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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปฏั ฐานสีใ่ น
พระพุทธศาสนา 2) เพือ่ ศึกษาการฝึกสมาธิโดยใช้หลักโยคศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์ 3) เพือ่
เสนอ รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐานสี่กับโยคศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ฝึกปฏิบัติจ�ำนวน 80 คน
ผลการศึกษาพบว่า หลักการฝึกสมาธิตามหลักสติปัฏฐานสี่ในพระพุทธศาสนา
และโยคศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์ มีองค์ความรูท้ สี่ ามารถน�ำมาบูรณาการเพือ่ สร้างรูปแบบ
การฝึกสมาธิ CHIM YOGA โดยใช้ 1) อิรยิ าบถการกราบสติปฏั ฐานสี่ การนัง่ การยืน การเดิน
และการนอน 2) อิริยาบถท่าไหว้พระทิตย์และการเคลื่อนไหวร่างกายในทางโยคะ การฝึก
สมาธิในรูปแบบ CHIM YOGA ใช้เวลาในการฝึกทัง้ สิน้ จ�ำนวน 10 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง โดย
ภายใน 1 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่
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และโยคศาสตร์ และช่วงที่ 2 ถึงช่วงที่ 6 เป็นช่วงของการฝึกสมาธิและการประเมินการฝึก
ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้ฝึกมีความรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่และโยคศาสตร์
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= 4.73) นอกจากนี้ ภายหลังการฝึกผู้ฝึกมีความตระหนักถึงประโยชน์
ในด้าน 1) ด้านจิตใจ สมาธิ ปัญญา (𝑥̅= 4.63) 2) ด้านร่างกาย (𝑥̅= 4.62) 3. ด้านสังคม
(𝑥̅= 4.53) ในระดับมากที่สุด อีกทั้งผลการเห็นประโยชน์ทั้ง 3 ด้านท�ำให้ผู้ฝึกมีความเครียด
ลดลง กระตุ้นสมาธิและสติปัญญา ส่งเสริมการเห็นคุณค่าของตนเองและความมั่นใจใน
ตนเองมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ กึ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อรูปแบบการฝึกสมาธิ CHIM YOGA
ว่าควรมีรปู แบบการฝึกทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ ผูฝ้ กึ ทีม่ พี นื้ ฐานต่างกัน เช่น รูปแบบการฝึกระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับสูง

ค�ำส�ำคัญ: สมาธิ; สติปัฏฐานสี่; โยคศาสตร์
Abstract

The purposes of this research were 1) to study meditation practice
by using the Four Foundations of Mindfulness in Buddhism 2) to study
meditation practice by using Yoga in Brahmanism 3) to luanch the pattern
of meditation practice through the integration of the Four Foundations of
Mindfulness and Yoga. This study was quantitative and qualitative research.
The sample grop comprised of 80 practionners.
The results of the study found that the principle of The Four
Foundations of Mindfulness in Buddhism and Yoga in Brahmanism relevant
knowledge and to be integrated in CHIM YOGA model. The CHIM YOGA included
1) the meditation postures which were the postrures of sitting, standing, walking
and lying down respectively, and 2) the sun salutation and postures the
yoga-movement. Conseqently, the CHIM YOGA practice comprises of
10 lessions, each lession needed 1 hour, and each 1 hour consisted of 6
periods. The frist period descriped the knowledge of the Four Foundations of
Mindfulness and Yoga. From the second to the sixth periods were completely
the CHIM YOGA model and practice evaluation.
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The results of the study revealed that the participants obtained the
knowledge in the Four Foundations of Mindfulness and yoga in the highest
level (𝑥̅ = 4.73). In addition, they had an awareness of the benefits of 1) mind,
concentration and wisdom (𝑥̅ = 4.63), 2) physical aspect (𝑥̅ = 4.62) and 3) social
aspect (𝑥̅ = 4.53) after the CHIM YOGA practice. In other words, all previous
aspects were considered as the highest level. The results of these aspects
were able to lead them have less stress, enhance more concentration and
consciousness, support self-esteem and self-confidence. The practitionners
further pointed out that the CHIM YOGA model ought to provied the beginner
level, intermediate level and advance level.

Keywords: Meditation; The Four Foundations of Mindfulness; Yoga
บทน�ำ

การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น นี้ เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ว่ า ยุ ค สารสนเทศ
(Information Age) บ้างก็ว่าเป็นยุคแห่งนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Age) หรือ
เรียกว่าเป็นยุคแห่ง เจเนอเรชั่นซี (Generation C) ซึ่ง ซี (C) มาจากค�ำว่า Content เป็น
สังคมยุคอินเทอร์เน็ต (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2559: 1) ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคแห่งการ
พัฒนาและการแข่งขันนี้ ทุกคนในทุกประเทศล้วนแล้วแต่ตอ้ งเร่งพัฒนาตนเอง พัฒนาธุรกิจ
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เติบโตและแข็งแรงอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้ท่ีพัฒนาช้า
จะกลายเป็นผู้ที่เสียเปรียบได้ทันที ด้วยสาเหตุนี้คนเราจึงต้องเร่งแข่งขันกันในทุกๆด้าน ซึ่ง
ส่วนมากเป็นการพัฒนาในด้านวัตถุ จนอาจละเลยการพัฒนาในด้านจิตใจ เมื่อมีการแข่งขัน
การพัฒนาด้านวัตถุอย่างรวดเร็วมากกว่าการพัฒนาด้านจิตใจ จึงน�ำมาซึ่งความไม่สมดุลใน
การพัฒนา เกิดผลที่ตามมาคือปัญหาทางสังคม
ในปัจจุบันมีปัญหามากมายที่เป็นปัญหาในระดับตนเอง ระดับครอบครัว ระดับ
องค์กร ระดับชาติ และรวมไปถึงระดับนานาประเทศและโลก เราในฐานะที่เป็นคนไทยและ
เกิดในดินแดนของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเมืองพุทธ (พระพุทธศาสนา) ควรทบทวน
กระบวนการในการน�ำวิธีปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ละเอียดรอบคอบและมีสติให้มากขึ้น เพื่อลดและป้องกันไม่ให้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีเข้า
มาท�ำลายก่อให้เกิดความเสียหาย มีวิธีการหลายประการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ประเด็น
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ที่น่าสนใจในปัจจุบันที่มีผู้คนสนใจศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจังทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติได้หันมาสนใจศึกษาและปฏิบัติคือการฝึก
สมาธิและพบว่ามีสถานที่ส�ำหรับฝึกและปฏิบัติมากมายทั้งในวัด สถานปฏิบัติธรรมหรือ
แม้แต่ผู้ที่มีความสนใจได้สร้างสถานที่ฝึกและปฏิบัติธรรมรวมถึงในบ้านพัก การฝึกสมาธิ
มีวิธีการฝึกด้วยกันหลายวิธี เช่น การสวดมนต์ การท�ำสมาธิแบบ T.M. (Transcendental
Meditation) (Smit A, Graham L, 2007: 346-357) การท�ำโพชฌงค์ สมถกรรมฐาน หรือ
วิปัสสนากรรมฐาน การเจริญสมาธิมีประโยชน์อย่างมากดังนี้ 1) ประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย
หรืออุดมคติทางศาสนา คือเป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดอันได้แก่ความหลุดพ้น
จากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง 2) ประโยชน์ในด้านการสร้างความสามารถพิเศษหรือสามัญวิสัย
หรือประโยชน์ในด้านอภิญญา เช่น ท�ำให้เกิดฤทธิ์และอภิญญาขั้นโลกียะอย่างอื่น ๆ เช่น
หูทพิ ย์ ตาทิพย์ ทีเ่ รียกว่า Extrasensory Perception (ESP) 3) ประโยชน์ในด้านสุขภาพจิต
และการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ท�ำให้เป็นผูม้ จี ติ ใจและมีบคุ ลิกทีเ่ ข้มแข็ง หนักแน่น มัน่ คง สงบ
เยือกเย็น 4) ช่วยเสริมสุขภาพและใช้แก้ไขโรคได้ ร่างกายและจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพล
ต่อกัน เมือ่ ใดก็ตามทีจ่ ติ ใจแจ่มใส ปลอดโปร่ง ร่างกายก็จะสุข สดชืน่ ไปด้วย (พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตโต), 2551: 833-839) นอกจากนี้ การฝึกให้เกิดสติอย่างต่อเนือ่ ง หรือการฝึกระลึก
รูก้ ารเคลือ่ นไหวของกายและจิตในปัจจุบนั แต่ละขณะด้วยความต่อเนือ่ ง การเจริญสติอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานมากพอ จะท�ำให้เกิดผลดีหลายอย่าง ต่อสุขภาพกายและจิต สามารถ
ช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวเนื่องกับทางจิตและทางกายได้หลายอย่าง เนื่องจากเกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของจิต ท�ำให้ผู้เจริญสติมีจิตที่มีความสงบสุข เยือกเย็น อิ่มเอิบ
และแจ่มใส ส่งผลดีต่อร่างกาย ท�ำให้การท�ำงานของสมองเป็นระเบียบ ระบบประสาทผ่อน
คลายและลดความตึงเครียด มีการปรับตัวของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย มีการเปลีย่ นแปลง
ของฮอร์โมน และมีการเปลีย่ นแปลงการท�ำงานของเซลล์ตา่ งๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์
ในระบบภูมิคุ้มกัน ท�ำให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น การเจ็บป่วยทางกายเกิดน้อย และเมื่อเจ็บป่วย
ร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้เร็ว
เมือ่ ได้พจิ ารณาและเข้าใจในเรือ่ งของสติปฏั ฐาน 4 แล้ว การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดสติ
ได้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายและเหมาะส�ำหรับคนในปัจจุบันอย่างกว้าง
ขวางในปัจจุบนั ก็คอื การปฏิบัตโิ ยคะ กล่าวคือ เราสามารถใช้โยคะเพื่อประโยชน์ในการออก
ก�ำลังกาย การเปลี่ยนวิถีชีวิต การประสานกาย จิต วิญญาณ ความหมายของโยคะ หมายถึง
การรวมให้เป็นหนึง่ โยคะจะรวมกาย จิต วิญญาณให้เป็นหนึง่ ท�ำให้เรามีสติและอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความจริงของชีวติ โยคะไม่ใช่ศาสนาเพราะมีโยคะบางประเภทไม่เกีย่ วกับศาสนาแต่สว่ น
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ใหญ่มาจากพืน้ ฐานของความเชือ่ และแนวทางปฏิบตั ขิ องศาสนา การฝึกโยคะคือการฝึกการ
ปลดปล่อยจากสิ่งลวงตาและการหลงผิด การฝึกโยคะเป็นฝึกการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้ง
ร่างกายและจิตวิญญาณ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงแล้วยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น การฝึก
โยคะจะประกอบไปด้วยส่วนที่ส�ำคัญ 3 อย่างได้แก่ การออกก�ำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ
การหายใจหรือลมปราณ การท�ำสมาธิ การฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่างๆ ใน
ร่างกายท�ำงานดีขนึ้ สุขภาพจึงดีขนึ้ การหายใจเป็นแหล่งก่อให้เกิดพลังของชีวติ การควบคุม
การหายใจจะท�ำให้จิตใจและสุขภาพดีขึ้น การฝึกท่าโยคะและการหายใจจะเป็นพื้นฐานใน
การท�ำสมาธิ หากท่านได้ฝึกทั้งสามอย่างจะท�ำให้ผู้ฝึกมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจผ่องใสและ
เข็มแข็ง รวมถึงการหมุนเวียนของโลหิต รูก้ ารเต้นของชีพจรคือการเต้นของหัวใจและยังท�ำให้
ชีพจรอ่อนลงได้ด้วยการควบคุมลมหายใจ (ชมชื่น สิทธิเวช, 2551: 13)
เมื่อกล่าวถึงโยคะคนส่วนมากจะนึกถึงท่าออกก�ำลังกายที่ตัดตัวไปมา ม้วนหน้า
ม้วนหลัง ซึง่ เป็นท่าแปลกและยาก ดูแล้วมีความงดงามน่าทึง่ ท่าเหล่านีเ้ ป็นทีด่ งึ ดูดผูค้ นเป็น
จ�ำนวนมากให้เกิดความหลงใหลและพยายามฝึกเพื่อท�ำให้ได้เหมือนตามรูปที่เห็น แท้จริง
แล้วโยคะตามต�ำราดัง้ เดิมของอินเดียนัน้ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับปรัชญาและศาสนาโดยตรง โยคะ
เป็นหนึง่ ในหกของระบบคิดของปรัชญาอินเดีย และเทคนิคการฝึกโยคะก็เน้นการฝึกฝนทาง
จิตและน�ำผูฝ้ กึ ไปสูส่ มาธิ เป็นสาเหตุทำ� ให้โยคะมีความเกีย่ วข้องกับปรัชญาและศาสนาอย่าง
ชัดเจน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว)
ได้ริเริ่มน�ำโยคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในระดับอุมศึกษาในปี พ.ศ. 2544
โดยอาจารย์มงคล ศริวัฒน์ ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ได้ปรึกษากับอาจารย์
ในภาควิชาและเห็นร่วมกันว่าควรให้นสิ ติ วิชาเอกปรัชญาและศาสนาทีล่ งเรียนวิชา “ปรัชญา
อินเดีย” (Indian Philosophy) ซึง่ เป็นวิชาบังคับได้เรียนโยคะทีเ่ น้นด้านการฝึกปฏิบตั คิ วบคู่
กันไปด้วยเพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจปรัชญาอินเดียโดยเฉพาะปรัชญาโยคะมากขึ้น จึงนับ
ได้ว่า ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้น�ำ
โยคะเข้ามาจัดเป็นหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบในระดับมหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย การส่งเสริมโยคะเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการศึกษาของภาควิชาปรัชญา
และศาสนานัน้ ได้รบั ผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันผูบ้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วของในทุกระดับ
หากมีโอกาสเข้ามาสัมผัสโยคะโดยการปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็จะสามารถเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของโยคะได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิม เพราะโยคะเป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติ นอกจาก
นี้ ผูป้ ฏิบตั โิ ยคะยังสามารถน�ำประสบการณ์ทดี่ จี ากการฝึกทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองโดยตรงมาเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการสนับสุนการเผยแพร่โยคะกับคนทุกกลุม่ ทุกระดับของสังคม เพือ่ ให้คน
เหล่านีม้ เี ครือ่ งมือในการดูแลกายและจิตของตนเองและสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ให้ชวี ติ ได้อนั เป็น
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ไปตามปรัชญาของภาควิชาทีว่ า่ “การศึกษาปรัชญาและศาสนา คือ การพัฒนามนุษย์ให้เป็น
ผู้ฉลาดคิด ประพฤติดี และมีความสุขได้จากภายในตน” (กิตติ ยิ่งยงใจสุข, 2555: 43-46)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน�ำองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่น�ำมาบูรณาการเข้าด้วย
กันระหว่างองค์ความรู้จากการศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน 4 และหลักโยคศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการฝึกให้มสี มาธิ สร้างเป็นรูปแบบแนวทางในการฝึกสมาธิโดยใช้หลัก
สติปัฏฐาน 4 และโยคศาสตร์ เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้ฝึกสมาธิอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้าน
ร่างกายให้มที ง้ั ความยืดหยุน่ และความแข็งแรง ส่วนทางด้านจิตใจนัน้ ยังให้เกิดความอิม่ เอม
เป็นสุขสร้างสรรค์สงั คมให้เป็นวิถแี ห่งการปฏิบตั ติ นให้พน้ ทุกข์โดยพิจารณาจากเหตุทเี่ กิดขึน้
ที่ตนเองอย่างมีปัญญา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 ในพระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาการฝึกสมาธิโดยใช้หลักโยคศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์
3. เพือ่ เสนอรูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปฏั ฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัย

1. รูปแบบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มาศึกษาร่วมกัน การศึกษาภาคเอกสาร (Ducumentary
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการเสวนากลุ่ม (Group
Discussion) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวสมาธิในสติปัฏฐาน 4 และโยคศาสตร์ รวมถึงบูรณ
าการฝึกสมาธิในสติปัฏฐาน 4 และโยคศาสตร์ในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์
โดยข้อมูลของการศึกษาวิจัย พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539 และศึกษา
จากเอกสาร วารสาร หนังสือ ต�ำราหรือคัมภีร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการเสวนากลุ่ม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตด้านประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกสุม่ ประชากรตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
เลือกใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสุม่ เจาะจง (Purposive Sampling) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือผู้ที่มาฝึกสมาธิตามรูปแบบ CHIM YOGA ได้แก่ กัมพูโยคะสตูดิโอ จ�ำนวน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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27 คน ไบร์ทโยคะสตูดโิ อ จ�ำนวน 17 คน ทิปปีโ้ ยคะสตูดโิ อ จ�ำนวน 15 คน เดอะโยคะทรีสตู
ดิโอ จ�ำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
3. เครื่องมือการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นตามกรอบของการศึกษาสติปัฏฐาน 4 ในพระพุทธศาสนาและโยคะศาสตร์ใน
ศาสนาพราหมณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก ((In-depth interview form)
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วย
ตนเองและมีผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมโดยใช้สมุดบันทึก การสัมภาษณ์ เครื่องมือบันทึก
(โทรศัพท์) แล้วถอดความบทสัมภาษณ์รวบรวมเรียบเรียงเป็นบทพรรณนาวิเคราะห์ ส่วน
ข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์ทางสถิติน�ำเสนอผลเป็นรูปแบบตาราง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1) ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เชียงใหม่)
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการการฝึกสมาธิของผู้ฝึกโยคะในจังหวัด
เชียงใหม่โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะลง
2) ผู้วิจัยติดต่อประสานงานเพื่อแนะนาตัวชี้แจงพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์
ของการวิจัยรายละเอียดของค�ำถาม ค�ำตอบในแบบสอบถามและอธิบายประเด็นการ
สัมภาษณ์ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
3) ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ/ภาคเอกสาร (Documentary Research)
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ/ภาคสนาม (Qualitative Research) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการเสวนากลุม่ (Group Discussion) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการเสวนากลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ จัดหมวด
หมู่เนื้อหา หัวข้อต่างๆ เขียนจ�ำแนกตามบท หัวข้อหลักโดยการจ�ำแนกเป็นเนื้อหาของบท
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สัมภาษณ์ หัวข้อย่อยต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้แล้วในแต่ละบท น�ำเสนอรูปแบบการฝึกสมาธิใหม่
เป็นรายงานผลการวิจัยเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
1. การฝึกสมาธิโดยสติปัฏฐาน 4 ในพระพุทธศาสนา

กายานุปัสสนา 1) เมื่อหายใจเข้ายาว รู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว
รูช้ ดั ว่าหายใจออกยาว 2) เมือ่ หายใจเข้าสัน้ รูช้ ดั ว่า หายใจเข้าสัน้ เมือ่ หายใจออกสัน้ รูช้ ดั ว่า
หายใจออกสัน้ 3) เราจักรูช้ ดั กองลมทัง้ หมด (เบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ ของกองลม) ขณะ
หายใจเข้า เราจักรูช้ ดั กองลมทัง้ หมด ขณะหายใจออก 4) เราจักผ่อนลมหายใจ ขณะหายใจเข้า
เราจักผ่อนลมหายใจ ขณะหายใจออก เวทนานุปสั สนา 1) เราจักรูช้ ดั ปีติ ขณะหายใจเข้า เรา
จักรูช้ ดั ปีติ ขณะหายใจออก 2) เราจักรูช้ ดั สุข ขณะหายใจเข้า เราจัดรูช้ ดั สุข ขณะหายใจออก
3) เราจักรู้ชัดจิตตสังขาร (เวทนาและสัญญา) ขณะหายใจเข้า เราจักรู้ชัดจิตตสังขาร (เวทนา
และสัญญา) ขณะหายใจออก 4) เราจักผ่อนจิตตสังขาร (เวทนาและสัญญา) ขณะหายใจเข้า
เราจักผ่อนจิตตสังขาร (เวทนาและสัญญา) ขณะหายใจออก จิตตานุปสั สนา 1) เราจักรูช้ ดั จิต
ขณะหายใจเข้า เราจักรู้ชัดจิต ขณะหายใจออก 2) เราจักท�ำจิตให้ร่าเริง ขณะหายใจเข้า เรา
จักท�ำจิตให้ร่าเริง ขณะหายใจออก 3) เราจักท�ำจิตให้ตั้งมั่น ขณะหายใจเข้า เราจักท�ำจิตให้
ตัง้ มัน่ ขณะหายใจออก 4) เราจักท�ำจิตให้หลุดพ้น (จากนิวรณ์เป็นต้น) ขณะหายใจเข้า เราจัก
ท�ำจิตให้หลุดพ้น (จากนิวรณ์เป็นต้น) ขณะหายใจออก ธัมมานุปัสสนา 1) เราจักตามรู้ว่าไม่
เทีย่ ง ขณะหายใจเข้า เราจักตามรูว้ า่ ไม่เทีย่ ง ขณะหายใจออก2) เราจักตามรูค้ วามปราศจาก
(สังขาร) ขณะหายใจเข้า เราจักตามรู้ความปราศจาก (สังขาร) ขณะหายใจออก 3) เราจัก
ตามรู้ความดับ (สังขาร) ขณะหายใจเข้า เราจักตามรู้ความดับ (สังขาร) ขณะหายใจออก 4)
เราจักตามรู้ความสละ (กิเลส ขันธ์ และกรรม) ขณะหายใจเข้า เราจักตามรู้ความสละ (กิเลส
ขันธ์ และกรรม) ขณะหายใจออก ลักษณะของการฝึกประกอบด้วย การเดิน การยืน การนั่ง
และการนอน ในทุกอริยาบถให้ผู้ฝึกได้ใส่ใจศึกษาและปฏิบัติ (ส�ำเหนียก) ทุกอิริยาบถ การ
ฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 ในพระพุทธศาสนาพบว่าหลักการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4
นั้นผู้ฝึกต้องมีพื้นฐานรู้และความเข้าใจตามหลักสติปัฏฐานสี่ คือ กายานุปัสสนา (การตามรู้
กองรูป) เวทนานุปัสสนา (การตามรู้ความรู้สึก) จิตตานุปัสสนา (การตามรู้จิต) และธัมมานุ
ปัสสนา (การตามรู้สภาวะธรรม) และผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึกสมาธิตาม
รูปแบบผูฝ้ กึ มีความรูเ้ กีย่ วกับสติปฏั ฐาน 4 อยูใ่ นระดับน้อย หลังจากการฝึกตามรูปแบบแล้ว
ผู้ฝึกมีความรู้เกี่ยวกับสติปัฏฐาน 4 อยู่ในระดับมากที่สุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

369

2. การฝึกสมาธิโดยใช้หลักโยคศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์
ในต�ำราหฐโยคะ ต�ำราปูรกะ และต�ำราอุปนิษทั บางส่วน เทคนิคเหล่านีถ้ า่ ยทอด
สืบต่อมาจึงถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มได้ คือ อาสนาะ ปราณายามะ พันธะ-มุทรา กริยา
และ สมาธิ กล่าวคือ อาสนะ คือ อิรยิ าบถเฉพาะ เพือ่ การท�ำให้กายและจิตนิง่ เป็นเป้าหมาย
เพื่อสร้างจังหวะของประสาทกล้ามเนื้อที่เหมาะสม และเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของมัส
เซิลโทน(muscle tone) อาสนะเป็นการฝึกให้มนุษย์สามารถนั่งสมาธิได้ สงบ สบาย เป็น
เวลานาน ปราณายามะ ลักษณะส�ำคัญของปราณายามะ คือ การอยู่ในสภาวะของการหยุด
หายใจ หรือกลั้นลมหายใจ เพื่อควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติเพื่อควบคุมการท�ำงานของ
จิต ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ลมหายใจเข้า หรือ ปูรกะ หยุดลมหายใจ หรือ กุมภกะ และลม
หายใจออก หรือ เรจกะ พันธะ-มุทรา คือ การควบคุมกลุ่มกล้ามเนื้อกึ่งอัตโนมัติ เพื่อการ
ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอวัยวะภายใน และคลายการก
ระจุกตัวของอวัยวะเหล่านั้น กริยา คือ การท�ำความสะอาด แบ่งเป็น 6 ชนิด เรียกว่า สัท
กริยา (สัท แปลว่า 6) ท�ำให้เนื้อเยื่อจัดปรับตัวได้ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น สมาธิ คือ การเพ่งจ้องไป
ยังสิ่งๆ เดียว ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เสียง ความคิด หรือความรู้สึก สมาธิเป็นการสงบกายใจที่ดี
ยิ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงของการฝึกโยคะ เป้าหมายสูงสุดของอาสนะ (ท่าโยคะ) คือ การลดสิ่ง
รบกวนทางจิต และก่อให้เกิดความสงบต่อผูฝ้ กึ ท่านปตัญชลีกล่าวไว้วา่ อาสนะช่วยลดความ
ไม่บริสทุ ธิท์ างร่างกายและจิตใจ ท่านใช้คำ� ว่า อสุทธิ-กษัย (asuddhi-ksaya) ซึง่ เข้าถึงได้โดย
การขจัดความไม่สมดุลระหว่างประสาทกล้ามเนือ้ ทีเ่ รียกกว่า ดวันตะ (dvandas) การศึกษา
หลักโยคศาสตร์ในโยคสูตร ปตัญชลี ศาสตราจารย์สวามี สัตยานันท ปุรี (ที.เค.วี. เทสิกาจาร
ย์, 2559: 293-295) ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1) ปฐมบาท – สมาธิ เป็นการให้ค�ำจ�ำกัด
ความของค�ำว่าโยคะและลักษณะของโยคะรวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่จะเผชิญในการ
เข้าถึงสภาวะของโยคะและวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้นโดยได้กล่าวถึงสมาธิว่าเป็นแหล่ง
แห่งปัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อได้เริ่มปฏิบัติ 2) ทุติยบาท – สาธนนิเทศ อธิบายถึงคุณสมบัติที่
จ�ำเป็นในการเปลีย่ นแปลงจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพและจากสภาวะทีแ่ ส่สา่ ยไปสูค่ วามความ
จดจ่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป และอธิบายถึงความส�ำคัญของคุณสมบัติเหล่านี้ ท้ายสุดคือวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว 3) ตติยบาท – อิทธิ อธิบายเกี่ยวกับความสามารถของ
จิตใจ ซึง่ เมือ่ ผ่านการฝึกต่างๆ ทีอ่ ธิบายใน 2 บทก่อนหน้านีแ้ ล้วจะสามารถบรรลุถงึ สภาวะที่
เป็นอิสระจากการแส่สา่ ย สภาวะจิตใจทีว่ า่ นีส้ ามารถหยัง่ ลงไปในวัตถุและความคิดต่างๆ ได้
อย่างลึกซึง้ ซึง่ มีความเป็นไปได้นานัปการ จากนัน้ บุคคลนัน้ จะมีความรูใ้ นวัตถุอย่างทีไ่ ม่เคย
รูม้ าก่อน อย่างไรก็ตาม ความรูด้ งั กล่าวอาจจะเป็นสาเหตุของการแส่สา่ ยและท�ำให้คนนัน้ ไม่
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สามารถก้าวถึงสภาวะสูงสุดได้ สภาวะสูงสุดนีค้ อื การหลุดพ้นจากความขุน่ ข้องทัง้ หลายไม่วา่
เวลาใด 4) จตุตถบาท – ไกวัลย์ เป็นบทสุดท้ายของโยคสูตร ปตัญชลีกล่าวถึงความเป็นไปได้
ของคนทีม่ จี ติ ใจทีล่ ะเอียด โดยพืน้ ฐานแล้วจิตใจเป็นผูร้ บั ไม่ใช่นาย ถ้าปล่อยให้จติ ใจท�ำหน้าที่
เป็นนาย ความส�ำเร็จต่างๆ ของคนคนนัน้ จะกลายเป็นปัญหาในทีส่ ดุ และบุคคลนัน้ ไม่อาจจะ
เข้าถึงความสงบได้ ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างก่อนการฝึกสมาธิตามรูปแบบผูฝ้ กึ มีความ
รู้เกี่ยวกับโยคศาสตร์ในระดับปานกลาง หลังจากการฝึกตามรูปแบบแล้วผู้ฝึกมีความรู้เกี่ยว
กับโยคศาสตร์ในระดับมากที่สุด
3. รูปแบบการฝึกสมาธิโดยการบูรณาการสติปฏั ฐาน 4 และหลักโยคศาสตร์
ได้รูปแบบการฝึกสมาธิ CHIM YOGA โดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับหลักโยค
ศาสตร์ ในแต่ละครัง้ จะใช้เวลา 1 ชัว่ โมง โดยจะแบ่งรูปแบบของการฝึกสมาธิออกเป็น 6 ช่วง
ในแต่ละช่วงใช้ระยะเวลา 10 นาที ช่วงที่ 1 บรรยายความรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิในทางสติ
ปัฏฐาน 4 และโยคศาสตร์ ช่วงที่ 2 ฝึกกราบสติปัฏฐานสี่และฝึกไหว้พระอาทิตย์ ช่วงที่ 3
การฝึกสมาธิในท่ายืน ช่วงที่ 4 การฝึกสมาธิในท่าเดิน ช่วงที่ 5 การฝึกสมาธิในท่านัง่ ช่วงที่ 6
การฝึกสมาธิในท่านอน การฝึกในแต่ละชั่วโมง (ครั้ง) นั้น ระหว่างการฝึกในช่วงที่ 2 – 6 จะ
ฝึกเหมือนกันทุกชัว่ โมง (ครัง้ ) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผฝู้ กึ ได้ฝกึ ครบทุกอิรยิ าบถ การยืน การเดิน การนัง่
และการนอน ส่วนช่วงที่ 1 เป็นช่วงการบรรยายหัวข้อของการบรรยายจะแตกต่างกันออก
ไปเพือ่ ให้ผฝู้ กึ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทัง้ 2 ศาสตร์ คือพระพุทธศาสนาและโยคศาสตร์ ให้เกิด
ความสอดคล้องควบคู่ไปกับการฝึกตลอดระยะเวลา 10 ชั่วโมง (ครั้ง) ความข้อคิดเห็นเกี่ยว
กับการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 และหลักโยคศาสตร์ตามรูปแบบ CHIM YOGA
ก่อนได้รบั การฝึกโยคะ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รสู้ กึ เครียดและวิตกกังวลง่าย ร่างกายไม่
กระฉับกระเฉง ป่วยบ่อย ไม่มสี มาธิ โมโหง่าย อารมณ์รอ้ น หยุดนิง่ อยูก่ บั ทีไ่ ม่ได้ มีความเครียด
และไม่มคี วามรูใ้ นด้านนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามบางคนก่อนทีจ่ ะได้รบั การฝึก มีอาการบาดเจ็บ
จากการฝึก เพราะหายใจไม่ทนั การหายใจไม่สมั พันธ์กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ก่อนการ
ฝึกตามรูปแบบ CHIM YOGA บาดเจ็บบ่อยเพราะการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่สัมพันธ์กับลม
หายใจ โดยภาพรวมแล้วเห็นว่าเป็นแนวคิดทีน่ า่ สนใจทีน่ ำ� ศาสตร์โยคะพัฒนาร่วมกับแนวทาง
การฝึกสมาธิสติปฏั ฐาน 4 ซึง่ หากผูฝ้ กึ มีความเข้าใจและผูส้ อนสามารถถ่ายถอดองค์ความรูไ้ ด้
ดี จะส่งผลให้ผู้ฝึกมีประโยชน์ในการปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน เกิดภาวะสมดุลทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ เมือ่ ได้รบั การฝึกตามรูปแบบ CHIM YOGA ในการฝึกสมาธิ พบว่าสุขภาพ
ดีขนึ้ ไม่คอ่ ยป่วย ร่างกายกระฉับกระเฉงมีความความยืดหยุน่ ดีขนึ้ สมองโล่งแจ่มใส่ และฉับไว
ขึน้ จิตใจสงบและผ่อนคลายมากขึน้ เมือ่ ฝึกไปแล้วร่างกายแข็งแรงขึน้ การเปลีย่ นแปลงเรือ่ ง
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อารมณ์ดขี นึ้ ใจเย็นมากขึน้ ฟังใจตัวเองมากขึน้ ผูฝ้ กึ มีสมาธิมากขึน้ มีความเข้าใจตัวเอง รักตัว
เองมากขึ้น โดยต้องเน้นเรื่องขณะฝึกจะรู้สึกถึงลมหายใจชัดเจน, จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจ, ทุก
การเคลือ่ นไหว, กายผ่อนคลาย ใจผ่อนคลาย โดยภาพรวมแล้ว CHIM YOGA ช่วยกระตุน้ ให้มี
สมาธิ ขจัดความคิดกังวล ความเครียด ในการท�ำงานประจ�ำวัน ปล่อยวาง มีความสุข เป็นการ
ผักผ่อนที่ดี ปลอดโปร่ง แจ่มใส จิตใจเบิกบาน ชี้ให้เห็นว่า CHIM YOGA อาจจะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ช่วยให้เข้าถึงสภาวะสมาธิได้ง่ายขึ้น หากผู้ฝึกได้ฝึกได้ศึกษาศาสตร์แขนงอื่นร่วมด้วย
และปรับใช้ร่วมกับ CHIM YOGA จะท�ำให้การฝึกสมาธิมีประสิทธิผลมากขึ้น ท�ำให้มีสมาธิดี
ขึน้ การฝึกลมหายใจดีขนึ้ รูถ้ งึ การหายใจเข้า-ออกได้ดี ท�ำให้โรคภูมแิ พ้ทเี่ ป็นอยูล่ ดลง การฝึก
ตามรูปแบบ CHIM YOGA เมือ่ ได้รบั การฝึกแล้ว เป็นแนวทางทีด่ แี ละมีประโยชน์มาก กระตุน้
ความแข็งแรงของร่างกายและช่วยผ่อนคลายจิตได้ดี เป็นอีกวิธหี นึง่ ในการท�ำสมาธิ สามารถ
น�ำไปปรับใช้ได้จริงในการด�ำรงชีวิต ทั้งชีวิตและสติปัญญา ดังนั้นการฝึกสมาธิแบบ CHIM
YOGA เปรียบเหมือนการฝึกสมาธิควบคู่กัน เพราะการฝึกโยคะต้องมีสมาธิ ใช้ลมหายใจ
เข้า-ออก ลมหายใจจะควบคู่กบั การเคลื่อนไหวร่างกายท่าโยคะ หมายความว่า ถ้าลมหายใจ
สม�่ำเสมอจะท�ำให้การฝึกไม่ติดขัด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะฝึกสมาธิตาม
รูปแบบ CHIM YOGA เพราะเป็นแนวทางทีด่ มี ปี ระโยชน์ทงั้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ท�ำให้
มีสมาธิดีขึ้น จิตใจสงบและนิ่งขึ้น สุขภาพดีขึ้น อารมณ์ดี ร่างกายแข็งแรง ปล่อยวางมากขึ้น
อย่างไรก็ตามควรมีการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการฝึกสมาธิ CHIM YOGA ควร
จะมีการแบ่งเป็นคลาสย่อย ๆ ส�ำหรับผู้ฝึกแต่ละกลุ่ม เช่น ท่าง่าย ส�ำหรับผู้ฝึกใหม่หรือกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โยคะบ�ำบัดโรค โยคะสร้างพลัง ฯลฯ การค้างท่ากับลมหายใจที่ลึกและยาวบางที
รู้สึกว่าหนึ่งลมหายใจยาวนาน ซึ่งอาจจะปรับหรือมีวิธีท�ำให้ผู้ฝึกปรับตัวได้เร็วขึ้น อยากให้มี
การแทรกการบรรยายถึงการปฏิบตั ติ ามแนวสติปฏั ฐาน 4 ระหว่างการฝึกเพือ่ ให้ผเู้ รียนน�ำไป
ปรับใช้และเป็นข้อคิดในการด�ำเนินชีวติ , แทรกการฝึกการหายใจ (Pranayama Practice) ที่
ผูฝ้ กึ สามารถน�ำกลับไปฝึกเองทีบ่ า้ น เพือ่ ลดความเครียด หรือเพิม่ พลังให้รา่ งกาย, ใช้อปุ กรณ์
เสริมใหม่ๆ ในการฝึก เช่น Yoga Ball, ให้ฝกึ แบบเป็นคูใ่ นช่วงท้ายคลาส (Partnered Yoga)
เพื่อสร้างสัมพันธภาพ มิตรภาพ การฝึกแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย เพิ่ม
ความสนุกในคลาส เพิ่มช่วงท�ำสมาธิหลังจบคลาส เพิ่มเวลาในการฝึกมากขึ้น จาก 60 นาที
เป็น 90 นาที การสอนแต่ละท่าของ CHIM YOGA มีการผ่อนคลาย ไม่รีบเร่งแต่ท�ำให้ได้ใช้
พลังงานจากร่างกายมาก พัฒนาเทคนิคการฝึก CHIM YOGA ให้มคี วามหลากหลายและง่าย
กับผูฝ้ กึ วางแผนล�ำดับขัน้ ในการฝึกให้ผฝู้ กึ มีความเข้าใจรูปแบบของการฝึก เพือ่ ประโยชน์อนั
สูงสุดทีจ่ ะเกิดกับผูฝ้ กึ ทัว่ ไป การฝึกสมาธิแบบ CHIM YOGA จะต้องควบคูก่ นั ไป แยกออกจาก
กันไม่ได้ ต้องมีสมาธิทตี่ งั้ มัน่ บางท่าบางอากัปกิรยิ าทีต่ งึ หรือปวดเรายังสามารถใช้ลมหายใจ
เข้าไปช่วยผ่อนคลายตรงจุดทีร่ สู้ กึ นัน้ ได้ ดังนัน้ การฝึกสมาธิแบบ CHIM YOGA จึงเป็นการฝึก
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สมาธิอกี ระดับทีย่ ากกว่าการฝึกสมาธิธรรมดา เพราะต้องรับรูก้ ารเคลือ่ นไหวร่างกายไปด้วย
พร้อมกับการหายใจเข้า-ออก การฝึกสมาธิธรรมดาเพียงนัง่ รับรู้ ตามดูลมหายใจเข้าออก การ
เดินจงกรม เพียงดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย การฝึก CHIM YOGA ดูลมหายใจประกอบกับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วย การฝึกปราณหลังจากฝึกอาสนะพร้อมลมหายใจในการ
เคลือ่ นไหวและค้างอยูใ่ นท่า เนือ่ งจากการฝึกปราณก็ถอื เป็นการฝึกสมาธิในอีกรูปแบบหนึง่ ที่
ช่วยให้ผฝู้ กึ ต้องคอยเตือนสติตวั เองถึงภาวะการตืน่ รูข้ ณะฝึกทีด่ อี กี แบบ การบูรณาการโยคะ
กับสติปฏั ฐาน 4 (ซึง่ เน้นวิปสั สนากรรมฐาน-ตามรูค้ วามจริงของกายและใจ) นัน้ หากขณะฝึก
โยคะจะฝึกกายานุปสั สนาสติปฏั ฐานไปด้วยก็ควรสังเกตลักษณ์ของลมหายใจเข้า-ออก ว่ายาว
หรือสั้นๆ ให้บ่อยครั้งเท่าที่ได้ (หรือสังเกตอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย-สัมปชัญญบรรพ)
เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน สังเกตอารมณ์สขุ ทุกข์ เฉยๆ ขณะฝึกโยคะ จิตตานุปสั สนาสติปฏั
ฐาน อาจจะสังเกตลักษณะจิตฟุ้งซ่าน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน อาจสังเกตนิวรณ์ เช่น
ความง่วง ความพอใจ ขณะฝึกโยคะ

อภิปรายผล

การฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 ในพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิโดยใช้สติ
ปัฏฐาน 4 หลังฝึกสมาธิ อยู่ในระดับมาก โดยความรู้เกี่ยวกับสติปัฏฐาน 4 อยู่ในระดับมาก
ความรูเ้ กีย่ วกับโยคะอยูใ่ นระดับปานกลาง ในด้านสภาวะทางอารมณ์ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ยังพบว่าความคิดเห็นของผู้ฝึกสมาธิเกี่ยวกับประโยชน์หลังฝึกสมาธิ ด้านจิตใจ
สมาธิ ปัญญา ด้านร่างกาย ด้านสังคม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และในระดับมาก ทัง้ นีใ้ นรูปแบบ
การฝึกสมาธิโดยใช้สติปฏั ฐาน 4 มีการบรรยายและให้ความรู้ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามหลักการ
และรูปแบบทีเ่ หมาะสม ซึง่ สติปฏั ฐาน 4 ถือเป็นหัวใจแห่งค�ำสัง่ สอนขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า เป็นการปฏิบตั ทิ สี่ งู สุดในพระพุทธศาสนา เมือ่ เจริญสติปฏั ฐาน 4 จนถึงทีส่ ดุ แล้ว
อวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทงั้ หลายย่อมหายไป นัน่ คือ การได้บรรลุ
ถึงที่สุดแห่งการดับทุกข์หรือพระนิพพาน ท�ำให้ภายหลังผู้ฝึกสมาธิมีสภาวะทางอารมณ์ใน
ระดับที่มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของสุภีร์ ทุมทอง (สุภีร์ ทุมทอง, 2542: 4) ที่กล่าว
ว่าหลักของสติปฏั ฐาน 4 โดยย่อก็คอื ให้มคี วามเพียร รูส้ กึ ตัว ระลึกรูใ้ นกาย เวทนา จิต ธรรม
ละความยินดียนิ ร้าย โดยดูทกี่ ายหรือดูทใี่ จหรือฝึกตามรูปแบบแนวหนึง่ ก็ได้ เมือ่ ปฏิบตั อิ ย่าง
ถูกหลักแล้ว เกิดความรู้สึกตัวดูกาย ดูใจเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริง
สอดคล้องกับการศึกษาของของพระอนุชา อนุชาโต (นามจันทร์) (พระอนุชา
อนุชาโต (นามจันทร์), 2556: บทคัดย่อ ) กล่าวว่า หลักธรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการ
เจริญเวทนานุปสั สนาพบว่า มีอยู่ 2 ประการ คือ 1) หลักธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเวทนานุปสั สนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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คือ สิ่งที่เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติหรือเป็นก�ำลังสนับสนุนในการปฏิบัติเป็นตัวส�ำคัญในการ
สร้างสมาธิได้แก่ การมีสติมั่นในการพิจารณา มีความเพียรสัมปชัญญะ หมายถึงความรู้ตัว
ทัว่ พร้อมความรู้ตระหนักความรู้ชัด เข้าใจซึ่งสิ่งที่นึกได้ 2) หลักธรรมที่สนับสนุนการเจริญ
เวทนานุปัสสนา องค์ธรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เกิดญาณ ได้แก่ หลักโพธิปกั ธิยธรรม 37 ประการ
อันเป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้เข้าใจในเวทนานุปัสสนาได้ อานิงส์การเจริญเวทนานุปัสสนา
ส�ำหรับพัฒนาชีวิต กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือบรรพชิตก็ต้องมีการฝึกสติปัฏฐาน 4
โดยเฉพาะในหมวดของเวทนานุปสั สนาจึงจะได้รบั อานิสงส์แห่งการปฏิบตั ไิ ด้ เพราะอานิสงส์
ย่อมท�ำให้เกิดต่อตนเองและพัฒนากายและจิตของคนอื่นด้วย การด�ำเนินชีวิตด้วยการ
พิจารณาแบบรูเ้ ท่าทันเวลาทีเ่ กิดขึน้ กับกายและจิต เมือ่ รูเ้ ท่าทันก็ลดปัญหาของเวทนาทีเ่ กิด
ขึ้นกับกายและจิตของตนได้ อันเป็นหนทางในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถ
บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ตอ่ ไป และสอดคล้องกับการศึกษาของ พระสุวรรณชาติ สนฺตจิตโฺ ต
(พระสุวรรณชาติ สนฺตจิตโฺ ต (กมลรัมย์), 2555: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง การประยุกต์ใช้หลัก
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในชีวิตประจ�ำวัน : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนผู้ที่
เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม วัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี พบว่า การปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ที่มีสติเป็นประธาน การตั้งสติก�ำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย
ให้รู้เห็นเท่ากันตามความเป็นจริง โดยการพิจารณาหรือการก�ำหนดรู้กาย เวทนา จิตและ
ธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ ความดับทุกข์ รู้จักการรักษาคุ้มครองจิตด้วยวิธีการฝึก
อบรมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อลดความวุ่นวายและท�ำให้เกิดความเข้มแข็งน�ำมาใช้ในการปฏิบัติ
งานทุกอาชีพ เพราะจิตทีพ่ ฒ
ั นาดีแล้วย่อมมีความสงบสุข และเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและ
ตนเอง และเป็นการยกระดับให้จิตสูงขึ้น เช่นเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ความคิดเห็นของผู้ฝึกสมาธิเกี่ยวกับการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 ก่อนฝึกสมาธิและหลัง
ฝึกสมาธิ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ฝึกสมาธิเกี่ยวกับการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 ก่อน
ฝึกสมาธิและหลังฝึกสมาธิมีความแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้รับการฝึกมีความเกี่ยวกับการฝึก
สมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 หลังจาก
การฝึกสมาธิเพิ่มขึ้น
รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์ สอดคล้อง
งานวิจยั ของเยาวเรศ สมทรัพย์และคณะ ศึกษาเรือ่ ง ผลของการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพวัย
รุ่นหญิง ผลของการฝึกโยคะมีค่าคะแนนด้านจิตวิญญาณสูงขึ้น มีการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจิตวิญญาณ เพราะสมาธิที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติอาสนะโยคะ การควบคุมลมหายใจเบื้อง
ต้น และการผ่อนคลายไม่เพียงแต่ทำ� ให้รา่ งกาย จิต และอารมณ์อยูใ่ นภาวะสงบเท่านัน้ หาก
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จะช่วยน�ำบุคคลไปสูก่ ารตระหนักรูใ้ นตนเอง เข้าใจและยอมรับตนเอง เกิดจากประสานความ
เป็นหนึ่งเดียวของร่างกาย และจิตวิญญาณทั้งของตนและธรรมชาติรอบข้าง ซึ่งเป็นการยก
ระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น (เยาวเรศ สมทรัพย์และคณะ : 2548, บทคัดย่อ)

สรุป

การฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 ในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติกายานุปัสสนา
โดยการเฝ้าสังเกตกาย การปฏิบัติเวทนานุปัสสนาโดยสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนร่างกาย
การปฏิบตั จิ ติ ตานุปสั สนาโดยการสังเกตดูจติ และการปฏิบตั ธิ มั มานุปสั สนาโดยการสังเกตสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ในจิต การปฏิบตั คิ รบทัง้ 4 ฐาน จึงถือได้วา่ เป็นการปฏิบตั สิ ติปฏั ฐาน 4 อย่างสมบูรณ์
การปฏิบัติแต่ละอย่างจะต้องใช้หลัก” อาตาปี สัมปชาโน สติมา” คือปฏิบัติด้วยความเพียร
อันแรงกล้าเพื่อให้จิตตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอด้วยจิตที่เป็นอุเบกขา
การฝึกสมาธิโดยใช้หลักโยคศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์ สมาธิ เป็นการเพ่งจ้องไป
ยังสิง่ ๆ เดียว ไม่วา่ จะเป็นวัตถุ เสียง ความคิด หรือความรูส้ กึ สมาธิเป็นการสงบกายใจทีด่ ยี งิ่
เป็นเทคนิคขั้นสูงของการฝึกโยคะ รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับหลัก
โยคศาสตร์ การบูรณาการเพื่อสร้างรูปแบบการฝึกสมาธิ CHIM YOGA โดยใช้ 1) อิริยาบถ
การกราบสติปัฏฐาน 4 การนั่ง การยืน การเดินและการนอน 2) อิริยาบถท่าไหว้พระทิตย์
และการเคลือ่ นไหวร่างกายในทางโยคะ การฝึกสมาธิในรูปแบบ CHIM YOGA ใช้เวลาในการ
ฝึกทั้งสิ้นจ�ำนวน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยภายใน 1 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง ช่วงที่ 1
เป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสติปัฏฐาน 4 และโยคศาสตร์ และช่วงที่ 2 ถึงช่วงที่ 6 เป็น
ช่วงของการฝึกสมาธิและการประเมินการฝึก
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการฝึกสมาธิ CHIM YOGA ว่าควรมีรูปแบบการฝึก
ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฝึกที่มีพื้นฐานต่างกัน เช่น รูปแบบการฝึกระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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