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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การศึกษาวิจัย  เ ร่ืองประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงชีวิตของผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพ่ือพอ ณ วัดปาเจริญราช  
จังหวัดปทุมธานี ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณผูเขารับการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะหขอมูลมี
ดังตอไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะหเอกสาร 
 
 ผลการวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิต
เพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี พบวา 
 หลักการและวิธีปฏิบัติ 
 วิธีการปฏิบัติกรรมฐานเบ้ืองตนของโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช  
จังหวัดปทุมธานี การปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ  ท่ีวัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี  
มีวิธีการปฏิบัติตามหลักวิปสสนากรรมฐาน ท่ีพระครูปลัดดร.วีระนนท วีรนนฺโท ไดเมตตาสอน  
แนะนําใหพุทธศาสนิกชนท่ีมาปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาจิตเพ่ือพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัด
ปทุมธานี ไดมีแนวทางการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองในการปฏิบัติธรรม ซ่ึงจักไดนําเสนอ เปนลําดับ
ตอไป 
 การเดินจงกรม 
 การปฏิบัติวิปสสนาสมาธิของพระพุทธเจานั้น ตองเดินจงกรมกอนนั่งสมาธิทุกคร้ัง 
 ถาจะนั่งสมาธิ 5 นาที ตองเดินจงกรมกอน 5 นาที 
 ถาจะนั่งสมาธิ 15 นาที ตองเดินจงกรมกอน 15 นาที 
 ถาจะนั่งสมาธิ 30 นาที ตองเดินจงกรมกอน 30 นาที 
 ถาจะนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง ตองเดินจงกรมกอน 1 ชั่วโมง 
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 ท่ีประเทศอินเดีย มีสถานที่เดินจงกรม อยูใกลคันธกุฎีของพระพุทธเจาในวัดเชตวัน 
มหาวิหารซ่ึงแสดงวาวิชาวิปสสนาสมาธิมีการเดินจงกรมแนนอน และท่ีขางๆ พระมหาเจดีย 
พุทธคยาก็มีท่ีเดินจงกรมของพระพุทธองค 
 ประโยชนของการเดินจงกรม 
 พระพุทธเจาตรัสไวในคัมภีรพระไตรปฎกวา การเดินจงกรมมีประโยชน 5 ประการ คือ 
 1. ทําใหการเดินทางมีความอดทนมาก 
 2.   ทําใหมีความพากเพียรดี 
 3.   ทําใหมีอาพาธนอย 
 4.   ทําใหชวยยอยอาหาร 
 5.   ทําใหสมาธิตั้งม่ันอยูไดนาน 
 กอนเดินจงกรม ใหยืนตัวตรงอยากมหนาดูเทา ใหทอดสายตาไปขางหนาประมาณ 4 
ศอก มือท้ังสองไขวขางหนา หรือไขวไวขางหลังตามแตสะดวก ใหภาวนาในใจวา 
 “ยืน – หนอ” (5 คร้ัง) 
 “อยากเดิน – หนอ” (5 คร้ัง) 
 ขวายางหนอ – ซายยางหนอ เดินตามท่ีเรากําหนดเวลาไว 
 การเดินจงกรมจังหวะ 1 มี 1 หนอ เม่ือกาวทาวขวาใหภาวนาในใจวา “ขวา” ใหจิตมา
สัมผัสท่ีฝาเทาขวา เตรียมตัวไวยังไมกาว เม่ือกาวทาวขวาออกไป ใหภาวนาในใจวา “ยาง” เม่ือวาง
ฝาเทาจดฟน ใหภาวนาวา “หนอ” 
 เม่ือจะกาวเทาซาย ใหภาวนาในใจวา “ซาย”  ใหจิตมาสัมผัสท่ีฝาเทาซาย เตรียมตัวไวยัง
ไมกาว เม่ือกาวเทาซายออกไป ใหภาวนาในใจวา “ยาง” เม่ือวางแผนเทาซายจดพื้นใหภาวนาในใจ
วา “หนอ” การเดินจงกรมไมเดินเฉพาะเทา ตองเดินใหพรอมกันท้ังกายและใจ ขณะท่ีเดินจิตของ 
ผูเดินจะตองอยูท่ีเทาเสมอ เม่ือยางเทาไปจิตก็ตามการยางไปดวย 
 การเดินจังหวะ 1 จึงภาวนาในใจวา “ขวายาง – หนอ” “ซายยาง – หนอ” เม่ือเดินไปสุด
ฝาหอง หรือสุดระยะทางท่ีกําหนดไว ใหหยุดเดิน แลวภาวนาวา 
 “ยืน – หนอ” (5 คร้ัง) 
 “อยากกลับ – หนอ (5 คร้ัง) 
 “กลับ – หนอ” (5 คร้ัง) 
 การกลับตัว ใหหมุนกลับทางขวา โดยยกปลายเทาขวาแลวหมุนตัวดวยสนเทาขวาไป
หยุดในระยะประมาณ 1 ฝามือพรอมกับภาวนาในใจวา “กลับ” เม่ือวางแผนเทาจดพื้น ใหภาวนาวา  
“หนอ” จากนั้นใหหมุนเทาซายตามเทาขวาไปในระยะเทากัน โดยยกปลายเทาแลวหมุนตัวดวย 
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สนเทาซายไปหยุดในระยะประมาณ 1 ฝามือพรอมกับภาวนาในใจวา “กลับ” เม่ือวางแผนเทาจดพื้น  
ใหภาวนาวา “หนอ” ใหภาวนา “กลับ – หนอ” สลับเทาขวาคร้ังหนึ่ง เทาซายคร้ังหนึ่ง คงภาวนา  
“กลับ – หนอ” เร่ือยๆ ไปจนกวาจะหมุนกลับไปตรงกับทิศทางท่ีเราเดิน จากนั้นแลวภาวนาวา 
 “ยืน – หนอ” (5 คร้ัง) “อยากเดินหนอ – หนอ” (5 คร้ัง) แลวภาวนา “ขวายาง – หนอ” 
“ซายยาง – หนอ” เดินกลับไปกลับมาจนครบเวลาท่ีกําหนดไว ระยะทางการเดินยาว 6 – 9 กาวก็พอ 
หรือระยะจากฝาหองถึงฝาหอง หรือระยะจากหัวเตียงถึงปลายเตียงก็พอ 
 การเดินจงกรมมี 6 จังหวะ 
 จังหวะ  1 ขวายาง –หนอ 
   ซายยาง – หนอ 
 จังหวะ  2 ยก – หนอ 
   เหยียบ – หนอ 
   (เหมือนกันท้ัง 2 เทา) 
 จังหวะ  3 ยก – หนอ 
   ยาง – หนอ 
   เหยียบ – หนอ 
 หมายเหตุ   “ยก – หนอ” ยกเทาข้ึนตรงๆ 
    “เหยียบ – หนอ” วางแผนเทาจดพื้นใหหางขางหนาประมาณ 1 คืบ 
 จังหวะ  4 ยกสน – หนอ 
   ยก – หนอ 
   ยาง – หนอ 
   เหยียบ – หนอ 
 จังหวะ  5 ยกสน – หนอ 
   ยก – หนอ 
   ยาง – หนอ 
   ลง – หนอ 
   เหยียบ – หนอ 
 จังหวะ  6 ยกสน – หนอ 
   ยก – หนอ 
   ยาง – หนอ 
   ลง – หนอ 
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   ถูก – หนอ 
   กด – หนอ 
        หมายเหตุ ยกสน – หนอ ยกสนข้ึน ปลายเทายังจดพื้นอยู 
   ยก – หนอ  ยกเทาไปแขวนไว 
   ยาง – หนอ  กาวเทาไปขางหนา 
   ลง – หนอ  ลดเทาลงเล็กนอยอยาใหจดพื้น ลดลงมา 
     แขวนไว 
   ถูก – หนอ  ลดปลายเทาจดพื้น แตใหแขวนสนเทาไวยัง 
     ไมจดพื้น 
   กด – หนอ  กดสนเทาลงเหยียบพ้ืน 
 ถาเราจะนั่งสมาธิ 5 นาที เราเดินจังหวะ 1 นาน 5 นาที โดยไมตองเดินจังหวะ 2 ก็ไดถา
เราจะน่ัง 1 ชั่วโมง เราเดินจังหวะ 1, 2, 3 และ 4 อยางละ 15 นาที ก็ไดหรือถาเราจะน่ัง 1 ช่ัวโมง  
เราจะเดินจังหวะ 4, 5 และ 6 อยางละ 20 นาทีก็ได หรือเราจะนั่ง 1 ชั่วโมง เราจะเดินจังหวะ 4, 5 
และ 6 อยางละ 20 นาที ก็ได หรือเราจะนั่ง 1 ช่ัวโมง  เราจะเดินจังหวะท่ี 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 อยาง
ละ 10 นาทีก็ได 
 การนั่งเจริญวิปสสนาสมาธิ 
 กอนออกเดินจงกรมทานควรปูผาสําหรับนั่งสมาธิไวกอนเมื่อเดินครบกําหนดเวลาแลว  
ใหเดินชาๆ มาหยุดบนผาปูนั่งแลวภาวนาในใจวา 
 “ยืน – หนอ”  (5 คร้ัง) 
 “อยากนั่ง – หนอ” (5 คร้ัง) 
 “นั่ง – หนอ” (5 คร้ัง) 
 แลวคอยๆ หยอนตัวลงชาๆ ปลอยมือท้ังสองออก เม่ือมือถูกพ้ืนใหภาวนาในใจวา “ถูก – 
หนอ” เม่ือกนถูกพื้น ใหภาวนาในใจวา “ถูก – หนอ” จนกวาจะนั่งเรียบรอย 
 ใหนั่งหลับตา ตั้งตัวตรงตามแบบพระพุทธรูป ใหเทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย
ในลักษณะแบมือ เล่ือนมือใหหัวแมมือท้ังสองชนกันเบาๆ ใหกําหนดจิตสัมผัสท่ีหนาทองระหวาง
สะดือกับล้ินป เม่ือหายใจเขาทองจะพองเมื่อหายใจออกทองจะยุบ เม่ือไมรูสึกพองไมรูสึกยุบ ให
ทานยกมือขวามาจับดู จนรูสึกวามีพองจริง มียุบจริง เม่ือหายใจเขาทองพอง ใหภาวนาวา “พอง”  
เม่ือพองไปจนสุดพองใหภาวนาวา “หนอ” เม่ือหายใจออกทองยุบใหภาวนาวา “ยุบ” เม่ือทองยุบไป
จนสุดยุบ ใหภาวนาวา “หนอ” 
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 การนั่งสมาธิ จึงภาวนาในใจวา “พอง – หนอ” “ยุบ – หนอ” ตลอดเวลา อยาหยุดภาวนา
ใหภาวนาไปจนครบเวลาท่ีกําหนดในการเดินจงกรมหรือตามท่ีพระอาจารยส่ัง 
 ขอสําคัญตองนั่งใหไดปจจุบันอารมณกับทองพองและทองยุบ เม่ือทองพอง ตองภาวนา
วา “พอง” ทันที เม่ือสุดพอง ใหภาวนา “หนอ” ทันที ใหเปนปจจุบันอารมณ จิตจึงจะเสพสมาธิ  
(เปนสมาธิ) 
 ถาทองพองไปนานแลว เพิ่งภาวนาวา “พอง” ตอภายหลัง เชนนี้ เปนอดีตอารมณ หรือ
ทองยังไมทันพอง ทานภาวนา “พอง” ลวงหนาไปกอน เชนนี้เปนอนาคตอารมณ 
 เม่ือเปนอดีตอารมณ หรืออนาคตเปนอารมณ จิตไมเสพสมาธิ ตองภาวนาใหเปน
ปจจุบันอารมณจริงๆ และตองใหจิตสัมผัสอยูหนาทองจริงๆ จิตจึงจะเสพสมาธิ แมทานจะปฏิบัติ
เพียง 5 นาที จิตก็เสพสมาธิ (เปนสมาธิ) 
 การนอนเจริญวิปสสนาสมาธิ 
 การเจริญสติปฏฐาน 4 
 1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การพิจารณารางกายวาเปนของไมสวยไมงาม และมี
การเส่ือมไปสลายไปอยูตลอดเวลา 
  ถาทานปฏิบัตินานๆ วัน พอง ยุบ อาจหายไป จิตไมรับรูพอง ไมรับรูยุบ เชนนี้ใหเอา
จิตไปสัมผัสท่ีหัวใจ แลวภาวนาวา “รู –หนอ” “รู –หนอ” ตลอดเวลา ถาถามวา “รู – หนอ” นั้นรู
อะไร? ตอบวา รูวา พอง ยุบ ไมมี จิตไมรับรู พองก็ดี ยุบก็ดี เปน “รูป” จิต (ส่ิงท่ีรับรู) เปน “นาม” 
  เม่ือ พอง ยุบ หายไป แสดงวา “นาม” ไมรับรู “รูป” แยกรูปแยกนามออกจากกันได  
ตั้งแตเรายังไมตาย 
  พอง ยุบ เกิดข้ึน เรารู 
  พอง ยุบ ยังมีอยู เรารู 
  พอง ยุบ หายไป เรารู 
  เชนนี้ เรียกวา เรามีสติรูเห็น “กายในกาย” ซ่ึงตรงกับ ภาษาบาลีวา “กายานุปสสนา
สติปฏฐาน” 
  ความจริง พอง ยุบ ยังมีอยู แตจิตไมรับรู พอง ยุบ เม่ือ พอง ยุบ หายไป จัดเปน
อารมณของวิปสสนา เขาเขามาแสดง 3 ประการ 
  1.1 แสดงวา จิตเสพสมาธิสูงมาก 
  1.2 แสดงวา จิตกําลังเดิน ญาณ อันเปนสภาวธรรมของวิปสสนาญาณ 
  1.3 แสดงใหเราเกิดปญญาเห็นไตรลักษณของพระพุทธเจา (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) 
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  เม่ือจิตเสพสมาธิสูง จิตก็ไมเสพอยางอ่ืน แมแตทองพองหรือทองยุบ จิตกับวัตถุก็มี
ลักษณะเหมือนกันตามหลักวิทยาศาสตรกลาววา “ส่ิงสองส่ิงในเวลาเดียวกัน จะอยูท่ีเดียวกันไมได” 
ตัวอยางเชน ในหองน้ําเล็กๆ เรามีตุมน้ําพอดีกับหองน้ํา มีเพ่ือนนําตุมน้ําขนาดเดียวกันมาให เราจะ
นําตุมใหมนั้นใสในหองน้ําไมได ถาจะใสใหได ตองยกตุมเกาออกกอนจึงจะใสตุมใหมได เพราะวา  
“ส่ิงสองส่ิงในเวลาเดียวกันจะอยูท่ีเดียวกันไมได” 
  จิตเราน้ีเหมือนกัน เม่ือจิตเสพสมาธิแลว จิตไมเสพอยางอ่ืนแมแต ทองพอง ทองยุบ  
จิตก็ไมรับรู แตทองพองและทองยุบ ยังมีอยูตามเดิม แตมันละเอียดมาก 
  เม่ือจิตกําลังรองไหในเวลาเดียวกันนั้นจิตจะหัวเราะไมได หรือจิตกําลังหัวเราะอยู 
ในเวลาเดียวกัน จิตนั้นจะรองไหไมได มันคนละวาระจิตกัน จะเกิดข้ึนพรอมๆ กันไมได จิตกับวัตถุ
จึงเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้น 
 2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การพิจารณาถึงส่ิงท่ีพอใจ ส่ิงท่ีไมพอใจ ท้ังส่ิงท่ีสุข
และทุกขใหรูทันปจจุบัน 
  นั่งสมาธิ 5 นาที อาจไมเกิดเวทนา แตถานั่งนานๆ 30 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง จะเกิด
เวทนาข้ึน ปวดกนกบ ปวดเอว ปวดหัวเขา ปวดกานคอ ปวดศรีษะ เปนตน 
  จะทําอยางไร? ทานใหเอาจิตจากหนาทองมาสัมผัสท่ีเกิดเวทนา แลวภาวนาตาม
อาการของเวทนา เชน “ปวดหัวเขา” ใหเอาจิตจากหนาทองมาสัมผัสท่ีหัวเขาแลวภาวนา “ปวด
หนอ” ภาวนาตลอดเวลาจนกวาความปวดจะหายไป 
  ความปวดเกิดข้ึน เรารู 
  ความปวดยังมีอยู เรารู 
  ความปวดหายไปแลว เรารู 
  เชนนี้ เรามีสติรู “เวทนาในเวทนา” ซ่ึงตรงกับภาษาบาลีวา “เวทนานุปสสนาสติ 
ปฏฐาน” (จิตคิดอะไรใหกําหนดอยางนั้นวาคิดหนอๆ จนความคิดหยุดคิด) 
  เม่ือความปวดหายไปแลว ใหนําจิตไปสัมผัสหนาทองแลวภาวนา “พอง – หยอ”  
“ยุบ – หนอ” ตอไปใหม 
 3.   จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน นั่งนานๆ ไมมีเวทนา แตบางคร้ังจิตเกิดความฟุงซาน 
ทานใหนําจิตจากหนาทองไปสัมผัสท่ีหัวใจ แลวภาวนาในจา “ฟุงซาน – หนอ” ภาวนาตลอดจนกวา
จิตจะหายฟุงซาน 
  จิตฟุงซาน เรารู 
  จิตกําลังฟุงซาน เรารู 
  จิตสงบไมฟุงซานแลว เรารู 
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  เชนนี้ เรามีสติรูจิตในจิต ซ่ึงตรงกับภาษาบาลีวา “จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน” (จิตคิด
อะไรใหกําหนดอยางนั้นวาคิดหนอๆ จนความคิดหยุด) เม่ือจิตหายฟุงซานแลว ใหจิตไปสัมผัสท่ี
หนาทอง แลวภาวนา “พอง – หนอ” “ยุบ – หนอ” ตอไปใหม 
 4.   ธรรมนุปสสนาสติปฏฐาน นั่งนานบางทีไมมีเวทนาและไมมีความฟุงซาน แตเกิด
ธรรมารมณ เชน 
  ตาเห็น รูป เกิด รูปารมณ 
  หูไดยิน  เสียง เกิด สัททารมณ 
  จมูกได กล่ิน เกิด คันธารมณ 
  ล้ินล้ิม รส เกิด รสารมร 
  กาย สัมผัส เกิด โผฏฐัพพารมณ 
  ใจกระทบ ธรรม เกิด ธรรมารมณ 
  ใหนําจิตไปสัมผัสตามอาการ แลวภาวนาตามอาการท่ีเกิดข้ึน เชน ตาเห็นรูปนิมิต  
(ขณะน่ังหลับตาก็เห็นรูปนิมิตภายในได จัดเปนรูปารมณ) ใหนําจิตจากหนาทองมาสัมผัสท่ีตา แลว
ภาวนาวา “เห็นหนอ” ภาวนาตลอดเวลา จนกวารูปารมณจะหายไป 
  ตาเห็นรูปนิมิต เรารู 
  ตายังเห็นรูปนิมิตมีอยู เรารู 
  ตาไมเห็นรูปนิมิตแลว เรารู 
  รูปนิมิต เปนธรรมารมณ เกิดทางตา 
  ธรรมารมณ เกิดข้ึน เรารู 
  ธรรมารมณ ยังมีอยู เรารู 
  ธรรมารมณ หายไปแลว เรารู 
  เรียกวาเรามีสติรูธรรมในธรรม ซ่ึงตรงตามภาษาบาลีวา “ธรรมานุปสสนาสติ 
ปฏฐาน” 
  เม่ือรูนิมิตหายไปแลว ใหจิตมาสัมผัสท่ีหนาทองแลวภาวนา “พอง – หนอ” ตอไป
ใหม (พระอาจารยวีระนนท  วีรนนฺโท, 2555, หนา 13-26) 
 
สรุป 

 
 การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวทางโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ วัดปาเจริญราช  
จังหวัดปทุมธานี ใชวิ ธีเจริญสติปฏฐาน 4 ตามแนวทางในพระไตรปฎก  ซ่ึงสอดคลองกับ
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วัตถุประสงคขอท่ี 1 ไดแก การมีสติตามดูกายในกาย ดูเวทนาในเวทนา ดูจิตในจิต และตามดูธรรม
ในธรรม มีความรูสึกตัวในขณะ เดิน ยืน นั่ง นอน กิน ดื่ม พูด คิด หรือแมแตเวลาเขาหองน้ํา  
อาบน้ํา แปรงฟน ใหมีสติตามรูอยูตลอดเวลา หลักสําคัญของการปฏิบัติท่ีจะทําใหกาวพนความทุกข
ไปไดนั้น คือ 
 1.   อาตาป มีความเพียรเผากิเลสท่ีเกิดข้ึน คือความมีสัจจะในการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 2.   สติมา มีสติระลึกไดกอนทํา กอนพูด กอนคิด คือระลึกไดกอนรูปนามจะเกิด 
 3.   สมฺปชาโน มีสัมปชัญญะ คือรูรูปนามอยูทุกขณะ 
 การปฏิบัติใหความสําคัญในการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิ ใหผูปฏิบัติเดินจงกรม
กอนนั่งสมาธิทุกคร้ัง ตามแนวทางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การเดินจงกรมมี 6 จังหวะ  
การนั่งสมาธิใหภาวนาในใจวา “พองหนอ ยุบหนอ” ใหไดปจจุบันอารมณกับทองพองและทองยุบ  
เม่ือทองพอง ตองภาวนาวา “พอง” ทันที เม่ือสุดพอง ใหภาวนา “หนอ” ทันที ใหเปนปจจุบัน
อารมณ จิตจึงจะเสพสมาธิ (เปนสมาธิ) นอกจากน้ีผูปฏิบัติตองเตรียมพรอมท่ีจะปดวาจา เพราะการ
ปดวาจา เปนการกลาวตอหนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆและพระวิปสสนาจารย ดังนั้นผูปฏิบัติ
จะตองรักษาสัจจะ โดยความหมายของการปดวาจานั้น นอกจากการที่จะไมพูดแลว การเขียนลงใน
กระดาษเพื่อส่ือสารกัน การสงสัญญาตางๆ การส่ือสารดวยเทคโนโลยีตางๆ อันท่ีจะเปนการกระทํา
ท่ีจะทําใหผูปฏิบัติสงจิตออกขางนอกท่ีไมใชเร่ืองภายในกายและจิตตนเอง ควรงดเวนท้ังส้ิน และ
หากผูปฏิบัติเกิดความสงสัยในการปฏิบัติ สามารถสอบถามกับพระอาจารยไดตลอดเวลา โดย 
ไมสอบถามหรือพูดคุยกับผูปฏิบัติดวยกันเอง และในการปฏิบัติวันท่ี 4  ผูปฏิบัติท่ีเกิดสภาวะธรรม
ท่ีไมสามารถแกไขดวยตนเองได หลวงพอก็ไดเปดโอกาสใหกับผูปฏิบัติไดสอบถาม ไดบอกเลาถึง
วิธีการปฏิบัติของตนไมวาจะเปนการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา หรือสภาวธรรมตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน หลวงพอทานก็จะแนะนําถึงวิธีการปฏิบัติตอสภาธรรมนั้นๆ ใหปฏิบัติอยางถูกตองและ
พัฒนาสวนท่ียังขาดอยูใหเกิดความสมดุลกัน ผูปฏิบัติตองมีขันติคือความอดทนตอเวทนา เพื่อจะได
ขามพนจากความทุกข ทําใหมีสติเกิดปญญาแกไขปญหาตางๆ ได และทําใหละจากความโลภ  
ความโกรธ ความหลง เพื่อขามพนวัฏสงสารแหงการเวียนวายตายเกิดอีกตอไป 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิผลจากผูมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิต 
เพ่ือพอ ณ วัดปาเจริญราช จังหวัดปทุมธานี 
 
 จากการสัมภาษณผูเขาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปา
เจริญราช จังหวัดปทุมธานี จํานวน 25 รูป/คน พบวาเกิดประสิทธิผลหลังการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช 
 จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูให
สัมภาษณ 
คนที่ 

สาเหตุที่มาปฏิบัติธรรม ประสิทธิผลหลงัการปฏิบัติธรรม 

1 สถานท่ีสัปปายะ มีครูบาอาจารยท่ีรูจริง  
มีกัลยาณมิตรท่ีดี 
 

ทําใหความโลภ โกรธ หลงนอยลง มีการจัดการ
กับกิจการงานเปนลําดับ มีความรับผิดชอบมาก
ข้ึน ทําใหหายจากโรคไมเกรน  สุขภาพดีข้ึน 

2 เห็นความทุกขใจเพราะความไมเขาใจ
กันกับสามี 

ทําใหเขาใจตัวเองและเขาใจผูอื่น เขาใจงานและ
เขาใจผูรวมงาน มีสติในการคิด  พูด ทํา ความ
ผิดพลาดนอย ทําใหตัวเรามีความสุข และคน
รอบขาง ก็มีความสุขจะทําอะไรก็ประสบ
ความสําเร็จ 

3 ในตอนแรกเขามาเพราะความอยาก
สวย อยากรวย  
 

มีส ติ เพราะการฝกจนจิต น่ิ ง เปนอุ เบกขา  
ทําใหจิตเขมแข็งเด็ดเด่ียวมากข้ึน เกิดปญญา ทํา
ใหปญหาหรือทุกขนอยลง   

4 ตองการมาสวดมนตศึกษาธรรมะ 
 

ทําให ชีวิต มีความสงบรม เย็นมาก ข้ึน  ได
ชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข ไดรูกรรมเกาของ
ตนเองในอดีตชาติ สามารถใชวิชากรรมฐานแก
กรรมได และยอมชดใชกรรมเกาใหหมดในชาติ
นี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช 
 จังหวัดปทุมธานี (ตอ) 
 

ผูให
สัมภาษณ 
คนที่ 

สาเหตุที่มาปฏิบัติธรรม ประสิทธิผลหลงัการปฏิบัติธรรม 

5 มีปญหาในชีวิตท่ีทําใหทุกขอยางหนัก 
 
 

จากการปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกๆ คอรส ทําให
เห็นตัวเอง มีสติและปญญาในการแกไขกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรอบคอบมากกวาเดิม 
ทํางานก็เปนระเบียบแบบแผนใจเย็นข้ึน มีความ
อดทนสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด คือไมใจรอน ไม
เอาแตใจตัวเอง  

6 มีความทุกขทางดานรางกายและจิตใจ 
จึงตองการท่ีจะใชวิปสสนากรรมฐาน
ในการคลายความทุกข 
 

มีสติรูตัวมากยิ่งข้ึน คลายความทุกขทางรางกาย
และจิตใจลงไปไดมาก มีความเขาใจถึงธรรมดา 
ธรรมชาติมากย่ิงข้ึน  คลายความยึดติดลงได
มาก มีหลักในใจในการประพฤติตนใหอยูกับ
ศีลธรรมมากยิ่งข้ึน อยูกับปจจุบันมากข้ึน ไม
ทุกขกับอดีต และไมกังวลกับอนาคต มีเมตตา 
มากข้ึน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

7 ตองการรูถึงวิธีและผลการปฏิบัติธรรม 
 

สามารถระลึกถึงลมหายใจในปจจุ บัน  ไม
ฟุงซาน ทนตอเวทนาความเจ็บปวดไดดี ข้ึน 
รูสึกถึงความสงบ ไดรับความรูจากธรรมะท่ี
หลวงพอไดแสดงท่ีตรงกับจิตตนเอง ทําใหเลิก
ดื่มเหลา เลิกสูบบุหรี่ เลิกตกปลา มีความอดทน
ตอการรอคอยมากข้ึน 

8 ชอบปฏิบัติธรรม และมีโรคประจําตัว
คือความเครียด 
 

เขาใจในพระพุทธศาสนาดีข้ึน ทําใหสมาธิดีข้ึน  
โรคประจําตัวบางอยางหายลงอยางเหลือเช่ือ  
ความจําดี  มีความสุขมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช 
 จังหวัดปทุมธานี (ตอ) 
 

ผูให
สัมภาษณ 
คนที่ 

สาเหตุที่มาปฏิบัติธรรม ประสิทธิผลหลงัการปฏิบัติธรรม 

9 ตองการไดบุญกุศลมากๆ ตองการให
จิตใจสงบ ผอนคลาย ตองการอุทิศบุญ
กุศลใหพอแม และเจากรรมนายเวร 

ทํ า ให จิ ต ใจจางคลายจาก ทุกข  มีสุ ข ใน 
การดําเนินชีวิต มีสติ ไมประมาท เห็นคุณคา
แหงการมีสติปฏฐานส่ีในชีวิตอยางมากวาสุข 
ทุกข ไมใช ของเรา ไมยั่งยืน  ไมมีตัวตน ไม
ควรยึดม่ันใดๆ 

10 เ พ่ือนํ าแนวทางการปฏิ บั ติและการ
ควบคุมสติอารมณไปใชในการทํางาน 

สุขภาพกายและใจแข็งแรง มีสมาธิในการ
ทํางานงานไดตอเนื่อง สามารถควบคุมและตัด
อารมณท่ี พอใจ และไมพอใจไดเร็วข้ึน 

11 เปนโรคท่ีแพทยแผนปจจุบันรักษาไม
หาย  และคิดวาบุญกุศลคงจะชวยใหหาย 

มีสติและการยับยั้งเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมท่ีใจรอน
ลดลง  ความจําดี ข้ึน  และพบวาการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานมีการปรับเปลี่ยนธาตุใน
รางกาย ชวงท่ีปฏิบัติมากๆ รูสึกเหมือนไป
เรียนกําลังภายใน  ไทเก็กทําใหสุขภาพดีข้ึน
มาก 

12 เพราะตองการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  
และพัฒนาจิตตัวเองใหเจริญกาวหนา 

อารมณเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  โดยการ
รูตามอารมณตลอดเวลา  และมีสิ่งดีๆ เกิด
ข้ึนกับครอบครัว  คือจากท่ีพอเดินไมคอยได  
ก็หายเปนปกติ  ครอบครัวมีปญหาก็ดีข้ึน 

13 เพ่ือนชักชวน   สามารถแกไขขอบกพรองของตัวเอง  นํามาใช
เปนเครื่องเตือนสติตอการดํารงชีวิต  มีความ
อดทนอดกล้ันตอผูท่ีมองโลกในแงราย  เขาใจ
ชีวิตมากข้ึน  ลดความกาวราวลง  ไมเปนผูมัก
โกรธเหมือนกอน  รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นใจเย็น  มองโลกในดานดี 
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ตารางท่ี 4.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช 
 จังหวัดปทุมธานี (ตอ) 
 

ผูให
สัมภาษณ 
คนที่ 

สาเหตุที่มาปฏิบัติธรรม ประสิทธิผลหลงัการปฏิบัติธรรม 

14 เพราะมีความทุกขดานสุขภาพ  เปนโรค
ท่ีรักษาไมหาย  อยากหลุดพนจากการ
เวียนวายตายเกิด 

ทําใหสามารถอยูในสังคมนี้ไดแบบสบายใจ
ข้ึน  มีความอดทนกับส่ิงแวดลอมและบุคคล
รอบตัวเราได  ทําใหมีสติในการดํารงชีวิตไดดี
ข้ึน  ความโกรธลดนอยลงจากเมื่อกอนจะเปน
คนโกรธใครขามคืนขามวัน  จิตใจเขมแข็งข้ึน 

15 ศรัทธาในพระพุทธศาสนา   
เบ่ือการเวียนวายตายเกิด 

แกไขขอบกพรองของตัวเอง  มีความอดทน
มากข้ึน  เขาใจชีวิต  เขาใจคนอื่น  ระงับความ
โกรธเร็วข้ึน   

16 เริ่มแรกศรัทธาหลวงพอวีระนนท มีสติการตัดสินใจในการทํางานแมนยําข้ึนไม
คอยผิดพลาด  ใจเย็น  ทําใหทุกคนเปนมิตร  
ไมคิดฟุงซาน  เวลาคิดจะใหวิธีกําหนด-ภาวนา  
ก็จะหายจากอาการท่ีฟุงซาน 

17 เพราะมารดาบังคับ และสัญญากับมารดา
และหลวงพอไว   
 

มีสมาธิในการคิดทําการงานตางๆ รูจักปลอย
วางมากข้ึน ไดรูจักตนเองมากข้ึนขณะท่ีปด
วาจา และนั่งกรรมฐานอยูคนเดียว 

18 มีความเคารพรัก และศรัทธาอยางยิ่งใน
องคหลวงพอเจาอาวาส 

ทําใหจิตใจแชมช่ืน เบิกบานแจมใส มองโลก
ในแงดี มีความสุขในการปฏิบัติอยางมาก 

19 อานหนังสือแลวตองการมาปฏิบัติ ไดประโยชนแกตนเองและผูอื่น ทําใหมีสติ
มากข้ึน จะทําอะไรก็นึกถึงสวนรวมเปนหลัก 

20 เพ่ือพัฒนาจิต สรางบุญกุศล มีความอดทนตอเวทนามากข้ึน มีความใจเย็น 
อดทนอดกลั้นตอสิ่งตางๆ ท่ีมากระทบ และ
พยายามกําหนดรูแมจะทันบางไมทันบาง 

21 ไดอานหนังสือ “สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม”  จึงมีความสนใจตองการ
ปฏิบัติธรรม 

มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากข้ึน  มี
สติ  ใจเย็น  เสียสละเวลาชวยเหลือผูอื่น  ทําให
บุคคลรอบขางมีความสุขในการมาปฏิบัติ
ธรรม   
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ตารางท่ี 4.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ณ วัดปาเจริญราช 
 จังหวัดปทุมธานี (ตอ) 
 

ผูให
สัมภาษณ 
คนที่ 

สาเหตุที่มาปฏิบัติธรรม ประสิทธิผลหลงัการปฏิบัติธรรม 

22 ตองการมีชีวิตท่ีดี ข้ึน   เขาใจธรรมะ  
สามารถปฏิบัติตนใหเขากับสถานการณ
ทุ ก เ รื่ อ ง   รู เ ท า ทั น ตั ว เ อ ง   มี ส ติ  
สัมปชัญญะ  มีสมาธิในการทํางานทุก
เรื่อง 

สามารถเขาใจธรรมชาติ  เขาใจการปฏิบัติ
ธรรมสติปฏฐานสูตรมากข้ึน   ปรับใชใน
ชีวิตประจํ าวันได  ทํ าให รู เท า ทัน ตัว เอง
ตลอดเวลา 

23 ทุกขใจ  ทุกขกาย  เบ่ือหนายในชีวิต มีสติมากข้ึน  เวลาโกรธก็จะรูและระงับไดเร็ว
ข้ึน 

24 มีปญหาทางบานเลยปรึกษากับสามีมา
ปฏิบัติธรรม 

มีสติและเหตุผลท่ีจะรับฟงบุคคลอ่ืนมากข้ึน  
ใจเย็นมากข้ึน 

25 ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เวลาจะพูดจะทําใหมีสติกอนจะพูด   มีจิต
เมตตามากข้ึน  เห็นโทษภัยในการคิด  พูด  ทํา
สิ่งท่ีไมดีมากข้ึน 

***รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก 
 
 จากตารางท่ี 4.1 แสดงวาประสิทธิผลจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ทําใหผูปฏิบัติมี
การพัฒนาชีวิตท่ีดีข้ึน ตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 ดังนี้ ผูปฏิบัติเม่ือไดเขารับการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ศรัทธาในหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีพระครูปลัดดร.วีระนนท  วีรนนฺโท ไดนํามาเผยแผแลว ทําใหผูปฏิบัติมี
ความสุขมากข้ึน มีสติ สมาธิ เกิดปญญาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรอบคอบ มีความอดทนไม
ประมาทในชีวิต เพราะมีหลักในการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรมมากย่ิงข้ึน เห็นคุณคาแหง
การปฏิบัติตามแนวทางสติปฏฐานส่ีในชีวิตอยางมากวา สุข ทุกข ไมใชของเรา ไมยั่งยืน ไมมีตัวตน  
ไมควรยึดม่ันใดๆ ทําใหมีความออนนอมออนโยน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มองโลกในดานดี
ข้ึนเขาใจความจริงของชีวิต เขาใจผูอ่ืน ทําใหความโลภ ความโกรธ ความหลง นอยลง สามารถ
ควบคุมอารมณท่ีพอใจและไมพอใจไดเร็วข้ึน มีสมาธิในการทํางานไดอยางตอเนื่อง มีการจัดการ
กับกิจการงานอยางเปนระเบียบแบบแผนเปนลําดับข้ันตอน การทํางานไมคอยผิดพลาด มีความ
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รับผิดชอบมากข้ึน ทําใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขมีกัลยาณมิตรท่ีดี ไดรูจักตนเองมาก
ข้ึนขณะท่ีปดวาจาและนั่งกรรมฐานอยูคนเดียว ผูปฏิบัติยังพบวาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมีการ
ปรับธาตุในรางกาย เหมือนไดเรียนกําลังภายในหรือไทเก็ก ทําใหโรคภัยไขเจ็บตางๆ หายไดอยาง
นาอัศจรรย และท่ีสําคัญทําใหมีความจําดีข้ึนวิปสสนากรรมฐานยังสามารถชวยเหลือครอบครัว  
พอแม ญาติพี่นอง เพ่ือนสนิท ใหพนทุกขได โดยนําหลักธรรมคําสอนช้ีแนวทางใหเขาพนทุกขจะ
เห็นไดจากผูปฏิบัติท่ีมีส่ิงดีๆ เกิดข้ึนกับครอบครัวหลายๆ ครอบครัวเชน จากที่พอปวยหนักเดิน
ไมไดหมอบอกใหทําใจคือตองตาย แตประสิทธิผลหลังจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ทําใหพอ
ท่ีปวยหนักกลับหายเปนปกติ ครอบครัวท่ีมีปญหาก็ดีข้ึน ลูกหลานก็เปนคนเล้ียงงาย เช่ือฟงพอแม
สามีภรรยาก็จะรักใครไมนอกใจกัน พบแตกัลยาณมิตรท่ีดีจริงใจตอกัน 


