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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของรู ป แบบการปฏิ บั ติ ธ รรม
การบริหารจัดการ ลักษณะสถานปฏิบัติธรรมที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากบุคคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ามาปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่างๆ ที่
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558รวมจ�ำนวน 400 คน
วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ในการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานในภาพรวมพบว่า รูปแบบการปฏิบัติธรรม ได้แก่ ความสมบูรณ์ของหลักสูตร สถานที่
ปฏิบัติธรรม ได้แก่ สถานที่ และวิทยากรมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ค�ำส�ำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน, รูปแบบการปฏิบัติธรรม, ลักษณะสถานปฏิบัตธรรม
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the impact of the format of meditation retreats
and the management of facilities where they are held on the degree of fulfillment participants
experience as they practice meditation. This research employed quantitative research methods
with data collected from 400 individuals who attended retreat(s) at the Young Buddhist Association
of Thailand under Royal Patronage (YBAT) from 2016-2017. The data was then analyzed using
hierarchical regression analysis techniques. This research has found that in terms of the format
of retreats, the wholesomeness of the program was the most significant factor in helping the
participants to achieve a fulfilling experience. In terms of logistical factors, it was the venue and
dhamma lecturers which had the most significant impact.
Keywords: Effectiveness in Meditation, Dhamma Practice Model, Dhamma Practice Venue
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บทน�ำ
สังคมไทยเป็นอีกสังคมหนึ่ง ที่ก�ำลังเผชิญ
กั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณ์โลกและกระแสสังคมที่เกิดขึ้นอย่าง
หนักในปัจจุบัน ปัญหาระดับชาติที่ต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม รวม
ทั้งปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นอีกปัญหาส�ำคัญที่มี
สถิติเพิ่มขึ้นทุกวันจากอดีตที่ผ่านมา สาเหตุของ
ปัญหามาจากการไม่รู้จักพอ แก่งแย่งแข่งขันกัน
ชิ ง ดี ชิ ง เด่ น กั น อย่ า งไม่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เพื่อให้ได้ลาภ ยศ สักการะ สรรเสริญ อ�ำนาจ และ
วัตถุนิยม ที่เข้าใจว่าจะน�ำความสุขมาให้กับตัวเอง
ได้ และค�ำว่าความสุขทีค่ นส่วนใหญ่แสวงหาอยูใ่ น
ทุกวันนี้ เป็นเพียงความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่
แขวนอยู่บนเส้นด้าย โดยเกิดจากการเสพกามคุณ
อารมณ์ในด้านการเห็น การสัมผัสในรูป รส กลิ่น
เสียง ผัสสะ และธรรมารมณ์โดยการแสวงหาเพิ่ม
เพียงทางด้านทรัพย์สิน เงินทอง วัตถุนิยม การมี
อ�ำนาจ และบารมีในสังคมเท่านั้น โดยไม่สนใจใน
วิธีการและแนวทางที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ
นั้นว่าจะถูกหรือผิดอย่างไร คนในสังคมไม่สนใจที่
จะหาความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ของชี วิ ต คนในสั ง คม
ปัจจุบันต้องดิ้นรน แก่งแย่งกัน มีความเห็นแก่ตัว
มาก ขาดสติ ขาดเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจทีจ่ ะให้เกรง
กลัวต่อการกระท�ำผิดหรือบาปกรรม ปล่อยให้กเิ ลส
เข้าครอบง�ำจิตใจ ท�ำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย
สับสน หลงทาง ประชาชนปราศจากความปลอดภัย
ในการด�ำเนินชีวิต
การแก้ไขปัญหานอกจากจะใช้แนวทาง
ป้องกันปราบปรามในด้วยวิธกี ารทางกฎหมายของ
ภาครัฐแล้ว การน�ำหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธ
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ศาสนา มาประยุกต์ปรับใช้เพื่อเป็นการกล่อมเกลา
จิตใจ ก็นับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ส�ำคัญยิ่งในการที่
จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาเล็ก ปัญหาใหญ่
ในสังคมได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะ “จิตใจ” ถือได้ว่า
เป็ น พื้ น ฐานที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการที่ จ ะ
เลือกท�ำและไม่ท�ำในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ถูกต้อง
และไม่ถูกต้อง การใช้หลักธรรมค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจของคนใน
สังคมให้ลดละจากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ
และความหลง ซึ่งเป็นกิเลสที่น�ำพาชีวิตไปสู่ความ
ทุกข์ให้ลดน้อยลง หรือหมดไปจากจิตใจ วิธีการ
ทีจ่ ะน�ำธรรมมาใช้ในการพัฒนาจิตใจท�ำได้หลายวิธี
อาทิเช่น การปฏิบัติธรรมและศึกษาหลักธรรมตาม
แนวพุทธศาสนา ได้แก่ การปฏิบัติ สมถกรรมฐาน
และวิปสั สนากรรมฐาน หรือการเจริญสติปฏั ฐาน 4
เพื่อเป็นการท�ำจิตให้สงบ มีสติรู้ อยู่กับปัจจุบัน
ก่อให้เกิดปัญญาคิด รู้ถึงความเป็นจริง รู้ว่าสิ่งใดดี
สิ่งใดชั่ว สิ่งใดถูก สิ่งใดผิดสิ่งใดควรท�ำ และสิ่งใด
ควรงดเว้ น อั น จะเป็ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ตั ว เองได้ เ ป็ น
อย่างดี ละจากการกระท�ำผิด คิดชั่ว ท�ำให้เป็นคน
ที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการให้และ
การเสี ย สละ ส่ ง ผลให้ สั ง คมไทยมี ค วามสงบ
เรียบร้อย ประชาชนอยูก่ นั อย่างมีมติ รไมตรี ปัญหา
และภัยสังคมต่าง ๆ จะลดน้อยลงไป การปฏิบัติ
ธรรมและการศึ ก ษาหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนา
จึงเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับคนทุกคน ประชาชน
ของประเทศให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ในสังคม
ให้พ้นจากความทุกข์ที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจ�ำ
ได้พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต รวมทั้งเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์
ของการศึกษาไว้ คือ เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบ
การปฏิบัติธรรม การบริหารจัดการ ลักษณะสถาน
ปฏิบัติธรรมที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ปฏิบัติธรรม
เชมเย สยาดอ หรือพระกัมมัฏฐานาจริยะ
อู ชนากาภิ ว งศ์ (2557)กล่ า วว่ า กรรมฐานใน
พระพุทธศาสนามีอยู่ 2 แบบ คือ (1) สมถกรรมฐาน
หมายถึง สมาธิ หรือสภาวะจิตที่สงบเมื่อจิตเรา
ตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ก็ เ รี ย กว่ า จิ ต มี ส มาธิ หากเราต้ อ งการให้ จิ ต มี
สมาธิสูงขึ้นๆ ครูบาอาจารย์จะสอนให้ฝึกปฏิบัติ
สมถกรรมฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุถึง
สมาธิระดับสูงขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า ฌาน หรือ อัปปนา
(Zhan ในภาษาพม่า, Chan ในภาษาจีน และ Zen
ในภาษาญี่ปุ่น – ในที่นี้ Zen จึงแปลว่า “สมาธิ”
แต่ มี บั ณ ฑิ ต ทางพุทธศาสนาบางท่านแปลค�ำนี้
ไว้วา่ “สมถกรรมฐาน”) การฝึกปฏิบตั สิ มถกรรมฐาน
คื อ การตั้ ง ใจฝึ ก ให้ จิ ต จดจ่ อ อยู ่ กั บ อารมณ์ ใ ด
อารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียว เช่น ลมหายใจ,
กสินต่าง ๆอสุภ ฯลฯ เพื่อให้บรรลุถึงสมาธิที่ล�้ำลึก
ในระดับที่สูงขึ้นไป
พุ ท ธศาสนิ ก ชนส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ส มถ
กรรมฐานด้วยการตามดูลมหายใจ ดังที่เรียกตาม
ภาษาบาลีวา่ อานาปานสติ การปฏิบตั สิ มกรรมฐาน
แบบนี้ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการก� ำ หนดดู ล มหายใจเป็ น
อารมณ์ เ ดี ย วของกรรมฐาน เอาใจจดจ่ อ อยู ่ ที่

ลมหายใจเข้า-ออกโดยส่งจิตไปรับรูอ้ ยูท่ ปี่ ลายจมูก
เมื่ อ หายใจเข้ า ลมหายใจเข้ า ผ่ า นที่ ป ลายจมู ก
จิตรับรู้และก�ำหนดรู้ในใจว่า “เข้า” หรือ “หายใจ
เข้า” เมือ่ หายใจออก-ลมหายใจผ่านปลายจมูกออก
มา จิ ต รั บ รู ้ แ ละก� ำ หนดรู ้ ใ นใจว่ า “ออก” หรื อ
“หายใจออก” ให้จิตจดจ่อนิ่งอยู่ที่ปลายจมูกและ
ก�ำหนดรู้ “เข้า” –“ออก”-“เข้า”-“ออก” อยู่อย่างนี้
เรื่อยไป
(2) วิปัสสนาญาณ หมายถึง การหยั่งรู้
ปัญญาทีห่ ยัง่ เข้าไปเห็นสภาพธรรมทางกายและจิต
ตามความเป็นจริงเรียกว่า วิปัสสนาญาณ ในการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (กรรมฐานที่ก่อให้เกิด
ปัญญา) จนสามารถรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของ
รูป-นาม (สภาพธรรมทางกายและจิตหรือ อาการ
ทางกายและจิต-ผู้แปล) ว่ามีลักษณะเป็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตาได้นนั้ ผูป้ ฏิบตั จิ ำ� ต้องมีสมาธิทลี่ กึ พอ
วิธีปฏิบัติก็คือ เอาสติก�ำกับตามรู้สภาพธรรมทาง
กายและทางจิต (อาการของกายและจิต) ตาม
ความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญก็คือ ผู้ปฏิบัติ
เพียงแต่ตามรู้อาการที่เกิดขึ้นโดยไม่พึงเข้าไปคิด
แยกแยะวิเคราะห์วิจารณ์ตัดสินอาการเหล่านั้น
การปฏิ บั ติ ธ รรมกรรมฐานที่ ดี นั้ น ต้ อ ง
ประกอบด้วยปัจจัยในการปฏิบัติ 4 ประการ คือ
บุคคลสัปปายะ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ
และสุ ด ท้ า ยธรรมสั ป ปายะ (พระมหาสุ ท ธิ ชั ย
ชิดโคกสูง, 2552)
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สถานที่
ปฏิบัติธรรมและการบริหารจัดการ
การที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลส�ำเร็จ สถาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมถื อ ว่ า มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง
เพราะหากสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่อ�ำนวยต่อการ
ปฏิบัติธรรม เช่น สกปรก มีเสียงรบกวน ผู้ปฏิบัติ
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ย่อมไม่มสี มาธิในการปฏิบตั กิ รรมฐาน ดังนัน้ ในการ
จะพิจารณาว่าสถานปฏิบัติธรรมใดที่มีมาตรฐาน
เหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น ส� ำ นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2554) ได้มีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดดีเด่น ไว้ดังนี้
1. ด้ า นสถานที่ (1) มี ค วามสะอาด
เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก (2)
มี อ าคาร หรื อ ศาลาปฏิ บั ติ ธ รรมที่ ส ามารถให้
ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมนัง่ ฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบตั ิ
วิ ป ั ส สนากั ม มั ฎ ฐานได้ ไ ม่ แ ออั ด เกิ น ไป (3) มี
ที่ พั ก ห้ อ งน�้ ำ ห้ อ งสุ ข าที่ ส ะอาด จ� ำ นวนเพี ย ง
พอ และแยกตามเพศของผู้ใช้ ส�ำหรับห้องพัก
ควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ทจี่ ะมารบกวนหรือ
ท�ำอันตรายได้อย่างดี
2. ด้านวิทยากร(1) มีพระวิปัสสนาจารย์
หรือผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
พระวิ ป ั ส สนาจารย์ หรือ มีค วามสามารถในการ
สอนกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็น
อย่างดี สามารถตอบข้อซักถาม และสอบอารมณ์
กัมมัฎฐานได้ (2) มีวิทยากรบรรยายธรรมที่ผ่าน
การอบรมหลั ก สู ต รพระวิ ป ั ส สนาจารย์ หรื อ มี
ความสามารถในการเทศนา และบรรยายธรรม
ให้ผฟู้ งั เข้าใจหลักธรรมและสามารถทีน่ ำ� ไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ (3) พระภิกษุหรือบุคคล
ที่เป็นวิทยากรในส�ำนักมีความประพฤติดี สามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. ด้านการบริหารจัดการการบริหารจัดการ
เป็นกระบวนการท�ำงานร่วมกันเพื่อได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในการบริหาร
จัดการของแต่ละองค์การหรือหน่วยงานมีความ
แตกต่างกันไปตามเป้าหมายการด�ำเนินงาน แต่ใน
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ทุก ๆ กระบวนการการบริหารจัดการมีสิ่งที่เหมือน
กันคือ ต้องอาศัยปัจจัยน�ำเข้าเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสูงสุด (สยุมพร
ปุญญาคม, 2541) ในการบริหารจัดการสถาน
ปฏิบัติธรรม คือ(1) เจ้าสถานปฏิบัติธรรมมีความ
สนใจ และเห็นความส�ำคัญของการศึกษาปฏิบัติ
และเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง(2) มีการจัดท�ำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย ทีโ่ ปร่งใส เป็นระบบ สามารถเปิด
เผยและตรวจสอบได้ (3) มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
เพี ย งพอในการท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลด้ า นที่ พั ก อาหาร
น�้ำ ดื่ม ห้องน�้ำ ห้องสุขา และการอ�ำ นวยความ
สะดวกต่ า งๆ แก่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ธ รรม (4) มี ก ารดู แ ล
ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง ภายในสถาน
ปฏิ บั ติ ธ รรมและบริ เ วณโดยรอบ ในกรณี ที่ มี
ผู้ปฏิบัติธรรมจ�ำนวนมาก สามารถประสานงาน
ขอก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร
เพื่ อ มาดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย อย่ า งทั่ ว ถึ ง
(5) มีการดูแลด้านสุขอนามัย กล่าวคือ มีตู้ยา
สามั ญ ไว้ ป ระจ� ำ หรื อ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ส ามารถให้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรมจ�ำนวนมาก มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จาก
สถานพยาบาลอยูด่ แู ล กรณีถา้ หากมีผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน
สามารถน�ำส่งสถานพยาบาลได้ทันทีถ้าหากไม่ได้
จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ดูแลประจ�ำ ต้องมีการ
ประสานไว้กบั สถานพยาบาลใกล้เคียง ให้สามารถ
ปฐมพยาบาลหรือรับผู้ป่วยฉุกเฉินไว้รักษาตัวได้
ทันที(6)มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อ
เนือ่ งตลอดปี และจัดท�ำตารางการฝึกอบรมปฏิบตั ิ
ธรรมไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ในรู ป แบบของแผ่ น ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ แผ่ น พั บ หรื อ เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์
(7) มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติของวัดหรือ
สถานปฏิบัติธรรมที่จัดพิมพ์ไว้เป็นเอกสารเผยแพร่
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หรือติดประกาศไว้ ณ บริเวณที่เห็นได้โดยชัดเจน
(8) มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวัดในรูปของคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ เช่น การจัดอาหาร น�้ำดื่ม และการ
บริ ก ารต่ า งๆ (9) มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด
โครงการปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆ และจะต้อง
ไม่เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจ และ (10) มีการจัด
เก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่าง
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม
ประโยชน์ของ การเจริญวิปสั สนากรรมฐาน
โดยสรุปมี 5 ประการด้วยกัน (สัทธัมมรังสีสยาดอ,
2550)
1. ทําให้จติ ของผูป้ ฏิบตั ผิ อ่ งใส ทัง้ นีเ้ พราะ
ในขณะที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ มี ส ติ ต ามกําหนดรู ้ ป ั จ จุ บั น
อารมณ์ อยู ่ เช่ น ขณะกําหนดว่ า “พองหนอ…
ยุ บ หนอ …นั่ ง หนอ…ถู ก หนอ” หรื อ กําหนดว่ า
“ขวาย่างหนอ…ซ้ายย่างหนอ” ฯลฯ อยู่นั้น จิตของ
ผู้ปฏิ บัติจะประกอบด้วยกุศลเพราะสติเป็นกุศล
ธรรม ข ณะที่สติอันเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่นั้น
อกุ ศ ลธ รรม (กิ เ ลสธรรมต่ า งๆ เช่ น ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความเย่อหยิ่ง ความถือตัว
ความทะนงตน ฯลฯ) ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ขณะนั้ น ผู้ปฏิบัติจึงได้รับประโยชน์ของการเจริญ
วิปสั สนากรรมฐานประการแรก คือทําให้จติ ผ่องใส
เพราะเมื่อไม่มีอกุศลที่ทําให้จิตเศร้าหมอง จิตก็จะ
ผ่องใส นั่นเอง หากเราเจริญสติอย่างนี้ไปตลอด
เมื่อตายลงในขณะจิตที่เป็นกุศลนั้น ก็จะไปเกิดใน
สุคติภูมิอย่างแน่นอน
2. ทําให้จิตของผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นคง
หนักแน่นยิ่งกว่าเดิม หมายความว่า ก่อนจะมา

ปฏิบตั ธิ รรม เราทัง้ หลายอาจจะขาดสติทตี่ ามกําหน
ดรูป้ จั จุบนั อารมณ์อยู่ บางขณะอาจเกิดความโลภความปรารถนา-ความต้องการต่าง ๆ ครอบงําจิตใจ
ของเรา เมื่อไม่ได้มาตามที่ต้องการก็เกิดความไม่
พึ ง พอใ จ แต่ ถ ้ า ได้ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการมาก็ เ กิ ด ความ
หลงใหล พอใจ เมื่ อ ประสบกั บ อารมณ์ ที่ ไ ม่ น ่ า
ปรารถนา ก็เกิดความโกรธ-ความไม่พึงพอใจในสิ่ง
นัน้ บุคคลทีถ่ กู ความโลภ-ความโกรธครอบงําจิตใจ
จัดว่า เป็นบุคคลที่มีจิตใจไม่มั่น คง เพราะในขณะ
นั้ น จิ ตจะซั ด ส่ า ยหวั่ น ไหวอยู ่ กั บ อารมณ์ ที่ น ่ า
ปรารถน าหรือไม่น่า ปรารถนาเหล่านั้น หากเมื่อ
ท่านทั้งหลายได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ โดยมี
สติตามกําหนดรู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ ความโลภ
(ความป รารถนาในอารมณ์ ที่ ต ้ อ งการ) หรื อ ค
วามโกร ธ (ความไม่ ป รารถนาในอารมณ์ ที่ ไ ม่
ต้องการ) ก็จะไม่เกิดขึน้ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ท่านสาธุชน
ทั้ ง หล ายก็ จั ด ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี จิ ต ใจมั่ น คงขึ้ น
กว่าเดิม เมื่อประสบกับอารมณ์ที่ปรารถนาก็จะไม่
เกิดความโลภ และเมื่อกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่
ไม่น่า ปรารถนาก็จะไม่เกิดความโกรธ ประโยชน์
ข้อที่สองนี้จึงเป็นประโยชน์ที่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
จากการเจริญ วิปัสสนากรรมฐาน คือ ทําให้จิตของ
เรามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมากขึ้น
3. ทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดปัญญา เกิดความ
เฉลียว ฉลาดมากขึ้น มีความเข้าใจในหลักธรรม
มากขึ้ น หมายความว่า ก่อนที่ผู้ปฏิบัติจะได้มา
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน อาจจะได้อ่านหนังสือ
ธรรมะอ ย่างใดอย่างหนึ่งมาบ้างแล้ว-โดยเฉพาะ
หนังสื อที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม แต่อาจยังไม่
เข้าใจ แจ่มชัด ขาดความกระจ่างในหลักวิชาการ
ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ธรรมะในพระพุ ท ธศาสนา หลั ง จาก
ที่ท่า นทั้งหลายได้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เช่น

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

ประมาณ 10 วันหรือ 1 เดือน เมื่อกลับไปอ่าน
หนั ง สื อธรรมะนั้ น อี ก ก็ จ ะพบว่ า ตนเองมี ค วาม
เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนามากขึน้ กว่า
เดิม และเมือ่ ได้อา่ นธรรมะขัน้ สูงเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ธรรมก็ จะสามารถเกิดความ กระจ่าง เกิดความ
เข้ า ใจ มากขึ้ น กว่ า ตอนที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ธ รรม
การที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ส ามารถเกิ ด ความเข้ า ใจ-ความ
กระจ่า งในการอ่านหนังสือเป็นผล ของการปฏิบัติ
ธรรม คือ มีปัญญาได้แก่ความเข้าใจมากขึ้น จึงจัด
ว่ า เป็ นประโยชน์อีกประการหนึ่ง ของการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน
4. ทําให้ผู้ปฏิบัติหายจากโรคประจําตัว
ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ หมายความว่า ขณะที่ได้
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน มีสติตามกําหนดรู้เท่าทัน
ปัจจุบันอารมณ์ มีสมาธิมากขึ้นแล้ว สติที่ประกอบ
ด้วยสม าธินี้จะเป็นสภาวธรรมที่ซักฟอกจิตใจให้
สะอาดบริสทุ ธิจ์ าก กิเลส และเมือ่ จิตมีความผ่องใส
บริสุท ธิ์จากกิเลส รูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับจิต
ก็ จ ะเป็ น รู ป ธรรมที่ส ะอาดผ่อ งใสและได้รับ การ
ซักฟอกอยูเ่ สมอ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ โรคประจําตัวต่างๆ
ที่ เ คย เกิ ด ขึ้ น มาและมาปรากฏในขณะที่ เจริญ
วิปัสส นากรรมฐานอยู่ หากผู้ปฏิบัติได้พยายาม
ปฏิบัติจนบรรลุถึงอุทยัพพยญาณ (วิปัสสนาญาณ
ที่ 4) แล้ว โรคต่าง ๆ เหล่านัน้ มักจะหายไป ผูป้ ฏิบตั ิ
บางท่า นมีโรคประจําตัว คือ โรคปวดต้นคอบ้าง
โรคปวดที่ไหล่บา้ ง โรคปวดที่หลังบ้าง โรคปวดเอว
บ้าง โรคลมที่ปวดท้องบ้างอยู่เสมอ ๆ เมื่อผู้ปฏิบัติ
เหล่านั้นได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุถึง
อุทยัพ พยญาณแล้ว โรคดังกล่าวมักจะอันตรธาน
หายไปด้ ว ยอํานาจสมาธิ ข องผู ้ ป ฏิ บั ติ นั่ น เอง
นอกจากนีง้ านวิจยั ของ พระสมภาร ทวีรตั น์ (2543)
พบว่า หลักวิปัสสนากรรมฐานสามารถลดความ
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แปรปรว นทางด้ า นร่ า งกาย และจิ ต ใจในสตรี
วัยทองได้ ท�ำให้สติสัมปชัญญะดีขึ้น
ดร.เฮอร์เบอร์ เบนสัน ศาสตราจารย์ทาง
อายุรศาสตร์แห่งโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์
วาด พบว่าคนที่จิตเป็นสมาธิ ความดันอัตราการ
หายใจลดลง หัวใจเต้นช้าลง คลืน่ สมองช้าและเป็น
ระเบีย บขึ้น การเผาผลาญอาหารในร่างกายลดลง
ความตึ งตัว ของกล้ามเนื้อลดลงการค้นพบของ
ศาสตรา จารย์ เ บนสั น ครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ แ พทย์ แ ผน
ปั จ จุ บั น ยอมรั บ ว่ า จิ ต ใจและร่ า งกายมี ค วาม
สัมพันธ์ใกล้ชดิ กันจริง พร้อมทัง้ เชือ่ ว่า การท�ำสมาธิ
สามารถ รั ก ษาโรคได้ เพราะสมาธิ ท� ำ ให้ จิ ต ใจ
และร่า งกายผ่อนคลาย ไม่เครียด นอกจากนั้น
การปฏิ บั ติ ส มาธิ ยั ง ท� ำ ให้ ร ่ า งกายหลั่ ง สารบี ต ้ า
แอนคอฟินด์ ซึ่งเป็นสารประเภทฝิ่นออกมาใน
สมอง มีผลท�ำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกสดชื่น อิ่มเอิบและ
สุขสบาย
นายแพทย์โจน คาบัทซิน นักวิจัยทางการ
แพทย์พบว่า การท�ำสมาธิรว่ มกับการออกก�ำลังกาย
และการควบคุมอาหารในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ความดันลดลงมาก ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งกินยา หรือในกรณี
ที่ผู้ป่วยที่ใช้ยาลดความดันอยู่แล้ว การใช้ยาจะลด
ลงมากทั้งชนิดและขนาด
งานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า การ
ท�ำสมาธิ มีผลให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด
สามารถรักษาโรคให้หายได้โดยไม่ต้องใช้ยาหรือ
ใช้ยาน้อยลง (พินิจ รัตนกุล, 2550)
5. ทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุถึงความ
พ้นทุกข์คือ มรรคผล นิพพาน อันเป็นจุดประสงค์
สูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ เมื่อผู้ปฏิบัติบรรลุถึง
สังขารุ เปกขาญาณ และมีบารมีแก่กล้าเพียงพอที่
จะบรรลุถงึ อริยมรรคอริยผลได้กจ็ ะบรรลุถงึ อนุโลม
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ญาณ…ถึงโคตรภูญาณ…และจากนัน้ ก็จะบรรลุถงึ
โสดาปัต ติมรรค โสดาปัตติผล ขณะนั้นจิตของผู้
ปฏิบัติ จะรับรู้พระนิพพานอันเป็นสภาพดับสังขาร
ธรรม (คือรูปธรรมกับนามธรรมเป็นอารมณ์) จัดว่า
ผู้ปฏิบัติได้สามารถบรรลุถึงพระนิพพานซึ่งเป็น
ประโยชน์ประการสุดท้าย อันเป็นประโยชน์ทสี่ ําคัญ
ที่สุดข องการปฏิบัติธรรมเมื่อได้บรรลุโสดาปัตติ
มรรคโสด าปัตติผลเป็นพระโสดาบันในพระพุทธ
ศาสนาแล้ว จัดว่าเป็นบุคคลผู้ปิดประตูอบายได้
หมายถึง จะไม่ตกไปในอบายภูมทิ งั้ 4 คือ ไม่ไปเกิด
เป็นสัตว์นรก-เปรต-อสูรกาย-และสัตว์เดรัจฉานอีก
ต่อไป ผู้ปฏิบัติที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันย่อม
ปราศจาก ความลังเลสงสัยในเรื่องนี้ คือ มีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และรับรู้ด้วยตนเองว่า เมื่อตน
ได้เสีย ชีวิตลงแล้ว จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอย่าง
แน่นอน ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจะเกิดขึ้นกับ
พระโสดา บัน นี้ก็เป็นผลจากการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน นั่นเอง แต่สําหรับบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้
บรรลุเป็นพระโสดาบันก็อาจจะไปเกิดใน อบายภูมิ
ได้การปฏิบตั กิ รรมฐานเป็นหลักค�ำสอนส�ำคัญทีส่ ดุ
ในพระพุทธศาสนา สติปัฏฐาน 4 เป็นหนทางเอกที่
จะน�ำไปสู่การรู้แจ้งสัจธรรม บรรลุนิพพาน ซึ่งเป็น
ภาวะหมดกิเลสอันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธ
ศาสนา (พรรณราย รัตนไพฑูรย์, 2544; ทองล้วน
คงพิศ, 2544)
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาบุ คคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ามา
ปฏิบัติธ รรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ยุวพุทธิกสมาคม

แห่งประเ ทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555 - 2558 มีจ�ำนวนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม
140,000 คน
สมมติฐานของการวิจัย
1. รู ป แ บบการปฏิ บั ติ ธ รรมมี ผ ลต่ อ ผล
สัมฤทธิ์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
2. การบ ริหารจัดการมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
3. ลักษณะสถานปฏิบัติธรรมมีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
บุคคลที่เคยปฏิบัติธรรมและเข้ามาปฏิบัติ
ธรรมในหลั กสูตรต่าง ๆ ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2555 - 25 58 มี จ� ำ นวนผู ้ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ธ รรม
140,000 ค นสุ ่ ม โดยวิ ธี สุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (simple
random sampling) ด้วยความน่าเชื่อมั่นร้อยละ
95 โดยใช้สตู รของยามาเน่(Yamane, 1973)ได้กลุม่
ตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ตามเนื้อหา (content validity) มีค่า IOC มากกว่า
0.5 ทุกรายการข้อค�ำถาม ความเชือ่ ถือได้ของมาตร
วัดพบว่า สัมประสิทธิค์ วามเชือ่ ถือได้ (Cronbach’s
alpha) ขอ งมาตรวัดตัวแปรประจักษ์ที่ใช้ในการ
วิจัย มีค่ามากกว่า 0.70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น (hierarchical
regression analysis)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (n = 400)
คุณลักษณะ

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

22.3
77.7

อายุ
ต่ำ�กว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รายได้ต่อเดือน
ต่ำ�กว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
ระดับการศึกษา
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

0.3
35.7
20.9
18.4
12.6
12.1
25.5
25.2
12.6
8.1
8.7
19.9
22.5
53.4
22.8
1.3
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ปฏิบัติธรรมส่วน
ใหญ่คือเพศหญิง (ร้อยละ 77.7) หนึ่งในสามมีอายุ
20-30 ปี และกว่าร้อยละ 60 มีอายุมากกว่า 30 ปี
มีเพียงเล็กน้อยที่อายุต�่ำกว่า 20 ปี (ร้อยละ 0.3)
มีรายได้ต่อเดือน ต�่ำกว่า 10,000 บาท มากที่สุด
(ร้อยละ 25.5) รองลงมาคือ 10,001– 20,000 บาท,

มากกว่า 50,000 บาท, 20,001– 30,000 บาท,
40,001 – 50,000 บาท และ 30,001– 40,000 บาท
ตามล�ำดับ ส่นใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 53.4) รองลงมาคือ ปริญญาโท ต�่ำกว่า
ปริญญาตรี และปริญญาเอกตามล�ำดับ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงชั้นผลสัมฤทธิ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ตัวแปร
รูปแบบการปฏิบัติธรรม
หลักคำ�สอน
ความสมบูรณ์ของหลักสูตร

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของแบบจำ�ลองเชิงชั้น
แบบจำ�ลอง 1
แบบจำ�ลอง 2
แบบจำ�ลอง 3
.143
(2.111)
.380
(6.114)

การบริหารจัดการ

.105
(1.522)
.319
(4.754)
.163
(2.319)

.045
(.647)
.281
(4.213)
.018
(.226)

1.414
.214
.011
.549
35.870
.000

.110
(1.965)
.202
(3.241)
1.066
.244
.030
.540
25.487
.000

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่
วิทยากร
ค่าคงที่
R2
D R2
SEE
F
Sig. of F
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือค่า t

1.702
.203
.552
50.560
.000
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยผลสัมฤทธิ์ในการ
เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแบบจ�ำลอง 1 พบว่า
รู ป แบบการปฏิ บั ติ ธ รรมอธิ บ ายการผั น แปรผล
สัมฤทธิใ์ นการเจริญวิปสั สนากรรมฐานในภาพรวม
ได้ ร ้ อ ยละ 20.3 โดยที่ ห ลั ก ค� ำ สอน และความ
สมบูรณ์ของหลักสูตร มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
เจริญวิปัสสนากรรมฐานในภาพรวมเมื่อน�ำการ
บริหารจัดการเข้ามาวิเคราะห์ในชัน้ ทีส่ อง ตามแบบ
จ�ำลอง 2 พบว่า อ�ำนาจการอธิบายเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 21.4 โดยที่ความสมบูรณ์ของหลักสูตร ยังคงมี
ผลต่อผลสัมฤทธิใ์ นการเจริญวิปสั สนากรรมฐานใน
ภาพรวมเช่นเดียวกับการบริหารจัดการมีผลต่อผล
สัมฤทธิใ์ นการเจริญวิปสั สนากรรมฐานในภาพรวม
และเมื่อน�ำสถานที่ปฏิบัติธรรมเข้ามาพิจารณาใน
ชั้นที่สาม ตามแบบจ�ำลอง 3 พบว่า อ�ำนาจการ
อธิบายการผันแปรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.4 โดยที่
ความสมบู ร ณ์ ข องหลั ก สู ต ร ยั ง คงมี ผ ลต่ อ ผล
สัมฤทธิใ์ นการเจริญวิปสั สนากรรมฐานในภาพรวม
ส่วนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม โดยทีส่ ถานที่ และวิทยากร
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ในภาพรวม
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิใ์ นการเจริญวิปสั สนากรรมฐาน
ขึ้นอยู่กับ (1) รูปแบบการปฏิบัติธรรม ได้แก่ ความ
สมบูรณ์ของหลักสูตร (2) สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ได้แก่
สถานที่ และวิทยากรมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องจากว่า สถานที่เป็น
สิ่งส�ำคัญในการปฏิบัติธรรม หากผู้ปฏิบัติธรรมได้
เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมที่มีความ
สะอาด เงียบสงบ ร่มรื่น ไม่มีเสียงรบกวนจาก
ภายนอกผูป้ ฏิบตั ธิ รรมนัง่ ฟังการบรรยายธรรมและ
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ฝึกปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฎฐานโดยไม่รสู้ กึ แออัดเกิน
ไปที่พัก ห้องน�้ำ ห้องสุขาที่สะอาด มีจ�ำนวนเพียง
พอ และแยกตามเพศของผูใ้ ช้ ส�ำหรับห้องพัก มีการ
ป้ อ งกั น แมลงและสั ต ว์ ที่ จ ะมารบกวนหรื อ ท� ำ
อันตรายได้อย่างดี สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ผู้ปฏิบัติธรรม
สามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานย่อมด�ำเนินไป
ด้วยดี มีประสิทธิภาพ มีสมาธิ เช่นเดียวกับด้าน
วิทยากรการปฏิบัติธรรมแต่ละสถานปฏิบัติธรรม
ต้องมีอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญ เมื่อมี
อาจารย์ผใู้ ห้กรรมฐานทีด่ ี มีพระวิปสั สนาจารย์หรือ
ผู้ฝึกสอนกัมมัฎฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระ
วิ ป ั ส สนาจารย์ หรื อ มี ค วามสามารถในการสอ
นกัมมัฎฐานตามหลักมหาสติปฎั ฐานสูตรเป็นอย่าง
ดี มีความสามารถในการเทศนา สามารถตอบข้อ
ซักถาม สอบอารมณ์กมั มัฎฐานได้บรรยายธรรมให้
ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรมและสามารถที่น�ำไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ได้ทำ� ให้ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมเข้าใจวิธี
การวิปัสสนากรรมฐานได้เป็นอย่างดี มีผู้ปฏิบัติ
ธรรมที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมมีผู้สนับสนุนธรมอ
ย่างดีแล้ว การปฏิบตั ธิ รรมย่อมส�ำเร็จด้วยดี ซึง่ เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัด
เลื อ ก สถานปฏิ บั ติ ธ รรมประจ� ำ จั ง หวั ด ดี เ ด่ น
(ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554)
นอกจากนี้รูปแบบปฏิบัติธรรม ได้แก่ หลักค�ำสอน
และความสมบูรณ์ของหลักสูตร ต้องมีหลักธรรมใน
การปฏิบัติ เพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ถูก
หลัก (พระมหาสุทธิชัย ชิดโคกสูง, 2552)รวมถึง
หลักสูตรที่มีเนื้อหาดี และมีระยะเวลาที่เหมาะสม
ส่งผลให้การวิปัสสนากรรมฐานสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น
ในด้านสติปญ
ั ญา มีจติ ใจมัน่ คง มีจติ ใจผ่องใส หาก
หลักค�ำสอนดี วิทยากรมีความสามารถ สถานที่
เหมาะสม แต่หลักสูตรไม่เหมาะสม เช่น การจัด
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ตารางกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม ก็
จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมเกิดผลสัมฤทธิไ์ ด้ยากกว่า ซึง่
สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของ สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) และแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ของ สมคิด บางโม (2541) รวม
ถึงงานวิจัยของ พระมหาเข็มทอง ตนฺติปาโล (ฤทธิ์
ลือไกร) (2554) ที่พบว่ารูปแบบการสอนวิปัสสนา
ระยะเวลาในการสอนจากการศึกษามีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ผู ้ บ ริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมยุ ว พุ ท ธิ ก
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องพัฒนารูปแบบ
การปฏิบัติธรรม โดยเน้นด้านความสมบูรณ์ของ
หลักสูตร ให้หลักสูตรมีเนื้อหาสาระครบถ้วน โดย

ใช้เวลาที่เหมาะสม ท�ำให้ผุ้เข้าอบรมเกิดความรู้สึก
คุ้มค่า
2. ผู ้ บ ริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมยุ ว พุ ท ธิ ก
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องพัฒนาสถานที่
ปฏิ บั ติ ธ รรมโดยจั ด ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมนั่ ง ฟั ง การ
บรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
ได้ไม่แออัดเกินไปขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้ผู้เข้า
ร่วมอบรมรักษาความสะอาด และความสงบ
3. ผู ้ บ ริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมยุ ว พุ ท ธิ ก
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องนิมนต์ หรือเชิญ
วิทยากรที่มีความสามารถในการสอนกัมมัฎฐาน
ตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดี โดยผ่าน
การอบรมหลั ก สู ต รพระวิ ป ั ส สนาจารย์ รวมถึ ง
พิจารณาจากความประพฤติดี การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วย
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