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  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ข้าราชการท้ังหลาย
เกิดส านึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ  
และได้ก าหนดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม โดยให้มีองค์กรคุ้มครองจริยธรรม 
ประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
เป็นกลไกในการขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนราชการ 

  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยให้บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกมิติ ครอบคลุมมิติของสถาบัน 
มิติของบุคคล มิติด้านปรัชญาความเชื่อด้านอุดมการณ์ มิติด้านกฎระเบียบ และมิติในเชิงบริบทต่าง ๆ 
ตลอดจนการแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทในทุกมิติ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) ท่ีบรรลุตามเป้าประสงค์เดียวกัน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
MOPH ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  
ในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 
บรรลุสู่เป้าหมายตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเชื่อมโยง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในลักษณะบูรณาการ จึงก าหนดให้จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  
ปี 2562 โดยก าหนดให้จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิร่วมกัน ใน 3 ระดับ คือ  
ส่วนราชการระดับกอง ของแต่ละกรม ให้จัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน ส่วนราชการระดับกรม  
ให้จัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และระดับกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดกิจกรรมเป็นประจ า 

ค ำน ำ 



ข 

 
ทุก เดือน  และให้น าค าแนะน าในการสวดมนต์และเจริญสมาธิ  ณ  สถาน ท่ีปฏิบั ติ งาน  
ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าขึ้นเพื่อประกอบ 
การจัดกิจกรรมปลูกฝังจริยธรรมในกิจวัตรประจ าวันให้กับบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 

  อนึ่ง ขอขอบคุณ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และนายยงยศ ธรรมวุฒิ ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นอย่างสูง ท่ี ได้ให้แนวทาง 
รวมถึงค าปรึกษา แนะน า ในการจัดท าค าแนะน าในการสวดมนต์และเจริญสมาธิ ณ สถานท่ี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนขอขอบคุณมูลนิธิอุทัย สุดสุข มูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร และสมาคมข้าราชการ
บ าเหน็จบ านาญ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้สนับสนุนการจัดพิมพ์ค าแนะน าในการสวดมนต์  
และเจริญสมาธิ ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค าแนะน าในการสวดมนต์และเจริญสมาธิ ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน เล่มนี้  
จะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2559-2564) ให้ประสบผลส าเร็จ 
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บทน ำ 
 
 

หลักกำรและเหตุผล 

 การสวดมนต์และการเจริญสมาธิเป็นท่ีปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่โบราณกาล
เป็นต้นมาในมนุษย์ทุกทวีปของโลก ท้ังในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอื่น ๆ รวมท้ังประเทศไทยด้วย 
การสวดมนต์และการเจริญสมาธิมีการปฏิบัติกันทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาท่ีมีผู้เคารพนับถือ
ในประเทศไทย 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในระยะแรก
อาจเป็นการปฏิบัติเพียงตามค าสอน ศรัทธา และความเชื่อต่อศาสนา ว่าการสวดมนต์และการเจริญสมาธิ
ท าให้ได้บุญ ได้กุศล ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ป้องกันและขจัดโรคภัยได้ ต่อมาในสมัยท่ีวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกาย ของการปฏิบัติ 
การสวดมนต์ และการเจริญสมาธิ โดยแพทย์และนักวิชาการของโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศจ านวนมาก และประเทศไทยก็ได้ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
โดยได้มีประชาชนปฏิบัติการสวดมนต์และการเจริญสมาธิ เพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
เมื่อมีสมาธิแล้ว การเรียนก็จะดี และการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น 
การสวดมนต์และเจริญสมาธิยังท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย 

 ในที่นี้ ขอน าหลักการสวดมนต์และการเจริญสมาธิ ตามหลักการของศาสนาพุทธ 
มาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ 
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การสวดมนต ์
 
 

2.1 คุณประโยชน์ของการสวดมนต ์

  2.1.1 คุณประโยชน์ตามหลักศาสนา 

    การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นธรรมประจ าชีวิต เป็นข้อคิดประจ าชีวิต เกิดผลผลิต 
เพื่อความงอกงาม สร้างความดีให้แก่ตน ผลก าไรเป็นความดี เพื่อมอบให้เพื่อนร่วมชาติร่วมโลก 
ได้อยู่ด้วยความโชคดีทุก ๆ ท่าน มีปัญญา มีความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในชีวิต 
 
  2.1.2 คุณประโยชน์ต่อสุขภาพตามผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

    การสวดมนต์ ท่ีออกเสียงดังประมาณ 25 เดซิเบล ช้า  ๆ สม่ าเสมอ  
เป็นเวลา 15 นาที จะเกิดคลื่นเสียงกระตุ้นบริเวณก้านสมอง หลั่งสารสื่อประสาท ซีโรโทนิน (Serotonin) 
มีฤทธิ์ช่วยลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดอาการซึมเศร้า ช่วยนอนหลับ ลดระดับน้ าตาล 
ในเลือด และโดพามิน (Dopamine) ลดความก้าวร้าว ลดอาการโรคพาร์กินสัน ช่วยขยายเส้นเลือด 
ท าให้ความดันโลหิตลดลง ร่างกายผ่อนคลาย ไม่เครียด 
 

2.2 วิธีปฏิบัติการสวดมนต ์

   2.2.1 สถานที่สวดมนต ์

    จัดสถานท่ีสวดมนต์ตามความเหมาะสมกับพื้นท่ี เช่น นั่งสวดมนต์บนเก้าอี้
ในสถานท่ีท างานของตน หรือจัดสถานท่ีส าหรับการสวดมนต์ตามความเหมาะสม หากสามารถด าเนินการได้ 
 
   2.2.2 ระยะเวลา 

    ครั้งละ ๓–๕ นาที ก่อนการท างาน เพ่ือให้เกิดสมาธิในการท างาน 
 
   2.2.3 จ านวนครั้งในการปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

    หากท าได้ทุกวัน จะเป็นการดี หรืออย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์ ก่อนการท างาน 
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2.3 บทสวดมนต์ 

   นิยมสวดมนต์ตามล าดับ ตามแต่เวลาจะมี เช่น 15 นาที ถึง 30 นาที ดังนี้ 
 
   2.3.1 ค าบูชาพระรัตนตรัย 

    อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ 
    อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ 
    อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ 
 
   2.3.2 ค ากราบพระรัตนตรัย 

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) 
    สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 
    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ) 
 
   2.3.3 ค านมัสการพระพุทธเจ้า 

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ) 
 

   2.3.4 ถวายพรพระ (อิติปิ โส ฯ) 

    อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต  
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ) 
    สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ) 
    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง  
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย 
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ) 
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   2.3.5 ชัยมงคลคาถา (พาหุง ฯ) 

    พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ 
    เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิเมยยะ นะโร สะปัญโญ 

 

   2.3.6 บทชัยปริตร (มหากา) 

    มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 
    ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลัง 
    ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน 
    เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ* ชะยะมังคะเล 
    อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
    อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ 
    สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหฏฐิตัง 
    สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรหมะจาริสุ 
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    ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 
    ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เม* ปะทักขิณา 
    ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ 

 
   2.3.7 สัพพมงคลคาถา 

    ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
    สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทะ โสตถี ภะวันตุ เม* 
    ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
    สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม* 
    ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
    สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม* 
 
   นอกเหนือจากบทสวดมนต์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากยังมีเวลาเหลืออยู่ ควรสวดมนต์
ในบทโพชฌงคปริตร หรือพระคาถาชินบัญชร เพ่ิมเติม 
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การเจรญิสมาธ ิ
 
 
3.1 คุณประโยชน์ของการเจริญสมาธ ิ

   3.1.1 คุณประโยชน์ตามหลักศาสนา 

    ท ำให้ใจสบำย คลำยทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อำรมณ์แจ่มใส ควำมจ ำดี  
ท ำงำนมีประสิทธิภำพ สุขภำพดี นอนหลับสบำย เรียนหนังสือเก่ง ท่ีส ำคัญคือได้บุญ 
 
   3.1.2 คุณประโยชน์ต่อสุขภาพตามผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

       1) กำรปฏิบัติสมำธิ 40 นำที ระดับฮอร์โมนเครียด (คอร์ติซอล) หลั่งจำก
ต่อมหมวกไตลดลง ท ำให้คลำยเครียดและสำรเคมีต่ำง ๆ ในร่ำงกำย เช่น น  ำตำลในเลือดและอินซูลิน 
มีกำรเปลี่ยนแปลง ช่วยในกำรควบคุมระดับน  ำตำลในผู้ป่วยเบำหวำน 

       2) กำรปฏิบัติสมำธิท ำให้ภูมิต้ำนทำนในร่ำงกำยเพิ่มขึ น และฮอร์โมนเมลำโทนิน 
ท่ีผลิตจำกต่อมไพเนียลในสมอง ท่ีควบคุมกำรหลับกำรตื่น ท ำให้มีผลต่อกำรป้องกันและกำรรักษำโรค
ไร้เชื อเรื อรังหลำยประกำร เช่น ควำมดันโลหิตสูง อำกำรหอบหืด อำกำรภูมิแพ้ เพิ่มภูมิต้ำนทำน 
ในผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น 

       3) ผลของกำรปฏิบัติสมำธิต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนจิตใจ กำรปฏิบัติสมำธิ
ท ำให้ควำมเครียดลดลง และกำรท ำงำนของหัวใจ และจิตใจดีขึ น และท ำให้กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันดีขึ น 
กำรปฏิบัติสมำธิ เป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรรักษำควำมวิตกกังวล เพื่อให้ก ำกับ ควบคุมตนเองได้ และเพื่อส่งเสริม
สุขภำพกำยและจิต และช่วยในกำรฟื้นฟูสุขภำพของผู้ป่วยโรคหัวใจ ลดควำมเครียด ท ำให้พฤติกรรม
ดีขึ น โดยเฉพำะกำรปฏิบัติสมำธิ ท่ีมีกำรออกก ำลังกำยร่วมด้วย เช่น เดินจงกรม โยคะ สมำธิแบบ SKT 
(ย่อมำจำกชื่อของรองศำสตรำจำรย์ ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้คิดค้นสมำธิในแบบดังกล่ำว) เป็นต้น 

       4) ผลกำรปฏิบัติสมำธิต่อสภำพร่ำงกำยและสุขภำพของคนปกติ กำรปฏิบัติสมำธิ 
และวิธีกำรผ่อนคลำยหลำยรูปแบบได้มีกำรน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรลดควำมเครียด และโรค 
ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมเครียด เนื่องจำกเป็นวิธีท่ีง่ำยในกำรน ำมำประยุกต์ใช้ และวิธีกำรถ่ำยทอดไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน กำรปฏิบัติสมำธิโดยกำรสวดมนต์ และกำรคิดในทำงบวก เป็นวิธีท่ีได้รับกำรยอมรับเพิ่มมำก
ขึ น เพื่อดูแลสุขภำพจิตวิญญำณของผู้ป่วยและครอบครัว 
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       กล่ำวโดยสรุปว่ำ ผลกำรศึกษำวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
ของกำรสวดมนต์และเจริญสมำธิ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อระบบจิตใจ ประสำท และสมอง  
และภูมิต้ำนทำนโรค (Psycho neuro-immunology) ซึ่งมีผลท ำให้จิตใจสงบ อำรมณ์ดี คลำยเครียด 
ระบบประสำทและสมองส่วนกลำง ระบบประสำทและสมองส่วนล่ำง ระบบประสำทอัตโนมัติ ท ำงำนดีขึ น 
ระบบภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำย และระบบไหลเวียนโลหิตดี ท ำให้สุขภำพสมบูรณ์ ป้องกัน รักษำ 
ฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยโรคเรื อรังได้หลำยชนิด รวมทั งท ำให้กำรเรียนและกำรท ำงำนดี และเป็นคนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 
3.2 วิธีปฏิบัติการเจริญสมาธิ 

     3.2.1 สถานที่เจริญสมาธิ 

       ใช้สถำนท่ีเช่นเดียวกับกำรสวดมนต์ 
 
     3.2.2 ระยะเวลา 

       ครั งละ 3-5 นำที หลังกำรสวดมนต์ ก่อนกำรท ำงำน เพื่อให้เกิดสมำธิ  
ในกำรท ำงำน 
 
     3.2.3 จ านวนครั้งในการปฏิบัติต่อสัปดาห์  

       หำกท ำได้ทุกวัน จะเป็นกำรดี หรืออย่ำงน้อย 3 วัน ต่อสัปดำห์ ก่อนกำรท ำงำน 
 
     3.2.4 วิธีปฏิบัติสมาธิแบบนิ่ง 

       ให้นั่งตัวตรงบนเก้ำอี ท ำงำนตำมปกติ หรือนั่งขัดสมำธิ คือ ขำขวำทับขำซ้ำย 
นั่งตัวตรงหลับตำ เอำสติมำจับอยู่ท่ีสะดือท่ีท้องพอง ยุบ เวลำหำยใจเข้ำท้องพอง ก ำหนดว่ำ พองหนอ 
ใจนึกกับท้องท่ีพองต้องให้ทันกันอย่ำให้ก่อนหรือหลังกัน หำยใจออกท้องยุบ ก ำหนดว่ำ ยุบหนอ  
ใจนึกกับท้องที่ยุบต้องทันกัน อย่ำให้ก่อนหรือหลังกัน ข้อส ำคัญให้สติจับอยู่ท่ี พอง ยุบ เท่ำนั น  
ก ำหนดเช่นนี ตลอดไปจนกว่ำจะถึงเวลำท่ีก ำหนด 
 
     3.2.5 วิธีปฏิบัติสมาธิแบบเคลื่อนไหว 

    ได้แก่ กำรเดินจงกลม โยคะ สมำธิแบบ SKT (ย่อมำจำกชื่อของรองศำสตรำจำรย์ 
ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้คิดค้นสมำธิในแบบดังกล่ำว) เป็นต้น 
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การแผ่เมตตาและการแผ่ส่วนกุศล 
 
 
4.1 การแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง 

     อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ขา้พเจ้ามีความสุข 
     นิททุกโข โหมิ ปราศจากทุกข ์
     อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร 
     อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายท้ังปวง 
     อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ 
     สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยท้ังสิ้นเถิด 
 
4.2 การแผ่เมตตาให้แก่สรรพสตัว ์

     สัพเพ สัตตา สัตว์ท้ังหลายที่เป็นเพ่ือนทุกข์ เกิดแก่ เจ็บตาย ด้วยกันท้ังหมดทั้งสิ้น 
     อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 
     อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
     อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
     สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยท้ังสิ้นเถิด 

4.3 การแผ่ส่วนกุศล 

     อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงส าเร็จแก่มารดา
บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข 
     อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงส าเร็จแก่ญาติทั้งหลาย
ของข้าพเจ้า ขอให้ญาติท้ังหลายของข้าพเจ้ามีความสุข 
     อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้ 
จงส าเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข 
     อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงส าเร็จแก่เทวดา
ท้ังหลายท้ังปวง ขอให้เทวดาท้ังหลายท้ังปวงมีความสุข 
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     อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงส าเร็จแก่เปรต
ท้ังหลายท้ังปวง ขอให้เปรตทั้งหลายท้ังปวงมีความสุข 
     อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวร ีขอส่วนบุญนี้จงส าเร็จแก่เจ้ากรรม
นายเวรท้ังหลายท้ังปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรท้ังหลายท้ังปวงมีความสุข 
     อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงส าเร็จแก่สัตว์
ท้ังหลายท้ังปวง ขอให้สัตว์ท้ังหลายท้ังปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ. 
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การกล่าวค าปฏิญาณและการอธษิฐานรับบุญกศุล 
 
5.1 การกล่าวค าปฏิญาณ 

- ข้าพเจ้าจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ข้าพเจ้าจะท างานด้วยความซื่อสัตย์ ยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 
- ข้าพเจ้าจะอุทิศตน บริการประชาชนด้วยไมตรีจิต 
- ข้าพเจ้าจะไม่เบียดบังน าเอาของหลวงมาเป็นของตน 
- ข้าพเจ้าจะด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5.2 การอธิษฐานรับบุญกุศล 

 “ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานอ้างอิงเอาบุญกุศลท่ีข้าพเจ้าได้กระท ามาแล้วในวันนี้ 
จงเป็นปัจจัยเสริม เป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญา ให้มีความสุข ปราศจากทุกข์ มีความเจริญ
ในหน้าท่ีการงาน และมีความสุขในครอบครัวด้วยเทอญ” 
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