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          เคยไหม ? บางครั้งที่เราเจอปัญหา หรืออะไรมาสะกิดใจเพียงนิดเดียว ก็เกิดอาการควบคุม
จิตใจไม่ได้ เกดิความฟุ้งซ่านวุ่นวาย มีเรื่องรบกวนไปเสียหมด นั่นเพราะไม่เคยรับการบ าบัดทางจิต 
หรือลองฝึกสมาธิมาก่อน หลายคนที่เคยลองฝกึจิต หรือฝึกสมาธิ จะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
ดีกว่าคนอื่น ๆ และยังมสีติ ท าอะไรด้วยความไม่ประมาทด้วย 

 

          วันนี้ เราขอชวนเพ่ือน ๆ มาลองฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดู ซึ่งโดยปกติแล้ว "สมาธิ" มีหลาย
ประเภท แต่สมาธทิี่ฝึกง่ายทีสุ่ด ประหยัดเวลา และไดผ้ลที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน าใหป้ฏิบัติ 
ก็คือ "อานาปานสติ" หรือการก าหนดลมหายใจเข้าออก ที่เราส่วนใหญ่ก็เคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว
นั่นเอง โดยหลักการฝึกสมาธิเบือ้งต้นแบบง่าย ๆ ให้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
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ก่อนฝึกสมาธ ิ
          - ควรอาบน้ า ลา้งหน้า ล้างมือ ล้างเทา้ก่อน เพื่อให้ตัวรูส้ึกสบายมากทีสุ่ด เมื่อร่างกายสงบ 
จิตใจจะสงบได้ง่ายขึ้น 
          - หาสถานทีส่งบ ไม่มีคนพลุกพล่านจอแจ อากาศถา่ยเท เย็นสบาย เพื่อให้เข้าถึงสมาธไิด้เร็ว
มากขึ้น 
          - พยายามตัดความกังวลทุกอย่างออกไป เช่น ควรจัดการงานที่คั่งคา้งอยู่ในเสร็จก่อนเริ่มท า
สมาธิ เพื่อไม่ให้ห่วงหน้าพะวงหลัง 
          - อย่าตั้งใจมากเกินไป ว่าจะต้องให้ได้ขัน้นั้น ข้ันนี้ เพราะจะยิ่งท าให้เกิดความเคร่งเครยีดมาก
ขึ้น จิตใจจะพะวงไปแต่อนาคต ไม่สามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ ณ ปัจจุบัน 
ขณะฝึกสมาธ ิควรปฏิบัติตนดังนี ้
          1. กราบบูชาพระรัตนตรยั ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจ  
          2.ควรนั่งท าสมาธิในท่าขัดสมาธิ นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซา้ย มือขวาทับมือซ้าย นิ้วชีข้วาจรด
นิ้วหัวแม่มือซา้ย วางไวบ้นตัก หลังตรง ศีรษะตรง ไม่ควรนั่งพิง เพราะจะท าให้ง่วงได้ง่าย กรณีเป็นคน
ปุวย หรือคนที่ไมส่ามารถนั่งท่าขัดสมาธิได้ ก็สามารถนั่งบนเก้าอี้แทนได ้จากนั้นทอดตาลงต่ า อย่าเกร็ง 
เพราะจะท าให้ร่างกายปวดเมื่อย แล้วค่อย ๆ หลับตาลง  
          3.ส่งจิตไปให้ทั่วร่างกาย วา่มีกลา้มเนือ้ส่วนใดเกร็งอยู่หรอืไม่ แล้วคอ่ย ๆ ผอ่นคลายกลา้มเนื้อ
ส่วนนั้น พยายามก าหนดลมหายใจเข้าออกให้ลกึ ๆ มี "สติ" อยู่กับลมหายใจ ตรงจุดที่ลมกระทบปลาย
จมูก 
          4.เมื่อเริ่มฝึกสมาธิใหม่ ๆ ควรใช้เวลาแต่น้อยก่อน เช่น 5-15 นาที จากนั้นเมื่อฝึกบ่อย ๆ แล้ว
จึงค่อยเพิ่มระยะเวลาขึน้ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจค่อย ๆ ปรับตัวตาม หากรู้สึกปวดขา หรือ
เป็นเหน็บ ให้พยายามอดทนให้มากที่สุด หากทนไม่ไหวจึงคอ่ยขยับ แต่ควรขยับให้น้อยที่สุด เพราะ
การขยับแต่ละครั้งจะท าให้จิตใจกวัดแกว่ง ท าให้สมาธิเคลือ่นได้ แต่ถ้าหากอดทนจนอาการปวด หรือ
เป็นเหน็บเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว อาการเหลา่นั้นจะหายไปเอง แล้วจะเกิดความรู้สึกเบาสบายขึ้นมาแทนที่ 
          5. หากเกิดเสียงดังข้ึนมา ไม่วา่จะเป็นเสียงคนพูด เสยีงสิ่งของกระทบกัน ให้ถือว่าไม่ได้ยิน
อะไร และอย่าไปใส่ใจกับมัน  
          6.หากเกิดอะไรขึ้นอย่าตกใจ และอยา่กลัว เพราะทั้งหมดเป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้น ให้ต้ังสติ
เอาไว้ในมั่นคง ท าจิตใจให้ปกติ หากเห็นภาพทีน่่ากลัวให้สวดแผ่เมตตาให้สิ่งเหล่านั้น หรือนึกถงึสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดไว้เป็นที่พึ่งทางใจ ถ้าภาพเหลา่นั้นไม่หายไป ให้ตั้งสติเอาไว้ หายใจยาว ๆ แลว้ถอน
สมาธอิอกมา เมือ่จิตใจมั่นคงเป็นปกติแล้ว จึงคอ่ยท าสมาธิใหม่อีกครั้ง โดยควรสวดมนต์ไหว้พระ 
อธิษฐานให้สิ่งศักด์ิสทิธิช์่วยคุ้มครองการปฏิบัติของเราด้วย 
          7.เมื่อจะออกจากสมาธิ ให้สังเกตดูว่า ใจของเราเป็นอย่างไร แล้วแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
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ทั้งหลาย อุทศิส่วนกุศลที่ได้จากการท าสมาธินัน้ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผู้มพีระคุณของเรา แล้วหายใจ
ยาว ๆ ลึก สัก 3 รอบ กอ่นค่อย ๆ ถอนสมาธิช้า ๆ ค่อย ๆ ลืมตาขึ้น  

วิธีหายใจที่ถูกต้อง 
          หลายคนที่ก าลงัฝึกสมาธอิาจประสบปัญหาไมรู่้วิธีการหายใจเข้า-ออกที่ถูกต้อง เราจึงมี
ค าแนะน าดี ๆ จาก แพทย์ผู้เชีย่วชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้ความรู้ไว้ใน เฟซบุ๊ก Rama 
Update มาบอกถึงวิธฝีกึกายหายใจให้ได้ทราบกันค่ะ โดยหลังจากนั่งตัวตรง ขัดสมาธแิล้ว ให้ก าหนด
ลมหายใจ ซ่ึงการหายใจเข้า-ออกน้ัน ควรแบ่งเป็น 3 จังหวะ ดังนี ้ 
          จังหวะแรก : สูดหายใจให้ยาวถึงสะดอื 
          จังหวะที่สอง : กลั้นหายใจค้างไว้ นับ 1-5 เพื่ออัดอากาศไว้ในปอดให้เต็มที่ 
          จังหวะที่ 3 : คอ่ย ๆ หายใจออกอยา่งช้า ๆ ท าอย่างนี้ซ้ ากัน 3 ครั้ง 
 
          จากนั้น ใช้น้ิวชี้ขวาอุดรูจมูกขวาไว้ หายใจเข้าทางรูจมูกซ้าย แล้วเปลี่ยนมาใช้น้ิวชี้ซ้ายอุดรู
จมูกซ้าย หายใจออกทางรูจมูกขวา จากนั้น เปลี่ยนมาใช้นิ้วช้ีขวาอุดรจูมูกขวา หายใจออกทางรูจมูก
ซ้าย แลว้กลับมาหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายอีกครัง้ 
          ท าสลับกันไปมาอยา่งนี้รวม 10 ครั้ง จากนั้น หายใจเข้า-ออก ปกติ ด้วยรูจมูกทั้งสองข้าง อีก 
5 ครั้ง โดยท าช้า ๆ ไม่ตอ้งรีบร้อน 
ประโยชน์จากการฝึกสมาธ ิ
หากเราได้ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจ าแล้ว ประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือ 
          1.ส่งผลให้จิตใจผู้ท าสมาธผิ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ จึงช่วยให้หลับสบายคลายกังวล ไมฝ่ัน
ร้าย 
          2.ช่วยพัฒนาให้มีบุคลิกภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า สงา่ผา่เผย มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น 
รู้สึกควบคมุอารมณ์ จิตใจได้ดีขึ้น เหมาะสมกับกาละเทศะ 
          3.ผู้ฝึกสมาธิบ่อย ๆ จะมีความจ าดีขึ้น มีการพินิจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รอบคอบมากข้ึน ท า
ให้เกิดปัญญาในการท าสิ่งใด ๆ ส่งผลให้ประสทิธิภาพในการเล่าเรียน และการท างานดีข้ึน 
          4.ช่วยคลายเครียด และลดความเครยีดที่จะเข้ามากระทบจิตใจได้ เมื่อเราไมเ่ครยีด รา่งกายก็
จะหลั่งสารท าให้เกิดความสุข ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะมีภมูิต้านทานเชื้อโรค และยังช่วย
ชะลอความแก่ได้ด้วย 
          5.ท าให้จิตใจอ่อนโยนขึ้น เอือ้เฟือ้เผือ่แผ่ เกิดความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา และจติใจ 
          6.ระงับอารมณโ์มโห อารมณ์ร้ายต่าง ๆ ได้ เพราะการฝึกสมาธชิ่วยให้จิตสงบนิ่งมากข้ึน และ
เมื่อจิตสงบนิ่งแลว้จะมพีลังยับยั้งการกระท าทางกาย วาจา ใจได้ 
          7.มีการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิจะมีความดันอัตราการหายใจลดลง หัวใจเต้นช้าลง 

https://www.facebook.com/RamaUpdate
https://www.facebook.com/RamaUpdate
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คลื่นสมองช้าและเป็นระเบียบขึ้น การเผาผลาญอาหารในร่างกายลดลง ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง 
ส่งผลให้มสีุขภาพดี และช่วยบ าบัดโรคได้ โดยเฉพาะหากปฏิบัติร่วมกับการออกก าลังกาย 

 

          เห็นไหมว่า นอกจาก "สมาธิ" จะมีประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้ว "สมาธ"ิ ยังมีประโยชน์
โดยตรงต่อสุขภาพด้วย ว่าแล้วก็ลองน าไปปฏบิัติกันดูนะคะ 

 

 
“สุขภาพดีของท่าน คอืบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 
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