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ศนูยป์ฏบิตัธิรรม ตาณงั เลณงั เฉลมิราช ๖๐ ปี 
 

๙๑ หมู ่๔ บา้นพันหลงั ต าบลส าราญราษฎร ์อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม ่๕๐๒๒๐ 
โทรศพัท ์๐๕๓-๘๘๗๒๑๐ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕-๖  โทรสาร ๐๕๓-๐๔๒๗๐๔ 

 

ระเบียบการอบรม 
หลกัสูตรวปัิสสนากมัมฏัฐาน สติปัฏฐาน ๔ 

 

ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรม ตาณัง เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี 
๙๑  หมู่ ๔  บา้นพนัหลงั  ต าบลส าราญราษฎร์  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ๕๐๒๒๐ 

 
 ศูนยป์ฏิบติัธรรม ตาณงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี  ตระหนกัในคุณค่าของการปฏิบติัวปัิสสนากมัมฏัฐาน วา่เป็น
เสมือนโอสถทรงสรรพคุณวเิศษท่ีสามารถลดอวชิชาและกิเลสอนัเป็นตน้เหตุแทจ้ริงของความทุกขไ์ด ้ ผู ้ ปฏิบติัเม่ือ
ไดรั้บผลดว้ยตนเองแลว้วา่ ไดท้ั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธาท่ีจะขยายผลแห่งการปฏิบติัใหก้วา้ง ไกลออกไป
ถึงบุคคลอ่ืนดว้ย  ศูนยป์ฏิบติัธรรม ตาณงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี จึงถือเอาการฝึกวปัิสสนากมัมฏัฐานเป็นกิจก รรม
ของศูนยฯ์ ตลอดมา  ดว้ยปณิธานดงักล่าวขา้งตน้น้ี  และเพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบติัวปัิสสนา
กมัมฏัฐานแก่ผูมี้ศรัทธาในการประพฤติปฏิบติั  ทางศูนยป์ฏิบติัธรรม ตาณงั เลณงั  เฉลิมราช ๖๐ ปี จึงไดเ้ปิดสอน
วปัิสสนากมัมฏัฐานตามนยัแห่งสติปัฏฐาน ๔  อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอตลอดมา 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม 
 

๑. มีอายคุรบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวนัเขา้รับการอบรม  
๒. เป็นผูเ้ป่ียมศรัทธาในการปฏิบติัวปัิสสนากมัมฏัฐานตามนยัแห่งสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับ

การสอนของพระวปัิสสนาจารย  ์
๓. เป็นผูมี้สุขภาพกายดี  มีร่างกายสมบูรณ์แขง็แรงและไม่มีโรคประจ าตวัต่าง ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดอุปสรรคใน

การปฏิบติัธรรม และไม่เป็นโรคท่ีสามารถติดต่อไปสู่ผูอ่ื้นได้ 
๔. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีปกติ ไม่วกิลจริต  ไม่เป็นโรคลมชกั 
๕. เป็นผูท่ี้สามารถดูแลตนเองได ้ เพราะการปฏิบติัคร้ังน้ีผูป้ฏิบติัจะตอ้งควบคุมเวลาใน การเดินจงกรมและนัง่

สมาธิในแต่ละบลัลงัก ์ ตลอดจนการก าหนดอิริยาบถยอ่ยดว้ยตนเองโดยไม่มีการน าปฏิบติัหมู่ 
๖. สามารถรักษาศีล ๘ ได ้
๗. สามารถลงทะเบียนเขา้พกัในศูนยใ์นช่วงบ่ายของวนัก่อนการเปิดอบรมหน่ึงวนั ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น.  

เป็นตน้ไป 
๘. ผูป้ฏิบติัธรรมทุกท่านจะตอ้งเขา้รับฟังการปฐมนิเทศในเชา้วนัแรกของการอบรม และจะตอ้งสามารถอยู่

ปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย  ๗ คืน ๘ วนั การปิดการอบรมในวนัสุดทา้ยของการปฏิบติั พิธีส้ินสุดในเวลา       
๑๑.๓๐ น.โดยประมาณ 

๙. สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 
  
 



 2 

การเตรียมตัว-เตรียมใจ 
 

๑. วางความรู้เดิมทั้งหมดไวท่ี้บา้น/วดั  ท าตนประหน่ึงเป็นนกัเรียนท่ีเร่ิมเรียนรู้  เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ 
๒. วางภารกิจทั้งหลายไวท่ี้บา้น  ตดัความกงัวลในทุก ๆ  เร่ือง 
๓. วางยศศกัด์ิ  ฐานะ  ต าแหน่งทั้งหมดไวท่ี้บา้น/ท่ีท างาน/วดั 
๔. ตั้งใจปฏิบติัตามวธีิการท่ีพระวปัิสสนาจารยส์อน 
๕. พึงก าหนดใจวา่ ส่ิงท่ีไดฟั้งนั้นเป็นค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีควรนอ้มน ามาประพฤติปฏิบติั 

 

การเตรียมของใช้ 
 

๑. เพื่อประโยชน์ของผูป้ฏิบติัธรรมเอง ผูป้ฏิบติัธรรมพึงทุ่มเทเวลาใหก้บัการปฏิบติัธรรมอยา่งเตม็ท่ี ทางศูนยฯ์ 
ไดอ้  านวยความสะดวก โดยใหท้างร้านรับซกัผา้ มารับไปในราคา ช้ินละ ๑๐  บาท แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งการ
ส่งซกัจะตอ้งเตรียมเส้ือผา้มาใหพ้อใชต้ลอดหลกัสูตร  

 

๒. เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆแ์ละสถานท่ี  ผูป้ฏิบติัควรแต่งกายดงัน้ี 
 

สุภาพบุรุษ    แต่งกายสุภาพ สวมเส้ือสีขาว  กางเกงขายาว 
               (ไม่สวมกางเกงยนีส์ กางเกงขาสั้น  ขาสามส่วน หรือสวมผา้เน้ือบาง และไม่คาดผา้ขาวมา้) 

 
สุภาพสตรี     แต่งกายสุภาพ สวมเส้ือผา้ชุดสีขาว  ผา้ถุง กางเกงหรือกระโปรงยาวเหนือขอ้เทา้   ห่มสไบ 
                      สีขาวเม่ือไปสอบอารมณ์หรือฟังธรรม 
                      (ไม่ควรสวมผา้เน้ือบาง ใส่กางเกงยนีส์  รัดรูป กางเกงขาสั้นหรือสามส่วน หรือเส้ือคอกวา้ง  
                       ตวัสั้น เอวลอย ) 
 

๓. เตรียมของใชส่้วนตวั เช่น รองเทา้แตะ ถุงเทา้ ทิชชู  สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  ยาสระผม หว ีผา้เช็ดตวั 
ผงซกัฟอก ผา้อนามยั ยางรัดผม ก๊ิบติดผม ยาประจ าตวั สมุดและปากกาส าหรับจดตอนฟังธรรม เคร่ืองด่ืม
ประเภทอาหารเสริม หรือนมกล่อง น ้าผลไมต่้างๆ รวมทั้งของใชส่้วนตวัอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ  าเป็นมาใหพ้ร้อม  
และไม่อนุญาตใหใ้ชน้าฬิกาปลุก 

 

การบริการของศูนย์ 
 

 ศูนยป์ฏิบติัธรรม ตาณงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี เล็งเห็นวา่ความสัปป ายะของศูนยป์ฏิบติัธรรม ไม่วา่จะเป็น
กุฏิท่ีพกั  ศาลาปฏิบติัธรรม  อาหาร  น ้าด่ืม  และการบริการทัว่ ๆ ไป  มีผลโดยตรงต่อการปฏิบติัธรรมของผูเ้ขา้
ปฏิบติั  จึงไดอ้อกแบบการใหบ้ริการทั้งหมดอยา่งพิถีพิถนั และใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการจดัอบรมการปฏิบติั
ธรรมของศูนยฯ์ แห่งน้ี  คือ  ใหค้วามสะดวกสบายแต่พอสมควร ทั้งแก่พระภิกษุสงฆ ์สามเณร แม่ชี ผูสู้งอาย ุผูท่ี้มี
โรคประจ าตวัตอ้งรับประทานยา เป็นตน้  
 

๑. กุฏิทีพ่กั ทางศูนยไ์ดจ้ดัท่ีพกัแบบกุฏิเด่ียว ส าหรับผูป้ฏิบติัหน่ึงท่าน อ านวยความสะดวกครบถว้ย อาทิ เช่น  
ตูเ้ส้ือผา้ ไมแ้ขวนเส้ือ  ฟูก หมอน  ผา้ปูท่ีนอนและปลอกหมอน  ผา้ห่ม  นาฬิกาแขวนบนผนงั  
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เคร่ืองท าน ้าอุ่นในหอ้งน ้า ตูเ้ยน็ส าหรับแช่ยา   กระติกน ้าร้อน  แกว้น ้าเยน็และแกว้ชงเคร่ืองด่ืมร้อน  ชอ้นชง
เคร่ืองด่ืม  ผา้เช็ดมือ  อุปกรณ์ท าความสะอาดต่าง ๆ   ร่ม  รองเทา้ฟองน ้าแบบหนีบ  ( ส าหรับใชใ้นหอ้งน ้า
เท่านั้น ) เป็นตน้ 

 

๒. อาหาร  ทางศูนยไ์ดเ้ตรียมอาหารมงัสวรัิติใหผู้ป้ฏิบติัธรรมวนัละ  ๒  ม้ือ  คือ  ม้ือเชา้  เวลา  ๐๖.๐๐  น.  และ
ม้ือเพล  เวลา  ๑๐.๓๐  น. 

 

๓. เคร่ืองดื่ม ทางศูนยไ์ดจ้ดัเคร่ืองด่ืมทั้งร้อนและเยน็ไวใ้นท่ีหอ้งรับประทานอาหาร ส าหรับน ้าด่ืมท่ีกุฏิไดจ้ดั
วางไวท่ี้หอ้งรับประทานอาหาร ผูป้ฏิบติัธรรมสามารถน าไปด่ืมท่ีบา้นพกัและน าขวด เปล่าไปเปล่ียนได ้
ส าหรับน ้าปานะบรรจุกล่อง เพื่อด่ืมในกุฏิท่ีพกั โยคีควรเตรียมมาดว้ยตวัเอง  

 

๔. ยาสามัญประจ าบ้าน  ทางศูนยไ์ดจ้ดัเตรียมยาสามญัประจ าบา้นวางไวท่ี้บริเวณศาลาปฏิบติัธรรม ผูป้ฏิบติั
ธรรมสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา 

 

๕. บริการซักเส้ือผ้า  ผูป้ฏิบติัสามารถส่งเส้ือผา้ซกั-รีด ไดใ้นราคาช้ินละ  ๑๐  บาท 
 

กฎระเบียบและข้อบังคับในระหว่างการอยู่ปฏิบัติธรรม 
 

๑. การเขา้พกัท่ีกุฏิ จะไม่อนุญาตใหญ้าติเขา้ไปส่งถึงท่ีพกั   และเม่ือลงทะเบียนเขา้รับการอบรมแลว้ จะไม่
อนุญาตใหอ้อกไปนอกบริเวณศูนย์ปฏิบติัธรรม 
    

๒. ดูแลข้าวของเคร่ืองใช้ในกุฏิเสมือนเป็นของตัวเอง  ไม่ควรสลบัสับเปล่ียนส่ิงของประจ ากุฏิท่ีพกั  หรือ
น ากลบัไปบา้น  (ถา้ของใชมี้ปัญหา ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์)  ในวนัเข้าและวนัออกกรุณาเช็ครายการ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ในกุฏิท่ีพักให้เรียบร้อยแล้วส่งใบรายการพร้อมกุญแจกุฏิท่ีพักให้เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

๓. กุฏิท่ีพกัซ่ึงจดัไวเ้ฉพาะพระสงฆก์็ดี  บุรุษก็ดี  สตรีก็ดี  ห้ามมิให้เพศตรงข้ามเข้าไปนอน  หรือใช้ห้องน า้
โดยเด็ดขาด 

 

๔. เม่ือข้ึนกรรมฐานในวนัแรกแลว้  ไม่อนุญาตให้ออกไปนอกเขตปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด  ถา้มีเหตุจ าเป็น
ใหเ้รียนกบัพระวปัิสสนาหรือผูช่้วยพระวปัิสสนาจารยด์ว้ยตนเอง  โยคีจะตอ้งพกัในกุฏิท่ีพกัท่ีทางศูนย์
จดัไวใ้หเ้ท่านั้น   หา้มยา้ยหรือสับเปล่ียนกุฏิท่ีพกัก่อนไดรั้บอนุญาตจากทางศูนย ์

 

๕. ในระหวา่งการปฏิบติัธรรม   ใหล้ง ปฏิบัติธรรมทีศ่าลาปฏิบัติธรรมเท่าน้ัน  ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
พระวปัิสสนาจารยใ์หป้ฏิบติัในท่ีพกัได ้ หา้มปิดประตูปฏิบติัอยู่ แต่ในหอ้งนอน  ควรปฏิบติัท่ีระเบียง
หนา้หอ้งพกั (เพื่อสะดวกแก่การดูแลและช่วยเหลือของพระวปัิสสนาจารยห์รือผูป้ระสานงาน)   ในเวลา
กลางคืนใหเ้ปิดไฟปฏิบติัดว้ย 

 

๖. ไม่ติดต่อกบัใครตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ  เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นจริงๆซ่ึงตอ้งผา่นการพิจารณาและ
ไดรั้บอนุญาตจากพระวปัิสสนาจารยก่์อน 
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๗. เม่ือเขา้กรรมฐานแลว้  ห้ามสวดมนต์ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ฟังวทิยุ และใช้โทรศัพท์ มือถือ และ
เคร่ืองส่ือสารทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

๘. ผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมตอ้งฝากโทรศพัทมื์อถือไวก้บัเจา้หนา้ท่ี ถา้ผูป้ฏิบติัยงัมีความกงัวล เป็นห่วงงานท่ียงั
ตอ้งมีการติดต่อ หรือมีเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ียงัสะสางไม่เสร็จเรียบร้อย  ไม่สมควรจะเขา้มาปฏิบติัธรรม 
เพราะการใชโ้ทรศพัทมื์อถือดงักล่าว นอกจากจะเป็นการกระ ท าท่ีผดิกฎระเบียบของศูนยฯ์ แลว้ ยงัท า
ใหก้ารปฏิบติัของท่านไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควรจะเป็น ท าใหเ้สียผลประโยชน์และเสียเวลาท่ีท่านตั้งใจมา
ปฏิบติั นอกจากน้ียงันบัวา่เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีใหแ้ก่ผูอ่ื้นอีกดว้ย  หากเจา้หนา้ท่ีหรือผูป้ระสานงานพบวา่
มีการใชโ้ทรศพัท ์ ทางศูนยฯ์จะด าเนินการตามกฎขอ้ท่ี  ๒๒  ต่อไป 

 

๙. ในระหวา่งอยูป่ฏิบติัธรรมตามหลกัสูตรน้ี  ไม่น าวธีิการปฏิบัติแบบอืน่มาปฏิบัติ 
 

๑๐. ปฏิบติัตามค าสอนของพระวปัิสสนาจารยโ์ดยเคร่งครัด 
 

๑๑. ผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรม ต้องถือศีล ๘ โดยเคร่งครัด   ไม่แต่งหนา้ทาแป้ง  หรือใชเ้คร่ืองหอมต่างๆ  ยิ่ งศีลท่าน
บริสุทธ์ิเท่าใดผลการปฏิบติัก็บงัเกิดไดช้ดัเจน  (ผูป่้วยท่ีตอ้งทานยาหลงัอาหารเยน็ใหแ้จง้ผูป้ระสานงาน
ตอนลงทะเบียนเขา้ปฏิบติัในวนัแรก  เพื่อผู ้ ประสานงานจะไดก้ราบเรียนขออนุญาตจากพระวปัิสสนา
จารยก่์อน)  เพื่อทางศูนยฯ์ จะไดจ้ดัใหต้ามความเหมาะสมของท่านตามท่ีตอ้งการ 

 

๑๒.ไม่ยนืด่ืมน ้า  ไม่ยนืรับประทานอาหาร  และไม่รับประทานอาหารเสียงดงั 
 

๑๓. การปฏิบัติทีศ่าลาปฏิบัติธรรม  ให้น่ังประจ าทีทุ่ก ๆ  วนั  โดยหนัหนา้ไปทางพระประธาน เดินจงกรม
ตามแนวของอาสนะ  ไม่ เปล่ียนท่ีเดินจงกรมหรือท่ีนัง่  ไม่ควรเดินตัดหน้าในช่องทางเดินของโยคีท่าน
อืน่  เพราะเป็นการรบกวนผูป้ฏิบติัท่านอ่ืน  หากมีปัญหาใหป้รึกษาผูป้ระสานงาน   ส าหรับผูท่ี้มีปัญหา
นัง่พื้นไม่ได ้อนุญาตใหน้ัง่บนท่ีนัง่ดา้นขา้งทั้งสองขา้ง 

 

๑๔. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ใหป้รึกษาพระวปัิสสนาจารยห์รือผูป้ระสานงานเท่านั้น  
 

๑๕. พงึเจริญสติ ก าหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างช้าๆ สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง   ทั้งท่ีศาลาปฏิบติัธรรม หอ้ง
รับประทานอาหาร หอ้งนอน ทุก ๆ ขณะ ระหวา่งการปฏิบติั  แมใ้นเวลาพกัเปล่ียนอิริยาบถ 

 

๑๖. ห้ามคุย บอก หรือ สอบถามสภาวะธรรมกบัผู้ปฏิบัติด้วยกนัเองเป็นอันขาด เพราะจะเป็นภยัแก่ผูท่ี้ก  าลงั
ปฏิบติัทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  โดยจะท าให้ จิตฟุ้งซ่านและเสียสมาธิ  หากมีความสงสัยในก ารปฏิบติั
อยา่งไรแลว้  ใหส้อบถามพระวปัิสสนาจารยต์อนสอบอารมณ์ หรือพระผูช่้วยพระวปัิสสนาจารยเ์ท่านั้น 

 

๑๗. ส่งอารมณ์ตามวนั เวลา สถานทีท่ีพ่ระวปัิสส นาจารย์ก าหนดให้  และควรไปก่อนเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
นอ้ย ๑๐ นาที 

 

๑๘. งดเว้นจากส่ิงเสพติดทุกชนิด  อาทิ เคร่ืองด่ืมท่ีมีสารคาเฟอีน บุหร่ี หมาก เคร่ืองดองของมึนเมา เป็นตน้  
และหา้มน ายาเสพติดทุกชนิดเขา้มาในบริเวณศูนยฯ์ เป็นอนัขาด  
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๑๙. ห้ามมิให้ผู้เข้าปฏิบัติให้เงิน อาหาร เคร่ืองดื่ม หรือของมีค่าใดๆ กบัเจ้าหน้าทีใ่นศูนย์ฯ  หากตอ้งการ
บริจาค ใหบ้ริจาคท่ีฝ่ายการเงินของศูนย ์ท่ีอาคารส านกังานดา้นหนา้เท่านั้น  เพื่อจะไดจ้ดัสรรให้
เจา้หนา้ท่ีโดยทัว่ถึงกนั เพื่อไม่ใหเ้ป็นการปลูกนิสัยใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในการเลือกท่ีจะท าแต่งานท่ีได้
รางวลัสินน ้าใจเท่านั้น ซ่ึงผดิหลกัการของการบริหารงานบุคคลของศูนยฯ์ 

 

๒๐.ต่ืนตี  ๔.๐๐ น.  และเขา้นอน  ๒๒.๐๐  น.   หรือตามท่ีพระวปัิสสนาจารยก์ าหนดให้ 
 

๒๑.ถา้มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออ่ืนๆ   ใหติ้ดต่อผูป้ระสานงานเท่านั้น 
 

๒๒. ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติัธรรมไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ และไดรั้บการตกัเตือนจาก
พระวปัิสสนาจารยห์รือผูป้ระสานงานแลว้ก็ยงัคงประพฤติปฏิบติัเช่นเดิมอยู ่ ผูป้ฏิบติัธรรมตอ้งยนิยอม
ท่ีจะออกจากศูนยฯ์ โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ  ทั้งส้ิน  และในการเขา้ปฏิบติัธรรมคร้ังต่อๆไป  ทางศูนยฯ์ 
จะพิจารณาท่ีจะไม่รับผูป้ฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบเขา้รับการอบรมอีก 

 
ข้อพงึปฏิบัติเลก็ ๆ น้อย ๆ ทีไ่ม่ควรมองข้าม  เพราะจะมีผลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก  
 

๑. ปฏิบติัธรรมจะตอ้งระลึกเสมอวา่ เรามาปฏิบติั เพื่อยกระดบัจิตใจ  ขดัเกลากิเลสตณัหาใหเ้บาบางลง  
มิใช่มาเพื่อหาความสุขในการอยูดี่กินดี  เราจึงตอ้งใชค้วามอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวก  และ
กระทบกระทัง่ต่างๆ   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเคร่ืองทดสอบความอดทน และคุณธรรมของผูป้ฏิบติัธรรม
วา่มีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด 

 

๒. เพื่อความสะดวกในการกราบแบบสติปัฎฐาน ๔ ผูท่ี้ไวผ้มยาวใหใ้ชย้างรัดผม ท่ีคาดผม หรือก๊ิฟติดผม 
ผูห้ญิงใหใ้ชเ้ขม็กลดัติดสไบไม่ใหห้ลุดลุ่มเวลากราบ 

 

๓. ผูป้ฏิบติัธรรม จะตอ้งไม่น าส่ิงของมีค่าติดตวัมาดว้ย   หากมีการสูญหายเกิดข้ึนทางศูนยฯ์ จะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

๔. เพื่อเป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหท้างศูนยฯ์  ผูป้ฏิบติัธรรมพึงใชน้ ้า ไฟฟ้า  อยา่งประหยดั  ไม่ควร
เปิดไฟฟ้า เสียบกระติกน ้าร้อน หรือเปิดพดัลมทิ้งไวเ้ม่ือไม่อยูห่อ้งพกั กรุณาน าขยะไปทิ้งในถงัขยะ 
ตามจุดท่ีไดว้างไว ้ ไม่ควรทิ้งถุงขยะท่ีสามารถน ามาใชต่้อได ้( เพื่อช่วยลดมลพิษ )  

 

๕. ขอความร่วมมือผูป้ฏิบติัช่วยท าความสะอาดกุฏิท่ีพกั ดูแลรักษาอุปกรณ์ - เคร่ืองใชใ้หค้รบและอยูใ่น
สภาพดีก่อน และช่วยตรวจเช็คตามใบตรวจนบัอุปกรณ์ของใช้ใน กุฏิโยคี เพื่อตรวจเช็ครายการท่ี
เจา้หนา้ท่ีอาจเช็คไม่ครบถว้น ในวนัเขา้ และตรวจนบัใหเ้รียบร้อย ก่อนส่งคืนฝ่ายทะเบียบพร้อมกุญแจ
กุฏิในวนักลบั 
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ก าหนดการ 
โครงการปฏิบติัธรรมวปัิสสนากมัมฏัฐาน 

ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรม ตาณงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี 
๙๑ ม. ๔  บา้นพนัหลงั ต.ส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 

ก าหนดการวนัเปิดอบรม ตารางปฏิบติัประจ าวนั 
06.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน เขา้ท่ีพกั 
08.30 น.                 พร้อมกนัท่ีจิตตปริโยทปนศาลา 
09.00 – 11.00 น. ปฐมนิเทศ 
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
12.45 – 13.00 น. พร้อมกนัท่ีจิตตปริโยทปนศาลา 
13.00 – 17.00 น. เร่ิมพิธีเปิดการอบรม 
                               - พระวปัิสสนาจารยจุ์ดธูป-เทียนบูชา 
                                 พระรัตนตรัย และน าไหวพ้ระสวดมนต ์
                               -  ถ่ายภาพร่วมกนั                               
                               -  พิธีขอขมา สมาทานศีล 8  
                                 และสมาทานพระกรรมฐาน 
                 -  พระวปัิสสนาจารยใ์หก้รรมฐาน 
17.00 – 17.45 น. ด่ืมน ้ าปานะ / พกัผอ่น 
17.45 – 22.00 น. -  สาธิตการปฏิบติัธรรม  
                               -  เร่ิมปฏิบติัธรรมจนถึงเวลาพกั 
22.00 – 04.00 น. เขา้นอนพกัผอ่น หลบัดว้ยสติ 

04.00 น.  ต่ืนนอนดว้ยสติ 
04.00 – 06.00 น. ปฏิบติัดว้ยสติบนศาลา 
06.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ดว้ยสติ 
08.00 – 10.30 น. ปฏิบติัดว้ยสติบนศาลา/ ส่งอารมณ์ 
10.30 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัดว้ยสติ 
12.00 – 13.00 น. ก าหนดอิริยาบถดว้ยสติตามอธัยาศยั 
13.00 – 17.00 น. ปฏิบติัดว้ยสติบนศาลา/ ส่งอารมณ์ 
17.00 – 18.00 น.     ด่ืมน ้ าปานะดว้ยสติ และก าหนดอิริยาบถ 
                                ดว้ยสติตามอธัยาศยั 
18.00 – 19.15 น. ปฏิบติัดว้ยสติบนศาลา 
19.30 – 21.00 น. ฟังธรรมบรรยาย/ก าหนดอิริยาบถดว้ยสติ 
21.00 – 22.00 น. ปฏิบติัดว้ยสติบนศาลา 
22.00 – 04.00 น. เขา้นอนพกัผอ่น หลบัดว้ยสติ 
  

ก าหนดการวนัปิดอบรม หมายเหตุ 
04.00 น.  ต่ืนนอน 
04.00 – 06.00 น. ปฏิบติัดว้ยสติบนศาลา 
06.00 – 07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 
07.00  น.  พร้อมกนัท่ีจิตตปริโยทปนศาลา 
07.00 – 09.00 น. -  ตอบแบบประเมิน  - แสดงความรู้สึก 
09.00 – 11.00 น. เร่ิมพิธีปิดการอบรม 
                          - พระวปัิสสนาจารยจุ์ดธูป-เทียนบูชา 
                                พระรัตนตรัย และน าไหวพ้ระสวดมนต ์
                             - พระวปัิสสนาจารยใ์หโ้อวาท                             
                             -  พิธีขอขมา และสมาทานศีล 5 
                             -  ถวายปัจจยั และเคร่ืองไทยธรรม 
                                แด่พระวปัิสสนาจารย ์

     - พระวปัิสสนาจารยใ์หพ้ร น าแผเ่มตตา            
และอุทิศส่วนกศุล 

11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั / เดินทางกลบั 
 

1. ท่านสามารถบริหารเวลาอาบน ้ าไดเ้อง 
2. น ้าปานะ จดัไวต้ามจุดบริการ ขอใหท่้านบริการตนเอง ตาม

ความเหมาะสม 
3. ในการฟังบรรยายธรรม เม่ือพระวปัิสสนาจารยเ์ขา้มากราบ

พระรัตนตรัยและนัง่เขา้ท่ีแลว้ โยคีกราบพระวปัิสสนา-
จารยด์ว้ยสติ เม่ือพร้อมแลว้ ใหโ้ยคี อาราธนาศีล 8 พร้อม
กนั เร่ิมดว้ยการกล่าว”มะยงัภนัเต” ตามล าดบั(หนงัสือคู่มือ
โยคี หนา้ 26) มีวทิยากรน า 

4. การสอบอารมณ์เร่ิมสอบวนัท่ี 3 ของการปฏิบติั โดยจะ
แบ่งเป็นกลุ่ม และจะสลบักนัสอบอารมณ์กบัพระวปัิสสนา
จารยทุ์กรูป 

5. ท่านตอ้งไปสอบอารมณ์ตามวนั เวลาท่ีก าหนด จะแจง้ให้
ทราบในตอนเยน็ของวนัท่ี 2 ของการปฏิบติั (กรุณาไปถึง
ก่อนเวลาท่ีก าหนด 15 นาที ) 

 

 


