การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรม
วัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
The Intellectual Development in the way of Buddhist
Ethics of the Meditation Center of Probannontan Temple,
Naimaung Sub-District, Maung District, Khonkaen Province
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ และคณะ*

บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ๒) เพือ่ ศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบตั ิ
ธรรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ ๓) เพือ่ วิเคราะห์ผลการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้ไปตามกระบวนการ
ของหลักไตรสิกขาเพือ่ บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวติ โดยเริม่ จากหลักศีลสิกขา หรือกระบวนการระเบียบ
ปฏิบัติ (วินัย) เพื่อให้เกิดวาจาชอบการกระท�ำชอบ และการประกอบอาชีพชอบเป็นแนวทางและกรอบที่
ก�ำกับการกระท�ำหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม จากนัน้ ก็ยกขึน้ สูร่ ะดับสมาธิ
สิกขาหรือกระบวนการฝึกอบรมจิต เพือ่ ให้จติ มีการพัฒนาความส�ำนึกให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและ
จิตเป็นกระบวนการเกือ้ หนุนให้สงิ่ ทีร่ บั เข้ามาในชีวติ ด�ำเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนสุดท้าย
คือปัญญาสิกขาหรือกระบวนการทางความรู้เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพื่อให้เกิดวิชาความรู้และปัญญา
ซึ่งจะยังผลให้เกิดมีทัศนะความเชื่อค่านิยมที่ถูกต้องมีความด�ำริตริตรองที่ชอบถือได้ว่าเป็นกระบวนการ
พัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดที่สามารถควบคุมตนเองและสภาวะต่างๆ ที่กระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม
* อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และคณะประกอบ
ด้วย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร., พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, และ
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การพัฒนาปัญญาตามหลักไตรสิกขาที่เชื่องโยงกับอริยมรรค ๘ พบว่าปัญญาตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา ๓ ระดับด้วยกัน คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และ
ภาวนามยปัญญา ปัญญาระดับภาวนามยปัญญาถือว่าเป็นปัญญาขั้นสูงสุด เพราะเป็นวิธีที่สร้างสรรค์
ปัญญาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งเกิดประจักษ์แจ้งแห่งเหตุของ
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหานั้นได้เสร็จสิ้นด้วยตนเองการที่จะปฏิบัติจนบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงสุดนี้ได้
ต้องอาศัยหลักไตรสิกขาทีผ่ า่ นการเชือ่ มโยงกับหลักอริยมรรค ๘ นัน่ คือการน�ำเอาหลักอริยมรรค ๘ มาจัด
เป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้เหลือเพียง ๓ หมวด คือ หมวดแห่งศีลสิกขา หมวดแห่งสมาธิสกิ ขา และหมวดแห่งปัญญา
สิกขา ฉะนั้นการน�ำหลักไตรสิกขามาปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ จึงท�ำให้ได้ศึกษาหรือปฏิบัติตามหลัก
อริยมรรค ๘ ไปด้วย ในทางพุทธจริยศาสตร์ถือว่าเป็นการพัฒนาปัญญาแบบครบวงจร นั่นคือการปฏิบัติ
ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง โดยเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเสียก่อน
แล้วค่อยเพียรสร้างปัญญาในทางโลก (โลกิยปัญญา) จากนั้นจึงค่อยพัฒนาปัญญาในระดับสูงขึ้นต่อไป
จนบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงสุด (โลกุตรปัญญา) หรือ นิพพาน
ผลการพัฒนาปัญญาของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน พบว่า ส�ำนักนี้ได้ใช้หลักสติ
ปัฏฐาน ๔ เป็นแนวทางในการพัฒนาปัญญาทัง้ พระภิกษุและประชาชนทัว่ ไป โดยเน้นให้พจิ ารณาท�ำความ
เข้าใจในเรือ่ งของกาย เวทนา จิต ธรรม ผลของการน�ำหลักสติปฏั ฐาน ๔ ไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้
รู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์กับสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตได้ดีขึ้น ท�ำให้รู้เข้าใจสภาวะของความเป็นจริง
ในชีวิตมากขึ้น การยึดติดแบบโลกๆ ทั่วไปก็ลดน้อยลง ท�ำให้หันมาศึกษาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น ท�ำให้การ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ท�ำให้ไม่กระวนกระวายใจรู้เท่าทันสภาวะของจิตใจของตน
โดยไม่ไห้ตกเป็นทาสสิง่ ทีย่ วั่ ยวนใจอันจะน�ำไปสูค่ วามเสือ่ มในชีวติ ท�ำให้รวู้ า่ สิง่ ไหนควรท�ำ สิง่ ไหนไม่ควร
สิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก รู้จักหลีกเลี่ยงทางแห่งความเสื่อม และปฏิบัติตนให้อยู่แต่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาปัญญา, พุทธจริยศาสตร์, ส�ำนักปฏิบัติธรรม

Abstract
The Research paper “The study analyzed the intellectual development in the
way of Buddhist ethics of the Meditation center of Probannontan temple, Naimuang
Sub-District, Muang District, KhonKaen Province” had three main purposes : 1) to study
the concept of intellectual development in the way of Buddhist ethics, 2) to study the
intellectual developmentof the Meditation center of Probannontan temple, Naimuang
Sub-District, Muang District, KhonKaen Province, and 3) to analyze the effects of the
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intellectualdevelopment of the Meditation center of Probannontan temple, Naimuang
Sub-District, Muang District, KhonKaen Province
The result of research found that: the intellectual development in the way of
Buddhist ethicsmust adhere to the principle of a threefold process to achieve the ultimate
goal of life, by the start from the main precepts or regulations to be right speech, to be
right action, and to be right live hood. It is guided and directed the actions of assembly
tasks to successfully achieve good. Then raised to the level of concentration or mental
training process, to develop mental consciousness to be balance between body and
mind, it is a processof advocating for getting things into your life away with high
efficiency. And the last is the intellectual or cognitive processes, it is a way of training for
the knowledge and wisdom, it has resulted in attitudes, beliefs, and values the right idea,
it is a process that can develop high intelligence and self-control in the various conditions
took the life as well.
The intellectual development in connection with the Noble Eightfold Path found
that the Intellectual development in the way of Buddhist ethics arose from the three
levels of the development process: the wisdomof the listening, the wisdom of the idea,
and the wisdom of mindfulness meditation. The wisdom arising from the mindfulness
meditation is considered the most advanced intelligence, as it is a creative way to come
up with their own in tell ligence through processes embarked practicemeditation, until
the revelation of the cause of the problem and can solve it by them selves. In order to
achieve this highest wisdom, it relies primarily threefold through links with Noble Eightfold
Path that was the introduction to the Noble Eightfold Path is the practice to only three
categories that is a group of morality, a group concentration, and a group of intelligence.
So dance the lead threefold to perform a process, it has to follow the Noble Eightfold
Path. In the way of Buddhist ethics constitutes a comprehensive intellectual development,
that is to follow the Middle Path, in the first of all, practitioner must have seen the
rightway before, then seek worldly wisdom,and then develop a higher level of intelligence
to achieve the highest wisdom or Nippana.
The result of intellectual developmentin the way of Buddhist ethics of the
Meditation center of Probannontan temple found that the Probannontan templeUsedthe
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four foundations of mindfulness (Satipatthana 4) as a guide in the intellectual development
to the monks novices and people, by focusing on the understanding of the tools of
physical, mental, mind, and Dhammas (mindfulness of the body, mindfulness of feelings
or sensations, mindfulness of mind or consciousness and mindfulness of Dhammas). The
main effect of bringing the Stipatthana 4 to use in everyday life,found that: Knowingly
making a state of emotion that comes with an external impact can be improved to be
good, Knowingly making to understand the state of the real life, adherence to make
things less, make turned himself in to learn more, can adapt itself to a changing world
better, do not knowingly disturbed state of mind is not enslaved by temptation that will
lead to a deterioration in life, know what to do and should not do., knowing what is right
and wrong,Know as a way of avoiding deterioration, and behave in the principle of morality.
Keywords: Intellectual Development, Buddhist Ethics, Meditation Center

๑. บทน�ำ

การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไร้ขีดจ�ำกัดไร้กรอบและ
วิถีทางแห่งความคิดที่ถูกต้องในยุคปัจจุบันนี้ เป็น
ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและโลกไร้พรมแดน เป็นชีวติ
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกสบายทาง
วิทยาการสมัยใหม่ๆ การอุปโภคบริโภคสิ่งเหล่านี้
เป็นสิง่ ทีห่ าได้งา่ ยในสังคมยุคนี้ มีจำ� หน่ายหรือมีให้
บริการอยู่ทั่วทุกแห่ง ทั้งนี้ก็เพราะว่าภาวะทาง
สังคม ซึ่งอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันกัน มนุษย์จึงมี
ชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเร่งรีบกับหน้าที่การงาน จึง
มั ก จะตกเป็ น เหยื่ อ ต่ อ สภาวะการเปลี่ ย นแปลง
เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว มนุษย์ในยุคนี้จึงเป็นผู้บริโภค
ความสุขแบบสุกเอาเผากิน มีชวี ติ ทีค่ อยตอบสนอง
ความต้องการแห่งโลกทุนนิยมในการเสพบริโภค
นั้นก็เพียงเพื่อตอบสนองอารมณ์เพียงชั่วคราว ไม่
ได้คิดถึงความส�ำคัญต่อการเสพบริโภคสักเท่าไหร่

ทั้งนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ขาดสติสัมปชัญญะและการ
พิจารณาต่อสิง่ ทีม่ าตอบสนองความต้องการเหล่านัน้
ซึง่ ในทางพุทธศาสนาเรียกการตอบสนองแบบนีว้ า่
เป็นการตอบสนองต่อกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และไม่ก่อให้เกิดปัญญาใน
การเสพบริโภค ลักษณะการบริโภคอย่างนีเ้ รียกว่า
การบริโภคคุณค่าเทียม เป็นการบริโภคที่ไม่ได้
ค�ำนึงถึงคุณค่าแท้ที่ได้รับจากอารมณ์ที่มากระตุ้น
ให้เกิดการตอบสนองทางประสาทสัมผัสนั้นๆ
จากข้อความข้างต้น สะท้อนให้เห็นปัญหา
หรือพฤติกรรมในการเสพบริโภคของผู้คนในยุค
สมัยปัจจุบนั ทีข่ าดการพัฒนาปัญญาในการรับรูท้ าง
อายตนะ กล่าวคือ ขาดปัญญาในการคิดวิจารณญาณ
ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทางปัญญาต่อการรับรูอ้ ารมณ์ที่
เกิดขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ หรือทาง
ประสาทสัมผัส และประสาทสัมผัสของมนุษย์เรานี้
ทางพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าเป็นปัจจัยหลักใน
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การเสพบริโภคหรือรับรูค้ วามเป็นไปของโลก อันมี
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งเป็นช่องทางในการ
รับรู้ของมนุษย์ที่เรียกว่า ทวาร หรือ อายตนะ๑
ทวารหรืออายตนะ ตามหลักพุทธธรรมถือว่าเป็น
ช่องทางทีช่ วี ติ จะเกีย่ วข้องกับโลกได้ เป็นแดนเชือ่ ม
ต่อให้เกิดความรู้ หรือทางรับรู้๒ อันเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความรูค้ วามเข้าใจต่อลักษณะความเป็นไปของโลก
ทั้งฝ่ายรูปธรรม คือสิ่งที่เป็นลักษณะทางกายภาพ
เป็นวัตถุ และฝ่ายนามธรรม คืออารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิด รัก โลภ โกรธหลงต่างๆ ดังนั้น เมื่อคนเรา
ขาดการพัฒนาทักษะในการเสพบริโภคหรือขาด
ทักษะการรับรู้ทางอายตนะแล้วจึงสะท้อนให้เห็น
ปั ญ หาของสั ง คมในลั ก ษณะต่ า งๆ ที่ ตั้ ง อยู ่ บ น
พื้นฐานของการรับรู้ และเรียนรู้มาอย่างไม่ถูกต้อง
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ปัญหาดังกล่าวนี้ ในทางพุทธจริยศาสตร์
ถือว่า เป็นสังคมที่ขาดการพัฒนาปัญญาในทางที่
ถูกต้องดีงาม นัน่ คือเห็นผิดเป็นชอบ เน้นแต่พฒ
ั นา
ทางวัตถุ แต่ขาดการพัฒนาทางจิตใจ ไม่ได้สง่ เสริม
การพัฒนาปัญญาตามหลักพุทธจริยธรรมเพือ่ เสริม
สร้างภูมปิ ญ
ั ญาป้องกันให้กบั ตนเองและสังคมอย่าง
จริงจัง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาพิจารณา
หาทางแก้ปญ
ั หาโดยการเติมปัญญาทีถ่ กู ต้องให้กบั
สั ง คม โดยการน� ำ หลั ก พุ ท ธจริ ย ศาสตร์ ม าเป็ น
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เครื่องมือในการพัฒนาจิตใจของคนในสังคม หลัก
พุ ท ธจริ ย ศาสตร์ ที่ จ ะน� ำ มากล่ า วในที่ นี้ คื อ
“อริยมรรคมีองค์ ๘”๓ ประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ
ปัญญา เรียกรวมว่า “ไตรสิกขา”๔ ซึ่งถือว่าเป็น
หลักในการแก้ปัญหาสังคมได้ดีที่สุด เพราะเป็น
หลักธรรมที่ส่งเสริมในการพัฒนาปัญญาทั้งระดับ
ต้น ระดับกลาง และระดับสูงสุด นัน่ คือสมารถสร้าง
คนธรรมดาให้เป็นมนุษยชน สร้างมนุษยชนให้เป็น
กัลยาณชน ดังนั้นการที่จะพัฒนาสังคมได้จะต้อง
เริ่มที่คน และการที่จะพัฒนาคนได้ก็จะต้องเริ่มที่
จิตใจ โดยการพัฒนาตรวจสอบจิตตนเองอยู่เสมอ
ในการปฏิ บั ติ ฝ ึ ก ฝนอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์นี้ ส�ำนักปฏิบัติ
ธรรมในแต่ละแห่งถือว่ามีความส�ำคัญอย่างมากใน
การที่จะให้การศึกษา เรียนรู้ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้
เข้าถึงปัญญาและสามารถน�ำปัญญาทีไ่ ด้จากปฏิบตั ิ
นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้รู้เท่าทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคไร้พรหมแดนนี้
และส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมอี ก แห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด
ขอนแก่น ที่ท�ำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมพร้อมทั้ง
สอนวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาปั ญ ญาตามแนวพุ ท ธ
จริยศาสตร์นคี้ อื ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน
ซึ่งเป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดขอนแก่น
แห่งที่ ๑ ได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็นส�ำนักปฏิบัติ
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ธรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ จากองค์กรปกครองสูงสุด
ของคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม ผู้วิจัยได้เห็น
ความส�ำคัญในการพัฒนาปัญญาของส�ำนักปฏิบัติ
ธรรมแห่งนี้ จึงได้สนใจที่จะท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของ
ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเพื่อน�ำผลการวิจัยไป
ปรับใช้ในการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์
ที่ถูกต้องและเหมะสมกับสภาวการณ์ของสังคมใน
ยุคปัจจุบันต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์
๒. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนว
พุ ท ธจริ ย ศาสตร์ ข องส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมวั ด โพธิ์
บ้านโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
๓. เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัด
โพธิบ์ า้ นโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติ
ธรรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
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๑. กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลในการ
วิจัยภาคสนามนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Depth interview) โดยก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย คือ
ประชากรผู้เกี่ยวข้องกับส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์
โนนทัน จ�ำนวน ๔๐ รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๔
กลุ่ม คือกลุ่มที่ ๑ ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง ๙ รูป/คน
ประกอบด้วย ๑) พระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ
จ�ำนวน ๖ รูป ๒) ส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
จ�ำนวน ๑ คน ๓) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอนแก่นจ�ำนวน ๑ คน และ ๔) ผู้น�ำชุมชน ๑ คน
กลุ่มที่ ๒ พระวิปัสสนาจารย์ ๔ รูปกลุ่มที่ ๓ ผู้เข้า
อบรม/ปฏิบัติธรรม ๒๒ รูป/คน และกลุ่มที่ ๔ ผู้ให้
ความอุปถัมภ์/สนับสนุน ๕ คน
๒. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบ
ด้วยส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วย เพศ การศึกษา และต�ำแหน่งงาน
ส่วนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับการพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ส่วนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์
เกีย่ วกับการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์
ของส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมวั ด โพธิ์ บ ้ า นโนนทั น เชิ ง
พรรณนาวิเคราะห์ และส่วนที่ ๔ แบบสัมภาษณ์
เกีย่ วกับผลทีไ่ ด้จากการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน
มีลักษณะเป็นเชิงพรรณนาวิเคราะห์
๓. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
แบบสัมภาษณ์ โดยเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ การเลือกแบบเจาะจง
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โดยใช้การเลือกจากผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้องกับงานวิจยั
จ�ำนวน ๔๐ รูป/คน โดยใช้หลักการดังนี้ ๑) การ
สร้างแบบสัมภาษณ์ ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูล ๓)
การวิเคราะห์ข้อมูลและ ๔) ขั้นเรียบเรียงข้อมูล

๔. สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษา สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ศึกษาแนวคิดการพัฒนาปัญญาตาม
แนวพุทธจริยศาสตร์พบว่า ปัญญาตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์เกิดขึน้ จากกระบวนการพัฒนา ๓ ระดับ
ด้วยกัน คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และ
ภาวนามยปัญญา ปัญญาระดับภาวนามย ปัญญาถือว่า
เป็นปัญญาขั้นสูงสุด เพราะเป็นวิธีที่สร้างสรรค์
ปัญญาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการ
ลงมือปฏิบัติ จนกระทั่งเกิดประจักษ์แจ้งแห่งเหตุ
ของปัญหาและสามารถแก้ปัญหานั้นได้เสร็จสิ้น
ด้ ว ยตนเองการที่ จ ะปฏิ บั ติ จ นบรรลุ ถึ ง ปั ญ ญา
ขั้นสูงสุดนี้ได้ ต้องอาศัยหลักไตรสิกขาที่ผ่านการ
เชือ่ มโยงกับหลักอริยมรรค ๘ นัน่ คือการน�ำเอาหลัก
อริยมรรค ๘ มาจัดเป็นแนวปฏิบัติให้เหลือเพียง ๓
หมวด คือ หมวดแห่งศีลสิกขา หมวดแห่งสมาธิ
สิกขา และหมวดแห่งปัญญาสิกขา การน�ำหลัก
ไตรสิกขามาปฏิบตั อิ ย่างเป็นกระบวนการ จึงท�ำให้
ได้ศึกษาหรือปฏิบัติตามหลักอริยมรรค ๘ ไปด้วย
ในทางพุทธจริยศาสตร์ถอื ว่าเป็นการพัฒนาปัญญา
แบบครบวงจร นั่นคือการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมา
ปฏิปทาหรือทางสายกลาง โดยเบื้องต้นให้ผ้ปู ฏิบัติ
มีความคิดเห็นที่ถูกต้องเสียก่อน แล้วค่อยเพียร
สร้างปัญญาในทางโลก (โลกิยปัญญา) จากนั้นจึง
ค่อยพัฒนาปัญญาในระดับสูงขึ้นต่อไปจนบรรลุถึง
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ปัญญาขั้นสูงสุด (โลกุตรปัญญา)หรือ นิพพาน
๒. ศึกษาการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน
พบว่า ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทันมีรปู แบบ
ในการพัฒนาปัญญาหรือการเผยแผ่พทุ ธศาสนาใน
หลายรูปแบบด้วยกัน นีแ้ สดงให้เห็นถึงความพร้อม
ในการพัฒนาปัญญาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ในเชิง
รุกนัน้ ได้นำ� สือ่ สมัยใหม่ตา่ งๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต
แผ่นซีดี และสถานีวิทยุ ซึ่งสื่อเหล่านี้สามารถเข้า
ถึงได้อย่างครอบคลุมทั้งใกล้และไกล ท�ำให้ส�ำนัก
ปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิบ์ า้ นโนนทันค่อนข้างจะประสบ
ความส�ำเร็จในด้านการเผยแผ่เชิงรุก ดังจะเห็นได้
จากมีชาวต่างชาติหลายประเทศด้วยกันรับทราบ
จากอินเตอร์เน็ตแล้วเดินทางมาปฏิบตั ธิ รรมทีส่ ำ� นัก
แห่งนี้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาปัญญาทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติดว้ ยหลัก
พุทธจริยศาสตร์ ในส่วนการพัฒนาปัญญาแบบเชิง
รับนั้นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมและการอบรม
เยาวชนในโอกาสต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นรูป
แบบทีส่ ำ� คัญมากอีกรูแบบหนึง่ ในการพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ เพราะเป็นสถานทีต่ งั้ และ
เป็นจุดศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
รูปแบบของการปฏิบตั ธิ รรมหรือการสอนวิปสั สนา
กรรมฐานนัน้ วัดโพธิบ์ า้ นโนนทันได้เริม่ ต้นมาตัง้ แต่
สมัยพระครูโพธิสารคุณ และท�ำต่อเนื่องมาจนถึง
สมัยของพระครูภาวนาโพธิคณ
ุ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบนั
ท�ำให้วัดโพธิ์บ้านโนนทันได้กลายเป็นส�ำนักปฏิบัติ
ธรรมที่ ส� ำ คั ญ และเป็ น แห่ ง ที่ ๑ ของจั ง หวั ด
ขอนแก่น เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งทางคณะ
สงฆ์และบ้านเมือง (ภาครัฐ) ตลอดถึงประชาชน
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นอกจากนี้ ส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้าน
โนนทันได้ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์ โดยทุกกิจกรรมของการฝึกฝนอบรม
เพื่อการพัฒนาปัญญาจะเป็นไปเพื่อให้เกิดความ
เป็นสัปปายะทัง้ ๔ ด้าน คือ อาวาสสัปปายะ อาหาร
สั ป ปายะ บุ ค คลสั ป ปายะ และธรรมสั ป ปายะ
ผลการวิจัยพบว่า
ด้านอาวาสสัปปายะ ได้พัฒนาสถานที่ใน
บริเวณวัดให้มีความเหมาะสม ร่มรื่น เช่น บริเวณ
ลานธรรม ลานโพธิ์ ให้มีความเหมาะสมในการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ด้านอุโบสถก็จัดให้เป็นสถานที่ท�ำ
สังฆกรรมส�ำหรับพระสงฆ์ และใช้เป็นสถานทีศ่ กึ ษา
ภาพประวัติพระโพธิสัตว์เวสสันดรและใช้เป็นที่
ปฏิ บั ติ ธ รรม ด้ า นสถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมที่ ศ าลา
โพธิสาร ๗๒ ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
มากที่สุด เช่น ทางเข้าศาลาก็ถูกสร้างให้เหมือน
ปากถ�้ำตามธรรมชาติ สูง ๓ ชั้น แต่ละชั้นจัดไว้ให้
เหมาะกับการปฏิบตั ธิ รรมมีทพี่ กั และห้องน�ำ้ พร้อม
บริบูรณ์ ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดโพธิ์ฯ จึง
รู้สึกผ่อนคลายด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
บ�ำบัด สามารถอยูป่ ฏิบตั ธิ รรมตลอดได้ทงั้ โครงการ
โดยไม่มีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับสถานที่
ด้านอาหารสัปปายะ ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัด
โพธิบ์ า้ นโนนทัน ได้พฒ
ั นาทางด้านกายภาพเพือ่ ให้
เอือ้ ต่อการปฏิบตั ธิ รรมเจริญสติปญ
ั ญา โดยเน้นการ
จัดโรงครัวให้เป็นไปตามหลักอาหารสัปปายะ เพื่อ
บริการกลุม่ ผูเ้ ข้ารับอบรมหรือปฏิบตั ธิ รรมในแต่ละ
โครงการให้ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของ
อาหาร ผลจากการจัดเตรียมพร้อมในเรื่องของ
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อาหารของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน
ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมไม่มีความ
วิตกกังวลใดๆ ในเรือ่ งของอาหาร และอาหารทีท่ าง
วัดจัดให้ก็มีคุณภาพที่เหมาะสมกับช่วงเวลาของ
การปฏิบัติธรรม คือเป็นอาหารประเภทย่อยง่าย
ทานง่าย ฯลฯ จึงท�ำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วย
ดี มี ส มาธิ และสามารถอยู ่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมตลอด
โครงการโดยไม่ได้รับพิษภัยจากอาหาร เช่น มีการ
แพ้อาหาร เป็นต้น
ด้านบุคคลสัปปายะ ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัด
โพธิบ์ า้ นโนนทัน ได้มมี กี ารพัฒนาสนับสนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรภายในวัดได้มีความรู้ความสามารถใน
การอบรมและการสอนวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี
การสร้างจุดแข็งคือการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ
กันทัง้ สองด้าน บุคลากรภายในวัดจะต้องได้รบั การ
ศึกษาทางโลกและการฝึกปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
ด้วยการสร้างจุดแข็งนี้จึงท�ำให้ส�ำนักปฏิบัติธรรม
วัดโพธิบ์ า้ นโนนทันกลายเป็นส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมทีม่ ี
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ในจังหวัดขอนแก่น ผลของการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้การอบรมและการสอนวิปสั สนา
กรรมฐานได้รับการยอมรับทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป
ด้านธรรมสัปปายะส�ำนักปฏิบัติธรรมวัด
โพธิ์บ้านโนนทัน ได้มีการพัฒนาพระวิทยากรและ
พระวิปสั สนาจารย์ให้มคี วามรูค้ วามสามารถทัง้ ทาง
โลกและทางธรรมอย่างต่อเนื่องมิได้ขาด จึงท�ำให้
ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัดโพธิฯ์ มีพระวิทยากรและพระ
วิปัสสนาจารย์ที่มีทั้งความรู้และภูมิธรรมจ�ำนวน
หลายรูป และแต่ละรูปก็ทมุ่ เทในการท�ำงานเผยแผ่
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หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนาปัญญาประชาชน
อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการให้การอบรมและ
การสอนวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ยังพบว่า ทางวัด
โพธิฯ์ ได้บริหารจัดการความรูท้ เี่ ป็นธรรมสัปปายะ
โดยการน�ำคติธรรมต่างๆ ไปติดไว้ตามที่ต่างๆ ใน
บริเวณวัดเพื่อจะให้คนที่เข้ามาภายในวัดได้ศึกษา
หลั ก ธรรมไปด้ ว ย ที่ ศ าลาปฏิ บั ติ ธ รรมก็ มี ภ าพ
ปริศนาธรรมและรูปปั้นต่างๆ ให้คนขบคิดตาม
สติปัญญาของตน และในส่วนของประชาชนผู้เข้า
มาอบรมหรือปฏิบัติธรรม ทางวัดจะเน้นให้พูดคุย
แต่นอ้ ย หรือถ้าจ�ำเป็นต้องพูดคุยกันก็ให้พดู คุยหรือ
สนทนาเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ธรรม ห้ามพูดคุยในเรื่องโลกๆ แบบชาวบ้านทั่วไป
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ประชาชนทีเ่ ข้ามาร่วมกิจกรรม
ต่างๆ กับทางวัดโพธิฯ์ ได้รบั ความรูท้ เี่ ป็นหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ อย่างเต็มที่ และ
สามารถน�ำหลักธรรมที่ได้นั้นไปแก้ปัญหาในชีวิต
ประจ�ำวันได้
๓. ศึกษาผลการพัฒนาปัญญาตามแนว
พุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้าน
โนนทัน ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิเคราะห์ออกเป็น ๓ ด้าน คือ
ด้านศีล ด้านสมาธิ และ ด้านปัญญา ผลของการ
ศึกษาวิเคราะห์ พบว่า
		 ๓.๑ ด้ า นศี ล ส� ำ นั ก นี้ ไ ด้ พั ฒ นา
ปัญญาโดยการฝึกสอนอบรมให้ประชาชนหรือผู้ที่
เข้าปฏิบัติธรรมได้เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของ
ศีล และการน�ำหลักของศีลไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ�ำวัน ผลจากการที่ประชาชนได้น�ำหลัก
ของศีลไปปฏิบัติ ท�ำให้เขาเหล่านั้นมีความส�ำรวม
ระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ท�ำให้มีสติระลึกรู้กลัว
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บาปมากขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และประพฤติเป็นแบบอย่างในทางทีด่ งี าม
แก่คนรอบข้างและสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังพบว่า คนทีร่ กั ษาศีลเป็นปกติจะไม่วติ กกังวลกับ
การกระท�ำความชั่วใดๆ มีชีวิตอยู่แบบพอเพียงไม่
ทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งที่เกินความจ�ำเป็นกับ
การใช้ชวี ติ มากนัก จิตใจละเอียดมุง่ ท�ำแต่กศุ ลธรรม
จึงมีผลต่อการท�ำสมาธิได้ง่าย
		 ๓.๒ ด้านสมาธิได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาปัญญาโดยเน้นกระบวนการฝึกจิตใน
ระดับสมถกรรมฐาน (ฝึกสมาธิ) เพือ่ เสริมสร้างการ
พัฒนาจิตให้อยูใ่ นระดับสงบและอารมณ์ผอ่ งใส ไม่
เครียด ไม่บีบคั้น มีความปลอดโปร่งและเบาสบาย
ท�ำให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถยกระดับจิตให้เป็นผู้ที่
มีจิตอ่อนโยน รู้เท่าทันสภาวะของจิตได้ดีขึ้น เช่น
สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับหน้าที่ได้
ดี และสามารถเผชิญกับกับสถานการณ์ที่บีบคั้น
ต่างๆ ได้ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ท�ำให้ผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรมไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องของปลิโพธิ จึง
ท�ำให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีจิตเป็นสมาธิได้ง่าย ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดการพัฒนา ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านสมรรถภาพ
ทางจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ สมรรถภาพทางจิตใจ
และอารมณ์ขั้นพื้นฐาน สมรรถภาพทางจิตใจและ
อารมณ์ขั้นกลาง และสมรรถภาพทางจิตใจและ
อารมณ์ขั้นสูง และ ๒) คุณภาพทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ ได้แสดงผลออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้าน
สุขภาพ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน ด้านศีลธรรม ด้านสังคม และ ด้าน
คุณธรรม
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		 ๓.๓ ด้ า นปั ญ ญาได้ ส ่ ง เสริ ม การ
พัฒนาปัญญาด้วยการฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐาน
เป็นหลัก นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาปัญญาด้วยการ
จัดให้มีการฟังเทศนา การสนทนาธรรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติธรรม
กับผู้เข้ารับการอบรมหรือปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ผลจากการพัฒนาปัญญาด้วยวิธกี ารคิดแบบโยนิโส
มนสิการนี้ ท�ำให้ผเู้ ข้าปฏิบตั ธิ รรมเข้าใจวิธคี ดิ แบบ
แยกแยะส่ ว นประกอบต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ผลของ
ปรากฏการณ์ทั้งหลาย สืบสาวหาสาเหตุถึงสิ่งที่
เป็นต้นตอของปัญหาหรือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์
ทั้ ง หลายจนกระทั่ ง รู ้ ว ่ า มั น มี ค วามเป็ น จริ ง ตาม
สภาวะอย่างไร และผลจากการน�ำวิธคี ดิ แบบโยนิโส
มนสิการไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันของผู้เข้ารับ
การอบรมปฏิบตั ธิ รรม ปรากฏว่า สามารถรูเ้ ท่าทัน
กับสิ่งที่มากระทบทางอายตนะมี ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ ท�ำให้ไม่ตกเป็นทาสของสิง่ ทีม่ ากระทบ
เหล่านั้น การชีวิตประจ�ำวันก็มีความสุข เพราะ
สามารถปรับกระบวนการด�ำเนินชีวติ ให้รเู้ ท่าทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วย
สิ่งยั่วยวนต่างๆ ทางวัตถุนิยม (กามคุณ) ได้เป็น
อย่างดี

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัด
โพธิบ์ า้ นโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า การด�ำเนินชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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อย่างไร้ขดี จ�ำกัด ไร้กรอบ มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ มากมายหาได้งา่ ยมีบริการอยูแ่ ทบทุกหนทุก
แห่ง ระบบการแข่งขันต่างๆ ก็มากขึ้น ท�ำให้ชีวิต
ผู้คนในยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบกับหน้าที่การ
งานและการด�ำเนินชีวิต คนส่วนมากมักจะตาม
ความเปลีย่ นแปลงของสังคมไม่ทนั จึงมักจะตกเป็น
เหยื่อต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยไม่รู้
ตัวในทางพุทธจริยศาสตร์ถอื ว่า สังคมในยุคปัจจุบนั
ขาดการพั ฒ นาปั ญ ญาในทางที่ ถู ก ต้ อ งดี ง าม
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน�ำหลักพุทธจริยศาสตร์
มาเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาจิตใจของคนในสังคม
เพือ่ ให้รเู้ ท่าทันสิง่ ทีม่ ากระทบทัง้ ภายในและภายนอก
การพั ฒ นาปั ญ ญาตามแนวพุ ท ธจริ ย ศาสตร์ นั้ น
มีเป้าหมายคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง
บรรลุถึงความจริงสูงสุด นั่นคือ “พระนิพพาน”
และการทีเ่ ข้าถึงความจริงสูงสุดนัน้ ได้จะต้องอาศัย
ปัญญา ในระบบจริยธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่า
“ไตรสิกขา” หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา และปัญญานี้
ถือว่าเป็นแกนหลักของระบบจริยธรรมทัง้ หมด ทัง้
ในแง่ทที่ ำ� หน้าทีใ่ นการน�ำทางหรือสร้างความเข้าใจ
ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ วิ ถี แ ละจุ ด มุ ่ ง หมายของชี วิ ต
ท�ำหน้าที่แก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาหรืออุปสรรค
ต่างๆ ระหว่างการเดินทางของชีวติ ในวิถจี ริยธรรม
และท� ำ หน้ า ที่ ป ระจั ก ษ์ แ จ้ ง สั จ จะ หรื อ บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต (ปัญญาวิมุติ)
ผลที่ได้จากการพัฒนาปัญญาของส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นผลที่เกิดจาก
การน�ำเอาวิธกี ารปฏิบตั ธิ รรมแบบสติปฏั ฐาน ๔ มา
ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาปัญญา และได้นำ� หลัก
สัปปายะ ๔ มาปรับใช้ในการพัฒนา จนท�ำให้สำ� นัก
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ปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ได้รับการพัฒนาทั้ง ๒ ด้านไป
พร้อมๆ กัน คือด้านจิตภาพและด้านกายภาพ ผล
ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการปฏิบตั ธิ รรมเกิดการพัฒนาปัญญา
ตามหลักไตรสิกขาทั้งสามด้าน คือ ด้านศีล ด้าน
สมาธิ และด้านปัญญา โดยด้านศีล ท�ำให้ผู้ที่รักษา
ศีลเป็นปกติไม่วติ กกังวลกับการกระท�ำความชัว่ ใดๆ
ใช้ชวี ติ แบบพอเพียงไม่ทะเยอทะยานอยากได้ในสิง่
ที่เกินความจ�ำเป็นของชีวิต จิตใจมุ่งท�ำแต่กุศล
กรรม ด้านสมาธิ ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั สิ ามารถยกระดับจิต
ให้สูงขึ้น คือสามารถพัฒนาจิตให้อยู่ในระดับสงบ
และอารมณ์ผ่องใส ไม่เครียด ไม่บีบคั้น มีความ
ปลอดโปร่งเบาสบาย ส่วนด้านปัญญานั้น ท�ำให้
ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์กับสิ่ง
ภายนอกที่ ม ากระทบจิ ต ได้ ดี ขึ้ น ท� ำ ให้ รู ้ เ ข้ า ใจ
สภาวะของความเป็นจริงในชีวิตมากขึ้น จึงจะได้
ชือ่ ว่าเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ จะเห็นได้หลักพระพุทธ
ศาสนาจะเน้นถึงการยอมรับศักยภาพของมนุษย์
พระพุทธองค์ทรงเน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญในการ
พัฒนาชีวติ ให้กา้ วไปสูเ่ ป้าหมายทีด่ ี ว่าด้วยหลักการ
พั ฒ นาชี วิ ต มนุ ษ ย์ ต ามหลั ก ไตรสิ ก ขา ในห้ า ม
พฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) และด้านปัญญา
(ปัญญา) จึงจะถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้
เยาวชนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ๕

๖. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัด

ธรรมทรรศน์ 153
โพธิบ์ า้ นโนนทัน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น พบประเด็นที่ควรเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 ๑.๑ เนือ่ งจากส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมวัด
โพธิ์ บ ้ า นโนนทั น เป็ น ส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมที่ มี ทั้ ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเข้ารับการอบรมปฏิบตั ิ
ธรรมเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี จึงควรมีการส่ง
เสริมและพัฒนาบุคลากรภายในส�ำนักให้มีความรู้
และการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การเผยแผ่ ห ลั ก
พุทธธรรมให้มากกว่านี้
		 ๑.๒ ศาลาปฏิบตั ธิ รรมถึงจะมีเนือ้ ที่
ในการใช้สอยถึง ๓ ชั้น แต่จากการศึกษาก็พบว่า
ถ้ า มี ค นมาปฏิ บั ติ ธ รรมเป็ น จ� ำ นวนมาก หรื อ มี
กิจกรรมที่ส�ำคัญๆ ที่มีคนมาร่วมเป็นจ�ำนวนมากก็
จะท�ำให้สถานที่แคบลง จึงควรปรับปรุงสถานที่ให้
มีพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้น
		 ๑.๓ ควรผลั ก ดั น ให้ ส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ
ธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรม
ระดับนานาชาติประจ�ำจังหวัดขอนแก่น เพราะมี
ชาวต่างชาติมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเป็น
จ�ำนวนมากในแต่ละปี และมีบคุ ลากรทีม่ รี ะดับการ
ศึกษาถึงปริญญาเอกทีส่ ามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
สอนชาวต่างชาติได้จ�ำนวนหลายรูป
๒. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 ๒.๑ วิเคราะห์ผลการปฏิบัติธรรม
ชาวต่ า งชาติ ข องส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมวั ด โพธิ์ บ ้ า น
โนนทันต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าอธิการประคอง อธิขวโน (เชิดสูงเนิน), “การศึกษาอริยมรรค ๘ ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาเยาวชนไทย”,
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) : หน้า ๑-๙.
๕
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		 ๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของส�ำนักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดขอนแก่น

		 ๒.๓ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารพั ฒ นา
จริยธรรมของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น
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