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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพจิตของผูเขารับการอบรม  ณ  ศูนยพัฒนาจิต 
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 2.1   ความเปนมาของศูนยพัฒนาจิตเฉลมิพระเกยีรติ  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 2.2   แนวคดิเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 2.3   แนวคดิเกี่ยวกับการพฒันาจิตใจ 
 2.4   ลักษณะของจิต 
 2.5   คุณประโยชนในการฝกจิต 
 2.6   หลักสูตรในการฝกอบรม 
 2.7   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

2.1  ความเปนมาของศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
 ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งอยูที่วัดจุกฌอ  ต.คลองจุกเฌอ  อ.
เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่  8  พฤษภาคม  2542   
เพื่อดําเนินกิจกรรมดานการอบรมพัฒนาจิต  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาจิตใจของผู เขารับ 
การอบรม ใหมีความถูกตองดีงามตามหลักของพระพุทธศาสนา  ใหมีความรูความเขาใจในหลัก 
ทางพระพุทธศาสนาใหวิถีทางแหงการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  และมุงใหผูเขา 
รับการอบรมไดศึกษาพระพุทธศาสนาตามแนวทางศีล  สมาธิ  ปญญา  เพื่อการพัฒนาสติและปญญา
ที่แทจริง  ซ่ึงรูปแบบและวิธีการดําเนินงานเนนการศึกษาตามหลักศีล  สมาธิ  ปญญา  โดยผูเขา 
รับการอบรมตองรักษาศีล  8  มีการสวดมนตทําวัตรเชาและทําวัตรเย็นตามระเบียบของผูรักษาศีล  
มีการฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน คือ  การเดินจงกรม  และการนั่งสมาธิ  เพื่อเจริญสติอบรมปญญา  
ซ่ึงจะทําใหผูเขารับการอบรมมีจิตใจที่สงบ  มั่นคง  มีความพรอมในการที่จะรับรูรับฟง  และเรียนรู
ส่ิงตางๆ ไดอยางเต็มที่อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองตอไป  (ศูนยพัฒนาจิตเฉลิม 
พระเกียรติ.  ม.ป.ป. : 5-15)     
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 
 ในดานแนวคดิเกี่ยวกบัการฝกอบรมมีผูใหความหมายไวนาสนใจ  ดังนี้ 
 วิจิตร  อาวะกุล  (2537 : 58-60)  กลาววา  การอบรมเปนกระบวนการจัดสรรความรู  
เทคนิควิชาการในการทํางาน   เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอานและพฤติกรรมใหม 
ของบุคคล  ซ่ึงเปนพฤติกรรมอันพึงประสงคขององคการ  โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและศิลปะ 
ในการฝกอบรมเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่ตองทําเปนประจําอยางขาดเสียมิได  เพื่อมุง 
ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  แบงออกไดเปน  3  ดาน  คือ 

       1)   พฤติกรรมทางดานพุทธิปญญา  (Cognitive  Domain)  เปนพฤติกรรม 
ดานสมรรถภาพทางสมอง   อันไดแก  ความจํา  ความนึกคิด  การใชเหตุผล  การแกปญหา   
แบงออกเปน  6  ระดับ  จากความรูขั้นต่ําไปหาขั้นสูง  ไดแก 

          (1)   ดานความรูความจํา  (Knowledge)  ไดแก  การจําได  ทราบ  รู  พูดตาม
ได  จดบันทึก  ทํารายชื่อ  ฯลฯ  นับเปนความรูขั้นต่ํา 

          (2)   ความเขาใจ (Comprehension) เนนความรูขั้นสูงขึ้นมาจากความรู  
ความจํา  ไดแก  พฤติกรรม  เชน  การแปลได  อธิบายได 

          (3)   ความสามารถในการนําความรูไปใช  (Application)  เนนความรูขั้นสูง
ขึ้นมาอีก  ไดแก  การแปลความหมายได  การดัดแปลงได  ฯลฯ 

          (4)   ความสามารถในการวิเคราะห  (Analysis)  ไดแก  พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะได  เชน  วิเคราะหได  คํานวณออกมาได  ตรวจสอบได  ตีราคาได 

          (5)   การสังเคราะห  (Synthesis)  ไดแก  พฤติกรรมที่สามารถบอกสรุปได  
เชน  วางแผนได  การประกอบได  จัดตั้งได  บริหารได  ออกแบบได 

          (6)  การประเมินผล  (Evaluation)  เปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของพุทธิปญญา  
ไดแก  พฤติกรรมการเปรียบเทียบได  การวัดได  การเลือกได  การจัดอันดับได 

     2)  พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางดานจริยธรรม  (Affective Domain)  พฤติกรรม
ดานนี้จะแสดงออกมาทางความรูสึก  ทาที  จิตใจ  ไดแก  ความรูสึกและอารมณ  (Feeling and 
Emotion)  คานิยม  (Value)  ความสนใจ  (Interest)  ความซาบซึ้ง  (Appreciation)  พฤติกรรมดานนี้
จะเปนความเจริญงอกงามทางจิตใจ  ความรูสึก  ทาที  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัว  
ซ่ึงอาจเปนขั้นตอนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  ดังนี้คือ   

       (1)   ขั้นรับรู  (Reception)  วาจะรับรู  ไมรับรู  เร็ว  ชา  ตางกันยอมมีผลตอ
พฤติกรรมที่จะเกิดหรือแสดงออกตางกัน 
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       (2)   การตอบสนองตอส่ิงเรา  (Response)  บางคนไว  บางคนชา  เฉื่อยชา   
รูสึกมากนอย  การตอบสนองจึงชา  เร็ว  ตางกันไปดวย 

       (3)   คานิยม  (Value)  คือ  คุณคาของการตอบสนองการแสดงออกมาวา   
มีคานิยมเปนอยางไร  ดีไมดี  สูงต่ํา  อาจเกิดจากตัวผูนั้นเอง  หรือเกิดจากสิ่งแวดลอม  การอบรม 
ส่ังสอนจากครอบครัวเปนพื้นฐาน 

       (4)   การจัดเลือกคานิยม  (Organization)  การจัดเลือกเอาคุณคาของสิ่งที่ 
ไดรับจากสิ่งเราเอาไวลําดับตางๆ  กัน  แลวแตคานิยมของแตละคน  เชน  บางคนอาจชอบดูลิเก 
เปนลําดับหนึ่ง  ภาพยนตรเปนลําดับสอง  การจัดเลือกคานิยมของคนจึงมีตางกัน 

       (5)   อุดมการณที่เกิดจากคานิยม  (Characterization by a Value)   ดังไดกลาว
มาแลววา  คนเรานั้นตางกัน  รับตางกัน  ตอบสนองตางกัน  การสรางคานิยม  อุดมการณ  ในขั้นนี้ 
ก็จะแตกตางกันดวย  แตถาไดรับการอบรมจากสิ่งแวดลอมเหมือนกัน  อุดมการณ  คานิยม 
ก็จะเหมือนกัน  คลายกัน  ใกลเคียงกันมากขึ้น 

   3)   พฤติกรรมดานหัตถการ  ทักษะ  (Psychomotor Domain)   พฤติกรรมดานนี้
เรามองในแงของการพัฒนาความคลองแคลววองไวในการใชประสาทกลามเนื้ออวัยวะตางๆ  
ในการเคลื่อนไหว  การใชประสาทสัมผัสทั้ง  5  การสั่งการ  ความสัมพันธกับประสาทตางๆ 
   พฤติกรรมทั้งสามดานดังกลาว  มีประโยชนในการวางแผนการทําหลักสูตร   
การอบรมและการประเมินผลวาเราตองเนนสวนไหนมากนอย  เมื่อสอนและประเมินผลจะตรงกัน  
สวนมากเรามักจะเนนดานพุทธิปญญา  ใชการทองจํา  เมื่อทดสอบก็ใชการทดสอบความจําแทนที่
จะทดสอบการปฏิบัติเพราะงานบางอยางเนนการปฏิบัติไวในวัตถุประสงคอยูแลว 
 สวนความหมายของการฝกอบรม  นักวิชาการไดใหความหมายของการฝกอบรมไว
หลายทานดังตอไปนี้ 
 เครือวัลย  ล่ิมอภชิาติ  (2531 : 25)  อธิบายวา  “การฝกอบรมเปนกิจกรรมการเรียนรู
เฉพาะอยางของบุคคล  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  ทักษะหรือความชํานาญ   
และทัศนคติอันเหมาะสมจนสามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม  และทัศนคติ 
เพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่  เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงขึ้น  และทําให
บุคลากรมีความกาวหนาในงาน” 

สุรพล  จันทราปตย  (2529 : 1)  ใหความหมายวา  “การฝกอบรม  เปนกระบวนการ
สําคัญในการพัฒนาบุคคล  ซ่ึงรวมกิจกรรมการเรียนรูเขาดวยกันอยางมีระบบ  และดําเนินการ 
อยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูรับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ในดานความรู  ทักษะ  และ
ทัศนคติ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
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  กริช  อัมโภชน  (2520 : 17. อางถึงใน เริงลักษณ โรจนพันธ. 2529 : 7)  ใหความหมาย
ของการฝกอบรมวา  เปนกระบวนการอันที่จะทําใหผูฝกอบรม  เกิดความรูความเขาใจ  มีทัศนคติ
อันเหมาะสมและเกิดความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จนกระทั่งผูฝกอบรมเกิดการเรียนรู 
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม  อันจะยังความสามารถทํางาน 
ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ 

จากความหมายของการฝกอบรมดังกลาว  พอสรุปไดวา  การฝกอบรมเปนกระบวน 
การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  และตอเนื่องเปนขั้นตอน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเขารับ 
การอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติในเรื่องตางๆ  อันจะนําไปสู 
การแสดงออกของพฤติกรรมที่พึงประสงค   ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใช 
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ 
 

ความหมายของการพัฒนาจิตใจ  (Mental Development)   มีผูใหความหมายไวนาสนใจ
ดังนี้ 

พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร  ฐิตวัณโณ)  (2538 : 2-3)  ไดใหความหมายของการพัฒนา
จิตใจไววา  คําวา  “พัฒนา”  เปนศัพทสมัยใหม  หมายถึง  การทําใหเจริญขึ้น  ทําใหรุงเรืองข้ึน   
ใชไดทั้งการพัฒนาดานวัตถุและจิตใจ  เชน   การพัฒนาชนบท   การพัฒนาประเทศ   การพัฒนา 
สติปญญา และการพัฒนาจิต  เปนตน แตศัพททางพระพุทธศาสนาที่แทจริงที่ใชในการพัฒนาจตินัน้  
ทานใชคําวา  “ภาวนา”  หมายถึง  การทําใหมี  การทําใหเกิดขึ้น  ทําใหเจริญ  การอบรม  การบําเพ็ญ  
เชน  คําวา  สมาธิภาวนา  คือ  การเจริญ  การอบรม  หรือการบําเพ็ญสมาธิ  และคําวาวิปสสนา
ภาวนา  คือ  การเจริญ  การอบรมหรือการบําเพ็ญวิปสสนา 
 พระธรรมปฎก  (ประยุทธ  ปยุตโต)  (2537 : 15)  ไดใหความหมายของการพัฒนา 
จิตใจไวในลักษณะที่ครอบคลุมทั้งระดับมหภาค และจุลภาค ดังนี้ 
  การพัฒนาจิตใจ  หมายถงึ  กระบวนการใหการศึกษาอบรม  และสงเสริมเพื่อใหเกิด
สุขภาพจิตที่ดี  สมรรถภาพจิตที่เขมแข็ง และคุณภาพจิตที่ดีงาม  อันเอื้อตอการพัฒนาสวนบุคคล  
ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติใหเกิดความเจริญ และมั่งคั่ง 
  สุขภาพจิตที่ดี  คือ  จิตใจที่เปนปกติ  มีสติสัมปชัญญะ 
  สมรรถภาพจิตที่เขมแข็ง  คือ  จิตที่มีประสิทธิภาพในการคิดและพิจารณาเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลในการทํางานไดสําเร็จลุลวงดวยดี  และถูกตองมีสมาธิ  ไมฟุงซาน 
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  คุณภาพจิตทีดีงาม  คือ  จิตที่ประณีตดีงาม  มีคุณธรรม  มีความเขาใจ  เล่ือมใสอยางมี
เหตุผลในคําสอนที่ถูกตองแทจริงของศาสนาที่ตนนับถือและนําไปเปนหลักปฏิบัติจนเปนปกติวิสัย
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาตอตนเองและสังคม 
 ภัสรี  ตูจนิดา  (2539 : 11)  ไดกลาวถึง  องคประกอบของการพัฒนา  4  ประการ  
ของเพียเจท  ที่มีผลตอการพัฒนาทางดานจิตใจของมนุษย  ก็คือ 
  1) วุฒิภาวะ  (Maturation)  คือ  การพัฒนาตามวัย  การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  
ระบบประสาท  ระบบสมอง  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัวของแตละคน  มผีลตอการพัฒนาทางดาน 
ความคิดและจติใจ 
  2) ประสบการณ (Experience)  คือ การที่ไดรับสัมผัสจากสิ่งแวดลอม  การจะพัฒนา
ไปได  บุคคลนั้นตองมีความตื่นตัว  ประสบการณไมไดเปนเรื่องของทางรางกายอยางเดียว  แตเปน
เร่ืองของจิตใจ  เปนการรับรูและการแกปญหา 
  3) การถายทอดทางสังคม  (Social  Transmission)  เกิดขึ้นเมื่อคําสั่งสอน  ทัศนคติ  
และประเพณี  ถูกถายทอดจากกลุมคนกลุมหนึ่ง  เชน  พอแม  ไปยังบุคคลอีกกลุมหนึ่ง  คือ   
ลูกเปนตน 
  4) ความสมดุล (Equilibration)   คือ ทําใหเกิดความสมดุลระหวางดานวุฒิภาวะ  
ดานประสบการณทางกาย  และดานการถายทอดทางสังคม 
 จากความหมายของการพัฒนาจิตใจดังกลาว  พอสรุปไดวา  การพัฒนาจิตใจมีขอบเขต 
ที่บงชัดถึงการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกสวนตอจิตใจของมนุษยอยางสมบูรณ   เพราะนอกจากการที่
มนุษยเราจะตองมีสุขภาพจิตใจที่ดี  ถือเปนปกติแลว  ยังจะตองมีจิตใจที่เขมแข็งในการวัด  ตดัสินใจ  
ตลอดจนมีจิตใจที่มีคุณภาพดวย   แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตองเนนย้ําที่การพัฒนา
จิตใจ  ซ่ึงเปนเรื่องภายในของแตละคนกอน  เพราะใจเปนพื้นฐาน  ใจเปนประธาน  ใจเปนใหญ  
เพื่อใหมีจิตใจดี  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  ใหมีความอดทน  ขยันอยางฉลาดปราศจากอบายมุข  
ใหมีจิตใจใฝพัฒนาตนเอง   ครอบครัวและสังคม  และพัฒนาเศรษฐกิจดวยการรูจักพึ่งตนเอง   
ชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือบุคคลอื่นตอไป 
  

2.4   ลักษณะของจิต 
  
 ความหมายของลักษณะของจิตมีผูใหความหมายไวนาสนใจ  ดังนี ้
 พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร  ฐิตวัณโณ)  (2538 : 4-7)  ไดกลาวถึงลักษณะของจิตตามที่ 
พระพุทธเจาตรัสไววา  “ผันทนัง  จปลัง  จิตตัง  ทุรักขัง  ทุนนิวารยัง  อุชุง  กโรติ  เมธาวี  อุสุกาโรว  
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เตชนังฯ”  แปลวา  คนมีปญญายอมทําจิตที่ดิ้นรน  กวัดแกวง  รักษายาก  หามยาก  ใหตรงได  
เหมือนนายชางศรดัดลูกศรใหตรงฉะนั้น  จากพระคาถาบาลีขางตนนี้  แสดงใหเห็นวาจิต  มีลักษณะ
ดังนี้ 
     1)   ผันทนัง   หมายถึง   ดิ้นรน  แสดงใหเห็นวาจิตมีธรรมชาติในการดิ้นรนไปหา
อารมณที่เปนเหยื่อ  ไดแก  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  และสัมผัสที่นาใครนาพอใจ  เปนตน 
     2)   จปลัง   หมายถึง   กวัดแกวง  คือ  การที่จิตไมหยุดอยูในอารมณใดอารมณหนึ่ง 
ไดนาน  เหมือนเด็กทารกไมหยุดนิ่งอยูในอิริยาบถหนึ่งไดนาน 
     3) ทุรักขัง  หมายถึง  รักษายาก  คือ  การที่จะรักษาจิตใหอยูกับที่โดยไมใหคิดถึง
เร่ืองตางๆ  นั้นทําไดยาก 
     4) ทุนนิวารยัง  หมายถึง  หามยาก  คือ  การที่จะปองกันไมใหจิตคิดเรื่องที่เรา 
ไมตองการก็หามยาก 
 ถึงแมวาจิตจะมีลักษณะดังกลาวมาแลวก็ตาม  แตคนมีปญญาก็สามารถฝกจิตใหตรงได  
คือ  นําไปใชประโยชนได  เหมือนชางศรดัดลูกศรใหตรงไดฉะนั้น  นอกจากนี้ลักษณะของจิต 
อีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา  “ทุนนิคคหัสสะ  ลหุโน  ยัตถะ  กามนิปาติโน  จิตตัสสะ  ทมโถ  สาธ ุ 
จิตตัง  ทันตัง    สุขาวหังฯ”  แปลวา  การฝกจิตที่ขมไดยากซึ่งเปนธรรมชาติที่รวดเร็ว  มักตกลงไป
ในอารมณตามที่มันชอบ  เปนการดี  เพราะวาจิตที่ฝกดีแลวยอมนําสุขมาให  จากพระคาถาบาลี 
ขางตนนี้  แสดงใหเห็นวาจิตมีลักษณะดังนี้ 
     1)  ทุนนคิคหัง  หมายถึง  ขมไดยาก  คือ  การฝกจิตนั้นทําไดยากนั่นเอง 
     2) ลหุ  หมายถึง  เปนธรรมชาติรวดเร็ว  คือ  จิตมีธรรมชาติเกิดขึ้นดับไปเร็ว   
เหมือนกระแสไฟฟาที่เกิดดับอยูตลอดเวลา  แตที่สังเกตเห็นวายังไมดับ  ก็เพราะมันเกิดดับสืบเนื่อง
กันตลอดเวลานั่นเอง 
     3) ยัตถะ  กามนิปาตี  หมายถึง  มักตกไปตามอารมณที่ชอบ  คือ  ถาจิตชอบใจ 
เร่ืองใด  ก็ชอบแตคิดเรื่องนั้นอยูเสมอ 
 แมจิตจะมีลักษณะดังกลาว  แตการที่คนเราสามารถฝกจิตไดนั้นเปนการดี  เพราะจิตนี้
สามารถฝกได  และเมื่อฝกอบรมไดแลวก็ยอมนําความสุขความสงบมาใหแกผูฝก  ซ่ึงลักษณะของ
จิตอีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา  “ทูรัง  คมัง  เอกจรัง  อสรีรัง  คูหาสยัง  เย  จิตัง  สัญญเมสสันติ  โมก
ขันติ  มารพันธนาฯ”   แปลวา  ชนใดจักสํารวมจิตที่ไปไดไกล  เที่ยวไปดวงเดยีว  ไมมีรูปราง  มีถํ้า
คือ  รางกายเปนที่อาศัย  ชนเหลานั้นจะพนจากเครื่องผูกของมารได  จากพระคาถาบาลีขางตนนี้  
แสดงลักษณะของจิตอีกนัยหนึ่งวา  มีลักษณะ  4  อยาง  ดังตอไปนี้คือ   
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     1) ทูรังคมัง  หมายถึง  ไปไดไกล  คือ  จิตของคนเราออกรับอารมณในที่ไกลได  เชน  
ขณะที่ตนนั่งอยูที่นี่ก็อาจคิดไปถึงประเทศญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  หรือคิดไปไดไกลถึงดวงดาว 
ในจักรวาลอื่นๆ ได   
     2) เอกจรัง  หมายถึง  เที่ยวไปดวงเดียว  คือ  จิตนี้เกิดดับทีละดวงเทาน้ัน  จะเกิดขึ้น
พรอมกันหลายดวงไมไดเลย  และรับอารมณไดครั้งละหนึ่งอยางเทานั้น  จะรับพรอมกันหลายอยาง
ไมได  แตดูเหมือนวาจิตนี้มีลักษณะหลายอยางในขณะเดียวกัน  หรือรับอารมณหลายอยาง 
ในขณะเดียวกันนั้น  เพราะจิตเกิดดับเร็วตางหาก  เมื่อดวงหนึ่งดับไป  ดวงหนึ่งเกิดมาแทนที่   
แตเร็วมาก  จนเราไมอาจกําหนดไดทันจึงมองดูเหมือนวา  มันเกิดขึ้นไดหลายดวงในขณะเดียวกัน  
แทที่จริงแลวมันเกิดขึ้นทีละดวงเทานั้น  จึงชื่อวา  เที่ยวไปดวงเดียว 
     3) อสรีรัง  หมายถึง  ไมมีรูปราง  คือ  จิตนี้ไมมีรูปราง  ไมมีสีสัน  ไมมีสัณฐาน  
เพราะเปนนามธรรม  ไมใชวัตถุ  ไมอาจสัมผัสไดดวยประสาททั้ง  5  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย   
ไดเลย  ใครจะใชเคร่ืองมือทางวัตถุจับจิตนั้นไมมีทางกระทําไดเลย  เวนไวแตจับพฤติกรรม 
ที่มันแสดงออกมาเทานั้น  แตสามารถรับรูดวยใจ  อันเปนประสาทที่หก  จึงเรียกจิตนี้วา  อสรีรัง  
ไมมีรูปราง  แตก็เปนสภาพที่มีอยูจริง  เปนสภาพที่นึกคิดเก็บกรรมและกิเลสเอาไว  และสามารถ 
ฝกใหสําเร็จประโยชนได 
     4) คูหาสยัง  หมายถึง  มีถํ้าคือรางกายเปนที่อาศัย  คือ  รางกายนี้เองเปนเสมือนถํ้า
อันเปนที่อาศัยของจิต  แตก็ไมบงวาอาศัยอยูสวนใดของรางกาย  เพียงแตเขาใจวา  มีถํ้าคือรางกาย
เปนที่อาศัยเทานั้น 
  แมจิตนี้จะเปนธรรมชาติไปไดไกล  เที่ยวไปดวงเดียว  ไมมีรูปราง  และอาศัยอยู 
ในรางกาย  และไมทราบวาอยูสวนใดของรางกายก็ตาม  แตผูที่สํารวมจิตของตน  ฝกจิตของตนได 
ก็สามารถพนจากเครื่องผูกของมาร  คือ  กิเลสได 
 พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร  ฐิตวัณโณ)  (2538 : 7-12)  ไดกลาววาแมจิตจะไมมีรูปราง  
และไมรูแนวาอยูสวนใดของรางกายก็จริง  แตก็สามารถฝกไดเนื่องจากจิตนี้มีทางออก ที่เรียกวา  
“ทวาร”  ออกรับอารมณไดถึง  6  ทาง  และทางออกเหลานี้  ก็อยูที่ตัวเรานี้เอง คือ   

    1)   ทางตา  ที่เรียกวา  จักษุทวาร 
    2)   ทางหู  ที่เรียกวา  โสตทวาร 
    3)   ทางจมูก  ที่เรียกวา  ฆานทวาร   
    4)   ทางลิ้น  ที่เรียกวา  ชวิหาทวาร 
    5)   ทางกาย   ที่เรียกวา  กายทวาร 
    6)   ทางใจ  ที่เรียกวา  มโนทวาร 
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  การฝกจิต  ก็คือ  การควบคุมจิตที่ออกรับอารมณทางทวารทั้ง  6  นี้เอง  เพราะเมื่อ 
จิตออกรับอารมณทางทวารใดก็ใชสติควบคุมกํากับรับรูอารมณทางทวารนั้นๆ  แลวใชวิธีเจริญ
กรรมฐาน  หรือ จิตภาวนา  ทําจิตใหสงบ  สวาง  และสะอาดได 

  นอกจากนี้ลักษณะหรือธรรมชาติของจิตยงัสามารถกลาวไดอีกนัยหนึง่  ดังนี้คือ 
      (1) จิตแตกตางกับสมอง  ผูที่ไมไดศึกษาพระพุทธศาสนาบางคนหรือบางกลุม
กลาววา  จิตไมมี  สมองตางหากเปนผูส่ังงาน  หรือควบคุมรางกาย  และแสดงพฤติกรรมตางๆ  
ออกมาคนเราเมื่อตายแลวก็สูญ  ไมมีอะไรเหลือ  บาปบุญไมมี  เปนเพียงเชื่อถือกันไปตางหาก  และ
บางคนก็ถือวา  จิตคือสมองนั่นเอง  ซ่ึงความคิดและความเชื่อดังกลาวขางตนนี้  ขัดกับความเปนจริง  
และขัดตอหลักพระพุทธศาสนา  เปนความคิดเห็นของคนที่ไมไดรับการศึกษาในเรื่องจิตศาสตร
อยางแทจริง   โดยเฉพาะพุทธจิตวิทยา   จึงเปนความเชื่อถือที่ เปนอันตรายตอตนเอง  และ 
สังคมโดยสวนรวมไดมาก  เพราะคนเหลานี้ไมสนใจตอการพัฒนาจิต  เพราะถือวาจิตไมมี   
พวกเขาสามารถทําชั่ว  กอความทุกขความเดือดรอนใหสังคมตามที่พวกเขาตองการ  ในเมื่อ 
พวกเขามีโอกาสและมีอํานาจที่จะทําได  เพราะเขาไมเชื่อบุญไมเชื่อบาป   แทที่จริง จิตกับสมอง 
ไมเหมือนกัน  สมองเปนสวนหนึ่งของกาย  แตเปนเครื่องมือของจิต  บางคนอาจจะคานวา  ถาไมมี
สมองสั่งงาน  เชน  สมองพิการ  หรือไดรับความกระทบกระเทือนจนสั่งงานไมได  จิตก็ไมมีอํานาจ
ที่จะบังคับกายไดเลย  จึงแสดงใหเห็นวา  สมองตางหากเปนตัวส่ังงานไมใชจิต  ขอนี้สามารถ
อธิบายไดวา   เมื่อสมองอันเปนเครื่องมือในการสั่งงานของจิตพิการเสียแลว  จิตก็ขาดเครื่องมือ 
ในการสั่งงาน  จึงไมอาจบังคับรางกายได  เพราะขาดเครื่องมือ  ถาจะเปรียบใหเห็นงายๆ  ก็คือ   
กายอันประกอบดวยประสาทรับรูตางๆ  เปรียบเสมือนโทรศัพทที่ตอจากชุมสายไปตามบานเรือน
ตางๆ  สมองเปรียบเหมือนชุมสายโทรศัพทหรือโทรศัพทกลาง  จิตเปรียบเหมือนพนักงานควบคุม
สายโทรศัพทกลางถาหากชุมสายโทรศัพทเสียใชการไมไดแลวแมจะมีพนักงานมาปฏิบัติหนาที่   
ก็ไมอาจติดตอไปถึงทางเครื่องรับได  เพราะชุมสายใชการไมได  ขอนี้ฉันใด  มนุษยเราก็เหมือนกัน  
แมรางกายสวนอื่นยังไมพิการ  แตถาสมองพิการเสียแลว  แมแตจิตก็ส่ังการไมได  เพราะขาด 
เครื่องมือในการสั่งงาน  หรืออาจแสดงอีกนัยหนึ่ง  ไดแก  รางกายนี้เปรียบเหมือนตัวรถ  สมอง
เปรียบเหมือนเครื่องยนต  จิตเปรียบเหมือนคนขับ  ปกติวารถยนต  ถาตัวรถยังดี  เครื่องยนต 
ไมบกพรอง  และคนขับก็ชํานาญ  ยอมนํารถไปสูที่หมายไดตามปรารถนาและปลอดภัย  แตถา 
หากวา ตัวรถดีแตเครื่องเสียใชการไมได  แมคนขับจะชํานาญก็นํารถไปไมได  หรือตัวรถก็ดีอยู  
เครื่องยนตก็ไมเสีย  แตคนขับเมาหรือขับรถดวยความประมาท  ก็อาจพารถไปชนคน  ชนตนไม  
หรือส่ิงตางๆ  ไดหรือพลิกคว่ําตกถนนเปนตน  ยอมกอใหเกิดอันตรายแกตนเอง  บุคคลอื่นและ
ทรัพยสินไดมาก  ดังที่ปรากฏอยูทั่วโลกในปจจุบันนี้  ขอนี้ฉันใด  มนุษยเราก็เหมือนกัน  ถารางกาย  
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สมอง  และจิต  ครบบริบูรณ  ก็ยอมนําชีวิตไปสูความสงบสุขได  รวมทั้งชวยเหลือคนอื่น 
ใหมีความสงบสุขไดดวย   ถามีแตรางกายกับสมองแตไมมีจิตเปนผูส่ัง  คนนั้นก็เหมือน 
คนนอนหลับ  หรือเหมือนกับคนตาย  หรือมีรางกายบริบูรณแตสมองพิการ  แมจะมีจิตเปนผูส่ังงาน  
ก็ส่ังไมได   เพราะเครื่องมือคือสมองใชการไมได  หรือรางกายและสมองบริบูรณดีไมบกพรอง   
แตจิตพิการ  สุขภาพจิตไมสมบูรณ  เชน  เปนคนวิกลจริต  หรือเปนคนโลภจัด  โกรธจัด  หลงจัด  
เปนตน   ก็ยอมนําความพินาศ   ความทุกขเดือดรอนมาใหแกตนและสังคมไดมาก  เพราะฉะนั้น  
การพัฒนาจิตใหมีสุขภาพจิตสมบูรณ  สะอาด  สวาง  สงบ  ปลอดจากกิเลส  เพื่อใชงานไดดี   
เพื่อความสงบสุข  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะจติเปนนายกายเปนบาว   เมื่ออบรมจิตไดแลว   
กายทั้งหมดก็เชื่อวาไดรับการพัฒนาไปดวย 

     2) จิตเปนตัวนําไปเกิด  พระพุทธศาสนาเชื่อถือในสังสารวัฏการเวียนวาย 
ตายเกิดและถือวาคนเราทุกคนลวนเกิดมาแลวทั้งส้ิน  นับชาติไมถวน  และเกิดในภพภูมิที่ดีบาง 
ที่เลวบาง  ตามกฎแหงกรรมที่ทําไวทั้งดีและชั่ว  ถายังมีกิเลสอันเปรียบเหมือนยางเหนียวในพืชอยู
ตราบใด  ก็ตองเวียนวายตายเกิดอยูตราบนั้น  จิตที่ไดรับการอบรมแลวถายังไมส้ินกิเลสก็ยอมนําไป
เกิดในภพภูมิที่ประณีต  มีความสุข  ประเสริฐ  และสูงขึ้น  แตถาจิตไมไดรับการฝกอบรมปลอยไว
ตามสภาพที่มันเปนไป  ปลอยใหสกปรกเศราหมองเพราะถูกกิเลสจับ  นอกจากจะกอใหเกิด 
ความเดือดรอนใหแกตนเองและสังคมในชาตินี้แลว  ยังจะใหภพชาติที่ต่ําทรามลงไปตองประสบ
ความทุกขความเดือดรอนมากในชาติตอไปดวย  หากมีใครถามวา  ที่วาคนเราตายนั้น  รางกายตาย
หรือจิตตาย  หรือวาตายทั้งสองอยาง  สามารถอธิบายไดวา  ตายเฉพาะรางกายเทานั้น  จิตหาไดตาย
ไปเหมือนกับรางกายนั้นไม  แตไปเกิดในภพใหม  ชาติใหม  ตามแรงเหวี่ยงของกรรม  ซ่ึงสงบุคคล
เราไปเกิดในภพชาตินั้นๆ เปรียบเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม  โดยที่เจาของไมไดรับอันตราย  ดังนั้น
ถาจะถามวา  เมื่อเรือนถูกไฟไหมเสียแลว  เจาของเรือนจะไปอยูที่ไหน  สามารถตอบไดวา   
เขาจะหาที่แหงใหมอยู  ตามที่เขาสามารถจะหาอยูได  กลาวคือ  ถาผูนั้นเปนคนมีความสามารถดี
หรือเปนคนมีเงินทองอยูมากหรือมีญาติพี่นองที่คอยใหความชวยเหลืออยู  เขาก็สามารถหรือ 
อาจสรางบานใหมไดดี  หรือไปอาศัยญาติพี่นองอยู  แตถาผูนั้นไรความสามารถ   ยากจน
ส้ินเนื้อประดาตัว  ไรญาติขาดมิตรเขาก็ยอมไปหาที่อยูตามยถากรรมของเขา  ขอนี้ฉันใด  คนเราที่
ตายไปจากโลกน้ีแลว  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อรางกายเดิมใชการมิไดแลว  ก็ยอมไปเกิดภพใหม
ชาติใหม  ตามพลังแหงกรรมที่ตนไดทําไว  ถาเขาทําดีไวมาก  คือ  พัฒนาอบรมจิตตนเองไดมาก
แลว  ก็ยอมไปบังเกิดในที่ดี  มีความสุข  ถาเขาทําดีไวนอย  แตทําชั่วไวมาก  คือ  ยังดอยในการ
พั ฒ น า จิ ต ใ จ 
ของตนอยูเขายอมไปเกิดในที่มีความทุกขตามยถากรรมของตน 
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    3) จิตเปนตัวส่ังสมบุญและบาป  ลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของจิต  ก็คือ  
เปนตัวส่ังสมบุญบาปกรรมและกิเลสเอาไว   ก็เมื่อจิตมีหนาที่รับอารมณ  จึงเก็บอารมณทุกชนิด   
ทั้งที่เปนบุญ  ทั้งที่เปนบาป  ทั้งที่มิใชบุญมิใชบาปเอาไว  แลวเก็บไวในภวังคที่เรียกวา  “ภวังคจิต”  
เก็บไวใหหมดสิ้นอยางละเอียดและสามารถนําติดตัวขามภพขามชาติไปไดดวย  ลักษณะที่จิตเก็บ
บุญและบาปเอาไวนั้น  เหมือนกระดาษซับ  เรามักจะใชกระดาษซับนี้ซับน้ําที่หกราดน้ันใหแหงได  
เมื่อมีน้ําหกราดลงบนโตะหรือบนพื้นหอง  กระดาษซับสามารถเก็บน้ําไดหมดฉันใด  จิตก็ 
เหมือนกัน  เมื่อคนเราทําบุญหรือบาปลงไป  จิตก็ซับเก็บไวไดหมด  ฉันนั้น  จิตจึงเปนสภาพที่พิเศษ
นาศึกษาจริงๆ  และเราทุกคนก็ไดใชจิตสั่งงานอยูเกือบตลอดเวลา   คนฉลาดจึงเห็นคุณคา 
ในการพัฒนาจิตอบรมจิตของตน 

ไชย  ณ  พล  (2539 : 95-96)  ไดใหความหมายลักษณะของจิตไววา  จิตนั้น  คือ  วิญญาณ
ธาตุ  คือ  ธาตุรู  ไมมีรูป  ไมอาศัยสถานและกาลเวลา  และไมอยูในอิทธิพลของสถานและกาลเวลา   
จิตนี้มีสภาพเรืองแสงในตัวเอง  พระพุทธองคจึงไดตรัสกับพระจุลปนถกวา  “ดูกรจุลปนถก   
จิตนี้ประภัสสร”  ประภัสสรมาจากคําวา  ประภา+อัสสร 

  ประภา  แปลวา     แสงสวาง 
  อัสสร  แปลวา     ซานไป 
  นั่นคือ  จิตนี้มีแสงสวางซานไป  ดังนั้น  จิต  หรือ  วิญญาณธาตุนี้  มีสภาพเรืองแสง

อยูโดยสภาพของมัน  เวลาเราฝกจิตเมื่อจิตเริ่มเขาสูภายในเราจึงมักเห็นแสงสวางแวบๆ วาบๆ   
พอจิตรวมตัว  มีอาการทรงตัวพอสมควร  เราจึงเห็นเปนสภาวะเรืองแสงอยู  พอจิตตั้งมั่นเปนหนึ่ง  
มีเสถียรภาพสูง  เราจึงเห็นเปนดวงสวางไสว  อยางเดียวกับที่หลวงปูมั่นเรียกวา  ดวงแกวภายใน 
นั่นเอง  ดังนั้นเมื่อจิตที่มีสภาพสวางนี้ซานไปไหน  ปกติซานอยูตามเซลลประสาททุกสวน 
ในรางกาย  ไมวาที่ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  หรืออวัยวะนอยใหญ  ก็มีจิตแทรกซึมซานรับรูการกระทบ
และกระบวนการตางๆ อยูเสมอ  ดังที่เราไดทราบแลว  จิตที่ซานไปนั้นหากเสียการทรงตัวนิดเดียว  
การรับรูจะหักเห   ความรูบิดเบือนไปทันที   ดวยเหตุนี้ เราจึงตองฝกจิตของเราใหมั่นคง   
มีความทรงตัวอยูเสมอ  จึงเรียกวา  สมาธิ 

  สมาธิ  มาจากคําวา  สมะ + อธิ 
  สมะ  แปลวา  สม่ําเสมอ 
  อธิ   แปลวา  เปนที่ยิ่ง 
  สมาธิจิต  ก็คือ  จิตที่มีความสม่ําเสมอเปนที่ยิ่ง  คือ  ภาวะที่วิญญาณธาตุรับรู 

การสัมผัสทุกสวนอยางมีความทรงตัวนั่นเอง  เพื่อรับรูส่ิงตางๆ อยางถูกตอง  และเรียนรูอยางตรง
ตามความเปนจริง 
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 พระมหาบัว  ญาณสัมปนโน  (2536 : 9-10, 17, 45, 51)  ไดใหความหมายของจิต   
และลักษณะของจิตวา  จิตเปนของสําคัญ  จิตเปนธรรมชาติรู  มีรูอยางเดียว  จิตรูดี  รูช่ัว  รู เปนคํา
วิพากษวิจารณ  นั่นเปนคํากิริยาของจิตวาเปนเรื่องของสติบาง  เปนเรื่องของปญญาบาง  แตจิตแทๆ 
ไมมีกิริยาอาการออกใช  เปนความรูเทานั้น  กิริยาแสดงออกจากจิต  ก็รูดีรูชั่ว  รูสุข  รูทุกข  รูนินทา  
รูสรรเสริญ  นี่เปนกิริยาอาการออกมาแลว  ส่ิงเหลานี้เปนของไมแนนอนเพราะเปนกิริยาอาการ 
ของจิต  มีการเกิดการดับ  รับทราบแลวก็ดับไป  จิตเดิมแทที่ผองใส  แตอาศัยความคละเคลา 
ของกิเลส  หรือความจรมาของกิเลส  มาจาก  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  จากเครื่องสัมผัสตางๆ จรมาจาก
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ความสําคัญมั่นหมายตางๆ ไปกวานเอามาเผาลนตัวเอง   
นี่แหละที่ทําใหจิตเศราหมองดวยส่ิงเหลานี้เอง  การปฏิบัติศาสนา  คือ  การปฏิบัติตอจิตใจเราเอง  
ใครเปนผูรับทุกข  รับความลําบาก  เปนผูตองหาถูกจองจําอยูตลอดเวลา  คือ  ใคร ?  ใครเปน 
ผูถูกจองจําถาไมใชจิต  ใครเปนผูจองจําถาไมใชกิเลส  อาสวะทั้งปวง  การแกก็ตองแกที่ตัว 
ของขาศึกที่มีตอจิตนั้นดวยปญญา   มีปญญาอันแหลมคมเทานั้น   ท่ีจะสามารถแกกิ เลส 
ไดทุกประเภทจนกระทั่งสลายตัวไปไดในที่สุด 

 จากลักษณะของจิตที่ผูรูทั้งหลายกลาวมาขางตน  พอสรุปไดวา  จิตมีลักษณะตางๆ  คือ  
ดิ้นรน  กวัดแกวง  รักษายาก  หามยาก  ขมไดยาก  มีธรรมชาติเกิดดับรวดเร็ว  มักตกไปตามอารมณ
ที่ชอบ  ออกไปรับอารมณในที่ไกลได  เที่ยวไปดวงเดียว  ไมมีรูปราง  มีถํ้าคือรางกายเปนที่อาศัย   
มีทางออกในการรับอารมณโดยอาศัยทวารทั้ง  6  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ซ่ึงเมื่อจิตรับรู
อารมณที่มากระทบทางทวารทั้ง  6  กิเลสตางๆ คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เปนตน  ก็จะเกิดขึ้น   
ดังนั้นผูที่ฝกจิตมีหนาที่ตองควบคุมจิตของตนไมใหเกิดความยินดี  ยินราย  ลุมหลงมัวเมาในสิ่งที่ 
มากระทบทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  ดวยวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเจริญสติ  อบรม
ปญญา  เพื่อใหจิตของตนสะอาด  ผองใส  หางไกลจากกิเลส 
 

2.5   คุณประโยชนในการฝกจิต 
 
ในดานคณุประโยชนในการฝกจิตมีผูกลาวไวอยางนาสนใจดังนี ้  
พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร  ฐิตวัณโณ)  (2538 : 33–208)  กลาววา  การพัฒนาจิต  หรือ 

จิตภาวนา  ในพระพุทธศาสนา  มีจุดมุงหมายใหไดรับประโยชน  3  ประการ  คือ   
   1)  ประโยชนในปจจุบัน  (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน)  คือ  มีชีวิตอยูอยางสงบ 
   2)  ประโยชนในชาติหนา  (สัมปรายิกัตถประโยชน)  คือ  เมื่อเกิดในชาติตอไป 
ก็มีความสุข  ไมเกิดในภพชาติที่ต่ํา  เพราะจิตมีคุณภาพสูง 
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  3)  ประโยชนอยางสูงสุด  (ปรมัตถประโยชน)  คือ  บรรลุมรรคผลนิพพาน  ตัดกิเลส
ไดหมด  ไมตองเวียนวายตายเกิดใหไดรับความทุกขยากตอไป 

  การที่บุคคลเราจะไดรับประโยชนทั้ง  3  นี้ไดบริบูรณ  หรือมากนอยแคไหนนั้น   
ขึ้นอยูกับพลังของการพัฒนาจิตของแตละคน  คือ  ถาทําไดถูกตอง  และตั้งใจพัฒนา  หรือ  อบรม
ตนอยางจริงจังเพื่อประโยชนเหลานี้ขอใดขอหนึ่ง  หรือทั้งสามอยางตาที่ตนวางไว  ก็จะไดรับผล 
ในที่สุดอยางแนนอน  แมบางอยางจะตองใชเวลานานขามภพขามชาติก็ตาม  แตสําหรับประโยชน
ในปจจุบันผูปฏิบัติยอมเห็นประจักษไดดวยตนเองในปจจุบัน  เพราะพระธรรมในพระพุทธศาสนา
เปนปจจัตตังที่ผูปฏิบัติจะพึงรูไดเฉพาะตน  นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงผลของการบําเพ็ญสมถะ 
และวิปสสนาภาวนา  วาจะไดรับคุณวิเศษตามลําดับดังตอไปนี้ 

  1)  บรรลุปฐมฌาน  เปนอาการที่จิตเปนสมาธิในระดับสูงสุด  หรือข้ันอัปปนาสมาธิ  
ขจัดเสียซ่ึงอารมณตางๆ คงเหลือแต  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  และเอกัคคตา 

  2)  บรรลุทุติยฌาน  เปนอาการที่จิตขจัดอารมณวิตก  และวิจาร  เหลืออยูแตปติ  สุข  
และเอกัคคตา 

   3)  บรรลุตติยฌาน  เปนอาการที่จิตขจัดอารมณปติแลวเหลือแตสุขกับเอกัคคตา 
   4)  บรรลุจตุตถฌาน  เปนอาการที่จิตขจัดอารมณปติ  แลวเหลือแตสุขกับเอกัคคตา  

(ฌาน  หมายถึง  ภาวะที่จิตมีอารมณเพงอยูเปนหนึ่งเดียว  เปนจิตที่บริสุทธิ์  สะอาด  สวางและสงบ  
ตั้งมั่นอยางเต็มที่  ปฐมฌาน – จตุตถฌาน  จัดเปนฌานที่มีรูป  เรียกวา  “รูปฌาน”  ภาวะของจิต 
ในระดับนี้ควรแกการใชเพงพิจารณาใหเกิดปญญา) 

  5)  ยถาภูตญาณทัสนะ  จิตเพงอยูในอารมณวิปสสนา  เกิดปญญาเครื่องรูเห็นสภาพ
ของรูปและนามตามที่เปนจริง 

  6)  มโนมยิทธิ  ความสามารถทางจิต  เนรมิตรูปทางใจไดตางๆ 
  7)  อิทธวิิธี  ความสามารถแสดงฤทธิ์ตางๆ ไดตามปรารถนา  เชน  ทําใหคนเดียว 

เปนหลายคน  ทําใหหลายคนเปนคนเดียว  เดินบนน้ํา  ดําดิน  เหาะไดเหมือนนก  เปนตน 
  8)  ทิพโสต  หูเปนทิพย  ไดยินเสียงทิพยและเสียงมนุษย 
  9)  เจโตปริยญาณ  ความสามารถกําหนดรูใจของผูอ่ืนตามที่เปนอยู 
  10)  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ความสามารถระลึกชาติไดเปนแสนชาติ 
  11)  ทิพจักขุ  หรือ  จุตูปปาตะญาณ  ความสามารถรูเห็นการจุติและการเกิดของสัตว

วาตายจากโลกนี้ไปแลว  ไปจุติหรือเกิดที่ใด  ดวยกรรมอะไร 
  12)  อาสวักขยญาณ  ความรูแจง  ซ่ึงเหตุที่ทําใหอาสวะคือกิเลสหมักหมมอยูในจิต

และทําใหส้ินไป 
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นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงประโยชนของการฝกจิตหรือการบําเพ็ญสมาธิหรือการเจริญ
สมถะและวิปสสนากรรมฐานหรือจิตตภาวนาในสวนของประโยชนทางโลกที่ผูปฏิบัติจะไดรับวา  
การฝกจิตนั้นมีคุณคาตอชีวิตมาก  เพราะทําใหเปนผูประเสริฐขึ้น  ดังนั้นผูบําเพ็ญสมถกรรมฐาน  
หรือสมาธิที่ถูกตอง  ยอมไดรับประโยชนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางคือ 

  1)   สามารถเรียนหนังสือไดผลดี  ไดคะแนนสูง  เพราะมีจิตใจสงบ  จึงทําใหมี 
ความจําแมนยํา  และดีขึ้นกวาแตกอน 

  2)   ทําสิ่งตางๆ ใหดีขึ้น  ไมคอยผิดพลาด  เพราะมีสติสมบูรณขึ้น 
  3)   สามารถทํางานไดมากขึ้นและไดผลดีอยางมีประสิทธภิาพ 
  4)   ทําใหโรคภัยไขเจ็บบางอยางหายไปได 
  5)   ทําใหเปนคนมีอารมณเยือกเย็น  มีความสุขใจไดมาก  มีผิวพรรณผองใส 

และมีอายุยืน 
  6)   ทําใหอยูในสังคมอยางเปนปกติสุข  เชน  ถาอยูในโรงเรียนก็ทําใหเพื่อนๆ  

และครูพลอยไดรับความสุข  ถาอยูในบานก็ทําใหทุกคนในครอบครัวมีความสุข  ถาอยูในที่ทํางาน 
ก็ทําใหเพื่อนรวมงาน  ผูบังคับบัญชาพลอยไดรับความสุขไปดวย  เปนตน 

  7)   สามารถจะเผชิญเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดอยางใจเย็น  รวมทั้ง
สามารถแกไขความยุงยากและความเดือดรอนวุนวายในชีวิตไดดวยวิธีที่ถูกตอง 

  8)   สามารถกําจัดนวิรณที่รบกวนจิตลงได  หรืออยางนอยก็ทําใหเบาบางลงได 
  9)   ถาทําไดดีถึงขั้นไดฌาน  ก็ยอมเสวยสุขอันเลิศยิ่ง  (อติมธุรัง  สุขัง)  และอาจ

สามารถไดฤทธิ์เดชตางๆ  เชน  หูทิพย  ตาทิพย  และรูใจคนอื่นเปนตนอีกดวย 
  10)  ทําใหเปนพื้นฐานเพื่อกาวไปสู  การเจริญวิปสสนา  คือ  สามารถใชพลัง 

ของสมาธิเปนบาทกาวขึ้นสูการบําเพ็ญวิปสสนา  อันเปนจุดหมายโดยตรงของพระพุทธศาสนา 
พระอาจารยมั่น  ภูริทัตตเถระ  (อางถึงใน  พระมหาบัว  ญาณสัมปนโน.  2538 : 77-79)  

ไดกลาวถึงประโยชนของการภาวนาไวดังนี้ 
  ภาวนา  คือ  การอบรมใจใหฉลาดเที่ยงตรงตอเหตุผลอรรถธรรม  รูจักวิธีปฏิบัติ 

ตอตัวเองและสิ่งทั้งหลาย  ไมใหจิตผาดโผนโลดเตนแบบไมมีฝงมีฝา  ยึดการภาวนาเปนร้ัวกั้น 
ความคิดฟุงของใจใหอยูในเหตุผลอันจะเปนทางแหงความสงบสุข  ใจที่ยังไมไดอบรมภาวนา 
จึงยังเปนเหมือนสัตวที่ยังมิไดรับการฝกหัดใหทําหนาที่ของตนอยางสมบูรณ  มีจํานวนมากนอย 
ก็ยังมิไดรับประโยชนจากมันเทาที่ควร  จําตองฝกหัดใหทําประโยชนตามประเภทของมันกอน 
ถึงจะไดรับประโยชนตามควร  ใจจึงควรไดรับการอบรมใหรูเรื่องของตนเองเสียบาง  จะเปน 
ผูควรแกการงานทั้งหลาย  ทั้งสวนหยาบสวนละเอียด  ทั้งสวนเล็กสวนใหญ  ทั้งภายในภายนอก   
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ผูที่มีภาวนาเปนหลักใจจะทําอะไรชอบใชความคิดอานเสมอ   ไมคอยเอาตัวเองไปเสี่ยง 
ตอการกระทําที่ไมแนใจ  ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายแกตนเองและผูที่เกี่ยวของตลอดสวนรวม 
เมื่อผิดพลาดไป  การภาวนาจึงเปนงานที่ใหผลในปจจุบันและอนาคต  การงานทุกชนิดที่ทําดวยใจ
ของผูมีภาวนาจะสํา เร็จดวยความเรียบรอย   ขณะที่ทํ าก็ไมทํ าแบบขอไปที   แตทํ าดวย 
ความใครครวญและเล็งถึงประโยชนที่ไดรับจากงาน  เมื่อสําเร็จลงไปแลวจะไปมาในทิศทางใด   
จะทําอะไร   ยอมเล็งถึงผลไดเสียเกี่ยวกับการนั้นๆ  

  การภาวนา  เปน  วิธีการแกความยุงยากและความลําบากใจทุกประเภทที่เคยรับภาระ
อันหนักหนวงมานานใหเบาลงและหมดสิ้นไป  เหมือนอุบายอ่ืนๆ ที่เราเคยนํามาแกไขไลทุกข 
ออกจากตัวเหมือนที่โลกทํากันมานั่นเอง  เชน  เวลารอนตองแกโดยวิธีอาบน้ํา  เวลาหนาวแกดวยวธีิ
หมผาหรือผิงไฟหรือดวยวิธีอ่ืนๆ  เวลาหิวกระหายแกดวยวิธีการรับประทานและดื่ม  เวลาเปนไข 
ก็แกดวยวิธีรับประทานหรือฉีดยาที่จะยังโรคใหสงบและหายไป  ซ่ึงลวนเปนวิธีการที่โลกเคยทํามา
ตลอดถึงปจจุบัน  โดยไมมีการผิดเพี้ยนเลื่อนเวลา  วายังยุงยากยังลําบากและขัดสนจนใจใดๆ ทั้งนั้น  
ทุกชาติชั้นวรรณะจําตองปฏิบัติกันทั่วโลก  แมแตสัตวก็ยังตองอาศัยการเยียวยารักษาตัว  ดังที่ 
เราเห็นเขาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพื่อผอนคลายระบายทุกขไปวันหนึ่งๆ พอยังชีวิตใหเปนไป
ตลอดกาลของเขา  ลวนเปนวิธีการแกไขและรักษาตัวแตละอยางๆ การอบรมใจดวยภาวนา 
เปนวิธีหนึ่งแหงการรักษาตัว  วิธีนี้ยิ่งเปนงานสําคัญที่ควรสนใจเปนพิเศษ  เพราะเปนวิธีเตือนตน  
ส่ังสอนตน   ตรวจตราดูความบกพรองของตนวาความจะแกไขจุดใดตรงไหนบาง   ผูใช 
ความพิจารณาอยูทํานองนี้เรื่อยๆ  ดวยวิธีสมาธิภาวนาบาง  ดวยการรําพึงในอิริยาบถตางๆ บาง   
ใจจะสงบเยือกเย็น  ไมลําพองผยองตัวและควาทุกขมาเผาลนตัวเอง  เปนผูรูจักประมาณ  ทั้งหนาที่
การงานที่พอเหมาะพอดีแกตัวทั้งกายและใจ  ไมลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เปนหายนะตางๆ คุณสมบัติ
ของผูภาวนานี้  มีมากมายไมอาจพรรณนาใหจบสิ้นลงได 

  ผลดังกลาวขางตนนี้  เปนความมหัศจรรยของจิตที่ไดรับการฝกฝนแลว  และผูปฏิบัติ
สามารถพิสูจนสัมผัสไดดวยตนเองในชาติปจจุบัน  ความจริงมนุษยเรามีปญญา  มีความสามารถ 
สูงกวาที่เจาของตัวคิดมาก  ถาเขาสามารถทําจิตใหเปนสมาธิได  เขาจะไดเห็นความมหัศจรรย 
แหงดวงจิตของเขาเอง  กระแสจิตเหมือนกระแสน้ํา  ถาพุงไปทางเดียวก็มีกําลังแรง  หรือ  เหมือน
ดวงไฟที่รวมแสงแลวยอมใหแสงสวางไดมากกวาดวงไฟที่พราไปทุกทิศทุกทาง  นักวิทยาศาสตร
สามารถทําไฟใหรวมแสงไดฉันใด  บุคคลก็สามารถรวมกระแสจิตหรือพลังจิตของตนไปทางเดียว
ไดฉันนั้น  และทําไดโดยวิธีฝกสมาธินั่นเอง 
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 ไชย  ณ  พล  (2539 : 22–24)  ไดกลาวถึงคณุประโยชนของการฝกจิตไว  ดังนี้ 
  การฝกจิตกําลังเปนที่นิยมกันในหมูศาสนิกชนของศาสนาตางๆ มาก  เพราะวา   

จิตนั้นไมไดขึ้นอยูกับลัทธิหรือศาสนาใด  ซ่ึงความยากในการฝกจิตอยูที่การทําความเขาใจ 
ธรรมชาติของจิต  และนําอํานาจจิตมาใชในชีวติประจําวัน  จิตนี่เอง  คือ  กุญแจแหงความมหัศจรรย
ทั้งหลาย  ดังนั้น  ทุกคนสามารถฝกจิตไดโดยไมเกี่ยวของกับความขัดแยงทางศาสนาใดๆ เราฝกจิต
เพื่อประโยชนหลายประการ  เชน  หากมีกิจการงานมาก  การฝกจิตจะชวยขจัดความตึงเครียด 
และใหการพักลึก  หากมีความวิตกกังวล  การฝกจิตจะชวยผอนคลายความกังวล  นําไปสูความสงบ
อันสุขุม  หากมีปญหาไมรูจบ  การฝกจิตจะชวยใหมีความหาญกลาและเขมแข็งในการเผชิญปญหา  
หากขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  การฝกจิตจะชวยใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ความเชื่อมั่นในตนเอง
นี้เปนเคล็ดที่จะนําไปสูความสําเร็จ  หากมีความไมพึงพอใจสิ่งตางๆ ไมพบสิ่งใดในชีวิตที่นาชื่นชม  
การฝกจิตจะชวยใหมีความพึงพอใจภายใน  หากมีความสงสัยและไมสนใจศาสนา  การฝกจิต 
จะชวยใหพนความสงสัยลังเล  และพบคุณคาบางประการของศาสนา  หากผิดหวังอกหัก   
ดวยไมเขาใจธรรมชาติของชีวิตและโลก  การฝกจิตจะชวยใหกระจางวาแทจริงเรากําลังถูกรบกวน
โดยส่ิงไรสาระ  หากรํ่ารวย  การฝกจิตจะชวยใหประจักษในกลไกของความมั่งคั่ง   และการใช
ความมั่งคั่งเพื่อความสุขของตนเองและผูอ่ืน  หากยากจน  การฝกจิตสามารถชวยใหมีความสดใส 
ในชีวิต  หากเปนคนหนุมสาวกําลังอยูในวัยหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต  และไมแนใจวาควรเดินไป 
ทางไหนดี  การฝกจิตจะชวยใหเขาใจวา ทางใดดี และเหมาะสมที่สุด  หากเปนนักศึกษา  การฝกจิต 
จะชวยใหสมรรถภาพทางการเรียนดี  เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  หากเปนคนโทสะราย   
การฝกจิตจะสามารถพัฒนาความเขมแข็ง  เอาชนะความออนแอดังกลาว  เพื่อขจัดความพยาบาท 
อันขมขื่นได  หากเปนคนประเภทริษยา  จะสามารถตระหนักถึงอันตรายของความอิจฉาตารอน  
และพัฒนาใหพนความริษยาได  หากติดเครื่องดื่มหรือยาเสพติด  การฝกจิตจะสามารถเอาชนะนิสัย
อันตรายที่ทําใหตนตกเปนทาสสิ่งเหลานี้ได  หากเปนทาสของประสาทสัมผัสทั้ง  5  ตาเสพภาพ  
ล้ินเสพรส  จมูกเสพกลิ่น  หูเสพเสียง  ผิวเสพโผฏฐัพพะ  จะสามารถเรียนรูและฝกฝนที่จะกําหนด
ควบคุมความปรารถนาในผัสสะได  หากโงเขลา  การฝกจิตจะชวยสรางสรรคญาณทรรศน 
บางประการที่จักเปนประโยชนตอตนเอง  ครอบครัว  มิตรสหาย  และสังคม  หากฝกจิตอยางจริงจัง
แลว  อารมณตางๆ จะไมอาจทําใหโงงมไดอีกเลย  หากเปนบุคคลที่ฉลาด  การฝกจิตจะทําใหบรรลุ
ธรรมขั้นสูงสุด  ซ่ึงจะทําใหเห็นทุกสิ่งตามความเปนจริง  มิใชเพียงเห็นตามการปรากฏของมัน 
เทานั้น  นี่เปนประโยชนที่สามารถสัมฤทธิ์ไดดวยการฝกจิต  คุณคาเหลานี้ไมอาจหาซื้อได  ณ  ที่ใด  
เงินไมสามารถนํามาแลกเปลี่ยนได  มันจะเปนของผูฝกจิตดวยความเพียรสม่ําเสมอเทานั้น 
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 พุทธทาสภิกข ุ (2533 : 143–150)  กลาวถึง  อานิสงสของสมาธิไววา 
  คนสมัยนี้รูจักสิ่งที่เรียกวาจิตนอยไป  จนใชใหเปนประโยชนไมได  เนื่องจากไป

หลงใหลในเรื่องวัตถุ  หรือ  เร่ืองทางกายกันมากเกินไป  เร่ืองทางจิตนั้นสําคัญกวา  เพราะความรูสึก
เปนสุขหรือเปนทุกขนั้นมันเรื่องอยูที่จิตมากกวา  หรือวาจิตนั้นเปนผูรูสึก  ถึงแมจะทําการทํางานให
ไดรับประโยชน  คนเราก็ตองทําดวยจิตที่มีความรู  จึงจะบังคับรางกายใหทําไดผลดี  เดี๋ยวนี้เทาที่
เปนกันอยูนั้น  ยังใชจิตใหเปนประโยชนนอยมาก  การฝกสมาธิภาวนา  เปนไปเพื่อความสุข 
ในปจจุบันทันตาเห็น  สมาธิภาวนาเปนไปเพื่อการไดความเปนทิพย  อํานาจทิพย  ตาทิพย  เปนตน  
สมาธิภาวนาเพื่อใหเกิดความสมบูรณของสติสัมปชัญญะแลวสมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไป 
แหงอาสวะในที่สุด  สมาธิที่ทําใหสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ  มีผลคือความสมบูรณของ
สติสัมปชัญญะ  จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณในการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  ของเวทนา  สัญญา   
และวิตก  แลวก็เปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณทั้งขางนอกขางใน  ทีนี้จะทําอะไรก็ไมมีผิดพลาด  
เมื่อเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณก็หลงลืมไมได  ทําอะไรก็ไมผิดงาย  ซ่ึงถาพูดถึงสมัยปจจุบันนี้  
จะเอาสมาธิมาใชประโยชนไดตองใชคุณสมบัติของจิตคือ 

  คุณสมบัติที่  1  ปริสุทโธ  คือ  เปนจิตที่บริสุทธ์ิ  ก็จะไมทําคอรัปชั่น  คําวา  Corrupt  
นี้แปลวา  จุดดําสกปรกในพื้นที่อันขาว  ถาเปนจิตที่บริสุทธิ์แลว  จะทําอะไรที่สกปรกไมได  ฉะนั้น
ส่ิงสกปรกในจิตใจของมนุษยนี้  ขจัดออกไปไดดวยคุณสมบัติที่  1  ของจิตที่เปนสมาธิ  คือ   
ปริสุทโธ 

  คุณสมบัติที่  2  เรียกวา  สมาหิโต  คือ  จิตที่ตั้งมั่นไมหวั่นไหว  ก็เพื่อใหจิตของคน
ในสมัยปจจุบันนี้  ไมหวั่นไหวตอความยั่วเยายวนของวัตถุนิยม  ความเอร็ดอรอยทางตา  ทางหู   
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ที่เปนเนื้อหนังมังสา  เปนกามารมณ  มีความยั่วยวนมาก  ถามีลักษณะ
ของสมาหิโตตั้งมั่นแลว  คนในโลกทุกวันนี้จะสามารถทนไดสูได  ไมหวั่นไหวไปตามความยั่วยวน  
ของความกาวหนาทางวัตถุนิยม  ผูคนควาความกาวหนาทางวัตถุนิยมนั้น  เปนพวกนักการคา   
จะเอาประโยชนจากคนอื่นที่ถูกลวง  เดี๋ยวนี้เราเปนผูที่ใครลวงไมได 

  คุณสมบัติที่  3  กัมมนีโย  คือ  จิตที่วองไวในการทําหนาที่การงาน  ที่ใหประโยชน
อยางกวางขวาง  ในโลกที่กาวหนา  ที่เจริญ  ที่อะไรในสมัยปจจุบันนี้  การงานมันเปนการงานที่ยาก  
ที่ลําบาก  ที่อะไรยิ่งขึ้นกวาสมัยโบราณดึกดําบรรพโนน  ฉะนั้น  ถามีคุณสมบัติที่เรียกวากัมมนีโย  
ของจิตที่เปนสมาธินี้  จะทํางานที่ยากใหเปนของงาย  ใหเปนงานที่งาย  ไมมีอะไรยุงยากลําบาก 
เกินความสามารถของเราเพราะวาจิตของเราอบรมดีแลวอยางนี้ 
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 ประสิทธิ์  ขันธีวิทย  (2537 : 157 – 158)  กลาวถึงประโยชนของสมาธิไววา   
  ความเขาใจความมุงหมายและประโยชนของสมาธิในที่ชอบนั้น  (มีสมาธิในทาง

มิชอบหรือที่เรียกวา  มิจฉาสมาธิ  เชน  เมื่อพบหรือประสบนัยนตาสาวสวยผูนารัก  เพงสายตาไปที่
สาวนั้นแลวบริกรรมในใจวา  นะ  เมตตา  โม  กรุณา  พุท  ปรานี  ธา  ยนิดี  ยะ  เอ็นดู  เหตุที่เรียกวา
มิจฉาสมาธิ  เพราะเปนสมาธิที่นําไปสูความฟุงซานแหงจิต  นําไปสูความเพิ่มพูนกิเลสตัณหา)  
สมาธินั้นตองเปนสัมมาสมาธิ  คือ  สมาธิที่เปนไปเพื่อบรรเทากิเลส  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ  อวิชชา  
โดยสรุปประโยชนของสมาธิมีดังนี้ 

 1)   ประโยชนที่ เปนจุดมุงหมายหรืออุดมคติทางศาสนา   ประโยชนที่ เปน 
ความมุงหมายแทจริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา  คือ  เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหง 
การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดมุงหมายอันสูงสุดอันไดแก  ความหลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง 

 2)  ประโยชนในดานสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย  ที่เปนผลสําเร็จ
อยางสูงในทางจิตหรือที่เรียกสั้นๆ วาประโยชนในดานอภิญญา  ไดแก  การใชสมาธิระดับฌาน
สมาบัติเปนฐาน  ทําใหเกิดฤทธิ์และอภิญญาชั้นโลกียอยางอื่นๆ คือ  หูทิพย  ตาทิพย  ทายใจ 
คนอื่นได  ระลึกชาติได 

 3) ประโยชนดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ  เชน  ทําใหเปนผูมีจิตใจ
และมีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง  หนักแนน  มั่นคง  สงบ  เยือกเย็น  สุภาพ  นิ่มนวล  สดชื่น  ผองใส  
กระฉับกระเฉง  กระปรี้กระเปรา  เบิกบาน  งามสงา  มีเมตตากรุณา  มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืน 
ตามความเปนจริง 

 4) ประโยชนในชีวิตประจําวัน  เชน  ชวยใหจิตใจผอนคลาย  หายเครียด   
เกิดความสงบ  หายกระวนกระวาย  เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน  การเลาเรียน   
และการทํากิจทุกอยาง  ชวยสงเสริมสุขภาพกาย  และใชแกโรคได  ผูที่มีจิตใจเขมแข็งสมบูรณ  
(โดยเฉพาะทานที่มีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว)  เมื่อเจ็บปวยกาย  ก็ไมสบายอยูแตกายเทานั้น  จิตใจ
ไมพลอยปวยไปดวย  ยิ่งกวานั้นกลับใชใจที่สบายมีกําลังจิตเขมแข็งหันกลับมาสงอิทธิพลบรรเทา
หรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย  อาจทําใหโรคหายงายและไวขึ้น  หรือแมแตใชกําลังสมาธิ
ระงับทุกขเวทนาทางกายไวได 

พระมหาบวั  ญาณสัมปนโน  (2540 : 8–18)  กลาวถึงประโยชนของการภาวนาดังนี ้
  ภาวนา  คือ  การอบรมจิตใจใหฉลาดเที่ยงตรงตอเหตุผลอรรถธรรม  รูจักวิธีปฏิบัติ

ตอตัวเองและสิ่งทั้งหลาย  ไมใหจิตใจผาดโผนโลดเตนแบบไมมีฝงมีฝา  ยึดการภาวนาเปนร้ัวกั้น
ความคิดฟุงของใจใหอยูในเหตุผลอันจะเปนทางแหงความสงบสุข  ผูภาวนาเปนหลัก  จะทําอะไร
ชอบใชความคิดอานเสมอ  ไมคอยเอาตัวเขาไปเสี่ยงตอการกระทําที่ไมแนใจ  ซ่ึงอาจเกิดความ
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เสียหายแกตนเองและผูที่เกี่ยวของตลอดสวนรวมเมื่อผิดพลาดไป  จิตที่สงบตัวลงเปนสมาธิ  เปนจติ
ที่มีความสุขเย็นใจมากและจําไมลืม  ถาไดปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียว  ยอมเปนเครื่องปลุกใจใหตื่นตัว
และตื่นใจไดอยางนาประหลาด  หากไมปรากฏอีกในวาระตอไป  ทั้งที่ภาวนาอยูในใจ  จะเกิด 
ความเสียดายอยางบอกไมถูก  อารมณแหงความติดใจและความเสียดายในจิตประเภทนั้นจะฝงใจ
ไปนาน  นอกจิตจะเจริญกาวหนาขึ้นสูความสงบสุขอันละเอียดไปเปนลําดับเทานั้น  จิตถึงจะลืม
และเพลิดเพลินในธรรมชั้นสูงเรื่อยไป  ไมมาเกี่ยวของเสียดายจิตและความสงบที่เคยผานมาแลว  
แทที่จริงการภาวนา  เปน  การแกความยุงยาก  และความลําบากทางใจทุกประเภทที่เคยรับภาระ 
อันหนักหนวงมานานใหเบาลงและหมดสิ้นไป  จึงสรุปไดวาการภาวนา  คือ วิธีเตือนตนสั่งสอนตน  
ตรวจตราดูความบกพรองของตนวาควรจะแกไขจุดใดตรงไหนบาง  ผูใชความพิจารณาอยูทํานองนี้
เร่ือยๆ  ดวยวิธีสมาธิภาวนาบาง  ดวยการรําพึงในอิริยาบถตางๆ ใจจะสงบเยือกเย็น  ไมลําพองผยอง
ตัวและควาทุกข  มาเผาลนตัวเอง  เปนผูรูจักประมาณ  ทั้งหนาที่การงานที่พอเหมาะพอดีแกตัว 
ทั้งกายและใจ  ไมลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เปนหายนะตางๆ 

เฉก  ธนะสิริ  (2537 : 48–78)  ไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิ(สัมมาสมาธิ)  และ
วิปสสนากรรมฐานวา  หากลองพิจารณาเปรียบเทียบเร่ืองของสมาธิ  กับการฟอกโลหิตในรางกาย  
ก็พอจะเห็นวาสมาธินี้ก็คือ  “การฟอกจิต”  เพื่อใหจิตสะอาดผองใส  ที่เรียกวาจิตเปนกุศล  เหมือน
การฟอกโลหิตดํา(โลหิตเสีย)  โดยปอดเปนผูทํางานดวยการหายใจเอาอากาศซึ่งมีออกซิเจนเขาไป
ฟอกโลหิตดําใหเปนโลหิตแดง  คือ  ใหเปนโลหิตดีไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ ในรางกาย  นอกจากนี้
ประโยชนของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนามีดังตอไปนี้ 

  1)   เพื่อความสุขทันตาเห็น  เปนประโยชนในขั้นตน  คือ ขณะที่มีขณิกสมาธินั้น 
จะเกิดความอิ่มเอิบใจในความสําเร็จที่เราตั้งใจทําอะไรลงไปนั้นเปนประโยชนสําหรับชีวิต 
ประจําวัน  เรียกวาเปนประโยชนทางโลก  สวนที่เราตั้งใจปฏิบัติสมาธิ  ไมวาจะใชหลักการใดๆ นั้น
มีระยะหนึ่งที่จิตเมื่อรวมตัวกันนิ่งดีแลว  เราจะรูสึกอ่ิมเอิบใจและเกิดความสุข  ซ่ึงไมใชความสุข
ทางโลก  แตเปนความสุขความสบายใจที่เกิดขึ้นจากจิตที่วางชั่วขณะดวยอํานาจของสมาธิขมทับไว 

  2)   เพื่อความสมบูรณของสติสัมปชัญญะ  คือ  ทําใหมีสติคือความระลึกได  และ
สัมปชัญญะ  คือความรูตัวเองตลอดเวลาไมเกิดความประมาท  จะคิดจะพูดจะกระทํากิจการใดก็
รอบคอบวองไว  มีความจําดี  ตัดสินใจไดรวดเร็วและตัดสินดวยเหตุผล  ปฏิภาณเฉียบแหลมและ
วองไว  และที่สําคัญที่สุดคือ  การมีสติสัมปชัญญะสมบูรณในการดําเนินชีวิตและเปนแสงสองทาง
เพื่อการปฏิบัติธรรมใหลึกซึ้งตอไป 
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  3)   เพื่ออํานาจอันเปนทิพย  ในเฉพาะบางคนอาจเกิดมีอํานาจทิพย  เชน  หูทิพย  
หรือ  ตาทิพย  หรืออํานาจพิเศษเหนือธรรมชาติ  ที่เรียกวา  อภิญญา หรือ  ถาเกิดหลงติดอยูกับส่ิงนี้
ที่พระพุทธเจาทานเรียกวา  เดรัจฉานวิชา  พวกเหลานี้ไมสามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานไดเลย 

  4)   เพื่อกระทําอาสวะหรือกิเลสใหนอยลงและหมดไป  หมายถึง  การห้ําหั่นกิเลส
ภายในจิตใจใหบรรเทาเบาบางจนหมดไปในที่สุด  หมายถึง  การบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน 

  สวนประโยชนของการปฏิบัติสมาธิเปนประจําในทางโลกนั้น  แบงออกไดเปน  8  
ประการ  คือ 

   1)   ในการตอสูการรบและเสริมใหเกิดความกลาหาญ  มักจะพบวา  
พระมหากษัตริย  แมทัพ  นายกอง  และมหาบุรุษตางๆ  ในโลกนี้ที่มีชื่อเสียงเดนๆ นั้น  มักจะมี
ประวัติและพื้นฐานของพลังจิตหรือสมาธิในการทํางาน  การตอสูหรือการทําสงคราม  อีกทั้งการ
สรางเสริมพลังกายเพื่อการตอสูเปนพิเศษทั้งสิ้น  ทําใหเกิดความกลาหาญชาญชัยเหนือศัตรู  เชน  
พระนเรศวรมหาราช  ทรงกระทําการรบอันยิ่งใหญ  คือ  “ศึกยุทธหัตถี”  พมายกพลมาถึง  240,000  
ค น   
ในการรบครั้งนั้นพระไชยานุภาพ  ชางทรงของพระองค  ตกมันบุกเขาไปถึงองคพระมหาอุปราชา
ทามกลางทหารกองทัพพมา  แตดวยพระสติและสมาธิอันมั่นคง  จึงไดทรงทากระทํายุทธหัตถี 
กับพระมหาอุปราชา  โดยตรัสวา  “พระเจาพี่เราจะยืนอยูใยในรมไมเลา  เชิญออกมาทํายุทธหัตถี
ดวยกัน  ใหเปนเกียรติยศไวในแผนดิน  ภายหนาไมมีกษัตริยจะไดทํายุทธหัตถีอีกแลว”  และดวย
สมาธิอันแนวแนท่ีจะเอาชนะเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไวใหไดนี่เอง  ทําใหพระองคสามารถ
ฟนพระแสงของงาวแสงพลพาย  ถูกพระมหาอุปราชาขาดสะพายแลงได  จึงทําใหกองทัพพมาเสีย
ขวัญแตกพายไป 

   2)  ประโยชนของสมาธิในการประกอบกิจการงาน  และการดํารงชีวิต  ถาเรา 
ไดศึกษาผูที่ประสพผลสําเร็จในชีวิต  ไมวาจะเปนภาคเอกชน  หรือราชการทั้งในอดีตและปจจุบัน 
พบวา  ทานเหลานั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติดีเดนดานหนึ่งดานใดแลว  ส่ิงสําคัญยิ่งที่ซอนอยูในตัว
ทานผูนั้นก็คือ  การเปนผูมีสมาธิในการทํางานเหนือคนธรรมดาดวยกันทั้งนั้น  และเปนที่ยอมรับ
กันวาสมาธิที่ไดรับการฝกฝนปฏิบัติสม่ําเสมอนั้น  ใหผลดีกวาผูที่มีโดยกําเนิดและไมไดฝก 
ปฏิบัติ  ขอยกเอาเรื่องของนโปเลียนประกอบดังนี้  นโปเลียนนั้นมีผูกลาววาเปนผู  “ทําความวิเวก
ไดดีที่สุด”  ความวิเวกนั้นเปนวิธีการปฏิบัติสมาธิอยางหนึ่ง ฉะนั้นจะเห็นไดวา นโปเลียน  ซ่ึงจาก
ประวัติศาสตรนั้นทานเปนผูที่ทํางานอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  สามารถทํางานเทากับคน  4 – 5  คน  
มีบางคนกลาววานโปเลียนนั้น  “สามารถจะหลับไดในขณะตื่น”  นโปเลียนจึงมีจติตานุภาพบังคับ 
ยุโรปไดเกือบทั้งทวีป 
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   3)  ประโยชนของสมาธิเพื่อการศึกษาเลาเรียน  ความประพฤติและการเขาใจ 
ตนเอง  การศึกษาเลาเรียนนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยสมาธิ  เราจะเห็นไดงายๆ วา   
ถานักเรียนหรือนักศึกษาผูใดที่เอาใจใสในการเลาเรียนดวยความตั้งใจ  นักศึกษาเหลานั้นจะประสพ
ผลสําเร็จดี  มีความเขาใจในวิชานั้นและทานอาจจะสังเกตไดวา  ถาระยะใดก็ตามที่เด็กมีปญหา 
ทางครอบครัวหรือไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ  ระยะนั้นเด็กจะไมมีสมาธิในการฟง 
คําสอนของครูอาจารยผลการเรียนก็จะตกต่ําลงอยางเห็นไดชัดเจน  ดังนั้นสมาธิจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ที่จะชวยใหการศึกษาของเด็กดีขึ้น  เด็กบางคนมีสมาธิดีโดยกําเนิดก็จริงอยู  แตถาไดรับการฝก
ปฏิบัติดวยแลว  จะชวยใหการศึกษาเลาเรียนแมกระทั่งความประพฤติตางๆ  เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นอยางชัดแจง  ประกอบกับภาวะสังคมในปจจุบันนี้ทุกอยางตางตองแขงขันชิงดีชิงเดนกัน   
พลเมืองโลกเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวง  สถานศึกษาไมพอเพียงกับความตองการและเมื่อศึกษาสําเร็จ
แลวแตไมมีงานใหทํา  เหลานี้  เปนปญหาที่ตองมีการสอบแขงขันกัน  นับตั้งแตการสอบแขงขัน
ระดับอนุบาลจนกระท่ังถึงการสอบเขาทํางาน  ความยากของความเปนอยูในสังคมมีมากขึ้นทุกที  
จึงจําเปนตองเพิ่มพูนความสามารถทางสติปญญา  ไมมีวิธีอ่ืนใดเลยนอกจากการปฏิบัติสมาธิ 

   4)  ประโยชนของสมาธิในการกีฬา  ปจจุบันนี้ประเทศตางๆ ในยุโรปและ
อเมริกา  ทั้งประเทศญี่ปุน  ไดจัดเวลาใหนักกีฬาไดมีการฝกปฏิบัติสมาธิควบคูไปกับการฝกซอม 
ใหรางกายเกิดความทรหดอดทน  และเพิ่มความสามารถในเชิงกีฬาดวย  เพราะเปนที่ทราบกันดี 
วาคนเรานั้นมีพลังสะสมหรือพลังสํารอง  ซ่ึงบางทีเรียกวาพลังแฝงอยูในตัวดวยกันทุกคน   
แตการจะนําพลังดังกลาวออกมาใชนั้นจะตองมีวิธีหรือมีเหตุและปจจัย  ยกตัวอยางเชน  เวลาคน 
ตกใจเมื่อเกิดไฟไหมบาน  เขาสามารถยกกําปนหรือหีบหอที่มีน้ําหนักเกินกวากําลังตามปกติ 
จะเคลื่อนที่ได  แตพอหายตกใจแลวเขากลับยกไมขึ้น  ส่ิงนี้อธิบายวา  คนเรานั้นธรรมชาติไดสราง
ศักยภาพ  (Potential Energy)  ไวใหในตัวมากมาย  แตในภารกิจปกติประจําวันนั้นเราใชมัน 
เพียง  10 – 20%  เทนั้น  จิตของมนุษยหรือพลังในตัวมนุษยนี้นักจิตวิทยาจึงพยายามหาวิธีดึงออก 
มาใช  โดยพยายามฝกจิตใหมีสมาธิดิ่งที่เรียกวา  “จิตดิ่ง”  อันเปนภาวะของจิตที่ละเอียดนั้นก็เพื่อดึง
เอาพลังสะสมหรือพลังภายในออกมาใชประโยชนตางๆ เชน  เพื่อการกีฬา 

   5)  ประโยชนของสมาธิ  ในการรักษาโรคใหแกตัวเอง  โรคที่เกิดกับมนุษย 
มีมากมายหลายชนิด  บางชนิด  เชน  มะเร็ง  ก็ยังไมมีทางรักษาใหหายขาดได  เพราะยังไมรูสาเหตุ
แนชัด  โรคบางชนิดไมสามารถจะหาสาเหตุไดวาเกิดขึ้นเพราะอะไร  แตมีอาการหลายอยางที่
เรียกวา  Psychosomatic Disorder หรือ Psychophysiology Disorder หรือบางทีเรียกวา  “โรคนาม
รูป”  หรือ  “โรคแหงกรรม”  ซ่ึงถือเปนโรคจิตประสาทแปรปรวนชนิดหนึ่ง  โรคดังกลาวนี้บางครั้ง 
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การใชยากรักษาไมเปนผล  แตปรากฏวา  ผูฝกปฏิบัติสมาธิที่เจ็บปวยดวยโรคดังกลาวนี้  อาการ
ตางๆ จะหายไปหมดหลังจากไดฝกปฏิบัติสมาธิจนครบกําหนดเวลา 

   6)  ประโยชนของสมาธิในการรักษาโรคใหแกผูอ่ืน  ในการปฏิบัติสมาธินั้น
จะตองมีการอุนเครื่อง  “การแผเมตตา”  และ  “มีใจเปนทาน”  การแผเมตตานี้จะชวยใหจิตสงบนิ่ง  
สบาย  หายกังวล  มีความเมตตาตอมนุษยและสัตวโลก  แมกระทั่งศัตรูผูคิดราย  ผลประโยชนสําคญั
ที่สุดที่เราจะไดรับจากการแผเมตตานี้  คือผลประโยชนที่ผูอ่ืนจะไดรับจากการแผเมตตาของเรา  
กลาวคือ  นอกจากจิตเราเองจะเกิดความสงบใจแลว  จิตของผูอ่ืนท่ีอยูรอบๆ เรา  หรือของผูที่เรา
เจาะจงแผเมตตาไปใหก็จะสงบตามไปดวย  ทั้งนี้เพราะมีกระแสจิตหรือพลังที่พุงออกไปจากตัว 
ผูแผเมตตาไปใหก็จะสงบตามไปดวย  “ถาเราแผเมตตาใหไดผลจริงๆ  ก็คงจะเขาใจทฤษฎีเกี่ยวกับ
การแผเมตตาในวิชา  Radionics  ซ่ึงเปนวิชาแขนงใหม  นักวิทยาศาสตรไดศึกษาวิชานี้ที่เมือง  
Oxford  ในประเทศอังกฤษและในประเทศฮอลแลนด  ไดพิสูจนวามีพลังชนิดหนึ่งที่เขาใหชื่อวา  
Primary  Magnetic  Energy  พุงออกจากรางกายของมนุษยตามจุดตางๆ ที่สําคัญคือ  บริเวณ 
หนาผาก  ตรงคอ  ตรงหัวใจ  และบริเวณทองเหนือสะดือเล็กนอย  และฝามือทั้งสองขาง   
พวกนักวิทยาศาสตรเหลานี้จึงไดทดลองสงพลังดังกลาวไปยังจุดที่เจ็บปวยดวยโรคตางๆ ปรากฏวา  
คนไขรูสึกสบายขึ้น  สวนใหญจะชวยรักษาใหหายจากโรครายไดเร็วขึ้น”  (อาจอง  ชุมสาย  ณ  
อยุธยา.  2513 : 19)   

   7)  ประโยชนของสมาธิในการเปลี่ยนวถีิชีวิตใหม  “การทําสมาธินั้น  จะทําให
เราไดรับความสงบเย็นใจ  เต็มไปดวยเหตุผลและการควบคุมตนเอง  ไมทําอะไรตามใจตัวและ 
ขาดเหตุผล  คิดใหเห็นคุณและโทษตอผูอ่ืนและตนเองอยูเสมอจะทําใหเปนผูไมมีความรูสึกทุกข
หมนหมองใจก็มีหลักไมเล่ือนลอยดังที่เคยเปนมา  เหมือนมีอาชีพเปนหลัก  หรือมีอาคารบานเรือน  
มีที่อยูอาศัยไมเดือดรอน”  (พระมหาบัว  ญาณสัมปนโน.  2522 : 52)   

   8)  ประโยชนของสมาธิในการพัฒนาจิตใจ  “สมาธิเปนคุณธรรมอันลํ้าเลิศ   
เปนที่ยกยองสรรเสริญในจิตวิทยาทุกสมัย  ไมวาของเกาหรือของใหม  ไมวาลัทธิศาสนาใด  ยอมถือ
สมาธิเปนของสําคญัยิ่ง  เมื่อพูดถึงคําวาสมาธิเรามักจะนึกเลยไปถึงเรื่องเขาฌาน  โดยคิดวาสมาธนิัน้  
เปนของสูงเกินกวาวิสัยของมนุษยธรรมดา  ไมมีความจําเปนสําหรับชีวิตตามปกติ  อันที่จริง  สมาธิ
นั้นไมใชของสูงอยางที่เราคิดเปนความจําเปนสําหรับชีวิตและการงานตามปกติ  เปนธรรมที่มี 
ความสําคัญสําหรับคนทุกคน  และเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งในบรรดาคุณสมบัติทั้งหลาย 
ที่เกี่ยวกับใจ  สมาธิมีความจําเปนในทุกวิถีทางไมวาจะสรางอํานาจของดวงจิต  สรางกําลังความคิด  
สรางสมรรถภาพแกมันสมอง  หรือจะสรางอะไรขึ้นในดวงใจของเราตองใชสมาธิทั้งนั้น”  (พลตรี
หลวงวิจิตรวาทการ  อางถึงใน  ประสิทธิ์  ขันธีวิทย.  2537 : 21)   
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บุษกร  สวัสดิ์ – ชูโต  (2538 : 9–11)  ไดกลาวถึงผูที่มิไดฝกจิต  หรือบําเพ็ญสมาธิภาวนา  
จะตองผจญกับความทุกขทรมานกับโรคนามรูป  (Psychophysiologic  Disorder)  อยางหนัก   
ซ่ึงอาการของโรคนามรูปตางๆ มีดังนี้  สะดุงผวา  ตกใจงาย  มือส่ัน  ใจสั่น  ใจเตนไมเปนจังหวะ  
ใจเตนแรง  เจ็บหนาอก  เจ็บหัวใจ  เหนื่อย  หายใจหอบแมอยูเฉยๆ หอบหืด  นอนไมหลับ  ฝนราย  
จุกเสียดล้ินป  ปวดทอง   เบื่ออาหาร  อาหารไมยอย   ทองขึ้น  ทองเฟอ  ทองเดิน  ทองผูก   
ถายอุจจาระเปนมูกเลือด  ปสสาวะบอย  ปวดศีรษะ  ปวดขมับ  น้ําลายเหนียว  น้ําลายมาก   
ขากรรไกรแข็ง  คล่ืนไส  อาเจียน  เหงื่อแตก  คันตามตัว  รูสึกคลายมีแมลงไต  ผิวหนังเหอคัน 
เปนผ่ืน  ซ่ึงความเครียดเปนเหตุใหฮอรโมนตางๆ ในรางกายหลั่งผิดปกติไป  บังเกิดผลราย 
ตอรางกายหลายอยาง  เชน ไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น  ทําใหผนังดานในของเสนเลือดหนาขึ้น   
หลอดเลือดมีขนาดเล็กลง  เลือดตองไหลผานชองทางที่แคบกวาเดิม  ความดันโลหิตจึงสูงขึ้น   
หัวใจตองทํางานหนักขึ้นเพราะตองออกแรงบีบตัวตอสูกับความดันโลหิตในที่สุดก็จะโตและวายได  
ความยืดหยุนของเสนเลือดนอยลง  เสนเลือดจึงแข็งและเปราะ  เปนเหตุใหแตกงาย  ถาเสนเลือด
ฝอยแตกในสมองจะทําใหเปนอัมพาตได  ถาเสนเลือดใหญแตกจะเสียชีวิตทันที  เพราะเลอืดจาํนวน
มากมายที่ออกมาอยูนอกเสนเลือดจะกดเนื้อสมองจนทําหนาที่ตอไปไมได 

 ทูล  ขิปปปญโญ  (2539 : 63–64)  กลาวถึงปญญาที่เกิดขึ้นจาก  การปฏิบัติสมาธิวา   
หลักการทําสมาธิ  เพื่อใหเกิดกําลังใจเทานั้น  มิใชเกิดปญญาดังที่ เราเขาใจกันแตอยางใด   
เพราะปญญาเห็นชอบนั้นเรามีอยูแลว  เพียงฝกสมาธิความสงบไปหนุนปญญาความเห็นชอบใหเกิด
ความเห็นชอบยิ่งขึ้นไปเทานั้น  นี้เรียกวา  เจริญสมถกรรมฐาน  และเจริญวิปสสนากรรมฐาน   
เมื่อกรรมฐานทั้งสองมีความเจริญ  มีความมั่นคง  มีความสมบูรณ  เปนสัมมาทิฐิ  ที่ชอบธรรม 
ทั้งสองฝาย  ไมมีมิจฉาทิฐิ  ความเห็นผิดอะไรมาแอบแฝง  มีแตสัมมาทิฐิ  สัมมาสมาธิลวนๆ  
จึงจะเกิดปญญาระดับสูงขึ้นไป  เรียกวา  ภาวนามยปญญา  ปญญาระดับนี้เปนปญญาที่โดดเดนมาก  
เมื่อปญญาระดับนี้เกิดขึ้นกับใครเมื่อไร  ผูนั้นจะรูทันทีวา  ปญญาไดเกิดขึ้นแกเราแลว  ปญญา 
ระดับนี้ไดเกิดขึ้นแลวกับใครจะไมมีการเสื่อม  เพราะเปนปญญาที่คมกลาอาจหาญ  เปนปญญา 
ที่เกิดขึ้นเพื่อลบลางอาสวะกิเลสทั้งหลาย  ใหหมดไปจากใจโดยเฉพาะ  ผูที่มีปญญาระดับนี้ 
เกิดขึ้นแลว  ผูนั้นจะเปนปุถุชนอยูไมกี่ชั่วโมง  ก็จะเปนพระอริยเจาขึ้นมา 

พระราชนิโรธรังสี  (อางถึงใน  ชัชวาล  พร้ิงพวงแกว.  2539 : 29)  กลาวถึงประโยชน 
และผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาวา  ถาจะแกกรรมเวรใหถูกตรงจุดแลว  ตองทําสมาธิ  
เพราะการทําสมาธิเปนการฝกจิตโดยตรง  คือ  ตัวผูกอกรรมทําเวรนั่นเอง  เมื่อจิตเห็นความสงสาย
เปนตัวกรรมตัวเวรแลว  ก็จะไดตั้งสติควบคุมจิตใหอยูในความสงบ  มีสติรูอยูอยางเดียว  ไมสงสาย
ออกไปแสวงหากรรมเวร  แลวกรรมเวรของจิตก็จะสิ้นสุดลงเพียงแคนี้    กิจสวนตัวที่จะตองทํา  
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เปนหนาที่ของทุกๆ  คนตองทําดวยตนเอง  ทําทาน  มีมากมีนอยก็ตองทําดวยตนเอง  รักษาศีล   
ก็โดยเฉพาะสวนตัวแทๆ  ใครก็รักษาศีลใหใครไมได  ทําสมาธิยิ่งลึกซึ้งหนักแนนเขาไปกวานั้นอีก  
แตละคนตองรักษาจิตใจของตนใหมีความสงบหยุดวุนวายสายแส  ถาเราไมรูจักวิธีทําสมาธิแลว   
ก็ทําสมาธิไมเปน  จิตใจก็เดือดรอนดิ้นรนเปนทุกข  เหตุนั้นจึงวาการทําทาน  รักษาศีล  ทําสมาธิ 
นี่เปนกิจเฉพาะสวนตัว  ทุกๆ คนจะตองทําใหเกิดมีขึ้นในตน   

หลวงปูบุญตา  วิสุทธสีโล  (อางถึงใน  ยงยุทธ   วิริยายุทธังกูร.  2538 : 94–96)  กลาวถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญ  สมถะ  กับ  วิปสสนา  ดังตอไปนี้ 

  สมถะ  แปลวา  ความสงบ  หมายถึง  ความสงบของจิตใจ  วิปสสนา  แปลวา   
ความเห็นแจง  หมายถึง  ความเห็นแจงของจิตใจ 

   คําวา  สงบ  ตามความหมายของ  สมถะ  นั้น  คือ  จิตสงบจาก  นิวรณหา  ไดแก  
สงบจากความพอใจในกามคุณ  คือ  รูป  เสีย  กล่ิน  รส  สัมผัส  และธรรมารมณที่ผานมาเขาทาง ตา  
หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  เรียกวา  กามฉันทะ  สงบจากความขัดเคือง  อาฆาตพยาบาท  ปองราย 
ผูอ่ืน  เรียกวา  พยาปาทะ  สงบจากความทอแท  ถดถอยเฉื่อยชา  เรียกวา   ถีนมิทธะ สงบจาก 
ความฟุงซานรําคาญใจ  เรียกวา  อุทธัจจกุกกุจจะ  และสงบจากความลังเลสงสัยตัดสินใจไมได  
เรียกวา  วิจิกิจฉา 

   คําวา  ความเห็นแจง  ตามความหมายของ  วิปสสนา  นั้น  ไดแกเห็นแจงใน   
รูปนาม  คือ  กายกับใจ  รูป  ไดแก  รางกาย  นาม  ไดแก  จิตใจ  โดยเห็นวารูปนามนั้นเปนของ 
ไมเที่ยง  คือเปน  อนิจจัง  เปนสิ่งที่แปรผันทนอยูไมได  ตองเปลี่ยนแปลงไป  คือเปน  ทุกขัง   
เปนของมิใชตัวตน  เราเขาไมสามารถบังคับบัญชาใหเปนไปตามอํานาจปรารถนาของตนได  คือ  
เปน  อนัตตา 

  อารมณ  ของสมถะมีอยู  40  ประการ  ไดแก  กสิณ 10   อสุภะ 10  อนุสติ 10   
อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1  จตุธาตุวฏัฐาน 1  พรหมวิหาร 4  และอรูป 4   รวมเปนอารมณของสมถะ 40  
ประการพอดี  ซ่ึงสรุปไดแลวเปน  “รูป”  กับ  “อรูป”  นั่นเอง 

  อารมณของวิปสสนามีอยู  73  ประการ  ไดแก   ขันธ 5   อายตนะ 12   ธาตุ 18   
อินทรีย 22   อริยสัจ  4  ปฏิจจสมุปบาท  12  รวมเปนอารมณ  73 ประการ  ซ่ึงสรุปรวมแลวก็ไดแก  
รูปนาม  คือ  กายกับใจ  นั่นเอง 

  อารมณของสมถะ  พัฒนาจิตไปสู   ขณิกสมาธิ   อุปจารสมาธิ   อัปปนาสมาธิ  
ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนฌาน  วิญญาณัญจายตนฌาน  
อาทิญจัญญยตนฌาน  และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  สูงขึ้นไปตามลําดับ 
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  อารมณของวิปสสนา  พัฒนาจิตไปสู  สุญญตสมาธิ  อนิมิตตสมาธิ  อัปปณิหิตสมาธิ  
นามรูปปริจเฉทญาณ   ปจจยปริคคหญาณ  สัมสนญาณ  อุทยัพพยญาณ  ภังคญาณ  ภยญาณ   
อาทีนวญาณ  นิพพิทาญาณ  มุญจิตุกัมยตาญาณ  ปฏิสังขาญาณ  สังขารูเปกขาญาณ  สัจจานุ 
โลมิกญาณ  โคตรภูตญาณ  มรรคญาณ  ผลญาณ  และปจจเวกขณญาณ  สูงขึ้นไปตามลําดับ 

  สมถะ  พาไปสู  อภิญญา  คือ  ทิพพจักขุ  ตาทิพย  ทิพพโสตะ  หูทิพย  เจโต 
ปริยญาณ  การกําหนดรูวาระจิตของคนอื่น  อิทธิวิธี  แสดงฤทธิ์ได  อนาคตังสญาณ  รูอนาคต         
อตีตังสญาณ  รูอดีต  ทางสายนี้เปนทางเจริญสมาธิกดทับกิเลสไวเหมือนหินทับหญา  ควาหินออก
เมื่อใด  หญาก็งอกงามขึ้นมาไดอีกใหมเมื่อนั้น  เมื่อจิตเสื่อมจากฌานไปอภิญญาก็เสื่อมไปดวย  
เพราะเปนโลกิยฌาน  มีการเสื่อมไดเสมอ  ถาไมหมั่นทําบําเพ็ญอยูเสมอ  ละสังขารแลวไปสู  
พรหมโลก 

  วิปสสนาพาไปสูญาณ  การรูแจงแทงตลอดรูปนาม  เห็นไตรลักษณปรากฏอยูใน
นาม  คือ  เห็น  อนิจจัง  ความไมเที่ยง  เห็นทุกขัง  ความทนอยูไมได  เห็นอนัตตา  ความเปนของ 
มิใชตัวตนเราเขา  ไมสามารถบังคับบัญชาใหเปนไปตามอํานาจปรารถนาของตนได  ทางสายนี้ 
เปนทางเจริญปญญา  ประหารกิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดานใหส้ินไป  บรรลุมรรคผลนิพพาน   
ละสังขารแลวเปนผูส้ินภพสิ้นชาติ  ไมกลับมาเวียนวายตายเกิดอีก 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (2534 : 54–55)  ไดกลาวถึงผลของ
การบําเพ็ญภาวนาแลวไดไปเกิดในพรหมโลกในพระราชวิทยานิพนธเ ร่ือง  “ทศบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท”  มีอํานาจและมีฤทธิ์ดังนี้ 

  “ตถัปปมัตโต  วิหรันโต  พรหมัง  ภาเวตวา  ภาวนัง  อภิญญาสุ  ปารมิง  คันตวา  
พรหม  โลกมคัจฉาหัง”  แปลความวา  ในกาลครั้งนั้น  เราเปนผูไมประมาท  เจริญพรหมวิหารธรรม  
และภาวนาไปสูความเปนเลิศ  (บารมี)  ในอภิญญาทั้งหลาย ไปสูพรหมโลก 

  “ปลลังเกน  นิสีทิตวา  เอวัง  จินเตสหัง  ตถา  วสีภูโต  อหัง  ฌาเน  อภิญญาสุ   
ปารมิงคโต”  แปลความวา  ในกาลนั้น  เรานั่งขัดสมาธิบัลลังกแลว  คิดอยางนี้วา  เรากลายเปนผูมี
อํานาจ  คือ  ถึงบารมีแลว  ในอภิญญาทั้งหลายในฌาน 

  “ตัสสาป  อตุลา  อิทธิ  อตุลัง  สีลัง  สมาธิญจะ  สัพพัตถะ  ปารมิง  คันตวา   
ธัมมจักกัง  ปวัตตยิ”  แปลความวา  ฤทธิ์ของพระองคเจาเปนของไมมีที่เปรียบ  ทั้งศีล  และ 
สมาธิดวย  เมื่อทรงถึงซึ่งความเต็มเปยม  (บารมี)  ในธรรมทั้งปวงแลว  ทรงยังพระธรรมจักร 
ใหหมุนไป 
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 สุริยาพร  ฟูตระกูล  (2531 : 13)  ไดรวบรวมประโยชนประโยชนของการมีสติ  ไวดังนี้ 
  1)   รูเทาทันอริิยาบถอยางทัว่พรอม 
  2)   สามารถควบคุมความคดิของตัวเองได  ไมคิดฟุงซาน 
  3)   เปนนายตัวเอง  จะทําอะไรก็รูตัว  รูวาเราคือใคร  เราเปนอยางไร และเราตองการ

อะไร 
  4)   มีความตื่นตัว  รูสึกแจมชดัในการกระทาํและอิริยาบถตางๆ มากขึ้น 
  5)   จะรูสมมติขึ้นทุกสิ่งทุกอยางในโลก  เพราะความรูสึกตัวทําใหเกิดปญญา  ปญญา

ที่เกิดขึ้นมีอยู  4  ระดับดวยกัน  คือ  ความจํา  รูจัก  รูแจง  และรูจริง 
  6)   มีความเชื่อมั่น  มีความคิดที่แจมชัด  การตัดสินใจจะเด็ดขาดและรอบคอบ 

ไมลังเล 
  7)   มีสมรรถภาพประสิทธิภาพ และคุณภาพในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางสงบ

สบายไมเครียด ไมประหมา ไมหวาดผวางาย 
  8)  ไมหลงลืม  ไมไปตามความผิด  ตามสิ่งแวดลอม  

 พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตโต)  (2540 : 15–18)  ไดอธิบายถึงประโยชนของสมาธิไวดังนี้ 
  1)   ประโยชนที่เปนจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา  ประโยชนที่เปนความมุงหมาย

แทจริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา  คือ  เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหงการปฏิบัตเิพื่อบรรลุ
จุดหมายสูงสุดอันไดแก  ความหลุดพนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง 

  2)   ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย  ที่เปนผลสําเร็จ
อยางสูงในทางจิตหรือเรียกสั้นๆ วา  ประโยชนในดานอภิญญา  ไดแก  การใชสมาธิระดับฌาน
สมาบัติเปนฐาน  ทําใหเกิดฤทธิ์และอภิญญาขั้นโลกียอยางอื่นๆ คือ  หูทิพย  ตาทิพย  ทายใจ 
คนอื่นได  ระลึกชาติได  อยางที่ปจจุบันเรียกวา  ESP  (Extrasensory Perception)   

  3)   ประโยชนในดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ  เชน  ทําใหเปนผูมีจิตใจ
และมีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง  หนักแนน  มั่นคง  สงบ  เยือกเย็น  งามสงา  มีเมตตากรุณา  มองดู 
รูจักตนเองและผูอ่ืนตามความเปนจริง  เรียกวา  มีความมั่นคงทางอารมณ 

  4)   ประโยชนในชีวิตประจําวัน  เชน  ชวยทําใหจิตใจผอนคลาย  หายเครียด   
เกิดความสงบ  เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน  การเลาเรียน  และการทํากิจทุกอยาง  
ชวยเสริมสุขภาพกาย  และใชแกไขโรคได 
 พระมหาทองมั่น  สุทธจิตโต  (2542 : 4–5)  ไดรวบรวมประโยชนของการทําสมาธิ 
วามีคุณประโยชนทั้งทางรางกายและจิตใจ 
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  คุณประโยชนทางรางกาย  มดีังนี ้
  1)   อัตราการหายใจลดลง  เปนผลดีตอปอด  กลาวคือ  รางกายใชออกซิเจน  
และขับถายคารบอนไดออกไซดนอยลง 
  2)   อัตราการเตนของหัวใจนอยลงเปนผลดีตอหัวใจ 
  3)  ปริมาณแลคเตท  (Lactate)  ในเลือด  ซ่ึงเกี่ยวกับความวิตกกังวลจะลดต่ําลง
เปนลําดับ 
  4)   เลือดจะมีความเปนกรดสูงขึ้นเล็กนอย  แสดงถึงสุขภาพดี 
  5)   คล่ืนสมองของผูนั่งสมาธิมีความราบเรียบและชวงหางมากกวาผูนอนหลับ] 
  6)   ผูติดยาเสพติดที่ไดมาฝกสมาธิจะสามารถลดการเสพยานอยลงจนถึงเลิกได
เด็ดขาด 
  7)   ความตานทานของผิวหนังสูงขึ้นทันทีที่เร่ิมนั่งสมาธิ 
  8)   อาจบรรเทาโรคแพตางๆ และโรคที่เกิดทางกายบางอยางได 
  คุณประโยชนทางจิตใจ  มดีงันี้ 
  1)   ทําใหจิตใจผอนคลายความตึงเครียด 
  2)   ทําใหจิตใจผองใส  เกิดความสงบ  เยือกเย็น  ใจเย็น 
  3)   ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 
  4)   เปนผูมีจิตใจเมตตากรุณา  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
  5)   เปนผูมีสติดี  คือ  ระลึกไดวาจะทําอะไร  ไมหลงลืม 
  6)   เปนผูมีสัมปชัญญะ  คือ  รูตัววากําลังทําอะไรอยู  ไมใจลอย 
  7)   เปนผูมีศีล  คือ  ไมประพฤติทุจริต 
  8)  เปนผูมีสมาธิ  คือ  มีจิตตั้งมั่นเปนอันเดียว  ไมวอกแวกคิดฟุงซาน 
  9)  เปนผูมีปญญา  คือ  มีความรอบรูในสิ่งอันเปนประโยชน  และมิใชประโยชน  
ส่ิงที่เปนบุญ  และเปนบาป  ส่ิงที่ควรทําและไมควรทํา 
  10)  เปนผูมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ  ออนนอมถอมตน 
  11)  เปนผูรูเหตุ  รูผล  เปนคนรอไดคอยไดดวยใจที่สงบเย็น  ไมบน 
 จากคุณประโยชนในการฝกจิตที่มีผูกลาวไวขางตนพอสรุปไดวา  การฝกจิตมีประโยชน
อยางมากมายทั้งตอรางกายและจิตใจ  ผูที่หมั่นฝกฝนอบรมจิตของตนตามหลักวิปสสนากรรมฐาน
อยางถูกตองจริงจัง  จะเปนผูที่มีจิตใจหนักแนนมั่นคง  จิตใจสงบมีสมาธิ  ไมฟุงซาน  ไมวอกแวก  
มีสติดีไมพล้ังเผลอ  ไมประมาทในการดําเนินชีวิต  มีความรอบรูในสิ่งที่เปนประโยชนและมิใช
ประโยชน  ไมประพฤติทุจริตทั้งทางกาย  วาจา  และใจ  และอาจไดรับผลของการปฏิบัติจนถึงขั้นที่
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จิตสะอาดปราศจากกิเลสถึงประโยชนอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา  คือ  มรรคผลนิพพานตอไป   
แตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับสติ  ปญญา  และความเพียรของผูปฏิบัติเปนสําคัญ  ผูที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติ  หมั่นฝกฝนอบรมอยูเสมอ  ยอมไดรับประโยชนจากการฝกปฏิบัติพัฒนาจิตตามกําลัง 
ความสามารถของตน  ผูที่ไมจริงจัง  ไมตั้งใจ  ไมฝกใฝ  ในการประพฤติปฏิบัติอยางแทจริง   
ก็ยอมไมไดรับผลของการปฏิบัติอยางเต็มที่ 
 

2.6  หลักสูตรในการฝกอบรม 
 
 2.5.1  หลักสูตรในการฝกอบรมพัฒนาจิตของศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  อาศัยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปฏฐานสูตรเปนเครื่องมือสําคัญ 
ในการฝกอบรมเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีสมาธิ  มีความอดทน  มีความพากเพียร  มีปญญา 
ในการทํางาน  สามารถแกปญหาเฉพาะหนาในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหสามารถดับทุกข
ทางใจได  สรางกําลังใจใหมีความอดทน  ทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดตามทํานองคลองธรรม   
นอกจากนี้ยังเปนการสรางสมบุญกุศลในระดับโลกิยะเพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถรักษาไว 
ซ่ึงสถานภาพความเปนมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ  มีสติสามารถรับรูวิถีจิตของตนกอนที่จะดับ
ส้ินชีวิต  ทําใหสามารถปดอบายภูมิในภพตอไปได 

การปฏิบัติกรรมฐานแยกออกเปน  2  ประเภท  คือ 
  1)   สมถกรรมฐาน  กรรมฐานชนิดนี้เปนอุบายใหใจสงบ  คือ  ใจที่อบรมในทาง
สมถแลวจะเกิดนิ่งและเกาะอยูกับอารมณหนึ่งเพียงอยางเดียว  อารมณของสมถกรรมฐานนั้น   
แบงออกเปน  40  กอง  คือ  กสิณ  10  อสุภะ  10  อนุสติ  10  พรหมวิหาร  4  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  
1  จตุธาตวัฏฐาน  1  อรูปกรรมฐาน  4  ซ่ึงวิธีนี้เปนวิธีที่ทําใหจิตสงบหรือบรรเทาจากกิเลสเพียง 
ชั่วคราวเทานั้น  แตไมสามารถประหารกิเลสได  
  2)  วิปสสนากรรมฐาน  เปนอุบายใหเรืองปญญา  คือ  เกิดปญญาเห็นแจง   
หมายความวาเห็นปจจุบัน  เห็นรูปนาม  เห็นพระไตรลักษณ  และเห็นมรรคผลนิพพาน  เปนทาง
สายเอกและเปนทางสายเดียวเทานั้นที่สามารถทําลายรากเหงาของโลภะ  โทสะ  และโมหะ   
ทําใหบรรลุมรรคผลนิพพานได  อยางนอยที่สุดการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานสอนใหคนเรารูจัก 
วิธีการจัดการกับส่ิงเราที่มากระทบทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กายและใจ  อยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ดํารงตนอยูในยุคโลกาภิวัตนไดดวยความไมประมาท  (จําลอง  ดิษยวณิช.  2543 : 2) 
 สติปญญาตามธรรมชาติยังไมพอใชรักษาตนไดจึงตองพัฒนาสติปญญาตามหลักการของ
พระพุทธเจา  แมการมีสติตามธรรมชาตินั้นสามารถทําใหมนุษยเอาตัวรอดหรือรักษาชีวิตไวได   
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แตสติตามธรรมชาติไมสามารถรักษาจิตของมนุษยใหปลอดภัยจากสิ่งที่ทําใหจิตเศราหมอง 
ไมผองใสได  จิตมีธรรมชาติเปนปภัสสร  คือ  ผองใส  ปราศจากกิเลสเศราหมองดวยการมีสติ 
เปนเครื่องปองกันอกุศลธรรมความเศราหมองดวยกิเลสทั้งหลาย  เชน  ความโลภอยากไดอยากเปน  
ความโกรธคิดประทุษรายพยาบาทผิดหวังเสียใจเศราใจ  ความหลงไมรูเขลาอยู  มานะความถือตัว 
วาตนดีกวาเสมอกันหรือดอยกวาผูอ่ืน  ทิฐิความเห็นผิด  วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย  ถีนะมิทธะ 
ความทอแท  หดหูถดถอย  อุทธธัจจะกุกกุจจะความฟุงซานรําคาญใจกังวลใจกลุมใจ  ความอิจฉา
ริษยา  ความตระหนี่หวงแหน  ความไมละอายและไมเกรงกลัวตอความชั่วตางๆ เหลานี้เปนตน   
ที่สติในระดับธรรมชาติไมมีกําลังเพียงพอจึงเปนสิ่งที่จําเปน  เพื่อใหไดสติที่มีกําลังสามารถปองกัน
กิเลสที่เศราหมองเหลานี้และรักษาจิตไวไดทันเวลา 
 วิปสสนาปญญาเทานั้นที่ตัดกิเลสได  ปญญาที่เกิดจากการพัฒนาสติโดยวิธีทั่วไปหรือ 
วิธีธรรมชาตินั้นใชไดดีในระดับหนึ่ง  แตในระดับสูงขึ้นไปปญญานั้นอาจจะวองไวไมทันกาล  
หรือมีพลังไมเพียงพอเพราะสติยังมีพลังไมมากพอ   จึงตองพัฒนาสติตามหลักสติปฏฐาน 
ดวยวิปสสนากรรมฐาน  เพื่อใหสติที่วองไวมีพลังมากพอที่จะระดมปญญามาใชไดทันการและ 
เพียงพอ  ปญญาที่เกิดจากการพัฒนาสติตามหลักโดยทั่วไปพุทธทาสไดกลาวเปรียบเทียบไววา 
เปนปญญาแบบ  วับๆ แวมๆ  คือ  เกิดเพียงขณะจิตชั่วครูแลวก็ดับไป  ซ่ึงบางครั้งบางโอกาส 
ก็ไมสามารถนํามาใชไดหรือนํามาใชไดแตไมเพียงพอกับความตองการ   จึงตองทําปญญา 
หรือวิปสสนาตามหลักวิชาการหรือตามแบบฉบับใหเปน  การอบ  หรือเปนการเผา  อยูตลอดเวลา
ดวยการเพงจิตติดตอกัน  เพื่อใหแสงสวางแหงปญญานั้นลุกโพลงขึ้นในจิตใจอยูตลอดเวลาอยาให
วับๆ แวมๆ  ได  จนกวามันจะลุกโพลงเปนครั้งสุดทาย  คือ  ชนิดที่เปนการตัดกิเลส  (พุทธทาส, 
2531 : 18)  ดังนั้นการพัฒนาสติตามหลักการอยางเปนระบบหรือการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 
จึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาจิต  พัฒนาปญญา  วิธีเจริญวิปสสนาเปนวิธีการในหลักสติปฏฐาน 
เปนสวนใหญ  ซ่ึงตอไปเราจะศึกษากันถึงการพัฒนาสติตามหลักสติปฏฐานที่ปรากฏอยูใน 
พระไตรปฎก  และในคัมภีรช้ันรองตางๆ ตลอดจนถึงการสอนและการปฏิบัติจริงในปจจุบัน   
โดยใชกรอบของมหาสติปฏฐานสูตรเปนหลัก 
 การปฏิบัติตามแนวมหาสตปิฏฐานสูตร  พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบบัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539 : 39)  ไดอธิบายสาระสําคัญไวดังนี้ 
  มหาสติปฏฐานสูตร  แปลวา  การเจริญสติปฏฐาน  พระผูมีพระภาคเจาทรงยกหัวขอ
การบรรยายขึ้นเปนอุทเทสวา  “ภิกษุทั้งหลายทางนี้เปนทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว  
เพื่อลวงโสกะและปริเทวะ  เพื่อดับทุกขและโทมนัส  เพื่อบรรลุญายธรรม  (อริยมรรค)  เพื่อทําให
แจงนิพพานทางนี้  คือ  สติปฎฐาน  4  ประการ” 
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  สติปฎฐาน  คือ  การตั้งสติสัมปชัญญะ  เพียรพิจารณากาย  เวทนา  จิตและธรรม  
เพื่อกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกใหได  โดยแยกพิจารณาเปน  4  ประการ  คือ 

1)   การพิจารณาเหน็กายในกาย  แบงออกเปน  6  หมวด  คือ 
    (1)   พิจารณาลมหายใจเขา  ลมหายใจออกใหเห็นการไหลเขาไหลออก 
ติดตอกันเปนลํา  ยาว  ส้ันสลับกันไป 
    (2)   พิจารณาอิริยาบถ  คือ  พิจารณาการเดิน  ยืน นั่ง นอน ใหรูความเปนไป
ของอิริยาบถนั้นๆ  
    (3)   พิจารณาสัมปชัญญะ  คือ  พิจารณาความรูสึกตัวในการเคลื่อนไหว 
ทางกาย  เชน  การกาวไป  การถอยกลับ  การคูแขนเขา  การเหยียดแขนออก  โดยกําหนดใหรูทัน
ทุกอากัปกิริยานั้นๆ  
    (4)   พิจารณาสิ่งปฏิกูล  คือ  พิจารณาอาการ  32  ในกายของตน  มี  ผม  ขน  
เล็บ  ฟน  หนัง  เปนตน  ใหเห็นวาเปนของนาเกลียด 
    (5)   พิจารณาธาตุ  คือ  พิจารณาดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ในกายของตนใหเห็นโดย
ความเปนธาตุ  เหมือนคนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคที่นั่งแบงอวัยวะของโคที่ฆาแลวออกเปน
สวนๆ  อยางชํานาญ 
    (6)   พิจารณาซากศพ  ซ่ึงมีลักษณะตางๆ กันถึง  9  ลักษณะ  เชน  ซากศพ 
ที่ตายมาแลว  1 วัน  ถึง  9  ลักษณะ เชน ซากศพที่ตายมาแลว  1 วันถึง  3 วันแลวนํามาเปรียบเทียบ
กับกายของตนวา  มีสภาพอยางเดียวกัน 
   2)   การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย  คือ  การพิจารณาความรูสึกสุข  
ทุกข  ไมสุขไมทุกข (อุเบกขา)  ในตัวเองแบงเปน  9 ประการ  คือ 
    (1)   เมื่อเสวยสุขเวทนา  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (2)   เมื่อเสวยทุกขเวทนา  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (3)   เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (4)   เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (5)   เมื่อเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (6)   เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (7)   เมื่อเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (8)   เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส  ก็รูชัดเวทนานั้น 
    (9)   เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส  ก็รูชัดเวทนานั้น 
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   3)   การพิจารณาเห็นจิตในจิต  คือ  พิจารณาจิตของตนใหเห็นสภาวะตามที่
ปรากฏในขณะนั้นๆ และรูชัดตามความเปนจริงแบงเปน  16  ประการ  คือ 
    จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ 
    จิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ 
    จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ 
    จิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ 
    จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ 
    จิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ 
    จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู 
    จิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน 
    จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต 
    จิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต 
    จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมจีิตอืน่ยิ่งกวา 
    จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา 
    จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ 
    จิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ 
    จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน 
    จิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน 
   4)   การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย  คือ  การพิจารณาวาในขณะนั้นๆ   
มีธรรมะอะไรเกิดอยูในจิตของตน  ก็รูชัดธรรมนั้นๆ แบงเปน  5  หมวด  คือ 
    (1)   หมวดนวิรณ  5 
    (2)   หมวดขันธ  5 
    (3)   หมวดอายตนะ 12 
    (4)   หมวดโพชฌงค  7 
    (5)   หมวดอรยิสัจ  4 
 การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน  4  ซ่ึงกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  ใชชื่อวา  
“โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ”  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติใหเปนคน
เกง  คนดี  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ผูบริหารสถานศึกษา
และครูอาจารย  ในการจัดอบรมบุคลากรของสถานศึกษาหลักสูตรพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  
กระทรวงศึกษาธิการไดยึดหลักการปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน  4   (กรมการศาสนา, 2542)  ดังนี้ 
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  1)   กายานุปสสนาสติปฏฐาน  คือ สติตามพิจารณากายเปนอารมณ  ไดแก การตั้งสติ
พิจารณาลมหายใจเขาออก  ดูอิริยาบถยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ดูการเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถยอย  เชน  
เหลียว  คู  เหยียด  ถอย  ถาย  การตั้งสติพิจารณาความสกปรกปฏิกูลแหงรางกาย  การกําหนดดู 
ธาตุ  4  และการกําหนดดูความเปอยเนาที่เรียกวา  อสุภะ  ธรรมะหมวดนี้จะทําลายความเห็นผิด 
ที่เรียกวา  สุภวิปลาส  คือ  ความเห็นวาตัวเองสวยงาม  นารัก  นาชม  ใหกลับเห็นถูกตองวาเปนส่ิง
สกปรก  โสโครกเต็มไปดวยส่ิงเนาเปอย  นาเกลียด 
  2)   เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  คือ  สติตามพิจารณาเวทนาเปนอารมณ  ไดแก   
การตั้งสติพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติอันไดแก  สุข  ทุกข  และอุเบกขาเวทนา  (เฉย)  
และตองกําหนดไปถึงอาการปวด  เมื่อย  เจ็บ  คัน  ชา  ยอก  ฯลฯ  ธรรมะหมวดนี้จะทําลาย   
ความเห็นผิดที่เรียกวา  สุขวิปลาส  คือ  เห็นวารูปนามนั้นเปนสุข  ใหเห็นวามีเพียงทุกขเทานั้น 
ที่ตั้งอยู  ทุกขเทานั้นที่ดับไป  แตคนที่เรามองไมเห็นทุกข  ก็เพราะอิริยาบถปดบังสัจธรรมนี้   
เมื่อทุกขกายก็ขยับกาย  เมื่อทุกขใจหงุดหงิดก็ขยับใจ  พอขยับทีก็คิดวาสุข  แตความจริงแลวเปน
การเริ่มทุกขอันใหม 
  3)   จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  คือ  สติพิจารณาจิตเปนอารมณ  ไดแก  การพิจารณา
เฝาดูจิตตนในกิเลส  ราคะ  โทสะ  โมหะ  กําหนดอาการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  ดูอารมณ  ดูจิตสงบ  
ดูจิตฟุงซาน  ดูจิตเปนสมาธิ  ฯลฯ  เมื่อรูจิตของตนเอง  โดยทันปจจุบันแลว  จะสามารถทําลาย   
นิจวิปลาส  คือ  การเห็นวาทุกสิ่งเที่ยงแทถาวร ใหเห็นสัจธรรมวาเปนอนิจจัง  คือ  ไมเที่ยงแท 
แนนอน 
  4)   ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  คือ  สติตามพิจารณาธรรมเปนอารมณ  ไดแก   
การกําหนดรูธรรม  5  คือ  นิวรณ  5  ขันธ  5  อายตนะ  12  โพชฌงค  7  และอริยสัจ 4  ธรรมเหลานี้
จะทําลายอัตตวิปลาส  คือ  ความยึดมั่นในสัตว  บุคคล  ตัวเรา  ตัวเขา  ใหไดรูภาวะความเปนจริง
ของอนัตตา  คือ  ความไมใชตัวตน 
 จากการที่กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมี  “โครงการพัฒนาจิตเฉลิม
พระเกียรติ”  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติใหเปนคนเกง  คนดี  ในคร้ังนั้นไดมีการแตงตั้ง
ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  ประจําจังหวัดตางๆ  เพื่อรองรับการอบรมตามโครงการดังกลาว   
ซ่ึงวัดจุกเฌอ  ต.คลองจุกเฌอ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ก็ไดรับการแตงตั้งใหเปนศูนยพัฒนาจิต 
เฉลิมพระเกียรติ  ประจําจังหวัด  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2542  และไดดําเนินการจัดกิจกรรม 
ตามโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติอยางตอเนื่องตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา  โดยการอบรมของ
ศูนยฯ  ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน  4  ตามหลักสูตรของกรมการศาสนา  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปนหลักสาํคัญ  แตในรายละเอียดของการอบรมทางศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระ
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เกียรติ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ใชรูปแบบตามคูมือการฝกอบรมพัฒนาจิต  ของพระราชสุทธิญาณมงคล   
วัดอัมพวัน  อ.พรหมบุรี  จ.สิงหบุรี  (วิง  รอดเฉย.  2534 : 46–75)   ซ่ึงไดกลาวถึงการเรียน 
วิปสสนากรรมฐานนั้นสามารถเรียนได  2  อยาง  คือ 
  1)   เรียนอนัดบั 
  2)   เรียนสันโดษ 
  การเรียนอันดับ  คือ  การเรียนใหรูจัก  ขันธ 5  วา  ไดแก อะไรบาง  ยอใหส้ัน 
ในทางปฏิบัติเหลือเทาใด  ไดแกอะไร  เกิดที่ไหน  เกิดเมื่อไร  เมื่อเกิดขึ้นแลวอะไรจะเกิดตามมาอีก  
จะกําหนดตรงไหนจึงจะถูกขันธ  5  เมื่อกําหนดถูกแลวจะไดประโยชนอยางไรบางเปนตน   
นอกจากนี้ก็ตองเรียนใหรูเร่ืองอายตนะ 12   ธาตุ  18   อินทรีย  22   อริยสัจ 4   ปฏิจจสมุปบาท 12  
โดยละเอียดเสียกอน  เรียกวา เรียนภาคปริยัติ   วิปสสนาภูมินั่นเอง  แลวจึงลงมือปฏิบัติได 
  การเรียนสันโดษ  คือ การเรียนยอๆ  ส้ันๆ สอนเฉพาะที่จะตองปฏิบัติเทานั้น   
เรียนชั่วโมงนี้ก็ปฏิบัติช่ัวโมงนี้เลย  เชน  สอนการเดินจงกรม  สอนวิธีนั่งกําหนด  สอนวิธีกําหนด
เวทนา  สอนวิธีกําหนดจิต  แลวลงมือปฏิบัติเลย  ซ่ึงทางศูนยฯ  ใชรูปแบบวิธีการนี้เนื่องจากผูที่มา
เขารับการอบรมมีระยะเวลาในการอบรมคอนขางนอยเพียง  3  วัน  2  คืน  ทําใหไมสามารถเรียน 
ในภาคปริยัติไดอยางละเอียดเนื่องจากตองอาศัยเวลาในการศึกษาเลาเรียนเปนเวลานาน  ตองใช 
วิธีการเรียนแบบสันโดษ  เฉพาะที่จะตองปฏิบัติเทานั้น  และใหเวลากับการลงมือปฏิบัติใหได 
มากที่สุด  ซ่ึงหลักสําคัญที่ใชในการปฏิบัติ  คือ  หลักใหญในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน   
มีหลักอยู  3  ประการคือ 
   1)   อาตาป  ทําความเพยีรเผากิเลสใหเรารอน 
   2)   สติมา  มีสติ  คือระลึกอยูเสมอวาขณะนีเ้ราทําอะไรอยู 
   3)   สัมปชาโน  มีสัมปชัญญะ  คือ  ขณะทําอะไรอยูนัน้ตองรูตัวตลอดเวลา   
  วิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
   1)   การเดินจงกรมกอนเดินใหยกมือไขวหลังมือขวาจับขอมือซายวางไวตรง
กระเบนเหน็บ  ยืนตัวตรง  เงยหนา  หลับตา  ใหสติจับอยูที่ปลายผม  กําหนดวา  ยืนหนอ  ชาๆ  
5  คร้ัง  เร่ิมจากศีรษะลงมาปลายเทา  และจากปลายเทาขึ้นไปบนศีรษะ  กลับขึ้นกลับลงจนครบ   
5  ครั้ง  แตละครั้งแบงเปนสองชวง  ชวงแรกคําวา  ยืน  จิตวาดมโนภาพ  รางกายจากศีรษะลงมา
หยุดที่สะดือ  คําวา  หนอ  จากสะดือลงไปปลายเทา  กําหนดความวา  ยืน  จากปลายเทามาหยุด 
ที่สะดือ  คําวา  หนอ  จากสะดือข้ึนไปปลายผม  กําหนดกลับไปกลับมาจนครบ  5 ครั้ง  ขณะนั้นให
สติอยูที่รางกาย  อยางใหออกไปนอกกาย  เสร็จแลวลืมตาขึ้น  กมหนาทอดสายตาไปขางหนา
ประมาณ  4  ศอก  สติจับอยูที่เทา  การเดิน  กําหนดวา  ขวา  ยาง  หนอ  กาํหนดในใจ  คําวา  ขวา  
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ตองยกสนเทาขวาขึ้นจากพื้นประมาณ  2  นิ้ว  เทากับใจนึกตองใหพรอมกัน  ยาง  ตองกาวเทาขวา
ไปขางหนาชาที่สุดเทายังไมเหยียบพื้น  คําวา  หนอ  เทาลงถึงพื้นพรอมกัน  เวลายกเทาซาย 
ก็เหมือนกัน  กําหนดวา  ซาย  ยาง  หนอ  คงปฏิบัติเชนเดียวกันกับ  ขวา  ยาง  หนอ  ระยะ 
ในการกาวเดินหางกันประมาณ  1  คืบ  เปนอยางมากเพื่อการทรงตัวขณะกาวจะไดดีขึ้น  เมื่อเดิน
สุดสถานที่ใชแลว  ใหนําเทามาเคียงกัน  เงยหนา  หลับตา  กําหนด  ยืน  หนอ  ชาๆ อีก  5  คร้ัง  
เหมือนกับที่ไดอธิบายมาแลว  ลืมตา  กมหนา  ทากลับ  การกลับกําหนดวา  กลับหนอ  4  คร้ัง   
คําวา  กลับหนอครั้งที่  1  ยกปลายเทาขวา  ใชสนเทาขวาหมุนตัวไปทางขวา  90  องศา  ครั้งที่  2  
ลากเทาซายมาติดกับเทาขวา  ครั้งที่  3  ทําเหมือนครั้งที่หนึ่ง  ครั้งที่  4  ทําเหมือนครั้งที่  2  ขณะนี้
จะอยูในทางกลับหลังแลวตอไปกําหนด  ยืน  หนอ  ชาๆ อีก  5  คร้ัง  ลืมตากมหนาแลวกําหนด 
เดินตอไป  กระทําเชนนี้จนหมดเวลาที่ตองการ 
   2)   การนั่ง  กระทําตอจากการเดินจงกรมอยาใหขาดตอนลงเมื่อเดินจงกรม 
ถึงที่จะนั่ง  ใหกําหนดยืน  หนอ  อีก  5  คร้ัง  ตามที่กระทํามาแลวเสียกอน  แลวกําหนดปลอยมือ 
ลงขางตัววาปลอยมือหนอ   ชาๆ  จนกวาจะลงสุด  เวลาน่ังคอยๆ ยอตัวลงพรอมกับกําหนด 
ตามอาการที่ทําไปจริงๆ  เชน  ยอตัวหนอ   เทาพื้นหนอ  คุกเขาหนอ  นั่งหนอ  เปนตน 
    วิธีนั่ง  ใหนั่งขัดสมาธิ  คือขาขวาทับขาซาย  นั่งตัวตรง  หลับตา  เอาสติ 
มาจับอยูที่สะดือที่ทองพองยุบ  เวลาหายใจเขาทองพอง  กําหนดวา  พอง  หนอ  ใจนึกกับทองทีพ่อง
ตองใหทันกัน  อยาใหกอนหรือหลังกัน  หายใจออกทองยุบ  กําหนดวา  ยุบ  หนอ  ใจนึกกับทองที่
ยุบตองทันกันอยาใหกอนหรือหลังกันขอสําคัญใหสติจับอยูที่  พอง  ยุบ  เทานั้น  อยาดูที่ลมจมูก  
อยาตะเบ็งทอง  ใหมีความรูสึกตามความเปนจริงวา  ทองพองไปขางหนา  ทองยุบมาขางหลัง   
อยาใหเห็นเปนไปวา  ทองพองขึ้นขางบนทองยุบลงขางลาง  ใหกําหนดเชนนี้ตอไป  จนกวาจะถึง
เวลาที่กําหนด   
   เมื่อมีเวทนา  เวทนาเปนเรื่องสําคัญที่สุด  จะตองบังเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติแนนอน  
จะตองมีความอดทนเพื่อเปนการสรางขันติบารมีไปดวย  ถาผูปฏิบัติขาดความอดทนเสียแลว 
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานนั้นก็ลมเหลว 
   ในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยูนั้น  ถามีเวทนาความเจ็บปวด  เมื่อย  คัน   
เกิดขึ้น  ใหหยุดเดินหรือหยุดกําหนดพองยุบ  ใหเอาสติไปตั้งไวที่เวทนาเกิด  และกําหนดไปตาม
ความเปนจริงวาปวดหนอ  เจ็บหนอ  เมื่อยหนอ  คันหนอ  เปนตน  ใหกําหนดไปเรื่อยๆ จนกวา
เวทนาจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแลว  ก็ใหกําหนดนั่งหรือเดินตอไป 
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   จิต  เวลานั่งอยูหรือเดินอยู  ถาจิตคิดถึงบาน  คิดถึงทรัพยสิน  หรือคิดฟุงซาน
ตางๆ นานา  ก็ใหเอาสติปกลงที่ล้ินป  พรอมกับกําหนดวา  คิดหนอ  ไปเรื่อยๆ  จนกวาจิตจะหยุดคิด
แมดีใจ  เสียใจ  หรือโกรธ  ก็กําหนดเชนกันวา  ดีใจหนอ  เสยีใจหนอ  โกรธหนอ  เปนตน 
   เวลานอน  เวลานอนคอยๆ เอนตัวนอนพรอมกับกําหนดตามไปวา  นอนหนอ  
จนกวาจะนอนเรียบรอย  ขณะนั้นใหเอาสติจับอยูกับอาการเคลื่อนไหวของรางกาย  เมื่อนอน 
เรียบรอยแลวใหเอาสติมาจับที่ทอง  แลวกําหนดวา  พอง  หนอ  ยุบ  หนอ  ตอไปเรื่อยๆ ใหคอย
สังเกตใหดีวาจะหลับไป  ตอนพอง  หรือตอนยุบ 
   อิริยาบถตางๆ  การเดินไปในที่ตางๆ  การเขาหองน้ํา   การเขาหองสวม   
การรับประทานอาหาร  และการกระทํากิจการงานทั้งปวง  ผูปฏิบัติตองมีสติกําหนดอยูทุกขณะ 
ในอาการเหลานี้  ตามความเปนจริง  คือ  มีสติ  สัมปชัญญะ  เปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 
  สรุปการกําหนดตางๆ  พอสังเขปดังนี้ 
    1)   ตาเห็นรูป  จะหลับตาหรือลืมตาก็แลวแต  ใหตั้งสติไวที่ตา  กําหนดวา   
เห็นหนอ  ไปเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึกวาเห็นก็สักแตวาเห็น  ละความพอใจและความไมพอใจ 
ออกเสียได  ถาหลับตาอยูก็กําหนดไปจนกวาภาพนั้นจะหายไป 
   2)   หูไดยินเสียง  ใหตั้งสติไวที่หู  กําหนดวาเสียงหนอ  ไปเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึก
วาเสียงก็สักแตวาเสียง  ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได 
   3)   จมูกไดกล่ิน  ตั้งสติไวที่จมูก  กําหนดวา  กล่ินหนอ  ไปเรื่อยๆ จนกวาจะ
รูสึกวากลิ่นก็สักแตวากลิ่น  ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได 
   4)   ล้ินไดรส  ตั้งสตไิวที่ล้ิน  กําหนดวา  รสหนอ  ไปเรื่อยๆ จนกวาจะรูสึกวารส
ก็สักแตวารส  ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได 
   5)   การถูกตองสัมผัส  ตั้งสติไวตรงที่สัมผัส  กําหนดตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น  
ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได 
   6)  ใจนึกคิดอารมณ  ตั้งสติไวที่ล้ินป  กําหนดวา  คดิหนอ  ไปเรื่อยๆ จนกวา
ความนึกคิดจะหายไป 
   7)  อาการบางอยางที่เกิดขึ้นกําหนดไมทัน  หรือกําหนดไมถูกวาจะกําหนด
อยางไรใหตั้งสติไวที่ล้ินป  กําหนดวา  รูหนอ  ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการนั้นจะหาย 
   การที่เรากําหนดจิต  และตั้งสติไวเชนนี้  เพราะเหตุวาจิตของเราอยูใตบังคับของ
ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เชน  ตาเห็นรูป  ชอบใจเปนโลภะ  ไมชอบใจเปนโทสะ  ขาดสติ
ไมไดกําหนดเปนโมหะ  หูไดยินเสียง  จมูกไดกล่ิน  ล้ินไดรส  กายถูกตองสัมผัสก็เชนเดียวกัน 
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 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  โดยเอาสติเขาไปตั้งกํากับตามอายตนะนั้น  เมื่อปฏิบัติ 
ไดผลแกกลาแลว  ก็จะเขาตัดที่ตอของอายตนะตางๆ  เหลานั้นมิใหติดตอกันได  คือวาเมื่อเห็นรูป 
ก็สักแตวาเห็น  เมื่อไดยินเสียงก็สักแตวาไดยิน  ไมทําความรูสึกนึกคิดปรุงแตงใหเกิดความพอใจ
หรือความไมพอใจในสิ่งที่ปรากฏใหเห็นและไดยินนั้น  รูป  และเสียง  ที่ไดเห็นและไดยินนั้น 
ก็จะดับไป  เกิดและดับอยูที่นั้นเองไมไหลเขามาภายใน  อกุศลธรรมความทุกขรอนใจที่คอย 
จะติดตาม  รูป  เสียง  อายตนะภายนอกอื่นๆ เขามาก็เขาไมได  สติที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานนั้น  นอกจากจะคอยสกัดกั้นอกุศลธรรมและความทุกขรอนใจที่จะเขามาทางอายตนะ
แลว  สติเพงอยูที่รูป  นาม  เมื่อเพงเล็งอยูก็ยอมเห็นความเกิดดับของรูปนามที่ดําเนินไปตามอายตนะ
ตางๆ อยางไมขาดสาย  การเห็นการเกิดดับของรูปนามนั้นจะนําไปสูการเห็นพระไตรลักษณ   
คือ  ความไมเที่ยง  ความทุกข  และความไมมีตัวตนของสังขารหรืออัตภาพอยางแจมแจง 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานชวยสงเสริมสติปญญา  วุฒิภาวะทางอารมณ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ความเชื่อมั่นในการงาน  ทักษะในเรื่องตางๆ  ความคิดสรางสรรค  สัมพันธภาพระหวาง
บุคคล  การเขาสังคม  ความรูสึกเกี่ยวกับเอกลักษณของตนและผูอ่ืน  ผูปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
จะมีบุคลิกภาพที่ดีและมั่นคง   มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบิดามารดา   พี่นอง   
ครู  อาจารย  ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี  ผลที่ตามมา คือ   
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น  เปนการชวยปองกันและขจัดปญหาสังคม  เชน  การกระทําผิดของเด็กและ 
เยาวชน  อาชญากรรม  การทํารายกัน  การหยาราง  การทุจริต  การติดสุราและการติดสารเสพติด 
ใหโทษ  เปนตน  ถามนุษยเรามีพลังจิตทั้ง  5  อยาง  (ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา)   
จากการเจริญวิปสสนากรรมฐาน  พลังนี้จะเปรียบเสมือนภูมิคุมกันที่ทรงอานุภาพที่คอยปกปอง 
และคุมครองทุกคนทุกเพศทุกวัยไมใหตกไปในที่ชั่วและเวลาเดียวกันก็พัฒนาจิตใหสูงขึ้น 
จนมีความสามารถในการแกปญหาตางๆ และเอาชนะความทุกขไดในที่สุด  (จําลอง  ดิษยวณิช.  
2543 : 138–139) 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปฏฐานสูตรเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ 
ทําใหบุคคลมีสติและปญญาพิจารณาเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริงวา  ส่ิงทั้งหลายมีการเกิดขึ้น  
ตั้งอยู และดับไปเปนธรรมดา  ไมมีส่ิงใดคงทนถาวรไปตลอดนิรันดรกาล  แมแตชีวิตของเราก็เดิน
เขาหาความแก  ความเจ็บ  ความตาย  อยูทุกขณะ  เราตางตองประสบกับความทุกขยากเดือดรอน 
ทั้งทางรางกายและจิตใจอยูเสมอ  เมื่อมีสติและปญญาเห็นตามความเปนจริงเชนนี้ได  ก็จะคลาย
ความยึดถือ  ยึดถือวาเปนเราเปนของเราใหเบาบางลงได  ความโลภ  ความโกรธ  และความหลง 
ที่มีอยูมากมายในสันดานก็จะถูกขจัดขัดเกลาใหเบาบางลง  บุคคลเชนนี้จะดํารงชีวิตอยูดวย 
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ความไมประมาท  มุงในการสรางสรรคจัดทําสิ่งที่เปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืนอยูเสมอ   
จนกระทั่งถึงที่สุดแหงทุกขไดรับประโยชนอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา  คือ  มรรคผลนิพพานตอไป   
 2.5.2   ตารางการอบรมของศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  วัดจุกเฌอ  
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  (หลักสูตร  3 วัน  2 คืน) 

 
วันท่ีหนึ่ง 

 
เวลา 08.00 – 09.30  น.  รายงานตัว, เขาที่พัก, เขาสูสถานที่ประชุม 
  09.30 – 11.00  น.  เปดการอบรม 
  11.00 – 13.00  น.  รับประทานอาหาร, พักผอนอิริยาบถ 
  13.00 – 14.00  น.  สมาทานศีล  ๘, สมาทานกรรมฐาน 
  14.00 – 16.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  16.00 – 18.00  น.  ดื่มน้ําปานะ, ทํากิจสวนตวั, พักผอนอิริยาบถ 
  18.00 – 19.00  น.  ทําวัตรสวดมนตเย็น 
  19.00 – 21.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  21.00  น.   พักผอนอิริยาบถ 
 

วันท่ีสอง 
 

 เวลา 04.30  น.   สัญญาณระฆังเตือน, ทํากิจสวนตวั 
  05.00 – 06.00  น.  สวดมนตทําวตัรเชา 
  06.00 – 07.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  07.00 – 08.30  น.  รับประทานอาหาร, พักผอนอิริยาบถ 
  08.30 – 11.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  11.00 – 13.00  น.  รับประทานอาหาร, พักผอนอิริยาบถ 
  13.00 – 16.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  16.00 – 18.00  น.  ดื่มน้ําปานะ, ทํากิจสวนตวั, พักผอนอิริยาบถ 
  18.00 – 19.00  น.  ทําวัตรสวดมนตเย็น 
  19.00 – 21.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  21.00  น.   พักผอนอิริยาบถ 
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วันท่ีสาม 
 

เวลา 04.30  น.   สัญญาณระฆังเตือน, ทํากิจสวนตวั 
  05.00 – 06.00  น.  สวดมนตทําวตัรเชา 
  06.00 – 07.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  07.00 – 08.30  น.  รับประทานอาหาร, พักผอนอิริยาบถ 
  08.30 – 11.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  11.00 – 13.00  น.  รับประทานอาหาร, พักผอนอิริยาบถ 
  13.00 – 15.00  น.  เดินจงกรม, นัง่สมาธิ 
  15.00 – 16.00  น.  ขอขมา, ลาสิกขาบท, พิธีปดการอบรม 
 

2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 อวยชัย  โรจนนิรันดรกิจ  (2526 : บทคัดยอ) ไดศึกษา “ผลของการฝกอานาปานสติสมาธิ
ในพุทธศาสนาตอการพัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม”  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร  ป  1  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปการศึกษา  2526  อายุระหวาง  17 – 20  ป  จํานวน   
71  คน  แบงเปน  3 กลุม  คือ  กลุมที่ฝกอานาปานสติสมาธิในพุทธศาสนา  จํานวน  20  คน   
กลุมที่  2  นั่งหลับตา   จํานวน  18  คน  และกลุมที่มีกิจกรรมปกติ  จํานวน  33  คน  ซ่ึงนักศึกษา 
ทั้ง  3  กลุม  ไดรับการทดสอบการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมกอนและหลังการทดลอง  หางกัน   
8  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่ฝกอานาปานสติสมาธิในพุทธศาสนา  มีคะแนนการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  หลังการทดลองการใช 
เหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมฝกสมาธิสูงกวากลุมนั่งหลับตาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
และหลังการทดลองการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของกลุมฝกสมาธิสูงกวากลุมที่มีกิจกรรมปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 ชมชื่น  สมประเสริฐ  (2526 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา “ผลของการฝกสมาธิตอระดับ 
ความวิตกกังวล”  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรปที่  1  มหาวิทยาลัยมหิดล   
จํานวน  64  คน  ซ่ึงนักศึกษาทุกคนไดรับการทดสอบระดับความวิตกกังวลกอนและหลังการฝก 
อานาปานสติสมาธิดวยแบบทดสอบความวิตกกังวล  State-Trait  Anxiety Inventory  ไดมีการจด
บันทึกจํานวนครั้งของการฝกสมาธิของนักศึกษา  หลังระยะเวลาการฝก  3  เดือน  ไดแบงกลุม 
ตัวอยาง  3  กลุม  ตามจํานวนครั้งของการฝกสมาธิ  คือ  กลุมนักศึกษาที่มาฝกสมาธิโดยมีระยะเวลา
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การฝกมากกวารอยละ 75  กลุมนักศึกษาที่มาฝกรอยละ 50-75  และกลุมนักศึกษาที่ไมไดฝกสมาธิ  
นําขอมูลมาวิเคราะห  ผลการวิจัย พบวา  1.  กลุมนักศึกษาที่มาฝกสมาธิโดยมีระยะเวลาการฝก 
มากกวารอยละ  75  มีความวิตกกังวลลดลงกวากอนฝกสมาธิ  2.  กลุมนักศึกษาที่มาฝกรอยละ   
50-75  และกลุมนักศึกษาที่ไมไดฝกสมาธิมีระดับความวิตกกังวลกอนและหลังการฝกสมาธิ 
ไมแตกตางกัน 
 รัตนา  ตั้งชลทิพย  (2530 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  “ผลของการฝกสมาธิแบบอานาปานสติ
ในพุทธศาสนาที่มีตอสุขภาพจิต”  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนที่  1  
ปการศึกษา 2529 อายุระหวาง  14–16 ป  จํานวน  37 คน  โดยแบงออกเปน  2 กลุม  คือ กลุมทดลอง
จํานวน  17 คน และกลุมควบคุมจํานวน  20 คน กลุมทดลองเปนกลุมที่มีการฝกอานาปานสติ 
มากกวารอยละ  50  ของจํานวนวันที่มีการฝกสมาธิทั้งหมด  สวนกลุมควบคุมเปนกลุมที่ไมไดฝก
สมาธิใดๆ เลยตลอดชวงที่ทําการศึกษา  กอนการทดลองทั้ง  2  กลุมไดรับการทดสอบสภาวะ 
สุขภาพจิตดวยแบบทดสอบ  SCL-90  ตอจากนั้นกลุมทดลองจะไดรับการฝกสมาธิเปนเวลา
ประมาณ  8  สัปดาห  เมื่อส้ินสุดการทดลองฝกสมาธิแลว  กลุมทดลองและกลุมควบคุมจะไดรับ
การทดสอบสภาวะสุขภาพจิตดวยแบบทดสอบเดิมอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
พบวา  กอนทําการทดลอง  2  กลุม  มีสภาพวะสุขภาพจิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .05  และหลังการทดลองกลุมทดลองไมมีสภาวะสุขภาพจิตดีกวากลุมควบคุมอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แตเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุม  พบวา  ภายหลังการฝกสมาธิ   
กลุมทดลองมีสภาวะสุขภาพจิตดีกวากอนทําการฝกสมาธิอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  จํานวน   
3  ดาน  คือ  ความรูสึกผิดปกติทางรางกาย  ความซึมเศราและความวิตกกังวล  สวนกลุมควบคุม 
มีสภาวะสุขภาพจิตดีกวากอนทําการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จํานวน  1  ดาน  
คือ  ความรูสึกผิดปกติทางรางกาย 
 ชาลี  หวานฉ่ํา  (2530 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  “ผลการฝกสมาธิที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนและระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม”  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนประถมศึกษาปที่  4  จํานวน   
60  คน  โดยแบงออกเปน  2  กลุม  คือ  กลุมทดลอง  30  คน  กลุมควบคุม  30  คน  ในกลุมทดลอง
ใหฝกสมาธิวันละ  2  คร้ังๆ ละครึ่งชั่วโมง  ขณะที่กลุมควบคุมใหทํากิจกรรมศิลปะ  ทําการฝก   
10  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  และระดับการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมของนักเรียนที่ฝกสมาธิและไมฝกสมาธิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01 
 ประหยัด  ลักษณะงาม  และคณะ (2532 : 153)  ไดทําการวิจัย  เร่ืองการบริหารจิตเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม  โดยการศึกษาเปรียบเทียบสภาพจิตของผูเขารับการอบรมใน  2  ลักษณะ  คือ  
ศึกษาสภาพจิตของผูเขารับการอบรมกอนมาฝกอบรมการบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณธรรม  และ 
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สภาพจิตหลังการฝกอบรมการบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณธรรม  โดยใชกลุมตัวอยางจากสมาชิก 
ผูเขารับการอบรมตามโครงการบริหารจิตฯซึ่งจัดขึ้น  ณ  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  23 – 30  พฤษภาคม  2532  จํานวน  62  คน  และการฝกอบรม  ณ  ศูนย
ฝกอบรมศูนยวิจัยยาง  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  จํานวน  31  คน  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม – 
7  มิถุนายน  2532  รวมทั้งหมด  93  คน  พบวา 
  1)   การควบคุมอารมณของผูที่ไมเคยอบรมทั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และ
จังหวัดสงขลา  ตางก็พัฒนาจากระดับสูงเปนสูงมาก  สวนผูที่เคยอบรมทั้งสองหนวยตางก็พัฒนา
จากระดับปานกลางเปนสงูมาก 
  2)   การมีสติสัมปชัญญะของทุกหนวยพัฒนาจากระดับปานกลางเปนสงู 
  3)   การรูจักตนเองของผูไมเคยอบรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และไมเคยอบรม
ของจังหวัดสงขลาพัฒนาจากระดับปานกลางเปนสูง  สวนผูที่เคยอบรมของจังหวัดสงขลาพัฒนา
จากระดับที่ต่ําเปนปานกลาง 
  4)   การเขาใจผูอ่ืน  ของทุกกลุมและทุกหนวยพัฒนาจากระดับสูงเปนสูงมาก 
  5)   การมีสมาธิ  ของทุกกลุมและทุกหนวยพัฒนาจากระดับปานกลางเปนสูง 
 พิรัต  ศรีวัฒนพงศ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษากระบวนการพัฒนาจิตใจ 
เพื่อการเสริมสรางศักยภาพกําลังพลของกองทัพบก  ณ  วัดอัมพวัน  อ.พรหมบุรี  จ.สิงหบุรี  ผลวิจัย
พบวา  การฝกอบรมนี้เปนแนวทางเบื้องตนที่จะทําใหผูเจารับการอบรม  ไดรูจักวิธีการทําจิตใหสงบ  
มีสมาธิ  มีสติคอยกํากับจิตของตนเองอยูตลอดเวลา  อันจะทําใหเกิดความละอายที่จะทําความชั่ว  
ทําแตความดี  มีความสํารวมระมัดระวัง  สอนตนเองเกรงกลัวตอบาป  ทุจริต  ผิดศีลธรรม   
การมีสมาธิทําใหมั่นคงตอเหตุการณ   ผูเขารวมการอบรมสวนใหญยอมรับการฝกอบรมนั้น  
สามารถที่จะพัฒนาจิตใจไดเปนอยางดี  และมีความเหมาะสมสมควรขยายออกไปทั่วทั้งกองทัพบก  
และรัฐบาลควรจะไดสนับสนุน  และสงเสริมอยางจริงจังและโดยตอเนื่องเปนรูปธรรมที่เดนชัด
ไปสูประชาชนอยางกวางขวางทั่วประเทศ  และที่สําคัญหากจะไดนําคณะผูแทนราษฎร  และคณะ 
รัฐมนตรีมาฝกอบรมกอนที่เขาบริหารชาติบานเมือง  จะชวยสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรมของ 
ผูบริหารประเทศ  และจะสามารถสรางสรรคพัฒนาชาติใหเจริญรุงเรืองกาวหนาไดอยางแนนอน 
 เฉก  ธนะสิริ  (2537 : 96)  กลาวถึงนักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุน  2  คณะ  ทําการศึกษา 
พุทธศาสนิกชนในนิกาย เซ็น  คณะโชกิ  ในขณะที่ทําสมาธิ  คณะของนักวิทยาศาสตร  ชื่อ  ซูกิ  
ศึกษาเกี่ยวกับการเผาผลาญในรางกายซึ่งวัดไดจากการใชออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด 
ลดนอยกวาในเวลาปกติเฉล่ียได  20 %  อีกคณะหนึ่งซึ่งมีนักวิทยาศาสตรชื่อ  คาซามัสสุ   
เปนหัวหนาไดศึกษาคลื่นไฟฟาของสมองในผูปฏิบัติสมาธิตามวิธีของนิกายเซ็น  เปรียบเทียบกับ
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คนธรรมดา  เขาพบวา  นักปฏิบัติที่นั่งทําสมาธิแบบลืมตานั้น  คล่ืนไฟฟาสมองจะมีลักษณะเดียวกับ
คนธรรมดาที่นั่งหลับตาและอยูในสภาพที่สงบอยางมาก  ในระยะที่สมาธิแนวแนดี  และผูปฏิบัติ
สงบนิ่งจนดูเหมือนหลับนั้น  คล่ืนไฟฟาสมองแตกตางจากที่พบในคนนอนหลับอยางธรรมดา  
(แสดงวาสมาธิตางกับการนอนหลับ)  แตมีลักษณะอยูระหวางคลื่นสมองของคนที่หลับและตื่น  
เปนสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นแตไมใชงวง  คือสงบแตไมเฉื่อย  ไมตื่นเตนแตพรักพรอม 
 โรจน   สุวรรณสุทธิ  และคณะ  (อางถึงใน  เฉก  ธนะสิริ.  2537 : 96)  ไดทําการวิจัยวา  
การฝกสมาธิจะชวยการศึกษาไดเพียงใด  โดยไดทดลองใหนักศึกษาแพทย  ชาย – หญิง   
อายุระหวาง  129 – 23  ป  จํานวน  32  คน  ฝกสมาธิแบบสมถกรรมฐาน  สัปดาหละ  5  วัน   
ตลอดเวลา  20  สัปดาห  แลวประเมินผลเกี่ยวกับการศึกษา  และความนึกคิดโดยวิธีตางๆ  ไดผล 
นาสนใจมาก 
  1)  นักศกึษามคีวามตั้งใจเรียนมากขึ้น  62 % 
  2)  รักการเรียนมากขึ้น  31 % 
  3)  มีความเหน็วาการฝกสมาธิมีประโยชนกับการเรียน  65 % 
  4)  ทําใหมีความจําดีขึ้น  และการทํางานคลองแคลวขึ้น   
  5)  การบันทึกคลื่นสมองไฟฟาแสดงวา  ในระหวางการทําสมาธิคล่ืนสมอง 
มีความราบเรียบมาก  ตางกับบุคคลธรรมดาทั่วไป 
  คณะผูวิจัยมีความเห็นวา  การอบรมสมาธิมีประโยชนแกนักศึกษาในดานการเรียน
การทํางานและคุณธรรม  (คือการรูตามสภาพที่เปนจริง) 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2538 : 97–103)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรม  
และไดตอบคําถามวาอะไรคือสาเหตุใหคนบางคนทําความดีละเวนความชั่ว  ดังนี้วา  การกระทํา
ของมนุษยมีสาเหตุจากสภาพแวดลอม  และสาเหตุทางจิตใจ  โดยสภาพแวดลอมและจิตใจมี 
อิทธิพลตอการกระทําของมนุษยในสัดสวนที่แตกตางกัน  ถาเราสรางและฝกฝนบุคคลใหมีจิตใจดี  
และแข็งแกรงสภาพแวดลอมก็จะมีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคลเหลานี้ลดนอยลงเปนลําดับ  
ความสามารถตานทานสิ่งยั่วยุจากภายนอก   จึงเปนคุณสมบัติทางจิตใจอันสําคัญของผูที่มี 
แตการกระทําที่ดีงามและละเวนความชั่วอยางสม่ําเสมอ 
 ถวิล  อรัญเวศ  (2534 : บทคัดยอ  อางใน พิศาล แชมโสภา. 2539 : 14–15)  ไดทําการวิจัย
เร่ือง  การนําพุทธวิธีในการสอนมาใชสอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา  ในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนชุมชนมณีราษฎรคณาลัย  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
จํ า น ว น  
62  คน  โดยวิธีสุมแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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ที่เรียนวิชาจริยศึกษาตามแบบพุทธวิธีในการสอน  กับการสอนตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  กลาวคือ นักเรียนที่เรียนจากวิธีสอนตามแบบพุทธวิธีในการสอน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศึกษาสูงกวานักเรียนที่เรียนจากวิธีการสอนตามปกติ 
 ชรัติ  อุมสัมฤทธิ์  (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมจริยธรรม
ของกําลังพลกองทัพบกที่ผานและไมผานการอบรมพัฒนาจิตใจ  ณ  วัดอัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี  
จังหวัดสิงหบุรี  ซ่ึงผลการวิจัย พบวา  กําลังพลกองทัพบกที่ผานและไมผานการอบรมพัฒนาจิตใจ  
มีระดับพฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับ  3  อยางไรก็ตามทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และพบวา  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมจริยธรรมของกําลังพล
ที่ผานการอบรมคือ  การถือศีล  8  และการปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิและเดินจงกรม 
 วรินทรทิพย  หมี้แสน  (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาถึงผลของการฝกสมาธิ 
ตามแนวสติปฎฐาน  4  ที่มีตอเชาวนอารมณของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหตาก  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน  4  มีคะแนน
เชาวนอารมณเพิ่มสูงขึ้นกวากอนไดรับการฝกสมาธิตามแนวสติปฎฐาน  4  อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ  .01  และพบวานักเรียนที่ไดรับการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน  4  ในกลุม
ทดลองมีคะแนนเชาวนอารมณเพิ่มสูงขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน  4  
ในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 เสาวนิตย   ผลุงกระโทก  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการปฏิบัติวปิสสนา
กรรมฐานเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิต  ในหลักสูตรการพัฒนาจิตใจใหเกิดปญญาและสันติสุข  ซ่ึง
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  1)   ผูนําปฏิบัติและริเร่ิมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานหลักสูตรการพัฒนาจิตใจ 
ใหเกิดปญญาและสันติสุข  สามารถบริหารจัดการ  สรางวิทยากรและสิ่งแวดลอมที่ เอื้อตอ 
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอยางเหมาะสม 
  2)   วิธีการในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานหลักสูตรการพัฒนาจิตใหเกิดปญญา 
และสันติสุข  เปนการปฏิบัติตามแนวทางสติปฏฐานสี่  ประกอบดวย การเดินจงกรม  การนั่งสมาธิ  
การกําหนดอิริยาบถปจจุบัน  มีการสอบอารมณเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ  รวมทั้งมีการบรรยาย
ธรรมและการถือศีลปฏิบัติ  เพื่อใหมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงขึ้น 
  3)   ผลการประเมินสุขภาพจติหลังการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ปรากฏดังนี ้
   (1)   มาตรวัดทางจิตพยาธิวิทยา  ลดลง  9  ชนิด  คือ  อาการวิตกกังวล   ความคิด
หวาดระแวง  ความไหวเร็วในสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ความรูสึกไมเปนมิตร  อาการย้ําคิดย้ําทํา  
อาการซึมเศรา  อาการกลัวกังวล  อาการโรคจิต  และอาการทางรางกาย 
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   (2)   ความรูสึกและผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติ  ไดแก  
เช่ือกฎแหงกรรม  เขาถึงแกนพุทธศาสนา  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น  สงบเยือกเย็นแตจิตใจ
เขมแข็ง  มีเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา  กิเลสอัตตาลดลง  มีสติและสัมปชัญญะในการตัดสินใจ
และแกปญหาตางๆ มีศีลบริสุทธิ์  เกรงกลัวบาป  มีกตัญูกตเวที 
   สรุปไดวา  การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  หลักสูตรการพัฒนาจิตใหเกิดปญญา 
และสันติสุข  สามารถสงเสริมสุขภาพจิตของผูปฏิบัติได  โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคล
ในการเผชิญและแกปญหาตางๆ ของชีวิตไดอยางมีสติสัมปชัญญะ  สงผลตอความสงบสุขของ 
ตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และมวลมนุษยชาติ 
 พรพิศ  ศิริวิสูตร  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องสติและวิธีการพัฒนาเพื่อ 
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา 
  สติ  หมายถึง  ความระลึกไดหรือความจําสวนหนึ่งและความไมเล่ือนลอยหรือ 
ความไมประมาทอีกสวนหนึ่ง  มีความสําคัญคือ  เปนธรรมที่ทําใหมนุษยทํากิจตางๆ ได  เปนธรรม
ที่ทําใหเกิดปญญาและทํางานไดเต็มที่  ประกอบดวยโยนิโสมนสิการและปญญา  และพบวา  วิธีการ
พัฒนาสติเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวันมี  2  วิธี  คือ  วิธีตามหลักโดยทั่วไป  และวิธีการ 
ตามหลักสติปฏฐาน  โดยวิธีการตามหลักสติปฏฐานเปนวิธีการปฏิบัติเพื่อใชสติใหบังเกิดผลดีที่สุด
และเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด 
  สติปฏฐาน  เปนการพัฒนาจิตดวยการพัฒนาสติ  สมาธิ  ปญญา  เพื่อความพรอม
สําหรับภาระและปญหาในกิจกรรมปกติประจําวัน  และเพื่อจุดหมายสูงสุด  คือ  การพนจากโลภ  
โกรธ  หลง  ดวยการรูแจงในกฎพระไตรลักษณ  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
  หลักสติปฏฐาน  4  เปนหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงตรัสไววา  เปนหนทางเดียว 
ที่ทําใหมนุษยพนทุกขได  เปนหลักปฏิบัติที่ทําใหมนุษยสามารถมีตนเปนที่พึ่ง  และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนใหสูงสุดได  เรียกวา  การตรัสรูเปนพระพุทธเจาหรือบรรลุธรรมเปนพระอรหันต  
และการปฏิบัติสติปฏฐานเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหพระสัทธรรมยั่งยืน 
  หลักสติปฏฐาน  4  ที่ปรากฏในมหาสติปฏฐานสูตร  ไดอธิบายการปฏิบัติกรรมฐาน
อยางชัดเจน  ละเอียด  และสมบูรณที่สุดนั้น  มีสาระสําคัญ  คือ  การใชสติคอยกํากับดูแลกาย   
(กายานุปสสนา)  ความรูสึกสุขทุกข  (เวทนานุปสสนา)  ภาวะจิตที่เปนไปตางๆ  (จิตตานุปสสนา)  
และความนึกคิดไตรตรองปรุงแตงของจิต  (ธรรมานุปสสนา) หรือมีสาระสําคัญที่เรียกวา วิปสสนา
กรรมฐาน 
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  การเจริญสติปฏฐานสามารถทําไดดวยการปฏิบัติแบบเขมขนตามขั้นตอนในสถานที่
และเวลาอันจํากัด  และดวยการนําหลักสติปฏฐานมาประยุกตเขากับกิจกรรมปกติในชีวิตประจําวัน  
โดยการมีสติเฝาสังเกตดูสภาวะตางๆ ของรางกายและจิตใจของตนอยางตอเนื่องและเปนธรรมชาติ 
  ถึงแมวาการนําหลักสติปฏฐานมาประยุกตเขากับกิจกรรมปกติในชีวิตประจําวัน   
จะตองใชความพยายามมากกวาดวยการประคองสติมากกวาและใชระยะเวลายาวนานกวา 
การปฏิบัติการปฏิบัติแบบเขมขน  แตก็สามารถถึงจุดหมายเดียวกันได  และการปฏิบัติแบบเขมขน
จะชวยใหเกิดผลไดรวดเร็วและชัดเจนขึ้น  การปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาไดปรากฏผล 
เปนประโยชนแกมนุษยมาจนถึงปจจุบันนี้  เปนสิ่งที่รูไดเฉพาะตนและใหผลไดไมจํากัดกาล 
 จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และจากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน  4  ดวยตนเอง  และไดมีโอกาสทําหนาที่เปนวิทยากร 
ใหการอบรมพัฒนาจิต  โดยใชหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ที่ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  
ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยพบวา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน  4   
เปนแนวทางที่มีประโยชนและมีคุณคาอยางมาก  ถาผูที่เขารับการอบรมที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
อยางจริงจังแลวจะไดรับผลของการปฏิบตัิที่เกิดขึ้นภายในใจอยางนาอัศจรรย  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
ผูปฏิบัติจะรูไดเฉพาะตน  จึงนาที่จะทําการศึกษาใหแนชัดถึงผลที่เกิดขึ้นตอจิตใจของผูเขารับ 
การอบรม  เพื่อใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมอารมณ  
การมีสติสัมปชัญญะ  การรูจักตนเอง  การเขาใจผูอ่ืน  และการมีสมาธิอันจะนําไปสูการพัฒนางาน
ดานการพัฒนาจิตดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหกวางขวางออกไป  นอกจากนี้ผูวิจัยยัง พบวา
ผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรมในแตละคน  แตละรุนนั้นมีความแตกตางกัน  จึงนาที่จะทํา 
การศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ในเรื่องของภูมิหลังของผูเขารับการอบรมที่มีผลตอสภาพจิตของผูเขารับ 
การอบรมทั้งกอนและหลังการอบรม  และที่สําคัญการอบรมแมจะไดผลแตหากผูเขารับการอบรม
ไมนําสิ่งที่ไดจากการฝกอบรมไปประพฤติปฏิบัติอยางสม่ํา เสมอในที่ สุดแลวผลที่ได รับ 
จากการอบรมก็จะคอยๆ  เลือนหายไปตามกาลเวลา   ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการติดตามผลสภาพจิต
ของผูเขารับการอบรม  และการปฏิบัติตนของผูเขารับการอบรมเมื่อผานการอบรมไปแลวประมาณ  
2  สัปดาห  เพื่อใหทราบวาผูเขารับการอบรมไดนําสิ่งที่ไดฝกฝนอบรมไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอหรือไม  และมีสภาพจิตภายหลังจากผานการอบรมไปแลวอยูในระดับใด 

 


