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บทท่ี  5   การฝกหายใจ  สมาธิและการฝกความผอนคลาย 
 
 

  การฝกการหายใจหรือฝกพลังลมปราณ  มีจุดประสงคเพ่ือใหการหายใจลึกและชาลง  อันเปน
ทางทําใหจิตสงบเปนสมาธิได  และผลพลอยไดก็คือบําบัดโรคเรื้อรังตาง ๆ       ซ่ึงเราใชฝกหลังจากการฝกทา
บริหารตาง ๆ เรียบรอยแลว   หรืออาจจะฝกในเวลาอ่ืนก็ไดและใหฝกตอนทองวาง หลังรับประทานอาหารแลว  
2-3  ช่ัวโมง 
 
เทคนิคการฝกการหายใจสําหรับสตรีระหวางตั้งครรภ 
                           การหายใจแบบโยคะใหหายใจชา ๆ ลึก ๆ ลากลมหายใจยาว ๆ และทองพองขึ้น  การหายใจ
ออกก็เชนกันใหปลอยลมหายใจออกยาว ๆ ชา ๆ ไมใหมีเสียงดัง  ในขณะเดียวกันทองก็ยุบลงดังภาพ ใหสังเกต
วาเวลาหายใจเขากระบังลมจะลดตัวลง และหายใจออกกระบังลมจะลอยสูงขึ้น  ทําใหลมเขาปอดไดมาก  ปอด
ขยายไดเต็มท่ี 
 
                                                        

                              
                                 
                                 ภาพท่ี  1  การหายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ    
วิธีปฏิบัต ิ      1. นั่งในทาขัดสมาธิราบ  หรือวางเทาแนบพ้ืน  หรือนอนในทาศพอาสนะ  หรือนอนตะแคงซาย
ใชหมอนหนุนหรือนอนชันเขาท้ัง  สองขาง  มือวางท่ีหนาทอง  ตามสบาย 
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2. หายใจเขาลากลมหายใจยาวๆ ชา ๆ ทองคอย ๆ พองขึ้น  สุดแลวหายใจออกปลอยลมออกชา ๆ ทอง 
      คอย  ๆ ยุบลง  ฝกติดตอกันไป 5-10 นาที   
3. จิตจดจออยูกับลมหายใจ  ท่ีกระทบโพรงจมูก  ใหรับรูความละเอียด หยาบ  ของลมหายใจ   
      (ฝกใหรับรูถึงความละเอียดใหมากท่ีสุด) 

 
หมายเหต ุ
  หากฝกแลวรูสึกเหนื่อยเกินไป  ใหหยุดพักกอน อยาฝน และอยาทอถอย  เม่ือพรอมใหเริ่มฝกใหม  ฝก
การหายใจควรฝกปฏิบัตใิหเคยชิน   เพ่ือสุขภาพของแมและสุขภาพทางจิตและอารมณของลูกนอยในครรภ   
 ตองระวังไมใหใจลอยหรือสติไปท่ีอ่ืน   หากใจลอยคิดไปเรื่องอ่ืน ใหรีบดึงสติกลับมาอยูท่ีลมหายใจ
ทันที และเริ่มตนใหม 
                     
เทคนิคการฝกสมาธิในระหวางต้ังครรภ 

เม่ือฝกการหายใจเสร็จแลวเราก็ฝกสมาธิตอไป เราอาจจะฝกสมาธิใหนิ่งโดยใชวิธีการตางๆไดดังตอไปนี ้
 
1)   การกําหนดลมหายใจ (Breath Awareness) 

               นั่งลําตัวตรง  ทรวงอกตั้งขึ้นไหลวางหยอนลง  ผอนคลายกลามเนื้อ  หายใจเขาและออกชา  ๆ ตาม
ธรรมชาติ  กําหนดรูสวนตาง ๆ ของรางกายตั้งแตศีรษะ แลวผอนคลายใบหนา   ผอนคลาย  ตนคอ ผอนคลาย 
ไหลท้ังสอง ผอนคลาย  ลงมาตามลําดับจนถึงเทาแลวผอนคลายทีละสวน     
        ตอมากําหนดรูบริเวณหนาทอง  หายใจเขาทองพอง  หายใจออกทองยุบ กําหนดติดตอกันไป 5-10 
นาที   ตอมากําหนดรูท่ีปลายจมูก เวลาลมกระทบกก็ําหนดรู อาจจะกําหนดวา “พุธ” เม่ือหายใจเขา ลมกระทบ
กําหนดรู วา “โธ”  เม่ือหายใจออก  กําหนดรูเชนนีต้ิดตอกัน 5-10 นาที 
 
 2)  การนับลมหายใจ (Breath Count) 
      การฝกจิตใหเกิดสมาธิโดยใชการนับลมหายใจเปนวิธีการฝกท่ีงาย   จะชวยทําใหใจสงบลงไดเร็ว   
เราอาจจะฝกไดดังนี ้
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                 หายใจเขาชา ๆ นับ 1  หายใจออกนับ 2 หายใจเขานับ 3 นับถึง 5 แลวเริ่มนับ 1 ใหม  รูปแบบดังนี ้
                                        1     2     3     4      5 
                                        1     2     3     4      5      6 
                                        1     2     3     4      5      6      7 
                                        1     2     3     4      5      6      7       8 

                          1     2     3     4      5      6      7       8      9 
                              1      2    3      4      5      6      7      8      9      10 

                   อาจจะฝกนับไดหลาย ๆ รอบ เทาท่ีจะมีเวลา  ถานับผิดใหนับใหม  ถานับไดถูกตองสติตามรูทัน
ตลอดไมหลงลืม  หรือคิดไปในเรื่องอ่ืนจนนับสับสน ใหเริ่มใหมจนทําไดถูกตองใหนับชา ๆ ไมตองรีบรอน  ถา
นับไดถูกตองไมมีผิดแสดงวาสมาธิดี  
 
 3).  การนับชีพจร  (Pulse rate count)   
                    นั่งตัวตรงหรือนอนราบกับพ้ืนก็ได  หลับตาพริ้มใบหนายิ้มนอยๆ นํามือซายวางลงบนหนาอกเบา ๆ  
อยางนุมนวล  ลูบไปมาเปนวงกลมจะรูสึกอบอุนท่ีหัวใจ   ตอมาเอามือขวาจับชีพจรท่ีขอมือซาย นับชีพจรในใจ 
1-60   ในใจตามจังหวะชีพจร   แลวเปล่ียนมือขวาวางลงบนหนาอกมือซายจับชีพจรท่ีขอมือซายบางนับ 1-60   
ในใจ    ทําสลับกัน 2-5 รอบจนชํานาญใจจดจออยูท่ีการเตนของชีพจร 
 

 
 
การฝกความผอนคลายระหวางต้ังครรภ            
  การผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย  เปนวิธีการบําบัดท่ีแพทยทางกายและจิต   ใช
สรางความผอนคลาย   ทําใหจิตเปนสมาธิ  ความผอนคลายชวยลดความดันโลหิต  ทําใหการเตนของหัวใจชาลง  
การหายใจชาลง  นอนหลับงาย  สําหรับผูท่ีฝกจนชํานาญแลวสามารถใชแทนยานอนหลับได  
 
                           การผอนคลายกลามเนื้อ (Progressive  muscle  relaxation หรือ PMR  ) เปนวิธีท่ี เอ็ดมันด  จา
คอบสัน (Edmund  Jacobson) แพทยชาวชิคาโก คดิขึ้นในป ค.ศ. 1938  โดยเขียนหนังสือช่ือ Progressive  
relaxation  อธิบายวิธีผอนคลายกลามเนื้อมัดท่ีอยูลึกๆ โดยไมตองใชจินตนาการ หรือการกลาวนํา (Suggestion)  
หรือ พลังจิตใด ๆ ชวย  โดยเขาสอนใหผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ ในรางกายถึง 30 มัด   ตอมาเบอรนสไตน 
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และ บอรคโคเวค  ในป ค.ศ. 1973  ไดทําใหกลามเนื้อผอนคลายในเวลาส้ันลง  และในเวลาตอมาผูท่ีนําวิธีการนี้
ไปใชก็มักจะทําแบบส้ันๆ เทานั้น   
 
                            วิธีการฝกผอนคลายกลามเนื้อแบบนี้พบวาไดผลดีในคนโรคเครียด  นอนไมหลับ  โรคซึมเศรา  
กลามเนื้อออนลา  หรือกลามเนื้อหดตัวมากเกินไป  ปวดกลามเนื้อตนคอและหลัง   โรคหวาดผวา  โดยฝกหัดทุก
วันเชาและเย็นวันละ 15 นาที  จะไดผลดีเม่ือฝกติดตอกัน 1-2 สัปดาห ขึ้นไป   วิธีการผอนคลายกลามเนื้อเรา
อาจจะทําไดหลายวิธีซ่ึง  เทคนิคท่ีนํามาใชสําหรบัสตรีระหวางตั้งครรภ  มีดังนี ้
 
1)  เทคนิคการใชจินตนาการ ( Visualization) 
                          หายใจเขาชาๆ  จินตนาการวา  เราหายใจเอาความสดช่ืน  ความเย็นสบาย  เขาไปในปอดเต็มท่ี    
ตอไปหายใจออกชาๆ  จินตนาการวา  ลมหายใจพาเอาความเครียด  ความเม่ือยลา  ไหลออกไปทางรูท่ีอยูขาง
หลังเรา  ลงพ้ืนไป  รูนี้เปนรูท่ีเราคิด หรือ จินตนาการขึ้นเอง (Imaginary hole) เพ่ือเปนทางใหความเครียดไหล
ออกไปจากตัวเรา  ใหทําซํ้าอีกหลาย ๆ ครั้ง   เราจะรูสึกผอนคลายขึ้นมาก   เราอาจจะจินตนาการเรื่องอะไรก็ได
ท่ีทําใหเรารูสึกดีใจ  สบายใจ  เชน บรรยากาศชายทะเล   ไปเท่ียวภูเขา     เปนตน 
 
2)  เทคนิคการแผเมตตา  (Loving Kindness Meditation) 

             เราอาจจะใชการแผเมตตาเขามาชวย    เพราะอารมณเมตตาเปน อารมณท่ีนุมนวล   ออนโยน  
เต็มไปดวยความรัก  ความเยื่อใยในสัตวท้ังหลาย  ชวยใหผอนคลายอยางมาก    เรานอมใจไปในสัตวท้ังหลาย
โดยไมเจาะจง   พรอมกับกลาวในใจวา “ สัตวท้ังหลาย  ซ่ึงเปนเพ่ือนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย ท้ังหมด  ท้ังส้ิน             
จงเปนสุขเปนสุขเถิด   อยาไดมีเวรซ่ึงกันและกันเลย 
                       จงเปนสุขเปนสุขเถิด   อยาไดมีความพยาบาทเบียดเบียนซ่ึงกันและกันเลย   
                       จงเปนสุขเปนสุขเถิด  อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย 
                       จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนใหพนจากทุกขภัยท้ังส้ินเถิด” 
         หรือจะกลาวส้ันๆ วา “ ขอใหสัตวท้ังหลายจงเปนสุข ๆ เถิด” 
 
                       เราอาจจะพูดในใจ  หรืออัดใสเทปไวแลวเปดฟง  และพูดในใจตามไปก็จะทําใหงายขึ้น   ทําให
สามารถรักษาอารมณเมตตาไวไดติดตอกันนาน   ไมคิดนึกไปในเรื่องอ่ืนๆ  จะทําใหเกิดความผอนคลายไดมาก  
โดยเฉพาะในการใชบําบัดผูปวย  ซ่ึงผูเขียนพบวา ไดผลดีมาก   ชวยรักษาโรคนอนไมหลับไดดี  ท้ังนี้เพราะการ
แผเมตตา  เปนอารมณท่ีออนโยน  ตรงขามกับโทสะคือความโกรธ   ถาฝกบอยๆ จะชวยใหใจเย็น  จิตมีความ
ผอนคลาย  จิตเปนสมาธิไดเร็ว 
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3)  การเจริญสติดูสวนตางๆของรางกาย (Body Awareness) 
 

                วิธีการนี้เราทําไดโดย  เจริญสตินึกไปตามสวนตางๆของรางกายชาๆดังนี้คือ 
 “ หายใจเขา-ออก ชาๆ   ทําสติระลึกรูไปท่ี ฝาเทาซาย..  แลวผอนคลาย ” 
  “ หายใจเขา-ออก ชาๆ   ทําสติระลึกรูไปท่ี ฝาเทาขวา..  แลวผอนคลาย ”          
  “ หายใจเขา-ออก ชาๆ   ทําสติระลึกรูไปท่ี หลังเทาซาย.. แลวผอนคลาย ”         
  “ หายใจเขา-ออก ชาๆ   ทําสติระลึกรูไปท่ี หลังเทาขวา.. แลวผอนคลาย ”          
  “ หายใจเขา-ออก ชาๆ   ทําสติระลึกรูไปท่ี ขอเทาซาย..  แลวผอนคลาย ”                     
   “ หายใจเขา-ออก ชาๆ  ทําสติระลึกรูไปท่ี ขอเทาขวา..  แลวผอนคลาย ”     
                         

                       เราทําสติระลึกรูสวนตางๆ  ซายและขวา  สลับกันไป  ตอไปหนาแขง เขา  ตนขา  ขาหนีบ   
ทองนอย   สะดือ  ชายโครง   ทรวงอก   ไหล  ลําคอ  คาง  ริมฝปากบน ลาง   จมูก  แกม  ดวงตา  คิ้ว  หนาผาก    
ใบหู  กระหมอม  ตนแขน  ขอศอก  ลําแขน  ขอมือ  ฝามือ  หลังมือ  อาจจะทําซํ้าอีกหนึ่งรอบ 

              การเจริญสติแบบนี้จะชวยใหเราอยูกับปจจุบันขณะ   ละท้ิงความนึกคิดได   ทําใหเราผอนคลาย   
เบากายเบาใจ  นอนหลับงาย  ในป ค.ศ.1999  สมาคมแพทยอเมริกันท่ีทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับ 
( The American academy of Sleep Medicine)  ไดยอมรับวา  การผอนคลายกลามเนื้อเปน 1 ใน 3  วิธีการบําบัด
โดยไมใชยาในผูปวยนอนไมหลับเรือ้รัง   
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