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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 สถาบันครอบครัวมีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมและประเทศชาติ ในการบมเพาะสมาชิก 

ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ครอบครัวไทยในอดีตท่ีผานมามีลักษณะเปนครอบครัวขยายมีขนาดใหญ ปู 

ยา ตา ยาย มีหนาท่ีคอยอบรมดูแลลูกหลาน ทุกคนอยูดวยกันอยางมีความสุข ผูกพันรักใคร ให

ความสําคัญผูสูงอายุในบานสูงสุด ยกยองเปรียบเสมือนดังรมโพธิ์รมไทรของลูกหลานดวยความสํานึก

ในบุญคุณ คุณธรรมนี้ถูกถายทอดปลูกฝงสืบตอกันมาชานาน ทําใหผูสูงอายุอยูในบานทามกลางลูก 

หลานดวยความอบอุนใจ สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรม มีการพ่ึงพาอาศัยแรงงานของคนใน

ชุมชน ทุกคนอยูอยางพอเพียง เปนสังคมสงบสุข เรียบงาย เอ้ือเฟอ ชวยเหลือแบงปน มีน้ําใจซ่ึงกัน

และกัน การดําเนินชีวิตของคนรุนใหมมีความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากอดีตท่ีผานมา วัฒนธรรม

ตะวันตกและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดแผขยายเขามาอยางมาก มีการใชจายฟุมเฟอยใน

การบริโภคอุปโภคเกินความจําเปน เกินฐานะท่ีหามาได ทําใหรายรับไมเพียงพอกับรายจาย จนเกิด

ปญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและปญหาตาง ๆ ตามมา ขนาดครอบครัวไทยในอดีตท่ีประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมนิยมมีลูกหลายคนเพ่ือเอาไวใชงาน แตขณะนี้ดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป

กลายเปนกระแสทุนนิยม ผูคนจํานวนมากตางแยกตัวออกมาจากครอบครัว ละท้ิงถ่ินฐาน หลั่งไหล

เขามาทํางานในเมืองหลวงเพ่ือหารายไดท่ีดีกวา สงผลกระทบตอโครงสรางครอบครัวใหกลายเปน

ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ท่ีมีเพียงพอแมและลูก เปนการแยกผูสูงอายุออกจากครอบครัวอยางสิ้นเชิง

เพราะตางฝายตางแยกกันอยู สวนหนึ่งท่ียังอยูดวยกันเปนครอบครัวใหญ ก็อาจไมมีเวลาอยูกับ

ผูสูงอายุ เนื่องจากความจําเปนท่ีตองออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ทําใหคนรุนใหมมีโอกาสท่ีจะ

ปรนนิบัติรับใชอยางท่ีเคยเปนในอดีตไดนอยมาก ท่ีปรากฏใหเห็นเปนเรื่องปกติ คือ ครอบครัวตาง

แยกยายอยูกระจัดกระจาย ผูสูงอายุจะดํารงชีวิตเพียงลําพัง หรือถูกทอดท้ิงใหอยูกันตามลําพังคน

เดียวในบาน ปจจุบันสังคมไทยไมคอยใหความสนใจดูแลผูสูงอายุมากนัก จึงทําใหเกิดปญหาผูสูงอายุ

ถูกทอดท้ิง ไมไดรับการดูแลอยางถูกตอง ถูกละเลย ขาดการดูแลเอาใจใสจากลูกหลานหรือบุคคลใน

ครอบครัว ความรัก ความผูกพัน สัมพันธภาพท่ีดีตอกันของคนในครอบครัวเริ่มลดนอยลงไปทุกที 
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ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว มีความหางเหิน เนื่องจากสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม สงผลใหความสัมพันธของสมาชิกท่ีเคยแนนแฟน กลายเปนความสัมพันธแบบหละหลวม1  

 จากการสํารวจประชากรผูสูงอายุโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2557 พบวา ประเทศไทย

มีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเปนรอยละ 14.9 มีจํานวนประชากรสูงอายุสูง

ถึง 10,014,705 คน สัดสวนของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวตามลําพังเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 8.7 หรือจํานวน 

8.7 แสนคนของจํานวนผูสูงอายุท้ังหมด ในขณะเดียวกันประชากรเด็กจะมีอัตราการเกิดลดลงไป 

เรื่อย ๆ ซ่ึงเปนผลจากการท่ีประเทศไทยประสบผลสําเร็จในนโยบายดานประชากรและการวางแผน

ครอบครัว ทําใหอัตราเกิดลดลงอยางตอเนื่อง รวมท้ังความกาวหนาทางการแพทย สาธารณสุขและ

เทคโนโลยี ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง

ไปเปนโครงสรางแบบผูสูงอายุ หรือเปนสังคมสูงวัย (Aging Society) ในขณะท่ีวัยเด็กและแรงงานลด

นอยลงเรื่อย ๆ จึงสงผลกระทบตอสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ2 

 จากสถานการณผูสูงอายุท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ สําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูสูงอายุท่ีพบ

บอยท่ีสุด คือ ความรูสึกเหงาของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว ไมมีคนดูแลเม่ือเจ็บปวย ปญหาดานการเงินท่ี

ตองเลี้ยงชีพ และไมมีลูกหลานมาชวยแบงเบาภาระภายในบาน ปญหาท้ังหมดเหลานี้ท่ีสงผลกระทบ

ตอจิตใจมากท่ีสุดในผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงจากลูกหลาน นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีปญหาดานรางกาย 

เนื่องจากสภาพรางกายท่ีทรุดโทรมลงตามกาลเวลา สงผลใหสุขภาพออนแอ ชวยเหลือตนเองได

นอยลง อีกท้ังสังคมยังเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกในทางลบ มองตนเองเปนผูไร

ประโยชนและเปนภาระของสังคม เกิดความสับสนทางอารมณ จิตใจ และความเชื่อม่ันในตนเองลด

นอยลง ทําใหผูสูงอายุเหลานี้อยูในภาวะอารมณเศรา ทอแท ผิดหวัง และมีปมดอย ปจจุบันปญหา

ผูสูงอายุในสังคมไทยถูกทอดท้ิง หรือกลายเปนคนไรญาติขาดท่ีพ่ึงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน สวน

หนึ่งเปนผลมาจากโครงสรางประชากรของประเทศไทยท่ีกําลังเปลี่ยนไปจากภาวะ เกิดนอย ตายยาก 

และยายถ่ิน จึงเปนเหตุใหมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจนทําใหกําลังเคลื่อนเขาสูสังคม

ผูสูงอายุอยางเต็มตัวในเวลาอันใกลนี้ และจะมีจํานวนผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง ถูกปลอยใหตองเผชิญชีวิต 

อยูตามยถากรรมอยางโดดเดี่ยวเดียวดายเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวนมาก 

สังคมไทยในปจจุบัน ขาดการปลูกฝงเรื่องของความกตัญูตอบิดามารดา ตลอดจนสภาพ

สังคมเดี่ยวหรือสังคมที่ทุกคนตองพึ่งพาตนเองเปนหลัก ทุกคนตองขวนขวายเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตน 

จึงทําใหขาดการดูแลเอาใจใสผูสูงอายุ ซ่ึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูสูงอายุถูกทอดท้ิงมากข้ึน การ

                                                           
1 ธีรโชติ เกิดแกว, พระพุทธศาสนากับปญหาสังคม, (ปทุมธานี : โรงพิมพบริษัทสื่อตะวัน จํากัด, 2547), 

หนา 121. 
2สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคช่ัน จํากัด, 2557), หนา 5. 
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ชวยลดปญหาผูสูงอายุถูกทอดทิ้งไดนั้น คือ การที่สังคมไทยตองเรงสรางปลูกจิตสํานึกเพ่ือใหลูก ๆ ทุกคน 

ตระหนักในเรื่องของการกตัญูรูคุณบิดามารดาใหมากข้ึน เพราะทานท้ังสองเปนผูท่ีเลี้ยงเรามาตั้งแต

กําเนิด ดังนั้นในยามท่ีทานแกชราเราก็ตองตอบแทนบุญคุณทาน โดยการเลี้ยงดูทานใหดีท่ีสุดเหมือนท่ี

ทานไดเลี้ยงดูเรามาดวยความยากลําบาก ผูสูงอายุเปนวัยบั้นปลายของชีวิตควรท่ีจะไดรับดูแลเอาใจใส

จากลูกหลาน กลับถูกทอดท้ิง ไมใสใจ ใหอยูคนเดียวตามลําพังอยางโดดเดี่ยวอางวาง บางก็เห็นวาเปน

ภาระสิ้นเปลือง ไมมีประโยชน จึงทําใหผูสูงอายุเกิดความทุกขท้ังทางดานกายและจิตใจ ขาดความ

ม่ันคงในชีวิต รูสึกทอแท หดหู ซึมเศรา เหงา ซ่ึงเปนอารมณท่ีบั่นทอนสภาวะจิตใจใหขุนมัว ใหจมอยู

ในกองทุกข หาทางออกไมได ในทางพระพุทธศาสนาผูท่ีมีจิตใจขุนมัว เศราหมอง จะมีทุคติเปนท่ีไปใน

เบื้องหนา นับวาเปนเรื่องท่ีสําคัญมากกับชีวิตหนึ่งท่ีเกิดมา มิใชแคเรื่องทุกขสุขทางกายทางใจในโลกนี้

เทานั้น แตเปนเรื่องทุกขสืบตอไปยังโลกหนาอีกดวย จึงเปนเหตุควรรีบชวยเหลือใหผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค ไดนําหลักธรรมมาใชในการคลายทุกข ดับทุกข โดย

การเจริญจิตภาวนามีสติรูลมหายใจเขาออก ดังพุทธวจนะท่ีวา “อานาปานสติอันภิกษุเหลานั้นเจริญ

แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน และเพ่ือสติสัมปชัญญะ”3 เปนคํา

กลาวจากพระสัมมาสัมพุทธเจา และอานิสงสจากพุทธวจนะขางตนนี้ คือ ผลธรรมดาท่ีเกิดข้ึน (ตาม

ธรรมชาติ) ของเหตุ คือ การรู (ไมลืม) ลมหายใจเขา และลมหายใจออกอันจะถือวาเปนอานิสงส เปน

ปาฏิหาริยแหงการรูลมหายใจเขา และออก (อยางมีสติ) ซ่ึงนั่นก็เพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต คือ 

นิพพาน หรืออยางนอยท่ีสุด เปนความสุขในปจจุบัน และเม่ือถึงวาระสุดทายของชีวิตก็เพ่ือรูลมหายใจ

สุดทาย คือ ตายอยางมีสติ นั่นเอง  

 ดวยสาเหตุและปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมการ

เจริญอานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ท่ีนํามาใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เพ่ือตองการทราบวา การเจริญอานาปานสติมีคุณคาในการ

พัฒนาผูสูงอายุไดอยางไร โดยผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ คือ 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย   

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการเจริญอานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค  

 1.2.3 เพ่ือวิเคราะหคุณคาของอานาปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค  

 

                                                           
3สํ.ม. 31/1367/250. 
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1.3 ปญหาการวิจัย 

 1.3.1 อานาปานสติในคัมภีรพระพุทธศาสนาเปนอยางไร  

 1.3.2 ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคเปนอยางไร 

 1.3.3 การเจริญอานาปานสติมีคุณคาตอผูสูงอายุอยางไร 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) ในครั้งนี้มุงศึกษาการเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขต

ของการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา 

 ไดแก ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผูสูงอายุบานบางแค 1 แขวงบางหวา  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 10 คน 

 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาท่ีจะศึกษาดังตอไปนี้ คือ 

  1. อานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

  1) อานาปานสติที่ปรากฏในพระไตรปฎก ไดแก อานาปานสติภาวนาในพระวินัยปฎก 

อานาปานสติภาวนาในพระสุตตันตปฎก อานาปานสติภาวนาในพระอภิธรรมปฎก 

  2) อานาปานสติท่ีปรากฏในอรรถกถา ไดแก อรรถกถาอานาปานสติ อรรถกถา

มหาสติปฏฐานสูตร  

  3) อานาปานสติท่ีปรากฏในปกรณวิเสส ไดแก อานาปานสติภาวนาในวิมุตติ

มรรค อานาปานสติภาวนาในวิสุทธิมรรค   

  4) อานาปานสติในคําสอนของพระสงฆไทย ไดแก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปฺโ) พระสุทธิธรรมรังสี

คัมภีรเมธาจารย (ลี ธมมฺธโร) พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ  

ตธมฺโม) 

  2. ศึกษาผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

  3. การวิเคราะหคุณคาของอานาปานสติที่ใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค โดยนําหลัก 5 ดาน และศึกษาประมวลผลเพ่ือตอบโจทยในงานวิจัย มีดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 

  1) คุณคาตอตนเอง ในการพัฒนาดาน กาย ศีล จิต ปญญา  
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  2) คุณคาตอครอบครัว  

  3) คุณคาตอสังคม  

  4) คุณคาตอชุมชน  

  5) คุณคาตอประเทศชาติ  

 ซ่ึงรายละเอียดเนื้อหาจากการเก็บรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหเห็นถึง

คุณคาท่ีไดรับจากการเจริญอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานบางแค  

 1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ผูวิจัย ไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาเฉพาะศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค 1 แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเจริญอานาปานสติ ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณชวงเดือน

พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561  

 

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง การเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค ผูวิจัยไดมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 1.5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาคนควาเอกสารปฐมภูมิ 

(Primary Sources) จากพระไตรปฎก และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา 

ปกรณวิเสส คําสอนของพระสงฆไทย เอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

 1.5.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Study) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูสูงอายุ

ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค แบบเจาะจง จํานวน 10 คน 

 1.5.3 วิเคราะหขอมูลจากภาคสนาม การสัมภาษณเชิงลึก  

 1.5.4 สรุป อภิปรายผล และนําเสนอ 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.6.1 ทําใหทราบการเจริญอานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

1.6.2 ทําใหทราบถึงผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค  
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 1.6.3 ทําใหทราบคุณคาการเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

 

1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาเรื่อง “การเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค” มีเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

1.7.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก ไดตรัสสอนอานา

ปานสติบรรพ คือ การกําหนดลมหายใจเขาออก ซ่ึงสามารถนํามาปฏิบัติในขณะวางจากการ

เคลื่อนไหว เรียกวาเหนื่อยแลวขอนั่งพักเหนื่อย แตถึงนั่งพักเหนื่อยเราก็ตองหายใจ พระพุทธองคทาน

เตรียมงานทางจิตไวใหอยางตอเนื่อง ผูใดทําไปบอย ๆ เสมอ ๆ อาจมีโอกาสบรรลุธรรมในชาตินี้ อยาง

นอยอาจบรรลุพระโสดาบัน แตท้ังนี้หมายถึงวาจะตองศึกษาวิธีปฏิบัติใหเขาใจถองแทเสียกอน เพราะ

ท่ีนํามาบรรยายในสวนนี้ก็เปนการกลาวถึงวิธีปฏิบัติเพียงเบื้องตนเทานั้น สวนข้ันท่ีลึกซ้ึงละเอียดออน

ข้ันพิจารณาธรรมหมวดตาง ๆ ท่ีเก้ือกูลในการบรรลุธรรมนั้น จะตองศึกษาเพ่ิมเติมและคนพบไดจาก

ประสบการณการฝกปฏิบัติของตนเองตามข้ันตอนตอไป เพราะการศึกษาภาคปริยัติจะชี้นําใหรูวาท่ี

ปฏิบัติไปนั้นถูกตองหรือผิดพลาดอยางใดหรือไม ซ่ึงผลจากการปฏิบัติของแตละบุคคลอาจไมเหมือน 

กันทีเดียว แตก็ไมตางกันมากนัก เพราะไมมีแมพิมพใดพิมพออกมาไดเหมือนงานอุตสาหกรรม และ

อยางนอยแมชวงชีวิตนี้ไมมีโอกาสไดบรรลุธรรม แตสติปญญาท่ีทานสั่งสมฝกฝนปฏิบัติไวตามท่ีได

แนะนํามาแลว4 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงหลักท่ัวไปของวิธีเจริญสมาธิไววา ในบรรดา

กรรมฐาน 40 อยางนั้น ในท่ีนี้ขอเลือกแสดงอานาปานสติ เหตุผลท่ีเลือกแสดงอานาปานสติเปนตัว 

อยางมีหลายประการ เชน เปนวิธีเจริญสมาธิท่ีปฏิบัติไดสะดวกยิ่ง เพราะใชลมหายใจซ่ึงเนื่องอยูกับตัว

ของทุกคน ใชไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี ในทันทันทีท่ีตองการ พอเริ่มลงมือปฏิบัติก็ไดรับผลเปนประโยชน

ทันที ตั้งแตตนเรื่อยไป ไมตองรอจนเกิดสมาธิท่ีเปนข้ันตอนชัดเจน กลาวคือ กายใจผอนคลายไดพัก

จิตสงบ สบายลึกซ้ึง ลงไปเรื่อย ๆ ทําใหอกุศลกรรมระงับ และสงเสริมใหกุศลธรรมเกิดข้ึน การบําเพ็ญ

อานาปานสติทําใหกายใจสุขสงบ จนลมหายใจละเอียด ประณีตลงไปเรื่อย ๆ ยิ่งกวานั้นอีก จนถึงข้ันท่ี

แทบจับไมไดเลยวามีลมหายใจ ในเวลานั้นรางกายดํารงอยูไดดีโดยใชพลังงานนอยท่ีสุด เตรียมความ

                                                           
4สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, แนวปฏิบัติทางจิต, (กรุงเทพมหานคร : 

สืบสานพุทธศาสน, 2546), หนา 70. 
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สดชื่นไวใหแกการทํากิจในเวลาถัดไป และชวยใหแกชาลง หรือชวยใหทํางานไดมากข้ึน พรอมกับ 

สามารถพักผอนนอยลง5 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายไวในหนังสือพุทธธรรมวา จิตท่ีเปนสมาธิ

หรือมีคุณภาพดี มีสมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้  

1. แข็งแรง มีพลังมาก ทานเปรียบไววา เหมือนกระแสน้ําท่ีถูกควบคุมใหไหล พุงไปใน

ทิศทางเดียวยอมมีกําลังแรงกวาหนาท่ีถูกปลอยใหไหลพรากระจายออกไป  

2. ราบเรียบ สงบซ้ึง เหมือนสระหรือบึงน้ําใหญท่ีมีน้ํานิ่ง ไมมีลมพัด ตองไมมีสิ่งรบกวนให

กระเพ่ือมไหว  

3. ใส กระจาง มองเห็นอะไร ๆ ไดชัด เหมือนน้ําสงบนิ่ง ไมเปนริ้วคลื่น และฝุนละออง ท่ีมีก็

ตกตะกอนนอนกนหมด  

4. นุมนวล ควรแกงาน หรือเหมาะแก การใชงาน เพราะไมเครียด ไมกระดาง ไมวุน ไมขุน

มัว ไมสับสน ไมเรารอน ไมกระวนกระวาย  

จิตที่เปนสมาธิขั้นสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาธิขั้นฌานนั้น ประกอบดวยองค 8 คือ 1) ตั้งมั่น

2) บริสุทธิ์ 3) ผองใส 4) โปรงโลงเกลี้ยงเกลา 5) ปราศจากสิ่งเศราหมอง 6) นุมนวล 7) ควรแกการ

งาน และ 8) อยูตัว ไมวอกแวกหวั่นไหว เปนจิตท่ีมีองคประกอบเหมาะแกการเอาไปใชไดดีท่ีสุด ไมวา

จะใชในทางปญญา พิจารณาใหเกิดความรูความเขาใจถูกตองแจงชัด หรือใชในทางสรางพลังจิตใหเกิด

อภิญญาสมาบัติอยางใดก็ได ลักษณะเดนท่ีสุดของจิตท่ีเปนสมาธิ ซ่ึงสัมพันธกับความมุงหมายของ

สมาธิดวย ก็คือ ความควรแกงานหรือเหมาะแกการใชงาน และงาน ท่ีถูกตองตามหลักพุทธศาสนา ก็

คือ งานทางปญญา อันไดแก การใชจิตท่ีพรอมดีเชนนั้นเปนสนาม ปฏิบัติการของปญญาในการ

พิจารณาสภาวธรรม ใหเกิดความรูแจงตามความเปนจริง และสมาธิท่ีถูกตองไมใชอาการท่ีจิตหมด

ความรูสึก แตเปนสภาวะท่ีจิตสวาง โลงโปรง หลุดออกจากสิ่งบดบัง บีบค้ัน ก้ันขวาง เปนอิสระ ตื่นอยู 

เบิกบานอยู พรอมท่ีจะใชปญญา6 

พระภาวนาพิศาลเถร กลาววาการทําสมาธิ หรือการฝกสมาธิเปนการฝกจิตใหมีสิ่งรู ทําสติ

ใหมีสิ่งระลึก เม่ือจิตมีสิ่งรูสติมีสิ่งระลึก เราพยายามฝกอบรมบอย ๆ จนทําใหเกิดความคลองตัวทําให

ชํานิชํานาญ ถึงขนาดทุกสิ่งทุกอยางเปนไปเองโดยอัตโนมัติ แมวาจิตยังไมสงบเปนสมาธิ ประกอบดวย

องค คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ก็ตาม แตเราจะไดพลังงานทางสติโดยท่ีการฝกปฏิบัติสมาธิ มี

หลักการปฏิบัติธรรมท่ีแตกตางกัน 40 วิธี หนึ่งในนั้นคือ การปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติ คือการ

                                                           
5พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2543), หนา 858–859. 
6พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี 11, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หนา 854–859. 
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กําหนดลมหายใจเขา-ออก และมีคําภาวนาแตกตางกันไป เปนการทําสมาธิท่ีเริ่มจากการพิจารณาสิ่ง

ตาง ๆ ตามความเปนจริง7 

 แพทยพงษ วรพงศเชษฐ ไดเขียนหนังสือเรื่อง “การเจริญสติบําบัด” โดยรวบรวมงาน 

วิจัยของผูรูในสถาบันตาง ๆ ท่ีมีชื่อเสียงของโลก เพ่ือใหเห็นแนวทางในการเอาชนะปญหาสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผูคนในโลกนี้ ใหเห็นวาการเจริญสติมีความสําคัญสําหรับคนในยุคปจจุบัน ซ่ึงเปน

โลกของทุนนิยม และทุนนิยมกําลังมาถึงทางตัน ผูรูท้ังหลายตางเห็นวา มีแตการเจริญสติเทานั้นท่ีทํา

ใหโลกของเรารอดพนจากวิกฤตตาง ๆ ได ในสวนบุคคลการเจริญสติชวยสงเสริมสุขภาพใหดีอยูเสมอ 

ปจจุบันผูสูงอายุนับวันคนจะอายุยืนมากข้ึน ในโลกนี้จึงเต็มไปดวยคนสูงอายุ8 

1.7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 กันยา อยูรอด ไดวิจัยเรื่อง การประยุกตใชหลักอานาปานสติรวมกับแนวเวชปฏิบัติตอ

คุณภาพชีวิตผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังโรงพยาบาลรองกวาง ผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาหลัก 

อานาปานสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา หลักอานาปานสติเปนการฝกใหมีสติใหอยูกับปจจุบัน 

อยูในกิจการงานท่ีกระทําทุกขณะ โดยการพิจารณาลมหายใจเขาออก ไมยึดเอาอารมณท่ีเปนอดีต 

และไมเพอหวังสิ่งท่ียังมาไมถึงในอนาคต ซ่ึงในพระไตรปฎก พระพุทธเจาไดตรัสถึงการเจริญอานา

ปานสติและอานิสงคการเจริญอานาปานสติไว มีวิธีปฏิบัติ 16 ข้ันตอน แบงเปน 4 หมวด เม่ือเจริญให

มากแลว สติปฎฐาน 4 ยอมบริบูรณ สติปฎฐาน 5 เจริญมาก แลวยอมทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ

โพชฌงค 7 เจริญใหมากแลวยอมทําใหวิชชาและวิมุตติบริบูรณ อานาปานสติเปนวิถีการปฏิบัติตาม

อริยมรรคมีองค 8 เม่ือบรรลุหลุดพนจากราคะดวยเจโตวิมุตติ และจากอวิชชาดวยปญญาวิมุตติ อัน

เปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการเขาสูนิพพาน9 

 เบญจวรรณ กล่ินอุดม ไดวิจัยเรื่องพุทธศาสนากับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา

บานพักบางแค จากผลการวิจัยพบวา สาเหตุสวนใหญท่ีผูสูงอายุเขารับการสงเคราะหในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เปนเพราะวาผูสูงอายุเหลานี้ไมมีท่ีพึงพิง และถูก

                                                           
7พระภาวนาพิศาลเถร, สมาธิ : การเจริญสมาธิเพ่ือทําใหเกิดปญญา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542). 
8แพทยพงษ วรพงศเชษฐ, “การเจริญสติบําบัด” 22 มีนาคม 2561, < www. thaicam.go.th/index. 

php?option=com_attachments > (22 March 2018) 
9กันยา อยูรอด, “การประยุกตใชหลักอานาปานสติรวมกับแนวเวชปฏิบัติตอคุณภาพชีวิตผูปวยโรคปอด

อุดก้ันเรื้อรังโรงพยาบาลรองกวาง”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2559, บทคัดยอ. 
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ลูกหลานทอดท้ิงใหอยูตามลําพัง แตมีบางสวนมีความสมัครใจเขามารับบริการในสงเคราะหท่ีบานพัก

บางแค เพ่ือตองการใชชีวิตตามลําพังอยางเงียบสงบในบั้นปลายชีวิต10 

 ทศพร เหลืองขาบทอง ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากับการบําบัดเยียวยารักษา

โรค ผลการวิจัยพบวา การศึกษาวิปสสนาภาวนาแบบสมถยานิกะ จนสามารถเกิดองคฌาน คือ วิตก 

วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เม่ือทําฌานใหเกิดแลว ดวยอํานาจของสมาธิ สามารถระงับความเจ็บปวดท่ี

ข้ึนเกิดทางกายได ดังเชนกรณีของพระสารีบุตร และพระอริยสาวกในขณะกําลังเขาฌานสมาบัติ ภัย

อันตรายตาง ๆ ไมสามารถทํารายทานได11 

พระครูสุพพิธานจันโทภาส (ณัฐวัฒน วงศคํา) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษากระบวนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนานั้น คือ การพัฒนา

ชีวิตใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรมอยูในตัววิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงามนั้น เราเรียกกันวา มรรค เปน

ของคูกันกับหลักการอีกอยางหนึ่ง คือ ไตรสิกขา คือ ตองมีการฝกฝนหรือฝกหัด เพราะฉะนั้นการ 

ศึกษา ก็คือ การฝกฝนใหชีวิตดําเนินไปในวิถีท่ีถูกตองดีงาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตาม

หลักของภาวนา 4 คือ 1) กายภาวนา พัฒนากายหรือการฝกอบรมกาย คือ การมีความสัมพันธท่ี

เก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 2) ศีลภาวนา การพัฒนาความประพฤติหรือการฝกอบรมศีล คือ 

การความสัมพันธท่ีเก้ือกูล กับสิ่งแวดลอมทางสังคม 3) จิตตภาวนา การพัฒนาจิตหรือการฝกอบรม

จิตใจ คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนในคุณธรรมความดีงาม ความเขมแข็งม่ันคง และความเบิก

บานผองใส (4) ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญาหรือการฝกอบรมปญญา คือ การเสริมสรางความรู

ความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริงใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง เขาใจสิ่งท้ังหลายตาม

สภาวะหรือตามท่ีมันเปนไป12 

 พระทวี ปฺาทีโป (สํารวมรัมย) ไดวิจัยเรื่อง พุทธวิธีบรรเทาทุกขผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบุรีรัมย จากการศึกษาพบวา พุทธวิธีบรรเทาทุกขในทาง

พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ตองบรรเทาทุกขท้ังทางกายและทางใจ ตองเริ่มตนดวยการเจริญ ศีล 

สมาธิ ปญญา และมรรคมีองค 8 ทุกขเกิดข้ึนกับมนุษยท้ังทางกายและทางใจเพราะยึดม่ันในขันธ 5 

                                                           
10 เบญจวรรณ กลิ่นอุดม, “พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาบานพักบางแค”, 

สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2553, หนา 45-46. 

 11 ทศพร เหลืองขาบทอง, “ศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากับการบําบัดเยียวยารักษาโรค”, วิทยานิพนธ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนา 108-109.  
12 พระครูสุพพิธานจันโทภาส (ณัฐวัฒน วงศคํา), “ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2559, หนา 74-75. 
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คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สิ่งเหลานี้รวมเขากันเปนกายและใจ วิธีการบรรเทาทุกขจึง

ตองมีท้ังการบรรเทาทุกขทางกายและทางใจไปพรอม ๆ กัน13 

 พระมหาสามารถ อธิจิตโต (มนัส) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาการบรรลุธรรมดวยการเจริญอานา

ปานสติในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาพบวา การบรรลุธรรมในคัมภีรพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท คือ การบรรลุโลกุตตรธรรม 9 รูแจงแทงตลอดอริยสัจ 4 ในขณะมรรคจิตตามกําลัง 

ของมรรค สําเร็จเปนพระอริยบุคคล ไดแก พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ

อรหันต โดยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เจริญสมถะและวิปสสนา ตามหลักการเจริญสติปฏฐาน 4 

คือ การกําหนดรูรูปและนามใหเห็นเปนไตรลักษณตามความเปนจริง เม่ือวิปสสนาญาณแกกลาดําเนิน

ตามวิปสสนาวิถี ผูปฏิบัติสามารถรูแจงแทงตลอดอริยสัจ 4 สามารถละสังโยชนและอนุสัยไดตามกําลัง

ของมรรค บรรลุมรรคผลนิพพาน สําเร็จเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา พระผูมีพระภาคตรัส

การเจริญอานาปานสติอยางพิสดารไว 16 ข้ันในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท อานาปานสติเปนการ

เจริญวิปสสนามีสมถะเปนพ้ืนฐานแบงเปน 4 จตุกกะ เม่ือเจริญใหมากแลวสติปฏฐาน 4 ยอมบริบูรณ

ไปพรอม ๆ กัน สติปฏฐาน 4 เจริญใหมากแลวยอมทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ โพชฌงค 7 เจริญให

มากแลวยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ อานาปานสติเปนวิถีทางการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค 8 

และโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ เม่ือบรรลุเปนพระอรหันต ก็จะหลุดพนจากราคะดวยเจโตวิมุตติและ

จากอวิชชาดวยปญญาวิมุตติ14 

พระหลี จนฺทวํโส (สิมมา) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะหวิธีปฏิบัติกรรมฐานตามหลัก 

อานาปานสติในพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการวิจัยพบวา วิธีปฏิบัติกรรมฐานตามหลักในพุทธปรัชญา 

เถรวาทเปนวิธีปฏิบัติเพ่ือฝกฝนพัฒนาจิตใหสงบ และใหเกิดปญญาจนสามารถขมและทําลายกิเลสได

ในระดับตาง ๆ กรรมฐานมี 2 อยาง คือ สมถกรรมฐาน ไดแก อุบายท่ีทําใหจิตใหสงบ มีอยู 40 วิธี 

เพ่ือใหเหมาะสมแกจริตของแตละคน และวิปสสนากรรมฐาน ไดแก การพิจารณาขณะท่ีจิตสงบ 

เพ่ือใหเกิดปญญารูแจงตามความเปนจริง เปนกรรมฐานท่ีไดรับการยกยองวา มีอานิสงสมาก มีผลมาก 

ปฏิบัติงาย สะดวก ไดทุกอิริยาบถ และมีความเหมาะสมแกจริตของคนสวนใหญ สามารถระงับกิเลส 

                                                           
13พระทวี ปฺาทีโป (สํารวมรัมย), “พุทธวิธีบรรเทาทุกขผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบุรีรัมย”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย), 2560, หนา 96. 
14พระมหาสามารถ อธิจิตโต (มนัส), “ศึกษาการบรรลุธรรมดวยการเจริญอานาปานสติในคัมภีรพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2554, บทคัดยอ. 
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ไดชั่วคราวจนถึงดับกิเลสไดโดยสิ้นเชิง15 

 ภิรมย เจริญผล ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตของ

ผูสูงอายุ กรณีศึกษาผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาสาเหตุและสภาพ

ปญหาของผูสูงอายุ พบวา สาเหตุท่ีผูสูงอายุเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห เนื่องจากการไมมี

ผูดูแล ไมมีท่ีอยูอาศัย และอยูกับครอบครัวไมมีความสุข และสภาพปญหา ดานรางกาย พบวา 

ผูสูงอายุมีอาการของโรคตาง ๆ ท่ีพบในวัยของผูสูงอายุ ปญหาดานจิตใจ พบวา ผูสูงอายุมีความวิตก

กังวลในเรื่องความเจ็บปวย และมีอาการซึมเศรา ดานสังคมในการอยูรวมกัน พบวา ผูสูงอายุ มีปญหา

การปรับตัวในการอยูรวมกันใหเปนสุข ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของ

ผูสูงอายุ ในพระพุทธศาสนา พบวา หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาและแกไขปญหาดานรางกาย ไดแก 

ไตรลักษณ ขันธ 5 และอริยสัจ 4 หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาและแกไขปญหาดานจิตใจ ไดแก การ

รักษาศีล 5 ไตรสิกขา บุญกิริยาวัตถุ และการเจริญวิปสสนากรรมฐาน หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนา

และแกไขปญหาดานสังคมในการอยูรวมกัน ไดแก โลกธรรม 8 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 คารวะ

ธรรม อคติ 4 และขันติ โสรัจจะ ผลการศึกษาวิเคราะหการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต

ของผูสูงอายุ ในสถานสงเคราะห ปญหาดานรางกาย พบวา ผูสูงอายุมีการยอมรับ สภาพความจริง

ของสังขาร มีความเชื่อในกฎแหงกรรม จึงปลงตกและการปลอยวาง ปญหาดานจิตใจ พบวา ผูสูงอายุ

ปฏิบัติโดยใชหลักธรรม การบําเพ็ญทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ปญหาดานสังคมในการ

อยูรวมกัน พบวา ผูสูงอายุปฏิบัติโดยใชหลักธรรม การคบหากัลยาณมิตร มีเมตตา กรุณาตอกัน มี

ความอดทน อดกลั้น และระงับความโกรธ16 

จากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวาการฝกสมาธิแบบอานาปานสติจนเกิด

สมาธิในระดับขณิกสมาธิ ระดับอุปจารสมาธิ หรือระดับท่ีสูงข้ึนไปกวานี้ จะมีผลดีตอสภาพรางกาย 

จิตใจ และบุคลิกภาพของบุคคลนั้น นอกจากนั้นแลวยังสามารถพัฒนาบุคลิกภาพในดานอ่ืนอีก 

โดยเฉพาะการเจริญสติปฏฐาน 4 ซ่ึงเปนหนทางเอกท่ีจะนําไปสูการรูแจงสัจธรรมบรรลุนิพพาน ซ่ึง

เปนภาวะหมดกิเลสอันเปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ดังนั้นพฤติกรรมของผูสูงอายุจึงตองเปน

พุทธศาสนิกชนท่ีรับเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค อันเปนรากฐานแหงคุณธรรมมาเปน

ปรัชญาชีวิต เพ่ือยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

                                                           
 15พระหลี จนฺทวํโส (สิมมา), “การศึกษาเชิงวิเคราะหวิธีปฏิบัติกรรมฐานตามหลักอานาปานสติในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 

2554, หนา 92-95. 
16ภิรมย เจริญผล, “ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา 

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, หนา 117-119. 



12 
 

1.8 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

1.9 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชคําจํากัดความของคําศัพทท่ีใชในการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 อานะ หมายถึง ลมหายใจเขา  

 อาปานะ หมายถึง ลมหายใจออก 

 สติ หมายถึง การระลึกได  

 การเจริญอานาปานสติ หมายถึง การมีสติกําหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออก เพ่ือทําให

เกิดสติตั้งม่ัน รูเทาทันความจริงทุกขณะ เปนวิธีปฏิบัติกรรมฐาน 1 ใน 40 วิธี ของพระพุทธศาสนา 

 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีพักอาศัยอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค  

 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค หมายถึง สถานสงเคราะหผูสูงอาย ุ

ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีเปนผูยากไร มีความทุกขยากเดือดรอน ไรท่ีพ่ึงพิง ตามนโยบายสวัสดิการ

สังคมของรัฐ สังกัดกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

อานาปานสติท่ีปรากฏใน

คัมภีรพระพุทธศาสนา 

1. พระไตรปฎก 

2. อรรถกถา 

3. ปกรณวิเสส 

4. คําสอนของพระสงฆไทย 

ศึกษาวิเคราะห 

1. เชิงคุณภาพ 

2. ศึกษาเอกสาร การเจรญิ  

อานาปานสติในคัมภีร

พระพุทธศาสนา 

3. วิเคราะหคณุคาของอานา

ปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค จาก 

- เอกสาร 

- สัมภาษณเชิงลึก 

4. รวบรวม สรุปวิเคราะห 

และนําเสนอ อภิปรายผล  

คุณคาของอานาปานสติ 

ท่ีมีตอผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค  

1. ท่ีมีตอตนเอง 

    - ในการพัฒนากาย 

    - ในการพัฒนาศีล 

    - ในการพัฒนาจิต 

    - ในการพัฒนาปญญา 

2. ท่ีมีตอครอบครัว 

3. ท่ีมีตอสังคม 

4. ท่ีมีตอชุมชน 

5. ท่ีมีตอประเทศชาต ิ
 

ผูสูงอายุ 

1. ความหมาย แนวคิด 

ทฤษฎี เก่ียวกับผูสูงอาย ุ
2. ผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค 



 

บทท่ี 2 

การเจริญอานาปานสตท่ีิปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 

 พระสัมมาสัมพระพุทธเจาทรงแสดงวิธีการเจริญอานาปานสติกับบรรดาสาวก แมพระองค

เองก็ทรงใชการเจริญอานาปานสติต้ังแตสมัยเปนพระราชกุมารจนไดปฐมฌาน เม่ือพระองคศึกษาใน

สํานักอาจารยตาง ๆ แลว ก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค คือ การบรรลุนิพพานได จึงยอนกลับ

ไปใชวิธีการเจริญอานาปานสติ ท่ีพระองคไดทรงคนพบตั้งแตสมัยเปนพระราชกุมาร ดังนั้นในบทนี้จึง

ตองการสืบคนวา อานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนามีอะไรบาง และอยางไร  

 2.1 อานาปานสติท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 
2.1.1 อานาปานสติภาวนาในพระวินัยปฎก 

2.1.2 อานาปานสติภาวนาในพระสุตตันตปฎก 

2.1.3 อานาปานสติภาวนาในพระอภิธรรมปฎก 
 2.2 อานาปานสติท่ีปรากฏในอรรถกถา 

2.2.1 อรรถกถาอานาปานสติ 

2.2.2 อรรถกถามหาสติปฏฐานสูตร 

 2.3 อานาปานสติท่ีปรากฏในปกรณวิเสส 
2.3.1 อานาปานสติภาวนาในวิมุตติมรรค 

2.3.2 อานาปานสติภาวนาในวิสุทธิมรรค 

 2.4 อานาปานสติในคําสอนของพระสงฆไทย 

 

2.1 อานาปานสติที่ปรากฏในพระไตรปฎก 

 2.1.1 อานาปานสติภาวนาในพระวินัยปฎก  

ในพระวินัยปฎก มหาวิภังค พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอานาปานัสสติสมาธิกถาแกพวก

ภิกษุไววา  

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ตาม อยู ณ โคนไมก็ตาม อยูใน

สถานท่ีสงัดก็ตาม นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติบายหนาสูกรรมฐาน ภิกษุนั้นยอม

มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออกเม่ือหายใจเขายาว ก็รูสึกวาหายใจเขายาว หรือเม่ือ

หายใจออกยาว ก็รูสึกวาหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาสั้น ก็รูสึกวาหายใจเขาสั้น 

หรือเม่ือหายใจออกสั้น ก็รูสึกวาหายใจออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึง
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กองลมท้ังปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงกองลมท้ังปวงหายใจออก 

ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ

กายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงปติหายใจเขา ยอม

สําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุข

หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก

รูแจงซ่ึงจิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตสังขารหายใจออก 

ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิต

สังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา 

เราจักรูแจงซ่ึงจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบันเทิงหายใจเขา 

ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิต

ไวม่ันหายใจเขา ยอมสําหนียกวา เราจักจิตไวม่ันหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เรา

จักปลอยจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักปลอยจิตหายใจออก ยอมสําเหนียก

วา เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจัก

พิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็น

วิราคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจออก ยอม

สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา

เห็นนิโรธหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจเขา 

ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก 

ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติติสมาธิอันภิกษุอบรมแลวอยางนี้แล ทําใหมาก

แลวอยางนี้แล จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศล

ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปไดโดยฉับพลัน1 

ในพระวินัยปฎก มหาวิภังค ปฐมภาค ตติยปาราชิกวรรณนา พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอก

อานาปานสติแกพวกภิกษุไว มีความวา  

 อานาปานสติสมาธิ เพ่ือทรงแสดงพระกรรมฐานท่ีเปนคุณสงบและประณีต

จริง ๆ แกภิกษุท้ังหลาย อสุภภาวนาอยางเดียวเทานั้น ยอมเปนไปเพ่ือละกิเลสหา

มิได อีกอยางหนึ่งอานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณ

สงบประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุขและยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ ให

อันตรธานสงบไปโดยฉับเพลัน ในคําวา อานาปานสติสมาธิ มีอรรถวรรณนา

ดังตอไปนี้  

                                                           
1วิ.มหา. 2/178/242-243.  
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 สติกําหนดลมหายใจเขาและหายใจออก ชื่อวา อานาปานสติ สมจริงดังคําท่ี

พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา ลมหายใจเขา ชื่อวา อานะ 

ไมใชปสสาสะ ลมหายใจออก ชื่อวา ปานะ ไมใชอัสสาสะ สติเขาไปตั้งอยูดวย

อํานาจลมหายใจเขา สติเขาไปตั้งอยูดวยอํานาจลมหายใจออก ยอมปรากฏแก

บุคคลผูหายใจเขา ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจออก ความท่ีจิตมีอารมณเดียว ซ่ึง

เกิดข้ึนพรอมกับสติท่ีกําหนดลมหายใจเขาและหายใจออกนั้น ชื่อวาสมาธิ2  

2.1.2 อานาปานสติภาวนาในพระสุตตันตปฎก 

 1) อานาปานสติในทีฆนิกาย  

  ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงอานาปาน

สติไวในมหาสติปฏฐานสูตร กถาวาดวยอุทเทสวาร ไวมีขอความตอนหนึ่งวา 

 ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้ เปนท่ีไปอันเอก เพ่ือความหมดจดวิเศษของสัตว

ท้ังหลาย เพ่ือความกาวลวงซ่ึงความโศกและความร่ําไร เพ่ืออัสดงคดับไปแหงทุกข

และโทมนัสเพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือกระทําพระนิพพานใหแจงทางนี้คือสติปฏฐาน 

(ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสติ) 4 อยาง สติปฏฐาน 4 อยางเปนไฉน 

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ

เพียรใหกิเลส เรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส (ความยินดียิน

ราย) ในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียรให

กิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ เธอ

ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ 

มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม

อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน

โลกเสียได3   

ในสวนที่วาดวยกายานุปสสนา อานาปานบรรพ การพิจารณากาย พระพุทธองคทรงแสดงไววา 

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปแลวสูปาก็ดี ไปแลวสูโคนไมก็ดี ไปแลว

สูเรือนวางเปลาก็ดี นั่งคูบัลลังก (ขัดสมาธิ) ตั้งกายใหตรง ดํารงสติเฉพาะหนา เธอ

ยอมหายใจเขา ยอมมีสติหายใจออก เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว 

หรือเม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา 

เราหายใจเขาสั้น หรือเม่ือหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น ยอม

สําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ังปวง หายใจเขา ยอม

                                                           
2วิ.มหา. 2/314-315. 
3ที.ม. 14/273/202. 
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สําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ังปวง หายใจออก ยอม

สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร (คือลมอัสสาสะ ปสสาสะ) หายใจเขา ยอม

สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก 

 ภิกษุท้ังหลาย แมฉันใด นายชางกลึง หรือลูกมือของนายชางกลึงผูฉลาด 

เม่ือชักเชือกกลึงยาว ก็รูชัดวา เราชักเชือกกลึงยาว หรือเม่ือชักเชือกกลึงสั้น ก็รูชัด

วา เราชักเชือกกลึงสั้น ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแหละ เม่ือหายใจเขายาวก็รู

ชัดวา เราหายใจเขายาว หรือเม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เม่ือ

หายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น หรือเม่ือหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เรา

หายใจออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ังปวง

หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ังปวง 

หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา 

เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก ดังนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปน

ภายในบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกาย

ในกาย ท้ังภายในภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดข้ึนในกาย

บาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็น

ธรรมดา คือ ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเสื่อมไปในกายบาง ก็หรือสติของเธอท่ีตั้งม่ัน

อยูวากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนท่ีรู แตเพียงสักวาเปนท่ีอาศัยระลึกเธอเปนผูอัน

ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย4 

ในสวนท่ีวาดวยเวทนานุปสสนา การพิจารณาเวทนา พระพุทธองคแสดงไววา  

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เม่ือเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา บัดนี้เรา

เสวยสุขเวทนา เม่ือเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา บัดนี้เราเสวยทุกขเวทนา เม่ือเสวยอ

ทุกขมสุขเวทนา (ไมทุกข ไมสุข) ก็รูชัดวา บัดนี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือเม่ือ

เสวยสุขเวทนามีอามิส (คือเจือกามคุณ ) ก็รูชัดวา บัดนี้เราเสวยสุขเวทนามีอามิส 

หรือเม่ือเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส (คือไมเจือกามคุณ) ก็รูชัดวา บัดนี้เราเสวยสุข

เวทนาไมมีอามิส หรือเม่ือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา บัดนี้ เราเสวย

ทุกขเวทนาไมมีอามิส หรือเม่ือเราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา บัดนี้เรา

เสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส หรือเม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา บัดนี้

เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือเม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัด

วา บัดนี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ดังนี้  

                                                           
 4ที.ม. 14/274/203. 
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 ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็นเวทนา

ในเวทนาเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในท้ังภายนอก

บาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดข้ึนในเวทนาบาง ยอมพิจารณาเห็น

ธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในเวทนาบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือท้ังความ

เกิดข้ึน ท้ังความเสื่อมไปในเวทนาบาง ก็หรือสติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวาเวทนามีอยู 

แตเพียงสักวาเปนท่ีรู แตเพียงสักวาเปนท่ีอาศัยระลึก เธอยอมเปนผูอันตัณหา

และทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย5 

ในสวนท่ีวาดวยจิตตานุปสสนา การพิจารณาจิต พระพุทธองคแสดงไววา  

 ภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อนึ่ง จิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ หรือ

จิตไมมีราคะ ก็รูชัดวา จิตไมมีราคะ หรือจิตมีโทสะ ก็รูชัดวา จิตมีโทสะ หรือจิตไมมี

โทสะ ก็รูชัดวา จิตไมมีโทสะ หรือจิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตมีโมหะ หรือจิตไมมีโมหะ 

ก็รูชัดวา จิตไมมีโมหะ หรือจิตหดหู ก็รูชัดวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูชัดวา จิต

ฟุงซาน หรือจิตเปนมหรคต (คือถึงความเปนใหญ หมายเอาจิตท่ีเปนฌาน หรือเปน

อัปปมัญญา พรหมวิหาร) ก็รูชัดวา จิตเปนมหรคต จิตไมเปนมหรคต ก็รูชัดวา จิต

ไมเปนมหรคต หรือจิตเปนสอุตตระ (คือกามาวจรจิต ซ่ึงมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ไมถึง

อุปจารสมาธิ) ก็รูชัดวา จิตเปนสอุตตระ หรือจิตเปนอนุตตระ (คือกามาวจรจิต ไมมี

จิตอ่ืนยิ่งกวา หมายเอาอุปจารสมาธิ) ก็รูชัดวาจิตเปนอนุตตระ หรือจิตตั้งม่ัน ก็รูชัด

วา จิตตั้งม่ัน หรือจิตไมตั้งม่ัน ก็รูชัดวาจิตไมตั้งม่ัน หรือจิตวิมุตติ (คือหลุดพนดวยต

ทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ) ก็รูชัดวา จิตวิมุตติ หรือจิตยังไมวิมุตติ ก็รูชัดวาจิต

ยังไมวิมุตติ6 

ในสวนท่ีวาดวยธัมมานุปสสนา นีวรณบรรพ การพิจารณาธรรม พระพุทธองคแสดงไววา  

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ 

นิวรณ 5 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เม่ือกามฉันท (ความพอใจใน

กามารมณ) มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันท มีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือ

เม่ือกามฉันทไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวากามฉันท ไมมี ณ ภายในจิตของเรา 

อนึ่ง ความท่ีกามฉันทอันยังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูประการนั้น

ดวย อนึ่ง ความละกามฉันทท่ีเกิดข้ึนแลวเสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้น

ดวย อนึ่ง ความท่ีกามฉันทอันตนละเสียแลว ไมเกิดข้ึนตอไปไดดวยประการใด 

ยอมรูประการนั้นดวย อนึ่ง เม่ือพยาบาทมี ณ ภายในจิตยอมรูชัดวา พยาบาท มีอยู 

                                                           
 5ที.ม. 14/288/213-214. 

 6ที.ม. 14/289/214-215. 



18 
 

ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือพยาบาทไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาท ไม

มี ณ ภายในจิตของเรา ความท่ีพยาบาทอันยังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด 

ยอมรูประการนั้นดวย ความละพยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลวเสียไดดวยประการใด ยอมรู

ประการนั้นดวย ความท่ีพยาบาทอันตนละเสียแลวไมเกิดข้ึนตอไปไดดวยประการ

ใด ยอมรูประการนั้นดวย7 

  2) อานาปานสติในมัชฌิมนิกาย  

  ในพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระพุทธองคทรงแสดงอานาปานสติ 

ไวในอานาปานสติสูตร วาดวยการตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก ไวมีขอความตอนหนึ่งวา 

 ภิกษุท้ังหลาย ในภิกษุสงฆนี้ยอมมีภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบ

พรหมจรรยแลว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลว

โดยลําดับ สิ้นสัญโญชนในภพแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ แมภิกษุเชนนี้ในหมู

ภิกษุนี้ ก็มีอยู 

 ภิกษุทั้งหลาย ในภิกษุสงฆนี้ยอมมีภิกษุผูเปนอุปปาติกะ เพราะสิ้นสัญโญชน

สวนเบื้องต่ําทั้ง 5 จะไดปรินิพพานในโลกนั้น ๆ มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นอีกเปน

ธรรมดา แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  

  ภิกษุท้ังหลาย ในภิกษุสงฆนี้ยอมมีภิกษุผูเปนพระสกทาคามี เพราะสิ้น

สัญโญชน 3 อยาง และเพราะทําราคะ โทสะ โมหะใหเบาบาง มายังโลกนี้อีกครั้ง

เดียวเทานั้น ก็จะทําท่ีสุดแหงทุกขได แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุสงฆนี้  

 ภิกษุท้ังหลาย ในภิกษุสงฆนี้ยอมมีภิกษุผูเปนพระโสดาบัน เพราะสิ้น

สัญโญชน 3 อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา แนนอนท่ีจะไดตรัสรูในเบื้องหนา แม

ภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้  

 ภิกษุท้ังหลาย ในภิกษุสงฆนี้ยอมมีภิกษุผูเปนประกอบความเพียรในอันเจริญ

สติปฏฐาน 4 อยู แมภิกษุเชนนี้ในหมูภิกษุนี้8 

จากนั้นพระพุทธองคทรงแสดงวิธีเจริญอานาปานสติท่ีมีผลานิสงสมาก อานาปานสติสูตร 

เม่ือสรุปโดยยอจะเปนอานาปานสติ 16 ข้ัน มีขอความวา 

 ภิกษุท้ังหลาย ก็อานาปานสติท่ีภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร 

จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูใน

เรือนรางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติม่ันเฉพาะหนา เธอยอมมีสติหายใจ

ออก มีสติหายใจเขา  

                                                           
 7ที.ม. 14/290/215. 

 8ม.อุ. 22/285/340-341. 
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 1. เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวาหายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัด

วาหายใจเขายาว  

 2. เม่ือหายใจออกสั้น ก็รูชัดวาหายใจออกสั้น หรือเม่ือหายใจเขาสั้น ก็รูชัด

วาหายใจเขาสั้น  

 3. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง หายใจออก วา เรา

จักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง หายใจเขา  

 4. สําเหนียกอยูวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก วา เราจักระงับกาย

สังขาร หายใจเขา 

 5. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูปติ หายใจออก วา เราจักเปนผูกําหนด

รูปติ หายใจเขา  

 6. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูสุข หายใจออก วา เราจักเปนผูกําหนด

รูสุข หายใจเขา  

 7. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิตตสังขาร หายใจออก วา เราจัก

เปนผูกําหนดรูจิตตสังขาร หายใจเขา  

 8. สําเหนียกอยูวา เราจักระงับจิตตสังขาร หายใจออก วา เราจักระงับจิตต

สังขาร หายใจเขา  

 9. สําเหนียกอยู วา เราจักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจออก วา เราจักเปน ผู

กําหนดรูจิต หายใจเขา  

 10. สําเหนียกอยูวา เราจักทําจิตใหราเริง หายใจออก วา เราจักทําจิตใหรา

เริงหายใจเขา  

 11. สําเหนียกอยูวา เราจักตั้งจิตม่ัน หายใจออก วา เราจักตั้งจิตม่ัน หายใจเขา  

 12. สําเหนียกอยูวา เราจักเปลื้องจิต หายใจออก วา เราจักเปลื้องจิต หายใจเขา  

 13. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง หายใจออก วา 

เราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง หายใจเขา  

 14. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจ

ออก วา เราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจเขา  

 15. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจออก วา 

เราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจเขา  

 16. สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาสละคืนกิเลส หายใจออก วา 

เราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจเขา  
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 ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้แล 

จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก9  

 ภิกษุท้ังหลาย ก็อานาปานสติท่ีภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร 

จึงจะใหสติ ปฏฐาน 4 บริบูรณ  

 (1) ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เม่ือภิกษุ 

 การเจริญอานาปานสติใหบริบูรณ พระพุทธองคทรงแสดงไววา 

หายใจออกยาว ก็รูชัดวาหายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา

หายใจเขายาว 

 เม่ือหายใจออกสั้น ก็รูชัดวาหายใจออกสั้น หรือเม่ือหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา

หายใจเขาสั้น 

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวงหายใจออกวา เราจัก

เปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง หายใจเขา  

 สําเหนียกอยูวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก วา เราจักระงับกายสังขาร

หายใจเขา 

 ภิกษุท้ังหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร 

รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ภิกษุท้ังหลาย เราตถาคต

กลาวลมหายใจออก ลมหายใจเขานี้วา เปนกายชนิดหนึ่งในจําพวกกายท้ังหลาย 

เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร 

รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู 

 (2) ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ 

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูปติ หายใจออก วา เราจักเปนผูกําหนด

รูปติ หายใจเขา 

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูสุข หายใจออก วา เราจักเปนผูกําหนด

รูสุข หายใจเขา 

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิตตสังขารหายใจออก วา เราจักเปนผู

กําหนดรูจิตตสังขาร หายใจเขา 

 สําเหนียกอยูวา เราจักระงับจิตตสังขาร หายใจออก วา เราจักระงับจิตต

สังขาร หายใจเขา  

 ภิกษุท้ังหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความ

เพียร รูสึกตัวมีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ภิกษุท้ังหลาย เรา

                                                           
 9ม.อุ. 22/288/342-344. 
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ตถาคตกลาวการใสใจลมหายใจออก ลมหายใจเขาเปนอยางดีนี้ วาเปนเวทนาชนิด

หนึ่ง ในจําพวกเวทนาท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวา พิจารณา

เห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก

เสียไดอยู 

 (3) ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ 

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิต หายใจออก วา เราจักเปนผูกําหนด

รูจิต หายใจเขา 

 สําเหนียกอยูวา เราจักทําใหจิตราเริง หายใจออก วา เราจักทําใหจิตราเริง 

หายใจเขา 

 สําเหนียกอยูวา เราจักตั้งจิตม่ัน หายใจออก วาเราจักตั้งจิตม่ัน หายใจเขา 

สําเหนียกอยูวา เราจักเปลื้องจิต หายใจออก วา เราจักเปลื้องจิต หายใจเขา  

 ภิกษุท้ังหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร 

รูสึกตัว มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ภิกษุท้ังหลาย เราตถาคตไม

กลาว (วามี) อานาปานสติสําหรับภิกษุผูเผลอสติ ไมรูสึกตัวอยู เพราะฉะนั้นแล ใน

สมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อวา พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู 

 (4) ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ 

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง หายใจออก วา เรา

จักเปนผูตามพิจารณาความไมเท่ียง หายใจเขา  

สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจออก วา 

เราจักเปนผูตามพิจารณาความคลายกําหนัด หายใจเขา.  

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาความดับกิเลส หายใจออก วา เรา

จักเปนผูตามพิจารณา ความดับกิเลส หายใจเขา  

 สําเหนียกอยูวา เราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจออก วา 

เราจักเปนผูตามพิจารณาความสละคืนกิเลส หายใจเขา  

ภิกษุท้ังหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความ

เพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู เธอเห็นการละ

อภิชฌาและโทมนัสดวยปญญาแลว ยอมเปนผูวางเฉยไดดี เพราะฉะนั้นแล ในสมัย

นั้น ภิกษุจึงชื่อวา พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ กําจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู 
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ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติท่ีภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้แล 

ชื่อวาบําเพ็ญสติปฏฐาน 4 ใหบริบูรณได10  

การเจริญสติปฏฐานนั้นมีอุบายวิธีที่จะนําไปสูการทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณได ดังที่มีแสดงไววา 

 ภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน 4 ท่ีภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร 

จึงจะใหโพชฌงค 7 บริบูรณได  

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รูสึกตัว มี

สติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนั้น สติยอมเปนอันเธอผูเขาไป

ตั้งไวแลวไมเผอเรอ ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด สติเปนอันภิกษุเขาไปตั้งไวแลวไมเผอเรอ 

ในสมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอม

เจริญสติสัมโพชฌงค สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคของภิกษุนั้นจะถึงความเจริญและ

ความบริบูรณ เธอเม่ือเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา ไตรตรองถึงความ

พิจารณาธรรมนั้นไดดวยปญญา 

  ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา ไตรตรอง ถึง

การพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้นธัมมวิจัยสัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุ

ปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญธัมมวิจัยสัมโพชฌงค สมัยนั้น ธัมมวิจย 

สัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ เธอเม่ือคนควา ไตรตรอง 

ถึงการพิจารณาธรรมดวยปญญาอยู ยอมเปนอันปรารภความเพียรไมยอหยอน 

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุคนควา ไตรตรอง ถึงความพิจารณาธรรมนั้นดวย

ปญญา ปรารภความเพียรไมยอหยอน ในสมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงค ยอมเปนอันภิกษุ

ปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค

ของภิกษุยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ ปติปราศจากอามิสยอมเกิดข้ึนแก

ภิกษุผูปรารภความเพียรแลว  

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ปติปราศจากอามิสเกิดข้ึนแกภิกษุผูปรารภความเพียร

แลว ในสมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา

ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค สมัยนั้นปติสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและ

ความบริบูรณ ภิกษุผูมีใจเกิดปติท้ังกายท้ังจิตก็ระงับได 

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ท้ังกายท้ังจิตของภิกษุผูมีใจเกิดปติระงับได ในสมัยนั้น 

ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวายอมเจริญ

ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและ

ความบริบูรณ ภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุขจิตก็ตั้งม่ัน 

                                                           
 10ม.อุ. 22/289/344-346. 
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 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายระงับแลว มีความสุข ยอมตั้งม่ัน 

ในสมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอม

เจริญสมาธิสัมโพชฌงค สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญและ

ความบริบูรณ ภิกษุนั้นยอมเปนผูวางจิตท่ีตั้งม่ันแลวเชนนั้นใหเฉยไดเปนอยางดี 

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุเปนผูวางจิตท่ีตั้งม่ันแลวเชนนั้น ใหเฉยไดเปน

อยางดี ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้นภิกษุ

ชื่อวายอมเจริญอุบกขาสัมโพชฌงค สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึง

ความเจริญและความบริบูรณ 

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร 

รูสึกตัว มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนั้น สติยอมเปนอัน

เธอผูเขาตั้งไวแลวไมเผอเรอ... 

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รูสึกตัว มีสติ 

กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนั้น สติยอมเปนอันเธอผูเขาไปตั้ง

ไวแลวไมเผอเรอ...  

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร รูสึกตัว 

มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดอยู ในสมัยนั้น สติยอมเปนอันเธอผูเขา

ไปตั้งไวแลวไมเผอเรอ 

 ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด สติเปนอันภิกษุเขาไปตั้งไวแลวไมเผอเรอ ในสมัยนั้น 

สติสัมโพชฌงคยอมเปนอันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา ยอมเจริญสติ

สัมโพชฌงค สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคของภิกษุ ยอมถึงความเจริญและความบริบูรณ 

เธอเม่ือเปนผูมีสติอยางนั้นอยู ยอมคนควา ไตรตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นดวย

ปญญา11 

3) อานาปานสติภาวนาในสังยุตตนิกาย  

 ในพระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงอานา 

ปานสติไวในเอกธรรมสูตร วาดวยอานาปานสติ ไวตอนหนึ่งมีความวา  

 ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร 

ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ี

เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มี

สติหายใจเขา  

                                                           
 11ม.อุ. 22/290/347-349. 
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 เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว เม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวา 

หายใจเขายาว  

 เม่ือหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา หายใจออกสั้น เม่ือหายใจเขาสั้นก็รูชัดวา 

หายใจเขาสั้น  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงกายท้ังปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา 

เราจักรูแจงกายท้ังปวงหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา 

เราจักเปนผูระงับกายสังขาร หายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจง

ปติหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจง

สุขหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก

รูแจงจิตสังขารหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา 

เราจักระงับจิตสังขารหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก

เปนผูรูแจงจิต หายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก

ทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตม่ันหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตม่ัน 

หายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก

เปลื้องจิตหายใจเขา  

ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียงหายใจออก 

ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียงหายใจเขา  

ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออก  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา  

 ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก  
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 ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา  

 ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล 

ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก12 

นอกจากเอกธรรมสูตรแลว พระพุทธองคแสดงอานาปานสติในพระสูตรอ่ืน ๆ อีกหลาย 

พระสูตร ดังขอความในโพชฌงคสูตร วา 

 ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 

มีอานิสงสมาก13 ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอม

มีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคต

ดวยอานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปในการสละ ยอม

เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค... วิริยสัมโพชฌงค... ปติสัมโพชฌงค... ปสสัทธิ

สัมโพชฌงค... สมาธิสัมโพชฌงค... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอานาปานสต ิ

อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสต ิ

อันภิกษุผูเจริญแลว กระทําใหมากแลว อยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก14 

ในสุทธิกสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงวิธีเจริญอานาปานสติไววา 

 ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 

มีอานิสงสมาก15 ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอม

มีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือน

วางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติ

หายใจเขา (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึงยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผู

พิจารณาเห็นโดยความสละคืน หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณา

เห็นโดยความสละคืน หายใจเขา) ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว 

กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก16 

 ในปฐมผลสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงผลานิสงสของการเจริญอานาปานสติไว 2 

ประการ วา 

                                                           
 12สํ.ม. 31/1306/216-217. 

 13สํ.ม. 31/1307/218. 

 14สํ.ม. 31/1308/218. 

 15สํ.ม. 31/1309/219. 

 16สํ.ม. 31/1310/219. 
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  ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 

มีอานิสงสมาก17 ก็อานาปานสติอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอม

มีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือน

วางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติ

หายใจเขา (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผู

พิจารณาเห็นโดยความสละคืน หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณา

เห็นโดยความสละคืน หายใจเขา) ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว

กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก18   

  ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้ พึง

หวังไดผล 2 ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความ

ถือม่ันอยู เปนพระอนาคามี19 

 สวนในทุติยผลสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงผลานิสงสของการเจริญอานาปานสติไว 

7 ประการ วา 

 ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผล

มาก มีอานิสงสมาก20 ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร 

ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ี

เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มี

สติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผู

พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณา

เห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว 

กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก21 

 ภิกษุทั้งหลาย เม่ืออานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี ้

พึงหวังไดผลานิสงส 7 ประการ ผลานิสงส 7 ประการ เปนไฉน คือ จะไดชม

อรหัตผลในปจจุบันกอน 1 ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน จะไดชมในเวลาใกล

ตาย ถาในปจจุบันก็ไมไดชม ในเวลาใกลตาย ก็ไมไดชมไซร เพราะสังโยชนอันเปน

สวนเบื้องต่ําสิ้นไป จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี 1 ผูอุปหัจจปรินิพพายี 1 

                                                           
 17

สํ.ม. 31/1311/220. 
18

สํ.ม. 31/1312/220. 
19

สํ.ม. 31/1313/220. 
20

สํ.ม. 31/1314/221. 
21

สํ.ม. 31/1315/221. 
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ผูอสังขารปรินิพพายี 1 ผูสสังขารปรินิพพายี 1 ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ภิกษุ

ท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล พึงหวัง

ไดผลานิสงส 7 ประการเหลานี้22  

 ในอริฏฐสูตร ไดแสดงวิธีเจริญอานาปานสติดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสตอบแกพระ

อริฏฐะ ความวา 

 อริฏฐะ อานาปานสตินั้นมีอยู เราไมไดกลาววาไมมี ก็แตวา อานาปานสติ 

ยอมบริบูรณโดยกวางขวางดวยวิธีใด เธอจงฟงวิธีนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทาน

พระอริฏฐะทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 

อริฏฐะ ก็อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางอยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว

เฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจัก

พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็น

โดยความสละคืนหายใจเขา อริฏฐะ อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางอยางนี้แล23  

 ผูที่ไดบําเพ็ญอานาปานสตยิอมไดสมาธิที่แนวแนม่ันคง ดังที่พระพุทธองคแสดงไวในกัปปนสูตร 

ความวา  

ภิกษุท้ังหลาย ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความหวั่นไหวหรือ

ความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญไดกระทําใหมากซ่ึงสมาธิใด 

ภิกษุนั้นไดสมาธินั้นตามความปรารถนาไดโดยไมยากไมลําบาก24 ภิกษุท้ังหลาย ก็

ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิต

ก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธิเปนไฉน เพราะไดเจริญไดการทํา

ใหมากซ่ึงอานาปานสติสมาธิ25 

ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว

อยางไร ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดีความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวง

แหงจิตก็ดี ยอมไมมี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางก็

ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจ

เขา (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึงยอมสําเหนียกวาเราเปนผูพิจารณาเห็น

โดยความสละคืนหาย ใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความ

                                                           
 22สํ.ม. 31/1316/221. 

 23สํ.ม. 31/1320/219-222. 

 24สํ.ม. 31/1324/224. 

 25สํ.ม. 31/1325/224. 
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สละคืนหายใจเขา) ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญ กระทําให

มากแลวอยางนี้ ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความหวั่นไหวหรือความ

กวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี26 

สวนในทีปสูตร พระพุทธองคทรงแสดงอานิสงสแหงการเจริญอานาปานสติสมาธิ วา 

ภิกษุท้ังหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว 

ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยู

ท่ีเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติม่ันไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจ

ออก มีสติหายใจเขา ภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทํา

ใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก27 

ภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา เม่ือกอนแตตรัสรู ครั้งเราเปนโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ก็

ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก กายไม

ลําบาก จักษุไมลําบาก และจิตของเรายอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือ

ม่ัน28 ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล ถาแมภิกษุพึงหวังวา แมกายของเราไมพึง

ลําบาก จักษุของเราไมพึงลําบาก และจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย

เพราะไมถือม่ัน ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี29 

 ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว

อยางนี้แล ถาเธอเสวยสุขเวทนา ก็ยอมจะรูชัดวา สุขเวทนานั้น ไมเท่ียง ไมนายินดี 

ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยทุกขเวทนาก็ยอมรูชัดวา ทุกขเวทนานั้นไมเท่ียง ไม

นายินดี ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ยอมรูชัดวา อทุกขมสุข

เวทนานั้นไมเท่ียง ไมนายินดี ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนาเธอก็ไมพัวพัน

เสวยสุขเวทนานั้น ถาเธอเสวยทุกขเวทนา เธอก็ไมพัวพันเสวยทุกขเวทนานั้น ถา

เธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็ไมพัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เม่ือเธอเสวย

เวทนามีกายเปนท่ีสุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด เม่ือเสวยเวทนามีชีวิต

เปนท่ีสุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เวทนาท้ังหมดในโลกนี้

แหละ อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนของเย็น เพราะสิ้นชีวิตเบื้องหนาแตกายแตก30 

 

                                                           
 26สํ.ม. 31/1326/224. 

 27สํ.ม. 31/1328/225. 
28สํ.ม. 31/1329/225-226. 

 29สํ.ม. 31/1330/226. 

 30สํ.ม. 31/1346/228. 
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ในเวสาลีสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงถึงสมาธิท่ีสัมปยุตดวยอานาปานสติ ไววา 

อานาปานสตินี้เจริญแลว การทําใหมากแลว เปนสภาพสงบ ประณีต ชื่นใจ 

เปนธรรมเครื่องอยู เปนสุขและยังอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดข้ึนแลว ๆ ให

อันตรธานสงบไปโดยพลัน31 เปรียบเหมือนธุลีและละอองท่ีฟุงข้ึนในเดือนทายฤดู

รอน ฝนใหญในสมัยมิใชกาล ยอมยังธุลีและละอองนั้นใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน 

ฉันใด สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว 

เปนสภาพสงบ ประณีต ชื่นใจ เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขและยังอกุศลธรรมอัน

ลามกท่ีบังเกิดข้ึนแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน32 ภิกษุ

ท้ังหลาย ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําให

มากแลวอยางไร เปนสภาพสงบ... ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว

เฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจัก

พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็น

โดยความสละคืนหายใจเขา ภิกษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน

ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมาแลวอยางนี้ เปนสภาพสงบ... ใหอันตรธานสงบ

ไปโดยพลัน33  

 ในกิมิลสูตร พระผูมีพระภาคเจาไดแสดงวิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ ไววา 

กิมิละ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทํา

ใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยาง

นี้แลว ทานพระกิมิละนิ่งอยู34
 

 เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมี

ภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เปนกาลสมควรท่ีพระองคจะพึงตรัสสมาธิอัน

สัมปยุตดวยอานาปานสติ ขาแตพระสุคต เปนกาลสมควรท่ีพระองคจะพึงตรัสสมาธิ

อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรง

จําไว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก

กลาว ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส

วา อานนทสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําให

                                                           
31สํ.ม. 31/1352/231. 

 32สํ.ม. 31/1353/232. 

 33สํ.ม. 31/1354/230-232. 

 34สํ.ม. 31/1355/241. 
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มากแลวอยางไร ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ี

โคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติ

หายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ

สละคืนหายใจออกเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน หายใจเขา อานนท สมาธิ

อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ 

ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก35 

อานนท สมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปน

ของไมเท่ียงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปนของไม

เท่ียงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจ

ออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอม

สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก

พิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดย

ความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน

หายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี

สัมปชัญญะ มีสติพึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอเห็นการละอภิชฌา

และโทมนัสนั้นดวยปญญา จึงวางเฉยเสียไดเปนอยางดี เพราะฉะนั้นแหละ อานนท

สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 

พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได36  

พระพุทธองคไดตรัสไวในสังยุตฺตนิกาย มหาวารวรรค วาสมัยหนึ่งท่ีพระพุทธองค ทรงปลีก

วิเวกออกจําพรรษาแตพระองคเดียว ครั้นออกพรรษาแลว ไดตรัสในท่ีประชุมสงฆวา 

 ถาพวกนักบวชในศาสนาอ่ืนถามวา พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหาร

ธรรมขอไหนมาก พึงตอบวา ทรงอยูดวยสมาธิอันประกอบรวมดวยอานาปานสติ 

เม่ือภิกษุจะกลาวธรรมอันเปนเครื่องอยูของพระอริยเจาบาง พรหมบาง พระตถาคต

บาง พึงกลาวถึงสมาธิอันประกอบรวมดวยอานาปานสติวาเปนเครื่องอยูภิกษุผูยัง

เปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตตผล ภิกษุเหลานี้ยอมเจริญอานาปานสติ เพ่ือความสิ้น

ไปแหงอาสวะ ภิกษุผูเปนพระอรหันต ยอมเจริญอานาปานสติเพ่ือความอยูเปนสุข

ในปจจุบัน และเพ่ือสติสัมปชัญญะ37  

 

                                                           
 35สํ.ม. 31/1357/241-242. 

 36สํ.ม. 31/1361/243-244. 

 37สํ.ม. 31/1364-1367/249-250. 



31 
 

  4) อานาปานสติในอังคุตรนิกาย 

 ในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจกบาต พระพุทธองคทรงแสดงอานาปานสติ

ไวในสุตสูตร วาดวยธรรมทําใหบรรลุมรรคผลไดเร็ว ไวตอนหนึ่งมีความวา  

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 5 ประการ เสพอานาปานสติ

กัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมท่ีไมกําเริบตอกาลไมนานนัก ธรรม 5 ประการ

เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เลี้ยงงาย ยินดียิ่ง

ในบริขารแหงชีวิต 1 ยอมเปนผูมีอาหารนอย ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแก

ทอง 1 ยอมเปนผูมีความงวงนอนนอย ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู 1 ยอม

เปนพหูสูต ทรงสุตะ สะสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทง

ตลอดดวยดีดวยทิฏฐิซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน

ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ

สิ้นเชิง 1 ยอมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพนแลว 138  

ในอังคุตรนิกาย พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงอานาปานสติไวในอรัญญสูตร วาดวยธรรม

ทําใหบรรลุมรรคผลไดเร็ว ไวตอนหนึ่งมีความไววา 

 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 5 ประการ ทําใหมากซ่ึงอานาปาน

สติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมท่ีไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก ธรรม 5 

ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เลี้ยงงาย 

ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต 1 ยอมเปนผูมีอาหารนอย ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปาก 

แกทอง 1 ยอมเปนผูมีความงวงนอนนอย ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู 1 

ยอมเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร เปนผูอยูในเสนาสนะอันสงัด 1 ยอมพิจารณาจิต

ตามท่ีหลุดพนแลว 1 ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 5 ประการนี้แล ทํา

ใหมากซึ่งอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบตอกาลไมนานนัก39 

 5) อานาปานสติในขุททกนิกาย 
  ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 

อานาปานสติไวในมหาวรรค อานาปานกถา วาดวยเรื่องอานาปานสติสมาธิ ไวตอนหนึ่งวา 
  เม่ือพระโยคาวจรเจริญสมาธิอันปฏิสังยุตดวยอานาปานสติ มีวัตถุ 16 ญาณ 

200 อันเนื่องมาแตสมาธิยอมเกิดข้ึน คือ ญาณในธรรมอันเปนอันตราย 8 ญาณใน

ธรรมอันเปนอุปการะ 8 ญาณในอุปกิเลส 18 ญาณในโวทาน 13 ญาณในความเปน

                                                           
 38องฺ.ปฺจก. 36/96/220. 

 39องฺ.ปฺจก. 36/98/222. 
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ผูทําสติ 32 ญาณดวยสามารถสมาธิ 24 ญาณดวยสามารถวิปสสนา 72 นิพพิทา

ญาณ 8 นิพพิทานุโลมญาณ 8 นิพพิทาปฏิปสสัทธิญาณ 8 ญาณในวิมุตติสุข 2140  

  ญาณในธรรมอันเปนอันตราย 8 และญาณในธรรมอันเปนอุปการะ 8 เปนไฉน 

 กามฉันทะเปนอันตรายแกสมาธิ เนกขัมมะเปนอุปการะแกสมาธิ พยาบาท

เปนอันตรายแกสมาธิ ความไมพยาบาทเปนอุปการะแกสมาธิ ถ่ินมิทธะเปน

อันตรายแกสมาธิ อาโลกสัญญาเปนอุปการะแกสมาธิ อุทธัจจะเปนอันตรายแก

สมาธิ ความไมฟุงซานเปนอุปการะแกสมาธิ วิจิกิจฉาเปนอันตรายแกสมาธิ ความ

กําหนดธรรมเปนอุปการะแกสมาธิ อวิชชาเปนอันตรายแกสมาธิ ญาณเปนอุปการะ

แกสมาธิ อรติเปนอันตรายแกสมาธิ ความปราโมทยเปนอุปการะแกสมาธิ อกุศล

ธรรมแมท้ังปวงเปนอันตรายแกสมาธิ กุศลธรรมท้ังปวงเปนอุปการะแกสมาธิ ญาณ

ในธรรมอันเปนอันตราย 8 และญาณในธรรมเปนอุปการะ 8 เหลานั้น จิตอัน

ฟุงซานและจิตสงบระงับ ยอมดํารงอยูในความเปนธรรมอยางเดียวและยอมหมดจด

จากนิวรณ ดวยอาการ 16 เหลานี้41 

 เม่ือพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลาง และที่สุดแหงลมหายใจเขา 

กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน ณ 

ภายใน เม่ือพระโยคาวจรใชสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและท่ีสุดแหงลมหายใจ

ออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซาน 

ณ ภายนอก กายและจิตยอมมีความปรารภหวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความ

ปรารถนา เพราะความพอใจลมหายใจเขา เพราะความเท่ียวไปดวยตัณหา กายและ

จิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความปรารถนา เพราะความพอใจ

ลมหายใจออก เพราะความเท่ียวไปดวยตัณหา กายและจิตยอมมีความปรารถนา 

หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีพระโยคาวจรผูถูกลมหายใจเขาครอบงํา เปนผู

หลงใหลในการไดลมหายใจออก กายและจิตมีความปรารภหวั่นไหวและดิ้นรน 

เพราะความท่ีพระโยคาวจรถูกลมหายใจออกครอบงํา เปนผูหลงใหลในการไดลม

หายใจเขา กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีจิตของ

พระโยคาวจร ผูคํานึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา กายและจิตยอมมีความ

ปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีจิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจ

เขา กวัดแกวงอยูท่ีนิมิต กายและจิตยอมมีความปรารภหวั่นไหวและดิ้นรน เพราะ

ความท่ีจิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงนิมิต กวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจออก กายและ

                                                           
 40ขุ.ปฏิ. 69/362/84. 

 41ขุ.ปฏิ. 69/363/84-85. 
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จิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีจิตของพระโยคาวจรผู

คํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวงอยูท่ีนิมิต กายและจิตยอมมีความปรารภ 

หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะความท่ีจิตของพระโยคาวจรผูคํานึงถึงลมหายใจเขา กวัด

แกวงอยูท่ีลมหายใจออก กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะ

ความท่ีจิตของพระโยคาวจร คํานึงถึงลมหายใจออก กวัดแกวงอยูท่ีลมหายใจเขา 

กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตแลนไปตามอตีตารมณ  

ตกไปขางฝายความฟุงซาน กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน 

เพราะจิตหวังถึงอนาคตารมณ ถึงความกวัดแกวง กายและจิตยอมมีความปรารภ 

หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตหดหู ตกไปขางฝายเกียจคราน กายและจิตยอมมี

ความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะถือตัว ตกไปขางฝายอุทธัจจะ กายและจิต

ยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตรูเกินไป ตกไปขางฝายความ

กําหนัด กายและจิตยอมมีความปรารภ หวั่นไหวและดิ้นรน เพราะจิตไมรู ตกไปขาง

ฝายพยาบาท ผูใดไมเจริญอานาปานสติใหสมบูรณ กายและจิตของผูนั้นยอม

หวั่นไหว ดิ้นรน ผูใดบําเพ็ญ เจริญอานาปานสติดี กายและจิตของผูนั้น ยอมไม

หวั่นไหวไมดิ้นรน ฉะนี้แล ก็และเม่ือพระโยคาวจร ผูมีจิตหมดจดจากนิวรณ

เหลานั้น เจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติมีวัตถุ 16 ความท่ีจิตตั้งม่ันเปนไป

ชั่วขณะยอมมีได อุปกิเลส 18 เหลานี้ยอมเกิดข้ึน42 

 ความเพียรเปนไฉน ? กายก็ดีจิตก็ดีของพระโยคาวจร ผูปรารภความเพียร 

ยอมเปนกายและจิตควรแกการงาน นี้ชื่อวาเปนความเพียร ปโยคะเปนไฉน ? พระ

โยคาวจรผูปรารภความเพียรยอมละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป นี้เปนปโยคะ คุณ

วิเศษเปนไฉน ? ภิกษุผูปรารภความเพียรยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมถึงความ

พินาศไป นี้เปนคุณวิเศษ ก็ธรรม 3 ประการนี้ ไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียวอยาง

เปนธรรมไมปรากฏก็หามิได จิตไมถึงความฟุงซาน ความเพียรปรากฏและพระ

โยคาวจรยอมทําปโยคะใหสําเร็จ พระโยคาวจรบรรลุคุณวิเศษ ดวยประการฉะนี้43  

 ภิกษุใดเจริญอานาปานสติใหบริบูรณดีแลว อบรมแลวตามลําดับ ตามท่ี

พระพุทธเจาทรงแสดงแลว ภิกษุนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพน

แลวจากหมอกแลวสวางไสวอยูฉะนั้น 

                                                           
 42ขุ.ปฎิ. 69/369/92. 

 43ขุ.ปฎิ. 69/385/96. 
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 ลมอัสสาสะ ชื่อวาอานะ ไมใชลมปสสาสะ ลมปสสาสะ ชื่อวา อปานะ ไมใช

ลมอัสสาสะ สติเขาไปตั้งอยูดวยสามารถ ลมอัสสาสะ ปสสาสะ ยอมปรากฏแก

บุคคลผูหายใจเขาและผูหายใจออก44 

 2.1.3 อานาปานสติภาวนาในพระอภิธรรมปฎก  
ในพระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุ ไดแสดงเนื้อหาเก่ียวกับอานาปานสติไวในสติปฏฐานกถา 

โดยมีขอความถามตอบระหวางสกวาทีกับปรวาที วา 

สกวาที ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ? 

ปรวาที ถูกแลว 

 ส. ธรรมท้ังปวงเปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ เปนสติสัมโพชฌงค เปน

เอกายนมรรค เปนเหตุใหถึงความสิ้นไป เปนเหตุใหถึงความตรัสรู เปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปน

อารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณของสัญโญชน ไมเปนอารมณของคันถะ ไมเปนอารมณของโอฆะ  

ไมเปนอารมณของโยคะ ไมเปนอารมณของนิวรณ ไมเปนอารมณของปรามาสะ ไมเปนอารมณของ

อุปาทาน ไมเปนอารมณของสังกิเลส ธรรมท้ังปวงเปนพุทธานุสสติ เปนธรรมานุสสติ เปนสังฆานุสสติ 

เปนสีลานุสสติ เปนจาคานุสสติ เปนเทวตานุสสติ เปนอานาปานสติ เปนมรณานุสสติ เปนกายคตา

สติ เปนอุปสมานุสสติ หรือ ? 

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ45  

ส. ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ? 

 ป. ถูกแลว 

 ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน หรือ ? 

 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 

 ส. จักขายตนะเปนสติปฏฐาน หรือ ? 

 ป. ถูกแลว 

 ส. จักขายตนะ เปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ เปนสติสัมโพชฌงค เปน

เอกายนมรรค เปนเหตุใหถึงความสิ้นไป เปนเหตุใหถึงความตรัสรู เปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปน

อารมณของอาสวะ ไมเปนอารมณของสัญโญชน ฯลฯ ไมเปนอารมณของสังกิเลส จักขายตนะเปน

พุทธานุสสติ เปนธัมมานุสสติ เปนสังฆานุสสติ เปนสีลานุสสติ เปนจาคานุสสติ เปนเทวตานุสสติ เปน

อานาปานสติ เปนมรณานุสสติ เปนกายคตาสติ เปนอุปสมานุสสติหรือ ? 

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 

                                                           
 44ขุ.ปฎิ. 69/386/96-97. 

 45อภิ.ก. 80/426/323. 
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ส. โสตายตนะ ฯ ล ฯ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ ฯ ล ฯ รูปายตนะ สัททายตนะ 

คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ฯ ล ฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจ

จะ อหิริกะ ฯลฯ อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐานหรือ ? 

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ 

ส. อโนตตัปปะ เปนสติปฏฐาน หรือ ? 

ป. ถูกแลว 

ส. อโนตตัปปะ เปนสติ เปนสตินทรีย เปนสติพละ เปนสัมมาสติ ฯ ล ฯ เปนกายคตาสติ 

เปนอุปสมานุสสติ หรือ ? 

ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ46 

 ส. ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ?  

 ป. ถูกแลว  

ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ภิกษุท้ังหลาย ชนเหลาใดไมไดบริโภคกายคตาสติ ชน

เหลานั้นไมไดบริโภคอมตะ ชนเหลาใดบริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นไดบริโภคอมตะ ดังนี้ 1 เปน

สูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ? 

 ป. ถูกแลว 

 ส. สัตวท้ังปวงเจริญ ปฏิบัติ เสพ อบรมทําใหมากซ่ึงกายคตาสติ หรือ ? 

 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯ ล ฯ47 

 ส. ธรรมท้ังปวงเปนสติปฏฐาน หรือ ? 

 ป. ถูกแลว 

ส. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ภิกษุท้ังหลาย นี้มรรคเปนเอกายนะทางอันเอก เพ่ือ

ความบริสุทธิ์แหงสัตวท้ังหลาย เพ่ือความกาวลวงซ่ึงโสกะปริเทวะ เพ่ือความสาปสูญแหงทุกขและ

โทมนัส เพ่ือบรรลุอริยมรรค เครื่องออกไปจากทุกข เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน นี้คือสติปฏฐานท้ัง 4 

ดังนี้  

 เปนสูตรมีอยูจริง มิใชหรือ ?  

 ป. ถูกแลว 

 ส. ธรรมท้ังปวงเปนเอกายมรรค หรือ ? 

 ป. ไมพึงกลาวอยางนั้น ฯลฯ48 

 

                                                           
 46อภิ.ก. 80/427/323-324. 

 47อภิ.ก. 80/434/326. 

 48อภิ.ก. 80/435/326-327. 
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2.2 อานาปานสติที่ปรากฏในอรรถกถา 

2.2.1 อรรถกถาอานาปานสติ 

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ในอรรถกถาอานาปานสติสูตร ไดอรรถาธิบาย

ถึงอานาปานสติ ไววา 

 คําวา เปนกายชนิดหนึ่ง (กายฺตรํ) ความวา เรากลาวกายชนิดหนึ่งในบรรดากาย 4 มีปฐวีกาย 

เปนตน อธิบายวา เรากลาวลมวาเปนกายอีกอยางหนึ่ง โกฏฐาส แหงรูป 25 คือ รูปายตนะ ฯลฯ 

กวฬิงการาหาร ชื่อวา รูปกาย บรรดาโกฏฐาสแหงรูป 25 นั้น อานาปนะ (ลมหายใจออก ลมหายใจ

เขา) เปนกายชนิดหนึ่ง เพราะสงเคราะหเขาในโผฏฐัพพายตนะ แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสอยางนั้น คํา

วา เพราะฉะนั้นแล (ตสฺมาติห) ความวา เพราะเหตุท่ีภิกษุยอมตามเห็นวาโยกายอันเปนกายอยางหนึ่ง

ในกาย 4 หรือยอมตามเห็นอานาปานะ อันเปนกายอยางหนึ่งในโกฏฐาสแหงรูป 25 อันเปนรูปกาย 

เพราะฉะนั้นจึงเปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย49 

 คําวา เปนเวทนาชนิดหนึ่ง (เวทนาฺตรํ) นี้ ตรัสหมายเอาสุขเวทนาอยางหนึ่งในเวทนา 3 คํา

วา การใสใจเปนอยางดี (สาธุกํ มนสิการํ) ไดแก การใสใจดีอันเกิดข้ึนแลวดวยอํานาจแหงการกําหนดรู

ปติ เปนตน ก็การใสใจเปนสุขเวทนาไดอยางไร ก็คํานี้เปนหัวขอเทศนาเหมือนอยางวา ตรัสปญญาโดย

ชื่อวาสัญญาในคํานี้วา ประกอบความเพียรในการอบรมอนิจจสัญญา (อนิจฺจสฺาภาวนานุโยคมนุยุติ

โต) ดังนี้ฉันใด แมในท่ีนี้ก็พึงทราบวาตรัสเวทนาโดยชื่อวา มนสิการ (การใสใจ) ฉันนั้น ก็ในจตุกกะนี้

ตรัสเวทนาไวในบทท่ี 1 โดยหัวขอวา ปติ ตรัสเวทนาโดยรูปของตนเองวา สุข ในบทท่ี 2 ในจิตตสังขาร

ท้ัง 2 บท ตรัสเวทนาไวโดยชื่อวา จิตตสังขาร เพราะพระบาลีวา สัญญาและเวทนาเปนเจตสิก ธรรม

เหลานั้นเนื่องกับจิต ปรุงแตงจิต (และ) เพราะพระบาลีวา เวนวิตกและวิจารเสีย ธรรมท่ีประกอบ

พรอมกับจิตแมท้ังหมดสงเคราะหลงในจิตตสังขาร ทรงรวมเอาเวทนานั้นท้ังหมดโดยชื่อวา มนสิการ 

แลวตรัสไวในท่ีนี้วา การใสใจเปนอยางดี (สาธุกํ มนสิการํ)50  สมจริงดังท่ีทานพระสารีบุตรกลาวไวใน

ปฏิสัมภิทามรรควา “สติยอมปรากฏแกพระโยคีผูรูท่ัวถึงความท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง (แนวแน) ไม

ฟุงซาน เนื่องดวยการหายใจเขาออกยาว ปตินั้นยอมเปนอันกําหนดรูดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น” แมบท

ท่ีเหลือ ก็พึงทราบความหมายโดยนัยนี้นั้นแล ดังกลาวมานั้น ปติ สุข และจิตตสังขารยอมเปนอัน

กําหนดรูโดยอารมณเพราะการไดฌาน ฉันใด เวทนายอมเปนอันกําหนดรูโดยอารมณ เพราะการได

มนสิการ (การใสใจ) กลาวคือ เวทนาอันสัมปยุต ดวยฌานแมนี้ ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น คํานี้นั้นวาใน

สมัยนั้น ภิกษุมีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู จึงเปนอันตรัสดีแลว  

 ในขอนี้ท่ีวา ภิกษุท้ังหลาย เราตถาคตไมกลาวอานาปานสติสําหรับภิกษุผูเผลอสติ ไมรูสึกตัว 

(นาหํ ภิกฺขเว มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส) ดังนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ :  

                                                           
49ม.อุ.อ. 22/354. 
50ม.อุ.อ. 22/355. 
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 เพราะเหตุท่ีภิกษุผูประพฤติโดยนัยเปนตนวา เราจักกําหนดรูจิตหายใจเขา ดังนี้ ชื่อวาทํา 

อัสสาสปสสาสนิมิตใหเปนอารมณก็จริงอยู แตถึงกระนั้นภิกษุนี้ก็ชื่อวาเปนผูตามเห็นจิตในจิต

เหมือนกัน เพราะจิตของภิกษุนั้นเขาไปตั้งสติและสัมปชัญญะในอารมณเปนไป เพราะอานาปานสติ

ภาวนา ยอมไมมีแกผูมีสติหลงลืม ไมรูสึกตัว เพราะฉะนั้นในสมัยนั้น ภิกษุยอมเปนผูตามเห็นจิตในจิต

อยู ดวยอํานาจความเปนผูกําหนดรูจิตเปนตนโดยอารมณ ในขอนี้ท่ีวา ภิกษุนั้นเห็นการละอภิชฌา

และโทมนัสนั้นดวยปญญา ยอมเปนผูวางเฉยเปนอันดี (โส ยนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสานํ ปหานํ ตํ ปฺาย 

ทิสฺวา สาธุกํ อชฌเปกฺขิตา โหติ) ดังนี้ ทรงแสดงกามฉันทนิวรณ ดวยอภิชฌา ทรงแสดงพยาบาท

นิวรณ ดวยโทมนัส ก็ 4 หมวดนี้ ตรัสดวยอํานาจวิปสสนาเทานั้น51 ก็ธัมมานุปสสนามี 6 อยาง ดวย

อํานาจนิวรณบรรพ นิวรณ 2 อยางนี้ (คืออภิชฌาและโทมนัส) เปนขอตนของธัมมานุปสสนา จึงตรัสวา

อภิชฺฌาโทมนสฺสานํ ดังนี้ คําวา ปหานํ ทานประสงคเอาญาณเปนเครื่องทําการละอยางนี้วา ละนิจจ

สัญญา (ความหมายวาเท่ียง) ดวยอนิจจานุปสสนา (การตามเห็นความไมเท่ียง) ดวยคําวา เห็นการละ

อภิชฌาและโทมนัสนั้นดวยปญญา (ตํ ปฺายทิสฺวา) คําวา ภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแล (ตสฺมาติห 

ภิกฺขเว) ความวา เพราะเหตุท่ีภิกษุผูประพฤติโดยนัยเปนตนวา เราจักตามเห็นความไมเท่ียง หายใจ

ออก ยอมเปนผูเห็นธรรมมีนิวรณเปนตนแลวเพงดูอยางเดียวหามิได แตแมญาณเปนเครื่องละธรรม

ท้ังหลายท่ีกลาวโดยหัวขอ คือ อภิชฌาและโทมนัส ก็ยอมเปนของอันภิกษุเห็นดวยปญญาแลวเพงดูอยู 

เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ภิกษุมีปกติตามเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยูในสมัยนั้น52 

 คําวา (ปวิจินติ) ไดแก ยอมไตรตรองดวยอํานาจแหงอนิจจลักษณะเปนตน 2 บทนอกนี้เปน

ไวพจนของคําวา ปวิจินติ นี้นั่นแหละ คําวา ปราศจากอามิส (นิรามิสา) แปลวา หมดกิเลส คําวา 

ระงับได (ปสุสมฺภติ) ความวา เพราะกิเลสทางกายและทางใจสงบ แมกายและจิตก็ยอมสงบ คําวา 

ยอมตั้งม่ัน (สมาธิยติ) ไดแก ตั้งไวโดยชอบ คือ เปนเหมือนถึงความแนบแนน (อัปปนา) คําวา ยอม

เปนผูวางเฉย (อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ) ความวา ยอมเปนผูเพงดูดวยการเพงดูสหชาตธรรม  

สติในกายนั้นของภิกษุนั้น ผูกําหนดกายดวยอาการ 14 อยางดวยประการอยางนี้ เปนสติ

สัมโพชฌงค ญาณอันสัมปยุตดวยสติ เปนธัมมวิจัยสัมโพชฌงค ความเพียรทางกายและทางใจอัน

สัมปยุตดวยธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้นนั่นแหละ เปน วิริยสัมโพชฌงค ปติ ปสสัทธิและเอกัคคตาจิต เปน 

สมาธิสัมโพชฌงค อาการเปนกลางๆ กลาวคือ สัมโพชฌงค 6 ประการ ดังพรรณนามานี้ ไมถดถอย

และไมดําเนินเกินไปเปนอุเบกขาสัมโพชฌงค53 ก็ในท่ีนี้ สติกําหนดลมหายใจเขาออกเปนโลกิยะ อานา

ปานสติ อันเปนโลกิยะ ยอมทําสติปฏฐานอันเปนโลกิยะใหบริบูรณ โลกิยสติปฏฐานทําโลกุตรโพชฌงค

ใหบริบูรณ โลกุตรโพชฌงคทํา วิชชา วิมุตติผล และนิพพานใหบริบูรณ ดังนั้น จึงเปนอันทานกลาวถึง

                                                           
51ม.อุ.อ. 22/356-357. 
52ม.อุ.อ. 22/357-358. 

 53ม.อุ.อ. 22/358. 
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โลกิยะในอาคตสถานของโลกิยะ กลาวถึงโลกุตระในอาคตสถานของโลกุตระแล ลวนพระเถระกลาววา 

ในสูตรอื่นเปนอยางนั้น แตในสูตรนี้ โลกุตระจะมาขางหนา (ตอไป) โลกิยอานาปานะทําโลกิยสติปฏฐาน 

ใหบริบูรณ โลกิยสติปฏฐานทําโลกิยโพชฌงคใหบริบูรณ โลกิยโพชฌงค ทําวิชชา วิมุตติผล และ

นิพพานอันเปนโลกุตระใหบริบูรณ เพราะในพระสูตรนี้วิชชา ผล และนิพพาน ทานประสงคเอาดวย

บทวา วิชชาและวิมุตติแล54  

2.2.2 อรรถกถามหาสติปฏฐานสูตร 

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตร วาดวยนิเทศวาร  

ไดอรรถาธิบายถึงอานาปานสติ การกําหนดลมอัสสาสปสสาสะ ไววา 

คําวา เห็นภายในบาง (อิติ อชฺฌตฺตํ วา) ความวา พิจารณาเห็นกายในกาย คือลมอัสสาสะ

ปสสาสะของตนอยูอยางนี้ คําวา เห็นภายนอกบาง (พหิทฺธา วา) ความวา หรือพิจารณาเห็นกายใน

กาย คือลมอัสสาสะปสสาสะของคนอ่ืนอยู คําวา ท้ังภายในท้ังภายนอกบาง (อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา) 

ความวา หรือในกาย คือ ลมอัสสาสะปสสาสะของตนตามกาล ของคนอ่ืนตามกาล ดวยคํานี้ พระผูมี

พระภาคเจาตรัส กาลท่ีภิกษุนั้นไมหยุดกัมมัฏฐานท่ีคลองแคลว ใหกาย คือ ลมอัสสาสะปสสาสะ 

สัญจรไปมาอยู ก็กิจท้ังสองนี้ ยอมไมไดในเวลาเดียวกัน 

คําวา พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิด (สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา) ความวา อาศัยสูบของ

ชางทอง 1 ลูกสูบ 1 ความพยายามอันเกิดแตลูกสูบนั้น 1 ลมจึงจะเคลื่อนไปมาไดฉันใด กาย คือ ลมอัสสาสะ

ปสสาสะก็อาศัยกรัชกาย 1 ชองจมูก 1 จิต 1 ของภิกษุ จึงแลนไปมาไดฉันนั้น ภิกษุเห็นธรรมมีกายเปนตน

ซึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา ทานเรียกวา พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดในกายอยู คําวา พิจารณาธรรม 

คือความเสื่อมบาง (วยธมฺมานุปสฺสี วา) ความวา เม่ือสูบถูกนําออกไปแลว เม่ือลูกสูบแตกแลว เม่ือ

ความพยายามอันเกิดแตลูกสูบนั้น ไมมีลมนั้นยอมเปนไปไมไดฉันใด เม่ือกายแตกแลว เม่ือชองจมูกถูก

กําจัดเสียแลว และเม่ือจิตดับแลว ชื่อวากาย คือลมอัสสาสะปสสาสะ ก็ยอมเปนไปไมได ฉันนั้น

เหมือนกัน ภิกษุผูเห็นอยูอยางนี้วา ลมอัสสาสะปสสาสะดับ เพราะกายเปนตนดับ ดังนี้ ทานเรียกวา

พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกาย คําวา พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนและความเสื่อม

บาง (สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา) หมายความวา พิจารณาเห็นความเกิดตามกาล ความเสื่อมตามกาล55  

ขอวา สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวากายมีอยู (อฺตถิ กาโย วา ปนสฺส) ความวา สติของภิกษุนั้นเขา

ไปตั้งเฉพาะอยางนี้วา กายแลมีอยู ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ไมใชหญิง ไมใชชาย ไมใชตน ไมใชของตน 

ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชใคร ไมใชของใคร คําวา แตเพียง (ยาวเทว) นี้ เปนคํากําหนดเขตแหง

ประโยชน ทานอธิบายวา สติท่ีเขาไปตั้งอยูนั้น หาใชเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนไม ท่ีแทก็เพียงเพ่ือ

ประโยชนสักวา ความรู คือ ประมาณแหงความรูยิ่ง ๆ ข้ึนไป และประมาณแหงสติเทานั้น อธิบายวา 

                                                           
54ม.อุ.อ. 22/358-359. 
55ที.ม.อ. 14/279-280. 
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เพ่ือความเจริญแหงสติสัมปชัญญะ ขอวา เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย (อนสฺสิโต จ วิหรติ) 

ความวา ไมถูกกิเลสอาศัย ดวยอํานาจแหงกิเลสเปนท่ีอาศัย คือตัณหาและทิฏฐิอยู ขอวา ยอมไม

ยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย (น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ) ความวา ไมถือสิ่งไร ๆ ในโลก คือรูป ฯลฯ หรือ

วิญญาณวา นี้เปนตัวของเรา นี้มีในตัวของเรา56 

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ในอรรถกถาไดอรรถาธิบายอานาปานสติเปนอริยสัจ 4 

ไววา ในอานาปานบรรพนั้น สติท่ีกําหนดลมอัสสาสะปสสาสะเปนอารมณเปนทุกขสัจ ตัณหามีในกอน

อันยังทุกขสัจนั้นใหตั้งข้ึนเปนสมุทัยสัจ ความไมเปนไปแหง สัจจะท้ังสอง เปนนิโรธสัจ อริยมรรคท่ี

กําหนดรูทุกขสัจ ละสมุทัยสัจ มีนิโรธสัจเปนอารมณ เปนมรรคสัจ ภิกษุโยคาวจร ขวนขวายดวย

อํานาจสัจจะ 4 อยางนี้ ยอมบรรลุความดับทุกขไดฉะนี้ นี้เปนทางปฏิบัตินําออกจากทุกข จนบรรลุ

พระอรหัตของภิกษุผูตั้งม่ันแลว ดวยอํานาจแหงลมอัสสาสะปสสาสะ รูปหนึ่งฉะนั้นแล57  

 

2.3 อานาปานสติที่ปรากฏในปกรณวิเสส 

2.3.1 อานาปานสติภาวนาในวิมุตติมรรค 

คัมภีรวิมุตติมรรคนั้นอยูในฝายของอภัยคิรีวิหาร จัดเปนคัมภีรอรรถกถาเชนเดียวกันเปน

วรรณคดีปกรณพิเศษท่ีอธิบายไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนวิมุตติมรรค คัมภีรนี้เปนคูมือ

สําหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมซ่ึงแตงกอนคัมภีรวิสุทธิมรรค อยูรวมสมัยเดียวกันกับคัมภีรวิสุทธิ มรรค

และเปนคูแขงของคัมภีรวิสุทธิมรรค ซ่ึงรจนาโดยทานพระอุปติสสเถระแหงอภัยคิรีวิหารทานไดรจนา

ไวเปนภาษาบาลี นับแตตนฉบับภาษาบาลีสูญหายไป ยังคงเหลือแตตนฉบับภาษาจีนท่ีพระติปฏก 

สังฆปาละ แหงฟูนาน ไดแปลถายทอดไวในศตวรรษท่ี 6 แหงคริสตศักราช ตอมาใน พ.ศ. 2479 พระ

เอฮารา เจาอาวาสวัดแหงนิกายนิจิเรนในญี่ปุนรวมกับพระเถระลังกา 2 รูป คือ พระโสมะ และพระเข

มินทเถระแปลวิมุตติมรรคจากภาษาจีนสูภาษาอังกฤษ และจัดพิมพเผยแพรในรูปเลมเปนครั้งแรกเม่ือ 

พ.ศ. 2504 คัมภีรวิมุตติมรรคนี้รจนาในอินเดียหรือลังกายังไมมีหลักฐานปรากฏชัดนักปราชญบางทาน

มีมติวาคงรจนาในอินเดีย แตบางทานก็วารจนาในลังกากอนท่ีพระพุทธโฆสาจารย จะรจนาวิสุทธิ

มรรค และมีเนื้อหาคลายคลึงกับคัมภีรวิสุทธิมรรคดวยเชนกัน  

ในคัมภีรวิมุตติมรรคไดกลาวถึงเรื่องการเจริญอานาปานสติ58 ไวดังนี้ 

“อานะ” คือ ลมหายใจท่ีเขาขางใน 

“อาปานะ” คือ ลมหายใจท่ีออกไปขางนอก 

                                                           
56 ที.ม.อ. 14/280. 
57 ที.ม.อ. 14/281. 
58 มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิมุตติมรรคแปล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540), 

หนา 151-153. 
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การรับรูลมหายใจท่ีเขามา และลมหายใจท่ีออกไปนี้เปนอนุสสติ ความระลึกได และความ

ระลึกโดยชอบ ความท่ีจิตสงบนิ่งอยูในสตินี้ เปนปจจุปฏฐานของอานาปานสติ การทําสัญญาเก่ียวกับ

ลมหายใจเขาออกใหเกิดข้ึน เปนลักษณะของอานาปานสติ ความใสใจสัมผัส (ท่ีลมกระทบ) เปนรส

ของอานาปานสติ การละวิตกเปนปทัฏฐานของอานาปานสติ ซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ คือ 

“โยคีใหมครั้นไปสูปา โคนไม หรือท่ีวางกลางแจงแลว นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดํารงสติม่ัน 

เธอยอมมีสติในการหายใจเขาออก  

เม่ือหายใจออกยาว ก็มีสติกําหนดรูวา เราหายใจออกยาว  

เม่ือหายใจเขายาว ก็รูวาเราหายใจเขายาว  

เม่ือหายใจเขาสั้น ก็รูวาเราหายใจเขาสั้น  

เม่ือหายใจออกสั้น ก็รูวาเราหายใจออกสั้น  

เธอยอมศึกษาวา เรารูกายท้ังปวง หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราระงับกายสังขาร หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เรารูปติ หายใจเขาออก  

เธอยอมศึกษาวา เรารูสุข หายใจเขาออก  

เธอยอมศึกษาวา เรารูจิตสังขาร หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราระงับจิตสังขาร หายใจเขาออก  

เธอยอมศึกษาวา เรารูจิต หายใจเขาออก  

เธอยอมศึกษาวา เราทําจิตใหรื่นเริง หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราทําจิตใหตั้งม่ัน หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราทําจิตใหหลุดพน หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราเห็นความไมเท่ียง หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราเห็นความไมกําหนัด หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราเห็นความดับ หายใจเขาออก 

เธอยอมศึกษาวา เราเห็นการหลีกออกไป หายใจเขาออก”  

ในที่นี้เธอศึกษาการหายใจเขา หมายความวา มีสติกําหนดไวที่ปลายจมูก หรือเหนือริมฝปาก 

สวนเหลานี้มีความสัมพันธกับลมหายใจเขาออก โยคีนั้นกําหนดลมหายใจเขามาตรงนี้ เธอพิจารณา

การกระทบของลมหายใจเขาและลมหายใจออกโดยมีสติ ซ่ึงกําหนดไวท่ีปลายจมูกหรือเหนือริมฝปาก 

เธอมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก ไมพิจารณาลมท่ีมันเขาไปแลว และออกไปแลว เธอใชสติ

พิจารณาท่ีลมหายใจเขาออกกระทบ ณ ท่ีปลายจมูกหรือเหนือริมฝปาก เธอมีสติหายใจเขา หายใจ 

ออก เหมือนบุรุษท่ีกําลังเลื่อยไม บุรุษนั้นไมใสใจการเดินหนาหรือถอยหลังของเลื่อย ในทํานองเดียว 

กัน โยคียอมไมใสใจรับรู ลมท่ีเขามาและลมท่ีออกไป เธอยอมกําหนดรูท่ีสัมผัสคือท่ีปลายจมูกหรือ 
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เหนือริมฝปาก มีสติหายใจเขาออก ถาในเวลาลมหายเขามาหรือออกไป โยคีนั้นพิจารณาตามลมท่ีเขา 

ไปขางในแลวหรือลมท่ีออกไปขางนอกแลว จิตของเธอยอมฟุงซาน กายและจิตของเธอจะ 

กระสับกระสาย ภาวะเหลานี้เปนโทษ เธอไมควรหายใจเขายาวหรือสั้นมากเกินไป จิตของเธอจะ 

ฟุงซาน กายและจิตของเธอจะกระสับกระสาย ภาวะเหลานี้เปนโทษ โยคีนั้นไมควรยึดติดกับสัญญา

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับลมหายใจเขาและลมหายใจออก ถาเธอทําอยางนั้น เจตสิกอ่ืน ๆ จะถูกรบกวน ถา

จิตเธอถูกรบกวน กายและจิตของเธอจะกระสับกระสาย อุปสรรคจํานวนนับไมถวนยอมเกิดข้ึน เพราะ

จุดกระทบของลมหายใจเขาออก มีจํานวนนับไมถวน เธอควรมีสติและไมปลอยใหจิตวอกแวก เธอไม

ควรพากเพียรนักหรือหยอนเกินไป เธอจะตกไปใน ความหดหูและเซ่ืองซึม (ถีนมิทธะ) ถาเธอ

พากเพียรมากเกินไป เธอจะกลายเปนคนฟุงซาน (อุทธัจจะ) ถาโยคีตกไปในความหดหูและซ่ึงซึมหรือ

ความฟุงซาน กายและจิตของเธอจะกระสับกระสาย ภาวะเหลานี้เปนโทษ สําหรับโยคีผูกําหนดลม

หายใจเขาดวยจิตท่ีสะอาดปราศจากอุปกิเลส 9 อยาง นิมิตยอม เกิดพรอมดวยสุขเวทนา เหมือนสุข

เวทนาท่ีเกิดจากการสัมผัสปุยฝายหรือปุยนุน อนึ่ง เปรียบเหมือน สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนจากลมพัดออน ๆ 

ดังนั้นในการหายใจเขาออกลมกระทบจมูกหรือริมฝปาก และทําใหสติกําหนดลมเกิดข้ึน ขอนี้ไมได

ข้ึนอยูกันสีหรือรูปลักษณนี้คือ สิ่งท่ีเรียกวานิมิต ถาโยคีเจริญนิมิต และทําขยายนิมิตท่ีปรากฏท่ีปลาย

จมูกในระหวางค้ิวท้ังสองท่ีหนาผาก หรือทําใหมันดํารงอยูในท่ี หลายแหง เธอรูสึกเหมือนวาศีรษะของ

เธอเต็มไปดวยลม ดวยการเจริญโดยทํานองนี้แหละ รางกายท้ังหมดของเธอยอมเปยมดวยสุขนี้

เรียกวาสัญญา  

อนึ่งโยคีทานหนึ่งมองเห็นนิมิตหลายอยางตั้งแตตน เธอมองเห็นรูปตาง ๆ เชน ควัน หมอก

ฝุน ทรายสีทอง หรือมีประสบการณบางอยางเหมือนถูกเข็มแทง หรือถูกมดกัด ถาจิตของเธอไมมี

ความชัดเจนในนิมิตตาง ๆ เหลานี้ เธอจะสับสน ดังนั้นเธอจะลมเหลวและไมไดอานาปานสัญญา ถา

จิตเธอมีความชัดเจน โยคียอมไมไดรับความสับสน เธอกําหนดลมหายใจเขาออก และไมไดสัญญาชนิด

อ่ืนเกิดข้ึน เธอเจริญกัมมัฏฐานไปอยางนั้น ยอมสามารถกําจัดความสับสน และไดนิมิตอันละเอียด เธอ

มีจิตท่ีปลอดโปรง กําหนดลมหายใจเขาออก นิมิตก็ปลอดโปรง เพราะนิมิตปลอดโปรง ฉันทะ (ความ

พอใจ) ยอมเกิดข้ึน เม่ือฉันทะปลอดโปรง โยคีนั้นยอมกําหนดลมหายใจเขาออกและมีปติเม่ือฉันทะ

และปติปลอดโปรง เธอกําหนดลมหายใจเขาออก และมีอุเบกขา เม่ืออุเบกขา ฉันทะ และปติปลอด

โปรง เธอกําหนดลมหายใจเขาออก จิตเธอยอมไมถูกรบกวน ถาจิตเธอไมถูกรบกวน เธอจะ ทําลาย

นิวรณได และทําองคฌานใหเกิดข้ึน โยคีนั้นบรรลุจตุตถฌานอับสงบและยอดเยี่ยมอยางนี้  เรื่องฌาน

นี้เปนดังท่ีแสดงไวแลวในตอนตน  

สรุปจากขอความท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น ทําใหทราบวาคัมภีรวิมุตติมรรคนั้นเปนคัมภีรใน

ชั้นปกรณวิเสส ซ่ึงมีการอธิบายถึงวิธีการเจริญอานาปานสติภาวนานี้ปรากฏอยูในคัมภีรวิมุตติมรรค

ดวย เพราะในคัมภีรวิมุตติมรรคไดกลาวถึงเรื่องของหลักไตรสิกขา และเรื่องของบุคคลท่ีปฏิบัติภาวนา
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ดวยการกําหนดลมหายใจเขาและลมหายใจออกดวยจิตท่ีสะอาดและสงบ ปราศจากอุปกิเลสท้ังหลาย

จิตจึงมีความปลอดโปรง ไมถูกรบกวน จึงปราศจากนิวรณ ใหองคฌานเกิดข้ึนได และผูปฏิบัตินั้น

สามารถบรรลุจตุตถฌานอับสงบ และยอดเยี่ยมอยางนี้ได  
2.3.2 อานาปานสติภาวนาในวิสุทธิมรรค  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรคเปนคัมภีรของฝายมหาวิหาร หรือเถรวาทในปจจุบัน เปนคัมภีรในชั้น

อรรถกถา ซ่ึงเปนคัมภีรชนิดปกรณพิเศษ อันเปนท่ียอมรับกันในวงการศึกษาธรรมในเมืองไทย วามี

ความสําคัญยิ่ง แนวการอธิบายหลักธรรมลาดลึกลงไปตามลําดับ เหมือนลักษณะแหงมหาสมุทร มีนัย

วิจิตร และเพริศพราย มีความงามท้ังเบื้องตน ทามกลาง และท่ีสุด59เปนคัมภีรท่ีอธิบายหลักคําสอน

ของพระพุทธศาสนา คือไตรสิกขาไวอยางละเอียด นาสนใจยิ่ง โดยประมวลหลักธรรมสําคัญซ่ึงมีอยูใน

พระไตรปฎกไวท้ังหมด และจัดหลักธรรมเปน 3 หมวด ตามระบบไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึง

คัมภีร นี้รจนาโดยทานพระพุทธโฆสาจารย ทานเปนพระอรรถกถาจารยท่ียิ่งใหญท่ีสุดในพระพุทธ 

ศาสนาสายเถรวาท ผลงานของทานมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของชาวพุทธฝายเถรวาทเปนอยาง

มาก ท้ังวิธีการอธิบายพระไตรปฎก ซ่ึงคนรุนหลังไดถือเอาแบบอยางของทานเปนตัวอยาง60 โดย 

เฉพาะการรจนาคัมภีร วิสุทธิมรรคนี้ แสดงใหเห็นถึงอัจฉริยภาพของทานผูแตง เพราะทานผูแตง 

อธิบายเรื่องของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาไวอยางละเอียดยิ่ง จากพระคาถาท่ีเปนบทตั้งเพียงสี่

บาทเทานั้น ขยายออกเปนหนังสือเลมใหญ ซ่ึงเรียกไดวาเปนวิทยานิพนธของทานท่ีประกาศเกียรติ

คุณของความเปนนักปราชญในพระพุทธศาสนาเถรวาทไดเปนอยางดี  

คัมภีรวิสุทธิมรรคนี้เปนคัมภีรท่ีไดกลาวถึงเรื่องการเจริญอานาปานสติภาวนา ซ่ึงเปนการ 

กําหนดลมหายใจเขา-ออกของตนเองไววา  

อานาปานสติกัมมัฏฐานมีจตุกกะ 4 วัตถุ 16 ดังนี้คือ  

จตุกกะ ท่ี 1  

1) เธอหายใจออกยาวและรูวาหายใจออกยาว หรือหายใจเขายาวก็รูวาหายใจเขายาว  

2) เธอหายใจออกสั้น และรูวาหายใจออกสั้น หรือหายใจเขาสั้นก็รูวาหายใจเขาสั้น  

3) เธอสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูตลอดกายท้ังปวงหายใจออก สําเหนียกวา เราจักเปนผู รู 

ตลอด กายท้ังปวงหายใจเขา  

4) สําเหนียกวา เราจักเปนผูระงับกายสังขารท้ังปวงหายใจออก จักเปนผูระงับกายสังขาร

ท้ังปวงหายใจเขา  

                                                           
59วศิน อินทสระ, สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณาคาร

, 2521), คํานํา. 
60พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, พิมพคร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), หนา 290. 
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จตุกกะ ท่ี 2  

1) สําเหนียกวา เราเปนผูรูซ่ึงปติหายใจออก สําเหนียกวา เราเปนผูรูซ่ึงปติหายใจเขา  

2) สําเหนียกวา เราเปนผูรูซึ่งสุขกายหายใจออก สําเหนียกวา เราเปนผูรูซึ่งสุขกายหายใจเขา 

3) สําเหนียกวา เราเปนผูรูซ่ึงจิตสังขารหายใจออก สําเหนียกวา เราเปนผูรูซ่ึงจิตสังขาร

หายใจเขา  

 4) สําเหนียกวา เราเปนผูระงับจิตสังขารหายใจออก สําเหนียกวา เราเปนผูระงับจิตสังขาร 

หายใจเขา 

จตุกกะ ท่ี 3 

1) สําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิตหายใจออก สําเหนียกวา เราจักเปนผู กําหนดรูจิต

หายใจเขา 

2) สําเหนียกวา เราจักเปนผูยังจิตใหบันเทิงหายใจออก สําเหนียกวา เราจักเปนผูยังจิตให

บันเทิงหายใจเขา 

3) สําเหนียกวา เราจักตั้งจิตม่ันหายใจออก สําเหนียกวา เราจักตั้งจิตม่ันหายใจเขา  

4) สําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิตหายใจออก สําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา  

จตุกกะ ท่ี 4 

1) สําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นวาไมเท่ียงหายใจออก สําเหนียกวา เราจักเปนผู

พิจารณาเห็นวาไมเท่ียงหายใจเขา 

2) สําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความคลายไปหายใจออก สําเหนียกวา เราเปนผู

พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจเขา 

3) สําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก สําเหนียกวา เราจักเปนผู

พิจารณาเห็นความดับไปหายใจเขา 

4) สําเหนียกวา เราจักเปนผู พิจารณาเห็นความสลัดท้ิงหายใจออก สําเหนียกวา เราเปนผู

พิจารณาเห็นความสลัดท้ิงหายใจเขา61 

 สรุปจากขอความท่ียกมาขางตนจึงกลาวไดวา ท้ังคัมภีรวิมุตติมรรคและคัมภีรวิสุทธิมรรคนี้ 

เปนคัมภีรท่ีไดรับการยอมรับจากนักปราชญในพระพุทธศาสนาโดยสวนใหญวาเปนคัมภีรท่ีดีท่ีสุดใน

การอธิบายพระไตรปฎก โดยเห็นไดจากเรื่องการเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้น

ไดแสดงใหเห็นถึงสวนตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาขางตนแลว เพ่ือตองการใหผูเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน

ไดรูถึงจตุกกะท้ัง 4 และวัตถุ 16 ของการเจริญอานาปานสติ เนื่องเพราะเหตุท่ีวาอานาปานสติภาวนา

เปนไดท้ังสมถะกัมมัฏฐาน และวิปสสนากัมมัฏฐาน ฉะนั้นผูท่ีเจริญอานาปานสติภาวนาจึงจําเปนตอง

                                                           
61มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล, พิมพครั้งท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2540), หนา 45-46. 
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มีความรูในหลักการ และทราบถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เพ่ือท่ีจะนําไป

ฝกฝนและพัฒนาชีวิตใหมีความบริสุทธิ์อยางเปนระบบตอไป  

 สวนในอรรถกถาตาง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนในยุคตอมานั้น มีวิธีการและลําดับข้ันตอนแหงการ

ปฏิบัติคลายคลึงกัน ซ่ึงในท่ีนี้จะขออธิบายแตเพียงวิธีการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาตามแนวคัมภีรวิ

สุทธิมรรค มี 8 นัย โดยสรุปไดดังนี้  

1. วิธีคณนา คือ การกําหนดนับลมหายใจเขา ลมหายใจออกของผูปฏิบัติสามารถแบงออก

เปน 2 ประเภท คือ 

ก. ธัญญมามกคณนานัย หมายถึง การนับลมหายใจเขา-ออก ดวยวิธีนับชา ๆ ดุจคนตวง

ขาวเปลือก การนับชา ๆ นั้นหมายความวา ตองนับแตลมหายใจเขาหรือลมหายใจออกเพียงอยาง

เดียว ท่ีรูสึกชัดเจนทางใจเทานั้น สวนลมหายใจท่ีไมรูสึกชัดเจนทางใจจงท้ิงไป ไมตองนับผูปฏิบัติควร

กระทําคือ เริ่มแรกใหกําหนดลมหายใจ เขา-ออก ยาว-สั้น ใหนับไปดวยเพราะเปนการชวยตรึงจิตไว

ไดอยางดี วิธีการนับคือ ใหนับชา ๆ การนับมีเคล็ดหรือกลวิธีวา อยานับต่ํากวา 5 แตอยาให เกินไป

จาก 10 และการนับตองจับตัวเลขเรียงตามลําดับดวย อยากระโจนขามไป เนื่องจากถานับต่ํากวา 5

จิตจะดิ้นรนในโอกาสอันแคบ แตถานับเกินไปจาก 10 จิตก็จะไปพะวงอยูท่ีการนับ แทนท่ีจะ จับอยู

กับกัมมัฏฐาน คือ ลมหายใจ ถานับขาด ๆ ขาม ๆ จิตก็จะหวั่นไหว จะวุนวาย ใหนับท่ีลมหายใจเขา

ออกอยางสบาย ๆ เปนคู ๆ กลาวคือ ลมออกวา 1 ลมเขาวา 1 หรือลมออกวา 2 ลมเขาวา 2 อยางนี้

เรื่อยไป จนถึง 5 , 5 แลวตั้งตนใหมเปน 1 , 1 หรือ 2 , 2 เรื่อยไปจนถึง 6 , 6 แลวตั้งตนใหมโดยเพ่ิม

ท่ีละคู ๆ ไปจนครบ 10 คู แลวกลับยอนมาท่ี 5 คูใหมอีก แลวนับเรื่อยไปจนถึง 10 คู ทําอยางนี้

เรื่อยไป การเริ่มนับจะตั้งตนท่ีลมหายใจเขาหรือลมออกกอนก็ได แลวแตวาจะถนัดอยางไหน อนึ่งพึง

ทราบวา ตัวอยางวิธีปฏิบัติท่ีจะแสดงตอไปนี้ เขียนมาจากหนังสือวิสุทธิมรรคใหเห็นแบบแผนเดิม ผู

ปฏิบัติจะยักเยื้องไปเปนอยางอ่ืนได เชน บางสํานักสอนใหใชคําภาวนา เชน “สัมมา – อรหัง” หรือ 

“พุท – โธ” เพ่ือตามกําหนดลมหายใจ เชน เม่ือหายใจ เขาภาวนาในใจวา “พุท” และภาวนาวา “โธ” 

เม่ือหายใจออก เปนตน การบริกรรมขางตนเปนการสรางวิธี หรืออุบายในการ “ตรึงจิต” ไว เทานั้น 

สําหรับวิธีการนับดังกลาวแสดงใหเห็นอยางชัดเจน ดังนี้   

1 , 1   2 , 2   3 , 3   4 , 4   5 , 5   

1 , 1   2 , 2   3 , 3   4 , 4   5 , 5   6 , 6   

1 , 1   2 , 2   3 , 3   4 , 4   5 , 5   6 , 6   7 , 7   

 1 , 1   2 , 2   3 , 3   4 , 4   5 , 5   6 , 6   7 , 7   8 , 8   

1 , 1   2 , 2   3 , 3   4 , 4   5 , 5   6 , 6   7 , 7   8 , 8   9 , 9   

1 , 1   2 , 2   3 , 3   4 , 4   5 , 5   6 , 6   7 , 7   8 , 8   9 , 9   10 , 10  
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 ข. โคปาลกคณนานัย หมายถึง การนับลมหายใจเขา ลมหายใจออก ดวย วิธีการนับอยาง

เร็วกลาวคือเม่ือลมหายใจเขา-ออก ปรากฏแกใจของผูปฏิบัติอยางชัดเจนดีแลว (จิตอยู กับลมหายใจ

แลว) โดยลมหายใจชวยตรึงไวได ไมฟุงซานไปภายนอก ก็ใหเลิกนับชา ๆ อยางขางตนเสีย โดยให

เปลี่ยนเปนการนับอยางเร็ว คราวนี้ไมตองคํานึงถึงลมหายใจเขาภายในหรือออกภายนอก ใหกําหนด

แตลมท่ีมาถึงชองจมูก โดยนับเร็ว ๆ จาก 1 ถึง 5 แลวข้ึนตนใหมจาก 1 ถึง 6 เพ่ิมท่ีละหนึ่ง เรื่อยไป 

จนนับ 1 ถึง 10 แลวจึงเริ่มตนนับ 1 ไปจนถึง 5 ใหมอีก วนเวียนอยูอยางนี้ จิตจะแนวแน ดวยกําลัง

การนับ เหมือนดังเรือตั้งลําแนวในกระแสน้ําเชี่ยวดวยอาศัยถอคํ้าไว เม่ือนับเร็วอยางนี้กัมมัฏฐานก็จะ

ปรากฏตอเนื่องเหมือนไมมีชองวาง พึงนับเร็ว ๆ อยางนั้นเรื่อยไป ไมตองกําหนดวา ลมเขาในหรือ ลม

ออกนอก เอาแตสติกําหนด ณ จุดท่ีลมกระทบคือ ท่ีปลายจมูกหรือท่ีริมฝปากบน แหงใดแหงหนึ่ง 

แลวแตท่ีใดจะรูสึกชัดเจนเทานั้น เนื่องจากทานวาคนจมูกยาวลมหายใจจะกระทบชัดท่ีปลายจมูก คน 

จมูกสั้นลมหายใจจะกระทบชัดท่ีริมฝปากบน และทานวาถาสงจิตตามลมเขาไปจะรูสึกอึดอัดอยูใน

ทรวงอก แตถาสงจิตตามลมออกไปขางนอก จิตจะแพรสายไปกับอารมณตาง ๆ เปนตน วิธีการนับ

ดังกลาวขอแสดงใหเห็นชัดเจน ดังนี้  

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5  6 

1  2  3  4  5  6  7 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

กําหนดอยางนี้เรื่อง ๆ ไป จนกวาเม่ือใดแมไมนับแลว สติยังตั้งแนวอยูไดในอารมณ คือ ลม

หายใจเขาและออกนั้น เพราะวัตถุประสงคของการนับก็เพ่ือใหสติตั้งแนวอยู ไดในอารมณตัดความ

ฟุงซานออกไปภายนอกไดนั่นเอง  

2. วิธีการอนุพันธนา คือ การติดตามลมหายใจ เม่ือสติอยู ท่ีแลวกลาวคือจิตอยู กับลม 

หายใจโดยไมตองนับแลวหยุดนับ แลวใชสติติดตามลมหายใจไมใหขาดระยะ ท่ีวาติดตามนี้มิใช

หมายความวาตามไปกับลมท่ีเดินผานจมูก เขาไปจุดกลางตรงหัวใจ จนลงไปสุดแถวสะดือ แลวตามลม

จากทองข้ึนมาท่ีทรวงอก แลวออกมาท่ีจมูกซ่ึงเปนตนลมกลางลมและปลายลม ถาทําอยางนั้น ท้ังกาย

ใจจะปนปวนวุนวายเสียผล วิธีติดตามท่ีถูกตองคือ ใชสติตามลมอยูตรงจุดท่ีลมกระทบ คือ ปลายจมูก 

หรือริมฝปากบนเปรียบเหมือนกับคนเลื่อยไม ตั้งสติไวตรงฟนเลื่อยท่ีกระทบไมเทานั้น ไมใสใจฟน

เลื่อยท่ีผานมาผานไปหรือสายสายตาไปตามตัวเลื่อย กลางเลื่อย ปลายเลื่อยก็หาไมแตท้ังท่ีตามองอยู

ตรงฟนเลื่อย ท่ีกระทบไมแหงเดียว ฟนเลื่อยท่ีมาหรือไปเขาก็ตระหนักรู และโดยวิธีนี้งาน ของเขาก็

สําเร็จผลดวยดี ผูปฏิบัติก็เหมือนกันเม่ือตั้งสติไวท่ีจุดลมกระทบ ไมใสใจไปตามลมท่ีมาหรือ ไป รูชัด
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แจงถึงลมท้ังท่ีมาและไปนั้นได และโดยวิธีนี้การปฏิบัติจึงจะสําเร็จ ในระยะนี้สําหรับผูปฏิบัติ บางทาน 

นิมิตจะเกิดและสําเร็จอัปปนาสมาธิโดยเร็ว แตบางทานจะคอย ๆ เปนคอยไป กลาวคือตั้งแตใชวิธีนับ

ลมหายใจจะละเอียดยิ่งข้ึน ๆ รางกายผอนคลายสงบเต็มท่ี ท้ังกายและใจรูสึกเบาเหมือนดังตัวอยูใน

อากาศ เม่ือลมหายใจท่ีหยาบหมดไป จิตของผูปฏิบัติจะยังมีนิมิตแหงลมหายใจท่ีละเอียดเปนอารมณ

อยู แมนิมิตนั้นหมดไปก็ยังมีนิมิตแหงลมท่ีละเอียดกวานั้นอยูในใจตอ ๆ ไปอีก เปรียบเหมือนเม่ือ

นําเอาแทงโลหะเคาะกังสดาล หรือระฆังใหมีเสียงดังข้ึนฉับพลัน จะมีนิมิต คือ เสียงแวว ๆ เปน

อารมณในใจไปไดนาน ๆ ในตอนแรกนิมิตเสียงท่ีหยาบแลวจะละเอียดเบาลงไป ๆ ตามลําดับ แตถึง

อยางนั้นก็จะมีปญหาสําหรับกัมมัฏฐานลมหายใจนี้โดยเฉพาะกลาวคือลมหายใจละเอียดยิ่งข้ึน ๆ จน

ไมรู สึกเลยนั้น ทําใหไมมีอารมณสําหรับกําหนด เม่ือมีปรากฏการณอยางนี้เกิดข้ึนทานนําวา อยา

เสียใจ อยาลุกข้ึนเลิกไปเสีย พึงเอาลมกลับมาใหม วิธีเอาลมกลับคืนมา ไมตองตามหาท่ีไหนเพียงตั้ง

จิตไว ณ จุดท่ีลมกระทบปกตินั่นเอง โดยใชมนสิการคือกําหนดนึกถึงวาลมหายใจกระทบท่ีตรงนี้ ในไม

ชาลมนั้นก็จะปรากฏแลวกําหนดอารมณกัมมัฏฐานนั้นตอเรื่อย ๆ ไป ไมนานนิมิตก็จะปรากฏ สําหรับ

บุคคลท่ีไมมีลมหายใจเขาและออก ไดแก ทารกท่ีอยูในครรภมารดา คนท่ีดําลงในน้ํา คนท่ีตายแลว ผู

เขาจตุถฌาน (ฌานท่ี 4) ผูประกอบดวยรูปภพและอรูปภพ (พวกพรหมท้ังหลาย) และผูเขา สัญญา

เวทยิตนิโรธหรือนิโรธสมาบัติ นิมิตนั้นปรากฏแกผูปฏิบัติไมเหมือนกัน บางก็รูสึกเหมือนปุยนุน บางก็

วาเหมือนสายลม พวงดอกไมบาง เปลวควันบาง ขายใยแมงมุมบาง เปนตน เปนเชนนี้เพราะนิมิตนั้น

เปนของเกิดจากสัญญา และสัญญาของคนแตละคนก็ตาง ๆ กันไป เม่ือไดนิมิตแลวก็ไป บอกอาจารย

ทราบเพ่ือเปนการตรวจสอบไปในตัว เปนการปองกันการเขาใจผิด ตอจากนั้นก็คอยตั้งจิตไวในนิมิต

นั้นเรื่อย ๆ เม่ือนิมิตนี้ (ปฏิภาคนิมิต) เกิดข้ึนนิวรณก็ระงับ สติก็ม่ันคง จิตตั้งม่ันแนวแนเปน อุปจาร

สมาธิ ผูปฏิบัติตองรักษานิมิตนั้นไว คือรักษาสมาธิโดยการเสพสัปปายะ62 เชน อาวาสสัปปายะ (ท่ีอยู

อันเหมาะสม) หรือบุคคลสัปปายะ (สมาคมกับบุคคลผูทรงภูมิปญญา) เปนตน ควรมนสิการ บอย ๆ 

ใหนิมิตเจริญงอกงาม โดยปฏิบัติตามวิธีการท่ีจะชวยใหเกิดอัปปนาสมาธิ เชน ประกอบความเพียรให

สมํ่าเสมอ เปนตน จนในท่ีสุดอัปปนาสมาธิก็เกิดข้ึนจนบรรลุปฐมฌาน  

3. วิธีการผุสนา คือ มนสิการโดยกําหนดลมท่ีกระทบ กลาวคือ ผูปฏิบัตินับลมอยูตรงท่ี ๆ

ลมกระทบ ๆ นั้นดวยวิธีคณนา ชื่อวา พิจารณาโดยวิธีคณนาดวย และโดยวิธีผุสนาดวย 

4. วิธีฐปนา คือ การกําหนดจิตตั้งม่ัน กลาวคือ ผู ติดตามลมอัสสาสะ (ลมหายใจเขา) ลม

ปสสาสะ (ลมหายใจออก) ดวยสติ และตั้งจิตไวตามทางในท่ี ๆ ลมกระทบ ๆ เรียกวา พิจารณาโดย วิธี

อนุพันธนาดวย และวิธีผุสนาดวย 

5. วิธีสัลลักขณา คือ กําหนดไดชัด หมายถึง ผูปฏิบัติสามารถกําหนดลมหายใจเขาออกได

ชัดเจนดวย วิธีคณนา ดวยวิธีอนุพันธนา และวิธีผุสนาดวย  

                                                           
62เรื่องเดียวกัน, หนา 119-127. 
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6. วิธีวัฏฏนา คือ หยุด หมายถึง การหยุดกําหนดลมหายใจ หรือไมติดตามลมหายใจดวยวิธีใด ๆ  

7. วิธีปาริสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์ หมดจดจากการกําหนด กลาวคือ จิตนิ่งตั้งม่ันอยูกับ

อารมณโดยวิธีคณนา วิธีอนุพันธนา วิธีฐปนา วิธีสัลลักขณา และวิธีวิวัฏฏนา ไมฟุงซานออกไปหา

อารมณอ่ืน เปนตน  

8. วิธีเตสัง ปฏปสสนา คือ การยอนกลับไปดูในวิธีปฏิบัติวิวัฎฎนา และวิธีปฏิบัติ ปาริสุทธิ

ขางตน  

จะเห็นไดวาตามขอความท่ียกมาแสดงถึงวิธีการปฏิบัติอานาปานสติภาวนานั้น โดยหลักการ

ท่ัว ๆ ไปมักกลาวไดวา วิธีการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาตามแนวคัมภีรวิสุทธิมรรคเปนวิธีการท่ีถือได

วาถูกตองตรงตามหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการปฏิบัติกันอยางตอเนื่อง สืบทอดกัน

มานับแตครั้งพุทธกาล และถือวาเปนวิธีการปฏิบัติท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูง เพ่ือใชเปนอุบายใน

การพัฒนาจิตของบุคคล63 

สรุปไดวาการเจริญอานาปานสติภาวนาในอรรถกถา เปนการพิจารณาลมหายใจเขาออก 

เพ่ือใหเกิดสติตั้งม่ัน ดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือมีสติตั้งม่ันเชนเดียวกัน เชน การนับลมหายใจ หรือดวย

วิธีการติดตามลมหายใจ การกําหนดลมท่ีกระทบ การกําหนดจิตตั้งม่ัน เปนตน 

 

2.4 อานาปานสติในคําสอนของพระสงฆไทย 

2.4.1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวร

นิเวศวิหาร ไดทรงแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือวิธีสรางบุญบารมี ดังตอไปนี ้ 

การเจริญภาวนานั้น เปนการสรางบุญบารมีท่ีสูงท่ีสุด และยิ่งใหญท่ีสุดในพระพุทธศาสนา

จัดวาเปนแกนแท และสูงกวาฝายศีลมากนัก การเจริญภาวนานั้น มี 2 อยาง คือ สมถภาวนา (การทํา

สมาธิ) และ 2 วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา)  

1. สมถภาวนา (การทําสมาธิ) ไดแกการทําจิตใจใหเปนสมาธิ หรือเปนฌาน ซ่ึงก็คือ การทํา

จิตใหตั้งม่ันอยูในอารมณเดียว ไมฟุงซานแสสายไปยังอารมณอ่ืน ๆ วิธีภาวนานั้นมีมากมายหลายรอย

ชนิด ซ่ึงพระพุทธองคทรงบัญญัติเปนแบบอยางไว 40 ประการ เรียกวากรรมฐาน 40 ซ่ึงผูใดจะเลือก

วิธีใดก็ได แลวแตอุปนิสัยและบุญวาสนาบารมีท่ีเคยสรางอบรมมาแตในอดีตชาติ เม่ือสรางสมอบรมมา

ในกรรมฐานกองใด จิตก็มักจะนอมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกวากองอ่ืน ๆ และเจริญภาวนาก็จะเร็ว

และงาย แตไมวาจะเลือกวิธีใดก็ตามจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรักษาศีลใหครบถวนบริบูรณ ตามเพศของ

ตนเสียกอน คือ หากเปนฆราวาสก็จะตองรักษาศีล 5 หากเปนสามเณรก็จะตองรักษาศีล 10 หากเปน

                                                           
63เรื่องเดียวกัน, หนา 132. 
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พระก็จะตองรักษาศีลปาติโมกข 227 ขอใหบริบูรณ ไมใหขาดและดางพรอย จึงจะสามารถทําจิตให

เปนฌานได หากศีลยังไมม่ันคง ยอมเจริญฌานใหเกิดข้ึนไดยาก เพราะศีลยอมเปนบาทฐาน (เปน

กําลัง) ใหเกิดสมาธิข้ึน  

2. วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา) เม่ือจิตของผูบําเพ็ญตั้งม่ันในสมาธิ จนมีกําลังดีแลว 

เชนอยูในระดับฌาน จิตของผูบําเพ็ญก็ยอมมีกําลัง และอยูในสภาพท่ีนิ่มนวลควรแกการเจริญ

วิปสสนาตอไป อารมณของวิปสสนานั้นแตกตางไปจากอารมณของสมาธิ เพราะสมาธินั้นมุงใหจิตตั้ง

ม่ันอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งแตเพียงอารมณเดียว โดยแนนิ่งอยูเชนนั้น ไมนึกไมคิดอะไร ๆ แต

วิปสสนาไมใชการใหจิตตั้งม่ันอยูในอารมณเดียวนิ่งอยูเชนนั้น แตเปนจิตท่ีคิดใครครวญ หาเหตุและผล

ในสภาวธรรมท้ังหลาย และสิ่งท่ีเปนอารมณของวิปสสนานั้น มีแตเพียงอยางเดียวก็คือ ขันธ 5 ซ่ึงนิยม

เรียกกันวา รูป นาม โดยรูปมี 1 สวนนามนั้นมี 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ64 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดงอานาปาน

สติ ไวในหนังสือปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ดังตอไปนี้ 

 สมาธิในพุทธศาสนาเปนสมาธิอีกลักษณะหนึ่ง อันเปนลักษณะพิเศษแหงสัมมาสมาธิในพุทธ

ศาสนา พึงเห็นไดวา จะตองเปนสมาธิท่ีประกอบดวยองคมรรคอ่ืน ๆ ในมรรคมีองคแปด 8 อันองค

มรรคอ่ืน ๆ ในมรรคมีองคแปด 8 สนับสนุนสัมมาสมาธินี้ และสัมมาสมาธินี้ก็สนับสนุนองคอ่ืน ๆ ใน

มรรคมีองคแปด 8 นั้น กลาวคือ จะตองประกอบดวย ความเห็นชอบ ความดําริชอบ อันเปนทาง

ปญญา จะตองมีปญญานําสมาธิ และสมาธิก็จะตองนําปญญา สนับสนุนปญญา จะตองประกอบดวย 

วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ อันเปนสวนศีล จะตองมีศีลหนุน และก็ตองหนุนศีล ตอง

ประกอบดวยความเพียรชอบและสติชอบ จะตองมีความเพียรชอบสติชอบสนับสนุน ท้ังสนับสนุน

เพียรชอบสติชอบดวย จึงเปนอันวาจะตองประกอบกันเปนมรรคมีองคแปด 8  

ในขณะปฏิบัติท่ียังไมสมบูรณนั้นก็ตองเขาทางอันถูกตองท่ีเรียกวาชอบนั้น คือวาเปนไปเพ่ือ

ความสิ้นกิเลสและกองทุกข ไมเปนไปเพ่ือสั่งสมกิเลสและกองทุกขดวยกัน และตางก็ตองสนับหนุนซ่ึง

กันและกัน ข้ึนไปตามลําดับ65 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดงอานาปาน

สติ ไวในหนังสือวิธีสรางบุญบารมี ดังตอไปนี้  

 การสรางบุญดวยการภาวนา คําวา ภาวนา ไมใชหมายถึงการทองบนอะไรเบา ๆ ในใจอยาง

ไมรูเรื่อง ดังท่ีเขาใจกันอยูโดยมาก ตามศัพทแปลวา การทําใหมีข้ึน ใหเปนข้ึน จึงมีความหมายถึงการ

                                                           
64สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพพิมพสวย, 2560), หนา 19-22. 
65สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, การปฏิบัติกรรมฐาน, (นครปฐม : 

โรงพิมพพิมพลักษณ, 2556).หนา 27. 
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ปฏิบัติใหบังเกิดผลไดอยางจริงจัง เหมือนอยางเรียนมาแลวทําไมได ไมเรียกวา ภาวนา ตอเม่ือมา

ปฏิบัติหรือทําใหมีข้ึน ใหเปนข้ึน จึงเรียกวา ภาวนา คําวา ภาวนา จึงมีความหมายแข็งแรง เปน

ภาคปฏิบัติโดยตรง ในท่ีนี้หมายถึง การอบรมจิตใจใหตั้งม่ัน จัดเปนจิตตสิกขา หรือสมาธิ 1 อบรม

ความรูความเห็นท่ีถูกชอบใหมีข้ึน จัดเปนปญญาสิกขา 1 รวมความแลว อบรมจิตใหบริสุทธิ์สะอาด 

ใหสวางไสวดวยสมาธิและปญญา เรียกวา เปนบุญ คือ ความดีท่ีสูงกวาศีลข้ึนมา เพราะเปนเครื่อง

ชําระลางโมหะ คือความหลงไมรูจริงใหหมดไป66 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดงอานาปาน

สติ ไวในหนังสืออานาปานสติสมาธิ ดังตอไปนี้  

 สมาธิท่ีพระพุทธเจาไดตรัสสอนไวเปนขอแรก คือ การตั้งสติกําหนดลมหายใจ เรียกวา       

“อานาปานสติ” สติกําหนดลมหายใจเขาออก กลาวคือ การทําจิตท่ีเคยคิดไปในเรื่องตาง ๆ นั้นให

กลับมาตั้งกําหนดในลมหายใจของตนเองท่ีหายใจเขาหายใจออก อยูนี้เปนประจํา อันลมหายใจนี้อัน

เปนสิ่งท่ีทุกคนมีอยู การท่ีตั้งสติกําหนดก็ไมตองไปหาท่ีไหน แตวาหาท่ีปลายจมูกหรือริมฝปากเบ้ือง

บนของทุกคน ซ่ึงเปนจุดท่ีลมหายใจมากระทบเม่ือหายใจเขาและหายใจออกจริง ๆ ท้ังการกําหนดลม

หายใจนี้ ไมไดหมายถึงทางเดินของลมหายใจจริง ๆ เพราะทางเดินของลมหายใจจริง ๆ นั้นจากจมูก

ไปสูปอด และก็ออกจากปอดตามท่ีแสดงไวในสรีรวิทยา แตวาในการกําหนดเพ่ือทําสมาธิสามารถจะ

กําหนดไดแคท่ีปลายกระพุงจมูกหรือท่ีริมฝปากเบื้องบนเทานั้น และกําหนดไดท่ีอวัยวะของรางกายซ่ึง

เคลื่อนไหวอยูในขณะท่ีหายใจเขาหายใจออก ตั้งแตปลายจมูกไปจนถึงนาภีท่ีพองข้ึนเม่ือหายใจเขายุบ

ลงเม่ือหายใจออก กําหนดลมหายใจในเบื้องตนนี้จึงทําความรูลมหายใจเขาท่ีปลายจมูกลงไปถึงนาภีท่ี

พองข้ึน ลมหายใจออกก็นาพีท่ียุบลงจนถึงลมหายใจออกท่ีปลายจมูก กําหนดทําความรูดังนี้ ท่ีทาน

สอนไววา “มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก” ก็คือใหมีสติ อันหมายถึงตัวกําหนดรู หรือตัวความรู นํา

ใจเขามาใหรู รูหายใจเขา รูหายใจออก รูหายใจเขาก็รูสึกในความสัมผัสของลมท่ีปลายจมูกหรือริม

ฝปากเบื้องบนจนถึงนาภีท่ีพองข้ึน หายใจออกก็ทําความรูสึกในนาภีท่ียุบลงจนถึงลมออกท่ีปลายจมูก 

และเม่ือมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก ก็ใหทําความรูวา หายใจเขายาว หายใจออกยาว และ

ระยะทางท่ียาวในข้ันนี้ก็คือ กําหนดตั้งแตปลายจมูกจนถึงนาภี ถือเอาวาเปนทางเดินของลมหายใจเขา

ของลมหายใจออก ก็เดินทางกันยาวแคนี้ ท่ีปลายจมูกจนถึงนาภี นี่เปนระยะทางเดินของลมหายใจท่ี

เรียกวายาว ในข้ันนี้กําหนดแคนี้  

 ถาจิตจะออกไปท่ีอ่ืน ก็นํากลับเขามาใหกําหนดอยูในลมหายใจเขายาว ในลมหายใจออก

ยาว ประคองใหจิตตั้งกําหนดอยูแตในเรื่องนี้เทานั้น คือ ในลมหายใจเขายาว ในลมหายใจออกยาว

                                                           
66สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพโดยเสด็จพระราชกุศลในการพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2556), 

หนา 29. 
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และเม่ือไดตั้งสติกําหนดดังนี้จนจิตรวมเขามา กายสงบเขา จิตใจสงบเขา การหายใจก็จะสั้นเขา คือไม

ยาวเหมือนอยางปกติ หมายความวา อาการท่ีหายใจของรางกายตั้งแตจมูกจนถึงนาภีท่ีปรากฏจะลด

นอยลงไป อาการท่ีพองหรือยุบของนาภีนั้นจะลดลงเหลือนอยเขา การหายใจก็คลาย ๆ กับจากจมูก

ไมถึงนาภีเต็มท่ีท้ังเขาท้ังออก คลาย ๆ กับจากจมูกถึงอุระท้ังเขาท้ังออกเทานั้น อาการท่ีเคลื่อนไหว

ของนาภีลดนอยลงไป ดังนี้ก็แปลวาสั้นเขา ถาหากวาลมหายใจท่ีละเอียดเขาสั้นเขาดังนี้ก็ใหรู หายใจ

เขาสั้น หายใจออกสั้น67 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดงกายานุปสสนา 

อานาปานปพพะ ไวในหนังสือบันทึกกรรมฐาน ดังตอไปนี ้

 การปฏิบัติธรรมเปนความมุงหมายสําคัญของพระพุทธศาสนา เพราะการเรียนเปนสวน

ปริยัติ จะไดผลก็ตองมีการปฏิบัติ การปฏิบัติสําหรับบรรพชิต คือผูบวชในพระพุทธศาสนาเบื้องตน คือ

การปฏิบัติพระวินัย ซ่ึงเปนสวนศีล แตการปฏิบัติพระวินัยยังมีขอท่ีจะตองปฏิบัติ ซ่ึงเปนสวนศีลนั้น

เปนสิกขาท่ีหนึ่ง สืบข้ึนไปอีก คือสมาธิและปญญา เม่ือมุงผลของการปฏิบัติท่ีสูงข้ึน ก็ตองปฏิบัติใน

สมาธิและในปญญาตามหลักพระพุทธศาสนาอีกดวย ฉะนั้นจะไดแสดงถึงหลักปฏิบัติสมาธิกอน สมาธิ

คือการทําจิตใหตั้งม่ันแนวแนในอารมณอันเดียว ซ่ึงเปนอารมณของสมาธิ เพราะวาจิตนี้มีปกติดิ้นรน

กวัดแกวงรักษายาก หามยาก แตก็อาจท่ีจะทําใหสงบได อาจท่ีจะรักษาไดหามได ดวยใชสติกําหนด

อารมณของสมาธิ อารมณของสมาธินั้นมีมาก แตในบัดนี้จะแสดงเพียงขอหนึ่ง คือ อานาปานสติ สติ

กําหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออก ในสติปฏฐานสูตรทานสอนใหผูท่ีจะทําสมาธิขอนี้ นั่งขัดบัลลังก

คือขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดํารงสติ มีสติม่ัน มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก และใหตั้งสติกําหนดเปน

ข้ันๆ ไป คือ  

1. หายใจเขายาวก็ใหรู หายใจออกยาวก็ใหรู 

2. หายใจเขาสั้นก็ใหรู หายใจออกสั้นก็ใหรู 

3. ศึกษาคือสําเหนียกกําหนดกายท้ังหมดหายใจเขา ศึกษาคือสําเหนียกกําหนดกายท้ังหมด

หายใจออก 

4. ศึกษาคือสําเหนียกกําหนดสงบระงับกายสังขาร เครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมหายใจ

หายใจเขา ศึกษาคือสําเหนียกกําหนดสงบระงับกายสังขาร เครื่องปรุงกายอันหมายถึงลมหายใจ 

หายใจออก 

ทานแสดงไวเปน 4 ข้ัน ควรทําความเขาใจเรื่องลมหายใจท้ัง 4 ข้ันนี้ โดยสังเขป คือ เม่ือยัง

มิไดปฏิบัติทําจิตใหสงบ ลมหายใจก็หยาบ มีระยะท่ีหายใจยาว อีกอยางหนึ่งตองการสูดลมหายใจยาว

ก็ทําการสูดหายใจใหยาวได สําหรับในข้ันนี้จะทําการสูดลมหายใจใหยาวอยางออกกําลัง หรือหายใจ

                                                           
67สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, อานาปานสติสมาธิ, (กรุงเทพมหานคร : วัชรินทรการพิมพ, 

2521), หนา 17-19. 
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โดยปกตินั่นแหละ แตเม่ือยังไมทําสมาธิ ก็ยาวคือวา หยาบ เม่ือเชนนี้ก็ใหทําสติใหรูอยู เขายาวก็ใหรู

ออกยาวก็ใหรู 

เม่ือทําสมาธิ จิตละเอียดเขา ลมหายใจก็ละเอียดเขา ชวงหายใจก็สั้นเขา เม่ือเปนเชนนี้ก็ให

รู คือวาเขาสั้นก็ใหรู ออกสั้นก็ใหรู ตอจากนี้ก็ศึกษา คือสําเหนียกกําหนดใหรูกายท้ังหมดนี้ ใน

ปฏิสัมภิทามรรคอธิบายวา กายมี 2 คือ รูปกายและนามกาย รูปกายไดแกรูปขันธ ก็ใหรูวารูปขันธมี

อิริยาบถในปจจุบันนี้เปนอยางไร อิริยาบถใหญเปนอยางไร อิริยาบถนอยเปนอยางไร ตลอดจนใหรูลม

หายใจ ซ่ึงก็จัดวาเปนรูปขันธเหมือนกัน นี้เรียกวารูปกาย และใหรูนามกาย คือใหรูความคิด ใหรู

สัญญา คือความกําหนดในปจจุบันวาเปนอยางไร คอยกําหนดใหรูท้ังรูปกายและนามกายท้ังหมด แต

วาในขอนี้ ในวิสุทธิมรรคอธิบายแคบเขามาวา กายท้ังหมดนี้หมายถึง กองลมท้ังหมด ซ่ึงโดยปกติเม่ือ

หายใจเขา ลมก็จะตั้งตนท่ีจมูก กลางท่ีหทัยลงไปถึงนาภี เม่ือขาออกก็จากนาภีมาหทัยแลวก็มาจมูก ก็

ใหกําหนดรูใหตลอดสายท้ังเขาท้ังออก  

ข้ันท่ี 4 คือ ศึกษาสําเหนียกกําหนดสงบระงับกายสังขาร คือลมหายใจ หายใจเขา หายใจ

ออก กําหนดลมหายใจท่ีเปนไปโดยปกติ ท่ีเม่ือจิตละเอียด หายใจก็ละเอียดเขา เม่ือเปนเชนนี้ก็รักษา

ความละเอียดไว และคอยกําหนดจิตใหละเอียดยิ่งข้ึน และรักษาลมหายใจท่ีละเอียดนั้นไวใหละเอียด

ยิ่งข้ึน ปลอยใหเปนไปตามปกติธรรมดาท่ีเปน ไมเกร็งตัว ไมบังคับลม ถาไปเกร็งตัว ไปบังคับลม ก็

อาจจะทําใหเกิดเกร็งกาย หายใจฮืดฮาด เปนปลุกตัว ทําใหรางกายบางทีก็เอะอะตึงตัง ซ่ึงนั่นไมใช

เปนวิธีปฏิบัติในอานาปานสติ วิธีปฏิบัติในอานาปานสตินั้นตองกําหนดใหละเอียดยิ่งข้ึน นี่เปนสี่ข้ัน 

ในทางปฏิบัตินั้น สําหรับข้ันท่ีหนึ่ง ข้ันท่ีสอง ก็กําหนดไปตามท่ีเปน สําหรับในข้ันสี่ก็เปนผล

ท่ีละเอียดเขา ความสําคัญจึงอยูในข้ันท่ีสาม ข้ันท่ีสามนั้นในเบื้องตน ก็อาจจะตองคอยตามลมเขาตาม

ลมออก ตามลมท่ีเขาก็คือสงจิตจากนาสิกไปอุระ (หรือหทัย) แลวก็ไปนาภี ขาออกก็จากนาภีมาอุระ 

แลวก็ออกนาสิก เชนนี้ จิตยังไมสงบ เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหกําหนดจุดไวจุดหนึ่งเพียงจุดเดียว ใน

ตําราปฏิสัมภิทามรรคและวิสุทธิมรรค ทานสอนใหกําหนดจุดท่ีลมกระทบ ในท่ีตนทางเขาและในท่ี

ปลายทางออก คือถาคนจมูกยาวก็ท่ีกระพุงจมูก ถาคนจมูกสั้นก็ท่ีริมฝปากเบื้องบน แตวาท่ีไหนนั้นก็

สุดแตละบุคคล ใหสังเกตดูวาเม่ือหายใจเขา ลมกระทบท่ีไหนกอน ท่ีริมฝปากเบื้องบนหรือท่ีกระพุง

จมูก ก็ใหกําหนดไวท่ีจุดนั้น และเม่ือออก ลมออกก็จะมากระทบท่ีนั่น จุดท่ีลมกระทบเม่ือเขาและเม่ือ

ออกนั้น เรียกวานิมิต แปลวาท่ีกําหนดจิต เม่ือกําหนดจิตไวท่ีกําหนดไวดังนี้ เม่ือหายใจเขาลมกระทบ

ท่ีนิมิตคือท่ีกําหนดจิตอันนี้ก็รู เม่ือลมหายใจออกมากระทบท่ีนิมิตท่ีกําหนดจิตอันนี้ก็รู และเม่ือใหจิต

กําหนดอยูในจุดนี้ รูอยูเสมอดังนี้ ก็ชื่อวาไดรูกองลมท้ังหมด และเม่ือเห็นอยูท่ีจุดนั้นจุดเดียว ก็

เปนอันวาไดเห็นท้ังหมด กําหนดจิตใหอยูตรงนี้จุดเดียว ในการท่ีตั้งสติกําหนดอยูท่ีจุดเดียวนี้ เพ่ือจะ

ชวยใหจิตกําหนดม่ันคง 
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จิตท่ีเปนสมาธิทานวาเปนจิตท่ีควรแกการงาน การท่ีหัดทําสมาธินี้ จึงเปนกิจท่ีชอบ อาจจะ

ใชจิตท่ีเปนสมาธินี้ไปเลาเรียนศึกษา หรือจะไปบําเพ็ญประโยชนอะไรก็ไดเปนอันมาก68 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดง เวทนา-

นุปสสนา ไวในหนังสือบันทึกกรรมฐาน ดังตอไปนี ้ 

การตั้งสติไปในกายดังกลาวมาโดยลําดับนั้น เม่ือนั่งปฏิบัติ อาจจะรูสึกไมสบาย เชนวาเม่ือย

ขบ เหนื่อยหนาย ทําใหกระสับกระสาย เพราะถาไมคุนเคยปฏิบัติ เริ่มปฏิบัติทีแรกจะรูสึกเชนนั้น ไม

สบาย ไมสนุกสนานเหมือนอยางการปลอยใจใหเพลิดเพลินไปทางอ่ืน แตเม่ือไดลองควบคุมใจใหสงบ

อยูในอารมณท่ีตั้ง มีความคุนเคยเขาโดยลําดับ ก็จะไดรับความสุขในการปฏิบัติ และเม่ือไดรับความสุข

ในการปฏิบัตินั้น ก็จะเริ่มไดรสของสมาธิและจะรูสึกวา ความสุขท่ีไดรับจากความสงบนั้นละเอียด

ประณีตยิ่งกวาความสุขอันเก่ียวแกรูป รส กลิ่น เสียง เม่ือรูสึกสบายหรือไมสบายอยางไร ก็ใหตั้งสติ

กําหนดรู เรียกวาเลื่อนเขามารูเวทนา คือความเสวยอารมณเปนสุขบาง เปนทุกขบาง เปนกลาง ๆ ไม

ทุกขไมสุขบาง เม่ือเลื่อนเขามาดูเวทนาดังนี้ จะพบวาในตนของเรานี้ ก็เต็มไปดวยเวทนา และเวทนานี้

เองเปนตนเหตุอันหนึ่ง ท่ีจะทําใหจิตใจเปนอยางไร เวทนาท่ีกําหนดดูนี้ ก็ดูท่ีเวทนาตัวจริงท่ีประสบอยู

ในขณะท่ีนั่งปฏิบัติอยู ถารูสึกวามีความสุข ก็ใหรูวานี้เปนสุขเวทนา ถารูสึกวามีความทุกข ก็ใหรูวานี้

เปนทุกขเวทนา ถาเปนกลาง ๆ ไมทุกขไมสุข ก็ใหรูวานี่เปนอทุกขมสุขเวทนา และแมวาเปนสุขเวทนา

ก็ตองใหรูวาเปนสามิสหรือวาเปนนิรามิส เชนวาในขณะท่ีกําลังนั่งทําสมาธิอยู สติหลุดออกไปนึกถึงรูป

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะท่ีนาใครนาปรารถนานาพอใจ แลวเกิดเปนสุขข้ึน นี่ก็ใหรูวานี่สุขอยางนี้เปน

สามิสสุข สุขท่ีเกิดจากอามิส ท่ีมีอามิส แตถาเปนความสุขท่ีเกิดจากความสงัด เกิดจากสมาธิ นี่ก็เปน

นิรามิสสุข สุขท่ีไมมีอามิส ทุกขก็เหมือนกัน ถาขณะท่ีนั่งอยูไดรับความทุกข เชนวาเม่ือยขบ ถูกยุงกัด

กระสับกระสายตาง ๆ นี้ก็จัดวาเปนพวกสามิสทุกข ทุกขท่ีมีอามิสท้ังนั้น เพราะเก่ียวแกรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ถาเปนทุกขท่ีเกิดจากความยังไมได ไมถึงสมาธิตองการจะใหไดใหถึง ก็ยังไมไดไมถึง มี

ความทุกขเพราะเหตุนี้ก็จัดวาเปนนิรามิสทุกข ทุกขท่ีไมมีอามิสอทุกขมสุขก็เหมือนกัน ถาวาเฉย ๆ ไป 

เพราะความคุนอันเก่ียวแกรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะขางนอก นั่นก็เปนสามิส มีอามิส แตวาถา

เกี่ยวดวยอุเบกขาภายในจิตที่เกิดจากสมาธิ นี่ก็เปนนิรามิส ไมมีอามิส ในขั้นปฏิบัตินั้น ทุกขจะละไปได

ก็ดวยสุข คือเม่ือทีแรกก็มีทุกขในการปฏิบัติดังกลาว แตเม่ือการปฏิบัตินั้นไดประสบผลเขาบางก็มี

ความสุข ทุกขก็หายไป คราวนี้เม่ือจิตละเอียดเขาสุขก็หายไป เหลือแตอุเบกขาซ่ึงเปนอทุกขมสุข 

เพราะฉะนั้นในขั้นปฏิบัตินั้น อทุกขมสขุเปนขั้นสูง การที่ตั้งสติพิจารณาใหรูดังนี้เรียกวาเวทนานุปสสนา69 

                                                           
68สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, บันทึกกรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556), หนา 1-10. 
69เรื่องเดียวกัน, หนา 33-35. 
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดง จิตตานุปสสนา 

ไวในหนังสือบันทึกกรรมฐาน ดังตอไปนี้  

 โดยปกติ เวทนามักจะชักจิตใจใหเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง คือวาเม่ือมีสุขเวทนา ก็ชักใหจิต

มีราคะ ความติดความยินดี ความกําหนัด ทุกขเวทนา ก็ชักจิตใหมีโทสะ คือความไมชอบ ความ

หงุดหงิด ความรําคาญ ความขัดเคือง อทุกขมสุขเวทนา ก็ชักจิตใหมีโมหะ คือความหลง สยบติดอยู

เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาใหละเอียดเขามาอีกก็ตองมาดูท่ีจิต จิตมีราคะหรือไมมีราคะ ก็ใหรู จิตมี

โทสะหรือไมมีโทสะ ก็ใหรู จิตมีโมหะหรือไมมีโมหะ ก็ใหรู นอกจากนี้ก็ใหรูอาการของจิตปลีกยอยท่ี

ประกอบอยูกับหัวขอท้ัง 3 นี้ คือวา จิตหดหูหรือฟุงซาน ก็ใหรูจิตท่ีกวางขวางหรือคับแคบ ก็ใหรูจิตท่ี

ยิ่งไมยิ่ง ก็ใหรูจิตท่ีตั้งม่ันหรือไมตั้งม่ัน ก็ใหรูจิตท่ีหลุดพนหรือไมหลุดพน ก็ใหรู 

 โดยปกตินั้น เม่ือจิตมีราคะ โทสะ โมหะ ก็เปนจิตท่ีหดหูหรือฟุงซาน เปนจิตท่ีคับแคบ เปน

จิตท่ีไมตั้งม่ัน เปนจิตท่ีไมหลุดพน แตถาจิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ก็เปนจิตท่ีกวางขวาง เปนจิต

ท่ียิ่ง เปนจิตท่ีตั้งม่ัน เปนจิตท่ีหลุดพนคอยดูจิตของตนวาเปนอยางใด การท่ีตั้งสติกําหนดจิตดังกลาว

มานี้ เรียกวาเปนจิตตานุปสสนา 

 ในข้ันแรกก็ตั้งสติกําหนดกายในกาย ตอมาก็กําหนดเวทนาในเวทนา เพ่ือจะไดดูใหใกลชิด

เขามา เพราะเวทนานี้เปนตัวรายท่ีจะคอยทําลายการปฏิบัติ ถาไมดูใหดีแลวก็จะทําลายสมาธิ และ

เม่ือจะดูใหละเอียดเขามาอีก ก็ใหดูจิต เพราะวาสําคัญอยูท่ีจิตนี่เอง แปลวาดูใหใกลชิดเขามาท่ีสุด

 ในการปฏิบัติท้ัง 3 ข้ันท่ีกลาวมานี้ ถาในข้ันฝกหัดตรวจเรื่อย ๆ มา ตรวจกายเรื่อย ๆ มา

ตรวจเวทนาเรื่อย ๆ มา ตรวจจิตเรื่อย ๆ มา ถึงเวลาท่ีพักจริง ๆ นั้น เราก็พักอยูเพียงแหงเดียว คือวา

ถาชอบอานาปานสติ ก็พักอยูท่ีอานาปานสติ เปนแตเพียงวาคอยดูเอาไว มีเวทนาอะไรโผลเขาจะ

ขัดขวาง ก็ใหรู มีจิตอะไรโผลเขามา ก็ใหรู แลวก็ประคับประคองอยูเพียงแหงเดียวนั้น ใหแนวแน

ตอไปนั่นแหละ การปฏิบัติจึงจะดําเนิน70  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดง ธัมมานุปสสนา

ไวในหนังสือบันทึกกรรมฐาน ดังตอไปนี ้ 

 การตั้งสติกําหนดใจใหเปนสมาธินั้น ในสติปฏฐานใหรวมใจมากําหนดท่ีกายอันนี้ ตรวจดู

สวนตาง ๆ ท่ีกายอันนี้ เหมือนดังท่ีไดอธิบายแลว ก็กําหนดเอาไวจุดหนึ่ง แตใหอยูภายในกายอันนี้ 

เชน กําหนดลมหายใจเขา กําหนดลมหายใจออกดวยตั้งนิมิต คือท่ีกําหนดไว เชน ริมฝปากเบื้องบน

หรือปลายกระพุงจมูก ซ่ึงเปนท่ีลมกระทบดังท่ีกลาวมาแลว และเม่ือรูสึกเวทนาอยางใด ก็ใหรู เชนวา

เม่ือไดรับทุกขเวทนา เชนถูกยุงกัด หรือวารอน หรือวาสงใจนึกออกไปขางนอกในเรื่องทําใหเปนทุกข 

ก็ใหรู แลวก็ตองใหรูดวยวา มีอะไรเปนเครื่องลอใหเกิดเวทนาอันนั้น และเม่ือไมแพทุกขเวทนา ยัง

ตั้งใจไวม่ันตอไป ทุกขเวทนาก็จะคอย ๆ สงบไป คราวนี้เม่ือไดรับสุขเวทนา คือความสบาย ก็ตองใหรู

                                                           
70เรื่องเดียวกัน, หนา 36-38. 
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และก็ตองใหรูดวยวาอะไรมาเปนเครื่องลอสุขเวทนา เชนวาไดรับลมเย็น หรือบางทีใจแลนออกไปขาง

นอก ไปพบอารมณท่ีนายินดี ก็เกิดความยินดีข้ึน เม่ือคอยรูเวทนาอยูอยางนี้ เวทนาท่ีมีเครื่องลอขาง

นอกก็จะนอยลง ใจก็จะสงบเขา ๆ จนถึงสงบมาก ก็จะไดรับเวทนาท่ีไมใชทุกขไมใชสุข ท่ีเรียกวาเปน

อุเบกขา นี้ก็เหมือนกัน บางทีเฉย ๆ ดวยโมหะ ก็ตองใหรูวาความโงนั่นเองมาทําใหเฉย ๆ แตเม่ือ

ปฏิบัติตั้งจิตใหม่ันตอไป จนเกิดความรูสึกเปนอุเบกขา เพราะจิตสงบนั่นแหละ เรียกวาเปนอันเจริญ

การปฏิบัติสูงข้ึน71 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดงประโยชน

ของสมาธิ ไวในหนังสือแนวปฏิบัติในสติปฏฐาน ตอนหนึ่งดังตอไปนี้วา  

การหัดใจใหสงบไดประโยชนมาก หากหัดจิตใหตั้งม่ัน สงบอยูดังกลาวจนเคยแลว เอาไปใช

เชน อานหนังสือก็สงบอยูท่ีหนังสือท่ีอานนั้น จะอานไดรวดเร็ว เขาใจดี จําไดดี เพราะฉะนั้นการทําจิต

ใหตั้งม่ัน สงบ จึงเปนประโยชน ท้ังในดานการพักใจใหมีความสุข ท้ังในดานท่ีจะนําไปใชปฏิบัติงาน

อะไร ๆ ใหไดผลดี72 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงแสดงอานิสงคของ

สมาธิ ไวในหนังสือวิธีสรางบุญบารมี ตอนหนึ่งดังตอไปนี้วา  

อานิสงคของสมาธินั้นมากกวาการรักษาศีลอยางเทียบกันไมได ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสวา

“แมไดอุปสมบทเปนภิกษุ รักษาศีล 227 ขอ ไมเคยขาด ไมดางพรอยมานานถึง 100 ป ก็ยังไดบุญ

นอยกวาผูท่ีทําสมาธิเพียงใหจิตสงบ นานเพียงชั่วไกกระพือปก ชางกระดิกหู” คําวาจิตสงบในท่ีนี้ 

หมายถึงจิตท่ีเปนอารมณเดียวเพียงชั่ววูบ ท่ีเรียกวา ขณิกสมาธิ เปนสมาธิเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึง

เปนอารมณยังไมตั้งม่ัน การเจริญสมถภาวนา หรือสมาธินั้นแมจะไดบุญอานิสงคมากมายมหาศาล ก็

ยังไมใชบุญกุศลท่ีสูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา การเจริญวิปสสนา (การเจริญปญญา) จึงเปนการสราง

บุญกุศลท่ีสูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา73 

2.4.2 พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปฺโ) 

พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปฺโ) หรือ พุทธทาสภิกขุ วัดธารน้ําไหล (สวนโมกขพลา

ราม) ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือคูมืออานาปานสติภาวนาอยางสมบูรณแบบ ดังตอไปนี ้ 

อานาปานสติภาวนา เปนกรรมฐานหรือเปนสมาธิภาวนาแบบท่ีพระพุทธองคไดปฏิบัติและ

ตรัสรู มีคําตรัสยืนยันวา ตรัสรูดวยอานาปานสติภาวนาโดยเฉพาะ นี้เปนเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งวาทําไม

จึงระบุอยางนี้ กรรมฐานภาวนามีตั้งมากมาย ทําไมจึงตรัสระบุอานาปานสติภาวนา ใชคําวา อานา

                                                           
71เรื่องเดียวกัน, หนา 39-41. 
72สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555), หนา 18. 
73สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, อางแลว, หนา 21. 
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ปานสติภาวนา ไมไดใชคําวาสติปฏฐาน แมวาเรื่องนี้ก็เปนเรื่องเดียวกัน จะมีความหมายแตกตางกัน

อยูบางก็ไมเทาไร พระองคตรัสเรียกวาระบบอานาปานสติภาวนาเปนระบบท่ีทําใหพระองคไดตรัสรูนี้

ควรจะสนใจ และอีกอยางหนึ่งท่ีนาสะดุดใจก็คือวา ตามพระพุทธประวัตินิทานวัตถุนั้นก็แสดงวา

พระองคทรงคุนเคยกับอานาปานสติภาวนามาตั้งแตเล็ก ๆ เม่ือยังเปนพระกุมาร เขาพาไปรวมพิธีแรก

นาขวัญท่ีนา ทรงนั่งประทับใตตนไมตนหนึ่ง เจริญอานาปานสติภาวนาไดมาตั้งแตยังเด็ก ขอนี้ก็กลาว

ไดวา พระองคทรงเปนนักภาวนาหรือนักสมาธิมาโดยกําเนิดก็วาได 

ดังนั้น เรามีสิทธิท่ีจะเรียกระบบอานาปานสติภาวนานี้วา เปนสมาธิแบบของพระพุทธองค

โดยตรง เพราะมีท่ีอางอยูในพระบาลีโดยตรงวา พระองคทรงใชแบบนี้ และไมไดเอยถึงแบบอ่ืนเปน

แบบท่ีควรจะเรียกกันเปนท่ัวไปวา แบบของพระพุทธองค คือแบบอานาปานสติภาวนา มีขอดีหลาย

อยางหลายประการ ท่ีจะตองทราบไวเชนวา 

 - เปนแบบท่ีไมตองออกเสียงวาอยางนั้น อยางนี้ ซ่ึงเดี๋ยวนี้เขามักจะมีแบบท่ีตองออกเสียง

วาอยางนั้น อยางนี้ นี่ไมตองออกเสียง 

 - เปนแบบท่ีไมตองใชทาทาง ทําไมทํามืออะไรประกอบ 

- แบบเงียบกริบ และไมตองใชวัตถุ วัตถุภายนอก สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนเครื่องประกอบ ทุกอยาง

มีอยูในตัว เงียบกริบ เรียกวาแบบท่ีไมตองวุนวาย แบบนี้จึงเรียกวาแบบอานาปานสติ คือ สติกําหนด

ลมหายใจเขา-ออก วิธีการโดยละเอียดมีอยูในอานาปานสติสูตร ในมหาสติปฏฐานสูตรมีนิดเดียว ท้ังท่ี

ชื่อวา มะหา-มหา เพราะไปพูดเรื่องอ่ืนเสียมาก “อานาปานสติ” ไมตองมีคําวา ‘มหา’ ก็สมบูรณ

เพียงพอ 

อานาปานสติภาวนา มีขอดีหลายอยางหลายประการ เม่ือทําแลวจะเปนท้ังสมถะ และ

วิปสสนาพรอมกันไปในตัว ไมตองแยกทําคนละที และยังแถมกลาวไดวา มีศีลพรอมกันไปในตัว ใน

การกระทําไมตองทําพิธีรับศีลกอนแลวจึงมาทํา ขอใหลงมือทําเถิดตามระบบนี้ จะมีศีล สมาธิปญญา 

พรอมกันไปในตัว74  

พุทธทาสภิกขุ ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ ในขอความ

ตอนหนึ่งท่ีวา อานาปานสติ มีสติกําหนดสัจจะหรือความจริงอันสูงสุด ดังตอไปนี ้ 

 อานาปานสติ แปลวา สติกําหนดความจริงอันสูงสุดขอใดขอหนึ่งอยูทุกครั้งท่ีหายใจออกเขา 

สติกําหนดอยูท่ีความจริง ธรรมะ ความจริงอันเด็ดขาดอยางใดอยางหนึ่งอยูทุกครั้งท่ีหายใจออกเขา 

ความจริงตัวธรรมะท่ีเอามาใชเปนเครื่องกําหนดนั้น เลื่อนใหสูงข้ึนไป ๆ ลึกข้ึนไป ๆ จนถึงท่ีสุดแลวมัน

ก็จบเรื่อง เพราะมันลึกถึงท่ีสุด ครั้งแรกอาจจะกําหนดเพียงลมหายใจก็ได ตอมาก็กําหนดอาการหรือ

สิ่งตาง ๆ ท่ีมันเก่ียวของกับลมหายใจ กระท่ังกําหนดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูทุกครั้งท่ีหายใจ รู

                                                           
74พุทธทาสภิกขุ, คูมืออานาปานสติอยางสมบูรณแบบ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 

2552), หนา 18-21. 
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ธรรมะสูงสุดข้ึนไปจนถึงท่ีสุดวา หลุดพนแลวอยางนี้ก็ได เรียกวากําหนดธรรมะอันสูงสุดอยูอยางใด

อยางหนึ่งทุกครั้งท่ีหายใจออกเขาหรือเขาออก อานาปานสติ มีสติกําหนดสัจจะหรือความจริงอันสูงสุด

ของธรรมชาติอยางหนึ่งอยูทุกครั้งท่ีมีการหายใจออกเขา คือ อานาปานสติ75 

พุทธทาสภิกขุ ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ ในขอความ

ตอนหนึ่งท่ีวา อานาปานสติควบคุมกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทได ดังตอไปนี ้ 

 เรารูแลววาความทุกขมันเกิดข้ึนเพราะมีความโงในขณะแหงผัสสะ ประโยคสั้น ๆ นี้จําใหดี

ความทุกขเกิดข้ึนเพราะมีอวิชชาในขณะแหงผัสสะ ตากระทบรูป หูกระทบเสียง นี่เรียกวามีการ

กระทบทางอายตนะ เกิดวิญญาณข้ึนมาทําหนาท่ีอันนั้นแลว เรียกวาผัสสะ ถาตรงนี้โงแลวตองมีความ

ทุกข ถาตรงนี้ไมโง มีปญญามีวิชชา แลวไมมีความทุกข จะตองมีสติเม่ือมีผัสสะ มีปญญามาควบคุม

เม่ือมีผัสสะ มีสัมปชัญญะเพียงพอ มีสมาธิเพียงพอเม่ือมีผัสสะ ตามธรรมดาเราไมมี มีนิด ๆ หนอย ๆ 

ตามธรรมชาติมันไมพอ มันตองมีสติ ปญญา สัมปชัญญะ สมาธิ เต็มท่ี มันถึงจะควบคุมผัสสะไดดวย

เหตุนี้จึงตองฝกอานาปานสติ ทําใหมีสติ ปญญา สัมปชัญญะ สมาธิ พอใชในการควบคุมผัสสะ ควบคุม

เม่ือมีผัสสะดวยสติ ความทุกขก็ไมเกิดความทุกขก็ไมมี76 

พุทธทาสภิกขุ ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือปฏิจจสมุปบาทท่ีควรศึกษา ดังตอไปนี้  

 การฝกอานาปานสติท่ีจะฝก ถาถูกตองสมบูรณแบบโดยแทจริงแลว จะไดผลอยางนอย 4 

อยาง ธรรมะ 4 อยางนี้ เปนเบื้องหนา เปนเบื้องตน หรือเปนประธาน แตวายังมีอยางอ่ืนอีกเยอะแยะ 

ท่ีจะเรียกชื่อไดอีกมากมาย แตวาเอาท่ีมันเปนตัวใชเปนประโยชนไดก็คือ สติ ปญญา สัมปชัญญะ 

สมาธิ ปญญานั้นมันขยายออกไปเปนญาณ ญาณสารพัดอยาง หลายสิบหลายรอยชื่อ กระท่ังชวยให

ตัดกิเลส ตัดปญหาหมดเปนพระนิพพาน ดวยวิธีการอยางเดียวกัน สติไปเอาปญญามาตัดกิเลสตัณหา

ดวยอํานาจกําลังของปญญาและสมาธิ สัมปชัญญะนั่นคือจัดใหมันเหมาะสมท่ีจะทํา ปญญาท้ังหมดมัน

จะทํางานอะไรกันไหวละมันแยงกันทํา เอามาเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง แลวจัดใหมันตรงกับเรื่อง

สัมปชัญญะ แปลวารูตัวท่ัวพรอม รูตัวท่ัวพรอม คือรูครบหมด แลวก็รูเฉพาะท่ีมันควรจะทําอยางไรก็

เรียกวาพรอม  

 ธรรมะ 4 อยางนี้ตองมีโดยเฉพาะในขณะแหงผัสสะ ผัสสะมันก็จะควบคุมไดตลอดสาย

ของปฏิจจสมุปบาท อาตมามาตั้งชื่อใหเปนท่ีนาสนใจวาธรรมะ 4 เกลอคูชีวิต ธรรมะ 4 เกลอคูชีวิตนี้

ถาจะใหดีก็ทําใหมันเปนชีวิตเสียเองสิ ธรรมะ 4 เกลอ สติ ปญญา สัมปชัญญะ สมาธิ นี่ธรรมะ 4 เกลอ

นี้จะมาเปนคูชีวิต ก็จะชวยชีวิตไมมีความทุกข คือมันมีความถูกตองในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท เดี๋ยวนี้

เราไมมี หรือมีไมพอ มันก็ตองมีความทุกข แตถามีธรรมะ 4 เกลอนี้พอ คุมครองได มันไมมีความทุกข 

                                                           
75พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภาและสถาบัน

บันลือธรรม), หนา 34-35. 
76เรื่องเดียวกัน หนา 34. 



57 
 

ฉะนั้นขอใหสนใจฝกฝนอานาปานสติภาวนา จนใหไดรับผลอยางนอยเปนธรรมะ 4 เกลอ

ธรรมะ 4 เกลอ ปญญาเพ่ิมไวเทาใดก็ไดเก็บไวเปนคลัง พอเกิดเรื่องสติไปเอามาใชเฉพาะเรื่อง เปน

สัมปชัญญะ สมาธิก็เพ่ิมกําลังหรือเพ่ิมน้ําหนักใหเพ่ิมน้ําหนักใหสิ่งเหลานี้ก็ทําหนาท่ีถูกตองสมบูรณ

จนถึงท่ีสุด อานาปานสติเม่ืออบรมถึงท่ีสุดแลวมันไดผลอยางนี้ เรียกวาไดผลเปนสติปฏฐานครบท้ัง 4

ประการ ดังนั้นในรูปของอานาปานสติมันจึงมีสติปฏฐาน 4 ประการนั้น เปนตัวแกน เปนตัวหลัก77  

พุทธทาสภิกขุ ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือคูมืออานาปานสติอยางสมบูรณแบบใน

ขอความตอนหนึ่งท่ีวา อานาปานสติเปนสติปฏฐานท่ีแทจริง ดังตอไปนี้  

อานาปานสติเปนสติปฏฐานท่ีแทจริงเรียกวา สติปฏฐาน สติปฏฐาน 4 เปนท่ีนิยมยกยอง

หรือสําคัญ สําหรับสติปฏฐาน 4 มันมีรวมอยูในโพธิปกขิยธรรม แตวาคําวาสติปฏฐาน ๆ ท่ีสมบูรณ

แบบแท ๆ นั้น กลับมามีอยูในอานาปานสติ, ในสูตรชื่อนี้ ในสูตรชื่อมหาสติปฏฐานเอง กลับไม

สมบูรณอานาปานสติท่ีสมบูรณนั้น มันมีอยูในสูตรสั้น ๆ ชื่อวา อานาปานสติสูตร ในมหาสติปฏฐาน

สูตรอันยาวเฟอยนั้นกลับไมสมบูรณ ในเรื่องอานาปานสติ เราจึงสนใจเรื่องอานาปานสติ แทนมหาสติ

ปฏฐานสูตร จะไดผลคุมคา คุมเวลา, เปนเรื่องกะทัดรัด เปนเรื่องทําไดทันอกทันใจ 

 เม่ือทําอานาปานสติครบ 16 ข้ันแลวพระพุทธองคตรัสวา เม่ือทําอานาปานสติครบ 16 ข้ัน

แลว สติปฏฐาน 4 ก็สมบูรณ สติปฏฐาน 4 สมบูรณแลว โพชฌงคก็สมบูรณ โพชฌงคสมบูรณแลว

วิชชาและวิมุตติก็สมบูรณ รับตรงกันอยางนี้ สติปฏฐาน 4 สมบูรณ เม่ือทําอานาปานสติสมบูรณ 

อานาปานสติมีอยู 4 หมวด หมวดละ 4 ขั้น เปน 16 ขั้น ถาทําครบทั้ง 16 ขั้นนี้แลว สติปฏฐาน

ท้ัง 4 จะสมบูรณ ไมมีอะไรจะสมบูรณไปยิ่งกวานี้78 

พุทธทาสภิกขุ ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ ในขอความ

ตอนหนึ่งท่ีวาเรื่อง ประโยชนสูงสุดของอานาปานสติ มีดังตอไปนี้ 

คนหนุมโดยเฉพาะวรรณะกษัตริย จะตองรูจักฝกจิตในตอนหนุมแลวมันมีหัวใจสําคัญอยูท่ี 

ปราณายาม การบังคับปราณหรือลมหายใจ มันใชไดท้ังเรื่องทางโลก เรื่องโลกุตตระข้ึนไปพนโลก

เหนือโลก สําหรับทํางานไดดี คิดนึกไดดี จําเกง ตัดสินใจเกง กระท่ังหามเลือดก็ได อยางนี้มันเปนเรื่อง

โลก ๆ แตถารูจักทํากิเลสใหหมดสิ้น มันเปนเรื่องโลกุตตระ ความรูเรื่องอานาปานสตินี้ชวยใหสําเร็จ

ประโยชนได ท้ังโลกียะและโลกุตตระ 

 ถาทุกคนในโลกมีความรูเรื่องอานาปานสติ สามารถหาความสุขเฉพาะตนไดดวยกันทุกคน

มันก็ไมมีใครฆาฟนกันท่ีไหน ไมตองรบราฆาฟนกันท่ีไหน สันติภาพก็มีเต็มกันท้ังโลก เพราะสามารถ

หาความสุขอันแทจริงไดจากภายใน คือการบังคับจิตใจหรือลมหายใจ มีความสุข พอใจแลวมันจะไม

ไปฆาฟนกันทําไมใหปวยการ จึงอยากจะพูดวาสามารถเปนเครื่องมือแหงสันติภาพของสากลจักรวาล 

                                                           
77พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาทท่ีควรศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2534), หนา 38-40. 
78พุทธทาสภิกขุ, คูมืออานาปานสติภาวนาอยางสมบูรณแบบ, อางแลว, หนา 28-29. 
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เพราะการหายใจพิเศษ การหายใจท่ีศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเปนกายสิทธิ์ ท่ีเปนอานุภาพกําลังมหาศาลมหึมา

หายใจท่ีเดียวความทุกขเกลี้ยงหมดไป หายใจทีเดียวอยูเหนือโลก เหนือจักรวาล การหายใจเกลี้ยงจาก

กิเลส นี่มันเหนือโลก เหนือจักรวาล หายใจทีเดียวขับไลความทุกขออกไปไดหมดสิ้นไมมีเหลือนี่

ประโยชนสูงสุดของอานาปานสติ79 

พุทธทาสภิกขุ ไดแสดงธรรมไวในหนังสือ ๑๐๐ คําธรรมพุทธทาสภิกขุ ในขอความตอนหนึ่ง

มีดังตอไปนี้ 

“สิ่งท้ังหลายท้ังปวง ไมควรยึดม่ันถือม่ัน” สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย เปนหัวใจ

พระพุทธศาสนา แกนธรรมคืออนัตตา หมายถึง ไมเปนตัวตนท่ีแทจริง มีแตสภาพธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน

ดํารงไหลไปตามกฎแหงการกระทํา ตั้งอยูดวยผลแหงการกระทํา แลวดับไปตามเหตุปจจัย 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ตามกฎวัฏฏสงสารไมจบสิ้น จนกวาสิ่งท้ังปวงจะเปนเพียง กริยามิใชกรรม คือมี

จิตวางจากความยึดม่ันถือม่ันในอัตตาตัวตน ไมมีเจตนา ไมปรุงแตง เปนภาวะนิพพาน80 

2.4.3 พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย (ลี ธมมฺธโร) 

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย หรือทานพอลี ธมฺมธโร ปฐมเจาอาวาสวัดอโศการาม

จังหวัดสมุทรปราการ ไดเรียบเรียงอานาปานสติภาวนาข้ึน เพ่ือเปนหลักปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาไว

ในหนังสืออานาปานสติภาวนามัย ดังตอไปนี ้ 

ทางท่ีสั้นท่ีสบายมีอยูทางเดียวเทานั้น คือ อานาปานสติภาวนามัย ซ่ึงสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญจนบรรลุเปนผลดีมาแลว พุทธบริษัทอยาไดสงสัยลังเล ขอใหตั้งใจจริง ๆ จับ

เอาลมหายใจแหลงนี้จนใหถึงท่ีสุดแหงลม ตอจากนั้นก็จะเขาสูวิปสสนาญาณก็จะลุลวงเขาถึง

นามธรรม คือ จิต เม่ือถึงท่ีสุด พุทธะ ก็เกิดนั้นแลจะเปนผูเขาถึงคุณธรรมท่ีแนนอน คือ ปลอยลมตาม

สภาพแหงลม ปลอยจิตตามสภาพแหงจิต ผลประโยชนในการปฏิบัติก็จะเปนท่ีสมหวังของทานทีเดียว

โดยไมตองสงสัย  

ธรรมดาจิตใจของคนเราถาไมดัดแปลงแกไขแลวยอมตกไปในอารมณท่ีทุกขท่ีชั่ว ผูหวัง

ความสุขใหแกตน ท่ีมีหลักแหลงก็ควรจะตองหาธรรมะมาฝกตน คนเราใจท่ีไมมีสมาธิ ไปแสวงหา

ความดีแตทางอ่ืน ปลอยจิตใจใหเท่ียวไปในสัญญาอารมณตาง ๆ แมจะเปนอารมณท่ีดีก็ตาม ก็ยังไม

เชื่อวาเปนผูปลอดภัยอยูนั้นเอง จิตใจของพุทธบริษัทเม่ือไมไดรับการอบรมในทางภาวนา เพ่ือสราง

ความสงบข้ึนในตนแลว แมความดีท่ีตนทําไดก็เสื่อมงาย เพราะยังไมไดเก็บเขาฝงอยูในดวงจิตดวงใจ

ของตนจริง ๆ ถาใครฝกหัดปฏิบัติอบรมจิตใจของตนใหไดรับความสงบระงับ ก็เทากับเก็บทรัพยของ

ตนเขาไวในตูในหีบ คนเราโดยมากทําดีจึงไมไดรับผลดี เพราะปลอยใจของตัวใหเปนไปดวยอํานาจ

แหงอารมณตาง ๆ อารมณเหลานั้นยอมเปนขาศึกศัตรู บางครั้งอาจท่ีจะทําใหความดีท่ีมีอยูแลวเสื่อม

                                                           
79พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ, อางแลว, หนา 37. 
80พุทธทาสภิกขุ, ๑๐๐ คําธรรมพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2549), หนา 21. 
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ไปก็ได ถาเราไมไดอบรมในทางจิตใจ เราก็จะไดรับความดีเสมอสวนภายนอกเทานั้น หากภายใจจิต

เปนของบริสุทธิ์ดี ภายนอกก็ยอมดีไปตามกันหมด เม่ือจิตเศราหมองเสียอยางเดียว มันเศราหมองไป

หมดท้ังสิ้น แมทําความดี ความดีนั้นก็ยังเศราหมองอยู เพราะอํานาจสูงสุดในโลกท่ีจะดี จะชั่ว จะสุข

จะทุกขท้ังมวล มันสําเร็จอยูท่ีจิตใจอันเดียวเทานั้น จิตใจนี้เทากับพระเจาองคหนึ่ง ทุกข สุข ดี ชั่ว 

ลวนสําเร็จมาจากดวงจิตท้ังสิ้น ควรจะสมมุติเรียกไดวา พระเจาสรางโลกไดองคหนึ่งเหมือนกัน เพราะ

โลกจะตั้งอยูไดดวยสันติสุขก็ดวยอํานาจแหงจิตใจนี้เอง โลกท่ีจะอันตรธานสูญไปก็ดวยอํานาจจิตใจนี้

เอง ฉะนั้นจึงควรท่ีจะอบรมสวนสําคัญของโลกท่ัว ๆ ไป คือ จิตใหเปนสมาธิเพ่ือใหเปนหลักทรัพยไว

ในใจ คือ สมาธิอันเปนเครื่องสะสมไวซ่ึงธาตุตาง ๆ ท่ีเรียกวา กุศลธาตุ คือ ความดี เม่ือธาตุท้ังหลาย

เหลานี้ไดผสมกันถูกสวนดีแลวก็จะเปนกําลังของทาน เพ่ือเปนเครื่องทําลายซ่ึงขาศึกศัตรูตาง ๆ 

กลาวคือ กิเลสและบาปกรรมท้ังปวง ทานมีปญญาท่ีไดศึกษาไวแลว ฉลาดรอบรูในทางโลกและทาง

ธรรมในทางดีและทางชั่ว ปญญาของทานเหลานั้นก็จะเทากับดินระเบิด แตทานมิไดอัดเขาไปในลูก

กระสุน คือ สมาธิจิต ดินระเบิดของทานนั้นเก็บไวนานมันจะชื้นและข้ึนราไป ถาทานเผลอไฟรวงใส 

คือ ราคะ โทสะ โมหะ ครอบงําแลวขณะใด มันก็จะไหมดินระเบิดของทานแลวมันก็จะลามถึงตัวทาน

นั่นเอง ฉะนั้นใหรีบอัดเขาไวในลูกกระสุน หรือลูกระเบิดนั้นเสีย ถึงคราวขาศึกศัตรูมารุกรานเขาเม่ือไร 

ก็จะวางหรือยิงซ่ึงระเบิดเหลานั้นเพ่ือสังหารศัตรู คือ ความชั่วไดในทันที 

 ผูฝกหัดสมาธิยอมไดท่ีพ่ึงของตน สมาธิเปรียบเหมือนปอม หรือหลุมเพลาะ ปญญาเปรียบ

เหมือนอาวุธ ทําสมาธิเปรียบเหมือนอัดดินเขาในกระสุน หรือฝงตัวอยูในปอม ฉะนั้นสมาธินี้เปนสิ่ง

สําคัญและมีคุณานิสงสมากท่ีเดียว พุทธบริษัทท้ัง 4 ผูจะเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดย

ถูกตองแลวมีหนทางชองเดียวเทานั้น คือ ภาวนา เม่ือภาวนาจนจิตสงบเปนสมาธิไดแลว ยอมเกิด

ปญญา ปญญาในท่ีนี้ไมใชปญญาธรรมดา ปญญาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในการทําจิต เชน ปุพเพนิวาสานุสสติ

ญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ ญาณท้ัง 3 นี้ ยอมเกิดข้ึนแกผูปฏิบัติในทางจิตใจเรียกวา ญาณ

จักขุ คือ ตาใจ สวนพุทธบริษัทเหลาใดท่ียังศึกษาวิชาอยูในทาง หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ระคนกันอยูก็

เทากับศึกษาวิชาอยูกับพวกครูท้ังหก ยังไมสามารถท่ีจะรูแจงเห็นจริงได ดังพระพุทธเจาท่ีไปเรียนวิชา

อยูกับพวกครูท้ังหกก็ไมสามารถจะตรัสรูธรรมได พระองคจึงไดหวนมาระลึกในทางจิตใจ ไดดําเนิน

ปฏิบัติไปดวยลําพังพระองคเองดวยการตั้งสติกําหนดอาณาปานสติเปนเบื้องตนจนไดบรรลุถึงท่ีสุด ผู

บําเพ็ญสมาธิเม่ือมีปญญาก็จะถึงวิมุติอันปลอดภัย พุทธบริษัทควรท่ีจะบําเพ็ญในศีล สมาธิ และ

ปญญาใหครบถวนจึงจะเปนผูสมบูรณในการนับถือพระพุทธศาสนา เปนผูรูอริยสัจจ 481 

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย ไดกลาวถึงหนาท่ีของการทําสมาธิไวในหนังสือแนวทาง

ปฏิบัติวิปสสนา-กัมมัฏฐาน ดังตอไปนี้  

                                                           
81พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย, (ทานพอลี ธมฺมธโร), มูลกัมมัฏฐาน อานาปานสติภาวนามัย, 

(สมุทรปราการ : สํานักวัดอโศการาม, 2556), หนา 91-99. 
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หนาท่ีของเราในการทําสมาธิมีอยู 4 อยาง คือ 

1. รูลมเขาออก 

2. รูจักปรับปรุงลมหายใจ 

3. รูจักเลือกวาลมอยางไหนสบายไมสบาย 

4. ใชลมท่ีสบายสังหารเวทนาท่ีเกิดข้ึน82 

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย ไดแสดงอานาปานสติไวในหนังสือเรื่อง อานาปานสติ

ภาวนามัย วาพวกเราควรท่ีจะตองแสดงความจริงใหปรากฏข้ึนในใจของตนเอง เม่ือความจริงปรากฏก็

จะไดดื่มรสของพระธรรม รสของธรรมยอมชนะรสของโลกไดท้ังหมด จึงไดเรียบเรียงอาณาปานสติ 2 

แบบนี ้เพ่ือเปนแนวทางตอไป โดยมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้  

วิธีทําสมาธิเบื้องตน หรือสมาธิแบบท่ี 1 

ขอปฏิบัติในทางสมาธิภาวนา กอนท่ีจะทํากิจเบื้องตนนั้นใหนั่งคุกเขาประนมมือ ดวยความ

ตั้งใจ นอบนอมถึงพระรัตนตรัย แลวเปลงวาจา ดังตอไปนี้ 

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภควา, พุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ (กราบลงหนหนึ่ง นี้ไหวพระพุทธ) 

สวากขาโต ภควตา ธัมโม,ธัมมัง นมัสสามิ (กราบลงหนหนึ่ง นี้ไหวพระธรรม) 

สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ สังฆังนมามิ (กราบลงหนหนึ่ง นี้ไหวพระสงฆ) 

ลําดับนี้ตั้งใจปฏิบัติบูชาดวย กาย วาจา ใจ กลาวคํานอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาวา 

นโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 หน) 

แลวปฏิญาณตนถือเอาพระรัตนตรัย เปนท่ีพ่ึงท่ีระลึกของตน ท่ีเรียกวา พระไตรสรณคมณ

วาตามบาลี ดังนี้ 

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมป พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมป ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมป สังฆัง สรณัง คัจฉามิ 

ตติยัมป พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ตติยัมป ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ตติยัมป สังฆัง สรณัง คัจฉามิ 

ตอนั้นใหอธิษฐานใจถึงพระไตรสรณาคมณใหม่ันกอนวา  

 ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา องคอรหันตผูละกิเลสขาดจากสันดานกับพระธรรมเจา กลาวคือ 

คําสอนของพระองคท่ีเปน ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม กับพระสังฆเจา กลาวคือ พระ

โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต วาเปนสรณะท่ีพ่ึง ท่ีระลึกนับถือของขาพเจา 

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ตราบเทาชีวิตของขาพเจานี้แล 

พุทธัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ 

ธัมมัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ 

                                                           
82พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย, (ทานพอลี ธมฺมธโร), แนวทางปฏิบัติวิปสสนา-กัมมัฏฐาน, 

(สมุทรปราการ : สํานักวัดอโศการาม), หนา 71. 
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สังฆัง ชีวิตัง ยาวนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ 

ตอจากนั้นใหเจตนาวิรัติละเวนในสวนองคศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 หรือศีล 227 ตามภูมิของตน

ท่ีตนสามารถจะรักษาได แลววาคําสมาทานรวมลงในท่ีแหงเดียวกันอีกวา 

1. อิมานิ ปญจสิกขา ปทานิ สมาทิยามิ (ใหวา 3 หนนี้ สําหรับศีล 5 ) แปลวาขาพเจาขอ

สมาทานเอาซ่ึงสิกขาบทท้ังหลาย 5 คือ ปาณาฯ ไมฆาสัตว, อทินนาฯ ไมลักทรัพย, กาเมฯ ไม

ประพฤติผิดในกาม, มุสาฯ ไมกลาวคําเท็จ, สุราฯ ไมดื่มสุราเมรัย (เปน 5 ขอ) 

2. อิมานิ อัฏฐสิกขา ปทานิ สมาทิยามิ (ใหวา 3 หนนี้ สําหรับศีล 8) แปลวาขาพเจาขอ

สมาทานเอาซ่ึงสิกขาบทท้ังหลาย 8 คือ ปาณาฯ ไมฆาสัตว, อทินนาฯ ไมลักทรัพย, อพรหมจริยาฯ  

ไมประพฤติผิดรวมสังวาสกับหญิงชายท้ังปวง, มุสาฯ ไมพูดเท็จ, สุราฯ ไมดื่มสุราเมรัย, วิกาลโภฯ    

ไมกินอาหารในเวลาตะวันบายไปแลว, นัจจคีมาลาฯ ไมดูการละเลนและตกแตงประดับประดาอัตต

ภาพรางกาย เพ่ือความสวยงามตาง ๆ, อุจจาฯ ไมนั่งนอนบนเตียงตั่งท่ีสูงเกินประมาณ และฟูกเบาะ  

ท่ียัดดวยนุนและสําลี (เปน 8 ขอ) 

3. อิมานิ ทสสิกขา ปทานิ สมาทิยามิ (ใหวา 3 หนนี้ สําหรับศีล 10) แปลวาขาพเจา

สมาทานเอาซ่ึงสิกขาบทท้ังหลาย 10 คือ ปาณาฯ อทินนาฯ อพรหมจริยาฯ มุสาฯ สุราฯ วิกาลโภฯ 

นัจจคีฯ มาลาฯ อุจจาฯ ชาตรูฯ ไมใหรับเงินทองใชสอยดวยตนเอง (เปนขอ 10) 

4. ศีล 227 ใหวาดังนี้  

ปาริสุทโธ อหัง ภันเต ปาริสุทโธ ติมัง พุทโธ ธาเรตุ 

ปาริสุทโธ อหัง ภันเต ปาริสุทโธ ติมัง ธัมโม ธาเรตุ 

ปาริสุทโธ อหัง ภันเต ปาริสุทโธ ติมัง สังโฆ ธาเรตุ 

เม่ือทําความบริสุทธิ์ของตนดวยกาย วาจา ใจ ตอคุณพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆ

เจา แลวกราบลง 3 หน แลวจึงคอยนั่งราบลง ประนมมือไหว ทําใจใหเท่ียงแลวเจริญพรหมวิหาร 4  

ถาแผไปไมเจาะจงเรียกวา อัปปมัญญา พรหมวิหาร วาโดยคําบาลียอ ๆ ใหสะดวกแกผูจํายากกอน 

ดังนี้ 

เมตตา คือ จิตคิดเมตตารักใคร ปรารถนาใหตนและสัตวท้ังหลายเปนสุขท่ัวหนากัน 

กรุณา คือ จิตคิดกรุณา เอ็นดู สงสาร ตนและคนอ่ืน 

มุทิตา คือ จิตคิดออนนอม พลอยยินดีในกุศลของตนและคนอ่ืน 

อุเบกขา คือ จิตคิดวางเฉยในสิ่งท่ีควรปลอยวาง 

ตอนี้ใหนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซาย มือขวาทับมือซาย ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหม่ัน

อยาใหฟนเฟอนประนมมือไหว แลวระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตในใจวา  

พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจาเปนท่ีพ่ึงของขาพเจา  

ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเปนท่ีพ่ึงของขาพเจา  
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สังโฆ เม นาโถ พระสงฆเปนท่ีพ่ึงของขาพเจา  

แลววาซํ้าอีกวา พุทโธ ๆ ธัมโม ๆ สังโฆ ๆ แลวปลอยมือลงขางหนาบริกรรมภาวนาแตคํา

เดียววา พุทโธ 3 หน ตอจากนี้ใหนึกถึงลมหายใจเขาออก คือ ใหนับลมเปนคู ๆ ดังนี้ พุท ลมเขา โธ 

ลมออก อยางนี้ไปจนถึง 10 ครั้ง  

แลวใหตั้งตนใหมอีกดังนี้ คือ ลมเขา พุทโธ หนหนึ่ง ลมออก พุทโธ หนหนึ่ง ภาวนาอยางนี้

ไปจนถึง ๗ หน แลวใหตั้งตนใหมอีกดังนี้ คือ ลมเขาลมออกใหภาวนา พุทโธ หนหนึ่ง ทําอยางนี้ไป

จนถึง 5 หน แลวใหตั้งตนใหมอีกดังนี้ คือ ลมเขาลมออกหนหนึ่งใหภาวนา พุทโธ 3 คํา ทําอยางนี้ไป

จนครบ 3 วาระของลมเขาและลมออก ตอนั้นใหบริกรรมแต พุทโธ คําเดียว ไมตองนับลมอีกตอไป 

ปลอยลมตามสบาย ทําใจใหนิ่ง ๆ ไวท่ีลมหายใจเขาออกท่ีมีในชองจมูก เม่ือลมออกอยาสงจิตออกตาม

ลม เม่ือลมเขาอยาสงจิตเขาตามลม ทําความรูสึกอยางกวางขวางเบิกบานแตอยาสะกดจิตใหมาก

เกินไปใหทําใจสบาย ๆ เหมือนเราหายใจออกไปในอากาศโปรงฉะนั้น ทําจิตใหนิ่งอยูเหมือนเสาท่ีปก

ไวในริมฝงทะเล น้ําทะเลข้ึนเสาก็ไมข้ึนตามน้ําทะเลลง เสาก็ไมลงตาม เม่ือทําจิตนิ่งสงบไดในข้ันนี้แลว 

ใหหยุดคําภาวนา พุทโธ นั้นเสีย กําหนดความรูสึกไวเฉพาะลมหายใจ แลวคอยขยับจิตเลื่อนเขาไป

ตามกองลม คือ กองลมท่ีสําคัญ ๆ อันจะทําใหเกิดความรูสึกตาง ๆ เชน ทิพพจักขุ ตาทิพย ทิพพโสต 

หูทิพย เจโตปริยญาณ รูใจคนอ่ืน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได จุตูปปาตญาณ รูจักความเกิด

ตายแหงสัตวตาง ๆ นานาธาตุวิชชา วิชาความรูในเรื่องของธาตุตาง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องถึงอัตตภาพรางกาย

อันจะเปนประโยชนแกรางกาย  

ธาตุเหลานี้ยอมเกิดข้ึนจากฐานของลมหายใจ ฐานท่ี 1 ใหตั้งจิตไวท่ีจมูก แลวคอยเลื่อนไป

กลางหนาผาก อันเปนฐานท่ี 2 ทําความรูสึกอยางกวางขวาง ทําจิตใหนิ่งไวท่ีหนาผากแลวกลับมาท่ี

จมูก ใหเพงข้ึนเพงลงในระหวางจมูกกับหนาผาก ราวกับคนข้ึนบนภูเขา ทําใหไดสัก 7 เท่ียว แลวก็นิ่ง

ไวท่ีหนาผาก อยาใหจิตลงมาท่ีจมูกอีก ตอนั้นใหตามเขาไปในฐานท่ี 3 คือ กลางกระหมอมขางนอก 

แลวหยุดอยูกลางกระหมอม ทําความรูสึกอยางกวางขวาง สูดลมในอากาศเขาไปในศีรษะกระจายลม

ครูหนึ่ง จึงกลับลงมาท่ีหนาผาก กลับไปกลับมาในระหวางหนาผากกับกลางกระหมอมอยูเชนนี้สัก 10 

เท่ียว แลวก็นิ่งอยูกลางกระหมอม  

ตามเขาไปในฐานท่ี 4 อีก คือ ลงในสมองท่ีกลางกะโหลกศีรษะ ใหนิ่งอยูสักครูหนึ่งจึงเลื่อน

จิตใหออกไปท่ีกลางกระหมอมขางนอกกลับไปกลับมาติดตอกันในระหวางกลางสมองกับกลางกระ 

หมอมขางนอก แลวก็นิ่งอยูท่ีสมองทําความรูสึกใหกวางขวาง กระจายลมอันละเอียดจากสมองใหลง

ไปเบื้องต่ํา เม่ือทําจิตมาถึงตอนนี้แลวบางทีจะเกิดนิมิตของลมข้ึนเปนตน วารูสึกข้ึนในศีรษะ แลเห็น

หรือรูสึกใหเสียว ๆ ใหเย็น ๆ รอน ๆ ใหเปนไอเปนหมอกสลัว ๆ ข้ึนบางทีก็มองเห็นกะโหลกศีรษะของ

ตัวเอง ถึงอยางนั้นก็อยาใหมีความหวั่นไหวไปตามนิมิตท่ีปรากฏ  
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ถาเราไมปรารถนาท่ีจะใหเปนเชนนั้นก็ใหสูดลมหายใจเขาไปยาว ๆ ถึงหัวอก นิมิตเหลานั้น

ก็จะหายไปทันที เม่ือเห็นนิมิตอันใดอันหนึ่งเกิดข้ึนแลว ใหตั้งสติรูอยูท่ีนิมิต แตใหเอานิมิตเดียวสุดแท

แตนิมิตอันใดเปนท่ีสบาย เม่ือจับนิมิตไดแลวใหขยายนิมิตนั้นออกไปใหโตเทาศีรษะ นิมิตท่ีขาวสวาง

นั้นมีประโยชนแกกายแกใจ คือ เปนลมบริสุทธิ์สะอาด ลมบริสุทธิ์สะอาดนี้ยอมเปนเครื่องฟอกโลหิต

ในรางกายของทานไดอยางดี สามารถจะบรรเทาหรือกําจัดทุกขเวทนาในรางกายได  

เม่ือทําไดเทาศีรษะของตนแลว ใหเลื่อนลงไปตั้งไวในฐานท่ี 5 คือ ทรวงอก แลวใหนึกเอา

นิมิตแหงลมไปตั้งไวขยายออกใหเต็มทรวงอก ทําลมอันนั้นใหขาวใหสวางกระจายลมกระจายแสงสวาง

ไปท่ัวขุมขนจนกวาจะมองเห็นสวนตาง ๆ ของรางกายปรากฏเปนภาพข้ึนมาเอง ถาไมตองการภาพ 

อันนั้นก็ใหสูดลมหายใจยาว ๆ เสีย 2-3 ครั้ง ภาพนั้นก็จะหายไปทันที แลวกระทําจิตใหนิ่งอยูโดย

กวางขวาง แมจะมีนิมิตอะไรผานมาในรัศมีแหงลม อยาเพ่ิงไปจับเอา อยาทําจิตหวั่นไหวไปตามนิมิต 

ประคองจิตไวใหดี ทําจิตใหเปนหนึ่ง พยายามตั้งจิตไวในอารมณอันเดียว คือ ลมหายใจอันละเอียด 

และขยายลมอันละเอียดนั้นใหกวางขวางออกไปท่ัวสรรพางคกาย  

เม่ือทําจิตถึงตอนนี้จะคอยเกิดวิชาความรูข้ึนตามลําดับ กายของเราก็จะเบาเหมือนปุยนุน 

ใจก็จะเอิบอ่ิมนิ่มนวลวิเวกสงัด ไดรับความสุขกายสบายจิตเปนอยางยิ่ง เม่ือตองการวิชาความรูแลว 

ใหทําอยางนี้จนกวาจะชํานาญในการเขา ในการออก ในการตั้งอยู เม่ือทําไดอยางนี้แลว นิมิตของลม 

คือ แสงสวางขาว ๆ เปนกอนเปนกลุมเปนเหลานั้นจะทําเม่ือไรก็เกิดได เม่ือตองการวิชาความรูตาง ๆ 

ก็ใหทําจิตนิ่งวางอารมณท้ังหมดใหเหลืออยูแตความสวางความวางอยางเดียว  

เม่ือประสงคสิ่งใดในสวนวิชาความรูภายในและภายนอกตนเองและผูอ่ืนก็ใหนึกข้ึนในใจครั้ง

หนึ่งหรือสองครั้งก็จะเกิดความรู หรือนิมิตเปนภาพปรากฏข้ึนทันทีเรียกวา มโนภาพ ถาจะใหดีและ

ชํานาญในสิ่งเหลานี้ใหศึกษากับทานผูเคยปฏิบัติในทางนี้จะดีมาก เพราะวิชาตอนนี้เปนวิชาท่ีเกิดข้ึน

จากสมาธิอยางเดียวเทานั้น วิชาในเรื่องสมาธินั้นมีอยู 2 แผนก คือ เปนไปกับดวยโลกียอยางหนึ่ง 

เปนไปกับดวยโลกุตรอยางหนึ่ง วิชาโลกีย คือ ติดความรูความเห็นของตนเองนี้หนึ่ง ติดสิ่งท้ังหลาย

ท่ีมาปรากฏใหเรารูเราเห็นนี้อยางหนึ่ง วิชาก็ดี สิ่งท่ีใหเรารูเราเห็นดวยอํานาจแหงวิชาก็ดี เปนของจริง

และของไมจริงเจือปนอยูดวยกันท้ังสิ้น แตของจริงในท่ีนี้เปนสวนสังขารธรรมท้ังสิ้น ข้ึนชื่อวาสังขาร

แลวยอมไมเท่ียงไมม่ันคงถาวร  

ฉะนั้นเม่ือตองการโลกุตรตอไป ใหรวมสิ่งท่ีเรารูเราเห็นท้ังหมดเขามาเปนจุดอันเดียว คือ 

เอกัคคตารมณ ใหเห็นเปนสภาพอันเดียวกันท้ังหมด เอาวิชาความรูท้ังหลายเหลานั้นเขามารวมอยูใน

จุดอันนั้นจนรูแจงเห็นจริงวาสิ่งท้ังหลายเหลานี้เกิดข้ึนแลวยอมดับไปเปนธรรมดา แลวอยายึดถือในสิ่ง

ท่ีรูท่ีเห็นมาเปนของ ๆ ตน อยายึดความรูความเห็นท่ีเกิดจากตนมาเปนของ ๆ ตน ใหปลอยวางไปเสีย

ตามสภาพ ถาไปยึดอารมณก็เทากับยึดทุกข ยึดความรูของตน เกิดเปนเหตุแหงทุกข คือ สมุทัย  
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ฉะนั้นจิตท่ีนิ่งเปนสมาธิแลวเกิดวิชา วิชานั้นเปนมรรค สิ่งท่ีใหเรารูตาง ๆ ท่ีผานไปผานมา

เปนทุกข จิตเราอยาเขาไปยึดเอาวิชา อยาเขาไปยึดเอาอารมณท่ีมาแสดงใหเรารู ปลอยวางไปตาม

สภาพ ทําจิตใหสบาย ๆ ไมยึดจิต ไมสมมุติจิตของตนเองวา เปนอยางนั้น อยางนี้ ถายังสมมุติตนเอง

อยูตราบใดก็เปนอวิชชาอยูตราบนั้น เม่ือรูไดโดยอาการอยางนี้ก็จะกลายเปนโลกุตรข้ึนในตน จะเปน

บุญกุศลอยางประเสริฐสูงสุด ในฐานะท่ีเปนมนุษยพุทธบริษัทของพระพุทธเจา  

ถาจะสรุปใหสั้นเขาแลว หลักในการปฏิบัติก็มีดังนี้ คือ 

1. กําจัดอารมณท่ีชั่วออกจากจิตใหหมด 

2. ทําจิตใหอยูในอารมณท่ีดี 

3. อารมณท่ีดีตาง ๆ ใหตอนเขาไปรวมอยูในจุดอันเดียวท่ีเรียกวา เอกัคคตารมณ 

4. พิจารณาอารมณหนึ่งนั้นใหเปน อนิจจัง ไมเท่ียง ทุกขัง เปนทุกข อนัตตา ไมใชตัวตน 

สัตวบุคคลวางเปลา 

5. วางอารมณท่ีดีและอารมณชั่วไปตามสภาพของอารมณ  

เพราะดีและชั่วยอมอยูดวยกัน มีสภาพเสมอกัน วางจิตไวตามสภาพของจิต รูไวตามสภาพ

แหงรู รูนั้นไมรูจักเกิด ไมรูจักดับ นั้นแล คือ สันติธรรม ดีก็รู ดีไมใชรู รูไมใชดี ชั่วก็รู รูไมใชชั่ว ชั่วไมใช

รู คือ รูไมติดความรู รูไมติดสิ่งท่ีรู นั่นแหละ คือ ธรรมชาติธาตุแทอันบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนน้ําท่ีอยูใน

ใบบัว ฉะนั้นเรียกวา อสังขตธาตุ เปนธาตุแท ใครทําไดเชนนี้ก็จะเห็นของดีวิเศษเกิดข้ึนในใจแหงตน 

จะเปนกุศลวาสนาบารมีของทานผูปฏิบัติในทางสมถกัมมัฏฐาน วิปสสนากัมมัฏฐาน จะไดผล 2 

ประการ คือ โลกียผลท่ีจะใหสําเร็จประโยชนอนามัยของรางกายแหงทาน และคนอ่ืนท่ัว ๆ ไปใน

สากลโลกนี้ประการหนึ่ง ประการท่ี 2 จะได โลกุตรผล อันเปนประโยชนอนามัยในจิตใจของทาน มี

ความสุข ความเยือกเย็น และความราบรื่นชื่นบานก็จะถึงพระนิพพานเปนเบื้องหนา ไมตองเกิด แก 

เจ็บ ตาย  

สําหรับผูปฏิบัติท่ัว ๆ ไป ควรท่ีจะยึดเอาวิธีท่ี 2 ดังตอไปนี้ ซ่ึงจะไดรับความสะดวกสบาย

กวาแบบท่ี 1 ท่ีกลาวมาแลว 

วิธีทําอานาปานสติ แบบท่ี 2 

มีขอสําคัญอยู 7 ขอ คือ 

1. ใหภาวนา พุท ลมเขายาว ๆ โธ ลมออกยาว ๆ กอน 3 ครั้ง หรือ 7 ครั้ง (คําภาวนากับ

ลมใหยาวเทากัน) 

2. ใหรูจักลมเขาลมออกโดยชัดเจน 

3. ใหรูจักสังเกตลมในเวลาเขาออก วามีลักษณะอยางไร สบายหรือไมสบาย กวางหรือแคบ

ขัดหรือสะดวก ชาหรือเร็ว สั้นหรือยาว รอนหรือเย็น ถาไมสบายก็ใหเปลี่ยนแปลงแกไข จนไดรับความ

สะดวกสบาย เชน เขายาวออกยาวไมสบาย ใหเปลี่ยนเปน เขาสั้นออกสั้น เปนตน จนกวาจะไดรับ
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ความสบาย เม่ือไดรับความสบายสะดวกดีแลว ใหกระจายลมท่ีสบายนั้นไปในสวนตาง ๆ ของรางกาย 

เชน สูดลมเขาไปท่ีทายทอย ปลอยลงไปในกระดูกสันหลังใหตลอด ถาเปนเพศชายใหปลอยไปตามขา

ขวาทะลุถึงปลายเทา แลวกระจายไปในอากาศ แลวก็กลับมาสูดใหม ปลอยเขาไปในทายทอย ปลอย

ลงไปในกระดูกสันหลัง ปลอยไปตามขาซายทะลุถึงปลายเทา แลวกระจายไปในอากาศ แลวก็กลับมา

ปลอยตั้งแตทายทอยผานไหลซายถึงขอศอก ขอมือ ทะลุถึงปลายนิ้วกระจายไปในอากาศ แลวก็ปลอย

ลงคอหอยกระจายไปท่ีข้ัวปอดข้ัวตับ กระจายเรื่อยลงไปจนถึงกระเพาะเบา กระเพาะหนัก แลวก็สูด

ลมหายใจเขาไปตรงกลางอก ทะลุไปจนถึงลําไส กระจายลมสบายเหลานี้ใหท่ัวถึงกันได จะไดรับความ

สะดวกสบายข้ึนมาก (ถาเปนเพศหญิงใหกระจายลมทางซายกอน เพราะเพศหญิงและชายเสน 

ประสาทตางกัน) 

4. ใหรูจักขยายลมออกเปน 4 แบบ คือ 1) เขายาวออกยาว 2) เขาสั้นออกสั้น 3) เขาสั้น

ออกยาว 4) เขายาวออกสั้น 

แบบใดท่ีสบายใจใหเอาแบบนั้น หรือทําใหสบายไดทุกแบบยิ่งดี เพราะสภาพของบุคคล  

ลมหายใจยอมเปลี่ยนแปลงไดทุกเวลา 

5. ใหรูจักท่ีตั้งของจิต ฐานไหนเปนท่ีสบายของตัว ใหเลือกเอาฐานนั้น (คนท่ีเปนโรคเสน 

ประสาทปวดศีรษะหามตั้งขางบน ใหตั้งอยางสูงตั้งแตคอหอยลงไป และหามสะกดจิต สะกดลมให

ปลอยลมตามสบาย ปลอยใจตามลมเขาลมออกใหสบาย แตอยาใหหนีไปจากวงของลม) ฐานเหลานั้น

ไดแก 1) ปลายจมูก 2) กลางศีรษะ 3) เพดาน 4) คอหอย 5) ลิ้นป 6) ศูนย (สะดือ)  

นี้ฐานโดยยอ คือ ท่ีพักของลม 

6. ใหรูจักขยายจิต คือ ทําความรูสึกใหกวางขวางออกไปท่ัวสรรพางคกาย 

7. ใหรูจักประสานลม และขยายจิตออกใหกวางขวาง ใหรูสวนตาง ๆ ของลมซ่ึงมีอยูใน

รางกายนั้นกอนแลวจะไดรูในสวนอ่ืนท่ัว ๆ ไปอีกมาก คือ ธรรมชาติลมมีหลายจําพวก ลมเดินในเสน 

ประสาท ลมเดินหุมเสนประสาทท่ัว ๆ ไป ลมกระจายออกจากเสนประสาทแลนแทรกแซงไปท่ัวทุก 

ขุมขน ลมใหโทษและใหคุณยอมมีปนกันอยูโดยธรรมชาติของมัน 

สรุปแลวก็คือ 

1. เพ่ือชวยใหพลังงานท่ีมีอยูในรางกายทุกสวนของคนเราทุกคนใหดีข้ึน เพ่ือตอสูสิ่งตาง ๆ 

ในตัว เชน ไมสบายในรางกาย เปนตน 

2. เพ่ือชวยความรูท่ีมีอยูแลวในตัวของคนทุกคนใหแจมใสข้ึน เพ่ือเปนหลักวิชาวิมุติ วิสุทธิ์

ความหมดจดสะอาดในทางจิตใจ  

หลักอานาปานสติท้ัง 7 ขอนี้ ควรถือไวเปนหลักสูตรเพราะเปนเรื่องสําคัญของอานาปานสติ

ท้ังสิ้น ถาหากเราไดรูเรื่องราวตาง ๆ ของลม และสวนปลีกยอยของลมก็จะไดรูในอริยสัจธรรม 

นอกจากนั้นยังเปนหนทางบรรเทาทุกขของรางกายไดอยางดีอีก ตัวสติเปนตัวยาลม อานาปานสติเปน



66 
 

กระสาย เม่ือสติเขาไปฟอกแลวยอมบริสุทธิ์ ลมท่ีบริสุทธิ์จะสงไปฟอกโลหิตตาง ๆ ในรางกายให

สะอาด เม่ือโลหิตสะอาดแลวเปนเหตุจะบรรเทาโรคภัยตาง ๆ ในตัวได ถาเปนผูมีโรคเสนประสาท

ประจําอยูแลวก็จะหายไดอยางดีทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังสามารถจะสรางความเขมแข็งของรางกายให

ไดรับความสุขยิ่งข้ึน เม่ือรางกายไดรับความสุข จิตใจก็สงบไดอยางดี เม่ือจิตสงบไดเชนนั้นยอมเกิด

กําลัง สามารถท่ีจะระงับเวทนาในเวลาท่ีนั่งสมาธิใหทนทานไดหลายชั่วโมง เม่ือกายสงบจากเวทนา 

จิตยอมสงบปราศจากนิวรณไดอยางดี กายก็มีกําลัง ใจก็มีกําลัง เรียกวา สมาธิพลัง  

เม่ือสมาธิมีกําลังเชนนั้นแลว ยอมเกิดปญญา สามารถจะแลเห็น ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

แจงประจักษข้ึนในลมหายใจของตัวท่ีมีอยูทุกคน ถาจะอธิบายก็ไดความอยางนี้ คือ ลมหายใจเขา

ออกเปนทุกขสัจจ ลมเขาเปนชาติทุกข ลมออกเปนมรณทุกข ไมรูจักลมเขาไมรูจักลมออก ไมรู

ลักษณะของลมเปนสมุทัยสัจจ ลมออกรูวาออก ลมเขารูวาเขา รูลักษณะของลมโดยชัดเจนเปน

สัมมาทิฏฐิ องคอริยมรรค คือ มีความเห็นถูกตองตามความเปนจริงของลมหายใจ 

หายใจแบบใดไมสบายก็รู และรูจักวิธีแตงลมหายใจของตัววา แบบนี้ไมสบาย เราจะตอง

หายใจแบบนี้จึงจะเปนท่ีสบายนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ  

จิตสังขาร ซ่ึงนึกคิดวิตกวิจารในกองลมท้ังปวงอยูโดยชอบ ชื่อวา สัมมาวาจา วาจาชอบ 

รูจักวิธีปรับปรุงลมหายใจของตนโดยวิธีการตาง ๆ เชน หายใจเขายาวออกยาว หายใจเขาสั้นออกสั้น 

หายใจเขาสั้นออกยาว หายใจเขายาวออกสั้น จนไปถูกลมอันเปนท่ีสบายแหงตน ดังนี้ชื่อวา 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ  

รูจักทําลมหายใจฟอกโลหิตในรางกายใหสะอาดบริสุทธิ์แลวสงไปหลอเลี้ยงหทัยวัตถุ รูจัก

แตงลมใหเปนท่ีสบายของรางกาย รูจักประกอบลมใหเปนท่ีสบายแหงดวงจิต หายใจเขาไปอ่ิมกายอ่ิม

จิตนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ รูจักพยายามเปลี่ยนลมหายใจของตนจนเปนท่ีสบายกาย 

สบายจิต ถายังไมไดรับความสบายเกิดข้ึนในตัว ก็พากเพียรพยายามอยูเรื่อยไปอยูอยางนั้น นี้เรียกวา 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ รูลมหายใจเขาออกทุกขณะเวลาและรูกองลมตาง ๆ ท่ีมีอยูในรางกาย เชน 

ลมพัดข้ึนเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ํา ลมพัดในทอง ลมพัดในลําไส ลมพัดไปตามชิ้นเนื้อ ซาบซานไปท่ัว

ทุกขุมขนมีสติสัมปชัญญะ ตามรูอยูทุกขณะลมหายใจเขาออกนี้เรียกวา สัมมาสติ ระลึกชอบ ดวงจิต

สงบอยูในเรื่องของลมอยางเดียว ไมไปเหนี่ยวเอาอารมณอยางอ่ืนเขามาแทรกแซง ทําไปจนลม

ละเอียดเปนอัปปนาฌาน จนกวาจะเกิดวิปสสนาญาณข้ึนในท่ีนั้นเรียกวา สัมมาสมาธิ  

นึกถึงลม เรียกวา วิตก กระจายลมขยายลมเรียกวา วิจาร ลมไดรับความสะดวกท่ัวถึงแลวก็

อ่ิมกายอ่ิมจิตเรียกวา ปติ กายไมกระวนกระวาย ใจไมกระสับกระสายก็เกิดสุข เม่ือไดรับความสุขแลว

จิตยอมไมสายไปสูอารมณอ่ืน ยอมแนบสนิทอยูกับอารมณเดียวเรียกวา เอกัคคตารมณ ตั้งใจไวชอบ  

นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ เบื้องตนในองคอริยมรรค มรรคสัจจ ท้ังหมดท่ีกลาวมา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

เขามาสันนิบาตในดวงจิตไดแลวโดยสมบูรณ ยอมทําใหรูแจงในกองลมท้ังปวงวาหายใจอยางนี้เปนเหตุ
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ใหเกิดอกุศลจิต หายใจอยางนั้นเปนเหตุใหเกิดกุศลจิต และไมติดอยูในกายสังขาร คือ ลม ไมติดอยูใน

วจีสังขาร ไมติดอยูในจิตสังขาร ท้ังฝายดีและฝายชั่ว ปลอยวางไปตามสภาพแหงความเปนจริงนี้

เรียกวา นิโรธสัจจ 

ถาจะยนอริยสัจจ 4 ใหสั้นเขาไปอีกอยางหนึ่งก็คือ ลมหายใจเขาออกเปนทุกขสัจจ ไมรูจัก

ลมหายใจเขา ไมรูจักลมหายใจออกเปนสมุทัยสัจจ หรืออวิชชาโมหะ ทําใหแจงในกองลมท้ังปวงจนละ

ได ไมยึดถือเรียกวา นิโรธสัจจ ท่ีมีสติสัมปชัญญะประจําอยูในกองลมเรียกวา มรรคสัจจ เม่ือปฏิบัติได

เชน นี้ก็ชื่อวา เปนผูปฏิบัติถูกตองตามแนวทางของอานาปานสติ เปนผูมีวิชา อาจรูของจริงท้ัง 4 อยาง

ไดอยางชัดเจน ยอมถึงวิมุติ วิมุตินั้น คือ ดวงจิตท่ีไมเขาไปติดอยูในเหตุฝายต่ํา ผลฝายต่ํา อันไดแก 

ทุกข สมุทัย ไมติดอยูในเหตุฝายสูง ผลฝายสูง คือ มรรคและนิโรธ ไมติดอยูในสิ่งท่ีใหเรารู ไมติดอยูใน

ความรู ไมติดอยูในรูแยกสภาพธรรมไวเปนสวน ๆ ไดเชน นี้ชื่อวา เปนผูมีวิชา วิมุติ คือ รูจักเบื้องตน 

เบื้องปลาย และทามกลาง วางไปตามสภาพแหงความเปนเองท่ีเรียกวา สัพเพ ธัมมา อนัตตา83 

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย ไดแสดงผลของการเจริญอานาปานสติไวในหนังสือเรื่อง

ของลม ดังตอไปนี้  

ถาเราเจริญกัมมัฏฐานดวยอานาปานสติจนลมละเอียดลมหยุดนิ่งแลว เราจะมองเห็น

รางกายและดวงจิตของเราไดดี กายและจิตมันแยกออกจากกัน ตางคนตางอยู วิชาความรูก็จะเกิดข้ึน

ในตัวของเราเองวากายและจิตของตนเองวาเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา จนเกิดความเบื่อ

หนายก็เปนเหตุใหปลอยกายได พนจากสังโยชนความติดของในโลกธรรม คือ เม่ือมีลาภ ยศ สุข 

สรรเสริญ ก็ชอบใจ เม่ือเสื่อมลาภ เสื่อมยศ เปนทุกข ถูกนินทา ก็ลมกลิ้งเลย สักกายทิฏฐิติดในตัว 

เห็นเราเปนเขา ก็ทําใหเกิดความยึดม่ันถือม่ันสําคัญผิด วิจิกิจฉาก็เกิดความลังเลสงสัยไมรูจะไปขาง

ไหนดี ก็เลยหมุนไปหมุนมาอยูตามโลกนี้ เม่ือเรารูความเปนไปเปนมาของกายและจิตดี เราก็จะพน

จากเครื่องของดังกลาว จิตก็จะหลุดจากกาย ละเสียซ่ึงกิเลสอาสวะ เรียกวา อาสวักขยญาณ ดวงจิต

เขาถึงวิปสสนาญาณ ก็จะไหลเขาสูกระแสธรรมถึงพระนิพพาน อันเปนท่ีสุด 

เม่ือเราหยุดตามโลก เราก็จะมองเห็นโลก คือตัวของเราไดอยางชัดเจน คือจิตของเราหยุด

เราจึงมองเห็นกาย เราท้ังหลายจึงควรพากันสกัดความหมุนแหงกายใหนอยลง คือกลั่นกรองในธาตุท้ัง

สี่ใหละเอียดมาก ๆ สกัดวาจาใหสงบ และสกัดใจใหตั้งเท่ียง โดยการเจริญสมาธิ วิตกวิจารอยูในลม

หายใจของตน เม่ือจิตของเราหยุดหมุนไปตามไปตามสัญญาอารมณตาง ๆ กาย วาจา ก็จะหยุดตาม

เม่ือตางคนตางหยุดก็มองเห็นกันไดถนัด จิตก็จะรูเรื่องของกายไดตลอด เกิดวิปสสนาญาณ เปนการ

สกัดความหมุนเวียนแหงสังสารจักรใหชาลง ชาติภพก็จะนอยเขา ๆ จนในท่ีสุดเราก็จะไมตองกลับมา

อยูในโลกอีก 

                                                           
83พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย, (ทานพอลี ธมฺมธโร), มูลกัมมัฏฐาน อานาปานสติภาวนามัย, อางแลว, 

หนา 101-119. 



68 
 

การเจริญกัมมัฏฐานเปนอาหารของใจอยางหนึ่ง อาหารของรางกายนั้นไมเปนของถาวร  

กินเชากลางวันหิว บายกิน เย็นหิวอีก กินวันนี้อ่ิม พรุงนี้ก็หิวอีก กินไปถายไปอยางนี้ ไมมีวันพอเพียง 

ตองหามาใหกินอยูเรื่อย สวนอาหารของใจนั้นถาทําใหดี ๆ ชั่วเวลาเพียงนิดเดียวจะอ่ิมไปตลอดชีวิต84 

2.4.4 พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) 

พระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร เจาอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหา 

นคร ไดแสดงอานาปานสติไวในหนังสือธรรมะฟาสาง ในตอนหนึ่งท่ีชื่อวา สมาธิจะทําใหเกิดปญญา

และหาหนทางพนจากทุกขได เปนเรื่องของผลจากการปฏิบัติธรรมของทาน ดังตอไปนี้  

โลกมีความเจริญกาวหนาไปไกล สมาธิก็ตองมีความเจริญกาวหนาเชนกัน หลวงพอไดสราง

หลักสูตรสมาธิใหพากันปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความจริงข้ึนมาใหไดในมนุษย ใหมันเกิดใหมากท่ีสุด ถาหาก

วาในมวลมนุษยชาติสวนมากไดพากันมีสมาธิ สามารถผลิตพลังจิต ไดพลังจิตเปนท่ีพอเพียง แลวจะ

สามารถท่ีจะทําใหมนุษยมีสติปญญายิ่งกวานี้อีกหลายเทา พระพุทธเจาจึงไดวางพุทธธรรมนูญไว 3 

ขอ ไมมีใครลบได สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง ไมทําบาปท้ังปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา การทําบุญ

กุศลใหถึงพรอม สะจิตตะปะริโยทะปะนัง ใหทําสมาธิ พระพุทธเจาเขียนพุทธธรรมนูญไว 3 ขอ ไมมี

ใครลบได เปนสิ่งท่ีถูกตอง เพราะถาไมทําสมาธิแลว เราจะไมมีดวงตาเห็นธรรม เพราะลําพังสมาธิ

ธรรมชาติจะมีดวงตาเห็นธรรมไมได เม่ือทําสมาธิท่ีสรางข้ึน จะเกิดดวงตาเห็นธรรม เม่ือเกิดดวงตา

เห็นธรรม ทานจะรองออ โอนี่มันดีอยางนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น เม่ือเราไดใหทานรักษาศีลภาวนา ถาผูรักษา

ศีลใหทานเกิดชาติตอไปจะเปนผูมีทรัพยสินสมบัติสมควรแกความเปนมนุษย ถาหากรักษาศีลเกิดชาติ

ตอไปอายุยืนไมมีโรคมีภัย ถาหากภาวนานั่งสมาธิทําสมาธิไดพลังจิต พลังจิตก็จะไมเปนของท่ีเสื่อม

สลาย ไมตาย ไมละลาย จะติดใจของเรานี้ไป เราทําไวรอยก็อยูรอย ทําไวพันก็อยูพัน แลวก็จะตามไป

ยังภพเบื้องหนา สมาธิจะทําใหเกิดปญญา แลวก็หาทางพนจากทุกขได85
 

ในหนังสือหลักสูตรครูสมาธิ เลม 3 พระธรรมมงคลญาณ ไดใหคําแนะนําการฝกสมาธิ โดย

ใหเดินจงกรมกอนครึ่งชั่วโมง และนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง จะไดผลเร็วข้ึน ดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนของการเดินจงกรม 

1. กําหนดเสนทางจงกรม 

2. ยืนตรงจุดเริ่มตนทางเดินจงกรม พนมมือระหวางอกแลว หลับตากลาว คําอธิษฐานเดิน

จงกรม วา “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” ขอใหใจของขาพเจาจงสงบเปนสมาธิ 

ยกมือท่ีพนมสูงข้ึนระหวางค้ิว กลาวในใจวา “สาธุ” 

                                                           
84พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย, (ทานพอลี ธมฺมธโร), เรื่องของลม, (สมุทรปราการ : สํานักวัด 

อโศการาม, 2544), หนา 19-21. 
85พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร), ธรรมะฟาสาง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพลัง

จิตตานุภาพ, 2559), หนา 19-20. 
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3. เอามือลง ใชมือขวาจับมือซาย หอยมือพอสบายไมเกร็ง 

4. กําหนดจิตไวทีห่นาผาก ไมตองหลับตา ตามองทางเดินจงกรมไกลวาตัวประมาณ 1.5 - 2 เมตร 

5. เริ่มบริกรรมคําวา “พุทโธ ๆ” อยูในใจ พรอมกาวเทาขวาเดินตามดวยเทาซาย ไมชาหรือ

เร็วเกินไป เดินในลักษณะเดินปกติ 

6. เม่ือเดินสุดทางจงกรม ใหคอย ๆ หมุนตัวกลับทางขวา ยืนทรงตัวตรง แลวจึงเริ่มกาวดวย

เทาขวาเหมือนตอนเริ่มตน 

7. เม่ือครบตามเวลาทํากําหนด ใหยืนตรงจุดเริ่มตนเดิน พนมมือระหวางอก กลาวในใจวา 

“สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ” ขอใหสัตวท้ังหลายจงเปนสุข ๆ เถิด แลวยกมือท่ีพนมข้ึน

ระหวางค้ิวแลวกลาวในใจวา “สาธุ” เปนอันจบพิธีการเดินจงกรม 

วิธีนั่งสมาธิ 

นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซาย ตั้งกายตรง ยกมือพนมระหวางอก กลาวคําอธิษฐานสมาธิ 

“ขาพเจา ระลึกถึง คุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณพระสงฆ คุณบิดา มารดา คุณครูบา

อาจารย จงมาดลบันดาล ใหใจของขาพเจา จงรวมลงเปนสมาธิ พุทโธ ธัมโม สังโฆ... พุทโธ ธัมโม 

สังโฆ... พุทโธ ธัมโม สังโฆ... พุทโธ ๆ ๆ” 

นั่งขัดสมาธิ ขาเบ้ืองขวาทับขาเบื้องซาย เอามือลง วางบนตัก มือเบื้องขวาทับมือเบื้องซาย 

หลับตา กําหนดใจของเราไวท่ีใจ คือหัวอกดานซาย อยากลั้นหายใจ ปลอยรางกายใหสบาย บริกรรม 

พุทโธ ๆ ๆ... ในใจจนกวาจะเลิก ตามเวลาท่ีกําหนด 

หลังจากนั้นใหตั้งใจสวดแผเมตตาพิเศษ ดังนี้ 

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน ขอใหสัตวท้ังหลาย จงเปนผูไมมีเวรตอกัน

และกัน จงเปนผูดํารงชีพอยูเปนสุขทุกเม่ือเถิด 

กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต ขอใหสัตวท้ังสิ้นนั้น จงเปนผูมีสวนได 

เสวยผลบุญ อันท่ีขาพเจาไดบําเพ็ญแลวนั้นเทอญ86 

ในหนังสือหลักสูตรครูสมาธิ เลม 2 พระธรรมมงคลญาณ ไดกลาวถึงประโยชนของสมาธิ ไว

ดังตอไปนี้ 

ประโยชนของสมาธิ 

 1) ทําใหหลับสบายคลายกังวล ๒) กําจัดโรคภัยไขเจ็บ ๓) ทําใหสมองปญญาดี 4) ทําใหมี 

ความรอบคอบ 5) ทําใหระงับความรายกาจ 6) บรรเทาความเครียด 7) มีความสุขพิเศษ 8) ทําให 

 

 

                                                           
86พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร), หลักสูตรครูสมาธิ เลม 3, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพ 

มหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2541), หนา 87-90. 
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จิตใจออนโยน 9) กลับใจได 10) เวลาสิ้นลมพบทางดี 11) เจริญวาสนาบารมี 12) เปนกุศล87 

พระธรรมมงคลญาณ ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือธรรมะรุงอรุณ 4 ในตอนหนึ่งท่ีชื่อ

วา สมาธิกอเกิดความเมตตาเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได เปนเรื่องของผลจากการปฏิบัติธรรมของทาน 

ดังตอไปนี้  

สมาธิมันเปลี่ยนแปลงจากคนท่ีไมดีมาเปนคนดี หลวงพอคิดวาแตกอนหลวงพอคือคนไมดี 

เพราะวันหนึ่ง ๆ มีแตทอดแห ดักไซ ตกเบ็ด ขุดแย วันหนึ่ง ๆ มีแตฆาสัตวทุกวัน เราไมรูวาอันไหนคือ

บาป เม่ือเวลาเราทําสมาธิไดแลว เราก็ไมกลับคืนไปทําอยางนั้นอีก จิตมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนได 

เพราะฉะนั้น เราท่ียังไมเขาใจเรื่องสมาธิ มาทําสมาธิ จิตใจจะเปลี่ยนเปนความเมตตาข้ึนมาทันที 

ความเมตตาเราจะไปหาท่ีไหนหายาก ถาหากวาทําสมาธิไดระดับหนึ่งแลว มันจะทําใหความเมตตา

เกิดข้ึน เกิดข้ึนเรื่อย ถาเรารูสึกวาเมตตานี้มันเกิดข้ึนมามากข้ึน ๆ แลว เราจะรูไดวาเราเปลี่ยนไปแลว 

แตกอนเราไมรูจักคําวาเมตตา ตอมาเม่ือเราทําสมาธิแลว เรารูจักคําวาเมตตา มันเกิดข้ึนมามากเอง 

มันเกิดข้ึนมามากเองก็ทําใหเรามีความรักกัน ความเมตตานี่มันเปนเหตุแหงความรัก เม่ือรักกันแลวก็

หมายความวารักกันโดยธรรม เขาเรียกวาสหธรรมิก สหธรรมิกคือเปนพวกท่ีปฏิบัติธรรม เม่ือเปน

เชนนี้แลวเราก็จะอยูดวยกันดวยความเปนสุข เรียกวาความเมตตามันกอขยายตัว เปลี่ยนแปลงจิตใจ

ใหใจของเรามีความออนโยนข้ึน ความเมตตานี้จะเปนสิ่งคุมครองโลกได  

 ดวยเหตุดังกลาวองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสบอกวา “โลโก ปตถัมภิกา เมตตา” 

ความเมตตานี้จะคุมครองโลกนี้ใหอยูได ถาเมตตานี้นอยเม่ือไรโลกจะเดือดรอน เพราะฉะนั้นจงพากัน

ชวยกันหาทางขยายสมาธิใหมาก เม่ือเปนเชนนั้นแลว เมตตาจะไดคุมไปท่ัวหมูบาน ตําบล จังหวัด ท่ัว

ประเทศ ท่ัวโลก ก็จะสามารถเกิดสันติภาพ88
 

2.4.5 พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ตธมฺโม) 

พระธรรมสิงหบุราจารย หรือหลวงพอจรัญ ตธมฺโม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ไดแสดง  

อานาปานสติ ไวในหนังสือแกนแทแหงพระกรรมฐาน ในตอนหนึ่งท่ีวา การกําหนดทองพองยุบ คือ  

อานาปานสติ มีใจความดังตอไปนี้ 

 การกําหนดทองพองทองยุบ คืออานาปานสติท่ีพระพุทธเจาไดดําเนินมาแลวเชนเดียวกัน 

สมาธิแนวแนนี่ตางกัน ทางท่ีเจริญปญญาตามสติปฏฐาน 4 สมาธิยังไมคงเสนคงวาคงศอกแนวแนแต

ประการใด มันจะมีพวกกิเลสตาง ๆ อารมณตาง ๆ มาแทรกแซงอยูเสมอ นี่เราใชสติกําหนดไวอยางนี้ 

มันจะมีความสงบไดแคไหนไมสําคัญ สําคัญท่ีเราจะกําหนดไดในปจจุบันหรือไมเทานั้น แลวปญญาจะ

                                                           
87พระราชธรรมเจติยาจารย (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร), หลักสูตรครูสมาธิ เลม 2, พิมพครั้งท่ี 1, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2541), หนา 20-21. 
88พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร), ธรรมะรุงอรุณ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พลังจิตตานุภาพ, 2555), หนา 157-158. 
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เกิดเองตามลําดับ แลวความคุนเคยก็จะมาสงบตอในภายหลัง... การพิจารณาลมหายใจเขาออกพอง

หนอ ยุบหนอ คือลมหายใจเขาก็พอง ลมหายใจออกก็ยุบ ก็พิจารณาวาโยธาตุแตรูปเดียว เรียกวา อา

นาปานสติ ลมหายใจเขา-ออก พองหนอ ยุบหนอ เรียกวาอานาปานสติ89 

 พระธรรมสิงหบุราจารย ไดแสดงเรื่องอานาปานสติ ไวในหนังสือระเบียบปฏิบัติสําหรับผู

ปฏิบัติธรรมและบทสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น ในตอนท่ีวา วิธีนั่งสมาธิ มีใจความดังตอไปนี้ 
 การนั่งสมาธิใหทําตอจากการเดินจงกรม อยาใหขาดตอนลง เม่ือเดินจงกรมถึงท่ีนั่งให

กําหนดยืนหนออีก 5 ครั้ง ตามทีกระทํามาแลวกอน แลวกําหนดปลอยมือลงขางตัววา ปลอยมือ   

หนอ ๆๆๆๆ ชา ๆ จนกวาจะลงสุด เวลานั่งคอย ๆ ยอตัวลง พรอมกับกําหนดตามอาการท่ีทําไปจริง ๆ

เชน ยอตัวหนอ ๆๆ เทาพ้ืนหนอ ๆๆ คุกเขาหนอ ๆๆ นั่งหนอ ๆๆ เปนตน  

วิธีนั่งใหนั่งขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับขาซาย นั่งตัวตรง หลับตาเอาสติมาจับอยูท่ีสะดือ ท่ีทอง

พองยุบ เวลาหายใจเขาทองพอง กําหนดวา พองหนอ ใจนึกกับทองท่ีพอง ตองใหทันกัน อยาใหกอน

หรือหลังกัน หายใจออกทองยุบ กําหนดวา ยุบหนอ ใจนึกกับทองท่ียุบตองทันกัน อยาใหกอนหรือ

หลังกัน ขอสําคัญใหสติจับอยูท่ีพองยุบเทานั้น อยาดูลมท่ีจมูก อยาตะเบ็งทอง ใหมีความรูสึกตาม

ความเปนจริงวา ทองพองไปขางหนา ทองยุบมาขางหลัง อยาใหเห็นเปนไปวา ทองพองข้ึนขางบน 

ทองยุบลงขางลาง ใหกําหนดเชนนี้ตลอดไปจนกวาจะถึงเวลาท่ีกําหนด  

เม่ือมีเวทนา เวทนาเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด จะตองบังเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติแนนอน จะตองมี

ความอดทน เพ่ือเปนการสรางขันติบารมีดวย ถาผูปฏิบัติขาดความอดทนเสียแลว การปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานนั้นก็ลมเหลว  

ในขณะท่ีนั่งหรือเดินจงกรมอยูนั้น ถามีเวทนา ความเจ็บ ปวด เม่ือย คัน เกิดข้ึนใหหยุดเดิน 

หรือกําหนดพองยุบ ใหเอาสติไปตั้งไวท่ีเวทนาเกิด และกําหนดไปตามความเปนจริงวา ปวดหนอ ๆๆ 

เจ็บหนอ ๆๆ เม่ือย ๆๆ คันหนอ ๆๆ เปนตน ใหกําหนดไปเรื่อย ๆ จนกวาเวทนาจะหายไป เม่ือเวทนา

หายไปแลว ก็ใหกําหนดนั่งหรือเดินตอไป  

จิต เวลานั่งหรือเดินอยู ถาจิตคิดถึงบาน คิดถึงทรัพยสิน หรือคิดฟุงซานตาง ๆ นานา ก็ให

เอาสติปกลงท่ีลิ้นป พรอมกับกําหนดวา คิดหนอ ๆๆ ไปเรื่อย ๆ จนกวาจิตจะหยุดคิด แมดีใจ เสียใจ

หรือโกรธก็กําหนดเชนเดียวกันวา ดีใจหนอ ๆๆ เสียใจหนอ ๆๆ โกรธหนอ ๆๆ เปนตน90 

 พระธรรมสิงหบุราจารย ไดแสดงอานาปานสติ ไวในหนังสือกําหนดจิตพิชิตโรค ในตอนหนึ่ง

ท่ีวา สรุปการกําหนดตาง ๆ พอสังเขป มีใจความดังตอไปนี้ 

                                                           
89พระเทพสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ตธมฺโม), แกนแทแหงพระกรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพธนชัยรุงเรืองพัฒนา จํากัด, 2560), หนา 11. 
90

พระเทพสิงหบุราจารย, ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรมและบทสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น, 

(กรุงเทพมหานคร : หจก.วิริยะพัฒนาโรงพิมพ), หนา 75-77. 
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 1. ตาเห็นรูป จะหลับตาหรือลืมตาก็แลวแต ใหตั้งสติไวท่ีตา กําหนดวา เห็นหนอ ๆๆๆ ไป

เรื่อย ๆ จนกวาจะรูสึกวาเห็นก็สักแตวาเห็น ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได ถาหลับตาอยู

ก็กําหนดไปจนกวาภาพนั้นจะหายไป 

2. หูไดยินเสียง ใหตั้งสติไวท่ีหู กําหนดวา เสียงหนอ ๆๆๆ ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะรูสึกวาเสียง

ก็สักแตวาเสียง ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได 

 3. จมูกไดกลิ่น ตั้งสติไวท่ีจมูก กําหนดวา กลิ่นหนอ ๆๆๆ ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะรูสึกวากลิ่นก็

สักแตวากลิ่น ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได 

 4. ลิ้นไดรส ตั้งสติไวท่ีลิ้น กําหนดวา รสหนอ ๆๆๆ ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะรูสึกวารส ก็สักแต

วารส ละความพอใจและความไมพอใจออกเสียได 

5. การถูกตองสัมผัส ตั้งสติไวตรงท่ีสัมผัส กําหนดตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน ละความพอใจ

และความไมพอใจออกเสียได 

6. ใจนึกคิดอารมณ ตั้งสติไวท่ีลิ้นป กําหนดวา คิดหนอ ๆๆๆ ไปเรื่อย ๆ จนกวาความนึกคิด

จะหายไป 

7. อาการบางอยางเกิดข้ึนกําหนดไมทัน หรือกําหนดไมถูกวาจะกําหนดอยางไร ตั้งสติไวท่ี

ลิ้นป กําหนดวา รูหนอ ๆๆๆ ไปเรื่อย ๆ จนกวาอาการนั้นจะหายไป 

ประโยชนของสมาธิ 

 ประโยชนของสมาธินั้นมีมากและเปนสิ่งสําคัญ ท้ังทางการปฏิบัติธรรมและการดําเนินชีวิต

ในกิจกรรมตาง ๆ ของคนท่ัวไป โดยเฉพาะการทํางานจะประสบผลสําเร็จไดดวยดีตองมีสมาธิ เพ่ือให

จิตใจสงบตั้งม่ัน รูอยูกับงานท่ีทําอยางเดียว ไมหนีออกไปจับอารมณขางนอก หรือรับอารมณหลาย ๆ 

อยางเขามาไมยอมหยุด ไมยอมนิ่งอยูในอารมณอันเดียว จนเกิดเปนความฟุงซาน จิตไปจับอารมณ

หลาย ๆ อยางจนไมเกิดเปนสมาธิ ดังนั้น ในท่ีนี้อาตมาจึงขอยกเอาแตประโยชนของสมาธิท่ีมีผลตอ

สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และชีวิตประจําวัน มาพอใหไดเห็นถึงความสําคัญของสมาธิในดานของสุขภาพ

ท้ังกายและใจ ดังนี้ 

 1. ทําใหเปนผูมีจิตใจและบุคลิกลักษณะเขมแข็ง ผูท่ีฝกสมาธิอยูเปนประจําก็เทากับวาตอง

พยายามควบคุมจิตใจของตนไมใหไหลไปตามสิ่งท่ีมากระทบอารมณ เพ่ือใหเกิดความสงบ เปรียบ

เหมือนการเดินทวนน้ํา ท่ีตองฝนใจตัวเอง จึงทําใหสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได จิตใจจึงเกิด

ความหนักแนน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สงผลถึงบุคลิกลักษณะภายนอกของคนผูนั้น ใหมีลักษณะเปน

คนสุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผองใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เบิกบาน สงางาม 

 2. ทําใหเกิดมีความเมตตากรุณา คือ ความรัก ความปรารถนาดี และความสงสาร ความ

อยากชวยเหลือปลดเปลื้องทุกขเกิดข้ึนกับจิตใจ สงผลใหมีความคิดในทางท่ีดี และมีอารมณท่ีดีงาม 

ภูมิตานทานท่ีชวยปกปองคุมครองรางกายจากสิ่งแปลกปลอมภายในก็ดีข้ึนดวย 
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 3. มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืนตามความเปนจริง ในการปฏิบัติธรรม โดยท่ีมักจะเขาใจหรือ

เรียกกันแตวาสมาธินั้น จะทําใหผูปฏิบัติไดมีเวลาท่ีจะอยูกับตัวเองอยางสงบ เพ่ือเปดโอกาสใหไดดู

กายและใจของตนเองดวยสติสัมปชัญญะ รูถึงสภาพความเปนจริงของท้ังกายและใจ จนเกิดความ

เขาใจในตนเอง และนํามาซ่ึงความเขาใจในธรรมชาติพรอมท้ังความเขาใจในบุคคลอ่ืนดวย เขาขาย

ท่ีวา ดูใจ เห็นใจ เขาใจ วางใจ สบายใจ นั่นเอง 

 4. เปนการเตรียมจิตใจใหอยูในสภาพพรอมและงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตาง ๆ และ

เสริมสรางนิสัยท่ีดี เหตุเพราะมีสติเฝาคอยระลึกและคุมใจไมใหเผลอ หรือไปสนใจสิ่งรอบขางจนเกิด

เปนสมาธิจิตตั้งม่ันสนใจแตสิ่งท่ีกําลังเรียนรูอยู หรืองานท่ีกําลังทําอยูเปนปจจุบัน พรอมท้ังมีความรูตัว 

รูชัด เขาใจชัด ถึงสิ่งท่ีเรากําลังทําอยู เชน ยืน เดิน นั่ง นอน ก็รูสึกตัววากําลังยืน กําลังเดิน กําลังนั่ง

กําลังนอน หรือเม่ือกําลังอานหนังสือ เขียนหนังสือ เปนตน ก็รูสึกตัววาเรากําลังอานหนังสือ เขียน

หนังสือ สิ่งนี้เรียกวา สัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะเปนธรรมมีอุปการะมาก คือ นํามาซ่ึงความเก้ือกูลใน

การงานท้ังปวง 

 5. รูจักทําใจใหสงบไมหวั่นไหวตออารมณท่ีเขามากระทบ และสะกดยั้งผอนเบาความทุกขท่ี

เกิดข้ึนในใจได เรียกวามีความม่ันคงทางอารมณ 

 6. มีภูมิคุมกันโรคทางจิต เพราะมีสมาธิชวยใหเกิดความสงบระงับไมใหคิดปรุงแตงสิ่งตาง ๆ 

ย้ํา ๆ ซํ้าแลวซํ้าอีก ถึงสิ่งท่ีไมสบายใจจนกลายเปนความวิตกกังวลทางจิต มาก ๆ เขาก็จะกลายเปน

ความเครียดสะสม ท่ีอาจสงผลใหเกิดความผิดปกติทางจิตได 

 7. รูจักดําเนินชีวิตอยางมีสติ ตามดู รูทัน พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ดวยการใชจิตท่ีมี

สมาธิ ซ่ึงเปนฐานในการปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4 ก็จะคอยเกิดความรูเทาทันตามสภาวะจิตของ

ตนท่ีเปนไปตาง ๆ มองเพ่ือการเรียนรูใหเกิดความเขาใจในขณะท่ีมันกําลังเกิดข้ึนกับเราอยูเปน

ปจจุบัน ก็จะนํามาซ่ึงปญญา รูจักใชประโยชนโดยการพยายามเรียนรู จากสิ่งท่ีเขามากระทบจิตใจ   

จนเกิดเปนความรูสึก เชน สุข ทุกข โกรธ หลง เคลิบเคลิ้ม หรือความรูสึกนึกคิดตาง ๆ เปนตน ใช

ประโยชนจากมันเพ่ือเรียนรูอยางเดียว อยายอมเปดชองใหประสบการณและความเปนไปเหลานั้นกอ

พิษเปนอันตรายแกชีวิตจิตใจของตนไดเลย ประโยชนในขอนี้ยอมเปนไปในชีวิตประจําวันดวย 

 8. ทําจิตใจใหเกิดความผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย หยุดจาก

ความกลัดกลุมวิตกกังวล 

9. เปนเคร่ืองพักผอนกาย ทําใหใจสบายมีความสุข เชน บางทานในบางคร้ังที่ตองเครียดกับงาน 

หรือจําเปนตองรอคอยและไมมีอะไรท่ีจะทํา ก็ใหหายใจเขาออกยาว ๆ สบาย ๆ พรอมกําหนดทอง

พองยุบ ดูสบาย ๆ ไมเพงทองที่พองยุบจนเกินไป ก็จะเกิดเปนการพักผอนกายใจ เปนอยูอยางสุขสบาย 

 10. เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียน และการทํากิจกรรมทุกอยาง 

เพราะจิตท่ีเปนสมาธิ ตั้งม่ัน แนวแน อยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเหมอลอย ยอม
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ชวยใหการเรียน การคิด และการทํางานไดผลดี เกิดความรอบคอบไมผิดพลาด เชน การอานหนังสือ 

ตาท่ีจับจองตัวอักษรในหนังสือ โดยจิตไมเผลอสงออกนอกไปคิดเรื่องอ่ืนในขณะอานหนังสือ รูอยูกับ

การอานหนังสือเพียงอยางเดียวนี้เปนสมาธิ และเม่ือไหรท่ีจิตเผลอสงออกไปคิดเรื่องอ่ืนหรือสนใจสิ่ง

อ่ืนไมอยูกับการอานหนังสือ แลวเกิดการระลึกข้ึนได รูตัววาจิตกําลังสงออกนอกไป ก็ดึงจิตกลับมา

รูอยูกับการอานหนังสือใหมนี่คือ “สติ” พรอมกับเกิดความรูตัวอยูตลอดในการอานหนังสือ เฝาทําการ

พิจารณาจนเกิดความรูชัด เขาใจชัด จากหนังสือท่ีกําลังอานอยูนั้นเรียกวา “สัมปชัญญะ” 

 11. ปองกันอุบัติเหตุไดดี เพราะมีสมาธิก็เทากับมีสติกํากับอยูดวย เม่ือมีสติยอมเปน

เครื่องหมายแหงความไมประมาท เกิดการคิดไตรตรองใครครวญในสิ่งท่ีจะทํากอนทุกครั้ง ทําใหความ

ผิดพลาดไมเกิดข้ึน หรือถาเกิดข้ึนก็สามารถแกไขปญหาเหลานั้นไปไดทันทวงที 

 12. ชวยเสริมสุขภาพกาย เพราะเหตุท่ีรางกายและจิตใจอาศัยกัน มีอิทธิพลตอกัน เชน เม่ือ

รางกายเจ็บปวยไมสบาย จิตใจก็พลอยเศราหมองขุนมัวไปดวย เกิดเปนความกลัวจนวิตกกังวล ขาด

กําลังใจจนทําใหโรคทางกายนั้นโดนซํ้าเติมใหทรุดหนักลงไปอีก และแมในเวลาท่ีรางกายเปนปกติ พอ

ประสบเรื่องราวใหเศราเสียใจรุนแรงก็ลมปวยเจ็บไขไปได สวนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็งสมบูรณ เม่ือเจ็บปวย

กายก็ไมสบายอยูแตกายเทานั้น จิตใจไมปวยตามไปดวย 

 13. บรรเทาหรือผอนเบาโรคทางกายได เพราะจิตใจมีความสบายเขมแข็ง สามารถให

กําลังใจตัวเองได ไมคิดจับจดวิตกกังวลกับโรคทางกาย สงผลใหไมเครียด ทําใหเซลลภูมิตานทาน

แข็งแรง สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมภายในกายออกไปได 

 14. สามารถใชกําลังของสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายได 

 15. จิตใจมีความผองใสเบิกบาน สงผลใหสุขภาพรางกายดี ผิวพรรณผองใส ซ่ึงเปนภูมิ

ตานทานโรคไปในตัว 

 16. ชวยระงับความแปรปรวนทางจิตใจท่ีมีผลใหเกิดโรค เชน ความมักโกรธบาง ความกลุม

กังวลบาง อาจทําใหเกิดโรคปวดศีรษะบางอยาง หรือโรคแผลในกระเพาะอาหาร เปนตน เม่ือรูจักทํา

ใจใหสงบ ทําใจใหดี หยุดความคิดนึกปรุงแตงตาง ๆ ก็ไมเกิดเปนอารมณไมดีท่ีมีผลใหเกิดความเครียด 

สงผลใหเกิดโรคข้ึนมาได ประโยชนขอนี้จะสมบูรณตอเม่ือมีปญญาท่ีรูเทาทันสภาวธรรม จากการ

เจริญวิปสสนากรรมฐานประกอบอยูดวย91 

                                                           
91พระเทพสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ตธมฺโม), กําหนดจิตพิชิตโรค, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พลัส

เพลส จํากัด, 2553), หนา 128-131. 



 

บทท่ี 4 

วิเคราะหคุณคาของอานาปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการ 

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 
 

 คุณคาของอานาปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

บางแค ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคเปนสถานท่ีบริการสําหรับท่ีพักอาศัย

ของผูสูงอายุ มีท้ังผูหญิงและผูชาย โดยจํากัดผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป มีจํานวนท้ังหมด 233 คน ซ่ึง

ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรไว เพ่ือท่ีจะไดสัมภาษณ 10 คน จากการออกพ้ืนท่ีสํารวจ โดยการ

สัมภาษณผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค พอจะวิเคราะหไดตาม

แนวการตอไปนี้ 

 

 4.1 คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอตนเอง 

4.1.1 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนากาย 

4.1.2 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนาศีล 

4.1.3 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนาจิต 

4.1.4 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนาปญญา 

 4.2 คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอครอบครัว  

 4.3 คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอสังคม 

 4.4 คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอชุมชน 

 4.5 คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอประเทศชาติ 

 

4.1 คุณคาของอานาปานสติที่มีตอตนเอง 

 คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอตนเอง การฝกอานาปานสติมีประโยชนหลายดาน ท้ังตอ

ตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ การฝกอานาปานสติท่ีมีคุณคาตอตนเอง ก็ยัง

จําแนกออกเปนไดอีก 4 ทาง คือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการพัฒนาปญญา 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 4.1.1 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนากาย 

ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค มีการเจริญอานาปานสติ 

มีสติระลึกรูลมหายใจเขาออก ดวยสติระลึกรูอยูในปจจุบันขณะอยางตอเนื่องเปนปกติในชีวิตได ผู
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ปฏิบัติยอมเกิดสติ มีสมาธิ จิตตั้งม่ัน เม่ือมีความเพียรมาก ฝกปฏิบัติมาก ยอมสงผลใหเกิด ศีล สมาธิ 

ปญญา เจริญข้ึนตามลําดับ มีความสุข สงบเย็น การพัฒนากายในพระพุทธศาสนาไดกลาวไวในพระ

สุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปฏฐานสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงเรื่องกายานุปส

นาตามแนวอานาปานสติ ท่ีวาดวยกายานุปสสนา อานาปานบรรพ การพิจารณากาย พระพุทธองค

ทรงแสดงไววา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปแลวสูปาก็ดี ไปแลวสูโคนไมก็ดี ไปแลวสูเรือนวางเปลาก็ดี นั่งคู

บัลลังก ตั้งกายใหตรง ดํารงสติเฉพาะหนา เธอยอมหายใจเขา ยอมมีสติหายใจออก เม่ือหายใจเขายาว 

ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว หรือเม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาสั้น ก็

รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น หรือเม่ือหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจัก

เปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจท้ังปวง หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอด

กองลมหายใจท้ังปวง หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร (คือลมอัสสาสะ ปสสาสะ) 

หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก”1 “ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพ่ือความ

หมดจดวิเศษของสัตวท้ังหลาย เพ่ือความกาวลวงซ่ึงความโศกและความร่ําไร เพ่ืออัสดงคดับไปแหง

ทุกขและโทมนัสเพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือกระทําพระนิพพานใหแจงทางนี้คือสติปฏฐาน 4 อยาง ภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียรใหกิเลส เรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นํา

อภิชฌาและโทมนัส ในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียรให

กิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นจิต

ในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให

พินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได”2 การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังท่ีกลาวในพระ

ไตรปฏก ดังการใหสัมภาษณของ นางขันทอง เชิดชิด วา “ทุกอยางในโลกนี้ไมมีอะไรเปนของเรา 

เม่ือเราตายทุกอยางท่ีเรามีก็กลายเปนของคนอ่ืนหมด ทุกสิ่งทุกอยางท้ิงไวบนโลกนี้หมด เอาไปไมได

สักอยาง แมแตรางกายของเราก็ไมสามารถบังคับไมใหมันแก ไมใหมันเจ็บ ไมใหมันตายไดเลย ทุก

อยางเรายึดเอาไวเปนของเราไมได ถาเราเอาใจไปผูกติดกับสิ่งเหลานั้น จิตใจของเราก็จะเปนทุกข ยาย

ก็ใชการพิจารณาลมหายใจเขาออกตลอดเวลา พิจารณารางกาย สังขารของเราวา มันไมเท่ียง มัน

เสื่อมอยูตลอดเวลา สักวันเราก็ตายจากโลกนี้ไป เม่ือยังมีชีวิตอยูเราก็ตองหม่ันทําความดีทุกวัน ทุกวัน

พระท่ีนี่จะมีกิจกรรมทําบุญ ใสบาตร มีพระจากสองวัดสลับกันมาบิณฑบาตรถึงในศูนยนี้ ยายไมตอง

ออกไปนอกศูนย ปฏิบัติกันท่ีอาคารศาลาธรรม มีการสวดมนตท้ังตอนเชาและตอนเย็นมีการแสดง

ธรรม และทําสมาธิตอนทายกอนจบ 5 นาที ตอนเชามีคนมาเยอะหนอย ตอนเย็นมีไมมากไมถึง 10 

                                                           
1ที.ม. 14/274/203. 
2ที.ม. 14/273/202. 
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คน วันพระท่ีผานมามีคนมาปฏิบัติ 6 คนเอง ผูสูงอายุท่ีนี่ไมคอยสนใจการปฏิบัติธรรมนัก มีผูสนใจ

ปฏิบัตินอยมาก สําหรับยายจะมาปฏิบัติประจําไมขาดเพราะเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตมันเหลือเวลาอีกไม

มากเราตองรีบทําใหมาก”3 สอดคลองกับ นางสาววนิดา ประยูรพงษ ไดใหสัมภาษณวา “อดีตเปน

เรื่องท่ีผานไปแลว ไมตองไปคิดถึงมันอีก ใหอยูกับปจจุบัน ไมหวนกลับไปคิดหาอดีต อยูกับปจจุบัน 

อนาคตเปนสิ่งท่ีเรารูแลว ทุกคนตองตายแนนอน ใหอยูกับปจจุบัน สังขารนี้ไมใชของเรา เปนท่ีประชุม

ของธาตุท้ัง 4 ดิน น้ํา ไฟ ลม เม่ือสิ้นอายุขัย ธาตุท้ัง 4 ก็แตกดับไป ไมมีอะไรเหลือเปนของของเราอีก 

ทุกอยางสลายดับสิ้นไป ไมมีใครบังคับไวไดเลย ใหอยูกับปจจุบัน ทําปจจุบันใหดีท่ีสุด พรอมดวยการ

ทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนาใหมาก ๆ ฉันจะทําสมาธิอยูเสมอ ๆ รูลมหายใจเขา รูลมหายใจออก 

ฉันชอบอยูกับตัวเอง ไมไปวุยวายกับใคร ปฏิบัติบอย ๆ ปฏิบัติอยูตลอดเวลา ทุกท่ี ทุกสถาน ทุกกาล 

ทุกเวลา จิตก็สงบไมฟุงซาน ใจก็สงบ มีความสุข อยูตรงไหน ๆ ก็มีความสุข อยูท่ีนี่เหมือนสวรรค 

บรรยากาศ สถานท่ีรมรื่น อาหารการกินการใหบริการของศูนยในดานตาง ๆ ดีมาก ฉันมีความสุขมาก 

เปนความสุขท่ีมาจากขางในของเราเอง เม่ือจิตมีสมาธิดีจะยอมรับกับสภาพทุกอยางได และพอใจกับ

สิ่งท่ีมีสิ่งท่ีเปน”4 สอดคลองกับ นางวลัยลักษณ อยูแสง ใหสัมภาษณวา “ยายระลึกอยูเสมอวา ชีวิตนี้

ไมเท่ียงแทแนนอน บอกกับตัวเองวา ไมตองไปกลัวเจ็บ กลัวตาย เม่ือถึงเวลามันก็ตองจากตองไป เรา

ฝนไมได บังคับไมได ทุกคนเกิดมารางกายสังขารตองเสื่อมสภาพตายไปท้ังนั้น เม่ือเราเขาใจทําใจได

ทุกขก็นอยลง มองทุกอยางใหเปนเรื่องธรรมดา มีเกิดข้ึนตั้งอยูแลวก็ดับไป ชีวิตยายเม่ือถึงคราวตกอับ

ตกทุกขไดยาก ตองมาอยูท่ีนี่ ยายก็มีสมาธิเปนท่ีพ่ึงหลอเลี้ยงจิตใจของยายใหชุมชื่นอยูตลอดเวลา 

ยายชอบทําสมาธิ ตอนกลางคืนเวลานอนไมหลับยายก็ลุกมานั่งสมาธิตามหลวงพอสอน มีสติอยูทุกลม

หายใจเขาออกตลอดเวลา ทําใหยายนอนหลับได ไมง้ันไมหลับ ถายายไมทําสมาธิยายคงบาไปแลว 

ยายมีสมาธิเปนท่ีพ่ึง ชวยใหจิตใจของยายสบาย อยูอยาสงบสุขได ไมเปนทุกข มองทุกอยางเปนเรื่อง

ธรรมดา ๆ ของโลกได ยอมรับความเปนจริงทุกอยางท่ีเกิดข้ึน ไมยึดติดกับอะไรมากมาย ทุกวันนี้ยาย

มีความสุขดี5 ขัดแยงกับ นางสาวพิชญา จริยานุวัตร ใหสัมภาษณวา “ยายเคยเขารับการอบรม

ปฏิบัติธรรมแบบพุทโธ ยุบหนอพองหนอ ดูลมหายใจเขาออก แตยายทําไมได ใจมันไมนิ่ง ใจมัน

ฟุงซานตลอดเวลา ยายไมมีความพยายาม ไมมีความเพียรในการฝก ใหยายทํา 5 นาที ก็ไมเอาแลว ขี้เกียจ

ไมสนใจท่ีจะทํา ท่ีจะฝก อายุมันก็ลวงเลยมาถึงทุกวันนี้แลวจะไปทําอะไรได ยายไมมีวินัย พระสอนแต

                                                           
3สัมภาษณ นางขันทอง เชิดชิด, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน บางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
4สัมภาษณ นางสาววนิดา ประยูรพงษ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
5สัมภาษณ นางวลัยลักษณ อยูแสง, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ บานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
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ก็ไมคอยทํา ผูสูงอายุท่ีนี้ก็ไมคอยมีใครสนใจทําสมาธิ ท่ีเห็นปฏิบัติเปนประจําก็ไมเกินสิบคน ยายมีสวด

มนตบางในเวลากลางคืน ยายนอนสวด ไมไดนั่งสวด วันไหนงวงก็หลับไปเลย ไมไดทํา ยายเปนคน

เครียดงาย นอนไมคอยจะหลับ จิตใจมันฟุง มันวุนวาย คิดกังวลไปหมด ยายใชเวลาวางไปทํางาน

อาชีวะ ประดิษฐสิ่งของเพ่ือจําหนายขางนอก ก็ทําใหยายรูสึกผอนคลายไดบาง ชีวิตยายมีความทุกข

มาตลอด แตยายก็คิดวาเรายังดีกวาคนอ่ืนอีกหลายคน เม่ือเห็นคนอ่ืนมีมาก สุขสบายกวาเรา ก็คิดวา

เขาทําบุญมามากกวาเรา เขาจึงมีความสุข ตามคําสอนของพระพุทธเจาสอนวา ไมมีอะไรเปนของเรา 

ตายไปก็ท้ิงทุกอยางไว เอาแตบุญแตบาปไป6 สวน นางสาวพิมลวรรณ ธนประสิทธิวงค ใหสัมภาษณ

วา “ไมตองพูดถึงสมาธิ ไมชอบทําสมาธิ ไมสนใจท่ีจะทําสมาธิ เม่ือกอนเวลากลุมใจ สวนใหญจะไป

เท่ียวกับเพ่ือน ๆ มากกวา เพ่ือนชวนไปเท่ียวท่ีไหนก็ไปกัน หรือไมก็อาละวาด แลวเดี๋ยวเดียวก็หาย 

แลวก็เงียบ นั่งเฉยเหมือนเดิม มีการปฏิบัติบาง สวนใหญจะใชการสวดมนต ไมชอบนั่งสมาธิ นั่งไมได 

ไมไดผล นั่งแลวมันรอน อึดอัด ปวดเม่ือย เลยไมอยากทํา ไมสนใจสมาธิ ทุกอยางเชื่อวามันอยูท่ีตัวเรา 

เราทําอยางไรก็ไดอยางนั้น”7  

คุณคาอานาปานสติในการพัฒนากายนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก ไดสรุปไววา “การเจริญภาวนานั้น เปนการสรางบุญบารมีท่ีสูงท่ีสุด และยิ่งใหญ

ท่ีสุดในพระพุทธศาสนา จัดวาเปนแกนแท และสูงกวาฝายศีลมากนัก การเจริญภาวนานั้น มี 2 อยาง 

คือ สมถภาวนา (การทําสมาธิ) และ 2 วิปสสนาภาวนา (การเจริญปญญา)8 สมาธิท่ีพระพุทธเจาได

ตรัสสอนไวเปนขอแรก คือ การตั้งสติกําหนดลมหายใจ เรียกวา “อานาปานสติ” สติกําหนดลมหายใจ

เขาออก กลาวคือ การทําจิตท่ีเคยคิดไปในเรื่องตาง ๆ นั้นใหกลับมาตั้งกําหนดในลมหายใจของตนเอง

ท่ีหายใจเขาหายใจออก อยูนี้เปนประจํา อันลมหายใจนี้อันเปนสิ่งท่ีทุกคนมีอยู การท่ีตั้งสติกําหนดก็

ไมตองไปหาท่ีไหน แตวาหาท่ีปลายจมูกหรือริมฝปากเบื้องบนของทุกคน ซ่ึงเปนจุดท่ีลมหายใจ  

มากระทบเม่ือหายใจเขาและหายใจออก9  

 

                                                           
6สัมภาษณ นางสาวพิชญา จริยานุวัตร, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
7สัมภาษณ นางสาวพิมลวรรณ ธนประสิทธิวงค, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

บางแค 1, 9 พฤษภาคม 2561. 
8สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพพิมพสวย, 2560), หนา 19. 
9สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช, อานาปานสติสมาธิ, (กรุงเทพมหานคร : วัชรินทรการพิมพ, 

2521), หนา 17.  
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พระภาวนาพิศาลเถร กลาววาการทําสมาธิ หรือการฝกสมาธิเปนการฝกจิตใหมีสิ่งรู ทําสติ

ใหมีสิ่งระลึก เม่ือจิตมีสิ่งรูสติมีสิ่งระลึก เราพยายามฝกอบรมบอย ๆ จนทําใหเกิดความคลองตัวทําให

ชํานิชํานาญ ถึงขนาดทุกสิ่งทุกอยางเปนไปเองโดยอัตโนมัติ แมวาจิตยังไมสงบเปนสมาธิ ประกอบดวย

องค คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ก็ตาม แตเราจะไดพลังงานทางสติโดยท่ีการฝกปฏิบัติสมาธิ มี

หลักการปฏิบัติธรรมท่ีแตกตางกัน 40 วิธี หนึ่งในนั้นคือ การปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติ คือการ

กําหนดลมหายใจเขา-ออก และมีคําภาวนาแตกตางกันไป เปนการทําสมาธิท่ีเริ่มจากการพิจารณาสิ่ง

ตาง ๆ ตามความเปนจริง10 และจากงานวิจัยของ กันยา อยูรอด พบวา หลักอานาปานสติเปนการฝก

ใหมีสติใหอยูกับปจจุบัน อยูในกิจการงานท่ีกระทําทุกขณะ โดยการพิจารณาลมหายใจเขาออก ไมยึด

เอาอารมณท่ีเปนอดีต และไมเพอหวังสิ่งท่ียังมาไมถึงในอนาคต อานาปานสติเปนวิถีการปฏิบัติตาม

อริยมรรคมีองค 8 เม่ือบรรลุหลุดพนจากราคะดวยเจโตวิมุตติ และจากอวิชชาดวยปญญาวิมุตติ อัน

เปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ การเขาสูนิพพาน11 

สรุปบทสัมภาษณ 

จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค ท่ีไดฝกอบรมจิตตนดวยวิธีการเจริญอานาปานสติ เม่ือไดฝกพัฒนาอยางตอเนื่อง

จนเกิดสมาธิ จะเกิดความสงบเย็นอยูภายใน จึงเปนผูท่ีมีจิตใจ ชุมชื่น แจมใส มองโลกในแงดี มองทุก

อยางตามความเปนจริง อยูกับปจจุบัน ยอมรับสภาพความเปนอยู สามารถปรับตัวอยูกับสิ่งแวดลอมท่ี

หลากหลายไดดี มีความสุข เห็นความไมเท่ียงในกาย เห็นวากายนี้เปนทุกข ไมเท่ียง ไมนายึดถือเอาไว 

มีแตเสื่อมสภาพเปนไปตามกฎไตรลักษณ บังคับไวไมได เปนผูท่ีมีความทุกขนอยดวยเหตุมีท่ีพ่ึงดวย

การมีสติรูลมหายใจเขาออกอยูเปนประจํา ทําใหจิตผองใสเบิกบาน นํามาเปนท่ีพ่ึงท่ีระลึกรูอยูภายใน

จิตใจของตน จึงเปนผูไมตองไปแสวงหาความสุขจากภายนอก เปนผลใหมีสุขภาพกายจิตท่ีดีเปนผล

ตามมา และผูสูงอายุสวนท่ียังปฏิบัติอานาปานสติไมได ยังคงมีความทุกขความสุขไปตามสิ่งเรา

ภายนอกและภายในใจของตน จิตยังไมมีกําลังพอท่ีจะไปควบคุมความทุกขใหนอยหรือดับลงได ยังคง

มีสภาพความเครียด ความฟุงซานเปนอารมณ 

 

 

 

                                                           
10พระภาวนาพิศาลเถร, สมาธิ : การเจริญสมาธิเพ่ือทําใหเกิดปญญา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

2542). 
11กันยา อยูรอด, “การประยุกตใชหลักอานาปานสติรวมกับแนวเวชปฏิบัติตอคุณภาพชีวิตผูปวยโรคปอด

อุดก้ันเรื้อรังโรงพยาบาลรองกวาง”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2559, บทคัดยอ. 
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 4.1.2 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนาศีล   

 ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค ไดมีการฝกอานาปานสติ 

ในการเจริญอานาปานสติ เบื้องตนนั้นผูปฏิบัติจะตองรักษาศีลใหบริสุทธิ์เสียกอน เพราะเหตุวาศีลจะ

สงเสริมใหเกิดสมาธิ ผูสูงอายุผูท่ีรักษาศีลไวดีแลวจะไมเกิดความเดือดรอนรําคาญใจ เปนผลทําให 

ปฏิบัติสมาธิไดงาย มีความสุขสงบ ศีลเปนเรื่องของความประพฤติ สํารวมระวังกาย วาจา ใหเรียบรอย 

ไมเปนไปเพ่ือการเบียดเบียนผูอ่ืน ยอมเปนกุศลจิต พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงศีล 5 ไวในสังยุตต

นิกาย ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ในเรื่อง ภัททิตถิกาวิมาน วาดวยวิมานของเทพธิดาภัททิตถิกา พระผูมี

พระภาคเจาตรัสถามถึงบุรพกรรมท่ี ภัททาเทพธิดาไดกระทําไววา “เทพธิดาผูมีปญญาดี เพราะบุญ

อะไร ทานผูมียศจึงเขาถึงหมูเทวดาชั้นดาวดึงส” เทพธิดาทูลตอบวา “ขาพระองคเปนอุบาสิกาอยูใน

กิมพิลนคร เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา และศีล ยินดีในการจําแนกทานทุกเม่ือ มีจิตอันเลื่อมใสในพระ

อริยเจาผูปฏิบัติตรง ไดถวายผานุงหม อาหาร เสนาสนะ และเครื่องประทีป ขาพระองคไดเขาจํา

อุโบสถอันประกอบดวยองค 8 ทุกวัน 14 คํ่า 15 คํ่า และวัน 8 คํ่าแหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ 

สํารวมระวังดวยดีในศีลทุกเม่ือ จําแนกทาน จึงไดครอบครองวิมาน เวนจากปาณาติบาต 1 เปนผูเวน

จากความเปนขโมย 1 ไมประพฤตินอกใจสามี 1 สํารวมจากการพูดเท็จ 1 หางไกลจากการดื่มน้ําเมา 1

ขาพระองคยินดีในสิกขาบทท้ัง 5 เปนผูฉลาดในอริยสัจธรรม เปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีพระ

สมันตจักษุ มีปกติอยู ดวยความไมประมาท ขาพระองคไดบําเพ็ญสุจริตกุศลธรรมสําเร็จแลวทํากุศล

ธรรมแลว จุติจากมนุษยโลกนั้นแลว เปนนางเทพธิดาผูมีรัศมีในตัวเอง”12 และในพระอภิธรรมปฎก 

วิภังค กรรมฐานกถาวาดวยอํานาจสมถะ ในตอนวาดวยอุคคหโกศล ไดกลาวถึงศีล 5 ไววา “ก็กุลบุตร

ผูใครจะเจริญกรรมฐานนี้เพ่ือบรรลุพระอรหัต เบื้องตนตองชําระศีล 5 ใหบริสุทธิ์ ตั้งอยูในศีลอัน

บริสุทธิ์ดีแลว ตัดปลิโพธท่ีมีอยู ยังปฐมฌานใหเกิดข้ึน ดวยการเจริญปฏิกูลมนสิการกรรมฐาน ทําฌาน

ใหเปนบาทเริ่มตั้งวิปสสนา ก็พึงเรียนเอาในสํานักของกัลยาณมิตรผูบรรลุพระอรหัตหรือในพระ

อนาคามิผล เปนตน รูปใดรูปหนึ่ง โดยกําหนดอยางต่ําท่ีสุด แมผูเปนตันติอาจารย (อาจารยผูสอนพระ

พุทธพจน) ซ่ึงชํานาญในพระบาลี พรอมท้ังอรรถกถา แตเม่ือไมไดกัลยาณมิตรเชนนั้น ในวิหาร

เดียวกัน พึงไปยังท่ีอยูของทานแลวเรียนเอาเถิด”13 การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังที่กลาว

ในพระไตรปฏกดังการใหสัมภาษณของ นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวัสดิ์ วา “ยายรักษาศีลท้ัง 5 ขอ เปน

ปกติทุกวัน ไมฆาสัตว เพราะเห็นวาไมวาคนหรือสัตวตางก็รักตัวกลัวตาย อยากมีอายุยืนยาวดวยกัน

ท้ังนั้น เราอยาไปเบียดเบียนชีวิตเขา ไมลักขโมย ไมคิดโลภอยากไดของใคร ของใครใครก็รักก็หวง เรา

อยาไปสรางความเดือดรอนใหใคร ไมประพฤติผิดคูครองใคร ขอนี้ไมมีอยูแลว การอยูท่ีนี่แยกอยู

                                                           
12ขุ.วิมาน. 48/22/167-168. 
13อภิ.วิ. 78/37. 
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ผูหญิงผูชายอยูเปนสัดสวน พักอาศัยคนละอาคาร ยายไมพูดวารายใคร ไมนินทาใคร ท่ีนี่ใครจะพูดวา

รายใครอยางไรยายก็นิ่งเฉย ไมโตตอบ ทําเปนไมไดยิน ทําใจเฉย ๆ ใหอภัยเขา เพราะถือวาตางคนก็

มาจากตางท่ี ตางพอ ตางแม ตางการอบรม ตางการเลี้ยงดู เม่ือมาจากพ้ืนฐานท่ีไมเหมือนกันก็ยอม

เปนธรรมดาการอยูรวมกันกับคนหมูมากจะมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกตางกันไป อยูท่ีตัวเราวา

จะปรับตัวอยางไรถึงจะอยูกับเขาใหได ไมตองไปปรับใคร ปรับท่ีตัวเรา ยายอยูท่ีนี่มีความสุขมาก 

เหมือนอยูสวรรค และในเรื่องสุรายาเสพติดยายไมรูจัก ไมเคยแตะตองเลย”14 สอดคลองกับ นาง 

วลัยลักษณ อยูแสง ไดใหสัมภาษณวา “ยายรักษาศีล 5 และศีล 8 รักษาไดท้ัง 3 ทาง คือ ไม

ประพฤติผิดไมประพฤติชั่วท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจเปนปกติ ไมคิดทําลายทํารายชีวิตผูอ่ืน

หรือสัตวอ่ืน ไมเกิดความโลภอยากไดของใคร พูดดีตอผูอ่ืน ไมติ ไมตําหนิใคร เม่ือเห็นเพ่ือนผูสูงอายุ

ไมสบายใจก็จะพูดใหขอคิดเพ่ือนท่ีมีปญหา บอกเขาใหปดหูซาย ใหปดหูขวา ใหปดตาเสียบาง อยา

เก็บสิ่งตาง ๆ ท่ีไมดีมาคิด ปลอยใหผานไป แลวเราก็จะอยูอยางสบายใจ ยายอยูท่ีนี่ไมมีใครนินทาวา

ยาย ถามีใครวาอะไร อยาเอามาใสใจ ปลงซะ ใครวายายแลวมีความสุขก็วา ขออนุโมทนาดวย ไม

อยากสรางเวรสรางกรรมกับใคร เราเกิดมาชาตินี้ก็ทุกขมากพอแลว ไมอยากสรางเหตุแหงทุกขอีก ท่ีนี่

ไมมีใครวายาย เจาหนาท่ีผูควบคุมดูแลไมเคยวายายเลย ยายอยูท่ีนี่มีความสุขมาก เรื่องผิดศีลใน

คูครองและสุรายาเสพติดเหลานี้ ท่ีนี่ไมมีอยูแลว เม่ือสมัยวัยเด็กยายเห็นพอแมสวัสดีกันทุกวัน และ

ทานสอนลูก ๆ ทุกคนเม่ือตื่นนอนมาใหสวัสดีกันทุกวันดวย เม่ือยายมีสามีก็สวัสดีกันทุกวันเชนกัน ใน

ชีวิตพอแม และยายกับสามีก็ไมมีการทะเลาะกันเลยเพราะการสวัสดี พอแมสวัสดีกันจนวันตาย ยาย

และสามีสวัสดีกันจนสามีตาย คําคํานี้มันดี ครอบครัวเม่ือครั้งอยูกับพอแมหรืออยูกับสามียายมี

ความสุขมาก ครอบครัวอบอุนไมเคยทะเลาะกันเลย พอแมก็ไมเคยตีลูกเลย15 สอดคลองกับ นางสาว

วนิดา ประยูรพงษ ไดใหสัมภาษณไววา “ไดรักษาศีล 5 มาตลอด ท้ังทางกาย ทางวาจา และตอง

รักษาศีล ถึงทางใจดวย เราตองใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรัก ความเมตตา ไมเบียดเบียนกัน ไม

วารายใคร ไมฆาสัตว และยังรวมถึงคําพูดท่ีไมทํารายกัน ไมฆากันดวยคําพูดอีกดวย การกระทําทุก

อยางใหเอาใจเขามาใสใจเรา ใหอภัยกัน มีน้ําใจดีตอกัน เม่ือเรามีศีลใจเราก็สงบเย็นมีความสุขไดทุก

เม่ือ ไมวาจะอยูท่ีตรงไหนใจเราก็มีความสุขได ท้ัง ๆ ท่ีคนรอบขางเราเต็มไปดวยความทุกขความเศรา

โศก16 

                                                           
14สัมภาษณ นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวัสด์ิ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
15สัมภาษณ นางวลัยลักษณ อยูแสง, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
16สัมภาษณ นางสาววนิดา ประยูรพงษ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

1, 9 พฤษภาคม 2561. 
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 คุณคาอานาปานสติในการพัฒนาศีลนั้น “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ไดทรงสรุปไววา “ศีลมีความหมายกวาง ๆ วา ความประพฤติงดเวนจากการ

เบียดเบียนกันและกันใหเดือดรอน เรียกวาอภัยทาน แปลวา ใหอภัย คือ ใหความไมมีเวรมีกรรมแก

ใคร ๆ เรียกวาเปนสุข เพราะศีลคือความเวนจากความประทุษรายเขา เม่ือรักษาศีลไวได ก็เปนอัน

ชําระใจในชอนี้ 17 การเจริญภาวนานั้น เปนการสรางบุญบารมีท่ีสูงท่ีสุด และยิ่งใหญท่ีสุดใน

พระพุทธศาสนา จัดวาเปนแกนแทและสูงสุด การทําจิตใจใหเปนสมาธิ คือ การทําจิตใหตั้งม่ันอยูใน

อารมณเดียว ไมฟุงซานแสสายไปยังอารมณอ่ืน ๆ ซ่ึงพระพุทธองคทรงบัญญัติเปนแบบอยางไว 40 

ประการ เรียกวา กรรมฐาน 40 ไมวาจะเลือกวิธีใดก็ตามจําเปนที่จะตองรักษาศีลใหครบถวนบริบูรณ

ไมใหขาดและดางพรอย จึงจะสามารถทําจิตใหเปนฌานได หากศีลยังไมม่ันคง ยอมเจริญฌานให

เกิดข้ึนไดยาก เพราะศีลยอมเปนบาทฐาน (เปนกําลัง) ใหเกิดสมาธิข้ึน”18 และ พุทธทาสภิกขุ ได

กลาววา “อานาปานสติภาวนาเม่ือทําแลวจะเปนท้ังสมถะและวิปสสนาพรอมกันไปในตัว ไมตองแยก

ทําคนละที และมีศีลพรอมกันไปในตัว ในการกระทําไมตองทําพิธีรับศีลกอน ใหลงมือทําตามระบบนี้ 

จะมีศีล สมาธิ ปญญา พรอมกันไปในตัว”19 

สรุปบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบาง

แค เม่ือเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําจะพบวา การเจริญอานาปานสติเปนเหตุใหผูสูงอายุเกิดการ

อบรมจิตใหมีศีล มีความสงบทางกายทางวาจา จึงเห็นไดวาศีลชวยรักษาสังคมใหสงบ เปนกฎเกณฑ 

ทางสังคมท่ีตองไดรับการยอมรับปฏิบัติรวมกัน ศีลเปนเบื้องตนในการปองกันความละเมิดในตนและ 

ผูอ่ืน เปนบอเกิดแหงคุณงามความดีท้ังหลาย ทําใหเกิดความสงบ ลดปญหาความขัดแยง ไมสราง

ความเดือดรอนใหแกผูใด เกิดความปลอดภัยในชีวิต เม่ือผูสูงอายุทุกคนมีศีลมากข้ึน สังคมนั้นยอมอยู

อยางเปนสุข ทําใหมีความรัก ความสามัคคี แตถาอยูรวมกับคนไมมีศีล ยอมไมมีความสุข มีแตความ

เดือดรอน สังคมก็จะไมนาอยู วุนวาย การรักษาศีลเปนปกติของกัลยาณปุถุชน การเกิดมาเปนมนุษย

เปนผลของกุศล ถาไมรักษาศีลก็ยากท่ีจะไดเกิดมาเปนมนุษย อานิสงสของศีล 5 ทําใหไมมีเวร ไมมีภัย

ศีลจึงเปนพ้ืนฐาน เปนท่ีรองรับ เปนท่ีตั้งอาศัยและเปนรากเงาแหงกุศลธรรมท้ังหลาย 

                                                           
17สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพโดยเสด็จพระราชกุศลในการพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 

2556), หนา 28. 
18สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสรางบุญบารมี, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพพิมพสวย, 2560), หนา 19. 
19พุทธทาสภิกขุ, คูมืออานาปานสติอยางสมบูรณแบบ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2552), 

หนา 18. 
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 4.1.3 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนาจิต  

 อานาปานสติเปนธรรมสําหรับการพัฒนาอบรมจิต ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแคท่ีไดฝกใจตนเองมาดีแลวยอมกอใหเกิดกรรมดีไมมีโทษ เปนผูมีทางดีเปนท่ี

ไป ดังท่ีวา “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา มนสา เจ ปสนฺเนส ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ 

สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี”20 ในคําสอนของพระพุทธศาสนามีการอางอิงไวในพระสุตตันตปฎก ขุทฺ

ทกนิกาย คาถาธรรมบท เรื่องมัฏฐกุณฑลี ใจเปนใหญในกรรมทุกอยาง พระศาสดาตรัสแกพวกชน

เหลานั้นวา “ในการทํากรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล ใจเปนสภาพถึงกอน ใจเปนใหญ เพราะวากรรมท่ี

ทําดวยใจอันผองใสแลว ยอมไมละบุคคลผูไปสูเทวโลกมนุษยโลกดุจเงาฉะนั้น” ครั้นตรัสเรื่องนี้แลว 

ทรงเปนธรรมราชา ไดตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิ ดุจพระราชาประทับพระราชสาสนซ่ึงมีดินประจําไว

แลวดวยพระราชลัญจกรวา “ธรรมท้ังหลาย มีใจเปนสภาพถึงกอน มีใจเปนใหญสําเร็จแลวดวยใจ ถา

บุคคลมีใจผองใสแลว พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี ความสุขยอมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว

ฉะนั้น”21 การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบาง

แค มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังท่ีกลาวในพระไตรปฏก ดังการใหสัมภาษณของ

นางสาวนงลักษณ รัตนพรชัย วา “ชีวิตของเราเม่ือเวลาตกอับตกทุกขไดยากทุกขใจกาย ก็มีสมาธิ

เปนท่ีพ่ึงท่ีชวยใหเราไดสบายใจ ไมเปนบาในยามท่ียายกําลังทุกข พระทานสอนใหทําสมาธิ การทํา

สมาธิทําใหยายมีความสุขคลายออกจากทุกขได ยายสนใจการทําสมาธิ ชีวิตนี้ไมลืมสมาธิ ถาไมทํา

สมาธิก็บาไปแลว พระทานชวยใหเราฝกสมาธิ เกิดจิตสงบเย็นและมีความสุข ทุกครั้งท่ีเกิดความทุกข

ยายก็เอาธรรมะเขาขม มีสติรูสึกตัวรูลมหายใจเขาออก สุขก็มารวมอยูในสมาธิ สําหรับยายตองมีสมาธิ

อยูกับใจตลอด เวลา ตอนกลางคืนเวลานอนไมหลับก็ลุกข้ึนมานั่งสมาธิ ทําใหจิตใจสบาย ผอนคลาย 

หลับไดดีข้ึน ท้ังสุขภาพกายจิตก็แข็งแรงข้ึน”22 สอดคลองกับ นางสุภาพร จองแค ใหสัมภาษณวา 

“ยายเคยบวชเปนแมชี 7 เดือน ทุกวันนี้ยายทําสมาธิทุกวัน ทําแลวเกิดผลดีมาก อยูท่ีนี่คนเยอะไม

สะดวกเลยทําสมาธิตอนนอน ผลจากการทําสมาธิเปนประจําทุกวัน ทําใหรูสึกสบายใจ ปลอดโปรงโลง

ใจ จิตมีความสุข ทําใหหลับงาย เม่ือสุขภาพใจดี ทําใหรางกายมีสุขภาพดีแข็งแรงตามไปดวย การทํา

สมาธิทําใหความทุกขใจของยายหายไป และผลพลอยไดตามมาทําใหสุขภาพกายดีข้ึนตามมาดวย 

ความเจ็บปวยนอยลง แข็งแรงท้ังกายและจิต23 สอดคลองกับ นางวลัยลักษณ อยูแสง ใหสัมภาษณวา 

                                                           
20ขุ.ธ.อ. 40/40-41. 
21ขุ.ธ.อ. 40/39. 
22สัมภาษณ นางสาวนงลักษณ รัตนพรชัย, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
23สัมภาษณ นางสุภาพร จองแค, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
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“ทุกวันพระยายจะไปฟงธรรมฟงเทศน นั่งสมาธิท่ีหอธรรมเปนประจําไมเคยขาด ยิ่งเราแกตัวลงทุกวัน 

ไมมีอะไรตองคิดแลว เราตองรีบเรงประพฤติปฏิบัติธรรมใหไดมากท่ีสุด เพ่ือเปนบุญกุศลแกตัวเรา 

ยายชอบทําสมาธิมาก ๆ ทําทุกเวลาทุกโอกาสไมวาจะเดิน ยืน นั่ง นอน ทําแลวรูสึกดี มีความสุข จะ

กลัวบาปกลัวกรรม ไมกลาทําบาป จิตใจชุมชื่นเบิกบาน ไมทุกข ไมโศก ไมโกรธใคร จนใคร ๆ ชมยาย

วาคนคนนี้ไมมีความทุกข ทุกลมหายใจของเราตองอยูกับธรรมะ ทุกวันพระ จะมีพระมาสอน เม่ือเรามี

ธรรมะเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ใจเราก็สบาย ถาเราไมมีธรรมะก็อยูรวมกันไมได เพราะแตละคนมีความ

แตกตางกันมาอยูรวมกัน ก็จะกระทบกระท่ังกัน เม่ือจิตใจเรามีธรรมะเปนท่ีพ่ึง ไมวาเราจะอยูท่ีไหนก็

อยูไดเพราะมีท่ีพ่ึงอยูภายในจิตใจของเรา เราจะมีความสุขอยูภายในตัวของเรา ไมตองไปเท่ียวหา

ความสุขจากท่ีอ่ืน จากคนอ่ืน ความสุขมันอยูในจิตใจของเรานี่เอง ดวยการทําสมาธิ สวดมนต รักษา

ศีล นั่งสมาธิบอย ๆ จิตใจเราก็จะสงบเย็นได ถาทุกคนทําไดเขาก็จะพบกับความสุขดวยกันทุกคน ไม

ตองทุกขใจเท่ียวหาความสุขจากใคร ๆ”24 สอดคลองกับ นางศรีสุภางค ทองเจริญ ใหสัมภาษณวา 

“ฉันทําสมาธิ ตอนเชา ตอนบาย ตอนเท่ียง และทํา กอนอนทุกคืน เพราะนอนไมหลับ คืนไหนนอนไม

หลับก็ทําสมาธิ จิตมันฟุงซาน ฉันนอนสมาธิ ทองพุทโธ ๆ ๆ จนหลับไป ทําสมาธินี่ดีนะ ถานอนไม

หลับ ทําสมาธิก็หลับไปเลย ฉันทําทุกคืน เพราะนอนไมหลับ เวลาเคลิ้ม ๆ สองทุมไปเพ่ือนเขาหอง

เสียงดัง หรือเพ่ือนกรน เราก็นอนไมหลับแลว ทําสมาธิบอย ๆ ใจรูสึกไมกระวนกระวายใจ เสียงดัง 

เสียงอะไร ก็ไมคอยไดยิน จิตไมฟุงซาน จิตสงบ ไมเครียด นอนหลับไดงายข้ึน จิตใจก็สบาย มีความสุข 

ไมทุกขมากเหมือนเม่ือกอน”25 ซ่ึงขัดแยงกับ นางสาวพิมลวรรณ ธนประสิทธิวงค ใหสัมภาษณวา 

“ไมทําสมาธิ ไมตองพูดถึงสมาธิ ไมสนใจการทําสมาธิ ไมชอบนั่งสมาธิ นั่งไมได ทําไมไดผล นั่งแลวมัน

รอน อึดอัด ปวดเม่ือย เลยไมอยากทํา เครียด ฟุงซานมาก บางครั้งจะมีการสวดมนตบาง ทุกวันนี้มีแต

ความทุกขไมมีความสุขเลย ทุกขมาก อยากไปจากท่ีนี่ ไมอยากอยูท่ีนี่เลย”26  

 คุณคาอานาปานสติในการพัฒนาจิตนั้น พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร) 

ไดสรุปไววา “สมาธิมันเปลี่ยนแปลงจากคนท่ีไมดีมาเปนคนดี หลวงพอคิดวาแตกอนหลวงพอคือคนไม

ดี เพราะวันหนึ่ง ๆ มีแตทอดแห ดักไซ ตกเบ็ด ขุดแย มีแตฆาสัตวทุกวัน เราไมรูวาอันไหนคือบาป 

เม่ือเวลาเราทําสมาธิไดแลว เราก็ไมกลับคืนไปทําอยางนั้นอีก จิตมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนได เพราะฉะนั้น 

เราท่ียังไมเขาใจเรื่องสมาธิ มาทําสมาธิ จิตใจจะเปลี่ยนเปนความเมตตาข้ึนมาทันที ความเมตตาเราจะ

                                                           
24สัมภาษณ นางวลัยลักษณ อยูแสง, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
25สัมภาษณ นางศรีสุภางค ทองเจริญ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
26สัมภาษณ นางสาวพิมลวรรณ ธนประสิทธิวงค, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานบางแค 1, 9 พฤษภาคม 2561. 
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ไปหาท่ีไหนหายาก ถาหากวาทําสมาธิไดระดับหนึ่งแลว มันจะทําใหความเมตตาเกิดข้ึน เกิดข้ึนเรื่อย 

ถาเรารูสึกวาเมตตานี้มันเกิดข้ึนมามากข้ึน ๆ แลว เราจะรูไดวาเราเปลี่ยนไปแลว แตกอนเราไมรูจักคํา

วาเมตตา ตอมาเม่ือเราทําสมาธิแลว เรารูจักคําวาเมตตา มันเกิดข้ึนมามากเอง มันเกิดข้ึนมามากเองก็

ทําใหเรามีความรักกัน ความเมตตานี่มันเปนเหตุแหงความรัก เม่ือรักกันแลวก็หมายความวารักกันโดย

ธรรม เขาเรียกวาสหธรรมิก สหธรรมิกคือเปนพวกท่ีปฏิบัติธรรม เม่ือเปนเชนนี้แลวเราก็จะอยูดวยกัน

ดวยความเปนสุข เรียกวาความเมตตามันกอขยายตัว เปลี่ยนแปลงจิตใจใหใจของเรามีความออนโยน

ข้ึน ความเมตตานี้จะเปนสิ่งคุมครองโลกได”27  

สรุปบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําจะพบวา อานา

ปานสติเปนวิธีหนึ่งท่ีชวยควบคุมจิตผูสูงอายุใหอยูกับความสงบ ดวยการใหความสนใจจดจออยูกับสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงมนุษยเรามีอยูแลวตามธรรมชาติ ก็คือลมหายใจของเรา ท่ีอยูกับตัวเราตลอดเวลา เพียง

แครับรูถึงลมหายใจในขณะท่ีผานเขาและผานออกอยางตอเนื่องไปเรื่อย ๆ จิตใจจะเริ่มสงบ และมี

ความสุขยิ่งข้ึน การเจริญอานาปานสติเปนประจําของผูสูงอายุจะชวยสกัดความคิดท่ีไมดีงามและ

ความรูสึกขุนเคืองไมพอใจตาง ๆ ไมใหเกิดข้ึน จะทําใหมีความสุขและความสงบมากข้ึน ๆ การพัฒนา

จิตตามหลักอานาปานสติเปนวิธีท่ีปฏิบัติไดสะดวก เพราะใชลมหายใจซ่ึงมีอยูกับตัว ใชไดทุกเวลาทุก

สถานท่ีในทันทีท่ีตองการ ไมตองใชวัสดุอุปกรณ ปฏิบัติงาย ไมตองใชความคิดอะไร เพียงใชสติคอย

กําหนดลมหายใจท่ีปรากฏอยูแลว พอเริ่มลงมือปฏิบัติก็ไดรับผลเปนประโยชนทันทีตั้งแตตนเรื่อยไป 

กายใจผอนคลายไดพักจิตสงบสบายลึกซ้ึงลงไปเรื่อย ๆ ทําใหอกุศลธรรมระงับ และสงเสริมใหกุศล

ธรรมเกิดข้ึน ผลจากการการเจริญอานาปานสติชวยทําใหกายใจสุขสงบ และยังทําใหผูสูงอายุท่ีมีทุกข

ไดคลายออกจากทุกข ผูสูงอายุท่ีนอนหลับยาก สามารถหลับไดโดยงายเม่ือทําจิตใหสงบรวมลงเปน

สมาธิ และยังสงผลใหสุขภาพกายจิตแข็งแรงเปนผลตามมา 

 4.1.4 คุณคาของอานาปานสติในการพัฒนาปญญา  

การเจริญอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบาง

แค เม่ือผูสูงอายุฝกปฏิบัติใหมากอยูเปนนิสัย มีสติคอยระลึกรูวารางกายนี้กําลังหายใจเขา รางกายนี้

กําลังหายใจออก สติรูทันทุกขณะท่ีหายใจเขาออก จิตจะตั้งม่ันเปนสมาธิ สามารถเห็นการเกิดดับของ

ไตรลักษณ เห็นสภาวธรรมตามท่ีมันเปนจริง เปนสัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนทางกอใหเกิดปญญาใน

อริยมรรคมีองค 8 จากคําสอนทางพระพุทธศาสนาในพระวินัยปฎก มหาวรรค พระผูมีพระภาคเจาได

ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา ไดกลาวไววา “พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะพระปญจ

วัคคียวา ภิกษุท้ังหลาย ท่ีสุด 2 อยางนี้อันบรรพชิตไมควรเสพคือ การประกอบตนใหพัวพันดวยกาม

                                                           
27พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร), ธรรมะรุงอรุณ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พลังจิตตานุภาพ, 2555), หนา 157-158. 
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สุขในกามท้ังหลาย เปนธรรมอันทราม เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไม

ประกอบดวยประโยชน 1 การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตน เปนความลําบาก ไมใชของพระ

อริยะ ไมประกอบดวยประโยชน 1 ภิกษุท้ังหลาย มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ไมเขาไปใกลท่ีสุด

สองอยางนั้นนั่นตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําจักษุใหเกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพ่ือ

ความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน ภิกษุท้ังหลายก็มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 

ท่ีตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไป เพ่ือความสงบ 

เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพานนั้น เปนไฉน ? มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) นั้น ไดแก

อริยมรรคมีองค 8 ไดแก สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) 1 สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) 1 สัมมาวาจา 

(เจรจาชอบ) 1 สัมมากัมมันโต (การงานชอบ) 1 สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตชอบ) 1 สัมมาวายามะ (เพียร

ชอบ) 1 สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 1 สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ) 1 ภิกษุท้ังหลาย นี้แลคือ 

มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ท่ีตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําจักษุใหเกิด ทําญาณไดเกิด 

ยอมเปนไปเพ่ือความสงบเพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน”28 จากพุทธวจนมรรคมีองค 8 

สามารถสรุปยอลงได 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เรียกวาไตรสิกขา เปนการฝกหัดอบรมกาย 

วาจา จิตใจ และปญญา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาจนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด และการนําปญญามาใชใน

การพัฒนาปญญานี้ ไดแก สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ สัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ หมายถึง

ความเห็นท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม เห็นวาทําดี ไดดี ทําชั่วไดชั่ว บิดามารดามีพระคุณ เห็นวา

บุญมี บาปมี เห็นหรือเขาใจสภาพความเปนจริงของชีวิต เชน เห็นไตรลักษณ เห็นปฏิจจสมุปบาท รู

เห็นปญหาชีวิต เรื่องความทุกขตาง ๆ สาเหตุเกิดของปญหาชีวิต อุดมการณของชีวิต และแนวทาง

สําหรับปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุอุดมการณนั้น เห็นในสัมมาทิฏฐินี้หมายถึงเห็นดวยใจ ใจเห็น ไมใชตาเห็น 

ท่ีแทจริงคือรูหรือเห็นนั่นเอง ความเห็นนับวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะฉะนั้นความเห็นชอบมีความรู

ท่ีถูกตองท่ีชอบ พระพุทธเจาจึงไดทรงจัดไวเปนอันดับแรก เปนเรื่องของปญญาของญาณสําหรับผูท่ีจะ

เขาถึงพระพุทธศาสนาแบบพนทุกข จะตองเขาถึงแบบผูมีปญญาหรือญาณ หรือสัมมาทิฏฐิ สวนสัมมา

สังกัปปะ ความดําริชอบ หมายถึง มีความคิดชอบ ความคิดถูกตอง หรือความตรึกตรองไปในทางท่ีดี 

มีความหมาย 3 อยาง คือ (1) อวิหิงสาสังกัปปะ ความดําริในอันไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมคิดท่ีจะทําให

ใครไดรับความเดือดรอนท้ังทางกาย วาจา ใจ แตมีเมตตากรุณาตอสัตวอ่ืนตอคนอ่ืน (2) อัพยาปาท

สังกัปปะ ความคิดดําริในอันไมผูกพยาบาทปองรายผูอ่ืน ไมคิดอาฆาต หรือจองเวรใคร (3) เนกขัมม

สังกัปปะ ความคิดดําริในอันจะปลดเปลื้องความเก่ียวของในทางกาม เพ่ือมุงไปสูความสงบ การตั้งใจ

ปลีกใจออกจากความเพลิดเพลินในกามารมณ การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังท่ีกลาวในพระ

ไตรปฏก ดังการใหสัมภาษณของ นางสุภาพร จองแค ไดใหสัมภาษณวา “การปฏิบัติของยายก็คือ 

                                                           
28วิ.ม. 6/13/19-20. 
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รักษาศีล ประพฤติตนอยูในศีลในธรรมตลอดเวลา สวดมนต ทําสมาธิบอย ๆ เกิดผลดีมาก จิตสงบ 

สบาย นอนหลับงาย มีความสุข สมาธิเม่ือปฏิบัติเปนประจําและทําใหมาก จิตจะมีเมตตา ศีลจะ

สมบูรณยิ่งข้ึน ชีวิตจะมีแตความสุข ไมวาจะอยูท่ีไหนก็มีความสุข ใครจะตําหนิติเตียนใครอยางไร ก็

สงบจิตสงบใจ วางเฉย ไมโกรธ ไมเกลียด ใหอภัยทุกคนได นี่คือผลท่ีเกิดจากการทําสมาธิ ทําใหมีสติ 

เกิดปญญา เขาใจสรรพสิ่งวาพวกเราท้ังหลายท่ี เกิดมาเปนเพ่ือนรวมทุกขดวยกันท้ังหมดท้ังสิ้น ตอง

มาเกิด แก เจ็บ ตาย เราอยูบนโลกนี้ไดอีกไมนานก็ตองตายจากกันไปหมด สิ่งของบนโลกนี้ไมมีอะไร

เปนของเราอยางแทจริง เม่ือตายไปก็ท้ิงทุกอยางไวบนโลกนี้ เอาไปไมไดสักอยางเดียว นอกจากบุญ

และบาปท่ีฝงติดดวงจิตไป รางสลายกลายเปนธาตุ 4 ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมมีอะไรเปนตัวตนของเราอีก

แลว เม่ือเกิดสติมีปญญาคิดได เราก็จะไมคิดอาฆาต พยาบาท เบียดเบียนกัน ใชกายนี้ใหเปน

ประโยชน เรงสรางบุญกุศลไวเปนท่ีพ่ึงแกจิตของเรา”29 สอดคลองกับ นางวลัยลักษณ อยูแสง ไดให

สัมภาษณวา “ยายรักษาศีล 5 ศีล 8 เปนปกติทุกวัน กอนนอนจะสวดมนต ทําสมาธิ วันพระจะไป

ทําบุญใสบาตร สวดมนต ฟงเทศน ฟงธรรม ทําสมาธิ ท่ีอาคารธรรมศาลาทุกครั้งไมเคยขาด การทํา

สมาธิเปนสิ่งท่ีดีและสําคัญมาก ไมวาเราจะตกอยูในสถานการณไหน สภาพใด การทําสมาธิอยูเปน

ประจําทําใหจิตใจเรามีความเขมแข็ง เกิดความสุขสงบเย็น มีความรัก มีความเมตตากับทุกคน ไม

เบียดเบียนใคร จะคิด จะพูด จะทําอะไรก็เปนไปดวยความมีเมตตา ไมกอทุกขกอโทษ จิตไมเศราโศก 

ไมโกรธแคน ผูกพยาบาทอาฆาตใคร จิตปลอยวาง คลายความยึดม่ันถือม่ันได”30 สอดคลองกับ นาง

ขันทอง เชิดชิดใหสัมภาษณวา “ยายชอบทําสมาธิ ทําทุกวันตั้งแตวัยเด็ก ตอนแรก ๆ ทําก็ฟุง จิตไม

สงบพอทําไป ๆ ก็ดีข้ึน จิตก็จะสงบข้ึน และสมาธิก็จะเปนท่ีพ่ึงของเราได พยายามทําไปทีละนิด ๆ 

เหมือนกาวบันไดไปทีละข้ัน ๆ เม่ือมาอยูท่ีนี้ก็ยังปฏิบัติอยูทุกวัน ในวันพระท่ีอาคารธรรมศาลา ตอน

เชาและตอนเย็นจะมีพระมาสอนธรรมและสอนใหนั่งสมาธิ ก็ยิ่งทําใหยายเขาใจยิ่งข้ึนไปอีก การทํา

สมาธิทําใหชีวิตยาย มีความสุขดี จิตสงบสบาย ไมฟุงซานเหมือนคนอ่ืน จิตจะไมโลภอยากไดของใคร 

ไมโกรธเกลียด ไมเบียดเบียนใคร ไมคิดชั่ว ไมพูดชั่ว ไมทําชั่ว จิตจะอยูในศีลในธรรมตลอดเวลา”31 

สอดคลองกับนางสาวนงลักษณ รัตนพรชัย ใหสัมภาษณวา “ยายสนใจการทําสมาธิ ชอบทําสมาธิ

มาก ถายายไมทําสมาธิก็บาไปแลว พระทานสอนสมาธิชวยใหเราฝกสงบจิต ใหทําใจได ในยามชีวิตเรา

ลําบาก ทุกขกาย ทุกขใจ เรามีสมาธิเปนท่ีพ่ึง ชวยใหเราไดสบายใจ คลายทุกขลงได ไมใหเปนบาไป 

                                                           
29สัมภาษณ นางสุภาพร จองแค, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 

 30สัมภาษณ นางวลัยลักษณ อยูแสง, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
31สัมภาษณ นางขันทอง เชิดชิด, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
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เวลามีใครมาวาเราหรือทําไมดีตอเรา ก็ทําจิตสงบนิ่งนึกถึงสมาธิอยูภายใน ก็เลยลบลางความไมดีนั้น

ไปได ทุกลมหายใจเขาออกเราตองมีธรรมะ ตองมีสติระลึกรูความจริงในความไมเท่ียงท่ีเกิดข้ึน ไมยึด

ไว ปลง ไมนํามาคิดมาก ปลอยวาง อยูกับลมหายใจเขาออก ผลจากการทําสมาธิทําใหจิตใจของยาย 

สงบเย็น มีความสุข ไมโกรธ ไมเกลียด ไมผูกพยาบาทใคร ใครจะวาอะไรก็ไมถือสา ใหอภัยได”32  

 คุณคาอานาปานสติในการพัฒนาปญญา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย (ทานพอลี 

ธมฺมธโร) ไดสรุปไว “เม่ือสมาธิมีกําลังแลว ยอมเกิดปญญา สามารถจะแลเห็น ทุกข สมุทัย นิโรธ 

มรรค แจงประจักษข้ึนในลมหายใจของตัวท่ีมีอยูทุกคน ถาจะอธิบายก็ไดความอยางนี้ คือ ลมหายใจ

เขาออกเปนทุกขสัจจ ลมเขาเปนชาติทุกข ลมออกเปนมรณทุกข ไมรูจักลมเขาไมรูจักลมออก ไมรู 

ลักษณะของลมเปนสมุทัยสัจจ ลมออกรูวาออก ลมเขารูวาเขา รูลักษณะของลมโดยชัดเจนเปน

สัมมาทิฏฐิ องคอริยมรรค คือ มีความเห็นถูกตองตามความเปนจริงของลมหายใจ หายใจแบบใดไม

สบายก็รู และรูจักวิธีแตงลมหายใจของตัววา แบบนี้ไมสบาย เราจะตองหายใจแบบนี้จึงจะเปนท่ีสบาย

นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ จิตสังขาร ซ่ึงนึกคิดวิตก วิจารในกองลมท้ังปวงอยูโดยชอบ ชื่อวา 

สัมมาวาจา วาจาชอบ รูจักวิธีปรับปรุงลมหายใจของตนโดยวิธีการตาง ๆ เชน หายใจเขายาวออกยาว 

หายใจเขาสั้นออกสั้น หายใจเขาสั้นออกยาว หายใจเขายาวออกสั้น จนไปถูกลมอันเปนท่ีสบายแหงตน 

ดังนี้ชื่อวา สัมมากัมมันตะ การงานชอบ”
33

 และ พุทธทาสภิกขุ ไดสรุปไววา “สิ่งท้ังหลายท้ังปวง ไม

ควรยึดม่ันถือม่ัน” สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย เปนหัวใจพระพุทธศาสนา แกนธรรม คืออนัตตา 

หมายถึง ไมเปนตัวตนท่ีแทจริง มีแตสภาพธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ดํารงไหลไปตามกฎแหงการกระทํา 

ตั้งอยูดวยผลแหงการกระทํา แลวดับไปตามเหตุปจจัย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ตามกฎวัฏสงสารไมจบ

สิ้น จนกวาสิ่งท้ังปวงจะเปนเพียงกริยามิใชกรรม คือ มีจิตวางจากความยึดม่ันถือม่ันในอัตตาตัวตน ไม

มีเจตนา ไมปรุงแตง เปนภาวะนิพพาน”34 

สรุปบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีมีความเพียรในการเจริญอานาปานสติอยูเปนประจํา 

เม่ือกระทําใหมากจะพบวา เกิดการพัฒนาใน ศีล สมาธิ ปญญา ตามอริยมรรคมีองคแปด ประพฤติตน

อยูในศีลธรรม จิตสงบ สบาย จิตใจความนึกคิดมีเมตตา ศีลสมบูรณยิ่งข้ึน มีความสุขทุกเม่ือ ไมวาจะ

อยูท่ีไหนอยางไรก็มีความสุขได เม่ือถูกตําหนิติเตียน ก็สามรถวางจิตสงบใจ ไมถือโทษโกรธเคือง ให

อภัยได ผลท่ีเกิดจากการทําสมาธิของผูสูงอายุ ทําใหมีสติ เกิดปญญา รูเขาใจธรรมชาติในสรรพสิ่งวา 

                                                           
32สัมภาษณ นางสาวนงลักษณ รัตนพรชัย, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน 

บางแค 1, 9 พฤษภาคม 2561.  
33 พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย, (ทานพอลี ธมฺมธโร), มูลกัมมัฏฐาน อานาปานสติภาวนามัย, 

(สมุทรปราการ : สํานักวัดอโศการม, 2556), หนา 116-117. 
34พุทธทาสภิกขุ, ๑๐๐ คําธรรมพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2549), หนา 21. 
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เราท้ังหลายท่ีเกิดมาเปนเพ่ือนรวมทุกข เห็นวาชีวิตท่ีเกิดมานี้สั้นนักตอง แก เจ็บ ตาย เม่ือเกิดสติมี

ปญญาคิดได จิตก็ปลอยวาง ไมคิดอาฆาต พยาบาท เบียดเบียนกัน โลภอยากได ใชกายนี้ใหเปน

ประโยชน เรงสรางบุญกุศลไวเปนท่ีพ่ึงแกตน ทําจิตสงบนิ่งมีสติระลึกรูทุกลมหายใจเขาออกอยูภายใน 

มีสติระลึกรูความจริงในความไมเท่ียงท่ีเกิดข้ึนแหงกฎไตรลักษณ คลายความยึดม่ัน ไมยึดไว ปลอยวาง 

ทําใหจิตใจของผูสูงอายุมีความสุข สงบเย็น มีความทุกขนอยลงตามลําดับ  

 

4.2 คุณคาของอานาปานสติที่มีตอครอบครัว  

 ครอบครัวเปนสถาบันของสังคมท่ีเล็กท่ีสุดในสังคมไทย แตเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญมาก

ท่ีสุด ถาหากสังคมในครอบครัวมีความม่ันคง มีความรักความเขาใจระหวางคนในครอบครัว พอ แม 

ลูก และเครือญาติ ครอบครัวก็จะอยูกันอยางมีความสุข ถาครอบครัวใดมีความแตกแยก มีความไม 

เขาใจซ่ึงกันและกัน พอแมมีการหยาราง ผลกระทบก็จะเกิดกับบรรดาลูก อาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ 

ตามมา แตถาสถาบันครอบครัวม่ันคง มีความรักความเขาใจ ครอบครัวก็จะอยูกันอยางอบอุน

ปลอดภัย อานาปานสติจึงมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีเก้ือกูลกันของคนในครอบครัว ในพระพุทธศาสนา

ไดกลาวถึงเรื่องความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวไวในพระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 

เรื่องสิงคาลกสูตร กถาวาดวยทิศ 6 ไดแสดงไววา “คฤหบดีบุตร มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา อันบุตร

ธิดาพึงบํารุงดวยสถาน 5 คือ ดวยตั้งใจวา ทานเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงทานตอบ 1 จักรับทํากิจของ

ทาน 1 จักดํารงวงศสกุล 1 จักปฏิบัติตนใหเปนผูสมควรรับทรัพยมรดก 1 เม่ือทานละไปแลว ทําบุญ

อุทิศใหทาน 1 คฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนา อันบุตรบํารุงดวยสถาน 5 เหลานี้แลว ยอม

อนุเคราะหบุตรดวยสถาน 5 คือ หามจากความชั่ว 1 ใหตั้งอยูในความดี 1 ใหศึกษาศิลปวิทยา 1 หา

ภรรยาท่ีสมควรให 1 มอบทรัพยใหในสมัย 1 คฤหบดีบุตร มารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนา อันบุตร

บํารุงดวยสถาน 5 เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน 5 เหลานี้ ทิศเบื้องหนานั้น ชื่อวา อัน

บุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไมมีภัยดวยประการฉะนี้”35 การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุใน

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังท่ี

กลาวในพระไตรปฏก ดังการใหสัมภาษณของ นางวลัยลักษณ อยูแสง วา “เม่ือครั้งท่ีอยูกับพอแม 

ครอบครัวของยายเปนครอบครัวท่ีอบอุนมาก พอแมคอยอบรมสั่งสอนใหลูกทุกคนเปนคนดี สอนให

ลูกสวดมนต นั่งสมาธิสมํ่าเสมอเชาเย็น จะมีการเตือนใหทํากันจนเปนเรื่องปกติ ใหทําบุญใสบาตรทุก

วัน ใหสวัสดีกันทุกตอนเชา การท่ีทานสอนใหลูกทุกคนปฏิบัติเชนนี้ทุกวัน ทําใหเกิดเปนนิสัยท่ีดีงาม

ของทุกคน เม่ือลูกเห็นพอแมปฏิบัติอยางไร ลูกก็ปฏิบัติอยางนั้น ครอบครัวก็มีแตความรัก ความ

อบอุน ลูกจะกตัญู รูจักตอบแทนบุญคุณพอแม เลี้ยงดูทานดวยความรักและเคารพ เม่ือยายมีสามีก็

                                                           
35ที.ปา. 16/199/78-79.  



121 
 

ปฏิบัติตอกันเชนเดียวกันเหมือนครั้งท่ีอยูกับพอแม ปฏิบัติดีตอกันจนสามียายตายจากไป และตองอยู

คนเดียวตามลําพัง ทําใหยายเขาใจสัจธรรมธรรมชาติของชีวิต วาทุกคนเกิดมามีท้ังสุขและทุกข 

สมหวัง ผิดหวัง ปะปนกันไป ตองเจอกับการพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักดวยกันท้ังนั้น ทุกคนตองเจออยาง

หลีกเลี่ยงไมได มันเปนธรรมดาของโลก ทําใจและยอมรับความเปนจริงนี้ใหได เราก็จะทุกขนอยลง 

เม่ือวันกอนยายมีความสุขมากอยูพรอมหนาพรอมตาทุกคนในครอบครัว แตมาวันนี้ทุกคนตายจากไป

หมด เราตองอยูตอไปเพียงลําพัง สิ่งท่ีเปนท่ีพ่ึงทําใหยายคลายออกจากทุกขไดคือ สมาธิ ยายปฏิบัติ

มาตลอดตั้งแตอยูกับครอบครัวจนมาถึงทุกวันนี้ ทําใหยายมีกําลังใจท่ีดี มีจิตใจท่ีเขมแข็งอดทนไดใน

ทุกสถานการณท่ีไดเจอ ก็ยอมรับปรับสภาพจิตใจได เห็นทุกอยางเปนทุกข เราเกิดมาตองเจอทุกข 

ทุกขสุขก็ไมเท่ียง มีเกิดข้ึน ตั้งอยูแลวก็ดับไปเปนธรรมดา ทุกอยางยึดไวเปนของเราไมไดสักอยาง 

แมแตความชรา ความตาย ท่ีจะมาถึงเราก็หามไมได ใหมองทุกอยางเปนเรื่องปกติธรรมดา”36 

สอดคลองกับนางขันทอง เชิดชิดใหสัมภาษณวา “ครอบครัวของยายเปนครอบครัวท่ีอบอุนมาก พอ

แมของยายสอนใหลูก ๆ ทุกคน สวดมนต ทําสมาธิทุกวัน ลูกทุกคนมีความประพฤติท่ีดี ไมมีใครเกเร

เลย และเม่ือยายมีลูกก็สอนลูกเชนเดียวกับท่ีพอแมสอนยาย การทําสมาธิเปนบุญกุศล เม่ือปฏิบัติท้ัง

ครอบครัวจะเกิดผลดีมาก ครอบครัวจะมีความสุข เพราะสมาธิจะอบรมจิตใจใหทุกคนเปนคนดี มี

ศีลธรรม ไมกอความเดือดรอนใหแกใคร”37 สอดคลองกับ นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวัสดิ์ ใหสัมภาษณ

วา “ยายมีพ่ีนองท้ังหมด 8 คน ตอนนี้เสียชีวิตหมดแลว ยายเปนโสดไมไดแตงงานเลยไมมีลูก มีแต

หลาน ลูกของพ่ีของนอง ทุกคนมีอาชีพเปนขาราชการ เรียนจบด็อกเตอรกันหมด ยายแกมากแลว

เกรงใจไมกลาไปรบกวนใคร ๆ แตละคนเขาก็มีภาระ มีหนาท่ีการงาน ตองเลี้ยงดูคนในครอบครัวของ

เขาอีกหลายคน ท้ังลูก ท้ังหลาน ยายเกรงวาจะไปเปนภาระสรางความลําบากใหแกพวกเขา ก็เลยมา

ขออยูท่ีบานพักคนชรา เม่ือกอนเรามีครอบครัวเปนท่ีพ่ึง พอมาวันนี้เกิดความพลัดพรากตายจากเรา

กันไปหมด และอีกไมนานเราก็ตองจากโลกนี้ไปเชนเดียวกัน ซ่ึงมันเปนธรรมดาของโลกท่ีทุกคนตอง

เจอ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข มันเปนความไมแนนอนของชีวิต เม่ือเราประสบกับความทุกข ก็หาธรรมเปนท่ี

พ่ึงของใจ ฝกสมาธิ เม่ือทําสมาธิบอย ๆ ทําใหเกิดปญญา มองเห็นทุกอยางวาไมเท่ียงเปนทุกข ทุก

อยางเรายึดไวไมไดเลย เม่ือมีปญญาใจก็ไมเดือดรอน ไมทําอะไรท่ีผิดพลาด ทําใหเกิดความสุขอบอุน

อยูในใจ คนอ่ืนมีความทุกขมากมายแตยายไมทุกข ยอมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด นี่เปนผลจากยาย

ไดทําสมาธิ ถาครอบครัวใดเจริญอานาปานสติอยูกับลมหายใจเขาออก ทุกคนในครอบครัวจะรูจักการ

ปฏิบัติหนาท่ี  ท่ีควรทําตอกัน พอแมจะดูแลลูกดวยความรัก ลูกจะกตัญูเลี้ยงดูตอบแทนคุณพอแม

                                                           
36สัมภาษณ นางวลัยลักษณ อยูแสง, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  

 37สัมภาษณ นางขันทอง เชิดชิด, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
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ดวยความเคารพรัก ไมทอดท้ิงทานในยามแกเฒา”38 ตางกับ นางศรีสุภางค ทองเจริญ ใหสัมภาษณ

วา “ครอบครัวฉันไมมีใครทําสมาธิ พอแมไมเคยสอนยายใหทําสมาธิ เห็นมีใสบาตรทุกเชา ไหวเจา ฉัน

เปนลูกคนสุดทอง สมัยนั้นยายเกเรมาก เรียนไมจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 อายุ 12-13 ป ฉันหนีออก

จากบานแลว ตลอนไปท่ัวฉันมีตัวคนเดียว ท่ีมีเขาก็ตัดขาดยายหมด พอมีสามีก็เลิกกัน ตอนนี้พ่ีชาย

พ่ีสาวตายหมดแลว ยังมีหลานอีก 1 คน แตฉันไมไดติดตอไปหาเขา กลัววาจะไปเปนภาระสรางความ

ลําบากใหแกเขา ฉันไมมีท่ีพ่ึงท่ีไหน ตอนนั้นฉันเจ็บปวยไปรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลภูมิพล ฉันตัวคน

เดียวไมมีท่ีพ่ึงท่ีไหน พอรักษาหายทางโรงพยาบาลก็สงยายมาอยูท่ีนี่เลย นับวาเปนความโชคดีของ

ยาย เวลายายเจ็บไขไดปวย ทางบานบางแคดูแลใหเสร็จ ท่ีนี่เปนท่ีพ่ึงสุดทายของฉันในยามบั้นปลาย

ของชีวิต ทําใหชีวิตวัยชราของฉันสุขสบายข้ึนมาก ท่ีนี่เปนเหมือนบานของฉันในวัยชรา วัยท่ีเรี่ยวแรง

ถดถอย ทํามาหากินไมไหวแลว สิ่งท่ีดีและสําคัญมากท่ีบานบางแคจัดใหมีกิจกรรมทางศาสนาในทุกวัน

พระ ทําใหฉันไดทําบุญใสบาตร สวดมนต ฟงธรรม นั่งสมาธิ และฉันนําไปใชทํากอนนอนทุกคืน 

กําหนดลมหายใจเขาออก ภาวนาพุทโธ พุทโธ พุทโธ จนหลับ ทําใหหลับงาย จิตใจสบาย ไมทุกขใจ

เหมือนเม่ือกอน”39 

  คุณคาอานาปานสติท่ีมีตอครอบครัวนั้น พระเทพสิงหบุราจารย ไดสรุปไววา “ประโยชน

ของสมาธิ ทําใหเปนการเตรียมจิตใจใหอยูในสภาพพรอมและงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตาง ๆ และ

เสริมสรางนิสัยท่ีดี เหตุเพราะมีสติเฝาคอยระลึกและคุมใจไมใหเผลอ”40 

สรุปบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําสวนใหญพบวา มัก

อยูกับครอบครัวท่ีประพฤติตนอยูในศีลธรรม มีการเจริญอานาปานสติเปนประจําวัน อยูกอนแลว บิดา

มารดาปฏิบัติตนใหเห็นเปนแบบอยางท่ีดีงามแกลูกหลาน เม่ือทุกคนในครอบครัวไดรับการฝกอบรม

จิตเจริญภาวนาเปนประจําทุกวัน เกิดการสงผลใหเปนคนท่ีมีจิตใจดี ออนโยน มีเมตตา กรุณา เปนผู

อบรมสั่งสอนไดงาย พรอมรับการปลูกฝงคุณธรรมดวยความเคารพ เกิดคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม

ตามมา เปนผลใหลูกหลานเกิดคุณธรรม มีความกตัญูกตเวที มีความสํานึกในบทบาทหนาท่ีของ

ตนเองตอบิดามารดาและผูมีพระคุณในครอบครัว เกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอทุกคนในครอบครัว ใหความ

ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ไมทอดท้ิงกัน ซ่ึงจะนํามาสูความผาสุกของทุกคนในครอบครัว จะเห็น

                                                           
38สัมภาษณ นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวัสด์ิ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561  
39สัมภาษณ นางศรีสุภางค ทองเจริญ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
40พระเทพสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ตธมฺโม), กําหนดจิตพิชิตโรค, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พลัส

เพลส จํากัด, 2553), หนา 128.  
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วาการประพฤติตนของบิดามารดาเปนสิ่งสําคัญตอครอบครัว เม่ือประพฤติตนกับบิดามารดาของตน

อยางไรมากอน ยอมสงผลใหลูกหลานประพฤติปฏิบัติกับตนตามท่ีเคยเห็นเชนนั้น และยังมีผูสูงอายุ

สวนหนึ่งท่ีโสด หมาย มีความเกรงใจกลัวเปนภาระลูกหลาน จึงแยกตัวมาอยูในสถานสงเคราะห 

 

4.3 คุณคาของอานาปานสติที่มีตอสังคม  

 ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค ผูเจริญอานาปานสติอยู

เปนประจําดวยความพากเพียร กายจิตยอมเกิดการพัฒนา มีคุณภาพกายจิตท่ีเขมแข็งท่ีดีงาม มีเหตุมี

ผล เกิดกระบวนการคิดพิจารณาใครครวญไตรตรอง สามารถแยกแยะรูผิดชอบชั่วดีในทุกการกระทํา 

ทุกคําพูด ใชชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม เปนผูอยูอยางไมประมาท ผูท่ีดําเนินชีวิตอยูดวยการเจริญอา

นาปานสติ เม่ืออยูในสังคมใด สังคมนั้นยอมเกิดความผาสุกรมเย็น ยอมสรางประโยชนความเจริญให

สังคมนั้นดวยความเปนกัลยาณมิตร เปนท่ียอมรับนับถือแกผูอยูรวมในสังคมนั้น ในการอยูรวมกันดวย

ความเอ้ือเฟอมีมิตรไมตรีท่ีดีตอกัน ดังท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงไดใหหลักธรรมในการดําเนิน

ชีวิตของผูคนในสังคมท่ีเปนเครื่องสงเคราะหควรพึงมีตอกัน คือ สังคหวัตถุ 4 ซ่ึงประกอบดวย

หลักธรรม 4 ขอ ไดแก ทาน คือ การให การสละออก การรูจักการแบงปน ความโอบออมอารี 

เอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูอ่ืน ไมละโมบโลภมาก รูจักใหอภัยแกผูอ่ืน ซ่ึงคนท่ีรูจักใหอยางสมํ่าเสมอก็จะเปนท่ี

รักใครของคนท่ัวไป เพราะการใหทานถือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจอีกประการหนึ่ง ปยวาจา คือ วาจา

ไพเราะ หมายถึงคําพูดท่ีสุภาพ ถูกกาลเทศะ ไมพูดจากาวราว ไมพูดจาหยาบคาย ดูหม่ินดูแคลนผูอ่ืน 

คําพูดท่ีไพเราะนาฟงนี้ จึงเปนเครื่องผูกมิตร ผูกสัมพันธไมตรี ใหผูอ่ืนรักใครดวยวาจา อัตถจริยา คือ

การทําตนให เปนประโยชนแกผู อ่ืน ท่ีอยู ร วมกันในสั งคม การรู จักสงเคราะห  ชวยเหลือ

สาธารณประโยชน ไมเห็นแกตัว จะทําใหเปนท่ีรักของคนท่ัวไป และสมานัตตา คือการรูจักวางตนให

พอดี วางตนใหเหมาะสม ประพฤติตนใหเสมอตนเสมอปลาย ไมถือตัว ไมลืมตัว ไมเยอหยิ่ง ก็จะ

กลายเปนท่ีชื่นชมของคนท่ัวไป หลักธรรม 4 ประการนี้เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผูกมิตรไมตรีระหวาง

กันของคนในสังคมใหอยูกันอยางสันติสุข ในพระพุทธศาสนาไดกลาวไวในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 

สังคหสูตร ธรรมเปนเครื่องสงเคราะห 4 ประการ วาดวยสังคหวัตถุ 4 ประการ ไดกลาวไววา “ภิกษุ

ท้ังหลาย สังคหวัตถุ (ธรรมเปนเครื่องสงเคราะห) 4 ประการนี้ สังคหวัตถุ 4 ประการ คืออะไรบาง คือ 

ทาน (การใหปน) 1 เปยยวัชชะ (เจรจาไพเราะ) 1 อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชนตอกัน) 1 สมานัตตตา 

(ความวางตนสมํ่าเสมอ) 1 ภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ 4 ประการนี้แล การใหปน 1 เจรจาไพเราะ 1 

บําเพ็ญประโยชน 1 ความวางตนสมํ่าเสมอในธรรมนั้น ๆ ตามควร 1 เหลานี้แลเปนธรรมเครื่อง

สงเคราะหในโลก เหมือนลิ่มสลัก (ท่ีหัวเพลา) คุมรถท่ีแลนไปอยูฉะนั้น ถาธรรมเครื่องสงเคราะห

เหลานี้ไมมีไซร มารดาหรือบิดาก็จะไมพึงไดรับความนับถือหรือบูชา เพราะเหตุบุตร ก็เพราะบัณฑิต

ท้ังหลายยังเห็นความสําคัญธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้อยู ฉะนั้นบัณฑิตเหลานั้น จึงไดถึงความเปน
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ใหญและเปนท่ีนาสรรเสริญ”41 และในพระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เรื่องสิงคาลกสูตร กถา

วาดวยทิศ 6 พึงบํารุงมิตรดวยสถาน 5 มิตรยอมอนุเคราะหดวยสถาน 5 พระผูมีพระภาคเจาไดทรง

แสดงไววา “คฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซาย อันกุลบุตรพึงบํารุงดวยสถาน 5 คือ ดวยการใหปน 1 

ดวยเจรจาถอยคําเปนท่ีรัก 1 ดวยประพฤติประโยชน 1 ดวยความเปนผูมีตนเสมอ 1 ดวยไมแกลง

กลาวใหคลาดจากความเปนจริง 1 คฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซาย อันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน 5 

เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน 5 คือ รักษามิตรผูประมาทแลว 1 รักษาทรัพยของมิตร

ผูประมาทแลว 1 เม่ือมิตรมีภัยเอาเปนท่ีพึงพํานักได 1 ไมละท้ิงในยามวิบัติ 1 นับถือตลอดถึงวงศ

ตระกูลของมิตร 1 คฤหบดีบุตร มิตรผูเปนทิศเบื้องซายอันกุลบุตรบํารุงดวยสถาน 5 เหลานี้แลว ยอม

อนุเคราะหกุลบุตรดวยสถาน 5 เหลานี้ ทิศเบื้องซายนั้นชื่อวา อันกุลบุตรปกปดใหเกษมสําราญ ใหไม

มีภัยดวยประการฉะนี้”42 การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังท่ีกลาวในพระไตรปฏก ดังการให

สัมภาษณของ นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวัสดิ์ วา “ในวัยชรายามท่ีขาดคนดูแลเอาใจใส เม่ือไดรับ

โอกาสเขามาอยูท่ีบานพักคนชราบานบางแคนี้ นับวาโชคดีแลว ผูสูงอายุและเจาหนาท่ีท่ีคอยดูแลทุก

คนเปนเหมือนญาติเหมือนมิตรของเรา การอยูรวมกันกับคนจํานวนมาก ยอมเกิดปญหาตาง ๆ 

มากมายเปนธรรมดา เราตองปรับท่ีตัวเราท่ีใจเรา และการปฏิบัติดีตอผูอ่ืนเปนสิ่งสําคัญ เราตองพูดดี

ตอกัน ใหเกียรติกัน ไมเยอหยิ่ง ไมตําหนิติเตียนนินทาวารายใคร มีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน ยายอยู

ท่ีนี่สิ่งไหนชวยไดยายจะชวยทุกอยาง สิ่งนี้ทําใหยายมีเพ่ือนท่ีนี่มาก ไมเคยมีปญหากับใคร มีความสุข

มาก จากการฝกสมาธิพัฒนาจิตของยายนับวามีผลดีตอการใชชีวิตในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข เม่ือจิตใจเราไดถูกอบรมมาดีแลว เราจะมองทุกอยางดวยความรักความเมตตา สามารถทําดี

ตอผูอ่ืนได ใหอภัยกันได และความดีท่ีเราทําอยูเปนประจํานั้นก็จะยอนกลับมาสูตัวเราดวยมิตรภาพท่ี

ดีตอกัน เปนท่ีรักและผูกใจคนในกลุมนั้นได”43 สอดคลองกับ นางวลัยลักษณ อยูแสง ใหสัมภาษณ

วา “ยายชอบบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม ชอบชวยเหลืองานสังคมขางนอก และทํางานจิตอาสา

ชวยเหลือผูสูงอายุในศูนยฯ ท่ีปวย ท่ีมีอายุมาก ท่ีชวยเหลือตัวเองไมคอยได ยายจะชวยยกถาดขาวให 

รับฝากซ้ือของใหโดยไมคิดคาจาง ยายถือวาการชวยเหลือใครโดยไมคิดถึงคาตอบแทนเปนการสราง

บุญกุศล ทําแลวมีความสุขใจ เงินไดมาเดี๋ยวก็หมด แตบุญท่ีไดรับมันไมหมดมันอยูท่ีใจ มันอยูในใจเรา

อยูอยางนี้ มีผูสูงอายุปวยทางจิตท่ีไดรับมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญา เขายังไมหายดีนักยังมีอาการทาง

จิตอยู บางครั้งก็กาวราว ฟุงซาน ดาหยาบคาย ยายก็ชวยดูแล ชวยแนะนําดวยความอดทน เวลาเขา

                                                           
41องฺ.จตุกฺก. 35/32/121.  
42 ที.ปา. 16/202/80.  

 43สัมภาษณ นางลัดดาวัลล ชิดสวัสดิ์, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
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คุมสติไมไดเขาก็ดายายเหมือนกัน แตยายไมถือโทษ ไมโกรธตอบ ดวยสงสารและกลัวผิดศีลทางกาย 

ทางวาจา คนท่ีนี่สวนใหญจะอยูแบบตัวใครตัวมัน การชวยเหลือเก้ือกูลกันมีนอยมาก คนท่ีมีจิตใจคิด 

ชวยเหลือเอ้ือเฟอ แบงปน เสียสละ มีน้ําใจตอผูอ่ืนได ก็มาจากผูท่ีเจริญสมาธิ รูลมหายใจเขาออก จิต

จะสงบเย็น เบิกบานแจมใส จิตมีเมตตา มีความเห็นใจผูอ่ืน เขาใจความทุกขวา ทุกคนเกิดมาตองเจอ

ทุกข เจอความไมเท่ียง เจอความไมสมหวัง เม่ือคนไมเขาใจทุกขไมเขาใจสมาธิ จะไมชวยเหลือสังคม 

เขาทํากันไมได นาสงสารชีวิตเขา ชีวิตทุกขขนาดนี้แลว พลัดพอ พลัดแม พลัดพ่ี พลัดนอง มาอยูกัน

อยางนี้ ยังระหองระแหงกัน ไมถูกกัน ยายถูกพอแมอบรมสอนมาดีมาก ทานใหยายทําทานทําบุญใส

บาตร รักษาศีล สวดมนต ทําสมาธิทุกวัน ทําใหยายเกิดจิตท่ีเปนบุญเปนกุศลสามารถทําสิ่งท่ีเปน

ประโยชนแกผูอ่ืนได การทําความดีของเราจึงเปนท่ีรักและเปนท่ีชื่นชมแกผูอ่ืน ทําใหเราอยูรวมกับ 

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขไมเปนท่ีรังเกียจของใคร”44 สอดคลองกับ นางนิยะดา แสงจันทร ใหสัมภาษณ

วา “ยายชอบทํางานจิตอาสา บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืน ลางชอน ลางจาน ใหผูสูงอายุ กวาจะ

เสร็จก็สามทุม สิ่งไหนชวยได ยายก็เต็มใจชวยเหลือทุกอยาง ในเวลาวางยายก็ไปชวยทํางานอาชีวะ 

ประดิษฐสิ่งของเครื่องใชเอาไวจําหนายเปนผลงานสินคาของผูสูงอายุ จากการชวยเหลือผูอ่ืนเสมอมา

ทําใหยายอยูท่ีนี่ไดอยางมีความสุข ชีวิตมีคุณคา และเปนท่ีรักแกผูท่ีเราชวยเหลือ มีรอยยิ้มท่ีแสดงถึง

ความเปนมิตรกลับมาทุกครั้ง ยายมีความสุขท่ีไดบําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืน”45 สอดคลองกับ นางสาว

พิชญา จริยานุวัตร ใหสัมภาษณวา “ยายอยูท่ีนี่ไมมีเพ่ือนสนิท ตางคนตางอยู ไปไหนยายไปคนเดียว

มันอิสระ ท่ีนี่มีการนินทากันเยอะ นิด ๆ หนอย ๆ ก็ไมยอมกัน ทะเลาะกัน ถาใครมาวายายยายก็ไมวา

ไมเถียงเขาแลวเดินออกจากตรงนั้นไป ท่ีสําคัญการพักอาศัยอยูในหองเดียวกัน 5 คน เราตองระวัง

เรื่องการทะเลาะกัน การกระทบกัน เชน การเปดไฟ การทําเสียงดังในเวลาท่ีคนอ่ืนเขานอนแลวตอง

ระวังใหมาก ยายไมคอยไดทําสมาธิ ไมมีความพยายาม ไมมีความเพียรท่ีจะทํา พระทานสอนแตยาย

ไมทํา มีสวดมนตบาง จิตมันฟุงซาน นอนไมหลับเกือบท้ังคืน จะหลับก็เกือบเชา จิตมันทุกข เครียด

งาย ไมมีความสบายใจ อยูท่ีนี่ยายก็ทําตัวใหเปนประโยชนชวยรดน้ําตนไมรอบ ๆ อาคาร ชวยเก็บถาด 

ลางชอน ลางจาน สิ่งไหนชวยไดยายจะชวยเหลือ ในเวลาวางยายจะไปทํางานท่ีศูนยการเรียนรูอาชีว

บําบัดทุกวัน ประดิษฐสิ่งของไวจําหนายขางนอก ยายชอบไปทํางานจิตอาสาขางนอกศูนยฯ เผยแพร

                                                           
44สัมภาษณ นางวลัยลักษณ อยูแสง, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
45สัมภาษณ นางนิยะดา แสงจันทร, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

1, 9 พฤษภาคม 2561. 
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ใหความรูงานภูมิปญญาแกหนวยงาน ตาง ๆ การบําเพ็ญประโยชนทําใหยายคลายเครียด ลืมเรื่องทุกข

ใจตาง ๆ ลงไดบางในขณะเวลาทํางาน”46 

 คุณคาอานาปานสติท่ีมีตอสังคม พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย (ทานพอลี ธมมฺธโร) 

ไดสรุปไววา “ผูบําเพ็ญสมาธิ เม่ือมีปญญาก็จะถึงวิมุติอันปลอดภัย พุทธบริษัทควรท่ีจะบําเพ็ญในศีล 

สมาธิ และปญญา ใหครบถวนจึงจะเปนผูสมบูรณในการนับถือพระพุทธศาสนา เปนผูรูอริยสัจจ 4 

ตองมีศีล สมาธิ ปญญา จึงจะเรียกวา มรรคสัจจ เม่ือไมทําใหเกิดข้ึนในตน ก็ยอมไมรู เม่ือไมรูจะละได

อยางไร โดยมากธรรมดาคนเรามักชอบแตผล ไมชอบเหตุ ตองการแตความดีความบริสุทธิ์ แตเหตุแหง

ความดีความบริสุทธิ์ไมทําใหสมบูรณ ก็ยอมจนกันอยูเรื่อยไป ในทางโลกคนท่ีชอบเงินแตไมชอบ

ทํางาน คนเชนนั้นจะเปนพลเมืองท่ีดีมีทรัพยไดท่ีไหน เม่ือความจนบังคับเขา ยอมทําทุจริตโจรกรรม

ได พุทธบริษัทไมชอบเหตุ แตมุงผลก็ยอมจนอยูร่ําไปเชนนั้น เม่ือใจจนแลวยอมแสวงหาความดีในทาง

อ่ืน เชน โลภ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซ่ึงเปนอามิส นี่เพราะไมรูจริง รูไมจริงก็คือทําไมจริงนั่นเอง 

มรรคสัจจซ่ึงเปนของจริงนั้นยอมมีอยูตามธรรมดา ศีล สมาธิ ปญญา วิมุติก็มีจริง แตคนเราไมจริง จึง

ไมเห็นของจริง เม่ือเราทําไมจริงก็ไมไดของจริง จะไดก็ของเทียมของปลอมกัน เม่ือใชของเทียมของ

ปลอมยอมไดรับโทษ”47  

สรุปบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยู เปนประจําจะพบวา ไมวาจะ

อยูท่ีไหนสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไรก็ทําใจยอมรับได มีความสุขไดทุกท่ี ทุกเวลา เปนความสุขท่ีไดจาก

การปฏิติอบรมจิตมาดีแลว เปนความสุขท่ีมาจากภายในจิตใจของผูนั้นโดยไมตองพ่ึงพาหาความสุข

จากภายนอก สวนผูสูงอายุผูท่ียังประพฤติปฏิติตนยังไมเขาถึงความสุขจากภายในก็ยอมทุกขสุขไปตาม

กระแสสังคม เครียด ฟุงซาน เดือดรอนวุนวาย การอยูรวมกันกับคนหมูมากยอมเกิดปญหามากมาย 

ไมมีใครท่ีจะสามารถดํารงอยูไดเพียงลําพัง สมาชิกในสังคมยังตองพ่ึงพาอาศัยกัน ผูสูงอายุท่ีปฏิบัติ

ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข เปนหลักธรรมสําหรับการผูก

มิตรไมตรีระหวางกัน หลักธรรม 4 ประการนี้จึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจผูคนในสังคมใหอยูกันอยาง

สันติสุข เกิดความรักใครกลมเกลียวสามัคคีปองดอง   

 

 

 

                                                           
46สัมภาษณ นางสาวพิชญา จริยานุวัตร, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561. 
47พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย, (ทานพอลี ธมฺมธโร), มูลกัมมัฏฐาน อานาปานสติภาวนามัย, 

(สมุทรปราการ : สํานักวัดอโศการาม, 2556), หนา 99-100. 
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4.4 คุณคาของอานาปานสติที่มีตอชุมชน  

ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เม่ือไดเจริญอานาปานสติ

อยูเปนประจําอยางตอเนื่อง เม่ือมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเทาใด ยอมเปนการเพ่ิมการเปนพลเมืองท่ีดีของ

คนในชุมชนนั้น ผูคนยอมอยูในศีลธรรม มีความประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม เกิดความสงบเย็นเปนสุข ทุก

คนจะทําดีตอกัน เปนชุมชนแหงคนดี ชุมชนนั้นจะมีแตความสุข มีความปลอดภัยปราศจากโจรผูราย 

การปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดความสงบสุข ในทางพระพุทธศาสนาไดสอนหลักธรรมในการดําเนินชีวิต

สําหรับชุมชนในการอยูรวมกัน ดวยการผูกมิตรไมตรีเอ้ือเฟอเก้ือกูล มีการชวยเหลือแบงปนตอกัน 

ดังท่ีกลาวไวในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เรื่องสังคหสูตร วาดวยธรรมเครื่องยึดน้ําใจ

กัน ไดกลาวไววา “ภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ 4 ประการนี้ 4 ประการ เปนไฉน คือ ทาน การให 1 

เปยยวัชชะ เจรจาถอยคํานารัก 1 อรรถจริยา ประพฤติประโยชน 1 สมานัตตตา ความมีตนเสมอ 1 

ภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ 4 ประการนี้แล”48 และสัปปุริสสธรรม 7 คือธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ เปน

คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี เปนเหตุใหผูปฏิบัติเปนคนดี เปนผูควรแกการยกยองนับถือ เปนคนท่ี

สามารถใหการแนะนําในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดวยความปรารถนาดีมี 7 ประการ ไดแก รูจักเหตุ

รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล ในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย 

สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต พระพุทธเจาไดตรัสไวในธัมมัญูสูตร วาดวยผูรูจักธรรม ความตอนหนึ่งวา 

“ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 7 ประการ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก 

ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม 7 ประการ เปนไฉน คือ ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนธัมมัญู 

รูจักธรรม 1 อัตถัญู รูจักอรรถ 1 อัตตัญู รูจักตน 1 มัตตัญยู รูจักประมาณ 1 กาลัญู รูจักกาล 1 

ปริสัญู รูจักบริษัท 1 ปุคคลโรปรัญู รูจักเลือกคบคน 1”49 เม่ือเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู 

มัตตัญู กาลัูแลวจึงตองฝกในข้ันตอนท่ี 6 คือ “ปริสัญู” ตอไป พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถึง

วิธีการฝกตนเองใหเปนปริสัญูบุคคล ไวดังนี้ “ก็ภิกษุเปนปริสัญูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม

รูจักบริษัทวา นี่บริษัทกษัตริย นี่บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น ๆ เราพึงเขาไปหาอยางนี้ พึงยืนอยางนี้ พึง

ทําอยางนี้ พึงนั่งอยางนี้ พึงกลาวอยางนี้ พึงนิ่งอยางนี้ หากภิกษุไมรูจักบริษัทวา นี่บริษัทกษัตริย พึง

นิ่งอยางนี้ ก็ไมพึงเรียกวาเปนปริสัญู แตเพราะภิกษุรูจักบริษัทวา นี้เปนกษัตริย พึงนิ่งอยางนี้ ฉะนั้น

จึงเรียกวาเปนปริสัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญยู กาลัญู ปริสัญู ดวยประการ

ฉะนี้”50 การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังท่ีกลาวในพระไตรปฏก ดังการใหสัมภาษณของ นางสาว

นงลักษณ รัตนพรชัย วา “การอยูรวมกับคนหมูมาก สําหรับยายตองเอาสมาธิไวกับใจตลอดเวลา ใจ

                                                           
 48องฺ.จตุกฺก. 35/256/644.  

 49องฺ.นวก. 37/65/193-194.  

 50องฺ.นวก. 37/65/195.  
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มันจะสุขสงบ มองเห็นผูอ่ืนดวยจิตมีเมตตา มีน้ําใจไมตรีท่ีดีตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลเอ้ือเฟอตอกัน เม่ือ

เราทําดีตอผูอ่ืนเปนประจํา ในท่ีสุดเขาก็จะมาทําดีตอเรา เกิดการผูกมิตรไมตรีท่ีดีตอกัน การอยู

รวมกับคนอ่ืนจํานวนมาก ยอมเกิดปญหานานัปการ การปฏิบัติตามธรรมของคนดีทําใหเราอยูรวมกับ

คนอ่ืนไดอยางมีความสุขในสังคม เม่ือเราสรางเหตุอยางไรก็ไดรับผลอยางนั้น พระพุทธเจาทรงสอนให

เราปรับเปลี่ยนท่ีตัวเรากอน กอนท่ีจะไปเปลี่ยนผูอ่ืน เพราะการเปลี่ยนตัวเองงาย การไปเปลี่ยนผูอ่ืน

เปนเรื่องยาก เราสามารถแกไขท่ีตัวเราเองได เม่ือสรางเหตุดีผลก็ดีตามไปดวย เม่ือยามเรามีความทุกข 

เราตองเขาใจวานี่คือผลจากการทําไวในอดีต เพราะฉะนั้นในปจจุบันเราตองหยุดสรางทุกขใหม แลว

สรางเหตุแหงความสุขเพ่ือเปนผลดีในเบื้องหนา หม่ันเจริญภาวนาทุกลมหายใจเขาออก เม่ือเรารูจัก

ตนเอง เขาใจตนเองแลว เราก็จะเขาใจความตองการของคนอ่ืนดวย ในการดํารงชีวิตเราตองรูจักการ

ประมาณตน ประมาณการใชจาย ประมาณความเปนอยู อยูอยางพอเพียง พอดีกับฐานะของเรา ไม

สุรุยสุรายใชจายเกินฐานะ พอใจในสิ่งในสิ่งท่ีมี พอใจกับสิ่งท่ีเปนอยู เราก็สามารถอยูไดอยางเปนสุข 

ไมเดือดรอนแลว วันเวลาลวงเลยไปทุกวัน มันผานไปแลวยอนกลับคืนมาไมได วัย สังขาร สุขภาพ 

ของเราก็เฃนกัน นับวันก็ยิ่งทรุดโทรมลงไปทุกที ในยามท่ียังหนุมสาวเราตองเรงทําความเพียรปฏิบัติ

ธรรมเจริญสมาธิภาวนากอนถึงวัยชรา ถาไมฝกปฏิบัติตั้งแตตนก็เปนเรื่องยากลําบากแลว จะลุก จะนั่ง 

จะเดิน จะปฏิบัติก็ลําบาก สังขารมันทุกข มันไมเอ้ือในการปฏิบัติ ยายไดฝกสมาธิมาตลอด เม่ือถึงวัย

ชรายายก็มีสมาธิอยูกับกายกับใจไดตลอดเวลาเกิดข้ึนเปนปกติ ทําใหจิตเบิกบาน มีความสุขอยู

ตลอดเวลา การอยูรวมกันกับคนหมูมากท่ีมาจากตางพอตางแม ตางนิสัย ตางการอบรมเลี้ยงดู จะเกิด

การกระทบกระท่ังกันเปนเรื่องธรรมดา เวลามีคนมาวาเราทําไมดีกับเรา นึกถึงสมาธิอยูภายในก็จะลบ

ลางความไมดีไปได เม่ือมีสมาธิเปนท่ีพ่ึงก็สบายใจ เม่ือเรารูนิสัยเขาเปนอยางไร เวลาเราคุยกับเขาเรา

ก็ออนนอมตอเขา พูดดีกับเขา ไมแสดงความรุนแรงโตตอบเรื่องท่ีจะทะเลาะกัน ก็ไมเกิดข้ึน ทําใหเปน

แบบอยางแกเขา เราจะไปขัดใจคนไมได ตองตามใจสวนรวม ไมง้ันอยูดวยกันไมได การอยูรวมกันตอง

เอาใจเขามาใสใจเรา เรารักสุขเกลียดทุกขอยางไร คนอ่ืนก็เชนกัน เราชอบใหคนมาพูดจาไพเราะ ไม

ชอบใหใครมาพูดจาดูถูกเหยียดหยาม ตะคอก ตะหวาดดาทอ เม่ือเราเขาใจตนเองและผูอ่ืนปญหาท่ี

จะเกิดก็ไมเกิด เรื่องราวท่ีจะทะเลาะกันก็ไมทะเลาะ เพราะวาเราเขาใจเขา”51 สอดคลองกับ นางสาว

วนิดา ประยูรพงษ ใหสัมภาษณวา “การท่ีทุกคนมาอยูรวมกันท่ีบานบางแคก็ดวยหลายสาเหตุ เรามา

กันจากตางสถานท่ี ตางพอแม ตางฐานความรู เม่ือตองมาอยูรวมกันจํานวนมาก มันวุนวาย มักเกิด

ปญหาขัดเคืองดาทอทะเลาะกันเปนประจํา เม่ือเราฝกเจริญสมาธิภาวนาอยูเปนประจํา ทําใหเรามีสติ

ยับยั้งใจ ปลอยวาง เกิดความเขาใจตัวเองและเขาใจคนอ่ืน ทุกคนท่ีมาอยูท่ีนี่ ทุกคนมีความทุกข ขาด

ท่ีพ่ึง ขาดคนดูแลเอาใจใส บางคนคงขาดการปลูกฝงคุณธรรมท่ีดีมากอน ทําใหเขาเกิดการแสดงออกท่ี

                                                           
 51สัมภาษณ นางสาวนงลักษณ รัตนพรชัย, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
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กาวราวหยาบคาย บางคนก็มีภาวะจิตประสาท ท่ีนี่มีหลายรูปแบบ เม่ือเราเขาใจวาเขาก็ทุกขเราก็

ทุกข เราจะเพ่ิมทุกขใหกันและกันอีกทําไม เราทุกคนก็ประสบกับความยากลําบากไรลูกหลานคอย

ดูแลเอาใจใสในวัยบั้นปลายของชีวิตเหมือนกันท้ังนั้น การเกิดมาทุกคนตองเจอกับความทุกข ความ

พลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก ความไมสบายกาย ความไมสบายใจดวยกันท้ังนั้น และเราอยูกันอีกไมนานเราก็

ตองตายจากกัน เราควรหยุดโกรธ หยุดโลภ หยุดหลง จะดีกวา รีบสรางความดีเพ่ือเปนบุญกุศลหนุน

นําในชาติตอไปจะไดไมตองมาประสบความทุกขยากเหมือนชาตินี้อีก เม่ือเราเจริญสมาธิเปนประจํา 

ใจก็เย็น จิตก็คลายหายโกรธ มีสติรูเทาทันไมถือโทษโกรธเคืองใคร มองทุกคนดวยความเปนมิตรจิตมี

เมตตา เวลามีคนมาวาก็ทําเหมือนไมไดยิน วางเฉยเสีย ใหอภัย ทุกขก็ไมเกิดในใจเรา บาปอกุศลก็ไม

กอเกิด ฝกสติอยูกับลมหายใจเขาออก คอยควบคุมไมใหจิตเผลอไปขางนอกกาย จิตใจก็แชมชื่นเบิก

บานอยูตรงไหนท่ีไหนก็มีความสุขไดทุกเม่ือ”52 สอดคลองกับ นางนิยะดา แสงจันทร ใหสัมภาษณวา

“การอยูในสังคมในชุมชนคนหมูมาก เราตองมีความเอ้ือเฟอเก้ือกูลผูกมิตรไมตรีท่ีดีตอกันไว ยิ้มแยม

แจมใสใหกัน พูดจาไพเราะ เคารพสิทธิ ใหเกียรติกัน ออนนอมถอมตน ไมเยอหยิ่งวางตนขมใคร ทํา

ตนใหเปนประโยชน สิ่งไหนชวยเหลือกันไดก็ชวยเหลือกันไปตามอัตภาพ เราก็จะเปนท่ีรักของผูอ่ืนได

ไมยาก ท่ีนี่ไมมีใครรังเกียจยาย ไมมีใครวายาย ยายชวยเหลือทุกอยาง มันเปนการสรางความดี ทํา

แลวสบายใจ คนไหนอายุมากนอนติดเตียงหรือเจ็บปวยก็ไปชวยเหลือเขา ก็คิดวาเขาทุกขเราทุกข เรา

ตางก็มีความทุกขถึงมาอยูรวมกันท่ีนี่ ก็เกิดเห็นใจเขาท่ีเปนเหมือนเรา ก็ชวยเหลือกันไป สิ่งไหนเปน

ความดีเราก็ทําทุกอยางสะสมไว ถึงเราไมมีเงินทองทรัพยสมบัติ เราก็เอาแรงกายทําความดีได ยายมี

ความสุขทุกครั้งท่ีไดทําความดี อดีตเราแกไขมันไมไดแตเราทําปจจุบันนี้ใหดีไดอนาคตก็จะดีตามท่ี

ปจจุบันทํา”53  

 คุณคาอานาปานสติท่ีมีตอชุมชนนั้น พระเทพสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) ได

สรุปไววา “ประโยชนของสมาธิ ทําใหเกิดมีความเมตตากรุณา คือ ความรัก ความปรารถนาดี และ

ความสงสาร ความอยากชวยเหลือปลดเปลื้องทุกขเกิดข้ึนกับจิตใจ สงผลใหมีความคิดในทางท่ีดี และ

มีอารมณท่ีดีงาม ภูมิตานทานท่ีชวยปกปองคุมครองรางกายจากสิ่งแปลกปลอมภายในก็ดีข้ึนดวย ทํา

ใหรูจักดําเนินชีวิตอยางมีสติ ตามดู รูทัน พฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ดวยการใชจิตท่ีมีสมาธิ ซ่ึงเปน

ฐานในการปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน 4 ก็จะคอยเกิดความรูเทาทันตามสภาวะจิตของตนท่ีเปนไปตาง 

ๆ มองเพ่ือการเรียนรูใหเกิดความเขาใจในขณะท่ีมันกําลังเกิดข้ึนกับเราอยูเปนปจจุบัน ก็จะนํามาซ่ึง

ปญญา รูจักใชประโยชนโดยการพยายามเรียนรูจากสิ่งท่ีเขามากระทบจิตใจจนเกิดเปนความรูสึก เชน 

                                                           
52สัมภาษณ นางสาววนิดา ประยูรพงษ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

1, 9 พฤษภาคม 2561. 

 53สัมภาษณ นางนิยะดา แสงจันทร, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

1, 9 พฤษภาคม 2561.  
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สุข ทุกข โกรธ หลง เคลิบเคลิ้ม หรือความรูสึกนึกคิดตาง ๆ เปนตน ใชประโยชนจากมันเพ่ือเรียนรู

อยางเดียว อยายอมเปดชองใหประสบการณและความเปนไปเหลานั้นกอพิษเปนอันตรายแกชีวิต

จิตใจของตนไดเลย ประโยชนในขอนี้ยอมเปนไปในชีวิตประจําวันดวย”54 

สรุปบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําจะพบวา เกิดการ

ปฏิบัติตามธรรมของคนดีทําใหผูสูงอายุอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุขในชุมชนสถานสงเคราะห

บานบางแค ผูสูงอายุเกิดการปรับตัวท่ีดี มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูลผูกมิตรไมตรีท่ีดีตอกัน ไมมีปญหาใด ๆ 

การสงเสริมชุมชนไดเรียนรูการพัฒนาจิตตนเองดวยระบบวิถีธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา การเจริญ

อานาปานสติ เพ่ือชวยรักษาแผลในใจของผูสูงอายุใหหายจากความวาเหว ความโดดเดี่ยว ความ

อางวาง ความหดหูใจ ความเศรา ความรูสึกไรบาน ไรครอบครัว ไรท่ีพ่ึง ไรคนเอาใจใสดูแล ขาดความ

ม่ันคงทางจิตใจ ขาดความเชื่อม่ันในคุณคาของตนเอง ใหกลับมามีจิตใจท่ีชุมชื่น มีชีวิตชีวาไดดวยมี

ธรรมเปนท่ีพ่ึงท่ีอาศัย สรางความอบอุนทางใจใหมีข้ึนเกิดข้ึนอีกครั้งดวยอานาปานสติ ท่ีทางศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคจัดใหมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเปนประจําทุกวันพระ 

สงผลใหเกิดสติ สมาธิ ปญญา เปนชุมชนท่ีมีศีล เกิดความรักความสามัคคีฉันญาติมิตร เปนชุมชน

เสมือนครอบครัวเดียวกัน อบอุน เอ้ืออาทรตอกัน  

 

4.5 คุณคาของอานาปานสติที่มีตอประเทศชาติ  

 ผูนําประเทศเม่ือประพฤติปฏิบัติตนอยูดวยอานาปานสติ ศีล สมาธิ ปญญา ยอมบริบูรณ 

เม่ือปกครองประเทศชาติยอมปกครองโดยความเปนธรรม นําความเจริญรมเย็นเปนสุขมาสูประชาชน 

ดังท่ีเห็นไดจากการใชหลักธรรมในการบริหารประเทศท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 พระองคทรงประยุกตพระสมาธิในการประกอบพระราชกรณียกิจทุกอยาง ท้ัง

นอยและใหญ จึงทรงสามารถเผชิญกับพระราชภาระอันหนักในตําแหนงพระมหากษัตริยไดโดยไมทรง

สะทกสะทานหรือหวั่นไหว ไมทรงคาดการณลวงหนาไปไกล ๆ อยางเลื่อนลอยและเปลาประโยชน ไม

ทรงอาลัยอดีต ไมทรงเสียเวลาหวั่นไหวไปกับความสําเร็จหรือความลมเหลว อันเปนเรื่องท่ีผานพนไป

แลว แตทรงจดจออยูกับปจจุบัน ทรงสนพระราชหฤทัยอยูแตกับพระราชกรณียกิจเฉพาะพระพักตร

เทานั้น พระองคผูทรงเปลี่ยมลนดวยพระเมตตาทรงสละความสุขสวนพระองคเพ่ือพสกนิกรชาวไทย 

ทรงครองแผนดินนี้โดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรม เพ่ือประโยชนสุขของราษฎรเสมอมา และได

พระราชทานพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตนของผูปกครอง 

ตลอดจนศีลธรรมเพ่ือสรางสันติสุขและความม่ันคงในสังคมไทยแกพสกนิกรตลอดจนคณะผูบริหาร 

                                                           
54พระเทพสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ตธมฺโม), กําหนดจิตพิชิตโรค, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพลัส

เพลส จํากัด, 2553), หนา 128-129. 
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ทศพิธราชธรรม คือ จริยวัตร 10 ประการ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง

ประพฤติเปนหลักธรรมประจําพระองค หรือเปนคุณธรรมประจําตนของผูปกครองบานเมือง ใหมี

ความเปนไปโดยธรรม และยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชนและประเทศชาติ ทศพิธราชธรรม ท่ี

พระองคนํามาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 10 ขอ ไดแก ขอ 1 ทาน การให การ

เสียสละ นอกจากเสียสละทรัพยสิ่งของแลวยังหมายถึงการใหน้ําใจแกผูอ่ืนดวย ขอ 2 ศีล หมายถึง 

ความประพฤติท่ีดีงาม ท้ังกาย วาจา และใจ ใหปราศจากโทษ ท้ังในการปกครอง อันไดแก กฎหมาย

และนิติราชประเพณีและในทางศาสนา ขอ 3 ปริจจาคะ หมายถึง การเสียสละความสุขสวนตน เพ่ือ

ความสุขสวนรวม ขอ 4 อาชชวะ หมายถึง ความซ่ือตรงในฐานะท่ีเปนผูปกครอง ดํารงอยูในสัตยสุจริต 

ขอ 5 มัททวะ หมายถึง การมีอัธยาศัยออนโยน เคารพในเหตุผล ท่ีควรมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโส และ

ออนโยนตอบุคคลท่ีเสมอกันและต่ํากวา ขอ 6 ตบะ หมายถึง มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดย

ปราศจากความเกียจคราน ขอ 7 อักโกธะ หมายถึง การระงับความโกรธ ไมมุงรายผูอ่ืน แมจะลงโทษ

ผูทําผิด ก็ทําตามเหตุผล ขอ 8 อวิหิงสา หมายถึง การไมเบียดเบียนหรือบีบค้ัน ไมกอทุกขหรือ

เบียดเบียนผูอ่ืน ขอ 9 ขันติ หมายถึง การมีความอดทนตอสิ่งท้ังปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจ ให

เรียบรอย ขอ 10 อวิโรธนะ หมายถึง ความหนักแนน ถือความถูกตอง เท่ียงธรรมเปนหลัก ไมเอน

เอียงหวั่นไหวดวยคําพูด อารมณหรือลาภสักการะใด ๆ ซ่ึงตรงกับหลักธรรมการปกครองท่ีพระ

สัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสอนไวในพระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย ชาดก จตุกกนิบาต เรื่อง มหาหัง

สชาดก วาดวยหงสชื่อสุขุมะไมละท้ิงพญาหงสติดบวง ความวา “พญาหงส เราพิจารณาเห็นชัดซ่ึงอายุ

อันเปนอนาคตยังยืนยาวอยู เราตั้งอยูแลวในธรรม 10 ประการ จึงไมสะดุงกลัวปรโลก เราเห็นกุศล

ธรรมท่ีดํารงอยูในตนเหลานี้ คือ ทาน ศีล การบริจาค ความซ่ือตรง ความออนโยน ความเพียร ความ

ไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน และความไมพิโรธ แตนั้นความปติและโสมนัสไมใชนอยยอม

เกิดแกเรา”55 การปฏิบัติอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

บางแค มีความสอดคลองกับคําสอนอานาปานสติดังที่กลาวในพระไตรปฏก ดังการใหสัมภาษณของ 

นางนิยะดาแสงจันทร วา “ในการปกครองประเทศชาติ ถาผูนําประเทศทุกคนปกครองบริหาร

บานเมืองดวยหลักธรรม ตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอน อยางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 

ทรงนํามาประพฤติปฏิบัติตลอดจนพระชนชีพของพระองค บานเมืองก็จะเจริญรุงเรือง ราษฎรก็จะอยู

กันอยางรมเย็นเปนสุข ถาทําไดยายวาประเทศเราคงมีแตความสุขมาก และในการทําใหเปนผูนําท่ีดี 

และประชาชนท่ีดีนั้น ทําได พัฒนาได โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชเปนหลักบริหารมาใช

เปนเปนรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ โดยเริ่มที่การพัฒนาที่จิตใจของตัวเราเองทุกคนกอน 

เม่ือกอนยายมีความทุกขมากจากสิ่งตาง ๆ มีสามีเขาก็ท้ิงยายไป เม่ือประสบปญหาทําใหเกิดทุกข และ

ยายก็แกทุกขดวยการถือศีลปฏิบัติธรรม ยายเคยบวชชีมาแปดเดือน การบวชชีทําใหยายไดสวดมนต

                                                           
55ขุ.ชา. 62/240/352.  
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ทําสมาธิทุกวัน ทําไดมากข้ึน ทําใหเกิดผลดีตอจิตใจอยางมาก ความทุกขคลายลง ทุกวันนี้ยายปฏิบัติ

เปนประจํา ยายมีความสุขมากจากสมาธิ มีชีวิตอยูอยางเรียบงาย ไมมีความอยากไดอยากมีเกินความ

จําเปน เกินฐานะความเปนอยู พอใจในสิ่งท่ีเปนอยู ไมไดแสวงหาความสุขจากภายนอก เพราะยายมี

ความสุขอยูท่ีภายในจิตใจของยายอยูตลอดเวลา มันเปนความสุขท่ีไมตองซ้ือหามา สุขนี้ไดมาจากการ

เจริญอานาปานสติ สติรูลมหายใจเขาหายใจออกไมวาจะยืนเดินนั่งนอนหรือทําอะไรอยูก็ตาม เอาสติรู

ลมไวตลอดเวลา ก็จะเปนผูมีสติไมลืมหลง ทําบอย ๆ จะเคยชินจะทําไดเปนปกติ จิตก็สงบ มีความสุข 

มีความเบิกบานอยูในจิตใจ เม่ือมีสิ่งไมชอบใจมากระทบก็จะมีความอดทนอดกลั้นมากกวาคนอ่ืน 

โกรธ เกลียด ชอบชัง ลดนอยลง ใหอภัยไดงาย นี่คือคุณคาของสมาธิ และถาผูนําประเทศมีนโยบายให

ทุกคนนํามาสมาธิมาใชก็จะพบกับความสุขเชนเดียวกับยาย ถาทุกคนรวมมือกันสรางชาติสราง

ประเทศใหเปนแผนดินธรรม ความเจริญความผาสุกจากภายในจิตใจเปนความสุขท่ีไมตองเบียดเบียน

กัน โจรผูรายก็จะไมมี คดโกงคอรัปชั่นก็จะไมมี โดยการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมใหทุกคนใน

ครอบครัว พอ แม ลูก หลาน ปู ยา ตา ยาย ปฏิบัติธรรม ไหวพระสวดมนต ทําสมาธิทุกวัน การ

ปลูกฝงความดีตองเริ่มท่ีบานเปนอันดับแรก โรงเรียน ผูบริหาร ครูทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาจิต 

และนํามาปลูกฝงพัฒนานักเรียนทุกคน มีกิจกรรมประจําวัน ทําสมาธิกอนเรียนทุกชั่วโมง สถานศึกษา

มีความสําคัญมากท่ีจะชวยตอจากทางบานในการปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก สวนวัดจัดใหมี

การสวดมนตฟงธรรมและนั่งสมาธิทุกครั้งในทุกวันพระ และเผยแผธรรมไปยังโรงเรียนหรือหนวยงาน

ตาง ๆ หนวยงานทุกระดับตั้งแตระดับ ตําบล จังหวัด ประเทศ และหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชน ทุกหนวยงานตองชวยกัน โดยเริ่มท่ีตัวเรากอนแลวจึงขยายไปยังคนรอบขาง เม่ือทุกคนได

เริ่มตนดวยการปลูกฝงการเจริญสติสมาธิภาวนาตั้งแตท่ีบาน วัด โรงเรียน เม่ือตอมาไดเปนผูนํา

ประเทศ หรือไมวาจะเปนผูนําระดับไหน หรือเปนผูนําชีวิตของตัวเอง เขาก็จะเกิดทศพิธราชธรรม 

ธรรม 10 ประการในตัวเอง สามารถปกครองตนเองและผูอ่ืนไดดวยใจเปนธรรมตามท่ีพระพุทธเจา

ทรงสอน จะรูจักการใหเสียสละแบงปนซ่ึงกันและกัน ก็เกิดมิตรภาพท่ีดีตอกันแลว จะมองไปทางไหน

ก็เจอแตรอยยิ้มใหกัน เราจงเปนผูใหกอนแลวเราก็จะไดสิ่งนั้นกลับมา ยิ่งใหก็ยิ่งได ผูใหยอมเปนท่ีรัก 

ศีลก็จะเกิด ไมคิดเบียดเบียนกันไมวาการกระทําหรือคําพูดท่ีทําใหผูอ่ืนหรือตนเองเดือดรอน แคคนเรา

รักษาศีล 5 โจรผูราย จี้ปลน ฆากัน ทํารายกัน การผิดคูครองก็ไมเกิดข้ึนแลว ทุกคนคงอยูกันอยาง

ปลอดภัย ไมตองคอยระวังภัยหวาดระแวงกัน ก็จะเกิดความสันติสุข รูจักเสียสละความสุขสวนตนทํา

ประโยชนเพ่ือสวนรวมได มีความซ่ือตรงไมเอนเอียงเขากับฝายหนึ่งฝายใดถือความยุติธรรมเปนหลัก 

ใชวาจาท่ีสุภาพความออนโยนออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ การใหเกียรติกันก็จะเกิด ความรัก

ความสามัคคี มีความเพียรอดทนอดกลั้น ไมโกรธเกลียดมุงรายทําลายกัน สังคมก็จะอยูกันอยางสงบ

สุข มีความหนักแนนเท่ียงธรรมดํารงตนซ่ึงความยุติธรรม ประเทศชาติก็จะไมวุนวายดวยไฟแหงความ

โลภ โกรธ หลง ดวยเหตุใจขาดธรรม การปฏิบัติจึงผิดธรรม เม่ือผูนําและประชาชนยึดถือหลักธรรม
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ตามพุทธศาสนามาปฏิบัติจิตใจก็ออนโยนมีเมตตาปรารถนาดีตอกันฉันญาติมิตร มีความอดทนอดกลั้น

ไมกลาวรายมุงโทษผูอ่ืน มองทุกคนเสมือนญาติพ่ีนอง เสมือนเพ่ือนท่ีตองมาเกิด แก เจ็บตายรวมกัน 

ความไมโกรธก็จะเกิด ความไมเบียดเบียนก็จะเกิด ความอดทนก็จะเกิด และความไมพิโรธก็จะเกิด”56 

สอดคลองกับ นางศรีสุภางค ทองเจริญ ใหสัมภาษณวา “ธรรม 10 ประการ หรือทศพิธราชธรรม 

ธรรมของพระราชา ในหลวงของเรารัชกาลท่ี 9 พระองคทานเปลี่ยมลนดวยพระมหากรุณาธิคุณตอ

ไพรฟาประชาชนเปนอยางสูง ยากท่ีจะหากษัตริยพระองคใดในโลกนี้เสมอเหมือน เราตองเอาอยาง

พระองคทาน พระองคปกครองประชาชนเหมือนพอปกครองลูก พระองครักประชาชนของทานเสมอ

มา ดังท่ีเราไดเห็นจากโครงการในพระราชดําริมากมายหลายพันโครงการ พระองคทานคิดคนเพ่ือ

ประชาชน สละความสุขสวนพระองคในการทรงงานชวยเหลือประชาชนอยูเสมอ ๆ ดังท่ีเราไดเห็นการ

พระราชทรัพยใหแกราษฎรท่ีเกิดเหตุเดือดรอน น้ําทวม ไฟไหม วาตภัย เหตุการณตาง ๆ เม่ือครั้งท่ี

พระองคยังมีพระชนมชีพอยูสมัยท่ียังแข็งแรงไดเสด็จไปตามชนบทถ่ินทุรกันดารสถานท่ีตาง ๆ เราจะ 

เห็นไดในขาวพระราชสํานักเปนประจํา แสดงถึงน้ําพระทัยของพระองคท่ีทรงหวงใยประชาชน 

พระองคไมเคยแสดงความรังเกียจชาวบานท่ียากจน แสดงถึงความออนโยนทรงมีพระเมตตาไมถือ

พระองค สงา สงบ เรียบงาย ไมเยอหยิ่ง พระองคเสด็จไปชวยเหลืออยางไมยอทอตอความยากลําบาก 

ถึงแมวาบางสถานท่ีตองเสี่ยงภัยอันตราย พระองคก็ไมเคยยอทอแตประการใด มีความอุตสาหะในการ

ชวยเหลือประชาชนของพระองคจนเกิดความสําเร็จในโครงการมากมาย พระองคทรงกลาหาญ 

เท่ียงตรง ทําทุกอยางดวยถือผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก โดยถือหลักคุณธรรม ถือความสัตย 

อดทน แมวาในบางเหตุการณจะมีผูจาบจวงหวังทําลายสถาบันพระมหากษัตริย พระองคทานทรงวาง

เฉยไมแสดงความโกรธหรือโตตอบแตประการใด ดวยถือขันติบารมี ทรงวางองคอยูเหนือความโกรธ 

ความโลภ ความหลง มีพระเมตตากับทุกฝาย ไมทรงเขาขางฝายหนึ่งฝายใด เห็นทุกคนเปนประชาชน

ของพระองคท้ังสิ้น ใหอภัย ไมถือโทษขุนเคือง รักเสมอกันหมด นี่คือหัวใจพระโพธิสัตว สิ่งนี้คงมาจาก

บําเพ็ญเพียรการเจริญอานาปานสติของพระองคอยูเปนประจํา ขาราชบริภารท่ีใกลชิดพระองคเลาวา 

พระองคทรงงานหนักมาตลอด นอนดึก บางครั้งถึงกับไมไดนอน ถึงแมกระนั้นในทุกวันพระองคทาน

จะทําสมาธิทุกวัน และในงานราชพิธีตาง ๆ ท่ีเราเห็นพระองคนั่งนิ่ง ๆ อยูในทาเดียวตลอด โดยไมทรง

แสดงอาการขยับเขยื่อน นั่นพระองคกําลังทรงทําสมาธิอยู ดวยกําลังของสมาธิทําใหพระองคทรงงาน

ไดอยางไมเหน็ดเหนื่อย มีศีล มีสัตย มีจริยาวัตรท่ีงดงาม นี่เปนผลจากการเจริญสมาธิอยางตอเนื่อง

ของพระองค ดวยคุณงามความดีของพระองคทําใหเปนท่ีรักท่ีเทิดทูนของชาวไทย และไดรับการ

ยอมรับนับถือไปท่ัวโลก ตางชาติตางแซซองสรรเสริญถึงการสรางประโยชนสรางความดีของพระองค

ใหแกประเทศ ใหแกโลก ไปไกลแสนไกล เราทุกคนควรภูมิใจ และทําตามพระองค ประเทศชาติก็จะ

                                                           
56สัมภาษณ นางนิยะดา แสงจันทร, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
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สงบเย็นเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง”57 สอดคลองกับ นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวัสดิ์ ใหสัมภาษณวา 

“ในยามนี้ภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและท่ัวโลกกําลังเผชิญปญหาอยางหนัก คนสวนมากมีภาวะ

เครียด มีความทุกขมากมาจากการด้ินรนแสวงหาความสุขจากภายนอก ทุกขท่ีเกิดจากความอยากได 

อยากเปน อยากมี มันเปนกิเลสตัณหา ความทะยานอยากท่ีไมมีสิ้นสุดของมนุษย เม่ือไมสมหวังจึงเกิด

ทุกข เพราะเราถูกสอนมาใหแขงขัน ใหหาทรัพย คิดวาเม่ือหามาไดมากยอมมีความสุขมาก ปจจุบันใน

บางประเทศท่ีเจริญมากกลับมีคนฆาตัวตายสูง เราตองมามองวาอะไรทําใหคนเกิดทุกข และจะดับ

ทุกขนั้นไดอยางไร อะไรท่ีทําใหคนเรามีความสุขอยางแทจริง พบวาจากคําสอนในพุทธศาสนามีวิธี

สรางสุขดับทุกขไดไมยาก เม่ือผูนําประเทศและประชาชนทุกคนไดฝกปฏิบัติเจริญจิตภาวนาอานาปาน

สติอยูเปนประจํา จิตใจก็จะมีธรรมอยูภายในใจ เม่ืออยูในฐานะใดยอมประพฤติปฏิบัติหนาท่ีนั้นอยาง

ดีท่ีสุด มีความรับผิดชอบงานในหนาท่ีดวยความอุตสาหะ เสียสละจนประสบผลสําเร็จในสิ่งท่ี

รับผิดชอบ ปฏิบัติดวยความซ่ือตรง ซ่ือสัตยยุติธรรม ความประพฤติทางกายทางวาจายอมเปนปกติ

ดวยศีล มีความสุภาพออนนอมถอมตน ไมเยอหยิ่งไมเบียดเบียน รูจักการใหแบงปน ไมละโมบโลภ

มากอยากไดของคนอ่ืน จิตใจจะมีเมตตา ออนโยน ไมถือโทษโกรธใครใหอภัยตอกันได มีความอดทน

อดกลั้น แมใครจะวาตําหนิติเตียน ก็ยอมรับการแกไข ถาไมใชอยางท่ีเขาวาก็วางเฉยเสีย ไมตอวาหรือ

เก็บมาขุนเคือง รีบเรงขวนขวายทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญกาวหนาท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู

กันไปโดยไมหวังหาผลประโยชนโดยมิชอบแตประการใด เม่ือผูนําบานเมืองประกอบดวยคุณธรรมมี

ความซ่ือสัตยสุจริตตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว การบริหารประเทศชาติบานเมือง ก็จะ

เจริญกาวหนา เกิดสันติสุขท่ัวผืนแผนดินเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง ชาวประชาก็อยูกันอยางรมเย็น

เปนสุข สมาธิทําใหผอนคลายความทุกขของประชาชน ทําใหเกิดปญญามองเห็นทุกอยางตามสภาพ

ความเปนจริง สังคมของเราเต็มไปดวยความรุนแรง ความแบงแยก และความโกรธเกลียด สิ่งเหลานี้

จะแปรเปลี่ยนเปนความรักความเมตตาไดดวยการฝกเจริญอานาปานสติ”58 สอดคลองกับนางนิยะดา 

แสงจันทร ใหสัมภาษณวา “อานาปานสติ ถานํามาฝกไดทุกคนก็จะดีมาก ถาทําไดจะเกิดผลใหญ มี 

อานิสงคใหญ ถึงข้ันดับทุกข ดับกิเลสไดเลย ตองฝกระดับผูนําประเทศ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูวา

ราชการจังหวัด นายอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหาร

สวนตําบล ผูนําชุมชน ฯลฯ อบรมใหหมด ในหลักสูตรผูนํานาจะมีหลักสูตรภาคบังคับ การจะเปนผูนํา

ไดจะตองไดรับการอบรมฝกสมาธิอยางนอย 200 ชั่วโมง จากพระอาจารยฝายวิปสสนากรรมฐาน

โดยตรง ฝกเขมเลย รับรองยายวาจิตคนท่ีมืดอยูเปลี่ยนแนนอน มันจะเห็นโทษ เห็นทุกขในการเกิดมา 

                                                           
57สัมภาษณ นางศรีสุภางค ทองเจริญ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
58สัมภาษณ นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวัสด์ิ, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
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และรีบเรงพัฒนาจิตตนใหพนจากทุกขทันที เม่ือตัวเองไดรับผลดีแลว มีจิตใจดีแลว สะอาดแลว จิตก็

จะเกิดเมตตาขยายผลไปยังผูอ่ืน ไปยังประชาชน ก็จะเกิดนโยบายในการบริหารประเทศชาติบานเมือง

ท่ีประกอบไปดวยธรรม และคุณธรรมท่ีจะเกิดคงไมใชแคทศพิธราชธรรมเทานั้น ธรรมท้ังปวงจะมา

รวมท่ีจิตใจของผูท่ีฝกหัดตนเองดีแลว ดวยกําลังของสมาธิเม่ือฝกมาก ๆ ปญญายอมเกิดในท่ีสุด 

บานเมืองก็เต็มไปดวยคนดี เรียกวานอนไมตองปดประตูบานเลยก็ได เพราะคนมีศีลจิตจะมีเมตตาไม

คิดเบียดเบียนใคร เวลามองกันก็คงมีความรูสึกเหมือนเห็นพอ เห็นแม เห็นพ่ี เห็นนอง เห็นปูยา ตา 

ยาย ลุง ปา นา อา เสมือนญาติมิตร มีความรักปรารถนาดีตอกัน เมืองมนุษยก็คงไมตางกับเมือง

สวรรค คงนาอยูมาก แคเราทุกคนมาฝกหยุดความคิดทําใจนิ่ง ๆ ไมคิดถึงอดีต ไมคิดถึงอนาตค มีสติ

อยูกับปจจุบัน ท่ีกําลังรูอยูท่ีลมหายใจเขาลมหายใจออก ทําบอย ๆ ทํามาก ๆ ทําเปนประจําทุกวัน 

เราก็รูไดถึงความสุขสงบอยูภายในจิตใจของเราแลว ประเทศชาติท่ีปกครองบริหารดวยธรรม ก็จะมี

ความผาสุกรมเย็น”59  

 คุณคาอานาปานสติท่ีมีตอประเทศชาตินั้น แพทยพงษ วรพงศเชษฐ เขียนหนังสือเรื่อง 

“การเจริญสติบําบัด” โดยรวบรวมงานวิจัยของผูรูในสถาบันตาง ๆ ท่ีมีชื่อเสียงของโลก เพ่ือใหเห็น

แนวทางในการเอาชนะปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูคนในโลกนี้ใหเห็นวาการเจริญสติมี

ความสําคัญสําหรับคนในยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนโลกของทุนนิยม และทุนนิยมกําลังมาถึงทางตัน ผูรู

ท้ังหลายตางเห็นวา มีแตการเจริญสติเทานั้นท่ีทําใหโลกของเรารอดพนจากวิกฤตตาง ๆ ได ในสวน

บุคคลการเจริญสติชวยสงเสริมสุขภาพใหดีอยูเสมอ ปจจุบันผูสูงอายุนับวันคนจะอายุยืนมากข้ึน ใน

โลกนี้จึงเต็มไปดวยคนสูงอายุ60 และ พุทธทาสภิกขุ ไดสรุปไววา “ถาทุกคนในโลกมีความรูเรื่อง อา

นาปานสติ สามารถหาความสุขเฉพาะตนไดดวยกันทุกคน มันก็ไมมีใครฆาฟนกันท่ีไหน ไมตองรบรา

ฆาฟนกันท่ีไหน สันติภาพก็มีเต็มกันท้ังโลก เพราะสามารถหาความสุขอันแทจริงไดจากภายใน คือการ

บังคับจิตใจหรือลมหายใจ มีความสุข พอใจแลวมันจะไมไปฆาฟนกันทําไมใหปวยการ จึงอยากจะพูด

วาสามารถเปนเครื่องมือแหงสันติภาพของสากลจักรวาล เพราะการหายใจพิเศษ การหายใจท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเปนกายสิทธิ์ ท่ีเปนอานุภาพกําลังมหาศาลมหึมา หายใจท่ีเดียวความทุกขเกลี้ยงหมดไป 

หายใจทีเดียวอยูเหนือโลก เหนือจักรวาล การหายใจเกลี้ยงจากกิเลส นี่มันเหนือโลก เหนือจักรวาล 

หายใจทีเดียวขับไลความทุกขออกไปไดหมดสิ้นไมมีเหลือ นี่ประโยชนสูงสุดของอานาปานสติ”61 

                                                           
 59สัมภาษณ นางนิยะดา แสงจันทร, ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ บานบางแค 1, 

9 พฤษภาคม 2561.  
60แพทยพงษ วรพงศเชษฐ, “การเจริญสติบําบัด” 22 มีนาคม2561, < www. thaicam.go.th/index. 

php?option=com_attachments > (22 March 2018) 

 61พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภาและสถาบัน

บันลือธรรม), หนา 37. 
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สรุปบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําจะพบวา เปน

พลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของประเทศ ประพฤติตนอยูในทํานองคลองธรรมตามขนบธรรมเนียมจารีต

ประเพณี มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมาย มีความสงบเรียบรอยไมกอเกิดปญหา

ใด ๆ เทิดทูน จงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทําให

ทุกคนเปนพลเมืองท่ีดี กอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ ในการปกครองผูนําประเทศควรเอาธรรม

นําหนาในการบริหาร ธรรมท่ีเปลี่ยนจิตใจคนท่ีใจรายหยาบกระดางใหกลายเปนใจดี จากท่ีโงเขลาให

กลายเปนฉลาด และท่ีดีอยูแลวก็ยิ่งหมดจรดยิ่งข้ึน ดวยการฝกอานาปานสติ การมีสติรูลมหายใจเขา

หายใจออก กําหนดเปนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติทุกภาคสวน เม่ือทุกคนในชาติปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน

ท้ังประเทศ เปนกิจวัตรประจําวันของชาติ จิตใจของคนยอมไดรับการพัฒนาเปนรูปธรรมเกิดผลลัพธ

ปรากฏใหเห็นชัดเจน เม่ือคนไดรับการพัฒนาจิตจนเกิดปญญา ยอมประพฤติตนอยูในศีล สมาธิ 

ปญญา จิตยอมมีเมตตาตอตนเองและผูอ่ืน ไมกอเกิดการเบียดเบียน ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยากและไมอยากตาง ๆ ในทางอกุศลจะลดนอย เบาบาง และหมดไปในท่ีสุด ดวยกําลังของสติ 

กําลังของสมาธิ กําลังของปญญาในการพิจารณา ทําใหเกิดสันติสุขในทุกท่ีทุกสถาน เม่ือผูนํามีปญญา

ทางธรรมจะมีธรรมนําหนาในทุกสถานการณ ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติ จะปองดอง สมัคร

สมานสามัคคี เกิดสันติสุข สงบ รมเย็น 

 สรุปไดวา ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เปนของไมเท่ียง เปนของท่ีมีไวชั่วคราวในโลกนี้ แมแต

รางกาย เม่ือถึงท่ีสุดยามแกชราสังขารก็ทนอยูไมได ตองแตกดับสลายเปนธาตุ 4 ดิน น้ํา ไฟ ลม ตาย

ไป เอาอะไรไปไมไดสักอยาง ทุกสิ่งอยางบนโลกนี้ไมใชของเรา สังขารท่ีแตกดับคืนสูธรรมชาติตอไป 

สิ่งท่ีเรารักเราหวงเหลานี้ยอมเสื่อมสลายหายไปเปนธรรมดา ไมเปนสาระ ไมเปนแกนสาร เปนของไม

เท่ียง เปนทุกข เปนสิ่งไมมีตัวตนอยูจริง เปนสิ่งท่ียึดม่ันเหนี่ยวรั้งเอาไวไมได ผูท่ียังยึดติดอยู หลงอยู 

ยอมเกิดความทุกข ผูมีปญญายอมหาทางออกจากความทุกข ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงปฏิบัติจน

หลุดพนจากกองทุกขมาแลว โดยการพัฒนาจิตภาวนาดวยวิธีการเจริญอานาปานสติ ทรงปฏิบัติท้ัง

กอนตรัสรูและหลังตรัสรู เปนวิหารธรรมเปนเครื่องอยูของพระองค มีสติรูทุกขณะท่ีลมหายใจเขา ลม

หายใจออก ท่ีเปนท้ังสมถและวิปสสนากรรมฐาน เพ่ือพัฒนาความสงบใหเกิดข้ึนภายในใจ ความสงบ

ของใจจะนํามาความสุขอันยิ่งใหญมาใหแกใจ และสูการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนตามลําดับโดยการ

เจริญสติ อบรมปญญาใหรูแจงชัดในสภาวธรรมท่ีปรากฏตามความเปนจริงวา สรรพสิ่งใดใดในโลกนี้

ลวนแลวแตไมเท่ียง เปนทุกข ไมมีตัวตน ยึดเอาไวไมได พิจารณาดวยปญญาตามสภาพความเปนจริง

ของไตรลักษณ จนเกิดความเบื่อหนาย คลายกําหนัด ละลง ปลอยวาง เห็นวาสิ่งท้ังปวงไมควรยึดม่ัน

ถือม่ัน ดับสิ้นซ่ึงกิเลส เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ไมกลับมาทุกขในโลกนี้อีกตอไป การดับทุกขเปน

เปาหมายของพระพุทธศาสนา พระพุทธองคตรัสวา เปนทางสายเดียวท่ีจะดับทุกขได 



 

บทท่ี 5  

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค” มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาการเจริญอานา

ปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค 3) เพ่ือวิเคราะหคุณคาของอานาปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ประกอบดวย การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บขอมูลภาคสนาม (FieId 

Study) โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค 1 จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 

คน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาเรื่องการเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค พบวา  

 การเจริญอานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ผลปรากฏวา ในพระพุทธศาสนา 

มีคําอธิบายเก่ียวกับอานาปานสติไวมาก เชน ในพระวินัยปฎก คัมภีรมหาวิภังค อานาปานสติในพระ

สุตตันตปฎก คัมภีรทีฆนิกาย คัมภีรมัชฌิมนิกาย คัมภีรสังยุตตนิกาย คัมภีรอังคุตรนิกาย คัมภีรขุททก

นิกาย และอานาปานสติในพระอภิธรรมปฎก นอกจากอานาปานสติในพระไตรปฎกแลว ยังมีคัมภีร

อ่ืน ๆ อีก ไดแก อานาปานสติในคัมภีรอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส คัมภีรวิมุตติมรรค คัมภีร 

วิสุทธิมรรค อานาปานสติในคําสอนของพระสงฆไทย ไดแก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปฺโญ) พระสุทธิธรรมรังสี

คัมภีรเมธาจารย (ลี ธมมฺธโร) พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค สิรินฺธโร) พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ 

ตธมฺโม) และจากตําราตาง ๆ อานาปานสติเปนสมาธิท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสอน เปนวิธีท่ี

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญไวมาก ทรงใชเปนวิหารธรรมมากท้ังกอนและหลังตรัสรู อานาปานสติใน

พระพุทธศาสนา หมายถึง การมีสติกําหนดลมหายใจเขาออก เปนสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ขอปฏิบัติใน

อริยมรรคมีองค 8 เม่ือปฏิบัติแลวจะทําใหถึงความดับทุกข ผลของการเจริญอานาปานสติจะทําใหสติ

ปฏฐาน 4 สมบูรณ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ สามารถกําจัดความยินดียินรายในโลกได  
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 ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค จากการศึกษาผลปรากฏ

วา ผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีขาดท่ีพ่ึงพิง ถูกลูกหลานหรือครอบครัวทอดท้ิง ไมเหลียวแล ไมสามารถอยูกับ

ครอบครัวได และมีผูสูงอายุจํานวนมากท่ีมาขอรับบริการอยูท่ีสถานสงเคราะหดวยความสมัครใจ อัน

เนื่องมาจากมีสถานภาพโสด ไมไดแตงงาน หยาราง มาย คูครองท่ีอยูดวยเสียชีวิตตองอยูคนเดียว

เพียงลําพัง ไมมีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส ดวยปญหาความชราภาพทําใหไมสามารถดูแลตนเองได 

จึงเปนสาเหตุสําคัญใหผูสูงอายุตองการความชวยเหลือจากสถานสงเคราะหคนชรา ผูสูงอายุเหลานี้ยัง

มีปญหาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ซ่ึงเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในการดํารงชีวิต 

ทําใหผูสูงอายุมีความทอถอยในการดํารงชีวิต ดังนั้นเพ่ือใหผูสูงอายุมีความเขาใจในสุขภาพรางกายท่ี

เปลี่ยนแปลงไป และมีความเขาใจทางอารมณ อันนํามาสูการมีชีวิตในบั้นปลายท่ีสงบและมีความสุข

อยางแทจริง ทางสถานสงเคราะหคนชราบานบางแคจึงไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมฟนฟู

สุขภาพจิตผูสูงอายุใหมีจิตใจท่ีเขมแข็ง เบิกบาน โดยจัดกิจกรรมบริการดานศาสนา เพ่ือใหผูสูงอายุมี

โอกาสไดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไดรับบริการท่ีเปนประโยชน ไดแก กิจกรรมวันธรรมสวนะ ใน

ทุกวันพระทางศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค จะนิมนตพระมาท่ีศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เพ่ือใหผูสูงอายุไดปฏิบัติศาสนกิจในสถาน

สงเคราะห จัดใหมีการทําบุญตักบาตร ฟงธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน สวดมนต เจริญจิตภาวนา นั่ง

สมาธิหลังสวดมนต 5 นาที ในทุกวันพระ และจัดใหมีกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ มากมาย เชน วันสงกรานต วันวิสาขบูชา งานวันครบรอบ 65 ป บานบาง

แค วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันอาสาฬ

บูชา และวันเขาพรรษา วันแมแหงชาติ วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพอแหงชาติ งานวันปใหมบานบางแค กิจกรรมสวดมนตขามป สงทายป

เกาวิถีพุทธวิถีธรรม ฯลฯ จากการศึกษาผูสูงอายุในการปฏิบัติสมาธิพบวา ศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค ยังไมไดมีการนําเอาอานาปานสติมาฝกใหแกผูสูงอายุเปนกรณี

พิเศษ อยางตอเนื่องจนเกิดเปนวิถีชีวิต การทําสมาธิในกิจกรรมวันพระหลังสวดมนตเดือนละ 4 ครั้ง 

ครั้งละ 5 นาที เปนการปฏิบัติท่ีนอยมาก ยังไมมีผลเปนท่ีนาพอใจ เพราะเหตุวาอานาปานสตินั้น 

จะตองมีการฝกฝนอบรมใหมาก เจริญใหมากดวยความเพียร ทําใหไมเกิดผลในทางปฏิบัติตอผูสูงอายุ

โดยรวม จึงเปนเหตุใหมีผูปฏิบัติไดเปนประจําและไดผลดีมีเพียงสวนนอย และมีผูสูงอายุจํานวนมาก

ไมสนใจในการเจริญอานาปานสติ ดวยไมเขาใจประโยชนท่ีจะไดรับ จึงไมเกิดการเห็นคุณคาตอตนเอง 

 คุณคาของอานาปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

บางแค ผลจากการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาจิตใหแกผูสูงอายุ เม่ือผูสูงอายุท่ีไดนําไปฝกปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง ผลปรากฏวา อานาปานสติมีคุณคาตอผูสูงอายุในการพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และ

พัฒนาปญญา เม่ือผูสูงอายุไดเจริญอานาปานสติใหมาก กระทําใหมาก ประกอบดวยความเพียร มีสติ 
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สัมปชัญญะ ยอมเกิดผลมาก มีอานิสงคมาก แมผูเริ่มปฏิบัติหรือปฏิบัติเล็กนอยก็เกิดความสุขใน

ปจจุบันขณะ เม่ือมีความเพียรปฏิบัติอยางตอเนื่องยิ่ง ๆ ข้ึนไป ก็ยิ่งเกิดความสุขสงบมากยิ่งข้ึน จิตใจ

เขมแข็ง มีพลัง มองเห็นสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ไมควรเขาไปยึดม่ันถือม่ัน เอาไวในใจอยูเปนประจําทุกครั้ง

ท่ีหายใจเขาออก สงผลใหเกิด ศีล สมาธิ ปญญา มีความสํารวมระวังกายจิต จากบาปอกุศลท้ังปวง 

ประพฤติตนอยูในกฎระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนสรางความเดือดรอน อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี มีความ

เอ้ือเฟอเก้ือกูล เมตตา อดทน อดกลั้น มีสมาธิ สดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใสอยูเสมอ เกิดปญญารู

เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา การเจริญอานาปานสติอยางตอเนื่องใน

ชีวิตประจําวัน เปนเหตุนําไปสูผลของการเกิดความสงบสุขภายในจิตใจของผูสูงอายุ และยังสงผลให

เกิดความสุขสงบตอคนในครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

 

5.2 อภิปรายผล  

 5.2.1 การเจริญอานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  

 การเจริญอานาปานสติท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง

ไวในพระไตรปฎก ในพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก ผลการวิจัยพบวา อานา

ปานสติเปนสมาธิท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสอน เปนวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญไวมาก ทรง

สนับสนุนใหพระภิกษุท้ังหลายปฏิบัติใหมาก แมวาผูนั้นจะเปนพระอรหันตแลวก็ตาม และพระพุทธ

องคเองก็ไดทรงใชเปนวิหารธรรมมากท้ังกอนและหลังตรัสรู ดังพุทธพจนท่ีวา “เม่ือกอนตรัสรู ครั้งเรา

เปนโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ก็ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก กาย

ก็ไมลําบาก จักษุก็ไมลําบาก และจิตของเรายอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน”1 อานา

ปานสติ คือ การมีสติกําหนดลมหายใจเขาออกอยางตอเนื่อง เปนการกําหนดรูกองลมท้ังปวง การปรุง

แตงของจิต ปลอยจิตใหเปนอิสระจากความยึดม่ันถือม่ัน โดยพิจารณาความไมเท่ียง ความจางคลาย 

ความดับ ความสลัดคืนท่ีเกิดข้ึนในจิต อานาปานสติเปนสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ขอปฏิบัติในอริยมรรคมี

องค 8 เม่ือปฏิบัติแลวจะทําใหถึงความดับทุกข ผลของการเจริญอานาปานสติจะทําใหสติปฏฐาน 4 

สมบูรณ ซ่ึงเปนการพิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต และธรรม มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ สามารถ

กําจัดความยินดียินรายในโลกได อานาปานสติเปนกรรมฐานอยูในหมวดอนุสติ 10 เปนกรรมฐาน 1 

ใน 40 วิธี ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวในพระไตรปฎก เปนไดท้ังสมถกรรมฐานและวิปสสนา

กรรมฐาน วิธีการปฏิบัติข้ันสมถกรรมฐานเปนการอบรมจิตดวยลมหายใจเขาออก เพ่ือใหจิตสงบจาก

นิวรณ จนเกิดสมาธิ เมื่อจิตของผูบําเพ็ญต้ังมั่นในสมาธิจนมีกําลังดีแลว อยูในระดับฌาน จิตของ 

ผูบําเพ็ญยอมมีกําลังเพ่ือเปนบาทในการเจริญปญญาในลําดับตอไปในข้ันวิปสสนากรรมฐาน ข้ันนี้เปน

                                                           
 1สํ.ม. 31/1329/225-226. 
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การฝกจิตใหเกิดปญญา รูแจงตามสภาวะความเปนจริงในไตรลักษณ เห็นวาสังขารท้ังหลายเปนของไม

เท่ียง เปนทุกข ไมใชตัวตน ซ่ึงทางนี้เปนทางเดียวท่ีทําใหเกิดความหมดจดของสัตวท้ังหลาย เพ่ือความ

กาวลวงซ่ึงความโศก ความร่ําไร เพ่ือความดับไปแหงทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือกระทํา

พระนิพพานใหแจง ทางนี้คือ สติปฏฐาน 4 ในอานาปานสติสูตร พระพุทธเจาไดตรัสสอนถึงการทํา

สมาธิดวยการกําหนดลมหายใจเขาออก มี 16 ข้ัน จัดเปน 4 หมวด หรือ จตุกกะ เปนท้ังสมถะและ

วิปสสนา จตุกกะท่ี 1 รูจักลมหายใจเปนเบื้องตนใหรูจักกายเนื้อและกายลม มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม

ในลมหายใจเขาออก สั้นหรือยาว สงบระงับกายสังขาร เปนสมถะ จตุกกะท่ี 2 รูจักเวทนา คือ 

ความรูสึกเปนสุข เปนทุกข ไมสุข ไมทุกข เปนสมถะและวิปสสนา จตุกกะท่ี 3 รูจักสภาวะของจิต จิต

ปราโมทย จิตตั้งม่ันหรือฟุงซาน เปนสมถะและวิปสสนา จตุกกะท่ี 4 เม่ือรูจักสภาวะของจิตแลวในแง

บุคลาธิษฐาน ในหมวดนี้เปนการใชจิตทํางานเปนธัมมานุปสสนา เปนวิปสสนาลวน ในข้ันท่ี 13 ตาม

เห็นความไมเท่ียงทุกลมหายใจเขาออกเปนสภาวธรรมข้ันวิปสสนา ในข้ันท่ี 14 ตามเห็นความจาง

คลาย คือคลายความยึดม่ันในสิ่งท้ังปวง ในข้ันท่ี 15 ตามเห็นความเกิดดับ และในข้ัน 16 เปนการตาม

เห็นความสลัดคืน ปลอยวางความยึดม่ันถือม่ัน ผูท่ีไดบําเพ็ญอานาปานสติยอมไดสมาธิท่ีแนวแนม่ันคง

ดังท่ีพระพุทธองคแสดงไววา “ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกาย ความหวั่นไหวหรือความกวัด

แกวงแหงจิตยอมไมมี ความปรารถนาไดโดยไมยากไมลําบาก เพราะไดเจริญ ทําใหมากซ่ึงอานาปาน

สติสมาธิ” 2 พระพุทธเจาทรงรับสั่งกับภิกษุท้ังหลายวา “อานาปานสติ ภิกษุอบรมทําใหมาก ยอมเปน

คุณสงบประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหอันตรธานสงบไปโดย

ฉับพลัน”3 พระพุทธเจาไดตรัสถึงอานิสงสของอานาปานสติไว อานาปานสติเม่ือเจริญ ทําใหมากแลว

ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ยอมทําสติปฏฐาน 4 ใหบริบูรณ สติปฏฐาน 4 ท่ีเจริญ ทําใหมากแลว

ยอมทําโพชฌงค 7 ใหบริบูรณ โพชฌงค 7 ท่ีเจริญ ทําใหมากแลว ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ 

และทรงแสดงผลานิสงสการเจริญอานาปานสติไว 2 ประการ อานาปานสติ เจริญแลว กระทําใหมาก

แลว พึงหวังไดผล 2 ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความถือม่ันอยู 

เปนพระอนาคามี หรือไดรับผลานิสงส 7 ประการ จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ถาไมไดชม

อรหัตผลในปจจุบันกอน จะไดชมในเวลาใกลตาย ถาในปจจุบันก็ไมไดชม ในเวลาใกลตายก็ไมไดชม

ไซร เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ําสิ้นไป จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ผูอุปหัจจปริ

นิพพายี ผูอสังขารปรินิพพายี ผูสังขารปรินิพพายี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เม่ืออานาปานสติอันเจริญแลว 

กระทําใหมาก พึงหวังไดผลานิสงส 7 ประการนี้ ผูใดเม่ือเจริญอานาปานสติใหบริบูรณดีแลว อบรม

แลวตามลําดับตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงมาแลวนี้ ผูนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวางไสวเหมือนพระจันทร

พนแลวจากหมอกแลวสวางไสวอยูฉะนั้น จากการศึกษาวิจัยของ พระมหาสามารถ อธิจิตโต (มนัส) 

                                                           
2สํ.ม. 31/1324-1325/224.  
3วิ.มหา. 2/178/242-243.  
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มีความสอดคลองกัน พบวา การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เจริญสมถะและวิปสสนา ตามหลักการ

เจริญสติปฏฐาน 4 คือ การกําหนดรูรูปและนามใหเห็นเปนไตรลักษณตามความเปนจริง เม่ือวิปสสนา

ญาณแกกลาดําเนินตามวิปสสนาวิถี ผูปฏิบัติสามารถรูแจงแทงตลอดอริยสัจ 4 สามารถละสังโยชน

และอนุสัยไดตามกําลังของมรรค บรรลุมรรคผลนิพพาน สําเร็จเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

พระผูมีพระภาคตรัสการเจริญอานาปานสติอยางพิสดารไว 16 ข้ันในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

อานาปานสติเปนการเจริญวิปสสนามีสมถะเปนพ้ืนฐานแบงเปน 4 จตุกกะ เม่ือเจริญใหมากแลวสติ

ปฏฐาน 4 ยอมบริบูรณไปพรอม ๆ กัน สติปฏฐาน 4 เจริญใหมากแลวยอมทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ 

โพชฌงค 7 เจริญใหมากแลวยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ อานาปานสติเปนวิถีทางการปฏิบัติ

ตามอริยมรรคมีองค 8 และโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ เม่ือบรรลุเปนพระอรหันต ก็จะหลุดพนจาก

ราคะดวยเจโตวิมุตติและจากอวิชชาดวยปญญาวิมุตติ4  

 ในยุคตอมาหลังพุทธกาล ยังมีคัมภีรอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส ท่ีครูบาอาจารย

ท้ังหลายนํามาอรรถาธิบาย ตีความคําท่ียากในพระไตรปฎกใหเขาใจงายข้ึน ไดแก วิมุตติมรรค วิสุทธิ

มรรค ตามท่ีปรากฏในปกรณวิเสส เพ่ือใหเกิดวิธีการปฏิบัติ จนกระท่ังศาสนาพุทธไดมีการเผยแผ

มาถึงประเทศไทย จากนั้นครูบาอาจารย พระสงฆไทยจํานวนมากไดนําหลักปฏิบัติในการเจริญอานา

ปานสติ โดยอาศัยแนวทางท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไวในพระสูตรตาง ๆ ในพระวินัยปฎก พระ

สุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก และในอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส มาประยุกตใชกับสังคมใน

ปจจุบัน จึงเปนแนวทางในการปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติท่ีสืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้  

 คัมภีรวิมุตติมรรคและคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนคัมภีรท่ีไดรับการยอมรับจากนักปราชญใน

พระพุทธศาสนาโดยสวนใหญวาเปนคัมภีรท่ีดีท่ีสุดในการอธิบายพระไตรปฎก คัมภีรวิสุทธิมรรค เปน

คัมภีรท่ีไดกลาวถึงเรื่องการเจริญอานาปานสติภาวนา ซ่ึงเปนการกําหนดลมหายใจเขาออก มีจตุกะ 4 

วัตถุ 16 การเจริญอานาปานสติเปนไดท้ังสมถะกัมมัฎฐานและวิปสสนากัมมัฎฐาน จากหนังสือวิสุทธิ

มรรคใหเห็นแบบแผนเดิม ในข้ันสมถะกัมมัฎฐานผูปฏิบัติบางสํานักสอนใหใชคําภาวนา เชน “สัมมา–

อรหัง” หรือ “พุท–โธ” เพ่ือตามกําหนดลมหายใจ เชน เม่ือหายใจเขา ภาวนาในใจวา “พุท” และ 

หายใจออก ภาวนาวา “โธ” เปนตน การบริกรรมขางตนเปนการสรางวิธี หรืออุบายในการ “ตรึงจิต” 

ไว วิธีการปฏิบัติอานาปานสติภาวนาตามแนวคัมภีรวิสุทธิมรรคเปนวิธีการท่ีถือไดวาถูกตองตรงตาม

หลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการปฏิบัติกันอยางตอเนื่องสืบทอดกันมานับแตครั้ง

พุทธกาล และถือวาเปนวิธีการปฏิบัติท่ีไดบความนิยมเปนอยางสูง เพ่ือใชเปนอุบายในการพัฒนาจิต

ของบุคคล 

                                                           
 4พระมหาสามารถ อธิจิตโต (มนัส), “ศึกษาการบรรลุธรรมดวยการเจริญอานาปานสติในคัมภีรพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2554, บทคัดยอ. 
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สรุปไดวา การเจริญอานาปานสติภาวนาในอรรถกถา เปนการพิจารณาลมหายใจเขาออก 

เพ่ือใหเกิดสติตั้งม่ัน ดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือมีสติตั้งม่ันเชนเดียวกัน เชน การนับลมหายใจ หรือดวย

วิธีการติดตามลมหายใจ การกําหนดลมท่ีกระทบ การกําหนดจิตตั้งม่ัน เปนตน 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทานพอลี ธมฺมธโร และ

หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร ศิษยพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต การปฏิบัติขอวัตร การทําสมาธิสายพุทโธ 

ตามแนวทางของทานพระอาจารยม่ัน โดยศึกษาหลักการมาจากคัมภีร วิสุทธิมรรค พระไตรปฎก

เบื้องตนผูปฏิบัติตองรักษาศีลอยางบริสุทธิ์กอน การเจริญอานาปานสติในข้ันสมถกรรมฐาน ใชคํา

บริกรรมพุทโธ เพ่ือผูกจิตไวกับลมหายใจ เม่ือจิตสงบเปนสมาธิในระดับฌานแลว ในข้ันการเจริญ

วิปสสนาคําบริกรรมพุทโธจะหายไป เหลือแตลมหายใจเขาออก วิถีการดําเนินของจิตตอจากนั้นจะ

เปนไปตรงตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไวในอานาปานสติสูตรทุกประการ  

 พุทธทาสภิกขุ เห็นวาความทุกขเกิดข้ึนเพราะมีความโง หรือมีอวิชชาในขณะแหงผัสสะ  

ดวยเหตุนี้จึงตองฝกอานาปานสติ ทําใหมีสติ ปญญา สัมปชัญญะ สมาธิ ควบคุมเม่ือมีผัสสะ ความ

ทุกขก็ไมเกิด ไมมี ทานพุทธทาส ไดสอนอานาปานสติ 16 ข้ัน 4 จตุกกะ ตรงตามอานาปานสติสูตรใน

พระไตรปฎก ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว นํามาขยายความเพ่ิมเติมเพ่ือใหเขาใจงายข้ึน และไดกลาววา 

อานาปานสติภาวนา เปนท้ังสมถะและวิปสสนาพรอมกันไปในตัว ไมตองแยกทําคนละที และยังมีศีล

พรอมกันไปในตัว ในการกระทําไมตองทําพิธีรับศีลกอนแลวจึงมาทํา ทําตามระบบนี้ จะมีศีล สมาธิ 

ปญญา พรอมกันไปในตัว อานาปานสติภาวนาเปนกรรมฐานหรือเปนสมาธิภาวนาแบบท่ีพระพุทธองค

ไดปฏิบัติและตรัสรู เปนระบบปฏิบัติท่ีเปนไปตามลําดับ ตั้งแตข้ันหยาบจนไปถึงข้ันละเอียดสูงสุด หรือ

ตั้งแตความเปนปุถุชนจนถึงความเปนพระอรหันตบรรลุพระนิพพาน 

ตามแนวสอนของหลวงพอจรัญ ตธมฺโม สรุปวา การกําหนดทองพองยุบ คือ อานาปานสติ 

ท่ีพระพุทธเจาไดดําเนินมาแลวเชนเดียวกัน เปนทางท่ีเจริญปญญาตามสติปฏฐาน 4 ท่ีสําคัญตอง

กําหนดไดในปจจุบัน แลวปญญาจะเกิดเองตามลําดับ การพิจารณาลมหายใจเขาออกพองหนอ ยุบ

หนอ เปนการพิจารณาวาโยธาตุ เรียกวา อานาปานสติ  

 สรุป การเจริญอานาปานสติ มีจุดมุงหมายเพ่ือทําลายกิเลสท้ังปวงใหดับสิ้นไป ดวยสติท่ี

กําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก เพ่ือเปาหมายสูงสุดในศาสนาพุทธ คือ นิพพาน 

 ดังนั้นสรุปไดวา การเจริญอานาปานสติ เปนสมาธิท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสอน เปน

วิธีท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญไวมาก ทรงใชเปนวิหารธรรมมากท้ังกอนและหลังตรัสรู มีจุดมุงหมาย

เพ่ือทําลายกิเลสท้ังปวงใหดับสิ้นไป ดวยสติท่ีกําหนดรูลมหายใจเขา ลมหายใจหายใจออก เพ่ือ

เปาหมายสูงสุดในศาสนาพุทธ คือ นิพพาน 
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 5.2.2 ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

 จากการศึกษาคนควาใชกลุมประชากรในการวิจัย คือ ผูสูงอายุท่ีพักอาศัยอยูในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนบุคคลท่ีขาดท่ีพ่ึงพิง ไม

มีผูดูแล ไมมีท่ีอยูอาศัย ถูกลูกหลานหรือครอบครัวทอดท้ิง ไมเหลียวแล อยูกับครอบครัวไมมีความสุข 

และมีผูสูงอายุจํานวนมากท่ีมาขอรับบริการอยูท่ีนี่ดวยความสมัครใจ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ 

ไดแก มีสถานภาพโสด ไมไดแตงงาน หยาราง มาย คูครองท่ีอยูดวยเสียชีวิตตองอยูเพียงลําพัง ไมมี

ลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส และผูสูงอายุท่ีไมสามารถอยูในบานของตนเองเพียงคนเดียวได มีความ

เกรงใจไมกลาไปขออยูกับญาติพ่ีนองลูกหลาน ดวยกลัววาตนจะเปนภาระสรางความลําบากใจใหแก

ญาติ ดวยวัยชราท่ีมีสังขารเสื่อมโทรมลงทุกวัน จึงเปนปญหาท้ังในเรื่องความปลอดภัยในการอยูอาศัย 

และปญหาการไมสามารถดูแลตนเองได จึงเปนสาเหตุสําคัญใหผูสูงอายุตองการความชวยเหลือจาก

สถานสงเคราะหคนชรา จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุท่ีพักในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค ซ่ึงเปนสถานท่ีสงเคราะหท่ีจัดไวสําหรับใหความอุปการะผูสูงอายุชายหญิง 

สัญชาติไทย อายุ 60 ปข้ึนไป ท่ีมีความจําเปน ประสบปญหาความเดือดรอน ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ไม

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ไมมีท่ีอยูอาศัย ฐานะยากจน ไมสามารถอยูกับครอบครัวได 

ปจจุบันผูสูงอายุท่ีมีความเดือดรอนมีแนวโนมเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทุกป อีกท้ังสถานท่ีสงเคราะหยังมี

พ้ืนท่ีจํากัด ไมเพียงพอกับความตองการขอรับบริการ ผูสูงอายุเหลานี้ยังมีปญหาดานสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต ซ่ึงเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในการดํารงชีวิต ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึก

หดหู วาเหว ซึมเศรา สิ้นหวัง ทอแทถดถอยในการดํารงชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ 

กล่ินอุดม จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุสวนใหญท่ีผูสูงอายุเขารับการสงเคราะหในศูนยพัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เปนเพราะวาผูสูงอายุเหลานี้ไมมีท่ีพึงพิง และถูกลูกหลาน

ทอดท้ิงใหอยูตามลําพัง แตมีบางสวนมีความสมัครใจเขามารับบริการในสงเคราะหท่ีบานพักบางแค 

เพ่ือตองการใชชีวิตตามลําพังอยางเงียบสงบในบั้นปลายชีวิต5 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิรมย 

เจริญผล จากผลการศึกษาสาเหตุและสภาพปญหาของผูสูงอายุพบวา สาเหตุท่ีผูสูงอายุเขารับการ

อุปการะในสถานสงเคราะห เนื่องจากการไมมีผูดูแล ไมมีท่ีอยูอาศัย และอยูกับครอบครัวไมมีความสุข 

ปญหาดานรางกายพบวา ผูสูงอายุมีอาการของโรคตาง ๆ ท่ีพบในวัยของผูสูงอายุ ดานจิตใจพบวา 

ผูสูงอายุมีความวิตกกังวลในเรื่องความเจ็บปวย และมีอาการซึมเศรา ดานสังคมในการอยูรวมกัน

                                                           
 5เบญจวรรณ กลิ่นอุดม, “พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาบานพักบางแค”, 

สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2553, หนา 45-46.  
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พบวา ผูสูงอายุมีปญหาการปรับตัวในการอยูรวมกันใหเปนสุข6 ดังนั้นเพ่ือใหผูสูงอายุมีความเขาใจใน

สุขภาพรางกายท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีความเขาใจทางอารมณ อันนํามาสูการมีชีวิตในบั้นปลายท่ี

สงบ และมีความสุขอยางแทจริง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเอาอานาปานสติไปประยุกตใชกับผูสูงอายุ

เหลานั้น เม่ือผูสูงอายุท่ีพักในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคไดนําไปประพฤติ

ปฏิบัติแลวก็จะเกิดประโยชน จากกระบวนการพัฒนาท่ีสถานสงเคราะหจัดใหผูสูงอายุท่ีสามารถเห็น

ไดก็คือ การเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุท่ีพักอาศัยอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค ทําใหเกิดการพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต การพัฒนาปญญา เปน

เหตุนําไปสูผลของความสงบสุขของคนในครอบครัว ของสังคม ของชุมชน และของประเทศชาติ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พระทวี ปฺาทีโป (สํารวมรัมย) พบวา พุทธวิธีบรรเทาทุกขในทาง

พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ตองบรรเทาทุกขท้ังทางกายและทางใจ ตองเริ่มตนดวยการเจริญ ศีล 

สมาธิ ปญญา และ มรรคมีองค 8 ทุกขนั้นเกิดข้ึนกับมนุษยท้ังทางกายและทางใจ เพราะยึดม่ันในขันธ 

5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ สิ่งเหลานี้รวมเขากันเปนกายและใจ วิธีการบรรเทาทุกข จึง

ตองมีท้ังการบรรเทาทุกขทางกายและทางใจไปพรอม ๆ กัน7  

 ดังนั้นสรุปไดวา ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เปน

บุคคลท่ีขาดท่ีพ่ึงพิง ถูกลูกหลานหรือครอบครัวทอดท้ิง ไมเหลียวแล และมีสูงอายุจํานวนมากมา

ขอรับบริการดวยความสมัครใจ อันเนื่องมาจากไมมีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส 

 5.2.3 คุณคาของอานาปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค  
 ผูวิจัยไดศึกษาคุณคาของอานาปานสติท่ีใชกับผูสูงอายุท่ีพักในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค โดยอาศัยขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามสัมภาษณผูสูงอายุ นํามาสรุปผล 

คุณคาของอานาปานสติ การฝกอานาปานสติมีประโยชนอีกหลายดาน ท้ังตอตนเอง ตอครอบครัว ตอ

สังคม ตอชุมชน และตอประเทศชาติ สรุปไดดังตอไปนี้ 
 1) คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอตนเอง 

 อานาปานสติท่ีมีคุณคาตอตนเองของผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานบางแค ในการพัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต และการพัฒนาปญญา จากการศึกษา

                                                           
 6ภิรมย เจริญผล, “ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา 

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, หนา 117-119.  

 7พระทวี ปฺาทีโป (สํารวมรัมย), “ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามแนว

พระพุทธศาสนาในเขตตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2560, หนา 96.  
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พบวา อานาปานสติเม่ือผูสูงอายุในสถานสงเคราะหไดเจริญใหมาก กระทําใหมาก ประกอบดวยความ

เพียร มีสติ สัมปชัญญะ ยอมเกิดผลมาก มีอานิสงคมาก แมผูสูงอายุเริ่มปฏิบัติหรือปฏิบัติเล็กนอย ก็

เกิดความสุขในปจจุบันขณะ เม่ือมีความเพียรปฏิบัติอยางตอเนื่องยิ่ง ๆ ข้ึนไป ผูสูงอายุก็ยิ่งเกิด

ความสุข สงบเย็นมากยิ่งข้ึน จิตใจของผูสูงอายุเกิดความเขมแข็ง มีพลัง รูเทาทันผัสสะท่ีมากระทบ 

มองเห็นวา สิ่งท้ังหลายท้ังปวง ไมควรเขาไปยึดม่ัน ถือม่ัน เอาไวในใจได เห็นความไมนายึดม่ันถือม่ัน 

ความไมเท่ียง อยูเปนประจําทุกครั้งท่ีหายใจเขาออก สงผลใหเกิด ศีล สมาธิ ปญญา มีความสํารวม

ระวังกาย จิต จากบาปอกุศลท้ังปวง ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย กฎกติกามารยาท ไมเบียดเบียน

ไมสรางความเดือดรอนกอความเสียหาย อยูรวมกับผู อ่ืนในสถานสงเคราะหไดดวยดี มีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผเก้ือกูลชวยเหลือกัน มีเมตตากรุณา อดทนอดกลั้น ขยันหม่ันเพียร มีสมาธิ สดชื่น เบิก

บาน เปนสุขผองใสอยูเสมอ เกิดปญญารูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทัน เขาใจตนเอง เขาใจ

ผูอ่ืน แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสุพพิธานจันโทภาส 

(ณัฐวัฒน วงศคํา) พบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การ

พัฒนาชีวิตใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรมอยูในตัววิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงามนั้น เรียกวา มรรค เปน

ของคูกันกับ ไตรสิกขา คือ ตองมีการฝกฝนหรือฝกหัดใหชีวิตดําเนินไปในวิถีท่ีถูกตองดีงาม การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามหลักของภาวนา 4 คือ กายภาวนา พัฒนากายหรือการฝกอบรมกาย คือ 

การมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ศีลภาวนา การพัฒนาความประพฤติหรือการ

ฝกอบรมศีล คือ การความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม จิตตภาวนา การพัฒนาจิตหรือ

การฝกอบรมจิตใจ คือการทําจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนในคุณธรรมความดีงาม ความเขมแข็งม่ันคง 

และความเบิกบานผองใส ปญญาภาวนา การพัฒนาปญญาหรือการฝกอบรมปญญา คือการเสริมสราง

ความรูความคิดความเขาใจ และการหยั่งรูความจริงใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง เขาใจสิ่ง

ท้ังหลายตามสภาวะหรือตามท่ีมันเปนไป8 และจากงานวิจัยหลายแหงตางเห็นตรงกันกับหลักธรรมใน

พระพุทธศานาท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “ธรรมท้ังหลาย มีใจเปนสภาพถึงกอน มีใจเปนใหญสําเร็จแลว

ดวยใจ ถาบุคคลมีใจผองใสแลว พูดอยูก็ดี ทําอยูก็ดี ความสุขยอมไปตามเขา”9 แสดงใหเห็นวากายกับ

จิตสัมพันกัน เม่ือจิตไดรับการอบรมพัฒนาจนเกิดความสงบเย็น เบาสบาย เปนสุข อยูภายใน จิตตั้ง

ม่ันในสมาธิ จนมีกําลังดีแลว อยูในระดับฌาน จิตยอมมีกําลัง จิตจะมีอานุภาพท่ีเขมแข็ง โรคภัยตาง ๆ

หลายโรคหายไดดวยจิตท่ีเปนสมาธิ จิตผูปฏิบัติท่ีมีคุณภาพดีสงผลใหรางกายมีสุขภาพดี มีความ

แข็งแรงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ทศพร เหลืองขาบทอง ไดวิจัยศึกษาการปฏิบัติ

                                                           
 8พระครูสุพพิธานจันโทภาส (ณัฐวัฒน วงศคํา), “ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตาม

แนวพระพุทธศาสนาในเขตตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2559, หนา 74-75. 

 9ขุ.ธ.อ. 40/39. 
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วิปสสนากับการบําบัดเยียวยารักษาโรค ผลการวิจัยพบวา การศึกษาวิปสสนาภาวนาแบบสมถยานิกะ 

จนสามารถเกิดองคฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เม่ือทําฌานใหเกิดแลว ดวยอํานาจของ

สมาธิ สามารถระงับความเจ็บปวดท่ีข้ึนเกิดทางกายได ดังเชนกรณีของพระสารีบุตร และพระอริย

สาวกในขณะกําลังเขาฌานสมาบัติ ภัยอันตรายตาง ๆ ไมสามารถทํารายทานได10 

 2) คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอครอบครัว  

สถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุด ถาหากบุคคลมีความรักความเขาใจกันระหวาง

คนในครอบครัว บิดา มารดา บุตร และเครือญาติ ครอบครัวก็จะอยูกันอยางมีความสุข ถาครอบครัวมี

ความแตกแยก ครอบครัวก็จะอยูกันอยางไมเขาใจซ่ึงกันและกัน ผลกระทบอาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ 

ตามมา แตถาสถาบันครอบครัวม่ันคง มีความรักความเขาใจ ครอบครัวก็จะอยูกันอยางอบอุน ใน

พระพุทธศาสนา ไดสอนความสัมพันธและการตอบแทนบุญคุณระหวางคนในครอบครัว บุตรพึง

ปฏิบัติบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดา ดวยตั้งใจวา เม่ือทานเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงตอบแทนบุญคุณทาน บิดา

มารดาท่ีดียอมอนุเคราะหอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยความรัก หามจากการกระทําความชั่ว สอนใหตั้งอยูใน

คุณงามความดี อานาปานสติมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีเก้ือกูลกันของคนในครอบครัว ผูสูงอายุในใน

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคท่ีเจริญอานาปานสติสวนใหญพบวา มักอยูกับ

ครอบครัวหรือสิ่งแวดลอมท่ีประพฤติอยูในศีลธรรม มีการเจริญอานาปานสติในชีวิตประจําวัน บิดา

มารดาปฏิบัติตนใหเห็นเปนแบบอยางท่ีดีงามแกบุตรหลาน เม่ือทุกคนในครอบครัวไดรับการฝกอบรม

จิตเจริญภาวนาเปนประจําทุกวัน สงผลใหเปนคนท่ีมีจิตใจโอบออมอารี ออนโยน มีเมตตากรุณา เปน

ผูท่ีอบรมสั่งสอนไดงาย เกิดคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เปนผลใหบุตรหลานมีความกตัญูกตเวที สํานึก

ในบทบาทหนาท่ีของตนเองตอบิดามารดา และผูมีพระคุณในครอบครัว ผลท่ีเกิดจากการฝกเจริญอา

นาปานสติทําใหครอบครัวมีความเขาใจกัน ดําเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรม เคารพกฎกติกาซ่ึงกัน

และกัน ดวยความเขาใจในสถานะความเปนอยูของแตละบุคคล เกิดสัมพันธภาพท่ีดี ใหความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมทอดท้ิงกันในยามทุกขยาก ซ่ึงจะนํามาสูความผาสุกของทุกคนในครอบครัว 

ดังนั้นการประพฤติตนของบิดามารดาเปนสิ่งสําคัญตอครอบครัว เม่ือประพฤติตนกับบิดามารดาของ

ตนมากอนอยางไร ยอมสงผลใหบุตรหลานประพฤติปฏิบัติกับตนตามท่ีเคยเห็นเชนนั้น จึงเปนกงกรรม

กงเกวียนของกฎแหงกรรม ผูทํากรรมเชนไรไว ยอมไดรับผลแหงกรรมนั้นเชนเดียวกัน สําหรับผูสูงอายุ

ท่ีมาอยูในสถานสงเคราะห มีความเขาใจในความจําเปนของบุตรหลาน ยอมรับสภาพท่ีเกิด ปรับตัว 

ไมกลาวโทษใคร และทําหนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุดจนลมหายใจสุดทาย 

 

                                                           
 10ทศพร เหลืองขาบทอง, “ศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากับการบําบัดเยียวยารักษาโรค”, วิทยานิพนธ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนา 108-

109. 
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 3) คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอสังคม   

 การอยูรวมกันในสังคมกับคนหมูมากยอมเกิดปญหามากมาย ไมมีใครท่ีจะสามารถดํารงอยู

ไดเพียงลําพัง สมาชิกในสังคมยังตองมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ผูเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําดวย

ความพากเพียร กายจิตยอมเกิดการพัฒนา มีคุณภาพกายจิตท่ีเขมแข็งท่ีดีงาม มีเหตุ มีผล เกิด

กระบวนการคิดพิจารณาใครครวญไตรตรอง สามารถแยกแยะรูผิดชอบชั่วดีในทุกการกระทํา ทุก

คําพูด ใชชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม เปนผูอยูอยางไมประมาท เคารพความคิดเห็น ความแตกตางใน

สภาวะของแตละคน เขาใจตน เขาใจผูอ่ืน เขาใจสภาพสังคม ผูท่ีดําเนินชีวิตอยูดวยการเจริญอานา

ปานสติ เม่ืออยูในสังคมใด สังคมนั้นยอมเกิดความผาสุกรมเย็น สรางประโยชนความเจริญใหสังคมนั้น

ดวยความเปนกัลยาณมิตร เปนท่ียอมรับนับถือแกผูอยูรวมในสังคมนั้น อยูรวมกันดวยความมีมิตร

ไมตรีท่ีดีตอกันดวยการให แบงปน โอบออมอารี เผื่อแผ ไมละโมบโลภมาก รูจักการใหอภัยกัน มีวาจา

สุภาพไพเราะนาฟง ทําตนเปนประโยชนแกผูอ่ืน สงเคราะหชวยเหลือ ไมเห็นแกตัว วางตนเหมาะสม

ประพฤติตนเสมอตนเสมอปลาย ไมเยอหยิ่งถือตัว เปนท่ีชื่นชมชื่นชอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภิรมย เจริญผล พบวา ผลการศึกษาวิเคราะหการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตของ

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห ปญหาดานสังคมในการอยูรวมกัน พบวา ผูสูงอายุปฏิบัติโดยใชหลักธรรม 

การคบหากัลยาณมิตร มีเมตตา กรุณาตอกัน มีความอดทน อดกลั้น และระงับความโกรธ11 การเจริญ

อานาปานสติทําใหเกิดธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผูกมิตรระหวางกันของคนในสังคมใหอยูกัน

อยางสันติสุข ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําจะพบวา ไมวาจะอยูท่ีไหนสิ่งแวดลอมจะ

เปนอยางไรก็ทําใจปรับตัวยอมรับได มีความสุขไดทุกท่ี ทุกเวลา เปนความสุขท่ีไดจากการปฏิบัติ

อบรมจิตมาดีแลว เปนความสุขท่ีมาจากภายในจิตใจของผูนั้นโดยไมตองพ่ึงพาหาความสุขจากสิ่ง

ภายนอก จิตจะไมทุกขสุขไปตามกระแสสังคม ใจสงบไมรอนรน เดือดรอน การเจริญอานาปานสติเม่ือ

นํามาใชทําใหทุกคนอยูรวมกันดวยความเขาใจกัน เกิดความเอ้ือเฟอ สามัคคีปองดองในหมูคณะ 

 4) คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอชุมชน  

 ชุมชนเปนหนวยท่ีเกิดจากการรวมตัวของสังคมแตละสังคมมารวมตัวกัน เม่ือสถานะของแต

ละคน แตละชุมชน มีความเขาใจในสิ่งท่ีมีความมุงม่ันรวมกัน มีการปฏิบัติรวมกัน โดยการเขาใจ

สภาวะของสัจธรรมของความเปนจริงตามท่ีมันควรจะเปน ชุมชนแมจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันบาง

ทางเชื้อชาติ ทางศาสนา หรือทางการศึกษาก็ตาม แตทุกคนก็อยูรวมกันไดโดยการเขาใจซ่ึงกันและกัน

เม่ือผูคนในชุมชนไดเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําอยางตอเนื่อง คนในชุมชนนั้นยอมอยูในศีลธรรม 

มีความประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม เกิดการทําดีตอกัน เปนชุมชนแหงคนดี ชุมชนนั้นจะมีแตความสงบสุข 

                                                           
 11ภิรมย เจริญผล, “ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษาผูสูงอายุ 

ในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม”, อางแลว.  
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มีความปลอดภัย การปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดความสงบสุข ในทางพระพุทธศาสนาไดสอนหลักธรรมใน

การดําเนินชีวิตสําหรับชุมชนในการอยูรวมกัน ดวยการผูกมิตรไมตรีเอ้ือเฟอเก้ือกูล มีการชวยเหลือ

แบงปน เจรจานารัก ประพฤติประโยชน ไมถือตัว ประกอบกับธรรมท่ีทําใหเปนคนดี เปนผูควรแกการ

ยกยองนับถือ สามารถใหการแนะนําในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดวยความปรารถนาดี คือ รูจักเหตุ 

รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล การปฏิบัติตามธรรมของคนดีทําให

เราอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข เม่ือเราสรางเหตุอยางไรก็ไดรับผลอยางนั้น พระพุทธเจาทรง

สอนใหเราปรับเปลี่ยนท่ีตัวเรากอน กอนท่ีจะไปเปลี่ยนผูอ่ืน เพราะการเปลี่ยนตัวเองงาย การไป

เปลี่ยนผูอ่ืนเปนเรื่องยาก เม่ือสรางเหตุดีผลก็ดีตามไปดวย เม่ือยามมีความทุกข ตองเขาใจวานี่คือผล

จากการทําไวในอดีต เพราะฉะนั้นในปจจุบันตองหยุดสรางทุกขใหม แลวสรางเหตุแหงความสุขเพ่ือ

เปนผลดีในเบื้องหนา หม่ันเจริญภาวนาทุกลมหายใจเขาออก เม่ือรูจักตนเอง เขาใจตนเองแลว ก็จะ

เขาใจความตองการของคนอ่ืน เม่ือมีสมาธิเปนท่ีพ่ึงก็สบายใจ การอยูรวมกันตองเอาใจเขามาใสใจเรา 

เรารักสุขเกลียดทุกขอยางไร คนอ่ืนก็เชนกัน เม่ือเราเขาใจตนเองและผูอ่ืนปญหาท่ีจะเกิดก็ไมเกิด 

เพราะวาเราเขาใจเขา ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําจะพบวา มีความสุขกายสบายใจใน

การอยูรวมกันในสถานสงเคราะห เปนพลเมืองท่ีดีของชุมชน เกิดการปรับตัวท่ีดี ไมมีปญหา เรียนรู

การพัฒนาจิตตนเองดวยระบบวิถีธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือชวยรักษาแผลในใจของผูสูงอายุ

ใหหายจากความวาเหว ความโดดเดี่ยวความอางวาง ความหดหูใจ ความเศรา ความรูสึกไรบาน ไร

ครอบครัว ไรท่ีพ่ึง ไรคนเอาใจใสดูแล ขาดความม่ันคงทางจิตใจ ขาดความเชื่อม่ันในคุณคาของตนเอง 

การมองตัวเองไรคา ใหกลับมามีจิตใจท่ีชุมชื่น มีชีวิตชีวาไดดวยมีธรรมเปนท่ีพ่ึงท่ีอาศัย สรางความ

อบอุนทางใจใหมีข้ึนเกิดข้ึนอีกครั้งดวยอานาปานสติ ท่ีทางศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานบางแคจัดใหมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเปนประจําทุกวันพระ สงผลใหเกิดสติ สมาธิ ปญญา เปน

ชุมชนท่ีมีศีล เกิดความรักความสามัคคีฉันญาติมิตร อบอุน เอ้ืออาทรตอกัน  

 5) คุณคาของอานาปานสติท่ีมีตอประเทศชาติ  

 ครอบครัว สังคม และชุมชน เปนหนวยหนึ่งของประเทศชาติ เม่ือครอบครัวมีความสุข มี

ความสงบ บิดา มารดา บุตร และเครือญาติ อยูกันอยางสันติ สังคมก็อยูกันอยางสงบสุข ชุมชนก็อยู

กันอยางสันติสุข โดยการนําเอาอานาปานสติไปฝกใช ใหเขาใจปจจุบัน ใหเขาใจความเปนจริง เขาใจ

ซ่ึงกันและกัน เขาใจสภาวะของสัจธรรม เขาใจปจจุบันแตละขณะ เขาใจความเปนไปของการ

เปลี่ยนแปลง โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎแหงสามัญลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การ

กําหนดรูดวยอานาปานสติ เกิดความเขาใจรวมกัน ประเทศชาติก็อยูกันอยางสงบ ไมมีการแตกแยก 

ผูสูงอายุท่ีเจริญอานาปานสติอยูเปนประจําจะพบวา เปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของประเทศ ประพฤติ

ตนอยูในทํานองคลองธรรมตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี มีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตาม

ระเบียบกฎหมาย มีความสงบเรียบรอยไมกอเกิดปญหาใด ๆ เทิดทูน จงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ 
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ศาสนา พระมหากษัตริย ประพฤติปฏิบัติตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง

ประพฤติเปนหลักธรรมประจําพระองค หรือเปนคุณธรรมประจําตนของผูปกครองบานเมือง ใหมี

ความเปนไปโดยธรรม และยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชนและประเทศชาติ ทศพิธราชธรรม ท่ี

พระองคนํามาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 10 ประการ ทาน ศีล 

การบริจาค ความซ่ือตรง ความออนโยน ความเพียร ความไมโกรธ ความไมเบียดเบียน ความอดทน 

และความไมพิโรธ ทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีดีกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ ในการปกครองผูนํา

ประเทศเม่ือเอาธรรมนําหนาในการบริหาร ธรรมท่ีเปลี่ยนจิตใจคนท่ีใจรายหยาบกระดางใหกลายเปน

ใจดี จากท่ีโงเขลาใหกลายเปนฉลาด และท่ีดีอยูแลวก็ยิ่งหมดจรดยิ่งข้ึน คือ อานาปานสติ การมีสติรู

ลมหายใจเขาหายใจออก กําหนดเปนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติทุกภาคสวน เม่ือทุกคนในชาติปฏิบัติเปน

แนวเดียวกันท้ังประเทศ เปนกิจวัตรประจําวันของชาติ จิตใจของคนยอมไดรับการพัฒนาเปนรูปธรรม 

เกิดผลลัพธปรากฏใหเห็นชัดเจน เม่ือคนไดรับการพัฒนาจิตยอมประพฤติตนอยูในศีล มีสมาธิ เกิด

ปญญา จิตมีเมตตาตอตนเองและผูอ่ืน ไมกอเกิดการเบียดเบียน ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยากและไมอยากตาง ๆ ในทางอกุศลลดนอย เบาบาง และหมดไปในท่ีสุด ดวยกําลังของสติ 

กําลังของสมาธิ กําลังของปญญาในการพิจารณา ทําใหเกิดสันติสุขในทุกท่ีทุกสถาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ พระหลี จนฺทวํโส (สิมมา) ผลการวิจัยพบวา วิธีปฏิบัติกรรมฐานตามหลักในพุทธ

ปรัชญา เถรวาทเปนวิธีปฏิบัติเพ่ือฝกฝนพัฒนาจิตใหสงบ และใหเกิดปญญาจนสามารถขมและทําลาย

กิเลสไดในระดับตาง ๆ อุบายท่ีทําใหจิตใหสงบ มีอยู 40 วิธี เพ่ือใหเหมาะสมแกจริตของแตละคน 

และวิปสสนากรรมฐาน ไดแก การพิจารณาขณะท่ีจิตสงบ เพ่ือใหเกิดปญญารูแจงตามความเปนจริง 

เปนกรรมฐานท่ีไดรับการยกยองวา มีอานิสงสมาก มีผลมาก ปฏิบัติงาย สะดวก ไดทุกอิริยาบถ และมี

ความเหมาะสมแกจริตของคนสวนใหญ สามารถระงับกิเลสไดชั่วคราวจนถึงดับกิเลสไดโดยสิ้นเชิง12 

เม่ือผูนํามีปญญาทางธรรมจะมีธรรมนําหนาในทุกสถานการณ ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

จะปองดอง สมัครสมานสามัคคี เกิดสันติสุข สงบ รมเย็น 

 ดังนั้นสรุปไดวา อานาปานสติมีคุณคาตอผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค เม่ือปฏิบัติอยางตอเนื่องยิ่ง ๆ ข้ึนไป ยิ่งเกิดความสุขสงบมากยิ่งข้ึน ทําใหจิต

เขมแข็งมีพลัง มองเห็นสิ่งท้ังปวง ไมควรเขาไปยึดม่ันถือม่ัน สงผลใหเกิด ศีล สมาธิ ปญญา มีความ

สํารวมระวัง กาย จิต จากบาปอกุศลท้ังปวง จิตมีความเมตตา อดทน อดกลั้น เปนสุขผองใสอยูเสมอ 

เกิดปญญารูเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา การเจริญอานาปานสติอยาง

                                                           
 12พระหลี จนฺทวํโส (สิมมา), “การศึกษาเชิงวิเคราะหวิธีปฏิบัติกรรมฐานตามหลักอานาปานสติในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 

2554, หนา 92-95.  



150 
 

ตอเนื่องในชีวิตประจําวัน เปนเหตุนําไปสูผลของการเกิดความสงบสุขภายในจิตใจของผูสูงอายุ และยัง

สงผลใหเกิดความสุขสงบตอคนในครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัย การเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค ผูวิจัยไดพบวา ยังมีหลายประเด็นท่ีนาจะนําไปศึกษาปรับปรุงแนวทางในการ

ปฏิบัติ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด วิจัยเพ่ิมเติมโดยมีประเด็น ดังตอไปนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการวิจัยพบวา การเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ 

สังคมผูสูงอายุบานบางแค ผูสูงอายุสวนใหญไมสนใจการเจริญอานาปานสติ มีผูปฏิบัติเพียงสวนนอย

เทานั้น จิตใจของผูไมปฏิบัติยังรอนรุม ซึมเศรา ดวยความทุกขทางกายทางใจอยู ดวยเหตุความไมรูไม

เขาใจ จึงมองไมเห็นความสําคัญของทางแกไขตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว ดังนั้นผูวิจัยจึงขอ

เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้  

 1) จัดทําโครงการ การเจริญอานาปานสติอยางตอเนื่องสําหรับผูสูงอายุ และบุคลากรทุกคน

ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค กําหนดระยะเวลาใหเปนกิจกรรมฝกปฏิบัติ

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยกําหนดตารางฝกปฏิบัติการทําสมาธิในชีวิตประจําวันโดยพรอมเพรียงกัน

ทุกคน 

 2) จัดทําโครงการ การเจริญอานาปานสติอยางตอเนื่องสําหรับผูสูงอายุทุกคนในศูนยอ่ืน ๆ  

 3) ภาครัฐ ควรกําหนดนโยบายลงในหลักสูตรการศึกษาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุ 

เพ่ือปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก ใหเห็นคุณคาผูสูงอายุ เพ่ือลดปญหาผูสูงอายุถูกทอดท้ิง 

 4) ภาครัฐ และทุกหนวยงานรวมมือใหความรูแกประชาชนในการเตรียมตัวดานตาง ๆ กอน

ถึงวัยชรา เพ่ือพ่ึงพาตนเองได 

 5) ภาครัฐ และทุกหนวยงานใหความรวมมือชวยกันสงเสริม สนับสนุน รณรงค สรางความ

ตระหนัก ปลูกจิตสํานึกในเรื่องความกตัญูกตเวทีตอบุพการีใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง 

 6) โครงการรณรงคปลูกฝงคุณธรรมในสถานศึกษา โดยจัดฝกอบรมและฝกปฏิบัติการเจริญ 

อานาปานสติ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาท ใหกับนักเรียน คณะครู ผูบริหาร บุคลากร 

ทุกคนในโรงเรียน และผูปกครอง อยางตอเนื่อง ติดตามผลการปฏิบัติตลอดปการศึกษา  

 7) จัดกิจกรรมบุคคลตัวอยาง ลูกกตัญูประจําวันนี้ในหองเรียน ใหนักเรียนไดเลาสิ่งท่ีได

ปฏิบัติตอบแทนบุญคุณตอพอแม หรือปูยาตายายของตน อยางนอยวันละ 5 อยาง 

 8) ขาราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม นักการเมือง นักธุรกิจ และบุคคลท่ัวไป ควรเขารับ

การฝกอบรมจิตเจริญปญญา ฝกกรรมฐานตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง  
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 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องการเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค พบวา หากมีการศึกษาวิจัยตอเนื่องจะเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติมาก จึงขอ

เสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1) การศึกษาผลของการฝกปฏิบัติการเจริญอานาปานสติอยางตอเนื่องของผูสูงอายุทุกคน

ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค ในชวงระยะเวลา 1 ป  

 2) การศึกษาผลของการเจริญอานาปานสติอยางตอเนื่องของผูสูงอายุในศูนยอ่ืน ๆ ในชวง

ระยะเวลา 1 ป  

 3) การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเจริญอานาปานสติของผูสูงอายุในศูนย

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค  



บรรณานุกรม 
 

1. ภาษาไทย 

 ขอมูลปฐมภมูิ  

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด 91 เลม ฉบับครบรอบ 200 ป 

 แหงราชวงศจักรีกรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช 2525 เลมท่ี 2, 6, 14, 16, 17, 22, 31, 35, 

36, 37, 40, 48, 62, 69, 78, 80. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558. 

 

 ขอมูลทุติยภมูิ  

 1) หนังสือทั่วไป 

กุลยา ตันติผลาชีวะ. การพยาบาลผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญกิจ, 2524. 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546.  

 กรุงเทพมหานคร : เจ.เอส. การพิมพ, 2547. 

โกศล วงศสวรรค และคนอ่ืน ๆ. ปญญาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรวมสาสน, 2544 .  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 108 แผนชีวิตสูตรตานวิกฤตวัยชรา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

 ซัคเซคมีเดีย, 2543. 

จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ. การพยาบาลผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

 รุงเรืองธรรม, 2536. 
เติมศักดิ์ คทวณิช. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550. 

ธีรโชติ เกิดแกว. พระพุทธศาสนากับปญหาสังคม. ปทุมธาน ี: โรงพิมพบริษัทสื่อตะวัน จํากัด, 2547. 

บรรลุ ศิริพานิช. ผูสูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร : สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย, 2542. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี 9. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 

 ราชวิทยาลัย, 2543. 

พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร). ธรรมะฟาสาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน 

 พลังจิตตานุภาพ, 2559. 

พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร). ธรรมะรุงอรุณ ๔. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน 

 พลังจิตตานุภาพ, 2555. 

พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร). หลักสูตรครูสมาธิ เลม 3. พิมพครั้งท่ี 1. 

 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2541. 

 



153 
 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่ 11. 

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542. 

พระภาวนาพิศาลเถร. สมาธิ : การเจริญสมาธิเพ่ือทําใหเกิดปญญา. กรุงเทพมหานคร :  

 ธรรมสภา, 2542. 

พระราชธรรมเจติยาจารย (พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร). หลักสูตรครูสมาธิ เลม 2. พิมพครั้งท่ี 1. 

 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2541. 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโณ). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี 8.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 

พระเทพสิงหบุราจารย. ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติธรรมและบทสวดมนต ทําวัตรเชา-เย็น.  

 กรุงเทพมหานคร : หจก.วิริยะพัฒนาโรงพิมพ. 

พระเทพสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ตธมฺโม). แกนแทแหงพระกรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร : 

 สํานักพิมพธนชัยรุงเรืองพัฒนา จํากัด, 2560. 

พระเทพสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ตธมฺโม). กําหนดจิตพิชิตโรค. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

 พลัสเพลส จํากัด, 2553. 

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย (ทานพอลี ธมฺมธโร). แนวทางปฏิบัติวิปสสนา-กัมมัฏฐาน.  

สมุทรปราการ : สํานักวัดอโศการาม. 

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย (ทานพอลี ธมฺมธโร). มูลกัมมัฏฐาน อานาปานสติภาวนามัย. 

 สมุทรปราการ : สํานักวัดอโศการาม, 2556. 

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย (ทานพอลี ธมฺมธโร). เรื่องของลม. สมุทรปราการ : สํานัก 

 วัดอโศการาม, 2544. 

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย (ทานพอลี ธมฺมธโร). อานาปานสติภาวนามัย. พิมพครั้งท่ี 4. 

 สมุทรปราการ : สํานักวัดอโศการาม, 2556. 

พุทธทาสภิกขุ. คูมืออานาปานสติภาวนาอยางสมบูรณแบบ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  

 สุขภาพใจ, 2552. 

พุทธทาสภิกขุ. ปฏิจจสมุปบาทท่ีควรศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2534. 

พุทธทาสภิกขุ. ปฏิจจสมุปบาท อานาปานสติ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภาและ 

สถาบันบันลือธรรม. 

พุทธทาสภิกขุ. ๑๐๐ คําธรรมพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2549. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิมุตติมรรคแปล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. วสิุทธมิรรคแปล ภาค 1 ตอน 2 เลม 2. พิมพครั้งท่ี 8. กรุงเทพมหานคร : 

 โรงพิมพ มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540. 
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ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

 นามมีบุคสพับลิเคชันส, 2546. 

วศิน อินทสระ. สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

 บรรณาคาร, 2521. 

สุทธิชัย จิตะพันธกุล. เวชศาสตรผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณเวชสาร, 2535 

สุรกุล เจนอบรม. วิสัยทัศนผูสูงอายุและการศึกษานอกระบบสําหรับผูสูงอายุไทย.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพนิชินแอดเวอรไทชิ่งกรุฟ, 2541.  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. การปฏิบัติกรรมฐาน. นครปฐม : 

 โรงพิมพพิมพลักษณ, 2556.  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน. 

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555.  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. แนวปฏิบัติทางจิต. 

 กรุงเทพมหานคร : สืบสานพุทธศาสน, 2546. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. บันทึกกรรมฐาน.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. วิธีสรางบุญบารมี. 

กรุงเทพมหานคร : พิมพโดยเสด็จพระราชกุศลในการพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2556. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. วิธีสรางบุญบารมี.  

 กรุงเทพมหานคร : พิมพพิมพสวย, 2560. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. อานาปานสติสมาธิ. 

 กรุงเทพมหานคร : วัชรินทรการพิมพ, 2521. 

 

 2) บทความจากในวารสาร 

กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย. ใหความรัก พิทักษอนามัย ผูสูงวัยอายุยืน. คุรุปริศน 

 ฉบับพิเศษ ปสุขภาพผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2525.  
ประนอม โอทกานนท และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. ความตองการการพยาบาลผูสูงอายุ 

 ในชมรม และสถานสงเคราะหผูสูงอายุ. รายงานการวิจัย. คณะพยาบาลศาสตร, 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
ศศิพัฒน ยอดเพชร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวสําหรับ 

 ผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. 



155 
 

ศรีทับทิม รัตนโกศล. สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ประมวลบทความวิทยุ. กรุงเทพมหานคร :  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. การสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพมหานคร : 

 บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, 2557. 
Dowd. อางถึงใน อัมพร สวางแจง. สุขภาพอนามัยท่ีพึงประสงคของผูสูงอายุในชมรมสงเสริมสุขภาพ 

 ผูสูงอายุ จังหวัดยะลา. ยะลา : โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 12, 2546. 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค. สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

 2559. กรุงเทพมหานคร : กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

 ของมนุษย, 2559. 

 

 3) บทความจากเว็บไซต (Website) 

แพทยพงษ วรพงศเชษฐ. การเจริญสติบําบัด. สืบคนเม่ือ 22 มีนาคม 2561,  

 จาก www.thaicam.go.th/index.php?option=com_attachments. 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค. ขอมูลศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผูสูงอายุบานบางแค. สืบคนเม่ือ 19 กุมภาพันธ 2561, จาก 

http://www. banbangkhae.go.th/history.ptp.  

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค. บานบางแค - Home | Facebook.  

 สืบคนเม่ือ 4 กุมภาพันธ 2562, จาก https://business.facebook.com. 

 

 4) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย 

กันยา อยูรอด. การประยุกตใชหลักอานาปานสติรวมกับแนวเวชปฏิบัติตอคุณภาพชีวิตผูปวยโรคปอด 

อุดก้ันเรื้อรังโรงพยาบาลรองกวาง. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.  

เบญจวรรณ กลิ่นอุดม. พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาบานพักบางแค.  

 สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต, สาขาศาสนาศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, 

 2553.  

ทศพร เหลืองขาบทอง. ศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากับการบําบัดเยียวยารักษาโรค. วิทยานิพนธปริญญา 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.  

 

 

http://www.thaicam/
http://www.banbangkhae.go.th/history.ptp
https://business.facebook.com/
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พระครูสุพพิธานจันโทภาส. (ณัฐวัฒน วงศคํา). ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก. วิทยานิพนธ

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.  

พระทวี ปฺาทีโป (สํารวมรัมย). พุทธวิธีบรรเทาทุกขผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผูสูงอายุบานบุรีรัมย. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.  

พระมหาสามารถ อธิจิตโต (มนัส). ศึกษาการบรรลุธรรมดวยการเจริญอานาปานสติในคัมภีรพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.  

พระหลี จนฺทวํโส (สิมมา). การศึกษาเชิงวิเคราะหวิธีปฏิบัติกรรมฐานตามหลักอานาปานสติในพุทธ 

ปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนศึกษา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554.  

ภิรมย เจริญผล. ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษาผูสูงอายุ 

ในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา 

วิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553.  

 

 5) สัมภาษณ 

นางขันทอง เชิดชิด. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางนิยะดา แสงจันทร. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางวลัยลักษณ อยูแสง. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางศรีสุภางค ทองเจริญ. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางสุภาพร จองแค. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางสาวนงลักษณ รัตนพรชัย. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางสาวพิมลวรรณ ธนประสิทธิวงค. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน 
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 บางแค 1, 9 พฤษภาคม 2561. 

นางสาวพิชญา จริยานุวัตร. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางสาวลัดดาวัลล ชิดสวสัดิ์. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 

นางสาววนิดา ประยูรพงษ. ผูสูงอายุศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1,  

 9 พฤษภาคม 2561. 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. พระศรีวินยาภรณ, ดร. 

 การศึกษา  Ph.D. (Buddhist Studies) 

 ตําแหนงปจจุบัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุมานพ ศิวารัตน 

 การศึกษา  Ph.D. (Buddhist Studies) 

 ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

3. ดร.จักรวาล สุขไมตรี 

 การศึกษา  Ph.D. (Public Administration) 

 ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

โครงการวิจัยเร่ือง “การเจริญอานาปานสติสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการ 

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค” 

 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อผูใหสัมภาษณ....................................................................................อายุ.......................................ป 

วันท่ีใหสัมภาษณ.................................................................................................................................... 

สถานท่ี ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1 

 

สวนท่ี ๒ ขอมูลแบบสัมภาษณ 

1. ทานคิดวาการฝกอานาปานสติมีคุณคาตอตนเองอยางไรบาง 

 1.1 การพัฒนาดานกาย......................................................................................................  

 1.2 การพัฒนาดานศีล........................................................................................................  

 1.3 การพัฒนาดานจิต........................................................................................................  

 1.4 การพัฒนาดานปญญา..................................................................................................  

2. ทานคิดวาการฝกอานาปานสติมีคุณคาตอครอบครัวอยางไรบาง......................................... 

................................................................................................................................................................ 

3. ทานคิดวาการฝกอานาปานสติมีคุณคาตอสังคมอยางไรบาง................................................ 

................................................................................................................................................................ 

4. ทานคิดวาการฝกอานาปานสติมีคุณคาตอชุมชนอยางไรบาง............................................... 

................................................................................................................................................................ 

4. ทานคิดวาการฝกอานาปานสติมีคุณคาตอประเทศชาติอยางไรบาง..................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะหจากทานในความกรุณาใหสัมภาษณครั้งนี้ 

 

 

                                                   ลงชื่อผูสัมภาษณ .................................................. 

                                                                            (นางสาววภิาดา สนเพ็ชร) 
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ภาคผนวก จ 

ภาพแผนที่ตั้งศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ภาคผนวก  ฉ  ภาพแผนท่ีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 1 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ สกุล     : นางสาววิภาดา สนเพ็ชร 
วัน เดือน ป เกิด     : วันเสารท่ี 10 กุมภาพันธ 2502    
ชาติภูมิ     : กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยูปจจุบัน     : 1087/5 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม   

  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

  E-mail. wipada.sonpetch@gmail.com 

  Tel. 094 5567962 

   

การศึกษา   

          พ.ศ. 2529     : การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

  จังหวัดชลบุร ี

   

หนาท่ีการทํางาน   

          พ.ศ. 2533-2535                    : โรงเรียนบานสวรรคราษฎร จังหวัดอุดรธานี 

          พ.ศ. 2536-2537                   : โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ 

          พ.ศ. 2537-2558                    : โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ 

   

ปจจุบัน   

     : ขาราชการครูบํานาญ 
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