
 การพัฒนาจิตด้วยสมาธ ิ
และการปฏิบัติสติเชิงพุทธ 



               พัฒนาจิต  ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเร่ืองการท าสมาธิภาวนา  และเม่ือ
กล่าวถึงเร่ืองการท าสมาธิภาวนา  ก็จะนึกถึงภาพการนั่งขัดสมาธิ  หลับตา  บริกรรม
ภาวนา  การที่คนส่วนมากมีความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาจิตและการท าสมาธิภาวนาใน
ลักษณะนี้  ท าให้เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองของชีวิตประจ าวันหรือเป็นเรื่องที่ผู้คน
ทั่วไปจะท าได้  เพราะเป็นเร่ืองยาก  ลึกลับซับซ้อน  ต้องมีเวลาว่าง  ต้องอาศัย
สถานที่เงียบสงบ  เช่น  ต้องไปวัด  เป็นต้น  จึงเห็นว่างานนี้สมควรเป็นงานของ
พระภิกษุสามเณร  อุบาสกอุบาสิกาที่แก่วัด  ความเข้าใจดังกล่าวนับว่าเป็นความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนและอยู่ในวงแคบเกินไป  จึงสมควรท าความเข้าใจเรื่องของการ
พัฒนาจิตให้ถูกต้อง 

 การพัฒนาจิต 



 พระราชสังวรญาณ  (หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย)  (2544 : 96)  กล่าวว่า  
“ถ้าใครยังคิดว่าสมาธิ  ต้องขัดสมาธิหลับตาภาวนา  คนนั้นยังโง่อยู่  ถ้า
ผู้ใดเข้าใจว่า  สมาธิเราท าได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจ  ผู้นั้นเข้าใจถูก  
สมาธิคือการก าหนดสติรู้อยู่ในชีวิตประจ าวัน  ในปัจจุบันตลอดเวลา”  
ท่านได้ให้นิยามของค าว่า  “สมาธิ”  ไว้ว่า  (2544 : 11)   
“การท าสมาธิ  คือ  การท าจิตให้มีสิ่งรู้  ท าสติให้มีสิ่งระลึก  หมายความว่า  
เมื่อจิตของเรานึกถึงสิ่งใด  ให้มีสติส าทับไปตรงนั้น” 

 การพัฒนาจิต คืออะไร 



        พระธรรมวิสุทธิมงคล  (ท่านอาจารย์พระมหาบวั  ญาณสมัปนัโน)  
ได้กล่าวในพระธรรมเทศนาเรื่อง  “การพัฒนาจิตในพระพทุธศาสนา”      
ว่า  “จิตใจเป็นรากฐานส าคญัทีจ่ะแสดงออกในอากปักริิยาตลอดหนา้ทีก่าร
งาน...  ใจเม่ือได้รับการอบรมยอ่มมีสต ิ ย่อมมีความฉลาดรอบคอบใน
ความคิดความปรุงของตน  คิดดคีดิช่ัวคดิผดิถูกประการใด  สติย่อมมีย่อมรู้  
แล้วก็ท าตามสิ่งทีเ่หน็ว่าถูกตอ้งดีงาม  งดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทัง้หลาย  นั้นท่าน
เรียกว่า  พัฒนาจิต” 

 การพัฒนาจิต คืออะไร 



            การพัฒนาจิต  คือ  การท าสมาธิ  นั้น  เป็นงานหรือกิริยาของจิต  กายจะอยู่ใน
อิริยาบถหรือท าการงานใดอยู่ก็ได้  ไม่ว่าจะยืน  เดิน  นั่ง  นอน  รับประทาน  ด่ืม  ท า  พูด  
คิด  หากท าไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะ  มีความรู้ตัวท่ัวพร้อม  มีใจจดจ่ออยู่กับงานหรือ
อาการนั้น  ถือว่าเป็นการท าสมาธิท้ังสิ้น  ดังท่ีพระราชสังวรญาณ  (หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย)  
(2544 : 75-76)  กล่าวว่า“สมาธิเป็นกิริยาของจิต  เมื่อเรามีสติก าหนดรู้จิตของเราอยู่
ตลอดเวลา  ถ้าเรานั่งก าหนดรู้จิตของเราเรียกว่า  ปฏิบัติสมาธิในท่านั่ง  แต่เวลาเรายืน
ก าหนดจิตของเรา  เรียกว่า  ปฏิบัติสมาธิในท่ายืน  เมื่อเรามีสติก าหนดรู้จิตของเราในท่า
นอน  เรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านอน  เวลาเดินจงกรม  เรามีสติก าหนดรู้จิตของเรา  
เรียกว่า  ปฏิบัติสมาธิในท่าเดิน  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  เป็นแต่เพียงอิริยาบถบริหารร่างกาย
เพื่อมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทรมานมากจนเกินไป  เพราะฉะนั้น  สมาธิจึงไม่ใช่เพียงเรื่อง
การนั่งสมาธิอย่างเดียว  แม้แต่การยืน  เดิน  นั่ง  นอน  รับประทาน  ด่ืม  ท า  พูด  คิด  
ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา  เราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลา” นอกจากนี้  ท่านยังเน้น
ว่า  (2544 : 9)  “สมาธิแบบพระพุทธเจ้า  การก าหนดรู้เรื่องชีวิตประจ าวันนี่เป็นเหตุ
ปัจจัยส าคัญ  ส าคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธ”ิ  กล่าวโดยสรุป  สติ-สัมปชัญญะ  คือ  
กลไกท่ีส าคัญที่สุดในการพัฒนาจิตหรือการท าสมาธ ิ

 การพัฒนาจิต คือ 



           การปฏิบัติสมาธิมีหลายวิธีและมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีหลากหลาย  หากผู้ปฏิบัติต้ัง
จุดมุ่งหมายและยึดหลักการท่ีไม่ถูกต้อง  อาจท าให้ได้ประโยชน์น้อยหรืออาจเสียประโยชน์
เลยก็ได้  เพื่อให้การปฏิบัติได้ประโยชน์สูงสุด  จึงควรมีจุดหมายและหลักการท่ีถูกต้อง 
          พระราชสังวรญาณ  (หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย)  (2544 : 9-10)  กล่าวถึงเร่ืองนี้ว่า
“ปัญหาส าคัญของการฝึกสมาธินี่  บางทีเราอาจจะเข้าใจไขว้เขวไปจากหลักความจริง 
 สมาธิอย่างหนึ่ง  เราฝึกเพื่อให้จิตสงบนิ่ง 
 สมาธิอย่างหนึ่ง  เราฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ  รู้ทันเหตุการณ์นั้น ๆ  ในขณะปัจจุบัน 
 สมาธิบางอย่าง  เราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เห็นภายในจิต  เช่น  รู้เห็นสิ่งมหัศจรรย์        
ต่าง ๆ  รู้เร่ืองอดีต  อนาคต  รู้อดีต  หมายถึง  รู้ชาติในอดีตว่าเราเกิดเป็นอะไร  รู้
อนาคต  หมายถึงว่าเมื่อเราตายไปแล้ว  เราจะไปเป็นอะไร  อันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้ 
  

 จุดหมายและหลักการพัฒนาจิต 



 1) เป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูน  พลังสติสัมปชัญญะ  เพื่อให้
เกิดปัญญา  ดังนั้น  ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด  หรือท าการงานใดอยู่  ให้มี
สติรู้อยู่กับอิริยาบถหรือการงานนั้น  พลังสติสัมปชัญญะจะก่อให้เกิดปัญหา  
และเป็นพลังควบคุมกาย  วาจา  ใจ  ให้ท า  พูด  คิด  ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม  
เป็นเสมือนเบรกห้ามล้อที่จะหยุดกาย  วาจา  ใจ  ไม่ให้ท า  พูด  คิด  ในสิ่ง
ท่ีจะเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิ  
    การพัฒนาจิตหรือการปฏิบัติสมาธิที่เป็นหนทางของ  สัมมาสมาธิ  จะต้องยึดถือจุดหมายหลักการ
ดังต่อไปน้ี 



พระราชสังวรญาณ  (หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย)  (2544 : 41)  กล่าวว่า  
“สมาธิในสายของพระพุทธเจ้า  บ าเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้าน
วิปัสสนา  เพื่อจะได้น าประสิทธิภาพของพลังงาน  คือ  สติสัมปชัญญะมา
แก้ไขปัญหาชีวิตประจ าวัน  แก้ไขปัญหาข้อข้องใจในกิเลสและอารมณ์ของ
ตนเองได้” 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิ  



  2) เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้กาย  รู้จิตของตนเอง  การละช่ัว  ประพฤติดี  การ
แก้ไขพฤติกรรมของตนเอง  จะต้องเร่ิมท่ีการรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้  
“กรรมฐาน”  แปลว่า  ที่ต้ังแห่งการงาน  งานนั้นคือ  งานดูกาย  ดูจิตนั่นเอง  
การปฏิบัติเพื่อต้องการรู้เห็นสิ่งอื่น  เช่น  รู้จิตใจผู้อื่น  เห็นสวรรค์  เห็นนรก  
เห็นภูตผีปีศาจ  ล้วนเป็นการปฏิบัติแบบส่งจิตออกนอก  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทุกข์
เพิ่มปัญหา  มากกว่าการแก้ทุกข์แก้ปัญหา  ดังท่ีพระราชวุฒาจารย์  (หลวงปู่
ดูลย์  อตุโล)  (อ้างจากพระโพธินันทมุนี,  2536 : 5)  กล่าวว่า 
“จิตท่ีส่งออกนอก                         เป็นสมุทัย 
ผลอันเกิดจากจิตท่ีส่งออกนอก          เป็นทุกข์ 
จิตเห็นจิต                                  เป็นมรรค 
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต                  เป็นนิโรธ" 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิ  



   3) การก าหนดรูป้จัจุบนัเปน็หลักการส าคญั  ยึดหลักทีว่่า  “การท า
สมาธิภาวนา  คือการท าจิตใหม้ีสิง่รู้  ท าสติใหม้ีสิ่งระลึก”  เม่ือใดที่เรามี
สติรู้อยู่กับปจัจุบนั  เม่ือนั้นเราท าสมาธิภาวนาอยู่  เราจึงสามารถท าสมาธิ
ได้ทุกสถานที ่ ทุกเวลา  ทุกการงาน  ทุกอิริยาบถ 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิ  



  1) สมาธิในวิธีการ  หมายถึง  การปฏิบัติสมาธิท่ีมีรูปแบบ  มีวิธีการท่ี
เป็นกิจจะลักษณะ  เช่น  การนั่งขัดสมาธิ  ก าหนดลมหายใจ  บริกรรม
ภาวนา  การเพ่งกสิณ  การเดินจงกรม  เป็นต้น  ซึ่งเป็นการปฏิบัติท่ี
ค่อนข้างอยู่ในวงจ ากัด  กล่าวคือ  ต้องอาศัยสถานท่ีสงบเงียบเป็นส่วนตัว  
เช่น  วัดหรือห้องพระ  ต้องว่างจากภาระงานอื่น ๆ 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิ  
    พระราชสังวรญาณ  (หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย)  (2538 : 67-117)  แยกสมาธิเป็น 2  แบบ  คือ 



  2) สมาธิในชีวิตประจ าวันหรือสมาธิสาธารณะ  เป็นการปฏิบัติสมาธิใน
ชีวิตประจ าวัน  ด้วยการก าหนดสติอยู่กับงานในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นการ
ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  รับประทาน  ด่ืม  ท า  พูด  คิด  ซึ่งเป็นการปฏิบัติท่ี
อยู่ในวงกว้างข้ึน  สามารถท าได้ทุกสถานท่ี  ทุกเวลา  ทุกสถานการณ์  
เช่น  ผู้ท่ีอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน  สามารถท าสมาธิในการเรียนได้  ด้วยการ
เพ่งสายตาและจิตใจไปท่ีครูผู้สอน  เมื่ออ่านหนังสือ  ใจจดจ่ออยู่ท่ีหนังสือ  
ใครมีภาระการงานใด  ก็ท างานนั้น  ด้วยความมีสติและจดจ่ออยู่กับงาน 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิ  



 การฝึกจิตให้เกิดผล  ใช้ประโยชน์ได้ดีในชีวิตประจ าวัน  ควรกระท าควบคู่
กันท้ัง  2  วิธี  กล่าวคือ  ช่วงเช้า  ต่ืนนอนแล้ว  ไหว้พระสวดมนต์  เดิน
จงกรม  นั่งสมาธิภาวนา  ประมาณ  30  นาที  ถึง  1  ช่ัวโมง  หรือมาก
น้อยกว่านี้ตามแต่โอกาสอ านวย  เป็นการท าสมาธิในวิธีการเพื่อสะสมพลัง
สติสัมปชัญญะไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  และเป็นภูมิต้านทานถ้าเกิดปัญหา
อุปสรรคในการท างาน  จะมีพลังสติปัญญาที่จะต้ังรับสถานการณ์หรือ
แก้ปัญหาได้ 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิเชิงพุทธ  



           ระหว่างปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน ให้ก าหนดสติรู้อยู่กับงานใน
ปัจจุบันให้ต่อเนื่องให้มากท่ีสุด  วิธีนี้เป็นการปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การท างานมีคุณภาพส าเร็จลุล่วงได้รวดเร็ว  ความผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึน  
เมื่อเกิดปัญหา  อุปสรรค  จะต้ังรับได้และมีปัญญาในการแก้ไขปัญหา   
            เมื่อเสร็จภาระงาน  ก่อนนอน  ปฏิบัติสมาธิในวิธีการเช่นเดียวกับ        
ช่วงเช้า  ถ้าการปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจ าวันมีความต่อเนื่องมาก  จะส่งผล 
ให้การปฏิบัติการสมาธิในวิธีการช่วงก่อนนอนได้ผลดี  จิตรวมได้เร็ว  เพราะมีพลัง
สติสัมปชัญญะสะสมไว้มาก  ได้พักจิต  คลายเครียด  และอาจเกิดปัญญาในการ
แก้ไขหรือพัฒนางานท่ีติดค้างมาหรือที่จะท าในวันรุ่งข้ึน  หากไม่มีเวลาปฏิบัติสมาธิ
ก่อนนอน  ก็ควรนอนสมาธิ  คือนอนก าหนดสติรู้ท่ีลมหายใจหรือค าบริกรรม
ภาวนาจนหลับไป  จะเป็นการนอนที่มีคุณภาพได้พลังสติสัมปชัญญะเพิ่มข้ึน 

 การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิเชิงพุทธ  



อย่างไรก็ตาม  หากไม่มีเวลาในการปฏิบัติสมาธิในวิธีการ  ก็ควรปฏิบัติ
สมาธิในชีวิตประจ าวันให้มากท่ีสุด  เพราะเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก 
“สมาธิแบบพระพุทธเจ้า     การก าหนดรู้เร่ืองชีวิตประจ าวัน  นี่เป็นเหตุ
เป็นปัจจัยส าคัญ  ส าคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิ” 

 การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิเชิงพุทธ  



กล่าวโดยสรุป  สมาธิในวิธีการเป็นการฝึกฝนภาคปฏิบัติ  เพื่อ
น ามาใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินชีวิตอย่าง
มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา 

  การพัฒนาจิตการปฏิบัติสมาธิเชิงพุทธ  



  โครงการพัฒนาสมาธิและความสุข 
ด้วยการฝึกสติปฏิบัติสมาธิเชิงพุทธ  
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