันธนาการ คือ ถีนมิทธะมัน

จองจําทําใหหลับเสีย พระธรรมเทศนาไมสามารถเขาไปในหูแหงตนได ตอเมื่อใด ไดบําเพ็ญภาวนาจน

สามารถละถีนมิทธะ ก็เสมือนคน ไรโทษออกจากคุก อาการงวงหลับ อาจจะมีอาการเคลิ้ม ตัวโยก 

หรือสะดุง บางทีน่ังแลวรูสึกวาสบายเหมือนกับความรูสึกหายไป คือ ไมไดยินเสียง ทําใหคิดวาไมได

หลับ แตพอรูสึกตัวก็ไดยินเสียงตามปกติธรรมตา บางคนรูสึกน่ังเหมือนไมมีสติ เคลิ้มๆ กึ่งหลับกึ่งต่ืน 

แลวก็หายไปเลย เมื่อเกิดอาการงวงข้ึนสิ่งที่มักเกิดข้ึนตามมากับจิตก็ คือ เราเกิดความไมพอใจใน

ความงวง อยากจะใหมันหายไป โดยเราคิดไปวา “ไมอยากงวง ไมอยากรูสึกเชนน้ี” ซึ่งกลับทําใหเรา

เหน่ือยออนย่ิงข้ึน และไมอยากน่ังตอ หรือบางคนก็เกิดความรูสึกวาอยากจะนอน ไมอยากออกแรง

และปลอยตัวใหจมอยูกับความสบายของจิตที่ปลอยลื่นไหลไปอยางไรสติ ซึ่งทําใหเราลมเลิกการน่ัง

สมาธิ หรือปรารภความเพียร  

ในพระไตรปฎก ไดกลาววา การที่ภิกษุมีกายหนัก ไมเห็นแจงธรรม คือ การที่ภิกษุมีใจไมสงบ

เปนสมาธิ ไมเขาถึงธรรมะภายใน ซึ่งพระพุทธองคก็ช้ีแจงวา เกิดจากสาเหตุ ๕ ประการ (องฺปฺ ๓๖/

๕๖/ ๑๓๖) ดังน้ี คือ 

๑. ไมคุมครองในทวารอินทรียทั้งหลาย 

๒. ไมรูประมาณในโภชนะ 

๓. ไมประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนอยู 

๔. ไมเห็นแจงในกุศลธรรมทั้งหลาย 

๕. ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้งกลางวัน และกลางคืน 

๑.  ไมคุมครองในทวารอินทรียทั้งหลาย การไมคุมครองในทวารอินทรียทั้งหลายก็ คือ การไม

ระมัดระวังสิ่งตาง ๆ ที่ผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เขามาสูใจ หากไมรูจักเลือกรับแตเฉพาะสิ่ง

ที่เปนประโยชนเขามาสูใจของเราแลว ก็จะทําใหจิตใจของเรารอนรุม กระวนกระวาย ตัวอยาง เชน 

ชอบดูภาพสยดสยอง ก็จะทําใหเกิดความฟุงซานข้ึน และเมื่ออยูคนเดียวในที่มืด ก็อาจจินตนาการถึง

ภาพ สยดสยองที่ตนเองชอบดู ปรุงแตงจิตจนเห็นตนไมกลายเปนปศาจไปได เปนตo 

๒.  ไมรูประมาณในโภชนะ การไมรูจักประมาณในการบริโภค เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่จะทําให

จิตเกิดความฟุงซานข้ึนได หากเราบริโภคอาหารนอยเกินไป ก็จะทําใหจิตกระสับกระสายเพราะความ

หิว แตหากเราบริโภคอาหารมากเกินไปก็จะทําใหรางกายอึดอัดเปนตน ในเรื่องการบริโภคอาหารให

พอดีน้ัน พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงโปรดแนะนําแกพระราชาปเสนทิ โดยใหใชหลักใหลดลงวันละคํา 
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คือ พอรับประทานไปรูสึกวาอีกคําหน่ึงจะอิ่มก็ใหหยุดเสีย พอมื้อตอไปก็ตัดอาหารเทาที่ลดในวันแรก

น้ันออก แลวก็หยุดกอนอิ่ม ๑ คําเชนเดียวกัน ลดลงอยางน้ีจนรูสึกสบายแลวจึงถือเปนมาตรฐาน 

๓.  ไมประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนอยูโดยปกติ บุคคลผูมีอัธยาศัยเปนคนขยันหมั่นเพียร

เปนนิจ จิตใจมักไมฟุงซานเพราะตองจดจอกับสิ่งที่ตนกระทําตางจากบุคคลผูเกียจคราน ปลอยเวลา

ใหผานไปเปลาๆ โดยมิไดทําอะไรใหเปนช้ินเปนอัน จิตใจของเขายอมฟุงซานสับสนพระสัมมาสัมพุทธ

เจาทรงแนะนําใหประกอบความเพียรโดยการฝกใหมีสติอยูกับตนตลอดเวลา เมื่อสติอยูกับตนเอง

ตลอดเวลาแลวความฟุงซานก็ยากที่จะบังเกิดข้ึน 

๔.  การไมเห็นแจงในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนธรรม ที่

จะรูเห็นไดดวยการลงมือประพฤติปฏิบัติ หากไมลองประพฤติปฏิบัติก็ยอมไมเห็นแจงในกุศลธรรม

ทั้งหลาย เมื่อไมเห็นแจงในกุศลธรรม ความฟุงซานยอมเขาครอบงําจิตได 

๕. ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้งกลางวัน และกลางคืน ไมเจริญโพธิปกขิยธรรม

ตามการปฏิบัติ คือ การไมหมั่นน่ังสมาธิ เอาใจจรดศูนยกลางกายทั้งกลางวัน กลางคืน น่ันเอง 

 

๓.๕ สัปปายในการปฎิบัติอานาปานสติ 

โดยหลักธรรมชาติทั่วไปถือวาสิ่งแวดลอมตาง ๆ มีอิทธิพลเปนอยางมากตอความเปนอยูของ

บุคคลตอความเสื่อม ความเจริญของบุคคล ถาบุคคลอาศัยอยูภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี ก็จะกอใหมีความ

เจริญกาวหนาในชีวิตไดมากในทางการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมก็เชนเดียวกัน สิ่งแวดลอมที่

เอื้ออํานวยตอการประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม เรียกวา สัปปายะ (วิสุทฺธิ. ๑/๑๖๑) และสิ่งแวดลอมที่ไม

เอื้ออํานวยตอการประพฤติปฏิบัติทางจิต เรียกวา อสัปปายะในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดกลาวถึง 

สิ่งแวดลอมที่เปน สัปปายะ และ อสัปปายะ สําหรับผูประพฤติวัตรและปฏิบัติกรรมฐาน ดังน้ี 

 อาวาโส โคจโร ภสฺสํ           ปุคฺคโล โภชนํ อุตุ 

 อิริยาปโถติ สตฺเตเต            อสปฺปาเย วิวชฺชเย 

 สปฺปาเย สตฺต เสเวถ           เอวณฺหิ ปฏิปชฺชโต 

 น จิเรเนว กาเลน โหติ         กสฺสจิ อปฺปนา 

“พระโยคาวจร พึงเวนสิ่งที่เปนอสัปปายะ ๗  สิ่ง คือ 

๑. ที่อยู (อาวาส)    

๒. โคจรคาม 

๓. การพูดคุย 

๔. ปุคคล 

๕. โภชนะ 



๔๒ 
 

 

๖. ฤดู 

๗. อิริยาบถ 

ดังน้ัน พึงเสพสิ่งที่เปนสัปปายะ ๗ สิ่ง เพราะเมื่อพระโยคาวจรปฏิบัติไดอยางน้ี  

อัปปนา ยอมจะมีแกพระโยคาวจรบางรูปโดยกาลไมนานนักสัปปายะ ๗ คือ (วิม.อ. ๑/๕๒๔, 

ม.อ. ๓/๔๕๗๐) 

๑. อาวาสสัปปายะ 

๒. โคจรสัปปายะ 

๓. ภัสสสัปปายะ 

๔. ปุคคลสัปปายะ 

๕. โภชนสัปปายะ 

๖. อุตุสัปปายะ 

๗. อิริยาปถสัปปายะ 

 อาวาสสัปปายะ ไดแกที่อยูอาศัย หรือ วัด ราวปา โคนตนไม สํานักปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ 

อาราม เรือนวางอันเปนที่สบาย สงบ ปราศจากผูคนสัญจรไปมา ไมใกลหนองนํ้า บอนํ้า หรือแหลง

ชุมชนจนเกินไป อันอาจจะเกิดความรําคาญจากการไปมาของผูคน มีรั้วรอบขอบชิด ปลอดภัยตอ

ความเปนอยู สถานที่น่ันมีที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรม การเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถ 

 โคจรสัปปายะ คือ สถานที่แหงน้ันตองมีทางโคจร หรือ ทางเดิน ถนนหนทางไปมาไดสะดวก 

ไมใกลนัก ไมไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตไมลําบากนัก เหมาะแกการจาริก อีกทั้งภายในสถานที่ก็

ควรมีทางเดินจงกรม ที่เหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม 

 ภัสสสัปปายะ ไดแก การสนทนา พูดคุย การฟง คือ การสนทนา พูดคุยกันแตสิ่งที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติไดฟงสิ่งที่จะทําใหจิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ ความสงบระงับในการที่จะทํา

ความเพียร หรือมีผูรู พหูสูต ครูบาอาจารยที่อบรมสั่งสอนกรรมฐานใหไดรับความรู และเปนอุปการ

คุณแกการเจริญกรรมฐานใหกาวหนา ใหเวนการสนทนา พูดคุยในสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชนไม

เปนสัปปายะน้ันเสีย 

ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่อยูรวมกัน บุคคลที่ติดตอคบหา ควรเปนผูต้ังมั่นในศีลธรรม มี

ความสันโดษ มักนอย ชักจูงแนะนําไปในทางที่จะเปนประโยชนตอการทําความเพียร ความสงบ และ

ถาเปนครูบาอาจารย หรือบุคคลที่เคยเจริญกรรมฐานมาแลว ก็จะย่ิงเปนประโยชนมาก ใหพึงเวนการ

คบหาสมาคมกับบุคคลที่มีจิตฟุงซาน บุคคลที่มากไปดวยกามารมณในทางโลกีย 

โภชนสัปปายะ ไดแก อาหารที่บริโภค ควรเปนอาหารที่สบายตอความเปนอยูในอัตภาพแหง

ตน เมื่อบริโภคเขาไปแลวไมทําใหเกิดทุกขเวทนา เชน ทองอืด ทองรวง ทองเดิน เปนอาหารที่จะเปน
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คุณประโยชนแกรางกาย โดยประมาณ โดยไมตองคํานึงถึงรสของอาหารแมรสจะดีแตเมื่อทําให

รางกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย 

อุตุสัปปายะ ไดแก ฤดูอันเปนที่สบาย หมายถึงอากาศตามฤดูกาล ความรอน ความเย็น ของ

อากาศ ซึ่งบางสถานบางฤดูอาจจะรอนจัดเกินไป บางฤดูก็หนาวจัดเกินไป หรือกลางวันรอนจัด

กลางคืนหนาวจัด ซึ่งสภาพอากาศเชนน้ีจะทําใหเกิดความเจ็บไขไดปวยแกรางกาย จึงตองเลือกให

เหมาะสมแกสภาพรางกายของตน 

อิริยาปถสัปปายะ ไดแก อิริยาบถอันเปนที่สบาย หมายถึงอิริยาบถทั้ง ๔ หรือ การเคลื่อนไหว  

ยืน เดิน น่ัง นอน อิริยาบถใดทีทําใหจิตไมสงบระงับ ก็แสดงวาอิริยาบถน้ันไมสบายไมเหมาะสม จึง

เวนเสียจากการใชอิริยาบถน้ัน หากเมื่อจําเปนก็ใชแตนอยทั้งหมดน้ีเรียกวา สัปปายะ เปนสิ่งแวดลอม

ที่เอื้ออํานวยตอการประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม 

 

๓.๖ วิธีปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ข้ัน 

๓.๖.๑ การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติในพระไตรปฎก 

ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงวิธีการเจริญอานาปานสติที่เปนลําดับ ๑๖ ข้ันตอน จนกระทั่ง ผู

ปฏิบัติสามารถหมดกิเลส ในการปฏิบัติเมื่อตองการเจริญอานาปานสติ พระพุทธองคทรงแนะนําใหเขา

ไปสูปา โคนไม หรือเรือนวาง แลวใหน่ังคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติอยูเฉพาะหนา มีสติกําหนดลม

หายใจเขาออก ดังที่พระองคตรัสไววา 

“ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี น่ังคูบัลลังก 

ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ” (สํ.ม. 

๒๔/๑๓๕๒/๒๓๐) 

 

ในอรรถกถาทานอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของการเจริญอานาปานสติแลวตองเขา

ไปอยูปา และมีอิริยาบถดังที่กลาวไวน้ันดังน้ี 

พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําใหเลือกเสนาะสนะที่เปน ปา โคนไม หรือเรือนวาง วา

เหมาะตอการเจริญภาวนา เพราะสถานที่เหลาน้ันเปนที่สงัด ปราศจากสิ่งรบกวน ทําใหเมื่อเจริญอา

นาปานสติแลวใจหยุดน่ิงต้ังมั่นเปนสมาธิไดงาย เสนาสนะที่พระองคแนะนําน้ัน มีลักษณะดังน้ี 

เสนาสนะปา คือ ที่ที่พนจากเขตบาน หรือเสนาสนะปาที่หางจากเขตบานอยางนอย ๕๐๐ ช่ัวธนู 

(ประมาณ ๑ กิโลเมตร) เขาไปสูโคนไม คือ เขาไปสูที่ใกลตนไมเพื่อเจริญภาวนา สวนการอยูเรือนวาง 

คือ อยูในที่สงัดปลอดจากการรบกวน เหตุผลที่ทรงแนะนําที่เหลาน้ันมีอยู ๓ ประการ คือ 
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๑.  การเขาสูปา โคนไม หรือเรือนวาง ยอมเหมาะสมตอการเจริญอานาปานสติ เพราะจิตน้ัน

คุนอยูกับการแลนไปสูอารมณตาง ๆ ภายนอกมานาน เมื่อมาเจริญภาวนา จึงไมรวมหยุดน่ิงไดโดยงาย 

เหมือนเกวียนที่เทียมดวยวัวด้ือ มักแลนออกนอกทางอยูเสมอ เพระฉะน้ัน คนเลี้ยงโค เมื่อตองการฝก

ลูกโคที่ด้ือ ซึ่งยังกินนมของแมโคอยู ตองแยกมันออกจากแม ปกหลักขนาดใหญไวใหมั่นคง แลวผูกลูก

โคไวกับหลักน้ัน ลูกโคน้ันก็จะด้ินรนไปมาแตก็ไมอาจหนีไปไหนได ในที่สุดก็จะเหน่ือยและหมดพยศ

นอนหมอบอยูที่หลักน่ันเองในทํานองเดียวกัน นักปฏิบัติ ผูตองการทรมานจิตที่คุนเคยอยูกับอารมณ

ตาง ๆ ภายนอก มานาน มีรูป เสียง กลิ่น รส เปนตน ตองพรากจากอารมณ มีรูป เปนตน น้ันเสีย 

แลวเขาไปสูปา โคนไม หรือเรือนวาง แลวผูกจิตไวดวยเชือก คือ สติไวที่เสาคือลมหายใจเขาออก เมื่อ

จิตถูกผูกไวอยางน้ัน แมจะด้ินรนไปมาเพราะไมไดอารมณที่เคยชิน ก็ไมอาจตัดเชือกคือสติ หนีไปได 

ยอมจะตองหมอบอิงอารมณกัมมัฏฐาน และเขาถึงอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ไดในที่สุด 

๒. อีกเหตุผลหน่ึง เพราะอานาปานสติ เปนยอดแหงกัมมัฏฐานที่ทําใหบรรลุคุณวิเศษ และ

การเขาอยูเปนสุข (ทิฏฐธรรมวิหาร) ของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวกทั้ง

ปวง ซึ่งผูที่ไมไดละทิ้งถ่ินที่ระงมไปดวยเสียงคน เสียงสัตว ยากที่จะทําใหเกิดข้ึนได ดวยเหตุที่วา เสียง

เปนอุปสรรคตอฌาน สวนในปาเปนการงายที่จะทําใหฌานเกิดดวยการเจริญอานาปานสติ แลวทํา

ฌานใหเปนฐานเจริญวิปสสนาพิจารณาสังขารจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตผลไดในที่สุด 

๓. อีกอยางหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนเหมือน อาจารยผูชํานาญการดูพื้นที่ในการสราง

เมือง เมื่อไดตรวจตราดูพื้นที่จนตลอดแลว จึงช้ีบอกใหสรางเมืองตรงน้ันตรงน้ี เมื่อสรางเมืองไดสําเร็จ 

ก็ยอมไดรับการสักการะอยางมากจากราชตระกูลฉันใด พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจตราดูเสนาสนะ

ที่เหมาะสมแกผูปฏิบัติเปนอยางดีแลว จึงไดช้ีบอกวาควรเจริญกัมมัฏฐาน ในที่น้ันที่น้ี เมื่อทําตามที่

พระองคแนะนําแลว ไดบรรลุอริยะผลตามลําดับ จนกระทั่งเปนพระอรหันตแลว สักการะอันใหญ

หลวงยอมบังเกิดข้ึนกับพระผูมีพระภาคเจาวาสมเด็จผูมีพระภาคพระองคน้ัน เปนผูตรัสรูชอบไดดวย

พระองคเอง จริงแทหนอฯในเรื่องน้ีอุปมาไดดวยพญาเสือเหลืองซึ่งอาศัยปา พงหญา ปารกเชิงเขาซุม

อยู ยอมสามารถจับสัตวชนิดตาง ๆ มีควายปา ละมั่ง หมูปา เปนตน ฉันใด ผูปฏิบัติธรรมเลือกสถานที่

ที่เหมาะสมในการเจริญภาวนา มีปา เปนตน ยอมบรรลุถึง โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค 

อนาคามิมรรค อรหัตมรรค และอริยผลตามลําดับ ฉันน้ัน ครั้นทรงแนะนําเสนาสนะที่เหมาะสมแก

การบําเพ็ญอานาปานสติในฤดูทั้ง ๓ รวมทั้งเหมาะกับธาตุและจริยาแลว ทรงแนะนําอิริยาบถที่สงบ 

และไมเปนไปในฝายของความหดหูและฟุงซาน คือ อิริยาบถน่ัง ทาน่ังที่น่ังไดนาน ลมหายใจเดินได

สะดวก ทรงแนะนําใหน่ังในทา คูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติอยูเฉพาะหนา คือ น่ังพับขาทั้งสอง

โดยรอบ (น่ังขัดสมาธิขาขวาทับขาซาย) ต้ังกายสวนบนใหตรงซึ่งทําใหกระดูกสันหลังทั้ง ๑๘ ขอจดกัน 

เหมือนเหรียญที่วางซอนกันเปนช้ัน ๆ มือขวาทับมือซาย เพราะเมื่อน่ังอยางน้ีแลว หนัง เน้ือและเสน

เอ็นจะไมตึง ทําใหไมปวดไมเมื่อย เมื่อเปนอยางน้ัน  จิตจะรวมหยุดน่ิงไดโดยงาย มีความ
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เจริญกาวหนาในการเจริญภาวนา เพราะมีสติอยูกับกัมมัฏฐานตลอดเวลาเมื่อไดเสนาสนะที่เหมาะสม 

และไดเริ่มเจริญกัมมัฏฐานแลว ทานใหต้ังสติเฉพาะหนา แลวต้ังสติระลึกถึงลมหายใจ ดวยลักษณะ 

๑๖ ประการ (ม.อุป. ๒๒/ ๒๘๘/๓๖๗) 

๑.  เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวาหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวาหายใจเขายาว 

๒.  เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวาหายใจเขาสั้น เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวาหายใจออกสั้น 

อาการที่ลมหายใจยาวหรือสั้นน้ัน พึงทราบดวยระยะทางและชวงเวลาที่หายใจ เหมือนอยางนํ้าหรือ

ทรายที่แผออกไป เปนพื้นที่กวางหรือแคบ ก็เรียกนํ้ามากทรายกวาง หรือนํ้านอยทรายแคบฉันใด ลม

หายใจเขาและลมหายใจออกก็ทํานองเดียวกัน เมื่อแผเขาไปในรางกายของชางหรืองู ทําใหลําตัวของ

มันเต็มชาและออกมาชาเชนเดียวกัน เพราะฉะน้ัน จึงกลาววา ลมหายใจของชางและงูยาว สวนลม

หายใจที่เขาไปในรางกายของของสุนัขและกระตาย ซึ่งมีลําตัวสั้นและเล็ก เต็มไวและออกมาไว 

เพราะฉะน้ัน จึงกลาววาลมหายใจสั้นสวนลมหายใจของมนุษยน้ัน เมื่อหายใจออกหรือหายใจเขา บาง

คนก็กินเวลานานเหมือนการหายใจของชางหรืองู บางคนก็หายใจออกหายใจเขาสั้น เหมือนการ

หายใจของสุนัขหรือกระตาย ลมยาวหรือลมสั้นจึงรูไดดวยระยะเวลาของการหายใจน่ันเองในทาง

ปฏิบัติ ใหเรากําหนดรูลมหายใจที่เขาออกตามปกติ ไมตองไปฝนหรือบังคับลมใหยาวหรือสั้น ลม

หายใจเขาออกอยางไรก็กําหนดรูอยางน้ัน ลมหายใจเขายาวออกยาว ก็รูวาเขายาวออกยาว ลมหายใจ

เขาสั้นออกสั้น ก็รูวาเขาสั้นออกสั้น ทําเพียงเทาน้ีแคน้ีเทาน้ัน 

๓. ยอมศึกษาวา เรารูกายทั้งปวงหายใจเขาออก กายในที่น้ี คือ ลมหายใจ การรูกายทั้งปวงน้ี 

คือ การรูลมหายใจที่มีอยูในรางกาย คือ ทําเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด แหงกอง ลมหายใจเขา

ทั้งสิ้นใหรูแจง คือทําใหปรากฏหายใจเขา (และ) ยอมสําเหนียกวา เราจักทําเบื้องตน ทามกลาง และ

ที่สุด แหงกองลมหายใจออกทั้งสิ้นใหรูแจง คือ ทําใหปรากฏหายใจออก เมื่อเธอทําใหรูแจง คือ ทําให

ปรากฏดวยอาการอยางน้ัน ยอมหายใจเขาและหายใจออก ดวยจิตที่ สัมปยุตดวยญาณ เพราะฉะน้ัน 

ทานจึงเรียกวา ยอมสําเหนียกวา เราจักหายใจเขา จักหายใจออกในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวอันเกิด

จากการหายใจเขา ปลายจมูกเปนจุดเริ่มตน หัวใจเปนจุดกลาง และสะดือเปนจุดสุดทาย ในการ

หายใจออก สะดือเปนจุดเริ่มตน หัวใจเปนจุดกลาง และปลายลมเปนจุดสุดทายธรรมดาวา เบื้องตน

ในกองลมหายใจเขาหรือในกองลมหายใจออกที่แลนไปอยางละเอียด ยอมปรากฏแกบางคน แต

ทามกลางและที่สุดไมปรากฏ เขายอมสามารถกําหนดไดเฉพาะเบื้องตนเทาน้ัน ยอมกําหนดไมไดใน

ทามกลางและที่สุด บางคนยอมปรากฏแตทามกลาง เบื้องตน และที่สุด ไมปรากฏ เขายอมสามารถ

กําหนดไดเฉพาะทามกลางเทาน้ัน ไมสามารถกําหนดไดในเบื้องตนและที่สุด บางคนยอมปรากฏแต

ที่สุด เบื้องตนและทามกลางไมปรากฏ เขายอมสามารถกําหนดไดเฉพาะที่สุดเทาน้ัน ไมสามารถ

กําหนดไดในเบื้องตนและทามกลาง บางคนยอมปรากฏไดแมทั้งหมด เมื่อเขาสามารถกําหนดไดแม
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ทั้งหมด พระพุทธองคทรงประสงค ใหกําหนดใหไดทั้งหมด จึงจะไดช่ือวา รูแจงซึ่งกองลมทั้งปวง

หายใจเขา ยอมสําเหนียกวาเราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออก 

๔. ยอมศึกษาวาเราจักยังกายสังขารใหสงบหายใจเขาออก กายสังขาร หมายถึง ลมหายใจ

เขาออก การหายใจเขาออกดวยกายสังขาร เชน โนมตัวลง กมตัวลง โคงตัวลงโนมไปขางหนา เอี้ยวตัว 

เอน คู เคลื่อน แกวง สั่น ไหว เมื่อทําความเพียรตอไปดวยคิดวาเราจะทําอาการที่ไมสงบเหลาน้ีใหสงบ

ใหน่ิงดวยการกําหนดลมหายใจเขาออก กายสังขารที่หยาบก็จะคอย ๆ สงบระงับ มีความรูสึกวากาย

เบาใจเบา ลมหายใจละเอียดออน จากน้ันก็บําเพ็ญปฐมฌานโดยอาศัยกายที่ละเอียด จากน้ันกาวไปสู

ทุติยฌาน โดยอาศัยกายสังขารที่ละเอียด ย่ิงข้ึน จากน้ันกาวไปสูตติยฌานโดยอาศัยกายสังขารที่

ละเอียดย่ิงกวา จากน้ันกาวไปสูจตุตถฌาน เมื่อไดทํากายสังขารใหดับสิ้นโดยไมเหลือ (ลมหายใจเขา

ออกหยุดเมื่อเขาถึงระดับของฌาน ๔) 

๕. ยอมศึกษาวาเรารูปติหายใจเขาออก การเจริญสมาธิดวยการกําหนดลมหายใจเขาออก 

เมื่อถึงในระดับของฌานที่ ๒ องคฌาน คือ ปติ จะปรากฏอยูในข้ันน้ี ซึ่งสามารถรูไดดวยวิธีการ ๒ 

อยาง คือ โดยอารมณ และโดยความไมหลงคือ เมื่อไดบรรลุฌาน ๒ ประเภทแรก ยอมไดรับปติอัน

เน่ืองมาจากความสําเร็จซึ่งเกิดจากการรูแจงอารมณน้ัน และเมื่อออกจากฌานทั้งสองซึ่งมีปติแลว 

ยอมพิจารณาปติน้ันซึ่งประกอบดวยฌานและรูแจงวาปติน้ันเปนปติช่ัวคราวและไมถาวร ในขณะที่รู

แจงแทงตลอดลักษณะของปติโดยอาศัยวิปสสนา ยอมมีปติเพราะไมมีความสับสนใด ๆ 

๖. ยอมศึกษาวาเรารูสุขหายใจเขาออก การเจริญสมาธิดวยการกําหนดลมหายใจเขาออก 

เมื่อถึงในระดับของฌานที่ ๓ องคฌาน คือ สุข จะปรากฏอยูในข้ันน้ี สามารถรูไดดวยวิธีการ ๒ อยาง 

คือ โดยอารมณและโดยความไมหลง 

๗. ยอมศึกษาวาเรารูจิตตสังขารหายใจเขาออก คําวาจิตสังขาร หมายถึง สัญญา๗) และ

เวทนา๘) ซึ่งจิตตสังขารน้ีจะเกิดข้ึนในฌานที่ ๔ สามารถรูได ๒ วิธี คือ โดยความไมหลง และโดย

อารมณ 

๘. ยอมศึกษาวาเราระงับจิตตสังขารหายใจเขาออก จิตตสังขารไดอธิบายผานมาแลวใน

ตอนตน 

๙. ยอมศึกษาวาเรารูจิตหายใจเขาออกน้ัน คือ เมื่อใสใจถึงลมหายใจเขาออกอยูจิตรูการเขา

มาและออกไปของอารมณ ซึ่งรูไดดวยวิธีการ ๒ อยาง คือ โดยความไมหลง และโดยอารมณ 

๑๐. ยอมศึกษาวาเราทําจิตใหรื่นเริงหายใจเขาออก ปติ คือ ความรื่นเริง ซึ่งปติเกิดข้ึนในฌาน

ที่ ๒ ทําจิตใหรื่นเริงดวยอํานาจสมาธิและวิปสสนา 

๑๑. ยอมศึกษาวาเราทําจิตใหต้ังมั่นหายใจเขาออก คือ ผูปฏิบัติใสใจถึงลมหายใจที่เขามา

และออกไป ไดทําจิตใหต้ังมั่นอยูกับอารมณและดวยฌาน เมื่อทําจิตใหต้ังมั่นแลว ความสําเร็จก็เกิดข้ึน 

(ประสบความสําเร็จในการเจริญอานาปานสติ) 



๔๗ 
 

 

๑๒. ยอมศึกษาวาเราทําจิตใหหลุดพนหายใจเขาออก ผูปฏิบัติน้ันไดใสใจถึงลมหายใจเขาลม

หายใจออก ถาจิตเฉ่ือยชา หดหู ก็ทําใหหลุดพนจากความเฉ่ือยชา หดหู ถาจิตขวนขวายมากเกินไป

เกิดความฟุงซาน ก็ทําจิตใหพนจากความฟุงซาน ถาจิตฟูข้ึน ก็ทําจิตใหพนจากราคะ ถาจิตคับแคน ก็

ทําจิตใหพนจากความคับแคน ถาจิตเศราหมอง ก็ทําจิตใหพนจากอุปกิเลส (โทษเครื่องเศราหมอง) ถา

จิตไมมุงตออารมณและไมพอใจอยูในอารมณน้ัน ก็ทําจิตใหมุงหนาตออารมณน้ัน การทําดังกลาวมา

ทั้งหมดน้ี เรียกวาทําจิตใหหลุดพน 

๑๓. ยอมศึกษาวาเรากําหนดรูความไมเที่ยงหายใจเขาออก คือ การกําหนดรูลมหายใจเขา

ออก อารมณของลมหายใจเขาออก จิต ๙ และเจตสิก ๑๐ และการเกิดข้ึนของจิตและเจตสิกน้ัน 

๑๔. ยอมศึกษาวาเราเห็นความไมกําหนัดหายใจเขาออก คือ กําหนดลมหายใจเขาออก ดวย

ความคิดอยางน้ีวา “น้ี คือความไมเที่ยง น้ีคือความไมกําหนัด น้ีคือความดับ น้ีเปนนิพพาน” 

๑๕. ยอมศึกษาวาเราเห็นความดับกิเลสหายใจเขาออก คือ เมื่อเรารูชัดนิวรณ ๑๑ ทั้งหลาย

ตามความเปนจริงแลวคิดวา นิวรณเหลาน้ีไมเที่ยง ความดับของนิวรณเหลาน้ี คือ นิพพาน เรามี

ความเห็นที่สงบ 

๑๖. ยอมศึกษาวาเราเห็นการสละคืนกิเลสหายใจเขาออก คือ รูชัดทุกขโทษภัย ตามความ

เปนจริง คิดวาสิ่งเหลาน้ีไมเที่ยง แลวทําตัวเองใหพนจากทุกขโทษภัยไปอยูในความดับ คือ นิพพาน 

เราสําเหนียกอยางน้ีแลวบรรลุความสุข ความสงบ ความประณีต บัณฑิตทั้งหลายพึงเขาใจอยางน้ีวา 

สังขารทุกอยางถูกนําไปสูความระงับ กิเลสทุกอยางถูกละทิ้งไป ตัณหาถูกทําลาย ราคะสิ้นไป เปน

ความสงบที่เกิดจากนิพพาน 

ในวิธีฝกอานาปานสติทั้ง ๑๖ วิธีน้ี ๑๒ วิธีแรกทําใหไดทั้งสมถะและวิปสสนา สวน ๔ วิธีหลัง 

ทําใหไดวิปสสนา 

๓.๖.๒ อานาปานสติจากปฏิสัมภิทามรรค 

เมื่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ อันเน่ืองมา

แตสมาธิยอมเกิดข้ึน คือ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ ญาณในธรรมอันเปนอุปการะ ๘ ญาณใน

อุปกิเลส ๑๘ ญาณในโวทาน ๑๓ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ ญาณดวยสามารถสมาธิ ๒๔ ญาณ

ดวยสามารถวิปสสนา ๗๒ นิพพิทาญาณ ๘ นิพพิทานุโลมญาณ ๘ นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ ญาณ

ในวิมุติสุข ๒๑ ฯ 

 ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณในธรรมอันเปนอุปการะ ๘ เปนไฉน ฯ 

 กามฉันทะเปนอันตรายแกสมาธิ เนกขัมมะเปนอุปการะแกสมาธิพยาบาทเปนอันตรายแก

สมาธิ ความไมพยาบาทเปนอุปการะแกสมาธิ ถีนมิทธะเปนอันตรายแกสมาธิ อาโลกสัญญาเปน

อุปการะแกสมาธิ อุทธัจจะเปน 



๔๘ 
 

 

อันตรายแกสมาธิ ความไมฟุงซานเปนอุปการะแกสมาธิ วิจิกิจฉาเปนอันตรายแกสมาธิ ความ

กําหนดธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ อวิชชาเปนอันตรายแกสมาธิญาณเปนอุปการะแกสมาธิ อรติเปน

อันตรายแกสมาธิ ความปราโมทยเปนอุปการะแกสมาธิ อกุศลธรรมแมทั้งปวงเปนอันตรายแกสมาธิ 

กุศลธรรมทั้งปวงเปนอุปการะแกสมาธิ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย ๘ และญาณในธรรมเปน

อุปการะ ๘ เหลาน้ี จิตอันฟุงซานและจิตสงบระงับ ยอมดํารงอยูในความเปนธรรมอยางเดียวและยอม

หมดจดจากนิวรณ ดวยอาการ ๑๖ เหลาน้ี ฯ 

ความเปนธรรมอยางเดียวเหลาน้ันเปนไฉน เนกขัมมะ ความไมพยาบาท อาโลกสัญญา ความ

ไมฟุงซาน ความกําหนดธรรม ญาณ ความปราโมทย กุศลธรรมทั้งปวงเปนธรรมอยางเดียว(แตละ

อยาง) ฯ 

  นิวรณน้ันเปนไฉน กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉา อวิชชา อรติ 

อกุศลธรรมทั้งปวง เปนนิวรณ (แตละอยาง) ฯ 

คําวา นีวรณา ความวา ช่ือวานิวรณเพราะอรรถวากระไร ช่ือวานิวรณเพราะอรรถวาเปน

เครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ธรรมเครื่องนําออกเปนไฉน เนกขัมมะเปนธรรมเครื่องนําออกของพระ

อริยะเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยเนกขัมมะน้ัน กามฉันทะเปนเครื่องกั้น

ธรรมเครื่องนําออก และบุคคลไมรูจักเนกขัมมะอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย 

เพราะเปนผูถูกกามฉันทะน้ันกั้นไวเพราะเหตุน้ันกามฉันทะจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก 

ความไมพยาบาทเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนํา

ออกดวยความไมพยาบาทน้ัน ความพยาบาทเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลไมรูจักความ

ไมพยาบาทอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกความพยาบาทน้ันกั้น

ไว เพราะเหตุน้ัน พยาบาทจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก อาโลกสัญญาเปนธรรมเครื่องนํา

ออกของพระอริยเจาทั้งหลายและพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยอาโลกสัญญาน้ัน ถีนมิทธะ 

เปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักอาโลกสัญญาอันเปนธรรมเครื่องนําออกของ

พระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกถีนมิทธะน้ันกั้นไว เพราะเหตุน้ัน ถีนมิทธะจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้น

ธรรมเครื่องนําออก ความไมฟุงซานเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจา

ทั้งหลายยอมนําออกดวยไมฟุงซานน้ัน อุทธัจจะเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไม

รูจักความไมฟุงซานอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอุทธัจจะน้ัน

กั้นไว เพราะเหตุน้ันอุทธัจจะจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก การกําหนดธรรมเปนธรรม

เครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยการกําหนดธรรมน้ัน 

วิจิกิจฉาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักการ กําหนด ธรรมอันเปนเครื่องนํา

ออกของพระอริยเจาทั้งหลายเพราะเปนผูถูกวิจิกิจฉาน้ันกั้นไว เพราะเหตุน้ัน วิจิกิจฉาจึงช่ือวาเปน

เครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ญาณเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจา



๔๙ 
 

 

ทั้งหลายยอมนําออกดวยญาณน้ัน อวิชชาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจัก

ญาณอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอวิชชาน้ันกั้นไว เพราะเหตุ

น้ัน อวิชชาจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ความปราโมทยเปนธรรมเครื่องนําออกของพระ

อริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอมนําออกดวยความปราโมทยน้ัน อรติเปนเครื่องกัน้ธรรม

เครื่องนําออก และบุคคลยอมไมรูจักความปราโมทยอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจา

ทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอรติน้ันกั้นไว เพราะเหตุน้ัน อรติจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก

กุศลธรรมแมทั้งปวงก็เปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย และพระอริยเจาทั้งหลายยอม

นําออกดวยกุศลธรรมเหลาน้ัน อกุศลธรรมแมทั้งปวงก็เปนเครื่องกั้นธรรม เครื่องนําออก และบุคคล

ยอมไมรูจักกุศลธรรมอันเปนธรรมเครื่องนําออกของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะเปนผูถูกอกุศลธรรม

เหลาน้ันกั้นไว เพราะเหตุน้ัน อกุศลธรรมแมทั้งปวงจึงช่ือวาเปนเครื่องกั้นธรรมเครื่องนําออก ก็แลเมื่อ

พระโยคาวจรผูมีจิตหมดจดจากนิวรณเหลาน้ี เจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปาณสติมีวัตถุ ๑๖ 

ความที่จิตต้ังมั่นเปนไปช่ัวขณะยอมมีได  

อุปกิเลส ๑๘ เปนไฉน ยอมเกิดข้ึน เมื่อบุคคลใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหง

ลมหายใจออกจิตถึงความฟุงซานในภายใน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อบุคคลใชสติไปตามเบื้องตน 

ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจเขา จิตถึงความฟุงซานในภายนอก ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความ

ปรารถนา ความพอใจลมหายใจออก การเที่ยวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความปรารถนา 

ความพอใจลมหายใจเขา การเที่ยวไปดวยตัณหา เปนอันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลมหายใจ

เขา แหงบุคคลผูถูกลมหายใจออกเขาครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ความหลงในการไดลม

หายใจออก แหงบุคคลผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯสติที่ไปตามลมหายใจ

ออก ที่ไปตามลมหายใจเขา ที่ฟุงซานในภายใน ที่ฟุงซานในภายนอก ความปรารถนาลมหายใจออก

และ ความปรารถนาลมหายใจเขาอุปกิเลส๖ประการน้ีเปนอันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาน

สติ อุปกิเลส เหลาน้ัน ถาจิตของบุคคลผูหว่ันไหว ยอมเปนเครื่องไมใหหลุดพนไป และเปนเหตุไมใหรู

ชัดซึ่งวิโมกข ใหถึงความ เช่ือ ตอผูอื่น ฉะน้ีแล ฯ 

เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงนิมิต จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก น้ีเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อ

พระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต น้ีเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจร

คํานึงถึงนิมิต 

จิตกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา น้ีเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจ

เขา จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต น้ีเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัด

แกวงอยูที่ลมหายใจเขา น้ีเปนอันตรายแกสมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคํานึงถึงลมหายใจเขา จิตแกวงอยูที่

ลมหายใจออกน้ีเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ เมื่อคํานึงถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก เมื่อ

คํานึงถึงลมหายใจออก จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต เมื่อคํานึง 
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ถึงนิมิต ใจกวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา เมื่อคํานึงถึงลมหายใจเขา จิตกวัดแกวงอยูที่นิมิต       

เมื่อคํานึงถึงลมหายใจ จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ 

จิตที่ปรารถนา อนาคตารมณ ถึงความฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่หดหู ตกไปขางฝาย

เกียจคราน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่ถือจัด ตกไปขางฝายฟุงซาน ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิต

ที่รูเกินไป ตกไปขางฝายความกําหนัด ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ จิตที่ไมรู ตกไปขางฝายพยาบาท 

ยอมเปนอันตรายแกสมาธิ ฯ 

จิตที่แลนไปตามอตีตารมณ ที่ปรารถนาอนาคตารมณ จิตที่ หดหู ที่ถือจัด ที่รูเกินไป ที่ไมรู 

ยอมไมต้ังมั่น อุปกิเลส ๖ ประการน้ี เปนอันตรายแกสมาธิอันสัมปยุตดวยปานสติ อุปกิเลสเหลาน้ัน

ยอมเปนเหตุใหบุคคลผูมีความดําริเศราหมอง ไมรูชัดซึ่งอธิจิต ฉะน้ีแล ฯ 

เมื่อพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจออก กายและจิต

ยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ ภายใน เมื่อพระโยคาวจรใชสติ

ไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ิน

รน    เพราะจิตถึงควาฟุงซาน ณ ภายนอก กายและจิตยอมมีความปรารภหว่ันไหวและด้ินรน เพราะ

ความปรารถนา เพราะความพอใจลมหาย ใจออกเพราะความเที่ยวไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมี

ความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรนเพราะความปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจเขา เพราะความ

เที่ยวไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารถนา หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่พระโยคาวจร

ผูถูกลมหายใจออกครอบงํา   เปนผูหลงใหลในการไดลมหายใจเขากายและจิตยอม มีความปรารภ 

หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่พระโยคาวจรผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา เปนผูหลงใหลในการไดลม

หายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผู

คํานึงถึง นิมิต กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภหว่ันไหวและด้ินรน เพราะ

ความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออกกวัดแกวงอยูที่นิมิต กายและจิตยอมมีความ

ปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยูที่ลม

หายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผู

คํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวงอยูที่นิมิต กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะ

ความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวงอยูที่ลมหายใจเขา กายและจิตยอมมี

ความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัดแกวง

อยูที่ลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตแลนไปตามอตีตา

รมณ ตกไปขางฝายความฟุงซาน กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตหวังถึง 

อนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวงกายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตหดหู 

ตกไปขางฝายเกียจคราน กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตถือตัว ตกไป

ขางฝายอุทธัจจะ กายและจิตยอมมีความปรารภ หว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตรูเกินไป ตกไปขางฝาย
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ความกําหนัด กายและจิตยอมมีความปรารภหว่ันไหวและด้ินรน เพราะจิตไมรู ตกไปขางฝายพยาบาท 

ฯ ผูใดไมบําเพ็ญ ไมเจริญอานาปานสติ กายและจิตของผูน้ันยอมหว่ันไหว ด้ินรน ผูใดบําเพ็ญ เจริญอา

นาปานสติดี กายและจิตของผูน้ัน ยอมไมหว่ันไหว ไมด้ินรน ฉะน้ีแล ฯ ก็และเมื่อพระโยคาวจร ผูมีจิต

หมดจดจากนิวรณเหลาน้ัน เจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ความที่จิตต้ังมั่นเปนไป

ช่ัวขณะยอมมีได อุปกิเลส ๑๘ เหลาน้ียอมเกิดข้ึน ฯ 

ญาณในโวทาน ๑๓ เปนไฉน ฯ จิตแลนไปตามอตีตารมณ ตกไปขางฝายฟุงซานพระโยคาวจร

เวนจิตน้ันเสีย ยอมต้ังมั่นจิตน้ันไวในฐานหน่ึง จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางน้ี  จิต

จํานงหวัง อนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวง พระโยคาวจรเวนจิตน้ันเสีย นอมจิตน้ันไปในฐานะน้ันแล 

จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางน้ี จิตหดหู ตกไปขางฝายความเกียจคราน พระโยคาวจร

ประคองจิตน้ันไวแลว ละความเกียจคราน จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางน้ี จิตถือจัด 

ตกไปขางฝายอุทธัจจะ พระโยคาวจรขมจิตน้ันเสียแลวละอุทธัจจะ จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวย

อาการอยางน้ี จิตรูเกินไปตกไปขางฝายความกําหนัด พระโยคาวจรผูรูทันจิตน้ัน ละความกําหนัดเสีย 

จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางน้ี จิตไมรู ตกไปขางฝายความพยาบาท พระโยคาวจร

เปนผูรูทันจิตน้ัน ละความพยาบาทเสีย จิตยอมไมถึงความฟุงซานแมดวยอาการอยางน้ี จิตบริสุทธ์ิ

ดวยฐานะ ๖ ประการน้ี ยอมขาวผอง ถึงความเปนธรรมอยางเดียว ฯ 

ความเปนธรรมอยางเดียวเหลาน้ันเปนไฉน ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการ

บริจาคทาน ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงสมถะนิมิต ความเปนธรรมอยางเดียวใน

ความปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม ความเปนธรรมอยางเดียว ในความปรากฏแหงนิโรธความเปน

ธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงการบริจาคทาน ของบุคคลผูนอมใจไปในจาคะทั้งหลาย ความเปน

ธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงสมถะนิมิตของบุคคลผูหมั่นประกอบในอธิจิตทั้งหลาย ความเปน

ธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงลักษณะความเสื่อม ของบุคคลผูเจริญวิปสสนาทั้งหลาย และ

ความเปนธรรมอยางเดียวในความปรากฏแหงนิโรธ ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย จิตที่ถึงความเปน

ธรรมอยางเดียวในฐานะ ๔ เหลาน้ี ยอมเปนจิตที่มีปฏิปทาวิสุทธิผองสใส เจริญงอกงามดวยอุเบกขา 

และถึงความราเริงดวยญาณ ฯ 

อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงปฐมฌานความหมดจดแหงปฏิปทาเปน

เบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ฯ 

ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงเบื้องตนเทาไร ฯ ลักษณะ

แหงเบื้องตน ๓ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหงเบื้องตนน้ันจิตดําเนินไปสูสมถะนิมิตอันเปนทามกลาง 

เพราะเปนจิตหมดจด จิตแลนไปในสมถะนิมิตน้ัน เพราะเปนจิตดําเนินไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย 

๑ จิตดําเนินไปสูสมถะนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตอันหมดจด ๑ จิตแลนไปในสมถะนิมิต 

เพราะเปนจิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน ลักษณะแหง



๕๒ 
 

 

เบื้องตน ๓ ประการเหลาน้ี เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา ปฐมฌานเปนฌานมีความงามในเบื้องตน 

และถึงพรอมดวยลักษณะ  

ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงทามกลางเทาไร ลักษณะแหง

ทามกลาง ๓ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู จิตมีความปรากฏในความเปน

ธรรมอยางเดียววางเฉยอยู จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉย ๑ จิตมีความปรากฏ

ใน 

ความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู ๑ ความพอกพูนอุเบกขาเปนทามกลางแหงปฐมฌาน 

ลักษณะแหงปฐมฌาน ๓ ประการเหลาน้ี เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววาปฐมฌานเปนฌานมีความงาม

ในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ  

ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงที่สุดเทาไร ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความรา

เริงดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในปฐมฌานน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรีย

ทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรสมควรแกความที่ธรรม

ทั้งหลายไมลวงเกินกันและความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาเปน

ที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ลักษณะแหงที่สุด ๔ ประการเหลาน้ี เพราะเหตุน้ันทานจึง

กลาววา ปฐมฌานมีความงามในที่สุด และถึงพรอมดวยลักษณะ จิตอันถึง ความเปนไป ๓ ประการมี 

ความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางน้ี ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ 

สุข การอธิษฐานจิต ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและถึงพรอมดวยปญญา  

อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุติยฌาน ความหมดจดแหงปฏิปทาเปน

เบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลาง ความราเริงเปนที่สุดแหงทุติยฌาน ฯลฯ จิตอันถึงความ

เปนไป๓ ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางน้ี ยอมเปนจิตถึง

พรอมดวยวิจาร ปติ ... และถึงพรอมดวยปญญา  

อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุด แหงตติยฌาน ฯลฯจิตอันถึงความเปนไป ๓ 

ประการ มีความงาม อยาง ๓ ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางน้ี ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยปติ

สุขและถึงพรอมดวยปญญา  

อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงจตุตถฌาน ฯลฯจิตอันถึงความเปนไป ๓ 

ประการ ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางน้ียอมเปนจิตถึงพรอมดวยอุเบกขา การอธิษฐานจิต 

ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและถึงพรอมดวยปญญา  

อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตน

สมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ 

ประการ มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการอยางน้ี ยอมเปนจิตถึงพรอมดวย

อุเบกขา การอธิษฐานจิต ฯลฯ และถึงพรอมดวยปญญา  
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อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอนิจจานุปสนา ฯลฯ จิตอันถึงความเปนไป ๓ 

ประการ มีความงาม ๓ อยาง อยางน้ียอมเปนจิตถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ประการ ถึงพรอมดวย

วิจาร  และถึงพรอมดวยปญญา อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงทุกขานุปสนา อนัตตา

นุปสนา นิพพิทานุปสนา วิราคานุปสนา นิโรธานุปสนา ปฏินิสสัคคานุปสนาขยานุปสนา วยานุปสนา 

วิปริณามานุปสนา อนิมิตตานุปสนา อัปปณิหิตานุปสนา สุญญตานุปสนา อธิปญญา ธรรมวิปสสนา 

ยถาภูตญาณทัสสนะอาทีนวานุปสนา ปฏิสังขานุปสนา วิวัฏฏนานุปสนา โสดาปตติมรรค

สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค  

อะไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง เปนที่สุดแหงอรหัตมรรค ความหมดจดแหงปฏิปทาเปน

เบื้องตน ความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลาง ความราเริงเปนที่สุด แหงอรหัตมรรค ความหมดจด

แหงปฏิปทา เปนเบื้องตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบื้องตนเทาไร ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ 

ประการ คือ จิตหมดจดจากอันตรายแหงเบื้องตนน้ัน จิตดําเนินไปสูสมถนิมติอันเปนทามกลางเพราะ

เปนจิตหมดจดจิตแลนไปในสมถนิมิตน้ันเพราะเปนจิตดําเนินไปแลว จิตหมดจดจากอันตราย ๑ จิต

ดําเนินไปสูสมถนิมิตอันเปนทามกลางเพราะเปนจิตหมดจด ๑ จิตแลนไปในสมถนิมิตน้ัน เพราะเปน

จิตดําเนินไปแลว ๑ ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตนแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงเบื้องตน ๓ 

ประการเหลาน้ี เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามในเบื้องตน  และถึง

พรอมดวยลักษณะความพอกพูนอุเบกขา เปนทามกลางแหงอรหัตมรรค ลักษณะแหงทามกลางเทาไร 

ลักษณะแหงทามกลาง ๔ คือ จิตหมดจดวางเฉยอยู จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู จิตมีความปรากฏ

ในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู จิตหมดจดวางเฉยอยู ๑ จิตดําเนินไปสูสมถะวางเฉยอยู ๑ จิต

มีความปรากฏในความเปนธรรมอยางเดียววางเฉยอยู เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปน

ธรรมมีความงามในทามกลาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ความราเริงเปนที่สุดแหงอรหัตมรรค ลักษณะ

แหงที่สุดเทาไร ลักษณะแหงที่สุด ๔ คือ ความราเริงดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในอรหัตมรรคน้ัน

ไมลวงเกินกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวย

อรรถวานําไปซึ่งความเพียรสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรียทั้งหลาย

มีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ความราเริงดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ ความราเริงเปนที่สุดแหงอรหัตมรรค 

ลักษณะแหงที่สุด ๔ ประการเหลาน้ี เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา อรหัตมรรคเปนธรรมมีความงามใน

ที่สุดและถึงพรอมดวยลักษณะ จิตอันถึงความเปนไป ๓ ประการมีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวย

ลักษณะ ๑๐ ประการอยางน้ี ยอมเปนจิตถึงพรอมดวยวิตก วิจาร ปติ สุข การอธิษฐานจิต ศรัทธา 

วิริยะ สติ สมาธิและพรอมดวยปญญา นิมิต ลมอัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว 

เพราะไมรูธรรม ๓ ประการ จึงไมไดภาวนา นิมิตลม อัสสาสปสสาสะ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว 

เพราะรูธรรม ๓ ประการ จึงจะไดภาวนา ฉะน้ีแล  
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ธรรม ๓ ประการน้ี ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว เปนธรรมไมปรากฏ จิตไมถึงความฟุงซาน 

จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จและบรรลุผลวิเศษอยางไร  เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวาง

ไว ณ ภาคพื้นที่เรียบ บุรุษเอาเลื่อยเลื่อยตนไมน้ัน สติของบุรุษยอมเขาไปต้ังอยูดวยสามารถแหงฟน

เลื่อยซึ่งถูกที่ตนไมบุรุษ น้ันไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไปไมปรากฏก็หา

มิได จติปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุผลวิเศษความเน่ืองกันเปนนิมิต เหมือน

ตนไมที่เขาวางไว ณ ภาคพื้นที่เรียบ ลมอัสสาสปสสาสะ เหมือนฟนเลื่อย ภิกษุน่ังต้ังสติไวมั่นที่ปลาย

จมูกหรือที่ริมฝปากไมไดใสใจถึงลมอัสสาสปสสาสะออกหรือเขาลมอัสสาสปสสาสะออกหรือเขาจะไม

ปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ เหมือนบุรุษต้ังสติ

ไวดวยสามารถฟนเลื่อยอันถูกที่ตนไม เขาไมไดใสใจถึงฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟนเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะ

ไมปรากฏก็หามิได จิตปรากฏเปนประธาน จิตใหประโยคสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ ฉะน้ัน 

ประธานเปนไฉน แมกาย แมจิตของภิกษุผูปรารภความเพียรยอมควรแกการงาน น้ีเปน

ประธาน ประโยคเปนไฉน ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป น้ีเปนประโยค 

ผลวิเศษเปนไฉน ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมถึงความพินาศไป น้ีเปนผล

วิเศษก็ธรรม ๓ ประการน้ี ยอมไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียวอยางน้ี และธรรม ๓ ประการน้ีไม

ปรากฏก็หามิได จิตไมถึงความฟุงซาน ปรากฏเปนประธานยังประโยคใหสําเร็จ และบรรลุถึงผลวิเศษ  

  ภิกษุใด เจริญอานาปานสติใหบริบูรณดีแลว อบรมแลว ตามลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรง

แสดงแลว ภิกษุน้ันยอมทําโลกน้ีใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอกฉะน้ัน ฯลมอัสสาสะ

ช่ือวาอานะ ไมใชลมปสสาสะ ลมปสสาสะช่ืออปานะไมใชลมอัสสาสะ สติเขาไปต้ังอยูดวยสามารถ

ลมอัสสาสปสสาสะ ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจออกและผูหายใจเขา คําวา ปริปุณฺณา ความวา 

บริบูรณ ดวยอรรถวา ถือเอารอบ ดวยอรรถวารวมไว ดวยอรรถวาเต็มรอบ ภาวนา ในคําวา สุภาวิตา 

มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในอานาปานสติน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวา

อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไป ซึ่งความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรม

ทั้งหลายไมลวงเกินกัน  และความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ 

อรรถแหงภาวนา ๔ ประการน้ี เปนอรรถอันภิกษุน้ันทําใหเปนดังยาน ทําใหเปนที่ต้ัง นอมไป อบรม

แลว ปรารภเสมอดีแลว ฯ  

คําวา ยานีกตา ความวา ภิกษุน้ันจํานงหวังในธรรมใด ๆ ยอมเปนผูถึงความชํานาญ ถึงกําลัง 

ถึงความแกลวกลา ในธรรมน้ัน ๆ  ธรรมเหลาน้ันของภิกษุน้ัน เปนธรรมเน่ืองดวยความคํานึง เน่ือง

ดวยความหวัง เน่ืองดวยมนสิการเน่ืองดวยจิตตุปบาท เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา ทําใหเปนดังยาน 

ฯ  

คําวา วตฺถุกตา จิตยอมมั่นคงดีในวัตถุใด ๆ สติยอมปรากฏดีในวัตถุน้ัน ๆ ก็หรือวาสติยอม

ปรากฏดีในวัตถุใดๆ จิตยอมมั่นคงดีในวัตถุน้ันๆเพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววาทําใหเปนที่ต้ัง ฯ 
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 คําวา อนุฏฐิตา ความวา จิตนอมไปดวยอาการใด ๆ สติก็หมุนไปตาม (คุมอยู) ดวยอาการ

น้ัน ๆ ก็หรือวาสติหมุนไปดวยอาการใด ๆ จิตก็นอมไปดวยอาการน้ัน ๆ เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา 

นอมไป   

คําวา ปริจิตา ความวา อบรม ดวยอรรถวาถือเอารอบ ดวยอรรถวารวมไว ดวยอรรถวาเต็ม

รอบ ภิกษุกําหนดถือเอาดวยสติ ยอมชํานะอกุศลธรรมอันลามกได เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา 

อบรม 

คําวา สุสมารทฺธา ความวา ธรรม ๔ อยางภิกษุปรารภดีแลว คือ ปรารภดีดวยอรรถวาธรรม

ทั้งหลายที่เกิดในอานาปานสติน้ันไมลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑  

ดวยอรรถวานําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกัน และความที่อินทรีย

ทั้งหลายมีกิจ เปนอันเดียวกัน ๑ เพราะเพิกถอนกิเลสทั้งหลายซึ่งเปนขาศึกแกธรรมน้ัน ๑  

คําวา สุสม ความวา ความเสมอก็มี ความเสมอดีก็มี ความเสมอเปนไฉน กุศลทั้งหลายอันไมมี

โทษ เกิดในธรรมน้ันเปนฝกใฝแหงความตรัสรูน้ีเปน ความเสมอ ความเสมอดีเปนไฉน ความดับ

อารมณแหงธรรมเหลาน้ันเปนนิพพาน น้ีเปนความเสมอดี ก็ความเสมอและความเสมอดีน้ีดังน้ี ภิกษุ

น้ันรูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ความเพียรภิกษุน้ันปรารภแลว 

ไมยอหยอน สติต้ังมั่น ไมหลงลืม กายสงบปรารภแลวจิตเปนสมาธิมีอารมณเดียวเพราะเหตุน้ันทานจึง

กลาววา ปรารภแลวเสมอดี ฯ 

คําวา อนปุพฺพํ ปริจิตา ความวา ภิกษุน้ันอบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถลมหายใจ

ออกยาว อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถลม

หายใจเขายาว ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถ

ลมหายใจออกสั้นก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวย

สามารถลมหายใจเขาสั้น ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ ตามลําดับ ฯลฯ อบรมอานาปานสติขางตน 

ๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆ 

ตามลําดับ อบรมอานาปานสติขางตน ๆ ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา 

ก็อบรมอานาปานสติขางหลัง ๆตามลําดับ อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ แมทั้งปวงอาศัยกันภิกษุน้ันอบรม

แลว และอบรมตามลําดับแลว เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาวอบรมแลวตามลําดับ ฯ 

 คําวา ยถา ความวา อรรถแหงยถาศัพทมี ๑๐ คือ ความฝกตน ๑ ความสงบตน ๑ ความยัง

ตนใหปรินิพพาน ๑ ความรูย่ิง ๑ ความกําหนดรู ๑ความละ ๑ ความเจริญ ๑ ความทําใหแจง ๑ ความ

ตรัสรูสัจจะ ๑ ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ ๑   

คําวา พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคพระองคใด เปนสยัมภูไมมีอาจารยตรัสรูสัจจะทั้งหลาย

เองในธรรมทั้งหลายที่ไมเคยไดสดับมาแตกาลกอน ทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมน้ันและ

ทรงถึงความเปนผูมีความเปนผูมีความชํานาญในพลธรรมทั้งหลาย คําวา พุทฺโธ ฯ 
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ความวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาพุทธะเพราะอรรถวากระไร พระผูมีพระภาคทรง

พระนามวาพุทธะ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะทั้งหลายเพราะอรรถวา ทรงสอนใหหมูสัตวตรัสรู เพราะ

ความเปนพระสัพพัญู เพราะความที่พระองคทรงเห็นธรรมทั้งปวง เพราะความที่พระองคมี เนยยบท

ไมเปนอยางอื่น เพราะความเปนผูมีพระสติไพบูลยเพราะ นับวาพระองคสิ้นอาสวะ เพราะนับวา

พระองคไมมีอุปกิเลส เพราะอรรถวา ทรงปราศจากราคะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจาก

โทสะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา ทรงปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะอรรถวา พระองคไมมี

กิเลสโดยสวนเดียว เพราะอรรถวาพระองคเสด็จไปแลวสูหนทางที่ไปแหงบุคคลผูเดียว เพราะอรรถวา 

ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองคเดียว เพราะทรงกําจัดเสียซึ่งความไมมีปญญาเพราะทรงไดซึ่ง

พระปญญาเครื่องตรัสรู  พระนามวา พุทฺโธ น้ี พระมารดา พระบิดา พี่ชายนองชาย พี่หญิงนองหญิง 

มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต สมณะ พราหมณ เทวดา มิไดแตงต้ังใหเลย พระนามวา พุทฺโธ น้ี เปนวิ

โมกขันติกนาม พระนามที่เกิดในที่สุดแหงอรหัตผล แหงพระผูมีพระภาคตรัสรูแลว พระนามวา พุทฺโธ 

น้ีเปนสัจฉิกาบัญญัติ เกิดข้ึนพรอมกับการทรงไดสัพพัญุตญาณ ณ ควงไมโพธิพฤกษ ฯ 

คําวา ทรงแสดงแลว ความวา ความฝกตน มียถาศัพทเปนอรรถเหมือนบุคคลเปนคฤหัสถก็

ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ฝกตนแลว พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ฉะน้ัน ความสงบตน ... ความยังตนให

ปรินิพพาน ฯลฯ 

ความยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธ มียถาศัพทเปนอรรถ เหมือนบุคคลเปนคฤหัสถก็ตาม     

เปนบรรพชิตก็ตาม ยังตนใหประดิษฐานอยูในนิโรธแลวพระพุทธเจาก็ทรงแสดงแลว ฉะน้ัน ฯ 

คําวา โลโก ไดแกขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก วปตติภวโลกวิปตติสัมภวโลก สัมปตติภวโลก 

สัมปตติสัมภวโลก โลก ๑ คือ สัตวทั้งปวงต้ังอยูไดดวยอาหาร ฯลฯ โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ ฯ 

คําวา ยอมใหสวางไสว ความวา ภิกษุน้ัน ยอมยังโลกน้ีใหสวางไสวแจมใส เพราะเปนผูรูพรอม

เฉพาะซึ่งความฝกตน ความสงบตน ความยังตนใหปรินิพพาน ฯลฯ ความยังตนใหประดิษฐานอยูใน

นิโรธ ซึ่งมียถาศัพทเปนอรรถทุกประการ ฯ 

คําวา เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ความวา กิเลสเหมือนหมอกอริยญาณเหมือนดวง

จันทร ภิกษุเหมือนจันทเทพบุตร ภิกษุพนจากกิเลสทั้งปวงแลวยอมยังโลกน้ีใหสวางไสวเปลงปลั่ง และ

ไพโรจน เหมือนดวงจันทรพนจากหมอกพนจากควันและธุลีในแผนดิน พนจากฝามือราหู ยังโอกาส

โลกใหสวางไสวเปลงปลั่ง และไพโรจน ฉะน้ัน เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา เหมือนพระจันทรพนแลว

จากหมอก ญาณในโวทาน ๑๓ ประการน้ี  

ญาณในความทําสติ ๓๒ เปนไฉน ฯ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูใน

เรือนวางก็ดีน่ังคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ภิกษุน้ันเปนผูมีสติหายใจออกเปนผูมีสติ

หายใจเขา เมื่อหายใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูวา หายใจออกสั้น เมื่อ

หายใจเขายาวก็รูวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูวาหายใจเขาสัน้ ยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจง
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กองลมทั้งปวงหายใจออกยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักระงับ

กายสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวาจักรูแจงปติหายใจ

ออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจเขา ยอมศึกษาวาจักรูแจงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจง

สุขหายใจเขา ยอมศึกษาวาจักรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา 

ยอมศึกษาวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา ระงับจิตสังขารหายใจเขายอมศึกษาวา จักรู

แจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา  จักรูแจงจิตหายใจเขายอมศึกษาวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก 

ยอมศึกษาวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักต้ังจิตไวหายใจออก ยอมศึกษาวา จักต้ัง

จิตไวหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา ยอม

ศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจออก ยอมศึกษาวาจักพิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจ

เขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความ

คลายกําหนัดหายใจเขายอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความดับหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณา

เห็นความดับหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกยอมศึกษาวา จัก

พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเขา  

คําวา อิธ ความวา ในทิฐิน้ี ในความควรน้ี ในความชอบใจน้ี ในเขตน้ี ในธรรมน้ี ในวินัยน้ี ใน

ธรรมวินัยน้ี ในปาพจนน้ี ในพรหมจรรยน้ี ในสัตถุศาสนน้ี เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววาในธรรมวินัยน้ี  

คําวา ภิกฺขุ ความวา ภิกษุเปนกัลยาณปุถุชนก็ตาม เปนพระเสขะก็ตามเปนพระอรหันตผูมี

ธรรมไมกําเริบก็ตาม ฯคําวา อรฺญํ ความวา สถานที่ทุกแหงนอกเสาเข่ือนไป สถานที่น้ันเปนปา  

คําวา รุกฺขมูลํ ความวา อาสนะของภิกษุซึ่งจัดไวที่โคนไมน้ัน คือเตียง ต่ัง ฟูก เสื่อ ทอนหนัง 

เครื่องลาดทําดวยหญา เครื่องลาดทําดวยใบไมหรือเครื่องลาดทําดวยฟาง ภิกษุ เดิน ยืน น่ัง หรือนอน

ที่อาสนะน้ัน  

คําวา สฺฺุ ความวา เปนสถานที่ไมเกลื่อนกลนดวยใคร ๆ เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็

ตาม  คําวา อาคารํ คือ วิหาร โรงมีหลังคาครึ่งหน่ึง ปราสาท เรือนโลน ถํ้า  

คําวา นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา ความวา ภิกษุน้ันเปนผูน่ังคูบัลลังกต้ังกายตรง คือ กายเปน

กายอันภิกษุน้ันต้ังวางไวตรง  

ศัพทวา ปริ ในคําวา ปริมุขํ สตึ อุปฏเปตฺวา มีความกําหนดถือเอาเปนอรรถ ศัพทวา มุขํ มี

ความนําออกเปนอรรถ ศัพทวา สติ มีความเขาไปต้ังไวเปนอรรถ เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา ต้ังสติ

ไวเฉพาะหนา  

คําวา เปนผูมีสติหายใจออก ความวา ภิกษุอบรมสติโดยอาการ ๓๒ คือ ภิกษุเปนผูต้ังสติมั่น

เพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซานดวยสามารถลมหายใจออกยาว ช่ือวาเปนผูอบรมสติดวย

สติน้ัน ดวยญาณน้ันเปนผูต้ังสติไวมั่น เพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซานดวยสามารถลม

หายใจเขายาว เปนผูต้ังสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซานดวยสามารถลมหายใจ
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ออกสั้นเปนผูต้ังสติไวมั่น เพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น 

ช่ือวาเปนผูอบรมสติดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน ฯลฯ เปนผูต้ังสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว 

ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออก เปนผูต้ังสติไวมั่นเพราะรู

ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจ

ออกเปนผูต้ังสติไวมั่นเพราะรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณา

เห็นความสละคืนหายใจออกช่ือวาเปนผูอบรมสติดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน  

ภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รูวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาวก็รูวา หายใจเขายาว 

อยางไร  

ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจเขายาว ยอมหายใจเขา

ในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจออก หายใจเขายาว ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว 

ฉันทะยอมเกิดแกภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขายาว หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว 

เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจ

เขายาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจเขาในขณะที่นับยาวเมื่อหายใจออกหายใจเขา

ยาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว ความ

ปราโมทยยอมเกิดข้ึนแกภิกษุเมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ หายใจ

ออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถ ความ

ปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจเขายาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถความ

ปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะที่นับยาว เมื่อหายใจออกหายใจเขายาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถ

ความปราโมทย ยอมหายใจออกบางหายใจเขาบางในขณะที่นับยาว จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจออก

หายใจเขายาวละเอียดกวาน้ันดวยสามารถความปราโมทย หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่

นับยาว ยอมหลีกออกจากการหาย ใจออกหายใจเขายาว อุเบกขายอมต้ังอยู กายคือ ลมหายใจออ

กลมหายใจเขายาวดวยอาการ ๙ อยางน้ี ยอมปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติ

ปรากฏดวย เปนตัวสติดวย ภิกษุพิจารณาเห็นกายน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ันทาน

จึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย ฯ คําวา อนุปสฺสติ ความวา ภิกษุ

พิจารณากายน้ันอยางไร พิจารณาโดยความไมเที่ยง ไมพิจารณาโดยความเที่ยง พิจารณาโดยความ

เปนทุกข ไมพิจารณาโดยความเปนสุข พิจารณาโดยความเปนอนัตตาไมพิจารณาโดยความเปนอัตตา 

ยอมเบื่อหนาย ไมยินดี ยอมคลายกําหนัดไมกําหนัด ยอมใหราคะดับไป ไมใหเกิด ยอมสละคืน ไม

ยึดถือ เมื่อพิจารณาโดยความไมเที่ยง ยอมละนิจสัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนทุกข ยอมละสุข

สัญญาได เมื่อพิจารณาโดยความเปนอนัตตา ยอมละอัตตสัญญาได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดี

ได เมื่อคลายกําหนัด ยอมละราคะได เมื่อใหราคะดับ ยอมละสมุทัยได เมื่อสละคืน ยอมละความ

ยึดถือได ภิกษุพิจารณากายน้ันอยางน้ี 
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ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนาดวยอรรถวาธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนาน้ันไม

ลวงเกินกัน ๑ ดวยอรรถวาอินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ ดวยอรรถวานําไป ซึ่งความเพียร

อันสมควรแกความที่ธรรมทั้งหลายไมลวงเกินกันและความที่อินทรียทั้งหลายมีกิจเปนอันเดียวกัน ๑ 

ดวยอรรถวาเปนที่เสพ ๑ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกลม

หายใจเขายาว เวทนาจึงปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป สัญญายอมปรากฏ

เกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไปวิตกยอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏ

ถึงความดับไป  

เวทนายอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับ อยางไร ความเกิดข้ึนแหง

เวทนายอมปรากฏอยางไร ความเกิดข้ึนแหงเวทนายอมปรากฏ ดวยอรรถวาเพราะปจจัยเกิดวา 

เพราะอวิชชาเกิดเวทนาจงึเกิด เพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกดิ เพราะกรรมเกิดเวทนาจงึเกิด เพราะ

ผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิด แมเมือ่เห็นลักษณะแหงความเกิด ความเกิดแหงเวทนาก็ยอมปรากฏ ความ

เกิดข้ึนแหงเวทนายอมปรากฏอยางน้ี  

ความเขาไปต้ังอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสิการโดยความไมเที่ยง ความเขาไป

ต้ังอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ความเขาไปต้ังอยูโดยความเปนภัย

ยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ความเขาไปต้ังอยูโดยความวางเปลายอมปรากฏ 

ความเขาไปต้ังอยูแหงเวทนายอมปรากฏอยางน้ี  

ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏ ดวยอรรถวา

เพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับ เพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับ เพราะกรรมดับเวทนา

จึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความแปรปรวน ความดับไปแหง

เวทนาก็ยอมปรากฏความดับไปแหงเวทนายอมปรากฏอยางน้ี เวทนายอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขา

ไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางน้ี ฯ 

สัญญายอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับอยางไร 

ความเกิดข้ึนแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความเกิดข้ึนแหงสัญญายอมปรากฏ ดวยอรรถวา

เพราะปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิด ... ความเกิดข้ึนแหงสัญญายอมปรากฏ อยางน้ี ฯ 

ความเขาไปต้ังอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสิการโดยความไมเที่ยง ความเขาไป

ต้ังอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ ... ความเขาไปต้ังอยูแหงสัญญายอมปรากฏอยางน้ี  

ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางไร ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏ ดวยอรรถวา

เพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับสัญญาจึงดับ ... ความดับไปแหงสัญญายอมปรากฏอยางน้ี สัญญา

ยอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางน้ี  

วิตกยอมปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไปอยางไร  
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ความเกิดข้ึนแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความเกิดข้ึนแหงวิตกยอมปรากฏดวยอรรถวาเพราะ

ปจจัยเกิดวา เพราะอวิชชาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะตัณหาเกิดวิตกจึงเกิด เพราะกรรมเกิดวิตกจึงเกิด แม

เมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความเกิดความเกิดข้ึนแหงวิตกก็ยอมปรากฏความเกิดข้ึนแหงวิตกยอมปรากฏ

อยางน้ี  

ความเขาไปต้ังอยูแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร เมื่อมนสิการโดยความไมเที่ยง ความเขาไป

ต้ังอยูโดยความสิ้นไปยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกข ความเขาไปต้ังอยูโดยความเปนภัย

ยอมปรากฏ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา ความเขาไปต้ังอยูโดยความวางเปลายอมปรากฏ 

ความเขาไปต้ังอยูแหงวิตกยอมปรากฏอยางน้ี ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางไร ความดับไป

แหงวิตกยอมปรากฏดวยอรรถวาเพราะปจจัยดับวา เพราะอวิชชาดับวิตกจึงดับ เพราะตัณหาดับวิตก

จึงดับ เพราะกรรมดับวิตกจึงดับ เพราะสัญญาดับวิตกจึงดับ แมเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะความ

แปรปรวน ความดับไปแหงวิตกก็ยอมปรากฏ ความดับไปแหงวิตกยอมปรากฏอยางน้ี วิตกยอม

ปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏเขาไปต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป อยางน้ี ฯ 

บุคคลรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกลมหายใจเขายาว 

ยอมใหอินทรียทั้งหลายประชุมลง รูจักโคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯลฯ ยอม

ใหธรรมทั้งหลายประชุมกันรูจักโคจรและแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ 

คําวา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวาบุคคลยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุม

ลงอยางไร ฯบุคคลยอมยังสัทธินทรีย ใหประชุม ลงดวย ความนอมใจเช่ือ ยังวิริยินทรียใหประชุมลง

ดวยความประคองไว ยังสตินทรียใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไวยังสมาธินทรียใหประชุมลงดวย

ความไมฟุงซาน ยังปญญินทรียใหประชุมลงดวยความเห็น บุคคลน้ียังอินทรียเหลาน้ีใหประชุมลงใน

อารมณน้ี เพราะเหตุดังน้ีน้ันทานจึงกลาววา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯ 

คําวา รูจักโคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมน้ันวาเปนโคจรแหงธรรมน้ัน รูจักโคจรแหง

ธรรมน้ันวาเปนอารมณแหงธรรมน้ัน บุคคล ความรูปญญา ฯ 

คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซานเปนความสงบ จิตต้ังมั่นเปน

ความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ 

คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอันไมมีกิเลสเปนประโยชน   

ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน ฯ 

คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏ แทงตลอดความที่จิตไมฟุงซาน   

แทงตลอดความที่จิตต้ังมั่น แทงตลอดความที่จิตผองแผวเพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอด

ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 

คําวา ยอมใหพละทั้งหลายประชุมลง ความวา ยอมใหพละทั้งหลายประชุมลงอยางไร ฯ

บุคคลยอม ยังสัทธาพละใหประชุมลง ดวยความไมหว่ันไหวไปในความไมมีศรัทธา ยังวิริยพละให



๖๑ 
 

 

ประชุมลงดวยความไมหว่ันไหวไปในความประมาท ยังสมาธิพละใหประชุมลงดวยความไมหว่ันไหวไป

ในอุทธัจจะ ยังปญญาพละใหประชุมลงดวยความไมหว่ันไหวไปในอวิชชา บุคคลน้ียอมยังพละเหลาน้ี

ใหประชุมลงในอารมณน้ี เพราะเหตุดังน้ีน้ันทานจึงกลาววา ยอมยังพละทั้งหลายใหประชุมลง  

คําวา รูจักโคจร ฯลฯ เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน

ประโยชน  

คําวา ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุม ความวา บุคคลยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุม

ลงไดอยางไร  

บุคคลยอมยังสติสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังธรรมวิจยสัมโพชฌงคให

ประชุมลงดวยความเลือกเฟน ยังวิริยสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความประคองไว ยังปติสัมโพชฌงค

ใหประชุมลงดวยความแผซานไป ยังปสสัทธิสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความสงบ ยังสมาธิสัม

โพชฌงคใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังอุเบกขาสัมโพชฌงคใหประชุมลงดวยความวางเฉยบุคคล

น้ียอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงในอารมณ เพราะเหตุทานจึงกลาววา ยอมยังโพชฌงคทั้งหลาย

ใหประชุมลง  

คําวา รูโคจร ฯลฯ เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน

ประโยชน  

คําวา ยอมยังมรรคใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังมรรคใหประชุมลงอยางไร  

บุคคลยอมยังสัมมาทิฐิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังสัมมาสังกัปปะใหประชุมลงดวยความ

ดําริ ยังสัมมาวาจาใหประชุมลงดวยความแนนอน ยังสัมมากัมมันตะใหประชุมลงดวยความที่เกิดข้ึนดี 

ยังสัมมาอาชีวะใหประชุมลงดวยความผองแผว ยังสัมมาวายามะใหประชุมลงดวยความประคองไว ยัง

สัมมาสติใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังสัมมาสมาธิใหประชุมลงดวยความไมฟุงซานบุคคลน้ี

ยอมยังมรรคน้ีใหประชุมลงในอารมณน้ี เพราะเหตุดังน้ีน้ันทานจึงกลาววายอมยังมรรคใหประชุมลง  

คําวา รูจักโคจร ฯลฯ เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน

ประโยชน  

คําวา ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ความวา บุคคลยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง 

อยางไร บุคคลยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังพละทั้งหลายใหประชุมลง

ดวยความไมหว่ันไหว ยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลงดวยความเปนธรรมเครื่องนําออก ยังมรรคให

ประชุมลงดวยความเปนเหตุ ยังสติปฏฐานใหประชุมลงดวยความเขาไปต้ังไว ยังสัมมัปปธานใหประชุม

ลงดวยความเริ่มต้ัง ยังอิทธิบาทใหประชุมลงดวยความใหสําเร็จ ยังสัจจะใหประชุมลงดวยความถอง

แท ยังสมถะใหประชุมลงดวยความไมฟุงซาน ยังวิปสสนาใหประชุมลงดวยความพิจารณาเห็น ยัง

สมถะและวิปสสนาใหประชุมลงดวยความมีกิจเปนอันเดียวกัน ยังธรรมเปนคูกันใหประชุมลงดวย

ความไมลวงเกินกัน ยังสีลวิสุทธิใหประชุมลงดวยความสํารวม ยังจิตวิสุทธิใหประชุมลงดวยความไม
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ฟุงซาน ยังทิฐิวิสุทธิใหประชุมลงดวยความเห็น ยังวิโมกขใหประชุมลงดวยความหลุดพน ยังวิชชาให

ประชุมลงดวยความแทงตลอด ยังวิมุตติใหประชุมลงดวยความสละรอบยังญาณในความสิ้นไปให

ประชุมลงดวยความตัดขาด ยังญาณในความไมเกิดข้ึนใหประชุมลงดวยความเห็นเฉพาะ ยังฉันทะให

ประชุมลงดวยความเปนมูลเหตุยังมนสิการใหประชุมลงดวยความเปนสมุฏฐาน ยังผัสสะใหประชุมลง

ดวยความประสบ ยังเวทนาใหประชุมลงดวยความรูสึก ยังสมาธิใหประชุมลงดวยความเปนประธาน 

ยังสติใหประชุมลงดวยความเปนใหญ ยังสติสัมปชัญญะใหประชุมลงดวยความเปนธรรมที่ย่ิงกวาน้ัน 

ยังวิมุตติใหประชุมลงดวยความเปนสาระยังนิพพานอันหย่ังลงในอมตะใหประชุมลงดวยความเปนทีส่ดุ 

บุคคลน้ียอมยังธรรมเหลาน้ีใหประชุมลงในอารมณน้ี เพราะเหตุดังน้ีน้ันทานจึงกลาววา ยอมยังธรรม

ทั้งหลายใหประชุมลง ฯ 

คําวา รูจักโคจร ความวา รูจักอารมณแหงธรรมน้ันวาเปนโคจรแหงฃธรรมน้ัน รูจักโคจรแหง

ธรรมน้ันวาเปนอารมณแหงธรรมน้ัน บุคคล ความรูปญญา ฯ 

คําวา สงบ ความวา อารมณปรากฏเปนความสงบ จิตไมฟุงซานเปนความสงบ จิตต้ังมั่นเปน

ความสงบ จิตผองแผวเปนความสงบ ฯ 

คําวา ประโยชน ความวา ธรรมอันไมมีโทษเปนประโยชน ธรรมอันไมมีกิเลสเปนประโยชน 

ธรรมอันมีความผองแผวเปนประโยชน ธรรมอันประเสริฐเปนประโยชน ฯ 

คําวา แทงตลอด ความวา แทงตลอดความที่อารมณปรากฏแทงตลอดความที่จิตไมฟุงซาน 

แทงตลอดความที่จิตต้ังมั่น แทงตลอดความที่จิตผองแผวเพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววาและแทงตลอด

ธรรมมีความสงบเปนประโยชน ฯ 

บุคคลเมื่อหายใจออกสั้นก็รูวาหายใจออกสั้น เมื่อหายใจเขาสั้นก็รูวาหายใจเขาสั้น อยางไร  

บุคคลเมื่อหายใจออกสั้น ยอมหายใจออกในขณะที่นับไดนิดหนอยเมื่อหายใจเขาสั้น ยอม

หายใจเขาในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้น ยอมหายใจออกบาง หายใจเขาบาง

ในขณะที่นับไดนิดหนอย ฉันทะยอมเกิดแกภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้น หายใจออกบาง 

หายใจเขาบางในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกสั้นละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ ยอม

หายใจออกในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหาย ใจเขาสั้นละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ ยอมหายใจ

เขาในขณะที่นับไดนิดหนอย เมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้นละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ ยอม

หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะนับไดนิดหนอย ความปราโมทยยอมเกิดแกภิกษุผูหายใจออก

หายใจเขาละเอียดกวาน้ันดวยสามารถฉันทะ หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับไดนิดหนอย 

เมื่อหายใจออกสั้นละเอียดกวาน้ันดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่นับไดนิด

หนอย เมื่อหายใจเขาสั้นละเอียดกวาน้ันดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะที่นับได

นิดหนอย เมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้นละเอียดกวาน้ันดวยสามารถความปราโมทย ยอมหายใจออก

บางหายใจเขาบางในขณะที่นับไดนิดหนอย จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจออกหายใจเขาสั้นละเอียดกวาน้ัน



๖๓ 
 

 

ดวยสามารถความปราโมทย หายใจออกบาง หายใจเขาบางในขณะที่นับไดนิดหนอย ยอมหลีกไปจาก

ลมอัสสาสะปสสาสะสั้น อุเบกขายอมต้ังอยู กาย คือ ลมหายใจออกหายใจเขาสั้นดวยอาการ ๙ 

เหลาน้ีปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ กายปรากฏ มิใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคล

พิจารณากายน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ันทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การ

พิจารณากายในกาย  

คําวา ยอมพิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายน้ันอยางไร ฯลฯ พิจารณากายน้ัน 

อยางน้ี  

ภาวนาในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ  ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพเมื่อรูความที่จิตมีอารมณ

เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น เวทนายอมปรากฏเกิดข้ึน ฯลฯ บุคคลรูความที่จิตมี

อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกลมหายใจเขาสั้น ยอมยังอินทรียทั้งหลายให

ประชุมลง ฯลฯ    เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และยอมแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน

ประโยชน  

บุคคลยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออกยอมศึกษาวา จักเปนผูรูแจงกอง

ลมทั้งปวงหายใจเขาอยางไร ฯ 

กาย ในคําวา กาโย มี ๒ คือ นามกาย ๑ รูปกาย ๑ นามกายเปนไฉน เวทนา สัญญา เจตนา 

ผัสสะ มนสิการ เปนนามดวย เปนนามกายดวย และทานกลาวจิตสังขารวา น้ีเปนนามกาย รูปกาย

เปนไฉน มหาภูต 

รูป ๔ รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ลมอัสสาสะปสสาสะ นิมิตร และทานกลาววากายสังขารที่

เน่ืองกัน น้ีเปนรูปกาย ฯ 

กายเหลาน้ันยอมปรากฏ อยางไร เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลม

หายใจออกยาว สติยอมต้ังมั่น  กายเหลาน้ันยอมปรากฏดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ันเมื่อรูความที่จิตมี

อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังมั่น กายเหลาน้ันยอมปรากฏดวยสติ

น้ัน ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น เมื่อรูความ

ที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น เมื่อคํานึงถึงกายเหลาน้ันยอมปรากฏ 

เมื่อรู เมื่อเห็น  เมื่อพิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมใจเช่ือดวยศรัทธา เมื่อประคองความเพียร เมื่อ

ต้ังสติไวมั่น เมื่อต้ังจิตมั่น เมื่อรูย่ิงธรรมที่ควรรูย่ิง เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควร

ละ เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจง กายเหลาน้ันยอมปรากฏ กาย

เหลาน้ันยอมปรากฏอยางน้ี กายคือ ความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออกหายใจเขาปรากฏ สติ

เปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณากายน้ัน

ดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ัน ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็น

กายในกาย  
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คําวา ยอมพิจารณา ฯลฯ สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงระวังลม

หายใจออกลมหายใจเขา จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ ดวยอรรถวาเห็นความระวังใน

สีลวิสุทธิน้ันเปนอธิสีลสิกขาความไมฟุงซานในจิตวิสุทธิน้ันเปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นในทิฐิวิสุทธิน้ัน

เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลคํานึงถึงสิกขา ๓ ประการน้ีศึกษาอยู รูศึกษา เห็นศึกษาพิจารณาศึกษา 

อธิษฐานศึกษา นอมใจเช่ือดวยศรัทธาศึกษา ประคองความเพียรศึกษา ดํารงสติไวมั่นศึกษา ต้ังจิตมั่น

ศึกษา รูชัดดวยปญญาศึกษา รูย่ิงธรรมที่ควรรูย่ิงศึกษา กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูศึกษา ละธรรมที่

ควรละศึกษา เจริญธรรมที่ควรเจริญศึกษา ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษาเมื่อรูความที่จิตมี

อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวงหายใจออกหายใจเขา เวทนายอม

เกิดปรากฏ ฯลฯ บุคคลเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกองลม

ทั้งปวงหายใจออกหายใจเขา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา 

และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน  

บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวาจักระงับกายสังขารหายใจ

เขา อยางไร กายสังขารเปนไฉน ลมหายใจออกยาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลาน้ีเน่ืองดวยกาย เปน

กายสังขาร ลมหายใจเขายาว เปนไปทางกาย ธรรมเหลาน้ีเน่ืองดวยกาย เปนกายสังขาร บุคคลระงับ 

คือ ดับ สงบกายสังขารเหลาน้ันศึกษาอยู ลมหายใจออกสั้น ลมหายใจเขาสั้น ลมที่บุคคลรูแจงกองลม

ทั้งปวงหายใจออก เปนไปทางกาย ธรรมเหลาน้ีเน่ืองดวยกาย เปนกายสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับ 

สงบกายสังขารเหลาน้ัน ศึกษาอยู ความออนไป ความนอมไปความเอนไป ความโอนไป ความหว่ันไหว 

ความด้ินรน ความโยก ความโคลงแหงกาย มีอยู เพราะกายสังขารเห็นปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จัก

ระงับกายสังขารหายใจออก ศึกษาวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ความไมออนไปความไมนอมไป 

ความไมเอนไป ความไมโอนไป ความไมหว่ันไหว ความไมด้ินรน ความไมโยก ความไมโคลง แหงกาย 

มีอยูเพราะกายสังขารเห็นปานใด บุคคลศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจออก 

ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจเขา ไดทราบมาดังน้ีวา บุคคลศึกษาอยูวา จัก

ระงับกายสังขารหายใจออก ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา เมื่อเปนอยางน้ี ความไดลมก็

ไมปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ไมปรากฏ อานาปานสติก็ไมปรากฏ อานาปานสติสมาธิก็ไมปรากฏ 

และบัณฑิตทั้งหลายแมจะเขาแมจะออกสมาบัติน้ันก็หามิได ไดทราบมาดังน้ีวา บุคคลศึกษาอยูวา จัก

ระงับกายสังขารหายใจออก ศึกษาอยูวา จักระงับกายสังขารหายใจเขาเมื่อเปนอยางน้ี ความไดลมก็

ปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ปรากฏ อานาปานสติก็ปรากฏ อานาปาณสติสมาธิก็ปรากฏ และ

บัณฑิตทั้งหลายยอมเขาและยอมออกสมาบัติน้ัน ขอน้ันเหมือนอะไร เหมือนเมื่อบุคคลตีกังสดาลเสียง

ดังยอมเปนไปกอนตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงเสียงดัง เมื่อเสียงดังคอยลง ตอมาเสียง

คอยก็เปนไปภายหลังตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงเสียงคอย และเมื่อเสียงคอยดับลง 

ตอมาจิตยอมเปนไปในภายหลัง แมเพราะนิมิตแหเสียงคอยเปนอารมณ ขอน้ีก็เหมือนกันฉะน้ัน ลม
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หายใจออกและลมหายใจเขาที่หยาบ ยอมเปนไปกอนตามที่หมาย นึกทรงจําดวยดีซึ่งนิมิตแหงลม

หายใจออกและลมหายใจเขาที่หยาบ เมื่อลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่หยาบเบาลง ตอมาลม

หายใจออกและลมหายใจเขาที่ละเอียด ยอมเปนไปในภายหลังตามที่หมาย นึก ทรงจําดวยดีซึ่งนิมิต

แหงลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่ละเอียด และเมื่อลมหายใจออกและลมหายใจเขาที่ละเอียดเบา

ลงอีก ตอมาจิตยอมไมถึงความฟุงซานในภายหลัง แมเพราะความที่นิมิตแหงลมหายใจออกลมหายใจ

เขาที่ละเอียดเปนอารมณ เมื่อเปนอยางน้ี ความไดลมก็ปรากฏ ลมอัสสาสะปสสาสะก็ปรากฏ อานา

ปานสติก็ปรากฏ อานาปานสติสมาธิก็ปรากฏ และบัณฑิตทั้งหลายยอมเขาและออกสมาบัติน้ันๆ กาย

คือความที่บคุคลระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขาปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ กายปรากฏ 

ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณากายน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะ

เหตุน้ัน ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกาย ในกาย  

คําวา พิจารณา ความวา บุคคลยอมพิจารณากายน้ันอยางไร ฯลฯยอมพิจารณากายน้ันอยางน้ี  

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิดวยอรรถวา ความ

เปนผูระงับ กายสังขารระวังลมหายใจออก ลมหายใจเขาจิตตวิสุทธิดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ

ดวยอรรถวาเห็น ความระวังในศีลวิสุทธิน้ัน เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตตวิสุทธิน้ัน เปนอธิ

จิตตสิกขาความเห็นในทิฐิวิสุทธิน้ัน เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเมื่อคํานึงถึงสิกขา ๓ ประการน้ี ศึกษา

อยู ฯลฯ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจงศึกษาอยู เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย

สามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขา เวทนายอมปรากฏเกิดข้ึน ฯลฯ เมื่อรูความ

ที่จิตมีอารมณเดียว    ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเขายอม

ยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุน้ัน ทานจึงกลาววาและแทงตลอดธรรมมีความสงบ

เปนประโยชนอนุปสสนาญาณ [ญาณในการพิจารณา] ๘ อุปฏฐานานุสสติ [อนุสสติที่ปรากฏ] ๘ และ

สัตตันติกวัตถุ[เรื่องอันมีมาในพระสูตร] ในการพิจารณากายในกาย ๔  

บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงปติหายใจออก ยอมศึกษาวาจักรูแจงปติหายใจเขา อยางไร ปติ

เปนไฉน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว ปติและปราโมทย

ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว ปติและ

ปราโมทยยอมเกิดข้ึน ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกสั้น

ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้น ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออกดวยสามารถความ

เปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก ดวยสามารถ

ความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา ปติและปราโมทยยอมเกิดข้ึน ปติและปราโมทย คือ ความเบิก

บาน ความบันเทิงความหรรษา ความรื่นเริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ปติน้ียอมปรากฏเมื่อรู

ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาวสติยอมต้ังมั่น ปติน้ันยอมปรากฏ

ดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความทีจ่ิตมี อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติ
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ยอมต้ังมั่นปติน้ันยอมปรากฏดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวย

สามารถลมหายใจออกสั้น ดวยสามารถลมหายใจเขาสั้นดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวง

หายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูระงับกาย

สังขารหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูระงับกายสังขารหายใจเขา สติยอมต้ังมั่น ปติยอมปรากฏ

ดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เมื่อคํานึงถึง ปติน้ันยอมปรากฏ เมื่อรู ... เมื่อเห็นเมื่อพิจารณา เมื่ออธิษฐาน

จิต เมื่อนอมใจไปดวยศรัทธา เมื่อประคองความเพียรเมื่อเขาไปต้ังสติไว เมื่อจิตต้ังมั่น เมื่อรูชัดดวย

ปญญา เมื่อรูย่ิงซึ่งธรรมที่ควรรูย่ิง เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรมที่ควรละ เมื่อเจริญ

ธรรมที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงธรรมที่ควรทําใหแจง ปติน้ันยอมปรากฏ เวทนาดวยสามารถความเปน

ผูรูแจงปติหายใจออกหายใจเขาอยางน้ีน้ันปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติ

ปรากฏดวย เปนตัวสติดวยบุคคลยอมพิจารณาเวทนาน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ัน 

ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย  

คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางน้ี  

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวา

ความรูแจงปติระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย

สามารถความเปนผูรูแจงปติหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุม

ลง เพราะเหตุน้ัน ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน  

บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงสุขหายใจออก ยอมศึกษาวาจักรูแจงสุขหายใจเขาอยางไร สุข 

ในคําวา สุขํ ม ี๒ คือ กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑ กายิกสุขเปนไฉน ความสําราญทางกาย ความสุขที่ได

เสวยทางกายสุขเวทนาซึ่งเปนความสําราญเกิดแกกายสัมผัสน้ีเปนกายิกสุข  

เจตสิกสุขเปนไฉน ความสุขทางจิต ความสุขที่ไดเสวยเปนความสําราญเกิดแตเจโตสัมผัส สุข

เวทนาซึ่งเปนความสําราญเกิดแตเจโตสัมผัสน้ีเปนเจตสิกสุข  

สุขเหลาน้ันยอมปรากฏอยางไร เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซานดวยสามารถลม

หายใจออกยาว สติยอมต้ังมั่น สุขเหลาน้ันยอมปรากฏดวยสติน้ันดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมี

อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังมั่น สุขเหลาน้ันยอมปรากฏดวยสติ

น้ัน ดวยญาณน้ัน ฯลฯเมื่อทําใหแจง ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง สุขเหลาน้ันยอมปรากฏ สุขเหลาน้ันยอม

ปรากฏอยางน้ี ฯ 

เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุขหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปสสนาญาณ 

เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนาน้ันดวยสติน้ัน ดวย

ญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ันทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนา

ทั้งหลาย ฯ 
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คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาอยางไร ยอมพิจารณาโดยความไมเที่ยง 

ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางน้ี ฯ 

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวารูแจง

สุขระงับลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถ

ความเปนผูรูแจงสุขหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง 

เพราะเหตุน้ัน ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ  

บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวาจักรูแจงจิตตสังขารหายใจ

เขา อยางไร  

จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจออกยาวเปนเจตสิก ธรรม

เหลาน้ีเน่ืองดวยจิต เปนจิตตสังขาร สัญญาและเวทนาดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนเจตสิก 

ธรรมเหลาน้ีเน่ืองดวยจิต เปนจิตตสังขาร ฯลฯ สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผูรูแจงสุข

หายใจออก ดวยสามารถความ เปนผูรูแจงสุขหายใจเขา เปนเจตสิก ธรรมเหลาน้ีเน่ืองดวยจิต เปน

จิตตสังขาร น้ีเปนจิตตสังขาร จิตตสงัขารเหลาน้ันยอมปรากฏอยางไร  

 เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาวสติยอมต้ังมั่น จิตต

สังขารเหลาน้ันยอมปรากฏดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวย

สามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังมั่น จิตตสังขารเหลาน้ันยอมปรากฏดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน 

ฯลฯ เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง จิตตสังขารเหลาน้ันยอมปรากฏ จิตตสังขารเหลาน้ันยอม

ปรากฏอยางน้ี  

เวทนา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขาปรากฏ สติเปน

อนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวยเปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาเวทนาน้ัน

ดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ัน ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ พิจารณาเวทนาใน

เวทนาทั้งหลาย  

คําวา พิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางไร ยอมพิจารณาโดยความไมเที่ยง 

ฯลฯ ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางน้ี  

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวยอรรถวารู

แจงจิตตสังขารระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวย

สามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายให

ประชุมลงเพราะเหตุน้ัน ทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 

บุคคลยอมศึกษาวา จักระงับจิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวาจักระงับจิตตสังขารหายใจ

เขอยางไร  



๖๘ 
 

 

จิตตสังขารเปนไฉน สัญญาและเวทนา ดวยสามารถลมหายใจออกยาวเปนเจตสิก ธรรม

เหลาน้ีเน่ืองดวยจิตเปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับสงบจิตตสังขารเหลาน้ันศึกษาอยู สัญญาและ

เวทนา ดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนเจตสิก ธรรมเหลาน้ีเน่ืองดวยจิต เปนจิตตสังขาร บุคคล

ระงับ คือดับ สงบจิตตสังขารเหลาน้ันศึกษาอยู สัญญาและเวทนาดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตต

สังขารหายใจเขา ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตตสังขารหายใจออกเปนเจตสิก ธรรมเหลาน้ีเน่ือง

ดวยจิต เปนจิตตสังขาร บุคคลระงับ คือ ดับสงบจิตตสังขารเหลาน้ันศึกษาอยู เวทนา ดวยสามารถ

ความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสสนาญาณ เวทนาปรากฏ 

ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลพิจารณาเวทนาน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุ

ดังน้ีทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย  

คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาเวทนาน้ันอยางไร ฯลฯยอมพิจารณาเวทนาน้ัน

อยางน้ี  

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวา

ความเปนผูระงับจิตตสังขาร ระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม

ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลรูอยู ยอมยัง

อินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน

ประโยชน อนุปสสนาญาณ (ญาณในการพิจารณา) ๘ อุปฏฐานานุสสติ (อนุสสติที่ปรากฏ) ๘ สุต

ตันติกวัตถุ (เรื่องอันมีมาในพระสูตร) ในการพิจารณาเวทนาในเวทนา ๔ ฯ จบภาณวา 

บุคคลยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักรูแจงจิตหายใจเขา อยางไร  

จิตน้ันเปนไฉน วิญญาณจิต ดวยสามารถลมหายใจออกยาว จิต คือมนะ มานัส หทัย ปณฑระ 

มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธมโนวิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตน้ัน วิญญาณจิต ดวย

สามารถลมหายใจเขายาวฯลฯ ดวยสามารถความเปนผูระงับจิตตสังขารหายใจออก จิต คือ มนะมโน

วิญญาณธาตุอันสมควรแกจิตน้ัน น้ีเปนจิต  

จิตปรากฏอยางไร เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว 

สติยอมต้ังมั่น จิตน้ันยอมปรากฏดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน 

ดวยสามารถลมหายใจเขายาว สติยอมต้ังมั่น จิตน้ันยอมปรากฏดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน ฯลฯ เมื่อทํา

ใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง จิตน้ันยอมปรากฏ จิตน้ันยอมปรากฏอยางน้ีวิญญาณจิต ดวยสามารถ

ความเปนผูรูแจง จิตหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปสสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติ

ปรากฏดวย เปนตัวสติดวยบุคคลยอมพิจารณาจิตน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ัน 

ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต  

คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตน้ันอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตอยางน้ี  



๖๙ 
 

 

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวา

ความรูแจงจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวย

สามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจออก หายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุม

ลง เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน  

บุคคลยอมศึกษาวา จักใหจิตเบิกบานหายใจออก ยอมศึกษาวาจักใหจิตเบิกบานหายใจเขา 

อยางไร  

ความเบิกบานแหงจิตเปนไฉน เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว  ไมฟุงซานดวยสามารถลม

หายใจออกยาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดข้ึน ความเบิกบานความบันเทิง ความหรรษา ความรา

เริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ฯลฯเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลม

หายใจเขายาว ความเบิกบานแหงจิตยอมเกิดข้ึน ความเบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษา ความรา

เริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความ

เปนผูรูแจงจิตหายใจออก ดวยสามารถความเปนผูรูแจงจิตหายใจเขาความเบิกบานแหงจิตยอมเกดิข้ึน 

ความเบิกบาน ความบันเทิง ความหรรษาความราเริงแหงจิต ความปลื้มจิต ความดีใจ น้ีเปนความเบิก

บานแหงจิตวิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขาปรากฏสติเปน

อนุปสนาญาณ จิตปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวยบุคคลยอมพิจารณาจิตน้ันดวยสติ

น้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ัน ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต ฯ 

คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตน้ันอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตน้ันอยางน้ี ฯ 

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยสามารถ

ความเปนผูยังจิตใหเบิกบานระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไม

ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูยังจิตใหเบิกบานหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยัง

อินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน

ประโยชน ฯ 

บุคคลยอมศึกษาวาจักต้ังจิตมั่นหายใจออก ยอมศึกษาวา จักต้ังจิตมั่นหายใจเขาอยางไร 

สมา- 

ธินทรียเปนไฉน ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาว เปนสมาธิ ความ

ที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาว เปนสมาธิ  ความที่จิตมีอารมณเดียว ไม

ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูต้ังจิตมั่นหายใจออก เปนสมาธิ ความต้ังอยู ความต้ังอยูดี ความต้ังมั่น 

ความไมกวัดแกวง ความไมฟุงซานแหงจิต ความมีใจไมกวัดแกวงความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ 

สัมมาสมาธิ วิญญาณจิตดวยสามารถความเปนผูต้ังจิตมั่นหายใจออกหายใจเขาน้ี ปรากฏ สติเปน

อนุปสนาญาณ จิตปรากฏไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาจิตน้ันดวยสติ

น้ันดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ัน ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาจิตในจิต  



๗๐ 
 

 

คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตน้ันอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตน้ันอยางน้ี ฯ 

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวา

ความเปนผูต้ังจิตมั่นระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน 

ดวยสามารถความเปนผูต้ังจิตมั่นหายใจเขาฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง 

เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน  

บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา อยางไร  

บุคคลยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตจากราคะหายใจออก จักเปลื้องจิตจากราคะหายใจเขา จัก

เปลื้องจิตจากโทสะหายใจออก จักเปลื้องจิตจากโทสะหายใจเขา จักเปลื้องจิตจากโมหะหายใจออก 

จักเปลื้องจิตจากโมหะหายใจเขา ฯลฯจักเปลื้องจิตจากมานะ จักเปลื้องจิตจากทิฐิ จักเปลื้องจิตจาก

วิจิกิจฉา จักเปลื้องจิต จากถีนมิทธะ จักเปลื้องจิตจากอุทธัจจะ จักเปลื้องจิตจากความไมละอายบาป

จักเปลื้องจิตจากความไมสะดุงกลัวบาปหายใจออก จักเปลื้องจิตจากความไมสะดุงกลัวบาปหายใจเขา 

วิญญาณจิต ดวยสามารถความเปนผูเปลื้องจิตหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ ฯลฯ 

 คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาจิตน้ันอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาจิตน้ันอยางน้ี ฯ 

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๒ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวา

ความเปนผูเปลื้องจิตระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯเมื่อรูความที่มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน 

ดวยสามารถความเปนผูเปลื้องจิตหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลายให

ประชุมลง เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนอรรถ อนุปสนาญาณ 

๔ อุปฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุในการพิจารณาจิตในจิต ๔  

บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไม

เที่ยงหายใจเขา อยางไร ฯ 

คําวา อนิจฺจัง ความวา อะไรไมเที่ยง เบญจขันธไมเที่ยง ไมเที่ยงเพราะอรรถวากระไรไมเที่ยง

เพราะอรรถวาเกิดข้ึนและเสื่อมไป ฯ 

บุคคลเมื่อเห็นความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เมื่อเห็นความเสื่อมไปแหง

เบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะเทาไร เมื่อเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็น

ลักษณะเทาไร ฯ 

บุคคลเมื่อเห็นความเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๒๕ ฯลฯ เมื่อเห็นความเกิดข้ึน

และความเสื่อมไปแหงเบญจขันธ ยอมเห็นลักษณะ ๕๐ น้ีบุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไม

เที่ยงในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงในรูปหายใจเขา ยอมศึกษาวา จัก

พิจารณาความไมเที่ยงในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ 

หายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความไมเที่ยงในชราและมรณะหายใจเขา ธรรมทั้งหลายดวย

สามารถความเปนผูพิจารณาความไมเที่ยงหายใจออกหายใจเขา ปรากฏสติเปนอนุปสนาญาณ ธรรม
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ปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวยบุคคลพิจารณาธรรมเหลาน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน 

เพราะเหตุดังน้ีน้ัน ทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ 

 คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลาน้ันอยางไร ฯลฯยอมพิจารณาธรรม

เหลาน้ันอยางน้ี ฯ 

 ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวา

ความเปนผูพิจารณาความไมเที่ยง ระวังลมหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว 

ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความไมเที่ยงหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอม

ยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปน

ประโยชน ฯ 

บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออกศึกษาวา จักพิจารณาความ

คลายกําหนัดหายใจเขา อยางไร ฯ 

 บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกําหนัดในรูปนอมใจไปดวยศรัทธา 

และมีจิตต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก

พิจารณาความคลายกําหนัดในรูปหายใจเขา บุคคลเห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ 

ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ เปนผูเกิดฉันทะในความคลายกําหนัดในชราและมรณะ และมีจิตต้ัง

มั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความคลายกําหนัดในชราและมรณะหายใจออก ยอมศึกษาวา จัก

พิจารณาความคลายกําหนัดในชราและมรณะหายใจเขา ธรรมทั้งหลายดวยสามารถความเปนผู

พิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ ธรรมปรากฏ ไมใช

สติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรมเหลาน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะ

เหตุดังน้ัน ทานจึงกลาววา สติปฏฐานา คือ การพิจารณาธรรมใน ธรรมทั้งหลาย ฯ 

 คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลาน้ันอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาธรรม

เหลาน้ันอยางน้ี ฯ 

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวา

ความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนัดระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมี

อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความคลายกําหนัดหายใจออกหายใจเขา 

ฯลฯ บุคคลเมื่อรูยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอด

ธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 

 บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับ

หายใจเขา อยางไร บุคคลเห็นโทษในรูปแลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับในรูป นอมใจไปดวยศรัทธา 

และมีจิตต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความ

ดับในรูปหายใจเขา เห็นโทษในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ในจักษุ ฯลฯ ในชราและมรณะ



๗๒ 
 

 

แลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับในชราและมรณะ นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังมั่นดียอมศึกษา

วา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและ

มรณะหายใจเขา  

 โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการเทาไร อวิชชายอมดับดวยอาการเทาไร โทษในอวิชชายอมมี

ดวยอาการ ๕ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘ โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในอวิชชา

ยอมมีดวยอรรถวาไมเที่ยง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปน

เหตุใหเดือดรอน ๑ ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑ โทษในอวิชชายอมมีดวยอาการ ๕ เหลาน้ี  

 อวิชชายอมดับไปดวยอาการ ๘ เปนไฉน อวิชชายอมดับดวยนิทานดับ ๑ ดวยสมุทัยดับ ๑ 

ดวยชาติดับ ๑ ดวยอาหารดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิดข้ึน ๑ ดวยนิโรธปรากฏ 

๑ อวิชชายอมดับดวยอาการ ๘ เหลาน้ี ฯ 

บุคคลเห็นโทษในอวิชชาดวยอาการ ๕ เหลาน้ี แลวเปนผูเกิดฉันทะในความดับแหงอวิชชา

ดวยอาการ ๘ เหลาน้ี นอมใจไปดวยศรัทธา และมีจิตต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับแหง

อวิชชาหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับแหงอวิชชาหายใจเขา ฯ 

โทษในสังขารยอมมีดวยอาการเทาไร สังขารยอมดับดวยอาการเทาไร ฯลฯ โทษในวิญญา

ยอมมีดวยอาการเทาไร วิญญาณยอมดับดวยอาการเทาไรโทษในนามรูปยอมมีดวยอาการเทาไร นาม

รูปยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในสฬายตนะยอมมีดวยอาการเทาไร สฬายตนะยอมดับดวยอาการ

เทาไร  โทษในผัสสะยอมมีดวยอาการเทาไรผัสสะยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในเวทนายอมมีดวย

อาการเทาไรเวทนายอมดับดวยอาการเทาไร โทษในตัณหายอมมีดวยอาการเทาไร ตัณหายอมดับดวย

อาการเทาไร โทษในอุปาทานยอมมีดวยอาการเทาไร อุปาทานยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในภพ

ยอมมีดวยอาการเทาไร ภพยอมดับดวยอาการเทาไร โทษในชาติยอมมีดวยอาการเทาไร ชาติยอมดับ

ดวยอาการเทาไร โทษในชราและมรณะยอม มีดวยอาการเทาไร ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ

เทาไร โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เหลาน้ี  

 โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เปนไฉน โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอรรถวา

ไมเที่ยง ๑ ดวยอรรถวาเปนทุกข ๑ ดวยอรรถวาเปนอนัตตา ๑ ดวยอรรถวาเปนเหตุใหเดือดรอน ๑ 

ดวยอรรถวาแปรปรวน ๑ โทษในชราและมรณะยอมมีดวยอาการ ๕ เหลาน้ี  

ชราและมรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เปนไฉน ชราและมรณะยอมดับดวยนิทานดับ ๑ ดวย

สมุทัยดับ ๑ ดวยชาติดับ ๑ ดวยภพดับ ๑ ดวยเหตุดับ ๑ ดวยปจจัยดับ ๑ ดวยญาณเกิดข้ึน ๑ ดวย

นิโรธปรากฏ ๑ ชรามรณะยอมดับดวยอาการ ๘ เหลาน้ี  

บุคคลเห็นโทษดวยชราและมรณะในอาการ ๕ เหลาน้ีแลว เปนผูเกิดฉันทะในความดับแหง

ชราและมรณะดวยอาการ ๘ เหลาน้ี นอมใจไปดวยศรัทธาและมีจิตต้ังมั่นดี ยอมศึกษาวา จักพิจารณา

ความดับในชราและมรณะหายใจออกยอมศึกษาวา จักพิจารณาความดับในชราและมรณะหายใจเขา 
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ธรรมทั้งหลายดวยสามารถ ความเปนผูพิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปน

อนุปสนาญาณ ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณา

ธรรมเหลาน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ันทานจึงกลาววา สติปฏฐานภาวนา คือ การ

พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ฯ 

 คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลาน้ันอยางไร ฯลฯ ยอมพิจารณาธรรม

เหลาน้ันอยางน้ี  

ภาวนา ในคําวา มี ๔ ฯลฯ ภาวนา ดวยอรรถวา เปนที่เสพ สีลวิสุทธิ ดวยสามารถความเปนผู

พิจารณาความดับ ระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียวไมฟุงซาน ดวย

สามารถความเปนผูพิจารณาความดับหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อรู ยอมยังอินทรียทั้งหลาย

ใหประชุมลง เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน ฯ 

บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความ

สละคืนหายใจเขา อยางไร  

ความสละคืนมี ๒ อยาง คือ ความสละคืนดวยการบริจาค ๑ ความสละคืนดวยความแลนไป 

๑ จิต (คิด) สละรูป เพราะฉะน้ันจึงเปนความสละคืนดวยการบริจาค จิตแลนไปในนิพพานอันเปนที่

ดับรูป เพราะฉะน้ัน จึงเปนความสละคืนดวยการแลนไป บุคคลยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละ

คืนในรูปหายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณาความสละคืนในรูปหายใจเขา จิต (คิด) สละเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ เพราะฉะน้ันจึงเปนความสละคืนดวยการบริจาค 

จิตแลนไปในนิพพานอันเปนที่ดับชราและมรณะ เพราะฉะน้ัน จึงเปนความสละคืนดวยการแลนไป 

บุคคลยอมศึกษาวาจักพิจารณาความสละคืนในชราและมรณะ หายใจออก ยอมศึกษาวา จักพิจารณา

ความสละคืนในชราและมรณะ หายใจเขา ธรรมทั้ง หลาย ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความสละ

คืนหายใจออกหายใจเขา ปรากฏ สติเปนอนุปสนาญาณ 

ธรรมทั้งหลายปรากฏ ไมใชสติ สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย บุคคลยอมพิจารณาธรรม

เหลาน้ันดวยสติน้ัน ดวยญาณน้ัน เพราะเหตุดังน้ีน้ัน ทานจึงกลาววาสติปฏฐานภาวนา คือ การ

พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย  

คําวา ยอมพิจารณา ความวา ยอมพิจารณาธรรมเหลาน้ันอยางไร ยอมพิจารณาโดยความไม

เที่ยง ไมพิจารณาโดยความเที่ยง ฯลฯ ยอมสละคืน ไมถือมั่น เมื่อพิจารณาโดยความไมเที่ยง ยอมละ

นิจจสัญญาได ฯลฯ เมื่อสละคืนยอมละความถือมั่นได ยอมพิจารณาธรรมเหลาน้ันอยางน้ี  

ภาวนา ในคําวา ภาวนา มี ๔ คือ ภาวนา ดวยอรรถวา ธรรมทั้งหลายอันเกิดในภาวนาน้ัน ไม

ลวงเกินกัน ฯลฯ ภาวนาดวยอรรถวาเปนที่เสพสีลวิสุทธิ ดวยอรรถวาความเปนผูพิจารณา ความสละ

คืนระวังลมหายใจออกลมหายใจเขา จิตวิสุทธิ ดวยอรรถวาไมฟุงซาน ทิฐิวิสุทธิ ดวยอรรถวาเห็นความ

สํารวมในสีลวิสุทธิน้ัน เปนอธิสีลสิกขา ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธิน้ันเปนอธิจิตตสิกขา ความเห็นใน
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ทิฐิวิสุทธิน้ัน เปนอธิปญญาสิกขา บุคคลเมื่อคํานึงถึงสิกขา ๓ ประการน้ีศึกษาอยู เมื่อรู ศึกษาอยู ฯลฯ 

เมื่อรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพิจารณาความสละคืนหายใจออก

หายใจเขา เวทนาปรากฏเกิดข้ึน ปรากฏต้ังอยู ปรากฏถึงความดับไป ฯลฯ เมื่อรูความที่จิตมีอารมณ

เดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูพจิารณาความสละคืนหายใจออกหายใจเขา ฯลฯ บุคคลเมื่อ

รู ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลงยอมรูจักโคจร และแตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน 

ยอมยังพละทั้งหลายใหประชุมลง ยอมยังโพชฌงคทั้งหลายใหประชุมลง ยอมยังมรรคใหประชุมลง 

ยอมยังธรรมทั้งหลายใหประชุมลง ยอมรูจักโคจร และแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเปนประโยชน  

คําวา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง ความวา ยอมยังอินทรียทั้งหลายใหประชุมลง

อยางไร  

ยอมยังสัทธินทรียดวยอรรถวานอมใจเช่ือใหประชุมลง ฯลฯ เพราะเหตุน้ันทานจึงกลาววา 

และแทงตลอดธรรมมีความสงบเปนประโยชน อนุปสนาญาณ ๘ อุปฏฐานานุสสติ ๘ สุตตันติกวัตถุ ใน

การพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ๔ ญาณในความเปนผูทําสติ ๓๒ น้ี  

ญาณดวยสามารถแหงสมาธิ ๒๔ เปนไฉน  

ความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจออกยาวเปนสมาธิ ความที่จริงมี

อารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยสามารถลมหายใจเขายาวเปนสมาธิ ฯลฯ ความที่จิตมีอารมณเดียว ไม

ฟุงซาน ดวยสามารถความเปนผูเปลื้องจิตหายใจออกหายใจเขา เปนสมาธิ ญาณดวยสามารถของ

สมาธิ เหลาน้ี ฯ 

ญาณดวยสามารถแหงวิปสสนา ๗๒ เปนไฉน  

วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจออกยาว โดยความเปนของไมเที่ยง วิปสสนาดวย

อรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจออก

ยาว โดยความเปนอนัตตา วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนของไมเที่ยง 

วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลมหายใจเขายาว โดยความเปนทุกข วิปสสนาดวยอรรถวาพิจารณาลม

หายใจเขายาว โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ วิปสสนาดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิตพิจารณาลม

หายใจออก โดยความเปนของไมเที่ยง วิปสสนาดวยอรรถวาความเปนผูเปลื้องจิตพิจารณาลมหายใจ

เขา โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ญาณดวยสามารถแหง

วิปสสนา ๗๒ เหลาน้ี  

นิพพิทาญาณ ๘ เปนไฉน ญาณช่ือวานิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลผู

พิจารณาหายใจออก โดยความเปนของไมเที่ยง รูเห็นตามความเปนจริงเพราะอรรถวาเปนเครื่องให

บุคคลผูพิจารณาลมหายใจเขา โดยความเปนของไมเที่ยง รูเห็นตามความเปนจริง ฯลฯ ญาณช่ือวา

นิพพิทาญาณ เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลพิจารณาความสละคืนลมหายใจออก รูเห็นตามความ
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เปนจริง เพราะอรรถวาเปนเครื่องใหบุคคลผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจเขา รูเห็นตามความเปน

จริงนิพพิทาญาณ ๘ เหลาน้ี  

นิพพิทานุโลมญาณ ๗ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจออก โดยความเปน

ไมเที่ยง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาลม

หายใจเขาโดยความเปนของไมเที่ยง ปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลมญาณ ฯลฯ 

ปญญาในความเปนผู 

พิจารณาความสละคืนลมหายใจออกปรากฏ โดยความเปนของนากลัว เปนนิพพิทานุโลม

ญาณ ปญญาในความเปนผูพิจารณาความสละคืนลมหายใจเขาปรากฏโดยความเปนของนากลัว เปน

นิพพิทานุโลมญาณ นิพพิทานุโลมญาณ ๘ เหลาน้ี  

นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เปนไฉน ปญญาในความเปนผูพิจารณาลมหายใจออกโดยความ

เปนของไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ปญญาในความเปนผู

พิจารณาลมหายใจเขาโดยความเปนของไมเที่ยง พิจารณาหาทางวางเฉยอยู เปนนิพพิทาปฏิปสสัทธิ

ญาณ ฯลฯ นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ ๘ เหลาน้ี  

ญาณในวิมุติสุข ๒๑ เปนไฉน ญาณในวิมุติสุขยอมเกิดข้ึนเพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง

สักกายทิฐิดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่งวิจิกิจฉาดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะละ

เพราะตัดขาดซึ่งสีลัพพตปรามาส ทิฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ดวยโสดาปตติมรรค ... เพราะละ เพราะตัด

ขาดซึ่งกามราคสังโยชน 

ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนหยาบ ๆ ดวยสกทาคามิมรรค เพราะละเพราะ

ตัดขาดซึ่งกามราคะสังโยชน ปฏิฆสังโยชน กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย สวนละเอียด ๆ ดวย

อนาคามิมรรค ญาณในวิมุติสุขยอมเกิดข้ึนเพราะละ เพราะตัดขาดซึ่งรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุจธัจ

จะ อวิชชา มานานุสัยภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ดวยอรหันตมรรค ญาณในวิมุติสุข  ๒๑ เหลาน้ี

เมื่อบุคคลเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ เหลาน้ีอันสัมปยุตดวย

สมาธิ ยอมเกิดข้ึน ฯ (ขุ.อุ. ๑/๑๕/๑๑๐)  

 

 
 

 

 
 

 



 

 

บทท่ี ๔ 

หลักการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ 

 
 ในบทน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหจากการตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ไดมีหลักการในการ

พัฒนาชีวิตมนุษยเพื่อใหมนุษยมีความสุขโดยวิธีปฎิบัติอานาปานสติน้ันใหมีคุณภาพชีวิตความสมบูรณ

ทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการอบรมพัฒนาชีวิต เมื่อ

บุคคลไดรับการอบรมพัฒนาตนดีแลว ยอมมีรางกายและจิตใจที่ดีงามพรอมทั้งเกื้อกูลตอสังคม ซึ่งใน

บทน้ีผูวิจัยไดรวบรวมการวิเคาระหในการศึกษาการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ โดยมีหัวขอ

ดังตอไปน้ี คือ 

 ๔.๑ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตประจําวัน 

 ๔.๒ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับการงาน 

 ๔.๓ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับครอบครัว 

 ๔.๔ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับสังคม 

 ๔.๕ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตตอการเห็นแจงในธรรม 

 

๔.๑ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตประจําวัน  

 การอยูรวมกันในสังคมในชีวิตประจําวันมีการควบคุมสติตออารมณกระทบในชีวิตโดยใชของ 

อานาปานสติที่ใชในชีวิตประจําวันในการความสติตางๆ มีดังตอไปน้ี คือ 

 ๑.  สติผอนคลายจิตจากการใชลมหายใจใหเปนอิสรภาพภายในจิตที่แทจริง คือ สามารถละ

ความรูสึกจากความสับสน ความวุนวาย จากภายนอกเขาสูภายในได ในทุกสภาพแวดลอมอยางงาย ๆ 

ดูเบาสบาย ไมเครียด การทําเชนน้ีทําใหเราสามารถ “พัก” หรือ “ผอนคลายจิตใจ” ไดเปนไปอยาง

สงบ เยือกเย็น แมไมไดหลับตา ก็ทําใหสามารถทํางานไดดีมากกวา ทนไดมากกวา และเครียดนอย

กวา 

 ๒.  ใชลมหายใจควบคุมสติทําใหสามารถแยกแยะ และมองเห็นความแตกตางระหวางหนาที่ 

กับความรูสึกยึดติดดวยกันไดเปนอยางดีในเรื่อง “ของเขา” และ “ของเรา” 

 ๓.  สติจากลมหายใจ ทําใหมีจิตใจที่เยือกเย็นกวา สามารถเผชิญกับสถานการณที่บีบค้ันได

ดีกวา และมากกวามากกวา สามารถปรับอารมณใหอยูในสภาพปกติไดนานกวา หรือคืนสูความเปน

ปกติไดเร็ว 
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 ๔. สติทําใหสามารถเตือนตนไดดี โดยเฉพาะในเรื่องของความนอยเน้ือตํ่าใจ ลดระดับความ

อิจฉาริษยา และความเคียดแคนพยาบาทลงไดเรื่อย ๆ หากการปฏิบัติสมาธิ ยังคงกระทําอยาง

ตอเน่ือง สิ่งเหลาน้ีจะพัฒนาดีข้ึนเปนลําดับถึงข้ันสามารถปรับจากความกาวราว สูความนุมนวล และ

ออนโยนได 

 ๕.  สติทําใหสามารถรับฟงความคิดเห็นติชมของคนอื่นไดเสมอ และสามารถนําสวนที่ดี และ

สวนที่เหมาะสมมาปรับใช เปนคนที่สามารถยอมรับผิดไดและพรอมที่จะแกไขไดเสมอ 

 ๖.  ทําใหมีความฉับไว และเฉียบแหลม เฉียบคมในเรื่องของการงาน การตัดสินใจ มุมมอง

ริเริ่มสรางสรรคมีการพัฒนาการที่ดีข้ึนกวาเดิมเรื่อยไป 

 ๗.  ทําใหมีความเขาใจในเรื่องของวัฏสงสาร และวงจรชีวิตที่สอดคลองกับการกระทําในอดีต 

ปจจุบัน จนถึงอนาคต จึงทําใหเปนคนไมประมาท มีความเขาใจในเรื่องความเปนไป จิตใจจึงต้ังมั่นใน

คุณธรรม ศีลธรรม และคุณงามความดี 

 ๘.  เมื่อรูจักหนาที่จึงเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ไมเกี่ยงงอน ไมเกี่ยงงาน ไมกาวกาย ไม

กาวราว และไมเบื่อหนายในการกระทําความดี 

 ๙.  มักจะมีสุขภาพที่แข็งแรงกวาคนในวัยเดียวกัน ในสภาพแวดลอมเหมือน ๆ กัน ทั้งน้ี

เพราะไมเครียดและเขาใจในเรื่องของการฟูมฟกใจไดมากกวา 

 ๑๐. สมาธิที่กระทําอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ืองสามารถสงผลใหอารมณดี มีความสดช่ืน 

สดใสกระชุมกระชวย แกชา นาเขาใกล และเปนที่รักของคนรอบขาง หรือบุคคลทั่วไป 

 

๔.๒ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับการงาน 

 พฤติกรรมการทํางานแยกออกเปนปจจัยยอย ๆ เรียกวาองคประกอบพฤติกรรม ไดแก การ

รับรู การเรียนรู การคิด สติปญญา เจตคติ อารมณและความเช่ือ ซึ่งองคประกอบของพฤติกรรมใน

การทํางานมีดังน้ีคือ 

๑.  การเรียนรู เปนการพัฒนาพัฒนางานของบุคคลจากความไมรูใหเกิดการเรียนรู หรืออัน

เปนผลมาจากการฝกฝน โดยกระบวนการเรียนรู จะเปนกระบวนการตอเน่ืองเช่ือมโยงจากการรับรู 

๓.  การคิดเปนกระบวนการของสมอง ในการสรางสัญลักษณ หรือภาพใหปรากฏในสมอง 

เพื่อเปนตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ ความสามารถในการคิดน้ัน มี

ความสัมพันธระดับสติปญญา  แบงเปน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 

 ๓.๑  ความคิดรวบยอด เปนลําดับข้ันที่เกิดจากการทํางานของสมอง ในการจัดกลุมหรือ

การสรุปรวมที่จะทําความเขาใจในสิ่งของ บุคคล เรื่องราว ประสบการณ ตาง ๆ  ที่ไดรับรูหรือตอความ

คิดเห็น เพื่อใหเกิดความชัดเจน วาคืออะไร 
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 ๓.๒  จินตนาการ เปนการสรางภาพข้ึนในสมองตามความนึกคิดของตนเองเปนผลมาจาก

การสะสมการรับรูจากประสบการณที่ผานมา ผสมกับความตองการ ความสนใจ ความคาดหวัง

อารมณและความรูสึกของบุคคล การจิตนาการในสิ่งเดียวกันของบุคคลแตละคนจะแตกตางกนัออกไป 

๔. สติปญญา เปนความสามารถในตัวบุคคล ที่จะทราบไดจากพฤติกรรมที่แสดงออก ระดับ

ของสติปญญา สังเกตไดจากการแสดงออกที่มีความคลองแคลว รวดเร็ว ความถูกตอง ความสามารถ

ในการคิด การแกปญหาและการปรับตัว การใชแบบทดสอบวัดสติปญญาจะทําใหทราบระดับ

สติปญญาชัดเจนข้ึน 

๕. เจตคติ เปนความรูสึกที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เชน พอใจหรือไมพอใจ    

เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ ตอบุคคล หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด สภาวะน้ีเปนแรงที่จะกําหนด

ทิศทางของพฤติกรรมของบุคคลตอเหตุการณ สิ่งของ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

๖. อารมณ เปนสภาวะทางจิตใจ ที่มีตอสิ่งเรา ซึ่งมีผลตอรางกาย และการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคล 

๗. ความเช่ือ เปนการยอมรับนับถือ เช่ือมั่นในสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่อาจต้ังอยูบนพื้นฐานของ

ความคิด เหตุผลที่สามารถพิสูจนได หรืออาจต้ังอยูบนพื้นฐานของการยอมรับ ศรัทธา โดยปราศจาก

เหตุผลหรือการพิสูจนใด ๆ จึงเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดพฤติกรรม 

 การใชอานาปานสติกับการทํางานทําใหมีประสาทสัมผัสละเอียดออน จิตใจไมหยาบกระดาง 

ทํางานรวมกับผูอื่นไดสามารถรับรูและทํางานทีละเอียดลึกซึ้งไดมีสุขภาพจิตดี ไมเครงเครียด เบื่อ

หนายหรือลังเลสงสัย ในการทํางานทํางานไดดี มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ 

 

๔.๓ การใชอานาปานสติพัฒนาชีวิตกับครอบครัว 

  อานาปานสติสมาธิ เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของทุกๆ ชีวิต หรือทุกๆคน 

โดยเฉพาะผูครองเรือนน้ัน สมาธิจําเปนอยางมากตอชีวิตครอบครัว ชีวิตของทุกคนในสังคมและ

สามารถทําใหโลกสงบสุขได เกิดข้ึนไดจริง ประโยชนกับชีวิตครอบครัว มีดังน้ี คือ 

 ๑. ลดชองวางระหวางวัย และความกาวราวภายใน-ภายนอกครอบครัว 

 ๒. มีความเขาใจตอบุคคลรอบขางไดมากข้ึนเรื่อย ๆ 

 ๓. มีความอดทน และสามารถรอคอยเวลาที่เหมาะสมไดดีกวา นานกวา 

 ๔. สามารถสงทอดอารมณ และรองรับความรัก ความเมตตา ความเขาใจไดดี 

 ๕. เกิดบรรยากาศที่ดีข้ึนภายในครอบครัว 

สังคมเกิดจากครอบครัวเปนหลัก หากครอบครัวอบอุน เปนตัวอยางที่ดีของครอบครัวที่มีเมตตาธรรม 

คุณธรรมและศีลธรรม ปญหาของสังคมก็จะลดลงตามอัตราสวน จึงกลาวไดวา สมาธิ มีประโยชนตอ
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โลก และชาวโลกเปนอยางมาก ตราบใดที่คนสวนใหญของโลกและสังคมคือผูครองเรือน เมื่อสมาธิ

สามารถจรรโลงใจ ชักนํา และช้ีชวนใหผูครองเรือนเหลาน้ีอยูในเสนทางแหงเมตตาธรรมและคุณธรรมได 

 

๔.๔ หลักการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติกับอยูรวมกันกับสังคม 

 การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติกับการอยูรวมกันในสังคม การพัฒนาชีวิตโดยตองคํานึงถึง

ทรัพยากรที่มีคุณภาพและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี  มีสติปญญา มีความรูความสามารถมีความอดทน ขยันขันแข็ง     

ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น    ถามนุษยทุกคนมี

คุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง  ซึ่งจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ  เพราะ

จะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  สติโดยใชลมหายใจจึงเปนวิธีการสรางคุณธรรมที่ควรสราง

และปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง  ผูวิจัยเห็นวาลมหายใจทําให

เกิดสติกับการอยูรวมกับสังคมทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต มี

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม  

จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอานาปานสติ ทําใหเกิดการพัฒนาสติ สมาธิ ปญญาทําใหการ

อยูรวมกันในสังคมของประเทศก็จะมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน ใน

ที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากย่ิงข้ึน  และผลที่ได      

 ๑. ทําใหรูจักตนเองและสามารถควบคุมอารมณไดดี สามารถควบคุมอารมณอยูในสงัคมไดดี 

 ๒. ทําใหเขาใจกฎธรรมชาติ รูเทาทันความเปนจริงของสิง่ทั้งปวง 

 ๓. ทําใหมีคุณธรรมตาง ๆ เชน ทาน ศีล เมตตา ขันติ และปญญา งอกงาม เปนกัลยมิตรใน

สังคม 

   

๔.๕ การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตอการเห็นแจงในธรรม 

 การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตอการเห็นแจงในธรรม มีดังตอไปน้ี คือ 

 ๔.๕.๑ การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติระดับโลกุตละ 

การปฏิบัติธรรม นับเปนภารกิจที่ทวนกระแสของจิตใจอยางย่ิง เพราะตามปกติของจิตแลว 

ยอมไหลไปสู ภาวะของจิตก็เหมือนกัน ยอมชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน มักหลงใหลไปกับกาม

คุณ เพราะมองไมเห็นโทษของกามคุณเหลาน้ันการฝกจิตก็เพื่อใหเกิดความสังเวช เปนการบําเพ็ญ

ความเพียรไมใชสิ่งที่ทําไดงาย เพราะการฝกจิตเปนสิ่งที่ตองตอสูกับกิเลสภายในจิตเองฉะน้ัน การ

ปฏิบัติอานาปานสติ จึงเปนเหมือนการทวนกระแสของกิเลส ถาใหบุคคลซึ่งมีจิตอยูในอํานาจของกเิลส 

มาปฏิบัติธรรมบําเพ็ญเพียร ยอมเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะคาสอนของพระพุทธเจาเปนของละเอียด 
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ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต จึงควรปรับปรุงจิตอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความสังเวช หรือ

ใหจิตมีความเขมแข็งสามารถทวนกระแสของกิเลสได เห็นโทษของการเกิด แก เจ็บ หรือเหตุขัดของ ที่

ทาใหปฏิบัติธรรมไมได แมในขณะน้ี        สิ่งเหลาน้ันยังไมเกิดข้ึน แตก็ตองเรงความเพียร ไมหลง

เพลินอยูกับความสบายพระพุทธเจาจึงทรงสอนโยคีผูปฏิบัติธรรมไมใหมีความประมาท และควรที่จะ

ทํา คิด พิจารณาเสมอ ในสิ่งเหลาน้ี คือ 

 ๑)  เราอยูคนเดียวในปา งูพิษ แมลงปอง จะกัดเราผูอยูคนเดียวในปา เราอาจตายได 

 ๒)  เราอยูคนเดียวในปา เราอาจหกลม อาหารไมยอย เราอาจตายได 

 ๓)  เราอยูคนเดียวในปา อาจถูกสัตวราย เชน เสือกัดเรา เราอาจตายได 

 ๔)  เราอยูคนเดียวในปา พวกโจรอาจทํารายเรา เราอาจตายได 

 ๕)  เราอยูคนเดียวในปา มนุษยดุราย อาจฆาเราได เราอาจตายได (อง.ปฺจก. ๒๒/๗๗/

๑๓๘-๑๔๐) 

 สิ่งเหลาน้ี โยคีผูปฏิบัติธรรมควรพิจารณาเนือง ๆ เพื่อไมใหประมาท แลวรีบบําเพ็ญเพียร 

ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุในสิ่งที่ไมไดบรรลุ เพราะภัยเหลาน้ี ยังไมเกิดขึ้น 

แตเมื่อเกิดข้ึนแลว ยอมทําใหการปฏิบัติธรรมไมสามารถดําเนินไปได พระองคยังทรงสอนใหพิจารณา

อีกวา 

 (๑)  บัดน้ี เรายังหนุมสาว แตจะตองแก เมือ่แกแลวจะปฏิบัติธรรม ไมใชทําไดงาย 

 (๒)  บัดน้ี เราไมมีโรค แตจะมีโรค เมื่อมีโรคแลว จะปฏิบัติธรรม ไมใชทําไดงาย 

 (๓)  บัดน้ี อาหารหาไดงาย แตจะมีขาวกลาหาไดยาก ทําใหหาอาหารไดยาก 

 (๔)  บัดน้ี คนยังสามัคคี แตจะมีพวกโจร ทําใหชาวบานแตกกระจัดกระจาย ไมมีใครจะ

อุปถัมภปจจัย ๔ ทําใหลาบากในการทําความเพียร 

          (๕)  บัดน้ี สงฆยังสามัคคี แตจะมีคราวหน่ึง ที่สงฆแตกกัน ควรที่เราจะรีบทําความเพียร (อง.ฺปฺ

จก. ๒๒/๗๘/๑๔๐-๑๔๓.) 

ขอผูปฏิบัติตองพิจารณา เพื่อเปนขอเตือนใจใหรีบบําเพ็ญความเพียร ทําใหหลุดพนจากทุกข

โดยเร็วกอนที่สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึน เพราะเมื่อเกิดข้ึนแลวยอมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติธรรม จึงทรง

ใหปฏิบัติธรรมต้ังแตยังอยูในวัยหนุมสาว และพุทธบริษัทยังมีความสามัคคีกันดี ไมทะเลาะวิวาทกัน 

และทรงสอนใหตระหนักถึงภัยในอนาคต แลวรีบทําความเพียร คือ จะมีภิกษุที่ไมเจริญศีล สมาธิ 

ปญญา แลวบวชใหแกลูกศิษย แมลูกศิษยตอมากไ็มไดเจริญไตรสิกขาเหมือนกัน ทําใหพระธรรมวินัย

เลอะเลือน พอมีคนอื่นกลาวธรรมะที่ลึกซึ้ง ก็ไมยอมฟง ไปฟงแตสิ่งที่วิจิตรพิสดารที่เปนสาวกภาษิต 

ไมไดเปนพุทธภาษิต และพอเปนพระเถระก็ไมประกอบความเพียร มีความยอหยอน ทอดธุระในการ

อยูที่สงัด (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๗๙/๑๔๔-๑๔๖) 
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 ๔.๕.๒ การปฏิบัติอานาปานสติในการตัดสัญโญชน 

 สังโยชน ๑๐ (พระอภิธรรมปฎก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาที่ ๔๑๗) คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว, 

ธรรมหรือสิ่งที่มัดสัตวไวกับทุกข, สิ่งที่ผูกมัด รอยรัดสรรพสัตวทั้งหลายใหผูกติดอยูกับความทุกขทําให

ไมสามารถสลัดหลุดออกมาได  โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ โอรัมภาคิยสังโยชน  หรือสังโยชนเบื้องต่ํา คือ

กิเลสผูกใจสัตวอยางหยาบ อันมี ๕ ซึ่งเมื่อระงับหรือละได ยอมเกิดโลกุตตรสุข จางคลายจากทุกขได

ตามฐานะแหงตนสัญโญชน ๑๐ และอนุสัย ๗ มาเปรียบเทียบกัน สัญโญชน ๑๐ และอนุสัย ๗ รวมกัน

เปน ๑๗ กามราคะเมื่อกลาวโดยยกเอาอนุสัยเปนหลัก ; พึงทราบวา อนุสัยมี ๗ คือ 

 ๑. ทิฏฐานุสัย 

 ๒. วิจิกิจฉานุสัย 

 ๓. กามราคานุสัย (จําแนกอยางหยาบและอยางละเอียด) 

 ๔. ปฏิฆานุสยั (จําแนกอยางหยาบและอยางละเอียด) 

 ๕. มานานุสัย 

 ๖. ภวราคานุสัย 

๗. อวิชชานุสัย 

โสดาปตติมรรคยอมตัดทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย สกิทาคามิมรรค ยอมตัดกามราคานุสัย

อยางหยาบและปฏิฆานุสัยอยางหยาบเพิ่มข้ึน อนาคามิมรรค ยอมตัดกามราคานุสัยอยางละเอียด 

และปฏิฆานุสัยอยางละเอียดเพิ่มข้ึน สวนอรหัตตมรรค ยอมตัดมานานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชา

นุสัย.เมื่อนําสัญโญชน ๑๐ และอนุสัย ๗ มาเปรียบเทียบกันดู ยอมจะเห็นไดวาเพียงแตจํานวนตางกัน 

เพราะเล็งถึงกิริยาอาการ ที่ทําหนาที่เปนกิเลสตางกัน คือ สัญโญชนหมายถึงเครื่องผูกพัน และอนุสัย

หมายถึงเครื่องนอนเน่ืองอยูในสันดาน แตโดยเน้ือแทน้ันเปนของอยางเดียวกันได โดยการปรับใหเขา

กันดังตอไปน้ี คือ : เมื่อเอาอนุสัยเจ็ดเปนหลักยืน เอาสัญโญชนสิบมาทําการสงเคราะหเขาในอนุสัย 

เรื่องก็จะกลายเปนวา สักกายทิฏฐิและสีลัพพตปรามาส ๒ อยางน้ี คือ ทิฏฐานุสัย. วิจิกิจฉา คือ

วิจิกิจฉานุสัย, กามราคะ คือกามราคานุสัย, รูปราคะและอรูปราคาะ ๒ อยางน้ี คือภวราคานุสัย, 

มานะและอุทธัจจะ ๒ อยางน้ี คือมานานุสัย, อวิชชา คืออวิชชานุสัย. สัญโญชน ๑๐ อยาง จึงลงตัวกัน

ไดกับอนุสัย ๗ อยาง ดวยอาการดังกลาวน้ี. 

สัญโญชน ๑๐ และอนุสัย ๗ รวมกันเปน ๑๗ กามราคะและปฏิฆะ ทั้งของสัญโญชน และของอนุสัย     

ถูกแยกออกเปนอยางหยาบและอยางละเอียดทั้ง ๒ ช่ือ และทั้ง ๒ ประเภท จึงไดเพิ่มมาอีก ๔ เมื่อไป

รวมกับ ๑๗ จึงเปน ๒๑ วิมุตติสุขญาณ จําแนกโดยอาการอยางน้ี จึงมี ๒๑ ดังกลาวแลว ซึ่งแทจริง

อาจจะกลาวไดวามีเพียง ๑๐ เทากับจํานวนแหงสัญโญชน หรือมีเพียง ๗ เทากับจํานวนอนุสัย หรือ

แมในที่สุดมีเพียง ๔ เทากับจํานวนแหงอริยมรรค ก็นับวาเปนสิ่งที่อาจจะกลาวไดอยูน่ันเอง. 
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๑. สักกายทิฏฐิ สักกาย มีความหมายวา กายแหงตน,เรื่องของกายตน, สวนทิฎฐิ มี

ความหมายวา ความคิด, ความเห็น, ความเช่ือ ในที่น้ีมีความหมายวา ความเห็นผิดเช่ือผิด อันเปน

ปรกติของปุถุชนดวยอวิชชาอันยอมมีมาแตการถือกําเนิดเปนธรรมดา กลาวคือ จึงยอมมี สักกายทิฏฐิ 

ซึ่งมีความหมายวา ความคิดหรือความเห็นความเขาใจหรือความเช่ือในเรื่องกายวาเปนตัวตน หรือเปน

ของตัวของตนอยางแทจริง (สักกายสมุทัย) โดยไมรูตัวเปนไปซึ่งเกิดข้ึนและเปนไปโดยธรรมหรือ

ธรรมชาติ, ความคิดความเห็นวาเปนตัวของตน จึงเปนเหตุใหถือตัวตน เชน เห็นรูปวาเปนตน เห็น

เวทนาวาเปนของตน ฯ กลาวคือ เพราะยอมยังไมมีความเขาใจอยางมีสติสัมปชัญญะในความเปนเหตุ

เปนปจจัยจึงเกิดข้ึนไดเทาน้ันของสังขาร จงึไมเคยรู ไมเคยระลึก ไมเคยพิจารณา จึงยอมไมมีเครื่องรู

เครื่องระลึกเครื่องเตือนสติ จึงไมเกิดสัมมาปญญาหรือญาณอยางนอมยอมรับวา ตัวตนหรือรูปกาย

ของตนน้ันไมใชตัวไมใชตนอยางแทจริง สักแตวาเกิดมาแตการประชุมปรุงแตงกันข้ึนของเหตุปจจัย

ของธาตุ๔ หรือชีวิต (ชีวิตินทรีย) ที่มีรางกายตัวตนก็สักแตวาเกิดแตเหตุปจจัยของขันธทั้ง ๕ หรือ

เบญจขันธ  หรือสังขารรางกายลวนเปนไปตามพระไตรลักษณ เหมือนดังสังขารทั้งปวงที่ตางลวนตอง

เกิดมาแตการที่มีเหตุตาง ๆ มาเปนปจจัยกัน หรือประชุมปรุงแตงกันข้ึนมาเพียงช่ัวสักระยะหน่ึง จึง

ลวนเกิดข้ึน ต้ังอยูอยางแปรปรวน แลวดับไปเปนธรรมดา ไมเปนอื่นไปได จึงลวนเปนอนัตตา คือไมมี

ตัวมีตนอยางเปนแกนแทจริง  เมื่อไมมีตัวตนจึงยอมไมใชของตัวของตน หรือของใครๆไดอยางแทจริง 

แตดวยอวิชชาดังน้ันจึงมีความคิดความเห็นอยางยึดมั่นยึดถือโดยไมรูตัวอยูภายในอยูตลอดเวลาใน รูป

ขันธ (กายตน) ตลอดจนในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ วาเปนตัวตนของตนหรือเปนสวน

หน่ึงของตัวตนของตนอยางเช่ือมั่นหรือรุนแรงตามที่ไดสั่งสมอบรมมาแตทารกโดยสัญชาตญาณ 

(ความรูที่มาแตการเกิดเปนธรรมดา) โดยไมรูตัวหรืออวิชชา, เพราะความไมรูและไมรูเทาทันวาตัวตน

หรือกาย (รูปขันธ) ก็สักแตวาประกอบดวยเหตุปจจัยของธาตุทั้ง ๔ หรือชีวิตก็เปนเพียงเหตุปจจัยของ

ขันธทั้ง ๕ จึงเปนสังขาร จึงยอมมีความไมเที่ยง (อนิจจัง) และคงทนอยูไมได (ทุกขัง) เปนอนัตตาที่

ไมใชตัวใชตนของเราอยางแทจริง เปนเพียงมวลหรือกอนของเหตุปจจัยคือธาตุ ๔ ที่ประชุมปรุงแตง

เปนปจจัยกันข้ึน จึงข้ึนอยูกับธาตุ ๔ ไมข้ึนอยูกับตัวตนที่หมายถึงเราหรือของเราแตอยางใด เพียงแต

เปนมายาจิตหลอกลอใหเห็นวาเปนเราหรือเปนของเรา ทั้งๆที่เปนหรือเกิดแตเหตุปจจัย จึงข้ึนอยูกับ

เหตุปจจัยทั้งสิ้น, และไมรูและไมรูเทาทันอีกวา เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ หรือขันธที่เหลือทั้ง 

๔ เชนเดียวกัน ตางก็ลวนเปนเพียงสังขารเชนกันทั้งสิ้น จึงเกิดแตเหตุปจจัยมาประชุมกัน จึงเกิดข้ึน 

ต้ังอยู แลวดับไปเชนกัน  ลวนแลวแตไมใชเปนตัวตนของตน หรือเปนสวนหน่ึงของตัวตนของตนอยาง

แทจริง ดังน้ีเปนตน จึงไมมีเครื่องรู เครื่องระลึก เครื่องเตือนสติ ใหเกิดนิพพิทา ใหคลายความยึด, 

ความอยาก, ความกังวลหรือความหลงใหลในกายสังขารตน หรือขันธ ๕ อันเปนที่หวงแหนย่ิงเหนือสิ่ง

ใดโดยไมรูตัว  อันเปนบอเกิดของอุปาทานความยึดมั่นพึงพอใจในตัวตนหรือของตนดวยกิเลสในข้ันตน

ของปุถุชนทั่งปวงโดยทั่วไป 



๘๓ 
 

 

            การเจริญวิปสสนาเพื่อถอดถอนสักกายทิฏฐิยอมตองอาศัยพื้นฐานจากการพิจารณาหรือ

โยนิโสมนสิการในความเปนเหตุปจจัยใหเห็นอยางแจมแจง ดังจากอิทัปปจจยตา, ปฏิจจสมุปบันธรรม

(อันพึงเกิดข้ึนจากการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทน่ันเอง), ขันธ ๕(การเห็นการเปนเหตุปจจัยของขันธทั้ง 

๕ หรือกระบวนธรรมของขันธ ๕), พระไตรลักษณ ฯลฯ. อันพึงเจริญตามจริต สติ ปญญา ฯ. เพียงแต

วาตองเปนไปในลักษณะของการเจริญวิปสสนาดวยปญญาอยางจริงจัง ใหเห็นเขาใจในความเปนเหตุ

เปนผล     จนเห็นความเปนเหตุเปนปจจัยในที่สุดน่ันเอง 

เมื่อไมรู ไมเขาใจถึงกายและตัวตน เปนเพียงสมมติสัจจะ ที่แมอาจถือวาจริงแตก็จริงเพียง

ระดับหน่ึงหรือจริงเพียงช่ัวระยะหน่ึง ที่ลวนเกิดมาแตเหตุปจจัย จึงเปนเพียงสังขารชนิดหน่ึงภายใต

พระไตรลักษณ จึงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาไมมีตัวตนอยางเปนแกนแกนแทจริง, กลาวคือไมเขา

ใจความเปนเหตุปจจัยหรือปฏิจจสมุปบันธรรม ๑ จึงไมเขาใจสังขาร(สิ่งปรุงแตงในพระไตรลักษณ) ๑ 

จึงไมเขาใจพระไตรลักษณและอนัตตา๑ จึงยอมไมสามารถนําไปนอมนึกคิดพิจารณาใหเกิดปญญา

ญาณอยางแจมแจงตามจริงหรือปรมัตถไดในสักกายนิโรธ(ปฏิปทาสูตร วาดวยเกิดดับของสักกายทฏิฐ)ิ 

๒.  วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไมแนใจในพระรัตนตรัย โดยเฉพาะในพระธรรม อันคือ ธรรมคํา

สอนโดยพระพุทธองค ที่มีพุทธประสงคสูงสุดลวนเปนเรื่องของสภาวธรรม(ธรรมชาติ)ที่เกี่ยวกับความ

ทุกข ดังเชน การเกิดข้ึนของทุกข ไมใชเพื่อใหเปนทุกข แตเพื่อใหรูเหตุ ก็เพื่อนําไปใชในการดับไปแหง

ทุกขตาง ๆน่ันเอง จึงยังใหเกิดความสุขจากการหลุดพน อันสุขย่ิงกวาสุขทางโลกน่ันเอง, อันวิจิกิจฉา

หรือความลังเลสงสัยน้ี ยอมตองเกิดข้ึนเปนธรรมดาเน่ืองจากความไมเขาใจในธรรมของพระองคทาน

อยางถองแทในเบื้องตนเน่ืองดวยอวิชชา ดังน้ันเมื่อปฏิบัติไปยอมตองเกิดการติดขัดเปนธรรมดา ก็เกิด

ความสงสัย ลังเล ไมเช่ือถือ, คนหาการปฏิบัติใหม, ลัทธิใหม, วิธีใหม, อาจารยใหม, ที่ยึดถือใหม ฯลฯ. 

จึงเปนการคนหา, ว่ิงเขาหาสิ่งผิดๆดวยอวิชชาเสียก็มี หรือเปนการเริ่มตนกันใหมอยูเสมอ ๆ จึงไม

สามารถบังเกิดความรูความเขาใจไดอยางแจมแจงแทจริง, ถาไมมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอันจัก

บังเกิดข้ึนจากความเขาใจแจมแจงในธรรมพื้นฐานอยางถูกตอง เมื่อเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ จิตจะ

ไมเกิดความลังเลสงสัย แตจิตจะพลิกไปพิจารณา, ครุนคิด, คิดคนควา แกไขใหเกิดความรูความเขาใจ

ที่กระจางสวางข้ึนไปเปนลําดับ กลาวคือเจริญวิปสสนาจนเกิดความรูความเขาใจใหหลุดพนข้ึนน่ันเอง, 

วิจิกิจฉาจึงเปนอุปสรรคสําคัญที่บั่นทอนสัมมาปญญาหรือญาณไมใหเกิด จึงทําใหรอยรัดสรรพสัตวไว

กับทุกข, แตการไมลังเลสงสัยก็ตองไมเปนไปในลักษณะของความมัวเมาดวยอธิโมกข จึงตอง

ประกอบดวยปญญาหรือการเจริญวิปสสนา 

๓. สีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นถือมั่นในศีล (ขอบังคับและวัตรขอปฏิบัติ) แบบผิด ๆ, ความ

ถือมั่นในขอบังคับและขอปฏิบัติโดยสักแตวาทําตาม ๆ กันมาอยางงมงาย อันเกิดจากการไมเขาใจใน

ธรรม(สภาวธรรม) ตามความเปนจริง แตปฏิบัติเปนไปตามความเช่ือ ความยึด หรือตามประเพณีที่สืบ

ทอดกันตอ ๆ มา โดยขาดปญญาพิจารณาเน่ืองดวยอธิโมกข เชน เห็นวาจะบริสุทธ์ิหลุดพนไดดวยศีล
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และวัตรขอปฏิบัติแตฝายเดียวก็พอเพียงแลวในการปฏิบัติธรรม, การทําบุญเพื่อหวังผล หรือเพื่อไป

สวรรค นิพพาน แตอยางเดียวก็พอเพียงแลว, การถือศีลอยางเครงครัดแตฝายเดียวแลวจะบรรลุมรรค

ผล, คลองพระเพื่อใหเกิดโชคลาภ คงกระพันชาตรี, การปฏิบัติแตสมถะสมาธิอยางเดียว แลวจะเกิด

ปญญาเขาใจธรรมหรือไดมรรคผลข้ึนมาไดเอง, การทรมานตนในการปฏิบัติ, การออนวอนบูชา, การ

บนบาน, การบูชายัญ, การยึดมั่นใน อัตตา เจตภูต หรือแมแตปฏิสนธิวิญญาณ ฯลฯ.   

สีลัพพตปรามาส จึงรวมถึง ความยึดมั่นถือวา บุคคลจะบริสุทธ์ิหลุดพนไดดวยศีลและวัตร คือ 

ถือวาเพียงประพฤติศีลและวัตรใหเครงครัดก็พอที่จะบริสุทธ์ิหลุดพนได ไมตองอาศัยสมาธิและปญญา

ก็ตาม ถือศีลและวัตรที่งมงายหรืออยางงมงายก็ตาม 

ความถือศีลพรต โดยสักวา ทําตาม ๆ กันไปอยางงมงาย หรือโดยนิยมวาขลังวาศักด์ิสิทธ์ิ ไม

เขาใจความหมายและความมุงหมายที่แทจริง 

ความเช่ือถือศักด์ิสิทธ์ิดวยเขาใจวา จะมีไดดวยศีลหรือพรตอยางน้ันอยางน้ี อันลวงธรรมดา

วิสัย(หรือธรรมชาติ) 

ดังในกรณีของ การบูชา การออนวอน การบนบาน การบูชายัญ อันมีมาแตโบราณกาล 

แทจริงแลวเปนการไปยึดไปถือบูชาในสภาวธรรม (ธรรมชาติ) ใด ๆ อันย่ิงใหญเพราะความเกิดข้ึนเปน

ธรรมดา ที่ตนไมรูไมเขาใจไดอยางแทจริงดวยอวิชชา ดังน้ันเมื่อไมสามารถควบคุม, บังคับหรือกําจัด

ปดเปาในบางสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรม หรือตามธรรมชาติน่ันเอง ที่พึงตองเกิดข้ึนและเปนไปเปนธรรมดา 

ไมเปนอื่นไปได อันเปนไปตามสัญชาตญาณความกลัว ข้ันพื้นฐานของสรรพสัตวและปุถุชนทั้งปวง ผูยัง

ไมมีวิชชาน่ันเอง ดวยเหตุดังน้ี แตครั้งโบราณกาลเพราะอวิชชาความไมรูน่ีเอง เมื่อมีความกลัวเกรงสิ่ง

หน่ึงสิ่งใดอยูและไมรูวาจะทําวิธีกําจัดปดเปาในทุกขเหลาใดเหลาน้ัน ที่เกิดข้ึนไดอยางไร จึงมีการคิด

ปรุงแตงหาวิธีการตาง ๆ เพื่อกําจัดปดเปาหรือดับทุกขจากความเกรงกลัวในสิ่งเหลาน้ัน  จึงไดมีคิดคน 

เชน การเริ่มบูชาในสภาวธรรมหรือธรรมชาติตาง ๆ ตามที่คิดปรุง, คิดแตงไปเอาเองวา มีกําลังเหนือ 

หรือความสามารถเหนือกวาตนหรือพวกตน หรือเกิดการคิดนึกปรุงแตงไปเองวา คงตองมีสิ่งหน่ึงสิ่งใด 

ๆ ที่สามารถชวยเหลือเกื้อหนุนใหพนทุกข หรือสําเร็จไดดังใจปรารถนาที่ตองการ (ตัณหา) ดังน้ัน

ต้ังแตโบราณกาลก็เริ่มมีการออนวอนบูชาในสิ่งที่คิดปรุงแตงข้ึน ดังเชนในจอมปลวก ดิน ฟาอากาศ 

ภูเขาไฟ ตาง ๆ ฯลฯ. ถาบังเอิญสําเร็จไดตามปรารถนาเพราะบังเอิญเปนไปตามธรรม หรือเหตุปจจัย 

(ธรรมชาติ) เอง ก็เกิดการยึดถือในสิ่งหรือพิธีการน้ัน ๆ วา สามารถแกไข หรือกําจัดปดเปาไดดวย

อธิโมกข และยังพัฒนาไปเรื่อย ๆ ตามวิวัฒนา การปรุงแตง ความเช่ือ และการถายทอดสืบตอกันมา

อยางอธิโมกขดวยอวิชชา จนเติบโตพัฒนาเปน ผี..สิ่งศักสิทธ์ิ..เทพเจาตางๆหลายรอยหลายพันองคมา

นับพัน ๆ ป..เทวดา..อินทร..พรหม..ยม..ยักษ ฯลฯ. และพระเจาในที่สุด แมแตพระพุทธเจา (หมายถึง

ไปยึดพระองคเปนด่ังพระเจาเพื่อสวดออนวอนขอสิ่งตาง ๆ , แทที่จริงควรเคารพนับถือพระองคทานใน

ฐานะเปนองคพระบรมศาสดา เคารพบูชาพระองคทานโดยการปฏิบัติตามคําสอนหรือพระธรรมของ
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พระองคเปนแกน อันพระองคทานทรงสรรเสริญวาเปนการปฏิบัติบูชา อันมีอานิสงสย่ิงกวาอามิส

บูชา), จริง ๆ แลวลวนเปนการอุปโลกของจิต และเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการวิวัฒนาการของ

ความเจริญ ก็เพื่อยึดถือเปนขวัญ เปนกําลังใจ เปนที่ยึดเหน่ียวของจิตในบางสิ่งบางอยางที่ตนเองไม

เขาใจและไมสามารถควบคุมบังคับหรือกําจัดไดดวยตนเอง จึงมีความกลัว หรือดวยจุดประสงคในอัน

ที่จะสนองความตองการของตนใหสัมฤทธิผล จึงเกิดการคิดนึกปรุงแตงตาง ๆ นา ๆ วาคงมีอํานาจ

หรือพลังบางอยางในสิ่งตาง ๆ เหลาน้ัน ตามที่ไดยิน ไดฟง ไดปรุงแตงข้ึนมา ตามคําเลาลือ, ตามที่

ตนเองยึดถือ หรืออุปโลกปรุงแตง หรือสืบทอดกันมาโดยไมรูตัวเหลาน้ัน  ดวยความยึดความเขาใจ

ดวยอวิชชาวา  ย่ิงใหญเหนือตน คงจะชวยเหลือเกื้อหนุนได ก็ลวนเพื่อหวังผลใหชวยเหลือตาง ๆ นา 

ๆ เพื่อใหเกิดความสัมฤทธผลสมปรารถนาในบางสิ่ง หรือกําจัดปดเปาสิ่งตาง ๆ ที่เกินอํานาจของตนที่

จะกําจัดไดดวยตนเอง,  อันก็มีคุณประโยชนในแงสังคมวิทยาเปนอยางย่ิงเชนกัน คือ กอใหเกิด

ความมั่นใจเปนที่ยึดเหน่ียวใหคลายทุกขไดในระดับหน่ึง และเกิดความเช่ือ, การยึดถือ, การนับถือใน

สิ่งๆเดียวกัน จึงเปนจุดศูนยกลางที่ยึดเหน่ียวของสังคมน้ัน ๆ อันยังผลใหเกิดความสามัคคีและการอยู

รวมกันอยางสันติสุขในพวกพองความเช่ือเดียวกัน ในระดับหน่ึง แลวยึดถือและปลูกฝงกันสืบตอ ๆ  มา

...ฯลฯ, แตถาพูดกันอยางตามความเปนจริงข้ันสูงสุด (ปรมัตถ) ในทางพระพุทธศาสนาที่ถูกตองน้ัน 

จัดวาสิ่งเหลาน้ีเปนไปอยางอวิชชา เพราะความไมเขาใจในธรรมหรือสภาวธรรม ดังเชน ความเปนเหตุ

ปจจัย ฯ. อันทําใหไมสามารถที่จะทําใหถึงที่สุดแหงทุกขหรือจางคลายจากทุกขไดตามควรฐานะแหง

ตนไดอยางแทจริง คือไมเปนไปในแนวทางเพื่อการดับภพ ดับชาติ อันเปนบรมสุข กลับเปนการสราง

ภพ สรางชาติ เพื่อการเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏอยูตลอดเวลาโดยไมรูตัว 

ผูใดไมถือมงคลต่ืนขาว ไมถืออุกกาบาต ไมถือความฝน ไมถือลักษณะดีหรือช่ัว ผูน้ันช่ือวาลวง

พนโทษแหงการถือมงคลต่ืนขาว ครอบงํากิเลสที่ผูกสัตวไวในภพ อันประดุจคูกั้นเสียได ยอมไมกลับมา

เกิดอีก (ขุ.ชา. ๒๗/๘๗/๒๘) 

ถาแมนบุคคลจะพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบน้ํา(ชําระบาป) กบ เตา นาค จรเข และ

สัตวเหลาอื่นที่เที่ยวไปในแมน้ํา ก็จะพากันไปสูสวรรคแนนอน (กลาวตอในอีกมุมมองหน่ึงอันนา

พิจารณาย่ิงวา) ถาแมน้ําเหลาน้ีพึงนําบาปที่ทานทําไวแลวในกาลกอนไปไดไซร (ดังน้ัน) แมน้ําเหลาน้ีก็

พึงนําบุญของทานไปไดดวย (เชนกัน) (ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๖/๔๗๓) 

บุคคลประพฤติชอบเวลาใด เวลาน้ันไดช่ือวา เปนฤกษดี เปนมงคลดี เปนเชาดี อรุณดี เปน

ขณะดี  ยามดี และ (นับไดวา) เปนอันไดทําบูชาดีแลวในทานผูประพฤติพรหมจรรยทั้งหลาย แม

กายกรรมของเขา(น้ัน) ก็เปนสิทธิโชค วจีกรรมก็เปนสิทธิโชค มโนกรรมก็เปนสิทธิโชค ประณิธานของ

เขาก็ยอมตอง) เปนสิทธิโชค ครั้นกระทํากรรม (การกระทําใด ๆ) ทั้งหลายที่เปนสิทธิโชคแลว เขายอม

ไดประสบแตผลที่มุงหมายอันเปนสิทธิโชค (สุปุพพัณหสูตร)  
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ประโยชนไดลวงเลยคนเขลา ผูคอยนับฤกษอยู ประโยชนเปนตัวฤกษ ของประโยชนเอง 

ดวงดาวจกัทําอะไรได (หรือโดยพิจารณาวาไปเปลี่ยนแปลงดวงดาวไดหรือ? แตเปลี่ยนแปลงโดยการ

ทําเหตุใหดีหรือถูกตอง จึงเปนปจจัยในสิ่งที่ดีหรือเปนไปได) (ขุ.ชา ๒๗/๔๙/๑๖) 

๔. กามราคะ ความกําหนัดดวยอํานาจกามคุณ ๕ กลาว คือ ความใคร ความปรารถนา ฯ. ใน 

รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ อันลวนเปนกามราคะ ชนิดวัตถุกาม อันคือ วัตถุอันนาใคร หรือวัตถุอัน

เปนเหตุใหเกิดความใครเปนเหตุปจจัยสําคัญ หมายถึง เกิดความใคร ความปรารถนา ความอยาก 

ความไมอยากเกิดข้ึนแกใจ แตมีเหตุปจจัยโดยตรงเน่ืองจากวัตถุกาม 

สําหรับฆราวาสน้ัน การมีเพศสัมพันธกับคูของตนเองหรือโผฏฐัพพะ ก็นับวาเปนพรหมจรรย

ตามฐานะแหงตน แตยอมยังไมถึงที่สุดแหงการดับทุกขเทาน้ัน อันเน่ืองจากยังบริโภคกามอยู กลาวคือ 

ยังเน่ืองอยูหรือมีหนาที่ตาง ๆ ที่ผูกพันพึงกระทําอยูเปนเครื่องผูก แตสามารถจางคลายจากทุกขได

เปนลําดับข้ันของโลกุตรธรรม (ธรรมหรือสิ่งที่อยูเหนือสภาวะทางโลก ๆ สภาวะเหนือโลก) จึงยอม

สามารถอยูในโลกไดอยางสุขสงบสบาย จึงระงับอุปาทานทุกขลงไดตามควรเปนลําดับตามโลกุตรภูมิ

น้ัน ๆ และต้ังแตพระโสดาบันเปนลําดับไป ไมวาอยางไรก็ตามที เขายอมเปนผู เขาถึงกระแสพระ

นิพพานในที่สุด อันพึงแตเพียงรอเวลาหรือกาลวาระเทาน้ัน ไมอาจสามารถผันแปรไปเปนอื่นไดอีก

ตอไป อันทานจัดวา เปนผูมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ยอมถึงที่สุด

แหงทุกขในกาลตอไปอยางแนนอน 

๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ ความหงุดหงิด ขัดเคือง ความขุนมัว ขุนของใจ อันเกิด

แตความคับแคน, ความไมไดตามใจปรารถนาฯ. อันถึงข้ันการเกิดปฏิฆะในข้ันกอเปนอนุสัย หรืออา

สวะกิเลส,  เมื่อละไดก็ไมกอใหเกิดปฏิฆานุสัยหรืออาสวะกิเลส (แตยังคงมีในระดับขันธ ๕ อันเปน

เรื่องปกติธรรมชาติ  อันเปนดังที่หลวงปูดูลย อตุโลไดกลาวไวเรื่องความโกรธ “มี แตไมเอา แลวมันก็

ดับไปเอง” อันหมายถึงการเกิดข้ึนแตในระดับกระบวนการดําเนินชีวิตของขันธ ๕ ธรรมดา ๆ แลว 

เมื่อไมคิดปรุงมันก็ดับไปเอง แมเปนทุกขเวทนาอยางหน่ึง จึงเปนทุกขแตเปนทุกขธรรมชาติ ไม

ประกอบดวยอุปาทาน จึงไมถึงขนาดเรารอน เผาลน กระวนกระวายดังไฟนรก จนตกตะกอนนอน

เน่ืองเปนปฏิฆานุสัยหรืออาสวะกิเลส (ถาพิจารณาในแนวปฏิจจสมุปบาทธรรม) 

๖. รูปราคะ หรือรูปฌาน รูปราคะ หมายถึง ความติดใจ ติดเพลิน ความติดใจอยาก หรือ

ตัณหาในรูปธรรมอันประณีต คือ รูปฌาน หรือรูปอันวิจิตรมีอํานาจตอจิตเปนสําคัญรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ อันวิจิตรถูกจริตถูกใจกวารูปในกามราคะปกติธรรมดา กลาวคือ ละเอียดออนนอนเน่ือง

กวากามราคะอันเปนของหยาบกวาอยูมาก ดังเชน รูป -ในสิ่งตางๆอันสวยงามถูกจริตถูกจิตถูกใจเปน

พิเศษกวากามราคะธรรมดา ที่สัมผัสหรือผัสสะไดดวยตาตอสิ่งอันวิจิตรน้ัน, รส - ในสิ่งที่สัมผัสไดดวย

ลิ้น เชน รสชาดอันแสนเอร็ดอรอยถูกปากถูกจริต กวาปกติธรรมดา, กลิ่น - ในสิ่งที่สัมผัสไดดวยจมูก 

เชนกลิ่นอัน<หอมหวลถูกจริตถูกใจ, เสียง - ในสิง่ที่สัมผัสไดดวยหู เชน เสียงสรรเสริญอันแสนถูกใจ, 
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โผฏฐัพพะ สัมผัส - ในสิ่งที่สัมผัสไดดวยกาย เชน สัมผัสอันละมุนละไมตาง ๆ เชน จากรูปฌาน สัมผัส

อันถูกจิตถูกใจอันพึงไดจากเพศตรงขามเฉพาะบุคคล ฯลฯ. อันเปนราคะความพึงพอใจในข้ันละเอียด

ในสิ่งอันประณีตงามวิจิตร ถูกจริตถูกใจกวากามราคะขางตนในขอ ๔ ในสิ่งที่สัมผัสไดดวย ตา หู จมูก 

ลิ้น  กาย 

สมถะสมาธิหรือฌาน หมายถึงเรูปฌาน อันยังใหเกิดความสงบ ความสบาย หรือปติ สุข 

อุเบกขา เอกัคคตา อันประณีตวิจิตร อันเกิดแกทั้งกายและใจ (อันไปยึดมั่นถือมั่นหรือติดเพลินโดยไม

รูตัว มิไดหมายถึงการทิ้งหรือไมมี ยังคงมีอยูแตไมติดเพลิน มีแคเปนเครื่องอยู, หรือมีอยูในระดับขันธ 

๕) 

รูปราคะ อาจทําความเขาใจไดยาก เปนราคะที่เกิดข้ึนกับใจเปนสําคัญหรือเปนกิเลสกามแตก็

เน่ืองสัมพันธมาจากรู(ที่หมายถึง สิ่งสัมผัสไดดวยอายตนะใด ๆ ก็ตาม) เปนสําคัญ ไมใชตัว “รูป” เอง

แตอยางเดียวโดยตรง เชน ดังที่กลาววา รูปอันวิจิตรถูกจริตถูกใจ ซึ่งมีความละเอียดออนนอนเน่ืองย่ิง

กวา ราคะที่เกิดข้ึนจากรูป (หมายถึง สิ่งที่รับรูไดดวยตา) ในกามราคะหรือวัตถุกามมากมายนัก เชน 

รูปราคะในลูก คือ ความรักความปราณีความหวงอาทรในลูก คือ ลูก (อันคือรูป) น้ัน จะสวยงาม

หรือไมสวยงามก็ตาม แตความเปนลูกหรือรูปน้ันแฝงเน่ืองสัมพันธหรือแสนวิจิตรถูกจริตถูกใจหรือ

ความพึงพอใจของตน มากกวารูปหรือรูปลักษณของลูก"เองวาสวย หรือไมสวย, ดีหรือช่ัวก็ตามที จึง

จัดเปนกิเลสกาม อันวิจิตรเกิดข้ึนแกใจตน จึงจัดเปน รูปราคะ, รูปราคะในบิดามารดา ในรสอาหาร

บางอยางบางชนิดที่ติดตรึงประณีตเปนพิเศษกวาธรรมดา เชน คนน้ี,เจาน้ีปรุงอรอยเปนพิเศษเหนือ

ธรรมดา อยางน้ีก็จัดเปนรูปราคะอันละเอียดออนนอนเน่ืองกวากามราคะในรส รูปราคะในทรัพยสิน

บางชนิด ผูเปนพระอริยเจาจึงละไดอยางเด็ดขาดเทาน้ัน ดังน้ันรูปทั้งหลายที่หมายถึงสิ่งที่ถูกรูไดดวย

อายตนะ ๕ ทั้งหลายที่เน่ืองสําคัญกับใจหรือความพึงพอใจของตนเปนประณีตหรือเปนพิเศษน่ันเอง ก็

จัดวาเปน “รูปราคะ” สวนรูปฌานก็เปนรูปราคะเชนกัน คือ ราคะที่เกิดแตจิตหรือใจเปนสําคัญ โดย

การอาศัยรูปหรือสิ่งที่สังขารข้ึน จนสัมผัสไดดวยอายตนะใด ๆ อันจัดเปนรูป เชน ลมหายใจจากกาย

สังขาร พุทโธเปนวจีสังขารอยางหน่ึง ฯลฯ. เปนอารมณในการปฏิบัติ จนเกิดความสุข ความสบาย 

ความสงบ จึงไปยึดติดยึดมั่นเปนราคะทางใจในความสุขสงบสบายที่เกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากสังขารหรอื

รูปอันละเอียดออนหรือวิจิตรน่ันเปนอารมณในการปฏิบัติ 

๗. อรูปราคะ หรืออรูปฌาน การติดใจติดเพลิน ติดใจอยากในรสประณีตอนัละเอยีดย่ิงข้ึนของ

สิ่งที่เปนอรูป อันวิจิตร ซึ่งไมมีตัวตนรูปรางอันสัมผัส เปนการสัมผัสไดดวยใจหรอืจติน่ันเอง เชน ในอรปู

ฌาน, เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เชน การติดเพลินหรือยึดมั่นในสุขเวทนาอันแสนสบายหรือถูกใจ 

เชนเวทนาความรูสึกในรูปโฉม,สิ่งสวยงามหรือทรัพยสมบัติ(สุขเวทนา), พึงพอใจระลึกในสัญญาจําใน

อดีตอันเปนสุข ฯลฯ. สําหรับผูปฏิบัติที่ผานการฝกฝนอบรมในดานสมถะสมาธิ เฉกเชนเดียวกันกับรูป
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ฌานยอมหมายรวม อรูปฌาน อันยังใหเกิดความติดเพลินความพึงพอใจในรสอันประณีตวิจิตรเหนือ

ธรรมดาของฌานอันเกิดแต อรูป เปนอารมณ 

อรูปราคะจึงย่ิงละเอียดออนนอนเน่ืองย่ิงกวารูปราคะเสียอีก เชน อรูปราคะในสุขเวทนาหรือ

เหลาความสุข, อรูปราคะในทุกขเวทนาหรือความทุกข, อรูปราคะในสัญญาความจําไดหมายรูแตอดีต, 

แมแตอรูปราคะในพระนิพพาน ที่แมในชวงแรกที่ยังไมละในโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ พระองคทานสอน

ใหนอมระลึกหรือนอมนําถึงพระนิพพานอันบรมสุขอยูเนือง ๆ จัดเปนอุปสมานุสติ แตก็ไมใหยึดมั่นถือ

มั่นแมพระนิพพานน้ัน กลาวคือ ดวยเปนสิ่งที่ตองละในที่สุดเชนกัน ก็เน่ืองดวยความเปนอรูปราคะ

อยางหน่ึงน่ันเอง ที่แมมีประโยชนย่ิงเพราะเปนกําลังแกจิตในการดําเนินการปฏิบัติเพื่อการวิปสสนา

ในชวงการละ สังโยชนเบื้องตํ่าทั้ง ๕ แตแลวในที่สุดตองใชสัมมาญาณจากการวิปสสนาในการละอรูป

ราคะแมในพระนิพพานน้ี ที่หมายถึงไมยึดมั่นในพระนิพพานอีกครั้งหน่ึง, สวนในความสุขทุกขน้ันเลา 

เกิดแตจิตโดยตรงและมีเหตุปจจัยมาจากสังขารอยางชนิดที่ไมมีตัวตนหรืออรูปคือเวทนา เกิดแตเหตุ

ปจจัยดังเชนเงา ก็ยังแฝงอยูดวยราคะอันละเอียดนอนเน่ืองเปนอยางย่ิง มีความกําหนัด ความ

ปรารถนาอยูในความสุขทั้งหลาย และวิภวตัณหาในเหลาทุกขทั้งปวง โดยละเอียดโดยไมรูตัวอยู

ตลอดเวลา 

สังโยชนในขอ รูปราคะและอรูปราคะ น้ันละเอียดออน ดังที่ทานพุทธทาสไดกลาวไวดังน้ี 

สังโยชนอีก ๒ ช่ือ ซึ่งพระอรหันตจะตองละน้ัน ไดแก รูปราคะ และอรูปราคะ ราคะ ๒ อยางน้ีไมได

เกี่ยวกับกาม(กาม น้ีทานหมายถึง วัตถุกาม) เปนเพียงความพอใจในรสของความสงบสุข (กลาวคือ 

เปนกิเลสกาม ทั้ง) ที่เกิดมาจากการเพงรูป และการเพิ่งสิ่งที่ไมมีรูป เปนธรรมดาอยูเองที่สุขเวทนาอัน

ประณีต ก็ยอมเปนที่ต้ังแหงความยึดถือข้ันประณีต ดังน้ันจึงเปนสิ่งที่ละไดยาก ดังคํากลาวในรูปของ

บุคคลาธิษฐานที่วา อายุของพวกพรหมโลกน้ันยืนยาวเปนกัปป หมายความวา ความพอใจในรูปราคะ

และอรูปราคะ หรือความที่ไดเปนพรหมน้ัน มีกําลังเหนียวแนนและลึกซึ้งมาก ยากที่จะถอนออกได

งาย ๆ เมื่อเทียบสวนกันกับความพอใจในกามราคะทั่ว ๆ ไปของมนุษย กลาวใหสั้นที่สุด สุขเวทนาที่

เกิดมาจากความสงบของจิตและอํานาจของสมาธิน้ัน มีรสชาติย่ิงไปกวาสุขเวทนาที่เกิดมาจากกาม 

อยางที่จะเปรียบกันไมไดทีเดียว ( จาก วิธีลดอัตตา โดย ทานพุทธทาส) 

หรือกลาวโดยสรุป อารมณทั้งในรูปราคะและอรูปราคะตางก็ลวนอยูในสภาพของอารมณที่

ประกอบดวยอุปาทานอยูในทีแลวน่ันเอง กลาวคือ มีอารมณหรือกามน้ัน นอนเน่ืองซึมซานยอมจิตอยู

แลว เมื่อประสบกับอารมณน้ันก็เปนไปดังสิ่งที่นอนเน่ืองซึมซาบยอมจิตทันที  จึงเปนสิ่งที่ไมมีในพระ

อรหันตเจาเทาน้ันเอง 

๘. มานะ ในสังโยชนหมายถึงความถือตัว ถือตน ทนงตน ความถือวาตนเปนน่ันเปนน่ี หรือ

การถือตัววา ดีกวาเขาเหนือกวาเขา ดอยกวาเขา เสมอเขา จึงยอมกอใหเกิดการปรุงแตงกิเลสตาง ๆ 

นา ๆ   จึงไมใช มานะ ในภาษาไทยที่มีความหมายถึงวา ความพยายาม ความต้ังใจแตอยางใด 
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มานะ ๓ เปนไฉน คือ ความถือตัววาเสมอเขา ๑ ความถือตัววาเลวกวาเขา ๑ ความถือตัว

ดีกวาเขา ๑ มานะ ๓ น้ีควรละ (ตัณหาสูตรที่ ๑๓) เพราะความคิดวา “ดีกวาเขา” “ดอยกวาเขา” 

“แมแตเสมอเขา” ตางลวนเปนความคิดปรุงแตงที่ยังใหเกิดทุกขรําคาญใจทั้งสิ้น ลองโยนิโสมนสิการ

โดยแยบคาย จะเขาใจไดวา มีเหตุจึงเกิดการคิดนึกปรุงแตงวา ดีกวาเขา ดอยกวาเขา เสมอเขา ข้ึนมา

ดวยเหตุอันหน่ึงอันใดก็ดี จึงเปนทุกข เชน ดีกวาเขาก็เกิดอาการกราง เสมอเขาก็เกิดอาการเบงจนตัว

พองเปนทุกข ดอยกวาเขาก็เปนทุกขหรือพิจารณาจากขันธ ๕ หรือปฏิจจสมุปบาทก็ได วาเมื่อมีสังขาร

ปรุงแตงดังน้ีเกิดข้ึน ยอมยังใหเกิดการผัสสะเกิดทุกขเวทนาอันเปนทุกขข้ึน จนถึงเวทนูปาทานขันธ

หรือทุกขอุปาทานเปนที่สุด 

๙. อุทธัจจะ ความฟุงซาน ความปรุงแตงในเรื่องตาง ๆ ชนิดละเอียด แตไมกอทุกขกอโทษ

หรือกอภพกอชาติอยางรุนแรงหรือถ่ีบอยเชนปุถุชน คือ เกิดอุปาทานทุกขในชรา สวนในปุถุชนน้ัน

ยอมเกิด ความคิดนึกปรุงแตงฟุงซานเปนสวนใหญอันเปนทุกขอุปาทานแลว และยังคงเกิด ความคิด

ปรุง อยางประจําสมํ่าเสมอ โดยไมรูตัวดวยอวิชชาอกีดวย ดังน้ัน จิตจึงยังคงมีการพลิ้วไมสงบ เพราะ

ระลอกของความฟุงซานรําคาญใจบางเปนธรรมดา (แสดงภาพของจิตฟุงซานหรือจิตปรุงแตง) 

๑๐. อวิชชา ความไมรูไมเขาใจตามความเปนจริงของธรรม ตลอดจนการปฏิบัติใหสติรูเทาทัน 

และรูตามความเปนจริงในสภาวธรรม (ธรรมชาติ) ของการเกิดข้ึนของทุกขและการดับไปของทุกข อัน

คือ ปญญาญาณ    



 

 

บทท่ี ๕ 

บทสรุปผล การวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธเรื่อง “ศึกษาการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา” โดยมี

วัตถุประสงคคือ  

๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ 

๒) เพื่อศึกษาหลักวิธีใชอานาปานสติ ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๓) เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา 

โดยการศึกษาวิจัย ไดวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งผลจากการวิจัย มีดังน้ี 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ แนวคิดเก่ียวพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ 

อานาปานสติ คือ การใชลมหายใจเปนที่การใชลมหายใจเปนอารมณ หมายความวาเปน

เครื่องกําหนดทุกลมหายใจเขา-ออก ทุกขณะที่หายใจเขาก็รูลมหายใจเขา รูไมใชคิด ไมใชคิดวาลม

หายใจกําลังเขาแตรูสึกไดสัมผัสดวยใจขางในวา "น่ีลมหายใจกําลังเขานะ" สัมผัสกับความเคลือ่นไหวที่

กําลังเขามาและก็รูลมหายใจออกทุกขณะ น่ีคือการเอาลมหายใจเปนอารมณ หมายความวา ทุก

ขณะที่กําลังลืมตาอยู หายใจอยู จะไมนึกอื่นใด นอกจากอยูกับลมหายใจ เรียกวาเอาลมหายใจเปน

อารมณ เพราะฉะน้ันเรายังไมมีเวลาข้ึนอานาปานสติโดยตรง ก็ขอใหใชลมหายใจเปนอารมณ คือรูลม

หายใจทุกขณะไมวาน่ัง ยืน เดิน หรือ นอน หรือจะไปรับประทานอาหาร อาบนํ้า ซักผา ทํากิจกรรม

อะไรก็ตาม ตราบใดที่ยังหายใจอยู จงโปรดรูมันทุกขณะที่หายใจเขาและหายใจออก แลวความรูสึกตัว

ทั่วพรอมคอยเกิดข้ึนใจจิตทีละนอยๆ น่ันแหละเรียกวาจิตที่มีสติ ฉะน้ัน จงเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบท

ชาๆ ไมตองเรงรีบ แลวก็รูลมหายใจทุกขณะแลวก็หยุดความสนใจกับเพื่อนผูรวมปฏิบัติ จงสนใจขาง

ในของตนเทาน้ัน แลวประโยชนจะเกิดข้ึน เราทุกคนในการที่จะรักษาความเงียบ สรางจิตเงียบให

เกิดข้ึนไดน้ีจําเปน จิตเงียบจะเกิดข้ึนได ประการแรกที่สุดคือ หยุดพูด หยุดคุย หยุดใสใจ หยุดมองดู

คนอื่น เพื่อยุติการวิพากษวิจารณวิเคราะหการเปรียบเทียบตางๆ นาๆ หนาที่ของเราดูแตตัวเอง มี

อะไรรูสึกเครงครียดก็ใชลมหายใจเขาไปชวยขางนอกหยุดพูดหยุดคุยกับคนอื่นขางในก็ตองหยุดคิด 

ขางนอกดูเงียบ ขางในก็ยังดังอึกทึก และก็เปนทุกข ฉะน้ันตองตัดความคิดในขณะปฏิบัติใหไดโดยใช

ลมหายใจดวยการใชคําปลอบใจเชนน้ันเอง มันมาแลวมันก็ไป มันเกิดข้ึนแลวมันก็ดับ เพื่อใหจิตเรา



๙๑ 
 
แข็งแรง เขมแข็ง มั่นคงที่จะอยูกับการหยุดคิดเพื่อระงับความวิตกกังวล เพื่อยุติความระแวงสงสัย เชน 

การปฏิบัติน้ีมันดีหรือใชไดแนหรือ ไมตองสงสัยตองทดสอบดวยการกระทําของตนเอง พระพุทธเจา

ไมไดสอนใหใครเช่ือทาน ทานบอกใหรูวาวิธีการเปนเชนน้ี ลองปฏิบัติเองเห็นผลแลวจึงเช่ือน่ีคือการ

เปนชาวพุทธที่แทจริง ไมตองสงสัยวาทําแลวจะไดอะไรหรือไมไดอะไร เพราะถาสงสัยเมื่อใดมัน

กลายเปนอุปสรรคเพราะจิตมันไปอยูกับการสงสัยไมใชอยูกับการปฏิบัติ หยุดความระแวงสงสัย แลว

จิตก็จะมีความวาง มีความสงบ และมีพลังที่จะตองดู จะตองศึกษาแลวจะสามารถปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

การศึกษาอานาปานสติสมาธิในพระไตรปฎกและคัมภีรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พบวา อานาปานสติ

ที่สมบูรณแบบน้ัน มีอยูในอานาปานสติสูตรในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก เปนกรรมฐานหรือสมาธิ

ภาวนาแบบที่พระพุทธองคไดปฏิบัติในราตรีตรัสรู จากพุทธพจนที่วา อานาปานสติเปนธรรมที่เปน

เครื่องอยูของพระอริยเจา เปนเครื่องอยูของพรหม และเปนเครื่องอยูของตถาคต (พระพุทธเจา) จึง

เปนขอยืนยันวาเปนสมาธิแบบพุทโดยเฉพาะ ดวยเหตุผลที่กลาวมาน้ี อานาปานสติจึงเปนกรรมฐานที่

สําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับในประเทศไทยเปนที่นิยมปฏิบัติกันมากเพราะเปนกรรมฐานที่

ปฏิบัติไดสะดวกทุกโอกาส เปนกรรมฐานหรือสมาธิภาวนาแบบที่ ไมตองใชทาทางหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง

เปนเครื่องประกอบ ทุกอยางมีอยูในตัว คือ ลมหายใจเขาออกซึ่งทุกคนมีอยูแลว การศึกษาอานาปาน

สติ ๑๖ ข้ันเพื่อประโยชนในการฝกจิตใหสงบจากนิวรณในข้ันสมถกรรมฐาน และฝกจิตใหรูแจงเห็น

จริงใน กองสังขารในข้ันวิปสสนากรรมฐาน  

๕.๑.๒ หลักอานาปานสติใชพัฒนาชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา 

อานาปานสติภาวนาเปน วิธีพัฒนาสติ สมาธิ ปญญา ดวยการใชลมหายใจเปน เครื่องกําหนด

หรืออีกนัยหน่ึง เปนวิธีการนําความจริงของธรรมชาติมาใครครวญพิจารณาอยูทุกขณะของลมหายใจเขา

และลมหายใจออก ความจริงของธรรมชาติที่ควรนํามาพิจารณาใครครวญ คือ ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของ

กาย ของเวทนา ของจิตและเรื่องของธรรมฉะน้ัน อานาปานสติภาวนาจึงแบงออกเปน ๔ หมวด หมวด 

ละ ๔ ข้ัน รวมทั้งหมดเปน ๑๖ ข้ันอานาปานสติ ๑๖ ข้ันที่ซึ่งความหมายไดสองหลักการและขอปฏิบัติ

เพื่อไปสูจุดมุงหมายอยูแลวกลาวคืออานาปานสติน้ันเปนไดทั้งสมถะและวิปสสนากรรมฐาน วิปสสนา

กัมมัฏฐาน แปลวา การงานของจิตเพื่อใหเกิดปญญาโดยความเห็นรูปนามเปนไตรลักษณเมื่อทราบ

ความหมายแลวสามารถขยายความหมายศึกษาตอไปไดวาอารมณของการเห็นรูปนามโดยความเปนไตร

ลักษณ ไดแก วิปสสนาภูมิ ๖ ไดแก ขันธ ๕, อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘, อินทรีย ๒๒, อริยสัจ ๔ 

และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ซึ่งทั้ง ๖ หมวดน้ีเปนเครื่องมือใหจิตอาศัยใหเกิดปญญาหรือใหภูมิรรมเหลาน้ีใน

การฝกจิตจึงเรียกวาอารมณของวิปสสนาสวนหลักการลงมือปฏิบัติสําหรับวิปสสนากัมมัฏฐานคือ โพธิ

ปกขิยธรรม ๓๗ คือ ธรรมที่เปนองคตรัสรูม ี๓๗ ประการ ไดแก สติปฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท 

๔, อินทรีย ๕, พละ ๕, โพชฌงค ๗ และมรรคมีองค ๘ อธิบายไดครบถวนถึงการลงมือปฏิบัติสมถะ



๙๒ 
 
วิปสสนากัมมัฏฐานโดยเริ่มช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ 

พระบรมศาสดาตรัสไวในอานาปานสติสูตรน้ัน สามารถประยุกตไดทั้งสมถกัมมัฏฐานและ

วิปสสนากัมมัฏฐาน สําหรับทานที่ตองการบรรลุธรรม หลุดพนความทุกข ควรเจริญอานาปานสติ ๑๖ 

ข้ันใหตลอดสาย สมดังที่พระพุทธองคตรัสในอานาปานสติสูตรขางตนวา ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ

ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมทําสติปฏฐานทั้ง ๔ ใหบริบูรณ และพระพุทธองคตรัสตอไปอีก

วา สติปฏฐาน ๔ ที่บุคคลเจริญทําใหมากแลว ยอมทําใหโพชฌงค ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ที่บุคคล

เจริญทําใหมาก ทําใหบริบูรณแลว ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ หมายความวา ใครก็ตามถา

เจริญอานาปานสติทั้ง ๑๖ ข้ันน้ีแลว ผูน้ันช่ือวาเจริญสติปฏฐาน ๔ ช่ือวาเจริญโพชฌงค ๗ และช่ือวา

ทําวิชชาและวิมุติใหเกิดข้ึน น่ันแสดงวาพระสูตรน้ีเพื่อใหบุคคลกาวขามพนจากความทุกขความเศรา

โศก และเพื่อบรรลุธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาทอานาปานสติน้ันเปนไดทั้งสมถะและ

วิปสสนากรรมฐาน การทําสมาธิภาวนาตามวิธีอานาปานสติภาวนาแลวเปนการปฏิบัติอยางสมบูรณ

ที่สุด ทั้งในศีล สมาธิ ปญญา เรียกวาสมบูรณแบบอยูในตัว อานาปานสติจึงเปนคําสอนที่สมบูรณ ทั้ง

ในแงของปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ คือ ในการศึกษาเลาเรียนก็เรียนรูเรื่องอานาปานสติ ในการปฏิบัติ

ก็ปฏิบัติอานาปานสติ และไดรับผลของการปฏิบัติก็คือการบรรลุฌานสมาบัติและมรรคผลนิพพาน 

๕.๑.๓ การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา  

การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติ หลักการวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวของพระพุทธศาสนา

เถรวาทโดยบูรณาจําเปนตองศึกษาหลักการใหถองแทเสียกอนลงมือปฏิบัติโดยตองทราบถึงความ 

หมายของอานาปานสติและวิปสสนากัมมัฏฐานแลวลงรายละเอียดขอปฏิบัติอยูในพระสูตรที่ปรากฎ 

เชน พระสูตร ไดแก อานาปานสติสูตร, มหาสติปฏฐานสูตรและรถวินีตสูตรแตพระสูตรที่เกี่ยวของกับ

วิปสสนากัมมัฏฐานน้ันมีมากหลายสูตร แตที่ยกมาน้ันเปนพระสูตรสําคัญ ๆ และเปนแกนหลักในการ

ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเปนความพิเศษของพระพุทธศาสนาที่หยิบยกมาหัวขอธรรมหน่ึง

สามารถบูรณาการธรรมะอื่น ๆ ซึ่งอานาปานสติสูตรและมหาสติปฏฐานสูตรเปนภาคปฏิบัติสวนรถ

วินีตสูตรเปนภาคประมวลผลและประเมินผลภาคปฏิบัติในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานน้ันสามารถ

ปฏิบัติไดทุกเวลาทุกโอกาสไมวากําลังทําอะไรอยู ถามีการพิจารณาอารมณปจจุบันแสดงวากําลัง

ปฏิบัติอานาปานสติ แตสําหรับนักปฏิบัติธรรมที่เริ่มฝกหัดจะตองหาสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน มี

ความสงบ มีกัลยาณมิตร มีพระวิปสสนาจารย คอยใหคําแนะนํา เปนตน โดยจะตองกําหนดสวนใด

สวนหน่ึงของรางกายกอน เพื่อใหจิตน่ิงเมื่อจิตน่ิงมั่นคงแลว จึงใชปญญาพิจารณาแตถาเปนนักปฏิบัติ

ที่ปฏิบัติเปนประจําจะมีความชํานาญสามารถปฏิบัติไดทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานที่ โดยสรุปแลวหลัก

ของการปฏิบัติอานาปานสติ การเฝาตามดูกายเริ่มตนดวยการมีสติกําหนดลมหายใจเขาและออกเปน

การฝกสติมิใชการฝกการหายใจตามแบบ ‘ปราณยาม’ ของโยคะแบบฮินดูการปฏิบัติตามแบบพุทธไม

มีการกลั้นลมหายใจหรือการกระทําใด ๆ ที่กีดขวางการหายใจแตเปนการปฏิบัติโดยเฝาตามดู 
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(กําหนด) อยางเงียบ ๆ เพื่อดูการหายใจเขาออกตามธรรมชาติดวยการใหความสนใจอยางมั่นคง และ

สม่ําเสมอแตอยางเบา ๆ สบาย ๆ คือ ไมมีการเกร็งหรือเครียดสังเกตความยาวหรือความสั้นของการ

หายใจ แตไมใชต้ังใจพยายามควบคุมโดยการฝกอยางสม่ําเสมอการหายใจจะสงบสม่าํเสมอ และคอย ๆ  

ลึกลงไปเองโดยธรรมชาติการสงบระงับและการลึกลงของจังหวะลมหายใจจะทาํใหเกดิความสงบระงบั

พรอมกับความลึกซึ้งของจังหวะชีวิต ทั้งหมดดวยวิธีน้ีการมีสติกําหนดลมหายใจ จึงเปนองคประกอบ

สําคัญที่ชวยใหมีสุขภาพของกายและจิตที่ดี การมีสติกําหนดลมหายใจใหผลอยางมากในการสงบระงบั

ความวุนวายของกายและใจ และระงับความหงุดหงิดทั้งในชีวิตธรรมดาและในการปฏิบัติเพื่อความมุง

หมายที่สูงกวาน้ัน เหนือกวาน้ันวิธีงาย ๆ ในการเริ่มตนการฝกสมาธิและกรรมฐานกอนการฝกอื่น ๆ

หรือโดยวิธีการอานาปานสติ อยางไรก็ตาม เมื่อสัมปชัญญะครอบคลุมการทํางานทุกอยางของรางกาย

ต้ังแตอิริยาบถทั้งสี ่จนถึงการมองดูการกมการเหยียดการแตงกายการรับประทานอาหารการด่ืมการ

ขับถายของเสียการพูดการน่ิงการต่ืนอยูและการนอนหลับ ฯลฯ การฝกสมัปชัญญะสอนถึงการกระทาํที่

รอบคอบและมีจุดมุงหมาย 

๑) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติกจิทั่วไป 

๒) เพื่อวัตถุประสงคความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติธรรม 

๓) เพื่อเพิ่มพูนการผสมผสานการฝกจิตใหเขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

๔) เพื่อถึงความลึกซึ้งแหงปญญาอันสามารถเห็นแจงความไมมีตัวตนของกระบวนการทาง

รางกายดวยการรูจักมองประสบการณประจําวัน 

๕) เพื่อผลตอจากน้ันคือ การหมดความยึดถือในกายในการฝกหัดดวยการมีสติสัมปชัญญะ

ยอมควบคูไปกับอิริยาบถตาง ๆ ตามที่เปนอยูเพียงแตคอยบันทึกการปรากฏของอิริยาบถเทาน้ัน

ประกอบไปดวยการรูตัวอยางเต็มที่ในอิริยาบถ แตเปนเพียงการรูตัวแบบทั่ว ๆ ไปพรอมกับรูถึง

ลักษณะความไมมีตัวตนรู รวมไปถึงการวิเคราะหอยางละเอียดมากข้ึน ในกระบวนการที่เกี่ยวของทํา

ใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งในสภาวะที่ไมมีตัวตนน้ัน เมื่อประสงคจะบรรลุสมาธิข้ันสูงข้ึนไปหรือตองการ

ใหเกิดความเปนหน่ึงของจิตในสภาพฌานการปฏิบัติโดยสติกําหนดลมหายใจไมใชของงายแตมีคาย่ิง

นัก สมควรแกการนํามาปฏิบัติความกาวหนาในการฝกระดับสูง จะนําไปสูข้ันตาง ๆ  ของฌานทั้งสี่หรือ

สูงย่ิงไปกวาน้ันเกี่ยวกับการฝกข้ันกาวหนาน้ี คัมภีรวิสุทธิมัคคภาคสองหนา ๕๕ กลาววา  

“การมีสติกําหนดลมหายใจจัดเปนยอดของกรรมฐานทั้งปวงพระพุทธเจา

ทั้งหลายพระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวกลวนตางก็ใชการมีสติกําหนดลมหายใจ

เปนพื้นฐานในการบรรลุคุณวิเศษสูงสงและเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน” 

 

การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติไดสอดคลองกับคําสอนของพระธรรมโกศาจารย (ทานพุทธ

ทาสภิกขุ)ดังน้ี อานาปานสติภาวนาเปนเรื่องสําคัญที่สุดเปนวิธีที่จะรูแจง ใหเขาใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
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เรื่องเหลาน้ัน จะบอกใหทราบ เกี่ยวกับ เรื่องความทุกข และเรื่องควบคุมทุกขไวได ทุกขทั้งปวงสรุปที่

อุปาทานขันธ ดังพระบาลีที่สวดกันวา “สังขิเตน ปจจุปาาทานักขันธาทุกขา เสยยถีทัง รูปูปาทานัก

ขันโธ เวทนปาทานักขันโธ สัญูปาทานักขันโธ สังขารูปาทานักขันโธ วิญญาณูปาทานักขันโธ” ไมมี

อุปทานขันขก็ไมมีทุกข  การดํารงชีพไมมีทุกขยอมมีเปนพัฒนาชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม 

 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 

๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา” 

เพื่อใหไดตระหนักถึงคุณคา ในการประยุกตการใชลมหายใจใหเกิดประโยชนในกการดําเนินชีวิจใน

ปจจุบันความเสื่อมทางดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยไดลดนอยและถดถอยลงทุกที 

เพื่อใหบุคคลมีจิตสํานึกดี ควบคูกับศีลธรรมพรอมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม จึงขอเสนอแนะเชิง

นโยบายดังน้ีในการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติน้ันมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะเปนเรื่องของการ

ดําเนินตนชีวิตไมวาจะเปนบรรพชิตหรือฆราวาสตองมีการปฏิบัติสมถะวิปสสนาสติต้ังมั่นในการ

พิจารณารูปนามเพื่อใหเกิดปญญาเห็นไตรลักษณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกวาวิปสสนา

กัมมัฏฐานมีอานิสงสใหบรรลุถึงมรรคผลนิพพานการกําหนดพิจารณาไตรลักษณเพื่อใหรูเห็นสภาพ

ตามความเปนจริงวาสิ่งทั้งหลายลวนแตเปนรูปนามเทาน้ันและรูปนามทั้งหลายเหลาน้ันก็มีลักษณะ

เปนอนิจจังทุกขังอนัตตาหาไดเปนแกนสารย่ังยืนไมจะไดกาวลวงเสียซึ่งความเห็นผิดไมใหติดอยูใน

ความยินดียินรายอันเปนการเริ่มตนที่จะใหถึงหนทางดับทุกขทั้งปวง 

๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ในการวิจัยน้ี ไดกลาวถึงเรื่องการพัฒนาชีวิตดวยอานาปานสติในงานวิจัยน้ี ยังมีเน้ือหาที่

สามารถทําการศึกษาวิจัยไดอีกหลายประเด็นดวยกัน โดยผูวิจัยของเสนอแนะแนวทางเพื่อการทําวิจัย

ในอนาคตไว ดังน้ี 

๑. ชีวิตประจําวันในการใชลมหายใจใหเปนประโยชนโดยหลักการอานาปานสติ  

๒. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติอานาปานสติกับจริตตนกับการใชคําภาวนาในการปฏิบัติ 

๓. หลักการอานาปานสติกับความเช่ือในคําสอนของพระพุทธเจาในการดําเนินชีวิต 
 

 



บรรณนานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 

ขอมูลปฐมภูมิ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. (๒๕๔๓). พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เลม ฉบับครบรอบ 

๒๐๐ ป แหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช ๒๕๒๕ เลมท่ี ๑, ๒, ๓, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๕, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๘, ๓๙, 

๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๗, ๕๑, ๕๓, ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๑๘, ๒๒๐, ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๓๘. พิมพ

ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

 

ขอมูลทุติยภูมิ 

๑) หนังสือทั่วไป 

ชาติชาย พิทักษธนาคม. (๒๕๔๔). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

ทองดี สุรเตโช. (๒๕๔๘). พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร ชุด คําวัด. กรุงเทพมหานคร : 

เลี่ยงเซียง.   

ตรีนุช พลางกูร. (๒๕๔๕). “การใชพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิต : ศึกษากรณีผูพนโทษที่เขารับการ

อุปสมบท ณ วัดหนองปลิง ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี”. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดกป.ธ.๙). (๒๕๔๖).  หลักปฏิบัติสมถะและวิปสสนากรรมฐาน. พิมพ

ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๓๗). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. 

______. (๒๕๓๗). พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ ๖.กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

(๒๕๔๔), หนา ๓๐) 

______. (๒๕๕๓). ธรรมะคือ สิ่งพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ธรรมทานมูลนิธิไชยา. 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ตวณุโณ).  (๒๕๔๙).  จิตวิทยาในพระอภิธรรม.  พิมพครั้งที่ ๕.  

กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต).  (๒๕๕๒).  กาลานุกรม  พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก.  



๙๖ 
 

กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม.   

______. (๒๕๕๗).  พุทธธรรม  กรุงเทพมหานคร.  พิมพครั้งที่ ๔๐.กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม.   

______. (๒๕๕๘).  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท.  พิมพครั้งที่ ๒๓.  กรุงเทพมหานคร : 

ผลิธัมม.   

พระพรหมโมล ี(วิลาศ ญาณวโร). (๒๕๔๔). ภาวนาทีปน.ี  กรุงเทพมหานคร : วัดธรรมกาย. 

พระมหาวีระ  ถาวโร.  (๒๕๑๘). กรรมฐาน ๔๐.  กรุงเทพมหานคร : เยลโลการพิมพ.   

พระสารีบุตรมหาเถระ. (๒๕๔๒). สารัตถทีปนีแปลฎีกาพระวินัยภาค๒. กรุงเทพมหานคร : หจก.

ทิพยวิสุทธ์ิ. 

พุทธโฆษณ, มูลนิธิ.  (๒๕๕๕). พุทธวนจ  ฉบับ ๖  อานาปานสติ.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทาน 

พุทธทาสภิกขุ.  (๒๕๓๐).  อานาปานสติสมบูรณแบบ.  พิมพครั้งที่ ๖.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมบูชา.   

______. (๒๕๓๓).  อานาปานสติภาวนา.  พิมพครั้งที่ ๔.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทาน.  

______. (๒๕๓๖).  วิธีฝกสมาธิวิปสสนาฉบับสมบูรณ.  พิมพครั้งที่ ๖.  กรุงเทพมหานคร : สุนทร

สาสน.     

______. (๒๕๓๕).  อานาปานสติสมบูรณแบบ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา. 

มนทิราจูฑะพุทธิ. (๒๕๔๘). แมชีศันสนียกาวยางแหงปญญา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปลนพ

ริ้นทต้ิง จํากัด. 

มนตรี พลเย่ียม. (๒๕๔๙). แนวทางพัฒนาคุณ. กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๕). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช. 

วศิน  อินทสระ. (๒๕๔๓). หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด. กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา. 

สมใจ ลักษณะ. (๒๕๔๓). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏ

สวนสุนันทา. 

สมภพ ชีวรัฐพัฒน. (๒๕๓๙). จริยธรรมกับชีวิต. กรุงเทพมหานคร : นานาการพิมพ 

สันติ  เตชอัครกุล.  (๒๕๕๓).  ตามรอยบาทพระพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สาละ.   

สิปปานนท เกตุทัต. (๒๕๓๘). ทางสายกลางของสังคมไทยในอนาคต : เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  (๒๕๓๙).  พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน.  พิมพครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพมหานคร :  

มหามกฏุราชวิทยาลัย.   

สุนทร ณ รังสี. (๒๕๔๑). พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
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๒) บทความในวารสาร 

เมธี วงศศิริสุวรรณ, นพ.. นิตยสาร HealthToday. ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

๓) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ และงานวิจัย 

กัญญา แซเตีวย.  (๒๕๕๒). “ประสิทธิผลการใชอานาปานสติลดความเครียดและเครียดและความดัน

ในผูปวยโลกความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาศูนยสุขภาพชุมชน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

สรอยสุดา อิ่มอรุณรักษ. (๒๕๔๓). “ผลของการฝกอานาปานสติภาวนาที่มีตอภาวะสุขภาพจิต”. 

วิทยานิพนธชวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สําราญ จูชวย.  (๒๕๕๑).  “แนวทางการประชาสัมพันธตามคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยราช

พฤกษ”.  งานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยราชพฤกษ. 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล   : นายสมมาตร ลวนศิร ิ

วัน/เดือน/ปเกิด   : ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๐๕  

สถานท่ีเกิด   : ตําบลศรรีาชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุ ี

ท่ีอยูปจจุบัน   : ๑๙๘/๑๐ หมู ๘  ตําบลศรรีาชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

 

การศึกษา                          

 พ.ศ. ๒๕๔๔ : อนุปรญิญา (วิทยาศาสตรคอมพเิตอร)  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

 พ.ศ. ๒๕๔๗ : บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ : ธรรมศึกษาช้ันตร ี

 

ประสบการณการทํางาน  

 ปจจุบัน : หัวหนางานการผลิต บริษัท ไลออน(ประเทศไทย) จํากัด 

   ผูจัดการฝายสํานักงาน บริษัทไทยซิลเิกตเคมิคัลจํากัด 
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