พุทโธโลยีกุญแจไขปญหาชีวิตตํารวจไทย

พ.ต.ท.หญิง เพ็ญณี คะรุรัมย
อาจารย ( สบ ๓ ) ภาควิชากฎหมาย
ศูนยฝ'กอบรมตํารวจภูธรภาค ๖

วิชาชีพตํารวจเป,นอาชีพที่บุคลากรต/องมีความสมบูรณทั้งร1างกายและจิตใจ เพื่อเข/ามารับ
ภารกิจที่สําคัญคือ ดูแล ปกป7อง คุ/มครอง ชีวติ และทรัพยสินของประชาชน ไม1ให/ลว1 งละเมิด
กฎหมายต1อกัน บําบัดทุกขบํารุงสุขประชาชน ตามหน/าที่ผู/พิทักษสันติราษฎร ป7องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ บังคับใช/กฎหมายอย1างเสมอภาค ซึ่งเป,นหน/าทีห่ ลักของผู/
ประกอบวิชาชีพตํารวจ จะเห็นได/ว1าสถิติการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพต1อร1างกายอันเกิดจากการ
ปฏิบัตหิ น/าที่ในแต1ละป? มีสถิติสูงกว1าวิชาชีพอื่น ๆ เพราะมีความรับผิดชอบสูง นอกจากนี้
ลักษณะของงานทีต่ ํารวจทําดังกล1าว ทําให/ตํารวจผู/ปฏิบตั ิงานมีสภาวะจิตใจและอารมณเครียด
อยู1ตลอดเวลาหลายเรื่อง เช1น หน/าที่ภาระการงาน , ผูร/ ว1 มงานและผู/บงั คับบัญชา, เศรษฐกิจ
รายได/ต่ําไม1เพียงพอแก1การครองชีพ,และความเป,นอยู1ดแู ลครอบครัว ทําให/ตํารวจไม1สามารถคิด
ไตร1ตรองแก/ปญ
C หาทีไ่ ด/รับผลกระทบต1อตนเองได/ เกิดอาการทางอารมณเป,นความเครียดสูง
จึงคิดสัน้ ขาดสติปญ
C ญาในการแก/ไขปCญหาที่เกิดขึ้น จึงหาทางออกของชีวิตไม1ได/ ตัดสินใจปลิด
ชีพตัวเองด/วยการยิงตัวตาย เป,นข1าวหน/าหนึ่ง ทางหนังสือพิมพ โทรทัศน ให/เห็นเป,นประจํา
ข/าราชการตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากขาดสติ ทําให/เกิดความประมาทในการทํางาน ถ/า
เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบตั ิหน/าที่ ก็เป,นเกียรติและศักดิศ์ รีแก1วงศตระกูล และได/รับการปูน
บําเหน็จตามระเบียบของทางราชการ แต1ถ/าข/าราชการตํารวจพบจุดจบแบบปลิดชีพตัวเองไม1ว1า
จะเรื่องหน/าที่การงานหรือเรื่องส1วนตัวผู/ที่เสียหายได/แก1ประเทศชาติ ทําให/ขาดบุคลากรทํางาน
และครอบครัวก็จะขาดผู/ที่เป,นเสาหลักไป การฝ'กปฏิบตั ิสมาธิตามแนวพุทธศาสนาเป,นพุทโลยีที่
สําคัญนํามาใช/เป,นกุญแจแก/ไขปCญหาชีวติ ตํารวจได/

มุมมองทางหลักวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการฝ%กสมาธิ
การปฏิบตั ิสมาธิมปี ระโยชนหรือไม1 นักวิทยาศาสตรและนักวิชาการ หลาย ๆ สาขา ได/
ศึกษาค/นคว/า ทําการวิจัยแสวงหาคําตอบมาเป,นพัน ๆ ป?หลายยุคหลายสมัย ซึ่งผลการศึกษา
ทดลองทางวิทยาศาตรและการวิจัยด/านพันธุกรรมให/คาํ ตอบชัดเจนว1า การปฏิบตั สิ มาธิมีผลต1อ
การเปลี่ยนแปลงในร1างกายและจิตใจของมนุษยอย1างเป,นองครวม เช1น การทําให/จิตใจสงบ
สมควรแก1การทํางาน, สามารถลดความเครียดได/, ลดอาการปวดในผู/เจ็บปFวยด/วยโรคเรื้อรัง,
พัฒนาบุคลิกภาพในด/านต1าง ๆ, ทําให/ฮอรโมนเบต/าเอ็นโดฟJน ( Beta endorphine) เพิ่มขึน้ ,
การทํางานของระบบภูมิคมุ/ กันร1างกาย ดีขึ้น,ในผูป/ Fวยมะเร็ง สมาธิเป,นวิธีผ1อนคลายความเครียด
และสร/างความนึกคิดทีด่ ี เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น ปริมาณของเซลลมะเร็งลดลง การฝ'กปฏิบัติสมาธิ
มีผลต1อระบบจิตประสาทภูมิคุ/มกันวิทยา ( Psychoneuroimmunology ) บุคคลทุกชาติ ทุก
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ภาษา เด็ก ผู/ใหญ1 บุคคลทีก่ ําลังให/กาํ เนิด คนแก1 คนเจ็บ และผู/ที่อยู1ในวาระสุดท/าย สมาธิจะ
เป,นการแพทยแผนอนาคตแบบพอเพียง ปลอดภัย ทุกคนปฏิบตั ิเพื่อเยียวยาตนเอง1

แนวคิดการปฏิบัติสมาธิทางศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธมีการปฏิบัติสมาธิประมาณ 500 ป?กอ1 นคริสตศักราช พระศาสดาของศาสนา
พุทธคือเจ/าชายสิทธัตถะ ได/ศึกษากลไกปฏิบตั ิสมาธิสมถะหลากหลายรูปแบบอย1างต1อเนื่องแต1ไม1
บรรลุการเห็นแจ/ง จนกระทั่ง พระองคค/นพบการปฏิบัติสมาธิวิปCสสนา ฝ'กและทดลองตาม
กระบวนการของสติปCฏฐาน 4 และได/ตรัสรู/เป,นพระสัมมาสัมพุทธเจ/า พระองคได/จาริกถ1ายทอด
คือพระธรรมแก1ศาสนิกชน ผ1านกระบวนการปฏิบัติสมาธิ 2 หลักสูตร หลักสูตรโลกียะ เป,น
หลักการที่สําคัญของการมีชวี ิตที่ผาสุกของมนุษย ด/วยการปฏิบตั ิสมถะสมาธิ และหลักสูตรนิพ
พานะสอนพระธรรมของการหลุดพ/นจากการเวียนว1าย ด/วยการวิปCสสนาสมาธิ พระพุทธเจ/าทรง
เสด็จจาริกเพื่อการสอนธรรมะแก1พระสาวก และพระสาวกได/นาํ ธรรมะและคําสอนไปเผยแพร1
ในประเทศ จีน ญี่ปนุF ธิเบต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ซึ่งในแตะละประเทศมีความแตกต1างใน
วัฒนธรรม ภาษา และการสือ่ สารทําให/สมาธิ ที่มกี ําเนิดจากพุทธศาสนามีความแตกต1างกันไป
ตามครูผู/ถา1 ยทอด ตามพัฒนาการการปฏิบัติสมาธิ รวมทัง้ เทคนิค วิธกี ารปฏิบัติในรูปแบบต1าง ๆ
กันแต1มวี ัตถุประสงคอย1างเดียวกันคือการพัฒนาจิตใจของมนุษยให/ดีขนึ้ 2
คุณธรรมวัฒนธรรมและวิถชี ีวติ ส1วนหนึ่งที่สงั คมไทยได/รบั เป,นผลมาจากหลักธรรมหรือ
ปรัชญาในพุทธศาสนา หากสังคมทัว่ ไป โดยเฉพาะข/าราชการตํารวจที่มคี วามรู/ความเข/าใจ ใน
หลักคุณธรรมด/วยแล/ว ย1อมบังเกิดผลในวิธีการปฏิบตั ติ 1อตนเอง , เพื่อนมนุษยชาติ และ
สิ่งแวดล/อมอย1างถูกต/อง โดยการนําหลักธรรมไปประยุกตในการ แก/ปญ
C หาขณะปฏิบัติหน/าที่
อีกทั้งผู/ที่ได/รบั การพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติและคุณธรรมอย1างดีแล/ว เชื่อว1าเป,นการสร/าง
ทักษะในการพัฒนาจิตใจ และคุณภาพชีวติ อย1างเหมาะสมดีงาม เป,นผลนําไปสู1การพัฒนา ให/มี
จิตสํานึกและอุดมการณ ในการปฏิบตั หิ น/าที่ ตลอดถึงบทบาทในความเป,นผู/พิทักษสันติราษฎร
คือ ข/าราชการตํารวจต/องทําดีดว/ ย การฝcนใจ เช1น สภาพจิตใจ เศรษฐกิจ ครอบครัว เป,นต/น ที่
ไม1เอื้อต1อการอยากจะทําความดี เพราะยังอยู1ในสภาพที่ไม1พร/อม เกิดความวิตกกังวล ลังเล
สงสัย ไม1แน1ใจในการทําดี สังคมจะต/องมีสัมมาทิฐิ เป,นฐานความคิด สัมมาทิฐิ คือ ความรู/
ความเข/าใจ ความเห็น แนวความคิด ทัศนคติ ค1านิยมทีถ่ ูกต/อง ดีงาม เกื้อกูล แก1ชวี ิตและสังคม
ที่สอดคล/องกับความเป,นจริง ข/าราชการตํารวจบางท1านเห็นว1าได/เรียนรูเ/ รื่องสมาธิและฟCงธรรม
มองว1าเสียเวลาและไม1เกิดประโยชนอะไร บางท1านชอบ ก็น/อมใจในการฝ'กฝนอบรมพัฒนาตน
บางท1านไม1ชอบก็เกิดการขัดแย/งทางความคิด เกิดผลด/านพฤติกรรมต1าง ๆ แต1ข/าราชการตํารวจ
ส1วนมากนับถือพระพุทธศาสนา3
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สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี.การปฏิบตั ิสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ(กรุงเทพฯ:สามเจริญพาณิชย,2551),หน/า 8
:ซ้ําเรื่องเดียวกัน หน/า12-13

พระมหาพงษเชฏฐ ธีรวังโส ป.ธ.9.ตํารวจเข-าวัด (กรุงเทพฯ:โรงพิมพตํารวจ,2542) หน/า 39
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ข/าราชการตํารวจปCจจุบันมีจํานวนมากกว1า 240,000 นาย ในจํานวนนี้ย1อมมีขา/ ราชการ
ตํารวจที่มีคณ
ุ ภาพทางจิตใจสูงและต่ําผสมกันไปทัง้ ๆ ทีก่ ารคัดเลือกข/าราชการตํารวจเข/ามา
ทํางานโดยผ1านการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ เพื่อให/ได/คนที่มคี วามเฉลียวฉลาดมากกว1า
คนอื่น ที่มกี ารศึกษาในระดับเดียวกันและเป,นผู/ที่มีประสบการณและความรอบรู/ทางสังคมมาก
เพื่อให/เขามารับราชการเป,นตํารวจ เมื่อเข/ามาทํางาน สัก 2 - 3 ป? ข/าราชการตํารวจใหม1ที่มีไฟ
แรงก็เริม่ ถูกย1อยสลายโดยระบบราชการตํารวจ และเพือ่ นร1วมงานให/กลายเป,นคน เช/าชาม –
เย็นชาม คือมีอาการท/อแท/เฉื่อยชา หมดหวัง บางคนกลายเป,นคนก/าวร/าว บางคนทํางานหนัก
เพราะหน1วยงานมีคนน/อยไม1พอกับงาน ก็จะมีลกั ษณะจิตที่มอดไหม/ 4
การฝ'กปฏิบัติสมาธิสงิ่ ที่สําคัญคือการกําหนดรู/ลมหายใจเข/าและลมหายใจออกอย1างมีสติ
คือ การใช/สติให/ควบคุมจิตไม1ให/ฟุ7งซ1านออกไป โดยกําหนดจิตให/ จับรู/อยู1ที่ลมหายใจตลอดเวลา
ที่หายใจเข/าหายใจออก เมื่อจิตจะแวบออกไปที่อนื่ ก็หายใจเข/าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ เพื่อจะได/
ดึงเอาจิตให/เข/ามาอยู1กบั ตัว อยู1กับลมหายใจ ทําอยู1อย1างนี้เรื่อย ๆ เพื่อจิตให/นิ่งสงบแล/วก็จะเกิด
ปCญญา พิจารณาธรรมชาติจากภายในร1างกาย ประกอบไปด/วยอะไรบ/าง และส1วนประกอบที่เป,น
ร1างกายของมนุษย หรือสิง่ มีชีวิตทัง้ หลายนั้น จะยังคงสภาพเดิมอยู1คงทนถาวรหรือไม1 จะมีการ
เสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย1างไร สมควรที่จะยึดมั่นถือมัน่ ในสิ่งเหล1านั้นหรือไม1
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล/วก็จะทราบว1าสรรพสัตวทั้งหลายในโลก ล/วนแต1เป,นของไม1เที่ยงไม1จีรังยั่งยืน
ไม1ควรยึดติด ควรปล1อยวางเพื่อไม1ให/เกิดทุกข ความทุกขมักเกิดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งมวล
เมื่อจิตอยู1เหนือกิเลสตัณหา ก็จะทําให/จติ หลุดพ/นจากบ1วงมารแห1งความทุกข การฝ'กสมาธิเป,น
การฝ'กจิตใจให/เข/มแข็ง การฝ'กสมาธิเรากระทําได/หลายอิริยาบถ นั่งสมาธิ ยืนสมาธิ เดินสมาธิ
นอนสมาธิ ก็ทําได/ ควรลืมอดีตที่ผา1 นมาและไม1ควรนึกถึงอนาคตข/างหน/าให/อยู1กับปCจจุบันเท1านั้น
ทําใจให/สบาย ให/รักษาสุขภาพ ใจดี เพื่อให/สขุ ภาพใจแข็งแรง ให/รู/จักเสียสละแก1สิ่งทีค่ วรเสียสละ
รู/จักให/ทานแก1ผู/ที่ดอ/ ยโอกาส ให/ละเว/นความชั่วทั้งปวง ให/ปฏิบัตอิ ยู1ในศีล ให/ทําจิตใจขาวสะอาด
ประกอบอาชีพสุจริตไม1เบียดเบียนซึง่ กันและกัน รู/จักให/อภัยเมื่อมีขอ/ ผิดพลาด พลั้งเผลอ และให/
ยังชีพอยู1ด/วยความไม1ประมาท5

การฝ%กปฏิบัติสมาธิคือการปฏิบัติธรรมสร-างธรรมะให-เกิดขึ้นในจิตใจ
การปฏิบตั ิธรรมคือการสร/างธรรมะให/เกิดขึน้ ภายในจิตใจ ด/วยวิธกี าร 2 อย1างคือ การ
เจริญสมาธิเพื่อให/จิตสงบ และการเจริญวิปCสสนาก็เพื่อให/เกิดการปล1อยวาง เนื่องด/วยเพราะ
เกิดปCญญารู/เข/าใจตามความเป,นจริง ความเครียดมีผลกระทบต1อร1างกายและจิตใจ ในการเฝ7า
สังเกตดูถึงเหตุทกี่ 1อให/เกิดความเครียดนัน้ น1าจะมาจากเหตุ 2 ประการ คือ
1. ความเครียดที่เกิดขึน้ โดยได/รับผลกระทบมาจากภายใน ก็คอื ความคิดในแง1ลบของตัว
เราเองนัน่ เอง ที่มวั แต1เฝ7าคิดปรุงแต1งไปต1าง ๆ นานา จนกระทั่งคิดย้ําจับจดอยู1กบั เรื่องที่ไม1สบาย
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ใจเรื่องใดเรื่องหนึง่ และไม1สามารถปล1อยวางมันลงได/ ก1อให/เกิดเป,นสภาวะจิตวิตกกังวล ที่จะ
นํามาซึ่งความเครียด จึงส1งผลให/ภูมิต/านทานอ1อนแอลง
2. ความเครียดทีเ่ กิดขึ้นโดยได/รบั ผลกระทบมาจากภายนอก เช1น การทํางานที่มีความ
เสี่ยงสูง สภาพเศรษฐกิจที่รายได/ไม1เพียงพอ สภาพแวดล/อมในเรือ่ งของความแออัดในชุมชน
อากาศร/อนอบอ/าว เสียงดังรบกวน หรือมลพิษต1าง ๆ ทีม่ ีอยู1ในอากาศ
ด/วยเหตุทงั้ 2 ประการที่ยกขึน้ มาก็ลว/ นแล/วแต1ทําให/ข/าราชการตํารวจเกิดความเครียดได/
สมาธิ คือ การมีจติ ใจที่สงบโดยปราศจากความความคิดต2าง ๆ เข-ามาแทรกแซง เป5น
การระงับความคิดปรุงแต2งที่เป5นเหตุให-เกิดความไม2สบายใจจนกลายเป5นความวิตกกังวล จึง
ช2วยลดปญหาความเครียดที่จะเกิดขึ้นได-6
การปฏิบตั ิธรรมหรือทีเ่ รียกว1าการทํากรรมฐานนั้น ในแง1ของสมาธิจัดเป,นหนึง่ ในสองของ
วิธีการเจริญกรรมฐาน กล1าวอีกชื่อก็คือ สมถกรรมฐาน ซึ่งเป,นวิธีการกระทําใจของบุคคลให/สงบ
ส1วนอีกวิธีหนึ่งนัน้ เรียกว1า วิปสสนากรรมฐาน เป,นเรื่องปCญญา สติจะควบคุมจิตมิให/ออกไปหา
อารมณต1าง ๆ ภายนอก ในที่สุดจิตก็จะค1อยคุ/นเคยกับการสงบอยู1อารมณเดียว เมื่อจิตสงบตั้งมั่น
ดีแล/ว การรูต/ ามความเป,นจริงก็เป,นผลติดตามมา เช1น รูว/ 1าสิ่งต1าง ๆ ที่เข/ามากระทบกายและใจ
จนเกิดเป,นอารมณ ความรู/สกึ สุข ทุกข หรือเฉย ๆ นัน้ ล/วนแล/วแต1ไม1เที่ยง เกิดขึน้ มา ตั้งอยู1
แล/วก็ดับไปในที่สุด ซึ่งสิ่งใดไม1เที่ยง สิง่ นัน้ ก็ลว/ นแล/วแต1เป,นทุกข และเราก็ไม1สามารถบังคับ
ควบคุมอารมณที่เกิดขึ้นมาเหล1านัน้ ให/เป,นไปตามที่เราต/องการได/ เมื่อเกิดปCญญารูเ/ ท1าทันตาม
ความเป,นจริงเช1นนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดการปล1อยวางอารมณต1าง ๆ ได/ง1าย ทําให/เกิดความเบา
สบายทางจิตใจ ไม1วติ กกังวลจนเครียด ช1วยให/เกิดสุขภาพจิตใจที่ดี เมื่อจิตใจดีมีสขุ ภูมิต/านทาน
ของร1างกายก็แข็งแรง ระบบต1าง ๆ ภายในร1างกายก็ทํางานได/อย1างปกติและมีประสิทธิภาพ7

ระดับของสมาธิ
ระดับของสมาธิแบ1งออกเป,น 3 ระดับ คือ
1. ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ ( Momentary Concentration ) สมาธิขนั้ ต/น ใน
ชีวิตประจําวันของคนทั่วไปก็จะถูกนําไปใช/ในการปฏิบตั ิหน/าที่ การทํางานให/ได/ผลดี เช1น การ
อ1านหนังสือ การวางแผนงาน เป,นต/น ในส1วนของการปฏิบัตธิ รรมก็ใช/เป,นจุดเริม่ ต/นในการเจริญ
วิปCสสนาได/
2. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ หรือสมาธิจวนจะแน1วแน1 ( Access Concentration ) ยัง
ไม1ดงิ่ ถึงที่สุด เป,นสมาธิขั้นระงับนิวรณได/ คือเครื่องกีดกั้น ขัดขวางความดีงามของจิตและการ
ทํางานของจิต ไม1ให/จติ เป,นสมาธิ นิวรณมี 5 อย1างได/แก1 1. กามฉันท ความพอใจ ความอยากได/
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น1ารัก น1าใคร1 น1าพอใจ 2. พยาบาท ความผูกโกรธจองล/าง
จองผลาญ 3. ถีนมิทธะ ความหดหู1ท/อแท/ ความโงกง1วง 4. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ7งซ1าน
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รําคาญ หงุดหงิดใจ 5. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ได/แก1 ไม1แน1ใจสงสัยเกี่ยวกับพระศาสนา พระ
ธรรม พระสงฆ เกี่ยวกับการปฏิบัตธิ รรมว1าจะมีผลตามทีค่ าดไว/หรือไม1เพียงใด
3. อัปปนาสมาธิ จิตเป,นสมาธิ ตั้งมั่น แน1วแน1 แนบสนิท (Attainment Concentration)
เป,นสมาธิระดับสูงสุด มีในฌานทัง้ หลาย

ประโยชนของสมาธิ
ประโยชนของสมาธินนั้ มีมากและเป,นสิ่งสําคัญ ต1อการดําเนินชีวิตในกิจกรรมต1าง ๆ ของ
คนทั่วไป โดยเฉพาะการทํางานจะประสบผลสําเร็จได/ดว/ ยดีต/องมีสมาธิ เพื่อให/จติ ใจสงบตัง้ มัน่
รู/อยู1กับงานที่ทาํ อย1างเดียว ไม1หนีออกไปจับอารมณข/างนอก หรือรับอารมณหลาย ๆ อย1างเข/า
มาไม1ยอมหยุด ไม1ยอมนิ่งอยูใ1 นอารมณอันเดียว จนเกิดเป,นความฟุ7งซ1าน จิตไปจับอารมณหลาย
ๆ อย1างจนไม1เกิดเป,นสมาธิ จึงขอยกประโยชนของสมาธิที่มีผลต1อสุขภาพจิต บุคลิกภาพ และ
ชีวิตประจําวัน ดังนี้
1. ทําให/เป,นผู/มีจิตใจและบุคลิกลักษณะเข/มแข็ง ผู/ที่ฝ'กสมาธิอยู1เป,นประจําเท1ากับว1า
ต/องพยายามควบคุมจิตใจของตนไม1ให/ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบอารมณ เพื่อให/เกิดความสงบ
จิตใจเกิดความหนักแน1น มัน่ คง สงบ เยือกเย็น ส1งผลถึงบุคลิกลักษณะภายนอกของผู/นนั้ ให/มี
ลักษณะเป,นคนสุภาพ นิม่ นวล สดชื่น ผ1องใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร1า เบิกบาน สง1างาม
2. ทําให/เกิดมีความเมตตากรุณา คือ ความรัก ความปรารถนาดี และความสงสาร
ความอยากช1วยเหลือปลดเปลื้องทุกข เกิดขึน้ กับจิตใจ ส1งผลให/มคี วามคิดในทางทีด่ ี และมี
อารมณทีด่ ีงาม ภูมติ /านทานที่ช1วยปกป7องคุ/มครองร1างกายจากสิ่งแปลกปลอมภายในก็ดขี ึ้นด/วย
3. มองดูรู/จักตนเองและผู/อื่นด/วยความเป,นจริง ในการปฏิบตั ิธรรม โดยทีม่ ักจะเข/าใจ
หรือเรียกกันแต1วา1 สมาธินนั้ จะทําให/ผู/ปฏิบตั ไิ ด/มเี วลาทีจ่ ะอยู1กับตัวเองอย1างสงบ เพื่อเปJดโอกาส
ให/ได/ดูกายและใจของตนเองด/วย สติสมั ปชัญญะ รู/ถงึ สภาพความเป,นจริงของทั้งกายและใจ จน
เกิดความเข/าใจในตนเอง และนํามาซึง่ ความเข/าใจในธรรมชาติพร/อมทัง้ ความเข/าใจในบุคคลอืน่
ด/วย เข/าข1ายทีว่ 1า ดูใจ เห็นใจ เข/าใจ วางใจ สบายใจ นัน่ เอง

4. เป,นการเตรียมจิตใจให/อยู1ในสภาพพร/อมและง1ายแก1การปลูกฝCงคุณธรรมต1าง ๆ
และเสริมสร/างนิสัยที่ดี เหตุเพราะมีสติเฝ7าคอยระลึกและคุมใจไม1ให/เผลอ หรือไปสนใจสิ่งรอบ
ข/างจนเกิดเป,นสมาธิจติ ตั่งมัน่ สนใจแต1สิ่งทีก่ ําลังเรียนรู/อยู1 หรืองานทีก่ ําลังทําอยู1เป,นปCจจุบัน
พร/อมทั้งมีความรูต/ ัว รู/ชดั เข/าใจชัด ถึงสิ่งที่เรากําลังทําอยู1 เช1น ยืน เดิน นั่ง นอน ก็รู/สึกตัวว1า
กําลังยืน กําลังเดิน กําลังนั่ง กําลังนอนหรือเมื่อกําลังอ1านหนังสือ เขียนหนังสือ สิง่ นีเ้ รียกว1า
สัมปชัญญะ สติสมั ปชัญญะเป,นธรรมมีอปุ การะมาก คือ นํามาซึง่ ความเกื้อกูลในการงานทัง้ ปวง

5. รู/จักทําใจให/สงบไม1หวั่นไหวต1ออารมณที่เข/ามากระทบ และสะกดยั้งผ1อนเบาความ
ทุกขที่เกิดขึ้นในใจได/ เรียกว1ามีความมั่นคงทางอารมณ
6. มีภูมิคุ/มกันโรคทางจิต เพราะมีสมาธิชว1 ยให/เกิดความสงบ ระงับไม1ให/คดิ ปรุงแต1งสิง่
ต1าง ๆ ย้าํ ๆ ซ้าํ แล/วซ้าํ อีกถึงสิ่งที่ไม1สบายใจจนกลายเป,นความวิตกกังวลทางจิต มาก ๆ เข/าก็จะ
กลายเป,นความเครียดสะสม ที่อาจส1งผลให/เกิดความผิดปกติทางจิตได/
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7. รู/จักการดําเนินชีวิตอย1างมีสติ ตามดู รู/ทัน พฤติกรรมทางกาย วาจาใจ ด/วยการใช/จติ
ที่มีสมาธิ ซึ่งเป,นฐานในการปฏิบัตติ ามหลักสติปCฏฐาน 4 ก็จะค1อยเกิดความรู/เท1าทันตามสภาวะ
จิตของตนที่เป,นไปต1าง ๆ มองเพื่อการเรียนรู/ให/เกิดความเข/าใจในขณะทีม่ ันกําลังเกิดขึน้ กับเรา
อยู1เป,นปCจจุบัน ก็จะนํามาซึง่ ปCญญา รู/จักใช/ประโยชนโดยการพยายามเรียนรู/ จากสิง่ ที่เข/ามา
กระทบจิตใจจนเกิดเป,นความรู/สึก เช1น สุข ทุกข โกรธ หลง เคลิบเคลิ้ม หรือความรูส/ ึกนึกคิด
ต1าง ๆ เป,นต/น ใช/ประโยชนจากมันเพื่อเรียนรู/อย1างเดียวอย1ายอมเปJดช1องให/ประสบการณและ
ความเป,นไปเหล1านั้นก1อพิษเป,นอันตรายแก1ชีวติ จิตใจของตนได/เลย
8. ทําจิตใจให/เกิดความผ1อนคลาย หายเครียด เกิดความสงบหายกระวนกระวายหยุด
จากการกลัดกลุ/มวิตกกังวล
9. เป,นเครื่องพักผ1อนกาย ทําให/ใจสบายมีความสุข เช1น บางครั้งต/องเครียดกับงาน
หรือจําเป,นต/องรอคอยและไม1มีอะไรที่จะทํา ก็หายใจออกยาว ๆ สบาย ๆ พร/อมกําหนดท/อง
พองยุบ ดูสบาย ๆ ไม1เพ1งท/องที่พองยุบจนเกินไป ก็จะเกิดเป,นการพักผ1อนกายใจ เป,นอยู1อย1าง
สุขสบาย
10. เป,นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเรียนและการทํากิจกรรมทุกอย1าง
เพราะจิตที่เป,นสมาธิ ตั้งมั่น แน1วแน1 อยู1กับสิง่ ที่กําลังกระทํา ไม1ฟุ7งซ1าน ไม1วอกแวก ไม1เหม1อลอย
ย1อมช1วยให/การเรียน การคิด และการทํางานได/ผลดี เกิดความรอบคอบไม1ผิดพลาด เช1น การ
อ1านหนังสือ ตาที่จับจ/องตัวอักษรในหนังสือ โดยจิตไม1เผลอส1งออกนอกไปคิดเรื่องอื่นในขณะอ1าน
หนังสือ รู/อยูก1 ับการอ1านหนังสือเพียงอย1างเดียวนี้ เป,นสมาธิและเมื่อไหร1ที่จติ เผลอส1งออกไปคิด
เรื่องอืน่ หรือสนใจสิ่งอื่นไม1อยู1กับการอ1านหนังสือ แล/วเกิดการระลึกขึน้ ได/ รูต/ วั ว1าจิตกําลังส1งออก
นอกไป ก็ดึงจิตกลับมารู/อยูก1 ับการอ1านหนังสือใหม1นี่คอื สติ พร/อมกับเกิดความรูต/ ัวอยู1ตลอดใน
การอ1านหนังสือเฝ7าทําการพิจารณาจนเกิดความรูช/ ัด เข/าใจชัด จากหนังสือทีก่ ําลังอ1านอยู1นนั้
เรียกว1าสัมปขัญญะ
11. ป7องกันอุบัติเหตุได/ดี เพราะมีสมาธิก็เท1ากับมีสติกํากับอยู1ดว/ ย เมื่อมีสติย1อมเป,น
เครื่องหมายแห1งความไม1ประมาท เกิดการคิดไตร1ตรองใคร1ครวญในสิ่งที่จะทําก1อนทุกครั้ง ทําให/
ความผิดพลาดไม1เกิดขึ้น หรือถ/าเกิดขึน้ ก็สามารถแก/ไขปCญหาเหล1านั้นไปได/ทนั ท1วงที
12. ช1วยเสริมสร/างสุขภาพกาย เพราะเหตุทรี่ 1างกายและจิตใจอาศัยกัน มีอทิ ธิพลต1อกัน
เช1น เมื่อร1างกายเจ็บปFวยไม1สบาย จิตใจก็พลอยเศร/าหมองขุ1นมัวไปด/วย เกิดเป,นความกลัวจน
วิตกกังวล ขาดกําลังใจจนทําให/โรคทางกายนัน้ โดนซ้ําเติมให/ทรุดหนักลงไปอีก และแม/ในเวลาที่
ร1างกายเป,นปกติพอประสบเรื่องราวให/เศร/าเสียใจรุนแรงก็ล/มปFวยเจ็บไข/ไปได/ ส1วนผูท/ ี่มีจิตใจ
เข/มแข็งสมบูรณ เมื่อเจ็บปFวยกาย ก็ไม1สบายอยูแ1 ต1กายเท1านั้น จิตใจไม1ปวF ยตามไปด/วย
13. บรรเทาหรือผ1อนเบาโรคทางกายได/ เพราะจิตใจมีความสบายเข/มแข็ง สามารถให/
กําลังใจตัวเองได/ ไม1คดิ จับจดวิตกกังวลกับโรคทางกาย ส1งผลให/ไม1เครียด ทําให/เซลลภูมิต/านทาน
แข็งแรง สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมภายในกายออกไปได/

14. สามารถใช/กําลังของสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายได/
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15. จิตใจมีความผ1องใสเบิกบาน ส1งผลให/สุขภาพร1างกายดี ผิวพรรณผ1องใส ซึ่งเป,นภูมิ
ต/านทานโรคไปในตัว

16. ช1วยระงับความแปรปรวนทางจิตใจที่มีผลให/เกิดโรค เช1น ความมักโกรธ ( โกรธ
ง1าย) ความกลุ/มกังวล ทําให/เกิดโรคปวดศีรษะบางอย1าง หรือ โรคแผลในกระเพาะอาหารอาจ
เกิดขึ้นได/ เป,นต/น เมื่อรู/จกั ทําใจให/สงบ ทําใจให/ดี หยุดความคิดนึกปรุงแต1งต1าง ๆ ก็ไม1เกิดเป,น
อารมณไม1ดีที่มีผลให/เกิดความเครียด ส1งผลให/เกิดโรคขึน้ มาได/ ประโยชนข/อนี้จะสมบูรณต1อเมื่อ
มีปCญญาที่รเู/ ท1าทันสภาวธรรม จากการเจริญวิปCสสนากรรมฐานประกอบอยูด1 /วย8

วิธีปฏิบัติวิปCสสนากรรมฐานตามแนวสติปCฏฐาน 4 ของพระธรรมสิงหบุราจารย
(หลวงพ1อจรัญ ฐิตธฺมโม) วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
การยืน
ให/ยกมือไขว/หลัง มือขวาจับข/อมือซ/าย วางไว/ตรงกระเบนเหน็บ ยืนตรง หน/าตรง หลับตา
ให/สติอยู1ที่กลางกระหม1อม สํารวจจิต เอาสติตามวาดมโนภาพร1างกาย กําหนดคําว1า ยืน จาก
ศีรษะมาหยุดลงที่สะดือกําหนดคําว1า หนอ จากสะดือลงไปปลายเท/านับเป,น 1 ครั้ง ครั้งที่สอง
กําหนดคําว1า ยืน จากปลายเท/าขึ้นมาหยุดที่สะดือ คําว1า หนอ จากสะดือขึน้ ไปกลางกระหม1อม
กําหนดกลับไปกลับมาจนครบ 5 ครั้ง ขณะนั้นสํารวมจิตอยู1ที่ร1างกาย อย1าให/ออกนอกกายพร/อม
กับกําหนดคําว1า ก/มหน/าหนอ จากนั้นจึงลืมตามองดูปลายเท/า กําหนดคําว1า ลืมตาหนอ ให/สติ
จับอยู1ที่เท/าเพื่อเตรียมเดินจงกรมต1อไป

การเดิน
กําหนดว1า ขวาย1างหนอ ในใจ โดยคําว1าขวา ให/ยกส/นเท/า ขวาขึน้ ประมาณ 2 นิ้วเท/ากับใจ
ต/องนึกพร/อมกัน คําว1าย1าง ให/ก/าวเท/าขวาไปข/างหน/าอย1างช/า ๆ เท/ายังไม1เหยียบพืน้ คําว1า หนอ
ให/วางเท/าลงพื้น จากนั้นสํารวมสติไว/ที่เท/าซ/ายตั้งสติปCกลงไป กําหนดว1า ซ/ายย1างหนอ สลับกัน
เช1น นี้เรือ่ ย ๆ ไประยะก/าวในการเดินห1างกันประมาณ 1 คืบ เพื่อการทรงตัวขณะก/าวได/ดีขนึ้
เมื่อเดินสุดสถานทีแ่ ล/ว ให/นาํ เท/ามาเคียงกัน หลับตา พร/อมกําหนดคําว1า หลับตาหนอ จากนัน้
เงยหน/าตรง กําหนดคําว1า เงยหน/าหนอและกําหนดยืนหนอ ช/า ๆ อีก 5 ครั้ง เมื่อครบแล/วให/กม/
หน/าพร/อมกําหนด ก/มหน/าหนอ ตามด/วย ลืมตาหนอ เพื่อมองดูปลายเท/า

การกลับ
กําหนดคําว1า กลับ...หนอ 4 ครั้ง กลับหนอครัง้ ที่ 1 ให/ยกปลายเท/าขวา แล/วใช/ส/นเท/าขวา
หมุนตัวไปทางขวา 90 องศา ครัง้ ที่สองเคลื่อนเท/าซ/ายมาชิดกับเท/าขวา ครั้งที่สาม ทําเหมือน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่สี่ ทําเหมือนครั้งที่ 2 เมื่อครบสีค่ รัง้ แล/ว จะอยู1ท1ากลับหลัง ต1อไปกําหนด หลับตา
หนอ เงยหน/าหนอและกําหนดยืนหนอช/า ๆ อีก 5 ครัง้ ตามด/วย ก/มหน/าหนอ และ กําหนดเดิน
ต1อไปจนหมดเวลาที่ต/องการ

การนั่ง
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ซําเรื องเดียวกัน หน้า -
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ให/ทําต1อไปจากการเดินจงกรม อย1าให/ขาดตอน เมื่อเดินจงกรมถึงที่จะนั่ง ให/กําหนด “ยืน
หนอ” อีก 5 ครั้งแล/วกําหนดปล1อยมือลงข/างตัวว1า “ปล1อยมือหนอ” เริม่ จากปล1อยมือขวาก1อน
และตามด/วยมือซ/าย ช/า ๆ จนกว1าจะลงสุด จากนัน้ ก/าวเท/าขวาไปข/างหน/า กําหนดคําว1า “ขวา
ย1างหนอ”เพื่อเตรียมนัง่ เวลานั่ง ค1อย ๆ ย1อตัวลง พร/อมกําหนดตามอารมณที่ทําไปจริง ๆ เช1น
ย1อตัวหนอ ท/าวพื้นหนอ คุกเข1าหนอ นั่งหนอ เป,นต/น
วิธีนงั่ ให/นั่งขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับขาซ/าย นั่งตัวตรงหลับตา เอาสติจับอยู1ทที่ /อง พอง ยุบ
เวลาหายใจเข/าท/องพอง กําหนดว1า “พองหนอ” หายใจออกท/องยุบ กําหนดว1า “ยุบหนอ” ใจ
นึกกับท/องที่พองยุบต/องให/ทันกัน ให/สติจับอยู1ที่การพอง ยุบ ของท/องเท1านั้น อย1าดูลมที่จมูก
อย1าตะเบ็งท/อง ให/รู/สึกตามความจริงว1า ท/องพองไปข/างหน/า ท/องยุบมาข/างหลัง กําหนดเช1นนี้ไป
จนกว1าจะถึงเวลาที่กําหนด

การกําหนดที่เวทนา
เวทนาหมายถึงอาการชนิดหนึง่ ที่เกิดขึน้ แก1ร1างกาย ทําให/เกิดความรู/สึกพอใจบ/าง ไม1พอใจ
บ/าง เฉย ๆ บ/าง สําหรับในชัน้ แรกอาการทีป่ รากฏเด1นให/เกิดความรู/สึกได/ง1ายคือ อาการที่ไม1
พอใจที่เรียกว1า “ทุกขเวทนา” เช1น ปวดเมื่อย เจ็บ คัน แน1น เสียด ต1าง ๆ เป,นต/น ขณะที่
กําหนดรู/อยู1ในการเดินก็ตามหรือนั่งก็ตาม กําหนดพองหนอ ยุบหนอ เมือ่ มีอาการของเวทนา ให/
ทิ้งการกําหนดเดินหรือนัง่ เสียก1อน มากําหนดรูอ/ ยู1ที่อาการของเวทนาที่เกิดขึ้น เช1น เจ็บก็กําหนด
ว1า “เจ็บหนอ”... ปวดก็กําหนดว1า “ปวดหนอ”เมื่อยก็กาํ หนดว1า “เมื่อยหนอ”...คันก็กําหนดว1า
“คันหนอ”...แน1นก็กําหนดว1า “แน1นหนอ” เสียดก็กาํ หนดว1า “เสียดหนอ”

การกําหนดจิต
ในขณะกําหนดรูอ/ ยู1ในการเดิน หรือนัง่ กําหนดพองหนอ ยุบหนอ อยู1นนั้ บางครั้งจิตจะไม1
รู/อยู1ที่การกําหนดโดยมีการแลบออกจากกรรมฐานที่กําหนดอยู1นนั้ ไปคิดเรื่องราวต1าง ๆ เมื่อเป,น
เช1นนี้ให/เอาสติปกC ลงที่ลนิ้ ป?w พร/อมกับกําหนดว1า “คิดหนอ....” ไปเรื่อย ๆ จนกว1าจิตจะหยุดคิด
แล/วกลับมากําหนดที่การเดินหรือนั่ง พองหนอ ยุบหนอ ต1อไป ขณะนั่งพองหนอ ยุบหนออยู1นนั้
จิตอาจเกิดความพอใจ ยินดี หรือไม1พอใจต1ออารมณต1าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น เช1น ดีใจ เสียใจ โกรธ โดย
ไม1ได/กําหนดรูอ/ ยู1ในกรรมฐาน คือ พองหนอ ยุบหนอ ก็ให/เอาสติปCกลงที่ลิ้นป?w กําหนดตามสภาวะ
ของอารมณที่เป,นไปในขณะนั้นตามความเป,นจริงว1า “ดีใจหนอ”... “เสียใจหนอ”.... “โกรธ
หนอ”... เป,นต/น9

การนอน
เวลานอน ค1อย ๆ เอนตัวนอน พร/อมกับกําหนดตามไปว1า “นอนหนอ” จนกว1าจะนอน
เรียบร/อย ขณะนัน้ ให/เอาสติจับอยู1ที่อาการเคลื่อนไหวของร1างกาย เมื่อนอนเรียบร/อยแล/ว ให/ตงั้
สติจับที่ท/อง หายใจเข/าออกยาว ๆ สบาย ๆ อย1าให/ไปเพ1งที่ท/องมาก ให/ตั้งสติไว/ หายใจเรื่อยไป
ว1า “พองหนอ ยุบหนอ” จนกว1าจะหลับ เมื่อตื่น ก1อนลืมตาให/กําหนดว1า “ตื่นหนอ” กําหนดที่
ท/องว1า “พองหนอ ยุบหนอ” ครู1หนึ่ง แล/วกําหนดลืมตา และลุกขึน้ นัง่ ต1อไป
9

พระธรรมสิ งหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺ มโม).กําหนดจิตพิชิดโรค (สิ งห์บุรี:วัดอัมพวัน,.//.) หน้า /0- 0/
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ข/อเสนอ
ผู/เขียนปฏิบตั ิหน/าทีเ่ ป,นอาจารยในศูนยฝ'กอบรมตํารวจมาเป,นเวลา 20 กว1าป?เป,นอาจารย
สอนวิชากฎหมายเกือบทุกหลักสูตร มีข/าราชการตํารวจที่เป,นลูกศิษยที่สําเร็จการฝ'กอบรมไป
หลายสิบรุน1 ส1วนใหญ1สังกัดตํารวจภูธรภาค 6 เมื่อลูกศิษยที่เป,นข/าราชการตํารวจสําเร็จการ
ฝ'กอบรมไป ก็พยายามติดตามข1าวสารการทํางานของลูกศิษยสม่ําเสมอว1ามีอนาคต และ
ความก/าวหน/าในวิชาชีพตํารวจออย1างไรบ/าง สิ่งทีไ่ ด/จากลูกศิษยที่สําเร็จการฝ'กอบรมไปแล/ว
โทรศัพทมาปรึกษาปCญหาต1าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู1เสมอ โดยเฉพาะปCญหาความเครียดจากการทํางาน
จากผู/บังคับบัญชาเพื่อนร1วมงาน ถูกตัง้ กรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินัย ปCญหาเรื่องเศรษฐกิจ
รายได/ไม1พอกับรายจ1าย ปCญหาเรือ่ งครอบครัว และปCญหาเรือ่ งสุขภาพมีโรคประจําตัวรุมเร/าต/อง
รับประทานยาตลอดเวลา บางทีไม1รู/จะหาทางออกอย1างไร ทําให/ผู/เขียนเห็นความทุกขของลูก
ศิษยที่เป,นข/าราชการตํารวจอยู1เสมอ คิดอยูต1 ลอดเวลาว1าจะหาทางแก/ไขปCญหาของลูกศิษยได/
อย1างไร ประจวบเหมาะกับที่ผู/เขียนได/ไปปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวัน โดยวิธีปฏิบตั ิวปิ Cสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปCฏฐาน 4 ของ พระธรรมสิงหบุราจารย ( หลวงพ1อจรัญ ฐิตะธมฺโม )
จังหวัดสิงหบุรี และได/นําวิธปี ฏิบัตขิ องหลวงพ1อ การเดิน การนัง่ การยืน และการนอน สมาธิที่
หลวงพ1อท1านสอนมาถ1ายทอดโดยการฝ'กอบรมข/าราชการตํารวจ ในวิชาจริยธรรม (ภาคปฏิบัติ )
ทุกหลักสูตรทีเ่ ข/ามารับการฝ'กอบรม โดยขออนุมตั ิผู/บังคับบัญชาจัดทําห/องวิปCสสนากรรมฐาน
มาใช/ฝ'กอบรมโดยเฉพาะ เพื่อเป,นการแก/ไขปCญหาความเครียด อันเป,นทีม่ าของปCญหาชีวติ ที่
เกิดขึ้นของข/าราชการตํารวจที่เข/ามารับการฝ'กอบรมเป,นเวลาหลายป?มาแล/ว มีการประเมินผล
การฝ'กอบรมอยู1ในเกณฑดีมาก สามารถแก/ปCญหาที่เกิดขึ้นของข/าราชการตํารวจได/อยู1ในระดับที่
น1าพอใจ เพื่อลดปCญหาความเครียดของชีวติ ไม1ให/คิดสัน้ ใช/อาวุธปcนยิงตัวตายเพื่อหนีปญ
C หาที่
เกิดขึ้น เป,นข1าวหน/าหนึ่งของสื่อมวลชนที่เราเห็นอยูเ1 ป,นประจํา ลองเปJดเครือ่ งคอมพิวเตอรเล1น
อินเทอรเน็ตไปที่เว็บไชต Google.com ลองคลิกภาษาไทยคําว1า ตํารวจฆ1าตัวตาย จะเห็นว1ามี
หลายราย เป,นการกระทําอย1างต1อเนื่อง รายแล/วรายเล1า มีทั้งชัน้ ประทวนและชัน้ สัญญาบัตร
ผู/เขียนในฐานะครูอาจารยของตํารวจ รู/สึกเศร/าใจมาก จึงขอตั้งปณิธานปวารณาตัวเองจะทํา
การสอนการฝ'กปฏิบตั ิอบรมสมาธิตํารวจ เพราะมีความเชื่ออย1างแรงกล/าว1าการฝ'กสมาธิคอื พุท
โธโลยีเป,นกุญแจสําคัญในการแก/ไขปCญหาชีวิตของตํารวจไทยได/อย1างแน1นอน อย1าปล1อยให/ยอด
การฆ1าตัวตายของตํารวจไทยสะสมเพิ่มมากขึน้ ควรที่สาํ นักงานตํารวจแห1งชาติจะต/องหันมา
ทบทวนว1าเราจะลดสถิตติ การฆ1าตัวตายของตํารวจไทยได/อย1างไร ถ/าเรานําพุทโลยีอันทรงคุณค1า
ที่องคพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ/าได/เผยแพร1ถา1 ยทอดทางพุทธศาสนาสืบต1อกันมาเป,นเวลากว1า
๒,๕๕๕ ป?ที่ผา1 นมา ถือว1าเป,นพุทธมรดกอันทรงคุณค1าสามารถแก/ไขปCญหาชีวิตของตํารวจไทยได/
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