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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธ
มณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดณดาล ประเทศกัมพูชา” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอน
กัมมัฏฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 2) รูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ
จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กัมมัฏฐาน
คือ ที่ตั้งแห่งการงาน ที่ตั้งแห่งความเพียร การทำงานของจิต ส่วนสมถกัมมัฏฐานเป็นการทำจิตให้
สงบระงับ หมดจากความฟุ้งซ่านจากกิเลส และวิปั ส สนากัม มั ฏ ฐาน เป็ น อุ บ ายเรือ งปั ญ ญา เพื่ อ
พิจารณาให้เห็นแจ้งรูต้ ามความเป็นจริง เห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม ปัญญาที่พิจารณา
เห็นไตรลักษณ์ละสังโยชน์ 10 ประการได้จนสามารถบรรลุพระอรหันต์ การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ของสำนักวิปัสสนาพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ เป็นการเจริญสมถกัมมัฏฐานโดยมุ่งเน้นไปที่กัมมัฏฐาน
40 มีกสิณเป็นต้นเพื่อให้ได้ปฐมฌาน จนถึง ปัญจมฌานตามลำดับ การสอนกัมมัฏฐานจะแบ่งเป็น 3
ระดับ คือปฐม มัธยม อุดม พระวิปัสสนาจารย์เทศน์ลำดับ ปฐมเทศน์ฌานในอุปจารฌาน มัธยมเทศน์
จตุตถฌาน ในระดับอุดมจึงเทศน์เรื่องญาณ 16
คำสำคัญ: (รูปแบบการสอน), (กัมมัฏฐาน), (พุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ), (ประเทศกัมพูชา)
สาขาวิชาวิปัส สนาภาวนา วิทยาเขตบาฬี ศึก ษาพุ ท ธโฆส.มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย / Palisueksabuddhaghosa Nakronprathum compus Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / Nakhon Pathom Rajabhat University
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Abstract
This article was a part of researcher paper entitled ‘A Study of Meditation Teaching
of Vipassana Dhurak Buddhist Center, Kandal Province, Cambodia’ aiming at 2 objectives; 1) to
study of the meditation teaching method in Theravadin Buddhism, and 2) to study the meditation
teaching method used at Vipassana Dhurak Meditation Center, Kandal province, Cambodia. It
was a documentary research. The results of study revealed that the word ‘Kammaṭṭhāna’
refers to the base of works, the mental training. Vipassana refers to insight investigation It also
means the knowledge which realizes the Three Common Manners and 10 fetters abandoning
and finally leading to Arahantaship attainment. The method of meditation teaching at Vipassana
Dhurak Center has been conducted by starting from Samatha investigating on 40 meditative
objects such as Kasiṇa and so on, as the basic ground for first absorption up to five absorption
(Jhāna) respectively. The official teaching is divided into 3 levels, i.e., Pathama, Madhayama
and Uttama. Vipassana master will guide the meditators through giving the sermon concerning
on the first absorption in Upacārajhāna, Madhayama sermons after entering the four
absorptions, and final level, Uttama, the sermon of 16 Insight Knowledges.
Keywords: (Teaching Model), (Meditation), (Vipassana Dhurak Buddhist Center), (Cambodia)
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1. บทนำ
คำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนนำไปสู่การดับทุกข์ พระพุทธองค์แสดงหลักธรรมไว้
หลายระดับเพื่อชำระจิตของผูป้ ฏิบัตใิ ห้บริสุทธิ์หมดจด หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง ปราศจากสภาวะแห่ ง ความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ทั้ ง ในโลกี ย ะ และโลกุ ต ตระ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติให้เกิดปัญญาหาทางออกให้
พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ จนผ่านความเป็นปุถุชนข้ามไปสู่พระอริยะชน 3 พระพุทธศาสนาจึงมี
แนวทางการปฏิบัติไว้ 2 ประการ หรือที่นิยมเรียกกันว่า กัมมัฏฐาน 2 อย่างคือ สมถกัมมัฏฐานกับ
วิปัสสนากัมมัฏฐานหลักการปฏิบัติทั้ง 2 ประการนี้ แล้วแต่ว่าจะเริ่มต้นด้วยวิธีการไหนก่อน แม้จะมี
วิธีปฏิบัติท่ีต่างกันก็ตาม สมถะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดวิปัสสนา การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานซึ่ง
เป็นสิ่งที่ยากในการเข้าถึงเป้าหมายสูงสุด จำเป็นต้องมีผรู้ ู้คอยให้การดูแลแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้ ผู้
ปฏิบัติได้รับผลสูงสุด และปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนจากหลักการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง
ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผย
แผ่ในดินแดนที่เรียกว่ากัมพูชาตั้งแต่สมัยหลังสังคายนาครัง้ ที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตซึ่งมี
พระโสณะเถระและอุ ต ตรเถระ ได้ น ำพระพุ ท ธศาสนาจากอิ น เดี ย เข้ า มาในดิ น แด นสุ ว รรณภู มิ 4
พระมหากษัตริย์รับพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติ สืบทอดกันมาหลายยุคสมัย คือ ยุคฟูนัน ยุค
พระนคร และยุคหลังพระนคร โดยเฉพาะในช่วงที่ นายเฮง สัมริน ทำการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ใน
พ.ศ.2522-2536 และมี ก ารรื้ อ ฟื้ น ระบบปกครองคณะสงฆ์ ภายหลั ง เลื อ กตั้ ง ปี พ.ศ.2536
รัฐธรรมนูญ ได้เปลี่ยนชื่อประเทศกัมพูชาเป็น "พระราชอาณาจักรกัมพูชา" โดยในมาตราที่ 110 ได้
กำหนดคำขวัญของประเทศว่า"ชาติ ศาสนา (หมายถึงพระพุทธศาสนา) และพระมหากษัตริย์" ชาว
กัมพูชาทั้งเพศชายและหญิงมีสิทธิ์ในการนับถือศาสนา มีเสรีภาพการนับถือศาสนา และการปฏิบัติ
ศาสนา รัฐให้ความป้องกันในกรณี การเคารพความเชื่อและการนับ ถือศาสนาไม่ส่งผลกระทบต่ อ
กฎระเบี ย บหรือ ความสั น ติ สุ ข ของสาธารณชน พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาของรัฐ รัฐ ให้ ค วาม
สนับสนุนการเผยแผ่ และส่งเสริมโรงเรียนบาลี และพุทธิกบาลี
ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชามีความเจริญขึ้นมาก แต่แนวทางการปฏิบัติและ
การศึกษาเล่าเรียนยังไม่แผ่ขยายออกไปมากนัก ยังจำกัดในวงแคบและไม่ค่อยมีความเป็นเอกภาพใน
เชิงการปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาของพระสงฆ์ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย

สํ.ข. (ไทย) 17/99/190.
4 Charuwan Phongtian, Buddhist Arts of Thailand,Thesis of M.A. Magadha University,
(India : Bodha-Gaya,1979-1981), p.15., Thai-Cambodia culturerelationship through Arts,
Dissertation of Ph.D. of Magadha University, (India : Bodha-Gaya,2000), p.6.
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ๆ ปัจจุบันมีการศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลีขยายกว้า งออกไปทั่วประเทศ มีพระสงฆ์สอบ
ธรรมวินัยชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอกมีโรงเรียนพุทธิกปฐมศึกษา และโรงเรียนพุทธิกมัธยมศึกษา มี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อว่า พุทธิกอุดมศึกษาพระสีหนุราช ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ มีพระ
นักศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากขึน้ แต่แผนกวิปัสสนาธุระนั้นยังไม่มีการรื้อฟืน้ ยังไม่มีการเรียนการ
สอนเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ พระสังฆราช เทพ วงษ์ ทรงมีพระดำริว่า ธุระในศาสนามี 2 อย่าง คันถ
ธุระมีแล้ว ส่วนวิปัสสนาธุระ 5ยังไม่มีการเรียนการสอนเป็นทางการ สมเด็จพระสังราชได้สั่งบัญชาให้
นาย มี ยำ สืบหาพระวิปัสสนาจารย์ ทั่วทั้งประเทศ การเสาะหานั้นก็ได้เจอ พระธรรมาจารย์ ส่อม
บุญ เธือนเป็นผู้มีความรู้แตกฉานทั้งในด้านปริยัติ และปฏิบัติมีความสามารถในการสอนวิปัสสนา
กัมมัฏฐานถูกตรงตามหลักพระไตรปิฎก ด้วยเหตุนั้น สมเด็จพระสงฆราชทรงได้ไปพบถึงที่ที่พระธรร
มาจารย์ ส่อม บุนเธือนอยู่ เพื่อปรึกษางานเผยแผ่วิปัสสนาภาวนา
ในปี พ.ศ.2538 ในขณ ะที่ พ ระธรรมาจารย์ ส่ อ ม บุ ญ เธื อ นเกตุ ธ มฺ โ มประจำอยู่
วัดสุวรรณวดี เวลานั้นมีผู้ใจบุญศรัทธาในพระศาสนาได้ถวายที่ดิน อยู่ทิศตะวันตกของพนมอัฏฐรัสส์
ต.ผสาแด๊ก อ.พะเญียลือ จ.กัณดาล ชื่อ คุณศรี เจียสาเธียรณ์ นางฮุย สารี ได้ถวายที่ดิน มีสมเด็จ
พระสังฆราช เทพ วงษ์ และธรรมจารย์ ส่อม บุญ เธือนเป็นประธานรับที่ดินในกาลครั้งนั้น สมเด็จ
พระสั ง ราชได้ ตั้ ง ชื่ อ ว่ า อาศรมสั น ติ วั น ตั้ ง เป็ น สาขาของศู น ย์ วิ ปั ส สนาธุ ร ะวั ด นนทมุ นี ต่ อ มา
พ.ศ. 2543 ศู น ย์ วิ ปั ส สนาธุ ร ะ วั ด นนทมุ นี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น พุ ท ธมณฑลวิ ปั ส สนาธุ ร ะ ในวั น ที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ซึ่งมีพระธรรมจารย์ ส่อม บุญเธือนเป็นอธิบดี และเป็นอัครนายกวิปัสสนา
ธุระ ในราชณาจักรกัมพูชา การเผยแผ่พระธรรมกว้างขวางขึน้ พุทธบริษัทสนใจมาศึกษาปฏิบัติธรรม
เยอะขึ้นๆ ทำให้พุทธมณฑลวิปัสสนาธุระวัดนนทมุนี ไม่สามารถรองรับผูค้ นมากมายได้ สถานที่ไม่พอ
ด้วยเหตุนพี้ ระธรรมวิปัสสนา ส่อม บุญเธือนเกตุธมฺโม ได้ถวายความคิดเห็น และขอพระอนุญาตจาก
สมเด็จพระสังฆราช ย้ายที่ตั้งใหม่ คือ ย้ายจากวัดนนทมุนี ไปอาศรมสันติวัน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.
2543 แล้วเปลี่ยนชื่อจาก “อาศรมสันติวัน” เป็น พุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ ในประเทศกัมพูชา6
พระธรรมวิปัสสนา ส่อม บุญเธือนเกตุธมฺโม เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่ที่พุทธมณฑลวิปัสสนา
ธุระ ต.ผสาแด๊ก อ.พญาลือ จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความรูแ้ ละความสามารถทั้งในด้าน
ปริยัติและปฏิบัติ ด้วยความสามารถและความรู้อันแก่กล้าของท่ านประสบกับ เป็ นช่วงที่ขาดพระ
วิปัสสนาจารย์ ท่านได้สอนกัมมัฏฐาน แก่ภิกษุ สามเณร และพุทธบริษัท จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
หมู่ประชนชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและนอกประเทศ ท่านมีวิริยะอุสาหะเพียรบำเพ็ญประโยชน์ตน

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ). คำบรรยายเรื่อง วิปัสสนากรรมฐาน มหาสติ
ปัฏฐาน. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด, 2556),.หน้า 2.
6 คณะกรรมาธิการพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ, ชีวประวัติ พระธรรมวิปัสสนา ส่อม บุ ญเธือน
(เกตุธมฺโม), พิมพ์ครัง้ ที่ 2: (ม.ป.พ., 2547), หน้า 12-13.
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และประโยชน์ของผู้อื่น ท่านได้ทำหน้าที่นำพาพุทธบริษัทปฏิบัติตนให้อยู่ในเส้นทางความสามัคคี สุข
สั น ติ ภ าพ นำมหาชนบำเพ็ ญ ประโยชน์ สั ง คม และเผยแผ่ พ ระธรรม พรหมจริย ธรรม ท่ า นสอน
กัมมัฏฐาน แบบอานาปานสติภาวนา โดยการกำหนดลมหายใจเข้า-ออก ตามลำดับขั้น โดยมีวิธีการ
เจริญ ภาวนามี 16 ขั้น โดยแบ่งเป็ นจตุกกะที่ 1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4 ขั้น การอบรมจิตให้มี
กำลังแห่งฌาน เป็นสมถภาวนาล้วน, จตุกกะที่ 2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4 ขั้น, จตุกกะที่ 3 จิต
ตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4 ขั้น ในจตุกกะที่ 2 ที่ 3 เป็นการอบรมกำลังแห่งญาณ ผสมกำลังแห่งฌาน
เป็นสมถภาวนาที่เจือกับวิปัสสนาภาวนาโดยเท่าเทียมกัน, จตุกกะที่ 4 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็น
การอบรมกำลังแห่งญาณ กำหนดรู้ลมจนลมละเอียดสงบ และระงับกายสังขาร (ลมหายใจ) กาย
สังขาร แปลว่า สภาพปรุงแต่งกาย ก็คือลมหายใจเข้า -ออก ในขั้นที่ 4 เป็นอุเบกขาจิต สังเกดอาการ
เกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาทั้ง 3 มีทุกขเวทนา สุขเวทนา อทุกขมสุขายเวทนา ว่าเป็นอนิจจัง
กล่าวคือกำหนดเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปของเวทนาทั้งหลาย และ จิตที่กำหนดรู้ความไม่
เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยง จึงต้องกำหนดรู้ความไม่เที่ยงของจิตนั้นด้วย ซึ่งเป็นปัญญาเห็นได้ด้วยตนเอง
แก่พุทธบริษัทให้มีปัญญาประจักษ์แจ้งในกองสังขาร เห็นถูกเห็นตรง มีสัมมาทิฏฐิ เห็นพระไตรลักษณ์
ตามความเป็นจริง
พระธรรมวิปัสสนา ส่อม บุญเธือน เกตุธมฺโม เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีความรูค้ วามสามารถ
ในด้านการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ท่านได้ทุ่มเทการสอนกัมมัฏฐาน และ ท่านได้บุกเบิกก่อตั้งศูนย์
วิปัสสนา จนได้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาวิปั สสนาธุระ สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พุทธมณฑลวิปัสสนาธุระศึกษา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา) ท่านได้เปิด
หลักสูตร วิชาครูวปิ ัสสนา มี 3 ชั้น คือหลักสูตรชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง มีผู้จบหลักสูตร 2,410 รูป
ท่านได้เปิดศูนย์วิปัสสนา ประจำจังหวัดต่างๆในประเทศ 14 จังหวัด และสำนักวิปัสสนาในอำเภอต่าง
ๆ 63 แห่ง ผลงานเหล่านี้ ท่านทำเพื่อเป็นประโยชน์สุขเป็นที่พึงทางใจของพุทธบริษัทและเป็นการเผย
แผ่วปิ ัสสนากัมมัฏฐาน มีลูกศิษย์ที่เป็นวิปัสสนาจารย์สืบทอดหลักการสอนวิปัสสนามาโดยตามลำดับ
จนถึงปัจจุบัน
รูปแบบการสอนวิปัสสนาภาวนา ปัจจุบันนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนสมาธิภาวนามีอยู่เป็นจำนวน
มาก แต่ละท่านได้สอนหลักการและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป โดยประยุกต์ใช้ภาษา และวิธีการ
ต่างๆ มาผสมผสานกับหลักการที่มีมาในพระคัมภีร์ตามความเข้าใจแต่ละท่าน จึงทำให้มีสำนักปฏิบัติ
ที่หลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะของแต่สำนักแตกต่างกันไป ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ แต่ละสำนักจึง
มีแนวการสอนที่แตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง ทั้งในด้านจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติ เมื่อมีความ
หลากหลายมากขึ้น ย่ อมมีบางแนวทางที่บิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมาย และวิธีการปฏิบัติที่
แท้จ ริงในพระพุ ท ธศาสนามากขึ้นเช่ น กัน ซึ่งเกิด จากสาเหตุ ส ำคัญ คือ การมองข้า มองค์ความรู้ที่
แท้จริงจากพระคัมภีร์บาลี มุ่งเพียงแค่ระดับวิธีการปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้น หากสำนักหรือกลุ่มปฏิบัติ
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ต่างๆ หันมาสนใจในเรื่ององค์ความรูจ้ ากพระคัมภีร์บาลีมากขึ้น ไม่มุ่งเน้นแต่เฉพาะการปฏิบัติตามๆ
กันเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปในแนวทางที่ถูกตรงยิ่งขึ้น7
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการสอนกัมมัฏฐานตามแนวพุทธ
มณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณ ดาล ประเทศกัมพูชา” สำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอใน
บทความนีม้ ี 2 ข้อ คือ
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณดาล
ประเทศกัมพูชา
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในการศึกษาแนวทางการสอนวิปัสสนาภาวนาของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณ
ดาล ประเทศกัมพูชานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฉบับนี้ ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอน
การวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ
วิเสสวิสุทธิมรรค และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) จากหนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 เรียบเรียง ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตลอดจนจัดลำดับ
ความสำคัญของแหล่งที่มา โดยเปรียบเทียบกับคัมภีร์พระไตรปิฎก
3.3 กำหนดประเด็นเพิ่มเติม หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการขอคำแนะนำจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3.4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล และสรุปคำตอบปัญหาการวิจัย
3.5 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ โดยการเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นระยะ ๆ
3.6 ปรั บ ปรุง แก้ ไขเนื้ อ หา ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสารนิ พ นธ์ และ
ดำเนินการตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย
4. ผลการวิจัย
คำว่า กัมมัฏฐาน มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ ที่ตั้งแห่งการงาน ที่ตั้งแห่งความ
เพี ย ร การทำงานของจิต เป็ น ต้น เป็ น กิจเบื้อ งต้น ในการทำความดีให้สู งยิ่งๆ ขึ้น ไปตามหลั กสมถ
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), อานาปานสติภาวนา, (กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 2562), หน้า 1-2.
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กัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่วนกัมมัฏฐานที่ปรากฏในชื่ออื่นๆ คือ ภาวนาเช่น อานาปานสติ
ภาวนา สมถะเช่น สมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนาเช่น วิปัสสนากัมมัฏฐาน เอกัคคตาเช่น เอกัคคตา
จิตเป็นต้น แต่ก็มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน สมถกัมมัฏฐานมี 40 อย่าง8 แบ่งออกเป็น 7 หมวด
คือ (1)หมวดที่ 1 กสิณกัมมัฏฐาน 10 อย่าง9 (2) หมวดที่ 2 อสุภะกัมมัฏฐาน 10 อย่าง10 (3) หมวดที่ 3
หมวดอนุ ส สติ กั ม มั ฏ ฐาน 10 อย่ า ง (4) หมวดที่ 4 พรหมวิห าร 4 ประการ (5) หมวดที่ 5 อรู ป
กัมมัฏฐาน 4 (6) หมวดที่ 6 อาหาเรปฏิกูลสัญญา111 (7) หมวดที่ 7 จตุธาตุววัตถาน 412 รวมเป็นสมถ
กัมมัฏฐาน 40 อย่าง ส่วนวิปัสสนา 13กัมมัฏฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา เป็นการทำจิตให้สงบระงับ
หมดจากความฟุ้งซ่านจากกิเลสทั้งหลาย เพื่อพิจารณาให้เห็นแจ้งรูต้ ามความเป็นจริง คือเห็นตรงต่อ
ความเป็นจริงของสภาวธรรมได้แก่ ปัญญาที่พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ละสังโยชน์ 10 ประการได้จน
สามารถบรรลุพระอรหันต์นิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป
การปฏิบัติกัมมัฏฐานมี 2 แบบคือ 1) สมถ ยานิก คือการเจริญสมถก่อนแล้วจึงยกจิตขึ้น
วิปัสสนา 2) วิปัสสนายานิกคือการเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วจึง เจริญสมถ ซึ่งถูกต้องสอดคล้องการ
ปฏิบัติและแนวทางการสอบอารมณ์กัมมัฏฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา14 ส่วนอารมณ์ของสมถะและ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะเมื่อ
โยคีบุคคลปฏิบัติจนจิตเป็นสมาธิแล้วจึงใช้สมถะนำหน้าเป็นบาทฐานแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไป เพื่อไป
ให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานนั่นเอง อารมณ์ ของสมถกัมมัฏฐานและ
วิปัสสนากัมมัฏฐานมีความต่างกันคือ อารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน ได้แก่ กสิณ 10 อนุสสติ 10 อสุภะ
10 อัปปมัญญา 4 อรูป 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 และ จตุธาตุววัตถานะ 4 ใช้บัญญัติอารมณ์อย่างใด

สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมถกรรมฐาน, พิม พ์ ค รั้ งที่ 21,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 30.
9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19.
10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30.
11 ม ห าม กุ ฎ ราชวิ ท ย าลั ย, วิ สุ ท ธ ม รรค แ ป ล ภ าค ที่ 2 ต อ น 2 , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 5 ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538), หน้า 1.
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16.
13 อภิ ธั ม มั ต ถสั ง คหะและปรมั ต ถที ป นี , พระคั น ธสาราภิ ว งศ์ แปล, (กรุ ง เทพมหานคร:
สำนักพิมพ์ตาลกุด, 2546, หน้า 759-760.
14 บุณชญา วิวธ
ิ ขจร การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลัก พระพุทธศาสนาเถร
วาทในประเทศเมียนมาร์, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
หน้า 64.
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ย่างหนึ่งในอารมณ์ 40 ตามต้องการ จึงได้ชื่อว่า อารัมมณูปณิฌาน สมถกัมมัฏฐานที่เป็นโลกียธรรม
สามารถปฏิบัติสูงสุดได้ถงึ สมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 31
ภพภูมิอีกต่อไป ไม่สามารถพ้นออกจากวัฏฏะได้ ส่วนอารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน ผู้เจริญจะต้อง
ศึกษาในเรื่องวิปัสสนาภูมิ 6 ให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ คือ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์
22 ปฏิจจสมุปบาท 12 และอริยสัจจ์ 4 เป็นต้น ใช้ปรมัตถอารมณ์ คือเพ่ง วิเสสลักษณะของรูปธรรม
นามธรรม จึงได้ชื่อว่าลักขณู ปณิฌ าน วิปัสสนากัมมัฏฐานซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นพระ
อริยบุคคลขั้นสูงสุดคือ พระอรหันต์และสามารถพ้นวัฏฏะได้ในที่สุด
การปฏิบัติกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น การปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสกัมมัฏฐานคือ ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา
กัมมัฏฐานไว้กับพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาเพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้ประพฤติ
ตามและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่างกรรมต่างวาระกัน ส่วนการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามที่
ปรากฏในอรรถกถา โดยพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับกัมมัฏฐานคือ ทั้งสมถ
กัม มั ฏ ฐานและวิปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานที่ ท รงแสดงแก่ พุ ท ธบริษั ท 4 คื อ ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี อุ บ าสก และ
อุบาสิกาเพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้ประพฤติตามและปฏิบัติตามตามคำสอนของพระองค์ต่างกรรมต่าง
วาระกัน
แนวทางการสอบอารมณ์ กั ม มั ฏ ฐานในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท แบ่ ง ออกเป็ น แนว
ทางการสอบอารมณ์กัมมัฏฐานในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธองค์ทรงสร้างศรัทธาก่อน ทรงแสดงอนุ
ปุพพิกถาให้ฟั ง ทำจิตใจให้อ่อนลงเพื่อพร้อมรับพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นแล้วต่อจากนั้นทรงแสดง
ขันธ์ 5 และไตรลักษณ์เพื่อการบรรลุธรรม ส่วนแนวทางการสอบอารมณ์กัมมัฏฐานในจปลายมาน
สูต รโดยทรงสอนอุบ ายแก้ง่วงแก่พ ระมหาโมคคัลลานเถระจนได้บ รรลุ พ ระอรหัน ต์ในเวลาต่อ มา
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน เป็นหมวดหมู่ธรรมที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันใน
การสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน มีหลักธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกัน มี 7 หมวด 37 ประการ คือ สติปัฏฐาน
4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และมรรค 8 เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม
เป็นหัวข้อธรรมที่เป็นสาระแก่นสารแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อริยัปปเวทิต
ธรรม แปลว่า ธรรมที่พระอริยะ คือ พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว
รูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา
ผลการวิจัยพบว่า การสอบอารมณ์กัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศประเทศกัมพูชามี
1 สำนักคือ พระธัมมะวิปัสสนาจารย์ส่ อม บุญเธือน ผู้นำหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนามา
สอนและอธิบายและจัดเป็นระบบการศึกษาและการปฏิบัติไม่แยกกันคือ ชั้นประถมวิปัสสนา 3 ปี
มัธยมวิปัสสนา 4 ปี และอุดมวิปัสสนา 5 ปี โดยนำหลักธรรมสำคัญเช่น หลักขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์
3 วิปัสสนาญาณ 16 อริยสัจ 4 มาจัดเป็นรูปแบบการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้า
ใจความเป็นปรมัตถ์ของธรรม มีหลักการดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา
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การปฏิบัติการสอบอารมณ์กัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศรกัมพูชามี 1
สำนักคือ พุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ พระธัมมะวิปัสสนาจารย์ส่อม บุญเธือน ผู้นำหลักคำสอนสำคัญ
ของพระพุทธศาสนามาสอนและอธิบายและจัดเป็นระบบการศึกษาและการปฏิบัติไม่แยกกันคือ ชั้น
ประถมวิปัสสนา 3 ปี มัธยมวิปัสสนา 4 ปี และอุดมวิปัสสนา 5 ปี โดยนำหลักธรรมสำคัญเช่น หลัก
ขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์ 3 วิปัสสนาญาณ 16 อริยสัจ 4 มาจัดเป็นรูปแบบการศึกษาควบคู่กับการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความข้าใจความเป็นปรมัตถ์ของธรรม มีหลักการดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาคือ
ศีลเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องมี สมาธิและปัญญาถูกนำมาจัดระบบโดยการปฏิ บัติตามหลักอานาปานสติ
กัมมัฏฐาน เพื่อให้จิตเกิดสมาธิและต่อเนื่องด้วยปัญญาคือวิปัสสนากัมมัฏฐาน จุดสำคัญคือเอาหลัก
คำสอนในพระไตรปิฎกมาตรวจสอบทั้งในระดับสมถะและวิปัสสนา หลักการดังกล่าวส่งผลให้การ
ดำเนินชีวิตกับการปฏิบัติกัมมัฏฐานดำเนินไปด้วยกัน โดยมีศูนย์กลางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
พุ ท ธมณฑลวิ ปั ส สนาเป็ น สถานที่ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐานเพื่ อ ความเข้ า ใจหลั ก คำสอนของ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและขยายออกไปทั่วประเทศ ส่วน
การรู้แจ้งธรรมขึน้ อยู่กับความเพียร กำลังสติปัญญาและอินทรีย์ของแต่ละคน หลักการสอบอารมณ์
กัมมัฏฐานไม่มีปรากฏเป็นแบบทางการ แต่ใช้การเทศน์สอนอบรมแทนและหากผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เกิ ด การติ ด ขั ด หรื อ ไม่ เข้ า ใจก็ ใ ห้ ส อบถามพระวิ ปั ส สนาจารย์ ไ ด้ เมื่ อ มี โ อกาส หากผู้ ป ฏิ บั ติ มี
สติสัมปชัญญะที่ถูกต้องจะไม่หลงไปตามความคิดซึ่งก่อให้เกิดความฟุ้งซ่าน จนจิตไม่สงบ การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานก็ยังไม่ผิดทาง ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องทำจิตให้สงบด้วยสมถกัมมัฏฐานก่อน จิตที่สงบมีอารมณ์
หนึ่งจะทำให้การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นไปอย่างถูกต้องและง่ายขึน้ หากตัดสมถกัมมัฏฐานย่อม
เป็นการยากที่จะเห็นอาการปรากฎของไตรลักษณ์ ผู้ปฏิบัติถูกต้องย่ อมรู้ตัวเองตลอดเวลา จิตจะไม่
คิดฟุ้งซ่าน สงสัย พระวิปัสสนาจารย์มี หน้า ที่คอยช่วยแนะนำแต่ไม่มากและให้แก้ไขในแต่ละขณะ
เท่านั้นไม่แก้ทั้งหมดเพราะจะทำให้เกิดความคิดฟุ้งไปในอดีตและอนาคตได้ และที่สำคัญ ที่สุดของ
หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานคือ พระวิปัสสนาจารย์จะต้ องอยู่ร่วมปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
กัม มั ฏ ฐานตลอดระยะเวลาการเข้าเจริญ วิปั ส สนา ทำให้ผู้ป ฏิบั ติรู้ถึงความเมตตาและความเป็ น
กัลยาณมิตร ผูกพันและเชื่อมั่นในพระวิปัสสนาจารย์ที่สอน
การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กัมมัฏฐานในประเทศกัมพูชา พบว่าการเจริญวิปัสสนา
กัมมัฏฐานในประเทศกัมพูชา เป็นการเจริญสมถกัมมัฏฐานโดยมุ่งเน้นไปที่กัมมัฏฐาน 40 มีกสิณเป็น
ต้น เพื่อให้ได้ปฐมฌาน จนถึง ปัญจมฌานตามลำดับ มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งว่ามัธยม
วิปัสสนาสิกขาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ซึ่งการเรียนกัมมัฏฐานในสำนักต่างๆเป็นการเรียนไปด้วยปฏิบัติ ไป
ด้วยถ้าตามเกณฑ์ต้องใช้เวลาเรีย น 4 ปีเมื่อผ่ านการเรียนการปฏิบั ติครบแล้วจึงจะสามารถสอน
กัมมัฏฐานในสำนักต่าง ๆ ได้ โดยมีศูนย์กลางคือสำนักวิปัสสนาพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระโดยมีพระ
ธรรมาจารย์ส่อม บุญเธือน เป็นผู้นำและบุกเบิก ทางสำนักทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสอนและ
เผยแผ่หลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานในประเทศกัมพูชา และสำนักสาขาประมาณ 300 มีการสอนโดย
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กำหนดอาการ กำหนดอารมณ์ ผู้เรียนต้องสมาทานศีลก่อน ไม่มีการสมาทานขึ้นกัมมัฏฐานปฏิบัติ
โดยไม่มีเวลาเน้นที่นั่งเป็นหลัก เวลาปฏิบัติถา้ ติดในรูปจะต้องมาสอบอารมณ์ ถ้าปฏิบัติไม่กา้ วหน้า ไม่
ต้องมาสอบอารมณ์ให้ปฏิบัติต่อเนื่อง ส่วนการเดินใช้เวลา 30 นาที่ถึง 60 นาที การปฏิบัติมีช่วงเวลา
พักกลางวันเวลา 11 ถึง 14 นาฬิกาเริ่มบ่าย เวลา 14 ถึง17 และ 19 ถึง 21นาฬิกา มีทำวัตรเช้า สวด
มนต์ ตามปกติเวลาพั กมีส ติและการสอนกัม มั ฏ ฐานมีการจั ด ทำเป็ น ระบบการเรีย น การสอนโดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือปฐม มัธยม อุดม พระวิปัสสนาจารย์ก็มีการเทศน์ลำดับฌาน
ในอุปจารฌาน มัธยม เทศน์จตุตถฌาน ในระดับอุดมจึงเทศน์เรื่องญาณ 16 หลักการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานเน้นสมถะและอานาปานสติเป็นหลัก ในระยะแรกสำนักต่าง ๆ ปฏิบัติไม่เหมือนกัน
ต่างคนต่างทำตามแนวทางของแต่ละสำนัก ต่อมาอาจารย์ใหญ่ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อมูลว่าถูกต้อง
ตามพระไตรปิฎกหรือไม่โดยเน้นพุทธานุสสติ จึงมีการรวบรวมสำนักต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้อตาม
พระไตรปิ ฎ ก ดั งนั้ น จึง มีความสอดคล้อ งกับ หลั ก คำสอนของพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทการได้ถึ ง
จุดมุ่งหมายขึน้ อยู่กับอินทรีย์ของแต่ละบุคคล พระธรรมาจารย์เป็นเพียงผู้บอก
5. บทสรุป
กัมมัฏฐาน หรือ กัมมัฏฐาน มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ ที่ตั้งแห่งการงาน ที่ตั้ง
แห่งความเพียร การทำงานของจิตเป็นต้น เป็นกิจเบื้องต้นในการทำความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปตามหลัก
สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่วนกัมมัฏฐานที่ปรากฏในชื่ออื่นๆ คือ ภาวนาเช่น อานาปาน
สติ ภ าวนา สมถะ เช่ น สมถกั ม มั ฏ ฐาน และวิปั ส สนาเช่ น วิปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน เอกั ค คตาเช่ น
เอกัคคตาจิตเป็นต้น แต่ก็มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นอุบายเรือง
ปัญญา เป็นการทำจิตให้สงบระงับหมดจากความฟุ้งซ่านจากกิเลสทั้งหลาย เพื่อพิจารณาให้เห็นแจ้ง
รู้ตามความเป็นจริง คือเห็นตรงต่อความเป็ นจริงของสภาวธรรมได้แก่ ปัญ ญาที่พิจารณาเห็นไตร
ลักษณ์ละสังโยชน์ 10 ประการได้จนสามารถบรรลุพระอรหันต์ การเจริญ วิปัสสนากัมมัฏฐานของ
สำนักวิปัสสนาพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ เป็นการเจริญสมถกัมมัฏฐานโดยมุ่งเน้นไปที่กัมมัฏฐาน 40
มีกสิณเป็นต้นเพื่อให้ได้ปฐมฌาน จนถึง ปัญจมฌานตามลำดับ การสอนกัมมัฏฐานจะแบ่งเป็น 3
ระดับ คือปฐม มัธยม อุดม พระวิปัสสนาจารย์เทศน์ลำดับ ปฐมเทศน์ฌานในอุปจารฌาน มัธยมเทศน์
จตุตถฌานในระดับอุดมจึงเทศน์เรื่องญาณ 16
6. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
การสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ ในประเทศกัมพูชา โดยมุ่งเน้นไปที่
สมถกัมมัฏฐาน 40 มีกสิณเป็นต้น ได้นำหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนามาสอนและจัดเป็น
ระบบการศึกษาและการปฏิบัติคือ ชั้นประถมวิปัสสนา 3 ปี มัธยมวิปัสสนา 4 ปี และอุดมวิปัสสนา 5
ปี โดยนำหลักธรรมสำคัญเช่น หลักขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์ 3 วิปัสสนาญาณ 16 อริยสัจ 4 มาจัดเป็น
รูปแบบการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความข้าใจความเป็นปรมัตถ์ธรรม
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