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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา (2) ศึกษาผลการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิ
โพธิวัณณา (3) เสนอแนวทางการพัฒ นาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูล นิธิโพธิวัณณา เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 20 ท่านและผู้ปฏิบัติธรรม จานวน 204 ท่าน เก็บ
รวบรวมด้ ว ยแบบสอบถาม ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. การปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์วิปัส สนามูล นิธิโพธิวัณ ณา เน้น การปฏิบั ติ
วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ 1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน 3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ 4) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ประกอบด้วย 1) เดิน
จงกรมและนั่งสมาธิ 2) ฝึกอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย และ 3) สอบอารมณ์กรรมฐาน, 2.
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ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์
วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.45 มีระดับความคิ ดเห็น
อยู่ ในระดั บ มาก ผลการเปรีย บเที ย บความคิด เห็ น ของผู้ ป ฏิ บั ติ วิปั ส สนาจ าแนกตามอายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 3. แนวทางการปฏิบัติวิปัส สนากัมมัฏ ฐานของศูน ย์
วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาใช้หลักการวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
ประกอบด้วย 1) หลักสติปัฏฐาน 4, 2) หลักธรรมแห่งการตรัสรู้โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ
และ 3) หลักวิปัสสนาภูมิ 6 ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
คาสาคัญ: วิปัสสนากัมมัฏฐาน; ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา

Abstract
This research article included three objectives namely: (1) To study the Vipassana
meditation practice in Theravada Buddhism in accordance with the approach of Vipassana
Center of Bodhi Wanna Foundaion; ( 2 ) To study the result of practicing Vipassana
meditation in Theravada Buddhism in accordance with the approach of Vipassana Center
of Bodhi Wanna Foundation; (3)To propose the guideline for the knowledge development
and practice of Vipassana meditation in Theravada Buddhism in accordance with the
approach of Vipassana Center of Bodhi Wanna Foundation. It was a qualitative and
quantitative research by studying the documents and collecting the data through indepth interviews. The informants were a group of 20 experts and 204 practitioners. Data
were collected by questionnaires. The results of this research were as followings: 1. The
practice of Vipassana meditation in Theravada Buddhism in accordance with the
guidelines of the Vipassana Foundation of Vipassana Center was emphasized on the
practice following Satipatthana 4 or foundations of mindfulness including: 1)
Kayanupassana or contemplation of the body; 2) Vedananupassana or contemplation of
feelings; 3) Cittanupassana or contemplation of mind; and 4) Dhammanupassana or
contemplation of mind-objects. The practice consisted of: 1) walking and sitting
meditation; 2) practicing posture and bodily movement; and 3) assessing the meditation.
2 . The overall average opinions of the Vipassana practitioners towards the practice of
Vipassana meditation in accordance with the approach of the Bodhi Wanna Meditation
Center was at 4.45 or at the high level. The overall and by aspect comparisons of
opinions of Vipassana practitioners classified by age, education, occupation, status were
not significantly different at the .05 level.
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3 . The approach of the Vipassana meditation practice of the Bodhi Wanna Meditation
Center applied the principles of Vipassana meditation in accordance with Theravada
Buddhism consisting of: 1 ) Satipatthana 4 or foundations of mindfulness; 2 )
Bodhipakkhiya-dhamma 37 or virtues partaking enlightenment; and 3) Vipassana Bhumi 6
or 6 levels of meditation practice.
Keywords: Vipassana Meditation; Vipassana Center of Bodhi Wanna Foundation

บทนา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มุ่ งเน้นแต่วัตถุก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ด้านการสื่อสาร ซึ่งน าไปสู่ การผสมผสานความคิด ค่านิยมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คนมี
เสรีภาพในการเลือกรับสื่อจากแหล่งต่างๆ หลากหลายรูปแบบ มีผลให้วัฒนธรรม ดั้งเดิมของ
ประเทศถูกครอบงาและเสื่อมลง สิ่งมอมเมาที่เกิดจากธุรกิจบันเทิงแผ่ขยายมาในระบบการ
สื่อสาร กระตุ้นกระแสบริโภคนิยม พร้อมทั้งทาลายสามัญสานึกและวิจารณญาณเกี่ยวกับ
แก่นสารและสาระในชีวิต ซึ่งสภาพในปั จจุบันสังคมไทยเผชิญ วิกฤติการณ์ทางคุณค่าและ
วิกฤติการณ์ ท างปั ญ ญา สิ ป ปนนท์ เกตุทั ต (Ketthat,1995) กล่ าวว่า ค่านิยมและวิถีชีวิต
ความเป็ น อยู่ของคนในปั จจุบั น ทาให้ มีเสรีภ าพในการเลือกที่จะรับสื่อจากแหล่งต่างๆ ได้
หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้วัฒ นธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนไป เกิดการมอมเมา
ด้วยสถานธุรกิจบันเทิงต่างๆ แผ่ขยายมายังในระบบการสื่อสาร เกิดการกระตุ้นกระแสของ
การบริโภคนิยม ส่งผลต่อการทาลายสามัญสานึกและวิจารณญาณที่เกี่ยวกับดารงชีวิตแก่น
สารและสาระในชีวิตมากขึ้น ซึ่งผลสภาพที่ปัจจุบันของคนไทยที่กาลังเผชิญวิกฤติการณ์ทาง
คุณค่าและวิกฤติการณ์ทางปัญญา ด้วยเพราะสาเหตุต่าง ๆ อันได้แก่ การเบี่ยงเบนค่านิยม
ไทยที่เคยเป็นตามกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนไป การยึดติดกับคุณค่าในอุดมคติที่อาจจะเป็น
ชนวนความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนการสับสนในค่านิยมที่ควรจะเป็นเนื่องจากคุณค่าอุดม
คติตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในสังคม (Vipassana Meditation Institute, 2018)
ดังนั้น แล้วชาวพุทธและสังคมไทยที่กาลังก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ นี้ควรจะต้อง
ศึกษาและเข้าใจคาสอนในพุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ดังเช่น มหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี และคณะฯ
กล่าวไว้ว่า พระพุทธศาสนานั้นตั้งอยู่บนหลักกรรมกล่าวคือการพึ่งกระทาของตนเอง ด้วยการ
พัฒนาตนตามหลักของไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา จากการรวบรวมแนวคิด ปรัชญาและ
ทฤษฏีต่างๆของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสอดคล้องที่ชัดเจนว่าการพัฒ นาทางจิตนั้นต้อง
ควบคู่กับการพัฒนาชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติกัมมัฎฐาน ก็เพื่อชาระจิตของผู้ปฏิบัติ
ให้บริสุทธิ์หมดจดจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยเห็ นว่าวิธีเจริญกัมมัฎฐานเป็นการ
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ปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของมนุษย์ให้บรรลุถึงนิพพานได้ วิปัสสนากัมมัฎฐานเป็นศาสตร์
และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต ด้วยเหตุที่สามารถพัฒ นาจิตใจของมนุษย์ให้เข้าถึงความสงบและ
สร้างสติปัญญาแห่งตนได้อันเป็นจุดหมายสูงสุดทางศาสนา (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2551)
การวิปัสสนากัมมัฎฐานมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อรู้แจ้ง เพื่อละ สิ่งที่เป็นเหตุแห่ง
ทุกข์นั่นคือกิเลสตัณหาทั้งหลาย การรู้แจ้งทางปัญญาจะทาให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต
อย่างถูกต้อง เห็นว่ารู ปนามเป็นสภาพที่ไม่เที่ยง มีสภาพเป็นทุกข์ มีสภาพเป็นอนัตตา ไม่มี
ใครสามารถบังคับบัญชาหรือควบคุมได้ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้า
ค้นพบ ไม่ลึกลับ ไม่ใช่ของยากและไม่ใช่ของง่ายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จากัดด้วย
กาลสถานที่ และผู้พึงปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเอง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
2539) วิปั ส สนากัม มัฎ ฐานถือ ว่าเป็ น เอกลั กษณ์ ท างพระพุ ท ธศาสนาที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รง
ค้นพบ และนามาเผยแผ่สั่งสอนพุทธบริษัท โดยมีปรากฏในคัมภีร์ มหาสติปัฎฐานสูตร ซึ่งมี
หลักปฏิบัติสมถกัมมัฎฐานและหลักวิปัสสนากัมมัฎฐาน ในตัวพระสูตรนี้จะเน้นความสาคัญ
และความจาเป็นของสติที่จะนาไปใช้งาน คือ การกาจัดกิเลสและการดูแลสติใน 4 แห่ง คือ
กายานุ ปัสสนาสติ เวทนานุปั สสนาสติ จิตตานุปัสสนาสติและธัมมานุปัสสนาสติ ทั้งหลาย
เหล่านี้ถือเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติในการระลึกรู้และพิจ ารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง (พระครูภาวนากิจสุนทร วิ.:2019)
การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้น จะได้ผลมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพลังของ
อินทรีย์ 5 คือ ศรัทธา วิระยะ สติ สมาธิ ปัญญา ของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ถึงมาตรว่า จะไม่ได้รับ
ผลขั้น สูงย่อมจะได้รับ ผลตามส่ว น ตามล าดับกัน 1) โดยเฉพาะสติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ในการ
ควบคุมกายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร ให้ดารงอยู่ในสภาวะที่ปกติ คือ ให้มีสติสังวร คือ
ความส ารวมในทางอิ น ทรี ย์ ทั้ ง 6 ได้แ ก่ ส ารวม ตา หู จมู ก ลิ้ น กาย วาจา และใจ เมื่ อ
กระทบกับอารมณ์ภายนอก สติทาหน้าที่กากับไม่ให้จิตใจ ไปเสวยอารมณ์ยินดี ยินร้ายในการ
รับรู้อารมณ์นั้นๆ นอกจากนั้น สติยังหมายถึง ความไม่ลืม ความเผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟั่นเฟือน
เลื่ อนลอยไปตามอานาจแห่ งกามคุณ 5 อั น น่ าใคร่น่ าปรารถนาน่าพอใจ, 2)จนทาให้ เกิ ด
ปัญหาต่อตนเองและสังคมด้วยการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยความไม่สุจริตล่วงละเมิด ต่อ
ศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง ก็เพราะความไม่สารวมด้วยสติ การไม่ฝึกฝนตนให้เป็นคนมี
สติ ไม่เพียงแต่เท่านั้นธรรมที่ปั่นทอนคุณภาพของสติให้หวั่นไหว ให้สั่นคลอน ให้ตั้งอยู่ไม่ได้ใน
จิตใจของมนุษย์ คือ นิวรณ์ 5 อย่าง, 3)เมื่อขาดการฝึกฝนจิตให้มีสติรู้ทัน แล้ว ย่อมตกอยู่ใต้
อานาจของนิวรณ์เหล่านั้ น และถูกบั ญชาการให้ เป็นไปต่างๆ ตามประเภทของนิวรณ์ที่มา
ครอบงาจิต เช่น เมื่อเกิดกามฉันท์ขึ้นก็จะทาให้จิตใจมีความกระวนกระวายในทางกามคุณ 5
อย่างไม่มีขอบเขตและไม่พิจารณาเห็นโทษของกามว่าให้โทษอย่างไร จนเป็นสาเหตุให้ คน
เดือดร้อนกันมากขึ้น
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ศูน ย์ วิปั ส สนา มู ล นิ ธิโพธิวัณ ณา ตาบลลาดกระทิ ง อ าเภอสนามชัย เขต จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา เป็นศูน ย์วิปัสสนาเพื่อเผยแพร่หลักการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่อุปนิสัยของนิสิต
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ ว ไปในท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ปราจี น บุ รี
นครนายก กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ศูนย์วิปัสสนา
มูลนิธิโพธิวัณณาในแต่ละเดือนมีนิสิต นักศึกษาประชาขนโดยทั่วไป ดังความตอนต้นที่ว่าศูนย์
วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณาสอนกัมมัฏฐานอย่างไร การฝึกกัมมัฏฐานในทางพระพุทธศาสนา มี
หลักใหญ่อยู่ 2 อย่าง คือ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งทางศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิ
โพธิวัณณาได้ยึดหลักปฏิบัติตามแนว มหาสติปัฏฐานสูตร อันได้แก่ พิจารณาเห็นกายในอยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ตัวอย่างการสอนวิปัสสนา
กัมมัฎฐานของท่านที่แสดงแก่ผู้ปฏิบัติความสังเขปตอนหนึ่ง ดังนี้ไม่ว่าเราจะทาอะไรอยู่ จะ
ยืน เดือน นั่ง นอน ก็ต้องมีสติกับสัมปชัญญะอยู่กับอิริยาบถที่เป็นอยู่ เช่น ยืน ให้กาหนดรู้ว่า
เรากาลังยืนอยู่ หรือกาหนดว่ายืนหนอๆขาเคลื่อนไป ก็กาหนดว่า ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ
หรือขณะกาลังนอนอยู่ ก็ให้กาหนดรู้ว่า นอนหนอ จะนอนตะแคงซ้ายหนอ หรือตะแคงขวา ก็
ให้รู้ว่า นอนหนอ หรือกาหนดอาการพองยุบ ของท้องในขณะที่เรากาลังหายใจเข้า -ออก ก็
กาหนดว่าพองหนอ ยุบหนอ ดูรูป -นามที่กาลังเคลื่อนไหว นี่แหละเขาเรียกว่า วิปัสสนา พอง
หนอ ยุบหนอ นี่มันเป็นรูป เป็นธรรมชาติ อันได้แก่ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22
อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท 12 นี้เป็นภูมิหรือที่เกิดของวิปัสสนา
ดังนั้นวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ หลักการปฏิบั ติธรรมที่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ในทาง
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน จึงได้มีสานักวิปัสสนาเกิดขึ้นมากมาย ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิ
วัณณาโดยการนาของแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล(Premsakul,2012) ได้มีการสอนปฏิบัติ
วิปัสสนากัมฏฐานติดต่อกันมาเป็นเวลานานและในปัจจุบันก็ยังเป็นที่ยอมรับของพุทธสาสนิก
ชน ทั้งพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ต่างก็ได้พากันเข้ามาศึกษาปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมอ
อีกทั้งท่านยังเป็นวิปัสสนาจารย์ ที่ทางสานักปฏิบัติธรรมต่างๆได้ให้ไปบรรยาย ความรู้ แก่ผู้
ปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ อีกด้วย จากปัญหาและหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหลักการ
และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ปรากฏในพระพุธศาสตร์เถรวาท และเพื่อให้ทราบถึง
ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ตาบลลาดกระทิง
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนามาใช้เป็นหลักการถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้
ยึดถือปฏิบัติสืบ ต่ออายุพระพุทธศาสนาเถรวาทให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น โดยนาเสนอเป็นงานเชิง
วิชาการ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทาง
ของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ วิปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทตาม
แนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒ นาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งเอ ก ส าร (Documentary Research) แ ล ะวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยแบบสอบถามและนาข้อมูลมาสังเคราะห์
วิเคราะห์ มี 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ทาการศึกษาข้อมูล พื้ น ฐาน/ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ การปฏิบั ติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
ขั้น ตอนที่ 2 ดาเนิ นการวิจัยเชิงเอกสาร สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวของพระพุทธศาสนาเถรวาท การปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน แนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
ขั้น ตอนที่ 3 สร้ างเครื่ อ งมือ แบบสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth Interview) ส าหรับ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จากนั้นเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ เชี่ ย วชาญ ตรวจเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งเหมาะสม แล้ ว ลงสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จานวน 20 คน
ขั้นตอนที่ 4 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญ และ
ศึกษาความรู้จ ากตารา เอกสาร วิท ยานิ พ นธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วิปั ส สนากัมมัฏ ฐาน
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวของพระพุทธศาสนาเถรวาท การปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน แนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นามาบูรณาการจัดทา“การปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา”
ขั้น ตอนที่ 5 สรุ ป ผลจากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กและสร้างแบบประเมินน าเสนอต่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้จานวน 7 คน เพื่อรับรองแนวทาง
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และชี้แนะวิธีการการปฏิบัติวิปั สสนากัมมัฏ ฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัส สนามูล นิธิโพธิ
วัณณา แล้วนาคาแนะนาไปปรับแก้ให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทาง
ของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา จากนั้นเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจเครื่องมือเพื่อ
ความถูกต้อง เหมาะสม แล้วดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ปฏิบัติธรรมของศูนย์วิปัสสนา
มูลนิธิโพธิวัณณาที่ลงทะเบี ยนตามตารางหลักสูตรของศูนย์วิปัสสนามู ลนิธิโพธิวัณ ณาช่วง
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2560 จานวน 204 คน
ขั้น ตอนที่ 7 จากนั้ น น าข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผลของการวิจัย เพื่อตอบ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และสมมติ ฐ านที่ ก าหนดไว้ ในงานวิ จั ย น าเสนอ “การปฏิ บั ติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา”

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่องการปฏิบั ติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัส สนา
มูลนิธิโพธิวัณณา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาการปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทตาม
แนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา พบว่าศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2551 นาโดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุลเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตารอยองค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ณ ไร่บุ ต รกตั ญ ญู อ าเภอสนามชั ย เขต จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา มูลนิธิโพธิวัณณาเปิดโครงการหลักสูตรแรก วันที่ 11-17 เมษายน 2552 หลังจาก
นั้นศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาก็เปิดปฏิบัติธรรมทุกเดือน ปัจจุบันศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิ
วัณณาเปิดหลักสูตรปฏิบัติธรรม ได้แก่ หลักสูตร 2 วัน, หลักสูตรจิตตภาวนา 3 วัน, หลักสูตร
วิปัสสนาเบื้องต้น 7 วันและหลักสูตร เข้ม 7 วัน มูลนิธิโพธิวัณณา เน้นการปฏิบั ติวิปัสสนา
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ เข้าไปรู้เห็นในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ตามกฎของไตรลักษณ์
โดยไม่มีความยึดติดด้วยอานาจกิเลสทั้งปวง ให้รู้และเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีความเกิดดับ ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ได้แก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน รวมถึงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ที่เน้นการปฏิบั ติ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ ฝึกอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อยและสอบอารมณ์
กรรมฐาน
2. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ น ของผู้ป ฏิบัติวิปัส สนาที่มีต่อการปฏิ บัติวิปั สสนา
กัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ
วิปัสสนาที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
โดยรวม ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร/วิปัสสนาจารย์ ด้านรูปแบบการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ด้าน
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สวัสดิการ/สาธารณูปการและด้านสถานที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.45 มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาจาแนกตามเพศโดยรวมพบว่า มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผลการ
เปรียบเทีย บความคิดเห็ น ของผู้ ป ฏิบั ติวิปั สสนาที่มีต่อการปฏิบัติวิปั สสนากัมมัฏ ฐานตาม
แนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา จาแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็ นไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. แนวทางการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละแนวปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาพบว่าศูนย์วิปัสสนา
มูลนิธิโพธิวัณณา เน้น การปฏิบั ติวิปั สสนากัมมัฏ ฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ ฝึกอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย และ สอบอารมณ์กรรมฐาน
จากการศึกษาข้อมูลการสั มภาษณ์ เชิงลึ กสรุ ปได้ว่า หลั กการวิปัส สนากัมมัฏ ฐานตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้ นไม่เหมือนกับศาสนา ปรัชญา สัทธิ หรือแนวคิดใดๆ ในโลกนี้ จึง
เป็นหลักการเฉพาะที่พบเฉพาะพระพุทธศาสนาเถรวาทเท่านั้นเป็นหลักการพัฒ นาจิตเพื่อ
แก้ ปั ญ หารู้ เท่ านั้ น ตามความเป็ น จริ งสามารถหยุ ด พ้ น ทุ ก ข์ อ ย่ างแท้ จ ริง ดั งนั้ น จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีประสบการณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ปฏิบัติธรรมทาให้ค้นพบว่านอกจากวิธีการปฏิบัติของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาที่
เน้นการปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วทางศูนย์ฯสามารถนาแนวทางการปฏิบัติ ของหลักวิปัสสนาภูมิ
6 ได้ แก่ รูป กับ นาม กล่าวสั้น ๆว่า รูป-นาม การเจริญวิปัส สนานั้น จะต้องมีเฉพาะรูปนาม
เท่ านั้ น เป็ น อารมณ์ ห รื อ เป็ น กรรมฐาน หรื อ เป็ น ที่ ตั้ งของวิ ปั ส สนา เรียกว่า ทางเดิ น ของ
วิปั ส สนาคือ รูป นามเท่ านั้ น ประกอบด้ว ย 1) ขันธ์ 5 คือ กองทั้ง 5, 2) อายตนะ 12 คื อ
สะพานเครื่องเชื่อมต่อให้เกิดความรู้ มี 12 , 3) ธาตุ 18 คือ สิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตน มี 18,
4) อินทรีย์ 22 คือ ความเป็นใหญ่ มี 22, 5) อริยสัจจะ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ มี 4 และ
6) ปฏิจจสมุปบาท 12 คือ ความประชุมพร้อมด้วยเหตุผล มี 12 เหตุผลในการปฏิบัติการ
เจริญวิปัสสนานั้น ผู้ปฏิบัติควรจะได้เหตุผลว่า เพราะเหตุใดจึงต้องปฏิบัติหรือกาหนดเช่นนั้น
เช่น ขณะกาหนดอิริยาบถว่ารูปนั่ง เมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในขณะที่นั่ง ก็ไม่สามารถกาหนด
อิริยาบถได้ เพราะความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนกว่ารูปนั่งในขณะนั้น และเป็นนามธรรม
ก็กาหนดนามฟุ้ง หลั กวิปั ส สนากัมมัฏ ฐานจึงเป็นหลั กการพิเศษที่ต้องให้ ความสาคัญ และ
จาเป็นต้องศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมาย
ประกอบด้ ว ยหลั ก สติ ปั ฎ ฐาน 4 หลั ก ธรรมแห่ ง การตรั ส รู โ พธิ ปั ก ขิ ย ธรรม 37 ประการ
นอกจากนี้การจัดการเกี่ยวกับ หลักสูตรที่ มีควรคานึงถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับ ด้านวิชาการ
ด้ า นบุ ค ลากร/วิ ปั ส สนาจารย์ ด้ า นรู ป แบบการวิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน ด้ า นสวั ส ดิ ก าร/
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สาธารณูปการและด้านสถานที่ เมื่อนาผนวกกับหลักสูตรที่มี ในการปฏิบัติวัปัสสนากัมมัฏฐาน
เข้าไปในด้านวิชาการสาหรับการจัดหลักสูตรของศูนย์วิปัสสนามูล นิธิโพธิวัณณาในอนาคตจะ
ทาให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงการวิปัสสนากัมมัฏฐานมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศู นย์วิปัสสนามูลนิธิ
โพธิวัณณา มีประเด็นที่น่านามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์
วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ เข้าไปรู้เห็นใน
สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ตามกฎของไตรลักษณ์ โดยไม่มีความยึดติดด้วยอานาจกิเลสทั้ง
ปวง ให้ รู้ แ ละเข้ า ใจว่ าทุ ก สิ่ งล้ ว นมี ค วามเกิ ด ดั บ ไม่ เที่ ย ง เป็ น ทุ ก ข์ และเป็ น อนั ต ตา ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ แม่ ชี ร ะวี ว รรณ ธมมฺ จ าริ นี (Thammarini,2008) ได้ ก ล่ าวว่ าการปฏิ บั ติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ (1) ได้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกสามารถไปปฏิบัติ
และให้ผลได้อย่างน้อยดับทุกข์ ทางกาย วาจา ใจ ได้สร้างกาลังใจให้มีความอดทน มีความ
พากเพียร มีสมาธิ มีปัญญาในการดาเนินชีวิตประจาวัน การงานอยุ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จนถึงที่สุด คือ หลุดพ้นจากภพภูมิไปจนถึงพระนิพาน (2) ได้แนวคาถามสภาธรรมในการสอบ
อารมณ์ผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสามารถนาคาถามไปปรับใช้ในการตอบคาถาม สอบอารมณ์ผู้
ปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ พระบุ ญ มี สนฺ ต จิ ตฺ โ ต
(Sanjitto,2012)ได้กล่ าวว่า หลักกัมมัฏ ฐาน พระพุทธเจ้าจาแนกเป็น สมถกัมมัฏ ฐาน คือ
อบรมจิตให้ เกิดความสงบ ตั้งมั่น เป็ น สมาธิและยกจิตขึ้นสู่ วิปัส สนากัมมัฏ ฐาน เพื่อฝึกฝน
อบรมปั ญ ญาให้ เกิ ดความรู้ แ จ้ งด้ ว ยการก าหนดรูป นามพิ จ ารณาให้ เห็ น ไตรลั ก ษณ์ และ
วิปัสสนามีเพียงในพระพุทธศาสนาเท่านั้น วิธีการเจริญสติปัฏฐาน 4 คือการเจริญวิปัสสนา มี
สติกาหนดรู้รูป -นาม การดับกิเลสด้วย อาตาปี มีความเพียรเผากิเลสให้ร้อนทั่ว หมั่นขยัน
ปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างต่อเนื่อง สติมา มีสติกาหนด รูปนามอยู่เสมอ สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ
คือรู้รูปนามอยู่ทุกขณะ และอานาปานสติสมาธิเป็น ข้อปฏิบัติเพื่อมุ่งผลสมาธิอย่างเดียวก็ได้
ใช้ป ฏิบั ติตามแนวสติปั ฏ ฐาน 4 ก็ได้ เป็ นทั้งสมถะและ วิปัส สนา อานาปานสติเป็ นธรรม
เครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามคัมภีร์ วิสุทธิมรรค สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ
ปัญญา จึงเป็นคาสอนที่เกี่ยวกับปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ในพระพุทธศาสนา คือ การบรรลุ
ฌาน มรรค ผล และนิพพาน
2. ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป ฏิ บั ติ วิปั ส สนาที่ มี ต่ อการปฏิ บั ติ วิปั ส สนากัม มั ฏ ฐานตาม
แนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.45 มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่มีต่อการปฏิบัติ
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วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาจาแนกตามเพศโดยรวม
พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี
(โอฐสู ) และคณะฯ (Thammasotsi et al.,2004) ได้พ บว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ส่วนมากเห็นด้วยกับด้านวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานด้านทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มี
ต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานด้านปัจจัยทางชีวิตสังคมมาก และยังสอดคล้องกับพระอุดม
ปรกฺกโม (Prakokmo,2008) ได้กล่าวว่าคนส่วนใหญ่มีความศรัทธาอยู่ในระดับมากโดยพบว่า
ด้านสถานที่ อาหารและเครื่อ งดื่ มมี คะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาคือ ด้ าน
วิปัสสนาจารย์ (ระดับมาก) และด้านความศรัทธา (ระดับปานกลาง) ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุและอาชีพที่ต่างกันมีความศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือด้านความศรัทธาและด้านวิปัสสนาจารย์ส่วนด้านสถานที่
อาหารและเครื่อ งดื่ม นั้ น พบว่าแตกต่ างกัน อย่างไม่มี นัย ส าคั ญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาและมีสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีความศรัทธาในการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในด้านความศรัทธา
เท่านั้นส่วนด้านวิปัสสนาจารย์และด้านสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม พบว่าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ณ วัดหน้าพระ
ธาตุต่างกันมีระดับความศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์
วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาโดยใช้หลักการวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
ประกอบด้วย 1) หลักสติปัฏฐาน 4, 2) หลักธรรมแห่งการตรัสรู้โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ
และ 3) หลักวิปัสสนาภูมิ 6 ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า สติ
ปั ฏ ฐาน 4 คื อ การปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ส ามารพเฝ้ าดูป รากฏการณ์ ในธรรมชาติ ข องตนเอง ซึ่ ง
ก่อให้เกิดวิธีการคิดที่ไม่กอความทุกข์กับตนเองเพิ่มข้น โดยในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานา
ปานสติสูต ซึ่งเป็นพระสูตรที่สาคัญซึ่งเน้นเรื่องสติที่จะนาไปสูสมาธิและปัญหา เมื่อใดก็ตาม
ที่แลเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิต ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของความกลัวและกิเลศ อิสรภาพ
ทางจิตก็จะเกิดขึ้นและจะสามรถช่วยผู้ท่านได้มากขึ้นด้วยสติปัฏฐาน 4 เป็นวิธีการปฏิบัติโดย
ใช้สติเป็นที่ตั้ง และนาเทคนิคการสติในปัจจุบัน ซึ่งความสาคัญเป็นอย่างยิ่งส่งผลต่อการลด
ความเครียด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลคร่าครวญถึงอดีตที่ผ่านมา และกังวล
ถึงอนาคตที่ ยั งมาไม่ถึง ผลการศึก ษาวิจั ย จากเอกสารขั้น ปฐมภูมิ พบว่า หลั กการปฏิ บั ติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานในพระไตรในมหาสมติปัฏฐานสูตร มีทั้งสมถะและวิปัสสนารวมอยู่ด้วย
ความหายของ สมถะ คือภาวะที่จิตเป็ น สมาธิมีอารมณ์ เป็นหนึ่งเดียว ผลที่ มุ่งหมาย ก็คือ
ฌาน คาว่า วิปัส สนา เป็ น ชื่อของปั ญ ญาที่รู้แจ้งในพระไตรลั กษณ์ มรรค ผล นิพพาน คือ
ปัญญาที่รู้แจ้งชี้วิสุทธิ 7 และธรรมที่ควรกาหนดรู้ คือ ขันธ์ 5 ที่ควรละ คือ อวิชชาที่ควรทาให้
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แจ้งคือวิชชาและวิมุติ ธรรม 2 ประการ เมื่อเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว จัดเป็ นไปเพื่อรู้แจ้งธรรม
ธาตุห ลายประการ เพื่ อยั งกุศลธรรม คื อโพธิปั กขิ ยธรรม 37 ประการ ให้ เกิดขึ้ น เปรีย บ
เหมือนราชทู ต 2 นาย ผู้ มีราชการด่ว นนี้ เป็น ชื่อของสมถะและวิปั ส สนา ซึ่งเป็น ธรรมที่ มี
อุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ และเป็นทางที่ให้ถึงอสังขตธรรม เป็นธรรมที่ เป็น
ฝ่ายวิชชาอันเป็นวิปัสสนาญาณ เพื่อทาให้เห็นแจ้งในธรรม เพื่อปลดเปลื้องกิเลศ เครื่องกิเลส
เครื่องร้อยรัดทั้งปวง เพื่อทาที่สุดแห่งให้สิ้นไปกล่าวคือ เพื่อบรรลุถึงนิพานนั่นเอง
หลั ก การวิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานตามแนวพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทนั้ น ไม่ เหมื อ นกั บ
ศาสนา ปรั ช ญา สั ท ธิ หรื อ แนวคิ ด ใดๆ ในโลกนี้ จึ ง เป็ น หลั ก การเฉพาะที่ พ บเฉพาะ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเท่านั้นเป็นหลักการพัฒนาจิตเพื่อแก้ปัญหารู้เท่านั้นตามความเป็น
จริงสามารถหยุดพ้นทุกข์อย่างแท้จริง จนสามารถละสังโยชน์กิเลสและอาสวะที่นอนเนื่องอยู่
ในขันธสันดานของผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง หลักวิปัสสนากัมมัฏฐานจึงเป็นหลักการพิเศษที่
ต้องให้ความสาคัญและจาเป็นต้องศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามที่มุ่งหมาย มูลนิธิโพธิวัณณา เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ เข้า
ไปรู้เห็ น ในสิ่งทั้งหลายตามความเป็ นจริง ตามกฎของไตรลักษณ์ โดยไม่มีความยึดติดด้วย
อานาจกิเลสทั้งปวง ให้รู้และเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็น
อนัตตา สาหรับหลักธรรมแห่งการตรัสรู้โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ หลักธรรมว่าด้วยโพธิ
ปักขิยธรรมเป็น เครื่องมือหรือกระบวนการนาไปสู่การบรรลุธ รรม เป็นเหตุปัจจัยประกอบ
สนั บ สนุ น ต่อการบรรลุ ธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการระหว่างหลั กธรรมทั่วทั้ ง
หลักธรรม ซึ่งทาหน้าที่ต่างๆ กัน ในการทางานร่วมกันในการทางานให้สาเร็จ (บรรลุธรรม)
และหลักวิปัสสนาภูมิ 6 ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานและธรรมอันเป็นที่ตั้ง
สาหรับเป็นทางเดินของวิปัสสนาและเป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดวิปัสสนา
ญาณ หรือที่เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิ
โพธิวัณณา ได้องค์ความรู้ใหม่ จากความสัมพันธ์การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์
วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณาเปิดปฏิบัติธรรมหลักสูตรปฏิบัติ
ธรรม ได้แก่ หลักสูตร 2 วัน , หลักสูตรจิตตภาวนา 3 วัน , หลักสูตรวิปัสสนาเบื้องต้น 7 วัน
และหลั กสู ตร เข้ ม 7 วัน โดยการปฏิ บั ติต ามหลั กสู ต รเหล่ านี้ ต้องอาศัยปั จจัยภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิปัสสนา จากแผนภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ปฏิบัติธรรมพบว่าควรมีองค์ประกอบได้แก่ 1) ด้าน
วิช าการ 2) ด้านบุ คลากร/วิปั สสนาจารย์ 3) ด้านรูปแบบการวิปัสสนากัมมัฏ ฐาน 4) ด้าน
สวัสดิการ/สาธารณูปการ และ 5) ด้านสถานที่ การปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์
วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณานั้นเน้นการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ เข้าไปรู้เห็นใน
สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ตามกฎของไตรลักษณ์ โดยไม่มีความยึดติดด้วยอานาจกิเลสทั้ง
ปวง ให้รู้และเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ได้แก่ กา
ยานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสส
นาสติปัฏฐาน รวมถึงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เน้นการปฏิบัติ เดินจงกรมและนั่งสมาธิ
ฝึกอิริยาบถใหญ่ อิริย าบถย่อย และ สอบอารมณ์ กรรมฐาน จากการศึกษาครั้งนี้โดยสรุป
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีประสบการณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ
ทาให้พบความรู้ที่สามารถนามาปฏิบั ติร่วมกับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานซึ่งเป็นหลักการ
พิเศษที่ต้องให้ความสาคัญและจาเป็นต้องศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมายร่วมกันประกอบด้วย หลักธรรมแห่งการตรัสรู้โพธิปักขิยธรรม
7 หมวด 37 ประการ ได้แก่ 1) สติปัฏฐาน 4, 2) สัมมัปปธาน 4, 3) อิทธิบาท 4, 4) อินทรีย์
5, 5) พละ 5, 6) โพชฌงค์ 7 และ 7) มรรคมีองค์ 8 รวมถึงหลักวิปัสสนาภูมิ 6 ในการปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ประกอบด้วย 6 หมวด คือ 1) ขันธ์ 5, 2) อายตนะ 12, 3) ธาตุ 18 ธาตุ
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4) อินทรีย์ 22, 5) อริยสัจ 4 และ 6) ปฏิจจสมุ ปบาท 12 จากแนวทางดังกล่าวจึงทาให้ แนว
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวทางของศูนย์วิปัสสนามูลนิธิ
โพธิวัณณานาไปปรับใช้ในการปฏิบัติจะทาให้บรรลุจุดประสงค์และประโยชน์ของการปฏิบัติ
อันได้แก่ความตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์ ที่เป็นฝ่ายดี ยับยั้งมิให้ มีจิตตกไปในทางชั่ว หรือ
ความระลึกได้ที่รู้ทันอารมณ์อันเป็นฝ่ายดี โดยเฉพาะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสติ 4 ประการ
ประกอบด้ ว ย กาย เวทนา จิ ต ธรรม เมื่ อ น าความรู้เหล่ านี้ เข้ า ผนวกกั บ หลั ก สู ต รที่ มี จ ะ
สามารถทาให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจการวิปัสสนามากยิ่งขึ้นและสามารถนาไปใช้ใ นชีวิตประจาวัน
ได้
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