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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ

ธรรมในจังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาปัญญาตามแนว
พุทธจริยศาสตร์ ๒) เพื่อศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรรมใน
จังหวัดขอนแก่น ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
 ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ จะต้องปฏิบัติให้ไปตาม
กระบวนการของหลักไตรสิกขาเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต โดยเริ่มจากหลักศีลสิกขา หรือ
กระบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย) เพื่อให้เกิดวาจาชอบ การกระท าชอบ และการประกอบอาชีพชอบ 
เป็นแนวทางและกรอบท่ีก ากับการกระท าหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม 
จากนั้นก็ยกขึ้นสู่ระดับสมาธิสิกขาหรือกระบวนการฝึกอบรมจิต เพื่อให้จิตมีการพัฒนาความส านึกให้
เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตเป็นกระบวนการเกื้อหนุนให้ส่ิงท่ีรับเข้ามาในชีวิตด าเนินไปด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนสุดท้ายคือปัญญาสิกขา หรือกระบวนการทางความรู้ เป็นวิธีการ
อบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา ซึ่งจะยังผลให้เกิดมีทัศนะ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีถูกต้อง มี
ความด าริตริตรองท่ีชอบ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดท่ีสามารถควบคุมตนเองและ
สภาวะต่างๆ ท่ีกระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างดีเย่ียม 
 การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาท่ีเช่ืองโยงกับอริยมรรค ๘ พบว่า ปัญญาตามแนวพุทธจ
ริยศาสตร์เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา ๓ ระดับด้วยกัน คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และ 
ภาวนามยปัญญา ปัญญาระดับภาวนามยปัญญาถือว่าเป็นปัญญาขั้นสูงสุด เพราะเป็นวิธีท่ีสร้างสรรค์
ปัญญาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ จนกระท่ังเกิดประจักษ์แจ้งแห่งเหตุของ
ปัญหา และสามารถแก้ปัญหานั้นได้เสร็จส้ินด้วยตนเอง การท่ีจะปฏิบัติจนบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงสุดนี้ได้ 
ต้องอาศัยหลักไตรสิกขาท่ีผ่านการเช่ือมโยงกับหลักอริยมรรค ๘ นั่นคือการน าเอาหลักอริยมรรค ๘ มา
จัดเป็นแนวปฏิบัติให้เหลือเพียง ๓ หมวด คือ หมวดแห่งศีลสิกขา หมวดแห่งสมาธิสิกขา และหมวด
แห่งปัญญาสิกขา ฉะนั้นการน าหลักไตรสิกขามาปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ จึงท าให้ได้ศึกษาหรือ
ปฏิบัติตามหลักอริยมรรค ๘ ไปด้วย ในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่าเป็นการพัฒนาปัญญาแบบครบวงจร 
นั่นคือการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง โดยเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดเห็นท่ี
ถูกต้องเสียก่อน แล้วค่อยเพียรสร้างปัญญาในทางโลก (โลกิยปัญญา) จากนั้นจึงค่อยพัฒนาปัญญาใน
ระดับสูงขึ้นต่อไปจนบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงสุด (โลกุตรปัญญา) หรือ นิพพาน 



 ข 

 ผลของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดขอนแก่น ได้ใช้หลักไตรสิกขาและหลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นแนวทางในการพัฒนาปัญญาท้ัง
พระภิกษุและประชาชนท่ัวไป โดยเน้นให้พิจารณาท าความเข้าใจในเรื่องของกาย เวทนา จิต ธรรม ผล
ของการน าหลักสติปัฏฐาน ๔ ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าให้รู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์กับส่ิง
ภายนอกท่ีมากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้เข้าใจสภาวะของความเป็นจริงในชีวิตมากขึ้น การยึดติดแบบ
โลกๆ ท่ัวไปก็ลดน้อยลง ท าให้หันมาศึกษาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น ท าให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการ
เปล่ียนแปลงได้ดีขึ้น ท าให้ไม่กระวนกระวายใจรู้เท่าทันสภาวะของจิตใจของตน โดยไม่ไห้ตกเป็นทาส
ส่ิงท่ียั่วยวนใจอันจะน าไปสู่ความเส่ือมในชีวิต ท าให้รู้ว่าส่ิงไหนควรท า ส่ิงไหนไม่ควร ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหน
ถูก รู้จักหลีกเล่ียงทางแห่งความเส่ือม และปฏิบัติตนให้อยู่แต่ในส่ิงท่ีเป็นกุศลธรรม 
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ABSTRACT 
 

   The Research paper “  An analytical study of the development of the 
wisdom by way of the Buddhist ethics of the Meditation centers in Khon Kaen 
Province”  had three main purposes : (1) to study the concept of  the development 
of the wisdom by way of the Buddhist Ethics (2) to study the the development of the 
wisdom by way of the Buddhist Ethics of the Meditation center in Khon Kaen 
Province, and (3) to analytical study of the development of the wisdom by way of 
the Buddhist Ethics of the Meditation centers in Khon Kaen Province 
  The result of research found that the development of the wisdom by way of 
the Buddhist ethics must adhere to the principle of a threefold process to achieve 
the ultimate goal of life, by the start from the main precepts or regulations to be right 
speech, to be right action, and to be right livehood. It is guided and directed the 
actions of assembly tasks to successfully achieve good. Then raised to the level of 
concentration or mental training process, to develop mental consciousness to be 
balance between body and mind, it is a process of advocating for getting things into 
your life away with high efficiency. And the last is the intellectual or cognitive 
processes, it is a way of training for the knowledge and wisdom, it has resulted in 
attitudes, beliefs, and values the right idea, it is a process that can develop high 
intelligence and self-control in the various conditions took the life as well.  
 The development of the wisdom in connection with the Noble Eightfold Path 
found that the development of the wisdom by way of Buddhist ethics arose from the 
three levels of the development process: the wisdom of the listening, the wisdom of 
the idea, and the wisdom of mindfulness meditation. The wisdom arising from the 
mindfulness meditation is considered the most advanced intelligence, as it is a 
creative way to come up with their own intelligence through processes embarked 
practice meditation, until the revelation of the cause of the problem and can solve it 
by themselves. In order to achieve this highest wisdom, it relies primarily threefold 
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through links with Noble Eightfold Path, that was the introduction to the Noble 
Eightfold Path is the practice to only three categories, that is a group of morality, a 
group concentration, and a group of intelligence. So dance the lead threefold to 
perform a process, it has to follow the Noble Eightfold Path. In the way of Buddhist 
ethics constitutes a comprehensive intellectual development, that is to follow the 
Middle Path, in the first of all, practitioner must have seen the right way before, then 
seek worldly wisdom, and then develop a higher level of intelligence to achieve the 
highest wisdom or Nippana. 
 The result of the development of the wisdom by way of the Buddhist ethics 
of the Meditation center in Khon Kean found that Used the three levels and the four 
foundations of mindfulness ( Satipatthana 4)  as a guide in the intellectual 
development to the monks novices and people, by focusing on the understanding of 
the tools of physical, mental, mind, and Dhammas ( mindfulness of the body, 
mindfulness of feelings or sensations,  mindfulness of mind or consciousness and 
mindfulness of Dhammas) . The main effect of bringing the Stipatthana 4 to use in 
everyday life, found that: Knowingly making a state of emotion that comes with an 
external impact can be improved to be good, Knowingly making to understand the 
state of the real life, adherence to make things less, make turned himself in to learn 
more, can adapt itself to a changing world better, do not knowingly disturbed state of 
mind is not enslaved by temptation that will lead to a deterioration in life, know 
what to do and should not do., knowing what is right and wrong, Know as a way of 
avoiding deterioration, and behave in the principle of morality. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhamm%C4%81


 ค 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการให้
ความสนับสนุนจากสถาบันวิ จัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และบุคคลากรของ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนในการท าวิจัยในครั้งนี้    
 ขอกราบขอบพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย       
มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  เจ้าหน้ า ท่ี ผู้ ดู แลใน ส่วนงานวิ จัยของ               
วิทยาเขตขอนแก่นทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อการท าวิจัย ตลอดท้ัง
เพื่อนร่วมงานท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอขอบคุณ ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดแจ้งสว่างนอก อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าอาวาส 
ท่ีต้ังของส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง จ านวน ๓ รูป พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรม
พระสงฆ์ และคฤหัสถ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ส านักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
และประชากรผู้เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมในแต่ละแห่ง ทุกรูป/คน ท่ี ได้ ให้ ความช่วยเห ลือและ
อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลในการท างานวิจัยครั้งนี้  
 สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้คงเป็นประโยชน์ท้ังทางด้านวิชาการ   
และพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป    
 
           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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ค ำอธิบำย สัญลักษณ์ และค ำย่อ 
(เฉพำะที่ใช้ในงำนวิจัยฉบับนี้) 

---------- 
อักษรย่อช่ือคัมภีร์ 

พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
พระวินัยปิฎก 
 วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวรรค ภาษาไทย 
 วิ.จ ู (ไทย)  = วินัยปิฎก จูฬวรรค ภาษาไทย 

 
พระสุตตันตปิฎก 
 ที.สี.  (ไทย)  = ทีฑนิกาย  สีลขันธวรรค  ภาษาไทย 
 ที.ม.  (ไทย)  = ทีฆนิกาย  มหาวรรค  ภาษาไทย 
 ที.ปา.  (ไทย)  = ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  ภาษาไทย 
 ม.มู.  (ไทย)  = มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  ภาษาไทย 
 ม.ม.  (ไทย)  = มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  ภาษาไทย 
 ม.อุ.   (ไทย)  = มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  ภาษาไทย 
 สํ.ส.  (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สคาวถวรรค  ภาษาไทย 
 สํ.ข.  (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  ภาษาไทย 
 สํ.สฬา. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สฬายตวรรค  ภาษาไทย 
 สํ.ม.  (ไทย)  = สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  ภาษาไทย 
 องฺ.เอกก. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต  ภาษาไทย 
 อง.จตุกฺก. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  ภาษาไทย 
 องฺ.ปญฺจก.(ไทย)  = อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  ภาษาไทย 
 องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  = อังคุตตนิกาย ฉักกนิบาต  ภาษาไทย 
 องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต   ภาษาไทย 
 อง.อฏฺฐก. (ไทย)  =  อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต  ภาษาไทย 
 องฺ.ทสก.  (ไทย)  =        อังคุตตรนิกาย     ทสกนิบาต          ภาษาไทย 
 ข.ขุ.     (ไทย)      =         ขุททกนิกาย       ขุททกปาฐะ         ภาษาไทย 
 ขุ.ม.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย มหานิทเทส  ภาษาไทย 
 ขุ.ป.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  ภาษาไทย 
 ข.เถรี.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย เถรีคาถา  ภาษาไทย 
 ขุ.ธ.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย ธรรมบท   ภาษาไทย 
 ขุ.สุ.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย สุตตนิบาต  ภาษาไทย 

 

จ 



พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.วิ.  (ไทย)  = อภธิรรมปิฎก วิภังค์  ภาษาไทย 
อภิ.ก.  (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ  ภาษาไทย 
อภิ.ปุ.  (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ ภาษาไย 

  
ปกรณวิเสส 

วิสุทฺธิ  (ไทย)  = วิสุทธิมรรคปกรณ์   ภาษาไทย 
 



บทที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีไร้ขีดจ ากัด ไร้กรอบและ
วิถีทางแห่งความคิดท่ีถูกต้องในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและโลกไร้พรมแดน เป็นชีวิตท่ี
เต็มไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกสบายทางวิทยาการสมัยใหม่ๆ การอุปโภคบริโภคส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ี
หาได้ง่ายในสังคมยุคนี้ มีจ าหน่ายหรือมีให้บริการอยู่ท่ัวทุกแห่ง ท้ังนี้ก็เพราะว่าภาวะทางสังคม ซึ่งอยู่
ในโลกแห่งการแข่งขันกัน มนุษย์จึงมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเร่งรีบกับหน้าท่ีการงาน จึงมักจะตกเป็น
เหยื่อต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว มนุษย์ในยุคนี้จึงเป็นผู้บริโภคความสุขแบบสุกเอา
เผากิน มีชีวิตท่ีคอยตอบสนองความต้องการแห่งโลกทุนนิยม ในการเสพบริโภคนั้นก็เพียงเพื่อ
ตอบสนองอารมณ์เพียงช่ัวคราว ไม่ได้คิดถึงความส าคัญต่อการเสพบริโภคสักเท่าไหร่ ท้ังนี้ก็เพราะว่า
มนุษย์ขาดสติสัมปชัญญะและการพิจารณาต่อส่ิงท่ีมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ซึ่งในทางพุทธ
ศาสนาเรียกการตอบสนองแบบนี้ว่า เป็นการตอบสนองต่อกิเลสตัณหาท่ีเกิดขึ้นทางตา หู จมูก ล้ิน 
กาย และใจ และไม่ก่อให้เกิดปัญญาในการเสพบริโภค ลักษณะการบริโภคอย่างนี้เรียกว่า การบริโภค
คุณค่าเทียม เป็นการบริโภคท่ีไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าแท้ท่ีได้รับจากอารมณ์ท่ีมากระตุ้นให้เกิดการ
ตอบสนองทางประสาทสัมผัสนั้นๆ  
 ด้วยเหตุนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในการเสพบริโภคของผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันขาด
การพัฒนาปัญญาในการรับรู้ทางอายตนะ กล่าวคือ ขาดปัญญาในการคิดวิจารณญาณท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานทางปัญญาต่อการรับรู้อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ หรือทางประสาทสัมผัส 
และประสาทสัมผัสของมนุษย์เรานี้ทางพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการเสพบริโภคหรือ
รับรู้ความเป็นไปของโลก อันมี ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับรู้ของมนุษย์ท่ี
เรียกว่า ทวาร หรือ อายตนะ๑ ทวารหรืออายตนะ ตามหลักพุทธธรรมถือว่าเป็นช่องทางท่ีชีวิตจะ
เกี่ยวข้องกับโลกได้ เป็นแดนเช่ือมต่อให้เกิดความรู้ หรือทางรับรู้๒ อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ความ
เข้าใจต่อลักษณะความเป็นไปของโลกท้ังฝ่ายรูปธรรม คือส่ิงท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ เป็นวัตถุ และ
ฝ่ายนามธรรม คืออารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด รัก โลภ โกรธหลงต่างๆ ดังนั้น เมื่อคนเราขาดการพัฒนา
ทักษะในการเสพบริโภคหรือขาดทักษะการรับรู้ทางอายตนะแล้วจึงสะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมใน
ลักษณะต่างๆ ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ และเรียนรู้มาอย่างไม่ถูกต้องท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
 ผลสะท้อนของปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือการเปล่ียนแปลงทางสังคมไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันไร้
พรหมแดน นั่นคือมีการใช้เครื่องมือในการส่ือสารท่ีทันสมัย เมื่อความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้น ส่ิงท่ี
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองความสะดวกสบายนั้นจึงได้ส่งผลให้คนในสังคมมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น และ

                                                             
๑ อภิ.วิ. (ไทย), ๓๕/๑๕๔/๑๑๒. 
๒ พระหรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยำยควำม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), ๓๓-๓๔. 



 

๒ 

 

จากการท่ีสังคมได้เน้นไปในทางพัฒนาวัตถุมากขึ้นนี้ท าให้สภาพจิตใจของคนในสังคมเส่ือมถอยออก
จากคุณงามความดีทางศาสนา ซึ่งก็เป็นเหตุให้สังคมเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ประชาชนค่อยๆ ห่าง
จากศีลธรรม ดังท่ีท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ มนุษยชาติจะเลวร้าย
กว่าสัตว์เดรัจฉาน มัวหลงเรื่องกินกามเกียรติเกลียดนิพพานล้วนด้ือด้านไม่เหนี่ยวรั้งบังคับใจ”๓ ค าพูด
นี้เป็นการเตือนให้เราทุกคนอย่าได้ประมาทในการด าเนินชีวิตในสังคม  
 ปัญหาสังคมปัจจุบันได้กลายมาเป็นปัญหาของสังคมโลก (Global Social Problems) 
ตามยุคโลกาภิวัตน์ท่ีไร้พรหมแดน ประชากรแต่ละประเทศล้วนมีปัญหาคล้ายๆ กัน เช่น ปัญหาความ
ยากจน ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาไรคระบาด ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ผู้คนส่วนมากได้รับผลกระทบจากปัญหามากมาย เพราะความเห็นผิดท่ีคิดว่าความ
เจริญทางด้านวัตถุสามารถจะสร้างความสุขท่ีแท้จริงและยั่งยืนได้ แต่แท้จริงแล้วความเจริญทางด้าน
วัตถุนี้จะท าให้คนในสังคมเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของการเอารัดเอา
เปรียบกัน เกิดการต่อสู้แย่งชิงและท าลายซึ่งกันและกันท้ังทางตรงและทางอ้อม ความไม่สงบสุขของ
สังคมก็จะตามมา และจะกลายเป็นปัญหาสังคมในลักษณะต่างๆ ดังท่ีเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า 
ปัญหาของสังคมจะเริ่มจากคน ปัญหาของคนจะเริ่มจากจิต เมื่อจิตมีความเห็นผิดแล้ว สังคมมนุษย์ก็
จะไร้ระเบียบวินัย ขากจิตส านึกในทางท่ีดีงาม ปัญหาต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาความยากจน ปัญหาว่างงาน ปัญหาหนี้สิน และปัญหา
ครอบครัว เป็นต้น 
 ปัญหาของสังคมท่ีกล่าวมาข้างต้น ในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่า สังคมในยุคปัจจุบันขาด
การพัฒนาปัญญาในทางท่ีถูกต้องดีงาม นั่นคือเห็นผิดเป็นชอบ เน้นแต่พัฒนาทางวัตถุ แต่ขาดการ
พัฒนาทางจิตใจ ไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาตามหลักพุทธจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา
ป้องกันให้กับตนเองและสังคมอย่างจริงจัง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหันมาพิจารณาหาทางแก้ปัญหา
โดยการเติมปัญญาท่ีถูกต้องให้กับสังคม โดยการน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
จิตใจของคนในสังคม หลักพุทธจริยศาสตร์ท่ีจะน ามากล่าวในท่ีนี้ คือ “อริยมรรคมีองค์ ๘”๔ ประกอบ
ไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกรวมว่า “ไตรสิกขา”๕ ซึ่งถือว่าเป็นหลักในการแก้ปัญหาสังคมได้ดีท่ีสุด 
เพราะเป็นหลักธรรมท่ีส่งเสริมในการพัฒนาปัญญาท้ังระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงสุด นั่นคือ
สมารถสร้างคนธรรมดาให้เป็นมนุษยชน (ผู้มีศีล ๕ และธรรม ๕ คือคนท่ีเป็นมนุษย์ ได้แก่สัตว์ผู้มีจิตใจ
สูง) สร้างมนุษยชนให้เป็นกัลยาณชน (ผู้มีคุณความดีช้ันสูง บางทีเรียกว่า “กัลยาณมิตร” หมายถึง
ต้ังแต่พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า เป็นต้น) ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาสังคมได้จะต้องเริ่มท่ีคน และการท่ีจะ
พัฒนาคนได้ก็จะต้องเริ่มท่ีจิตใจ โดยการพัฒนาตรวจสอบจิตตนเองอยู่เสมอ  
 การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ถือว่า เป็นการฝึกจิตให้เกิดปัญญาท่ีจะส่องทาง
แห่งการด าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญงอกงามในวิถีทางแห่งความเป็นพุทธ (ผู้รู้, ผู้ต่ืน, ผู้เบิกบาน) เพราะ
จิตท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นพื้นฐานท่ีมั่นคงจนเกิดปัญญาแล้ว ย่อมจะน าผู้ฝึกฝนนั้นมีความสุขและ

                                                             
๓ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), กำรกลับมำแห่งศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๙), หน้า ๒. 
๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 
๕ ที.ม. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 



 

๓ 

 

ปฏิบัติต่อส่ิงท้ังหลายได้ถูกต้อง สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาสังคมในยุค
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในสังคม เป็นการพัฒนาทางกาย วาจา 
และใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางน าไปสู่อิสรภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง ดังพุทธพจน์ท่ีว่า 
“ธรรมท้ังหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าความดีตามไป
ด้วย เพราะความดีนั้น ย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น”๖  
 ในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์นี้ ส านักปฏิบัติธรรม
ในแต่ละแห่งถือว่ามีความส าคัญอย่างมากในการท่ีจะให้การศึกษา เรียนรู้ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึง
ปัญญาและสามารถน าปัญญาท่ีได้จากปฏิบัตินั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้รู้เท่าทันกับความ
เปล่ียนแปลงของโลกในยุคไร้พรหมแดนนี้ และส านักปฏิบัติธรรมท่ีท าหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมพร้อม
ท้ังสอนวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์นี้ ผู้วิจัยได้เลือกเอาส านักปฏิบัติธรรมท่ี
ส าคัญของจังหวัดขอแก่น ๓ แห่ง คือ ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน อ าเภอเมืองขอนแก่น 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว อ าเภอบ้านฝาง และส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก อ าเภอชุมแพ 
ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งนี้ ได้รับประกาศแต่งต้ังให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ขอนแก่นจากองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม และผู้วิจัยได้ให้ความสนใจส านัก
ปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งนี้ เนื่องจากท้ัง ๓ แห่งนี้ มีการจัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตปัญญา
อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี โดยมีการก าหนดตารางปฏิทินการปฏิบัติธรรมท่ีชัดเจน นอกจากตาราง
กิจกรรมท่ีทางส านักปฏิบัติธรรมได้จัดไว้แล้ว ยังมีหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชน และ
สถานศึกษาทุกระดับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมรับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ได้รับ
รางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางการศึกษา เช่น โครงการปฏิบัติธรรม
ให้แก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา และชาวพุทธทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติด้วย 
 นอกจากนี้ ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางการศึกษา 
เช่น การจัดต้ังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเผยแผ่ธรรมในแนวปฏิบัติ และ
ส่งเสริมด้านการศึกษาวิชาการของพระพุทธศาสนาแบบทางไกล เช่น แผนกนักธรรม-บาลี ธรรมศึกษา 
แพทย์แผนไทย เป็นต้น และในบริเวณวัดสะอาดร่มรื่น มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมกัมมัฏฐานในวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ และยังมีการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเยาวชน เช่น โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อท่ีจะได้น าผลของการศึกษาวิจัยไปเผยแผ่และใช้ประโยชน์ท้ัง
ในเชิงวิชาการและน าไปปรับใช้กับส านักปฏิบัติธรรมอื่นๆ ให้ถูกต้องดีงาม ท้ังในเขตจังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรรมใน
จังหวัดขอนแก่น 
                                                             

๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๔. 
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 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
 
๑.๓ ปัญหำท่ีต้องกำรทรำบ 
 ๑.๓.๑ ต้องการทราบแนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ว่ามีลักษณะ
อย่างไร 
 ๑.๓.๒ ต้องการทราบการการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดขอนแก่นว่ามีรูปแบบและวิธีการพัฒนาปัญญาอย่างไร 
 ๑.๓.๓ ต้องการทราบผลของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่นว่ามีผลเป็นอย่างไร 
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นศึกษา
เอกสาร (Documentary Research) และวิจัยภาคสนาม (Field Research) สัมภาษณ์ ดังนั้นผู้วิจัย
ได้แบ่งขอบเขตในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ กำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) 
 ก. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ๑) ศึกษาถึงขอบเขตเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางจริยศาสตร์ แนวคิดทางพุทธจริย
ศาสตร์ แนวคิดเรื่องปัญญาในพุทธจริยศาสตร์ และแนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์  
 ๒) ศึกษาปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น โดย
แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ด้าน คือ  
  (๑) รูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น   
  (๒) การน าหลัก “สัปปายะ ๔” คือ (๑) อาวาสสัปปายะ (๒) อาหารสัปปายะ (๓) 
บุคคลสัปปายะ และ (๔) ธัมมสัปปายะ มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
 ๓) ศึกษาวิเคราะห์ผลของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
  (๑) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยการน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาเป็นฐานในการ
พัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
  (๒) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยการน ารูปแบบการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น และแนวคิดเรื่อง สัปปายะ ๔ มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนท่ีท าให้เกิดการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ข. ขอบเขตด้ำนเอกสำร 
 โดยการศึกษาค้นคว้าจากต ารา บทความเชิงวิชาการ ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และเอกสารท่ีจะน ามาศึกษาค้นคว้านั้นคือ 
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 ๑) เอกสารหลัก ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๒) เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสาร ต ารางานทาง
วิชาการ บทความทางวิชาการ และ เว็ปไซต์ เป็นต้น 
 ๑.๔.๒ กำรวิจัยภำคสนำม (Field Research) 
 ก. พื้นที่ในกำรวิจัย (Research areas) 
 การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาวิเคราะห์การการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาดังนี้ 
 ๑) ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๒) ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
 ๓) ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 ข. กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
 ในการวิจัยภาคสนามนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรผู้เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมในแต่ละแห่ง จ านวน ๕๒ รูป/คน โดย
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ ๑ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นกลุ่มของพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง จ านวน ๒๑ รูป/คน ประกอบด้วย 
 ๑) เจ้าคณะจังหวัด หรือ รองเจ้าคณะจังหวัด จ านวน ๒ รูป 
 ๒) เจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าอาวาส ท่ีต้ังของส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง จ านวน ๓ รูป 
 ๓) พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมแห่งละ ๒ รูป จ านวน ๖ รูป 
 ๔) พระสงฆ์และคฤหัสถท่ี์เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง จ านวน ๙ รูป/คน 
 ๕) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑ คน 
 ๖) ส านักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑ คน 
 กลุ่มที่ ๒ เลือกแบบสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมอบรม/ปฏิบัติธรรม และท า
กิจกรรมต่างๆ กับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งๆ ละ ๑๐ รูป/คน รวมเป็น ๓๐ รูป/คน  
 รวมประชำกรผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก ๕๒ รูป/คน 
 ค. สำเหตุในกำรเลือกกลุ่มเป้ำหมำยข้ำงต้น เนื่องจำกมีควำมเก่ียวข้องกับงำนวิจัยดังนี้ 
 ๑) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะ
ต าบล มีความเกี่ยวของในฐานะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้นโยบายและให้ค าปรึกษาในการด าเนินการ
เผยแผ่ อบรม ฝึกสอนกรรมฐานของส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง 
 ๒) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ของส านักปฏิบัติ
ธรรม มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าของพื้นท่ีส านักปฏิบัติธรรม มีหน้าท่ีในการจัดหาส่ิงท่ีเอื้อ      
(สัปปายะ) ต่อการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ๓) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นพระวิปัสสนาจารย์ มีความเกี่ยวข้องในฐานะท่ีเป็นผู้ฝึกสอน อบรม 
และน าพาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาปัญญาตามแนวทางพุทธจริยศาสตร์ 
 ๔) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้เข้า
ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
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 ๕) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม มีความเกี่ยวข้องในฐานเป็นผู้เข้า
ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตามแนวทางพุทธจริยศาสตร์ 
 ๖) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นทายก/ทายิกาของส านักปฏิบัติธรรม มีความเกี่ยวข้องในฐานะท่ีให้
ความอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ เพื่อให้เกิดความเป็นสัปปายะต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม 
๗) กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้น าชุมชน มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้น าชุมชนโดยให้การดูแลเพื่อให้ส านัก
ปฏิบัติธรรมรวมไปถึงผู้เข้าปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจาก
ส่ิงรบกวนภายนอกต่างๆ 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 กำรพัฒนำ หมายถึง การปรับเปล่ียนทัศนคติหรือการกระท าท่ีส่งผลให้ตนเองและสังคม
ด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต้องดีงาม เป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ใน ๓ ด้าน คือ อธิศิลสิกขา อธิ
จิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เรียกส้ันๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา หรือไตรสิกขา เป็นการพัฒนาตนให้
สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมให้มีความประพฤติดี เป็นสุจริตชน เป็นบัณฑิต เป็นผู้
มีความฉลาดในการท าความดีทุกอย่าง และรู้จักวิธีในการละเว้นความช่ัวต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามากระทบกับ
ชีวิตตนเองได้ 
 ปัญญำ หมายถึง ความสามารถในการใช้สติพิจารณาอย่างเช่ียวชาญในการรับรู้ต่ออารมณ์ 
และการจัดการกับความคิดท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม รู้วิธีการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก รัก โลภ 
โกรธ หลง กิเลสตัณหาต่างๆ ท่ีส่งผลต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม 
 พุทธจริยศำสตร์ หมายถึง หลักสัจธรรมหรือข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติก าหนด
เป็นจริยธรรม หรือหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาโดยน ามาอธิบายและจัดวางให้เป็นระบบหรือน ามาปรับ
ใช้เพื่อการพัฒนาปัญญาส่งเสริมให้ชีวิตและสังคมเกิดความเจริญดีงาม 
 ส ำนักปฏิบัติธรรม หมายถึง สถานท่ีปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ๓ แห่ง คือ ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน อ าเภอเมือง ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว อ าเภอบ้านฝาง และ ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก อ าเภอชุมแพ ท่ีท าหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมฝึกหัดปฏิบัติตน และสอน
ผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาด้านปัญญา โดยใช้เครื่องมือคือหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการปฏิบัติ ฝึกฝน 
เพื่อให้เข้าถึงปัญญาท่ีถูกต้องตามกระบวนการของหลักไตรสิกขา  
 พระสงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการท่ีอยู่ในสังกัดการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดขอนแก่น ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการอบรมและปฏิบัติธรรมของ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
 
๑.๖ ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์การ
พัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา และ
สรุปดังต่อไปนี้ 
 
 



 

๗ 

 

 ๑.๖.๑ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทักษะทางกายไว้ในหนังสือช่ือ 
“ธรรมกับการพัฒนาชีวิต” ว่า การพัฒนากายในพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน และกาย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีใช้ส าหรับสัมพันธ์กับโลกภายนอก เป็นช่องทางท่ีเราสัมพันธ์ระหว่างตัว
เรากับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ และทางธรรมชาติท้ังหมด การฝึกฝนพัฒนาอินทร์นั้นมีความหมายคลุม
ถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสภาพแวดล้อมท้ังหมด ท้ังธรรมชาติ และวัตถุต่างๆ 
เนื่องจากการใช้อินทรีย์ท้ังหลายนั่นเอง คนเราจึงสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมหรือส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
ได้ เราใช้อินทร์ต่างๆ ไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกให้ได้ผลดี ก็ ต้องพัฒนาอินทรีย์หรือพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติ การฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์มี ๒ แง่ คือ ฝึกฝนในแง่การใช้งาน และ
ฝึกในแง่การท าความรู้จักเลือกรับเอาส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้ามาแก่ชีวิต๗ 
 พระธรรมโกศำจำรย์ (ปัญญำนันทภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ปัญญาธรรมะเพื่อ
ความก้าวหน้า” สรุปใจความว่า ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ด้วยปัญญา พิจารณาส่ิง
ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตัวเรา เพื่อให้รู้จักส่ิงนั้น เรื่องท่ีมันเป็นจริง ท่ีเรียกส่ิงนั้นเป็นท่ีมันเป็นอยู่จริงๆ 
คือเราไม่ได้มองเห็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ได้มองส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่เรามองส่ิงนั้นต้ังแต่ต้น
ตลอดโคน๘ 
 พระเมธีธรรมำภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงการพัฒนาปัญญาไว้ในหนังสือ 
“คุณธรรมส าหรับนักบริหาร ปัญญา ขยัน ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์” สรุปใจความว่า วิธีการพัฒนา
ปัญญาโดยสรุปมี ๓ วิธี คือ ๑. สุตมยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง คือ ฉลาดเรียน รู้จักเรียน คือมี
ความใฝ่รู้ ๒. จินตามยปัญญา คือ ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล หรือฉลาดคิด และ ๓. 
ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาเกิดจากการลงมือกระท า การคิดท่ีจะให้เกิดปัญญาต้องคิดเป็นไม่ใช่
เพียงแต่คิดเป็นหรือคิดตามข้อมูลอย่างเดียวโดยไม่ลงมือท าเลย ปัญญาท่ีแท้ก็ไม่เกิด๙ 
 พระครูภำวนำโพธิคุณ (สมชำย กนฺตสีโล) ได้กล่าวถึงต านานเมืองขอนแก่นและวัดโพธิ์
บ้านโนนทันในหนังสือเรื่อง ธรรมทายาท ชุดท่ี ๗ ย้อนรอยอดีตธรรมของหลวงปู่โพธิ์ว่า ในสมัยท้าว
เมืองแพนผู้สร้างเมืองขอนแก่น ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่าบ้านบึงบอน (ปัจจุบันบึงแก่นนคร) วัดโพธิ์แห่งนี้
หากนับตามหลักท่ีปรากฏปีท่ีสร้างวัด (พ.ศ. ๒๓๗๕) มาจนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๙) วัดโพธิ์มีอายุได้ ๑๘๐ 
ปี เมื่อท้าวเมืองแพนมาสร้างเมืองขอนแก่นท่ีริมบึงแก่นนครแล้ว ท่านก็ได้ปฏิสังขรณ์วัดเก่าแก่แห่งนี้ขึ้น
จนกลายเป็นวัดท่ีส าคัญวัดหนึ่งในเมืองขอนแก่น และหนังสือเล่มนี้ก็ได้อธิบายไขปริศนาธรรมภาพ
จิตรกรรมศาลาวัดโพธิสาร พร้อมตีความผญาภาษิตธรรมท่ีประกอบภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญา๑๐ 

                                                             
๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับกำรพัฒนำชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๔๑). 
๘ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ), ปัญญำธรรมะเพื่อควำมก้ำวหน้ำ, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ม.ป.ป.). 
๙ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺจิตฺโต), คุณธรรมส ำหรับนักบริหำร ปัญญำ ขยัน ซื่อสัตย์ มนุษย

สัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน, มปป.). 
๑๐ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), ธรรมทำยำท ชุดที่ ๗ ย้อนรอยอดีตธรรมของหลวงปู่

โพธิ์, (ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๑). 



 

๘ 

 

 พระประมวล อุตฺตรำสโย (น้อยทรง) ได้เขียนไว้ในหนังสือ “การศึกษาเปรียบเทียบจริย
ศาสตร์” โดยยกอุดมการณ์เชิงจริยศาสตร์ของนักปรัชญาแต่ละท่านมากล่าวไว้ ว่า แต่ละท่านมี
อุดมการณ์ท่ีแท้จริงอย่างไรบ้าง ในระดับใดบ้าง จริยศาสตร์ของท่านเหล่านั้นจึงเป็นแนวทางท่ีจะ
ด าเนินไปสู่เป้าหมายได้ โสคราตีส ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ไว้ว่า ผู้ท่ีรู้อย่างแท้จริงจึงจะเข้าถึงความดีอย่าง
แท้จริงซึ่งผู้ท่ีรู้อย่างแท้จริงได้ในทัศนะของโสคราตีสก็คือผู้ท่ีรู้ว่า “แบบ” ของสรรพส่ิงท้ังหลายคืออะไร
นั่นแหละจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้รู้อย่างแท้จริง และเมื่อรู้อย่างแท้จริงความรู้จึงเป็นความดีอันสูงสุด การ
กระท าของเขาจึงเป็นส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรม เป็นความสมบูรณ์จริงๆ บริสุทธิ์จริงๆ บริบูรณ์นั่นคือ
อุดมการณ์ของโสคราตีสท่ีว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” ความรู้ในท่ีนี้เป็นความรู้ท่ีดีงามเรียกว่าผู้มีความรู้ไม่
จ ากัด ย่อมไม่จ ากัดความรู้ผู้อื่น๑๑ 
 สมพร เทพสิทธำ ได้กล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ไว้ในหนังสือ “ศาสนากับการพัฒนาคนและ
สังคม” สรุปความได้ว่า การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้แก่มีความรู้ดี คือมีความรู้ทางโลกและ
ทางธรรม มีสุขภาพอนามัยดี คือสุขภาพทางกายและจิตใจดี มีความสามารถดี คือสามารถน าความรู้ท่ี
เรียนมาแล้วไปพัฒนาตนเองได้ มีความคิดดี คือคิดเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ มีการกระท าดี คือเว้น
จากทุจริตทางกาย ๓ ประกอบสุจริตและมีจิตใจดี คือมีจิตใจท่ีสะอาด สว่าง สงบ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ความมีเมตตากรุณา ความกตัญญูรูคุณท่าน มีสัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ๑๒ 
 สุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงหลักไตรสิกขาในหนังสือ “หลักบูรณาการทางการศึกษาตาม
นัยแห่งพุทธธรรม” สรุปใจความได้ว่า การศึกษาตามหลักไตรสิกขานั้นต้องเป็นการฝึกหัดอบรมตนด้วย
ตนเอง และประเมินผลส าเร็จด้วยตนเอง แต่มิได้ปิดกั้นค าแนะน าส่ังสอนจากกัลยาณมิตร ไตรสิกขา
เป็นการฝึกหัดอบรมท่ีเป็นขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นการพัฒนามนุษย์ท้ัง
กาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การฝึกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขามีลักษณะ
บูรณาการและปัจจยาการ ท่ีว่าบูรณาการนั้นเพราะทุกองค์ประกอบอันมี ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่ง
ครอบคลุมมรรคมีองค์แปดนั้นมีลักษณะผสมผสานกลมกลืนอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีความสอดคล้อง
รองรับกันท้ังในด้านท่ีต้องละเว้น และในด้านท่ีเจริญ ยากท่ีจะแยกออกมาโดดเด่ียวและไม่สามารถจะ
ตัดองค์ประกอบใดท้ิงได้ และท่ีว่าไตรสิกขาเป็นปัจจยาการนั้น เพราะศีล สมาธิ ปัญญาเป็นปัจจัย
ต่อเนื่องอิงอาศัยกันโดยตลอดจะเริ่มท่ีปัญญา หรือศีล หรือสมาธิก็ได้ ผู้ท่ีสนใจเรื่องไตรสิกขา ย่อม
สามารถศึกษารายละเอียดและน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาท่ีบูรณาการเป็นองค์รวมของหลักความรู้ 
วิธีปฏิบัติและทบทวนผลของการปฏิบัติเป็นองค์รวมของการพัฒนาตน พัฒนาชีวิต และพัฒนาสังคม มี
ความสมบูรณ์ท้ังรูปแบบและการปฏิบัติให้เกิดผล จึงถือได้ว่า ห ลักไตรสิกขาเป็นหลักการศึกษาท่ี
สมบูรณ์เพื่อพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์แบบ๑๓ 

                                                             
๑๑ พระประมวล อุตฺตราสโย (น้อยทรง), กำรศึกษำเปรียบเทียบจริยศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร :  

เฉลิมมงคลการพิมพ์, ๒๕๔๔). 
๑๒ สมพร เทพสิทธา, ศำสนำกับกำรพัฒนำคนและสังคม , (กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ์, 

๒๕๔๒). 
๑๓ สุมน อมรวิวัฒน์, หลักบูรณำกำรทำงกำรศึกษำตำมนัยแห่งพุทธธรรม, โครงการกิตติเมธีสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔). 



 

๙ 

 

 สมัคร บุรำวำศ ได้กล่าวไว้ในหนังสือช่ือ “ปัญญา” สรุปความว่า ปัญญาถูกแสวงหาได้มา
ด้วยการรับรู้ทางผัสสะเฉยๆ ก่อน กระท่ังเกิดความคิดและความปรารถนาท่ีจะสังเกตพิจารณาขึ้นใน
ภายหลัง ซึ่งรวมแล้วก็ได้ความว่า เราได้ปัญญามาจากการสังเกตโลกภายนอกทางผัสสะ อันมี ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย และใจ ความคิดเป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหาปัญญาทางผัสสะ มันไม่ใช่ต้นก าเนิด
ของปัญญา เราไม่ได้รู้ด้วยการคิด หากแต่รู้ด้วยการรับทราบทางผัสสะก่อน๑๔ 
 วศิน อินทสระ ได้เขียนหนังสือเรื่องพุทธจริยศาสตร์ โดยสรุปได้ใจความว่า นักจริยศาสตร์
ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ พวก คือพวกหนึ่งเห็นว่า คุณธรรมต้องตามมาด้วย
ความสุข คุณธรรมเป็นเหตุความสุขในบั้นปลายสุภาษิตไทยก็มีว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” หมายถึง ให้
อดทนสร้างสมคุณธรรมเพื่อความสุขในบั้นปลาย คนท่ัวไปก็มีความเห็นว่า คนมีคุณธรรม หรือคนดีควร
จะมีความสุขในชีวิต คนดีต้องมีความเพลิดเพลินในการประกอบกรรมดี และคนดีควรจะได้รับความสุข
เป็นส่ิงตอบแทน และมีความเห็นว่า ความสุขเป็นความเบิกบานของชีวิต เป็นความสมบูรณ์ของชีวิต 
แต่ความสุขนั้นต้องมีมูลฐานมาจากคุณธรรม นอกจากนี้ จริยศาสตร์ยังเป็นวิชาท่ีท าให้คนใจสูง มีจิตใจ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นมีความประพฤตดี เว้นส่ิงท่ีควรเว้น ท าส่ิงท่ีควรท า แสวงหาค าตอบว่า อะไรดีอะไรช่ัว 
วิเคราะห์เบื้องหลังแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ว่า เขาประพฤติเช่นนั้นๆ เพราะอะไรมีอะไรอยู่เบ้ืองหลัง
แห่งการกระท าของเขา คล้ายจิตวิทยา มีข้อแตกต่างท่ีเกิดขึ้นกับใจ ไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิด ส่วนจ
ริยศาสตร์พิจารณาถึงความดี ช่ัว ถูก ผิด ของพฤติกรรมและอารมณ์นั้นๆ๑๕ 
 ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง ได้เขียนหนังสือเรื่องจริยศาสตร์ โดยสรุปได้ใจความว่า คุณธรรม 
คือ ความรู้หรือปัญญา ถ้าคนพัฒนาปัญญาจนรู้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรดีอะไรช่ัว  เขาย่อมท าแต่สิงท่ีดี 
ดังนั้นการมีชีวิตท่ีดีก็คือการมีชีวิตอยู่ในวิถีแห่งการใช้เหตุผลหรือปัญญาแสวงหาความจริง ความดี และ
ความงาม ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความหมาย/เกณฑ์ตัดสินดีช่ัว ถูก ผิด และการมีชีวิตท่ีดี จริยศาสตร์เป็นท้ัง
พื้นฐานของปรัชญาชีวิตและปรัชญาสังคมเมื่อจ าแนกพื้นฐานท่ีมาของคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
คิดทางจริยศาสตร์แล้ว พบว่ามีพื้นฐานท่ีมาจาก ๓ แหล่งด้วยกัน คือ เหตุผล ศรัทธา และปัญญา 
ประเภทของจริยศาสตร์มี  ๓ ประเภทหลักๆ คือ อภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์บรรทัดฐาน และจริย
ศาสตร์ประยุกต์โดยวิธีการศึกษาทางจริยศาสตร์นั้น ใช้  “วิธีการทางปรัชญา” คือ วิธี คิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์เป็นหลัก๑๖ 
 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย ได้แสดงไว้ในหนังสือคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคในเรื่องเกี่ยวกับ
หลักสัปปายะ ๔ ว่า๑๗ “เมื่อโยคาวจรนั้นอยู่ในอาวาสใด นิมิตท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดแล้วก็เส่ือม
หายไป สติท่ียังไม่ต้ังมั่นก็ไม่ต้ังมั่น และจิตท่ียังไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิ อาวาสนี้นับเป็น อสัปปายะ 
ส่วนเมื่อเธออยู่ในอาวาสใด นิมิตเกิดและถาวรด้วย สติก็ต้ังมั่น จิตก็เป็นสมาธิ ดุจพระปธานนิยติสส

                                                             
๑๔ สมัคร บุราวาศ, ปัญญำจุดก ำเนิดและกระบวนกำรพัฒนำทำงปัญญำของมนุษยชำติ , 

(กรุงเทพมหานคร :ศยาม, ๒๕๕๒). 
๑๕ วศิน อินทสระ, พุทธจริยศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา ๒๕๔๙). 
๑๖ ดร.ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ย่ิง และคณะ, จริยศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 

๒๕๕๑). 
๑๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภำค ๑ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๑–๑๐๒. 



 

๑๐ 

 

เถระผู้อยู่ ณ นาคบรรพต อาวาสนี้นับเป็น สัปปายะ เพราะเหตุนั้น ในวิหารใด อาวาสท่ีอยู่มีหลายแห่ง 
โยคาวจรพึงลองอยู่ในอาวาสแห่งนั้น เพราะความท่ีมีอาวาสเป็นสัปปายะแท้ๆ ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้อยู่ใน
ถ้ าจูฬนาคในตัมพปัณณิทวีป ถือเอากัมมัฏฐานบ าเพ็ญอยู่ ในถ้ าจูฬนาคนั้นได้บรรลุพระอรหัตท้ังหมด 
ส่วนพระอริยบุคคลเบื้องต่ ามีพระโสดาบันเป็นต้น และท่านผู้ได้อริยภูมิในท่ีอื่นแล้ว มาบรรลุพระอรหัต
ในถ้ าจูฬนาคนั้นมีประมาณมิได้ แม้ในวาสสัปปายะแห่งอื่นๆ เช่นจิตตลบรรพตวิหาร ก็เช่นกัน” 
 “อาหารท่ีไม่สมควรและท่ีสมควรแก่การบริโภคในระหว่างก าลังปฏิบัติธรรม โยคาวรจร
บุคคลบางท่านได้รับประทานอาหารท่ีมีรสหวานแล้วก็ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่
มั่นคง แต่เมื่อได้อาหารรสเปรี้ยวแล้ว ก็รู้สึกชุ่มช่ืนผาสุกใจท าให้จิตใจมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาหารท่ี
มีรสหวานนั้นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารท่ีมีรสเปรี้ยวเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรนั้น บางท่านเมื่อได้
รับประทานอาหารท่ีมีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่มั่นคง แต่เมื่อได้
อาหารรสหวานแล้วก็รู้สึกชุ่มช่ืนผาสุกใจ ท าให้จิตใจมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาหารท่ีมีรสเปรี้ยวนั้นจึง
เป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารท่ีมีรสหวานเป็นสัปปายะแก่โยคาวจรนั้น ส าหรับรสเค็ม ขม เผ็ด ฝาด ๔ 
อย่างนี้ ไม่ได้กล่าวโดยเฉพาะๆ นั้น ก็เพราะรสเหล่านี้เพียงแต่เป็นเครื่องปรุงให้รสท้ังสองนั้นดีขึ้น 
ดังนั้นเมื่อยกรสหวานและเปรี้ยวขึ้นมาแล้ว ก็เป็นอันว่าได้กล่าวถึงรส ๔ อย่างนี้ตามสมควรไป” 
 “บุคคลอสัปปายะ คือบุคคลท่ีไม่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะท่ีก าลังปฏิบัติธรรม
อยู่นั้น ได้แก่ บุคคลผู้มากไปด้วยการท ากายให้มั่นคงชอบบ ารุงประคบประหงมตบแต่งร่างกาย 
(กายทฬฺหีพหุโล) แทนท่ีจะมุ่งท าความต้ังมั่นทางจิต กลับไปสนใจท าความมั่นคงทางกาย กล่าวได้ว่า 
บริโภคจนเต็มท้องตามท่ีต้องการแล้วประกอบความสุขในการนอนอยู่เป็นประจ า และมักมีปกติพูด
ติรัจฉานกถา ๓๒ บุคคลเช่นนี้ถือว่าเป็นอสัปปายะบุคคล เพราะว่าเขามีแต่จะท าให้เธอเศร้าหมอง ดุจ
น้ าโคลนท าน้ าใสให้ขุ่นไปฉะนั้น และเพราะอาศัยบุคคลเช่นนั้น สมาบัติย่อมเส่ือม ดุจสมาบัติของภิกษุ
หนุ่มผู้อยู่ ณ โกฏิบรรพตวิหาร เส่ือมเพราะอาศัยบุคคลเช่นนั้น ส่วนบุคคลสัปปายะ คือบุคคลท่ีสมควร
เข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะท่ีก าลังปฏิบัติธรรมอยู่นั้น ได้แก่ บุคคลท่ีเป็นผู้ไม่พูดติรัจฉานถกา ๓๒ 
(อติรัจฉานกถิโก) ถึงพร้อมด้วยสีลคุณ สมาธิ คุณ ปัญญาทิคุณ (สีลาทิคุณสมฺปนฺโน) ซึ่งโยคาวจรได้
อาศัยแล้ว เป็นเหตุท าให้จิตท่ียังไม่เป็นสมาธิย่อมเป็นสมาธิ หรือจิตท่ีเป็นสมาธิแล้วจะต้ังมั่นยิ่งขึ้น” 
 “ธัมมสัปปายะ คือการใช้สติส ารวมอินทรีย์เพื่อไม่ให้เกิดกิเลสในขณะท่ีวิญญาณ ๖ รับรู้
อารมณ์ ๖ เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ดังนั้นส ารวมวาจาพูดน้อย ไม่กล่าวติรัจฉานกถา ๓๒ 
อันเป็นเรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพื่ออันตรธานเสียแห่งนิมิตของผู้ปฏิบัติ หรือวิคคาหิกกถา ท่ีเป็นถ้อยค า
ท่ีแก่งแย่งกันท าลายความดีงามและความเจริญของตน พร้อมท้ังท าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีก
ด้วย ช่ือว่า อสัปปายะ แม้กถาวัตถุ ๑๐ ซึ่งเป็นถ้อยค าท่ีไม่ขัดกันกับมรรค ผล นิพพาน ช่ือว่า ภัสสสัป
ปายะ ก็ควรกล่าวพอประมาณ เพื่อท าส ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิต” 
 ๑.๖.๒ งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 พระมหำเข็มทอง ตนฺติปำโล ได ้ท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตาม
แนวทางของพระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ) ผลของการวิจัยพบว่า การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวของพระครูโพธิสารคุณ มีจุดเด่น ๖ ประการ คือ ๑) ความเป็นผู้หนักแน่นในหลัก
ปฏิสันถาร ๓) ความช านาญในการฝึกสมาธิเป็นเวลานาน ๓) ความเป็นผู้มีจิตท่ีไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม 
๔) ความมีเมตตาธรรมท่ีประเสริฐ ๕) ความเป็นผู้รู้วาระจิตของบุคคล และ ๖) รู้จักใช้กุศโลบายในการ



 

๑๑ 

 

ส่ังสอนหลักการและวิธีการสอนวิปัสสนา มีดังนี้ ๑) บุพกิจเบื้องต้น เช่น วิธีสมาทานพระกรรมฐาน 
และการแผ่เมตตา ๒) วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือการเดินจงกรม นั่งสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน
ส่ี ๓) ศึกษาในประเด็นย่อยอื่นๆ เช่น การสอบถามอารมณ์๑๘ 
 พระมหำสมชำย สิริจนฺโท (หำนนท์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)” สรุปความได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) แบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ ๑) การพัฒนาทางความ
ประพฤติ คือพัฒนากายและวาจาให้มีศีล ๒) การพัฒนาทางด้านอินทรีย์ ๖ คือให้รู้จักส ารวมอินทรีย์
ของตนอย่างมีสติคอยก ากับ ๓) การพัฒนาด้านจิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๔) การพัฒนาทางด้านปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตน
ต่อสรรพส่ิงท้ังปวง ไม่ให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมา แต่ให้เป็นอิสระจากส่ิงต่างๆ ท่ีเข้ามา๑๙ 
 พระสมบัตร ฐิตญำโณ (สุขประเสริฐ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบหลัก
วิปัสสนากัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกกับแนวปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดโพธิ์บ้านโนนทัน” ผลจากการ
วิจัยพบว่า กัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกมีหลักการในการเจริญจิตภาวนามี ๒ แบบ คือสมถภาวนาและ
วิปัสสนาภาวนา สมถภาวนา คืออุบายท าให้จิตสงบจากกิเลส ส่วนวิปัสสนาภาวนา คืออุบายให้เกิด
ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงในสัมมาทิฏฐิ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีการเผยแผ่
หลายรูปแบบ เช่น พุทธกิจท่ีพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่เป็นประจ า คือ ๑) ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ ใน
เวลาเช้าออกรับบิณฑบาต ๒) สายญฺเห ธมฺมเทสสน  เวลาเย็นทรงแสดงธรรม ๓) ปโทเส ภิกขุโอวาท  
เวลาค่ าประทานโอวาทแก่ภิกษุ ๔) อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  เท่ียงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา ๕) ปจฺจุสฺ
เสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  จวนสว่างทรงตรวจสัตว์ท่ีสามารถบรรลุธรรมอันควร หลักการ
ปฏิบัติ หมายถึงการปฏิบัติท้ังสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้
น าหลักการปฏิบัติท้ังท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก คือหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และแนวทางของวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในวิธีปฏิบัติ คือศึกษาเรื่องสติกับรูปนามเพื่อให้เห็นรูปนามตามความเป็นจริง 
ขั้นตอนเจริญวิปัสสนานั้น มีการเจริญวิปัสสนาและสมถะควบคู่กันไปด้วยการก าหนดสติในอารมณ์
ปัจจุบัน๒๐ 
 พระประเสริฐศักด์ิ รตนญำโณ (ตันติชุฬำ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี ๑” ผลการศึกษาพบว่า การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้เริ่มมีพัฒนาการอบรมเผยแผ่วิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งแรก
ขึ้นท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ท่านได้มีการพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เกิดความเหมาะสมต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ต่อมาพระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้สืบสานงานต่อ ในการเผยแผ่ให้

                                                             
๑๘ พระเข็มทอง ตนฺติปาโล, ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระครูโพธิสารคุณ” 

รำยงำนวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗, หน้า ๗๓. 
๑๙ พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ

พระทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), รำยงำนวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗, หน้า ๓๔. 
๒๐ พระสมบัตร ฐิตญาโณ (สุขประเสริฐ), ศึกษาเปรียบเทียบหลักวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกกับ

แนวปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, รำยงำนวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘, 
หน้า ๔๕. 



 

๑๒ 

 

มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการเผยแผ่ท่ีหลากหลาย ใช้หลักวิชาการ และส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
โดยปรับเข้ากับยุคสมัยตามระดับของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น เด็กเยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ 
ประชาชน ตลอดถึงชาวต่างชาติ เป็นต้น จึงท าให้วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้รับคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี ๑๒๑ 
 กำนต์สินี จันทร์วิภำดิลก ได้ท าการวิจัยไว้ในวิทยานิพนธ์ชื่อ “การศึกษาวิเคราะห์ระบบ
วิธีคิดเพื่อการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน์” สรุปมีใจความว่า การพัฒนาตนเป็นกระบวนการท่ี
ด าเนินภายในตัวบุคคล ซึ่งในกระบวนการพัฒนาตนนั้นต้องอาศัยปัจจัยทางสังคมสภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลจากภายนอกเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนาตนภายในทางด้านความคิด ทัศนะคติ ค่านิยม เป็นไป
ในกระบวนการพัฒนาตนตามวิถีพุทธ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการรับรู้อย่างถูกต้อง การคิด พิจารณา
อย่างถูกต้อง และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม๒๒ 
 บุญเรือน เฑียรทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและความเข้าใจต่อค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์ ๘ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร” สรุปความได้ว่า ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป็นความจริงตามธรรมชาติ มนุษย์เป็นผู้สามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองได้ด้วย
การศึกษา ฝึกหัดพัฒนาทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
จนสามารถแก้ปัญหาภายใน (จิตใจ) และภายนอก (ส่ิงแวดล้อมต่างๆ) ท้ังของตนเองและของผู้อื่นจน
ท าให้เกิดความสุขได้ และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการด าเนินชีวิตท่ี
ถูกต้องดีงามตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘๒๓ 
 ศุภลักษณ์ สุวรรณเครือ ศึกษาเรื่อง “มรรควิธีแห่งรักและเมตตา เพื่อรับใช้สังคมในทัศนะ
วิทยากรชาวพุทธ” โดยการสัมภาษณ์วิทยากรชาวพุทธ ๕ ท่าน คือ พุทธทาสภิกขุ พระเทพเวที นาย
โกวิท อเนกชัย ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล และนางสิริ กรินชัย พบว่า ความรักและเมตตาเป็นส่ิงท่ี
มีอยู่แล้วภายในปัจเจกบุคคล และจะพัฒนาให้ถึงท่ีสุดได้ด้วยมรรควิธีแห่ง “การเจริญสติภาวนา” บน
รากฐานความรู้สึกตัวด้วยจิตบริสุทธิ์และสงัดเงียบภายในจนเกิดปัญญาอิสรภาพและความต้องการพ้น
ทุกข์ สภาวการณ์นี้ได้เอื้อให้บุคคลน้อมจิตและปัญญาค้นหาความจริงด้วยโยนิโสมนสิการ ซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในตัวเองและชีวิตท่ีเรียกว่า Insight Development อย่างถูกต้อง 
กลายเป็นความรักเมตตาซึ่งเคารพคุณค่าชีวิตและความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน รวมท้ังความปรารถนา
ให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ร่วมกัน จึงท าให้บุคคลเข้าสู่อิสรภาพและพึ่งตนเองท้ังกาย จิต ปัญญา ได้
อย่างแท้จริง๒๔ 
                                                             

๒๑ พระประเสริฐศักด์ิ รตนญาโณ (ตันติชุฬา), ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๑, รำยงำนวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, หน้า บทคัดย่อ. 

๒๒ การต์สินี จันทร์วิภาดิลก, การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพ่ือการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน์, 
รำยงำนวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐, หน้า บทคัดย่อ. 

๒๓ บุญเรือน เฑียรทอง, ทัศนคติและความเข้าใจต่อค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับอริยมรรคมี
องค์ ๘ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร, รำยงำนวิจัย, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗, หน้า ๒๙. 

๒๔ ศุภลักษณ์ สุวรรณเครือ, ศึกษาเรื่องมรรควิธีแห่งรักและเมตตาเพ่ือรับใช้สังคมในทัศนะวิทยากรชาว
พุทธ, รำยงำนวิจัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๒, หน้า ๕๕. 



 

๑๓ 

 

 สุนัน เพ็ชรบริบูรณ์ ได้กล่าวถึงปัญญาในหลักพุทธจริยศาสตร์ไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง 
“การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ” สรุปใจความได้ว่า 
ปัญญาในพุทธศาสนามุ่งสอนไปท่ีการดับทุกข์ทางจิตใจและมุ่งเน้นการน าปัญญาไปใช้ในหน้าท่ีการงาน
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อความดับทุกข์หรือดับปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมาทางร่างกาย
และจิตใจ ให้รู้จักใคร่ครวญไตร่ตรองในหลักเหตุผลอย่างประจักษ์ชัด รู้จักจัดสรรหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง
และเป็นคนรู้จักใช้ความคิดอย่างถูกต้อง รู้จักกาลเทศะ และปัญญาจะน ามาซึ่งความเจริญในชีวิต๒๕ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักไตรสิกขาโดยผ่านกระบวนการฝึกหัดอบรมฝึกฝนด้วยตนเอง และ
ประเมินผลส าเร็จด้วยตนเอง แต่มิได้ปิดกั้นค าแนะน าส่ังสอนจากกัลยาณมิตร หลักไตรสิกขาเป็นการ
ฝึกหัดอบรมท่ีเป็นขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นการพัฒนามนุษย์ท้ังกาย วาจา 
ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ถ้าคนเราสามารถฝึกฝนพัฒนาปัญญาจนรู้อย่างถ่องแท้
ว่าอะไรดีอะไรช่ัว เขาย่อมท าแต่สิงท่ีดี การมีชีวิตท่ีดีตามแนวทางจริยศึกษาก็คือการมีชีวิตอยู่ในวิถีแห่ง
การใช้เหตุผลหรือปัญญาในการแสวงหาความจริง ความดี และความงาม ส่วนปัญญาในทางพุทธจริย
ศาสตร์จะมุ่งสอนหรือน าทางไปสู่การดับทุกข์ทางจิตใจและมุ่งเน้นการน าปัญญาไปใช้ในหน้าท่ีการงาน
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อความดับทุกข์หรือดับปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมาทางร่างกาย
และจิตใจ ให้รู้จักใคร่ครวญไตร่ตรองในหลักเหตุผลอย่างประจักษ์ชัด รู้จักจัดสรรหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง
และเป็นคนรู้จักใช้ความคิดอย่างถูกต้อง รู้จักกาลเทศะ ฉะนั้นปัญญาในทางพุทธจริยศาสตร์จึงเป็นส่ิงท่ี
จะน ามาซึ่งความเจริญในชีวิตทุกๆ มิติไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม 
 
๑.๗ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑.๗.๑ กลุ่มเป้ำหมำยและผู้ให้ข้อมูล   
 ในการวิจัยภาคสนามนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือประชากรผู้เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง จ านวน ๕๒ รูป/คน  
 ๑.๗.๒ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ การศึกษาและต าแหน่งงาน  
 ส่วนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ส่วนท่ี ๓ แบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น เชิงพรรณนาวิเคราะห์  

                                                             
๒๕สุนัน  เพ็ชรบริบูรณ์, การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามทรรศนะของพุทธทาส

ภิกขุ,รำยงำนวิจัย, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗, หน้า ๓๘. 



 

๑๔ 

 

 ส่วนท่ี ๔ แบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับผลท่ีได้จากการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์
ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นเชิงพรรณนาวิเคราะห์   
 ๑.๗.๓ กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือแบบสัมภำษณ์ 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์
โดยเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ การเลือกแบบเจาะจง โดยใช้การเลือกจากผู้
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจ านวน ๕๒ รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
 กลุ่มที่ ๑ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นกลุ่มของพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง จ านวน ๒๒ รูป/คน ประกอบด้วย 
 ๑) เจ้าคณะจังหวัด หรือ รองเจ้าคณะจังหวัด จ านวน ๒ รูป 
 ๒) เจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าอาวาส ท่ีต้ังของส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง จ านวน ๓ รูป 
 ๓) พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมแห่งละ ๒ รูป จ านวน ๖ รูป 
 ๔) พระสงฆ์และคฤหัสถท่ี์เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรม จ านวน ๙ รูป 
 ๕) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑ คน 
 ๖) ส านักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑ คน 
 กลุ่มที่ ๒ เลือกแบบสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมอบรม/ปฏิบัติธรรม และท า
กิจกรรมต่างๆ กับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งๆ ละ ๑๐ รูป/คน รวมเป็น ๓๐ รูป/คน  
 รวมประชำกรผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก ๕๒ รูป/คน 
 ๑.๗.๓.๑ กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์  
 การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามช่ือ วัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๒) ข้อมูลท่ีได้มาจากขั้นตอนท่ี ๑ มาเป็นประเด็นค าถามแบบสัมภาษณ์ แล้วน าเสนอท่ี
ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๓) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษางานวิจัยก่อน
น าไปเก็บข้อมูล  
 ๑.๗.๓.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) น าหนังสือจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถึงผู้ให้
ข้อมูลหลักเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
 ๒) สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก และกลุ่มเป้าหมาย พบปะพูดคุยเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓) ก าหนดนัดหมายวันเวลาท่ีจะด าเนินการสัมภาษณ์ท่ีแน่นอน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้
เตรียมตัวและเตรียมเอสสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔) ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก และบุคคลอื่นๆ โดยใช้วิธีการบันทึกเทป จดบันทึก และการสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย  



 

๑๕ 

 

 ๑.๗.๓.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้ การแปรความ การตีความ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามหลักอุปนัยวิธี (Induction method) 
โดยการน าเอาข้อมูลท่ีได้ท้ังเอกสาร และภาคสนามมาสรุปวิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นเนื้อหางานวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ข้อหลักนั้น แล้วน ามาเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 ๑.๗.๓.๔ ขั้นเรียบเรียงข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเรียบเรียงข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายของงานวิจัยนี้ดังนี้ 
 ๑) เรียบเรียงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 ๒) จัดระเบียบข้อมูลตามข้ันตอนก่อนหลังท่ีได้มา 
 ๓) สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 
 
๑.๘ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๘.๑ ท าให้ทราบแนวคิดการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ๑.๘.๒ ได้ทราบการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 
 ๑.๘.๓ ท าให้ทราบผลของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๘.๔ สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม
แห่งอื่นๆ ให้สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
ตลอดถึงการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม รวมถึงช่วยให้เข้าใจชีวิตและ
น าไปสู่การด าเนินชีวิตในทิศทางท่ีถูกต้องดีงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 

ศึกษำวิเครำะห์กำรพัฒนำปัญญำตำมแนวพุทธจริยศำสตร์
ของส ำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นที่ศึกษำ 

กำรพัฒนำปัญญำตำมแนวพุทธจริยศำสตร์ 
  - แนวคิดทางจริยศาสตร์ 
  - แนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ 
  - แนวคิดเรื่องการพัฒนาตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์ 
  - แนวคิดเรื่องปัญญาในพุทธจริยศาสตร์ 
  - แนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจ
ริยศาสตร์ 

กำรพัฒนำปัญญำตำมแนวพุทธจริยศำสตร์ของ
ส ำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น  
    - ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น (วัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, วัดเกาะแก้ว, วัดแจ้ง
สว่างนอก) 
     - รูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรม 
(วัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, วัดเกาะแก้ว, วัดแจ้งสว่างนอก) 
     - แนวคิดเรื่องสัปปายะ ๔ 
     - การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม(วัดโพธ์ิบ้านโนน
ทัน , วัด เกาะแก้ว , วัดแจ้งส ว่างนอก)ตามหลัก
อาวาสสัปปายะ 
     - การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม(วัดโพธ์ิบ้านโนน
ทัน , วัด เกาะแก้ว , วัดแจ้งส ว่างนอก)ตามหลัก
อาหารสัปปายะ 
     - การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม(วัดโพธ์ิบ้านโนน
ทัน , วัด เกาะแก้ว , วัดแจ้งส ว่างนอก)ตามหลัก
บุคคลสัปปายะ 
     - การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม(วัดโพธ์ิบ้านโนน
ทัน, วัดเกาะแก้ว, วัดแจ้งสว่างนอก)ตามหลักธรรมสัป
ปายะ 

   
        

 
   

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และ
ข้อเสนอแนะ 

 

๑.๙ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วิเครำะห์ผลกำรพฒันำปัญญำตำมแนวพุทธจริย
ศำสตร์ของส ำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
    - ด้านการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์ 
     - ด้านรูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
     - ด้านการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 
 - ด้านอาวาสสัปปายะ 

 - ด้านอาหารสัปปายะ 

 - ด้านบุคคลสัปปายะ 

 - ด้านธรรมสัปปายะ 
     - ด้านผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริย
ศาตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
            - ด้านศีล 

            - ด้านสมาธิ 

               - ด้านปัญญา 



บทที่ ๒ 
 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาปญัญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 
 การวิจัยในบทนี้ จะท าการศึกษาในเรื่องของแนวคิดท่ีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็น
ความเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดทางจริยศาสตร์กับพุทธจริยศาสตร์ โดยจะท าการศึกษาในประเด็น
ดังต่อไปนี้คือ แนวคิดทางจริยศาสตร์ แนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ แนวคิดเรื่องการพัฒนาตามแนว
พุทธจริยศาสตร์ แนวคิดเรื่องปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ และแนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตาม
แนวพุทธจริยศาสตร์  
 
๒.๑ แนวคิดทางจริยศาสตร์ 
 จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาท่ีว่าด้วยเรื่องความประพฤติ ศึกษาถึ ง
ปัญหาคุณค่าความประพฤติ กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หลักแห่งความดี ความถูกต้อง ความ
ยุติธรรม คุณค่าแห่งจริยธรรม หลักในการแสวงหาความดี ซึ่งเมื่อพูดถึงจริยศาสตร์ก็จะนึกถึงศีลธรรม 
และจริยธรรม แล้วก็โยงไปถึงความดี ความช่ัว ความถูก ความผิดของมนุษย์ด้วย กล่าวคือ จริยศาสตร์
เป็นวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับความดี ความช่ัว คุณค่า อุดมคติชีวิต มีหน้าท่ีตอบปัญหาว่า เราพึงปฏิบัติตน
อย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต เมื่อปัญหาได้รับค าตอบแล้ว ปัญหานั้นจะถูกเรียกว่า 
ปัญหาจริยธรรมหรือปัญหาทางจริยธรรม จริยธรรมจึงเป็นค าท่ีนิยมใช้เป็นค าขยายความหมายของค า
ว่า “ศีลธรรม” (moral) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศีลธรรม มักจะใช้น าหน้าค าว่า act หรือ action เป็น 
moral action คือการกระท าทางศีลธรรม หรือใช้ตามหลักจริยธรรมท่ีมีความหมายในทางจริยศาสตร์ 
ซึ่งมักหมายถึงการศึกษาว่าการกระท าอย่างไรถือว่าเป็นความประพฤติท่ีถูกหรือผิด แล้วศึกษา
วิเคราะห์เบื้องหลังแห่งการกระท านั้นๆ ว่า บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเช่นนั้นเพราะอะไร หรือมีอะไรอยู่
เบ้ืองหลังแห่งการกระท านั้นๆ เป็นต้น  
 จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า จริยศาสตร์แม้ว่าจะเป็นศัพท์ทางปรัชญา แต่เมื่อศึกษา
ให้เข้าใจถึงเนื้อหาท่ีแท้จริงแล้ว จะเห็นได้ว่า มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับหลักศีลธรรมทางศาสนา ต่างกัน
เพียงว่า จริยศาสตร์เป็นเนื้อหาค่อนข้างกว้างสามารถจะเช่ือมโยงเข้ากับหลักความประพฤติท่ีเป็นสากล 
(ท่ัวไป) ได้ โดยไม่จ าเพาะเจาะจงว่าเป็นความประพฤติแบบไหนหรือตามศาสนาอะไร ส่วนศีลธรรมนั้น
จะมีลักษณะท่ีมีเนื้อหาแคบลงอาจไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักความประพฤติของศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็
ได้ อย่างเช่นหลักศีลธรรมในพุทธศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ท้ังจริยศาสตร์และศีลธรรมต่างก็มีการ
เช่ือมโยงกันโดยเน้นไปท่ีความประพฤติของแต่บุคคลว่าประพฤติถูกผิดหรือไม่อย่างไร  
 ๒.๑.๑ ความหมายของจริยศาสตร์ตามรูปศัพท์ 
 ดังท่ีทราบแล้วว่า จริยศาสตร์มีเนื้อหาเช่ือมโยงกับหลักศีลธรรมทางศาสนา ท่ีเน้นไปในการ
ก าหนดความถูกผิดของความประพฤติมนุษย์ เมื่อจะให้ค านิยามความหมายของจริยศาสตร์ในท่ีนี้ จึง
หมายถึง วิชาท่ีเป็นหลักการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นค าศัพท์ท่ีได้มาจากค าว่า จริยะ + ศาสตร์ แปล
ตามรูปศัพท์ว่า ศาสตร์ท่ีว่าด้วยความประพฤติ หรือศาสตร์แห่งการประพฤติ จริยศาสตร์มีความหมาย



 

๑๘ 
 

เช่นเดียวกับค าว่า “ศีลธรรม” หากจะมีเนื้อหาท่ีแตกต่างกันบ้าง ก็คงเนื่องจากศีลธรรมมีขอบเขตใน
การปฏิบัติ แต่จริยศาสตร์มีความหมายกว้างกว่าท้ังหลักการและวิธีการ แต่ท้ังสองมีจุดหมายอย่าง
เดียวกันคือ เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต๑ ส่วนจริยธรรม (Moral) หมายถึง ธรรมชาติหรือหลักธรรมท่ี
บุคคลควรประพฤติ จัดว่าเป็นคุณธรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายในลักษณะท่ีดีงามถูกต้อง๒ เป็นเกณฑ์
ตัดสินพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องของความดี ช่ัว ถูก ผิด ท่ีแสดงออกท้ังภายในท่ีเป็นธรรมชาติหรือ
ตัวตนท่ีแท้จริงของบุคคลนั้นๆ และภายนอกท่ีเรียกว่าพฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีเปิดเผยและ
แสดงออกมา หากพฤติกรรมท่ีดีก็ถือว่ามีจริยธรรมและหากเป็นพฤติกรรมตรงกันข้ามก็ถือว่าไร้
จริยธรรม 
 ในภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า Ethics มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Ethos ซึ่งหมายถึง
อุปนิสัยหรือความประพฤติ๓ โดยนัยนี้ จริยศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความประพฤติหรือการกระท า
ของมนุษย์ท่ีมีลักษณะของการตัดสินคุณค่าทางความประพฤติ การแสวงหาหลักเกณฑ์ของความ
ประพฤติ จริยศาสตร์จึงมีลักษณะเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาหลักการ หรือกฎเกณฑ์ท่ีไม่ได้มีลักษณะของการ
เป็นศาสตร์ ท่ีมุ่ งอธิบายข้อเท็จจริง  ปรากฏการณ์ของข้อเท็จจริง  เช่น  วิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็น 
descriptive science กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีอธิบายว่า อะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้น
ได้อย่างไร และจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่จริยศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีอธิบายว่า ควรท า หรือไม่ควรท า
อย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 จากการศีกษาความหมายของจริยศาสตร์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า จริยศาสตร์มีความหมาย
สอดคล้องกับค าว่า “จริยธรรม” ซึ่งค าๆ นี้ มีเนื้อหาอยู่กึ่งกลางระหว่างจริยศาสร์กับศีลธรรม เนื้อหา
ของจริยศาสตร์จะมีลักษณะเป็นค าสากล ส่วนเนื้อหาของศีลธรรมจะมีลักษณะจ าเพาะ คืออยู่ติดกับ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เนื้อหาจริยธรรมจะเป็นค ากลางๆ ท่ีกล่าวถึงความประพฤติในเชิงธรรมชาติ
หรือหลักธรรมท่ีบุคคลควรประพฤติ ซึ่งอาจหมายถึงคุณธรรมต่างๆ ท่ีบุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
เห็นว่าถูกต้องดีงาม แต่ไม่ถึงกับเน้นหลักการหรือกฎเกณฑ์เหมือนกับจริยศาสตร์สากล ในขณะเดียวกัน
ก็มีเนื้อหาท่ีไม่ด่ิงลงหาหลักศีลธรรมทางศาสนาโดยตรง ในส่วนความหมายท่ีมาจากภาษาอังกฤษนั้น 
แม้จะมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินแต่เนื้อหาก็มีความเช่ือมโยงกับจริยศาสตร์ จริยธรรม และศีลธรรม 
เพราะเน้นศึกษาไปท่ีอุปนิสัยหรือความประพฤติของมนุษย์เช่นเดียวกัน  
 ๒.๑.๒ ความหมายตามการใช้ และในการพิจารณาจากการใช้ในสังคม 
 จริยศาสตร์ นอกจากจะมีความหมายในเชิงรูปศัพท์แล้ว ยังมีความหมายของการใช้ใน
สังคมมนุษย์ด้วย เพราะสังคมมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของศาสนา หรือกฎระเบียบกติกาต่างๆ ในสังคม ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลักจริยศาสตร์
ท้ังนั้น แต่โดยสรุปแล้วจริยศาสตร์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ ดังนี้๔ 

                                                             
๑ ศักด์ิชัย นิรัญทวี, จริยศาสตร์ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียรสโตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๕, 
๒ บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู

สมเด็จเจ้าพยา, ๒๕๓๒), หน้า ๘. 
๓ สถิต วงศ์สวรรค์, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๗. 
๔ Marry Hesse, History of Ethics, The Encyclopedia of Philosophy, vol. III (1967), p. 81-

82. 



 

๑๙ 
 

 ๒ .๑.๒.๑ เป็นแนวทางด าเนินชีวิตหรือเป็นวิถีทางของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ความหมายของจริยศาสตร์ตามแนวนี้ปรากฏออกมาในรูปของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู เป็นต้น แต่ละศาสนาจะมีข้อก าหนดว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุด
หรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แนวทางปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตมีอย่างไร หลัก
จริยธรรมและข้อพึงละเว้นทางความประพฤติตามความหมายนี้ศาสนาต่างๆ  จัดเป็นรูปแบบหรือ
แนวทางด าเนินชีวิตท่ีต่างกัน ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของจริยศาสตร์ เพราะจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ี
พูดถึงแนวทางด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์พึงด ารงชีวิตและปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเป็นชีวิตท่ี
ประเสริฐสุด 
 ๒.๑.๒.๒ เป็นประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติเฉพาะกลุ่มวิชาชีพหรือบุคคลในสถาบัน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าด ารงไว้ซึ่งเกียรติคุณของชีวิต ท าให้เป็นท่ียอมรับและได้รับความ
เช่ือถือไว้วางใจจากสังคม จริยศาสตร์ท่ีใช้ในความหมายนี้ ได้แก่ เรื่องของจรรยาบรรณ (Code of 
ethics) ของวิชาชีพต่างๆ เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณพยาบาล จรรยาบรรณนักกฎหมาย 
เป็นต้น ความหมายของจริยศาสตร์ข้อนี้ มุ่งเน้นท่ีรูปแบบของความประพฤติเป็นช่ือสาขาหนึ่งของวิชา
ปรัชญา คือ สาขาท่ีเรียกว่า คุณวิทยา (Axiology) ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า (Value) ประเภทของคุณค่า 
สภาวะการท่ีอยู่ของ คุณค่าและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับคุณค่า จริยศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า
ความประพฤติ การกระท าของมนุษย์การแสวงหาหลักเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่า
อย่างไหนถูก ไม่ถูก ดี ไม่ดี ควร ไม่ควรและการแสวงหาค าตอบเรื่องความดีท่ีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ 
การศึกษาเรื่องเหล่านี้ในเชิงของปรัชญา เป็นการศึกษาท่ีใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานส าคัญในการโต้แย้งกัน
ทางความคิด จริยศาสตร์ตามความหมายนี้อาจจะไม่มีลักษณะของการให้ค าตอบแบบเด็ดขาด แต่จริย
ศาสตร์บางส านัก เช่น ค้านท์ (Immanuel Kant) จะให้ค าตอบแบบเด็ดขาด และอาจจะไม่มีลักษณะ
ของการจูงใจหรือห้ามปรามแต่จะมีลักษณะของการเสนอความคิดเห็น การให้เหตุผลซึ่งย่อมแล้วแต่
การไตร่ตรองด้วยวิจารณญาณของผู้ศึกษาท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และปัญหา
ท่ีเผชิญในการด าเนินชีวิต  กล่าวได้ว่า การศึกษาจริยศาสตร์ตามความหมายนี้ก็ คือการศึกษา
แนวความคิดของนักปรัชญาส านักต่างๆ ท่ีให้ค าตอบต่อปัญหาข้างต้นไว้หลายแนวทางด้วยกัน 
 จากการให้ความหมายของจริยศาสตร์ ไม่ว่าจะอธิบายในความหมายตามรูปศัพท์หรือ
ความหมายตามการใช้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดส าคัญ ก็คือ
เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์และกฎเกณฑ์ท่ีจะน ามาตัดสินปัญหาบางประการ  แต่
ปัญหาประการหนึ่งท่ีอาจพบในสังคมปัจจุบัน ก็คือการน าค าว่า“จริยศาสตร์” ไปใช้ในความหมายท่ี
แทนกัน เช่น ใช้ค าว่า “จริยศาสตร์” ในความหมายทางศาสนา และความหมายของจรรยาบรรณ เป็น
ต้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงควรพิจารณาในการใช้ค าเหล่านี้ให้ถูกต้องตามเนื้อหาหรือความหมายท่ีกล่าวถึงใน
เรื่องนั้นๆ  
 นอกจากนี้ ยังมีค าว่า “จริยธรรม” อีกค าหนึ่งท่ีน ามาใช้ในความหมายของจริยศาสตร์ มีผู้
เปรียบเทียบความหมายและความสัมพันธ์ของค าท้ังสองซึ่งพิจารณาจากความหมายของค า โดยการให้
ความหมายจะอยู่ท่ีการใช้บริบทหรือสถานการณ์จริง๕ จริยธรรมเป็นศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตมา
                                                             

๕L. Wittgenstein, Philosophical Investigations tr, By G.E.M. Anscobe (Section 43.) (Oxford : 
Blackwell, 1963), p. 34. 



 

๒๐ 
 

จากค าว่า “จริย” หมายถึงความประพฤติหรือกริยาท่ีควรประพฤติ ส่วนค าว่า “ธรรม” มีความหมาย
หลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักค าสอนทางศาสนา หลักปฏิบัติเมื่อน าค าท้ังสองมารวมกันเป็น 
“จริยธรรม” จะได้ความหมายว่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของความประพฤติ”๖ ท่ี
เช่ือมโยงไปถึงหลักแห่งศีลธรรมทางศาสนา 
 เมื่อศึกษาถึงความเช่ือมโยงระหว่างจริยศาสตร์ ศีลธรรม และจริยธรรม จะพบว่า จริย
ศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยความดีความช่ัวเช่นเดียวกับศีลธรรม แต่ศีลธรรมเป็นวิชาท่ีชักจูง แนะน า หรือ
ส่ังสอนให้กระท าอย่างนั้น ไม่ควรกระท าอย่างนี้ อย่าท าอย่างนั้น จงท าอย่างนี้ เป็นต้น โดยบอกว่า ส่ิง
ท่ีแนะน าหรือส่ิงท่ีให้ท านั้นเป็นส่ิงดี ส่ิงท่ีห้ามกระท าเป็นส่ิงช่ัว แต่ไม่อธิบายว่า เหตุใดการกระท า
เช่นนั้นจึงจัดว่าดี และการกระท าท่ีตรงกันข้ามจึงจัดว่าดีหรือช่ัวใช้เกณฑ์หรือมาตรการอะไรมาวัด 
เกณฑ์หรือมาตรการดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ เป็นต้น ส่วนจริยศาสตร์ไม่ได้ชักจูงหรือช้ีแนะ หรือส่ังสอน
ให้ท าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่จะอธิบายหรือซักถามถึงเหตุผลว่า ท าไมท าอย่างนั้นจึงจะถือว่าดี และดีช่ัววัด
กันได้อย่างไร มีเกณฑ์หรือมาตรการอะไรท่ีจะตัดสินว่าการกระท าอย่างนั้นดีหรือไม่  
 พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ไม่อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม คือไม่อยู่ในขอบข่ายท่ีจะ
ตัดสินว่า ดีหรือช่ัว พฤติกรรมท่ีจะอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมนั้น จะต้องเป็นพฤติกรรมท่ีผู้กระท ามี
ความจงใจหรือมีเจตนา กล่าวคือต้องเป็นพฤติกรรมท่ีผู้กระท ามีการตัดสินใจเลือกกระท าอย่างเสรี ไม่มี
การถูกบังคับหรืออยู่ในภาวะท่ีผู้กระท าได้ท าไปโดยไม่รู้สึกตัว เช่น พฤติกรรมในขณะหลับหรือละเมอ 
พฤติกรรมของคนไม่มีสติสัมปชัญญะหรือของคนบ้า หรือพฤติกรรมของคนท่ีถูกบังคับให้ท าโดย
ผู้กระท าไม่มีทางหลีกเล่ียง พฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ไม่จัดอยู่ในขอบข่ายท่ีจะตัดสินว่าดีหรือช่ัว  
 ส่วนค าว่า “จริยธรรม” หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลได้รับการอบรมส่ังสอนขัดเกลาเพื่อให้มี
พฤติกรรมตามท่ีสังคมก าหนดไว้พัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลรวมของพัฒนาการทางสติปัญญากับ
การเรียนรู้ทางสังคมหรือกระบวนการสังคมประกิตของบุคคล แต่ไม่จ าเป็นว่าคนสติปัญญาสูงจะ
ประพฤติตนเป็นคนดี และคนสติปัญญาต่ าจะต้องเป็นคนไม่ดี๗ เพราะจริยธรรมจะเน้นไปทางศาสนา 
กล่าวคือเมื่อรู้ว่า อะไรดี อะไรช่ัว อะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควรประพฤติแล้ว ต้องน าความรู้นั้นไป
ปฏิบัติด้วย แต่จริยศาสตร์จะเสนอเพียงเหตุผลว่า อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควร
ประพฤติ โดยเสนอในลักษณะท่ีเป็น ความรู้เพื่อรู้ โดยไม่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติ อันเป็นวิธีการ
ของปรัชญา แต่ท้ังจริยศาสตร์และจริยธรรมก็มีจุดหมายอย่างเดียวกันคือเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต 
 แต่ในทางปรัชญามักจะใช้ค าว่า จริยศาสตร์และจริยธรรม ซึ่งก็ถือว่าเป็นค าท่ีใกล้เคียงกัน
มากและน ามาใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเอ่ยถึง ค าว่า “จริยศาสตร์” เราควรจะระบุให้ชัดเจนว่า
จะใช้ในความหมายใด โดยพิจารณาปัญหาส าคัญในขอบเขตของจริยศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) อะไร คือความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์หรือจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ 
 ๒) อะไร คือมาตรการทางจริยธรรมหรือเกณฑ์ตัดสินความประพฤติการกระท าของมนุษย์ 

                                                             
๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ , (กรุงเทพมหานคร :  

อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๕), หน้า ๒๑๔. 
๗ อารี พันธ์มณี , จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ใยไหม , 

๒๕๔๖), หน้า ๖๑. 



 

๒๑ 
 

 ๓) ความหมายของค่าทางจริยธรรม คือ ดี ช่ัว ผิด ถูก ควร ไม่ควร และบ่อเกิดค่าทาง
จริยธรรม๘ 
 จากปัญหาส าคัญ ๓ ประการของแนวคิดทางจริยศาสตร์ จะท าให้ผู้ศึกษาสามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่า จะใช้จริยศาสตร์ในความหมายใด เช่น ถ้าใช้จริยศาสตร์ในเรื่องของศาสนา ก็คือ
การศึกษาหรือการพูดถึงแนวความคิดของศาสนาต่างๆ ท่ีตอบปัญหา ๓ ประการนี้ ถ้าใช้จริยศาสตร์ ใน
ความหมายท่ีเป็นเรื่องของปรัชญาก็หมายถึงวิชาท่ีศึกษาแนวความคิดของนักปรัชญาส านักต่างๆ  ท่ี
ตอบปัญหา ๓ ประการนี้ และถ้าเป็นการศึกษาจริยศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ เช่น จริยศาสตร์
การแพทย์ ก็คือการศึกษาถึงหลักการ การปฏิบัติของบุคคลในวิชาชีพนั้นๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเรื่องของการน าศัพท์ “จริยศาสตร์” ไปปรับใช้ในศาสตร์ต่างๆ ผู้ศึกษาจึงควรท าความเข้าใจ
ให้ถ่องแท้ในเรื่องของการนิยามความหมายท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แล้วน าหลักการทางจริยศาสตร์ไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับศาสตร์นั้นๆ และจริยศาสตร์ก็จะกลายเป็นจริยปรัชญา (จริยศาสตร์ประยุกต์) เข้ากับ
ศาสตร์นั้นๆ ทันที ซึ่งเรียกโดยท่ัวไปว่า “ปรัชญาประยุกต์” และในส่วนของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะได้น า
แนวคิดทางจริยศาสตร์ในเนื้อหาท่ีอธิบายมาแล้วข้างต้นไปปรับใช้กับหลักการทางพุทธศาสนาท่ีมี
เนื้อหาเป็นหลักจริยธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับใช้ค าว่า “พุทธจริยศาสตร์” ดังท่ีปรากฏในหัวข้องานวิจัย 
เพื่อท่ีจะได้น าหลักการทางพุทธจริยศาสตร์ไปวิเคราะห์ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่นต่อไป 
 
๒.๒ แนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ 
 พุทธจริยศาสตร์ เป็นหลักการในการด าเนินชีวิตตามทัศนะทางพุทธปรัชญา พุทธจริย
ศาสตร์จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักญาณวิทยา กล่าวคือความสมบูรณ์ทางจริยะและความรู้มี
ความจ าเป็นต่อกันและกัน ในอัคคัญญสูตร แสดงว่า ในหมู่เทวดาและมนุษย์ ผู้ถึงพร้อม ด้วยความรู้ 
(วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ) เป็นผู้ประเสริฐสุด (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมนุสฺเสสุ)๙ 
ดังนั้นท้ังความสมบูรณทางพุทธจริยะและความรู้จึงเป็นสองด้านของความสมบูรณ์ท่ีแยกกันไม่ได้  
นอกจากนี้ พุทธจริยศาสตร์ยังมีความสัมพันธ์กับปรัชญาสังคม (Social philosophy) นั้นคือการ
พยายามตอบปัญหาท่ีว่า เราควรท าอะไร ซึ่งปัญหานี้เป็นท้ังเรื่องส่วนบุคคลและเรื่องสังคม ค าตอบ
ส าหรับปัญหานี้ก็เกี่ยวโยงไปถึงปัญหาท่ีว่า เป้าหมายของชีวิตควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าคืออะไร และ
ปัญหาท่ีว่าเพื่อแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเพื่อการรู้แจ้งตนเองและเพื่อบรรลุถึงความดีสูงสุด เราจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร นี้เป็นปัญหาส่วนบุคคล แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสังคมด้วย นั้นก็คือเราควรท าอะไรเพื่อความดี
ของสังคมหรือเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ ซึ่งปัญหาท้ังนี้มีความเกี่ยวข้องกัน 
 จากแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักพุทธจริยศาสตร์เป็นหลักการ
ด าเนินชีวิตของบุคคล ซึ่งการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสัมมาปฏิบัติตามแนวพุทธจริยศาสตร์นั้นจะต้อง
เช่ือมโยงกับหลักญาณวิทยาในพุทธศาสนาด้วย หรือท่ีเรียกว่า “วิชชาจรณสัมปันโน” คือการถึงพร้อม
                                                             

๘ สิวลี ศิริไล, การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ จริยธรรม และเกณฑ์ตัดสินปัญหาทางจริยธรรม
ทางการแพทย์ในสมัยปัจจุบัน, รายงานผลการวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ , กรุงเทพมหานคร : (อัดส าเนา), ๒๕๓๐,  
หน้า ๓. 

๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๐๒. 



 

๒๒ 
 

ด้วยความรู้และการปฏิบัติ ท้ังสองศาสตร์นี้จะต้องด าเนินไปด้วยกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีเกื้อหนุนกันในการน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาได้ และเมื่อศึกษาโดย
เนื้อหาแล้ว แนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ยังมีเนื้อหาเช่ือมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลกับภาพรวมของ
สังคมด้วย กล่าวคือปัจเจกบุคคลและสังคมจะมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ปัญหาเกิดขึ้นกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีการเช่ือมโยงไปหาอีกสังคมหนึ่ง เช่น ครอบครัว หมู่บ้าน และสถานศึกษา เป็น
ต้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ พุทธจริยศาสตร์จะท าหน้าท่ีตรวจสอบว่าประพฤติอย่างไรถูก อย่างไรผิด แล้ว
น าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาในท่ีสุด 
 ๒.๒.๑ ความหมายของพุทธจริยศาสตร์ 
 ก่อนท่ีจะให้การนิยามหรืออธิบายความหมายของค าว่า “พุทธจริยศาสตร์” ผู้ศึกษาควรท า
ความเข้าใจก่อนว่า พุทธจริยศาสตร์ เป็นหลักการท่ีสอนให้บุคคลรู้ว่า อะไรเป็นอะไร และเมื่อรู้ว่าอะไร
เป็นอะไรแล้ว (ดี-ช่ัว) ก็ประพฤติตามส่ิงท่ีดีงามนั้นด้วยตัวเอง ผลท่ีเกิดจากการประพฤติก็เป็นส่ิงท่ีรู้ได้
เฉพาะตน และสามารถบอกคนอื่นให้ประพฤติตามส่ิงท่ีตนได้รู้นั้นต่อไป  
 การให้ค านิยามความหมายให้สอดคล้องกับค ากล่าวข้างต้นนี้ จึงแยกศัพท์ออกเป็น ๓ ศัพท์ 
คือ พุทธ + จริย + ศาสตร์ = พุทธจริยศาสตร์ หมายถึง หลักแห่งความประพฤติหรือแนวทาง
แบบอย่างของความประพฤติในทางพุทธศาสนา เป็นศาสตร์ท่ีประมวลไว้ด้วยเรื่องค าสอนทางพุทธ
ศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าท่ีจ าเป็นต้องต้ังอยู่บนมูลฐานกฎเกณฑ์ท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์อย่าง
แนบแน่นกับสังคมและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีงามรวมไปถึงอุดมคติสูงสุดของมนุษย์เพื่อให้ไปถึงแก่นแท้
ของจิตวิญญาณ ฉะนั้นค าว่า “พุทธจริยศาสตร์” ในท่ีนี้จึงหมายถึง วิชาท่ีว่าด้วยหลักการประพฤติ
ความดีในทางพุทธศาสนา และเมื่อวิเคราะห์สาระธรรมของพื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์ท า
ให้ค าสอนของพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับความประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเพื่อบรรลุความดีสูงสุด
ในชีวิต๑๐ และเมื่อว่าโดยศัพท์แล้ว พุทธจริยศาสตร์กับจริยศาสตร์จะมีความเกี่ยวข้องกันตรงท่ีเป็น
ศาสตร์ว่าด้วยความประพฤติท่ีเน้นการกระท าในส่ิงท่ีถูกท่ีควร การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและ
เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์ คือความเป็นผู้มีเหตุผลท่ีท า
ให้มนุษย์มีมโนธรรมส านึก รู้จักไตร่ตรองแยกแยะความดี ความช่ัว ความถูก ความผิด อะไรควร อะไร
ไม่ควร ท าให้เกิดการควบคุมตนเองได้ถูกต้องตามหลักศีลธรรม   
 จากเนื้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความหมายของพุทธจริยศาสตร์จะเน้นไปท่ีเรื่องของ
ความประพฤติแต่ก่อนท่ีเริ่มประพฤติหรือปฏิบัติตามต้องศึกษาก่อนว่าพุทธจริยศาสตร์ว่าเรื่องอะไร มี
หลักการอย่างไร เมื่อรู้แล้วว่าอะไรควรประพฤติ อะไรควรหลีกเล่ียง ก็ค่อยลงมือปฏิบัติตามหลักการ
นั้น ฉะนั้นความหมายของพุทธจริศาสตร์จึงเป็นการประพฤติเพื่อให้บรรลุถึงความดีสูงสุดในชีวิต ซึ่งก็มี
ความคล้ายกันกับความหมายหรือค าจ ากัดความของจริยศาสตร์โดยท่ัวไปท่ีเน้นถึงการกระท าในส่ิงท่ีถูก
ท่ีควร ฝึกจิตใจให้เกิดมโนธรรมส านึกสามารถแยกแยะความดีความไม่ดีออกจากกันได้ และเมื่อ
สามารถแยกแยะความดี ความช่ัว ความถูก ความผิด ออกจากกันได้แล้ว จิตใจก็จะควักไขว่ไปในทางท่ี
ดีงาม มุ่งเน้นการกระท าไปในไปในทางท่ีถูกต้องดีงามเป็นสัมมาทิฐิปฏิบัติ 
 
                                                             

๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๕. 



 

๒๓ 
 

 ๒.๒.๒ ระดับของพุทธจริยศาสตร์ 
 พุทธจริยศาสตร์ ถือว่าเป็นวิชาท่ีว่าด้วยหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม ซึ่งท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้า
เป็นต้นได้ทรงวางไว้เพื่อเป็นมารฐานความประพฤติของมนุษย์ ต้ังแต่พื้นฐานเบ้ืองต้น ทางกลาง และ
ระดับสูง เพื่อให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าท่ีมนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ มีสติปัญญา มีความสุขอันสมบูรณ์ท่ีสุด เพราะจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยอุดมคติของชีวิต
หรือความดีอันสูงสุด (Supreme good) และเพื่อขึ้นให้ถึงความดีงามอันสูงสุดนั้น จะต้องมีปฏิปทา 
(Path, Way, Method) ส าหรับเป็นทางเดินหรือเป็นการสร้างเหตุเพื่อบรรลุผล ถ้าต้องการผลอันสูงสุด
ก็ต้องสร้างเหตุให้สมควรกัน เพราะพุทธศาสนาเป็นกัมมวาทะ กิริยวาทะ วิริยวาทะ คือกล่าวถึงการ
กระท าและความเพียรว่าเป็นเบื้องต้นแห่งความส าเร็จผลท้ังปวง ไม่ประสงค์ให้ใครได้ดีหรือประสบ
ความส าเร็จขึ้นมาแบบลอยๆ หรือด้วยการอ้อนวอน แต่ให้ส าเร็จด้วยการกระท าเอง ด้วยเหตุนี้ พุทธ
ศาสนาจึงได้รับยกย่องจากนักปราชญ์ชาวต่างประเทศบางคนว่าเป็น A Self do it Religion (ศาสนาท่ี
ต้องท าเอง)๑๑ และเพื่อเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมแห่งความประพฤติหรือหลักด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิด
ความดีงามของมนุษย์แล้ว สามารถแบ่งระดับของพุทธจริยศาสตร์ออกเป็น ๓ ระดับด้วยกันคือ พุทธจ
ริยศาสตร์ระดับต้น พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง และพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ซึ่งจะกล่าวโดยสังเขป
ดังนี้ 
  ๒.๒.๒.๑ พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น  
  ในพุทธจริยศาสตร์ระดับต้นนี้ เป็นการวางหลักศีลธรรมหรือหลักความประพฤติท่ีดีงาม
อันเป็นแม่แบบของจริยธรรมจากหลักเบญจศีล หรือศีล ๕๑๒ ซึ่งหมายถึง ความประพฤติชอบด้วยกาย 
วาจา รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย รักษาความเป็นปกติระเบียบวินัยข้อปฏิบัติในการเว้นจากความช่ัว 
การควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความมีระเบียบและเบญจธรรม หรือเบญจกัลยาณธรรม คือคุณธรรม ๕ 
ประการ อันเป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผู้รักษาเบญจศีลควรมีคุณธรรมประจ าใจ นั้นคือ
ความเมตตาและกรุณา เป็นคุณธรรมท่ีก่อให้เกิดความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญและ
ความสงสารคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ และคุณธรรมข้อนี้จะคู่กับศีลข้อท่ี ๑ 
 หลักสัมมาอาชีวะ คือการหาเล้ียงชีพในทางสุจริตหรือเว้นจากมิจฉาชีพ อันได้แก่ การเล้ียง
ชีพไม่ชอบ คือการแสวงหาปัจจัยมาบริโภคท่ีมิชอบ คือการโกงหรือหลอกลวง เว้นจากการประจบ
สอพลอ การบีบบังครับขู่เข็ญและการต่อลาภด้วยลาภ ซึ่งก็คือการแสวงหาลาภโดยการไม่ประกอบด้วย
ความเพียร คุณธรรมข้อนี้จะคู่กับศีลข้อท่ี ๒ 
 หลักกามสังวร๑๓ คือความสังวรในกาม ความส ารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตนในทาง
กามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูปเสียง กล่ิน รส และสัมผัส คุณธรรมข้อนี้จะคู่กับศีลข้อท่ี ๓ 

                                                             
๑๑วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๙), 

หน้า ๓๕. 
๑๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, หน้า 

๑๗๔-๑๗๕.   
๑๓องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๑๗๖. 



 

๒๔ 
 

 สัจจะ อันหมายถึง ความซื่อตรง ความจริงใจ พูดจริง ท าจริง มีความซื่อตรง มีความต้ังใจ
อย่างมุ่งมั่นในส่ิงท่ีตนปรารถนา สะสมความดีอยู่เสมอเพื่อเป้าหมายท่ีวางไว้ตามท่ีตนต้ังใจ คุณธรรมข้อ
จะคู่กับศีลข้อท่ี ๔ 
 สติสัมปชัญญะ คือความระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ เป็นหลักปฏิบัติเพื่อการฝึกตนให้รู้จักยั้ง
คิด รู้สึกตัวอยู่เสมอว่า ส่ิงไหนควรท า ส่ิงไหนไม่ควรท า ระวังไม่ให้เป็นคนประมาทมัวเมาในทุกๆ เรื่อง 
คุณธรรมข้อนี้จะคู่กับศีลข้อท่ี ๕ 
 หลักพุทธจริยศาสตร์ท่ีกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นแม่แบบของจริยธรรมหรือศีลธรรม หรือท่ี
เรียกว่า เบญจศีล และ เบญจธรรม หรือ ศีล ๕ และธรรม ๕ เป็นหลักปฏิบัติควบคู่กันฝ่ายหนึ่งเป็นการ
กระท าดี และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการหลีกเว้น สรุปเป็นกรอบได้ดังนี้ 

หลักเบญจศีล    หลักเบญจธรรม 
 ๑) เว้นจากการท าลายชีวิต   ๑) เมตตา – กรุณา 
 ๒) เว้นจาการถือเอาของท่ีผู้อื่นไม่ได้ให้  ๒) สัมมาอาชีวะ 
 ๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  ๓) กามสังวร 
 ๔) เว้นจาการพูดเท็จ    ๔) สัจจะ 
 ๕) เว้นจากการด่ืม เสพของมึนเมา มีสุรา เป็นต้น ๕) สติสัมปชัญญะ 
 หลักเบญจศีลและเบญจธรรมนี้ ในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่า บุคคลจะเช่ือหรือยึดถือ
ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของความสมัครใจ เพราะจริยศาสตร์เปรียบเสมือนสถาปนิกผู้ออกแบบความประพฤติ
ของมนุษย์ ส่วนศาสนาเปรียบเสมือนวิศวกรหรือนายช่างท่ีน าเอาแบบแปลนผลงานของสถาปนิกไป
ก่อสร้างอาคาร ดังนั้นจริยศาสตร์จึงมีขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุมความประพฤติของมนุษย์ท้ังโลก 
ส่วนศาสนาหรือศีลธรรมมีความหมายแคบกว่าเจาะจงแคบลงไปคือ น าเอาหลักพุทธจริยศาสตร์ท่ีสังคม
เห็นชอบด้วยไปใช้บังคับให้ปฏิบัติตามในลักษณะท่ีสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 ๒.๒.๒.๒ พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง  
 พุทธจริยศาสตร์ในระดับกลางนี้ เป็นการวางหลักธรรมเพื่อประโยชน์ในการประพฤติ
ปฏิบัติขัดเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้นไป หลักธรรมในระดับกลางนี้ คือ ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ 
๑๐ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการรักษาระเบียบทางกาย วาจา ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  
 ๑) ศีล ๘๑๔ 
 ศีล ๘ เป็นศีลส าหรับผู้ครองเรือนผู้ประกอบด้วยศรัทธา อุตสาหะ ประสงค์จะฝึกตนเอง
ด้านกาย วาจา ให้ยิ่งไปกว่าผู้ครองเรือนท่ัวๆ ไป นั่นคือเป็นการรักษาศีลเพิ่มขึ้นมาอีก ๓ ข้อ จากศีล ๕ 
มีเป้าหมายเพื่อต้องการขัดเกลาตนเอง เพิ่มพูนความดีงามให้ยิ่งขึ้นไป มีท้ังหมด ๘ ข้อ คือ 
 (๑) เว้นจากการท าร้ายร่างกายผู้อื่นและสัตว์ทั้งหลาย 
 (๒) เว้นจากการถือเอาของท่ีเขาไม่ได้ให้ 
 (๓) เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากการร่วมประเวณี 
 (๔) เว้นจากการพูดเท็จ 
 (๕) เว้นจากการด่ืมของมึนเมา คือสุราหรือส่ิงเสพติดอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท 
 (๖) เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเท่ียงแล้วไป 
                                                             

๑๔ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๓๑/๒๕๓. 



 

๒๕ 
 

 (๗) เว้นจากการฟังฟ้อนร า ขับร้อง ดนตรี ทัดทรงดอกไม้ ใส่ของหอม  
 (๘) เว้นจากการนอนท่ีสูงใหญ่อันหรูหรา และฟุ่มเฟือย 
 เกณฑ์การตัดสินส าหรับผู้ครองเรือนโดยการประพฤติศีล ๘ นั้น ต้ังแต่ข้อ ๑ – ๕ จะ
เหมือนกับศีล ๕ ยกเว้นข้อท่ี ๓ ซึ่งเป็นการงดเว้นจากการประพฤติท่ีไม่ใช่พรหมจริยา หรือเว้นจากการ
ประพฤติท่ีไม่ประเสริฐ หรือเรียกว่า อพรหมจริยา มีองค์ ๔ คือ๑๕ 

 (๑) หญิงท่ีไม่ควรจะคบหา หมายเอาหญิงหรือสัตว์ บุคคลทุกประเภท (รวมท้ังหญิงท่ีเป็น
ภรรยาของตนด้วย) อันเป็นท่ีต้ังแห่งการล่วงละเมิด  
 (๒) จิตคิดจะเสพซึ่งเมถุนแก่หญิงนั้น  
 (๓) มีความพยายามท่ีจะเสพเมถุน  
 (๔) การยังมรรคและมรรคท้ัง 2 ให้ถึงกัน  
 ศีลข้อ ๓ นี้มีจุดประสงค์เพื่อการละเว้นจากการประพฤติท่ีเป็นอพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นการ
ประพฤติละเว้นห่างไกลจากเมถุนธรรม ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเสพกามแบบชาวบ้านท่ัวไป แต่เป็นการ
ประพฤติขัดเกลา ฝึกฝนตนเองไม่ให้ยินดีในของต่ าทราม ปฏิบัติตามแนวทางแบบพรหม กล่าวคือเป็น
การประพฤติปฏิบัติแบบผู้ประเสริฐตามแนวทางอริยมรรค  
 ศีลข้อท่ี ๖ เป็นการประพฤติขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิกาล โดยศีลข้อนี้ท าให้
วิเคราะห์ถึงความเป็นจริงท่ีว่า ร่างกายของคนเราต้องการอาหารเพียงเพื่อหล่อเล้ียงร่างกายเท่านั้น ไม่
ต้องการอาหารท่ีเป็นส่วนเกิน เพราะอาหารท่ีเป็นส่วนเกินจะท าให้เกิดโทษหลายอย่าง เช่น โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคความดัน เป็นต้น โดยเฉพาะเวลาหลังเท่ียววันไปแล้ว คนส่วนมากจะท างานใช้
แรงงานท้ัง ๒ ส่วน คือ แรงงานสมอง และแรงงานร่างกาย ท าให้ให้ช่วยในการเผาผลาญอาหารได้ดี 
ไม่ให้ไขมันหรือส่วนเกิดของอาหารตกค้างมากนัก ซึ่งจะเป็นโทษต่อร่างกาย ท่ีส าคัญผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์จะได้มีเวลาในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเอาให้มากขึ้น ไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการ
แสวงหาอาหารเพื่อน ามาบริโภค หรือถ้าเป็นคฤหัสถ์มองในแง่เศรษฐกิจก็จะเป็นการประหยัด ไม่ได้ใช้
จ่ายส้ินเปลืองเกินความจ าเป็นท่ีร่างกายต้องการ  
 ศีลข้อท่ี ๗ เพื่อเป็นการก าจัดส่ิงอันเป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์ การขับร้อง การ
ฟ้อนร า การประโคมตนตรี หรือการดูการละเล่นต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ เพราะ
จะท าให้จิตใจหลงใหลติดใจในส่ิงเหล่านี้ ยากท่ีจะถอนตัว เหมือนคนติดยาเสพติด หรือแม้แต่การทัด
ทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมก็เช่นกัน ก็ถือว่าเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ เพราะ
จะท าให้จิตใจมัวเมาหลงยึดติดกับความสวยความงามเหล่านั้น  
 ส่วนศีลข้อท่ี ๘ เป็นการเว้นขาดจากท่ีนอนสูงและท่ีนอนใหญ่ อันมีความหรูหราฟุ่มเฟือย 
เป็นเหตุให้จิตใจหลงยึดติดอยู่กับความสะดวกสบาย ท าให้เกิดความเกียจคร้าน ไม่อยากต่ืน เพราะติด
อยู่ในสัมผัสท่ีอ่อนนุ่ม ซึ่งเป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า โผฏฐัพพตัณหา๑๖ คือ ความอยากในการ
สัมผัส ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ ไม่เหมาะกับผู้ท่ีประพฤติพรหรมจรรย์ 
 

                                                             
๑๕ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๓๑/๒๕๓. 
๑๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๑/๖๘. 



 

๒๖ 
 

 จากการศึกษาศีล ๘ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ศีล ๘ มีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นคือการประพฤติ
พรหมจรรย์ให้มีความบริสุทธิ์ บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยข้อปฏิบัติของศีลท่ีเพิ่มข้ึนมาล้วนสนับสนุนไม่ให้
กามก าเริบ ซึ่งเป็นบทฝึกเพื่อให้ลดละตัณหาหรือความอยากตามล าดับขั้นของการพัฒนาระดับจิตใจ 
ซึ่งได้พัฒนามาจากพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น คือศีล ๕ มามากพอสมควร จนเกิดความเคยชินเป็นปกติ
วิสัยแล้ว พร้อมท่ีจะยกระดับการรักษาศีลให้สูงขึ้น ดังนั้น การรักษาศีล ๘ จึงเป็นตัวช่วยปรับใจให้
ละเอียดประณีตสูงขึ้น เพื่อน้อมน าใจสู่การประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ให้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ ซึ่ง
ถือว่าเป็นจริยธรรมท่ีอยู่เหนือกว่าแนวทางการปฏิบัติ โดยท่ัวไปของมนุษย์ท้ังหลาย คือมีความบริสุทธิ์
ผุดผ่องเย่ียงพรหม ซึ่งอยู่ในภพภูมิท่ีใกล้ความหมดกิเลส ใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้น  
 ๒) กุศลกรรมบถ ๑๐๑๒  
 การต้ังอยู่ในความดี ทางแห่งการประกอบความดี ทางด าเนินอันประกอบด้วยความดี 
กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่ความสุขความเจริญความรุ่งเรือง หรือสุคติ เรี ยกว่า “กุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประกอบด้วย 
 (๑) เจตนางดเว้นจากการฆ๋าสัตว์ 
 (๒) เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 
 (๓) เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 (๔) เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
 (๕) เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 
 (๖) เจตนางดเว้นจากการพูดค าหยาบ 
 (๗) เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
 (๘) ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 
 (๙) ความไม่คิดร้าย 
 (๑๐) ความเห็นชอบ 
 กุศลกรรมบถท้ัง ๑๐ ข้อข้างต้นสามารถสรุปลงได้ ๓ ทางคือ 
 (๑) กายกรรม การกระท าทางกาย มี ๓ อย่าง ได้แก่ เว้นจากการท าลายชีวิต เว้นจากการ
ถือเอาส่ิงของท่ีผู้อื่นมิได้ให้ และ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 (๒) วจีกรรม การกระท าทางวาจา มี ๔ อย่าง ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูด
ส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ และ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
 (๓) มโนกรรม การกระท ากรรมทางใจ มี ๓ อย่าง ได้แก่ ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา 
ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา และ มีความเห็นชอบตามท านองคลองธรรม 
 ในการปฏิบัติตามพุทธจริยศาสตร์ช้ันกลางจะต้องมีคุณธรรมส าคัญ คือ โยนิโสมนสิการ 
หมายถึง การรู้จักใคร่ครวญอย่างแยบคายเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ยังต้องพึงเว้นอกุศลกรรมอีก 
๑๐ ประการ เพื่อไม่ให้ประพฤติไปในทางช่ัว คือ 
 (๑) กายกรรม ๓  ได้แก่ การท าลายชีวิต ถือเอาของท่ีเขาไม่ได้ให้ และประพฤติผิดในกาม 
 (๒) วจีกรรม ๔ ได้แก่ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ และ พูดเพ้อเจ้อ 

                                                             
๑๒ อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๐๕/๑๕๑. 



 

๒๗ 
 

 (๔) มโนกรรม ๓ ได้แก่ ละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา คิดร้ายเขา และ เห็นผิดจาก
ท านองคลองธรรม 
 นอกจากนี้ กุศลกรรมบถหมวดนี้ ยังมีช่ือเรียกอีกหลายอย่าง เช่น ธรรมท่ีดี อริยธรรม กุศล
ธรรม ธรรมท่ีเป็นประโยชน์ ธรรมท่ีไม่มีอาสาวะ ธรรมท่ีไม่มีโทษ ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เดือดร้อน ธรรมท่ี
เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ธรรมท่ีมีสุขเป็นก าไร ธรรมท่ีควรเจริญ ธรรมท่ีควรท าให้มาก ธรรมท่ีควรระลึก 
และธรรมท่ีควรท าให้แจ้ง ฯลฯ ซึ่งธรรมท่ีว่านี้มี จุดมุ่งหมาย: (๑) เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติมีเมตตากรุณา
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (๒) เพื่อให้มีความเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น (๓) เพื่อไม่ให้
เกิดการล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ (๔) เพื่อป้องกันการกล่าวเท็จ เพื่อประโยชน์ตน และผู้อื่น หรือ
เพราะเห็นแก่ประโยชน์ใดๆ (๕) เพื่อให้เป็นแบบฝึกหัดวาจา ด้วยการพูดช่วยสมานคนท่ีแตกร้าวกัน 
ส่งเสริมคนท่ีสมัครสมานกัน กล่าวถ้อยค าท่ีสร้างความสามัคคี (๖) เพื่อเป็นแบบฝึกหัดวาจา พูดแต่ค าท่ี
สุภาพอ่อนหวาน (๗) เพื่อเป็นแบบฝึกหัดวาจา พูดแต่ค าจริง มีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ 
(๘) เพื่อป้องกันความละโมบในทรัพย์สินของผู้อื่น (๙) เพื่อให้มีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเวร 
ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่เป็นสุขตลอดไป และ (๑๐) เพื่อให้มีความเห็นชอบ เช่น 
เช่ือผลของกรรมดีกรรมช่ัว ทานมีผล การบูชามีผล เป็นต้น 
 ๒.๒.๒.๓ พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง  
 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง เป็นหลักธรรมอันเป็นแม่แบบจริยธรรมช้ันสูงเพื่อพัฒนาตนให้
เป็นอริยบุคคล หลักธรรมในช้ันนี้  คือ อริยมรรค ๘๑๓ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิต
โดยเฉพาะ คือทุกข์ อริยมรรค ๘ นี้อาจเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ ความหมายของอริยมรรค ๘ อาจ
เปรียบได้กับถนนสายส าคัญมีช่องทางท่ีรถวิ่งได้ ๘ ทางไปทางเดียวกัน คือวิ่งไปพร้อมๆ กันท้ัง ๘ ทาง 
และทางท่ีจะไปถึงการดับทุกข์จะต้องพร้อมกัน ส่วนค าว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าทางสายกลางท่ีอยู่
ระหว่างทางท่ีสุดโต่ง (Extreme) ๒ สาย ได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค คือ การใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับความ
ส าราญ ฟุ่มเฟือย สนุกสนาน กับความสุขทางโลก เช่น การเท่ียวเตร่ ฟังเพลง เพลิดเพลินกับ
การละเล่นต่างๆ จนเกินควร ทางท่ีสุดโต่งอีกสายหนึ่งเรียกว่า อัตตกิลถานุโยค คือการบ าเพ็ญตน หรือ
ก าราบกดขี่ตนเองอย่างไม่ปราณี เช่น การดูหนังสือท้ังวันท้ังคืนจนสุขภาพทรุดโทรม พอถึงเวลาสอบก็
เลยป่วยไม่สามารถเข้าสอบได้ เป็นต้น ในทางพุทธจริยศาสตร์เห็นว่า การด าเนินชีวิตตามทางสายใด
สายหนึ่งในสองสายท่ีสุดโต่งนี้ไม่มีประโยชน์อะไร และเป็นการท าให้เกิดทุกข์ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทาง
สายกลางจึงไม่ใช่ทางหนึ่งทางใดท่ีสุดโต่งเช่นนั้น แต่เป็นทางพอดี ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เป็นทางท่ี
ด าเนินไปด้วยอริยมรรค ๘ ซึ่งเป็นทางท่ีเดินจากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ท่ี
มนุษย์หลงยึดถือและประกอบข้ึนใส่ตนด้วยอ านาจของอวิชชา๑๔ ดังนั้นอริยมรรค ๘ จึงเป็นทาง ๘ สาย
ท่ีต้องเดินไป (ปฏิบัติ) พร้อมๆ กันดุจเชือกฟั่น ทาง ๘ สายนั้นประกอบด้วย 
 ๑) สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกต้องตามครรลองครองธรรม เช่น ความรู้เห็นอริยสัจ  
 ๒) สัมมาสังกัปปะ คือความคิดท่ีถูกต้องไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนกัน 
 ๓) สัมมาวาจา คือพูดในส่ิงท่ีเป็นความจริงประสานสามัคคีอ่อนหวานมีประโยชน์ 
                                                             

๑๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๙๓/๑๖๕. 
๑๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๕. 



 

๒๘ 
 

 ๔) สัมมากัมมันตะ คือการเว้นจากการกระท าท่ีไม่ดี เช่น การฆ่า การลักทรัพย์ เป็นต้น 
 ๕) สัมมาอาชีวะ คือการเว้นจากมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบอาชีพสุจริต 
 ๖) สัมมาวายามะ คือการท าความเพียร เช่น เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น เพียรพยายาม
ให้กุศลเกิดขึ้น 
 ๗) สัมมาสติ คือความระลึกชอบ เป็นการระลึกเพื่อให้เกิดสติท่ีสมบูรณ์จนกลายเป็นปัญญา 
 ๘) สัมมาสมาธิ คือจิตต้ังมั่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่าน 
 นอกจากอริยมรรค ๘ แล้ว พุทธจริยศาสตร์ช้ันสูงยังประกอบด้วยหลักอิทธิบาท ๔๑๕ ซึ่ง
เป็นธรรมท่ีหนุนเนื่องให้บรรลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในส่ิงใดจะต้องท าตน
ให้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมแห่งอิทธิบาทส่ีนี้ ซึ่งจ าแนกออกเป็น ๔ คือ  
 ๑) ฉันทะ คือความพอใจ พอใจท่ีได้ท าในส่ิงนั้น ซึ่งแน่นอนหากมีความรักความพอใจในส่ิง
ท่ีก าลังกระท าอยู่นั้น ทุกส่ิงทุกอย่างเช่นความต้ังใจ การมุ่งหวังจะให้เกิดผลดียิ่งยิ่งขึ้นกับผลแห่ง
ความสุขท่ีได้มาจากกระท านั้น หากลองต้ังค าถามขึ้นมาง่ายง่ายว่า “ชอบในงานท่ีก าลังท าอยู่รึเปล่า” 
“ชอบในคณะท่ีเรียนอยู่หรือไม่” หากค าตอบคือใช่ก็ควรเดินต่อไปไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
 ๒) วิริยะ คือความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีคอยเข้ามาเป็นแข้งขา
ท่ีคอยดักระหว่างทางเดินท่ีจะไปยังเป้าหมายคือความส าเร็จ แต่หากมีความอดทนท่ีจะต้องล้มลุก
คลุกคลานจากการหกล้มสักกี่ครั้งหากมี “วิริยะ” ไม่ย่อท้อต่อการท าในส่ิงท่ีรักแล้วละก็เป้าหมายถึงไม่
ไกลเกินจะคว้า 
 ๓) จิตตะ คือการควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ มุ่งมั่นกับส่ิงท่ีก าลังท าอยู่นั้นถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ
ไม่ว่าหนทางจนยากแค่ไหน จะต้องพยายามสักเท่าไหร่ หากว่าใจท่ีแน่วแน่มั่นคงแล้วละก็ไม่ว่าปัญหา
ใดๆ จะเข้ามาก็จะไม่ย่อท้อ ประคองจิตใจไปจนถึงเป้าหมายท่ีก าลังพยายามตามหา 
 ๔) วิมังสา การวิเคราะห์ตรึกตรองว่าส่ิงท่ีก าลังท ามันถูกต้องหรือไม่ มีผลเป็นเช่นไร หาก
ไม่ดีไม่เข้าท่าก็ปรับปรุงแก้ไขคล้ายกับการขับรถหากขับออกนอกเส้นทางหากมองดูระหว่างทางรอบ
ข้างไม่คุ้นตา ไม่ใช่เส้นทางท่ีจะพาไปยังเป้าหมายก็แก้ไขปรับเลือกเส้นทางใหม่ย่อมดีกว่าทนเดินใน
เส้นทางท่ีผิด 
 ในการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาทนี้ หากเปรียบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายก็เป็นด่ังสถานีรถไฟ  
รถไฟก็เปรียบเหมือนชีวิตคนเรา รางรถไฟก็เปรียบเสมือน “อิทธิบาท ๔” กว่าจะเดินทางไปถึงท่ีหมาย
ปลายสถานีจะต้องผ่านสถานีน้อยใหญ่มากมายโดยอาศัยเส้นทางรางรถไฟท่ีอาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้าง
ตามเส้นทางท่ีวิ่งและโอกาสจะท่ีเลือก แนวความคิดและหลักปฏิบัติเช่นนี้อาจจะดูว่าเข้าใจยาก อธิบาย
ได้ยากแต่หากเปิดใจลองศึกษาแก่นแท้ของความหมายจะเห็นได้ชัดว่าท้ังหมดนั้นเกิดมาจากส่ิงท่ีเรา
ต้องการท้ังส้ิน และหนึ่งในนั้นก็คือ ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จท้ังด้านการด าเนินชีวิตและด้านการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมช้ันสูง  
 
 
 
 
                                                             

๑๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



 

๒๙ 
 

 ๒.๒.๓ เกณฑ์ตัดสินในทางพุทธจริยศาสตร์ 
 เกณฑ์ตัดสินในทางพุทธจริยศาสตร์ เป็นการตัดสินในเรื่องของการกระท าว่า ดี หรือ ไม่ดี 
ถูก หรือ ผิด ควร หรือ ไม่ควร เป็นต้น โดยก าหนดหลักเกณฑ์ ๒ ประการคือ หลักสัจธรรม และ หลัก
จริยธรรม หลักสัจธรรมเป็นอันติมสัจจะ คือความจริงสูงสุดอันเป็นฐานรองรับหลักศีลธรรมหรือหลัก
จริยธรรม ส่วนหลักจริยธรรมจะเป็นหลักการท่ีด าเนินไปเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายอันเป็นหลักอันติม
สัจจะนั้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีอยู่เอง มีอยู่อย่างเท่ียงแท้ และสามารถด ารงอยู่ได้โดยธรรมดา ถ้ามนุษย์ไม่มี
เป้าหมายในการกระท าแล้ว ก็ไม่สามารถจะกล่าวได้ว่า การกระท าใดถูก หรือ ผิด ฉะนั้นเกณฑ์ในการ
ตัดสินในทางพุทธจริยศาสตร์จึงต้องอาศัยเป้าหมายเป็นแนวทางปฏบัติ ซึ่งก็สอดคล้องกับ ดร.เคเอ็น 
ชยติลเลเก ได้กล่าวไว้ว่า “พุทธจริยศาสตร์ เป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติท่ีจะพยายามตอบปัญหาว่า เรา
ควรท าอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต  เราจะปฏิบัติหรือแก้ไขตนอย่างไรจึงจะบรรลุซึ่งความดีสูงสุด หรือ
เราควรท าอะไรเพื่อความดีของสังคมหรือเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ หัวใจของพุทธจริยศาสตร์จึง
อยู่ท่ี เว้นช่ัว ท าความดี และช าระจิตใจของตนให้ผ่องใส”๑๖ เกณฑ์การตัดสินในทางพุทธจริยศาสตร์จะ
เป็นแนวทางน าไปสู่ความดีสูงสุด คือความบริบูรณ์ทางศีลธรรม และความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ส่ิงนี้
เองเป็นเป้าหมายของชีวิตท่ีจะพึงบรรลุถึงได้ในชีวิตมนุษย์ ฉะนั้นหลักเกณฑ์ในทางพุทธจริยศาสตร์จึง
เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงเกี่ยวกับคุณค่าของความประพฤติท่ีถูกต้องดีงามของคนในสังคม แล้ว
วางหลักเกณฑ์ก าหนดเป็นมาตรฐานของความประพฤติว่าส่ิงไหนดี ไม่ดี ถูก ผิด อย่างไร 
 ในพุทธจริยศาสตร์ถือว่า เจตนาเป็นมาตรการในการตัดสินการกระท าทุกอย่างท้ัง
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ซึ่งในท่ีนี้ได้แบ่งเกณฑ์ตัดสินออกเป็นเกณฑ์ตัดสินหลักและเกณฑ์
ตัดสินรอง เพื่อร่วมในการตัดสินพิจารณาความถูกผิดแห่งการกระท าของนุษย์ เพราะในทางพุทธจริย
ศาสตร์ถือว่าทุกอย่างล้วนเนื่องสัมพันธ์กันต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังท่ี บุญมี แท่นแก้ว ได้กล่าวไว้ว่า 
หลักแห่งการประพฤติท่ีเห็นว่าดีงามและถูกต้องในฐานะมนุษย์อยู่ในท่ามกลางส่ิงแวดล้อม ท้ังท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรม มีความสัมพันธ์กันในการสร้างสรรค์และการท าลาย๑๗ ดังจะได้กล่าวโดยสังเขป
ดังนี้ 
 ๒.๒.๓.๑ เกณฑ์ตัดสินหลัก  
 เกณฑ์ตัดสินหลัก เป็นการตัดสินด้วยความเป็นกุศลและอกุศล พิจารณาถึงมูลเหตุว่า เป็น
เจตนาท่ีเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรือเกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ และ
พิจารณาตามสภาวะว่า เป็นสภาพท่ีเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ หรือไม่ท าให้จิตสบาย ไร้โรค ปลอดโปร่งผ่อง
ใสสมบูรณ์หรือไม่ ส่ิงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตช่วยให้กุศลธรรม คือสภาพท่ี
เกื้อกูลท้ังหลายเจริญงอกงามข้ึน อกุศลธรรมท้ังหลายลดน้อยลง หรือท าให้กุศลธรรมลดน้อยลง อกุศล
ธรรมท้ังหลายงอกงามข้ึน ตลอดจนพิจารณาว่า การกระท านั้นๆ มีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร 
 เกณฑ์หลักฝ่ายอกุศลพิจารณาการกระท าท่ีเกิดจากอกุศลมูลซึ่งเกิดจากโลภะ โทสะ โมหะ 
เมื่อการกระท าเกิดจากกิเลสเหล่านี้ตัวใดตัวใดตัวหนึ่งย่อมส่งผลต่อจิต ท าให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมอง  เมื่อ
จิตขุ่นมัวเศร้าหมองก็ปิดกั้นแสงสว่างแห่งปัญญากลายเป็นคนเห็นผิด   ไม่มีโยนิโสมนสิการในการ
                                                             

๑๖ เคเอ็น ชยติลเลเก, จริยศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗),  
หน้า ๒-๓. 

๑๗ บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอ. พริ้นติงเฮ้าส์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๖๘. 



 

๓๐ 
 

กระท า ท าให้บุคคลท าอกุศลกรรมอย่างอื่นได้มากมาย ดังพระพุทธพจน์ว่า จิตท่ีเห็นผิดย่อมท าความ
ช่ัวได้มากมาย๑๘ และว่า จิตท่ีบุคคลไม่คุ้มครองรักษาย่อมน าไปสู่ความพินาศใหญ่หลวง๑๘ จึงตัดสินได้
ว่าเมื่อเริ่มต้นด้วยการกระท าท่ีเป็นอกุศลย่อมน าไปสู่ความเส่ือมแน่นอน 
 ส่วนเกณฑ์หลักฝ่ายกุศลพิจารณาการกระท าท่ีเกิดจากกุศลมูลซึ่งเกิดจากอโลภะ อโทสะ 
อโมหะ เมื่อการกระท าเกิดจากกุศลมูลเหล่านี้ตัวใดตัวใดตัวหนึ่งย่อมส่งผลต่อจิต ท าให้จิตผ่องใส เมื่อ
จิตผ่องใสก็เปิดโอกาสแห่งการพัฒนาปัญญากลายเป็นคนเห็นถูกต้องมีโยนิโสมนสิการในการกระท า ท า
ให้บุคคลท ากุศลกรรมอย่างอื่นได้มากมาย ดังพระพุทธพจน์ว่า จิตท่ีเห็นถูกต้องย่อมท าความดีได้
มากมาย๑๙ และว่า จิตท่ีบุคคลคุ้มครองรักษาย่อมน าไปสู่ความเจริญใหญ่หลวง๒๐ จึงตัดสินได้ว่าเมื่อ
เริ่มต้นด้วยการกระท าท่ีเป็นกุศลย่อมน าไปสู่ความเจริญแน่นอน 
 ๒.๒.๓.๒ เกณฑ์ตัดสินรอง 
 เกณฑ์ตัดสินรอง เป็นเกณฑ์การตัดสินด้วยการใช้มโนธรรม คือความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของ
ตนเอง โดยพิจารณาว่า การกระท านั้นติเตียนตนเองได้หรือไม่ เสียความเคารพตนเองหรือไม่ พิจารณา
ถึงการยอมรับของบัณฑิตชน ว่าเป็นส่ิงท่ียอมรับกันหรือไม่ บัณฑิตช่ืนชมสรรเสริญ หรือต าหนิ ติเตียน
หรือไม่ พิจารณาลักษณะวิธีการกระท า และผลของการกระท าต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ว่าเป็นการ
เบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ท้ังแก่ตน และผู้อื่น
หรือไม่ เกณฑ์การตัดสินรองนี้จะใช้การตัดสินโดยถือมโนธรรมส านึกความรู้สึกช่ัวดี เป็นเกณฑ์ตัดสิน
โดยการพิจารณาร่วมกับเกณฑ์ตัดสินหลักเพื่อให้การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมเป็นไปด้วยความ
ละเอียดขึ้น โดยการพิจาณาว่าการกระท าท่ีเป็นอกุศลนั้นเกิดจากการขาดมโนธรรมส านึก ท าไปแล้ว
บัณฑิตติเตียน เป็นการเบียดเบียนท้ังตนเองและผู้อื่น และเป็นไปเพื่อทุกข์ 
 เกณฑ์ตัดสินรองนี้ จะถือเอาการกระท าของมนุษย์ ซึ่งมีจิตเป็นผู้ส่ังการและเป็นใหญ่ในการ
กระท าท้ังหมดนั้น จะมีผลมากกว่าการกระท าท่ีเกิดจากทางกายและทางวาจา ท้ังในการกระท าดีและ
กระท าช่ัว เมื่อบุคคลคิดและกระท ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วย่อมประกอบด้วยเจตนาท้ังส้ิน ดังท่ี
พระธรรมปิฎก (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ การยัง
จิตให้เป็นไป การครองชีวิต การใช้ชีวิต การเคล่ือนไหวชีวิตทุกแง่ทุกด้าน ทุกระดับช้ัน ท้ังทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ทุกกระบวนการท างานของจิตและเจตนาตามหลักจิตนิยามและกรรมนิยามย่อม
ด าเนินควบคู่กันไป ใช้เหตุผลความรู้เท่าทันความจริงเรียกว่าการตัดสินทางจริยธรรมท้ังส้ิน๑๘ ดังนั้นส่ิง
เหล่านี้จึงต้องอาศัยกันและกัน จะแยกกันก็โดยความเป็นกฎธรรมชาติท่ีต่างกัน เรื่องจิตกับเจตจ านง
ของมนุษย์เป็นกฎธรรมชาติคนละด้าน แม่ว่ากฎท้ังสองจะท างานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด อุปมาเหมือน
กัปตันท่ีขับเรือยนต์ จิตเป็นเหมือนเรือพร้อมท้ังเครื่องจักรเครื่องยนต์ท้ังหมด เจตจ านงหรือกรรมเป็น
เหมือนกัปตันท่ีจะชักน าเรือไปท าอะไรๆ ท่ีไหนๆ และอย่างไร 

                                                             
๑๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๓/๒๔. 
๑๘ องฺ.เอกก. (บาลี) ๔๐/๗.  
๑๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๒/๒๓. 
๒๐ องฺ.เอกก. (บาลี) ๓๙/๗. 
๑๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ,

(กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๑๒. 



 

๓๑ 
 

 นอกจากนี้  เกณฑ์ ตัดสินทางพุทธจริยศาสตร์ สามารถสรุปได้อีกลักษณะหนึ่ง คือ
หลักเกณฑ์ตัดสินความดีความช่ัว หรือกรรมดีกรรมช่ัว โดยพิจาณากรรมนิยามล้วนๆ และกรรมนิยามท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมนิยม ท้ังโดยสภาวะและคุณค่าดังนี้๑๙ 
 ๑) ว่าโดยคุณโทษต่อชีวิต หรือ ต่อจิตใจและบุคลิกภาพ คือเป็นสภาวะท่ีเกื้อกูลแก่ชีวิต
จิตใจหรือไม่ เอื้อหรือไม่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต ส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจท า
ให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมท้ังหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงาม ช่วยเสริมสร้างบุคลิกท่ีดีงามหรือไม่ 
 ๒) ว่าโดยคุณโทษต่อบุคคล คือเป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ ท าให้ตนเดือดร้อนหรือไม่ 
เป็นไปเพื่อท าลายหรืออ านวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวม 
 ๓) ว่าโดยคุณโทษต่อสังคม คือการเบียดเบียนของผู้อื่นหรือไม่ ท าผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ 
เป็นไปเพื่อท าลายหรืออ านวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวม 
 ๔) ว่าโดยมโนธรรมหรือโดยส านึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ คือพิจารณาเห็น
ด้วยความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองว่า การนั้นเมื่อท าแล้วตนเองติเตียนหรือกล่าวโทษตนเองได้
หรือไม่ 
 ๕) ว่าโดยมาตรฐานทางสังคม คือตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และสถาบัน
ต่างๆ ทางสังคม เช่น กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวญตรวจสอบกล่ันกรองของวิญญูชน
ท้ังหลายตามกาลสมัยท่ีจะไม่ให้ถือกันไปโดยงมงาย หรือผิดพลาดคลาดเคล่ือนตลอดจนการใคร่ครวญ 
แล้วยอมรับหรือไม่ของวิญญูชนเหล่านั้นในแต่ละกรณี 
 จากการศึกษาเกณฑ์ตัดสินทางพุทธจริยศาสตร์ จะเห็นได้ว่า เกณฑ์การตัดสินจะเน้นเรื่อง
กรรมท่ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดจากเจตนา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี กรรมช่ัวจะต้องมีเจตนาเป็นพื้นฐานรองรับ
การกระท า และเป็นเครื่องตัดสินการกระท า ว่าดีหรือไม่ดี แต่เจตนานั้นๆ จะต้องออกมาจากจากใจ
เหมือนท่ีกล่าวในพุทธพจน์ว่า “ธรรมท้ังหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้า ทุกอย่างส าเร็จได้ด้วยใจ 
ถ้าคนเรามีใจช่ัว จะท า จะพูดก็จะช่ัวไปด้วยเพราะกรรมนั้น ทุกข์ย่อมตามสนองเขาเหมือนล้อหมุนตาม
รอยเท้าโค”๒๐ และพุทธพจน์ท่ีตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เจตนาเราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้วจึงท า
กรรมด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ”๒๑ การกระท าความดี ความช่ัวของมนุษย์จึงมีกรรมเป็น
องค์ประกอบส าคัญ การแบ่งคนดีคนช่ัวจะต้องพิจารณาการกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนา หรือการ
กระท าท่ีเป็นไปด้วยความจงใจ ถ้าเป็นการกระท าท่ีไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรม และถ้าจะ
พิจารณาให้เห็นตัวที่แท้จริงของกรรม หรือมองให้เห็นต้นตอของกรรมก็คือเจตนา อันได้แก่ เจตน์จ านง 
หรือความจงใจ ซึ่งเจตนาหรือเจตน์จ านงนี้เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่งการกระท าท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน
ท้ังหมดของมนุษย์ในสังคม 
 
 
 

                                                             
๑๙ พระมนตรี สุปุตฺติโก (บุตรดี), การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์ของอาริสโตเติลและพุทธจริยศาสตร์ 

, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓๐. 
๒๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๑๕. 
๒๑ อง. ฉกก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๓๙๕. 



 

๓๒ 
 

๒.๓ แนวคิดเรื่องการพัฒนาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ปัจจุบันสังคมโลกได้เน้นการพัฒนาประเทศในทางวัตถุกันมาก ประเทศในแถบเอเซียรวม
ไปถึงประเทศไทยด้วย ก็เป็นอีกประเทศท่ีพยายามจะพัฒนาความเจริญด้านวัตถุไปตามกระแสประเทศ
ท่ีมีการพัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา เป็นต้น จากการให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศด้านวัตถุมาก
เกินไป ท าให้สังคมมีมลภาวะและสัญญาณแห่งความเส่ือมก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อาชญากรรม การทุจริต ยาเสพติด เป็นต้น รวมไปถึงการขาดแคลนทางจริยธรรมในด้านต่างๆ อาจ
กล่าวได้ว่าสังคมไทยปัจจุบันก าลังเข้าสู่วิกฤตด้านจริยธรรมอย่างหนัก และขณะเดียวกันปัญหาทาง
สังคมก็เกิดขึ้นและเพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อนแก้ยากขึ้นทุกที เมื่อสังคมไทยตกอยู่ในสภาพ
เช่นนี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน าหลักพุทธจริยธรรมมาพัฒนาสังคมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้รอดพ้นจาก
ความหายนะทางศีลธรรม และเพื่อจะให้สมาชิกของสังคมได้พัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีชีวิตอยู่อย่าง
สงบสุขด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเหมือนเช่นท่ีเคยมีมาในอดีต  ซึ่งในท่ีนี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอ
ความหมายของการพัฒนาตามแนวพุทธจริยศาสตร์  เพื่อท่ีจะได้เช่ือมโยงทางเนื้อหากับหัวข้ออื่นๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่อไป 
 ๒.๓.๑ ความหมายของการพัฒนาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 การพัฒนาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อน าผู้ปฏิบัติไปสู่
ความพอดี หรือการมีดุลยภาพของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคล
กับสภาพแวดล้อมและมุ่งการกระท าตนให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่า
การพึ่งพาอาศัยวัตถุ การพัฒนาในลักษณะนี้ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตท่ียั่งยืนตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์ 
 ส่วนค าว่า “พัฒนา” ตามความหมายทางพุทธจริยศาสตร์นั้น มาจากภาษาบาลีว่า 
“วฑฺฒน” แปลว่า “เพิ่มมากขึ้น” หรือ แปลว่า “เจริญ” ซึ่งตรงกับภาษาบาลีอีกศัพท์หนึ่งว่า 
“ภาวนา” เช่น การเจริญเมตตา เรียกว่า เมตตาภาวนา๒๒ และอีกความหมายหนึ่ง “พัฒนา” แปลว่า 
“รก” ดังพระบาลีว่า “น สิยา โลกวฑฺฒโน” แปลว่า “ไม่ควรเป็นผู้รกโลก” ฉะนั้นค าว่า “รก” ก็มา
จากค าว่า “วฑฺฒโน” หรือ “วฑฺฒน” หรือ “พัฒนา”๒๓ นั่นเอง  
 ในหลักพุทธจริยศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนาโดยแบ่งออกเป็น ๔ หลักการใหญ่ๆ 
คือ๒๔ 
 ๑) กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางกาย คือรู้จักควบคุมอินทรีย์ ๕ และปฏิบัติต่อส่ิง
ท่ีมากระทบอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดอกุศลธรรม อีกท้ังพัฒนาส่ิงแวดล้อมด้วย 
 ๒) ลีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีลให้ตนเองมีระเบียบวินัย 
มีกติกาสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุข เกื้อกูลกัน 

                                                             
๒๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๙๒. 
๒๓ พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๓), หน้า ๙. 
๒๔ องฺ. ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๗๙/๑๒๑. 



 

๓๓ 
 

 ๓) จิตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมท้ังปวง เช่น ฝึกให้ตนมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ท างานมีสมาธิ และสดช่ืน ผ่องใส เป็นต้น 
 ๔) ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านปัญญา เชาว์ ไหวพริบ ความฉลาด การเข้าใจ
ส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทัน เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ 
ท าตนให้บริสุทธิ์จากความอยาก กิเลส และปลดพ้นจากความทุกข์ท่ีประสบอยู่นั้น และสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นธรรม 
 นอกจากนี้ การพัฒนาในความหมายทางพุทธจริยศาสตร์ยังนิยมใช้ค าว่า “การฝึกฝน” 
ภาษาบาลีใช้ “ทนฺโต”๒๕ เช่น ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่า มนุษย์ผู้ฝึกตนได้ดีแล้ว เป็นมนุษย์ท่ี
ประเสริฐท่ีสุด ค าว่า “มนุษย์” ภาษาอังกฤษใช้ “Human being” หมายถึง บุคคลมีชีวิตประกอบด้วย
ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ๒๖ การพัฒนามนุษย์ในทางพุทธจริยศาสตร์ใช้ค า
ว่า “ไตรสิกขา” ตามสารานุกรมการพัฒนามนุษย์ฉบับภาษาอังกฤษ “The Encyclopedia of 
Human Development and Education Theory, Research, and Studies”  ใ ช้ ค า ว่ า  “ The 
Goal of Proper Development” หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนามนุษย์ท่ีเหมาะสม และ
ถูกต้องท่ีสุด๒๗ เป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ใน ๓ ด้าน คือ อธิศิลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิ
ปัญญาสิกขา เรียกส้ันๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา๒๘ ซึ่งก็คือหลักของการพัฒนาและการฝึกฝนตนเอง
ส าหรับมนุษย์ และถ้ามนุษย์ผู้ใดมีการฝึกฝนตนเองดีแล้ว เขาผู้นั้นย่อมได้ช่ือว่าเป็นผู้ประเสริฐ และ
สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตให้กับตนเองได้ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า ตนท่ีฝึกดีแล้ว คือท่ีพึ่งของ
มนุษย์ท่ีหาได้ยาก และมนุษย์มีตนเป็นคติ๒๙ (ท่ีพึ่ง) 
 ส่วนค าว่า “พัฒนา”  ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Development” ซึ่ งค าๆ นี้ จะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีเน้นในด้านวัตถุ หรือด้านเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาถนนหนทาง ประปา 
ไฟฟ้า เป็นต้น๓๐ ดังนั้นค าว่า  Development ในภาษาอังกฤษจึงไม่ค่อยนิยมใช้กันนักในเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ หรือถ้าจะเห็นมีใช้บ้างในภาษาอังกฤษก็จะนิยมใช้ค าว่า “self-control” ซึ่ง
หมายถึง การควบคุมตนเอง เป็นการควบคุมตนเองหรือการบังคับจิตใจตนเองให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีในส่วนท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ หรือควบคุมจิตมิให้ประพฤติในทางท่ีเสียหายอันจะเป็นผลกระทบท้ังต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม  
 

                                                             
๒๕ เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, พจนานุกรมไทย ฉบับอธิบาย ๒ ภาษา, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, 

๒๕๔๐), หน้า ๔๒๐. 
๒ ๖ Murray Thomas, The Encyclopedia of Human Development and Education 

Theory, Research, and Studies, (United State of America : Bpcc Wheatons Ltd.,1990), p. 148. 
๒๗ Ibid., p. 146. 
๒๘ พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ . ป ยุ ตฺ โต ), พ จนา นุกรมพุ ท ธศาส น์  ฉบั บประมวลศัพ ท์ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๑. 
๒๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๐/๑๕๑ 
๓๐ พระไพศาล วิสาโล, อ้างแล้ว, หน้า ๖. 



 

๓๔ 
 

 จากการศึกษาแนวคิดเรื่องการพัฒนาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ข้างต้น เห็นได้ว่า การ
พัฒนาหรือฝึกฝนตนเองในทางพุทธจริยศาสตร์ เป็นการพัฒนาท่ีสูงส่ง เพราะมนุษย์เท่านั้นท่ีสามารถ
พัฒนาตนเองให้ได้รับความสุขได้ท้ังโลกปัจจุบัน โลกหน้า และบ าเพ็ญบารมีเยี่ยงพระโพธิสัตว์จนตรัสรู้
พระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า และบรรลุนิพพานได้ในโลกนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็น
การเปิดโอกาสท่ียิ่งใหญ่ในการพัฒนาตนเอง หรือบ าเพ็ญบารมี แต่ถ้ามนุษย์มองข้ามโอกาสในการ
พัฒนาตนตามหลักพุทธจริยศาสตร์แล้ว ก็อาจจะท าให้โอกาสกลายเป็นวิกฤตด้วยการใช้โอกาสนี้
ประกอบอกุศลกรรมต่างๆ แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและสังคมดังท่ีปรากฏให้เห็นในสังคม
ปัจจุบัน 
 
๒.๔ แนวคิดเรื่องปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ท้ังปวง บรรลุถึงความจริง
สูงสุด นั่นคือ พระนิพพาน และการท่ีจะไปสู่ความจริงสูงสุดนั้นได้จึงจ าเป็นต้องใช้ปัญญาหรือความรู้
เป็นเครื่องมือส าคัญ ซึ่งในหัวข้อนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีจะศึกษาแนวคิดเรื่องปัญญาตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์นั้น ควรมีความเข้าใจในประเด็นส าคัญต่างๆ คือ ความหมาย ประเภท และบ่อเกิด ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญญานี้ได้มีความเข้าใจแจ้งชัด ซึ่งจะน ามากล่าว
โดยสังเขปในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 ๒.๔.๑ ความหมายของปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ปัญญาในทางพุทธจริยศาสร์ หมายถึง เครื่องก าจัด กล่าวคือ ความรู้ท่ัว กิริยาท่ีรู้ชัด ความ
วิจัย ความเลือกสรร ความก าหนดหมาย ความเข้าไปก าหนด ความเข้าไปก าหนดเฉพาะภาวะท่ีรู้ ภาวะ
ท่ีฉลาด ภาวะท่ีแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญา
พละ ปัญญาเหมือนศัตรู ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญา
เหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม และ สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น ช่ือว่า “ปัญญา”๓๑  
 พระพุทธโฆษาจารย์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับปัญญาว่า “ความรู้โดยประการต่างๆ ท่ี
พิเศษกว่าอาการ คือ ความหมายรู้และความรู้แจ้ง นี้แหละพึงทราบว่า ความรู้ชัด ค าแก้ปัญหาว่า “ท่ี
ช่ือว่าปัญญา เพราะอรรถว่ารู้ชัด”๓๒ นอกจากนี้ ท่านยังได้แสดงถึงความแตกต่างของศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับ
ปัญญา (ความรู้) ไว้ ๓ ศัพท์ คือ สัญญา (ความรู้จัก) วิญญาณ (ความรู้แจ้ง) และ ปัญญา (ความรู้ท่ัว) 
ซึ่งแต่ละศัพท์นั้นแม้ว่าจะหมายถึงความรู้ด้วยกันก็ตาม แต่ศัพท์ท้ัง ๓ นั้น ก็มีความหมายกว้างแคบ
แตกต่างกันออกไปโดยพระพุทธโฆษาจารย์ได้แสดงรายละเอียดไว้ดังนี้ 
 ๑) สัญญา เป็นสักแต่ว่าความหมายรู้อารมณ์ เช่น รู้จักว่า (รูปนั้น) มีสีเขียว มีสีเหลือง เป็น
ต้น เท่านั้น ไม่อาจให้ถึงความเข้าใจตลอดซึ่งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ 
 ๒) วิญญาณ ย่อมรู้จักอารมณ์ว่า (รูป) เขียว เหลือง เป็นต้นด้วย และย่อมให้ถึงความแทง
ตลอดซึ่งไตรลักษณ์ได้ด้วย แต่ไม่อาจจะให้ก้าวหน้าไปถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งมรรคได้ 

                                                             
๓๑ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๑/๙๒. 
๓๒ พระพุทธโฆษาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ๊นท์ต้ิง, ๒๕๔๗), หน้า 

๗๑๑. 



 

๓๕ 
 

 ๓) ปัญญา ย่อมรู้อารมณ์ และให้ถึงความแทงตลอดซึ่งไตรลักษณ์ตามนัยท่ีกล่าวแล้วด้วย 
ส่งให้ถึงความเกิดปรากฏขึ้นแห่งมรรคได้ด้วย 
 พระพุทธโฆษาจารย์ยังได้อุปมาความรู้ท้ัง ๓ นี้ เหมือนคน ๓ คน คือ คนหนึ่งเป็นเด็กท่ียัง
ไม่มีความรู้ (ในเรื่องการใช้จ่าย) คนหนึ่งเป็นชาวบ้าน (ธรรมดา) และอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีดูเงิน 
และเมื่อพวกเขาเห็นกองเหรียญกษาปณ์ท่ีเขาวางไว้บนแผ่นกระดานท่ีดูเงิน เด็กท่ียังไม่มีความรู้ ก็ย่อม
รู้แต่เพียงว่าเหรียญกษาปณ์มีลักษณะท่ีสวย งาม ยาว ส้ัน ส่ีเหล่ียมหรือกลมเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าของชนิด
นี้เขาสมมติว่า เป็นรัตน์ใช้แรกเปล่ียนเครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์ ส่วนคนท่ีเป็นชาวบ้านย่อมรู้ว่า 
เหรียญกษาปณ์เป็นของสวยงาม และรู้ว่าเป็นของท่ีเขาสมมติเป็นรัตนะใช้แลกเปล่ียนเครื่องอุปโภคของ
มวลมนุษย์ แต่ไม่รู้ จักเลือกว่า เหรียญนี้แท้เหรียญนี้ปลอม เหรียญนี้มีราคาเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วน
เจ้าหน้าท่ีดูเงิน ย่อมรู้ประการเหล่านั้นท้ังหมด และรู้จริงๆ แม้แลดูเหรียญกษาปณ์ก็รู้ ได้ฟังเสียงเคาะ 
ได้ดมกล่ิน ได้ล้ิมรส ช่ังดูด้วยมือก็รู้ และรู้จักจนกระท่ังว่าท าท่ีบ้าน ท่ีหมู่บ้าน ในเมือง หรือท่ีภูเขา ท่ีฝ่ัง
แม่น้ าช่ือโน้น และรู้จนกระท่ังว่า อาจารย์คนโน้นท าฉันใด 
 อุปไมยนี้ ก็พึ่งทราบฉันนั้น ก็สัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเหรียญกษาปณ์ของเด็กท่ียังไม่
มีความรู้ เพราะถือเอาสักว่าอาการคือความปรากฏแห่งอารมณ์ด้วยอ านาจสีเขียว เป็นต้น วิญญาณ
ย่อมเป็นเหมือนว่าการเห็นเหรียญกษาปณ์ของชาวบ้าน เพราะถือเอาอาการของอารมณ์ด้วยอ านาจสี
เขียว เป็นต้น และให้ถึงการแทงตลอดลักษณ์ท่ีสูงขึ้นไป ส่วนปัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเหรียญ
กษาปณ์ของเจ้าหน้าท่ีดูเงิน เพราะถือเอาอาการของอารมณ์ด้วยอ านาจสีเขียว เป็นต้น และให้ถึงการ
แทงตลอดด้วยปัญญาถึงลักษณะของเหรียญกษาปณ์ และให้ถึงความปรากฏแห่งมรรคแม้ท่ีสูงขึ้นไป
กว่านั้น เพราะปัญญานี้เป็นธรรมชาติท่ีละเอียดเห็นได้ยาก เพราะมีความแตกต่างกันท่ีบุคคล แยกไม่ได้
ว่า ท่ีใดมีสัญญาและวิญญาณ ท่ีนั้นไม่มีปัญญาโดยส่วนเดียว ก็ในกาลใดมีปัญญา ในกาลนั้นปัญญาก็ยัง
แยกออกจากธรรมเหล่านั้นไม่ได้ว่า “นี้สัญญา นี้วิญญาณ นี้ปัญญา”๓๓ 
 พระอุปติสสเถระ ได้ให้ความหมายของปัญญาว่า “การท่ีจิตรู้อารมณ์ตามความเป็นจริง นี้
เรียกว่า “ปัญญา”๓๔ และท่านยังให้นิยามความหมายแห่งปัญญาไว้ว่า “ปัญญา คือความรอบรู้ญาณ 
การวิจัยธรรม การจ าแนก การก าหนดหมาย การวิจัยท่ีเป็นการศึกษาอันช านาญและชาญฉลาด ในการ
พิจารณาก็เป็นการเห็นชัดเจนและได้ความรู้ ปัญญาคือความฉลาด ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญา
เหมือนศาสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ปัญญาคือประทีป ปัญญาคือรัตนะ ความไม่หลง ธรรมวิจัย 
สัมมาทิฏฐิเหล่านี้ เรียกว่า ปัญญา”๓๕ และสรุปลงท้ายท่ีว่า “ปัญญา หมายถึง ญาณ และหมายถึง การ
สลัดตนออกไป (จากวัฏฏะ)๓๖ 
 ส่วนพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงความหมายของค าท่ีเกี่ยวกับปัญญาไว้หลายค า
ด้วยกัน ซึ่งจะยกมากล่าวพอสังเขปดังนี้ 

                                                             
๓๓ อ้างแล้ว, หน้า ๗๑๑-๗๑๓. 
๓๔ พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑๐. 
๓๕ อ้างแล้ว. 
๓๖ อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๑. 



 

๓๖ 
 

 ๑) ธรรมวิจัย หรือ ธัมมวิจยะ หมายถึง ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม 
(Truth investigation)๓๗ เป็นการใช้ปัญญาหรือความรู้สอบสวนพิจารณาส่ิงท่ีสติก าหนดไว้หรือธรรมท่ี
สติระลึกรวบรวมมาน าเสนอนั้นตามสภาวะ เช่น ไตร่ตรองให้เข้าใจความหมาย จับสาระของส่ิงท่ี
พิจารณานั้นได้ ตรวจตราเลือกเฟ้นเอาธรรมหรือส่ิงท่ีเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ หรือส่ิงท่ีใช้ได้เหมาะดีท่ีสุดใน
กรณีนั้นๆ หรือมองเห็นอาการท่ีส่ิงพิจารณานั้นเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป เข้าใจตามสภาวะท่ีเป็นไตรลักษณ์ 
ตลอดจนปัญญาท่ีมองเห็นอริยสัจจ์๓๘ 
 ๒) โกศล หรือ โกสัลละ หมายถึง ความฉลาด ความเช่ียวชาญ (Skill, proficiency)๓๙ ซึ่ง
เป็นลักษณะของการมีความรู้สูงนั่นเอง โกศลมีลักษณะ ๓ ประการ คือ  
 (๑) อายโกศล มายถึง ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทางแห่งความเจริญและเหตุของ
ความเจริญ 
 (๒) อปายโกศล หมายถึง ความฉลาดในความเส่ือม รอบรู้ทางเส่ือม เหตุของความเส่ือมท่ี
เรียกว่า อบาย เช่น เรื่อง อบายมุข๔๐ เป็นต้น 
 (๓) อุปายโกศล หมายถึง ความฉลาดรอบรู้ในอุบาย คือวิธีแก้ไขเหตุการณ์และกลวิธีท่ีจะ
ท าให้ส าเร็จ เช่น ฉลาดรอบรู้อุบายวิธีท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ เรื่องอิทธิบาท ๔๔๑ เป็นต้น 
 ๓) ปริญญา หมายถึง การก าหนดรู้ การท าความรู้จัก หรือการท าความเข้าใจส่ิงต่างๆ 
อย่างครบถ้วน (Full understanding)๔๒ แบ่งได้ ๓ ประการ คือ 
 (๑) ญาตปริญญา หมายถึง การก าหนดรู้ด้วยให้เป็นส่ิงอันรู้แล้ว ก าหนดรู้ขั้นรู้จัก ก าหนดรู้
ตามสภาวะลักษณะ คือท าความรู้จักจ าเพาะตัวของส่ิงนั้นโดยตรง พอให้ช่ือว่าได้เป็นอันรู้จักส่ิงนั้นแล้ว 
เช่นรู้ว่า นี้คือเวทนา เวทนาคือส่ิงท่ีมีลักษณะเสวยอารมณ์ดังนี้ เป็นต้น 
 (๒) ตีรณปริญญา หมายถึง ก าหนดรู้ด้วยการพิจารณา ก าหนดรู้ขั้นพิจารณา ก าหนดรู้โดย
สามัญลักษณะ คือท าความรู้จักส่ิงนั้นพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
เช่นว่า เวทนาไม่เท่ียง มีความแปรปรวนไปไปเป็นธรรมดา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดังนี้ เป็นต้น 
 (๓) ปหานปริญญา หมายถึง การก าหนดด้วยการละ ก าหนดรู้ถึงขั้นละได้ ก าหนดรู้โดยตัด
ทางมิให้ฉันทะราคะเกิดมีในส่ิงนั้น คือรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้วละนิจจสัญญาเป็นต้น 
ในส่ิงนั้น เสียได้๔๓  
 ๔) ปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญาแตกฉาน (Analytic insight; discrimination)๔๔ จ าแนก
ได้ ๔ เรื่อง คือ 
                                                             

๓๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๓๙.  

๓๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๘๐. 

๓๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๙๙.  
๔๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๘/๑๓๙. 
๔๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๑๗๖. 
๔๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๑๒. 
๔๓ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๒/๖๐. 
๔๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๙๐. 



 

๓๗ 
 

 (๑) อัตถปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อ
ธรรมหรือความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่งก็สามารถคิด
แยกแยะกระจายเช่ือมโยงต่อออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผล 
 (๒) ธัมมปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรีชาแจ้งในหลักการ เห็น
อรรถาธิบายพิสดาร ก็สามารถจับใจความมาต้ังเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ เห็นผลอย่างหนึ่งก็สามารถสืบ
สาวกลับไปหาเหตุได้ 
 (๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปัญญาแจ้งในภาษา รู้ศัพท์ 
ถ้อยค าบัญญัติ และภาษาต่างๆ เข้าใจใช้ค าพูดช้ีแจงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้ 
 (๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา หมายถึง ปัญญาแต่ฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ้งในความคิดทันการ 
มีไหวพริบซึมซาบในความรู้ท่ีมีอยู่ เอามาเช่ือมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ใช้ประโยชน์ได้
สบเหมาะเข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์๔๕ 
 ๕) อภิญญา หมายถึง ความรู้ยิ่งยวด (Super knowledge; ultra-conscious insight)๔๖ 
ค านี้แยกศัพท์ได้ว่า อภิ-ยิ่ง, ญา-รู้, เมื่อรวมกันจึงมีความหมายดังท่ีกล่าว อภิญญาเป็นความรู้ท่ีต้อง
อาศัยการศึกษาคือปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านจ าแนกความรู้ยิ่งท่ีเรียกว่า อภิญญาไว้ ๖ อย่าง คือ 
 (๑) อิทธิวิธี หมายถึง ความรู้ท่ีท าให้แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้ 
 (๒) ทิพพโสต หมายถึง ญาณท่ีท าให้มีหูทิพย์ 
 (๓) เจโตปริยญาณ หมายถึง ญาณท่ีท าให้ก าหนดใจหรือดักใจผู้อื่นได้ 
 (๔) ปุพเพนิวาสานุสติญาณ หมายถึง ญาณท่ีท าให้ระลึกชาติได้ 
 (๕) ทิพพจักขุ หรือ จุตูปปาตญาณ หมายถึง ญาณท่ีท าให้มีตาทิพย์ หยั่งเห็นการจุติและ
เกิดของสัตว์ทั้งหลายด้วยอ านาจของกรรม 
 (๖) อาสวักขยญาณ หมายถึง ญาณท่ีท าให้อาสวกิเลสท่ีเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองดับส้ินไป 
หรือเรียกง่ายๆ ว่า ญาณท่ีท าให้หมดกิเลส หมดทุกข์บรรลุพระนิพพาน๔๗ 
 ๖) โพธิ หมายถึง ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้๔๘ (Enlightenment)  ถือว่าเป็นความรู้ขั้นสูงสุด
ในพุทธศาสนา ค าว่า ตรัสรู้ในท่ีนี้ หมายถึง ความรู้จริง รู้แจ้ง รู้ถ้วน กล่าวคือส่ิงท่ีรู้หรือความรู้ท่ีได้นั้น
ต้องเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่ง หรือจริงอย่างประเสริฐ (อริยสัจหรือสัจธรรม) 
 นอกจากนี้ ยังมีค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “ปัญญา” อีกค าหนึ่ง คือค าว่า “ความ
เช่ือ” ซึ่งค าว่า “ความเช่ือ” นี้ มีค าท่ีใช้ตรงกันหลายค า เช่น ค าว่า ศรัทธา อธิโมกข์ และ ทิฏฐิ เป็นต้น  
 ศรัทธา โดยท่ัวไปอาจจะเป็นความเช่ือท่ีมืดบอด (blind faith) แต่ในท่ีนี้  ศรัทธา จะ
หมายถึงความเช่ือท่ีประกอบด้วยเหตุผล๔๘ เป็นความเช่ือท่ีมีปัญญาก ากับอยู่ เป็นทางท่ีจะน าไปสู่
ปัญญาท่ีแท้จริงได้ 

                                                             
๔๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๑๖. 
๔๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๓๕. 
๔๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๔๕๙. 
๔๘ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๙๕๕/๓๘๖. 
๔๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๔. 



 

๓๘ 
 

 อธิโมกข์ หมายถึง ความน้อมใจเช่ือ ศรัทธาแก่กล้า ความปลงใจ๔๙ ซึ่งจากความหมายนี้
แล้ว อธิโมกข์ จึงเป็นความน้อมใจเช่ือไปโดยยังไม่ได้พิจารณาหาเหตุผลด้วยปัญญา 
 ส่วนค าว่า ทิฏฐิ นั้น หมายถึง ความเห็น ซึ่งตามความหมายท่ีแท้จริงแล้วเป็นค ากลางๆ 
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “view”๕๐ แต่โดยท่ัวไปแล้วใช้ในความหมายว่า “ความคิดเห็น ความเช่ือถือ 
ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่างๆ ท่ียึดถือไว้โดยความงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี้เท่านั้นจริง 
อย่างอื่นเท็จท้ังนั้น เป็นต้น ท าให้เปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟังใคร ตัดโอกาสท่ีจะเจริญปัญญา หรือคิด
เตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบค้ันผู้อื่นท่ีไม่ถืออย่างตน ความยึดถือใน
ทฤษฎี ฯลฯ ถือความคิดเห็นเป็นจริง๕๑ 
 จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทิฏฐิตามความหมายนี้ จะเป็นความเช่ือท่ีสุดโต่ง ปิดกั้น
โอกาสการใช้ปัญญาพิจารณา จึงยังไม่ใช่ความหมายตามนัยของท่ีแท้จริงตามหลักพุทธจริยศาสตร์ แต่
ศัพท์ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือใช้แทนกันได้กับค าว่า “ปัญญา” เห็นว่าน่าจะเป็นค าว่า “ศรัทธา” 
แต่ต้องเป็นศรัทธาท่ีประกอบด้วยเหตุผล เพราะศรัทธานั้นถือว่าเป็นตัวช่วยหนุนให้เกิดปัญญาได้ใน
ท่ีสุด ดังท่ีชยติลเลเก ได้กล่าวว่า ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงได้ช้ีแจงว่า “มีธรรมหลายกลุ่มท่ีจะ
พาบุคคลเข้าสู่ความรู้ท่ีแท้จริงได้ ธรรมะเหล่านั้นจะเริ่มต้นด้วยศรัทธาและลงท้ายด้วยปัญญาเสมอ 
ส่วนรายละเอียดตรงกลางนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไป”๕๒ อาทิเช่น 
 ๑) อริยวัฑฒิธรรม๕๓ หรือ อารยะวัฒิ ๕ อันได้แก่ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 
 ๒) พละ ๕ หรือ อินทรีย์๕๔ ๕ อันได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา 
 ๓) เวสารัชชกรณธรรม๕๕ ได้แก่ ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปัญญา 
 ๔) อริยทรัพย์๕๖ ๕ หรือ สัมปทา ๕ ได้แก่ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 
 ๕. อริยทรัพย์๕๗ ๗ ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตดัปปะ พหุสัจจะ จาคะ ปัญญา 
 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า บุคคลจะมีปัญญาได้จะต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐาน หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความเช่ือเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะน าไปสู่ปัญญาท่ีแท้จริงได้ แต่ถึงอย่างไร ศรัทธาก็
เป็นเพียงแค่เครื่องมือท่ีชักจูงไปสู่ปัญญาท่ีแท้จริงเท่านั้น แต่ระหว่างศรัทธากับปัญญาจะขาดกันเสีย
มิได้ ยกเว้นผู้ท่ีเข้าถึงปัญญาช้ันสูง หรือภาวะของความเป็นพระอรหันต์ ซึ่งภาวะระดับนี้ไม่ต้องอาศัย
ศรัทธา หรือไม่จ าเป็นต้องมีศรัทธา หรือท่ีเรียกว่า “อัสสัทธะ”๕๘ นั่นคือการเข้าถึงปัญญาระดับสูงสุด
ในทางพุทธศาสนา จึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยศรัทธาใดๆ เพิ่มอีก มีความสมบูรณ์ในตัว 
                                                             

๔๙ อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๙. 
๕๐ อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 
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๓๙ 
 

 ๒.๔.๒ ประเภทของปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 การศึกษาแนวคิดเรื่องปัญญาในพุทธจริยศาสตร์นั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดประเภทของปัญญาว่ามีการจัดแบ่งและอธิบายไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งในท่ีนี้ ผู้ วิจัยจะได้
น ามากล่าวโดยแบ่งประเภทของปัญญาออกเป็น ๖ ระดับด้วยกัน๕๙ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๔.๒.๑ ปัญญาระดับวิญญาณ (Consciousness) เป็นปัญญาท่ีรู้แจ้งอารมณ์ หรือเป็น
ความรู้เริ่มแรก เมื่อได้เห็น ได้ยิน ได้กล่ิน เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นเวทนาต่อไปจึงจะก าหนดได้ว่าเป็น
อะไรต่อไป เป็นความรู้ท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยทวารท้ัง ๖๖๐ เป็นฐาน ดังนี้ 
  ตาสัมผัสกับรูปเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า จักขุวิญญาณ 
  หูสัมผัสกับเสียงเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า โสตวิญญาณ 
  จมูกสัมผัสกับกล่ิน เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า ฆานวิญญาณ 
  ล้ินสัมผัสกับรส เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ 
  กายสัมผัสกับโผฏฐัพพะ เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า กายวิญญาณ 
  ใจสัมผัสกับธรรม เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า มโนวิญญาณ 
 ปัญญาระดับวิญญาณนี้ เป็นปัญญาท่ีมีความบริสุทธิ์ เนื่องจากเป็นการรับรู้โดยตรงใน
ระยะแรก ยังไม่มีการให้รายละเอียดหรือความหมายอะไร คือเมื่อตาเห็นรูป ก็รู้เพียงว่าเห็นเท่านั้น แต่
ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไร การเกิดขึ้นของปัญญาระดับวิญญาณนี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีองค์ประกอบครบท้ัง ๓ 
อย่าง คือ อายตนะ อารมณ์ และจิตท าหน้าท่ีจดจ่อและเนื่องจากปัญญาระดับวิญญาณนี้เกิดขึ้นเพียง
ช่ัวครู่ หรือเปล่ียนสภาพไปสู่ความรู้ระดับอื่น จึงรับรู้แต่เพียงอารมณ์นั้นๆ โดยตรง 
 ๒.๔.๒.๒ ปัญญาระดับสัญญา (Perception) เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการก าหนดได้หมายรู้ 
กล่าวคือปัญญาระดับก าหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จ าอารมณ์นั้นๆ ได้ จะมี
ความละเอียดกว่าปัญญาระดับวิญญาณ ปัญญาระดับนี้จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการเทียบเคียงระหว่าง
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ เป็นความรู้ท่ีต่อเนื่องมาจากปัญญาหรือความรู้ระดับ
วิญญาณ แบ่งออกเป็น ๖ อย่างตามแนวทางแห่งการรับรู้ คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รส
สัญญา โผฏฐัพพสัญญา และธัมมสัญญา อาจกล่าวได้ว่า ปัญญาระดับนี้ก็คือ กระบวนการเรียกเก็บ
รวบรวมและสะสมข้อมูลของการเรียนรู้และวัตถุดิบส าหรับความคิดนั่นเอง 
 ๒.๔.๒.๓ ปญัญาระดับทิฏฐิ หรือมโนภาพ (Conception)  เป็ น ค ว าม เห็ น ซึ่ ง
รวมถึงความเช่ือถือ ความเข้าใจตามนัยเหตุผล ปัญญาหรือความรู้ท่ีเป็นทัศนะ แนวคิด หรือทฤษฎี
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นหลังจากการฟัง การคิดท่ีเป็นไปตามกระบวนการทางเหตุผลหรืออนุมาน เป็นการเห็น
ความจริงรวบยอดท่ีอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นปัญญาท่ีได้จากการคิดแบบวิเคราะห์
เปรียบเทียบแล้วท าการสังเคราะห์สรุปรวบยอดลงอีกทีหนึ่ง กลายเป็นทัศนะ มโนภาพ หรือการเข้าใจ 
เป็นปัญญาท่ีเกิดขึ้นจากการฟัง หรือสุตมยปัญญา และการคิดท่ีเรียกว่า จินตมยปัญญา ปัญญา
ระดับทิฏฐินี้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือมิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นท่ีผิดไปจากความเป็นจริง เป็นไป
เพื่อสร้างโลกสร้างกิเลส และสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริง ได้แก่การเห็นท่ี
ถูกต้องตามหลักอริยสัจ ๔ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมมาทิฏฐิคืออะไร คือความรู้ในทุกข์ 
                                                             

๕๙ เดือน ค าดี, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๒๗-๑๓๕. 
๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๒๑๔. 



 

๔๐ 
 

ความรู้ในสมุทัย ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ”๖๑ และ
สัมมาทิฏฐิเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นปัญญาท่ีตรงตามทัศนะทางพุทธจริยศาสตร์ 
 ๒.๔.๒.๔ ปัญญาระดับอภิญญา (Extrasensory Perception) เป็นปัญญาท่ีเกิดจาก
ความสามารถพิเศษทางจิต โดยอาศัยการฝึกจิตให้มีพลังปัญญาโดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสใดๆ ท้ัง
เป็นส่ิงท่ีสามารถรับรู้ได้โดยไม่ขึ้นกับกาละและเทศ (Time and Space) แต่อย่างใด ปัญญาระดับนี้
เมื่อเกิดขึ้นสามารถท่ีจะรับรู้ส่ิงต่างๆ ให้เกิดวิสัยสามัญของมนุษย์ เรียกปัญญาแบบนี้ว่า อภิญญา มี ๖ 
คือ๖๒ 
 ๑) อิทธิวิธี คือความสามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง เช่น คนเดียวท าให้เป็นหลายคนได้ 
ท าท่ีมืดให้หสว่างได้ เป็นต้น 
 ๒) ทิพพโสตะ คือความสามารถในการท่ีได้ยินเสียงท้ังทิพย์และมนุษย์ท้ังในระยะใกล้และ
ไกล หรือเรียกว่า หูทิพย์ 
 ๓) เจโตปริยญาณ คือความสามารถในการก าหนดรู้ใจคนอื่น และท านายได้ว่าเขาคิด
อย่างไร มีจิตอย่างไร 
 ๔) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือความสามารถระลึกชาติในอดีตได้ 
 ๕) ทิพพจักขุ คือความสามารถมองเห็นสัตว์ท้ังหลายผู้จุติเป็นอันมาก หรือท่ีเรียกว่า ตา
ทิพย์ 
 ๖) อาสวักขยญาณ คือปัญญาท่ีสามารถท าให้ส้ินอาสวะกิเลสท้ังปวงได้ 
 ในปัญญาระดับอภิญญาท้ัง ๖ นี้ อภิญญา ๕ อย่างแรกนั้นจัดว่าเป็นโลกิยปัญญา คือเป็น
ปัญญาระดับสามัญท่ัวไป ผู้ท่ีได้อภิญญาเหล่านี้อาจเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็ได้ ส่วนอภิญญาท่ี 
๖ คืออาสวักขยญาณ จัดเป็นโลกกุตตรอภิญญา เป็นปัญญาระดับสูง และผู้ท่ีได้อภิญญาข้อนี้จะเป็น
สัมมาทิฏฐิเท่านั้น 
 ๒.๔.๒.๕ ปัญญาระดับญาณ (Intuitive Insight) เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการหยั่งรู้สภาวะ
แห่งความจริงรวบยอดท้ังหลายตามความเป็นจริง เป็นปัญญาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะภายในตัวของผู้รู้เท่านั้น 
เป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
และปัญญาระดับญาณนี้มีข้ันตอนแห่งการเจริญเรียกว่า วิปัสสนาญาณ ๙ คือ๖๓ 
 ๑) อุทยัพพยญาณ คือญาณท่ีเล็งเห็นนามรูปมีลักษณะเกิดขึ้นและเส่ือมไปเสมอๆ เหมือน
ฟองน้ าและพยับแดดท่ีเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแล้วแตกดับไป 
 ๒) ภังคญาณ คือญาณท่ีเล็งเห็นรูปนามมีลักษณะเคล่ือนท่ีสลายไป เหมือนกระแสน้ าไหล
ต่อกันไปเรื่อยๆ เห็นความเกิดดับมีลักษณะอย่างเดียวกันโดยตลอดและเปล่ียนจากสภาพหนึ่งไปสู่
สภาพหนึ่ง คือเกิดดับนั่นเอง 
 ๓) ภยตูปัฏฐานญาณ คือญาณท่ีเล็งเห็นรูปนามเป็นส่ิงน่าสะพรึงกลัว ปรากฏประหนึ่งว่า
เป็นทุกข์โทษมีภัยนานาชนิด เมื่อเกิดมีรูปนามข้ึนมาแล้ว จะไม่ให้เกิดทุกข์นั้นเป็นไปไม่ได้ 
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๔๑ 
 

 ๔) อาทีนวญาณ คือญาณท่ีเล็งเห็นรูปนามเต็มไปด้วยทุกข์โทษท่ีน่าเบ่ือหน่ายท่ีสุดเป็นท่ี
ประชุมของโรคภัยไข้เจ็บทุกข์ชนิดไม่น่าอภิรมย์ยินดีแต่อย่างใด 
 ๕) นิพพิทาญาณ คือญาณท่ีเล็งเห็นรูปนามเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายยิ่งขึ้น จนถึงถอนจากกาม
ราคะออกจากรูปนามได้ รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อรูปนามนั้นเป็นอย่างมาก 
 ๖) มุญจิตุกัมยญาณ คือญาณท่ีเล็งเห็นเหตุผลว่า เมื่อไม่มีรูปนาม ภัยอันตราย ส่ิงน่าเบ่ือ
หน่าย น่ากลัวทั้งหลายย่อมไม่มี จึงเกิดความพอใจใคร่จะหนีให้พ้นไปจากรูปนามนั้นเสีย 
 ๗) ปฏิสังขาญาณ คือญาณท่ีเล็งเห็นเหตุผลเป็นเครื่องปลดปล่อยตนจากนามรูป คือเห็น
เหตุปัจจัยปรุงแต่งรูปนามแจ่มแจ้งตามความเป็นจริง เมื่อเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามยังอยู่ จะปรารถนา
ให้รูปนามดับไปก็ย่อมไม่ได้ เมื่อก าจัดเหตุปัจจัยของรูปนามได้แล้ว เมื่อนั้นนามรูปย่อมดับไป อวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุปัจจัยสร้างรูปนามขึ้นมา อาหารเป็นปัจจัยสืบต่อรูปกายให้เจริญ 
อายตนะและผัสสะเป็นปัจจัยสืบต่อนามกายให้เป็นไป เมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลดังนี้ จิตใจย่อมมีก าลัง
มั่นคง ด าเนินไปในแนวทางเพื่อก าจัดเหตุปัจจัยของรูปนามยิ่งขึ้น 
 ๘) สังขารุเปกขาญาณ คือญาณเล็งเห็นเหตุผลว่า รูปนามเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน 
และเป็นธรรมดาต้องมีการเปล่ียนแปลง เป็นส่ิงบีบค้ันไม่อยู่ในอาณัติของใคร จะไปฝืนธรรมดาของมัน
ย่อมเป็นการไม่สมควร แล้ววางใจเป็นกลางในรูปนาม ไม่ดีใจหรือเสียใจในความเปล่ียนแปลงของ
สังขาร 
 ๙) สัจจานุโลมิกญาณ คือญาณเล็งเห็นอริยสัจธรรม ๔ ประการอย่างแจ้งชัดตามก าลังของ
ญาณทัศนะนั้น แล้วก าจัดกิเลสให้ขาดไปตามก าลังของอริยมรรคญาณท่ีเกิดขึ้นถึง ๔ ขั้นตามล าดับ ขั้น
สุดท้ายสามารถท าลายอาสวะให้เด็ดขาดไปจากตัวเองโดยส้ินเชิง ผู้บรรลุถึงขั้นนี้ เรียกว่า พระอรหันต์ 
 ๒.๔.๒.๖ ปัญญาระดับตรัสรู้ หรือ สัมโพธิ (Enlightenment) เป็นปัญญาญาณช้ัน
สูงสุดในพุทธศาสนา คือเป็นปัญญาท่ีรู้ว่าตนหลุดพ้นจากสภาวธรรมฝ่ายสังขตะท้ังปวง และเมื่อได้
บรรลุโลกุตตรธรรมก็รู้ว่าตนได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว กิจท่ีจะพึงท าทุกอย่างก็ได้ท าเสร็จแล้ว ได้บรรลุ
ถึงความเป็นอิสระจากโลกิยธรรมท้ังมวลโดยสมบูรณ์ ไม่มีกิจท่ีต้องท าอีกต่อไป ปัญญาระดับนี้จะเกิด
ขึ้นมาได้ต้องมีเงื่อนไข ๓ ประการ คือ ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ บริบูรณ์ด้วยดี, มีปัญญาระดับ
ญาณเกิดขึ้นแล้วโดยสมบูรณ์ และเกิดความเปล่ียนแปลงท้ัง ๕ ประการ คือ เปล่ียนแปลงทางปัญญา 
เปล่ียนแปลงทางคุณภาพจิต เปล่ียนแปลงทางอารมณ์ เปล่ียนแปลงทางทัศนคติ และเปล่ียนแปลงทาง
พฤติกรรม๖๔ 
 จากการแบ่งประเภทปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ท้ัง ๖ ประการข้างต้น สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ ประเภทหลักๆ คือ 
 ๑) โลกิยปัญญา คือปัญญาระดับวิญญาณ ปัญญาระดับสัญญา ปัญญาระดับทิฏฐิ และ 
ปัญญาระดับอภิญญา ซึ่งปัญญาท้ัง ๕ ระดับนี้จัดเป็นปัญญาระดับโลกิยะ 
 ๒) โลกุตตรปัญญา คือปัญญาระดับอาสวักขยญาณ ปัญญาระดับญาณ และ ปัญญาระดับ
ตรัสรู้ หรือ สัมโพธิ จัดเป็นปัญญาระดับโลกุตตระ 
 การแบ่งประเภทของปัญญาออกเช่นนี้ เพื่อแสดงเป้าหมายในหลักพุทธศาสตร์คือการหลุด
พ้นจากความทุกข์ท้ังปวงเป็นหลัก ซึ่งปัญญาระดับโลกิยะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาท่ีแท้จริง เนื่องจาก
                                                             

๖๔ บุญมี แท่นแก้ว, ญาณวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๕๕. 



 

๔๒ 
 

ยังไม่สามารถท่ีจะท าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ยังเป็นไปเพื่อความเสพเสวยโลกพอกพูนกิเลสให้
เพิ่มขึ้น ส่วนปัญญาระดับโลกุตระ เป็นปัญญาท่ีแท้จริงเป็นปัญญาท่ีตรงเป้าหมายตามหลักพุทธจริย
ศาสตร์ นั่นคือเป็นปัญญาท่ีสามารถท าลายอวิชชาให้หมดไปได้และเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลคือ 
พระอรหันต์ในท่ีสุด 
 ๒.๔.๓ บ่อเกิดของปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 จากการศึกษาความหมายและประเภทของปัญญาข้างต้นท าให้เราได้ทราบถึงลักษณะ
ความหมายของศัพท์และการแตกย่อยประเภทของปัญญาในหลักพุทธจริยศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความ
เช่ือมโยงกันในเชิงหลักการ จึงควรศึกษาบ่อเกิดหรือแหล่งก าเนิดของปัญญาไปด้วยกัน ซึ่งจะน ามา
กล่าวโดยสังเขปดังนี้ 
 หลักฐานในพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงบ่อเกิดของปัญญาไว้ว่า “จักขุวิญญาณเกิดขึ้น
เพราะอาศัยตาและรูป เพราะประชุมธรรม ๓ ประการจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา 
บุคคลเสวยเวทนาอันใด ก็จ าเวทนาอันนั้น บุคคลจ าเวทนาอันใด ก็ตรึกถึงเวทนานั้น บุคคลตรึกถึง
เวทนาอันใด ก็เนิ่นช้าอยู่ท่ีเวทนาอันนั้น บุคคลเนิ่นอยู่ท่ีเวทนาอันใด ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าก็
ครอบง าบุรุษ เพราะเนิ่นช้าอยู่ท่ีเวทนานั้นเป็นเหตุในรูปท้ังหลายท่ีจะพึงรู้ด้วยตนเป็นอดีตก็ดี เป็น
อนาคตก็ดี เป็นปัจจุบันก็ดี”๖๕ 
 จากข้อความข้างต้น พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า “อาศัยตา
และรูป เกิดจักขุวิญญาณ ความประจวบแห่งธรรมท้ังสามนั้นเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา
จึงมี บุคคลเสวยอารมณ์ใด ย่อมหมายรู้อารมณ์นั้น (สัญญา) หมายรู้อารมณ์ใด ย่อมตริตรึกอารมณ์นั้น 
(วิตักกะ) ตริกรึกอารมณ์ใดย่อมผันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้น (ปปัญจะ) บุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใด 
เพราะการผันพิสดารนั้นเป็นเหตุ ปปัญจสัญญาแง่ต่างๆ (สัญญาท่ีซับซ้อนหลากหลาย) ย่อมผุดพลุ่งสุม
รุมเขาในเรื่องรูปท้ังหลาย ท่ีพึงรู้ด้วยตา ท้ังท่ีรู้ด้วยตา ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน”๖๖ 
 ข้อความข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าบ่อเกิดของปัญญาต้องเช่ือมโยงด้วยอายตนะภายในกับ
อายตนะภายนอกโดยอาศัยวิญญาณท้ัง ๖ เป็นตัวเช่ือมจึงจะท าให้เกิดปัญญาแต่ระดับขึ้น ดังจะยกมา
อธิบายโดยสังเขปดังนี้ 
 ๒.๔.๓.๑ อายตนะภายใน ๖๖๗ จะท าหน้าท่ีเช่ือมต่อเพื่อให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นแดนต่อ
ปัญญาฝ่ายภายใน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อินทรีย์ ๖ เพราะเป็นใหญ่ในหน้าท่ีของตนแต่ละอย่าง 
เช่น จักษุเป็นเจ้าการในการเห็น เป็นต้น บาลีเรียกว่า อัชฌัตติกายตนะ ประกอบด้วย จักขุ (ตา) โสตะ 
(หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ล้ิน) กาย และ มโน (ใจ) 
 ๒.๔.๓.๒ อายตนะภายนอก ๖๖๘ จะท าหน้าท่ีเช่ือมต่อเพื่อให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นแดนต่อ
ปัญญาฝ่ายภายนอก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ ๖ คือเป็นส่ิงส าหรับให้จิตยึดหน่วง บาลีเรียกว่า 
พาหิรายตนะ ประกอบด้วย รูปะ (รูป, ส่ิงท่ีเห็น หรือ วัณณะ คือ สี) สัททะ (เสียง) คันธะ (กล่ิน) รสะ 

                                                             
๖๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๔/๑๗๒. 
๖๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๔๐. 
๖๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๓๖. 
๖๘ อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๖. 



 

๔๓ 
 

(รส) โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย, ส่ิงท่ีถูกต้องกาย) และธรรม หรือธรรมารมณ์ (อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ, ส่ิง
ท่ีใจนึกคิด) 
 ๒.๔.๓.๓ วิญญาณ ๖ จะท าหน้าท่ีรู้แจ้งอารมณ์ ประกอบด้วย 
 ๑) จักขุวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางตา ได้แก่ รู้รูปด้วยตา หรือเรียกว่า เห็น 
 ๒) โสตวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางหู ได้แก่ รู้เสียงด้วยหู หรือเรียกว่า ได้ยิน 
 ๓) ฆานวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางจมูก ได้แก่ รู้กล่ินด้วยจมูก หรือเรียกว่า ได้กล่ิน 
 ๔) ชิวหาวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางล้ิน ได้แก่ รู้รสด้วยกล่ิน หรือเรียกว่า รู้รส 
 ๕) กายวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางกาย ได้แก่ รู้โผฏฐัพพะด้วยกาย หรือเรียกว่า รู้สึก
สัมผัส 
 ๖) มโนวิญญาณ คือความรู้อารมณ์ทางใจ ได้แก่ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ หรือเรียกว่า รู้ความ
นึกคิด 
 กระบวนการรับรู้นี้ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก เกิดขึ้นต้ังแต่อายตนะภายในจนถึง
เวทนา ซึ่งถือว่าเป็นการรับรู้บริสุทธิ์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ ส่วนช่วงท่ีสองนั้น เกิดข้ึนต้ังแต่เวทนาเป็น
ต้นไป ถือว่าเป็นกระบวนธรรมแบบเสวยโลก อันท่ีจริงแล้วกระบวนธรรมในการรับรู้นี้ในช่วงท่ีสองนี้ 
เมื่อพิจารณาภายหลังจากการเกิดเวทนาแล้วสัญญาหรือความหมายรู้นั้น จะสามารถแบ่งออกเป็นอีก 
๒ สาย คือ 
 ๑) สายวิวัฏฏ์ หรือสัญญาบริสุทธิ์ เป็นการรับรู้ตามสภาวะจริงของธรรมชาติโดยไม่ผ่านการ
ปรุงแต่งใดๆ ยังไม่มีความรู้สึกของตัวตน หรือความยึดถือของตนเข้าไปเกี่ยวข้องท าให้เบ่ียงเบนไปจาก
ความเป็นจริง เป็นสายท่ีเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วท าให้สามารถตัดสังสารวัฏฏ์ได้น าไปสู่ความหลุดพ้น 
คือบรรลุถึงพระนิพพานได้ในท่ีสุด 
 ๒) สายสังสารวัฏฏ์ หรือปปัญจสัญญา เป็นการรับรู้ท่ีผ่านการปรุงแต่งจากทวารต่างๆ ท า
ให้ความจริงบางอย่างอาจถูกบดบังไปท าให้ความรู้ท่ีถูกต้องตามหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ
ผิดพลาดไปได้ 
 เหตุผลนี้เองการปฎิบัติธรรมหรือการเจริญจิตภาวนาจึงเป็นการควบคุมกระบวนการรับรู้
ไม่ให้ผ่านการปรุงแต่งจากส่ิงยั่วเย้าภายนอกท าให้บุคคลนั้นสามารถเดินเข้าสู่สายวิวัฏฏ์ และบรรลุถึง
มรรค ผล นิพพานในท่ีสุด นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมในการปฏิบัติสายพุทธจริยศาสตร์เถรวาทจึงมีการ
รับรู้ท่ีเหนือการับรู้ปกติอยู่ด้วย 
 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญญาอีก ๒ ประการ นั่นคือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ ซึ่ง
หลักธรรมท้ังสองนี้นับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดปัญญาหรือความเห็นท่ีถูกต้องขึ้นมาได้ 
ดังมีข้อความหนึ่งในพุทธพจน์ว่า “ภิกษุท้ังหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ 
คือ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ”๖๙ โดยท้ังสองก็สามารถสังเคราะห์เข้ากับบ่อเกิดของปัญญา
ข้างต้นได้ นั่นคือ โยนิโสมนสิการ สามารถสังเคราะห์เข้ากับบ่อก าเนิดภายใน เป็นการใช้ความคิดถูกวิธี 
คือการกระท าในใจโดยแยบคาย มองส่ิงท้ังหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาสาเหตุ
ผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาท่ีคิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นส่ิงนั้นๆ 
หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย ข้อนี้จัดเป็นองค์ประกอบภายใน 
                                                             

๖๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๐๓. 



 

๔๔ 
 

และเป็นฝ่ายปัญญา๗๐ ส่วนปรโตโฆสะ สามารถสังเคราะห์เข้ากับบ่อก าเนิดภายนอก เป็นเสียงจากผู้อื่น 
การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือการรับฟังค าแนะน าส่ังสอน เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟัง
ค าบอกเล่าชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร๗๑ 
 จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า บ่อเกิดของปัญญานั้นมีองค์ประกอบหลายทางด้วยกัน
และแต่ละทางต้องมีความเช่ือมโยงกันเป็นระบบและระเบียบอย่างชัดเจน จะขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ ต้องเป็นกระบวนการร่วมกันจนถึงขั้นสุดท้าย นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของปัญญา
ซึ่งก็คือนิพพาน และการท่ีจะเข้าสู่ปัญญาขั้นสูงสุดได้นั้นต้องใช้หลักโยนิโสมนสิการ ซึ่ งเป็นมูลแห่ง
วิวัฏฏ์ เพราะเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นก็จะน าไปสู่การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็น
หัวหน้า สัมมาทิฏฐิก็คือ วิชชา อันหมายถึงปัญญาหรือความรู้นั่นเอง และเมื่อวิชชาเกิด อวิชชาก็ดับไป 
เมื่ออวิชชาดับ กระบวนธรรมนิโรธวารแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ด าเนินไป และน าไปสู่ความดับทุกข์ได้ใน
ท่ีสุด ซึ่งนั่นก็คือการบรรลุถึงเป้าหมายของปัญญาขั้นสูงสุดในทางพุทธจริยศาสตร์เถรวาท 
 
๒.๕ แนวคิดเรื่องการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 การพัฒนาปัญญาตามแนวทางพุทธจริยศาสตร์ เป็นการพัฒนาตาในท่ีผ่านกระบวนการ
ฝึกหัดโดยการศึกษาเรียนรู้ท้ังด้านปริยัติและปฏิบัติจนจิตใจเข้าถึงคุณธรรมระดับต่างๆ จนกระท่ังเกิด
เป็นภูมิธรรมขึ้นในจิตใจ ในทางพุทธจริยศาสตร์เช่ือว่า มนุษย์เราเกิดมาเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ชีวิต 
ต้ังแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกก็เรียนรู้ท่ีจะพูด เรียนรู้ท่ีจะคิด เรียนรู้ท่ีจะท า และเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่
เสมอ ปัญญาหรือความรู้ท่ีได้จากเรียนรู้ คือประสบการณ์ หลักการ และเหตุผล ซึ่งมนุษย์มักจะ
น ามาใช้เป็นปัจจัยในการพูด คิด ท าในส่ิงต่างๆ บางครั้งถูกบ้าง ผิดบ้างขึ้นอยู่กับการรับรู้และการ
เรียนรู้ของแต่ละคนว่าได้รับการปลูกฝัง การเล้ียงดู การฝึกหัด และการขัดเกลาเพาะบ่มมาอย่างไร ซึ่ง
กระบวนการทางความเหล่านี้มีความต่างกันในระดับของปัญญา จึงท าให้ระดับของความรู้ในการ
พัฒนาปัญญาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้น การพัฒนาปัญญาตามหลักพุทธจริยศาสตร์จึงได้
มุ่งเน้นต้ังแต่เรื่องของการรับรู้ การเรียนรู้ การคิดพิจารณาและน าไปสู่ภาคการปฏิบัติ อันจะท าให้
คนเรานั้นด าเนินชีวิตอย่างปกติ และหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ีเกิดจากทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 
ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์อย่างแท้จริง  และในท่ีนี้จะได้น าเสนอหัวข้อท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างแนวคิด 
แหล่งก าเนิด แนวทาง วิธีการ และการพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขาท่ีเช่ือมโยงกับอริยมรรค ๘ ดังนี้ 
 ๒.๕.๑ แหล่งก าเนิดปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ปัญญาในพุทธจริยศาสตร์มีแหล่งก าเนิดหลายทาง เช่น เกิดจากการเรียนรู้ การฝึกหัด การ
ปฏิบัติ ประสบการณ์ หรือแม้แต่ผลแห่งกรรม ปัญญาเป็นส่ิงท่ีเกิดในขั้นแรกคือปัญญาท่ีส าเร็จด้วย
อานุภาพแห่งกรรมเก่ามาแล้ว หรือท่ีเรียกว่า “สชาติปัญญา”๗๒ เป็นปัญญาท่ีมาพร้อมกับชาติก าเนิด 
เพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้มาด้วยอ านาจของกุศลกรรม กรรมท่ีเป็นกุศล คือเป็นกรรมท่ีกระท าด้วย
ความฉลาด เหตุนี้กรรมของคนมีปัญญาน าให้เกิดมาเป็นมนุษย์ จึงได้เป็นปัญญาท่ีมีความฉลาด ปัญญา
                                                             

๗๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๖๖. 
๗๑ อ้างแล้ว, หน้า ๘๐. 
๗๒ วิสุทธ. (ไทย) ๕/๖. 



 

๔๕ 
 

อีกส่วนหนึ่ง คือปัญญาท่ีได้จากการฝึกฝน และพัฒนาตนเอง ซึ่งมีปัจจัยท่ีจะเป็นบ่อเกิดของปัญญา มี
อยู่ ๓ ทาง คือ สุตมยปัญญา จิตตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา๗๓ ซึ่งจะได้อธิบายโดยสังเขปดังนี้ 
 ๒.๕.๑.๑ สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง เช่น การศึกษาเล่าเรียน ฟัง
เข้าใจให้แจ่มแจ้งตามวิชาการท่ีน ามาอบรมส่ังสอนนั้นจนจ าได้ ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง รวมไปถึงจาก
การท่ีศึกษาหาความรู้ในทางโลก ความรู้ท่ีเกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้เอง ท าให้มนุษย์สร้างปัญญาหรือ
ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมากมาย วิวัฒนาการจากความรู้เดิม และน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังในส่วนของ
ปัญญา และการด าเนินชีวิต 
 ๒.๕.๑.๒ จินตามยปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีส าเร็จจากการใช้ความคิดหรือการคิดอย่าง
เป็นกระบวนการ หรือเป็นการคิดแบบมีเหตุผล แล้วน้อมน าส่ิงตนคิดนั้นไปพิจารณา ไตร่ตรอง 
ใคร่ครวญ หรือในทางพุทธศาสนาเรียกวิธีคิดแบบนี้ว่าโยนิโสมนสิการ คือลักษณะของผู้ท่ีคิดโดยแยบ
คายนั้น จะเป็นผู้ท่ีมีความตรึกตรอง เพ่งพินิจ เพราะผู้มีปัญญา เพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว
ประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาทรามไม่มีจิตต้ังมั่น ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี๗๔ ซึ่งปัญญาท่ีเกิดขึ้นจากการคิดช่วย
ให้คนเรารู้จักท่ีจะยั้งคิดด้วยการใช้หลักการและเหตุผล ความใคร่ครวญจนน ามาซึ่งผลของความคิดสู่
การปฏิบัติท่ีถูกต้องทางการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลได้ 
 ๒.๕.๑.๓ ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ท่ีส าเร็จจากการเจริญภาวนา เป็น
ปัญญาท่ีเกิดจากการฝึกฝนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยมีตนเองเป็นท่ีพึ่ง คนเราสามารถ
พัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นจากการภาวนานี้เอง จากการฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปัญญาท่ีเกิด
จากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากตนเอง และภาวนามยปัญญานี้สามารถพัฒนาไปสู่โลกุตตรปัญญาได้ 
ซึ่งโลกุตตรปัญญาถือว่าเป็นปัญญาท่ีเป็นแสงสว่างในโลก เพราะแสงสว่างท าให้มนุษย์มองเห็นสรรพส่ิง
ได้อย่างชัดเจน แสงสว่างท่ีเกิดจากปัญญานั้นเปรียบเสมือนแสงน าทางให้มนุษย์ได้เดินอย่างถูกต้อง ได้
เรียนรู้และจดจ าประสบการณ์ เช่น ความทุกข์ ไม่ว่าจะทุกข์ทางกายหรือทางใจ มนุษย์ท้ังหลายต่าง
เกลียดกลัวและไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของตน และเนื่องจากมนุษย์ขาดปัญญานี้เอง จึงท าให้มนุษย์
ต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์เดิมๆ โดยหาทางออกไม่ได้ ถ้ามนุษย์เข้าใจในเรื่องของความทุกข์และ
ขวนขวายพากเพียรในการฝึกฝนตนเองเพื่อท่ีจะหลีกหนีให้พ้นจากความทุกข์ ปัญญาจะเป็นเครื่องน า
ทางสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ได้ 
 ดังนั้น แหล่งก าเนิดปัญญาท้ังสามประการนี้ ถ้ามนุษย์ส่ังสมอบรมให้เจริญขึ้นในใจด้วยการ
ฝึกฝนตามแนวปฏิบัติท่ีวางไว้ ก็จะเป็นหนทางน าไปสู่การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ อันจะ
มีผลให้เกิดความสุข ความสงบ ความเจริญท้ังในทางโลก หรือแม้แต่ทางธรรมก็สามารถน าไปสู่
จุดหมายสูงสุด คือพระนิพพานได้  
 ๒.๕.๒ แนวทางให้เกิดปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 การพัฒนาด้านสติและปัญญาของคนเรานั้น แหล่งก าเนิดปัญญาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอุปนิสัย
และแนวทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นส่ิงท่ีต้องคัดกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยสติและปัญญา
อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นส่ิงท่ีคอยเกื้อหนุน เป็นเหตุปัจจัยเอื้อต่อความเจริญงอกงามของปัญญา หรือ
เรียกว่า ปัญญาวุฒิ อันเป็นส่ิงสามารถน ามาบูรณาการใช้ได้จริงในการด าเนินชีวิต เพราะในการพัฒนา 
                                                             

๗๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๓/๒๗๑. 
๗๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๑/๖๕. 



 

๔๖ 
 

หรือการขวนขวายแสวงหาปัญญานั้นก็ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยท่ีเกื้อหนุนคอยส่งเสริมในทางท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม ชักน าให้บุคคลนั้นรู้ท่ีจะพัฒนาชีวิต แสวงหาความรู้ และพัฒนาสติปัญญาในการด าเนินชีวิต
ท่ีดีงาม ซึ่งมีข้อปฏิบัติสนับสนุนส่งเสริมดังนี้ 
 ๒.๕.๒.๑ สัปปุริสังเสวะ คือการเสวนากับสัตบุรุษ คบหาท่านผู้รู้ทรงธรรมเป็นกัลยาณมิตร 
การมีกัลยาณมิตรเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เพราะการท่ีเรามีบุคคลท่ีคอยดูแล เอาใจใส่ คอยบอกกล่าว
ตักเตือนแนะน า ส่ังสอน หรือชักจูงให้เรานั้นท าในส่ิงท่ีดีท่ีมีประโยชน์ และสร้างสรรค์พัฒนา ให้
เจริญรุ่งเรืองและประสบความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญอย่างท่ีจะเป็นส่วนผลักดันให้การพัฒนา
ปัญญาประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายในการด าเนินชีวิต 
 ๒.๕.๒.๒ สัทธัมมัสสวนะ คือการสดับสัทธรรมใส่ใจเล่าเรียนฟังอ่านหาความรู้ให้ได้ธรรมท่ี
แท้จริง ซึ่งถือว่าเป็นข้อท่ีมนุษย์จะต้องเป็นผู้ท่ีใส่ใจ ขวนขวาย แสวงหาด้วยตัวเองในการพัฒนาปัญญา
ของตน 
 ๒.๕.๒.๓ โยนิโสมนสิการ คือการท าไว้ในใจโดยแยบคาย รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดย
ถูกวิธีและเป็นสัมมาทิฏฐิ 
 ๒.๕.๒.๔ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติธรรมถูกหลักให้
ธรรมย่อยคล้อยตามธรรมใหญ่ สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของธรรมท้ังหลายท่ีสัมพันธ์กัน ด าเนินชีวิต
ถูกต้องตามธรรม๗๕ 
 จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญญาวุฒินี้ เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการศึกษา สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะการท่ีได้เสวนากับผู้ท่ีทรงความ ดี ก็จะส่งผลให้
ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ ต้ังใจฟังค าสอนของท่านผู้ทรงภูมิธรรมเหล่านั้น เอาใจใส่เล่าเรียน 
จากนั้นก็น าส่ิงท่ีได้เล่าเรียนตริตรองเห็นแล้วไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของเรื่องนั้นๆ ภาวนามยปัญญา ปัญญาวุฒินี้ถือได้ว่าเป็นการน าสุตมยปัญญา และจินตมย
ปัญญามาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะเป็นปัญญาท่ีควรแก่การงานสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างดีงาม 
 ๒.๕.๓ วิธีการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ระดับปัญญาในพุทธจริยศาสตร์นั้นแบ่งออกเป็นปัญญาส าหรับการด าเนินชีวิตของบุคคล
ท่ัวไป มีอยู่ ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยปัญญา ซึ่งเป็นปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับทางโลก เป็นเรื่องของชาวโลก
ท่ียังข้องอยู่ในภพท้ัง ๓ คือ กามภาพ รูปภพ อรูปภพ เป็นปัญญาท่ีประกอบด้วยอาสวะกิเลส เป็น
ปัญญาท่ียังถูกร้อยรัดด้วยกิเลสมีสังโยชน์ เป็นต้น และปัญญาระดับโลกุตตระ ซึ่งเป็นปัญญาท่ีอยู่เหนือ
หรือพ้นวิสัยของโลก และไม่เนื่องด้วยภพท้ังสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นปัญญาท่ี
ประกอบด้วยโลกุตตรมรรค คือ มรรค ผล นิพพาน ในการศึกษาและฝึกฝนนั้นต้องเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน เปรียบเหมือนความมหัศจรรย์ของมหาสมุทร เป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ มีใจความ
ว่า “ภิกษุท้ังหลาย ธรรมวินัยมีการศึกษาไปโดยล าดับ มีการบ าเพ็ญไปโดยล าดับ มีการปฏิบัติไปโดย
ล าดับ ไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรต่ าลงไปโดยล าดับ ลาดลงไปโดยล าดับ ลึก
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ลงไปโดยล าดับ ไม่ลึกชันด่ิงไปทันที”๗๖ หากพิจารณาตามคุณสมบัติของปัญญาท่ีพระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้แล้วนั้น จะต้องอาศัยการพัฒนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๕.๓.๑ การสร้างสัมมาทิฏฐิ 
 สัมมาทิฏฐิจัดเป็นปัญญาในขั้นแรกท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น เพราะสัมมาทิฏฐิจัดเป็นองค์
ธรรมแรกในอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การท่ีบุคคลจะพัฒนาตนหรือพัฒนา
ปัญญาได้นั้น จึงต้องเริ่มจากกระบวนการแห่งความคิดเห็นท่ีถูกต้องเสียก่อน ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “เราไม่
เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ียังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อ
ความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐินี้ เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิ กุศลธรรมท่ียังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และท่ี
เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น”๗๗ ซึ่งปัจจัยในสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ คือ 
 ๑) ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู้อื่นเป็นการชักจูงภายนอก ได้แก่ การได้ฟังสัทธรรม 
หรือค าส่ังสอนจากผู้อื่น ดังนั้น ปรโตโฆสะ จึงหมายถึงองค์ประกอบภายนอก เราไม่เห็นแม้
องค์ประกอบอื่นแม้อย่างหนึ่งท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์เหมือนกับมีกัลยามิตรนี้ การมีกัลยามิตรย่อม
เป็นไปเพื่อความมีประโยชน์มาก๗๘ 
 ๒) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดท่ีถูกวิธี คือการท าในใจโดยแยบคาย มองส่ิง
ท้ังหลายด้วยความคิดพิจารณาโดยต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วย
ปัญญาท่ีคิดเป็นระเบียบโดยอุบายวิธี ให้เห็นส่ิงนั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
๗๙ ซึ่งมีใจความส าคัญตอนหนึ่งเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการว่า “เราไม่เห็นแม้ธรรมอย่างหนึ่งท่ีเป็นเหตุให
สัมมาทิฏฐิท่ียังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการ
โดยแยบคาย สัมมาทิฏฐิท่ียังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และท่ีเกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้น”๘๐  
 หลักโยนิโสมนสิการนี้ เป็นกระบวนการน าไปสู่วิธีการท่ีต้องมีความแยบคายโดยการใช้
ความคิดอย่างถูกต้องตามวิธีการและเป็นระบบ เมื่อมีการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีจึงเป็นเหตุให้ คิด
ถูกต้อง กระท าถูก และการพูดถูก จึงเป็นเหตุให้เกิดกุศล การมีโยนิโสมสิการจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ๒.๕.๓.๒ แนวคิดระดับโลกิยปัญญา 
 ปัญญาในระดับโลกิยะนั้น เป็นปัญญาส าหรับปุถุชนคนท่ัวไป มีไว้เพื่อการด ารงชีวิตให้มี
ความสุขตามสภาวะ เป็นปัจจัยท าให้การพัฒนาปัญญาก้าวหน้าและได้ผล ทุกคนนั้นมีสหชาติปัญญา 
หรือปัญญาท่ีติดตามตัวมาแล้ว ประกอบกับคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ท าให้เกิดความเช่ือถือ เล่ือมใส
และปฏิบัติตาม และโยนิโสมนสิการด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ จึงเกิดความพร้อมแห่งธรรม ๔ 
ประการ ท่ีสามารถเปล่ียนมุมมองหรือทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อ
ความสุขท้ังในภพนี้และภพหน้า ได้แก่ สัทธาสัมปทา ศีลสัมปทา จาคสัมปทา และ ปัญญาสัมทา๘๑  
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 ๑) สัทธาสัมปทา เป็นหลักจริยธรรมท่ีแสดงถึงความพร้อมแห่งศรัทธาคือเช่ือปัญญาเครื่อง
ตรัสรู้ของตถาคตว่า “แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดย
พระองค์เอง เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ท่ีสมควรฝึก
ได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย พระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค นี้
เรียกว่า สัทธาสัมปทา”๘๒ มิตรท่ีดีย่อมน ามาด้วยศรัทธาท่ีประกอบด้วยปัญญาในโลกิยปัญญานั้น
ประกอบด้วย “โอกัปปนศรัทธา ได้แก่ ความปลงใจเช่ือโดยไม่หวั่นไหว เมื่อกล่าวว่า “พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์” และ ปสาทศรัทธา ได้แก่ การเกิดขึ้นแห่งความเล่ือมใส๘๓ 
 ๒) ศีลสัมปทา ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายความหมายของศีลไว้ว่า๘๔ “อะไร ช่ือว่าศีล 
วิสัชนาว่า “ธรรมท้ังหลายมีเจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู้ยกเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นอยู่ก็ดี ของบุคคล
ผู้บ าเพ็ญวัตรปฏิบัติอยู่ก็ดี ช่ือว่าศีล การไม่ล่วงละเมิด ช่ือว่าศีล ท่ีช่ือว่าศีล เพราะอรรถว่า ความปกติ 
คือความทรงอยู่อย่างเรียบร้อย หมายความว่า ความเป็นผู้มีกิริยาทางกายมีความสงบ สุขุมด้วยอ านาจ
ความเรียบร้อย อีกอย่างหนึ่ง คือความรองรับ หมายความว่า “ภาวะท่ีรองรับด้วยสามารถเป็น
ฐานรองรับของกุศลธรรมท้ังหลาย”๘๕ บุคคลผู้ถึงพร้อมแห่งความเป็นผู้มีศีล เป็นอย่างไร “เป็นผู้เว้น
จากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ เว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท นี้เรียกว่า 
“ศีลสัมปทา” อันได้แก่ศีลของคฤหัสถ์และเพื่อความเป็นอยู่อย่างเรียบร้อย พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
ว่า วิธีการพูดของผู้เป็นอริยะนอกจากเว้นจากจากการพูดเท็จแล้วต้อง “เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้น
จากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ” สาระและประโยชน์ของศีล คือการไม่เบียดเบียน ไม่ล่วง
ละเมิดท้ังกาย วาจา ต่อผู้อื่น ผู้ถึงพร้อมแห่งศีลจะท าให้การด าเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข 
ศีลนั้นมีความสะอาด เป็นอาการปรากฏ วิญญูชนท้ังหลายรับรองกันว่าเป็นโอตัปปะและหิริ เป็น
ปทัฏฐานของศีลนั้น  จริงอยู่ ศีลนั้นมีความสะอาดท่ีตรัสไว้อย่างนี้คือ “ความสะอาดกาย ความสะอาด
วาจา ความสะอาดใจ” เป็นอาการปรากฏย่อมปรากฏโดยสภาวะอันสะอาด ย่อมถึงภาวะอันจะพึง
ถือเอาได้ ส่วนหิริและโอตตัปปะวิญญูชนท้ังหลายรับรองกันว่าเป็นบรรทัดฐานของศีลนั้น อธิบายว่า หิริ
และโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีล เป็นความจริง เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่ ศีลจึงเกิดขึ้นและด ารงอยู่ 
เมื่อหิริและโอตตัปปะไม่มี ศีลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ต้ังอยู่ไม่ได้เลย” เพราะปัญญาต้องต้องมีศีลช่วยช าระให้
บริสุทธิ์ ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยช าระให้บริสุทธิ์ ปัญญาย่อมมีในท่ีท่ีมีศีล ศีลย่อมมีแก่ผู้ท่ีมีปัญญา 
นักปราชญ์ยกย่องศีลว่า “เป็นส่ิงล้ าเลิศในโลก เปรียบเหมือนบุคคลใช้มือล้างมือ หรือใช้ท้าวล้างท้าว 
ฉันใด ปัญญาต้องมีศีลช่วยช าระให้บริสุทธิ์ ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยช าระให้บริสุทธิ์ ปัญญาย่อมมีศีลในท่ี
ท่ีมีศีล ศีลก็ย่อมมีในท่ีท่ีมีปัญญา ปัญญาย่อมมีแก่ผู้ท่ีมีศีล ศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ยกย่องศีล
และปัญญาว่าเป็นส่ิงล้ าเลิศในโลก ฉันนั้น”๘๖ 

                                                             
๘๒ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๓. 
๘๓ ม.ม.อ. (ไทย) ๒/๓๔๔/๒๓๗. 
๘๔ พระพุทธโฆสะเถระ, วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพ์ครั้งที่ 

๔, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ้นต้ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓. 
๘๕ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๓. 
๘๖ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑๗/๑๒๒. 



 

๔๙ 
 

 ๓) จาคสัมปทา ธรรมข้อนี้ได้กล่าวถึงความเป็นผู้ถึงพร้อมแห่งจาคะ ดังพุทธพจน์ความ
หนึ่งว่า “กุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน มีจาคะอันสละแล้ว มีฝ่ามือชุ่ม ยินดี
ในการสละท่ีควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือน นี้เรียกว่า จาคสัมปทา”๘๗ 
 ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการบริจาคทาน นั่นคือการท่ีบุคคลจะบริจาคทานได้ต้องเกิด
จากศรัทธา ความพร้อมแห่งศรัทธา หลักศรัทธามีความส าคัญมาก บุคคลเมื่อจะให้ทานจ าต้องเกิดจาก
ศรัทธาก่อน หากปราศจากศรัทธา แม้มีไทยธรรมและปฏิคาหก (ผู้รับ) ก็ไม่สามารถท าทานท่ีเกิดจากใจ
ท่ีบริสุทธิ์ได้ ศรัทธาจึงเป็นส่ิงท่ีหายาก โดยเฉพาะศรัทธาของปุถุชนนั่นย่อมเปล่ียนแปลงไปได้ทุกขณะ 
ส่วนไทยธรรม และทักขิไณยบุคคลเป็นส่ิงท่ีหาได้ง่าย เพราะความพร้อมแห่งศรัทธา เพราะความพร้อม
แห่งไทยธรรม กุลบุตรผู้ศรัทธาจึงประสพบุญมาก เพราะความพร้อมแห่งทักขิไณยบุคคล (บุคคลผู้ควร
รับทักษิณา) กุลบุตรผู้มีศรัทธาจึงประสพบุญมาก ดังนั้นผู้บริจาคทานจึงต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวน า 
และเพื่อการยังความศรัทธาให้ต้ังมั่น และนอกจากอาศัยกัลยาณมิตรแล้ว บุคคลควรพิจารณาจากการ
ให้ทานประกอบกัน ดังท่ีมีข้อความท่ีแสดงไว้ในสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตว่า ผู้บริจาค
ทานย่อมก่อให้เกิดอานิสงค์ ๕ ประการ คือ๘๘  
 (๑) ผู้ให้ทานย่อมเป็นท่ีรักท่ีพอใจของคนหมู่มาก  
 (๒) สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน  
 (๓) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป  
 (๔) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินจากธรรมของคฤหัสถ์ และ  
 (๕) ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุขคติโลกสวรรค์  
 และด้วยอานิสงค์นี้จึงท าให้ผู้บริจาคทานด้วยความศรัทธามีความมั่นใจว่าทานทานท่ีตนเอง
บริจาคไปนั้นมีผลอย่างแน่นอน 
 ๔) ปัญญาสัมปทา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความบริบูรณ์พร้อมแห่งปัญญา ดังพุทธพจน์
ข้อความหนึ่งว่า “กุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา เห็นท้ัง
ความเกิดความดับเป็นอริยะช าแรกกิเลสให้ถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทา”๘๙ และ
ปัญญาสัมปทานี้ ก็ต้องอาศัยความถึงพร้อมจากหลักธรรมท้ัง ๓ ข้างต้นด้วย เพราะศรัทธาเป็นต้น จะ
ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในพระรัตนตรัย ด าเนินชีวิตไปตามทางท่ีถูกต้องและสมควรจากการแนะน าของ
กัลยาณมิตร ละเว้นอกุศลด้วยการไม่เบียดเบียน เช่ือมั่นในความดีท่ีตนกระท า  
 จากข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาปัญญาในระดับโลกิยปัญญานั้น
จะต้องสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก่อน คือเช่ือมั่นในหลักธรรมปฏิบัติ เช่ือมั่นในบุญ บาป เช่ือมั่นในผล
บุญกุศล จากนั้นให้ยึดหลักโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างมีระบบระเบียบเพื่อให้เกิดความพร้อมแห่ง
หลักธรรม ๔ ประการ คือ หลักศรัทธาสัมปทา ศีลสัมปทา จาคสัมปทา และ ปัญญาสัมปทา ซึ่ง
จริยธรรมท้ัง ๔ ประการนี้จะเป็นเกื้อหนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปัญญาในระดับสูงคือโลกุตตร
ปัญญาต่อไป  
 
                                                             

๘๗ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๓. 
๘๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖. 
๘๙ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๔. 



 

๕๐ 
 

 ๒.๕.๓.๓ แนวคิดระดับโลกุตตรปัญญา 
 โลกุตตรปัญญา เป็นปัญญาระดับแก่นธรรมในพุทธจริยศาสตร์ ปัญญาระดับนี้ไม่ได้อยู่ใน
วิสัยของปุถุชนหรือชาวโลกท่ัวไปจะน าไปใช้กันได้ แต่เป็นปัญญาขั้นสูงของพระอริยบุคคลผู้พัฒนา
จิตใจจนเกิดปัญญาสามารถละกิเลสหรือสังสารวัฏได้อย่างเด็ดขาดพ้นจากอ านาจกิเลสโดยส้ินเชิง อยู่
เหนือบุญและบาป เป็นผู้ท่ีได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต การกระท าของพระอรหันต์ท้ังกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรมจึงไม่เป็นท้ังบุญและบาป ไม่มีชาตินี้และชาติหน้า ฉะนั้น พระอริยบุคคลระดับ
ขั้นโลกุตตรปัญญา หรือพระอรหันต์จึงไม่มีภพชาติสังสารวัฏต่อไปอีก ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “พระอรหันต์ 
มีความสุขอันเกษม เพราะท่านไม่มีตัณหา ก าหนดเบญจขันธ์มีสัทธรรม ๗ ประการ เป็นโคจร มี
ร่างกายนี้เป็นครั้งสุดท้าย หลุดพ้นจากภพใหม่ บรรลุพระอรหันต์แล้ว ชนะขาดแล้วในโลก ไม่มีความ
เพลิดเพลินอยู่ในส่วนเบ้ืองบน ท่ามกลาง และท่ีสุด เป็นผู้ยอดเย่ียมในโลก”๙๐ ฉะนั้นปัญญาระดับโล
กุตตรจึงเป็นปัญญาท่ีสามารถสลัดออกจากกองแห่งทุกข์ท้ังปวงได้ เป็นปัญญาท่ีสามารถยกจิตขึ้นใน
ระดับสูงสุด และน าไปสู่ความสุขขั้นสุดยอดนั่นคือวิมุตติสุขหรือนิพพาน กล่าวคือการเข้าถึงความว่าง
จากตัวตนอย่างแท้จริง ไม่มีการเกิดและตายในภพต่อไป  
 จากการศึกษาแนวคิดระดับโลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญญาในระดับโลกิยปัญญา ถือว่าเป็นปัญญาในระดับสมมติสัจจะ เป็นแนวทาง
ให้บุคคลมีความพยายามเพื่อบรรลุปัญญาขั้นสูงสุดคือโลกุตตรปัญญา เพราะถ้ามองในแง่จริยศาสตร์
แล้ว เป้าหมายของชีวิตในระดับโลกิยะและโลกุตตระจะมีความสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุและผล
ของกันและกัน ความดีท่ีเกิดจากโลกิยะ (โลกแห่งวัตถุ) เป็นเป้าหมายในระดับสมมติสัจจะ อยู่ใน
ระดับโลกิยวิสัย จึงหาความจริงไม่ได้ เพราะเป็นความดีท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปได้ตามสภาวะแห่ง
สามัญลักษณะ และการสร้างความดีในระดับนี้ ก็ไม่นับว่าเป็นเป้าหมายท่ีสูงสุดในทางพุทธจริยศาสตร์ 
แต่ว่าความดีหรือปัญญาในระดับโลกิยะนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อการขัดเกลาจิตในระดับเบ้ืองต้น ถ้าหาก
บุคคลไม่ได้รับการฝึกฝนและได้รับการพัฒนาความดีในระดับเบื้องต้นนี้แล้ว ความพยายามท่ีจะบรรลุ
ความดีในระดับโลกุตตระอันเป็นความดีขั้นสูงสุดก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความดี
ในระดับโลกิยะเป็นเหตุและผลเพื่อเข้าสู่การพัฒนาปัญญาหรือความดีในระดับโลกุตตระโดยใช้
เครื่องมือคืออริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นฐานในการด าเนินเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดนั้น  
 ๒.๕.๔ การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอริยมรรค ๘ 
 อริยมรรค (The Noble eightfold path) หรือมรรคมีองค์ ๘ เป็นเนื้อหาหรือเครื่องมือ
พัฒนาปัญญา รวมเรียกว่า ไตรสิกขา ในพุทธจริยศาสตร์หมายถึง สัมมาทิฏฐิท่ี ต้ังไว้ถูก เป็น
มัชฌิมาปฏิปทา ท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แล้วท าให้เห็นประจักษ์ ท าให้รู้ชัด เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อ
ความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน แล้วทรงตัดสินพระทัยประกาศธรรมจักรนี้เป็นปฐมเทศนา
แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี๙๑ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นยาน (รถ เรือ 
เกวียน) น าไปสู่เส้นทางสายตรง ไม่มีภัย ไม่เศร้าโศก ปราศจากกิเลสธุลีท่ีเหล่าอริยชนได้พากันข้ามไป
แล้ว๙๒ เป็นธรรมท่ีมนุษย์ควรรู้เป็นอย่างยิ่งแล้วควรเจริญให้มาก เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บุคคล
                                                             

๙๐ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๗๖/๔๑. 
๙๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๐/๔๘๒-๔๘๓. 
๙๒ ขุ.เถรี. (ไทย) ๒๖/๓๔๔-๓๖๓/๖๑๓-๖๑๔. 



 

๕๑ 
 

เจริญรุ่งเรือง และท าให้มาก เพื่อท าลายอวิชชา ให้วิชชาเกิดขึ้น เพื่อความเจริญงอกงาม เป็นใหญ่
ไพบูลย์ในธรรมท้ังหลาย และท านิพพานให้แจ้ง กล่าวคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ในอริยสัจ ได้แก่ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ๙๓ รวมเรียกว่า ไตรสิกขา คือ การศึกษา ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา  
 ไตรสิกขา เป็นวิธีปฏิบัติในเรื่องการใช้งานหรือรับหลักปฏิบัติจากอริยมรรคไปกระจายออก
สู่วิธีปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาปัญญาอย่างสมดุลโดยแบ่งออกเป็นองค์รวม ๓ หมวด คือ ๑) หมวดแห่ง
ศีล คือการพัฒนาด้านพฤติกรรม ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวิวะ ๒) หมวดแห่ง
สมาธิ คือการพัฒนาด้านจิตใจ ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ๓) หมวดแห่งปัญญา 
คือการพัฒนาด้านปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ(ในหนังสือตามรอยพระอรหันต์ ท่านพุทธ
ทาสภิกขุ ได้จัดอริยมรรค ๘ สงเคราะห์ลงเป็นไตรสิกขา ได้แก่ พวกท่ีเป็น สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ เป็นส่วน ศีลสิกขา. พวกท่ีเป็น สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นส่วน จิตสิกขา. 
พวกท่ีเป็น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นส่วน ปัญญาสิกขา)๙๔ ซึ่งจะยกมาอธิบายโดยสังเขปดังนี้ 
 ๒.๕.๔.๑ หมวดแห่งศีล : เป็นข้อควรประพฤติ (วินัย) ปฏิบัติท่ีมุ่งพัฒนาพฤติกรรมทาง
กาย วาจา และใจให้สะอาด ให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น สามารถใช้ทักษะชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดย
เคารพต่อศักด์ิศรี สิทธิ และความเท่าเทียมกันแห่งมนุษยชน นั่นคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
ด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ดังนี้  
 ๑) สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ) หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
การใช้เสียงพูดออกมาเป็นภาษา สละสลวย ชัดเจน ไพเราะ ส่ือถึงส่ิงท่ีสร้างสรรค์ดีงามด้วยปัญญา ใน
หมู่มนุษย์ บุคคลใดอดกล้ันค าพูดล่วงเกินได้ ช่ือว่าฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุด บัณฑิตพึงรักษา
วาจา เพราะวาจาเป็นเช่นเดียวกับใจ บัณฑิตจะท าการส่ิงใด พึงรู้ส่ิงนั้น ควรเปล่งวาจาไพเราะท่ีมี
ประโยชน์ เรียกว่า วาจาสุภาษิต เพราะเป็นมงคลอย่างสูงสุดของชีวิต๙๕ วาจาสุภาษิตประกอบด้วยองค์ 
๔ ประการ คือ 
 (๑) กล่าววาจาท่ีไม่เป็นเหตุท าให้ตนเดือดร้อน และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ
ตามด้วยดี เหมือนดอกไม้งาม มีสีสวยและมีกล่ินหอม 
 (๒) กล่าววาจาท่ีเป็นธรรม คือ พระวาจาอันเกษมของพระพุทธเจ้าท่ียอดเยี่ยมกว่าวาจา
ท้ังหลาย เพื่อการบรรลุนิพพาน เพื่อท าท่ีสุดแห่งทุกข์ 
 (๓) กล่าววาจาเป็นท่ีรัก เป็นท่ีถูกใจผู้ฟัง พึงเว้นค าลามกท้ังหลาย 
 (๔) กล่าววาจาสัตย์จริง เป็นวาจาท่ีไม่ตาย ช่ือว่าเป็นผู้สะอาด๙๖ ค าพูด ๑๐๐ คาถา แต่ไร้
ประโยชน์ ย่อมประเสริฐสู้ค าพูดท่ีเป็นธรรมเพียงบทเดียวแต่มีประโยชน์ท่ีคนฟังแล้วสงบระงับไม่ได้๙๗ 

                                                             
๙๓ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๕๔/๘๓. 
๙๔ พุทธทาสภิกขุ, ตามรอยพระอรหันต์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สสุขภาพใจ, ๒๕๓๔), หน้า 

๖๕. 
๙๕ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕/๗, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๖๔/๕๖๒. 
๙๖ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๔๕๓-๔๕๗. 
๙๗ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๒/๖๒. 



 

๕๒ 
 

ผู้ใดส ารวมปาก พูดโดยใช้ปัญญาเสมอ แสดงแต่เนื้อความภาษิต และธรรมเทศนาเท่านั้น จึงเรียกว่า 
วาจาไพเราะ ผู้รู้เจรจาปราศรัย ช่ือว่าต้ังอยู่ในธรรมจะไม่กลัวปรโลก๙๘ 
 สัมมาวาจาจะแสดงให้เห็นความส าคัญของวาจา ด้วยการคิดใคร่ครวญด้วยโยนิโสมนสิการ
ให้ดีก่อนตัดสินใจกล่าววาจาออกมาให้ผู้อื่นได้ยิน ตรงกับส านวนไทยท่ีว่า “จงคิดทุกค าท่ีพูด ไม่ใช่พูด
ทุกค าท่ีคิด” พูดดีเป็นศรีแก่ปาก” “อันอ้อยตาลหวานล้ินให้ส้ินซาก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย” ท้ังนี้
เพื่อเป็นการส่ือความหมายในการส่ือสาร และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพสูงนั่นเอง 
 ๒) สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการ
ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยความเคารพปราศจากการเบียดเบียน ให้ด าเนินไปด้วยดีราบรื่น
และมีความสุขด้วยการควบคุมกิเลสตัณหาให้อยู่ในความพอดี พอเหมาะ พอควร และพอเพียงแก่
ตนเอง โดยตัวเอง และผู้อื่น กล่าวคือการประพฤติท่ีดีงามทางกายโดยการเว้นจากทุจริต ๓ อย่าง นั่น
คือศีลข้อท่ี ๑-๓ ได้แก่ 
 (๑) การเบียดเบียนผู้อื่น การท าลายผู้อื่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (ปาณาติบาต) 
 (๒) การลักขโมย วิ่งราว แย่งชิง ปล้ิน จ้ี และการฉ้อฉลคดโกงด้วยอุบายต่างๆ เพื่อหวังเอา
ส่ิงของผู้อื่นท่ีเขาไม่ได้ยกให้ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง (อทินนาทาน) 
 (๓) การประพฤติผิดในเรื่องทางเพศ ท่ีไม่สมควรของคนท่ีมีคู่ครองแล้ว (กาเมสุมิจฉาจาร)  
 การประพฤติพรหมจรรย์ หรือการรู้ จักควบคุมตนเองในทางเพศนี้  คฤหัสถ์ให้ถือ
พรหมจรรย์ในบุคคลท่ีมิใช่คู่ครองว่าเป็นมงคลส าคัญสูงสุดของชีวิต๙๙ เป็นต้น 
 ๓) สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ) หมายถึง การประกอบสัมมาชีพ ท ามาหากินอย่าง
สุจริตชน ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดประเพณี ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ท า
ให้เกิดความเสียหายจนสังคมเดือดร้อนวุ่นวาย เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 
เว้นจากมิจฉาอาชีวะหรือการเล้ียงชีพท่ีไม่ชอบ ได้แก่ การแสวงหาปัจจัยมาบริโภคในทางท่ีมิชอบ การ
คดโกง ต้มตุ๋น หลอกลวงผู้อื่นด้วยกลอุบายต่างๆ เช่น บีบบังคับขู่เข็ญ กดขี่ ทารุณ เบียดเบียน เอา
เปรียบลูกจ้าง และท าลายส่ิงแวดล้อม ท าลายสังคม เพื่อให้ลงทุนน้อย แต่ได้ก าไรมาก จัดเป็นมิจฉาชีพ
มี ๕ ประเภทดังนี้ 
 (๑) การค้าขายศัสตราวุธท่ีร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ ได้แก่ อาวุธปืน ระเบิด 
นิวเคลียร์ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้หากมีเจตนาเพื่อท าลายล้างซึ่งกันและกัน โลกก็จะไม่เกิดสันติสุข 
 (๒) การค้าขายมนุษย์ ท าให้มนุษย์หมดอิสรภาพ ได้แก่ การค้าขายเด็ก การค้าทาส การใช้
แรงงานเด็กและสตรีอย่างทารุณ รวมถึงการขายตัว หรือขายบริการทางเพศ 
 (๓) การค้าขายเนื้อ หมายถึง การเล้ียงสัตว์ไว้เพื่อฆ่าขายเนื้อ 
 (๔) การค้าขายของมึนเมา ตลอดจนการค้าขายสารเสพติดทุกชนิด 
 (๕) การค้าขายยาพิษ หรือสารเคมีท่ีมีพิษ และเป็นอันตรายต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม๑๐๐ 

                                                             
๙๘ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๗๕/๘๒. 
๙๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๖๑๑/๗-๘. 
๑๐๐ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 



 

๕๓ 
 

 ๒.๕.๔.๒ หมวดแห่งสมาธิ : เป็นการพัฒนาด้านการฝึกจิตของมนุษย์ให้จิตท่ีพัฒนาแล้ว   
มีความสงบเป็นไปในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม เรียบร้อย ผ่องใส สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากอวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนา การพัฒนาจิตด้วยการฝึกจิต ควบคุมจิตท่ีมี
ธรรมชาติด้ินรน กวัดแกว่ง ห้ามยากให้กลายเป็นจิตท่ีบริสุทธิ์อ่อนโยน และเรียบร้อยด้วยการใช้พุทธิ
ปัญญา ซึ่งพุทธศาสนานิกายเซ็นได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมาจากภาพเขียนโบราณท่ีแสดงถึง
ขั้นตอนการฝึกจิตของมนุษย์ ในช่ือภาพว่า “ภาพชุดการพัฒนาจิตของคนเล้ียงวัว (The ten ox 
herding pictures)” ท่ีเปรียบเทียบวัวว่าเสมือนเป็นจิตท่ีมนุษย์ คือคนเล้ียงวัวจ าเป็นจะต้องคอยฝึก 
คอยก ากับรักษาดูแลให้วัว (จิต) ของตนเรียบร้อยเพราะท้ังสองจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาโดยอาศัย
องค์ธรรมแห่ งมรรคเพื่ อความส าเร็จผล๑๐๑ ได้แก่  วิ ริ ยะ เป็ น ต้น หมวดแห่ งปัญญานี้ มี  ๓        
องค์ประกอบคือ 
 ๑) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) หมายถึง ความเพียรพยายาม ไม่เกียจคร้าน ไม่
ท้อถอยประกอบการอันเป็นกุศลในการละเว้นความช่ัว เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ 
ความเพียรนี้มีเป้าหมายเพื่อประกอบธรรม ๔ ประการ คือ ๑) เพียรระวัง ปิดกั้น ยับยั้งบาปอกุศล
ธรรมท่ียังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น ๒) เพียรละ ก าจัดบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วให้หมดส้ินไป ๓) เพียร
เจริญ กุศลธรรมท่ียังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น ๔) เพียรรักษา กุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วให้ต้ังมั่น และให้เจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไปจนไพบูลย์ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ผู้มีความเพียรมั่นคง แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐ
กว่าผู้เกียจคร้าน ไม่มีความเพียรท่ีมีชีวิตอยู่ต้ังร้อยปี”๑๐๒ 
 ๒) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) หมายถึง การมีสติระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเสมอว่าก าลังท า
อะไรอยู่ ไม่เป็นคนประมาทพล้ังเผลอจนลืมสติ เมื่อมนุษย์มีสติก็จะอยู่ ในปัจจุบัน และใส่ใจต่อส่ิงท่ี
ก าลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้นท้ังภายในตัวมนุษย์เอง และต่อส่ิงท่ีก าลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัว ด้วยกายท่ีต้ังมั่น 
ด้วยจิตท่ีต้ังมั่น ไม่ประมาท สงบเสงี่ยมส ารวม มีจริยวัตรสง่างามเรียบร้อย เคารพในตนเอง และผู้อื่น 
มีผิวพรรณผ่องใส นอนเป็นสุข อยู่เป็นสุข มีสุขภาพจิตดี แช่มช่ืนเบิกบานร่าเริงด้วยธรรม ท้ังยังเป็น
ธรรมโอสถ บ าบัดโรคภัยไข้เจ็บ ตัดความวิตกกังกล สงบระงับลงโดยฉับพลันจนหายขาดได้ด้วยวิธีการ
ก าหนดลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิต นั่นก็คือ อานาปานสติ  
 ๓) สัมมาสมาธิ (การต้ังจิตมั่นชอบ) หมายถึง การเจริญสติ ความมีใจต้ังมั่น การท าให้ใจ
สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ภาวะท่ีจิตต้ังเรียบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์หนึ่งเดียว ดังปรากฏในหลักพุทธจริย
ศาสตร์ว่า จิตท่ีต้ังไว้ชอบ คือจิตท่ีมุ่งมั่นประพฤติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ได้แก่ กายกรรม ๓ 
วจีกรรม ๔ สองอย่างนี้คือ ศีล หรือสัมมากัมมันตะ และสัมมาวาจา และมโนกรรม ๓ ได้แก่ ๑) ไม่คิด
โลภมากอยากได้แต่ของคนอื่น ๒) ไม่คิดร้ายเบียดเบียนท้ังตนเอง และผู้อื่น และ ๓) มีสัมมาทิฏฐิท่ี
ถูกต้อง ธรรมเหล่านี้ย่อมอ านวยให้ได้ผลท่ีประเสริฐยิ่งท่ีมารดาบิดาก็ให้ไม่ได้ หรือแม้แต่ญาติเหล่าอื่นก็

                                                             
๑๐๑ เพ็ญแข บัวภา, “พุทธิปัญญาในโกอานและภาพปริศนาธรรมเพ่ือสังคมแห่งการต่ืนรู้”, พุทธธรรม

กับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ เน่ืองในวัน 
วิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด
,๒๕๕๔), หน้า ๖๗๐-๖๗๓. 

๑๐๒ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๑๒/๖๕. 



 

๕๔ 
 

ให้ไม่ได้๑๐๓ เพราะผู้ท่ีน้อมน าไปปฏิบัติตามจะเห็นผลชัดได้ด้วยตนเอง ไม่จ ากัดกาลเวลา และรู้ได้
เฉพาะตนเท่านั้น 
 ๒.๕.๔.๓ หมวดแห่งปัญญา : เป็นการพัฒนาปัญญาด้วยการคิดด้วยโยนิโสมนสิการ 
ประกอบองค์อริยมรรค คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ดังนี้ 
 ๑) สัมมาทิฏฐิ  (มีปัญญาเห็นชอบ) หมายถึง บุคคลผู้รู้ส่ิงท่ีมีโทษว่ามีโทษ และรู้ส่ิงท่ีไม่มี
โทษว่าไม่มีโทษ ความรู้ท่ัว มีปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจแยกแยะเหตุผล ดีช่ัว 
ประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ รู้ท่ีจะจัดแจง จัดสรร จัดการ ด าเนินการท าให้ลุผล ล่วงพ้นปัญหา ความรอบ
รู้ในกองสังขาร มองเห็นตามความเป็นจริง รู้โทษของกามตัณหา และอานิสงค์ของการออกจาก
กามตัณหา ผู้มีสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยกายสุจริต วาจาสุจริต และมโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้าแล้ว
ยึดถือการกระท าด้วยอ านาจแห่งสัมมาทิฏฐินั้น  
 ๒) สัมมาสังกัปปะ (ความด าริชอบ) หมายถึง การไตร่ตรองโดยพินิจใช้สมองคิดพิจารณา
แต่ในทางกุศล หรือความดีงาม สัมมาสังกัปปะนับว่าเป็นขุมก าลังของบัณฑิต เป็นความนึกคิดในทางท่ี
ถูกต้อง มีด้วยกัน ๓ อย่าง ดังนี้ 
 (๑) เนกขัมมสังกัปปะ คือ ความนึกคิดท่ีจะออกจากกามตัณหา ไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องใน
ส่ิงท่ีสนองความอยากต่างๆ คิดท่ีจะออกจากกิเลส คิดท่ีจะไม่มีความเห็นแก่ตัว คิดเสียสละและคิดท่ี
เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง จัดเป็นความความนึกคิดท่ีปราศจากกิเลส 
 (๒) อัพยาบาทสังกัปปะ คือ ความนึกคิดท่ีจะไม่พยาบาท ไม่เคียดแค้น ชิงชัง ขัดเคือง หรือ
เพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆ โดยมุ่งเน้นธรรมท่ีตรงกันข้าม คือ ความเมตตา ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดี 
ความมีไมตรีจิต ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข จัดเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากกิเลส 
 (๓) อวิหิงสาสังกัปปะ คือ ความนึกคิดท่ีจะไม่เบียดเบียน ไม่คิดท าร้าย หรือท าลายโดย
มุ่งเน้นธรรมท่ีตรงกันข้าม คือ ความกรุณา ซึ่งหมายถึง การคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ 
จัดเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากกิเลส 
 จากข้อความข้างต้น อธิบายความได้ว่า สัมมาสังกัปปะ หรือ กุศลวิตกท้ัง ๓ ประการนี้ จะ
ไม่กระท าความมืดมนให้แก่ดวงตา แต่จะช าระธรรมจักษุ ให้เป็นผู้มีตาดีจะได้เห็นรูปได้ทุกอย่างตาม
ความเป็นจริงของสรรพส่ิง นั่นคือ เป็นผู้มีความด าริชอบเป็นอารมณ์ มุ่งเห็นความถูกต้องเป็นส าคัญ รู้
ความเกิดขึ้นและเส่ือมไปของเบญจขันธ์ ครอบง าจิตไม่ให้หดหู่เซื่อมซึม รักษาจิตได้ทุกขณะจิต และ
เป็นผู้สามารถละทุคติได้ท้ังหมด 
 เมื่อศึกษาภาพรวมของอริยมรรคแล้ว จะเห็นได้ว่า การท างานของอริยมรรคมีองค์ ๘ ใน
กระบวนการฝึกตนเพื่อพัฒนาปัญญา เริ่มต้นกระบวนการท่ี “ใจ” การเรียงล าดับในองค์มรรคจึงเป็น
การค่อยๆ พัฒนา หรือท่ีเรียกว่า เป็นองค์ธรรมท่ีคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ภิกษุ
ท้ังหลาย ผู้มีสัมมาทิฏฐิ จึงมีสัมมาสังกัปปะ ผู้มีสัมมาสังกัปปะ จึงมีสัมมาวาจา ผู้มีสัมมาวาจา จึงมี
สัมมากัมมันตะ ผู้มีสัมมากัมมันตะ จึงมีสัมมาอาชีวะ ผู้มีสัมมาอาชีวะ จึงมีสัมมาวายามะ ผู้มี
สัมมาวายามะ จึงมีสัมมาสติ ผู้มีสัมมาสติ จึงมีสัมมาสมาธิ ผู้มีสัมมาสมาธิ จึงมีสัมมาญาณะ ผู้มี
สัมมาญาณะ จึงมีสัมมาวิมุตติ”๑๐๔ เมื่อบุคคลมีความเห็นถูกต้องและคิดถูกต้อง จึงพัฒนาออกมาเป็น
                                                             

๑๐๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๓/๓๙. 
๑๐๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๐/๒๒๔. 



 

๕๕ 
 

พฤติกรรมแสดงออกภายใต้การควบคุมของการเห็นถูกต้องและคิดถูกต้อง และก้าวพัฒนาต่อไปในองค์
แห่งมรรคได้แก่ การสร้างความเพียรเพื่อให้เกิดสติ และสมาธิ และพัฒนาไปจนถึงสัมมาวิมุตติซึ่งเป็น
ปัญญาช้ันสูงสุดในพุทธศาสนา นั่นคือ “โลกุตตรปัญญา” หรือ “นิพพาน” 
 ในท่ีสุดแห่งการพัฒนาปัญญาด้วยอริยมรรคนี้เรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนเฉพาะตน เพราะผู้ท่ี
ฝึกตนนั้นย่อมรู้ดีว่าได้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นแล้วท้ังกาย วาจา ใจ ด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่งท่ี
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เห็นถึงความส าคัญของการยกเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นองค์มรรคแรกเพื่อให้ผู้
ปฏิบัติมีความเช่ือมั่นในวิธีฝึกตนนี้มาก เพราะสัมมาทิฏฐิมีคุณลักษณะของความเป็นหัวหน้ามีความเห็น
ท่ีเป็นกุศลธรรม และเพื่อให้องค์ธรรมท้ังหมดเป็นกุศลธรรมตามไปด้วย สัมมาทิฏฐิจึงเปรียบเหมือนหัว
จักรท่ีก าลังแรง ลากจูงขบวนท้ังหมดท่ีเหลือตามมา สัมมาทิฏฐิย่อมท าลายมิจฉาทิฏฐิได้ และบาป
อกุศลธรรมเป็นอเนก อันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย ก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นท าลายแล้วกุศลธรรมอันมี
อเนก อันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญเต็มท่ี สัมมาสังกัปปะ ย่อมท าลายมิจฉาสังกัปปะได้ 
สัมมาวาจา ย่อมท าลายมิจฉาวาจาได้ สัมมากัมมันตะ ย่อมท าลายมิจฉากัมมันตะได้ สัมมาอาชีวะ ย่อม
ท าลายมิจฉาอาชีวะได้ สัมมาวายามะ ย่อมท าลายมิจฉาวายามะได้ สัมมาสติ ย่อมท าลายมิจฉาสติได้ 
สัมมาสมาธิ ย่อมท าลายมิจฉาสมาธิได้ สัมมาญาณะ ย่อมท าลายมิจฉาญานะได้ สัมมาวิมุตติ ย่อ ม
ท าลายมิจฉาวิมุตติได้ และบาปอกุศลธรรมอันเป็นอเนก อันมีวิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัย ก็เป็นอันถูกสัมมา
วิมุตตินั้นท าลายแล้ว กุศลธรรมอันอเนก อันมีสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญเต็มท่ี๑๐๕  
 จากข้อความข้างบน จะเห็นได้ว่า เมื่อมิจฉาทิฏฐิ ๔ ถูกท าลายด้วยสัมมาทิฏฐิ องค์ธรรมท่ี
เหลือท้ัง ๗ จึงกลายเป็นสัมมาทิฏฐิ ในองค์ธรรมแต่ละองค์นั้นเอง เพราะเมื่อเห็นชอบจึงคิดชอบ เมื่อ
คิดชอบจึงมีวาจาชอบ เมื่อมีวาจาชอบจึงกระท าชอบและเล้ียงชีพชอบ เมื่อด าเนินชีวิตถูกต้องจึงเกิด
ความไม่ประมาท คุณภาพของโลกิยปัญญาจึงพัฒนามาเป็นล าดับขั้น เมื่อได้กระท าในส่ิงท่ีควรกระท า
ในโลกแล้ว จึงมีความยินดีในความเพียรชอบโดยการฝึกฝนตนเองเพื่อให้จิตต้ังมั่น เพื่อด ารงไว้ซึ่งองค์
แห่งมรรคด้วยสติและสมาธิเพื่อความรู้แจ้ง ความเข้าใจวิธีการแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ท าให้ปัญญา
ได้รับการพัฒนาจะเข้าสู่ระบบของไตรสิกขา 
 ๒.๕.๕ การพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขา 
 การพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขาในท่ีนี้ หมายถึงการศึกษาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา๑๐๖ เมื่อบุคคลเกิดศรัทธาและความคิดท่ีแยบคายขึ้นในตน สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) จึงเป็น
ส่ิงเหนี่ยวรั้งไว้จากความช่ัว ยึดมั่นในความสุจริต ดังนั้นในการด าเนินชีวิตมนุษย์ทุกคนจึงควรท าหน้าท่ี
ของตน๑๐๗ ซึ่งหน้าท่ีของตนนี้ ในทางพุทธจริยศาสตร์หมายถึงการบ าเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ ดัง
ข้อความท่ีปรากฏในสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทศว่า๑๐๘ 
 ๒.๕.๕.๑ ศีล เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัย เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรใน
ปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระ และโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท

                                                             
๑๐๕ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๒/๑๘๑. 
๑๐๖ องฺ.อฏฺฐก.อ. (ไทย) ๓/๑๙/๒๔๔. 
๑๐๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๑๗/๑๐๐. 
๑๐๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙. 



 

๕๖ 
 

ท้ังหลายอยู่ คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นท่ีพึ่งเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความส ารวม 
เป็นความระวังเป็นหัวหน้า เป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมท่ีเป็นกุศล 
 ฉะนั้นศีลจึงเป็นการรักษากาย วาจา ให้เป็นปกติ เรียบร้อย ศีลทางกาย เช่น ไม่เบียดเบียน
สัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมา ศีลทางวาจา เช่น การละเว้นจาก
การพูดเท็จ พูดส่อเสียด เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าศีลนั้นปราบปรามกิเลสอย่างหยาบท่ีล่วงทางกาย และทาง
วาจาให้บุคคลมีระเบียบวินัยในการคิดและปฏิบัติ 
 ๒.๕.๕.๒ จิตต (สมาธิ) เป็นการศึกษาเรื่องของจิต คือการฝึกอบรมจิตใจ การควบคุม
จิตใจให้เป็นสมาธิ ดังพุทธพจน์ท่ีตรัสถึงลักษณะของจิตว่า จิตมนุษย์มีความเป็นไปอย่างไร คือภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารระงับไปแล้ว บรรลุทุติฌาน มีความผ่องใสกายใน มีภาวะท่ีจิตเป็นหนึ่งผุด
ขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปี ติและสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู่  เพราะปี ติจะคลายไปมีอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มี
สติ อยู่เป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌาน
ท่ีไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริบูรณ์ เพราะอุเบกขาอยู่ นี่ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา 
 ๒.๕.๕.๓ ปัญญา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญา
อันประเสริฐ หยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลส ให้บรรลุถึงความส้ินทุกข์โดยชอบ เธอรู้
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์สมุทัย” (เหตุเกิดทุกข์) เธอรู้ตามความ
เป็นจริงว่า “นี้ทุกข์นิโรธ” (ความดับทุกข์) เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” (ข้อ
ปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความดับทุกข์) เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้เป็นอาสวนิโรธ” เธอรู้ตามความ
เป็นจริงว่า “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ช่ือว่า อธิปัญญาสิกขา 
 จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะของการพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขานั้น เป็น
การสอนให้มนุษย์มีระเบียบวินัยในการคิด การปฏิบัติ โดยมีปัญญารู้เท่าทันต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบ 
การฝึกควบคุมจิตให้มีสติ มีสมาธิ และมีปัญญา ไม่ประมาทต่อการการด าเนินชีวิตในทุกระดับ หลัก
ไตรสิกขาจึงเป็นหลักการท่ีคอยควบคุมท้ังกายภาพและจิตภาพ ให้มีการประพฤติท่ีสอดคล้องกันตาม
กฎธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาปัญญาไปสู่ขั้นสูงสุดของชีวิต นั่นคือโลกุตตรธรรม (บรม
ธรรม)  
 
๒.๖ สรุป 
 จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ สรุปได้ว่า ปัญญาในหลัก
พุทธจริยศาสตร์นั้นมี ๒ ระดับคือ โลกิยปัญญา และโลกุตรปัญญา การการพัฒนาปัญญาในขั้นแรกใน
ระดับโลกิยปัญญา ต้องสร้างสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาอันดับแรกท่ีต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น
ก่อน โดยอาศัยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ได้แก่ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนกิการ สัมมาทิฏฐิแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ โลกิยสัมมาทิฏฐิ คือความเล่ือมใสในพระรัตนตรัย เช่ือว่าทานมีผล กรรมมีผล 
เช่ือในคุณบิดา มารดา เป็นต้น และผ่อนคลายจากความยึดมั่นในรูปนามในท่ีสุด โดยมีกัลยาณมิตรเป็น
ผู้โน้มน้าวช้ีแนะ และส่ังสอนเพื่อยังศรัทธาให้ต้ังมั่นประกอบกับปัญญาท่ีติดตัวมาท าให้เกิดธรรม ๔ 
ประการ ได้แก่ ความพร้อมแห่งศรัทธา ศีล ทาน และโลกิยปัญญาในท่ีสุด ท าให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม



 

๕๗ 
 

และทัศนคติ ท าให้การด าเนินชีวิตในส่วนท่ียังสัมพันธ์ต่อโลกมีความสุขขึ้น หรือกล่าวว่ามีความทุกข์
น้อยลงและยังไม่สามารถละกิเลสได้เท่านั้น 
 ส่วนการพัฒนาปัญญาในระดับโลกุตรปัญญา เป็นการเตรียมพร้อมของโลกิยปัญญา นั่นคือ
ต้องมีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนตนเพื่อพัฒนาปัญญาไปสู่เป้าหมายสูงสุด โดยต้องพัฒนาไปตามแนวของ
อริยมรรค ๘ และไตรสิกขา วิธีการเช่นเดียวกับการพัฒนาในระดับโลกิยปัญญา แตกต่างท่ีความ
เข้มงวดส ารวมระวังมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของศีลท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาปัญญา จะท าให้
บุคคลนั้นเกิดความระมัดระวังในพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ไม่ล่วงละเมิดท้ังแก่ตนเองและผู้อื่น ไม่
คิดเบียดเบียนท าร้ายท าลายท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้ไม่ร้อนใจ เป็นผู้มีความบันเทิงใจ 
จิตมีความสงบต้ังมั่นเป็นสมาธิ การท าสมาธิมีท้ังการท าสมถภาวนา เพื่อให้จิตมีความสงบต้ังมั่น และ
วิปัสสนา เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ในขณะท่ีด าเนินชีวิตอยู่นี้บุคคลต้องหมั่นประพฤติตน ท้ังในหลัก
ของอริยมรรค ๘ และไตรสิกขาประกอบกัน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันท้ังภายนอกและ
ภายใน เพื่อท าความเจริญไปสู่การพัฒนาในระดับโลกุตรปัญญา  
 หลักพุทธจริยศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัญญามาเป็นอันดับแรก ดังจะเห็นได้
จากท่ีพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกท้ังหลายเริ่มต้นจากการสละความสุขทางโลกบวชเป็นพระภิกษุใน
พุทธศาสนา นั่นหมายความว่าชีวิตต้องเริ่มต้นท่ีปัญญาก่อน ดังนั้นในพุทธจริยศาสตร์จึงแบ่งปัญญา
ออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับเพื่อให้ ผู้ท่ียังไม่มีปัญญาหรือท่ีมีปัญญาน้อยมีจุดเริ่มต้น โดยเฉพาะ
อริยมรรค ๘ ฝ่ายปัญญาก็ได้จัดไว้เป็นอันดับแรก อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ มรรคท้ัง
สองข้อนี้จะถูกแยกไว้ชัดเจน นั่นคือบุคคลจะต้องมีความคิดท่ีถูกต้องเสียก่อน ต้องเพียรสร้างปัญญา
ในทางโลก (โลกิยปัญญา) ให้เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยพัฒนาปัญญาในระดับสูงขึ้นคือโลกุตตรปัญญาไป
ตามล าดับ 
 



บทที่ ๓ 
 

การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรข์อง 
ส านักปฏบิัติธรรมในจังหวดัขอนแก่น 

  
 การวิจัยในบทนี้ มุ่งศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งก าหนดเอาส านักปฏิบัติธรรม ๓ แห่ง ประกอบด้วย: ๑) ส านักปฏิบัติธรรมวัด
โพธิ์บ้านโนนทัน อ าเภอเมืองขอนแก่น ๒) ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว อ าเภอบ้านฝาง และ ๓) 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก อ าเภอชุมแพ ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งนี้ เป็นส านักปฏิบัติธรรม
ท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาปัญญาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่น การศึกษาจะเน้นค้นคว้าหา
ข้อมูลทางด้านเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการลงพื้นท่ีหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สอบถามผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบท คือการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์
ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น และเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัย โดยแบ่งสาระส าคัญออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 
๓.๑ ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

 ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือช่ือย่อ ศธจ. เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
รูปแบบการสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การก ากับของ
มหาเถรสมาคม ก่อต้ังครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยใช้ส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีอยู่แล้วได้รับการยกขึ้น
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด หรือจัดต้ังขึ้นใหม่โดยคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด๑ ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมท่ีจะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้จะต้องมีท่ีต้ังอยู่ในวัด
ท่ีได้รับอนุญาตให้ต้ังวัดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ภายในสังกัดมหาเถรสมาคมเท่านั้ น๒ โดยแต่ละส านัก
จะต้องจัดให้มีการสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรตามท่ีก าหนดไว้ ๕ สายปฏิบัติ 
ประกอบด้วย๓ 

 ๑) สายบริกรรมพุท-โธ 
 ๒) สายบริกรรมยุบหนอ-พองหนอ 
 ๓) สายบริกรรมสัมมา-อรหัง 
 ๔) สายอานาปานสติ (ก าหนดลมหายใจ) 
 ๕) สายพิจารณารูป-นาม 

                                                             
๑ กองพุทธศาสนศึกษา, คู่มือการการปฏิบัติงาน : การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๖. 
๒ สัมภาษณ์ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่

๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
๓ กองพุทธศาสนศึกษา, ส า นักปฏิบั ติธรรมประจ า จังหวัด ดี เด่น  พุ ทธศักราช ๒๕๕๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


 
๕๙ 

 

 สาระส าคัญของระเบียบมหาเถรสมาคมท่ีว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับนี้ คือให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดต้ังและด าเนินงานส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดของวัดนั้นๆ  โดยท่ีวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมในแต่ละแห่งอาจมีอุบายวิธีการสอน
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมด้วยรูปแบบท่ีต่างกันตามแต่จะได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านพระอาจารย์
กรรมฐานในสายปฏิบัติท่ีตนศรัทธาเล่ือมใส เช่น บางส านักอาจให้บริกรรมภาวนาว่า พุทโธ ขณะ
หายใจเข้า-ออก หรือบางส านักอาจให้ก าหนดดูลมหายใจเข้า-ออก ว่า ยุบหนอ-พองหนอ แต่นั่นก็เป็น
เพียงอุบายหรือวิธีการจูงจิตให้ผู้ปฏิบัติเป็นถึงสมาธิในเบ้ืองต้น ซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการ และเมื่อเข้าถึง
ขั้นสูงท่ีจะก้าวสูการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้จิตหลุดพ้นแล้ว ต้องสอนให้เป็นไปตามหลักมหา
สติปัฏฐาน ๔ เท่านั้น 
 ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าว ท่ัวประเทศมี
จ านวนกว่า ๑,๕๑๐ ส านัก แบ่งเป็นสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ๑,๓๓๙ แห่ง และ สังกัดฝ่ายคณะสงฆ์
ธรรมยุติ ๑๗๑ แห่ง กระจายอยู่ท่ัวทุกจังหวัดในประเทศไทย๔ ซึ่งการท่ีจะด าเนินการขอจัดต้ังเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมในแต่ละแห่งได้นั้น ทางฝ่ายราชการโดยมีส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสน
ศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับสนองงานการด าเนินงานโดยการ
ประสานให้ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้นๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบมหาเถรสมาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ โดยกองพุทธศาสนศึกษาจะน าข้อมูลวัดท่ีได้รับการ
อนุมัติจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้นๆ บันทึกลงในทะเบียนส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด แยกเป็นรายจังหวัดและสังกัดคณะสงฆ์ และจัดท าประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง อนุมัติจัดต้ัง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เสนอประธานกรรมการมหาเถรสมาคมลงนามแล้วมอบถวายเป็น
หลักฐานแก่เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเจ้าส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดท่ัวประเทศหรือจัดมอบถวายผ่านเจ้าคณะจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
ในการอบรมส่ังสอนการพัฒนาปัญญาพุทธศาสนิกชนต่อไป 
 ๓.๑.๑ ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมี
การพัฒนาหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน จนปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๐) ได้ช่ือว่าเป็นมหานคร 
(เมืองหลวงของภาคอีสาน) ไปแล้ว๕ จังหวัดขอนแก่นถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการพัฒนาทางด้านโลกิสติกส์ (Logistics) ด้านการศึกษา และด้านภูมิทัศน์ของจังหวัดแล้ว ชาว
จังหวัดขอนแก่นยังมีการพัฒนาด้านจิตใจไปด้วย ดังจะเห็นได้จากชาวจังหวัดขอนแก่นมีความเล่ือมใน
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สนใจในการท านุบ ารุงวัดวาอาราม ถวายความอุปถัมภ์แก่พระภิกษุ
และสามเณรตลอดมา ด้วยเหตุนี้จึงท ามีวัดเป็นจ านวนมากท่ัวจังหวัดขอนแก่น และวัดเหล่านี้ได้ท า

                                                             
๔ กองพุทธศาสนศึกษา, ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๓ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มปป.), (ออน-ไลน์) เข้าถึงได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki,เข้าถึงเมื่อ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐. 

๕ นายพงษ์ศักด์ิ ปรีชาวิทย์, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงานเที่ยวสงกรานต์มนัสการหลวง
พ่อพระลับ สรงน้ าเจดีย์พระธาตุนครเดิม ณ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
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หน้าท่ีเป็นส านักปฏิบัติธรรมก่อนท่ีจะเกิดมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเช่นปัจจุบัน โดยได้ท า
หน้าท่ีอบรม ส่ังสอน และฝึกสมาธิแก่ประชาชนในสถานท่ีนั้นๆ๖ และนอกจากนี้วัดเหล่านี้ยังได้ท า
หน้าท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เป็นศูนย์อบรมส่ังสอนประชาชน และเป็นท่ีศึกษาต ารับต ารา
วิชาการต่างๆ เช่น แพทย์แผนไทย เป็นต้น  
 ต่อมาปี ๒๕๔๓ คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เห็นว่า การท่ีจะท าให้ประชาชนคนไทยหัน
มาสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางและแพร่หลายจะต้องมีองค์ประกอบเป็นเหตุปัจจัย
สนับสนุนส่งเสริมหลายๆ ด้าน และเหตุปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งก็คือ ต้องมีวัดท่ีจัดต้ังและ
ด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรมท่ีเป็นมาตรฐานในการก ากับควบคุมของคณะสงฆ์ มีพระภิกษุท่ีเป็นเจ้า
ส านักปฏิบัติธรรมและเป็นพระวิปัสสนาจารย์ส าหรับท าหน้าท่ีบริหารจัดการฝึกอบรมส่ังสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของสังคม ซึ่งปัจจุบันยังขาดส านักปฏิบัติธรรมท่ีมี
มาตรฐานและพระภิกษุท่ีมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการอบรมส่ังสอนเรื่องสมถกร
รมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอยู่จ านวนมาก และเพื่อเป็นสนับสนุนการสร้างและการพัฒนาเจ้าส านัก
ปฏิบัติธรรมให้มีเอกภาพในการสอนและมีสถานท่ีฝึกปฏิบัติธรรมกระจายอยู่ท่ัวประเทศ คณะสงฆ์โดย
มหาเถรสมาคมจึงได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓๗ ขึ้น เพื่อเป็นระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นไปตาม
หลักท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดต้ังและ
ด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้นๆ ในนามคณะกรรมการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด๘  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น น าโดยพระราชกิตติรังษี๙ เจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น ได้ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เรื่องพิจารณาเสนอขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดขอนแก่น และมีมติเห็นร่วมกันว่า วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นวัดท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสอน
วิปัสสนากรรมฐานมาต้ังแต่สมัยพระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส และปัจจุบัน 
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร. (สมชาย กนฺตสีโล) เป็นเจ้าอาวาสก็ยังด าเนินการฝึกอบรมสอนวิปัสสนา
กรรมฐานมิได้ขาด จึงเสนอขอจัดต้ังวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น
แห่งแรก๑๐ โดยมีมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๔๙ เรื่องว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓๑๑ และได้มีประกาศให้วัดโพธิ์บ้านโนนทันเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ขอนแก่นแห่งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐๑๒ และต่อจากนั้นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นก็
ได้ด าเนินการเสนอขอจัดต้ังวัดท่ีมีความพร้อมท่ีจะเป็นส านักปฏิบัติธรรมได้ให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม
                                                             

๖ สัมภาษณ์ พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
๗ กองพุทธศาสนศึกษา, คู่มือการการปฏิบัติงาน : การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด,หน้า ๒. 
๘ อ้างแล้ว, หน้า ๗. 
๙ ปัจจุบัน พระเทพกิตติรังษี ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง 
๑๐ สัมภาษณ์ พระราชประสิทธิคุณ, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑ บัญชีรายชื่อส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถร

สมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ขอนแก่น, http://www.Google.co.th (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)  

๑๒ สัมภาษณ์ พระครูภานาโพธิคุณ, ผศ.ดร., เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. 
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ประจ าจังหวัดขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน (๒๕๖๐) จังหวัดขอนแก่นมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่ง
กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ จ านวน ๗๐ แห่ง๑๓ และส านักปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้ท าหน้าท่ีในการเผย
แผ่หลักพุทธจริยธรรม เพื่อพัฒนาปัญญาเหล่าพุทธศาสนิกชนให้เป็นผู้เห็นดีเห็นชอบในหลักการด าเนิน
ชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักสัมมาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน 
 จากการศึกษาการเกิดข้ึนของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด รวมไปถึงส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดขอนแก่นข้างต้น จะเห็นได้ว่า สังคมไทยปัจจุบันมีความเส่ือมทรามทางด้านจิตใจ เป็น
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทางด้านอารมณ์ ยาท่ีจะแก้โรคใจได้ดีท่ีสุดนั้นเป็นผลผลิตมาจากหลักพุทธ
จริยธรรม หรือท่ีเรียกกันว่า “ธรรมโอสถ” หรือการปฏิบัติธรรมฝึกอบรมจิตให้มีสมาธิเข้มแข็งเพื่อให้
เกิดสติปัญญาก าหนดรู้เท่าทันสภาพความเปล่ียนแปลงทางสังคมและปัญญาอันแท้จริงของชีวิต แต่
สังคมไทยกลับไม่ได้น าหลักพุทธจริยธรรมมาแก้ปัญหาโรคทางใจอย่างจริงจัง ดังนั้นเมื่อประสบกับโลก
ธรรมฝ่ายไม่ดีหรือประสบเรื่องธรรมดาของชีวิตอันเนื่องมาจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพราก 
หรือความหวังส่ิงใดแล้วไม่ได้สมหวัง ก็จะท าให้ใจไม่สงบ ระทมตรมทุกข์ ท าให้คุณภาพจิตต าต่ า แต่
เมื่อประสบโลกธรรมฝ่ายดีก็ประมาท หลงระเริงมัวเมา ปล่อยสติไปตามกระแสโลกวัตถุนิยม หลงลืม
รีบเร่งท าความดีงาม ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมทางจิตเพื่อให้เกิดสติหรือ
ปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของสรรพส่ิง จึงไม่รู้ว่าอะไรดีเป็นกุศลควรบ าเพ็ญและไม่รู้ว่าอะไรช่ัวเป็น
อกุศลควรละท้ิงเสีย เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม จึงได้พิจารณาเห็นว่า 
การปฏิบัติธรรมของประชาชนท่ีให้ได้ผลมุ่งหมายในเบื้องต้นคือการฝึกจิตให้สงบ มีสติปัญญารู้ดีรู้ช่ัว 
จ าเป็นจะต้องไปฝึกปฏิบัติในสถานท่ีอันสงบร่มรื่นเป็นการเฉพาะ หากฝึกปฏิบัติท่ีบ้านหรือในท่ีซึ่งมี
ผู้คนพลุกพล่านก็ยากท่ีจะได้ผล สถานท่ีสงบร่มรื่นท่ีเหมาะแก่การฝึกปฏิบัติธรรมนั้น ส่วนใหญ่ก็คือวัด
ในพุทธศาสนา ซึ่งบางวัดก็มีการสอนปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว จึงมีการยกหรือแต่งต้ังวัดเหล่านั้นท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมหรือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนั้นๆ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นตนมา 
 ๓.๑.๒ เหตุผลในการเลือกส านักปฏิบัติธรรมเพื่อการวิจัย 
 ด้วยว่า ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ – 
ปัจจุบัน มีจ านวนถึง ๗๐ แห่ง ซึ่งก็ถือว่ามีจ านวนมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ดังนั้น การเลือกเฟ้น
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ จึงเน้นเลือกเฉพาะส านักปฏิบัติธรรมท่ีได้รับ
เกียติบัตรว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นเท่านั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเอา
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นดีเด่น ๓ ส านัก เพื่อการท าวิจัย เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การ
พัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของ านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น” ประกอบด้วย  
 ๑) ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดดีเด่น จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๒) ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่น จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
                                                             

๑๓ บัญชีรายชื่อส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถร
สมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน, อ้างแล้ว. 



 
๖๒ 

 

 ๓) ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดดีเด่น จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ผู้วิจัยเห็นว่า ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งนี้ ได้ด าเนินการฝึกฝน อบรม สอนวิปัสสนา
กรรมฐานท้ังพระภิกษุ สามเณร และประชาชนท่ัวไปท่ีมาเข้ารับการฝึกฝนอบรมมิได้ขาด จนเป็นท่ีรู้จัก
ของพุทธศาสนิกชนท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด และได้รับการยกย่องให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจ าจังหวัดจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามปี พ.ศ. ข้างต้น ส่วนความเป็นมาและ
รายละเอียดของแต่ละส านักในการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์นั้นจะได้น าเสนอดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑.๒.๑ ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
 วัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักฐานท่ีปรากฏปีสร้างวัด พ.ศ. ๒๓๗๙ ปัจจุบัน พ.ศ. (๒๕๕๙) 
วัดโพธิ์บ้านโนนทันมีอายุได้ ๑๘๐ ปี เนื่องจากบริเวณท่ีต้องวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่มากมายจึงได้ต้ัง
ช่ือวัดว่า “วัดโพธิ์” แต่เนื่องจากวัดโพธิ์ต้ังอยู่ท่ีบ้านโนนทัน คนท่ัวไปจึงมักจะเรียกกันตามท่ีเข้าใจว่า 
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๗๑ ถนนโพธิสาร หมู่ ๒ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อท่ี ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒.๗ ตารางวา อยู่ทางทิศตะวันออกของบึงแก่น
นคร๑๔ วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้รับการแต่งต้ังให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี ๑ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐๑๕ ถือได้ว่าเป็นวัดท่ีเก่าแก่และมีความส าคัญคู่เมืองขอนแก่นมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน  
 วัดโพธิ์เป็นวัดท่ีมีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และมีความส าคัญของเมืองขอนแก่น มี
การศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ ตลอดถึงอุบาสก อุบาสิกา 
และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างและสร้างมาต้ังแต่เมื่อใด แต่เท่าท่ีสืบทราบตามหลักฐานทาง
โบราณวัตถุพบว่า มีอุโบสถหลังเก่า (สิม) จากการตรวจสอบของกรมศิลปกรพบว่า โบสถ์หรือสิมแห่งนี้
มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปี ถ้ารวมถึงอายุการสร้างวัดด้วยคงมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ ปี เพราะเป็นวัดท่ีมี
มาก่อนท่ีท้าวเพียเมืองแพนจะมาสร้างบ้านบึงบอน เมื่อสร้างเมืองเสร็จและก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
เก่าขึ้นมา ซึ่งเป็นการสร้างวัดในยุคแรก ต่อมาจึงได้มีการสร้างวัดขึ้นในระยะท่ี ๒ ซึ่งเป็นระยะฟื้นฟู 
“โดยในระยะฟื้นฟูเริ่มข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ ในบริเวณท่ีสร้างวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่หลายต้น ซึ่งแต่
ละต้นมีอายุกว่าร้อยปี จึงถือเอานิมิตนี้ต้ังเป็นช่ือวัดโพธิ์ ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี 
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ในสมัยท่ีพระครูโพธิสารคุณเป็นเจ้าอาวาส”๑๖ 
 ประวัติการสร้างเมืองของชาวอีสาน จะมีการสร้างเมืองควบคู่ไปกับการสร้างวัดด้วย เพื่อ
เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน โดยมีประเพณีการสร้างวัดรอบเมืองตามทิศต่างๆ ๔ ทิศ ซึ่งแต่ละ
วัดจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้๑๗ 

                                                             
๑๔ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร ๗๒, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (ขอนแก่น :  

คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๔), หน้า ๑ 
๑๕ พระประเสริฐศักด์ิ รตนญาโณ (ตันติชุฬา), “ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๑”, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๗.  
๑๖ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ศึกษาบทบาทการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของส านักปฏิบัติธรรมประจ า

จังหวัดขอนแก่น” รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๑. 
๑๗ จังหวัดขอนแก่น ๒๕๒๔, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์สื่ออีสาน, ๒๕๒๔), หน้า ๑๔๐ – ๑๔๑. 



 
๖๓ 

 

 ๑) วัดเหนือ อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง หรืออยู่ทางต้นน้ า ส าหรับเป็นสถานท่ีชุมนุม
ท าบุญของเจ้าเมือง 
 ๒) วัดกลาง อยู่กลางระหว่างวัดเหนือกับวัดใต้ ส าหรับเป็นที่ชุมนุมท าบุญองข้าราชการ 
 ๓) วัดใต้ อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง หรืออยู่ทางใต้สายน้ า ส าหรับเป็นท่ีชุมนุมท าบุญของ
ประชาชนท่ัวไป 
 ๔) วัดแขกหรือวัดท่าแขก เป็นวัดส าหรับคนหรือพระต่างถิ่นมาพักอยู่อาศัยหรือประกอบ
พิธีกรรมท าบุญต่างๆ 
 การสร้างเมืองในภาคอีสานจึงมักมีช่ือวัด ๔ วัด ซึ่งต้ังช่ือตามลักษณะท าเลท่ีต้ังของวัด และ
ต้ังตามลักษณะของสภาพพื้นท่ี เมื่อพระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดี ได้ต้ังเมืองขอนแก่นขึ้นท่ีบ้านบึง
บอนแล้วก็ได้เริ่มสร้างวัดขึ้น ๔ แห่งตามแบบอย่างประเพณีโบราณแต่บางวัดได้เปล่ียนช่ือใหม่ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) วัดเหนือ เป็นวัดส าหรับเจ้าเมืองขอนแก่น ซึ่งต่อมาทางการได้เปล่ียนเป็นช่ือวัดธาตุโดย
มีพระธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์เป็นปูชนียสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระนครศรีบริรักษ์เป็นผู้สร้าง 
 ๒) วัดกลาง ปัจจุบันยังคงเรียกว่าวัดกลางอยู่อย่างเดิม 
 ๓) วัดใต้ ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นวัดหนองแวงพระอารามหลวง 
 ๔) วัดแขก หรือท่าแขก ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นวัดโพธิ์ 
 วัดโพธิ์ เป็นวัดท่ี เคยมีความเจริญรุ่ งเรื่องมาแล้วในอดีต เคยเป็น ท่ีจ าพรรษาของ
พระสังฆราช (ฉิมพลี) ซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่สมัยท้าวเพียเมืองแพนสร้างบ้านบึงบอน (ปัจจุบัน
เป็นบึงแก่นนคร) เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองขอนแก่น ส่วนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์มีจ านวนหลายรูปเท่าท่ีมี
หลักฐานสืบค้นได้มีจ านวน ๗ รูป คือ  
 ๑) พระสังฆราชฉิมพลี 
 ๒) พระอาจารย์โต้น 
 ๓) พระอาจารย์เป๊าะ 
 ๔) พระอาจารย์หลอด 
 ๕) พระอาจารย์กอง  
 ๖) พระครูโพธิสารคุณ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๔๕) 
 ๗) พระครูภาวนาโพธิคุณ (ผศ.ดร.สมชาย กนฺตสีโล) (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน)๑๘ 
 ดังท่ีทราบแล้วข้างต้นว่า วัดโพธิ์เป็นวัดท่ีเก่าแก่และมีความส าคัญ หลักฐานท่ีปรากฏด้าน
โบราณสถาน คือมีโบสถ์เก่าแก่ท่ีกรมศิลปากรประเมินอายุประมาณ ๓๐๐ ปี โดยเป็นโบสถ์ขนาดเล็ก
ก่อด้วยอิฐโบราณขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าสิมมหาอุตร์ เจาะฝาผนังเป็นหน้าต่างขนาดเล็ก (ภาษา
อีสานเรียกว่าป่องเอี้ยม) ซึ่งมีการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ต่อมาในสมัยในสมัยพระครูโพธิสารคุณ
เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ได้ร่วมกับชาวบ้านบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยเปล่ียนโครงสร้างหลังคาและฉาบปูน
ทับอิฐโบราณไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้สร้างพระสังกัจจจายน์ไว้หน้า
โบสถ์ ๒ องค์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบจีนและศิลปะแบบไทย เป็นพระศักด์ิสิทธิ์อันเป็นท่ีเคารพสักการะของ
ประชาชนท่ัวไป พระครูโพธิสารคุณกล่าวว่า โบสถ์หลังเล็กนี้เป็นหัวใจชาวบ้านโนนทัน เพราะสร้างขึ้น
                                                             

๑๘ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร ๗๒, อ้างแล้ว, หน้า ๗ 
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บนโนนต้นพุทรา ชาวบ้านเรียกว่าโพนต้นมะทัน (ชาวบ้านอีสานเรียกโนนว่าโพน และเรียกต้นพุทราว่า
ต้นมะทัน) 
 ในเวลาต่อมา ณ สถานท่ีตรงนี้ถูกเรียกว่า หมู่บ้านโนนทัน โดยในสมัยโบราณมีโนนขนาด
ใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในบริเวณท่ีต้ังของบ้านโนนทัน บนยอดโนนมีต้นพุทราขนาดใหญ่ จึงได้ร่วมกันสร้างวัด
ขึ้นในบริเวณนี้ เมื่อจะสร้างโบสถ์จึงเลือกเอาโนนต้นพุทราเป็นท่ีก่อสร้าง โดยชาวบ้านร่วมกันปรับพื้นท่ี
โนนให้ต่ าลงเพื่อให้ฐานโบสถ์เกิดความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งพระเถระท่ีน าชาวบ้านสร้างวัดช่ือว่า 
“พระสังฆราชฉิมพลี” เป็นพระมหาเถระท่ีได้รับความเคารพนับถือจากชาวเมืองและคณะสงฆ์ในสมัย
นั้น จึงพร้อมใจกันยกย่องท่านเป็นพระสังฆราช (ไม่ใช่ต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เหมือนใน
ปัจจุบัน) ต่อมาชาวบ้านได้ใช้นามของท่านมาเป็นช่ือถนนฉิมพลี (ถนนสายหลังวัดโพธิ์) เมื่อสร้างเสร็จ
แล้วก็ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๒๓ นิ้ว สูง ๔๓ นิ้ว ประดิษฐานไว้ภายใน
อุโบสถ โดยเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบล้านช้าง องค์พระกับฐานเป็นคนละส่วนกัน มีพุทธลักษณะท่ี
งดงามอย่างยิ่ง บนฐานจารึกอักษรเป็นภาษาไทยน้อย เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านโนนทันมาเป็นเวลา
ช้านาน  
 นอกจากพระประธานแล้ว ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิฐฐานไว้ภายในอุโบสถจ านวนมาก 
มีท้ังเนื้อโลหะ เนื้อไม้ และเนื้อว่าน (น าว่านมาปั้นเป็นพระพุทธรูป) โดยปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาติ ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อมีพระภิกษุและสามเณรมากขึ้น ท าให้พื้นท่ีในการท าสังฆกรรมคับแคบลง ท่าน
พระครูโพธิสารคุณจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เป็นอุโบสถ ๒ ช้ันเพื่อใช้ท าสังฆกรรมดังท่ีปรากฏใน
ปัจจุบัน จากนั้นได้ท าการบูรณะอุโบสถหลังเก่าขึ้น โดยใช้เป็นท่ีปฏิบัติธรรมเฉพาะกิจของพระครูโพธิ
สารคุณ และใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นต้น เนื่องจากภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่จ านวนมาก และเคยมีมิจฉาชีพลักขโมยพระพุทธรูป จึงมีระบบการดูแลอย่างแน่น
หนา และเปิดเฉพาะวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ต่อมาในสมัยของพระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้า
อาวาสรูปปัจจุบัน ได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้ง๑๙ 
 ในสมัยพระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส ได้ไปศึกษาหลักปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานท่ีวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗๒๐ โดยมีพระพิมลธรรม (อาจ 
อาสภมหาเถร) เป็นผู้อ านวยการ และพระเทพสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) เป็นผู้สอนแนวทางเกี่ยวกับ
การปฏิบ้ติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเวลา ๑ ปี จากนั้นจึงได้น าหลักการปฏิบัติกลับมาเผยแผ่ท่ีจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อให้ภิกษุ สามเณรและข้าราช ตลอดถึงประชาชนท่ัวไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยท่านได้ปฏิรูปวัดโพธิ์จากวัดปกติท่ัวไปให้เป็นวัดท่ีมุ่งเน้นในการ
ปฏิบัติธรรมส าหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนท่ัวไป โดยเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานมาต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา ๔๑ ปี นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังเป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                                                             

๑๙ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, จุลสารใต้ร่มโพธิสารเล่ม ๒, (ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 
๒๕๕๓), หน้า ๕. 

๒๐ กลฺยาโณภิกขุ, ทางพ้นโลก, (ขอนแก่น : นิรันดร์การพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๖. 
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โดยก าหนดให้พระภิกษุและสามเณรท่ีจะเข้ามาอยู่ในสังกัดวัดจะต้องผ่านการฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ เดือน และจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติจากพระวิปัสสนา
จารย์อย่างเคร่งครัด จึงจะรับเข้าสังกัด (ส่วนศิษย์วัดจะต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา 
๑๕ วัน) เมื่ออบรมศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตธรรมทายาทเพื่อสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา และเผยแผ่แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างถูกต้อง โดยพระภิกษุและ
สามเณรจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม และกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการจัด
ระเบียบใหม่โดยมุ่งพัฒนาการบุคลากรให้เคารพกติกา ดังต่อไปนี้ 
 ๑) เคารพพระธรรมวินัย ระเบียบ ค าส่ังและค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 ๒) เคารพกติกาของวัด เช่น ระเบียบ ค าส่ังของวัด 
 ๓) เคารพกติกาเฉพาะส่วน เช่น ระเบียบการเกี่ยวกับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม  
 ระเบียบกติกาดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ส่วนหลักธรรมส าหรับการ
ครองตน ท่านพระครูโพธิสารคุณ ให้ยึดหลักการประพฤติตนอยู่ในปาริสุทธิศีล ๕ โดยระเบียบและ
กติกาต่างๆ ได้ถูกน ามาเป็นเกณฑ์การคัดเลือกพระภิกษุและสามเณรท่ีจะเข้าสังกัดวัดโพธิ์มาจนถึง
ปัจจุบัน 
 เอกลักษณ์ทางกายภาพของวัดโพธิ์บ้านโนนทันท่ีโดดเด่นมีดังนี้ พระพุทธรูปแกรนิต เป็น
นิมิตบางปฐม ก าแพงศีลถิ่นธรรม สูงล้ าค านิยม อุโบสถงามสม สองช้ันตระการตา ศาลาโพธิสาร คือ
ต านานเจ็บสิบสอง และ ไซใหญ่ระฆังฆ้อง ก่องข้าวโป้ วัดโพธิ์ 
 แผนการด าเนินงาน 
พระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านโนนทันรูปปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดระบบวัดให้มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบและมีแนวทางด าเนินงานท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 จัดท าวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธแบบองค์รวม คือ พัฒนา
กาย จิต สังคม และสติปัญญา ตามหลักไตรสิกขา ๓ ภาวนา ๔ และสติปัฏฐาน ๔ โดยเน้นหลัก ๕ ส. 
คือ สะอาด สว่าง สงบ สะดวก สบาย โดยมีภาษิตท่ีน ามาเป็นตราสัญลักษณ์ของวัด คือ สพฺเพ นาล  อภิ
นิเวสาย “ส่ิงท้ังหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” 
 ปรัชญา 
  สะอาด สว่าง สงบ สะดวก สบาย 
 ปณิธาน 
  ศูนย์กลางการศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิปัสสนากรรมฐาน 
 พันธกิจ (Mission statement) 
  ส าหรับนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน มีพันธกิจ คือ “สานงานต่อ ก่องานใหม่” การ
ด ารงไว้ซึ่งพระสัทธรรมให้สถิตต้ังมั่นทุกท่ีทุกสถาน จะพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เต็ม
ความสามารถและบรรลุถึงจุดหมายขีดสูงสุด คือ คนเข้าถึงธรรม (นิพพาน) โดยการท างานเพื่อพันธกิจ 
๕ ประการ คือ 
 ๑) ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา 
 ๒) ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิปัสสนากรรมฐาน 
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 ๓) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 ๔) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๕) ด้านสาธารณสุข 
 เป้าหมาย (Goal) 
 ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 
สร้างบุคลากรภายในวัดให้มีความพร้อม มีความสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 วัตถุประสงค์ (Objective) 
 ๑) เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย 
 ๒) เพื่อให้วัดเป็นแหล่งรวมใจของชุมชน เป็นแหล่งให้ปัญญาของชุมชนทุกระดับใน
การศึกษาพระสัทธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าและวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ 
 ๓) เพื่อให้ประชาชนได้รู้ (Knowledge) และเกิดความเข้าใจ (Attitude) ถูกต้องตามพระ
สัทธรรม สามารถน าไปปฏิบัติ (Practice) ได้จริงในการด าเนินชีวิตตามฐานะของตน 
 นโยบาย (Policy) 
 พัฒนาองค์กรและขยายองค์กร/สาขาให้มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พัฒนาคนให้ถึงธรรม พัฒนาสถานท่ีให้มีความพร้อมใช้งาน ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองคุณพระรัตนตรัย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 สถานภาพของวัดโพธิ์บ้านโนนทันในปัจจุบัน 
 การขยายวัดเครือข่าย 
 วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้รับการแต่งต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี ๑ 
โดยเปิดวัดสาขาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ านวน ๔ แห่ง คือ  
 ๑) วัดป่าภูกระแต ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 ๒) ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๓) วัดชลประทาน ต าบลสักหลง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔) วัดใหม่สามัคคี ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือของวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
 วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้จัดต้ังองค์กรเครือข่ายเพื่อสังคม โดยมีท่ีต้ังอยู่ภายในวัดท้ังหมด
จ านวน ๑๑ องค์กร ได้แก่ 
 ๑) สมาคมแพทย์แผนไทยวัดโพธิ์ 
 ๒) มูลนิธิหลวงปู่โพธิ์ 
 ๓) สมาคมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 ๔) ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมและค่ายพุทธบุตร 
 ๕) ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมหลักสูตรนานาชาติ 
 ๖) ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 
 ๗) ศูนย์แพทย์วัดโพธิ์ 
 ๘) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในเมืองเขต ๑ 



 
๖๗ 

 

 ๙) ส านักงานเจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑ 
 ๑๐) ชมรมคนรักษ์วัด 
 ๑๑) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัดโพธิ์ 
 ผลงานเชิดชูเกียรติที่ได้รับจากองค์กรต่างๆ 
 ๑) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี ๑ วันท่ี ๒๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ จาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓) ได้จัดเป็นอุทานการศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม ประปี ๒๕๕๒ 
 ๔) ได้รับแต่งต้ังเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในเมืองเขต ๑ จากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 ๕) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
 ๖) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 ๗) พระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม 
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 ๘) ได้เป็นวัดเครือข่ายโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนากับวัดปัญญานัน
ทาราม อ าเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๙) ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
 ๑๐) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นวัดลานบุญลานปัญญาต้นแบบ จากกระทรวง
วัฒนธรรม วันท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๑) ได้รับคัดเลือกเป็นวัดท่องเท่ียว ๙ วัด จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 ๑๒) ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาสู่วิถีพุทธส่งเสริมคุณภาพชีวิตพุทธบริษัทดีเด่นต้นแบบ 
จากมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๓) ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖ 
จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 ๑๔) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๕) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดสีขาว วันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๑๖) ได้รับการคัดเลือกเป็นส านักปฏิบัติธรรมเครือข่ายของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ 



 
๖๘ 

 

 ปัจจุบัน (๒๕๖๐) วัดโพธิ์บ้านโนนทันมีพระภิกษุ ๓๘ รูป และสามเณร ๒๐ รูป รวม
ท้ังหมด ๕๘ รูป โดยจัดให้มีการศึกษาส าหรับพระภิกษุและสามเณรท้ังภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ และ
ได้มีการก าหนดพื้นท่ีเป็นเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส โดยได้จัดพื้นท่ีประมาณ ๔ ไร่ เป็นเขตวิปัสสนา
กรรมฐาน และเป็นพื้นท่ีส าหรับให้พระภิกษุได้เข้าปฏิบัติธรรมตลอดท้ังปี นอกจากนี้ยังได้จัดท าไว้เพื่อ
ใช้เป็นท่ีพักและอบรมพระนวกะ รวมท้ังเป็นท่ีรับรองพระอาคันตุกะด้วย โดยมีพระวิปัสสนาจารย์
จ านวน ๖ รูป ท าหน้าท่ีสลับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และนอกจากนี้ ยังมีงานอบรมด้านคุณธรรม
ส าหรับนิสิต นักศึกษานักเรียน และเยาวชนจากท่ีต่างๆ มีการแต่งต้ังพระวิทยากรคอยท าหน้าท่ีให้การ
อบรม โดยเฉพาะในระดับเยาวชนจะมีกิจกรรมท่ีแตกต่างจากประชาชนท่ัวไป โดยแบ่งการอบรม
ออกเป็น ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานจิตภาวนา ฐานไหว้พระสวดมนต์ ฐานสารคดี และฐานศาสนพิธีและ
มารยาทชาวพุทธ โดยทางวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้จัดท าคู่มือหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การฝึกอบรมผู้เข้าฝึกเพื่อการพัฒนาปัญญาอย่างชัดเจน 
 ส่วนพระภิกษุสามเณรท่ัวไปท่ีประสงค์จะศึกษาด้านปริยัติธรรมทางวัดจะมีนโยบายให้ไป
พ านักภายนอกเขตส านักวิปัสสนากรรมฐาน โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็นระดับมัธยม ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในแต่ละปีจะมีการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
ท่ีเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ในขณะเดียวกันทางวัดก็มีแผนในการ
ปฏิบัติงานด้านการอบรมและการเผยแผ่ รวมท้ังการเสริมสร้างสุขภาวะแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนท่ัวไป โดยมุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดพลัง
ขับเคล่ือนงานด้านพระพุทธศาสนาและสังคมควบคู่กันไป และนอกจากนี้ได้ด าเนินการตามภารกิจของ
องค์กรสงฆ์และส านักปฏิบัติธรรม ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้าน
สาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์  
 เมื่อกล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นวัดท่ีมีความเก่าแก่และมี
ความส าคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นมาเป็นเวลานาน และได้ท าหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย
เน้นการเผยแผ่ในรูปแบบของการอบรมและการปฏิบั ติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีบูรพาจารย์
อย่างเช่นพระครูโพธิสารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ไปศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานจากส านักวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร แล้วได้น ามาสอนเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน จนกระท่ังได้ต้ังส านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทัน แล้วท าการเผยแผ่
มาจนกระท่ังถึงสมัยพระครูภาวนาโพธิคุณ  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  ก็ ได้สานงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามาตามล าดับ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันก็ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี ๑ และปัจจุบันวัดโพธิ์บ้านโนนทันเป็น
ท่ีรู้จักของพุทธศาสนิกชนท่ัวไปว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีให้การศึกษาอบรมฝึกฝนพัฒนาปัญญาตาม
แนวทางพุทธศาสนา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ท้ังหน่วยของรัฐและเอกชน รวมไปถึงประชาชน และ
ชาวต่างชาติท่ีสนใจในการปฏิบัติธรรม ได้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาปัญญาในรูปแบบของ
กิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ัวไป รวมไปถึงการเข้าคอร์
สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามวาระต่างๆ ท่ีทางวัดจัดขึ้น เป็นต้น จึงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์
บ้านโนนทัน เป็นท่ียอมรับของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป จนได้รับให้เป็นวัดท่ีเป็นจุดศูนย์ของเครือข่าย
ต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเป็นท่ีประจักษ์ 



 
๖๙ 

 

 ๓.๑.๒.๒ ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว 
 ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ต้ังอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี ๑ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านหนองบัว ต าบลหนอง
บัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อท่ีจ านวน ๑๕ ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือจดท่ีนาของ
ชาวบ้าน ทิศใต้จดสระน้ าสาธารณะ ทิศตะวันออกจดท่ีนาของชาวบ้าน และทิศตะวันตกจดท่ีสวนของ
ชาวบ้าน  
 วัดเกาะแก้วสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยชาวบ้านได้ถวายท่ีสวนของชาวบ้านให้สร้างวัด 
ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนชุมชนหนองบัว เดิมช่ือวัดสระแก้ว ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้ย้ายมา
สร้างทางทิศเหนือของหมู่บ้านหนองบัว ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๔๐๐ เมตร และได้เปล่ียนช่ือใหม่ว่า
วัดเกาะแก้ว ต่อมาจึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันวัดเกาะแก้วได้มีเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์และเป็นท่ีพึ่งของชาวบ้านจ านวน ๘ รูป ได้แก่๒๑ 
 ๑) พระมหาบุญเลิศ ปญฺญาวโร (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๗๙) 
 ๒) พระมหาสีหา พุทฺธว โส (พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๙๑) 
 ๓) พระอธิการบุญเส็ง สิริธโร (พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๖) 
 ๔) พระอธิการค าจันทร์ กลฺยาโณ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗) 
 ๕) พระมหากิ่ง จกฺกวโร (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙) 
 ๖) พระอธิการค าผล ยโสธโร (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๑) 
 ๗) พระอธิการสุวรรณ ฐิตเปโม (พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๘) 
 ๘) พระครูรัตนปีปาภิบาล (พ.ศ. ๒๕๒๑-ปัจจุบัน) 
 ในพื้นท่ีวัดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ส่วนท่ีเป็นเขตประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
ประกอบด้วยเสนาสนะท่ีถูกจัดสร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบ มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เน้นการใช้สอยจากพื้นท่ีให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี การสร้างอุโบสถโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมารเสด็จมาทรงยกฉัตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาได้มีการสร้างวิหารหลวงพ่อหินเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายท่ีมีอายุกว่า ๑๕๐ ปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นท่ีเคารพของ
ชาวบ้านและชาวอ าเภอบ้านฝาง และยังมีการสร้างศาลา กุฎีสงฆ์ และถาวรวัตถุอื่นๆ จ านวนมาก ๒) 
ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีปลูกสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาโรคของพระสงฆ์และชาวบ้าน รวมท้ังเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาในการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร๒๒ 
 วัดเกาะแก้ว (๒๕๖๐) มีพระภิกษุจ านวน ๑๐ รูป และสามเณรจ านวน ๔ รูป พระวิปัสสนา
จารย์จ านวน ๓ รูป๒๓ โดยความโดดเด่นทางกายภาพของวัดเกาะแก้วคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
จัดเสนาสนะได้อย่างเป็นสัดส่วน และมีความสะอาดร่วมรื่น โดยในแต่ละปีจะมีสถาบันการศึกษาต่างๆ 

                                                             
๒๑ แบบรายงานขอเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ, (อัดส าเนา, ๒๕๕๓), 

หน้า ง. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๙ 

เดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
๒๓ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง, พระวิปัสสนาจารย์ประจ า

ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๗๐ 

 

ได้น านักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงาน ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป มาเข้าอบรมคุณธรรมและ
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา สังคม และวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก มีสถานท่ีในการจัดอบรมและ
รองรับประชาชนได้เป็นจ านวนมาก ท้ังสถานท่ีอบรม ท่ีพัก โรงอาหาร และห้องน้ า๒๔ 
 ปัจจุบัน วัดเกาะแก้ว มีพระครูรัตนทีปาภิบาล ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะ
อ าเภอบ้านฝาง ท่านได้พัฒนาวัดเกาะแก้วจนได้รับการยกย่องและได้รับคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผลงานเชิดชูเกียรติท่ีได้รับจาก
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับยกย่องจากกรมการศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี ๕ 
 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ได้รับการยกย่องจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น 
 ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 
 ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านฝางให้เป็น
วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นของอ าเภอบ้านฝาง 
 ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
 ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนวัดเป็นศูนย์กลาง
สร้างสุขของชุมชน (วศช.) วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ 
 ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปี ๒๕๕๓ จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น 
 จากการศึกษาความเป็นมาของวัดเกาะแก้ว พบว่า วัดเกาะแก้วมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง มีเจ้าอาวาสบริหารจัดการมาโดยไม่ขาดช่วง โดยเฉพาะในยุคของพระครูรัตนทีปาภิบาล ได้มี
การพัฒนาให้วัดเกาะแก้วมีความเจริญ เนื่องจากท่านเป็นพระเถระท่ีมีวิสัยทัศน์ อีกท้ังมีความรู้ด้าน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การอบรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีความรู้ในด้านการก่อสร้าง 
และวางแผนผังโครงสร้างของวัดได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากการก่อสร้างเสนาสนะจะเน้นความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงาม เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย รวมท้ังสัมพันธ์กับการ
จัดภูมิทัศน์ให้ร่วมรื่นสวยงาม มีมุมพักผ่อนหย่อนใจ มุ่มอ่านหนังสือประเทืองปัญญา และมุมปฏิบัติ
ธรรม มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงป้ายก าหนดเขตต่างๆ สุภาษิตสอนใจท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาปัญญาในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้วัดเกาะแก้วเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของชาวอ าเภอ
บ้านฝาง และประชาชนท่ัวไป 
 
 
                                                             

๒๔ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชูศักด์ิ โชติโก, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อ
วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๗๑ 

 

 ๓.๑.๒.๓ ความเป็นมาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก 
 วัดแจ้งสว่างนอก เรียกโดยท่ัวไปว่า “วัดป่า” หรือ “วัดนอก” ตามทะเบียนท่ีขึ้นไว้กับ
กรมการศาสนา มีประวัติโดยสังเขปดังนี้๒๕ 
 วัดแจ้งสว่างนอก ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๔๗ หมู่ท่ี ๕ บ้านแสนสุข ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัด ๙๕ กิโลเมตร วัดแจงสว่างนอกต้ังอยู่บริเวณป่าช้าบ้านโนนหัน 
และท่ีเรียกว่า “โนนหัน” เพราะบริเวณนี้รวมท้ังปริมณฑลท่ีต้ังหมู่บ้านในปัจจุบัน เดิมเป็นดงป่าหัน
หรือต้นหัน ซึ่งเป็นไม้เถาคล้ายต้นกะใดลิง และบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ ปัจจุบันต้นหัน
หาดูได้ยาก เพราะถูกแผ้วถางท้ิงเป็นส่วนมาก 
 ตามประวัติเล่าว่า ก่อนปีพุทธศักด์ิราช ๒๔๘๐ แถบบริเวณนี้ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งช่ือ 
หลวงปู่อาชญาครูพุฒา สีลธโร จาริกมาปักกลดเพื่อแสวงหาความวิเวกและได้โปรดญาติโยมอยู่เป็น
ประจ า ซึ่งสมัยนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ได้มีโอกาสท าบุญและฟังธรรมจากพระธุดงค์รูปนั้น 
และท่านก็ไม่ได้อยู่จ าพรรษาในป่าช้าแห่งนี้ แต่ท่านก็จาริกไปๆ มาๆ โปรดญาติโยมเท่านั้น ต่อมา
ชาวบ้านได้เพิงเทิบ (เพิงหมาแหงนท่ีมีหลังคาเปิดขึ้นข้างเดียว) ถวายให้เป็นท่ีพ านัก เมื่อท่านหลีกไปก็
ช ารุดทรุดโทรม และเมื่อท่านกลับมาอีกครั้งชาวบ้านก็สร้างเพิงเทิบหมาแหงนถวายอีกดังนี้ร่ าไป และ
ต่อมาได้ต้ังเป็นวัดช่ือวัดแจ้งสว่างนอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐๒๖  
 ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เจ้าอธิการกวย สุมโน วัดแจ้งสว่างใน เจ้าคณะต าบลโนนหันในสมัยนั้น 
ประสงค์จะให้มีวัดเป็นหลักฐานมั่นคง ณ ท่ีตรงท่ีชาวบ้านได้ถวายความอุปถัมภ์พระธุดงค์ในบริเวณป่า
ดงหัน อีกท้ังเพื่อให้ประชาชนได้ท่ีอาศัยในบริเวณนั้นได้ท าบุญและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จึงได้น าพา
พระภิกษุสามเณร ร่วมกับชาวบ้านในต าบลโนนหัน เริ่มพัฒนาบริเวณนั้น สร้างเป็นขอบเขตวัดข้ึนมาได้
ประมาณกว่า ๑๐๐ ไร่ แต่ในปัจจุบันที่ข้ึนเป็นโฉนดมีเพียง ๖๒ ไร่ ๓ งาน ๙๙ ตารางวา และท่ียังไม่ข้ึน
เป็นเอกสารสิทธิ์มีประมาณ ๓๐ ไร่ และวัดท่ีคณะสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านได้ก่อสร้างขึ้นมานี้เรียกว่า “วัด
ป่า” แต่เนื่องจากว่าวัดแห่งนี้ต้ังอยู่นอกหมู่บ้าน (บริเวณป่าช้า) จึงเรียกว่า “วัดนอก” และได้รับการ
ท านุบ ารุงมาไม่ได้ขาดสาย และได้ปรากฏช่ือเป็นทางการว่า “วัดแจ้งสว่างนอก”  
 วัดแจ้งสว่างนอกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัดในพระพุทธศาสนาและได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ๒ ครั้ง คือ 
 ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๐ ค่ า เดือน ๔ ปี
มะโรง มีขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร (บริเวณอุโบสถหลังเก่า) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี ๘๒ ตอนท่ี ๒๔ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ 
 ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๖ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ า เดือน ๕ ปี
มะแม มีขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร (บริเวณอุโบสถหลังใหม่ตามแนวหอหลวงพ่อพระ
วิสุงคามสีมาภิรักษ์ ๔ พี่น้อง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มท่ี ๑๒๐ ตอนท่ี 
๓๙ ง ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

                                                             
๒๕ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, อายุวัฒนมงคล ๕๐ ปี ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, (ขอนแก่น 

: บริษัท อีสาน บิซ, ๒๕๕๙), หน้า ๒-๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าคณะอ าเภอชุมแพ เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อ

วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๗๒ 

 

  ล าดับเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก 
  ๑) หลวงปู่อาชญาครูพุฒา สีลธโร   ๒๔๘๐ – ๒๔๘๗ 

๒) เจ้าอธิการกวย สุมโน    ๒๔๘๘ 
๓) พระบุญมา ปุญฺญาคโม    ๒๔๘๙ – ๒๔๙๕ 
๔) พระอ่อน อนุตฺตโร    ๒๔๙๕ – ๒๕๐๐ 
๕) พระมหาบุญธรรม สุธมฺโม   ๒๕๐๐ – ๒๕๐๖ 
๖) พระกาพย์ เขมปญฺโญ    ๒๕๐๖ – ๒๕๐๗ 
๗) พระครูภัทรสารประสิทธิ์ (ค าผัด)  ๒๕๐๗ – ๒๕๔๘ 
๘) พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ (ดร.สมเกียรติ วีรญาโณ) ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน 

ทางกายภาพวัดแจ้งสว่างนอกมีเนื้อที่ใช้สอยท้ังหมดประมาณเกือบ ๑๐๐ ไร่เศษ มีลักษณะ
เป็นพื้นท่ีราบ โดยมีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วนท้ังเขตพุทธาวาส ศาลาปฏิบัติธรรม สถานท่ีลานแจ้งส าหรับ
ใช้เป็นสถานท่ีอบรม ปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนท่ัวไป โรงเรียนปริยัติธรรม กุฎีส าหรับพระสงฆ์ และเขต
ส าหรับต้ังพระธาตุหลวงชุมแพ เป็นต้น นอกจากนี้ วัดแจ้งสว่างนอกยังมีการขุดสระน้ าขนาดใหญ่เพื่อ
เก็บไว้ส าหรับการใช้สอยยามขาดแคนน้ าใช้ ซึ่งบางครั้งชาวบ้านท่ีขาดแคนน้ าใช้ก็สามารถน าน้ าจาก
สระใหญ่ภายในวัดนี้ไปใช้เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคด้วย๒๗  

ปัจจุบัน วัดแจ้งสว่างนอก (๒๕๖๐) มีพระภิกษุจ านวน ๑๕ รูป พระวิปัสสนาจารย์จ านวน 
๓ รูป และสามเณร ๙๐ รูป รวมพระภิกษุและสามเณร จ านวน ๑๐๘ รูป โดยบางรูป เช่น เจ้าอาวาส 
หรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรม (พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, ดร.) และ พระมหาธานินทร์ นนฺทจารี เจ้า
คณะต าบลโนนสะอาด เขต ๑ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนพระสงฆ์ท่ีอยู่ภายในวัดส่วนหนึ่งก็
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่วนหนึ่ งก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ โท จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ได้ท าหน้าท่ีท้ังเป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม – บาลี แผนกสามัญ (มัธยม) และเป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน พระวิทยากรฝึกอบรมสอน
วิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสาเณรภายในวัดและประชาชนผู้มาเข้ารับการอบรมจากทางวัดใน
โครงการต่างๆ อยู่เป็นประจ า๒๘ 

ด้วยเหตุท่ีวัดแจ้งสว่างนอก โดยมีพระครูสโมธานเขตคณารักษ์ เป็นเจ้าอาวาส และเจ้า
คณะอ าเภอชุมแพ ได้พัฒนาวัดให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม – บาลี และการการศึกษาทางด้านแผนกสามัญแล้ว รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านศา
สนวัตถุแล้ว ยังได้พัฒนาวัดให้มีการปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ภิกษุสามเณรและประชาชน
ท่ัวไปมิได้ขาดจนเป็นท่ีประจักษ์ท้ังคณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนท่ัวไป จึงท าให้วัดแจ้ง
สว่างนอกได้รับการแต่งต้ังให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี ๓๙ เมื่อวันท่ี ๑๒ 

                                                             
๒๗ สัมภาษณ์ พระมหาธนา สุภจารี เลขาเจ้าคณะต าบลโนนสะอาด เขต ๑, พระวิปัสสนาจารย์ประจ า

ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าคณะอ าเภอชุมแพ เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก,  

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๗๓ 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้รับการประกาศเกียรติคุณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗๒๙ 

จากการศึกษาเอกสารและการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดแจ้งสว่างนอก พบว่า วัดแจ้งสว่างนอก เป็นวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยมากถึง 
๑๐๐ ไร่เศษ และทางวัดเองโดยเฉพาะพระครูสโมธานเขตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันได้พัฒนา
พื้นท่ีใช้สอยประโยชน์หลาย โดยแบ่งเป็นเขต (Zone) เช่น เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตท่ีต้ัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตส าหรับเป็นพื้นท่ีปฏิบัติธรรม อบรมประชาชน เขตพระธาตุหลวงชุมแพ 
และเขตหรือพื้นท่ีท่ีสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นท่ีส าหรับอบรม ปฏิบัติธรรมนั้น ใช้ศาลา ๒๖๐๐ 
ปี ซึ่งกว้างใหญ่สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวัดได้ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นสถานท่ีสัป
ปายะเหมาะส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะใช้อบรมปฏิบัติธรรมส าหรับประชาชนท่ัวไป ในส่วนบุ
คากรของวัดนั้นถือว่าเป็นจุดแข็งเพราะมีบุคลากรหลายรูปท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก 
และท่านเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถท้ังทางโลกและทางธรรม จึงสามารถเป็น
วิทยากร และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้เป็นอย่างดี 
 
๓.๒ รูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในแต่ละแห่งอาจมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาปัญญาท่ี
แตกต่างกันออกไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือกุสโลบายของส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ ถึงอย่างไรก็ตาม
ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งก็มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการพัฒนาปัญญาให้เป็นไปตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์ โดยมีเครื่องมือในการน ามาใช้ส าหรับปฏิบัติก็คือสติปัฏฐาน ๔ ดังนั้น ค าว่า “รูปแบบการ
พัฒนาปัญญา” ในท่ีนี้หมายถึง ส่ิงท่ีได้ก าหนดเป็นมาตรฐานท่ีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ปัญญาตามแนวทางพุทธจริยธรรม โดยการฝึกปฏิบัติท่ีเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนา
กรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร๓๐ กล่าวคือการฝึกอบรมจิต เจริญกรรมฐาน เพื่อให้เกิดสมาธิใน
การก าหนดรู้เท่าทันสรรพส่ิง เพื่อแก้ปัญหาโรคทางใจของประชาชนท่ัวไปให้ได้รับประโยชน์จากหลัก
ค าสอนทางพุทธศาสนาท่ีตนเคารพนับถืออย่างแท้จริง เป็นการฉีดวัคซีนทางใจ เสริมสร้างพลังจิตให้มี
คุณภาพได้อย่างถูกจุด เพราะมนุษย์เรามีส่วนประกอบสองส่วน คือกายกับจิต แต่จิตเป็นนาย กายเป็น
บ่าว จิตจึงมีความส าคัญ การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องพัฒนาท่ีจิตใจ จึงจะได้ผลดีท่ีสุด ดังนั้น 
การปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาในท่ีนี้จึงมุ่งพัฒนาจิตใจด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนว
สติปัฏฐานสูตร โดยผู้ท าหน้าท่ีฝึกอบรม คือส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดหรือวัดท่ีมิได้รับแต่งต้ังเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมแต่มีความรู้ ความสามารถในการฝึกอบรมสอนวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีพระภิกษุท่ี
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ท่ีได้ผ่านกระบวนการฝีกอบรมการสอนหรือการถ่ายทอดวิปัสสนากรรมฐานมา
ก่อน หรือต้องเคยฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาอย่างช านาญการ๓๑ โดยท่ีส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ 

                                                             
๒๙ บัญชีรายชื่อส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถร

สมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน, อ้างแล้ว. 
๓๐ กองพุทธศาสนศึกษา, คู่มือการการปฏิบัติงาน : การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ,  

หน้า ๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ พระราชประสิทธิคุณ, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๗๔ 

 

อาจจะมีกุสโลบายวิธีการสอนหรือการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกันออกไปตามวิธีการท่ีได้รับการแนะน าหรือ
การถ่ายทอดมาจากส านักต้นสังกัด เช่น บางส านักพระวิปัสสนาจารย์อาจจะให้ภาวนาหรือบริกรรมว่า 
พุทโธ ขณะหายใจเข้าออก หรือบางส านักอาจจะก าหนดให้พิจารณาลงหายใจเข้า-ออก ว่า ยุบหนอ – 
พองหนอ แต่นั่นก็ก็เป็นเพียงอุบายจูงจิตให้ผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงสมาธิในเบ้ืองต้น ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี และ
เมื่อถึงขั้นสูงท่ีจะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาให้จิตหลุดพ้นแล้ว ก็จะต้องสอนให้เป็นไปตาม
หลักมหาสติปัฏฐานสูตร๓๒ เท่านั้น 

นอกจากนี้ รูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ในท่ีนี้ยัง
หมายถึง การท่ีส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ มีรูปแบบและวิธีการสอนในลักษณะต่างๆ ท่ีท าให้ประชาชน
หรือผู้เข้ารับการฝึกฝนอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาปัญญา เช่น การสร้างส่ือการสอนผ่าน
ซีดี การอบรมผ่านสถานีวิทยุหรือการใช้สถานีวิทยุเป็นส่ือในการอบรม และการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
วัดท่ีให้เป็นเพื่อการพัฒนาจิตใจสามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้เกิดความสุขท้ังร่างกายและจิตใจตามหลัก
พุทธธรรมได้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งของส านักปฏิบัติธรรมเช่นกัน๓๓  

จากการศึกษารูปแบบของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านัก
ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งอาจใช้รูปแบบหรือวิธีการสอนท่ีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กุสโลบายของพระ
วิปัสสนาจารย์ อย่างเช่น ส านักของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้ปรับเปล่ียนวิธีการแบบเคล่ือนไหว -นิ่ง 
มาเป็นวิธีการเล่ือนไหวธรรมดา โดยมีสติเป็นตัวก าหนดรู้อาการท่ีเกิดขึ้น ไม่มีการบริกรรมภาวนาแต่
อย่างใด เป็นแต่เพียงจับอาการความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดขึ้น กระท่ังจิตเกิดความสงบ และพัฒนาความสงบ
ท่ีมีอยู่ด้วยสติท่ีตามรู้อยู่ตลอดเวลาจนเกิดความเข้าใจหลักธรรม ซึ่งรูปแบบหรือวิธีการนี้ ต่อมารู้จักกัน
ในนามว่า “การเจริญสติแบบเคล่ือนไหว”๓๔ เป็นต้น นี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการสอนวิปัสสนา
กรรมฐานอีกวิธีหนึ่งท่ีได้ผลและยังมีการสืบทอดโดยศิษยานุศิษย์ของส านักนี้อยู่ ซึ่งส านักอื่นก็เช่นกัน
ขึ้นอยู่กับกุสโลบายของผู้สอนท่ีสืบทอดกันมา แต่ไม่ว่าจะใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบไหน แต่ท้ายสุด
เมื่อผู้ฝึกฝนปฏิบัติเข้าสู่สมาธิขึ้นสูงขึ้นก็จะน าไปสู่การสอนโดยใช้เครื่องมือท่ีส าคัญของการฝึกวิปัสสนา
กรรมฐาน นั่นคือหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และนอกจากนี้ยังมีบางส านักปฏิบัติธรรมท่ีใช้วิธีการสอนโดย
ใช้ส่ือต่างๆ ท่ีจัดมีข้ึนภายในวัดหรือส านัก เช่น รูปแบบของการพัฒนาปัญญาโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ส่ือทางสถานีวิทยุ วันส าคัญต่างๆ การจัดท าแผ่นซีดี และส่ือตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสอน
วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ถือว่าเป็นการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงหลักพุทธ
จริยธรรมและน าไปสู่การฝึกฝนหรือปฏิบัติในหลักธรรมข้ันสูงขึ้นไป ดังจะได้น าเสนอรูปแบบหรือวิธีการ
พัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท้ัง ๓ แห่งดังนี้ 

๓.๒.๑ รูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีบทบาทในการพัฒนา

ปัญญาในรูปแบบของการเผยแผ่หลักพุทธธรรม โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์รวมใจของชุมชน และเป็นแหล่ง
เสริมสร้างปัญญาของประชาชนทุกระดับ มีรูปแบบในการในการสร้างสติปัญญาท้ังเชิงรุกและรับ 

                                                             
๓๒ กองพุทธศาสนศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ พระมหาปพน กตสาโร เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๑, เมื่อวันที่ ๑๗ 

เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๓๔ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ, สงบแบบน้ าแข็ง, (ขอนแก่น : บุญศิริการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๖. 



 
๗๕ 

 

โดยเฉพาะเชิงรุกนั้นจะอาศัยส่ือต่างๆ ในการเผยแผ่หลักธรรมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ท่ัวถึง ส่วนเชิง
รับจะมีการจัดอบรมและปฏิบัติธรรมภายในส านักอย่างสม่ าเสมอตลอดท้ังปี รูปแบบในการพัฒนา
ปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันมีดังนี้ 

๓.๒.๑.๑ รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้มีการพัฒนาปัญญาด้านการปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานมาต้ังแต่สมัยพระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลฺวณฺโณ) โดยท่านได้ไปศึกษาหลักการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานท่ีวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จากนั้นได้น ารูปแบบการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเผยแผ่ท่ีจังหวัดขอนแก่น ในเบ้ืองต้นท่านได้มาสอนวิปัสสนากรรมฐานท่ีวัด
ศรีนวล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และต่อมาได้มาต้ังส านักวิปัสสนากรรมฐานท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้ท าหน้าท่ีเผยแผ่ด้านการปฏิบัติกรรมฐานต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน รูปแบบการสอนวิปัสสนากรรมฐานของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันมีดังนี้ 

๑) การสอนวิปัสสนากรรมฐาน  
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้น าเอารูปแบบการสอนวิปัสสนากรรมฐานจาก

พระครูโพธิสารคุณ ท่ีเน้นการบรรยายธรรมในรูปแบบอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย 
เข้าใจถึงวิปัสสนากรรมฐานจริงๆ ค าว่า “กรรมฐาน” ในท่ีนี้คือ สมถะหยุดนิ่ง เป็นสมาธิท่ีต้ังมั่นอยู่ใน
อารมณ์ท่ีสงบ ส่วนวิปัสสนาเดินหน้า มีสติแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา๓๕ ส่วนวิปัสสนากรรมฐาน คือญาณ
ท่ีรู้ความจริงในส่ิงท่ีเกิดแล้วไม่ยึดไม่ยินดีในส่ิงท่ีปรากฏการณ์ขึ้น อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นมาจากภายนอกไม่
ควรติดข้องพัวพัน อันนี้ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปเพื่อความดับทุกข์๓๖ ส่วนวิธีการปฏิบัติมีขั้นตอน
ดังนี้ 

(๑) บุพกิจก่อนเข้าปฏิบัติกรรมฐาน  
การเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน ในเบ้ืองต้นต้องละป

ลิโพธิ๓๗ คือเครื่องกังวลอันเป็นส่ิงท่ีท าให้จิตใจไม่สงบ ให้ต้ังตนอยู่ในศีล ถ้าเป็นพระภิกษุก็ให้ต้ังอยู่ใน
ปริสุทธิศีล ๔๓๘ แสวงหาความเป็นสัปปายะ กล่าวคือความสะดวกสบายท่ีเหมาะแก่การเจริญกรรมฐาน
และการคบหากัลยาณมิตร คืออาจารย์ท่ีมีความรู้และมีความประพฤติดีงามท่ีสามารถแนะน าในการ
ปฏิบัติได้จริง 

(๒) บุพกิจวันเข้าปฏิบัติกรรมฐาน 
ในวันท่ีจะเข้าปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ให้จัดดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย และพระวิปัสสนาจารย์ให้กรรมฐาน ส่วนบุพกิจเบื้องต้น มีดังนี้ (๑) จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย (๒) น้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (๓) ปฏิบัติในสีลวิสุทธิ ให้เป็นผู้บริสุทธิ์
                                                             

๓๕ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), ธรรมทายาท ชุดที่ ๒, (ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 
๒๕๔๘), หน้า ๒๑. 

๓๖ อ้างแล้ว, หน้า ๒๒. 
๓๗ เครื่องกังวลอันเป็นสิ่งท าจิตไม่ให้สงบมี ๑๐ ประการ คือ (๑) ที่อยู่อาศัย  (๒) ตระกูล (๓) ลาภ

สักการะ (๔) หมู่คณะ (๕) การงานที่ท าค้างอยู่ (๖) การเดินทาง (๗) ญาติ (๘) การศึกษาเล่าเรียน (๑๐) การแสดง
อิทธิฤทธ์ิต่างๆ  

๓๘ ปริสุทธิศีล ๔ ได้แก่ (๑) ปาติโมกขสังวรศีล (๒) อินทรียสังวรศีล (๓) อาชีวปริสุทธิศีล (๔) ปัจจยสัน
นิสิตศีล 



 
๗๖ 

 

ควรแก่การปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น (๔) มอบอัตภาพร่างกายถวายแด่ครูอาจารย์ผู้สอนวิปัสสนา
กรรมฐาน (๕) ขอกรรมฐานกับพระวิปัสสนาจารย์ (๖) เมื่อเข้าสู่ห้องกรรมฐานให้ต้ังจิตบูชาพระ
รัตนตรัย ต้ังสัจจะอธิฐานว่า “ถ้าไม่บรรลุผลตามท่ีตนควรจะได้จะถึงเมื่อใด ด้วยก าลังแห่งความเพียร 
ด้วยความบากบั่นอย่างไม่ท้อถอย ถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไป เหลืออยู่เพียงเอ็น กระดูกก็ตาม 
เมื่อนั้นเราจะสละก าลังทุกส่วนเพื่อกระท าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย...ด้วย
สัจจความจริงท่ีต้ังไว้นี้ จงมาเป็นพลวปัจจัยคุ้มครองป้องกันอันตรายท้ังปวง ให้การปฏิบัติเห็นธรรม รู้
ธรรม ตามค าส่ังสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เทอญ”๓๙ เมื่ออธิฐานเสร็จแล้วให้แผ่เมตตา
ให้แก่ตัวเองและผู้อื่น (๗) เจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ และ สังฆคุณ (๘) พระวิปัสสนาจารย์กล่าวให้โอวาท 
และแนะน าหลักการปฏิบัติ หรือท่ีเรียกว่า “ให้กรรมฐาน” ตามสมควรแก่เวลา ซึ่งผู้ปฏิบัติจะจดจ าและ
พึงน าไปเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไป 

(๓) ขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ 
ขณะลงมือปฏิบัติกรรมฐานให้ใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วภายในกายในตัวเราคือ การก าหนดรูป

ก่อน เพราะรูปปรากฏชัดเห็นได้ง่าย โดยก าหนดในอิริยาบถ ๔ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน สติก าหนดตัวอยู่
เสมอว่า “เมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่าเราเดิน เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่าเรายืน เมื่อนอน ก็รู้ชัดว่าเรานอน” เฝ้าติดตามดู
ภายในกาย เป็นต้น อนึ่งการนั่งก าหนดครั้งหนึ่งๆ ท่านเรียกว่า บัลลังก์หนึ่ง และการปรับอินทรีย์ให้
เสมอกันจะต้องก าหนดให้เดินจงกรม และนั่งสมาธิใช้เวลาเท่ากัน ส่วนการปฏิบัติด้วยหลักสติปัฏฐาน 
๔๔๐ อันมี กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เรามีสติรู้จิต
ในจิต และ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เรามีสติรู้ธรรมในธรรม ถ้ามีนิมิตเกิดขึ้นก็ให้ก าหนดนิมิตนั้น
พร้อมบริกรรมค าว่า “เห็นหนอๆๆๆ” เมื่อนิมิตนั้นหายไปแล้ว ให้จิตมาสัมผัสท่ีหน้าท้องแล้วภาวนาว่า 
“พอง-หนอ” “ยุบ-หนอ” ต่อไปใหม่”๔๑ ลักษณะการก าหนดอย่างนี้ก็จะท าให้คลายความยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตน วิธีการปฏิบัติเช่นนี้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทันได้ยึดถือรูปแบบค าสอนของพระครูโพธิ
สารคุณว่า “รู้ละ รู้ละ อย่าติดบัญญัติเอาปรมัตถ์เป็นอารมณ์ แล้วจะพบ....สุญญตา ไม่หลงอดีต ไม่ติด
อนาคต ก าหนดรู้ปัจจุบัน อดีตไม่ส าคัญ ปัจจุบันต้อมีสติ”๔๓ เพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็น
เรื่องของการก าหนดรู้สติให้รู้เท่าทันต่ออารมณ์ความคิดของตนทุกขณะจิต มีเป้าหมายคือปัญญาท่ีเห็น
แจ้งตามความเป็นจริงของสังขารคือ รูปและนาม ซึ่งกล่าวโดยภูมิ ได้แก่ วิปัสสนาภูมิ ๖ โดยความ
บริสุทธิ์ ได้แก่ วิสุทธิ์ ๗ และกล่าวโดยวิปัสสนาญาณ ได้แก่ โสฬสญาณ๔๔ ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาขั้นสูง
ในทางพุทธจริยศาสตร์ และส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้น าเอารูปแบบและวิธีการดังท่ีกล่าว
ข้างต้นมาใช้ในการสอนวิปัสสนากรรมฐานจนถึงปัจจุบัน 

 
 

                                                             
๓๙ พระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ), วิปัสสนาวิถี ทฤษฎีและปฏิบัติ, (ขอนแก่น : คลังนานา

วิทยา, ๒๕๔๒), หน้า ๔๘. 
๔๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑. 
๔๑ พระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ), อ้างแล้ว, หน้า ๖๗. 
๔๓ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), ธรรมทายาท ชุด ๒, หน้า ๓๒. 
๔๔ พระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ), อ้างแล้ว, หน้า ๘๒-๘๓. 



 
๗๗ 

 

๓.๒.๑.๒ รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ  
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวอีสาน โดยยึดหลัก “ท าบุญไม่ควรมีบาป” 
นั่นคือวัดโพธิ์บ้านโนนทันจะไม่อนุญาตให้มีการละเล่นมหรสพ เล่นการพนัน เสพส่ิงเสพติดมัวเมา
ภายในวัด ให้เน้นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาปัญญาในรูปแบบขอบประเพณีต่างๆ เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญในประเพณีฮีต ๑๒๔๕ มีการจัดรูปแบบในการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาในแต่ละ
เดือน ซึ่งในท่ีนี้จะยกมากล่าวเฉพาะประเพณีบุญเดือนส่ี และเดือนห้า ดังนี้  

กิจกรรมบุญเดือนส่ี พระเวสหรือบุญมหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นพระเพณีท่ียิ่งใหญ่ส าหรับชาว
อีสาน โดยอาศัยความเช่ือว่า ถ้าใครต้ังใจฟังเทศน์พระเวสจบภายในวันเดียว ก็จะได้เกิดในยุคของ
ศาสนาพระศรีอริยเมตไตย วิธีการท าบุญในวันโฮมหรือวันรวม ชาวบ้านโนนทันจะออกมารวมตัวกัน
ประมาณบ่ายสามโมง (๑๕.๐๐ น.) แล้วจัดกระบวนแห่ไปอัญเชิญพระเวสสันดร และพระนางมัทรีเข้า
เมือง โดยสมมติเอาท่ีศาลเจ้าปู่ครูเย็นในหมู่บ้านโนนทันเป็นท่ีท าพิธีอัญเชิญ ขบวนแห่จะเริ่มจากศาล
เจ้าปู่ครูเย็นเคล่ือนไปยังวัดโพธิ์ หลังจากเข้าถึงวัดแล้วก็เดินประทักษิณารอบศาลาโพธิสาร ๗๒ จ านวน 
๓ รอบ จากนั้นเข้าไปยังศาลาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น รับฟังการเจริญพระพุทธมนต์ ฟัง
เทศน์สังกาด มาลัยหมื่น มาลัยแสน เป็นต้น ประมาณตีส่ีในเช้าวันต่อมา ชาวบ้านจะท าพิธีแห่ข้าวพัน
ก้อน ท าวัตรเช้า ท าบุญถวายสังฆทาน รับฟังการเทศน์มหาชาติ ในบุญเทศน์มหาชาติหรือบุญพระ
เวสสันดรนี้ ชาวอีสานนิยมท ากันในเดือนส่ี ดังท่ีนักปราชญ์อีสานได้กล่าวไว้ว่า “ให้ค่อยซอมไปข้างหน้า
เดือนสิมาเป็นเดือนส่ี หลังจากบุญข้างจ่ีสิมาบุญเผวสเจ้าเฮาสิได้แต่งทาน ทุกเขตบ้านย่านถิ่นดินอีสาน 
สุขส าราญเหลือหลายม่วนมิงกะเลยฟ้อน ตกหว่างตอนคนต้ังใจฟังสิวอนหวี่ ตอนกัณหาชาลีสิพรากพ่อ
แม่แก้วคนสิให้นั่งฟังฯ”๔๖ นี้แสดงให้เห็นว่า ชาวอีสานได้ยึดมั่นในการท าบุญในแต่ละเดือน และแต่ละ
บุญนั้นจะมีการกิจกรรมในเชิงพิธีกรรมท่ีแฝงไปด้วยแนวคิดท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาในทางพุทธ
ศาสนา อย่างเช่นบุญ เดือน ส่ีท่ีก ล่าวข้างต้นก็ เป็นการจัดกรรมท่ีอิ งเรื่องท่ีปรากฏในคัมภี ร์
พระพุทธศาสนา ในกิจกรรมนั้นก็เน้นให้ประชาชนมาฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดร เนื้อเรื่องก็เน้นให้คน
ฟังเกิดปัญญามสามารถหลักธรรมท่ีได้จากการฟังไปประปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

 
กิจกรรมประเพณีบุญเดือนห้า หรือบุญสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นบุญประเพณีท่ีส าคัญอีกบุญ

หนึ่งของไทย คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ในมิติทางพุทธศาสนาถือว่า เป็นวันปีใหม่ของ
ไทย ซึ่งจะต้องท าสิริมลคลให้เกิดแก่ตนเอง และครอบครัว ดังท่ีปรากฏในผญาอีสานว่า “ฮีตหนึ่งนั้น 
พอเถิงเดือนห้าให้พวกไพร่ชาวเมืองพากันท าเครื่องสรงองค์พระสัพพัญญูเจ้า ทุกวัดให้ท าไปอย่าไลห่าง 
ให้พากันสืบสานบุญไว้อย่าไล ทุกท่ัวทีปแผ่นหล้าให้ท าแท้สู่คนจ่ังสิสุข ยิ่งล้นท าถืกค าสอน คือฮีตครอง
ควรถือแต่ปางปฐมพุ้น พ่อแม่เอย”๔๗ ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการเชิญชวนประชาชนให้เตรียมตัวเพื่อ
บุญสงกรานต์ท่ีจะมาถึง โดยให้ยึดถือตามครรลองประเพณีท่ีได้ท าสืบต่อกันมาอย่าได้ขาด ซึ่งชาวบ้าน

                                                             
๔๕ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย), มรดกไทย มรดกธรรม, (ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๑), 

หน้า ๗. 
๔๖ อ้างแล้ว, หน้า ๑๕. 
๔๗ อ้างแล้ว, หน้า ๒๑. 



 
๗๘ 

 

โนนทันก็เช่นกันได้จัดท าบุญประเพณีสงกรานต์มิได้ขาด โดยมีกิจกรรมหลักๆ คือในเช้าของวันท่ี ๑๓ 
เมษายนของทุกปี พระภิกษุจะอันเชิญพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ประจ าวัดลงมาให้ชาวบ้านได้สรงกัน ส่วน
วันท่ี ๑๕ ก็จะมีกิจกรรม คือชาวบ้านโนนทันจะออกมารวมตัวกันท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทัน มีการไหว้พระ 
รับศีล จากก็จะพากันสรงน้ าพระสงฆ์และสามเณรภายในวัด เด็กเยาวนก็รดน้ าผู้อาวุโส เป็นการแดสง
ความเคารพและขอพรจากผู้อาวุโสหรือผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้น การท ากิจกรรมในวันสงกรานต์หรือบุญ
เดือนห้าของวัดโพธิ์บ้านโนนทันนั้นแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติอัน
ก่อให้เกิดความสามัคคี และในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการฟังเทศน์หรืออานิสงส์ของการท าบุญ
สงกรานต์ท่ีแฝงไปด้วยหลักธรรมต่างๆ เช่น ความกตัญญู เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้เองก่อให้เกิดการ
พัฒนาปัญญาและคุณธรรมประจ าใจ สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

๓.๒.๑.๓ รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นศิลปะหรืออุทยานการศึกษา 
การพัฒนาปัญญาในรูปแบบท่ีเป็นศิลปะหรืออุทยานการศึกษา ท่ีเน้นส่ือวัสดุส่ิงของ 

สถานท่ี และภาพวาดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการให้ความรู้ด้านปรัชญาชีวิตท่ีแฝงไปด้วย
หลักธรรมในทางพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอีสานโดยรูปแบบของวัตถุสถาน การสร้าง
รูปแบบในการพัฒนาปัญญาเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธรรมสัญจรเข้ามาศึกษาภายในส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักท่องเท่ียว กลุ่มนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง
ขอนแก่น ซึ่งจะมีโครงการห้องเรียนธรรมสัญจร เด็กนักเรียนเหล่านี้จะศึกษาเรียนรู้พุทธภาษิตท่ีติดตาม
ต้นไม้ ประติมากรรมรูปปั้นรอบศาลาท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีแฝงไปด้วยปริศนาธรรมต่างๆ๔๘ มีภาพ
ปริศนาธรรมท่ีเกี่ยวกับวงจรชีวิต ปฏิจจสมุปบาท และปรัชญาผญาอีสาน เป็นต้น การสร้างวัตถุสถานท่ี
มีภาพเขียนและรูปปั้นต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน มีเป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมหรือมาในลักษณะอื่นๆ เช่น การท่องเท่ียว หรือการ
ท าบุญ เป็นต้น ได้ขบคิดตีความประติมากรรมเหล่านั้น เพื่อหาองค์ความรู้เท่าท่ีภูมิปัญญาของผู้คิด
เหล่านั้นจะไปถึง ลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสร้างรูปแบบของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์
อีกรูปแบบหนึ่งของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน  

๓.๒.๑.๔ รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ และจุลสารรายเดือน 
การพัฒนาปัญญาในรูปแบบท่ีเป็นส่ิงตีพิมพ์และจุลสารรายเดือนของส านักปฏิบัติธรรมวัด

โพธิ์บ้านโนนทัน จะท าในลักษณะท่ีเป็นหนังสือธรรมะท่ีได้เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในสถานท่ี
ต่างๆ ของพระครูภาวนาโพธิคุณ น ามาจัดพิมพ์เข้าเล่มเป็นรูปแบบของหนังสือ และเป็นเอกสารพิมพ์
แจกในงานต่างๆ ส่วนจุลสารนั้น จะท าในลักษณะท่ีเป็นจุลสารรายเดือน ช่ือเรื่องว่า “จุลสารใต้ร่มโพธิ
สาร” จุลสารนี้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนา และมีไว้เพื่อเป็นส่ือกลางในการแจ้ง
กิจกรรมต่างๆ ตลอดถึงการเคล่ือนไหวในการด าเนินการต่างๆ ของทางวัด ปัจจุบันรูปแบบส่ิงตีพิมพ์ใน
ลักษณะนี้ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันมีมากกว่า ๒๕ เล่ม เช่น หนังสือเรื่องอานิสงค์ของ
การปฏิบัติธรรม หนังสือมงคล ๓๘ ประการ หนังสือมรดกไทย มรดกธรรม และหนังสือธรรมนูญชีวิต 
เป็นต้น  

 
                                                             

๔๘ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), ธรรมทายาท ชุดที่ ๖ ไขปริศนาภาพศาลาโพธิสาร ๗๒, 
(ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๑), หน้า ๗. 



 
๗๙ 

 

๓.๒.๑.๕ รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นสถานีวิทยุ ซีดีแผ่นธรรม และอินเตอร์เน็ต 
รูปแบบในการพัฒนาปัญญาหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งของส านัก

ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันคือ สถานีวิทยุ ซีดีแผ่นธรรม และระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากส่ือ
เหล่านี้สามารถน าหลักธรรมเผยแผ่ไปสู่ผู้ฟังได้ท้ังใกล้และไกล กล่าวคือผู้ท่ีอยู่ใกล้วัดก็สามารถฟังเสียง
ธรรมะจากคล่ืนวิทยุ พระพุทธศาสนาวิปัสสนากรรมฐาน สถานีวิทยุเพื่อการเจริญสติและพัฒนาปัญญา 
คล่ืนวิทยุความถี่ ๙๑.๐ เมกะเฮิร์ตซ์ โดยมีการด าเนินการ การวางแผนงาน จัดให้มีตารางเวลาการ
ออกอากาศท่ีชัดเจน มีการจัดบุคลากรท าหน้าท่ีประจ าแต่ละส่วน มีรายการออกอากาศสด เช่น 
รายการพุทธธรรมประยุกต์ รายการลานธรรมลานโพธิ์ และ รายการสุขภาพดีวิธีพุทธ เป็นต้น ในส่วน
ของซีดีธรรมะ เป็นการบันทึกเสียงของพระครูภาวนาโพธิคุณท่ีได้บรรยายในโอกาสต่างๆ เช่น บรรยาย
ธรรมในเชิงวิชาการ การแสงดธรรมในท่ีต่างๆ และการอบรม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีไม่ต่ ากว่า ๖๐ ชุด/
ซีดี mp3 ส่วนของการเผยแผ่ในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าศึกษาได้ท่ัวโลก โดยมีรายการ
ดังนี้ วีดิทัศน์ภาพกิจกรรมในการปฏิบัติธรรม เสียงเทศน์เสียงธรรมะ เสียงวิทยุออนไลน์จากสถานีวิทยุ
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมหรือฟังได้ท่ี (www.watphokk.com)  

จากการศึกษารูปแบบของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันข้างต้น พบว่า วัดโพธิ์บ้านโนนทันมีรูปแบบในการพัฒนาปัญญาหรือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในหลายรูปแบบด้วย นี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการประกาศหลักพุทธธรรมท้ัง
ในเชิงรุกและเชิงรับ ในเชิงรุกนั้น ได้น าส่ือสมัยใหม่ต่างๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต แผ่นซีดี และสถานี
วิทยุ ซึ่งส่ือเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมท้ังใกล้และไกล ท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้าน
โนนทันค่อนข้างจะประสบความส าเร็จในด้านการเผยแผ่เชิงรุก ดังจะเห็นได้จากมีชาวต่างชาติหลาย
ประเทศด้วยกันรับทราบจากอินเตอร์เน็ตแล้วเดินทางมาปฏิบัติธรรมท่ีส านักแห่งนี้ ก็ถือว่าเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาปัญญาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยหลักพุทธจริยศาสตร์ ในส่วนการ
พัฒนาปัญญาแบบเชิงรับนั้น ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมและการ
อบรมเยาวชนในโอกาสต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบท่ีส าคัญมากอีกรูแบบหนึ่งในการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เพราะเป็นสถานท่ีต้ังและเป็นจุดศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะรูปแบบของการปฏิบัติธรรมหรือการสอนวิปัสสนากรรมฐานนั้นวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้เริ่มต้น
มาต้ังแต่สมัยพระครูโพธิสารคุณ และท าต่อเนื่องมาจนถึงสมัยของพระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน ท าให้วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้กลายเป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีส าคัญ และเป็นแห่งท่ี ๑ ของจังหวัด
ขอนแก่น เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับท้ังทางคณะสงฆ์และบ้านเมือง (ภาครัฐ) ตลอดถึงประชาชน
ท่ัวไป  

๓.๒.๒ รูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว 
วัดเกาะแก้ว เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่งท่ี ๕ ของจังหวัดขอนแก่น มีรูปแบบ

ในการพัฒนาปัญญา โดยในเบ้ืองต้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมท้ังพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไปได้ยึดถือ
แนวทางปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย มีความสังวร ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีทางวัดได้
จัดท าขึ้น มีความเข้มงวดในเรื่องของกิจวัตรส่วนตัวและกิจวัตรส่วนรวม ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของพระครูรัตนทีปาภิบาล ซึ่งท่านเป็นพระเถระท่ีมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีศีลและวัตร
ปฏิบัติท่ีงดงาม ท่านจึงได้น าหลักพระธรรมวินัยมาสร้างเป็นระเบียบกติกาเพื่อให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติ



 
๘๐ 

 

ธรรมได้ประพฤติร่วมกัน๔๙ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมีความประพฤติเป็นอย่างเดียวกันก็จะท าให้
เกิดสีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา ท่ีเสมอเหมือนกันและเป็นเหตุให้การอยู่ร่วมกันมีความเป็นสุข 
เกิดความสงบ และง่ายต่อการฝึกฝนปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนรูปแบบในการพัฒนา
ปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว มีดังนี้ 

๓.๒.๒.๑ รูปแบบการพัฒนาปัญญาด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ยึดเอารูปแบบการปฏิบัติธรรมมาจากพระธรรมธีราชมหา

มุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในประเทศไทยถือว่าพระวิปัสสนาจารย์ท้ังสองท่านนี้เป็นต้นแบบของการบริกรรม
ภาวนาในเวลาปฏิบัติธรรมว่า ยุบหนอ – พองหนอ โดยการก าหนดลมหายใจเข้า-ออก พิจารณาไป
ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา 
แต่วิธีการปฏิบัติของวัดเกาะแก้ว ไม่ได้เน้นใช้หลักสติปัฏฐานในช่วงเดียวกันท้ังหมด โดยบางครั้งใช้การ
ก าหนดรู้กายและอาการทางกาย ซึ่งเป็นอาการหยาบจึงเหมาะส าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ แต่เมื่อมีความรู้สึก
ใดเกิดขึ้นก็ก าหนดรู้เวทนา เมื่อมีอาการทางจิตเกิดขึ้นก็ก าหนดรู้จิต บางครั้งก าหนดรู้รูปนามหรือขันธ์ 
๕ ว่าเป็นเพียงสภาวธรรม โดยมีหลักอยู่ว่าท้ังกาย เวทนา จิต และธรรม เป็นเพียงสภาวธรรมท่ีเกิดขึ้น
เองไม่มีตัวตนในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไม่มีอ านาจบังคับบัญชา และเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์๕๐ ส่วนรูปแบบ
การปฏิบัติธรรม โดยสรุปจากการแสดงแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่ออบรมผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรมประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว มีดังนี้๕๑ 

๑) อิริยาบถนั่ง (รูปนั่ง) เริ่มแต่การนั่ง เช่น เรานั่งก็ให้ดูรูปในปัจจุบัน คือรูปนั่ง ก็ดูรูปนั่ง
นั้นเป็นอารมณ์ รู้ตัวทันทีว่าท่ีนั่งอยู่กับท่ีจะลุกขึ้นนั้นคนละอันกันท่ีนั่งอยู่เป็น “รูป” ความต้องการท่ีจะ
ลุกขึ้นมันเป็น “นาม” ถ้าดูให้เป็นสติปัฏฐาน ความต้องการท่ีอยากจะลุกขึ้นเป็น “จิต” นั่งอยู่ยังไม่ลุก
ขึ้นเป็น “กาย” จะระลึกได้อย่างนี้ แล้วรู้ตัวเร็วอย่างนี้ รู้จักว่าส่วนนั้นเป็นจิต ส่วนนี้เป็นกาย ไม่ใช่สัตว์
ตัวตนเราเขา ระลึกได้เร็วรู้ตัวเร็วอย่างนี้ เมื่อระลึกได้เร็วรู้ตัวเร็วก็เป็นอันว่ามีปัญญาน าหน้า มีสัมมาทิฐิ
เดินหน้า 

๒) อิริยาบถยืน (รูปยืน) ความต้องการอยากจะลุกขึ้นเป็นนาม นั่งอยู่เป็นรูป เมื่อรู้ชัดเจน
อย่างนี้แล้ว จึงลุกขึ้นตามจังหวะท้ัง ๗ การท าจังหวะตามเขาส่ังมันเป็นรูป ต้องรู้ให้ชัดเจนถ้ามือนั้นยัง
อยู่ท่ีเข่า ก็เก็บมือเข้าตามจังหวะท่ี ๕ เสียก่อน เก็บมือเข้าหน้าท้อง ควรดูการพลิกมือ ยกมือ ลง ถูก ๕ 
คว่ า ก าลังพลิก ก าลังยก ก าลังคว่ า เป็นรูป ผู้รู้เห็นอาการดังกล่าวนั้น  ก็คือนามหรือก าลังพลิก ก าลัง
ลง ก าลังถูก ก าลังคว่ า ก็คือกาย ผู้รู้เห็นอาการของกายก็คือจิต ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา เขา 

๓) อิริยาบถเดิน (รูปเดิน) เดินก็คือนามธรรม ยืนอยู่เหมือนกันต้นเสาท่ียังไม่เดินตามมัน
คิดเป็นรูปธรรม เราก็จะแยกได้อย่างนี้ว่า อันนี้เป็นนาม คิดเห็นท่ีจะเดิน คิดอยากเดินเป็นนามท่ียืน

                                                             
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อ

วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง, เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๙ 

เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๕๑ พระครูวิมลธรรมรังสี, ร าลึกและอาลัยพระครูภาวนาปัญญาภรณ์, (ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 

๒๕๕๗), หน้า ๑๒. 



 
๘๑ 

 

สงบอยู่เหมือนต้นเสา ต่างจากต้นเสาเพียงแต่มีลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นรูป ก็จะเห็นว่าเป็นรูปนี้นาม 
อันนี้คือกายคิดอยากจะเดินก็คือ “จิต” ท่ียืนเหมือนต้นเสาก็คือ “กาย” ถ้าดูเป็นสติปัฏฐานก็จะเห็น
เป็นกายเป็นจิตเท่านั้น 

๔) อิริยาบถนอน (รูปนอน) เมื่อรู้ว่าคิดเห็นท่ีจะนอนเป็นนาม นั่งอยู่เป็นรูป เมื่อรู้ชัดแล้ว
ก็เช่ือว่ามีปัญญาน าหน้าเป็นส้มมาทิฐิ ศีลคือเจตนาในการกระท าจึงต้ังใจคู้ค่อยคู้ ค่อยเหยียด ค่อย
เคล่ือน ค่อยไหว การกระท าด้วยความต้ังใจนั้นเรียกว่า “เจตนา” และเจตนานี้เป็นตัวศีล เวลาคู้เหยียด
เคล่ือนไหวก็หยั่งจิตให้หยั่งลง รู้ไปตามเป็นสมาธิ จึงเป็นปัญญา เป็นศีล เป็นสมาธิ ไปพร้อมใน
ขณะเดียวกันนั่นเอง 

๕) พิจารณารูปนามขณะได้ยิน การได้ยินเสียงครั้งแรกของแต่ละวันท่ีต่ืนนอน เมื่อได้ยิน
เสียงก็ก าหนดเป็นนามเท่านั้น นามเกิดจากหู ถ้านั่งก็ดูรูปนั่งอยู่ รู้ว่าเป็นรูปนั่ง และรู้ว่าผู้ได้ยินเสียงนั้น
เป็นนามได้ยิน นั่งอยู่กับได้ยินเสียงเป็นคนละอัน ถ้าก าลังยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนกับก าลังได้ยินเป็นคนละอัน 
ถ้าก าลังนอนเหยียดไปตามพื้นก็ดูนอนเหยียดไปตามพื้นเป็นรูปได้ยินเสียงเป็นนาม นามเกิดจากหู คือ
ได้ยินเสียงกับนอนเป็นคนละอัน การแยกแยะได้ว่า แม้ผู้ท่ีเห็นกับรูปท่ีนั่งเป็นคนละอัน ได้ยินเสียงกับ
นั่งเป็นคนละอัน ได้กล่ินกับนั่งอยู่เป็นคนละอัน รู้รสกับนั่งอมอาหารอยู่เป็นคนละอัน อย่างนี้ 

๖) พิจารณารูปนามขณะอาบน้ า แม้เวลาอาบน้ า สรงน้ าขันแรก ขณะตักก็ค่อยๆ ก าหนด
ตัก ค่อยเคล่ือนไหวไป เอาขันลงไป แล้วตะแคงขันตักเอาน้ า หงายขันน้ าขึ้นยกขึ้น เทลาดลงไปมันเย็น 
จับขันเปล่านิ่งสงบดูอาการจับขันเปล่านิ่งสงบเป็นรูปเท่านั้นรูปขันธ์ รูปธรรมความรู้สึกเย็นเป็นนาม 
นามเกิดทางกาย รู้เย็นรู้ร้อน 

๗) พิจารณาทวารที่ ๖ (ทางใจ) บัดนี้ทวารท่ี ๖ อะไรเกิดขึ้น ความคิดเกิดขึ้น ความคิดนี้
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ถ้ามันคิดย้อนถึงอดีต คืออารมณ์ข้างหลังเรียกว่า “สัญญาขันธ์” หรือ “สัญญา
เจตสิก” ถ้ามันเป็นเรื่องปัจจุบันและอนาคต อุดมการณ์ต่างๆ เรียกว่า “สังขารขันธ์” หรือ “สังขาร
เจตสิก” เจตสิกท้ัง ๒ เป็นนามธรรม มันคิดโผล่มาครั้งหนึ่งก็คือนามธรรม มันเกิดทางใจครั้งหนึ่ง มัน
ดับไป มันหยุดคิดก็คือนามธรรมมันดับ มันเกิดมาใหม่อีก มันคิดใหม่ก็คือมันเกิดใหม่อีก ดับแล้วเกิดอีก 
เรารู้จักมันก็ดับไปอีกคือตายไปแล้วเกิด เกิดแล้วตาย นี้มันเกิดมาตาย เกิดแล้วดับไปก็คือตายไป ตาย
แล้วก็เกิดอีก เกิดแล้วก็ตายอีก เราจะเห็นเป็นรูปนาม เกิดตายเกิดตายทางมโมทวาร คือด้านสัญญากับ
สังขาร เอาเรื่องนั้นมาพอรู้จักมันก็ดับไปเอาเรื่องใหม่มาอีก 

จากข้อความข้างต้น เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ใช้เป็นรูปแบบใน
การสอนวิปัสสนากรรมฐานท่ีแสดงถึงล าดับของการพัฒนาจิตของผู้เข้าปฏิบัติธรรมแบบเคร่งครัดท่ีต้อง
รักษาอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ เป้าหมายของการ
ปฏิบัติตามแนวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า กายเป็นส่ิงท่ีใจหลงยึดว่าจะต้องดี แต่ความเป็นจริงคือกายมีความ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบไม่หยุดนิ่ง ส่วนใจคือส่ิงท่ีมีความกระสันถูกร้อยรัดลุ่มหลงตามแรง
อกุศลท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีเป็นโลภะ โทสะ โมหะ ฉะนั้นการฝึกจิตตามรูปแบบมหาสติปัฏฐานจึง
เป็นการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลได้บรรลุถึงเป้าหมายชีวิต นั่นคือการพัฒนาปัญญาจนถึงขั้นบรรลุธรรมขั้น
สูงได้ แต่การท่ีจะปฏิบัติให้ถึงขั้นสูงได้ ส่ิงแรกผู้ปฏิบัติจะต้องมีครู อาจารย์ หรือผู้ฝึกสอนวิปัสสนา
จารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญ และเป็นกัลยาณมิตรช้ีทางให้เข้าใจในขั้นตอนของการ



 
๘๒ 

 

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางท่ีถูกต้องและเป็นสัมมาทิฐิ อันจะท าให้ผู้ปฏิบัติไม่หลงทาง หรือเสียวเวลาใน
การปฏิบัติ 

๓.๒.๒.๒ รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขา 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ใช้รูปแบบการพัฒนาปัญญาให้เป็นไปตามขั้นตอนของ

หลักไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา๕๒ ดังจะได้เสนอกระบวนการพัฒนา
ปัญญาท่ีวัดเกาะแก้วน ามาเป็นรูปแบบในการอบรมผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม ดังนี้ 

๑) การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิศีลสิกขา  
การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิศีลสิกขานี้ เป็นการพัฒนาปัญญาโดยการน าหลักธรรมท่ี

เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติทางด้านศีล หรือทางด้านกายภาพ ให้มีความเรียบร้อยดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นการ
พัฒนาในเบื้องต้นก่อนท่ีจะพัฒนาทางจิตในขั้นท่ีสูงขึ้นไป หลักธรรมท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาทาง
กายภาพก็คือหลักปาริสุทธิศีล ๔ เพราะเป็นหลักธรรมท่ีสามารถจ าแนกเข้ากับหลักอธิศีลสิกขาได้เป็น
อย่างดี รายละเอียดมีดังนี้ 

(๑) หลักปาริสุทธิศีล ๔  
ดังท่ีทราบในเบื้องต้นว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว โดยพระครูรัตนทีปาภิบาล ได้

ส่งเสริมให้พระภิกษุสาเณรและประชาชนท่ีเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดให้ความส าคัญกับการรักษาศีล 
เพราะศีลถือว่าเป็นบันใดขั้นแรกท่ีจะน าผู้ปฏิบัติธรรมไปสู่เป้าหมายข้ันท่ีสองของการปฏิบัติคือสมาธิได้ 
ดังนั้น วัดเกาะแก้วจึงได้น าหลักธรรมเรื่องปาริสุทธิศีล ๔ มาให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจ เพื่อท่ีจะได้น าไป
ปฏิบัติในการพัฒนาปัญญาในขั้นต้นเป็นไปตามหลักพุทธจริยศาสตร์ รายละเอียดในแต่ละข้อมีดังนี้ 

(๑.๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล คือการเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ 
มีการตรวจสอบพฤติกรรมของพระภิกษุและสามเณรอยู่เสมอ หากละเมิดข้อห้ามก็จะมีการพิจารณา
ลงโทษ หากผิดไม่ร้ายแรงก็จะให้ปรับปรุงตัวใหม่ แต่หากผิดเรื่องเดิมอีกก็จะให้พ้นออกจากวัด หากผิด
พระธรรมวินัยร้ายแรงก็ให้ส้ินสภาพจากการเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัย โดยวัดเกาะแก้วได้น า
หลักพระธรรมวินัยมาเป็นแกนกลางในการจัดท าเป็นระเบียบหลักการบริหารปกครองคณะสงฆ์และ
การปฏิบัติธรรมภายในวัดเกาะแก้ว เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และร่วมกันจรรโลงพระศาสนา 
ตลอดถึงการร่วมสงเคราะห์ประชาชนด้วย๕๔ 

(๑.๒) อินทรีย์สังวรศีล คือความส ารวมอินทรีย์ วัดเกาะแก้วมีกฎระเบียบว่าด้วยการ
ส ารวมระวังส่ิงท่ีมากระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ โดยให้ก าหนดรู้เท่าทันส่ิงท่ีมากระทบด้วย
อาการส ารวมมารยาทในอาจริยวัตรและอุปัชฌายวัตร๕๕ และประชาชนท่ีเข้ามารับการอบรมปฏิบัติ
ธรรมตลอดถึงประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาภายในวัดจะต้องอยู่ในอาการส ารวม ไม่ท าตัวให้เป็นอุปสรรคต่อ
ความสงบ 

(๑.๓) อาชีวปาริสุทธิศีล คือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ วัดเกาะแก้วต้ังอยู่ในท่ีชุมชนท่ีไม่แอ
ดัดเหมือนชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและเคารพในพระสงฆ์อย่างมั่นคง 

                                                             
๕๒ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙. 
๕๔ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๕ แบบรายงานประกอบขอเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 

๒๕๕๓, (๒๕๕๓, เอกสารอัดส าเนา), หน้า ๖๖. 



 
๘๓ 

 

และทางวัดได้ก าหนดให้พระสงฆ์ปฏิบัติตัวเป็นท่ีเจริญศรัทธาของชาวบ้าน โดยปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยและกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ท าตัวเป็นเกจิอาจารย์ใบ้หวย ท าไสยศาสตร์ หรือ
ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริต และไม่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่น การไม่ค้าขายอาวุธหรือ
เครื่องมือเพื่อกระท าการท าร้าย การไม่ค้าขายมนุษย์หรือเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น การไม่ค้าขายสัตว์ที่ยังมี
ชีวิตหรือการกระท าทารุณกรรมสัตว์เพื่อการค้า การไม่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับส่ิงมึนเมาและส่ิงเสพติด 
รวมทั้งสารพิษท่ีเป็นอันตรายทุกชนิด๕๖ 

(๑.๔) ปัจจยสันนิสิตศีล คือการส่งเสริมการใช้ปัจจัย ๔ ด้วยความตระหนักรู้ถึงคุณค่า 
การพิจารณาให้เห็นคุณค่าท่ีแท้จริงแล้วจึงใช้สอยปัจจัยเพื่อด ารงชีพอย่างเหมาะสมและพอประมาณ 
การประหยัดและดูแลรักษาน้ า ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ และการติดต้ังตู้ยาสามัญประจ าวัดไว้บริการเมื่อ
ยามพระสงฆ์และประชาชนท่ีเข้ามาท ากิจกรรมภายในวัด๕๗ และการพิจารณาคุณค่าของการใช้สอย
ปัจจัยการด ารงชีพ รวมท้ังการพิจารณาให้เห็นโทษของความฟุ่มเฟือย ให้ใช้สอยส่ิงอุปโภคและบริโภค
ต่างๆ ด้วยการมีสติก ากับอยู่เสมอ 

จากการศึกษาและสัมภาษณ์เรื่องปาริสุทธิศีล ๔ ท่ีวัดเกาะแก้วน ามาจัดท าเป็นระเบียบ
กติกาและหลักปฏิบัติส าหรับพระภิกษุสาเณรและประชาชนท่ีเข้ามารับการอบรมปฏิบัติธรรมภายในวัด 
จะเห็นได้ว่า หลักปาริสุทธิศีล ๔ นี้ครอบคลุมเรื่องการประพฤติทางกายภาพ สามารถปรับใช้ได้ท้ังภิกษุ
และคฤหัสถ์ เป็นหลักการท่ีเป็นพื้นฐานในการช าระท้ังกายและจิตให้สะอาดในเบื้องต้น ก่อนท่ีจะ
น าเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อรักษาจิตในขั้นสูงต่อไป ก็จะต้องช าระหรือปฏิบัติตามหลักปาริสุทธิศีล ๔ ให้ได้
ระดับหนึ่งเสียก่อน เรียกได้ว่าเป็นบันใดขั้นแรกส าหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพราะหลักปาริสุทธิศีล ๔ นี้ 
เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ในขั้นแรก ต่อมาให้ส ารวมเรื่องอินทรีย์ท้ัง 
๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ จากนั้นให้เน้นการเล้ียงชีพท่ีถูกต้องไม่เบียดเบียนหรือเป็นพิษเป็น
ภัยแก่ผู้อื่น และท้ายสุดก็ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการพิจารณาใช้สอยปัจจัย ๔ ซึ่งหลักธรรมข้อนี้เน้น
ให้ผู้ปฏิบัติมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา มีสันโดษ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฯลฯ และเมื่อผู้
ใคร่ปฏิบัติและปรารถนาจะเห็นแสงสว่างในหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะต้อง
ระมัดระวังเพียรรักษาหลักปาริสุทธิศีล ๔ ให้ได้ระดับใดระดับหนึ่งก่อน ด้วยเหตุนี้ ทางส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดเกาะแก้วจึงเห็นความส าคัญของหลักปาริสุทธิศีล ๔ จึงน ามาเป็นรูปแบบโดยการปรับใช้ให้เป็น
ระเบียบกติกาส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไปได้ปฏิบัติร่วมกัน 

๒) การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิจิตสิกขา  
การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิจิตสิกขานี้ เป็นรูปแบบท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว

ได้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติธรรม โดยจะเน้นท่ีกระบวนการฝึกจิตในระดับสมถกรรมฐาน เพื่อท าให้
จิตใจสงบ อารมณ์ผ่องใส ไม่เครียดวิตกกังวน มีความปลอดโปร่งและเบาสบาย รูปแบบการปฏิบัติมี
ขั้นตอนดังนี้ 

(๑) ก่อนการปฏิบัติธรรม วัดเกาะแก้วจะพยายามหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ด้วยการตัดความวิตกกังวล เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม โดยการจัดสถานท่ีให้มีความ
                                                             

๕๖ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๕๗ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว,  

เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๘๔ 

 

พร้อมและเหมาะแก่การจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยสถานท่ีปฏิบัติธรรม สถานท่ีพัก ห้องน้ า และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม รวมท้ังเตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อม เช่น อาสนะ หนังสือท าวัตร อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร น้ าปานะ และเครื่องเสียง เป็น
ต้น โดยไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความวิตกกังวลในขณะปฏิบัติธรรม มีการปรับสมดุลของผู้ปฏิบั ติธรรม
เพื่อให้เป็นกัลยามิตรต่อกัน ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ญาติพี่น้องน าปัญหามารบกวนจิตใจ ส่วนการ
เจ็บป่วยก็มียาไว้บริการ โดยมีเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวและโรงพยาบาล
บ้านฝางมาคอยช่วยดูแล๕๘ ท้ังนี้เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมในแต่ละโครงการเกิดความวิตกกังวล 
ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการตัดปลิโพธในเบ้ืองต้น อันเป็นเหตุท าให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมมีจิตใจท่ีเป็นสมาธิ 
สามารถอยู่ปฏิบัติตลอดโครงการท่ีมีการจัดปฏิบัติธรรมได้อย่างดีเย่ียม 

(๒) ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว มีนโยบายให้ทุกรูป/คนเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน ท้ัง
พระวิปัสสนาจารย์ พระภิกษุสามเณรภายในวัด ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม และบุคลากรภายใน
ภายท่ีท าหน้าท่ีแผนกต่างๆ ตลอดถึงประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ไหว้พระ พักผ่อน
หย่อนใจ หรือมาเพื่อศึกษาธรรมะ เป็นต้น จะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรและมีความเกื้อหนุนต่อกัน 
เพราะทุกส่วนจะเป็นการส่งเสริมเติมปัญญาในทางกุศลธรรมท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อน
คลายจากความทุกข์ ไม่ระแวงกันและกัน และสามารถลืมส่ิงท่ีท าให้เป็นทุกข์กังวลจากทางบ้าน ท่ี
ท างาน หรือส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมลพิษทางใจได้ในช่ัวขณะ๖๐ อันจะท าให้ผู้ปฏิบัติก็ดี ผู้เข้ามาเพื่อศึกษา
ธรรมะก็ดี มีจิตใจท่ีสงบไม่คิดฟุ้งซ่าน และเมื่อเข้าสู่การฝึกปฏิบัติจิตก็สามารถเข้าสู่สมาธิได้ง่ายข้ึน 

จากรูปแบบการสอนปฏิบัติธรรมโดยการใช้หลักธรรมว่าด้วยการศึกษาทางจิตหรืออธิจิต
สิกขาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วได้มีกุศโลบายในการฝึกอบรมผู้เข้ารับการ
ปฏิบัติธรรมให้รู้จักวิธีการฝึกจิตให้เป็นสมาธิง่ายๆ ในเบื้องต้น คือการสอนให้มีกัลยาณมิตรต่อกันทุก
คนไม่มียกเว้นแม้แต่พระวิปัสสนาจารย์ เพราะอย่างน้อยก็จะท าให้เกิดความเช่ือถือ ไม่เกิดการระแวง
สงสัยซึ่งกันและกัน ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสอนให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมท่ัวไปได้จิตท่ีเป็นกุศลธรรม
ต่อกัน มีความรู้เรื่องการปฏิบัติดีๆ หรือมีธรรมะดีๆ ก็แบ่งปันกันเป็นธรรมทาน งดเว้นการพูด การคิด 
หรือการกระท าท่ีตรงกันข้ามกับหลักธรรม ถ้าจะพูดจะคุยกันก็พูดคุยแต่พอประมาณ พูดคุยในส่ิงท่ีเป็น
ธรรมะอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาทางจิตใจ ฉะนั้น การสอนให้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันจึงเป็นการ
ปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ อันจะน ามาซึ่งความสงบและความผาสุข ซึ่งก็ง่ายต่อการ
ฝึกฝนทางจิตและเป็นบันใดน าไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงขึ้น นั้นก็คือระดับการพัฒนาปัญญาขั้นสูงคืออธิ
ปัญญาสิกขานั่นเอง  

๓) การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิปัญญาสิกขา  
การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิปัญญาสิกขานี้ เป็นการพัฒนาปัญญาขั้นสูง โดยการ

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาปัญญาในขั้นนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

                                                             
๕๘ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๖๐ อ้างแล้ว. 



 
๘๕ 

 

(๑) การพัฒนาปัญญาด้วยหลักปรโตโฆสะ เป็นการพัฒนาปัญญาจากปัจจัยนอก 
กล่าวคือการถ่ายทอด ศิลปวิทยา ความรู้วิชาการ วิชาชีพ ท่ีเรียกว่า เป็นหน้าท่ีของสิปปทายก๖๑ โดยท่ี
วัดเกาะแก้วจะมีรูปแบบของการปฏิบัติธรรม ซึ่งประกอบด้วยพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้ให้การศึกษา
ฝึกฝนอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดถึงผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นผู้รับ โดยผู้ให้และผู้รับ
จะต้องมีความเกื้อหนุนกันเป็นไปอย่างเสมอภาคเหมาะสมกับวัย สมรรถภาพทางกาย และพื้น
ฐานความรู้เป็นหลัก เช่น การสอน การแสดงธรรม ปาฐกถา อบรม เป็นต้น๖๒ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ถือว่า
เป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาปัญญาด้วยปรโตโฆสะของวัดเกาะแก้ว 

(๒) การพัฒนาปัญญาด้วยหลักโยนิโสมนสิการ เป็นการพัฒนาปัญญาจากปัจจัยภายใน
ด้วยธรรมท่ีเรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” ซึ่งแปลว่า การพิจารณาโดยแยบคาย (ท าใจโดยแยบคาย) 
ความคิดตลอดสาย หรือคิดสืบค้นถึงต้นเค้า ความรู้จักคิด อย่างท่ีเราเรียกกันในสมัยนี้ว่า “คิดเป็น”๖๓ 
เป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาต่อเนื่องมาจากปรโตโฆสะ โดยให้การได้รับความรู้แบบสัมมาทิฐิเป็น
รากฐาน แล้วกระกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมน าไปคิดพิจารณาต่อยอดความรู้ความเข้าใจท่ีได้มานั้น หรือ
บางครั้งก็ให้ไปศึกษาโยนิโสมนสิการก่อนแล้วจึงมาเล่าให้ฟัง (ความรู้แบบสอบอารมณ์กรรมฐาน) ส่วน
ไหนท่ีปฏิบัติยังไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักสัมมาทิฐิแล้วก็จะเสริมเพิ่มเติมความรู้หรือความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องต่อไป๖๔ 

จากการศึกษาและสัมภาษณ์เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิปัญญาสิกขา
ของวัดเกาะแก้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า วัดเกาะแก้วใช้หลักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในการฝึกปฏิบัติ
ธรรมเพื่อพัฒนาปัญญาขั้นสูง หรืออธิปัญญาสิกขา ปัจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะ เป็นเสียงจากผู้อื่นท่ี
คอยชักจูงภายนอก อาจจะเป็นกัลยาณมิตรท่านใดท่านหนึ่งท่ีให้การแนะน าส่ังสอนวิธีปฏิบัติให้เดินไป
ในทางท่ีถูกต้อง และจากนั้นฝึกให้ใช้ปัจจัยภายในหรือโยนิโสมนสิการ โดยฝึกให้ใช้ความคิดท่ีถูกวิธี คือ
การท าในใจโดยแยบคายพิจารณาสรรพส่ิงโดยต้นเค้าสาวไปหาสาเหตุจนตลอดสาย แยกแยะวิเคราะห์
ดูด้วยปัญญาให้เห็นส่ิงนั้นๆ ตามสภาวะความเป็นจริงท่ีเนื่องสัมพันธ์มาแต่เหตุปัจจัย การพิจารณาโดย
อุบายแยบคายตามหลักอธิปัญญาสิกขานี้จึงมีลักษณะท่ีเป็นความรู้จักคิด หรือคิดเป็น คือการวิเคราะห์
กันต่อไปอีก เช่น รู้จักคิดแยกแยะองค์ประกอบ รู้จักคิดสืบสาวหาเหตุผล จนกระท่ังมองเห็นความเกิด
และความดับ สามารถใช้ปัญญาขั้นนี้เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความส้ินทุกข์ได้ 

๓.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก 
วัดแจ้งสว่างนอก เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาปัญญาให้กับ

พระภิกษุสามเณร และประชาชนท่ัวไปมิได้ขาด โดยเฉพาะภิกษุสามเณรนั้นจะให้การอบรมผู้ท่ีเข้ามา
จ าพรรษาในวัดโดยวางกฎเกณฑ์ไว้ว่า พระภิกษุและสามเณรท่ีต้องการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรม
จะต้องเข้ามาอยู่ภายในวัดก่อนวันท่ี ๑๕ พฤษภาคมของทุกปี เพราะวัดแจ้งสว่างนอกเป็นสถานท่ี

                                                             
๖๑ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ. ปยุตฺโต), การศึกษา : เครื่องมือพัฒนา ที่ ยั งต้องพัฒนา ,

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๙), หน้า ๔๙. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๖๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๔๙. 
๖๔ ประมวลข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน 

๒๕๖๐. 



 
๘๖ 

 

ศึกษาท้ังปริยัติธรรมแผนกบาลี –นักธรรม และแผนกสามัญ ตลอดถึงมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมตลอด
ท้ังปี โดยก าหนดให้พระภิกษุและสามเณรทุกรูปเข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งทางวัดแจ้ง
สว่างนอกได้ยึดหลักปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีต้ังของสติ ข้อปฏิบัติมีสติเป็น
ประธาน การต้ังสติก าหนดพิจารณาส่ิงท้ังหลายให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริง การมีสติก าหนดรู้ส่ิง
ต่างๆ และความเป็นไปท้ังหลาย โดยก าหนดรู้เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ให้ถูกครอบง าด้วยความ
ยินดียินร้ายท่ีท าให้มองเห็นเพี้ยนไปตามอ านาจของกิเลส และการก าหนดพิจารณาตามหลักสติปัฏฐาน 
๔ นี้ จะต้องเป็นการปฏิบัติให้ควบคู่ไปกับหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา๖๕  

ส่วนคฤหัสถ์ท่ีมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอก ทางวัดจะจัดในลักษณะท่ี
เป็นการอบรมและแนะแนวหลักการประพฤติปฏิบัติตนให้เคารพในกติกา ระเบียบอันดีงามต่างๆ และ
จะต้องมีการสมาทานศีล ๘ บวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาวทุกคน ซึ่งจะให้ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรม ๕ – ๗ – ๑๐ วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ และนอกจากนี้วัดแจ้งสว่างนอกยังได้มีการจัด
โครงการปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องกับวันส าคัญต่างๆ ตามโอกาส เช่น วันส าคัญทางพุทธศาสนา วัน
ส าคัญของชาติ และวันส าคัญท่ีเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชน 
นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป๖๖ ผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมในแต่ละโครงการ รวม
ไปถึงผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมชม หรือเข้ามาเพื่อทัศนศึกษาเพื่อค้นหาแนวคิดหรือหลักธรรมภายในวัดแจ้งสว่าง
นอกนี้ จะต้องเคารพในสถานท่ีในลักษณะท่ีเป็นศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล (พระภิกษุสามเณร) ศาสน
ธรรม และศาสนพิธี โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีทางวัดท าขึ้นอย่างเคร่งครัด๖๗ ส่วนรูปแบบการ
พัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกในแต่ละด้านมีดังนี้ 

๓.๒.๓.๑ รูปแบบการพัฒนาปัญญาด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้ใช้รูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยยึดหลัก

สติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งสติ พิจารณาอารมณ์ของสติ อันได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม
๖๘ ส่วนรูปแบบของการพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวิธีการดังนี้๖๙ 

๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณาในกายอันเป็นท่ีต้ังให้เกิดสติ โดยพิจารณาต้ังแต่
ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก พร้อมอุบายในการพิจารณาอย่างประณีต นอกจากนี้ยังมีการ
พิจารณาอิริยาบถบรรพ สัมปชัญญะบรรพ ปฏิกูลมนสิการบรรพ ธาตุมนสิการบรรพ และนวสีวถิกถา
บรรพ มีวิธีการก าหนดพิจารณาดังนี้๗๐ 

                                                             
๖๕ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าคณะอ าเภอชุมแพ, เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก,  

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, อ้างแล้ว. 
๖๗ สัมภาษณ์ พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู, เจ้าคณะต าบลหนองทุ่ม, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านัก

ปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๖๘ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน 

๒๕๖๐. 
๖๙ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เอกสารการสอนวิปัสสนากรรมฐานส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่าง

นอก (ขอนแก่น : ก็อปปี้ปริ๊น, มปป.), หน้า ๑๙ – ๒๐. 
๗๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒-๓๐๓. 



 
๘๗ 

 

(๑.๑) หมวดอานาปานสติ คือก าหนดให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยต้ังสติไวที่ฐาน คือลม
หายใจเข้า-ออก มีวิธีการพิจาณาดังนี้ 

ก. เมื่อหายใจเข้ายาว ให้รู้สึกตัวชัดว่า เราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจเข้าส้ันให้รู้สึกตัวว่า 
เราหายใจเข้าส้ัน 

ข. เมื่อหายใจออกยาว ให้รู้สึกตัวชัดว่า เราหายใจออกยาว เมื่อหายใจออกส้ัน ให้รู้สึกตัวว่า 
เราหายใจออกส้ัน 

ค. ให้ศึกษาก าหนดรู้ กองลมท้ังปวงขณะหายเข้า และหายใจออก 
ง. ให้ศึกษาก าหนดรู้ ระงับกายสังขาร ขณะหายใจเข้า และขณะหายใจออก 
วิธีการการพิจารณานั้น ให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก าหนดสติพิจารณาการหายใจเข้า-

ออกให้ท าตัวเหมือนนายช่างกลึง หรือลูกมือของนายช่างกลึงท่ีขยัน เมื่อชักเชือกยาวก็รู้ชัดว่า เราชัก
ยาว เมื่อชักเชือกส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราชักส้ัน แม้ในอรรถกถาช่ือสุมังคลวิลาสินี อธิบายไว้ว่า ผู้ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานด้วยการต้ังสติก าหนดลมหายใจเข้า-ออกเป็นอารมณ์ ถือว่าได้ก าหนดพิจารณาท้ัง
นามและรูป คือการท่ีได้ก าหนดพิจารณาว่า ลมหายใจเข้า-ออกมิได้เพราะอาศัยภูตรูป อีก ๓ อย่าง คือ
ปฐวี อาโป เตโช และอาศัยอุปาทายรูป จัดเป็นการ าก าหนดรูป ส่วนการท่ีได้ก าหนดอาการท่ีจิตได้
สัมผัสจัดเป็นนาม จากนั้นก็พิจารณาถึงปัจจัยให้ลมหายใจเข้า-ออกนี้เป็นเพียงธรรมท่ีอาศัยปัจจัย
เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่สัตว์หรือบุคคล แล้วก็เจริญวปัสสนาไปตามล าดับจนได้บรรลุธรรมสูงสุด 

๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆ การพิจารณาหลักของ
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตามแนวปฏิบัติของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก คือการฝึกปฏิบัติโดย
ก าหนดพิจารณาเพื่อให้เกิดสติ หรือก าหนดเวทนาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันว่า เวทนานี้เป็นสักว่า
เวทนา (นาม) ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา รู้แล้วละ ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ว่าเราสุข เราทุกข์ 
เราเจ็บ เราปวด เราได้ เราเสีย แล้วจะเกิดความเบ่ือหน่ายคลายก าหนัด๗๑ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติอยู่อย่าง
ปลอดภัย ไร้ทุกข์ มีความสุขผ่องใส และเป็นปฏิปทาน าไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพื่อความบริสุทธิ์
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในหลักพุทธจริยศาสตร์ 

๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก าหนดพิจารณาจิตในจิต เพื่อให้รู้เท่าทันอาการต่างๆ ของ
จิตท้ังหมดโดยให้เห็นว่า จิตนี้ก็เป็นสักว่าจิต มิใช่สัตว์บุคคล ตัวตน เรา เขา รู้แล้วละ ปล่อยวาง ไม่ยึด
มั่นถือมั่นว่าเป็นเรา ของเรา เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ปรุงแต่ง เพราะเมื่อเราปล่อยวางมันก็จะว่าง 
เมื่อมันว่างแล้วก็ไม่วุ่นวาย การท่ีเราวุ่นวายเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบัน ก็เป็นเพราะเราไปปรุงแต่งเอา
อาการของจิตจากอารมณ์ท่ีกระทบ แล้วมีอุปาทาน ยึดมั่นว่าเป็นของเราเป็นเขา ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัว
เป็นตน การก าหนดรู้เท่าทันอาการของจิต จึงเรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณาโดยการก าหนดรู้ธรรมท่ีปรากฏขึ้นรู้แล้วละ 
ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีช่ัว ถูกผิด เพียงพิจารณาเห็นธรรมก็เป็นเพียงสักว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ 
บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ก าหนดพิจารณาอย่างนี้จะท าให้ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานมีความสบายใจ เข้าใจสภาพทางกายและจิตด้วยการพิจารณาเห็นความไม่เท่ียง พิจารณา
เห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุข พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ไม่
                                                             

๗๑ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน 
๒๕๖๐. 



 
๘๘ 

 

พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตา ย่อมเบ่ือหน่าย ไม่ยินดี ย่อมคลายก าหนัด ไม่ก าหนัดจะท าราคะให้
ดับไป ไม่ให้เกิด ย่อมสละคืน ไม่ยึดถือ เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นโดยความไม่เท่ียงย่อมละนิจจสัญญา
ได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้ เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา 
ย่อมละอัตตสัญญาได้ เมื่อเบ่ือหน่าย ย่อมละนันทิได้ เมื่อคลายก าหนัด ย่อมละราคะได้ เมื่อท าราคะให้
ดับ ย่อมละสมุทัยได้ เมื่อสละคืน ย่อมละอาทานะได้ การพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ กายย่อมปรากฏ 
ไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วย เป็นตัวระลึกด้วยการพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสติและด้วยญาน ฉะนั้นจึงเรียก
การพิจารณาเห็นกายในกายว่า สติปัฏฐานภาวนา 

จากการศึกษารูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก 
จะเห็นได้ว่า ได้ยึดรูปแบบการปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ เหมือนกับส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์
บ้านโนนทัน และส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเจ้าส านักปฏิบัติธรรมท้ัง
สามแห่งนี้ได้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาก่อน ซึ่งมหา
วิทยาแห่งนี้ได้น าหลักสติปัฏฐาน ๔ มาใช้เป็นรูปแบบในการปฏิบัติธรรม หลักสติปัฏฐาน ๔ จึงได้
แพร่หลายไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ อีกอย่างหนึ่งหลักสติปัฏฐาน ๔ นี้เป็น
หลักธรรมท่ีเป็นต้นแบบหรือยอดของหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพุทธศาสนา เพราะการปฏิบัติ
หรือเจริญสติตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรมีเป้าหมายทางเดียวคือการหลุดพ้นจากอุปกิเลสเครื่องเศร้า
หมองด้วยการสติระลึกรู้อยู่ในกาย เวทนา จิต ธรรม ส่วนวิธีการปฏิบัติก็อาจแยกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
กุสโลบายของพระวิปัสสนาจารย์ส านักนั้นๆ แต่ในส่วนของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกก็ได้เน้น
สอนการเจริญสติในหมวดกาย ด้วยการพิจารณาอิริยาบถย่อย และหมวดจิต ให้พิจารณาด้วยการตาม
รู้ทันความคิดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เกิดการพัฒนาปัญญาในระดับเข้าถึงความจริงในชีวิต   

 ๓.๒.๓.๒ รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขา 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้ใช้รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขา ซึ่ง

ประกอบด้วยข้อธรรม ๓ ประการ คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาปัญญาตามแนวทางศีลสิกขา  
การพัฒนาปัญญาตามแนวทางศีลสิกขานี้ เป็นการน าหลักศีลสิกขามาปรับใช้เพื่อการ

พัฒนาปัญญา โดยการน าหลักธรรมท่ีเกื้อหนุนต่อหลักศีลสิกขา คือปาริสุทธิศีล ๔ ดังนี้ 
(๑) หลักปาริสุทธิศีล ๔ 
ปาริสุทธิศีล ๔ เป็นหลักธรรมท่ีว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งศีล มี ๔ ประการดังนี้ 
(๑.๑) ปาฏิโมกข์สังวรศีล คือความส ารวมในพระปาฏิโมกข์ งดเว้นข้อห้ามท าตามข้อ

อนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย ซึ่งวัดแจ้งสว่างนอกได้เข้มงวดให้พระภิกษุและ
สามเณรปฏิตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้รักษาศีล ๕ และศีล ๘ 
รวมท้ังการถือศีลอุโบสถในช่วงเข้าพรรษา โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล ๕ แบบ
ปฏิบัติการ ไม่ให้ถือศีล ๕ แค่แบบวิธีกรรมท่านั้น นั่นคือการน าศีล ๕ มาจัดกระบวนการปฏิบัติการเชิง
รุก ดังนี้ ศีลข้อท่ี ๑ เป็นการส่งเสริมหลักประกันคุณภาพชีวิต ศีลข้อท่ี ๒ เป็นหลักประกันทางทรัพย์สิน 
ศีลข้อท่ี ๓ เป็นหลักประกันความมั่นคงและความอบอุ่นภายในครอบครัว ศีลข้อท่ี ๕ เป็นหลักประกัน



 
๘๙ 

 

ทางสังคมให้มีความซื่อสัตว์ต่อกัน และศีลข้อท่ี ๕ เป็นหลักประกันสุขภาพฝึกฝนคนให้มีสติสัมปชัญญะ
ท่ีสมบูรณ์๗๒  

(๑.๒) อินทรีย์สังวร คือการส ารวมอินทรีย์ ในข้อนี้ทางวัดแจ้งสว่างนอกได้พัฒนาปัญญา
ในรูปแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ โดยการฝึกสติให้เท่าทันต่อการ
กระทบสัมผัส รู้เท่าทันส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่สนองตอบส่ิงท่ีมากระทบด้วยความหลงตามอ านาจ
ของกิเลสในการรับสัมผัสและการกระท าท่ีกระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เพื่อไม่ให้กุศลธรรม
เกดิขึ้น รวมถึงการส ารวมในกุศลธรรมด้วย๗๓ 

(๑.๓) อาชีวปาริสุทธิ คือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ ทางวัดได้ก าหนดให้พระภิกษุและ
สามเณรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย โดยการเล้ียงชีพอิงอาศัยศรัทธาจากชาวบ้าน จึงก าหนดให้
ครองตนด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนก็อบรมพัฒนา
ให้มีการประกอบอาชีพและการด ารงชีพด้วยความบริสุทธิ์ เมื่อมีการแสดงธรรมหรืออบรมประชาชนก็
จะสอดแทรกแนวคิดให้มีความขยันหมั่นเพียรในการหาเล้ียงชีพด้วยความสุจริตตามหลักสันโดษ คือ
การยินดีตามท่ีแสวงหามาได้โดยสุจริต และการยินดีในส่ิงท่ีเหมาะสมกับฐานะของตน ไม่แสวงหาและ
ไม่ใช้ทรัพย์สินฟุ้งเฟ้อเกินความจ าเป็นตามฐานะของตน รวมทั้งการจัดกิจกรรมระดมส่ิงของช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามแต่โอกาส๗๔ 

(๑.๔) ปัจจัยสันนิสิตศีล คือหลักการประพฤติท่ีเกี่ยวกับปัจจัย ๔ ซึ่งวัดแจ้งสว่างนอกได้มี
การฝึกอบรมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนได้รู้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
ก าหนดให้พิจารณาเห็นคุณค่าแท้แล้วจึงบริโภคหรือใช้จ่ายปัจจัยเพื่อด ารงชีพอย่างเหมาะสมและ
พอประมาณ การแสวงหาปัจจัยการด ารงชีพด้วยความสุจริต รวมท้ังการช่วยกันรักษาปัจจัยเพื่อยืดอายุ
การใช้งาน๗๕ 

จากการศึกษาและการสัมภาษณ์เรื่องการน าหลักปาริสุทธิศีลมาปรับใช้โดยการบูรณาการ
เข้ากับหลักอธิศีลสิกขานั้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้เน้นให้พระภิกษุ
สามเณรภายในวัด และประชาชนผู้เข้ามารับการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาปัญญาด้วยการปฏิบั ติธรรม
ท่ัวไปได้มีการก าหนดพิจารณาด้วยหลักปาริสุทธิศีลโดยให้มีการประพฤติส ารวมทางกาย วาจาเพื่อให้
สอดคล้องกับการรักษาศีล ๕ และศีล ๘ ในเชิงของการน าไปปฏิบัติจริงเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตให้มี
ความสุข เมื่อมีการประพฤติศีลให้ให้เรียบร้อยแล้วก็ก าหนดให้ส ารวมอินทรีย์ท่ีมากระทบสัมผัสทาง
อายตนะคือตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ให้สงบระงับ และการน าหลักอาชีวปาริสุทธิมาปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตโดยการเล้ียงชีพโดยสุจริต และการท่ีจะรู้หรือเข้าใจวิธีการเล้ียงชีพได้ก็ต้องอาศัยหลักธรรม
ท่ีว่าด้วยปัจจัยนิสิตศีล คือการรู้ถึงคุณค่าของปัจจัย ๔ อย่างเหมาะสมก าหนดพิจาณาให้เห็นคุณท่ี
แท้จริงแล้วจึงบริโภคเพียงเพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ได้หรือพอท่ีจะมีก าลังในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีดีงามถูกต้อง
ของชีวิตต่อไป  

                                                             
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระครสูโมธานเขตคณารักษ์. เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก, 

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๗๕ สัมภาษณ์ พระมหาประยุทธ ปวญฺญู, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๙๐ 

 

๒) การพัฒนาปัญญาตามแนวทางจิตตสิกขา  
การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิจิตตสิกขานี้ เป็นการน าหลักจิตตสิกขามาปรับใช้เพื่อการ

พัฒนาปัญญาทางด้านจิตหรืออารมณ์ให้มีความสงบผ่องใสและใช้งานได้ นั่นคือการรู้เท่าทันต่อส่ิงท่ีมา
กระทบในทุกๆ ด้าน ไม่ให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ไม่บีบค้ันด้วยอาการต่างๆ มีความปลอดโปร่ง
และเบาสบาย โดยใช้กิจกรรมคือการฝึกอบรมจิตภาวนาร่วมกัน ส่วนวิธีการหรือรูปแบบอีกอย่างหนึ่ง
ของการพัฒนาปัญญาตามแนวทางจิตตสิกขาของวัดแจ้งสว่างนอกมีดังนี้ 

(๑) การพัฒนาปัญญาด้วยการตัดปลิโพธ เป็นการพัฒนาปัญญาโดยการลดทอนส่ิงท่ี
รบกวนจิตใจ หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุให้ผูกพันหน่วงเหนี่ยวทางจิตใจไม่ให้เกิดการพัฒนาปัญญา ซึ่งต้นเหตุ
ดังกล่าวมี ๑๐ อย่างคือ ท่ีอยู่อาศัย ตระกูล ลาภสักการะ หมู่คณะ หน้าท่ีการงาน การท าทาง ญาติพี่
น้อง ความเจ็บไข้ได้ป่วย การศึกษา และฤทธิ์ท่ีได้แล้ว ส่ิงเหล่านี้เรียกว่า ปลิโพธ คือความวิตกกังวล 
ห่วงหา อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ไม่ท าให้จิตเกิดสมาธิ ดังนั้นทางวัดแจ้งสว่างนอก จึงมี
วิธีการตัดปลิโพธโดยเน้นการจัดท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม มีความปลอดภัย มี
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดูแลความสะดวกในทุกๆ ด้าน ไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะไม่มีภาระงานอื่นนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาท่ี
ก าหนดให้ และในขณะเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจะไม่มีการอนุญาตให้ออกนอกเขตวัดจนกว่า
กิจกรรมหรือโครงการจะแล้วเสร็จ ส่วนญาติพี่น้องนั้นถ้าไม่มีความจ าเป็นในการเข้าเย่ียมทางวัดก็จะไม่
อนุญาตให้เข้าเยี่ยมพูดคุยกันเพราะอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ปฏิบัติธรรมขาดการปฏิบัติต่อเนื่องท าให้จิตไม่
เป็นสมาธิ หรือถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าพบก็ต้องได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากร
ก่อน ส่วนปลิโพธข้ออื่นๆ ก็เช่นกัน ทางวัดก็พยายามตัดปลิโพธ เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ
ธรรมเกิดความฟุ้งซ่าน ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติธรรมพัฒนาช้าภายใต้เวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นการ
ก าหนดวิธีการเพื่อลดปัจจัยท่ีท าให้เกิดความฟุ้งซ่านของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จึงเป็นส าคัญเบื้องต้น
ของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก๗๖ 

(๒) การพัฒนาปัญญาด้วยการคบหากัลยามิตร เป็นการพัฒนาปัญญาด้วยการส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นกัลยามิตรต่อกัน จะต้องมีจิตท่ี
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ท าตัวเป็นอุสรรคในการปฏิบัติธรรม หากมีพฤติกรรมท่ีเป็นอุปสรรคก็สามารถ
จะตักเตือนกันได้ หากยังไม่เลิกพฤติกรรมนั้นก็จะแยกออกจากหมู่หรือเชิญออกจากส านัก วัดแจ้งสว่าง
นอกจะให้นโยบายว่า ทุกๆ คนเข้ามาสู่ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกจะต้องเป็นกัลยามิตรต่อกัน 
โดยท่ีทุกคนมีหน้าท่ีส่งเสริมให้ค าแนะน ากันและกัน พระวิปัสสนาจารย์จะต้องอบรมหรือฝึกปฏิบัติ
ธรรมให้เป็นไปในทางเดียวกัน มีความเมตตา กรุณาต่อผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมเสมอกัน มีความหวัง
ดี มีความจริงใจ โดยปลูกฝังความเป็นนักพัฒนาปัญญาโดยการเผยแผ่หลักพุทธจริยธรรมให้กับพระ
วิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรทุกๆ รูป ดังนั้นรูปแบบในการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัด
แจ้งสว่างนอกอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกฝนให้ผู้มีหน้าท่ีร่วมกันท้ังพระวิปัสสนาจารย์และผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติธรรม รวมไปถึงผู้มีหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องภายในวัดทุกสายงานเป็นกัลยามิตรต่อกันในเบื้องต้น 
อันจะน าไปสู่ความเกื้อหนุนกันในการพัฒนาปัญญาได้ดียิ่งขึ้น๗๗ 
                                                             

๗๖ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๗๗ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์. เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๙๑ 

 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิจิตตสิกขา
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้น าหลักอธิจิตตสิกขามาพัฒนาปัญญาโดย
การน าหลักปลิโพธิและการปลูกฝังให้ทุกคนเป็นกัลยามิตรต่อกันนั้น ถือได้ว่าเป็นการลดปัจจัยท่ีท าให้
จิตฟุ้งซ่านและท าให้อารมณ์หวั่นไหว มีจิตใจจดจ่อต่อการปฏิบัติธรรมฝ่ายเดียว เป็นเหตุให้ผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรมไม่มีความวิตกกังวลหรือถ้าจะมีบ้างทางวัดก็มีพระวิปัสสนาจารย์คอยให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมคลายความกังวลในเรื่องต่างๆ ได้ และท่ีส าคัญทางวัดได้เน้นเป็นนโยบายให้ทุกคนท่ีเข้ามา
ภายในส านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้จะต้องเรียนรู้กติกาโดยการก าหนดจิตใจให้เป็นกัลยามิตรต่อทุกๆ คน 
เพื่อจะให้ทุกคนคอยเกื้อหนุนส่งเสริมกันและกันในการปฏิบัติธรรม สามารถท่ีจะเตือนบอกกล่าวกันได้ 
ให้ค าแนะน าซึ่งกันและกัน ซึ่งส่ิงนี้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งท่ีวัดแจ้งสว่างนอกน ามาปรับใช้ในการอบรม
ปฏิบัติธรรม ท าให้การปฏิบัติธรรมในแต่ละโครงการเป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายอย่างเต็มท่ี 

๓) การพัฒนาปัญญาตามแนวทางปัญญาสิกขา  
การพัฒนาปัญญาตามแนวทางอธิปัญญาสิกขานี้ เป็นการน าหลักปัญญาสิกขามาปรับใช้ใน

การพัฒนาปัญญา โดยเน้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม 
และการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติธรรม เป็นต้น กิจกรรมการพัฒนาปัญญาตามแนว
ปัญญาสิกขามีดังต่อไป 

(๑) การพัฒนาปัญญาด้วยหลักปรโตโฆสะ เป็นการจัดส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาปัญญาทางด้านสติปัญญา มีการคัดเลือกพระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถมาท าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังการน าพาปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานได้อย่างถูกต้อง โดยแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม การ
แสดงธรรม การสนทนาธรรม การสอนธรรมะ การแนะน าแนวทางการด าเนินชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้
ทางวัดแจ้งสว่างนอกยังได้ส่งพระวิปัสสนากรรมฐาน และวิทยากรไปศึกษาและอบรมเพื่อเสริมทักษะ
ความรู้ด้านการปฏิบัติ และปริยัติในท่ีต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง๗๘ 

(๒) การพัฒนาปัญญาด้วยหลักโยนิโสมนสิการ เป็นการพัฒนาปัญญาโดยการฝึกคิด
วิเคราะห์ การแยกแยะแบบสัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นผลท่ีพัฒนาความรู้มาจากปรโตโฆสะ ทางวัดแจ้งสว่างนอก
มิได้บังคับให้เช่ือตามส่ิงท่ีได้ยินได้ฟังมาจากพระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากร แต่ได้ส่งเสริมให้ผู้เข้า
รับการปฏิบัติธรรมทุกๆ คนได้ใช้เหตุผลด้วยการใคร่ครวญอย่างมีสติ โดยการพิจารณาอย่างรอบครอบ
ด้วยเหตุด้วยผล หลักการพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการของวัดแจ้งสว่างนอกมีดังนี้๗๙ 

(๒.๑) การจัดปัจจัยเพื่อกระตุ้นเร้าให้คิด โดยการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความอยากรู้ 
เช่น ป้ายสุภาษิตธรรมะต่างๆ การจัดมุมห้องสมุดธรรมะ ประกอบไปด้วยพระไตรปิฎก หนังธรรมะท่ี

                                                             
๗๘ สัมภาษณ์ พระมหาธนา สุภจารี, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก,  

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๗๙ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เอกสารการสอนวิปัสสนากรรมฐานส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่าง

นอ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑. 
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ทางวัดได้จัดขึ้นเพื่อศึกษาหาความรู้ รวมไปถึงการจัดมุมสงบเพื่อให้เกิดกระบวนการครุ่นคิดอย่างมี
เหตุผล 

(๒.๒) การให้หลักการและแนวคิด ๓ ลักษณะ คือ 
ก. การคิดแบบเป็นกระบวนการ ได้แก่ การใช้ความคิด เชิงระบบ มีขั้นตอน ล ำดับ ท่ีมี

โครงข่ายเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ท าให้เข้าใจส่ิงต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยอิงอาศัยแนวทางปฏิจจสมุป
บาท เป็นหลักในการคิดหาเหตุผลหรือต้นความรู้ท่ีแฝงอยู่เบ้ืองหลังปรากฏการณ์ต่างๆ 

ข. การคิดเพื่อสืบสาวหาเหตุปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ๒ ลักษณะ ได้แก่ การคิดท่ีเริ่มต้น
จากเหตุไปหาผล และการคิดเริ่มต้นจากผลแล้วสืบสาวมาหาเหตุ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุ
และผล 

ค. การคิดเพื่อเข้าถึงความจริงตามสภาพ โดยอาศัยหลักธรรมสามัญลักษณะหรือไตร
ลักษณ์ เพื่อให้เข้าถึงความจริงหรือหยั่งรู้ตัวสภาวะลักษณะของส่ิงต่างๆ ซึ่งเป็นการคิดเพื่อแยกแยะ
ส่วนประกอบเพื่อให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริง 

ง. การคิดหาทางออกหรือคิดแก้ไขปัญหา เป็นการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและคิดเพื่อออกจาก
ทุกข์ โดยใช้หลักการคิดอิงอาศัยอริยสัจ ๔ 

จ. การคิดเพื่อความเจริญ ได้แก่ การคิดตามแนวทางโกศล ๓ คือ (๑) อายโกศล การคิด
เพื่อให้เกิดความเจริญ การคิดเพื่อแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้และสติปัญญาให้
เจริญมากยิ่งขึ้น (๒) อปายโกศล การคิดเพื่อให้รู้ความเส่ือม สาเหตุของความเส่ือม วิธีการป้องกันความ
เส่ือม การออกจากความเส่ือม (๓) อุปายโกศล การคิดแก้ไขปัญหาและวิธีการท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้งการคิดท่ีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ 

หลักการคิดท้ัง ๕ ประการนี้ วัดแจ้งสว่างนอก ได้น ามาเป็นรูปแบบในการพัฒนาปัญญา
ตามแนวอธิปัญญาสิกขา โดยการฝึกปฏิบัติให้พระภิกษุสามเณรและผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมในแต่ละ
โครงการได้ใช้รูปแบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดท่ีถูกต้อง แล้วน าไปสู่
การคิดท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นระบบ สามารถคิดแยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ได้ ซึ่งการคิดตามรูปแบบ
นี้เป็นการคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญา พัฒนาคุณธรรมเพิ่มพูนกุศลธรรม เป็นการคิดเพื่อแก้ไข
ปัญหา สามารถสืบหาความเป็นจริง อันเป็นสาเหตุให้เข้าใจชีวิตและส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง 

จากการศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวอธิปัญญาสิกขาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้ง
สว่างนอกข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักนี้ได้น าหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการมาใช้เป็นกระบวนการ
ฝึกคิดเพื่อพัฒนาปัญญาขั้นอธิปัญญาสิกขา ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการคิดขั้นสูงในทางพุทธจริยศาสตร์ นั่นคือ
การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ การท่ีจะคิดแบบวิเคราะห์แยกแยะส่ิงต่างๆ ออกมาได้ต้อง
อาศัยความรู้ ท่ีเกิดจากปรโตโฆสะคือการได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังจากคนอื่นหรือส่ิงอื่นๆ รวมไปถึง
ปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วย เมื่อได้สัมผัสกับส่ิงอื่นๆ เช่นนั้นแล้วก็น ามาขบคิดวิเคราะห์แยกแยะหาต้นเค้า
หรือมูลก าเนิดท่ีแท้จริงของส่ิงนั้นๆ โดยน าวิธีการคิดตามหลักอริยสัจ ๔ มาใช้ ซึ่งระบบการคิดนี้ เป็น
วิธีการคิดแบบแก้ไขปัญหา จากปัญหาสามัญท่ัวไป ไปหาปัญหาระดับสูงขึ้น นั่นคือการคิดเพื่อท่ีจะออก
จากทุกข์หรือสังสารววัฏฏ์  ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาปัญญาทางพุทธจริยศาสตร์ 
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๓.๓ ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น 
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการพัฒนาปัญญาโดยน าหลักพุทธจริย

ศาสตร์มาบูรณาการเชิงประพฤติให้เกิดประโยชน์ในวิถีของชาวพุทธ ซึ่งมีท้ังการปฏิบัติธรรมแบบ
สามัญ คือการด ารงชีวิตโดยยึดหลักพุทธธรรมเป็นแนวน า เช่น การรักษาศีลมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 
ซึ่งส่งผลให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติ และการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้น คือการฝึก
ควบคุมจิตของตนให้เป็นสมาธิและเกิดการพัฒนาการทางปัญญาท่ีสามารถลดละกิเลสตัวบงการท่ี
ส าคัญคือความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็นต้น ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนา
ปัญญาท่ีจะให้ได้ผลท้ัง ๒ แบบ คือแบบสามัญและแบบเข้มข้นถือว่าเป็นหน้าท่ีของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดท่ัวไป ซึ่งในท่ีนี้หมายเอาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นท้ัง ๓ แห้งท่ีกล่าวมา 
และการท่ีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นท้ัง ๓ แห่งจะพัฒนาไปถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ให้
สัมฤทธิ์ผลได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ส านักปฏิบัติ
ธรรมได้มีความสงบร่มรื่นเป็นสถานท่ีเหมาะต่อการอบรมพัฒนาปัญญาให้มีความสะอาดกายวาจาด้วย
ศีล มีความสุขสงบแห่งจิตด้วยสมาธิ และมีความสว่างทางความคิดด้วยปัญญา และปัจจัยท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาปัญญาในท่ีนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดเรื่องสัปปายะ ๔ คือ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ 
บุคคลสัปปายะ และธัมมสัปปายะ มาเป็นส่ิงเกื้อหนุนในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาปัญญาดังต่อไปนี้  

๓.๓.๑ แนวคิดเร่ืองสัปปายะ ๔ 
การปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

อาศัยความเป็นสัปปายะหรือธรรมเป็นท่ีสบาย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพัฒนาด้านในหรือจิตใจ
ของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความผาสุขท้ังด้านกายภาพและจิตภาพ กล่าวคือสถานท่ีปฏิบัติธรรมเพื่อ
พัฒนาปัญญาจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญ เป็นธรรมท่ีมีอุปการะต่อการศึกษา
และปฏิบัติ๘๐ และพึงเว้นจาก อสัปปายะ (ความไม่สะดวกสบาย) พึงประกอบด้วยส่ิงท่ีเป็นสับปปายะ 
อันหมายถึงส่ิงท่ีสบาย สภาพเอื้อ ส่ิงท่ีเกื้อกูล ส่ิงท่ีเหมาะสม อันเกื้อกูลในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี 
ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เส่ือมถอย๘๑ การบริหารจัดการวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นสัป
ปายะหรือความสุขสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกฝนอบรมเพื่อการพัฒนาปัญญาควรประกอบด้วยหลัก ๔ 
ประการคือ 

๓.๓.๑.๑ อาวาสสัปปายะ๘๒ หมายถึง ท่ีอยู่ท่ีพักอาศัยและสถานท่ีปฏิบัติธรรม มี ๒ อย่าง 
ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ คือท่ีอยู่ ท่ีพัก ท่ีอาศัยและสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม และ
อาวาสสัปปายะ คือท่ีอยู่ ท่ีพัก ท่ีอาศัยและสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และผู้ปฏิบัติธรรมควร
เลือกอยู่ในอาวาสสัปปายะ ในคัมภร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคได้กล่าวอธิบายไว้ว่า “เมื่อโยคาวจรนั้นอยู่
ในอาวาสใด นิมิตท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ท่ีเกิดแล้วก็เส่ือมหายไป สติท่ียังไม่ต้ังมั่นก็ไม่ต้ังมั่น และจิตท่ี
ยังไม่เป็นสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิ อาวาสนี้นับเป็น อสัปปายะ ส่วนเมื่อเธออยู่ในอาวาสใด นิมิตเกิดและ
                                                             

๘๐ องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๓๘/๑๗๙. 
๘๑ พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ. ป ยุตฺ โต ), พจนานุกรมพุ ทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : เอส อาร์ พริ้นต้ิง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘๖. 
๘๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว.  



 
๙๔ 

 

ถาวรด้วย สติก็ต้ังมั่น จิตก็เป็นสมาธิ ดุจพระปธานนิยติสสเถระผู้อยู่ ณ นาคบรรพต อาวาสนี้นับเป็น 
สัปปายะ เพราะเหตุนั้น ในวิหารใด อาวาสท่ีอยู่มีหลายแห่ง โยคาวจรพึงลองอยู่ในอาวาสแห่งนั้ น 
เพราะความท่ีมีอาวาสเป็นสัปปายะแท้ๆ ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้อยู่ในถ้ าจูฬนาคในตัมพปัณณิทวีป ถือเอา
กัมมัฏฐานบ าเพ็ญอยู่ในถ้ าจูฬนาคนั้นได้บรรลุพระอรหัตท้ังหมด ส่วนพระอริยบุคคลเบ้ืองต่ ามีพระ
โสดาบันเป็นต้น และท่านผู้ได้อริยภูมิในท่ีอื่นแล้ว มาบรรลุพระอรหัตในถ้ าจูฬนาคนั้นมีประมาณมิได้ 
แม้ในวาสสัปปายะแห่งอื่นๆ เช่นจิตตลบรรพตวิหาร ก็เช่นกัน”๘๓ จากข้อความนี้ แสดงให้เห็นว่า 
สถานท่ีในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาให้บรรลุในระดับช้ันต่างๆ นั้นจะต้องอาศัย
สถานท่ีท่ีเป็นสัปปายะ ดังนั้นการสร้างสถานท่ีปฏิบัติธรรมจะต้องให้เป็นท่ีสบาย คือท าวัดหรือส านัก
ปฏิบัติธรรมให้เป็นอาราม เป็นรมณียสถาน รื่นรมย์เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนด้านจิตใจ ท่ีต้ังไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนเกินไป มีการแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสชัดเจนเป็น
สัดส่วน ยิ่งในภาวะโลกร้อนด้วยแล้ว หากวัดได้มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ร่มรื่นดูเป็นธรรมชาติ นับว่า
เหมาะกับภาวะโลกอันแสนท่ีจะร้อนเหลือหลาย ส่วนบางส านักต้ังอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสมเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว เช่น ภูเขา ล าธาร สวน ป่า เป็นต้น ก็ได้เน้นเรื่องความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สม่ าเสมอเท่ากับว่าได้สร้างความสุขเพิ่มข้ึนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้พบเห็นท่ัวไป 

ในกัมมัฏฐานคหณนิเทศตอนแก้สมาธิภาวนา แสดงไว้ว่า “อันโยคาวจรผู้ละวิหารอันไม่
เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมาธิเสียแล้ว พ านักอยู่ในวิหารท่ีเหมาะสม”๘๔ ค าแสดงนี้เป็นการกล่าว
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้จักหลีกเล่ียงเมื่ออยู่ในอาวาสอสัปปายะ แล้วเลือกหาสถานท่ีท่ีเป็นสัปปายะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติธรรม ดังท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคว่า “เมื่อ
โยคาวจรผู้ใดอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระอาจารย์มีความผาสุข โยคาวจรนั้นเมื่อจะช าระกัมมัฏฐานก็พึง
อยู่ในวิหารนั้นนั่นแหละ ถ้าเมื่ออยู่ในวิหารนั้นไม่มีความผาสุกไซร้ วิหารอื่นใดเป็นสัปปายะมีอยู่ในท่ี
ไกลแต่วิหารของพระอาจารย์ประมาณคาวุตหนึ่งหรือกึ่งโยชน์ หรือแม้ประมาณถึงโยชน์หนึ่งก็ดี ก็พึงไป
อยู่วิหารนั้นเถิด เพราะเมื่อได้อยู่อย่างนั้น ครั้นมีความสนเทห์หรือเกิดความหลงลืมในข้อกัมมัฏฐานท่ี
ตรงไหนก็ดี จะได้ลุกขึ้นท าวัตรในวิหารท่ีตนอยู่แต่เช้าแล้วออกเดินบิณฑบาตฉันในระหว่างทาง ไปถึงท่ี
อยู่ของพระอาจารย์ในเวลาท่านเสร็จภัตกิจพอดี แล้ววันนั้นช าระกัมมัฏฐานในส านักของพระอาจารย์
เสียให้เสร็จ วันรุ่งขึ้นก็กราบลาพระอาจารย์เดินทางกลับไป เท่ียวบิณฑบาตในระหว่างทาง ยังไม่ทัน
เหนื่อยก็อาจมาถึงท่ีอยู่ของตนได้ ส่วนโยคาวจรผู้ใดไม่ได้ท่ีผาสุกในท่ีแม้ไกลต้ังโยชน์ โยคาวจรนั้นพึง
ตัดข้ออันเป็นขอดเป็นปมท้ังปวงของกัมมัฏฐานเสียให้ได้ ท ากัมมัฏฐานท่ีเนื่องด้วยความนึกหน่วงให้
หมดจดดีแล้วไปให้ไกลกว่านั้น ก็ได้ละวิหารอันไม่เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมาธิเสีย แล้วพ านักอยู่ใน
วิหารท่ีเหมาะสมเถิด”๘๕ ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการพิจารณาเลือกใช้สถานท่ีในการ
ปฏิบัติธรรม เมื่อเห็นว่าเกิดความไม่สัปปายะหรือไม่เหมาะแก่การบ าเพ็ญสมณธรรมแล้วก็สามารถหาท่ี
อยู่อื่นได้ เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะได้ผลดีก็ต้องขึ้นอยู่สถานท่ีสงบปราศจากส่ิงรบกวนใดๆ หรืออีก
อย่างอาจแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมได้ยึดติดกับสถานท่ีจนเกินไปเพราะจะท า

                                                             
๘๓ มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๑. 
๘๔ อ้างแล้ว, หน้า ๗๘. 
๘๕ อ้างแล้ว, หน้า ๗๘-๗๙. 



 
๙๕ 

 

ให้เกิดความผูกพันจนไม่อาจจะละปลิโพธ (เครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ใจพะวักพะวนห่วง
กังวล) ได้  

๓.๓.๑.๒ อาหารสัปปายะ๘๖ หมายถึง อาหารและเครื่องบริโภคเป็นท่ีสบาย โดยเฉพาะ
ช่วงท่ีอยู่ในระหว่างการปฏิบัติธรรมหรือการเข้าฝึกฝนอบรมเพื่อการพัฒนาปัญญานั้น ลักษณะของ
อาหารจะมี ๒ อย่าง ได้แก่ อาหารอสัปปายะ คืออาหารและเครื่องบริโภคท่ีเป็นท่ีไม่ถูกใจไม่พอใจ ไม่
ถูกกับร่างกาย ไม่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันหรือทานยาก ไม่สมควรแก่การบริโภคของโยคาวจรหรือผู้
ปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาปัญญา และอาหารสัปปายะ คืออาหารและเครื่องบริโภคท่ีถูกใจ
พอใจ ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันหรือทานไม่ยาก เป็นท่ีสมควรแก่การบริโภคของโยคาวจร
หรือผู้ปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาปัญญา เพราะมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือบั่นทอนสภาพ
จิตใจ  

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค อธิบายไว้ว่า “อาหารท่ีไม่สมควรและท่ีสมควรแก่การ
บริโภคในระหว่างก าลังปฏิบัติธรรม โยคาวรจรบุคคลบางท่านได้รับประทานอาหารท่ีมีรสหวานแล้วก็
ไม่ถูกปาก ไม่มีความชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่มั่นคง แต่เมื่อได้อาหารรสเปรี้ยวแล้ว ก็รู้สึกชุ่มช่ืนผาสุกใจ
ท าให้จิตใจมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาหารท่ีมีรสหวานนั้นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารท่ีมีรสเปรี้ยว
เป็นสัปปายะแก่โยคาวจรนั้น บางท่านเมื่อได้รับประทานอาหารท่ีมีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่ถูกปาก ไม่มีความ
ชุ่มช่ืนผาสุกใจ จิตใจไม่มั่นคง แต่เมื่อได้อาหารรสหวานแล้วก็รู้สึกชุ่มช่ืนผาสุกใจ ท าให้จิตใจมั่นคงถาวร
ยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาหารท่ีมีรสเปรี้ยวนั้นจึงเป็นอสัปปายะ ส่วนอาหารท่ีมีรสหวานเป็นสัปปายะแก่โยคาวจร
นั้น ส าหรับรสเค็ม ขม เผ็ด ฝาด ๔ อย่างนี้ ไม่ได้กล่าวโดยเฉพาะๆ นั้น ก็เพราะรสเหล่านี้เพียงแต่เป็น
เครื่องปรุงให้รสท้ังสองนั้นดีขึ้น ดังนั้นเมื่อยกรสหวานและเปรี้ยวขึ้นมาแล้ว ก็เป็นอันว่าได้กล่าวถึงรส ๔ 
อย่างนี้ตามสมควรไป”๘๗ จากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า อาหารหรือเครื่องบริโภคเป็นส่ิงส าคัญในการ
ปฏิบัติธรรม แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน หรือมีธาตุร่างกายแตกต่างกัน ดังนั้นการพิจารณาฉันหรือทาน
อาหารในระหว่างปฏิบัติธรรมหรือการเข้าฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาจิตปัญญาจึงต้องระวัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีท่ีอยู่ ท่ีสบายเป็นสัปปายะควรแก่การปฏิบัติธรรมแล้ว จึงต้องค านึงถึงการฉันหรือ
รับประทานอาหารให้เกิดความเป็นสัปปายะต่อร่างกายจริงๆ   

ในสมัยก่อนการดูแลเรื่องอาหารส าหรับพระภิกษุสามเณร จะเป็นหน้าท่ีของพระภัตตุเทศ 
ส่วนปัจจุบันเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส หรืออุบาสก อุบาสิกา ดังนั้นในวัดหรือสถานท่ีปฏิบัติธรรม การ
จัดสวัสดิการด้านอาหารจึงควรเป็นภาระของฝ่ายสาธารณูปการรวมเรื่องต่างๆ เช่น การก าหนด
เส้นทางโคจรบิณฑบาต ควรแบ่งเป็นสาย มีการเปล่ียนเวรกันเพื่อเจริญศรัทธาของผู้ท าบุญและป้องกัน
การติดในตัวบุคคล มีการจัดฉันรวมกันเป็นท่ีแห่งเดียว เพื่อประโยชน์คือท าให้เกิดความเป็นธรรมใน
อดิเรกลาภ ขจัดความขัดแย้งในการแสวงหาอุปัฏฐาก ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นท่ีเจริญศรัทธา
ของผู้ถวายและสามารถแนะน าอบรมได้ง่ายในเวลาก่อนและหลังอาหาร มีเจ้าหน้าท่ีรับนิมนต์ และท า
หน้าท่ีแจกรายการนิมนต์ให้ท่ัวถึงโดยความเป็นธรรมหรือจัดต้ังมูลนิธิสงเคราะห์สวัสดิการด้านอาหาร
ในยามขาดแคลน 

                                                             
๘๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๖. 
๘๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๓. 



 
๙๖ 

 

๓.๓.๑.๓ บุคคลสัปปายะ๘๘ หมายถึง บุคคลเป็นท่ีสบาย ในท่ีนี้หมายเอาบุคคลท่ีอยู่
ร่วมกันหรือมีการการสนทนาปราศรัยกัน มี ๒ ประเภท ได้แก่ บุคคลอสัปปายะ คือบุคคลท่ีไม่สมควร
เข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติธรรม และบุคคลสัปปายะ คือบุคคลท่ีสมควรเข้าไปสนทนา
ปราศรัยในขณะก าลังปฏิบัติธรรม และเพื่อให้เกิดความต้ังมั่นแห่งจิตในการปฏิบัติธรรม โยคาวจรหรือ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมพึงเลือกบุคคลสัปปายะ  

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ได้อธิบายไว้ว่า “บุคคลอสัปปายะ คือบุคคลท่ีไม่สมควร
เข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะท่ีก าลังปฏิบัติธรรมอยู่นั้น ได้แก่ บุคคลผู้มากไปด้วยการท ากายให้มั่นคง
ชอบบ ารุงประคบประหงมตบแต่งร่างกาย (กายทฬฺหีพหุโล) แทนท่ีจะมุ่งท าความต้ังมั่นทางจิต กลับไป
สนใจท าความมั่นคงทางกาย กล่าวได้ว่า บริโภคจนเต็มท้องตามท่ีต้องการแล้วประกอบความสุขในการ
นอนอยู่เป็นประจ า และมักมีปกติพูดติรัจฉานกถา ๓๒ บุคคลเช่นนี้ถือว่าเป็นอสัปปายะบุคคล 
เพราะว่าเขามีแต่จะท าให้เธอเศร้าหมอง ดุจน้ าโคลนท าน้ าใสให้ขุ่นไปฉะนั้น และเพราะอาศัยบุคคล
เช่นนั้น สมาบัติย่อมเส่ือม ดุจสมาบัติของภิกษุหนุ่มผู้อยู่ ณ โกฏิบรรพตวิหาร เส่ือมเพราะอาศัยบุคคล
เช่นนั้น ส่วนบุคคลสัปปายะ คือบุคคลท่ีสมควรเข้าไปสนทนาปราศรัยในขณะท่ีก าลังปฏิบัติธรรมอยู่นั้น 
ได้แก่ บุคคลท่ีเป็นผู้ไม่พูดติรัจฉานถกา ๓๒ (อติรัจฉานกถิโก) ถึงพร้อมด้วยสีลคุณ สมาธิคุณ ปัญญาทิ
คุณ (สีลาทิคุณสมฺปนฺโน) ซึ่งโยคาวจรได้อาศัยแล้ว เป็นเหตุท าให้จิตท่ียังไม่เป็นสมาธิย่อมเป็นสมาธิ 
หรือจิตท่ีเป็นสมาธิแล้วจะต้ังมั่นยิ่งขึ้น”๘๙ ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการสนทนากับผู้ท่ี
อยู่ร่วมกันในขณะเข้ารับการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาปัญญาให้จิตเกิดความสงบเยือกเย็นผ่องใส ถ้าเลือก
บุคคลอสัปปายะก็ไม่สามารถท าให้ผู้ต้ังใจปฏิบัติเข้าถึงความสงบแห่งจิตได้ หรือท่ีปฏิบัติได้บ้างแล้วก็จะ
เส่ือมลง แต่การคบหาสนทนากับบุคคลสัปปายะ ก็จะท าความเจริญทางจิตให้แก่ผู้ปฏิบัติ คุณธรรมท่ีมี
อยู่แล้วก็จะเจริญเพิ่มขึ้น หรือท่ียังไม่เกิดมีก็จะเกิดมีข้ึน 

ในภาวะปัจจุบัน สัปปายบุคคลนั้น จะค านึงถึงเรื่องบุคคลท่ีอยู่ภายในวัดหรือส านักปฏิบัติ
ธรรม หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับวัด ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญในการน าความเจริญหรือความ
เส่ือมมาสู่วัด และพระพุทธศาสนา คนภายในวัดจะแบ่งออกเป็น พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
หรือแม่ชี และผู้อาศัย (เด็กวัดหรือผู้เข้าพักปฏิบัติธรรม) วัดใดหรือส านักใดจะเจริญหรือเส่ือมก็ขึ้นอยู่
กับบุคคลท้ัง ๔ ประเภทนี้ ดังนั้นในการบริหารจัดการวัดหรือพัฒนาวัดหรือส านักปฏิบัติธรรม ควรจัดท่ี
อยู่อาศัยของบุคคลเหล่านี้ให้เหมาะสมตามสถานภาพ การติดต่อกันควรก าหนดเวลาและสถานท่ี ท่ีพัก
ของผู้เข้าปฏิบัติธรรมควรสะอาดและมีระเบียบ มีการวางกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติพร้อมบทก าหนดโทษและ
ควรก าหนดวันให้มีการพัฒนาวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมร่วมกัน อันจะเป็นเหตุให้บุคคลท่ีอยู่ภายในวัดมี
ความสามัคคีกัน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา เมื่อเกิดความสามัคคีธรรมแล้ว บุคคลท่ีอยู่ภายในวัดหรือ
ส านักปฏิบัติธรรมนั้นๆ ก็จะมีแต่บุคคลสัปปายะ อันเป็นเหตุให้เกิดความเจริญในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การพัฒนาทางจิตใจก็จะได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้   

๓.๓.๑.๔ ธัมมสัปปายะ หมายถึง ธรรมเป็นท่ีสบาย บางทีเรียก “ภัสสะ” หรือ “ธัมมัสสว
นะ”๙๐ หมายถึง การพูดคุย หรือถ้อยค า มี ๒ อย่าง ได้แก่ ภัสสะอสัปปายะ คือการพูดคุย หรือถ้อยค า
                                                             

๘๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๖. 
๘๙ มหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 
๙๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๖. 



 
๙๗ 

 

ท่ีไม่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติธรรม และ ภัสสะสัปปายะ คือการพูดคุย หรือถ้อยค าท่ีเหมาะสมใน
ระหว่างการปฏิบัติธรรม ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมตนเพื่อพัฒนาจิตใจให้เจริญด้านธรรมปัญญา 
พึงส ารวมอินทรีย์โดยการพูดคุยในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ และพูดแต่พอเหมาะพอควรไม่
มากเกินไปจนเกิดความฟุ้งซ่าน การสนทนาหรือการพูดคุยในส่ิงท่ีเป็นธรรมะสัปปายะ จะท าให้จิตใจ
เกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ ความสงบระงับในการท่ีจะท าความเพียร หรือมีผู้รู้  พหูสูต ครูบาอาจารย์ท่ี
อบรมส่ังสอนกรรมฐานให้ได้รับความรู้ และเป็นอุปการคุณแก่การเจริญกรรมฐานให้ก้าวหน้า ให้เว้น
การสนทนา พูดคุยในส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นสัปปายะนั้นเสีย 

ในวิปัสสนานัย เล่ม ๑ ได้แสดงการส ารวมสติไว้ว่า “ในระหว่างการปฏิบัติธรรมศีลต้อง
บริสุทธิ์ บุคคลพึงยังกุศลจิตให้เกิดทางทวาร ๖ แล้วรักษาอินทรีย์สังวรศีลด้วยการปิดกั้นไม่ให้เกิด
อกุศล มีสติก่อให้เกิดกุศลจิตอยู่เสมอในขณะประจวบกับอารมณ์ ๖”๙๑ และในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิ
มรรคก็ได้อธิบายว่า “การใช้สติส ารวมอินทรีย์เพื่อไม่ให้เกิดกิเลสในขณะท่ีวิญญาณ ๖ รับรู้อารมณ์ ๖ 
เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ดังนั้นส ารวมวาจาพูดน้อย ไม่กล่าวติรัจฉานกถา ๓๒ อันเป็น
เรื่องขัดมรรคผลเป็นไปเพื่ออันตรธานเสียแห่งนิมิตของผู้ปฏิบัติ หรือวิคคาหิกกถา ท่ีเป็นถ้อยค าท่ี
แก่งแย่งกันท าลายความดีงามและความเจริญของตน พร้อมท้ังท าลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วย 
ช่ือว่า อสัปปายะ แม้กถาวัตถุ ๑๐ ซึ่งเป็นถ้อยค าท่ีไม่ขัดกันกับมรรค ผล นิพพาน ช่ือว่า ภัสสสัปปายะ 
ก็ควรกล่าวพอประมาณ เพื่อท าส ารวมสมาธิและปฏิภาคนิมิต”๙๒ นี้แสดงให้เห็นว่า การพูดคุยหรือ
สนทนามีความส าคัญต่อการปฏิบัติธรรมมาก ถ้ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องพูดคุยในเวลาปฏิบัติธรรมต้อง
พูดคุยในส่ิงท่ีเป็นธรรมสัปปายะหรือภัสสะสัปปายะเท่านั้น มีความส ารวมระมัดระวังสติสัมปัญญะให้
ศีลบริสุทธิ์ การจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้นั้นต้องเป็นผู้ท่ีมีปัญญา เมื่อมีปัญญา คือรู้ว่าศีลเป็นส่ิง
ประเสริฐ จะต้องใช้อารมณ์ปกติควบคุมก าลังของศีล นั่นคือสติสัมปชัญญะ สติจะท าหน้าท่ีนึกคิดไว้
เสมอว่า ศีลของเรามีกี่สิกขาบทท่ีจะต้องปฏิบัติ แล้วควบคุมก าลังใจทรงศีลไว้ให้ปกติ ถ้าจิตเข้าไป
ควบคุมศีลอยู่อย่างนี้แล้ว ก็ใช้สติสัมปชัญญะใคร่ครวญ จริยาท่ีแสดงออกทางกายกรรม วจีกรรม หรือ
มโนกรรม จะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า พูดอย่างนี้ศีลจะขาดไหม บกพร่องในศีลไหม ท าอย่างนี้เป็น
การละเมิดศีลไหม อารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์ใช้ท่ีปราศจากความเมตตาปรานีไหม หรือปราศจากความ
สันโดษไหม เป็นต้น การรู้ทันความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้เรียกว่า มีสติสัมปชัญญะ  

ในการพัฒนาวัดหรือส านักปฏิบัติธรรมปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของธรรมเป็นท่ีสบายนั้น 
จุดมุ่งหมายหลักของวัดคือสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีจะก่อให้เกิดธรรมสัปปายะได้นั้น บริเวณวัดต้องมีความ
ร่มรื่น เป็นระเบียบ มีพระวิปัสสนาจารย์ทรงภูมิธรรมคอยช้ีแนะกล่าวสอน มีโครงการต้นไม้พูดได้ มี
สุภาษิตสอนใจ ปริศนาธรรม คติธรรม โครงการเสียงธรรมะตามสาย รับฟังกันท่ัวบริเวณวัดท้ังในวันจัด
งานบุญ และกระจายเสียงไปถึงชุมชนหมู่บ้าน จัดสถานท่ีฟังเทศน์ฟังธรรมในสถานท่ีสงบร่มเย็น 
อากาศถ่ายเทสะดวก จัดท าห้องสมุดธรรมะ โดยจัดหาหนังสือธรรมะ หนังสืออื่นๆ ท่ีมีสารประโยชน์
เพื่อให้ผู้มาวัดหรือมาปฏิบัติธรรมได้อ่าน และมีท่ีนั่งอ่านหนังสือเป็นสัดส่วนเพียงพอ รักษาศิลปะหรือ

                                                             
๙๑ พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม ๑, พระพรหมโมลี (สมศักด์ิ 

อุปสโม, ป.ธ. ๙, Ph.D.) ตรวจช าระ, พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นสวนจ ากัด ซี เอ ไอ 
เซ็นเตอร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐-๒๑. 

๙๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒. 



 
๙๘ 

 

พุทธศิลป์ภายในวัด พิพิธภัณฑ์ของวัดจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ้าบริหารจัดการได้
เช่นนี้ก็จะน าไปสู่ความเป็นธรรมสัปปายะในเรื่องของการให้ความรู้ หรือข้อปฏิบัติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องสัปปายะ ๔ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า สัปปายะ ๔ เป็นปัจจัยท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาปัญญาอย่างแท้จริง ความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมท่ีเป็นสัปปายะดังกล่าว เป็น
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมให้เกิดความเหมาะสมท่ีเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ท้ังยังช่วย
ให้มีสมาธิต้ังมั่นไม่เส่ือมถอย ความเป็นสัปปายะหรือความสะดวกสบายตามหลักพุทธจริยศาสตร์นี้ 
ไม่ใช่หมายถึงส่ิงท่ีเกื้อกูลให้เกิดกิเลสหรือส่ิงขัดข้องให้เกิดความเคยชินหรือเคยตัว แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 
สัปปายะหมายถึง ความสะดวกในการปฏิบัติท้ังหมด เช่น การไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารการกิน การไม่
เดือดร้อนเรื่องท่ีมุงบังกันแดดกันฝนและเครื่องนุ่งห่ม การไม่เดือดร้อนด้วยยาหรือเภสัชในการบ าบัด
โรค การไม่เดือดร้อนด้วยสถานท่ีปฏิบัติ การไม่เดือดร้อนด้วยครูบาอาจารย์ผู้ให้ค าช้ีแนะ แต่ถ้าวัดหรือ
ส านักปฏิบัติธรรมใดๆ ไม่มีความเป็นสัปปายะแล้ว ผู้ปฏิบัติธรรมต้องสาละวนอยู่กับเรื่องของอาหาร
การกิน เวลาปฏิบัติก็จะลดน้อยลง สติก็จะน้อยลง นิวรณ์ก็แทรกได้ง่าย เช่น ฝนตกครั้งหนึ่งก็จะต้องหา
ท่ีหลบฝน บางทีผู้ปฏิบัติธรรมต้องไปรวมกันอยู่เพื่อหลบฝนหลายคน ก็ไมเ่หมาะท่ีจะวิเวกหรือท าการ
ปฏิบัติ ถ้าเจ็บป่วย ไม่มียาบ าบัด ก็ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บป่วยนั้น สถานท่ีไม่เหมาะมี
ผู้คนพลุกพล่าน โอกาสในการท าสมาธิก็จะน้อยลง หรือไม่มีครูอาจารย์ท่ีดีแนะน า ก็อาจปฏิบัติไม่ถูก
ทาง ดังนั้นการแสวงหาส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสัปปายะในการปฏิบัติธรรม จึงเป็นการขจัดเสียซึ่งปัญหาท่ี
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญในการปฏิบัติธรรมอย่างมาก  

๓.๓.๒ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักสัปปายะ ๔ 
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีต้ังอยู่ในตัวอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นท่ี

รู้จักกันท่ัวไปในฐานะเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยให้การศึกษา
อบรม และสอนวิปัสสนากรรมฐานต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา โดยมีพระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ 
อุปลวณฺโณ) ได้ไปศึกษาหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่ีวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนั้นมี
พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นผู้อ านวยการส านัก และมีพระเทพสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ)  
เป็นผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ใช้เวลาในการเรียน ๑ ปี และหลังจากนั้นได้น า
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนววัดมหาธาตุฯ มาเผยแผ่ท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนน
ทันเรื่อยมาจนถึงยุคพระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล, ผศ.ดร.) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (๒๕๕๙) 
ได้สืบสานปณิธานเจตนารมณ์ของพระครูโพธิสารคุณในการสอนวิปัสสนากรรมฐานจนเป็นท่ียอมรับ
ของพุทธศาสนิกชนท้ังในและต่างประเทศ จนเป็นท่ีประจักษ์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติ
ธรรมแห่งท่ี ๑ ของจัดหวัดขอนแก่น ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา 

การท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิบ้านโนนทันได้พัฒนาหรือบริหารจัดการวัดให้เป็นส านัก
ปฏิบัติธรรมจนเป็นท่ีรู้จักของบุคคลและองค์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านักปฏิบัติธรรม
แห่งนี้ได้พัฒนาโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และหนึ่งในปัจจัยท่ีส าคัญและเอื้อต่อการพัฒนาวัดหรือ
ส านักปฏิบัติธรรมให้ประสบผลส าเร็จในแทบทุกๆ ด้าน ก็คือการพัฒนาตามหลักสัปปายะ ๔ คือ 
อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และธรรมสัปปายะ  ซึ่งจะได้ยกมากล่าวอธิบายในแต่
ละหัวข้อดังนี้ 

 



 
๙๙ 

 

๓.๓.๒.๑ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักอาวาสสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้พัฒนาหรือบริหารจัดการวัดให้เป็นสถานท่ีเอื้อต่อ

การปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ตามหลักอาวาสสัปปายะ โดยมีจุดเด่น
คือการจัดอาวาสให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นความสะอาด สว่าง สงบ สะดวก สบาย มีความเป็น
ธรรมชาติท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ธรรม กล่าวคือส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน มีการพัฒนาวัดจาก
ความเป็นธรรมชาติท่ีมีอยู่แล้ว คือต้นโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดและความร่มรื่น สงบร่มเย็น พัฒนา
จากเสนาสนะท่ีมีอยู่แล้ว คือศาลาไม้ และอุโบสถหลังเล็กท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรม ลักษณะการ
สร้างอุโบสถ์และศาลาจะมีลักษณะท่ีแตกต่างจากวัดอื่น โดยเน้นท่ีสาระและคุณค่าหลายๆ อย่าง ท้ังใน
แง่ความงดงาม ความคงทนถาวร การส่งเสริมสติปัญญา และประโยชน์ในการใช้สอย ในด้านความงาม
นั้นจะก่อสร้างในลักษณะผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไทย-อีสาน โดยเน้นให้เป็นส่ือการสอนและ
ถ่ายทอดปัญญา ศีลธรรม จริยธรรมแก่ผู้ท่ีเข้ามาในวัดจะพบกับภาพท่ีปรากฏอยู่บนแผ่นกระดาน บาน
ประตูและรอบๆ ศาลาโพธิสาร ๗๒ เป็นศาลาบ าเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานและประกอบ
กิจกรรมท่ัวไปมี ๓ ช้ันรูปตัวแอล (L) คอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันท่ี ๑ ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมไหว้พระสวด
มนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และช้ันท่ี ๒ ใช้เป็นสถานท่ีพักอาศัย และการปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณ
รอบนอกของศาลาได้มีการสร้างปูนปั้นเป็นภาพปริศนาท่ีแสดงถึงวิถี ชีวิตของชาวชนบทท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยดีระหว่างชาวบ้านกับวัด๙๓ และยังภาพสัตว์ป่านานาชนิดจ านวนมาก โดย
ส่ือผ่านศิลปะ รูปปั้น ภาพเขียน ภาพปริศนาธรรม ซึ่งบางภาพมีความหมายลึกซึ้งยากท่ีจะเข้าใจได้
ในทันที ต้องน าไปขบคิด ใคร่ครวญให้เกิดปัญญาเรียกว่าระดับโลกุตรธรรม บางภาพมีความหมาย
ตรงไปตรงมา มีความชัดเจนในตัว ไม่ต้องอธิบายก็เข้าใจเรียกว่าระดับโลกียธรรม สามารถน าไปเป็น
เครื่องน าทางชีวิตให้ปฏิบัติตามไปสู่ส่ิงท่ีดีงาม  

ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้พัฒนาวัดให้สอดคล้องกับหลักอาวาสสัป
ปายะ โดยจัดโครงสร้างทางด้านกายภาพให้มีความเหมาะสม ท้ังการจัดการเสนาสนะ และระบบ
สาธารณูปการอื่นๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น มีการเทพื้นและปูกระเบ้ืองถนนและบริเวณวัดท่ีไม่มี
ต้นไม้เพื่อให้ดูสะอาดและเป็นระเบียบ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม การจัดสร้างและปรับปรุงกุฏิ 
อาคารท่ีพักส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม กุฏิรับรองอาคันตุกะ อาคารปฏิบัติธรรม ห้องน้ าเพียงพอต่อความ
ต้องของผู้ใช้บริการ โดยจัดให้มีระบบน้ าและระบบไฟฟ้าท่ีสะดวกสบาย แม้ว่าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์
บ้านโนนทันจะต้ังอยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองขอนแก่น แต่ก็สามารถจัดสัดส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้สอย
พื้นตามหลักอาวาสสัปปายะได้เป็นอย่างดี นั่นคือมีการแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และมีมุมสงบ
ท่ามกลางความร่มรื่นของหมู่แมกไม้ขนาดใหญ่นานาพันธ์ และนอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยแก่พระภิกษุสามเณรตลอดถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดด้วยการติดกล้องวงจรปิดในสถานท่ี
ส าคัญ เช่น อุโบสถ พิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิเจ้าอาวาส อาอาคารท่ีพัก และลาน
จอดรถ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและขจัดความวิตกกังวลแก่พระภิกษุสามเณรท่ีพ านัก

                                                             
๙๓ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), ธรรมทายาท ชุดที่ ๖ ไขปริศนาภาพศาลาโพธิสาร ๗๒, 

(ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๑), หน้า ๗. 



 
๑๐๐ 

 

สังกัดหรืออยู่จ าพรรษา และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในวาระต่างๆ ท่ีวัดจัดขึ้น นอกจากนี้ยังได้มี
การประสานกับสายตรวจให้เวียนมาตรวจดูความเรียบร้อยอยู่เสมอ๙๔ 

นอกจากนี้ ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้จัดสถานท่ีให้เป็นสัปปายะเพื่อลดทอน
ส่ิงรบกวนจิตใจ หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เกิดความผูกพันหน่วงเหนี่ยวจิตใจไม่ให้พัฒนา ส่ิงท่ีท าให้เกิดความ
วิตกกังกล ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม เรียกว่าปลิโพธิ มี ๑๐ อย่าง ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย ตระกูล 
ลาภสักการะ หมู่คณะ หน้าท่ีการงาน การเดินทางไกล ญาติพี่น้อง ความป่วยไข้ การศึกษา และ ฤทธิ์ท่ี
ได้แล้ว โดยทางส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันจะมีกระบวนการตัดปลิโพธิโดยเน้นการจัดท่ีอยู่
อาศัยให้เหมาะสม สะดวกสบาย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม มีสถานท่ีอบรมหลายแห่ง มีห้องน้ า
จ านวนมาก มีท่ีพักอาศัยส าหรับชายและหญิงแยกส่วนกันอย่างชัดเจน มีระเบียบกติกาในการอยู่
ร่วมกันของหมู่คณะ และทางวัดมีการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานท้ังฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ มี
การมอบหมายภาระหน้าท่ีให้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจะไม่ให้เป็นภาระต่อผู้เข้าร่วมในการปฏิบัติ
ธรรม โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรือเข้าอบรมในกิจกรรมต่างๆ จะไม่มีภาระงานอื่นนอกจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามตารางปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ และถ้าไม่มีความจ าเป็นจริงๆ ทางวัดจะไม่อนุญาตให้ออก
นอกเขตวัดจนกว่ากิจกรรมหรือโครงการจะแล้วเสร็จ๙๕ ท้ังนี้เพื่อจะให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรือเข้ารับ
การอบรมในโอกาสต่างๆ ไม่มีความวิตกกังวลใดๆ จิตใจมุ่งต่อการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มท่ี  

จากเนื้อหาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันมีการบริหารพัฒนา
วัดให้สอดคล้องกับหลักอาวาสสัปปายะ นั่นคือมีการสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดให้คุ่มค่าแก่การใช้
สอย เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสงบร่มรื่น และเอื้อต่อการเรียนรู้หลักธรรมในการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากสถานท่ีปฏิบัติธรรมคือศาลาโพธิสาร ๗๒ นั้น จะจัดไว้
อย่างเป็นสัดส่วนท้ังท่ีพักและท่ีปฏิบัติธรรม ภายนอกศาลาจะมีท้ังรูปปั้นและภาพปริศนาธรรมให้ขบคิด
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประเทืองปัญญา นอกจากการจัดสถานท่ีให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมแล้ว ใน
เรื่องความปลอดภัยทางวัดก็ให้ความส าคัญ โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยส ารวจตรวจตราตลอดเวลาท่ีมี
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการต่างๆ ท้ังนี้เพื่อให้สถานท่ีปลอดจากส่ิงรบกวนต่างๆ ภายนอก 
โดยเฉพาะกลุ่มมิจฉาชีพ และกลุ่มคนท่ีติดยาเสพติด เป็นต้น ทางวัดจะเข้มงวดไม่ให้มีส่ิงเหล่านี้ภายใน
วัด โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าต ารวจได้มาดูแลไม่ได้ขาด จึงถือได้ว่าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนน
ทันได้พัฒนาบริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะ คือความสะดวกสบายในการใช้
สถานท่ี รอบสถานท่ีท่ีปฏิบัติธรรมก็มีส่ือประเทืองปัญญา และท่ีส าคัญทางวัดได้บริหารความเส่ียงใน
เรื่องความปลอดภัย โดยจัดให้มีเวรยามดูแลท้ังเจ้าหน้าท่ีภายในวัดและเจ้าหน้าท่ีทางบ้านเมือง 

๓.๓.๒.๒ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักอาหารสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันให้ความส าคัญกับการบริการด้านอาหารส าหรับ

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยจัดให้มีนักโภชนาการมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการด้านอาหารและ
เครื่องด่ืมเพื่อให้ถูกหลักโภชนาการ และยังมีการปรับปรุงโรงครัวและโรงอาหาร รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้สะอาดถูกหลักอนามัย อาหารท่ีเหมาะแก่เพศและวัย อาหารท่ีเกื้อกูลต่อสุขภาพ อาหารท่ีย่อยง่าย 
                                                             

๙๔ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๙๕ สัมภาษณ์ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., เลขานุการวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, พระวิปัสสนาจารย์ประจ า

ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๐๑ 

 

เป็นต้น โดยเน้นความสะอาดและคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีนักโภชนาการมาให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการน าอาหารและเครื่องด่ืมมาถวายพระภิกษุและสามเณร เพื่อส่งเสริมสุขภาพทาง
ร่างกายแก่พระภิกษุและสามเณร เช่น อาหารท่ีเหมาะแก่การน ามาถวาย อาหารท่ีไม่ควรน ามาถวาย 
เพราะจะท าให้เป็นปัญหาทางสุขภาพแก่พระภิกษุและสามเณร นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมบุคลากรด้าน
อาหารให้ไปศึกษาดูงานตามหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน ามาปรับปรุงให้ถูกหลักอนามัยยิ่งขึ้น๙๖  

ส าหรับพระภิกษุและสามเณรท่ีจ าพรรษาหรือพ านักอยู่ท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนน
ทัน ทางส านักวัดโพธิ์ฯ ได้จัดให้มีระเบียบการฉันภัตตาหารและบริโภคส่ิงต่างๆ อันเป็นปัจจัยในการ
ด ารงชีพให้สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย นั่นคือจะต้องพิจารณาอาหารบิณฑบาตก่อนฉันทุกครั้ง 
โดยเฉพาะการฉันภัตตาหารจะต้องพิจารณาถึงความล าบากในการแสวงหาอาหารของชาวบ้าน ท าให้
เห็นคุณค่าของอาหาร พิจารณาถึงคุณของอาหารท่ีได้มาอย่างสุดจริต พิจารณาประโยชน์ของอาหารท่ี
บริโภค ปราศจากโทษ ไม่บริโภคส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าทรงห้าม อันได้แก่ “เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อ
สุนัข เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี และเนื้อเสือดาว”๙๗ ฉันอาหารโดย
ปราศจากความมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลิน บริโภคส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมไปถึงการ
พิจารณาแล้วจึงบริโภคปัจจัย ๔ และการบริโภคจะต้องเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนก าลังในการส่งเสริม 
พัฒนา และฝึกฝนในการยกระดับทางจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังจะให้เห็นได้จากการจัดให้มีตารางในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันส าหรับพระภิกษุและสามเณรดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงกิจวัตรประจ าวันของพระภิกษุสามเณรส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
เวลา กิจกรรม 

๐๔.๐๐–๐๕.๓๐ น. ท าวัตรสวดมนต์เช้า เจริญจิตภาวนา 
๐๖.๐๐–๐๗.๓๐ น. ออกรับบิณฑบาต 
๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า 
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. ท าความสะอาดรอบบริเวณวัดและเสนาสนะตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล 
๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ/ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. ท าความสะอาดรอบบริเวณวัดและเสนาสนะที่ได้รับมอบหมาย 
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. พระภิกษุแสดงอาบัติ/ท าวัตรสวดมนต์เย็น/เจริญจิตภาวนา/ทบทวนบทสวด

มนต์/สามเณรรับศีล 
๒๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 

   

จากข้อความและตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการในเรื่องของโภชนาหารให้เป็นไปตามหลักอาหารสัปปายะ ท้ังในเรื่อง
การจัดการให้เป็นไปตามหลักโภชนาการท่ีถูกต้อง และการบริหารจัดการให้เอื้อต่อหลักพระธรรมวินัย 
จะเห็นได้จากพระภิกษุและสามเณรท่ีอยู่พ านักหรือจ าพรรษาภายในวัดโพธิ์ฯ จะต้องออกโปรดสัตว์

                                                             
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๙๗ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๕/๑๔๓. 



 
๑๐๒ 

 

โดยการบิณฑบาต และน าอาหารบิณฑบาตมาฉันร่วมกันท่ีศาลาโรงฉัน และมีการก าหนดเวลาฉันภัตรา
หารท้ังเช้าและเพลตรงเวลาท่ีก าหนดไว้ในพระธรรมวินัย 

ในส่วนของคฤหัสถ์ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนน
ทันได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารส าหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม โดยผู้เข้าปฏิบั ติธรรมหรือเข้า
รับอบรมในโครงการต่างๆ จะไม่เดือดร้อนหรือกังกลในเวลาของอาหาร สามารถใช้เวลาในการฝึกฝน
พัฒนาจิตเพิ่มพูนปัญญาตามก าหนดเวลาได้เต็มท่ี เพราะในเรื่องของการอาหารนี้ทางส านัก (วัด) ได้
บริหารจัดการโดยการจัดต้ังให้มีโรงครัวประจ า และได้หาพ่อครัวและแม่ครัวที่มีฝีมือในการปรุงอาหาร
ส าหรับผู้เข้าอบรมหรือปฏิบัติธรรมในโครงการต่างๆ๙๘ อยู่แล้ว และการท าอาหารในแต่ละโครงการ
ทางส านักไม่ได้เป็นผู้ก าหนดว่าจะท าอาหารประเภทไหน จะขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหรือ
ปฏิบัติธรรม เช่น บางกลุ่มต้องการทานอาหารเจ และบางกลุ่มต้องการทานอาหารท่ัวไป ก็สามารถส่ัง
พ่อครัวหรือแม่ครัวให้ท าตามท่ีกลุ่มของตนต้องการได้เลย๙๙ ส่วนเวลารับประทานอาหารนั้นจะก าหนด
ตรงเวลา คือ ช่วงเช้า จะรับประทานพร้อมกันต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ในช่วงเพล (ผู้เข้ารับการ
อบรมและปฏิบัติธรรมจะสมาทานศีล ๘) จะรับประทานพร้อมกันในเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ซึ่งใน
ท่ีนี้จะยกตัวอย่างตารางก าหนดการปฏิบัติธรรมในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ตารางปฏิบัติธรรม 
โครงการวิปัสสนาทายาทส าหรับคฤหัสถ์ปี่ที่ ๒ รุ่นที่ ๔  

ณ ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทนั 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา กิจกรรม พระวิปัสสนาจารย์ หมายเหตุ 
๐๔.๐๐ น. สัญญาณปลุก ต่ืนนอนท าธุระ

ส่วนตัว 
พระอนันต์/พระปริศนา       ในระหว่างเวลา

ของการปฏิบั ติ ให้ ผู้
เข้ าปฏิ บั ติธรรมทุก
ท่านปิดวาจา รักษา
สัจจะ ไม่พูดคุยกันกับ
ผู้ป ฏิ บั ติ ด้ วยกั น ใน
ระหว่างปฏิบัติ 
      แ ต่ ถ้ า มี ค ว า ม
จ าเป็นขอให้แจ้งกับ
ธรรมบริกร และพระ
วิปัสสนาจารย์  หรือ
พระอาจารย์ ผู้สอบ

๐๔-๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ท าวัตร/สวดมนต์/ปฏิบัติ
ธรรม เจริญสติ 

พระมหานิพนธ์/ 
พระประเสริฐศักด์ิ/พระวิ
รัตน์/พระธรรมนูญ 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. พัก/ท าความสะอาดที่พัก (มีสติ ต่ืนรู้ ท างานทุกชนิด
ด้วยจิตว่าง 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า พระมหานิพนธ์/ 
พระประเสริฐศักด์ิ/พระวิ
รัตน์/ 
พระธรรมนูญ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พักผ่อน (มีสติ ต่ืนรู้ งดพูดคุย) 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม เจริญสติ พระมหานิพนธ์/พระ ดร.

สมบัติ/พระศราวุฒิ/ 
                                                             

๙๘ สัมภาษณ์ นางสาคร ซาธรรม, ธรรมบริกรประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๓ 
เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 

๙๙ สัมภาษณ์ นายสมเพชร ไกยะวงษ์, หัวหน้าโรงครัวประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน,  
เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๐๓ 

 

พระทะนงศักด์ิ อารมณ์เท่านั้น 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักผ่อน (มีสติ ต่ืนรู้ งดพูดคุย) 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม พระศราวุฒิ/พระวีรชน 
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อน (มีสติ ต่ืนรู้ งดพูดคุย) 
๑๘.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ท าวัตร/สวดมนต์ ปฏิบัติ

ธรรม สอบอารมณ ์
พระมหานิพนธ์/พระศรา
วุฒิ/พระประเสริฐศักด์ิ/ 
พระทนงศักด์ิ 

๒๑.๓๐ น. พักผ่อน (มีสติ ต่ืนรู้ งดพูดคุย) 
     

 จากข้อความและตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ให้
ความส าคัญกับการบริการด้านอาหารตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมหรือปฏิบัติธรรม ท้ังนี้
เพื่อไม่ให้ผู้ท่ีมาเข้ารับการอบรมหรือปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ นั้นต้องห่วงกังวลในเรื่องของอาหาร 
ให้มุ่งมั่นในการเจริญสติภาวนาเก็บเกี่ยวเอาความรู้ในช่วงของการอบรมอย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุนี้ ทาง
ส านักฯ จึงได้จัดการดูแลเรื่องอาหารท้ังในส่วนของพระภิกษุและสามเณร ตลอดท้ังคฤหัสถ์ให้ได้รับ
ความสะดวกสบายให้เป็นไปตามหลักอาหารสัปปายะ เน้นในเรื่องของโภชนาการถูกหลักสุขอนามัย 
และเหมาะส าหรับการเจริญธรรมเพื่อพัฒนาปัญญาตามภูมิธรรมแห่งสติปัญญาของตน 

๓.๓.๒.๓ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักบุคคลสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของวัดให้

เป็นไปตามหลักบุคคลสัปปายะอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือพระภิกษุและสามเณร ตลอดถึงผู้เข้ากิจกรรมใน
โอกาสต่างๆ จะต้องให้ความเคารพ กติกาของวัด คือ ๑) พระธรรมวินัย ระเบียบ ค าส่ังและค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ๒) กฎกติกาของวัด เช่น ระเบียบ ค าส่ังของวัด และ ๓) กติกาเฉพาะส่วน เช่น ระเบียบ
การเกี่ยวกับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม เป็นต้น ระเบียบกติกาต่างๆ จะต้องไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ส่วน
หลักธรรมส าหรับการครองตนให้ยึดหลักการประพฤติตนอยู่ในปาริ สุทธิศีล๑๐๐ ส่วนพระภิกษุและ
สามเณรท่ีพึงประสงค์จะขอเข้าอยู่สังกัดวัดโพธิ์บ้านโนนทันจะต้องผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐานใน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ เดือน ให้ด าเนินชีวิตด้วยการมีสติสัมปชัญญะท าในส่ิงท่ีควรท า เช่น 
ศึกษาศีล สมาธิ และปัญญา  

นอกจากนี้ บุคลากรท่ีสังกัดภายในวัดโพธิ์บ้านโนนทันจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ และแต่ละ
ท่านจะต้องการปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี มีการจัดประชุมอยู่เนืองนิตย์ มีการวางแผน
แบ่งภาระหน้าท่ีรับผิดชอบให้แก่พระภิกษุและสามเณรไว้อย่างชัดเจน และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการกองงานเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมบ ารุง
เสนาสนะ คณะกรรมการฝ่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องสังฆภัณฑ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผย
แผ่ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความหลากหลายในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพในภาพรวมของวัดมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, 
ดร., เลขานุการวัดโพธิ์บ้านโนนทันว่า วัดโพธิ์บ้านโนนทันมีการจัดท าระเบียบการรับพระภิกษุและ

                                                             
๑๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง, วิสุทธิมรรค, (กรุงเทพมหนคร : 

ประยูรวงศ์พริ้นท์ต้ิง, ๒๕๔๖), หน้า ๕๒ – ๖๒. 



 
๑๐๔ 

 

สามเณรเข้าสังกัดวัด โดยข้อท่ี ๓ ได้ระบุว่า “ผู้ท่ีจะเข้าสังกัดวัดโพธิ์จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติ
เรียบร้อยดีงามตามพระพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่เกเรและก่อการทะเลาะวิวาท ผู้ท่ีเข้ามาอยู่วัด
โพธิ์หรือมาร่วมกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่มีพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสามัคคี 
ให้มีความสามัคคี ไม่วิวาทกัน เขากันได้สนิทเหมือนน้ ากับน้ านม มองดูกันและกันด้วยสายตาเป่ียมด้วย
ความรักอยู่” นอกจากจะเน้นความประพฤติเพื่อส่งเสริมความสามัคคีแล้ว ยังให้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน 
และเจ้าอาวาสจะอบรมส่วนท่ีเห็นว่าเป็นข้อบกพร่อง พร้อมท้ังแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง รวมท้ังให้มี
ความเคารพกันตามอายุพรรษาและคุณธรรม ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
วัด และวันพระก็ถือเป็นวันท่ีให้บริการธรรมะแก่ประชาชน รวมท้ังการทบทวนพระธรรมวินัยด้วย 
นอกจากนี้แล้วยังก าหนดให้วัดเป็นเขตอภัยทาน ห้ามอบายมุขและส่ิงเสพติดทุกชนิด โดยเจ้าอาวาสจะ
เน้นให้ผู้ท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและมาร่วมกิจกรรมกับวัดโพธิ์จะต้องได้รับความสุขสบายและผ่อนคลายทาง
กายและจิตวิญญาณด้วย๑๐๑ 

๑) บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรภายในส านักปฏิบัติธรรม 
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ข้างต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรภายในส านักปฏิบัติ

ธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน จะเห็นได้ว่า ทางส านักได้ให้ความส าคัญกับผู้ท่ีเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในวัด 
ในเบ้ืองต้นก็จะท าการคัดเลือกเอาผู้ท่ีมีความเหมาะสม มีความประพฤติท่ีดีงามเอื้อต่อกฎกติกาของวัด
และเอื้อต่อพระธรรมวินัย และเมื่อเข้ามาอยู่แล้ว ก็จะต้องช่วยงานวัดหรือส านักตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยทางวัดจะให้บุคลากรทุกท่านมีบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนกๆ ดังนี้ 

(๑) แผนกวิปัสสนาจารย์ มีหน้าท่ีให้การอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และน าท าวัตร 
– สวดมนต์ ตลอดท้ังตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น 

(๒) แผนกทะเบียน มีหน้าท่ีรับสมัคร ลงทะเบียนและจัดท าประวัติผู้เข้าอบรม ตลอดท้ังรับ
บริจาคจตุปัจจัยและออกใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้มาร่วมท าบุญ พร้อมท้ังประสานงานกับแผนกต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(๓) แผนกปฏิคม มีหน้าท่ีให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม ตลอดท้ังบริการผู้ท่ีน าส่ิงของมาร่วม
ท าบุญในงานพร้อมท้ังประสานงานกับแผนกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(๔) แผนกประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีท าการประชาสัมพันธ์ทางเครื่องขยายเสียง ออกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์งานอบรมและปฏิบัติธรรมให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ จัดหาเจ้าภาพภัตตาหาร น้ า
ปานะ และประสานงานกับแผนกต่างๆ เป็นต้น 

(๕) แผนกสถานท่ี มีหน้าท่ีจัดเตรียมสถานท่ีอบรมกรรมฐานท่ีปักกลดของอุบาสก อุบาสิกา 
ท าความสะอาดสถานท่ีและบริเวณวัด ท าความสะอาดห้องน้ า พร้อมท้ังประสานงานกับแผนกต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(๖) แผนกช่างเทคนิคสถานีวิทยุ แสง สี เสียง มีหน้าท่ีควบคุมเทคนิคในสถานีวิทยุ ท่ีติดต้ัง
ไฟฟ้า และเตรียมเครื่องเสียงไว้ตามสถานท่ีอบรมและสถานท่ีประกอบพิธี และประสานงานกับแผนก
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

                                                             
๑๐๑ สัมภาษณ์ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้าน

โนนทัน, เมื่อวันที่ ๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๐๕ 

 

(๗) แผนกเสนาสนะ มีหน้าท่ีตรวจสอบ ดูแลและซ่อมแซมบริขารส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น เส่ือ กลด หมอน ฯลฯ ตลอดท้ังจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ท่ีขอยืมบริขารส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ และ
ประสานงานกับแผนกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(๘) แผนกให้สัญญาณ มีหน้าท่ีให้สัญญาณระฆังตามเวลาในตารางปฏิบัติธรรม เช่น ท าวัตร
เช้า – เย็น และประสานกับแผนกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(๙) แผนกรักษาความปลอดภัย มีหน้าท่ีจัดเวรยามดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผู้เข้าอบรม 
และมาร่วมท าบุญในโอกาสต่างๆ ตลอดท้ังติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี
บ้านเมืองในกรณีท่ีจ าเป็น พร้อมกับประสานงานกับแผนกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

จากการศึกษาการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลัก
บุคคลสัปปายะแล้ว จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้บริหารจัดบุคลากรภายในวัดให้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อสนองตอบนโยบายของวัดในฐานะท่ีเป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีส าคัญแห่ง
ท่ี ๑ ท่ีมีคนรู้จักและมาใช้บริการสถานท่ีส าหรับปฏิบัติธรรมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดย
ทางวัดจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ดังจะเห็นได้จากทางวัดมีการคัดเลือกผู้ท่ีมีอาจาร
สมบัติอยู่ในฐานะท่ีเจ้าอาวาสจะแนะน าได้ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติท่ีเหมาะสมดีงาม มีศรัทธาเล่ือมใน
หลักค าสอนทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองานวัดท่ีได้รับ
มอบหมายในแผนกต่างๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การจัดบุคลากรของวัดให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ 
ซึ่งมีถึง ๙ แผนกดังท่ีปรากฏให้เห็นข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า ทางวัดได้บริหารจัดการบุคลากรภายใน
วัดโดยการน าหลักปุคคลสัปปายะมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้รับความ
สะดวกสบายทางด้านบุคคล อันเป็นเหตุให้ส านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้บริหารจัดการเรื่องความ
สะดวกสบายแก่ผู้เข้ามาใช้บริการสถานท่ีในการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
โดยปราศจากความวิตกกังกลใดๆ ท้ังส้ิน 

๓.๓.๒.๔ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักธัมมสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิบ้านโนนทัน ได้จัดให้มีพูดคุยธรรมะ การแสดงธรรมะ การอบรม

ธรรมะ และการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตลอดท้ังปี การสนทนาด้วยภาษา
ธรรมะนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาปัญญาท่ีส านักวัดโพธิ์บ้านโนนทันให้ความส าคัญ โดยท่าน
เจ้าอาวาสจะเน้นให้บุคลากรภายในวัดและผู้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ควรมีการสนทนากันเป็นภาษา
ดอกไม้ ซึ่งทางวัดโพธิ์ได้เน้นประเด็นการสนทนาว่าจะต้องไม่มีเนื้อหาท่ีเป็นไปเพื่อความขัดแย้ง 
แตกแยก ประทุษร้ายหรือก่อความวุ่นวายแก่หมู่คณะ โดยเนื้อหาจะต้องเป็นไปในแนวทางท่ีส่งเสริม
ความสามัคคีก่อให้เกิดก าลังใจ ชักจูงให้แกล้วกล้าอาจหาญ ส่งเสริมกุศลธรรม เร้าใจให้เกิดความสงัด
กายและสงัดจิต พูดคุยกันด้วยศีล ด้วยธรรม และแนวทางแห่งความวิเวก ให้มีการคลุกคลีและพูดคุย
กันให้น้อยลง เพียรปฏิบัติให้มากขึ้น หากมีความจ าเป็นต้องพูดคุยก็ต้องอยู่ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
ศีลธรรม หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา นอกจากนี้ในการพูดคุยกับชาวบ้านจะต้อง
พูดเรื่องท่ีเสริมสร้างคุณธรรม หรือให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์เท่านั้น๑๐๒ 
นี้แสดงให้เห็นว่า ส่ิงไหนท่ีไม่เอื้อต่อการพัฒนาปัญญา หรือไม่ประกอบด้วยธรรมแล้ว ทางส านักวัดโพธิ์
ฯ จะไม่ส่งเสริมให้มีการพูดคุยหรือสนทนากัน เพราะเห็นว่าไม่เป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อหลักธรรมสัปปายะ 
                                                             

๑๐๒ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, เมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๐๖ 

 

เมื่อไม่เอื้อต่อหลักธรรมสัปปายะแล้ว การเข้ามาปฏิบัติธรรมในส านักวัดโพธิ์ฯ ก็ขาดแก่นธรรมสารคือ
ไม่ได้ประโยชน์อะไร  

ในเรื่องการพัฒนาปัญญาตามหลักธรรมสัปปายะนี้ ส านักวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้มีแผน
รองรับในการเตรียมการท่ีจะให้การเผยแผ่หลักพุทธธรรมของผู้ท่ีท าหน้าท่ีอบรมและสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน รวมไปถึงหลักสูตรท่ีใช้เป็นคู่มือในการอบรมหรือการสอนมีความสอดคล้องกับหลักธรรมสัป
ปายะ ดังจะเห็นได้จากมีการเลือกเฟ้นคุณสมบัติของผู้ท่ีจะท าการสอนวิปัสสนากรรมฐาน และการ
จัดท าหลักสูตรท่ีใช้ในการอบรมและการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้ 

๑) คุณสมบัติของพระวิปัสสนาจารย์ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทัน ได้มีระเบียบของวัดว่า พระท่ีจะมาอยู่สังกัดวัดโพธิ์บ้าน

โนนทัน จะต้องเตรียมตัวฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ โดยจะต้องมีการปฏิบัติกรรมฐาน
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ระยะเวลาของการปฏิบัติ ๑ เดือน และมีการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรม
อย่างเข้มข้น คือปฏิบัติธรรมวันละ ๑๒ ช่ัวโมง และถือธุดงค์บางข้อ ตามความเหมาะสมของแต่ละรูปท่ี
จะอธิฐาน ส่วนเกณฑ์ในการแต่งต้ังพระวิปัสสนาจารย์จะต้องผ่านคุณสมบัติ ๖ ประการคือ๑๐๓  

(๑) จบนักธรรมช้ันเอก เป็นผู้มีความรู้ท้ังด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติเป็นอย่างดี 
(๒) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์กรรมฐาน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ เดือน 

หรือ ๗ เดือน 
(๓) ผ่านการฝึกเป็นผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์กรรมฐาน เป็นเวลา ๖ เดือน 
(๔) เป็นผู้มีความเข้าใจหลักปฏิบัติธรรมและแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแบบสติ

ปัฏฐาน ๔ 
(๕) เป็นผู้มีความสามารถน าพาปฏิบัติธรรมอธิบายแนวทางปฏิบัติได้และสอบแก้อารมได้ 
(๖) เป็นผู้วางตนได้เหมาะสม คือมีจริยาวัตรทีงดงาม บุคลิกภาพท่ีดีมีปฏิปทาน่าเล่ือมใส 
จากเนื้อหาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน มีแผนการในการ

เตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรด้านอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นพระ
วิปัสสนาจารย์จะต้องได้รับการคัดเลือกเอาผู้ท่ีถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ มีความภูมิความรู้ท้ังคดีโลก
และคดีธรรม มีความชัดเจนท้ังด้านปริยัติ และปฏิบัติ สามารถให้การอบรมส่ังสอนผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติ
ธรรมได้ และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

๒) วิธีการสอนของพระวิปัสสนากรรมฐาน 
ดังท่ีทราบข้างต้นแล้วว่า ผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นพระวิปัสสนาจารย์ของส านักปฏิบัติธรรมวัด

โพธิ์บ้านโนนทันได้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกตามข้ันตอนท่ีทางวัดก าหนดไว้ และคุณสมบัติท่ีส าคัญ
ของพระวิปัสสนาจารย์อีกอย่างหนึ่งก็คือ จะต้องท าหน้าท่ีการสอนวิปัสสนาด้วยความตระหนักถึง
ประโยชน์ของผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ เช่น ต้องดูแลให้การอบรมอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ และคอย
แก้อารมหรือถ้าเป็นเด็กเยาวชนก็อาจหาทางเปล่ียนพฤติกรรมให้เขาดีขึ้น โดยวิธีการสอนมี ๒ ลักษณะ 
คือการบรรยายธรรม และการให้การอบรม ซึ่งการบรรยายธรรม มี ๓ ลักษณะ คือ การบรรยายแบบ
ท่ัวไป การบรรยายเชิงวิชาการ การเทศนา และ การให้การอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม การปฏิบัติ
ธรรม ฯลฯ ลักษณะการบรรยายธรรม มีดังนี้ 
                                                             

๑๐๓ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, เมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๐๗ 

 

(๑) แบบบรรยายท่ัวไป คือ การบรรยายมีหลากหลายเนื้อหา มีทฤษฎีในการปฏิบัติ
กรรมฐาน มีปรัชญาธรรมส าหรับขบคิด มีผญาอีสานไว้วิเคราะห์ มีเรื่องราวในธรรมบทชักจูงใจ คือเน้น
ให้ธรรมตรงกับกลุ่มผู้ฟัง โดยผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้พอสมควร เป็นการทบทวนของเก่าเพื่อเพิ่มเติม
ของใหม่ เป็นการวิธีการเผยแผ่หลักธรรมเพื่อเสริมปัญญาในวันส าคัญต่างๆ ส่วนมากจะเป็นโอกาสท่ีมี
ผู้ฟังเป็นจ านวนมาก เช่น งานปฏิบัติธรรม วัดพระ และวันส าคัญทางพุทธศาสนา ตลอดถึงการอบรม
ตามโครงการต่างๆ เป็นต้น 

(๒) แบบบรรยายธรรมเชิงวิชาการ หรือธรรมีกถา มีการสอนอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีการ
เตรียมตัวล่วงหน้า เป็นการบรรยายท่ีมีหลักการและเหตุผล เช่ือถือได้ สามารถบรรยายเช่ือมโยงศาสตร์
ต่างๆ ประยุกต์ให้ ผู้ฟังได้เข้าใจโดยง่าย และลึกซึ้ ง มีบรรยายธรรมเชิงวิชาการแนวปฏิบัติธรรม 
อย่างเช่น วิปัสสนาภูมิ ๖ หรือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นต้น  

(๓) การเทศนา หรือธรรมเทศนากถา มีวิธีการแสดงธรรม ๒ ประการ คือ ลีลาขึ้น
ธรรมาสน์ และ การเทศน์ มีหลักธรรมประกอบด้วย คือ หัวข้อธรรม อธิบายหัวข้อธรรม และสรุปจบ 
นิยมท าเป็นกิจจะลักษณะและมีกระบวนการ มีระเบียบแบบแผนมากกว่าธรรมีกถา โดยเน้นถึงลีลา
หรือท่วงท านองวาจาท่ีเปล่งให้ถูกต้อง เน้นถึงอิริยาบถทางกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อุดมการณ์
ของผู้แสดงธรรมท่ีถูกต้อง คือ กล่าวไปโดยล าดับ กล่าวด้วยเหตุผล กล่าวด้วยความเมตตา แสดงธรรม
โดยไม่เห็นแก่อามิส แสดงธรรมไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น๑๐๔ ซึ่งวิธีการแสดงธรรมลักษณะนี้ ถือว่า
เป็นคุณลักษณะท่ีพระวิปัสสนาจารย์ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน จะต้องถือปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าปฏิบัติธรรม 

(๔) การอบรมศีลธรรม จริยธรรม และการอบรมปฏิบั ติธรรม เป็นการอบรมแบบ
ผสมผสาน ถามเพื่อให้ตอบบ้าง ถามเองตอบเองบ้าง เพื่อทดสอบถึงพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการ
อบรม เป็นการกระตุ้นเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความต่ืนตัวอยู่เสมอ และเพื่อทดสอบความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ 
การอบรมเยาวชนมีลีลาการพูดธรรมะ คืออธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง ชักจูงใจให้จ า เช่น “เด็กดีไม่
ด้ือ เด็กด้ือถูกตี เด็กดีได้รางวัล ขี้เกียจคือแมลงวัน ขยันคือแมลงผ้ึง ขี้หึงคือแมลงป่อง ขี้ใส่กล่องคือ
แมลงสาป ขี้หยาบๆ คือคนไม่รับผิดชอบ” เป็นต้น ส่วนการอบรมการปฏิบัติธรรมระดับผู้ใหญ่ จะเน้น
ให้การอบรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ อาจใช้เทคนิคการสอนแบบสนทนา หรือถามตอบปัญหากับผู้ฟัง 
เช่น แบบสนทนากับผู้ฟัง ซึ่งเป็นการต้ังปัญหาให้ผู้ฟังเกิดความสนใจอยากจะสนทนาด้วย เช่น ต้ัง
ค าถามข้ึนว่า ชีวิตคืออะไร? ท่านจะไปไหน? ท่ีนั่นเรียกว่าอะไร?๑๐๕ ซึ่งการถามเช่นนี้ เป็นการให้คนฟัง
ขบคิด แล้วตะล่อมเข้าเนื้อหาหรือเป้าหมายของค าถาม การตอบปัญหาเป็นการแก้สภาวธรรมตาม
ความเป็นจริง ส่วนปัญหาธรรมท่ัวไป ท่านจะใช้ปฏิภาณความรู้โดยยึดหลักพระไตรปิฎกเป็นฐานในการ
ตอบ การตอบอาจเป็นแบบสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ให้ผู้ฟังคลายความสงสัย 

จากเนื้อหาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้มีการพัฒนา
โดยการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมสัปปายะ กล่าวคือมีการวางแผนรองรับในเรื่องของการ
น าหลักพุทธจริยศาสตร์มาปรับใช้ในการพัฒนาปัญญาแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับให้ถูกต้อง
                                                             

๑๐๔ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 
๑๐๕ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), ธรรมทายาท ชุดที่ ๓, (ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 

๒๕๔๙), หน้า ๙๔. 



 
๑๐๘ 

 

เหมาะสม และเป็นไปในทางเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากมีการแนะน าให้ผู้ท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมในทุกๆ 
ด้านมีการพูดคุยในส่ิงท่ีชอบประกอบไปด้วยหลักธรรมท่ีเป็นธรรมสัปปายะเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการ
เลือกเฟ้นผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นพระวิปัสสนาจารย์ (สอนกรรมฐาน) รวมถึงวิธีการอบรมหรือการสอนใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การบรรยายท่ัวไป การบรรยายเชิงวิชาการ การแสดงธรรมกถา (ธรรมเทศนา) และ 
การอบรมศีลธรรม จริยธรรม และการอบรมปฏิบัติกรรมฐาน เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ถือว่าเป็น
รูปแบบหรือวิธีการสอนของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันท่ีน ามาใช้ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสอนหรือการอบรมเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถน าไปพัฒนาปัญญาแก่
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในทุกระดับได้ 

๓) หลักสูตรส าหรับอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐาน 
การบริหารจัดการอีกลักษณะหนึ่งของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันท่ีสอดคล้องกับ

หลักธรรมสัปปายะ คือการจัดหลักสูตรส าหรับอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งมีอยู่ ๒ ระดับ
ด้วยกันคือ ระดับเยาวชนท่ัวไป และระดับประชาชนท่ัวไป โดยจัดให้มีท้ังภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ใน
การจัดอบรมปฏิบัติธรรมแต่ครั้ง จะจัดให้มีเป็นช่วงๆ แล้วแต่ความสะดวกของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
หรือปฏิบัติธรรม คือ ๓ วัน ๒ คืน, ๕ วัน ๔ คืน, ๘ วัน ๗ คืน, ๑๐ วัน ๙ คืน และในการจัดแต่ละครั้ง
ทางส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน จะคัดเลือกพระวิทยากร หรือพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถท้ังภูมิธรรมและจริยาวัตรท่ีงดงามเป็นท่ีหน่าเล่ือมใสศรัทธาท าหน้าท่ีในการอบรมและ
สอนกรรมฐาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) หลักสูตรภาคปริยัติ 
หลักสูตรภาคปริยัติแบ่งออกเป็น ๔ รายวิชา คือ วิชาสารคดีเชิงพุทธ วิชาศาสนพิธี วิชา

ธรรมคีตะ และวิชาวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้๑๐๖ 
(๑.๑) วิชาสารคดีเชิงพุทธ มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้  คือ (๑) ให้ ผู้เรียนมองเห็น

ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะท่ีเป็นศาสนาคู่มากับชนชาติไทย (แม้ศาสนาพุทธไม่ได้เป็น
ศาสนาประจ าชาติไทยทางด้านนิตินัย แต่โดยพฤตินัยคนไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาถึง ๙๓ %) จน
กลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไทย (๒) ให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของ
พระพุทธศาสนาท่ีประกอบไปด้วยพระรัตนตรัย และการเรียนรู้หลักการสร้างมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง 
ส่วน เนื้ อหาในการอบรมมี  พุทธประวั ติ อนุพุทธประวั ติ  นิทานชาดก และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อุปกรณ์หรือส่ือท่ีใช้ในการสอนมี วีซี ดี วีดิโอ  พุทธประวัติ สารคดี ภาพข่าว
หนังสือพิมพ์ ธงชาติ ธงธรรมจักร บุคคลดีเด่น และ เด็กยอดกตัญญู เป็นต้น  

(๑.๒) วิชาศาสนพิธี มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ คือ (๑) ให้ผู้เรียนได้รู้องค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนต่อส่ิงเหล่านั้น (คารวะธรรม) ซึ่งประกอบด้วย ศาสดา หลักค าสอน 
ศาสนสถาน คัมภีร์ทางศาสนา (พระไตรปิฎก) ศาสนบุคคล ศาสนพิธี (๒) ให้ผู้เรียนได้รู้องค์ประกอบ
ของศาสนพิธีด้วยการน าพาปฏิบัติจริง เช่น ทานพิธี (การท าบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน) กุศลพิธี 
(การสมาทานศีล การอาราธนาธรรมพระปริต) บุญพิธี (การบูชาพระรัตนตรัย การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ การปฏิบัติตนในวัด การกราบไหว้ การเวียนเทียน และการท าบุญสิบสองเดือนหรือ ฮีตสิบสอง 
                                                             

๑๐๖ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล), คู่มือการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม, (ขอนแก่น:  
ก็อปปี้ปริ๊น, มปป.), หน้า ๑-๙. 



 
๑๐๙ 

 

เป็นต้น)  (๓) การปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชา เครื่อง
ประกอบบนโต๊ะหมู่บูชา ความหมายของเครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่บูชา ส่วนเนื้อหาในการอบรมมี ทานพิธี 
กุศลพิธี บุญพิธี และการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากับประเพณีสิบ
สองเดือน (ฮีตสิบสอง) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมมีส่ือต่างๆ เช่น โต๊ะหมู่บูชา พานพุ่ม เชิงเทียน ดอกไม้ 
ค าอาราธนาต่างๆ และหนังสือหรือส่ือประกอบการสอนมี มนต์พิธี และศาสนพิธี เป็นต้น 

(๑.๓) วิชาธรรมคีตะ มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ คือ (๑) ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติรู้ถึง
มารยาทหน้าท่ีของชาวพุทธ การน าไหว้พระสวดมนต์แปลด้วยการปฏิบัติจริง สวดเป็นท านอง
สรภัญญะ (๒) ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการสวดมนต์ สามารถรู้ความหมายและอานิสงค์ในการสวดมนต์
ในแต่ละบท (๓) ผู้เรียนทราบถึงขั้นตอนการไหว้พระสวดมนต์ การปฏิบัติตนในเวลาเข้าสู่ศาสนสถาน 
การกราบไหว้ การพูดคุย ภาษาท่ีใช้ในการสนทนากับพระภิกษุสามเณร ส่วนเนื้อหามีบทสวดพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณ และบทสวดมนต์พิเศษต่างๆ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมมี วีซี ดีประกอบในการสวด
มนต์ ภาพมารยาทชาวพุทธ หนังสือสวดมนต์แปลและหนังสือสวดมนต์บทพิเศษอื่นๆ  

(๑.๔) วิชาวิปัสสนากรรมฐาน ม ีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ คือผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทฤษฎี
เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน ต้ังแต่หลักการและกระบวนการปฏิบัติเบื้องต้น เช่น ศึกษาความหมาย
และความสัมพันธ์ของศีล สมาธิ และปัญญา ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติธรรม เครื่องขวางกั้นและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติธรรม ศึกษาเรียนเรียนรู้ปฏิปทาของพระอริยสงฆ์ในอดีต เช่น ประวัติ
พุทธสาวก พุทธสาวิกา เป็นต้น ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับประวัติพระสงฆ์ท่ีมีปฏิปทาในการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบในเมืองไทย เช่น พระสายปฏิบัติในส านักต่างๆ เป็นต้น ส่วนส าหรับผู้ใหญ่ ให้ศึกษา
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เช่น ศึกษาความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนากรรมฐาน ศึกษากระบวนการแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ศึกษามหาสติปัฏฐานสูตร ความหมายและความส าคัญของสติปัฏฐาน ๔ ศึกษาวิธีการปฏิบัติตามหลัก
มหาสติปัฏฐาน ๔ ศึกษาอานิสงค์ของการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน ๔ และการน าเอาหลักมหาสติปัฏฐาน 
๔ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุขและสามารถใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ 

จากการศึกษาการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักธรรมสัปปายะ
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันมีการวางแผนรองรับเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมสัปปายะ โดยเริ่มต้ังแต่การมีนโยบายจากเจ้าส านักหรือเจ้าอาวาสให้ผู้ท่ีอยู่ภายในวัดโพธิ์
บ้านโนนทันได้มีการพูดคุยในส่ิงท่ีเป็นธรรมสัปปายะ คือพูดคุยเพื่อให้เกิดแรงกระตุ่นให้ปฏิบัติธรรม
หรือสร้างคุณงามความดี ไม่สนับสนุนให้พูดคุยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับโลกของชาวบ้านท่ัวไป เช่น เรื่องท่ี
ก่อให้เกิดความแตกแยก เรื่องการบ้านการเมือง เรื่องของการนินทาว่าร้ายคนอื่น เป็นต้น และท่ีส าคัญ
ทางส านักวัดโพธิ์ฯ ได้มีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้อบรมและสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน โดยคัดเลือกเอาเฉพาะผู้ท่ีสามารถท าหน้าสอนหรืออบรมท่ีสร้างความศรัทธาเล่ือมใสและมี
รูปแบบการสอนตามท่ีส านักวัดโพธิ์ฯ ได้วางแนวทางไว้เท่านั้น ท้ังนี้เพื่อให้รูปแบบของการสอนหรือ
อบรมเป็นในแนวเดียวกัน และนอกจากนี้ส านักวัดโพธิ์ฯ ยังได้จัดท าหลักสูตรในการอบรมและการสอน
วิปัสสนากรรมฐานให้เป็นไปในแนวเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น ๔ รายวิชาด้วยกัน คือ วิชาสารคดีเชิง
พุทธ วิชาศาสนพิธี วิชาธรรมคีตะ และวิชาวิปัสสนากรรมฐาน ท้ัง ๔ วิชานี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมการ
อบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานของส านักวัดโพธิ์บ้านโนนทัน และเป็นผลให้ส านักวัดโพธิ์ฯ มีรูปแบบ



 
๑๑๐ 

 

ของการอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นธรรมสัปปายะท่ีอ านวย
ให้ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละโครงการของส านักวัดโพธิ์ได้รับประโยชน์เกิดการพัฒนาทางด้านปัญญา
ได้เต็มท่ี 

๓.๓.๓ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตามหลักสัปปายะ ๔ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว เป็นอีกส านักหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นท่ีมีการพัฒนาทางด้าน

กายภาพให้เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาปัญญาอย่างยิ่ง ภายในวัดมีการปรับปรุงพื้นท่ี เสนาสนะ 
ท่ีพัก ห้องน้ า และสถานท่ีในการปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี สงบร่มรื่น 
นอกจากนี้ยังมีความสะดวกสบายในเรื่องของอาหาร อากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การปฏิบัติ
ธรรมเจริญจิตภาวนา จากการศึกษาการพัฒนาทางกายภาพของส านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ถือได้ว่า เป็น
การพัฒนาให้สอดคลัองตามหลักสัปปายะ ๔ คือ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ 
และธรรมสัปปายะ  ซึ่งจะได้ศึกษาในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

๓.๓.๓.๑ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตามหลักอาวาสสัปปายะ 
วัดเกาะแก้ว เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีความพร้อมต่อการรองรับผู้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติ

ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายภาพท่ีเป็นอาวาสสัปปายะนั้น วัดเกาะแก้วมีการจัดสรรวัดให้มี
ความเหมาะสมทางด้านเสนาสนะและบริเวณวัดได้อย่างเป็นสัดส่วน มีความสะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมและเหมาะแก่การใช้ประโยชน์
หลายๆ ด้าน เช่น การอยู่อาศัย การท าสังฆกรรม การท าบุญประเพณี การจัดประชุม การสัมมนา การ
อบรม การเผยแผ่ การศึกษา และการปฏิบัติธรรม๑๐๗ โดยสภาพพื้นท่ีแล้ววัดเกาะแก้วตั้งอยู่ติดกับถนน
สายหลักขอนแก่น-ชุมแพตัดผ่านหมู่บ้านหนองบัว ท าให้การคมนาคมสะดวกสบาย ผู้ท่ีสนใจในการ
ปลีกวิเวกเพื่อหาความสงบด้านจิตใจรวมไปถึงผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ ท่ีทางวัด
จัดขึ้นก็สามารถเดินทางไปมาได้ง่าย๑๐๘ เมื่อไปศึกษาปฏิบัติธรรมแล้ว เห็นว่า วัดเกาะแก้วมีจุดเด่นคือ
การจัดอาวาสได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด ไม่แออัด และภายในวัดมีลักษณะโปร่งโล่ง 
ไม่มีมุมลับหูลับตาท่ีเอื้อต่อการละเมิดพระธรรมวินัย เหมาะแก่การประกอบกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง๑๐๙ นอกจากนี้ วัดเกาะแก้ว ยังได้ยังพัฒนาสถานท่ีภายในวัดให้เป็นส่ิงท่ี
เอื้อต่อการเป็นอยู่และท ากิจกรรมต่างๆ โดยทุกกิจกรรมจะเป็นไปเพื่อความสะดวกต่อผู้ท่ีอยู่ประจ า
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการพัฒนากายภาพและจิตภาพท่ีเอื้อหนุนการการ
ด ารงชีวิตและเจริญสติปัญญาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป  

จากการลงพื้นท่ีและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วในเรื่อง
การของการพัฒนาด้านอาวาสสัปปายะ จะเห็นได้ว่า ส านักนี้ ได้น าหลักอาวาสสัปปายะมาปรับใช้ใน
พัฒนาทางกายภาพของวัดจนเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเป็นท่ีสนใจและเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป ดังจะ

                                                             
๑๐๗ สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑ เดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง, พระวิปัสสนาจารย์ประจ า

ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระชูศักด์ิ โชติโก, เลขานุการเจ้าคณะต าบลหนองบัว, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านัก

ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๑๑ 

 

เห็นได้จากการพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีร่มรื่น สะอาด สงบ โปร่งโล่ง จัดเสนาสนะได้เป็นสัดเป็นส่วน 
แบ่งเขตชัดเจนระหว่างเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส สถานท่ีปฏิบัติธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร และ
คฤหัสถ์ สถานท่ีปฏิบัติร่วมกันและสถานท่ีแยกปฏิบัติ มีห้องน้ า ท่ีพักจัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะ
ถานท่ีส าหรับปฏิบัติธรรมนั้นจะมีท้ัศาลาท่ีโอ่โถงมีพื้นท่ีกว้างขวาง บรรจุผู้เข้ารับปฏิบัติธรรมได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยคน โดยพื้นท่ีจะไม่แออัด มีท่ีนั่งพอเพียง และมีลานธรรมส าหรับเดินจงกรม ซึ่งทุกพื้นท่ีใช้สอย
ภายในวัดเกาะแก้วจะมีการจัดระเบียบและเขียนแผนท่ีบอกไว้  

๓.๓.๓.๒ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตามหลักอาหารสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้มีการจัดการเรื่องอาหารออกเป็น ๒ ส่วน คืออาหาร 

(ภัตตาหาร) ส าหรับพระภิกษุสามเณร และอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ในส่วนของ
พระภิกษุและสามเณรนั้น วัดเกาะแก้วได้มีระเบียบการฉันภัตตาหารร่วมกันท้ังเช้า-เพล พร้อมกันท่ี
ศาลาการเปรียญ ช่วยกันจัดท่ีฉัน อาหารท่ีได้มานั้นส่วนใหญ่ได้มาจากการออกบิณฑบาตและชาวบ้าน
น ามาถวาย ทางวัดได้รณรงค์บอกกล่าวผ่านการแสดงธรรมบ้าง ติดป้ายเชิงประชาสัมพันธ์บ้าน ให้
ชาวบ้านน าอาหารท่ีมีประโยชน์และถูกสุขลักษณะน ามาถวาย ซึ่งเป็นอาหารท่ีได้มาจากการด าเนินชีวิต
ท่ีถูกต้องตามหลักสัมมาชีพ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาก่อนฉันภัตตาหารทุกครั้ง แต่ส าหรับคฤหัสถ์ผู้เข้า
รับอบรมปฏิบัติธรรมในแต่โครงการหรือในโอกาสท่ีทางวัดจัดขึ้น จะเป็นอาหารท่ีทางคณะผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรมเตรียมมาเองโดยมีแม่ครัวหรือคณะจัดการท ากันเอง หรือบางคณะก็ให้ทางวัดเป็นผู้ด าเนินการ
เรื่องอาหารให้ แต่ทางวัดก็ให้ค าแนะน าในการท าอาหารท่ีเหมาะกับผู้เข้าปฏิบัติธรรม จะต้องเป็น
อาหารท่ีย่อยง่าย และเรียบง่ายไม่เป็นพิษต่อสุขภาพส าหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม๑๑๐ แต่ก็มีบ้างท่ีผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมบางท่านเตรียมอาหารมาเองเพื่อความสะดวกต่อสุขภาพของตนเอง ซึ่งทางวัดก็ไม่ได้ห้าม
ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้นั้น แต่โดยส่วนมากจะรับอาหารจากโรงครัวท่ีแม่ครัวได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
เพราะจะเป็นอาหารท่ีทานง่ายๆ เหมาะส าหรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม และจะทานเป็นเวลา เช่น ตอน
เช้าก็ทานข้าวต้ม ส่วนตอนเท่ียงก็จะทานอาหารเบาๆ ท่ีเน้นปรุงจากผักหรือบางคณะก็ส่ังท าเป็น
อาหารแบบเจตลอดโครงการท่ีเข้าปฏิบัติธรรมของคณะนั้นๆ๑๑๑ ในเรื่องของการจัดหาอาหารส าหรรับ
ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมของวัดเกาะแก้วนี้จะไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากผู้เข้าอบรมทุกโครงการท่ีมาท่ีนี้
จะสมาทานศีล ๘ ก่อนท่ีเริ่มการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของวัดท่ีต้องการให้ทุกคนท่ีเข้าอบรม
รักษาศีล ๘ เพื่อให้เกิดความสะดวกเรียบง่าย โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร และฝึกปฏิบัติให้อยู่แบบ
ง่าย นอนง่าย กินง่าย หรือบางคนมาแบบส่วนตัวหรือมากลุ่มเล็กๆ ก็ให้ทานอาหารท่ีเหลือจาก
พระภิกษุและสามเณร ซึ่งก็เป็นอาหารแบบง่ายๆ เบาๆ ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะทางวัดไม่ต้องการให้ผู้เข้า
อบรมปฏิบัติธรรมได้เกิดความกังวลในเรื่องของอาหารการกินเมื่อเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมท่ีวัดเกาะ
แก้ว๑๑๒ 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เรื่องการจัดเตรียมอาหารส าหรับพระภิกษุสามเณรและผู้
เข้าอบรมปฏิบัติธรรมของวัดเกาะแก้ว จะเห็นได้ว่า วัดเกาะแก้วมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ

                                                             
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระครรูัตนทีปาภิบาล, เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นางพรอนงค์ เรืองนามแก้ว, แม่ครัวประจ าวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๑๒ 

 

อาหารท้ังส าหรับพระภิกษุสามเณรและผู้เข้าปฏิบัติธรรม ไม่ให้เกิดความวิตกกังวลในเวลาขบฉันหรือ
เวลาอาหารส าหรับคฤหัสถ์ ทางวัดมีนโยบายให้ชาวบ้านท่ีน าอาหารมาถวายบิณฑบาตแก่พระภิกษุและ
สามเณรให้เน้นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆ เป็นอาหารท่ีเรียบง่าย ไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ ใน
ส่วนของคฤหัสถ์ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมก็ให้สมาทานศีล ๘ จะได้ลดละความห่วงหาหรือยึดติดตัวตนลง
ไป และให้ง่ายต่อการปฏิบัติไม่เป็นกังวล ไม่เป็นภาระมาก เครื่องนุ่งห่มก็ให้สวมใส่เฉพาะชุดขาว
ตลอดเวลาท่ีอยู่ปฏิบัติธรรม รวมไปถึงเรื่องอาหารก็ให้ทานเฉพาะอาหารท่ีเบาสบาย ซึ่งทางวัดหรือทาง
คณะผู้เข้าปฏิบัติธรรมจัดเตรียมให้ ซึ่งในเรื่องอาหารนี้จะไม่ท าให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมเกิดความ
กังวลใดๆ ท้ังส้ิน  

๓.๓.๓.๓ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตามหลักบุคคลสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ให้ความส าคัญกับการบริหารเรื่องบุคคลสัปปายะ นั่นคือ

การสร้างกัลยาณมิตรต่อกันท้ังพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากร ผู้เข้ารับอบรมปฏิบัติธรรม และผู้ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องภายในวัดท้ังหมด จะต้องท างานแบบสมานสามัคคีกัน ให้เช่ือมโยงถึงกันและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้มากท่ีสุด และการท่ีจะสร้างความเป็นกัลยามิตรได้หรือท างานแบบเช่ือมโยง
กันได้ในแต่ละหน้าท่ีจะต้องมีหลักปฏิบัติ ซึ่งทางวัดได้มีกติกาโดยยึดหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
มีการร่วมท าสังฆกรรมและท าวัตรเช้า-เย็นพร้อมเพียงกันมิได้ขาด และถือว่าเป็นกิจวัตรที่จะต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด๑๑๓ การปฏิบัติตามระเบียบกติกาโดยยึดหลักพระธรรมวินัยนี้ ท าให้บุคลากรของวัดเกาะ
แก้ว มีความยึดมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การบริหารบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ทาง
วัดได้ส่งเสริมบุคลากรภายในวัดให้ได้รับการศึกษาและอบรมเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ท้ังทาง
โลกและทางธรรมมิได้ขาด ท้ั งนี้ เพื่ อให้บุคลากรภายในวัดมีภารกิจร่วมกันในการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาปัญญาของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมทุกเพศทุกวัยให้ได้รับประโยชน์สูงสุด๑๑๔ 
วัดเกาะแก้วเป็นส านักปฏิบัติอีกแห่งหนึ่งท่ีมีบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยสงฆ์เกือบทุกรูป บุคลากรเหล่านี้ได้ท าหน้าท่ีส่ังสอนอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาส (พระครูรัตนทีปาภิบาล) ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างโดยการยึดหลัก
พระธรรมวินัยเป็นท่ีต้ัง ท าให้เป็นท่ีศรัทธาของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเกาะแก้วและคณะสงฆ์
อ าเภอบ้านฝาง รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปท่ีได้สนทนาธรรมกับท่านก็เกิดศรัทธาเล่ือมใสในอาจารปฏิบัติ
ของท่าน จึงนับได้ว่าวัด เกาะมีบุคลากรท่ีมากด้วยความรู้ความสามารถ เป็น ผู้ ท่ีมีความรู้ ดี 
ความสามารถดี และความประพฤติดี สามารถท่ีจะอบรมส่ังสอนประชาชนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักพุทธธรรมได้อย่างดีเย่ียม๑๑๕  

จากการศึกษาการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตาหลักบุคคลสัปปายะ จะเห็นไ ด้
ว่า ส านักนี้ได้เน้นให้บุคลากรท่ีอยู่ภายในวัดสร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน เมื่อบุคลากรภายในวัด
เป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วก็สามารถท่ีจะเช่ือมโยงการท างานร่วมกันได้อย่างดียิ่ง การสร้างความเป็น

                                                             
๑๑๓ แบบรายงานประกอบขอเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 

๒๕๕๓, (๒๕๕๓, เอกสารอัดส าเนา), หน้า ๒๓. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.จรัส ลีกา, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๓ 

 

กัลยาณมิตรต่อกันจึงเป็นหลักพื้นฐานอับแรกของวัดเกาะแก้วในการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ซึ่งจะท าให้ผู้มาเข้ารับปฏิบัติธรรมท่ีวัดเกาะแก้วไม่ความระแวงต่อกัน สามารถพูดคุยสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างกันได้ง่าย การสร้างความเป็นกัลยาณมิตรนี้ทางวัดเกาะแก้วได้แบบอย่างมาจากพระครูรัตนที
ปาภิบาล เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว และเจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง ท่านเป็นพระสงฆ์ท่ีเคร่งครัดในพระ
ธรรมวินัยมีความเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนท่ีเข้ามาในวัดเกาะแก้ว ท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนใน
การแนะน าส่ังสอนในเวลาอบรมหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี้วัดเกาะแก้วยังมีการพัฒนา
บุคลากรภายในโดยการส่งไปศึกษาและอบรมในท่ีต่างๆ เพื่อจะให้พระสงฆ์เหล่านี้เป็นบุคลากรของวัด
ท่ีมีคุณค่า มีประสบการณ์ท้ังความรู้ ความสามารถในการท่ีจะให้การอบรมและสอนการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย 

๓.๓.๓.๔ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตามหลักธัมมสัปปายะ 
ดังท่ีทราบข้างต้นแล้วว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วเน้นให้ผู้ท่ีเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรม

ภายในวัดสร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน โดยเฉพาะในเรื่องการสนทนาพูดคุยจะต้องเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวกับธรรมะเท่านั้น ไม่ให้พูดคุยเรื่องอื่นท่ีนอกเหนือจากธรรมะ เพราะผู้ท่ีเข้ารับการอบรมปฏิบัติ
ธรรมขณะอยู่ภายในวัดจะต้องพยายามอย่าน าเรื่องข้างนอกท่ีจะสร้างความวิตกกังวลหรือท าให้จิตใจ
เศร้าหมองมาพูดคุยกัน ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะทางวัดต้องการให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนได้ฝึกหัดตนให้มีการ
พัฒนาปัญญาตามหลักภาวนา ๔ คือกายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา๑๑๖ หลัก
ภาวนา ๔ นี้ถือว่าเป็นธรรมท่ีสร้างความเกื้อกูลต่อความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งวัดเกาะแก้วน ามาเป็นหลัก
ในการอบรมผู้เข้าปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย๑๑๗ 

๑) กายภาวนา คือการอบรมกาย การเจริญกาย การพัฒนาทางกาย การฝึกอบรมกาย ให้
รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับส่ิงท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย์ท้ัง ๕ ด้วยดี และปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ี
เป็นคุณ ท าให้กุศลธรรมงอกงาม ท าให้อกุศลธรรมเส่ือมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

๒) สีลภาวนา คือการเจริญศีล การพัฒนาความประพฤติให้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี และมีความเกื้อกูลต่อกันและกัน 

๓) จิตตภาวนา คือการอบรมจิต การเจริญจิต การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็ง
มั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ 
และสดช่ืน  เบิกบาน ผ่องใส 

๔) ปัญญาภาวนา คือการอบรมปัญญา การเจริญปัญญา การพัฒนาปัญญา การฝึกอบรม
ปัญญาให้เข้าใจส่ิงท้ังหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท า
จิตใจให้เป็นอิสระ บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้
ด้วยปัญญา 

จากการศึกษาการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตามหลักธัมมสัปปายะแล้ว จะเห็น
ได้ว่า ส านักนี้ได้น าหลักภาวนา ๔ นี้มาหลักธรรมประยุกต์ในการอบรมผู้เข้าปฏิบัติธรรม โดยเน้นให้
                                                             

๑๑๖ สัมภาษณ์ พระครูรัตนาทีปาภิบาล, เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงมหานคร: 

บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐. 



 
๑๑๔ 

 

พัฒนาร่างกายให้แข็งแรงให้มีสุขภาพดีรวมไปถึงการใช้ศักยภาพทางร่างกายให้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วน าหลักสีลภาวนามาเป็นเครื่องมือในการจัดการควบคุมพฤติกรรม คือ
การด าเนินชีวิตท่ีไม่ก่อความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนคุกคามกันท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
ศีลนี้ยังส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเป็นหลักธรรมท่ีสนับสนุนให้จิตภาวนาพัฒนาได้เร็วขึ้น ท าให้มี
พลังจิตมั่นคงแข็งแรง ไม่ฟุ้งซ่าน ผ่องใส จิตนุ่มนวลควรแก่การงาน สงบปลอดโปร่ง ไม่เคียด ไม่เร่าร้อน 
ไม่ขุ่นมัว ไม่กระวนกระวาย อันจะไปสู่การพัฒนาทางปัญญา ซึ่งเรียกว่า ปัญญาภาวนา มีอยู่ ๒ ระดับ 
คือปัญญาในระดับโลกิยะ ได้แก่มีปัญญาสัมมาทิฐิ เข้าใจตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มีวิจารณญาณ
ในการใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์เป็นต่อสรรพส่ิง และปัญญาในระดับโลกุตระ ซึ่งเป็นปัญญาใน
ระดับท่ีเข้าใจเหตุปัจจัยได้อย่างแท้จริง รู้เท่าทันธรรมชาติของสรรพส่ิงว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ จน
เกิดความเบื่อหน่าย และถอนรากเหง้าของอวิชชาและอกุศลท้ังปวงได้ จิตถึงขั้นหลุดพ้นจากกิเลส
ตัณหาท้ังปวง  

๓.๓.๔ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักสัปปายะ ๔ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก เป็นส านักปฏิบัติธรรมล าดับท่ี ๓๙ ในจังหวัดขอนแก่น

ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อการรองรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไปท่ีมีความประสงค์จะเข้าไป
รับบริการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งการด าเนินกิจกรรมนี้ทางวัดได้ท ามาก่อนท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็น
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากวัดต้ังอยู่ในท าเลท่ีดีคือมีภูมิทัศน์
ท่ีเป็นป่าและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน กรอบกับพระครูสโมธานเขตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก 
และเจ้าคณะอ าเภอชุมแพ ได้มีวิสัยทัศน์ท่ียาวไกล เพราะท่านเป็นพระนักปกครอง นักการศึกษา 
นักพัฒนา และนักปฏิบัติ จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาวัดในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพและ
จิตภาพ โดยการน าหลักสัปปายะ ๔ มาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักวิถีพุทธ จนวัดได้เป็น
สถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการให้การอบรมพัฒนาปัญญาของประชาชน เป็นท่ี
ยอมรับจากคณะสงฆ์ และหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน  และได้รับการประกาศเกียรติคุณให้
เป็นส านักปฏิบัติธรรมดีเด่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยจะได้ศึกษาทางด้านเอกสารและลงพื้นท่ี
สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของการน าหลักสัปปายะ ๔ มาเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ดังต่อไปนี้ 

๓.๓.๔.๑ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักอาวาสสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีการจัดพื้นท่ีได้เหมาะสม มี

ความร่มรื่น เป็นธรรมชาติ มีความสะดวกสบายแก่ผู้ท่ีอยู่อาศัยประจ าและผู้ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีร่มรื่น สะอาด สวยงาม สถานท่ีมีความพร้อม และปรับให้มี
สภาพท่ีเอื้อต่อการพัฒนาปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมปฏิบัติธรรม๑๑๘ ทางด้านสัญจรนั้นวัดแจ้ง
สว่างนอกต้ังอยู่ติดกับหมู่บ้านท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย
สามารถเดินทางมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกท้ังรถส่วนตัวและรถโดยสารท่ัวไป๑๑๙ 
ส าหรับสถานท่ีปฏิบัติธรรมนั้นทางวัดได้ใช้ศาลา ๒๖๐๐ ปี ซึ่งมีพื้นท่ีใช้สอยสามารถบรรจุผู้เข้ารับการ
                                                             

๑๑๘ สัมภาษณ์ พระราชประสิทธิคุณ, รองเจ้าคณะจังหวัดขอน, เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน 

๒๕๖๐. 



 
๑๑๕ 

 

อบรมปฏิบัติธรรมไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน มีความสะดวกสบาย ไม่แออัด โปร่งโล่ง เหมาะแก่การใช้นั่ง
ภาวนาเจริญสติกรรมฐาน หรือใช้เดินจงกรมในขณะปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ศาลาหลังนี้ยังใช้
ท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะมีความกว้างใหญ่มีความสะดวกในตัว เช่น โรงครัว 
ห้องน้ า และสามารถใช้เป็นท่ีพักอาศัยได้ด้วย๑๒๐ ในส่วนท่ีเป็นลานปฏิบัติธรรมนั้น พระวิปัสสนาจารย์
หรือพระวิทยากรสามารถน าพาผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมไปผ่อนคลายโดยการเดินจงกรมหรือการนั่ง
สมาธิภายในเขตพุทธาวาส หรือบริเวณวัดได้ เพราะทางวัดได้จัดพื้นท่ีให้มีความร่มรื่น ปรับบริเวณ
ภายในวัดให้มีป่าปกคลุม จึงค่อนข้างจะมีความร่มเย็นเป็นธรรมชาติ เหมาะส าหรับการเจริญจิตภาวนา
หรือปลีกวิเวกเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมท้ังส่วนตัวและหมู่คณะ๑๒๑ ด้วยการจัดพื้นท่ีให้มีความ
เหมาะสมต่อการอบรมปฏิบัติธรรมนี้ จึงท าให้วัดแจ้งสว่างนอกเป็นท่ีรู้จักของประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดขอนแก่น จะมีผู้เข้ามารับบริการอบรมปฏิบัติธรรมมิได้ขาด 

จากการศึกษาการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักอาวาสสัปปายะ เห็น
ได้ว่า ส านักนี้ มีการพัฒนาวัดตามหลักอาวาสสัปปายะ นั่นคือ การจัดการพื้นท่ีให้มีความร่มรื่น โดย
เน้นการจัดเสนาสนะให้เป็นสัดส่วน ท้ังเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส สถานท่ีส าหรับอบรมปฏิบัติธรรม 
โดยเฉพาะสถานท่ีอบรมปฏิบัติธรรมนั้น ได้จัดไว้ ๒ แห่งด้วยกัน คือท่ีศาลา ๒๖๐๐ ปี ซึ่งมีลักษณะโอ่
โถง โล่งโปร่ง กว้างใหญ่ ไม่แอดัด มีห้องน้ า โรงครัวท่ีจัดเป็นสัดส่วนเหมาะสม และอีกส่วนคือพื้นท่ี
บริเวณลานวัดท่ีจัดไว้อย่างร่มรื่น มีต้นไม้ปกคลุมเป็นธรรมชาติ มีถนนตัดส าหรับทางเดินจงกรม และท่ี
ส าหรับนั่งสมาธิ พื้นท่ีโดยรอบวัดมีก าแพงกั้นเป็นรอบรั้ว จึงท าให้ภายในบริเวณวัดเงียบสงบ ไม่ได้ยิน
เสียงรถหรือเสียงต่างๆ จากชุมชนชาวบ้านเข้ามารบกวน เหมาะท่ีจะเป็นสถานท่ีอบรมปฏิบัติธรรม 

๓.๓.๔.๒ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักอาหารสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้ต้ังอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านโนนหัน ซึ่งเป็นชุมชน

ค่อนข้างใหญ่ คนส่วนมากในชุมชนนี้นับถือพระพุทธศาสนา มีความเคารพนับถือต่อท่านเจ้าอาวาส 
(พระครูสโมธานเขตคณารักษ์) และพระภิกษุสามเณรภายในวัด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้อาหารบิณฑบาตไม่
ขัดสน มีความเพียงพอส าหรับการขบฉันท้ังเช้าและเพล นอกจากอาหารบิณฑบาตแล้ว ชาวบ้านยังมี
การเปล่ียนวาระกันเป็นกลุ่มท าอาหารไปถวายท่ีวัดด้วย๑๒๒ เมื่อมีโครงการปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่าง
นอก หรือทางวัดจัดอบรมปฏิบัติธรรมขึ้น จะเป็นหน้าท่ีของแม่ครัวท่ีทางวัดแต่งต้ังให้เป็นผู้ท าอาหาร
เอง ท้ังนี้เพื่อจะได้จัดท าอาหารท่ีมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม และส่วนมากจะ
ท าอาหารแบบทานง่าย ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม หรืออาหารจ าพวกผักต่างๆ เป็นต้น และต้องเป็นอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ต่อสุภาพท่ีสุด นั่นคือไม่เป็นอาหารท่ีมีรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด มันจัด เป็นต้น๑๒๓ 
เพราะอาหารเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นเหตุน ามาซึ่งโรคภัยต่างๆ ท้ังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ
ธรรมด้วย ฉะนั้นอาหารท่ีมีความเหมาะสมต่อผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอกน ามาปรับ

                                                             
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระมหาธนา สุภจารี, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก,  

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายทองเติม หนูช้างสิงห์, ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๒ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นางป้อม ขันลุน, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ นายฉลอง เหลาทอง, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๖ 

 

พัฒนาการตามหลักอาหารสัปปายะ คืออาหารท่ีบริโภคแล้ว จะต้องเป็นอาหารจ าพวกท่ีสบายต่อความ
เป็นอยู่ในอัตภาพแห่งตน เมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว ไม่ท าให้เกิดทุกขเวทนา เช่น ท้องอืด ท้องร่วง ท้องเดิน 
เป็นอาหารท่ีจะเป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายโดยประมาณ โดยไม่ต้องค านึงถึงรสของอาหารแม้รสจะดี
แต่เมื่อท าให้ร่างกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย๑๒๔ การพิจาณาอาหารก่อนทานจึงมีความส าคัญต่อผู้
ปฏิบัติธรรม เป็นการพิจารณาเพื่อจะเลือกทานในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และพอให้เกิดก าลังกายในการ
ปฏิบัติธรรมให้ไปสู่เป้าหมายข้ันสูงขึ้นต่อไป 

จากการศึกษาการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักอาหารสัปปายะ เห็น
ได้ว่า ส านักนี้ได้มีการจัดการเรื่องอาหารโดยอาศัยศรัทธาจากชาวบ้านในส่วนของพระภิกษุและ
สามเณร เนื่องจากเป็นส านักปฏิบัติธรรม จึงท าให้พระภิกษุและสามเณรมีความประพฤติเรียบร้อยตาม
หลักพระธรรมวินัยเป็นท่ีศรัทธาของชาวบ้าน ชาวบ้านมีการถวายภัตตาหารได้อย่างเพียงพอ จึง ไม่
เดือดร้อนในเรื่องของอาหาร ส่วนผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมท่ัวไป ทางวัดได้จัดการโดยการท าโรงครัว
อาหารเพื่อท่ีจะให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่เกิดความกังวลในเรื่องของอาหาร ทางวัดได้ให้นโยบายในเรื่อง
ท าอาหารว่า จะต้องปรุงอาหารท่ีย่อยง่าย เบาสบายเหมาะแก่สภาพร่างกายของผู้เข้าปฏิบัติธรรม อัน
จะท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเกิดความสงบทางร่างกายและจิตใจ และสามารถท าสมาธิได้ง่ายข้ึน 

๓.๓.๔.๓ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักบุคคลสัปปายะ 
วัดแจ้งสว่างนอก ได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการปกครอง การศึกษา และ

การเผยแผ่ในรูปแบบของการอบรมปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐาน ถือได้ว่าเป็นวัดหลักท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดฝ่ายมหานิกายในอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ฉะนั้นวัดนี้จึงเป็นศูนย์รวมของบุคลากรท่ี
เป็น ท้ังพระนักปกครอง พระนักการศึกษา และพระนักเผยแผ่ พระภิกษุในวัดนี้มีภูมิความรู้
ความสามารถท้ังในด้านการปกครองในฐานะเป็นวัดท่ีต้ังของเจ้าคณะอ าเภอชุมแพ และเจ้าคณะต าบล
อีกหลายรูป ด้านการศึกษาเนื่องจากวัดนี้มีการพัฒนาให้เป็นส านักเรียนท้ังด้านพระปริยัติธรรมและ
ด้านสามัญ จึงมีพระท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก หลายรูป ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ก็รับ
หน้าท่ีเป็นครูสอนหนังสือ และรับเป็นอาจารย์บรรยายและท่ีปรึกษานิสิต/นักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย และในขณะเดียวกันก็พัฒนาวัดให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น 
ด าเนินการด้านปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนท่ัวไป บุคลากรส่วนหนึ่งในวัดนี้จึงท า
หน้าท่ีเป็นท้ังพระวิปัสสนาจารย์และพระวิทยากรให้การศึกษาอบรมสอนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนา
ปัญญาให้แก่ประชาชนท่ัวไปตลอดท้ังปี๑๒๕ การท่ีวัดแจ้งสว่างนอกเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของการ
ปกครอง การศึกษา และการเผยแผ่ในอ าเภอชุมแพ ทางวัดจึงมีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรผู้ท่ี
มีความประสงค์จะขอเข้ามาอยู่อาศัยในวัดนี้ในฐานะเป็นบุคลากรประจ า จึงต้องมีการพิจารณาเลือก
เฟ้นเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีดี มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย เมื่อเข้ามาอยู่
ประจ าแล้วก็จะมีการพัฒนาโดยการส่งบุคลากรท่ีเป็นท้ังพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาอบรมท้ังใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์และภายนอกเพื่อท่ีจะให้บุคลากรท่ีได้พัฒนาแล้วมาช่วยงานในด้านต่างๆ ของทางวัด

                                                             
๑๒๔ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เอกสารการสอนวิปัสสนากรรมฐานส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่าง

นอก, หน้า ๒๑. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ พระราชประสิทธิคุณ, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่  ๑๙ เดือนเมษายน 

๒๕๖๐. 



 
๑๑๗ 

 

ตามความรู้ความสามารถ๑๒๖ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการอบรม
ปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐานในวัดแจ้งสว่างนอกมีหลายรูปสับเปล่ียนหมุนเวียนกันท่ีหน้าท่ีใน
การให้การอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยท่ีท่านเหล่านี้จะต้องได้รับการมอบหมายจากเจ้าอาวาส
เท่านั้น เพราะผู้ท่ีจะท าหน้าเป็นนักอบรมก็ดี เป็นพระวิปัสสนาจารย์ก็ดี ต้องเคยได้รับการพัฒนาอบรม
จากส านักต่างๆ ท่ีมีการสอนกรรมฐานมาก่อนจนเกิดประสบการณ์ความช านาญในการฝึกปฏิบัติ 
ฉะนั้น จึงทางวัดจึงมีการเลือกเฟ้นพระสงฆ์ผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีให้การอบรมหรือสอนวิปัสสนาฯ เพื่อจะได้
พระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติท่ีดีงาม เป็นท่ีศรัทธา
ของประชาชนท่ัวไป๑๒๗ เพราะเป้าหมายการพัฒนาวัดในด้านบุคคลสัปปายะของวัดแจ้งสว่างอกได้เน้น
ฝึกให้บุคลากรท่ีอยู่ร่วมกัน หรือท่ีติดต่อคบหา ควรเป็นผู้ต้ังมั่นในศีลธรรม มีความสันโดษ มักน้อย ชัก
จูงแนะน าไปในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความเพียร ความสงบ และถ้าเป็นครูบาอาจารย์ หรือ
บุคคลท่ีเคยเจริญกรรมฐานมาแล้ว ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มาก ให้พึงเว้นการคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีมี
จิตฟุ้งซ่าน บุคคลท่ีมากไปด้วยกามารมณ์ในทางโลกียะ 

จากการศึกษาการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักบุคคลสัปปายะ เห็น
ได้ว่า ส านักนี้มีการเลือกเฟ้นบุคลากรผู้ท่ีจะเข้ามาอาศัยภายในวัด และเมื่อมาอาศัยเป็ นบุคลากร
ประจ าแล้วทางวัดก็จะให้การพัฒนาโดยการส่งไปศึกษาหรืออบรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ในสาขาต่างๆ ตามความรู้ความสามารถหรือความถนัดของแต่บุคคล และเมื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านั้น
แล้วก็จะมีการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีช่วยเหลือภารกิจของวัดซึ่งหลายด้านด้วยกันตามความรู้
ความสามารถ  โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านให้การอบรมปฏิบัติธรรมนั้น ทางวัดจะเน้นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อท่ีจะเลือกเฟ้นเอาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
และต้องเป็นผู้ท่ีมีศีลาจารวัตรท่ีงดงาม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างและเป็นท่ีศรัทธาของประชาชน 
จากการศึกษา ยังพบว่า วัดแจ้งสว่างนอกมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถหลายด้านด้วยกัน 
เนื่องจากเป็นวัดท่ีเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการปกครอง การศึกษา และการเผยแผ่ และบุคลากร
เหล่านี้ได้ผ่านการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และ
เป็นมหาเปรียญเกือบทุกรูป จึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการช่วยภารกิจของวัดได้
เป็นอย่างดี 

๓.๓.๔.๔ การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักธัมมสัปปายะ 
ดังท่ีทราบข้างต้นแล้วว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก เป็นจุดศูนย์รวมของบุคลากร

ท่ีมีความรู้ ความสามารถหลายด้าน บุคลากรเหลานี้เป็นพระสงฆ์ท่ีผ่านการศึกษาอบรมมามากแล้ว 
และท่ีส าคัญส านักนี้ก็เป็นส านักปฏิบัติธรรมด้วย นโยบายของวัดจึงต้องการให้บุคลากรทุกท่าน
โดยเฉพาะบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีฝึกอบรมสอนวิปัสสนากรรมฐานได้มีการสนทนาพูดคุยกันแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ส่ิงท่ีจะท าให้จิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ ความสงบระงับในการท่ีจะท า
ความเพียร หรือมีผู้รู้ พหูสูต ครูบาอาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอนกรรมฐานให้ได้รับความรู้ และเป็นอุปการ

                                                             
๑๒๖ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน 

๒๕๖๐. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระมหาธนา สุภจารี, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏฺบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก,  

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๑๘ 

 

คุณแก่การเจริญกรรมฐานให้ก้าวหน้า ให้เว้นการสนทนา พูดคุยในส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นสัป
ปายะนั้นเสีย๑๒๘ นอกจากนี้ ทางวัดแจ้งสว่างนอกยังพัฒนาวัดให้เป็นธัมมสัปปายะ คือธรรมเป็นท่ี
สบาย โดยการจัดพื้นท่ีบริเวณวัดให้เกิดความสงบร่มรื่น เป็นระเบียบ มีโครงการต้นไม้พูดได้ มีสุภาษิต
สอนใจ ปริศนาธรรม คติธรรม โครงการเสียงธรรมะตามสาย รับฟังกันท่ัวบริเวณวัดท้ังในวันจัดงานบุญ 
และกระจายเสียงไปถึงชุมชนหมู่บ้าน จัดสถานท่ีฟังเทศน์ฟังธรรมในสถานท่ีสงบร่มเย็น อากาศถ่ายเท
สะดวก จัดท าห้องสมุดธรรมะ โดยจัดหาหนังสือธรรมะ หนังสืออื่นๆ ท่ีมีสารประโยชน์เพื่อให้ผู้ท่ีอยู่
ภายในวัดหรือมาวัดได้อ่านเพือ่พัฒนาปัญญาตนเอง๑๒๙ การเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอก 
มีโอกาสได้ฟ้งท่านเจ้าอาวาสและพระวิปัสสนาจารย์ได้เทศน์บรรยายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติท าให้รู้
และเข้าใจวิธีปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สามารถน าความรู้นี้ไปศึกษาปฏิบัติท่ีบ้านได้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
เรื่องราวท่ีท าให้เกิดการพัฒนาปัญญาท่ีทางวัดได้ติดคติธรรมต่างๆ ไว้ตามต้นไม้ท่ีร่มรื่นเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม เหมาะแก่การศึกษาโดยการขบคิดเพื่อพัฒนาปัญญาได้อีกทางหนึ่ง๑๓๐ นี้ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีวัดแจ้งสว่างนอกได้พัฒนาวัดโดยน าหลักธัมมสัปปายะมาปรับใช้เพื่อท่ีจะท าให้บริเวณวัด
ท้ังหมดเป็นสถานท่ีให้ความรู้หรือสอนธรรมแก่ประชาชนได้ หรือภายนอกวัดก็มีธรรมะตามสายเพื่อให้
ผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมทางวัดและฟังธรรมะตามสายได้ 

จากการศึกษาการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลักธัมมสัปปายะ จะเห็น
ได้ว่า ส านักนี้ได้อาศัยบุคลากรภายในวัดท่ีเป็นพระสงฆ์ท่ีผ่านการพัฒนาด้วยการสนับสนุนให้รับการกา
กรศึกษาและอบรมมาแล้ว ให้ท าหน้าท่ีเป็นพระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ การท าหน้าท่ีของ
พระสงฆ์เหล่านี้จึงท าได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านธัมมสัปปายะท่ีผ่านการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ นอกจากนี้ทางวัดได้มีการติดต้ังเสียงตามสายไป
ภายนอกวัด โดยมีการบรรยายธรรมตามสาย ท าให้ชาวบ้านได้รับความรู้และเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดี 
ส่วนภายในบริเวณวัดก็มีการติดคติธรรมต่างๆ ไว้กับต้นไม้ เรียกได้ว่าเรียนธรรมะกับต้นไม้ท่ีจัดไว้อย่าง
ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เมื่อเข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมภายในวัดแจ้งสว่างนอก
แล้ว จะต้องพูดคุยหรือสนทนากันเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมเท่านั้น ห้ามพูดคุยในส่ิงท่ีสวนกระแสทาง
ธรรม เช่น คุยกันในเรื่องโลกๆ แบบชาวบ้านท่ัวไป ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเจริญสติภาวนา และไม่
เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม  
 
๓.๔ สรุป 

ส านักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ (๑) ส านักปฏิบัติธรรมทั่วไป เป็น
ส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีการสอนกรรมฐานหรือฝึกสมาธิแก่ประชาชนท่ัวไป โดยยังไม่ได้ผ่านการคัดเลือก
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด และ (๒) ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด เป็นส าปฏิบัติธรรมท่ี
ได้รับการจัดต้ังขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด พ.ศ. 

                                                             
๑๒๘ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เอกสารการสอนวิปัสสนากรรมฐานส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่าง

นอก, หน้า ๒๒. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน 

๒๕๖๐. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นางกรองแก้ว ทะสา, ผู้เข้ารับอบรมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๑๙ 

 

๒๕๔๓ เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมให้การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดต่างๆ 
ท่ัวประเทศจัดต้ังขึ้นเพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทท่ีสนใจใคร่ปฏิบัติบ าเพ็ญจิตภาวนา โดยในจัง
หนึ่งๆ ควรมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในด้านการฝึกอบรมสอน
วิปัสสนากรรมฐาน  

ในจังหวัดขอนแก่น มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีได้รับการจัดต้ังตามมติมหาเถร
สมาคมอยู่ ๗๐ แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็ได้ด าเนินการอบรมส่ังสอนประชาชนให้เป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติ
ชอบ รวมไปถึงการฝึกสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย แต่ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกท าเฉพาะส านัก
ปฏิบัติธรรมดีเด่น ๓ แห่ง คือส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน อ าเภอเมือง ส านักปฏิบัติธรรมวัด
เกาะแก้ว อ าเภอบ้านฝาง และส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก อ าเภอชุมแพ ท้ัง ๓ ส านักนี้ ได้
ด าเนินการพัฒนาปัญญาโดยการจัดกิจกรรมอบรมฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐาน จนเป็นท่ีรู้จักของ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในแต่ละปีจะมีประชาชนไปเข้ารับบริการอบรมปฏิบัติธรรมมิได้
ขาด โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ท่ีเน้นการฝึกอบรมจิต เจริญสติกรรมฐาน
เพื่อให้เกิดสมาธิในการก าหนดรู้เท่าทันสรรพส่ิง  

การท่ีส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งได้ด าเนินกิจกรรมในด้านการอบรมและสอนวิปัสสนา
กรรมฐานจนประสบความส าเร็จดังกล่าวมาแล้ว ก็เนื่องจากท้ัง ๓ ส านักนี้ได้น าเอาแนวคิดเรื่องสัปปา
ยะ ๔ มาปรับใช้ในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เกิดความพร้อมทางกายภาพและน าไปสู่การพัฒนา
ปัญญาทางด้านจิตภาพคือการพัฒนาปัญญาในท่ีสุด วิธีการน าแนวคิดเรื่องสัปปายะ ๔ มาปรับใช้เพื่อ
การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมโดยภาพรวมมีดังนี้ 

๑) ด้านอาวาสสัปปายะ ทางส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งได้น าเอาแนวคิดเรื่องอาวาสสัป
ปายะมาปรับใช้ ดังจะเห็นได้จาก มีการพัฒนาพื้นท่ีท้ังการจัดการเสนาสนะและระบบสาธารณูปการ
อื่นๆ ให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการเทพื้นและปูกระเบื้องถนนและบริเวณวัดท่ีไม่มี
ต้นไม้เพื่อให้ดูสะอาดตาและเป็นระเบียบ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม การจัดสร้างและปรับปรุง
กุฏิ อาคารท่ีพักผู้ปฏิบัติธรรม กุฏิรับรองอาคันตุกะ อาคารปฏิบัติธรรม ห้องน้ าท่ีเพียงพอส าหรับผู้เข้า
อบรมปฏิบัติธรรม แม้จะเป็นส านักหรือวัดท่ีอยู่ท่ามกลางชุมชนเมือง แต่ก็สามารถจัดสัดส่วนให้ดีและ
เหมาะสม มีการแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และมีมุมสงบท่ามกลางความร่มรื่นของหมู่แมกไม้
นานาพันธ์ และนอกจากนี้ทางวัดยังได้ติดกล้องวงจรปิดในสถานท่ีส าคัญ เช่น อุโบสถ พิพิธภัณฑ์มรดก
อีสาน ศาลาปฏิบัติธรรม และลานจอดรถ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อสร้างรู้สึกปลอดภัยแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในวัด  

๒) ด้านอาหารสัปปายะ นอกเหนือจากอาหารบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรแล้ว ส านัก
ปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง ได้ให้ความส าคัญกับการบริการด้านอาหาร โดยจัดให้มีนักโภชนาการมาเป็นท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการด้านอาหารและเครื่องด่ืม เพื่อให้ถูกหลักโภชนาการ และยังมีการปรับปรุงโรง
ครัวและโรงอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดถูกหลักสุขอนามัย อาหารท่ีเหมาะสมแก่เพศและวัย 
อาหารท่ีเกื้อกูลต่อสุขภาพ อาหารท่ีย่อยง่าย และเป็นอาหารท่ีเหมาะส าหรับการเข้าอบรมหรือปฏิบัติ
ธรรม โดยท่ีกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ส่ังท าอาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มของตน  

๓) ด้านบุคคลสัปปายะ ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งจะมีระเบียบการรับพระภิกษุสามเณร
เข้าสังกัดวัด และผู้ท่ีจะเข้าสังกัดวัดจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม เอื้อต่อพระธรรมวินัย ไม่



 
๑๒๐ 

 

เกเรและก่อการทะเลาะวิวาท และจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอุปนิสัยท่ีเอื้อต่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด 
นอกจากจะมีความประพฤติท่ีดีงามแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎกติกาเดียวกัน มีศีลเสมอกัน มีแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน เช่น หลังท าวัตรเย็นก็จะปฏิบัติธรรมร่วมกัน รับโอวาทจากเจ้าอาวาส และฝักใฝ่ในการ
เจริญจิตภาวนา โดยท่ีทางส านักปฏิบัติธรรมจะฝึกฝนอบรมบุคลากรภายในส านักให้มีความรู้ 
ความสามารถในการอบรมส่ังสอนและเผยแผ่หลักพุทธธรรมได้  

๔) ด้านธัมมสัปปายะ ในด้านนี้ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง ได้มีระเบียบว่า ผู้ท่ีเข้ามาพัก
อาศัยอยู่ในส านัก หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด จะต้องมีการสนทนาเฉพาะในเรื่องท่ีเป็นธรรมะ
สาร หรือธัมมสัปปายะ ส่ิงไหนท่ีขัดต่อหลักธรรมสัปปายะ เช่น เรื่องโลกๆ ท่ัวไป ก็จะไม่สนับสนุนให้
พูดจาคุยกัน ให้พูดหรือสนทนาเฉพาะส่ิงท่ีส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี เกิดก าลังใจชักจูงให้เกิดความ
แกล้วกล้า เป็นไปเพื่อสร้างกุศลธรรมเท่านั้น นอกจากนี้ ส านักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง ยังมีการคัดเลือก
เอาเฉพาะผู้ท่ีสามารถท าหน้าสอนหรืออบรมประชาชนได้ ดังจะเห็นได้จาก พระภิกษุท่ีจ าพรรษาของ
ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง ส่วนมากจะมีการศึกษาสูงท้ังทางโลกและทางธรรม ทางโลกส่วนมากจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก จ านวนหลายรูป และทางธรรมมีส าเร็จเป็นมหาเปรียญก็
หลายรูป จึงท าให้บุคลากรของส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่ง ค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงในการให้ความรู้
ท้ังด้านวิชาการ การอบรม และการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักธัมมสัปปายะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเต็มท่ี  
 
 



บทที่ ๔ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ผลของการพัฒนาปญัญาตามแนวพุทธจริยศาสตร ์
ของส านักปฏบิัตธิรรมในจังหวดัขอนแก่น  

 
 ในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาวิเคราะห์ผลของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของ

ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น โดยจะเน้นเนื้อหาการวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ด้าน คือ 
(๑) ด้านการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน อันเป็นส่วนของเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักพุทธจริยศาสตร์บนฐานของการพัฒนาปัญญา (๒) ด้านการพัฒนาปัญญาตามแนว
พุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น อันเป็นส่วนของปัจจัยภายนอกท่ีเกื้อหนุนท า
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น และ (๓) ด้านผลของการ
การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ผลจากการศึกษา
วิเคราะห์ มีดังนี้ 
 
๔.๑ วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าปัจจัยภายใน คือหลักการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ท้ังปวง หรือการบรรลุถึงความจริงสูงสุด นั่นคือ “พระ
นิพพาน” และการท่ีเข้าถึงความจริงสูงสุดนั้นได้จะต้องอาศัยปัญญา ในระบบจริยธรรมทางพุทธศาสนา 
เรียกว่า “ไตรสิกขา” หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา และปัญญานี้ถือว่าเป็นแกนหลักของระบบจริยธรรม
ท้ังหมด ท้ังในแง่ท่ีท าหน้าท่ีในการน าทางหรือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับวิถี และจุดมุ่งหมาย
ของชีวิต ท าหน้าท่ีแก้ไขหรือคล่ีคลายปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเดินทางของชีวิตในวิถี
จริยธรรม และท าหน้าท่ีประจักษ์แจ้งสัจจะ หรือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต (ปัญญาวิมุติ)  ดังนั้น
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรมของปัจเจกบุคคล หรือคุณธรรม 
จริยธรรมทางสังคม ถ้ากระบวนการพัฒนานั้นๆ ไม่สามารถท าให้เกิดปัญญาตามหลักไตรสิกขาได้ ก็
เป็นไปไม่ได้ท่ีจะท าให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมท่ียั่งยืนขึ้นในตัวบุคคลหรือในวิถีชีวิตทางสังคมได้๑ การ
พัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ในงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นไปท่ีการรับรู้ การเรียนรู้ การคิดพิจารณา 
และการน าไปสู่ภาคปฏิบัติ อันจะท าให้ผู้ประพฤติตามสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และรู้จัก
หลีกเล่ียงความทุกข์ท่ีเกิดจากทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ดังผู้วิจัยจะได้ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนา
ปัญญาตามหลักไตรสิกขาดังนี้ 

๔.๑.๑ วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขา 
การพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขา เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีงามท้ังกาย 

วาจา ใจ และเป็นท่ีคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธจริยศาสตร์ หลักการพัฒนาต้องอาศัยหลักสัมมาทิฏฐิ
เป็นแกนน าและเป็นฐานการพัฒนาภายในตัวบุคคลท่ียังไม่รู้ให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อรู้แล้วยังไม่เข้าใจ ให้
                                                             

๑ สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขต
ขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 



 
๑๒๒ 

 

พิจารณาจนเข้าใจ เมื่อพิจารณาจนเข้าใจแล้วให้ด าเนินการพัฒนาต่อไปจนถึงเป้าหมายสูงสุด 
กระบวนการพัฒนาแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ รวมเรียกว่า ไตรสิกขา ดังนี้ 

๔.๑.๑.๑ การพัฒนาตามหลักศีลสิกขา 
การพัฒนาด้านศีลสิกขา เป็นการพัฒนาเพื่อฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและ

การประกอบอาชีพ ด ารงตนในสังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามปทัสถานของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม 
ในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ศีลส าหรับคฤหัสถ์และศีลส าหรับบรรพชิต ดังนี้ 

๑) ศีลส าหรับคฤหัสถ์ หมายถึง ศีลส าหรับคฤหัสถ์หรือฆราวาสผู้ครองเรือน แยกออกได้ 
๒ ประเภท คือ ศีล ๕ และ ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล  

(๑) ศีล ๕ จัดเป็นหลักธรรมท่ีเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการรักษากาย วาจา และ
ใจของคนให้สงบเรียบร้อยเพื่อให้สมาชิกในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็น  ประกอบด้วย
ข้อห้าม ดังนี้๒ 

(๑.๑) ปาณาติปาตา เวรมณี : เว้นจากการท าชีวิตของสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปกล่าวคือไม่
ท าลายชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์อื่น โดยความหมายก็คือมีความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ไม่มีการเบียดเบียนท าร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นหรือแม้แต่ชีวิตของตนเองท้ังทางตรงคือไม่ฆ่าท าลาย
ชีวิตของผู้อื่น และทางอ้อมคือการส่งเสริมไม่ให้มีการกระท าเช่นนั้นด้วยวิธีการต่างๆ 

(๑.๒) อทินนาทานา เวรมณี : เว้นจากการถือเอาวัตถุส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ นั่นคือไม่
ถือเอาส่ิงของท่ีมีเจ้าของหวงแหน และเจ้าของไม่ได้ให้โดยวิธีการต่างๆ เช่น ลักขโมย ยักยอก ฉ้อฉล 
การล่วงละเมิดลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์ เป็นต้น 

(๑.๓) กาเมสุ มิจฉารา เวรมณี : เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ละเว้นการประพฤติผิดใน
กาม ไม่ประทุษร้ายต่อของรักของหวงแหนอันเป็นการท าลายเกียรติภูมิและจิตใจตลอดจนท าให้วงศ์
ตระกูลของเขาสับสนเป็นทุกข์ รวมทั้งคู่ชีวิตและครอบครัวของตนด้วย 

(๑.๔) มุสาวาทา เวรมณี : เว้นจากการพูดเท็จ คือการไม่ประทุษร้ายคนอื่นหรือประโยชน์
สุขของคนอื่นด้วยวาจา 

(๑.๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี : เว้นจากการด่ืมสุราเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความ
ประมาท อันได้แก่สุราเมรัยรวมทั้งส่ิงเสพติดทุกชนิด 

นอกเหนือจากการน าหลักศีลห้าข้างต้นมาเป็นส่ิงก าหนดความประพฤติของคนในสังคม
แล้ว ยังต้องเสริมด้วยหลักเบญจธรรมหรือกัลยาณธรรม ๕ ซึ่งจัดเป็นคุณธรรมเกื้อกูลแก่การรักษา
เบญจศีลของคนในสังคม คือ๓ 

(๑.๑) ความเมตตาและกรุณา : ความรักใครและความสงสาร นั่นคือเมื่อคนในสังคมมีการ
งดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การใช้ความรุนแรงต่อทุกชีวิตก็ให้เจริญความรักความเมตตาและ
ความกรุณาต่อกัน รวมทั้งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ท่ีเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วย 

                                                             
๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘/๒๔๗ 
๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๕. 



 
๑๒๓ 

 

(๑.๒) สัมมาอาชีวะ : มีการประกอบการงานท่ีบริสุทธิ์สุจริต นั่นคือเมื่อคนในสังคมมีการงด
เว้นจากการลักขโมยแล้ว ก็พึงเจริญสัมมาอาชีวะคือการเล้ียงชีพโดยสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมโดยการ
ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการด ารงชีวิตในสังคม 

(๑.๓) กามสังวร : มีการส ารวมระมัดระวังในเรื่องกาม นั่นคือเมื่อคนในสังคมได้งดเว้นจาก
การประพฤติผิดทางเพศได้แล้ว ก็พึงเจริญกามสังวรโดยไม่หลงใหลไปในกามคุณต่างๆ 

(๑.๔) สัจจะ : มีความซื่อสัตย์จริงใจ นั่นคือเมื่อคนในสังคมได้งดเว้นจากการกล่าวค าเท็จ
แล้ว ก็พึงเจริญสัจจะไว้เป็นบรรทัดฐาน โดยการพูดด้วยใจจริง พูดแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน 

(๑.๕) สติสัมปชัญญะ : มีสติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัว นั่นคือเมื่อคนใน
สังคมได้งดเว้นส่ิงของเสพติดท่ีท าให้เกิดความมึนเมาได้แล้ว ก็พึงเจริญสติและสัมปชัญญะเพื่อรู้และ
เข้าใจในสรรพส่ิงท่ีเป็นไป ไม่ประมาทหรือหลงงมงายในส่ิงท่ีไร้สาระต่างๆ อันจะเป็นมลทินต่อการ
ด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 

จากกระบวนการพัฒนาภายในด้วยหลักศีลสิกขาส าหรับคฤหัสถ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า เป็น
การศึกษาเพื่อพัฒนาถึงเจตนาท่ีจะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็นปกติ
ของความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูง หรือ อาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม โดย
มีส่วนส าคัญท่ีควรเน้น คือ พฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพหรือโลกแห่งวัตถุ 
หรืออาจกล่าวว่าเป็นการรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิด
โทษ แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ตาดู
เป็น ให้หูฟังเป็น เป็นต้น อยู่ในหลักของอินทรีย์สังวรนั่นเอง การเสพ การบริโภคปัจจัย ๔ การใช้
ประโยชน์จากวัตถุ จากอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังเทคโนโลยีด้วย ปัญญาท่ีรู้เข้าใจมุ่งคุณค่าท่ีแท้จริง ให้ได้
คุณภาพชีวิต ไม่หลงไปกับคุณค่าเทียมตามค่านิยมท่ีผิดๆ อันเป็นค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อโก้เก๋ท่ีท าให้บริโภค
มาก แต่เสียคุณภาพชีวิต หรือเรียกง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น เริ่มด้วยการกินพอดี อันเป็น
การปฏิบัติตามหลักของ โภชเนมัตตัญญุตา  

(๒) ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล เป็นการยกระดับการพัฒนาหรือการฝึกตนท่ีสูงขึ้นกว่าระดับศีล 
๕ ท้ังนี้เพื่อไม่ให้วิถีการด าเนินชีวิตของตนไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพวัตถุมากเกินไป ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะข้อท่ีแตกต่างและข้อท่ีเพิ่มจากศีล ๕ เท่านั้น คือ 

(๒.๑) อพรัหมจริยา เวรมณี : (ศีลข้อท่ี ๓) เว้นจากอพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ นั่นคือการ
งดเว้นโดยเด็ดขาดจากการเสพเมถุนในทุกช่องทางกายภาพมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานท่ัวไป 

(๒.๒) วิกาลโภชนา เวรมณี : (ศีลข้อท่ี ๖) เว้นจากการไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาล 
นั่นคือหลังเท่ียงวันจนถึงอรุณของวันใหม่ 

(๒.๓) นัจจคีตวาทิตะวิสูกทัสสนะ มาลาคันธวิเลปนะ ธารณมัณฑนะ วิภูสนัฏฐานา เวรมณี 
: (ศีลข้อท่ี ๗) เว้นจากการฟ้อนร าขับร้องเล่นดนตรีดูการละเล่น และการตกแต่งร่างกายด้วยของหอม 
เครื่องลูบไล้ 

(๒.๔) อุจจาสยนะ มหาสยนา เวรมณี : เว้นจากการนอนบนท่ีนั่งนอนสูงใหญ่เกินประมาณ
ในส่วนของการรักษาศีล ๘ หรือศีลอุโบสถนี้ เป็นการยกระดับความประพฤติให้เข้มข้นขึ้น โดยเริ่มจาก
ข้อท่ี ๓ จากการงดเว้นการประพฤติผิดในกามท่ีมีการหวงห้ามหรือผู้ท่ีไม่ใช่ภรรยาตนแล้ว ในข้อนี้มี
ความประพฤติเข้มข้นเพิ่มข้ึนอีกคือ งดเว้นจากการเสพกามโดยเด็ดขาดเลย ท้ังนี้เพื่อไม่ให้ผู้มีเจตนางด



 
๑๒๔ 

 

เว้นศีลข้อนี้ได้ไปเกี่ยวข้องการการเสพกามอีกแม้จะเป็นภรรยาตนก็ตาม ศีลข้อท่ี ๖ เป็นการงดเว้นจาก
วิกาลโภชน์ ท้ังนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดความยินดีติดใจในการบริโภคจนเกินประมาณ ศีลข้อท่ี ๗ เป็นการงด
เว้นจากการฟ้อนร าขับร้องฯ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้รักษาศีล ๘ ได้ขัดเกลาจิตใจมิให้ยินดีในการฟ้อนร าขับร้อง
และตบแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงาม และในส่วนข้อท่ี ๘ นั้นเป็นการงดเว้นจากการนอนนั่งบนท่ีสูง
ใหญ่เกินประมาณ ท้ังนี้เพื่อมิให้เกิดความยินดีในความงามวิจิตรและการสัมผัสท่ีอ่อนนุ่มสบายเกินไป 

๒) ศีลส าหรับบรรพชิต หมายถึง ศีลส าหรับภิกษุและสามเณรผู้สละเรือน ออกบวชเพื่อ
ประพฤติธรรมวินัยในพุทธศาสนา ในท่ีนี้แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗  

(๑) ศีล ๑๐ ส าหรับสามเณร ประกอบด้วย ๑) เว้นจากการท าชีวิตของสัตว์อื่นให้ตกล่วง
ไป ๒) เว้นจากการถือเอาวัตถุส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ๓) เว้นจากอพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ ๔) เว้น
จากการพูดเท็จ ๕) เว้นจากการด่ืมสุราเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท ๖) เว้นจากการรับประทาน
อาหารในเวลาวิกาล ๗) เว้นจากการฟ้อนร าขับกล่อมดนตรี ๘) เว้นจากการตกแต่งร่างกายด้วยของ
หอมเครื่องลูบไล้ ๙) เว้นจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ่เกิน และ ๑๐) เว้นจากการรับเงินและ
ทอง 

ศีล ๑๐ ส าหรับสามเณรนี้ เป็นการเพิ่มยอดการประพฤติอีก ๑ ข้อ คือข้อท่ี ๑๐ ซึ่งว่าด้วย
การงดเว้นจากการรับเงินและทอง  เพราะถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรแก่บรรพชิตท่ีเป็นพระภิกษุและ
สามเณร เป็นปัจจัยเครื่องเศร้าหมองท่ีท าให้เกิดความติดข้อง เป็นห่วงกังวล และไม่ต่างอะไรกับ
คฤหัสถ์ ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าจะปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบันพระภิกษุและสามเณรมีความจ าเป็นต้องใช้
ปัจจัยในรูปแบบของเงินอยู่มาก จึงน่าจะขึ้นอยู่กับเจตนาในการใช้สอยเงินในการด ารงเพศบรรพชิตใน
ยุคปัจจุบัน ในกรณีนี้ผู้วิจัยเห็นว่า พระภิกษุและสามเณรมีความจ าเป็นต้องใช้สอยปัจจัย (เงิน) ไม่ว่าจะ
ในการเดินทาง การศึกษาเล่าเรียน หรือแม้แต่การรักษาความเจ็บป่วยบางโรคท่ีไม่สามารถใช้บริการ
หน่วยงานของรัฐได้ ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้เงิน ถ้าใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสมกับความเป็น
บรรพชิต การรับเงินหรือทองก็ไม่สมควรแก่พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนาเช่นกัน 

(๒) พระวินัย (ศีล) ๒๒๗ ส าหรับพระภิกษุ ในพระธรรมวินัยนี้ (เถรวาท) พระภิกษุมีศีล
อยู่ ๔ ประการ เรียกว่า “ปาริสุทธิศีล ๔”๔ คือ ๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล : การส ารวมในพระปาฏิโมกข์
ด้วยการเว้นจากข้อห้ามท่ีพระพุทธเจ้าทรงห้ามและท าตามข้อท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต มีอยู่ ๒๗๗ 
๒) อินทรียสังวรศีล : การส ารวมระมัดระวังตนเองในการแสดงพฤติกรรมทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ไม่ให้ล่วงละเมิดต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักควบคุมบังคับพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจให้ครบไตรทวาร 
๓) อาชีวปาริสุทธิศีล : การเล้ียงชีวิตโดยทางท่ีชอบ และ ๔) ปัจจัยสันนิสิตศีล : การพิจารณาเสียก่อน
ในการใช้สอยเสพปัจจัย ๔ คือ บิณฑบาต เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค 

พระวินัย ๒๒๗ ของพระภิกษุไม่ใช่ศีลแต่เรียกว่า พระวินัย ผู้ท าผิดศีลเรียกว่า ล่วงพระวินัย 
เป็นอาบัติ ระดับช้ันต่างๆ ตามความหนักเบา สามารถแบ่งระดับอาบัติออกได้เป็นล าดับขั้น ต้ังแต่ขั้น
รุนแรงจนกระท่ังเบาท่ีสุด ในอาบัติระดับเบาจะต้องมีการเปิดเผยความผิด เช่น ปาจิตตีย์ สามารถแก้
ได้โดยกล่าวแสดงความผิดของตนกับพระภิกษุรูปอื่นเพื่อเป็นการแสดงถึงความส านึกผิดและเพื่อจะ
ต้ังใจประพฤติตนใหม่ หรือท่ีเรียกว่า การแสดงอาบัติ หรือปลงอาบัติ แต่ถ้าถึงขั้นปาราชิกย่อมขาดจาก
ความเป็นพระภิกษุ และไม่สามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้อีก พระวินัย จึงไม่ใช่ศีล แต่เป็นเสมือน
                                                             

๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๓-๑๒๔. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81


 
๑๒๕ 

 

กฎหมายของพระภิกษุ แต่หากจะกล่าวถึงศีลพระภิกษุในพระธรรมวินัยนั้น มีเพียง ๓ ข้อใหญ่ๆ คือ จุล
ศีล (ศีลท่ีมีระดับพื้นฐาน (เล็กน้อย) ท่ีควรประพฤติงดเว้น เพื่อขจัดอกุศลอย่างหยาบ เช่น การงดเว้น
จากฆ่าสัตว์ เป็นต้น) มัชฌิมศีล (ศีลท่ีมีระดับกลาง ท่ีควรประพฤติงดเว้น มีความละเอียดขึ้นมาจากจุล
ศีล เช่น เว้นจากการการละเล่นต่างๆ การร้องร าท าเพลง เป็นต้น รวมถึงการขัดเกลากาย วาจา ใจ ท่ี
ปลอดจากอกุศลอย่างหยาบแล้วให้ละเอียดผ่องใสยิ่งขึ้น เช่น เมื่องดเว้นจากการพูดปด,พูดส่อเสียดให้
แตกกัน, พูดค าหยาบๆ และพูดเพ้อเจ้อ ดังท่ีปรากฏในจุลศีลแล้ว ก็ควรเว้นจากการพูดหลอกลวง พูด
เลียบเคียงด้วย) และ มหาศีล (ศีลท่ีมีระดับสูงสุด ท่ีควรประพฤติงดเว้น และเพื่อเป็นการขัดเกลาจริย
วัตรให้มีความละเอียดปลอดจากอกุศลอย่างยิ่ง เพื่อยังประโยชน์แก่การด ารงสมณเพศ โดยมีการเว้น
จากด ารงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ คือถ้อยค าท่ีพระไม่ควรพูด จึงจัดเป็นติรัจฉานกถา คือถ้อยค าท่ีขวาง หรือ
ขัดกับสมณสารูป และวิชาท่ีขวางหรือขัดกับความเป็นพระ) จึงจะเป็นศีลพระภิกษุท่ีแท้จริงตามพุทธ
บัญญัติ 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านศีลสิกขาท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นกระบวนการแรกในการ
พัฒนาบุคคลไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุและสามเณรโดยใช้หลักศีลสิกขา คือการควบคุมกาย 
วาจา และใจมิให้ล่วงละเมิดปกติวิสัยของตน ไม่ให้เกิดการเบียดเบียนต่อตนเองและผู้อื่น สามารถ
ลดละกิเลสลงได้ ผู้รักษาศีลหรือพระวินัยตามพุทธบัญญัติได้ย่อมมีความงดงามมีความประพฤติท่ี
เรียบร้อยและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนให้เป็นปกติวิสัยได้ ซึ่งศีลท่ีว่าประกอบด้วย ศีล ๕ ศีล ๘ 
ส าหรับคฤหัสถ์ท่ัวไป ศีล ๑๐ ส าหรับสามเณร และพระวินัย (ศีล) ๒๒๗ ส าหรับพระภิกษุนั่นเอง  

๔.๑.๑.๒ การพัฒนาตามหลักจิตสิกขา  
การพัฒนาด้านจิตสิกขา เป็นการพัฒนาการฝึกจิตหรือสมาธิ มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพ

และสมรรถภาพทางจิตให้มีความเข้มแข็งมั่นคง แน่วแน่ สามารถควบคุมตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตท่ีสงบ 
บริสุทธิ์ปราศจากส่ิงท่ีท าให้จิตเศร้าหมอง และอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด
ตามท่ีตนต้องการและตรงตามสัจธรรม กระบวนการพัฒนาจิตสิกขามีดังนี้ 

๑) การพัฒนาด้วยหลักสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐาน 
การพัฒนาจิตด้วยหลักสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานนี้ เป็นการฝึกจิตหรือสติความระลึกรู้

ไปจดจ่อกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เช่น การนึกถึงพระพุทธรูป แล้วบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการก าหนด
ลมหายใจเข้าออก เป็นต้น การน าจิตไปจดจ่อกับส่ิงต่างๆ นี้ เรียกว่า “อารมณ์กรรมฐาน” หรือสมถ
ภาวนาหรือสมถภาวนา เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิต โดยการน าเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้ามาก าหนดปฏิบัติเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยมีเป้าหมายในการฝึกจิตให้
เข้มแข็ง มั่นคงแน่วแน่ สามารถควบคุมตนได้ดี และท าให้จิตเป็นสมาธิ มีความผ่องใส ใจเป็นสุขและ
ปราศจากส่ิงรบกวน 

การพัฒนาจิตตามหลักสมถภาวนานี้ ขั้นแรกต้องตัดปลิโพธ ๑๐ คือ ตัดความเป็นห่วงกังวล 
๑๐ อย่าง คือ ท่ีอยู่ ตระกูล ลาภ หมู่คณะ การงาน การเดินทาง ญาติ ความเจ็บป่วย การศึกษา และ
อ านาจ ขั้นท่ีสอง ต้องช าระศีลให้บริสุทธิ์ ถ้าเป็นผู้ท่ียังไม่เคยสมาทานรักษาศีลก็ควรสมาทานรักษาศีล
ตามฐานะของตน คือคฤหัสถ์ต้ังตนอยู่ในศีล ๕ หรือ ศีล ๘ สามเณรต้ังตนอยู่ในศีล ๑๐ พระภิกษุต้ังตน
อยู่ในศีล ๒๒๗ เป็นพื้นฐานท่ีมั่นคงแล้วเจริญสมถกรรมฐานอบรมจิตให้พร้อมควรแก่การงาน มีภาวะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5


 
๑๒๖ 

 

จิตท่ีแนวแน่ต่อส่ิงท่ีก าหนดหรือภาวะท่ีจิตเป็นสมาธิ มีอารมณ์เป็นหนึ่งเด่ียว จิตท่ีเป็นสมาธิแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ๕ 

(๑) ขณิกสมาธิ คือสมาธิช่ัวขณะ หรือท่ีเรียกได้ว่า มูลสมาธิ ซึ่งเป็นขั้นแรกท่ีคนท่ัวไป
สามารถใช้ในการท าหน้าท่ีการงานในชีวิตประจ าวันได้ผลดี และใช้เป็นฐานในการเจริญสมถะและ
วิปัสสนา 

(๒) อุปจารสมาธิ คือสมาธิเฉียดๆ จวนจะแน่วแน่อยู่ในขั้นระงับนิวรณ์ได้เป็นส่วนเบ้ืองต้น
แห่งอัปปนาสมาธิ 

(๓) อัปปนาสมาธิ คือสมาธิแน่วแน่ เป็นสมาธิประเภทสูงสุดมีในฌานท้ังหลาย ถือเป็นผลท่ี
ต้องการแห่งการเจริญสมาธิ    

จากกระบวนการพัฒนาสมาธิท้ัง ๓ ประเภทข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในขั้นแรกเป็นการ
พัฒนาการฝึกจิตให้เกิดสมาธิโดยการก าหนดอารมณ์ภาพท่ีเห็นต่างๆ ให้เป็นอารมณ์กรรมฐานจนจิต
ประณีตลึกซึ้ง จากนั้นพัฒนาจิตเข้าสู่ขั้นท่ีสอง คือจิตระดับข้ันสัญญาบริสุทธิ์ ซึ่งเลยจากขั้นท่ีเป็นภาพ
ติดตาสามารถขยายหรือย่อส่วนได้ตามปรารถนา เป็นสมาธิจวนเจียนจะแน่วแน่โดยสมบูรณใกล้จะถึง
ฌาน และเมื่อฝึกจนเกิดเป็นความช านาญด้วยดีแล้ว จิตก็จะพัฒนาเข้าสู่ขั้นท่ีสาม คือขั้นอัปปนาสมาธิ 
ซึ่งถือว่าเป็นองค์แห่งฌาน จิตจะเกิดความปราโมทย์ มีความปลาบปล้ืมบันเทิง เกิดความอิ่มใจ ร่างกาย
ผ่อนคลายสงบมีความสุข ถือได้ว่าเป็นจิตท่ีได้ฝึกอบรมดีแล้วมีความสมบูรณ์มีสมรรถภาพสูง และ
สามารถพัฒนาต่อไปจนถึงขั้นปัญญา ซึ่งมีลักษณะ ๔ ประการ คือ๖ (๑) ความไม่ปรากฏแห่งอารมณ์ 
(๒) ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต (๓) ความต้ังมั่นแห่งจิต และ (๔) ความผ่องแผ้วแห่งจิต จิตท่ีมีลักษณะ
ดังกล่าวนี้  เป็นจิตท่ีได้ผ่านการฝึกฝนสมาธิมาอย่างดีแล้ว และจะท าให้จิตมีสมรรถภาพสูง มี
ความสามารถในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ ๔ ประการ คือ๗ (๑) มีความแข็งแรง มีพลังมาก 
เปรียบเหมือนกระแสน้ าท่ีถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทางเดียวย่อมมีก าลังและความแรงกว่าน้ าท่ีถูก
ปล่อยให้ไหลแตกกระจายออกไป (๒) มีความราบเรียบ สงบนิ่ง เหมือนสระหรือบึงน้ าใหญ่ท่ีมีน้ านิ่งไม่
มีลมพัดมาถูกต้องไม่มีส่ิงรบกวนท าให้กระเพื่อมหวั่นไหวได้เลย (๓) มีความใสกระจ่าง สามารถมองเห็น
อะไรๆ ได้อย่างชัดเจน เหมือนน้ าท่ีสงบนิ่งไม่เป็นลูกคล่ืนและไม่มี ฝุ่นละออง เพราะฝุ่นละอองท่ีมีได้
ตกตะกอนนอนก้นหมดแล้ว และ (๔) มีความนุ่มนวล ควรแก่งานหรือเหมาะสมแก่การใช้งาน เพราะไม่
เครียด ไม่กระด้าง ไม่วุ่นวาย ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่เร่าร้อนกระวนกระวาย การพัฒนาด้วยหลักจิต
สิกขานี้มีความสัมพันธ์กับหลักศีลสิกขา นั่นคือการพัฒนาตามหลักศีลสิกขาจึงท าให้เกิดสมาธิ 

๔.๑.๑.๓ การพัฒนาตามหลักปัญญาสิกขา 
การพัฒนาด้านปัญญาสิกขา เป็นกระบวนการฝึกฝนการพัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจสรรพส่ิงตามความเป็นจริง ท าให้แก้ปัญหาเป็นไปตามแนวทางเหตุผลรู้เท่าทันโลกและชีวิตจน

                                                             
๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปฐโม ภาโค, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘๔. 
๖ ขุ.ปฏิ. (ไทย) ๓๑/๓๙๖/๑๔๗. 
๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร: มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘๓๐. 



 
๑๒๗ 

 

สามารถท าใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในส่ิงต่างๆ ได้ กระบวนการพัฒนาปัญญาตาม
หลักปัญญาสิกขามีดังนี้ 

๑) การเกิดขึ้นของปัญญา  
ปัญญาตามทัศนะทางพุทธศาสนามีกระบวนการเกิดขึ้นจากแหล่งใหญ่ๆ ๓ แหล่ง ดังนี้๘ 
(๑) สุตมยปัญญา เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง รวมไปถึงการศึกษาเล่าเรียน การถ่อยทอด

ต่อๆ กันมาจากผู้อื่น หรือการได้ยินได้ฟังได้อ่านจากส่ือต่างๆ มีหนังสือหรือต าราทางวิชาการต่างๆ เช่น 
ส่ิงตีพิมพ์ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 

(๒) จิตตามยปัญญา เป็นปัญญาท่ีเกิดจากคิดวิเคราะห์ การพิจารณา การค้นคว้า การวิจัย 
การใคร่ครวญหาเหตุผลตามความเป็นจริงของส่ิงท่ีปรากฏต่างๆ จนรู้ท่ีมาท่ีไปของส่ิงท้ังหลายว่า ส่ิงนี้มี
เหตุปัจจัยอย่างนี้ แล้วท าให้เกิดผลอย่างนี้ ซึ่งเป็นการคิดค้นด้วยตนเอง ความรู้ชนิดนี้อาจเป็นความรู้
โดยอ้อม เพราะก่อนจะคิดจะต้องเกิดกระบวนการท่ีได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาก่อน และต้อง
อาศัยส่ือกลางเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง จนกระท่ังกลายเป็นความรู้
ท่ีเกิดขึ้นมาในภายหลัง  

(๓) ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการฝึกฝนอบรมวิปัสสนาภาวนา จนรู้ท่ัวถึงตรง
กับความเป็นจริง เช่น รู้เหตุผล รู้ดีรู้ ช่ัว รู้ถูกรู้ผิด รู้ส่ิง ท่ีควรไม่ควร รู้บาปบุญคุณโทษ รู้ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ รู้เท่าทันสังขาร รู้เหตุปัจจัยท่ีเป็นความสัมพันธ์ของส่ิงท้ังหลายตามความ
เป็นจริงตามหลักอริยสัจ ๔ และหลักไตรลักษณ์ 

นอกจากนี้ กระบวนการเกิดขึ้นของปัญญาต้องอาศัยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ๒ 
ประการ คือ 

(๑) ปรโตโฆสะ๘ อันเป็นปัจจัยภายนอกท่ีต้องอาศัยเสียงจากผู้อื่น เป็นการกระตุ้นหรือหรือ
ชักจูงจากภายนอก เช่น การแนะน า ส่ังสอนบอกเล่า ข่าวสาร เป็นต้น ปัจจัยภายนอกมีจุดเริ่มต้นท่ี
ส าคัญคือกัลยาณมิตร ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา โดยการศึกษาสัทธาสัมปทาตามผู้ถึง
พร้อมด้วยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ศึกษาจาคสัมปทาตามผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ 
ศึกษาปัญญาสัมปทาตามผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา  

(๒) โยนิโสมนสิการ๙ อันเป็นปัจจัยภายในท่ีต้องอาศัยการกระท าไว้ในใจโดยแยบคาย ซึ่ง
เป็นการใช้ความคิด ความรู้จักคิด หรือคิดเป็นระเบียบ โดยการรู้จักมอง รู้จักพิจารณาส่ิงท้ังหลาย
ตามท่ีส่ิงนั้นๆ เป็นของมันอย่างนั้น สืบค้นถึงต้นเค้าสาวให้ตลอดสาย แล้วแยกแยะส่ิงนั้นๆ ออกให้เห็น
ตามสภาวะความสัมพันธ์ที่สืบต่อกันแห่งเหตุปัจจัย หลักการพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการ มีดังนี้๑๐ 

(๒.๑) อุปายมนสิการ คือการคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย นั่นคือการคิดอย่างถูกวิธีท่ีจะให้
เข้าถึงความจริงท่ีสอดคล้องกับสัจจะท าให้หยั่งรู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของส่ิงท้ังหลาย 

                                                             
๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๓/๒๗๑. 
๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๗/๕๓๙. 
๙ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๗๑/๑๑๐. 
๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘๓๐. 



 
๑๒๘ 

 

(๒.๒) ปถมนสิการ คือการคิดเป็นทางหรือถูกทาง นั่นคือคิดได้อย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ
สามารถจัดล าดับได้อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบตามแนวเหตุผล ไม่ยุ่งเหยิงสับสน เป็นไปแนวทางท่ี
ถูกต้อง 

(๒.๓) การณมนสิการ คือการคิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรืออย่างมีเหตุผล 
นั่นคือเป็นการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันมาแห่งเหตุปัจจัย สืบสาวให้เข้าถึงปฐมเหตุ
อันเป็นท่ีมาของสาเหตุนั้นๆ  

(๒.๔) อุปปาทกมนสิการ คือการคิดให้เกิดผลคือการใช้ความคิดให้เกิดผลท่ีพึงประสงค์เล็ง
ถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย ในท่ีนี้หมายถึงการคิดพิจารณาท่ีท าให้เกิดกุศลธรรม เช่น การปลุกเร้าให้
เกิดความพากเพียร การรู้จักคิดในทางท่ีท าให้หายหวาดกลัวให้หายโกรธ และการพิจารณาท่ีท าให้มีสติ
หรือท าให้จิตใจเข้มแข็ง มั่นคง เป็นต้น  

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักปรโตโฆสะจะต้องเสริมสร้างด้วยการใช้ปัจจัยภายใน 
คือโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ แต่ถ้าปร
โตโฆสะ ไม่ใช้หลักโยนิโสมนสิการเป็นเครื่องเกื้อหนุนแล้วความคิดก็จะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ และจะใช้
ความคิดเป็นอโยนิโสมนสิการ ซึ่งกระบวนการคิดก็จะท าให้เกิดโทษท้ังแก่ตนและสังคมโดยส่วนรวม 
ฉะนั้นท้ังปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันให้เกิดการพัฒนาปัญญาและเป็น
หลักธรรมท่ีมีอุปการะมากในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมท้ังหลายให้เกิดข้ึน  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ด้านการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ พบว่า การ
พัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ จะต้องปฏิบัติให้ไปตามกระบวนการของหลักไตรสิกขาเพื่อ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต โดยเริ่มจากหลักศีลสิกขา หรือกระบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย)เพื่อให้
เกิดวาจาชอบ การกระท าชอบ และการประกอบอาชีพชอบ เป็นแนวทางและกรอบท่ีก ากับการกระท า
หรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม จากนั้นก็ยกขึ้นสู่ระดับสมาธิสิกขาหรือ
กระบวนการฝึกอบรมจิต เพื่อให้จิตมีการพัฒนาความส านึกให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตเป็น
กระบวนการเกื้อหนุนให้ส่ิงท่ีรับเข้ามาในชีวิตด าเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนสุดท้ายคือ
ปัญญาสิกขา หรือกระบวนการทางความรู้ เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา ซึ่ง
จะยังผลให้ เกิดมี ทัศนะ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีถูกต้อง มีความด าริตริตรองท่ีชอบ  ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดท่ีสามารถควบคุมตนเองและสภาวะต่างๆ ท่ีกระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้
อย่างดีเย่ียม 

๔.๑.๒ วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาที่เชื่อมโยงกับอริยมรรค ๘ 
อริยมรรค ๘ เป็นเนื้อหาหรือเครื่องมือพัฒนาปัญญา รวมเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งหลัก

ไตรสิกขานี้จะท าหน้าท่ีในการใช้งานหรือรับหลักการปฏิบัติจากอริยมรรคไปกระจายออกสู่วิธีการ
ปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาปัญญาอย่างสมดุล โดยแบ่งออกเป็นองค์รวม ๓ หมวด คือ  

๔.๑.๒.๑ หมวดแห่งศีล คือการพัฒนาทางพฤติกรรม เป็นข้อควรประพฤติ (วินัย) ปฏิบัติท่ี
มุ่งพัฒนาพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจให้สะอาด ให้เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น สามารถใช้ทักษะ
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเคารพต่อศักด์ิศรี สิทธิ และความเท่าเทียมกันแห่งมนุษยชน นั่นคือการไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง 
ประกอบด้วยองค์มรรค คือ 



 
๑๒๙ 

 

๑) สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ) หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
การใช้เสียงพูดออกมาเป็นภาษา สละสลวย ชัดเจน ไพเราะ ส่ือถึงส่ิงท่ีสร้างสรรค์ดีงามด้วยปัญญา ใน
หมู่มนุษย์ บุคคลใดอดกล้ันค าพูดล่วงเกินได้ ช่ือว่าฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุด บัณฑิตพึงรักษา
วาจา เพราะวาจาเป็นเช่นเดียวกับใจ บัณฑิตจะท าการส่ิงใด พึงรู้ส่ิงนั้น ควรเปล่งวาจาไพเราะท่ีมี
ประโยชน์ เรียกว่า วาจาสุภาษิต เพราะเป็นมงคลอย่างสูงสุดของชีวิต๑๑  

๒) สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในการ
ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยความเคารพปราศจากการเบียดเบียน ให้ด าเนินไปด้วยดีราบรื่น
และมีความสุขด้วยการควบคุมกิเลสตัณหาให้อยู่ในความพอดี พอเหมาะ พอควร และพอเพียงแก่
ตนเอง โดยตัวเอง และผู้อื่น  

๓) สัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีวิตชอบ) หมายถึง การประกอบสัมมาชีพ ท ามาหากินอย่าง
สุจริตชน ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดประเพณี ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ท า
ให้เกิดความเสียหายจนสังคมเดือดร้อนวุ่นวาย เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 
เว้นจากมิจฉาอาชีวะหรือการเล้ียงชีพท่ีไม่ชอบ ได้แก่ การแสวงหาปัจจัยมาบริโภคในทางท่ีมิชอบ การ
คดโกง ต้มตุ๋น หลอกลวงผู้อื่นด้วยกลอุบายต่างๆ เช่น บีบบังคับขู่เข็ญ กดขี่ ทารุณ เบียดเบียน เอา
เปรียบลูกจ้าง และท าลายส่ิงแวดล้อม ท าลายสังคม เพื่อให้ลงทุนน้อย แต่ได้ก าไรมาก เป็นต้น  

๔.๑.๒.๒ หมวดแห่งสมาธิ คือการพัฒนาด้านจิตใจ เป็นการพัฒนาด้านการฝึกจิตของ
มนุษย์ให้จิตท่ีพัฒนาแล้ว มีความสงบเป็นไปในส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม เรียบร้อย ผ่องใส สะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนา การพัฒนาจิตด้วยการฝึก
จิต ควบคุมจิตท่ีมีธรรมชาติด้ินรน กวัดแกว่ง ห้ามยากให้กลายเป็นจิตท่ีบริสุทธิ์อ่อนโยน และเรียบร้อย
ด้วยการใช้พุทธิปัญญา ซึ่งพุทธศาสนานิกายเซ็นได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมาจากภาพเขียน
โบราณท่ีแสดงถึงขั้นตอนการฝึกจิตของมนุษย์ ในช่ือภาพว่า “ภาพชุดการพัฒนาจิตของคนเล้ียงวัว 
(The ten ox herding pictures)” ท่ีเปรียบเทียบวัวว่าเสมือนเป็นจิตท่ีมนุษย์ คือคนเล้ียงวัวจ าเป็น
จะต้องคอยฝึก คอยก ากับรักษาดูแลให้วัว (จิต) ของตนเรียบร้อยเพราะท้ังสองจะต้องอยู่ด้วยกัน
ตลอดเวลาโดยอาศัยองค์ธรรมแห่งมรรคเพื่อความส าเร็จผล๑๒ ได้แก่ วิริยะ เป็นต้น หมวดแห่งปัญญานี้
มี ๓ องค์ประกอบคือ  

๑) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) หมายถึง ความเพียรพยายาม ไม่เกียจคร้าน ไม่
ท้อถอยประกอบการอันเป็นกุศลในการละเว้นความช่ัว เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ  

๒) สัมมาสติ (การระลึกชอบ) หมายถึง การมีสติระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเสมอว่าก าลังท า
อะไรอยู่ ไม่เป็นคนประมาทพล้ังเผลอจนลืมสติ เมื่อมนุษย์มีสติก็จะอยู่ในปัจจุบัน และใส่ใจต่อส่ิงท่ี
ก าลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้นท้ังภายในตัวมนุษย์เอง และต่อส่ิงท่ีก าลังเกิดขึ้นรอบๆ ตัว ด้วยกายท่ีต้ังมั่น 
ด้วยจิตท่ีต้ังมั่น ไม่ประมาท สงบเสงี่ยมส ารวม มีจริยวัตรสง่างามเรียบร้อย เคารพในตนเอง และผู้อื่น 

                                                             
๑๑ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕/๗, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๖๔/๕๖๒. 
๑๒ เพ็ญแข บัวภา, “พุทธิปัญญาในโกอานและภาพปริศนาธรรมเพ่ือสังคมแห่งการต่ืนรู้”, พุทธธรรมกับ

การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘ เน่ืองในวันวิสาขบูชา 
วันส าคัญสากลของโลก ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ ากัด,๒๕๕๔), หน้า 
๖๗๐-๖๗๓. 



 
๑๓๐ 

 

มีผิวพรรณผ่องใส นอนเป็นสุข อยู่เป็นสุข มีสุขภาพจิตดี แช่มช่ืนเบิกบานร่าเริงด้วยธรรม ท้ังยังเป็น
ธรรมโอสถ บ าบัดโรคภัยไข้เจ็บ ตัดความวิตกกังกล สงบระงับลงโดยฉับพลันจนหายขาดได้ด้วยวิธีการ
ก าหนดลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิต นั่นก็คือ อานาปานสติ 

๓) สัมมาสมาธิ (การต้ังจิตมั่นชอบ) หมายถึง การเจริญสติ ความมีใจต้ังมั่น การท าให้ใจ
สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ภาวะท่ีจิตต้ังเรียบแน่วแน่อยู่ในอารมณ์หนึ่งเดียว ดังปรากฏในหลักพุทธจริย
ศาสตร์ว่า จิตท่ีต้ังไว้ชอบ คือจิตท่ีมุ่งมั่นประพฤติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ได้แก่ กายกรรม ๓ 
วจีกรรม ๔ สองอย่างนี้คือ ศีล หรือสัมมากัมมันตะ และสัมมาวาจา และมโนกรรม ๓ ได้แก่ ๑) ไม่คิด
โลภมากอยากได้แต่ของคนอื่น ๒) ไม่คิดร้ายเบียดเบียนท้ังตนเอง และผู้อื่น และ ๓) มีสัมมาทิฏฐิท่ี
ถูกต้อง ธรรมเหล่านี้ย่อมอ านวยให้ได้ผลท่ีประเสริฐยิ่งท่ีมารดาบิดาก็ให้ไม่ได้ หรือแม้แต่ญาติเหล่าอื่นก็
ให้ไม่ได้๑๓ เพราะผู้ท่ีน้อมน าไปปฏิบัติตามจะเห็นผลชัดได้ด้วยตนเอง ไม่จ ากัดกาลเวลา และรู้ได้เฉพาะ
ตนเท่านั้น 

๔.๑.๒.๓ หมวดแห่งปัญญา คือการพัฒนาด้านปัญญา เป็นการพัฒนาปัญญาด้วยการคิด
ด้วยโยนิโสมนสิการ ตามทัศนะทางพุทธจริยศาสตร์ ส่ิงท่ีเรียกว่า “ปัญญา” ประกอบด้วยหลัก
อริยมรรค ๒ ประการคือ๑๔  

๑) สัมมาทิฐิ หมายถึง มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งจ าแนกได้เป็น ๒ ด้านคือ 
๑) มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงทางศีลธรรม เช่น เห็นว่าความดี ความช่ัวมีอยู่จริง ท าดี
ก่อให้เกิดผลดี ท าช่ัวก่อให้เกิดผลช่ัว บุญคุณของพ่อแม่มีจริง เป็นต้น ๒) มีความเห็นถูกต้องตามความ
เป็นจริงของกฎธรรมชาติ เช่น เห็นความจริงของความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องการเกิดทุกข์และความดับ
ทุกข์ในชีวิตตามหลักอริยสัจ เห็นความจริงของชีวิต ส่ิง เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิด
จากความเช่ือมโยงของความเป็นเหตุปัจจัยตามกฎปฏิจจสมุปบาท เห็นความเปล่ียนแปลง เป็นทุกข์ ไม่
มีตัวตนของชีวิตและสรรพส่ิงตามกฎไตรลักษณ์ เป็นต้น  

๒) สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความคิดถูกต้อง เมื่อเห็นความจริงตามข้อ ๑ แล้วก็จะเกิด
ความคิดถูกต้อง เช่น คิดไม่พยาบาทเบียดเบียน คิดหาทางท่ีจะพ้นไปจากการครอบง าของส่ิงท่ีภาษา
ทางพุทธศาสนาเรียกว่า “กาม” ซึ่งหมายถึงส่ิงล่อใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเงินทอง ช่ือเสียง เกียรติยศ 
มายาภาพ หรือส่ิงซึ่งเป็น เปลือก ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเป็นพันธนาการให้ชีวิตตกอยู่ในวังวนของโลภ โกรธ 
หลง การเบียดเบียนท าลายล้างในรูปแบบต่างๆ หรือกล่าวแบบรวมๆ ก็คือส่ิงซึ่งท าให้ชีวิตเบี่ยงเบน
ออกไปจากวิถีทางแห่งศีลธรรม อิสรภาพ สันติภาพ และความสุขท่ีแท้จริง 

จากเนื้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาท่ีเช่ืองโยงกับ
อริยมรรค ๘ คือกระบวนการพัฒนาปัญญาเพื่อให้มองเห็นความจริงและการคิดท่ีถูกต้อง ซึ่งการ
มองเห็นความจริงนั้นเช่ือมโยงกับสัจธรรมของชีวิตและสรรพส่ิง การคิดถูกต้องก่อให้เกิดการกระท า 
ความประพฤติ หรือวิถีชีวิตท่ีมีศีลธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตท่ีมีอิสรภาพ สันติภาพ และความสุขท่ีแท้จริง
หรือว่าโดยหน้าท่ี (function) ปัญญาท าหน้าท่ีหลักๆ ๒ อย่าง คือ มองเห็น มองทะลุ หรือประจักษ์
แจ้งความจริงของชีวิตและสรรพส่ิง และคิดหาทางด าเนินชีวิตตามสัจธรรมนั้นๆ ในด้านท่ีจะท าให้ชีวิต

                                                             
๑๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๓/๓๙. 
๑๔ พุทธทาสภิกขุ, ตามรอยพระอรหันต์, หน้า ๖๕. 



 
๑๓๑ 

 

มีอิสรภาพ สันติภาพ และความสุขท่ีแท้จริง  ในทางพุทธจริยศาสตร์ได้กล่าวถึงวิธีการหรือ
กระบวนการพัฒนาปัญญานั้น มี ๓ ระดับด้วยกันคือ๑๕ 

(๑) สุตมยปัญญา คือปัญญาท่ีเกิดการฟัง การอ่าน การศึกษาค้นคว้า ติดตามข่าวสาร เก็บ
รวบรวมข้อมูล หรือเรียนรู้อยู่เสมอ  

(๒) จินตามยปัญญา คือการน าข้อมูลท่ีได้จากวิธีท่ี ๑ มาพิจารณาไตร่ตรอง ขบคิด ใช้
หลักการคิดหรือวิธีคิดท่ีถูกต้องเพื่อหาข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผล หรือค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด 
และหรือคิดสร้างสมมุติฐาน ค าอธิบายในแบบของตนเอง  

(๓) ภาวนามยปัญญา คือการน าข้อสรุป ค าตอบ สมมติฐานหรือค าอธิบายท่ีเข้าใจได้ด้วย
การคิดตามข้อ ๒ มาทดลองปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นจริง เช่น อ่านเกี่ยวกับความหมายของสมาธิและวิธีฝึก
สมาธิแล้วมาขบคิดไตร่ตรองจนเข้าใจความหมายและวิธีการฝึกสมาธิอย่างชัดเจน แล้วจึงลงมือปฏิบัติ
จนเกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “สมาธิ” หรือความสงบขึ้นภายในจิตใจ สมาธิท่ีรับรู้ในท่ีนี้ไม่ใช่การรู้หรือเข้าใจ
ความหมายและวิธีการฝึกสมาธิตามการฟังการอ่านหรือการคิดตามวิธีการในข้อ ๑,๒ หากแต่เป็นสมาธิ
ท่ีถูกท าให้เกิดข้ึนจริง หรือเป็นความจริงเชิงประจักษ์ท่ีเกิดขึ้นภายในจิตขอบผู้นั้นเอง  

ในวิธีการพัฒนาปัญญาท้ัง ๓ วิธีข้างต้น วิธีท่ี ๓ ถือว่าส าคัญมากท่ีสุด เพราะเป็นวิธีท่ีเรา
สามารถสร้างสรรค์ปัญญาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการกระท า การลงมือปฏิบัติ การเผชิญ
สถานการณ์หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเอง จนเกิดประสบการณ์ทางปัญญาหรือการประจักษ์
แจ้งสัจจะแห่งปัญหา (ทุกอย่างท่ีเผชิญ) สาเหตุ และสามารถแก้ปัญหาได้เสร็จส้ินด้วยตนเอง๑๖ ส่วนวิธี
ท่ี ๑ และ ๒ สามารถท่ีจะสอนกันได้ในสถานศึกษา หรือเป็นปัญญาท่ีพัฒนาได้ด้วยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม แต่วิธีท่ี ๓ หรือขั้นภาวนามยปัญญานั้นจะเป็นเรื่องของปัจเจกแต่ละคน หรือเป็น
ปัญญาท่ีปัจเจกบุคคลอาจสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองเท่านั้น เป็นเรื่องท่ีสอนกันไม่ ได้ เพราะเป็นปัญญา
ประจักษ์แจ้งสัจจะท่ีเป็นประสบการณ์โดยตรงของผู้ปฏิบัติ ในทางพุทธจริยศาสตร์เห็นว่า ปัญญาท่ี
เกิดขึ้นภายในตนเองตามวิธีการพัฒนาปัญญาแบบท่ี ๓ หรือภาวนามยปัญญาเป็นส่ิงท่ีท าให้คนเรามี
คุณธรรมจริยธรรมท่ียั่งยืน มีอิสรภาพ สันติภาพ และมีความสุขท่ีแท้จริง แต่วิธีพัฒนาปัญญาแบบท่ี ๓ 
นี้ ย่อมอาศัยวิธีพัฒนาปัญญา ๒ อย่างแรกเป็นพื้นฐาน กล่าวคือเมื่อมีการศึกษาค้นคว้า แล้วน ามา
ไตร่ตรองจนมองเห็นคุณค่า จึงเกิดการน ามาปฏิบัติจนบังเกิดผลขึ้นจริง หรือเกิดการประจักษ์แจ้งสัจจะ
ด้วยตนเอง ดังนั้นวิธีการพัฒนาปัญญาท้ัง ๓ แบบจึงเช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน๑๗ ซึ่งจะ
น าไปสู่จุดหมายแห่งการเรียนรู้ได้ ถ้าเป็นการพัฒนาด้านสังคม ก็เป็นการสร้างสังคมท่ีรักการเรียนรู้ คิด
เป็น ผลิตสร้างและใช้ความรู้ในการพัฒนาทุกด้าน อยู่ร่วมกันอย่างใช้เหตุผล เคารพกติกา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาปัญญาท้ัง ๓ ด้านดังกล่าว โดยท าให้
ผู้เรียนรักการอ่าน รักการคิด มีหลักคิด และวิธีคิดท่ีถูกต้อง และให้เรียนรู้จากของจริง จากปัญหาท่ี

                                                             
๑๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๓/๒๗๑. 
๑๖ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน 

มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขโต ป.ธ. ๙, พระวิปัสสนาจารย์ ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด

โพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๓๒ 

 

เป็นจริงในสังคม เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาท่ีกระจ่างชัดในปัญหาต่างๆ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตน เอง 
และมีส านึกร่วมในการหาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองและสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ ด้านการพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาท่ีเช่ืองโยงกับ
อริยมรรค ๘ พบว่า ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา ๓ ระดับด้วยกัน 
คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และ ภาวนามยปัญญา ปัญญาระดับภาวนามยปัญญาถือว่าเป็น
ปัญญาขั้นสูงสุด เพราะเป็นวิธีท่ีสร้างสรรค์ปัญญาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการลงมือ
ปฏิบัติ จนกระท่ังเกิดประจักษ์แจ้งแห่งเหตุของปัญหา และสามารถแก้ปัญหานั้นได้เสร็จส้ินด้วยตนเอง 
การท่ีจะปฏิบัติจนบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงสุดนี้ได้ ต้องอาศัยหลักไตรสิกขาท่ีผ่านการเช่ือมโยงกับหลัก
อริยมรรค ๘ นั่นคือการน าเอาหลักอริยมรรค ๘ มาจัดเป็นแนวปฏิบัติให้เหลือเพียง ๓ หมวด คือ 
หมวดแห่งศีลสิกขา หมวดแห่งสมาธิสิกขา และหมวดแห่งปัญญาสิกขา ฉะนั้นการน าหลักไตรสิกขามา
ปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ จึงท าให้ได้ศึกษาหรือปฏิบัติตามหลักอริยมรรค ๘ ไปด้วย ในทางพุทธจ
ริยศาสตร์ถือว่าเป็นการพัฒนาปัญญาแบบครบวงจร นั่นคือการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือ
ทางสายกลาง โดยเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดเห็นท่ีถูกต้องเสียก่อน แล้วค่อยเพียรสร้างปัญญา
ในทางโลก (โลกิยปัญญา) จากนั้นจึงค่อยพัฒนาปัญญาในระดับสูงขึ้นต่อไปจนบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงสุด 
(โลกุตรปัญญา) หรือ นิพพาน 
 
๔.๒ วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมจังหวัด
ขอนแก่น 

ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นมีรูปแบบในการพัฒนาปัญญาคล้ายๆ กัน นั่นคือการ
น าปัจจัยภายใน คือหลักพุทธจริยศาสตร์ โดยเน้นการใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ มาเป็นฐานในการพัฒนา
ปัญญาด้วยการฝึกอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐาน แต่การท่ีจะน าเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
แต่ละส านักจะต้องให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาท่ีเช่ือมโยง
กับอริยมรรค ๘ ก่อน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้เข้าใจหลักธรรมท่ีส าคัญอันเป็นฐานน าไปสู่
วิถีการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์อย่างแท้จริง และนอกจากนี้ ส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น ยังได้น าปัจจัยภายนอก กล่าวคือรูปแบบในการพัฒนาปัญญาท่ีจัดขึ้นใน
ลักษณะท่ีเป็นโครงการต่างๆ และหลักสัปปายะ ๔ มาเป็นส่ิงเกื้อหนุนในส่งเสริมเพื่อพัฒนาปัญญาอีก
ด้วย ซึ่งในท่ีนี้จะได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงการพัฒนาปัญญาท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในแต่
ละส านักต่อไป 

๔.๒.๑ วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมวัด
โพธิ์บ้านโนนทัน 

ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน (วัดโพธิ์) ถือได้ว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีความ
เก่าแก่และมีความส าคัญในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะในเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในรูปแบบของ
การพัฒนาปัญญาทางด้านอบรมและการสอนวิปัสสนากรรมฐานนั้นค่อนข้างจะเด่นชัดมาต้ังแต่สมัย
พระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ)๑๘ โดยการจัดให้มีการอบรมและการสอนวิปัสสนากรรมฐาน
                                                             

๑๘ สัมภาษณ์ พระครูอรรถสารเมธี, เจ้าคณะอ าเภอเมืองขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๐. 



 
๑๓๓ 

 

แก่ประชาชนท่ัวไป รวมไปถึงชาวต่างชาติด้วย มุ่งเน้นให้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชุมชน และเป็นแหล่ง
เสริมสร้างปัญญาของประชาชนทุกระดับ๑๙ นอกจากการให้การอบรมและการสอนวิปัสสนากรรมฐาน
แล้ว ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันยังส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณรภายในวัดได้
ศึกษาทางด้านปริยัติด้วย ดังจะเห็นได้จาก บุคลากรภายในวัดโพธิ์บ้านโนนทันจะมีความรู้ท้ังทางด้าน
ปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไป๒๐ จึงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน มีศักยภาพในการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ จนเป็นท่ียอมรับของประชาชนท่ัวไป ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันจะมี
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป รวมไปถึงชาวต่างชาติท่ีสนใจในการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานเข้ารับอบรมและปฏิบัติกรรมฐานเป็นจ านวนตลอดท้ังปีมิได้ขาด และด้วยผลงานท่ี
ประจักษ์เช่นนี้ จึงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้รับการแต่งต้ังจากมหาเถรสมาคมให้
เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี ๑ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐๒๑ เป็นต้นมา  

จากเนื้อหาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลในการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรม
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน แต่การท่ีจะบรรลุผลตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้เช่นนี้ ส านักนี้ได้มีการน าปัจจัยภายใน 
คือหลักพุทธจริยศาสตร์มาปรับใช้ให้เป็นรูปแบบของการพัฒนาปัญญา และปัจจัยภายนอก คือการจัด
โครงการต่างๆ และการน าหลักสัปปายะ ๔ มาเป็นส่ิงสนับหนุนส่งเสริมในการพัฒนาปัญญาเพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ยิ่งขึ้น ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ผลของการพัฒนาปัญญาในแต่ละด้านของส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ประกอบด้วย ๑) ด้านรูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรม
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ๒) ด้านการพัฒนา (บริหารจัดการ) ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตาม
หลักสัปปายะ ๔ และ ๓) ด้านผลท่ีเกิดจากการพัฒนาปัญญาท้ัง ๓ ด้านตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ดังนี้ 

๔.๒.๑.๑ วิเคราะหรู์ปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีบทบาทในการเสริมสร้าง

ปัญญาแก่ประชาชาท่ัวไป มีรูปแบบในการบริหารจัดการท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ในเชิงรุกจะเน้นการใช้ส่ือ
สมัยใหม่ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกท่ีท้ังอยู่ใกล้และอยู่ไกล ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
ส่วนเชิงรับนั้นจะเตรียมความพร้อมในสถานท่ีต้ังคือส านัก (วัด) โดยจัดให้มีการอบรมและการสอน
วิปัสสนากรรมฐานตลอดท้ังปีมิได้ขาด๒๒ ปัจจุบันส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้จัดรูปแบบใน
การพัฒนาปัญญาออกเป็น ๕ ด้านด้วยกัน ซึ่งผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่ เป็นโครงการปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน 

                                                             
๑๙ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., เจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑ และเจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้าน

โนนทัน, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระครูสุธีกิตติวรญาณ, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองขอนแก่น, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนอง

แวง, เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น,  

เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, พระวิปัสสนาจารย์, เลขานุการวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๒๕ 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 



 
๑๓๔ 

 

ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้เน้นการพัฒนาปัญญาในรูปแบบของโครงการ
ปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐานท่ีได้รับรูปแบบมาจากวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร โดยพระครู
โพธิสารคุณ (หลวงปู่โพธิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านโนนทัน และพระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบันได้สืบสานงานด้านวิปัสสนากรรมฐานมาจนถึงปัจจุบัน๒๓ มีผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ 
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนท่ัวไปมาเข้ารับการอบรมและปฏิบัติกรรมฐานเป็นจ านวน
มาก๒๔ รูปแบบการปฏิบัติธรรมจะเน้นสติปัฏฐาน ๔๒๕ อันได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปฏิฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งในแต่ละองค์ธรรมมี
วิธีก าหนดพิจารณา ดังนี้๒๖ 

(๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณาเนืองๆ ด้วยการมีสติเป็นท่ีต้ังเพื่อประหาร สุภ
สัญญา อันเป็นสัญญาวิปลาส เพ่งพิจารณากายว่า อานาปนสติ สติก าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดี 
อิริยาปถบรรณ มีสติระลึกรู้ทันในอิริยาบถใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ดี สัมปชัญญะบรรพ มีสติ รู้ทัน
อิริยาบถย่อย คือ คู้ เหยียด เคล่ือนไหวก็ดี ปฏิกูลธาตุ และ นวสีวถิกา ก็ดี มีสติก าหนดในกายตามนัย
ของมหาสติปัฏฐานแล้วก็จะรู้ได้ว่าร่างกายนี้ไม่สวย ไม่งาม ไม่น่าดู ไม่น่ารัก ไม่น่าชม เป็นอสุภะแท้ๆ 
ดังนี้เป็นต้น แล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนา พิจารณาพระไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นเกิดดับชัด ผ่านญาณ ๑๖ ได้
พระนิพพานเป็นอารมณ์ ด้วยการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฎฐานนี้ได้ 

(๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้พิจารณาเนืองๆ ด้วยการมีสติรู้ทันเป็นท่ีต้ังสุขก็รู้ทัน 
ทุกข์ก็รู้ทัน อุเบกขาก็รู้ทัน เพื่อประหาณวิปลาสในการเสวยสุข ทุกข์ อุเบกขา เวทนา ว่ามีความสุข มี
ความสบาย น่าชอบ น่าอยากได้เป็นต้น ตัณหาท่ีประกอบกับเวทนาท้ังหมด เรียกว่า สุขวิปลาส เมื่อได้
มีสติก าหนดก็จะรู้ว่า การเสวยเวทนาท้ังหมดหามีความสุขไม่ มีแต่ทุกข์ทนไม่ได้ท้ังนั้น ยกขึ้นสู่พระไตร
ลักษณ์ วิปัสสนาเห็นแจ้งชัดในนามเวทนาว่า เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นอนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา ผ่านญาณ 
๑๖ ได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ ด้วยมีเวทนานุปัสสติปัฏฐานเป็นปัจจัยได้ 

(๓) จิตตานุปัสสนาสติปฏิฐาน ให้ต้ังสติพิจารณาเนืองๆ อยู่ ได้แก่การรู้ทันว่า จิตเป็น
ราคะ จิตเป็นโทสะ หรือจิตเป็นมานะเป็นต้น จนรู้ชัดว่าจิตนี้ย่อมเกิดแล้วดับสูญหายไปทุกขณะ 
เหมือนกับฟ้าแลบหาเท่ียงไม่ ถอนนิจจสัญญา ประหาณนิจจวิปลาสความเห็นว่า จิตเท่ียง จิตไม่ดับเสีย
ได้ ด้วยเห็นอนิจจังไม่เท่ียง ต้องเกิดดับรับอารมณ์ต่างๆ อยู่ทุกขณะ วิปัสสนาเห็นแจ้งโดยไตรลักษณ์
ฉะนั้นแล้ว ญาณก็เกิดขึ้นตามล าดับของญาณ ๑๖ ได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ เพราะอาศัยจิตตานุปัสส
นาสติปัฏฐานเป็นเบ้ืองต้น 

(๔) ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้ต้ังสติก าหนดพิจารณาธรรมเนืองๆ อยู่ว่า สักว่าธรรม 
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา คือ มีสติ ระลึกรู้ทันจนเกิดปัญญาเห็นอนัตตาธรรม การเพ่งธัมมา
                                                             

๒๓ สัมภาษณ์  พระมหาปพน กตสาโร, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่  ๓๐  
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 

๒๔ ดร. ธวัลรัตน์ แดงหาญ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น, 
เมื่อวันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๒๕ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๐. 

๒๖ พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ, วิปัสสนากัมมัฏฐานรูป-นาม, (เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์,๒๕๕๑),  
หน้า ๕๓-๕๔. 



 
๑๓๕ 

 

นุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อประหาณอัตตสัญญา ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน อันเป็นอัตตวิปลาสคือถือว่า 
เป็นอัตตาตัวตน เป็นบุคคล เป็นสัตว์ตัวเรา ตัวของเรามีอยู่เสมอ มีสติก าหนดรู้ทันในนิวรณ์ ๕ ก็ดี ใน
อุปาทานขันธ์ก็ดี ด้วยอาศัยสัมมัปปธาน เพียรเพื่อพิจารณาจนเกิดปัญญา มีโพชฌงค์ ๗ เข้าประกอบรู้
อริยสัจท้ัง ๔ เห็นแต่รูปธรรมนามธรรม มีการเกิดข้ึนแล้วดับไปท้ังส้ินเป็นอนัตตาแท้ บังคับบัญชาไม่ได้
เลย ก็รู้ว่าอัตตาตัวตนนั้นไม่มี มีแต่ธรรม คือรูปธรรมนามธรรม เกิดเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผ่าน
ญาณ ๑๖ ได้พระนิพพานเป็นอารมณ์ เพราะอาศัยธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปัจจัยจึงพ้นโลกีย์ได้
ด้วยวิโมกข์ ๓ อันไดอันหนึ่ง 

ในแต่ละองค์ธรรมของสติปัฏฐาน ๔ ข้างต้น มีความเหมาะสมแก่จริตของผู้ใคร่ในธรรม
ประพฤติปฏิบัติ โดยจัดเป็น ๔ ประเภท อันเหมาะแก่ตัณหาจริตและทิฏฐิจริต คือ กายานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน เหมาะแก่ตัณหาจริตอย่างหยาบ ให้เพ่งรูปธรรมเป็นกรรมฐาน เวทนานุปัสสนาสติปั ฏฐาน 
เหมาะแก่ตัณหาจริตอย่างละเอียด ให้เพ่งนามธรรมเป็นกรรมฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เหมาะ
แก่ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ ให้เพ่งนามจิตเป็นกรรมฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เหมาะแก่ทิฐิอย่าง
ละเอียด ให้เพ่งรูปธรรม นามธรรมเป็นกรรมฐาน 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาท่ีเป็นโครงการปฏิบัติธรรมสอน
วิปัสสนากรรมฐาน พบว่า ด้านรูปแบบการพัฒนาปัญญาท่ีเป็นโครงการปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ มาเป็นรูปแบบในสอน
วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสติปัฏฐานในท่ีนี้ หมายถึง ฐาน หรือท่ีต้ังอันเป็นท่ีรองรับของการก าหนดสติ
อย่างประเสริฐ เป็นการตามระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ (รูป-นาม) ท่ีเกิดขึ้นตามฐาน ซึ่งมี ๔ ฐานด้วยกัน 
คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ผู้ใดท่ีมีการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของสติปัฏฐาน ย่อมเป็น
เหตุให้เกิดวิปัสสนาปัญญา อันเป็นปัญญาท่ีเข้าถึงสภาวธรรมของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ได้ในท่ีสุด ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ สามารถท าลายวิปลาสธรรม ๔ ประการได้ คือ กายา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการใช้สติต้ังมั่นในการพิจารณากาย ซึ่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นว่า แท้ท่ีจริง
รูปนั้นเป็นอสุภะ (ความไม่งาม,ความน่าเกลียด) เป็นการท าลาย สุภวิปลาส (ส าคัญว่างาม,ว่าน่ารัก) 
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการใช้สติต้ังมั่นในการพิจารณาเวทนา ซึ่งเป็นนามธรรม เพื่อให้เห็นว่า 
แท้ท่ีจริงเแล้ว นามเป็นทุกข์ เป็นการท าลาย สุขวิปลาส (ส าคัญว่าเป็นสุข) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
เป็นการใช้สติต้ังมั่นในการพิจารณาจิต ซึ่งเป็นนามธรรม เพื่อให้เห็นว่า แท้ท่ีจริงแล้วนามเป็นอนิจจัง 
เป็นการท าลาย นิจจวิปลาส (ส าคัญว่าเท่ียง) และ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการใช้สติต้ังมั่นใน
การพิจารณาธรรม ซึ่งเป็นท้ังรูปธรรม และนามธรรม เพื่อให้เห็นว่า แท้ท่ีจริงแล้ว รูป และนามนั้น เป็น
อนัตตา เป็นการท าลาย อัตตวิปลาส (ส าคัญว่าเป็นตัวตน) 

๒) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาโดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
อีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาปัญญาประชาชนของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 

คือการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ท้ังวันส าคัญทางพุทธศาสนา ประเพณี ๑๒ เดือน (ฮีต ๑๒) และ
วันส าคัญทางบ้านเมือง เช่น ๕ ธันวา, ๑๒ สิงหา เป็นต้น การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของวัดโพธิ์
บ้านโนนทันจะเน้นการพัฒนาปัญญาควบไปกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดย



 
๑๓๖ 

 

ยึดหลัก “ท าบุญไม่ควรมีบาป”๒๗ กิจกรรมทุกอย่างในแต่ละโครงการจะเน้นการพัฒนาปัญญาโดยให้
ประชาชนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสารธรรมท่ีเกิดจากประเพณี หรือวันส าคัญนั้นๆ และท่ีส าคัญทางวัด
ได้ห้ามน าส่ิงของมึนเมา รวมไปถึงมหรสพคบงัน (ครบงาน) เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยเด็ดขาด
๒๘ เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ และไม่เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน าส่ิงของมึนเมา หรือการรื่นเริงต่างๆ ท่ี
ไม่เกี่ยวกับการเจริญสติภาวนาเข้ามาจัดเล่นเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกๆ ในวัดท่ีเน้นการ
พัฒนาปัญญาด้านการอบรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเช่นวัดโพธิ์นี้๒๙ ดังนั้นการจัดงาน
ประเพณีและวันส าคัญต่างๆ ในแต่ละช่วงเดือนของวัดโพธิ์บ้านโนนทัน จึงล้วนมีเป้าหมายในการ
พัฒนาปัญญาเพื่อค้นหาสารธรรมจากการจัดงานนั้นๆ ซึ่งในท่ีนี้จะขอยกตัวอย่างการจัดงานประเพณี
บุญเดือนส่ี และเดือนห้า ดังนี้ 

(๑) ประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ หรือบุญเผวส) 
ประเพณีบุญเดือนส่ี เป็นบญุประเพณีท่ีท าเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดร ซึ่งก่อนจัดงานมีการ

ประชุมจัดเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อถวายแก่พระสงฆ์และสามเณรภายในวัด และปัจจัยไทยธรรม
ส าหรับถวายกัณฑ์เทศน์ ทางวัดมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นกัณฑ์แล้วมอบให้พระภิกษุหรือสามเณร
เพื่อเตรียมไว้เทศน์ ซึ่งมีเรื่องเล่าในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า มีพระมาลัยไปไหว้พระธาตุเกษแก้ว
จุฬามณีบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ได้พบพระศรีอริยเมตตไตย และพระองค์ท่านได้ส่ังก าชับพระมาลัยว่า 
ถ้าใครอยากจะเกิดในพระศาสนาของพระองค์ก็จงอย่าท าบาปหนัก เช่น การฆ่า ข่มเหงบิดามารดา 
สมณะ ชี พราหมณ์ เป็นต้น ให้ฟังเทศน์เรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียว และน าไป
ปฏิบัติตาม เมื่อพระมาลัยกลับจากเทวโลก ได้เทศน์ส่ังสอนให้มนุษย์ทราบโดยท่ัวกัน มนุษย์ผู้ปรารถนา
จะไปเกิดในพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตย จึงพากันท าบุญเผวสสืบต่อกันมาต้ังแต่บัดนั้น 

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้จัดให้มีงานบุญเผวสเป็นประจ าทุกปี มีเป้าหมายในการจัดงานอยู่ ๒ 
ประการ คือ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาปัญญาด้านสาระ
ความรู้และคุณธรรมท่ีแฝงอยู่ในเรื่องพระเวสสันดร๓๐ ด้านการอนุรักษ์นั้นเป็นการส่งเสริมให้ประเพณีนี้
อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาและคนไทยโดยเฉพาะชาวอีสานได้มีการสืบทอดไปช่ัวลูกหลาน๓๑ คนไทยรุ่น
หลังท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจะได้เห็นคุณค่าท่ีบรรพบุรุษได้พากันริเริ่มสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน
จนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเป็นจุดศูนย์รวมใจในการสร้างความสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชนนั้นๆ๓๒ ในส่วนสาระความรู้และคุณธรรมท่ีแฝงอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรนั้น ท าให้
                                                             

๒๗ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., เจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนน
ทัน, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 

๒๘ สัมภาษณ์ นางจิรวรรณ โปรดบ ารุง, นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 

๒๙ สัมภาษณ์ พันเอก (พิเศษ) ทองดี ทองล้น อดีตผู้อ านวยการกองอนุศาสนาจารย์กองทัพบก,  
เมื่อวันที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 

๓๐ สัมภาษณ์ นายประหยัด ถิลา, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๑ สัมภาษณ์ พระทนงศักด์ิ จารุธมฺโม, พระนิสิตชั้นปีที่ ๔ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๒๔  

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๒ สัมภาษณ์ พระจตุรงค์ จตุราภินนฺโท, พระนิสิตชั้นปีที่ ๔ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๒๔ 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 



 
๑๓๗ 

 

ผู้ร่วมงานประเพณีบุญเผวสได้ทราบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก่อนท่ีจะทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ทรงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่า “พระ
เวสสันดร” พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญบารมีหรือคุณธรรมเพื่อเป็นปัจจัยน าไปสู่พระโพธิญาณครบบริบูรณ์
ท้ัง ๓๐ กล่าวคือ การบ าเพ็ญเพียรบารมีของพระองค์นั้นแบ่งเป็น  ๓ ระดับ คือ บารมีระดับต้น ๑๐ 
บารมีระดับกลางหรืออุปบารมี ๑๐ และบารมีระดับสูงหรือ ปรมัตถบารมี ๑๐ รวมเป็น ๓๐ หรือ
เรียกว่า บารมี ๓๐ ทัศ ในการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละพระชาตินั้น  ไม่ได้ทรงบ าเพ็ญ
บารมีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในจ านวน ๑๐ ประการเท่านั้น แต่จะทรงบ าเพ็ญครบท้ัง ๑๐ ประการ 
ซึ่งในแต่ละพระชาติจะมีความโดดเด่นท่ีพระโพธิสัตว์ทรงบ าเพ็ญกว่าบารมีอื่นๆ ดังเช่น  เมื่อ
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พระองค์ทรงบ าเพ็ญครบท้ัง ๑๐ ประการอย่างเห็นได้ชัด ในพระชาติ
นี้พระองค์ทรงบ าเพ็ญทานบารมีเป็นจุดเด่นจึงท าให้คนท่ัวไปเข้าใจว่า ทรงบ าเพ็ญเฉพาะทานบารมี 
แท้จริงพระองค์ได้บ าเพ็ญบารมีอื่นๆ ด้วยเช่นกัน กล่าวคือการบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี ด้วยการไป
บ าเพ็ญครองเพศบรรพชิตท่ีเขาวงกต  การบ าเพ็ญวิริยบารมี คือทรงมีความพากเพียรในการปฏิบัติ
ธรรมอย่างไม่ย่อท้อ การบ าเพ็ญเมตตาบารมี คือทรงบริจาคทานให้แก่บุคคลผู้ยากไร้ทุกระดับช้ัน การ
บ าเพ็ญอธิษฐานบารมี คือทรงต้ังพระทัยอย่างแน่วแน่เพื่อบรรลุพระโพธิญาณ การบ าเพ็ญศีลบารมี คือ
ทรงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ระหว่างครองเพศบรรพชิตท่ีเขาวงกต บ าเพ็ญขันติบารมี คือทรงมีความอดทน
อดกล้ันต่อความยากล าบากต่างๆ ท้ังทายและใจขณะประทับอยู่ท่ีเขาวงกต การบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี 
คือทรงวางเฉยเมื่อเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระโอรสพระธิดาท่ีทรงบริจาคให้เป็นสิทธิ์ของชูชกแล้ว การบ าเพ็ญ
สัจจบารมี คือทรงรักษาสัจจะท่ีจะทรงมอบพระโอรสพระธิดาให้ชูชกด้วยการตามหาพระโอรสพระธิดา
ท่ีไปซ่อนในสระบัว แม้จะทรงขมขื่นพระทัยสักเพียงใดแต่พระองค์ก็ทรงยึดมั่นในค าสัตย์ และสุดท้าย 
การบ าเพ็ญทานบารมี พระองค์ทรงบริจาคช้างทรง และส่ิงของมีค่าท้ังปวง  มพีระโอรส พระธิดา และ
พระมเหสี เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละพระชาตินั้นจะบ าเพ็ญ
ครบท้ัง ๑๐ ประการ แต่บางประการอาจไม่เด่นชัดนักจึงไม่มีการกล่าวไว้ จะกล่าวเฉพาะเพียงท่ีเด่นๆ 
เท่านั้น ต่างจากการเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรท่ีบ าเพ็ญบารมีท้ัง ๑๐ ประการ ค่อนข้างเด่นชัด 
แต่ทานบารมีจะเด่นชัดกว่า เพราะบริจาคในส่ิงท่ียากซึ่งบุคคลท่ัวไปไม่อาจท าได้ นอกจากนี้ การ
บ าเพ็ญบารมีในพระชาตินี้ ถือว่าเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชน
โดยท่ัวไปจึงเรียกว่า “มหาชาติ” เป็นท่ีมาของค าว่า “เทศน์มหาชาติ” หรือ “บุญเผวส”๓๓  

จากศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้จัดให้มีงานบุญเผวสหรือเทศน์
มหาชาติเป็นประจ าทุกปี ในการจัดแต่ละครั้งมีเป้าหมายให้ประชาชนท่ีมาร่วมงานได้สาระปัญญาหรือ
คุณค่าท่ีเกิดจากการร่วมงาน และพัฒนาปัญญาท่ีเกิดจากการฟังเทศน์มหาชาติ ในเรื่องคุณค่านั้น 
ประชาชนจะมีความยึดมั่นในเรื่องของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการท างานร่วมกัน มีอะไรก็
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเมตตาธรรม นอกจากนี้ ประชาชนท่ีมาร่วมงานจะได้รับสาระธรรมท่ีเกิดจาก
การฟังเทศน์มหาชาติ เพราะในเรื่องของพระเวสสันดรนั้นมีเนื้อหาท่ีเป็นการบ าเพ็ญคุณงามความดี
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ าเพ็ญทาน บ าเพ็ญศีล และบ าเพ็ญเนกขัมมะ เป็น
ต้น ล้วนเป็นเรื่องของสร้างคุณงามความดีและการประเทืองปัญญาท้ังส้ิน ซึ่งก็สอดคล้องกับนางละมัย 
                                                             

๓๓ สัมภาษณ์ พ.อ. (พิเศษ) ทองดี ทองล้น, อดีตรองผู้อ านวยการกองอนุศาสนาจารย์กองทัพบก,  
เมื่อวันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๓๘ 

 

วงศ์คัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติวัดโพธิ์บ้านโนนทันท่ีผ่านมา ได้บอกว่า “ฟังเทศน์มหาชาติแล้ว
ท าให้รู้จักเรื่องของทาน และการสร้างทานอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรท่ีให้ได้แม้กระท่ังลูกรักด่ัง
ดวงตาดวงใจท้ังสององค์แก่ชูชกผู้โลภมาก” จากการให้สัมภาษณ์นี้แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมงานเทศน์
มหาชาติท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้รับประโยชน์ท่ีเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจและเสริมความรู้ด้านปัญญา
จากเนื้อหาของเรื่องพระเวสสันดร จึงนับได้ว่าวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างคุณค่า
ให้ทางจิตใจ สังคม และปัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

(๒) ประเพณีบุญเดือนห้า (บุญสงกรานต์) 
ประเพณีบุญเดือนห้า หรือบุญสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์ของไทยก าหนดขึ้นในเดือนห้า 

ปัจจุบันก าหนดให้มี ๓ วัน คือวันท่ี ๑๓ เป็นวันมหาสงกรานต์ วันท่ี ๑๔ เป็นวันเนา และวันท่ี ๑๕ วัน
สุดท้ายเป็นวันเถลิงศก ชาวไทยหรือชาวอีสานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ พิธีในแต่ละท้องถิ่นอาจต่างกัน ท่ี
เหมือนกันก็คือการสรงน้ าพระพุทธรูป 

มีเรื่องเล่ากันมาว่า เศรษฐีผู้หนึ่งอยู่กินกับภรรยามานานแต่ไม่มีบุตร บ้านอยู่ใกล้นักเลงสุรา
ท่ีมีบุตร ๒ คน วันหนึ่งนักเลงได้กล่าวค าถากถางว่า เศรษฐีมีสมบัติมากแต่ไม่มีบุตรตายแล้วสมบัติก็สูญ
เปล่าและว่าตนนั้นประเสริฐกว่า เมื่อได้ยินเช่นนั้นเศรษฐีจึงท าการบวงสรวงขอบุตรต่อพระอาทิตย์และ
พระจันทร์สามปีไม่ได้ผล จึงขอแก่ต้นไทรจึงได้บุตรช่ือว่า ธรรมบาล ผู้มีความฉลาดทุกเรื่องเกิน
ความสามารถเด็ก ๗ ขวบ ต่อมามีกบิลพรหมจากพรหมโลกได้ถามปัญหาโดยต่างเอาศีรษะเป็นประกัน
ให้เวลา ๗ วันในการตอบปัญหา ว่า คนเราในวันหนึ่งๆ เวลาเช้าศรีอยู่ไหน เวลาเท่ียงศรีอยู่ท่ีไหน และ
เวลาเย็นศรีอยู่ท่ีไหนจนกระท่ังถึงวันท่ี ๖ ธรรมบาลยังตอบไม่ได้คิดกังวนใจเดินเข้าป่าและได้ยินนก
อินทรีคุยกันจึงได้รู้ค าตอบว่า ยามเช้าศรีอยู่ท่ีหน้าคนจึงล้างหน้าในตอนเช้า กลางคืนอยู่ท่ีอกคนจึงเอา
เครื่องหอมประพรมท่ีหน้าอก เวลาเย็นศรีสะอยู่ท่ีเท้าคนจึงล้างเท้า เมื่อธรรมบาลตอบปัญหานี้ได้กบิล
พรหมจึงตัดศรีสะตนโดยศรีษะนี้ถ้าตกพื้นเกิดไฟไหม้ ท้ิงในอากาศจะท าให้เกิดฝนแล้ง ท้ิงลงมหาสมุทร
น้ าก็จะแห้ง ดังนั้นธิดาจึงได้น าพานมารองและแห่รอบเขาพระสุเมรุปีละ ๑ ครั้ง 

การแห่ศีรษะกบิลพรหมนี้จึงท าให้เกิดพิธีตรุษสงกรานต์ขึ้นทุกปีและถือเป็นประเพณีขึ้นปี
ใหม่ของชาวไทยแต่โบราณมา โดยท่ัวไปช่วงสงกรานต์จะมีพิธีการท าบุญตักบาตร ตอนบ่ายก็จะท าน้ า
อบหอมดอกไม้ธูปเทียนไปรวมกันท่ีวัด แล้วท าพิธีสรงน้ าพระแล้วน าน้ าท่ีได้จากการสรงพระนั้นไปพรม
หัวลูกหลานสัตว์เล้ียงเพื่อความอยู่ดีมีสุขตามความเช่ือ นอกจากนี้แล้วก็มีพิธีการสรงน้ าภิกษุสามเณร 
รดน้ าด าหัวคนเฒ่าคนแก่ เพื่อแสดงความเคารพและขอพร ในวันท่ี ๑๔ ทุกคนจะต้องมาร่วมกันเล่นน้ า 
การน าธงไปแห่และแขวนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นเครื่องหมายของชัยชนะ ในวันท่ี ๑๕ จะมีการขน
ทรายเข้าวัดเพื่อต่ออายุชีวิตในการท าลูกเจดีย์รอบๆ ฐานเจดีย์และนึกถึงพระธรรมค าสอนของพระ
พุทธองค์ แปดหมื่นส่ีพันธรรมขันธ์และจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ฉลองพระเจดีย์ทราย ซึ่ง
การก่อเจดีย์จะได้บุญตามความเช่ือแล้วยังท าให้พื้นท่ีตรงนั้นของวัดสูงขึ้นอีกด้วย 

วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้จัดงานบุญสงกรานต์ขึ้นทุกปี มีจุดประสงค์เดียวกันกับการจัดบุญ
ประเพณีต่างๆ นั่นคือเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงคงมั่นสืบต่อไป และเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาตามแนวทางพุทธจริยศาสตร์แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน บุญสงกรานต์วัดโพธิ์
ถือว่าเป็นงานบุญจริงๆ ทางวัดจะไม่อนุญาตให้น าสุราหรือส่ิงของมึนเมาเข้ามาภายในวัดโดยขาด๓๔ 
                                                             

๓๔ สัมภาษณ์ พระจตุรงค์ จตุราภินนฺโท, เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๓๙ 

 

โดยทางวัดต้องการให้ผู้ท่ีเข้ามาร่วมงานได้เห็นคุณค่าของวันสงกรานต์อย่างแท้จริง เพราะบุญประเพณี
สงกรานต์ถือว่าเป็นบุญประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ท่ียึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวัน
สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพันท่ีมีต่อกันท้ังในครอบครัว ชุมชน สังคม 
และทางพุทธศาสนา๓๕ ในทางครอบครอบครัวนั้นท าให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เช่น ช่วยกันท าความสะอาดบ้าน จัดบ้านใหม่ ช่วยกันท าขนมกับข้าว
ปลาอาหารไว้ท าบุญและเล้ียงลูกหลาน จัดหาผ้าใหม่ให้พ่อแม่และคนรักนับถือ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
รวมท้ังแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ 
คุณค่าต่อชุมชนท าให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น ส่งขนม หรือของกินให้แก่กันและกัน 
ร่วมกันท าบุญให้ทาน พบปะสังสรรค์ สนุกสนานรื่นเริงกันในทางท่ีถูกท่ีควร ซึ่งวัฒนธรรมไทยแท้แต่
ก่อนมา ส่วนในทางสังคมนั้น ท าให้มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลในสังคมและร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม
ด้วยการช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ท่ีสาธารณะ และอาคารสถานท่ีต่างๆ คุณค่าต่อ
ศาสนา ช่วยกันท านุบ ารุงพระศาสนา โดยการท าบุญตักบาตร เล้ียงพระ การปฏิบัติ ธรรมฟังเทศน์ การ
สรงน้ าพระ๓๖ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีจุดประสงค์ให้ผู้ท่ีมาร่วมงานสงกรานต์ได้เข้าใจหลักธรรมท่ีแฝง
อยู่กับประเพณีสงกรานต์ อย่างเช่น การท าพิธีบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรม เรื่อง
ความกตัญญกตเวทีท่ีลูกหลานมีต่อ บรรพบุรุษ ท่ีล่วงลับไปแล้ว และการรดน้ าญาติผู้ใหญ่และผู้ท่ี
ตนเองนับถือ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมเรื่องความกตัญญกตเวที ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความเคารพและการมีสัมมาคารวะต่อกันอีกด้วย สังคมไทยถือว่าการรู้จักเคารพผู้ท่ีควรเคารพนั้นเป็น
วัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง ผู้ท่ีรู้จักเคารพผู้ท่ีควรเคารพ เรียกว่า เป็นคนมีสัมมาคารวะ ซึ่งคนประเภทนี้
ย่อมได้รับความยกย่องนับถือ และย่อมประสบความส าเร็จในการท างานร่วมกับผู้อื่น๓๗ จากการให้
สัมภาษณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการจัดบุญประเพณีสงกรานต์วัดโพธิ์บ้านโนนทันท่ีเน้นให้ผู้มาร่วมได้สาระ
ธรรมจากงานสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนาปัญญาให้ประชาชนได้เข้าถึงแก่นแท้ของ
วันสงกรานต์ท่ีผสมผสานกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างลงตัวจนกลายเป็นประเพณีท่ีส าคัญและท า
สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานในสังคมไทย และได้แพร่หลายไปสู่บางประเทศในภูมิภาคนี้ดังปรากฏใน
ปัจจุบัน 

จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้จัดประเพณีบุญสงกรานต์หรือ
บุญเดือนห้า มีเป้าหมายเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันเก่าแก่ท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก การจัดประเพณีบุญสงกรานต์ท่ีวัดโพธิ์บ้านโนน
ทันจะมีเอกลักษณะท่ีแตกต่างจากท่ีอื่นคือไม่เน้นในการรื่นเริงสนุกสนานแบบทางโลกท่ัวไป แต่จะเน้น
ให้ประชาชนได้เข้าถึงคุณค่าท่ีแท้จริงของวันสงกรานต์ ดังจะเห็นได้จากทางวัดจะจัดให้มีการบรรยาย
ธรรมหรือการเทศนาเกี่ยวกับบุญสงกรานต์ในช่วงเช้า และมีก าหนดการท ากิจกรรมท่ีชัดเจนในวัน
สงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนไว้ เช่น 
การสรงน้ าพระพุทธรูป การสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ภายในชุมชน เป็นต้น 

                                                             
๓๕ สัมภาษณ์ พระทนงศักด์ิ จารุธมฺโม, เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระมหาปพน กตสาโร, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๑, เมื่อวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๗ สัมภาษณ์ พระจตุรงค์ จตุราภินนฺโท, เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๔๐ 

 

นอกจากนี้ ทางวัดยังได้เน้นให้ประชาชนได้พัฒนาปัญญาในเชิงคุณธรรม เช่น การเทศนาบอกอานิสงค์
ในการท าบุญสงกรานต์ การท าบุญถวายทาน และการแสดงนัยทางคุณธรรมในเรื่องความกตัญญู
กตเวทีมกีารท าบุญอุทิศให้ผู้วายชนมีบิดามารดา และญาติ เป็นต้น  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาโดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
พบว่า รูปแบบการพัฒนาปัญญาโดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ไม่ว่าจะ
เป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนา บุญสิบสองเดือน (ฮีต ๑๒) หรือวันส าคัญทางบ้านเมืองต่างๆ ทางวัดจะ
ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์เพื่อด ารงคงมั่นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้และเพื่อให้อนุชนรุ่น
หลังได้สืบต่ออย่างเห็นคุณค่า และจุดประสงค์ท่ีส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญคือ 
เพื่อให้ประชาชนท่ีเข้าร่วมในงานบุญประเพณีนั้นๆ ได้พัฒนาปัญญา โดยการศึกษาหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาท่ีแฝงอยู่ในประเพณีนั้นๆ รูปแบบการพัฒนาปัญญาในกิจกรรมนั้นๆ จะท าใน ๒ ลักษณะ คือใน
แบบของพิธีกรรม และในแบบของการแสดงธรรมและปฏิบัติธรรม อย่างเช่นในวันพ่อ (๕ ธันวา) และ
วันแม่ (๑๒ สิงหา) นอกเหนือจากการท าบุญตักบาตร ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ทางวัดจะ
จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อและวันแม่ทุกปีมิได้ขาด มีประชาชนเข้าร่วมในการปฏิบัติธรรม
เป็นจ านวนมาก ซึ่งจุดนี้ท าให้วัดโพธิ์มีแตกต่างจากท่ีอื่นๆ ท่ีส่วนมากจะเน้นในเรื่องของพิธีกรรมทาง
ศาสนาและรัฐพิธีเท่านั้น แต่วัดโพธิ์บ้านโนนทันจะให้ความส าคัญท้ังสองด้าน โดยเฉพาะด้านการเจริญ
ปัญญาด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นถือว่าเป็นจุดเด่นของวัดโพธิ์บ้านโนนทันเลยทีเดียว  

๓) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นศิลปะหรืออุทยานการศึกษา 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน นอกจากจะสร้างศาลาโพธิสาร ๗๒ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็น

สถานท่ีปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และใช้เป็นสถานท่ีจัดอบรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปแล้ว ยังใช้เป็นโรงธรรมส าหรับแสดงธรรมผ่านศิลปะภาพวาด และรูปป้ันท่ีแสดงถึง
วิถีชีวิตของชาวบ้านชนบทท่ีมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระพุทธศาสนา๓๘ เป็นท่ีรวบรวมงาน
แสดงหลักธรรมผ่านศิลปกรรมในลักษณะท่ีเป็นภาพเขียน ประติมากรรมรูปป้ันท่ีซ่อนความเป็นปริศนา
ธรรมเอาไว้ให้ผู้ท่ีเข้ามาศึกษา อบรม ตลอดถึงการปฏิบัติธรรมได้ขบคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาขึ้น
อีกทางหนึ่ง๓๙ การเห็นภาพวาดและรูปป้ันท้ังภายนอกและภายในศาลาปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน
แล้วท าให้ได้บรรยากาศคล้ายๆ กับการย้อนยุคไปสู่สังคมชาวบ้านในอดีตท่ีมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กัน
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน๔๐ มีภาพวาดท่ีแม่ก าลังให้ลูกกินนม ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ท่ี
มีต่อลูก ความเสียสละของแม่แม้แต่เลือดในอกก็ยังให้ลูกกินได้ ถ้าเยาวชนหรือคนท่ัวไปได้เห็นภาพนี้
แล้ว ควรจะรักแม่ให้มากขึ้นและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน๔๑ มีรูปปั้นสัตว์ป่านานาชนิด ภาพนี้
แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติท่ีร่มรื่น คล้ายๆ กับการปฏิบัติธรรมจะต้องหาท่ีวิเวกท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ป่า 

                                                             
๓๘ สัมภาษณ์  พระครูภาวนาโพธิคุณ , ผศ .ดร., เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อ วันที่  ๒๕  

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., เลขานุการวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, พระวิปัสสนาจารย์ประจ า

ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๐ สัมภาษณ์ นางสาวศิรินทรา เนาว์โสภา, พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อ

วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๔๑ สัมภาษณ์  สาคร ซาธรรม, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 



 
๑๔๑ 

 

เขา ล าเนาไพร หรือถ้าเป็นวัดหรือสถานท่ีปฏิบัติธรรมก็จะต้องเป็นสถานท่ีมีความเป็นธรรมชาติสงบร่ม
รื่นปราศจากส่ิงรบกวนเหมาะแก่การเจริญจิตภาวนา๔๒ แม้แต่โครงสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้าน
โนนทัน ถ้าสังเกตให้ดีๆ หน้าศาลาทางเข้าก็ออกแบบคล้ายๆ กับปากถ้ า ท่ีสร้างเช่นนี้คงมีวัตถุประสงค์
ให้กลมกลืนกับป่าหรือธรรมชาติ ซึ่งก็เหมาะท่ีจะเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม๔๓ ท่ีให้ท้ังการอบรมด้วยฝึก
จิต ให้รู้เท่าทันจิต และให้ท้ังเสรีภาพในการขบคิดเพื่อประเทืองปัญญาด้วยตนเอง 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาท่ีเป็นศิลปะหรืออุทยานการศึกษา 
พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้พัฒนาปัญญาประชาชนผู้เข้ามาศึกษา อบรม และการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการสร้างโรงธรรมแห่งปัญญา นั่นคือสร้างศิลปะในรูปแบบของ
ปฏิมากรรมท่ีเป็นรูปปั้นต่างๆ และภาพวาดปริศนาธรรมบนผาผนังรอบศาลา ให้คนได้ขบคิด ผลจาก
การสัมภาษณ์พบว่า ผู้ท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทันเมื่อได้ศึกษาภาพแล้วได้สร้าง
จินตนาการทางความคิดด้วยการวิเคราะห์ ตีความ จนเกิดเป็นแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาภาพและรูป
ปั้นปริศนาเหล่านั้น นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ท่ีมีเป้าประสงค์ท่ีจะ
พัฒนาปัญญาประชาชนให้รู้ ให้เข้าใจในหลักพุทธจริยศาสตร์ท้ังต้ืนและลึกซึ้ง และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และจุลสารรายเดือน 
จุดเด่นในการพัฒนาปัญญาของประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์

บ้านโนนทันคือการตีพิมพ์หนังสือท่ีเกิดจากการบรรยายธรรมของพระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัด
โพธิ์บ้านโนนทัน ส่วนมากจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ เช่น หนังสือธรรมทายาท จะถูกตีพิมพ์มา
เรื่อยๆ ปัจจุบันเป็นชุดท่ี ๑๐ (ธรรมทายาท ชุดท่ี ๑๐ ไขปริศนาธรรมศาลาโพธิสาร ๗๒) นอกจากนี้
ทางวัดยังได้จัดท าจุลสารรายเดือนช่ือ “จุลสารใต้ร่มโพธิสาร” จุลสารนี้มีเนื้อหาท่ีเป็นหลักธรรมต่างๆ 
รวมไปการใช้เป็นส่ือกลางในการแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด๔๔ การจัดพิมพ์หนังสือการ
บรรยายธรรมของท่านเจ้าอาวาสนี้ เพราะมีประชาชนส่วนหนึ่งท่ีติดตามรับฟังการบรรยายธรรมทาง
สถานีวิทยุของทางวัด เห็นว่าเป็นการบรรยายธรรมท่ีดีมีคุณภาพโดนใจประชาชนจึงอยากให้ทางวัดได้
ตีพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อให้ประชาชนท่ีสนใจได้อ่านศึกษาและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้๔๕ ส่ิง
ตีพิมพ์ท้ังท่ีเป็นหนังสือธรรมะต่างๆ และท่ีเป็นจุลสารท่ีทางวัดได้จัดท าขึ้นนั้น เอาไว้แจกเป็นธรรมทาน
ในงานบุญต่างๆ ของทางวัด หรือถ้ามีผู้สนใจก็สามารถมาขอได้จากทางวัด เป็นหนังสือธรรมทานให้ฟรี
๔๖ ได้อ่านหนังสือท่ีท่านเจ้าอาวาส (พระครูภาวนาโพธิคุณ) ได้บรรยายธรรมในแต่ละครั้งท าให้เข้าใจ
หลักธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานนั้นท่านบรรยายได้ดีและลึกซึ้งมาก ถ้าไม่เข้าใจ

                                                             
๔๒ สัมภาษณ์ ดร.สรัญญา วิภัชวาที, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที ่๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระมหาปพน กตสาโร, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปที่ ๑, เมื่อวันที่  

๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายสมนึก สุขสกุล, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้านโนน

ทัน, เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระจตุรงค์ จารุธมฺโม, พระลูกวัด, ผู้ร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๔๒ 

 

ตรงไหนสามารถเปิดอ่านได้ทุกเวลา๔๗ การท่ีทางวัดจัดพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่
ประชาชนท่ัวไปถือว่ามีประโยชน์ต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาก เพราะบางคนไม่
ค่อยมีเวลามาฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมท่ีวัด แต่สนใจในการศึกษาธรรมะก็สามารถอ่านหรือศึกษาได้
จากหนังสือท่ีทางวัดแจกให้ได้๔๘ ดังนั้นการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะในโอกาสต่างๆ ของวัดโพธิ์บ้านโนน
ทัน จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับส่ิงดีมีค่าท่ีเกิดจากการอ่าน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาปัญญาของประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่ง 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาท่ีเป็นส่ิงตีพิมพ์และจุลสารรายเดือน 
พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้ใช้ส่ิงตีพิมพ์ท่ีเกิดจากธรรมบรรยายของพระครูภาวนา
โพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ในการพัฒนาปัญญาของประชาชน ซึ่งส่ิงตีพิมพ์ท่ีทางวัดจัดท า
ขึ้นในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหนังสือท่ีมีสาระเกี่ยวกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และยังเหมาะกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีไม่ค่อยมีโอกาสมาฟังธรรมท่ี
วัด แต่มีความสนใจในการศึกษาธรรมะ จึงได้ใช้หนังสือท่ีทางวัดแจกให้นี้ ไปศึกษาด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ทางส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ยังได้ใช้ส่ิงตีพิมพ์รายเดือน ซึ่งจัดท าเป็นจุลสารช่ือ 
“ไต้ร่มโพธิสาร” ไว้แจ้งข่าวสารในการท ากิจกรรมต่างๆ ของวัด ท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารจากทาง
วัดเป็นอย่างดี อันเป็นเหตุน ามาซึ่งความสามัคคีภายในชุมชนโดยมีวัดเป็นจุดศูนย์กลางรวมใจ 

๕) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาที่เป็นสถานีวิทยุ ซีดีแผ่นธรรม และอินเตอร์เน็ต 
การท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้ใช้ส่ือสมัยใหม่ อย่างเช่น สถานีวิทยุ ซีดีแผ่น

ธรรม และอินเตอร์เน็ต ในการพัฒนาปัญญาประชาชน ท าให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงส่ือ
เหล่านี้ได้อย่างไม่จ ากัดสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ัวโลกด้วยระบบอินเตอร์เน็ต๔๙ ส่วนผู้ท่ี
อยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่นก็สามารถติดตามรับฟังการบรรยายธรรมของพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรม
และความรู้ได้ท่ีคล่ืนวิทยุความถี่ ๙๑.๐ เมกะเฮิร์ตซ์ โดยจะมีการออกอากาศตามตารางเวลาทุกวัน 
และในส่วนผู้ท่ีอยู่ไกลหรือบางคนก็อยู่ต่างจังหวัด เมื่อมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทันแล้ว ได้ฟัง
การบรรยายธรรมจากพระสงฆ์แล้วเกิดศรัทธาอยากฟังอีกก็สามารถขอซีดีแผ่นธรรมจากทางวัดได้ ซึ่งก็
มีท้ังซีดีแผ่นธรรมะท่ัวไปและการบรรยายธรรมของพระครูภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านโนน
ทัน๕๐ ได้ติดตามรับฟังท่านเจ้าอาวาสบรรยายธรรมท้ังจากซีดีแผ่นธรรมและจากอินเตอร์เน็ต ท่าน
บรรยายได้ดีมากท าให้เข้าใจหลักธรรมท่ีลึกซึ้งในทางพุทธศาสนามากขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี๕๑ ได้ฟังการบรรยายธรรมจากทางสถานีวิทยุวัดโพธิ์แล้ว ท าให้จิตใจ
สบายมีความสุข จิตใจสงบขึ้นไม่ว้าวุ่นไม่กระวนวายใจเหมือนเมื่อก่อน ในบางครั้งเมื่อมีปัญหาเกิด
                                                             

๔๗ สัมภาษณ์ นายสมนึก สุขสกุล, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวศิรินทรา เนาว์โสภา, พนักงานราชการเทศบาลนครขอนแก่น, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ

ธรรม, เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๔๙ สัมภาษณ์ นางจิรวรรณ โปรดบ ารุง, นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

พิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. ๙, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด

โพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๑ สัมภาษณ์ นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย, นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา, 

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 



 
๑๔๓ 

 

ขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างก็สามารถน าแนวคิดท่ีได้จากการฟังและการปฏิบัติธรรมไปแก้ปัญหานั้นได้
ด้วยการมีสติ๕๒ นี้คือความเห็นส่วนหนึ่งท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ท่ีติดตามรับฟังธรรมะจาก
สถานีวิทยุวัดโพธิ์และทางอินเตอร์เน็ต ท าให้ทราบได้ว่ารูปแบบการพัฒนาปัญญาด้วยส่ือสมัยใหม่ของ
วัดโพธิ์บ้านโนนทันนั้นมีประโยชน์สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ   

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาท่ีเป็นสถานีวิทยุ ซีดีแผ่นธรรม และ
อินเตอร์เน็ต พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ใช้รูปแบบการพัฒนาปัญญาด้วยการใช้ส่ือ
สมัยใหม่ท้ังท่ีเป็นส่ือทางวิทยุ ซีดีแผ่นธรรม และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่ือสมัยใหม่นี้เป็นท่ีนิยมอย่าง
มากในสังคมปัจจุบันท้ังไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุก
ระดับชนช้ัน ดังนั้นการใช้ส่ือไม่ว่าจะเป็นวิทยุ ซีดีแผ่นธรรม หรืออินเตอร์เน็ตจึงเป็นรูปแบบการพัฒนา
ปัญญาท่ีเข้าถึงประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด และยังเป็นวิธีที่จะเผยแผ่กิจกรรมต่างๆ ของ
วัดได้ท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย การใช้วิธีแบบนี้จึงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันเป็นท่ีรู้จัก
ของประชาชนท่ัวไปท้ังภายในและต่างประเทศ 

๔.๒.๑.๒ ด้านการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักสัปปายะ ๔ 
นอกจากการสร้างรูปแบบของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน

ท่ีกล่าวมาแล้ว ส านักนี้ยังได้มีการพัฒนา (บริหารจัดการ) ทางด้านกายภาพ โดยการน าหลักสัปปายะ 
๔ มาเป็นส่ิงเกื้อหนุนในการพัฒนาปัญญา เพื่อให้สอดรับกับการน าปัจจัยภายในคือหลักพุทธจริย
ศาสตร์อันเป็นฐานในการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน โดยเน้นการพัฒนา
ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นส่วนทางกายภาพ ๔ ด้าน คือ ด้านอาวาสสัปปายะ ด้านอาหารสัปปายะ ด้าน
บุคคลสัปปายะ และ ด้านธรรมสัปปายะ ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านอาวาสสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้จัดภูมิทัศน์ให้เป็นลานธรรม ลานโพธิ์ เหมาะแก่

การจัดกิจกรรมต่างๆ เพราะสถานท่ีบริเวณวัดเน้นให้เกิดความร่มรื่น สะอาด มีต้นไม้ใหญ่ปรกคลุมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ถือได้ว่าเป็นอุทยานการศึกษาและการปฏิบัติธรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งในใจกลาง
จังหวัดขอนแก่น ภายในวัดก็มีความพร้อมท่ีหลากหลาย มีท้ังศาลาท่ีใช้ในการปฏิบัติธรรม ๓ ช้ัน และ
สถานท่ีท่ีใช้เป็นเขตวิปัสสนากรรมฐานก็มีความร่มรื่นเลียนแบบธรรมชาติได้ดีมาก ๕๓ ในส่วนของ
อุโบสถก็มีเนื้อที่ใช้สอยถึง ๒ ช้ัน นอกเหนือจากการใช้เป็นสถานท่ีท าสังฆกรรมส าหรับพระสงฆ์แล้ว ยัง
ใช้เป็นสถานท่ีท าวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และบริเวณรอบๆ อุโบสถสามารถใช้เดินจงกรมได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ภายในอุโบสถตามผนังยังมีภาพวาดเรื่องราวพระเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ให้ผู้สนใจได้
ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของทานบารมีขณะท่ีพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดร๕๔ ศาลา
โพธิสาร ๗๒ ถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมมาก มีบริเวณกว้างเป็นระเบียบ
เรียบร้อยท้ัง ๓ ช้ัน จัดได้เป็นสัดส่วนท้ังท่ีพักและห้องน้ าท่ีเพียงพอส าหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม บริเวณ

                                                             
๕๒ สัมภาษณ์ นางวิภา ดุเหว่า, ผู้เข้าปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๕๓ สัมภาษณ์ พระมหาปพน กตสาโร, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรูปที่ ๑, เมื่อวันที่  

๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕๔ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้าน

โนนทัน, เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๔๔ 

 

รอบศาลาท้ังภายในและภายนอกยังมีภาพวาดและรูปปั้นท่ีเป็นปริศนาธรรมให้ผู้เข้าอบรมและปฏิบัติ
ธรรมได้คิดหาค าตอบตามภูมิปัญญาของตน๕๕ เข้ามาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์ฯ เป็นประจ ามีความรู้สึกว่า
ชอบเพราะร่มรื่นเป็นธรรมชาติดี ท าให้จิตใจสบาย มีท่ีพักท่ีสะดวกสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในเรื่องห้องน้ าก็เพียงพอ ในเรื่องความปลอดภัยก็ไม่มีความวิตกกังกลใดๆ เพราะทางวัดบริหารจัดการ
ได้ดีมาก๕๖ วัดโพธิ์ฯ มีความเป็นอาวาสสัปปายะตรงท่ีต้ังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือชุมชนมากนัก
ไปมาสะดวก ท้ังยังเป็นสถานท่ีเงียบสงัดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืนเหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรทาง
จิต๕๗ ท่านพระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่โพธิ์) ได้สร้างก าแพงสูงรอบวัด มีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เสียง
ภายนอกเข้าไปรบกวนภายในวัด ซึ่งก็ถือว่าเป็นกุศโลบายให้ภายในวัด ซึ่งเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมได้มี
ความเงียบสงบปราศจากส่ิงรบกวนใดๆ๕๘ โดยภาพรวมของพื้นท่ีวัดโพธิ์ถือได้ว่ามีความพร้อมส าหรับใช้
เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม แต่ก็มีบ้างในส่วนของศาลาโพธิสาร ๗๒ ถ้ามีคนมามากก็จะท าให้สถานท่ีคับ
แคบไป ท าให้การยืน เดินไม่สะดวกนัก ส่วนนอกนั้นถือว่าสมบูรณ์ดีทุกอย่าง๕๙ ภายในวัดมีความสงบดี
มาก ต่างจากภายนอกวัดซึ่งวุ่นวายไปด้วยเสียงรถ และผู้คนเป็นจ านวนมาก ทางวัดได้ให้ความสะดวก
แก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีพักหรือเรื่องอื่นๆ ถ้าไม่สะดวกหรือมีปัญหาในเรื่องใด
ก็สามารถสอบถามหรือแจ้งกับทางวัดได้ เพราะทางวัดได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าหรือผู้รับผิดชอบในแต่
ละแผนกไว้ดูแลในช่วงเวลาท่ีมีผู้เข้าอบรมหรือปฏิบัติธรรม๖๐ ความเห็นเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันตามหลักอาวาสัป
ปายะ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันมีการพัฒนาหรือบริหารจัดการสถานท่ีให้
สอดคล้องกับหลักอาวาสสักปปาะโดยท าให้บริเวณพื้นท่ีภายในวัดให้สงบร่มรื่นมีความสะดวกเหมาะแก่
การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ด้านอาวาสสัปปายะ พบว่า การพัฒนาสถานท่ีภายในบริเวณวัด
ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันเป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะ กล่าวคือด้านบริเวณลาน
ธรรม ลานโพธิ์ มีความเหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ เพราะมีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านอุโบสถก็จัดให้เป็นสถานท่ีท าสังฆกรรมส าหรับพระสงฆ์ และใช้เป็น
สถานท่ีศึกษาภาพประวัติพระโพธิสัตว์เวสสันดรและใช้เป็นท่ีปฏิบัติธรรม ด้านสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ี
ศาลาโพธิสาร ๗๒ ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากท่ีสุด เช่น ทางเข้าศาลาก็ถูกสร้างให้
เหมือนปากถ้ าตามธรรมชาติ สูง ๓ ช้ัน แต่ละช้ันจัดไว้ให้เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมีท่ีพักและห้องน้ า
พร้อมบริบูรณ์ ผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดโพธิ์ฯ จึงรู้สึกผ่อนคลายด้วยบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ
                                                             

๕๕ สัมภาษณ์ ดร.สรัญญา วิภัชชวาที, นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๕๖ สัมภาษณ์ นายสมนึก สุขสกุล, ผู้เข้าปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๕๗ สัมภาษณ์ พระทนงศักด์ิ จารุธมฺโม, นิสิตชั้นปีที่ ๔ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๒ เดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๘ สัมภาษณ์ พันเอก (พิเศษ) ทองดี ทองล้น, อดีตรองผู้อ านวยการกองอนุศาสนาจารย์กองทับบก,  

เมื่อวันที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๕๙ สัมภาษณ์ นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย, นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา, 

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๖๐ สัมภาษณ์ นางดารณี ธีรศักด์ิวรากูล, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๔๕ 

 

บ าบัด สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมตลอดได้ท้ังโครงการโดยไม่มีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับสถานท่ี จึงถือได้ว่า 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้น าหลักอาวาสสัปปายะมาปรับใช้จนท าให้สถานท่ีท่ัวบริเวณมี
ความร่มรื่น สงบ สะดวก และปลอดภัยจากส่ิงรบกวนต่างๆ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยได้พบว่า ศาลา
โพธิสาร ๗๒ ถึงแม้จะมีเนื้อท่ีใช้สอยมากถึง ๓ ช้ัน แต่ส าหรับช้ันล่างนั้นถ้ามีคนมาท ากิจกรรมหรือ
อบรมปฏิบัติธรรมกันมากๆ ก็จะท าให้สถานท่ีตรงนี้คับแคบไปท าให้ไม่สะดวกในการท ากิจกรรมนั้นๆ  

๒) ด้านอาหารสัปปายะ 
ด้านอาหารสัปปายะนั้น ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้ให้ความส าคัญกับการ

บริการด้านอาหารส าหรับผู้เข้าอบรมและปฏิบัติธรรม โดยทางวัดจัดให้มีโรงครัวและมีพ่อครัวแม่ครัวท่ี
ผ่านการคัดเลือกจากทางวัดให้เข้ามาดูแลเรื่องอาหารโดยตรง๖๑ ส่วนพระภิกษุและสามเณรภายในวัด 
หรือพระสงฆ์ผู้เข้ามาพักอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมจะฉันอาหารบิณฑบาตหรือจากพุทธศาสนิกชนน ามา
ถวาย และตอนเพลก็จะมีชาวบ้านน าอาหารมาถวายมิได้ขาดโดยเปล่ียนวาระกัน ทางวัดจะ
ก าหนดเวลาฉันภัตตาหารไว้อย่างชัดเจนและตรงเวลา โดยตอนเช้าจะฉันภัตตาหารในเวลา ๐๗.๐๐ – 
๐๗.๓๐ น. ส่วนตอนเพลจะฉันเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. อาหารการฉันในแต่ละวันเพียงพอ ภิกษุ
และสามเณรวัดนี้ไม่เคยล าบากเรื่องอาหารการฉัน มีญาติโยมศรัทธาอุปถัมภ์ดีมากมาต้ังแต่สมัยหลวงปู่
โพธิ์ (พระครูโพธิสารคุณ)๖๒ ในส่วนของผู้เข้ารับการอบรมหรือปฏิบัติธรรมนั้นทางวัดจะไม่ก าหนดว่า
จะท าอาหารอะไรในแต่ละโครงการ แต่ให้ข้ึนอยู่กับกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมเองว่าจะทานอาหารประเภท
ไหนถึงจะเหมาะกับกลุ่มของตน แล้วให้ส่ังทางโรงครัวจัดท าให้ ทางโรงครัวก็จะจัดการท าอาหารตามท่ี
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องการ หรือบางกลุ่มท่ีมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมต้องการท าอาหารเองทางวัดก็ไม่
ขัดข้องสามารถจะเองได้เลย แต่ก็อยู่ในความดูแลของทางวัดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการท าอาหาร
ท่ีโรงครัว๖๓ ท่ีทางวัดต้องดูแลในเรื่องของอาหารเพราะไม่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือปฏิบัติธรรม
ได้ห่วงกังกลในเรื่องของอาหาร และให้การจัดการเรื่องของอาหารเป็นไปอย่างมีคุณภาพปลอดภัยและ
สามารถจัดปรุงให้เหมาะกับผู้เข้าปฏิบัติธรรมในแต่ละโครงการ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมเกิดอาการแพ้อาหารท่ีไม่เหมาะสมกับร่างกายของตน๖๔ มาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทันทาง
วัดได้จัดการเรื่องอาหารให้ เป็นอาหารท่ีมีคุณภาพเหมาะส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆ คือทานง่ายย่อย
ง่ายไม่เคยแพ้อาหารท่ีนี้ มาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์มีหน้าท่ีท าความดีด้วยการต้ังใจปฏิบัติธรรมอย่างเดียว
ไม่ ต้องกังวลในเรื่องอาหารถึงเวลาทานก็ทานตรงเวลา ตอนเย็นก็ ด่ืมน้ าปานะท่ีทางวัดจัดให้ 
สะดวกสบายมากๆ คะ๖๕ อาหารท่ีนี้ถึงจะเป็นอาหารเบาๆ ทานง่ายๆ แต่ก็อร่อยและไม่ท าให้ร่างกาย
อึดอัด การท าอาหารของโรงครัววัดโพธิ์ถือว่าแม่ครัวแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการท าอาหารเพื่อผู้
                                                             

๖๑ สัมภาษณ์ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., เลขานุการวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐. 

๖๒ สัมภาษณ์ พระจตุรงค์ จตุราภินนฺโท, พระนิสิตชั้นปีที่ ๔ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น, พระลูกวัด, 
เมื่อวันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๖๓ สัมภาษณ์ นายสมเพชร ไกยะวงศ์, หัวหน้าโรงครัวประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน,  
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 

๖๔ สัมภาษณ์ ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ, ผู้เข้าปฏิบัติธรรมและอุปถัมภ์, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐. 

๖๕ สัมภาษณ์ นางธนัชยา รัตนเพชร, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๔๖ 

 

เข้าอบรมปฏิบัติธรรมจริงๆ ท าแต่พอดีไม่เหลือมาก ผู้ปฏิบัติธรรมก็ทานพอประมาณแก่ตน ทานพอมี
ก าลังปฏิบัติธรรม๖๖ เมื่อไม่ห่วงเรื่องอาหารก็ท าให้การปฏิบัติมีสมาธิดีขึ้น ผลท่ีได้คือ ความสงบใจ จิต
เป็นสมาธิเร็ว ไม่ค่อยพว้าพวงกับเรื่องรอบตัว ท าให้การท างานและการด าเนินชีวิตดีขึ้น๖๗ จากการให้
สัมภาษณ์ในแต่ละท่าน แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันเกี่ยวกับ
การบริการด้านอาหารนั้นเป็นไปตามหลักอาหารสัปปายะ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรม
ได้รับความสะดวกสบายไม่มีความกังกลในเรื่องของอาหาร 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ด้านอาหารสัปปายะ พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนน
ทัน ได้พัฒนาทางด้านกายภาพเพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเจริญสติปัญญา โดยเน้นการจัดโรงครัวให้
เป็นไปตามหลักอาหารสัปปายะ เพื่อบริการกลุ่มผู้เข้ารับอบรมหรือปฏิบัติธรรมในแต่ละโครงการให้
ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของอาหาร ผลจากการจัดเตรียมพร้อมในเรื่องของอาหารของส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมไม่มีความวิตกกังวลใดๆ ใน
เรื่องของอาหาร และอาหารท่ีทางวัดจัดให้ก็มีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรม คือ
เป็นอาหารประเภทย่อยง่าย ทานง่าย ฯลฯ จึงท าให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยดี มีสมาธิ และสามารถ
อยู่ปฏิบัติธรรมตลอดโครงการโดยไม่ได้รับพิษภัยจากอาหาร เช่น มีการแพ้อาหาร เป็นต้น  

๓) ด้านบุคคลสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้มีการพัฒนาบุคลากรภายในวัดอย่างต่อเนื่อง โดย

เริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เอื้อต่อการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และ
ง่ายต่อการฝึกฝนปฏิบัติธรรม และหลังจากการเข้าสังกัดวัดแล้วจะต้องรับการฝึกปฏิบัติกรรมฐานอย่าง
น้อย ๑ เดือน ท้ังนี้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นวิทยากรและการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่
ประชาชนท่ัวไป การพัฒนาบุคลากรเช่นนี้ ท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันมีบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพในอบรมและการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนท่ัวไปอย่างต่อเนื่องมามิได้ขาด 
โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสนั้นเป็นพระสงฆ์ท่ีมีศีลาจารวัตรท่ีงดงาม มีความรู้ความสามารถท้ังภาคปริยัติ
และภาคปฏิบัติ สามารถอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานได้ท้ังคนไทยและต่างชาติ และน าพา
พระภิกษุและประชาชนท่ัวไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี จนเป็นท่ียอมรับท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศ๖๘ พระวิปัสสนาจารย์ของวัดโพธิ์ฯ มีปฏิปทาน่าเล่ือมใส มีความรู้ดีท้ังโลกและทางธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดี วางตัวได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการสอนและแนะน าการปฏิบัติท่ีเข้าใจง่าย อธิบายให้
ความรู้ได้ละเอียดลึกซึ้ง๖๙ ในส่วนของพระวิทยากรนั้นส่วนมากจะเป็นพระท่ีก าลังศึกษาอยู่ ท่ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แต่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีท้ังทาง
โลกและทางธรรม จึงมีเทคนิคในการอบรมหลายรูปแบบ สามารถใช้ส่ือสมัยใหม่ประกอบการบรรยาย 

                                                             
๖๖ สัมภาษณ์ นางสาวศิรินทรา เนาวิโสภา, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๖๗ สัมภาษณ์ ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัด

ขอนแก่น, เมื่อวันที ่๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๖๘ สัมภาษณ์ พระครูอรรถสารเมธี, เจ้าคณะอ าเภอเมืองขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
๖๙ สัมภาษณ์ นางสาคร ซาธรรม, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๔๗ 

 

มีวิธีการสร้างบรรยากาศในการอบรมได้ดีมาก๗๐ พระวิทยากรมีกิริยามารยาทดี มีความเป็นกันเองไม่
ถือตัว มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีเทคนิคใหม่ๆ ในการสอน ท าให้บรรยากาศในการอบรมสนุก
น่าสนใจ ไม่น่าเบ่ือ ผู้ท่ีเข้ารับอบรมได้รับแนวคิดท่ีเป็นหลักธรรมใหม่ๆ สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตได้๗๑ บุคลากรของวัดโพธิ์ฯ มีท้ังความรู้ และความสามารถในการสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน เพราะพระท่ีวัดนี้มีความรู้จบถึงปริญญาเอกหลายรูป และทางธรรมเป็นถึงเปรียญธรรม ๙ 
ประโยคก็มี และในแต่ละท่านก็สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานด้วย จึงท าให้วัดโพธิ์มีจุดแข็งท่ีสุดในเรื่อง
ของบุคลากรถ้าเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น จุดเด่นของวัดโพธิ์จึงอยู่ท่ีการพัฒนาท้ัง
สองด้านไปพร้อมๆ กัน คือด้านการศึกษาทางปริยัติและทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา๗๒ 
จึงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันเป็นท่ียอมรับของประชาชนท่ัวไปเพราะทางวัดได้
สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการอบรมและการสอน
วิปัสสนากรรมฐาน   

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ด้านบุคคลสัปปายะ พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนน
ทัน ได้มีมีการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดได้มีความรู้ความสามารถในการอบรมและ
การสอนวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีการสร้างจุดแข็งคือการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กันท้ังสองด้าน 
บุคลากรภายในวัดจะต้องได้รับการศึกษาทางโลกและการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการสร้าง
จุดแข็งนี้จึงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันกลายเป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถมากท่ีสุดในจังหวัดขอนแก่น ผลของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้การ
อบรมและการสอนวิปัสสนากรรมฐานได้รับการยอมรับท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
ผลการวิจัยอีกอย่างหนึ่งพบว่า บุคลากรภายในส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันสามารถบรรยาย
ธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐานได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงท าให้ชาวต่างชาติหลายประเทศ
ด้วยกันเดินทางมาเข้ารับการอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 

๔) ด้านธัมมสัปปายะ 
ธรรมเป็นท่ีสบาย ในท่ีนี้หมายถึงการพัฒนาหรือบริหารจัดการวัดให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติ

ธรรม โดยจัดให้มีการแสดงธรรมหรือบรรยายธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตามหมวดธรรมต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงหมวดแห่งธรรมนั้นๆ แล้วสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
นอกจากนี้ “ธัมมสัปปายะ” หรือ “ธัมมัสสวนสัปปายะ”๗๓ ยังหมายถึงการพูดคุยในทางท่ีเหมาะสม มี
สารธรรมเป็นที่ต้ัง พูดแต่เหมาะพอควรไม่มากเกินไปจนเกิดความฟุ้งซ่าน การน าหลักธรรมสัปปายะมา
ใช้ในการพัฒนาปัญญานั้นจะท าให้การอบรมหรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญก้าวหน้า เพราะ

                                                             
๗๐ สัมภาษณ์ นางสาวศิรินทรา เนาว์โสภา, พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๗๑ สัมภาษณ์ นางดารณี ธีรศักด์ิวรากุล, ผู้เข้าปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูสุธีกิตติวรญาณ, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองขอนแก่น, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนอง

แวง, เมื่อวันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๓ พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ. ป ยุตฺ โต ), พจนานุกรมพุ ทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๙. 



 
๑๔๘ 

 

ธรรมสัปปายะจะคอยป้องกันส่ิงท่ีเป็นมลพิษทางจิตใจท่ีท าให้เกิดความฟุ้งซ่าน เบื่อหน่าย ท้อถอยใน
การปฏิบัติธรรม  

ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้เน้นการใช้หลักธรรมสัปปายะในการพัฒนาปัญญา
ประชาชน ดังจะเห็นได้จากทางวัดได้จัดให้มีโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปฏิบัติธรรม โครงการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ รวมไปถึงการจัดให้มีการบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ เป็นต้น ล้วน
แล้วแต่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประชาชนโดยการน าหลักพุทธธรรมมาเผยแผ่ท้ังส้ิน๗๔ การ
บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุของวัดโพธิ์บ้านโนนทันถือว่ามีประโยชน์มาก เป็นสถานีวิทยุเพื่อการเจริญ
สติและพัฒนาปัญญาจริงๆ มีวิธีการด าเนินงานท่ีดีมาก มีรายการออกอากาศสดทุกวัน เป็นการให้
โอกาสแก่คนท่ีไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาวัดแต่สนใจฟังธรรมะ ฟ้งแล้วก็ได้คติธรรมเกิดปัญญาสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้๗๕ ในการให้ความรู้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์ฯ จะ
แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ การบรรยายเชิงวิชาการ การบรรยายแบบท่ัวไป และสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน การท่ีจะให้การอบรมหรือสอนกรรมฐานแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมในแต่ละกลุ่มนั้น ก็ต้องดูว่ากลุ่ม
นั้นๆ มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมระดับไหน ถ้าเป็นเยาวชนท่ัวไปก็จะเน้นให้ความรู้แบบการอบรมและ
ท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา ส่วนผู้ท่ีมีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรม
ดีอยู่แล้วก็จะเน้นการสอนวิปัสสนากรรมฐานท่ีเข้มข้นขึ้น ซึ่งทางวัดก็ได้จัดพระวิทยากรและพระ
วิปัสสนาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนไว้อบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนผู้
เข้าปฏิบัติธรรมในแต่ละกลุ่มอยู่แล้ว๗๖ วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้เตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรไว้ในทุกๆ 
ด้าน โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์นั้น จะต้องผ่านการอบรมกรรมฐานอย่างเข้มข้น และมีการปฏิบัติท่ี
ดีงาม เป็นท่ีน่าศรัทธาเล่ือมใส มีจบด็อกเตอร์จากต่างประเทศก็หลายรูป จึงสามารถบรรยายธรรมได้
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ๗๗ การสอนวิปัสสนากรรมฐานของวัดโพธิ์ฯ จะใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ คือ 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการสอนให้ใช้สติก าหนดรู้กาย อาการทางกาย และองค์ประกอบของ
ร่างกาย โดยก าหนดรู้อิริยาบถหยาบคือ ยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อยอื่นๆ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการสอนให้มีสติระลึกรู้เวทนาท่ีเกิดขึ้น โดยการก าหนดรู้
ตามอาการท่ีเกิดขึ้นชัด ก าหนดรู้อาการทางกาย เช่น เจ็บ ปวด เหนื่อย เพลีย ตึง หย่อน หนัก เบา 
เป็นต้น จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการสอนให้มีสติระลึกรู้เป็นฐาน โดยก าหนดรู้อาการทางจิตหรือ
ความคิด เช่น ความพอใจ ความไม่พอใจ ความยินดี ความขัดเคืองใจ จิตเศร้าหมอง จิตมีราคะ โทสะ 
โมหะ เป็นต้น และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการสอนให้มีสติระลึกรู้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นท้ังท้ังปวงว่าเป็น
เพียงสภาวะธรรมท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม โดยก าหนดรู้ธรรมมี ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น ว่าทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นเพียงกระบวนธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตน เรา เขา 

                                                             
๗๔ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธ์ิบ้าน

โนนทัน, เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๕ สัมภาษณ์ นางธนัชยา รัตนเพชร, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๗๖ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. ๙, พระวิปัสสนาจารย์, เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐ก. 
๗๗ สัมภาษณ์ ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัด

ขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๔๙ 

 

พิจารณาโดยความไม่มีตัวตน เป็นต้น โดยจะเน้นการบรรยายในรูปแบบของการอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย เข้าถึงวิปัสสนากรรมฐานจริงๆ๗๘ ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
ถือว่าเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเป็นธรรมสัปปายะแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เพราะมีครูบาอาจารย์ท่ี
ทรงคุณวุฒิท้ังทางโลกและทางธรรมคอยให้ค าปรึกษาแนะน าในข้อวัตรปฏิบัติท่ีถูกต้อง สง สัยอะไรก็
สามารถถามได้เลย ท่านจะให้ค าแนะน าและบอกสอนวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นกัลยามิตร๗๙ มาปฏิบัติ
ธรรมท่ีวัดโพธิ์ฯ นอกจากจะได้ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกิดจากการฝึกจิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แล้วยังสามารถแสวงหาความรู้ได้จากท่ัวบริเวณวัด เช่น คติธรรมท่ีติดไว้ตามท่ีต่างๆ หรือถ้าเข้ามาใน
ศาลาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นภาพปริศนาธรรมรอบศาลา ถ้าใครชอบขบคิดหาค าตอบก็จะท าให้เกิดการ
พัฒนาปัญญาอีกด้านหนึ่ง๘๐ นี้เป็นส่วนหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรมหรือ
มาร่วมปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต่างก็เห็นไปเป็นแนวเดียวกันว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้าน
โนนทันมีการบริหารจัดการหรือพัฒนาวัดให้เป็นไปตามหลักธรรมสัปปายะ จึงท าให้ประชาชนท่ีมาร่วม
กิจกรรมหรือเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมได้รับประโยชน์คุ้มค่าอย่างเต็มท่ี 

ผลจากการศึกษาด้านธัมมสัปปายะ พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้มีการ
พัฒนาพระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถท้ังทางโลกและทางธรรมอย่าง
ต่อเนื่องมิได้ขาด จึงท าให้ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ฯ มีพระวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์ท่ีมีท้ัง
ความรู้และภูมิธรรมจ านวนหลายรูป และแต่ละรูปก็ทุ่มเทในการท างานเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาเพื่อพัฒนาปัญญาประชาชนอย่างเต็มท่ี นอกเหนือจากการให้การอบรมและการสอนวิปัสสนา
กรรมฐานแล้ว ยังพบว่า ทางวัดโพธิ์ฯ ได้บริหารจัดการความรู้ท่ีเป็นธัมมสัปปายะโดยการน าคติธรรม
ต่างๆ ไปติดไว้ตามท่ีต่างๆ ในบริเวณวัดเพื่อจะให้คนท่ีเข้ามาภายในวัดได้ศึกษาหลักธรรมไปด้วย ท่ี
ศาลาปฏิบัติธรรมก็มีภาพปริศนาธรรมและรูปป้ันต่างๆ ให้คนขบคิดตามสติปัญญาของตน และในส่วน
ของประชาชนผู้เข้ามาอบรมหรือปฏิบัติธรรม ทางวัดจะเน้นให้พูดคุยแต่น้อย หรือถ้าจ าเป็นต้องพูดคุย
กันก็ให้พูดคุยหรือสนทนาเฉพาะเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม ห้ามพูดคุยในเรื่องโลกๆ แบบ
ชาวบ้านท่ัวไป ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดโพธิ์ฯ ได้รับความรู้ท่ี
เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ อย่างเต็มท่ี และสามารถน าหลักธรรมท่ีได้นั้นไป
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๒.๒ วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมวัด
เกาะแก้ว 

ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ด าเนินการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์โดยยึด
หลักการสอนวิปัสสนากรรมฐานมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร) และพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) เป็นต้นแบบ รูปแบบการสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน จึงเน้นไปท่ีหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา 

                                                             
๗๘ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
๗๙ สัมภาษณ์ นางจิรวรรณ โปรดบ ารุง, นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

พิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายสมนึก สุขสกุล, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๕๐ 

 

และธัมมานุปัสสนา การปฏิบัติตามแนวทางนี้จะท าให้ผู้ปฏิบัติได้เกิดความเข้าใจว่า กายเป็นส่ิงท่ีใจหลง
ยึดว่าจะต้องดี แต่ความเป็นจริงคือกายมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบไม่หยุดนิ่ง ส่วนใจคือส่ิง
ท่ีมีความกระสันถูกร้อยรัดลุ่มหลงตามแรงอกุศลท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีเป็นโลภะ โทสะ โมหะ การ
ฝึกจิตตามรูปแบบมหาสติปัฏฐานของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว จึงเป็นการพัฒนาปัญญาหรือการ
พัฒนาจิตเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงแก่นแท้ในการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธจริยศาสตร์ แต่การท่ีจะ
พัฒนาปัญญาให้ถึงเป้าท่ีวางไว้ดังกล่าว ส่ิงแรกผู้ปฏิบัติจะต้องมีครู อาจารย์ หรือผู้ฝึกสอนวิปัสสนา
จารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญ และเป็นกัลยาณมิตรช้ีทางให้เข้าใจในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติธรรมตามแนวทางท่ีถูกต้องและเป็นสัมมาทิฐิ อันจะท าให้ผู้ปฏิบัติไม่หลงทาง หรือเสียเวลาใน
การปฏิบัติ  

ส่วนรูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักนี้จะเน้นไปท่ีการสอนตามหลักพุทธจิรยศาสตร์ ซึ่ง
เป็นปัจจัยภายใน และการน าปัจจัยภายนอก คือการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพตามหลักสัปปายะ 
๔ ให้เหมาะสมควรแก่การฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้วิจัยจะน ารูปแบบท้ัง ๒ ด้านมาวิเคราะห์เพื่อจะ
น าไปสู่การศึกษาผลของการพัฒนาปัญญาของส านักนี้ต่อไป 

๔.๒.๒.๑ วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขา 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ใช้รูปแบบการพัฒนาปัญญาให้เป็นไปตามหลักไตรสิกขา 

โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้ศึกษาปฏิบัติตามแนวไตรสิกขาดังนี้ 
๑) ศีลสิกขา เป็นการพัฒนาปัญญาโดยการน าหลักธรรมท่ีเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติทาง

กายภาพ หรือท่ีเรียกว่า “การรักษาศีล” ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาขั้นต้น
ก่อนท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาปัญญาขั้นสมาธิต่อไป๘๑ หลักธรรมท่ีเกื้อหนุนกันท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัด
เกาะแก้วได้น ามาเป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักศีลสิกขา คือ ปาริสุทธิศีล ๔๘๒ ประกอบด้วย (๑) ปาฏิ
โมกขสังวรศีล คือความส ารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ท าตามข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัด
ในสิกขาบทท้ังหลาย  (๒) อินทรียสังวรศีล คือความส ารวมอินทรีย์ ระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบง า
เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ท้ัง ๖  (๓) อาชีวปาริสุทธิศีล คือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ เล้ียงชีวิตโดย
ทางท่ีชอบ ไม่ประกอบอเนสนา มีหลอกลวงเขาเล้ียงชีพเป็นต้น  และ (๔) ปัจจัยสันนิสิตศีล ท่ีเกี่ยวกับ
ปัจจัย ๔ ได้แก่ ปัจจัยปัจจเวกขณ์ คือ พิจารณาใช้สอยปัจจัยส่ี ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์
ของส่ิงนั้น ไม่บริโภคด้วยตัณหา 

หลักปาริสุทธิศีลนี้ ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว น ามาปรับใช้ในการสร้างระเบียบกติกา
ส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ีเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด เนื่องจากว่าหลักธรรมนี้มีเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องการประพฤติทางกายภาพ สามารถปรับใช้ได้ท้ังภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เป็นหลักการ
ท่ีเป็นพื้นฐานในการช าระล้างทางกายและจิตให้สะอาดในเบื้องต้น ก่อนท่ีจะน าเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อ
รักษาจิตในขั้นสูงต่อไปก็จะต้องช าระหรือปฏิบัติตามหลักปาริสุทธิศีล ๔ ให้ได้ระดับหนึ่งเสียก่อน เรียก
ได้ว่าเป็นบันใดขั้นแรกส าหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพราะหลักปาริสุทธิศีล ๔ นี้ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ในขั้นแรก ต่อมาให้ส ารวมเรื่องอินทรีย์ท้ัง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
                                                             

๘๑ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๘๒ พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่๑๒  

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๓-๑๒๔. 



 
๑๕๑ 

 

และใจ จากนั้นให้เน้นการเล้ียงชีพท่ีถูกต้องไม่เบียดเบียนหรือเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อื่น และท้ายสุดก็ให้
ตระหนักถึงคุณค่าของการพิจารณาใช้สอยปัจจัย ๔ ซึ่งหลักธรรมข้อนี้เน้นให้ผู้ปฏิบัติมีความเป็นอยู่
อย่างพอเพียงตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา มีสันโดษ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฯลฯ และเมื่อผู้ใคร่ปฏิบัติและปรารถนาจะ
เห็นแสงสว่างในหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องระมัดระวังเพียรรักษาหลักปาริ
สุทธิศีล ๔ ให้ได้ระดับใดระดับหนึ่งก่อน ด้วยเหตุนี้  ทางส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วจึงเห็น
ความส าคัญของหลักปาริสุทธิศีล ๔ จึงน ามาเป็นรูปแบบโดยการปรับใช้ให้เป็นระเบียบกติกาส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไปได้ปฏิบัติร่วมกัน 

๒) สมาธิสิกขา เป็นการพัฒนาปัญญาโดยเน้นกระบวนการฝึกจิตเพื่อให้จิตสงบ ไม่เครียด
วิตกกังวล มีความโปร่งและเบาสบาย โดยส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วได้มีกุศโลบายในการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมให้รู้จักวิธีการฝึกจิตให้เป็นสมาธิง่ายๆ ในเบื้องต้น คือการสอนให้มีกัลยาณมิตร
ต่อกันทุกคนไม่มียกเว้นแม้แต่พระวิปัสสนาจารย์ เพราะอย่างน้อยก็จะท าให้เกิดความเช่ือถือ ไม่เกิด
การระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสอนให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมท่ัวไปได้จิตท่ีเป็น
กุศลธรรมต่อกัน มีความรู้เรื่องการปฏิบัติดีๆ หรือมีธรรมะดีๆ ก็แบ่งปันกันเป็นธรรมทาน งดเว้นการ
พูด การคิด หรือการกระท าท่ีตรงกันข้ามกับหลักธรรม ถ้าจะพูดจะคุยกันก็พูดคุยแต่พอประมาณ 
พูดคุยในส่ิงท่ีเป็นธรรมะอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาทางจิตใจ การท่ีวัดเกาะแก้วได้มีรูปแบบการ
สอนให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นกัลยาณมิตรต่อกันจึงเป็นการปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ อัน
จะน ามาซึ่งความสงบและความผาสุข ซึ่งก็ง่ายต่อการฝึกฝนทางจิตและเป็นบันใดน าไปสู่การปฏิบัติขั้น
สูงขึ้น๘๓ นั่นก็คือระดับการพัฒนาปัญญาขั้นสูงคืออธิปัญญาสิกขานั่นเอง  

การท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้น าหลักสมาธิหรือจิตสิกขามาเป็นรูปแบบในการ
อบรมปฏิบัติธรรม สามารถฝึกจิตผู้ปฏิบัติธรรมได้ในระดับสมถกรรมฐาน โดยเน้นให้จิตสงบ มีอารมณ์
ผ่องใส มีความปลอดโปร่งเบาสบาย ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับนางสาวชุติ
กาญจ์ สาวิสัย ได้กล่าวว่า อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพท่ีต้องเสียสละ การท างานจึงต้องมีสติเพราะอาชีพ
พยาบาลจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน เราต้องมีเมตตา การเจริญจิตภาวนานี้ท าให้ได้สมาธิ และได้รู้ว่า
ไม่ว่าเราจะท างานอยู่ ยืน เดิน นั่ง นอนก็เป็นกรรมฐานได้ ท าให้มีความสุขมากขึ้นในการท างาน
เสียสละตัวเอง การปลูกฝังการกมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตัว เป็นการสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ตนเอง เป็นท่ีนับถือหน้าถือตาของคนท่ัวไป การด าเนินชีวิตในครอบครัวและสังคมก็มี
ความสุข๘๔ จากค ากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติโดยใช้หลักสมาธิจะท าให้มีสติมากขึ้น เมื่อมีสติ
หรือสมาธิอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติแล้วก็จะท าให้การด าเนินชีวิตในทุกๆ ด้านดีขึ้น 

๓) ปัญญาสิกขา เป็นการพัฒนาปัญญาขั้นสูง โดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในขั้นนี้ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้น าเอาหลักปรโตโฆสะและหลักโยนิโสมนสิการ มาเป็นรูปแบบในการ
พัฒนาปัญญาขั้นฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐาน นั่นคือผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมจะต้องเรียนกรรมฐานจาก
พระวิปัสสนาจารย์ และส่ิงเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเมื่อเรียนรู้จากส่ิง
ภายนอกตัวจนเกิดความเข้าใจแล้ว ก็จะต้องลงมือปฏิบัติโดยการพิจารณาอย่างแยบคายด้วยตนเอง ถึง
                                                             

๘๓ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว,  
เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๘๔ สัมภาษณ์ นางทุม บ้งงิ้ม, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๕๒ 

 

ขั้นนี้พระวิปัสสนาจารย์มีหน้าท่ีเพียงให้ค าปรึกษาแนะน า (สอบอารมณ์) การเกิดขึ้นของอาการต่างๆ 
จากการปฏิบัติธรรม๘๕ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมคิดเป็น คือสามารถคิดตลอดสาย สืบค้นถึงต้นเค้าของการ
เกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไปของสรรพส่ิงท่ีปรากฏให้เห็น รวมไปถึงอาการต่างๆ ของรูปและนามด้วย  

จากศึกษาการพัฒนาปัญญาตามหลักปัญญาสิกขาของวัดเกาะแก้ว พบว่า วัดเกาะแก้วใช้
หลักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาปัญญาขั้นสูง  ปัจจัยภายนอกหรื
อปรโตโฆสะ เป็นเสียงจากผู้อื่นท่ีคอยชักจูงภายนอก อาจจะเป็นกัลยาณมิตรท่านใดท่านหนึ่งท่ีให้การ
แนะน าส่ังสอนวิธีปฏิบัติให้เดินไปในทางท่ีถูกต้อง และจากนั้นฝึกให้ใช้ปัจจัยภายในหรือโยนิโสมนสิการ 
โดยฝึกให้ใช้ความคิดท่ีถูกวิธี คือการท าในใจโดยแยบคายพิจารณาสรรพส่ิงโดยต้นเค้าสาวไปหาสาเหตุ
จนตลอดสาย แยกแยะวิเคราะห์ดูด้วยปัญญาให้เห็นส่ิงนั้นๆ ตามสภาวะความเป็นจริงท่ีเนื่องสัมพันธ์
มาแต่เหตุปัจจัย การพิจารณาโดยอุบายแยบคายตามหลักอธิปัญญาสิกขานี้จึงมีลักษณะท่ีเป็นความรู้
จักคิด หรือคิดเป็น คือการวิเคราะห์กันต่อไปอีก เช่น รู้จักคิดแยกแยะองค์ประกอบ รู้จักคิดสืบสาวหา
เหตุผล จนกระท่ังมองเห็นความเกิดและความดับ สามารถใช้ปัญญาขั้นนี้เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึง
ความส้ินทุกข์ได้ 

๔.๒.๒.๒ วิเคราะห์การพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วตามหลักสัปปายะ ๔ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้น าหลักสัปปายะ ๔ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกมา

สนับสนุนปัจจัยภายในคือหลักพุทธจริยศาสตร์เพื่อให้การพัฒนาปัญญามีความเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม 
ดังจะเห็นได้ว่า ภายในวัดเกาะแก้วมีการปรับปรุงพื้นท่ี เสนาสนะ ท่ีพัก ห้องน้ า และสถานท่ีในการ
ปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี สงบร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีความสะดวกสบาย
ในเรื่องของอาหาร อากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา จาก
การศึกษาการพัฒนาทางกายภาพของส านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ถือได้ว่า เป็นการพัฒนาให้สอดคลัอง
ตามหลักสัปปายะ ๔ คือ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และธรรมสัปปายะซึ่งจะได้
ศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

๑) ด้านอาวาสสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว เป็นส านักปฏิบัติธรรมท่ีมีความพร้อมต่อการรองรับผู้เข้ามา

ศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายภาพท่ีเป็นอาวาสสัปปายะนั้น วัดเกาะแก้วมี
การจัดสรรวัดให้มีความเหมาะสมทางด้านเสนาสนะและบริเวณวัดได้อย่างเป็นสัดส่วน มีความสะอาด
ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้พร้อมและเหมาะแก่การ
ใช้ประโยชน์หลายๆ ด้าน เช่น การอยู่อาศัย การท าสังฆกรรม การท าบุญประเพณี การจัดประชุม การ
สัมมนา การอบรม การเผยแผ่ การศึกษา และการปฏิบัติธรรม๘๖ นอกจากนี้ วัดเกาะแก้ว ยังได้พัฒนา
สถานท่ีภายในวัดให้เป็นส่ิงท่ีเอื้อต่อการเป็นอยู่และท ากิจกรรมต่างๆ โดยทุกกิจกรรมจะเป็นไปเพื่อ

                                                             
๘๕ สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๘๖ สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๕๓ 

 

ความสะดวกต่อผู้ท่ีอยู่ประจ าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการพัฒนากายภาพและจิต
ภาพท่ีเอื้อหนุนการการด ารงชีวิตและเจริญสติปัญญาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป๘๘  

จากการศึกษาด้านอาวาสสัปปายะ พบว่า ส านักปกฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้น าหลัก
อาวาสสัปปายะมาปรับใช้ในการพัฒนาทางกายภาพจนเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเป็นท่ีสนใจและเป็นท่ี
รู้จักของคนท่ัวไป ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีร่มรื่น สะอาด สงบ โปร่งโล่ง จัด
เสนาสนะได้เป็นสัดเป็นส่วน แบ่งเขตชัดเจนระหว่างเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส สถานท่ีปฏิบัติธรรม
ส าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ สถานท่ีปฏิบัติร่วมกันและสถานท่ีแยกปฏิบัติ มีห้องน้ า ท่ีพักจัด
ไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะถานท่ีส าหรับปฏิบัติธรรมนั้นจะมีท้ัศาลาท่ีโอ่โถงมีพื้นท่ีกว้างขวาง บรรจุ
ผู้เข้ารับปฏิบัติธรรมได้ไม่ต่ ากว่าร้อยคน โดยพื้นท่ีจะไม่แออัด มีท่ีนั่งพอเพียง และมีลานธรรมส าหรับ
เดินจงกรม ซึ่งทุกพื้นท่ีใช้สอยภายในบริเวณวัดเกาะแก้วจะมีการจัดระเบียบและเขียนแผนท่ีบอกไว้
อย่างชัดเจน  

๒) ด้านอาหารสัปปายะ 
ทางด้านอาหารสัปปายะ ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ให้ความส าคัญและเอาใจใส่กับ

การบริการเรื่องของอาหารแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมท้ังในส่วนของพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป 
โดยเฉพาะในส่วนของพระภิกษุและสามเณรนั้น ทางวัดจะรณรงค์บอกผ่านการแสดงธรรม หรือติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านน าอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือตามหลักโภชนาการมาถวาย
พระภิกษุและสามเณร ส าหรับอาหารส าหรับฉันจะได้มาโดยการบิณฑบาต และญาติโยมน ามาถวาย 
จึงค่อนข้างจะเป็นสัปปายะ ไม่ล าบากในการขบฉันท้ังเช้าและเพล ในส่วนของคฤหัสถ์ผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติธรรมทางวัดจะเป็นผู้จัดปรุงอาหารให้หรือบางโครงการทางคณะผู้จัดก็จะจัดเตรียมมาเอง
๘๙ แต่เท่าท่ีลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ในเรื่องของการจัดการเรื่องอาหารนี้ ไม่ว่าทางวัดจะดูแลเองหรือทางคณะ
ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจัดเตรียมมาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร เพราะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะสมาทานศีล ๘ 
อาหารส าหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมจึงเป็นอาหารท่ีย่อยง่าย เบาสบายร่างกายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม 

จากการศึกษาเรื่องอาหารสัปปายะ พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วมี การเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของอาหารท้ังส าหรับพระภิกษุสามเณรและผู้เข้าปฏิบัติธรรม ไม่ให้เกิดความวิตก
กังวลในเวลาขบฉันหรือเวลาอาหารส าหรับคฤหัสถ์ ทางวัดมีนโยบายให้ชาวบ้านท่ีน าอาหารมาถวาย
บิณฑบาตแก่พระภิกษุและสามเณรให้เน้นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆ เป็นอาหารท่ีเรียบง่าย 
ไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ ในส่วนของคฤหัสถ์ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมก็ให้สมาทานศีล ๘ จะได้ลดละ
ความห่วงหาหรือยึดติดตัวตนลงไป และให้ง่ายต่อการปฏิบั ติไม่เป็นกังวล ไม่ เป็นภาระมาก 
เครื่องนุ่งห่มก็ให้สวมใส่เฉพาะชุดขาวตลอดเวลาท่ีอยู่ปฏิบัติธรรม รวมไปถึงเรื่องอาหารก็ให้ทานเฉพาะ
อาหารท่ีเบาสบาย ซึ่งทางวัดหรือทางคณะผู้เข้าปฏิบัติธรรมจัดเตรียมให้ ซึ่งในเรื่องอาหารนี้จะไม่ท าให้
ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมเกิดความกังวลใดๆ ท้ังส้ิน  

 

                                                             
๘๘ สัมภาษณ์ นางกรรณทิวา แสนพรหม, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เมื่อวันที่  

๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๘๙ สัมภาษณ์ นางนารี อนุสุเรนทร์, ผู้เข้าปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐.  



 
๑๕๔ 

 

๓) ด้านบุคคลสัปปายะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างบุคลากรภายในวัด โดยเฉพาะ

พระภิกษุและสามเณร ดังจะเห็นได้จาก ส านักนี้มีบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยสงฆ์เกือบทุกรูป บุคลากรเหล่านี้ได้ท าหน้าท่ีส่ังสอนอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาส (พระครูรัตนทีปาภิบาล) ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างโดยการยึดหลัก
พระธรรมวินัยเป็นท่ีต้ัง ท าให้เป็นท่ีศรัทธาของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเกาะแก้วและคณะสงฆ์
อ าเภอบ้านฝาง รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปท่ีได้สนทนาธรรมกับท่านก็เกิดศรัทธาเล่ือมใสในอาจารปฏิบัติ
ของท่าน จึงนับได้ว่าวัดเกาะมีบุคลากรท่ีมากด้วยความรู้ความสามา รถ เป็น ผู้ ท่ีมีความรู้ ดี 
ความสามารถดี และความประพฤติดี สามารถท่ีจะอบรมส่ังสอนประชาชนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักพุทธธรรมได้อย่างดีเย่ียม  

จากการศึกษา พบว่า นอกจากจะเน้นการพัฒนาบุคลากรภายในวัดให้มีความรู้กว้างไกลท้ัง
ทางโลกและทางธรรมแล้ว ส านักนี้ยังเน้นให้บุคลากรท่ีอยู่ภายในวัดสร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 
เมื่อบุคลากรภายในวัดเป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วก็สามารถท่ีจะเช่ือมโยงการท างานร่วมกันได้อย่างดี
ยิ่ง การสร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันจึงเป็นหลักพื้นฐานอับแรกของวัดเกาะแก้วในการฝึกอบรม
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะท าให้ผู้มาเข้ารับปฏิบัติธรรมท่ีวัดเกาะแก้วไม่ความระแวงต่อกัน 
สามารถพูดคุยสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันได้ง่าย การสร้างความเป็นกัลยาณมิตรนี้ทางวัดเกาะแก้วได้
แบบอย่างมาจากพระครูรัตนทีปาภิบาล เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว และเจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง ท่านเป็น
พระสงฆ์ท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนท่ีเข้ามาในวัดเกาะแก้ว ท่านให้
ความเป็นกันเองกับทุกคนในการแนะน าส่ังสอนในเวลาอบรมหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นอกจากนี้
วัดเกาะแก้วยังมีการพัฒนาบุคลากรภายในโดยการส่งไปศึกษาและอบรมในท่ีต่างๆ เพื่อจะให้พระสงฆ์
เหล่านี้เป็นบุคลากรของวัดท่ีมีคุณค่า มีประสบการณ์ท้ังความรู้ ความสามารถในการท่ีจะให้การอบรม
และสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย 

๔) ด้านธัมมสัปปายะ 
ดังท่ีทราบแล้วว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วเน้นให้ผู้ท่ีเข้ามาอบรมปฏิบัติธรรมภายใน

วัดสร้างความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน โดยเฉพาะในเรื่องการสนทนาพูดคุยจะต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ธรรมะเท่านั้น ไม่ให้พูดคุยเรื่องอื่นท่ีนอกเหนือจากธรรมะ เพราะผู้ท่ีเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมขณะ
อยู่ภายในวัดจะต้องพยายามอย่าน าเรื่องข้างนอกท่ีจะสร้างความวิตกกังวลหรือท าให้จิตใจเศร้าหมอง
มาพูดคุยกัน ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะทางวัดต้องการให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนได้ฝึกหัดตนให้มีการพัฒนา
ปัญญาตามหลักภาวนา ๔๙๐ คือกายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา หลักภาวนา ๔ 
นี้ถือว่าเป็นธรรมท่ีสร้างความเกื้อกูลต่อความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งวัดเกาะแก้ วน ามาเป็นหลักในการ
อบรมผู้เข้าปฏิบัติธรรม ท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยเริ่มท่ีการฝึกทาง
กาย ยืน เดิน นั่ง นอน ต่อด้วยการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา และสร้างปัญญาด้วยการพิจารณาธรรม
ตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน 

                                                             
๙๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงมหานคร : 

บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐. 



 
๑๕๕ 

 

จากการศึกษา พบว่า ส านักนี้ได้น าหลักภาวนา ๔ นี้มาหลักธรรมประยุกต์ในการอบรมผู้
เข้าปฏิบัติธรรม โดยเน้นให้พัฒนาร่างกายให้แข็งแรงให้มีสุขภาพดีรวมไปถึงการใช้ศักยภาพทาง
ร่างกายให้เป็นเครื่องมือในการสร้างกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วน าหลักสีลภาวนามาเป็นเครื่องมือในการ
จัดการควบคุมพฤติกรรม คือการด าเนินชีวิตท่ีไม่ก่อความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนคุกคามกันท าให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและศีลนี้ยังส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเป็นหลักธรรมท่ีสนับสนุนให้จิตภาวนา
พัฒนาได้เร็วขึ้น ท าให้มีพลังจิตมั่นคงแข็งแรง ไม่ฟุ้งซ่าน ผ่องใส จิตนุ่มนวลควรแก่การงาน สงบปลอด
โปร่ง ไม่เคียด ไม่เร่าร้อน ไม่ขุ่นมัว ไม่กระวนกระวาย อันจะไปสู่การพัฒนาทางปัญญา ซึ่งเรียกว่า 
ปัญญาภาวนา มีอยู่ ๒ ระดับ คือปัญญาในระดับโลกิยะ ได้แก่มีปัญญาสัมมาทิฐิ เข้าใจตนเอง พัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ มีวิจารณญาณในการใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์สร้างสรรค์เป็นต่อสรรพส่ิง และปัญญาใน
ระดับโลกุตระ ซึ่งเป็นปัญญาในระดับท่ีเข้าใจเหตุปัจจัยได้อย่างแท้จริง รู้เท่าทันธรรมชาติของสรรพส่ิง
ว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ จนเกิดความเบ่ือหน่าย และถอนรากเหง้าของอวิชชาและอกุศลท้ังปวงได้ 
จิตถึงขั้นหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาท้ังปวง  

๔.๒.๓ วิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมวัด
แจ้งสว่างนอก 

ส านักปฏิบัติธรรมวัดเจ้งสว่างนอก ได้ยึดหลักการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยสอนให้
ก าหนดรู้เท่าทันส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่ให้จิตถูกครอบง าด้วยความยินดียินร้ายท่ีท าให้มองเห็น
เพี้ยนไปตามอ านาจของกิเลส หลักการก าหนดพิจารณาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ นี้จะต้องเป็นการปฏิบัติ
ให้ควบคู่ไปกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เช่ือมโยงกับอริยมรรค ๘ 

ส่วนรูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักนี้จะเน้นไปท่ีการฝึกอบรมและสอนวิปัสสนา
กรรมฐาน โดยเน้นให้ผู้ปฏิบัติเจริญอานาปานสติ คือก าหนดลมหายใจ-เข้าออก มีรูปแบบการสอนโดย
การก าหนดลมหายใจ นึกถึงกายท่ีต้ังอยู่ในปัจจุบัน ต้ังแต่เท้าถึงหัว หัวถึงเท้า นึกถึงขา ขาขวาทับขา
ซ้าย นึกถึงมือ มือขวาทับมือซ้าย นึกถึงกายท่อนล่างท่ีสัมผัสกับพื้น นึกถึงเรื่อยขึ้นมาถึงท่ามกลาง
หน้าอก ถึงคอ ถึงหัว จากหัวกลับลงไปคอ ลงไปท่ามกลางหน้าอก กายท่อนล่าง มือขวาทับมือซ้าย ขา
ขวาทับขาซ้าย กลับขึ้นไปอีกครั้ง นึกถึงขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย กายท่อนล่างท่ีสัมผัสกับ
พื้น นึกถึงเรื่อยข้ึนมาท่ามกลางหน้าอก ถึงคอ ถึงหัว ถึงบริเวณใบหน้า ถึงบริเวณปลายช่องจมูก สมมต
ว่าลมหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูก หายใจเข้านึก “พุทธ” หายใจออกนึก “โธ” เวลาหายใจ
เข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้า เวลาหายใจออกไม่ต้องนึกถึงลมหายใจออก นึกอยู่บริเวณปลายช่อง
จมูกแห่งเดียว พยายามประคองจิตอย่าให้ฟุ้งซ่าน อย่าให้เคล้ิมหลับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณ
ปลายช่องจมูก เข้า “พุทธ” ออก “โธ” พิจารณาไปเรื่อยๆ๙๑ ซึ่งการสอนการปฏิบัติในลักษณะนี้
สอดคล้องกับการก าหนดพิจารณาอานาปานสติในหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม 
อย่างครบถ้วน คือ๙๒ 

๑) ต้ังก าหนดพิจารณากายคือลมหายใจ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๔ ขั้น คือ (๑) ขณะ
หายใจเข้า–ออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้า-ออกยาว (๒) ขณะหายใจเข้า-ออกส้ัน ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้า-
                                                             

๙๑ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดจ้างสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐. 

๙๒ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑๔๘-๑๔๙/๑๓๐-๑๓๓. 



 
๑๕๖ 

 

ออกส้ัน (๓) รู้ชัดเจนถึงกองลมท้ังปวงทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก (๔) ระงับกายสังขารทุกขณะท่ีหายใจ
เข้า-ออก 

๒) ต้ังสติก าหนดพิจารณาเวทนา แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๔ ขั้น คือ (๑) รู้ชัดปีติทุกขณะท่ี
หายใจเข้า-ออก (๒) รู้ชัดสุขทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก (๓) รู้ชัดจิตตสังขารทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก 
(๔) ระงับจิตตสังขารทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก 

๓) ต้ังสติก าหนดพิจารณาจิต แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๔ ขั้น คือ (๑) รู้ชัดจิตทุกขณะท่ี
หายใจเข้า-ออก (๒) ท าจิตให้บันเทิงทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก (๓) ท าจิตให้ต้ังมั่นทุกขณะท่ีหายใจเข้า-
ออก (๔) ปลดเปล้ืองจิตทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก 

๔) ต้ังสติก าหนดพิจารณาธรรม แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๔ ขั้น คือ (๑) พิจารณาเห็นว่าไม่
เท่ียงในกาย เวทนา จิต ทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก (๒) พิจารณาเห็นความคลายออกจากทุกขณะท่ี
หายใจเข้า-ออก (๓) พิจารณาเห็นความดับทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก (๔) พิจารณาเห็นความสละคืน
ทุกขณะท่ีหายใจเข้า-ออก  

จากรูปแบบการสอนวิปัสสนากรรมฐานของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกข้างต้น ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักสติปัฏฐาน ๔ มาเป็นกรอบในการฝึกสอนการปฏิบัติกรรมฐาน ส่วน
รูปแบบอื่นๆ ก็จะเกิดจากประสบการณ์ของพระวิปัสสนาจารย์ในการถ่ายทอด ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการสอนของแต่ละท่าน แต่เป้าหมายของการสอนกรรมฐานของพระ
วิปัสสนาจารย์ส านักนี้ก็ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมได้รู้วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทางเดียวกันในการก าหนดเป้าหมาย นั่นคือการก าหนดพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะในขณะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับ กาย เวทนา จิต และสภาวธรรมต่างๆ ท่ีเป็นไปอยู่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่งผลให้เกิด
การรับรู้ต่อสรรพส่ิงท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องตรงตามความเป็นจริง ไม่เข้าไปปรับปรุงด้วยอ านาจความรู้สึกท่ี
เป็นตัวตน เรา เขา อันเป็นทางน าไปสู่การเข้าถึงปัญญาท่ีจะเข้าไปรู้เห็นเข้าใจสรรพส่ิงได้ตรงตามความ
เป็นจริงท่ีเรียกว่า “ยถาภูตญาณทัสสนะ” จนจิตปล่อยวางไม่เป็นท่ีแอบอิงอาศัยของกิเลสอีกต่อไป 
เมื่อผลของการปฏิบัติด าเนินมาถึงขั้นนี้การเจริญสติปัฏฐาน ๔ จึงจะถือว่าถึงท่ีสุด ส่วนการปฏิบัติจะ
บรรลุผลถึงผลขั้นไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเพียรพยายามหรือบุญบารมีของผู้ปฏิบัติเอง  

อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนให้เจริญอานาปานสตินี้มีความเช่ือมโยงกับหลักไตรสิกขา ซึ่งวัด
แจ้งสว่างนอกได้น าหลักไตรสิกขามาเป็นหลักธรรมเกื้อหนุนในพัฒนากาย วาจา ใจ เพื่อมุงสูความเป
นพุทธมามกะท่ีแท้จริง หลักไตรสิกขานี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายในส าหรับการพัฒนาจิตใจ มีเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดี หรือการมีดุลยภาพของชีวิต มี
ความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดล้อมและมุ่งการกระท าตน
ให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการ
พัฒนาชีวิตท่ียั่งยืน และในขณะเดียวกันวัดแจ้งสว่างนอกก็ได้น าน าปัจจัยภายนอก คือการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้องกับหลักสัปปายะ ๔ เพื่อให้เป็นสถานท่ีร่มรื่น สงบ และมี
บรรยากาศในการอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้วิจัยจะน ารูปแบบท้ัง ๒ ด้านมาวิเคราะห์เพื่อจะน าไปสู่
การศึกษาผลของการพัฒนาปัญญาของส านักนี้ต่อไป 

 
 



 
๑๕๗ 

 

๔.๒.๓.๑ วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามแนวไตรสิกขา 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้ใช้รูปแบบการพัฒนาปัญญาให้เป็นไปตามหลัก

ไตรสิกขา โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติดังนี้  
๑) ศีลสิกขา เป็นการพัฒนาปัญญาโดยการประพฤติทางกายภาพ หรือท่ีเรียกว่า “การ

รักษาศีล” ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาขั้นต้นก่อนท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาปัญญา
ขั้นสมาธิต่อไป๙๓ การปฏิบัติธรรมขั้นศีลนี้มีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติได้พัฒนาความประพฤติการฝึกอบรม
ศีลให้ ต้ังอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายท้ังแก่ตนเองและผู้อื่น 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความดีงามเกื้อกูลซึ่งกันและกัน๙๔ ส่วนหลักธรรมท่ีเกื้อหนุนต่อการ
ปฏิบัติตามหลักศีลสิกขา คือหลักปาริสุทธิศีล ๔๙๕ ประกอบด้วย ปาฏิโมกข์สังวรศีล อินทรีย์สังวรศีล 
อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจัยสันนิสิตศีล หลักปาริสุทธิศีลนี้เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองจากภายในสู่
ภายนอก คือจะต้องพัฒนาในด้านพฤติกรรมให้มีระเบียบวินัยในตนก่อน นั่นคือการพัฒนาอินทรีย์คือ
ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจให้มีความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเป็นไปตามเหตุและปัจจัย
ของธรรมดาอันเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
สังคม ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีดีงามในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ มีระเบียบวินัยสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี๙๖ การน าหลักศีลสิกขามาปฏิบัติจะท าให้การพัฒนาทางสังคมดีขึ้น เพราะสังคมท่ี
เดือดร้อนวุ่นวายเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ทุกวันนี้ เพราะคนในสังคมขาดคุณธรรมคือความเมตตากรุณา
ต่อกัน ไม่ใส่ใจท่ีจะประพฤติตามหลักศีลธรรม ฉะนั้น หลักศีลสิกขาจึงมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมได้เกิดคุณธรรมเบื้องต้นในฐานะท่ีเป็นหลักธรรมบาทฐานการปฏิบั ติเพื่อน าไปสู่หลักจิตตสิกขา
ต่อไป 

จากการศึกษารูปแบบการน าหลักศีลสิกขามาเป็นส่ิงเกื้อหนุนในการพัฒนาปัญญาด้าน
กายภาพของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก พบว่า หลักศีลสิกขามีลักษณะให้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรม
ได้มีเจตนาท่ีจะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์
ผู้ซึ่งมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม โดยมีส่วนส าคัญท่ีควร
เน้น คือ (๑) พฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพหรือโลกแห่งวัตถุ หรืออาจกล่าวว่า
เป็นการรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิด
ผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ตาดูเป็น ให้หูฟังเป็นฯ 
อยู่ในหลักของอินทรีย์สังวรนั่นเอง การเสพ การบริโภคปัจจัย ๔ การใช้ประโยชน์จากวัตถุ จากอุปกรณ์
ต่างๆ รวมท้ังเทคโนโลยีด้วย ปัญญาท่ีรู้เข้าใจมุ่งคุณค่าท่ีแท้จริง ให้ได้คุณภาพชีวิต ไม่หลงไปกับคุณค่า
เทียมตามค่านิยมท่ีผิดๆ อันเป็นค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อโก้เก๋ท่ีท าให้บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพชีวิต เรียก
                                                             

๙๓ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดจ้างสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐. 

๙๔ สัมภาษณ์   พระมหาประยุทธ ปวญฺญู , พระวิปัสสนาจารย์ประจ าวัดวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่  
๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๙๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๓ – ๑๒๔. 

๙๖ สัมภาษณ์  พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดจ้างสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐. 



 
๑๕๘ 

 

ง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น เริ่มด้วยการกินพอดี อันเป็นการปฏิ บัติตามหลักของ โภช
เนมัตตัญญุตา (๒) พฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกัน
ในทางสังคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน หรือก่อเวรภัย แต่รู้จักมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนมนุษย์อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ด ารงตนอยู่ในกรอบของศีล ต าเนินชีวิตตามหลักของศีลให้ความ
ร่วมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแม่บทของ
ชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมท้ังส่ิงท่ีเรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งปัน การ
เผ่ือแผ่แบ่งปันช่วยเหลือ ตามหลักของการให้ทาน เพื่อช่วยเหลือปลดเปล้ืองความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ 
ให้ความสุข และส่งเสริมการสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีดีงาม ตลอดจนการประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอื่นๆ ท้ังสัตว์
มนุษย์และพืชพันธุ์ เช่น การร่วมสร้างเขตอภัยทาน การปลูกสวนป่า และสร้างแหล่งต้นน้ า เป็นต้น 
และ (๓) พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเล้ียงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพท่ีฝึกไว้อย่าง
ดี มีความช านาญท่ีจะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีส าคัญ คือไม่เป็นไปเพื่อ
ความเบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อผลเสียหายแก่สังคม หากแต่เป็นเครื่อ ง
แก้ปัญหาของชีวิตและแก้ปัญหาของสังคม มีชีวิตท่ีเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ ท าให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตน ไม่ท าให้ชีวิตตกต่ า หรือท าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ หรือเส่ือมจาก
คุณความดีในภาวะแห่งตน 

๒) สมาธิสิกขา การพัฒนาปัญญาขั้นสมาธินี้ ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ใช้เป็น
หลักธรรมเกื้อกูลในการฝึกอบรมหรือฝึกสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้มีการพัฒนาจิตใจ มี
เป้าหมายเพื่อท าให้จิตเจริญงอกงาม ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข เบิกบาน ปลูกฝังคุณธรรมสร้างเสริม
คุณภาพจิตและรู้จักใช้ความสามารถในกระบวนการท าสมาธิ๙๗ ซึ่งก็สอดคล้องกับ พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาปัญญาขั้นนี้ท าให้เกิดผล ๓ ด้าน คือ๙๘  

(๑) ด้านการพัฒนาคุณธรรมหรือคุณภาพของจิต ท าให้เกิดความดีงามในจิตใจและเกิด
ความสุขแล้วยังช่วยพัฒนาทัศนคติและท่าทีในการมองโลกและสังคมให้เป็นไปในทางเกื้อกูลเกิดความ
รักความเอื้ออาทรต่อส่ิงมีชีวิตและธรรมชาติอยากดูแลให้ดีงามท าให้พฤติกรรมและความสัมพันธ์ต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นไปในทางท่ีดีงามด้วยเต็มใจมีความสุขในการท าการให้การช่วยเหลือโดยไม่
รู้สึกฝืนหรือถูกบังคับเพราะเป็นส่ิงท่ีออกมาจากใจจริงๆ การพัฒนาด้านนี้สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา
ในชีวิตประจ าวัน 

(๒) ด้านการพัฒนาสมรรถภาพจิตหรือความสามารถของจิต ท าให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงมี
ความเพียรพยายามกล้าหาญอดทนรับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น การพัฒนาความสามารถของ
จิตใจนี้จะเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญท้ังในแง่การท าหน้าท่ีการงานและการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ
ท าให้ไม่ย่อท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคไม่หลงลืมบกพร่องและมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในส่ิงท่ีท าไม่ให้
วอกแวกหวั่นไหวไปกับเรื่องต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบ หากพัฒนาได้ดีจะท าให้มีความสุขอยู่กับส่ิงท่ีท าใน
ขั้นสูงสมรรถภาพของจิตใจท่ีถูกพัฒนาดีแล้วนี้จะเป็นบาทฐานในการพัฒนาปัญญาขั้นสูงจนสามารถ
ก าจัดกิเลสได้หมดส้ิน 
                                                             

๙๗ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์. 
๙๘ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตฺ โต), สุขภาวะองค์ รวมแนวพุ ทธ , (กรุงเทพมหานคร :  

ธรรมะอินเทรน, ๒๕๕๗), <http://www.ebooks.in.th/23283>  (เข้าถึงเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) 



 
๑๕๙ 

 

(๓) ด้านการพัฒนาสุขจิต ท าให้จิตใจร่าเริงเบิกบานสดช่ืนเอิบอิ่มผ่องใสสงบและเป็นสุข 
ความสุขท่ีเกิดจากการพัฒนาจิตใจนี้เป็นความสุขท่ีไม่จ าเป็นต้องอาศัยวัตถุภายนอกหรือสังคมท าให้
เป็นอิสระและขึ้นอยู่กับส่ิงภายนอกน้อยลงสามารถใช้วัตถุส่ิงของท่ีมีไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างเต็มท่ีโดยไม่ติดตันหวงแหนเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีส่ิงเหล่านั้นแล้วจะไม่มีความสุขท าให้การแสวงหา
ความสุขจากการใช้การเสพวัตถุภายนอกอย่างท่ีท ากันอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุของการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาสังคมลดลงเพราะเป็นธรรมดาของทุกคนท่ีย่อมอยากจะแสวงหา
ความสุขแต่ถ้าเขาขาดการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขขึ้นมาได้ด้วยตัวของเขาเองและเป็น
ความสุขท่ีประณีตมากกว่าเขาก็จะไม่ไปติดอยู่กับการแสวงหาส่ิงภายนอกอีกต่อไป 

จากการศึกษาเรื่องการน าหลักสมาธิสิกขามาเป็นหลักธรรมเกื้อหนุนในการอบรมปฏิบัติ
ธรรมของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกข้างต้น พบว่า สมาธิสิกขาเป็นการพัฒนาปัญญาเพื่อให้ 
เข้าใจธรรมชาติของจิต การท างานของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต เพื่อให้สงบต้ังมั่น เป็นสมาธิพร้อมท่ีจะท า
กิจหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาจิต หรือท่ีเรียกว่าสมาธิ แยกได้ ๓ ด้าน คือ (๑) ด้าน
คุณภาพจิต ได้แก่คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ ฯ 
ซึ่งหล่อเล้ียงจิตใจให้เจริญงอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม (๒) ด้านสมรรถภาพจิต 
ได้แก่ความสามารถของจิต ท่ีเข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น มีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่
ดีงาม ใฝ่กระท า จิตมีความเพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมเท่าทัน ต่ืนตัว
อยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ มีความต้ังมั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท 
ท่ีจะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมท่ีดีงาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมท่ีจะใช้ปัญญาในการ
ใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้าท่ี และ (๓) ด้านสุขภาพจิต ท าให้สภาพจิตปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมอง 
เร่าร้อน หากแต่มีความสดช่ืน เอิบอิ่ม ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขภาพกาย และท าให้พฤติกรรมท่ีดีงามมีความมั่นคง สอดคล้องกลมกลืน หรืออยู่ในภาวะท่ีสมดุล 

๓) ปัญญาสิกขา การพัฒนาปัญญาขั้นนี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาขั้นสูง ซึ่งส านักปฏิบัติธรรม
วัดแจ้งสว่างนอก ใช้เป็นหลักธรรมเกื้อหนุนในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้เข้าใจ
สภาวธรรมตามความเป็นจริง สอนให้รู้เท่าทันโลกและชีวิต และสอนให้รู้ถึงความสุขท่ีแท้จริงท่ีได้รับ
จากการท าจิตใจให้เป็นอิสระจากส่ิงท่ีเป็นพันธนาการของชีวิตหรือส่ิงท่ีเกินความจ าเป็นของชีวิต๙๙ 
พระราชประสิทธิคุณ ได้กล่าวเสริมว่า การพัฒนาปัญญาขั้นปัญญาสิกขานี้มีความส าคัญมาก เพราะ
ปัญญาสามารถช่วยให้บุคคลพิจารณาทุกส่ิงตามความเป็นจริง เกิดความเข้าใจและสามารถส่งผลให้เกิด
แก้ปัญหาท่ีดีได้ การพัฒนาปัญญาด้านปัญญา คือการฝึกอบรมเจริญปัญญาเพื่อสร้างความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ ให้รู้จักคิด พิจารณาแก้ปัญหาด้วยปัญญา มีจิตเป็นสุขไร้ทุกข์ ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาอย่าง
แท้จริง การพัฒนาปัญญาจะร้องอาศัยสัมมาทิฐิ เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญของมรรคในฐานะเป็น
จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม การพัฒนาปัญญาส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมท่ัวไปจะต้องอาศัยหลักธรรม ๒ 
ประการ คือปรโตโฆสะ (ปัจจัยภายนอก) และโยนิโสมนสิการ (ปัจจัยภายใน) ซึ่งปัจจัยท้ังสองนี้จะท า
หน้าท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์ก่อให้เกิดสัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นตัวปัญญาจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจความจริง 

                                                             
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดจ้างสว่างนอก, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
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และส่งผลให้อยู่กับความจริงได้อย่างมีความสุข๑๐๐ ซึ่งความสุขท่ีว่านี้เป็นความสุขทางด้านจิตวิญญาณ 
เป็นสภาวะท่ีบุคคลมีความสุขในทุกอณูของร่างกาย เป็นความสุขความสงบท่ีเกิดจากความดี การไม่
เห็นแก่ตัว ปราศจากเครื่องรบกวนจิตใจ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีสติ สมาธิ ปัญญา มีการ
เข้าถึงส่ิงสูงสุด เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน หรือ พระเจ้า๑๐๑ ซึ่งคุณภาพของจิตดังกล่าวจะท าให้มี
ปีติ มีความผ่อนคลาย มีความสุขอย่างลึกซึ้งและประณีตมีภูมิคุ้มกันสูง มีโรคน้อยและอายุยืน ๑๐๒ 
วิธีการพัฒนาปัญญาขั้นนี้ ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกได้ยึดหลักอานาปานสติ ซึ่ง  พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวอธิบายถึงการปฏิบัติตามหลักอานาปานสติไว้ว่า อานาปานสติเป็นวิธี
เจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่งเพราะใช้ลมหายใจซึ่งเนื่องอยู่กับตัวของทุกคนใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี
ในทันทีท่ีต้องการ พอเริ่มลงมือปฏิบัติก็ได้รับผลเป็นประโยชน์ทันทีต้ังแต่ต้นเรื่อยไปไม่ต้องรอจนเกิด
สมาธิท่ีเป็นขั้นตอนชัดเจน กล่าวคือกายใจผ่อนคลายได้พักจิตสงบสบายลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ ท าให้
อกุศลกรรมระงับและส่งเสริมให้กุศลกรรมเกิดขึ้น การบ าเพ็ญอานาปานสติท าให้กายใจสุขสงบจนลม
หายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆ ยิ่งกว่านั้นอีกจนถึงขั้นท่ีแทบจับไม่ได้เลยว่า มีลมหายใจในเวลานั้น
ร่างกายด ารงอยู่ได้ดีโดยใช้พลังงานน้อยท่ีสุดเตรียมความสดช่ืนไว้ให้แก่การท ากิจในเวลาถัดไปและช่วย
ให้แก่ช้าลงหรือช่วยให้ท างานได้มากขึ้นพร้อมกับสามารถพักผ่อนน้อยลง๑๐๓ เมื่อผู้ปฏิบัติต้ังใจเจริญ
ปัญญาด้วยหลักอานาปานสติโดยการใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปก าหนดกาย เวทนา จิต และธรรมท่ีเข้าไป
เกี่ยวข้องในปัจจุบันขณะเป็นอารมณ์ จะส่งผลให้เกิดการรู้เห็นตรงตามความเป็นจริงของสภาวธรรมท่ี
ก าลังเป็นอยู่ในขณะนั้น 

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาปัญญาด้วยการน าหลักปัญญาสิกขามาเป็นหลักธรรมใน
การปรับสอนวิปัสสนากรรมฐานของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก พบว่า หลักปัญญาสิกขาเป็น
หลักปฏิบัติขั้นสูง มีเป้าหมายให้ ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมได้เจริญสติภาวนาเข้าไปรับรู้ขณะเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน โดยก าหนดให้มีสติสัมปชัญญะกับอารมณ์ปัจจุบันล้วนๆ ท่ีก าลังเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอยู่โดยปราศจากความรู้สึกท่ีเป็นตัวตน เรา เขา เกิดขึ้นในใจ ปราศจากการคิดปรุงแต่งใดๆ และ
ปราศจากการตัดสินว่า ดีช่ัว ถูกผิด เป็นต้น เหลืออยู่แต่การรับรู้ท่ีบริสุทธิ์เท่านั้น นั่นคือต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องหรือเผชิญหน้ากับทุกส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันส่ิงนั้นๆ 
ตามความเป็นจริงโดยไม่เปิดโอกาสให้ความรู้สึกท่ีเป็นตัวตนอันเป็นเหตุให้เกิดอกุศลธรรมต่างๆ ได้ช่อง
เกิดขึ้น มีแต่ความรู้สึกท่ีเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้น มีความรู้แจ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทัน
กับธรรมดาหรือกับธรรมชาติท้ังหลายท่ีท าให้วางใจถูกต้องต่อทุกส่ิงทุกอย่าง สามารถแก้ปัญหาชีวิต 

                                                             
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระราชประสิทธิคุณ, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๑ ตามทัศนะพุทธทาส กฎของธรรมชาติมีความหมายเท่ากับค าว่า “พระเจ้า” ทุกอย่างทุกประการ 

กฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าในฐานะเป็นต้นก าเนิดของทุกสิ่ง ทุกสิ่งออกมาจากกฎของธรรมชาติ ก็เท่ากับกฎของ
ธรรมชาติสร้างทุกสิ่งข้ึนมา พระเจ้าจึงหมายถึง ผู้สร้างโลก ผู้ควบคุมโลก และผู้ท าลายโลก 

๑๐๒ ประเวศ วะสี, วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนย์หน่ึงก้าว, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สวน
เงินมีมา, ๒๕๕๐), หน้า ๔๓. 

๑๐๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่  ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๕๘. 



 
๑๖๑ 

 

ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความยึดติดในส่ิงท้ังหลาย จิตไม่ถูกบีบค้ันครอบง า
กระทบกระท่ังด้วยความผันผวนปรวนแปรของส่ิงต่างๆ หลุดพ้นเป็นอิสระอยู่เหนือกระแสโลก 

๔.๒.๓.๒ วิเคราะห์ด้านการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกตามหลัก 
สัปปายะ ๔ 

นอกเหนือจากการพัฒนาปัญญาประชาชนด้วยการให้การอบรมปฏิบัติธรรมโดยยึดหลัก
ไตรสิกขาท่ีสอนเช่ือมโยงกับหลักสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ยังได้พัฒนา
พื้นท่ีทางกายภาพ และส่ิงท่ีสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสะดวกสบายต่อการปฏิบัติธรรม เช่น พื้นท่ี 
อาหาร บุคลากร และหลักธรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก
อย่างเต็มท่ี ดังจะเห็นได้จาก ภายในวัดแจ้งสว่างนอกมีการปรับปรุงพื้นท่ี เสนาสนะ ท่ีพัก ห้องน้ า และ
สถานท่ีใช้ในการปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี สงบร่มรื่น เหมาะแก่การ
ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา จากการศึกษาการพัฒนาทางกายภาพของส านักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ถือได้
ว่าเป็นการพัฒนาท่ีสอดคลัองกับหลักสัปปายะ ๔ คือ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ 
และธรรมสัปปายะ  ซึ่งจะได้ศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นเพื่อน าไปสู่การวิ เคราะห์ผลของการ
พัฒนาปัญญาของส านักนี้ต่อไป 

๑) ด้านอาวาสสัปปายะ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการพื้นท่ีของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้วสว่างนอก พบว่า ส านัก

นี้ได้จัดพื้น ท่ีให้มีความเหมาะสมกับสถานท่ีปฏิบั ติธรรม มีความร่มรื่น เป็นธรรมชาติ มีความ
สะดวกสบายแก่ผู้ท่ีอยู่อาศัยประจ าและผู้ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ส่ิงแวดล้อม
ท่ีร่มรื่น สะอาด สวยงาม สถานท่ีมีความพร้อม และปรับให้มีสภาพท่ีเอื้อต่อการพัฒนาปัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมปฏิบัติธรรม ทางด้านสัญจรนั้นวัดแจ้งสว่างนอกต้ังอยู่ติดกับหมู่บ้านท่ีมี
ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายสามารถเดินทางมาเข้ารับการอบรม
ปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกท้ังรถส่วนตัวและรถโดยสารท่ัวไป ส าหรับสถานท่ีปฏิบัติธรรมนั้นทางวัดได้
ใช้ศาลา ๒๖๐๐ ปี ซึ่งมีพื้นท่ีใช้สอยสามารถบรรจุผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน มี
ความสะดวกสบาย ไม่แออัด โปร่งโล่ง เหมาะแก่การใช้นั่งภาวนาเจริญสติกรรมฐาน หรือใช้เดินจงกรม
ในขณะปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ศาลาหลังนี้ยังใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
เพราะมีความกว้างใหญ่มีความสะดวกในตัว เช่น โรงครัว ห้องน้ า และสามารถใช้เป็นท่ีพักอาศัยได้ด้วย 
ในส่วนท่ีเป็นลานปฏิบัติธรรมนั้น พระวิปัสสนาจารย์หรือพระวิทยากรสามารถน าพาผู้เข้าอบรมปฏิบัติ
ธรรมไปผ่อนคลายโดยการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิภายในเขตพุทธาวาส หรือบริเวณวัดได้ เพราะ
ทางวัดได้จัดพื้นท่ีให้มีความร่มรื่น ปรับบริเวณภายในวัดให้มีป่าปกคลุม จึงเป็นพื้นท่ีค่อนข้างจะมีความ
ร่มเย็นเป็นธรรมชาติ เหมาะส าหรับการเจริญจิตภาวนาหรือปลีกวิเวกเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมท้ัง
เป็นส่วนตัวและหมู่คณะ ด้วยการจัดพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมต่อการอบรมปฏิบัติธรรมนี้ จึงท าให้วัด
แจ้งสว่างนอกเป็นท่ีรู้จักของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดขอนแก่น จะมีผู้
เข้ามารับบริการอบรมปฏิบัติธรรมมิได้ขาด 

๒) ด้านอาหารสัปปายะ 
ส าหรับการให้การบริการเรื่องอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมนี้ พบว่า ส านัก

ปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้ต้ังอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านโนนหัน ซึ่งเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่ คน



 
๑๖๒ 

 

ส่วนมากในชุมชนนี้นับถือพระพุทธศาสนา มีความเคารพนับถือต่อท่านเจ้าอาวาส (พระครูสโมธานเขต
คณารักษ์) และพระภิกษุสามเณรภายในวัด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้อาหารบิณฑบาตไม่ขัดสน มีความ
เพียงพอส าหรับการขบฉันท้ังเช้าและเพล นอกจากอาหารบิณฑบาตแล้ว ชาวบ้านยังมีการเปล่ียนวาระ
กันเป็นกลุ่มท าอาหารไปถวายท่ีวัดด้วย เมื่อมีโครงการปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอก หรือทางวัดจัด
อบรมปฏิบัติธรรมขึ้น จะเป็นหน้าท่ีของแม่ครัวที่ทางวัดแต่งต้ังให้เป็นผู้ท าอาหารเอง ท้ังนี้เพื่อจะได้จัด
ท าอาหารท่ีมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม และส่วนมากจะท าอาหารแบบทานง่าย 
ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม หรืออาหารจ าพวกผักต่างๆ เป็นต้น และต้องเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุภาพ
ท่ีสุด นั่นคือไม่เป็นอาหารท่ีมีรสจัด เช่น เค็มจัด หวานจัด มันจัด เป็นต้น เพราะอาหารเหล่านี้ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นเหตุน ามาซึ่งโรคภัยต่างๆ ท้ังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมด้วย ฉะนั้นอาหารท่ีมี
ความเหมาะสมต่อผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอกน ามาปรับพัฒนาการตามหลักอาหารสัป
ปายะ คืออาหารท่ีบริโภคแล้วจะต้องเป็นอาหารจ าพวกท่ีสบายต่อความเป็นอยู่ในอัตภาพแห่งตน เมื่อ
บริโภคเข้าไปแล้ว ไม่ท าให้เกิดทุกขเวทนา เช่น ท้องอืด ท้องร่วง  ท้องเดิน เป็นอาหารท่ีจะเป็น
คุณประโยชน์แก่ร่างกายโดยประมาณ โดยไม่ต้องค านึงถึงรสของอาหารแม้รสจะดีแต่เมื่อท าให้ร่างกาย
เกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย การพิจาณาอาหารก่อนทานจึงมีความส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติธรรม เป็นการ
พิจารณาเพื่อจะเลือกทานในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และพอให้เกิดก าลังกายในการปฏิบัติธรรมให้ไปสู่
เป้าหมายข้ันสูงขึ้นต่อไป 

๓) ด้านบุคคลสัปปายะ 
ด้านบุคลากรนี้ จากการศึกษา พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก มีการเลือกเฟ้น

บุคลากรผู้ท่ีจะเข้ามาอาศัยภายในวัด และเมื่อมาอยู่เป็นบุคลากรประจ าแล้วทางวัดก็จะให้การพัฒนา
โดยการส่งไปศึกษาหรืออบรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ตามความรู้
ความสามารถหรือความถนัดของแต่บุคคล และเมื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นแล้วก็จะมีการมอบหมาย
ให้ท าหน้าท่ีช่วยเหลือภารกิจของวัดซึ่งหลายด้านด้วยกันตามความรู้ความสามารถ  โดยเฉพาะบุคลากร
ทางด้านให้การอบรมปฏิบัติธรรมนั้น ทางวัดจะเน้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อท่ีจะเลือกเฟ้นเอาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และต้องเป็นผู้ท่ีมีศีลาจารวัตรท่ี
งดงาม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างและเป็นท่ีศรัทธาของประชาชน จากการศึกษา ยังพบว่า วัดแจ้ง
สว่างนอกมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถหลายด้านด้วยกัน เนื่องจากเป็นวัดท่ีเป็นจุดศูนย์กลาง
ทางด้านการปกครอง การศึกษา และการเผยแผ่ และบุคลากรเหล่านี้ได้ผ่านการศึกษาท้ังทางโลกและ
ทางธรรม ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และเป็นมหาเปรียญเกือบทุกรูป จึงมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการช่วยภารกิจของวัดได้เป็นอย่างดี 

๔) ด้านธัมมสัปปายะ 
จากการศึกษาด้านธัมมสัปปายะของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก พบว่า ส านักนี้เป็น

จุดศูนย์รวมของบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถหลายด้าน บุคลากรเหลานี้เป็นพระสงฆ์ท่ีผ่าน
การศึกษาอบรมมามากแล้ว และท่ีส าคัญส านักนี้ก็เป็นส านักปฏิบัติธรรมด้วย นโยบายของวัดจึง
ต้องการให้บุคลากรทุกท่านโดยเฉพาะบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีฝึกอบรมสอนวิปัสสนากรรมฐานได้มี การ
สนทนาพูดคุยกันแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ส่ิงท่ีจะท าให้จิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ ความ
สงบระงับในการท่ีจะท าความเพียร หรือมีผู้รู้ พหูสูต ครูบาอาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอนกรรมฐานให้ได้รับ



 
๑๖๓ 

 

ความรู้ และเป็นอุปการคุณแก่การเจริญกรรมฐานให้ก้าวหน้า ให้เว้นการสนทนา พูดคุยในส่ิงท่ีไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นสัปปายะนั้นเสียนอกจากนี้ ทางวัดแจ้งสว่างนอกยังพัฒนาวัดให้เป็นธัมมสัป
ปายะ คือธรรมเป็นท่ีสบาย โดยการจัดพื้นท่ีบริเวณวัดให้เกิดความสงบร่มรื่น เป็นระเบียบ มีโครงการ
ต้นไม้พูดได้ มีสุภาษิตสอนใจ ปริศนาธรรม คติธรรม โครงการเสียงธรรมะตามสาย รับฟังกันท่ัวบริเวณ
วัดท้ังในวันจัดงานบุญ และกระจายเสียงไปถึงชุมชนหมู่บ้าน จัดสถานท่ีฟังเทศน์ฟังธรรมในสถานท่ีสงบ
ร่มเย็น อากาศถ่ายเทสะดวก  จัดท าห้องสมุดธรรมะ โดยจัดหาหนังสือธรรมะ หนังสืออื่นๆ ท่ีมี
สารประโยชน์เพื่อให้ผู้ท่ีอยู่ภายในวัดหรือมาวัดได้อ่านเพื่อพัฒนาปัญญาตนเอง การเข้ามาอบรมปฏิบัติ
ธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอก มีโอกาสได้ฟ้งท่านเจ้าอาวาสและพระวิปัสสนาจารย์ได้เทศน์บรรยายเกี่ยวกับ
หลักการปฏิบัติท าให้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สามารถน าความรู้นี้ไปศึกษาปฏิบัติท่ีบ้านได้ 
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรื่องราวที่ท าให้เกิดการพัฒนาปัญญาท่ีทางวัดได้ติดคติธรรมต่างๆ ไว้ตามต้นไม้ท่ี
ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เหมาะแก่การศึกษาโดยการขบคิดเพื่อพัฒนาปัญญาได้อีกทางหนึ่ง 
นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีวัดแจ้งสว่างนอกได้พัฒนาวัดโดยน าหลักธัมมสัปปายะมาปรับใช้เพื่อท่ีจะท าให้
บริเวณวัดท้ังหมดเป็นสถานท่ีให้ความรู้หรือสอนธรรมแก่ประชาชนได้ หรือภายนอกวัดก็มีธรรมะตาม
สายเพื่อให้ผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมทางวัดและฟังธรรมะตามสายได้ 

 
๔.๓ วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 

ผลจากการท่ีส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท้ัง ๓ แห่ง ได้น าปัจจัยภายในคือหลัก
ไตรสิกขาท่ีปฏิบัติเช่ือมโยงกับหลักอริยมรรค และสติปัฏฐาน ๔ มาใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาปัญญา 
และได้น าปัจจัยภายนอกคือหลักสัปปายะ ๔ มาเป็นปัจจัยคอยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านกายภาพ โดยเน้นให้ภาพรวมของส านักปฏิบัติธรรมมีความเป็นสัปปายะท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้าน
อาวาสสัปปายะ ด้านอาหารสัปปายะ ด้านบุคคลสัปปายะ และด้านธรรมสัปปายะ ท าให้เกิดผลของ
การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ขึ้น โดยประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมได้รับ
การพัฒนาปัญญาสามารถน าหลักพุทธจริยธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งในท่ีนี้จะ
ได้แบ่งวิเคราะห์ผลของการพัฒนาปัญญาออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านศีลสิกขา ด้านสมาธิสิกขา และ 
ด้านปัญญาสิกขา ของแต่ละส านัก ดังนี้ 

๔.๓.๑ วิเคราะห์ผลที่ เกิดจากการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบั ติธรรมวัดโพธิ์ 
บ้านโนนทัน 

ผลจากการท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้น าปัจจัยท้ังภายในและภายนอกมา
เป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมกันในการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ จึงท าให้เกิดผลของการ
พัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาท้ัง ๓ ด้าน ดังนี้ 

๔.๓.๑.๑ ด้านศีล 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ฝึกฝนอบรมประชาชนให้เรียนรู้เรื่องของศีล โดย

การฝึกฝนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจให้สะอาดเรียบร้อยดีงาม รู้จักให้
เกียรติเคารพตนเองและผู้อื่น ในทางสังคมสามารถใช้ทักษะชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยการเคารพต่อ
ศักดิ์ศรี สิทธิ และความเท่าเทียมกันแห่งความเป็นมนุษย์ นั่นคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รู้จัก
วิธีการด าเนินชีวิตไปตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาด้วยหลัก ๓ ประการ คือ สัมมาวาจา 



 
๑๖๔ 

 

สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ๑๐๔ การมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์ฯ ท าให้เข้าใจเรื่องของศีลดีขึ้นมาก 
โดยเฉพาะศีล ๕ นั้นสอนให้คนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบต่างไปจากสัตว์โลกท่ัวไป การน าหลักศีล ๕ ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันนั้น ท าให้การประพฤติปฏิบัติตนได้ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ท าให้ชีวิตมี
ความสุข และสมหวัง เวลาเราต้องเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคท่ีหนักหนาในชีวิต ก็จะท าให้เรามีสติใน
การแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ การรักษาศีลเป็นการท าความสะอาดกาย และวาจา ประพฤติ
ตนถูกต้องตามท านองคลองธรรม การพูดจาก็จะระมัดระวังถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสม จะไม่พูดค า
หยาบ เพ้อเจ้อ และโกหกตอแหลหลอกลวง ท าให้เป็นท่ีรัก และเช่ือถือไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาให้
ท างานใหญ่ และมอบต าแหน่งท่ีสูงขึ้นให้ นอกจากผลท่ีได้ในการด ารงชีวิตในสังคมแล้ว การรักษาศีลให้
บริสุทธิ์จะช่วยให้การปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าได้ง่าย เพราะการรักษาศีลเป็นการลดละกิเลสอย่าง
หยาบได้อีกทางหนึ่ง๑๐๕ การรักษาศีลเป็นการประคับประคองตนไวไม่ให้ประมาทในการด าเนินชีวิต 
เป็นการด ารงตนอยู่ด้วยดีท่ามกลางส่ิงแวดล้อมท่ีตนมีส่วนช่วยร่วมสร้างสรรค์ รักษาให้เอื้ออ านวยแก่
การมีชีวิตท่ีดีงามร่วมกัน เป็นการควบคุม กาย วาจา ให้เรียบร้อย ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น ทางกาย เช่น 
ไม่ท าร้ายเบียดเบียนผู้อื่น หากเป็นสัตว์ก็ต้องไม่ทรมาน กักขังหรือใช้แรงงานจนเกินไป ไม่ลักขโมย 
ทุจริตหรือถือเอาส่ิงของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ล่วงเกินของรักของหวงของผู้อื่น เป็นต้น ทางวาจา 
เช่น ไม่พูดเท็จ ไม่พูดหลอกลวง ไม่พูดให้แตกความสามัคคี๑๐๖ เป็นการฝึกความประพฤติสุจริตทาง
กาย ทางวาจาและการประกอบอาชีพ ด ารงตนในสังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมี
ระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติหน้าท่ีตามปทัสถานของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดีงามโดยมีความ
รับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม๑๐๗ การรักษาศีลเป็นการพัฒนาการกระท า โดยการสร้างความสัมพันธ์ทาง
กายและวาจากับบุคคลอื่นโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่กล่าวร้ายท าลายผู้อื่น ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะก่อ
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่จะใช้วาจาและการกระท าท่ีดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน๑๐๘ วัดโพธิ์สอนให้คนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ คนท่ีรักษาศีลได้ก็จะไม่ประพฤติช่ัว
เสียหาย เป็นผู้มีความสุจริตไม่มีความวิตกกังวลกับการกระช่ัวใดๆ ก่อให้เกิดความศรัทธา มีกุศลธรรม 
ส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมคือท าสมาธิได้ง่าย๑๐๙ ได้น าหลักของศีลไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าให้มี
ความส ารวมระวังทางกาย วาจา และใจมากขึ้น ชีวิตครอบครัวมีความสุขดี ไม่ทะเยอทะยานอยากได้
โน่นนี่เหมือนเมื่อก่อน ความประพฤติก็เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรอบข้างและสังคมได้๑๑๐ จากการให้

                                                             
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. ๙, พระวิปัสสนาจารย์, เมื่อวันที่ ๖ เดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัด

ขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นางสาคร ซาธรรม, ธรรมบริกร, ข้าราชการบ านาญ, เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นางธนัชยา รัตนเพชร, ผู้เข้าปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นางจิรวรรณ โปรดบ ารุง, นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

พิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระทนงศักด์ิ จารุธมฺโม, พระลูกวัด, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ นายสมนึก สุขสกุล, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๖๕ 

 

สัมภาษณ์ของผู้ท่ีน าหลักของศีลไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ต่างก็มีความเห็นว่า การปฏิบัติตนตามหลัก
ของศีลอย่างน้อยศีล ๕ ก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีส ารวมระวังไม่ให้ความช่ัวท่ีเป็นอกุศลกรรมเกิดขึ้นทาง
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขและสามารถประพฤติเป็นแบบอย่าง
คนอื่นได้ 

ผลจากการศึกษาด้านศีล พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้พัฒนาปัญญาโดย
การฝึกสอนอบรมให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเข้าปฏิบัติธรรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศีล และการน า
หลักของศีลไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ผลจากการท่ีประชาชนได้น าหลักของศีลไปปฏิบัติท า
ให้เขาเหล่านั้นมีความส ารวมระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ท าให้มีสติระลึกรู้กลัวบาปมากขึ้น สามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติเป็นแบบอย่างในทางท่ีดีงามแก่คนรอบข้างและสังคมได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่า คนท่ีรักษาศีลเป็นปกติจะไม่วิตกกังวลกับการกระท าความช่ัวใดๆ มี
ชีวิตอยู่แบบพอเพียงไม่ทะเยอทะยานอยากได้ในส่ิงท่ีเกินความจ าเป็นกับการใช้ชีวิตมากนัก จิตใจ
ละเอียดมุ่งท าแต่กุศลธรรม จึงมีผลต่อการท าสมาธิได้ง่าย 

๔.๓.๑.๒ ด้านสมาธิ  
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน จะเน้นการพัฒนาปัญญาโดยกระบวนการฝึกจิตใน

ระดับสมถกรรมฐาน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาจิตให้อยู่ในระดับสงบและอารมณ์ผ่องใส ไม่เครียด ไม่
บีบค้ัน มีความปลอดโปร่งและเบาสบาย โดยมีการอบรมจิตร่วมกันทุกวันหลังท าวัตรเย็น และทุกวัน
พระในภาคเช้าหลังจากไหว้พระสวดมนต์และท าบุญตักบาตเสร็จแล้วก็จะมีการแสดงธรรมเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาจิต เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. และในช่วงเย็นต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ก็จะมี
กิจกรรมสวดมนต์เสริมสร้างสิริมงคลพิชิตโรค ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรม ส่วนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ก็จะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายด้วย๘๐ การปฏิบัติธรรมโดย
เน้นกระบวนการฝึกจิตนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ปฏิบัติธรรมท่ัวไปได้เข้าใจในการบริหาร
จิตในรูปแบบของการท าสมาธิให้ต้ังมั่นแน่วแน่ ซึ่ง สามารถควบคุมจิตไม่ให้หวั่นไหววอกแวกฟุ้งซ่าน
เมื่อมีอารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบ แต่ถ้าได้ฝึกจิตในระดับท่ีสูงขึ้นจนกระท่ังจิตละเอียดมีสมาธิแน่ว
แน่และกล้าแข็งก็ย่อมสามารถก าจัดกิเลสอย่างกลาง๑๑๑ ได้ และเมื่อกล่าวโดยการบ าเพ็ญจิตขั้นสมาธิ
ในอริยมรรค คือการท าให้บริบูรณ์ในมรรค ๓ ประการ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 

การปฏิบัติธรรมโดยการท าสมาธิอย่างสม่ าเสมออย่างถูกวิธีการนั้น จะท าให้ผู้ท่ีปฏิบัติ
สามารถเตือนตนได้ดี โดยเฉพาะในเรื่องของความน้อยเนื้อต่ าใจ จะลดระดับความอิจฉาและความ
เคียดแค้นพยาบาทลงได้เรื่อยๆ ถ้ามีการท าสมาธิอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นล าดับขั้น 
สามารถปรับจากความก้าวร้าว สู่ความนุ่มนวลและอ่อนโยนได้ นอกจากนี้ยังท าให้สามารถแยกแยะ 
และมองเห็นความแตกต่างระหว่างหน้าท่ีกับความรู้สึกยึดติดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่อง “ของ

                                                             
๘๐ สัมภาษณ์ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., เลขานุการวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน,พระวิปัสสนาจารย์, เมื่อวันที่ 

๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๑ ปริยุฏฐานกิเลส คือกิเลสที่กลุ้มรุมจิตใจ เช่น นิวรณธรรมต่าง ความติดข้องในกามคุณ ฯลฯ แต่ยัง

ไม่ถึงกับล่วงศีล หรือล่วงทุจริตกรรมออกมาทาง กาย วาจา เป็นกิเลสอย่างกลาง 



 
๑๖๖ 

 

เขา” และ “ของเรา”๑๑๒ ได้มาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์เป็นประจ า ผลจากการปฏิบัติสมาธิท าให้จิตใจมี
ความเยือกเย็นลงกว่าแต่ก่อนมาก สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีบีบค้ันต่างๆ ได้ดี และสามารถปรับ
อารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกติได้นานกว่า และคืนสู่ความเป็นสภาพปกติได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นค าติชมของคนอื่นได้ดี๑๑๓ ผลของการท าสมาธิท าให้มีอิสรภาพภายในอย่าง
แท้จริง คือสามารถละความรู้สึกจากความสับสนความวุ่นวายจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้ในทุก
สภาพแวดล้อมอย่างง่ายๆ ดูเบาสบาย ไม่เครียด การท าเช่นนี้ท าให้เราสามารถพักหรือผ่อนคลายจิตใจ
ได้เป็นไปอย่างสงบเยือกเย็น แม้ไม้ได้หลับตาก็ท าให้สามารถท างานได้ดีมากกว่า ทนได้มากกว่า และ
เครียดน้อยกว่า๑๑๔ การท าสมาธิเป็นประจ าจะส่งผลให้ เป็นคนอารมณ์ดี มีความสดช่ืน สดใส
กระชุ่มกระชวย เป็นท่ีรักของคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังส่งผลท าให้มีความฉับไว เฉียบแหลม เฉียบคม
ในเรื่องของการงาน การตัดสินใจ มุมมองริเริ่มสร้างสรรค์ มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆ๑๑๕ 
จนกระท่ังมีความเข้าใจในเรื่องของวัฏสงสาร และวงจรของชีวิตท่ีสอดคล้องกับการกระท าในอดีต 
ปัจจุบัน จนถึงอนาคต จึงท าให้เป็นคนไม่ประมาท มีความเข้าใจในเรื่องความเป็นไปตามสภาพท่ีเป็น
จริง จิตใจจึงต้ังมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และคุณงามความดี  

การพัฒนาปัญญาด้วยหลักสมาธิของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันอีกอย่างหนึ่ง คือ
การพยายามท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่ห่วงกังวลหรือวิตกกังวลใดๆ เกี่ยวกับปลิโพธิทั้ง ๑๐ ประการ คือ
ความกังวลเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย ความกังกลเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลและผู้เกี่ยวข้อง ความกั งวลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ความกังวลเกี่ยวกับคณะศิษย์หรือหมู่ชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ความกังวลเกี่ยวกับ
หน้าท่ีการงาน ความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไกลท าธุรกิจ ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของ
ญาติหรือคนใกล้ชิด ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเอง ความกังวลเกี่ยวกับการศึกษา และ
ความกังวลเกี่ยวกับการรักษาฤทธิ์ปุถุชนไม่ให้เส่ือม ซึ่งการท่ีท าให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมสามารถตัดป
ลิโพธินี้ได้ จะท าให้จิตเป็นสมาธิขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาทางกายภาวนา สีลภาวนา และจิตต
ภาวนา๑๑๖ ส่งผลให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเกิดการพัฒนา ๒ ด้าน คือ ด้านสมรรถภาพทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ และคุณภาพทางด้านจิตใจและอารมณ์ ดังนี้๑๑๗  

๑) สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์  
ด้านสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ จ าแนกออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

                                                             
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต, พระวิปัสสนาจารย์, เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๓ สัมภาษณ์  ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ดร.สรัญญา วิภัชชวาที, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นางสาคร ซาธรรม, ธรรมบริกร, ข้าราชการบ านาญ, เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. ๙, พระวิปัสสนาจารย์, เมื่อวันที่ ๖ เดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๗ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., ศึกษาบทบาทการสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดขอนแก่น, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๐๓–๓๐๔. 



 
๑๖๗ 

 

 (๑) สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้นพื้นฐาน  เป็นส่วนท่ีเกิดต่อเนื่องจากการ
กระทบสัมผัสระหว่างปัจจัยภายใน (อายตนะภายใน) และปัจจัยภายนอก (อายตนะภายนอก) แล้วมี
วิญญาณเข้าไปรับรู้ ท าให้เกิดความรู้สึก (เวทนา) ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีถ่ายทอดประสบการณ์ภายใน
ออกมาสู่พฤติกรรมภายนอก เวทนาจึงเป็นการเสวยอารมณ์จากการกระทบสัมผัสในส่ิงท่ีน่าพึงพอใจ 
ท าให้เกิดการพัฒนาทางจิตและอารมณ์ท่ีมีลักษณะเป็นสุขเวทนา คือความรู้สึกสุขสบาย เป็นความสุข
ในระดับประสาทสัมผัส 

 (๒) สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้นกลาง เกิดจาการพัฒนาจิตจนมีสุขภาพจิตท่ีดี
งาม เข้มแข็ง สงบ มีความสุขประกอบด้วยกุศลจิต มีสมรรถภาพในการส่งเสริมปัญญา และจิตใจไม่ให้
หวั่นไหวกับส่ิงท่ีมากระทบท้ังด้านดีและด้านร้าย โดยสภาพทางกายหรือปัจจัยภายนอกไม่มีอิทธิพลท า
ให้จิตใจหวั่นไหวได้ ท าให้มีจิตใจสงบ มั่นคง เข้มแข็ง มีอารมณ์ผ่องใส ไม่เครียด เอิบอิ่ม เบิกบาน รื่น
เริงบันเทิงใจ ท าให้มีสุขภาพจิตท่ีดี 

 (๓) สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้นสูง ในช้ันนี้จิตใจและปัญญามีความสัมพันธ์กัน 
เมื่อจิตใจได้รับการพัฒนาสูงขึ้นจะยกระดับไปสู่ปัญญาได้ การพัฒนาทางจิตใจท่ีประกอบด้วยปัญญาจะ
ยกระดับจิตไปสู่สันติสุข มีความสงบระงับจากกิเลสตัณหา ปราศจากความก าหนัดยินดีหรือยินร้าย 
ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความหวาดกลัว และความฟุ้งซ่าน มีจิตใจสงบ ระงับความทุกข์ได้ 
หรือความทุกข์จางคลาย เมื่อยกระดับไปสู่ปัญญาระดับสูงท าให้สามารถรับทุกข์ได้ 

๒) คุณภาพทางจิตใจและอารมณ์  
คุณภาพทางจิตใจและอารมณ์ มีการแสดงออกดังต่อไปนี้  (๑) ด้านสุขภาพ ท าให้มี

สุขภาพจิตดี จิตใจผ่องใส สะอาด สงบ สบาย มีความมั่นคงทางอารมณ์ ส่งเสริมให้มีสติปัญญาดี (๒) 
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งผลให้มีบุคลิกภาพดี มีความกระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า มีความ
องอาจ สง่าผ่าเผย มีผิวพรรณผ่องใส มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี วางตัวได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ (๓) ด้านชีวิตประจ าวัน การด าเนินชีวิตผ่อนคลาย ไม่เครียด สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังมีผลส่งเสริมการพัฒนาทางกายด้วย เพราะร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน 
(๔) ด้านศีลธรรม ท าให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เช่ือกฎแห่งกรรม ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอย่างเคร่งครัด รู้จัก
แยกแยะดีช่ัว มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม (๕) ด้านสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ปรัตถะ) และ (๖) ด้านคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีมหากุศลจิต และมีจิตสาธารณะ เมื่อน าไปใช้ก็มีประสิทธิภาพสูง 

ผลจากการศึกษาด้านสมาธิ พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาปัญญาโดยเน้นกระบวนการฝึกจิตในระดับสมถกรรมฐาน (ฝึกสมาธิ) เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาจิตให้อยู่ในระดับสงบและอารมณ์ผ่องใส ไม่เครียด ไม่บีบค้ัน มีความปลอดโปร่งและเบาสบาย 
ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถยกระดับจิตให้เป็นผู้ท่ีมีจิตอ่อนโยน รู้เท่าทันสภาวะของจิตได้ดีขึ้น เช่น 
สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับหน้าท่ีได้ดี และสามารถเผชิญกับกับสถานการณ์ท่ีบีบค้ันต่างๆ 
ได้ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่มี
ความวิตกกังวลในเรื่องของปลิโพธิ จึงท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีจิตเป็นสมาธิได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
พัฒนา ๒ ด้าน คือ (๑) ด้านสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์
ขั้นพื้นฐาน สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้นกลาง และสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้นสูง (๒) 



 
๑๖๘ 

 

คุณภาพทางด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แสดงผลออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านศีลธรรม ด้านสังคม และ ด้านคุณธรรม 

๔.๓.๑.๓ ด้านปัญญา 
ด้านปัญญาสิกขานี้ เป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัญญา ในทางพุทธจริยศาสตร์ หมายถึง 

การฝึกฝนอบรมตนให้เกิดปัญญาอย่างแจ่มแจ้ง ได้แก่ การบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌานแล้ว
จนบรรลุวิชชา ๘ ย่อมสามารถก าจัดกิเลสท่ีเรียกว่า อนุสัยกิเลส๑๑๘ และอวิชชาได้ เป็นการศึกษาขั้น
สูงสุดในพุทธศาสนา เมื่อกล่าวโดยบ าเพ็ญปัญญาในอริยมรรค ได้แก่การท าให้บริบูรณ์ในอริยมรรค ๒ 
ประการคือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 

ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาทางด้านปัญญาสิกขา
โดยการฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาโดยการจัดให้
มีการฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม และการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติธรรม เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยมีแนวทางด าเนินการตามสะโรแกนท่ีว่า “สติมา
ปัญญามี สติหนีปัญหาเกิด สติเตลิดก็จะเกิดปัญหา มีสติ อย่าประมาท”๑๑๙ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาปัญญามีดังนี้ 

๑) ด้านการพัฒนาปัญญาด้วยปรโตโฆสะ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาด้วยปรโตโฆสะ โดยการ

จัดส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา นั่นคือการคัดเลือกพระวิปัสสนาจารย์
หรือพระวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์มาท าหน้าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังการน าพาปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานได้อย่างถูกต้อง โดยแสดงออกในรูปแบบของการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม การ
แสดงธรรม การสนทนาธรรม การสอนธรรมะ การแนะน าแนวทางการด าเนินชีวิต การน าอ่านและ
อธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก การน าปฏิบัติ การแจกหนังสือธรรมะ การเผยแผ่ธรรมะทางสถานี
วิทยุพระพุทธศาสนาวิปัสสนากรรมฐาน F.M. ๙๑.๐ MHz การจัดท าคู่มือการอบรมค่ายคุณธรรม คู่มือ
พระวิปัสสนาจารย์ คู่มือธรรมวิทยากรค่ายคุณธรรม เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรภายในวัดได้เป็นศาสน
ทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา และเพื่ อส่งเสริมประสบการณ์และอุดมกา รณ์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้พระวิทยากรได้ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอกท้ังนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ประสบการณ์ สามารถน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง๑๒๐ เข้ามาปฏิบัติธรรมท่ีวัดโพธิ์ฯ ถ้ามี
                                                             

 ๑๑๘ อนุสัย เป็นชื่อของกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเน่ืองอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลาย ตราบใดที่ยัง
ไม่อาจบรรลุความเป็นพระอรหันต์ อนุสัยน้ีก็จะมีประจ าอยู่ในขันธสันดานเรื่อยไป อนุสัยจึงเป็นธรรมชาติที่ซ่อนเร้นไม่
เปิดเผยให้ใครเห็นได้ประจักษ์เว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่าน้ันที่สามารถรู้อนุสัยของสัตว์ทั้งหลายได้ 
(ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ ประการน้ี ๗ ประการเป็นไฉน คือ อนุสัย คือกามราคะ ๑ อนุสัย คือปฏิฆะ ๑ อนุสัย 
คือทิฏฐิ ๑ อนุสัย คือวิจิกิจฉา ๑ อนุสัย คือมานะ ๑ อนุสัย คือภวราคะ ๑ อนุสัย คืออวิชชา ๑ : องฺ.สตฺตก. ๒๓/๑๑/
๑๗) 

๑๑๙ สัมภาษณ์  พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร., เลขานุการวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, พระวิปัสสนาจารย์, เมื่อ
วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๑๒๐ สัมภาษณ์  พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่  ๑๕  
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๖๙ 

 

ความต้ังใจจริงก็สามารถเก็บตวงเอาความรู้กับพระอาจารย์ท่ีสอน ซึ่งท่านก็สอนได้ดีมากๆ เข้าใจง่าย
สามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ท าให้คิดถูกต้องว่าส่ิงไหนดีไม่ดี ถูกไม่ถูก มีสติรู้ตัวขณะ
ท า พูด คิด และสามารถน าหลักความรู้ท่ีได้จากการฝึกฝนอบรมจากวัดโพธิ์ฯ น าไปสอนคนอื่นหรือคน
รอบข้างได้ เป็นตัวอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต๑๒๑ ท าให้เข้าใจหลักธรรมมากขึ้น มีการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมากท่ีสุดคือเรื่องของสติรู้เท่าทันกับอารมณ์ท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก ท าให้ไม่
ค่อยหวั่นไหวต่ออารมณ์ท่ีมากระทบนั้นๆ รู้จักปรับตัวเข้ากับโลก เข้าใจโลก และไม่ตกเป็นทาสในเรื่อง
ของโลกๆ จิตใจสบาย ท าให้อยู่ง่าย กินง่ายข้ึน๑๒๒  

ผลจากการศึกษา พบว่า การพัฒนาปัญญาด้วยปรโตโฆสะเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันได้ให้ความส าคัญโดยการส่งเสริมบุคลากรภายในวัดได้พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ท้ังในด้านปริยัติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมา จึงท าให้การอบรมและการสอนปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนได้รับการพัฒนาปัญญาตามหลักพุทธจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒) ด้านการพัฒนาปัญญาด้วยหลักโยนิโสมนสิการ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาด้วยหลักโยนิโสมนสิการ

ในขั้นการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะแบบสัมมาทิฐิ แม้ว่าจะได้รับความรู้มาจากแนวทางปรโตโฆสะก็
ตาม แต่รูปแบบของการสอนก็ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามโดยปราศจากหลักโยนิโสมนสิการ ไม่ให้เช่ื อ
อย่างไร้เหตุผล เพราะอาจจะท าให้กลายเป็นมิจฉาทิฐิได้ ดังนั้นทางวัดจึงใช้รูปแบบการพัฒนาปัญญา
ด้วยวิธีการให้ใคร่ครวญอย่างรอบด้าน ดังนี้๑๒๓ 

(๑) การจัดปัจจัยเพื่อกระตุ้นเร้าให้คิด โดยจัดให้มีแหล่งความรู้เพื่อให้เกิดความอยากรู้ เช่น 
ป้ายสุภาษิตธรรมะกว่า ๒๐๐ แผ่น ปติมากรรมปูนปั้นปริศนาธรรมรอบศาลาโพธิสาร ๗๒ รูปวาด
ปริศนาธรรมบนช้ัน ๓ ศาลาโพธิสาร ๗๒ พิพิธภัณฑ์มรดกอีสานวัดโพธิ์ฯ การจัดแหล่งเรียนรู้ปริศนา
ธรรมไม้แกะสลักบานประตูและหน้าต่างอุโบสถ ๒ ช้ัน การจัดมุมห้องสมุดธรรมะประกอบด้วย
พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะท่ีทางวัดได้จัดท าขึ้น และหนังสือธรรมะท่ัวไป รวมทั้งจัดมุมสงบเพื่อให้เกิด
กระบวนการครุ่นคิดอย่างมีเหตุผล 

(๒) การให้หลักการและแนวทางในการคิด ๕ ลักษณะ ดังนี้ 
(๒.๑) การคิดเป็นกระบวนการ ได้แก่ การใช้ความคิดเชิงระบบ มีขั้นตอน ล าดับท่ีมี

โครงข่ายเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ท าให้เข้าใจส่ิงต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยอิงอาศัยแนวทางปฏิจจสมุปบาท 
โดยมีภาพวาดปฏิจจสมุปบาทขนาดใหญ่บนศาลาโพธิสาร ๗๒ ช้ัน ๓ เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์และส่ิง
ท่ีแฝงอยู่เบ้ืองหลังปรากฏการณ์ 

                                                             
๑๒๑ สัมภาษณ์   นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย, นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.

นครราชสีมา, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นายสมนึก สุขสกุล, ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๗๐ 

 

(๒.๒) การคิดเพื่อสืบสาวหาเหตุปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ๒ ลักษณะ ได้แก่ การคิดท่ี
เริ่มต้นจากเหตุไปหาผล การคิดเริ่มต้นจากผลแล้วสืบสาวมาหาเหตุ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุ
และปัจจัย 

(๒.๓) คิดเพื่อเข้าถึงความจริงตามสภาพ โดยอาศัยหลักธรรมสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ 
เพื่อให้เข้าใจความจริงหรือหยั่ งรู้ ตัวสภาวะลักษณะของส่ิงต่างๆ ซึ่งเป็นการคิดเพื่อแยก แยะ
ส่วนประกอบเพื่อให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริง 

(๒.๔) การคิดหาทางออกหรือคิดแก้ไขปัญหา เป็นการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและคิดเพื่อออก
จากทุกข์ โดยเป็นไปตามแนวทางอริยสัจ ๔ 

(๒.๕) การคิดเพื่อความเจริญ ได้แก่ การคิดตามแนวทางโกศล ๓ คือ (๑) อายโกศล การ
คิดเพื่อให้เกิดความเจริญ การคิดเพื่อหาแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้และสติปัญญา
ให้เจริญมากยิ่งขึ้น (๒) อปายโกศล การคิดเพื่อให้รู้ความเส่ือม สาเหตุของความเส่ือม วิธีการป้องกัน
ความเส่ือม การออกจากความเส่ือม และ (๓) อุปายโกศล การคิดแก้ไขปัญหาและวิธีการท่ีจะท าให้
ประสบความส าเร็จ รวมทั้งการคิดท่ีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ 

วิธีการสอนให้คิดแบบโยนิโสมนสิการของวัดโพธิ์ฯ ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ปัญญาเพื่อให้เข้าถึงวิธีการแก้ปัญหาตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นกระบวนการสอนให้สืบสาว
หาเหตุของปัญหาว่ามีต้นตอมาจากอะไร เป็นวิธีการคิดท่ีแยบคายลึกซึ้งทบทวนไปมาจนกว่าจะหา
ค าตอบได้ตามสภาพของความเป็นจริงของส่ิงหรือปัญหานั้นๆ ฉะนั้นการได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการนี้ จึงเป็นการมองผ่านส่ิงท่ีเป็นเพียงผลปรากฏ แต่ได้สาวหาสาเหตุของส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลัง
ปรากฏการณ์ต่างๆ นั้น๑๒๔ การสอนให้คิดแบบโยนิโสมนสิการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงท่ีท า
ให้เราได้รู้เท่าทันปัญหาหรือส่ิงต่างๆ ท่ีมากระทบ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันมีส่ิงเย้ายวนทางอายตนะ
ต่างๆ มากมาย การคิดแบบใช้สติรู้เท่าทันจึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก อย่างน้อยก็ท าให้เราไม่ตกเป็นทาส
อารมณ์เย้ายวนนั้นๆ ได้ สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นผู้รู้เท่าทันและท าให้ชีวิตมีความสุขอยู่ใน
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบันได้อย่างดี๑๒๕ 

ผลจากการศึกษา พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ใช้รูปแบบการพัฒนา
ปัญญาโดยการสร้างวิธีคิดท่ีถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิอิงอาศัยหลักโยนิโสมนสิการ แยกแยะส่วนประกอบ
ต่างๆ ท่ีเป็นผลของปรากฏการณ์ท้ังหมด สืบสาวหาสาเหตุถึงส่ิงท่ีเป็นต้นตอของปัญหาหรือส่ิงท่ีเป็น
ปรากฏการณ์ท้ังหลายจนกระท่ังรู้ว่ามันมีความเป็นจริงตามสภาวะอย่างไร ผลจากการน าวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ปรากฏว่า สามารถรู้เท่า
ทันกับส่ิงท่ีมากระทบทางอายตนะมี ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ท าให้ไม่ตกเป็นทาสของส่ิงท่ีมา
กระทบเหล่านั้น การชีวิตประจ าวันก็มีความสุข เพราะสามารถปรับกระบวนการด าเนินชีวิตให้รู้เท่าทัน
กับความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยส่ิงยั่วยวนต่างๆ ทางวัตถุนิยม (กามคุณ) ได้เป็น
อย่างดี 

                                                             
๑๒๔ สัมภาษณ์  พ.อ. (พิเศษ) ทองดี ทองล้น, อดีตรองผู้อ านวยการกองอนุศาสนาจารย์กองทัพบก,  

เมื่อวันที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ, อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัด

ขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๗๑ 

 

๓) ด้านการพัฒนาปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้เน้นการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏ

ฐาน ๔ คือการพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม โดยใช้ค าภาวนายุบหนอ-พองหนอ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปัญญาขั้นสูง คือปัญญาท่ีรู้แจ้งเห็นความเป็นจริงของชีวิต ปัญญาระดับนี้สามารถตัดบ่วงกิเลส
ท้ังปวงได้ การพิจารณาแบ่งออกเป็น ๔ กระบวนการ คือ๑๒๖ 

(๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการก าหนดรู้กาย อาการทางกาย และพิจารณา
ส่วนประกอบของร่างกาย คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ พิจารณาลมหายใจโดยใช้ค า
บริกรรมยุบหนอ-พองหนอ พิจารณาร่างกายเป็นเพียงการรวมกลุ่ม ไม่มีความเป็นคนหรือสัตว์ ใช้
กระบวนการพิจารณาแบบแบ่งแยกเพื่อให้เห็นธาตุแท้ท่ีมีความแตกดับอยู่ตลอดเวลา กระตุ้นเร้าให้
มองร่างกายเป็นส่ิงท่ีไม่น่ายินดี มีความไม่เท่ียงเป็นลักษณะ ถ้ายึดถือก็จะมีความทุกข์เป็นลักษณะ เมื่อ
เห็นว่าไม่เท่ียงและเป็นทุกข์ตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดความปล่อยวาง 

(๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการปฏิบั ติโดยต้ังสติระลึกรู้เวทนาท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการอยู่ร่วมกับความรู้สึกตัวกับปัจจุบัน เวทนาเป็นนามธรรมท่ีถูกรู้ ไม่มอง
เวทนาด้วยความเป็นคน สัตว์ หรือความมีตัวตน ในเวทนาจึงไม่มีท้ังความสุขและความทุกข์ กระตุ้นเร้า
ให้เข้าใจเวทนาในฐานะท่ีเป็นกระบวนการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามกฎของไตรลักษณ์ 

(๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติระลึกรู้จิตเป็นฐาน ซึ่งเป็นการน าจิตมาระลึกรู้
เจตสิกหรืออาการของจิต อาการท่ีเกิดขึ้นในจิต เช่น ความพอใจ ความไม่พอใจ ความโกรธ ความรัก 
ความเกลียด ความดีใจ ความสงบ หรือฟุ้งซ่าน เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้เป็นเพียงอาการของส่ิงท่ีปรุงแต่งจิต 
ไม่มองว่าอาการท่ีแสดงออกในลักษณะต่างๆ เป็นตัวเราเอาจิตไปรับรู้ส่ิงท่ีปรุงแต่งจิตว่ามีสภาพท่ี
เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ 

(๔) ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติระลึกรู้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมท่ี
เกิดขึ้น การต้ังสติก าหนดดูธรรมท่ีเป็นเครื่องกั้นจิต เช่น การก าหนดรู้นิวรณ์ ๕ ต้ังสติก าหนดดูความ
เกิดดับของขันธ์ ๕ ต้ังสติก าหนดอายตนะภายในและภายนอกกระทบกัน ต้ังสติก าหนดรู้องค์ธรรมแห่ง
การตรัสรู้คือโพชฌงค์ ๗ และต้ังสติก าหนดรู้อริยสัจ ๔ เป็นต้น  

การพัฒนาปัญญาด้วยรูปแบบการสอนตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์
บ้านโนนทัน ได้ด าเนินมาเป็นเวลายาวนานติดต่อกันไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปีแล้ว (๒๕๕๙) โดยเริ่มมาต้ังแต่
สมัยพระครูโพธิสารคุณ เป็นเจ้าอาวาส๑๒๗ มีการสอนให้ต้ังสติก าหนดและพิจารณาส่ิงท้ังหลายท้ังท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรมตามสภาพความเป็นจริง ไม่ให้ไปปรุงแต่งสภาพให้มีความผูกพันและยึดมั่น
ในตัวตน มองสรรพส่ิงเป็นเพียงสภาวธรรมท่ีเกิดขึ้นและมีความแตกดับเป็นธรรมดา โดยพระครูโพธิ
สารคุณ (หลวงปู่โพธิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ฯ) ได้สอนหลักสติปัฏฐาน ๔ โดยย่อว่า “มีสติ อย่าประมาท 
ไม่หนี ไม่สู้ ไม่อยู่ ไม่ไป ไม่ไล่ ไม่ตาม ไม่เอาสักอย่าง ท าจิตให้ว่าง ปล่อยวางทุกส่ิง” ถ้าเป็นการปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีระยะเวลาส้ันก็จะสอนสติปัฏฐาน ๔ อย่างย่อ โดยแนะน าแนวทางปฏิบัติให้เข้าใจท้ัง ๔ 

                                                             
๑๒๖ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิบ้านโนนทัน, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระครูอรรถสารเมธี, เจ้าคณะอ าเภอเมืองขอนแก่น, เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 



 
๑๗๒ 

 

กระบวนการ แล้วให้ก าหนดรู้ตามสภาวะท่ีเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นโครงการท่ีมีระยะเวลายาวนาน เช่น 
โครงการวิปัสสนาทายาท ซึ่งเป็นโครงการหล่อหลอมพระภิกษุและสามเณรเพื่อวิปัสสนาทายาทมา
ช่วยกันท าหน้าน าพุทธบริษัทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างถูกต้อง ก็จะใช้หลักมหาสติปัฏฐาน ๔ ท่ี
มีขั้นตอนและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น๑๒๘ การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ท าให้ผู้ปฏิบัติได้
เห็นผลโดยสามารถรอบรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง ท าให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดี 
คือไม่ยึดมั่นกับอดีต ไม่ติดกับอนาคต จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน๑๒๙ การปฏิบัติในระดับสติปัฏฐาน ๔ ถือว่า
เป็นการพัฒนาปัญญาขั้นสูง นั่นคือเป็นการฝึกฝนอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งด้วยปัญญา เป็น
การศึกษาหรือพัฒนาให้เห็นความเป็นจริงของสรรพส่ิง เริ่มต้ังแต่ความเช่ือท่ีมีเหตุผล ความเห็นท่ีเข้าสู่
แนวทางของความเป็นจริง สามารถน าความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะมีการรู้เท่าทันอารมณ์
และความคิดของตนเอง และน ามาพิจารณาไตร่ตรองหากเกิด โลภะ โทสะ และ โมหะ ก็ให้รู้และ
ปล่อยวางได้ดีขึ้น ไม่กระวนกระวายเหมือนก่อนท่ีจะได้ฝึกปฏิบัติ๑๓๐ ผลท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นั้น ท าให้ได้รู้แนวทางแห่งการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องดีงามตาม
หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา เข้าใจในชีวิตตนและคนอื่นมากขึ้น รู้จักแก้ปัญหาเมื่อมีอะไรเข้ามา
กระทบกับการด าเนินชีวิต และท าให้เข้าใจในเรื่องความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมดาตามกฎแห่งไตร
ลักษณ์ การยึดติดก็น้อยลง การปลงแบบเข้าใจธรรมชาติก็มีมากขึ้น ท าให้เห็นแสงสว่างแห่งปัญญาคือ
เข้าใจตัวตนมากขึ้น๑๓๑  

ผลจากการศึกษา พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาปัญญาท้ังพระภิกษุและประชาชนท่ัวไป โดยเน้นให้พิจารณาท าความเข้าใจ
ในเรื่องของกาย เวทนา จิต ธรรม ผลของการน าหลักสติปัฏฐาน ๔ ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าให้
รู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์กับส่ิงภายนอกท่ีมากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้เข้าใจสภาวะของความเป็น
จริงในชีวิตมากขึ้น การยึดติดแบบโลกๆ ท่ัวไปก็ลดน้อยลง ท าให้หันมาศึกษาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น ท า
ให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงเช่นปัจจุบันง่ายขึ้น ไม่กระวนกระวายใจ เพราะการ
พัฒนาปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นี้ ได้สอนให้รู้เท่าทันสภาวะของจิตใจของตน ไม่ไห้ตกเป็นทาสส่ิง
ท่ียั่วยวนใจอันจะน าไปสู่ความเส่ือมในชีวิต รู้ว่าส่ิงไหนควรท า ไม่ควร ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนถูก รู้จัก
หลีกเล่ียงทางแห่งความเส่ือม และปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นกุศลธรรมท้ังปวง 

๔.๓.๒ วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ด าเนินการพัฒนาปัญญาโดยใช้หลักพุทธจริยศาสตร์ ซึ่ง

เป็นปัจจัยภายในและมีการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายนอกทางกายภาพท้ัง ๔ ด้านตามหลักสัปปายะ ๔ ให้
เกิดความสะดวกสบายเอื้อต่อการเป็นสถานท่ีอบรมปฏิบัติธรรม การน าหลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์

                                                             
๑๒๘ สัมภาษณ์ พระมหานิพนธ์ มหาธมฺรกฺขิโต ป.ธ. ๙, พระวิปัสสนาจารย์, เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ พระทนงศักด์ิ จารุธมฺโม, พระนิสิตชั้นปีที่ ๔, ผู้ เข้าปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ ๑ เดือน

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นางจิรวรรณ โปรดบ ารุง, นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

พิษณุโลก, เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระจตุรงค์ จตุราภินนฺโท, พระนิสิตชั้นปีที่ ๔, เมื่อวันที่ ๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๗๓ 

 

มาปรับใช้ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆ กับการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในวัดดังกล่าว จึงท าให้
เกิดผลของการพัฒนาปัญญาขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ จะได้เสนอผลของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดเกาะแก้ว ๓ ด้าน คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา ดังนี้ 

๔.๓.๒.๑ ด้านศีล 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ด าเนินการพัฒนาปัญญา ในรูปแบบของการต้ังส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งการพัฒนาได้อาศัยปัจจัยท้ังภายในและภายนอกดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
ท าให้เกิดผลของการพัฒนาหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตภาพเละกายภาพ ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัย
จะได้เสนอผลท่ีเกิดจากการพัฒนาทางด้านศีล ท่ีเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย มี
ระเบียบวินัยตลอดถึงการเคารพกฎกติกาของสังคม โดยการน าหลักของศีลไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
จนเกิดการพัฒนาเป็นคุณธรรมประจ าใจ ท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข ดังผลท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติธรรมของผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมท่ีวัดเกาะแก้ว ดังต่อไปนี้ 

นายณรงค์ ศรีจันเวียง ประธานองค์กรครูปริยัติธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู๑๓๒ กล่าวว่า 
การมาปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศีล โดยเฉพาะศีล ๘ ซึ่งศีล ๘ นี้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากศีล ๕ ฉะนั้นการ
รักษาศีล ๘ ก็ได้ช่ือว่ารักษาศีล ๕ ไปด้วย ผลของการรักษาศีลท าให้ จิตสะอาด ท าให้ผมเห็น
ความส าคัญในการรักษาศีล เพราะศีลมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์จริงๆ อย่างน้อยๆ ก็ท าให้มนุษย์
แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานท่ัวไป ซึ่งสัตว์เหล่านั้นมีเพียงสัญชาตญาณมีชีวิตอยู่เพื่อกิน นอน เสพกาม 
และกลัวภัย ส่วนผู้ท่ีรักษาศีลได้จะท าให้สามารถควบคุมกาย และวาจาให้ต้ังอยู่ในความเรียบร้อยดีงาม
เหนือความเป็นสัตว์เดรัจฉานท่ัวไป โดยเฉพาะการรักษาศีล ๕ ถือว่าเป็นมาตรฐานวางไว้ส าหรับ
ก าหนดวัดความประพฤติของมนุษย์ในขั้นความเป็นกัลยาณชน ท่ีเรียกว่า มนุษยธรรม คนท่ีประพฤติ
ต่ ากว่ามาตรฐานนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบ คือเป็นคนไม่น่าไว้วางใจอาจจะสร้างความ
เดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตนเองและคนอื่นได้ง่ายๆ และ นายศุภเชษฐ์ แก้วสุวรรณ ได้กล่าว
เสริมว่า การได้มาปฏิบัติธรรมท่ีวัดเกาะแก้วนี้ท าให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีล เพราะศีลท าให้สังคม
เกิดปกติสุข โดยเฉพาะสังคมครอบครัว ซึ่งเป็นสังคมเล็กๆ แต่มีความส าคัญในการสร้างความสงบสุข
ให้กับสังคม ผู้ท่ีจะสร้างความสุขให้กับคนอื่นๆ ได้ก็ต้องสร้างท่ีตัวเราก่อน คือเกิดจากตัวเราก่อน เมื่อ
ตัวเรามีความสงบก็จะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมอื่นๆ เพราะสามารถควบคุมกาย วาจา และใจ
ของตนได้ ฉะนั้นการท่ีได้มาอบรมปฏิบัติธรรมท่ีนี้ ท าให้การประพฤติทางกายเรียบร้อยขึ้น มีความสงบ
ร่มเย็นเป็นสุข ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้น ไม่ใจ
ร้อนวู่วามเหมือนแต่ก่อน นอกจากนี้ นางกุหลาบ หินอ าคา ก็ได้กล่าวถึงผลท่ีเกิดจากการรักษาศีลว่า 
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบปฏิบัติธรรม เมื่อทางวัดมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมก็จะมาตลอด เพราะเมื่อ
ปฏิบัติแล้วท าให้ใจมีความสุข ดิฉันเช่ือว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาศีล จะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ 
ขึ้นอยู่กับโอกาส อย่างน้อยการท่ีเรารักษาศีลก็ท าให้บุคลิกของการด าเนินชีวิตแตกต่างจากคนอื่น ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตัว การยืน นั่ง นอน ฯลฯ มีความสุขุมนุ่มเนียน ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นท่ีไว้ใจของคนอื่น 
อย่างน้อยคนรอบข้างก็สบายใจเมื่ออยู่ใกล้เรา ใครมีปัญหาอะไร โดยเฉพาะปัญหาเรื่องชีวิตก็มักจะมา
ปรึกษากับเรา ส่วนตัวเห็นว่าการรักษาศีลจนเกิดเป็นคุณธรรมประจ าใจเราแล้ว สามารถจะเป็นท่ีพึ่ง
                                                             

 ๑๓๒ สัมภาษณ์ นายณรงค์ ศรีจันเวียง, นายศุภเชษฐ์ แก้วสุวรรณ, นางกุหลาบ หินอ าคา, ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๗๔ 

 

ทางใจของคนรอบข้างเราได้ ดิฉันเช่ือว่าการท่ีเราฝักใฝ่ในทางนี้จะท าให้เราสามารถจัดระเบียบชีวิตเรา
ได้ นั่นคือการควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี และท าให้เกิดผลต่อคน
รอบข้างและสามารถแนะน าเพื่อนร่วมงานให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีลและการน าหลักธรรมมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตด้วย  

จากการให้สัมภาษณ์ผลท่ีได้จากการอบรมปฏิบัติธรรมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่ง 
โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาศีล พบได้ว่า คนท่ีรักษาศีลเป็นประจ านั้นจะเห็นคุณค่าหรืออานิสงค์ของ
การรักษาศีลอย่างแท้จริง การด าเนินชีวิตประจ าวันก็แตกต่างจากผู้คนท่ัวไป ซึ่งจะเห็นได้จากคนใน
สังคมปัจจุบันค่อนข้างจะเหินห่างจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไม่ค่อยสนใจในการน าหลักธรรมมา
ประพฤติปฏิบัติ การด าเนินชีวิตจึงไม่ค่อยใส่ใจกับการสร้างสันติสุขในสังคมนัก เช่น มีการเบียดเบียน
กันมากขึ้น ดังจะเห็นข่าวการฆ่ากันท าลายกันจนจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไปแล้ว (ศีลข้อท่ี ๑) 
เราจะเห็นคนในสังคมมีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น การลักปล้น โกงกันกินก็มีมาก (ศีลข้อท่ี ๒) เราจะ
เห็นคนผิดศีลธรรมเรื่องกามมากขึ้นจนมองว่าเป็นเรื่องธรรมในสังคม (ศีลข้อท่ี ๓) เราจะเห็นคนโกหก
กัน พูดด่ากันมากขึ้น (ศีลข้อท่ี ๔) และ เราจะเห็นคนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนมีนิสัยชอบด่ืมของเมา
ชนิดต่างๆ มีจ านวนมากขึ้น (ศีลข้อท่ี ๕) ส่ิงเหล่านี้ก าลังเกิดขึ้นและดูเหมือนผู้คนจะประพฤติกันเป็น
เรื่องปกติในสังคมโดยไม่เกิดความละอายใจใดๆ แต่คนท่ีรักษาศีลหรือชอบในการปฏิบัติธรรมจะมี
ลักษณะการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายมีความเพียงพอไม่ฟุ้งเฟ้อ จึงดูมีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตของคน
ในสังคมปัจจุบันค่อนข้างมาก นี้คือผลของการรักษาศีลจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ศีลสามารถสร้างจาก
คนธรรมดาให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะคนกับมนุษย์จะมีความเหมือนกันเพียงร่างกายแต่จะ
แตกต่างกันท่ีมีศีล คนถ้าไม่มีศีลก็จะไม่แตกต่างจากสัตว์ท่ัวๆไป อาจร้ายกว่าสัตว์ด้วยซ้ า ศีลจะท าคน
ให้เป็นมนุษย์ได้ เพราะจะเป็นมนุษย์ได้จะต้องเป็นคนมีศีล  ควบคุมก ากับจิตใจตลอดเวลา หลัก
มนุษยธรรมอันท าให้คนเป็นมนุษย์ก็คือ ศีลนั่นเอง  

๔.๓.๒.๒ ด้านสมาธิ      
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้ต่อยอดการพัฒนาปัญญาระดับศีลสู่การพัฒนาปัญญา

ระดับสมาธิ ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมมีการพัฒนาการฝึกจิตให้ประณีตยิ่งขึ้น ส่งผลให้จิตใจของ
ผู้ท าสมาธิผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ และช่วยให้หลับสบายคลายกังวล ดังตัวอย่างกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับผลท่ีเกิดจากการท าสมาธิ ดังนี้ 

นางสมจิต มาแวง๑๓๓ กล่าวว่า ผมเองก็เคยเป็นคนใจร้อนมาก่อน ก็ได้สติกับสมาธินี่แหละ
ช่วยไว้ จนตอนนี้ใจเย็นมากกลายเป็นนึกสมเพชตัวเองสมัยก่อนไปเลย เรื่องเล็กแค่นั้นโกรธเข้าไปได้
ยังไง ก็เลยรู้สึกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น เห็นคนอื่นโกรธ เห็นคนอื่นท าผิด ในใจมีแต่ความสงสาร ถ้าอยู่ใน
ฐานะท่ีตักเตือนส่ังสอนได้ ผมจะท าทันที แต่คนไม่รู้จักกัน จู่ๆไปเอ่ยปากสอนเขาแบบนั้น กลับ
กลายเป็นโดนโกรธยิ่งกว่าเดิมก็มี ผมเจอมาเยอะจนเข้าใจว่าท าไมถึงต้องมีอุเบกขามาปิดท้ายในพรหม
วิหาร ๔ ถ้าเมตตาแล้ว กรุณาก็แล้ว ยังไม่ฟังกันอีก ถ้าเราไม่รู้จักอุเบกขา ตัวเราเองนั่นแหล่ะท่ีจะทุกข์
ซะเอง ส่วนเรื่องฝึกสมาธินั้นดีแน่ครับ พลังสมาธิช่วยให้จิตใจปลอดโปร่ง อย่างน้อยช่วงท่ีอยู่ ในสมาธิก็
ว่างจากกิเลสได้ช่ัวคราว เป็นบุญ เป็นกุศลอย่างใหญ่หลวงจริงๆ และ นางสว่าง มาตน ได้กล่าวถึงผล
                                                             

๑๓๓ สัมภาษณ์ นางสมจิต มาแวง, นางสว่าง มาตร, นางค ามูล พุทธาโกสุม, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผู้เข้า
อบรมปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๗๕ 

 

ของการท าสมาธิว่า การหมั่นฝึกสมาธิบ่อยๆ จะท าให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ดี เพราะจิตเรา
จะอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา เราจะรู้ทุกการเคล่ือนไหว ทุกส่ิงท่ีคิด พูดและท าจะมาพร้อมสติอยู่เสมอ 
เมื่อไรท่ีเราเริ่มโกรธใครหรือก าลังโมโหร้ายหงุดหงิด เช่ือไหมว่าจิตเบื้องลึกท่ีผ่านการท าสมาธิมาแล้ว
อย่างดีจะสอนเตือนตัวมันเอง ท าให้เราดึงอารมณ์ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับลมหายใจ และ
หากเราท าได้เช่นนี้บ่อยๆ ก็ย่อมเปล่ียนจากคนท่ีมักมีอารมณ์ร้าย เกรี้ยวกราดง่ายมาเป็นคนท่ีใจเย็นลง
ได้มากขึ้นแน่นอน ดังนั้น ประโยชน์จากการท าสมาธินี่แหละค่ะท่ีจะช่วยระงับความโกรธแค้นชิงชัง ท า
ให้จิตใจเรานึกไปถึงการเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสามารถอโหสิกรรมให้เพื่อนมนุษย์ท่ีท าให้เราโกรธ
เคืองลงได้ โดยส่วนตัวอยากแนะน าให้ฝึกสมาธิคะจะได้รู้ว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆ สอดคล้องกับ 
นางค ามูล พุทธาโกสม ได้กล่าวเสริมว่า แต่ก่อนเป็นคนชอบหาความสุขแบบโลกๆ คือเป็นคนชอบกิน 
ชอบเท่ียว มีเพื่อนมาก พูดง่ายๆ ถ้าต้องการจะหาความสุขก็จะชวนกันออกไปหาความสุขนอกบ้าน แต่
หลังจากมีครอบครัวมีลูก และมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมท่ีวัดเกาะแก้ว ท าให้รู้ว่าการหาความสุขนอก
บ้านท่ีเคยท ามาก่อนนั้นไม่ใช่แก่นสารส าคัญของชีวิตเลย และเริ่มฝึกสมาธิอย่างจริงจัง ผลท่ีเกิดจาก
การท าสมาธิฝึกท าใจให้นิ่งสงบบ่อยๆ พบว่าการท าสมาธินี่แหละท่ีจะมอบหนทางแห่งความสุขให้เราได้
อย่างแท้จริง จิตใจเรามีความแช่มช่ืนเบิกบาน อารมณ์ดีสดใส ยิ่งฝึกสมาธิมากใจเราก็จะยิ่งผ่อนคลาย 
สุขสงบมากและท าให้เราพึงพอใจกับชีวิตท่ีเป็นอยู่ โดยไม่ต้องด้ินรนออกไปไขว่คว้าหาความสุขนอก
บ้านอีกเลย นอกจากนี้ ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ยังได้กล่าวถึงผลท่ีเกิดจากการท าสมาธิว่า โดยปกติ
ผมจะปฏิบัติธรรมโดยการไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิทั้งท่ีบ้านและท่ีวัดแล้วแต่โอกาส ก่อนท่ีจะท า
สมาธิผมจะเริ่มด้วยการสวดมนต์เพื่อกล่อมใจให้สงบก่อน จากนั้นจึงปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิใช้
เวลาตามสมควร แล้วต่อด้วยการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ การท าแบบนี้โดยส่วนตัว
ถือว่าได้บุญมาก หรืออย่างน้อยหากเราไม่สะดวกท่ีจะสวดมนต์ก่อนแต่ท าสมาธิเลยเพื่อหยุดความ
ฟุ้งซ่าน หยุดใจให้สงบนิ่ง แบบนี้อยู่ท่ีไหนก็ท าได้ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นท่ีบ้านหรือท่ีวัดเท่านั้น นั่งอยู่
บนรถ เดินทาง กินข้าว ไปท างาน หรือนั่งท างาน ฯลฯ ก็สามารถก าหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจได้เสมอ 
ผลท่ีได้อย่างชัดเจนคือ ใจท่ีปล่อยวางเป็นสุข เมื่อใจเราเป็นสุขเราจะไม่ปรารถนาซึ่งส่ิงใดบนโลกนี้อีก
ท้ังปวง แม้แต่การโกรธเราก็สามารถระงับได้ กลายเป็นการให้อภัยทานแก่เจ้ากรรมนายเวรและคนท่ี
เราไม่ชอบใจ ใครท่ีอยากสร้างสมบุญให้เกิดข้ึนภายในตัวเอง ผมคิดว่าเราไม่จ าเป็นต้องออกจากบ้านไป
ท าบุญที่วัดเสมอไปก็ได้ เพราะเพียงแค่ท าสมาธิให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็นจากท่ีบ้าน ง่ายๆ แค่นี้ก็ถือเป็น
การสะสมบุญในตัวอย่างท่ีคุณไม่คาดคิดแล้ว 

จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมโดยการท าสมาธิข้างต้น พบว่า 
การท าสมาธิได้ช่วยให้จิตใจเรานิ่งสงบ ท่ามกลางจิตท่ีก าหนดภายใต้ลมหายใจเข้าออกจะก าหนดรู้ตัว
ตลอดเวลา สามารถตามทันทุกอารมณ์ ยิ่งมีการก าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ ลึกๆ ด้วยแล้ว ก็
จะยิ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจในตัวผู้ปฏิบัติให้ประณีตยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนสุขุมนุ่มลึก ใจเย็น 
อ่อนโยนและมองโลกรอบตัวในแง่ดีงามมากขึ้น อารมณ์ก็จะแจ่มใส และยังส่งผลให้มีสุขภาพดีตามมา
อีกด้วย การหมั่นฝึกสมาธิบ่อยๆ จะท าให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ดี เพราะจิตคนเราจะอยู่กับลม
หายใจตลอดเวลา เราจะรู้ทุกการเคล่ือนไหว ทุกส่ิงท่ีคิด การพูดและการกระท าจะมาพร้อมสติอยู่เสมอ 
เมื่อไรท่ีเราเริ่มโกรธใครหรือก าลังโมโหร้ายหงุดหงิด ผู้ท่ีผ่านการท าสมาธิมาแล้วอย่างดีจะสอนเตือน



 
๑๗๖ 

 

ตัวเองท าให้สามารถดึงอารมณ์ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับลมหายใจ และหากมีการท าสมาธิ
บ่อยๆ ย่อมเปล่ียนจากคนท่ีมักมีอารมณ์ร้าย เกรี้ยวกราดง่ายมาเป็นคนท่ีใจเย็นลงได้มากขึ้น ผลของ
การท าสมาธิจะช่วยระงับความโกรธแค้นชิงชัง ท าให้จิตใจนึกไปถึงการแผ่เมตตาให้เพื่อนมนุษย์และ
สามารถอโหสิกรรมให้เพื่อนมนุษย์ท่ีท าให้เราโกรธเคืองลงได้ นอกจากนี้ ผลท่ีเกิดจากการท าสมาธิท่ี
ส าคัญ คือการท าให้ใจเกิดการปล่อยวางเป็นสุข เมื่อใจเราเป็นสุขเราจะไม่ปรารถนาส่ิงใดๆ ท่ีเกินความ
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต แม้แต่ความโกรธก็สามารถระงับหรือปล่อยวางได้ง่าย กลายเป็นการให้
อภัยทานแก่เจ้ากรรมนายเวรและคนท่ีเราไม่ชอบใจได้ การท าสมาธินี้ถ้ามีการฝึกปฏิบัติจนช านาญแล้ว 
จะท าท่ีไหนก็ได้ไม่จ าเป็นต้องไปนั่งท าสมาธิท่ีวัดเสมอไป เพียงแค่ท าสมาธิให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็นจะท่ี
บ้านหรือท่ีอื่นๆ แบบง่ายๆ แค่นี้ก็ถือเป็นการสะสมบุญท่ียิ่งใหญ่ในตัวเองแล้ว   

๔.๓.๒.๓ ด้านปัญญา      
ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว มีเป้าหมายในการพัฒนาปัญญาขั้นนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

ปฏิบัติธรรมได้เกิดศรัทธาต้ังมั่นและมีความเข้าใจท่ีถูกต้องในคุณของพระรัตนตรัย เป็นสัมมาทิฐิ รู้จัก
บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ใฝ่สร้างสรรค์ รู้เท่าทันต่อปรากฏการณ์ของ
สรรพส่ิงตามความเป็นจริง สามารถน าผลการปฏิบัติไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้  และผลของการ
ปฏิบัติธรรมนี้ ก็สามารถน าไปปรับใช้กับการเจริญภาวนาปัญญาในทางโลกได้ คือการลงมือท างานใน
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยใช้การพิจารณาสาระของงานนั้นๆ โดยแยบคายจนเกิดเป็นความแตกฉานเห็นถ่องแท้
ในส่ิงนั้นๆ และสามารถวิเคราะห์แยกแยะออกเป็นช้ินเป็นอันได้ หรือเรียกว่า เป็นผู้ช านาญการในส่ิง
นั้นๆ๑๓๔ ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยจะได้ยกตัวอย่างกลุ่มบุคคลผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมท่ีวัดเกาะแก้ว และ
สามารถน าผลของการเจริญภาวนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังต่อไปนี้ 

ผศ.ดร.จรัส ลีกา๑๓๕ อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้กล่าวว่า 
การเจริญภาวนาหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท าให้เกิดปัญญา เกิดความเฉลียวฉลาด มีความเข้าใจ
ในหลักธรรมมากขึ้น คือก่อนท่ีผมจะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังเช่นทุกวันนี้ ผมก็ชอบท่ี
จะฟังและอ่านหนังสือธรรมะท่ัวไป โดยเฉพาะหนังสือท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม แต่ก็ยังไม่เข้าใจแจ่ม
ชัดนัก ขาดความกระจ่างในเรื่องของการปฏิบัติ หลังจากท่ีได้เข้ามาศึกษาโดยการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานท่ีวัดเกาะแก้ว หรือวัดอื่นๆ ท่ีมีโอกาสก็จะไปเข้าร่วมปฏิบัติด้วย บางครั้งก็ ๑๐ วัน หรือ ๑ 
เดือนแล้วแต่โอกาสจะอ านวย เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยมีพระอาจารย์สอนวิปัสสนาท่ีเก่งๆ ก็ท าให้ได้
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมากขึ้น และเมื่อได้กลับไปอ่านหนังสือธรรมะนั้นอีกก็จะพบว่า ตนเองมี
ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดิม และเมื่อได้ฟังหรืออ่านธรรมะขั้นสูง
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็จะสามารถเกิดความกระจ่าง เกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าตอนท่ียังไม่ได้
ปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าท าได้ติดต่อกัน มีการรักษาอารมณ์ให้
รู้เท่าทันกับส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา ก็จะท าให้จิตใจเบาสบายเกิดสติสัมปชัญญะทุกขณะ จิตใจมีความ

                                                             
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล, เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, เจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง, เมื่อวันที่  

๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ นายจิรจิตต์ สิทธิการ, ข้าราชการบ านาญ, นางหนูเพียร แสนใยแสง, นางประทีป ทรง

พิบูลย์, นายประจักษ์ แสนหล้าโทน, นางทองศรี กลิ่นมะลิ, ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม, เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐. 



 
๑๗๗ 

 

เอิบอิ่มอยู่ตลอดเวลา จะงานอะไรก็ท าอย่างมีความสุขและมีสติ ส่วน นางพรอนงค์ เรืองนามแก้ว ได้
กล่าวถึงผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่า การเจริญกรรมฐานท าให้คนรู้จักปรมัตธรรมดีขึ้นว่ามัน
คืออะไร แล้วพยายามปฏิบัติให้กระจ่างขึ้นเรื่อยๆ การปฏิบัติกรรมฐานนี้ท าให้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น 
เช่น เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิต เช่น เกิดความพลัดพราก ล้มหายตายจากกัน ก็ท าให้ก าหนดสติได้ ไม่
หลงติดอยู่ในบัญญัติธรรม หรือบัญญัติอารมณ์นั้นๆ เพราะจิตใจดีและมีสติถือว่าส าคัญมาก จะท าคน
ให้มีศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ท าคนให้รักใคร่กันสนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
เราท ากรรมฐานนี้สามารถแผ่เมตตาให้ศัตรูกลายเป็นมิตร ท าคนให้เมตตากรุณาต่อกัน และยินดีเมื่อคน
อื่นเขาได้ดี ท าคนให้เป็นคนใจประเสริฐ ท าคนให้ไม่เบียดเบียนกัน เว้นจากการเอารัดเอาเปรียบกัน ท า
คนให้รู้จักตัวเอง และรู้จักปกครองตนเอง ปกครองครอบครัว และท าให้เราเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ไม่มี
มานะทิฐิถือตัว ยอมรับค าส่ังสอนของครูบาอาจารย์ ใครจะตักเตือนว่ากล่าวก็ไม่โกรธ  มีกตัญญู
กตเวทิตาธรรม ท าคนให้มีกายวาจาใจบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฐิ และ นายณรงค์ ศรีจันเวียง ก็ได้กล่าว
เสริมถึงผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท าให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปในทางท่ีถูกต้องชอบธรรม จิตใจไม่ฝักใฝ่ไปในทางอกุศลกรรม มีใจสุขุมเยือกเย็น รอบคอบ และ
มั่นคงในพระรัตนตรัย นอกจากนี้ นางสมจิต มาแวง ได้กล่าวถึงผลของการเจริญปัญญาว่า แต่ก่อนไม่
เข้าใจค าว่าการท าสมาธิกับการเจริญปัญญานั้นคืออะไร คิดว่าเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน แต่พอ
ได้มาปฏิบัติธรรมและได้ฟังพระอาจารย์บรรยายแล้วท าให้รู้ว่า การเจริญปัญญานั้นต่างไปจากการท า
สมาธิตรงท่ีสมาธิเป็นเพียงการท าใจให้สงบนิ่งอยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งแต่เพียงอารมณ์เดียวแน่นิ่งอยู่อย่างนั้น
โดยไม่ได้นึกคิดอะไร แต่การเจริญปัญญาหรือวิปัสสนา ไม่ใช่ท าให้แค่จิตใจต้ังมั่นอยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
เท่านั้น แต่การเจริญปัญญานั้นเป็นการคิดใคร่ครวญเพื่อหาเหตุผลในสภาวะท่ีเป็นธรรมและความจริง
ในแต่ละสรรพส่ิงว่า ส่ิงท้ังหลายในโลกนี้เป็นส่ิงไม่เท่ียงแท้ เกิดขึ้น ต้ังอยู่แล้วก็ดับไป ทุกส่ิงเป็นทุกข์ 
คือทุกอย่างเป็นสภาพท่ีไม่อาจทนอยู่ได้ในสภาพเดิม เกิดขึ้นแล้วไม่อาจทรงตัวต้องเปล่ียนแปลงไป ท า
ให้อารมณ์เกิดความเปล่ียนแปลงไปตามวัตถุซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ตามมา และสุดท้ายคือทุกส่ิงไม่มี
ตัวตนและไม่ใช่ตัวตนหรือเป็นของๆ ใครใดๆ ท้ังส้ิน เมื่อมีการเจริญปัญญาจนเกิดความช านาญ ผลท่ีได้
ก็คือใจเราสามารถยอมรับสภาพความจริงท้ังหลายและความเป็นไปของโลกได้อย่างแท้จริง และ นาง
กุหลาบ หินอ าคา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลของการเจริญสมาธิและปัญญาจะท าให้เกิดเป็นบุญขึ้นกับตัว
คือท าให้จิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น มีความเฉลียว ฉลาดสติปัญญาเฉียบแหลมขึ้น
และมีความทรงจ าดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ต้องฝึกเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพราะใจท่ีเป็นสมาธิจะผ่อง
ใสสงบนิ่ง เหมือนน้ าสะอาดท่ีตะกอนท้ังหลายตกอยู่ท่ีก้นท้ังหมดแล้วท าให้มองเห็นทุกส่ิงทุกอย่าง
เป็นไปตามธรรมชาติ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช้าอบรมปฏิบัติธรรมถึงผลท่ีได้จากการเจริญปัญญา จะพบว่า 
การเจริญปัญญาหรือภาวนาจะท าให้เกิดปัญญา เกิดความเฉลียวฉลาดมีความเข้าใจในหลักธรรมมาก
ขึน้ และรักษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันส่ิงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น เมื่อประสบกับอารมณ์ไม่น่าปรารถนาต่างๆ 
ก็สามารถก าหนดสติไม่ให้หลงติดอยู่กับอารมณ์ท่ีไม่น่าปรารถนานั้นได้ การเจริญปัญญายังท าให้เป็นคน
มีคุณธรรมคือหลักพรหมวิหารอยู่ในใจ สามารถปกครองตนเอง ปกครองครอบครัว และปกครองคนอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับเราด้วยหลักพรหมวิหารได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นคนถือทิฐิมานะ จิตใจไม่ฝักใฝ่ในอกุศล
ธรรม มีใจสุขุมเยือกเย็น รอบคอบและมั่นคงในพระรัตนตรัย เข้าใจถึงความส้ินไปและเส่ือมไปของ



 
๑๗๘ 

 

สรรพส่ิง ท าให้ใจยอมรับสภาพความเป็นจริงท้ังหลาย และนอกจากนี้ การเจริญปัญญายังท าให้เกิดบุญ
ขึ้นกับตัวเอง มีจิตใจผ่องใสสามารถคิดวิเคราะห์อะไรๆ ได้ดียิ่งขึ้น มีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเฉียบ
แหลมและมีความทรงจ าท่ีดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  

๔.๓.๓ วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก 
จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก จะเห็นได้

ว่า ส านักนี้ได้มีการน าหลักพุทธจริยศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องไตรสิกขามาสอนเช่ือมโยงเข้ากับหลักมหา
สติปัฏฐาน ๔ โดยเน้นหลักอานาปานสติคือการก าหนดพิจารณาลมหายใจเข้า-ออก ให้รู้เท่าทันความ
เป็นไปของสรรพส่ิงตามความเป็นจริง และในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายนอกให้เอื้อต่อ
การพัฒนาภายใน (จิตใจ) โดยการน าหลักสัปปายะ ๔ มาเป็นกรอบในการพัฒนาปัจจัยภายนอก 
เพื่อให้เป็นสถานท่ีสงบ ร่มรื่น เหมาะสมต่อการอบรมปฏิบัติธรรม ปราศจากการรบกวนใดๆ ท้ังภายใน
และภายนอกบริเวณของการใช้สถานท่ีปฏิบัติธรรม จึงท าให้เกิดผลของการพัฒนาปัญญาขึ้น ซึ่งผู้วิจัย
จะได้เสนอผลของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ๓ ด้าน ตามหลักไตรสิกขา
คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา ดังต่อไปนี้ 

๔.๓.๓.๑ ด้านศีล      
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้ด าเนินการพัฒนาปัญญาในรูปแบบของการต้ังส านัก

ปฏิบัติธรรม โดยขั้นแรกของฝึกอบรมได้สอนให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมได้รู้จักคุณค่าและผลของการ
รักษาศีล เช่น สอนให้รู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ 
แต่ให้เกิดผลดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ตาดูเป็น ให้
หูฟังเป็นนอกจากนี้ ยังสอนให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้รู้จักการใช้ชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกันในทางสังคม โดย
ไม่เบียดเบียนก่อความทุกข์ความเดือดร้อนหรือก่อเวรภัย แต่ให้รู้จักมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนมนุษย์
อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ด ารงตนอยู่ในกรอบของศีล ด าเนินชีวิตตามหลักของศีลให้ความร่วมมือกับการ
รักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแม่บทของชุมชนหรือสังคม
ของตน และวัฒนธรรม๑๓๖  

นายทองเติม หนูช้างสิงห์๑๓๗ ได้กล่าวถึงผลท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศีลว่า 
การมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอกทุกๆ ครั้งจะมีการสมาทานศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ ซึ่งศีล ๘ ก็ต่อ
ยอดการปฏิบัติมาจากศีล ๕ เพื่อให้เข้มข้นขึ้น การรักษาศีลท าให้คนท่ีมาปฏิบัติธรรมท้ังหมดมีความ
ประพฤติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงแม้แต่ละ
คนจะมาจากต่างท่ีก็ตาม การรักษาศีลจึงเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ผู้ท่ีต้ังใจมา
ปฏิบัติธรรมท้ังหมดจึงเป็นผู้ท่ีมาเรียนรู้กฎเกณฑ์แห่งความมีระเบียบวินัยท่ีเกื้อหนุนการอยู่ร่วมกัน 
ท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน มีความสามัคคีกัน ผลท่ีเกิดจากการน าหลักศีลธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันจะเป็นหลักประกันให้เกิดความสุขในสังคมอย่างแน่นอน นายฉลอง เหลาทอง ได้กล่าว

                                                             
๑๓๖ สัมภาษณ์ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก, เจ้าคณะอ าเภอชุมแพ,  

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๗ สัมภาษณ์ นายทองเติม หนูช้างสิงห์, นายฉลอง เหลาทอง, นางป้อม ขันลุน, นางกรองแก้ว ทะสา, 

นางสาวกิตตินันท์ เศวตกุล, นางสาวชนิกา พรประเสริฐ, ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก, 
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๗๙ 

 

เสริมว่า การสมาทานศีลแล้วน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันท าให้การชีวิตด าเนินไปได้ปกติ ไม่เดือดร้อน
กับการใช้ชีวิตมากนักในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตท่ีผ่านทางอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ อย่างน้อยก็ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเป็นประจ าสามารถใช้หูตาเป็น ไม่เกิดโทษหลงมัวเมา ท าให้
มีสติ เช่น เมื่อดูทีวีก็ดูเป็น ฟังวิทยุก็ฟังเป็น เป็นต้น รู้จักใช้ตาหูในการแสวงหาความรู้สร้างปัญญาให้
เกิดกับส่ิงท่ีผ่านทางสัมผัสท้ังหลายและน าไปสู่การใช้มือและสมองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเป็นเหตุ
ท าให้สังคมเกิดความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นางป้อม ขันลุน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มา
ปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอกเป็นประจ า ได้สังเกตผลท่ีเกิดกับตนเองว่า การปฏิบัติธรรมด้วยการ
รักษาศีลท าให้เป็นคนใจเย็นลง จิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน ใจนิ่งเยือกเย็น รู้จักปล่อยวางกับส่ิงต่างๆ ได้มากขึ้น 
เช่น แต่ก่อนจะเป็นคนแคร์กับค าพูดของชาวบ้าน ซึ่งมีแต่ค านินทาว่าคนโน้นคนนี้ตามประสาชาวบ้าน 
เด๋ียวนี้รู้สึกเฉยๆ กับค าพูดเหล่านั้น ไม่ยึดถือกับค าพูดหรืออารมณ์เหล่านั้น บางครั้งมองว่าเป็นส่ิงไร้
สาระด้วยซ้ าไป ฟังผ่านๆ ไป ไม่เก็บมาคิดตามเขาเหมือนแต่ก่อน จิตใจดีเบาสบาย และ นางกรองแก้ว 
ทะสา อดีตครูโรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก ได้กล่าวว่า การมาปฏิบัติธรรมรู้สึกสบายใจ ท่ีส าคัญท าให้
เป็นคนมีระเบียบมีกติกาชีวิตมากขึ้น การปฏิบัติธรรมรักษาศีลท าให้ชีวิตเปล่ียนจากคนใจร้อนขี้
หงุดหงิดกลายเป็นคนใจเย็น พูดจามีหลักการเป็นท่ีเช่ือถือของคนท่ัวไปโดยเฉพาะเพื่อร่วมงาน บางครั้ง
เพื่อร่วมงานบางคนมีปัญหาก็มาปรึกษาเรา ก็แนะน าเขาให้ไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลท่ีวัดบ้าง หรือให้เขา
ลองรักษาศีลดูท่ีบ้านก็ได้ ผลท่ีเกิดจากการแนะน าเขาท าให้เขามีความสุขรู้จักปล่อยวางท าใจกับส่ิงท่ี
สร้างปัญหาให้กับชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้ นางสาวกิตตินันท์ เศวตกุล ได้กล่าวว่า แต่ก่อนไม่เคยเข้าวัด
อบรมเพียงแต่ไปท าบุญวันส าคัญต่างๆ ก็กลับบ้านไม่มีความรู้อะไรมากนักเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือ
การรักษาศีล แต่ก่อนก็เป็นคนชอบเอาแต่ใจตัวเอง อารมณ์ร้อนตามวัย เห็นเพื่อนๆ ท าอะไรท่ีไม่ดีก็
ชอบจะท าตามกัน แต่เมื่อได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลท่ีวัดท าให้อารมณ์ร้อนลดลงมาก การแต่งกายก็
เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นไม่ไปตามเพื่อนๆ เหมือนแต่ก่อน เพื่อนๆ ท่ีเคยเท่ียวด้วยกันก็ถามว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับตน ก็บอกพวกเขาว่าไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลท่ีวัดท าให้จิตใจไม่อยากไปโน่นไปนี่เหมือนแต่ก่อน 
มีเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือหรือช่วยพ่อแม่ท างาน ท าให้เพื่อนบางคนอยากจะไปปฏิบัติธรรมด้วย ซึ่งตน
ก็ยินดีชวนเพื่อนท่ีสนใจไปลองปฏิบัติธรรมก็มาเป็นบางคน แต่ส าหรับตนแล้วคิดว่าจะยังมาปฏิบัติ
ธรรมถ้าทางวัดมีการจัดปฏิบัติธรรมอีก พ่อแม่ก็ดีใจให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ในขณะท่ี นางสาว 
ชนิกา พรประเสริฐ ได้กล่าวถึงผลของการมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลว่า แต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน
เหมือนกัน ไม่ค่อยเช่ือฟังพ่อแม่เท่าไร แต่หลังจากได้มาเข้ารับอบรมปฏิบัติธรรมประมาณ ๕ ครั้งแล้ว 
รู้สึกชอบโดยเฉพาะวิธีการสอนของพระวิทยากรท าให้รู้อะไรๆ เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น อารมณ์ก็เย็นลง
มีเหตุผลมากขึ้น มีความเข้าใจพ่อแม่มากขึ้น วันพ่อวันแม่หรือวันสงกรานต์ก็เอาพวงมาลัยไปกรอบไหว้
ท่านซึ่งแต่ก่อนไม่เคยท าเลย ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนได้ดีกว่าเดิมไม่ขัดแย้งหรือชอบทะเลาะเหมือนแต่ก่อน 
ตนคิดว่านี้เป็นผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรมหรือการรักษาศีลโดยการสอนของพระวิทยากร ซึ่งตนจะ
พยายามไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือรักษาศีลท่ีวัดเมื่อมีโอกาส 

จากการศึกษาสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลของการพัฒนาปัญญาด้านศีลของผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ข้างต้น พบว่า ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมรู้คุณค่าของการรักษาศีล รู้จักใช้อินทรีย์คือตา หู จมูก ล้ิน กาย
เป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต สามารถพัฒนาชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับสังคมได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ จิตใจมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านรู้จักปล่อยวางกับส่ิงท่ีมากระทบทางผัสสะได้มากขึ้น ศีลยังท าให้



 
๑๘๐ 

 

ชีวิตเปล่ียนจากคนใจร้อนหงุดหงิดกลายเป็นคนใจเย็น พูดจามีหลักการเป็นท่ีเช่ือถือของคนอื่น และ
สามารถให้ค าปรึกษาแนะเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า เยาวชนท่ีเคยชอบคบ
เพื่อน เท่ียวเตร่ไม่สนใจค าส่ังสอนของพ่อแม่ เมื่อได้มาอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วท าให้อารมณ์
เปล่ียนไปจากท่ีเคยคบเพื่อนก็กลับมาเคารพเช่ือฟังพ่อแม่และช่วยพ่อแม่ท างาน วันส าคัญต่างๆ ก็น า
พวงมาลัยมาไหว้พ่อแม่ นี้แสดงให้เห็นว่า การรักษาศีลของผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมมีการด าเนินชีวิต
ในทางท่ีดีงาม มีเหตุผล มีคุณธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เพราะศีลท าให้เกิดการ
ส ารวม มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนศิลา ผู้ท่ีรักษาศีลจึงไม่กังวลใจว่าจะท าความผิดอะไร หรือไม่ต้อง
กลัวความผิด จิตใจมีแต่ความสงบสบาย และท่ีส าคัญการรักษาศีลหรือมีศีลเป็นท่ีพึงจะท าให้การปฏิบัติ
ธรรมข้ันสมาธิได้ง่ายยิ่งขึ้น 

๔.๓.๓.๒ ด้านสมาธิ      
ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้พัฒนาปัญญาด้านสมาธิ โดยมีเป้าหมายให้การ

พัฒนาคุณภาพจิตหรือการปรับปรุงจิตให้มีสมรรถภาพสูงขึ้น โดยเน้นการพัฒนา ๓ ประการคือ (๑) 
พัฒนาจิตให้มีความดีงาม เป็นการเพิ่มคุณภาพจิต ฝึกให้มีคุณธรรมแสดงออกซึ่งความดีงาม ได้แก่ 
เมตตา มุทิตา ศรัทธา เอื้อเฟื้อ ไม่เห็นแก่ตัว (๒) พัฒนาจิตให้มีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มสมรรถภาพ
จิต ฝึกให้จิตเข้มแข็งมีพลัง ได้แก่ ขันติ (ความอดทน) สมาธิ (ความต้ังใจมั่นคง) วิริยะ (ความพากเพียร) 
อธิษฐาน (ความเด็ดเด่ียว) สติ (ความระลึกทัน) และ (๓) พัฒนาจิตให้มีความสงบสุข เป็นการเพิ่ม
สุขภาพจิต ฝึกให้จิตมีความสุขสงบ ได้แก่ มีปีติ (ความปล้ืมใจ) ปราโมทย์ (ความอิ่มเอิบใจ) ผ่องใสเบิก
บาน๑๓๘  

นายประหยัด ช านาญรบ๑๓๙ กล่าวถึงผลท่ีได้จากการพัฒนาปัญญาด้านสมาธิว่า นอกจาก
มาปฏิบัติธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอกแล้ว ท่ีบ้านก็จะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาตลอด ผลท่ี
เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบ่อยๆ จะช่วยให้จิตใจนิ่งสงบ สามารถก าหนดลมหายใจเข้าออกได้ 
อันนี้จะท าเรารู้ตัวตลอดเวลา สามารถตามทันทุกอารมณ์ ยิ่งเราก าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ 
ลึกๆ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนสุขุมนุ่มลึก ใจเย็น อ่อนโยนและมองโลก
รอบตัวในแง่ดีงามมากขึ้น อารมณ์ก็จะแจ่มใส และยังส่งผลให้เป็นผู้ท่ีมีจิตใจดีงามมีคุณธรรม มีเมตตา 
กรุณาต่อผู้อื่นรวมไปถึงสัตว์เดรัจฉานท่ัวไปด้วย และนายเกลี้ยง ครองหินลาด ได้กล่าวเสริมถึงผลท่ีได้
จากการท าสมาธิว่า การฝึกสมาธิเป็นประจ าท าใหรู้้เท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ดี เพราะการฝึกจิตนี้จะ
ท าให้จิตอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา เราจะรู้ทุกการเคล่ือนไหว ทุกส่ิงท่ีคิด พูดและท าจะมาพร้อมสติ
อยู่เสมอ บางครั้งมีคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆ ท าให้โกรธหรือท าให้หงุดหงิด จิตเบ้ืองลึกท่ีผ่านการท า
สมาธิมาแล้วอย่างดีจะสอนเตือนตัวมันเอง ท าให้ดึงอารมณ์ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับลม
หายใจ ด้วยการฝึกเช่นนี้บ่อยๆ ในทุกๆ ท่ีท าให้เปล่ียนจากคนท่ีอารมณ์ร้อนมาเป็นคนใจเย็น มีเหตุผล
สามารถควบคุมอารมณ์ท่ีเป็นขยะได้เป็นอย่างดี และผลท่ีเกิดจากการท าสมาธิอีกอย่างหนึ่งคือท าให้

                                                             
๑๓๘ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เอกสารการสอนวิปัสสนากรรมฐานส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่าง

นอก, (ขอนแก่น : ก็อปปี้ปริ้น, มปป.) หน้า ๒๒. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ กลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมที่ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ประกอบด้วย นายประหยัด 

ช านาญรบ, นายเกลี้ยง ครองหินลาด, นางสุบรรณ วงค์กระนาม, นางอรุณี ลาวรรณา, นายทองเติม หนูช้างสิงห์.  
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 



 
๑๘๑ 

 

เป็นคนมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือสังคม และมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์รู้จักให้อภัยต่อคนท่ีท าไม่ดีต่อเราได้
ง่าย ในขณะท่ี นางสุบรรณ วงค์กระนาม ได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติธรรมว่า ก่อนหน้าท่ีจะมาปฏิบัติ
ธรรมท่ีวัดแจ้งสว่างนอกนี้ เป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนแอมากๆ เจออะไรกระทบอะไรก็หวั่นไหวไปหมด อีก
ท้ังเป็นคนเช่ือคนง่ายด้วย แต่เมื่อได้มาปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิบ่อยๆ ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงชีวิต
หลายๆ อย่าง เช่น แต่ก่อนชอบไปหาปูหาปลาเพื่อมาเป็นอาหาร หรือบางครั้งก็ชอบไปคุยกับเพื่อนๆ 
บ้านหรือคนท่ีรู้จักมักคุ้นกัน ซึ่งคนชอบคุยนี้ก็มักจะเลยเถิดไปถึงการพูดถึงคนโน้นคนนี้ในทางท่ีดีบ้าง
ไม่ดีบ้าง แต่เมื่อได้มาปฏิบัติธรรมท่ีวัดบ่อยๆ ก็ท าให้ไม่อยากจะไปหาปูหาปลาเหมือนแต่ก่อน รู้สึก
สงสารไม่กล้าท่ีจะฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อท าเป็นอาหาร ไปหาซื้อปลาท่ีตายแล้วตามร้านตลาดแทน ตอนนี้
ก็ไม่ค่อยได้ไปเท่ียวคุยกับคนนั้นคนนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะเห็นว่าการพูดคุยมากๆ เป็นส่ิงท่ีไม่มีสาระ
และท าให้จิตใจเก็บเอาส่ิงท่ีไม่ดีของคนอื่นมาไว้ในใจเรา เป็นทุกข์เปล่าๆ ผลท่ีเกิดกับตนเช่นนี้เพราะ
เกิดจากการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอย่างแน่นอน จึงท าให้จิตใจมีคุณธรรมเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อส่ิงท่ีเห็น
ว่าไม่ดีงามอันจะเป็นผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจ นอกจากนี้ นางอรุณี ลาวรรณา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ผลท่ีได้จากการฝึกสมาธิทุกวันท าให้จิตมีความสงบและมีความเป็นกลาง ท าใหรู้้สึกปล่อยวางอารมณ์ใน
เชิงลบ ความเข้าใจผิดและสัมผัสได้กับความสุขอันแท้จริงท่ีมีอยู่ภายในใจตนเอง เป็นจิตท่ีแจ่มใส มี
ความชัดเจน ท าให้จิตรู้ว่าความทุกข์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วปล่อยวางท่ีเหตุ 
โดยไม่มีการเพ่งโทษหรือมีอคติใดๆ และ นายทองเติม หนูช้างสิงห์ ได้กล่าวเสริมถึงผลท่ีได้จากการ
ปฏิบัติธรรมว่า การฝึกสมาธิท าให้จิตมุ่งมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่แกว่งไปตามความคิดหรืออารมณ์ วิธีท่ีง่าย
ท่ีสุดก็คือการดูลมหายใจของตน ใช้ลมหายใจเป็นจุดกลาง เพื่อให้จิตสนใจกับความสงบ เย็น โล่ง โปร่ง
สบายในขณะนั้น เมื่อฝึกบ่อยๆเช่นนี้ จิตจะเริ่มมีความช่ืนบานและขยายใจให้กว้างออก ท าให้จิตใจมี
ความสงบและวิเคราะห์ได้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราได้อย่างไร  โดยไม่มีการเพ่งโทษสถานการณ์ 
ผู้อื่นหรือตนเอง แต่ปล่อยวางให้อภัยและไม่ไปติดกับความคิดหรืออารมณ์ ผลจึงท าให้จิตใจเป็นอิสระ
และฉลาดขึ้น ไม่หลงไปกับความเข้าใจผิดของตนเองและไม่ยึดมั่นถือมั่นในส่ิงใดๆ  จึงท าให้เรามี
ความสุขและมีความรักท่ีเป็นกลางต่อทุกส่ิง 

จากการให้สัมภาษณ์กลุ่มของผู้เข้าปฏิบัติธรรมถึงผลการพัฒนาปัญญาด้านสมาธิข้างต้น 
พบว่า ผู้เข้าปฏิบัติธรรมท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก นอกจากจะมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดเป็น
ประจ าแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมท่ีบ้านด้วย จึงค่อนข้างจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ส่วนผลท่ี
ได้จากการปฏิบัติธรรมมี ๓ ด้าน คือ การพัฒนาจิตให้เกิดความดีงาม มีคุณธรรม การพัฒนาจิตให้เกิด
ความเข้มแข็งขึ้น และการพัฒนาจิตให้มีความสุข ซึ่งผลท่ีได้คือ ท าใหผู้้ปฏิบัติธรรมมีจิตใจสงบสามารถ
ก าหนดลมหายใจเข้าออกได้ ยิ่งก าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ ลึกๆ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งช่วยกล่อมเกลา
จิตใจให้เป็นคนสุขุมนุ่มลึก ใจเย็น อ่อนโยนและมองโลกรอบตัวในแง่ดีงามมากขึ้น อารมณ์ก็จะแจ่มใส 
และยังส่งผลให้เป็นผู้ท่ีมีจิตใจดีงามมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณาต่อผู้อื่นรวมไปถึงสัตว์เดรัจฉานท่ัวไป
ด้วย นอกจากนี้การฝึกสมาธิเป็นประจ าจะท าใหผู้้ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ดี เพราะการฝึกจิตนี้
จะท าให้จิตอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาจะรู้เท่าทันการเคล่ือนไหวทุกส่ิงท่ีคิดพูดนั้นจะมาพร้อมกับสติ
อันเป็นผลท าให้จิตมีความสงบและมีความเป็นกลางและท าให้รู้สึกปล่อยวางอารมณ์ในเชิงลบ ความ
เข้าใจผิดและสัมผัสได้กับความสุขอันแท้จริงท่ีมีอยู่ภายในใจตนเอง เป็นจิตท่ีแจ่มใส มีความชัดเจน ท า
ให้จิตรู้ว่าความทุกข์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในใจนั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร แล้วปล่อยวางท่ีเหตุ โดยไม่มีการเพ่ง



 
๑๘๒ 

 

โทษหรือมีอคติใดๆ ซึ่งจะท าให้จิตใจมีความสงบและวิเคราะห์ได้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราได้อย่างไร 
โดยไม่มีการเพ่งโทษสถานการณ์ ผู้อื่นหรือตนเอง แต่ปล่อยวางให้อภัยและไม่ไปติดกับความคิดหรือ
อารมณ์ ผลจึงท าให้จิตใจเป็นอิสระและฉลาดขึ้น ไม่หลงไปกับความเข้าใจผิดของตนเองและไม่ยึดมั่น
ถือมั่นในส่ิงใดๆ จึงท าให้มคีวามสุขและมีความรักท่ีเป็นกลางต่อทุกส่ิง 

๔.๓.๓.๓ ด้านปัญญา 
การพัฒนาด้านปัญญานี้ถือว่าเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดในทางพุทธจริยศาสตร์ ซึ่งทางวัดแจ้ง

สว่างนอกได้ฝึกฝนอบรมให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้พัฒนาต่อยอดจากปัญญาขั้นสมาธิ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้พัฒนาปัญญาอันประกอบด้วยลักษณะพื้นฐาน ๒ ประการ คือ๑๔๐ 

๑) สัมมาทิฐิ สอนให้มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งจ าแนกได้เป็น ๒ ด้านหลักๆ 
คือ (๑) มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงทางศีลธรรม เช่น เห็นว่าความดี ความช่ัวมีอยู่จริง ท าดี
ก่อให้เกิดผลดี ท าช่ัวก่อให้เกิดผลช่ัว บุญคุณของพ่อแม่มีจริง เป็นต้น และ (๒) มีความเห็นถูกต้องตาม
ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ เช่น เห็นความจริงของความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องการเกิดทุกข์และ
ความดับทุกข์ในชีวิตตามหลักอริยสัจ เห็นความจริงของชีวิต ส่ิง เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
ต่างๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือมโยงของความเป็นเหตุปัจจัยตามกฎปฏิจจสมุปบาท เห็นความเปล่ียนแปลง 
เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนของชีวิตและสรรพส่ิงตามกฎไตรลักษณ์  

๒) สัมมาสังกัปปะ สอนให้มีความคิดถูกต้อง เมื่อเห็นความจริงตามข้อหนึ่ง แล้วก็จะเกิด
ความคิดถูกต้อง เช่น คิดไม่พยาบาทเบียดเบียน คิดหาทางท่ีจะพ้นไปจากการครอบง าของส่ิงท่ีภาษา
ทางพุทธศาสนาเรียกว่า "กาม" ซึ่งหมายถึงส่ิงล่อใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเงินทอง ช่ือเสียง เกียรติยศ 
มายาภาพ หรือส่ิงซึ่งเป็น “เปลือก” ท้ังหลายท่ีเป็นพันธนาการให้ชีวิตตกอยู่ในวังวนของโลภ โกรธ 
หลง การเบียดเบียนท าลายล้างในรูปแบบต่างๆ  

พระมหาสายัญ วิสุทฺโธ๑๔๑ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง
ผลของการปฏิบัติธรรมข้ันปัญญาว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น จะได้ผลเป็นระยะๆ มรรคผลจะ
เกิดขึ้นทีละนิดละหน่อย ปัญญาจะเจริญขึ้นเป็นล าดับ เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นต้องเป็นไปตามล าดับ
ไม่ใช่เพื่อบรรลุธรรมในทันที เราจ าเป็นต้องปฏิบัติจนเห็นผลเจริญอย่างเป็นล าดับในจิตวิญญาณ ให้รู้ว่า
วันนี้เราได้ผลเจริญขึ้นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น แต่ก่อนเราเห็นร้านกาแฟแล้วต้องแวะทุกทีเลย แต่
เด๋ียวนี้สัปดาห์หนึ่งถึงจะแวะ หรือไม่ก็แต่ก่อนเราต้องกินกาแฟทุกเช้า แต่เด๋ียวนี้ไม่กินก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ 
ไม่รู้สึกอยาก และไม่ได้รู้สึกว่ากาแฟจ าเป็นอีกต่อไป การท่ีเราปฏิบัติศีลอย่างต้ังมั่นจะท าให้เราได้รับ
ปัญญาท่ีเป็นผลโดยล าดับ และปัญญาเหล่านี้เองท่ีจะท าให้เราสามารถปฏิบัติศีลท่ีสูงขึ้น หรืออธิศีลใน
ส่วนย่อยของศีลท่ีเราต้ังไว้ได้ ยกตัวอย่าง เช่นเราสามารถลดกาแฟท่ีกินต่อวันจากสองแก้วเหลือหนึ่ง
แก้วเพราะเรามีปัญญารู้ว่ากินสองแก้วต่อวันไม่ดี อยากกินไปก็ทุกข์ เมื่อปฏิบัติศีลจนได้ปัญญาเป็นผล 
ปัญญาท่ีเป็นผลเหล่านั้นจะเป็นฐานให้เราขยับข้ึนไปในระดับลดกาแฟต่อสัปดาห์ หรือเลิกกาแฟได้ง่าย
ขึ้น ดังนั้นเราจ าเป็นต้องใช้ผลเจริญของปัญญาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติศีลนี่แหละเป็นฐานให้เราขยับ

                                                             
๑๔๐ พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, เอกสารการสอนวิปัสสนากรรมฐานส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่าง

นอก, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระมหาสายัญ วิสุทฺโธ, นายณรงค์ ศรีจันเวียง, นายศุภเชษฐ์ แก้วสุวรรณ, นายประหยัด 

ช านาญรบ, นายประสิทธ์ิ กรมเหลี่ยมสาระ, เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐. 
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ฐานการละเว้นต่อไป แม้ว่าเราจะไม่สามารถเลิกกาแฟ ช าระความอยากได้ทันที หรือไม่สามารถดับ
ความอยากกินจนส้ินเกล้ียง แต่การท่ีเราสามารถถือศีลท่ีสูงขึ้น ยากขึ้น นั่นหมายความว่าเราสามารถท่ี
จะทนการบีบค้ันให้เห็นตัวกิเลสได้ดีขึ้น ยิ่งถือศีลท่ียากมากเท่าไหร่ก็จะสามารถเห็นกิเลสท่ีแอบหลบ
ซ่อนอยู่ได้มากเท่านั้น และ นายณรงค์ ศรีจันเวียง  ได้กล่าวถึงประสบการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรม
ว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท าให้เกิดปัญญา และส่ิงท่ีได้ช่ือว่าปัญญานี้จะท าให้บุคคลมีศรัทธา
และมีความเข้าใจท่ีถูกต้องในพระรัตนตรัย รูบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา 
ใฝ่สร้างสรรค์ แสวงหาความจริง พัฒนาตนเอง รู้เท่าทันส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาท่ีเป็นสัมมาทิฐิ สามารถคุ้มครองตนเองให้พ้นจากความช่ัวร้ายท้ังหลายได้ 
นอกจากนี้การพัฒนาปัญญาในขั้นนี้จะท าให้มีความมักน้อย สันโดษ รักสงบและมีขันติธรรมเป็นเลิศ 
ท้ังมีความเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีสัมมาคารวะ
และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน นายศุภเชษฐ์ แก้วสุวรรณ ได้กล่าวเสริมว่า แต่ก่อนก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม
อย่างจริงจัง แต่ก็ชอบไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเมื่อส่วนงานมีการจัดให้บุคลากรเข้าปฏิบัติกรรมฐาน 
มาระยะเริ่มชอบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและชอบท่ีจะศึกษาเรียนรู้จากหนังสือธรรมะต่างๆ รวม
ไปถึงศึกษาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติของพระวิปัสสนาจารย์ต่างๆ ท าให้เกิดความซาบซึ้งในการปฏิบัติธรรม
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นท าให้จิตเป็นกุศล รู้เท่าทัน
และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นอกุศล มีสติสัมปชัญญะในปัจจุบัน มีความต้องการความสุขท่ีต้องใช้วัตถุสมัยใหม่
น้อยลง จิตใจมีความเข้มแข็งมั่นคงด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตา กรุณา มีความเพียร ความ
อดทน คิดแต่ส่ิงท่ีดีงามเป็นกุศลธรรม จิตใจปล่อยวาง ไม่ถือสา และเข้าใจธรรมชาติดีขึ้น นายประหยัด 
ช านาญรบ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจ านั้นท าให้จิตใจผ่อนคลาย หาย
เครียด เกิดความสงบไม่มีความกระวนกระวาย ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องวิตกกังวล แต่ก็
สามารถยับยั้งความกลัดกลุ้มวิตกกังวลนั้นได้โดยไม่แสดงอาการดีใจหรือเสียใจให้ปรากฏทางสีหน้าหรือ
ท่าทางใดๆ มีแต่สงบนิ่งจิตมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลารู้ว่าอะไรเกิดขึ้น และเกิดขึ้นเพราะอะไร 
พิจารณาใคร่ครวญส่ิงนั้นๆ ตามความเป็นจริง นอกจากนี้ นายประสิทธิ์ กรมเหลี่ยมสาระ อดีตรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนหัน ได้กล่าวถึงผลท่ีได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่า การเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างาน การเล่าเรียน และการท ากิจการทุก
อย่าง เพราะจิตเป็นสมาธิย่อมส่งให้เกิดปัญญาแน่วแน่อยู่กับส่ิงท่ีก าลังกระท า ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก 
ไม่เล่ือนลอย ย่อมช่วยให้การเรียน การท างาน เป็นต้น ให้ได้ผลดี การท างานต่างๆ ก็จะเป็นไปด้วย
ความรอบคอบมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่อ จึงส่งผลให้งานหรือภาระหน้าท่ีนั้นๆ ไม่ผิดพลาดหรือถ้ามีความ
ผิดพลาดบ้างก็น้อย นอกจากนี้ยังมีผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งคือ ท าให้การด าเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างมีสติตามรู้ทันพฤติกรรมทางกายวาจา ตลอดถึงความรู้สึกนึกคิด ไม่ยอมเปิดช่องให้
ประสบการณ์และความหรือส่ิงท่ีมากระทบทางกายวาจาใจก่อพิษเป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจของผู้
ท่ีผ่านการฝึกจิตได้เลย 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกถึงผลการพัฒนาปัญญาด้าน
ปัญญาข้างต้น พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้พัฒนาปัญญาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) 
โดยเน้นให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเห็นท่ีถูกต้อง(สัมมาทิฐิ) ท้ังตาม
ความเป็นจริงทางศีลธรรมและความเห็นท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ และความคิดท่ี
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ถูกต้อง(สัมมาสังกัปปะ) คือการคิดหาทางท่ีจะพ้นจากการครอบง าของส่ิงท่ีล่อใจต่างๆ เช่น ช่ือเสียง 
เงิน ทอง เกียรติยศ เป็นต้น และผลจากการพัฒนาปัญญาขั้นนี้ของผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม พบว่า ผู้
ปฏิบัติธรรมสามารถท่ีจะเข้าใจในเรื่องของการเกิดขึ้นของปัญญาโดยผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
โดยจะเห็นผลเป็นระยะๆ นั่นคือปัญญาหรือมรรคผลจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับไม่ใช่จะเกิดขึ้นในทันที
จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ระดับของศีล สมาธิ จึงจะสามารถเข้าสู่ระดับของปัญญาได้ เมื่อ
พัฒนาจิตเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้ว จะท าให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องในพระรัตนตรัย รู้บาป บุญ คุณ โทษ ส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์และมิใช้ประโยชน์ จิตใจเป็นกุศลและหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีเป็นอกุศลท้ังหลาย นอกจากนี้
ยัง พบว่า การเจริญปัญญาท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถท าหน้าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจิต
เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับการท าหน้าท่ีนั้นๆ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก ไม่เล่ือนลอยมีสติทุกเมื่อ ท าให้การ
ท าหน้าท่ีหรือการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีสติรู้เท่าทันพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ไม่เปิดช่องให้
ส่ิงท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอกได้เกิดพิษภัยต่อชีวิตและจิตใจได้เลย 
 
๔.๔ สรุป 

จากการศึกษาวิเคราะห์ผลของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่นนั้น สามารถสรุปได้เป็น ๓ ด้าน คือด้านการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยสา
สตร์ ด้านการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น และ
ด้านผลของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

ด้านการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เป็นการพัฒนาปัญญาโดยอาศัยหลัก
ไตรสิกขาเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต โดยมีกระบวนการปฏิบัติ ๓ ขั้นตอนด้วยกัน คือ สีลสิกขา 
เป็นขั้นตอนการฝึกปฏิบัติดานความประพฤติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม สมาธิสิกขา เป็นขั้นตอน
การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิความสงบแห่งจิต และ ปัญญาสิกขา เป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้เกิดป
ญญารูแจงตามความเปนจริง แต่การท่ีจะบรรลุแจ้งตามความเป็นจริงสูงสุดได้ต้องอาศัยอริยมรรค ๘ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น ๓ หมวด คือ หมวดแห่งศีล ประกอบด้วยองค์มรรค ๓ 
องค์ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ หมวดแห่งสมาธิ ประกอบด้วยองค์มรรค ๓ องค์ 
คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และ หมวดแห่งปัญญา ประกอบด้วยองค์มรรค ๒ องค์ คือ 
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ ซึ่งหลักไตรสิกขาจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงกับหลักอริยมรรค ๘ โดยการท าหน้าท่ี
รับหลักการปฏิบัติจากอริยมรรคไปกระจายสู่วิธีการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาปัญญารู้แจ้งอย่างสมดุล 

ด้านการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น
นั้น เป็นการพัฒนาหรือบริหารจัดการระหว่างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกร่วมกัน นั่นคือส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นได้น าปัจจัยภายในคือหลักพุทธจริยศาสตร์ ท่ีเน้นการปฏิบัติตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ และหลักไตรสิกขา โดยเริ่มจากศีลสิกขาหรือกระบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย)เพื่อให้เกิด
วาจาชอบ การกระท าชอบ และการประกอบอาชีพชอบ เป็นแนวทางและกรอบท่ีก ากับการกระท า
หรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม จากนั้นก็ยกขึ้นสู่ระดับสมาธิสิกขาหรือ
กระบวนการฝึกอบรมจิต เพื่อให้จิตมีการพัฒนาความส านึกให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตเป็น
กระบวนการเกื้อหนุนให้ส่ิงท่ีรับเข้ามาในชีวิตด าเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนสุดท้ายคือ
ปัญญาสิกขา หรือกระบวนการทางความรู้ เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา ซึ่ง
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จะยังผลให้ เกิดมี ทัศนะ ความเช่ือ  ค่านิยมท่ีถูกต้อง มีความด าริตริตรองท่ีชอบ  ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการพัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดท่ีสามารถควบคุมตนเองและสภาวะต่างๆ ท่ีกระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้
อย่างดีเยี่ยม และหลักไตรสิกขานี้จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้เช่ือมโยงกับหลักอริยมรรค ๘ และใน
ขณะเดียวกันส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นก็ได้น าปัจจัยภายนอกคือการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ
ส านักปฏิบัติธรรมให้มีความเอื้อต่อการพัฒนาปัจจัยภายใน โดยน าหลักสัปปายะ ๔ มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาทางกายภาพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องท้ัง ๔ ด้าน คือด้านอาวาสสัปปายะ ด้าน
อาหารสัปปายะ ด้านบุคคลสัปปายะ และด้านธัมมสัปปายะ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายตัดความ
วิตกกังวลของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งจากการพัฒนาท้ังสองด้านนี้ จึงท าให้เกิดผลของการ
พัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นขึ้น 

ด้านผลของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติธรรมสามารถน าหลักไตรสิกขามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี นั่นคือ ด้านศีล ท าให้ผู้
ปฏิบัติธรรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการรักษาศีล ท าให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมาก
ขึ้น มีสติระลึกรู้กลัวบาป สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติเป็นแบบอย่างในทาง
ท่ีดีงามแก่คนรอบข้างและสังคมได้เป็นอย่างดี ด้านสมาธิ ท าให้ผู้ปฏิบัติเสริมสร้างการพัฒนาจิตให้อยู่
ในระดับสงบและอารมณ์ผ่องใส ไม่เครียด ไม่บีบค้ัน มีความปลอดโปร่งโล่งสบาย มีจิตใจอ่อนโยน 
รู้เท่าทันสภาวะของจิตได้ดีขึ้น และด้านปัญญา ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจสภาวะของความเป็นจริงใน
ชีวิตมากขึ้น การยึดติดแบบโลกๆ ท่ัวไปลดน้อยลง ท าให้ผู้ปฏิบัติหันมาศึกษาตนเองมากขึ้น ท าให้รู้ว่า
ส่ิงไหนควรท า ไม่ควรท า ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนถูก และรู้จักหลีกเล่ียงทางแห่งความเส่ือมและประพฤติแต่
ส่ิงท่ีเป็นกุศลธรรม 
 
 
 



บทที่ ๕ 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประการ คือ (๑) แนวคิดการพัฒนาปัญญาตาม

แนวพุทธจริยศาสตร์ (๒) การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรรมในจังหวัด
ขอนแก่น และ (๓) วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ แนวคิดการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
ท่ีมาของการต้ังวัตถุประสงค์ข้อนี้ ผู้วิจัยได้เห็นปัญหาว่า ปัจจุบันสังคมโลกได้เน้นการ

พัฒนาประเทศไปในทางวัตถุเสียค่อนข้างมาก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นๆ ท่ีพยายาม
พัฒนาความเจริญด้านวัตถุไปตามกระแสประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้ว ผลท่ีเกิดจากการให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาประเทศด้านวัตถุมากเกินไปนี้เอง ท าให้สังคมส่งสัญญาณแห่งความเส่ือมก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการด าเนินชีวิต การทุจริต ยาเสพติด และอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นถึงการขาดการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เป็นเหตุท าให้สภาพจิตใจของคนในสังคม
ปัจจุบันเส่ือมถอยจากคุณงามความดีทางศาสนา นั่นคือมักจะเห็นผิดเป็นชอบ ขาดการพัฒนาด้าน
จิตใจ และไม่มีการส่งเสริมการพัฒนาทางพุทธิปัญญาในการเสริมสร้างภูมิปัญญาป้องกันให้กับตนและ
สังคมอย่างจริงจัง จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายตามมาดังท่ีปรากฏในสังคมปัจจุบัน  

ผลการวิจัย พบว่า การท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้จะต้องน าหลักปัจจัยภายในคือหลัก
พุทธจริยศาสตร์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขา ๓ ขั้นตอน โดยเริ่มจากหลักศีล
สิกขา หรือกระบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย)เพื่อให้เกิดวาจาชอบ การกระท าชอบ และการประกอบ
อาชีพชอบ เป็นแนวทางและกรอบท่ีก ากับการกระท าหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความ
เรียบร้อยดีงาม จากนั้นก็ยกขึ้นสู่ระดับสมาธิสิกขาหรือกระบวนการฝึกอบรมจิต เพื่อให้จิตมีการพัฒนา
ความส านึกให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตเป็นกระบวนการเกื้อหนุนให้ส่ิงท่ีรับเข้ามาในชีวิต
ด าเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนสุดท้ายคือปัญญาสิกขา หรือกระบวนการทางความรู้ 
เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา ซึ่งจะยังผลให้เกิดมีทัศนะ ความเช่ือ ค่านิยมท่ี
ถูกต้อง มีความด าริตริตรองท่ีชอบ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดท่ีสามารถควบคุม
ตนเองและสภาวะต่างๆ ท่ีกระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม  การท่ีจะปฏิบัติจนบรรลุถึงปัญญาขั้น
สูงสุดนี้ได้ ต้องอาศัยหลักไตรสิกขาท่ีผ่านการเช่ือมโยงกับหลักอริยมรรค ๘ นั่นคือการน าเอาหลัก
อริยมรรค ๘ มาจัดเป็นแนวปฏิบัติให้เหลือเพียง ๓ หมวด คือ หมวดแห่งศีลสิกขา หมวดแห่งสมาธิ
สิกขา และหมวดแห่งปัญญาสิกขา ฉะนั้นการน าหลักไตรสิกขามาปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ จึงท า
ให้ได้ศึกษาหรือปฏิบัติตามหลักอริยมรรค ๘ ไปด้วย ในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่าเป็นการพัฒนาปัญญา
แบบครบวงจร นั่นคือการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง โดยเบ้ืองต้นให้ผู้ปฏิบัติมี



 

๑๘๗ 
 

ความคิดเห็นท่ีถูกต้องเสียก่อน แล้วค่อยเพียรสร้างปัญญาในทางโลก (โลกิยปัญญา) จากนั้นจึงค่อย
พัฒนาปัญญาในระดับสูงขึ้นต่อไปจนบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงสุด (โลกุตรปัญญา) หรือ นิพพาน 

๕.๑.๒ การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 

ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น เป็นส านักปฏิบัติธรรมหรือวัดท่ีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการ
พัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ในรูปแบบการอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหา
สติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทยภายใต้การก ากับของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีต้องมีการ
จัดต้ังขึ้นภายใต้การก ากับของมหาเถรสมาคมนี้ เพื่อให้เป็นระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วิปัสสนากรรมฐานให้เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรอย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้
ควบคุมดูแลการจัดต้ังและการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดในนามคณะกรรมการ
จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มีการเสนอขอจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดขอนแก่นขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้นมีพระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่นเป็นประธาน ได้เสนอช่ือวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่น
แห่งแรก โดยมีมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ เรื่องว่าด้วยการจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้มีประกาศให้วัดโพธิ์บ้านโนนทันเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ขอนแก่นแห่งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลังจากนั้นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นได้
ด าเนินการเสนอขอจังต้ังวัดท่ีมีความพร้อมท่ีจะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจังหวัดขอนแก่นเรื่อยมา จน
ปัจจุบัน (๒๕๖๐) จังหวัดขอนแก่นมีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ซึ่งกระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ 
จ านวน ๗๐ แห่ง 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเฟ้นเฉพาะส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท่ีได้รับเกียติ
บัตรว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น ๓ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์
บ้านโนนทัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๒  (๒) ส านัก
ปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๓  
และ (๓) ส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งนี้ ได้ด าเนินการฝึกฝน อบรม สอนวิปัสสนา
กรรมฐานท้ังพระภิกษุ สามเณร และประชาชนท่ัวไปท่ีมาเข้ารับการฝึกฝนอบรมมิได้ขาด จนเป็นท่ีรู้จัก
ของพุทธศาสนิกชนท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด และได้รับการยกย่องให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจ าจังหวัดโดยการเสนอของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อมหาเถรสมาคม และมีมติ
ประกาศให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่นตามปี พ.ศ.ท่ีปรากฏข้างต้น 

ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นท้ัง ๓ แห่ง ได้ด าเนินการพัฒนาปัญญาตามแนว
พุทธจริยศาสตร์โดยใช้ปัจจัยภายในและปัจจัยนอกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปัญญา กล่าวคือปัจจัย
ภายใน ได้แก่การน าหลักพุทธจริยศาสตร์โดยเน้นให้การศึกษาอบรมและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาท่ี
เช่ือมโยงหลักอริยมรรค ๘ นั่นคือการน าหลักอริยมรรค ๘ ไปกระจายออกสู่วิธีปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนา
ปัญญาอย่างสมดุลโดยแบ่งออกเป็นองค์รวม ๓ หมวด คือ (๑) หมวดแห่งศีล เป็นการพัฒนาด้าน
พฤติกรรม ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตระ สัมมาอาชีวะ (๒) หมวดแห่งสมาธิ เป็นการพัฒนาด้าน
จิตใจ ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ และ (๓) หมวดแห่งปัญญา เป็นการพัฒนาด้าน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


 

๑๘๘ 
 

ปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกับปปะ ซึ่งหลักอริยมรรคนี้น าไปสู่แนวทางปฏิบัติตามหลักสติปัฏ
ฐาน ๔ คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน ส่วนปัจจัยภายนอกนั้น ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง ๓ แห่งได้พัฒนาวัดหรือส านักปฏิบัติ
ธรรมทางด้านกายภาพให้มีความเหมาะสม สงบ ร่มรื่น สะดวกสบายในทุกๆ ด้าน โดยน าหลักสัปปายะ 
๔ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการบริการผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมท้ัง 
๔ ด้าน คือ ด้านอาวาสสัปปายะ ด้านอาหารสัปปายะ ด้านบุคคลสัปปายะ และด้านธัมมสัปปายะ และ
ด้วยการน าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาเป็นส่ิงสนับสนุนกันในการพัฒนาปัญญานี้ ท าให้ส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขอนแก่นท้ัง ๓ แห่งประสบความส าเร็จจนเป็นท่ีรู้จักของประชาท้ังภายใน
และภายนอกจังหวัดขอนแก่น และมีประชาชนเข้ามารับปริการอบรมปฏิบัติธรรมมิได้ขาดตลอดท้ังปี 

๕.๑.๓ วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรม
ในจังหวัดขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ข้อนี้ เกิดจากการท่ีส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท้ัง ๓ แห่ง ได้
ด าเนินการพัฒนาปัญญาโดยการน าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังท่ีกล่าวแล้วในบทสรุป
วัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒ มาเป็นส่ิงสนับสนุนกัน จึงเกิดผลของการพัฒนาปัญญาขึ้นท้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านศีล 
ด้านสมาธิ และ ด้านปัญญา ดังจะกล่าวสรุปผลในแต่ละส านักดังนี้  

๕.๑.๓.๑ ผลการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
ผลของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทันท้ัง ๓ ด้าน มีดังนี้ 
๑) ด้านศีล 
ผลจากการศึกษา พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้พัฒนาปัญญาโดยการ

ฝึกสอนอบรมให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเข้าปฏิบัติธรรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศีล และการน า
หลักของศีลไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ผลจากการท่ีประชาชนได้น าหลักของศีลไปปฏิบัติท า
ให้เขาเหล่านั้นมีความส ารวมระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ท าให้มีสติระลึกรู้กลัวบาปมากขึ้น สามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติเป็นแบบอย่างในทางท่ีดีงามแก่คนรอบข้างและสังคมได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่า คนท่ีรักษาศีลเป็นปกติจะไม่วิตกกังวลกับการกระท าความช่ัวใดๆ มี
ชีวิตอยู่แบบพอเพียงไม่ทะเยอทะยานอยากได้ในส่ิงท่ีเกินความจ าเป็นกับการใช้ชีวิตมากนัก จิตใจ
ละเอียดมุ่งท าแต่กุศลธรรม จึงมีผลต่อการท าสมาธิได้ง่าย 

๒) ด้านสมาธิ 
ผลจากการศึกษา พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาปัญญาโดยเน้นกระบวนการฝึกจิตในระดับสมถกรรมฐาน (ฝึกสมาธิ) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
จิตให้อยู่ในระดับสงบและอารมณ์ผ่องใส ไม่เครียด ไม่บีบค้ัน มีความปลอดโปร่งและเบาสบาย ท าให้ผู้
ปฏิบัติธรรมสามารถยกระดับจิตให้เป็นผู้ท่ีมีจิตอ่อนโยน รู้เท่าทันสภาวะของจิตได้ดีขึ้น เช่น สามารถ
แยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับหน้าท่ีได้ดี และสามารถเผชิญกับกับสถานการณ์ท่ีบีบค้ันต่างๆ ได้ดีขึ้น 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่มีความ
วิตกกังวลในเรื่องของปลิโพธิ จึงท าให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีจิตเป็นสมาธิได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
๒ ด้าน คือ (๑) ด้านสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้น
พื้นฐาน สมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้นกลาง และสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ขั้นสูง (๒) 
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คุณภาพทางด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แสดงผลออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ ด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านศีลธรรม ด้านสังคม และ ด้านคุณธรรม 

๓) ด้านปัญญา 
ผลจากการศึกษา พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ได้ใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาปัญญาท้ังพระภิกษุและประชาชนท่ัวไป โดยเน้นให้พิจารณาท าความเข้าใจ
ในเรื่องของกาย เวทนา จิต ธรรม ผลของการน าหลักสติปัฏฐาน ๔ ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้
ปฏิบัติรู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์กับส่ิงภายนอกท่ีมากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้เข้าใจสภาวะของความ
เป็นจริงในชีวิตมากขึ้น การยึดติดแบบโลกๆ ท่ัวไปก็ลดน้อยลง ท าให้หันมาศึกษาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น 
ท าให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงเช่นปัจจุบันง่ายขึ้น ไม่กระวนกระวายใจ เพราะการ
พัฒนาปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นี้ ได้สอนให้รู้เท่าทันสภาวะของจิตใจของตน ไม่ไห้ตกเป็นทาสส่ิง
ท่ียั่วยวนใจอันจะน าไปสู่ความเส่ือมในชีวิต รู้ว่าส่ิงไหนควรท า ไม่ควร ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนถูก รู้จัก
หลีกเล่ียงทางแห่งความเส่ือม และปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นกุศลธรรมท้ังปวง 

๕.๑.๓.๒ ผลการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว 
ผลของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้วท้ัง ๓ ด้าน มีดังนี้ 
๑) ด้านศีล 
ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศีลเป็นประจ านั้นจะเห็นคุณค่า

หรืออานิสงค์ของการรักษาศีลอย่างแท้จริง การด าเนินชีวิตประจ าวันก็แตกต่างจากผู้คนท่ัวไป ซึ่งจะ
เห็นได้จากคนในสังคมปัจจุบันค่อนข้างจะเหินห่างจากหลักจริยธรรม ไม่ค่อยสนใจในการน าหลักธรรม
มาประพฤติปฏิบัติ การด าเนินชีวิตจึงไม่ค่อยใส่ใจกับการสร้างสันติสุขในสังคมนัก เช่น มีการ
เบียดเบียนกันมากขึ้น ดังจะเห็นข่าวการฆ่ากันท าลายกันจนจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไปแล้ว (ศีล
ข้อท่ี ๑) เราจะเห็นคนในสังคมมีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น การลักปล้น โกงกันกินก็มีมาก (ศีลข้อท่ี ๒) 
เราจะเห็นคนผิดศีลธรรมเรื่องกามมากขึ้นจนมองว่าเป็นเรื่องธรรมในสังคม (ศีลข้อท่ี ๓) เราจะเห็นคน
โกหกกัน พูดด่ากันมากขึ้น (ศีลข้อท่ี ๔) และ เราจะเห็นคนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนมีนิสัยชอบด่ืม
ของเมาชนิดต่างๆ มีจ านวนมากขึ้น (ศีลข้อท่ี ๕) ส่ิงเหล่านี้ก าลังเกิดขึ้นและดูเหมือนคนจะประพฤติกัน
เป็นเรื่องปกติในสังคมโดยไม่เกิดความละอายใจใดๆ แต่คนท่ีรักษาศีลหรือชอบในการปฏิบัติธรรมจะมี
ลักษณะการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายมีความเพียงพอไม่ฟุ้งเฟ้อ จึงดูมีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตของคน
ในสังคมปัจจุบันค่อนข้างมาก นี้คือผลของการรักษาศีลจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ศีลสามารถสร้างจาก
คนธรรมดาให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะคนกับมนุษย์จะมีความเหมือนกันเพียงร่างกายแต่จะ
แตกต่างกันท่ีมีศีล คนถ้าไม่มีศีลก็จะไม่แตกต่างจากสัตว์ท่ัวๆไป อาจร้ายกว่าสัตว์ด้วยซ้ า ศีลจะท าคน
ให้เป็นมนุษย์ได้ เพราะจะเป็นมนุษย์ได้จะต้องเป็นคนมีศีล ควบคุมก ากับจิตใจตลอดเวลา หลัก
มนุษยธรรมอันท าให้คนเป็นมนุษย์ก็คือศีลนี้เอง 

๒) ด้านสมาธิ 
ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมโดยการท าสมาธิอย่างต่อเนื่องจะช่วยท าให้จิตใจนิ่ง

สงบ ท่ามกลางจิตท่ีก าหนดภายใต้ลมหายใจเข้าออกจะก าหนดรู้ตัวตลอดเวลา สามารถตามทันทุก
อารมณ์ ยิ่งมีการก าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ ลึกๆ ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจในตัวผู้
ปฏิบัติให้ประณีตยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนสุขุมนุ่มลึก ใจเย็น อ่อนโยนและมองโลกรอบตัวในแง่ดี
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งามมากขึ้น อารมณ์ก็จะแจ่มใส และยังส่งผลให้มีสุขภาพดีตามมาอีกด้วย การหมั่นฝึกสมาธิบ่อยๆ จะ
ท าให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ดี เพราะจิตคนเราจะอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา เราจะรู้ทุกการ
เคล่ือนไหว ทุกส่ิงท่ีคิด การพูดและการกระท าจะมาพร้อมสติอยู่เสมอ เมื่อไรท่ีเริ่มโกรธใครหรือก าลัง
โมโหร้ายหงุดหงิด ก็จะรู้เท่าทันสามรถสอนเตือนตัวเองและสามารถดึงอารมณ์ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน
ขณะ อยู่กับลมหายใจ และหากมีการท าสมาธิบ่อยๆ ย่อมเปล่ียนจากคนท่ีมักมีอารมณ์ร้าย เกรี้ยว
กราดง่ายมาเป็นคนท่ีใจเย็นลงได้มากขึ้น ผลของการท าสมาธิจะช่วยระงับความโกรธแค้นชิงชัง ท าให้
จิตใจนึกไปถึงการแผ่เมตตาให้เพื่อนมนุษย์และสามารถอโหสิกรรมให้เพื่อนมนุษย์ท่ีท าให้เราโกรธเคือง
ลงได้ นอกจากนี้ ผลท่ีเกิดจากการท าสมาธิของผู้ปฏิบัติธรรม คือการท าให้ใจเกิดการปล่อยวางเป็นสุข 
เมือ่ใจเป็นสุขก็จะไม่ปรารถนาส่ิงใดๆ ท่ีเกินความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต แม้แต่ความโกรธก็สามารถ
ระงับหรือปล่อยวางได้ง่าย กลายเป็นการให้อภัยทานแก่เจ้ากรรมนายเวรและคนท่ีไม่ชอบใจได้ 

๓) ด้านปัญญา 
ผลจากการศึกษา พบว่า การเจริญปัญญาหรือภาวนาจะท าให้เกิดปัญญา เกิดความเฉลียว

ฉลาดมีความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น และรักษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันส่ิงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น เมื่อ
ประสบกับอารมณ์ไม่น่าปรารถนาต่างๆ ก็สามารถก าหนดสติไม่ให้หลงติดอยู่กับอารมณ์ท่ีไม่น่า
ปรารถนานั้นได้ การเจริญปัญญายังท าให้เป็นคนมีคุณธรรมคือหลักพรหมวิหารอยู่ในใจ สามารถ
ปกครองตนเอง ปกครองครอบครัว และปกครองคนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเราด้วยหลักพรหมวิหารได้เป็น
อย่างดี ไม่เป็นคนถือทิฐิมานะ จิตใจไม่ฝักใฝ่ในอกุศลธรรม มีใจสุขุมเยือกเย็น รอบคอบและมั่นคงใน
พระรัตนตรัย เข้าใจถึงความส้ินไปและเส่ือมไปของสรรพส่ิง ท าให้ใจยอมรับสภาพความเป็นจริง
ท้ังหลาย และนอกจากนี้ การเจริญปัญญายังท าให้เกิดบุญขึ้นกับตัวเอง มีจิตใจผ่องใสสามารถ คิด
วิเคราะห์อะไรๆ ได้ดียิ่งขึ้น มีความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเฉียบแหลมและมีความทรงจ าท่ีดีขึ้นอย่างน่า
อัศจรรย์ 

๕.๑.๓.๓ ผลการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก 
ผลของการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอกท้ัง ๓ ด้าน มีดังนี้ 
๑) ด้านศีล 
ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมรู้คุณค่าของการรักษาศีล รู้จักใช้อินทรีย์

คือตา หู จมูก ล้ิน กายเป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต สามารถพัฒนาชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จิตใจมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านรู้จักปล่อยวางกับส่ิงท่ีมากระทบทางผัสสะ
ได้มากขึ้น ศีลยังท าให้ชีวิตเปล่ียนจากคนใจร้อนหงุดหงิดกลายเป็นคนใจเย็น พูดจามีหลักการเป็นท่ี
เช่ือถือของคนอื่น และสามารถให้ค าปรึกษาแนะเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า 
เยาวชนที่เคยชอบคบเพื่อน เท่ียวเตร่ไม่สนใจค าส่ังสอนของพ่อแม่ เมื่อได้มาอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล
แล้วท าให้อารมณ์เปล่ียนไปจากท่ีเคยคบเพื่อนก็กลับมาเคารพเช่ือฟังพ่อแม่และช่วยพ่อแม่ท างาน วัน
ส าคัญต่างๆ ก็น าพวงมาลัยมาไหว้พ่อแม่ นี้แสดงให้เห็นว่า การรักษาศีลของ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติธรรมได้มีการด าเนินชีวิตในทางท่ีดีงาม มีเหตุผล มีคุณธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
ขึ้น เพราะศีลท าให้เกิดการส ารวม มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนศิลา ผู้ท่ีรักษาศีลจึงไม่กังวลใจว่าจะ
ท าความผิดอะไร หรือไม่ต้องกลัวความผิด จิตใจมีแต่ความสงบสบาย และท่ีส าคัญการรักษาศีลหรือมี
ศีลเป็นท่ีพึงจะท าให้การปฏิบัติธรรมข้ันสมาธิได้ง่ายยิ่งขึ้น 



 

๑๙๑ 
 

๒) ด้านสมาธิ 
ผลจากการศึกษา พบว่า พบว่า ผู้เข้าปฏิบัติธรรมท่ีส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก 

นอกจากจะมาปฏิบัติธรรมท่ีวัดเป็นประจ าแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมท่ีบ้านด้วย จึงค่อนข้างจะมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม ส่วนผลท่ีได้จากการปฏิบัติธรรมมี ๓ ด้าน คือ การพัฒนาจิตให้เกิด
ความดีงาม มีคุณธรรม การพัฒนาจิตให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น และการพัฒนาจิตให้มีความสุข ซึ่งผลท่ี
ได้คือ ท าใหผู้้ปฏิบัติธรรมมีจิตใจสงบสามารถก าหนดลมหายใจเข้าออกได้ ยิ่งก าหนดลมหายใจเข้าออก
อย่างช้าๆ ลึกๆ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนสุขุมนุ่มลึก ใจเย็น อ่อนโยนและมองโลก
รอบตัวในแง่ดีงามมากขึ้น อารมณ์ก็จะแจ่มใส และยังส่งผลให้เป็นผู้ท่ีมีจิตใจดีงามมีคุณธรรม มีเมตตา 
กรุณาต่อผู้อื่นรวมไปถึงสัตว์เดรัจฉานท่ัวไปด้วย นอกจากนี้การฝึกสมาธิเป็นประจ าจะท าให้ผู้ฝึกรู้เท่า
ทันอารมณ์ของตนเองได้ดี เพราะการฝึกจิตนี้จะท าให้จิตอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาจะรู้เท่าทันการ
เคล่ือนไหวทุกส่ิงท่ีคิดพูดนั้นจะมาพร้อมกับสติอันเป็นผลท าให้จิตมีความสงบและมีความเป็นกลางและ
ท าให้รู้สึกปล่อยวางอารมณ์ในเชิงลบ ความเข้าใจผิดและสัมผัสได้กับความสุขอันแท้จริงท่ีมีอยู่ภายใน
ใจตนเอง เป็นจิตท่ีแจ่มใส มีความชัดเจน ท าให้จิตรู้ว่าความทุกข์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในใจนั้นเกิดขึ้นได้
อย่างไร แล้วปล่อยวางท่ีเหตุ โดยไม่มีการเพ่งโทษหรือมีอคติใดๆ ซึ่งจะท าให้จิตใจมีความสงบและ
วิเคราะห์ได้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราได้อย่างไร โดยไม่มีการเพ่งโทษสถานการณ์ ผู้อื่นหรือตนเอง 
แต่ปล่อยวางให้อภัยและไม่ไปติดกับความคิดหรืออารมณ์ ผลจึงท าให้จิตใจเป็นอิสระและฉลาดขึ้น ไม่
หลงไปกับความเข้าใจผิดของตนเองและไม่ยึดมั่นถือมั่นในส่ิงใดๆ จึงท าให้มีความสุขและมีความรักท่ี
เป็นกลางต่อทุกส่ิง 

๓) ด้านปัญญา 
ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถท่ีจะเข้าใจในเรื่องของการเกิดขึ้นของ

ปัญญาโดยผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยจะเห็นผลเป็นระยะๆ นั่นคือปัญญาหรือมรรคผลจะ
เกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับไม่ใช่จะเกิดขึ้นในทันทีจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ระดับของศีล 
สมาธิ จึงจะสามารถเข้าสู่ระดับของปัญญาได้ เมื่อพัฒนาจิตเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้ว จะท าให้มีความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องในพระรัตนตรัย รู้บาป บุญ คุณ โทษ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และมิใช้ประโยชน์ จิตใจเป็นกุศลและ
หลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีเป็นอกุศลท้ังหลาย นอกจากนี้ยั ง พบว่า การเจริญปัญญาท าให้ผู้ปฏิบัติธรรม
สามารถท าหน้าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจิตเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับการท าหน้าท่ีนั้นๆ ไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก ไม่เล่ือนลอยมีสติทุกเมื่อ ท าให้การท าหน้าท่ีหรือการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีสติ
รู้เท่าทันพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ไม่เปิดช่องให้ส่ิงท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอกได้เกิด
พิษภัยต่อชีวิตและจิตใจได้เลย 
 
๕.๒ อภิปรายผล 

ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาเพื่อน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาพัฒนาปัญญาในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีไร้ขีดจ ากัด ไร้กรอบและวิถีทางแห่งความคิดท่ีถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกทางวิทยาการสมัยใหม่ๆ มากมาย 
เช่น มีการใช้เครื่องมือในการส่ือสารท่ีทันสมัย มี ส่ิงอุปโภคบริโภคท่ีเกิดขึ้นใหม่ๆ ล่อความอยากของ



 

๑๙๒ 
 

มนุษย์ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ถือว่าเป็นความเจริญทางวัตถุท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อสนองความสะดวกสบายของ
มนุษย์จนเกินขอบเขต เมื่อเป็นเช่นนี้คนในสังคมจึงมักตกเป็นเหยื่อต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
ความเจริญทางวัตถุเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว นั่นคือพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันมีชีวิตท่ีคอยตอบสนอง
ความต้องการโลกทุนนิยม และการเสพบริโภคส่ิงเหล่านี้ก็เป็นไปเพียงเพื่อสนองอารมณ์ช่ัวคราว ไม่ได้
คิดค านึงถึงความส าคัญของเสพบริโภคเท่าไหร่ นี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมขาดการ
พัฒนาปัญญาในทางท่ีถูกต้อง เน้นแต่พัฒนาทางวัตถุแต่ขาดการพัฒนาทางจิตใจ จึงท าให้ขาด
สติสัมปชัญญะต่อส่ิงท่ีมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ในทางพุทธจริยศาสตร์เห็นว่าสังคมควรมี
การพัฒนาปัญญาทางอายตะเพื่อเป็นภูมิป้องกันในการเสพบริโภคส่ิงต่างๆ ซึ่งตรงกับ พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ท่ีกล่าวไว้ในหนังสือ “ธรรมกับการพัฒนาชีวิต” ว่า “การพัฒนาในทางพุทธศาสนาคือ
การพัฒนาอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีใช้ส าหรับสัมพันธ์กับโลกภายนอก เป็น
ช่องทางท่ีเราสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ และทางธรรมชาติท้ังหมด การฝึกฝน
พัฒนาอินทร์นั้นมีความหมายคลุมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสภาพแวดล้อมท้ังหมด ท้ัง
ธรรมชาติ และวัตถุต่างๆ เนื่องจากการใช้อินทรีย์ท้ังหลายนั่นเอง คนเราจึงสัมพันธ์กับธรรมชาติ
แวดล้อมหรือส่ิงแวดล้อมต่างๆ ได้ เราใช้อินทร์ต่างๆ ไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกให้ได้ผลดี ก็ต้องพัฒนา
อินทรีย์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติ การฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์มี ๒ แง่ คือ ฝึกฝน
ในแง่การใช้งาน และฝึกในแง่การท าความรู้จักเลือกรับเอาส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้ามาแก่ชีวิต” 
เมื่อมีการฝึกฝนการใช้ปัญญาเป็นประจ าก็จะท าให้มีสติสัมปชัญญะในการรู้รับอารมณ์ต่อส่ิงท่ีมา
กระทบเหล่านั้นอย่างเท่าทัน เช่นดัง พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 
“ปัญญาธรรมะเพื่อความก้าวหน้า” ว่า “พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ด้วยปัญญา พิจารณาส่ิงท้ังหลายท่ี
เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา เพื่อให้รู้จักส่ิงนั้น เรื่องท่ีมันเป็นจริง ท่ีเรียกส่ิงนั้นเป็นท่ีมันเป็นอยู่จริงๆ คือเรา
ไม่ได้มองเห็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ได้มองส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่เรามองส่ิงนั้นต้ังแต่ต้นตลอด
โคน” หลักการฝึกฝนท่ีจะให้เกิดการพัฒนาปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทันต่อส่ิงนั้นๆ ตามความเป็นจริงต้ังแต่
ต้นตลอดโคนได้จะต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ซึ่งสุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือ “หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม” ว่า “การศึกษาตามหลักไตรสิกขานั้น
ต้องเป็นการฝึกหัดอบรมตนด้วยตนเอง และประเมินผลส าเร็จด้วยตนเอง แต่มิได้ปิดกั้นค าแนะน าส่ัง
สอนจากกัลยาณมิตร ไตรสิกขาเป็นการฝึกหัดอบรมท่ีเป็นขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสู่
นามธรรม เป็นการพัฒนามนุษย์ท้ังกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การฝึกหัด
อบรมตามหลักไตรสิกขามีลักษณะบูรณาการและปัจจยาการ ท่ีว่าบูรณาการนั้นเพราะทุกองค์ประกอบ
อันมี ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งครอบคลุมมรรคมีองค์แปดนั้นมีลักษณะผสมผสานกลมกลืนอย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน มีความสอดคล้องรองรับกันท้ังในด้านท่ีต้องละเว้น และในด้านท่ีเจริญ ยากท่ีจะแยกออกมา
โดดเด่ียวและไม่สามารถจะตัดองค์ประกอบใดท้ิงได้ และท่ีว่าไตรสิกขาเป็นปัจจยาการนั้น เพราะศีล 
สมาธิ ปัญญาเป็นปัจจัยต่อเนื่องอิงอาศัยกันโดยตลอดจะเริ่มท่ีปัญญา หรือศีล หรือสมาธิก็ได้ ผู้ท่ีสนใจ
เรื่องไตรสิกขา ย่อมสามารถศึกษารายละเอียดและน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาท่ีบูรณาการเป็นองค์
รวมของหลักความรู้ วิธีปฏิบัติและทบทวนผลของการปฏิบัติเป็นองค์รวมของการพัฒนาตน พัฒนา
ชีวิต และพัฒนาสังคม มีความสมบูรณ์ท้ังรูปแบบและการปฏิบัติให้เกิดผล จึงถือได้ว่า หลักไตรสิกขา
เป็นหลักการศึกษาท่ีสมบูรณ์เพื่อพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์แบบ” นอกจากการฝึกฝนตามหลักไตรสิกขา
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แล้ว ในงานวิจัยนี้ยังพบว่า “การพัฒนาปัญญานั้นจะต้องน าหลักไตรสิกขาไปเช่ือมโยงกับหลัก
อริยมรรค ๘ โดยรับหลักการปฏิบัติจากอริยมรรค ๘ ไปกระจายออกสู่วิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาอย่าง
สมดุลโดยแบ่งออกเป็นองค์รวม ๓ หมวด คือ หมวดแห่งศีล ประกอบด้วย สัมมาวจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ หมวดแห่งสมาธิ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และ หมวดแห่ง
ปัญญา ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ” ซึ่งการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาท่ีเช่ือมโยงกับหลัก
อริยมรรคนี้ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดการพัฒนาปัญญาสามารถน าไปแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ ตรงกับ
งานวิจัยของ บุญเรื่อน เฑียรททอง ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนะคติและความเข้าใจต่อค าสอนทางพุทธ
ศาสนาท่ีเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์ ๘ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตล่ิงชัน กรุง เทพมหานคร ” สรุปความได้ว่า “ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป็นความจริงตามธรรมชาติ มนุษย์เป็นผู้สามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองได้ด้วย
การศึกษา ฝึกหัดพัฒนาทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
จนสามารถแก้ปัญหาภายใน (จิตใจ) และภายนอก (ส่ิงแวดล้อมต่างๆ) ท้ังของตนเองและของผู้อื่นจน
ท าให้เกิดความสุขได้ และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการด าเนินชีวิตท่ี
ถูกต้องดีงามตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘” นี้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาหรือตาม
แนวพุทธจริยศาสตร์ โดยเฉพาะการน าหลักไตรสิกขาและหลักอริยมรรค ๘ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปัญญานั้นท าให้สามารถน าไปแก้ปัญหาชีวิตท้ังภายใน (จิตใจ) และภายนอก (ส่ิงแวดล้อมต่างๆ) 
ได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ยังพบว่า ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท้ัง ๓ แห่ง คือ
ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว และส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้ง
สว่างนอก ได้ด าเนินการพัฒนาปัญญาโดยการน าหลักสติปัฏฐาน ๔ มาเป็นแนวทางในการฝึกสอน
วิปัสสนากรรมฐาน และมีการน าหลักสัปปายะ ๔ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพให้เอื้อต่อการเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม ผลจากการน าปัจจัยภายใน คือหลักไตรสิกขา 
อริยมรรค ๔ การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔  และน าปัจจัยภายนอก คือการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพตามหลักสัปปายะ ๔ ท าให้เกิดผลการพัฒนาปัญญาท้ัง ๓ ด้าน คือด้านศีล ด้านสมาธิ และ
ด้านปัญญา กล่าวคือ ด้านศีล ท าให้ผู้เข้ารับอบรมปฏิบัติธรรมมีความส ารวมระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น 
มีความประพฤติเป็นแบบอย่างในทางท่ีดีงามแก่คนรอบข้างและสังคมได้เป็นอย่างดี ด้านสมาธิ และ 
ด้านปัญญา ท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดการพัฒนาจิต ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณภาพจิต ท าให้มีคุณธรรม
ความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ ฯ ซึ่งหล่อเล้ียงจิตใจให้เจริญ
งอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม (๒) ด้านสมรรถภาพจิต ท าใหจิ้ตมีความเข้มแข็ง มั่นคง
หรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น มีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท า จิตมีความเพียร ความขยัน 
ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวท่ัวพร้อมเท่าทัน ต่ืนตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ มีความต้ัง
มั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ท่ีจะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงในพฤติกรรมท่ีดี
งาม หรือต้ังมั่นในความดีงามและพร้อมท่ีจะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจหน้าท่ี และ (๓) 
ด้านสุขภาพจิต ท าให้สภาพจิตปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความสดช่ืน เอิบอิ่ม 
ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และท าให้พฤติกรรมท่ีดีงามมี
ความมั่นคง สอดคล้องกลมกลืน หรืออยู่ในภาวะท่ีสมดุล และด้านปัญญา ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้เท่าทัน
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สภาวะของอารมณ์กับส่ิงภายนอกท่ีมากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้เข้าใจสภาวะของความเป็นจริงในชีวิต
มากขึ้น การยึดติดแบบโลกๆ ท่ัวไปก็ลดน้อยลง ท าให้หันมาศึกษาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น ท าให้การใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงเช่นปัจจุบันง่ายข้ึนไม่กระวนกระวายใจ รู้เท่าทันสภาวะของจิตไม่
ไห้ตกเป็นทาสส่ิงท่ียั่วยวนใจอันจะน าไปสู่ความเส่ือมในชีวิต รู้ว่าส่ิงไหนควรท า ไม่ควร ส่ิงไหนผิด ส่ิง
ไหนถูก รู้จักหลีกเล่ียงทางแห่งความเส่ือม และปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นกุศลธรรมท้ังปวง สอดคล้องกับ ศุภ
ลักษณ์ สุวรรณเครือ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “มรรควิธีแห่งรักและเมตตาเพื่อรับใช้สังคมในทัศนะวิทยากร
ชาวพุทธ” ว่า “ความรักและเมตตาเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วภายในปัจเจกบุคคล และจะพัฒนาให้ถึงท่ีสุดได้
ด้วยมรรควิธีแห่ง “การเจริญสติภาวนา” บนรากฐานความรู้สึกตัวด้วยจิตบริสุทธิ์และสงัดเงียบภายใน
จนเกิดปัญญาอิสรภาพและความต้องการพ้นทุกข์ สภาวการณ์นี้ได้เอื้อให้บุคคลน้อมจิตและปัญญา
ค้นหาความจริงด้วยโยนิโสมนสิการ ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในตัวเองและชีวิตท่ีเรียกว่า 
Insight Development อย่างถูกต้อง กลายเป็นความรักเมตตาซึ่งเคารพคุณค่าชีวิตและความเป็น
มนุษย์เท่าเทียมกัน รวมท้ังความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ร่วมกัน จึงท าให้บุคคลเข้าสู่
อิสรภาพและพึ่งตนเองท้ังกาย จิต ปัญญา ได้อย่างแท้จริง” ฉะนั้นการพัฒนาปัญญาในทางพุทธจริย
ศาสตร์จึงมีเป้าหมายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันให้การด ารงชีวิตมีความสุข มีความสงบ 
รู้เท่าทันสภาวะของส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริงและเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์ท้ังปวงได้ 
ดังในงานวิจัยของ สุนัน เพ็ชรบริบูรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง“การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการพัฒนา
ปัญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ” ว่า “ปัญญาในพุทธศาสนามุ่งสอนไปท่ีการดับทุกข์ทางจิตใจ
และมุ่งเน้นการน าปัญญาไปใช้ในหน้าท่ีการงานในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อความดับทุกข์
หรือดับปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมาทางร่างกายและจิตใจ ให้รู้จักใคร่ครวญไตร่ตรองในหลักเหตุผล
อย่างประจักษ์ชัด รู้จักจัดสรรหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและเป็นคนรู้จักใช้ความคิดอย่างถูกต้อง รู้จัก
กาลเทศะ และปัญญาจะน ามาซึ่งความเจริญในชีวิต” ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาปัญญา
ในทางพุทธจริยศาสตร์เป็นการพัฒนาด้านจิตใจโดยผ่านการศึกษาปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ซึ่งหลัก
ไตรสิกขานี้เป็นหลักธรรมพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีต้องปฏิบัติเช่ือมโยงกับหลักธรรมต่างๆ เช่น อริยมรรค ๘ 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นตัน มีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติได้น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อให้ชีวิตเกิดความดี
งามในเบ้ืองต้นคือศีล เกิดความดีงามในท่ามกลางคือสมาธิ และเกิดความดีงามในท่ีสุดคือปัญญา 

จากเนื้อหาการอภิปรายผลข้างต้น พบว่า การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์นั้น
จะต้องเป็นไปตามหลักไตรสิกขาโดยผ่านกระบวนการฝึกหัดอบรมฝึกฝนด้วยตนเอง และประเมินผล
ส าเร็จด้วยตนเอง แต่มิได้ปิดกั้นค าแนะน าส่ังสอนจากกัลยาณมิตร หลักไตรสิกขาเป็นการฝึกหัดอบรมท่ี
เป็นขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นการพัฒนามนุษย์ท้ังกาย วาจา ความคิด จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ถ้าคนเราสามารถฝึกฝนพัฒนาปัญญาจนรู้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรดีอะไรช่ัว 
เขาย่อมท าแต่สิงท่ีดี การมีชีวิตท่ีดีตามแนวทางจริยศึกษาก็คือการมีชีวิตอยู่ในวิถีแห่งการใช้เหตุผลหรือ
ปัญญาในการแสวงหาความจริง ความดี และความงาม ส่วนปัญญาในทางพุทธจริยศาสตร์จะมุ่งสอนหรื
อน าทางไปสู่การดับทุกข์ทางจิตใจและมุ่งเน้นการน าปัญญาไปใช้ในหน้าท่ีการงานในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อความดับทุกข์หรือดับปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมาทางร่างกายและจิตใจ ให้รู้จัก
ใคร่ครวญไตร่ตรองในหลักเหตุผลอย่างประจักษ์ชัด รู้จักจัดสรรหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและเป็นคนรู้จัก



 

๑๙๕ 
 

ใช้ความคิดอย่างถูกต้อง รู้จักกาลเทศะ ฉะนั้นปัญญาในทางพุทธจริยศาสตร์จึงเป็นส่ิงท่ีจะน ามาซึ่ง
ความเจริญในชีวิตทุกๆ มิติไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น พบประเด็นท่ีควรเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) เนื่องจากส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นบางแห่ง เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์

บ้านโนนทัน มีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในส านักให้มีความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเผย
แผ่หลักพุทธธรรมให้มากกว่านี้ 

๒) ควรมีการผลักดันให้ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท่ีมีความพร้อมในการพัฒนา
ปัญญาท้ังแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นส านักปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติประจ าจังหวัดขอนแก่น 

๓) ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นมีจ านวนมากถึง ๗๐ แห่งในปัจจุบัน ถึงแม้
ส่วนมากจะเน้นการสอนตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เหมือนกัน แต่บางแห่งก็ขาดเอกภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี จึงควรมีการประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้รูปแบบการสอนเป็นไปในทางเดียวกัน 

๔) ควรมีการแรกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าส านักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ ท้ังนี้เพื่อจะได้น าวิธีการสอนท่ีเห็นว่า
ได้ผลดีไปปรับใช้ในส านักปฏิบั ติธรรมท่ีก าลังเริ่มด าเนินการหรือส านักปฏิบั ติธรรมท่ียังขาด
ประสิทธิภาพในการสอน 

๕) ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนากรรมฐานของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่นนอกเหนือจาก ๓ ส านักในงานวิจัยนี้ เพื่อจะได้เห็นการพัฒนาการของแต่ละส านักว่ามี
รูปแบบการสอนอย่างไร ถูกต้องตามหลักพุทธปฏิบัติหรือไม่ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
๑) วิเคราะห์ผลของการพัฒนาปัญญาชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
๒) ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น 
๓) ศึกษาผลการปฏิบัติธรรมเชิงประจักษ์ของผู้ปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
๔) พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาการดื่มสุราของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น 
๕) การน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาปรับใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 



บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย 
๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๓. 

พระพุทธโฆษาจารย์. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดยสมเด็จพระเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 
  กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์พริ๊นท์ต้ิง, ๒๕๔๗. 

๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือทั่วไป :   

กลฺยาโณภิกฺข.ุ ทางพันโลก. ขอนแก่น : นิรันดร์การพิมพ์, ๒๕๒๔. 
เคเอ็น ชยติลเลเก, จริยศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.  

จังหวัดขอนแก่น ๒๕๒๔, นนทบุรี: ส านักพิมพ์ส่ืออีสาน, ๒๕๒๔. 
เดือน ค าดี. พุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พรี๊นตต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๓๔.  
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. พจนานุกรมไทย ฉบับอธิบาย ๒ ภาษา. กรุงเทพมหานคร: อักษรพิทยา, 

๒๕๔๐. 
บุญมี แท่นแก้ว. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โอเดียรสโตร์, ๒๕๒๕. 
________. ญาณวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๕. 
พุทธทาสภิกขุ, ตามรอยพระอรหันต์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๓๔. 
________. คู่มือมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). การกลับมาแห่งศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๓๙. 
________. ปัญญาธรรมะเพื่อความก้าวหน้า. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมสภา, มปป. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ปฏิบัติให้ถูกทาง. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
________. ธรรมกับการพัฒนาชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 
________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๙ . กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๘. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา

ลงราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 



 

๑๙๗ 
 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺจิตฺโต). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร ปัญญา ขยัน ซ่ือสัตย์ มนุษย
สัมพันธ์.กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน, มปป. 

พระไพศาล วิสาโล. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓. 
พระประมวล อุตฺตราสโย (น้อยทรง). การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: เฉลิม

มงคลการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ) . วิปัสสนานัย เล่ม ๑. พระพรหมโมลี  

(สมศักดิ์ อุปสโม, 
ป.ธ. ๙, Ph.D.) ตรวนช าระ, พระคันธสาราภิวงศ์ เรียบเรียง, กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอ 

ไอ เซ็นเตอร์, ๒๕๔๘. 
พระครูโพธิสารคุณ (ประยงค์ อุปลวณฺโณ). วิปัสสนาวิถี ทฤษฎีและปฏิบัติ. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา

,๒๕๔๘. 
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชย กนฺตสีโล). ธรรมทายาท ชุดที่ ๒. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๘. 
________. ธรรมทายาท ชุดที่ ๓. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๙. 
________. ธรรมทายาท ชุดที่ ๖. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๑. 
________. ธรรมทายาท ชุดที่ ๗ ย้อนรอยอดีตธรรมของหลวงปู่โพธิ์. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 

๒๕๕๑. 
________. ไขปริศนาธรรมภาพศาลาโพธิสาร ๗๒. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๔. 
________. คู่มือการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม. ขอนแก่น: ก็อปป้ีปริ๊น, มปป. 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ. จุลสารใต้ร่มโพธิสารเล่ม ๒. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๓. 
ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง และคณะ . จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 

๒๕๕๑. 
วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๙. 
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. จริยศาสตร์ศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียรสโตร์, ๒๕๒๕. 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม .การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม.

กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, ๒๕๕๑. 
สถิต วงศ์สววรค์. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: อักษรพิทยา, ๒๕๔๐. 
สมพร เทพสิทธา. ศาสนากับการพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ์, ๒๕๔๒). 
สุมน อมรวิวัฒน์. หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม. โครงการกิตติเมธีสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๔. 

สมัคร บุราวาศ . ปัญญาจุดก าเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ . 
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๒.    

อารี พันธ์มณี. จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ใยไหม, ๒๕๔๖. 
 
 
 



 

๑๙๘ 
 

  (๒) งานวิจัย 
การต์สินี จันทร์วิภาดิลก . การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพื่อการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสน์ . 

รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๐. 
พระมนตรี สุปุตฺติโก (บุตรดี). การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์ของอาริสโตเติลและพุทธจริยศาสตร์.

รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์). พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระทพว

รคุณ(สมาน สุเมโธ). รายงายวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พระเข็มทอง ตนฺติปาโล. ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระครูโพธิสารคุณ.
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ

ธรรมในจังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาปัญญาตามแนว
พุทธจริยศาสตร์2) เพื่อศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรรมใน
จังหวัดขอนแก่น3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ จะต้องปฏิบัติให้ไปตาม
กระบวนการของหลักไตรสิกขาเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต โดยเริ่มจากหลัก ศีลสิกขา หรือ
กระบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย)เพื่อให้เกิดวาจาชอบการกระท าชอบ และการประกอบอาชีพชอบ
เป็นแนวทางและกรอบท่ีก ากับการกระท าหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม 
จากนั้นก็ยกขึ้นสู่ระดับสมาธิสิกขาหรือกระบวนการฝึกอบรมจิต เพื่อให้จิตมีการพัฒนาความส านึกให้
เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตเป็นกระบวนการเกื้อหนุนให้ส่ิงท่ีรับเข้ามาในชีวิตด าเนินไปด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนสุดท้ายคือปัญญาสิกขาหรือกระบวนการทางความรู้เป็นวิธีการอบรม
ศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญาซึ่งจะยังผลให้เกิดมีทัศนะความเช่ือค่านิยมท่ีถูกต้องมีความด าริ
ตริตรองท่ีชอบถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดท่ีสามารถควบคุมตนเองและสภาวะ
ต่างๆ ท่ีกระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างดีเย่ียม 
 ผลการวิจัยพบว่า ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท้ัง 3 แห่ง ได้น าปัจจัยภายใน คือหลัก
พุทธจริยศาสตร์ อันประกอบด้วยหลักไตรสิกขาท่ีเช่ือมโยงกกับหลักอริยมรรค ๘ นั่นคือการท่ีไตรสิกขา
รับหลักการปฏิบัติจากอริยมรรคไปกระจายออกสู่วิธีปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาปัญญาอย่างสมดุลโดยแบ่ง
องค์รวมออกเป็น 3 หมวด คือ (1)หมวดแห่งศีล เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยองค์ธรรม
คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ (2) หมวดแห่งสมาธิ เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ 
ประกอบด้วยองค์ธรรม คือสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และ (3) หมวดแห่งปัญญา เป็นการ
พัฒนาด้านปัญญา ประกอบด้วยองค์ธรรม คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ในขณะเดียวกัน ส านัก
ปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่งนี้ยังได้น าหลักสติปัฏฐาน 4 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับหลัก
ไตรสิกขา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาอารมณ์ของสติอันได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณา
ด้วยการรู้เท่าทันความคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาในระดับเข้าถึงความจริงของชีวิต นอกจากนี้ 
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ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่งยังได้น าปัจจัยภายนอก คือหลักสัปปายะ 4 อันได้แก่ อาวาสสัปปายะ 
อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และ ธัมมสัปปายะ มาเป็นกรอบในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพให้มีความเหมาะสม สะดวกสบาย และเป็นส่ิงสนับสนุนให้เอื้อต่อการพัฒนาปัจจัยภายในได้
อย่างเต็มท่ี 
 ผลการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง 3 
แห่ง ได้ใช้หลักสติปัฏฐาน 4 เป็นแนวทางในการพัฒนาปัญญาท้ังพระภิกษุและประชาชนท่ัวไป โดย
เน้นให้พิจารณาท าความเข้าใจในเรื่องของกาย เวทนา จิต ธรรม ผลของการน าหลักสติปัฏฐาน 4 ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ท าให้รู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์กับส่ิงภายนอกท่ีมากระทบจิตได้ดีขึ้น ท าให้รู้
เข้าใจสภาวะของความเป็นจริงในชีวิตมากขึ้น การยึดติดแบบโลกๆ ท่ัวไปก็ลดน้อยลง ท าให้หันมา
ศึกษาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น ท าให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงได้ดีขึ้น ท าให้ไม่กระวน
กระวายใจรู้เท่าทันสภาวะของจิตใจของตน โดยไม่ไห้ตกเป็นทาสส่ิงท่ียั่วยวนใจอันจะน าไปสู่ความเส่ือม
ในชีวิต ท าให้รู้ว่าส่ิงไหนควรท า ส่ิงไหนไม่ควร ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนถูก รู้จักหลีกเล่ียงทางแห่งความเส่ือม 
และปฏิบัติตนให้อยู่แต่ในส่ิงท่ีเป็นกุศลธรรม 
ค าส าคัญ: การพัฒนาปัญญา; พุทธจริยศาสตร์; ส านักปฏิบัติธรรม 
 

Abstract 
The researchpaper“ An analytical study of the development of the wisdom 

by way of Buddhist ethics of the meditation centers in Khon Kaen province”had three 
main purposes: (1)to study the concept of  the development of the Wisdom by Way 
of Buddhist Ethics, (2) to study the development of the wisdom by Way of Buddhist 
ethicsof themeditation center in KhonKaen province, and (3) to an analytical study of 
the development of the wisdom by way of Buddhist ethics of the meditation centers 
in Khon Kaen province. 

The result of research found that: the development of the wisdomby way 
of Buddhist ethicsmust adhere to the principle of a threefold process to achieve the 
ultimate goal of life, by the start from the main precepts or regulations to be right 
speech, to be right action, and to be right livehood. It is guided and directed the 
actions of assembly tasks to successfully achieve good. Then raised to the level of 
concentration or mental training process, to develop mental consciousnessto be 
balance between body and mind, it is a processof advocating for getting things into 
your life away with high efficiency. And the last is the intellectual or cognitive 
processes, it is a way of training for the knowledge and wisdom,it has resulted in 
attitudes, beliefs, and valuesthe right idea, it is a process that can develop high 
intelligence and self-control in the various conditions took the life as well. 
 The result of researchof the development of the wisdom by way of Buddhist 
ethics of themeditation center in KhonKaen provincefound that all three meditation 
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centers had taken the inside factor, that was a Buddhist ethics, it consists of the 
threefold through links with Noble Eightfold Path,that was the introduction to the 
Noble Eightfold Path, thatwas the practice to only three categories, that is a group of 
morality, a group concentration, and a group of wisdom, at the same time, the 3 
meditation centers are also led the 4foundation of mindfulness (Satipatthana 4)to a 
guideline to practice along with the threefold in orderto allow the meditator to 
consider the emotions of consciousness, namely, contemplation of the 
body,contemplation of feeling,contemplation of mind and contemplation of mind-
objects, with the thought of the idea to achieve to development of the wisdom at 
the level of reaching the truth of life. In addition, the three meditation centers have 
brought external factors as the suitable things, there are four main types: suitable 
abode, suitable food, suitable person, and suitable Dhamma. It was a framework for 
the development of the physical environment, which is appropriate, comfortable and 
conducive to the development of internal factors fully. 
 The result of development of the wisdom by way of Buddhist ethics of the 
meditation centers in Khon Kaen province found that all three meditation 
centersusedthe four foundations of mindfulness( Satipatthana 4) as a guide in the 
development of the wisdomto the monks novicesand people, by focusing on the 
understanding of the tools of physical, mental,mind, and Dhammas(mindfulness of 
the body, mindfulness of feelings or sensations,mindfulness of mind or consciousness 
andmindfulness of Dhammas) .The main effect of bringing the Stipatthana4 to use in 
everyday life,found that: Knowingly making a state of emotion that comes with an 
external impact can be improved to be good, Knowingly makingto understand the 
state of the real life, adherence to make things less, make turned himself in to learn 
more, can adapt itself to a changing world better, do not knowingly disturbed state of 
mind is not enslaved by temptation that will lead to a deterioration in life,know what 
to do and should not do., knowing what is right and wrong,Know as a way of avoiding 
deterioration,and behave in the principle of morality. 
  
Keywords: Development of the Wisdom; Buddhist Ethics; Meditation Centers 
 
1. บทน า 
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีไร้ขีดจ ากัดไร้กรอบและ
วิถีทางแห่งความคิดท่ีถูกต้องในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและโลกไร้พรมแดน เป็นชีวิตท่ี
เต็มไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกสบายทางวิทยาการสมัยใหม่ๆ การอุปโภคบริโภคส่ิงเหล่านี้ก็เป็นส่ิงท่ี
หาได้ง่ายในสังคมยุคนี้ มีจ าหน่ายหรือมีให้บริการอยู่ท่ัวทุกแห่ง ท้ังนี้เพราะว่าภาวะทางสังคมยุคนี้อยู่

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhamm%C4%81
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ในโลกแห่งการแข่งขันกัน มนุษย์จึงมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเร่งรีบกับหน้าท่ีการงาน จึงมักจะตกเป็น
เหยื่อต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว กล่าวคือคนในสังคมยุคนี้มีชีวิตคอยตอบสนอง
ความต้องการแห่งโลกทุนนิยมแบบสุกเอาเผากินในการเสพบริโภคก็เป็นเพียงเพื่อตอบสนองอารมณ์
ช่ัวคราว ไม่ได้คิดถึงความส าคัญต่อการเสพบริโภคอย่างแท้จริง 
 ปัญหาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในการเสพบริโภคของผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันขาด
การพัฒนาปัญญาในการรับรู้ทางอายตนะ กล่าวคือขาดปัญญาในการคิดวิจารณญาณท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานทางปัญญาต่อการรับรู้อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ หรือทางประสาทสัมผัส 
และประสาทสัมผัสของมนุษย์เรานี้ทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการเสพบริโภคหรือรับรู้
ความเป็นไปของโลก อันมี ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับรู้ของมนุษย์ท่ีเรียกว่า 
ทวาร หรือ อายตนะ (Tipitaka 35/155/112) ทวารหรืออายตนะ ตามหลักพุทธธรรมถือว่าเป็น
ช่องทางท่ี ชีวิตจะเกี่ ยวข้องกับ โลกได้  เป็นแดน เช่ือมต่อให้ เกิดความรู้  หรือท างรับรู้ (Phra 
Promkhunaporn 2009, 33-34) อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะความเป็นไปของ
โลกท้ังฝ่ายรูปธรรม คือส่ิงท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ เป็นวัตถุ และฝ่ายนามธรรม คืออารมณ์ 
ความรู้สึก นึกคิด รัก โลภ โกรธหลงต่างๆ ดังนั้น เมื่อคนเราขาดการพัฒนาทักษะในการเสพบริโภค
หรือขาดทักษะการรับรู้ทางอายตนะแล้วจึงสะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมในลักษณะต่างๆ ท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานของการรับรู้ และเรียนรู้มาอย่างไม่ถูกต้องท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
 ในทางพุทธจริยศาสตร์เห็นว่า ปัจจุบันสังคมขาดการพัฒนาปัญญาในทางท่ีถูกต้องดีงาม นั่น
คือมักจะเห็นผิดเป็นชอบ เน้นแต่พัฒนาทางวัตถุ แต่ขาดการพัฒนาทางจิตใจ ไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนา
ปัญญาตามหลักพุทธจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาป้องกันให้กับตนเองและสังคมอย่างแท้จัง จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหันมาพิจารณาหาทางแก้ปัญหาโดยการเติมปัญญาท่ีถูกต้องให้กับสังคม โดย
การน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจของคนในสังคม โดยให้ยึดหลักไตรสิกขา 
(ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งหลักไตรสิกขานี้ถือว่าเป็นหลักในการแก้ปัญหาสังคมได้ดีท่ีสุด เพราะเป็น
หลักธรรมท่ีส่งเสริมในการพัฒนาปัญญาท้ังในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงสุด นั่นคือสมารถ
สร้างคนธรรมดาให้เป็นมนุษยชน (ผู้มีศีล 5 และธรรม 5 คือคนท่ีเป็นมนุษย์ ได้แก่สัตว์ผู้มีจิตใจสูง) 
สร้างมนุษยชนให้เป็นกัลยาณชน (ผู้มีคุณความดีช้ันสูง บางทีเรียกว่า “กัลยาณมิตร” หมายถึงต้ังแต่
พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า เป็นต้น) ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาสังคมได้จะต้องเริ่มท่ีคน และการท่ีจะพัฒนา
คนได้ก็จะต้องเริ่มท่ีจิตใจ โดยการพัฒนาตรวจสอบจิตตนเองอยู่เสมอ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดขอนแก่น 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล  
ในการวิจัยภาคสนามนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) โดยก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย คือประชากรผู้เกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่ง จ านวน 52รูป/คน  
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนท่ี1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย เพศ การศึกษา และ
ต าแหน่งงาน  
   ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
  ส่วนท่ี 3  แบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของ
ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น เชิงพรรณนาวิเคราะห์  
   ส่วนท่ี 4 แบบสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวกับผลท่ีได้จากการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริย
ศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นเชิงพรรณนาวิเคราะห์   
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์โดย
เลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ การเลือกแบบเจาะจง โดยใช้การเลือกจากผู้ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจ านวน 52 รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มที่ 1เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เป็นกลุ่มของพระสงฆ์
และคฤหัสถ์ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่ง จ านวน 22 รูป/คน ประกอบด้วย 

 กลุ่มที่ 2เลือกแบบสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้เข้าร่วมอบรม/ปฏิบัติธรรม 
และท ากิจกรรมต่างๆ กับส านักปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่งๆ ละ 10 รูป/คน    ก า ร
สร้างแบบสัมภาษณ์  
   การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
     1) ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  เอกสาร ต ารา งานวิ จัย ท่ี เกี่ ยวข้องตาม ช่ือ 
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
     2) ข้อมูลท่ีได้มาจากขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นประเด็นค าถามแบบสัมภาษณ์ แล้ว
น าเสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
     3) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา
งานวิจัยก่อนน าไปเก็บข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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    1) น าหนังสือจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ถึงผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
    2) สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก และกลุ่มเป้าหมาย พบปะพูดคุยเพื่อ
สร้างความคุ้นเคย แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3) ก าหนดนัดหมายวัน เวลาท่ีจะด าเนินการสัมภาษณ์ ท่ีแน่นอน เพื่ อให้
กลุ่มเป้าหมายได้เตรียมตัวและเตรียมเอสสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    4) ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก และบุคคลอื่นๆ โดยใช้วิธีการบันทึกเทป จดบันทึก และการสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้ การแปรความ การตีความ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามหลักอุปนัยวิธี  ( Induction 
method) โดยการน าเอาข้อมูลท่ีได้ท้ังเอกสาร และภาคสนามมาสรุปวิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นเนื้อหา
งานวิจัยตามวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ข้อหลักนั้น แล้วน ามาเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
   ขั้นเรียบเรียงข้อมูล 
   ผู้วิจัยท าการเรียบเรียงข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายของงานวิจัยนี้ดังนี้ 
    1) เรียบเรียงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
    2) จัดระเบียบข้อมูลตามข้ันตอนก่อนหลังท่ีได้มา 
    3) สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 
 
4. สรุปผลวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. แนวคิดการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์จะต้องปฏิบัติให้ไปตามกระบวนการของหลักไตรสิกขาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต โดยเริ่มจากหลักศีลสิกขา หรือกระบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย)เพื่อให้เกิด
วาจาชอบการกระท าชอบ และการประกอบอาชีพชอบเป็นแนวทางและกรอบท่ีก ากับการกระท าหรือ
การประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม จากนั้นก็ยกขึ้นสู่ระดับสมาธิสิกขาหรือ
กระบวนการฝึกอบรมจิต เพื่อให้จิตมีการพัฒนาความส านึกให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตเป็น
กระบวนการเกื้อหนุนให้ส่ิงท่ีรับเข้ามาในชีวิตด าเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนสุดท้ายคือ
ปัญญาสิกขาหรือกระบวนการทางความรู้เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญาซึ่งจะ
ยั งผลให้ เกิ ดมี ทั ศนะความ เช่ือ ค่ านิ ยม ท่ีถู ก ต้ องมี ความด าริตริต รองท่ี ชอบถือ ได้ว่ า เป็ น
กระบวนการพัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดท่ีสามารถควบคุมตนเองและสภาวะต่างๆ ท่ีกระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้
อย่างดีเย่ียม 
 2. การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรรมในจังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัย พบว่า ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท้ัง 3 แห่ง ได้น าปัจจัยภายใน คือหลักพุทธจ
ริยศาสตร์ อันประกอบด้วยหลักไตรสิกขาท่ีเช่ือมโยงกกับหลักอริยมรรค ๘ นั่นคือการท่ีไตรสิกขารับ
หลักการปฏิบัติจากอริยมรรคไปกระจายออกสู่วิธีปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาปัญญาอย่างสมดุลโดยแบ่ง
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องค์รวมออกเป็น 3 หมวด คือ (1)หมวดแห่งศีล เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยองค์ธรรม
คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ (2) หมวดแห่งสมาธิ เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ 
ประกอบด้วยองค์ธรรม คือสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และ (3) หมวดแห่งปัญญา เป็นการ
พัฒนาด้านปัญญา ประกอบด้วยองค์ธรรม คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ในขณะเดียวกัน ส านัก
ปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่งนี้ยังได้น าหลักสติปัฏฐาน 4 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับหลัก
ไตรสิกขา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาอารมณ์ของสติอันได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณา
ด้วยการรู้เท่าทันความคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาปัญญาในระดับเข้าถึงความจริงของชีวิต นอกจากนี้ 
ส านักปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่งยังได้น าปัจจัยภายนอก คือหลักสัปปายะ 4 อันได้แก่ อาวาสสัปปายะ 
อาหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ และ ธัมมสัปปายะ มาเป็นกรอบในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพให้มีความเหมาะสม สะดวกสบาย และเป็นส่ิงสนับสนุนให้เอื้อต่อการพัฒนาปัจจัยภายในได้
อย่างเต็มท่ี 
 3. ผลการพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น ผลจากการท่ีส านัก
ปฏิบัติธรรมท้ัง 3 แห่งได้น าปัจจัยภายในคือหลักพุทธจริยศาสตร์และปัจจัยภายนอกคือหลักสัปปายะ 
4 มาเป็นเครื่องสนับสนุนกันและกันในการพัฒนาปัญญา จึงเกิดผลของการพัฒนาปัญญาท้ัง 3 ด้าน 
คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา ดังนี้ 
 ด้านศีล พบว่า ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมรู้คุณค่าของการรักษาศีล รู้จักใช้อินทรีย์คือตา หู จมูก 
ล้ิน กายเป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต สามารถพัฒนาชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับสังคมได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ จิตใจมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านรู้จักปล่อยวางกับส่ิงท่ีมากระทบทางผัสสะได้มากขึ้น ศีล
ยังท าให้ชีวิตเปล่ียนจากคนใจร้อนหงุดหงิดกลายเป็นคนใจเย็น พูดจามีหลักการเป็นท่ีเช่ือถือของคนอื่น 
และสามารถให้ค าปรึกษาแนะเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า เยาวชนท่ีเคยชอบ
คบเพื่อน เท่ียวเตร่ไม่สนใจค าส่ังสอนของพ่อแม่ เมื่อได้มาอบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วท าให้อารมณ์
เปล่ียนไปจากท่ีเคยคบเพื่อนก็กลับมาเคารพเช่ือฟังพ่อแม่และช่วยพ่อแม่ท างาน วันส าคัญต่างๆ ก็น า
พวงมาลัยมาไหว้พ่อแม่ นี้แสดงให้เห็นว่า การรักษาศีลของผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมมีการด าเนินชีวิต
ในทางท่ีดีงาม มีเหตุผล มีคุณธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เพราะศีลท าให้เกิดการ
ส ารวม มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนศิลา ผู้ท่ีรักษาศีลจึงไม่กังวลใจว่าจะท าความผิดอะไร หรือไม่ต้อง
กลัวความผิด จิตใจมีแต่ความสงบสบาย และท่ีส าคัญการรักษาศีลหรือมีศีลเป็นท่ีพึงจะท าให้การปฏิบัติ
ธรรมข้ันสมาธิได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 ด้านสมาธิ พบว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเข้าใจธรรมชาติของจิต การท างานของจิต รู้วิธีการ
พัฒนาจิตเพื่อให้สงบต้ังมั่นจนเกิดพัฒนา3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพจิต ได้แก่คุณธรรมความดีงาม
ต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ ฯ ซึ่งหล่อเล้ียงจิตใจให้เจริญงอกงาม 
และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม (2) ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ความสามารถของจิตท่ีเข้มแข็ง
มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น มีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระท า จิตมีความเพียร 
ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมเท่าทัน ต่ืนตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ 
มีความต้ังมั่นแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ท่ีจะท าให้ก้าวหน้ามั่นคงใน
พฤติกรรมท่ีดีงาม หรือต้ังมั่นในความดีงามและพร้อมท่ีจะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจ
หน้าท่ีและ (3) ด้านสุขภาพจิต ท าให้จิตมีความสดช่ืน เอิบอิ่ม ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็น
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สุข และส่งผลต่อสุขภาพกายท าให้พฤติกรรมท่ีดีงามมีความมั่นคงสอดคล้องกลมกลืนหรืออยู่ในภาวะท่ี
สมดุล 
 ด้านปัญญา พบว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถท่ีจะเข้าใจในเรื่องของการเกิดขึ้นของปัญญาโดย
ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยจะเห็นผลเป็นระยะๆ นั่นคือปัญญาหรือมรรคผลจะเกิดขึ้น
เรื่อยๆ ตามล าดับไม่ใช่จะเกิดขึ้นในทันทีจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ระดับของศีล สมาธิ จึง
จะสามารถเข้าสู่ระดับของปัญญาได้ เมื่อพัฒนาจิตเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วท าให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องใน
พระรัตนตรัย รู้บาป บุญ คุณ โทษ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และมิใช้ประโยชน์ จิตใจเป็นกุศลและหลีกเล่ียง
จากส่ิงท่ีเป็นอกุศลท้ังหลาย นอกจากนี้ยัง พบว่า การเจริญปัญญาท าให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถท าหน้า
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจิตเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับการท าหน้าท่ีนั้ นๆ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่
วอกแวก ไม่เล่ือนลอยมีสติทุกเมื่อ ท าให้การท าหน้าท่ีหรือการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีสติรู้เท่าทัน
พฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ไม่เปิดช่องให้ส่ิงท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอกได้เกิดพิษภัยต่อ
ชีวิตและจิตใจได้เลย 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษาเพื่อน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาพัฒนาปัญญาในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีไร้ขีดจ ากัด ไร้กรอบและวิถีทางแห่งความคิดท่ีถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกทางวิทยาการสมัยใหม่ๆ มากมาย 
เช่น มีการใช้เครื่องมือในการส่ือสารท่ีทันสมัย มีส่ิงอุปโภคบริโภคท่ีเกิดขึ้นใหม่ๆ ล่อความอยากของ
มนุษย์ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ถือว่าเป็นความเจริญทางวัตถุท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อสนองความสะดวกสบายของ
มนุษย์จนเกินขอบเขต เมื่อเป็นเช่นนี้คนในสังคมจึงมักตกเป็นเหยื่อต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
ความเจริญทางวัตถุเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว นั่นคือพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันมีชีวิตท่ีคอยตอบสนอง
ความต้องการโลกทุนนิยม และการเสพบริโภคส่ิงเหล่านี้ก็เป็นไปเพียงเพื่อสนองอารมณ์ช่ัวคราว ไม่ได้
คิดค านึงถึงความส าคัญของเสพบริโภคเท่าไหร่ นี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมขาดการ
พัฒนาปัญญาในทางท่ีถูกต้อง เน้นแต่พัฒนาทางวัตถุแต่ขาดการพัฒนาทางจิตใจ จึงท าให้ขาด
สติสัมปชัญญะต่อส่ิงท่ีมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ในทางพุทธจริยศาสตร์เห็นว่าสังคมควรมี
การพัฒนาปัญญาทางอายตะเพื่อเป็นภูมิป้องกันในการเสพบริโภคส่ิงต่างๆ ซึ่งตรงกับ  Phra 
Dhammapidok ท่ีกล่าวไว้ในหนังสือ “ธรรมกับการพัฒนาชีวิต” ว่า “การพัฒนาในทางพุทธศาสนา
คือการพัฒนาอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีใช้ส าหรับสัมพันธ์กับโลกภายนอก 
เป็นช่องทางท่ีเราสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ และทางธรรมชาติท้ังหมด การ
ฝึกฝนพัฒนาอินทร์นั้นมีความหมายคลุมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสภาพแวดล้อม
ท้ังหมด ท้ังธรรมชาติ และวัตถุต่างๆ เนื่องจากการใช้อินทรีย์ท้ังหลายนั่น เอง คนเราจึงสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติแวดล้อมหรือส่ิงแวดล้อมต่างๆ ได้ เราใช้อินทร์ต่างๆ ไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกให้ได้ผลดี ก็
ต้องพัฒนาอินทรีย์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติ การฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์มี 2 แง่ 
คือ ฝึกฝนในแง่การใช้งาน และฝึกในแง่การท าความรู้จักเลือกรับเอาส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้ามา
แก่ชีวิต” เมื่อมีการฝึกฝนการใช้ปัญญาเป็นประจ าก็จะท าให้มีสติสัมปชัญญะในการรู้รับอารมณ์ต่อส่ิง
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ท่ีมากระทบเหล่านั้นอย่างเท่าทัน” และการพัฒนา จะต้องเป็นไปตามหลักไตรสิกขาโดยผ่าน
กระบวนการฝึกหัดอบรมฝึกฝนด้วยตนเอง และประเมินผลส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับ Sumon 
Amonwiwat ได้กล่าวถึงหลักไตรสิกขาในหนังสือ “หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธ
ธรรม”ว่า การศึกษาตามหลักไตรสิกขานั้นต้องเป็นการฝึกหัดอบรมตนด้วยตนเอง และประเมินผล
ส าเร็จด้วยตนเอง แต่มิได้ปิดกั้นค าแนะน าส่ังสอนจากกัลยาณมิตร ไตรสิกขาเป็นการฝึกหัดอบรมท่ีเป็น
ขั้นตอนสืบเนื่อง เริ่มจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นการพัฒนามนุษย์ท้ังกาย วาจา ความคิด จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การฝึกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขามีลักษณะบูรณาการและปัจจยาการ 
ท่ีว่าบูรณาการนั้นเพราะทุกองค์ประกอบอันมี ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งครอบคลุมมรรคมีองค์แปดนั้นมี
ลักษณะผสมผสานกลมกลืนอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน มีความสอดคล้องรองรับกันท้ังในด้านท่ีต้องละ
เว้น และในด้านท่ีเจริญ ยากท่ีจะแยกออกมาโดดเด่ียวและไม่สามารถจะตัดองค์ประกอบใดท้ิงได้ และ
ท่ีว่าไตรสิกขาเป็นปัจจยาการนั้น เพราะศีล สมาธิ ปัญญาเป็นปัจจัยต่อเนื่องอิงอาศัยกันโดยตลอดจะ
เริ่มท่ีปัญญา หรือศีล หรือสมาธิก็ได้ ผู้ท่ีสนใจเรื่องไตรสิกขา ย่อมสามารถศึกษารายละเอียดและน าไป
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาท่ีบูรณาการเป็นองค์รวมของหลักความรู้ วิธีปฏิบัติและทบทวนผลของการ
ปฏิบัติเป็นองค์รวมของการพัฒนาตน พัฒนาชีวิต และพัฒนาสังคม มีความสมบูรณ์ท้ังรูปแบบและการ
ปฏิบัติให้เกิดผล จึงถือได้ว่า หลักไตรสิกขาเป็นหลักการศึกษาท่ีสมบูรณ์เพื่อพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์
แบบ”ถ้าคนเราสามารถฝึกฝนพัฒนาปัญญาจนรู้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรดีอะไรช่ัวเขาย่อมท าแต่สิงท่ีดีการ
มีชีวิตท่ีดีตามแนวทางจริยศึกษาก็คือการมีชีวิตอยู่ในวิถีแห่งการใช้เหตุผลหรือปัญญาในการแสวงหา
ความจริงความดีและความงาม ส่วนปัญญาในทางพุทธจริยศาสตร์จะมุ่งสอนหรือน าทางไปสู่การดับ
ทุกข์ทางจิตใจและมุ่งเน้นการน าปัญญาไปใช้ในหน้าท่ีการงานในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อ
ความดับทุกข์หรือดับปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดตามมาทางร่างกายและจิตใจ ให้รู้จักใคร่ครวญไตร่ตรองใน
หลักเหตุผลอย่างประจักษ์ชัด รู้จักจัดสรรหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและเป็นคนรู้จักใช้ความคิดอย่างถูกต้อง 
รู้จักกาลเทศะ ฉะนั้นปัญญาในทางพุทธจริยศาสตร์จึงเป็นส่ิงท่ีจะน ามาซึ่งความเจริญในชีวิตทุกๆ มิติไม่
ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1เนื่องจากส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นบางแห่ง เช่น ส านักปฏิบัติธรรมวัด
โพธิ์บ้านโนนทัน มีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมากในแต่ละ
ปี จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในส านักให้มีความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเผย
แผ่หลักพุทธธรรมให้มากกว่านี้ 
  1.2 ควรมีการผลักดันให้ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นท่ีมีความพร้อมในการ
พัฒนาปัญญาท้ังแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นส านักปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติประจ าจังหวัด
ขอนแก่น 
  1.3 ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นมีจ านวนมากถึง ๗๐ แห่งในปัจจุบัน ถึงแม้
ส่วนมากจะเน้นการสอนตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เหมือนกัน แต่บางแห่งก็ขาดเอกภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดี จึงควรมีการประชุมหรือสัมมนาเพื่อให้รูปแบบการสอนเป็นไปในทางเดียวกัน 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1วิเคราะห์ผลของการพัฒนาปัญญาชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
  2.2 ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น 
  2.3 ศึกษาผลการปฏิบัติธรรมเชิงประจักษ์ของผู้ปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
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ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีดังนี ้
 

  ๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๑.๑ สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญากับส่ิงแวดล้อม พระพุทธศาสนากับส่ิงแวดล้อม 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ฯลฯ 
  ๑.๒ สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับส านักปฏิบั ติธรรมต่างๆ เพื่ อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ให้มีหลักการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และแนวทางการปฏิบัติท่ีอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย 
  ๑.๓ สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับพระวิปัสสนาจารย์หรือผู้ปฏิบัติ
ธรรมในส านักอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องในหลักของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา 
 ๒. กิจกรรมด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 
  ๒.๑ มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในฝึกอบรม และสอนวิปัสสนากรรมฐานใน
ส านักปฏิบัติธรรม หรือวัดต่างๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของชุมชน 
ตลอดถึงผู้ใคร่สนใจในการปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร 
  ๒.๒ ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมท่ัวไปสามารถน าผลวิจัยไปศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง ทนต่อ
อารมณ์ท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอกได้ 
  ๒.๓ ผลการวิจัยนี้จะเน้นการพัฒนาด้านไตรสิกขาคือ การพัฒนาด้านศีล การพัฒนา
ด้านสมาธิ และการพัฒนาด้านปัญญา ฉะนั้นกิจกรรมท่ีน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาด้าน
จิตวิญญาณ จึงเน้นไปท่ีหลักไตรสิกขาท้ัง ๓ ท่ีกล่าวมา 
 ๓. กิจกรรมการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
  ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ทางส่ิงพิมพ์วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีท่ี ๑๘ ฉ.๒ เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ (วารสารฐาน TCI ฐาน ๑) 
  ๓.๒ เมื่อผ่านการตีพิมพ์แล้ว ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ได้ส่งเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และสมาชิกของวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และ

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่
ได้รับของโครงการ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 
ประ ชุม เตรียมความ
พ ร้ อ ม ข อ ง นั ก วิ จั ย
ศึ ก ษ าส านั ก ป ฏิ บั ติ
ธ ร ร ม ใ น จั ง ห วั ด
ขอนแก่น 

ทราบถึงข้อมูลส านัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัด

ขอนแก่น 

ข้อท่ี ๑ ทราบสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการการพัฒนา
ปัญญาของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น 

ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจาก
เอ ก ส าร ต่ าง ๆ  ข อ ง
ส า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม 
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมของ
ส านักปฏิบั ติธรรมใน
จังหวัดขอนแก่น 

ทราบถึงข้อมูล ประวัติ
ความเป็นมา รูปแบบ
การฝึกอบรม การสอน

วิปัสสนากรรมฐาน 
และกิจกรรมต่างๆ ของ
ส านักปฏิบัติธรรมใน

จังหวัดขอนแก่น 

ข้อท่ี ๑-๒ ทราบประวัติความเป็นมา 
รูปแบบ ฯลฯ สามารถ
วิเคราะห์กระบวนการ

ด าเนินงานของส านักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแก่น 

สร้างเครื่องมือในเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย
จากพระสงฆ์และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ

ส านักปฏิบัติธรรมและ
การเข้าร่วมของผู้

ปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 

ข้อท่ี ๒ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของส านักปฏิบัติ
ธรรมและการเข้าร่วมของผู้

ปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 

ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก
พระสงฆ์ คณะสงฆ์และ
ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องพร้อม
ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมแห่งละ ๓ ครั้ง 

ได้ทราบสภาพปัญหา
ของการด าเนินการของ
ส านักปฏิบัติธรรมและ
ประชาชนผู้เข้าร่วม

ปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 

ข้อท่ี ๒-๓ ทราบถึงปัญหาของการ
ด าเนินการของส านักปฏิบัติ

ธรรมและปัญหาของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติ

ธรรม 

พัฒนาผลงานวิจัยใน
เชิงคุณภาพ 

การพัฒนาผลงานวิจัย
ในเชิงคุณภาพ 

ข้อท่ี ๑-๒-๓ การพัฒนาผลงานวิจัยใน
เชิงคุณภาพ 

จัดท ารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และบทความ
วิจัยเพื่ อเสนอผลงาน
ต่อสาธารณะ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ 
บทความวิจัยรวมทั้ง

การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ข้อท่ี ๑-๒-๓ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
บทความวิจัย รวมทั้งการ
น าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือวิจัย: แบบสัมภาษณ์  / รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง  

ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 

------------------- 
  ค าชี้แจง :  แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่านั้น และขอให้
ท่านผู้ให้ข้อมูลตามความคิดเห็นของท่าน จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลในทุกกรณี 
 แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี ๒ การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 
 ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมใจจังหวัดขอนแก่น 
 ส่วนท่ี ๔ ผลของการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 
  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
  

ช่ือ............................................นามสกุล......................................ฉายา...................................... 
อายุ.....................พรรษา......................ระดับการศึกษาสูงสุดทางธรรม
................................................................ระดับการศึกษาสูงสุดทางโลก
...................................................ต าแหน่ง................................................................................................ 
ท่ีอยู่/เลขท่ี.................หมู่..................วัด..............................................บ้าน............................................. 
ต าบล.......................................อ าเภอ...................................จังหวัด........................................................ 
รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศัพท์............................................................... 
 
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ 

๑. ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นได้วางหลักในการพัฒนาด้านใดบ้าง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๒. ท่านให้ความส าคัญกับด้านใดมากท่ีสุด
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 
 



๒๑๘ 
 

๓. ค าว่า “ปัญญา” ตามความหมายทางพุทธจริยศาสตร์ควรมีลักษณะอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๔. ท่านใช้หลักการอะไรในการพัฒนาปัญญาส าหรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๕. หลักพุทธจริยศาสตร์ (หลักไตรสิกขา, อริยมรรค ๘) มีความส าคัญต่อการพัฒนาปัญญา
อย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๖. ส านักปฏิบัติธรรมได้น าหลักพุทธจริยศาสตร์ (หลักไตรสิกขา, อริยมรรค ๘) มาปรับใช้เพื่อ
การพัฒนาปัญญาอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาปัญญาของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น 
 ๑. ส านักปฏิบัติธรรมได้บริหารจัดการหรือพัฒนาให้สอดสอดคล้องกับหลักสัปปายะ ๔ 
อย่างไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 ๑.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 ๑.๒ ด้านอาหารสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 



๒๑๙ 
 

๑.๓ ด้านปุคคลสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 ๑.๔ ด้านธัมมสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
  ๒. เมื่อท่านเข้ารับอบรม/ปฏิบัติธรรมแล้ว ท่านคิดว่าส านักปฏิบัติธรรมมีการพัฒนาหรือการ
จัดการส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสัปปายะ ๔ อย่างไร 
 ๓.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 ๓.๒ ด้านอาหารสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
  ๓.๓ ด้านปุคคลสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๓.๔ ด้านธัมมสัปปายะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
   ๓.๔.๑ ส านักปฏิบัติธรรมมีรูปแบบการอบรม/ปฏิบัติธรรมตามหลักธัมมสัปปายะ
อย่างไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

ส่วนที่ ๔ วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด
ขอนแก่น 

๑. ท่านเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรมท่ีส านักปฏิบัติธรรมจ านวน.............ครัง้ และแต่ละครั้ง
ใช้เวลากี่วัน 
  ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ.....................ถึง วันท่ี
...........เดือน..............................พ.ศ......................................จ านวน.............วัน 
  ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ.....................ถึง วันท่ี
...........เดือน..............................พ.ศ......................................จ านวน.............วัน 
   ครั้งท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ.....................ถึง วันท่ี
...........เดือน..............................พ.ศ......................................จ านวน.............วัน 
 

๒. ท่านคิดว่าการน าหลักสัปปายะ ๔ มาพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมมีผลต่อการอบรมหรือปฏิบัติ
ธรรมอย่างไร 

๒.๑ ด้านอาวาสสัปปายะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๒.๒ ด้านอาหารสัปปายะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๒.๓ ด้านบุคคลสัปปายะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

๑.๔ ด้านธัมมสัปปายะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
  ๓. ท่านสามารยกตัวอย่างการน าผลการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรท่ีได้จากการ
ฝึกฝนอบรมหรือการปฏิบัติธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไร 
 ตัวอย่างท่ี ๑ (ด้านศีลสิกขา) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 



๒๒๑ 
 

ตัวอย่างท่ี ๒ (ด้านจิต (สมาธิ) สิกขา 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 ตัวอย่างท่ี ๓ (ด้านปัญญาสิกขา) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
           
 ให้สัมภาษณ์วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ. ....................เวลา............................ 
 

ผู้สัมภาษณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 

อาจารย์ประจ า  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

โทร. ๐๙๘๑๑๓๘๔๔๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 
 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมด ๕๒ รูป/คน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 
  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ปกครอง บริหาร พระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์ และคฤหัสถ์ที่เก่ียวข้องกับ
ส านักปฏิบัติธรรมทั้ง ๓ แห่ง จ านวน ๒๒ รูป/คน ประกอบด้วย 
 ๑. พระราชประสิทธิคุณ   รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปท่ี ๑ 
      สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  
 ๒. พระโสภณพัฒนบัณฑิต  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปท่ี ๒  

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 ๓. พระครูอรรถสารเมธี   เจ้าคณะอ าเภอเมืองขอนแก่น,  
เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม 

      สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
 ๔. พระครูรัตนทีปาภิบาล   เจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง, เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว 
      สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ๕. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์  เจ้าคณะอ าเภอชุมแพ,  

เจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างนอก 
      สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

๖. พระครูสุธีกิตติวรญาณ   รองเจ้าคณะอ าเมืองขอนแก่น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองแวง  
สัมภาษณ์ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๗. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.  เจ้าคณะต าบลในเมือง เขต ๑ 
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 

   สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
๘. พระมหาปพน กตสาโร   เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รูปท่ี ๑,  
   สัมภาษณ์ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๙. พระสายัญ วิสุทฺโธ  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต  พระวิปัสสนาจารย์ ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด 
   โพธิ์บ้านโนนทัน 

สัมภาษณ์ วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๑๑. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.,   พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด 
      โพธิ์บ้านโนนทัน, เลขานุการวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 

สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 ๑๒. พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์  พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด 
      เกาะแก้ว 



๒๒๓ 
 

      สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ๑๓. พระอาจารย์ชูศักดิ์ โชติโก  พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด 
      เกาะแก้ว 

สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๔. พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู  พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด 
      แจ้งสว่างนอก,  

สัมภาษณ์ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ๑๕. พระมหาธนา สุภจารี   พระวิปัสสนาจารย์ประจ าส านักปฏิบัติธรรมวัด 
      แจ้งสว่างนอก,  

สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๑๖. นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
   ขอนแก่น 
   สัมภาษณ์ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
๑๗. นายประหยัด ถิลา   วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
   สัมภาษณ์ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๑๘. พันเอก (พิเศษ) ทองดี ทองล้น อดีตรองผู้อ านวยการกองอนุศาสนาจารย์ 
   กองทัพบก 
   สัมภาษณ์ วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๑๙. ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ  อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุม 
     โรคท่ี ๖, จังหวัดขอนแก่น  

สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๒๐. นางจิรวรรณ โปรดบ ารุง   นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ  

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐. 

๒๑. นางพวงเพชร ทองหมื่นไวย  นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐. 

 ๒๒. นางกรรณทิวา แสนพรหม  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการห้องแลป (Lab)  
ให้ศัลยีแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มประชากรตัวอย่าง ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมและท ากิจกรรมต่างๆ ของส านัก
ปฏิบัติธรรมทั้ง ๓ แห่ง จ านวน ๓๐ รูป/คน ประกอบด้วย 
 กลุ่มประชากรส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 

๑. พระทนงศักดิ์ จารุธมฺโม นิสิตคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๓ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒. พระจตุรงค์ จตุราภินนฺโท นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๓ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓. ดร.สรัญญา วิภัชชวาที  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    สัมภาษณ์ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๔. น.ส.ศิรินทรา เนาว์โสภา พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 

สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๕. นางสาคร ซาธรรม  ข้าราชการบ านาญ, ธรรมบริกร 

สัมภาษณ์ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๖. นายสมเพชร ไกยะวงศ์  หัวหน้าโรงครัวส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 

สัมภาษณ์ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗. นายสมนึก สุขสกุล  ผู้เข้าปฏิบัติธรรม สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๘. นางวิภา ดุเหว่า  ผู้เข้าปฏิบัติธรรม สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๙. นางธนัชยา รัตนเพชร  ผู้เข้าปฏิบัติธรรม สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๑๐. นางดารณี ธีรศักดิ์วรากูล ผู้เข้าปฏิบัติธรรม สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 กลุ่มประชากรส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว 
 ๑. ผศ.ดร.จรัส ลีกา   อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

 ๒. นางพรอนงค์ เรืองนามแก้ว  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๓. นางทุม บ้งงิ้ม   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 ๔. นางนารี อนุสุเรนทร์   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 ๕. นายณรงค์ ศรีจันเวียง   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 



๒๒๕ 
 

๖. นายศุภเชษฐ์ แก้วสุวรรณ   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๗. นางกุหลาบ หินอ าคา   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๘. นางสมจิต มาแวง   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๙. นางสว่าง มาตร   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑๐. นางค ามูล พุทธาโกสุม  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 กลุ่มประชากรส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก  

๑. นายทองเติม หนูช้างสิงห์  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. นายฉลอง เหลาทอง   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๓. นางป้อม ขันลุน   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๔. นางกรองแก้ว ทะสา   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๕. นางสาวกิตตินันท์ เศวตกุล  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๖. นางสาวชนิกา พรประเสริฐ  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๗. นายประหยัด ช านาญรบ  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๘. นายเกล้ียง ครองหินลาด  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๙. นางสุบรรณ วงค์กระนาม  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑๐. นายประสิทธิ์ กรมเหล่ียมสาระ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
สัมภาษณ์ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 



๒๒๖ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

 
ภาพเกี่ยวท่ีเกี่ยวข้องและภาพสัมภาษณ์ในการท าวิจัยเรื่อง 

ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 
 
 



๒๒๘ 
 

ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 
 

 

 

 



๒๒๙ 
 

 
 

 
 

 



๒๓๐ 
 

 
 

 
 

 



๒๓๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของส านักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว 
 

 
 

 
 

 



๒๓๓ 
 

 

 

 

 



๒๓๔ 
 

 
 

 
 

 
 



๒๓๕ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 
 

ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของส านักปฏิบัติธรรมวัดแจ้งสว่างนอก 

 

 
 

 
 

 



๒๓๗ 
 

 
 

 
 

 
 
 



๒๓๘ 
 

 
 

 
 

 



๒๓๙ 
 

 
 

 
 

 
 



๒๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบตอบรับบทความวิชาการ / หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 



๒๔๓ 

ภาคผนวก ช 
ประวัติผู้วิจัย 



๒๔๔ 

ประวัติผู้วิจัย 

  ๑) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   
๒) เลขประจ าตัวประชาชน  
๓) รหัสประจ าตัวนักวิจัยแห่งชาติ 
๔) ต าแหน่งปัจจุบัน  

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์ พรพวัณ           
Asst. Prof. Dr. Chakkapan Wongpornpavan 
 

-  
อาจารย์ ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ ขอนแก่ น 
สาขาวิชาปรัชญา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา 
วิทยาเขตขอนแก่ น 

๕) หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

๖) ประวัติการศึกษา 
ป.ธ. ๖ ส านักเรียนวัดจักรวรรดิราชวาส กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๓ 
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย, ๒๕๓๙ 
M.A. (Philosophy) Madras Christian College, India, ๒๕๔๑
M.A. (Pali & Buddhist Studies) Banaras Hindu University, ๒๕๔๕
Ph.D. (Philosophy) Magadh University, ๒๕๔๖

๗) งานวิจัย 
งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว 
๑) บทบาทของพระพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาสงฆ์เลยกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย (๒๕๔๙) 
๒) พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม (๒๕๕๖) 
๓) การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีบ้านขอนแดง 

ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย (๒๕๕๘) 
๔) การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส านักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๙) 


