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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา ๒) 

เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักสมาธิใน

การดําเนินชีวิตของครูสมาธิ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการ

ประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ” งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยคุณภาพ โดย

การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา ตําราและเอกสารท่ีเก่ียวของเปนหลัก และ

สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๓  

ผลการวิจัยพบวา  

๑. สมาธิในพระพุทธศาสนา หมายถึง สัมมาสมาธิ ซ่ึงสมาธิสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบ 

อาทิ จําแนกตามผลและท่ีเกิด (position) ตามความแรงกลาของสมาธิ ตามความสามารถในการฝก

สมาธิของแตละบุคคล ประเภทของสมาธิสามารถจําแนกไดมากมายตามความแตกตางนี้เนื่องจาก

ธรรมชาติของหัวขอการทําสมาธิตาง ๆ กัน และการพัฒนาตามข้ันตาง ๆ กันดวย จุดมุงหมายของการ

ฝกจิตก็คือการทําจิตใหบริสุทธิ์จากกิเลสและอกุศลบาปธรรมท้ังปวงเปนการอบรมจิตใหเหมาะแกการ

งานอันจะทําใหไดปญญาอยางยิ่ง ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ จากการศึกษาพบวาลักษณะของจิตท่ี

เปนสมาธิคือมีพลังของสมาธิดวยจิตท่ีตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว ปราศจากนิวรณ ๕ จิตท่ีเปนสมาธิเปนจิตท่ีมี

คุณภาพดี มีสมรรถภาพสูง แข็งแรง มีพลังมาก มีความสงบ ใสกระจาง นุมนวล ควรแกการใชงาน 

๒. ครูสมาธิเปนบุคคลท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา เปนบุคคลท่ีนําความรูท่ีไดจากการศึกษาคํา

สอนพระพุทธศาสนามาใชกับการดําเนินชีวิตของตนเองและชวยเผยแพรหลักธรรมคําสอนใหเปน

ประโยชนแกผูอ่ืน ดังนั้นการดําเนินชีวิตของครูสมาธิจึงประกอบดวยความรับผิดชอบหนาท่ีของตนเอง 

การรับผิดชอบตอบุคคลและความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานของตนท่ีพึงปฏิบัติได สิ่งสําคัญการ

รับผิดชอบตอหนาท่ีของตน เปนการรับผิดชอบในสวนตัวท่ีจะพึงปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังการพัฒนา
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ความรู ความสามารถของตนเองใหมากยิ่งข้ึนกลาวคือ การดําเนินชีวิตของครูสมาธิก็คือ การนําธรรมะ

ไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันใหเกิดความสุข หรือการนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาไป

ประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองกอนท่ีจะทําประโยชนใหผูอ่ืนหรือสังคมสวนรวม 

๓. การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ ครูสมาธิเปนบุคคลท่ีนําความรูท่ี

ไดจากการศึกษาคําสอนพระพุทธศาสนามาใชกับการดําเนินชีวิตของตนเองและชวยเผยแผหลักธรรม

คําสอนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน เห็นไดวาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิก็คือ การนําธรรมะไปใชในการ

แกปญหาในชีวิตประจําวันใหเกิดความสุข หรือการนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ

ใหเกิดประโยชนตอตนเองกอนท่ีจะทําประโยชนใหผูอ่ืนหรือสังคมสวนรวม โดยการประยุกตใชหลัก

สมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ โดยเห็นคุณคาของสมาธิตอการดําเนินชีวิตวาสามารถนําสมาธิมา

ปรับใชกับชีวิตและอาชีพสวนตัว การใชสมาธิเพ่ือรักษาสุขภาพและการใชสมาธิเปนหลักในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาวาใหผลไดจริง  

๔. รูปแบบการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ ไดแก “PPHS  

Model” 

P = People หมายถึง บุคคลหรือพุทธบริษัท 

P = Propagation หมายถึง การเผยแผพระพุทธศาสนา  

H = Health หมายถึง สุขภาพท่ีดี 

S = Social หมายถึง สังคมท่ีสงบสุข 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis were : 1) to study the doctrine of concentration in 

Buddhism; 2) to study the meditator's life in Buddhism; 3) to study the application of 

meditation in the meditator's life. And create new knowledge about "The application of the 

meditation principle in the life of the meditation teacher" This research is a qualitative 

research. By analyzing data from the Tipitaka, commentary, texts and related documents. In-

depth interviews with 13 Buddhist scholars. 

The results of the study found that : 

 1.  Meditation in Buddhism refers to the right concentration, which can be 

classified into several categories, such as the effect and position based on the intensity 

of concentration. Based on individual meditation ability. The types of meditation can 

be categorized in many different ways, due to the nature of the various meditation 

topics and the development of the various stages. The purpose of the mental training 

is to purify the mind of the mind of the mind. All of them are spiritual training, suitable 

for work that will make it very wise. The nature of the mind is meditation. The study 

found that the nature of mental concentration is the power of meditation, the mind is 

not disturbed, mental independence, mental retardation, mental retardation, mental 

well-being. High performance, strength, power, peace, clarity, soft should be used. 

 2.  Meditation teacher is an important person in Buddhism. It is the person who 

brings the knowledge gained from the study of Buddhist teachings to their own way of 



ง 
 

life and disseminates the doctrines to others. Thus, the meditator's life consists of the 

responsibility of their duties. Responsibility for the person and responsibility for his or 

her job duties to be practicable. Important responsibility for their duties. It is your 

personal responsibility to perform your duties. Including the development of 

knowledge. Their ability is even greater. The meditation teacher's life is. The use of 

Dharma to solve everyday problems happy. Or to use the knowledge of Buddhism to 

practice to benefit themselves before the benefit to others or the society. 

 3.  Application of concentration meditation in the meditator's life. Meditation 

teachers are individuals who bring their knowledge from the study of Buddhist 

teachings to their own lives and help spread the doctrine to others. Seeing that the 

meditator's life is The use of Dharma to solve everyday problems happy. Or to use the 

knowledge of Buddhism to practice to benefit themselves before the benefit to others 

or the society. By applying the meditation principle to the meditator's life. By the value 

of meditation on the way that life can bring concentration to personal life. The use of 

meditation to maintain the health and the use of meditation is the main way to 

propagate Buddhism to be effective. 

4.  The meditator's main application form for meditators is “PPHS Model”. 

P = People means a person or a Buddhist company. 

P = Propagation means propagation of Buddhism. 

H = Health means good health. 

S = Social means a peaceful society. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ผูวิจัยในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งไดใหความสนใจเรื่องการประยุกตใชสมาธิมานานแลว 

ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเรื่องการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิเพ่ือเปนแนวทาง

ในการประยุกตใชสมาธิเพ่ือประโยชนตนเองและผูอ่ืน โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนท่ีควรไดรับความรู

จากงานวิจัยนี้   

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดเพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ และไดรับความเมตตา

อนุเคราะหจากหลายทานท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณทานเจาคุณอาจารย พระเมธาวินัยรส อาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ขอกราบ

ขอบพระคุณทานมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. ประธานกรรมการและรศ.ดร. สุวิญ รักสัตย  

กรรมการวิทยานิพนธ ท่ีใหความเมตตา เสียสละเวลา แนะนําแนวทางเพ่ือการปรับปรุงแกไข และ

เพ่ิมเติมเนื้อหาของงานวิจัยใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ

ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดตรวจสอบวิทยานิพนธ และใหสัมภาษณอันเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง 

ขอขอบคุณ ดร.กุลยาณี อิทธิวรกิจ ท่ีเปนกัลยาณมิตรคอยใหคําแนะนําใหความชวยเหลือ 

ตลอดจนใหกําลังใจ ขอขอบคุณนักศึกษารวมชั้นศาสนสตรดุษฎีบัณฑิต รุนท่ี ๓ ทุกรูป/คน และ

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทาน ท่ีไดอนุเคราะหชวยในการติดตอ

ประสานงานตาง ๆ และบคุคลท่ีจะขาดไมไดก็คือ คุณดนัย ไกรวิทย สามีผูใหกําลังใจและเปนผูใหการ

สนับสนุนและชวยอธิษฐานจิตใหจบการศึกษาครั้งนี้   

คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา 

สังฆบูชา และอาจาริยบูชา ทายท่ีสุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนทุกทานท่ีมีสวนชวย

สงเสริมใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีทุกประการ 
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องฺ.ทสก.                            สุตฺตันตปฏก   อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  

ขุ.อุ.                                 สุตฺตันตปฏก  ขุทฺทกนิกาย     อุทาน    

ขุ.ชา.                            สุตฺตันตปฏก   ขุทฺทกนิกาย    ชาดก     

ขุ.มหา.                              สุตฺตันตปฏก   ขุทฺทกนิกาย    มหานิเทส 



ช 
 

ขุ.จูฬ.                               สุตฺตันตปฏก  ขุทฺทกนิกาย     จูฬนิทเทส 

ขุ.ปฏิ.                               สุตฺตันตปฏก    ขุทฺทกนิกาย   ปฏิสัมภิทามรรค 

 พระอภิธรรมปฎก 

อภิ.ป.                               อภิธรรมปฎก   ปฎฐาน 

 อรรถกถาพระสุตตันติปฎก 

ที.สี.อ.                              ทีฆนิกาย     สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฎกถา      

ที.ม.อ.                         ทีฆนิกาย    สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฎกถา         

ม.มู.อ.                              มชฺฌิมนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี มูลปณฺณาสกอฏกถา  

ขุ.เปต.อ.                           ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา เปตวตฺถุอฎกถา 

ขุ.อป.อ. ขุทฺทกนิกาย   วิสุทฺธชนวิลาสิน ี อปทานอฎกถา   

 

พระไตรปฎกในวิทยานิพนธนี้ ใชการอางอิง แบบ ๓ ตอน  เลม/ขอ/หนา  เชน   ที.ปา. ๑๕/

๑/๑ หมายถึง ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค เลมท่ี ๑๕ ขอท่ี ๑ หนาท่ี๑  เปนตน  

อรรถกถา คัมภีรท่ีอาง  คือ อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย พุทธศักราช 

๒๕๕๒  ใชอักษรยอพระไตรปฎกและอรรถกถาแปล  ๙๑ เลม  ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ตามดวย 

อ. แลวจึงตามดวย เลม /หนา เชน  ที.สี.อ.  ๑๑/๑๕๙ หมายถึง ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี 

สีลกฺขนฺธวคฺคอฎกถา เลมท่ี ๑๑ หนา ๑๕๙  



ซ 

สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย   ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ    ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญคํายอ ฉ 

สารบัญ ซ 

สารบัญตาราง ฎ 

สารบัญแผนภูมิ ฏ 

 

บทที่ ๑   บทนํา ๑ 

 ๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒  โจทยในการวิจัย ๗ 

 ๑.๓  วัตถุประสงคของการวิจัย ๗ 

 ๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย ๗ 

 ๑.๕  วิธีดําเนินการวิจัย ๘ 

 ๑.๖  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๙ 

 ๑.๗  คํานิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย ๒๗ 

 ๑.๘  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๒๗ 

 ๑.๙  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย    ๒๘ 

             

บทที่ ๒   หลักคําสอนสมาธิในพระพุทธศาสนา ๓๐ 

 ๒.๑  ความหมายของสมาธิ ๓๐ 

 ๒.๒  ประเภทของสมาธิ ๓๓ 

 ๒.๓  กรรมฐาน ๔๐ วิธี   ๓๘ 

 ๒.๔  ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ ๔๐ 

 ๒.๕  ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ ๔๙ 

 ๒.๖  หลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับภาวนาท่ีปรากฏในพระไตรปฎก ๖๓ 

 ๒.๗  หัวขอธรรมท่ีเกี่ยวของกับสมาธ ิ ๖๙ 

 ๒.๘  สรุปสมาธิในพระพุทธศาสนา ๗๘ 



ฌ 

บทที่ ๓  การดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธ ิ ๙๐ 

 ๓.๑  ความหมายของการดําเนินชีวิต ๙๐ 

 ๓.๒  บทบาทของพระพุทธศาสนาตอการดําเนินชีวิต ๙๑ 

 ๓.๓  คําสอนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ๙๙ 

 ๓.๔  การดําเนินชีวิตของครูสมาธิ ๑๑๗ 

  ๓.๔.๑ รูปแบบการสอนของพระพุทธเจา ๑๑๘ 

  ๓.๔.๒ ครูสอนสมาธิในสํานักตาง ๆ ๑๒๔ 

  ๓.๔.๓ สายพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท   ๑๓๓ 

  ๓.๔.๔ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๑๔๐ 

 ๓.๕ สรุปการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ ๑๔๔ 

 

บทที่ ๔  การประยุกต ใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิต ๑๔๗ 
 ๔.๑  การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิต ๑๔๗ 

 ๔.๒  การประยุกตใชหลักสมาธิในการทํางาน ๑๕๒ 

 ๔.๓  การประยุกตใชหลักสมาธิในการเผยแผพระพุทธศาสนา ๑๕๔ 

 ๔.๔  การประยุกตใชหลักสมาธิในการเพ่ือรักษาสุขภาพ ๑๕๖ 

 ๔.๕  ผลการสัมภาษณเชิงลึก ๑๕๗ 

 ๔.๖  สรุปการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ ๑๗๒ 

 

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ๑๗๗ 

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๗๘ 

  ๕.๑.๑ หลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา ๑๗๙ 

  ๕.๑.๒ การดําเนนิชีวิตของครูสมาธใินพระพุทธศาสนา     ๑๘๐ 

  ๕.๑.๓ การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ ๑๘๑ 

 ๕.๒  องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๘๑ 

 ๕.๓  ขอเสนอแนะ ๑๘๖ 

  ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ ๑๘๖ 

  ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย    ๑๘๖ 

 

บรรณานุกรม ๑๘๗ 



ญ 

บุคลานุกรม ๑๙๒ 

 

ภาคผนวก ๑๙๕ 

ภาคผนวก ก หนังสือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๑๙๖ 

ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บรวมรวมขอมูล ๑๙๘ 

ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ ๒๐๔ 

ภาคผนวก ง ภาพถายการสัมภาษณ ๒๒๔ 

ภาคผนวก จ สาระการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ๒๓๒ 

 

ประวัติผูวิจัย ๒๕๑ 

 



ฎ 

สารบัญตาราง 

 

หนา 

ตารางท่ี  ๒.๑ หัวขอธรรมท่ีเกี่ยวของกับสมาธ ิ ๗๘ 

ตารางท่ี  ๔.๑ ประเด็นคําถามสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ๑๕๙ 

 



ฏ 

สารบัญแผนภูมิ 

 

หนา 

แผนภูมิท่ี  ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ๒๙ 

แผนภูมิท่ี  ๒.๑ ระดับสมาธิ จําแนกเปน ๓ ระดับ คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และ 

 อัปปนาสมาธ ิ ๓๔ 

แผนภูมิท่ี  ๒.๒ นิวรณ ๕ เครื่องกั้นจิต อุปสรรคการทําสมาธ ิ ๔๖ 

แผนภูมิท่ี  ๒.๓ ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ ๔๙ 

แผนภูมิท่ี  ๒.๔ อริยสัจ ๔ ๕๒ 

แผนภูมิท่ี  ๒.๕ ลักษณะของบุคคลเรียกวาจริต ๖ ๕๔ 

แผนภูมิท่ี  ๒.๖ จุดมุงหมายของสมาธิ ๖๓ 

แผนภูมิท่ี  ๒.๗ หลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา ๘๙ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๑ ความสัมพันธของคําสอนทางพระพุทธศาสนากับเปาหมายในชีวิต ๙๖ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๒ คําสอนในการพัฒนาจิตใจสําหรับเปาหมายระยะยาว ๙๘ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๓ คําสอนในการพัฒนาจิตใจสําหรับเปาหมายระยะยาว ๑๐๕ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๔ เหตุแหงปญญา (ปรโตโฆสและโยนิโสมนสิการ) ๑๐๘ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๕ ปฏิปทานําไปสูความรูแจงอริยสัจธรรมในสติปฏฐาน ๑๑๕ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๖ การดําเนินชีวิตของครูสมาธิตามแนวมรรคมีองค ๘ ๑๑๕ 

แผนภูมิท่ี  ๓.๗ สรุปการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ ๑๔๖ 

แผนภูมิท่ี  ๔.๑ การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ ๑๕๒ 

แผนภูมิท่ี  ๔.๒ การประยุกตใชหลักสมาธิในการทํางาน ๑๕๔ 

แผนภูมิท่ี  ๔.๓ สรุปการประยุกตใชหลักสมาธิของครูสมาธิ ๑๗๖ 

แผนภูมิท่ี  ๕.๑ LART Model ๑๘๒ 

 



 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มนุษยทุกคนประกอบดวยรางกายและจิตใจ ในการพัฒนามนุษยจึงตองพัฒนาท้ังรางกายและ

จิตใจไปพรอมๆกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหมีความสุขสบายทางกายและทางดานคุณธรรมเพ่ือใหมีความสุขทางใจ  

ในยุคท่ี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามามีบทบาท  พระพุทธศาสนาซ่ึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของคนไทย  จะหมดความสําคัญไปจากคนไทยหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความเชื่อตอหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนา  สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนา ดํารงคุณธรรมและจริยธรรม  เปนมาตรฐานท่ี

ยึดถือปฏิบัติตามกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ จนเปนวัฒนธรรมประเพณี  เพราะพุทธศาสนิกชน ไดนําเอา

การทําสมาธิ ในทางพระพุทธศาสนามาใชอยางถูกตอง ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และในฐานะเปน

รากฐานของวัฒนธรรมไทยควรท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสงบสุขของตนและสวนรวม 

ในยุคโลกาภิวัตนไดเกิดลัทธิใหมข้ึนท่ีเรียกวาบริโภคนิยม ทําใหมนุษยมีความละโมบดิ้นรน

เพ่ือหาเลี้ยงชีพตามปกติแลว ยังตองหาเงินเพ่ือไปบํารุงบําเรอใหไดมาซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวก 

รวมถึงความเปนอยูตามกระแสนิยม เพ่ือใหทัดเทียมกันในสังคม  แมวาจะนําความสะดวกสบายมาให

แตในขณะเดียวกันทําใหความตองการใหมๆตามกระแสกอใหเกิดตัณหาไมสิ้นสุด  นํามาซ่ึงทุกขใน

รูปแบบตางๆกอเกิดปญหานานาประการ ยิ่งไปกวานั้นพบวามนุษยมีความทุกขดานจิตใจมากเกิดเปน

ปญหาดานจิตใจ สังคมท่ีมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน  ทําใหเกิดความหวาดระแวงกันและกัน แกงแยง

แขงขันกัน ปญหาเหลานี้ทําใหคนจํานวนมากมีปญหาสุขภาพจิต เชนซึมเศรา หวาดกลัว เครียด กังวล 

อาจถึงข้ันฆาตัวตาย โดยท่ัวไปเม่ือเกิดความทุกขข้ึน แนวทางในการบรรเทาทุกขสวนใหญจะใชวิธี

หลีกเลี่ยงทุกข หรือเบี่ยงเบนความทุกขไปชั่วคราว หรือหาทางออกในทางท่ีผิด เชน เสพยาเสพติด 

การกออาชญากรรม การเลนการพนัน เปนตน  ท้ังนี้ถือวาเปนการเพ่ิมทุกขใหท้ังตนเองและผูอ่ืน 

ดังนั้น ถาสามารถเขาใจถึงสาเหตุท่ีแทจริงของทุกขได จะสามารถรับมือกับความทุกขไดอยางถูกตอง  

ทําใหจิตใจสงบนิ่งสามารถเห็นสาเหตุของปญหาท่ีแทจริง ดวยใจเปนกลาง  สามารถแกปญหาไดอยาง

ถูกตองตามทํานองคลองธรรม และยังสามารถชวยแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ทําให

สังคมสงบเรียบรอยลงได 

สาเหตุของทุกขบางประเภทไมสามารถแกไขไดเพราะเปนสาเหตุตามธรรมชาติ เชน ความ

เกิด ความแก ความเจ็บและความตายเปนสิ่งท่ีทุกคนตองประสบ ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  สวนสาเหตุ

ท่ีมาจากปจจัยภายนอกอ่ืนๆเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงและควบคุมไดยากและตองใชเวลาในการแกไข 



๒ 
 

รวมถึงความรวมมือจากหลายฝาย  ฉะนั้นในยุคโลกาภิวัตนจําเปนตองพัฒนาจิตใจของคนในสังคม

สรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนในใจ  เม่ือเกิดทุกขข้ึนก็สามารถรับมือกับความทุกขไดดวยตนเอง สามารถอยู

กับทุกขไดโดยไมตองทุกข  เม่ือจิตใจสงบ ปลอดโปรงสามารถเห็นสาเหตุท่ีแทจริงของทุกขท่ีเกิดข้ึนและ

หาทางแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปไดในทางท่ีถูกตอง ไมเพ่ิมทุกขใหแกตนเองและผูอ่ืน  แมไม

สามารถแกไขปญหาไดหมด ก็ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นหลักธรรมท่ีนํามาใชในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพชีวิต และบรรเทาทุกขใหลดนอยลง ใหแกคนในสังคมก็คือ การฝกอบรมสมาธิในทาง

พระพุทธศาสนา  

พระพุทธเจาทรงสอนใหพิจารณาสาเหตุแหงทุกขเกิดจาก ๒ ปจจัยคือ ปจจัยภายนอก และ

ปจจัยภายใน คือภายในตัวเอง เพราะสาเหตุท่ีเกิดจากภายนอกไมสามารถควบคุมหรือแกไขไดโดยตรง 

แตสาเหตุจากภายในเกิดท่ีตัวเองสามารถแกไขไดเม่ือทุกขจากปจจัยภายในไดบรรเทาลงจิตใจจะสงบ

เกิดปญญาสามารถรับมือกับปญหาท่ีเกิดข้ึนและหาหนทางแกไขและปองกันไมใหเกิดปญหาไดอีก 

วิธีการแกปญหามีหลากหลายเชนถาเปนทุกขกายเกิดจากไตรลักษณ ใหหม่ันบํารุงรักษารางกายให

แข็งแรงเพ่ือไมใหเจ็บปวย ควรเตรียมความพรอมของรางกายตอสภาพแวดลอมตา งๆ ถาเปนทุกข

ทางใจจึงมุงเนนหาทางระบาย การกลบเลี่ยงจากปญหาเปนการชั่วคราว หางานอดิเรก ถาเปนทุกขท้ัง

กายและใจเปนการมองทุกขเปนปญหาและอุปสรรค ฉะนั้นในการแกปญหาจึงมุงเนนใหปญหาลดลง

หรือบรรเทาลง  

วิธีการในการแกปญหาในพระพุทธศาสนาคือ ไตรสิกขาอันประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา 

เพ่ือฝกอบรมกาย วาจา จิตใจและปญญา ศีลคือการฝกดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความ

ประพฤติชอบท้ังกายและวาจา เปนขอปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความดีงามในสังคม ผูประพฤติดีประพฤติ

ชอบมีศีลสมบูรณ ยอมประกอบแตกรรมดี ผลของการทําดียอมไดรับแตสิ่งท่ีดีเปนกุศล แตลําพังปฏิบัติ

แตศีลเพียงอยางเดียวยังไมสามารถชวยใหพนทุกขได  ตองฝกดานจิตใจ เพราะในการกระทําท้ังหลาย

ลวนมีองคประกอบดานจิตใจเขาไปเก่ียวของ การฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณธรรม กระทําโดยการฝก

สมาธิเพ่ือใหจิตมีความสงบและมีความตั้งม่ัน ทําใหเกิดความรูแจงในสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความ

เปนจริง สงผลใหเกิดปญญา การฝกอบรมดานปญญาเพ่ือใหเกิดความรูในกฎธรรมชาติ ผูปฏิบัติไตรสิกขา

ยอมสามารถกําจัดสาเหตุแหงทุกขได  อยางไรก็ตามในการปฏิบัติเพ่ือใหศีล สมาธิ และปญญาท่ีสมบูรณ

จําเปนตองมีสติคอยควบคุมกายและใจและการมีสติใหดํารงอยูไดนั้นจําเปนตองมีท่ีตั้งแหงสติ ก็คือการทํา

สมาธิ สมาธิเปนแนวการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎกและคัมภีรอ่ืนท่ีระบุชัดวา

เปนการฝกจิตท่ีมีคุณคาตอชีวิตมาก เพราะทําคนใหเปนผูประเสริฐข้ึนดังในสมาธิสูตรวาดวยสมาธิภาวนา๔๑ 

ความวา                

                                                           
๑องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๔๑/๑๕๗ 



๓ 
 

“สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุข

ในอัตภาพปจจุบันก็มีสมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือ

ความไดญาณทัสสนะก็มี สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือ

สติสัมปชัญญะก็มีสมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ

สิ้นอาสวะก็มี” 

 

ความมุงหมายของสมาธิท่ีใชอยางถูกตอง หรือพูดตามศัพทวาความมุงหมายของสัมมาสมาธิ

นั้นเปนท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือเตรียมจิตใหพรอมท่ีจะใชปญญาอยางไดผลดี กลาวคือสมาธิเพ่ือปญญา 

แมวาสมาธิจะมีความมุงหมายดังกลาวมานี้ ก็จริง แตสมาธิ ก็ยังมีคุณประโยชนอยางอ่ืนๆท่ี

นอกเหนือไปจากจุดมุงหมายนั้นอีก  ประโยชนบางอยางเปนผลพลอยได ในระหวางการปฏิบัติเพ่ือ

บรรลุจุดหมายของสมาธินั้นเอง บางอยางเปนประโยชนพิเศษออกไป ซ่ึงตองอาศัยการฝกฝนยิ่งกวา

ธรรมดา บางอยางเปนประโยชนท่ีเก้ือกูล แมแกทานท่ีไดบรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จสิ้นไปแลว    

การฝกจิตถือเปนสิ่งท่ีมีคุณคาของชีวิต ประโยชนท่ีไดจากการฝกสมาธิมีดังนี้ 

๑. สามารถเรียนหนังสือไดผลดี ไดคะแนนสูง เพราะมีความจําแมนยําและจําดีข้ึนกวาแต

กอน 

๒.  ทําสิ่งตาง ๆ ไดดีข้ึน ไมคอยผิดพลาด เพราะมีสติสมบูรณข้ึน 

๓. สามารถทํางานไดมากและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔.  ทําใหโรคภัยบางอยางหายไปได 

๕. ทําใหเปนคนมีอารมณเยือกเย็น มีความสุขใจไดมากและมีผิวพรรณผองใส 

๖.  ทําใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข เชน  ถาอยูในโรงเรียนก็ทําใหเพ่ือน ๆ และครูพลอย

ไดรับ ความสุข ถาอยูในบานก็ทําใหพอแมพ่ีนองมีความสุข 

๗. สามารถแกไขความยุงยากและความเดือดรอนวุนวายในชีวิตไดดวยวิธีท่ีถูกตอง๒   

การฝกจิตท้ัง ๗ ขอเปนผลเบื้องตนของการฝกจิต ถาฝกไดสูงข้ึนไปก็จะไดรับผลมากวานี้ คือ 

ไดรับผลตามข้ันของการปฏิบัติ เชน ถึงข้ันฌานตางๆหรือข้ันตัดกิเลสได  สําหรับการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันก็คือ  การดํารงสติไมใหคิดฟุงซาน   การดํารงสติเพ่ือใหมีความรูสึกอยูกับปจจุบัน ทําให

ดํารงชีวิตไมประมาท รูเทาทันกิเลสและ การดํารงสติเพ่ือเปนพ้ืนฐานท่ีดีเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติใน

ระดับสูงกอใหเกิดปญญา  

                                                           
๒พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), คูมือการบําเพ็ญกรรมฐาน,  (กรุงเทพมหานคร : มหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒),  หนา ๓. 
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สมาธิเปนคํากลาง ๆ คือความตั้งใจม่ัน แบงเปน ๒คือ สมาธิท่ีเปนสามัญมนุสสธรรม ไดแก ท่ี

เปนธรรมของคนสามัญ และสมาธิท่ีเปนอุตตริมนุสสธรรม ไดแก ท่ีเปนธรรมของบุคคลท่ียิ่งข้ึนไปกวา

สามัญมนุษย  สมาธิท่ีเปนธรรมของคนสามัญนั้นไดแกความตั้งใจม่ันอยางเฉียดๆ หรือชั่วครั้งชั่วคราว 

อยางท่ีคนสามัญมีอยูหรือท่ีจําตองมีใชในการเรียนและการงานท่ัวไป เพราะทุกคนจะทําอะไรก็ตองมี

ความตั้งใจ  ท้ังนี้หากสมาธิท่ีปฏิบัติไมถูกทาง แมจะไดสมาธิจนถึงฌานถึงสมาบัติ ก็เปนสมาธิท่ีเปน

ทุกขสมุทัย เหตุใหเกิดทุกข ไมใชเปนสมาธิท่ีดับทุกข  ไมเปนสมาธิท่ีนับเขาในมรรคมีองค ๘ ของ

พระพุทธเจา  คือ สัมมาสมาธิ  ฉะนั้นสมาธิจึงมี๒อยาง คือ สมาธิท่ีเปนทุกขสมุทัย เหตุใหเกิดทุกข

อยางหนึ่ง และสมาธิท่ีเปนทุกขนิโรธ คือเหตุใหดับทุกข เปนความดับทุกขอีกอยางหนึ่ง  ผูท่ีปฏิบัติ

สมาธิแมในพุทธศาสนาเองตามวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเอง บางทีก็ไดสมาธิดี อัปปนาสมาธิ แต

หากวาถาเปนไปไมถูกตองตามวัตถุประสงคเพ่ือความสิ้นทุกข ก็กลายเปนสมาธิท่ีเปนทุกขสมุทัย เหตุ

ใหเ กิดทุกขไป  ซ่ึงก็มีอยู ไมนอย สวนสมาธิ ท่ีถูกตองตามวัตถุประสงคเ พ่ือความสิ้นทุกขใน

พระพุทธศาสนานั้น ตองเปนสมาธิท่ีเปนไปเพ่ือทุกขนิโรธ ความดับทุกข๓ 

การดําเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน ถาไมมีสมาธิเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ เม่ือเผชิญกับกิเลสตัณหาท่ี

เกิดข้ึนอาจทําใหชีวิตไขวเขวสับสนและฟุงซาน  เม่ือสมหวังก็เปนสุข แตถาผิดหวังจะเกิดทุกขในชีวิต  

การมีสมาธิเพ่ือสรางจุดยืนท่ีม่ันคงใหแกจิตใจ จึงมีความจําเปนทําใหไมไหลไปหรือสามารถยืนไดใน

สังคม  ฉะนั้นสมาธิจึงเปนแนวทางในการปฏิบัติธรรมท่ีทําใหจิตใจเขมแข็งสามารถยืนหยัดดําเนินชีวิต

ตอไปไดอยางมีความสุข  จึงทําใหสถาบันตางๆไดมีการอบรมฝกจิตกันมากมาย ในท่ีนี้ขอยกตัวอยาง

การฝกสมาธิของครูสมาธิในสถาบันจิตตานุภาพ  พระเทพเจติยาจารย (วิริยังค สิรินฺธโร) ไดกลาวถึง

ความจําเปนท่ีมนุษยจําตองหวนกลับมาสนใจถึงจิตใจของตนวาในปจจุบันมีสภาพอยางไร ทุกขมาก

หรือทุกขนอย ทุกขเพราะอะไร วิธีการแกทุกขทําอยางไร ตรงนี้ ทานไดเนนเรื่องสมาธิวามีความสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่งของมวลมนุษยในการดําเนินชีวิตใหอยูในภาวะปกติสุขไดวา สมาธิสามารถผลิต

พลังจิต  หากพลังจิตไมพอเพียงก็ไมสามารถควบคุมจิตได ความขัดแยงแมนอยนิดก็กลายเปนเรื่อง

ใหญ เปนอันตรายตอครอบครัว สังคม โลกได ถาพลังจิตพอเพียงก็สามารถควบคุมจิตได ความขัดแยง

แมใหญโตก็สามารถลดระดับลงได ซ่ึงเปนคุณประโยชนตอครอบครัว สังคม โลก จึงคิดทําหลักสูตร

เปนแบบฉบับตํารับตําราข้ึน เพ่ือใหการศึกษาและการปฏิบัติสมาธิไดรับประโยชน เพราะการปฏิบัติ

สมาธิเปนนามธรรมอาจจะมีความเขาใจไขวเขวไดหากไมมีหลักการท่ีถูกตองและเปนมาตรฐานท่ี

แนนอนจึงไดคิดสรางหลักสูตรครูสมาธิข้ึนโดยใชเวลาถึง ๕ ป เขียนเปนตําราข้ึนมา โดยไดคิดสราง

                                                           
๓พระนิพนธพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพริ้นท จํากัด 

(มหาชน), ๒๕๕๓), หนา ๖๒๓. 
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สถานท่ีศึกษาและปฏิบัติธรรมทันสมัย ข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๙ และไดดําเนินการสรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ซ่ึงก็เปนไปดวยความยากลําบาก เพราะคนสวนมากเขาใจแตการสรางโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ  

ผลงานของพระเทพเจติยาจารย (วิริยังค สิรินฺธโร) ในสถาบันพลังจิตตานุภาพและเทคโนโลยีอัน

ทันสมัยท่ีมีอยูในสถาบันพลังจิตตานุภาพ ท่ีทานไดจัดหามาไวใชเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นได

สะทอนใหเห็นถึงปญญาในการประยุกตหรือนําเอาสิ่งตาง ๆ ท่ีทันสมัยในยุคไอทีเขามาชวยในการเผยแผ

พระธรรมคําสอนแกประชาชนไดอยางดีเยี่ยม นับไดวา พระเทพเจติยาจารย (วิริยังค สิรินฺธโร) ทานไดทํา

การเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางสอดคลองกับโลกปจจุบัน และไดผลเปนท่ีนาพอใจ อนึ่ง การท่ี

พระสงฆตองเขามาเก่ียวของกับเทคโนโลยีนั้น นับวาเหมาะสมและมีความสําคัญมากในการเผยแผ 

อะไรท่ีปฏิบัติไดก็ควรอนุโลมกันไป แตตองมีการควบคุมหรือดูแลอยางใกลชิดของคณะสงฆผูปกครอง

นั้น ๆ เพราะเทคโนโลยีบางอยางมีท้ังใหคุณและโทษไดเชนกัน หากไมมีสติปญญาและไมรูจักใชอยาง

รอบคอบ  วัตถุประสงคของสถาบันพลังจิตตานุภาพมีดังนี้ 

๑.  เพ่ือวางรากฐานความม่ันคงในการเผยแผพุทธธรรมโดยมีการบริหารการจัดการใหเปน

ศูนยกลางใหญ มีกฎขอบังคับท่ีเปนไปในแนวเดียวกัน และเปนเอกภาพ 

๒. เพ่ือสืบทอดเจตนารมณของครูบาอาจารย ในการทํานุบํารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนา 

๓. เพ่ือสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมไปสูชาวโลกอยางเปนระบบและ

เปนไปในแนวเดียวกัน 

๔. เพ่ือเปนสถาบันในการดําเนินการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม และการสาธารณสงเคราะห 

๕. เพ่ือเปนศูนยกลางในการสอนสมาธิ ตามหลักสูตรครูสมาธิ 

ตามท่ียกตัวอยางสถาบันจิตตานุภาพวาหลักสูตรครูสมาธิ ไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิไว

หลายประการ แตเม่ือกลาวโดยสรุป ก็ทําใหมีพลังจิตเขมแข็งเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และเปนบาท

แหงวิปสสนาตามนัยแหงพระไตรปฎก การอธิบายถึงประโยชนของสมาธิดังกลาว ทําใหเห็นถึง

ความสําคัญของสมาธิ ท่ีมีประโยชนตอผูปฏิบัติตั้งแตระดับต่ําสุดในชีวิตประจําวัน เชน ทําใหหลับสบาย

คลายกังวลกําจัดโรคภัยไขเจ็บ ทําใหสมอง ปญญาดี ทําใหรอบคอบกอนการทํางาน ทําใหระงับความ

รายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ทําใหจิตออนโยน กลับใจได แมจะสิ้นชีวิตก็สามารถ 

พบทางดี ในระดับสูงกวานั้น จัดวาเปนการเจริญวาสนา บารมี เพ่ือกาวสูภูมิธรรมชั้นสูง ซ่ึงหมายถึง

การกาวสูวิปสสนานั่นเอง ในท่ีสุดเปนกุศลคือความฉลาด อันหมายถึงมีปญญารูแจง รูรอบในกอง

สังขารรูสรรพสิ่งไดตามท่ีเปนจริง   

ในการนี้พอจะประมวลประโยชนของสมาธิไดวาประโยชนท่ีเปนจุดหมายหรืออุดมคติทาง

ธรรมคือเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหงการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด อันไดแก ความหลุดพนจาก

กิเลส และทุกขท้ังปวง  ประโยชนขอนี้คือการเตรียมจิตใหพรอมท่ีจะใชปญญาพิจารณาใหรูแจง
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สภาวธรรมตามความเปนจริง  เปนบาทฐานแหงวิปสสนา ซ่ึงจะนําไปสูวิชชาและวิมุตติในท่ีสุด 

ประโยชนท่ีรองลงมาแมจะไมถือวาเปนจุดหมายท่ีแทจริง คือการบรรลุภาวะท่ีจิตหลุดพนจากกิเลส

ชั่วคราว กลาวคือหลุดพนจากกิเลสดวยอํานาจพลังจิต โดยเฉพาะดวยกําลังของฌาน กิเลสถูกกําลัง

สมาธิ กด ขม หรือทับไว ตลอดเวลาท่ีอยูในสมาธินั้น ประโยชนของสมาธิดานอภิญญา ไดแกการใช

สมาธิระดับฌานสมาบัติเปนฐาน ทําใหเกิดฤทธิ์ และอภิญญา ข้ันโลกียอยางอ่ืน ๆ คือ หูทิพย ตาทิพย 

ทายใจคนอ่ืนได ระลึกชาติได  ประโยชนเก่ียวกับดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทําใหเปนผู

มีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะท่ีเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผองใส 

กระฉับกระเฉง  กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืนตาม

ความเปนจริง 

การนําสมาธิมาใชในชีวิตประจําวัน เชน ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ 

หายกระวนกระวาย  เปนเครื่องพักผอนกาย ใหใจสบาย และมีความสุข  เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุกอยาง เพราะจิตท่ีเปนสมาธิ แนวแนอยูกับสิ่งท่ีกําลัง

กระทํา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อนลอยเสีย ยอมชวยใหเรียน ใหคิดใหทํางานไดผลดีการงานก็

เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกันอุบัติเหตุไดดี  เพราะเม่ือมีสมาธิ ก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย  

สมาธิชวยเสริมสุขภาพกาย และใชแกไขโรคได รางกายจิตใจอาศัยกัน และมีอิทธิพลตอกัน  ปุถุชน

ท่ัวไปเม่ือกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว ไมมีกําลังใจ ก็ยิ่งทําใหโรคทางกายนั้น

ทรุดโทรมลงไปอีก  สวนผูท่ีมีจิตใจท่ีเขมแข็งสมบูรณ โดยเฉพาะผูท่ีมีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว เม่ือ

เจ็บปวยกาย ก็ไมสบายอยูแตกายเทานั้น  จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้นกลับใชใจท่ีสบายมี

กําลังจิตเขมแข็งนั้น หันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทาหรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย อาจทําใหโรค

หายงายข้ึน  หรือการใชสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายเปนตน    

จากท่ีกลาวมานั้นจะเห็นไดวาการฝกสมาธินั้นมีผลตอรางกายจิตใจสามารถนําไปใชในชีวิต 

ประจําวันในดานตาง ๆ ไดมากมาย ฉะนั้นการประยุกตใชสมาธิของผูท่ีเรียกวาเปนครูสอนสมาธิจึง

เปนประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาวาครูสมาธิไดศึกษาอบรมฝกสมาธิจากสถาบันตางๆแลว ครูสมาธิ

สามารถประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตไดอยางไรบาง ท้ังนี้รูปแบบในการฝกสมาธิมีมากมาย 

ครูสมาธิอาจจับประเด็นจากการศึกษาไปไมตรงจุดมุงหมายของการฝกสมาธิ ซ่ึงครูสมาธิควรท่ีจะ

สามารถนําสมาธิไปใชเพ่ือตนเองในดานรางกายและจิตใจ การเขาใจชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

การตระหนักรูท่ีเกิดจากการฝกสมาธิตลอดจนการประยุกตใชสมาธิในดานอ่ืน ๆ อาทิ ดานหนาท่ีการงาน  

ครอบครัว สุขภาพ เปนตน  

กลาวคือครูสมาธิสามารถนําสิ่งท่ีเปนความจริงหรือสัจจธรรมขอพระพุทธศาสนาไปใชในการ

ดําเนินชีวิตของตนองและเผยแพรพระพุทธศาสนาในดานผลของการฝกสมาธิ  ดังนั้น จากปญหาเรื่อง

การนําเอาสมาธิท่ีกลาวมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ จึงเปนประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะ
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ศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิเพ่ือใหไดรูปแบบการ

ประยุกตใชอันจะเปนแนวทางท่ีจะสงเสริม  พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการ

ประยุกตใชตามความตองการและเติมเต็มศักยภาพของครูสมาธิมากท่ีสุด รวมท้ังเปนแนวทางในการ

วางแผนกําหนดนโยบายการตัดสินใจชองผูบริหารท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนประโยชน

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครูสมาธิ อันเปนประโยชนตนเองและผูอ่ืน ถือเปนการชวยเหลือสังคม 

ประเทศชาติ ชวยเพ่ือนมนุษยใหมีรางกายจิตใจ สติ ปญญา สรางสันติภาพและสันติสุขใหเกิดข้ึนอยาง

ยั่งยืนตอไป 

 

๑.๒ โจทยในการวิจัย 
๑.๒.๑   หลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาเปนอยางไร 

๑.๒.๒   การดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนาเปนอยางไร 

๑.๒.๓   การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิเปนอยางไร 

๑.๒.๔  “รูปแบบการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ”เปนอยางไร 

  

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑.๓.๑   เพ่ือศึกษาหลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๒   เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๓   เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

๑.๓.๔  เพ่ือนําเสนอแนวทางและสรางองคความรูเก่ียวกับ “รูปแบบการประยุกตใชหลัก

สมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ” 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

ในการทําวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังตอไปนี้ 

๑.๔.๑ ศึกษาหลักคําสอน แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเริ่ม

จากความหมายของคําวาสมาธิ  เครื่องกันจิตในการทําสมาธิไดแกนิวรณ  การแบงระดับสมาธิ  

ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ  ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ  หลักธรรมการภาวนาใน

พระไตรปฎก โดยศึกษารายละเอียดท่ีกลาวถึงการฝกสมาธิในพระพุทธศาสนา 

๑.๔.๒ ศึกษาหลัก คําสอน แนวปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียว กับการดํ า เนินชีวิตของครูสมาธิ ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิตั้งแตบรมครูสอนสมาธิไดแกพระพุทธเจาผู

เปนบรมครูของ พุทธศาสนิกชนท่ัวโลก ครูสมาธิในสถาบันในพระพุทธศาสนา ตลอดจนผูท่ีเปนครู

สมาธิดวยตนเอง เปนตน 
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๑.๕ วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสาร และงานวิจัย ซ่ึงเปนการวิจัยแบบบูรณา

การหรือผสมผสานโดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ(Documentary  Research) และการทําสัมภาษณ

เชิงลึก (In- depth interview)  ผูทรงคุณวุฒิจําแนกเปน๓กลุมคือ ผูปฏิบัติสมาธิภาวนา ผูสอนสมาธิ

ภาวนา และนักวิชาการ ซ่ึงลวนเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานพระพุทธศาสนา ท่ีมีความรูและผลงานทาง

วิชาการในการเสริมสรางมุมมอง และทัศนคติ ท่ีดีตอพระพุทธศาสนาเปนแบบอยางท่ีดีตอ

พุทธศาสนิกชน  และศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติภาวนา  โดยมีผลงานทาง

ธรรมะ ผลงานทางวิชาการท้ังดานการสอน การบรรยาย และเขียนหนังสือ บทความท่ีเก่ียวของกับ

พระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาแนวทางและสรางองคความรูเก่ียวกับ “การประยุกตใชหลักสมาธิในการ

ดําเนินชีวิตของครูสมาธิ”  และเพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ี

กําหนด กระบวนการและข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การศึกษาและรวบรวมขอมูล 

การศึกษาเอกสารเปนการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฏี 

ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องดังตอไปนี้  

๑) รวบรวมและศึกษา เอกสาร ตํารา วิธีการทําสมาธิในคําสอน 

๒) สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ(Primary sources)  ) คือพระไตรปฎก และจากเอกสาร

ทุติยภูมิ (Secondary sources) คือสวนท่ีเปนอรรถกถา ฎีกา ตลอดท้ังเอกสาร หนังสือและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ   

๓) นําขอมูลท่ีไดมาจัดประเภท วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามาสังเคราะหเปน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

๔) ขอคําแนะนํา ปรึกษา ความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และจากทานผูรู

ท่ีทรงคุณวุฒิและแตกฉานเก่ียวกับหัวขอเรื่องท่ีทําวิจัย 

ข้ันตอนท่ี ๒ การสรางเครื่องมือและการสัมภาษณ 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาม

กุฏราชวิทยาลัยและเครื่องมือสัมภาษณ ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิท้ังท่ีเปนพระภิกษุและ

ฆราวาสรวม ๓ รูป/คนในการสัมภาษณ วิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางเปนสวนประกอบ 

โดยสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ไดแก  ผูท่ีเก่ียวของกับศาสนา  จํานวน ๓ รูป  นักวิชาการดานสมาธิ 

จํานวน ๓ ทาน และอาจาริยญาสมาธิ  จํานวน ๗ ทาน รวมเปน ๑๓รูป/คน   เพ่ือตองการแนวทางใน

การนําสมาธิมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การสัมภาษณเปนไปตามวันและเวลาท่ีทานเหลานั้น

สะดวก  ในการสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปการใหสัมภาษณ ตอจากนั้นผูวิจัยไดทอดเทป

เพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมในประเด็นท่ีตองการตอไปนี้ 



๙ 
 

๑) การตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือสัมภาษณแบบมีโครงสรางนั้น ผูวิจัยไดนําไปให

ผูเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนา ท้ังท่ีเปนพระภิกษุและฆราวาส ๓รูป/คน เพ่ือตรวจสอบความ

เชื่อม่ัน(Reliability) ของขอคําถามภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความ

แมนยําและมีความนาชื่อถือไดมากท่ีสุด 

๒)  เม่ือไดแบบสัมภาษณท่ีตรวจสอบความเชื่อม่ันแลว จึงติดตอขออนุญาตสัมภาษณและไป

สัมภาษณตามวันเวลาท่ีผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นสะดวกในการใหสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล 

๓)  เม่ือเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณมา

ตรวจสอบขอมล ดานความถูกตอง ความเพียงพอ และความนาเชื่อถือของขอมูล นําขอมูลมาจัด

ระเบียบ โยแบงออกเปนสวนๆหรือทําการแยก จัดประเภทและเรียงลําดับตามความเหมาะสมใหเปน

หมวดหมู ซ่ึงจําแนกเปนขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตามเนื้อหาของขอมูล หลังจากนั้นก็

จะนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลความหมาย โดยผูวิจัยไดจากการสํารวจเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก 

และการดําเนินการวิเคราะหความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นําสาระสําคัญมาวิเคราะหและอธิบายความ

ใหความหมายท่ีเหมาะสมของเนื้อหาและคําตอบในการวิจัย โดยพิจารณาวามีความสอดคลองหรือ

เปนแนวทางในการประยุกตใชสมาธิในการดําเนินชีวิตเพ่ือนําไปสูการสรุปผล 

ข้ันตอนท่ี ๓  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) และ

จดบันทึกไวในลักษณะของการบรรยาย (Descriptive) เพ่ือท่ีจะนําขอมูลมาวิเคราะหและสรางองค

ความรูใหม เพ่ือใชเปนตนแบบการประยุกตใชสมาธิในการดําเนินชีวิต ผูวิจัยจะนําเสนอรูปแบบจาก

การวิจัย วิเคราะห และสังเคราะห ขอมูลจากพระไตรปฎก เอกสาร ตํารา และการสัมภาษณ โดย

นําเสนอผลงานการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดวยวิธีการบรรยายเชิงโวหาร เปนเชิงคุณภาพตามความ

เหมาะสมแกเนือ้หาในบทตาง ๆ ตามลําดับ และเรียบเรียงออกมาเปนองคความรูใหม (Model) 

 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พระมหาธีรยุทธ ธรียุตฺโต (เกษฒสุนทร) มีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาถึงอารมณสมถกรรมฐาน 

๔๐ ประการ เพ่ือเปนแนวทางในการสอน การปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตลอดท้ังแงมุมตาง ๆ เพ่ือนําไปสู

ภาคปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนเก้ือกูลตอการฝกอบรม และปฏิบัติกรรมฐานของ

พุทธศาสนิกชนท่ัวไป  จากการศึกษาพบวาผลของการฝกจิต ตามอารมณกรรมฐาน ๔๐ อยาง มีผลตอ

ชีวิตมาก เชนยกระดับจิตวิญญาณสูงข้ึน ซ่ึงพอสรุปเปนขอๆไดดังนี้ 

๑) สามารถเอาชนะนิวรณ๕ มีกามฉันทะ เปนตน ไดหรือสามารถทําใหจิตมีความเปนบวก

แลมีความเปนลบลดนอยลงกวาเดิม 

๒) สามารถไดอภิญญา๖ มีญาณท่ีใหกําหนดใจคนอ่ืนได เปนตน 



๑๐ 
 

๓) สามารถทําใหไดพ้ืนฐานท่ีดีมากในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 

๔) สามารถทําใหเขาถึงสภาพจิตวางหรือจิตประภัสสรไดไวข้ึนกวาเดิม 

๕) สามารถทําใหมีสติสัมปชัญญะสมบูรณข้ึน คือ ทําอะไร มีความผิดพลาดนอยลง 

๖) สามารถเพ่ิมความจําใหแมนยําข้ึน ยิ่งกวาแตกอน เพราะวาจิตใจสงบข้ึน  

๗) สามารถทํางานไดมากข้ึนและมีประสิทธิภาพดี  

๘) สามารถแกปญหาชีวิตไดดี เพราะรูดีถึง ภาววิสัย อัตวิสัย และปญญาวิสัย 

๙) สามารถทําใหเปนคนมีอารมณเยือกเย็น คือมีกายิกสุขและเจตสิกสุขมากข้ึน 

๑๐)  สามารถทําใหการศึกษา ภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติและภาคปฏิเวธปรากฏภาพพจนได   

ชัดเจนข้ึน ในตัวผูปฏิบัติกรรมฐาน 

๑๑)  สามารถทําใหผูปฏิบัติกรรมฐานมองเห็นไดวา อารมณกรรมฐานเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุด 

ของพระพุทธปรชัญาเถรวาท 

๑๒)  สามารถอยูในสังคมลบอยางสงบสุขไมเปนทุกขจนเกินไป 

๑๓)  สามารถบําบัดโรคทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณได 

๑๔)  เม่ือสิ้นอายุไขก็ตายอยางมีสติสัมปชัญญะมากข้ึน๔ 

พระปลัดสมชาย กนฺตสีโล  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา

เยาวชน : ศึกษากรณี พระเทพวงศาจารย (คูณ ขนฺติโก) ผลการวิจัยพบวาพระเทพวงศาจารย (คูณ ขนฺ

ติโก) ไดประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาดานคุณธรรมแกเยาวชนตามหลักไตรสิกขา ๓ ดังตอไปนี้ 

หลักศีล ประยุกตสอนในรูปแบบปาฐกถา(หรือบรรยาย) การใชระเบียบขอบังคับ การใชหลักศีลบารมี 

การใหรางวัลแกเยาวชนผูทําความดี หลักสมาธิ ประยุกตสอนใหเยาวชนมีสติในชีวิตประจําวัน และ

สอนดวยทศบารมีในขอวาดวยวิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขาบารมี หลักปญญา 

ประยุกตสอนใหเยาวชนเปนคนดีรูจักเหตุและผล สิ่งควรไมควรทําสอนดวยความเปนกัลยาณมิตร ใช

อุบายวิธีในการสอบถามกระตุนปญญา สอนใหรูคุณคาปญญาเลานิทานหรือเหตุการณใหเกิดปญญา 

สอนโดยใชสื่อทางประเพณีทองถ่ิน และสอนโดยการสาธิตใหเยาวชนดูเปนตัวอยาง เพ่ือเกิดปญญารู

จริง๕ 

                                                           
๔พระมหาธีรยุทธ ธรียุตฺโต (เกษฒสุนทร), “การศึกษาเชิงวิเคราะห เรื่องอารมณสมถกรรม

ฐานในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, ๒๓๖ หนา. 
๕พระปลัดสมชาย กนฺตสีโล, “การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน : ศึกษา

กรณี พระเทพวงศาจารย(คูณ ขนฺติโก)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๒๒๖ หนา. 



๑๑ 
 

พระปญญา ธนปฺโ (บัวทอง) เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสมถกัมมัฏฐานในพระ

พุทธ ศาสนา วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษากระบวนการและ

วิธีการในการบรรลุคุณธรรมในพระพุทธศาสนาและเพ่ือธํารงรักษาและเผยแผพระพุทธศาสนาสืบ

ตอไป พบวา ในสังคมปจจุบัน บุคคลท่ีสนใจและปฏิบัติธรรมอยางแทจริงนั้นมีนอยลง สาเหตุนี้นําไปสู

การกอใหเกิดปญหาสังคมมากมาย แนวทางแกไขท่ีใชไดผลมาแตโบราณ คือการอบรมจิตใจใหเกิด

ความรูแจงเห็นจริง  ซ่ึงการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติอยู๒วิธีคือ 

๑.  การปฎิบัติสมถกัมมัฏฐานเปนการอบรมจิตใหสงบจนเกิดสมาธิ วิธีปฏิบัติคือ ใชการเพง

กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐  อัปปมัญญาหรือพรหมวิหาร ๔  อาหาเร ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุ 

ววัฏฐาน ๑ และอรูปฌาน ๔ ผลท่ีไดรับคือสรางเสริมกําลังใจในการดํารงชีวิต โยเนนหลักสันโดษ คือ 

ใหพึงพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู ไมทะยานอยากในสิ่งท่ีเกินความจําเปน  ไดขณิกสมาธิหรือมีสติสมบูรณข้ึน 

ทําใหเปนคนมีวินัย เขมแข็ง ม่ันคง มีประสิทธิภาพขณะปฏิบัติงาน  รับผิดชอบในหนาท่ีการงาน  ศึกษา

เลาเรียนความจําแมนยําและดีข้ึน  โรคบางชนิดหายได มีความสุข ผิวพรรณผองใส อายุยืน เปนตน สิ่ง

สําคัญเปนฐานไปสูวิปสสนากัมมัฏฐาน  

๒.  การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน  ผลท่ีไดรับคือ เพ่ือรูแจงสภาวธรรมตามความเปนจริงดวย

ปญญาหรือบรรลุพระนิพพานแนวทางการปฏิบัติ ถาผูปฏิบัติพบครูบาอาจารยท่ีถูกตองเหมาะสม เปน

ผูมีความรูดี ผูปฏิบัติควรมีความพยายาม  ตั้งใจปฏิบัติมีเวลาเพียงพอตอการปฏิบัติ มีการปฏิบัติตอเนื่อง 

เปนตน  ตลอดจนตองทําใหพละ๕เกิดข้ึนและตองปรับอินทรียท้ัง ๕ ใหเทากันเพ่ือใหเกิดพลัง จะทําให

บรรลุธรรมไดตามกําลังวาสนาบารมีของแตละบุคคล๖ 

พระมหาเกษม สฺโต ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องทุกขในพระพระใน

พระพุทธศาสนาตามทรรศนะของพุทธศาสนา ผลของการวิจัยพอสรุปไดวา ทุกขเปนสิ่งท่ีมีอยูประจํา

ในธรรมชาติประการหนึ่งและมีภาวะขนานไปกับความสุข ฉะนั้นมนุษยเราจึงประสบทุกขบางสุขบาง 

ปนกันไปตลอดชีวิต คนบางคนสามารถหาความสุขไดมาก  มีทุกขนอยในชีวิต แตบางคนประสบทุกข

มากกวาสุข ขอนี้พุทธศาสนาถือวาข้ึนอยูกับวิธีการในการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล ผูท่ีดํารงชีวิต

ตามหลักธรรมในพุทธศาสนายอมแสวงหาความสุขไดมากกวาแนนอน 

นอกจากนั้นพุทธศาสนายังแสดงวาความดับทุกขใหหมดสิ้นไปยอมมีไดดวยการปฏิบัติตาม

หลักอริยมรรค มีองค๘ ใหสมบูรณเต็มท่ี และนี่เปนทางเดียวเทานั้นท่ีจะนําไปสูความดับทุกขไดจริง  

เม่ือปฏิบัติไดตามหลักการนี้สมบูรณแลว ผูนั้นยอมถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสภาวะท่ีเขามาแทนทุกข 

                                                           
 ๖พระปญญา ธนปฺโ (บัวทอง), “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธ 

ศาสนา”,  วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย), ๒๕๔๒, ๑๔๐ หนา.  



๑๒ 
 

คือความสุขสมบูรณไมมีทุกขเจือปน ดังนั้นเม่ือมนุษยใชพลังความสามารถท่ีมอยูของตนโดยนําเอา

หลักธรรมมาปฏิบัติ ใหสมบูรณเต็มท่ี ตามหลักเกณฑก็จะเขาถึงภาวะนั้นไดทุกคน๗ 

พระมหาทองสุข  สุจิตฺโต ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหวิถีชีวิตมนุษยในทรรศนะ

พุทธปรัชญา ไดสรุปผลการศึกษาวา องคประกอบ สวนสําคัญของชีวิต ไดแก นามรูป หรือจิตกับกาย

ท่ีเปนธรรมชาติซ่ึงตองพึงพาอาศัยกันและกัน จะขาดไปอยางใดอยางหนึ่งมิได จากการศึกษาชีวิต

มนุษยในสังคม การอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุขได ในทรรศนะพุทธปรัชญาจะตองดําเนินไป

ตามหลักทิศ ๖ ซ่ึงข้ึนอยูกับสถานภาพและหนาท่ีท่ีแตกตางกัน แตก็มีความสัมพันธกันตามหนาท่ีท่ีได

กลาวไวเปนขอปฏิบัติอยางมีเหตุผลในคุณธรรม คือทิศ๖ต ชีวิตมนุษยควรมีจุดหมายปลายทางอยูท่ี

การหลุดพนจากความทุกข พบวามีแนวทางการเอาชนะทุกขไดดวยตนเอง  เม่ือดับตุแหงทุกขไดอยาง

เปนข้ันตอนจากขอปฏิบัติอยางงาย ๆ จะตองประพฤติปฏิบัติอยูในศีล สมาธิ ปญญา อริยสัจ๔และ

อริยมรรคมีองค ๘ ปฏิบัติไปตามทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ไมตึงเกินไปและไมถือหยอนยาน

เกินไป การดําเนินชีวิตอยางนี้ก็จะเขาถึงความดับทุกขไดโดยสิ้นเชิง บรรลุนิพพาน อันเปนความสุข

อยางยิ่ง๘ 

พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแนวการปฏิบัติกรรมฐาน

ของหลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ และพุทธทาสภิกขุ ซ่ึงไดกลาวา อานาปานสติหลวงพอเทียนจิตฺตสุโภเปน

การปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว ตองใชสติกําหนดรูอาการเคลื่อนไหวของรางกายพรอมกับดูจิตใจท่ีนึกคิด 

วิธีการปฏิบัตินี้ตองเคลื่อนไหวรางกายอยูตลอดเวลา เพ่ือเปนอุปกรณใหสติกําหนดจับตรงกันขามกับ

อานาปานสติพุทธทาสภิกขุ ตองอาศัยความสงบนิ่งในอิริยาบถนั่งพรอมท้ังกําหนดลมหายใจเขาออก 

กําหนดเวทนา จิตและธรรมเปนหลัก  และ วิธีการเจริญวิปสสนาแบบลัดสั้นตามแนวของพุทธทาส

ภิกขุ ตางจากวิธีปฏิบัติตามแนวของหลวงพอเทียนไมตองวาคําบริกรรมอะไรเพียงแตใชสติกําหนดรู

อิริยาบถและจิตใจท่ีนึกคิดเทานั้น  วิปสสนาระบบลัดสั้นตามแนวพุทธทาสภิกขุ ถึงแมจะกําหนด

                                                           
๗พระมหาเกษม สฺโต, การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องทุกขในพระพระในพระพุทธศาสนาตาม

ทรรศนะของพุทธศาสนา, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย  

มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๓๔, ๑๖๑ หนา. 
๘พระมหาทองสุข สุจิตฺโต, “การศึกษาวิเคราะหวิถีชีวิตมนุษยในทรรศนะพุทธปรัชญ”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),

๒๕๔๐, ๑๔๓ หนา. 



๑๓ 
 

อิริยาบถนอยใหญเหมือนกันกับแนวเจริญสติตามแนวหลวงพอเทียน แตมีวิธีปฏิบัติในสวนรายละเอียด

ตางกัน๙  

พระมหาลิน จนฺทปฺโ (ทะเรืองรัมย) เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห การปฏิบัติกรรมฐาน

ตามแนวอานาปานสติ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักปฏิบัติกรรมฐานสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร

ธาน ี พบวา การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวอานาปานสติเปนวิธีท่ีพระองคทรงสรรเสริญเพราะเปนวิธีท่ี

งาย สะดวกในการปฏิบัติเปนไดท้ังสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เปนการดํารงสติในปจจุบัน

ตราบจนถึงความสิ้นไปแหงอาสวกิเลส 

สวนโมกขพลารามเปนสถานท่ีปฏิบัติกรรมฐานท่ีเรียบงาย มีการบริหารการจัดการท่ีดี

สอดคลองกับความตองการของคนจํานวนมาก และมีการฝกสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวอานา

ปานสติสําหรับคนท่ัวไปมีหลักการสําคัญในการปฏิบัติ คือเปนการติดตามลมหายใจดวยการดําเนินจิต

ตามหมวดธรรม ๔ ประการ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เชนเดียวกับในพระไตรปฎก การปฏิบัติ

กรรมฐานตามแนวอานาปานสติมีคุณคา และประโยชนตอจิตใจและปญญา การดําเนินชีวิตประจําวัน 

การแกปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สาระสําคัญท่ีแทจริงของอานาปานสติ คือการศึกษา

และพัฒนาชีวิต พัฒนาสุขภาพกายและจิต เปนการสะสมพลังจิต โดยมีลมหายใจเปนกัลยาณมิตร มี

สติ มีจิตวาง ปราศจากความยึดม่ันในขันธหามีปญญารอบรูสรรพสิ่งไดตามท่ีเปนจริง๑๐ 

กัลยลักษณ อยูเย็น ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะของเยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ผล

การศึกษาพบวา ครอบครัวเปนสถาบันแรกท่ีจะตองฝกฝนคนใหรูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง ดีงาม 

ดวยการสอนใหบุคคลรูจักปฏิบัติหนาท่ีของความเปนมนุษยซ่ึงจะตองอยูรวมกันกับผูอ่ืน โดยมีหนาท่ีท่ี

จะตองกระทําตอกันเพ่ือใหเกิดความรัก ความสามัคคี มีความสงบสุขท้ังแกตนเองและผู อ่ืน ท่ี

เก่ียวของ การท่ีเยาวชนไดอยูกับเพ่ือนท้ังเพศเดียวกันและตางเพศในวัยเดียวกันนั้น ยอมไดรับ

ความสุขมากกวาครอบครัวและบุคคลตางวัย เพราะการอยูในกลุมเพ่ือนเทากับเปนการรวมทุกขรวม

                                                           
๙พระมหานิพนธ มหาธมฺมรกฺขิโต, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพอ

เทียน จิตฺตสุโภ และพุทธทาสภิกขุ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, ๑๖๖ หนา. 
๑๐พระมหาลิน  จนฺทปฺโ (ทะเรืองรัมย), “การศึกษาเชิงวิเคราะห การปฏิบัติกรรมฐาน

ตามแนวอานาปานสติ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักปฏิบัติกรรมฐานสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร

ธาน”ี,วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 

๒๕๕๑, ๑๓๓ หนา 



๑๔ 
 

สุขและสนองความตองการของสังคมมนุษย กิจกรรมท่ีเยาวชนรวมกันทําอาจเกิดไดท้ังคุณและโทษ 

คือถาคบเพ่ือนดีก็พลอยไดดีดวย หากคบเพ่ือนไมดียอมนําความเดือดรอนมาใหตน๑๑ 

วัฒนา พลชาติ ไดศึกษาเรื่อง  ศึกษาวิเคราะหวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวความคิดของ

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต) ผลการศึกษาพบวาแนวทางการประยุกตใชปญญาเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  ไดแก การพัฒนากาย ผูมีปญญาจะมีวิธีในการดําเนินชีวิตดวยหลักของโภชเนมัตตัญุ

ตา หรืเรียกวา รูจักประมาณในการบริโภค  ทําใหเกิดอินทรียสังวรคือความสํารวมระวังในการใช

อินทรีย อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ จึงสงผลทําใหพฤติกรรมไดรับการพัฒนาจากสภาพ

ภายในท่ีดี การแสดงก็จะเปนพฤติกรรมท่ีดี  โดยเฉพาะในเรื่องของศีล ผูมีศีลจะเปนผูท่ีมีความสุขทํา

ใหการดําเนินชีวิตราบรื่น รมเย็น เปนผูมีความเมตตา กรุณา ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ไมกระทําการท่ี

เปนการเบียดเบียนผูใดมีความสงบสุข ผองใสเกิดข้ึนในจิตใจ ทําใหคุณภาพของจิตเกิดการพัฒนาข้ึน 

จิตจะมีความคลองตัว คลองแคลว วองไว หรือเรียกวา จิตควรแกการงาน มีสติสัมปชัญญะในการ

ดําเนินชีวิต โดยจะสงผลใหเกิดความคิดท่ีเปนระบบข้ึน คือการคิดอยางมีเหตุผล  รูจักใชปญญาในการ

แกไขปญหาหรือขจัดความทุกขท่ีเกิดข้ึน มีความเขาใจและยอมรับถึงสรรพสิ่งท่ีเปลี่ยนแปรไปตาม

สภาพของโลก เรียกวาเปนผูใชปญญาในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยจะสงผลใหบุคคลผูหม่ันฝกฝนตนเองนั้น มีความเปนอยูมีชีวิตท่ีดี

งาม และผูมีปญญายอมเรียนรูท่ีจะพัฒนาฝกฝนตนเองใหถึงเปาหมายสูงสุดคือความดับทุกขได๑๒   

สุเมธ โสฬศไดศึกษาเรื่องการศึกษาเครื่องมือจําแนกจริตท่ีเหมาะสมในการเจริญสติปฏฐาน ผลการ 

ศึกษาพบวา  พระพุทธเจาจําแนกสติปฏฐานท้ัง๔ หมวดเพ่ือใหเหมาะสําหรับคน๔ ประเภท คือ 

๑. คนประเภทตัณหาจริตมีปญญา ไมแกกลา เหมาะกับการเจริญกายานุปสสนาสติปฎฐาน 

๒. คนประเภทตัณหาจริตมีปญญา แกกลา เหมาะกับการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฎฐาน 

๓. คนประเภททิฏฐิจริตมีปญญา ไมแกกลา เหมาะกับการเจริญจิตตานุปสสนาสติปฎฐาน 

๔. คนประเภททิฏฐิจริตมีปญญา แกกลา เหมาะกับการเจริญธรรมานุปสสนาสติปฎฐาน 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการแบงจริตอ่ืน ๆ ในพระไตรปฎกอีกเปนจํานวนมาก มีวิธีการแบง

บุคคลเปนประเภทตาง ๆ ตามธาตุ แบงตามประเภทการบรรลุอรหันตผล ตามศักยภาพการเรียนรู 

                                                           
๑๑กัลยลักษณ อยูเย็น, “ทัศนะของเยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, ๑๓๖ หนา.  
๑๒วัฒนา พลชาติ, “ศึกษาวิเคราะหวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวความคิดของพระพรหมคุณาภรณ

(ป.อ.ปยุตฺโต)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๒๒๖ หนา.  



๑๕ 
 

ตามอุปนิสัยท่ีควรรับการฝกสอน และแบงตามความรวดเร็วในการรับรูภัยในวัฏฏสงสาร จริตมีสาเหตุ

มาจากความเคยชินในอดีตแปรับเปลี่ยนโดยการฝกฝนได กรรมบานท่ีเหมาะกับจริตจะตองทําใหเกิด

ความสบายเปนท่ีพึงพอใจของผูฝกและเม่ือฝกแลวเกิดความสุข  ซ่ึงเปนเหตุใหจิตตั้งม่ันเปน

สัมมาสมาธิไดงาย และเม่ือจิตตั้งม่ันดีแลวยอมเปนเหตุใหเกิดปญญา รูแจงในธรรมไดในท่ีสุด  

นอกจากนั้นในการปฏิบัติสามารถปฏิบัติเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งก็บรรลุธรรมไดเชนกัน ดังนั้นการ

ออกแบบเครื่องมือในการจําแนกจริต ชวยใหผูปฏิบัติสามารถจําแนกไดวาตนเองมีจริตแบบไหน 

สามารถนําไปเปนเครื่องมือเพ่ือเลือกประเภทสติปฏฐานในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมได๑๓    

ดร.สาลินี รักกตัญู ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ท่ีมี

ตอครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนวัดราชบพิธ  ปการศึกษา  ๒๕๔๗ ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับสูง  และมีการนําหลักธรรมไปใชใน

ชีวิตประจําวันดวย  โดยเฉพาะขอท่ีวา  บุตรทุกคนตองเลี้ยงดู บิดา  มารดา  ดานหลักสูตรพบวา

หลักสูตรมีการสงเสริมใหเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา  ดานกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา  

กิจกรรมในวันสําคัญ  เชนวันมาฆะบูชา  ท่ีจัดไวมีความนาสนใจ  และดานพฤติกรรมผูสอน  พบวา

ครูผูสอนมีการใชสื่อหลากหลาย นอกจากนี้  นักเรียนยังมีขอเสนอแนะวา ในการสอนวิขา

พระพุทธศาสนา  ครูควรสอนดวยเนื้อหาท่ีกระชับ  มีการอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย และมีการแนะนํา

หัวขอและประเด็นท่ีสําคัญนอกจากนั้นควรเนนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติใหมากข้ึน  เพ่ือจะได

นําหลักธรรมไปปฏิบัติ หรือใชในชีวิตประจําวันไดจริง
๑๔ 

ไชยพล  อภิณัฐลีลา เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหวิธีการพัฒนาภูมิปญญาตามแนวพุทธ

ศาสตรและวิทยาศาสตร  กลาวถึงหลักการพัฒนาภูมิปญญาตามแนวพุทธศาสนาวา เปนไปโดยลําดับ

คือ สุตมยปญญา จินตามยปญญา จนถึงภาวนามนปญญา พัฒนาระบบนามธรรมเพ่ือความสุขใจเปน

ลําดับ  ดวยการฝกฝนศักยภาพในการลวงรู (สติ) แหงธาตุรู อาทิ อนุสติ ๑๐ สติปฏฐาน ๔ และวิธีการ

ของวิปสสนา การเรียนรูความจริงท่ีสมบูรณนั้นตองเรียนรูจากของจริง คือ จิตตองไปสัมผัสภาวะนั้น ๆ 

จริง ๆ ดวยญาณทัสสนะจึงจะเปนการเห็นความจริงท้ังหมด ท้ังโดยโครงสรางและกฎเกณฑ ทําให

เขาใจธรรมชาติท้ังหมดโดยภาพรวม เปรียบไดกับการเรียนรูแบบนก คือ เม่ือตองการเรียนรูโลกก็

                                                           
๑๓สุเมธ โสฬศ, “การศึกษาเครื่องมือจําแนกจริตท่ีเหมาะสมในการเจริยสติปฏฐาน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๕๔, ๒๐๘ หนา. 
๑๔ดร.สาลินี รักตัญู, “ความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ท่ีมีตอครูผูสอนวิชา

พระพุทธศาสนาโรงเรียนวัดราชบพิธ ปการศึกษา ๒๕๔๗”, งานวิจัยโครงการฝกอบรมพัฒนา

นักวิจัยรุนท่ี ๓ มหามกุฎราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๖๑ หนา. 



๑๖ 
 

ออกไปอยูเหนือโลก แลวมองโลกทีเดียวโดยภาพรวมดวยปญญาท่ีล้ําลึกละเอียดกวางขวาง มีขอจํากัด

ตรงท่ีวาบุคคลท่ีจะสามารถฝกฝนแบบนี้ไดนั้นตองมีพ้ืนฐานทางดานจิตใจและสติปญญาดีพอสมควร 

และดําเนินชีวิตตามรูปแบบเฉพาะเพ่ือบําเพ็ญเพียร จึงจะบรรลุผลสูงสุด สําหรับบุคคลธรรมดาก็อาจ

ฝกฝนสรางสรรคปญญาตามวิธีดังกลาวได  โดยไดผลตามสมควรแกการฝก แตอาจไมบรรลุผลสูงสุด  

สวนการพัฒนาภูมิปญญาตามแนววิทยาศาสตรใชระบบการคิดคํานึงหาเหตุผลและการ

ทดลองเพ่ือพัฒนาในสิ่งท่ีเปนรูปธรรมมากกวา เพ่ือความสะดวกกายเปนสําคัญ ไมเนนการเรียนรูโดย

องครวมของความเปนจริง แตเนนการเรียนรูเฉพาะเรื่องมุงเจาะใหแคบลึกลงไปเรื่องเดียว เปรียบได

กับการเรียนรูแบบไสเดือนท่ีขุดคุยอยูเฉพาะรูท่ีตนอยู เรียนรูทีละสวน จึงใชเวลานับไมถวนกวาจะขุดคุย

แผนดินไดหมดท่ัวท้ังโลก  วิทยาศาสตรจึงเปนการเรียนรูท่ีไมมีวันจบสิ้น เปนจุดหมายท่ีไรปลายทาง 

แตปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามการคนพบ
๑๕ 

นนทิวัต  ไลเลิศ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทของสถาบันพลังจิตตานุภาพท่ีมีตอการพัฒนา

แนวคิดในการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาคือการพัฒนากาย พัฒนาศีล  พัฒนาจิต และพัฒนา

ปญญา ผลการศึกษาพบวา บทบาทในการพัฒนาสังคม ของสถาบันผลังจิตตานุภาพนั้นเปนไปแนวคิด

ในการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาคือการพัฒนากาย  พัฒนาศีล  พัฒนาจิต และพัฒนาปญญาแบง

ออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 

๑.  ดานศาสนวัตถุไดสรางพระมหาเจดียปูชนียวัตถุและสถานปฏิบัติธรรมจํานวนมาก 

๒.  ดานการศึกษา จัดใหมีการศึกษาตั้งแตวัยเด็กเล็กจนถึงระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาท้ัง

ทางโลกทางธรรม 

๓.  ดานการ พัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ การสรางฝกอาชีพและสถาบันออกแบบ 

๔.  ดานการพัฒนาจิตใจ  สถาบันพลังจิตตานุภาพเนนการพัฒนาจิตใจของบุคคลเปนหลัก  

โดยใชหลักสูตรครูสมาธิท่ีเปนแนวทางการฝกสมาธิ  เพ่ือความสงบสุขในสังคม หลักการพัฒนาสังคมท่ี

แทจริงนั้น เปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคน๑๖             

บุญเรือง ทิพพอาสน ไดศึกษาเรื่องศึกษาการสอนสติปฏฐาน ๔  ตามแนวทางของโคเอ็นกา

กับพระไตรปฎก จากการศึกษาสรุปไดวาการสอนสติปฏฐาน๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท กับแนวทาง 

โคเอ็นกาเปนวิธีเดียวกันโดยเปาหมายในการปฏิบัติวิปสสนาท้ังในพระไตรปฎกและแนวทางโคเอ็นกา

                                                           
๑๕ไชยพล อภิณัฐลีลา, “การศึกษาเชิงวิเคราะหวิธีการพัฒนาภูมิปญญาตามแนวพุทธศาสตร

และวิทยาศาสตร”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 

๒๕๓๒, ๑๗๔ หนา. 
๑๖นนทิวัต  ไลเลิศ, “บทบาทของสถาบันพลังจิตตานุภาพท่ีมีตอการพัฒนาสังคม”, สาร

นิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, 

๑๔๐ หนา. 



๑๗ 
 

ตรงกัน คือ เพ่ือการแกปญหาใหผูปฏิบัติและสามารถท่ีจะหลุดพนจากทุกขท้ังปวง  ในการปฏิบัติ

จะตองมีองคพิจารณาอยูเนือง ๆ ๓ ขอ คือ จะตองมีความเพียร (อาตาป)  มีสติระลึกอยูเสมอ (สติมา) 

และสัมปชัญญะ(สัมปชาโน  วามรูสึกตัวทุกขณะ) คอยกํากับ ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญ หากบุคคลปฏิบัติ

ไดอยางสมํ่าเสมอแลว ผลท่ีไดก็คือ สามารถท่ีจะกําจัดหรือทําลายอภิชฌาและโทมนัสท้ังปวงออไป

จากจิตใจของตนเองได  ระยะเวลาในการปฏิบัติอาจแตกตางกันบาง  ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับเหตุปจจัยภายใน

ตัวผูปฏิบัติและปจจัยแวดลอมภายนอก การสอนสติปฏฐานของโคเอ็นกา นั้นไมมีข้ันตอนท่ีซับซอน

และไมมีพิธีกรรมมาเก่ียวของ เพียงแตผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พึงสําเหนียกกําหนดรูในสติปฏฐาน๔ 

อยางใดอยางหนึ่ง เม่ือผูปฏิบัติจนชํานาญแลว ก็จะเกิดปฎิเวทธรรมข้ึนมาภายในเปนเรื่องเฉพาะตน๑๗ 

สุมนา เลียบทวี ไดศึกษาเรื่องการเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ท่ีสงผลกระทบ

ตอการพัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณ ของมนุษย กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบื้องตน ยุว

พุทธิกสมาคมแหงประทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จากการศึกษาพบวา กระบวนการเจริญวิปสสนา

ตามแนวสติปฏฐานในหลักสูตรเบื้องตน เปนการปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดปญญาเห็นสรรพสิ่งท้ังหลายตาม

ความเปนจริงของโลก  ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินชีวิต สวนผลดานพฤติกรรมพบวาผูปฏิบัติมีความ

ม่ันคงทางอารมณมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดนพฤติกรรมของผูปฏิบัติในดานดีข้ึน ผูปฏิบัติมีสติใน

การดําเนินชีวิตมากกวากอน ท่ีเขามาฝกปฏิบัติ การทํางานมีประสิทธิภาพมีปฏิสัมพันธกับคนใน

ครอบครัวและผูคนรอบขางดีข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการมีสติในการคิดกอนท่ีจะพูดหรือกระทํา ทําใหเกิด

ความผิดพลาดดานพฤติกรรมนอยลง และถาเกิดความผิดพลาดจะรับรูไดไว และสามารถแกไขปญหา

ไดทันทวงที สงผลดีตอการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติ และมีผลดานความฉลาดทางอารมณ พบวา

หลังจากฝกการปฏิบัติธรรม ผูปฏิบัติมีอารมณดีข้ึนและมีความม่ันคงทางอารมณมากข้ึน เม่ือเกิด

ความเครียดหรืออุปสรรคกับชีวิต สามารถจัดการกับอารมณของตัวเองได โดยไมติดอยูในความทุกข

และมีสติปญญาในการแกไขปญหาไดดีท่ีสุด และยังสามารถนําแนวคิดท่ีไดจากการปฏิบัติมาชวย

แนะนําใหกับคนรอบขางไดอีกดวย๑๘  

                                                           
๑๗บุญเรือง ทิพพอาสน, “ศึกษาการสอนสติปฏฐาน ๔  ตามแนวทางของโคเอ็นกากับ

พระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๘๕ หนา.  
๑๘สุมนา เลียบทวี, “การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ท่ีสงผลกระทบตอการ

พัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณ ของมนุษย : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบื้องตน ยุวพุทธิก

สมาคมแหงประทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ”, วิทยานิพนธศึกษศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๔, ๒๑๐ หนา. 



๑๘ 
 

อายุษกร งามชาติ เรื่องศึกษาวิเคราะหสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะ

กรณี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร และวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ได

กลาวถึงอานาปานสติในสติปฏฐาน ๔ โดยการกําหนดพิจารณา ลมหายใจเขาออก (อานาปานบรรพ) คือ

พิจารณากําหนดลมหายใจเขาออกกําหนด เห็นกายในกายภายในอยู พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก 

หรือพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในท้ังภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู หรือ

พิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุใหเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับในกายอยูหรือวามีสติปรากฏอยูเฉพาะหนา๑๙  

บทความท่ีเกี่ยวของ 

ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล งานวิจัยทางสถิติเก่ียวกับประโยชนของการฝกสมาธิแนวการ

เจริญสติปฏฐานอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดรับ

การตีพิมพเผยแพรใน Journal of Management & Organization และ Journal of Spirituality 

in Mental Health ซ่ึงเปนวารสารวิชาการนานาชาติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล   ในสวนแรก

จะเปนการศึกษาถึงประโยชนของการฝกสมาธิท่ีมีตอปจจัยพ้ืนฐานในทางจิตวิทยาซ่ึงมุงเนนไปท่ีการ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ การเสริมสรางศักยภาพการรับรูความสามารถของตนเอง ตลอดจนการ

จัดการกับความเครียด ในสวนท่ีสองจะเปนการวิเคราะหถึงประโยชนจากการฝกสมาธิท่ีสงผลตอการ

แกปญหาในองคกร ความเหนื่อยหนายกับงานและความพอใจของบุคคลากรท่ีมีตองานในองคกร 

ทุกรูปแบบของการทําสมาธิลวนแตตองอาศัยหลักการพ้ืนฐานแบบเดียวกัน ซ่ึงหลักการ

พ้ืนฐานนี้ถือวาเปนแกนของการทําสมาธิท่ีแทจริงเลยทีเดียว หลักนั้นก็คือ “การมีสติรูตัวอยูในสภาวะ

ปจจุบันท่ีเรากําลังประสบอยู” ซ่ึงการฝกสมาธิในแนวนี้มีชื่ออยางเปนทางการวาการฝกแนว “การ

เจริญสติปฏฐาน”   เม่ือไดทราบถึงหลักของการฝกสมาธิแนวการเจริญสติปฏฐานมาพอสมควรแลว 

สวนแรกของงานวิจัยนี้จะมุนเนนไปท่ีประโยชนของการฝกสมาธิท่ีมีผลตอปจจัยดานพ้ืนฐานในทาง 

จิตวิทยา อันไดแก การเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนอง 

และการลดความเครียดในชีวิตประจําวัน๒๐ 

                                                           
๑๙อายุษกร งามชาติ, “ศึกษาวิเคราะหสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะ

กรณี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร และวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัด

ราชบุรี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๖, 

๑๔๕ หนา 
๒๐ดร.พีรยุทธ   เจริญสุขมงคล,  งานวิจัยทางสถิติเก่ียวกับประโยชนของการฝกสมาธิแนวการ

เจริญสติปฏฐานอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา), งานวิจัย

ท้ังสองสวนนี้ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน Journal of Management & Organization และ Journal 

of Spirituality in Mental Health. 



๑๙ 
 

 สรุปผลการวิเคราะหทางสถิติท่ีไดจากงานวิจัยท้ังสองสวนลวนใหการสนับสนุนเก่ียวกับ

ประโยชนท่ีไดจากการฝกสมาธิแนวการเจริญสติปฏฐาน ท้ังทางดานการเสริมสรางความฉลาดทาง

อารมณ การพัฒนาศักยภาพความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง และการลดความเครียด  

สําหรับในแงของการทํางานแลว การฝกสมาธิแนวการเจริญสติปฏฐานยังมีสวนในการชวยใหบุคลากร

ในองคกรเลือกใชวิธีจัดการกับปญหาในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสงผลสืบเนื่องใน

การชวยลดความเหนื่อยลากับงานและเพ่ิมความพึงพอใจในงานอีกดวย ผลท่ีไดเหลานี้ลวนเปน

หลักฐานยืนยันเพ่ิมเติมวาการฝกสมาธิแนวการเจริญสติปฏฐานนั้นสามารถสงผลดีตอสุขภาพจิตและ

คุณภาพชีวิตของคนเราไดอยางอัศจรรย ผลจากการวิเคราะหทางสถิติยังสามารถใชเปนขอพิสูจนตอ

หลักในพระพุทธศาสนาท่ีวา “การฝกสมาธินั้นชวยใหจิตใจเราสงบ เม่ือจิตใจเราสงบ เราก็จะสามารถ

มีปญญา ท่ีจะแกไขปญหาในชีวิต” ไดอยางลงตัวอีกดวยและความอดทนพอสมควรในการฝก ดังนั้น

การฝกสมาธิจึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งซ่ึงเราควรฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสมํ่าเสมอ 

กาญจนา สังขสิงห, อุไร หัถกิจ และอังศุมา อภิชาโต การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง

ปรากฏการณวิทยาแบบเฮอรเมนิวติกซ มีวัตถุประสงคเพ่ือบรรยายและอธิบายประสบการณของ

ผูปวยมะเร็งในการเยียวยาตนเองดวยสมาธิ คัดเลือกผูใหขอมูลซ่ึงเปนผูท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย

วาเปนมะเร็ง และรับรูวาตนเองเปนมะเร็ง มีประสบการณการใชสมาธิในการเยียวยาตนเองจํานวน 

๑๐ ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยใชแนวคําถามท่ีนักวิจัยสรางข้ึนเอง ผูให

ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูหญิง ๘ ราย และผูชาย ๒ ราย นับถือศาสนาพุทธ ๙ ราย ศาสนา

อิสลาม ๑ ราย การศึกษาจบปริญญาตรี ๔ ราย และจบระดับอนุปริญญาและประถมศึกษาอยางละ ๓ 

ราย ประกอบอาชีพรับราชการ (๕ ราย) ไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็งเตานม ๓ ราย มะเร็งโพรงจมูก ๒ 

รายและมะเร็งตับและรังไข ลําไสใหญและทวารหนัก ปากมดลูกโพรงมดลูก และมะเร็งตอมน้ําเหลือง

อยางละ ๑ ราย ระยะของมะเร็งเม่ือเริ่มใชสมาธิบําบัดสวนใหญเปนระยะท่ี ๓ (๖ ราย) สวนท่ีเหลือ 

(๔ ราย) เปนมะเร็งระยะท่ี ๒ ผูใหขอมูลใชสมาธิเยียวยาตนเองผสมผสานกับการรักษาแผนปจจุบัน 

ไดแกการผาตัด รังสีรักษา และเคมีบําบัด และใชรวมกับการรักษาทางเลือกอ่ืน ๆ ไดแก โภชนบําบัด 

การออกกําลังกาย การรับประทานยาสมุนไพรไทย เปนตน ประสบการณของผูปวยมะเร็งในการ

เยียวยาดวยสมาธิท่ีจะอภิปรายตอไปนี้ ครอบคลุมความ หมายของการใชสมาธิเยียวยาผูปวยมะเร็ง 

วิธีการปฏิบัติสมาธิเพ่ือการเยียวยา และการรับรูผลของการใชสมาธิเพ่ือการเยียวยาผูปวยมะเร็ง 

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาเม่ือรับรูวาเปนมะเร็ง ผูใหขอมูลรูสึกชีวิตเปนทุกข และไดใช

สมาธิในการเยียวยาตนเอง ถือเปนสวนหนึ่งของมรรคมีองคแปด ซ่ึงประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา 

เปนหลักธรรมท่ีชวยใหแนวทางในการดับทุกข ดังนั้นการท่ีผูปวยมะเร็งใชสมาธิในเยียวยาตนเอง จึงมี

ผลชวยดับทุกข คือ หายจากโรคมะเร็ง หรือแมไมหายจากโรคมะเร็ง ผูปวยก็สามารถอยูกับโรคมะเร็ง

ไดโดยไมทุกขและ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลท้ัง ๑๐ รายมีชีวิตท่ีลงตัวกับ



๒๐ 
 

การใชสมาธิเยียวยา โดยมี ๑ ราย แพทยไดบอกวาหายจากโรคมะเร็งแนนอน อีก ๙ ราย ยังมาพบ

แพทยเพ่ือติดตามผลเปนระยะ โดย๗ ราย ไมพบอาการของมะเร็งลุกลาม และผูใหขอมูลไมไดทุกข

ทรมานกับอาการของโรคมะเร็ง สวนอีก ๒ รายยังคงมีอาการของมะเร็งอยู แตพบวาท้ัง๒ รายสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได และทํากิจวัตรประจําวันไดโดยไมรูสึกทุกขทรมานกับอาการของมะเร็ง ซ่ึงบางครั้ง

เม่ือมีอาการปวดบางผูใหขอมูลก็สามารถใชสมาธิจัดการกับอาการนั้นได ดังท่ีกลาวไวในผลของการใช

สมาธิบําบัดเยียวยา ผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลไดใหความหมายของการเยียวยาตนเองดวยสมาธิ

เปน ๔ ลักษณะ คือ ๑) สมาธิเปนธรรมโอสถ ๒) สมาธิเปนพลังท่ีชวยใหรางกายสรางภูมิตานทานและ

ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ๓) สมาธิเปนตัวชวยปรับสมดุลของรางกายและจิตใจ และ ๔) สมาธิเปน

วิธีการท่ีชวยใหเกิดปญญารับรูตามความเปนจริงไมปรุงแตง  

ชนิดของสมาธิท่ีผูใหขอมูลใชมี ๒ แบบคือ การเจริญสติ และสมาธิดึงพลัง โดยผูใหขอมูลรับรู

ผลของการใชสมาธิตอดานรางกายคือ ๑) หายจากโรคราย ๒) ลด/บรรเทาความทรมานทางกาย 

นอกจากนั้นยังมีผลใหกระดูกและกลามเนื้อแข็งแรง และชวยใหนอนหลับไดงาย สวนผลของการใช

สมาธิตอดานจิตใจและจิตวิญญาณ คือ อยูกับโรคมะเร็งได และมีการดําเนินชีวิตดีข้ึน การศึกษาครั้งนี้

ไดองคความรูเก่ียวกับการเยียวยาตนเองดวยสมาธิของผูปวยมะเร็งจากประสบการณตรงของผูให

ขอมูล ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการประยุกตใชสมาธิในการเยียวยาตนเองของผูปวยมะเร็งราย

อ่ืน ๆ รวมผูปวยโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจเก่ียวกับสมาธิตอไป๒๑ 

ธนาเดช โพธิ์ศรี เรื่องการออกกําลังกายรวมกับการฝกสมาธิท่ีสงผลตอสมรรถภาพทางกาย 

และระบบประสาทอัตโนมัติ ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 

๒๕๒๕  เพ่ือหาตัวแบบกิจกรรมของการออกกําลังกาย ท่ีงายใชเวลานอย ประหยัด และ สงผลตอ

ภาวะสุขภาพท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ เพ่ือเปรียบเทียบ ผลของการฝกออกกําลังกายรวมกับการฝก

สมาธิตอสมรรถภาพ รางกาย และระบบประสาทอัตโนมัติของนักศึกษาชั้นปท่ี๑ สาขาวิทยาศาสตร

และความงาม ภาควิชา วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

การวิจัยนี้ มีแรงจูงใจมาจาก ปญหาของการขาดการออกกําลังกายของคนไทย อัน 

เนื่องมาจากไมมีเวลา และขาดแรงบันดาลใจ ทําใหใหเปนโรคอวน ลงพุง และมีอัตราเสี่ยงตอโรคไร

เชื้อเพ่ิมข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการออกกําลังกายรวมกับการฝกสมาธิ ตอสมรรถภาพทาง 

กายและระบบประสาทอัตโนมัติ แลวหาตัวแบบกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ท่ีงาย ใชเวลานอย ประหยัด 

คาใชจาย และสงผลตอภาวะสุขภาพท่ีดี ท้ังรางกายและจิตใจ โดยใชแบบฝกท่ีประกอบดวย การ 

                                                           
๒๑กาญจนา สังขสิงห, อุไร หัถกิจ และ อังศุมา อภิชาโต, “ประสบการณของผูปวยมะเร็งใน

การเยียวยาตนเอง”, สงขลานครินทรเวชสาร, ปท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๑ (ม.ค.-ก.พ. ๒๕๕๐). 



๒๑ 
 

อบอุนรางกาย สเต็ปแอโรบิค เหยียดยืดกลาเนื้อ การฝกหายใจ การเกร็งกลาเนื้อ และการทําสมาธิ 

มารวมเปนกิจกรรมตอเนื่องกัน เปนเวลา ๓๐ นาที การวิจัยใชนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ของมหาวิทยาลัยท้ัง 

ชายและหญิง จํานวน ๓๓ คน การฝกใชเวลา๗ สัปดาห  สัปดาหละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ นาที ทําการ 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และวัดคลื่นหัวใจไฟฟา (EKG) กอนและหลังการฝก แลวนํามาวิเคราะห 

และประมวลผล เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางดวยคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา การฝกตามแบบ

ฝกท่ีกําหนดให เพ่ิมสมรรถภาพของแรงบีบมือแรง เหยียดขา ความจุปอด และความออนตัว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวาการทํางานของระบบ ประสาทอัตโนมัติหลังการฝกดีข้ึน โดยสังเกตได

จากการเพ่ิมข้ึนของคา ความแปรปรวนของอัตราการ เตนหัวใจ (HRV) แตไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบวา ๑. ผลของสมมรรถภาพของรางกาย ซ่ึงประกอบดวย แรงบีบมือ แรง

เหยียดขา ความออนตัว และความจุปอด หลังการทดลอง ๗ สัปดาหพบวาคาเฉลี่ยของ แรงบีบมือ 

แรงเหยียดขา แรงบีบมือ ความ ออนตัว และ ความจุปอดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ๒. ผล

ของความแปรรวนของอัตราการเตนหัวใจ (HRV) หลังการทดลอง๗ สัปดาหพบวา คาเฉลี่ย ของHRV 

เพ่ิมข้ึนเล็กนอยแตไมมีนัยสําคัญทางสถิต๒๒ 

เจมส คารโมดี้ ศาสตราจารยดานการแพทย หนวยเวชศาสตรปองกันและพฤติกรรมบําบัด 

ซ่ึงเปนผูเขียนงานวิจัยเรื่องการฝกทําสมาธิตามวิถีพุทธ ชวยลดความทุกขทรมานท่ีเกิดจากอาการรอน

วูบวาบ และทําใหสุขภาพรางกาย จิตใจ และเรื่องเพศดีข้ึน  ผูวิจัยบอกวา ราว ๔๐ เปอรเซ็นตของ

ผูหญิงวัยหมดประจําเดือน ตองทนทรมานจากอาการรอนวูบวาบและเหง่ือออกตอนกลางคืน ซ่ึงบั่น

ทอนคุณภาพชีวิตของพวกเธอ แตตั้งแตมีการระบุวา การใชฮอรโมนทดแทนบําบัดอาการ เพ่ิมความ

เสี่ยงในการเปนโรคหัวใจ โรคมะเร็งเตานม และโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน คารโมดี้ จึงตั้งขอสังเกต

วา “ไมเพียงแตบรรดาผูหญิงเทานั้น ท่ีกําลังมองหาทางเลือกใหมๆเพ่ือบําบัดอาการวัยทอง แตสถาบัน

สุขภาพแหงชาติ ของสหรัฐอเมริกา ก็ถือเปนเรื่องสําคัญลําดับตนๆท่ีจะคนหาการรักษาดวยพฤติกรรม

บําบัด”๒๓ 

                                                           
๒๒ธนาเดช โพธิ์ศรี, “การออกกําลังกายรวมกับการฝกสมาธิท่ีสงผลตอสมรรถภาพทางกาย 

และระบบประสาทอัตโนมัติ”, สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ 

๒๕๒๕.   
๒๓ผูจัดการออนไลน, “ธรรมะกับสุขภาพ : การทําสมาธิ ชวยบรรเทาอาการผูหญิงวัยทอง”, 

ASTV  ผูจัดการออนไลน, วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, นิตยสารธรรมลีลา, ฉบับท่ี ๑๓๔ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕ โดย เบญญา. 



๒๒ 
 

 รายงานวิจัยเผยวา ยังไมมีวิธีรักษาอ่ืนใดท่ีจะทดแทนการใชฮอรโมนบําบัด แตดูเหมือนวา 

การฝกสมาธิจะชวยใหผูหญิงบรรเทาจากอาการวัยทองได  การบําบัดอาการวัยทองดวยการทําสมาธิ 

ชวยใหผูปฏิบัติมุงอยูท่ีปจจุบันขณะเพงมองลมหายใจ ไมตองตัดสินใจ และยอมรับทุกเรื่องท่ีผานเขา

มาในใจอยางงายดาย เทคนิคนี้ไมยากท่ีจะเรียนรู แตแรกๆตองอาศัยความมีวินัย ผูเชี่ยวชาญบอก  

ผูวิจัยตั้งเปาท่ีจะควบคุมปฏิกิริยาของ ผูหญิงในการตอบสนองอาการเหลานี้ “รวมถึงความทุกขใจ 

ความกระวนกระวายใจทางสังคม” 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแบงผูหญิง ๑๑๐ คน อายุระหวาง ๔๗- ๖๙ ป เปน ๒ กลุม กลุมแรกได

ฝกทําสมาธิ กลุมท่ีสองรอท่ีจะฝก กลุมตัวอยางตองทําแบบสอบถาม เพ่ือหาองคประกอบท่ีมีอิทธิพล

ตอการเกิดอาการรอนวูบวาบ เชน การดื่มแอลกอฮอล การเลนโยคะ และการออกกําลังกาย อีกท้ัง

คณะวิจัยตองประเมินผลคุณภาพชีวิตใน ๔ ดาน คือ รางกาย จิตใจ อาการรอนวูบวาบ และกิจกรรม

ทางเพศ โดยจะใหคะแนนกลุมตัวอยางจาก ๑- ๔ ตามความรุนแรงของอาการท่ีพวกเธอถูกรบกวน 

จาก “ไมเลย” ไปจนถึง “รบกวนมากท่ีสุด” และจดบันทึกจํานวนครั้ง และระดับความ

รุนแรงของอาการรอนวูบวาบ และเหง่ือออกตอนกลางคืน เม่ือการวิจัยเริ่มตน โดยเฉลี่ยในแตละวัน 

ผูหญิงเกิดอาการรอนวูบวาบหรือเหง่ือออกตอนกลางคืน ระดับปานกลางถึงรายแรงท่ีสุด ราว ๕ ครั้ง

หรือมากกวา 

หลังจากใหกลุมตัวอยางแรกเรียนทําสมาธิสัปดาหละครั้ง นาน ๘ สัปดาห และฝกปฏิบัติจริง ๑ วัน

เต็ม ผลปรากฏวา ผูหญิงกลุมนี้รูสึกถูกรบกวนดวยอาการวัยทอง ลดนอยลง ๑๕ % โดยเฉลี่ย เม่ือ

เทียบกับกลุมท่ียังไมไดเรียนท่ีลดลงเพียง ๗ % ในขณะท่ีความรุนแรงของอาการรอนวูบวาบไมได

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ กลุมท่ีเรียนทําสมาธิบอกวา พวกเธอหลับดีข้ึน วิตกกังวลและเครียด

นอยลง        

งานวิจัยนี้เริ่มตนเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๐๐๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๐๐๗ กลุมตัวอยาง มี

ปญหาการนอนหลับอยางเดนชัด ดังนั้น เม่ือผลวิจัยออกมาวา การทําสมาธิทําใหการนอนหลับดีข้ึน 

จึงเปนสิ่งสําคัญ  “สิ่งท่ีทําใหเราประหลาดใจมากท่ีสุด คือ ผลท่ีมีตอการนอนหลับ” คารโมดี้ กลาวโดยให

ขอสังเกตวาการฝกทําสมาธิถือเปนหนทางรักษาเพ่ือลดอาการนอนไมหลับ ใหผลดีเทียบเทาการใช

ฮอรโมนทดแทนเลยทีเดียว  ผูเชี่ยวชาญอีกทานหนึ่งไดกลาวยกยอง การวิจัยชิ้นนี้ ท่ีใช “ความสัมพันธ

ใจ-กาย” ชวยผูหญิงจัดการกับอาการวัยทองรุนแรง ไดโดย “ไมมีผลขางเคียง” “เรารูเรื่อง

ความสัมพันธของใจและกาย” ดร.จิล เอ็ม เรบิน กลาว “เพียงแตเรากําลังเริ่มปลดปลอยพลังจิตให

สงผลตอสุขภาพกายของพวกเรา” แตดร.จิล เอ็ม เรบิน  ซ่ึงเปนหัวหนาแผนกหนวยแพทยเคลื่อนท่ี

และหัวหนาหนวยสูตินรีเวช ท่ี Long Island Jewish Medical Center ไดใหความเห็นวา การวิจัย

ดังกลาว ขาดซ่ึงโปรแกรมกลุมตัวอยางท่ีฝกทําสมาธิเปนประจํา และบรรดาผูหญิงท่ีเขารวมวิจัยครั้งนี้ 

สวนใหญเปนคนผิวขาว และมีการศึกษาสูง ซ่ึงเธอเห็นวาจําเปน ตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือดูวา



๒๓ 
 

ผลลัพธท่ีได สามารถนําไปใชกับประชากร ท่ัวไปไดหรือไม “ไมใชวา ผลวิจัยท่ีได ไมสามารถนําไปใช

ได หรือจะมีความแตกตางเม่ือทดลอง กับคนกลุมอ่ืนท่ีแตกตางออกไป เพียงแตเรายังไมรู”   

ไพฑูรย ใจกาวหนา เรื่อง การบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา 

Management to Concentrate on the Development of Buddhism การนําหลักสมาธิทาง

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และประชาชนท่ัวไป พบวา 

การบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนามีคุณคาตอตนเอง ตอสังคม องคกร รวมท้ัง

ตอประเทศชาติ ท่ีภาครัฐหรือผูนาการบริหารจะนาไปกําหนดเปนนโยบายเรงดวน และการสราง

แผนการปฏิบัติ รวมท้ังการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการฝกสมาธิเพ่ือหนวยงานราชการ องคกรทองถ่ิน 

และองคกรอ่ืน ๆ ไดนําไปปฏิบัติใหเกิดการพัฒนาคน และเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาชาติ ซ่ึง

เชื่อแนวา การพัฒนาสมาธินี้สามารถจะลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดจริง และสรางคนใหเปนมนุษย 

สรางมนุษยใหเปนเทวดา สรางเทวดาใหเปนพรหม และสรางพรหมใหเปนพระอริยะเจา ซ่ึงหมายถึง 

ศักยภาพของคนในประเทศท่ีจะพัฒนาอะไรก็ได ในเม่ือคนมีสมาธิท่ีสมบูรณ หลักสมาธิ ซ่ึงจะมี

ประเด็นท่ีนาสนใจวาแนวคิดทางรัฐประศาสนาศาสตรท่ีวาดวยการบริหารการพัฒนาเปนอยางไรและ

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาวาดวยการพัฒนาสมาธิเปนอยางไร ทําอยางไรชาวพุทธจึงจะนําสมาธิมา

พัฒนาตนเองได และการบูรณาการแนวคิดท้ัง ๒ ศาสตร เพ่ือการประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและ

บุคคลากรในองคกรตาง ๆ ไดอยางเปนเอกภาพและเกิดประโยชนในทางปฏิบัติไดสูงสุด  

การศึกษาวิเคราะหการบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาการบริหารเพ่ือการ

พัฒนาสมาธิทางพระพุทธศาสนา คือ การยกระดับคุณภาพทางจิตใจใหมีความม่ันคง ไมหวั่นไหวตอ

สภาวการณทางอารมณจากภายนอกท่ีมากระทบตอจิต และการสรางความเขมแข็งทางจิตใจ แตสิ่งท่ีจะ

สรางการพัฒนาสมาธิไดจะตองมีนโยบายจากภาครัฐ และองคกรทองถ่ินเขามาสนับสนุนหรือสราง

แผนการพัฒนาคนตามแนวพระพุทธศาสนา เพราะเห็นวา การพัฒนาคนใหเกิดศักยภาพทางดานจิตใจ

นั้น เปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ หรือเปนรากฐานการปองกันปญหาทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตไดอยางยั่งยืน ภาครัฐจะตองใหความสําคัญแกการพัฒนาสมาธิของประชาชน โดยการกําหนด

เปนนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาสมาธิตาง ๆ ในการปฏิบัติงานสาหรับหนวยงานของรัฐ 

สนับสนุนดานงบประมาณ การอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีจะเขารวมโครงการฝกสมาธิอยาง

ตอเนื่อง ยิ่งภาครัฐสงเสริมระบบเศรษฐกิจมากเทาไหร รัฐจะตองเรงสรางการพัฒนาคนดวยหลักสมาธิให

มากข้ึนเทานั้น เพราะเห็นวา เศรษฐกิจของประเทศจะรุดหนาไดนั้น จะตองเริ่มท่ีคนหรือประชาชนใน

ประเทศท่ีมีความขยัน มีความเพียรในการประกอบอาชีพท่ีถูกกฎหมายบานเมือง๒๔ 

                                                           
๒๔ไพฑูรย ใจกาวหนา, นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ ดานศุลกากรแมกลอง จังหวัด

สมุทรสงคราม.   



๒๔ 
 

สรุปสมาธิเปนความตั้งม่ันแหงจิตในขณะท่ีจิตมีสภาวะเขาสูสมาธิมนุษยสามารถจะไดรับ

ความสุขได ซ่ึงปราศจากกิเลสเครื่องเศรามองท้ังหลาย อันเปนตัวชี้วัดความสุขหรือคุณภาพของการ

พัฒนาคนและแมวาการพัฒนาคนอาจไมถึงท่ีสุดของความเปนมนุษยก็ตามแตผลผลิตในการพัฒนาคน

ก็มีผลมาก มีอานิสงสมหาศาลตอการนากาลังของสมาธิท่ีเกิดข้ึนไปสูการดาเนินชีวิตอยางปกติสุข ยิ่ง

บุคคลนั้น อยูในระดับผูบริหารประเทศก็ยิ่งมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนาประเทศไปสูการพัฒนาดาน

อ่ืน ๆ เปนตัวแบบของประชาชน เพราะเปนการนาผลการพัฒนาสมาธิไปเพ่ือการบริหารท่ีสรางความ

เจริญดานจิตใจ และสรางเปนเอกลักษณตามแบบประเทศตะวันออกท่ีไมไดมุงเนนการสรางวัตถุเปน

เครื่องวัดความเจริญ ความทันสมัยของประเทศ จนสามารถท่ีจะสรางประเทศใหเปนประเทศท่ีเต็มไป

ดวยอริยบุคคล อริยะชน เพ่ือสันติภาพของสังคมตอไป  

นงเยาว ชาญณรงค เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการทําสมาธิของพุทธศาสนาและที-เอ็ม 

(T.M.) วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ พบวา มีความ

คลายคลึงกันโดยสวนใหญ คือ มุงถึงความสงบดวยการกําหนดใจไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิตมีอารมณเปน

หนึ่ง เม่ือสมาธิเกิดอยางเขมแข็งม่ันคงจนถึงอัปปนาสมาธิ ก็จะเกิดฌานระดับตาง ๆ จนถึงทําอิทธิฤทธิ์

ได  ในทางพระพุทธศาสนาจะใชสมาธิคูกับวิปสสนาเพ่ือการกําจัดกิเลส  พระพุทธองคทรงเปรียบ

สมาธิเปนกําลัง วิปสสนาเปนอาวุธ เม่ือบุคคลมีกําลังเขมแข็งและมีอาวุธดีก็สามารถเอาชนะประหาร

กิเลสและอาสวะท้ังหลายใหหมดสิ้นเด็ดขาด ไมมีโอกาสเวียนวายตายเกิด  สวนทานคุรุเทพ (Guru 

Dev) ผูเปนพระสังคริยะไดถายทอดวิธีการฝกสมาธิท่ีงายและสะดวกเหมาะสมแกอุปนิสัยและภาวะ

ของคนสมัยปจจุบันก็คือ เทคนิคท่ีเรียกวา “Transcendental Meditation” หรือเปนการฝกจิต

สําหรับผูแสวงหาการหลุดพนหรือการฝกสมาธิแบบพนโลก  ทําใหมีความสามารถพิเศษ บางอยาง

เหนือคนท่ัวไป แตไมไดกลาวถึงผลในดานการหยุดเวียนวายตายเกิด อยางไรก็ดี ผลดีของการฝกสมาธิ

ท้ัง๒ แบบมีผลดีตอสุขภาพ รางกายและจิตใจสมองและสติปญญา  การฝกอยางสมํ่าเสมอผูฝกจะรับรู

ถึงสิ่งดีท่ีเกิดภายในตัวเองในเวลาไมนานนัก รางกายและจิตใจจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี บุคคล

อ่ืนและสังคมแวดลอมก็พลอยไดรับผลดีดวย เกิดความสุข สงบ  สุขุม รมเย็น ยิ่งมีผูฝกมากข้ึนเทาใด 

สันติสุขยอมแผขยายออกไปมากเพียงนั้น๒๕ 

วริยา  ชินวรรโณ  และคณะ  เรื่องวิ วัฒนาการการตีความคําสอนเรื่ องสมาธิ ใน

พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทในประเทศไทย  ศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๐ เปน

ตนไป ผลการสอนศึกษาวิจัยพบวา การตีความคําสอนเรื่องสมาธิ ตลอดจนการนํามาเปนแนวทางใน

                                                           
๒๕นงเยาว ชาญณรงค, “การศึกษาเปรียบเทียบการทําสมาธิของพุทธศาสนาและที-เอ็ม 

(T.M.)”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๑, 

๑๕๓ หนา. 



๒๕ 
 

การสอนปฏิบัติ จะมีความแตกตางกันออกไป ตามลักษณะของสิ่งท่ีนํามาใชพิจารณาแบงออกเปน 

สายสําคัญ ๕ สายคือ 

๑. สายอานาปานสติ คือ การพิจารณาลมหายใจเขา-ออกและบริกรรมภาวนา “พุทโธ” เปน

แบบท่ีนิยมมาแตเดิม ไดแก กลุมพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต 

๒. สายธุดงคกัมมัฏฐานอีสาน มีพ้ืนฐานจากสายอานาปานสติ แตมีลักษณะเปนพระปาตอง

ออกธุดงคดวย มีมากในแถบภาคอีสาน 

๓. สายวัดมหาธาตุฯ เปนสายใหญสายหนึ่งท่ีแผขยายแนวทางการสอนวิปสสนาไปตามวิทยา

เขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแนวปฏิบัติมาจากพมา พิจารณาอาการพอง-ยุบ 

ของหนาทองขณะหายใจ 

๔. สายธรรมกาย ไดแก แนวการสอนตามแบบหลวงพอสด วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ พิจารณาดวง

แกวท่ีบริเวณศูนยกลางของรางกาย 

๕. สายประยุกต มีการสังเคราะหแนวคําสอนในพระพุทธศาสนามาใชอธิบายการปฏิบัติและ

สอนสมาธิ เชน สํานักสันติอโศก อาจารยพร รัตนสุวรรณ  หลวงพอเทียน จิตตสุโภ เปนตน 

สํานักสายตาง ๆ เหลานี้มีสาขาของการปฏิบัติกระจัดกระจายตามภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศไทย

และอิทธิพลในทางความคิดตอพระพุทธศาสนิกชน ท่ียึดถือแนวทางปฏิบัติของสํานักเหลานี้ และแต

ละสํานักลวนมีแนวทางการปฏิบัติแตกตางกันออกไป แตโดยสรุปกลาวไดวา สํานักตาง ๆ ให

ความสําคัญกับการฝกอบรมจิตวาเปนการปฏิบัติใน๒ลักษณะ  หลักการคือเปนการอบรมเพ่ือเขาถึง

ธรรมอยางหนึ่ง สวนอีกวิธีหนึ่งคือการคิดคนเทคนิคและวิธีปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถ

บรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ การกําจัดกิเลสและความชั่วตาง ๆ ใหหมดไป๒๖ 

มาลี อาณากุล เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบกรรมฐานคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะกับคัมภีรวิ

สุทธิมรรค และวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสํานักวิปสสนาออมนอยกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ผล

การศึกษาพบวา ท้ัง๒สํานักประยุกตวิธีการและหลักการเจริญสติจากมหาสิตปฏฐานสูตร ตั้งเปน

หลักการใหมท่ีตางกัน กลาวคือ สํานักวิปสสนาออมนอยประยุกตดานวิธีการในมหาสติปฏฐานสูตรมา

เรียบเรียงใหมเปนหลักปฏิบัติ ๑๕ ขอ  เนื้อหายังคงสวนเดิมไว  มีการกลาวถึงสภาวธรรมท่ีปรากฏใน

พระอภิธัมมัตถสังคหะและวิสุทธิมรรคประกอบการอธิบายดวย สวนสํานักวิปสสนาวัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฏิ์ประยุกตดานการพิจารณาลมหายใจและอิริยาบถออกมาเปนหลักการใหมแบบ “พองหนอ-

ยุบหนอ”  โดยสังเกตการเคลื่อนไหวของหนาทองขณะหายใจเขา-ออก มีคําภาวนาเฉพาะซ่ึงทําใหเกิด

                                                           
๒๖วริยา ชินวรรโณ และคณะ, “วิวัฒนาการการตีความคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา

ฝายเถรวาทในประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๗, 

๑๕๔ หนา.  



๒๖ 
 

สมาธิไดระดับหนึ่ง  สวนใหญใชความรูจากวิสุทธิมรรคในการอธิบายลําดับญาณข้ันตาง ๆ ไมเนนถึง

หลักสภาวธรรมในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ดังกลาวเปนความแตกตาง

ในหลักการ และวิธีการข้ันเบื้องตนซ่ึงแตละสํานักลวนพยายามแนะนําแนวทางท่ีเชื่อวาจะกอใหเกิด

ความถูกตอง  จึงไมอาจกลาวไดวาวิธีการใดดีกวาวิธีการใด เปนการศึกษาเพ่ือความเขาใจ

พระพุทธศาสนา ในมุมมองท่ีกวางข้ึนและผสมผสานสวนท่ีดีของแตละสํานัก มาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม สวนหลักการปฏิบัติข้ันสูงแลวจําเปนตองอาศัยความเขาใจในพระ

ปริยัติธรรมเปนบรรทัดฐาน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวิจารณญาณในการศึกษาปริยัติธรรมของผูปฏิบัติเปน

สําคัญ๒๗ 

ศุภลักษณ สุวรรณเครือ เรื่องการศึกษามรรควิถีแหงรักและเมตตาเพ่ือรับใชสังคมในทัศนะ

วิทยากรชาวพุทธ โดยการสัมภาษณวิทยากรชาวพุทธ ๕ ทาน คือ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส

ภิกขุ) พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) นายโกวิท อเนกชัย  ศาสตราจารย ดร.ระวี ภาวิไล และคุณแม

สิริ กรินชัย จากการศึกษาพบวา ความรักเมตตาเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวภายในปจเจกบุคคล และจะพัฒนา

ใหถึงท่ีสุดไดดวยมรรควิธีแหง “การเจริญสติภาวนา ”บนรากฐานความรูสึกตัว ดวยจิตบริสุทธิ์และ

สงัดเงียบภายใน จนเกิดปญญาอิสรภาพและความตองการพนทุกข  ภาวการณดังกลาวนี้ไดเอ้ือให

บุคคลนอมจิตและปญญาคนหาความจริง (โยนิโสมนสิการ) ซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูภายใน

ตัวเองและชีวิต อยางถูกตอง สามารถคนพบรูจักตนเองและเขาใจปจเจกบุคคลอยางลึกซ้ึง กลายเปน

ความรักเมตตาซ่ึงเคารพคุณคาชีวิตและความเปนมนุษยเทาเทียมกัน รวมท้ังความปรารถนาใหตนเอง

และผูอ่ืนพนทุกขรวมกัน สภาวการณดังกลาวจึงทําใหบุคคลเขาสูอิสรภาพและการพ่ึงตนเองท้ังกาย 

จิต และปญญาไดอยางแทจริง๒๘  

จากการศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวของพบวาสมาธิสามารถนําไปใชประโยชนในดาน

วิชาการตาง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ การเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร การรักษาทางแพทย ดาน

สุขภาพจิต เปนตน ท้ังนี้บุคคลไดใหความสําคัญของการฝกสมาธิวามีประโยชนมากมาย โดยเฉพาะ

พระพุทธศาสนามีคําสอนมากมายเก่ียวของกับการทําสมาธิ อาทิ หลักธรรม ไดแก ไตรสิกขาท่ีกลาวถึง

ศีล สมาธิ ปญญาอริยสัจ ๔ ท่ีวาดวยมรรคมีองค ๘ ก็ไดสรุปลงในไตรสิกขาเชนกันซ่ึงมีสมาธิเปนสวน

                                                           
๒๗มาลี อาณากุล, “การศึกษาเปรียบเทียบกรรมฐานคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะกับคัมภีรวิ

สุทธิมรรค และวิธีปฏิบัติกรรมฐานของสํานักวิปสสนาออมนอยกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์”, 

วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๙, ๑๔๗ หนา. 
๒๘ศุภลักษณ  สุวรรณเครือ, “การศึกษามรรควิถีแหงรักและเมตตาเพ่ือรับใชสังคมในทัศนะ

วิทยากรชาวพุทธ”, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๒, ๑๕๒ หนา.  



๒๗ 
 

สําคัญท่ีจะกาวข้ึนไปสูปญญาในท่ีสุด งานวิจัยมุงเนนไปท่ีการนําผลของสมาธิไปใชในดานตางๆ

โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตประจําวันตองมีสมาธิเพ่ือการทํากิจนั้นใหสําเร็จ  

สวนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสถานท่ีปฏิบัติธรรมของแตละแหงก็มุงเนนถึงวิธีการปฏิบัติธรรม

โดยเฉพาะสมาธิภาวนาท่ีแตกตางกันแตก็ยังอยูในหลักการของพระพุทธศาสนา อาทิ สมาธิเคลื่อนไหว 

สมาธิแบบอานาปานสติ  สมาธิแบบสติปฏฐาน ๔  สมาธิ แบบพุทโธ  เปนตน ผลของการปฏิบัติธรรม

ในสถานท่ีปฏิบัติธรรมไดผลตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ถึงแมวาจะใชวิธีการท่ีมี

รายละเอียดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงความรูจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยนี้ ชวยทําใหผูวิจัยไดทราบถึง

การนําหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิต และเห็นความแตกตางของวิธีการ

ปฏิบัติของแตละสถานท่ีปฏิบัติธรรม ท้ังนี้ข้ึนกับนโยบายของสถานธรรมและผูมาปฏิบัติธรรมท่ีมีจริตท่ี

แตกตางกัน อยางไรก็ตามถือวาความรูท่ีไดจากการศึกษาอกสารเหลานี้สามารถนําไปดําเนินการวิจัย

เรื่องการประยุกตใชสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิตอไป 

 

๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑.๗.๑ เพ่ือทราบหลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา 

๑.๗.๒  เพ่ือทราบการดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนา 

๑.๗.๓  เพ่ือทราบการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

๑.๗.๔  เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ “รูปแบบการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิต

ของครูสอนสมาธิ” 

๑.๗.๕  เพ่ือนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปนขอเสนอแนะหรือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของครู

สมาธ ิ  
 

๑.๘ คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

๑.๘.๑ การดําเนินชีวิต หมายถึง การนําวิชาความรูในวิชาสมาธิไปประพฤติปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม 

๑.๘.๒ พระพุทธศาสนาหมายถึง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา อันเปนสัจธรรมท่ีพระองคทรง

คนพบแลวนํามาสั่งสอนเพ่ือประโยชนและความสุขแกชาวโลก ไดแกพระธรรมเทศนา เปนศาสนาท่ี

สงเสริมใหศึกษาคนควาดวยตนเอง ทําใหคนมีสติปญญาเฉลียวฉลาด สอนใหคนมีคุณธรรมความดีงาม 

๑.๘.๓  การฝกสมาธิ หมายถึงการศึกษาท่ีฝกในดานจิต แปลวา ความตั้งม่ันของจิต หรือ

ภาวะท่ีจิตแนวแนตอสิ่งท่ีกําหนด การปฏิบัติและการนําเอาความตั้งม่ันแหงจิตไมหวั่นไหวไปกับ

อารมณภายนอกท่ีมากระทบไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย กระทบกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส  



๒๘ 
 

ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง การสงบอยูท่ีจุดใดจุดหนึ่ง การสํารวมใจใหแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม

ฟุงซานหรือสายไปในสมาธ ิ

๑.๘.๔  ครูสมาธิ เปนท่ีรูกันในวงการปฏิบัติธรรมวาครูสมาธิก็คือผูท่ีไดผานการอบรมจาก

สถาบันจิตตานุภาพ อยางไรก็ตามครูสมาธิหมายถึงผูท่ีไดอบรมเรียนรูสมาธิแลวนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิต ตลอดจนไดนําความรูดานสมาธิไปเผยแผเพ่ือพระพุทธศาสนา ซ่ึงในงานวิจัยนี้จึงใชคําวา “ครู

สมาธิ” ตามสถาบันจิตตานุภาพโดยศึกษาท้ังครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพและครูสมาธิของทุก

สถาบันดวย 

 

๑.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย  

Input  คือ การรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา คัมภีร และงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือศึกษาเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาและเหตุแหงความทุกขหรือปญหาของครูสมาธิ 

Process กระบวนการวิจัย คือ การจัดประเภท การอธิบายความ การตีความ การวิเคราะห 

การสังเคราะหและการสัมภาษณเชิงลึก 

Output ผลท่ีไดจากการวิจัย คือรูปแบบองคความรูใหมในการประยุกตใชหลักสมาธิในการ

ดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ

Impact ผลลัพธ คือครูสมาธิสามารถประยุกตหลักสมาธิไปใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดความ

สงบสุข สันติสุขกับตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

                Input                          Process               Output 

 

 

 

 

 

     Impact 

การปฎิบัตสิมาธิในพระพุทธศาสนา 

การรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก 

อรรถกถา ฎีกา คัมภีร และงานวิจัย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

การดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 
๑. ทุกขทางกาย 
๒. ทุกขทางใจ 
๓. ทุกขท้ังกายและใจ 

การจัดประเภท 
การอธิบายความ 
การตีความ 
 การวิเคราะห 
การสังเคราะห 
 

สัมภาษณเชิงลึก 

รูปแบบองค
ความรูใหม 

ในการประยุกตใช
หลักสมาธิในการ
ดําเนินชีวิตของ

ครูสมาธิ 
 

ผลลัพธ คือครูสมาธิสามารถประยุกตหลักสมาธิไปใชในการ

ดําเนินชีวิตใหเกิดความสงบสุข สันติสุขกับตนเองและผูอ่ืน 



  

บทท่ี ๒ 

หลักคําสอนสมาธิในพระพุทธศาสนา 
 

๒.๑ ความหมายของสมาธิ 

สมาธิในพระพุทธศาสนา ท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) แสดงไวในพุทธธรรมฉบับปรับ

ขยาย  “สมาธิ” แปลวา ความตั้งม่ันของจิต หรือภาวะท่ีจิตแนวแนตอสิ่งท่ีกําหนด คําจํากัดความของ

สมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” ท่ีเรียกวา “เอกัคคตา” แปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง 

คือ การท่ีจิตแนวแนแนบสนิทอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมฟุงซาน ไมสาย ไมวอกแวก๑ ถาแปลตามรูปศัพท  

จะเห็นลักษณะของจิตท่ีแข็งแรง มีพลังมาก เปรียบไววา เหมือนกระแสน้ําท่ีถูกควบคุมใหไหลพุงไปใน

ทิศทางเดียว ยอมมีกําลังแรงกวาน้ําท่ีถูกปลอยใหไหลพรากระจายออกไป คือ เอกัคคตา = เอก + 

อัคค+ตา(ภาวะ) คําวา อัคค แปลวาอารมณ แตความหมายท่ีเดิมแท คือจุดยอดหรือจุดปลาย โดยนัย

นี้ จิตเปนสมาธิก็คือ จิตท่ีมียอด หรือมีจุดปลายจุดเดียว ยอมมีลักษณะแหลมพุง รวมมุงดิ่งไป หรือ

แทงทะลุไปไดงาย๒ ในอรรถกถาระบุวา สมาธิ คือภาวะมีอารมณหนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความวา

หมายถึงการดํารงจิตและเจตสิกไวในอารมณหนึ่งเดียว อยางเรียบสมํ่าเสมอ และดวยดี หรือแมแตแค

จิตตั้งม่ัน 

คําวา “สมาธิ”ท่ีภาษาอังกฤษใชคําวา “concentration” เปนคําท่ีมีความสําคัญท่ีมีปรากฏ

ในพระปฐมเทศนาของพระพุทธเจา ในความหมายของ “สัมมาสมาธิ” หรือ “Right Concentration” 

คําวาสมาธิมาจากรากศัพทวา สม+อา+ ธา  แปลวา รวมเขาดวยกัน รวมเปนหนึ่ง  ใชอางถึงสภาวะ

ของจิตอยางใดอยางหนึ่ง ในแงความหมายเฉพาะ คํานี้ใชในความหมายสองประการ คือ สภาวะของ

จิตและวิธีการใชฝกจิตใหไดสภาวะเชนนั้น 

คําวา สมาธินี้ยังใชหมายถึง วิธีการ หลักการ หรือ ระบบการฝกสมาธิ เพ่ือใหไดสภาวะจิตท่ี

สงบและสมดุล คําวาสมาธิเม่ือใชในแงนี้จะเปนท่ีรูจักกันในคําวา สมถะภาวนา  ซ่ึงเปนรากฐานของ

วิปสสนา  

คําวา “สมถะ”หมายถึง ความสงบ หรือวิธีทําใจใหสงบ หมายความวาเปนการปฏิบัติเพ่ือ

ฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบจนตั้งม่ันเปนสมาธิถึงข้ันไดฌานระดับตาง ๆ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายของ

สมถะ หลักการของสมถะ คือ  กําหนดใจไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรียกวา “อารมณ”เพ่ือใหแนวแนจนจิต
                                                           

๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๓๕, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หนา ๗๗๙. 
๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘๔. 



๓๑ 
 

นอมดิ่งอยูในสิ่งนั้นสิ่งเดียว เรียกวา “จิตมีอารมณเปนหนึ่ง หรือจิตมีอารมณอันเดียว” ความแนวแน

หรือตั้งม่ันของจิตนี้เรียกวา “สมาธิ” ภาวะจิตในฌานนั้นเปนภาวะท่ีสุขสงบผองใส ไมมีความเศรา

หมองขุนมัว ไมมีสิ่งรบกวนใหสะดุดหรือติดของอยางใดๆปราศจากนิวรณ ในพระไตรปฎกคําวา 

“สมาธิภาวนา” ซ่ึงไมไดแยกกันระหวางสมถะและวิปสสนากัมมัฏฐานอยางปจจุบัน เนื่องจากสมัย

พระพุทธกาลนั้นพระพุทธเจาทรงเห็นวา การทําสมาธินั้น ยอมสําเร็จเปนพระอรหันตไดอยางรวดเร็ว

จึงไมจําเปนตองแยกกัน๓ กลาวคือ สมถะคือการไดรับความสงบทางจิตจากการปฏิบัติสมาธิ  ฉะนั้น

เม่ือกลาวถึงภาวนาจึงหมายถึงการเจริญ การทําใหเกิด ใหมีข้ึน ซ่ึงสมาธิดวยการฝกอบรมจิตแบงออก

ได ๒ ประเภทคือ สมถะภาวนา และวิปสสนาภาวนาดังนั้นคําวา “ภาวนา”ท่ีปรากฏในสังคิติสูตร๔ คือ

ภาวนา๓ ไดแก 

๑) กายภาวนา คือ การอบรมกาย  หมายถึงการเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมกายเพ่ือ

ติดตอเก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหา  และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีใหกุศล

ธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อมสูญ เปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

๒) จิตตภาวนา คือ การอบรมจิตหมายถึงการเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจให

เขมแข็ง ม่ันคง เจริญดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และ

สดชื่น เปนสขุผองใส เปนตน 

๓) ปญญาภาวนา คือ การอบรมปญญา หมายถึง การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การ

ฝกอบรมปญญาใหรู ใหเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะสามารถ

ทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได

ดวยปญญา 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ไดใหความหมายการอบรมกายและอบรมจิต วา “การท่ี

พระพุทธเจาทรงแยกเปนกายภาวนา (การอบรมกาย) และจิตตภาวนา(การอบรมจิต) ก็เพ่ือใหเหมาะ

กับอุปนิสัยผูฟ งธรรมอยู ในขณะนั้น เ ม่ือกลาวโดยยอแลว  การพัฒนาหรือการอบรมทาง

พระพุทธศาสนาท้ังหมด ไมวาทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ รวมเรียกวา “จิตตภาวนา” ท้ังสิ้น จิตต

                                                           
๓พระปญญา ธนปฺโญ (บัวทอง), “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธ 

ศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย), ๒๕๔๒, หนา ๑๑. 
๔ที.ปา. ๑๖/๒๒๗/๑๖๓. 



๓๒ 
 

ภาวนาก็คือ การฝกฝนตนเอง การอบรมตนเอง การทําตนเองใหเจริญข้ึน ใหประเสริฐข้ึนตามหลัก

พระพุทธศาสนา หรือการยกจิตของตนข้ึนสูระดับสูงเหนืออํานาจของกิเลสนั้นเอง๕   

สมาธิคือความตั้งใจม่ัน แบงเปน ๒ คือสมาธิท่ีเปนสามัญมนุสสธรรม ไดแกท่ีเปนธรรมของคน

สามัญและสมาธิท่ีเปนอุตตริมนุสสธรรม ไดแก ท่ีเปนธรรมของบุคคลท่ียิ่งข้ึนไปกวาสามัญมนุษย  

สมาธิท่ีเปนธรรมของคนสามัญนั้นไดแก ความตั้งใจม่ันอยางเฉียดๆหรือชั่วครั้งชั่วคราว อยางท่ีคน

สามัญมีอยูหรือท่ีจําตองมีใชในการเรียนและการงานท้ังปวง เพราะทุกคนจะทําอะไรก็ตองมีความตั้งใจ 

สวนสมาธิท่ีเปนธรรมของคนผูยิ่งไดแก สมาธิท่ีแนวแนท่ีเรียกวา พระญาณ  ซ่ึงชื่อตอไปนี้เปนชื่อของ

สมาธิชั้นสูง คือฌาน ไดแกสมาธิท่ีแนวแนเขาข้ันของฌานท่ีแปลวา “ความเพง”นับตั้งแตรูปฌานท่ี๑

ข้ึนไป สวนวิโมกข ไดแกสมาธิอยางแนวแน เริ่มตั้งแตฌานมีรูปเปนอารมณ ตอข้ึนไปถึงฌานมีอรูปเปน

อารมณ จนถึงดับสัญญาเวทนา สมาธิ เปนคํากลางๆอาจหมายถึงข้ันสามัญมนุสสธรรมก็ได  แตในท่ีนี้

หมายถึงท่ีเปนอุตตริมนุสสธรรม  คือท่ีเปนสมาธิอยางแนวแน เพราะแสดงในลําดับของสมาธิข้ันสูงนี้ 

และสมาบัติ ไดแก การเขาอยูในฌานตามลําดับข้ัน ตั้งแตรูปฌานท่ีหนึ่งจนถึงดับสัญญาเวทนา จะเห็น

ไดวาชื่อตาง ๆ ดังกลาวขางตนนี้เปนชื่อของสมาธิอยางสูงท้ังหมด  

สรุปความหมายของสมาธิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ไดให

ความหมายสมาธิไววา “ความตั้งม่ันแหงจิต ความสํารวมใจแนวแนเพ่ือเพงเล็งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย

พิจารณาอยางเครงเครียดเพ่ือใหเกิดปญญาเห็นแจงในสิ่งนั้น” พระธรรมปฎก (ประยุทธิ์ ปยุตโต) ให

ความหมายและอธิบายคําวาสมาธิไววา “สมาธิ แปลวา ความตั่งม่ันแหงจิตหรือภาวะท่ีจิตตั้งม่ันตอสิ่ง

ท่ีกําหนด คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอคือ จิตตัสเสกัคคตา หรือเรียกสั้น ๆ วา เอกัคคตา ซ่ึง

แปลวา ภาวะจิตท่ีมีอารมณเปนหนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป” พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวัณฺโณ) 

แปลสมาธิวา “การตั้งม่ัน” หมายถึง ความตั้งม่ันแหง ความท่ีจิตม่ันคงไมหวั่นไหว เสมือนเสาเรือนท่ี

ปกลงม่ันยอมรับนาหนักไดดี ไมโยกคลอน ฉันใด จิตท่ีตั้งม่ันคงดวยกาลังสมาธิก็ฉันนั้น ยอมไม

วอกแวกหวั่นไหว แมมีอารมณภายนอกมากระทบก็รักษาปกติภาพไวได จึงกลาวสรุปไดวา สมาธิ คือ 

ความตั้งม่ันของจิตซ่ึงไมมีอารมณหวั่นไหวตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด แมวามีอารมณภายนอกจะมากระทบ จิต

นั้นก็สามารถจะรักษาสภาพแหงความนิ่งอยูไดท่ีเรียกวา เอกัคคตา คือ ภาวะท่ีมีจิตเปนหนึ่ง ม่ันคงตอ

อารมณท่ีจิตเสวยอยูในขณะนั้น  

อนึ่งความหมายของสมาธิในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรงแสดงไวมากมายหลายหัวขอ

ซ่ึงลวนเปนหลักธรรมท่ีสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหประสบความสุขความเจริญ

ตลอดจนถึงการไดบรรลุธรรมชั้นสูง คือการสําเร็จมรรคผลนิพพาน อันเปนกิจสูงสุดในทาง

                                                           
๕พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การพัฒนาจิตภาคหนึ่ง, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๓-๔. 



๓๓ 
 

พระพุทธศาสนา ฉะนั้นในการพัฒนาชีวิตเพ่ือใหประสบผลสําเร็จในกิจสูงสุด คือความสิ้นอาสวะกิเลส

ท้ังปวง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําสมาธิ และเม่ือเกิดสมาธิแลวยอมจะเปนปทัฏฐานใหเกิดปญญา 

การดําเนินชีวิตของตนเพ่ือใหถึงความสุขความเจริญตลอดถึงความพนทุกขไดนั้น จึงเปนเรื่องท่ี

นาสนใจและศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในทุกมุมของหลักคําสอนเรื่องสมาธิ  โดยประการแรก

นั้นควรทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคําวาสมาธิเปนเบื้องตนเสียกอน 

จะเห็นไดวาความหมายของสมาธิไมเพียงแตจิตตั้งม่ันเทานั้น สมาธิ คือภาวะมีอารมณหนึ่ง

เดียวของกุศลจิตและยังหมายถึงการดํารงจิตและเจตสิกไวในอารมณหนึ่งเดียว อยางเรียบสมํ่าเสมอ 

และดวยดี จิตนั้นก็สามารถจะรักษาสภาพแหงความนิ่งอยูไดท่ีเรียกวา เอกัคคตา คือ ภาวะท่ีมีจิตเปน

หนึ่ง ม่ันคงตออารมณท่ีจิตเสวยอยูในขณะนั้น  สมาธิยังเก่ียวของกับหลักธรรมมมากมายเพราะศีล

เปนบาทฐานของสมาธิ สมาธิเปนบาทฐานของปญญา  ฉะนั้นสมาธิในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง

สัมมาสมาธิ 

 

๒.๒ ประเภทของสมาธิ 

เม่ือกลาวถึงสมาธิภาวนา หมายถึงความตั้งม่ันแหงจิตหรือความสํารวมใจใหแนวแนเพ่ือเพ็ง

ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพิจารณาอยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดปญญาเห็นแจงในสิ่งนั้น ฉะนั้นในพุทธธรรมได

จัดระดับสมาธ ิออกเปน ๓ ระดับ คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ รายละเอียดดังนี้   

๑) ขณิกสมาธิ  สมาธิชั่วขณะ(momentary concentration) เปนสมาธิข้ันตน คนท่ัวไป

อาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีการงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และจะใชเปนจุดตั้งตนในการ

เจริญวิปสสนาได ขณิกสมาธิดูเหมือนจะไมมีเครื่องกําหนดหมายท่ีชัดเจน ถือเปนสมาธิเบื้องตน  

๒) อุปจารสมาธ ิสมาธิเฉียดๆหรือสมาธิจวนจะแนวแน (access concentration) เปนสมาธิ

ข้ันระงับนิวรณ  กอนท่ีจะเขาสูภาวะแหงฌานหรือสมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ  อุปจารสมาธิ 

เปนสมาธิเม่ือจิตตั้งม่ันโดยละนิวรณ ๕ ได  ถามองในแงการกําหนดกรรมฐาน ก็เปนชวงท่ีเกิดปฏิภาค

นิมิต (ภาพท่ีมองเห็นในใจของสิ่งท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน ซ่ึงประณีตลึกซ้ึงเลยจากข้ันท่ีเปนภาพติด

ตาไปอีกข้ันหนึ่ง เปนของเกิดจากสัญญา บริสุทธิ์ ปราศจากสี ปราศจากมลทิน สามารถนึกขยายหรือ

ยอสวนไดตามปรารถนา  เปนสมาธิจวนเจียนจะแนวแนโดยสมบูรณ ใกลจะถึงฌาน เม่ือชํานาญ

อุปจารสมาก็จะแนวแนกลายเปนอัปปนาสมาธิ เปนองคฌานตอไป 

๓) อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิท(attainment  concentration) เปน

สมาธิระดับสูงสุด ซ่ึงมีในฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญสมาธิ๖  

                                                           
๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๗๘๐. 



๓๔ 
 

กลาวไดวาอัปปนาสมาธิหมายถึง สมาธิในฌานและพัฒนาไปอยางมีระบบจนถึงฌาน ๔ และ

สามารถไดอรูปฌานหรือโลกุตตระเลยทีเดียว อัปปนาสมาธิเปนสมาธิแนวแนแนบสนิท และข้ึนสูฌาน 

และความรูสึกใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับวัตถุกามจะถูกควบคุมอัปปนา มีพบในธัมมสังคนีมีความหมาย

เทากับวิตกในแงท่ีวา “ยกข้ึน”สูอารมณกรรมฐานนั้น ๆ จิตของผูปฏิบัติในข้ันนี้สามารถปราบกิเลส

อยางกลางไดสิ้นเชิง เปนผูถึงความสงบสุขอยางยิ่งดานจิตใจ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี ๒.๑ ระดับสมาธิ จําแนกเปน ๓ ระดับ  คือ ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธ ิ

 

การจําแนกสมาธิ มีหลักการมากมาย อาทิ จําแนกตามผลและท่ีเกิด  ตามนัยของฌาน ตาม

ความแรงกลาของสมาธิ  ตามสภาวะของฌาน ตามกําลังสมาธิ แบงตามความสามารถในการฝกสมาธิ 

เปนตน ดังจะไดกลาวตอไป ดังนี้   

๑. การแบงสมาธเิปน ๒ ประการ 

สมาธิแบงตามผลและท่ีเกิด (position) แบงเปน ๒ คือ 

๑) โลกีย คือ มีความเก่ียวของกับภพท้ัง ๓ ไดแก กามภพ รูปภพ และอรูปภพ 

๒) โลกุตตระ คือ เก่ียวของกับมรรค (Noble  Path) อันจะนําไปสูนิพพาน 

สมาธิแบงตามนัยของฌานแบงได ๒ คือ 

๑) สมาธิเกิดข้ึนพรอมปติ คือ ๒ ฌานแรกของฌาน ๔ และใน ๓ ฌานแรกของฌาน ๕ 

เรียกสัปปต ิ

๒) สมาธิเกิดฌานท่ีปราศจากปติ  ไดแก ฌานท่ีเหลือจากขอท่ี ๑ เรียก นิปปติ 

สมาธิแบงตามสภาวะของฌานแบงได ๒ คือ 

๑) เก่ียวของกับสุขในฌาน คือใน ๓ ฌานแรกของฌาน ๔ และใน ๔ ฌานแรกของฌาน ๕ 

ขณิกสมาธิ อปุจารสมาธิ  อปัปนาสมาธิ  

สมาธิขัน้ที่๑ 

สมาธิข้ันตนใชในชีวิตประจาํวัน สมาธิข้ันระงับนิวรณ มจีิตตั้ง สมาธิแนว่แนข่ึน้สูฌ่าน 

สมาธิขัน้ท่ี๒ สมาธิขัน้ท่ี๓ 
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๒) เก่ียวของกับอุเบกขา ไดแก ฌานท่ีเหลือจากขอท่ี ๑ 

๒. การแบงสมาธิ เปน ๓  ประการ 

สมาธิแบงตามความแรงกลาของสมาธิ คือ 

๑) สมาธิข้ันต่ํา (หีนะ) เพราะเพ่ิงจะไดสมาธิ 

๒) สมาธิข้ันกลาง (มัชฌิม) สมาธิยังพัฒนาไมเต็มท่ี 

๓) สมาธิข้ันสูง (ปณีต) สมาธิพัฒนาเต็มท่ีแลว 

สมาธิแบงตามปริมาณขององคฌานท่ีมีอยูในแตละข้ัน คือ 

๑) สมาธิของฌานท่ี ๑ และอุปจารสมาธิ ประกอบดวย วิตก และวิจาร 

๒) สมาธิในฌานท่ี ๒ ของฌาน ๕ สมาธิจะไมมีวิตก แตจะมีวิจารเทานั้น 

๓) สมาธิในอีก ๓ ฌานสุดทายของท้ัง ๒ ระบบสมาธิจะไมมีท้ังวิตกและไมมีวิจาร 

สมาธิแบงตามสภาวะของฌานแบงได ๓ คือ      

๑) สมาธิประกอบดวยปติ ไดแก  สมาธิใน ๒ ฌานแรกในฌาน ๔ เรียก ปติสหคต 

๒) สมาธิประกอบดวยสุข ไดแก สมาธิในฌาน๓ของระบบฌาน ๔ และในฌาน ๔ ของระบบ

ฌาน ๕   

๓) สมาธิประกอบดวยอุเบกขา ไดแกฌานท่ีเหลือ 

สมาธิแบงตามกําลังสมาธิ  คือ 

๑) สมาธิยังออนและมีนอยเรียก ปริตตะ 

๒) สมาธิข้ันสูงถึงข้ันรูปฌานหรืออรูปฌาน เรียกวา มหัคคตะ 

๓) สมาธิท่ีเดินตามมรรค เรียกวา อัปปมัญญาสมาธิ   

๓. การแบงสมาธิเปน ๔ ประการ 

แบงตามความสามารถในการฝกสมาธิของแตละบุคคลใหไดผลสําเร็จท่ีแตกตางกันออกไป 

ดังนั้นผลท่ีไดรับอันบังเกิดจากการฝกสมาธิสามารถแบงออกไดเปน ๔ ประการคือ 

๑) สมาธิท่ีไดโดยการปฏิบัติท่ีลําบากท้ังรูไดชา 

๒) สมาธิท่ีไดโดยการปฏิบัติท่ีลําบากแตรูไดเร็ว 

๓) สมาธิท่ีไดโดยการปฏิบัติสบายแตรูไดชา 

๔) สมาธิท่ีไดโดยการปฏิบัติสบายและรูไดเร็ว 

วิธีปฏิบัติสมาธิแบบนี้ เม่ือพิจารณาตั้งแตตน คือ ตั้งแตข้ันอุปจารจนกระท่ังถึงฌานตาง ๆ 

แลว รวมอยูภายใตหัวขอ “ปฏิปทา” คือ แนวปฏิบัติ หรือทางดําเนิน ปญญาซ่ึงเกิดตั้งแตอุปจารจนถึง

ข้ันอัปปนาหรือการไดบรรลุฌาน เรียกวา อภิญญาหรือความรูยิ่ง การท่ีบุคคลจะมีความสามารถในการ

ฝกสมาธิและสามารถพัฒนาจนกระท่ังไดความรูสูงสุดนั้น ยังข้ึนอยูกับกิเลสตัณหาของเขาอีกดวยวามี

มากหรือนอยเพียงใด และข้ึนอยูกับการรักษาศีลดวยวาบริสุทธิ์แคไหน บุคคลท่ีเต็มไปดวยกิเลสตัณหา
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และอินทรีย ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา  ยังออนอยู ปฏิปทาของบุคคลนี้จึงยากลําบาก

และจะไดอภิญญาชา แตบุคคลท่ีมีอินทรียแกกลาก็จะไดอภิญญารวดเร็ว 

สวนคนท่ีมีกิเลสนอยและอินทรียไมแกกลา ก็จะมีปฏิปทาท่ีงายและไดอภิญญาชา คนท่ีมี

อินทรียแกกลาก็จะไดอภิญญาไว 

แบงตามความกาวหนาของปฏิปทาและอภิญญาท่ีชาหรือเร็วได ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) สมาธิเล็กนอยและมีอารมณนอย( ปริตต ปริตรตารมณ) 

๒) สมาธิเล็กนอยและมีอารมณประมาณไมได (ปริตต  อัปปมาณอารมณ) 

๓) สมาธิท่ีประมาณไมไดและมีอารมณนอย (อัปปมาณ ปริตรตารมณ) 

๔) สมาธิท่ีประมาณไมได และมีอารมณท่ีประมาณไมได (อัปปมาณ อัปปมาณอารมณ) 

สมาธิท่ีไมไดพัฒนาและไมไดนําไปสูฌานท่ีสูงข้ึน เปนสมาธิเล็กนอยหรือจํากัด (ปริตต) สวน

สมาธิท่ีพัฒนาตอไป แตมีอารมณนอยเปนสมาธิท่ีมีอารมณนอย (ปริตรตารมณ)  สมาธิท่ีเหมาะท่ี

พัฒนาดีและสามารถไปถึงฌาน เรียกวาสมาธิท่ีประมาณไมได (อัปปมาณ) สมาธิท่ีดําเนินไปดวย

อารมณท่ีประมาณไมได เปนสมาธิท่ีมีอารมณประมาณไมได เม่ือลักษณะของสมาธิเหลานี้นํามา

รวมกันเขาก็จะไดสมาธิตามท่ีกลาวแลวนั้น การแบงลักษณะของสมาธิอยางนี้ข้ึนอยูกับประเภทตาง ๆ 

ของนิมิต (mental  image) อันเกิดจากการทําสมาธิขอใดขอหนึ่ง นิมิตท่ีจิตเขาไปยึดเปนนิมิตอันใด

อันหนึ่งใน๒อยางนี้คือ เล็กนอยได(ปริตต) และประมาณไมได (อัปปมาณ) นิมิตท่ีไมเก่ียวกับโลก

(universal quality) แตเก่ียวกับเรื่องเดียว เรียกวา เปนนิมิต  “เล็กนอย” สวนนิมิตท่ีไมเล็กนอย 

เรียกวา “ประมาณไมได” 

แบงตามกําลังของอิทธิบาท๔ วามีอันใดอันหนึ่งมาก คือ  

๑) สมาธิท่ีไดโดยกําลังของฉันทะ (ฉันทาธิบาท) 

๒) สมาธิท่ีไดโดยกําลังของวิริยะ (วิริยาธิบาท) 

๓) สมาธิท่ีไดโดยกําลังของจิต (จิตตาธิบาท) 

๔) สมาธิท่ีไดโดยกําลังของวิมังสา (วิมังสาธิบาท) 

สมาธิแบงตามหลักของอิทธิบาท ๔ มีขออางในวิภังค (อภิธรรม) ดังนี้ 

ภิกษุท่ีมีฉันทะกลาแข็ง ทําสมาธิได ทําจิตใหรวมได สมาธินี้เรียกวาฉันทสมาธิ (สมาธิท่ีไดดวย

พลังความตั้งใจ) ถาภิกษุนั้นทําใหวิริยะของเขากลาแข็ง และทําสมาธิได ทําจิตใหรวมได สมาธินี้

เรียกวา วิริยสมาธิ (สมาธิท่ีเกิดจากอํานาจความเพียร)  ถาภิกษุนั้นทําจิตใหกลาแข็ง และทําสมาธิได 

ทําจิตใหรวมได สมาธินี้เรียกวา จิตตสมาธิ (สมาธิท่ีไดดวยพลังของจิต) ถาภิกษุนั้นทําใหวิมังสากลา

แข็ง ทําสมาธิไดและทําจิตใหรวมไดสมาธินี้เรียกวา วิมังสาสมาธิ (สมาธิเกิดจากอํานาจปญญาในการ

ไตรตรอง) แบงตามข้ันของฌาน ๔ คือ 
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๑) ปฐมฌาน สมาธิของฌาน๑ มี๕องค คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตาเปนสมาธิ

ปราศจากนิวรณ 

๒) ทุติยฌาน สมาธิของฌาน๒  มี๓องค คือ ปติ สุข เอกัคคตา (ละวิตก วิจาร)  

๓) ตติยฌาน  สมาธิของฌาน๓ มี ๒ องค คือ  สุข เอกัคคตา (ละละวิตก วิจาร ปติ)  

๔) จตุตฌาน สมาธิของฌาน๔ มี๒องคคือ เอกัคคตา กับอุเบกขา 

นอกจากนี้สมาธิยังแบงเปน ๔ ดังนี้  

๕) สมาธิท่ีนําไปสูความเสื่อม (หานะภาคิยะ) 

๖) สมาธิท่ีนําไปสูการตั้งม่ัน (ฐีติภาคิยะ) 

๗) สมาธิท่ีนําไปสูความพิเศษ (วิเสสะภาคิยะ) 

๘) สมาธิท่ีนําไปสูปญญา (นิพเพทาภาคิยะ) 

สมาธิท่ีนําไปสูความเสื่อม เนื่องจากยังมีความคิดนึกไปทางกามอยู ซ่ึงจัดเปนศัตรูของการทํา

สมาธิ  สมาธิท่ีนําไปสูความตั้งม่ันเพราะมีสติสมดุลกับสมาธิ สมาธิท่ีนําไปสูความพิเศษหรือคุณวิเศษ

เปนผลจากการไดสมาธิข้ันสูง และสมาธิท่ีนําไปสูปญญา ซ่ึงเกิดจากการปลอยวางหรือหลุดพน 

การแบงสมาธิออกเปนแบบตาง ๆ อีกหลายแบบ ดังมีปรากฏเรียงตามลําดับตั้งแต ๑ ถึง ๑๐ 

และรวมท้ังการแบงสมาธิออกเปน ๕๕ อยางและมีคําศัพทท่ีมีความหมายพิเศษอีก ความแตกตางนี้

เนื่องจากธรรมชาติของหัวขอการทําสมาธิตาง ๆ กัน และการพัฒนาตามข้ันตาง ๆ กันดวย 

จุดมุงหมายของการฝกจิตวิธีนี้ก็คือ การทําจิตใหบริสุทธิ์จากกิเลสและอกุศลบาปธรรมท้ังปวงเปนการ

อบรมจิตใหเหมาะแกการงานอันจะทําใหไดปญญาอยางยิ่ง ซ่ึงจะเปนวิถีทางท่ีทําใหหลุดพนจากขาศึก

และความโศกเศราท้ังหลาย  

ทานพระอุปติสสะไดนําแบบอยางแนวคิดและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานจากพระไตรปฎกและ

อรรถกถา หลายเลม รวบรวมข้ึนกระท่ังเปนคัมภีรวิมุตติมรรคข้ึนโดยเนน เก่ียวกับภาคปฏิบัติมากกวา

วิธีอ่ืน ในคัมภีรเลมนี้ไดกลาวถึงการฝกสมาธิซ่ึงมีรูปแบบและกลวิธีตาง ๆ กันท้ังหมด ๓๘ ประการ 

ข้ึนอยูกับอาจารยท่ีสอนวาตนถนัดทางใด หรืออาจข้ึนอยูกับอุปนิสัยท่ีเยกวาจริตของผูเจริญสมาธิก็ได 

จริตทานกลาวไว ๑๔ ประการ แตถึงจะมีรูปแบบมากมายหากหลักการจะเปนอันเดียวกันหมดคือทํา

อยางไรจะใหจิตมากําหนดแนวแนอยูกับสิ่งเดียวท่ีเรียกวา จิตมีอารมณเดียว ตั้งม่ัน ไมฟุงซานซัดสาย

ไปหาสิ่งอ่ืนหรืออารมณอ่ืน  วิธีการท่ีจะทําใหมีอารมณเดียวก็โดยการหาวัตถุอะไรสักอยางหนึ่งหรือหา

อารมณอะไรสักอยางหนึ่งมาใหจิตฝกในการท่ีจะกําหนดแนวแน เรียกวา วิธีการฝกสมาธิ และวิธีการนี้

มักจะพวงมาดวยรูปแบบเสมอ การฝกสมาธิหรือการเจริญสมาธิทําไดหลายวิธี แตการเจริญอยางเปน

แบบแผนหรือเปนระบบนั้นจะตองปฏิบัติตามข้ันตอน ๓ ประการคือ 

๑. เขาหากัลยาณมิตร 

๒. รับหรือเรียนกรรมฐานท่ีเหมาะสมกับจริตของตน 
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๓. ปฏิบัติตามวิธีเจรญิสมาธิ 

เม่ือปฏิบัติตามข้ันตอนท้ัง ๓ ประการนี้ จิตจะตองฟนฝาอุปสรรคปญหาตาง ๆ นับตั้งแตสิ่ง

ท่ีมาขัดขวางการเกิดของสมาธิ เชน ธรรมท่ีเปนอุปสรรคตอความกาวหนาในสมาธิ เปนตน เม่ือ

สามารถฟนฝาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เหลานี้ไดสําเร็จจนสามารถทําจิตใหตั้งม่ันเปนสมาธิไดแลว 

ยอมไดรับอานิสงสท่ีเกิดจากการเจริญสมาธิ ทานแสดงไวในคัมภีรวิมุตติมรรค ๔ ประการคือ 

๑. การอยูเปนสุขในปจจุบัน 

๒. การเสวยอารมณทุกอยางดวยความใครครวญ 

๓. การไดโลกิยอภิญญา 

๔.  การบรรลุมรรคผล 

ดังนั้นสมาธิจึงชื่อวาเปนประธานแหงธรรมเหลานั้น แมท้ังหมดเพราะกุศลธรรมท้ังปวงสําเร็จ

ดวยสมาธิ เหมือนชอฟายอดเรือน ชื่อวาเปนประธานของทัพสัมมาภาระของเรือนท่ีเหลือเพราะเปน

เครื่องยึดไส กลาวคือ กุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมดก็มีสมาธิเปนหัวหนานอมไปสูสมาธิ ประชุมลงท่ีสมาธิ 

เง้ือมไปสูสมาธิ  

จะเห็นไดวาสมาธิสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบอาทิจําแนกตามผลและท่ีเกิด (position) 

ตามความแรงกลาของสมาธิ ตามความสามารถในการฝกสมาธิของแตละบุคคล เปนตนดังนั้นการฝก

สมาธิหรือการเจริญสมาธิทําไดหลายวิธี สิ่งสําคัญของการฝกสมาธิแตละประเภทก็คือ การเจริญอยาง

เปนแบบแผนหรือเปนระบบนั้นจะตองปฏิบัติตามข้ันตอน คือเขาหากัลยาณมิตร .รับหรือเรียน

กรรมฐานท่ีเหมาะสมกับจริตของตนและ ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธินั้น 

 

๒.๓ กรรมฐาน ๔๐ วิธี 

กรรมฐานแปลวาท่ีตั้งแหงการทํางานของจิต หรือท่ีใหจิตทํางาน มีความหมายเปนทางการวา

สิ่งท่ีใชเปนอารมณในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณในการฝกอบรมจิต หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนํา

สมาธิ กลาวคือ กรรมฐานคือ สิ่งท่ีใชเปนอารมณของจิตท่ีจะชักนําใหเกิดสมาธิ หรืออะไรก็ไดท่ีพอจิต

เพงหรือจับแลว จะชวยใหจิตแนวแนอยูกับมัน เปนสมาธิไดเร็ว และม่ันคงท่ีสุด  พูดสั้นท่ีสุดวาสิ่งท่ีใช

ฝกสมาธิเทาท่ีพระอรรถกถาจารยรวบรวมแสดงไวมี กรรมฐาน ๔๐ อยาง คือ๗ 

 ๑. กสิณ ๑๐ แปลวาวัตถุอันจูงใจ หรือวัตถุสําหรับเพงเพ่ือจูงใจหรือวัตถุสําหรับเพงเพ่ือจูงจิ

ใหเปนสมาธิ  เปนวิธีใชวัตถุภายนอกเขาชวย โดยวิธีเพง เพ่ือรวมจิตใหเปนหนึ่ง มี ๑๐ อยาง คือ  

     ๑)  ภูตกสิณ (กสิณคือมหาภูตรูป ๔) คือ ปฐวี(ดิน) อาโป (น้ํา) เตโช (ไฟ) วาโย (ลม)  

     ๒)  วรรณกสิณ (กสิณสี ๔ ) คือ นีล (เขียว) ปต (เหลือง)  โลหิต (แดง) โอทาต (ขาว) 

                                                           
๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๘๐๔. 



๓๙ 
 

     ๓)  กสิณอาน ๆ คือ อาโลก (แสงสวาง) ปริจฉินนากาส เรียกสั้นวา อากาศ (ชองวาง) 

 ๒. อสุภะ ๑๐ ไดแก พิจารณาซากศพในระยะตาง ๆ กัน รวม ๑๐ ระยะ เริ่มแตศพท่ีข้ึนอืด 

ไปจนถึงศพท่ีเหลือแตโครงกระดูก  

 ๓. อนุสติ ๑๐ คือ อารมณดีงามท่ีควรระลึกถึงเนือง ๆ ไดแก  

     ๑)  พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจา และพิจารณาคุณของพระองค 

     ๒)  ธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรมและพิจารณาคุณของพระธรรม 

     ๓)  สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆและพิจารณาคุณของพระสงฆ 

     ๔)  สีลานุสติ ระลึกถึงศีล พิจารณาศีลของตน ท่ีไดประพฤติบริสุทธิ์ไมดางพรอย 

     ๕)  จาคานุสติ ระลึกถึงจาคะ ทานท่ีตนไดบริจาคแลว และพิจารณาเห็นคุณธรรม คือ

ความเผื่อแผเสียสละท่ีมีในตน 

     ๖) เทวตานุสติ ระลึกถึงเทวดา หมายถึงเทวดาท่ีตนเคยไดรูไดยินมา และพิจารณาเห็น

คุณธรรม พิจารณาใหเกิดความไมประมาท 

     ๗)  มรณสติ  ระลึกถึงความตายอันจะตองมีมาถึงตนเปนธรรมดา พิจารณาใหเกิดความ

ไมประมาท 

     ๘) กายคตาสติ สติอันไปในกาย หรือระลึกถึงเก่ียวกับรางกาย คือ กําหนดพิจารณากาย

นี้ใหเห็นวาประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ อาการ ๓๒ อันไมสะอาด ไมงาม นาเกลียด เปนทางรูเทาทัน

สภาวะของกายนี้ มิใหหลงใหลมัวเมา 

     ๙) อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเขาออก 

     ๑๐) อุปสมานุสติ  ระลึกถึงธรรมเปนท่ีสงบ คือนิพพาน และพิจารณาคุณของนิพพาน 

อันเปนท่ีหายรอน ดับกิเลส และไรทุกข
๘        

 ๔ อัปปมัญญา ๔ คือ ธรรมท่ีพึงแผออกไปในมนุษยสัตวท้ังหลาย อยางมีจิตใจสมํ่าเสมอท่ัว

กัน ไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต โดยมากเรียกกันวา พรหมวิหาร ๔ (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ 

ธรรมประจําใจท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ หรือคุณธรรมประจําใจของทานผูมีจิตกวางขวางยิ่งใหญ) คือ 

     ๑) เมตตา ความรัก คือ ปรารถนาดี มีไมตรี อยากใหมนุษยสัตวมีสุขท่ัวหนา 

     ๒) กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข 

     ๓) มุทิตา ความพลอยยินดี คือพลอยมีใจแชมชื่นเบิกบาน เม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุขและเจริญ

งอกงามประสบความสําเร็จยิ่งข้ึนไป 

     ๔) อุเบกขา  ความมีใจเปนกลาง คือ วางจิตเรียบสงบ สมํ่าเสมอ เท่ียงตรงดุจตราชั่ง 

มองเห็นมนุษยสัตวท้ังหลายไดรับผลดีรายตามเหตุปจจัยท่ีประกอบ ไมเอนเอียงไปดวยชอบหรือชัง
๙     

                                                           
๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐๕. 
๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๐๖. 



๔๐ 
 

 ๕. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา  กําหนดหมายความเปนปฏิกูลในอาหาร 

 ๖. จตุธาตุววัฏฐาน กําหนดพิจารณาธาตุ ๔ คือ พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปน

ธาต ุ๔ แตละอยาง ๆ 

 ๗. อรูป ๔ ไดแก กําหนดภาวะอรูปธรรมเปนอารมณ ใชไดเฉพาะผูท่ีเพงกสิณ ๙ อยางแรก

ขอใดขอหนึ่ง จนถึงจตุตถฌานมาแลว คือ 

 ๑)  อากาสานัญจายตนะกําหนดชองวางหาท่ีสุดมิได(ซ่ึงเกิดจากการเพิกกสิณออกไป)เปน 

อารมณ 

 ๒)  วิญญาณัญจายตนะ กําหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได (คือ เลิกกําหนดท่ีวาง เลยไป

กําหนดวิญญาณท่ีแผไปสูท่ีวางแทน) เปนอารมณ 

 ๓)  อากิญจัญญายตนะ (เลิกกําหนดวิญญาณเปนอารมณ เลยไป)กําหนดภาวะไมมีอะไร

เลย เปนอารมณ 

  ๔)  เนวสัญญานาสัญญายตนะ(เลิกกําหนดแมแตภาวะไมมีอะไรเลย) เขาถึงภาวะมี

สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 9๑๐    

สรุปกรรมฐาน ๔๐ วิธีตามท่ีกลาวขางตนนั้น บางทีทานจัดรวมเปน ๒ ประเภท คือ  

๑. สัพพัตถกกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานท่ีใชประโยชนได หรือควรตองใช ทุกท่ีทุกกรณี คือทุก

คนควรเจริญอยูเสมอ ไดแก เมตตา และมรณสติ  

๒. ปาริหาริยกรรมฐาน แปลวา กรรมฐานท่ีตองบริหาร หมายถึงกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริยา

ของแตละบุคคล ซ่ึงเม่ือลงมือปฏิบัติแลว จะตองคอยเอาใจใสรักษาอยูตลอดเวลา ใหเปนพ้ืนฐานของ

การปฏิบัติท่ีสูงยิ่งข้ึนไป 

    กรรมฐาน๔๐ นี้แตกตางกันโดยความเหมาะสมแกผูปฏิบัติ ซ่ึงควรเลือกใชใหเหมาะกับ

ลักษณะนิสัย ความโนมเอียงของแตละบุคคล ท่ีเรียกวาจริต ถาเลือกไดถูกกันเหมาะกัน ก็ปฏิบัติ

ไดผลดี และรวดเร็ว ถาเลือกผิดอาจทําใหปฏิบัติไดลาชา หรือไมสําเร็จผล 

 

๒.๔ ลักษณะของจิตที่เปนสมาธิ  

พระบรมศาสดาทรงทราบเหตุท่ีทําใหเสียสมาธิจึงไดตรัสบอกเหตุท่ีทําใหเกิดสมาธิ และวิธีทํา

ใหสมาธิผองใสแนบแนนยิ่งข้ึน  เชนไดตรัสสอนใหสํารวมอินทรีย ตา หู เปนตน  และตรัสบอกอารมณ

ของสมาธิไวตาง ๆ ซ่ึงตรงกันขามกับอารมณท่ีใหเกิดกิเลส คือ ใหสงบตั้งม่ันแนวแน  ท้ังไดตรัสบอกวิธี 

 

                                                           
๑๐เรื่องเดียวกัน. 



๔๑ 
 

ท่ีจะรักษาสมาธิและท่ีจะเลื่อนข้ันสมาธิใหสูงข้ึนไป  ไดตรัสบอกวิธีท่ีจะเขาดํารงอยูและออกจากสมาธิ  

ไดตรัสบอกวิธีท่ีจะปฏิบัติใหเกิดความชํานาญในกิจเหลานี้ ดังตรัสไวในติกนิบาตร ความวา  

ผูประกอบ อธิจิต (จิตท่ียิ่งกวาจิตสามัญ) พึงมนสิการ  นิมิต (กําหนดจิต) ๑ อยางตามกาลท่ี

สมควร คือ สมาธินิมิต (กําหนดจิตยึดอารมณใหนิ่งสงบ)  ปคคหนิมิต (กําหนดยกจิต) อุเบกขานิมิต

(กําหนดจิตใหเกิดความวางเฉยคือปลอยจิตไวเฉย ๆ) ถามนสิการสมาธินิมิตทําจิตใหยึดอารมณนิ่งสงบ

อยูเพียงอยางเดียว ก็จะทําใหเกิดความเกียจครานได ถามนสิการปดปคคหนิมิตยกจิตโดยสวนเดียว ก็

จะทําใหเกิดความฟุงซานได ถามนสิการอุเบกขานิมิตปลอยใหวางเฉยเพียงอยางเดียว ก็จะไมทําให

เปนสัมมาสมาธิเพ่ือใหอาสวะกิเลสสิ้นไปได 

แตผูท่ีมนสิการสมาธินิมิตในกาลเวลาท่ีควรยึดอารมณไวใหเปนหนึ่ง มนสิการปคคหนิมิตใน

กาลเวลาท่ีควรยกจิตไป มนสิการอุเบกขานิมิตในกาลเวลาท่ีควรปลอยใหจิตวางเฉย  จิตนั้นก็จะออน

ควรแกการงาน ผุดผอง ไมเสื่อม จะเปนสัมมาสมาธิ เพ่ือสิ้นอาสวะท้ังหลายและผู ท่ีมีจิตเปน

สัมมาสมาธิดังกลาว นอมสมาธิจิตนั้นไปเพ่ือรูยิ่งเห็นแจงธรรมท่ีควรรู ยิ่งเห็นแจงใด ๆ ก็จะรูยิ่งเห็น

แจงในธรรมนั้น ๆ ไดเหมือนอยางสักขีพยานผูเห็นเหตุการณดวยจักษุประสาท๑๑ 

การฝกจิตโดยเฉพาะอยางยิ่งตามหลักพุทธศาสนา ยังเปนการฝกเก่ียวกับความคิดชั้นสูง 

อุดมการณอันยิ่งใหญ และการทําสมาธิจิต โดยยึดหลักปฏิบัติอันปะกอบดวยศีลธรรมและคุณธรรมอีก

ดวย  ฉะนั้นผูฝกจึงจําเปนตองใสใจเรื่องของอารมณ วาตองเปนอารมณท่ีหางจากกิเลสตัณหาท้ังปวง

เพ่ือจะไดนิมิต(mental  picture) ท่ีบริสุทธิ์และนิมิตนี้เองท่ีผูฝกสมาธิจะตองเก็บรักษาไวเปนหลักท่ี

ใชในการฝกจิต จิตจะมีความบริสุทธิ์ไมใชเพราะโดยธรรมชาติของมันเอง  แตจะมีไดโดยการพัฒนา

ความคิดหรือปญญาท่ีบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์นั่นเอง 

อารมณท่ีจะทําใหความใสใจในการปฏิบัติในเบื้องตนนี้ม่ันคง จึงตองเปนอารมณท่ีเก่ียวเนื่อง

กับความบริสุทธิ์ ความดี และความจริง นอกจากนี้อารมณหรือหลักธรรมท่ีใชในการฝกสมาธินั้น จะตอง

เปนอารมณหรือหลักธรรมท่ีจะกอใหเกิดผลท่ีดีทางจิตวิทยาและเหมาะสมกับจริตของผูปฏิบัติดวย 

จิตท่ีเปนสมาธิหรือมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะสําคัญ ดังนี้  

๑) แข็งแรง มีพลังมาก เปรียบไววา เหมือนกระแสน้ําท่ีถูกควบคุมใหไหลพุงไปในทิศทางเดียว 

ยอมมีกําลังแรงกวาน้ําท่ีถูกปลอยใหไหลพรากระจายออกไป 

๒) ราบเรียบ สงบซ้ึง เหมือนสระ หรือบึ้งน้ําใหญ ท่ีมีน้ํานิ่ง ไมมีลมพัดตอง ไมมีสิ่งรบกวนให

กระเพ่ือม ไมพลิ้ว ไมสั่นไหว 

                                                           
๑๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร 

พริ้นท จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๓), หนา  ๖๒๒-๖๒๓. 



๔๒ 
 

๓) ใส กระจาง มองเห็นอะไร ๆ ไดชัด เหมือนน้ําสงบนิ่ง ไมเปนริ้วคลื่น และฝุนละอองท่ีมี ก็

ตกตะกอนนอนกนกันหมด 

๔) นุมนวลแคลวคลอง ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน เพราะไมเครียด ไมกระดาง ไม

วุน ไมขุนมัว ไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย๑๒      

จิตท่ีเปนสมาธิข้ันสมบูรณ  เฉพาะอยางยิ่ง สมาธิข้ันฌาน ท่ีเรียกวา จิตพรอมดวยองค ๘ 

(อัฏฐังคสมันนาคตจิต) องค ๘ ตามบาลีคือ ๑. สมาหิตะ ๒. ปริสุทธะ ๓. ปริโยทาตะ ๔. อนังคณะ  

๕. วิคตูปกิเลส ๖. มุทุภูตะ ๗. กัมมนิยะ ๘. ฐิตะอาเนญชัปปตตะ กลาวคือจิตพรอมดวยองค ๘ ไดแก ๑.

จิตตั้งม่ัน ๒. บริสุทธิ์ ๓. ผองใส ๔. โปรงโลง  เกลี้ยงเกลา ๕. ปราศจากสิ่งมัวหมอง ๖. นุมนวล ๗. 

ควรแกงาน และ ๘. อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว จิตท่ีมีองคประกอบเชนนี้ เหมาะแกการนําเอาไปใชได

ดีท่ีสุด ไมวาจะเอาไปใชงานทางปญญาพิจารณา ใหเกิดความรูความเขาใจถูกตองแจงชัด หรือใช

ในทางสรางพลังจิต  ใหเกิดอภิญญาสมาบัติอยางใด ๆ ก็ได ซ่ึงกลาวไดวาลักษณะเดนท่ีสุดของจิตท่ี

เปนสมาธิ ก็คือ ความ “ควรแกงาน” หรือความเหมาะแกการใชงาน และงานท่ีถูกตองตามหลัก

พระพุทธศาสนา ก็คือ งานทางปญญา อันไดแก การใชจิตท่ีพรอมดีเชนนั้น เปนสนามปฏิบัติการของ

ปญญา ในการพิจารณาสภาวธรรม ใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง  กลาวไดวา สมาธิท่ีถูกตองไมใช

อาการท่ีจิตหมดความรูสึก ปลอยตัวตนเขารวมหายไปในอะไรๆแตเปนภาวะท่ีใจสวาง โปรงโลง หลุด

ออกจากสิ่งบดบังบีบค้ันก้ันขวาง เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง ตื่นอยูเบิกบาน พรอมท่ีจะใชปญญา ๑๓ 

ในสามัญญผลสูตร๑๔ องคของฌานประกอบดวย วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา องคท้ัง ๕ 

นี้ เกิดจากการกําจัดนิวรณใหหมดไป จิตพัฒนาไปตามองค ๕ เรียกวา ฌาน ในสภาวะจิตปกติองค

ฌานท้ัง ๕  อาจปรากฏข้ึนเปนครั้งคราวในฐานะท่ีเปนองคประกอบท่ัวไป ของขบวนการทางจิตวิทยา 

แตวาเปนการเกิดข้ึนของสภาวะอารมณท่ีซับซอน แตไมใชฌานท่ีจะเกิดข้ึนได โดยการทําใหกามฉันทะ

และอกุศลใหลดนอยลงเทานั้น 

ดังนั้นจิตท่ีกอบไปดวยราคะไมสามารถท่ีจะทําสมาธิหรือคิดในสิ่งท่ีดี ๆ ได เพราะจิตจะไม

ดําเนินกาวหนาไปตามทางท่ีจะทําใหหลุดพนไปจากอารมณความรูสึกตาง ๆ ได กลาวคือจิตท่ีมีความ

พยาบาทจะไมสามรถรวมเปนหนึ่งได จิตท่ีมีถินมิทธะก็ไมเหมาะตอการงานฝกจิตอยางสูงได จิตท่ีมี

อุจธัจจกุกกุจจะครอบงํา ก็จะไมสงบ แตวาฟุงซานไป จิตท่ีมีวิจิกิจฉาก็ไมสามารถดําเนินไปตามทางท่ี

จะทําใหไดฌานได   ซ่ึงนิวรณ ๕ นี้ไดแก กามฉันทะ  พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และ

                                                           
๑๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๗๘๔. 
๑๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘๕. 
๑๔ที.สี. ๑๑/๙๑/๒๔๓.  



๔๓ 
 

วิจิกิจฉานี้เปนศัตรูของฌาน นิวรณเปนตัวกันจิตไมใหกาวหนาจึงตองถูกกําจัดใหหมดไปโดยการฝกจิต

อยางมีระบบ 

คําวา “ฌาน” ในภาษาสันสกฤต คือ  “ธาน” แตคําวา “ฌาน” มีความหมายกวางขวางกวา

มาก ความหมายสําคัญของคําวา ฌานคือ การเพง (contemplation) หรือการทําสมาธ ิ

(meditation) คํานี้ท่ีนํามาใชในพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาจิต และวิธีการยกจิตใหสูงข้ึนจาก

การมีรูปจนถึงไมมีรูป(formless) จนถึงข้ันสูงสุดในการฝกจิตทางศาสนา ฉะนั้นความหมายของฌาน

จึงมีอยู ๒ ความหมาย คือ 

๑) การเพงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการพิจารณาอยางใกลชิดถึงธรรมดา ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 

๒) หมายถึงการกําจัดนิวรณ ตัวก้ันจิตไมใหกาวหนา  

ปจจุบันคําวา ฌานเปนท่ียอมรับกันในแงของความหมายท่ีหนึ่งมากกวา คือ การทําสมาธิ 

และถูกนํามาใชแสดงความหมายถึงระบบหรือหลักการทําสมาธิ 

ในองคฌานคําวา “วิตก”(Vitakha)  หมายถึง “ความคิดชอบ” ซ่ึงจะกําจัดถีนมิทธะใหหมด

ไป และจะทําใหจิตเพงพินิจอารมณจนเปนสมาธิ  “วิจาร” หมายถึง ความตรองหรือพิจารณาอารมณ

นั้นอยางตอเนื่องจะทําใหความสงสัยหมดไป “ปติ”เกิดข้ึนเพ่ือขจัดความพยาบาท ปติมีมากหรือนอย

ตามผลของการปฏิบัติ ในอรรถกถาแบงปติออกเปน ๕ อยาง คือ 

๑) ขุททกาปติ     ปติเล็กนอย 

๒) ขณิกาปติ         ปติชั่วขณะ 

๓) โอกกันติกาปติ   ปติเปนระลอกหรือปติเปนพักๆ 

๔) อุพเพคาปติ    ปติโลดลอยเปนอยางแรง 

๕) ผรณาปติ   ปติซาบซานเย็นซาแผเอิบอาบไปท่ัวสรรพางค ปตีข้ันนี้เปนปติในฌาน

และประกอบกับสมาธิท่ีแรงกลา 

สวนคําวา “สุข” คือความรูสึกเพลิดเพลิน สงบ และเปนสุข  ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือปติหมด

ไป สุขจะเปนตัวกําจัดอุทธัจจะใหหมดไปและนําจิตเขาสูสมาธิ กลาวคือ จิตของผูท่ีมีความสุขยอมเปน

สมาธิ ในท่ีสุดสมาธิจะแรงกลาข้ึนจากองคท้ัง๔ ทําใหจิตรวมเปนหนึ่งและกําจัดกามฉันทะใหหมดไป   

พระบรมศาสดาทรงทราบวาเศราหมองหรือผองแผว  เม่ือแสดงโดยสรุปปริยายหนึ่งเหตุท่ีทําให

สมาธิเศราหมอง เรียกวา หานภาคิยธรรม แปลวา ธรรมท่ีมีสวนทําใหเสื่อม ไดแก สัญญาความกําหนด

หมาย มนสิการการทําไวในใจในอารมณท่ีผิดในภูมิท่ีผิด สวนเหตุท่ีทําใหสมาธิผองแผว เรียกวา วิเสสภา 

คิยธรรม แปลวา ธรรมท่ีมีสวนทําใหดียิ่งข้ึน  ไดแก สัญญามนสิการถูกตองแนวแนยิ่งข้ึน  สวนคําวา 

“อารมณ”ไดแกเรื่องท่ีคิด เรื่องท่ีดําริ เรื่องท่ีครุนคิดถึง เรียกอีกคําวา อาลัมพนะ แปลวา เครื่องยึด

หนวงแหงจิต  อารมณนี้เองเปนเครื่องกระตุนเตือนใหเกิดความชอบบาง ความชังบาง ความหลงบาง   



๔๔ 
 

หรือเม่ือกลาวตามชื่อหมวดนิวรณแปลวา เครื่องก้ันจิต๑๕ พระพุทธเจาตรัสเรียกสมาธิ แปลวา ความ

ตั้งม่ันใจ หรือเรียกวา สมถะ ความสงบใจ หมายถึงตั้งใจไวใหม่ันในเรื่องท่ีทําทุกอยาง ดวยความสงบ

ใจจากความคิดยุงยากสับสนตางๆ   เครื่องท่ีทําใหยุงยากใจ พระพุทธเจาตรัส เรียกวา “นิวรณ ” 

แปลวา เครื่องก้ันจิตใจ คือ กันไวไมใหตั้งม่ัน ไมใหสงบ ไมใหบรรลุคุณความดี  นิวรณ ๕ คือ  

๑) กามฉันท ความพึงพอใจในสิ่งปรารถนา ตองแกดวยคิดเปลี่ยนใหเห็นวาไมงาม ไมดี ไมนา

ปรารถนา เพราะเปนอันตรายแกความตั้งใจเลาเรียนใหสําเร็จ เปนตน 

๒) พยาบาท ความโกรธแคนขัดเคือง แกดวยคิดชโลมใจดวยเมตตา ไมตรี 

๓) ถีนมิทธะ ความงวงงุนเคลิบเคลิ้มแกดวยคิดทําใหตาสวาง ทําใจใหสวาง ใหรางกาย และ

จิตใจกระปรี้กระเปราวองไวอยูเสมอ ไมยอมใหทึมทือ 

๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน รําคาญใจ  แกดวยวิธีทําใหใจสงบ ใชการนับสิบหรือ

กําหนดลมหายใจเขาออกเปนการเปลี่ยนอารมณท่ีทําใหใจสงบ 

๕) วิจิกิจฉา ความลังเลใจไมแนนอนตองแกดวยศึกษาใหรูเรื่องท่ีสงสัย ไมพอกความสงสัย

เอาไว ทําความม่ันใจใหแกตนเอง 

ภาวะของจิตมีกามฉันท เปนตน ไมใชอารมณ  แตเกิดข้ึนเพราะอารมณท่ีกระตุนเตือนใหเกิด

ภาวะเชนนั้น ทุก ๆ คนไดรับอารมณทางประสาทตาง ๆ มี ตา หู เปนตน  จิตจึงไมสงบเหมือนอยาง

คลื่นในทะเล  ฉะนั้นอารมณดังกลาวนี้เองเปนเหตุใหจิตไมตั้งม่ันเปนสมาธิ และทําจิตท่ีเปนสมาธิให

เศราหมอง  จิตใจเหมือนอยางดวงไฟ ถามีเครื่องหุมหออยูและไมมีเครื่องรวมแสงก็จะปรากฏแสง

สวางนอยและพราไป ถานําเครื่องหอหุมออกเสียและมีเครื่องรวมแสง แสงสวางก็จะมากและพุงไป

ทางเดียวกัน  อันเทียบกันไดกับความตั้งใจท่ีแนวแน ไมมีอันตรายของใจตาง ๆ มารบกวน คือไมเพลิน

คิด จิตไมโกรธ ไมโงงวงซึมเซา ไมฟุงซาน ไมกลัดกลุม ไมลังเลใจ เม่ือเปนเชนนี้ จิตใจก็มุงจะไปทางเดียว  

นี่คือสมาธิความตั้งใจพรอมท่ีจะใชใหสําเร็จประโยชนไดทุกอยาง  พระพุทธเจาทรงทราบจิตตานุภาพ

คืออํานาจจิต และทรงแสดงวิชาทางจิตไวเปนอันมาก ในบัดนี้ก็มีผูสนใจมากข้ึน ไดมีนายแพทยหลาย

คนศึกษาวิชาสะกดจิตตามตําราตางประเทศเพ่ือบําบัดโรค และมาทดลองผสมกับวิธีทําสมาธิจน

ปรากฏอํานาจพิเศษของจิตบางอยาง๑๖     

นิวรณหรือท่ีเรียกวา ปริยุฎฐานะ คือ กิเลสอยางกลาง เปนกิเลสท่ีบังเกิดข้ึนเปนนิวรณอยูใน

จิตใจ คือทําจิตใจใหพบกับความสงบ และทําปญญาใหทรามคือไมใหเกิดปญญา ถือเปนกิเลสท่ีบังเกิด

ข้ึนในจิตใจก็ปลนจิตใจทําจิตใจใหวุนวายกระสับกระสายเดือดรอนทําลายธรรมในจิตท่ีเปนสวนดีสวน

                                                           
๑๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๖๒๑ – ๖๒๒. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๘๖ – ๔๘๗.  



๔๕ 
 

ชอบตาง ๆ เหมือนอยางโจรเขาปลนทําลายทรัพยสินตางๆท่ีเรียกวาเปนกิเลสอยางกลางนั้นก็เพราะ

บังเกิดข้ึนในจิตใจ เปนนิวรณอยูในจิตใจ ทําจิตใจใหกลัดกลุม ทําใหไมไดสมาธิ ทําใหไมไดปญญา แต

เม่ือสงบนิวรณเสียได หรือวาสงบปริยุฎฐานะคือกิเลสท่ีปลนจิตจึงจะไดสมาธิจึงจะไดปญญา การ

ปฏิบัติกรรมฐานจึงจะสําเร็จเปนข้ันตอนข้ึนไปได๑๗ 

ฉะนั้นนิวรณจึงเปนเครื่องก้ันเครื่องขัดขวาง แปลตามวิชาการก็คือ สิ่งท่ีกีดก้ันการทํางานของ

จิต สิ่งท่ีขัดขาวงความดีงามของจิต สิ่งท่ีทอนกําลังปญญา หรือแสดงความหมายใหวิชาการยิ่งข้ึนวา สิ่ง

ท่ีก้ันจิตไมใหกาวหนาในกุศลธรรม ธรรมฝายชั่วท่ีก้ันจิตไมใหบรรลุความดี หรือกุศลธรรมท่ีทําจิตให

เศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง๑๘ คําอธิบายลักษณะของนิวรณท่ีเปนพุทธพจน มีวา 

 “ภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนเครื่องก้ัน เปนเครื่องหาม ๕ อยางเหลานี้ ครอบงํา

จิต ทําปญญาใหทราม คือ กามฉันทะ เปนธรรมเครื่องก้ัน เปนธรรมเครื่องหาม 

ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา เปน

ธรรมเครื่องก้ัน เปนธรรมเครื่องหาม ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม ภิกษุท้ังหลาย 

ธรรมเปนเครื่องก้ัน เปนเครื่องหาม ครอบงําจิตทําปญญาใหทราม ๕ อยางเหลานี้

แล”๑๙ 

 

ในนิวรณสูตร๒๐วาดวยนิวรณทําใหมืด ความวา “ภิกษุท้ังหลาย  นิวรณ ๕ เหลานี้ กระทําให

มืด กระทําไมใหมีจักษุ กระทําไมใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความ

คับแคน ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน  นิวรณ ๕ คือ กามฉันนิวรณ กระทําใหมืด กระทําไมใหมีจักษุ กระทํา

ไมใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน 

พยาบาทนิวรณ  ถีนมิทธนิวรณ  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  วิจิกิจฉานิวรณ กระทําใหมืด กระทําไมใหมี

จักษุ  กระทําไมใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความดับปญญา  เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไป

เพ่ือพระนิพพาน”  

 

                                                           
๑๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓๔-๓๓๕. 
๑๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๗๘๓. 
๑๙สํ.ม. ๓๐/๔๙๙/๒๕๐.  
๒๐สํ.ม. ๓๐/๕๐๑/๒๕๑. 



๔๖ 
 

                   
             

แผนภูมิท่ี ๒.๒ นิวรณ ๕ เครือ่งกั้นจิต อุปสรรคการทําสมาธ ิ

 

พระพุทธศาสนาสอนใหทําสมาธิ คือทําจิตใหตั้งม่ันอยูในอารมณท่ีดีจนจิตสงบสงัดจากกาม  

คือความใคร ความปรารถนาในสิ่งท่ีนาใครนาปรารถนาและจากอกุศลธรรม คือ “เจตสิกธรรม” ธรรม

ท่ีเกิดข้ึนในจิตสวนชั่วอยางอ่ืน ชื่อวาการปลีกออกทางจิต สมาธิอธิบายเพ่ือเขาใจงายก็คือ ความหยุด

ใจใหตั้งอยูในจุดอันเดียว ตรงกันขามกับความปลอยใจใหลองลอยไปตามใครปรารถนา  ทุก ๆ คน

ยอมเคยมีในการทํากิจทุก ๆ อยาง  จําตองใชสมาธิมากเพราะตองหยุดใจจากเรื่องอ่ืนๆมาตั้งอยูใน

เรื่องเพงพินิจนั้นเพียงเรื่องเดียว ดังท่ีมีคําเตือนใจวาให “ตั้งใจ”ก็คือสมาธินั้นเอง  ทุก ๆ คนจึงตองใช

สมาธิอยูเปนประจํา  แตก็เปนอยางสามัญ  ถาไดศึกษาปฏิบัติใหถูกทางดียิ่งข้ึน ก็จักมีกําลังมากข้ึน 

สวนการปลอยจิตใหลองลอยฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ ตามใครตามปรารถนานั้น นอกจาก

ทําจิตไมมีความสงบและออนกําลังแลว ยังเปนเหตุใหไปติดกังวลในอารมณนั้น ๆ ดวยอํานาจความรัก

ใครชอบใจ เปนตน   

พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสสอนมิใหปลอยจิตใหเท่ียวไปในอารมณเชนนั้น ตอแตนี้ตรัสสอน

ใหสงจิตใหเท่ียวไปในอารมณท่ีควรเท่ียวไป ก็คือ “สติปฏฐาน” ท่ีตั้งปรากฏแหงสติ ไดแก กาย เวทนา 

จิต ธรรม กลาวคือ ใหหยุดจิต ใหตั้งพิจารณาดูสวนอันมีอยู เกิดดับอยูท่ีตนตั้งแตสวนหยาบเขาไปหา

สวนละเอียด  มีอยูอยางไร เปนอยางไร เปนไปอยางไร ก็ใหรูตามเปนจริง ไมติดไมยึดถือไว จิตจึงสงบ

สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย ปราศจากกังวล ตั้งม่ันแนวแนข้ึนไปตามภูมิแหงสมาธิ ดังใน 

จูฬเวทัลลสูตร๒๑ วาดวยการโตตอบแบบใชความรู ความวา 

วิสาขอุบาสก ถามวา “แมเจาขอรับ ธรรมชนิดใดเปนสมาธิ ธรรมเหลาใดเปนนิมิตของสมาธิ 

ธรรมเหลาใดเปนเครื่องอุดหนุนสมาธิ การเจริญสมาธิ เปนอยางไร” 

                                                           
๒๑ม.มู. ๑๙/๕๐๘/๓๒๔. 

กามฉนัท์  พยาบาท 

ถีนมิทธะ  อทุธจัจกกุกจุจะ  วิจิกิจฉา 

นิวรณ์๕ 



๔๗ 
 

ธัมมทินนาภิกษุณี ตอบวา “ทานวิสาขะ ความท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่งเปนสมาธิ สติปฏฐาน ๔ 

เปนนิมิตของสมาธิ  สัมมัปปธาน ๔ เปนเครื่องอุดหนุนสมาธิ การเสพท่ีเปนไปชั่วขณะจิตเดียวการ

เจริญการทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้นนั่นแล เปนการเจริญสมาธิ” 

จากการสนทนานี้ สมาธิ คือ สภาวะจิต ท่ีเรียกวา “จิตตัสสะเอกัคคตา” คําอธบายของธัมม

ทินนาภิกษุณี ไดพูดถึง การฝกสมาธิวาเปน ภาวนา หรือการเจริญสติและสัมมัปทาน ซ่ึงเปนหลักใหญ

สองประการของสัมมาสติ และสัมมาวายามะ ในมรรคมีองค ๘  ท่ีจะทําใหไดสัมมาสมาธิ เม่ือ

สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบท้ังรางกายและจิตใจประกอบกันเขากับสัมมาสติผลท่ีไดคือ สมาธิ

ตั้งม่ัน ท้ังนี้เพราะความเพียรชอบจะหนุนสมาธิไมใหตกไปในสภาวะจิตท่ีเฉ่ือยชา (passive)  สัมมาสติ

จะชวยประคับ ประคองใหจิตดําเนินไปดวยดี เปนหลักนําทําใหจิตตื่นอยู(alert) และม่ันคงหนักแนน 

(steady) ในสมาธิ  ไมปลอยใหจิตตกใตสํานึก หลักท้ังสองนี้คือ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ จะเปน

พลังรวมกันทําใหจิตไดสัมมาสมาธิและจะพัฒนากาวหนาไปท้ังใน๒ระบบ คือสมาธิและวิปสสนา กลาว

สรุปไดวา สมาธิหมายถึงสภาวะจิตท่ีพัฒนาไปโดยการฝกอยางมีระบบ การฝกนี้จะอบรมนิสัยใหทํา

สมาธิจนไดผลกาวหนาทางจิตใจ และรางกายจนเห็นเดนชัด 

ในสมาธิสมาปตติสูตร๒๒ ความวา “ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาด  แตไมฉลาดในการ

เขาสมาธิ บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ  บางคนไมฉลาดในการตั้ง

จิตตั้งม่ันในสมาธิและไมฉลาดในการเขาสมาธิ  บางคนฉลาดในการตั้งจิตตั้งม่ันในสมาธิ  และฉลาดใน

การเขาในสมาธ ิใน ๔ จําพวกนั้น  ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตั้งจิตตั้งม่ันในสมาธิและฉลาดในการเขาใน

สมาธิ  นับวาเปนผูเลิศ  ประเสริฐท่ีสุด เปนประธานสูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบ

เหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนย

ใสเกิดจากเนยใส ในจํานวนนั้น หัวเนยใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใดผูไดฌานท่ีฉลาดในการตั้งจิตตั้งม่ัน

ในสมาธิและฉลาดในการเขาในสมาธิ ก็นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐสุด เปนประธาน สูงสุดและดีกวาผูได

ฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน” พระสูตรนี้หมายความวา ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ัน เปนผู

ฉลาดในการกําหนดองคอยางนี้คือ ปฐมฌานมีองค ๕  

จิตใจเปนธาตุรู มีธรรมชาติรู เพราะความรูสิ่งตางๆก็เนื่องมาจากจิตใจ แตความรูของจิตใจนี้

โดยปกติก็ออกมารูอารมณ อาศัยอายตนะเปนทวาร คือเปนทางจิตใจออกมารูเรื่องท้ังหลาย ภาระ

เหลานี้บังเกิดข้ึนท่ีจิตใจซ่ึงออกไปรูโลกและติดของอยูกับโลก จึงเกิดราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะใน

โลก ผลท่ีพึงไดรับอันสืบเนื่องมาจากกิเลสอันประกอบอยูกับอารมณ ท่ีเรียกวา ทุกข เม่ือบุคคลได

ขวนขวายหาทางแกทุกขใหแกตนมีประการตาง ๆ ท่ีเปนเครื่องทําใหเพลิดเพลิน ท่ีเรียกวาความสุข 

ทางพระพุทธศาสนาสอนใหพิจารณากําหนดรูความจริงของโลกในเบื้องตนก็ใหกําหนดรูอาการของ

                                                           
๒๒สํ.ข. ๒๗/๕๘๕/๕๘๘.  



๔๘ 
 

จิตใจท่ีออกไปรูโลก โดยใหมีสติตั้งอยูเปนผูรักษาประตู เม่ือสติเปนนายทวารกําหนดรูอยูวา สักแตวารูป 

สักแตวาเสียง เม่ือสติเปนตัวสติปฏฐานคือสติท่ีตั้งม่ัน รูปท่ีเห็นแลวก็จะผานไป ไมเขามาของอยูในใจ 

เสียงท่ีไดยินแลวก็จะผานไป ไมเขามาของอยูในใจ เรียกวา รูธรรม โลกก็กลายเปนธรรม  

สติปญญาจะตองเปนตัวประธานจะตองเปนตัวมีอํานาจ มีความเปนใหญและมีกําลังกวา เพง

ดูจึงจะทําใหอารมณและกิเลสในใจสงบไปได ฉะนั้นใหกําหนดพิจารณาดูท่ีตัวทุกข คือใหรูถึงภาวะของ

จิตใจตามเปนจริง วาจิตใจเปนอยางไร เม่ือกําหนดพิจารณาจนเปนสติปฏฐาน คือสติตั้งม่ันข้ึน ปญญา

คือความรู รูแจมชัดข้ึน กิเลสและอารมณท่ีครอบงําจิตใจอยู ท่ีทวมจิตใจอยูก็จะผอนคลาย ความทุกข

ก็จะคลายลง และความดับนี้มีอาการท่ีเปนความเกษมเปนความผองแผว เปนความบริสุทธิ์ผุดผองของ

จิตใจ ท่ีเปนตามธรรมชาต ิเรียกวาเปนมรรค   

ความเห็นท่ีกําหนดจิตใจอาศัยกําหนดพิจารณาใหเห็นทุกขปรากฏข้ึน เห็นเหตุเกิดทุกข

ปรากฏข้ึน เห็นความดับทุกขปรากฏข้ึน เห็นทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกขปรากฏข้ึน จึงเปน

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ท่ีประกอบกันไปก็เปนความดําริชอบ วาจาท่ีเจรจาอัน

หมายถึงตัวงดเวนจากเจรจาชั่ว ก็เปนสัมมาวาจา วาจาชอบ การงานท่ีทําอันหมายถึงตัววิรัติ งดเวนการ

งานชั่วก็เปนสัมมากัมมันตะ การงานชอบ อาชีพเปนสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ  ความเพียรก็เปน

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สติตั้ง แตสติปฏฐานเริ่มปฏิบัติก็เปนสัมมาสติ ความระลึกชอบ ความ

ตั้งใจใหเปนสมาธิ ซ่ึงดําเนินมาโดยลําดับก็เปนสัมมาสมาธิ  ตั้งใจชอบ ประกอบกันอยูเปนอันหนึ่งอัน

เดียว จึงปรากฏเปนมรรค๘ ข้ึน  เม่ือเปนเชนนี้ จิตใจอันนี้ท่ีออกไปรูโลกและขอติดอยูในโลกก็เปน

จิตใจท่ีรูธรรม กลับโลกใหเปนธรรม ถือเปนการประสบผลของการปฏิบัติ๒๓ 

สรุปลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธ ิเพ่ือเปนการเขาใจถึงลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ ในคัมภีรวิสุทธิ

มรรคไดกลาวไววาลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ สมาธิมีความไมฟุงซานเปนลักษณะมีการกําจัดความ

ฟุงซานเปนรส มีการไมหวั่นไหวเปนความปรากฏ มีความสุขเปนปทัฏฐาน บาลีวา จิตของผูมีความสุขยอม

ตั้งม่ัน  ความตั้งม่ันแหงจิตเปนลักษณะแหงสมาธิ การครอบงําความโกรธ ไดเปนรส ความสงบนิ่งแหง

จิตเปนปจจุปฏฐาน ความไมประกอบดวยกิเลสและจิตท่ีบรรลุความหลุดพนเปนสมาธิ 

จากขอความขางตนนี้ ลักษณะของสมาธิซ่ึงเปนท่ีมาของคุณธรรม ไดแก ความไมวอกแวก 

สมาธิทําหนาท่ีควบคุมสิ่งรบกวน หรือสิ่งกระตุนทางอายตนะท้ังหลาย และขจัดความวอกแวกออกไป

จากจิต ตามหนาท่ีหรือสาระของสมาธิ สมาธิคือพลังท่ีทําลายความโนมเอียงไปสูความหวั่นไหวและ

นิสัยท่ีตามติดความคิดฟุงซาน ท่ีจะดึงดูดสิ่งท่ีนาเพลิดเพลิน หรือจะแสดงออกซ่ึงความฟุงซาน ดังนั้น

                                                           
๒๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๔๓๖ -๔๓๙. 



๔๙ 
 

อาจถือกันไดวาสมาธิ ไดแก ความสามารถท่ีเหมาะสมคืออินทรียของจิตในขอท่ีวา สมาธิควบคุมความ

หุนหันพลันแลนและความตื่นเตนได 

สมาธิยอมแสดงใหเห็นชัดถึงพลังของจิต ท่ีใชการได ท่ีไมหวั่นไหวเพราะความเรารอน 

เพราะวาผลท่ีแทจริงของสมาธิก็คือ สภาพของจิตท่ีปราศจากการรบกวนและสภาพท่ีชัดเจนท่ีแทรก

ซึมเขาไปในอารมณของสมาธิ เม่ือจิตบรรลุถึงข้ันนี้จิตจะตั้งอยูอยางไมหวั่นไหว  เพราะเหตุแหงเครื่อง

เราภายนอก และกระแสแหงความคิดท่ีผสมผสานกันหลายอยางยอมสงบ ยิ่งกวานั้น สมาธิยอมชําระ

จิตใหบริสุทธิ์ โดยการขจัดกิเลสภายในท้ังหมด  กระจกเงาท่ีขัดดีแลวยอมใหภาพสะทอนท่ีชัดเจนฉัน

ใด จิตท่ีบริสุทธิ์ดวงนี้ยอมฉายแสงภายในของตนใหเห็นหรือรูแจงสิ่งตางๆตามความเปนจริงฉันนั้น  

ยิ่งกวานั้นเรายังพบวา จิตของผูมีความสุขยอมจดจออยู ณ จุดใดจุดหนึ่ง เพราะวาความเรียบงายและ

ความสุขของกายและจิต เปนสาเหตุโดยตรงของสมาธิและจะไดรับความสุขดังกลาวก็ดวยการฝกสมาธิ  

จะเห็นไดวาลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิคือมีพลังของสมาธิดวยจิตท่ีตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว 

ปราศจากนิวรณ ๕  จิตท่ีเปนสมาธเิปนจิตท่ีมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพสูง แข็งแรง มีพลังมาก  มีความ

สงบ  ใสกระจาง นุมนวล ควรแกการใชงาน    

 

                     
 

แผนภูมิท่ี ๒.๓ ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ 

 

๒.๕ ความมุงหมายและประโยชนของสมาธ ิ

พระพุทธเจาไดทรงแสดงประโยชนของสมาธิวาเปน ทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือเปนเครื่องอยูเปน

สุขในปจจุบัน แตไมใชสัลเลขธรรม คือธรรมเปนเครื่องขัดเกลากิเลสดังท่ีตรัสไวในสัลเลขสูตร ผูท่ีหลง

ในผลของสมาธิอาจเกิดสําคัญตนวาเปนผูวิเศษกลายเปนคนอุตริไปในทางท่ีผิด กลับเพ่ิมกิเลสและ

ความชั่วมากข้ึนกวาคนโดยปกติ มีตัวอยางดังพระเทวทัตและคนอ่ืน ๆ อีกมากท้ังในและนอก

พระพุทธศาสนา พระบรมศาสดามิไดทรงสรรเสริญผลขอสมาธิในอิทธิปาฏิหาริยวาเปน นิยานิกธรรม

เครื่องนําออกจากกิเลสและกองทุกข หรือ สัลเลขธรรมดังกลาว แตไดตรัสสอนใหทําสมาธิเพ่ือนอม

สมาธิจิตไปอบรมปญญาเพ่ือความขัดเกลาตอไป ฉะนั้นขอสําคัญในพระพุทธศาสนาจึงอยูท่ีการปฏิบัติ

มีพลัง 
ควรแก่

งาน 

สงบ 

จิต 



๕๐ 
 

ขัดเกลากิเลสและความชั่วดวยวิธีละความชั่ว ประพฤติความดีและทําจิตของตนใหผองแผว การทํา

สมาธิท่ีมุงหมายก็คือทําใจใหตั้งม่ันแนวแนเพ่ือใหเกิดพลังเรี่ยวแรงในการปฏิบัติขัดเกลาแลว แตถาเกิด

หลงในผลของสมาธิสําคัญตนผิดไปในอุตริธรรมตาง ๆ นอกทางพระพุทธศาสนาคือนอกธรรมนอกวินัย

ของพระบรมศาสดา ก็จะเกิดโทษและความเสื่อมเสียตาง ๆ
๒๔

     

สมาธิท่ีปฏิบัติไมถูกทาง แมจะไดสมาธิจนถึงฌานถึงสมาบัติ ก็เปนสมาธิท่ีเปนทุกขสมุทัย เหตุ

ใหเกิดทุกข ไมใชเปนสมาธิท่ีเปนทุกขนิโรธ ความดับทุกข ไมเปนสมาธิ ท่ีนับเขาในมรรคมีองค ๘ ของ

พระพุทธเจา คือสัมมาสมาธิ  ฉะนั้นสมาธิเม่ือสรุปเขาแลวจึงมี ๒ อยาง  สมาธิท่ีเปนทุกขสมุทัย เหตุ

ใหเกิดทุกขอยางหนึ่ง  สมาธิท่ีเปนทุกขนิโรธ คือเหตุใหดับทุกข เปนความดับทุกขอีกอยางหนึ่ง ผู

ปฏิบัติสมาธิแมในพระพุทธศาสนาเองตามวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเอง บางทีก็ไดสมาธิดี อัปป

นาสมาธิ แตหากวาถาเปนไปไมถูกตองตามวัตถุประสงคเพ่ือความสิ้นทุกข ก็กลายเปนสมาธิท่ีเปนทุกข

สมุทัย เหตุใหเกิดทุกขไปซ่ึงก็มีอยูไมนอย สวนสมาธิท่ีถูกตองตามวัตถุประสงคเพ่ือความสิ้นทุกขใน

พระพุทธศาสนานั้น ตองเปนสมาธิท่ีเปนไปเพ่ือทุกขนิโรธ ความดับทุกข คือไมตองการชาติภพอีก

ตอไป ไมตองการมนุษยสมบัติ ไมตองการสวรรคสมบัติ หรือไมตองการความเปนเทพความเปนพรหม

อะไรท้ังสิ้น  แตวาตองการนิพพานซ่ึงยังเปนความตองการอยู เพราะฉะนั้นแมจะมีตัณหาคือความดิ้น

รนทะยานอยาก เพราะยังละตัณหาไมได ยังมีตัณหาอยู  แตก็ใชตัณหานั้นไปเพ่ือนิพพาน คือตองการ

นิพพานเพียงอยางเดียว ดังนั้นผูปฏิบัติทางสมาธิไปยึดในอุปกิเลสของปญญา ในเม่ือปฏิบัติทาง

วิปสสนา อันเรียกวา วิปสสนูปกิเลส ไปติดแลวกลาย เปนทุกขสมุทัย เหตุใหเกิดทุกข ไป  เพราะวาผล

ของสมาธิของวิปสสนานั้นท่ีไดโดยลําดับเปนผลท่ีชวนใหติด  เปนอุปกิเลสข้ึนมาเปนอันมาก ตอเม่ือละ

ผลของสมาธิของปญญาท่ีนาติดนาชมนาเสวยนั้นได ก็เปนอันวาไมสรางอุปกิเลสของสมาธิของปญญา

ข้ึนมา จึงจะปฏิบัติสมาธิปญญาของตนใหเปนทุกขนิโรธคือความดับทุกขข้ึนมาได๒๕     

เพราะฉะนั้น พระองคจึงไดจับปฏิบัติในศีลในสมาธิอันเปนไปเพ่ือทุกขนิโรธไดอัปปนาสมาธิ 

สมาธิท่ีแนวแน ก็ถึงข้ันฌานข้ันสมาบัติ ญาณคือความหยั่งรู คือผุดข้ึนแกพระองคดังท่ีตรัสไวในปฐม

เทศนาเม่ือทรงพบทางท่ีเปนมัชฌิมาปฏิปทา ขอปฏิบัติอันเปนหนทางกลาง มีสัมมาทิฏฐิ ความ

เห็นชอบ เปนตน ก็คือมรรคมีองค ๘ นั่นเอง ทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค ๘นี้ อันเปนไปเพ่ือดับกิเลส

และกองทุกข  เปนไปเพ่ือญาณคือความหยั่งรู จึงทรงไดญาณคือความหยั่งรูข้ึน ก็คือวา ญาณคือความ

หยั่งรูท่ีแสดงไววา 

จักขุ คือดวงตาผุดข้ึน ญาณคือความหยั่งรูผุดข้ึน ปญญา คือความรูท่ัวถึงผุดข้ึน วิชชาคือ

ความรูผุดข้ึน อาโลกคือความสวางผุดข้ึนในธรรมะท่ีพระองคมิไดเคยทรงสดับมากอนวา นี้ทุกข ทุกข

                                                           
๒๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒๓.  
๒๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒๔. 



๕๑ 
 

ควรกําหนดรู ทุกขพระองคทรงกําหนดรูไดแลว นี้สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข สมุทัยนี้ควรละ สมุทัยนี้ทรง

ละไดแลว นี้นิโรธ คือความดับทุกข ความดับทุกขควรกระทําใหแจง ความดับทุกขนี้พระองคกระทําให

แจงไดแลว นี้มรรคคือทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกขนี้ควรอบรมใหมีข้ึน

ใหเปนข้ึน ทางดับทุกขนี้พระองคไดทรงอบรมใหมีข้ึนใหเปนข้ึนสมบูรณบริบูรณแลวดังนี้ 

ญาณ คือ ความหยั่งรูผุดข้ึนแกพระองคดังนี้ ในธรรมท่ีมิไดทรงสดับแลวมากอนจึงไดทรงพอ

พระทัยวารูละรูแลว ไดตรัสรูอภิสัมโพธิ คือความตรัสรูยิ่งแลว ทรงเปนผูท่ีตรัสรูยิ่งท่ีเรียกวาตรัสรู

สัมมาสัมโพธิญาณแลว  อวิชชาคือ ความไมรูจึงดับไป วิชชาความรูผุดข้ึน หรือจะเรียกวาวิชชา คือ 

ความรูผุดข้ึน อวิชชาดับไป  เพราะฉะนั้น พุทโธ คือ เปนผูรูแลวเปนวิมุตโต คือเปนผูพนแลว  

พระพุทธเจาเม่ือไดตรัสรูแลวก็ทรงอยูดวยวิชชา คือ ความรูและวิมุตติคือความหลุดพน แตวาผูท่ียัง

มิไดตรัสรูเหมือนอยางพระพุทธเจาหรือแมพระองคเองเม่ือยังไมไดตรัสรู ก็ยังมีอวิชชา คือมีความรูท่ี

เปนอวิชชา ไมรูจริงในสัจจะท้ัง ๔๒๖ 

อริยสัจจะคือความจริงท่ีพระอริยะคือผูเจริญประเสริฐพึงรู ความจริงท่ีทําผูรูใหเปนพระอริยะ

คือความจริงอยางประเสริฐ ความจริงอยางยิ่ง ๔ ประการ ไดแก 

๑. ทุกข ไดแก ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความตายเปนทุกข ขันธเปนท่ียึดถือ ๕

ประการเปนทุกข 

๒. ทุกขสมุทัย  เหตุใหเกิดทุกข ไดแกตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจอันนําไปสูภพ

ใหม 

๓. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข  ไดแกความดับตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากไดสิ้นเชิง 

ทุกขจะดับไปหมด  

๔. ทุกขนิโรธามินิปฏิปทา ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรียกวา มรรคมีองค ๘  

อริยสัจ ๔ นี้เองเปนธรรมท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรู คือไดทรงรูทรงเห็น จึงไดทรงแสดงวาจักษุ

คือดวงตา ญานคือความหยั่งรู ปญญาคือความรูท่ัว  วิชชาคือความรูแจมแจง อาโลกะ คือความสวาง 

ไดบังเกิดผุดข้ึนแกพระองคในธรรมท้ังหลาย๒๗  

                                                           
๒๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒๕. 
๒๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒๐. 



๕๒ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี ๒.๔ อริยสัจ ๔ 

 

พระพุทธเจาทรงคนพบวา สัตวโลกมีความเดือดรอนตองทนทุกขทรมานนานาประการจากโรค

ราย ไดแก กิเลส ๓ ชั้น๒๘ 

วิติกกมกิเลส ไดแก  กิเลสอยางหยาบ คือ กิเลสท่ีฟุงออกมาทางกายและทางวาจา อันไดแก 

การกระทําทุจริตทางกายคือ การฆาสัตว  ลักทรัพย และประพฤติผิดในกาม  สวนความประพฤติ

ทุจริตทางวาจา ๔ คือ การพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ  

๑) ปริยุฎฐานกิเลส ไดแก กิเลสอยางกลาง คือกิเลสท่ีกลุมรุมจิตใหเดือดรอน อันไดแก กิเลส

จําพวกนิวรณ ๕ มีกามฉันท ความรักใครในทางกาม พยาบาท คิดปองรายผูอ่ืน เปนตน ซ่ึงกิเลสกลุมนี้

เปนตัวท่ีกันจิตไมใหบรรลุความดี หรือมีความสงบสุข 

๒) อนุสัยกิเลส ไดแก กิเลสอยางละเอียด คือกิเลสท่ีนอนสงบนิ่งอยูในสันดานคือ อยูท่ีจิตแตลึก

มาก เหมือนกับตะกอนท่ีนอนอยูท่ีกนของตุมน้ํา  ซ่ึงเปนตนเคาของกิเลสท้ังหมด มีอยู ๓ สาย๒๙ คือ 

(๑) ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ (กิเลสสายราคะหรือโลภะ) 

(๒) ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ (กิเลสสายโทสะ) 

(๓) อวิชชานุสัย นุสัยคืออวิชชา(กิเลสสายโมหะ) 

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนนายแพทยผูมีความชํานาญ ทรงทราบกิเลสท้ัง ๓ ชนิด อยางละเอียดถ่ี

ถวนแลวจากการตรัสรู พระพุทธองคในฐานะเปนพระบรมศาสดาจึงทรงประกอบตัวยาข้ึน ๓ ขนาน 

เพ่ือกําจัดหรือปราบกิเลสท้ัง ๓ ชนิด๓๐  ดังนี้ 

                                                           
๒๘พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร   ิตวณฺโณ), การพัฒนาจิตภาคหนึ่ง, อางแลว, หนา๒๓-๒๔. 
๒๙ม.มู. ๑๘/ ๒๔๕/๑๘๖. 
๓๐พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การพัฒนาจิตภาคหนึ่ง, อางแลว, หนา ๒๖-๒๗. 

อริยสจั๔ 

ทกุข์ 

สาเหตุ

ทกุข์ 

ความดบั

ทกุข์ 

ทางดบั

ทกุข์ 



๕๓ 
 

๑) ทรงแสดงศีลเพ่ือเปนเครื่องปราบกิเลสอยางหยาบ เปรียบเหมือนการใชมีดไปตัดหญาคา

หรือหญาคมบาง ทําใหพ้ืนท่ีนั้นไมรกรุงรัง เดินไดสะดวก แตหญานั้นสามารถงอกข้ึนไดอีก เพราะราก

และลําตนมันยังอยู กิเลสท่ีถูกกําจัดดวยอํานาจศีลก็เหมือนกันเกิดข้ึนมาอีกได หากผูนั้นเลิกรักษาศีล

เพราะรากมันยังไมถูกทําลาย 

๒) ทรงแสดงสมาธิเพ่ือเปนเครื่องปราบกิเลสอยางกลาง เปรียบเหมือนกับเอาไมหรือหินไป

ทับหญาเอาไวตราบเทาท่ีไมหรือหินนั้นยังทับอยู หญานั้นไมอาจจะงอกข้ึนมาได แตเม่ือใดไมหรือหิน

นั้นถูกยกออกไปเสีย หญานั้นยอมงอกข้ึนมาไดอีก ขอนี้ฉันใดกิเลสอยางกลางท่ีสงบไปดวยอํานาจ

สมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือในขณะท่ีจิตใจยังสงบดวยอํานาจสมาธิอยู กิเลสอยางกลางก็เกิดข้ึน

รบกวนจิตใจไมได แตถาเม่ือใดไมไดทําสมาธิ กิเลสเหลานี้ก็เกิดข้ึนมารบกวนจิตใจไดอีก เพราะรากคือ

อนุสัยมันยังอยู 

๓) ทรงแสดงปญญาเพ่ือเปนเครื่องปราบกิเลสอยางละเอียด เปรียบเหมือนการใชจอบไปขุด

หญานั้นข้ึนมาท้ังรากท้ังโคน แลวเอาไปตากใหแหงท่ีแสงแดด เม่ือแหงแลวจึงเอาไปเผาไฟ แลวเอา

ข้ีเถาไปโปรยในอากาศ หญานั้นไมอาจจะงอกข้ึนไดอีกเพราะถูกถอนรากถอนโคนทําลายหมดแลวฉัน

ใด การทําลายหรือปราบกิเลสอยางละเอียดดวยอํานาจปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน กิเลสเหลานั้นไม

อาจจะเกิดข้ึนอีก เพราะตนตอรากเหงาของมันถูกทําลายหมดแลว 

จะเห็นวาความมุงหมายของสมาธิก็คือการกําจัดกิเลสอยางกลาง  กิเลสอยางกลางท่ีสงบไป

ดวยอํานาจสมาธิในขณะท่ีจิตใจยังสงบดวยอํานาจสมาธิอยู กิเลสอยางกลางก็เกิดข้ึนรบกวนจิตใจไมได 

แตถาเม่ือใดไมไดทําสมาธิ กิเลสเหลานี้ก็เกิดข้ึนมารบกวนจิตใจไดอีก เพราะรากคืออนุสัยมันยังอยู

ตามท่ีกลาวแลวนั้น ซ่ึงวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็มีความแตกตางกัน เนื่องจากเปนการทําสมาธิ

ประเภทตาง ๆ มาใชเปนอารมณในการเจริญภาวนาหรือฝกจิตของแตละบุคคล  อาจจะมีจริตสะสม

ในชาติท่ีแลว ๆ มาแตกตางกันไปตามวาสนาบารมีของแตละบุคคล  

คําวา  “จริต” หมายถึง พฤติกรรมหรือสิ่งท่ีจิตเคยประพฤติมาจนเคยชิน เปนนิสัย  

ลักษณะนิสัยความโนมเอียงขอแตละบุคคล เรียกวา  จริยา หมายถึงความประพฤติปกติพ้ืนเพของจิต 

พ้ืนนิสัย ลักษณะความประพฤติท่ีหนักไปทางใดทางนึ่ง ตามสภาพจิตท่ีเปนปกติของบุคคลนั้น ๆ 

กลาวคือ บุคคลควรใชวิธีการปฏิบัติหรือเจริญภาวนาในจริตท้ัง ๖ คือ  ราคจริต  โทสจริต  โมหจริต  

วิตักกจริต สัทธาจริตและพุทธิจริต โดยวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีเหมาะสมกับตนเองอันจะนําใหไปสูการบรรลุ

ธรรมข้ันตาง ๆ กลาวคือ บุคคลผูมีลักษณะนิสัยและความประพฤติอยางนั้นๆเรียกวาจริต รายละเอียด 

ดังนี้สัทธาจริต 

๑. ราคจริต ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยหนักไปทางราคะ ประพฤติหนัก

ไปทางรักสวยรักงาม ละมุนละไม ควรใชกรรมฐานคูปรับ คือ อสุภะ (และกายคตาสติ) 



๕๔ 
 

๒. โทสจริต ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ มีนิสัยหนักไปทางโทสะ  ประพฤติหนักทางใจ

รอนหงุดหงิดรุนแรง กรรมฐานท่ีเหมาะคือ เมตตา (รวมถึงพรหมวิหารขออ่ืน ๆ และกสิณโดยเฉพาะ

วรรณกสิณ)  

๓. โมหจริต ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ  มีลักษณะนิสัยไปทางโมหะ ประพฤติหนักไป

ทางเขลา เหงา ซึม  เง่ืองงง  งมงาย ใครวาอยางไร ก็คอยเห็นคลอยตามไป  พึงแกดวยมีการเรียน ไต

ถาม ฟงธรรม  สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู (กรรมฐานท่ีเก้ือกูลคืออานาปานสติ) 

๔. สัทธาจริต ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยมากดวยศรัทธา ประพฤติ

หนักไปทางมีจิตซาบซ้ึง ชื่นบาน นอมใจเลื่อมใสโดยงาย พึงชักนําไปในสิ่งท่ีควรแกความเลื่อมใส และ

ความเชื่อท่ีมีเหตุผล เชน ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและศีลของตน (อนุสติ ๖ ขอแรก ไดท้ังหมด) 

๕. พุทธิจริต หรือญาณจริต ผู มีความรู เปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัย ความ

ประพฤติหนักไปทางใชความคิดพิจารณา และมองไปตามความจริง พึงสงเสริมดวยแนะนําให ใช

ความคิด พิจารณาสภาวธรรม และสิ่งดีงาม  ท่ีใหเจริญปญญา เชนพิจารณาไตรลักษณ(กรรมฐานท่ี

เหมาะคือมรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน อาหารเร ปฏิกูลสัญญา)   

๖. วิตกจริต ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ มีลักษณะนิสัยความประพฤติหนักไปทางชอบ

ครุนคิด วกวน นักคิดจับจด  ฟุงซาน พึงแกดวยสิ่งท่ีสะกดอารมณ  เชน เจริญอานาปานสติ (หรือเพง

กสิณ เปนตน) 

อยางไรก็ตาม คนมักมีจริตผสม  เชน ราคะผสมวิตก  โทสะผสมพุทธิ  เปนตน  ในการปฏิบัติ

บําเพ็ญสมาธิ นอกจากเลือกกรรมฐานใหเหมาะกับจริตแลว  แมแตสถานท่ีอยูอาศัย บรรยากาศ 

หนทาง ของใช อาหาร เปนตน ก็ตองเลือกใหสิ่งท่ีเปน สัปปายะ คือเก้ือกูลเหมาะกันดวย๓๑ 

 

 
                                   

แผนภูมิท่ี ๒.๕ ลักษณะของบุคคลเรียกวาจริต ๖ 

 

                                                           
๓๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา  ๘๐๗. 

โทสจริต ราคจริต 

โมหจริต สัทธาจริต 

วติกจริต พุทธิจริต 



๕๕ 
 

จุดมุงหมายของสมาธิในพระพุทธศาสนาคือใชเปนบาทฐานของวิปสสนา สมาธิในแงนี้ก็คือ 

ภาวะจิตท่ีเรียกวา “นุมนวล ควรแกการงาน” นํามาใชเปนท่ีปฏิบัติการของปญญาใหเกิดความรูแจง

เห็นจริง จนสามารถทําลายกิเลสตัณหาไดสิ้นเชิง เขาถึงสภาวะท่ีเรียกวานิพพาน อันเปนจุดมุงหมาย

สูงสุดของพระพุทธศาสนา สวนการทํากัมมัฏฐานเปนการทํางานของจิตท่ีเรียกวา อธิจิตตสิกขา คือ

การฝกจิตใหมีสมาธิในระดับสูงสุด ไดแก สมถวิถีหรือวิธีบําเพ็ญกรรมฐาน (ฝายสมถะ) แบบตาง ๆ ท่ี

มากอาจารยมากสํานักปฏิบัติ ไดเพียรจัด เพียรกําหนดกันข้ึน และวิวัฒนาเรื่อยมาในประวัติศาสตร

พุทธศาสนา ฉะนั้น จุดมุงหมายในการฝกสมาธิก็เพ่ือชําระจิตใหบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสและความชั่ว

ท้ังหลาย เพ่ือสรางพลังท่ีแทจริงข้ึนเพ่ือบรรลุถึงความรูท่ีสมบูรณบริบูรณ  อันเปนวิธีท่ีจะพนทุกขพน

โศกเสียได   

อนึ่งการฝกจิตในพระพุทธศาสนา ไดแกการฝกจิตคิดใหประณีตยิ่งข้ึน ฝกใหมีอุดมคติอันสูง 

และการควบคุมจิตใหอยูในหลักแหงศีลธรรมและคุณธรรม จิตท่ีถูกสงไปจดจออยูกับการรับรูสิ่งดีๆ

ท้ังหมดนั้นจะเปนจิตท่ีผองใส และแผซานไปตามธรรมชาติเดิมของตนเพ่ือใหไดผลดีในการฝกสมาธิ ผู

ปฏิบัติควรทราบจุดมุงหมายในการฝกสมาธิ   พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ) ไดกลาวาการ

อบรมกายและอบรมจิต เพ่ือใหไดผลดีในการฝกอบรมจิตผูปฏิบัติควรทราบจุดมุงหมายเพ่ือประโยชน 

๓ ประการ ดังนี้ 

๑) ประโยชนในปจจุบัน คือ มีชีวิตอยูอยางสงบสุขในปจจุบันและทําสังคมใหสงบสุขดวย 

๒) ประโยชนในชาติหนา คือ เม่ือเกิดในชาติตอไปก็มีความสุข ไมเกิดในภพชาติท่ีต่ําเพราะ

จิตมีคุณภาพสูง 

๓) ประโยชนอยางสูงสุด คือ บรรลุมรรคผลนิพพาน ตัดกิเลสไดหมด ไมตองเวียนวายตาย

เกิดใหไดรับความทุกยากตอไป 

การท่ีบุคคลจะไดรับประโยชนท้ัง๓นี้ไดสมบูรณ หรือมากนอยแคไหนนั้นก็ข้ึนอยูกับพลังของ

การพัฒนาจิตของแตละคน คือ ทําไดถูกตองและตั้งใจพัฒนาหรืออบรมตนอยางจริงจังเพ่ือบรรลุ

ประโยชนเหลานี้ขอใดขอหนึ่ง หรือท้ังสามอยางตามท่ีตนไดวางไวก็จะไดรับผลในท่ีสุดอยางแนนอน  

แมบางอยางจะตองใชเวลานานขามภพขามชาติก็ตาม แตสําหรับประโยชนในปจจุบันนั้น ผูปฏิบัติยอม

เห็นประจักษไดดวยตนเองในปจจุบันเพราะพระธรรมในพระพุทธศาสนาเปนปจจัตตังท่ีผูปฏิบัติจะพึง

ไดเฉพาะตน๓๒ 

ความมุงหมายของสมาธิท่ีใชอยางถูกตอง กลาวไดวาตองเปนสมาธิเพ่ือปญญา โดยสรุป

ประโยชนของสมาธิได ดังนี ้   

                                                           
๓๒พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การพัฒนาจิตภาคหนึง่, อางแลว, หนา ๓-๔. 



๕๖ 
 

๑) ประโยชนท่ีเปนจุดหมายหรือุดมคติทางธรรม ประโยชนท่ีเปนความมุงหมายแทจริงของ

สมาธิตามลักพระพุทธศาสนา คือ เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหงการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุด 

อันไดแก ความหลุดพนจากกิเลส และทุกขท้ังปวง การเตรียมจิตใหพรอมท่ีจะใชปญญาพิจารณาใหรู

แจงสภาวธรรมตามความเปนจริง ถือเปนบาทแหงวิปสสนา หรือทําใหเกิดยถาภูตญาณทัสสนะ  ซ่ึงจะ

นําไปสูวิชชาและวิมุตติในท่ีสุด  ประโยชนแนวนี้แมจะไมถือวาเปนจุดหมายท่ีแทจริง คือ การบรรลุ

ภาวะท่ีจิตหลุดพนจากกิเลสชั่วคราว  กลาวคือ หลุดพนจากกิเลสดวยอํานาจพลังจิต โดยเฉพาะดวย

กําลังของฌาน กิเลสถูกกําลังสมาธิ กด ขม หรือทับไว ตลอดเวลาท่ีอยูในสมาธินั้น  

๒) ประโยชนดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย   ประโยชนในดาน

อภิญญา ไดแกการใชสมาธิระดับฌานสมาบัติเปนฐาน ทําใหเกิดฤทธิ์  และอภิญญาข้ันโลกียอยางอ่ืนๆ 

คือ หูทิพย ตาทิพย ทายใจคนอ่ืนได ระลึกชาติได  เรียกวา ESP (Extra  Sensory Perception)   

๓) ประโยชนในดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ สมาธิทําใหเปนผูมีจิตใจ และมี

บุคลิกลักษณะ ท่ีเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผองใส 

กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืนตาม

ความเปนจริง สมาธิเตรียมจิตใหอยูในสภาพพรอม และงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตางๆ และ

เสริมสรางนิสัยท่ีดี รูจักทําใจใหสงบ และสะกดยั้งผอนเบาความทุกขท่ีเกิดข้ึนในใจได ถือวามีความ

ม่ันคงทางอารมณและมีภูมิคุมกันโรคทางจิต  ในเม่ือใชจิตท่ีมีสมาธินั้น เปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฏ

ฐาน คือดําเนินชีวิตอยางมีสติ ตามดูรูทันพฤติกรรมทางกายวาจา  ความรูสึกนึกคิด และภาวะจิตของ

ตนท่ีเปนไปตาง ๆ มองอยางเอามาเปนความรูสําหรับใชประโยชนอยางเดียว ไมยอมเปดชองให

ประสบการณและความเปนไปเหลานั้น กอพิษเปนอันตรายแกชีวิตจิตใจของตนไดเลย ประโยชนขอนี้

ยอมเปนไปในชีวิตประจําวันดวย 

๔) ประโยชนในชีวิตประจําวัน  (๑) ใชชวยทําใหจิตใจผอนคลาย  หายเครียด เกิดความ

สงบ ใจสบายมีความสุข (๒) เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน  การเลาเรียน และการทํากิจ

ทุกอยางเพราะจิตท่ีเปนสมาธิ ก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย  (๓) ชวยเสริมสุขภาพกาย รางกายและจิตใจ

อาศัยกัน และมีอิทธิพลตอกัน เม่ือกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว  ไมมีกําลังใจ 

แมในเวลารางกายเปนปกติ พอประสบเรื่องราวใหเศราเสียใจรุนแรงก็ลมปวยเจ็บไขได  สวนผูท่ีมี

จิตใจเขมแข็งสมบูรณ เม่ือเจ็บปวยกายก็ไมสบายอยูแคกายเทานั้น จิตใจไมพลอยปวยไปดวย กลับใช

ใจท่ีสบายมีกําลังจิตเข็มแข็งนั้นหันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทาหรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย๓๓ 

                                                           
๓๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๗๘๘-

๗๘๙. 



๕๗ 
 

พระปญญา ธนปฺโ (บัวทอง) ไดสรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสมถ

กัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาความวา การปฏิบัติสมาธิไดรับอานิสงสหลายประการ  อาทิ สรางเสริม

กําลังใจในการดํารงชีวิต ไดขณิกสมาธิหรือมีสติสมบูรณข้ึน  ทําใหเปนคนมีวินัยเขมแข็ง ม่ันคง ศึกษา

เลาเรียนมีความจําดีและแมนยําข้ึน ทําใหไดคะแนนอยูในเกณฑดี โรคบางชนิดหายได รับผิดชอบใน

หนาท่ีการงาน สามารถเผชิญหนาตอเหตุการณตาง ๆ ไดอยางสุขุมรอบคอบ ตลอดจนถึงไดรูปฌาน

ไดแก ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน อากิญัญญยาตนฌานและเนวสัญญายตนฌาน วิญญาณัญญจาย

ตนฌาน อากิญจัญญายตนฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  

สําหรับผูท่ีไดฌานจะไดอภิญญา ๖ ดวย  ซ่ึงพระพุทธองคไมทรงสรรเสริญวา ฌานเปน

หนทางเพ่ือความหลุดพนจากอาสวะกิเลสท้ังปวงเพราะผูไดฌานยอมไดรับอานิสงสคือ การไดไป

บังเกิดในพรหมโลกตามแตวาจะไดฌานระดับไหน  ฉะนั้นเม่ือกลาวถึงอภิญญา๖ คือ อิทธิวิธี ทิพยโสต 

เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติ ทิพพจักขุซ่ึงเปนโลกียอภิญญา หมายถึง อภิญญาท่ีเก่ียวของอยูใน

โลกวิสัยของปุถุชน อภิญญาท้ัง๕นี้ พระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม ไดมีมาแลวกอนพุทธกาล 

สวนความรูท่ีทําใหดับอาสวะกิเลสหรือดับทุกขได เรียกวา “อาสวักขยญาณ” แปลวา ญาณท่ีทําอา

สวะกิเลสใหสิ้นไปเปนอภิญญาขอสุดทายและเปนโลกุตรอภิญญา คือ ทําใหมีจิตใจเปนอิสระปลอด

โปรง พนจากการครอบงําของโลก ปุถุชนกลายเปนพระอริยโดยสมบูรณ   

สําหรับโลกียกอภิญญาท้ังหลายเสื่อมถอยได แตโลกุตรอภิญญาไมเสื่อมถอยและประเสริฐกวา

โลกียอภิญญาท้ัง ๕ รวมกัน  ถาไดโลกตรอภิญญาและโลกียอภิญญาดวยก็เปนคุณสมบัติสวนท่ีพิเศษ  

เพราะเสริมใหดีพรอมยิ่ง ๆ ข้ึนไป ฉะนั้นโลกุตรอภิญญาเทานั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตท่ีดีงาม ควร

ได ควรถึง สวนโลกียอภิญญาท้ังหลายเปนเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติตามท่ีกลาวแลว๓๔ 

ในสมาธิสูตร๓๕วาดวยผูมีใจตั้งม่ันยอมรูตามความเปนจริง ความวาพระผูมีพระภาคตรัสวา 

“ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผูมีสมาธิยอมรูชัดตามความเปนจริง  ภิกษุท้ังหลาย 

เพราะเหตุนั้น เธอท้ังหลายพึงทําความเพียรเพ่ือรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย (เหตุ

เกิดทุกข) นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข) นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับทุกข)” 

ในสมาธิสูตรวาดวยผูมีจิตตั้งม่ันรูเหตุเกิดและดับแหงเวทนา ความวา “สาวกของพระพุทธเจา

มีจิตม่ันคงดีแลว ,มีสัมปชัญญะ มีสติ ยอมรูชัดซ่ึงเวทนาและเหตุเกิดแหงเวทนาท้ังหลาย อนึ่งเวทนา

เหลานี้จะดับไปในท่ีใด  ยอมรูชัดซ่ึงท่ีนั้น(คือนิพพาน) และทางดําเนินใหถึงความสิ้นไปแหงเวทนา

                                                           
๓๔พระปญญา ธนปฺโ (บัวทอง), “การศึกษาเชิงวิ เคราะหเรื่องสมถกัมมัฏฐานใน

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา ๑๓๐-๑๓๑. 
๓๕สํ.ม. ๑๙/๑๖๕๔/๔๐๖. 



๕๘ 
 

เหลานั้น เพราะสิ้นเวทนา ภิกษุจึงเปนผูหมดความหิว ปรินิพพานแลว”๓๖ จากพระสูตรคําวา มีจิต

ม่ันคงดีแลว (สมาหิโต) ความวา มีจิตตั้ง ม่ันดวยอุปจารหรือดวยอัปปนา  ภิกษุผูหมดตัณหา 

ปรินิพพานแลวดวยความดับกิเลส  

ในเกวัฏฏสูตร วาดวยทรงแสดงธรรมเรื่องปาฏิหาริย ๓ แกบุตรคฤหบดีชื่อวัฏฏะความวา  

ปาฏิหาริยท้ัง ๓ ประการ ๓๗ คือ 

๑) อิทธิปาฏิหาริย คือแสดงฤทธิ์ตางๆแปนอัศจรรย เชน คนเดียวใชฤทธิ์ใหกลายเปนหลาย

คน หรือเดินบนน้ําเสมือนเดินบนแผนดิน เปนตน  

๒) อาเทศนาปาฏิหาริย คือ การทายใจคนอ่ืนได การเปนผูรอบรูกระบวนการทางจิตของผูอ่ืน

จนสามารถกําหนดอาการท่ีหมายเล็กนอย แลวบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสัยของบุคคลนั้นได

ถูกตองเปนอัศจรรย 

๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย คือ คําสอนท่ีเปนจริง การสอนใหเห็นความจริงและนําไปปฏิบัติไดผล

สมจริง เชน สอนวามนุษยตองแก ตองเจ็บ ตองตาย เพ่ือใหปลงสังเวช เปนตน 

ในปาฏิหาริย ท้ัง๓ดังกลาวนี้ พระองคทรงรังเกียจ ไมทรงโปรด ไมโปรง พระทัย ตอ

อิทธิปาฏิหาริย และอาเทสนาปาฏิหาริย  เพราะทรงเห็นในโทษวาคนท่ีเชื่อก็เห็นจริงตามไป คนท่ีไม

เชื่อเม่ือไดฟงแลวก็หาชองทางขัดแยงหรือคัดคานวาใชไสยศาสตร  ทําใหคนมัวลุมหลงหรืโตเถียง

ทะเลาะกัน  แตไดทรงชี้แจงความหมายและคุณคาของอนุสาสนีปาฏิหาริย วาปฏิบัติเปนประโยชน

ไดรับความสุขในปจจุบันและอนาคตดวย ตลอดจนถึงทําใหบุคคลประจักษแจงภายในตนเองจนบรรลุ

ถึงพระนิพพานได   

จากเนื้อหาขางตนแสดงใหเห็นไดวา บุคคลยอมตองการความสุขรังเกียจความทุกข ซ่ึง

ความสุขนั้นมีหลายระดับ แยกประเภทไดดังนี้ 

๑. เวทยิตสุขคือ สุขเวทนาหรือสุขท่ีมีการเสวยอารมณ ไดแก กามสุข คือสุขเนื่องดวยกามคุณ 

๕ และฌานสุขคือ สุขเนื่องดวยฌานหรือสุขท่ีเปนวิบากแหงฌาน ไดแก สุขเนื่องดวยรูปฌาน ๔ และอรูป

ฌาน ๔  

๒. อเวทยิตสุข คือ สุขท่ีไมเปนเวทนาหรือสุขท่ีไมมีการเสวยอารมณ ไดแก นิโรธสมาบัติ คือ

สุขเนื่องดวยนิโรธสมาบัติ เปนการดับสัญญา หรือดับความจําไดหมายรูและดับเวทนาคือ ดับการเสวย

อารมณ เรียกเต็มวา  “สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ” เปนสุขอยางยิ่ง เปนสุขของบุคคลผูบรรลุพระ

อรหันตหรือพระนิพพาน 

                                                           
๓๖สํ.สฬา. ๒๙/ ๓๖๐/๑.  
๓๗ที.สี. ๑๒/๓๓๙/๒๑๖.  



๕๙ 
 

จากการศึกษาวิจัยในการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนา๓๘ ทําให

เกิดประโยชน ดังนี ้

๑.  เกิดความนับถือยําเกรงตอพระศาสดา 

๒.  มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากข้ึน 

๓.  จะมีจิตนอมไปในพุทธภูมิคือ อยากเปนพระพุทธเจา 

๔.  แมสรีระของผูเจริญพุทธานุสติ สมควรเปนท่ีบูชาของคนท้ังหลายเหมือนกับพระเจดีย 

๕.  เปนผูเจริญดวยปติและปราโมทย 

๖.  เปนผูถึงพรอมดวยสต ิ

๗.  เปนผูมีความไพบูลยแหงปญญา  

๘.  ถายังไมบรรลุคุณธรรมอันยิ่งข้ึนไป เปนผูมีสุคติเปนท่ีไปในเบื้องหนา 

๙.  เกิดความตระหนักและออนนอมในพระธรรม 

๑๐. มีความรูสึกเสมือนวาไดอยูกับพระธรรม 

๑๑. อดทนตอความกลัวสิ่งตางๆได 

๑๒. แมสรีระของผูเจริญธัมมานุสติ ยอมเปนรางควรแกการบูชาดุจเรือนพระเจดีย 

๑๓. เม่ือมีการประจวบเขากับวัตถุท่ีจะพึงลวงละเมิด หิริโอตตัปปะยอมจะปรากฏแกเธอผู

ระลึกถึงคุณแหงพระธรรมไดอยู 

๑๔. เปนผูมีความเคารพยําเกรงในพระสงฆ 

๑๕. มีความรูสึกเสมือนวาไดอยูกับพระสงฆ 

๑๖. แมสรีระของผูเจริญสังฆานุสสติ ยอมเปนรางควรแกการบูชาดุจโรงอุโบสถอันมีสงฆ

ประชุมกันอยู    

๑๗.  จิตของเธอยอมนอมไปในอันจะบรรลุถึงพระสังฆคุณ 

๑๘.  เปนผูมีความเคารพในการศึกษาในเรื่องศีล มีความประพฤติเหมาะสม 

๑๙.  เปนผูปราศจากภัยท้ัง ๔ มีอัตตานุวาทภัยคือ ตนเองติเตียนตนเอง ปรานุวาทภัยคือ คนอ่ืน

ติเตียน ทัณฑภัย คือ ถูกจับลงอาชญาตางๆและทุคติภัยเม่ือสิ้นชีวิตแลวไปสูอบายภูมิ ไดแก สัตว

เดรัจฉาน  เปรต อสุรกาย และสัตวนรก 

๒๐.  มีปกติเห็นภัยแมในโทษเล็กนอย 

๒๑.  ไดความไพบูลยแหงคุณมีศรัทธา เชน ความเชื่อในศีลมากข้ึน เปนตน 

๒๒.  เปนผูไมประมาทในปฏิสันถาร (การตอนรับ) 

                                                           
๓๘พระปญญา ธนปฺโ (บัวทอง), “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสมถกัมมัฏฐานใน

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา ๑๓๒. 



๖๐ 
 

๒๓.  เปนผูยินดีในการสละ แบงปนแกผูอ่ืน ไมเห็นแกตัว 

๒๔.  มีความเมตตาสงสารแกผูอ่ืน 

๒๕.  เปนคนแกลวกลาในท่ีประชุม 

๒๖.  เปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของเทวดาท้ังหลาย 

๒๗.  เปนคนไมประมาทมัวเมาในชีวิต ไมนอนใจวาชีวิตจะยืนยาว จะไดรีบสรางบุญกุศลบารมี

ไวใหมากเทาท่ีจะมากได   

๒๘.  ไดอนภิรตสัญญา คือ ความไมนายินดีในภพท้ังปวง 

๒๙.  ไมยินดีตื่นเตนในการไดมาหรือเสียไป ละความยินดีในชีวิตเสียได 

๓๐.  จะชอบติบาปคือ ความชั่วตาง ๆ 

๓๑.  จะไมละโมบในสิ่งของทรัพยสิ้นท้ังปวง ไมมากไปดวยการสะสม 

๓๒.  อนิจจสัญญา คือ รูสึกในความไมเท่ียงแทแหงสังขาร ทุกขสัญญา คือ ความจําไดในทุกข

ท้ัง ปวงและอนัตตสัญญา คือ ความรูในความไมมีตัวตน ยอมปรากฏแกผูปฏิบัติ  

๓๓.  เวลาจะตาย จะไมกลัวตาย ไมหลงตาย 

๓๔.  จิตตั้งม่ันเร็ว สีหนาผองใส เปนผูไดฌาน๔ อันเปนเครื่องอยูสบายในปจจุบันตามความ

ปรารถนา ไมยาก ไมลําบาก   

๓๕.  ยอมแสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ เชน คนเดียวเปนหลายคนก็ได  ปรากฏตัวหรือหายตัวไป นอก

ฝา นอกกําแพง  นอกภูเขาไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนและดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็

ได  เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได เปนตน     

๓๖. ยอมฟงเสียงทิพยและเสียงมนุษยท้ังท่ีไกลและท่ีใกลไดดวยทิพยโสต 

๓๗. ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนและบุคคลอ่ืนได 

๓๘. ยอมระลึกถึงขันธ ท่ีอยูอาศัยในชาติกอนไดเปนอเนกประการ 

๓๙. ยอมมองเห็นหมูสัตวกําลังจุติ อุปบัติ  เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก  

ดวยทิพยจักษุ ทราบชัดวาหมูสัตวยอมเปนไปตามกรรม๓๙    

พระมหาธีรยุทธ ธีรยุตฺโต (เกษฒสุนทร) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาถึงอารมณสมถ 

กรรมฐาน ๔๐ ประการ เพ่ือเปนแนวทางในการสอน การปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตลอดท้ังแงมุมตาง ๆ 

เพ่ือนําไปสูภาคปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนเก้ือกูลตอการฝกอบรม และปฏิบัติ

                                                           
๓๙ม.อุ. ๒๒/๓๑๗/๓๗๑.  



๖๑ 
 

กรรมฐานของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  จากการศึกษาพบวาผลของการฝกจิต ตามอารมณกรรมฐาน ๔๐ 

อยาง มีผลตอชีวิตมาก เชนยกระดับจิตวิญญาณสูงข้ึน ซ่ึงพอสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้๔๐ 

๑) สามารถเอาชนะนิวรณ ๕ มีกามฉันทะ เปนตน ไดหรือสามารถทําใหจิตมีความเปนบวก

แลมีความเปนลบลดนอยลงกวาเดิม 

๒) สามารถไดอภิญญา ๖ มีญาณท่ีใหกําหนดใจคนอ่ืนได เปนตน 

๓) สามารถทําใหไดพ้ืนฐานท่ีดีมากในการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 

๔) สามารถทําใหเขาถึงสภาพจิตวางหรือจิตประภัสสรไดไวข้ึนกวาเดิม 

๕) สามารถทําใหมีสติสัมปชัญญะสมบูรณข้ึน คือ ทําอะไร มีความผิดพลาดนอยลง 

๖) สามารถเพ่ิมความจําใหแมนยําข้ึน ยิ่งกวาแตกอน เพราะวาจิตใจสงบข้ึน  

๗) สามารถทํางานไดมากข้ึนและมีประสิทธิภาพดี  

๘) สามารถแกปญหาชีวิตไดดี เพราะรูดีถึง ภาววิสัย อัตวิสัย และปญญาวิสัย 

๙) สามารถทําใหเปนคนมีอารมณเยือกเย็น คือมีกายิกสุขและเจตสิกสุขมากข้ึน 

๑๐) สามารถทําใหการศึกษา ภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติและภาคปฏิเวธปรากฏภาพพจนได

ชัดเจนข้ึน ในตัวผูปฏิบัติกรรมฐาน 

๑๑) สามารถทําใหผูปฏิบัติกรรมฐานมองเห็นไดวา อารมณกรรมฐานเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุด

ของพระพุทธปรัญาเถรวาท 

๑๒) สามารถอยูในสังคมลบอยางสงบสุขไมเปนทุกขจนเกินไป 

๑๓) สามารถบําบดัโรคทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณได 

๑๔) เม่ือสิ้นอายุไขก็ตายอยางมีสติสัมปชัญญะมากข้ึน 

สรุปไดวา คุณของสมาธิ มีอเนกอนันตสุดจะพรรณนาได  ถือวามีคุณเปนอุปการะในการงาน

ทุกอยาง ไมวาจะเปนงานหยาบหรืองานละเอียด งานทางโลก งานทางธรรม คนมรสมาธิยอมสามารถ

ทําการงานใหสําเร็จไดดีกวาคนสมาธิไมดี ในกรณีท่ีมีสติปญญาและความสามารถเทากัน ยิ่งคนมี

สติปญญาและความสามารถเหนือกวา มีสมาธิดียอมสามารถกาวหนาในการงาน ฝายทางการปฏิบัติ

ธรรมนั้น สมาธิมีความสําคัญยิ่งจัดเปนสิกขาหนึ่งในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา ผูปฏิบัติตอง

ปฏิบัติไปท้ัง ๓ อยาง ท้ังนี้มุงไปสูวิมุตติคือความหลุดพน  

สําหรับการฝกอบรมสมาธินั้นยอมมีจุดหมายเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน เพ่ือความสงบจิตใจ 

เพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะของกิเลส เพ่ือความรูแจงเห็นจริงของจิต  และปญญา คือความเขาใจถึงสัจธรรม 

                                                           
๔๐พระมหาธีรยุทธ ธรียุตฺโต (เกษฒสุนทร), “การศึกษาเชิงวิเคราะห เรื่องอารมณสมถกรรมฐาน

ในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หนา๑๔๙. 



๖๒ 
 

ธรรมท่ีเปนตัวความจริง เปนเครื่องกําจัดกิเลสทุกอยางไดเปนอยางดี จนถึงกิเลสท่ีดองจิตสันดานอัน

นับวาเปนอยางละเอียด  ปญญายังแปลวา ความรูท่ัวถึงหรือความรอบรู รอบรูในสิ่งท่ีควรรู รอบรูใน

สิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชนมีท้ังปญญาในระดับโลกียะ คือระดับชาวโลกธรรมดาและ

ปญญาในระดับ โลกุตระคือระดับพระอริยบุคคล 

ในสมาธิสูตร๔๑วาดวยสมาธิภาวนา ๔ ประการ คือ 

๑)  สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน 

๒)  สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ 

๓)  สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ 

๔)  สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ 

จากพระสูตรนี้สมาธิท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือยูเปนสุขในปจจุบัน คือภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมแลว บรรลุปฐมฌานท่ีมี วิตก วิจาร ปติ และสุข อันเกิด

จากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผองใสภายใน มีภาวะท่ีจิตเปนหนึ่ง

ผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู เพราะปติจางคลายไป มีอุเบกขา มี

สติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปน

สุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานท่ีไมมีทุกข ไมมี

สุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู สมาธิภาวนานี้ท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ืออยูเปน

สุขในปจจุบัน 

สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ คือ ภิกษุในธรรม

วินัยนี้มนสิการถึงอาโลกสัญญา(ความกําหนดหมายในแสงสวาง) อธิษฐานทิวาสัญญา(ความกําหนด

หมายวากลางวัน) วา กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจสงัดไมมีเครื่องรอยรัด 

อบรมจิตใหสวางอยู สมาธิภาวนานี้ท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ 

สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ คือ ภิกษุในธรรมวินัย

นี้รูแจงเวทนาท่ีเกิดข้ึน รูแจงเวทนาท่ีตั้งอยู รูแจงเวทนาท่ีดับไป รูแจงสัญญาท่ีเกิดข้ึน รูแจงวิตกท่ี

เกิดข้ึน รูแจงวิตกท่ีตั้งอยู รูแจงวิตกท่ีดับไป สมาธิภาวนานี้ท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือ

สติสัมปชัญญะ   

สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ คือภิกษุในธรรมวินัย

นี้มีปกติเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ อยูวา “รูปเปนอยางนี้ ความเกิดข้ึน

แหงรูปเปนอยางนี้ ความดับแหงรูปเปนอยางนี้ เวทนาเปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนอยางนี้ 

ความดับแหงเวทนาเปนอยางนี้ สัญญาเปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงสัญญาเปนอยางนี้ ความดับแหง
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สัญญาเปนอยางนี้ สังขารเปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงสังขารเปนอยางนี้  ความดับแหงสังขารเปน

อยางนี้ วิญญาณเปนอยางนี้ ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนอยางนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนอยางนี้” 

สมาธิภาวนานี้ท่ีบุคคลเจริญทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ 

สมาธิสูตรนี้สามารถสรุปได  คือ “ความหวั่นไหวในโลกไหนๆของผูใดไมมี เพราะพิจารณารู

อารมณอันยิ่งและหยอนในโลก เรากลาววาผูนั้นเปนคนสงบ ไมมีควันคือความโกรธ ไมมีทุกขใจ  ไมมี

ความหวัง ขามชาติและชราได กลาวไดวา ผูอบรมสมาธิภาวนายอมอยูเปนสุขในปจจุบัน เพ่ือใหได

ญาณ เพ่ือมีสติและสัมปชัญญะ และเพ่ือความสิ้นไปแหงอาสวะกิเลสท้ังหลาย 

จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของสมาธิคือภาวะจิตท่ีเรียกวา “นุมนวล ควรแกการงาน” นํามาใช

เปนท่ีปฏิบัติการของปญญาใหเกิดความรูแจงเห็นจริง จนสามารถทําลายกิเลสตัณหาไดสิ้นเชิง เขาถึง

สภาวะท่ีเรียกวานิพพาน  อยางไรก็ตามจุดมุงหมายของสมาธิก็มีหลายระดับ ไดแกเพ่ือความสุข

ปจจุบันในเรื่องการใชชีวิตประจําวัน เพ่ือญาณทัสสนะ เพ่ือฝกสติสัมปชัญญะและเพ่ือความสิ้นอาสวะ 

 

 
   

แผนภูมิท่ี ๒.๖ จุดมุงหมายของสมาธิ 

 

๒.๖ หลักธรรมที่เกี่ยวของกับภาวนาที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

ในสุตตันตปฎกมีรายละเอียดเก่ียวกับหลักธรรมการภาวนาตั้งแตข้ันตนและพัฒนาไปจนถึง

ข้ันบรรลุพระนิพพาน ในทีฆนิกายท่ีบรรยายถึงการท่ีภิกษุท้ังหลายปฏิบัติภาวนาท้ัง๓ ข้ันตอน คือศีล 

อันเปนการฝกข้ันแรก ตามดวยสมาธิเปนข้ันท่ีสอง และข้ันสุดทาย คือปญญา อันจะนําไปสูพระ

นิพพาน ท่ีเปนเปาหมายสูงสุด ดังนี้ 

๑. พรหมชาลสูตร ความวา “นักบวชหรือพราหมณ ผูใดบําเพ็ญสมาธิอยางแรงกลา มีความ

เพียรพยายามอยางมาก และตั้งใจถูกตองแลว จะประสบผลสําเร็จในการทําสมาธิ กลาวคือเม่ือจิตของ

บุคคลนั้นเปนสมาธิม่ันคงแลว บุคคลนั้นจะสามารถระลึกถึงอดีตชาติได” ๔๒ 
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พระองคยังไดตรัสอีกวา การกลาววาอัตตาและโลกเปนของเท่ียง (eternal) เปนสัสสตทิฏฐิ 

หรือขาดสูญ (annihilation) เปนอุจเฉททิฏฐินี้ไมถูกตอง สมาธิเชนนี้เปนสมาธิท่ีไมสมบูรณตามหลัก

พระพุทธ ศาสนา เพราะจะนําไปสูมายา (illusory conceptions)  กลาวสรุปไดวาพระสูตรนี้กลาวถึง

ศีล ๓ ชั้น กับทิฏฐิ  ๖๒ ประการเก่ียวกับอัตตาและโลก เราจะพบวา “เจโตสมาธิ” เปนการฝกจิต

แบบหนึ่งท่ีจะทําใหไดความสามารถพิเศษ คือการระลึกชาติได 

๒. สามัญญสูตร๔๓ พระสูตรนี้พระพุทธองคไดแจงใหพระเจาอชาตศัตรูทรงทราบถึงผลของ

การบวชเปนสมณะดังนี ้

 ๑) เปลี่ยนฐานะเดิม แมจะต่ําตอยใหเปนท่ีเคารพกราบไหวของพุทธศาสนิกชน 

 ๒) เม่ือละนิวรณ ๕ ไดก็จะบําเพ็ญเพียรภาวนาไดบรรลุฌานท่ี ๑-๔ 

 ๓) ไดวิปสสนาญาณจากการปฏิบัติวิปสสนา 

 ๔) นิรมิตรางกายอ่ืนจากกายนี้ได(มโนมยิทธิ) 

 ๕) แสดงฤทธิ์ได เชน เดินบนน้ํา ดําดิน นอยคนมากคน ก็บันดาลใหเห็นอยางไรก็ได 

 ๖) มีหูทิพยท่ีเกินวิสัยมนุษยธรรมดา ไดยินไกลๆได(ทิพยโสต) 

 ๗) รูจิตใจผูอ่ืนได (เจโตปริยญาณ)    

 ๘) ระลึกชาติในอดีตได (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) 

 ๙) เห็นสัตวอ่ืนตายเกิดดวยตาทิพย (จุตูปปาตญาณ) 

 ๑๐) รูจักทําอาสวะ คือกิเลสท่ีดองอยูในสันดานใหสิ้นไป (อาสวักขยญาณ)   

พระเจาอาชาตศัตรูทรงเลื่อมใส ปฏิญญาพระองคเปนอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ

ตลอดชีวิตพระสูตรนี้แสดงถึงผลแหงความเปนสมณะ คือผูบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาจะพึงไดรับ 

นอกจากนี้ยังแสดงถึงเหตุผลของการท่ีคณะสงฆจําเปนตองมีกฎและระเบียบ โดยมีพระพุทธองคทรง

เปนผูบัญญัติเพ่ือเปนแนวทางและเปนวินัยท่ีคณะสงฆตองยึดถือปฏิบัติตามเพ่ือประโยชนและผลดีแหง

ความเปนสมณะ 

พระสูตรนี้แสดงใหเห็นวา ผลท่ีแทจริงของการเปนสมณะนั้นอยูท่ีการฝกสิกขา ๓ คือ ศีลเปน

ข้ันตน สมาธิเปนข้ันท่ี๒และปญญาเปนข้ันท่ี ๓  อันจะนําไปสูการสิ้นอาสวะและเม่ือปฏิบัติท้ัง ๓ ข้ันนี้

จนถึงท่ีสุดแลวจะนําไปสูพระนิพพาน อันเปนจุดหมายในการบําเพ็ญเพียรของสมณะ  คําอธิบายการ

ฝกสมาธิในสามัญญสูตรและแนวการฝกนี้เปนข้ันตอนท่ีสมบูรณแบบเปนการฝกสมาธิของสาวก

ท้ังหลาย หลักธรรมการฝกสมาธิในพระสูตรนี้มีการกลาวถึงฌาน ๔  อิทธิ วิชชา ๓ และวิมุตติ  

๓. อัมพีฏฐสูตรพระสูตรนี้ ทรงโตตอบเชิงสั่งสอนอัมพัฎฐมานพ ผูเปนพราหมณ ซ่ึงไมมี

คุณลักษณะแมจะเปนพราหมณท่ีดีได สาระสําคัญของพระสูตรนี้ ความวา “ในหมูชนท่ีถือโคตร(ถือชั้น
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วรรณะ) กษัตริยประเสริฐสุด แตผูใดสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ (ความรู ความประพฤติ)ผูนั้น

ประเสริฐสุดในท้ังเทวดาและมนุษย ” ทรงขมวดทายวา “ใครก็ตามยังถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถือ

อาวาหะวิวาหะ คนเหลานั้นยอมอยูหางไกลจากความรู ความประพฤติอันยอดเยี่ยม ตอเม่ือละสิ่ง

เหลานั้นไดจึงจะทําใหแจงได ซ่ึงความรูและความประพฤติอันยอดเยี่ยม”๔๔ 

ในอัมพัฏฐสูตรกลาวถึงการปฏิบัติศีลและสมาธิวาเปนวิชชาและจรณะหมายถึงความรูและ

ความประพฤติ ท่ีตรงขามกับกฎทางสั งคมและพิธีกรรมตางๆ ฉะนั้นความรูหรือวิชชาใน

พระพุทธศาสนา สวนมากหมายถึงความรูท่ีจะปฏิบัติเพ่ือความหมดกิเลส ความหลุดพนจากวัฏฏ

สงสาร 

๔. โสณทัณฑสูตร  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปแควนอังคะพรอมดวยพระภิกษุสาวกหมู

ใหญ  พราหมณชื่อ โสณทัณฑะผูไดรับพระราชทานจากพระเจาพิมพิสารใหครองกรุงจัมปา  เขาเฝา

พระพุทธองคตรัสถามปญหา ตางตรัสทูลโตตอบกัน ใจความวา “ในท่ีใดมีศีล ท่ีนั้นมีปญญา ในท่ีใดมี

ปญญาท่ีนั้นมีศีล  ศีลกับปญญาเปนยอดในโลก ศีลและปญญาชําระกันและกัน เปรียบเสมือนการใชมือ

ลางเทา ใชเทาลางเทา” กลาวไดวา ศีลชวยชําระ(purity) ปญญาใหบริสุทธิ์ และปญญาก็ชวยชําระศีล

ใหบริสุทธิ์ เปนการเนนใหเห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความสัมพันธของศีลและปญญาและในการภาวนานั้นมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอบรมศีลเสียกอนท่ีจะเริ่มฝกสมาธิ อันนอมจิตไปใหเกิดความรูเห็นดวย

ปญญา มีญาณทัสสนะ วากายมีการแตกทําลายไปเปนปกติธรรมดา  วิญญาณเปนแตคลายผูอาศัย  กาย

ไมใชของเรา ไมใชเรา  มีอาสวักขยญาณเปนท่ีสุด ซ่ึงทําใหหลุดพนได๔๕ 

๕. กุฎทันตสูตร พระสูตรนี้กลาวถึงหลักการการบูชา (sacrifice) หรือยัญ (yanna) ท่ีมีความ

ยุงยากนอย ลําบากนอย แตใหผลอยางใหญหลวง และมากกวาการบูชาท่ีพราหมณท้ังหลายกระทํากัน

สาระสําคัญของพระสูตรอยูท่ีวา การทําบุญโดยใชทรัพยมากเปลืองท้ังแรงงานคนมาก ตองฆาสัตว

ใหญนอยอีกมากมาย ไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร สูทําบุญตามท่ีพระพุทธองคตรัสสอนไมได ไดทําบุญ

มากกวากันนัก การทําบุญท่ีตรัสสอน คือ ใหทานเปนนิตยแกผูมีศีล การสรางวิหารหรือกุฏิสําหรับสงฆ

ผูจะมา ๔ ทิศ การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ ถือศีล ๕ ออกบวช ตั้งอยูในศีล๓ชั้น 

(ใหญ, กลาง, เล็ก) บําเพ็ญสมาธิจนไดฌาน ๔ บําเพ็ญวิปสสนาจนไดวิชชา ๘๔๖ 

๖. มหาลิสูตร พระสูตรนี้พระพุทธองคทรงยืนยันกับโอฏฐัทธลิจฉวี เจาผูครองนครวา เรื่อง 

หูทิพย ตาทิพย เปนเรื่องมีจริง สุดแตสมาธิของแตละคน แตเรื่องท่ีสําคัญยิ่งกวาหูทิพย ตาทิพยและท้ัง

เปนธรรมท่ีสูงกวา คือ การทําสังโยชน ๓ประการใหสิ้นไป อันทําใหไดเปนพระโสดาบัน นอกจากทํา
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๔๖ที.สี. ๑๒/๑๙๙/๓๗.  



๖๖ 
 

สังโยชน (กิเลส) ใหสิ้นและทําราคะ โทสะ โมหะใหนอยลงก็จะทําใหเปนสกทาคามี ทําสังโยชนเบื้อง

ต่ํา ๕ ประการใหสิ้นทําใหเปนพระอนาคามี (ผูไมกลับมาเกิดอีก)  ทําอาสวะ (กิเลสดองสันดาน) ใหสิ้น 

ทําใหแจงความหลุดพนเพราะสมาธิ (เจโตวิมุตติ) และความหลุดพนเพราะปญญา (ปญญาวิมุตติ) ได

ตรัสตอบคําถามของเจาลิจฉวี ท่ีถามถึงขอปฏิบัติท่ีทําใหแจง หรือบรรลุธรรมเหลานั้นวา ธรรม

เหลานั้นมีมรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) เปนตน มีสัมมาสมาธิ(ความตั้งใจม่ันชอบเปน

ท่ีสุด)๔๗ 

๗. ชาลิยสูตร พระองคไดตอบคําถามของชาลิยปริพาชกวา ภิกษุซ่ึงบําเพ็ญสมาธิจนไดฌาน ๔ 

และวิชชา ๘ ไมควรกลาววาชีวะและสรีระเปนอันเดียวกันหรือเปนคนละอยางกัน๔๘ 

๘.  สีหนาทสูตรพระสูตรนี้เปนการโตตอบคําถามของนักบวชชีเปลือยชื่อกัสสปกับพระพุทธ

องค  ความวา ถาไมทําใหแจงและสมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็ชื่อวาไมใชสมณะ หากทําใหตน

พรอมดวยเมตตาจิต อันปราศจากเวรและพยาบาท ทําใหแจงเจโตวิมุตติ (หลุดพนดวยสมาธิ)และ

ปญญาวิมุตติ(หลุดพนดวยปญญา คือ ทางวิปสสนาญาณ)  อันปราศจากอาสวะไดในปจจุบัน จึงจะ

นับเปนสมณะ หรือพราหมณได  ตอบคําถามซ่ึงชีเปลือยถามวา ความสมบูรณดวยศีล สมาธิ ปญญา 

เปนอยางไร ก็ตรัสอธิบายถึงศีล๓ชั้น ฌาน ๔ วิชชา ๘ วาเปนความถึงพรอมดวยศีล สมาธิ ปญญา 

พระสูตรนี้ยังอางถึงการบําเพ็ญสมาธิอยางแทจริง ดังขอความท่ีวา สมณะหรือพราหมณท่ีแทจริงนั้น

คือ บุคคลท่ีเจริญเมตตาจิตไปยังหมูสัตวท้ังหลายโดยไมมีประมาณ จนกระท่ังไดปญญาวิมุตติและเจ

วิมุตติ๔๙   

๙.  โปโฐปาทสูตร โปฏฐปาทปริพาชกพรอมดวยปริพาชกอ่ืนอีก ๓,๐๐๐ คน ไดเขาเฝาพระผูมี

พระภาค ไดทูลถามพระองควา อภิสัญญานิโรธท่ีถูกตองเปนอยางไร  เพราะบรรดาสมณพราหมณ

ท้ังหลายตางมีความเห็นไมลงรอยกัน  สวนมากเห็นวาสัญญาของคนเกิดข้ึนดับไปโดยไมมีเหตุและ

ปจจัย พระองคไดตรัสชี้แจงวาสัญญาของคนเกิดข้ึนและดับไปโดยมีเหตุปจจัยสัญญาเกิดข้ึนเพราะสิกขา ๓ 

(สีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา)  และสัญญาก็ยอมดับไปเพราะสิกขา แลวไดทรงขยายความ 

ยกตัวอยางในการเขาฌานตาง ๆ ดังนี้๕๐ 

๑)  กุลบุตรออกบวชตั้งอยูในศีล บําเพ็ญสมาธิจนไดฌานท่ี๑ กามสัญญาคือความจําได

หมายรูในกาม ในเรื่องของโลกสวนใหญ อารมณท่ีนาใครท้ังหลายท่ีเคยมีอยู ยอมดับไป สัญญาอัน

ละเอียด คือ ปติสุขยอมเกิดข้ึน นี่คือสัญญาอันหนึ่งเกิดเพราะสิกขา และก็ดับไปเพราะสิกขา 

                                                           
๔๗ที.สี. ๑๒/๒๓๙/๘๗.  
๔๘ที.สี. ๑๒/๒๕๖/๑๐๖. 
๔๙ที.สี. ๑๒/๒๖๐/๑๑๒. 
๕๐ที.สี. ๑๒/๒๗๕/๑๔๕. 



๖๗ 
 

๒)  ในฌานท่ี ๒ เม่ือสัญญาจากฌานท่ี ๑ ดับไปแลว สัญญาอันละเอียดสุขุม อันเปนสัจจะ

ในปติสุขอันเกิดจากสมาธิจะเกิดมีข้ึน 

๓)  ในฌานท่ี ๓ สัญญาท่ีเกิดจากฌานท่ี ๒ ดับไป สัญญาอันสุขุม อันเปนสัจจะในอุเบกขา

และสุขในฌานท่ี ๓ เกิดข้ึนมาแทน 

๔) ในฌานท่ี ๔ สัญญาท่ีเกิดข้ึนในฌานท่ี ๓ ดับไปสัญญาอันสุขุมอันปนสัจจะ (เปนจริง 

และละเอียด) ในความไมทุกขไมสุขยอมมีข้ึน 

พระสูตรนี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการท่ีสัญญาแบบหนึ่งเกิดข้ึนจากผลของการฝกแนวหนึ่งใน

ขณะท่ีอีกสัญญาหนึ่งดับไป วิธีฝกนี้ คือ สิกขา ๓  และฌานท้ัง ๔ นอกจากนี้ยังพูดถึงสภาวะของฌาน ๔ 

ซ่ึงแตละฌานก็คือสิกขาแตละข้ัน แสดงใหเห็นวา เม่ือละสภาวะอันใดอันหนึ่งไดจิตจะกาวหนาไป

ตามลําดับของฌาน  พระสูตรนี้ไดกลาวถึงข้ันตางๆของอรูปฌาน ท่ีเปนการพัฒนาจิตในข้ันท่ีสูงข้ึน 

และแตละข้ันนี้เรียกวา สมบัติ (Samapatti) อันเปนผลท่ีไดจากการฝกสิกขา และเปนการทําใหเห็น

ลักษณะสําคัญของหลักสมาธิยิ่งข้ึน 

๑๐. สุภสูตร เปนการเทศนตอบปญหาของพระอานนท ท่ีแสดงแกสุภมานพ ภายหลังท่ี

พระพุทธเจาไดปรินิพพานไปแลวไมนาน สาระสําคัญคลายคลึงกับท่ีปรากฏในสามัญญผลสูตรและท่ี

อ่ืน ๆ ท่ีไดอธิบายถึงศีล สมาธิและปญญา จุดมุงหมายของพระสูตรนี้เปนการอธิบายถึงวิธีการท่ีพระพุทธ

องคทรงสั่งสอนสาวกใหไดวิมุตติหลุดพนจากทุกขท้ังปวง๕๑ 

๑๑. เกวัฏฏสูตร บุตรคฤหบดีชอเกวัฏฏะ ขอใหพระพุทธองคทรงชวนภิกษุผูแสดง

อิทธิปาฏิหาริยได ใหแสดงเพ่ือใหประชาชนเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคยิ่งข้ึน(เหตุเกิดท่ีปามะมวงใกล

เมืองนาลันทา)  แตพระองคไมเห็นดวย เพียงทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย คือการสั่งสอนเปน

อัศจรรย วาการปฏิบัติอยางไร ตลอดจนวิธีปฏิบัติใหไดผลในศีล๓ประเภท ในฌาน ๔ ในวิชชา ๘ และ

ทรงเลาตอไปวา มีภิกษุรูปหนึ่งของใจวา ธาตุ๔เปนตน จะดับโยไมเหลือในท่ีใด ไมมีผูใดตอบได ทาน

ทาวมหาพรหมใหมาถามพระพุทธเจา ซ่ึงไดตรัสตอบเปนใจความ วา ดับวิญญาณเสีย ธาตุ ๔ เปนตนก็

ดับไมเหลือในท่ีนั้น  พระสูตรนี้เปนการแสดงวา ฤทธิ์แกปญหาไมได คําสั่งสอนมีความสําคัญกวา) โดย

ยืนยันวา สิกขา๓นี้เปนเพชรน้ําเอกท่ีพระพุทธองคทรงมอบใหแกมนุษยโลกและเปนผลจากการตรัสรู

ของพระองค๕๒  

๑๒. โลหิจจสูตร พระสูตรนี้กลาวถึงคราวท่ีพระพุทธองคเสด็จจาริกไปในแควนโกศล โลหิจจ

พราหมณผูครองแควนอยู มีความเห็นผิดวา สมณะหรือพราหมณผูบรรลุกุศลธรรม ไมพึงบอกแกผูอ่ืน  

พระพุทธองคและพระสาวกเสด็จไปฉันตามท่ีโลหิจจพราหมณทูลอาราธนาไป ไดทรงแกความเห็นผิด

                                                           
๕๑ที.สี. ๑๒/๓๑๔/๑๙๓.  
๕๒ที.สี. ๑๒/๓๓๘/๒๑๕.  



๖๘ 
 

ของโลหิจจพราหมณ โดยทรงชี้แจงวา การกลาววา ผูครอบครองแควนหรือเมืองเชนโลหิจจพราหมณ

ควรบริโภคผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนแตผูเดียวโดยไมแบงใหใครก็เชนเดียวกับการกลาววาผูบรรลุกุศล

ธรรมไมบอกใคร สอนใคร นับวาเปนอันตรายและเปนการเห็นแกตัวเห็นผิด  ทรงยกยองศาสดาท่ีมี

สาวกออกบวช ตั้งอยูในศีลไดบรรลุฌาน ๑ ถึง ๔ และวิชชา ๘ ประการ ท้ังสาวกก็ไดบรรลุดวยเปนผูท่ี

สั่งสอนไดผลสมบูรณ สวนศาสดาท่ีไมควรยกยองเปนศาสดาประเภทตนเองปฏิบัติได หรือไมไดแต

ศิษยเลี่ยงหนีไมสนใจ หรือชนิดท่ีศิษยไมเลี่ยงหนี แตตนเองปฏิบัติไมได กลาวสรุปไดวาพระสูตรนี้

กลาวถึงวิธีการฝกสมาธิวาเปนการสอนของครูผูไมมีขอติเลย สาวกท่ีไดรับการชี้นําจากครูผูสอนวิธีการ

ท่ีสูงสงนี้จะไดรับผลอันสมบูรณของศีล สมาธิ ปญญา๕๓ 

๑๓. เตวิชชสูตร พราหมณหนุม๒ คนถกกันถึงหนทางท่ีจะไดเปนพรหมเม่ือตายแลว  เถียง

ตกลงกันไมได พระพุทธองคตรัสสรุปวาเม่ือพระพุทธเจาเกิดในโลก บุคคลฟงธรรมเกิดศรัทธา ออก

ประพฤติพรหมจรรย ตั้งอยูในศีล ละนิวรณ ๕ ได แผเมตตาจิตไปสู ๔ ทิศ เจริญเจโตวิมุตติ นี่เปนทาง

ไปสูความเปนพรหม พระสูตรนี้อธิบายใหเห็นวา คําสอนของพระพุทธเจาเปนวิธีท่ีถูกตองท่ีจะนําไปสู

จุดหมายนั้นได ถาบุคคลนั้นปรารถนาท่ีจะเขาสูพรหมโลก๕๔ 

จากการศึกษาพระสูตรตาง ๆ ในพระไตรปฎก ถึงเรื่องการฝกสมาธิดังกลาวมานี้ ยังมีปรากฏ

ในนิกายอ่ืน ๆ อีก  แตในพระพุทธศาสนาในพระวินัยปฎกมีการบัญญัติกฎและระเบียบตาง ๆ  อัน

เปนการเริ่มตน การฝกสิกขา คือศีล ซ่ึงเปนการวางแนวทางและวินัยตาง ๆ อันเปนความสําคัญ

เบื้องตนของการฝกสมาธิ ในพระวินัยตาง ๆ อันเปนหลักปฏิบัติของสงฆ มีกฎขอท่ี ๔ ของปาราชิก 

อางถึงหลักการฝกสมาธิ กลาวคือกฎขอนี้บัญญัติไววา ภิกษุรูปใดท่ีแสรง แสดงวาตนมีอํานาจฤทธิ์

พิเศษหรืออุตตริมนุษยธรรม ซ่ึงเปนความสามารถพิเศษกวามนุษยธรรมดา จะถูกขับออกจากความ

เปนสงฆ เชน ความสามารถพิเศษ ๑๐ อยาง ดังนี้ 

๑)  ฌานคือฌาน ๔ 

๒)  วิโมกขคือความหลุดพน ๓ อยาง ไดแก หลุดพนจากอัตตา หลุดพนจากการเห็นวาเท่ียง 

หลุดพนจากตัณหา ๓ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ 

๓) สมาธิคือสมาธิ ๓ ไดแก สมาธิอันพิจารณาเห็นความไมใชตัวตน ความไมเท่ียง และความ

ทุกขของสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้  

๔)  สมาบัติไดพรอมกับสมาธิ ๓ 

๕) ญาณทัสสนะ คือ ความหยั่งรูหรือปรีชาหยั่งรู ๓ ไดแก ญาณหยั่งรูสวนอดีต ญาณหยั่งรู

การตายและเกิดของสัตวโลก และญาณหยั่งรูการสิ้นอาสวะ 

                                                           
๕๓ที.สี. ๑๒/๓๕๑/๒๓๑. 
๕๔ที.สี. ๑๒/๓๖๕/๒๔๕.  



๖๙ 
 

๖) มรรคภาวนา คือ การอบรมองคแหงการตรัสรูหรือโพธิปกขิยธรรม ๓๗  

๗) ผลสัจฉิกิริยา คือ รูถึงผลท้ัง ๔ ข้ัน อันเปนทางไปสูอรหัต 

๘) กิเลสประหารคือ การกําจัด โลภะ โทสะ และโมหะ ใหหมดไป 

๙) วินิวรัณตา  คือ กําจัดนิวรณใหหมดไป 

๑๐) สัญญาการ อภิรติ คือความยินดีในการฝกฌานโดยลําพัง (solitude)   

หัวขอเหลานี้มีกลาวไวในพระวินัยปฎก อันเปนหลักธรรมเก่ียวกับการเจริญภาวนาท้ังหมด 

และการอางถึงนี้เปนหลักฐานสําคัญในการพิจารณาคํากลาวท่ีวา หลักการเจริญภาวนานั้นมีการ

อธิบายไวอยางสมบูรณในตอนตนของคําสอนของพระพุทธองค   แมในพระอภิธรรมก็ไดพูดขยาย

ความหลักการเจริญภาวนาไวอยางละเอียดในแงของจิตวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ธัมมสังคณี มีการ

อธิบายถึงวิธีการฝกท่ีเก่ียวเนื่องถึงการวิเคราะหสภาวะข้ันสูงของสัญญา (consciousness) โดยเฉพาะ

ฌานวิภังค อธิบายถึงวิธีการข้ันตนของการฝกและฌานท้ัง๘โดยมีการอางอิงถึงคําสอนในพระ

สุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎก  ดังนั้นหลักการฝกสมาธิท่ีมีอธิบายในพระไตรปฎกจึงแบงออกได

เปน ๘ ประการ คือ ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ วิปสสนา มรรค ผลและนิพพาน  

 

๒.๗ หัวขอธรรมที่เกี่ยวของกับสมาธิ 

เนื่องดวยคําสอนในพระพุทธศาสนาเนนสิ่งท่ีปฏิบัติไดจริงและลงมือทําใหรูเห็นประจักษ  

บังเกิดผลเปนประโยชนแกชีวิต หรือเนนสิ่งท่ีใชประโยชนไดและการนําสิ่งนั้นมาใชใหเปนประโยชน  

พระพุทธเจาทรงเปนภาวิตัตต คือพัฒนาพระองคแลว กลาวคือพระองคทรงเปนภาวิตกาย คือทรง

เจริญกายแลว มีกายท่ีไดพัฒนาแลว  ภาวิตศีล ทรงเจริญศีลแลว มีศีลท่ีไดพัฒนาแลว  ภาวิตจิตต ทรง

เจริญจิตแลว มีจิตท่ีไดพัฒนาแลว และภาวิตปญญา ทรงเจริญปญญาแลว มีปญญาท่ีไดพัฒนาแลว  มี

สติปฎฐาน มีสัมมัปธาน มีอิทธบิาท มีอินทรีย มีพละ มีโพชฌงค มีมรรค ท่ีไดเจริญไดพัฒนาแลว  ทรง

ละกิเลสแลว ทรงแทงตลอด อกุปปธรรมแลว มีนิโรธอันทรงทําใหแจงแลว๕๕ ฉะนั้นพุทธพจนท่ียกมานี้ 

สามารถโยงไปสูความรูเขาใจหลักธรรมใหญท่ีสําคัญในการพัฒนาตนและจิต  ในดานการฝกอบรม

โดยเฉพาะสมาธิท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาจิต ดังปรากฏในหัวขอธรรมดังตอไปนี้ 

๑. ภาวนา ๔ อันไดแกกายภาวนา การพัฒนากาย ศีลภาวนา การพัฒนาศีล  จิตตภาวนา 

การพัฒนาจิต และ ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญา๕๖ รายละเอียด ดังนี้ 

                                                           
๕๕ขุ.จู. ๖๗/๑๔๘/๑๐๐. 
๕๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๓๔๘ – 

๓๔๙.. 



๗๐ 
 

๑) กายภาวนา การเจริญกาย หรือพัฒนากาย คือพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

หรือทางกายภาพ (รวมท้ังเทคโนโลยี) โดยเฉพาะรับรูสิ่งท้ังหลายทางอินทรีย ๕ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ดวยดี โดยปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงามใหอกุศลธรรม

เสื่อมสูญ  ดังนั้นผูท่ีไดเจริญกาย หรือมีกายท่ีพัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนาความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทางวัตถุ หรือทางกายภาพ โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเก้ือกูลกันกับสิ่งสรรพสิ่งและธรรมชาติ 

โดยเฉพาะใหการรับรูทางอินทรีย ๕  เปนไปดวยสติและเพ่ือปญญา และใหการใชสอยเสพบริโภคตาง ๆ 

เปนไปอยางพอดีท่ีจะไดคุณคาท่ีแทท่ีเปนประโยชนจริง ไมหลงใหลเตลิดเพริดไป ตามอิทธิพล

ความชอบใจหรือไมชอบใจ ไมลุมหลงมัวเมา มิใหเกิดโทษ แตใหเปนคุณ มิใหถูกบาปอกุศลครอบงํา 

แตหนุนใหกุศลธรรมงอกงาม 

๒) ศีลภาวนา  การเจริญศีล หรือพัฒนาศีล  คือพัฒนาความประพฤติ พัฒนาความ 

สัมพันธทางสังคม โดยตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลกัน  ฉะนั้นผูไดเจริญศีล หรือมีศีลท่ีพัฒนาแลว คือ ไดพัฒนาความประพฤติ มี

พฤติกรรมดีงาม ในความสัมพันธทางสังคม โดยตั้งอยูในระเบียบวินัย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี ไมใช

กายวาจาและอาชีพในทางท่ีเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายแกใคร ๆ แตใชเครื่องพัฒนา

ชีวิตของตน และชวยเหลือเก้ือกูลกันสรางสรรคสังคม 

๓) จิตตภาวนา  การเจริญจิต หรือพัฒนาจิต คือ ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ใหเขมแข็ง

ม่ันคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรม  เชนเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร  อดทน  มีสมาธิ และสด

ชื่น เบิกบาน เปนสุข ผองใส เปนตน ผูไดเจริญจิต หรือมีจิตใจท่ีพัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนา

จิตใจ ใหสดใส เบิกบาน ราเริง ผองใส โปรงโลง เปนสุข เจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มี

น้ําใจเมตตากรุณา ศรัทธา  กตัญู กตเวที เอ้ือเฟอเผื่อแผ ขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน สงบ ม่ันคง 

มีสติ มีสมาธิ เปนตน 

๔) ปญญาภาวนา การเจริญปญญา หรือพัฒนาปญญา คือ ฝกอบรมพัฒนาปญญา ให

เจริญงอกงามจนเกิดความรูแจงชัดตามเปนจริง โดยรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปน รูเทาทัน เห็นแจง

โลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจาก

ความทุกข  มีชีวิตเปนอยู แกไขปญหาและทําการท้ังหลายดวยปญญาท่ีรูถึงเหตุปจจัย ผูไดเจริญ

ปญญา หรือมีปญญาท่ีพัฒนาแลว คือ ไดฝกอบรมพัฒนาปญญา ใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง 

รูเทาทัน เห็นแจงโลก และชีวิตตามสภาวะ ใชปญญาแกไขปญหาและดับทุกขได ปลดเปลื้องตนให

บริสุทธิ์ปลอดพนจากกิเลส มีชีวิตเปนอยูดวยปญญา โดยมีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข 

ภาวนา ๔ หรือภาวิต ๔ ทรงแสดงหลักธรรมท่ีจะสอนโดยใชหลักสิกขา ๓ เพราะการศึกษาท่ี

แทจริงนั้น เปนกระบวนการพัฒนาชีวิต ซ่ึงเปนระบบของธรรมชาติ ท่ีเปนไปตามกฎธรรมชาติ จึงตอง

จัดใหเปนไปอยางถูกตองตามกระบวนของเหตุปจจัยในธรรมชาติ องคประกอบรวม ๓ อยาง ท่ีรวมกัน

เปนชีวิต ซ่ึงพากันดําเนินหนาพัฒนาไปดวยกัน ชีวิต ๓ ดาน สามารถแยกไดดังนี้ 



๗๑ 
 

(๑) ดานสื่อกับโลก ไดแก การรับรูติดตอ สื่อสารสัมพันธ พฤติกรรม ความประพฤติ และการ

แสดงออกตอหรือกับเพ่ือนมนุษยและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ผานทวารการรับรูคือทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ และผานทางทํากรรม คือ กาย วาจา  ใจ  ดานนี้คือ ดานท่ีสื่อกับโลกถือเปนศีล  

(๒)  ดานจิตใจ ไดแก การทํางานของจิตใจ ซ่ึงมีองคประกอบและคุณสมบัติท่ีเก่ียวของ

มากมาย เริ่มแตตองเจตนา หรือเจตจํานง  ความจงใจ ตั้งใจ มีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง  มีความดี-

ความชั่ว  ความสามารถหรือความออนดอย  พรอมท้ังความรูสึก สุข-ทุกข  สบาย-ไมสบาย หรือเฉย ๆ 

เพลิน ๆ และปฏิกิริยาตอจากสุข-ทุกขนั้น เชน ชอบใจ หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรือ

อยากจะหนี หรืออยากจะทําลาย ท่ีควบคุมชักนําการรับรู และพฤติกรรมท้ังหลาย เชนวาจะใหดูอะไร 

หรือไมดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดอะไรกับใครอยางไร  ดานนี้คือจิตหรือแดนสมาธิ 

(๓) ดานปญญา  ไดแก ความรู ความเขาใจ ตั้งแตสุตะ คือความรู ท่ีไดเรียนสดับ  หรือ

ขาวสารขอมูล จนถึงการพัฒนาทุกอยาง ในจินตาวิสัย เชน แนวคิด ทิฏฐิ ความเชื่อถือ ทัศนคติ 

คานิยม ความยึดถือตามความรูความคิดความเขาใจ  แงมุมในการมอง ในการพิจารณา อยางใดอยาง

หนึ่ง ดานนี้คือปญญา  

องคประกอบของชีวิต ๓ ดานนี้ ทํางานไปดวยกัน ประสานกันไป และเปนเหตุปจจัยแกกัน 

ไมแยกตางหากจากกัน กลาวคือ การสัมพันธกับโลก ดวยอินทรีย คือผัสสทวาร และดวยพฤติกรรม

ทางกายวาจา จะเปนไปอยางไรก็ข้ึนตอเจตนา  ข้ึนตอสภาพความรูสึก  ภาวะและคุณสมบัติตางๆของ

จิตใจและท้ังหมดนั้นทําไดเทาท่ีปญญาชี้ชองสองทางให รูแคไหน ก็คิดและทําได แคนั้น  คือภายใน

ขอบเขตของปญญา สําหรับความตั้งใจและความตองการ เปนตน ของจิตใจ ตองอาศัยการสื่อทาง

อินทรียและพฤติกรรมกายวาจา เปนเครื่องสนอง  ตองถูกกําหนด และจํากัดขอบเขต ตลอดจน

ปรับเปลี่ยน โดยความเชื่อถือ ความคิดเห็นและความรูความเขาใจท่ีมีอยู และท่ีเพ่ิมหรือเปลี่ยนไป  

สวนปญญาจะทํางานและจะพัฒนาไดดีหรือไม  ตองอาศัยอินทรีย เชน ดู ฟง อาศัยกาย เคลื่อนไหว  

เชน เดินไป จับ จัด คน ฯลฯ ใชวาจาสื่อสารไถถาม ตามทักษะเทาท่ีมี ตองอาศัยภาวะและคุณสมบัติ

ขงจิตใจ  เชน ความสนใจ ใฝใจ ความมีใจเขมแข็งสูปญหา  ความขยันอดทน ความรอบคอบ มีสติ 

ความมีใจสงบแนวแน มีสมาธิ หรือไมเพียงใด เปนตน๕๗ 

๒. การปฏิบัติตามนัยแหงคัมภีรวิสุทธิมัคค   

๑) ระดับศีล ไดแก อธิศีลสิกขา สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล คือ ประพฤติดี  เลี้ยง

ชีวิตถูกตอง มีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิข้ันของตนคัมภีรวิสุทธิมัคค กลาวมุงเฉพาะการปฏิบัติของพระภิกษุ 

หมายเอาปาริสุทธิศีล ๔ คือ  

                                                           
๕๗พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๓๕๐-

๓๕๑. 



๗๒ 
 

(๑)  ปาติโมกขสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมในพระปาติโมกข เวนจากขอหาม ทํา

ตามขออนุญาต รักษาวินัย ประพฤติเครงครัด ในสิกขาบทท้ังหลาย 

(๒)  อินทรียสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมอินทรีย ไดแก ระวังไมใหอกุศลธรรมความ

ชั่วครอบงําจิตใจในเม่ือรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง๖ 

(๓)  อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ  ไดแก เลี้ยงชีวิตโดยทางชอบ

ธรรม 

(๔) ปจจัยสันนิสิตศีล ศีลท่ีเก่ียวของกับปจจัย ๔ ไดแก การใชสอยปจจัย ๔ ดวย

ปญญาพิจารณาใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของสิ่งนั้น ๆ ไมบริโภคดวยตัณหา  

นอกจากนี้ทานแนะนําใหเลือกสมาทาน คือ ถือธุดงค ๑๓ บางขอ ท่ีทรงอนุญาตและ

เหมาะกับตน เพ่ือสงเสริมความมักนอยสันโดษ  สงัด เพียร และเลี้ยงงาย เปนตน เปนการขัดเกลา

กิเลส อันจะชวยใหรักษาศีลไดบริสุทธิ์เปนอยางดี  และชวยใหบําเพ็ญขอวัตรท้ังหลายไดสําเร็จพรอม  

เปนการเก้ือกูลแกภาวนาตอไป๕๘  

๒) ระดับสมาธิ ไดแก อธิจิตตสิกขา  จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต คือ ฝกอบรมจิต หรือ

พัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิต จนเกิดสมาธิ พอเปนบาทหรือปทัฏฐานแหงวิปสสนา คัมภีรวิ

สุทธิมัคควา ไดแก อุปจารสมาธิ จนถึงอัปปนาสมาธิ ในฌานสมบัติท้ัง๘ และแสดงวิธีเจริญสมาธิ 

จนถึงไดผลพิเศษ คือโลกิยอภิญญาท้ัง ๕                     

๓)  ระดับปญญา ไดแก อธิปญญาสิกขา  จําแนกเปน ดังนี้ 

(๑)  รูจักสภาวะ  (ญาตปริญญา)  กําหนดทุกขสัจจ  ความหมดจดแหงทิฏฐิ คือ

ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะท่ีเปนจริง ทําใหระงับความเขาใจผิดวาเปนสัตวบุคคลเสียได 

เริ่มดํารงในภูมิแหงความไมหลงผิด บางทีเรียกเปนญาณอยางหนึ่ง และ กําหนดสมุทัยสัจจ ความหมด

จดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย คือ กําหนดรูปจจัยแหงนามรูป ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ตาม

แนวกฎแหงกรรม  อันเปนความรูท่ีทําใหสิ้นความสงสัยเก่ียวกับกาลท้ัง๓คือ อดีต อนาคต และ

ปจจุบัน ความรูนี้กําหนดเปนญาณข้ันหนึ่ง 

(๒)  รูสามัญลักษณ หรือหยั่งถึงไตรลักษณ (ตีรณปริญญา)  ความหมดจดแหงญาณท่ี

รูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง คือยกเอารูปธรรมและนามธรรม ท้ังหลายข้ึนมาพิจารณาเปนหมวด ๆ 

ตามแนวไตรลักษณ ทีละอยาง ๆ เชน พิจารณารูปโดยอนิจจลักษณะ โดยทุกขลักษณะ โดยอนัตต

ลักษณะ แลวพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามลําดับ ในชวงนี้ก็จะเกิดวิปสสนูปกิเลส ๑๐ 

ประการข้ึนมา ชวนใหหลงผิดวาบรรลุมรรคผลแลว แตถามีสติสัมปชัญญะแกไขได  วิปสสนูปกิเลส ๑๐ 

                                                           
๕๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๗๖. 



๗๓ 
 

นั้นไมใชทาง แลวกําหนดวิปสสนาญาณท่ีดําเนินถูกทางพนจากอุปกิเลสแลววานั่นแหละเปนทางหรือ

มรรคาแทจริง ซ่ึงพึงจะเดินตอไป  

(๓)  ปหานปริญญา คือ รูถึงข้ันละความหลงผิด  ถอนตัวเปนอิสระได ความหมดจด

แหงญาณอันรูเห็นทางดําเนินโดยสาระแท ๆ จนสุดทางแหงความเปนปุถุชน หรือวิปสสนาญาณ ๙ ตอ

จากอนุโลมญาณก็จะเกิดโคตรภูญาณ สําหรับความหมดจดแหงญาณทัศนะ คือความรูในอริยมรรค ๔ 

หรือ มรรคญาณ ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดข้ึนโดยวิสุทธิขอนี้ เปนอันบรรลุท่ีหมายสูงสุดแหงวิสุทธิ 

หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาท้ังหมด 

๓. การเขาสูมัชฌิมาปฏิปทา  ธรรมท่ีเปนบุพภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา ๒ อยาง คือ ปรโตโฆ

สะท่ีดี หรือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ นี้ เปนจุดเชื่อมตอ ระหวางบุคคล กับโลก หรือ

สภาพแวดลอมภายนอกกอนท่ีจะกาวสูตัวมรรค ท่ีเปนองคธรรมภายในเฉพาะตน กลาวคือ 

กัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะท่ีดี)และโยนิโสมนสิการ เปนท่ีเชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง โดย

ทางจิตใจของตนเอง อันไดแกทาทีแหงการรับรู และความคิด  ซ่ึงเปนทาทีแหงปญญา หรือการมอง

ตามความเปนจริง เม่ือฝกคิดอยางนี้ นอกจากจะเกิดความรูความเขาใจชัดเจนตอสิ่งพิจารณา ตลอด

ถึงสิ่งท้ังหลายท่ีเปนปจจัยเก่ียวโยงกันไปท่ัวท้ังหมดแลว ยังทําใหเกิดความหยั่งรู ตระหนักความจริง 

ถึงข้ันท่ีสงผลเปลี่ยนแปลงตอทัศนคติและบุคลิกภาพไดดวย  ชีวิตก็จะเปนอยูดวยดี และมีความสุข

แทจริงได จะตองเก้ือกูลกันกับธรรมชาติและเพ่ือนมนุษยตลอดจนรูจักใช รูจักสงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยความไมประมาท เปนตน กลาวโดยสรุปวา สําหรับคนท่ัวไป ผูมีปญญายังไม

แกกลา  ยังตองอาศัยการแนะนําชักจูงจากผูอ่ืน การเจริญปญญานับวาเริ่มจากองคประกอบภายนอก 

คือความมีกัลยาณมิตร สําหรับใหเกิดศรัทธา (ความม่ันใจดวยเหตุผลท่ีไดพิจารณาเห็นจริงแลว กอน 

จากนั้นจึงกาวมาถึงข้ันองคประกอบภายใน  เริ่มแตนําความเขาใจตามแนวศรัทธาไปเปนพ้ืนฐาน ใน

การใชความคิดอยางอิสระ ดวยโยนิโสตอไป เปนตนไป ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และทําใหปญญาเจริญ

ยิ่งข้ึน จนกลายเปนญาณทัสสนะ คือการรูเห็นประจักษในท่ีสุด๕๙  

เนื่องดวยศรัทธาเปนองคธรรมสําคัญมาก ซ่ึงเม่ือศรัทธาท่ีถูกตอง และใชถูกตอง ก็จะเชื่อมตอ

เขากับโยนิโสมนสิการ นําใหเกิดปญญาท่ีเปนสัมมาทิฎฐิ จึงโยงความศรัทธาเขากับข้ันศีล สมาธิและ

ปญญา ท่ีเก่ียวกับการใชประโยชน ดังนี้ 

๑) ข้ันศีล  ศรัทธาเปนหลักยึด ชวยคุมศีลไว โดยเหนี่ยวรั้งจากความชั่วและทําใหม่ันคงใน

สุจริต แมไมมีความคิดเหตุผล คือไมประกอบดวยปญญา ก็ใชได และปรากฏบอยๆวาศรัทธาแบบเชื่อ

ดิ่งโดยไมคิดเหตุผลนั้น ใชประโยชนในข้ันศีล แนกวาศรัทธาท่ีมีการใชปญญาดวยซํ้า 

                                                           
๕๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๗๖. 



๗๔ 
 

๒) ในข้ันสมาธิ ศรัทธาชวยใหเกิดสมาธิได ท้ังในแงท่ีทําใหเกิดปติสุขแลว ทําใหจิตสงบนิ่ง

แนบสนิทหายฟุงซาน ไมกระสับกระสายกระวนกระวาย และในแงท่ีทําใหเกิดความเพียรพยายาม 

แกลวกลา  ไมหวั่นกลัว จิตใจพุงแลนไปในทางเดียวกัน  เกิดความเขมแข็งม่ันคง แนวแน ศรัทธาเพ่ือ

การนี้  แตก็มีผลเสียวาไมยอมรับฟงผูอ่ืน เพราะความเชื่อนั้น และท่ีสําคัญคือไมเก้ือหนุนแกการเจริญ

ปญญา 

๓) ในข้ันปญญา ศรัทธาชวยใหเกิดปญญา  เปนชองทางใหกัลยาณมิตรสามารถชี้แนะความรู

จักคิด คือกระตุนใหคนนั้นเริ่มใชโยนิโสมนสิการ  และศรัทธาชวยเตรียมพ้ืนหรือแนวของเรื่องท่ีจะ

พิจารณาบางอยางไว สําหรับใหโยนิโสมนสิการนําไปคิดอยางอิสระตอไป  ศรัทธานี้ตองเปนศรัทธาท่ีมี

การใชปญญา 

ศรัทธาเก้ือหนุนแกปญญาโดยทางโยนิโสมนสิการกลาวไดวาตอจากศรัทธาก็โยนิโสมสนการก็

คือการเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ เม่ือถึงสัมมาทิฏฐิก็เปนอันกาวเขาสูองคประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 

อันหมายถึง ว ิ๔ ชีวิตท่ีถูกตองดีงามไดเริ่มตนแลว๖๐ 

๔. พรหมวิหาร ๔ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนคุณธรรมประจําใจ เปนคุณภาพ

จิต หรืออยูในระดับความคิด เนื่องในสัมมาสังกัปปะ การฝกเจริญพรหมวิหารก็รวมอยูในสมาธิ หรือ

อธิจิตสิกขา ดวยเหตุนี้พรหมวิหารจึงจัดเปนกรรมฐานหมวดหนึ่งในจํานวนกรรมฐาน ๔๐ คือเปนเรื่อง

ของจิตตภาวนา  

พรหมวิหารความหมายท่ีแปลวาธรรมของผูเปนใหญ ซ่ึงอัปมัญญา ๔ ก็เรียกเปนพรหมวิหาร 

๔  กลาวคือ อัปปมัญญา ๔ คือ ธรรมท่ีพึงแผออกไปในมนุษยสัตวท้ังหลาย อยางมีจิตใจสมํ่าเสมอท่ัว

กัน ไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต โดยมากเรียกกันวาพรหมวิหาร ๔ ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ 

ธรรมประจําใจท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ หรือคุณธรรมประจําใจของทานผูมีจิตกวางขวางยิ่งใหญ คือ 

๑) เมตตา ความรัก คือปรารถนาดี มีไมตรี  อยากใหมนุษยสัตวมีสุขท่ัวหนา  

๒) กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข 

๓) มุทิตา ความพลอยยินดี คือ พลอยมีใจแชมชื่นเบิกบาน เม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุขและเจริญงอก

งามประสบความสําเร็จยิ่งข้ึนไป 

๔) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือวางจิตเรียบสงบ สมํ่าเสมอ เท่ียงตรงดุจตาชั่ง มองเห็น

มนุษยสัตวท้ังหลายไดรับผลดีรายตามเหตุปจจัยท่ีประกอบ ไมเอนเอียงไปดวยชอบหรือชัง๖๑  

ในทางปฏิบัติจะตองใชพรหมวิหารใหครบท้ัง ๔ ขอ คือ นอกจากมีความรักความปรารถนาดี

ดวยเมตตา เปนหลักยืนพ้ืนอยูแลว ก็มีกรุณา สงสารชวยเหลือ  แสดงยอมรับหรือชื่นชม  ยินดีเม่ือ

                                                           
๖๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๘๐. 
๖๑ที.ม. ๑๓/๑๘๐/๔๘๒. 



๗๕ 
 

ผูอ่ืนมีความสุข หรือการทําสําเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุโดยผล คือมุทิตาและรูจักวางทีเฉยเฝาดู

หรือรับผิดชอบตอผลแหงการกระทําของตน คืออุเบกขา  โดยเฉพาะอุเบกขาเปนองคธรรมจําเพาะ

สําหรับปองกัน ไมใหเมตตากลายเปนเครื่องปดก้ันบดบังปญญา 

๕. โพชฌงค ๗  จะเจริญโดยปฏิบัติพรอมไปกับขอปฏิบัติอ่ืนๆท้ังหลายก็ได  เชน ปฏิบัติ

พรอมไปกับอานาปานสติ พรอมไปกับอัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร ๔ และสัญญาตาง ๆ  เชน อนิจจ

สัญญา อสุภสัญญา วิราคสัญญาและนิโรธสัญญา เปนตน และจะชวยใหขอปฏิบัติเหลานั้น เปนไปเพ่ือ

ประโยชนยิ่งใหญ เพ่ือความโปรงปลอดรอดภัยอยางมาก เพ่ือความสังเวชคือ ปลุกเราใจให

กระตือรือรนในกุสลธรรมเปนอยางมาก เพ่ือผาสุกวิหารคือความอยูผาสุกเปนอยางมาก๖๒  ในการ

ปฏิบัติตอจิตของตนท่ีเปนไปตางๆทานก็ใหนําโพชฌงคมาใชดวย และหลักการในเรื่องนี้ สามารถ

นํามาใชในการประคับประคองจิตท่ียังใหมตอสมาธิใหมีสมาธิกลาแข็งยิ่งข้ึน  

โพชฌงค ๗ ในบาลีทานแสดงเปนความหมายของภาวนาปธาน คือความเพียรในการทําใหเกิด

กุศลธรรม และเปนยอดของปธานท้ังหลาย เปนภาวนาพละ เปนวิธีกําจัดอาสวะดวยภาวนา เปนกรรม

ชนิดไมดําไมขาว ซ่ึงเปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม เปนอปริหานิยธรรม คือธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความเจริญ

ถายเดียวไมมีเสื่อมเลย และเปนมรรคาใหถึง อสังขตะ คือนิพพานเชนเดียวกับโพธิปกขิยธรรมอยางอ่ืน 

ๆ๖๓ โพชฌงค ๗ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) สติ ความระลึกได หมายถึงความสามารถทวนระลึกนึกถึง หรือกุมจิตไวกับสิ่งท่ีจะพึง

เก่ียวของหรือตองใชตองทําในเวลานั้น  ในโพชฌงคนี้ สติมีความหมายคลุมตั้งแตการมีสติกํากับตัว ใจ

อยูกับสิ่งท่ีกําลังมองดูพิจารณาเฉพาะหนา  จนถึงการหวนระลึกรวบรวมเอาธรรมท่ีไดสดับเลาเรียน

แลว หรือสิ่งท่ีจะพึงเก่ียวของตองใชตองทํา มานําเสนอตอปญญาท่ีตรวจตรองพิจารณา 

๒)  ธรรมวิจัย  ความเฟนธรรม หมายถึง การใชปญญาวิจัยสิ่งท่ีสติกําหนดจับไว หรือธรรมท่ี

สติระลึกรวมมานําเสนอนั้น ตามสภาวะ เชน ไตรตรองใหเขาใจความหมาย จับสาระของสิ่งท่ีพิจารรา

นั้นได ตรวจตราเลือกเฟนเอาธรรมหรือสิ่งท่ีเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจ หรือสิ่งท่ีใชไดเหมาะดีท่ีสุดในกรณีนั้น 

ๆ หรือมองเห็นอาการท่ีสิ่งท่ีพิจารณานั้นเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เขาใจตามสภาวะท่ีเปนไตรลักษณ  

ตลอดจนปญญาท่ีมองเห็นอริยสัจ 

๓) วิริยะ ความเพียร หมายถึง ความแกลวกลา เขมแขง กระตือรือรนในธรรมหรือสิ่งท่ี

ปญญาเฟนได อาจหาญในความดี มีกําลังใจ สูกิจ บากบั่น รุดไปขางหนา ยกจิตไวได  ไมใหหดหู

ถดถอยหรือทอแท 

                                                           
๖๒สํ.ม. ๓๐ /๖๔๓-๖๖๗/๓๒๓- ๓๒๖. 
๖๓พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๘๓๘. 



๗๖ 
 

๔) ปติ ความอ่ิมใจ หมายถึง ความเอิบอ่ิม ปลาบปลื้ม ปรีดิ์เปรม ดื่มด่ํา ซาบซ้ึง แชมชื่น 

ซาบซาน ฟูใจ  

๕) ปสสัทธิ  ความสงบเย็นกายใจหมายถึง ความผอนคลายกายใจ สงบระงับ เรียบรื่น ไม

เครียด ไมกระสับกระสาย เบากาย 

๖) สมาธิ ความมีใจตั้งม่ัน หมายถึง ความมีอารมณหนึ่งเดียว จิตแนวแนตอสิ่งท่ีกําหนด ทรง

ตัวสมํ่าเสมอ เดินเรียบ อยูกับกิจ ไมวอกแวก ไมสาย ไมฟุงซาน 

๗) อุเบกขา ความเฉยดูอยู หมายถึง ความมีใจเปนกลาง วางทีเฉย ใจเรียบสงบ นิ่งดูไป ใน

เม่ือจิตแนวอยูกับงานแลว ทุกอยางเขาท่ีเขาทาง หรือดําเนินไปดวยดีตามแนวทางท่ีจัดวางไวหรือท่ีมัน

ควรจะเปน หรือยังไมควนขวนขวาย ไมวุนวาย ไมสอดแส ไมแทรกแซง๖๔ 

๖. มรรคมีองค ๘ สูสิกขา ๓ ไตรสิกขาถือกันวาเปนระบบการปฏิบัติธรรมท่ีครบถวน

สมบูรณ มีขอบเขตครอบคลุมมรรคท้ังหมด และเปนการนําเอาเนื้อหาของมรรคไปใชอยางหมดสิ้น

บริบูรณ  จึงเปนหมวดธรรมมาตรฐาน สําหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรม  และมักใชเปนแมบทในการ

บรรยายวิธีปฏิบัติธรรม  กลาวคือ มรรคเปนระบบการปฏิบัติธรรมท้ังหมดในแงเนื้อหา ฉันใด 

ไตรสิกขาก็เปนระบบการปฏิบัติธรรมท้ังหมดในแงการใชงานฉันนั้น   และไตรสิกขาท่ีมารับชวงหลัก

ปฏิบัติจากมรรคไปกระจายออกสูวิธีปฏิบัติ  

๑) การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองชอบธรรมตามหลักอริยมรรคมีองค ๘  ซ่ึงเปนทางท่ีนําไปสู

ความดีตั้งแตระดับต่ําจนถึงระดับสูงสุดประกอบไปดวยหลักธรรม ๘ ประการ ไดแก มรรคคือทางอัน

ประเสริฐ ๘ ประการ  ซ่ึงพระพุทธเจาทรงคนพบ ดังนั้น มรรคมีองค ๘ ประการอันประเสริฐจําแนก

ตามหมวด หมวดศีล หมวดสมาธิ และปญญา ดังนี้ 

หมวดศีล    ไดแก                            

 สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)   Right Speech 

 สัมมากัมมันตะ (ทําการชอบ) Right Action 

 สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)  Right Livelihood  

หมวดสมาธิ ไดแก 

สัมมาวายามะ(เพียรชอบ)   Right Effort 

สัมมาสติ(ระลึกชอบ) Right Mindfulness 

สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ) Right concentration 

หมวดปญญา  ไดแก             

สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ)   Right View หรือ Right Understanding                    

สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)   Right Thought   

                                                           
๖๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๓๓. 



๗๗ 
 

มรรค มี ๓ ธรรมขันธ คือ ศีลขันธ สมาธิขันธ และ ปญญาขันธ เรียกงาย ๆ วา ศีล สมาธิ 

ปญญา ท้ังนี้จัดสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะเขาเปนหมวดศีล จัดสัมมาวายามะ 

สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เขา เปนหมวดสมาธิ  จัดสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะ เขาเปนหมวดปญญา 

มรรคมีองค ๘ จําแนกเปน หลักศีล หลักสมาธิ และหลักปญญา๖๕ 

คําวา ไตรสิกขาแปลวาสิกขา ๓  คําวาสิกขาแปลวา การศึกษา การสําเหนียก การฝก ฝกหัด  

ฝกปรือ ฝกอบรม  ไดแกขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับฝกอบรมพัฒนากายวาจาใจ และปญญา ใหเจริญ

งอกงามยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงุด คือความหลุดพน สิกขา ๓ มีความหมายดังนี้ 

๑) อธิศีลสิกขา  การฝกศึกษาในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ใหมีสุจริตทางกายวาจา

และอาชีวะ (Training in Higher Morality)  สาระคือการดํารงตนดวยดี มีชีวิตท่ีเก้ือกูล ทามกลาง

สภาพแวดลอมท่ีตนมีสวนชวยสรางสรรครักษา ใหเอ้ืออํานวยแกการมีชีวิตท่ีดีงามรวมกัน เปนพ้ืนฐาน

ท่ีดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญปญญา 

๒) อธิจิตตสิกขา  การฝกศึกษาทางจิตใจ พัฒนาคุณธรรม สรางความสุข เสริมคุณภาพจิต 

และรูจักใชความสามารถในกระบวนการสมาธิ (Training in Higher Mentality หรือ  Mental 

Discipline)สาระของอธิจิตต คือการพัฒนาคุณภาพจิตหรือการปรับปรุงจิตใหมีคุณภาพและ

สมรรถภาพสูง ซ่ึงเอ้ือแกการมีชีวิตท่ีดีงาม และพรอมท่ีจะใชงานทางปญญาอยางไดผลดีท่ีสุด  

๓) อธิปญญาสิกขา การฝกศึกษาทางปญญาอยางสูง ทําใหเกิดความรูแจงท่ีสามารถชําระจิต

ใหบริสุทธิ์หลุดพนโดยสมบูรณ เปนอิสระไรทุกขสิ้นเชิง(Training in Higher Wisdom) สาระของอธิ

ปญญา คือการมองดูรูจักและเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรม

ท้ังหลาย ท่ีทําใหเปนอยูและทําการตางๆดวยปญญา คือรูจักวางใจวางทาทีและปฏิบัติตอโลกและชีวิตได

อยางถูกตองเหมาะพอดี ในทางท่ีเปนไปเพ่ือแผขยายประโยชนสุข มีจิตใจผองใส ไรทุกข เปนอิสรเสรี 

และสดชื่นเบิกบาน๖๖ 

การแสดงความหมายของไตรสิกขาตองใหความหมายเชื่อมโยงถึงความมุงหมายดวย โดย

แสดงลักษณะท่ีสัมพันธกับจุดหมายตอทายสิกขาทุกขอ ไดความตามลําดับ วาไตรสิกขา คือการ

ฝกปรือความประพฤติ การฝกปรือจิตและ การฝกปรือปญญา ชนิดท่ีทําใหแกปญหาของมนุษยได เปนไป

เพ่ือความดับทุกข นําไปสูความสุข และความเปนอิสระแทจริง 

จะเห็นวาหัวขอธรรมท่ีเก่ียวกับสมาธินั้นมักจะเปนหัวขอธรรมใหญ ท่ีมักจะเก่ียวของหรือจัด

ลงเปนศีล สมาธิ และปญญา  ถึงแมวาพรหมวิหาร ๔ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปน

คุณธรรมประจําใจ เปนคุณภาพจิต หรืออยูในระดับความคิด เนื่องในสัมมาสังกัปปะ การฝกเจริญ

พรหมวิหารก็รวมอยูในสมาธิ หรืออธิจิตสิกขา ดวยเหตุนี้พรหมวิหารจึงจัดเปนกรรมฐานหมวดหนึ่งใน

                                                           
๖๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๔๔. 
๖๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๔๖. 



๗๘ 
 

จํานวนกรรมฐาน๔๐ คือจึงเปนเรื่องของจิตตภาวนา ซ่ึงหัวขอธรรมตามท่ีกลาวมาสามารถจัดสรุปตาม

ตารางท่ี ๒.๑หัวขอธรรมท่ีเก่ียวของกับสมาธิรายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง ๒.๑ หัวขอธรรมท่ีเกี่ยวของกับสมาธ ิ
 

หัวขอธรรม รายละเอียดธรรม 

ภาวนา ๔ กายภาวนา  ศีลภาวนา  จิตตภาวนา  ปญญาภาวนา 

คัมภีรวิสุทธิมัคค อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา  อธิปญญาสิกขา   

มัชฌิมาปฏิปทา   ข้ันศีล  ข้ันสมาธิ   ข้ันปญญา 

พรหมวิหาร ๔ เมตตา  กรุณา  มุทิตา   อุเบกขา 

โพชฌงค ๗ สติ  ธรรมวิจัย   วิริยะ  ปต ิ ปสสัทธิ    สมาธิ    อุเบกขา 

มรรคมีองค ๘ 

ศีล สมาธิ ปญญา 

สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ  — ศีล   

สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ      — สมาธิ 

 สัมมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปปะ                  —  ปญญา 

 

๒.๘ สรุปสมาธิในพระพุทธศาสนา   
พระพุทธเจา ไดตรัสสอนใหบุคคลปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกวา “จิตตภาวนา” หรือเรียกวา

กรรมฐาน อันแปลวา การงานทางจิตท่ีตั้งข้ึนคือท่ีปฏิบัติ อันอาศัยขอท่ีพึงถือเปนท่ีตั้งของการปฏิบัติ 

และก็ไดตรัสแสดงถึงจิตนี้วาดิ้นรนกวัดแกวงกระสับกระสายรักษายากหามยาก แตผูมีปญญายอม

กระทําจิตของตนใหตรงไดเหมือนอยางนายชางศรทําลูกศรใหตรงหรือวาดัดลูกศรใหตรงฉะนั้น  และ

ขอท่ีจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกวงกระสับกระสาย ถาไมกําหนดก็อาจจะยังไมปรากฏแกความรูเพราะเปนปกติ

ของทุกคนยอมมีจิตใจไมอยูท่ี คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูเปนปกติและก็เปนเรื่องท่ีรักใครปรารถนา

พอใจอันทําใจใหอาลัย แตเม่ือไดมาจับทํากรรมฐาน เชนตั้งจิตกําหนดในสติปฏฐาน ท่ีตั้งของสติ คือ 

กาย เวทนา จิตและธรรม ขอใดขอหนึ่ง เชนกําหนดในขออานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเขาออก 

ใหจิตกําหนดรูอยูท่ีลมหายใจเขาออก หายใจเขาก็รู หายใจออกก็ใหรู จิตมักจะไมตั้งอยูในขอท่ีตั้งใจจะ

ตั้งใหจิตตั้งอยู จิตจะออกไปสูอารมณ คือท่ีผูกจิต เม่ือมีสตินําจิตเขามาตั้งไวกําหนดจิตใหมีความรูใน

ลมท่ีเปนตัวโผฏฐัพพะ คือท่ีมาถูกตองกายสวนท่ี ทําความรูวานี่หายใจเขา นี่หายใจออก เม่ือทําบอยๆ

ไดปติคือความอ่ิมใจ ไดสุขคือความสบายกายสบายใจ อันเกิดจากสมาธิ คือจิตวารวมเขามาตั้งไดทําให

ไดปติไดสุข ก็ยอมจะทําใหจิตนี้เริ่มต้ังอยูในอารมณสมาธิ ได เพราะวาไดความสุข ไมไดความอึดอัด

เดือดรอนรําคาญ๖๗   

                                                           
๖๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๑๑๐-๑๑๑. 



๗๙ 
 

ฉะนั้นสมาธินี้จึงมีอานิสงสผลทําใหไดความสุขอยูในปจจุบัน สามารถท่ีจะถอนจิตออกจาก

อารมณภายนอกอันทําใหวุนวายได  เพราะฉะนั้นเม่ือมิไดปฏิบัติทางสมาธิจึงยากท่ีจะพรากจิตออกได

ท้ังจากความสุขความเพลิดเพลิน ท้ังความทุกขโศก แตวาเม่ือไดรับความสุขเพลิดเพลิน ก็ยอมจะไม

รูสึกเปนทุกขเดือดรอน เปนแตเพียงวารักษาจิตไวมิใหมัวเมาเพลิดเพลินเกินไปเทานั้น  ผูท่ีสามารถ

ปฏิบัติอบรมจิตใหตั้งอยูในสมาธิ ยอมสามารถท่ีจะหนีทุกขมาอยู ในสมาธิ  อันทําใหไดความสุขจาก

สมาธิ  ฉะนั้นความท่ีทําสติระลึกไดพรอมท้ังปญญาคือความรู  แตเพียงสมาธิอยางเดียวยังไมสามารถ

ท่ีจะดับทุกขไดจริงจึงตองปฏิบัติปญญาประกอบไปดวย  กลาวคือ ใชสติความระลึกตามท่ีพระพุทธเจา

ทรงสั่งสอน ใหไดปญญาคือความรูข้ึนรับรองวาเปนความจริง เรามีความแกเจ็บตายเปนธรรมดา เรา

ตองพลัดพราก เรามีกรรมเปนของตนจริง ความรูท่ีบังเกิดข้ึนรับรองดังนี้เปนตัวปญญา อันบังเกิดข้ึน

จากสติท่ีพิจารณา 

พระพุทธเจาจึงไดตรัสสอนใหจับเหตุใหตรงกับผล คือตรัสสอนใหจับเขามาดูเหตุท่ีเปนตัวเหตุ

ภายในคือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากในใจของตนเอง ซ่ึงตรัสวาเปนทุกขสมุทัยเหตุใหเกิดทุกข

เพราะตัณหานี้เปนปจจัยใหเกิดอุปาทานคือความยึดถือ ยึดถือวาเปนตัวเรายึดถือวาเปนท่ีรัก ยึดถือวา

ไมเปนท่ีรัก ตัณหาอุปาทานนั้นเปนตัวเหตุท่ีสรางบุคคลและสิ่งท่ีเปนท่ีรักบางไมรักบาง สรางตัวเราของ

เราข้ึนในสิ่งท้ังหลายโดยรอบ เพราะตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก  อุปาทานคือความยึดถือจึงเปน

ตัวเหตุท่ีมีอยูในจิตใจนี้เอง 

พุทธภาษิตท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวในเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย แปลความวา ภิกษุท้ังหลาย 

จิตนี้ประภัสสรคือผุดผอง แตวาจิตนี้ก็เศราหมองไปเพราะอุปกิเลสท้ังหลายท่ีจรมา พระองคตรัสวา 

จิตตภาวนาไมมีแกปุถุชนผูมิไดสดับแลว และไดตรัสไวอีกวา ภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ประภัสสรแตจิตนี้ก็

เศราหมองไปเพราะอุปกิเลสท้ังหลายท่ีจรมา แตวาจิตนี้ก็บริสุทธิ์ไดพระองคตรัสวา จิตตภาวนายอมมี

แกอริยสาวกผูไดสดับแลว๖๘ กลาวไดวา จิตตภาวนายอมมีความหมายถึงการอบรมจิตท่ีเศราหมอง

แลวใหบริสุทธิ์ได สมาธิและปญญาในไตรสิกขา จึงตองมีศีลเปนกุศลธรรมขอท่ีเปนพ้ืนฐาน อันเปน

กุศลธรรมอ่ืน ๆ จึงจะอาศัย ศีลเกิดข้ึนมาได ฉะนั้น ศีล สมาธิ และปญญาครบไตรสิกขาหรือกลาวขา

ยายออกไปครบมรรคมีองค๘  ซ่ึงมีท้ัง ศีล สมาธิ ปญญา สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ 

ความดําริชอบ เปนปญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ  สัมมาอาชีวะ เลี้ยง

ชีวิตชอบ เปนศีล สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจม่ันชอบ เปนสมาธิ  

และในไตรสิกขาไดใชคําวาจิตในข้ันสมาธิ คือสีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา แตวาจิตตภาวนา

ตามพุทธภาษิตท่ีตรัสไว อันสืบมาจากท่ีตรัสวาจิตนี้ประภัสสรคือผุดผองนั้น ยอมมีความหมายไมใช

จําเพาะแตจิตตสิกขาหรือสมาธิ แตมีความหมายครอบไปท้ังหมด คือจิตตสิกขา ปญญาสิกขาหรือสมาธิ

                                                           
๖๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๓. 



๘๐ 
 

ปญญา หรือสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน หรือสัญญมวิธี (วิธีสํารวมระวังไดแกสติ) ทมวิธี (วิธีฝก

ดัดอันไดแกปญญา) รวมท้ังศีลอันเปนภาคพ้ืนอีกดวย 

เพราะเหตุท่ีจิตมีอวิชชาคือความไมรู ไมรูในสัจจะ อันเปนตนเดิมของกิเลสท้ังหมดของความ

ชั่วท้ังหมด จึงมีวิชชาคือความรูในสัจจะท่ีตรงกันขาม แตวาขณะท่ีจิตยังไมพบวิชชาอยางเต็มท่ีจึงมาก

ไปดวยอวิชชา  แตแมเชนนั้นจิตก็เปนธาตุรูคือมีธรรมชาติธรรมดารู จึงไดสั่งสมอบรมวิชชาคือความรู

ข้ึนอยูเสมอ อวิชชาลดลงความดีเพ่ิมข้ึน ความชั่วลดลง จนถึงเม่ือวิชชาบังเกิดข้ึนเต็มท่ี อวิชชาดับไปหมด 

ความดีก็บังเกิดข้ึนเต็มท่ี  ความดีก็ดับไปหมดและเม่ือความชั่วดับไปหมดความดีก็พนหนาท่ี ถือเปนสุด

ดีก็สุดชั่ว ความบรรลุนี้มีในเม่ือวิชชาบังเกิดเต็มท่ี ผูประกอบในวิชชาคือความรูท่ีบังเกิดข้ึนแจมแจง

เต็มท่ีนั้น จึงเปนผูรูเห็นครบถวนทุกประการ เรียกวา “สัจจะ”คือความจริงปรากฏข้ึนท้ังหมด ไดแก 

ทุกขสัจจะ ความจริงคือทุกข  สมุทัยสัจจะ ความจริงคือสมุทัย เหตุเกิดทุกข  นิโรธสัจจะ ความจริงคือ

นิโรธ ความทุกข และมรรคสัจจะ ความจริงคือมรรค ไดแกทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข    

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิตจึงเปนสิ่งสําคัญ เม่ือไดปฏิบัติอบรมจิตใจใหบริสุทธิ์แลว

อยางเต็มท่ีอยางสิ้นเชิง จึงกลาวไดวาเม่ือสิ้นอวิชชาสิ้นกิเลสท้ังหมด สิ้นเก็บสะสมความดีความชั่ว

ท้ังหมด มีความสมบูรณทุกอยางไมบกพรองประกอบอยูดวยความรู ดวยความหลุดพนไมมีของติดอยู

ในสิ่งอันใดอันหนึ่งท้ังสิ้น ถือเปนอันกลับเขาสูสภาพท่ีเปนธรรมชาติธรรมดาอยางแทจริง สภาพท่ีเปน

ธรรมชาติธรรมดาอยางแทจริง อันมีความรูวางแจมแจงอยางเต็มท่ี มีความบริสุทธิ์อยางเต็มท่ีคือเปน

อรหันตบุคคล ก็ชื่อวาเปนผูท่ีมีจิตอันไดอบรมแลว  เม่ือตัดกิเลสออกไดก็ตัดกรรมก็ตัดวิบาก จึงหยุด

วัฏฏะคือหยุดวนเปนวัฏฏะเรียกวา นิพพาน  

หลักการทําสมาธิเบ้ืองตนในพระพุทธศาสนา จากพระนิพนธของสมเด็จพระสังฆราช๖๙ 

ความวา          

๑. ส่ิงท่ีตองมีในทุกอยางกาวของการดํารงชีวิต ก็คือสมาธิ ถือเปนธรรมปฏิบัติสําคัญใน

พระพุทธศาสนา สมาธิไดมีอยูในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนอันมาก ในสิกขาบทสามก็คือ ศีล 

สมาธิ ปญญา ในมรรคมีองค๘ ก็มีสัมมาสมาธิเปนขอสุดทาย และในหมวดธรรมท้ังหลายก็มีสมาธิอยู

ดวยขอหนึ่งเปนอันมาก ท้ังไดมีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไวใหทําสมาธิในพระสูตรตาง ๆ อีกเปนอัน

มาก เชนตรัสสอนภิกษุไววา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงอบรมสมาธิ เพราะผูท่ีมีจิตตั้งม่ันเปนสมาธิ

แลวยอมรูตามเปนจริง  ดังนี้ ”  ฉะนั้นสมาธิจึงเปนธรรมปฏิบัติสําคัญขอหนึ่งในพระพุทธศาสนา   

                                                           
๖๙คัดลอกจากพระนิพนธ, “หลักการทําสมาธิเบ้ืองตน”, ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี ๑๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร อางใน 

หนังสือ บรมพรบรมธรรม จัดพิมพโดยธรรมสภา, หนา ๒๓-๓๓. 



๘๑ 
 

๒. ส่ิงท่ีตองมีในการดํารงชีวิต  สมาธินั้นมิใชเปนขอปฏิบัติในทางศาสนาเทานั้น แตเปนขอท่ี

พึงปฏิบัติในท่ัวๆไปดวย เพราะสมาธิเปนขอจําเปนจะตองมีในการกระทําทุกๆอยาง ไมวาจะเปน

ทางดานการดําเนินชีวิตท่ัวไปหรือทางดานปฏิบัติธรรม มีคนไมนอยเขาใจวาเปนขอท่ีพึงปฏิบัติในดาน

ศาสนา คือสําหรับผูท่ีตองการปฏิบัติธรรมอยางเปนภิกษุ สามเณร หรือเปนผูท่ีเขาวัดเทานั้น ซ่ึงเปน

ความเขาใจท่ีไมถูกตอง 

๓. ความหมายของ “สมาธิ ” ไดแก ความตั้งใจม่ันอยูในเรื่องท่ีตองการใหไวเพียงเรื่องเดียว 

ไมใหใจคิดฟุงซานออกไปนอกจากเรื่องท่ีตองการจะใหใจตั้งนั้น ความตั้งใจดังนี้ เปนความหมายท่ัวไป

ของสมาธิ และก็จะตองมีในกิจการท่ีจะทําทุกอยาง ไมวาจะเปนการเลาเรียนศึกษา หรือการงานอยางใด

อยางหนึ่ง 

๔. สมาธิในการเลาเรียน ในการเลาเรียนศึกษา จะอานหนังสือก็ตองมีสมาธิในการอาน จะ

เขียนหนังสือก็ตองมีสมาธิในการเขียน จะฟงคําสอน คําบรรยายของครูอาจารยก็ตองมีสมาธิในการฟง 

ท่ีเรียกวา ตั้งใจอาน ตั้งใจเขียน ตั้งใจฟง ในความตั้งใจดังกลาวนี้ ก็จะตองมีอาการของกายและใจ

ประกอบกัน  เชน วาในการอาน รางกายก็ตองพรอมท่ีจะอาน เปดหนังสือ  ตาตองดูหนังสือ  ใจก็ตอง

อานดวย ไมใชตาอานแลวใจไมอาน  ถาใจไปคิดถึงเรื่องอ่ืนเสียแลว ตาจับอยูท่ีหนังสือก็จับอยูคางๆ

เทานั้น เรียกวา ตาคาง จะมองไมเห็นหนังสือ จะไมรูเรื่อง ใจจึงตองอานดวย และเม่ือใจอานไปพรอม

กับตาท่ีอาน จึงจะรูเรื่องท่ีอาน 

ความรูเรื่องก็เรียกวาเปนปญญาอยางหนึ่ง คือไดปญญาจากการอานหนังสือ  ถาหากวาตากับ

ใจอานหนังสือไปพรอมกันก็จะอานไดเร็ว รูเรื่องเร็ว และจําไดดี ใจอานนี่แหละ คือใจมีสมาธิคือ

ความหมายวาใจตั้งอยูท่ีการอาน ในการเขียนหนังสือก็เหมือนกัน มือเขียน ใจก็ตองเขียนดวย การ

เขียนหนังสือจึงจะสําเร็จดวยดี ถาใจไมเขียนหรือถาใจไปคิดถึงเรื่องอ่ืน ฟุงซานออกไปแลว ก็เขียน

หนังสือไมสําเร็จ ไมเปนตัว ใจถึงตองเขียนดวย คือวาตั้งใจเขียนไปพรอมกับมือท่ีเขียน   ในการฟงก็

เหมือนกัน  หูฟง ใจก็ตองฟงไปพรอมกับหูดวย  ถาใจไมฟง แมเสียงมากระทบหูก็ไมรูเรื่อง ไมเขาใจ 

ใจจึงตองฟงดวย ใจจะฟงก็ตองมีสมาธิในการฟง คือตั้งใจฟง ดั่งนี้จะเห็นวาในการเรียนหนังสือ ในการ

อาน การเขียน การฟง จะตองมีสมาธิ           

๕. ทุกการกระทําตองประกอบดวยสมาธิ การทํางานทุกอยางก็เหมือน ๆ กันไมวาจะเปน

การงานท่ีทําทางกาย ทางวาจา แมแตใจท่ีคิดอานการงานตาง ๆ ก็ตองมีสมาธิอยูในการงานทํานั้น  

จึงทําการงานสําเร็จได ตามนัยนี้จะเห็นไดวา สมาธิเปนสิ่งจําเปนตองมีในการทํางานทุกอยาง 

๖. เหตุท่ีตองทําสมาธิ  สมาธิท่ีมีอยูตามธรรมดาเหมือนอยางท่ีทุกคนมีอยูนั้นยังไมเพียงพอ 

เพราะวากําลังใจท่ีตั้งม่ันยังออนแอ  ยังดิ้นรนกวัดแกวง กระสับกระสายไดงาย โยกโคลงไดงาย 

หวั่นไหวไปในอารมณคือเรื่องตาง ๆ ไดงาย และทุกคนจะตองพบเรื่องราวตางๆท่ีเขาไปเปนอารมณ 

คือเรื่องของใจ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือทางอายตนะท้ัง๖ อยูเปนประจํา จึงไดมีความรักใคร
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บาง ความชังบาง ความหลงบาง เม่ือจิตใจมีอารมณท่ีหวั่นไหว และมีเครื่องทําใหใจหวั่นไหวเกิด

ประกอบข้ึนมาอีก อันสืบเนื่องมาจากอารมณดังกลาว ก็ยากท่ีจะมีสมาธิในการเรียน ในการทํางาน

ตามท่ีประสงคได  

ดังจะพึงเห็นไดวา ในบางคราวหรือในหลายคราว รวมใจใหมาอานหนังสือ เขียนหนังสือ ฟงคํา

สอน ไมคอยจะได เพราะวาใจพลุงพลานอยูในเรื่องนั้นบาง ในเรื่องนี้บาง ท่ีชอบบาง ท่ีชังบาง ท่ีหลง

บาง จนรวมใจเขามาไมติด เม่ือเปนอยางนี้ก็ทําใหไมสามารจะอาน จะเขียน จะฟง ทําใหการเรียนไมดี

ในการทํางานก็เหมือนกัน เม่ือจิตใจกระสับกระสายไปดวยอํานาจของอารมณและภาวะท่ีเกิดสืบจาก

อารมณ เรียกวา “กิเลส ”คือความรัก ความชัง ความหลง เปนตน ดังกลาวนั้น ก็ทําใหไมสามารถท่ีจะ

ทําการงานใหไดดีเชนกัน ใจท่ีไมไดหัดทําสมาธิแลวก็จะเปนเชนนี้ แมวาจะยังไมมีอารมณอะไรเขามา

รบกวนใหเกิดกระสับกระสาย ดังนั้นความตั้งใจก็ยังไมสูจะแรงนัก ฉะนั้นจึงสูหัดทําสมาธิไมได 

๗. สมาธิเพ่ือใหเกิดพลังใจท่ีตั้งม่ัน   ในการหัดทําสมาธินั้นมีอยู ๒ อยาง คือ หัดทําสมาธิ

เพ่ือแกอารมณและกิเลสของใจท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งก็เพ่ือฝกใจใหมีพลังของสมาธิ  

อยางแรกนั้นก็คือวาอามรณและกิเลสของใจในปจจุบันนั้น บางคราวก็เปนอารมณรัก เปนความรักซ่ึง

จะชักใจใหกระสับกระสายเสียสมาธิ ก็ตองหัดสงบใจจากอารมณรัก จากความรักชอบนั้น  อันเปน

อันตรายตอการศึกษาตอการงานท่ีพึงทํา ตลอดจนถึงตอกฎหมาย ตอศีลธรรม นี่เปนวิธีหนึ่งท่ี

พระพุทธเจาทรงสอน คือตองหัดเอาชนะใจใหสงบจากอารมณใหได  

กลาวคือ สมาธิเปลี่ยนอารมณใหแกใจ คือวาเปนท่ีทราบแลววา อารมณรักทําใหเกิด

ความชอบ ก็ตองเปลี่ยนอารมณรักนั้นมาเปนอารมณท่ีไมรักไมชอบ  ความโกรธก็เหมือนกัน ก็ตอง

เปลี่ยนอารมณโกรธนั้นมาเปนอารมณท่ีไมโกรธ หรือใหเปลี่ยนมาเปนอารมณรัก แตวาเปนความรักท่ี

เปนเมตตา คือเปนความรักท่ีบริสุทธิ์ อยางญาติสนิท มิตรสหาย มารดาบิดา บุตรธิดารักกัน  ความ

หลงก็เหมือนกัน ก็ตองเปลี่ยนอารมณหลงมาเปนอารมณไมหลง  เพราะวา ภาวะของใจจะเปนอยางไร

นั้น สุดแตวาใจตั้งอยูในอารมณใด เม่ือใจตั้งอยูในอารมณรัก ความรักชอบก็เกิดข้ึน ถาใจไมตั้งอยูใน

อารมณรัก แตวาตั้งอยูในอารมณท่ีตรงกันขามก็เกิดความสงบ  ใจโกรธก็เหมือนกัน  ก็เพราะตั้งอยูใน

อารมณโกรธ เม่ือเปลี่ยนอารมณใหใจตั้งอยูในอารมณท่ีตรงกันขาม  โกรธก็สงบ หลงก็เหมือนกัน เม่ือ

ตั้งอยูในอารมณท่ีไมหลง ความหลงก็สงบ พระพุทธเจาจึงไดตรัสชี้เอาไววา อารมณเชนไรควรจะหัดใจ

ใหตั้งไวในเวลานั้น การท่ีหัดไวก็จะทําใหรูลูทางท่ีจะสงบจิตใจของตนเอง อยางนี้ก็จะทําใหสามารถ

สงบใจของตนเองได  จึงเปนขอมุงหมายของการทําสมาธิอยางหนึ่งท่ีจะตองหัดเอาไว 

อีกประการหนึ่งท่ีหัดทําสมาธิเพ่ือใหเกิดพลังใจท่ีตั้งม่ันมากข้ึน คือใหมีพลังข้ึน  ก็เหมือนกับ

การออกกําลังกายเพ่ือใหกายมีเรี่ยวแรง เม่ือหัดออกกําลังอยูบอยๆกําลังรางกายก็จะดีข้ึน  จิตใจก็

เหมือนกัน เม่ือหัดทําสมาธิอยูบอยๆแลว โดยท่ีปฏิบัติอยู ในหลักของสมาธิขอใดขอหนึ่งเปนประจํา  

สําหรับท่ีจะหัดใจใหมีพลังของสมาธิเพ่ิมข้ึน ก็จะทําใหพลังของสมาธินี้มากข้ึนได  เชนเดียวกับการออก

กําลังกายทําใหพลังทางกายเพ่ิมมากข้ึนได  
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๘. วิธีทําสมาธิ   ผูท่ีไดฝกหัดทําสมาธิตามสมควรแลว ก็จะสามารถระงับใจไดดี จะไมลุ

อํานาจของอารมณของกิเลสท่ีเปนความรัก ความชัง ความหลงท้ังหลาย จะสามารถสงบใจของตัวเองได 

รักษาใจใหสวัสดีได อารมณและกิเลสเหลานี้จะไมมาเปนอันตรายตอการเรียน ตอการงาน ตอกฎหมาย 

ตอศีลธรรมอันดีงาม และอีกอยางหนึ่งก็ตองการเพ่ือใชสําหรับประกอบการงานท่ีจะพึงทําท้ังหลาย  ตั้ง

ตนดวยในการเรียน ในการอาน ในการเขียน ในการฟง จะมีพลังสมาธิในการเรียน ในการงานดีข้ึน และ

จะทําใหเรียนดี จะทําใหการงานดี นี้คือสมาธิในการนํามาใช ฉะนั้นทานสอนใหเลือกสถานท่ีทําสมาธิ ท่ี

สงบจากเสียงและจากบุคคลรบกวนท้ังหลาย เชน ในปา โคนไม เรือนวาง มุงหมายก็คือวาท่ีท่ีมีความ

สงบพอสมควรท่ีจะพึงได และเขาไปสูสถานท่ีนั้น นั่งขัดบัลลังท่ีเรียกวา ขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซายมือ

ชนกัน หรือวามือขวาทับมือซาย ตั้งตัวใหตรง หรือวาจะนั่งพับเพียบก็ได สุดแตความพอใจ หรือตามท่ี

จะมีความผาสุก 

ดํารงสติจําเฉพาะหนา คือหมายความวา รวมสติเขามา กําหนดลมหายใจเขาออก หายใจเขาก็

ใหรู หายใจออกก็ใหรู  จุดท่ีงายคือปลายกระพุงจมูกหรือริมฝปากเบื้องบน อันเปนท่ีลมกระทบ เม่ือ

หายใจเขา ลมหายใจเขากระทบท่ีจุดนี้  ในขณะเดียวกันทองก็จะพองข้ึน ลมหายใจออกก็จะออกท่ีจุด

นี้  ขณะเดียวกันทองก็จะฟุบลงหรือวา ยุบลงไป เพราะฉะนั้นก็ทําความรู ลมหายใจเขาจากปลาย

กระพุงจมูกเขาไปถึงนาภีท่ีพอง หายใจออกก็จากนาภีท่ียุบถึงปลายกระพุงจมูกก็ได เรียกวาเปนการ

เดินลมในการกําหนดทําสมาธิ  

ตอมาไมตองดูเขาไปถึงนาภี แตกําหนดอยูเฉพาะปลายจมูกแหงเดียว  หายใจเขาก็ใหรูวาเรา

หายใจเขา หายใจออกก็รูวาหายใจออก รวมใจเขามาใหรูดั่งนี้  และในการตั้งสติกําหนดนี้ จะใชนับ

ชวยดวยก็ได  หายใจเขา ๑ หายใจออก ๑  หายใจเขา ๒ หายใจออก ๒  ๓-๓  ๔-๔  ๕-๕ แลวก็กลับ 

๑-๑  ๒-๒  ๓-๓  ๔-๔  ๕-๕  ๖-๖ แลวก็กลับ ๑-๑  ๒-๒  ๓-๓  ๔-๔  ๕-๕  ๖-๖  ๗-๗ จนกระท่ังถึง 

๑๐-๑๐  ดังนี้หลาย ๆ หนจนจิตรวมเขามาไดพอควรก็ไมตองนับคู แตวานับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖  เปนตนไป   เม่ือจิตรวมเขามาดีแลวก็เลิกนับ ทําความกําหนดรูอยูท่ีปลายจมูกหรือท่ีริมฝปากเบื้อง

บนเทานั้น  วิธีนี้เปนวิธีท่ีสอนในคัมภีรวิสุทธิมรรค  แตวาจะใชวิธีอ่ืนก็ได  

อีกอยางหนึ่ง สอนใหกําหนดหายใจเขา...พุท หายใจออก ..โธ พุทโธ..พุทโธ หรือธัมโม 

หรือสังโฆ ก็ได เม่ือใจสงบดีแลวก็เลิกกําหนดอยางนั้น ทําความรูเขามากําหนดอยูแตลมท่ีมากระทบ

เทานั้น ใหทําจนจิตรวมเขามาใหแนวแนไดนาน ๆ  

กลาวไดวาสมาธิในพระพุทธศาสนา ตองเปนสัมมาสมาธิ ไมใชมิจฉาสมาธิ ไมใชฝกเพ่ือเอา

ฤทธิ์เอาเดช แลวเอาสมาธิไปใชในทางท่ีผิด  สมาธิมีอยูกอนพุทธกาล ไมใชมีในพุทธศาสนาครั้งแรก 

แตวาในพระพุทธศาสนานั้น มีเปาหมายก็คือยกจิตข้ึนสูวิปสสนา ไมใชเอาแคนี้แลวเดิมจริง ๆ ตัวสมาธิ

เปนไดท้ังสมถะ และวิปสสนา บางครั้งพระพุทธเจาแสดงเรื่องสมาธิไว ๔ ประการคือ  

๑. สมาธิท่ีเปนไปเพ่ือความสุขในปจจุบัน 
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๒. สมาธิท่ีเปนไปเพ่ือญาณทัสสนะ 

๓. สมาธิท่ีเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ 

๔. สมาธิเปนไปเพ่ือกําจัดอาสวะกิเลสใหสิ้นไป 

จะเห็นวาสมาธิตามท่ีกลาวนี้เปนไดท้ังสมถะและวิปสสนา  ซ่ึงบางคนฝกจิตภาวนาโดยมิได

หวังอะไรมาก  ขอเพียงเพ่ือใหจิตสงบและมีความสุขกายสบายใจในปจจุบันก็พอแลว เพราะความสุขนี้

เกิดจากกายวิเวกคือสงัดกาย จิตวิเวกคือสงัดจิต และอุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสมีนิวรณเปนตน สุขท่ี

เกิดจากจิตภาวนาเปนความอ่ิมเอิบใจอยูในธรรมเปนสุขในปจจุบัน  

คนบางคนฝกจิตภาวนาเพ่ือใหไดเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มี  ซ่ึงเขาไมเคยพบไมเคยเห็นจะไดรูเห็น 

หรือไดพบเห็นมาแลวจะไดรูเห็นใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป คือ เปนการรูเห็นดวยญาณ มีความแจมแจงภายในยิ่ง

กวาตาเห็นเสียอีก แมอยูในทามกลางความมืดก็สวางเหมือนกลางวัน มิใชรูเห็นดวยตาและมิใชความ

คิดเห็นดวยใจ แตเกิดจากปญญาเปนเครื่องรูเห็นภายในคลายกับวาเห็นของท่ีเปนทิพย 

คนบางคนฝกจิตภาวนา ก็เพ่ือหวังใหตนมีสติสัมปชัญญะ ไมหลงลืม จะไดชวยเพ่ิมความจําให

ดี ข้ึน และเพ่ือความไมประมาทในชีวิต สามารถทํากิจการตางๆใหสําเร็จไปดวยดี โดยอาศัย

สติสัมปชัญญะเปนเครื่องคุมครองรักษาตน คนบางคนฝกจิตภาวนา เพ่ือดับความโลภโกรธหลงท่ีมีอยู

ในตน ใหเบาบางจางไป ถือวากําจัดกิเลสไปในตัว  ความโลภ ความโกรธ ความหลงเปนมลทินแหงใจ 

ก็ควรกําจัดดวยการเจริญจิตภาวนาท้ังท่ีเปนสมถะและวิปสสนา๗๐                

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง ผลสูงสุดของสมาธิ และสูความสมบูรณ 

เหนือสมาธิในพุทธธรรมฉบับปรับขยายวา การเจริญสมาธินั้นจะประณีตข้ึนไปเปนข้ัน ๆ โดยลําดับ  

ภาวะจิตท่ีมีสมาธิ ถึงข้ันอัปปนาสมาธิแลว  เรียกวา ฌาน (absorption)  ฌานมีหลายข้ัน ยิ่งเปนข้ัน

สูงข้ึนไป องคธรรมตาง ๆ คือคุณสมบัติของจิต ท่ีเปนตัวกําหนด ความเปนฌานคือองคฌาน ก็ยิ่งลด

นอยลงไปเทานั้น คือ  

๑. รูปฌาน ๔  ไดแก  

ปฐมฌาน (ฌานท่ี ๑)  มีองคประกอบ ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 

ทุติยฌาน (ฌานท่ี ๒) มีองคประกอบ ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 

ตติยฌาน (ฌานท่ี ๓) มีองคประกอบ ๒  คือ สุข เอกัคคตา 

จตุตถฌาน (ฌานท่ี ๔) มีองคประกอบ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 

 

                                                           
๗๐พระมหาธีรยุทธ ธรียุตฺโต (เกษฒสุนทร), “การศึกษาเชิงวิเคราะห เรื่องอารมณสมถกรรม

ฐานในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หนา ๑๔๗-๑๔๘. 
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๒. อรูปฌาน ๔  ไดแก  

อากาสานัญจายตนะ (ฌานท่ีกําหนดอากาศ คือชองวาง อันอนันต)  

วิญญาณัญจายตนะ  (ฌานท่ีกําหนดวิญญาณ อันอนันต) 

อากิญจัญญายตนะ  (ฌานท่ีกําหนดภาวะท่ีไมมีสิ่งใด ๆ) 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานท่ีเลิกกําหนดสิ่งใด ๆ โดยประการท้ังปวง เขาถึงภาวะมี

สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช)    

การเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จเชนนี้เรียกวา สมถะ  

มนุษยปุถุชนเพียรพยายามบําเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตาม ยอมไดผลสําเร็จอยางสูงสุดเพียงเทานี้ 

หมายความวาสมถะลวน ๆ ยอมนําไปสูภาวะจิตท่ีเปนสมาธิไดสูงสุด เพียงเนวสัญญายตนะเทานั้น 

แตทานผูบรรลุผลสําเร็จควบท้ังฝายสมถะและวิปสสนา เปนอนาคามี หรือพระอรหันต 

สามารถเขาถึงภาวะท่ีประณีตสูงสุดอีกข้ันหนึ่ง นับเปนข้ันท่ี ๙ คือ สัญญาเวทยิตนิโรธ แปลวาความ

ดับแหงสัญญาและเวทนา (cessation of ideation and feeling) หรือนิโรธสมาบัติเปนภาวะท่ี

สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหนาท่ีและเปนความสุขข้ันสูงสุด สมาธิจึงเปนองคธรรมท่ีสําคัญยิ่งขอ

หนึ่งก็จริง แตก็มีขอบเขตความสําคัญท่ีพึงตระหนักวาสมาธิมีความจําเปนแคไหนเพียงใด ใน

กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือเขาถึงวิมุตติ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม 

ขอบเขตความสําคัญของสมาธิ สรุปไดดังนี้ 

๑. ประโยชนของสมาธิ ในการปฏิบัติเพ่ือเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น  อยูท่ีนํามาใชเปน

ท่ีทําการ สําหรับใหปญญาปฏิบัติการอยางไดผลดีท่ีสุด ดังท่ีวาทําจิตใหควรแกการงาน  และสมาธิท่ีใช

เพ่ือการนี้ ก็ไมจําตองเปนข้ันท่ีเจริญถึงท่ีสุด ลําพังเพียงสมาธิอยางเดียว แมจะเจริญถึงข้ันฌานสูงสุด 

หากไมกาวไปสูข้ันการใชปญญาแลวยอมไมสามารถทําใหถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาไดเปนอัน

ขาด  

๒. ฌานตาง ๆ ท้ัง ๘ ข้ัน แมจะเปนภาวะจิตท่ีลึกซ้ึง แตในเม่ือเปนผลของกระบวนการ

ปฏิบัติท่ีเรียกวา สมถะอยางเดียวแลว ยังเปนโลกียเทานั้น  จะนําไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรม

หาไดไม 

๓. ในภาวะแหงฌานท่ีเปนผลสําเร็จของสมาธินั้น กิเลสตาง ๆ สงบระงับไป จึงเรียกวา เปน

ความหลุดพนเหมือนกันแตหลุดพนนี้มีชั่วคราว เฉพาะเม่ืออยูในภาวะนั้นเทานั้น และถอยกลับสูสภาพ

เดิมได ไมยั่งยืนแนนอน 

ทานจึงเรียกความหลุดพนชนิดท่ีเกิดจากฌานนี้วาเปนโลกิยวิโมกข (ความหลุดพนข้ันโลกีย)  

จะเห็นวาในการปฏิบัติเพ่ือเขาถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น องคธรรมหรือตัวการท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีเปน

ตัวตัดสินในข้ันสุดทาย จะตองเปนปญญา  และเปนปญญาท่ีใชปฏิบัติการในข้ันท่ีเรียกวา วิปสสนา  

ดังนั้นการปฏิบัติท่ีถูกแทจึงตองกาวมาถึงข้ันวิปสสนาดวยเสมอ สวนสมาธินั้นแมจะจําเปนเพ่ือทําจิตให
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เหมาะกับงาน  แตอาจยืดหยุนเลือกใช ข้ันใดข้ันหนึ่งก็ได  เริ่มแตข้ันตนๆท่ีเรียกวาวิปสสนาสมาธิ ซ่ึง

อยูในระดับเดียวกับขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ เปนตนไป 

โดยนัยนี้ วิถีแหงการเขาถึงจุดหมายแหงพุทธธรรมนั้น  แมจะมีสาระสําคัญวา ตองประกอบ

พรอมดวยองคมรรคท้ัง ๘ ขอเหมือนกัน  แตก็อาจแยกไดโดยวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชสมาธิ 

เหมือนเปน ๒ วิถี คือ  

๑. วิถีของวิปสสนายานิก ผูมีวิปสสนาเปนยาน ไดแกวิธีการอยางท่ีกลาวในเรื่องสัมมาสติ 

เปนวิธีปฏิบัติท่ีเนนสติ คือใชสมาธิแตเพียงข้ันตนๆเทาท่ีจําเปน หรือใชสมาธิเปนเพียงตัวชวย แตใชสติ

เปนองคธรรมหลักสําหรับยึดจับสิ่งท่ีตองการกําหนดไว ใหปญญาตรวจสอบวิจัย  

๒. วิถีของสมถยานิก ผูมีสมถะเปนยาน เปนวิธีปฏิบัติท่ีสมาธิมีบทบาทสําคัญ คือบําเพ็ญ

สมาธิใหจิตใจสงบแนวแน จนเขาถึงภาวะท่ีเรียกวาฌานหรือสมาบัติข้ันตางๆเสียกอน ทําใหจิตดื่มดํ่า

แนนแฟนอยูกับสิ่งท่ีกําหนดนั้น ๆ จนมีความพรอมอยูโดยตัวของมันเอง ท่ีจะใชปฏิบัติการตาง ๆ 

อยางท่ีเรียกวา จิตนุมนวล ควรแกงาน โนมไปใชในกิจท่ีประสงคอยางไดผลดีท่ีสุด 

ขอท่ีควรทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิถีท่ี ๒ คือวิถีท่ีใชสมถะเต็มรูปแลวจึงเจริญวิปสสนา ซ่ึงไดผล

สําเร็จเปนอุภโตภาควิมุตนั้นวาผูปฎิบัติตามวิถีนี้ ยอมประสบผลไดพิเศษในระหวางคือความสามารถ

ชนิดตาง ๆ ท่ีเกิดจากฌานสมบัติดวย โดยเฉพาะท่ีเรียกวา อภิญญามี ๖ อยางคือ  

๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ตาง ๆ ได – magical power 

๒. ทิพพโสต หูทิพย – clairaudience หรือ  divine ear 

๓. เจโตปริยญาณ กําหนดใจหรือความคิดผูอ่ืนได – telepathy  หรือ mind-reading 

๔. ทิพพจักขุ หรือจุตูปปาตญาณ ตาทิพย หรือรูการจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลายตามกรรม

ของตน –divine eye ; clairvoyance ; knowledge of  the decease and rebirth of beings  

๕. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได –reminiscence of previous lives 

๖. อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรูความสิ้นอาสวะ - knowledge of  the extinction of all 

taints 

ผูปฎิบัติจะตองปฏิบัติใหครบท้ังวิถีของกระบวนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามวิถีสมถะเพียงอยาง

เดียว แมจะไดฌาน ไดสมาบัติ ข้ันใดก็ตาม ถาไมกาวหนาตอไปถึงข้ันวิปสสนาหรือควบคูไปกับ

วิปสสนาดวยแลว จะไมสามารถเขาถึงจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนาเปนอันขาด  มีธรรมหลายอยาง

ท่ีเก่ียวของกับการเจริญสมาธิ บางอยางชวยเปนรากฐานคํ้าและหนุนใหเกิดสมาธิ บางอยางท้ังชวย

เก้ือหนุนใหเกิดสมาธิ และชวยในการใชสมาธิใหสําเร็จประโยชนเพ่ือจุดหมายท่ีสูงข้ึนไป เชนในการ

บําเพ็ญวิปสสนา เปนตน  องคประกอบตาง ๆ ท่ีคํ้าจุน เก้ือหนุนและเสริมประโยชนของสมาธิในฐานะ

ตางๆกัน เชน วิริยะ เปนอิทธิบาทก็มี  เปนพละและอินทรียก็มี เปนตน  เปนโพชฌงคก็มี ทําใหดู

เหมือนซํ้าซาก พึงทราบวา เปนการจัดตามคุณสมบัติและหนาท่ี เชน วิริยะ เปนอิทธิบาท ในกรณีท่ี
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เปนหัวแรงใหญ ซ่ึงใหบรรลุผลสําเร็จนั้นๆ วิริยะเปนพละ ในกรณีท่ีเปนพลังคุมกันตัว ทําใหธรรมฝาย

ตรงกันขามเขาครอบงําทําอันตรายไมได วิริยะเปนอินทรีย ในกรณีท่ีเปนเจาการ ออกโรงทําหนาท่ี

กําจัดกวาดลางอกุศลธรรมฝายตรงขาม คือความเกียจคราน ความหดหูทอถอย หงอยซึม เปนตน และ

สรางความพรอมท่ีจะทํางาน  วิริยะในโพชฌงค ในกรณีท่ีเปนองคประกอบอยางหนึ่ง ซ่ึงเขารวมงาน

กับองคธรรมอ่ืน ๆ ทําหนาท่ีสัมพันธสืบทอดกันเพ่ือนําไปสูจุดหมายคือความรูแจงสัจธรรม 

ปทัฏฐานและท่ีหมายของสมาธิ  ก็คือศีลเปนฐานของสมาธิ  คือเปนพ้ืนฐานรองรับใหการ

ปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหเกิดสมาธิ เปนไปได เชนเดียวกับท่ีเปนพ้ืนฐานรองรับการปฏิบัติธรรมท้ังหลาย

โดยท่ัวไป ในฐานะเปนลําดับแหงไตรสิกขาพนจากศีลข้ึนไป แรงหนุนสําคัญในการปฏิบัติธรรม ท่ี

พระพุทธเจาทรงย้ําบอยมากก็คือ ความไมประมาท ความมีกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ 

หลักธรรมท่ีเปนเครื่องวัดความพรอม และบงชี้ความกาวหนาชาหรือเร็วของบุคคล ในการปฏิบัติธรรม 

ไดแก อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา หลักธรรมเหลานี้ใชสําหรับการปฏิบัติธรรม

ไดท่ัวไปตั้งแตตนจนถึงท่ีสุด มิใชเฉพาะเจริญสมาธิเทานั้น 

อินทรียแปลวา สภาพท่ีเปนใหญในกิจของตน คือธรรมท่ีเปนเจาการในการทําหนาท่ี อยาง

หนึ่ง ๆในท่ีนี้หมายถึงเปนเจาการในการทําหนาท่ีกําจัดกวาดลางอกุศลธรรม ทําใหเกิดความพรอมใน

การทํางานและปฏิบัติธรรมกาวหนาไปได ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แสดงอกุศลธรรมฝายตรงขาม ท่ี

อินทรีย ๕ จะกําจัดเปนคู ๆ คือ 

ศรัทธา  เปนใหญในหนาท่ีนอมใจดิ่งหรือปลงใจให  กําจัดอกุศลคือความไมเชื่อถือ 

วิริยะ  เปนใหญในหนาท่ีประคองหรือคอยยกจิตไว  กําจัดอกุศล คือความเกียจคราน 

สติ  เปนใหญในหนาท่ีคอยคุมหรือดูแลจิต  กําจัดอกุศลหรือความประมาท 

สมาธิ  เปนใหญในหนาท่ีทําจิตไมใหซานสาย  กําจัดอกุศลคือ อุทธัจจะ 

ปญญา  เปนใหญในหนาท่ีดูเห็นตามสภาวะ  กําจัดอกุศลคืออวิชชา๗๑ 

คัมภีรวิสุทธิมัคคกลาวถึงความสําคัญของการปรับอินทรียท้ังหลายใหเสมอกัน โดยย้ําวา ถา

อินทรียอยางหนึ่งอยางดแรงกลาเกินไป และอินทรียอ่ืนออนอยู อินทรีย อ่ืนเหลานั้น ก็จะเสีย

ความสามารถในการทําหนาท่ีของตน  เชน ถาศรัทธาแรงไป วิริยะก็ทําหนาท่ียกจิตไมได  สติก็ไม

สามารถดูแลจิต สมาธิไมสามารถทําจิตใหแนว ปญญาก็ไมสามารถเห็นตามเปนจริง ตองลดศรัทธาเสีย 

ดวยการใชปญญาพิจารณาสภาวะแหงธรรมหรือมนสิการในทางท่ีไมเปนการเพ่ิมกําลังใหแกศรัทธา  

ตามหลักท่ัวไปทานใหปรับอินทรียเปนคู ๆ คือใหศรัทธาเสมอกับปญญา และใหสมาธิเสมอกับวิริยะ  

เม่ืออินทรียเสมอกัน การปฏิบัติก็เดินหนา ไดผลดี ถือเปนหลักนํามาใชกับการเจริญสมาธิ ดวย 

อยางไรก็ตาม ถาเจริญแตสมาธิอยางเดียวคือบําเพ็ญสมถะ ถึงศรัทธาจะแรงกลาก็ไดผลเกิดอัปปนา

                                                           
๗๑ขุ.ปฏิ. ๖๙/๔๒๕/๒๓๒. 
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สมาธิได หรือสมาธิแกกลาก็เหมาะแกการเจริญสมาธิอยูดี  ตรงขามกับในการเจริญวิปสสนา ถึงปญญา

จะแรงไป ก็ไมเปนไร เพราะจะเกิดการรูแจงดีดวยซํ้า นี้ถือเปนกรณีพิเศษ  สําหรับสติยกเวน ยิ่งสติมี

กําลังก็ยิ่งดี มีแตจะชวยองคธรรมขออ่ืน ๆ ไดดียิ่งข้ึน ชวยรักษาจิตไมใหตก การยกจิตตองอาศัยสติ  

ดังในพุทธพจนวา “สติมีประโยชน ตองใชทุกท่ีทุกกรณี”๗๒ และ “สติเปนท่ีพ่ึงท่ีอาศัยของใจ”๗๓ 

จากการศึกษาหลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาทําใหทราบถึง ความหมายของสมาธิ

ในพระพุทธศาสนาและมีคําศัพทท่ีมีความหมายพิเศษอีก พระพุทธองคทรงแสดงไวมากมายหลาย

หัวขอซ่ึงลวนเปนหลักธรรมท่ีสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหประสบความสุขความเจริญ

ตลอดจนถึงการไดบรรลุธรรมชั้นสูง คือการสําเร็จมรรคผลนิพพาน อันเปนกิจสูงสุดในทาง

พระพุทธศาสนา  ผูวิจัยทราบถึงประเภทของสมาธิวาสามารถจําแนกไดมากมายตาม ความแตกตางนี้

เนื่องจากธรรมชาติของหัวขอการทําสมาธิตาง ๆ กัน และการพัฒนาตามข้ันตาง ๆ กันดวย 

จุดมุงหมายของการฝกจิตวิธีนี้ก็คือการทําจิตใหบริสุทธิ์จากกิเลสและอกุศลบาปธรรมท้ังปวงเปนการ

อบรมจิตใหเหมาะแกการงานอันจะทําใหไดปญญาอยางยิ่ง ซ่ึงจะเปนวิถีทางท่ีทําใหหลุดพนจากขาศึก

และความโศกเศราท้ังหลาย ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ จิตพรอมดวยองค ๘ ไดแก  ๑. จิตตั้งม่ัน ๒. 

บริสุทธิ์ ๓. ผองใส ๔. โปรงโลง  เกลี้ยงเกลา ๕. ปราศจากสิ่งมัวหมอง ๖. นุมนวล ๗. ควรแกงาน และ 

๘. อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว จิตท่ีมีองค ประกอบเชนนี้ เหมาะแกการนําเอาไปใชไดดีท่ีสุด ความมุง

หมายและประโยชนของสมาธิ  มี ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน ๒) เพ่ือไดญาณทัสสนะ 

๓) เพ่ือสติสัมปชัญญะ และ ๔) เพ่ือความสิ้นอาสวะ  รายละเอียดดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๗๒สํ.ม. ๓๐/๕๗๒/๒๙๘.   
๗๓สํ.ม. ๓๑/๙๖๙/๖๖. 
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แผนภูมิท่ี ๒.๗  หลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา 

 



 

บทท่ี ๓ 

การดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธ ิ
 

๓.๑ ความหมายของการดําเนินชีวิต 

การดําเนินชีวิตหมายถึง การนําธรรมะไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันใหเกิดความสุข 

หรือการนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

ความสุขคือสิ่งท่ีปุถุชนคนธรรมดาท้ังหลายอยากได ไมวาจะดู จะฟงจะดมกลิ่น จะกินอาหารจะ

ถูกตองสัมผัส และแมจะคิดนึกก็อยากใหมีแตความสุข  จึงดูวาความสุขจะเปนจุดมุงหมายของทุกชีวิต

เลยก็วาได การท่ีเราทํางานหนัก เครียด เหน็ดเหนื่อยกันอยูทุกวันนี้ก็เพราะตองการความสุข  แคเพียง

การเลี้ยงชีวิตใหอยูรอดเทานั้น เราก็ไมตองทํางานหนักถึงขนาดนี้ ทุกชีวิตดูวาจะมุงแสวงหาความสุข

ใสตัว เม่ือยังไมไดก็เรารอนอยากได เม่ือไดแลวก็ดูวาจะพอใจอยูสักระยะหนึ่ง  แตแลวไมนานจิตใจมัน

ก็ดูวาจะเบ่ือความสุขเกา ๆ นั้นเสียแลว และก็เกิดความอยากไดความสุขใหม ๆ ข้ึนมาอีกวนเวียนอยู

เชนนี้ ไปตลอดชีวิต  จงตองเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิตโดยไมไดอะไร   

กลาวสรุปไดวา ทุกคนอยากไดความสุข มีความสุขเปนจุดมุงหมายของชีวิต ซ่ึงปญหาตาง ๆ 

ท้ังสวนตัวและของสังคมลวนไดมาจากความอยากไดความสุข  ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให

ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ไมมีสวนเกิน ถาเรามีจุดมุงหมายเปนความสุขมันก็ตองมีสวนเกินหรือสิ่ง

ฟุมเฟอย มากมาย เพ่ือบํารุงบําเรอความสุขใหแกชีวิต และก็ตองมีปญหาและทุกขตามมาอยางไมมี

ทางหลีกเลี่ยง แตถาเราเปลี่ยนจุดมุงหมายมาเปนนิพพาน กลาวคือ ความตองการอยูอยางสงบเย็น 

และไมตองการความสุข จนมากมายเกิน เราก็ไมตองมีสวนเกินมาก ไมตองมีสิ่งฟุมเฟอยมาก การมี

เพียงปจจัย๔ และสิ่งจําเปนอีกไมมากนัก ก็ทําใหชีวิตของเราไมเดือดรอน และสงบสุขไดแลว แม

หนาท่ีการงานก็ไมตองทําอยางหนักจนเครียด เหน็ดเหนื่อยจนเกินไป ไมวา คนรวยคนจนก็สามารถใช

ชีวิตท่ีเรียบงายได เม่ือมีมากก็แบงปนกันชวยเหลือคน สังคมก็สงบสุข โลกก็มีสันติภาพ  

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดศึกษาเรื่องการเจริญวิปสสนาตาม

แนวทางสติปฏฐาน ๔ ท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณ ของมนุษย 

กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบ้ืองตน จากการศึกษาพบวา กระบวนการเจริญวิปสสนาตามแนวสติปฏ

ฐานในหลักสูตรเบื้องตน เปนการปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดปญญาเห็นสรรพสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง

ของโลก  ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินชีวิต สวนผลดานพฤติกรรมพบวาผูปฏิบัติมีความม่ันคงทาง

อารมณมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูปฏิบัติในดานดีข้ึน ผูปฏิบัติมีสติในการดําเนิน

ชีวิตมากกวากอนท่ีเขามาฝกปฏิบัติ การทํางานมีประสิทธิภาพมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและ
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ผูคนรอบขางดีข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการมีสติในการคิดกอนท่ีจะพูดหรือกระทํา ทําใหเกิดความผิดพลาด

ดานพฤติกรรมนอยลง และถาเกิดความผิดพลาดจะรับรูไดไว และสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 

สงผลดีตอการดําเนินชีวิตของผูปฏิบัติ และมีผลดานความฉลาดทางอารมณ พบวาหลังจากฝกการ

ปฏิบัติธรรม ผูปฏิบัติมีอารมณดีข้ึนและมีความม่ันคงทางอารมณมากข้ึน เม่ือเกิดความเครียดหรือ

อุปสรรคกับชีวิต สามารถจัดการกับอารมณของตัวเองได โดยไมติดอยูในความทุกขและมีสติปญญาใน

การแกไขปญหาไดดีท่ีสุด และยังสามารถนําแนวคิดท่ีไดจากการปฏิบัติมาชวยแนะนําใหกับคนรอบ

ขางไดอีกดวย๑  

ฉะนั้นการดําเนินชีวิตจึง หมายถึง การนําธรรมะไปใชในการดํารงชีวิตและการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน ดํารงชีวิตตามแบบประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณี และสังคม เพ่ือใหเกิดความสุข 

หรือการนําวิชาความรูในวิชาสมาธิไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

 

๓.๒ บทบาทของพระพุทธศาสนาตอการดําเนินชีวิต 

พระพุทธศาสนาหมายถึง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา อันเปนสัจธรรมท่ีพระองคทรงคนพบ

แลวนํามาสั่งสอนเพ่ือประโยชนและความสุขแกชาวโลก ไดแกพระธรรมเทศนา เปนศาสนาท่ีสงเสริม

ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง ทําใหคนมีสติปญญาเฉลียวฉลาด สอนใหคนมีคุณธรรมความดีงาม  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา เปนศาสนาแหงความเพียร พยายาม  ไมใชศาสนาแหง

การออนวอนปรารถนา  การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจาทรงมุงผลในทางปฏิบัติ  ใหทุกคนจัดการ

กับชีวิตท่ีเปนอยูจริงในโลกนี้ การประพฤติตามมรรคาท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ก็ดี เปนสิ่งท่ีทุกคนไม

วาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยางใด  สามารถเขาใจและนํามาใชใหเปนประโยชนไดตามสมควรแก

สภาพและระดับชีวิตนั้น ๆ ท้ังนี้ทรงสอนพุทธธรรมเปนอันมาก มีคําสอนหลายระดับ ท้ังสําหรับผู

ครองเรือน ผูดํารงชีวิตอยูในสังคม ผูสละเรือนแลว ท้ังคําสอนเพ่ือประโยชนทางวัตถุ และเพ่ือ

ประโยชนลึกซ้ึงทางจิตใจ เพ่ือใหทุกคนไดรับประโยชนจากพระพุทธศาสนา ฉะนั้น ความสําคัญของ

พระพุทธศาสนาตอการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในดานตาง ๆ พอสรุปได ดังนี้ 

๑. ทําใหผูปฏิบัติตามหลักคําสอนมีความเปนอยูท่ีดี พระพุทธศาสนาสอนเรื่องประโยชน

ปจจุบัน คือ ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน ถาปฏิบัติตามหลักฐานะจะม่ันคง คือ คบคนดีเลี้ยงชีวิตในทางท่ี

เหมาะสม ขยันเก็บออมหรือประหยัด 

                                                           
๑สุมนา เลียบทวี, “การเจริญวิปสสนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ท่ีสงผลกระทบตอการ

พัฒนาทางดานพฤติกรรมและอารมณ ของมนุษย : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปสสนาเบื้องตน ยุวพุทธิก

สมาคมแหงประทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๔. 
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๒.  ทําใหครอบครัวท่ีปฏิบัติตามเจริญม่ันคง พระพุทธศาสนาสอนธรรมสําหรับครอบครัว

มากมาย เชน ฆราวาสธรรม ความสุขของคฤหัสถ อบายมุข เปนตน 

๓. ทําใหผูปฏิบัติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พระพุทธศาสนาสอนเรื่องหนาท่ีตอคนท่ีมี

ฐานะตางๆรอบตัวเรา และสังคมมากมาย เชน หนาท่ีตอบิดามารดา หนาท่ีตอสามีภรรยา หนาท่ีตอ

เพ่ือน หนาท่ีตอผูบังคับบัญชา ตอศาสนา ตอสังคมท่ัวไป 

๔. ทําใหประเทศท่ีมีประมุขและประชาชนท่ีปฏิบัติตามหลักศาสนาสงบสุข ผูปกครอง

ประเทศถาตั้งอยูในธรรมของนักปกครองท่ีเรียกวาทศพิธราชธรรมนั้นแลว ประเทศนั้น ประชาชนยอม

มีความสุข 

๕.  พระพุทธศาสนาเปนเรื่องของชีวิต คือพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของกรรม คือการกระทํา

การกระทําเปนชีวิตของคนอยางหนึ่ง พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการกระทําและใหกระทําในทางท่ี

ถูกตอง 

๖.  ผูท่ีเขาใจเรื่องพระพุทธศาสนา คือคนท่ีมีอิสรเสรีจะไมคิดในขนบธรรมเนียมประเพณีบาง

ประการอันไรประโยชน เปนคนท่ีมีลักษณะประชาธิปไตย โดยกาวหนา ไมเห็นแกตัว เสียสละ รูจัก

ตนเอง รูจักสังคม เคารพธรรมเปนใหญ๒ 

สมเดจ็พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงอธิบายความหมายของคําวา ศาสนา หมายถึง 

คําสั่งสอน การปฏิบัติตามคําสั่งสอน และผลของการปฏิบัติตามคําสั่งสอนนั้นดวย ซ่ึงมีความหมาย

ครอบคลุมปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรมและ ปฏิเวทธรรม๓ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายถึงการท่ียึดพระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจวา

ใหระลึกวา พระพุทธเจาไดทรงฝกพระองคในดานการศึกษาและการฝกปฏิบัติ เปนผูประเสริฐสุดท่ีได

ตรัสรูธรรม อันเปนผลท่ีไดทรงบําเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ  เปนมนุษยผูฝกดีแลว มีปญญารู

สัจธรรม บริสุทธิ์หลุดพน เปนอิสระ อยูเหนือโลกธรรมเปนท่ีพ่ึงของชาวโลก  ทําใหเกิดศรัทธา คือ 

ตถาคตโพธิสัทธา คือ ความเชื่อในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา  ท่ีจะมีผลกระทบตอตัวเราท่ีเปน

มนุษย  ก็สามารถท่ีจะฝกฝนอบรมตนใหเหมือนกับพระพุทธเจาโดยจะตองตั้งใจศึกษาและพัฒนาตน

อยูเสมอ๔  

                                                           
๒บุญมี แทนแกว และคณะ, วิชาปรัชญา ๑๐๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๒๒), หนา ๑๔๐  
๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความเขาใจเรื่องศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๑. 
๔พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), แกนแทของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๔๙-๕๐. 



๙๓ 
 

การรูจักพระพุทธนั้น ข้ันตนรูจักดวยการเรียน คือ การฟง การอานพระพุทธศาสนาใหรูสิ่งท่ี

พระพุทธเจาทรงสอน  ข้ันท่ีสอง รูจักพระพุทธศาสนาท่ีตนเอง ดวยการท่ีไดพิจารณาพระพุทธศาสนา

ท่ีฟงหรือ ท่ีอานนั้น นําเขามาดู ท่ีตนเอง และปฏิบัติพระพุทธศาสนาข้ึนท่ีตนเอง ก็จะรูจัก

พระพุทธศาสนาท่ีตนเอง  ข้ันท่ีสาม รูจักพระพุทธศาสนาดวยผลของการปฏิบัติท่ีไดรับโดยลําดับจนถึง

ความรูความเห็นท่ีบังเกิดข้ึนแจมแจงในธรรม อันเปนเหตุชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาดจากเครื่องเศรา

หมอง อกุศลบาปท้ังหลาย แมในข้ันท่ีสาม ก็เปนการูจักพระพุทธศาสนาท่ีตนเองเชนกัน๕ 

ดังนั้น การนับถือพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงการพ่ึงพาตนเองกอน โดยการศึกษาใหเขาใจ

และการนอมนํามาปฏิบัติ จนใหเกิดผล แตถายังพ่ึงตนเองไมได ก็ใหพ่ึงพระธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจา   ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงเปนผูมีตนเปนเกาะท่ี

พ่ึงเถิด อยามีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพ่ึงเลย จงมีธรรมเปนเกาะเปนท่ีพ่ึงเถิด  อยามีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพ่ึงเลย”๖ 

การท่ีจะนับถือพระพุทธศาสนา โดยไมรูความหมายท่ีแทจริง ยอมกอใหเกิดความม่ันคงได

ยาก  ฉะนั้น จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจอยางแทจริงเปนรากฐาน  เพ่ือจะทําใหเกิดความม่ันคง

ตอพระพุทธศาสนา ตองรูพระพุทธศาสนานั้นมีคําสอนอยางไร มีขอควรปฏิบัติไดเพียงใดบาง และผล

ของการปฏิบัติตามคําสั่งสอนใหผลอยางไร ความรูดังกลาวนี้จะเปนสิ่งท่ีสรางความม่ันคงตอ

พระพุทธศาสนาและสามารถนําพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง ให

เจริญรุงเรืองและเกิดประโยชนตอมนุษยชาติตอไป  

๓.๒.๑ ลักษณะคําสอนในพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาเปนผลของการตรัสรู หรือ

คนพบความจริงตามท่ีปรากฏ หรือมีอยูตามธรรมชาติ  คําสอนของพระพุทธศาสนาจึงเปนการเปดเผย

หรือแสดงความจริงของธรรมชาติ ท้ังฝายวัตถุ(รูปธรรม) และฝายจิตใจ(นามธรรม)คําสอนของ

พระพุทธศาสนาเรียกวา ธรรมหรือสัจจธรรม   มีคําสอนของพระพุทธศาสนาอีกสวนหนึ่ง ท่ี

พระพุทธเจากําหนดหรือบัญญัติข้ึนสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือผลดีแกชีวิตและสังคม  คํา

สอนสวนนี้เรียกวา วินัย  ซ่ึงก็ทรงบัญญัติข้ึนบนพ้ืนฐานของความเปนจริง เปนแนวทางท่ีจะชวยใหผู

ปฏิบัติดําเนินไปสูเปาหมาย คือการบรรลุหรือการพบความจริง  

เม่ือรวมคําสอนท้ังสองของพระพุทธศาสนาเขาดวยกัน เรียกวา พระธรรมวินัย  คําสอนของ

พระพุทธศาสนาในสวนท่ีเปนธรรมนั้น มีลักษณะเปนคําสอน หรือคําแนะนําใหทํา  ทํา ในท่ีนี้หมายถึง

ทําใหมากข้ึน และทําใหนอยลง หมดไป นั่นคือธรรม สิ่งท่ีดีเรียกวาคุณธรรม ก็สอนหรือแนะนําให

ปฏิบัติเพ่ือท่ีจะไดผลดี มากยิ่งข้ึน  อันจะทําใหชีวิตและสังคมมีความสุข ความเจริญมากข้ึน สวน

                                                           
๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), บทนําแหงพระพุทธศาสนา, 

พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑. 
๖ที.ปา. ๑๕/๓๓ /๙๙ 
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อกุศลธรรมก็สอนใหละหรืองดเวน คือทําใหหมดไป เพ่ือผลดี คือความทุกขหรือปญหาของชีวิตและ

สังคมลดนอยลงจนถึงหมดสิ้นไป  สวนคําสอนท่ีเปนวินัยนั้น  มีลักษณะเปนคําสั่ง หรือแนะนําไมใหทํา  

หรือท่ีเรียกวา ศีล  ถือเปนแนวปฏิบัติท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือใหยึดถือเปนแนวทางสําหรับ

ปองกันหรือระงับสิ่งท่ีผิดท่ีชั่ว เพ่ือผลคือลดละความชั่วอันจะนํามาซ่ึงความทุกข แกชีวิตและสังคม 

อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ ไดกลาวถึง คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา ไว ๑๒ 

ประการ๗ ดังนี้ 

๑. แมจะตัดความเชื่อเรื่องฤทธิ์เดช ปาฏิหาริยออกก็ไมทําใหพระพุทธศาสนากระเทือนแมแต

นอย เพราะพระพุทธศาสนามิไดมีรากฐานอยูบนเรื่องฤทธิ์เดช ปาฏิหาริย หากอยูท่ีเหตุผลและคุณงาม

ความดีท่ีพิจารณาใหเห็นจริง ๆ 

๒. พระพุทธศาสนาเปนตัวอยางแหงลัทธิประชาธิปไตย ท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก มีหลักการและ

วิธีการอันทันสมัยจนทุกวันนี้ 

๓. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแรกท่ีสงเสริมสิทธิมนุษยชน โดยสอนใหเลิกระบบทาส ไมเอา

มนุษยมาเปนสินคาสําหรับซ้ือขาย หามมิใหพระภิกษุมีทาสไวรับใช กับท้ังสอนใหเลิกทาสภายใน คือไม

เปนทาสของความโลภ ความโกรธและความหลง  

๔. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแรกท่ีสอนใหมนุษยเลิกดูหม่ินเหยียดหยามกัน เพราะเรื่อถือชั้น

วรรณะเพราะเหตุชาติและวงศสกุล โดยตั้งจุดนัดพบไวท่ีศีลธรรม ใครจะเกิดในสกุลต่ําสูง ยากดีมีจน

อยางไรไมเปนประมาณ ถาตั้งอยูในศีลธรรมแลว ก็ชื่อวาเปนคนท่ีควรยกยองสรรเสริญ ถาตรงกันขาม

คือ ลวงละเมิดศีลธรรมแลว แมจะเกิดในสกุลสูง กับไดวาเปนคนพาลอันควรตําหนิ 

๕.  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแรกท่ีสอนปฏิวัติเรื่องการทําบุญ โดยวิธีฆาสัตว หรือฆามนุษย 

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการทําใหผู อ่ืนเดือดรอน หากสอนใหทํางานดานสังคมสงเคราะหแทนการ

เบียดเบียนและสอนใหหาทางชําระจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาดวาเปนบุญ 

๖.  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาสอนลัดตัดตรงเขาหาความจริง ใหสูหนากับความจริง เชน ใน

เรื่องความเกิดแกเจ็บตาย แลวใหหาประโยชนจากความจริงนั้นใหได รวมท้ังสอนอยางตรงไปตรงมา ในเรื่อง

ฤกษยาม น้ําศักดิ์สิทธิ์ เปนตน และการสอนใหเปนเทวดาไดในชาตินี้ โยไมตองรอใหตายเสียกอน โยชี้

ไปท่ีความประพฤติปฏิบัติวาทําคนใหเปนเทวดาได 

 

 

                                                           
๗สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา , พิมพครั้ ง ท่ี  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏรชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๘-๒๐. 
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๗. พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีสอนใหแกความเสื่อมทางศีลธรรม โดยไมมองขามปญหา

เศรษฐกิจ สอนใหแกความชั่วดวยความดี และสอนใหแกท่ีตัวเราเองกอน โดยไมคอยเก่ียงใหคนท้ังโลกดี

หมดแลวเราจึงจะดีเปนคนสุดทาย แมในการสอนใหมีเมตตาจิต ก็ใหหัดแผเมตตา ในตนเองกอน เพ่ือ

จะไดเปนพยานวา เรารักสุขเกลียดทุกขฉันใด  คนอ่ืนก็มีความรักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น 

๘.  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีสอนใหถือธรรม คือความถูกตองตามหุผล เปนประมาณท่ี

เรียกวา ธรรมาธิปไตย  ไมสอนใหถือตนเองเปนใหญ หลักคําสอนเรื่องผูเห็นพระพุทธเจา คําสอนเรื่อง

อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา และการตั้งพระธรรมวินัยไวเปนพระศาสนาแทนพระองคของพระพุทธเจา ก็

เปนการสอนแบบธรรมาธิปไตย 

๙.  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีสอนเนนหนักในเรื่องการใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ให

รูจักกําจัดความทุกขความเดือดรอน ดวยการพิจารณาใหเห็นตนเหตุของความทุกข แลวแกไขใหถูกทาง 

ไมใหเชื่อถืออยางงมงายไรเหตุผล 

๑๐. พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีสอนใหรูจักพ่ึงตนเองในการประกอบคุณงามความดี ในการ

ยกระดับแหงชีวิตของตนใหสูงข้ึน ไมสอนใหคิดแตจะเอาดีดวยการออนวอนบวงสรวง คําสอนขอนี้ เปน

เหตุใหเกิดหลักเรื่องทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ท่ีเรียกวา กฎแหงกรรม (Law of Karma)  อันทําใหชาว

ตางประเทศหันมานิยมนับถือมากข้ึน 

๑๑. พระพุทธศาสนา เปนศาสนาเดียวในโลกท่ีกลาปฏิเสธตรรกวิทยา (Logic)  ซ่ึงชาวโลกถือ

กันวาเปนศาสตรแหงศาสตรท้ังหลาย(Science of Sciences) โดยไดเสนอหลักการอยางอ่ืนท่ีสูงกวา 

แนนอนกวาพรอมท้ังใหเหตุผลไวอยางชัดเจน 

๑๒.  พระพุทธศาสนามีหลักเกณฑและวิธีการในการสั่งสอนตลอดจนตัวคําสอนอันเปน

วิทยาศาสตรมากอนท่ีวิชาวิทยาศาสตรของโลกจะเกิดเปนเนื้อเปนตัวข้ึน 

จากท่ีกลาวมานั้น คําสอนของพระพุทธศาสนามีลักษณะเดนชัดในเรื่อง การสรางปญญา มอง

ทุกสิ่งอยางวิเคราะห เชื่อหลักกรรม ยึดหลัก อนัตตา พ่ึงตนเอง ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา แกทุกขของ

มนุษย อิสรภาพของชีวิต มีมนุษยเปนศูนยกลาง  โดยหลักเหลานี้สัมพันธโยงใยกัน เพ่ือวัตถุประสงค

และเปาหมายอันเดียวกัน   ซ่ึงแสดงไดดังภาพ ดังนี้   
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แผนภูมิท่ี ๓.๑ ความสัมพันธของคําสอนทางพระพุทธศาสนากับเปาหมายในชีวิต๘ 

 

๓.๒.๒ จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา การสั่งสอนพระพุทธศาสนาหากกลาวสรุปคือ มี

จุดมุงหมายเพ่ือการหลุดพน  หมายถึงการหลุดพนจากทุกข  หรือดับทุกขไดสิ้นเชิง ในธัมมจักกัปปวัต

ตนสูตรตอนพระพุทธเจาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือการบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุในสมัย

พุทธกาลโดยพระพุทธเจาทรงประทานใหดวยพระองคเอง  โดยการตรัสวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด 

ธรรมอันเรากลาวดีแลว  ทานจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด”๙  นอกจากนี้

ยังพบจุดหมายของพระพุทธศาสนาในพระสูตรอ่ืน ๆ อีก เชน อลคัททูปมสูตรท่ีทรงตรัสกับภิกษุ

ท้ังหลายวา “ภิกษุท้ังหลายเรายอมบัญญัติ(สอน) ทุกขและความดับทุกข ท้ังในกาลกอนและในกาล

บัดนี”้๑๐  

ความดับสนิทแหงทุกข (นิพพาน) จึงเปนเปาหมายสูงสุด ของคําสอนในพระพุทธศาสนา แต

เนื่องจากพระพุทธศาสนายอมรับวา คนเรามีความแตกตางกันตามธรรมชาติ  แตละคนจึงมี

ความสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายสูงสุด แตกตางกัน เพราะมีความสามารถในการเรียนรูและในการ

ปฏิบัติแตกตางกัน ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีคําสอนหลายระดับ เพ่ือใหผูรับคําสอนนําไปปฏิบัติเพ่ือ

แกทุกข หรือปญหาของชีวิตในระดับนั้น ๆ ไดตามความสามารถของตน  จึงกลาวไดวาผูท่ีสนใจศึกษา

และปฏิบัติตามหลักการหรือคําสอนของพระพุทธศาสนาแลวยอมไดประโยชนอยางแนนอน แตจะ

ไดรับประโยชนมากนอยแคไหน  ข้ึนอยูกับตนเองวาจะมีสติปญญาแสวงเอาประโยชนไดมากนอย

                                                           
๘กิติศักดิ์ ตีระพิมลจันทร, “การเสริมสรางมุมมองท่ีถูกตองของคนวัยทํางานท่ีมีตอพระพุทธ 

ศาสนาตามแนวสัมมาทิฏฐิ”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หนา ๑๓๘. 
๙วิ.มหา. ๖/๑๘/๒๓. 
๑๐ม.มู. ๑๘/๒๘๖/๒๗๘-๒๗๙. 

 

มนุษย 

ปญญาการ

วิเคราะห 

หลักกรรม 

หลักอนัตตา 

พ่ึงตนเอง 

มัชฌิมาปฏิปทา แกทุกข อิสรภาพ 
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เพียงไร ซ่ึงพระพุทธศาสนาถือวาตนเองจะตองขวนขวาย แสวงหาดวยความสามารถของตนเองเทานั้น 

คนอ่ืนไมสามารถชวยทําใหได ดังพุทธพจนความวา “ตถาคตไดแตเปนผูบอกทางเทานั้น”๑๑ 

พระพุทธศาสนาจึงสอนใหแกปญหาท่ีจิตใจดวยการสรางศีลธรรม หรือคุณธรรมข้ึนท่ีจิตใจ

ของตนเอง เพราะพระพุทธศาสนาถือวา ตนเหตุท่ีสําคัญของปญหาท้ังปวงนั้นคือจิตใจ หากจิตใจไมมี

ปญหาเสียแลว ปญหาจากสิ่งอ่ืนๆภายนอกก็จะไมมี เม่ือแกปญหาทางจิตใจได จึงกอใหเกิดผลดีใน

ระยะยาว คือปจจุบันไดรับผลดีจากการแกปญหาดังกลาวไดดวยแลวยังสงผลตอไปถึงกาลขางหนา

ดวย 

เนื่องจากประโยชนคือการแกทุกข แกปญหาชีวิตของมนุษย ซ่ึงมีหลายระดับแตกตางกัน

ดังกลาวแลว พระพุทธศาสนาจึงมีคําสอนเปนหลายระดับ  แตละระดับก็จะใหประโยชนแกผูนําไป

ปฏิบัติแตกตางกัน กลาวโดยสรุปพระพุทธศาสนาวางเปาหมายของการสอนไวเปน ๓ ระดับคือ 

๑. เปาหมายเฉพาะหนา คําสอนระดับนี้เปนคําสอนเบื้องตน สําหรับคนท่ัวไปท่ีไมไดมุงผล

หรือประโยชนสูงสุด  แตมุงเพียงใชชีวิตดําเนินไปไดในสังคมอยางสะดวกสบายเทานั้น  ความตองการ

ของคนระดับนี้สวนใหญก็คือปจจัยทางวัตถุเพ่ือการดํารงชีพอยางผาสุกในปจจุบัน ไดแกมีปจจัย ๔ คือ 

อาหาร เครื่องนุ งหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค  ถือวา เปนปจจัยหลักของชีวิตมนุษย 

พระพุทธศาสนาไดมองเห็นความสําคัญของปญหาชีวิตระดับนี้เชนเดียวกัน จึงไดใหคําสอนสําหรับเปน

แนวทางปฏิบัติเพ่ือแกปญหาระดับนี้ไวอยางครบถวน  ทุกแงทุกมุม และมีมากมาย กลาวสรุปได ๒ 

ลักษณะ คือ 

 (๑) เปนคําสอนเก่ียวกับวัตถุ คือ วิธีแสวงหาวัตถุ วิธีบริหารวัตถุ และวิธีใชสอยหรือบริโภค

วัตถุ  

 (๒) เปนคําสอนเก่ียวกับบุคคล คือ ลักษณะของบุคคล  หนาท่ีของบุคคล(คุณธรรม) และ

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

๒. เปาหมายระยะยาว คําสอนเนนเรื่องคุณธรรม  มุงใหผูรับการสอนพัฒนาตนเองใหสูงข้ึน  อัน

เปนการแกปญหาชีวิตท่ีละเอียดออนข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง  เพราะพระพุทธศาสนาถือวาความสมบูรณ

ทางวัตถุนั้น แกความทุกขหรือปญหาของชีวิตไดในระดับหนึ่งเทานั้น และเปนการแกปญหาชั่วคราว 

เม่ือเวลาผานไป ปญหาดังกลาวจะกลับปรากฏข้ึนอีก จึงตองแก กันเรื่อยไปไมรูจบ เพราะ

พระพุทธศาสนาถือวา ตนเหตุท่ีสําคัญของปญหาท้ังปวงคือจิตใจ  คําสอนนี้มุงปรับสภาพหรือพัฒนา

จิตใจใหสูงข้ึน  ซ่ึงสรุปลงใน ๔ หลัก การสําคัญคือ 

(๑) หลักศรัทธา  ปรับพัฒนาความคิดเห็นใหถูกตองตามหลักศีลธรรม คุณธรรม 

(๒) หลักศีล  ปรับหรือพัฒนาพฤติกรรมทางกายใหเรียบรอยงดงาม ไมกอใหเกิดความ

เสียหายเดือดรอนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

                                                           
๑๑สํ.นิ. ๒๒/๑๐๓/๑๔๒. 
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(๓) หลักจาคะ ปรับหรือพัฒนาความสํานึกใหเปนไปในทางท่ีดีงาม เพ่ือการอยูรวมกันกับ

ผูอ่ืนไดอยางผาสุก คอใหรูจักละเวนสิ่งท่ีชั่วรายและเสียสละเพ่ือผูอ่ืนบาง  

(๔) หลักปญญา  ความรูความสามารถในดานตางๆใหพรอม ท้ังปญญาในดานศีลธรรม 

คุณธรรม อันจะทําใหรูจักผิดชอบชั่วดี และปญญาทางศิลปะวิทยาการตาง ๆ เพ่ือการอาชีพท่ีดีท่ีถูกตอง 

 

 
                              

แผนภูมิท่ี ๓.๒ คําสอนในการพัฒนาจิตใจสําหรับเปาหมายระยะยาว 

 

๓. เปาหมายสูงสุด  ความหลุดพนจากทุกขท้ังปวงหรือการแกทุกขแกปญหาของชีวิตได

เด็ดขาดสิ้นเชิง ซ่ึงยังผลคือความสุขสูงสุดหรือความสุขอันถาวรใหแกชีวิตท่ีเรียกวาสันติสุข วิมุตติสุข 

นิพพาน  พระพุทธศาสนาถือวา ความสุขอันเกิดจากวัตถุก็ดี ความสุขอันเกิดจากการมีศีลธรรม 

คุณธรรมก็ดี ยังไมถาวร  อาจเปลี่ยนแปลงกลับกลายได หากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป หรือจิตใจ

ของคนสูกับอิทธิพลของสภาพการณ และสภาพแวดลอมไมได เพราะยังมีเชื้อของความเปลี่ยนแปลง

อยูในสวนลึกของจิตใจ นั่นคือ กิเลส  ดังนั้นหากจะทําใหชีวิตเปนไปอยางปราศจากความทุกข และมี

ความสุขอยางถาวรแทจริง ก็จะตองกําจัดสาเหตุของทุกข คือกิเลสใหหมดไปอยางสิ้นเชิ ง 

พระพุทธศาสนาจึงสอนวิธีแกความทุกข ดวยหลักการสําคัญ ๓ ประการคือ ไตรสิกขา ดังนี้ 

๑) พัฒนาศีลใหสมบูรณ (ศีล) 

๒) พัฒนาจิตใจใหมีความสงบม่ันคง (สมาธิ)  

๓) พัฒนาปญญาใหสมบูรณ อันจะนําไปสูความรูจริงท่ีทําใหสิ้นกิเลส (ปญญา) 

หลักการท้ัง ๓ ประการนี้ เม่ือกระจายออกเปนรายละเอียดก็คือ มรรคมีองค ๘ ซ่ึงพระพุทธ 

ศาสนาเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง  ท่ีจะนําผูปฏิบัติมุงตรงไปยังความรูจริงและความ

สิ้นกิเลส 

ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 

คําสอนการพัฒนาจิตระดับเปาหมายระยะยาว 
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จึงสรุปไดวา คําสอนท้ังปวงของพระพุทธศาสนา ท้ังสวนท่ีเปนศีลหรือศีลธรรมและสวนท่ีเปน

ธรรมหรือคุณธรรม ลวนเปนเครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือแกทุกขหรือปญหาท้ังนั้น ตั้งแตปญหาระดับตน

ไปจนถึงปญหาท่ีลึกและละเอียด พระพุทธศาสนาไดแสดงถึงวิธีและข้ันตอนของการแกปญหาไวอยาง

ถ่ีถวนทุกแงทุกมุม เทากับเปนการวางเปาหมายในการปฏิบัติ คําสอนในพระพุทธศาสนาไวใหผูปฏิบัติ

ไดรูเห็นอยางชัดเจนและไดรับประโยชนตามความสามารถของตนขอสําคัญตองศึกษาใหรูและปฏิบัติ

ใหถูกตองตามวิธี ธัมมานุธมัมปฏิบัต ิ

 

๓.๓ คําสอนที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

พระพุทธศาสนาถือวาเปนรากฐานของศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของคนไทยมาโดยตลอด การดําเนินชีวิตของคนไทยจึงมีลักษณะเรียบงาย ออนนอมถอมตน 

สังคมไทยจึงอบอุน จิตใจคนไทยจึงออนโยน มีความยุติธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมนิยมความรุนแรง

ในการแกปญหา๑๒ แมวาคนในสังคมไทยจะยึดม่ันในพระพุทธศาสนา แตก็ยังมีความเชื่อดั้งเดิมปะปน

อยูเชน ความเชื่อภูตผีเทวดาบาง  ความเชื่อในโชคชะตา ความเชื่อไสยศาสตร ความเชื่อโชคลาง 

ความเชื่อโหราศาสตร  เปนตน ท่ีเปนความเชื่อท่ีฝงรากอยูกอนจะมานับถือพระพุทธศาสนา คนใน

สังคมไทยยึดม่ันในสถาบันพระมหากษัตริย ท้ังนี้เพราะสังคมไทยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมาเปน

เวลานาน จึงนับถือพระองคมาตลอด  ซ่ึงถือเปนมูลเหตุอยางหนึ่งท่ีทําใหสังคมไทยรวมตัวเปนปกแผน

อยางเหนียวแนน  กอใหเกิดความรักสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในสังคมไทย 
พระพุทธศาสนาไดสอนเก่ียวกับความไมเหมือนกันของแตละบุคคลวา เปนเพราะกรรม คือ

การกระทําของตนเองไมวาจะเปนพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจก็ตาม๑๓  ลวนมีอิทธิพลทําให

ชีวิตประจําวันของแตละคนแตกตางกัน ใครจะมีชีวิตความเปนอยูอยางไร ก็ลวนเกิดแตการกระทํา

ของตนเอง ถาดําเนินชีวิตประจําวันดวย การกระทําตางๆท่ีปราศจากหลักตามทางพระพุทธศาสนาอัน

เปรียบเหมือนดวงประทีปสองทางดําเนินก็เสี่ยงตอปญหาอุปสรรคไมปลอดภัยโดยประการท้ังปวง 

ชีวิตจะเต็มไปดวยความวุนวายไมสงบสุข พระพุทธศาสนาไดเปนศาสนาประจําชีวิต ประจําจิตใจของ

คนทุกคน หลักธรรมของพระพุทธเจาท่ีไดศึกษาปฏิบัติอยูนี้เปนสิ่งอํานวยคุณประโยชนแกประเทศ 

                                                           
๑๒เดือน คําดี, อางใน ทวีศักดิ์ ใครบุตร, “ติรัจฉานวิชชา : ศึกษาวิเคราะหทรรศนะและแนว

ปฏิบัติในสังคมไทย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร), หนา๓๔. 
๑๓คูณ โทขันธ, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๓๗), หนา ๗.  



๑๐๐ 
 

พระพุทธศาสนาไดหลอหลอมแบบชีวิตใหแกคนไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเพราะธรรมคําสั่งสอน

ของพระพุทธศาสนาเปนธรรมนูญชีวิตประจําวันไดอยางดีท่ีสุด 

๓.๓.๑ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คําสอนธรรมเพ่ือใหเหมาะสําหรับคฤหัสถคือชาวบาน ท่ีเรียกวา

บุญกิริยาหรือบุญกิริยาวัตถุ ไดแก ทาน ศีล ภาวนา ชีวิตชาวบานอยูกับวัตถุโดยตรงเต็มท่ี และการ

แสวงหาจัดการวัตถุนั้นก็ดําเนินไปทามกลางเพ่ือนมนุษยรวมสังคม  ถาประพฤติปฏิบัติจัดการไมดี ท้ัง

วัตถุก็เสียหาย คนและสังคมก็เดือดรอนวุนวาย จึงตองมีทานและศีล เปนบุญกิริยา สวนดานการ

พัฒนาภายใน ถึงแมสําคัญก็ตองจัดใหพอเหมาะแกกําลังเวลา เปนตนท่ีชาวบานจะปฏิบัติได โดยรวม

เปนเรื่องจิตใจและปญญาเปนการภาวนา กลาวคือ พัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และพัฒนาปญญา 

(ปญญาภาวนา) รวมเปนการภาวนา เพราะการอยูรวมกันในสังคมเปนลักษณะชีวิตของคฤหัสถ แมแต

การภาวนานั้นจึงเนนท่ีการเจริญเมตตา คือเมตตาภาวนา 

บุญเปนคุณสมบัติ คือความดีงามความสามารถ ทางกายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง รวมท้ัง

ทางปญญา เราตองทําใหเพ่ิมข้ึนและประณีตข้ึนเรื่อยๆใหเปนการฝกกาย ฝกวาจา ฝกจิตใจ และฝก

ปญญา ชีวิตของเราก็ประณีตงอกงามข้ึนเรื่อย ๆ เปนการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเอง ฉะนั้นบุญ

กิริยาวัตถุ ๓ คือ  

๑. ทาน การให เผื่อแผ แบงปน เปนการใหเพ่ืออนุเคราะห เชนชวยเหลือผูยากไรตกทุกขขาด

แคลน ใหเพ่ือสงเคราะห  เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ สมานไมตรี  แสดงน้ําใจ สรางสามัคคี  ใหเพ่ือบูชาคุณ

ความดี เพ่ือยกยองสงเสริมสนับสนุนคนดี  เปนการใหในดานทรัพยสินสิ่งของ ปจจัยเครื่องใชยังชีพ  

วัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหความรูศิลปะวิทยาการ ใหคําแนะนําสั่งสอน บอกแนวทางการดําเนินชีวิต  

รวมท้ังปตติทานมัย คือการเปดโอกาสใหคนอ่ืนไดมีสวนรวมบุญดวยการทําความดีดวยกัน และ

ปตตานุโมทนามัย คือการอนุโมทนาสวนบุญ โดยพลอยชื่นชม หรือแสดงความยินดี ยอมรับเห็นชอบ

ในการทําบุญทําความดีของผูอ่ืน   

๒. ศีล การประพฤติสุจริต มีความสัมพันธท่ีดี เก้ือกูล ไมเบียดเบียนกัน  การอยูรวมกันดวยดี

โดยสงบสุขในสังคม ศีลท่ีเนนในระดับนี้ ก็คือศีล ๕  ไดแก การไมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย การ

ไมละเมิดกรรมสิทธิ์กัน การไมละเมิดตอของรัก ไมประทุษรายจิตใจลบหลูเกียรติทําลายตระกูลวงศ

ของกันและกัน  การไมหักรานลิดรอนผลประโยชนกันดวยวิธีประทุษรายทางวาจา  และการไมซํ้าเติม

ตนเองดวยสิ่งเสพติดซ่ึงทําใหเสื่อมทรามเสียสติสัมปชัญญะ ท่ีเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งปองกันจากความ

ผิดพลาดเสียหายและคุมตัวไวในคุณความดี  

นอกจากนี้ อาจฝกตนเพ่ิมข้ึนในดานการงดเวนสิ่งหรูหราฟุมเฟอยบํารุงบําเรอปรนเปรอ

ความสุขตาง ๆ มีชีวิตเปนอิสระจากวัตถุมากข้ึน  ดวยการรักษาอุโบสถ ถือศีล๘ หรือขวนขวายชวย

เหลือรับใชรวมมือและบริการตาง ๆ (ไวยาวัจกรรม)  รวมท้ังอปจายนมัย คือการมีความออนโยน 

สุภาพออนนอม ใหเกียรติกัน เคารพยกยองทานผูมีความเปนผูใหญ ผูสูงดวยคุณธรรมความดี เปนตน 



๑๐๑ 
 

รวมมาถึงการมีกิริยามารยาทงดงาม ตามวัฒนธรรมประเพณี  และไวยาวัจจมัย คือการชวยเหลือ รับ

ใช บริการ ขวนขวายในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  

๓. ภาวนา ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาปญญา รวมท้ังธรรมสวนมัย คือการฟงธรรม รวมท้ัง

สดับอานขาวสารขอมูลคําแนะนําเรื่องราวท่ีดีงามเปนประโยชน และธรรมเทศนามัย คือการแสดง

ธรรมใหคําสอนแนะนําความรูแกผูอ่ืน และขอพิเศษคือ ทิฏุชุกรรม คือการทําความเห็นใหตรง ซ่ึง

ตองทํารวมกํากับการทําบุญขออ่ืนทุกขอ ใหเปนการกระทําดวยความรูเขาใจตั้งใจมุงหมายถูกตอง 

เทากับไดตรวจสอบทุกกิจกรรม เปนประกันใหไดผลดี และมีการพัฒนา   การภาวนาถือเปนการ

ฝกปรือจิตและปญญา คือพัฒนาฝกอบรมจิตใจใหเจริญข้ึนดวยคุณธรรมตางๆใหเขมแข็งม่ันคงหนัก

แนน  และใหมีปญญารูเทาทันสังขาร  รูเทาทันโลกและชีวิต มีโลกทัศนและชีวทัศนท่ีถูกตอง 

กลาวสรุปไดวาบุญกิริยาวัตถุ ขยายเปนบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ 

๑. ทานมัย  ทําบุญดวยการให 

๒.  สีลมัย   ทําบุญดวยการรักษาศีลประพฤติดีงาม 

๓.  ภาวนามัย   ทําบุญดวยการเจริญภาวนา 

๔.  อปจายนมัย   ทําบุญดวยการประพฤติออนนอม 

๕.  ไวยาวัจจมัย   ทําบุญดวยการขวนขวายรับใช 

๖.  ปตติทานมัย   ทําบุญดวยการใหสวนความดีแกผูอ่ืน 

๗.  ปตตานุโมทนามัย  ทําบุญดวยการยินดีการทําดีของผูอ่ืน 

๘. ธัมมัสสวนมัย   ทําบุญดวยการฟงธรรม 

๙. ธัมมเทสนามัย   ทําบุญดวยการสอนแสดงธรรม 

๑๐. ทิฏุชุกัมม   ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง๑๔ 

๓.๓.๒  มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจขอสุดทาย คือ มรรค เปนประมวลหลักความประพฤติ 

หรือระบบจริยธรรมท้ังหมดในพระพุทธศาสนา เปนคําสอนภาคปฏิบัติท่ีจะชวยใหการดําเนินสู

จุดหมายตามแนวทางของกระบวนธรรมท่ีรูเขาใจแลวนั้น เปนผลสําเร็จข้ึนมาในชีวิตเรา หรือเปนวิธีใช

กฎเกณฑแหงกระบวนการของธรรมชาติใหเกิดประโยชนแกชีวิตจนถึงท่ีสุด   มรรค คือระบบความคิด

และการกระทําหรือการดําเนินชีวิต  ท่ีตรงจุดพอดีพอเหมาะใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย คือความดับ

ทุกขนี้เปนทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา  

เม่ือมนุษยมีความรูความเขาใจและกลาเผชิญหนากับความจริงของโลกและชีวิตแลว มนุษยจึง

จะสามารถจัดการกับชีวิตดวยมือของตนเอง หรือสามารถดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงามกันไดเอง  ทาง

                                                           
๑๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๓๕,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หนา ๕๕๐. 



๑๐๒ 
 

ดําเนินชีวิตท่ีเปนสายกลางนั้น นอกจากไมเอียงสุดทางวัตถุจนเปนทาสของวัตถุหรือข้ึนตอวัตถุสิ้นเชิง

แลว ก็ไมเอียงสุดทางจิตดวย คือมิไดเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางข้ึนตอการบําเพ็ญเพียรและผลสําเร็จทางจิต

ฝายเดียว จนปลอยปละละเลยไมเอาใจใสสภาพทางวัตถุและรางกาย กลายเปนการประกอบความ

ลําบากเดือดรอนแกตนเอง กลาวคือ ทางดําเนินชีวิตท่ีมีลักษณะไมเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน 

เปนไปดวยการรูเขาใจสภาพท่ีเปนอยูตามท่ีเปนจริง ท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ แลวปฏิบัติดวยความ

รูเทาทัน พอสมแกเหตุปจจัย และสอดคลองพอเหมาะพอดี ท่ีจะใหไดผลตามจุดหมาย มิใชทําพอสัก

วาจะใหไดเสพเสวยเวทนาดวยอามิสหรือสักวาถือตามกันมา  

หลักมัชฌิมาปฏิปทาใชไดกับกิจกรรมหรือกิจการทุกอยางของมนุษยท่ีเปนประเภทวิธีการ 

ตามปกติ ระบบ แบบแผน วิทยาการ สถาบัน หนาท่ีการงานตาง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติกิจในชีวิต 

ประจําวัน เชน การศึกษาเลาเรียน เปนตน  ยอมมีความมุงหมายเพ่ือแกปญหา กําจัดทุกข ชวยให

มนุษยบรรลุความดีงามท่ีสูงข้ึนไป อยางใดอยางหนึ่ง การปฏิบัติท่ีถูกตอง หรือการปฏิบัติชอบ ก็คือ

จะตองกระทําดวยความเขาใจในจุดมุงหมายของมัน ซ่ึงนับวาเปนการกระทําดวยปญญา โดยมี

สัมมาทิฏฐิ จึงจะนับวาเปนการดําเนินตามแนวทางของมัชฌิมาปฏิปทา 

 “สัมมา” แปลวาชอบ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา Right ในองคประกอบของมรรคมีองค ๘ จะ

มีคําวา “สัมมา”กํากับไวขางหนาเสมอ เปนการชี้ใหเห็นวาทางสายกลางของพระพุทธศาสนา คือ

ความเปนกลางท่ีหมายถึงความสมดุล ไมสุดโตงไปดานใดดานหนึ่ง เชนไมยึดม่ันถือม่ันอยางงมงาย 

และไมปลอยตัว ปลอยใจจนกลายเปนคนไมมีจุดยืน คําวา “ทิฏฐ”ิ เปนคําภาษาบาลีแปลวาความเห็น

หมายถึงวิธีการท่ีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกมองเห็นดวยทางตาหรือทางความนึกคิด ถาใชวา ทิฏฐิอยางเดียวก็

หมายวาเปนมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดเสมอไป เวนไวแตในท่ีใดบงวาเปนสัมมาทิฏฐิจึงมีความหมาย

วาเปนความเห็นชอบความเห็นถูก 

เหตุแหงการเกิดสัมมาทิฏฐิ  หลักการท่ีแสดงวาการปฏิบัติชอบหรือชีวิตท่ีดีงาม เกิดจากการ

ปรุงผสมผสานปจจัยทางสังคมและปจจัยภายในตัวบุคคลเขาดวยกัน และกาวหนาไปในมรรคาแหง

ความดีงามสูจุดหมายแหงชีวิต จะเปนไปได หากไดอาศัยปจจัยคือ ความมีกัลยาณมิตรและโยนิโส

มนสิการ การนํามรรคมาประยุกตเพ่ือประโยชนแกชีวิตและสังคม เพ่ือใหชีวิตของมนุษยเปนชีวิตท่ีดี  

เพ่ือใหสังคมของมนุษยเปนสังคมท่ีดี เปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกมนุษย เชน ในระดับ

สังคม การอยูรวมกันดวยความสงบสุข ก็สั่งสอนวางเปนหลักความประพฤติ เชน วิธีปฏิบัติตอกัน และ

ควรกระทําตอสภาพแวดลอม เปนตน กําหนดข้ึนมาโดยสอดคลองกับความจริงเก่ียวกับธรรมชาติของ

มนุษย ท่ีมีความตองการอยางนั้นๆมีปกติวิสัยอยางนั้น ๆ มีภาวะท่ีตองอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน และอิง

อาศัยธรรมชาติแวดลอมนั้น เปนตน สําหรับระดับปจเจกบุคคล  เม่ือจะใหแตละคนมีจิตใจปลอดโปรง 

เบิกบาน ผองใส มีสุขภาพจิตดี ก็สั่งสอนแนะนําแสดงวิธีควบคุมชักนํากระแสความคิด วิธีฝกอบรม

และชําระจิต เปนตน  ก็แนะนําสั่งสอนวิธีฝกจิต วิธีคิด วิธีพิจารณา การวางทาทีของจิตใจตอสิ่ง
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ท้ังหลาย และวิธีฝกอบรมเจริญปญญาตามลําดับแหงข้ันตอนตางๆกําหนดข้ึนมาโดยสอดคลองกับ

ความจริงเก่ียวกับกฎแหงการทํางานของจิตและสภาวะของสังขารธรรมท้ังหลาย เปนตน            

บุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา กลาวถึง สัมมาทิฏฐิเปนองคประกอบสําคัญของมรรค ในฐานะ

ท่ีเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรม ในพระไตรปฎกแสดงหลักการสรางเสริมสัมมาทิฏฐิไว ดังนี้  

“ภิกษุท้ังหลาย ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะและ 

โยนิโสมนสิการ”๑๕  ฉะนั้น ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิตามพุทธพจนท่ีตรัสไวนี้  คือ 

๑. ปรโตโฆสะ การสรางสัมมาทิฏฐิ ดวยปจจัยภายนอก แปลตามศัพทวาเสียงจากผูอ่ืน การ

กระตุนหรือชักจูงจากภายนอก มีความหมายครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมภายนอกทุกประเภทท่ีมี

อิทธิพลตอการหลอหลอมชีวิตของบุคคล เชน การสั่งสอน แนะนํา การถายทอด การโฆษณา คําบอก

เลา ขาวสาร ขอเขียน คําชี้แจง  อธิบาย การเรียนรูจากผูอ่ืน ในสวนท่ีดีงามถูกตอง  เฉพาะอยางยิ่ง

การรับฟงธรรม ความรู หรือคําแนะนําจากบุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตร ถือเปนฝายภายนอกไดแกปจจัย

ทางสังคม เปนวิธีการแหงศรัทธา 

นอกจากนั้นยังมีพุทธพจนท่ียกยองการมีกัลยาณมิตรวามีประโยชนเหนือกวาปจจัยภายนอก

ดานอ่ืน ๆ ดังขอความท่ีวา “ภิกษุท้ังหลาย เ ม่ือภิกษุผู เปนพระเสขะยังไมบรรลุ . เราไมเห็น

องคประกอบภายนอกอ่ืนใดท่ีจะเปนประโยชนมากเหมือนความเปนผูมีกัลยาณมิตรนี้เลย” ในคัมภีรวิ

สุทธิมรรคพระพุทธโฆษาจารย ไดยกยองตัวอยางบุคคลท่ีถือวาเปนกัลยาณมิตร เชน พระพุทธเจา 

พระอรหันตสาวก ครู อาจารย และทานผูเปนพหูสูตทางปญญาสามารถสั่งสอนแนะนําและเปนท่ี

ปรึกษาได แมจะออนวัยกวาก็ตาม อยางไรก็ตามคุณสมบัติของผูเปนกัลยาณมิตร อาจแยกพิจารณาได 

๒ ดาน คือ 

๑) คุณสมบัติภายใน คือคุณสมบัติท่ีพัฒนาข้ึนภายในตัวของกัลยาณมิตรซ่ึงทําใหสามารถทํา

หนาท่ีตอบุคคลอ่ืนไดอยางสมบูรณ เรียกวา สัปปุริสธรรม แปลวา ธรรมของสัตบุรุษหรือธรรมของคนดี 

มี ๗ ประการ ดังนี้ 

(๑)  ธัมมัญุตา รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริงของธรรมชาติ รูหลักการกฎเกณฑแบบแผน 

หนาท่ี ซ่ึงจะเปนเหตุใหกระทําการไดสําเร็จผลตามความมุงหมาย 

(๒)  อัตถัญุตา  รูจักผล  คือ รูความหมายและความมุงหมาย  ของหลักธรรมหรือ

หลักการกฎเกณฑ หนาท่ีและรูผลท่ีประสงคของกิจท่ีจะทํานั้น 

(๓)  อัตตัญุตา รูจักตนคือ รูจักฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถและ

คุณธรรม เปนตนของตนตามเปนจริง เพ่ือประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมและใหเกิดผล 

                                                           
๑๕อง.ทุก. ๓๓/๓๗๑/๔๓๑ 
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(๔)  มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือรูจักความพอเหมาะพอดี เชน รูจักประมาณในการ

บริโภคอาหาร ในการใชจายทรัพย หรือการท่ีรูจักประมาณในการใชปจจัย๔ เปนตน 

(๕)  กาลัญุตา  รูจักกาล  เชน รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร รูจักเวลาเรียนเวลาทํางาน 

เวลาพักผอน เปนตน 

(๖)  ปริสัญุตา รูจักชุมชน คือ รูจักถ่ินฐาน รูจักท่ีชุมชน  รูจักมารยาทระเบียบวินัย 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และขอควรรูควรปฏิบัติอ่ืนๆตอชุมชนนั้นๆ 

(๗)  ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล คือรูจักความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังในดานอัธยาศัย 

ความรู ความสามารถและคุณธรรม เปนตน เพ่ือปฎิบัติตอผูนั้นโดยถูกตอง เชนควรจะคบหรือไม จะ

เขาไปเก่ียวของในลักษณะอยางไร หรือควรท่ีจะแนะนําสั่งสอนอยางไร จึงจะไดผลดี เปนตน        

๒) คุณสมบัติท่ีแสดงออกภายนอก คือคุณสมบัติในแงทําหนาท่ีตอผูอ่ืนหรือคุณสมบัติท่ี

ปรากฏตอสายตาของบุคคลอ่ืนหรือตอสังคม เรียกวา กัลยาณมิตรธรรม  หรือธรรมของผูท่ีเปน

กัลยาณมิตร ๗ ประการ  ดังนี้       

(๑)  ปโย เปนคนนารัก คือเขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง ชวนใจผูเรียน

ใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 

(๒)  ครุ เปนคนนาเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน

ใจเปนท่ีพ่ึงไดและปลอดภัย 

(๓)  ภาวนีโย เปนคนนาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริงและเปนผูฝกฝน

ปรับปรุงตนอยูเสมอ เปนท่ียกยอง ควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอางและรําลึกถึงดวยความซาบซ้ึง 

ม่ันใจ และภาคภูมิใจ  

(๔)  วัตตา เปนคนฉลาดในการพูด  คือพูดเปน รูจักชี้แจงใหเขาใจ  รูจักจังหวะ และเวลา

ท่ีควรพูดและไมควรพูด คอยใหคําแนะนําวากลาว ตักเตือนและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 

(๕)  วจนักขโม อดทนตอถอยคําไดคือพรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษาคําซักถามแมจุกจิก

ตลอดจนคํากลาวลวงเกินและคําตักเตือนวิพากษวิจารณตางๆ สามารถอดทนฟงไดดวยจิตท่ีเปยมดวย

เมตตา ไมเบื่อหนาย และไมเสียอารมณ 

(๖)  คัมภีรัญจะกะถัง กัตตา แถลงเรื่องล้ําลึกได คือ กลาวชี้แจงเรื่องตางๆท่ีลึกซ้ึงซับซอน

ใหเขาใจไดและสอนศิษยใหไดเรียนรูเรื่องราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งๆข้ึนไป 

(๗)  โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไมชักนําในฐานะท่ีไมควร คือไมชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือ

เรื่องเหลวไหลไมสมควร ชักนําแตเรื่องท่ีอยูในทํานองคลองธรรม เปนประโยชน เก้ือกูลแกการพัฒนา

ชีวิตในระดับท่ีสูงข้ึนไป      

คุณสมบัติท้ังสองดานท่ีกลาวมานี้ โดยเฉพาะคุณสมบัติท่ีแสดงออกภายนอก เชน ความเปนผู

นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ และฉลาดในการพูด เปนตน นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสรางอิทธิพล
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ชักนําบุคคลท่ีเขามาเสวนาใหเกิดความเชื่อ ความเลื่อมใส ความนิยมชมชอบ ซาบซ้ึงตรึงตราในจิตใจ 

หรือท่ีเรียกวา ศรัทธา เม่ือเกิดศรัทธาแลวก็มีพลังท่ีจะนําความคิด นําพฤติกรรม หรือทําใหเกิดการ

เลียนแบบอยางท่ีดีงามของผูท่ีเปนกัลยาณมิตรไดโยงาย เพราะศรัทธา อยางไรก็ตาม ปรโตโฆสะก็เปน

ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิในข้ันของศรัทธา 

 

                         
 

แผนภูมิท่ี ๓.๓ คุณสมบัติของผูเปนกัลยาณมิตรท้ังภายในและภายนอก 

 

ในกระบวนการพัฒนาปญญา  ความมีกัลยาณมิตรนี้จัดเปนระดับความเจริญปญญาในข้ัน

ศรัทธา สวนในระบบการศึกษา ความมีกัลยาณมิตรควรมีความหมายครอบคลุมท้ังตัวบุคคลผูอบรม 

สั่งสอน เชน พอ แม ครู อาจารย เปนตน ท้ังคุณสมบัติของผูสอน ท้ังหลักการ วิธีการ อุปกรณ  อุบาย

ตาง ๆ ในการสอน และการจัดดําเนินการตางๆทุกอยาง ท่ีผูมีหนาท่ีใหการศึกษาจะพึงจัดทํา เพ่ือให

การศึกษาอบรมไดผลดี ตลอดจนหนังสือ  สื่อมวลชน บุคคลตัวอยาง หรือผูประสบความสําเร็จโดย

ธรรม และสิ่งแวดลอมทางสังคม ท้ังหลายท่ีดีงาม  เปนประโยชน เทาท่ีจะเปนองคประกอบภายนอกใน

กระบวนการพัฒนาปญญานั้นได 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไววากระบวนการแหงความเจริญของปญญา

หรือการพัฒนาปญญา อาจกําหนดข้ันตอนท่ีจัดวาเปนระยะของศรัทธา (กอนกาวสูปญญา) คือ 

๑) สรางทัศนคติท่ีมีเหตุผล ไมเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เพียงเพราะฟงตาม ๆ กันมา เปนตน 

๒) เปนผูคุมครองสัจจะ(สัจจานุรักษ) คือ ยินดีรับฟงหลักการ ทฤษฏี คําสอน ความเห็นตาง 

ๆของทุกฝายทุกดาน ดวยใจเปนกลาง ไมดวนตัดสินสิ่งท่ียังไมรูเห็นวาเปนเท็จ ไมยืนกรานยึดติดแตสิ่ง

ท่ีตนรูหรือคิดเห็นเทานั้นวาถูกตองเปนจริง 

สัปปุริสธรรม 
รู้จกัเหต ุ รู้จกัผล  รู้จกัตน  
รู้จกัประมาณ  รู้จกักาล 
รู้จกัชมุชน   รู้จกับคุคล 

 

คุณสมบัตภิายใน คุณสมบัตภิายนอก 

กัลยาณมิตรธรรม 
น่ารัก  น่าเคารพ น่าเจริญใจ 
ฉลาดในการพดู อดทน  ลํา้ลกึ 

อยูใ่นทํานองคลองธรรม 
 

คณุสมบตัขิองผู้ เป็นกลัยาณมิตร 



๑๐๖ 
 

๓) เม่ือรับฟงทฤษฏี คําสอน ความเห็นตาง ๆ ของผูอ่ืนแลว พิจารณาเทาท่ีเห็นดวยปญญา

ตนวาเปนสิ่งมีเหตุผล และเม่ือเห็นวา ผูแสดงทฤษฏี คําสอนหรือความเห็นนั้น ๆ เปนผูมีความจริงใจ 

ไมลําเอียง มีปญญา จึงเลื่อมใสรับเอามา เพ่ือคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงตอไป 

๔) นําสิ่งท่ีใจรับมานั้น มาขบคิดทดสอบดวยเหตุผล จนแนแกใจตนวา เปนสิ่งท่ีถูกตอง

แทจริงอยางแนนอน จนซาบซ้ึงดวยความม่ันใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็นแลว พรอมท่ีจะลงมือปฏิบัติ 

พิสูจน ทดลอง ใหรูเห็นความจริงประจักษตอไป 

๕) ถามีความเคลือบแคลงสงสัย รีบสอบถามดวยใจบริสุทธิ์ มุงปญญา มิใชดวยอหังการ

มมังการ พิสูจนเหตุผลใหชัดเจน เพ่ือใหศรัทธานั้นม่ันคงแนนแฟน เกิดประโยชนสมบูรณตาม

ความหมายของมัน๑๖ 

โดยสรุปความกาวหนาในมรรคานี้ ดําเนินมาโดยลําดับ จากความเชื่อ(ศรัทธา) มาเปน

ความเห็นหรือเขาใจโดยเหตุผล (ทิฏฐิ) จนเปนการรูการเห็น (ญาณทัสสนะ) ในท่ีสุด เปนอันหมดภาระ

ของศรัทธาโดยสิ้นเชิง  

๒. โยนิโสมนสิการ  การทําในใจโดยแยบคาย การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน 

หรือคิดอยางมีระเบียบ หมายถึง การรูจักมอง  รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลาย โดยมองตามท่ีสิ่งนั้น ๆ มัน

เปนของมัน แลโดยวิธีคิดหาเหตุผล  สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย  แยกแยะสิ่งนั้นๆหรือ

ปญหานั้น ๆ ออก ใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอา

ความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ ถือเปนองคประกอบฝายใน ไดแกปจจัยในตัวบุคคล 

เรียกวาวิธีการแหงปญญา 

ฐานของความคิดในระบบการดําเนินชีวิตท่ีดีดวยโยนิโสมนสิการ คนเรานี้จะมีความสุขอยาง

แทจริง ก็ตองดําเนินชีวิตใหถูกตอง คือจะตองปฏิบัติถูกตองตอชีวิตของตนเอง และตอสภาพแวดลอม

ท้ังทางสังคม ทางธรรมชาติ และทางวัตถุโดยท่ัวไป รวมท้ังเทคโนโลยี คนท่ีรูจักดําเนินชีวิตไดถูกตอง 

ยอมมีชีวิตท่ีดี และมีความสุขอยางแทจริง การดําเนินชีวิตก็คือ การกระทําหรือการดําเนินชีวิตท่ี

ถูกตองไดผลดี การรูจักทํา รูจักพูด รูจักคิด  

การดําเนินชีวิตครอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกตองท่ีเปนสวนยอยของการดําเนินชีวิตหลายดาน

ดังนี้                    

๑) ลวงพนปญหาหรือการแกปญหาได  

๒) การกระทํารูคิดเปน พูดเปน สื่อสารเปน ทําเปน 

๓) การ ไดแก รับรู ดูเปน ฟงเปน ดมเปน ลิ้มเปน สัมผัสเปน คิดเปน 

                                                           
๑๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงปรับขยาย, อางแลว, หนา 

๕๘๙. 



๑๐๗ 
 

๔) การเสพหรือการบริโภค ไดแก กินเปน ใชเปน บริโภคเปน เสวนา-คบหาเปน      

ฉะนั้นโยนิโสมนสิการคือการคิดอยางมีระบบ โดยใชเหตุและผล คิดเปนแนวทางไปตลอดสาย 

เปนการแกปญหาอยางตรงจุด เปนการใชปญญาในการแกปญหา ซ่ึง มีหลายวิธีตามสถานการณ ท่ี

แตกตางกันไป การคิดแบบใชเหตุและผลคือวิธีคิดแบบอริยสัจหรือกิจในอริยสัจ หมายถึง หนาท่ีอันพึง

กระทําตออริยสัจ ๔ แตละอยาง๑๗ ดังนี้ 

๑. ปริญญา รูวาปญหาคืออะไร ตองเผชิญหนากับปญหา รูวาปญหานั้นมีขอบเขตมากนอย

เพียงใด ใหผลเปนอยางไร ถาไมเขาในกระบวนการทํางานและการเกิดปญหา ตองปรึกษาผูท่ีมีความ

ชํานาญ คนควาจากหนังสือ หรือแหลงความรูอ่ืน ๆ ใหเกิดความกระจาง เม่ือทราบแลวสามารถเขาใจ

และกําหนดขอบเขตของปญหาได (รูทุกข) 

๒. ปหานะ  ไปดูท่ีสาเหตุและแกท่ีสาเหตุของปญหานั้นใหหมดไป(หาสมุทัย) 

๓. สัจกิริยา ทําใหแจง วิเคราะหใหชัดเจนวาปญหาเหลานั้น สามารถควบคุมไดมากนอย

เพียงใด และจะดําเนินการแกไขอยางไร(นิโรธ) 

๔. ภาวนา คือมรรค การกระทํา ลงมือแกไขปญหาดวยความมีสติ สมาธิ และปญญา คือรูตัว 

มุงม่ัน ตั้งใจ และใชปญญา ความคิด ในการแกไขปญหา 

กลาวคือ การปฏิบัติถูกตองในดานตาง ๆ รวมเรียกวาการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง หรือการรูจัก

ดําเนินชีวิต ถือเปนการดําเนินชีวิตเปนอันเปนชีวิตท่ีดีงามตามนัยแหงพุทธธรรม เม่ือฝกคิดดวยโยนิโส

มนสิการแลว นอกจากจะเกิดความรูความเขาใจชัดเจนตอสิ่งท่ีพิจารณา ตลอดถึงสิ่งท้ังหลายท่ีเปน

ปจจัยเก่ียวโยงกันไปท่ัวท้ังหมดแลว ยังทําใหเกิดความหยังรู ตระหนักความจริง ถึงข้ันท่ีสงผล

เปลี่ยนแปลงตอทัศนคติและบุคลิกภาพไดดวย คนท่ีมีโยนิโสมนสิการ รูจักคิด รูจักมอง ยอมมองเห็น 

และหาดานท่ีเปนประโยชนมาใชในการพัฒนาสงเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตไดตลอดเวลาในทุก

สถานการณ ตามนัยท่ีกลาวมาโยนิโสมนสิการสามารถสรุปได ดังนี้ 

๑) โยนิโสมนสิการ ประเภทพัฒนาปญญา บริสุทธิ์ มุงใหเกิดความรูแจงตามสภาวะ คือ รู

เขาใจมองเห็นตามเปนจริง นําไปสูโลกุตรสัมมาทิฏฐิ 

๒) โยนิโสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรม หรือกุศลธรรม

อ่ืนๆ เนนท่ีการสกัดหรือขมตัณหา เปนฝายสมถะ มีลักษณะเปนการเสริมสรางพลังหรือ ปริมาณฝายดี

ข้ึนมากดขมทับ หรือบังฝายชั่วไว ใหผลข้ึนกับกาล ชั่วคราว หรือเปนเครื่องตระเตรียมหนุนเสริมความ

พรอมและสรางนิสัย นําไปสู โลกิยสัมมาทิฏฐิ  

โลกิยสัมมาทิฏฐิเกิดจากโยนิโสมนสิการ ฉะนั้นโยนิโสมนสิการจึงมีบทบาทสําคัญกลาวคือ 

ตามปกติพฤติกรรมของปุถุชนเปนไปตามอํานาจของคานิยม ท่ีเกิดจากการหลอหลอมทางสังคม เชน 

                                                           
๑๗เรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๕๖. 



๑๐๘ 
 

ละเวนการกระทําไมดีอยางนั้น ตามคําอบรมสั่งสอนบอกเลาถายทอดเลาเรียนหรือจดจําแบบอยางมา 

แตโยนิโสชวยใหหลุดพนได ท้ังอิทธิพลของคานิยมทางสังคม และจากความเปนทาสแหงตัณหาหรือ

อารมณกิเลสของตนเองทําใหมีพฤติกรรมอิสระ ท่ีเปนไปดวยปญญา 

โดยสรุปสัมมาทิฏฐิ ก็คือ ความเห็นท่ีตรงตามสภาวะ กลาวคือ เห็นตามท่ีสิ่งท้ังหลายเปนจริง 

การท่ีสัมมาทิฏฐิจะเจริญข้ึน ยอมตองอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป เพราะโยนิโสมนสิการชวยใหไมมอง

สิ่งตาง ๆ อยางผิวเผิน แตชวยใหมองแบบสืบคนแยกแยะ ท้ังในดานการวิเคราะหสวนประกอบท่ีมา

ประชุมกันเขา  และในดานการสืบทอดแหงเหตุปจจัย ทําใหไมถูกลวง ไมถูกปนถูกเชิด ไมถูกจูงไป

หรือยั่วยุได ดวยปรากฏการณทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และคตินิยมตางๆจนเกิดเปนปญหา

ท้ังแกตนเองและผูอ่ืน แตทําใหมีสติสัมปชัญญะ เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง คิดตัดสินและกระทําการ

ตางๆดวยปญญา ในท่ีนี้เหตุแหงปญญาประกอบดวยปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ เสียงจากภายนอก

และภายในเปนเหตุใหเกิดปญญา 

 

 

                      
 

                     แผนภูมิท่ี ๓.๔  เหตุแหงปญญา (ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ) 

 

เม่ือมีสัมมาทิฏฐิคือมองเห็นและเขาใจสิ่งตางๆตามความเปนจริง จึงมี สัมมาสังกัปปะ คือ 

ดําริ นึกคิด และตั้งทัศนคติตอสิ่งเหลานั้นอยางถูกตองไมเอนเอียง ยึดติด หรือผลักแยง เปนปฏิปกษ 

สัมมาสังกัปปะมี ๓ อยาง ดังนี้ 

๑. เนกขัมมสังกัปป คือความดําริท่ีปลอดจากโลภะ ความนึกคิดท่ีปลอดโปรงจากกาม 

จัดเปนความคิดท่ีปราศจากราคะหรือโลภะ 

๒. อพยาบาทสังกัปป  คือ ความดําริท่ีไมมีความรูสึกกระทบกระท่ัง ขัดเคือง ชิงชัง หรือ

เพงมองในแงรายตาง ๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงขาม  คือ เมตตา  หมายถึงความปรารถนาดี  

ความมีไมตรี ตองการใหผูอ่ืนมีความสุข จัดเปนความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ 

     ปรโตโฆสะ 

โยนิโสมนสกิาร 

ปัญญา 

ภายนอก 

ภายใน 



๑๐๙ 
 

๓. อวิหิงสาสังกัปป คือความดําริ ท่ีไมมีการเบียดเบียน คิดทํารายขมเหงหรือทําลาย 

โดยเฉพาะมุงเอาธรรมท่ีตรงกันขาม คือกรุณา หมายถึง ความคิดชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข 

จัดเปนความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะเชนเดียวกัน๑๘        

โดยนัยนี้ สังกัปปะคือความคิดปลอดโลภะ ไมมีพยาบาท ไมมีวิหิงสา  หมายความวา เม่ือจะคิดจะ

พิจารณาอะไร ถาไมคิดเอาเขาตัว ไมคิดดวยความเกลียดชังมุงราย หรือจะทําลายใคร ความคิดนั้นก็

จะบริสุทธิ์ มีหวังวาถูกตองตามความเปนจริง นี้เปนดานปญญาเก้ือกูลแกสัมมาทิฏฐิโดยตรง 

องคมรรค ๓ ขอท่ีเกี่ยวของกับศีลท่ีเปนหลักกลาง เปนความหมายของ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ท่ีเปนองคของมรรค  ไดแก การพูด การกระทํา การประกอบ

อาชีวะ อยางใดก็ตาม ท่ีประกอบดวยเจตนา ท่ีปราศจากความทุจริต หรือความคิดเบียดเบียน 

รายละเอียด ดังนี ้

๑. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก  

๑) เวนจากการพูดเท็จ สัจจวาจา พูดคําจริง 

๒) เวนจากพูดสอเสียด  พูดคําสมานสามัคคี 

๓) เวนการพูดคําหยาบ พูดคําออนหวานสุภาพ 

๔) เวนการพูดเพอเจอ พูดคํามีประโยชน๑๙  

๒. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ไดแก 

๑) เวนการทําลายชีวิต  การกระทําท่ีชวยเหลือเก้ือกูล 

๒) เวนการเอาของท่ีเขามิไดให  

๓) เวนการประพฤติผิดในกาม   

๓. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ รวมถึงความ

ขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพสุจริต เชน ทํางานไมใหค่ังคางอากูล ไมหมักหมม ไมผัดเพ้ียน ไมจับจด 

ไมยุงเหยิงสับสน  เปนตน ในพุทธพจนแสดงการคาขายท่ีไมพึงทํา ๕ ประการคือ การคาขายศรัตรา 

การคาขายสัตว การคาขายเนื้อสัตว การคาขายน้ําเมา และการคาขายยาพิษ๒๐ พระพุทธศาสนามอง

เปาหมายของอีวะ โดยมุงเนนดานเกณฑอยางต่ํา ท่ีวัดดวยความตองการแหงชีวิตของคน คือมุงใหทุก

คนมีปจจัย๔ พอเพียงท่ีจะเปนอยู เปนการถือเอาคนเปนหลัก มิใชตั้งเปาหมายไวท่ีความมีวัตถุพรั่ง

พรอมบริบูรณ ซ่ึงเปนการถือเอาวัตถุเปนหลัก ความมีปจจัย๔พอแกความตองการของชีวิต หรือแมมี

วัตถุพรั่งพรอมริบูรณก็ตาม มิใชเปนจุดหมายในตัวของมันเอง เพราะเปนเพียงข้ันศีล เปนเพียงวิธีการ

                                                           
๑๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๐๔. 
๑๙องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔๘-๙/๓๘๑-๓๘๒. 
๒๐องฺ.ปฺจก. ๓๖/๑๗๗/๓๗๑. 



๑๑๐ 
 

ข้ันตอนหนึ่งสําหรับชวยใหกาวตอไปสูจุดหมายท่ีสูงกวา คือเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิต

และพัฒนาปญญา เพ่ือความมีชีวิตดีงามและประสบสุขท่ีประณีตยิ่งข้ึนไป 

ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงหลักปฏิบัติเก่ียวกับทรัพยท่ีถูกตองตามธรรม สรุปไดดังนี้ 

๑) การหา : แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม  ไมขมเหงเบียดเบียน 

๒) การใช : การวางแผนการใช รวมท้ังการเก็บรักษา ไดแก เลี้ยงตนและคนท่ีเก่ียวของ

รับผิดชอบใหเปนสุข เผื่อแผแบงปน ใชทรัพยทําสิ่งดีงามเปนประโยชน เปนบุญ รวมท้ังใชเผยแผ

สงเสริมธรรม 

๓) การมีปญญาท่ีทําใหเปนอิสระ : ไมลุมหลงหมกมุนมัวเมา กินใชทรัพยอยางรูเทาทัน เห็น

คุณโทษ มีจิตใจเปนอิสระดวยนิสสรณปญญา อาศัยทรัพยไดโอกาสท่ีจะพัฒนาจิตปญญายิ่ง ๆ ข้ึนไป๒๑ 

คฤหัสถท่ีขยันทําการงานหาเลี้ยงชีพ และไดทรัพยมาโดยสุจริต กินใชอยางเผื่อแผ รับผิดชอบ

ตอชีวิตผูอ่ืน  และใชทรัพยทําประโยชน เปนบุคคลท่ีไดรับการยกยองอยางสูงในพุทธศาสนา ถือวา

เปนผูมีชัย ท้ังโลกนี้และโลกหนา๒๒ ยิ่งมีปญญาพอท่ีจะทําตนใหรอดเปนอิสระได ไมตกเปนทาสของ

ทรัพยสมบัติ และโลกามิสอ่ืน ๆ ท่ีเขามาเก่ียวของในชีวิตของตน  ไมทําใหการไดสิ่งเหลานั้นมา

กลายเปนเพียงการไดทุกขมาทับถมตัว สามารถเปนอยูดวยจิตใจเบิกบานผองใส  มีทุกขเบาบาง และ

ถอนตัวออกจากทุกขท่ีเกิดข้ึนแตละคราวได ก็ยิ่งนับวาเปนบุคคลผูประเสริฐ เปนอิสรชนเปนเสรีบุคคล

ท่ีแทจริง  

พระพุทธศาสนาไดสอนถึงประโยชนหรือจุดหมายท่ีเรียกวา อัตถะ และไดจัดประโยชนหรือ

จุดหมายนั้นเปน อัตถะ ๓  ดังมีความหมายโดยสรุป ดังนี้ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ประโยชนปจจุบัน  เปนจุดหมายข้ันตน หรือจุดหมายเฉพาะหนา กลาว

ไดวาเปนประโยชนท่ีมองเห็น ท่ีเขาใจงายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน  ท่ีธรรมดาสามัญท่ีมุงหมายกันใน

โลกนี้ ไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือทรัพยสิน ฐานะ เกียรติ ไมตรี  ชีวิตคูครอง ท่ีเปนสุข  เปนตน 

รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหลานี้โดยทางชอบธรรม การปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้โดยทางท่ีถูกตอง  การใชสิ่ง

เหลานี้ทําตนและคนท่ีเก่ียวของใหมีความสุข การอยูรวมกันดวยดี ปฏิบัติหนาท่ีตอกันอยางถูกตองใน

ระหวางมนุษย เพ่ือความสุขรวมกัน 

ในดานวิธีปฏิบัติ หรือการดําเนินชีวิต  เพ่ือเขาถึงจุดมายข้ันตางๆตามท่ีกลาวมานั้น พระพุทธเจา

ไดทรงสั่งสอนไวครบถวนทุกระดับ   ไดแกหลักธรรม๔ ประการท่ีเปนไปเพ่ือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ๒๓ คือ 

๑. ควรขยันหม่ันเพียร รูจักใชปญญาจัดการดําเนินกิจการ เรียกวา อุฎฐานสัมปทา 

                                                           
๒๑องฺ.ทสก. ๓๘/๙๑/๒๙๒. 
๒๒ที.ปา. ๑๖/๑๗๔/๗๑. 
๒๓องฺ.อฏก.  ๓๗/๑๔๔/๔๖๔. 



๑๑๑ 
 

๒. รูจักเก็บรักษาทรัพยสินและผลแหงการงานใหรอดพนอันตรายไมเสื่อมเสีย เรียกวา อา

รักขสัมปทา  

๓. รูจักเสวนาคบหาคนดีท่ีเก้ือกูลแกการงาน จิตปญญา และความกาวหาของชีวิต เรียกวา

กัลยาณมิตตตา  

๔. รูจักเลี้ยงชีวิตแตพอดี ใหมีความสุขได โดยไมสุรุนสุรายฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย 

มีสวนท่ีประหยัดเก็บไว สามารถออมทรัพยไวใหเพ่ิมพูนข้ึนได เรียกวาสมชีวิตา   

๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา ประโยชนท่ีลึกล้ํายิ่งกวาท่ีจะมองเห็นกันเฉพาะหนา

หรือผิวเผินภายนอก เก่ียวกับชีวิตดานใน หรือประโยชนดานคุณคาของชีวิต  เปนจุดหมายชั้นสูงข้ึนไป  

ซ่ึงเปนหลักประกันชีวิตเม่ือละโลกนี้ไป ไดแก ความเจริญงอกงามแหงชีวิตจิตใจ ท่ีกาวหนาดวย

คุณธรรม ความใฝใจในทางศีลธรรม  ในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงาม  กิจกรรมท่ีอาศัยศรัทธาและความ

เสียสละ มีความสุขทางจิตใจ การรูจักปติสุขท่ีประณีตดานในตลอดจนคุณวิเศษท่ีเปนผลสําเร็จทางจิต 

คือฌานสมาบัติ  

สัมปรายิกัตถะนี้เปนข้ันท่ีผอนคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุ ทําใหไมยอมตีคาผลประโยชน

ดานอามิสสูงเกินไป จนจะตองมุงไขวควายอมสยบ หรือเปนเหตุใหกระทํากรรมชั่วราย หันมาใหคุณคา

แกคุณธรรม ความดีงาม รูจักทําการดวยความใฝธรรม รักความดีงาม รักคุณภาพชีวิต และความเจริญ

งอกงามของจิตใจ เม่ือถึงข้ันนี้ก็จะยอนมาใชใหปฏิบัติทิฏฐธัมมิกัตถะ ในทางท่ีเปนคุณเก้ือกูลแกชีวิต

และสังคม  เชน ใชทรัพยสงเคราะหตน และทํากิจกรรมพัฒนาชีวิตสูงข้ึนไป หลักธรรม ๔ประการท่ี

เปนไปเพ่ือไดสัมปรายิกกัตถะ  คือ  

๑. มีความเชื่อประกอบดวยเหตุผล ถูกหลักพระศาสนา ซาบซ้ึงในคุณพระรัตนตรัย เชื่อการ

กระทํา มีสิ่งดีงามเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เรียกวา ศรัทธาสัมปทา 

๒. ถึงพรอมดวยศีล มีความประพฤติดีงาม เลี้ยงชีพโดยทางสุจริต มีระเบียบวินัยสมควรแก

ภาวะแหงการดําเนินชีวิตของตน เรียกวาศีลสัมปทา  

๓. ประกอบดวยความเสียสละ รูจักเผื่อแผแบงปน  มีน้ําใจ พรอมท่ีจะชวยเหลือคนท่ีควร

ไดรับการชวยเหลือ เรียกวา จาคสัมปทา  

๔. ดําเนินชีวิตดวยปญญา  รูจักคิดรูจักพิจารณา ใชวิจารณญาณ รูเทาทันโลกและชีวิต 

สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระไดตามโอกาส เรียกวา ปญญาสัมปทา   

๓. ปรมัตถะ ประโยชนอยางยิ่ง  ประโยชนท่ีเปนสาระแทจริงของชีวิต  เปนจุดหมายสูงสุด  

หรือท่ีหมายข้ันสุดทาย ไดแก การรูแจงสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติธรรมของ

สังขารธรรม ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเปนอิสระ โปรงใส ผองใส เบิกบาน ไมถูกบีบค้ัน

ดวยความยึดติดถือม่ันหวั่นหวาดของตนเอง ปราศจากกิเลสเผาลนท่ีทําใหเศราหมองขุนมัว อยูอยางไรทุกข  

ประจักษแจงความสุขประณีตภายใน ท่ีสะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิง อันประกอบพรอมดวยความสงบเยือก

เย็นสวางไสวเบิกบานโดยสมบูรณ เรียกวาวิมุตติ และนิพพาน  



๑๑๒ 
 

พระพุทธเจาทรงยอมรับความสําคัญของประโยชนหรือจุดหมายเหลานี้ทุกข้ัน โดยสัมพันธกับ

ระดับความเปนอยู การครองชีพ สภาพแวดลอม และความพรอม หรือความแกกลาของอินทรียของ

บุคคลนั้น ๆ  ตามคติของพระพุทธศาสนา บุคคลทุกคนควรดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมายอยางนอยถึง

ข้ันท่ี๒ กลาวคือเม่ือบรรลุประโยชนในปจจุบันแลวแตยังไมเพียงพอ ควรกาวตอไปประโยชนภายหนา 

ผูไดประสบจุดหมายหรือประโยชนถึงสองข้ันนี้ ถือวาเปนบัณฑิต แปลวาผูดําเนินชีวิตดวยปญญา เปน

ผูมีชีวิตไมวางเปลาไรคาในโลกนี้ สวนปรมัตถะนั้น เนื่องจากเปนจุดหมายสูงสุด และยากท่ีสุด ท้ังโดย

การท่ีจะเขาใจและการท่ีจะปฏิบัติ อีก ท้ังเปนสวนท่ีเปนความแตกตาง หรือขอพิเศษของ

พระพุทธศาสนา ท่ีแปลกออกไปจากลัทธิคําสอนเทาท่ีมีอยูกอน จึงเปนธรรมดาอยูเองท่ีพระพุทธเจา 

จะทรงสอนเนนหนัก ดังปรากฏคําสอนเพ่ือประโยชนขอนี้กระจายอยูท่ัวไปในพระไตรปฎก และนํามา

กลาวไวบางเปนคราว ๆ 

             นอกจากอัตถะ ๓ ตามท่ีกลาวมาแลวนั้น  อัตถะ ๓ ยังมีความหมายท่ีพึงทราบอีกประการ

ตามพุทธพจน๒๔  ความวา “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือมองเห็นประโยชนตน(อัตตัตถะ) ก็ควรแทท่ีจะทําให

สําเร็จดวยความไมประมาท หรือเม่ือมองเห็นประโยชนผูอ่ืน(ปรัตถะ) ก็ควรแทท่ีจะทําใหสําเร็จดวย

ความไมประมาท หรือเม่ือมองเห็นประโยชนท้ังสองฝาย(อุภยัตถะ) ก็ควรแทท่ีจะทําใหสําเร็จดวย

ความไมประมาท”จากพุทธพจนมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. อัตตถะ ประโยชนตน  คือ การบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของตน ไดแกประโยชน (อัตถะ) ๓ 

อยางในหมวดกอนตามท่ีกลาวแลว เทาท่ีเก่ียวของกับตนเอง ซ่ึงเปนผลเกิดข้ึนแกตนโดยเฉพาะ เนน

การพ่ึงตนไดในทุกระดับ เพ่ือความไมตองเปนภาระแกผูอ่ืน หรือถวงหมูคณะ และเพ่ือความเปนผู

พรอมท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน บําเพ็ญกิจตางๆอยางไดผลดี คุณธรรมท่ีเปนแกนนําเพ่ือการบรรลุประโยชน

ตน คือ ปญญา  สวนหลักธรรมท่ัวๆไป ท่ีสอนเพ่ือความมุงหมายนี้ มีหลายอยางเชน ธรรมสรางท่ีพ่ึง 

หรือธรรมท่ีทําตนใหเปนท่ีพ่ึงได เปนตน  กลาวคือการบําเพ็ญไตรสิกขาท่ีเปนความรับผิดชอบตอ

ตนเองใหบริบูรณ 

๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอ่ืน คือการชวยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนผูอ่ืนใหบรรลุประโยชน หรือ

เขาถึงจุดหมายแหงชีวิตของเขาในระดับตางๆ ประคับประคองใหเขาสามารถพ่ึงตนเองได หมายถึง

อัตถะ๓ในหมวดกอนเทาท่ีเก่ียวของกับคนอ่ืน เปนผลเกิดข้ึนแกคนอ่ืน  คุณธรรมท่ีเปนแกนนําก็คือ 

ความกรุณา หลักธรรมท่ัวไปคือสังคหวัตถุ ๔ ประการ การทําหนาท่ีและบําเพ็ญคุณธรรมตาง ๆ ของ

กัลยาณมิตร เปนตน 

๓. อุภยัตะ ประโยชนท้ังสองฝาย หรือประโยชนรวมกันไดแกอัตถะ๓ในหมวดกอนท่ีเปนผล

เกิดข้ึนท้ังแกตนเองและคนอ่ืน ๆ หรือแกสังคม  แกชุมชนอันเปนสวนรวม เชนประโยชนท่ีเกิดจาก

                                                           
๒๔สํ.นิ. ๒๖/๖๗/๑๙๘ 



๑๑๓ 
 

ของกลาง และกิจสวนรวม  เปนตน โดยเฉพาะสภาพแวดลอม และความเปนอยูอันเอ้ืออํานวยแกการ

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอัตตถะ และการบําเพ็ญ ปรัตถะ ของทุกๆคน  

โดยนัยนี้อัตถะ๓ ท้ังสองหมวด จึงจัดไวเปน ๓ระดับ คือ  

๑. อัตตถะ ประโยชนตน จําแนกเปน ๓ ระดับ คือ    

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนบัดนี้ หรือจุดหมายข้ันตน 

๒) สัมปรายิกัตถะ  ประโยชนเบื้องหนา หรือจุดหมายท่ีสูง ล้ําเลยข้ึนไปหรือตอไป 

๓) ปรมัตถะ  ประโยชนอยางยิ่งหรือจุดหมายสูงสุด 

๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอ่ืน จําแนกเปน ๓ ระดับ คือ 

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนบัดนี้ หรือจุดหมายข้ันตน 

๒) สัมปรายิกัตถะ  ประโยชนเบื้องหนา หรือจุดหมายท่ีสูง ล้ําเลยข้ึนไปหรือตอไป 

๓) ปรมัตถะ  ประโยชนอยางยิ่งหรือจุดหมายสูงสุด 

๓. อุภยัตะ ประโยชนท้ังสองฝาย หรือจุดหมายรวมกัน  ไดแกประโยชนหรือจุดหมายทุก

อยางท่ีเก้ือกูลแกการบําเพ็ญ และการบรรลุอัตตัตถะ  และปรัตถะ ของทุกคน ในระดับท้ัง ๓ ท่ีกลาว

แลว๒๕ 

องคมรรค ๓ ขอท่ีเกี่ยวของกับจิต คือ  สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  ท่ีเปน

องคของมรรค  ในหมวดสมาธิ  สัมมาวายามะ สามารถแยกเปน๔ ขอ ดังนี้ 

๑. สังวรปธาน เพียรปองกันหรือเพียรระวัง  อกุศลท่ียังไมเกิด  ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม ซ่ึง

อินทรีย  

๒. ปหานปธาน  เพียรละหรือเพียรกําจัด อกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว  ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําให

หมดสิ้นไป ทําใหไมเหลืออยูเลย  

๓. ภาวนาปธาน  เพียรเจริญหรือเพียรสรางกุศลท่ียังไมเกิด  เจริญโพชฌงค ๗ ประการ โนม

ไปเพ่ือการสลัดพน 

๔. อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษหรือเพียรรักษาและสงเสริม กุศลท่ีเกิดข้ึนแลว อนุรักษคอย

ถนอมรักษา สมาธินิมิตอันดี ท่ีเกิดข้ึนแลว 

ความเพียรเปนคุณธรรมขอหนึ่งในพระพุทธศาสนา ซ่ึงตองคอยชวยหนุนองคมรรคขออ่ืน ๆ 

ทุกขอเสมอไป  และในหมวดธรรมท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติแทบทุกหมวด จะพบความเพียรแทรกอยูดวย 

สัมมาวายามะเองท่ีเปนองคมรรคนั้นเปนคุณธรรมอยูภายในจิตใจของบุคคลก็จริง แตกระนั้น

สัมมาวายามะจะทําหนาท่ีของมันได และจะเจริญงอกงามข้ึนได ยอมตองอาศัยความสัมพันธกับโลก

                                                           
๒๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงปรับขยาย, อางแลว, หนา 

๕๔๒. 



๑๑๔ 
 

ภายนอก กลาวคือ การวางทาที ตอบสนอง และจัดการกับอารมณตาง ๆ  ท่ีรับรูเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย  การแผขยายความเพียรนั้นจากภายในจิตใจออกไปเปนการกระทํา ความประพฤติ การดําเนิน

ชีวิต และการประกอบกิจการตางๆ สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเอ้ือ หรือไมเอ้ือ  มีอิทธิพลตอการ

ประกอบความเพียร และความเจริญงอกงามของคุณธรรมภายใน ท้ังในทางเก้ือกูลและในทางขัดขวาง

บั่นทอน  โดยเฉพาะความเพียรในการปฏิบัติธรรม ชนิดขยายออกเปนการกระทําภายนอก ตอง

เก่ียวของและอิงอาศัยปจจัยแวดลอมภายนอกเปนอันมาก ท้ังปจจัยแวดลอมทางรางกาย ทาง

ธรรมชาติ และทางสังคม 

สัมมาสติเปนองคธรรมท่ี๒ในหมวดสมาธิ จัดเปนอธิจิตตสิกขา สติแปลวาความระลึกได การ

ทําหนาท่ีของสติมักถูกเปรียบเทียบกับนายประตูท่ีคอยระวัง เฝาดูคนเขาออกอยูเสมอ  และคอยกํากับ

การ  สติจึงเปนธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัวควบคุมการปฏิบัติหนาท่ี และ

เปนตัวคอยปองกันยับยั้งตนเอง  พุทธธรรมเนนความสําคัญของสติเปนอยางมากในการปฏิบัติ

จริยธรรมทุกข้ัน การดําเนินชีวิต หรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติกํากับอยูเสมอนั้น เรียกวา อัปปมาท 

หรือความไมประมาท ความหมายของอัปปมาท คือ การเปนอยูโดยไมขาดสติ กลาวคือการระมัดระวัง

อยูเสมอ  จัดเปนองคประกอบภายใน เชนเดียวกับโยนิโสมนสิการคูกับหลักกัลยาณมิตร สวนโยนิโส

มนสิการเปนองคประกอบฝายปญญา เปนอุปกรณสําหรับใชกระทําการ สวนอัปปมาทเปน

องคประกอบฝายจิต คือดานสมาธิ เปนตัวควบคุมและเรงเราใหมีการใชอุปกรณนั้น และกาวตอไป

เสมอ 

เม่ือนําลักษณะการทําหนาท่ีของสติมาพิจารณาแลว จะเห็นประโยชนท่ีมุงหมายของการ

ปฏิบัติฝกฝนในเรื่องสติ   ดังนี ้

๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตให อยูในภาวะท่ีตองการ โดยตรวจตรากระบวนการรับรู และ

กระแสความคิด เลือกรับสิ่งท่ีตองการ กันออกไปซ่ึงสิ่งท่ีไมตองการ ตรึงกระแสความคิดใหนิ่งเขาท่ี 

และทําใหจิตเปนสมาธิไดงาย 

๒. ทําใหรางกายและจิตใจ อยูในสภาพท่ีเรียกไดวา เปนตัวของตัวเอง  เพราะมีความโปรง

เบา  ผอนคลายเปนสุขโดยสภาพของมันเอง  พรอมท่ีจะเผชิญความเปนไปตาง ๆ และจัดการกับสิ่ง

ท้ังหลายในโลกอยางไดผลดี 

๓.  ในภาวะจิตท่ีเปนสมาธิ อาจใชสติเหนี่ยวนํากระบวนการรับรู และกระแสความคิด ทํา

ขอบเขตการรับรูและความคิดใหขยายออกไปโดยมิติตางๆหรือใหเปนไปตาง ๆ ได 

๔.  โดยการยึดหรือจับเอาอารมณท่ีเปนวัตถุแหงการพิจารณา วางไวตอหนา จึงทําใหการ

พิจารณาสืบคนดวยปญญา ดําเนินไปไดชัดเจนเต็มท่ี เทากับเปนฐานในการสรางเสริมปญญาใหเจริญ

บริบูรณ 



๑๑๕ 
 

๕. ชําระพฤติกรรมตาง ๆ ทุกอยางท้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริสุทธิ์ อิสระ ไม

เกลือกกลั้ว หรือเปนไปดวยอํานาจตัณหาอุปาทาน  และรวมกับสัมปชัญญะ ทําใหพฤติกรรมเหลานั้น

เปนไปดวยปญญา หรือเหตุผลบริสุทธิ์ลวน ๆ   

จากประโยชนตามท่ีกลาวมานั้น ซ่ึงถือเปนคําจํากัดความในขอสติคือ สติปฏฐาน ๔  

โดยเฉพาะขอ ๔ และ ๕ นั้นนับเปนจุดหมายสูงสุด จะเขาถึงไดดวยวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไวพิเศษ  ซ่ึง

สาระสําคัญของสติปฏฐาน ๔ ไมใชหลักการท่ีจํากัดวาจะตองปลีกตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบัติอยูนอกสังคม 

หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึ่ง โดยเหตุนี้ จึงมีการสนับสนุนใหนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

ท่ัวไป วาโดนสาระสําคัญ สติปฏฐาน ๔ บอกใหทราบวา ชีวิตของเรานี้ มีจุดท่ีควรใชสติคอยกํากับดูแล

ท้ังหมดเพียง ๔  แหง เทานั้นเอง คือ รางกายและพฤติกรรม เวทนาคือความรูสึกสุขทุกขตาง ๆ ภาวะ

จิตท่ีเปนไปตาง ๆ ความนึกคิดไตรตรอง  ถาดําเนินชีวิตโดยมีสติคุมครอง ณ จุดท้ังสี่นี้ ก็จะชวยให

เปนอยูอยางปลอดภัย ไรทุกข มีความสุขผองใส และเปนปฏิปทานําไปสูความรูแจงอริยสัจธรรม 

สวนธรรมท่ีระบุไวดวยเปนประจํา ไดแก  

๑) อาตาป  มีความเพียรไดแก คือสัมมาวายามะ ซ่ึงหมายถึงเพียรระวังและเพียรละความชั่ว 

กับเพียรสรางและเพียรรักษาเสริมทวีความดี  

๒) สัมปชาโน มีสัมปชัญญะคือ ปญญา  

๓) สติมา มีสติ   

อาตาป สัมปชาโน สติมา ไดแก สัมมาวายามะ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสติ ซ่ึงเปนองคมรรค

ประจํา ๓ ขอ ท่ีตองใชควบไปดวยกันเสมอ  ในการเจริญองคมรรคท้ังหลายทุกขอ          

                                                                                   

                                                              

แผนภูมิท่ี ๓.๕ ปฏิปทานําไปสูความรูแจงอริยสัจธรรมในสติปฏฐาน 
 

สัมมาสมาธิ เปนองคมรรคขอสุดทาย  เปนเรื่องของการฝกอบรมพัฒนาจิตในข้ันเต็ม

กระบวน  เปนเรื่องละเอียดประณีต ท้ังในดานของจิตอันเปนของละเอียดและดานการปฏิบัติท่ีมี

รายละเอียดกวางซับซอน เปนจุดบรรจบหรือเปนสนามรวมของการปฏิบัติ  วาโดยสาระสําคัญ สมาธิ

สติปัฏฐาน๔ 

ปัญญา 

เพียร 
สต ิ



๑๑๖ 
 

ท่ีใชถูกทาง เพ่ือจุดหมายในทางหลุดพน เปนไปเพ่ือปญญา ท่ีรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง มิใชเพ่ือ

ผลในทางสนองความอยากของตัวตน เชน อวดฤทธิ์  อวดความสามารถ เปนตน  

การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท ๔  คําวา อิทธิบาท แปลวา ธรรมเครื่องใหถึงอิทธิ (ฤทธิ์

หรือความสําเร็จ)  หรือธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบความสําเร็จ กลาวคือ ทางแหงความสําเร็จ มี ๔ 

อยาง คือ 

๑) ฉันทะ ความพอใจ  ฉันทสมาธิ สมาธิเกิดจากฉันทะ เม่ือฉันทะบังเกิดข้ึน การอบรมฉันทะ

นี้เปนของท่ีทําไดคือพิจารณาประโยชนของการปฏิบัติใหเห็นประโยชน และเม่ือเห็นประโยชนก็

ยอมจะเกิดฉันทะข้ึน  

๒) วิริยะ ความเพียร วิริยสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะ ความพากเพียรก็จะยากในเบื้องตน  

แตจะงายข้ึนไปตามลําดับ  เม่ือพิจารณาก็ยอมจะปลุกจิตใจใหเกิดความเพียรข้ึนได 

๓) จิตตะ ความมีใจจดจอ  จิตตสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากจิตต เอาใจใสในการปฏิบัติ ไมทอดธุระ 

ในการปฏิบัต ิ

๔) วิมังสา ความสอบสวนไตรตรอง   วิมังสาสมาธิ สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา อาศัยปญญาท่ีคอย

สอดสองพิจารณาดูการปฏิบัติของตน  ไมทอดท้ิงละเลยปญญาของตน แตใชสอบสวนพิจารณา

ใครครวญการปฏิบัติอยูเสมอ  

การอบรมฉันทะ วิริยะ จิตต และวิมังสา เม่ือไดอาศัย ปธานะ คือตั้งความเพียร ก็ยอมประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบัติไปทีละข้ัน การปฏิบัติในสมาธิ จิตมักจะทองเท่ียวออกไปในอารมณท่ีเรียกวา 

กามคุณ ไมยอมเขามาตั้งอยูในอารมณของสมาธิ เม่ือจิตบังเกิดโลภ โกรธ หลงเพราะกระทบอารมณ

ท้ังหลาย นิวรณหรือกิเลสท่ีบังเกิดข้ึนนี้ก็เปนอกุศล จิตก็ไมมีอิทธิและก็ไมสามารถท่ีจะนอมเขามา

ในทางกุศลท่ีตรงกันขาม ในการปฏิบัติท่ีจะบังเกิดผลจึงจะตองมีอิทธิของจิต  การฝกสมาธิดวยอิทธิ

บาท ๔ นั้น ในดานชีวิตประจําวัน ใชไดกับงานหรือการประกอบกิจตาง ๆ เชน การเลาเรียนและ

กิจกรรมท้ังหลาย ซ่ึงมีความกาวหนาหรือความสําเร็จของงานหรือกิจนั้น ๆ เปนเปาหมาย องคธรรมท่ี

จะใชเปนเครื่องชักนําหรือฝกใหเกิดสมาธิก็คือ องคธรรมพ้ืนฐานท่ีเรียกวา สติ  เพราะสติเปนเครื่องดึง

และกุมจิตไวกับอารมณ   วิธีเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน แสดงไวเปนลําดับข้ันตอนใหญได คือ 

๑) เบื้องแรก เม่ือมีศีลบริสุทธิ์ดี หรือชะศีลใหหมดจดแลว 

๒) ตัดปลิโพธคือ ขอติดของหรือเหตุกังวล ๑๐ ประการ  

๓) เขาหากัลยาณมิตร คือ ครูอาจารย ผูมีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะใหกรรมฐาน 

๔) รับเอากรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง ใน ๔๐ อยางท่ีเหมาะกับจริยาของตน 

๕) เขาอยูวัด ท่ีอยูอาศัย หรือสถานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงเหมาะแกการเจริญสมาธิ และตัดปลิโพธคือ

ความกังวล คือขอกังวลเล็ก ๆ นอย ๆ เสียใหหมด 

๖) สมาธิภาวนา ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ 



๑๑๗ 
 

องคมรรคท้ัง ๗ ขอเปนเครื่องเก้ือหนุนใหกําลังแกสมาธิ  ชวยใหสมาธิเกิดข้ึนได ดํารงอยูไดดี 

เปนสัมมาสมาธิคือสมาธิท่ีถูกตอง  ซ่ึงจะใชงานไดผลตามตองการ  สงผลคืบหนาตอไปอีกจนถึง

จุดหมาย โดยชวยใหเกิดองคธรรมเพ่ิมข้ึนอีก ๒ อยางในข้ันสุดทาย เรียกวา สัมมาญาณ หยั่งรูชอบ 

และสัมมาวิมุตติ หลุดพนชอบ ดังพุทธพจน๒๖ ความวา  “เม่ือมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอแก

การ เม่ือมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอแกการ เม่ือมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ จึงพอแกการ เม่ือ

มีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จึงพอแกการ เม่ือมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ จึงพอแกการ เม่ือมี

สัมมาวายามะ สัมมาสติ จึงพอแกการ เม่ือมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ จึงพอแกการ เม่ือมีสัมมาสมาธิ 

สัมมาญาณจึงพอแกการ เม่ือมีสัมมาญาณ สัมมาวิมุตติจึงพอแกการ” 

มรรคมีองค ๘ หรืออัฏฐังคิกมรรคนี้ เม่ือเจริญพรั่งพรอมถึงท่ี ก็จะถึงขีดและถึงขณะหนึ่ง ซ่ึง

องคมรรคท้ังหมดรวมกันทําหนาท่ี ใหเกิดญาณอันแรก กลาสวางข้ึนมา  หยั่งเห็นสัจธรรม และกําจัด

กวาดลางกิเลสท่ีหุมหอบีบค้ันจิตออกไป  การท่ีองคมรรคท้ังหมดทําหนาท่ีพรอมกันเชนนี้ เรียกวา 

เปนมรรค  เพราะเปนขณะซ่ึงมีองคประกอบท้ังหมดครบเปนมรรคจริง ๆ ฉะนั้นมรรคคือคําสอนใน

การดําเนินชีวิต 

สรุปไดวาคําสอนในพระพุทธศาสนาสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนบรรพชิต

หรือคฤหัสถ ก็ตาม โดยเฉพาะมรรคมีองค๘ไดแก  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ อันเปนหลักธรรมท่ีมีบทบาทใน

การดําเนินชีวิตของครูสมาธิเปนอยางยิ่ง ท้ังหลักธรรมในพระพุทธศาสนายอมมีหลายระดับข้ึนอยูกับ

บุคคลมีความสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือการ 

แกปญหาหรือการดับทุกข 

 

๓.๔ การดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ

พระพุทธเจาทรงคนพบความจริงท่ีเรียกวาการตรัสรู  ตอจากนั้นพระองคทรงแสดงพระธรรม

เพ่ือใหรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาคือครูสมาธิผูยิ่งใหญ พระองคทรง

นําสัจธรรมมาเปดเผย เพราะพระองคใหความสําคัญกับเรื่องของชีวิต ทุกชีวิตยอมรักสุขเกลียดทุกข

อยากมีชีวิตอยูไมอยากตาย เพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงเปนไปเพ่ือแกปญหาชีวิต ดับ

ทุกขใหชีวิต  สวนความจริงใดท่ีไมเปนเพ่ือความดับทุกข พระองคจะไมทรงนํามาสอน ดังท่ีพระองค

ตรัสไวในสีสปาสูตร๒๗ วาดวยเปรียบสิ่งท่ีตรัสรูมีมากเหมือนใบไมบนตน ความวา                          

                                                           
๒๖ที.ม.๑๓/๒๐๖/๕๔๐. 
๒๗สํ.ม. ๓๑/๑๗๑๒/๔๔๘. 



๑๑๘ 
 

“ภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ใบประดูลาย ๒-๓ 

ใบท่ีเราถืออยูกับใบท่ีบนตน  ในปาไมประดูลาย ไหนจะมากกวากัน  

ภิกษุท้ังหลาย สิ่งท่ีเรารูแลวมิไดบอกเธอท้ังหลาย มีมาก  ก็เพราะเหตุไร เรา

จึงไมบอก เพราะสิ่งนั้น ไมประกอบดวยประโยชน  มิใชพรหมจรรยเบื้องตน  ยอมไม

เปนไปเพ่ือความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู 

นิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงไมบอก 

ภิกษุท้ังหลาย สิ่งอะไร เราไดบอกแลว วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็เพราะเหตุไร เราจึงบอก  เพราะสิ่งนั้น ประกอบดวย

ประโยชนเปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย ความคลายกําหนัด 

ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน เพราะฉะนั้น เราจึงบอก ภิกษุ

ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลาย พึงกระทําความเพียรวา นี้ทุกขฯลฯนี้

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 

 

พระพุทธเจาทรงสอนธรรมอันเปนธรรมะท่ีผู ศึกษาไดเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

พระองคทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุในสมัยพุทธกาล ตลอดพระ

ชนชีพไดสั่งสอนเผยแผหลักธรรมคําสอน ทําใหมีผูรูตามมากมาย  ในการนี้จึงถือวาทานเปนครูสมาธิผู

ยิ่งใหญกลาวคือพระองคทรงเปนบรมครูท่ีทําใหกอเกิดครูสมาธิมากมาย ดังจะไดกลาวตอไป 

๓.๔.๑ รูปแบบการสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงคนพบความจริงท่ีเรียกวาการ

ตรัสรู  ตอจากนั้นพระองคทรงแสดงพระธรรมเพ่ือใหรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น  จากขางตน

คําสอนของพระองคสามารถแบงอออกเปน ๓ ลักษณะคือ คําสอนแบบปฏิวัติ คําสอนแบบปฏิรูป และ

คําสอบแบบทรงคนพบใหม รายละเอียดดังนี้ 

๑) คําสอนแบบปฏิวัติ  เปนลักษณะคําสอนประเภทลบลางคําเชื่อเดิมท่ีปฏิบัติกันผิด 

ๆมาเปนเวลานานในอดีต โดยเสนอคําสอนท่ีตรงกันขามท่ีถูกตองของพระพุทธศาสนาเขามาแทน  

อาทิ การสอนใหบําเรอตนดวยกามคุณ หรือทรมานตนในการปฏิบัติเพ่ือจะบรรลุธรรมข้ันสูงตามความ

เชื่อดั้งเดิม พระพุทธเจาทรงปฏิเสธความเชื่อเหลานั้นวาเปนของต่ําไมมีประโยชน เสียเวลาเปลา 

เพราะพระองคก็ไดทดลองปฏิบัติทรมานตนจนแทบเอาชีวิตไมรอดมาแลว โดยทรงเห็นวาไมใชทาง

ตรัสรูหรือพนทุกขได  จึงทรงสอนใหใชวิธีอ่ืนท่ีเรียกวา ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เปนการ

อบรมกาย วาจา ใจใหบริสุทธิ์ เ พ่ือความหลุดพน ดังในปฐมตถาคตสูตร๒๘วาดวยทรงแสดง 

พระธรรมจักร ความวา  

                                                           
๒๘สํ.ม. ๓๑/๑๖๖๔/๔๒๑. 



๑๑๙ 
 

“ภิกษุท้ังหลาย สวนสุด ๒ อยางนี้อันบรรพชิตไมควรเสพ  สวนสุด๒อยางนั้น

คือ การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามท้ังหลาย เปนของเลว เปนของชาวบาน 

เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไมประกอบดวยประโยชน  การประกอบความลําบากแก

ตน เปนทุกข ไมประเสริฐ ไมประกอบดวยประโยชน ขอปฏิบัติอันเปนสายกลาง ไมเขา

ไปใกลสวนสุด๒อยางเหลานั้น  อันตถาคตไดตรัสรูแลวกระทําจักษุ กระทําญาณ ยอม

เปนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน ก็ขอปฏิบัติอันเปน

สายกลางนั้น อันตถาคตไดตรัสรูแลว กระทําจักษุ กระทําญาณ ยอมเปนไปเพ่ือความ

สงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน คือ อริยมรรคอันประกอบดวยองค๘ 

ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ  วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ 

ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ขอปฏิบัติ อันเปนสายกลางนี้แลอันตถาคตไดตรัสรูแลว กระทํา

จักษุ กระทําญาณ ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือ

นิพพาน” 

 

นอกจากนี้ยังทรงปฏิวัติความเชื่อของศาสนาพราหมณอีกอยางหนึ่งท่ีเชื่ออยางสุดโตง

วา คนจะเปนคนถอยหรือเปนพราหมณ (ผูประเสริฐ) ก็เพราะชาติตระกูลเปนตัวกําหนด แต

พระพุทธเจาทรงสอนปฏิวัติใหมวา การท่ีคนจะดีหรือชั่วข้ึนอยูท่ีการกระทําของตนเองโดยดูจากการ

กระทําท่ีแสดงออกมาทางกาย วาจาและใจ 

๒) คําสอนแบบปฏิรูป การไหวทิศตางๆท่ีในสมัยนั้นเชื่อกันวาการไหวทิศตาง ๆ จะ

ทําใหตนมีโชคดี พระพุทธเจาทรงสอนใหมวาการไหวทิศ๖ ไดแก การปฏิบัติตอบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวของกันในสังคมแทน ดังในสิงคาลกสูตร๒๙ ความวา “มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา อาจารยเปน

ทิศเบื้องขวา  บุตรภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง  มิตรอํามาตยเปนทิศเบื้องซาย ทาสกรรมกรเปนทิศเบื้องต่ํา 

สมณพราหมณเปนทิศเบื้องบน คฤหัสถในตระกูลผูสามารถพึงนอบนอมทิศเหลานี้”  

นอกจากนี้ยังทรงปฏิรูปคําสอนเรื่องมหายัญคือการฆาสัตวและมนุษยจํานวนมากเพ่ือ

บูชายัญ อันเปนราชพิธีตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ  ๕ ขอเสียใหมใหกลายเปนราชสังคหธรรม 

(ธรรมสําหรับครองใจคน) ท่ีพระราชาจะพึงปฏิบัติตอราษฎรของพระองค ดังในยัญญสูตร๓๐ วาดวย

มหายัญ ๕ อยาง ดังนี้  

 

                                                           
๒๙ที.ปา. ๑๖/๒๐๕/๘๑. 
๓๐สํ.ส. ๒๔/๓๕๑/๓๔๘. 



๑๒๐ 
 

“มหายัญท้ังหลายท่ีมีการตระเตรียมมากคือ อัศวเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วา

ชเปยยะ นิรัคคฬะ เปนยัญไมมีผลมาก ในยัญใด สัตวตางๆคือ แพะ โค ถูกปลิดชีพ 

พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ผูดําเนินปฏิปทาอันชอบ ยอมไมของแวะยัญ

นั้น” 

“สวนยัญใดมีการตระเตรียมนอย ไมมีการฆาแพะ แกะ โค และสัตวชนิดตาง ๆ 

เปนยัญ ท่ีบุคคลบูชาสืบตระกูลทุกเม่ือ พระพุทธเจาเปนตนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ผู

ดําเนินปฏิปทาอันชอบ ยอมของแวะยัญนั้น  

 

ผูมีปญญาควรบูชายัญนั้น ยัญนั้นมีผลมาก เม่ือบุคคลบูชายัญนั้นนั่นแหละ ยอมมีแต

ความด ี ไมมีความชั่ว ยัญก็เปนยัญอยางไพบูลยและเทวดาก็ยังเลื่อมใส” 

พระองคทรงปฏิรูปคําสอนยัญ ๕ อยางดังนี้ 

๑) อัศวเมธะ การฆามาบูชายัญ ทรงเปลี่ยนเปนความฉลาดในเรื่องการบํารุงพืชพันธ 

ธัญญาหาร และการสงเสริมการเกษตร 

๒) ปุริสเมธะ การฆาคนบูชายัญ  ทรงเปลี่ยนเปนความฉลาดในเรื่องการบริหาร

ราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถใหเขามาบริหารบานเมือง 

๓) สัมมาปาสะ การผูกสัตวบูชายัญ  ทรงเปลี่ยนเปนความฉลาดในเรื่องการรูจัก

ประสานรวมใจประชาชน ดวยการสงเสริมอาชีพและการสงเคราะหคนเพ่ือเปนบวงคลองใจ 

๔) วาชเปยยะ การดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์เพ่ือพลังหรือเพ่ือชัยชนะ ทรงเปลี่ยนเปนความ

ฉลาดในเรื่องการเจรจา รูจักพูด รูจักปราศรัย ไพเราะ สุภาพออนโยน ประกอบดวยเหตุผล มี

ประโยชนเปนทางแหงความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจอันดี และความนิยมนาเชื่อถือ 

๕) นิรัคคฬะ  หรือสรรพเมธะ ยัญไมมีลิ่มสลักหือการทําลายอุปสรรคท้ังปวงดวยการ

ฆาครบทุกอยางบูชายัญ  ทรงเปลี่ยนเปนความฉลาดในเรื่องการใชธรรมปกครองบานเมือง ทําให

บานเมืองมีความรมเย็น ปราศจากโจรผูราย จึงไมจําเปนตองใชลิ่มกลอนในบาน 

คําสอนแบบปฏิรูปของพระพุทธองคเปนการเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีดีกวาและมี

ประโยชนมากกวาผูท่ีเชื่อและปฏิบัติตามคําสอนเดิมของตนเชนนั้น  ไมไดทรงบังคับวาจะตองเชื่อหรือ

เห็นดวยและปฏิบัติตามพระองคในทันที แตทรงใหพิสูจนดวยการทดลองปฏิบัติของผูนั้นเอง              

๓) สอบแบบทรงคนพบใหม  คําสอนท่ีทรงคนพบใหมไมใชคําสอนท่ีพระพุทธเจา

ทรงบัญญัติข้ึนเองลอยๆแตเปนคําสอนท่ีมีอยูตามธรรมดา  แตพระพุทธเจาทรงคนพบแลวนํามาเผย

แผซ่ึงไมมีปรากฏวาเคยมีในศาสนาใดมากอน ความสําคัญของคําสอนท่ีคนพบนี้สวนมากจะมีลักษณะ

ท่ีนําไปสูความหลุดพนและสิ้นกิเลสท้ังสิ้น อาทิ คําสอนเรื่องอริยสัจ๔  หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ 

ประการ ท่ีพระองคทรงคนพบและทําใหพระองคไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทรงเห็นวา 



๑๒๑ 
 

มนุษยมีท้ังความสุขและความทุกขปะปนกันไป ความสุขเปนสิ่งท่ีทุกคนปรารถนาแตความทุกขเปนสิ่ง

ท่ีทุกคนพยายามหลีกเลี่ยง แตก็หลีกหนีไมพน  แมความสุขนั้นก็ไมใชความสุขท่ีแทจริงเพราะเปน

สาเหตุใหยังมีการเวียนวายตายเกิดไมมีท่ีสิ้นสุด  ท้ังนี้ก็เพราะการไมเขาใจสาเหตุท่ีแทจริงนั้นเอง การ

ท่ีจะเขาใจสาเหตุความทุกขและมีความสุขท่ีแทจริงของชีวิตไดก็ตองเขาใจในเรื่องอริยสัจ ๔ คือ ทุกข 

ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังพระพุทธเจาตรัสไวในปฐมตถาคตสูตร๓๑ วา

ดวยทรงแสดงพระธรรมจักร ความวา  “ภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ ความเกิดก็เปนทุกข 

ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งอันไมเปนท่ีรักก็

เปนทุกข  ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดแมสิ่งนั้นก็เปนทุกข  โดย

ยออุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้แล คือ ตัณหาอันทําใหมีภพใหม ประกอบดวย

ความกําหนัด  ดวยอํานาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนั้น ๆ ไดแก กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้แล  คืออริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 

ประการ ไดแก สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ” 

นอกจากนี้คําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท คือสภาวะซ่ึงอาศัยกันและกันเกิดข้ึน พระพุทธเจาไม

ทรงเชื่อวา มีพระเจาสรางโลก แตทรงสอนวา ทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัย อาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน และ

ไมมีอะไรเกิดข้ึนโดยบังเอิญ  ท้ังไมมีอะไรเกิดข้ึนไดโดยไมอาศัยเหตุปจจัยอะไร  ผลทุกอยางเกิดข้ึนมา

ไดก็เพราะเหตุ  และทํานองเดียวกันก็ไมมีเหตุใดท่ีไมกลายเปนผล  เหตุและผลเนื่องกันตลอดเวลา 

เปนตน  เพราะการไมเขาใจในปฏิจจสมุปบาทนี้เองมนุษยจึงยังเวียนวายตายเกิด และการจะสิ้นความ

ทุกขไดก็ดวยการทําลายสาเหตุท่ีแทจริงของความทุกข คืออวิชชา อันไดแก ความไมรูจริง ดังท่ี

พระพุทธเจาตรัสไว ในมหาน ิทานส ูตร ๓๒ เป ็นพระส ูตรที่สําคัญและเป ็นพระส ูตรใหญ ที่ส ุด ท่ี

แสดง ปฏ ิจจสม ุปบาท ซึ่งพระพ ุทธเจ าทรงแสดงหล ัก ป ัจจยาการ ท้ังท่ีเป ็นไปภายในจ ิตใจของ

บ ุคคล และที่เป ็นไปในความส ัมพ ันธ ระหวาง มนุษย หรือในทางสังคม กระบวนการแหงเหตุปจจัย๓๓ 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปฏิจจสมุปบาทเปนของล ึกซ้ึงยิ่งน ัก ปรากฏเป ็นของล ึกซึ้ง ส ัตว ทั้งหลาย

ต องย ุงเหย ิง ว ุนวาย ต องเว ียนเก ิดเว ียนตายก ็เพราะไม รู แจ งแทงตลอด ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทนี้เอง และ

เก ิดมายุงจับตนชนปลายไม ถูกเหมือนหญาท่ีเขาตัดแล วโยนเรี่ยราดอยู  เหม ือนเส นด ายท่ีขอดก ันเป ็น

ปมยุ งเหย ิงแก ให เป ็นระเบ ียบได ยาก เมื่อตายแล วก ็ม ักไม พ นอบายภ ูมิ ค ือนรก เปรต อส ุรกาย และ 

สัตว เดียรัจฉาน 

 พระสูตรนี้แสดงเก ี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ส ิ่งท่ีอาศัยก ันเกิดข ึ้น เรียกว า ปจจยาการ แปลวา 

อาการของสิ่งท่ีเปนปจจัย (factor) ของก ันและก ัน ม ีชื่อหนึ่งวา อ ิท ัปป ัจจยาตา แปลวา ความท่ีอาศ ัย

                                                           
๓๑สํ.ม. ๓๑/๑๖๖๕/๔๒๒. 
๓๒ที.มหา. ๑๓/๕๗/๑๖๑-๑๗๘. 
๓๓วศิน อินทสระ, พระไตรปฎกฉบับท่ีทําใหง ายแลว, หนา ๑๒๕-๑๒๙. 



๑๒๒ 
 

สิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนั้นจึง เกิด กลาวคือ ปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการหรือ อิทัปปจจยตาตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา Dependent Origination หรือ Causality คือ ความเปนเหตุเปนผลของกันและกัน 

ปฎิจจสมุปบาทเป ็นกฎครอบจ ักรวาล (Cosmic Law) สิ่งท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนท่ีเก ิดข้ึน ปรากฏอยู ล วน

เก ิดข้ึน และด ับไปในล ักษณะของการอ ิงอาศ ัยก ันเก ิด อ ิงอาศ ัย กันดํารงอยู และอ ิงอาศัยก ันดับไปเปน

สัมพันธภาพ (Relativity) หมายความวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะม ีค าเป ็นอย างไร ก็ สุดแลวแตความสัมพ ันธ

ระหว างสิ่งนั้นกับสิ่งอ ื่น 

ค ุณค าทางจร ิยธรรมของไตรล ักษณ เป ็นหล ักประก ันของศ ีลธรรมท่ีสมบ ูรณ ซ่ึงได ผลแน นอน

ม่ันคง และเด ็ดขาด กล าวค ือสิ่งที่จะเป ็นหล ักประก ันให คนม ีศ ีลธรรมได อย างแน นอนเด ็ดขาด ค ือ

ความรู ส ึกของจ ิตใจท่ีหมดความเห็นแกตัว ไมเกาะเก่ียว ไมอยาก ไมปรารถนาอามิส ไมค ิดละเมิดหร ือ

ค ิดท่ีจะทําผ ิดใด ๆ เลย เพราะจ ิตพ นไป ใจอยู เหน ือ ไม ม ีก ิเลสที่จะเป ็นเหต ุให กระทําเช นนั้นเหล ืออยู 

และ ความส ุขอ ันประณ ีต ไม ต องอาศ ัยการกระทําท่ี ผิดศีลธรรมเลย การสรางเสริมศ ีลธรรมโดยใชว ิธี

สรางระบบการบังคับควบค ุม การข มฝ ืน หร ือใชพล ังอย างอ ื่นท่ีแรง กวามากหร ือท วมท นออกไป ย อม

ไม ปลอดภ ัยจร ิงและไม ได ผลสมบ ูรณ ฉะนั้น ผู ที ่ไม ประมาท ต องเร งร ัดทํา ก ิจ หน า ท่ี ท้ังเพ่ือ

ประโยชน ตน ค ือพ ัฒนาตนเอง และเพื่อประโยชน แก ผู อ ื่น  ค ือเพื่อช วยผู อื่นให พ ัฒนาด วย ในการ

บําเพ ็ญประโยชน ตน ด วยการทําตนให เป ็นท่ีพ่ึงแก ตนได และในการบําเพ ็ญประโยชน แกผู อ่ืน ด วย

การช วยให เขา สามารถพ่ึงตนโดยม ีตนท่ีพ่ึงได พ ัฒนาจ ิตป ัญญาเพื่อเข าถ ึงประโยชน ส ูงส ุด ท่ีจะให 

ม ีจ ิตหล ุดพ นเป ็นอ ิสระ และเปนอยูดวยความไมประมาท ดังพ ุทธพจนในโลกธรรมสูตร๓๔ วาดวยโลก

ธรรม ๘  ความวา 

“ธรรมใน หมูมนุษย เหลานี้ คือ ลาภ ความไมมีลาภ ยศ ความไมมียศ นินทา 

สรรเสริญ สุข ทุกข เปน สภาพไมเท่ียง ไมแนนอน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา แตทาน

ผูเปนนักปราชญมีสติ ทราบธรรมเหลานั้นแลว พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปน

ธรรมดา ธรรมอันนาปรารถนายอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอมไมยินรายตอ

อนิฏฐารมณทานขจัดความยินดีและความยินรายเสียไดจนไมเหลืออยู อนึ่ง ทานทราบ

ทางนิพพานอัน ปราศจากธุลี ไมมีความเศราโศก เปนผูถึงฝงแหงภพ ยอมทราบไดอยาง

ถูกตอง” 

 

จากพระสูตรคุณค าทางจริยธรรมท่ีเกิดจากความเขาใจกฎพระไตรลักษณ อ ันเปนต ัวเต ือน ๒ 

ข อ ค ือ เต ือนไมให ย ึดม่ันถ ือม่ันในสิ่งทั้งหลายและเต ือนม ิให ประมาท วาสรรพสิ่งล วนไม เที่ยงม ีการ

แปรเปลี่ยนตลอดเวลา หาก เขาใจถือวาเปนการพัฒนาปญญา ในไตรลักษณ ใหละชั่วทําดี ใชชีวิตไม

ประมาทไมยึดม่ัน ท้ังนี้ด วยการศ ึกษา เหต ุป ัจจ ัยและทําการตรงต ัวเหต ุป ัจจ ัยนั้น  เชน รู อยู วาสิ่ง

                                                           
๓๔อง.อฏก. ๓๗/๙๕/๒๕๕. 



๑๒๓ 
 

ท้ังหลายไม เที่ยง จะเสื่อมสิ้นส ูญสลายไปตามเหต ุป ัจจ ัย เม่ือเราตองการความดีงามความเจร ิญ เราก ็

ต องเพ ียรพยายามทํากรรมท้ังหลาย อ ันจะเป ็นเหต ุให สิ่งด ีงามนั้นเก ิดมี ข้ึน เจริญงอกงาม ดํารงอยู ได 

นานท่ีสุด และบ ังเก ิดประโยชน แก คนมากท่ีส ุด โดยถ ือวาค ุณค าเพ ื่อความไม ประมาท ทั้งนี้ รวมถ ึง

การท่ีมองเห ็นไตรล ักษณ รู เท าท ันความเปลี่ยนแปลง ปลงใจได ต อส ังขารทั้งหลาย หายเศร าโศก ไม 

ท ุกข ไม เด ือดร อน ไม ค ับแค นใจ เพราะความส ูญเส ียเสื่อมสลายพล ัดพราก เป ็นต น ความรู เท าท ัน

ส ังขารด วย มองเห ็นไตรล ักษณ ทําให คลายหร ือถอนความย ึดต ิด ถ ือมั่นในส ังขารทั้งหลายเส ียได 

ความไม ย ึดต ิดถ ือม่ันนี้ เป ็น หัวใจของความหลุดพนเปนอิสระและความปลอดพ นจากท ุกข  ซ่ึงจะทําให

เขาถึงจุดหมายของพระพ ุทธศาสนาดังพ ุทธพจนในนิพเพธิกสูตร๓๕  พระพ ุทธเจาตรัสวา            

“ภิกษ ุท้ังหลาย เรากลาวเจตนาว าเปนกรรม บุคคลคิดแลวจึงกระทําดวยกาย 

ดวยวาจา ดวยใจ” กล าวค ือ “เจตนาหํ  ภิก ฺขเว กม ฺมํ  วทาม ิ”  แปลวา ภิกษ ุท้ังหลาย 

เจตนานั่นเองท่ีเราเร ียกวากรรม บ ุคคลจงใจแลว จึงกระทําดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ 
 

ในมหานารทกัสสปชาดก๓๖  ความวา “กรรมท้ังหลายยอมติดตามไปทุก ๆ ชาติ แมอสงไขย

ดวยวากรรมจะเปนกรรมดีหรือกรรมช ั่วก็ตาม (อ ันบุคคลทําแลว) ยอมไมพ ินาศไป” 

 สิ่งท่ีเก้ือกูลแก ชีวิตจิตใจ๓๗ มักเก้ือกูลอยางเป ็นกลาง ๆ ค ือ เมื่อเกื้อก ูลแก ชีวิตหนึ่ง ก ็เกื้อก ูล

แก ชีวิตท้ังหมด เรื่องนี้พึงเห ็นบทเร ียนจากการสร างความเจร ิญด านกายภาพ มน ุษย มุ งหว ังความ

เจร ิญรุ งเร ืองทางว ัตถุ เข าใจว า ความม ีว ัตถ ุพรั่งพร อมสะดวกบร ิบ ูรณ จะนํามาซ่ึงประโยชน ส ูงส ุด แก 

ส ังคมมน ุษย จ ึงได เพ ียรพยายามสร างสรรค ความเจริญกาวหนาทางวัตถุมากมาย พรอมก ับทําลาย

ช ีวิตและสภาพชีวติต างๆท่ีเห ็นวาข ัดขวางความเจร ิญของตน จนในที่ส ุดก ็ได ทราบว า การกระทําของ

ตนม ีหลายส วนท่ีได เป ็นไปด วยความก าวหน าในล ักษณะเด ิมต อไป อาจกลายเปนการดําเนินส ูความ

พ ินาศเสื่อมส ูญก ็ได พ ึงสร างสรรค ความเจร ิญก าวหน าทางวัตถุ ชน ิดท่ีไม เป ็นพ ษิภัยแก ชีว ิตด านกาย 

ฉ ันใด ก ็พ ึงสร างสรรค ความเจร ิญก าวหน าทางส ังคม ชน ิดที่ไม เป ็นพ ิษเป ็นภ ัยแก ช ีวิตด านจ ิตป ัญญา 

ฉันนั้น 

สรุปไดวาพระพุทธเจาเปนบรมครูสมาธิท่ียิ่งใหญ เม่ือตรัสรูแลวทรงนําหลักธรรมคําสอนมา

สอนดวย ๓ ลักษณะคือ คําสอนแบบปฏิวัติ   คําสอนแบบปฏิรูป และคําสอบแบบทรงคนพบใหม ซ่ึง

สงผลตอมวลมหาประชาและพุทธศาสนิกชนมากมาย ตามท่ีกลาวแลวขางตน 

 
 
 

                                                           
๓๕องฺ.ฉกฺก. ๓๖/๓๓๔/๗๔๕. 
๓๖ขุ.ชา. ๖๔/๘๖๔/๒๐๖. 
๓๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๒๖๐. 



๑๒๔ 
 

๓.๔.๒ ครูสอนสมาธิในสํานักตาง ๆ 

สมาธิเปน วิธีการนําไปสูความสงบภายใน มีข้ันตอนชัดเจน เรียบงาย สามารถปฏิบัติไดทุกคน 

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ทุกระดับสถานะทางสังคม อีกท้ังยังเปนสิ่งท่ีนําไปใชไดใน

ชีวิตประจําวัน ทุกเวลา ทุกสถานการณ โดยไมขัดตอความเชื่อ ไมขัดตอศรัทธาดั้งเดิม ไมขัดตอ

วัฒนธรรมประเพณี เพราะเปนเรื่องของจิตใจลวน ๆ จึงเปนสิ่งท่ีปฏิบัติในทุกท่ี ทุกสภาพแวดลอม 

และไมมีสิ่งใดสามารถเขามาเปนอุปสรรค ตอการฝกปฏิบัติสมาธิไดอีกดวย การฝกสมาธินั้น เปนการ

ฝกฝนจิตใจของเราใหสงบสุข มีอยูหลายวิธีดวยกัน เปรียบเสมือนดั่งแหลงน้ําในโลก ท่ีมีหลากหลาย

แหลงใหสัตวโลกท้ังหลายไดดื่มกิน การฝกใจ เพ่ือใหเกิดสมาธินั้นก็มีอยูหลายวิธีการดวยเชนกัน 

เพราะเหตุนี้ จึงมีรูปแบบการสอนสมาธิท่ีหลากหลายเปนจํานวนมาก เพ่ือใหสนองตอความตองการ

ของมนุษยโลกท่ีมีความแตกตางกันไป เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะมนุษยแตละคนจะหาความเหมือนกัน

หมดทุกอยางไดยาก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น ครูผูสอนการฝกสมาธินั้น ไดพยายามหาวิธีการ

ถายทอดประสบการณตามความรู ความคิด และความสามารถท่ีตนเองไดฝกฝนหรือเรียนรูมา หรือ

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม และพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีไดรับการสืบทอดกันมาตามความรู ความเชื่อ

ของคนรุนกอน บางทีวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน จะมีอัธยาศัยท่ีแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม

พ้ืนเมือง จึงทําใหเกิดครูสอนสมาธิมากมายท่ัวโลก แตครูสอนสมาธิท่ีดีจะมุงเนนสอนสมาธิ เพ่ือใหใจ

เกิดสมาธิคือทาใจใหตั้งม่ัน มีความสงบสุข สุขใจ เบากาย สบายกาย สบายใจ อันเปนผลใหเกิดสมาธิใน

ข้ันพ้ืนฐาน และเปนรากฐานในการรองรับการฝกสมาธิข้ันสูงตอไปได  

ก.  การฝกสมาธิรูปแบบตาง ๆ ของแตละสํานัก  

๑. สมาธินอกพระพุทธศาสนา โยคะ คือ การฝกสมาธิท่ีมีมานานกอนพุทธกาล โดยการ

ใชวิธีบริหารรางกายซ่ึงมีหลักการคือ “สุขภาพทางกายนั้นเปนรากฐานของสุขภาพทางจิต” ดังนั้นใน

การทําโยคะนั้น จะมีการออกกาลังกายบริหารรางกาย และสงใจไปตามสวนตางๆ ของรางกายใหเกิด

ความผอนคลาย สบาย และยังเนนเรื่องของการกําหนดลมหายใจ หรือลมปราณ ซ่ึงเชื่อวา มี

ความสัมพันธกับจิตอยางแนบแนน  

๒. สมาธิแบบทิเบต การฝกสมาธิแบบทิเบต นั้นเปนวิธีการปฏิบัติแนวหนึ่ง ท่ีนอกจาก

ตองการจิตใจท่ีบริสุทธิ์แลว ยังตองการอํานาจจิต ดวยรูปแบบการฝก จึงมุงเพงความคิดใหแนวแนลง

ไปในสิ่งเดียวหากสามารถรวมพลังจิตทํานองเดียวกับการรวมแสงอาทิตยจะทําใหไดพลังจิตอยาง

มหาศาล การปฏิบัติสมาธิแบบนี้จะตองรวบรวมรางกาย ความคิด และประสาทสัมผัสเขาดวยกัน ดวย

ดวงจิตท่ีมีสติควบคุมจดจอ เปนอารมณเดียว และจะตองดําเนินการตามข้ันตอนนั้นใหครบถวน จึงจะ

บังเกิดผลข้ึนมาไดในเวลาอันควร การปฏิบัติทุกข้ันตอนจะตองไมรีบรอน ทําแบบชาๆ เพ่ือรางกาย 

ความคิด และประสาทสัมผัส สามารถผสมผสานเขาสูกระบวนการไดอยางถูกตอง ผลท่ีเกิดข้ึนก็จะได

ไมขาดหายหรือบกพรองไป ซ่ึงข้ันตอนการฝกสมาธิแบบนี้จะมีลาดับข้ันตอนในการปฏิบัติคือ  



๑๒๕ 
 

๑) การพักผอน  

๒) การกําหนดลม หายใจ  

๓) การฝกความสงบ  

๔) การภาวนา  

๕) การเพงกสิณ  

กลาวโดยท่ัวไปนั้น การฝกสมาธิตามแบบทิเบตนั้น เปนการฝกโดยเริ่มตนจากความผอน

คลายท้ังรางกายและจิตใจกอนแลวคอยฝกลมหายใจใหยาวและลึก พรอมกับคําภาวนา เม่ือใจสงบดี

แลวก็มาฝกเพงกสิณกันตอ ซ่ึงกสิณท่ีชาวทิเบตนิยมทํากันมากคือ กสิณแสงสวาง และการเพงลูกแกว 

โดยมุงใหเกิดอํานาจทางจิตมีตาทิพยหูทิพย เปนตน  

๓. การฝกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบมหายาน  สมาธิแบบเซนในปจจุบัน เปนวิธี

ปฏิบัติท่ีนิยมในพระพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญี่ปุน มีวิธีปฏิบัติท่ีสําคัญอยู ๒ สาย สายแรกคือ 

รินไซเซน (Rinzai Zen) มีปริศนาธรรมเปนหัวใจของการปฏิบัติ สวนสายท่ีสองคือ โซโตะเซน (Soto 

Zen) ใชอีกวิธีหนึ่งท่ีเรียกวา ชิคานทาซา เปนหัวใจของการปฏิบัติ รินไซเซนในปจจุบันใชโกอานเปน

หัวใจของการปฏิบัติ ซ่ึงการปฏิบัตินั้น เม่ือนักศึกษาเขาไปขอกรรมฐานกับอาจารยแลว อาจารยก็จะ

ใหโกอานขอท่ีหนึ่งซ่ึงก็คือ ใหภาวนาคําวา “มู” จนกวาจะหาคําตอบได พอตอบไดแลว อาจารยก็จะ

ใหโกอานขอท่ี ๒ เราตอบไดก็ใหขอท่ี ๓ ขอท่ี ๔ และขอท่ี ๕ ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะหมดโกอานใน

หนังสือ “มูมอนคาน” แลวถือวาจบหลักสูตร ถือไดวารูธรรมะข้ันลึกซ้ึง ซ่ึงลักษณะการทําภาวนาแบบ

นี้ แมจะมีความพยายามท่ีจะหาคําตอบจากการภาวนาก็ตาม การนั่งนั้นเขาก็นั่งนิ่ง หลับตาภาวนา ดู

ลมหายใจ และในการดูลมหายใจนั้น เขาก็กํากับคําภาวนาดวย นอกจากนี้ยังมีบางสํานักคือ “เรียวโค

อิน” ท่ีอาจารยโคโบริ โรชิ สอนชาวตางประเทศ ไดประยุกตใหเขากับวัฒนธรรมตะวันตก คือ ขณะท่ี

อาจารยเซนคนอ่ืนสอนใหภาวนาคําวา “มู” ทานโคโบริ ก็สอนใหชาวตะวันตกภาวนาวา “one” ทํา

ภาวนาอยางนี้จนความรูสึกนึกคิดเปนอยางเดียวกับคําภาวนา สวนสายท่ี ๒ คือ โซโตะเซน ใชวิธีการท่ี

แตกตางออกไป คือใหนั่งสมาธินิ่ง ๆ แตไมหลับตา และไมตองภาวนา ไมตองดูลมหายใจ ไมตองทํา

อะไรท้ังสิ้น นั่งเฉยๆ แลวใหรูสึกตัว เชน ในขณะท่ีนั่งนั้นมีเสียงรถผานไปก็ใหรู ลมพัดมาตองกายก็ใหรู 

มีอะไรเกิดข้ึนรอบกายก็ใหรู ใหนั่งอยูในความรับรูทุกสิ่งทุกอยาง มีสติรับรูทุกสิ่งทุกอยาง วิธีการนี้

เรียกวา “ชิคานทาซา” สรุป สมาธิแบบเซนจะมุงเนนความสงบทางใจโดยการนั่งนิ่ง ๆ แลวนําคํา

ภาวนามาขบคิดจนเกิดความรูใหมท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับความสวาง สงบ และความยินดี  

๔. การฝกสมาธิเพ่ือใหเขาถึงพระธรรมกาย การฝกสมาธิแบบนี้ เปนการฝกสมาธิใน

พระพุทธศาสนาท่ีพระมงคลเทพมุน ี(สด จนฺทสโร) วัดปากนาภาษีเจริญทานคนพบวิธีการปฏิบัติ และ

นํามาสอนจนสามารถทาใหผูปฏิบัติเขาถึงพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจาไดซ่ึงเปนท่ี

อัศจรรยวาสิ่งท่ีพระมงคลเทพมุนี (หรือท่ีผูคนนิยม กลาวถึงทานติดปากวา “หลวงพอวัดปากน้ํา”) 



๑๒๖ 
 

นํามาสอนนั้น แมจะเปนประสบการณท่ีเกิดจากการปฏิบัติ แตก็มีปรากฏสอดคลองกับพระธรรมคํา

สอนท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เชน คําวา “ธรรมกาย” และวิธีการปฏิบัติใหเขาถึงธรรมกายก็

สอดคลองกับวิธีปฏิบัติธรรม ท่ีปรากฏในคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนตน  

๕. การฝกสมาธิแบบที เอ็ม (TM) คําวา TM ยอมาจาก Transcendental 

Meditation เทคนิคการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม เปนภาคปฏิบัติของวิชาวิทยาศาสตรแหงภูมิปญญา

สรางสรรค เปนเทคนิคการฝกจิตอยางงาย ๆ เปนธรรมชาติ ไมตองใชความพยายาม การบังคับ หรือ

การเพงใด ๆ เทคนิคทีเอ็ม มีความเปนเอกลักษณ เปนกระบวนการทางจิต ทีเอ็มเปนกระบวนการ

ปฏิบัติสมาธิท่ีงาย ไมตองใชความพยายาม เพ่ือเผยศักยภาพท่ีสมบูรณท้ังจิต กาย และอารมณ เปดจิต

สูสภาวะของภูมิปญญาสรางสรรคอันบริสุทธิ์ และทําใหรางกายเกิดการพักท่ีลึกและตื่นตัวเต็มท่ี  

ไดรับการพักผอน และทําใหระบบประสาทท้ังหมดกลับสูสภาพปกติอยางรวดเร็ว เทคนิคทีเอ็มนี้เรียบ

งายเปนธรรมชาต ิโดยมีวิธีการปฏิบัติเปนเวลา ๑๕ ถึง  ๒๐ นาที เชา - เย็นตอวัน ระหวางการปฏิบัติ

เทคนิคธรรมสมาธิแบบทีเอ็ม ความรูตัวเอกบุคคลสงบลงและมีประสบการณสภาพอันเปนเอกลักษณ

ของการตื่นตัวท่ีพักเต็มท่ีหรือจิตสํานึกลวงพน (Transcendental Consciousness)  ซ่ึงเปนรูปแบบ

เรียบงายท่ีสุดของความรูตัว ศักยภาพสรางสรรคเต็มท่ีของจิต ในขณะท่ีกิจกรรมทางจิตลดลง กาย

ไดรับสภาพพิเศษของการพักลึก ผอนคลายความเครียดท่ีสะสมอยูและทําใหระบบประสาทท่ีออนลา

กลับมามีชีวิตชีวาข้ึน  การเรียนเทคนิคการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม มีข้ันตอนอยู ๗ ข้ันตอนดังนี้  

๑) การบรรยายเบื้องตน บรรยายเก่ียวกับผลประโยชนดานตาง ๆ (๑ ชั่วโมง)  

๒) การบรรยายข้ันเตรียมการ การบรรยายเก่ียวกับกลไกและความเปนมาของเทคนิค

การปฏิบัต ิสมาธิแบบทีเอ็ม (๑ ชั่วโมง)  

๓) การสัมภาษณสวนบุคคล กับครูสอนโปรแกรมการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม  (๑๕ 

นาที)  

๔) การแนะนําสวนบุคคล การเรียนรูเทคนิคการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม (๑ ชั่วโมง) 

การสอนภาคปฏิบัติวิทยาศาสตรแหงภูมิปญญาสรางสรรค  

๕) การพิสูจนยืนยันของประสบการณวันแรก : การพิสูจนความถูกตองของการปฏิบัติ 

อบรมและตรวจสอบประสบการณ เก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือใหแนใจวาผูเขาอบรมไดมีการปฏิบัติอยาง

ถูกตอง (๙๐นาที)  

๖) การพิสูจนยืนยันของประสบการณวันท่ีสอง : การเขาใจกลไกในการปฏิบัติ อบรม

และตรวจสอบประสบการณเก่ียวกับธรรมชาติของจิต และธรรมชาติของกาย (๙๐ นาที)  

๗) การพิสูจนยืนยันของประสบการณวันท่ีสาม : การเขาใจกลไกของการพัฒนาไปสู

สภาวะจิตสํานึกท่ีสูงข้ึน บรรยายเก่ียวกับนิมิตแหงเปาหมาย และทบทวนความรูท่ีไดรับมาตลอดท้ัง ๔ 

วัน (๙๐ นาที) 



๑๒๗ 
 

ประโยชนของทีเอ็ม (TM) 

๑) ประโยชน ทางดานจิต : เทคนิคการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม ทําใหพัฒนาศักยภาพของ

จิตอยางเต็มท่ี นักจิตวิทยากลาววา มนุษยใชศักยภาพทางจิตเพียง ๕-๑๐% เทานั้น แตเทคนิคการ

ปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม ทําใหมนุษยสามารถใชศักยภาพทางจิตไดมากข้ึน  

๒) ประโยชนทางดานรางกาย : เทคนิคการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม กอใหเกิดสภาวะของ

การพักท่ีลึกมากกวาการนอนหลับ และเปนการผอนคลายท่ีดีท่ีสุด ความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลา ความ

ตึงเครียดและความกดดันจะถูกขจัดไป เปนการเพ่ิมพลังงาน พัฒนาสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ ซ่ึงเปน

สภาพท่ีจะทําใหเราพรอมท่ีจะทางานอยางมีประสิทธิภาพ  

๓) ประโยชนทางดานพฤติกรรม: ผูท่ีปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็มจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึน มีความเมตตา มีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน  

๔)  ประโยชนทางดานสันติสุขโลก : ผูท่ีปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็มจะเริ่มมีความสงบสุขภายใน

ตนเองมากข้ึน เม่ือบุคคลในสังคมมีความสงบสุขเพ่ิมข้ึนยอมมีผลตอสันติสุขของโลกอยางแนนอน  

เทคนิคการปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม เปนการคนพบสภาวะจิตท่ีสําคัญ นักวิทยาศาสตรได

อธิบายถึงสภาวะของจิตสํานึกวามีเพียง ๓ สภาวะ เทานั้น คือ สภาวะของการตื่น หลับและฝนแตทาน

มหาริชี มเหช โยคีไดยืนยันถึงสภาวะจิตสํานึกข้ันท่ี ๔ อยูพนของระดับความคิดท่ีละเอียดออนท่ีสุด

ภายในและสามารถมีประสบการณโดยผานเทคนิคทีเอ็ม ปจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัย

มหาริชีเพ่ือการจัดการ (Maharishi University of Management) ท่ีสหรัฐอเมริกา ยูซีแอลเอ 

(UCLA) มหาวิทยาลัยฮารเวิรด และสถาบันการวิจัยท่ีมีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ไดใหคําอธิบายถึงสภาวะนี้อยาง

ชัดเจนวาเปนสภาพการพักลึกของรางกาย สมองมีการทางานท่ีเปนระเบียบสูงสุด ในขณะเดียวกันจิต

มีการตื่นตัวเต็มท่ี การมีประสบการณของสภาวะนี้อยางสมํ่าเสมอเพียง ๑๕- ๒๐ นาทีเชา-เย็น 

กอใหเกิดประโยชนอยางมากมายมหาศาลในทุก ๆ ดานของชีวิต     

นงเยาว ชาญณรงค ศึกษาเปรียบเทียบการทําสมาธิของพุทธศาสนาและสมาธิแบบทีเอ็ม  

พบวา มีความคลายคลึงกันโดยสวนใหญ  คือ มุงถึงความสงบดวยการกําหนดใจไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิต

มีอารมณเปนหนึ่ง เม่ือสมาธิเกิดอยางเขมแข็งม่ันคงจนถึงอัปปนาสมาธิ  ก็จะเกิดฌานระดับตาง ๆ 

จนถึงอิทธิฤทธิ์ได ในทางพระพุทธศาสนาจะใชสมาธิคูกับวิปสสนาเพ่ือการกําจัดกิเลส ผลดีของการฝก

สมาธิท้ัง๒แบบมีผลดีตอสุขภาพ  รางกายและจิตใจสมองและสติปญญา  การฝกอยางสมํ่าเสมอผูฝก

จะรับรูถึงสิ่งท่ีดีท่ีเกิดภายในตัวเองในเวลาไมนานนัก  รางกายและจิตใจจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทาง

ท่ีดี  บุคคลอ่ืนและสังคมแวดลอมก็พลอยไดรับผลดีดวย เกิดความสุข สงบ สุขุม รมเย็น ยิ่งมีผูฝกมาก

ข้ึนเทาใด สันติสุขยอมแผขยายออกไปมากเพียงนั้น
๓๘  

                                                           
๓๘นงเยาว ชาญณรงค, “การศึกษาเปรียบเทียบการทําสมาธิของพุทธศาสนาและที-เอ็ม 

(T.M.)”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๑. 



๑๒๘ 
 

๖. การฝกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  การฝกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบเถร

วาทนี้ มีหลายวิธีการปฏิบัติ และแหลงท่ีมีการสอนมักจะเปนในประเทศศรีลังกา พมา และไทย เปน

ตน สําหรับในท่ีนี้ จะมุงกลาวถึงการฝกสมาธิแบบเถรวาทท่ีมีการสอนในประเทศไทยเปนหลัก แต

อยางไรก็ตาม แมในประเทศไทยเอง ก็มีหลากหลายรูปแบบ และมีหลายสานักปฏิบัติธรรมท่ีเผยแพร 

วิธีการปฏิบัติในปจจุบัน ท้ังนี้หากพิจารณาถึงความหลากหลาย  วิธีการและหลากหลายสํานักปฏิบัติ

ธรรมนี้ แสดงใหเห็นวามีผูสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมกันมาก หากแตละสํานักรวมท้ังผูมุงท่ีจะศึกษา

และฝกสมาธิ ไดลงมือศึกษาและฝกฝนอยางจริงจังแลวยอมจะเกิดผลดีท้ังแกผูปฏิบัติและการสืบตอ

อายุพระพุทธศาสนาอีกดวย ในท่ีนี้จะยกตัวอยางวิธีการฝกสมาธิแบบเถรวาทในประเทศไทยมาพอ

สังเขป แตจะกลาวถึงการฝกสมาธิเพ่ือการเขาถึงธรรมกายในรายละเอียด ท้ังนี้เพราะผูจัดทําตํารา

เรียนไดศึกษามาโดยตรง สวนวิธีการอ่ืนนั้นหากสนใจในรายละเอียดนักศึกษาสามารถหาโอกาสศึกษา

ไดดวยตนเอง  

ปจจุบันในประเทศไทยมีสํานักปฏิบัติภาวนาเกิดข้ึนในประเทศไทยมากมายแตละสํานักก็

มีรูปแบบและเทคนิคการปฏิบัติเปนของตนเอง  เชน แนวพอง ยุบ แนวอิริยาบถ ๔  แนวอานาปานสติ  

แนวพุทโธ เปนตน  กลาวคือ แนวทางการปฏิบัติภาวนาไดถูกพัฒนาท้ังรูปแบบและเทคนิค  บาง

แนวทางนํามาจากประเทศพุทธอ่ืน ๆ เชน พมา เปนตน  บางแนวทางมีการพัฒนาข้ึนเองโดยนํา

แนวคิดมาจากคัมภีรตาง ๆ มาประยุกต  ดังนั้น แนวทางในการภาวนาแบงไดเปน ๒ ประเภท 

๑. สมถภาวนา คือ การพิจารณา กําหนด อารมณกรรมฐาน ๔๐ อยาง โดยมีองคธรรมสําคัญ

คือ เอกคัตตาเจตสิก (คุณสมบัติของจิตท่ีตั้งม่ันในอารมณเดียว) เปนอุบายวิธีหรือ เทคนิคท่ีชวยเกิดความสงบ 

วิปสสนาภาวนา คือ การพิจารณารูปนามตามความเปนจริง  ปจจุบันนิยมปฏิบัติโดยใช

แนวทางของ  “สติปฏฐาน ๔” องคธรรมหรือคุณสมบัติท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญ คือ สติเจตสิก 

ปญญาเจตสิก(สัมปชัญญะ และวิริยเจตสิก  ในบางคัมภีรเพ่ิม สมาธิ (เอกคัตตาเจตสิก) ดวยเปนอุบาย

วิธีหรือเทคนิคท่ีชวยใหเกิดปญญา 

สําหรับเทคนิคการนําไปใชของการภาวนาท้ัง๒ ประเภทในประเทศไทย ถือไดวามีการ

พัฒนาอยางมาก  จะเห็นไดจากการท่ีมีสํานักปฏิบัติธรรมตามแนวทางตางๆมากมายท่ัวประเทศ ถือ

เปนสนามแหงการทดลอง  ฝกฝนเทคนิคเทคนิคการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ชวยใหเกิดความเขาใจท่ี

ถูกตอง  ถูกทาง และสรางในเกิดศรัทธาในหมูชาวพุทธเพ่ิมมากข้ึนในสังคมไทยในยุคปจจุบัน๓๙ 

                                                           
๓๙กานตสินี จันทรวิภาดิลก, “การศึกษาระบบวิธีคิดเพ่ือการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๕๐, หนา ๑๒๖-๑๒๗. 



๑๒๙ 
 

วริยา ชินวรรโณ และคณะ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการตีความ คําสอนเรื่องสมาธิใน

พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทในประเทศไทย ศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตน

ไป  พบวา การตีความคําสอนเรื่องสมาธิ ตลอดจนการนํามาเปนแนวทางในการสอนปฏิบัติ จะมีความ

แตกตางกันออกไป ตามลักษณะของสิ่งท่ีนํามาใชพิจารณาแบงออกเปนสายสําคัญ ๕ สาย คือ 

๑.  สายอานาปานสติ คือ การพิจารณาลมหายใจเขา-ออกและบริกรรมภาวนา “พุทโธ”

เปนแบบท่ีนิยมมาแตเดิม ไดแก กลุมพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต 

๒. สายธุดงคกัมมัฏฐานอีสาน มีพ้ืนฐานจากสายอานาปานสติ แตมีลักษณะเปนพระปา

ตองออกธุดงคดวย มีมากในแถบภาคอีสาน 

๓. สายวัดมหาธาตุฯ เปนสายใหญสายหนึ่งท่ีแผขยายแนวทางการสอนวิปสสนาไปตาม

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแนวปฏิบัติมาจากพมา พิจารณาอาการ

พอง-ยุบ ของหนาทองขณะหายใจ 

๔. สายธรรมกาย ไดแก แนวการสอนตามแบบหลวงพอสด วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ 

พิจารณาดวงแกวท่ีบริเวณศูนยกลางของรางกาย 

๕. สายประยุกต มีการสังเคราะหแนวคําสอนในพระพุทธศาสนามาใชอธิบายการปฏิบัติ

และสอนสมาธิ เชน สํานักสันติอโศก อาจารยพร  รัตนสุวรรณ  หลวงพอเทียน จิตตสุโภ เปนตน 

สํานักสายตางๆเหลานี้มีสาขาของการปฏิบัติกระจัดกระจายตามภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ

ไทยและอิทธิพลในทางความคิดตอพระพุทธศาสนิกชน ท่ียึดถือแนวทางปฏิบัติของสํานักเหลานี้ และ

แตละสํานักลวนมีแนวทางการปฏิบัติแตกตางกันออกไป แตโดยสรุปกลาวไดวา สํานักตาง ๆ ให

ความสําคัญกับการฝกอบรมจิตวาเปนการปฏิบัติใน ๒ ลักษณะ  หลักการคือเปนการอบรมเพ่ือเขาถึง

ธรรมอยางหนึ่ง สวนอีกวิธีหนึ่งคือการคิดคนเทคนิคและวิธีปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถ

บรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว คือ การกําจัดกิเลสและความชั่วตาง ๆ ใหหมดไป
๔๐ 

ข.  การฝกสมาธิในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  ดังนี้ 

๑) การฝกสมาธิแบบอานาปานสติ  การฝกสมาธิแบบอานาปานสติเปนรูปแบบการฝก

สมาธิท่ีนิยมกันมากในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชน การฝกสมาธิแบบสายพระธุดงคอีสานโดยมีพระ

อาจารยม่ัน ภูริทัตตเถระ เปนครูผูสอน ซ่ึงทานใชคําวา พุท–โธ เปนหลักในการภาวนาตามจังหวะลม

หายใจเขา-ออก นอกจากนี้ทานยังเนนการเดินจงกรม โดยระยะท่ีเดินประมาณ ๕ ถึง ๑๐ เมตร มอง

ทอดสายตาดูไปขางหนาประมาณ ๔ กาว เพ่ือไม ใหจิตใจวอกแวก กําหนดจิตของเราอยูท่ีกาวเดิน

และคําภาวนา การทําสมาธิแบบอานาปานสติ จะใชวิธีเอาสติไปอยูท่ีลมหายใจเขา-ออก โดยภาวนา

พุท-โธ กํากับ  

                                                           
๔๐วริยา ชินวรรโณ และคณะ, “วิวัฒนาการการตีความคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาฝาย

เถรวาทในประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๗, หนา ๔๘. 



๑๓๐ 
 

คําวา “อานาปานสต”ิ หรือ “อานาปาณ ” แปลวาการหายใจเขาออก การสูดลมเขาออก 

สําหรับอานาปานสติ แปลวา สติกําหนดลมหายใจเขาออก อานาปานสติภาวนา แปลวา การอบรมจิต

โดยมีสติกําหนดลมหายใจเขาออก และอานาปานสติกัมมัฏฐาน แปลวา กัมมัฏฐานซ่ึงมีสติกําหนดลม

หายใจเขาออก อานาปานสติเปนวิธีปฏิบัติวิธีหนึ่งในการปฏิบัติสมถะกัมมัฏฐานท้ังหมด ๔๐ วิธี  โดย

วิธีนี้เปนการใชสติกําหนดลมหายใจเขาออกของแตละบุคคล๔๑  สําหรับการเจริญอานาปานสติ

ดังกลาวเปนการเจริญสติปฏฐาน ๔ สมบูรณยิ่งข้ึนอีกดวย ซ่ึงสติปฏฐานสูตรเปนพระสูตรท่ีมี

ความสําคัญมากในการเจริญกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา กลาวคือ เปนไดท้ังในข้ันสมถะและข้ัน

วิปสสนากัมมัฏฐานและเปนพระสูตรท่ีพระพุทธองคทรงกลาวถึงแนะนํามาใชมากท่ีสุด ทรงแสดง

จุดหมายของพระสูตรไวคือ เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวท้ังหลาย  เพ่ือการขามพนความทุกข ความเศรา

โศกและเพ่ือบรรลุธรรมหรือกระทําใหแจงในพระนิพพาน เปนตน๔๒ 

การฝกสมาธิแบบอานาปานสติ  คือการเจริญสติในการพิจารราลมหายใจเขาและลม

หายใจออก เพราะลมหายใจเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของกาย ถาไมมีลมหายใจแลว ก็คือสภาวะท่ีตาย ดังนั้น

การใชสติกําหนดลมหายใจเขาลมหายใจออก ซ่ึงเปนการใชกายเปนอารมณของสติปฏฐาน เพ่ือใหเกิด

ความม่ันคงของจิต  ในบรรพท้ังหมดของกายานุปสสนา สติปฏฐาน อานาปานสติบรรพจัดไดวามี

ความสําคัญท่ีสุด  เนื่องจากพระพุทธเจาในอดีตทุกพระองคไดทรงปฏิบัติอานาปานสติและสําเร็จเปน

พระอรหันตดวยอานาปานสติท้ังสิ้น  นอกจากนั้นพระสมณโคดมพุทธเจาทรงสรรเสริญและสนับสนุน

ใหภิกษุท้ังหลายปฏิบัติอีกดวย เนื่องจากพระองคทรงใช เปนวิหารธรรมท้ังกอนและหลังการตรัสรู ดัง

ในพุทธพจนทรงแสดงไวในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรคในเรื่องธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะวา 

“..... พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยูของ

พระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของตถาคตบาง 

ภิกษุเหลาใดเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะ อันยอด

เยี่ยมอยู สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลวกระทําใหมาก

แลว  ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ ........ อานาปานสติอันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว 

กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบันและเพ่ือสติสัมปชัญญะ”๔๓ 

 

                                                           
๔๑พระปญญา ธนปฺโ (บัวทอง), พระปญญา ธนปฺโ (บัวทอง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห

เรื่องสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา”,  วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๒, หนา ๑๐๗. 
๔๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๘. 
๔๓สํ.ม. ๓๑/๑๓๖๖-๗/๒๕๐. 



๑๓๑ 
 

ในการปฏิบัติจะพิจารณาลมหายใจเขาและลมหายใจออกวายาวหรือสั้น จนกระท่ังระงับ

กายสังขาร หมายถึงผอนคลายลมหายใจหยาบใหละเอียดข้ึนไปโดยลําดับจนถึงข้ันท่ีจะตองพิสูจนวา 

มีลมหายใจอยูหรือไม  

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ไดใหแนวทางวาควรพิจารณาลมหายใจเขาออกจน

ปรากฏเปนกองลม และพิจารณาวาลมหายใจของผูอ่ืนก็เหมือนกัน ผูปฏิบัติอาจรับรูลมหายใจของตน

โดยตรง และอนุมานรูลมหายใจของบุคคลอ่ืนสลับกัน ความเขาใจในลักษณะนี้เปนการตามรูกองรูป

ท้ังภายในและภายนอก๔๔ 

ลมหายใจเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหชีวิตดํารงอยูได ตราบใดท่ียังมีลมหายใจ ชีวิตก็ยังคงอยู 

ดังนั้นผูปฏิบัติสามารถใชอานาปานสติเปนวิหารธรรมหรือธรรมท่ีเปนเครื่องอยู ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  ท้ังนี้การมีสติกําหนดลมหายใจไดผลอยางมากในการสงบระงับความวุนวายของกาย

และใจ และระงับความหงุดหงิด ท้ังในชีวิตธรรมดาและในการปฏิบัติ เม่ือกระทําใหมากแลวยอมอยู

อยางเปนสุข  อกุศลธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลวก็จะหายไป เนื่องจากมีสติสัมปชัญญะเปนเครื่อง

คุมครองจิตไมใหคิดฟุงซานไปในอารมณตางๆ เม่ือหยุดคิดฟุงซาน ความชั่วยอมไมเกิดข้ึนในจิตใจ จิต

มีความบริสุทธิ์ ทําใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

๒) การฝกสมาธิแบบพองหนอ-ยุบหนอ การฝกสมาธิแบบนี้ จะเนนการใชสติปฏฐาน ๔ 

ควบคูกับการบริกรรมพองหนอ-ยุบหนอเปนแนวการสอนสมาธิตามแบบประเทศพมา ซ่ึงพระธรรมธีร

ราชมหามุนี (พระมหาโชดก ญาณสิทธิ) เปนผูไปฝกปฏิบัติแลวนํามาเผยแพรท่ีประเทศไทย และทาน

ไดจัดสอนท่ีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ ทาพระจันทร และตอมาไดรับความนิยมนําไปปฏิบัติอยาง

แพรหลาย วิธีปฏิบัตินั้น ท้ังมีการใหเดินจงกรม โดยเนนใหมีสติอยูท่ีสนเทาเปนหลัก และเม่ือเดิน

จงกรมครบกําหนดแลวใหนั่งสมาธ ิเอาสติไวท่ีทองภาวนาวา “พองหนอ-ยุบหนอ” ตามอาการพองยุบ

ของหนาทองเวลาหายใจเขาออก ถานั่งครบกําหนดแลวก็ใหลุกข้ึนเดินจงกรมอีก และนั่งสมาธิอีก ทํา

ใหตอเนื่องสลับกันไปสําหรับการนั่งสมาธิ และการเดินจงกรมลักษณะนี้ มุงเนนพิจารณาตามกฎไตร

ลักษณ สวนวิธีการอาจมีความแตกตางกันบางในรายละเอียด ตามแตอาจารยจะนําไปประยุกตสอน การ

ทําสมาธิดวยการภาวนา พองหนอ-ยุบหนอ เปนการฝกสติอยูกับลมหายใจท่ีทองเปนหลัก สวนถามี

อารมณอ่ืนมาแทรกก็ใหพิจารณา คือ เอาอารมณนั้นมาภาวนาแทนจนกวาใจจะสงบ สวนถาเดิน

จงกรมก็ใหมีสติอยูกับเทาท่ีเดินอยูตลอดเวลา ท้ังหมดนี้ มุงหวังใหใจรูเทาทันอารมณท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองอยูเสมอ  

                                                           
๔๔พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) รจนา, พระคันธสาราภิวงศ แปลและเรียบเรียง, พระพรหม

โมล ีตรวจชําระ, มหาสติปฏฐานสูตรทางสูพระนิพพาน, หนา ๕๖. 



๑๓๒ 
 

สติปฏฐานเปนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเอกายมรรคหรือทาง

เอกเพ่ือความสิ้นทุกข อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่งในองคธรรมสําคัญหลายองคธรรม ท่ีเปนไปเพ่ือบรรลุ

เปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือนิพพาน  ดังท่ีไดแสดงไวในสติปะฏฐานสังยุต ความวา  

“ดูกรภิกษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว

ท้ังหลาย เพ่ือกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส 

เพ่ือบรรลุ ญายธรรม เพ่ือทํานิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔”๔๕ 

 

จากพระสูตรแสดงใหเห็นวา ในการปฏิบัติกรรมฐานโดยยึดแนวทางของสติปฏฐาน เพียง

แคการปฏิบัติในเบื้องตน ถาผูปฏิบัติดําเนินมาอยางถูกทาง ก็สามารถบรรเทาทุกขได คือ เขาสูโลกิ

ยมรรคและเปนบาทฐานใหเขาสูเสนทางแหงโลกุตตรมรรค  เพ่ือบรรลุนิพพานไดในท่ีสุด พระพุทธเจา

ทรงแสดงผลของการเจริญสติปฏฐานวาทําใหบรรลุอนาคามีหรือบรรลุอรหัตตผล  ทําใหผูปฏิบัติเกิด

ความศรัทธาและมุงม่ันปฏิบัติสติปฏฐาน เพราะเปนแนวทางเพ่ือความหลุดพนอยางแทจริง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายเรื่องสติในสัมมาสติ  ซ่ึงคือสติปฏฐานไววา

สติทํากิจสําคัญท้ังในสมถะและวิปสสนา....ในสมถะ สติกุมจิตไวกับอารมณ หรือดึงอารมณไวกับจิต  

เพียงเพ่ือใหจิตเพงแนวแนหรือจับแนบสนิทอยูกับอารมณนั้น...เม่ือจิตแนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณ

นั้นเปนหนึ่งเดียวตอเนื่องไปสมํ่าเสมอ ก็เรียกวาเปนสมาธิ ....สวนในวิปสสนา สติ กําหนดอารมณคุม

ไวกับจิตหรือคุมจิตไวกับอารมณเหมือนกัน แตมุงใชจิตเปนท่ีวางอารมณเพ่ือเอาอารมณนั้นเสนอให

ปญญาตรวจสอบพิจารณา คือ จับอารมณไวใหปญญาตรวจดูและวิเคราะหวินิจฉัยโดยใชจิตท่ีตั้งม่ัน

เปนท่ีทํางาน๔๖   

ดังนั้นในการปฏิบัติสติปฏฐานท่ีเปนสมถสมาธิโดยใหจิตยึดเหนี่ยวในอารมณใดอารมณ

หนึ่ง เพ่ือใหจิตสงบ วิปสสนาสมาธิเปนการปฏิบัติเพ่ือการพิจารณาวิเคราะหอารมณใดอารมณหนึ่ง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายแนวทางในการปฏิบัติสติปฏฐาน สรุปได 

ดังนี้ คือ 

๑. ผูรู (ผูกระทํา) คือ ตัวท่ีคอยกําหนดหรือคอยสังเกตตามดูรูทันสภาวธรรมของรูปและ

นามท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงประกอบดวยสติและสัมปชัญญะ มติจับสิ่งท่ีพิจารณาไวเปนอารมณ และสัมปชัญญะ

คือปญญาท่ีรูชัดตออาการท่ีถูกพิจารณาโดยไมเอาความรูสึกชอบไมชอบเขาไปปรุงแตง 

                                                           
๔๕ส.ม. ๓๐/๖๗๙/๓๓๗. 
๔๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงปรับขยาย, อางแลว, หนา 

๙๒๒. 
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๒. สิ่งท่ีถูกรู (สิ่งท่ีถูกกระทํา) คือสิ่งท่ีถูกกําหนด หรือถูกสังเกตตามดูรูทันอันประกอบดวย 

รูปและนาม เปนการตามรูในปจจุบัน คือ กําลังเกิดข้ึนเปนไปอยูในขณะนั้น 

๓. อาการในการกําหนดตามดูรูทันรูเห็นตามท่ีเปนในขณะนั้น คือ ดู เห็น เขาใจวาอะไร ท่ี

ไหน อยางไร โดยไมมีความยินดียินราย วินิจฉัยผิดชอบชั่วดี ไมยึดติดวาเปนของเรา ของเขาเพียงแต

เขาใจอาการตามท่ีเปนรูโดยไมแทรกแซง โดยไมยึดม่ันเพ่ือละอุปาทาน๔๗ 

กลาวสรุปไดวา สติ คือ สัมมาสติเปนความระลึกไดอยางตอเนื่อง ทําใหจิตมีความตั้งม่ันไม

เลื่อนลอย แตถามีอารมณอ่ืนเขามาแทรก สติจะเปนตัวระลึกไดทําใหไมหลงไปกับอารมณนั้น จิตอัน

ประกอบดวยสัมมาสติจึงมีความสงบ บริสุทธิ์ สะอาด และสามารถพัฒนาสูปญญาได 

จะเห็นไดว าการฝกสมาธิ มีวิธีการหลากหลายท้ังนอกพระพุทธศาสนา และใน

พระพุทธศาสนา อยางไรก็ตามวิธีฝกสมาธิในพระพุทธศาสนาก็มีมากมายตามแตสถาบันนั้นจะนํา

หลักการฝกสมาธิไปประยุกตสอนในสถาบันของตนเอง ยิ่งนับวันก็มีการพัฒนาการฝกสมาธิ

หลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

๓.๔.๓  สายพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  ประเทศไทยและพมานับวายังอุดมไปดวยสํานัก

ปฏิบัติท่ีเปนท่ีเชื่อถือท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ัวโลก สํานักเหลานี้ถือวามีความเครงครัดใน

การปฏิบัติสูงมากและไดเผยแผธรรมไปสูท่ัวโลกอยางกวางขวางตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษท่ีผานมา 

ดังนี ้

๑. สายวัดปาบานตาด อุดรธาน ี เปนสํานักสายหลวงปูjม่ันภูริทัตโต  ( พ.ศ. ๒๔๑๓- 

๒๔๙๒) มีทานพระอาจารยหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโน (พ.ศ. ๒๔๕๖- ๒๕๕๔) เปนพระอาจารย

ใหญ  โดยทานไดเริ่มอบรมกรรมฐานแกพระภิกษุและฆราวาส เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๓ และไดกอตั้งวัดปา

บานตาดเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๘  เปนท่ีรูจักกวางขวางในหมูชาวตะวันตกมานานมาก  มีสาขาสํานักปฏิบัติ

แพรหลายท่ีสุดสายหนึ่งในประเทศไทย โดยเริ่มมีการรับชาวตางประเทศเขาบวช เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๖ 

พระปากรรมฐานสายหลวงปูม่ัน ภูริทัตโต  ท้ังสายวัดปาบานตาดและวัดหนองปาพง ตลอดจนอีก

หลายสํานัก มีเปนจํานวนมากจนเรียกกันวาเปนกองทัพธรรม  

การปฏิบัติสายนี้ไดรับผลจากการปฏิบัติจริงและคาดวาไดรับอานิสงสจากธุดงควัตร 

และการชําระวธิีปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตปลายสมัยรัชกาลท่ี๓ ของธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงมีความสัมพันธ

กับนิกายกัลยาณีสีมาของมอญ พระวชิรยาณเถระหรือพระภิกษุเจาฟามงกุฎ รัชกาลท่ี ๔ (พ.ศ. 

๒๓๔๗- ๒๔๑๑) ไดกอตั้งคณะสงฆธรรมยุติกนิกายข้ึนเพ่ือใหใกลเคียงพระพุทธวจนะดั้งเดิม โดย

พระองคไดพบพระสุเมธมุนี (ซายพุทธวังโส) พระภิกษุชาวมอญนิกายกัลยาณีสีมา นิกายของวัด

กัลยาณีนี้เปนหลักของมอญท่ีไดมีการชําระตามแบบเถรวาทดั้งเดิมของลังกา เม่ือป พ.ศ. ๒๐๑๙ (กอน

                                                           
๔๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๒๐-๘๒๑. 
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พระพุทธศาสนาในลังกาเสื่อมถอยและตองนิมนตนิกาย สยามวงศ นิกายรามัญวงศ และนิกายอมรปุ

ระชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๒)  ถือวาเปนนิกายท่ีสืบทอดตรงมาจากลัทธิลังกาวงศเดิม  เม่ือครั้งท่ี

มหาโมคคัลลีบุตรติสสะเถระสงคณะสงฆออกเผยแผนอกอินเดียเม่ือป พ.ศ. ๒๓๖ โดยพระมหินทเถระ

เปนผูเขาเผยแผในเกาะลังกา 

ทานพระอาจารยหลวงปูเสาร กันตสีโล  รวมท้ังพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริ

จันทโท พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๗๕)  เปนศิษยของพระอาชญาเทวธัมมี (มาว) วัดศรีทองหรือวัดศรีอุบล

รัตนาราม ธรรมยุติอุยลราชธานี และพระครูสีทันดรคณาจารย (ทา โชติปาโล) ธรรมยุตริสีทันดร นคร

จําปาศักดิ์ เปนตน  แมวาหลวงปูเสารและหลวงปูม่ันจะอุปสมบทในสมัยท่ีธรรมยุติกนิกายกอตั้งข้ึนมา

ระยะหนึ่งแลวตามประวัติก็เคยเขาศึกษาท่ีวัดพลับคลายคลึงกับพระเถระท่ีเปนตนวงศของนิกายนี้ 

การปฏิบัติสายหลวงปูม่ันนี้มีการเผยแผอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสานและลาว พระ

ปาในสายนี้เปนพระท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนท่ีเลื่อมใสอยางตอเนื่องกวา ๙๐ป และไดชื่อวาเปนสายท่ี

มีผูปฏิบัติบรรลุธรรมข้ันสูงมากมายอยางยิ่ง จึงนับเปนวิปสสนาวงศท่ีสําคัญยิ่งในยุคก่ึงพุทธกาล สํานัก

นี้มักจะเจริญสมถกรรมฐานกอน แลวจึงเจริญวิปสสนากรรมฐานภายหลัง  เนื่องจากกําลังสมาธิ

ความสําคัญมากตอการปฏิบัติข้ันสูง ดานสมถกรรมฐานมักเจริญท้ังแบบพุทธานุสติ อานาปานสติ 

กายคตาสติและมรณานุสติ การปฏิบัติวิปสสนาจะเริ่มท่ีกายานุปสสนากอน ทานอาจารยเสารสอน

กรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้น มักจะยึดหลักภาวนา พุทโธเปนหลัก  ทานย้ําวาใหภาวนาใหมาก ๆ 

ทําใหมาก ๆ ทําใหชํานิชํานาญในเม่ือตั้งใจจริง  พุทโธนี้เปนคําบริกรรมภาวนา ในอนุสสติ ๑๐ ขอ  

พุทธานุสสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ หรืออนุสสติอ่ืน ๆท่ีมีคําบริกรรมภาวนา เม่ือทําแลวจิตจะสงบลง

ไปไดข้ันอุปจารสมาธิ  

๒. สายหลวงปูชา วัดปานานาชาติ หนองปาพง อุบลราชธานี เปนสํานักสายวัดปา

ท่ีมีพระอาจารยหลวงปูชา สุภัทโท  ลูกศิษยหลวงปูม่ัน ภูริทัตโต เปนพระอาจารยใหญ  เปนท่ีรูจัก

กวางขวางมานานมาก ท้ังพระภิกษุและฆราวาส และท้ังในหมูชาวไทยและชาวตะวันตก  มีศิษยชาว

ตางประเทศครั้งแรก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๐  

จากนั้นไดใหศิษยชาวตางประเทศดูแลการปฏิบัติกันเอง ศิษยชาวตางประเทศไดเผย

แผการปฏิบัติอยางแพรหลาย เชน ทานพระอาจารยสุเมโธ  ทานพระอาจารยเขมธัมโม  ทานพระ

อาจารยปสันโน  และทานพระอาจารยชยสาโร ปฏิบัติแบบอานาปานสติ และสติปฏฐานเชนเดียวกับ

สายอ่ืนๆท่ีเปนศิษยหลวงปูม่ัน 

ขอสังเกตอานาปานสติเบื้องตนในสายของหลวงปูม่ัน มี๒วิธีหลักคือ ๑. การสังเกตลม

หายใจพรอมการกําหนดจังหวะดวยคําภาวนา “พุทโธ” ใหระลึกถึงพุทธานุสติ หรือ  “เกศา  โลมา 

นะขา ทันตา ตะโจ” ใหระลึกถึงกายคตาสติหรืออาจจะกําหนดจังหวะดวยการนับเลขก็ได  ๒. การ

สังเกตลมหายใจท่ีปลายจมูกเปนจุดตนลม (Anapanasati  Spot) แลวเคลื่อนยายจุดลมซ่ึงเปนฐานจิต
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ไปตามสวนตาง ๆ ของรางกาย (เรียกวาการกระจายลมหรือการเลื่อนการรับรูท่ัวรางกาย –Body 

sweep) เพ่ือการเจริญสติ การปฏิบัติสายหลวงปูชาและทานพอลี ธัมมธโร วัดอโศการาม  มักนิยมอา

นาปานสติแบบท่ี ๒ สวนทานพระอาจารยหลวงปูหลอด ปโมทิโตแนะนําแบบท่ี ๑ 

๓. สายหลวงพอพุทธทาสภิกขุ สวนโมกพลาราม สุราษฏรธานี เปนสํานักท่ีมีชื่อเสียง

ท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานท่ีสัมผัสความคิดของหลวงพอพุทธทาส เปนท่ีรูจักกวางขวางมากใน

หมูนักศึกษาพุทธศาสนนิกายตางๆและเซนในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญญาชน  ทานไดตั้ง

สวนโมกขพลารามข้ึนในป พ.ศ. ๒๔๗๕ เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติธรรมและสนองงานท่ีเปนแกนของ

พระพุทธศาสนา สวนโมกขฯเปนสํานักปาท่ีใหความสําคัญกับการปฏิบัติมาตั้งแตเริ่มตน มีความวิเวก

เปนธรรมชาติ ปฏิเสธวัตถุนิยม  มีปริศนาธรรมและไมมีตูบริจาค เนนความเขาใจตรงถึงการดับการ

ปรุงแตงท้ังหลายท่ีเปนการ “ตายกอนตาย” ทานเปนทานแรกท่ีสอนใหไมตองทองบนอยางในยุคนั้น

วาธรรมคือ คําสอนสั่งสอนของพระพุทธเจา แตใหเห็นวาธรรมก็คือธรรมชาติ มีสภาวะท่ีเปน “เชน

นั้นเอง” (ตถตา)  ทานสงเสริมใหปฏิบัติแบบอานาปานสติภาวนาอยางละเอียด ๑๖ ข้ัน ตามพระอานา

ปานสติสูตร ทานพระอาจารยหลวงพอพุทธทาสภิกขุ ใหน้ําหนักกับพระสูตรนี้มากกวาการปฏิบัติอา

นาปานสติ ท่ีปรากฏบางสวนในพระมหาสติปฏฐานสูตร โดยจําแนกใหเห็นวาการปฏิบัติตามอานาปาน

สติสูตรนี้ สามารถเทียบเคียงไดกับการปฏิบัติตามสติปฏฐาน ๔ ท้ังกาย เวทนา จิตและธรรม 

สวนโมกขพลารามในปจจุบันเปนสํานักปฏิบัติธรรมท่ีเปนวัตกรรมทางพระพุทธ 

ศาสนาท่ีพุทธทาสภิกขุตองการใหเปนแบบอยางของวัดแท ท่ีไมยึดติดกับรูปแบบเดิมๆท่ีหอหุมอยูเปน

การปฏิรูปศาสนา (Reformist) ท่ีหวนกลับไปหา “แกนแท” ของศาสนาท่ีเรียบงายและทันสมัย พน

จากรูปแบบประเพณี พิธีกรรมท่ีเปนเพียงเปลือกกระพ้ีหอหุมอยู หลุดพนจากอิทธิพลของลังกาวงศ 

สมัยสุโขทัยกลับไปสูความเรียบงายเฉกเชนในพุทธกาล  จุดประสงคในการสรางสวนโมกขพลาราม 

ดังนี้ 

๑)  เพ่ือแสวงหาทางออกใหมใหกับพระพุทธศาสนา 

๒)  เพ่ือใหไดใกลชิดกับธรรมชาติและพิจารณาธรรมะท่ีซอนเรนอยู 

๓)  เพ่ือใหเปนสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติเพ่ือการปฏิบัติธรรม 

๔)  เพ่ือใหไดบรรลุธรรมตามความหมายของสวนโมกขพลารามท่ีแปลวา สวนปา อัน

เปนกําลังแหงความหลุดพนจากทุกข 

๕)  เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาคนควา และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาตลอดจนการ

เผยแผและสงเสริมจรรโลงพระพุทธศาสนา 

๖)  เพ่ือจัดใหเปนนวัตกรรมในพระพุทธศาสนาในรูปแบบท่ีเรียนงายและสันโดษ อัน

เปนแกนแทของพระพุทธศาสนา 



๑๓๖ 
 

๗)  เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับผูใฝศึกษาและปฏิบัติธรรมโดไมเลือกชาติ ศาสนา๔๘    

สวนโมกขพลารามมีแนวการปฏิบัติธรรมตามแนวอานาปานสติ ท่ีพระผูมีพระภาคเจา

ตรัสไววา เปนวิธีท่ีพระองคปฏิบัติจนตรัสรู แนะนําใหศึกษา ปฏิบัติใหมากมีอานิสงสท้ังในดานสมถะ

และวิปสสนา “อานาปานสติอันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” 

สามารถกลาวไดวาแนวทางการปฏิบัติอานาปานสติในสวนโมกขพลารามนั้นเปน “อานาปานสติ

สมบูรณแบบ” ท่ีมีหลักการปฏิบัติ คือการพิจารณาลมหายใจเปนอารมณ พุทธทาสภิกขุแหงสวนโมก

ขพลาราม ไดเห็นความสําคัญของอานาปานสติ จึงไดนํามาสอนท้ังภิกษุและฆราวาส โดยเห็นวาเปน

กรรมฐานท่ีฝกไดงาย พระพุทธองคทรงสรรเสริญและทรงอยูดวยอานาปาสติจนตลอดพระชนมายุ๔๙ 

กลาวไดวา หลักสําคัญคือ มีอุปาทานขันธ เม่ือใดก็เปนทุกขเม่ือนั้น ไมเกิดอุปาทานขันธก็ไมเกิดทุกข

เลย อานาปานสติภาวนามีความสําคัญเพราะเปนวิธีท่ีจะทําใหรูแจงและเขาใจในทุกๆประการเก่ียวกับ

ทุกข เนื่องจากอุปาทานขันธ ๕ นี้  ซ่ึงสอดคลองกับในวิสุทธิมรรคท่ีกลาวถึงผูท่ียังไมบรรลุมรรคผลนั้น 

เปรียบดังผูท่ีมีลูกศรเสียบแทง สวนพระอรหันตผูบรรลุมรรคผลนั้นเปนผูท่ีไรสิ่งเสียบแทงเปนผูท่ีมี

ลูกศรอันถอนแลว๕๐ 

สายสวนโมกขนี้มุงตรงท่ีการปฏิบัติเพ่ือการเจริญปญญา และการสรางความรูความ

เขาใจในแงมุมท่ีลึกซ้ึงและเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา(แมในวาระสุดทายของชีวิต ทานก็ไดสอน

ประชาชนใหละตัวตนและไมงมงายดวยการใหจัดพิธีเพลิงศพ ท่ีแสดงธรรมของการไมมีตัวตน) นับวามี

คุณูปการอยางมากมายตอการศึกษาพระพุทธศาสนาและการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในโลกยุค

ปจจุบัน 

๔. สายทานอาจารยอูบาข่ิน รางกุง ประเทศพมา  เปนสํานัก สายกรรมฐานท่ีจัดตั้งจน

เปนท่ีแพรหลายในหมูชาวตางประเทศโดยทานอาจารยอูบาข่ิน (Sayagyi  U Ba Khin พ.ศ. ๒๔๔๒- 

๒๕๑๔) เจาหนาท่ีระดับสูงของรัฐบาลพมา  ซ่ึงสืบทอดวิธีปฏิบัติแบบอานาปานสติและการสังเกตเวทนา

มาจากทานอาจารยอนาคามี ชายา เท็ตจี ( Saya Thetgyi  -  U Po Thet ) ลูกศิษยสายฆราวาสของทาน

พระอาจารยเลดีสยาดอ (Ledi Saya daw  พ.ศ.๒๓๘๙- ๒๔๖๖) ซ่ึงเปนพระสงฆผูมีชื่อเสียงมากท่ีสุดรูป

หนึ่งของพมา และไดรับการถายทอดการปฏิบัติจากพระภิกษุบริเวณเทือกเขาใกลเมืองมัณฑะเลย ทาน

                                                           
๔๘พระมหาลิน จนฺทปฺโ (ทะเรืองรัมย), “การศึกษาเชิงวิเคราะห การปฏิบัติกรรมฐานตาม

แนวอานาปานสติ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักปฏิบัติกรรมฐานสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎรธานี”,

วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 

๒๕๕๑, หนา ๔๒-๔๓. 
๔๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๖. 
๕๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๗. 
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พระอาจารยเลดีสยาดอเปนผูมีบทบาทเดนในคณะมหาสังฆเถระและมีบทบาทสําคัญในการสังคายนาครั้ง

ท่ี ๕ เม่ืออังกฤษเขายึดครองพมาตอนบนจึงออกปฏิบัติรุกขมูลในปาทึบ จากนั้นไดออกเผยแผการปฏิบัติสู

ประชาชนท่ัวไปอยางกวางขวาง  ในปจจุบันสํานักนี้มีผลงานแพรหลายผานลูกศิษยของทานอาจารยอู

บาข่ิน คือ ทานอาจารยโกเอ็นกา  ซ่ึงไดไปเผยแผในอินเดียและมีศูนยวิปสสนากรรมฐานท่ัวโลกรวมท้ัง

ประเทศไทย  

๕. สายอาจารยโกเอ็นกา  ทานอาจารยสัตยา  นารายัน โกเอ็นกา เปนอาจารยสอน

วิปสสนากรรมฐานผูมีชื่อเสียงมากทานหนึ่งในโลก  การฝกอบรมในแนวทางของทานเปนท่ีนิยม

แพรหลายมาก จนกระท่ังมีศูนยฝกอบรมในแนวทางมากกวา ๑๐๐ ศูนยในทุกทวีปท่ัวโลก  ท้ังยุโรป 

อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เอเชีย แมกระท่ังในกาฬทวีป  นอกจากนี้ยังมีการจัดการฝกอบรม

ตามสถานท่ีชั่วคราวตางๆตามแตจะไดรับการรองขอ๕๑ 

ทานอาจารยโกเอ็นกาเปนชาวอินเดียท่ีเกิดในประเทศพมา เดิมเปนนักธุรกิจท่ีมี

ชื่อเสียงและประสบความสําเร็จมาก  เม่ืออายุได ๓๑ ป ทานไดเขาฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกับ

วิปสสนาจารย ผูมีชื่อเสียงของพมา คือทานอาจารยอูบาข่ิน  ตามคําแนะนําของเพ่ือนของทาน  คือ

ทานอูชานตุน อดีตประธานศาลฏีกาพมาและประธานสมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธโลกผูลวงลับไปแลว 

ทานไดรับการฝกสอนภายใตการดูแลเอาใจใสของทานอาจารยอูบาข่ินเปนเวลาถึง๑๔ ป  

วิธีปฏิบัติในแนวทางแบบเวทนานุปสสนา ซ่ึงไดสืบทอดกันมาแตในรูปแบบดั้งเดิมดวย

ความเครงครัดอยางยิ่งยวด โดยถายทอดกันอยูในวงแคบจากครูถึงศิษย เฉพาะในหมูสงฆท่ีใฝใจครั้ง

พุทธกาล โดยพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเปนผูนํามาเผยแผในดินแดนสุวรรณภูมิ และไดรับการ

รักษาใหบริสุทธิ์ในการปฏิบัติอยางจริงจังเทานั้น  จนกระท่ังถึงพระภิกษุรูปหนึ่งซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือ

อยางกวางขวางยิ่งในประเทศพมา ในความสามารถท้ังทางปริยัติและปฏิบัติขงทานคือพระญาณธช 

หรือท่ีเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในนามเลดีซายาดอว ทานไดนําวิธีการปฏิบัตินี้มาถายทอดแกศิษยท่ีเปน

คฤหัสถจนกระท่ังตกทอดมาถึงทานอารยอูบาข่ิน 

ทานอาจารยอูบาข่ินมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะนําพระธรรมรัตนะกลับคืนสู

อินเดีย ทานกลาววา ประเทศพมาเปนหนี้บุญคุณอยางลนพนตออินเดีย ในการท่ีไดรบวิธีการปฏิบัติ 

เพ่ือการหลุดพนจากความทุกขจากประเทศอินเดีย และบัดนี้ก็ถึงเวลาท่ีชาวอินเดียควรจะไดรับสมบัติ

อันล้ําคานี้กลับคืนไป และเผยแพรตอไป เพ่ือประโยชนสุขของมนุษยชาติท้ังมวล 

ทานอาจารยโกเอ็นกาเปนผูท่ีไดรับมอบภารกิจนี้ ในป ๒๕๑๒ ทานไดเดินทางไปสู

ดินแดนแหงบรรพบุรุษของทานและไดรอนเรไปสอนวิปสสนาตามท่ีตางๆแทบจะท่ัวประเทศอินเดีย  

                                                           
๕๑ธรรมบรรยายฉบับยอ ทานอาจารยโกเอ็นกา จัดทําโดยมูลนิธิสงเสริมวิปสสนากรรมฐานใน 

พระสังฆราชูปถัมภ 
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เวลาผานไป ๒๖ ป ทานไดพิสูจนใหผูคนท้ังหลายเห็นความมหัศจรรยแหงการปฏิบัติภาวนาตาม

แบบอยางท่ีพระพุทธองคทรงสอน ซ่ึงสามารถยังผลใหแกผูปฏิบัติไดทันที ดวยเหตุนี้ชาวอินเดียจํานวน

มากจึงพากันมาฝกปฏิบัติกับทาน และเม่ือไดผลดี 

ก็บอกตอ ๆ กันไป เม่ือป ๒๕๑๙ ศูนยฝกอบรมวิปสสนาศูนยแรกชื่อวา ธรรมคีรี ก็ได

ถือกําเนิดข้ึนท่ีเมืองอิกัตบุรี รัฐมหาราษฏรติดตามดวยศูนยปฏิบัติท่ีเมืองไฮเดอราบัด และหลังจากนั้น

อีกไมนานก็มีการจัดตั้งข้ึนอีกแหงหนึ่งท่ีเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน 

การสอนการปฏิบัติตามสถานท่ีปฏิบัติชั่วคราวตาง ๆ ก็ยังคงดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง 

เชนเดียวกับท่ีศูนยปฏิบัติถาวร ซ่ึงไดมารจัดตั้งข้ึนท้ังในอินเดียและประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสอนการปฏิบัติ

ในแนวทางนี้โดยเฉพาะ ดวยความกระตือรือรนของบรรดาศิษยท่ีปรารถนาจะใหเพ่ือนมนุษยไดมี

โอกาสลิ้มรสพระธรรมอันบริสุทธิ์ เพ่ือการดับทุกขเชนเดียวกับตน  ปจจุบันมีศูนยวิปสสนาท่ีเปดสอน

การปฏิบัติในแนวทางนี้ตลอดท้ังปอยูท่ัวโลก ๑๐๐ กวาศูนย  สําหรับในประเทศไทยมีศูนยปฏิบัติ

ธรรม ๕ แหงคือ ธรรมกมลา ท่ีปราจีนบุรี ธรรมอาภา ท่ีพิษณุโลก  ธรรมธานีท่ีกรุงเทพฯ ธรรม

สุวรรณาท่ีขอนแกนและธรรมกาญจนาท่ีกาญจนบุรี 

๖. สายพระอาจารยซนลน สยาดอ มัณฑะเลย ประเทศพมา  เปนสํานักท่ีมีศูนย

ปฏิบัติมากมายในพมา มีทานพระอาจารยซนลนสยาดอ กวิมหาเถระ (Sunlun Sayadaw U Kavi) 

เปนพระอาจารยใหญ  ซ่ึงเดิมเปนชาวนา  มิไดเลาเรียนทางปริยัติมากแตปฏิบัติอยางอุกฤษฎและ

กลาววาไดบรรลุพระอรหัตตผลอยางรวดเร็ว ยิ่งท่ีหมูบานซนลน เขตมัณฑะเลย ในป พ.ศ. ๒๔๖๓  

ทานสืบทอดการปฏิบัติจากสายพระอาจารยเลดี สยาดอ ทางตอนกลางของพมา อบรมใหเจริญอานา

ปานสติและสติปฏฐานคลายคลึงกับสายทานอาจารยอูบาซ่ิน  เนนการพิจารณาเวทนาและการปฏิบัติท่ีเขมขน 

พระอาจารยเวบู สยาดอปฏิบัติจากสายนี้ อานาปานสติในสายนี้และสายทานอาจารยอูบาข่ินจะคลายคลึง

กับอานาปานสติแบบท่ี ๒ ของสายหลวงปูม่ันแตเปนไปเพ่ือการสังเกตความรูสึกทางกาย 

๗. สายพระอาจารยโมกก สยาดอ  มัณฑะเลย  ประเทศพมา เปนสํานักท่ีมีการ

อบรมแพรหลายอยางยิ่งในพมา  มีทานอาจารยโมกก  สยาดอ  วิมลมหาเถระเปนพระอาจารยใหญ  

ทานมีชื่อเสียงโดเดนในพระอภิธรรมโดยสืบทอดตอจากทานพระอาจารยเลดี สยาดอ ตามประวัติเปน

พระอริยบุคคลและเชื่อวาเปนพระอรหันตท่ีมีอัฐิธาตุ เปนประจักษพยาน  ทานสอนกรรมฐานหลาย

แบบดังท่ีปรากฏในกรรมฐาน ๔๐ ของคัมภีรวิสุทธิมรรค  อบรมใหเจริญอานาปานสติ  เวทนานุปสส

นาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทานให

ความสําคัญกับการฟงธรรมคลายคลึงกับทานพระอาจารยหลวงตามหาบัว ท้ังนี้เพ่ือใหมีความเขาใจ

เบื้องตนเก่ียวกับธรรม สวนการอบรมกรรมฐานจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละบุคคลซ่ึงมักจะ

แยกระหวางเวทนานุปสสนาและจิตตานุปสสนา 
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ในปจจุบัน ตัวอยางสํานักปฏิบัติสมถวิปสสนากรรมฐานท่ีมีพ้ืนฐานมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา

ไดแก  

๑. สายหลวงปูดู พรหมปญโญ วัดสะแกอยุธยา  เรียนกรรมฐานจากวัดประดูทรงธรรม  แหง

รวมคัมภีรพระพุทธศาสนาสมัยกรุงเกาท่ีไดตกทอดมาท่ีกรุงธนบุรี –กรุงเทพฯ และเปนสํานักวิปสสนา

สําคัญแหงหนึ่ง 

๒. วัดพลับหรือวัดราชสิทธาราม ธนบุรี   เปนสํานักวิปสสนากรรมฐานของสมเด็จ

พระสังฆราชสุก ไกเถ่ือน และสืบทอดตอมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ท่ีวัดนี้มีอาจารยกรรมฐาน

ตอเนื่องไมขาดสาย โดยเรียกกรรมฐานของสํานักวา กรรมฐานมัชฌิมาแบบลําดับ  เพราะมีการ

กําหนดเรียงกันเปนข้ันตอนและครบทุกกรรมฐาน 

๓. สายพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโรหรือหลวงพอฤาษีลิงดํา)  วัดทาซุง อุทัยธานี

ซ่ึงศึกษาจากพระอาจารยหลายทานและเปนศิษยของหลวงพอปาน วัดบางนมโค อยุธยา 

๔. สายหลวงพอสด วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ  หลวงพอสดศึกษาจากพระอาจารยหลายทาน 

เชนท่ีวัดพลับ  เคยฝกกรรมฐานจากหลวงพอเนียม  ซ่ึงศิษยของหลวงพอเนียมอีกทานคือ หลวงปูโตะ  

วัดประดูฉิมพลี   

สํานักปฏิบัติท้ังหลายท่ีกลาวมาขางตน ไมเพียงภาพจากการวิเคราะหใหเห็นการปฏิบัติท่ีสืบ

ทอดของหมูคณะหรือสมณวงศ เทานั้น ความแตกตางยังคงเปนเหมือนการเดินทางสูอริยมรรคอันมี

องค ๘ เปนหลัก ความแตกตางนั้นอยูท่ีการปฏิบัติจริงของแตละบุคคล มิใชวิธีการหรืออุบายการทํา

สมาธิภาวนา  ในประเทศไทยมีพระปฏิบัติท่ีสําคัญอีกหลายรูปท่ีเครงครัด ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และ

เปนท่ีศรัทธาเลื่อมใส บางรูปเปดอบรมกรรมฐานแตศิษยไมสามารถทนรับความอุกฤษฏ บางรูปมุง

วิเวกสูรุกขมูลตามสุสานหรือปาชาเฉพาะตน เปนตน  ตัวอยางของพระอริยสงฆ ไดแก พอทานคลาย 

วาจาสิทธิ์  หลวงพอพรหม ถาวโร หลวงปูบุดดา  ครูบาเจาเกษม เขมโก  หลวงพอกัสสปมุนี เปนตน   

การฝกฝนพัฒนาจิตท่ีถูกตองยอมใหผลดีท่ีผูปฏิบัติรูสึกไดดวยตนเอง ไมหยอนเกินไปจน

เหมือนไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตอจิตและไมตึงเกินไปจนกลายเปนการสะสมความเครงครัด ผู

ปฏิบัติจะตองรูสึกวาวิถีชีวิตของตนมีความสุขมากข้ึน และเขาใจกฎธรรมชาติท่ีกฎพระไตรลักษณ  

การปฏิบัติใหจิตมีคุณภาพสูงข้ึนในทางพระพุทธศาสนาเปนการปฏิบัติใหเปนจิตท่ีมีกุศล ไมคิด

เบียดเบียน ผูมีจิตท่ีชําระดีแลวยอมทําใหผูท่ีเก่ียวของมีความสุขตามไปดวย  การปฏิบัตินั้นมีแนวทาง

เปนลําดับข้ัน ซ่ึงจิตท่ีเปนกุศลยอมเปนจิตท่ีปรารถนาดีตอผูอ่ืน การปฏิบัติจึงมีการแผเมตตาใหสรรพ

สัตวท้ังหลายมีความสุข  

อริยมรรคมีองค ๘ เปนหนทางท่ีจะนําปฏิบัติไปสูความเปนอิสระบริสุทธิ์ทางจิต โดยมีสติเปน

พ้ืนฐานการปฏิบัติท่ีสําคัญประการหนึ่ง  สติเปนหมวดหนึ่งในโพธิปกขิยธรรม  อันเปนธรรมวาดวย

การเดินทางขามสูสภาวะแหงความบริสุทธิ์ การใชสติเปนฐานในการพัฒนาจิต จิตตภาวนาท่ีเปน
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โพชฌงคทําใหผูปฏิบัติรับรูไดถึงความมีสติอยูกับกาย เวทนา จิต ธรรม  ความรูสึกท่ีจิตสอดสองหรือ

ทําความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของจิต  ความหม่ันเพียรในการปฏิบัติ ความรูสึกสดชื่นหรือซาบซาน

ท่ัวกาย  ความรูสึกสุขสงบ  สมาธิท่ีจิตมีความแนแน และความรูสึกท่ีไมมีปฏิกิริยาตอบโตตอความไม

บริสุทธิ์เขามาหรือผุดข้ึน  ความรับรูเหลานี้เปนผลมาจากกําลังสมาธิท่ีมักทําใหผูปฏิบัติพึงพอใจในปติ 

และความสุขท่ีเกิดข้ึนจนกระท่ังยึดติดกับความรูสึกดังกลาว  การผานข้ันตอนนี้แสดงถึงการเดินทางท่ี

ถูกทาง โดยผูปฏิบัติตองกาวขามอุปสรรคจากสมาธท่ีิละเอียดมากข้ึนเหลานี้ กลาวคือผูปฏิบัติตองมีสติ 

สัมปชัญญะ และมีความเพียรเพ่ิมข้ึนอีกอยางมากในการสรางปญญา และใชปญญา 

๓.๔.๔ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ กอตั้งโดย  พระเทพเจติยาจารย (วิริยังค  สิรินฺธโร) พระสงฆผูทํา

การอบรมสั่งสอนและเผยแผพุทธธรรมท่ีมีความสามารถหลายดาน  เปนพระนักปฏิบัติกรรมฐานท่ี

เขาถึงธรรมะ  และสามารถบรรยายธรรมพรอมท้ังสอนกรรมฐานใหประชาชนเขาใจไดเปนอยางดี  

และทําใหประชาชนเขาใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน  พรอมท้ังชักชวน

ประชาชนหันมาสนใจในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหเปนสถาบันพลังจิตตานุภาพเปนสถาบัน

สอนสมาธิในแนวใหมในลักษณะท่ีเปนสถาบันทางวิชาการมีการเรียนการสอนท้ังทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติควบคูไป  โดยมีเปาหมายท่ีการสอนสมาธิ  เปนการพัฒนามนุษยและสังคม  ดังนั้นบทบาท

หลัก ๆ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพจึงเปนการพัฒนาสังคมท่ีมีวิสัยทัศนในการแกปญหาชีวิต  

เศรษฐกิจและสังคม  สถาบันพลังจิตตานุภาพมีคําตอบใหกับวิธีแกไขความลมเหลวในการพัฒนาสังคม

อยางถูกตองและลงตัวในพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาท่ีมองวาการเกิดข้ึนของมนุษยคือ การเกิดข้ึน

ของสังคม  พ้ืนฐานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือมนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก  สรุปไดวา ควรใชพุทธธรรม

ในการแกปญหาสังคม คือการแกปญหาท่ี “คน” โดยเปนการแกปญหาท่ีสมดุล ในลักษณะองครวม 

เนื่องจากพระพุทธศาสนามองมนุษยในฐานะท่ีเปนสวนประกอบของรูปและนาม ท้ัง ๒ สวนนี้ตอง

พัฒนาไปพรอม ๆ กัน ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสวามนุษยตองเปนผูพัฒนาท้ังกายและจิต  คือมีปญญา

ในศาสตรตาง ๆ มีความรูความสามารถในการงานอาชีพทางโลกในขณะเดียวกันก็ตองมีความรูทาง

พระพุทธศาสนามีการพัฒนาจิต พัฒนาคุณธรรม ผู ท่ี มี ท้ังสองอยางชื่อวาเปนคนท่ีสมบูรณ

เปรียบเสมือนตาสองขางท่ีเปนประโยชนตอมนุษยท้ังคู  ผูท่ีตองการความสําเร็จในโลกจะขาดดวงตา

ขางใดขางหนึ่งไมได ซ่ึงผูท่ีมีบทบาทในการพัฒนาตองคํานึงถึงหลัก ๒ ประการนี้ตองใหความรูท่ีสมดุล

แกประชาชนคือ ทางกายและทางจิต ดังนั้นการพัฒนาสังคมนั้นตองพัฒนาท่ีตัวบุคคลใหมีคุณภาพท้ัง

สองดาน   

พระเทพเจติยาจารย (วิริยังค สิรินฺธโร) ไดกลาวถึงความจําเปนท่ีมนุษยจําตองหวนกลับมา

สนใจถึงจิตใจของตนวาในปจจุบันมีสภาพอยางไร ทุกขมากหรือทุกขนอย ทุกขเพราะอะไร วิธีการแก

ทุกขทําอยางไร ตรงนี้ ทานไดเนนเรื่องสมาธิวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งของมวลมนุษยในการ
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ดําเนินชีวิตใหอยูในภาวะปกติสุขไดวา สมาธิสามารถผลิตพลังจิต พลังจิตไมพอเพียงก็ไมสามารถ

ควบคุมจิตได ความขัดแยงแมนอยนิดก็กลายเปนเรื่องใหญ เปนอันตรายตอครอบครัว สังคม โลกได 

ถาพลังจิตพอเพียงก็สามารถควบคุมจิตได ความขัดแยงแมใหญโตก็สามารถลดระดับลงได ซ่ึงเปน

คุณประโยชนตอครอบครัว สังคม โลก จึงคิดทําหลักสูตรเปนแบบฉบับตํารับตําราข้ึน เพ่ือให

การศึกษาและการปฏิบัติสมาธิไดรับประโยชน เพราะการปฏิบัติสมาธิเปนนามธรรมอาจจะมีความ

เขาใจไขวเขวไดหากไมมีหลักการท่ีถูกตองและเปนมาตรฐานท่ีแนนอนจึงไดคิดสรางหลักสูตรครูสมาธิ

ข้ึนโดยใชเวลาถึง ๕ ป เขียนเปนตําราข้ึนมา โดยไดคิดสรางสถานท่ีศึกษาและปฏิบัติธรรมทันสมัย ข้ึน

เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๙ และไดดําเนินการสรางเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซ่ึงก็เปนไปดวยความยากลําบาก เพราะคน

สวนมากเขาใจแตการสรางโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ 

ผลงานของ พระเทพเจติยาจารย (วิริยังค สิรินฺธโร) ในสถาบันพลังจิตตานุภาพและเทคโนโลยี

อันทันสมัยท่ีมีอยูในสถาบันพลังจิตตานุภาพ ท่ีทานไดจัดหามาไวใชเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น

ไดสะทอนใหเห็นถึงปญญาในการประยุกตหรือนําเอาสิ่งตางๆ ท่ีทันสมัยในยุคไอทีเขามาชวยในการ

เผยแผพระธรรมคําสอนแกประชาชนไดอยางดีเยี่ยม นับไดวา พระเทพเจติยาจารย (วิริยังค สิรินฺธโร) 

ทานไดทําการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางสอดคลองกับโลกปจจุบัน และไดผลเปนท่ีนาพอใจ อนึ่ง 

การท่ีพระสงฆตองเขามาเก่ียวของกับเทคโนโลยีนั้น นับวาเหมาะสมและมีความสําคัญมากในการเผย

แผ อะไรท่ีปฏิบัติไดก็ควรอนุโลมกันไป แตตองมีการควบคุมหรือดูแลอยางใกลชิดของคณะสงฆ

ผูปกครองนั้น ๆ เพราะเทคโนโลยีบางอยางมีท้ังใหคุณและโทษไดเชนกัน หากไมมีสติปญญาและไม

รูจักใชอยางรอบคอบ  

วัตถุประสงคของสถาบันพลังจิตตานุภาพ 

๑.  เพ่ือวางรากฐานความม่ันคงในการเผยแผพุทธธรรมโดยมีการบริหารการจัดการใหเปน

ศูนยกลางใหญ มีกฎขอบังคับท่ีเปนไปในแนวเดียวกัน และเปนเอกภาพ 

๒.  เพ่ือสืบทอดเจตนารมณของครูบาอาจารย ในการทํานุบํารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนา 

๓.  เพ่ือสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมไปสูชาวโลกอยางเปนระบบและ

เปนไปในแนวเดียวกัน 

๔.  เพ่ือเปนสถาบันในการดําเนินการจัดกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม และการสาธารณสงเคราะห 

๕.  เพ่ือเปนศูนยกลางในการสอนสมาธิ ตามหลักสูตรครูสมาธิ 

ในหลักสูตรครูสมาธิ ไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิไวหลายประการ แตเม่ือกลาวโดยสรุป ก็

ทําใหมีพลังจิตเขมแข็งเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และเปนบาทแหงวิปสสนาตามนัยแหงพระไตรปฎก 

การอธิบายถึงประโยชนของสมาธิดังกลาว ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสมาธิ ท่ีมีประโยชนตอผูปฏิบัติ

ตั้งแตระดับต่ําสุดในชีวิตประจําวัน เชน ทําใหหลับสบายคลายกังวลกําจัดโรคภัยไขเจ็บ ทําใหสมอง 
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ปญญาดี ทําใหรอบคอบกอนการทํางาน ทําใหระงับความรายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุข

พิเศษ ทําใหจิตออนโยน กลับใจได แมจะสิ้นชีวิตก็สามารถ พบทางดี ในระดับสูงกวานั้น จัดวาเปน

การเจริญวาสนา บารมี เพ่ือกาวสูภูมิธรรมชั้นสูง นั่นหมายถึงการกาวสูวิปสสนานั่นเอง ในท่ีสุดเปน

กุศลคือความฉลาด นั่นหมายถึงมีปญญารูแจง รูรอบในกองสังขารรูสรรพสิ่งไดตามท่ีเปนจริง 

 เม่ือศึกษาวิเคราะหตามแผนผังสรุปไดวา สมถะกับวิปสสนานั้นเปนคนละข้ันตอนกันแตมี

ความสัมพันธกันและเชื่อมโยงกันโดยสมถะเปนพ้ืนฐานเปนบาทเบื้องตนของวิปสสนา มีการกลาวถึง

ลักษณะโครงสรางของสมถะวา ในเบื้องตนการบริกรรมทําใหจิตสงบและเกิดพลังจิตเปนพ้ืนฐานสําคัญ 

การทําสมาธิมีความสําคัญ คือเปนการสะสมพลังจิต ซ่ึงแบงเปนพลังหลัก ๖๐% พลังเฉลี่ย ๔๐ % 

พลังหลักนี้จะมีการเก็บสะสมไวไมมีการสูญหาย สวนพลังเฉลี่ยอาจสูญสลายไปบาง เพราะการงาน

หรือความเครียด แตเม่ือมีการทําสมาธิอยางตอเนื่องจะมีการสะสะพลังจิตตลอดเวลา สมถะจะเปน

การเพ่ิมพลังอยางมีประสิทธิภาพ พลังจิตนี้เรียกวากําลังใจ เม่ือทําสมาธิไดถึงจุดหนึ่งจะมีความสุข 

เรียกวา ความสุขพิเศษไมเหมือนสุขท่ัวไปในโลก และเม่ือจิตเปนสมาธิปลายประสาทของกายหยาบจะ

ถูกพลังจิตยับยั้งโดยจิตเขาอยู กับอาทิสมานกายจิตจะเขาภวังค มีความสงบและมีความสุข 

ขณะเดียวกันสมาธิก็มีการสะสมพลังจิตตลอดเวลา แตอยางไรก็ตามการฝกสมถะจนกระท่ังจิตมีพลัง

แข็งแกรงพอท่ีจะเปนพลังฌาน การท่ีทําสมาธิแลวจิตเปนสุขนั้นเปนการเริ่มตนเทานั้น ยังเปนสมถะ

อยูในหลักสูตรครูสมาธิไดกลาวถึงลักษณะโครงสรางสมถะ วาเกิดความสงบเกิดพลังจิต เนื่องจากการ

บริกรรมความสงบเปนผลตอจิตใจเปนกําลังของใจทําใหจิตใจหนักแนนและม่ันคงเกิดผลดีท้ังทาง

รางกายและจิตใจ ในทางจิตใจนั้น จะชวยพยุงจิตเปนกําลังของจิตใจไมมีการทอแทเบื่อหนายตอชีวิต 

ไมมีความรําคาญใจ ความเบื่อมีใจเยือกเย็น ไมรุมรอน ขมใจไดเม่ือมีเหตุ พลังจิตจะชวยเพ่ิมสุขภาพใจ

มีความหาญกลาพรอมท่ีจะเผชิญปญหาตางๆ ในชีวิตอยางม่ันใจเพราะสมถะนั้นสามารถกรองอารมณ 

กําจัดอารมณ ไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง หมายถึงละอารมณชั่วระยะหนึ่งก็ไดสมถะ๕๒ ในรางกาย การ

ทําสมาธิในข้ันสมถะ คือมีจิตสงบ ยอมสงผลไปถึงรางกาย รางกายจะกระฉับกระเฉง สามารถบรรเทา

โรคภัยไขเจ็บได และเม่ือจิตไดลงภวังคหลายครั้งจนชํานาญ สามารถทํางานในภวังคได จะทราบถึงจุด

พลังอํานาจ 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาคุณสมบัติของสมถะในฌาน ถือวาเปนสิ่งทรงพลังในระดับสูง มี

อํานาจเหนือธรรมดาท่ัวไป มีวิชาญาณ แตก็เสื่อมได และอาจไมเสื่อมได ในพระพุทธศาสนาจะแนะนํา

สัมมาสมาธิเพ่ือไปสูการกําจัดจุดดํา (กิเลส) ในดวงใจ 

 สมาธินําไปสูฌาน ฌานเปนแนวทางสูวิปสสนา ฌานเปนฐานของวิปสสนา โดยท่ีเม่ือสะสม

พลังจิตเพียงพอ ถึงจุดพลังอํานาจ จิตจะเขาสูวิปสสนาญาณ และเม่ือญาณหยั่งลงตรงนี้ จะเกิดการ

                                                           
๕๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๖. 
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เห็นตามจริง คือ ความไมเท่ียงเห็นความจริงแทของรูปกายของตัวตน พบความจริงในโลกสมมติ รูวา

รูปนี้คือ ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ จิตจะถอนอุปาทานโดยอัตโนมัติเปนการเห็นจากวิปสสนา ญาณ การ

บําเพ็ญวิปสสนาจุดมุงหมาย คือ การสําเร็จมรรคผล หวังคุณธรรมในอันท่ีจะกําจัดอาสวกิเลสใหสิ้นไป  

ฝาฟนอุปสรรคความยากลําบากตางๆ เขาสูอริยสัจ เห็นแจงในพระไตรลักษณ 

              สรุปไดวาหลักสูตรครูสมาธิ เปนการสอนสมาธิในรูปแบบใหม ท่ีชัดเจนและสามารถ

แพรหลายไปไดอยางมากมาย อันเปนคุณอเนกอนันต แกกลุมคนในสังคม เพราะการปฏิบัติสมาธิ ดัง

พระพุทธพจนท่ีวา “ถาภิกษุเจริญสัมมาสมาธิแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากลาววาอยูไมเหิน

หางจากฌาน ทําตามคําสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเสีย

เปลา จะปวยกลาวไปใยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงสัมมาสมาธิเลาฯ”๕๓  ในหลักสูตรเนนความสําคัญของ

สมาธิวาทําความสําเร็จใหเกิดแกชีวิตมนุษยมากมาย เพราะในขณะนี้มนุษยมีความยุงยากเพ่ิมข้ึน 

เพราะไมพัฒนาสมถะกับวิปสสนา จนบังเกิดความเครียดเพ่ิมมากข้ึน จนเปนท่ีนากลัววา หาก

ความเครียด ความยุงยาก ความวุนวาย เพ่ิมมากข้ึนกวานี้ อาจจะตองเปนอันตรายแกโลกมนุษย 

จะตองลําบากมากยิ่งข้ึน “ถึงเวลาแลวท่ีมนุษยจะตองหันมาพัฒนาสมถะวิปสสนาใหหนักไปในทางจิต

นิยม” โดยท่ีไมเปนการลําบากอะไรเลยถาคิดจะทํา เนื่องจากมีระบบหลักสูตรครูสมาธิอยูแลว ณ 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซ่ึงไดนําเอาวิธีฝกสมาธิอยางงายท่ีสุด เปนธรรมชาติท่ีสุด เหมาะสําหรับคน

ทุกเพศทุกวัย เพราะวาไดนําเอาธรรมชาติท่ีเปนอยูแลวนําเอามาพัฒนาข้ึนจากของเดิมเทานั้น ในท่ีนี้ 

ครูสมาธิ หมายถึงผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตัวอยางครูสมาธิในสถาบันพลัง

จิตตานุภาพ  เปนตน  ท้ังนี้คําวาครูสมาธินั้นเปนท่ีรูกันในวงการปฏิบัติธรรมวาครูสมาธิก็คือผูท่ีไดผาน

การอบรมจากสถาบันจิตตานุภาพ ซ่ึงในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปท่ีครูสอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ 

จากการศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิตั้งแตการตรัสรูของพระพุทธเจาแลวพระองคทรง

นําความรูนั้นมาสอนในรูปแบบวิธีการปฏิวัติ ปฏิรูป และทรงคนพบความรูใหม  จากการศึกษาภายใต

ครูสมาธิในสํานักตาง ๆ ก็พบวาครูบาอาจารยทานไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาแลว 

และนําความรูนั้นไปปฏิบัติตามความถนัดหรือจริตของตนจนกระท่ังคนพบวิธีการจัดตั้งรูปแบบการ

สอนเฉพาะของๆตนภายใตชื่อสํานักนั้นๆ อยางไรก็ตามก็ยังเปนการสอนท่ีสอดคลองกับหลัก

พระพุทธศาสนา ผูปฏิบัติยังสํานักตางๆก็ไดรับผลของการปฏิบัตินั้นๆแลวเกิดการศรัทธาและปญญา มี

ความสนใจใหผูอ่ืนรูความจริงตามหลักพระพุทธศาสนาเชนตน จึงมีการตั้งศูนย หรือสาขาเพ่ิมข้ึน

มากมาย ซ่ึงถือวาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้นเปนจริงทําใหผูปฏิบัติเกิดปญญาสามารถ

นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

 

                                                           
๕๓องฺ.เอก. ๒๐/๒๐๙/๔๐. 
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๓.๕ สรุปการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ

              พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนพรอมกับการอุบัติข้ึนของพระพุทธเจากลาวคือพระพุทธศาสนา

เกิดจากการตรัสรูหรือการคนพบของพระพุทธเจา สิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบนั้นคือ สิ่งท่ีมีอยู 

เปนอยูตามสภาพของมันเอง ท่ีเรียกวา สัจธรรม  เม่ือพระพุทธเจาทรงนํามาสั่งสอนชาวโลกก็เรียกวา 

ศาสนธรรม คือศาสนาของพระพุทธเจาหรือคําสอนของพระพุทธเจา เนื่องจากความจริงมีหนึ่งเดียว 

ฉะนั้นไมวาใครคนพบยอมตรงกันหรือเปนจริงเหมือนกัน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ พระพุทธศาสนาจึง

ไมไดผูกขาดความจริงท้ังหมดไวเพียงผูเดียว หากเปนความจริงหรือความรูท่ีถูกตองแลว  แมผูอ่ืน

คนพบหรือปรากฏอยูในลัทธิศาสนาอ่ืน พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับวาจริง หรือถูกตอง จึงกลาวไดวา

พระพุทธศาสนามีลักษณะเปนสากล  เพราะเปนความจริงตามสภาพของมันเอง ฉะนั้นความจริงท่ี

พระพุทธเจาทรงคนพบและทรงสั่งสอนนั้น  ทุกคนจึงสามารถคนพบหรือรูได ถาใชความวิริยะ

อุตสาหะและสติปญญาอยางถูกตองสมบูรณ  และสิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําสั่งสอนนั้น  เม่ือมีผูนํา

ไปปฏิบัติก็ยอมไดรับผลเชนเดียวกัน  เพราะการใหผลของธรรมหรือขอปฏิบัตินั้น ๆ เปนไปตาม

ธรรมชาติหรือกระบวนการของมันเอง ท้ังนี้หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเปนความจริงสากล  

ตามท่ีไดกลาวไววาการดําเนินชีวิตหมายถึง การนําธรรมะไปใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันใหเกิดความสุข หรือการนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม ซ่ึงผูท่ีไดชื่อวาเปนครูสมาธิก็ไดศึกษาหาความรูและนําไปประพฤติ

ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมท่ีตนไดศึกษามานั้นแลวเกิดความศรัทธาพยายามเผยแพรตอไป การเรียนรู

การดําเนินชีวิต สิ่งแรกคือหาสาเหตุแหงความทุกข  ซ่ึงมักจะมีรากฐานมาจากภายในตัวเราเอง ดังนั้น

จึงจําเปนจะตองคนหาความเปนจริงท่ีอยูภายในตนเองใหพบ ดวยวิธีสมาธิภาวนา อันจะทําใหเรา

เขาใจถึงธรรมชาติของกายและจิต  ทําใหเราสามารถพบกับความจริงไดรูจักตนเอง สิ่งท่ีควรทําความ

เขาใจและปฏิบัติก็คือละเวนความชั่ว ทําแตความดีและทําจิตใจใหบริสุทธิ์  

ตามกฎธรรมชาติคนเรามีธรรมชาติของตนเองคือ รักสุขเกลียดทุกข อยากมีชีวิต ไมอยากตาย 

ฉะนั้นคนเราไมควรกระทําสิ่งท่ีเปนความเดือดรอน เบียดเบียน อันตรายตอผูอ่ืน ในทํานองเดียวกัน

คนเราจะไมทําสิ่งใดท่ีจะเปนการชวยเหลือผูอ่ืน หากไมเกิดความรัก ความพอใจ หรือความปรารถนาดี

ข้ึนมากอน  หากเราพัฒนาจิตใหบริสุทธิ์ เราก็มีความสงบสุขเกิดข้ึนในใจ ดังนั้นเม่ือเราชวยผูอ่ืนก็

เทากับไดชวยตนเองไปดวยในเวลาเดียวกัน หรือถาเราทํารายผูอ่ืนก็เทากับเราทํารายตนเองไปดวย 

คือสัจธรรมเปนสากลขอธรรมชาติท่ีพระพุทธศาสนาสอนไวในการเรียนรูประพฤติปฏิบัติธรรม ซ่ึง

หลักการนี้มีอยูในมรรคมีองค๘ หากบุคคลใดท่ีเดินไปตามเสนทางสายนี้ ถือวาบุคคลผูมีจิตประเสริฐ 

เปนอริยบุคคล ดังนนการดําเนินชีวิตของครูสมาธิตามแนวมรรคมีองค ๘ ดังภาพตอไปนี้ 

                 



๑๔๕ 
 

             
 

แผนภูมิท่ี ๓.๖ การดําเนินชีวิตของครูสมาธิตามแนวมรรคมีองค ๘ 

 

จากการศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิตั้งแตการตรัสรูของพระพุทธเจาแลวพระองคทรง

นําความรูนั้นมาสอนในรูปแบบวิธีการปฏิวัติ ปฏิรูป และทรงคนพบความรูใหม  จากการศึกษาภายใต

ครูสมาธิในสํานักตางๆก็พบวาครูบาอาจารยทานไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาแลว 

และนําความรูนั้นไปปฏิบัติตามความถนัดหรือจริตของตนจนกระท่ังคนพบวิธีการจัดตั้งรูปแบบการ

สอนเฉพาะของ ๆ ตนภายใตชื่อสํานักนั้นๆ อยางไรก็ตามก็ยังเปนการสอนท่ีสอดคลองกับหลัก

พระพุทธศาสนา ผูปฏิบัติยังสํานักตาง ๆ ก็ไดรับผลของการปฏิบัตินั้นๆแลวเกิดการศรัทธาและปญญา 

มีความสนใจใหผูอ่ืนรูความจริงตามหลักพระพุทธศาสนาเชนตน จึงมีการตั้งศูนย หรือสาขาเพ่ิมข้ึน

มากมาย ซ่ึงถือวาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้นเปนจริงทําใหผูปฏิบัติเกิดปญญาสามารถ

นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

ฉะนั้นครูสมาธิจึงดําเนินชีวิตตามหลักธรรมมรรคมีองค ๘ นี้  ซ่ึงทางสายนี้แบงออกไดเปน ๓ 

หมวด คือ ศีล สมาธิ และปญญา  กลาวคือศีลคือจริยธรรมอันเกิดจากกางดเวนจากการประพฤติผิด

ท้ังทางกายและวาจา สมาธิคือการปฏิบัติเพ่ือควบคุมจิตใจ  การฝกท้ัง ๒ หมวดไปพรอม ๆ กันของครู

สมาธิก็จะชวยใหปฏิบัติไดดีข้ึน  แตท้ังศีลและสมาธิก็ยังไมสามารถขจัดกิเลสท่ีเกาะกุมจิตใจใหหมดไป

ได ดังนั้นครูสมาธิจึงตองฝกในหมวดท่ี ๓ อันไดแก ปญญา ซ่ึงเปนการพัฒนาสติปญญาและวิปสสนา 

เพ่ือชําระจิตใหบริสุทธิ์หมดจด เม่ือครูสมาธิไดเรียนรูหลักธรรมมรรคมีองค ๘ แลวก็จะทําใหเกิดความ

เขาใจเก่ียวกับชีวิต การใชชีวิต และจุดหมายของชีวิตดังแสดงแผนภูมิตอไปนี ้

 

ปัญญา 

สมาธิ 
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แผนภูมิท่ี ๓.๗  สรุปการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 
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บทท่ี ๔ 

การประยุกต ใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิต 

 
วิทยานิพนธ เรื่องการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิมีวัตถุประสงค  เพ่ือ

ศึกษาหลักคําสอนเรื่องสมาธใินพระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนา  

เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ และ เพ่ือนําเสนอแนวทางและสราง

องคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ”  

วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ

พระไตรปฎก อรรถกถา เอกสารตางๆและบทสัมภาษณเพ่ือการสัมภาษณเชิงลึก สําหรับบทท่ี ๔ นี้ ผูวิจัย

จะทําการศึกษาการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ โดยในเบื้องตนจะสรุปประเด็น

ตาง ๆ ท่ีศึกษามาแลวในบทท่ี๒ท่ีวาดวยหลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา  และบทท่ี ๓ ท่ีวาดวย 

การดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนา และในท่ีสุดจะนําเสนอองคความรูเก่ียวกับ “รูปแบบการ

ประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ” ตอไป 

 

๔.๑ การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิต 

พุทธศาสนาแสดงใหเห็นวาสุขทุกขของชีวิตเกิดข้ึนอยางมีเหตุมีปจจัยท่ีอาศัยกันหรือเก่ียวโยงกัน

อยางเปนกระบวนการ กระบวนการนั้นเหตุปจจัย หรือปฏิจจสมุปบาท เม่ือนําเอากระบวนการปฏิจจสมุปบาท

มาอธิบายกระบวนการเกิดและดับทุกข เชนวา อริยสัจ๔ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค อริยสัจอันเปนคํา

สอนท่ีแสดงถึงธรรมชาติหรือความจริงของชีวิต อันเปนหลักการเก่ียวกับชีวิตทุกดาน การเขาใจอริยสัจก็

คือการเขาใจชีวิต กลาวสรุปไดวาเปาหมายชีวิตในพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ  

๑) การดํารงชีวิตเพ่ือใหชีวิตอยูไดดวยปจจัย๔ 

๒) การดํารงชีวิตเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติธรรม  

  ๓) การดํารงชีวิตเพ่ือความสุขและแกทุกขของชีวิต 

เพราะเหตุนี้ครูสมาธิก็คงตองใชการดําเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเปาหมาย

ชีวิตตามท่ีกลาวมาขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๔๘ 
 

๑) การดํารงชีวิตเพ่ือใหชีวิตอยูไดดวยปจจัย ๔  การดํารงชีวิตเพ่ือใหชีวิตอยูได ดวยปจจัย 

๔ ชีวิตประกอบดวยรางกายและจิตใจ อาหารยอมมีเพ่ือใหสัตวท้ังหลายท่ีเกิดแลวดํารงชีพอยูได สิ่งท่ี

จําเปนหรือความตองการข้ันพ้ืนฐานของชีวิตมนุษยก็คือ ปจจัย ๔  อันเปนสิ่งจําเปนในการเลี้ยง

อัตภาพของชีวิต ไดแกอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค ความสันโดษ ในการบริโคและใช

สอย หลักพระพุทธศาสนามองวาทุกขและมูลเหตุแหงทุกขของการดํารงชีวิตดวยปจจัย ๔ คือ ตัณหา  

ซ่ึงเปนการดิ้นรนภายในจิตใจของมนุษย อันเกิดจากอายตน ภายในกระทบกับอายต ภายนอก จึงเกิด

ผัสสะและเวทนา วิธีกําจัดกิเลสตัณหาก็คือมรรคมีองค ๘  โดยการปรับความรูและคิดใหถูกตอง  เปน

การควบคุมพฤติกรรมการดํารงชีพเพ่ือชีวิตในทางท่ีถูกตอง สมดังพระพุทธดํารัสของพระพุทธเจาวา 

กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีพดวยแหงศิลปะทนตอความหนาว ทนตอความรอน ถูกเหลือบ ยุง ลม แดด

และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน เบียดเบียน ตองตายเพราะความหิว กระหายท้ังหลาย มีกามเปน

มูลเหตุ  ฉะนั้นสิ่งท่ีใหความสุขก็คือ ความพอใจในกาม  ดังนั้น สุขของคฤหัสถจึงข้ึนอยูกับหลักกาม

โภคี อันเปนสุขของผูครองเรือน ไดแกความสุขเกิดจากความมีทรัพย ท่ีแสวงหามาโดยชอบธรรม 

ความสุขอันเกิดจากการใชสอยบริโภคนั้น ความสุขท่ีไมมีหนี้และความสุขจากการทํางานท่ีไมเปนโทษ 

พระพุทธศาสนาถือวาเปนความสุขของคฤหัสถ เปนความสุขข้ันพ้ืนฐานของชีวิต เรียกวา กามสุข๑ 

นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังชี้ใหเห็นวาชีวิตตองแสวงหาคุณธรรมและปญญา เพราะเปนสิ่ง

ท่ีมีคาสูงกวาวัตถุกาม ตามอัตตสูตรกลาวถึง ธรรมท่ีอํานวยไมเบียดเบียนตนและ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต โดยจําแนกบุคคลเปน๓ จําพวก คือ ผูมุงผลเพ่ือตนเองอยาง

เดียวจัดเปนคนชั้นเลว ผูมุงผลเพ่ือตนและผูอ่ืนดวยจัดเปนคนชั้นกลาง ผูมุงเพ่ือผูอ่ืนอยางเดียวจัดเปน

คนชั้นสูงสุด บุคคลท่ีมีตัณหา ยอมมีความหลงและเห็นแกตัว สังคมท่ีมีตัณหาเปนเครื่องนําทางนั้นจะ

พัฒนาไปเพียงใดก็หาไดพนไปจากทุกขไม เชน ในสังคมปจจุบัน อันมีกามตัณหาเปนตัวกอความ

วุนวายใหตนเองและผูอ่ืน บุคคลผูถึงความสมบูรณแลว ยอมเห็นความดิ้นรน ความอยากไดเปนความ

ทุกข การบริโภคปจจัย๔ ดวยหลักพอเพียงพอใชเทานั้น การรูจักพอใจในสิ่งท่ีตนไดมาตามกําลังของ

ตน จะหามาได รูจักพึงตนเองและพอใจตามสมควรหรือตามความเหมาะสมแกตน การแสวงหาในทาง

สุจริต ยอมมีความสุข ดังนั้นคฤหัสถผูครองเรือนควรมีการดํารงชีวิตดวยปจจัย๔ตามหลัก

พระพุทธศาสนาดังในทีฆชาญสูตร๒แสดงประโยชนสุขในภายหนาความวา กุลบุตรในโลกนี้รูทางเจริญ

แหงโภคทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพยพอเหมาะ ไมใหฟุมเฟอยนัก ไมใหฝดเคืองนักดวยคิดวา 

รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได เปรียบเหมือนคนชั่ง

                                                           
๑กุลยาณี อิทธิวรกิจ, พฤติกรรมการบริโภคตามแนวพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๙๓-๙๔. 
๒องฺ.อฏก. ๓๗/๑๔๔/๔๖๕. 



๑๔๙ 
 

ตราชั่งหรือลูกมือคนชั่งตราชั่ง ยกตราชั่งข้ึนดูก็รูวา ตองลดออกเทานี้หรือตองเพ่ิมเขาเทานี้ ฉันใด 

กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถากุลบุตรผูนี้มีรายไดนอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโออา จะมีผูวาเขาวากุลบุตรผู

นี้ใชทรัพยเหมือนคนเค้ียวกินผลมะเดื่อ ฉะนั้น ก็ถากุลบุตรมีรายไดมาก แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมี

ผูวาเขาวา  กุลบุตรจักตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรรูทางแหงโภคทรัพยดวยคิดวารายไดของเรา

จักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ท่ีเรียกวาสมชีวิตา  อันโภคทรัพยท่ี

เกิดข้ึน โดยชอบนี้ยอมมีทางเสื่อม ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง เปนนักเลงสุรา เปนนักเลงการ

พนัน มีมิตรชั่ว เปรียบเหมือนสระน้ําใหญมีทางไหลเขา ๔ ทาง ทางออก ๔ ทาง บุรุษพึงปดทางไหล

เขา เปดทางไหลออกของสระน้ํานั้น และฝนก็มิตกตองตามฤดูกาล เม่ือเปนเชนนั้น สระน้ําใหญนั้นพึง

หวังความเสื่อมอยางเดียว ไมมีความเจริญ ฉันใด โภคทรัพยท่ีเกิดข้ึนแลวยอมมรทางเสื่อมฉันนั้น  

ธรรม ๔ ประการท่ีเปนไปเพ่ือความสุขในภายหนา คือสัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา และ

ปญญาสัมปทา ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความสุขในภายหนาแกกุลบุตรผูครองเรือน 

จะเห็นไดวา การดํารงชีวิตเพ่ือใหชีวิตอยูไดดวยปจจัย ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนา จะตอง

เปนชีวิตท่ีสมบูรณท้ังวัตถุและคุณธรรม  พระพุทธศาสนาถือวาความสุขท่ีเกิดจากการมีและการเสพ

เสวยวัตถุเปนองคประกอบ หรืออุปกรณข้ันตนท่ีจะสรางความผาสุกใหแกชีวิต แตวัตถุหรือทรัพยสิน

เปนดาบสองคม ถามีอยูแลวไมรูจักใช ก็ไมมีประโยชน หรือไมเปน หรือไมถูกทาง ก็อาจจะเกิดทางการ

เห็นแกตัวได  ฉะนั้นการมีวัตถุหรือทรัพยสินแตเพียงอยางเดียวเทานั้น จึงยังไมเกิดสุข จึงตองสราง

หลักฐานทางจิตใจใหมีคุณธรรม เพราะคุณธรรมเปนรากฐานของความสุข ดังนั้นการดํารงชีวิตเพ่ือให

ชีวิตอยูไดดวยปจจัย ๔ เพ่ือรางกายและจิตใจ การดํารงชีวิตเพ่ือใหชีวิตอยูไดดวยปจจัย ๔ ดวยการ

แสวงหาตามหลักบริโภคปจจัย ๔ และหลักทิฏฐธัมมิกถะ ใชสอยดวยหลักโภควิภาคและหลักกุลจิรัญ

ฐิติธรรม เพ่ือเปาหมายของการดํารงชีวิต คือ กามสุข และทิพยสุข อันเกิดจากการอบรมฝกปฏิบัติดวย

มรรคมีองค ๘ คือ ศีล สมาธิ และปญญา 

๒) การดํารงชีวิตเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติธรรม  พระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญของการ

ปฏิบัติธรรมเปนอยางยิ่ง  พระพุทธศาสนาแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติธรรมมีความสําคัญในการ

ดํารงชีวิตและยังเปนหนทางและเครื่องมือในการชวยใหเขาใจชีวิต หลักการปฏิบัติธรรมอันเปนหนทาง

แหงพระนิพาน   พระพุทธศาสนา๓ กลาวถึงความดีควบคูไปกับความสุขเสมอ บุญคือ ความดี บุญเปน

ชื่อของความสุข พระพุทธศาสนาถือวา ความสุขเปนผลของความดี  ซ่ึงเกิดจากการกระทําดี มิใชเกิด

จากการแสวงหาความสุขโดยตรง หรืออาจกลาวไดวา ความดีคือผลของการแกทุกขได และการแกนั้น

ตองแกดวยการทําดี การทําดีจึงเปนกระบวนของการแกทุกข และผลของการแกทุกข คือความสุข จะ

                                                           
๓สุเชาวน  พลอยชุม , พุทธปรัชญาในสุตตันตปฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๑๕๙. 



๑๕๐ 
 

เห็นไดวา การปฏิบัติธรรมมีผลตอชีวิตท่ีจะทําใหมีความสุขได ถาการปฏิบัติธรรมนั้นเพ่ือลดกิเลส อาทิ 

การดํารงชีวิตตามความตองการของกิเลสยอมเกิดทุกข เพราะจิตท่ีดิ้นรนดวยเวทนา อันมีตัณหาเปน

เหตุ หากพิจารณาการดํารงชีวิตดวยหลักปญญายอมกอใหเกิดความสุข  

พระพุทธศาสนาถือวาความสมบูรณทางวัตถุนั้นแกความทุกขหรือแกปญหาของชีวิตไดระดับ

หนึ่งเทานั้น และเปนการแกปญหาไดชั่วคราวหรือการแกปญหาเฉพาะหนา  พระพุทธศาสนาจึงใหแก

ท่ีจิตใจดวยการฝกปฏิบัติสมาธิ  เพราะตนเหตุท่ีสําคัญของปญหาท้ังปวงนั้น คือ จิตใจ ซ่ึงเปนการ

แกปญหาในปจจุบันและสงผลตอไปถึงอนาคต  ผูท่ีพัฒนาตนเองจึงจะสามารถแกปญหาได ดวยการ

พัฒนาความคิดเห็นใหถูกตองตามหลักศีลธรรม พัฒนาพฤติกรรมทางกายใหเรียบรอย ไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน  พัฒนาความสํานึกใหเปนไปในทางท่ีดีงาม เพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางผาสุก พัฒนา

ปญญาความรูความสามารถอันจะทําใหรูจักผิดชอบชั่วดี ตามท่ีกลาวมานี้เปนคุณธรรมระดับกลาง 

ไดแก ศรัทธา  ศีล จาคะ และปญญา การดําเนินชีวิตเพ่ือเปาหมายระยะยาว เรียกวา สัมปรายิกัตถะ 

เพ่ือบรรลุฌานสุขหรือทิพยสุข การดํารงชีวิตเพ่ือแกทุกขของชีวิตจึงเปนเปาหมายสูงสุด เรียกวา 

ปรมัตถะ  อันเปนอุดมคติทางพระพุทธศาสนา ผูท่ีจะพัฒนาถึงระดับนี้ จะตองเปนผูมีความเขาใจเรื่อง

ของชีวิตอยางลึกซ้ึงและตองผานการปฏิบัติในระดับตน ๆ มาแลว อยางดี  ระดับนี้จึงมุงเขาถึงสัจจะ

แหงชีวิตอยางแทจริงเปนหลักปฏิบัติท่ีจะนําไปสูภาวะเหนือกระแสโลก ท่ีเรียกวา วิมุตติสุข   ซ่ึงถือ

เปนการดํารงชีวิตเพ่ือความสุขและแกทุกขของชีวิต  

๓) การดํารงชีวิตเพ่ือความสุขและแกทุกขของชีวิต การดํารงชีวิตท่ีทําใหกิเลสลดลงตอง

ทราบถึงสาเหตุของการดํารงชีวิต ท่ีเพ่ิมกิเลส ดังใน นตุมหากสูตร๔ วาดวยขันธ ๕ มิใชของเรา

ท้ังหลาย  พระพุทธเจาตรัสวา สิ่งใดไมใชของเราท้ังหลาย ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

จงละเสีย สิ่งท่ีละนั้นจักเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูลเพ่ือความสุข  การท่ีจะดับทุกขหรือแกไขทุกขนั้น 

ก็ตองกําจัดสิ่งท่ีเปนสาเหตุของมันใหหมดไปแลว ความทุกขก็จะดับ หรือหมดไปเอง   

ในมหาสติปฏฐานสูตร๕ แสดงหลักการในการกําจัดหรือทําลายสาเหตุของทุกข วากระทําได

โดยความสํารอกท้ิงเสีย (อเสสวิราคะ) ความสละ (จาคะ) สลัดท้ิง (ปฏินิสสัคคะ)  ปลอยวางเสีย (มุตติ)  

อยาไปพัวพัน (อนาลยะ) กับมัน จะเห็นวาวิธีแกทุกขไมไดแกโดยการทําลายชีวิต  หรือทําลายวัตถุ แต

ตองแกโดยการทําลายกิเลสตัณหาภายในจิตใจของตนเอง เพราะถาจิตใจไมมีกิเลสตัณหาแลว  วัตถุ

ภายนอกรวมถึงสังขารรางกายของตนเองดวยก็ไมสามารถจะมากอทุกขอะไรใหแกตนเองได หลักการ

ดับทุกขท่ีกลาวแลวนั้น เปนการแสดงข้ันตอนในทางปฏิบัติวา การท่ีจะสํารอก หรือสลัดตัณหาท้ิงนั้น 

จะตองใชวิธีท่ีจะกําจัดหรือทําลายกิเลสตัณหาอันเปนท่ีมาของทุกข เรียกวา มรรค หมายถึง วิธีการท่ี

                                                           
๔สํ.ข. ๒๗/๗๑/๗๒. 
๕ที.ม. ๑๔/๒๙๘/๒๓๓. 



๑๕๑ 
 

จะนําไปสูความดับทุกข  ซ่ึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอันเปนทางประเสริฐ ประกอบดวยองค ๘ 

ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

และสัมมาสมาธิ  ดังนั้น การบริโภคตองทําลายตัณหาอันเปนกิเลสเชนกัน  โดยความสํารอกท้ิง ความ

สละ สลัดท้ิง ปลอยวาง อยาไปพัวพันสิ่งเหลานี้เปนการทําลายกิเลสภายในจิตใจดวยมรรคมีองค ๘ 

เพ่ือดับตัณหาอันเปนท่ีมาการเพ่ิมกิเลสในการดําเนินชีวิต   กลาวคือ การเพ่ิมหรือลดของกิเลสในการ

ดํารงชีวิต ตองอาศัยหลักสายกลางชวยทําใหกิเลสลดลงในการดํารงชีวิตท่ีมีความสุข  มรรคมีองค ๘ 

คือการรักษาศีลไดแกหลักศีลการฝกจิตใหแนวแนม่ันคงดวยหลักสมาธิ และการพัฒนาปญญาดวยหลัก

ปญญา เพ่ือจะนําผูปฏิบัติใหรูความจริงและการสิ้นกิเลส บรรลุเปาหมายกามสุข ฌานสุขและวิมุติสุข       

สรุป การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิตองดําเนินตามหลักพระพุทธ 

ศาสนาคือ การดํารงชีวิตเพ่ือใหชีวิตอยูไดดวยปจจัย ๔ การดําเนินชีวิตถือเปนพ้ืนฐานของการดําเนิน

ชีวิตท่ีอาจกอปญหาอ่ืนตามมามากมายหากการดําเนินชีวิตนั้นไมใชหลักพระพุทธศาสนาท่ีชวยลด

ความตองการท่ีไมสิ้นสุด ท้ังนี้ครูสมาธิก็มีกายและใจเชนเดียวกับมนุษยปุถุชนท่ียังมีความโลภ ความ

โกรธและความหลง ซ่ึงหลักสมาธิท่ีครูสมาธิฝกปฏิบัติมานั้นจะชวยใหเขาใจชีวิตในการดํารงชีวิตดาน

ปจจัย ๔ ไดอยางถูกทาง ไมเพียงแตทําใหเกิดกามสุขเทานั้นยังพัฒนาไปถึงฌานสุขไดอีกตามวิสัยท่ี

ปุถุชนพึงจะไดรับ สวนการดํารงชีวิตเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติธรรม ก็คือการประยุกตใชพระพุทธศาสนา

ในการดํารงชีวิตก็ยังตองพัฒนาจิตอยูเสมอ ดังนั้นการดํารงชีวิตตองเอ้ือตอการปฏิบัติดวยเพราะชีวิต

ตองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และการดํารงชีวิตเพ่ือความสุขและแกทุกขของชีวิต ถือเปนเปาหมาย

ของพระพุทธศาสนา รายละเอียดตามแผนภูมิดังนี้ 
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การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

แผนภูมิท่ี ๔.๑  การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

 

๔.๒ การประยุกตใชหลักสมาธิในการทํางาน 

พระพุทธศาสนาเนนสิ่งท่ีปฏิบัติไดจริงและลงมือทําใหรูเห็นประจักษบังเกิดผลเปนประโยชน

แกชีวิต  หรือเนนสิ่งท่ีใชประโยชนไดและการนําสิ่งนั้นมาใชใหเปนประโยชน  ครูสมาธิใชหลักสมาธิ

เพ่ือการดําเนินชีวิตตนใหเกิดประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนตนและผูอ่ืน ท้ังนี้การ

ประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ ก็คือเพ่ือความสุขของตนเอง  ครอบครัว และ

สังคม ใหมีความสงบสุขโดยมุงเนนการเผยแผหลักพระพุทธศาสนาดวยการประพฤติตนเองใหเปน

ตัวอยางท่ีดี เปนคนดีในครอบครัวและสังคม ประเทศชาติ  ครูสมาธิไดศึกษาอบรมฝกสมาธิจาก

สถาบันตาง ๆ แลว ครูสมาธิสามารถประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและได

ชวยสังคมใหพลอยมีความสุขดวยหลักการของสมาธิ ดังนั้นการประยุกตใชหลักสมาธิในการทํางาน

ของครูสมาธิจะมีรูปแบบการประยุกตใชอันจะเปนแนวทางท่ีจะสงเสริม  พัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับการประยุกตใชตามความตองการและเติมเต็มศักยภาพของครูสมาธิมากท่ีสุด 

                  

 

  

ชีวิตคืออะไร 
ชีวิตเกิดมาทําไม 
ชีวิตควรทําอะไร 
ชีวิตได้อะไร 
 

ความเขาใจชีวิต 

( Understand ) 

   ปัญญา 
สมาธิ 

มรรคมีองค์๘ 

ศีล 

เปาหมาย 
ปจจุบัน 

อนาคต 

สงสด 

ความสุข 

กามสขุ 
ฌานสขุ 
วิมตุติสขุ 

ประโยชน 
ตนเอง 

ผูอื่น 

ตนเองและผูอื่น 

ดานปจจยั๔ 

เอื้อตอปฏิบัติธรรม 

ความสุข/แกทกุข 

การประยกุต์ใช้สมาธิของครูสมาธิ 
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รวมท้ังเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบายการตัดสินใจชองผูบริหารท่ีเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนประโยชนสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครูสมาธิ อันเปนประโยชนตนเอง

และผูอ่ืน ถือเปนการชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ ชวยเพ่ือนมนุษยใหมีรางกายจิตใจ สติ ปญญา 

สรางสันติภาพและสันติสุขใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืนในสังคมตอไป 

การฝกสมาธิของครูสมาธินั้น จิตท่ีเปนสมาธิหรือมีคุณภาพดียอมมีสมรรถภาพสูง แข็งแรงมี

พลังมาก  ใสกระจาง นุมนวลแคลวคลอง ควรแกงานหรือเหมาะแกการใชงาน การฝกสมาธินั้นมีผล

ตอรางกายจิตใจสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันในดานตางๆไดมากมายโดยเฉพาะดานหนาท่ีการ

งานดังนี้ 

๑. การพัฒนากายเพ่ือการทํางาน คือการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือทาง

กายภาพรวมท้ังเทคโนโลยี การรูจักอยูดีมีสุขอยางเก้ือกูลกันกับสรรพสิ่งและธรรมชาติ  โดยเฉพาะ

การรับรูทางอินทรีย ๕ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ดวยดี โดยปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิ

ใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงามใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ  

๒. การพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือการทํางาน โดยการทํางานท่ีมีระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอ

ความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลกัน ครูสมาธิใชหลักศีลในการทํางานเพ่ือ

พัฒนาตนเองใหมีพฤติกรรมท่ีดี ดวยกายวาจาท่ีดี ตอเพ่ือนรวมงาน รวมอาชีพ สรางสรรคสังคม 

๓. การพัฒนาจิตเพ่ือการทํางาน  ครูสมาธิมีการอบรมฝกสมาธิเพ่ือพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง

ม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา  มีฉันทะ มีความเพียร อดทน เบิกบานใจในการ

ทํางานเปนตน การพัฒนาจิตของครูสมาธิจะชวยใหทํางานอยางมีความสุข ราเริง ผองใส  ศรัทธาและ

กตัญูตอผูอ่ืนและตอหนวยงาน การทํางานท่ีมีจิตดียอมมีพลังงานในการทําความดีในหนาท่ีการงาน

ตาง ๆ 

๔. การพัฒนาปญญาเพ่ือการทํางาน  การฝกอบรมสมาธิเปนบาทฐานของปญญาใหเจริญงอก

งามจนเกิดความรูแจงชัดตามเปนจริง โดยการเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง  รูเทาทันโลก 

สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข  สามารถ

แกปญหาและทําการท้ังหลายดวยปญญา ดังนั้นผูท่ีมีปญญายอมมีจิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประยุกตใชหลักสมาธิในการทํางานของครูสมาธิถือเปนการพัฒนาไปพรอมกัน ๓ ดาน คือ ๑. 

ดานสื่อกับโลกไดแก การรับรูติดตอ สื่อสัมพันธ พฤติกรรม ความประพฤติและการแสดงออกตอผูอ่ืน

และสิ่งแวดลอม ผานทวารการรับรูตาง ๆ ทางอายตนะและการกระทํา  ๒. การทํางานของจิตใจมีองค 

ประกอบมากมายและคุณสมบัติท่ีเก่ียวของมากมายตองอาศัยจิตใจ ความตั้งใจ แรงจูงใจ เปนตน  ท่ี

จะควบคุมชักนําการรับรู และพฤติกรรมท้ังหลาย ในการทํางานและ๓.ดานปญญา ไดแก ความรู 

ความเขาใจ  คือความรู  ขาวสาร จากการฟงแลวพัฒนาไปเปนแนวคิด ทิฏฐิ ความเชื่อถือ ทัศนคติ  



๑๕๔ 
 

คานิยม  ความยึดถือตามความรูความคิดความเขาใจ ในมุมมองของปญญา  ซ่ึงองคประกอบท้ัง ๓ จะ

ประสานกันในการทํางานดังแสดงแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี ๔.๒  การประยุกตใชหลักสมาธิในการทํางาน 

 

๔.๓ การประยุกตใชหลักสมาธิในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

คําสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา สวนท่ีเก่ียวของกับสังคม และสะทอนถึงเจตนา

ของพระพุทธศาสนา ในดานความสัมพันธทางสังคมไดมากท่ีสุด  ก็คือคําสอนและหลักปฏิบัติในข้ันศีล 

เพราะศีลเปนระบบการควบคุมชีวิตดานนอก  เก่ียวดวยการแสดงออกทางกาย วาจา  เปนระเบียบวา

ดวยความสัมพันธกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน เพ่ือเขาถึง

ประโยชนและความดีงามสูงสุด ตลอดจนเก้ือกูลแกการเผยแผอุดมการณ กิจการและประโยชนสุข 

ความดีงามของตนใหแผขยายกวางขวางออกไป การนําเอาความจริง ความดีงามไปเผยแผสูสังคม  

ภารกิจท่ีสําคัญก็คือ การขยายเจตนารมณทางสังคมดวยคุณธรรม ใหกวางออกไปสูการปฏิบัติในสังคม 

โดยหลักมรรคมีองค ๘  ใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของกาลสมัย การเผยแผไมควรติดยึด

ในอิทธิปาฏิหาริยตลอดถึงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายท้ังปวง  ซ่ึงทําใหไมสามารถเปนหลักการสําคัญ

ของพระพุทธศาสนา ไมเก่ียวของกับจุดหมายของพุทธธรรม  และไมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนิน

ชีวิตตามหลักพุทธมรรคา ไมอาจเปนท่ีพ่ึงอันเกษมหรือปลอดภัยได  กลาวคือ ไมอาจทําใหเกิดปญญา

หยั่งรูสัจธรรม เขาใจสภาวธรรมท้ังหลายตามความเปนจริงได และไมอาจกําจัดกิเลส หรือดับทุกขได

สมาธิเพ่ือ

การทํางาน 

พฒันากาย 

พฒันา 

พฤติกรรม 

พฒันา

จิตใจ 

พฒันา

ปัญญา 



๑๕๕ 
 

จริง  จิตใจมีความขุนมัว กลัดกลุม เรารอน ถูกโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ก็ไมสามารถแกไขใหหลุด

พนเปนอิสระได ผูสอนหรือผูเผยแผยอมมีความสามารถมากนอยตางกัน คนท่ีฟง ก็เปนผูกาวเดินออก

จากจุดเริ่มตนตางๆกัน มีความพรอมหรือความแกกลาแหงอินทรียไมเหมือนกัน ดังนั้นการเผยแผ

พระพุทธศาสนาตองใหตรงกับความมุงหมายของพระพุทธศาสนาใหเกิดปญญา 

หลักธรรมคือสัจจะคือความจริงปรากฏข้ึนท้ังหมดไดแก ทุกขสัจจะ ความจริงคือทุกข สมุทัย

สัจจะ ความจริงคือสมุทัย  เหตุเกิดทุกข  นิโรธสัจจะ ความจริงคือนิโรธ  ความทุกข และมรรคสัจจะ 

ความจริงคือมรรค ไดแกทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ดังนั้นการประยุกตใชหลักสมาธิในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาตองเปนความจริงท่ีเรียกวาอริยสัจ ๔  ดังนี้  

๑.  สิ่งท่ีตองมีในทุกยางกาวของการดํารงชีวิตคือสมาธิ   การดําเนินชีวิตทุกยางกาวตองมี

สมาธิ  ถือเปนธรรมปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมในการอบรม

สมาธิมากมายอาทิในสิกขาบทสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา  ในมรรคมีองค๘ก็มีสมาธิ ท้ังนี้การอบรม

สมาธิแลวยอมรูตามความเปนจริง การเผยแผหลักสมาธิคือการเผยแผความจริงของชีวิตทุกยางกาว 

๒. สมาธิในการดําเนินชีวิต สมาธิมิใชขอปฏิบัติในทางศาสนาเทานั้น แตเปนขอพึงปฏิบัติใน

ท่ัว ๆไป เพราะสมาธิเปนสิ่งจําเปนในการกระทําทุกๆอยางไมวาจะดานชีวิตท่ัวไปหรือชีวิตทางธรรม   

๓.  สมาธิทําใหจิตตั้งม่ัน เม่ือจิตตั้งม่ันแลวจิตจะไมฟุงซาน สามารถทําการงานทุกอยางได 

สมาธิจึงมีความสําคัญไดแกความตั้งม่ันอยูในเรื่องท่ีตองการใหไวเพียงเรื่องเดียว  

๔. สมาธิเพ่ือใหเกิดพลังใจ การทําสมาธิเพ่ือแกอารมณ และกิเลสของใจ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  

อีกประการคือการฝกจิตใหมีพลังสมาธิ หัดเอาชนะใจใหสงบจากอารมณ 

๕. การกระทําตองประกอบดวยสมาธิ  สมาธิเปนสิ่งจําเปนตองมีในการทํางานทุกอยาง การ

ทํางานทางกาย วาจาแมแตใจก็ตองมีสมาธิอยูในการทํางานนั้น เหตุท่ีตองมีสมาธิ เพราะกําลังใจ

ออนแอไมตั้งม่ัน หวั่นไหวไปในอารมณตาง ๆ   

          หากเขาใจถึงคุณประโยชนของสมาธิท่ีมีมากมายแลว การประยุกตใชหลักสมาธิในการเผยแผ

พระพุทธศาสนายอมเปนไปตามหลักความเปนจริงของชีวิต เพ่ือชวยใหเขาใจเรื่องทุกข สาเหตุของ

ทุกข วิธีดับทุกขและแนวทางแหงการดับทุกขนั้น  การฝกสมาธิเพ่ือประโยชนตาง ๆ อาทิ การฝกจิต

เพ่ือหวังใหตนมีสติสัมปชัญญะ ไมหลงลืม  จะไดชวยเพ่ิมความจําใหดีข้ึน  และเพ่ือไมประมาทในชีวิต 

สามารถทํากิจการงานตางๆไดสําเร็จไปดวยดีโดยอาศัยสติสัมปชัญญะเปนเครื่องคุมครองรักษาตน 

บางคนฝกจิตเพ่ือดับความโลภโกรธหลงท่ีมีอยูในตน ใหเบาบางไป ดังนั้นการประยุกตใชหลักสมาธิใน

การเผยแผจึงเปนไปตามระดับของความตองการท่ีจะนําไปใชของบุคคลระดับตาง ๆ ท่ีจะนําไป

ประยุกตใชใหกอเกิดประโยชน กลาวคือการประยุกตใชหลักสมาธิในการเผยแผตองใหผูเผยแผใช

ไดผลจริงแลวสามารถนําไปเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนแลวเผยแผเปนวงกวางออกไปดวยการปฏิบัติและ

หลักการของการฝกสมาธิ ดังเชนครูสมาธิกระทําคือเม่ือตนไดฝกปฏิบัติสมาธิแลวก็นําความรู
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ประสบการณเหลานั้นไปเผยแผ อีกประการหนึ่งการสอนหลักธรรมยอมมีหลักสมาธิเปนหนึ่งใน

ไตรสิกขา ดังนั้นหลักสมาธิยอมเผยแผไปดวยหลักธรรม 

 

๔.๔ การประยุกตใชหลักสมาธิในการเพ่ือรักษาสุขภาพ 

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิไวหลายประการ แตเม่ือกลาวโดยสรุป ก็ทําให

มีพลังจิตเขมแข็งเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และเปนบาทแหงวิปสสนาตามนัยแหงพระไตรปฎก การ

อธิบายถึงประโยชนของสมาธิดังกลาว ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสมาธิ ท่ีมีประโยชนตอผูปฏิบัติ

ตั้งแตระดับต่ําสุดในชีวิตประจําวัน เชน ทําใหหลับสบายคลายกังวลกําจัดโรคภัยไขเจ็บ ทําใหสมอง 

ปญญาดี ทําใหรอบคอบกอนการทํางาน ทําใหระงับความรายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุข

พิเศษ ทําใหจิตออนโยน กลับใจได แมจะสิ้นชีวิตก็สามารถ พบทางดี ในระดับสูงกวานั้น จัดวาเปน

การเจริญวาสนา บารมี เพ่ือกาวสูภูมิธรรมชั้นสูง ซ่ึงหมายถึงการกาวสูวิปสสนานั่นเอง ในท่ีสุดเปน

กุศลคือความฉลาด อันหมายถึงมีปญญารูแจง รูรอบในกองสังขารรูสรรพสิ่งไดตามท่ีเปนจริง   

การนําสมาธิมาใชในชีวิตประจําวัน เชน ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ 

หายกระวนกระวาย  เปนเครื่องพักผอนกาย ใหใจสบาย และมีความสุข เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุกอยาง เพราะจิตท่ีเปนสมาธิ แนวแนอยูกับสิ่งท่ีกําลัง

กระทํา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อนลอยเสีย ยอมชวยใหเรียน ใหคิดใหทํางานไดผลดีการงานก็

เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกันอุบัติเหตุไดดี  เพราะเม่ือมีสมาธิ ก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย  

สมาธิชวยเสริมสุขภาพกาย และใชแกไขโรคได รางกายจิตใจอาศัยกัน และมีอิทธิพลตอกัน  ปุถุชน

ท่ัวไปเม่ือกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว ไมมีกําลังใจ ก็ยิ่งทําใหโรคทางกายนั้น

ทรุดโทรมลงไปอีก  สวนผูท่ีมีจิตใจท่ีเขมแข็งสมบูรณ โดยเฉพาะผูท่ีมีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว เม่ือ

เจ็บปวยกาย ก็ไมสบายอยูแตกายเทานั้น  จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้นกลับใชใจท่ีสบายมี

กําลังจิตเขมแข็งนั้น หันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทาหรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย อาจทําใหโรค

หายงายข้ึน  หรือการใชสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกาย เปนตน กลาวสรุปก็คือ ความมีสุขภาพดีหรือ

ภาวะไรโรค เปนความสุขอันยิ่งใหญ  รางกายท่ีไรโรค มีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ  โลงไรสิ่งระคาย

รบกวน และภาวะจิตท่ีมีความสุขยอมผองใส ทําใหมีความสุข 

หลักสมาธินําไปใชในศาสตรตางท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ  สืบเนื่องจากสมาธิชวยรางกายและ

จิตใจใหผอนคลาย ซ่ึงรางกายและจิตใจมีความสัมพันธกัน การฝกสมาธิยอมสงผลตอสุขภาพกายและ

ใจ  อาทิ การฝกโยคะ คือการฝกสมาธิท่ีมีมานานโดยการใชวิธีบริหารรางกายมีหลักการคือ สุขภาพ

ทางกายนั้นเปนรากฐานของสุขภาพจิต  การฝกโยคะจะมีการออกกําลังกายบริหารรางกาย และสงใจ

ไปตามสวนตาง ๆของรางกายใหเกิดความผอนคลายสบายเนนการกําหนดลมหายใจหรือลมปราณ ซ่ึง

มีความสัมพันธกับจิตอยางแนบแนน การฝกสมาธิแบบ TM ประโยชนทางดานกาย ดานจิตใจ และ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน จะเห็นวาสมาธิในรูปแบบตาง ๆ ของการ

ฝกก็มีเปาหมายเพ่ือสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี อันเปนพ้ืนฐานของสมาธิท่ีจะกาวไปในดานตาง ๆ ตอไป  

ในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงจิตท่ีเปนสมาธิแลวทําใหเกิดจิตท่ีเปนสมาธิเปนจิตท่ีมีคุณภาพดี 

มีสมรรถภาพสูง แข็งแรง มีพลังมาก  มีความสงบ  ใสกระจาง นุมนวล ควรแกการใชงาน  ซ่ึงสามารถ

สรุปไดวา จิตพรอมดวยองค ๘ ดังนี้  

๑. จิตตั้งม่ัน  

๒. บริสุทธิ์  

๓. ผองใส  

๔. โปรงโลง  เกลี้ยงเกลา 

๕. ปราศจากสิ่งมัวหมอง  

๖. นุมนวล  

๗. ควรแก 

๘. อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว  

ลักษณะจิตเหลานี้สงผลถึงสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีจะประยุกตไปใชในการทํางาน การเผยแผ

ธรรม การกอประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนมากมาย ดังจะเห็นในพระพุทธศาสนาท่ีไดกลาวถึงคุณของ

หลักธรรมท่ีประกอบดวยสมาธิท่ีทําใหเกิดปติ จนกระท้ังรางกายผอนคลายจากโรคได อาทิโพชฌงค ๗ 

เปนตน 

 

๔.๕ ผลการสัมภาษณเชิงลึก  

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฎก ตํารา

และเอกสารท่ีเก่ียวของเปนหลักและการสัมภาษณเชิงลึกโดยทําการสัมภาษณแบงเปน ๓ กลุมคือ ผู

ปฏิบัติสมาธิภาวนา ผูสอนสมาธิภาวนา และนักวิชาการ ซ่ึงลวนเปนผูทรงคุณวุฒิทางดาน

พระพุทธศาสนา ท่ีมีความรูและผลงานทางวิชาการในการเสริมสรางมุมมอง และทัศนคติท่ีดีตอ

พระพุทธศาสนาเปนแบบอยางท่ีดีตอพุทธศาสนิกชน  และศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและ

การปฏิบัติภาวนา  โดยมีผลงานทางธรรมะ ผลงานทางวิชาการท้ังดานการสอน การบรรยาย และ

เขียนหนังสือ บทความท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา เพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตาม

วัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด 
๔.๕.๑ ผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
บัณฑิตวิทยาลัยไดอนุเคราะหใหผูตรวจเครื่องมือวิจัย ในหัวขอ “การประยุกตใชหลักสมาธิใน

การดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ ” จํานวน ๓ ทาน ดังนี้ 
๑. พระครูปรีชาธรรมวิธาร, ดร. 
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๒. พระมหาบุญไทย  ปฺุมโน, ดร. 

๓.  ศ.กิตติคุณ ดร.สุมานพ  ศิวารัตน    

๔.๕.๒ การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ 

การพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒินั้น ผูวิจัยพิจารณาจากคุณสมบัติของการเปนผูทรงคุณวุฒิ 

ดานพระพุทธศาสนา ท่ีมีความรูและผลงานทางวิชาการในการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิต

ของครูสมาธิ โดยจําแนกเปน ผูท่ีเก่ียวของกับศาสนา  จํานวน ๓ รูป  นักวิชาการดานสมาธิ จํานวน๓ 

ทาน และอาจาริยญาสมาธิ  จํานวน ๗ ทาน รวมเปน ๑๓ รูป/คน รายละเอียด ดังตอไปนี้    

ผูท่ีเกี่ยวของกับศาสนา(ผูทรงคุณวุฒิ) 

๑. พระเทพปญญามุนี  เจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม  บางพลัด  กทม. 

๒. พระครูปลัดมงคลวัฒน เจาอาวาสวัดเทพเจติยาจารย  จอมทอง  เชียงใหม  

๓. พระครูโชติญาณประยุต เจาอาวาสวัดสิริกมาลาวาส  ลาดพราว กทม.  

นักวิชาการดานสมาธ(ิผูทรงคุณวุฒิ) 

๑. รศ.ดร.จํานง  คันธิก  คณะมนุษยศาสตร มมร  ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรสาขา

บาลีสันสกฤต 

๒. รศ.สุเชาวน  พลอยชุม  บัณฑิตวิทยาลัย มมร ตําแหนงอาจารยพิเศษประจํา 

๓. พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภฉนฺโท ,ผศ.ดร. ตําแหนง คณบดีคณะมนุษยศาตร ผอ.พธ.ม. 

(ชีวิตและความตาย) มจร 

อาจาริยญาสมาธิ (กลุมประชากร) 

๑. พล.ร.ต. กอเกียรติ  ปนดี  กรมกําลังพลทหารเรือ  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนา

กําลังพล               

๒. พล.ต.ต.วิบูลย    ผกามาศ  ทํางาน ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบานในพระบรมราชานุ

เคราะห(ท่ีปรึกษา)  ตําแหนงประธานมูลนิธินิติศาสตร มสธ.   

๓. นางณัฏฐรี  ศรีสอาน  สถาบันพลังจิตตานุภาพ ตําแหนง อาจารยประจําสถาบัน 

๔. คุณอรอนงค  นัยวิกุล  ทํางาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตําแหนงศาสตราจารย  

๕. นายแพทย สมชาย  ผูพิพัฒนหิรัญกุล โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก  ตําแหนง จักษุแพทย 

๖. ดร.กุลยาณี  อิทธิวรกิจ สถานท่ีปฏิบัติธรรมบานสวางใจและสวนปาวาสนาธรรมตําแหนง

เจาของสถานธรรมและอาจารยประจําสถานธรรม และผูประนีประนอมของศาลอุธรณภาค ๗ 

๗. นายศิริวัฒน   อินทรมงคล  ขาราชการบํานาญ (อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ  

๔.๕.๓ คําถามสัมภาษณและประเด็นท่ีตองการ 

ผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะทราบถึงแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิตอการประยุกตใชหลักสมาธิใน

การดําเนินชีวิต ในดานสมาธิมีผลการดําเนินชีวิต การนําสมาธิมาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงาน



๑๕๙ 
 

สวนตน  สมาธิสามารถรักษาสุขภาพ ไดอยางไร   สมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไดอยางไรและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ตอการประยุกตใชสมาธิในการดําเนิน

ชีวิต ของครูสมาธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ ประเด็นคําถามสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
 

ลําดับ                           คําถามสัมภาษณ 

๑.  ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร 

๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนอยางไร 

๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร 

๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางไร 

๕. ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

       

๔.๕.๔ การวิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ 

คําถามขอท่ี ๑ ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร 

๑) พระเทพปญญามุนี สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตของทุกคนไมเฉพาะครูสมาธิเทานั้น  

สําหรับครูสมาธิท่ีเคยเรียนรูวิธีการทําสมาธิมากอนก็จะเขาใจถึงหลักการและการนําสมาธิไปใชใน

ชีวิตประจําวัน อาทิ การใชเพ่ือตนเองในดานหนาท่ีการงาน และครอบครัว ท้ังนี้การดําเนินชีวิตท่ีขาด

สมาธิท่ีเรียกวาฟุงซานยอมกอใหเกิดความเสียหายมากมาย ซ่ึงคุณคาของการมีสมาธิยอมทําใหจิตมี

กําลังหรือท่ีเรียกวาพลังของจิตท่ีจะชวยใหการงานสําเร็จได มนุษยยอมประกอบดวยกายและใจ 

ฉะนั้นใจจึงควรมีสมาธิเพ่ือทําใหการดําเนินชีวิตนั้นมีความสุขท้ังกายและใจ กลาวคือสมาธิชวยท้ัง

ภายในและภายนอกในการดําเนินชีวิตนั่นเอง  

๒) พระครูปลัดมงคลวัฒน  ขนฺติพโล (รุณกัน) มีมากเลยเพราะสมาธิทําใหเกิดสติ มีสติ 

ทําใหเกิดปญญา มีปญญาทําใหแยกแยะชั่วหรือดี การดําเนินชีวิตก็จะดําเนินไปอยางมีสมาธิ มีสติ มี

ปญญา ชีวิตก็มีความสุขทํางานก็งานดีมีประสิทธิภาพ     

๓) พระครูโชติญาณประยุต  โชติญาโณ   สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิต เพราะทุกคนตองมี

สมาธิการทํางานก็ดี การคิด การเขียนก็ดี  การทํางานตอเครื่องจักร เครื่องยนตก็ดี ถาขาดสมาธิแลว 

อาจเกิดอุบัติเหตุก็ได   

๔) รศ.ดร.จํานง   คันธิก    มีพุทธพจน วา “สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ”

ภิกษุท้ังหลายจงเจริญสมาธิ ผูมีจิตต้ังม่ัน(เปนสมาธิแลว) ยอมรูเห็นตามความเปนจริง สมาธิจึงเปน

ผลดี ในระดับต่ําคือ ไดพินิจพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีควรเปนไมวูวาม หรือโกรธหลงงาย ในระดับสูง คือ 

ไดฌาน สามารถใชฌานนั้นพิจารณาไตรลักษณ เกิดวิปสสนาปญญา หลุดพนจากกิเลสในท่ีสุด 



๑๖๐ 
 

๕) รศ. สุเชาวน  พลอยชุม  สมาธิจําเปนในการทํางานทุกระดับ เพราะการทํางานหรือทํา

การทุกอยางตองอาศัย ความตั้งใจ ในการทํางาน หรือในขณะทํางานนั้น ๆ ถาขาดสมาธิคือความตั้งใจ

หรือความมีใจจดจอตอการกระทํานั้น กลาวคือ เราไมอาจกระทําการตาง ๆ ได สมาธิจึงเปนท้ัง

จุดเริ่มตนของการทํางาน และเปนตัวประคองในงานนั้น ดําเนินไปจนสําเร็จ 

๖) พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.  สมาธิมีผลอยางแนนอน  คนจะทําการงาน

ตองอาศัยสมาธิเปนหลัก สมาธิจะชวยตั้งม่ัน เชน การขับรถไปทํางานถาหากขาดสมาธิก็อันตรายเกิด

อุบัติเหตุ กลาวคือสมาธิมีคุณประโยชนมากมาย หากขาดสมาธิยอมสงผลใหเกิดความสูญเสีย  อีก

ประการหนึ่งสมาธิทําใหคนพูด คิด ตองมีสมาธิเสมอ ตองตั้งสมาธิวาจะสื่อกับผูอ่ืนอยางไร เชน 

เจานายสื่อสารกับลูกนอง เจานายตองมีสมาธิในการพูด ลูกนองจึงจะฟงแลวเขาใจ ในขณะเดียวกัน

ลูกนองก็ตองมีสมาธิเชนกัน จึงจะฟงเจานายไดรูเรื่องและเขาใจ  คนลวนอาศัยสมาธิท้ังนั้น  คนท่ีฆา

กัน โกรธกัน เปนเพราะขาดสมาธิ อาทิ รถแลนปาดหนาก็โกรธแลว ฆากันดวยความโกรธ  ท้ังนี้เพราะ

ไมเขาใจธรรมวาคนลวนเปนเพ่ือนทุกขเกิดแกเจ็บตายกันท้ังนั้น  ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็เพราะขาดสมาธิ 

ดังนั้นสมาธิจึงจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต 

๗) พลเรือตรี  กอเกียรติ์  ปนดี  สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางมาก เพราะกอใหเกิด

ความสมดุลระหวางกายและใจ เรื่องของใจหรือจิตซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญเปนผูสั่งการตอกายมักถูกละเลย 

การทําสมาธิเพ่ือสะสมพลังจิต ทําใหจิตมีพลังสามารถทํางาน สามารถใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๘) พล.ต.ต.วิบูลย  ผกามาศ การดําเนินชีวิตของมนุษยจําเปนตองอยูอาศัยเปนกลุม เปน

สังคม หรือชุมชน ท่ีมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง และมีการดํารงชีพเพ่ือความอยูรอดปลอดภัย เพ่ือการ

ยอมรับของสังคมนั้น ๆ  แมสังคมจะกําหนด กฎระเบียบและประเทศตองมีกฎหมายเปนเครื่องมือของ

ผูปกครอง  แตมนุษยตองมีการเกิด แก เจ็บตาย จึงมีความทุกข กาย ทุกขใจ  ฉะนั้นการพัฒนาทางจิต

ของมนุษยจึงไดศึกษา คนควา และยอมรับหลักการสมาธิมาประยุกต ในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะ

อยางยิ่งของผูท่ีเปนครูสมาธิ ซ่ึงถือวาเปนตนแบบ เปนตน 

๙) นางณัฏฐรี  ศรีสอาน  สมาธิชวยสะสมพลังจิต  เม่ือมีพลังจิตมากข้ึน จะชวยใหเกิด

ปญญาในการแกไขปญหาตางๆ ไมใชอารมณ ทําใหเขาใจชีวิต อยางท่ีเปน คือ เปนไปตามกรรมนั่นเอง 

พลังจิตชวยใหพฤติกรรมเปลี่ยน เพราะความคิดเปลี่ยน เพราะคิดไดนั่นเอง ทําใหเขาใจผูอ่ืนมากข้ึนก็

จะลดความโกรธลงไดมาก 

๑๐) คุณอรอนงค  นัยวิกุล   สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางมาก เนื่องจากการดําเนิน

ชีวิตของทุกคน ตองเก่ียวของกับกิจกรรมทําหนาท่ี ซ่ึงเก่ียวของกับผูคนรอบขางนับจากพอ แม พ่ี นอง 

และผูอ่ืน  เพ่ือใหชีวิตดําเนินไปตามสังคมแวดลอม  ถามีสมาธิจึงมีผลใหจิตของเราทําใหกาย ทํา

กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี สติ และเปนไปในทางท่ีถูกตอง ตามวิถีทางของการประพฤติปฏิบัติตาม

คําสั่งสอนของพระพุทธเจาดวยศีล ๕ เปนลําดับ 



๑๖๑ 
 

๑๑) นายแพทย สมชาย  ผูพิพัฒนหิรัญกุล  การทําสมาธิคือการสะสมพลังจิต เปนหลัก

ปฏิบัติสากล  ทุกคนสามารถทําสมาธิได ไมจํากัด เฉพาะชาวพุทธ ผูทําสมาธิจะรูวาสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี 

เปนข้ึนมาเอง โดยอัตโนมัติ  จิตใจและอารมณของเขา จะไมแกวงไกวไปตามสิ่งท่ีมากระทบ ดังนั้นเขา

จะดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย ทําแตความดี ละเวนความชั่ว เม่ือเขาเปนคนดีแลว ชีวิตครอบครัวก็จะดี

ตามมา สังคมท่ีอยูก็จะดีข้ึน จนถึงกับเปนประเทศท่ีสงบสุข ในท่ีสุด โลกใบนี้ ก็จะมีสันติสุขยิ่งข้ึน ไมมีภัย

สงคราม ไมมีภัยกอการรายอีกตอไป 

๑๒) ดร.กุลยาณี  อิทธิวรกิจ  สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้สมาธิมีหลาย

ระดับ อาทิ สมาธิในการทํางานท่ีจําเปนตองมีในการทํางานตางๆ สมาธิระดับสูงข้ึนก็จะชวยทําให

รางกายจิตใจผอนคลาย และสมาธิระดับสูงเปนบาทฐานในการปฏิบัติธรรมใหเกิดปญญา  กลาวคือ

สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตไมวาจะเปนสมาธิระดับใดก็ตาม  

๑๓) นายศิริวัฒน   อินทรมงคล เม่ือเราไดฝกสมาธิมาระดับหนึ่งจะทําใหเรามีจิตใจท่ี

ออนโยน มีความคิดทางบวก มีสติ เกิดปญญา มีเหตุผล สิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถนําไปใชในการ

ดําเนินชีวิตไดอยางดียิ่ง เพราะสมาธิจะเปนตัวกรองอารมณ เม่ือมีสิ่งตางๆเขามาในชีวิตทําใหเราใชสติ

ในการพินิจพิจารณาสิ่งท่ีเขามานั้น ทําใหแกปญหาตาง ๆ อยางมีสติ แกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

เพราะฉะนั้นมีผลทําใหการดําเนินชีวิตมีแตสิ่งท่ีดีๆเกิดข้ึน โดยไมใชอารมณในการตัดสินปญหา ชีวิตก็

จะมีความสงบสุขและอยูอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

สรุปประเด็น : สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตของทุกคนไมจําเปนตองเปนครูสมาธิ  คุณคาของ

การมีสมาธิยอมทําใหจิตมีกําลังหรือท่ีเรียกวาพลังของจิตท่ีจะชวยใหการงานสําเร็จได  การดําเนินชีวิต

ตองประกอบดวยสมาธิเพราะกิจกรรมตางๆในชีวิตยอมเก่ียวของกับตนเองและผูอ่ืน สมาธิจะชวยให

เขาใจการดําเนินชีวิตท่ีกอใหเกิดความสุข  สมาธิเปนเรื่องของจิตใจท่ีสงผลถึงรางกายได ทําใหรางกาย

เกิดสมดุลในการดําเนินชีวิตท้ังภายในตนเองและภายนอก อันหมายถึงบุคคลอ่ืนตลอดจนสิ่งแวดลอม

มีการ เปลี่ยนแปลงท่ีด ี ฉะนั้นสมาธิจึงมีความจําเปนในการทํางานทุกระดับ เพราะการทํางานหรือทํา

การทุกอยางตองอาศัยความตั้งใจ ในการทํางาน หรือในขณะทํางานนั้น ๆ ถาขาดสมาธิคือความตั้งใจ

หรือความมีใจจดจอตอการกระทํานั้น กลาวคือ เราไมอาจกระทําการตาง ๆ ได สมาธิจึงเปนท้ัง

จุดเริ่มตนของการทํางาน และเปนตัวประคองในงานนั้น ดําเนินไปจนสําเร็จ สมาธิมีผลตอการดําเนิน

ชีวิตไมวาจะเปนสมาธิระดับใดก็ตาม  

คําถามขอท่ี ๒ ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร 

๑) พระเทพปญญามุนี สมาธิสามารถนํามาใชไดโดยตรงกับชีวิตตามท่ีกลาวแลว หากจะ

นํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนยอมถือวาสมาธิเปนบาทฐานของการทํางานทุกอยาง  

กลาวคือสมาธิข้ันตนมีความจําเปนในการทํางานสวนตนในการประกอบอาชีพ  สมาธิระดับสูงข้ึนก็



๑๖๒ 
 

ชวยแกปญหาท่ีเกิดจากจิตหรือกิเลสระดับกลางจะตองใชสมาธิชวยได สวนสมาธิท่ีสูงข้ึนยอมมีประโยชน

ในระดับฌานตาง ๆ  สมาธิจึงสามารถนํามาใชไดตามแตกําลังของสมาธิของผูท่ีเคยฝกสมาธิแลวนําผล

นั้นมาใชกับชีวิตของตนและนําไปปรับใชกับอาชีพการงานตามความสามารถของจิตท่ีไดผลของสมาธิ

ในระดับท่ีตนทําได 

๒) พระครูปลัดมงคลวัฒน   ขนฺติพโล (รุณกัน) สมาธิทําใหมีสติ การดําเนินชีวิตก็ไม

หลงลืม ทําใหชีวิตมีความสงบสุข  อาชีพการงานก็ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทํางาน 

๓) พระครูโชติญาณประยุต โชติญาโณ สมาธิสําคัญมากท่ีนํามาใชกับชีวิตสวนตน เชน 

คนเราขับรถก็ทํางานตาง ๆ ก็ดี ตองอาศัยความตั้งหม่ันของจิตท้ังนั้น  

๔) รศ.ดร.จํานง  คันธิก  ไดใหขอคิดเก่ียวกับสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพ

การงานสวนตนวา ขณิกสมาธิ  คือ การหยุดจิตเพียงชั่วครูก็มีประโยชน  ไมเลื่อนลอย  อุปจารสมาธิท่ี

สูงกวานั้นยอมมีประโยชน ใจหนักแนนม่ันคงข้ึน  ข้ันอัปปนาสมาธิ คือผูไดฌานมีจํานวนนอย  คนมี

สมาธิจะใจหนักแนน  ชีวิตของคนมักข้ึนลงกับอารมณท่ีมากระทบตลอดเวลา จะหวั่นไหว จึงตองหยุด

เพงถึงความจริง หรือใหใจเกาะอยูกับอารมณ ท่ีเปนกุศล เชน พุทโธ  ตามกําหนดเวลาท่ีทําได  ใน

สวนอาชีพนั้นผูมีใจม่ันคงบังคับใหอยูกับท่ีได จะทําใหการงานมีคุณภาพ ไมผิดพลาด และบางอยางจะ

สําเร็จไดรวดเร็ว แตกตางจากคนฟุงซาน การทํางานบางอยางก็มีคุณภาพต่ําลง  เชน การเขียน  การ

อานหนังสือ เปนตน   

๕) รศ. สุเชาวน  พลอยชุม ไดใหขอคิดเก่ียวกับสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและ

อาชีพการงานสวนตนวา เนื่องจากสมาธิมีความสําคัญและมีความจําเปนดังกลาวในขอ ๒.๑ ฉะนั้น

สมาธิจึงนํามาใชไดกับงานทุกชนิด ยิ่งมีสมาธิดี มีสมาธิมากก็ยิ่งทํางานไดดี ทํางานไดสําเร็จ การ

ทํางานไดมาก 

๖) พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คําตอบก็มาจากขอแรกวาสมาธิสามารถ

ปรับใชกับชีวิตไดอยางไร คนไมมีสมาธิจะทํางานประสิทธิภาพต่ํา จึงตองใชสมาธิมาปรับใชในการ

ทํางาน  เชน อานหนังสือ เขียนตํารา ตองใชสมาธิมาก งานบางอยางตองใชสมาธิมากไดแกงาน

กอสราง ตองมีการวางแผน ตั้งสมาธิแนวแน สมาธิเปนตัวสําคัญเชน การลงเสาเข็มตองรูจักคํานวณ 

การวางเสาแตละตน ตองใชสมาธิ  เปนตน กลาวไดวาสมาธินํามาใชปรับไดทุกสาขาอาชีพท่ีเปน

ประโยชนตอการดํารงชีวิต และการประยุกตใชกับชีวิตได  

๗) พลเรือตรี  กอเกียรติ์  ปนดี  สิ่งท่ีไดจากการทําสมาธิคือการควบคุมจิตใจ  ควบคุม

อารมณใหเปนไปอยางมีเหตุผล การใชชีวิตหรือ การงานตาง ๆ หากควบคุมความคิดไดไมปลอยไป

ตามกระแสอารมณท่ีมากระทบ ก็สามารถใชชีวิตหรือทํางานไดอยางไมผิดพลาด  นอกจากนั้นการทํา

สมาธิยังเปนแนวทางการสรางสติปญญา ซ่ึงจะเปนประโยชนกับการใชชีวิต และอาชีพการงานอีกดวย  
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๘) พล.ต.ต.วิบูลย  ผกามาศ   ผูท่ีเคยผานการเรียนและไดปฏิบัติสมาธิมาโดยหลักการและ

วิธีการท่ีถูกตอง ตามแนวทางของหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารยหลวงพอวิริยัง สิรินฺธโร แลว จน

สามารถใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพและหนาท่ีการงาน รวมท้ังการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน จนบรรลุวัตถุประสงค และสามารถพบกับความสุขท่ีแทจริง อันเปน

ความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย 

๙) นางณัฏฐรี  ศรีสอาน   สมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนได

เปนอยางดี เพราะสมาธิชวยใหจิตหรือใจของเรานิ่ง สงบ ลด ละ อารมณ ท่ีไมดี ทําใหชีวิตมีความคิดท่ี

ถูกตอง มากข้ึน มีสติในการยับยั้ง ชั่งใจกอนตัดสินใจในการทําอาชีพการงานอยางถูกตอง เหมาะสมดี

ข้ึนกวาเดิมเปนไปตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ในแนวทางของมรรค ๘ เพ่ือชวยใหมีกําลังกาย 

กําลังใจ ในการประกอบอาชีพการงานสวนตนไดดีข้ึน 

๑๐) คุณอรอนงค  นัยวิกุล  สมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนได

เปนอยางดี เพราะสมาธิชวยใหจิตหรือใจของเรานิ่ง สงบ ลด ละ อารมณ ท่ีไมดี ทําใหชีวิตมีความคิดท่ี

ถูกตอง มากข้ึน มีสติในการยับยั้ง ชั่งใจกอนตัดสินใจในการทําอาชีพการงานอยางถูกตอง เหมาะสมดี

ข้ึนกวาเดิมเปนไปตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ในแนวทางของมรรค ๘ เพ่ือชวยใหมีกําลังกาย 

กําลังใจ ในการประกอบอาชีพการงานสวนตนไดดีข้ึน 

๑๑) นายแพทย สมชาย  ผูพิพัฒนหิรัญกุล  เราสามารถนําสมาธิ มาปรับใชกับชีวิตสวนตน

ได เชน เม่ือฝกทําสมาธิมาไดระยะหนึ่ง จะทําใหจิตออนโยน มีความใจเย็น เวลาขับรถ มีรถคันอ่ืนขอ

ทางจะใหเขาไปกอนเสมอ  เวลาตอคิวเพ่ือรับบริการก็ไมหงุดหงิด เม่ือพบความขัดแยงก็พยายามมอง

อีกแงมุมหนึ่ง เพ่ือทําความเขาใจอีกฝายหนึ่ง  พยายามมองหาความดีของคนอ่ืน  ไมมองขอเสียของ

เขา เลิกสะสมของ เชน ของเกา กลองถายรูป เรื่องนําสมาธิมาปรับใชกับอาชีพ เชน เวลาพูดคุย 

อธิบายโรคใหผูปวยก็สามารถตอบคําถาม เดิมๆก่ีครั้งก็ไดไมโกรธ มีเมตตามากกวาเดิม เวลาผาตัดก็จด

จอกับการผาตัด ทําใหไดผลดี เสร็จเร็ว และไมเหนื่อยเหมือนแตกอน   

๑๒) ดร.กุลยาณี  อิทธิวรกิจ  ทุกคนสามารถใชสมาธิในการทํางานและสามารถปรับใชสมาธิ

กับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนไดอยางแนนอน หากบุคคลนั้นรูจักการทําสมาธิท่ีถูกตอง ก็จะเห็น

คุณคาของการทําสมาธิ มักจะแนะนําใหสมาชิกบานสวางใจทําสมาธิทุกวัน เพราะการทํางานตองใช

สมาธิ และการทําสมาธิจะชวยผอนคลายความตรึงเครียดของหนาท่ีการงานได สมาธิยังเปนสิ่งท่ีทําให

คนมีสติพิจารณาในการตัดสินใจไดถูกตอง เพราะสมาธิจะชวยระงับอารมณ  ความฟุงซาน กลาวคือ 

สมาธิชวยแกอุปสรรคท่ีทําใหการทํางานนั้นขาดประสิทธิภาพ ใหสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การทําสมาธิมีคุณประโยชนมากมายท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนการทําสมาธิ

เพ่ือประโยชนตนเองและผูอ่ืน  
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๑๓) นายศิริวัฒน   อินทรมงคล  ในชีวิตประจําวันหากมีการฝกสมาธิเปนประจํา สามารถ

นํามาปรับใชกับชีวิตประจําวัน และอาชีพการงานท่ีเราเผชิญอยูไดอยางดียิ่ง เพราะเม่ือเราทําสมาธิเราจะ

ไดพลังจิต และสะสมมากๆข้ึนทําใหเกิดจิตใจท่ีแข็งแกรงข้ึน อารมณตาง ๆ ก็จะถูกกรองดวยสมาธิ ทํา

ใหเรามีเหตุ มีผล มีสติปญญา  มีความรอบคอบตัดสินใจสิ่งตางๆไดอยางถูกตอง มีเมตตาธรรม และมี

ความเปนธรรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึนไดอยางเห็นไดชัด  จาก

ประสบการณท่ีเกิดข้ึนจริงจาการทําสมาธิของขาพเจา เม่ือขณะท่ีฝกสมาธิในหลักสูตรครูสมาธิเดือนท่ี

๒ของเวลาเรียน ๖ เดือน ขณะท่ีนั่งสมาธิอยูเสมือนหนึ่งมีเสียงลอยเขามาในจิตใจวา “ใหรักษาศีลและ

ใหทําความดี” ขาพเจาไดนํามาพิจารณาถึงการดําเนินชีวิตปจจุบันขณะนั้นมีสิ่งไมดีอยูทายรถคือ สุรา 

ขาพเจาจึงตัดสินใจเลิกดื่มสุรา ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา จนถึงวันนี้เปนเวลา ๕ ป เม่ือเลิกดื่มการชอบ

เท่ียวเตรกลางคืนก็เลิกไปโดยปริยาย ครอบครัวอบอุนและจนถึงปจจุบันก็ยังนั่งสมาธิเปนประจําอยาง

สมํ่าเสมอ จนมีคนทักวาเราเปลี่ยนไดอยางไร 

สรุปประเด็น : สมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตัวไดเปนอยางดี 

สมาธิชวยในการดําเนินกิจกรรมตางๆได เชนสมาธิชวยใหเกิดปญญาในการแกไขปญหาและเกิด

ความสุข ทําใหเกิดจิตมีความออนโยนเมตตาเห็นใจผูอ่ืน และมีสติในการยับยั้ง ชั่งใจกอนตัดสินใจใน

การทําอาชีพการงานอยางถูกตอง เหมาะสมดีข้ึน ซ่ึงถือวาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามมรรคมี

องค ๘ หรือศีล สมาธิ และปญญา เนื่องจากสมาธิมีความสําคัญและมีความจําเปนดังกลาว สมาธิจึง

นํามาใชไดกับงานทุกชนิด ยิ่งมีสมาธิดี มีสมาธิมากก็ยิ่งทํางานไดดี ทํางานไดสําเร็จ การทํางานไดมาก 

กลาวคือสมาธิข้ันตนมีความจําเปนในการทํางานสวนตนในการประกอบอาชีพ  สมาธิระดับสูงข้ึนก็

ชวยแกปญหาท่ีเกิดจากจิตหรือกิเลสระดับกลางจะตองใชสมาธิชวยได สวนสมาธิท่ีสูงข้ึนยอมมี

ประโยชนในระดับฌานตาง ๆ  สมาธิจึงสามารถนํามาใชไดตามแตกําลังของสมาธิของผูท่ีเคยฝกสมาธิ

แลวนําผลนั้นมาใชกับชีวิตของตนและนําไปปรับใชกับอาชีพการงานตามความสามารถของจิตท่ีไดผล

ของสมาธิในระดับท่ีตนทําได สมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพเพ่ือตนเองและผูอ่ืน 

คําถามขอท่ี ๓ ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร 

๑) พระเทพปญญามุนี  เรื่องสมาธิสามารถชวยรักษาสุขภาพเปนเรื่องท่ีกลาวขวัญกันมา

มากมาย คนท่ีสุขภาพไมดีเพราะจิตท่ีมีความเครียดซ่ึงเปนสาเหตุของโรครายตาง ๆ เชน มะเร็ง หากมี

การฝกสมาธิก็จะชวยสงผลใหจิตใจผอนคลายเพราะสมาธิทําใหเกิดความปติ ผอนคลายได เม่ือจิตผอน

คลาย ปติมีความสุขก็สงผลไปท่ีรางกายทําใหหายโรคได ฉะนั้นสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดเพราะจิต

ท่ีมีความผอนคลายและมีปติ นั้นเอง 

๒) พระครูปลัดมงคลวัฒน ขนฺติพโล  (รุณกัน) ทําสมาธิบอยทําใหเกิดพลังจิต มีพลังจิตมาก

ทําใหสุขภาพจิตดี อารมณแจมใส การเดินจงกรมทําใหเกิดสุขภาพกายแข็งแรง เปนการออกกําลังกาย

และกําลังจิต 
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๓) พระครูโชติญาณประยุต โชติญาโณ  สมาธิสามารถรักษาสุขภาพได เชน เราเขาใจใน

หลักไตรลักษณ เกิด – แก- เจ็บ-ตาย  ใจเราก็ปกติ ไมกังวลไมสับสน  ไมกลัวตาย 

๔) รศ.ดร.จํานง   คันธิก  สุขภาพใจมีแนนอนอยูแลว  เชน ไดทุติยฌาน ยอมมีสุขภายใน  

มีปติ และสุข  ปติภายในนี้เม่ือเกิดมีแลว ทําใหมีผลตอรางกาย คลายเครียด ผิวพรรณผองใสหายจาก

โรคภัยได พระมหาโมคคัลลานะและพระพุทธองคเคยใชสมาธิประคองสังขารท่ีทรุดโทรมใหดําเนินไปได 

๕) รศ. สุเชาวน  พลอยชุม   สมาธิมีผลตอสุขภาพกายและสุขภาพใจเปนอยางยิ่ง เพราะ

กายมีสมาธิ หมายถึงการมีใจหรือความคิดไมฟุงซาน จึงทําใหกระบวนการทํางานทางกายหรือรางกาย

ไมทํางานหนัก ไมเปลืองพลังงานทางกายทางใจ  ซ่ึงจะยังผลใหรางกายเสื่อมนอยหรือแกชา 

๖) พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. สมาธิเปนสวนหนึ่งของระบบการหมุนเวียน

โลหิตในรางกาย สมาธิสามารถใชไดในการรักษา การวิจัยพบวาคนท่ีใจเย็นมักอายุยืน สวนคนโกรธ

งายมักจะอายุสั้น  กลาวไดวาคนใจเย็นจะตริตรองปญหากอน ก็คือ การใชสมาธิในการกระทํานั่นเอง 

จึงทําใหอายุยืน ซ่ึงก็ตรงกับวิทยาศาสตรวาอุณหภูมิของเลือด ลดลง หัวใจจะเขาสูปกติ วัดไดดวย

วิทยาศาสตร เม่ือจิตใจสงบลงการหายใจก็จะดีข้ึน รางกายก็จะปกติ การเจ็บปวยก็จะลดลง  สมาธิจึง

ชวยรักษาโรคได แตตองปฏิบัติเท่ียงตรงของหลักการฝกสมาธิ       

๗) พลเรือตรี  กอเกียรติ์  ปนดี การทําสมาธิทําใหบรรเทาความเครียด ซ่ึงเปนสาเหตุอยาง

หนึ่งท่ีกอใหเกิดโรคภัย นอกจากนั้นยังเปนการทําใหสุขภาพจิตดีข้ึนไป ท่ีมีผลตอสุขภาพกาย 

๘) พล.ต.ต.วิบูลย  ผกามาศ   ผูท่ีปฏิบัติตนทําสมาธิอยูเปนประจําทุกวันอยางตอเนื่อง จะ

ทําใหชีวิตมีคุณภาพ รางกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทําใหมีภูมิคุมกันโรคไดสูง  เชน ทําสมาธิเดิน

จงกรม ทําใหเจริญสติ รางกายมีความพรอมจากการเคลื่อนไหว และการนั่งสมาธิจะทําใหเกิดความสุข

ทางจิตใจได ฌานบารมี ทําใหเกิด ปติสุข และรางกายสามารถหลั่งฮอรโมนเอ็นโดฟน ออกมาซ่ึงเปน

สารความสุข 

๙) นางณัฏฐรี  ศรีสอาน  สมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดดีข้ึน โดยสมาธิชวยใหเขาใจเรื่องลม

หายใจ การหายใจ เก่ียวของกับธาตุในรางกายท้ัง ๔  คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สามารถชวยปรับระดับความ

สมดุลของระบบในรางกาย เพ่ือทําใหสุขภาพกายดีไปดวย ในขณะท่ีนั่งสมาธิเปนประจํา 

๑๐) คุณอรอนงค  นัยวิกุล สมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดดีข้ึน โดยสมาธิชวยใหเขาใจเรื่อง

ลมหายใจ การหายใจ เก่ียวของกับธาตุในรางกายท้ัง ๔  คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สามารถชวยปรับระดับ

ความสมดุลของระบบในรางกาย เพ่ือทําใหสุขภาพกายดีไปดวย ในขณะท่ีนั่งสมาธิเปนประจํา 

๑๑) นายแพทย สมชาย  ผูพิพัฒนหิรัญกุล สมาธิรักษาสุขภาพได เพราะผูท่ีทําสมาธิจะ

นอนหลับสบายคลายกังวล ทําใหบรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ดังนั้นจะไมเปนความดันโลหิตสูง  

หลอดเลือดและหัวใจจะดี  นอกจากนี้ยังมีสาร Endopline หลั่งจากการทําสมาธิ ซ่ึงเปนสารท่ีทําใหมี

ความสุข ลดอาการปวด และเปนสารตานอนุมูลอิสสระ ทําใหรางกายไมแกเร็ว เสื่อมสภาพชา และลด

อุบัติการณของโรคมะเร็งไดดวย  
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๑๒) ดร.กุลยาณี  อิทธิวรกิจ  เม่ือมนุษยมีกายและจิตท่ีมีความสัมพันธกัน สมาธิยอมมีความ

จําเปนอยางมาก หลายปนี้ไดแนะนําใหสมาชิกสถานธรรมใชสมาธิในการรักษาสุขภาพ อาทิ ผูท่ีเปน

เนื้องอกเม่ือไดทําสมาธิก็จะรูสึกผอนคลายสบายใจมากข้ึน เนื้องอกท่ีมีหลายกอนก็ลดลง ผูท่ีทํางานมี

ความกังวล ทําใหสุขภาพกายเสื่อมโทรม เม่ือทําสมาธิก็จะทําใหคลายกังวล สุขภาพกายใจก็ดีข้ึน 

สําหรับตนเองก็ไดใชสมาธิในการรักษาสุขภาพ เชน การนอนไมหลับก็ใชสมาธิชวยใหนอนหลับ

พักผอน รางกายแข็งแรง  เปนตน  ฉะนั้น จากประสบการณของตนเองก็พบวาสมาธิมีความสําคัญตอ

สุขภาพมาก อาจเรียกเปน สมาธิบําบัด (โรค) ท่ีสามารถใชเปนวิธีหนึ่งในการชวยบําบัดโรคหรือชวยให

มีสุขภาพกายใจท่ีดี 

๑๓) นายศิริวัฒน   อินทรมงคล  ขอนี้เปนจุดเดนของสมาธิ เม่ือเราไดทําสมาธิจนจิตรวม 

จิตสงบ ก็ทําใหเกิดความสุข ไมฟุงซาน หลับงาย สมองแจมใส สติปญญาดี อารมณดี เปนคนคิดบวก 

ไมคิดรายตอผูอ่ืน ทําใหไมเครียด เม่ือคนเราไมเครียดจะเกิดภูมิตานทานโรคโดยธรรมชาติ หนาตาผอง

ใส อ่ิมเอิบ ไมแก ซ่ึงจิตใจและการดําเนินชีวิตท่ีดี จะสัมพันธกับสุขภาพของรางกาย 

สรุปประเด็น : เรื่องสมาธิสามารถชวยรักษาสุขภาพเปนเรื่องท่ีกลาวขวัญกันมามากมาย คน

ท่ีสุขภาพไมดีเพราะจิตท่ีมีความเครียดซ่ึงเปนสาเหตุของโรครายตางๆเชนมะเร็ง หากมีการฝกสมาธิก็

จะชวยสงผลใหจิตใจผอนคลาย สมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดดีข้ึน โดยสมาธิชวยใหเขาใจเรื่องลม

หายใจ การหายใจ เก่ียวของกับธาตุในรางกายท้ัง ๔  คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สามารถชวยปรับระดับความ

สมดุลของระบบในรางกาย เพ่ือทําใหสุขภาพกายดีไปดวย ในขณะท่ีนั่งสมาธิเปนประจํา เพราะสมาธิ

ทําใหเกิดความปติ ผอนคลายได เม่ือจิตผอนคลาย ปติมีความสุขก็สงผลไปท่ีรางกายทําใหหายโรคได 

ฉะนั้นสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดเพราะจิตท่ีมีความผอนคลายและมีปติ  ซ่ึงมีสาร Endopline หลั่ง

จากการทําสมาธิ  อันเปนสารท่ีทําใหมีความสุข ลดอาการปวด และเปนสารตานอนุมูลอิสสระ ทําให

รางกายไมแกเร็ว เสื่อมสภาพชา และลดอุบัติการณของโรคมะเร็งไดดวย ฉะนั้นผูท่ีปฏิบัติตนทําสมาธิ

อยูเปนประจําทุกวันอยางตอเนื่อง จะทําใหชีวิตมีคุณภาพ รางกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทําใหมี

ภูมิคุมกันโรคไดสูง  เชน ทําสมาธิเดินจงกรม ทําใหเจริญสติ รางกายมีความพรอมจากการเคลื่อนไหว 

และการนั่งสมาธิจะทําใหเกิดความสุขทางจิตใจได ฌานบารมี ทําใหเกิด ปติสุข และรางกายสามารถ

หลั่งฮอรโมนเอ็นโดฟน ออกมาซ่ึงเปนสารความสุข  อีกประการหนึ่งท่ียืนยันวาสมาธิมีผลตอสุขภาพก็

คือ สมาธิเปนสวนหนึ่งของระบบการหมุนเวียนในรางกายมีงานวิจัยท่ีสอดคลองกันวาคนมีอายุยืน

เพราะใจเย็นและมีความสงบ คนโกรธมักอายุสั้นท้ังนี้เก่ียวของกับอุณหภูมิของรางกายท่ีมาจากจิตใจ

ในการทําสมาธ ิ

การทําสมาธิมีผลตอสุขภาพใจท่ีสูงข้ึน  เชน ไดทุติยฌาน ยอมมีสุขภายใน  มีปติ และสุข  ปติ

ภายในนี้เม่ือเกิดมีแลว ทําใหมีผลตอรางกาย คลายเครียด ผิวพรรณผองใสหายจากโรคภัยได สมาธิมี

ผลตอสุขภาพกายและสุขภาพใจเปนอยางยิ่ง เพราะกายมีสมาธิ หมายถึงการมีใจหรือความคิดไม
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ฟุงซาน จึงทําใหกระบวนการทํางานทางกายหรือรางกายไมทํางานหนัก ไมเปลืองพลังงานทางกายทางใจ  

ซ่ึงจะยังผลใหรางกายเสื่อมนอยหรือแกชา กลาวคือสมาธิสามารถรักษาสุขภาพได เชน เราเขาใจในหลัก

ไตรลักษณ เกิด – แก- เจ็บ-ตาย  ใจก็ปกติ ไมกังวลไมสับสน  ไมกลัวตาย ยอมปลอยวางไดจึงสงผลถึง

สุขภาพ 

คําถามขอท่ี ๔ ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร 

๑) พระเทพปญญามุนี   เม่ือสมาธิมีผลตอตนเองท้ังภายในจิตใจและสามารถนําไปใชกับ

ชีวิต ครอบครัว หนาท่ีการงานแลว ผูปฏิบัติมีความสุขจากการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวันก็ถือเปน

เหตุใหเกิดการเผยแผพระพุทธศาสนา ท้ังนี้ตองฝกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ใหเห็นผลจริงเม่ือ

ไดผลจริงก็เปนเหตุใหคนเห็นคุณคาของสมาธิทําใหคนสนใจท่ีอยากจะเขามาศึกษาและฝกสมาธิ ซ่ึง

พระพุทธศาสนายอมสอนหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา   

๒) พระครูปลัดมงคลวัฒน  ขนฺติพโล  (รุณกัน) สมาธิเปนหนึ่งในไตรสิกขา คือศีล สมาธิ 

ปญญา เม่ือทําสมาธิบอย ๆ จิตจะใสเบิกบาน จิตใสเปนบุญ จิตขุนเปนบาป เม่ือเอาหลักไตรสิกขาไปเผย

แผพุทธศาสนา เรื่องสมาธิก็จะทําใหเขาใจดียิ่งข้ึน 

๓) พระครูโชติญาณประยุต โชติญาโณ  พระพุทธศาสนาจําเปนอยางมาก สําหรับผูมีจิต

เปนสมาธิ ทําอะไรก็สําเร็จ เพราะจิตใจตั้งหม่ัน ในการทําการงานทุกอยาง 

๔) รศ.ดร.จํานง   คันธิก สมาธิท้ังแบบปริยัติปฏิบัติกันอยูแลว ผูท่ีจะไปเผยแผศาสนาตอง

ใหสมาธิระดับใดระดับหนึ่ง เพ่ือแสดงใหเห็นวา ผูมาสอนมีสมาธิจริง  ไมเพียงแตอานตํารามาสอน   

ถาเพียงตําราผูฟงก็อานไดไมยาก 

๕) รศ. สุเชาวน  พลอยชุม  ในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น  ผูมีสมาธิยอมมีจิตใจผองใส 

คิดการตาง ๆ ไดรวดเร็วและชัดเจน จึงมีผลดีแตการพูดการแสดงออกตอผูอ่ืน และทําใหผูอ่ืนมองเห็น

ผลดีของสิ่งท่ีเราสอนหรือแสดงออก    

๖) พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.  หากยอนไปดูเม่ือสมัยพระเจาอโศก

มหาราช พระองคไดสงพระ๒ รูปมาเผยแผคือพระโสณะและพระอุตตระ เขามาเพ่ือเผยแผโดยนําหลัก

คําสอนวิปสสนากรรมฐานเขามาดวย เปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหชาวพุทธในเอเชียไดเขาใจ และรูจักสมาธิ

กรรมฐาน ทําใหเกิดประโยชนตนเองและผูอ่ืน  กลาวไดวาพระพุทธศาสนาเขมแข็งเกิดจากสมาธิ

ท้ังนั้น เรื่องอ่ืนเปนเรื่องปลีกยอย มนุษยไดรับประโยชนจากสมาธิแลวก็จะทําใหเกิดความสงบสุข ของ

ตนเอง เพ่ือนรวมงาน ประเทศชาติ  จึงเอาไปเผยแผพระพุทธศาสนา 

นักการศาสนา  ท่ีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปนธรรมทูตถูกสงไปสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน

นี้ธรรมทูตมี ๒๒ รุนแลวท่ีอยูในยุโรปและอเมริกามากมาย มีรูปหนึ่งไดกรีนการดแลว ไดเปนสาสนา

จารยผูสอนศาสนาใหทหารอเมริกาท่ีมีความเครียดสูงปกติทหารอเมริกันเครียดมากจึงตองใชนักการ
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ศาสนาสอนสมาธิใหทหารเหลานั้น อีกขาวก็คือประธานาธิบดีบิวคลินตันไดใชสมาธิรักษาโรค ชาว

อเมริกันไดใชสมาธิประยุกตใชกับการทํางานการบําบัดโรคตางๆดวยสมาธิ จะเห็นไดจากขาวในเน็ตวา

สมาธิเปนสิ่งสําคัญในการทํางานและรักษาโรคไดตามตัวอยางท่ียกมานั้น ซ่ึงขาวเหลานี้ก็คือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวนสมาธินั่นเอง     

๗) พลเรือตรี  กอเกียรติ์  ปนดี   วิปสสนาเปนวิธีท่ีพระพุทธศาสนาสอนแตกตางจาก

ศาสนาอ่ืน แตเปนเรื่องท่ีทวนกระแสความคิด คนท่ัวไปเขาใจแตยอมรับยาก สมาธิหรือสมถะเปน

รากฐานท่ีจะเจาใจตัวจิตเปนเรื่องท่ีคนท่ัวไปจะเขาใจไดงายกวา และทําใหสังคมอยูกันอยางสงบสุข  

การเผยแผพระพุทธ ศาสนาควบคูไปกับสมาธิจึงนับเปนประโยชนท้ังเบื้องตนและการปฏิบัติใน

ระดับสูง 

๘) พล.ต.ต.วิบูลย  ผกามาศ   เปนสิ่งท่ีจําเปนมากท่ีสุด สําหรับผูท่ีนับถือศาสนาพุทธให

สมบูรณ ครบถวนของความเปนอุบาสก อุบาสิกา โดยถือปฏิบัติศีล ๕  ศีล  ๘ เจริญสมาธิภาวนา

ควบคูกับการเจริญสติ สัมปชัญญะ อันเปนแนวทางของมนุษย ท่ีจะไดรับความสุขทางจิตใจ ทําใหเกิด

สันติสุขในสังคม  ความสงบสุขของประเทศและสามารถเกิดสันติภาพข้ึนในโลกได เพราะ ผูท่ีทําสมาธิ

ภาวนา สามารถพัฒนาตนเองไปสูความสุขท่ีแทจริง ท่ีสูงข้ึน สูงข้ึนจนสามารถลด ละ  กิเลส  เครื่อง

เศราหมองท้ังหลาย จนเขาสูวิปสสนา ตามหลักสัจธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ อริยสัจ ๔ 

๙) นางณัฏฐรี  ศรีสอาน สมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาไดเปน

อยางดี  เพราะการปฏิบัติสมาธิชวยใหมีความม่ันใจในการเผยแผพระพุทธศาสนา ชวยพิสูจนไดดวย

ตนเอง ชวยใหเขาใจคําสอนของพระพุทธเจา และม่ันใจ ศรัทธา เพ่ิมข้ึน การเผยแผเปนไปในทางท่ี

ถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา 

๑๐) คุณอรอนงค  นัยวิกุล   สมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

เปนอยางดี  เพราะการปฏิบัติสมาธิชวยใหมีความม่ันใจในการเผยแผพระพุทธศาสนา ชวยพิสูจนได

ดวยตนเอง ชวยใหเขาใจคําสอนของพระพุทธเจา และม่ันใจ ศรัทธา เพ่ิมข้ึน การเผยแผเปนไปในทางท่ี

ถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา 

๑๑) นายแพทย สมชาย  ผูพิพัฒนหิรัญกุล  การเผยแผพรพุทธศาสนา ควรนําดวยการสอน

ทําสมาธิ เพราะเปนหลักปฏิบัติท่ีมีมากอนพุทธกาล เปนหลักสากล คนนับถือ ศาสนาใดก็ทําได  ไมผิด

กฎของศาสนาใด ๆ พอทําสมาธิจนสะสมพลังจิตมาก ๆ เขา ผูปฏิบัติจะเห็นสัจธรรมเอง ทําใหนอมรับ

ศาสนาพุทธ มาเปนของตัวเอง 

๑๒) ดร.กุลยาณี   อิทธิวรกิจ  พระพุทธศาสนาสอนหลักการทําสมาธิ อาทิ หลักไตรสิกขา 

ศีล สมาธิ ปญญา เปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอนเปนสวนมาก หลักธรรมท่ีเรียกวามรรคมีองค 

๘ ก็เชนกันท่ีมีสมาธิเปนสวนสําคัญ เม่ือพระพุทธศาสนิกชนไดศึกษาหลักธรรมก็จะตองเขาใจวาสมาธิ

มีคุณมากมาย ดวยเหตุนี้ผู ท่ีศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนแลวประสบความสําเร็จนั่น
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หมายถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการปฏิบัติจริง หลักธรรมท่ีเปนสากลก็คือสมาธิท่ีใคร ๆ ก็ทําได

และพระพุทธ ศาสนาก็มักถูกเผยแผดวยการสสอนหลักการทําสมาธิ  ผูท่ีสนใจพระพุทธศาสนาก็มักจะ

รูจักสมาธิกอนแลวคอย ๆ คนหาหลักธรรมอ่ืนตอไป อาจกลาวไดวาเม่ือคนประสบปญหาก็ใชสมาธิใน

การแกไขและคอย ๆ ศึกษาไปเรื่อยก็จะเจอหลักพระพุทธศาสนาท่ีโยงใยสัมพันธกันอยาง อยาง

ไตรสิกขาท่ีมีศีล สมาธิและปญญา 

๑๓) นายศิริวัฒน   อินทรมงคล   ในการทําสมาธินั้นตองมีการบริกรรม เพ่ือใหจิตสงบ ดับ

ความฟุงซานของอารมณตางๆท่ีมากระทบ ซ่ึงจะมาจากกิเลส ๓ กองใหญ ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ 

ในขณะเดียวกันหากผูปฎิบัติมีเบญจศีล การปฏิบัติจะทําใหจิตรวมเร็วข้ึน เนื่องจากกิเลสตาง ๆ มี

นอยลง เราจึงสามารถแนะนําใหสาธุชน มาปฏิบัติกันมาก ๆ ทําใหเขาใจในพุทธศาสนามากข้ึน คําท่ี

พระพุทธเจาสอนไวตองปฏิบัติดวยตนเอง จึงทําใหโลกสงบลง  คนสนใจพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 

อนึ่งการปฏิบัติสมาธิถือเปนการทําบุญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา ทานมัน ศีลมัย ภาวนามัย การ

ปฏิบัติสมาธิก็คือ ภาวนามัย ซ่ึงสามารถชี้แจงผูปฏิบัติเขาใจในพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน      

สรุปประเด็น : การเผยแผพระพุทธศาสนา ควรนําดวยการสอนทําสมาธิ เพราะเปนหลัก

ปฏิบัติท่ีมีมากอนพุทธกาล เปนหลักสากล คนนับถือ ศาสนาใดก็ทําได  ไมผิดกฎของศาสนาใด ๆ พอ

ทําสมาธิจนสะสมพลังจิตมาก ๆ เขา ผูปฏิบัติจะเห็นสัจธรรมเอง ทําใหนอมรับศาสนาพุทธ มาเปนของ

ตัวเอง  ท้ังนี้สมาธิมีผลตอตนเองท้ังภายในจิตใจและสามารถนําไปใชกับชีวิต ครอบครัว หนาท่ีการงาน

แลว ผูปฏิบัติมีความสุขจากการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวันก็ถือเปนเหตุใหเกิดการเผยแผ

พระพุทธศาสนา แตตองฝกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ใหเห็นผลจริงเม่ือไดผลจริงก็เปนเหตุใหคน

เห็นคุณคาของสมาธิทําใหคนสนใจท่ีอยากจะเขามาศึกษาและฝกสมาธิ ซ่ึงพระพุทธศาสนายอมสอน

หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปญญา   

สมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี  เพราะการปฏิบัติ

สมาธิชวยใหมีความม่ันใจในการเผยแผพระพุทธศาสนา ชวยพิสูจนไดดวยตนเอง ชวยใหเขาใจคําสอน

ของพระพุทธเจา และม่ันใจ ศรัทธา เพ่ิมข้ึน การเผยแผเปนไปในทางท่ีถูกตองตามคําสอนของ

พระพุทธเจาเปนสิ่งท่ีจําเปนมากท่ีสุด สําหรับผูท่ีนับถือศาสนาพุทธใหสมบูรณ ครบถวนของความเปน

อุบาสก อุบาสิกา โดยถือปฏิบัติศีล ๕  ศีล  ๘ เจริญสมาธิภาวนาควบคูกับการเจริญสติ สัมปชัญญะ 

อันเปนแนวทางของมนุษย ท่ีจะไดรับความสุขทางจิตใจ ทําใหเกิดสันติสุขในสังคม  ความสงบสุขของ

ประเทศและสามารถเกิดสันติภาพข้ึนในโลกได เพราะผูท่ีทําสมาธิภาวนา สามารถพัฒนาตนเองไปสู

ความสุขท่ีแทจริง ท่ีสูงข้ึน จนสามารถลด ละ  กิเลส  เครื่องเศราหมองท้ังหลาย จนเขาสูวิปสสนา 

ตามหลักสัจธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ อริยสัจ ๔ กลาวไดวาพระพุทธศาสนาเขมแข็ง

เกิดจากสมาธิท้ังนั้น  มนุษยไดรับประโยชนจากสมาธิแลวก็จะทําใหเกิดความสงบสุขของตนเอง เพ่ือน

รวมงาน และประเทศ ตัวอยางธรรมทูตท่ีไปเปนอนุสาสนจารยสอนสมาธิแกทหารอเมริกันท่ีมี
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ความเครียดและประธานาธิบดีก็ใชสมาธิรักษาโรค ทําใหคนท่ัวโลกรูถึงคุณประโยชนของสมาธิ ถือเปน

การเผยแผพระพุทธศาสนาดวยสมาธ ิ        

สมาธิท้ังแบบปริยัติปฏิบัติกันอยูแลว ผูท่ีจะไปเผยแผศาสนาตองใหสมาธิระดับใดระดับหนึ่ง 

เพ่ือแสดงใหเห็นวา ผูมาสอนมีสมาธิจริง  ไมเพียงแตอานตํารามาสอน  ถาเพียงตําราผูฟงก็อานไดไม

ยากในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น  ผูมีสมาธิยอมมีจิตใจผองใส คิดการตาง ๆ ไดรวดเร็วและ

ชัดเจน จึงมีผลดีแตการพูดการแสดงออกตอผูอ่ืน ของสิ่งท่ีเราสอนหรือแสดงออก  สมาธิหรือสมถะ

เปนรากฐานท่ีจะเขาใจตนเอง และทําใหสังคมอยูกันอยางสงบสุข  การเผยแผพระพุทธศาสนาควบคู

ไปกับสมาธิจึงนับเปนประโยชนท้ังเบื้องตนและการปฏิบัติในระดับสูงตอไป 

คําถามขอท่ี ๕ ขอเสนอแนะและอ่ืนๆ 

๑) พระเทพปญญามุนี  การนําสมาธิไปใชในชีวิต อาทิ ใชกับตนเองดานหนาท่ีการงาน ดาน

ครอบครัว ดานสุขภาพ  การเผยแผ ตลอดจนการทําใหสังคมเกิดความสุขนั้น  ควรมีการเผยแผใหมีวง

กวางให เห็นคุณคาของสมาธิอยางแทจริงดวยหลักการท่ีถูกตอง โดยการฝกสมาธิตามแนว

พระพุทธศาสนา    

๒) พระครูปลัดมงคลวัฒน  ขนฺติพโล  (รุณกัน)   ไมมีขอเสนอแนะ 

๓) พระครูโชติญาณประยุต โชติญาโณ ทุกคนควรศึกษาเรื่องสมาธิ เพราะทําอะไรก็จะสําเร็จ      

๔) รศ.ดร.จํานง   คันธิก  หลักพระพุทธศาสนาในไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ตองไป

ดวยกัน ครูทําไดจริงจึงสอนศิษยได 

๕) รศ. สุเชาวน  พลอยชุม   ทางพระพุทธศาสนาใหเรารูวา สมาธิเปนธรรมชาติหรือธรรม

ประจําใจของมนุษยทุกคนตามธรรมชาติอยูแลว เพราะเปนสิ่งจําเปนในการทํากิจการตางๆของชีวิต 

ฉะนั้นทุกคนจึงควรพัฒนาสมาธิใหดียิ่งๆข้ึน เพ่ือประโยชนของชีวิตในทุกดาน สมาธิดีชีวิตยิ่งดี สมาธิ

ยิ่งดีชีวิตยิ่งมีพลัง ชีวิตท่ีมีพลังทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ 

๖) พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.  ขอเสนอแนะอยากใหคนท่ีทํางานไดเขา

ปฏิบัติสมาธิใหมีดวงตาเห็นธรรม เพราะตนเองไดศึกษาสมาธิจากทฤษฏีแลวควรไดปฏิบัติสมาธิใหเห็น

ผลจริงตามท่ีเรียนมานั้น สิ่งสําคัญสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

ประโยชนตอผูอ่ืนดวย 

๗) พลเรือตรี  กอเกียรติ์  ปนดี  การสอนสมาธิหากเปนไปไดไมควรคับแคบอยูท่ีการเรียน

สมาธิอยางเดียวควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หลักศาสนาท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันของ

ฆราวาสได จะทําใหเปนประโยชนยิ่งข้ึน 

๘) พล.ต.ต.วิบูลย    ผกามาศ   ใหขอเสนอแนะดังนี้ 

 (๑)  ควรขยายงานพัฒนาสถาบันพลังจิตตานุภาพไปยังสาขาตางๆเพ่ือความม่ันคง 

เจริญกาวหนาใหสามารถยืนบนเขาตัวเองได  เลี้ยงตัวเองได เพ่ือสามารถสนองความตองการของ
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ประชาชน ชุมชน ดวยความศรัทธาท่ีสูงข้ึน ๆ โดยมีหลักประกันดานการเงินและงบประมาณ บริหาร

หลักสูตร บริหารงานจัดการและบริหารคนโดยการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหกวางขวางมากข้ึน 

     (๒)  ควรจัดตั้งเปนมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพและหรือสมาคมสถาบันพลังจิตตานุภาพ 

ควบคูกับมูลนิธิหลวงพอ วิริยัง สิรินฺธโร  เพ่ือเพ่ิมชองทางของการรับบริจาค 

     (๓)  ควรจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพของสาขา ท่ีมีความพรอม เพ่ือ

แกปญหา งบประมาณ และการบริหารการเงินของสาขาใหมีความม่ันคง เจริญกาวหนาอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน กําลังศรัทธา ขวัญและกําลังใจ ท้ังของผูบริหาร ผูดูแลสาขา และ

นักศึกษา ประชาชน   

      (๔) ควรสงเสริม องคกร สนับสนุน ใหนักศึกษาศิษยเกา จัดตั้งองคกรรุนตาง ๆ เพ่ือเปน

ชองทางการรับบริจาค เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนงบประมาณ  การทํากิจกรรมของหลักสูตร

ตางๆใหม่ันคงเชื่อมโยงกับสาขาท่ีสังกัด และสถาบันพลังจิตตานุภาพอยางตอเนื่องตอไป  

๙) นางณัฏฐรี  ศรีสอาน ทําอยางไรใหชาวพุทธเขาใจในแกนของพุทธศาสนาท่ีแทจริง การ

ดับทุกข มิใชการทําบุญดวยเงินและหวังผลจากบุญนั้น ใหเขาใจวาการปฏิบัติบูชานั้นเปนเลิศท่ีสุดแลว 

๑๐) คุณอรอนงค  นัยวิกุล  ใหขอเสนอแนะ ๒ ขอ ดังนี้ 

      (๑) ควรติดตามประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของครูสมาธิชวงระยะหนึ่ง 

      (๒) นําหลักสมาธิประเด็นใดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเปนประจํา   

๑๑) นายแพทย สมชาย  ผูพิพัฒนหิรัญ การเผยแผพระพุทธศาสนา นอกจากใชสมาธินํา

แลว ควรเนนเรื่องปรัชญา  การปฏิบัติและผลท่ีไดมากกวาการสรางอาคาร สถานท่ี ใหญโต  เนนให

เขาหาความสุขจากใจของเขาเอง 

๑๒) ดร.กุลยาณี   อิทธิวรกิจ  เม่ือสมาธิมีความสําคัญสามารถปรับใชกับชีวิต หนาท่ีการงาน  

ครอบครัว บุคคล ตนเองและผูอ่ืน สมาธิยังใชกับสุขภาพไดอีก ฉะนั้นควรมีการสงเสริมการทําสมาธิให

แพรหลายดวยหลักการท่ีถูกตอง  ซ่ึงในโลกปจจุบันบางคนยังไมรูจักการทําสมาธิและยังไมทราบวา

สมาธิมีประโยชนตอการดํารงชีวิตอยางไรท้ังนี้การฝกอบรมควรมุงเนนตามแนวพระพุทธศาสนา

เทานั้นอยาอิงฤทธิ์เดชอภินิหารท่ีเกินขอบเขต เพราะสมาธิท่ีแทจริงมีคุณประโยชนมากมายในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันมากมายหากรูจักและใชสมาธิไดอยางถูกตอง 

๑๓) นายศิริวัฒน   อินทรมงคล  สมาธิเปนสิ่งท่ีวิเศษสุดสําหรับทุกคน ทุกชั้นวรรณะในสังคม 

ผูท่ีปฏิบัติแลวสามารถใชชีวิตไดอยางดี พอใจในตนเอง มีความสุขตามสถานะของตน จะทําใหคนมี

จิตใจท่ีออนโยน คิดบวก ซ่ึงจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติ มีความสงบสุข 

สรุปประเด็น : ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิสรุปไดวาการนําสมาธิไปใชในชีวิต อาทิ ใชกับ

ตนเองดานหนาท่ีการงาน ดานครอบครัว ดานสุขภาพ  การเผยแผ ตลอดจนการทําใหสังคมเกิด

ความสุขนั้น  ควรมีการเผยแผใหมีวงกวางใหเห็นคุณคาของสมาธิอยางแทจริงดวยหลักการท่ีถูกตอง 
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โดยการฝกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธศาสนา นอกจากใชสมาธินําแลว ควร

เนนเรื่องปรัชญา  การปฏิบัติและผลท่ีไดมากกวาการสรางอาคาร สถานท่ี ใหญโต  เนนใหผูฝกดําเนิน

ชีวิตอยางมีความสุขจากใจของตนเอง 

ในกรณีของสถาบันจิตตานุภาพ การฝกอบรม อาทิครูสมาธิ ควรติดตามประเมินผลความ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของครูสมาธิชวงระยะหนึ่ง และ ควรขยายงานพัฒนาสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ไปยังสาขาตาง ๆ เพ่ือความม่ันคง เจริญกาวหนาใหสามารถยืนบนเขาตัวเองได  เลี้ยงตัวเองได เพ่ือ

สามารถสนองความตองการของประชาชน ชุมชน ดวยความศรัทธาท่ีสูงข้ึน ๆ โดยมีหลักประกันดาน

การเงินและงบประมาณ บริหารหลักสูตร บริหารงานจัดการและบริหารคนโดยการกระจายอํานาจ

หรือมอบอํานาจใหกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงสถานธรรมทุกท่ีก็ควรมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลของ

พฤติกรรมของครูสมาธิ 

อีกขอเสนอแนะก็คือ ทําอยางไรใหชาวพุทธเขาใจในแกนของพุทธศาสนาท่ีแทจริง การดับ

ทุกข มิใชการทําบุญดวยเงินและหวังผลจากบุญนั้น ใหชาวพุทธเขาใจวาการปฏิบัติบูชานั้นเปนเลิศ

ท่ีสุดแลว การสอนสมาธิหากเปนไปไดไมควรคับแคบอยูท่ีการเรียนสมาธิอยางเดียวควรสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม หลักศาสนาท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันของฆราวาสได จะทําใหเปนประโยชน

ยิ่งข้ึน หลักพระพุทธศาสนาในไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ตองไปดวยกัน ครูทําไดจริงจึงสอนศิษยได  

ทางพระพุทธศาสนาใหเรารูวา สมาธิเปนธรรมชาติหรือธรรมประจําใจของมนุษยทุกคนตามธรรมชาติ

อยูแลว เพราะเปนสิ่งจําเปนในการทํากิจการตาง ๆ ของชีวิต ฉะนั้นทุกคนจึงควรพัฒนาสมาธิใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 

เพ่ือประโยชนของชีวิตในทุกดาน สมาธิดีชีวิตยิ่งดี สมาธิยิ่งดีชีวิตยิ่งมีพลัง ชีวิตท่ีมีพลังทําอะไรก็

ประสบความสําเร็จ  กลาวคือการนําสมาธิไปใชในชีวิต อาทิ ใชกับตนเองดานหนาท่ีการงาน ดาน

ครอบครัว ดานสุขภาพ  การเผยแผ ตลอดจนการทําใหสังคมเกิดความสุขนั้น  ควรมีการเผยแผใหมีวง

กวางให เห็นคุณคาของสมาธิอยางแทจริงดวยหลักการท่ีถูกตอง โดยการฝกสมาธิตามแนว

พระพุทธศาสนา  ทุกคนควรศึกษาเรื่องสมาธิ เพราะทําอะไรก็จะสําเร็จ    

  

๔.๖ สรุปการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ      

จากการศึกษาหลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาทําใหทราบวาจุดมุงหมายของสมาธิ

คือภาวะจิตท่ีเรียกวา “นุมนวล ควรแกการงาน” นํามาใชเปนท่ีปฏิบัติการของปญญาใหเกิดความรู

แจงเห็นจริง จนสามารถทําลายกิเลสตัณหาไดสิ้นเชิง เขาถึงสภาวะท่ีเรียกวานิพพาน  อยางไรก็ตาม

จุดมุงหมายของสมาธิก็มีหลายระดับ ไดแกเพ่ือความสุขปจจุบันในเรื่องการใชชีวิตประจําวัน เพ่ือ

ญาณทัสสนะ เพ่ือฝกสติสัมปชัญญะและเพ่ือความสิ้นอาสวะ สมาธิกับการดําเนินชีวิต การปฏิบัติจิต

ใหสงบหมายถึงทําใหจิตสงบจากความดิ้นรนกวัดแกวงของจิตไปในอารมณท่ีนาใครนาปรารถนา นา
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พอใจท้ังหลาย การท่ีจะปฏิบัติทําจิตใหสงบก็ตองมีสติ ความระลึก สัมปชัญญะ ความรูและมีความ

เพียรท่ีจะนําจิตเขามาตั้งไวในอารมณของกรรมฐาน ไดแก สติปฏฐาน๔ 

จากการศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนา ครูสมาธิเปนบุคคลท่ีสําคัญใน

พระพุทธศาสนา เปนบุคคลท่ีนําความรูท่ีไดจากการศึกษาคําสอนพระพุทธศาสนามาใชกับการดําเนิน

ชีวิตของตนเองและชวยเผยแพรหลักธรรมคําสอนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน กลาวคือ การดําเนินชีวิต

ของครูสมาธิก็คือ การนําธรรมะไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันใหเกิดความสุข หรือการนํา

ความรูวิชาพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองกอนท่ีจะทําประโยชนใหผูอ่ืน

หรือสังคมสวนรวม  สําหรับการศึกษาการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ ได

ศึกษาจากการสัมภาษณในเชิงลึกก็พบวาสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของครูสมาธิท่ีดําเนินชีวิตตามมรรคมี

องค ๘ ดังรายละเอียดไดนําเสนอแลวนั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดวาการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนิน

ชีวิตของครูสมาธิ มีรายละเอียดดังนี ้

๑. การประยุกต ใชหลักสมาธิ ในการดํา เนิน ชี วิต  ครูสมาธิดํ า เนินชีวิตตามแนว

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเปาหมายชีวิต คือ ๑) การดํารงชีวิตเพ่ือใหชีวิตอยูไดดวยปจจัยสี่ ๒) การ

ดํารงชีวิตเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมและ ๓) การดํารงชีวิตเพ่ือความสุขและแกทุกขของชีวิต ซ่ึง

พระเทพปญญามุนีไดกลาววา สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตของทุกคนไมเฉพาะครูสมาธิเทานั้น การ

ดําเนินชีวิตของครูสมาธิ อาทิ การใชสมาธิเพ่ือตนเองในดานหนาท่ีการงาน แลครบครัว ฉะนั้นสมาธิทํา

ใหการดําเนินชีวิตมีความสุขท้ังกายและใจ พลเรือตรี กอเกียรติ์ ปนดี กลาววา สมาธิมีผลตอการดําเนิน

ชีวิตอยางมาก เพราะกอใหเกิดความสมดุลระหวางกายและใจ  สามารถใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นายศิริวัฒน  อิทรมงคล กลาววา สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางดียิ่ง 

เพราะสมาธิจะเปนตัวกรองอารมณ  เม่ือมีสิ่งตาง ๆ เขามาในชีวิตทําใหเราใชสติในการพิจารณาสิ่งท่ี

เขามานั้น ทําใหแกปญหาตางๆอยางมีสติ  กลาวสรุปไดวา สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตของทุกคน

จําเปนตองเปนครูสมาธิ  สมาธิเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินชีวิต 

๒. การประยุกตใชหลักสมาธิในการทํางาน การฝกสมาธินั้นมีผลตอรางกายจิตใจสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันในดานตาง ๆ ไดมากมายโดยเฉพาะดานหนาท่ีการงาน ดวยการพัฒนาทาง

กาย พัฒนาทางพฤติกรรม พัฒนาทางจิตและพัฒนาทางปญญา พระเทพปญญามุนีกลาววา สมาธิ

สามารถนํามาใชไดโดยตรงกับชีวิต และสามารถนํามาประยุกตใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

ยอมถือวาสมาธเิปนบาทฐานของการทํางานทุกอยาง พระครูปลัดมงคลวัฒน ขนฺติพโล (รุณกัน)  กลาว

วา สมาธิทําใหมีสติ การดําเนินชีวิตก็ไมหลงลืม ทําใหชีวิตมีความสงบสุข  อาชีพการงานก็ทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสุขในการทํางาน   รศ.ดร.จํานง  คันธิก ไดใหขอคิดเก่ียวกับสมาธิสามารถนํามา

ปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนวา ขณิกสมาธิ คือการหยุดจิตเพียงชั่วครูก็มีประโยชน ไมเลื่อนลอย  

และยังกลาวอีกวา ผูมีใจม่ันคงบังคับใหใจอยูกับสมาธิได จะทําใหการงานมีคุณภาพ ไมผิดพลาด และ
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บางอยางจะสําเร็จไดรวดเร็ว พระครูสังฆรักษเอกภัทร  อภิฉฺนฺโท,ผศ.ดร. กลาววาสมาธิสามารถปรับ

ใชกับชีวิตได คนท่ีไมมีสมาธิจะทํางานประสิทธิภาพต่ํา จึงตองมีสมาธิในการทํางาน งานบางอยางตอง

ใชสมาธิมากไดแกงานกอสราง ตองมีการวางแผน การคํานวณเสาเข็ม ตองใชสมาธิและยังกลาวอีกวา 

สมาธินํามาปรับใชกับทุกสาขาอาชีพท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตถือเปนการประยุกตใชกับชีวิต

หนาท่ีการงานได คุณอรอนงค นัยวิกุล กลาววา สมาธิทําใหชีวิตมีความคิดท่ีถูกตอง มากข้ึน มีสติใน

การยับยั้ง ชั่งใจกอนตัดสินใจในการทําอาชีพการงานอยางถูกตอง  ตามแนวมรรคมีองค๘ ในการ

ประกอบอาชีพไดดีข้ึน  สรุปกลาวไดวาการประยุกตใชหลักสมาธิในทํางาน สมาธิชวยในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ได สมาธิชวยทําใหยับยั้งชั่งใจกอนตัดสินใจในการทําอาชีพการงานอยางถูกตอง 

เหมาะสมดี  ซ่ึงถือเปนการดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค๘ 

๓. การประยุกตใชหลักสมาธิในการเผยแผพระพุทธศาสนา การประยุกตใชหลักสมาธิใน

การเผยแผตองใหผูเผยแผใชสมาธิไดผลจริงแลวสามารถนําไปเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนแลวเผยแผเปนวง

กวางออกไปดวยการปฏิบัติและหลักการของการฝกสมาธิ  พระเทพปญญามุนี กลาววา ผูปฏิบัติสมาธิ

มีความสุขจากการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวันก็ถือเปนเหตุใหเกิดการเผยแผพระพุทธศาสนา ท้ังนี้

ตองฝกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาใหเห็นผลจริงก็เปนเหตุใหคนเห็นคุณคาของสมาธิทําใหคนสนใจ

ท่ีจะเขามาศึกษาและฝกสมาธิ ซ่ึงพระพุทธศาสนาสอนเรื่องศีล สมาธิและปญญาเปนหลัก  ซ่ึงสอดคลองกับ 

พระครูปลัดมงคลวัฒน ขนฺติพโล (รุณกัน)วา  สมาธิเปนหนึ่งในไตรสิกขา เม่ือทําสมาธิบอย ๆ จิตจะใส

เบิกบาน   จิตใสเปนบุญ จิตขุนเปนบาป เม่ือเอาหลักไตรสิกขาไปเผยแผพุทธศาสนา เรื่องสมาธิก็จะ

ทําใหเขาใจดียิ่งข้ึน ดร.กุลยาณี  อิทธิวรกิจ ไดกลาวถึงไตรสิกขาวา เปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรง

สอนเปนสวนมาก  หลักธรรมท่ีเรียกวามรรคมีองค ๘ ก็เชนกัน ดังนั้นสมาธิเปนสวนสําคัญ เม่ือ

พุทธศาสนิกชนไดศึกษาหลักธรรมก็จะตองเขาใจวาสมาธิมีคุณมากมาย ดวยเหตุนี้ผูท่ีศึกษาและปฏิบัติ

ตามหลักธรรมคําสอนแลวประสบความสําเร็จ นั่นหมายถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยการปฏิบัติ

จริง  รศ.สุเชาวน พลอยชุม กลาวถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาวา ผูมีสมาธิยอมมีจิตใจผองใส คิดการ

ตางๆไดรวดเร็วและชัดเจน  จึงมีผลดีแตการพูดการแสดงออกตอผูอ่ืน และทําใหผูอ่ืนมองเห็นผลดีของ

สิ่งท่ีเราสอน พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.  ไดยกตัวอยางการเผยแผในเน็ตวา ชาว

อเมริกันไดใชสมาธิประยุกตกับการทํางาน การบําบัดโรคตาง ๆ ดวยสมาธิ  ทําใหชาวเน็ตให

ความสําคัญกับการทําสมาธิ  ซ่ึงถือเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาเก่ียวกับสมาธิดวยการนําไปใชให

เกิดประโยชน  กลาวสรุปไดวาการประยุกตใชหลักสมาธิในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นผูปฏิบัติได

กระทําไดผลจริงถือเปนการเผยแผเพราะบุคคลอ่ืนเห็นผลท่ีผูปฏิบัตินั้นใชสมาธิในการประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตและใชสมาธิกับหนาท่ีการงานเปนตน  

๔. การประยุกตใชหลักสมาธิในการเพ่ือรักษาสุขภาพ หลักสมาธินําไปใชในศาสตรตางท่ี

เก่ียวของกับสุขภาพ  สืบเนื่องจากสมาธิชวยรางกายและจิตใจใหผอนคลาย ซ่ึงรางกายและจิตใจมี
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ความสัมพันธกัน การฝกสมาธิยอมสงผลตอสุขภาพกายและใจ  พระเทพปญญามุนีกลาววาการฝก

สมาธิจะชวยสงผลใหจิตใจผอนคลายเพราะสมาธิทําใหเกิดความปติ ผอนคลายได  เม่ือจิตผอนคลาย 

ปติมีความสุขก็สงผลไปท่ีรางกายทําใหหายโรคได อาทิโรครายตางเชนโรคมะเร็ง เปนตน พระครูสังฆ

รักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. กลาววา  สมาธิเปนสวนหนึ่งของระบบการหมุนเวียนโลหิตในรางกาย 

สมาธิสามารถใชไดในการรักษา การวิจัยพบวา คนท่ีใจเย็นมักอายุยืน สวนคนโกรธงายมักจะอายุสั้น  

ซ่ึงตรงกับวิทยาศาสตรวาอุณหภูมิของเลือด ลดลง หัวใจจะเขาสูปกติ  วัดดวยหลักวิทยาศาสตรเม่ือ

จิตใจสงบลงการหายใจก็จะดีข้ึน รางกายก็จะปกติ  การเจ็บปวยก็จะลดลง  สมาธิชวยจึงชวยรักษา

โรคได แตตองปฏิบัติเท่ียงตรงของหลักการฝกสมาธิ พลเรือตรี กอเกียรติ์ ปนดี  กลาววา การทําสมาธิ

ทําใหบรรเทาความเครียด ซ่ึงเปนสาเหตุอยางหนึ่งท่ีกอใหเกิดโรคภัย นอกจากนั้นยังกลาววา สมาธิทํา

ใหสุขภาพจิตดีข้ึนไป และมีผลตอสุขภาพกาย 

พล.ต.ต.วิบูลย  ผกามาศ กลาววา การเดินจงกรมถือเปนการทําสมาธิทําใหรางกายมีสติ 

รางกายมีความพรอมจากการเคลื่อนไหว และการนั่งสมาธิจะทําใหเกิดความสุขทางจิตใจ รางกาย

สามารถหลั่งฮอรโมนนเอ็นโดฟนออกมาซ่ึงเปนสารความสุข สวน นางณัฏฐรี ศรีสอาน กลาววา สมาธิชวยให

เขาใจลมหายใจ การหายใจเก่ียวของกับธาตุในรางกายท้ัง ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สามารถชวยปรับระดับ

ความสมดุลของระบบในรางกาย เพ่ือทําใหสุขภาพกายดีไปดวยในขณะนั่งสมาธิเปนประจํา  

นายแพทยสมชาย ผูพิพัฒนหิรัญกุล กลาววา สมาธิรักษาสุขภาพได เพราะผูท่ีทําสมาธิจะนอนหลับ

สบาย คลายกังวล ทําใหบรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ  ดังนั้นจะไมเปนความดันโลหิตสูง  

หลอดเลือดและหัวใจจะดี  มีสารท่ีจะชวยทําใหมีความสุข ลดอาการปวด และเปนสารตานอนุมูล

อิสระ ทําใหรางกายไมแกเร็ว  เสื่อมสภาพชาและลดอุบัติการณของโรคมะเร็งไดดวย ซ่ึงสอดคลองกับ 

ดร.กุลยาณี  อิทิวรกิจไดกลาววา สมาธิชวยใหหายจากโรคได ท่ีเรียกวาสมาธิบําบัด (โรค)  กลาวคือ

สมาธิสามารถเปนทางเลือกหนึ่งในการชวยบําบัดโรคหรือชวยทําใหสุขภาพกายและใจดีได  สําหรับ 

นายศิริวัฒน  อินทรมงคล  กลาววาเม่ือเราไมเครียดจะเกิดภูมิตานทานโรคโยธรรมชาติ หนาตาผองใส 

อ่ิมเอิบ ไมแก ซ่ึงจิตใจและการดําเนินชีวิตท่ีดี จะสัมพันธกับสุขภาพของรางกาย  สรุปไดวา การ

ประยุกตใชหลักสมาธิในการเพ่ือรักษาสุขภาพ สมาธิจะชวยทําใหระบบของรางกายและจิตใจทํางาน

ไดดี ผอนคลาย ปติสุข  เม่ือจิตสงบจะมีสารความสุขชวยทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีงานวิจัย

มากมายเก่ียวกับสมาธิในการบําบัดรักษาโรคท้ังทางกายและทางจิตได 

จะเห็นไดวาการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิสามารถสรุปไดเปนหลัก

สําคัญ ๔ ประการ ไดแก การประยุกตใชสมาธิในการดําเนินชีวิต  การประยุกตใชสมาธิในการทํางาน 

การประยุกตใชสมาธิในการเผยแผและการประยุกตใชสมาธิในดานสุขภาพ รายละเอียดกลาวขางตน

แลว สามารถสรุปเปนภาพดังตอไปนี ้        

 



๑๗๖ 
 

 
                       

แผนภูมิท่ี ๔.๓ สรุปการประยุกตใชหลักสมาธิของครูสมาธ ิ

การ

ประยกุต์ใช้

สมาธิ 

การดําเนิน

ชีวิต 

การ

ทํางาน 

การเผยแผ ่

สขุภาพ 



 
 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย  สังคมไทยอาศัยพระพุทธศาสนา 

ดํารงคุณธรรมและจริยธรรม  เปนมาตรฐานท่ียึดถือปฏิบัติตาม เพราะพุทธศาสนิกชน ไดนําเอาการทํา

สมาธิ  ในทางพระพุทธศาสนามาใชอยางถูกตอง ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และในฐานะเปน

รากฐานของวัฒนธรรมไทยควรท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสงบสุขของตนและสวนรวม ท้ังนี้ 
มนุษยทุกคนประกอบดวยรางกายและจิตใจ ในการพัฒนามนุษยจึงตองพัฒนาท้ังรางกายและจิตใจไป

พรอม ๆ กัน  ท้ังนี้เพ่ือใหมีความสุขสบายทางกายและทางดานคุณธรรมเพ่ือใหมีความสุขทางใจ  

ดังนั้น ถาสามารถเขาใจถึงสาเหตุท่ีแทจริงของทุกขได จะสามารถรับมือกับความทุกขไดอยางถูกตอง  

ทําใหจิตใจสงบนิ่งสามารถเห็นสาเหตุของปญหาท่ีแทจริง ดวยใจเปนกลาง  สามารถแกปญหาไดอยาง

ถูกตองตามทํานองคลองธรรม และยังสามารถชวยแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ทําให

สังคมสงบเรียบรอยลงได 

ในยุคโลกาภิวัตนจําเปนตองพัฒนาจิตใจของคนในสังคมสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนในใจ  เม่ือ

เกิดทุกขข้ึนก็สามารถรับมือกับความทุกขไดดวยตนเอง สามารถอยูกับทุกขไดโดยไมตองทุกข  เม่ือ

จิตใจสงบ ปลอดโปรงสามารถเห็นสาเหตุท่ีแทจริงของทุกขท่ีเกิดข้ึนและหาทางแกไขปญหาตางๆให

ลุลวงไปไดในทางท่ีถูกตอง ไมเพ่ิมทุกขใหแกตนเองและผูอ่ืน แมไมสามารถแกไขปญหาไดหมด ก็

ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นคุณธรรมท่ีนํามาใชในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต และบรรเทาทุกขให

ลดนอยลง ใหแกคนในสังคมก็คือ การฝกอบรมสมาธิในทางพระพุทธศาสนา  

วิธีการในการแกปญหาในพระพุทธศาสนาคือ ไตรสิกขาอันประกอบดวยศีล สมาธิ และ

ปญญา เพ่ือฝกอบรมกาย วาจา จิตใจและปญญา การฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณธรรม กระทําโดยการ

ฝกสมาธิเพ่ือใหจิตมีความสงบและมีความตั้งม่ัน ทําใหเกิดความรูแจงในสภาวะของสิ่งท้ังหลายตาม

ความเปนจริง สงผลใหเกิดปญญา การฝกอบรมดานปญญาเพ่ือใหเกิดความรูในกฎธรรมชาติ ผูปฏิบัติ

ไตรสิกขายอมสามารถกําจัดสาเหตุแหงทุกขได  อยางไรก็ตามในการปฏิบัติเพ่ือใหศีล สมาธิ และ

ปญญาท่ีสมบูรณจําเปนตองมีสติคอยควบคุมกายและใจและการมีสติใหดํารงอยูไดนั้นจําเปนตองมี

ท่ีตั้งแหงสติ ก็คือการทําสมาธิ  อันเปนแนวการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูในพระไตรปฎก

และคัมภีรอ่ืนท่ีระบุชัดวาเปนการฝกจิตท่ีมีคุณคาตอชีวิตมาก เพราะทําคนใหเปนผูประเสริฐข้ึนเพราะ 

สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในอัตภาพปจจุบัน
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สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความไดญาณทัสสนะ สมาธิภาวนาท่ี

บุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะะและสมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําให

มากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ กลาวคือสมาธิเพ่ือปญญา แมวาสมาธิจะมีความมุงหมาย

ดังกลาวมานี้ก็จริง แตสมาธิก็ยังมีคุณประโยชนอยางอ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจากจุดมุงหมายนั้นอีก  

ประโยชนบางอยางเปนผลพลอยได ในระหวางการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายของสมาธินั้นเอง  

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยเห็นวาคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนคําสอนท่ีทรงคุณคา สามารถนํามาแกไขปญหา

ดานการพัฒนาปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะคําสอนของพระพุทธองคอยูบนพ้ืนฐานของความ

จริง การแกไขปญหาจึงแกไขไดอยางถูกตองตรงจุดท่ีสุด เม่ือนําหลักธรรมท่ีเก่ียวของกันมาสังเคราะห

รวมเขาดวยกันแลวจะทําใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติท่ีไดผลดียิ่งข้ึนไป  เพราะหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนามุงเนนในเรื่องเดียวกัน คือทําใหเกิดปญญา ตั้งแตปญญาระดับลาง จนถึงปญญาสูงสุด

ท่ีกําจัดกิเลสไดอยางสิ้นเชิง สิ่งสําคัญในการปฏิบัติก็คือการฝกสมาธิอันเปนบาทฐานของปญญานั่นเอง 

สําหรับวิธีการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยมี

วิธีการดังนี ้

๑) รวบรวมและศึกษา เอกสาร ตํารา วิธีการทําสมาธิในคําสอนพระพุทธศาสนา เพ่ือนํามา

เชื่อมโยงเขากับหลักธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน  สํารวจขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ

(Primary sources)  คือพระไตรปฎก และจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือสวนท่ี

เปนอรรถกถา ฎีกา ตลอดท้ังเอกสาร หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  นําขอมูลท่ีไดมาจัดประเภท 

วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย คําแนะนํา 

ปรึกษา ความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และจากทานผูรูท่ีทรงคุณวุฒิและแตกฉาน

เก่ียวกับหัวขอเรื่องท่ีทําวิจัย  กลาวคือการสํารวจเอกสาร(Review Literature) โดยศึกษาจากตํารา

และเอกสารทางพุทธศาสนา คือเอกสารชั้นตน ไดแก พระไตรปฎก เอกสารชั้นรอง ไดแก  ตําราทาง

พระพุทธศาสนาท่ีมีผูประพันธข้ึน รวมถึงตําราและเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการ

พัฒนาปญญา 

๒) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบบูรณาการหรือผสมผสานโดยการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ

(Documentary  Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม(Final work  Research) คือ

การทําสัมภาษณเชิงลึก( In- depth interview)  ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก 

เอกสาร และงานวิจัย ท่ีเก่ียวของและเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม(Field study ) โดยใชการ

สัมภาษณเชิงลึก (In- depth interview) โดยทําการสัมภาษณแบงเปน๓ กลุมคือ ผูท่ีเก่ียวของกับ

ศาสนานักวิชาการและ ผูสอนสมาธิภาวนา  ซ่ึงลวนเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานพระพุทธศาสนา ท่ีมี
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ความรูและผลงานทางวิชาการในการเสริมสรางมุมมอง และทัศนคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนาเปน

แบบอยางท่ีดีตอพุทธศาสนิกชน  และศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติภาวนา  โดย

มีผลงานทางธรรมะ ผลงานทางวิชาการท้ังดานการสอน การบรรยาย และเขียนหนังสือ บทความท่ี

เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาแนวทางและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “การประยุกตใช

หลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ” และเพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพตาม

วัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด กระบวนการและข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใชการ

สัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงการพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒินั้น ผูวิจัยพิจารณาจากคุณสมบัติของการเปน

ผูทรงคุณวุฒิ ดานพระพุทธศาสนา ท่ีมีความรูและผลงานทางวิชาการในการประยุกตใชหลักสมาธิใน

การดําเนินชีวิตของครูสมาธิ โดยจําแนกเปน ผูท่ีเก่ียวของกับศาสนาผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๓ รูป  

นักวิชาการดานสมาธิ ผูทรงคุณวุฒิจํานวน๓ ทาน และอาจาริยญาสมาธิ  จํานวน ๗ ทาน รวมเปน 

๑๓ รูป/คน  เพ่ือตองการแนวทางในการนําสมาธิมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การสัมภาษณ

เปนไปตามวันและเวลาท่ีทานเหลานั้นสะดวก  ในการสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปการให

สัมภาษณ ตอจากนั้นผูวิจัยไดทอดเทปเพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมในประเด็นท่ีตองการ  

โดยนําเสนอผลงานการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดวยวิธีการบรรยายเชิงโวหาร เปนเชิงคุณภาพตามความ

เหมาะสมแกเนื้อหาในบทตางๆตามลําดับ และเรียบเรียงออกมาเปนองคความรูใหม (Model) 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของการวิจัยได 

ดังนี้ 

๕.๑.๑  หลักคําสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนา 

สมาธิในพระพุทธศาสนาหมายถึงสัมมาสมาธิ ซ่ึงสมาธิสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบ อาทิ 

จําแนกตามผลและท่ีเกิด (position) ตามความแรงกลาของสมาธิ ตามความสามารถในการฝกสมาธิ

ของแตละบุคคล เปนตน ดังนั้นการฝกสมาธิหรือการเจริญสมาธิทําไดหลายวิธี สิ่งสําคัญของการฝก

สมาธิแตละประเภทก็คือ การเจริญอยางเปนแบบแผนหรือเปนระบบนั้นจะตองปฏิบัติตามข้ันตอน คือ

เขาหากัลยาณมิตร รับหรือเรียนกรรมฐานท่ีเหมาะสมกับจริตของตนและ ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธินั้น 

ผูวิจัยพบวาประเภทของสมาธิสามารถจําแนกไดมากมายตามความแตกตางนี้เนื่องจากธรรมชาติของ

หัวขอการทําสมาธิตาง ๆ กัน และการพัฒนาตามข้ันตาง ๆ กันดวย จุดมุงหมายของการฝกจิตก็คือ

การทําจิตใหบริสุทธิ์จากกิเลสและอกุศลบาปธรรมท้ังปวงเปนการอบรมจิตใหเหมาะแกการงานอันจะ

ทําใหไดปญญาอยางยิ่ง ลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิ จากการศึกษาพบวาลักษณะของจิตท่ีเปนสมาธิคือ

มีพลังของสมาธิดวยจิตท่ีตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว ปราศจากนิวรณ ๕  จิตท่ีเปนสมาธิเปนจิตท่ีมีคุณภาพดี มี

สมรรถภาพสูง แข็งแรง มีพลังมาก  มีความสงบ  ใสกระจาง นุมนวล ควรแกการใชงาน  ซ่ึงสามารถ

สรุปไดวา จิตพรอมดวยองค ๘ ดังนี้  

๑. จิตตั้งม่ัน  
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๒. บริสุทธิ์  

๓. ผองใส  

๔.  โปรงโลง  เกลี้ยงเกลา 

๕.  ปราศจากสิ่งมัวหมอง  

๖.  นุมนวล  

๗. ควรแก 

๘.  อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว  

ผูวิจัยไดศึกษาจุดมุงหมายของสมาธิจิตท่ีมีองคประกอบตามท่ีกลาวนั้น เหมาะแกการนําเอา

ไปใชไดดีท่ีสุด ความมุงหมายและประโยชนของสมาธิ จึงมี ๔ ประการ คือ  

๑.  เพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน   

๒.  เพ่ือไดญาณทัสสนะ   

๓.  เพ่ือสติสัมปชัญญะ  

๔. เพ่ือความสิ้นอาสวะ   

จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของสมาธิคือภาวะจิตท่ีเรียกวา “นุมนวล ควรแกการงาน” นํามาใช

เปนท่ีปฏิบัติการของปญญาใหเกิดความรูแจงเห็นจริง จนสามารถทําลายกิเลสตัณหาไดสิ้นเชิง เขาถึง

สภาวะท่ีเรียกวา นิพพาน  อยางไรก็ตาม จุดมุงหมายของสมาธิก็มีหลายระดับ ไดแกเพ่ือความสุข

ปจจุบันในเรื่องการใชชีวิตประจําวัน เพ่ือญาณทัสสนะ เพ่ือฝกสติสัมปชัญญะและเพ่ือความสิ้นอาสวะ 

๕.๑.๒  การดําเนินชีวิตของครูสมาธใินพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเปนคําสอนท่ีมีคุณลักษณะท่ีทําใหผูศึกษาแลวตองลงมือปฏิบัติ ท้ังนี้คําสอน

ของพระพุทธศาสนา ลวนเปนเครื่องมือหรือวิธีการเพ่ือแกทุกขหรือปญหาท้ังนั้น ตั้งแตปญหาระดับตนไป

จนถึงปญหาท่ีลึกและละเอียด พระพุทธศาสนาไดแสดงถึงวิธีและข้ันตอนของการแกปญหาไวอยางถ่ีถวน

ทุกแงทุกมุม เทากับเปนการวางเปาหมายในการปฏิบัติ คําสอนในพระพุทธศาสนาไวใหผูปฏิบัติไดรู

เห็นอยางชัดเจนและไดรับประโยชนตามความสามารถของตน ขอสําคัญตองศึกษาใหรูและปฏิบัติให

ถูกตองตามวิธี ธัมมานุธัมมปฏิบัต ิ 

จากการศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิตั้งแตการตรัสรูของพระพุทธเจาแลวพระองคทรง

นําความรูนั้นมาสอนในรูปแบบวิธีการปฏิวัติ ปฏิรูป และทรงคนพบความรูใหม  พระพุทธศาสนาสอน

ไวในการเรียนรูประพฤติปฏิบัติธรรม ซ่ึงหลักการนี้มีอยูในมรรคมีองค๘ หากบุคคลใดท่ีเดินไปตาม

เสนทางสายนี้ ถือวาบุคคลผูมีจิตประเสริฐ เปนอริยบุคคล  ครูสมาธิจึงดําเนินชีวิตตามหลักธรรมมรรค

มีองค ๘ นี้ซ่ึงทางสายนี้แบงออกไดเปน ๓ หมวด คือศีล สมาธิและปญญา  เพ่ือชําระจิตใหบริสุทธิ์

หมดจด เม่ือครูสมาธิไดเรียนรูหลักธรรมมรรคมีองค ๘ แลวก็จะทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับชีวิต 

การใชชีวิต และจุดหมายของชีวิต  พระพุทธศาสนาสอนไวในการเรียนรูประพฤติปฏิบัติธรรม ซ่ึง
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หลักการนี้มีอยูในมรรคมีองค ๘ หากบุคคลใดท่ีเดินไปตามเสนทางสายนี้ ถือวาบุคคลผูมีจิตประเสริฐ 

เปนอริยบุคคล ความเขาใจเก่ียวกับชีวิต การใชชีวิต และจุดหมายของชีวิต   

ครูสมาธิเปนบุคคลท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา เปนบุคคลท่ีนําความรูท่ีไดจากการศึกษาคํา

สอนพระพุทธศาสนามาใชกับการดําเนินชีวิตของตนเองและชวยเผยแพรหลักธรรมคําสอนใหเปน

ประโยชนแกผูอ่ืน  ดังนั้นการดําเนินชีวิตของครูสมาธิจึงประกอบดวยความรับผิดชอบหนาท่ีของ

ตนเอง การรับผิดชอบตอบุคคลและความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานของตนท่ีพึงปฏิบัติได สิ่งสําคัญ

การรับผิดชอบตอหนาท่ีของตน เปนการรับผิดชอบในสวนตัวท่ีจะพึงปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังการพัฒนา

ความรู ความสามารถของตนเองใหมากยิ่งข้ึนกลาวคือ การดําเนินชีวิตของครูสมาธิก็คือ การนําธรรมะ

ไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันใหเกิดความสุข หรือการนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาไป

ประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองกอนท่ีจะทําประโยชนใหผูอ่ืนหรือสังคมสวนรวม 

๕.๑.๓  การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ  

จากการศึกษาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิในพระพุทธศาสนา ครูสมาธิเปนบุคคลท่ีนําความรู

ท่ีไดจากการศึกษาคําสอนพระพุทธศาสนามาใชกับการดําเนินชีวิตของตนเองและชวยเผยแผ

หลักธรรมคําสอนใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน จะเห็นไดวาการดําเนินชีวิตของครูสมาธิก็คือ การนําธรรมะ

ไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันใหเกิดความสุข หรือการนําความรูวิชาพระพุทธศาสนาไป

ประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองกอนท่ีจะทําประโยชนใหผูอ่ืนหรือสังคมสวนรวม  สําหรับ

การศึกษาการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ ไดศึกษาจากการสัมภาษณในเชิง

ลึกก็พบวาสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของครูสมาธิท่ีดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค ๘  โดยการ

ประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ โดยเห็นคุณคาของสมาธิตอการดําเนินชีวิตวา

สามารถนําสมาธิมาปรับใชกับการดําเนินชีวิตและการทํางาน การใชสมาธิเปนหลักในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาวาใหผลไดจริงและการใชสมาธิเพ่ือรักษาสุขภาพ ท้ังนี้การนําผลของสมาธิมาใชเพ่ือ

ตนเองและบุคคลอ่ืน  การนําสมาธิมาปรับใชกับสุขภาพ ตลอดจนการใชสมาธิเปนสื่อในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา และการนําผลของสมาธิมาใชกับสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา 

 

๕.๒ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถสรุปเปนองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการประยุกตใชหลักสมาธิใน

การดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธ”ิ ไดเปน  LART  Model ดังแผนภูมิท่ี ๕.๑ 
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แผนภูมิท่ี ๕.๑ LART  Model 

 

LART  Model  รายละเอียดดังนี้      

L  =  Life-Understanding  การเขาใจชีวิต พระพุทธศาสนาสอนความเขาใจชีวิตวา

กรรมเกาคือ ตาหู จมูก ลิ้นกายและใจ  กลาวคือรางกายประกอบดวยอายตนะท้ังหกเปนกรรมเกา อัน

เปนเหตุใหเกิดกรรมคือ กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ซ่ึงกอกิเลส เชน ราคะ คือความติดความ

ยินดี  โทสะ คือความขัดเคือง และโมหะคือความหลงใหลใหเกิดข้ึน ชีวิตและเหตุการณของชีวิต ทําให

มีความเห็นตอชีวิตตางๆกัน มนุษยยอมพบท้ังสุขท้ังทุกข ในโลกธรรมแปดมีท้ังชีวิตท่ีสมบูรณคือ ลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข ถือเปนสวนท่ีนาปรารถนาพอใจ  แตในพระพุทธศาสนามองถึงความไมนาพอใจยอม

มีอยูคือ ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ  นินทา และทุกข ซ่ึงมนุษยตองประสบท้ังสุขและทุกขในโลกธรรม

แปดนี้ พระพุทธศาสนาไดเขามาเก่ียวของกับชีวิตของทุก ๆ คน วา สุขหรือทุกขนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา 

แตวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนนี้เปนของไมเท่ียง เปนทุกขคือแปรปรวนไปเปนธรรมดา เม่ือพิจารณาหรือเขาใจชีวิต 

(Life-Understanding) จนเกิดปญญาเห็นจริง สุขหรือทุกขนั้น ๆ ก็จะไมครอบงําจิตอยูได ผู ท่ี

พิจารณาเห็นจริงจะไมยินดีในเพราะสุข จะไมยินรายในเพราะทุกขนั้นๆ ความสงบจิตซ่ึงเปนความสุข 

ครูสมาธิท่ีฝกสมาธิมาระดับหนึ่งยอมเขาใจชีวิต (Life-Understanding ) และสามารถกอเกิดปญญา

ในการพิจารณาความเขาใจชีวิตเพ่ือความสงบสุข 

ในการดําเนินชีวิต ซ่ึงถือเปนกระบวนทางจิต  คนพบผานมาทางอายตนะมี ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ และความคิดท่ีถูกดึงใหคิดไปในเรื่องผูกจิตอยูเสมอ  ถาเปนเรื่องของสิ่งท่ีเปนท่ีรักและไม

เปนไปตามท่ีปรารถนาตองการ  ยิ่งคิดยิ่งทุกข  หากหยุดคิดหรือเขาใจชีวิตทุกขนั้นก็หยุดไป ดังนั้นการ

L 
Life-Understanding 

 

A 
               Awareness 

         T 
        Truth 

R 
Relaxing 

M 
Meditation 
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เขาใจชีวิตคือการเขาใจความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ท้ังท่ีเปนเหตุการณสวนตนและ

สวนรวม ตลอดถึงเหตุการณของโลก  ไดเกิดข้ึนบางทีก็รวดเร็วอยางไมนึก ถึงกับทําใหคนท้ังปวงพา

กันตะลึงงันก็มี ผูท่ีศึกษาธรรมอาทิ ครูสมาธิยอมเขาใจไดวาความเปลี่ยนแปลงคือเหตุการณอยางหนึ่ง

ดับไป เหตุการณอีกอยางหนึ่งก็เกิดข้ึนแทน ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงคือ ความดับ เกิด หรือเกิด ดับ 

ของสิ่งท้ังหลาย เปนวิบากคือผล  กลาวคือ ผลท่ีไดดวยความอยากอันเปนตัณหา จึงมิใชเปนเกณฑจัด

วาเปนชีวิตอันอุดม ดังนั้นความเขาใจชีวิตหมายถึงคนท่ีใชชีวิตประกอบกรรมท่ีดีท่ีชอบตาง ๆ ในดาน

ของพระพุทธศาสนาชีวิตท่ีดีท่ีเรียกวา สุชีวิต หมายถึงความดีท่ีอาศัยชีวิตทําข้ึน  ชีวิตของผูท่ีทําดีจึง

เปนชีวิตดี อาทิ ครูสมาธิมีความเขาใจชีวิต (Life-Understanding)  ก็ควรเอาอยางพระพุทธเจาคือ รู 

ตื่น และเบิกบาน คือ มีความรูมองอะไรดวยความรู เขาใจ ไมใชอารมณ ใชปญญา รูจักพิจารณา

เหตุผล  กลาวคือมองสิ่งท้ังหลายดวยความรู ดวยปญญา  ไมปลอยตัวใหเปนทาสของอารมณ  มีจิตใจ

เบิกบาน ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนใหบุคคลมองดูรูเห็น และยอมรับสิ่งท้ังหลายตามสภาวะท่ีเปน

จริง สนับสนุนใหฝกตนเพ่ือกาวหนางอกงามในธรรมยิ่ง ๆข้ึนไป ผูท่ีมีความพรอมและฝกฝนตนใน

ระดับตางกัน ก็อยูรวมกันโดยสงบสุข  ปรารถนาดี และเก้ือกูลตอกัน สงเสริมประโยชนสุขอันชอบ

ธรรม  และความกาวหนาของกันและกันตามระดับ รวมกันสรางบรรยากาศของสังคมใหมีความ

รมเย็น มีไมตรี ดีงาม เจริญพัฒนา พรอมไปดวยกับความสงบสุข  

A  = Awareness ความตระหนัก  จิตท่ีเปนสมาธิยอมมีพลังมาก จิตสมาธิจะผองใส ทําให

เห็นอะไรไดชัดเจน เก้ือกูลตอปญญา เม่ือจิตสงบก็มีความสุข  การตระหนักรู  (awareness) 

โดยเฉพาะการตระหนักรูในตัวเอง และการรูจักตัวเอง เราจะเขาใจโลกไดถาเรารูจักตนเอง  เราจะมี

สัมพันธกับผูคนอยางราบรื่นไดถาเราไมขัดแยงกับใจตนเองจิตท่ีมีสติชวยกํากับใหตามทันอยูกับขณะ

ปจจุบัน  ตามรูทันยอมรูเห็นสภาพจิตนิสัย แกปญหาในตนเองได เม่ือสติตามทันทํางานสมํ่าเสมอ

ตอเนื่องอยางชํานาญ คนไมปดบังตนเอง พรอมท่ีจะมองเห็นสิ่งท้ังหลายตามสภาวะของมันและรูเขา

ใจความจริง สติเปดทางใหทํางานไดเต็มท่ี ทําใหเกิดญาณทัศนะ ความหยั่งรูหยั่งเห็นตามเปนจริงท่ี

เปนจุดหมายของวิปสสนา สัมปชัญญะคือปญญาท่ีรูชัดตอสิ่งหรืออาการ ท่ีถูกมอง หรือตามดูนั้น โดย

ตระหนักวา คืออะไร เปนอยางไร  มีความมุงหมายอยางไร  เขาใจสิ่งท่ีกระทํานั้นตามความเปนจริง  

โดยไมเอาความรูสึกชอบใจหรือไมชอบใจเปนตนของตนเขาไปปะปนหรือปรุงแตง กลาวคือ การไมตก

เปนทาสของตัณหา แตเปนการอยูดวยปญญา ทําใหพนจากอาการท่ีเปนทุกข ทําใหเกิดความรูพรอมท้ัง

ความปลอดโปรงผองใสเบาสบายของจิตใจกลาวคือ Awareness เหนี่ยวอารมณไวกับจิต คุมหรือ

กํากับจิตไวกับอารมณ  เปนการริเริ่มเองภายในโดยอาศัยพลังแหงเจตจํานง  ดังนั้นหลักปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนา สวนท่ีเก่ียวของกับสังคม และสะทอนถึงเจตนาของพระพุทธศาสนา ในดาน

ความสัมพันธทางสังคมไดมากท่ีสุด  ก็คือคําสอนและหลักปฏิบัติในข้ันศีล เพราะศีลเปนระบบการ

ควบคุมชีวิตดานนอก  เก่ียวดวยการแสดงออกทางกาย วาจา  เปนระเบียบวาดวยความสัมพันธกับ



๑๘๔ 
 

สภาพแวดลอม โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน เพ่ือเขาถึงประโยชนและความดีงาม

สูงสุด ตลอดจนเก้ือกูลแกการเผยแผอุดมการณ กิจการและประโยชนสุข ความดีงามของตนใหแผ

ขยายกวางขวางออกไป การนําเอาความจริง ความดีงามไปเผยแผสูสังคม  ภารกิจท่ีสําคัญก็คือ การ

ขยายเจตนารมณทางสังคมดวยคุณธรรม ใหกวางออกไปสูการปฏิบัติในสังคม โดยหลักมรรคมีองค๘  

ใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของกาลสมัย 

R  = Relaxing  ความผอนคลายหรือการมีสุขภาพดี มนุษยประกอบดวยกายและจิตใจ 

มนุษยมีปญหาดานกายและปญหาดานจิตใจท้ังนี้การเปนอยูอยางไมถูกตอง  กายก็ตามใจก็ตามจะตอง

ใหอยูในสภาพท่ีดี ตองรักษาไวใหมีสุขภาพดีจึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดําเนินไปโดยราบรื่น รางกาย

ไมสามารถอยูลําพัง ตองอยูรวมกันกับจิตใจ จึงจะเกิดเปนชีวิต จิตใจก็เชนเดียวกัน หากมีกิเลสเกิดข้ึน

เชน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง  ใจแปรปรวนไปตามกิเลส การรักษาใจเปนเรื่องสําคัญ การ

ประพฤติใหถูกตองโดยเฉพาะทางจิตคือทําจิตใหเจริญ เปนปกติ  จิตท่ีมีสมรรถภาพ ทําหนาท่ีของจิต

ไดอยางสูงสุด ความถูกตองของจิตก็คือความถูกตองทางอารมณ  สิ่งท่ีมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย

ใจ เราควรจัดการกับอารมณหรือทําใหมันถูกตอง การรักษาจิตดวยสติ คือวา เอาจิตของเราไปผูกมัด

ไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีดี   

สิ่งท่ีสําคัญของจิตคือการควบคุมความตองการไวใหได ไมใหตัณหาความอยากมาบีบค้ันใจ 

ธรรมะเปนอาหารของจิตใจ  อาทิ โพชฌงค๗ ไดแก สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา 

โดยเฉพาะปติทําใหเกิดกําลังใจ ปติแปลวาความอ่ิมใจ จิตใจก็ตองการอาหารหลอเลี้ยง คลายกับ

รางกายเหมือนกัน  ปตินี้เปนอาหารหลอเลี้ยงสําคัญของจิตใจ ถารางกายมีความเครียด มักจะเครียด

ท้ังกายและใจ ปสสัทธิแปลวา ความผอนคลายหรือสงบเย็น ไมกระสับกระสาย ไมเครียด ถามี

ความเครียดจึงควรเจริญธรรมท่ีตรงขามกับความเครียด คือ ปสสัทธิ  รางกายผอนคลายจิตใจก็ผอน

คลาย  เปนสิ่งท่ีดีมาก เปนตัวท่ีมักจะตามปติคือความพออ่ิมใจ ก็เกิดความผอนคลายสบาย  ผูปฏิบัติ

ธรรมยอมมีความปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ  ปติ ความอ่ิมใจ ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลาย

กายใจ ไมเครียด  สุข ความสะดวกใจ คลองใจ ไมมีอะไรติดขัดคับของใจ และสมาธิ จิตอยูตัว ลงตัว

เขาท่ี สงบราบเรียบ ไมมีอะไรมารบกวนได  สภาพจิตเหลานี้ ยอมนําไปสูความผอนคลาย(Relaxing)  

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิไวหลายประการ แตเม่ือกลาวโดยสรุป ก็ทําให

มีพลังจิตเขมแข็งเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และเปนบาทแหงวิปสสนาตามนัยแหงพระไตรปฎก การ

อธิบายถึงประโยชนของสมาธิดังกลาว ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสมาธิ ท่ีมีประโยชนตอผูปฏิบัติ

ตั้งแตระดับต่ําสุดในชีวิตประจําวัน เชน ทําใหหลับสบายคลายกังวลกําจัดโรคภัยไขเจ็บ ทําใหสมอง 

ปญญาดี ทําใหรอบคอบกอนการทํางาน ทําใหระงับความรายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุข

พิเศษ ทําใหจิตออนโยน กลับใจได แมจะสิ้นชีวิตก็สามารถ พบทางดี ในระดับสูงกวานั้น จัดวาเปน

การเจริญวาสนา บารมี เพ่ือกาวสูภูมิธรรมชั้นสูง ซ่ึงหมายถึงการกาวสูวิปสสนานั่นเอง ในท่ีสุดเปน

กุศลคือความฉลาด อันหมายถึงมีปญญารูแจง รูรอบในกองสังขารรูสรรพสิ่งไดตามท่ีเปนจริง   
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การนําสมาธิมาใชในชีวิตประจําวัน เชน ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ 

หายกระวนกระวาย  เปนเครื่องพักผอนกาย ใหใจสบาย และมีความสุข  เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพ

ในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุกอยาง เพราะจิตท่ีเปนสมาธิ แนวแนอยูกับสิ่งท่ีกําลัง

กระทํา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อนลอยเสีย ยอมชวยใหเรียน ใหคิดใหทํางานไดผลดีการงานก็

เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกันอุบัติเหตุไดดี  เพราะเม่ือมีสมาธิ ก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย  

สมาธิชวยเสริมสุขภาพกาย และใชแกไขโรคได รางกายจิตใจอาศัยกัน และมีอิทธิพลตอกัน  ปุถุชน

ท่ัวไปเม่ือกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอเศราหมองขุนมัว ไมมีกําลังใจ ก็ยิ่งทําใหโรคทางกายนั้น

ทรุดโทรมลงไปอีก  สวนผูท่ีมีจิตใจท่ีเขมแข็งสมบูรณ โดยเฉพาะผูท่ีมีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว เม่ือ

เจ็บปวยกาย ก็ไมสบายอยูแตกายเทานั้น  จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้นกลับใชใจท่ีสบายมี

กําลังจิตเขมแข็งนั้น หันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทาหรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย อาจทําใหโรค

หายงายข้ึน  หรือการใชสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกาย เปนตน กลาวสรุปก็คือ ความมีสุขภาพดีหรือ

ภาวะไรโรค เปนความสุขอันยิ่งใหญ  รางกายท่ีไรโรค มีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ  โลงไรสิ่งระคาย

รบกวน และภาวะจิตท่ีมีความสุขยอมผองใส ทําใหมีความสุข 

T = Truth  สัจจธรรม   ธรรมคือสัจจะ  ธรรมคือสิ่งท่ีมีอยูเปนอยู หมายถึงสัจจะท่ีเรา

ท้ังหลายแปลกันวา ความจริง เพราะวาสิ่งท่ีเปนความจริงก็ตองเปนสิ่งท่ีมีอยูเปนอยู  สัจจะ ความจริง

แบงเปนเหตุผลและเหนือเหตุผล ลักษณะของคําสอนในพระพุทธศาสนา คือ การสอนความจริงท่ีเปน

ประโยชน  กลาวคือ ความจริงท่ีนํามาใชใหเปนประโยชนแกชีวิตได  สวนสิ่งท่ีไมเปนประโยชน แม

เปนความจริงก็ไมสอน ความรูธรรมนั้นคือรูสัจจะ  สภาพท่ีจริงกลาวคือ รูวาอะไรดี มีคุณประโยชน  

เปนบุญเปนกุศล เปนทางเจริญ กลาวไดวาคือรูอริยสัจจแปลวา ของจริงของพระอริยะไดแก รูจักทุกข 

รูจักเหตุเกิดทุกข รูจักความดับทุกข  รูจักทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  หลักอริยสัจจนี้อาจนอมมาใช

เพ่ือแกทุกขในโลกไดท่ัวไป กลาวคือ เม่ือจะละทุกขก็ตองรูจักทุกขและปลอยทุกขเสีย ดวยปญญาท่ี

เขาถึงสัจจะคือความจริง  เม่ือละทุกขไดก็ยอมประสบความสงบสุขโดยลําดับ  ดังนั้นการประยุกตใช

หลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิจะมีรูปแบบการประยุกตใชอันจะเปนแนวทางท่ีจะสงเสริม  

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการประยุกตใชตามความตองการและเติมเต็ม

ศักยภาพของครูสมาธิมากท่ีสุด รวมท้ังเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดนโยบายการตัดสินใจชอง

ผูบริหารท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนประโยชนสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครูสมาธิ อัน

เปนประโยชนตนเองและผูอ่ืน ถือเปนการชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ ชวยเพ่ือนมนุษยใหมีรางกาย

จิตใจ สติ ปญญา สรางสันติภาพและสันติสุขใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืนในสังคมตอไป 

ในท่ีสุดนี้ ผูวิจัยอยากจะเนนวาการการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอน

สมาธิ ดวย LART Model  โดยการนําสมาธิมาใชกับตนเองและผูอ่ืนในดานการดําเนินชีวิต หนาท่ี

การงาน สุขภาพกายและสุขภาพใจ ตลอดจนการเผยแผ  ซ่ึ ง ถือเปนสิ่ งสํ า คัญท่ีจะทําให
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พระพุทธศาสนาสืบตอไปดวยการศึกษาและการประยุกตใชสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิ  

ท้ังนี้แนวทางของครูสมาธิท่ีเปนองคความรูใหมสามารถใชไดกับบุคคลทุกระดับในสังคม ดังใน LART  

Model ท่ีมีความเขาใจชีวิต มีความตระหนักภายใน มีสุขภาพดีผอนคลายดวยหลักสมาธิและพบความ

จริงในพระพุทธศาสนาท่ีจะนําไปใชประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสอนสมาธิถือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให

การศึกษาสมาธิสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดและกอเกิดประโยชนตน ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ ท้ังนี้การศึกษาพระพุทธศาสนาจําเปนท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตใหเอ้ือ

ตอการปฏิบัติและพัฒนาเพ่ือความสุขและแกทุกขไดอยางแทจริง  
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ  
การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิมีความสําคัญตอบุคคล สังคมและ

ประเทศชาติเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนา  จึงเห็นสมควรใหมีการจัด

หลักสูตรพรอมคูมือ เพ่ือประยุกตใช LART Model  ในการพัฒนาและการประยุกตใชการวิจัย ดังนี้ 
๑) การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของเยาวชน 
๒) การประยุกตใชหลักสมาธิในการบริหารจัดการองคกร  
วิทยานิพนธนี้จะเปนตัวเปดประเด็นการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

เริ่มเขาใจพระพุทธศาสนาใหถูกตอง ซ่ึงจะชวยใหสามารถนําสมาธิมาประยุกตใชกับบุคคลท่ัวไป อาทิ

เยาวชน ผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิเพ่ือใหไดรูปแบบการ

ประยุกตใชอันจะเปนแนวทางท่ีจะสงเสริม  พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการ

ประยุกตใชตามความตองการและเติมเต็มศักยภาพของครูสมาธิมากท่ีสุด หากมีผูสนใจจะทําวิจัยใน

เรื่องนี้เพ่ิมเติม ผูวิจัยพบวามีประเด็นอ่ืนๆท่ีนาสนใจในการนําทฤษฎี LART Model ไปประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตในดานตางๆท่ีมีความสําคัญ โดยหัวขอท่ีนาสนใจและนาศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ ไดแก  
๑) เรื่อง “การประยุกตใช LART   Model ในการบูรณาการปฏิบัติ เรื่องการศึกษา” 

๒) เรื่อง “การประยุกตใช LART  Model ในการบูรณาการปฏิบัติ เรื่องกรรม” 

๓) เรื่อง “การประยุกตใช LART  Model ในการบูรณาการปฏิบัติ เรื่องพิธีกรรม” 

๔) เรื่อง “การประยุกตใช LART  Model ในการบูรณาการปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการ” 

๕)  เรื่อง “การประยุกตใช LART  Model ในการบูรณาการปฏิบัติ เรื่องสัมมาอาชีว”  



บรรณานุกรม 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. เลมท่ี ๔, ๗, 

๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๓, 

๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๔๐, ๔๔, ๔๙, ๖๔, ๖๖, ๖๗, และ ๖๙. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
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โกเอ็นกา, อาจารย. ธรรมบรรยายฉบับยอ. โรงพิมพพิมพดี : มูลนิธิสงเสริมวิปสสนากรรมฐานในพระ 

 สังฆราชูปถัมภ, ๒๕๔๙. 

คัดลอกจากพระนิพนธ, “หลักการทําสมาธิเบ้ืองตน”. ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี ๑๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร อางใน หนังสือ 

บรมพรบรมธรรม จัดพิมพโดยธรรมสภา. 

คูณ โทขันธ. พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๗. 

ธรรมบรรยายฉบับยอ ทานอาจารยโกเอ็นกา จัดทําโดยมูลนิธิสงเสริมวิปสสนากรรมฐานในพระสังฆรา

ชูปถัมภ 

บุญมี แทนแกว และคณะ. วิชาปรัชญา ๑๐๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๒. 

พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร   ิตวณฺโณ). การพัฒนาจิตภาคหนึ่ง. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
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_______. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย. พิมพครั้งท่ี ๓๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕. 
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วิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

_______. ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 
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ผูจัดการออนไลน.“ธรรมะกับสุขภาพ : การทําสมาธิ ชวยบรรเทาอาการผูหญิงวัยทอง”. ASTV  

ผูจัดการออนไลน. วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. นิตยสารธรรมลีลา. ฉบับท่ี ๑๓๔ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕.  

พีรยุทธ   เจริญสุขมงคล, ดร. งานวิจัยทางสถิติเก่ียวกับประโยชนของการฝกสมาธิแนวการเจริญสติ

ปฏฐานอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา), 

งานวิจัยท้ังสองสวนนี้ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน Journal of Management & 

Organization และ Journal of Spirituality in Mental Health. 

 

๓) วิทยานิพนธ และงานวิจัย 

กัลยลักษณ อยูเย็น. “ทัศนะของเยาวชนผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุร”ี. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

กานตสินี จันทรวิภาดิลก. “การศึกษาระบบวิธี คิดเพ่ือการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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๑๙๑ 
 

สุเมธ โสฬศ. “การศึกษาเครื่องมือจําแนกจริตท่ีเหมาะสมในการเจริยสติปฏฐาน”. วิทยานิพนธพุทธ
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มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร และวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัด

ราชบุรี”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 

๒๕๔๖. 

 

๔) สัมภาษณ 

ไพฑูรย ใจกาวหนา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ ดานศุลกากรแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม.   

 

 
 

 
 

 

 



บุคลานุกรม 

 

๑. พระเทพปญญามุนี  

ตําแหนง   เจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี    วัดอาวุธวิกสิตาราม ซ. จรัญสนิทวงศ ๗๒ บางพลัด  

   กรุงเทพมหานคร 

๒. พระพระครูปลัดมงคลวัฒน 

ตําแหนง   เจาอาวาส 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี   วัดเทพเจติยาจารย จอมทอง จ. เชียงใหม 

๓. พระครูโชติญาณประยุต  โชติาโณ  

ตําแหนง   เจาอาวาสวัดสิริกมลาวาส  

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี   วัดสิริกมลาวาส ลาดพราว วังหิน  กรุงเทพมหานคร  

๔. รศ.ดร.จํานง  คันธิก 

ตําแหนง   อาจารยประจําหลักสูตรสาขาบาลีสันสกฤต 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี     สถานท่ีทํางาน คณะมนุษยศาสตร มมร 

๕. รศ. สุเชาวน  พลอยชุม 

ตําแหนง   อาจารยพิเศษประจํา 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี    บัณฑิตวิทยาลัย มมร 

๖. พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. 

ตําแหนง   คณบดีคณะมนุษยศาสตร, ผอ.พธม.(ชีวิตและความตาย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี    วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง บางซ่ือ)  

แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

  



๑๙๓ 

๗. พลเรือตรี กอเกียรติ ์ปนดี   

ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารเรือ 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี    บานเลขท่ี ๙๕๔/๔ ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน ต.จันทรเกษม  

อ.จตุจักร กทม.   

๘. พล.ต.ต.วิบูลย ผกามาศ  

ตําแหนง   ประธานมูลนิธินิติศาสตร มสธ./ ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน 

ในพระบรมราชานุเคราะห (ท่ีปรึกษา) 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี    บานเลขท่ี ๔๙/๑๒๖  ซอย นวมินทร ๑๕๗ ถนน นวมินทร  

ต.นวลจันทร อ.บึ่งกุม  กรุงเทพมหานคร    

๙. นางณัฎฐรี ศรีสอาน 

ตําแหนง   อาจารยประจําสถาบันพลัลจิตตานุภาพ 

วันท่ีสัมภาษณ   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ีสัมภาษณ  ๗๒/๕ ซอยพหลโยธิน๓๒ ถนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

๑๐. คุณอรอนงค นัยวิกุล 

ตําแหนง   ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ีใหสัมภาษณ  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี   บานเลขท่ี ๑๑ ซอยสามัคคี ๖๐/๖ ถนนสามัคคี ต.ทาทราย  

อ.เมือง นนทบุรี 

๑๑.นายแพทย สมชาย ผูพิพัฒนหิรัญกุล       

ตําแหนง   จักษุแพทย  

วันท่ีใหสัมภาษณ   ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สถานท่ี    โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก   

๑๒. ดร.กุลยาณี  อิทธิวรกิจ  

ตําแหนง   เจาของสถานธรรมและอาจารยประจําสถานธรรมและผู 

   ประนีประนอมของศาลอุธรณภาค ๗ 

วันท่ีใหสัมภาษณ   ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี  สถานท่ีปฏิบัติธรรมบานสวางใจ ถนนกรุงเทพ-นนท บางซ่ือ  

 กรุงเทพมหานคร 



๑๙๔ 

๑๓. นายศิริวัฒน อินทรมงคล 

ตําแหนง    ขาราชการบํานาญ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

วันท่ีใหสัมภาษณ   ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๙ 

สถานท่ี    ๑๐๗/๒๐ ลาดพราว ๓๕ แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  

   กรุงเทพมหานคร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 

แบบสัมภาษณ 

เร่ือง 

การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

AN APPLICATION OF MADITATION PRINCIPLE TO MEDITATION MASTERS’LIFE 

 

 

 

 

 

 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. อาจารยท่ีปรึกษา 

รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

ปริศนา  ไกรวิทย 

สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  



๒๒๖ 

แบบสัมภาษณ 

การประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

 

แบบสัมภาษณชุดนี้ ใชสัมภาษณผูใหขอมูลจําแนกเปน ๓ กลุม คือ ผูปฎิบัติสมาธิภาวนา

ผูสอนสมาธิภาวนาและนักวิชาการ ซ่ึงลวนเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานพระพุทธศาสนาท่ีมีความรูและ

ผลงานทางวิชาการในการเสริมสรางมุมมอง และทัศนคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนาเปนแบบอยางท่ีดีตอ

พุทธศาสนิกชน และศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติภาวนา โดยมีผลงานทาง

ธรรมะ ผลงานทางวิชาการท้ังดานการสอน การบรรยายและเขียนหนังสือ บทความท่ีเก่ียวของกับ

พระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาแนวทางและสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “การประยุกตใชหลักสมาธิใน

การดําเนินชีวิตของครูสมาธิ” เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยแบงสัมภาษณออกเปน ๒ 

ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี ๑  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี ๒  ขอมูลเก่ียวกับการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธิ 

 

ตอนที่ ๑  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

๑) ชื่อ.......................................................ฉายา...................................นามสกุล………......................... 

      อาย.ุ.......................ป   พรรษาท่ีบวช .................................... 

๒) ท่ีอยูบานเลขท่ี........................................หมูท่ี........................ซอย.................................................. 

     ถนน................................................ตําบล...................................อําเภอ......................................... 

     จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย.........................โทร............................................. 

      E-mail........................................................................................................................................... 

๓) ระดับการศึกษา................................................................................................................................ 

๔) สถานท่ีทํางาน................................................................................................................................ 

๕) ตําแหนง/สมณศักดิ์........................................................................................................................ 

๖) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางดานการศึกษา/พระพุทธศาสนา 

 จํานวน..........................................ป    สมัย................................................................ 

 

 

 

ผูวิจัย ปริศนา ไกรวิทย 

สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



๒๒๗ 

ตอนที่ ๒ ขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ

 

๒.๑ ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร ?                   
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๒๒๘ 

๒.๒ ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนอยางไร? 
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๒๒๙ 

๒.๓ ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 
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๒.๔ ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางไร? 
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๒.๕ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ง 

ภาพถายการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

ภาพถายการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

พระเทพปญญามนุี เจาอาวาสวดัอาวุธวิกสิตาราม   

บางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
พระครูปลดัมงคลวฒัน เจาอาวาสวัดเทพเจตยิาจารย 

จอมทอง  เชียงใหม 

พระครูโชติญาณประยุต 

เจาอาวาสวดัสิริกมาลาวาส ลาดพราว 
พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. 
กทม.คณบดีคณะมนุษยศาสตร  

ผอ.พธ.ม. (ชีวิตและความตาย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

รศ.สุเชาว พลอยชุม บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

รศ.ดร.จํานง คันธิก คณะมนษุยศาสตร มมร. 

อาจารยประจาํหลักสูตร สาขาบาลสีันสกฤต 



๒๓๔ 

ภาพถายการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

 

   
 

คุณอรอนงค นัยวิกุล  ดร.กุลยาณี อิทธิวรกิจ   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําแหนงศาสตราจารย  สถานที่ปฏิบัติธรรมบานสวางใจและ 

สวนปาวาสนาธรรม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

สาระการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 

ขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักสมาธิในการดําเนินชีวิตของครูสมาธ ิ

 

๑. พระเทพปญญามุนี เจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร ? 

สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตของทุกคนไมเฉพาะครูสมาธิเทานั้นสําหรับครูสมาธิท่ีเคยเรียนรู

วิธีการทําสมาธิมากอนก็จะเขาใจถึงหลักการและการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน อาทิ การใชเพ่ือ

ตนเองในดานหนาท่ีการงาน และครอบครัว ท้ังนี้การดําเนินชีวิตท่ีขาดสมาธิท่ีเรียกวาฟุงซานยอม

กอใหเกิดความเสียหายมากมาย ซ่ึงคุณคาของการมีสมาธิยอมทําใหจิตมีกําลังหรือท่ีเรียกวาพลังของ

จิตท่ีจะชวยใหการงานสําเร็จได มนุษยยอมประกอบดวยกายและใจ ฉะนั้นใจจึงควรมีสมาธิเพ่ือทําให

การดําเนินชีวิตนั้นมีความสุขท้ังกายและใจ กลาวคือสมาธิชวยท้ังภายในและภายนอกในการดําเนิน

ชีวิตนั่นเอง  

คําถามขอ ๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร ? 

สมาธิสามารถนํามาใชไดโดยตรงกับชีวิตตามท่ีกลาวแลว หากจะนํามาปรับใชกับชีวิตและ

อาชีพการงานสวนตนยอมถือวาสมาธิเปนบาทฐานของการทํางานทุกอยาง กลาวคือสมาธิข้ันตนมี

ความจําเปนในการทํางานสวนตนในการประกอบอาชีพ  สมาธิระดับสูงข้ึนก็ชวยแกปญหาท่ีเกิดจาก

จิตหรือกิเลสระดับกลางจะตองใชสมาธิชวยได 

สวนสมาธิท่ีสูงข้ึนยอมมีประโยชนในระดับฌานตาง ๆ สมาธิจึงสามารถนํามาใชไดตามแต

กําลังของสมาธิของผูท่ีเคยฝกสมาธิแลวนําผลนั้นมาใชกับชีวิตของตนและนําไปปรับใชกับอาชีพการ

งานตามความสามารถของจิตท่ีไดผลของสมาธิในระดับท่ีตนทําได 

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร ? 

เรื่องสมาธิสามารถชวยรักษาสุขภาพเปนเรื่องท่ีกลาวขวัญกันมามากมาย คนท่ีสุขภาพไมดี

เพราะจิตท่ีมีความเครียดซ่ึงเปนสาเหตุของโรครายตาง ๆ เชน มะเร็ง หากมีการฝกสมาธิก็จะชวย

สงผลใหจิตใจผอนคลายเพราะสมาธิทําใหเกิดความปติ ผอนคลายได เม่ือจิตผอนคลาย ปติมีความสุข

ก็สงผลไปท่ีรางกายทําใหหายโรคได ฉะนั้นสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดเพราะจิตท่ีมีความผอนคลาย

และมีปติ นั้นเอง 

คําถามขอ ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร ? 

เม่ือสมาธิมีผลตอตนเองท้ังภายในจิตใจและสามารถนําไปใชกับชีวิต ครอบครัว หนาท่ีการ

งานแลว ผูปฏิบัติมีความสุขจากการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวันก็ถือเปนเหตุใหเกิดการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ท้ังนี้ตองฝกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ใหเห็นผลจริงเม่ือไดผลจริงก็เปนเหตุให



๒๓๗ 

คนเห็นคุณคาของสมาธิทําใหคนสนใจท่ีอยากจะเขามาศึกษาและฝกสมาธิ ซ่ึงพระพุทธศาสนายอม

สอนหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปญญา   

คําถามขอ ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

การนําสมาธิไปใชในชีวิต อาทิ ใชกับตนเองดานหนาท่ีการงาน ดานครอบครัว ดานสุขภาพ  

การเผยแผ ตลอดจนการทําใหสังคมเกิดความสุขนั้น  ควรมีการเผยแผใหมีวงกวางใหเห็นคุณคาของ

สมาธิอยางแทจริงดวยหลักการท่ีถูกตอง โดยการฝกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา   

 

๒. พระครูปลัดมงคลวัฒน  ขนฺติพโล (รุณกัน) เจาอาวาสวัดเทพเจติยาจารย จอมทอง เชียงใหม 

อายุ ๕๗ ป ระดับการศึกษา ปริญญาโท จากประเทศ อินเดีย 

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร ?   

มีมากเลยเพราะสมาธิทําใหเกิดสติ มีสติ ทําใหเกิดปญญา มีปญญาทําใหแยกแยะชั่วหรือดี 

การดําเนินชีวิตก็จะดําเนินไปอยางมีสมาธิ มีสติ มีปญญา ชีวิตก็มีความสุขทํางานก็งานดีมี

ประสิทธิภาพ     

คําถามขอ ๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร ? 

สมาธิทําใหมีสติ การดําเนินชีวิตก็ไมหลงลืม ทําใหชีวิตมีความสงบสุข  อาชีพการงานก็ทําได

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทํางาน 

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร ? 

ทําสมาธิบอยทําใหเกิดพลังจิต มีพลังจิตมากทําใหสุขภาพจิตดี อารมณแจมใส การเดิน

จงกรมทําใหเกิดสุขภาพกายแข็งแรง เปนการออกกําลังกายและกําลังจิต 

คําถามขอ ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร ? 

สมาธิเปนหนึ่งในไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปญญา เม่ือทําสมาธิบอย ๆจิตจะใสเบิกบาน จิตใส

เปนบุญ จิตขุนเปนบาป เม่ือเอาหลักไตรสิกขาไปเผยแผพุทธศาสนา เรื่องสมาธิก็จะทําใหเขาใจดียิ่งข้ึน 

คําถามขอ ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ  

ไมมีขอเสนอแนะ 

 

 

 

 



๒๓๘ 

๓. พระครูโชติญาณประยุต  โชติาโณ (ภูหัวตลาด) อายุ ๗๐ ป  อยูบานเลขท่ี ๕๘๓ ถนน

ลาดพราววังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว  กทม.  ระดับการศึกษา นธ.เอก ปธ.๑ - ๒ สถานท่ี

ทํางาน วัดสิริกมลาวาส ตําแหนง พระครูโชติญาณประยุต เจาอาวาสวัดสิริกมลาวาส 

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร? 

สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิต เพราะทุกคนตองมีสมาธิการทํางานก็ดี การคิด การเขียนก็ดี  

การทํางานตอเครื่องจักร เครื่องยนตก็ดี ถาขาดสมาธิแลว อาจเกิดอุบัติเหตุก็ได   

คําถามขอ ๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร? 

สมาธิสําคัญมากท่ีนํามาใชกับชีวิตสวนตน เชน คนเราขับรถก็ดี ทํางานตาง ๆ ก็ดี ตองอาศัย

ความตั้งหม่ันของจิตท้ังนั้น  

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

สมาธิสามารถรักษาสุขภาพได เชน เราเขาใจในหลักไตรลักษณ เกิด – แก- เจ็บ-ตาย  ใจเราก็

ปกติ ไมกังวลไมสับสน  ไมกลัวตาย 

คําถามขอ ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร? 

พระพุทธศาสนาจําเปนอยางมาก สําหรับผูมีจิตเปนสมาธิ ทําอะไรก็สําเร็จ เพราะจิตใจตั้ง

หม่ัน ในการทําการงานทุกอยาง 

คําถามขอ ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืนๆ 

ทุกคนควรศึกษาเรื่องสมาธิ เพราะทําอะไรก็จะสําเร็จ      

 

๔. รศ.ดร.จํานง  คันธิก  อายุ ๖๑ ป   ท่ีอยูบานเลขท่ี ๗๒/๒๙๔  หมูท่ี๑๕ ซอยลุงพล  ถนนวงแหวน

ตะวันตก  ต.บางแมนาง  อ.บางใหญ  นนทบุรี ๑๑๑๔๐  ระดับการศึกษา ปธ.๙ ,ศนย. M.A. Ph.D  

สถานท่ีทํางาน คณะมนุษยศาสตร มมร  ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรสาขาบาลีสันสกฤต 

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร?               

มีพุทธพจน วา  “สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ ”  ภิกษุท้ังหลายจงเจริญ

สมาธิ ผูมีจิตตั้งม่ัน(เปนสมาธิแลว) ยอมรูเห็นตามความเปนจริง สมาธิจึงเปนผลดี ในระดับต่ําคือ ได

พินิจพิจารณาเรื่องตางๆท่ีควรเปนไมวูวาม หรือโกรธหลงงาย ในระดับสูง คือ ไดฌาน สมารถใชฌาน

นั้นพิจารณาไตรลักษณ เกิดวิปสสนาปญญา หลุดพนจากกิเลสในท่ีสุด 

คําถามขอ ๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรบัใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนอยางไร? 

 ขณิกสมาธิ  คือ การหยุดจิตเพียงชั่วครูก็มีประโยชน  ไมเลื่อนลอย  อุปจารสมาธิท่ีสูงกวานั้น

ยอมมีประโยชน ใจหนักแนนม่ันคงข้ึน  ข้ันอัปปนาสมาธิ คือผูไดฌานมีจํานวนนอย  คนมีสมาธิจะใจ



๒๓๙ 

หนักแนน  ชีวิตของคนมักข้ึนลงกับอารมณท่ีมากระทบตลอดเวลา จะหวั่นไหว จึงตองหยุดเพงถึง

ความจริง หรือใหใจเกาะอยูกับอารมณ ท่ีเปนกุศล เชนพุทโธ  ตามกําหนดเวลาท่ีทําได  ในสวนอาชีพ

นั้นผูมีใจม่ันคงบังคับใหอยูกับท่ีได จะทําใหการงานมีคุณภาพ ไมผิดพลาด และบางอยางจะสําเร็จได

รวดเร็ว แตกตางจากคนฟุงซาน การทํางานบางอยางก็มีคุณภาพต่ําลง  เชน การเขียน  การอาน

หนังสือ เปนตน   

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร?  

สุขภาพใจมีแนนอนอยูแลว  เชน ไดทุติยฌาน ยอมมีสุขภายใน  มีปติ และสุข  ปติภายในนี้

เม่ือเกิดมีแลว ทําใหมีผลตอรางกาย คลายเครียด ผิวพรรณผองใสหายจากโรคภัยได พระมหาโมคคัล

ลานะและพระพุทธองคเคยใชสมาธิประคองสังขารท่ีทรุดโทรมใหดําเนินไปได 

คําถามขอ ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร? 

สมาธิท้ังแบบปริยัติปฏิบัติกันอยูแลว ผูท่ีจะไปเผยแผศาสนาตองใหสมาธิระดับใดระดับหนึ่ง 

เพ่ือแสดงใหเห็นวา ผูมาสอนมีสมาธิจริง  ไมเพียงแตอานตํารามาสอน   ถาเพียงตําราผูฟงก็อานไดไมยาก 

คําถามขอ ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

หลักพระพุทธศาสนาในไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ตองไปดวยกัน ครูทําไดจริงจึงสอน

ศิษยได 

 

๕. รศ. สุเชาวน  พลอยชุม  อายุ  ๗๑ ป  ท่ีอยูบานเลขท่ี ๑๑๗ ซอยเทพนม ถนนติวานนท ต.บางกระสอ 

อ.เมือง นนทบุรี   ระดับการศึกษา M.A. สถานท่ีทํางาน บัณฑิตวิทยาลัย มมร ตําแหนงอาจารยพิเศษ

ประจํา  

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร?        

สมาธิจําเปนในการทํางานทุกระดับ เพราะการทํางานหรือทําการทุกอยางตองอาศัย ความ

ตั้งใจ ในการทํางาน หรือในขณะทํางานนั้น ๆ ถาขาดสมาธิคือความตั้งใจหรือความมีใจจดจอตอการ

กระทํานั้น กลาวคือ เราไมอาจกระทําการตาง ๆ ได สมาธิจึงเปนท้ังจุดเริ่มตนของการทํางาน และเปน

ตัวประคองในงานนั้น ดําเนินไปจนสําเร็จ 

คําถามขอ ๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร? 

เนื่องจากสมาธิมีความสําคัญและมีความจําเปนดังกลาวในขอ ๑. ฉะนั้นสมาธิจึงนํามาใชได

กับงานทุกชนิด ยิ่งมีสมาธิดี มีสมาธิมากก็ยิ่งทํางานไดดี ทํางานไดสําเร็จ การทํางานไดมาก 

 

 



๒๔๐ 

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

สมาธิมีผลตอสุขภา กายและสุขภาพใจเปนอยางยิ่ง เพราะกายมีสมาธิ หมายถึงการมีใจหรือ

ความคิดไมฟุงซาน จึงทําใหกระบวนการทํางานทางกายหรือรางกายไมทํางานหนัก ไมเปลืองพลังงาน

ทางกายทางใจ ซ่ึงจะยังผลใหรางกายเสื่อมนอยหรือแกชา 

คําถามขอ ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร? 

ในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ผูมีสมาธิยอมมีจิตใจผองใส คิดการตาง ๆ ไดรวดเร็วและ

ชัดเจน จึงมีผลดีแตการพูดการแสดงออกตอผูอ่ืน ของสิ่งท่ีเราสอนหรือแสดงออก     

คําถามขอ  ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

ทางพระพุทธศาสนาใหเรารูวา สมาธิเปนธรรมชาติหรือธรรมประจําใจของมนุษยทุกคนตาม

ธรรมชาติอยูแลว เพราะเปนสิ่งจําเปนในการทํากิจการตางๆของชีวิต ฉะนั้นทุกคนจึงควรพัฒนาสมาธิ

ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน เพ่ือประโยชนของชีวิตในทุกดาน สมาธิดีชีวิตยิ่งดี สมาธิยิ่งดีชีวิตยิ่งมีพลัง ชีวิตท่ีมีพลัง

ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ 

 

๖. พระครูสังฆรักษเอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร , ผอ.พธม.(ชีวิตและความ

ตาย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา  

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร? 

สมาธิมีผลอยางแนนอน  คนจะทําการงานตองอาศัยสมาธิเปนหลัก สมาธิจะชวยตั้งม่ัน เชน 

การขับรถไปทํางานถาหากขาดสมาธิก็อันตรายเกิดอุบัติเหตุ กลาวคือสมาธิมีคุณประโยชนมากมาย 

หากขาดสมาธิยอมสงผลใหเกิดความสูญเสีย อีกประการหนึ่งสมาธิทําใหคนพูด คิด ตองมีสมาธิเสมอ 

ตองตั้งสมาธิวาจะสื่อกับผูอ่ืนอยางไร เชน เจานายสื่อสารกับลูกนอง เจานายตองมีสมาธิในการพูด 

ลูกนองจึงจะฟงแลวเขาใจ ในขณะเดียวกันลูกนองก็ตองมีสมาธิเชนกัน จึงจะฟงเจานายไดรูเรื่องและ

เขาใจ คนลวนอาศัยสมาธิท้ังนั้น คนท่ีฆากัน โกรธกัน เปนเพราะขาดสมาธิ อาทิ รถแลนปาดหนาก็

โกรธแลว ฆากันดวยความโกรธ  ท้ังนี้เพราะไมเขาใจธรรมวาคนลวนเปนเพ่ือนทุกขเกิดแกเจ็บตายกัน

ท้ังนั้น  ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็เพราะขาดสมาธิ ดังนั้นสมาธิจึงจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต 

คําถามขอ ๒.ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนอยางไร? 

 คําตอบก็มาจากขอแรกวาสมาธิสามารถปรับใชกับชีวิตไดอยางไร คนไมมีสมาธิจะทํางาน

ประสิทธิภาพต่ํา จึงตองใชสมาธิมาปรับใชในการทํางาน  เชน อานหนังสือ เขียนตํารา ตองใชสมาธิ

มาก งานบางอยางตองใชสมาธิมากไดแกงานกอสราง ตองมีการวางแผน ตั้งสมาธิแนวแน สมาธิเปน

ตัวสําคัญเชน การลงเสาเข็มตองรูจักคํานวณ การวางเสาแตละตน ตองใชสมาธิ  เปนตน กลาวไดวา

สมาธินํามาใชปรับไดทุกสาขาอาชีพท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต และการประยุกตใชกับชีวิตได  



๒๔๑ 

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

สมาธิเปนสวนหนึ่งของระบบการหมุนเวียนโลหิตในรางกาย สมาธิสามารถใชไดในการรักษา 

การวิจัยพบวาคนท่ีใจเย็นมักอายุยืน สวนคนโกรธงายมักจะอายุสั้น  กลาวไดวาคนใจเย็นจะตริตรอง

ปญหากอน ก็คือ การใชสมาธิในการกระทํานั่นเอง จึงทําใหอายุยืน ซ่ึงก็ตรงกับวิทยาศาสตรวา

อุณหภูมิของเลือด ลดลง หัวใจจะเขาสูปกติ วัดไดดวยวิทยาศาสตร เม่ือจิตใจสงบลงการหายใจก็จะดี

ข้ึน รางกายก็จะปกติ การเจ็บปวยก็จะลดลง  สมาธิจึงชวยรักษาโรคได แตตองปฏิบัติเท่ียงตรงของ

หลักการฝกสมาธิ       

คําถามขอ ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร? 

หากยอนไปดูเม่ือสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระองคไดสงพระ ๒ รูปมาเผยแผคือพระโสณะ

และพระอุตตระ เขามาเพ่ือเผยแผโดยนําหลักคําสอนวิปสสนากรรมฐานเขามาดวย เปนสวนหนึ่งท่ี

ชวยใหชาวพุทธในเอเชียไดเขาใจ และรูจักสมาธิกรรมฐาน ทําใหเกิดประโยชนตนเองและผูอ่ืน กลาว

ไดวาพระพุทธศาสนาเขมแข็งเกิดจากสมาธิท้ังนั้น เรื่องอ่ืนเปนเรื่องปลีกยอย มนุษยไดรับประโยชน

จากสมาธิแลวก็จะทําใหเกิดความสงบสุข ของตนเอง เพ่ือนรวมงาน ประเทศชาติ จึงเอาไปเผยแผ

พระพุทธศาสนา 

นักการศาสนา ท่ีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปนธรรมทูตถูกสงไปสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน

นี้ธรรมทูตมี ๒๒ รุนแลวท่ีอยูในยุโรปและอเมริกามากมาย มีรูปหนึ่งไดกรีนการดแลว ไดเปนสาสนา

จารยผูสอนศาสนาใหทหารอเมริกาท่ีมีความเครียดสูงปกติทหารอเมริกันเครียดมากจึงตองใชนักการ

ศาสนาสอนสมาธิใหทหารเหลานั้น อีกขาวก็คือประธานาธิบดีบิวคลินตันไดใชสมาธิรักษาโรค ชาว

อเมริกันไดใชสมาธิประยุกตใชกับการทํางานการบําบัดโรคตางๆดวยสมาธิ จะเห็นไดจากขาวในเน็ตวา

สมาธิเปนสิ่งสําคัญในการทํางานและรักษาโรคไดตามตัวอยางท่ียกมานั้น ซ่ึงขาวเหลานี้ก็คือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาดวนสมาธินั่นเอง     

คําถามขอ ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืนๆ 

ขอเสนอแนะอยากใหคนท่ีทํางานไดเขาปฏิบัติสมาธิใหมีดวงตาเห็นธรรม เพราะตนเองได

ศึกษาสมาธิจากทฤษฏีแลวควรไดปฏิบัติสมาธิใหเห็นผลจริงตามท่ีเรียนมานั้น สิ่งสําคัญสามารถนํา

ความรูนั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและประโยชนตอผูอ่ืนดวย 

 

 

 

 



๒๔๒ 

๗. พลเรือตรี  กอเกียรติ์  ปนดี อายุ ๕๔ ป ท่ีอยูบานเลขท่ี ๙๕๔/๔ ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน 

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กทม. ๑๐๘๐๐  ระดับการศึกษาปริญญาโท สถานท่ีทํางาน กรมกําลัง

พลทหารเรือ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนากําลังพล 

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร? 

สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางมาก เพราะกอใหเกิดความสมดุลระหวางกายและใจ เรื่อง

ของใจหรือจิตซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญเปนผูสั่งการตอกายมักถูกละเลย การทําสมาธิเพ่ือสะสมพลังจิต ทําให

จิตมีพลังสามารถทํางาน สามารถใชชีวติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําถามขอ ๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร ? 

สิ่งท่ีไดจากการทําสมาธิคือการควบคุมจิตใจ  ควบคุมอารมณใหเปนไปอยางมีเหตุผล การใช

ชีวิตหรือ การงานตางๆ หากควบคุมความคิดไดไมปลอยไปตามกระแสอารมณท่ีมากระทบ ก็สามารถ

ใชชีวิตหรือทํางานไดอยางไมผิดพลาด  นอกจากนั้นการทําสมาธิยังเปนแนวทางการสรางสติปญญา 

ซ่ึงจะเปนประโยชนกับการใชชีวิต และอาชีพการงานอีกดวย  

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

การทําสมาธิทําใหบรรเทาความเครียด ซ่ึงเปนสาเหตุอยางหนึ่ ง ท่ีกอให เกิดโรคภัย 

นอกจากนั้นยังเปนการทําใหสุขภาพจิตดีข้ึนไป ท่ีมีผลตอสุขภาพกาย 

คําถามขอ  ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร? 

วิปสสนาเปนวิธีท่ีพระพุทธศาสนาสอนแตกตางจากศาสนาอ่ืน แตเปนเรื่องท่ีทวนกระแส

ความคิด คนท่ัวไปเขาใจแตยอมรับยาก สมาธิหรือสมถะเปนรากฐานท่ีจะเจาใจตัวจิตเปนเรื่องท่ีคน

ท่ัวไปจะเขาใจไดงายกวา และทําใหสังคมอยูกันอยางสงบสุข  การเผยแผพระพุทธศาสนาควบคูไปกับ

สมาธิจึงนับเปนประโยชนท้ังเบื้องตนและการปฏิบัติในระดับสูง 

คําถามขอ ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืนๆ 

การสอนสมาธิหากเปนไปไดไมควรคับแคบอยูท่ีการเรียนสมาธิอยางเดียวควรสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม หลักศาสนาท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันของฆราวาสได จะทําใหเปนประโยชน

ยิ่งข้ึน 

 

 

 

 



๒๔๓ 

๘. พล.ต.ต.วิบูลย  ผกามาศ อายุ ๖๗ ป ท่ีอยูบานเลขท่ี ๔๙/๑๒๖  ซอย นวมินทร ๑๕๗ ถนน นวมิ

นทร ต.นวลจันทร อ.บ่ึงกุม กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐  ระดับการศึกษา  ปริญญาโท กศม. บริหาร

การศึกษา ม.บูรพา สถานท่ีทํางาน ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบานในพระบรมราชานุเคราะห(ท่ี

ปรึกษา)   ตําแหนง ประธานมูลนิธินิติศาสตร มสธ.   

คําถามขอ ๑. ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร? 

การดําเนินชีวิตของมนุษยจําเปนตองอยูอาศัยเปนกลุม เปนสังคม หรือชุมชน ท่ีมีวัฒนธรรม

เปนของตนเอง และมีการดํารงชีพเพ่ือความอยูรอดปลอดภัย เพ่ือการยอมรับของสังคมนั้น ๆ แม

สังคมจะกําหนด กฎระเบียบและประเทศตองมีกฎหมายเปนเครื่องมือของผูปกครอง แตมนุษยตองมี

การเกิด แก เจ็บตาย จึงมีความทุกข กาย ทุกขใจ ฉะนั้นการพัฒนาทางจิตของมนุษยจึงไดศึกษา 

คนควา และยอมรับหลักการสมาธิมาประยุกต ในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งของผูท่ีเปนครู

สมาธิ ซ่ึงถือวาเปนตนแบบ เปนตน 

คําถามขอ ๒. ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร? 

ผูท่ีเคยผานการเรียนและไดปฏิบัติสมาธิมาโดยหลักการและวิธีการท่ีถูกตอง ตามแนวทางของ

หลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารยหลวงพอวิริยัง สิรินฺธโร แลว จนสามารถใชหลักสมาธิในการดําเนิน

ชีวิต การประกอบอาชีพและหนาท่ีการงาน รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน จน

บรรลุวัตถุประสงค และสามารถพบกับความสุขท่ีแทจริง อันเปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย  

คําถามขอ ๓. ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร ?  

ผูท่ีปฏิบัติตนทําสมาธิอยูเปนประจําทุกวันอยางตอเนื่อง จะทําใหชีวิตมีคุณภาพ รางกาย

แข็งแรง จิตใจเบิกบาน ทําใหมีภูมิคุมกันโรคไดสูง  เชน ทําสมาธิเดินจงกรม ทําใหเจริญสติ รางกายมี

ความพรอมจากการเคลื่อนไหว และการนั่งสมาธิจะทําใหเกิดความสุขทางจิตใจได ฌานบารมี ทําให

เกิด ปติสุข และรางกายสามารถหลั่งฮอรโมนเอ็นโดฟน ออกมาซ่ึงเปนสารความสุข 

คําถามขอ ๔. ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร ? 

เปนสิ่งท่ีจําเปนมากท่ีสุด สําหรับผูท่ีนับถือศาสนาพุทธใหสมบูรณ ครบถวนของความเปน

อุบาสก อุบาสิกา โดยถือปฏิบัติศีล ๕  ศีล  ๘ เจริญสมาธิภาวนาควบคูกับการเจริญสติ สัมปชัญญะ 

อันเปนแนวทางของมนุษย ท่ีจะไดรับความสุขทางจิตใจ ทําใหเกิดสันติสุขในสังคม  ความสงบสุขของ

ประเทศและสามารถเกิดสันติภาพข้ึนในโลกได เพราะ ผูท่ีทําสมาธิภาวนา สามารถพัฒนาตนเองไปสู

ความสุขท่ีแทจริง ท่ีสูงข้ึน สูงข้ึนจนสามารถลด ละ  กิเลส เครื่องเศราหมองท้ังหลาย จนเขาสู

วิปสสนา ตามหลักสัจธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ อริยสัจ ๔ 

 



๒๔๔ 

คําถามขอ ๕. ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

๑) ควรขยายงานพัฒนาสถาบันพลังจิตตานุภาพไปยังสาขาตาง ๆ เ พ่ือความม่ันคง 

เจริญกาวหนาใหสามารถยืนบนเขาตัวเองได  เลี้ยงตัวเองได เพ่ือสามารถสนองความตองการของ

ประชาชน ชุมชน ดวยความศรัทธาท่ีสูงข้ึนๆ โดยมีหลักประกันดานการเงินและงบประมาณ บริหาร

หลักสูตร บริหารงานจัดการและบริหารคนโดยการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหกวางขวางมากข้ึน 

๒) ควรจัดตั้งเปนมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพและหรือสมาคมสถาบันพลังจิตตานุภาพ 

ควบคูกับมูลนิธิหลวงพอ วิริยัง สิรินฺธโร  เพ่ือเพ่ิมชองทางของการรับบริจาค 

๓) ควรจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพของสาขา ท่ีมีความพรอม เพ่ือ

แกปญหา งบประมาณ และการบริหารการเงินของสาขาใหมีความม่ันคง เจริญกาวหนา อยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน กําลังศรัทธา ขวัญและกําลังใจ ท้ังของผูบริหาร ผูดูแลสาขา และ

นักศึกษา ประชาชน   

๔) ควรสงเสริม องคกร สนับสนุน ใหนักศึกษาศิษยเกา จัดตั้งองคกร รุนตาง ๆ เพ่ือเปนชอง

ทางการรับบริจาค เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนงบประมาณ  การทํากิจกรรมของหลักสูตรตางๆให

ม่ันคงเชื่อมโยงกับสาขาท่ีสังกัด และสถาบันพลังจิตตานุภาพอยางตอเนื่องตอไป  

๙. นางณัฏฐรี  ศรีสอาน อายุ ๕๕ ป อยูบานเลขท่ี ๗๒/๕ ซอยพหลโยธิน ๓๒ ถนน

พหลโยธิน  ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร  กทม.  การศึกษา ปริญญาตรี การตลาด Northeastern Illinois 

University, Chicago, USA.  สถานท่ีทํางาน สถาบันพลังจิตตานุภาพ ตําแหนง อาจารยประจํา

สถาบัน  

คําถามขอ ๒.๑ ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร? 

สมาธิชวยสะสมพลังจิต  เม่ือมีพลังจิตมากข้ึน จะชวยใหเกิดปญญาในการแกไขปญหาตางๆ 

ไมใชอารมณ ทําใหเขาใจชีวิต อยางท่ีเปน คือ เปนไปตามกรรมนั่นเอง พลังจิตชวยใหพฤติกรรม

เปลี่ยน เพราะความคิดเปลี่ยน เพราะคิดไดนั่นเอง ทําใหเขาใจผูอ่ืนมากข้ึนก็จะลดความโกรธลงไดมาก 

คําถามขอ ๒.๒ ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร? 

เม่ือไมนานมานี้ ขาพเจาไดพบกับมรสุมครั้งใหญในชีวิต แตก็ผานมันมาได ขาพเจาเชื่อม่ัน

มากกวา เปนเพราะไมเลิกทําสมาธิสะสมพลังจิต  พลังจิตชวยใหมีเมตตากับผูอ่ืน ชวยใหเกิดปญญา  

ถอยออกจากปญหา แลวหาเหตุผลในการแกไข ไมใชอารมณ  ชวยเตือนตนใหรูถึงผิดชอบชั่วดี และ

ทําในสิ่งท่ีถูกตอง เกิดความม่ันใจในการเผชิญกับปญหา และหาวิธีการปกปองครอบครัว ทําใหเขาใจ

ถึงความจริงท่ีเราตองแกปญหาท่ีตัวเรากอนเสมอ มิใชผูอ่ืน  ดูใจฝกใจตัวอง มิใชใครอ่ืน  ความสุขนั้น

หาไดดวยตัวเองจากความสงบของการทําสมาธิ ความสุขจากภายในท่ีทําเองไดตลอดเวลา 

คําถามขอ ๒.๓ ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร ? 



๒๔๕ 

สมาธิชวยทําใหใจไดพัก สงบ ทําใหใจและกายผอนคลายไมเครียด ซ่ึงเปนบอเกิด แหงโรคภัย

ตาง ๆ เชน เครียดมากทําใหปวดศีรษะ ปวดทอง ไมไดพักใจ เสนเลือดในสมองอาจแตกได 

คําถามขอ ๒.๔ ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร ? 

เริ่มจากการสอนสมาธิ  ไมไดเปนของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เม่ือคนเริ่มมีความสงบ ไดรับ

ความสุขจากการทําสมาธิ ก็จะเริ่มสนใจในรายละเอียดของพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาเปนศาสนา

เดียวในโลกท่ีสอนการพนทุกข ดับทุกข พนจากวัฎฎสงสาร 

คําถามขอ ๒.๕ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

ทําอยางไรใหชาวพุทธเขาใจในแกนของพุทธศาสนาท่ีแทจริง การดับทุกข มิใชการทําบุญดวย

เงินและหวังผลจากบุญนั้น ใหเขาใจวาการปฏิบัติบูชานั้นเปนเลิศท่ีสุดแลว 

๑๐.คุณอรอนงค  นัยวิกุล อายุ ๖๗ ป ท่ีอยูบานเลขท่ี ๑๑ ซอยสามัคคี ๖๐/๖ ถนนสามัคคี 

ต .ท าทราย  อ . เ มือง  นนทบุ รี  ๑๑๐๐๐ ระดับการ ศึกษา  ปริญญาเอก  สถาน ท่ี ทํ างาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําแหนงศาสตราจารย  

คําถามขอ ๒.๑ ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร ?            

สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางมาก เนื่องจากการดําเนินชีวิตของทุกคน ตองเก่ียวของกับ

กิจกรรมทําหนาท่ี ซ่ึงเก่ียวของกับผูคนรอบขางนับจากพอ แม พ่ี นอง และผูอ่ืน  เพ่ือใหชีวิตดําเนินไป

ตามสังคมแวดลอม  ถามีสมาธิจึงมีผลใหจิตของเราทําใหกาย ทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี สติ และ

เปนไปในทางท่ีถูกตอง ตามวิถีทางของการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาดวยศีล ๕ 

เปนลําดับ 

คําถามขอ ๒.๒ ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร ? 

สมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตนไดเปนอยางดี เพราะสมาธิชวย

ใหจิตหรือใจของเรานิ่ง สงบ ลด ละ อารมณ ท่ีไมดี ทําใหชีวิตมีความคิดท่ีถูกตอง มากข้ึน มีสติในการ

ยับยั้ง ชั่งใจกอนตัดสินใจในการทําอาชีพการงานอยางถูกตอง เหมาะสมดีข้ึนกวาเดิมเปนไปตามคําสั่ง

สอนของพระพุทธเจา  ในแนวทางของมรรค ๘ เพ่ือชวยใหมีกําลังกาย กําลังใจ ในการประกอบอาชีพ

การงานสวนตนไดดีข้ึน 

 

คําถามขอ ๒.๓ ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

สมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดดีข้ึน โดยสมาธิชวยใหเขาใจเรื่องลมหายใจ การหายใจ 

เก่ียวของกับธาตุในรางกายท้ัง ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สามารถชวยปรับระดับความสมดุลของระบบใน

รางกาย เพ่ือทําใหสุขภาพกายดีไปดวย ในขณะท่ีนั่งสมาธิเปนประจํา 



๒๔๖ 

คําถามขอ ๒.๔ ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร? 

สมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี เพราะการปฏิบัติ

สมาธิชวยใหมีความม่ันใจในการเผยแผพระพุทธศาสนา ชวยพิสูจนไดดวยตนเอง ชวยใหเขาใจคําสอน

ของพระพุทธเจา และม่ันใจ ศรัทธา เพ่ิมข้ึน การเผยแผเปนไปในทางท่ีถูกตองตามคําสอนของ

พระพุทธเจา 

คําถามขอ ๒.๕ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

๑) ควรติดตามประเมินผลความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของครูสมาธิชวงระยะหนึ่ง 

๒)  นําหลักสมาธิประเด็นใดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตเปนประจํา   

๑๑.นายแพทย สมชาย  ผูพิพัฒนหิรัญกุล อายุ ๖๓ ป บานเลขท่ี ๙๐/๙๐ ซอย ลาดพราว

๔๑ แยก๖-๙ ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระดับการศึกษา วทบ.

(วิทยาศาสตรการแพทย พ.บ.วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก  

ตําแหนง จักษุแพทย 

คําถามขอ ๒.๑ ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร? 

การทําสมาธิคือการสะสมพลังจิต เปนหลักปฏิบัติสากล  ทุกคนสามารถทําสมาธิได ไมจํากัด 

เฉพาะชาวพุทธ ผูทําสมาธิจะรูวาสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี เปนข้ึนมาเอง โดยอัตโนมัติ จิตใจและอารมณของ

เขา จะไมแกวงไกวไปตามสิ่งท่ีมากระทบ ดังนั้นเขาจะดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย ทําแตความดี ละเวน

ความชั่ว เม่ือเขาเปนคนดีแลว ชีวิตครอบครัวก็จะดีตามมา สังคมท่ีอยูก็จะดีข้ึน จนถึงกับเปนประเทศ

ท่ีสงบสุข ในท่ีสุด โลกใบนี้ ก็จะมีสันติสุขยิ่งข้ึน ไมมีภัยสงคราม ไมมีภัยกอการรายอีกตอไป 

คําถามขอ ๒.๒ ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร ? 

เราสามารถนําสมาธิ มาปรับใชกับชีวิตสวนตนได เชน เม่ือฝกทําสมาธิมาไดระยะหนึ่ง จะทํา

ใหจิตออนโยน มีความใจเย็น เวลาขับรถ มีรถคันอ่ืนขอทางจะใหเขาไปกอนเสมอ เวลาตอคิวเพ่ือรับ

บริการก็ไมหงุดหงิด เม่ือพบความขัดแยงก็พยายามมองอีกแงมุมหนึ่ง เพ่ือทําความเขาใจอีกฝายหนึ่ง  

พยายามมองหาความดีของคนอ่ืน ไมมองขอเสียของเขา เลิกสะสมของเชน ของเกา กลองถายรูป 

เรื่องนําสมาธิมาปรับใชกับอาชีพ เชน เวลาพูดคุย อธิบายโรคใหผูปวยก็สามารถตอบคําถาม เดิมๆก่ี

ครั้งก็ไดไมโกรธ มีเมตตามากกวาเดิม เวลาผาตัดก็จดจอกับการผาตัด ทําใหไดผลดี เสร็จเร็ว และไม

เหนื่อยเหมือนแตกอน   

คําถามขอ ๒.๓ ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

สมาธิรักษาสุขภาพได เพราะผู ท่ีทําสมาธิจะนอนหลับสบายคลายกังวล ทําใหบรรเทา

ความเครียด มีความสุขพิเศษ ดังนั้นจะไมเปนความดันโลหิตสูง หลอดเลือดและหัวใจจะดี นอกจากนี้



๒๔๗ 

ยังมีสาร Endopline หลั่งจากการทําสมาธิ ซ่ึงเปนสารท่ีทําใหมีความสุข ลดอาการปวด และเปนสาร

ตานอนุมูลอิสสระ ทําใหรางกายไมแกเร็ว เสื่อมสภาพชา และลดอุบัติการณของโรคมะเร็งไดดวย  

คําถามขอ ๒.๔ ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร? 

การเผยแผพรพุทธศาสนา ควรนําดวยการสอนทําสมาธิ เพราะเปนหลักปฏิบัติท่ีมีมากอน

พุทธกาล เปนหลักสากล คนนับถือ ศาสนาใดก็ทําได  ไมผิดกฎของศาสนาใดๆ พอทําสมาธิจนสะสม

พลังจิตมากๆเขา ผูปฏิบัติจะเห็นสัจธรรมเอง ทําใหนอมรับศาสนาพุทธ มาเปนของตัวเอง 

คําถามขอ ๒.๕ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ 

การเผยแผพระพุทธศาสนา นอกจากใชสมาธินําแลว ควรเนนเรื่องปรัชญา การปฏิบัติและผล

ท่ีไดมากกวาการสรางอาคาร สถานท่ี ใหญโต เนนใหเขาหาความสุขจากใจของเขาเอง 

๑๒. ดร.กุลยาณี  อิทธิวรกิจ  เจาของสถานธรรมบานสวางใจและสถานท่ีปฏิบัติธรรมสวน

ปาวาสนาธรรม การศึกษาปริญญาเอก สาขาพุทธศาสน มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธรรมศึกษาชั้นเอก 

คําถามขอ ๒.๑ ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร ? 

สมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้สมาธิมีหลายระดับ อาทิ สมาธิในการทํางานท่ี

จําเปนตองมีในการทํางานตางๆ สมาธิระดับสูงข้ึนก็จะชวยทําใหรางกายจิตใจผอนคลาย และสมาธิ

ระดับสูงเปนบาทฐานในการปฏิบัติธรรมใหเกิดปญญา  กลาวคือสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตไมวาจะ

เปนสมาธิระดับใดก็ตาม  

คําถามขอ ๒.๒ ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร ? 

ทุกคนสามารถใชสมาธิในการทํางานและสามารถปรับใชสมาธิกับชีวิตและอาชีพการงานสวน

ตนไดอยางแนนอน หากบุคคลนั้นรูจักการทําสมาธิท่ีถูกตอง ก็จะเห็นคุณคาของการทําสมาธิ มักจะ

แนะนําใหสมาชิกบานสวางใจทําสมาธิทุกวัน เพราะการทํางานตองใชสมาธิ และการทําสมาธิจะชวย

ผอนคลายความตรึงเครียดของหนาท่ีการงานได สมาธิยังเปนสิ่งท่ีทําใหคนมีสติพิจารณาในการ

ตัดสินใจไดถูกตอง เพราะสมาธิจะชวยระงับอารมณ  ความฟุงซาน กลาวคือ สมาธิชวยแกอุปสรรคท่ี

ทําใหการทํางานนั้นขาดประสิทธิภาพ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การทําสมาธิมี

คุณประโยชนมากมายท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนการทําสมาธิเพ่ือประโยชนตนเองและผูอ่ืน  

คําถามขอ ๒.๓ ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

เม่ือมนุษยมีกายและจิตท่ีมีความสัมพันธกัน สมาธิยอมมีความจําเปนอยางมาก หลายปนี้ได

แนะนําใหสมาชิกสถานธรรมใชสมาธิในการรักษาสุขภาพ อาทิ ผูท่ีเปนเนื้องอกเม่ือไดทําสมาธิก็จะรูสึก

ผอนคลายสบายใจมากข้ึน เนื้องอกท่ีมีหลายกอนก็ลดลง ผูท่ีทํางานมีความกังวล ทําใหสุขภาพกาย

เสื่อมโทรม เม่ือทําสมาธิก็จะทําใหคลายกังวล สุขภาพกายใจก็ดีข้ึน สําหรับตนเองก็ไดใชสมาธิในการ



๒๔๘ 

รักษาสุขภาพ เชน การนอนไมหลับก็ใชสมาธิชวยใหนอนหลับพักผอน รางกายแข็งแรง เปนตน ฉะนั้น 

จากประสบการณของตนเองก็พบวาสมาธิมีความสําคัญตอสุขภาพมาก อาจเรียกเปน สมาธิบําบัด

(โรค) ท่ีสามารถใชเปนวิธีหนึ่งในการชวยบําบัดโรคหรือชวยใหมีสุขภาพกายใจท่ีดี 

 

คําถามขอ ๒.๔ ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร ? 

พระพุทธศาสนาสอนหลักการทําสมาธิ อาทิ หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา เปนหลักธรรม

ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนเปนสวนมาก หลักธรรมท่ีเรียกวามรรคมีองค๘ ก็เชนกันท่ีมีสมาธิเปนสวน

สําคัญ เม่ือพระพุทธศาสนิกชนไดศึกษาหลักธรรมก็จะตองเขาใจวาสมาธิมีคุณมากมาย ดวยเหตุนี้ผูท่ี

ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนแลวประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงการเผยแผพระพุทธศาสนา

ดวยการปฏิบัติจริง หลักธรรมท่ีเปนสากลก็คือสมาธิท่ีใครๆก็ทําไดและพระพุทธศาสนาก็มักถูกเผยแผ

ดวยการสสอนหลักการทําสมาธิ  ผูท่ีสนใจพระพุทธศาสนาก็มักจะรูจักสมาธิกอนแลวคอย ๆ คนหา

หลักธรรมอ่ืนตอไป อาจกลาวไดวาเม่ือคนประสบปญหาก็ใชสมาธิในการแกไขและคอย ๆ ศึกษาไป

เรื่อยก็จะเจอหลักพระพุทธศาสนาท่ีโยงใยสัมพันธกันอยาง อยางไตรสิกขาท่ีมีศีล สมาธิและปญญา 

คําถามขอ ๒.๕ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

เม่ือสมาธิมีความสําคัญสามารถปรับใชกับชีวิต หนาท่ีการงาน  ครอบครัว บุคคล ตนเองและ

ผูอ่ืนสมาธิยังใชกับสุขภาพไดอีก ฉะนั้นควรมีการสงเสริมการทําสมาธิใหแพรหลายดวยหลักการท่ี

ถูกตอง  ซ่ึงในโลกปจจุบันบางคนยังไมรูจักการทําสมาธิและยังไมทราบวาสมาธิมีประโยชนตอการ

ดํารงชีวิตอยางไร  ท้ังนี้การฝกอบรมควรมุงเนนตามแนวพระพุทธศาสนาเทานั้นอยาอิงฤทธิ์เดช

อภินิหารท่ีเกินขอบเขต เพราะสมาธิท่ีแทจริงมีคุณประโยชนมากมายในการดําเนินชีวิตประจําวัน

มากมายหากรูจักและใชสมาธิไดอยางถูกตอง 

๑๓) นายศิริวัฒน  อินทรมงคล อายุ ๖๕ ป ท่ีอยู ๑๐๗/๒๐ ลาดพราว ๓๕  แขวงจันทร

เกษม  เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ ระดับการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครูสมาธิ รุนท่ี๓๐  อาจาริสาสมาธิ รุนท่ี๑๑ และสมาธิชั้นสูงรุนท่ี๒ 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สถานท่ีทํางาน ขาราชการบํานาญ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตําแหนง รองอธิการบดีกรมปศุสัตว (อดีต) 

คําถามขอ ๒.๑ ทานคิดวาสมาธิมีผลตอการดําเนินชีวิตอยางไร? 

เม่ือเราไดฝกสมาธิมาระดับหนึ่งจะทําใหเรามีจิตใจท่ีออนโยน มีความคิดทางบวก มีสติ เกิด

ปญญา มีเหตุผล สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางดียิ่ง เพราะสมาธิจะ

เปนตัวกรองอารมณ เม่ือมีสิ่งตาง ๆ เขามาในชีวิตทําใหเราใชสติในการพินิจพิจารณาสิ่งท่ีเขามานั้น 

ทําใหแกปญหาตาง ๆ อยางมีสติ แกไขปญหาไดอยางถูกตอง เพราะฉะนั้นมีผลทําใหการดําเนินชีวิตมี



๒๔๙ 

แตสิ่งท่ีดี ๆ เกิดข้ึน โดยไมใชอารมณในการตัดสินปญหา ชีวิตก็จะมีความสงบสุขและอยูอยางมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

คําถามขอ ๒.๒ ทานคิดวาสมาธิสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตและอาชีพการงานสวนตน

อยางไร? 

ในชีวิตประจําวันหากมีการฝกสมาธิเปนประจํา สามารถนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวัน และ

อาชีพการงานท่ีเราเผชิญอยูไดอยางดียิ่ง เพราะเม่ือเราทําสมาธิเราจะไดพลังจิต และสะสมมาก ๆ ข้ึน

ทําใหเกิดจิตใจท่ีแข็งแกรงข้ึน อารมณตาง ๆ ก็จะถูกกรองดวยสมาธิ ทําใหเรามีเหตุ มีผล มีสติปญญา 

มีความรอบคอบตัดสินใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตอง มีเมตตาธรรม และมีความเปนธรรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดีข้ึนไดอยางเห็นไดชัด จากประสบการณท่ีเกิดข้ึนจริงจาการทํา

สมาธิของขาพเจา เม่ือขณะท่ีฝกสมาธิในหลักสูตรครูสมาธิเดือนท่ี๒ของเวลาเรียน ๖ เดือน ขณะท่ีนั่ง

สมาธิอยูเสมือนหนึ่งมีเสียงลอยเขามาในจิตใจวา “ใหรักษาศีลและใหทําความดี” ขาพเจาไดนํามา

พิจารณาถึงการดําเนินชีวิตปจจุบันขณะนั้นมีสิ่งไมดีอยูทายรถคือ สุรา ขาพเจาจึงตัดสินใจเลิกดื่มสุรา 

ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา จนถึงวันนี้เปนเวลา ๕ ป เม่ือเลิกดื่มการชอบเท่ียวเตรกลางคืนก็เลิกไปโดย

ปริยาย ครอบครัวอบอุนและจนถึงปจจุบันก็ยังนั่งสมาธิเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ จนมีคนทักวาเรา

เปลี่ยนไดอยางไร 

คําถามขอ ๒.๓ ทานคิดวาสมาธิสามารถรักษาสุขภาพไดอยางไร? 

ขอนี้เปนจุดเดนของสมาธิ เม่ือเราไดทําสมาธิจนจิตรวม จิตสงบ ก็ทําใหเกิดความสุข ไม

ฟุงซาน หลับงาย สมองแจมใส สติปญญาดี อารมณดี เปนคนคิดบวก ไมคิดรายตอผูอ่ืน ทําใหไม

เครียด เม่ือคนเราไมเครียดจะเกิดภูมิตานทานโรคโดยธรรมชาติ หนาตาผองใส อ่ิมเอิบ ไมแก ซ่ึงจิตใจ

และการดําเนินชีวิตท่ีดี จะสัมพันธกับสุขภาพของรางกาย 

คําถามขอ ๒.๔ ทานคิดวาสมาธิสามารถนําไปปรับใชกับการเผยแผพระพุทธศาสนาได

อยางไร ? 

ในการทําสมาธินั้นตองมีการบริกรรม เพ่ือใหจิตสงบ ดับความฟุงซานของอารมณตางๆท่ีมา

กระทบ ซ่ึงจะมาจากกิเลส ๓ กองใหญ ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ในขณะเดียวกันหากผูปฎิบัติมีเบญจ

ศีล การปฏิบัติจะทําใหจิตรวมเร็วข้ึน เนื่องจากกิเลสตาง ๆ มีนอยลง เราจึงสามารถแนะนําใหสาธุชน

มาปฏิบัติกันมาก ๆ ทําใหเขาใจในพุทธศาสนามากข้ึน คําท่ีพระพุทธเจาสอนไวตองปฏิบัติดวยตนเอง 

จึงทําใหโลกสงบลง คนสนใจพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน อนึ่งการปฏิบัติสมาธิถือเปนการทําบุญอยาง

หนึ่งในพระพุทธศาสนา ทานมัน ศีลมัย ภาวนามัย การปฏิบัติสมาธิก็คือ ภาวนามัย ซ่ึงสามารถชี้แจงผู

ปฏิบัติเขาใจในพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน      

คําถามขอ ๒.๕ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 



๒๕๐ 

สมาธิเปนสิ่งท่ีวิเศษสุดสําหรับทุกคน ทุกชั้นวรรณะในสังคม ผูท่ีปฏิบัติแลวสามารถใชชีวิตได

อยางดี พอใจในตนเอง มีความสุขตามสถานะของตน จะทําใหคนมีจิตใจท่ีออนโยน คิดบวก ซ่ึงจะทํา

ใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติ มีความสงบสุข 



๒๕๑ 

ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – นามสกุล :  นางปริศนา  ไกรวิทย   

วันเดือนปเกิด  :  ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

ภูมิลําเนา  :  จังหวัดกาฬสินธุ 

ปจจุบัน  :  ๑๙/๙๒ หมูท่ี ๑๓ ซอย ร.ร.สตรีวิทยา ๒ แขวงลาดพราว  

   เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ 

การศึกษา                     

     พ.ศ. ๒๕๑๐ :  มัธยมศึกษาปท่ี ๕ โรงเรียนลําปางกัลยาณี อ. เมือง จ.ลําปาง 

     พ.ศ. ๒๕๑๕ :  ศิลปะศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     พ.ศ. ๒๕๔๙ :  ธรรมศึกษาตรี 

     พ.ศ. ๒๕๕๐ :  ธรรมศึกษาโท 

     พ.ศ. ๒๕๕๑ :  ธรรมศึกษาเอก 

     พ.ศ. ๒๕๕๒ :  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

                                   สาขาพุทธศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 

ประสบการณการทํางาน  

 ปจจุบัน :  สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๔ วัดสิริกมลาวาส แขวงลาดพราว  

  กรุงเทพมหานคร 
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