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ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัฏฐานสี่ คลื่นสมองของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต 
THE ASSOCIATION OF THE FOUR FOUNDAIONS OF MINDFULNESS,  

BRAINWAVE SIGNALS, AND QUALITY OF LIFE 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาวรี ขันส าโรงและรองศาสตราจารย์ จุฑามาศ เทพชัยศรี 

☞ บทคัดย่อ  
สติปัฏฐานสี่ เป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองและสรรเสริญว่า เจริญในกุศลอย่างเดียวและได้อรหันตผล  เป็นทางสายเอก (เอกยมรรค) ที่เดินไปคนเดียว เป็นหนทางของผู้ไกลจากกิเลส สรุปได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา 

(ไตรสิกขา) โดยปัญญานั้นเกิดได้จากการฟัง (สุตมยปัญญา) การคิดพิจารณาตริตรอง (จิตตมยปัญญา) และการอบรมจิตโดยการเจริญธรรม (ภาวนามยปัญญา) น าไปสู่ปัญญาอันชอบที่เกิดจากความรู้แจ้งเพื่อให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ สุขสงบ (นิพพาน) เป็นจิตที่ไม่มี
กิเลสเกาะเกี่ยว (จิตประภัสสร) ศีลเป็นเครื่องข่มจิต ไม่ให้ตามใจกิเลส สมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลส ไม่ให้มาเบียดเบียนจิตได้ ปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลส ภาวนามยปัญญา ซึ่งมี  2  แบบคือ สมถกรรมฐาน (เกิดสมาธิ) วิปัสสนากรรมฐาน (เกิดปัญญา) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกัน ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ หลายการศึกษาชี้ชัดว่า มนุษย์ควบคุมคลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองได้ และการเจริญสติปัฏฐานสี่ ส่งผลต่อคลื่ นสมองของมนุษย์ในทางสร้างสรรค์พัฒนามนุษย์ ท าให้ควบคุมอารมณ์และจิตใจให้สงบผ่อนคลาย 
เพิ่มความอดทน สร้างวินัยในตนเอง พัฒนาทักษะต่างๆ จากสมาธิแน่วแน่จดจ่อกับงานที่ท า และเกิดปัญญา เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต (รักษากายใจเป็นปกติหรือสุขภาวะ) ในตัวบุคคล  

  

ค าส าคัญ : สติปัฏฐานสี่ สัญญาณคลื่นสมอง คุณภาพชีวิต 

☞ Abstract   
The four foundations of mindfulness (Satipatthana 4) is a meditation practice that the Lord Buddha has endorsed and praised that prosper in charity only and get Arhats (Arahan) ; the main road (Mak 8; Eightfold 

Path), walking alone, and the way of people far from passion, can be summed up as precepts, meditation, wisdom (Tri-Sikkha) that the wisdom arises from listening (Sutamayana), thinking (Jittamayana), contemplation 
(Contemplation of wisdom) and mental training through Dharma (Pavanamayapanya) lead to the right wisdom that arises from the enlightenment in order to reach the end of suffering and peace (Nirvana); a mind 
without lust (the spiritual). Precepts are a restraint, not giving indulgences. Concentration is a restraint for passion, not to be persecuted. The wisdom (Panya) is an absolute extermination machine of all passions. There 
are two types of wisdom, namely, mindfulness or concentration meditation (Samatha) and insight meditation (Vipassana), which are related. 

In science and medicine fields, several studies exactly point out that humans can control brain waves and substances secreted by the brain and the four foundations of mindfulness (Satipatthana 4) improves the 
human brain waves creatively.  It helps to control the mood and mind to be calm and relaxed, increase patience, create self-discipline, develop various life skills from steadfast concentration, focus on work, and prove 
wisdom to develop potential and quality of life (The normal functions of the mind and body; well-being) in the person 
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บทน า มนุษย์ เป็นหัวใจและกลไกส าคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนให้

ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะเชื่อว่าหากทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ การพัฒนาประเทศทุกด้านก็มี
โอกาสประสบความส าเร็จสูง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2552) ประเทศไทยได้ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นการพัฒนาคนทุกกลุ่มวัยให้มีกายใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาด้านมนุษย์ก่อน  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ต้องมุ่งเน้นการสร้างระบบค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ซึ่งต้องปฏิรูปที่พฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงพัฒนา
ระบบค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่ก ากับพฤติกรรมของมนุษย์ให้มีขึ้นได้จริง  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 4-15) บนพื้นฐานของสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมมาแต่
โบราณ วัดเป็นศูนย์กลางการด ารงชีวิตทางสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พระสงฆ์ช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้าน ชาวบ้าน 
(มาณพ พลไพรินทร์, 2531, หน้า 10-39) เพราะบทบาทของพระสงฆ์คือ การปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อความดับทุกข์
และสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน บทบาทของพระสงฆ์จึงเกื้อหนุนการพัฒนาระบบค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรมที่ก ากับพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐาน (พระธรรมปิฎก, 2536, หน้า 39) ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์สามารถควบคุมคลื่นสมองและ
สารที่หลั่งจากสมองได้ หากมีการฝึกฝนทางจิต หลายงานวิจัย (Kasamatsu KH & Hirai T, 1966; Mizuno Kogen, 1972; 
Kabat-Zinn Jon, 1998; Ahir D.C., 1999; Cahn BR & Polich J, 2006; Chiesa A & Serretti A, 2010; ฐาวรี ขันส าโรง 
และคณะ, 2563) และศึกษาการเจริญสติแบบต่าง ๆ ที่มีต่อคลื่นสมอง  ผลการศึกษาบ่งชัดว่า คลื่นสมองของมนุษย์เปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออารมณ์ด้วยการเจริญสติ ส่งผลในทางสร้างสรรค์พัฒนามนุษย์ ท าให้มนุษย์สามารถควบคุม
สภาวะอารมณ์และจิตใจ เพิ่มความอดทน สร้างวินัยในตนเอง รู้สึกสงบผ่อนคลาย  เกิดปัญญา มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น ช่วย
พัฒนาทักษะต่างๆ ในการกระท ากิจกรรมในชีวิตได้จากสมาธิแน่วแน่จดจ่อกับงานที่ท า ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตในตัวบุคคลนั่นเอง (พระพรหมคุณาภรณ์, 2554) บทความนี้ คณะผู้เขียนมุ่งหมายอรรถาธิบายแบบจ าลอง ความสัมพันธ์
ระหว่างสติปัฏฐานสี่ คลื่นสมองของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต ให้เห็นว่า ทางสายเอก (เอกยมรรค) คือ สติปัฏฐานสี่ ที่ถูกค้นพบ
เมื่อเกือบ 2600 ปีมาแล้ว โดยผู้ที่มีนามว่า “พระโคตมพุทธเจ้า” เชื่อมโยงกับข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับ
สัญญาณคลื่นสมองมนุษย์ และสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างแน่นแฟ้น เป็นเรื่องเดียวกันแต่ต่างกาล อย่างไร 
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57-64) การพัฒนาปัญญาจึงเป็นการพัฒนามนุษย์อย่างแท้จริง (ประเวศ วะสี, 2550) บทบาทของพระสงฆ์ในการรักษากายใจให้เป็น
ปกติอยู่เสมอ เป็นการดูและสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกัน จึงช่วยสร้างสุขภาวะ เอื้อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

() สัญญาณคลื่นสมอง การศึกษาคลื่นสมองของมนุษย์ในอดีตเชื่อว่า สัญญาณคลื่นสมอง (คลื่นสมอง; Brainwave signal, 
brainwave) และสารที่หลั่งจากสมองนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมกระบวนการได้ แต่ปัจจุบันได้มีการทดลองและ
ตรวจวัดคลื่นสมองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มนุษย์สามารถควบคุมคลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองได้ หากมีการฝึกฝน
ทางจิต มนุษย์ก็สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์และจิตใจได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือเร้นลับหาค าอธิบายไม่ได้ แต่เป็น
สิ่งที่มนุษย์สามารถฝึกฝนได้ ในขณะที่เราด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ (ปาริฉัตต์ ศังขะนันทน์, 2549) ต้นศตวรรษที่ 21 ศาสนา
และวิทยาศาสตร์ได้รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยอาศัยการวิจัย และการทดลองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลของการฝึกฝน
จิตให้เป็นสมาธิ (Meditation) กับคลื่นสมองได้ถูกศึกษาข้ามสาขาระหว่างประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) จิตวิทยา 
(Psychology) และชีววิทยาประสาท (Neurobiology) หลายงานวิจัย (Kasamatsu KH & Hirai T, 1966; Mizuno Kogen, 
1972; Kabat-Zinn Jon, 1998; Ahir D.C., 1999; Cahn BR & Polich J, 2006; Chiesa A & Serretti A, 2010; ฐาวรี                                
ขันส าโรง และคณะ, 2563) ได้พยายามศึกษาการเจริญสติ (การฝึกสติ/สมาธิ) แบบต่างๆ ที่มีต่อสมอง ซึ่งมีสองแบบคือ ผลต่อภาวะ
สมองระยะสั้นขณะปฏิบัติและผลระยะยาวหลังปฏิบัติ ผลการศึกษาบ่งบอกว่า สมองของมนุษย์ ประกอบด้วย เซลล์จ านวนมากและ
แต่ละเซลล์นั้นได้สร้างกระแสไฟฟ้าเล็กๆ ขึ้น ซึ่งรวมกันแล้วท าให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสัญญาณคลื่นสมอง (Brainwave 
signal) และเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออารมณ์ คลื่นสมองของมนุษย์จะอยู่ในรูปของความถี่แบบผสม แบ่งตามระดับ
ความสั่นสะเทือนหรือความถี่ ได้เป็น 4 แบบ (ปาริฉัตต์ ศังขะนันทน์,  2549) ได้แก่ (1) คลื่นเบต้า (Beta wave) เป็นคลื่นสมองที่
เกิดขึ้นในสภาวะปกติทั่วไป มีความถี่ 14-21 รอบต่อวินาที หรือ เฮิร์ซ (Hertz)  ยิ่งความถี่ของคลื่นสมองสูงขึ้นไปมากเท่าไร จิตใจก็
จะสับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้น คนที่ไม่ฝึกจิตหรือฝึกสมาธิ จะมีคลื่นเบต้ามากกว่าคนที่ได้รับการฝึก (2) คลื่นอัลฟา (Alpha wave) เป็น
คลื่นสมองที่เกิดขึ้นในสภาวะของคนที่มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความถี่ 7-14 เฮิร์ซ มีจังหวะที่ช้ากว่า ใหญ่กว่า และมีพลังงานมากกว่า
คลื่นเบต้า คลื่นอัลฟาช่วยให้ความสับสนวุ่นวายในสมองลดลง จิตใจจึงสงบและเยือกเย็นขึ้น พร้อมท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (3) คลื่นธีต้า (Theta wave) เป็นคลื่นอัลฟาที่เปลี่ยนจังหวะช้าลงอีก มีความถี่ 4-11 เฮิร์ซ มีพลังงานสูงขึ้น คลื่นชนิด
นี้มักปรากฏช่วงเวลาอันสั้น ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ภวังค์ ครึ่งหลับครึ่งตื่น หรือช่วงผ่อนคลาย (Deep relaxation) เช่น การบังคับจิตให้
ผ่อนคลายนิ่งสงบ (Hypnotic relaxation) การเพ่งสมาธิ (Visualization) เป็นต้น และ (4) คลื่นเดลต้า (Delta wave) เป็นคลื่นที่
เกิดขึ้นในช่วงนอนหลับ หลับลึก หรือหลับสนิท มีความถ่ี 0-4 เฮิร์ซ จนถึงนิ่งเป็นเส้นตรง มีพลังงานสูง เป็นคลื่นสมองที่พบในคนที่ท า
สมาธิจนถึงระดับลึก องค์ความรู้เรื่องการฝึกสมาธิที่มีผลต่อคลื่นสมองนี้เป็นการประสานคุณประโยชน์ระหว่างหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้มนุษย์เข้าใจและน าประโยชน์นี้มาใช้ควบคุมกระบวนการของคลื่นสมอง
และสารที่หลั่งจากสมองให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์พัฒนามนุษย์ สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์และจิตใจด้วยการฝึกสมาธิได้ เพราะ
สมาธิช่วยเพิ่มความอดทนส่งผลให้สามารถควบคุมจิตใจและร่างกาย สร้างวินัยในตนเอง และรู้สึกสงบผ่อนคลาย (Marcus 
Aurelius, 2006) อีกทั้งสมาธิที่แน่วแน่ ตั้งใจ และจดจ่อกับสิ่งที่คิดและกระท าอยู่ในขณะนั้น ส่งผลให้เกิดปัญญา มีความฉลาดเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อมีปัญญาจะส่งผลให้มนุษย์ เข้าใจ เรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการกระท ากิจกรรมในชีวิตได้ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพในตัวบุคคล (พระพรหมคุณาภรณ์, 2554) 

() คุณภาพชีวิต WHO (1998) ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึงการรับรู้หรือความเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อ
สถานภาพชีวิตของตนเอง ตามบริบทของวัฒนธรรมและค่านิยมที่ใช้ชีวิตอยูและสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ ความคาดหวัง มาตรฐาน 
และความกังวลสนใจที่มีต่อสิ่งต่างๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโนมติที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุม เรื่องต่างๆ ที่สลับซับซ้อน ได้แก่ 
สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ต่างๆ ทางสังคม ความเชื่อส่วนบุคคล และสัมพันธภาพที่
มีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ องค์กรอนามัยโลก (WHO, 1995, pp. 64-65) ในฐานะเป็นองค์กรหลักที่ดูแลด้านสุขภาพอนามัย                           
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ สุขภาพกาย (Physical Health) เป็นความสามารถต่างๆ ทางร่างกาย เช่น                      
ความเจ็บปวด การนอนหลับ ความสามารถในการเคลื่อนไหว เป็นต้น สุขภาพจิตใจ (Mental Health) เช่น ความส าราญใจ 
ความคิด ความจ า และอารมณ์ เป็นต้น ระดับของความเป็นอิสระ (Level of Independence) เช่น ความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การพึ่งพิงวัตถุต่างๆ หรือการบ าบัดรักษา ความสามารถในการท างาน เป็นต้น ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Relationship) เช่น การสัมผัสทางสังคม การสนับสนุนจากครอบครัว ความสามารถในการดูแลครอบครัว ศาสนา เป็นต้น 
สิ่งแวดล้อม (Environment) ความเป็นอิสระ ความปลอดภัยทางกายภาพและความมั่นคงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของบ้าน 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป คุณภาพชีวิต พึงประกอบด้วย ความสุขสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจรวมถึง
สภาพแวดล้อมสังคมและการใช้ชีวิตประจ าวันอันเป็นที่พึงพอใจของแต่ละบุคคล 

สรุป กล่าวโดยเชื่อมโยงได้ว่า การเจริญสติส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศกัยภาพในตัวบุคคล ซึ่งเป็นข้อค้นพบในครั้งพุทธกาล 

ดังที่พระผู้มีพระภาคทรงรับรองและสรรเสริญ สติปัฏฐาน 4 ไว้ว่า “พึงเจริญสติปัฏฐานสี่ พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย
อย่างเดียว ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง ไม่มีความเสื่อมเลย และได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจ านวน ” (กรมศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2525) เป็นนวัตกรรม (Innovation) สร้างสมาธิและปัญญา มีปรากฏเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น                   
(พระครูสุธีปริยัติโกศล, 2561, หน้า 156) และได้รับการอธิบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ว่า มนุษย์ควบคุมสัญญาณคลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองได้ด้วยการเจริญสติ ผลต่อคลื่นสมองของมนุษย์เกิดขึ้นในทาง
สร้างสรรค์พัฒนามนุษย์ ท าให้ควบคุมอารมณ์และจิตใจให้สงบผ่อนคลาย เพิ่มความอดทน สร้างวินัยในตนเอง พัฒนาทักษะต่างๆ 
จากสมาธิแน่วแน่จดจ่อกับงานที่ท า และเกิดปัญญา เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต (รักษากายใจเป็นปกติหรือสขุภาวะ) ใน
ตัวบุคคล สติปัฏฐานสี่จึงสัมพันธ์กับสัญญาณคลื่นสมองอย่างแน่นแฟ้น เป็นเรื่องเดียวกัน และส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
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การอธิบายความแบบจ าลอง “ความสัมพันธ์ระหว่างสติปัฏฐานสี่ คลื่นสมองของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต” แบ่งเป็น 3 ประเด็น 
โดยเชื่อมโยง ดังนี้ 

() สติปัฏฐานสี่  ทางสายเอก (เอกยมรรค) หนทางอันเอก ที่เดินไปคนเดียว คือ สติปัฏฐานสี่ เป็นธรรมที่อ านวยให้เกิดสติ
ควบคุมการกระท าทั้งทางกาย ทางวาจา ความรู้สึก ความคิด และมีสติก าหนดรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ถือได้ว่าเป็นการมี
ชีวิตอยู่อย่างมีสติ และมีการพัฒนาสติอยู่เสมอ  การพัฒนาสติดังกล่าวเป็นหลักธรรมในสติปัฏฐานสูตร (พุทธทาสภิกขุ, 2528, 
หน้า 45)  ซึ่งคือ ธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่ตั้งแห่งสติ 4 ประการ  มีสติก าหนดรู้อยู่กับร่างกาย (กายานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน) ความรู้สึก (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) จิตหรือความคิด (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) และสภาวธรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบตัว (ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) ท าให้ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมสติปัฏฐาน 4  มีสติทุกอิริยาบถและทุกขณะ เช่น การบริโภค
อาหาร การยืน การเดิน การนั่ง การรักษามารยาท  การมีระเบียบวินัย การรู้ส านึกในหน้าที่ของตนเองต่อสังคม ตลอดจนมี
จริยธรรม ศีลธรรม และมโนธรรม ยังผลให้มีสุขภาพดีทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ (พรพิศ ศิริวิสูตร, 
2545, หน้า 4) และเป็นหนทางของผู้ไกลจากกิเลส ด้วยมรรคมีองค์  8  (อริยมรรค)  สรุปเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) 
โดยปัญญานั้นเกิดได้จากการฟัง (สุตมยปัญญา) การคิดพิจารณาตริตรอง (จิตตมยปัญญา) และการอบรมจิตโดยการเจริญธรรม 
(ภาวนามยปัญญา) น าไปสู่ปัญญาอันชอบที่เกิดจากความรู้แจ้งเพื่อให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ (สุขสงบหรือนิพพาน เป็นจิตที่ไม่มี
กิเลสเกาะเกี่ยวหรือจิตประภัสสร) ศีลเป็นเครื่องข่มจิต ไม่ให้ตามใจกิเลส สมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลส ไม่ให้มาเบียดเบียนจิตได้ 
ปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลส ภาวนามยปัญญา มี  2  แบบคือ สมถกรรมฐาน(เกิดสมาธิ) วิปัสสนากรรมฐาน (เกิด
ปัญญา) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน (พระโพธิญาณเถระ [หลวงพ่อชา สุภทฺโท], 2554, หน้า 78) จากรากฐานสังคมไทยที่มี
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมมาแต่โบราณ วัดเป็นศูนย์กลางการด ารงชีวิตทางสังคมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม พระสงฆ์ช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้าน (มาณพ พลไพรินทร์, 2531, หน้า 10-39) เพราะบทบาทของพระสงฆ์คือ การ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อความดับทุกข์และสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน ด้วยการส ารวมกาย 
วาจา และการพัฒนาปัญญา ที่เรียกว่า การภาวนา แปลว่า การเจริญ การอบรม หมายถึง การท าจิตใจให้สงบและพัฒนาปัญญา
ให้เกิด (พระธรรมปิฎก, 2536, หน้า 39) ช่วยรักษากายใจเป็นปกติ และหลุดพ้นจากกิเลสเศร้าหมอง เข้าสู่ภาวะที่จิต (จิตใจ) ขั้น
สูงสุดคือ ภาวะสะอาด (วิสุทธิ) สว่าง (วิชชา) อิสรเสรี (วิมุตติ) สงบ (สันติ) เรียกว่า นิพพาน (เสถียร จันทิมาธร, 2554, หน้า 


