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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 หลักแหงความจริงของการเกิดศาสนาในโลกนี้ เพราะวาจิตใจมนุษยไมตั้งม่ันอยูใน
ศีลธรรม ลวนแตเดินไปสูจุดแหงความหายนะ เพราะความเส่ือมของจิตใจมนุษยจึงไดเกิด 
ศาสดาจารยตางๆ ข้ึน เพื่อยกระดับจิตของมนุษยใหสูงข้ึน ใหเขาซ้ึงถึงสภาพการณของการเกิดเปน
คน คือในหลักแหงความจริงของพุทธศาสนาเราน้ัน เรายึดม่ันในหลักกฎแหงกรรม กฎของอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา กฎของกรรมวิบากของแตละบุคคล สภาวะแหงการเสวยกรรมวิบากของคนแตละคน
ก็ดี ของอสูรแตละตนก็ดี ของพรหมแตละองคก็ดี ยอมอยูในภาวะแหงผลของการสืบตอของกรรมท่ี
ประกอบข้ึนในอดีตกรรม ในปจจุบันกรรม ตอเปนอนาคตกรรม เม่ือภาวะท่ียังอยูในวัฏฏะ ยังของ
อยูในทางโลก ก็จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเวียนวายตายเกิด ตามภาวะของภพและชาติในภาวะแหง 
การดําเนินชีวิต ถาสภาพดํารงตนอยูในสัมมาอาชีพชอบ เม่ือผูนั้นส้ินจากโลกมนุษยยอมจะไป 
เสวยกรรมวิบากในทางสุคติหรืออาจถึงวิมุตติสุข ซ่ึงภาวะแหงการเปนคนมีขันธประกอบข้ึนดวย 
ดิน น้ํา ลม ไฟ  จะท้ิงอยูในโลกน้ี จิตวิญญาณยอมไปสูปรภพ เพื่อเสวยกรรมวิบากแหงการกอของ
ตน หากวิญญาณนั้นอยูในโลกมนุษยตั้งอยูในความช่ัว มนุษยผูนั้นยอมไปเสวยกรรมของตนใน
กรรมช่ัวชาวพุทธควรจะศึกษาฝกในหลักแหงความจริงของสัจจะ เขาซ้ึงถึงกระแสแหงวิมุตติ รูแน
แหงเอกัคคตาจิต แลวจะเผยแผหลักธรรมเขาสูหลักแหงความจริงไดมากกวานี้ ซ่ึงสอดคลองกับ
หลักธรรมของสมเด็จพระพุฒาจารยโต (อางถึงใน เกาหลง  พานิช, 2539, หนา 6-7) ทานไดกลาวไว
วา “ศาสดาตางๆ...ตางก็ไดบัญญัติคลายกันหรือตามกันวา โลกท่ีเราอาศัยอยูนี้ ผูสรางท่ีแทจริงคือ
เหตุและปจจัย” เหตุและปจจัยเปนตัวกําหนดใหเราเปนไปในทางท่ีดีหรือไมดี เราจะทําอยางไรให
เหตุและปจจัยเปนไปในทางท่ีดีได ก็ตองหม่ันฝกฝนขัดเกลาจิตใจตนเองทําแตในส่ิงท่ีดีงาม  
ตามแนวทางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดวางแนวทางไวใหจะไดนําปจจยาการ 
หรือปฏิจจสมุปบาท 12 ประการมากลาวใหไดรูกันพอเปนสังเขป ถึงเหตุและปจจัยท่ีทําใหเรา
เปนไปในทางที่ดีหรือไมดี ดังนี้ 
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 (1) อวิชชา (ความไมรู)  อวิชชาเปนปจจัยใหเกิด 
 (2) สังขาร   (ความปรุงแตง) สังขารเปนปจจัยใหเกิด 
 (3) วิญญาณ   (ความรูสึก)  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิด 
 (4) นามรูป   (กายกับใจคือขันธ 5) นามรูปเปนปจจัยใหเกิด 
 (5) สฬายตนะ   (เคร่ืองตอ 6 ประการ)    สฬายตนะเปนปจจัยใหเกิด 
 (6) ผัสสะ   (ความกระทบถูกตอง) ผัสสะเปนปจจัยใหเกิด 
 (7) เวทนา   (ความเสวยสุขทุกข) เวทนาเปนปจจัยใหเกิด 
 (8) อุปาทาน   (ความยึดม่ันถือม่ัน) อุปาทานเปนปจจัยใหเกิด 
 (9) ภพ   (ความกอใหเกิด) ภพเปนปจจัยใหเกิด 
 (10) ชาติ   (ความเกิด)  ชาติเปนปจจัยใหเกิด 
 (11) ชรา  มรณะ   (ความแก  ความตาย) ชรา มรณะเปนปจจัยใหเกิด 
        (12) โสกะ ความโศกเศรา ปริเทวะ ความรองไห ทุกขะ ความทุกขกาย โทมนัสสะ  
ความเสียใจ อุปายะ ความคับแคนแนนใจ ฯลฯ 
 ตามธรรมดามนุษยทุกคนตองมีความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงเชนนี้ ซ่ึงบางคร้ังก็ได 
อัตตภาพเปนเทวดาเปนพรหมบางคร้ังก็ไดอัตตภาพเปนมนุษย หรือบางคร้ังก็เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน 
นรก เปรต อสุรกาย แลวแตกรรมคือการกระทําของตนท่ีไดกระทํา สรางเอง การหมุนเวียนเชนนีเ้อง
ท่ีพระพุทธองคทรงประกาศวาถายังไมตรัสรูอริยสัจจ 4 ดวยปญญาอันชอบแลว ก็ตองวนเวียนจาก 1 
ถึง 12 อยู รํ่าไป แตท่ีพระองคไดตรัสรูอริยสัจจ 4 ดวยปญญาอันชอบนั้นแลว พระองคก็ไม
หมุนเวียนอีกตอไปการหมุนเวียนนี้ เรียกวาสังสารวัฏฏ เปนการหมุนเวียนท่ีหาตนปลายไมพบ  
ตองมีการประสบกับความยุงยากลําบาก ทุกขทรมานตราบใดท่ีอวิชชายังอยูในจิตของผูใด ตราบนั้น
ผูนั้นก็ตองหมุนเวียนเปล่ียนไปเชนนี้อยางนี้ไมมีท่ีส้ินสุดเลย (สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหม
รังสี), ม.ป.ป., หนา 112-114) 
 ปุถุชนท้ังหลายมีความทุกขเพราะมี “ตัณหา” ปนอยูในความคิด คือ คิดอยากมี อยากได 
อยากเอา อยากใหเปนอยางนั้นอยากใหเปนอยางนี้ หรือไมอยากใหเปนอยางนั้นไมอยากใหเปน
อยางนี้ เม่ือสมใจอยากก็ยิ่งสนองตัณหาตามใจอยากมากข้ึนไปอีก ทําใหเรารอนเปนไฟเผาใจใหเปน
ทุกข หรือถาไมไดดั่งใจอยากก็ยิ่งเปนทุกขหนัก และเครียดมาก แลวก็มักจะหลงไปโทษคนอ่ืน  
ส่ิงอ่ืนวาทําใหเปนทุกข หรือไมก็โทษตนเองยิ่งทําใหเกิดความทุกขซํ้าเติมมากข้ึน 
 ความจริงแลวความทุกขไมไดเกิดเพราะคนอ่ืน ส่ิงอ่ืนหรือเพราะตนเองเปนเหตุ  
แตความทุกขท้ังหลายเกิดจาก “อวิชชา” ท่ีไมรูวา จิตเกิดดับๆ เปนขณะจิตเร็วมาก และความทุกข
เปนอาการของจิตแตละขณะจิตซ่ึงจะเกิดตอเม่ือขณะจิตท่ีสติขาดหลงคิดอยาก หรือมีความอยากปน



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

3 

อยูในความคิด (ตัณหา) เม่ือหลงคิดอยากถ่ีๆ ตอเนื่องกันจะเหมือนกับมีความทุกขขังอยูในรางกาย 
หรือในจิตใจ จนหลงยึดม่ันถือม่ันวาจิตเรา หรือจิตของเราทุกข ซ่ึงเปนอวิชชา ทําใหไมพนทุกข เม่ือ
ความทุกขเกิดท่ีใจ เนื่องมาจากมีตัณหาปนอยูในความคิดก็ตอง “จบท่ีใจ” ตนเอง จะตองไมหลงคิด
ไปตามใจอยาก จึงจะพนทุกข ไมใชไปจบท่ีคนอ่ืน หรือส่ิงอ่ืน ซ่ึงความทุกขจะไมสามารถคางคาอยู
ในรางกายและจิตใจได เพราะรางกายเปนของไมเท่ียง ไมมีตัวตนยั่งยืน ตองมีความเส่ือมไปสู 
ความแก ความเจ็บ ความตายเปนธรรมดา สวนจิตใจเปนนามธรรม มีความไมเท่ียงเกิดดับๆ 
ตลอดเวลา ดังนั้น จึงไมสามารถเอาอะไรมาขังหรือมาเก็บไวในรางกายหรือในจิตใจใหเปนทุกขได 
ไมวาจะเปนบุตร หลาน สามี ภรรยา บิดา มารดา ญาติ พี่นอง ทรัพยสินเงินทอง ตําแหนง ลาภ ยศ 
สรรเสริญ นินทา แตการที่อยูๆ มีส่ิงเหลานั้นเกิดข้ึนมาในใจ ก็เปนเพราะไปคิดถึง นึกถึงส่ิงเหลานั้น 
แลวรูสึกวามีความทุกขใจ  ความไมสบายใจ ความกังวลใจ  ความหวงใย  ความคับแคนใจ  
ความขัดของหมองใจ ความนอยเนื้อตํ่าใจ คางคาอยูในใจ ความจริงเกิดจากความคิดถึง นึกถึงส่ิง
เหลานั้นถ่ีๆ และมีตัณหาปนอยูในความคิด จนไมมีชองวาง จึงเหมือนกับมีส่ิงเหลานั้นคางคาอยูใน
ใจใหเปนกิเลส และความทุกข แตหากไมมี “ตัณหา” ปนอยูในความคิดถึงส่ิงเหลานั้น ถึงจะคิด
อยางไรก็ไมเปนทุกข (ชมรมผูปฏิบัติธรรมสํานักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป.,หนา 11-13) 
 เหตุ และป จจั ย ท่ี ทํ า ให เ กิ ดการ เวี ยนว า ยตาย เกิ ดไม รู จบ ส้ิน ท่ีกล า วมาแล ว  
เรียกวาปฏิจจสมุปบาท 12 ถาไมมีสติกําหนดรูในสติปฏฐาน 4 ก็จะทําใหเกิดปญหาท่ีมากขึ้นจาก
ตัวเองไปถึงครอบครัว  สังคม ประเทศชาติ เหตุปจจัยสําคัญทําใหเกิดความแตกตางเชนนี้  
ประเวศ   วะสี แสดงความเห็นวาเปนเพราะโครงสรางของสังคมไทยเปนโครงสรางท่ีไมเอ้ือตอการ
ประพฤติธรรม ลัทธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมไดสรางโครงสรางทางวิธีคิดและโครงสรางทางสังคมท่ี
ทําลายการประพฤติธรรม ขณะที่ทุกศาสนาตั้งคําถามวา “ความจริงคืออะไร ความดีคืออะไร” แต
ลัทธิบริโภคนิยมวัตถุนิยมเงินนิยมถามวา “ทําอยางไรจึงจะรวย” ดังนั้นคนจึงสามารถทําได 
ทุกอยาง ตัดตนไมทําลายปา คากําไรเกนิควร ฉอราษฎรบังหลวง คอรรัปช่ันทุกชนิด อันเปนตนเหตุ
ใหบานเมืองกาวเขาไปสูความเส่ือมเสียทางศีลธรรมมากข้ึนเร่ือยๆ ชองวางทางเศรษฐกิจสังคม
ระหวางคนจนและคนรวยหางเพิ่มข้ึนนําไปสูความขัดแยง ความรุนแรงและสงคราม 
 ชาวพุทธท้ังหลายจึงตองเรียนรูโทษของอํานาจวัตถุนิยม เปนการสรางความเขาใจ
พื้นฐานแหงชีวิตเบ้ืองตน เพื่อนําไปสูความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎธรรมชาติโดยมี
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา เปนเปาหมายอันเปนแกนแทของการศึกษาเพื่อความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ นําไปสูการดํารงชีวิตท่ีมองเห็นความเปนหนึ่งเดียวของสรรพส่ิง เขาใจความเช่ือมโยงของ
สรรพส่ิง ลวงรูความไมเท่ียงของสรรพส่ิง ตระหนักในความเปนเหตุปจจัยซ่ึงกันและกัน เพราะส่ิงนี้
มี ส่ิงนี้จึงมี รับรูวาใดใดในโลกลวนสมมุติ จนบรรลุถึงการมีความทุกขสวนตนนอยลงเพ่ือมีเวลาทํา
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ประโยชนใหแกสวนรวมมากข้ึน รวมชวยกันลดวิกฤติของชาติ (อินทุวรรณา  เชยช่ืนสกุล, 2552, 
หนา 8-12) 
 โลกเราท้ังหลายเต็มไปดวยความวุนวายและสับสน ไมใชมีอยูในความคิดของมนุษย
เทานั้น แมแตพวกเทพก็มีเร่ืองวุนวายสับสน ในสมัยเม่ือพระพุทธเจาของเราไดประทับอยูใน 
พระเชตะวัน คืนวันหนึ่งเวลาเท่ียงคืน มีนางเทวดาองคหนึ่งลงมาจากเทวโลก มาถามปญหา 
พระพุทธองควา “โลกนี้วุนวาย โลกนี้สับสน โลกนี้มีความยุงเหยิงมาก แลวจะทําอยางไร จึงจะ
ไมใหสับสนวุนวายและยุงเหยิง พระเจาขา” พระพุทธองคทรงตรัสตอบปญหาแกเทวดาวา สีเล 
ปติฏ ฐาย นโร สปฺโญ  จิตฺตํ ปฺญฺจ ภาวยํ อาตาป นิปโก ภิกฺขุ โสอิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ แปลความวา 
“บุคคลผูตั้งอยูในศีล ทําสมาธิใหเกิด ยังวิปสสนาปญญาใหเกิด บุคคลผูนั้นก็จะสางซ่ึงความยุงเหยิง
ความสับสนในโลกนี้ได” 
 พุทธบริษัทท้ังหลาย ทางท่ีจะใหจิตบริสุทธ์ิจากกิเลสท้ังหลายไดนั้นมีอยูทางเดียวคือ 
ทางท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงวางไว อันไดแก “สติปฏฐาน 4” ท่ีจะชวยปลดเปล้ืองพันธนาการ 
โซตรวน เคร่ืองรอยรัดท่ีผูกมัดจิตใจของเราไวใหไปสูความเปนอิสระ ชวยปลดปลอยตนเองใหพน
จากอํานาจความครอบงําของกิเลสตัณหา ถาเราปรารถนาจะพาตนใหพนทุกข ประสบสันติสุขอยาง
แทจริงแลว ขอจงปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในแนวสติปฏฐาน 4 นี้เถิด ก็จะสามารถพัฒนาชีวิตและ
จิตวิญญาณใหสูงข้ึน เจริญข้ึนสูฐานะอันสูงสุดเทาท่ีจะข้ึนถึงได นั่นคือ การทําจิตใหบริสุทธ์ิ  
ขามแดนแหงความมืดมนของชีวิต เพื่อเขาถึงจุดจบของชีวิตหรือท่ีสุดแหงทุกขคือพระนิพพาน 
(พระราชพรหมาจารย (ทอง สิริมงฺคโล), 2548, หนา 1-2) 
 พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ) ( 2553, หนา 33-35) ไดกลาวไววามนุษยทุกคนใน
โลกลวนแตตองการความสุข ไมตองการความทุกข คือรักสุขเกลียดทุกขดวยกันท้ังนั้น การดําเนิน
ชีวิตดวยการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน โดยดําเนินชีวิตไปตามหลักศีลธรรมท่ีพระพุทธเจาทรง
สอนไว ช่ือวาการดําเนินชีวิตท่ีประเสริฐเพราะเปนไปเพื่อทําตนเองและสังคมใหสงบสุขไมมี
สงคราม ไมมีการแยงชิงดีกัน แตเปนไปเพ่ือเมตตากรุณา ชวยเหลือซ่ึงกันและกันการดําเนินชีวิตท่ี
ประเสริฐนี้พระพุทธเจาตรัสเรียกวา “พรหมจรรย” ดังท่ีพระองคตรัสแกพระสาวก 60 รูป  
ในพรรษาแรกท่ีตรัสรูท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในการสงพระสาวก 60 รูป ออกไป
ประกาศพุทธศาสนา ตอนหนึ่งวา “เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ 
สพฺพยฺชนํ เกวลปริปุณณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ” แปลวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจง
แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ
และพยัญชนะใหบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิงเถิด” 
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 พรหมจรรยหรือแบบการครองชีวิตท่ีประเสริฐก็คือ ศีล สมาธิ และปญญานั่นเอง เพราะ
ศีล สมาธิ และปญญา  เปนตัวศาสนา เนื่องจากคําสอนของพระพุทธเจาท้ังส้ินรวมลงในศีล สมาธิ 
และปญญาเทานั้น เม่ือทรงใหประกาศพรหมจรรยอันเปนตัวศาสนา ก็คือใหประกาศศีล สมาธิ และ
ปญญา ดังนี้ 
 (1) ประเสริฐดวยอํานาจศีล คือ ทําตนใหประกอบดวยระเบียบวินัยและมารยาทอัน 
ดีงาม ไมฝาฝนกฎหมายและระเบียบอันดีงามของสังคม 
 (2)  ประเสริฐดวยอํานาจสมาธิ คือ ทําจิตใหมีสมรรถภาพ สามารถใชอะไรไดตาม
ความตองการ มีจิตใจม่ันคง 
 (3)  ประเสริฐดวยอํานาจปญญา คือ มีความรูสูงสุดเทาท่ีมนุษยควรจะรู ไมมีจิตใจฟู
ข้ึนหรือยุบลงในเม่ือตนประสบโลกธรรม คือไมตื่นเตนดีใจเม่ือประสบกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุขท่ี
นาปรารถนา และไมเศราโศกเสียใจในเม่ือประสบกับความเส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา ทุกขอันไมนา
ปรารถนา แตมีจติสงบเยือกเย็น รูเทาทันความเปนจริงของชีวิต 
 หากดําเนินชีวิตโดยใชแบบหรือหลักในการดําเนินชีวิต 3 ประการดังกลาวมานี้ ช่ือวา
ดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ ไมทําตนและผูอ่ืนใหเดือนรอน แตนําความสงบสุขมาแกตนและสังคม
ไดมาก เปนชีวิตท่ีมีคุณคาเปนหลักการดําเนินชีวิตแบบพุทธศาสนิกชน เปนแบบท่ีพระพุทธเจาทรง
คนพบและทรงพิสูจนมาแลววาดีท่ีสุด ประเสริฐท่ีสุด ไมกอเวร ไมมีภัยท้ังแกตนเองและผูอ่ืน 
พระองคจึงเรียกแบบการครองชีวิตอยางนี้วา “พรหมจรรย”  
 ผูวิจัยเห็นวาเหตุและปจจัยตางๆ ท่ีเปนปญหา ทําใหเกิดความทุกข ทําใหเกิดการ 
เวียนวายตายเกิดไมรูจบส้ินเพราะยังไมเขาใจหลักสัจธรรมความเปนจริง  ถาเขาถึงสัจจธรรม 
ความเปนจริงของชีวิตแลวปญหาเหลานี้แกไขไดไมยาก ถาทุกคนรูจักยอนกลับมามองดูท่ีตนเหตุ
ของปญหา คือมองดูตัวเองใหมากกวาการมองและกลาวโทษชีวิตของผูอ่ืน โดยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติท่ีสามารถแกไขเหตุและปจจัยแหงทุกขนี้ไดอยางแทจริง คือการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ซ่ึงถาปฏิบัติอยางจริงจัง สามารถแกไขปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหนาไดเปนอยางดี และจะทําใหไมตองเวียนวายตายเกิดอีก  
 ผูวิจัยไดประสบปญหาหลายดาน โดยเฉพาะปญหาดานสุขภาพท่ีตองผาตัดอยาง
กะทันหัน เกิดความทุกขอยางมาก ไดตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดเขาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี ติดตอกันเปนเวลา 9 
เดือน เดือนละ 8 วันตามโครงการ ไดเห็นถึงผลของการปฏิบัติท่ีชวยใหมีสติแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดเปนอยางดี มีความอดทน มีจิตใจท่ีสงบเย็นมากข้ึน ไมใจรอน ไมโกรธงาย ท่ีสําคัญทําใหเกิดมี
ปญญามากข้ึนในการกระทําส่ิงตางๆ หรือบางคร้ังท่ีอาจมีสติเผลอกระทําส่ิงไมดี ก็จะมีปญญาคิด
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พิจารณาและแกไขปญหานั้นไดอยางสงบเย็น และท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ ผูวิจัยเปนคนท่ีโกรธงายมาก 
โกรธนาน มีจิตอาฆาตพยาบาทตอบุคคลท่ีคิดไมดีหรือคิดรายดวย แตหลังจากการปฏิบัติอยาง
จริงจังติดตอกันเปนเวลา 9 เดือนๆ ละ 8 วันตามโครงการ ทําใหมีปญญาถึงจะไมมากข้ันบรรลุธรรม
ข้ันตางๆ แตทําใหเห็นหลักความจริงในพระพุทธศาสนา (หลักไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา) เห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยูได และจะดับลงไปในท่ีสุด ดังเชนบทสวดธรรมจักรตอนหนึ่งวา 
“ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพังตัง นิโรธะธัมมันติแปลวา ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเปนธรรมดา 
สิ่งท้ังปวงนั้นมีอันดับไปเปนธรรมดา” จึงทําใหผูวิจัยไดขออโหสิกรรมและใหอโหสิกรรมกับทุกๆ 
ชีวิต และต้ังใจประพฤติตนเปนคนดี รักษาศีล 5 ตลอดชีวิต (จะรักษาศีล 8 ตามโอกาสและเวลาท่ี
เหมาะสม) และขอมอบกายถวายชีวิตแดพระพุทธศาสนาตลอดไป จึงเปนเหตุใหผูวิจัยได
ทําการศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงชีวิต ของ 
ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษา
หลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของวัดปาเจริญราช และศึกษาถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานของผูมาปฏิบัติวาเกิดความเปล่ียนแปลงกับชีวิตตนเองอยางไรบาง และเม่ือ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานแลวชีวิตมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีหรือไม 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางของโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ 
ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอการเปล่ียนแปลงชีวิต 
ของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงชีวิต
ของผูปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี เพื่อ
แสดงใหเห็นหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา ประโยชนของ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติโดยศึกษาหลักการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานท่ีปรากฏในพระไตรปฎก และศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ การศึกษาคร้ัง
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นี้ใชวิธีการสัมภาษณผูมาปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อทราบถึงประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีเกิดข้ึนแกผูมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน หมายถึง ท่ีตั้งแหงการกระทําท่ีเปนปจจัยใหเกิดการเห็น
แจง การเห็นพิเศษ และการเห็นโดยอาการตางๆ มีความไมเท่ียง เปนตน  
 การเปล่ียนแปลง หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับพฤติกรรมของผูปฏิบัติกอนและหลังปฏิบัติ 
จะเปนไปในทางที่ดีหรือไมดี ข้ึนอยูกับผูปฏิบัติ 
 ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จ ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
 สอบอารมณ หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติไดสอบถาม ไดบอกเลา ถึงวิธีการปฏิบัติของตน 
ไมวาจะเปนการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา หรือสภาวธรรมตางๆท่ีเกิดข้ึน โดยมีพระครูปลัด
ดร.วีระนนท วีรนนฺโท ไดแนะนําถึงวิธีการปฏิบัติตอสภาวธรรมน้ันๆใหผูปฏิบัติไดปฏิบัติอยาง
ถูกตองและพัฒนาสวนท่ียังขาดอยูใหเกิดความสมดุลยกัน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทําใหทราบการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ 
วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
 2. ทําใหทราบประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีมีตอการเปล่ียนแปลง
ชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 


