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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนัก
ปฏิบั ติธ รรมวั ด เกริ่น กฐิน อำเภอบ้ านหมี่ จั งหวั ด ลพบุ รี มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ศึ กษาวิธีการปฏิบั ติ
กรรมฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติ
ธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยระเบียบวิธี วิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า
การปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐานที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์ พุ ท ธศาสนามี ทั้ ง สมถกรรมฐานและวิ ปั ส สนา
กรรมฐาน หลักปฏิบัติกรรมฐานที่สมบูรณที่สุดปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติ
ปัฏฐานสูตรใหญ่ ด้านปัญหาและอุปสรรคในการสอนวิปัสสนากรรมฐานของสำนักปฏิบัติธรรมวัด
เกริ่นกฐิน พบว่า มีปัญหา 4 ข้อ คือ 1) ปัญหาที่เกิดจากผู้ปฏิบัติบางส่วนมิไดมีศรัทธามาแต่เบื้องต้น
2) ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างของช่วงวัยเป็นปัญหาแกพระวิปัสสนาจารย์ในการที่จะให้ธรรมะ
หรือจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 3) ปัญหาที่เกิดจากการยึดติดในรูปแบบที่เคยปฏิบัติ ทำให้เกิดปัญหาใน
การปรับ ตั ว และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสอนของพระวิปั ส สนาจารย์ 4) ปั ญ หาที่เกิด จากการสอบ
อารมณ์ กันเองในหมูผู้ปฏิบัติ จึงมีผลเสียต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง ด้านการวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการ
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สอนวิปัสสนากรรมฐาน พบว่า แบงออกเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบที่เน้นสมถะ และรูปแบบที่เน้น
วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ไม่ผิดที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทแต่อย่างใด
คำสำคัญ: (รูปแบบการสอน), (วัดเกริ่นกฐิน), (วิปัสสนาภาวนา)
Abstract

This article was a part of research paper entitled ‘A Study of the
Vipassanābhāvanā Teaching Model and Method of Wat Kroen Kathin Buddhist Meditation
Center, Ban Mi District, Lop Buri Province’ aiming at study mediation practicing method in
the Theravada Buddhist scripture, and Vipassanabhavana teaching model of Wat Kroen
Kathin, Buddhist Meditation Center, Ban Mi district, Lop Buri province. The research was a
kind of documentary method. The results of this research indicated that there are 2 types
of insight practice, Samatha and Vipassana. The most complete insight meditation had
been found in Mahasatipatthanasutta referring to the great discourse on the establishing of
mindfulness. Problems and obstacles of Vipassana meditation teaching at Meditation
Center at Wat Kroen Kathin, found that: 1) problems arising from some practitioners who
do not have confidence from the beginning, 2) problems arising from age differences
which became very hard to arrange the proper Dharma or organize appropriate activities,
3) problems arising from previous experiences of practical method of meditators,
4) problems arising from insight interview tests among the practitioners themselves
because interview by themselves causes negative impact to the practitioners directly. For
the analysis of patterns, methods of insight meditation teaching found that there were two
patterns, i.e., one pattern that emphasizes on serenity or Samatha and the other pattern
emphasizes insight based on Mahasatipatthana which is not different from other Buddhist
meditation centers in Thailand. Buddhist Meditation Center of Wat Kroen Kathin, has
adopted the same model to insight teaching methods. This pattern was not different from
the main patterns found in the scriptures of Theravada Buddhism.
Key words: (Teaching Model), (Wat Kroen Kathin), (Insight Development)
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1.บทนำ
พระพุทธศาสนามุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ ให้
พ้นจากอวิชชา หรือความไม่รู้ความจริงในธรรมชาติ อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จากกิเลสทั้งปวง
คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เน้นการศึกษาทำความเข้าใจ การโยนิโสมนสิการด้วย
ปัญ ญา และพิ สูจน์ทราบข้อเท็จจริง เห็นเหตุผลว่า เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี 3 จนเห็นตามความ
เป็นจริงว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์ และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกฎ
แห่งกรรม แล้ว เลือกใช้หลั ก ธรรมในพุท ธศาสนาที่เหมาะกั บ ผลที่จะได้สิ่งที่ป รารถนาอย่ าง
ถูกต้องด้วยความไม่ประมาทในชีวิต ทำให้มีความสุขในทั้งชาตินี้ และชาติต่อ ๆ ไป ด้วยการสั่ง
สมบุ ญ บารมี ตลอดจนปรารถนาในพระนิ พ พานอั น เป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี ปั ญ ญา เพราะ
พิจารณาเห็นความเกิด และความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิน้ ทุกข์โดยชอบ4
หลั ง จากพระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ฝึ ก สมาธิ กั บ ท่ า นอาฬารดาบสและอุ ท กดาบสจนจบ
หมดแล้ว ท่านทรงรู้ว่านั่นไม่ใช่ท างพ้นทุก ข์ จึงแสวงหาทางหลุดพ้นต่อไป จนในที่สุดได้ท รง
ค้นพบการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสในใจ ด้วยการปฏิบัติแนวทางสายกลาง โดย
ไม่ติดสุขหรือทุกข์สุดโต่งเนื่องจากการปฏิบัติแต่สมาธิอย่างเดียว ไม่ท ำให้หลุดพ้นจากอาสาวะ
กิเลสได้ หลักการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และสอนให้ปฏิบัติตาม คือ หลักสติปัฏฐาน 4
ทางกาย เวทนา จิต และธรรม หรือวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็น เอกายนมรรค ที่เป็นวิธีทางพ้น
ทุกข์ทางเดียวเท่านั้น พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า “ทางนี้เป็นทางอันเอก หรือเป็นทางเดียวเท่านั้น
เพื่อทำกาย วาจา ใจ ของสรรพสัตว์ให้บริสุทธิ์ เพื่อดับ ความเศร้าโศก และความคร่ำครวญ
เพื่อดับความทุกข์กาย และความทุกข์ใจ เพื่อบรรลุญ ายธรรม คืออริยมรรคและเพื่อทำพระ
นิพพานให้แจ้ง ทางนี้ได้แก่ สติปัฏฐาน 4”5
ปัจจุบั นนี้ ผู้ที่ท ำหน้าที่สอนสมาธิภ าวนามีอยู่ เป็ นจำนวนมาก แต่ละท่ านได้ส อน
หลักการและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป โดยประยุกต์ใช้ภาษาและวิธีการต่าง ๆ มาผสมผสานกับ
หลักการที่มีมาในพระคัมภีร์ตามความเข้าใจของแต่ละท่านจึงทำให้มีสำนักปฏิบัติที่หลากหลาย
และมีลักษณะเฉพาะของแต่ละสำนักแตกต่างกันไป ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ แต่ละสำนักจึงมีแนว
การสอนที่แตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง ทั้งในด้านจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติ เมื่อมีความ
หลากหลายมากขึ้น ย่ อมมีบ างแนวทางที่ บิด เบื อนผิ ดเพี้ ย นไปจากจุดมุ่ งหมาย และวิธีก าร
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ปฏิบัติที่แท้จริงในพระพุทธศาสนามากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุสำคัญคือการมองข้ามองค์
ความรู้ที่แท้จริงจากพระคัมภีร์บาลี มุ่งเพียงแค่ระดับวิธีการปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น หากสำนัก
หรือกลุ่มปฏิบัติต่าง ๆ หันมาสนใจในเรื่ององค์ความรู้จากพระคัมภีร์บาลีมากขึ้น ไม่มุ่งเน้นแต่
เฉพาะการปฏิบัติตาม ๆ กันเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้ การปฏิบัตินั้นเป็นไปในแนวทางที่ถูกตรง
ยิ่งขึ้น6
ปัจจุบันวัดเกริ่นกฐิน โดยพระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส นับว่า
เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี แม้วัดแห่งนีจ้ ะไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมือง แต่
พุทธศาสนิกชนก็มักจะเดินทางมาสู่วัดเกริ่นกฐินนั้น ทำบุญไหว้พระและปฏิบัติธรรม ประกอบ
กับสภาพของวัดเกริ่นกฐินในปัจจุบันมีความกว้างขวางขึ้นมากและมีสิ่งก่อสร้างที่ขนาดใหญ่
และบริเวณวั ด ที่ ตกแต่ งเอาไว้ได้ อย่ างสวยงามและร่ม รื่น ยิ่งนัก และวัดเกริ่น กฐิน ยั งสำนั ก
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 4 มติมหาเถรสมาคม มติที่ 375/2559 เมื่อวันที 10
มิถุนายน 2559 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการสำนักปฏิบัติ
ธรรมประจำจังหวัด ขออนุมัตจิ ัดตัง้ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี7
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรม
ของสำนัก ปฏิบั ติ ธ รรมวั ด เกริ่นกฐิน อำเภอบ้ านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ” สำหรับ วัตถุ ป ระสงค์ ที่
ต้องการนำเสนอในบทความนี้มี 2 ข้อ คือ
2.1 เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน (วิปัสสนากรรมฐาน) ในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรม วัดเกริ่นกฐิน
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรม วัด
เกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี

พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), อานาปานสติภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2562), หน้า 1-2.
7 สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปญฺ โญ, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน จังหวัด
ลพบุรี, 30 สิงหาคม 2563.
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การเก็ บ ข้อมูล ภาคสนาม (Field Study) และการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผู้ให้ข้อมูล สำคัญ ไดแก พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์สอนภาวนาในสถาน
ปฏิบัติธรรม วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี ขอคำสัมภาษณ์ 3 รูป/คน
1) พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปญฺโญ
2) พระปรีดา ภูรปิ ญฺโญ พระวิปัสสนาจารย์
3) นางสาวสมใจ พร้อมเจริญ
ผู้ป ฏิบัติธรรม ซึ่งมีโครงการปฏิ บัติธรรม หรือสอนวิปั สสนาภาวนาต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ คือ 5 วั น 7 วัน 8โดยใช้วิธีวิจัย เชิงเอกสาร (Documentary Research)
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผูว้ ิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยเป็นสอง
ส่วน คือ ขอบเขตด้านเอกสาร เพื่อกำหนดเอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ขอบเขตด้านเนื้อหา
เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ
4. ผลการวิจัย
การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาในคัมภี ร์พุทธศาสนาเถรวาทนั้นองค์สมเด็จ
พระสัมมา สัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านมีวิธีการสอนเฉพาะบุคคลเป็นราย ๆ ไป เพราะพระองค์
ท่านทรงรู้จริตนิสั ย ของแต่ล ะบุคคล จึงเป็นเรื่องง่ายในการสอนพุ ท ธบริษัท สี่ ถึงตอนนี้ไม่มี
พระองค์ท่านอยู่แต่พระองค์ท่านก็ได้แสดงหลักพุทธธรรมที่สำคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา
โดยเมื่อกล่าวถึงเรื่องของจริตนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การมองลักษณะของปุถุชนที่เป็นพืน้ เพนิสัย หรือ
จิตที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งส่วนดีและส่วนที่เสีย ที่แตกต่าง และปะปนกันไป
มนุษย์เรานั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าสู่การฝึกจิตให้ดี แล้ว และยังคงดำเนินชีวิตอย่างเช่นธรรมดา
สามัญเป็นปุถุชนคนเดินดิน ก็ย่อมมีจริตในตัวครบทั้ง 6 จริต เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่
จะช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ เรารู้ จั ก ตั ว เองมากขึ้ น ทั้ ง เป็ น หนทางที่ จ ะนำไปสู่ ก ารพั ฒ นาตั ว เองได้ การ
ประพฤติปฏิบัติไว้หลายอย่าง เช่น หลักการปฏิบั ติวิปัสสนาภาวนา ก็คือการนำหลักสติปัฏฐาน
4 มาปฏิบัตินั่นเอง
พระพุทธองค์ทรงมีหลักการการสอนวิปัสสนาที่หลากหลายเพื่อยังประโยชน์สูงสุด
ให้บังเกิดแก่บรรดาพุทธบริษัท ให้ตรงตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลที่ได้สั่งสมปัญญาบารมีมา
มากน้อยต่างกัน ดังนี้

สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปญฺโญ, เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน จังหวัด
ลพบุรี, 30 สิงหาคม 2563.
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หลักการสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้หลักปาฏิหาริย์ 3
ประกอบการสอนวิปัสสนาภาวนา
1) อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย์ คื อ การแสดงฤท ธิ์ ต่ า งๆ ที่ เ หนื อ จากคนธรรมดา เป็ น
ความสามารถที่เกิดจากการได้อภิญ ญา พระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์เมื่อเห็นว่าควรใช้
ฤทธิ์ที่ใช้ก็แตกต่างกันออกไปการสอนแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันเพราะผู้ที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนนั้นมีอุปนิสัย มีจริต มีปัญญาไม่เท่ากัน บางรายมีทิฏฐิมานะถือตัวว่ามีความรู้มากมีปัญญา
มากมีชาติตระกูลสูง หรือบางรายเป็นเจ้าลัทธิ เจ้าศาสดามีสาวกจำนวนมาก เช่น ชฎิล 3 พี่
น้อง การสอนผู้ที่มีทิฏฐิมานะที่ แรงกล้าจำพวกเจ้าลัทธิทั้งหลาย ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์หรือใน
บางครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอน พระองค์ก็ทรงใช้ฤทธิ์ เช่นในกรณีที่ทรงแสดงธรรมแก่
ยสะกุลบุตร เป็นต้น
2) อาเทศนาปาฏิหาริย์คือการทายใจผู้อื่นได้เป็นอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าทรงมีญาณ
วิเศษที่สามารถล่ว งรู้ ค วามนึก คิดของผู้อื่นได้ มีบ างครั้งที่ท รงใช้วิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆ เพื่อข่ม
มานะทิฏฐิแล้วก็ยังไม่ได้ผล จึงใช้วิธีอาเทศนาปาฏิหาริย์เสริมด้วย เช่น ทรงแสดงฤทธิ์ต่างๆ แก่
ชฎิล 3 พี่น้องพระพุทธเจ้าทรงแสดงฤทธิ์หลายครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ทรงบังหวนเป็นควันไฟสู้กับ
พญานาค ครั้งที่ 2ท้าวมหาราชทั้ง 4 เข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรม ครั้งที่ 3 ท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้า
ฟังธรรม ทำให้สถานที่แห่งนั้นสว่างไสวไปด้วยรัศมีครั้งที่ 4 ท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาหาเพื่อฟัง
ธรรม ทำให้สถานที่นั้นสว่างไสวไปด้วยรัศมีครั้งที่ 5 จึงเสด็จไปยังอุตตรกุรุทวีป
ทรงนำบิณฑบาตจากทวีปนั้นมาเสวยที่ริมสระอโนดาต ประทับพักกลางวัน ณ ที่นั้น
จากนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์หลายอย่างที่ทำให้ชฎิลเกิดความสงสัย แต่ถึงจะเห็นปาฏิหาริย์เหล่านั้น
หลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่ยอมลดละทิฏฐิมานะของตนลงได้ ยอมรับในพระปรีชาสามารถของ
พระพุทธเจ้า แต่ไม่ยอมรับว่า เป็นพระอรหันต์ ในที่สุดทรงดำริว่า โมฆะบุรุษนี้คงจักมีความคิด
อย่ างนี้ไปอีก นานว่า พระมหาสมณะนี้มี ฤ ทธิ์มากมีอานุภ าพมากจริง แต่ก็ ยั งไม่ได้เป็ นพระ
อรหันต์เหมือนเราแน่ อย่ากระนั้นเลย เราพึงให้ชฎิลนี้สลดใจ จึงได้ตรัสกับชฎิลอุรุเวลกัสสปะว่า
กัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์แน่ ทั้งยังไม่ถึงอรหัตมรรค แม้ปฏิปทาของท่านอันจะเป็นเหตุให้
เป็นพระอรหันต์หรือถึงอรหัตมรรคก็ยังไม่มีลำดับนั้น อุรุเวลกัสสปะได้ซบศีรษะลงแทบพระ
บาทพระผูม้ ีพระภาคกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพเจ้าพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบท
ในสำนักของพระผู้มพี ระภาคเจ้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวติ 9
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3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เป็นอัศจรรย์ คำสอนที่เป็นจริง สอน
ให้เห็น จริง และนำไปปฏิบัติได้ผลจริง พุท ธองค์ ท รงสรรเสริญ อนุสาสนี ป าฏิห าริย์ มากกว่า
ปาฏิ ห าริย์ อ ย่ างอื่น เพราะสอนเป็ น อั ศ จรรย์ จ นผู้ ฟั ง เกิ ด เข้าใจเห็ น จริงตามที่ ส อน ทำความ
เลื่อมใสศรัทธาก็เกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปผู้ที่สอนอาจไม่มีฤทธิ์ป าฏิหาริย์ หรือไม่สามารถรู้ได้ถึง
ความนึ ก คิ ด ของคนอื่ น แต่ ก็ ยั ง สอนได้ อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย์ แ ละอาเทศนาปฏิ ห าริ ย์ ต้ อ งใช้
ความสามารถเฉพาะตัวจึงจะทำได้ เช่น พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกผู้ที่มีอภิญญาทรง
อิทธิฤทธิ์ พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญปาฏิหาริย์ทั้งสองอย่างเบื้องต้น เพราะเป็นไปเพื่อความ
หลอกลวงได้ง่าย แต่ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่แสดงธรรมไปโดยลำดับ 10 โดยยึดหลัก
พระธรรมกถึกมาเป็นแนวทางในการแสดงธรรม
การสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวคำสอนของสํานักปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติ
ธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นตามหลักการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติ
ปัฏฐาน 4 ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ โดยเน้นการกำหนดรู้อิริยาบถเป็น
หลักก็ตาม แต่รูปนาม ที่ปรากฏย่อมส่งผลถึงเวทนา จิ ต และธรรมได้ทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติที่กำหนดรู้
ด้วยสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ก็ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และหากว่ามีบุญ
บารมีม ากพอไม่ล ดละความเพี ย ร ตั้ งใจปฏิบั ติ เรื่อ ยไป ก็ ย่ อ มที่ จะก้าวล่วงทุ ก ข์ พ้ นไปจาก
วัฏสงสารได้ในที่สุด โดยใช้วิธีการสอนตามที่พระพุ ทธองค์ทรงเลือกใช้ นั่นคือ การแสดงธรรม
การสนทนาธรรม การตอบปัญหาและการใช้กฎระเบียบข้องบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไป
ได้โดยสะดวก
ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี เชิงพุทธบูรณาการ โดยนำพุทธธรรมมาบูร ณาการเขากับศาสตรสมัยใหมได
ดังนี้แนวคิดการบริหารเชิงพุ ทธ เปนการทำงานดวยสติปัญ ญาดวยความหวังดีต อสังคม เป
นหลักแนวทางการจัดการดานสถานที่การบริหารจัดการของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน
จัดไดวาเปนสัญลักษณแหง ความรมรื่น เปนที่อยูของผูมีความบริสุทธิ์สะอาด ทางกาย วาจา
ใจ เจาสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน ไดมีการศึกษาดูงานของสำนักปฏิบัติธรรมที่อื่น ๆ ที่มี
มาตรฐาน แลวนำมาปรับปรุงใหมีความรมรื่น ใหเปนสถานที่สัปปายะ 7 อยาง11 นาเขาไปปฏิบัติ
ธรรม มีความสะอาดโดยเนนใหเกิดความเปนระเบียบ ซึ่งสัปปายะ 7 อยาง คือ

ดูรายละเอียดใน ที.สี.อ. (ไทย) 9/485/323.
11 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครัง้ ที่ 25, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, 2556),หน้า.
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1 อาวาสสัปปายะ ที่อยูเปนสุขสบาย คือ ทำใหวัดเปนอาราม เปนที่รมรื่นรื่นรมยเป็น
รมณียสถานเจริญตา สบายใจแกผูพบเห็น เปนศูนยกลางของชุมชนทั้งดานวัตถุและจิตใจ
2 โคจรสั ป ปายะ ที่ เที่ ย วบิ ณ ฑบาตเหมาะดี คื อ มี ห มู บ านหรื อ ชุ ม ชนที่ มี อ าหาร
บริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป
3 ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะสม คือ พูดคุยกันแตในกถาวัตถุ10 และพูดแต
พอประมาณ
4 บุคคลสัปปายะ บุคคลเปนที่สบายเปนกัลยามิตร ทั้งบุคคลภายในวัดหรือบุคคล ที่
เกี่ยวของกับวัด คนวัดแบงออกเปน 4 ประเภท คือ พระภิกษุสามเณร อุบาสก และอุบาสิกา
5 โภชนสัปปายะ อาหารเปนที่สบายตา ตามปกติเมื่อมีที่อยูแลวตองคำนึงถึงการกิน
อาหาร การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร
6 อุตุสัปปายะ ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมเปนที่สบาย ไมหนาวเกินไป ไมรอน
เกินไป เปนตน และ
7 อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถเปนที่สบาย คือ คนบางคนถูกกับการเดินจงกรม คน
บางคนถูกกับการนั่งตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี ทั้งหมดนำมาบูรณการกับการบริหาร
ตามหลักศาสตรสมัยใหม12
สำนักปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ในการบริหารทรัพยากรดานตางๆ ดวยหลัก 4 M ไดแก บุคลากร(Man) เงิน (Money) วัสดุ อุป
กรณ (Material) และ การบริหาร (Management) และดวยกระบวนการบริหารจัดการวิเคราะห
หลั ก SWOT เพื่ อ ใหเกิ ด กระบวนการทำงานรวมกั น ใหเปนไปอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสำนักปฏิบัติธรรม
วัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ความสอดคลองการปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัด
เกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ถึงแมจะมีรูปแบบที่ปลีกยอยออกไป แตรูปแบบการ
สอนที่ มี ค วามสอดคลองกั บ คั ม ภี ร ทางพระพุ ท ธศาสนาก็ นั บ วามี ค วามสํ า คั ญ และเป
นหลักประกันวาจะไมเปนการนําผูปฏิบัติออกนอกทาง การปฏิบัติก็คือการใหผูปฏิบัติมีสติ ได
กําหนดรูสภาวะปจจุบันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเปนปจจุบัน สภาวะนั้นไมไดอยูที่ความคิด หรือจง

พระวีระศัก ดิ์ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ์), แนวทางการจัด การวัด สันติสุขตามหลัก สัปปายะ7:
กรณีศึกษาวัดธารน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์,มจร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2563,หน้า
บทคัดย่อ.
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ใจปรุงแตงขึ้นมา แตเปนสภาวะเกิดขึ้นเองสามารถกําหนดรู ตามสภาวะใชคําวาหนอ ความรู
ปรากฏอยูที่ฐานทั้ง 4 คือ ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต และฐานธรรม กายรูธรรม กายธรรมใน
อริยสัจจ กายธรรม มีการเดิน13 การยืนนั่ง14นอนฯลฯ
การสอบอารมณมีหลายวิธีซึ่งแลวแตพระวิปัสสนาจารยแตละรูปจะนํามาใชแตโดย
สรุ ป แล้ ว การสอบอารมณเปนการตรวจสอบสภาวธรรมของผู ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง สามารถชวยให
คําแนะนําวินิจฉัย ประเมินผลในการปฏิบัติ การใหคําแนะนําเพื่อใหปฏิบัติถูกทางเพื่อผลความก
าวหนาของผูปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาภาวนาต่อไป
5. บทสรุป
พระพุทธศาสนามุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ ให้
พ้นจากอวิชชา หรือความไม่รู้ความจริงในธรรมชาติ อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จากกิเลสทั้งปวง
คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เน้นการศึกษาทำความเข้าใจ การโยนิโสมนสิการด้วย
ปัญญา และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง เห็นเหตุผลว่า เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี จนเห็นตามความเป็น
จริงว่าสรรพสิ่งในธรรมชาติเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์ และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกฎแห่ง
กรรม วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เป็นการปฏิบัติ
ตามหลักสติปัฏฐาน 4 คือ การพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ใช้วิธีการเจริญ สติพิจารณา
กายโดยใช้สติกำหนดรู้อาการ โดยมีรูปนามเป็นอารมณ์ จนประจักษ์แจ้งในพระไตรลักษณ์ซึ่งมี
การปฏิบัติอยู่ 4 รูป แบบ คือมีรูป แบบที่มีก ารเจริญ สมถภาวนานำหน้า การเจริญ วิปัสสนา
ภาวนานำหน้าการปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป และการพิจารณาความฟุ้งในธรรม
เป็ นอารมณ์ โดยผู้ป ฏิบัติต้ องถึ งพร้อมด้วยสติ สัมปชัญ ญะและมีความเพี ย รเผากิเลส หมั่ น
สังเกตและปรับอินทรีย์ของตนให้พอดีอยู่เสมอ เพราะการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4
ศึกษาปญหาอุปสรรคในการสอนวิปัสสนากรรมฐานของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สภาพปญหาและอุปสรรคในการการปฏิบัติกัมมัฏฐานของสํานักปฏิบัติ
ธรรม วัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบวาปญหาที่เกิดจากผูปฏิบัติบางสวนไม่ได
มีศรัทธามาแตเบื้องตน เปนปัญหาที่เกิดจากตัวผูเขาปฏิบัติเอง กลาวคือมีผูปฏิบัติบางสวน ไม่
ไดมาปฏิ บั ติ ด วยความศรั ท ธาจริ ง ๆ ดานการวิ เคราะหรู ป แบบและวิ ธี ก ารสอนวิ ป สสนา
ที.ม. (ไทย) 10/375/304.
14 พระโสภณมหาเถระ อั ค รมหาบั ณ ฑิ ต (มหาสี ส ยาดอ), มหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต ร ทางสู่ พ ระ
นิพพาน, แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์, พิมพ์ครั้งที่ 3, (นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอไอ เซนเตอร์ จำกัด
, 2551), หน้า 43.
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กรรมฐานในสํานักปฏิบัติธรรม วัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นั้นพบวา รูปแบบ
และวิธีการสอนวิป สสนากรรมฐานในจังหวัดลพบุรี แบงออกเปนสองรูปแบบคือ รูปแบบที่เน
นสมถะ และรูปแบบที่เนนวิปสสนาโดยตรง ซึ่งก็ไมต่างจากสํานักปฏิบัติอ่ืน รูปแบบการและวิธี
สอนกรรมฐานของสำนักปฏิบัติธรรม วัดเกริ่นกฐินวัดเกริ่นกฐินอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
พบว่า รูปแบบทั้งที่เป็นสมถะ คือแบบ พุท โธ และรูปแบบวิปัสสนา คือ ตามแนวสติปัฏฐาน 4
มี รู ป แบบการกำหนดอานาปานบรรพ (พองหนอ/ยุ บ หนอ) และอิ ริ ย าบถบรรพ ในหมวด
อิริยาบถบรรพนั้น เน้นการกำหนดทั้งในส่วนอิริยาบถใหญ่ และอิริยาบถย่อย จึงมีทั้งสมถะและ
วิปัสสนาคูกันเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
6. องค์ความรู้ท่ไี ด้จากการวิจัย
องค์ ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติธ รรมวัดเกริ่นกฐิน
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กับคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกับหลักสติปัฏฐาน 4 ที่
มีอ ยู ถึ งแมจะมี รูป แบบที่ ป ลี ก ยอย ออกไปการปฏิ บัติ ก็ คื อการใหผู ป ฏิ บัติ มีส ติ ไดกํ าหนดรู
สภาวะปจจุบันสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน สภาวะนั้นไมไดอยูที่ความคิด หรือจงใจปรุงแต
งขึ้นมาแตเปน สภาวะเกิดขึ้นเองสามารถกําหนดรู ตามสภาวะใช้ตามแนวสติปฎฐาน 4 ทำให้มี
ความเข้าใจในหลักการเจริญวิปัสสนายิ่งขึน้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข
สํานักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐินได้กลายเป็นวัดที่ผู้คนส่วนมากรู้จักและคุ้น เคยเป็น
อย่ างดี ผลสะท้ อ นดั งกล่ าวได้ เป็ นเครื่องยืนยั นว่าหลั ก สัป ปายะเป็ น หลั ก การที่ เกิ ดสั นติ สุ ข
ภายในวัด ควรที่วัดทุกวัดจะต้องดำเนินการให้ครบทั้ง 7 ข้อ พร้อมทั้งจะต้องทำการปรับปรุง
แก้ ไ ขอย่ างต่ อ เนื่ อ งอยู่ เสมอ ทั้ งนี้ เพราะว่ าสภาพสั งคมการเมื อ ง และเศรษฐกิ จ ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัดจึงจำเป็นต้องตั้งรับให้ทันต่อสภาพปัญ หาที่เกิดมีขึ้น ทั้งนี้ ควร
บริ ห ารจั ด การวั ด โดยมี ก ารวางแผน การควบคุ ม ดู แ ลและการสั่ งการ และมี ก ารกำหนด
เป้าหมายและความคุ้มค่า พร้อมกับการศึกษาเหตุปัจจัยด้านอื่นๆเพื่อเสริมสร้างการจัดการวัด
ให้เกิดสันติสุขต่อไป
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