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บทคัดย่อ

บทความวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการปฏิ บั ติ ธ รรม
2) เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติ 3) เพือ่ หาแนวทาง
ส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 15 คน ประกอบไปด้วยวิปัสสนาจารย์จ�ำนวน 5 รูป
และชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติที่ได้มาปฏิบัติธรรม 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า:
1) วัดร�ำ่ เปิงใช้รปู แบบในการสอนการปฏิบตั ธิ รรมตามหลักสติปฐาน 4 มีหนุ่ ช่วย
ในการ สอนและใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมพูดคุยกันมุ่งเน้นการ
สอนปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก
2) ผู้ปฏิบัติธรรมเน้นการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นการช่วยผ่อนคลายทางอารมณ์
ความคิด ความรู้สึก โดยมีพระวิปัสสนาจารย์คอยชี้แนะและสอบอารมณ์ แต่มีปัญหาด้าน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
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3) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยจากสภาพแวดล้อมทั้งที่อยู่อาศัย,
อาหาร, และอุปกรณ์ ทีใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน ให้สอดคล้องกับผูป้ ฏิบตั แิ ละวิธสี อน โดยการอธิบาย
สาธิต และสรุป ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติธรรม

ค�ำส�ำคัญ : แนวทางส่งเสริม, การปฏิบัติธรรม, ชาวต่างชาติ
Abstract

The objectives of this thesis were as follows; 1) to study forms of
Dhamma practice, 2) to study the problems and obstacles in Dhamma practice
of foreigners and 3) to find ways to promote Dhamma practice of foreigners. It
was a qualitative research with in-depth interview. The amount of 15 samples
from purposive selection consisted of 5 meditation instructors and 10 foreigners
of various ethnic backgrounds who had come to practice Dhamma at Wat Ram
Poeng (Tapotaram), Suthep sub-district, Muang district, Chiang Mai province.
The research instrument was in-depth interview.
The results of research were found that:
1) Wat Ram Poeng used the model of teaching Dhamma practice
according to the principle of 4 foundations of mindfulness. The robotic
instructor and mere English language were used in the teaching. The Dhamma
practitioners were not allowed to talk and self-practice was focused in the
teaching.
2) Dhammapractitioners emphasized self-practice to help relax
emotions, thoughts and feeling with the guidance and emotion examination
from meditation instructors. Still, there were problems in using language in
communication.
3) Regarding guidelines for promoting Dhamma practice, environments
of residences, food and equipment used in daily life should be adjusted to
correspond with the practitioners and the teaching methods should also be
adapted by explaining, demonstrating and summarizing before, between and
after Dhamma practice.
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บทน�ำ

หากกล่าวถึงวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เชื่อว่า “วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม )”
เป็นที่รู้จัก กันแพร่หลายไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในต�ำนาน แต่รวมถึงประวัติการสร้างวัดร่วม
สมัย พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย องค์ที่ 9 ซึ่งเป็นยุคแห่งพระพุทธศาสนา
รุ่งเรืองถึงขีดสุดในแผ่นดินล้านนา มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8 ครั้งแรกในแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ และเป็นช่วงที่มีการสร้างวัดต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก ครั้นพระเจ้ายอดเชียงราย
ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ในต�ำนานส่วนหนึ่งของการสร้างวัด โบราณแห่งนี้ มีอภิหารบุญเกิด
ขึ้นสุดคณานัป รวมถึงการปรากฏของพระธาตุเขี้ยวแก้ว การสร้างวัดนี้ มีทั้งฝ่ายพุทธจักร
พระเถรานุเถระ ตามจารึกประมาณ 100 รูป ที่มีการเผยแพร่ในต�ำนานจะมี 5 รูป หลักๆ
อาทิ พระมหาสามีญาณโพธิเจ้า พระมหาเถระสุระสีมหาโพธิเจ้า เป็นต้น ในส่วนอาณาจักร
กอร์ปด้วย พระนางอะตะปาเทวี เจ้าเมืองญี่ เจ้าเมืองเชียงราย พระเจ้า อติวิสุทธ พรั่งพร้อม
ด้วยแรงบุญ แรงศรัทธาพุทธศาสนิกชน ในต�ำนานไม่ได้ระบุว่า สร้างนานเท่าใด วัดร�่ำเปิง (ต
โปทาราม ) อยู่ในสภาพวัดร้าง หลายยุค หลายสมัย โดยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น ศูนย์
บัญชาการก�ำลังรบฝ่ายญี่ปุ่นระยะหนึ่ง ที่นี่มีการลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุ และขาดการ
ดูแลมานาน ท�ำให้สภาพวัดทรุดโทรม จนกระทัง่ ใน พ.ศ. 2484 คณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่ ได้
อัญเชิญพระ ประธานไปประดิษฐานไว้ที่ด้านหลังพระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต่อมา
พ.ศ. 2514 คณะศรัทธา สาธุชน ร่วมกับพลังบุญชาวบ้านทั่วสารทิศ ได้พร้อมใจกัน พัฒนา
วัดขึ้นใหม่ มีการอาราธนาพระภิกษุชาวบ้านร�่ำเปิงคือ หลวงปู่จันทร์สม มาเป็นเจ้าอาวาส
เมื่อ มรณภาพไป ก็ขาดพระจ�ำพรรษาชั่วระยะหนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 พระธรรมมังคลาจาร
ย์ (พระอาจารย์ ทอง สิรมิ งฺคโลพระธรรมมังคลาจารย์ วิ., คูม่ อื การปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ในแนวสติปัฏฐาน 4 น.20 ) พัฒนาวัดจนเป็น “วัดสายปฏิบัติ” พ.ศ. 2533 พระครูพิพัฒน์
คณาภิบาล ได้รบั พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระสุพรหมยานเถร ในปีถดั มาได้รบั แต่งตัง้ จาก
สมเด็จพระสังฆราช ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ( สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการศึกษาเพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนาพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ และ
โบราณสถาน ในเขตเทศบาลต�ำบลสุเทพให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ างประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี
) ใน พ.ศ.2537 ได้เสนอเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ แต่งตั้ง พระสมุห์สุพันธุ์ อาจิณฺณสีโล
รักษาการเจ้าอาวาส และเมื่อ พ.ศ. 2539 มีการเสนอให้พระปลัดสุพันธ์ อาจิณฺณสีโล หรือ
พระภาวนาธรรมภิรัช (วิ) ในปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาส ผู้เป็นศิษย์ได้สืบทอดเจตนารมณ์ และ
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สืบสานงานวิปัสสนา กรรมฐานมาจน ถึงปัจจุบัน พัฒนาวัดเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็น
ส�ำนักอบรม วิปัสสนากรรมฐานที่มี ชื่อเสียงด้วยความทุ่มเท พัฒนาวัดร�่ำเปิง จากวัดเก่าแก่
ที่จะครบวันสถาปนา 527 ปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน มามีการสร้างอาคารโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม เพือ่ การเรียน การสอน เผยแผ่ พระพุทธศาสนา พร้อมอาคารศูนย์พฒ
ั นาจิต
เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนศาสนสถาน อาคารต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการศาสนา จนท�ำให้
วัดแห่งนี้ กลายเป็นวัดวิปสั สนากรรมฐานทางภาคเหนือ ทีโ่ ดดเด่น เลือ่ งลือไกลทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ มีการอบรมพระกรรมฐาน ในแนวสติปฏั ฐาน 4 มีชาวไทย และชาวต่างชาติ
เข้ามารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ( พระภาวนาธรรมาภิรัช, 2562: 9 )
นอกจากงานวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ยังเป็นส�ำนักเรียนพระอภิธรรมสาขา
ของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตาราม เป็นวัดที่มีพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ ถึง 16 ภาษา ได้รับ
เลือก เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 ส�ำนักปฏิบัติ
ธรรม ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 อุทยาน การศึกษา พ.ศ. 2544 วัดพัฒนาตัวอย่าง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 สภาพท�ำเลทีต่ งั้ จากแนวถนนสุเทพ ตาม ถนนคันคลองชลประทาน เข้าไป
ใกล้เชิงดอยสุเทพ ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 24 ไร่ มีความร่มเย็น ร่มรื่น แม้จะอยู่ไม่ห่างจากตัว
เมือง เชียงใหม่ และเขตชุมชน แต่กม็ คี วามเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางเสียงหรีด หริง่ เรไร สรรพ
เสียงแห่งพงไพร เป็นจุดดึงดูดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไปบวช ร่วม อบรม
ปฏิบัติธรรม ตามโครงการที่ทางวัดจัดขึ้นไม่ขาดสาย แม้กระทั่งล่าสุดโครงการบวชพระ
บวชชี พราหมณ์ให้ชาวจีนและผู้สนใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาท�ำการวิจัย
เรือ่ ง แนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรม ของชาวต่างชาติทวี่ ดั ร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ นักเรียนและลูกค้า การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพราะโดย
ส่วนตัวผู้วิจัยมีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและ เพื่อนชาวต่างชาติ สนใจมาปฏิบัติธรรม
ที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) จ�ำนวนมาก ผู้วิจัยจึงสนใจใคร่รู้และ ต้องการทราบถึงรูปแบบการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ท�ำให้เพื่อนชาวต่างชาติทั้งหลายก�ำหนดว่าต้องเป็นวัดร�่ำเปิง
(ตโปทาราม) และมีปัญหาอะไรบ้าง เช่นการสื่อสารทางด้านภาษา สถานที่ หรือการ ด�ำเนิน
การอื่นใดบ้าง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการปฏิบตั ธิ รรมวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
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2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติ วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุ
เทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. เพือ่ เสนอแนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติ วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม)
ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตของการวิจยั วิทยานิพนธ์นดี้ ำ� เนินการวิจยั โดยใช้การวิจยั แบบคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ ก�ำหนดขอบเขตของ การวิจัยออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ด้านเนือ้ หา ได้แก่ การวิจยั ในครัง้ นีม้ งุ่ เน้นเสนอแนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรม
ของ ชาวต่างชาติที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่จะท�ำการศึกษาคือ แนวทางการปฏิบัติธรรม, ผลของการปฏิบัติ
ธรรม และปัญหาของการ ปฏิบัติธรรม
ด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรในวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัด เชียงใหม่ และชาวต่างชาติผมู้ าปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) จ�ำนวน 20 คน ซึง่
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) นัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกจากเจ้าอาวาสวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม)
ที่มีบทบาทส�ำคัญใน การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม)
ด้านพืน้ ที่ ได้แก่ วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ด้านระยะเวลา ได้แก่ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษา
แนวทาง ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ เพือ่ ให้การเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ผูว้ จิ ยั จึง
ได้ก�ำหนดระยะเวลาไว้ ประมาณ 2–3 เดือน โดยจะใช้เวลาช่วง เดือนกรกฏาคม–กันยายน
พศ. 2562 นี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดร�ำ่ เปิง่ พระภาวนาธรรมาวิรชั วิ. พระอาจารย์
วิปสั สนาแห่งวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) และผูท้ มี่ าปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม)
กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรม
ของชาว ต่างชาติ ประกอบด้วย
1) เจ้าอาวาสวัดร�่ำเปิง
2) พระอาจารย์วิปัสสนาภายในวัดร�่ำเปิง (ตโปทานาม) จ�ำนวน 5 รูป
3) ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) จ�ำนวน 10 คน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จ�ำนวน 15 รูป/คน โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นเครือ่ งมือแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
ขึน้ โดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องตามปัญหาวิจยั วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ขอบเขตการวิจยั และการนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีขนั้ ตอนในการสร้างและหาคุณภาพ
ของเครือ่ งมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
การเก็บข้อมูลโดยจากกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ตรวจ
การแผ่นดิน ในระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2562 โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกและแบบสังเกตทีเ่ กีย่ วกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติทวี่ ดั ร�ำ่ เปิง
(ตโปทาราม) ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนปฏิบัติไว้ดังนี้
1) มีหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่เป็นเครื่องมือ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างไปยังผูท้ รงคุณวุฒกิ ลุม่ เป้าหมายเพือ่ ให้เตรียมตัวและก�ำหนด
เวลาในการให้สัมภาษณ์
2) ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือไปเก็บข้อมูลตามวันและเวลาที่ก�ำหนดไว้ พร้อมเตรียม
อุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก
เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วท�ำการถอดเทปบันทึกเสียงแล้วน�ำมา
วิเคราะห์ ประมวลผลตามกรอบแนวคิดที่ก�ำหนดในการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มเติมในภายหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตนั้น ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลพร้อมกับการ
สัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ก�ำหนดในการวิจัยและสอดคล้องกับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้เครือ่ ง
มือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแนบเอกสารทีเ่ ป็นเครือ่ งมือสัมภาษณ์ไป
ยังกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เตรียมตัวและก�ำหนดเวลาในการให้สัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือไปเก็บข้อมูลตามวันและเวลาที่ก�ำหนดไว้ พร้อมเตรียม
อุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ เช่น มือถือบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก
เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ท�ำการถอดการบันทึกเสียง แล้วน�ำมา
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วิเคราะห์ ประมวลผล ตามกรอบแนวคิดทีก่ ำ� หนดในการวิจยั และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มเติมในภายหลังจากกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ เป้าหมาย คือเจ้าอาวาสวัดร�ำ่ เปิง่ พระครู
ภาวนาวิรชั พระอาจารย์วปิ สั สนาแห่งวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) และผูท้ มี่ าปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ร�ำ่ เปิง
(ตโปทาราม) แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยเชือ่ มโยงให้เห็น
ความสัมพันธ์ในแง่ตา่ งๆตามความเป็นจริงซึง่ เป็นการวิเคราะห์ออกมาในรูปเชิงพรรณนาและได้
จัดหมวดหมูใ่ นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีต่ ง้ั ไว้
4. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย คือเจ้าอาวาสวัดร�ำ่ เปิง่ พระ
ภาวนาธรรมาภิรัช พระอาจารย์วิปัสสนาแห่งวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
ทีว่ ดั ร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย
เชือ่ มโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่ตา่ งๆตามความเป็นจริงซึง่ เป็นการวิเคราะห์ออกมาในรูป
เชิงพรรณนาและได้จัดหมวดหมู่ในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้

ผลการวิจัย

1. วัดร�่ำเปิงใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติธรรมเป็นแบบสติปฐาน 4 เจริญ
วิปัสสนาโดยใช้ภาษาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้ชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรม
ได้เข้าใจแต่กม็ ชี าวต่างชาติบางประเทศทีไ่ ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ท�ำให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลือ่ นได้ โดยยังมีชาวต่างชาติโซนเอเชียทีไ่ ม่สนั ทัดภาษาอังกฤษเลย เช่นชาวจีน
ชาวเกาหลี และชาวญี่ปุ่น แต่ก็ได้มีล่ามภาษาจีนคอยช่วยประชาสัมพันธ์และแปลการสอน
ให้ชาวจีน ซึง่ ชาวเอเชียส่วนใหญ่ทมี่ าปฏิบตั ธิ รรมคือชาวจีน หลังจากปฏิบตั จิ ะต้องมีการสอบ
อารมณ์ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทุกวัน เพือ่ ทราบความเป็นไปของสภาวธรรมของแต่ละคน โดยพระ
วิปสั สนาจารย์จะให้คำ� ปรึกษาถ้าหากว่าสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ และแต่ละคนก็จะแตกต่างบริบท
กันไปส่วนใหญ่จะเน้นสอนให้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเองเป็นหลัก ให้รจู้ กั ปฏิบตั ติ นและพิจารณา ดูตวั
เองเป็นหลักตามประสบการณ์ตรง โดยใช้หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นบาทฐานแห่งความส�ำเร็จ
หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้บรรลุถึงความส�ำเร็จตามที่ตนประสงค์มี 4 ประการ ดังนี้
1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้ 2) วิรยิ ะ ความพากเพียรในสิง่ นัน้ 3) จิตตะ ความเอาใจ
ใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น จากการสัมภาษณ์ ชาว
ต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรม ว่าทราบและรู้แนวทางของการปฏิบัติธรรมของวัดร�่ำเปิง ( ตโปทา
ราม ) จากน้องชาย และได้สมัครมาทางอินเตอร์เน็ต
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2. การปฏิบตั ธิ รรมของชาวติคอื ปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเอง อยูก่ บั ตัวเอง ฝึกฝนด้วยตัวเอง
โดยมีพระวิปสั สนาจารย์คอยแนะน�ำ ด้านรูปแบบฝึกปฏิบตั แิ บบเข้มงวดทัง้ กายและใจ มีการ
สาธิต อธิยาย การกราบสติปัฏฐาน เดินจงกรม นั่งสมาธิ มีการสอบอารมณ์โดยพระอาจาย์
วิปสั สนา เพือ่ ความก้าวหน้า ใช้เวลามากขึน้ เรือ่ ยๆ ก�ำหนดต่อเนือ่ งกันไป มีการสอบอารมณ์
โดยปากเปล่า และมีการให้ค�ำปรึกษาแก้สภาวธรรมโดยพระอาจารย์วิปัสสนา
3. ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติ วัดร�่ำเปิง (ตโปทา
ราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปเป็นข้อได้ดังนี้คือ
1) ทางวัดควรจัดให้มปี า้ ยประชาสัมพันธุท์ งั้ ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2) อย่างน้อย 3 ภาษาหลักๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในวัดให้เข้าใจ
ตรงกัน
3) ทางวัดควรให้มรี ายการอาหารอย่างน้อย 1 รายการในมือ้ อาหารแต่ละวันเป็น
อาหารรสจืด เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ทาน
4) ในส่วนของชาวต่างชาติที่จะมาปฏิบัติ ควรเตรียมความพร้อมส่วนตัวของตัว
เอง เช่น ยาประจ�ำตัว , ของใช้ประจ�ำตัว , และต้องปรับตัวเรียนรูใ้ ห้อยูใ่ นสภาวการณ์ของวัด
ได้อย่างเหมาะสม การปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้มกี จิ กรรมเพือ่ ความสะดวกสบาย ดังนัน้ ต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสถานที่ สถานการณ์ให้ได้
5) ในส่วนของชาวต่างชาติควรจะเปิดในใจการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม โดยไม่ยดึ
ติดกับสถานภาพของตนเอง ไม่วา่ จะเป็นหน้าที่ ต�ำแหน่งการงานทางสังคม สถานะภาพทาง
สังคม ให้ปฏิบัติตนปกติเยี่ยงปุถุชนคนธรรมดาในวัด ให้มีสถานะภาพทัดเทียมกัน
6) ในส่วนของชาวต่างชาติ หากมีข้อสงสัย ควรเข้าซักถามพระวิปัสสนาจารย์
ไม่ควรสอบถามกันเองในหมู่ผู้ปฏิบัติร่วมกัน เพราะอาจจะไม่มีความชัดเจน ดังนั้นเพื่อเกิด
ประโยชน์อย่างดียงิ่ จึงควรสอบถามพระวิปสั สนาจารย์เท่านัน้ หรือในทางธรรมเรียกว่า “การ
สอบอารมณ์”
6) ในส่วนของชาวต่างชาติควรจะเคารพสถานที่ , วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ของวัด อย่างเคร่งครัด หากไม่เข้าใจในข้อใด ควรสอบถามพระวิปัสสนาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ของวัดโดยตรง

อภิปรายผล

รูปแบบสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติวดั ร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากผลวิจัยพบว่า รูปแบบการปฏิบัติธรรม ของวัดร�่ำเปิง
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พระวิปัสสนาจารย์ และผู้ปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานชาวต่างชาติที่ปฏิบัติธรรม พบว่ารูป
แบบการปฏิบตั ขิ องทางวัดเป็นแบบสติปฏั ฐาน 4 เจริญวิปสั สนาโดยใช้ภาษาทีส่ อนเป็นภาษา
อังกฤษเป็นหลักเพือ่ ให้ชาวต่างชาติทมี่ าปฏิบตั ธิ รรมได้ เข้าใจ และจะต้องมีการสอบอารมณ์
ของผู้ปฏิบัติธรรมทุกวัน เพื่อทราบความเป็นไปของสภาวธรรม ของแต่ละคน โดยจะให้ค่า
ปรึกษาถ้าหากว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้น และแต่ละคนก็จะแตกต่างบริบทกัน ไปส่วนใหญ่จะ
เน้นสอนให้เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นหลัก ให้รู้จักปฏิบัติตนและพิจารณา ดูตัวเองเป็นหลัก ตาม
ประสบการณ์ตรง1 คล้ายกับการปฏิบัติธรรม แนวทางสายเอกของพระพรหมมงคล วิ. เจ้า
อาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ�ำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการปฏิบตั ิ
เป็นแบบสติปฏั ฐาน 4 เจริญวิปสั สนาโดยใช้ภาษาทีส่ อนเป็นภาษา อังกฤษเป็นหลักเพือ่ ให้ชาว
ต่างชาติทมี่ าปฏิบตั ธิ รรมได้เข้าใจ และจะต้องมีการสอบอารมณ์ของผู้ ปฏิบตั ธิ รรมทุกวัน เพือ่
ทราบความเป็นไปของสภาวธรรมของแต่ละคน โดยจะให้ค่าปรึกษาถ้าหากว่า สภาวธรรมที่
เกิดขึน้ และแต่ละคนก็จะแตกต่างบริบทกันไปส่วนใหญ่จะเน้นสอนให้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง เป็น
หลัก ให้รจู้ กั ปฏิบตั ติ นและพิจารณา ดูตวั เองเป็นหลักตามประสบการณ์ตรง โดยใช้หลักอิทธิ
บาท 4 เป็นบาทฐานแห่งความส�ำเร็จ หมายถึง สิง่ ซึง่ มีคณ
ุ ธรรมเครือ่ งให้บรรลุถงึ ความส�ำเร็จ
ตามที่ตน ประสงค์มี 4 ประการ ดังนี้ 1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2) วิริยะ ความ
พากเพียรในสิ่งนั้น 3) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องใน
เหตุผลของสิง่ นัน้ สอดคล้องกับ นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์และสุดาวรรณ สมใจ ได้ศกึ ษาวิจยั
เกี่ยวกับ การปฏิบัติธรรม การบริหารจัดการ และลักษณะสถานปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อผล
สัมฤทธิใ์ นการเจริญ วิปสั สนากรรมฐานผลการวิจยั พบว่า การทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมให้ได้ผลส�ำเร็จ
มีสว่ นส�ำคัญประการหนึง่ คือ รูปแบบการปฏิบตั ธิ รรม ได้แก่ ความสมบูรณ์ของหลักสูตร สถาน
ทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ได้แก่ สถานที่ และ วิทยากรมีผลต่อผลสัมฤทธิใ์ นการเจริญวิปสั สนากรรมฐาน
เนือ่ งจากว่าสถานทีเ่ ป็นสิง่ ส�ำคัญในการ ปฏิบตั ธิ รรม หากผูป้ ฏิบตั ธิ รรมได้เข้ามาปฏิบตั ธิ รรม
ในสถานปฏิบตั ธิ รรมทีม่ คี วามสะอาด เงียบสงบ ร่มรืน่ ไม่มเี สียงรบกวนจากภายนอก(นรวัฒน์
เจริญรัชต์ภาคย์และสุดาวรรณ สมใจ, 2561: 68-177)
การปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติ วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติทวี่ ดั ร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) เน้นการให้
เรียนรูด้ ว้ ย ตัวเอง ให้รจู้ กั สิง่ ทีป่ ฏิบตั ิ และพิจารณาตัวเองเป็นหลักสอดคล้องกับพระวัชรินทร์
ปิยธมฺโม ได้ ให้แนวทางไว้วา่ ให้ใช้แนวสติปฏั ฐาน 4 เป็นหลัก คือ กาย เวทนา จิต ธรรม และ
มีการสอนการกราบ สติปฏั ฐาน 4 อีกด้วย รวมทัง้ สอนให้ เดิน ยืน นัง่ นอน ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
ให้ก�ำหนดรู้ตลอดเวลา ไม่ ว่าเวลากิน นอน ปฏิบัติภารกิจอื่น จิตต้องก�ำหนดรู้ตลอด ภาวะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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จิตใจให้สงบและอดทน (พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม, 2562: สัมภาษณ์)
แนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติ วัดร่า่ เปิง (ตโปทาราม) จากผล
การวิจัยพบว่า ให้ผู้ปฏิบัติตัดความกังวลใจทุกเรื่อง เพราะเหตุว่าความกังวลใจไม่ว่า จะเล็ก
น้อย ก็จะเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ มิให้พัฒนาเท่าที่ควร จะได้เช่นความกังวลใจ ห่วง
บ้าน ห่วงญาติ ห่วงการเดินทาง ห่วงหมู่คณะ ห่วงโรคภัยไข้เจ็บ ภาวนาธรรมาภิรัช วิ. ได้ให้
แนวทางส่งเสริม การปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ไว้ว่า การท่างาน
เผยแพร่ศาสนา ต้องท่าด้วย การเสียสละและไม่ทา่ เชิงพาณิชย์ ในฐานะผูส้ อน สอนตามหลัก
ความเป็นจริง ให้เข้าใจได้จริง ให้ได้ จะได้บริสุทธิ์
รูปแบบการปฏิบัตขิ องทางวัดเป็นแบบสติปัฏฐาน 4 เจริญวิปัสสนาโดยใช้ภาษา
ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้ชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจ และจะต้องมี
การสอบอารมณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมทุกวัน เพื่อทราบความเป็นไปของสภาวธรรมของแต่ละ
คน โดยจะให้ค�ำปรึกษาถ้าหากว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้น และแต่ละคนก็จะแตกต่างบริบทกัน
ไปส่วนใหญ่จะเน้นสอนให้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเองเป็นหลัก ให้รจู้ กั ปฏิบตั ติ นและพิจารณา คล้ายกับ
การปฏิบัติธรรม แนวทางสายเอกของพระพรหมมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร อ�ำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

องค์ความรู้จากงานวิจัย

องค์ความรูจ้ ากการวิจยั เรือ่ ง “แนวทางส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติ
ที่วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
รูปแบบการปฏิบัติเป็นแบบสติปัฏฐาน 4 เจริญวิปัสสนาโดยใช้ภาษาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อให้ชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจ และจะต้องมีการสอบ
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อารมณ์ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทุกวัน เพือ่ ทราบความเป็นไปของสภาวธรรมของแต่ละคน โดยจะ
ให้ค�ำปรึกษาถ้าหากว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นและแต่ละคนก็จะแตกต่างบริบทกันไปส่วนใหญ่
จะเน้นสอนให้เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นหลัก ให้รู้จักปฏิบัติตนและพิจารณา ดูตัวเองเป็นหลัก
ตามประสบการณ์ตรง โดยใช้หลักอิทธิบาท 4 เป็นบาทฐานแห่งความส�ำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่ง
มีคณ
ุ ธรรมเครือ่ งให้บรรลุถงึ ความส�ำเร็จตามทีต่ นประสงค์ มี 4 ประการ ดังนี้ 1) ฉันทะ ความ
พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 3) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่ง
นั้น 4) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น

สรุป

รูปแบบการปฏิบตั ธิ รรมวัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ใช้รูปแบบการสอนปฏิบัติธรรมเป็นสติปฐาน 4 เจริญวิปัสสนาโดยใช้ภาษาที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักเพือ่ ให้ชาวต่างชาติทมี่ าปฏิบตั ธิ รรมได้เข้าใจ การปฏิบตั ธิ รรมของ
ชาวต่างชาติ วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แนวทางส่ง
เสริมการปฏิบตั ธิ รรมของชาวต่างชาติ วัดร�ำ่ เปิง (ตโปทาราม) มีชาวต่างชาติบางประเทศทีไ่ ม่
ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น ชาวจีน ชาวเกาหลี และชาวญี่ปุ่น แต่ก็ได้มีล่ามภาษา
ต่าง ๆ คอยช่วยประชาสัมพันธ์และแปลการสอนให้ชาวต่างประเทศเหล่านั้น แต่ส่วนใหญ่
ทีม่ าปฏิบตั ธิ รรมคือชาวจีน หลังจากปฏิบตั จิ ะต้องมีการสอบอารมณ์ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทุกวัน
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