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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษาจริตของนิสติ แกนน�ำชาว
พุทธกับการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพือ่ พัฒนา
หลักสูตรการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในการเสริมสร้างพุทธิปญ
ั ญาส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธ
จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพือ่ ประเมินหลักสูตรการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในการเสริมสร้างพุทธิ
ปัญญาส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) จริตของแกนน�ำชาวพุทธกลุ่มเป้าหมายทั้ง 20 คน โดยภาพ
รวม มีลักษณะศรัทธาจริตอยู่ในระดับมากที่สุด พุทธิจริตอยู่ในระดับมาก ส่วนราคจริต โทส
จริต โมหจริต และวิตกจริตอยู่ในระดับปานกลาง 2) หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริม
สร้างพุทธปัญญาส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธ โดยพัฒนาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร คือ (1)
การพิจารณากายโดยมีตัวสติเข้าไปรับรู้เพื่อละสุภสัญญา (2) การพิจารณาความสุข ความ
ทุกข์ และอาการเฉยๆ โดยมีตัวสติเข้าไปรับรู้เพื่อละสุขสัญญา (3) การพิจารณาจิตที่รับรู้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อารมณ์โดยการมีสติเป็นตัวรับรู้เพื่อละนิจจสัญญา (4) การพิจารณาสภาวธรรมที่ปรากฏ
ทางจิตใจตามกฎของไตรลักษณ์โดยมีตัวสติเข้าไปรับรู้เพื่อละอัตตสัญญา 3) หลักสูตรการ
พัฒนาพุทธิปัญญาส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม
ของการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักสูตรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาพุทธิปญ
ั ญาให้แก่
แกนน�ำชาวพุทธได้

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาหลักสูตร วิปัสสนากรรมฐาน พุทธิปัญญา แกนน�ำชาวพุทธ
Abstract

This research consisted of three purposes: 1) to study intrinsic nature
of Buddhist leaders in the insight meditation for Chiang Mai Buddhist leaders 2)
to develop the insight meditation curriculum to strengthen intellect for Chiang
Mai Buddhist leaders, and 3) to evaluate the insight meditation curriculum to
strengthen intellect for Chiang Mai Buddhist leaders. The study was conducted
by using mixed methods research between quantitative research and
qualitative research.
The results of research were as follows: 1) The intrinsic nature of 20
Buddhist leaders showed that the faithful temperament was at the highest
level, the intelligent temperament was at a high level, while the lustful, hateful,
deluded and speculative temperament were at a moderate level. 2) The insight
meditation curriculum to strengthen intellect for Chiang Mai Buddhist leaders
developed by the four foundations of mindfulness: (1) mindfulness of the body
to stop beauty recognition (2) mindfulness of happiness, suffering, neutral feelings
to stop happiness recognition (3) mindfulness of the mind to stop permanence
recognition, and (4) mindfulness of mind-objects of the three characteristics
to stop self recognition. 3) The quality of insight meditation curriculum was
evaluated by 3 experts at  a high level, the general opinion about curriculum was
at the highest level, and can be used to develop intellect for Buddhist leaders.
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บทน�ำ

มนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีใครอยู่คนเดียวได้และไม่มีใครต้องการอยู่คนเดียวใน
โลกใบนี้ มนุษย์พยายามที่จะหาถ้อยค�ำเพื่อที่จะเรียกตนเองว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ”
(พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต), 2557: 1) “มนุ ษ ย์ โ ดยธรรมชาติ แ ล้ ว เป็ น สั ต ว์
การเมือง”(ธรรมนูญ เพ็งทอง. ออนไลน์) มนุษย์เป็นผูท้ รี่ จู้ กั ด�ำเนินชีวติ ทีด่ งี าม ต้องการมีชวี ติ
ที่เป็นของตัวเอง เช่น บางคนต้องการเพียงให้ตัวเองมีกินไปวันๆ บางคนต้องการมีทรัพย์เงิน
ทองมากๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ทีต่ นเองปรารถนา ดังนัน้ การกระท�ำอย่างไรทีท่ ำ� ให้เราได้มาซึง่
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการด้วยวิธกี ารใดๆ ซึง่ ความต้องการเหล่านีเ้ กีย่ วเนือ่ งกับความประพฤติทงั้ สิน้ ซึง่
สังคมปัจจุบันได้ยึดหลักกฎหมายในการด�ำเนินชีวิตเป็นหลัก แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึงหลักคุณธรรม
จริยธรรม คนจะมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะมีแรงจูงใจ (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต), 2533: 8) ที่ยิ่งไปกว่านั้นสภาพปัจจุบันเยาวชนตกอยู่ในกระแสบริโภคนิยมเลียน
แบบวัฒนธรรมตะวันตกอย่างรุนแรง ส่งผลต่อพฤติกรรม เช่น การบริโภคอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีเ่ รียกว่า โซเซียล มีเดีย (Social Media) ซึง่
เป็นค่านิยมแบบวัตถุ ท�ำให้เกิดความหลงใหลหรือมัวเมาในเทคโนโลยีกันมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้เยาวชนขาดการยั้งคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลในการใช้ชีวิต (กมลาศ ภูวชนาธิ
พงศ์: ออนไลน์) ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สถาบันหลักทางสังคม คือบ้าน วัดและโรงเรียน จะต้อง
ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นทางพุทธิปัญญาแก่เยาวชน
โดยการอาศัยหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือ โดยจะต้องมีการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้หรือมรรควิธีเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางกระแส
สังคมบริโภคนิยมได้อย่างมีสติ
การพัฒนาสติเพื่อให้เกิดพุทธิปัญญาตามหลักวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้นเป็นกระ
บวนการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจเพื่อเสริมสร้างก�ำลังสติด้วยการก�ำหนดรู้อารมณ์โดยไม่ยึดติด
หรือปรุงแต่งไปกับอารมณ์ใดไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ จนจิตเกิดปัญญาในการลดละกิเลส 3
คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกฝนในระดับ จิตส�ำนึก (Conscious - จิต
รับรูท้ วั่ ไปในระดับตืน้ ) เพือ่ แก้ไขปรับเปลีย่ นและพัฒนาจิตใต้สำ� นึก (Subconscious - จิตใน
ระดับลึกทีเ่ ก็บสะสมนิสยั หรือพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาตะวันตก เพราะวิปสั สนาสามารถ
น�ำพาจิตลงสูเ่ บือ้ งลึกเพือ่ เปิดจิตใต้สำ� นึกแล้วช�ำระกิเลสทัง้ 3 แล้วปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ดีในจิตใต้ส�ำนึกทางด้านการคิด การพูด และการกระท�ำ นอกจากนี้ นักจิตวิทยายังได้ศึกษา
ทฤษฎีของจิตในเรื่อง ID, Ego, และ SuperEgo ซึ่งสามารถน�ำมาเปรียบเทียบได้กับพละก
ำลังของปัญญาจากวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อเอาชนะกิเลสมารและพัฒนาจิตใจไปตามล�ำดับ
(จ�ำลอง ดิษยวณิช, จิตวิทยาดับทุกข์, 2554: 51-52)
นิสติ แกนน�ำชาวพุทธส่วนใหญ่เป็นเยาวชนเผ่าปกาเกอะญอ ทีม่ อี ตั ตลักษณ์ทโี่ ดด
เด่นก็คือความซื่อสัตย์และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และเมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยท่าน
อธิการบดีพระพรหมบัณฑิต ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (พระปลัดสุขาติ สุว
ฑฺฒโก, 2562: สัมภาษณ์) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นับแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาได้
เปลี่ยนวิถีชีวิตจากบ้านป่ามาสู่เมืองที่เจริญเพียงด้านวัตถุ จึงเป็นวิถีทางที่ต้องก้าวเดินอย่าง
ระมัดระวัง และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างก�ำลังทางปัญญาให้แก่เขาเหล่านี้ได้รู้เท่า
ทันกับสังคมที่เป็นบริโภคนิยม จึงจ�ำต้องมีหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างพุทธิปัญญาให้กับนิสิต
แกนน�ำชาวพุทธด้วยการวิปัสสนาเพื่อเป็นเครื่องเกลาจิตให้มีชีวิตที่พอเพียงตามที่ตนเคย
ถือปฏิบัติมาและถ้าก�ำลังของวิปัสสนามีเพียงพอแล้วก็จะท�ำให้จิตสามารถยับยั้งกิเลส 3 ได้
ระดับหนึ่งแล้วจะน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�ำให้มีความคิดดี พูดดี และท�ำดี ใช้ชีวิต
อยูใ่ นโลกนีไ้ ด้อย่างรูเ้ ท่าทันกับอารมณ์ภายนอกอย่างมีความสุขนีค่ อื เป้าประสงค์ของงานวิจยั
ว่า จะชะลอจิตที่ใสๆ ของเหล่าแกนน�ำชาวพุทธไว้ได้นานมากน้อยแค่ไหน (พระสมุห์ชิดชัย
ฐิตป̣ โ, 2562: สัมภาษณ์) เพราะบุคคลเหล่านี้ยังมีจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์จริงๆ หากทั้งสาม
องค์กรได้ประสานช่วยกันประคับประคองพวกเขาเหล่านี้ตลอดการศึกษา และรักษาความ
เป็นปกาเกอะญอที่น่าศรัทธาเอาไว้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจกับการที่ได้รับทุนการศึกษา
จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาจริตของนิสิตแกนน�ำชาวพุทธกับการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในการเสริมสร้างพุทธิปญ
ั ญา
ส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่
3.  เพื่อประเมินหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในการเสริมสร้างพุทธิ
ปัญญาส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เป็นการวิจยั แบบผสมผสานผูว้ จิ ยั บูรณาการการวิจยั
เชิงปริมาณ(Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เข้าด้วยกันโดยมีขนั้ ตอนในด�ำเนิน
การวิจัย ดังนี้    
พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ศูนย์วปิ สั สนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต�ำบลน�้ำบ่อหลวง อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่
ประชากรผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ได้แก่ นิสิตแกนน�ำชาวพุทธที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ จ�ำนวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์ 2. แบบวัดจริต 6
และ 3. แบบสังเกต
การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยการบรรยายประกอบ
ตารางโดยสถิติร้อยละ และ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสังเกตขณะท�ำกิจกรรม
กลุ่ม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key Informant) ด้วยการจดบันทึก
การวิเคราะห์ข้อมูล น�ำข้อมูลที่ได้มาแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ จากนั้นน�ำ
มาสรุปผลถึงการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมทางพุทธิปญ
ั ญาของแต่กลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ น�ำมา
ประเมินผลของหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตวิปสั สนากรรมฐานเพือ่ เสริมสร้างพุทธิปญ
ั ญาแก่
นิสิตแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
การน�ำเสนอข้อมูล น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงและน�ำเสนอ
ข้อมูลในลักษณะการพรรณนาความเรียง (Descriptive Presentation)

ผลการวิจัย

จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้  
1) การศึกษาจริตของนิสิตแกนน�ำชาวพุทธกับการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างแบบวัดจริตอย่าง
ง่ายจากการส�ำรวจพบว่า ประชากรกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 20 คน มีจริตดังนี  ้ มีราคจริต 3 คน
มีโทสจริต 4 มีโมหจริต 3 คน มีศรัทธาจริต 5 คน มีพทุ ธิจริต 4 คน และมีวติ กจริต 2 คน โดย
ภาพรวม มีลกั ษณะศรัทธาจริต อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ รองลงมาพุทธิจริต อยูใ่ นระดับมาก และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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รองลงมา ราคจริต โทสจริต โมหจริต และวิตกจริต อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนาอบรมกล่อมเกลาจิตใจเป็นส่วนใหญ่ จึง
อุปนิสยั ของศรัทธาจริต มีความประพฤติหนักไปในทางความเชือ่ ความเลือ่ มใส มีความเคารพ
อ่อนน้อมต่อผูใ้ หญ่ แต่นสิ ติ ไม่ได้มจี ริตเดียว ยังมีหลากหลายจริตรวมอยูใ่ นแต่ละบุคคล มาก
บ้างน้อยบ้างตามอุปนิสัยที่เคยประพฤติกันมาและบางคนอาจจะมีจริตที่ผสมผสานกันสอง
สามจริตและเมื่อรู้อุปนิสัยแล้วก็ง่ายต่อการแก้ไขเป็นล�ำดับต่อไป  2) แบบสังเกต การสังเกต
พฤติธรรมของนิสติ ทัง้ ในเวลาปฏิบตั ธิ รรมและเวลาท�ำกิจการงานต่างๆ เพราะนิสติ ทัง้ 20 คน
อาศัยอยูใ่ นส�ำนักศูนย์วปิ สั สนาตลอดทัง้ 4 ปี จึงการสังเกตได้อย่างต่อเนือ่ งถึงพฤติกรรมของ
แต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 3) แบบสัมภาษณ์ เป็นการให้นสิ ติ ท�ำแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยแล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
แล้วผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่าจริตของแกนน�ำชาวพุทธกลุ่มเป้าหมายทั้ง 20 คน โดยภาพ
รวมมีลักษณะศรัทธาจริตอยู่ในระดับมากที่สุด พุทธิจริตอยู่ในระดับมาก ส่วนราคจริต โทส
จริต โมหจริต และวิตกจริตอยู่ในระดับปานกลางจึงจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิปัสสนา
กรรมฐานกันต่อไป
2) การพัฒนาหลักสูตรการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานในการเสริมสร้างพุทธิปญ
ั ญา
ส�ำหรับนิสติ แกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลจากการประเมินการใช้หลักสูตรส�ำหรับ
การพัฒนาพุทธิปัญญาของนิสิตแกนน�ำชาวพุทธจากการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
และจากการสังเกตของผู้วิจัยที่ได้เห็นอุปนิสัยของประชากรกลุ่มนี้มาตลอดทั้งในการปฏิบัติ
วิปสั สนาและพฤติกรรมการท�ำงานต่างๆ จากประชากรกลุม่ ตัวอย่าง 20 คน โดยแบ่งได้เป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน
อยู่ในระดับดีมากโดยตอบค�ำถามและบทสัมภาษณ์ในเรื่องของการแยกรูป-นาม ทางตา หู
จมูก ลิน้ กาย และการปฏิบตั ใิ นอิรยิ าบถ 4 คือ ยืน เดิน นัง่ นอน ตลอดถึง อาการพอง อาการ
ยุบ อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม มีจ�ำนวนสูงถึง 9 คน
กลุ่มที่ 2 มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยการตอบค�ำถามและบทสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันคือการแยกรูป
นามทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และการปฏิบัติในอิริยาบถ 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน อาการพอง
อาการยุบ อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม มีจ�ำนวน 9 คน
กลุ่มที่ 3 มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน
อยู่ในระดับพอใช้ โดยการตอบค�ำถามและบทสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันคือการแยกรูปนาม
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ทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย และการปฏิบตั ใิ นอิรยิ าบถ 4 คือ ยืน เดิน นัง่ นอน อาการพอง อาการ
ยุบ อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม มีจ�ำนวน 2 คน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ
หลักสูตรการพัฒนาพุทธิปัญญาส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า
เฉลี่ยระดับความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน อยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาพุทธปัญญาให้แก่แกนน�ำชาวพุทธได้และเป็นเพียงการปรับปรุงหลักสูตรทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ด้วยการเพิม่ กิจกรรมในการตระหนักรูแ้ ละเข้าใจตนเองร่วมกับการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐานสี่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ  1) การพิจารณากายโดยมีตัวสติเข้าไปรับ
รู้เพื่อละ สุภสัญญา 2) การพิจารณาความสุข ความทุกข์ และอาการเฉยๆ โดยมีตัวสติเข้าไป
รับรู้เพื่อละสุขสัญญา 3) การพิจารณาจิตที่รับรู้อารมณ์โดยการมีสติเป็นตัวรับรู้เพื่อละนิจจ
สัญญา 4) การพิจารณาสภาวธรรมทีป่ รากฏทางจิตใจตามกฎของไตรลักษณ์โดยมีตวั สติเข้าไป
รับรูเ้ พือ่ ละอัตตสัญญา หลังจากปฏิบตั ธิ รรมแล้วได้ทำ� กิจกรรมด้วยการฝึกปฏิบตั สิ ถานการณ์
จ�ำลองจากนัน้ ได้ให้นสิ ติ แกนน�ำชาวพุทธน�ำสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ ไปฝึกปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำ
วัน โดยมีการจดบันทึกเพือ่ ดูการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ พบว่า“แต่ละคนมีการเปลีย่ นแปลงไป
ในทางทีด่ ขี นึ้ โดยมีความก้าวหน้าจากการฝึกในแต่ละสัปดาห์และกิจกรรมทีน่ สิ ติ แกนน�ำชาว
พุทธน�ำไปฝึกและจดบันทึกนั้นเป็นข้อปฏิบัติในการฝึกเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นได้แก่
อินทรีย์สังวร หมายถึง การส�ำรวมอินทร์ คือ ให้มีสติรู้เท่าทันในขณะ ตาเห็น หูได้ยิน จมูก
ดมกลิน่ ลิน้ รับรส กายถูกต้องสัมผัส และใจรูธ้ รรมารมณ์ เช่น ดูเป็น ฟังเป็น ฯลฯ และโภชเน
มัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักประมาณในการบริโภค คือ รู้จักกินแต่พอดี กินด้วยปัญญา
เมื่อนิสิตได้ปฏิบัติธรรมประกอบกับการจัดกิจกรรมควบคู่กันไปท�ำให้พัฒนาการทางพุทธิ
ปัญญาของนิสิตเป็นไปในทางดีขึ้น ท�ำให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความภูมิใจและมั่นใจในตนเอง
เพราะเป็นการปฏิบัติที่ท�ำให้เกิดปัญญา คนที่มีปัญญา เมื่อจะท�ำอะไร ก็ท�ำด้วยความรู้และ
ความมัน่ ใจในตนเองอย่างจริงจังซึง่ เป็นผลจากการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานและด�ำเนินชีวติ
ในทางสายกลางท�ำให้ชวี ติ เกิดดุลยภาพเป็นการบูรณาการชีวติ ของตนให้อยูก่ บั ศีล สมาธิ และ
ปัญญา อย่างครบถ้วนซึง่ มีทงั้ พฤติกรรมทางกายวาจาและใจ อันมีความเห็นทีถ่ กู ต้อง เป็นการ
ฝึกหัดขัดเกลาจิตใจด้วยสติในการรูเ้ ท่าทันอารมณ์ ด้วยหลักค�ำสอนท�ำจิตให้ปราศจากนิวรณ์
ในเบื้องต้นด้วยสมาธิและพัฒนาจิตให้ปราศจากอารมณ์รักโลภโกรธหลงเป็นล�ำดับไปและที่
กล่าวทัง้ หมดนีเ้ ป็นการรับรูอ้ ารมณ์ทมี่ ากระทบในแต่ละขณะทางทวารทัง้ 6 ดังกล่าวมาแล้ว
3. การประเมินหลักสูตรการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐานในการ
เสริมสร้างพุทธิปญ
ั ญาส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธ พบว่า นิสติ แกนน�ำชาวพุทธมีการเปลีย่ นแปลง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ตนเอง มีความตระหนักรู้ในตนเอง และมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นตามล�ำดับ จากการบันทึก
ผลการฝึกทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือน ทัง้ ในด้านการบริโภคอาหารและในด้านการรูเ้ ท่าทัน
อารมณ์ของตนเองทัง้ ในด้านลบซึง่ เป็นการเปลีย่ นแปลงตัวเองไปในทางทีด่ ี ประกอบกับการ
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการท�ำกิจกรรมกลุ่มนิสิตแกนน�ำชาวพุทธ รู้จักการฟังผู้อื่น
รูจ้ กั คิดแยกแยะ มีความรักและปรารถนาดี มีเมตตาซึง่ กันและกัน มีโยโสมนสิการ คือ ใส่ใจใน
หมูค่ ณะ มีศรัทธาทีเ่ กิดจากการฝึกฝนอบรมตนจากครูและอาจารย์ตลอดถึงเพือ่ นๆ ในกลุม่ ซึง่
จัดเป็นกัลยาณมิตรในการส่งเสริมสนับสนุนด้วยหลักธรรมซึง่ เป็นอาหารของโยนิโสมนสิการ
ด้วยการพิจารณาของสติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ช่วยให้สติที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นส่วน
การฝึกสติของนิสิตแกนน�ำชาวพุทธในเรื่องการบริโภคอาการและการรู้เท่าทันอารมณ์ ก่อน
การฝึกสตินนั้ นิสติ จะใช้ความคิดทีเ่ ป็นอวิชชาและตัณหาโดยการมองสิง่ ทัง้ หลายตามทีอ่ ยาก
มีอยากได้ เป็นการคิดตามอ�ำนาจของความติดใจหรือขัดใจ ซึ่งการคิดแบบนี้จะท�ำให้มองไม่
เห็นตามความเป็นจริงของไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ความไม่เทีย่ ง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ อนัตตา
ความไม่ใช่ตัวตน เมื่อเกิดความชอบหรือความชังแล้วก่อให้เกิดความขุ่นมัว เศร้าหมอง ผิด
หวัง กดดัน คับข้องใจหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่เมื่อได้ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐานและท�ำกิจกรรมเสริมสร้างพุทธิปัญญาแล้วก็สามารถใช้สติโดยมีโยนิโส
มนสิการเป็นธรรมขับเคลื่อนแล้วท�ำให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงของธรรมชาติว่ามี
เพียงธาตุ 4 คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสัตว์ บุคคล
ตัวตน เราเขา ท�ำให้คลายจากความทุกข์และปล่อยวางได้ตามสมควรแก่อนิ ทรียข์ องแต่ละคน

อภิปลายผล

วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริมสร้างพุทธิปัญญา
ส�ำหรับนิสติ แกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักการปฏิบตั ใิ นมหาสติปฏั ฐานตามแนว
สติปัฏฐานสี่ที่ประกอบด้วยเนื้อหาคือการศึกษาจริตของนิสิตแกนน�ำชาวพุทธด้วยการท�ำ
แบบวัดจริตเป็นตารางของจริต 6 แล้วให้นิสิตแต่ละคนเลือกว่าตนอยู่ในส่วนไหนของแบบ
วัดทีต่ รงกับใจเรามากทีส่ ดุ และต้องซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองในการเลือกเมือ่ ได้แล้วให้บนั ทึกไว้และ
แบบสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมและการท�ำงานของนิสิตตลอดถึงให้นิสิตท�ำแบบสอบถาม
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแล้วน�ำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลจึงพบว่าจริตของแกนน�ำชาว
พุทธจ�ำนวน 20 คน โดยภาพรวมมีลักษณะเป็นศรัทธาจริตอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
เป็นพุทธิจริตกับโทสจริตอยู่ในระดับมาก ส่วนราคจริต โมหจริต และวิตกจริตอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริมสร้างพุทธปัญญาส�ำหรับแกนน�ำชาว
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พุทธพัฒนาตามหลักการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยหลักการ 4 ประการ คือ 1) การ
พิจารณากายโดยมีตวั สติเข้าไประลึกรูต้ ามความจริงของกายว่า กายนีส้ กั แต่วา่ กายไม่ใช่สตั ว์
บุคคลตัวตนเราเขา ด้วยวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อละสุภะวิปัลลาส เพื่อละความ
เห็นผิดว่ากายนีส้ วยงาม ส่วนข้อที่ 2) เป็นการพิจารณาความสุขความทุกข์ และอาการเฉยๆ
โดยมีสติทำ� หน้าทีเ่ ข้าไประลึกรูส้ ภาวธรรมตามความจริงของเวทนาการเสวยอารมณ์ ของจิต
ในแต่ละขณะ จะต้องเรียนรู้อาการอยู่ 3 อย่างนี้ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตนเราเขา ในการพิจารณาเวทนาก็มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อละสุขวิปัลลาส
เพื่อละความเห็นว่ากายนี้เป็นสุข และข้อที่ 3) เป็นการพิจารณาจิตที่รับรู้อารมณ์ทางทวาร
ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยมีสติเป็นตัวระลึกรู้ ในแต่ละขณะที่จิตรับรู้อารมณ์
ว่ามันมีกระบวนการท�ำงานอย่างไร ในการพิจารณาจิตนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ
เพื่อละนิจจวิปัลลาส เพื่อละความเห็นผิดว่าจิตนี้เที่ยง ส่วนข้อที่ 4) เป็นการพิจารณาสภาว
ธรรมที่ปรากฏทางจิตใจโดยมีสติท�ำหน้าที่เข้าไประลึกรู้ธรรม 5 หมวดคือ ขันธ์ 5  นิวรณ์ 5
อายตนะ 12  โพชฌงค์ 7 และอริยสัจ 4 ตามตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ละอัตตวิปลั ลาส ทีเ่ ข้าใจผิดว่ากายเป็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของเรา
ส่วนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นั้นมีค่าเฉลี่ยในระดับความเหมาะสม
ของการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักสูตรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาพุทธปัญญาให้แก่
แกนน�ำชาวพุทธได้และจากการประเมินผลพัฒนาการทางพุทธิปัญญาของนิสิตแกนน�ำชาว
พุทธจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ตลอดถึงการสังเกตพฤติกรรมนิสติ แกนน�ำ
ชาวพุทธที่ผู้วิจัยได้ดูแลประชากรกลุ่มนี้จ�ำนวน 20 คน ตลอดมาโดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
อยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวน 10 คน และอยู่ในระดับดี 8 คน อยู่ในระดับพอใช้ 2 คน
การพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในการเสริมสร้างพุทธิปัญญา
ส�ำหรับแกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ ในทีน่ เี้ ป็นเพียงการปรับปรุงหลักสูตรทีม่ อี ยูเ่ ดิมโดย
การเพิม่ กิจกรรมในการตระหนักรูแ้ ละเข้าใจตนเองร่วมกับการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน โดย
ขณะท�ำกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ�ำลอง จากนั้นได้ให้นิสิต น�ำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
ไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน โดยมีการจดบันทึกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของนิสิต
แกนน�ำชาวพุทธ ซึง่ พบว่า“แต่ละคนมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ โดยมีความก้าวหน้า
จากการฝึกในแต่ละสัปดาห์ จากกิจกรรมทีน่ สิ ติ แกนน�ำชาวพุทธน�ำไปฝึกหัดและจดบันทึกนัน้
เป็นข้อปฏิบตั ใิ นการฝึกเบือ้ งต้นทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเน้นในเรือ่ ง การส�ำรวมอินทร์ คือ รูจ้ กั ใช้ตา
หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ให้เป็น เช่น ดูเป็น ฟังเป็น ฯลฯ และโภชเนมัตตัญญุตา รูจ้ กั ประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ในการบริโภค คือ รู้จักกินแต่พอดี กินด้วยปัญญา เพราะสังคมปัจจุบัน คนมักจะกินอาหาร
เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง จึงท�ำให้ชีวิตเกิดปัญหาเป็นโรคอ้วนในวัยเด็ก เป็นโรค
ความดันสูง เป็นโรคเบาหวาน และอีกหลายๆ โรค เหมือนกับในอดีตที่พระเจ้าปเสนทิโกศล
ทรงเสวยพระกระยาหารมากท�ำให้พระวรกายล�ำบากอ้วนง่วงนอนนัง่ ทีไ่ หนก็บนั ทมหลับเลย
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องของการรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยพระ
คาถาว่า “มนุชสฺส สทา สตีมโต  มตฺตํ ชานโต ลทฺธโภชเน  ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา  สณิกํ ชีรติ
อายุ ปาลยนฺต”ิ มนุษย์ผมู้ สี ติทกุ เมือ่ รูจ้ กั ประมาณในโภชนะทีไ่ ด้มาย่อมมีเวทนาเบาบาง เขา
ย่อมแก่ช้าครองอายุได้ยืนนาน (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 15 ข้อ 364-7: 119-20) ฉะนั้น
การพัฒนาปัญญาจึงต้องเริม่ ต้นในการฝึกฝนด้วยการกินตามหลักโภชเนมัตตัญญุตา เป็นการ
พัฒนาร่วมกันในการใช้ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ให้มคี วามสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม เมือ่ บูรณาการได้
อย่างนี้แล้วการพัฒนาก็จะน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่า ชาคริยานุโยค คือการประกอบความ
เพียรทีไ่ ม่เห็นแก่นอน ตืน่ ตัวอยูเ่ ป็นนิตย์ ช�ำระจิตไม่ให้มนี วิ รณ์ครอบง�ำจิตใจ มีสติเป็นธรรม
คุม้ ครองจิตซึง่ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการฝึกจิต เมือ่ มีสติแล้วใช้ปญ
ั ญาพิจารณาความจริง
ในสิง่ ต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความดี ซึง่ เป็นการฝึกฝนด้านจิตให้แน่วแน่ เข้มแข็ง มัน่ คง ในความถูก
ต้อง ซึง่ อยูใ่ นฝ่ายสมาธิ แล้วยังเกิดความพอใจทีท่ ำ� ให้ตวั เราได้คณ
ุ ภาพชีวติ ท�ำให้เกิดความสุข
ความอิ่มใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาจิตให้เกิดพุทธิปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของนิสิตแกนน�ำ
ชาวพุทธแล้วท�ำให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความภูมิใจและมั่นใจในตนเอง เพราะเป็นการปฏิบัติ
ทีท่ ำ� ให้เกิดปัญญา คนทีม่ ปี ญ
ั ญาเมือ่ จะท�ำอะไรก็มคี วามมัน่ ใจในตนเองอย่างจริงจัง ด้วยการ
ด�ำเนินชีวติ มาถูกทางตามหลักของทางสายกลางท�ำให้เกิดสมดุลยภาพในข้อปฏิบตั ทิ ปี่ ระกอบ
ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นทางสายกลางอย่างแท้จริง
จึงเป็นวิธที จี่ ะท�ำจิตให้สงบปราศจากอารมณ์ รักโลภ โกรธหลง จึงเป็นการพัฒนาจิตของนิสติ
แกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ยังเป็นเยาวชนตอนปลายแล้วก็จะเข้าสูว่ นั ผูใ้ หญ่เต็มตัว
ก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานส�ำหรับเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตภายภาคหน้า

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานเพือ่ เสริมสร้างพุทธิ
ปัญญานิสติ แกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ศึกษาจริตของนิสติ
แกนน�ำชาวพุทธ เพือ่ พัฒนาหลักสูตรการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานและเพือ่ ประเมินหลักสูตร
จากการศึกษาพบว่าจริตของแกนน�ำชาวพุทธโดยภาพรวมแล้วมีลกั ษณะศรัทธาจริตเป็นส่วน
มากส่วนการพัฒนาหลักสูตรนัน้ โดยใช้หลักในมหาสติปฏั ฐาน 4 คือ 1) การพิจารณากายโดย
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มีตวั สติเข้าไปรับรูแ้ ละเพือ่ ละสุภสัญญา 2) การพิจารณาความสุข ความทุกข์ และอาการเฉยๆ
โดยมีตวั สติเข้าไปรับรูเ้ พือ่ ละสุขสัญญา 3) การพิจารณาจิตทีร่ บั รูอ้ ารมณ์โดยการมีสติเป็นตัว
รับรูเ้ พือ่ ละนิจจสัญญา 4) การพิจารณาสภาวธรรมทีป่ รากฏทางจิตใจตามกฎของไตรลักษณ์
โดยมีตัวสติเข้าไปรับรู้เพื่อละอัตตสัญญาและการประเมินหลักสูตรนั้นอยู่ในระดับมากส่วน
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมีดังนี้
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจากนิสิตแกนน�ำชาวพุทธกลุ่มนี้คือนิสิตเป็นผู้มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจุดเด่น
เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึง่ คือความซือ่ สัตย์ ความอดทนและความเสียสละมีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือต่อผู้
อื่นและยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าไว้อย่างมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายส่วน
ข้อเสียอย่างหนึ่งของนิสิตกลุ่มนี้ คือการปรับตัวเข้าสังคมในเมืองต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อ
พัฒนาตนเองและหมู่คณะตลอดถึงเรื่องการศึกษายังมีโอกาสน้อยมากหากนิสิตกลุ่มนี้ไม่ได้
อธิการบดีพระพรหมบัณฑิตที่เห็นความส�ำคัญของการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้ก็คง
ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพราะเรื่องของทุนทรัพย์ทางการเงินแต่เรื่องของ
ปัญญานั้นไม่ด้อยไปกว่าคนในเมืองหลวงหรือคนพื้นเมืองเลยเพราะคุณธรรมในความขยัน
และอดทนของนิสิตชนเผ่าหลายๆ เผ่ามาอยู่รวมกันท�ำให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
แท้จริงเท่าที่ประสบพบมาในเวลาสี่ปีส�ำหรับนิสิตแกนน�ำชาวพุทธรุ่นนี้และที่ผ่านมา ดังได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นว่านิสิตกลุ่มนี้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมีนิสิตคน
หนึง่ ในพรรษาถือศีลไม่ทานอาหารเย็นตลอดสามเดือนถึงจะมีนสิ ติ บางคนทีไ่ ปนับถือศาสนา
อืน่ ทีเ่ รียนอยูร่ ว่ มกันแต่กไ็ ม่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำกิจกรรมทุกอย่างอาจเป็นเพราะความไม่มี
โอกาสทางการศึกษาหรือฐานะทางบ้านมีที่ไม่มีก�ำลังพอ (ฐานะยากจน) หรือเพราะอยู่ไกล
ความเจริญถ้าไม่ได้พระบัณฑิตอาสาขึน้ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามในชุมชนหมูบ่ า้ นเหล่า
นีแ้ ละหากไม่ได้พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีในสมัยนัน้ มองเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา
ก็คงไม่มชี อื่ นิสติ แกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่และรุน่ นีเ้ ป็นรุน่ สุดท้ายเพราะหลายๆ เหตุ
ปัจจัยเรือ่ งทุนการศึกษาก็ขอเมตตาอธิการบดีองค์ปจั จุบนั เมตตาอนุเคราะห์ทนุ การศึกษาแก่
นิสติ แกนน�ำชาวพุทธทีจ่ ะเกิดขึน้ ในภายภาคหน้าหากได้รบั ความเมตตาจากท่านอธิการบดียงั
มีคนอีกเยอะมากทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาแต่กไ็ ม่มที กุ การศึกษาทีจ่ ะมาเรียนได้
ก็คงฝากไว้ให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยเมตตากันต่อไป
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แผนผังองค์ความรู้

สรุป

การพัฒนาหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริมสร้างพุทธิปัญญาส�ำหรับนิสิต
แกนน�ำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐานสี่
ประกอบด้วยจุดประสงค์ 3 อย่าง คือการศึกษาจริตของนิสติ แกนน�ำชาวพุทธ ด้วยการท�ำแบบ
วัดจริตเป็นตารางของจริต 6 แล้วให้นิสิตแต่ละคนเลือกว่าตนอยู่ในส่วนไหนที่ตรงกับใจเรา
ทีส่ ดุ และต้องซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองในการเลือกเมือ่ ได้แล้วก็ให้บนั ทึกไว้และแบบสังเกตพฤติกรรม
ของนิสติ ตลอดถึงให้นสิ ติ ท�ำแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั แล้วน�ำมาวิเคราะห์
ข้อมูลจึงพบว่าจริตของนิสิตแกนน�ำชาวพุทธจ�ำนวน 20 คน โดยภาพรวมมีลักษณะศรัทธา
จริตอยู่ในระดับมากที่สุด พุทธิจริตกับโทสจริตอยู่ในระดับมาก ส่วนราคจริต โมหจริต และ
วิตกจริตอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริมสร้างพุทธปัญญา
ส�ำหรับนิสิตแกนน�ำชาวพุทธพัฒนาตามหลักสติปัฏฐานสูตร 4 ประการ คือ 1) การพิจารณา
กายโดยมีสติตวั เป็นตัวระลึกรูค้ วามเป็นจริงตามหลักการปฏิบตั ใิ นกายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน
ในข้อนีน้ นั้ มีวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั เิ พียงอย่างเดียวคือเพือ่ ละสุภะวิปลั ลาส ทีเ่ ข้าใจผิดว่า
ร่างกายนีเ้ ป็นของสวยงาม ส่วนในข้อที่ 2) การพิจารณาความสุขความทุกข์ และอาการเฉยๆ
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ในเวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน เป็นการเสวยอารมณ์ ในแต่ละขณะของจิตว่า จะต้องมีอาการ
อยู่ 3 อย่างนีเ้ ท่านัน้ ให้เรียนรูว้ า่ เวทนาไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตนเราเขา ในข้อนีก้ ม็ วี ตั ถุประสงค์
อย่างเดียวเช่นกันคือเพื่อละสุขวิปัลลาส ที่เราเข้าใจผิดกันว่าร่างกายนี้เป็นสุข  ส่วนข้อที่ 3)
การพิจารณาจิตทีร่ บั รูอ้ ารมณ์โดยการทีม่ สี ติเป็นตัวระลึกรูใ้ นอารมณ์ ซึง่ เป็นการพิจารณาจิต
ของตนเองว่ามีราคะ มีโทสะ หรือมีโมหะ หรือไม่ ตลอดถึงนิวรณ์ตวั ใดเกิดขึน้ กับจิตบ้างหรือ
ไม่ เป็นการเรียนรูส้ ภาวธรรมต่างๆ ในแต่ละขณะทีเ่ กิดขึน้ แต่กม็ วี ตั ถุประสงค์เพียงอย่างเดียว
คือเพื่อละนิจจวิปัลลาส คือ ความเข้าใจผิดว่า จิตนี้เที่ยงแท้ ส่วนข้อที่ 4) เป็นการพิจารณา
สภาวธรรมที่ปรากฏทางจิต 5 หมวด คือ ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 อริยสัจ 4
ให้เห็นตามความเป็นจริงในกฎของไตรลักษณ์ ในข้อนี้ก็มีวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อละอัตตวิ
ปัลลาส ที่เข้าใจผิดว่าร่างกายเป็นตัวตนที่แท้จริง ส่วนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานมีค่าเฉลี่ย
ระดับความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน อยูใ่ นระดับมากและมีคา่
เฉลีย่ ความคิดเห็นทัว่ ไปเกีย่ วกับหลักสูตรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนา
พุทธปัญญาให้แก่แกนน�ำชาวพุทธได้จากการประเมินผลพัฒนาการทางพุทธิปญ
ั ญาของนิสติ
แกนน�ำชาวพุทธจากการตอบค�ำถามและการสัมภาษณ์ตลอดถึงการสังเกตพฤติกรรมนิสิต
แกนน�ำชาวพุทธจากผูว้ จิ ยั ทีไ่ ด้ดแู ลประชากรกลุม่ นีจ้ ำ� นวน 20 คน มาตลอดโดยแบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม อยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวน 10 คน และอยู่ในระดับดี 8 คน อยู่ในระดับพอใช้ 2 คน
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