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บทคัดย่อ   

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ” ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัย เชิ งเอกสาร ( Documentary Research ) มีวัตถุประสงค์คือ ๑ . เพ่ือศึกษาหลัก                       
อานาปานสติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒.  เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าในสังคมไทย
ปัจจุบันและ ๓. เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ 
 ผลการวิจัยพบว่า หลักอานาปานสติตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือการเจริญสมาธิ 
วิปัสสนา โดยยึดหลักการก าหนดลมหายใจเข้า ออก เป็นส าคัญ อานาปานสติมีอยู่ ๔ หมวด หมวดละ 
๔ ขั้น เป็น ๑๖ขั้น ถ้าท าครบ ๑๖ ขั้นนี้แล้ว สติปัฏฐานทั้ง ๔ จะสมบูรณ์ ระยะเวลาในการท านั้น
ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ปฏิบัติเป็นส าคัญ หากมีเวลาน้อยอาจลดขั้นตอนออกไปได้บ้างตามความ
เหมาะสม จุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้จิตใจเกิดสมาธิขึ้น มีความตั้งมั่น แน่วแน่ในจิตใจ เพ่ือพัฒนาชีวิตให้มี
ความสุขขึ้นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยเป็นโรคนี้คือ สภาพจิตใจ ดังนั้น
แนวทางที่ดีที่สุดคือ น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย เช่น หลักการท าสมาธิ
ด้วยวิธีปฏิบัติแบบอานาปานสติ วิธีปฏิบัติสมาธิตามหลักของอานาปานสติ ให้ประโยชน์กับผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ามาก แม้ไม่อาจป้องกันรักษาผู้ป่วยได้มาก แต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพ่ือท าให้จิตใจของผู้ป่วยดีขึ้น 
มีก าลังใจที่ดีส่งผลให้มีก าลังกายท่ีดี ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนต่อไปในสังคม 
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วย ดังนั้น ควรได้รับวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคคลใกล้ชิดและสถานพยาบาลต่าง ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมือ 

ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีที่สุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้
โดยตรง เช่น อาจารย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง และจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือให้เกิด
แนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ ได้ผลสมบูรณ์กว่าเดิม และหากลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แล้วท าแบบสอบถามแจกให้ผู้ป่วยได้ตอบแบบสอบถามนั้น  เพ่ือให้ได้ความจริงที่

ถูกต้องที่สุดของการป่วยเป็นโรคนี้ ทั้งสาเหตุ อ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สภาพสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนในการด าเนินชีวิต ปัญหาของคนท างานที่เรียกว่า
มนุษย์เงินเดือน หรือ ผู้ป่วยที่มีความกังวลในการด าเนินชีวิต นับเป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพที่ จาก
รายงานภาวะโรค และ การบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุ
หลักของจ านวนปีที่สูญเสียจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Year of life lost due to disability – 
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YLDs)  ในเพศหญิง  ( ในขณะที่เพศชายคือการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) นอกจากนั้นโรคซึมเศร้า
ยังเป็นสาเหตุอันดับที่ ๔ รองจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคเอดส์ และ โรคเบาหวาน สร้างความ
สูญเสีย ในการดูแลสุขภาวะ ( Disability Adjusted Life Year-DALY) จากการส ารวจภาวะทาง
สุขภาพจิตในคนไทยในชุมชนปี ๒๕๔๖ พบโรคซึมเศร้าชนิด major depressive disorder หรือ 
major depression (MDD) ร้อยละ ๓๒ โรคซึมเศร้าชนิด dysthymic disorder หรือ dysthymia 
ร้อยละ ๑๑๘ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานโรค double depression (dysthymia ร้อยละ ๑๑๘ 
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานโรค double depression ( dysthymia น ามาก่อน MDD ) และไม่
สามารถทราบความชุกท่ีแน่นอนในระดับประเทศได้2  

ข้อมูลที่น่าสนใจ โรคซึมเศร้านั้นถูกจัดอยู่ในความผิดปรกติทางอารมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะ
อธิบายได้ด้วยอาการซึมเศร้า รู้สึกสูญเสีย หรือ อารมณ์โกรธซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ที่
เป็นโรค อาการซึมเศร้าของแต่ละคนนั้นมีรูปแบบแตกต่างกันไป โดยมันสามารถรบกวนชีวิตประจ าวัน
และความส าคัญกับคนรอบข้างได้  โดยโรคซึมเศร้าอาจจะท าให้เสียเวลาในการท างาน และ การ
ท างานจะมีประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิตน้อยลง3 ตัวอย่างเช่น โรคไขข้อ โรคหอบหืด โรคหัวใจ และ 
หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และ โรคอ้วน สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง คือการเข้าใจว่าความเศร้า
เสียใจและความเครียดเป็นครั้งคราวนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ขณะที่ความรู้สึกสิ้นหวังและอาการ
เศร้าโศกเป็นประจ านั้น ไม่ใช่เรื่องปรกติทั่วไป โรคซึมเศร้าถือเป็นอาการป่วยซึ่งอาจจะมีความร้ายแรง
อย่างหนึ่งในทางการแพทย์ ถ้าหากทิ้งไว้โดยไม่มีการรักษา อาการอาจจะคงอยู่เป็นเดือนหรือเป็นปี 
โดยจะแย่ลงเรื่องๆตามเวลา ในขณะที่ผู้ที่เข้ารับการรักษามักจะมีอาการดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์  
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโรคหลังการรักษาในระยะยาว ไม่ทราบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าชนิด 
dysthymic disorder เปลี่ยนแปลงเป็น double depression มากน้อยเพียงใด โรคซึมเศร้าเกิดจาก
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยชีวภาพ เช่น เพศหญิงอายุมาก การมีพันธุกรรมของโรคซึมเศร้า  
ปัจจัยทางจิตใจ เช่น บุคลิกภาพที่มีแนวโน้มจะเกิดความเครียดหรือเศร้าได้ง่าย ปัจจัยทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับการประคับประคองจิตใจจากครอบครัว เพ่ือน ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนิน
โรคมีหลายชนิด เช่น การมีโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแกนที่สอง (axis II) ร่วม การมีบุคลิกภาพชนิด
แบบ neuroticism ปัญหาสัมพันธภาพ ปัญหาความรู้สึกผูกพันที่ไม่ดี ความรู้สึกเครียด ความรู้สึกว่า
ไม่ได้รับการประคองจิตใจจากคนอ่ืน เป็นต้น   โรคซึมเศร้าท าให้เกิดความสูญเสียและเป็นภาระโรค 
(Burden of Disease) ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะสูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก ปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าจ านวน ๓๕๐  ล้านคน มีอัตราความชุกอยู่ระหว่าง ร้อยละ ๒-๑๐  และผลกระทบคือการมี
ภาระโรคที่เพ่ิมมากขึ้น และส่งผลกระทบที่ส าคัญคือการฆ่าตัวตายซึ่งท าให้ทั่วโลกให้ความสนใจปัญหา
โรคซึมเศร้ามากขึ้น และพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจะมี
ข้อจ ากัดหรือสูญเสียความสามารถในการท ากิจกรรมที่บุคคลทั่วไปท าได้ และสูญเสียความสามารถ
ด้านการรู้คิด (Cognitive ) ตามมา จากการวัดการสูญเสียในเชิง Psychosocial disability  พบว่า
                                                           

2รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ทินกร วงศ์ปการันย,์ โครงการวิจัย ผลการรักษาโรคซึมเศร้าของผู้ป่วย
จิตเวชในโรงพยาบาล:การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า, โครงการวิจัยไทยเขต ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 

3ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข. รายงานภาระโรคและการ
บาดเจ็บของประชากรไทย, พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๒. 
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ความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY)  ของประชากรไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ ล้านปีโดย
เพศชายมีความสูญเสียมากกว่าเพศหญิงประมาณ ๑.๓ เท่า เพศชายมีความสูญเสีย  ประมาณ ๖.๑ 
ล้านปีและหญิง ๔.๕ ล้านปีโรคซึมเศร้าเป็นอันดับ ๑๒ ของการสูญเสียสุขภาวะในเพศชายคิดเป็น  
๒.๑ % และเป็นอันดับ ๔ ในเพศหญิงคิดเป็น ๕.๔ % และค่า DALY ก็เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าว คนไทยฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าติดอันดับ ๓ ของโลก 
รองจากญี่ปุ่นและสวีเดนขณะที่ WHO ระบุว่าอีก ๔ ปีข้างหน้า วิกฤติด้านจิตเวชจะพุ่งสูงเป็นอันดับ ๒ 
ของโรคท้ังหมดแพทย์แนะน าวิธีรับมือโรคซึมเศร้าก่อนคิดสั้นฆ่าตัวตาย4 
 โรคซึมเศร้ากลายเป็นสาเหตุคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งขึ้นทุกวัน โดยข้อมูล
ล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ๒ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ คนไทยฆ่าตัวตายเพราะโรค
ซึมเศร้า ประมาณปีละ ๔,๐๐๐ คน เฉลี่ยเดือนละ ๓๐๐ กว่าคน ถือเป็นอันดับ ๓ ของโลกรองจาก
อันดับ ๑ คือประเทศญี่ปุ่น และอันดับ ๒ คือสวีเดน นับเป็นประเด็นที่ควรตื่นตัวตระหนักรู้ และนี่
ไม่ใช่เพียงแค่วิกฤตที่เกิดขึ้นในเมืองไทย เพราะองค์การอนามัยโลก (WHO) ก็คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ โรคซึมเศร้าจะมีผู้ป่วยมากเป็นอันดับสอง  ทั้งนี้จากผลส ารวจ ยังพบอีกว่าเพศชายฆ่าตัวตาย
ส าเร็จมากกว่าเพศหญิงสิ่งกระตุ้นหลัก ๆ คือการดื่มสุรา ปัญหาสุขภาพ มีทั้งสุขภาพจิตที่เป็นโรค
ซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังบางราย เกิดความคิดไม่อยากเป็นภาระของ
ลูกหลานท าให้คิดสั้น และที่พบมากคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  เกิดการทะเลากันภายใน
ครอบครัวผิดหวังเรื่องความรัก ขาดการดูแลเอาใจใส่5 
 ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาส าคัญของคนในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญ
แล้วคนเป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้ากันมาก ตัวเลขขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีคนเป็นโรคซึมเศร้า 
๓๕๐ ล้านคนทั่วโลก ซึ่งถือว่ามากจนองค์การอนามัยโลกได้ให้ค าขวัญในวันสุขภาพจิตโลก ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ “โรคซึมเศร้า คือภาวะวิกฤตของโลก” และได้รณรงค์ให้ทั่วโลกได้เห็นความส าคัญของ
ปัญหาสุขภาพจิตของคนในประเทศของตน   ปัญหาสุขภาพจิตมักเกิดขึ้นจากการขาดรายได้จากการ
ว่างงาน การหย่าร้างในชีวิตสมรส การเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคต่าง ๆ การสูญเสียคู่ครองที่อยู่กันมา         
นาน ๆ  และปัญหาทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือที่
ท างาน  ปัญหาเหล่านี้น ามาซึ่งความทุกข์ ความเดือดร้อนใจ เกิดความเครียด ความซึมเศร้า อันเป็น
เหตุให้เกิดปัญหาฆา่ตัวตาย ปัญหาการฆ่าผู้อื่นตาย  แต่เราสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได ้  
 ด้วยสาเหตุดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้ท างานในการสร้างเสริม
สุขภาพจิตให้คนในสังคม เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควร องค์กรเหล่านี้มี
ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพจิต ส านักปฏิบัติธรรม มูลนิธิต่าง ๆ ที่ให้ค าปรึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่
แสวงหาก าไร ในที่นี้ผู้วิจัย ขอกล่าวถึงงานขององค์กรเอกชนแห่งหนึ่งที่มีผลงานน่าสนใจ คือ Mind 
                                                           

 
4รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ทินกร วงศ์ปการันย,์ โครงการวิจัย ผลการรักษาโรคซึมเศร้าของผู้ป่วย

จิตเวชในโรงพยาบาล:การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า, โครงการวิจัยไทยเขต ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
5MGR Online, คนไทยดูดซึมเศร้า - ฆ่าตัวตายติดเคร่ืองรับส่ง ๓ แห่งโลก, เผยแพร่: ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙                   

๑๖: ๔๗., [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.manager.coth/GoodHealth/ViewNews.aspx?News 
ID=9590000028876 [๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐]. 

 
 

http://www.manager.coth/GoodHealth/ViewNews.aspx?News
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sight Institute  สถาบันแห่งนี้อาจจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า “องค์กรดูใจตนเอง” คือ สอนให้เราดูใจ
ตนเอง โดยใช้การเจริญสติ เป็นเครื่องมือ ด าเนินการโดย  ดร.แดเนียล ซีเกล ( Daniel Siegel) 
ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส  เป็นจิตแพทย์ที่เห็น
ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาจิต พัฒนาสมอง งานขององค์กรนี้  มีวัตถุประสงค์ น าค าการเจริญสติ
สอนประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ปกครอง นักการศึกษา ผู้บริหารองค์กร 
ในการดูใจตนเองโดยการเจริญสติ ซึ่ง ดร.แดเนียล ซีเกล ( Daniel Siegel) คิดค้นขึ้นโดยน าเอาวิธีการ
ทางจิตวิทยา และ การเจริญสติ น ามาผสมผสานกันวิธีการดูใจตนเอง ท าให้เห็นอารมณ์ และ ความคิด
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งจะท าให้เราเห็น ธรรมชาติของจิต การท างานของจิต เมื่อเรา
มองเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เช่น เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเรา เพียงแต่เห็นเฉยๆ ไม่ต้อง
ท าอะไร ความโกรธก็จะค่อยๆดับไปเอง หมายความว่าเรา จะต้องฝึกสติให้มีก าลัง เราจึงจะก าหนดรู้
ได้ทัน เวลาเกิดอารมณ์ข้ึน เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ ตน เองได้  มี ค วามฉลาด ท างอารมณ์ 
สถาบันแห่งนี้ จะสอนวิธีฝึกสติให้มีก าลัง เพ่ือจะใช้ดู ใจของตนเอง เมื่อเราเห็นอารมณ์และ
 ความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเรา และเราเห็นมันดับไป อารมณ์ก็ไม่สามารถครอบง าจิตของ
เราได้ จิตของ เราก็จะบริสุทธิ์จากกิเลสนั่นเอง  ภาษาธรรมะ เรียกว่า “เห็นการเกิดดับของรูป
นาม” โดยการฝึกบ่อย ๆ จนช านาญ เวลาเราเห็น อารมณ์นั่นก็จะดับลง เวลาเราโกรธแล้วเห็นมัน มัน
ก็จะหายไปใน การที่เราจะท าได้ระดับที่ระลึกรู้ ต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นเวลานานพอสมควร จนเกิด
ความช านาญในการก าหนดรู้ มีความตื่นตัว สติมีก าลัง สามารถก าหนดรู้ได้ทัน อันนี้ก็เป็นหลักการ
ปฏิบัติในศาสนาพุทธนั่นเอง ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ใน โรคสูตร อังคุตตรนิกาย  จตุกนิบาต               
ไว้ดังนี้ “ภิกษุท้ังหลาย โรคสองอย่างนี้ โรคสองอย่างอะไรบ้าง คือ ๑) โรคทางกาย ๒) โรคทางใจ สัตว์
ผู้อ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกายมาตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี  ๔ ปี ๕ ปี ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง 
๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง แม้ยิ่งกว่า ๑๐๐ ปี ยังพอมีอยู่ แต่สัตว์ผู้จะอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทาง
ใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียว หาได้ยาก ยกเว้น ท่านผู้หมดกิเลสแล้ว”6 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ 7 ซึ่งเป็น
กรรมฐานที่มีบทบาทส าคัญมาในสมัยพุทธกาล  อีกทั้งในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ยังมีพระสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าสมาธิอีกมากมาย เพื่อเป็นทางหลุดพ้น น าไปสู่
ความสงบ เช่น อานาปานสติสูตร และมหาราหุโลวาทสูตร ที่ได้กล่าวถึง อานาปานสติโดยตรง และ 
มหาสติปัฏฐานสูตร และ กายคตาสติสูตร ที่ได้แสดงหลักการและวิธีการเจริญอานาปานสติร่วมกับ
วิธีการปฏิบัติกรรมฐานอย่างอ่ืน นอกจากนี้ก็ยังปรากฏค าสอนของพระอรรถกถาจารย์  ในคัมภีร์
วิมุตติมรรค และ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้น าหลักอานาปานสติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือน าไปเจริญ
วิปัสสนา กรรมฐาน ปรับแก้จริตต่าง ๆ ได้ เป็นต้น ซึ่งในจริตต่าง ๆ นั้น มักเริ่มต้นที่ใจของคนผู้นั้น 
หากน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีกรรมฐานต่าง ๆ เบื้องต้น ก็ย่อมสามารถ แก้ไขและพัฒนาจริต 
ของแต่ละคนให้ดีขึ้นไปได้  

                                                           
6นพ.แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ์, ธรรมะกับสุภาพ : การเจริญสติช่วยรักษาโรคซึมเศร้า, นิตยสารธรรม

ลีลา ฉบับท่ี ๑๕๔ ตุลาคม ๒๕๕๖. หน้า ๗๘.  
7ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๔/๑๘๓.  
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 โรคซึมเศร้าก็เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจากตัวบุคคลผู้นั้น มีความกังวล           
มีความคิดมาก ไม่ค่อยปล่อยวาง จึงส่งผลให้มีอาการต่าง ๆ ทางสมองเกิดขึ้น และส่งผลไปยังการ
แสดงออกทางร่างกาย เช่น ปิดกั้นตัวเอง ไม่ชอบเข้าสังคม เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หลักอานา
ปานสติ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา หากน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและถูกต้อง ย่อมส่งผลดี
ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย  ร ว ม ถึ ง บุ ค ค ล ที่ ต้ อ ง ดู แ ล  บุ ค ค ล ร อ บ ข้ า ง  ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ที่ สุ ด
1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักอานาปานสติตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าในสังคมไทยปัจจุบัน 
  ๑.๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ 
 
1.3. ปัญหาที่ต้องทราบ 
  ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาหลักอานาปานสติตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าในสังคมไทยปัจจุบัน 
  ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ 
 
1.4. ขอบเขตของการวิจัย 
  ๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัย จะท าการศึกษาถึง ความหมาย ประเภท วิธีการฝึกอานาปานสติ ตัวอย่างบุคคลที่
เป็นโรคซึมเศร้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แก้ไขปัญหาต่อบุคคล
ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลังจากนั้นจะศึกษาถึงปัญหาบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าในสังคมไทยในปัจจุบัน 
เพ่ือที่จะน าอานาปานสติเข้าไปประยุกต์ใช้แก่บุคคลที่ประสบปัญหาโรคซึมเศร้า 
  ๑.๔.๒  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยจะท าศึกษา ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก  อรรถกถา หนังสือต ารา 
สิ่งพิมพ์  วารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซด์ที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ตลอดจนศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและวิธีการแนวทางการป้องกัน   
 
1.5. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑.๕.๑ อานาปานสติ  หมายถึง การเจริญสติที่มีลมหายใจออกเป็นอารมณ์ การพัฒนาสติ
ที่ก าหนดลมหายใจเข้าและหายใจออก การท าให้มีความรู้สึกนึกคิดอยู่กับตัว ไม่เลื่อนลอยโดยการใช้
ลมหายใจเข้าและหายใจออกเป็นเครื่องมือในการท าให้เกิดความสงบ ความมีสติ 
  ๑.๕.๒ โรคซึมเศร้า หมายถึง โรคที่ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ที่ผิดปกติ ไปจากความเป็นจริง ไม่
รื่นเริง รู้สึกไม่มีความสุข หดหู่  หมดหวังในชีวิต  ซึ่งโรคนี้มีผลกระทบจิตใจตลอดจนการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
  ๑.๕.๓. แนวทางป้องกันโรคซึมเศร้า หมายถึง การน าเสนอแนวทางป้องกันให้กับชีวิต
ด้วยหลักของอานาปาสติ 
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1.6. ทบทวนเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

        ก. หนังสือทั่วไป     
  ๑.๖.๑. พระวิสุทธิธรรมรัวสีคัมภีร์เมธาจารย์  ได้กล่าวไว้ ถึงหลักของอานาปานสติ              
ในหนังสือวิปัสสนากัมมัฏฐาน  มีข้อความปรากฏ  “จงท าจิตของเราให้เป็นเหมือนกับรถไฟที่มันแล่น
ไปตามราง ลม เป็นตัวราง จิต เป็นรถไฟแล่นตรงไปตรงมาให้พอดีกับราง เมื่อรถไฟเดินสะดวกทั้งไป
ทั้งมา ไม่ติดขัด ผลที่เราจะได้รับก็คือคนโดยสารและสินค้าซึ่งเป็นตัวเงิน ถ้าจะเปรียบแล้วก็คือบุญกุศล
นั้นเองและ ว่าสติเป็นตัวส ารวมระวังในการด าเนินกาย วาจา และใจ ไม่ให้ผิดพลาด ก าหนดรู้ในความ
ดีความชั่ว อันเป็นเหตุที่จะไม่ให้ความประพฤติตกไปในทางบาปอกุศลได้”18 
  ๑.๖.๒ พระธรรมสิงห์บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) ได้กล่าวไว้ ถึงอานาปานสติใน
หนังสือ พัฒนาจิตด้วยทางสายเอก สติปัฏฐานสี่ การก าหนดจิตนี้หมายความว่าให้มีสติ เป็นวิธีปฏิบัติ
สัมปชัญญะ มีความรู้ตัวอยู่ตลอดปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้น อดีตไม่เอา อนาคตไม่เอา ให้เอาปัจจุบันที่มัน
เกิดขึ้นให้ปฏิบัติอย่างนี้ โดยข้อปฏิบัติง่าย ๆ ถ้าเสียใจ มีความทุกข์ใจมันอยู่ในข้อนี้จึงต้องก าหนดที่ลิ้น
ปี่ เสียใจหนอๆ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ เสียใจเรื่องอะไร เป็นการป้อนข้อมูลไว้ให้ถูกต้องสติที่ระลึกได้ 
หมายถึงตัวแจง หาเหตุที่มาของทุกข์ ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวบอกให้รู้ ให้มีความเข้าใจ เรียกว่า ปัญญา 
รู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั่นเอง19 
  ๑.๖.๓ ท่านพ่อหลี ธมฺมธโร กล่าวถึงอานาปานสติ ไว้หนังสืออานาปาน์ ว่า อานาปานสติ
ภาวนา เป็นวิธีที่ดีสุดพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติขับไล่และปราบนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ ให้
หมดสิ้นไป คือการภาวนาใช้สติก าหนดอยู่กับลมหายใจ วิตก ได้แก่การก าหนดลม วิจารได้แก่การ
ขยายลม วิตกวิจารเป็น กาเย กายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วย คือพิจารณาลมในกองธาตุ หรือพิจารณา
กายในกาย วิตกเปรียบกับไถ วิจารเปรียบกับคราด ถ้าเราเพียงใช้ไถกับคราดบนพ้ืนที่นาของเราอยู่
เสมอๆ หญ้าทั้งหลายก็จะไม่เกิดข้ึนได พืชพันธ์ที่หว่านไว้ก็บังเกิดผลงอกงามไพบูลย์ พ้ืนที่นาซึ่งเปรียบ
เหมือนร่างกายของเรา คือธาตุ ๔ ก็สงบ ธาตุดินก็ไม่ก าเริบ ธาตุน้ าก็ไม่เสีย ธาตุไฟก็ไม่อ่อน ธาตุลมก็
ไม่เกล้า ทุกๆ ธาตุตั้งอยู่โดยปกติ ไม่มีความยิ่งหย่อน มีความเสมอภาคกันทุกๆ ส่วนร่างกายก็จะ
แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอาการเจ็บไข้ อากาศก็โล่ง ใจก็โปร่ง ปราศจากนิวรณ์20 
  ๑.๖.๔ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) กล่าวถึงอานาปานสติ ไว้ในหนังสือ มหาสติ
ปัฏฐานสูตรทางสู่พระนิพพานว่า ค าว่า สติมา แปลว่า มีสติ คือ มีสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงตั้งแต่ตื่น
นอนจนถึงหลับสนิท การเจริญสติจึงมีประโยชน์ท าให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิ เพ่ือการพัฒนาปัญญาต่อมา
อุปมาเหมือนน้ าใสที่ตะกอนนอนก้น ย่อมแสดงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในน้ าได้หรือเหมือนการกกไข่ของแม่ไก่
เป็นเวลานาน ย่อมจะท าให้ยางเหนียวคือตัณหาเหือดแห้งไป ท าให้จงอยปากและกรงเล็บที่เหมือน

                                                           
8พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร ), แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา–

กัมมัฏฐาน, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ป.สัมพันธ์พาณิชย์,๒๕๔๖),หน้า ๒๖ และ หน้า ๓๔๖. 
9พระธรรมสิงห์บุราจารย์   (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม), พัฒนาจิตด้วยทางสายเอก สติปัฏฐานสี่ 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จ ากัด), หน้า ๒๓ 
10ท่านพ่อลี ธมมธโร, อานาปาน์, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แสงสว่างเวิลด์เพรส จ ากัด

,๒๕๕๓), หน้า ๔๒. 
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วิปัสสนาญาณของลูกไก่แข็งขึ้นและในที่สุดลูกไก่คือเหล่าสัตว์ก็จะเจาะเปลือกไข่ที่เหมือนอวิชชาซึ่ง
ห่อหุ้มตนไว้ออกจากฟองไข่คือภพได้21 
  ๑.๖.๕ พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวถึง อานาปานสติ ไว้ใน หนังสือพุทธศาสนากับคุณค่า
ต่อชีวิตว่าสตินอกจากจะช่วยขับไล่ความท้อแท้ออกไปจากจิตใจแล้ว ยังช่วยยับยั้งจิตใจไม่ให้คิด
ฟุ้งซ่านไปในทางที่เพ่ิมอารมณ์ท้อแท้ให้มากขึ้นอันเนื่องจากการครุ่นคิดถึงมันซ้ าแล้วซ้ าเล่า เพราะโดย
ปกติเมื่อเราเกิดอารมณ์ชนิดใดก็ตามไม่ว่าร่าเริง ดีใจ เสียใจ ท้อแท้ อารมณ์เหล่านั้นมักจะท าให้จิตฝัน
ฟุ้งปรุงแต่งไปในท านองนั้นตลอด เช่น ถ้าท้อ ความคิดก็จะปรุงแต่งแต่ในเรื่องที่ท าให้ท้อมากขึ้นไม่ว่า
จะกินข้าว อาบน้ า นั่งรถ ใจก็จะหวนคิดถึงความผิดพลาดในอดีตหรือคาดเก็งอุปสรรคในอนาคตที่ชวน
ให้ท้อ บางทีถึงกับท าให้น้อยเนื้อต่ าใจตัวเอง เห็นตัวเองไร้ความสามารถ ขาดความนับถือตัวเองไปเลย
แต่สตินั้นเป็นปฏิปักษ์กับความคิดปรุงแต่งแบบนี้มันปรุงแต่งไม่ได้นาน สติก็จะตัดกระแสไม่ให้เกิด
สันตติ (ความต่อเนื่องเป็นสายน้ า) ท าให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นสะดุดขาดตอน เรียกว่าขาดพลังหรือความ
รุนแรงไปทีละน้อย ๆ จนหมด22 
  ๑.๖.๖ พระอาจารย์สมภพ โชติปญโญ กล่าวถึงอานาปานาสติไว้ในหนังสือชีวิตที่มีคุณค่า
ว่าการเจริญสมาธอภาวนาแบบอานาปานสติ บางท่านอาจจะไม่ถูกกันในการดูลมหายใจ คือเดี๋ยวนี้เรา
มีเป้า หมายใหญ่อยู่ตรงที่สติปัฏฐาน สติปัฏฐานนี้เป็นเครื่องมือเจริญ วิปัสสนาไม่มีพิธีรีตอง ตรงไหนมี
กายเราก็เจริญได้ทั้งนั้น มีจิตตรง ไหนก็เจริญ จิตตานุปัสสนาได้ มีธัมมาอารมณ์มีธรรมอะไรเกิดขึ้น 
สภาวะจิตตรงไหนก็เจริญได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้า ท่านว่าเป็นทางอันเอก ทางอันเดียว
ที่ดับศูนย์แห่งความโศก เป็น ทางเดียวที่จะไปสู่ความสุขของสัตว์ พวกเรามีหมดแล้วเครื่องมือ การดู
ลมหายใจก็เป็นการดูสติปัฏฐานถ้าลมหายใจสงบลงมันจะเห็นกาย23  
  ๑.๖.๗ ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงอานาปานสติไว้ในหนังสือวิธีรักษาสุขภาพอนามัยทาง
จิตที่ดีว่า เรื่องลมหายใจนี่ รู้จักกันมาแต่ดึกด าบรรพ์ รู้จักท าให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะท าได้ จนมา
กลายเป็นเรื่องทางธรรมทางศาสนา เป็นสมาธิที่เป็นบทบาทฐานของวิปัสสนา จนกระทั่งเป็นตัว
วิปัสสนาเสียเองเป็นอานาปานสติสูงสุด เป็นวิปัสสนาเสียเอง ก็รู้ธรรมะอันสูงสุดได้นี้เรียกว่าการใช้
ระบบลมหายใจให้ เป็นประโยชน์ซึ่ งได้ ใช้กันมาตั้ งแต่ต่ า ที่ สุดจนถึ งสู งที่ สุ ด โดยเฉพาะใน
พระพุทธศาสนาเป็นอานาปนสติ ๑๖ ขั้น แล้วก็ได้ผลเป็นมรรคผล นิพพาน ที่นี้เราต้องมาดูกันในแง่
ของธรรมชาติล้วนๆ ลมหายใจมันเกี่ยวข้องกับระบบกลไกลต่าง ๆ ในร่างกาย การจัดการลงไปที่ลม
หายใจ มันจะมีผลเนื่องกันไปถึงอะไรก็ได้ ลมหายใจจะขับไล่ความรู้สึกเลวร้ายใดๆ ออกไปได้เมื่อกลัว
ขึ้นมา ขอให้ลองหายใจแบบอานาปารสติ ช้าๆ ละเอียดๆ เดี๋ยวมันจะขับไล่ความกลัวให้หายไปหรือว่า
มันประหม่าจนท าอะไรไม่ถูก ก็ก าหนดลมหายใจให้ดีๆท าให้ถูกต้องตามวิธีเดี๋ ยวความประหม่าก็จะ
หายไป24 

                                                           
11พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) , มหาสติปัฏฐานสูตรทางสู่พระนิพพาน , พิมพ์ครั้งที่  ๘ ,

(กรุงเทพมหานคร: หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓๓. 
พระไพศาล วสิาโล, พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด ๒๕๔๓), หน้า ๒๙ 

12พระอาจารย์สมภพ โชติปญโญ , ชีวิตที่มีคุณค่า, พิมพ์ครั้งท่ี ๕ , (นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์,๒๕๕๕), 
หน้า ๕๐. 

13พุทธทาสภิกขุ , วิธีรักษาสุขภาพอนามัยทางจิตท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา)หน้า ๖๘ - ๖๙ . 
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  ๑.๖.๘ พระเทพสิทธิมุนี ญาณสิทธิเถระ ได้กล่าวถึงอานาปานสติไว้ในหนังสือวิปัสสนา
ญาณ ว่า ผู้มีสติคือผู้ไม่ปราศจากสติ ได้แก่ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริง
และชื่อว่าได้เป็นผู้ปฎิบัติถูกต้องตามพระไตรปิฎกทั้ง ๓ ปิฎกด้วย คงมีหลักฐานรับรองไว้ซึ่งปรากฏกอ
ยู่ในอัปปมาทวรรคแห่งพระธรรมบทว่า “โส ปเนส อตถโต สติยา อวิปปวาโส นาม กึความไม่ประมาท
นี้นั้นโดยใจความได้แก่การไม่อยู่ปราศจากสติ” “สกลปิ หิ เตปิฏก พุทธวจน อาหริตวา กถิยมาน อปป
มาทเมว โอตรติ จริงอยู่ค าสอนพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ปิฎก แม้ทั้งสิ้นย่อมรวมลงสู่ความไม่ประมาทอย่า
เดียวเท่านั้น” “เอวเมว โข ภิกขเว เยเกจิ กุสบา ธมมา สพเพเต อปปมาท – มูลกา อปปมาโท เตส 
อคคมกขายติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งมวล ล้วนมีความ
ไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงสู่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรากล่าวว่า เป็นยอดแห่งธรรม
เหล่านั้น เหมือนรอยเท้าช้างเป็นใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งมวลฉะนั้น 25 
  ๑.๖.๙ ในหนังสือแนวทางจิก ในเล่ม ๑ ชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง
อานาปานสติไว้ว่า การกระท าทางกาย วาจา ใจ ย่อมสืบต่อมาจากความคิดซึ่งมีท้ังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
และโดยความตั้งใจขณะเจริญสติจะรู้เห็นการกระท าทางกาย วาจา ใจ ได้ง่ายกว่าการรู้เห็นความคิด
เพราะการกระท าทางกาย วาจา ใจ เป็นเรื่องหยาบที่เราสามารถสังเกตได้โดยง่าย เมื่อเรารู้เห็นกาย
และใจได้เราจึงจะสามารถก ากับและควบคุมกายและใจเพ่ือการดับกิเลสและกองทุกข์โดยตรงในทาง
ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้เจริญสติเราย่อมไม่รู้เห็นและรู้ทันความคิดรวมทั้งการกระท าทางกาย วาจา ใจ 
เราย่อมไม่สามารถดับกิเลสและกองทุกข์ได้26 
  ๑.๖.๑๐ ฐิตวณโณ ภิกขุ ได้กล่าวถึงอานาปานสติ ไว้ในหนังสือวิปัสสนาภาวนาว่า พระ
พุทธองค์ตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรว่า “อานาปานสติ ภิกขเว ภาวิตา พหุลีกตา จตตาโร สติปฏฐาเน 
ปริปูเรนติ ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วท าให้มากแล้ว ย่อยท าสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้
บริบูรณ์” พระองค์ตรัสต่อไปอีกว่า “สติปัฏฐาน ๔ ที่บุคคลเจริญท าให้มากแล้ว ย่อมท าโพชณงค์ ๗ 
ให้บริบูรณ์” และตรัสต่อไปว่า “โพชณงค์ ๗ ที่บุคคลเจริญท าให้มาก ท าให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมท าวิชชา
และวิมุติให้บริบูรณ”์27 
  ๑.๖.๑๑ พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ. ๙) ได้กล่าวถึงอานาปานสติไว้ในหนังสือ
วิมุตติรัตน์มาลี ว่าแต่ถ้าเขาผู้มีโมจริตและวิตกจริตนั้นใช้อานาปานัสสติเป็นอารมณ์แล้ว การเจริญ
กรรมฐานย่อมจักได้ผลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพราะว่าอานาปานสตินี้ ไม่มีความลึกซึ้งกว้างขวางอะไร ทั้ง
ปรากฏชัดอยู่ทุกขณะที่หายใจเข้าออก จึงเป็นอารมณ์ที่เหมาะแก่ผู้ที่มีจริตทั้งสองซึ่งมีมากไปด้วย
ความงมงายและความวุ่นวายแห่งใจเป็นอย่างยิ่ง28  

                                                           
14พระเทพสิทธิมุนี  ญาณสิทธิเถระ, วิปัสสนาญาณ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อ าพลวิทยา),                

หน้า ๖ - ๘. 
15ชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธาณสุข, แนวทางพัฒนาจิต เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต) 

หน้า ๑๐๗. 
16ฐิตวณโณ ภิกขุ, วิปัสสนาภาวนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕,  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิมหากุฎราชวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๔), หน้า ๕๙. 
17พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ. ๙), วิมุตติรัตนมาลี, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ.), ๒๕๔๔, หน้า 

๑๑๓. 
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  ๑.๖.๑๒ พระธรรมสิงห์บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) ได้กล่าวถึงอานาปานสติไว้ใน
หนังสือพุทโธโลยีว่าการเจริญพระกรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาชีวิตเป็นการตั้งสติ สร้างอารมณ์ให้ข่มจิต
ตั้งสติไว้ให้ได้ เจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นการเกิดเหตุผลของชีวิตของตนเราต้องการเหตุที่ไหนเป็นตัว
ปัจจัยที่จะดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ของชีวิตได้ เรายังมือแปดด้านเรายังมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไร
เลยเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน ๔ การเดินทางสายเอกของพระบรมโลกเชฎฐ์ที่ได้แสดงไว้ชัดเจน
มากต้องการเดินทางให้ถูกต้องค าว่า “ถูกต้อง” คือ มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจไว้ได้ ความถูกต้องจึง
จะเกิดขึ้น การแก้ปัญหามันก็สุดซึ่งสามารถจะแก้ปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการ การแก้ปัญหาโดย
สติเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุด จิตสงบด้วยการตั้งสติ ให้สติอยู่กับจิต จิตอยู่กับสติ ต้องเอาปัจจุบัน 
ระลึกได้ในปัจจุบัน แก้ปัญหาได้ อนาคตก็เป็นผล เหตุดีคือเป็นผลดีอนาคตเหตุดีเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบัน
ก็เป็นผลงานที่ดี เหตุจากปัจจุบันคือสติไว้ ก าหนดไว้ ผลก็จะเกิดในอนาคต ตรงนี้แหละเป็นตัวหลัก
ส าหรับผู้ปฎิบัติพระกรรมฐาน29 
 

  ข. วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๖.๑ พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ า ยโสธโร) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาสติตามหลักพัฒนา
สติตามหลักกายคตาสติในหมาสติปัฏฐานะสูตร ไว้ว่าการเจริญสติด้วยการรู้อาการกาย เช่น การตามรู้
ลมหายใจทุกรูปแบบการรู้อิริยาบถน้อยใหญ่  การตามรู้ความปฏิกูลของร่างกายเป็นการเจริญกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดว่าด้วยการมีสติตามรู้เห็นอยู่กับกายหรือกายคติ หมายถึงสติระลึกรู้อยู่กับ
อาการกายทั้งสิ้น รู้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง จุดใดจุดหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมอันจะน าไปสู่ผลคือวิชา
และวิมุติในล าดับต่อไป30 
  ๑.๖.๒ พระธิติวุฒิ จนทโสภโณ (หมั่นมี) กล่าวถึงคงการใช้สมาธิบ าบัดไว้ในวิทยานิพนธ์ 
ศาสตรมหาบัณฑิต ว่าการบ าบัดรักษาโรคบางอย่างสามารถใช้สมาธิเพ่ือบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วย
นั้นได้หรือแม้ไม่หายก็สามารถบรรเทาอาการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ สมาธิ หมายถึง การก าหนดให้จิต
ตั้งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรือการที่จิตรวมเป็นหนึ่งในอารมณ์สมาธิหรือในกรรมฐานอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติมีความถนัด กรรมฐานที่ง่ายต่อการปฏิบัติ คืออาณาปานสติ ได้แก่ การก าหนดลม
หายใจเข้าออก ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็สามารถท าได้ โดยก าหนดให้จิตจดจ่อได้แก่การก าหนดลม
หายใจเข้าออก สังเกตไปเรื่อยๆ พยายามควบคุมความคิดให้อยู่กับลมหายใจเท่านั้น จะรู้สึกว่าความ
สงบทางกายและทางใจจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อปฏิบัติบ่อยเข้าจิตจะมีความวางเฉยต่อสิ่งที่รับรู้ไม่
กระวนกระวาย จิตแข็งแรงมีพลังมากมีความราบเรียบสงบมีความผ่องใสกระจ่าง นุ่นนวล ไร้อารมณ์
เศร้าหมอง จากนั้นก็จะเกิด ปีติความอ่ิมใจ ความสุขใจ ความผ่อน แผ่ซาบซ่านไปทั่วร่างกายท าให้เกิด
ความสุขยิ่งขึ้น เพียงแค่นี้ก็เพียงพอจะส่งผลให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขแล้ว ดังพุทธพจน์ที่ว่า 

                                                           
18พระธรรมสิงห์บุราจารย์  (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม), พุทโธโลยี, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

พระพุทธศาสนาประกาศ ), หน้า ๑๓๗ - ๑๓๘. 
19พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ า ยโสธโร), “การศึกษาพัฒนาสติโดยใช้หลักกายคตาสติในพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 
หน้า ๔๔. 
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“ภิกษุทั้งหลาย แม้สมาธิในอานาปานสตินี้แล อันภิกษุอบรมท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นคุณสงบประณีต
เยือกเย็น อยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน”31 
  ๑.๖.๓ นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดล กล่าวถึงอารมณ์ของการเจริญอานาปานสติ ไว้ใน
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ข้อความว่าการเจริญภาวนาที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ 
สามารถท าติดต่อกันไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์ตั้งแต่ต้นจนปลาย คือสามารถเจริญเพ่ือให้เกิด
สมาธิในระยะแรก และสมาธิที่เจือปัญญาในระยะกลาง และเกิดปัญญาอันสูงสุดที่ท าให้สิ้นอาสวะใน
ระยะสุดท้าย ด้วยการเจริญอานาปานสตินั่นเอง จนตลอดสายถ้าเป็นกรรมฐานอ่ืน โดยเฉพาะกสิณจะ
ไปติดอยู่แค่สมาธิแล้วต้องเปลี่ยนอารมณ์เพ่ือเป็นขั้นวิปัสสนาต่อไป ส่วนอานาปานสติเมื่อเจริญครบทั้ง 
๑๖ ระยะแล้ว ย่อมสมบูรณ์อยู่ในตัวทั้งโดยสมาธิและวิปัสสนา32 
  ดังนั้น จากการทบทวนหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาวิธีการเจริญอานาปานาสติ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ แต่ไม่พบวิธีการเจริญอานาปานสติ  ที่ใช้
เป็นเครื่องมือแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้า ผู้วิจัยจะศึกษา ความหมาย ประเภท วิธีการฝึกอานาปาน
สติ ตัวอย่างบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้
แก้ปัญหาต่อบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้า นอกจากนั้นแล้ว ก็ศึกษาถึงปัญหาการเป็นโรคซึมเศร้าใน
สังคมไทยในปัจจุบันเพ่ือที่จะน าเอาอานาปานสติเข้าไปประยุกต์ใช้  น าเสนอแนวทางป้องโรคซึมเศร้า 
ให้เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรม 
 

1.7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ( Documentary Research ) โดยมีขั้นตอนการ
วิจัยดังต่อไปนี้ 
  ๑.๗.๑ รวบรวมเอกสารชั้นปฐมภูมิ( Primary Source) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
  ๑.๗.๒ รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source ) ได้แก่ อรรถกถา หนังสือต ารา 
สิ่งพิมพ์ เอกสาร วารสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๗.๔ ค้นคว้างานวิจัย รวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและผลงานวิจัย 
  ๑.๗.๕ เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย แนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ 
 
 
 
 

                                                           
20พระธิติวุฒิ จนโสภโณ (หมั่นมี), “การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอัตวินิตบาตรกรรมตาม

แนวพุทธจริยศาสตร์” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙), หน้า ๘๑ – ๘๒. 

21นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, “การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการหลักการและวิธีการปฏิบัติอานาปาน
สติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๖๖. 
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1.8. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ๑.๘.๑ ได้ทราบถึงหลักอานาปานสติตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ๑.๘.๒ ได้ทราบถึงแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าในสังคมไทยปัจจุบัน 
  ๑.๘.๓ ได้น าเสนอแนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ 
 
   

โรคซึมเศร้า 
 

- ประวัติและความเป็นมา
ของโรคซึมเศร้า 

- สาเหตุ อาการ วิธีการ
รักษาโรคซึมเศร้า 

- ผลกระทบจากการเป็น
โรคซึมเศร้า  

 

อานาปานสติที่ปรากฏ 
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 

- นิยามและความหมาย 
- หลักการเจริญอานาปานสติเบื้องต้น 
- จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของอานา

ปานสติสมาธิ 
- วิธีปฏิบัติอานาปานสติเพ่ือ 

การรักษาใจ 
 

แนวทางป้องกันโรคซึมเศร้าตามหลักของอานาปานสติ 


