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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงยิ่งของ  นายแพทย ดร.มโน  
เมตตานันโทเลาหวณิชย  ประธานคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ   ศาสตราจารย             
ดร. ประกอบ   วิโรจนกูฎ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และคณะกรรมการสอบทุกทาน 

ผูวิจัยขอขอบคุณ  ศาสตราจารย ดร.อภิชัย  พันธเสน อดีตคณบดีคณะพัฒนบูรณาการ
ศาสตร และอดีตอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ท่ีทานไดเห็นความนาสนใจขององคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 
และสนับสนุนแนะนําผูวิจัยมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการนําเสนอใหเกิดประโยชนแกสังคมในการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยหลักพุทธธรรมสําคัญของพระพุทธองคและ 
ยังสามารถรอยเรียงตอยอดองคความรูพุทธธรรมกับองคความรูพัฒนบูรณาการศึกษาทางตะวันตก 

ขอขอบคุณ ดร.พิพัฒน  ยอดพฤติการณ ผูจุดประกายใหผูวิจัยเจาะลึกองคความรูวิชชา
จรณสัมปนโนอยางจริงจัง ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ  ตีระจินดา ท่ีเมตตาแนะนํา
และใหกําลังใจขอบคุณ  ดร.พงษธร  ตันติฤทธิศักดิ์ ท่ีช้ีแนะองคความรูบูรณาการตะวันตกกลุมคี
แกนและเคน  วิลเบอร ขอขอบคุณ ดร.ปรีชา  เปยมพงศสานต   ดร.รชยา อินทนนท   ดร.ธรรมวิมล 
สุขเสริม  ดร.จิรวัฒน  เวชแพศย  และ ดร.สุขวิทย  โสภาพล ในคําแนะนําปรับปรุงแกไขรายงาน
ความกาวหนา และขอขอบคุณ ดร.วิชัย  รูปขําดี อดีตคณบดีคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และอาจารยสังคม คุณคณากรสกุล ท่ีใหคําแนะนําดุจผู
ฝกซอม (coaches) ช้ันเยี่ยม 

ขอกราบขอบพระคุณพระภิกษุผูปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบท้ังหลายซ่ึงปลูกฝงศรัทธาม่ัน 
ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ หรือสายสัทธานุสารีใหผูวิจัยไดแก สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก   เจาคุณนรฯ (ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ)   หลวงปูพุทธทาสภิกขุ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)  หลวงปูฝน  อาจาโร  หลวงพอชา  สุภัทโท  หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปนโน   หลวงพอพุธ  ฐานิโย  หลวงพอจรัล  จิตธัมโม  หลวงพอทูล  ขิปฺปปฺโญ เปนตน 

ผูวิจัยตองขอนอมกราบขอบพระคุณสมณโพธิรักษท่ีไดสอนองคความรูพุทธธรรม 
“วิชชาจรณสัมปนโน – จรณะ 15 วิชชา 8” แกผูวิจัยมาตั้งแต พ.ศ. 2521 โดยเฉพาะในชวงเวลา 5 ป
ของงานวิจัยนี้ ทานไดเมตตาใหโอกาสมอบคําแนะนําส่ังสอนและตอบคําถามขอสงสัยใหอยาง
ละเอียดลึกซ้ึงเปนพิเศษ นับเปนบุญโชควาสนาท่ีผูวิจัยไดรับการปรับพื้นฐานการศึกษาเพียรเพง
เรียนรูสารัตถธรรมอันยิ่งดวยปญญาหรือธัมมานุสารี เพื่อในอนาคตจะเจริญข้ึนสูหลักความเห็น
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ถูกต องห รือ ทิฎฐิป ตตะ  อัน เปน เห ตุป จจยาการ เข า สู แกนพุทธธรรมหรือปญญาวิ มุ ต 
อันเปนประโยชนในภายภาคหนาหรือสัมโพธิปรายนะในท่ีสุด และยังเปนประโยชนแกมวลมนุษย
ชาติทุกผูคนท่ีสนใจการพนทุกขตามหลักพุทธธรรม 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรชาวอโศกคนสําคัญท่ีหากขาดการชวยเหลือ สนับสนุนดวยความ
ต้ังใจและพยายามอยางดียิ่ง รวมท้ังประสานงานในหมูกลุมชาวอโศกโดยใกลชิดมาตลอดของคุณ
หนึ่งฟา นาวาบุญนิยมแลว งานวิจัยนี้คงไมสามารถถึงปลายทางไดสําเร็จ ขอขอบพระคุณอาจารย
อาภรณ ภูมิพันนา (พุกกมาน) ผูรูฐานฆราวาสท่ีเปนเสาหลักใหผูวิจัยไดพึ่งพิงองคความรูจรณะ 
15 วิชชา 8 ขอบคุณกัลยาณมิตร คุณไชยวัฒน สินสุวงศและคุณเทียนพุทธ พุทธิพงศอโศก 
ผูอํานวยการ FMTV ท่ีไดอานบริบทองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 มาโดยตลอดและใหขอเสนอแนะ
ปรับปรุง แนวทางคนควาและถายทอดองคความรูจากประสบการณการปฎิบัติท่ียาวนานหลาย
ทศวรรษ 

ขอขอบคุณบุคคลตาง ๆ ผูมีสวนรวมในการศึกษาขอมูล ไดแก ชาวชุมชนฝกฝน
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกทาน เชน คุณดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม  คุณดวง       
คุณวิมล  คุณเปยก  คุณรอยขวัญพุทธ  มุงมาจน ขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโทชาวอโศก 
ทุกทาน  เชน คุณธํารงค  แสงสุริยจันทร  คุณขวัญดิน  สิงหคํา   ร.ต. แซมดิน  เลิศบุศย  คุณแกนฟา 
แสนเมือง  คุณเพชรตะวัน  ธนะรุง  คุณถึงดิน  มุงมาจน  คุณอุนเอ้ือ  สิงหคํา 

ขอบคุณผูสนใจใหความชวยเหลืองานวิจัยนี้ เชน คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง   คุณสูแดนธรรม 
ชาวหินฟา   คุณเสรี  ทองพันธ  คุณนอมดิน  ทยาธรรม  คุณประภาส  บุตรประเสริฐ และขอบคุณ
ญาติธรรมชาวอโศกท่ีมอบมิตรไมตรีอุนเอ้ือโดยมิไดเอยนามถึงทุกทาน 

ขอบคุณผูสนับสนุนชวยงานพิมพงานเอกสารวิจัยคือ คุณพิทยา สิทธิโชติ และทีมงานภูมิ
บุญทุกทาน  ขอบคุณผูสนับสนุนดานสุขภาพดีใหผูวิจัยดวยน้ําสมุนไพรกานตองมาตลอด 
โดยคุณหนึ่งแกน บุญรอด และทีมงานเครือขายสํานึกดีท่ีรักษสุขภาพ 

ขอกราบเทาคุณพอปยะ ผูย้ําเนนรากฐานของชีวิตกับลูกทุกคน คือ กตัญูกตเวทิตา และ
ส่ังสอนผูวิจัยวาความรูมีมากมาย อาจไมรูหมดก็ไมเปนไร แตขอใหรูในส่ิงท่ีรักและศึกษาใหจริงจัง
มุงใหถึงแกนจนแตกฉานใหได ดังท่ีผูวิจัยกําลังมุงศึกษาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน  อยูนี้ คําส่ัง
เสียของคุณแมสุจิตราผูใหกําเนิดในวาระสุดทาย เม่ือผูวิจัยยังเล็กอายุเพียง 11 ป วาให  ลูกเปนคนดี
ใหไดนะ ซ่ึงทุกวันนี้ลูกก็กตัญูโดยเพียรกระทํากรรมดีละอบายมุขถือศีล 5 ทานมังสวิรัติใหเปน
ปรกติสุข คําอบรมของคุณแมมาเรีย ซ่ึงเปนชาวคาธอริคท่ีมีศรัทธาม่ันคงในพระผูเปนเจาไดอบรม
ลูกใหมีพื้นฐานความรักในครอบครัว หากวันใดมีเงินทองมากอยาหวานซ้ือความสุขจากผูหญิง 
จะพนทุกขครอบครัวมีสุข ขอบคุณสมาชิกครอบครัวและญาติพี่นองทุกคน 
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ขอขอบคุณส่ิงท่ีชาวอโศกนิยมเรียกขานวา “ธรรมจัดสรร” หรือ อจินไตยท่ีชวยเกื้อหนุน
เหตุปจจยาการตาง ๆ มาดวยดีกับงานวิจัยนี้จนสําเร็จลงทันงานบูชาฉลอง 2,600 ป ในวาระมหา  
มงคล “พุทธชยันตี” ของการตรัสรูขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

  
 

(นายอภิสิน  ศิวยาธร) 
ผูวิจัย 
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บทคัดยอ 
 

ช่ือเร่ือง               :  วิชชาจรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพนในกระบวนทัศนเชิงบูรณาการ 
โดย     :  อภิสิน  ศิวยาธร                   
ช่ือปริญญา      :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา    :  พัฒนบูรณาการศาสตร 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา :  ศาตราจารย ดร.ประกอบ วโิรจนกูฎ 
 
ศัพทสําคัญ :  กระบวนทัศนเชิงบูรณาการ วิถีแหงปญญาญาณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
       วิถีโลกบูรณาการ จรณะ 15 วิชชา 8  
 

การศึกษาเร่ือง “วิชชาจรณสัมปนโนเพ่ือการหลุดพนในกระบวนทัศนเชิงบูรณาการ” 
เปนการคนควาท่ียึดถือแนวทางพุทธธรรม เพื่อเพิ่มการเกิดสติปญญาในการพัฒนาของมนุษยชาติ 
ในศตวรรษท่ี 21 กระบวนทัศนใหมในงานวิจัยนี้ไดศึกษาจากกลุมของเคน วิลเบอร (Ken Wilber) ซ่ึง
เปนความคิดจากตะวันตกและมีสวนท่ีเช่ือมตอกับพุทธธรรมมาแลวในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
แนวคิดบูรณาการเกลียวพลวัต (Integral Spiral Dynamics) อันเปนแนวทางพหุนิยมบูรณาการ 
(Integral Pluralism) ซ่ึงวิเคราะหความเปนจริงในการดําเนินชีวิตอยางเปนองครวม โดยผานการ
เรียนรูฝกฝนแบบบูรณาการ (Integral Practices) ในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง ในจตุรภาคของการ
พัฒนามนุษยชาติ ไดแก ภาคจิต ภาคพฤติกรรม ภาคสังคมส่ิงแวดลอม ภาควัฒนธรรมโลก  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโน  ท่ี
สัมฤทธิผลดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับ ในระดับกระบวนทัศนตามแนวทาง
บูรณาการ โดยมีคําถามวิจัยหลักวาดวยองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ระดับใดท่ีสงเสริมยกระดับจิต
วิญญาณมนุษยเขาสูอริยชนข้ันตนได 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในแนวทางปรากฎการณวิทยา (Phenomenology) และ
แนวทางบูรณาการญาณวิทยา (Integral Epistemology) ของตะวันตกและของแนวทางพุทธธรรม
ตะวันออกท่ีมีระบบการศึกษาครบพรอมท้ังปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวธ ตามหลักทางสายกลางบนพ้ืนฐาน
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อใหไดผลเปนความปรกติสุขในชีวิตประจําวัน โดยมีหลักระเบียบ วิธี
วิจัยในการคนหาความจริงอยางเปนวิทยาศาสตร ซ่ึงจะชวยใหองคความรูพุทธธรรมยกระดับจาก
ความเช่ือศรัทธาท่ีสูงกวาความงมงายใหมีเปนศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญาท่ีพนจากสมมุติสัจจะ 



 จ

จนกระท่ังสามารถมีประสบการณของญาณทัสสนะกาวขามผาน (transcend) อํานาจกิเลสมูลคือ โลภ 
โกรธ หลง เพื่อชวยเหลือจิตวิญญาณของตนเองและหมูกลุมชุมชนไปจนถึงมนุษยชาติท้ังปวง  

ผลการวิจัยสรุปไดวา ทางออกจากวิกฤตโลกจําตองมีปญญารูชัดถึงข้ันปรับเปล่ียน
กระบวนทัศนท่ีมีการปฎิบัติไดจนถึงข้ันปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหมท่ีเปนวิถีแหงปญญาญาณ (Path of 
Wisdom) ในแนวทางพุทธธรรม 4 ประการ ประกอบดวย “วิถีโลกบูรณาการ – วิถีพอเพียง – วิถีชุมชน - 
วิถีธรรม” ท่ีมีองครวมเปนหนึ่งเดียวกันประดุจดังพรหม  4 หนา ดังนี้ 

1) การดําเนินชีวิตวิถีโลกบูรณาการควรเปนกระบวนทัศนใหม ท่ีมีกระแสขับเคล่ือน 
การพัฒนาจิตสํานึกรักษโลกส่ิงแวดลอมในวิถีชีวิตเรียบงายและเปนมิตรกบัเพื่อนมนุษยดวยกัน  

2) วิถีพอเพียงเปนรูปธรรมของวิถีชีวิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 และชวยโลกได 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชของประเทศไทย 
มีเปาหมายชีวิตท่ีพึงประสงค ไดแก ความยั่งยืน ความสมดุล และความม่ันคง ซ่ึงมีประโยชนสุขหรือ
ความรมเย็นเปนสุขแกมนุษยชาติ  
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ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพัฒนาไปไดถึงระดับโลกุตตระมีผลเปนสมณะไดตามหลัก
สามัญญผล อันมีภาคมรรค คือ จรณะ 15 วิชชา 8 ในเสขปฎิปทาสูตร ซ่ึงเปนการฝกฝนไตรสิกขา 
ข้ันสูงข้ึนเปนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา ดวยการถือศีล 5 ละอบายมุข จึงทําใหปดอบายภูมิได และ
สามารถเปนชุมชนท่ีมีภูมิคุมกันตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมของลัทธิทุนนิยมได  
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ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยทางวิชาการในอนาคต เพื่อขยายผลเปน
รูปธรรมในข้ันการประยุกตใชงานพัฒนบูรณาการอยางเปนระบบใหมีผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 4 ประการ 

1)  ในวิถีโลกบูรณาการมีการนําเสนอองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 3 ระดับท่ีสัมพันธ
ตะวันตก ซ่ึงจัดระดับข้ันของความคิด (Western Tier of Thinking) ไว 3 ข้ันอันเปนกรอบการ
ยกระดับจิตสํานึก (basic levels of consciousness) 10 ระดับ 

2)  ในวิถีพอเพียงมีภาพรวม ของแนวทางการพัฒนาทางโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณ
ของมนุษยชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงระดับโลกุตตระได 

3)  ในวิถีชุมชนไดเสนอตัวแบบบูรณาการของพัฒนาการสูโลกุตตระของชาวอโศก 
4)  ในวิถีธรรมมีปญญาญาณสูการตรัสรูไดในแผนภูมิพัฒนาการของอริยบุคคล 4 โดย

ลําดับ กับแผนภูมิผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีญาณ 3 แบบองครวมในการเขาถึงอริยสัจ 4 
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The study of “Vijjācaranasampanno for liberation as Integral Paradigm” is a research on 
Buddhism for intellectual development of the humankind for the 21st Century.  The new paradigm in 
this research is revealed from the school of  Ken Wilber, a Western concept but is related to Buddhism 
to a certain extent in combination of Integral Spiral Dynamics, a part of Integral Pluralism that is used 
for analysis of the truth in living integral life through continuous training of Integral Practices in daily 
life in the four parts of humankind development: mental, behavior, environmental, and cultural of the 
world.  

The main objective of this research is to explore the body of knowledge of the people 
endowed with Vijjācaranasampanno that has been achieved through the consequential practice of the 
15 Caranas and 8 Vijjās based on the model of integral paradigm, having the main question 
focusing on the body of knowledge of the 15 Caranas and 8 Vijjās that transcend the human 
spiritual consciousness to the first level of the noble enlightenment.  

This research is a qualitative study on phenomenology  having the integral frame of 
research as integrated body of knowledge and Integral Epistemology of the West and that to 
Buddhism from the East that covers the Middle Way’s disciplines of pariyati, patipatti, and 
pativedha,  based on the Traisikkhā:  sīla (morality), samādhi (mental concentration), paññā 



 ช

(wisdom) that comes from the use of research methodology in scientifically search for the truth that 
enables the body of knowledge in Buddhism to elevate belief or  faith which is higher than credulity to 
faith endowed with wisdom which is liberated from the Conventional Truth until acquiring the 
experience of the Direct Knowledge and Insight  that transcend the forces of the three defilements:  
greed,   hatred and   delusion.  To help the spirituality of one-self and their communities even to include 
the entire human race. 

The research results reveal that solution for the crises requires wisdom of the level of 
acumen that can transform the practical paradigm to create a new Path of Wisdom which comprises of 
4 issues in Buddhism, namely, “the Path of Integral World – the Path of Sufficiency – the Path of 
community and the Path of Dharma” which are sharing the same unified body like the four-faced 
Brahmā.   

1)  Following the Path of Integral World should be a new paradigm for the 21st century.   
It is a dynamic drive to develop the conservation consciousness for the world environment through 
simple lifestyle which is also friendly to the human race.  

2) The Path of Sufficiency is a tangible lifestyle for the 21st century and help saves the 
world, i.e., the Philosophy of Sufficiency Economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of 
Thailand with life objectives that include sustainability, balance and stability which are beneficial or 
bringing peace to the human race.  

3) The Path of Community is illustrated by the study of the Asoke Community. The 
obvious strength of the community is its philosophy of Sufficiency Economy that has developed to the 
transcendental level of mendicancy as shown in the Sāmaññaphala Sutta which has the section of the 
path, i.e., the 15 cāranas and 8 vijjās.  In Sekhapatipada Sutta that describes the higher training of the 
Trai-sikkhā to cultivate adhi-sīla, adhi-citta, adhi-paññā by following the five precept as a shared 
community practice which include the radical purge of all the vices, this shields them from rebirth in 
the realms of woes.  It also can create community immunity to the culture of consumerism of 
capitalism.  

4) The Path of Dharmma includes an in-depth study of higher dharmma that is leading to 
the supra-mundane such as the Eight Vijjās as its core values because of the unshakable confidence of 
faith in the Enlightening Wisdom of the Buddha.  
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The research suggestions about the four paths that are guidelines for future academic 
studies for practically systematic and efficiently integral development are as follows:  

1)  The Path of Integral World presents the body of knowledge Vijjācaranasampanno 
in 3 levels related to the Western Tier of Thinking which are frameworks for elevation of 
consciousness, i.e., 10 basic levels of consciousness. 

2) The Path of Sufficiency contains the overview of the guidelines for the 
development of the material and the spiritual worlds of the human race according to the 
philosophy of Sufficiency Economy to the Supra-mundane. 

3) The Path of Community contains the model of development to the supra-
mundane of the members of Asoke Community, similar to that of integrated concept of the West.  

4) The Path of Dharma includes the wisdom of the direct knowledge toward 
enlightenment, as shown in the diagram of development of the four types of the Noble 
Enlightened People according to the diagram of the one endowed with Vijjācaranasampanno that 
include the Three Direct Integral Knowledges to attain the Four Noble Truths. 
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คําอธิบายศัพท 1 
คําศัพทวิจัยเชิงบูรณาการ 

GLOSSARY 
 
กระบวนทัศน  มาจากคําวา Paradigm หมายถึงชุดความเช่ือท่ียอมรับในกลุมชน เปน

แบบอยางหรือบรรทัดฐานของการคิด ซ่ึงรวมถึงปรัชญา ความเช่ือ คานิยม
การรับรู และทัศนะพ้ืนฐานในการมองโลกรวมกันของกลุมชนอันเปน
ท่ีมาของทัศนะอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ ‘วิถีชีวิต’ ของกลุมชนนั้น 

องครวม มาจากคําวา Holistic หมายถึง ทัศนะที่ถือวาความจริงท้ังหมดของส่ิงใด  
ยอมมีคุณสมบัติเฉพาะตน ซ่ึงไมสามารถเขาใจ โดยการแยกส่ิงเหลานั้น
ออกแลวศึกษาเปนสวนยอย ๆ เพราะแมจะเอาคุณสมบัติของสวนยอย ๆ ท่ี
ศึกษาอยางดีมารวมกัน ก็ไมสามารถเทียบกับความหมายท่ีมีความสําคัญ
เทากับคุณสมบัติขององครวมเดิมไวได 

บูรณาการ มาจากคําวา Integral หมายถึง การครอบคลุม รวมเอาไวไดโดยมีสมดุล  
ไมละท้ิงส่ิงใด โดยมีความชัดเจนวา ท่ีประกอบข้ึนจากสวนยอย ๆ เปนไป
อยางสมดุลจนเกิดความเปนองครวมไดดวย 

บูรณาการทาง มาจากคําวา Integral Spirituality หมายถึงบูรณาการทางโลกวัตถุในทาง 

จิตวิญญาณ วิทยาศาสตรใหสมดุลสอดคลองกับทางโลกจิตวิญญาณท่ีมีผลดีไดเกิดข้ึน
จากการยกระดับจิตสํานึกของมนุษย  ซ่ึงเปนพื้นฐานในการกระทํา
พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยท้ังปจเจกจนถึงหมูกลุม สังคม ประเทศ โลก
ส่ิงแวดลอม 

วิชชาทัศน เปนกรอบระดับความรูในแนวทางบูรณาการเกี่ยวกับวิชชาโดยเฉพาะเร่ือง 

พัฒนบูรณาการ วิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมี 3 ระดับของความรูเปน
เบ้ืองตน ทามกลาง ข้ันปลาย คือปญญาทัศน วิชชาทัศน และวิชชาทัศนเชิง
บูรณาการ 
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ปญญาทัศน เปนกรอบระดับความรูเบ้ืองตน เกี่ยวกับวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 
วิชชา 8 อยางผิวเผิน ผูรูดีข้ึนจะเห็นเปนระดับไตรสิกขาเบ้ืองตน คือ จรณะ 
15 เปนเร่ืองสงเคราะหในหมวดศีล สมาธิ และวิชชา 8 เปนเร่ืองสงเคราะห
ในหมวดปญญา แตยังไมมีรายละเอียดความรูท่ีจะเขาสูการยกระดับจิตข้ึน
เปนไตรสิกขาข้ันอธิอยางเปนข้ันตอนในการชําระกิเลสตัณหาออกจากจิต
ไดตามลําดับอยางตอเนื่อง 

วิชชาทัศน เปนกรอบการเห็นดวยอธิปญญาในข้ันกลางท่ีมีขีดความสามารถแยกโลกี
ยะคือกิเลสตัณหาอุปาทานออกได และนําเขาสูทางดับกิเลส พาเกิดความรู
ท่ีเปนวิชชาข้ึนในจิตไดสูงข้ึนเปนลําดับดวยการยกระดับฐานศีลท่ีกําจัด
กิเลสข้ันหยาบ กลาง ละเอียดไปตามลําดับ 

วิชชาทัศนท่ี หมายถึงระดับวิชชาทัศนท่ีมีความสัมพันธกับอธิปญญาท่ีเกิดข้ึนในจรณะ15 

เปนองครวม วิชชา 8 เปนโครงสรางแนวดิ่ง 4 หมวดใหญ คือหมวดจรณะ 4 หมวด
สัทธรรม หมวดฌาน และหมวดวิชชา จนเขาถึงอริยสัจ 4 ไดจึงมีความรู
จากการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 เปนสายยาวตลอด  จึงอธิบายสภาวะเปน
รายขอได แตจะยังไมเฉียบคมชัดแมนในหัวขอธรรมข้ันปลาย เชน สภาวะ
เวทนาขั้นปลาย (ท่ีตอจากเวทนา 36) เปนเวทนา 108 ท่ีสัมพันธอยูในการ
ฝกเจริญสติข้ันสูงหรืออานาปานสติภาวนา 16 ข้ันตอน; ปจจยาการฝายดับ
ทุกขหรือปฏิจจสมุปปาทสายนิโรธวารท่ีมีวิชชาเปนตัวต้ัง; ธรรมอันเปน
ฝกฝายแหงการตรัสรูหรือโพธิปกขิยธรรมภาคลึกซ้ึง เปนตน 

วิชชาทัศน เปนกรอบการเห็นดวยอธิปญญาข้ัน (สูง) ปลายในองครวมของผลสัมฤทธ์ิ 

เชิงบูรณาการ ท่ีมีการดับกิเลส ตัณหา  อุปาทานอาสวะในจิตตนเปนความบริสุทธ์ิของอธิ
จิตท่ีเกิดจากการชําระดวยการเพงเผาอุปาทานอาสวะหรือฌานพุทธ
สามารถดําเนินการยกระดับจิตวิญญาณไดตลอดสายดวยการบูรณาการ
หลักหมวดธรรมสําคัญตางๆ เปนความสําเร็จขององครวม (เชนหลัก
ไตรสิกขา) เขากับการตอยอดขยายผลแบบบูรณาการ (เชน หลักกิจของ
อริย  สัจ  4) ตัวอยาง  เชน ญาณ  16 หรือโสฬสญาณ  อันเปนผลงาน
สรางสรรคของเหลาบูรพาจารยในอดีต โดยนําเอาญาณ 73 ของพระมหา
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เถระสารีบุตรมาสรุปกระชับควบแนนของการเกิดปญญาญาณ 16 ลําดับ
โดยบูรณาการ 3 หมวดธรรมหลักสําคัญไดแก  

  ญาณ 1-3  สนธิหมวดธรรมวิปสสนาภาวนารูปนาม เพื่อสราง 
  ปญญาญาณจากความเปนอธิศีล 

  ญาณ 4-12  สนธิหมวดธรรมไตรสิกขา เพื่อสรางญาณจากความเปน
  อธิจิต 

  ญาณ 13-16  สนธิหมวดธรรม  (กิจใน) อริยสัจ  4 เพื่อสรางญาณ      
  ทัสสนะจากความเปนอธิปญญา 

อริย(ะ) หมายถึงองคความรูในการลดละตัดกิเลสตัณหาใหกาวขามออกจาก 
(เนกขัมมะ) จิตตนตามหลักวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 เชน
อริยสัจ  อริยบุคคล; เปนองคความรูในภาคฉัน (Quadrant ‘I’) มีผล สําเร็จ
เปนองครวมท่ีมีสภาวะหยั่งลงสูเสถียร (static) เดนชัด 

อาริย(ะ) หมายถึงองคความรูท่ีขยายผลตอจาก ‘อริย’ เปนแนวทางบูรณาการ
หมุนรอบความเจริญทางจิตสํานึกเปนสภาพเกลียวพลวัต  (Spiral 
Dynamics) แตมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนองครวมของ ‘อริย’ ไวดวยแลว เชนคําวา 
อาริยคุณ  อาริยธรรม  อาริยทรัพย  อาริยบุคคล ท่ีมีบทบาทองคความรูของ 
‘อาริย’ ในท้ังสามภาคท่ีเหลือของจตุรภาค (Four Quadrants) มีหนวย
ผลสัมฤทธ์ิเปน ‘พหุ’ เชน 

 ระดับกลุม สรางเหตุเนนมรรคเร่ืองทําประโยชนหรือ ‘พหุชนหิตายะ’เปน
องคความรู ในภาคมัน (Quadrant -‘It’) 

ระดับสังคมใหเปนผล-มีความสุขหรือ ‘พหุชนสุขายะ’ เปนองคความรู ใน
ภาคพวกมัน (Quadrant -‘Its’) 
ระดับสังคมชาติ ชวยอนุเคราะหโลกส่ิงแวดลอมหรือ ‘โลกานุกัมปายะ’
เปนองคความรูในภาคพวกเรา (Quadrant -‘We’) เนนบทบาทเกื้อกูล
สงเคราะหมีกําลังปญญา 4 ท่ีรวมลงใน ‘สังคหพละ’ ใหแกกันเปนภาค
บูรณาการอยางสมบูรณ 
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คัมภีรา หมายถึงองคความรูท่ีลึกซ้ึงระดับญาณทัสสนะทางจิตวิญาณท่ีแสดงถึง
ความเปนบูรณาการในหลักพุทธธรรม เพราะเปนคําแรกในคุณลักษณะ
ของพุทธธรรม 8 ประการ ท่ีหมายเอาความเจริญตอไปแบบบูรณาการของ 
‘ธรรมญาณ’ บนเง่ือนไขแรกคือมีผลสัมฤทธิขององครวมของ ‘จิตญาณ’ 

คัมภีราวภาส หมายถึงภาคขยายความของ ‘คัมภีรา’ เปนสภาวะทางจิตวิญญาณท่ีดําเนิน
ครบพรอมเปนระบบในโครงสราง (Structure) กระสวน (Pattern), ตัว
แบบ (Model) เปนปจจยาการของการเปล่ียนแปลงสูกระบวนทัศนใหม 
(New Paradigm) ของโลกใหมคือโลกอาริยธรรมท่ีมีสัมมาทิฏฐิ 10 มี
พัฒนาการแบบสภาพหมุนรอบเชิงซอนอันเปนบทบาทหลักในการ
สัมฤทธ์ิผลของญาณทัสสนะท่ีเจริญสูงข้ึนใน ‘วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ’ 
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คําอธิบายศัพท 2 
คําศัพทบาลี 

GLOSSARY 
 
กรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของ

การกระทํา 
 

กามภพ ภพท่ีเปนกามาวจร  ภพของสัตวผูยังเสวยกามคุณ คือ อารมณทาง
อินทรียท้ัง 5 ไดแก อบาย 4 มนุษยโลก และกามาวจรสวรรคท้ัง 6 
 

กามาสวะ อาสวะคือกาม 
 

กามุปาทาน ความยึดม่ันในกาม คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาใคร นาพอใจ 
  
ขณิกสมาธิ สมาธิช่ัวขณะ 

 
โคตรภูญาณ ญาณครอบโคตร คือความหยั่งรูท่ีเปนหัวตอแหงการขามพนจากภาวะ

ปุถุชนเขาสุสภาวะอริยบุคคล 
 

จรณะ  ความประพฤติ  ปฏิปทา  ขอปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชชา หรือนิพพาน 
 

จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต 
 

จุตูปปาตญาณ ญาณกําหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวท้ังหลาย อันเปนไปตามกรรม, เห็น
การเวียนวายตายเกิดของสัตวท้ังหลาย เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุญาณ 
 

เจโตปริยญาณ ญาณท่ีใหกําหนดใจ (คน) อ่ืนได 
 



ฟ 

 

ชาคริยานุโยคะ การหม่ันประกอบความต่ืน ไมเห็นแกนอน คือขยันหม่ันเพียร ต่ืนตัวอยู
เปนนิตย ชําระจิตมิใหมีนิวรณ พรอมเสมอทุกเวลาท่ีจะปฎิบัติกิจให
กาวหนาตอไป 
 

ฌาน การเพง พินิจดวยจิตท่ีเปนสมาธิแนวแน (เพื่อเผาชําระอุปาทานอาสวะ) 
 

ญาณทัสสนะ ความหยั่งรูหยั่งเห็นครบ 3 ลักษณาการในกรอบไตรลักษณของความไม
เท่ียง  เปนทุกขต้ังอยูไมได (ไมเปนของใคร)  และไมมีไมเปนตัวตน 
หรืออาการเกิดข้ึน-ต้ังอยู-ดับไป จึงทําใหเกิด ‘ละ’ หนายคลายจางความ
อยาก จนหมดดับ ‘แจง’ ชัดดวยความ ‘เจริญ’ ข้ึนของจิตวิญญาณจาก
การปฏิบัติมรรคมีองค 8 จนถึงท่ีสุดมีญาณรูวาจิตหลุดพนแลว 
 

ตทังคปหาน ดับดวยองคนั้นๆ คือ ดับกิเลสดวยธรรมท่ีเปนคูปรับหรือธรรมท่ีตรง
ขาม เชน ดับกายทิฏฐิดวยความรูท่ีกําหนดแยกนามรูปออกได เปนการ
ดับช่ัวคร้ังคราวในกรณีนั้น ๆ 
 

ไตรลักษณ ลักษณะ 3  อาการที่เปนเคร่ืองกําหนดหมาย 3 อยาง อันใหรูถึงความจริง
ของสภาวธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมัน 
 

ไตรสิกขา ขอท่ีจะตองศึกษา   ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา คือ กาย วาจา 
จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 
 

ทวาร  ทางรับรูอารมณ ไดแก อาตยะภายใน 6  
 

ทิฎุปาทาน ความยึดม่ันในทิฎฐิหรือทฤษฎีคือความเห็น ลัทธิหรือหลักคําสอตาง ๆ 
  
ทุกขเวทนา ความรูสึกทุกขไมสบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 

 
โทสะ ความคิดประทุษราย 

 



ภ 

 

ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการท่ีเปนเหตุเปนผลแกกัน
แหงส่ิงท้ังหลาย 
 

นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนดจําแนกรูนามและรูป คือ รูวาส่ิงท้ังหลายมีแตรูปธรรมและ
นามธรรม และกําหนดแยกไดวา อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม 
 

นิพพิทานนุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย คือ เม่ือพิจารณาเห็นสังขารวาเปน
โทษเชนนั้นแลว ยอมเกิดความหนาย ไมเพลิดเพลินใจ 
 

นิวรณ ส่ิงท่ีกั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม  ธรรมท่ีกั้นจิตไมใหบรรลุคุณ
ความดี  อกุศลธรรมท่ีทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง 
 

นิสสรณะ ดับดวยสลัดออกได หรือดับดวยปลอดโปรงไป คือ ดับกิเลสเสร็จส้ิน
แลวดํารงอยูในภาวะท่ีกิเลสดับแลวนั้นยั่งยืนตลอดไป 
 

เนกขัมมะ การออกบวช  ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม 
 

เบญจขันธ กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดท่ีประชุมกันเขาเปนหนวย
รวมซ่ึงบัญญั ติ  เ รี ยกว า  สัตว  บุคคล  ตั วตน  เรา -เขา  เปนตน 
สวนประกอบหาอยางท่ีรวมเขาเปนชีวิต 
 

ปฏิจจสมุปบาท การเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมท้ังหลาย เพราะอาศัยกัน  ธรรมท่ีอาศัยกัน
เกิดข้ึนพรอม  การท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมีข้ึน 
 

ปฏิปสสัทธิปหาน ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแลว
บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเปนอันสงบระงับไปแลว 
 

ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เม่ือตองการจะพนไปเสียจึงกลับหัน
ไปยกเอาสังขารท้ังหลายข้ึนมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณเพื่อมอง
หาอุบายท่ีจะปลดเปล้ืองออกไป 



ม 

 

ปหาน(ะ) การละเปนกิจในสมุทัย ตามหลักวา ทุกขสมุทโย อริยสจจ ปหาตพพ 
สมุทัยควรละ คือ กําจัด ทําใหหมดส้ินไป ไดแกการแกไขกําจัดตนตอ
ของปญหา 
 

ปจจยปริคคหญาณ ญาณกําหนดรูปจจัยของนามและรูป คือ รูวา รูปธรรมและนามธรรม
ท้ังหลายเกิดจากเหตุปจจัยแกกัน อาศัยกัน โดยรูตามแนวปฏิจจสมุป
บาท ก็ดีตามแนวกฏแหงกรรมก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี 
 

ปจจยาการ อาการที่ส่ิงท้ังหลายเปนปจจัยแกกัน 
 

ปจจเวกขณญาณ ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรูมรรคผล กิเลสท่ีละ
แลว กิเลสท่ีเหลืออยู และนิพพาน เวนแตวาพระอรหันตไมมีการ
พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู 
 

ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ทรงปรีชาญาณ หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใช
ประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณท้ังภายในและภายนอก และดําริ
การตาง ๆ ใหไดผลเปนอยางดี 
 

ปญญินทรีย อินทรีย คือ ปญญา  
 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได (วาชาตินั้นเกิดและประกอบอยูดวยกิเลสอัตตาอะไร) 
 

ผลญาณ ญาณในอริยผลคือความหยั่งรูท่ีเปนผลสําเร็จของพระอริยบุคคลช้ันนั้น ๆ  
 

ผัสสะ ความกระทบ  ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก 
และวิญญาณ 
 

ผุฎฐัสสะโลกธัมเมหิ 
จิตตัง ยัสสะ น กัมปติ 

ถูกโลกธรรมกระทบ (แลว) จิตไมหวั่นไหว 
 
 



ย 

 

พาหุสัจจะ ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก (ฝกฝนจนมีผลสัมฤทธ์ิเจริญข้ึน
ตามลําดับ) 
 

พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธ มีพันธุกรรมเปนตน 
 

โพชฌงค 7 ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู 7 ประการ 
 

ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฎเปนของนากลัว คือ เม่ือพิจารณาเห็น
ความแตกสลายอันมีท่ัวไปแกทุกส่ิงทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารท้ังปวง
ไมวาจะเปนไปในภพใด คติใด ก็ปรากฎเปนของนากลัว เพราะลวนแต
จะตองสลายไป ไมปลอดภัยท้ังส้ิน 
 

ภวาสวะ อาสวะ คือ ภพ (ท่ีมีความเคยชินหรืออนุสัยนอนเนื่องอยูในจิต) 
 

ภังคานุปสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เม่ือเห็นความเกิดดับเชนนั้นแลว คํานึง
เดนชัดในสวนความดับอันเปนจุดจบส้ิน ก็เห็นวาสังขารท้ังปวงลวน
จะตองสลายไปท้ังหมด 
 

โภชเนมัตตัญุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค คือรูจักพิจารณารับประทานอาหาร 
เพื่อหลอเล้ียงรางกายใชทํากิจใหชีวิตผาสุก มิใชเพื่อสนุกมัวเมา 
 

มโนมยิทธิ ฤทธ์ิสําเร็จดวยใจ  ฤทธ์ิทางใจ คือ นิรมิตกายอ่ืนนอกจากกายนี้ ดุจชัก
ไสจากหญาปลอง ชักดาบจากฝก หรือชักงูออกจากคราบ 
 

มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค คือ ความหยั่งรูท่ีใหสําเร็จภาวะอริยบุคคลแตละข้ัน  
 

มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และ
ความเห็นท่ีไมนําไปสูความพนทุกข 

 
มุญจิตุกัมยตาญาณ 

 
ญาณอันคํานึงดวยใครพนไปเสีย คือ เบ่ือหนายสังขารท้ังหลายแลวยอม



ร 

 

ปรารถนาท่ีจะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น 
 

โมหะ ความหลง 
 

รูปฌาน 4  ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ  ฌานท่ีเปนรูปาวจร 
 

รูปธรรม สภาวะอันเปนรูป  ส่ิงท่ีมีรูป  ไดแกรูปขันธท้ังหมด 
 

รูปภพ ภพท่ีเปนรูปาวจร  ภพของสัตวท่ีเขาถึงรูปฌาน ไดแกรูปพรหมท้ัง 16 
  

โลกียธรรม ธรรมอันเปนวิสัยของโลก  สภาวะเนื่องในโลก ไดแกขันธ 5 ท่ีเปนสา
สวะท้ังหมด 
 

โลกุตตรธรรม ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก,  สภาวะพนโลก ไดแกมรรค 4 ผล 4 
นิพพาน 1 
 

วัฏฏ วน  เวียน  องคประกอบท่ีหมุนเวียนตอเนื่องกันของภวจักร หรือสังสารจักร 
  
วิกขัมภนปหาน ดับดวยขมไว คือ การดํากิเลสของทานผูบําเพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอม

ขมนิวรณไวไดตลอดเวลาท่ีอยูในฌานนั้น 
 

วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 
 
วิชชา 

 
ความรูแจง  ความวิเศษ 
 

วิชชาจรณสัมปนโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือ ความรู และจรณะ คือ ความประพฤติ 
 

วิปสสนาญาณ ญาณในวิปสสนา  ญาณท่ีเปนวิปสสนา คือ ปญญาท่ีพิจารณาเห็น
สังขาร  คือนามรูปโดยไตรลักษณ  มีต างกันออกไปเปนช้ัน  ๆ 
ตอเนื่องกัน 



ล 

 

วิปสสนาภาวนา การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง  การเจริญปญญา 
 

วิมุตติญาณทัสสนะ หมวดธรรมเก่ียวกับการรูการเห็นในวิมุตติ ประมวลธรรมท้ังหลาย เชน  
ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ 
 

สกิทาคามี ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว ผูกลับมาอีกคร้ังเดียว 
 

สมาธิ ความต้ังจิตม่ัน 
 

สมุทเฉทปหาน ดับดวยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จส้ินเด็ดขาด ดวยโลกุตตรมรรค (ไดทุก
คราวไป) 
 

สมุทัย เปนข้ันวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซ่ึงจะตองแกไขกําจัด
ใหหมดส้ินไป 
 

สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เม่ือพิจารณาสังขารตอไป 
ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามความเปนจริง วามีความเปนอยู
เปนไปของมันอยางนั้นเปนธรรมดา จึงวางใจเปนกลางได ไมยินดียินราย
ในสังขารท้ังหลาย แตนั้นมองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงแลนมุงไป
ยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได 
 

สังโยชน กิเลสอันผูกใจสัตว  ธรรมท่ีมัดสัตวไวกับวัฎฎทุกข  หรือผูกกรรมไวกับผล 
 

สังวรศีล ความสํารวมเปนศีล  ความระวังปดกั้นบาปอกุศล  
 

สัจจะ ความจริง คือ พูดจริง ทําจริง และจริงใจ 
 
สัจจานุโลมิกญาณ 

 
ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจจ คือ เม่ือวางใจเปน
กลางตอสังขารไมพะวง และญาณแลนมุงตรงไปสูนิพพานแลวญาณอัน
คลอยตอการตรัสรูอริยสัจจ ยอมเกิดข้ึนในลําดับถัดไป เปนข้ันสุดทาย
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ของวิปสสนาญาณ ตอจากนั้นจะเกิดโคตรภูญาณมาค่ันกลาง  แลวเกิด
มรรคญาณใหสําเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป 
 

สัจฉิกิริยา การทําใหแจง เปนกิจในนิโรธ นิโรธควรทําใหแจง คือ เขาถึงหรือ
บรรลุ ไดแกการเขาถึงภาวะท่ีปราศจากปญหา บรรลุจุดหมายท่ีตองการ 
 

สัญญาเวทยิตนิโรธ สมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา (ของอวิชชาสวะ) 
 

สัทธรรม ธรรมอันดี  ธรรมท่ีแท  ธรรมของสัตบุรุษหลักหรือแกนศาสนา 
 

สัมปยุตต โดยประกอบกัน 
 

สัมมสนญาณ ญาณกําหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ คือ ยก
รูปธรรมและนามธรรมท้ังหลายข้ึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะท่ีเปน
ของไมเท่ียง เปนทุกข มิใชตัวตน (ท่ีเกิดข้ึนกับกิเลสแตละระดับใน
ผัสสะปจจุบัน) 
 

สัมมัตตะ 10 ภาวะท่ีถูก  ความเปนส่ิงท่ีถูก (10 ประการ มรรคมีองค 8, ผล 2) 
 

สัมมาญาณ รูชอบ ไดแก ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ ท้ัง 19 ประเภท 
 

สัมมาทิฎิฐิ เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ หรือรูอกุศล
และอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฎิจจสมุปบาท 
 

สัมมาสมาธิ ต้ังจิตม่ันชอบ ไดแก ฌาน 4 (แมผล 2 ก็รวมหยั่งลงในสัมมาสมาธิ) 
 

สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล คือ ประพฤติถูกตองดีงาม สํารวมในพระปาฏิ
โมกข มีมารยาทเรียบรอย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 

 
สีลัพพตุปาทาน 

 
ความยึดม่ันในศีลและพรต คือ ถือวาจะบริสุทธ์ิหลุดพนไดเพียงดวยศีล
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และวัตร หลักความประพฤติ  ขอปฏิบัติ  แบบแผน ระเบียบ วิ ธี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีตาง ๆ ถือวาจะตองเปนอยางนั้น ๆ 
โดยสักวาทําสืบ ๆ กันมา หรือปฏิบัติตาม ๆ กันไปอยางงมงาย หรือโดย
นิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธ์ิ มิไดเปนไปดวยความรูความเขาใจตามหลัก
ความสัมพันธแหงเหตุและผล 
 

สุขเวทนา ความรูสึกสุข สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม  
 

เสขปฏิปทา ขอปฏิบัติอันเปนทางดําเนินของพระเสขะ 
 

โสดาบัน ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว  ผูแรกถึงกระแสอันนําไปสูพระนิพพาน 
แนตอการตรัสรูขางหนา 
 

โสฬสญาณ,  
ญาณ 16 

ความหยั่งรู คือญาณท่ีเกิดข้ึนแกผูเจริญวิปสสนาตามลําดับ ต้ังแตตน
จนถึงท่ีสุด 
 

หิริ ความละอายบาป  ละอายใจตอการทําความช่ัว 
 

อกาลิโก ไมประกอบดวยกาล คือ ไมข้ึนกับกาลเวลา พรอมเม่ือใด บรรลุไดทันที 
บรรลุเม่ือใด เห็นผลไดทันที อีกอยางวา เปนจริงอยูอยางไร ก็เปนอยาง
นั้น ไมจํากัดดวยกาล 
 

อทุกขมสุขเวทนา ความรูสึกเฉยๆจะสุขก็ไมใช ทุกขก็ไมใช เรียกอีกอยางวา อุเบกขา
เวทนา 
 

อนาคามี ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว  ผูไมเวียนกลับมาอีก 
 
อนุศาสนีปาฏิหาริย 

 
ปาฏิหารยคือ อนุศาสนี  คําสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติ
ไดผลสมจริง เปนอัศจรรย 
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อนุสัย กิเสลที่นอนเนื่องอยูในสันดาน (เปนความเคยชินเดิมและเพ่ิมใหม) 
 

อบายภูมิ ภูมิท่ีปราศจากความเจริญ (เชน ภูมินรก-เปรต-เดรัจฉาน-อสูรกาย)  
 
อปณณกปฏิปทา 

 
ขอปฏิบัติท่ีไมผิด  ปฏิปทาท่ีเปนสวนแกนสารเน้ือแท ซ่ึงจะนําผูปฏิบัติ
ใหถึงความเจริญงอกงามในธรรม เปนผูดําเนินอยูในแนวทางแหงความ
ปลอดพนจากทุกขอยางแนนอนไมผิดพลาด 
 

อรหันต ผูบรรลุอรหัตตผลแลว  ทานผูสมควรรับทักษิณาและการเคารพบูชา
อยางแทจริง 
 

อริยอัฏฐังคิกมรรค ทางมีองคแปดประการ อันประเสริฐ 
 

อรูปฌาน 4 ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ  ฌานท่ีเปนอรูปาวจร 
 

อรูปภพ ภพท่ีเปนอรูปาวจร   ภพของสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแกอรูปพรหม 4  
  
อวิชชา ความไมรูจริง  ความหลง (ในโลภ-ราคะ-โทสะ) 

 
อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 

 
อเสขะ พระผูไมตองศึกษา ไดแก ผูบรรลุอรหัตตผลแลว 

 
อัตตวาทุปาทาน ความยึดม่ันในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญหมายอยูในภายใน

วา มีตัวตน ท่ีจะได จะเปน จะสูญสลาย ถูกบีบค้ันทําลาย หรือเปน
เจาของ เปนนายบังคับบัญชาส่ิงตาง ๆ ได ไมมองเห็นสภาวะของส่ิงท้ัง
ปวง อันรวมท้ังตัวตนวาเปนแตเพียงส่ิงท่ีประชุมประกอบกันเขา 
เปนไปตามเหตุปจจัยท้ังหลายท่ีมาสัมพันธกันลวน ๆ 

 
อัปปนาสมาธิ 

 
สมาธิแนวแน  สมาธิแนบสนิท  สมาธิในฌาน 
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อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เม่ือพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงซ่ึงลวนตอง
แตกสลายไป เปนของนากลัวไมปลอดภัยท้ังส้ินแลว ยอมคํานึงเห็น
สังขารท้ังปวงนั้นวาเปนโทษ เปนส่ิงท่ีมีความบกพรอง จะตองระคนอยู
ดวยทุกข 

อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือ การทายใจ  รอบรูกระบวนของจิตจนสามารถกําหนด
อาการท่ีหมายเล็กนอยแลวบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสัยไดถูกตอง
เปนอัศจรรย 
 

อาสวะ สภาวะอันหมักดองของสันดาน  ส่ิงท่ีมอมพ้ืนจิต  กิเลสท่ีไหลซึมซาน
ไปยอมใจเม่ือประสบอารมณตาง ๆ 
 

อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรูในธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ความรูท่ีทําใหส้ิน
อาสวะ  ความตรัสรู 
 

อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหารยคือ ฤทธ์ิ  แสดงฤทธ์ิไดเปนอัศจรรย 
 

อิทธิวิธาญาณ ญาณแสดงฤทธ์ิตาง ๆ ได (เปนความเกงในการดับหรือกาวออกพน
กิเลสแตละระดับ) 
 

อิทัปปจจยตา ภาวะท่ีมีอันๆนี้เปนปจจัย (ท้ังรูปธรรม นามธรรมตางๆ) 
 

อินทรีย ธรรมท่ีเปนใหญในกิจของตน 
 

อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย คือระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เม่ือรับรู
อารมณดวยอินทรียท้ัง 6 (หรือทวาร 6: หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ) 
 

อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตางๆ 
โดยเฉพาะดิน น้ํา อากาศ และฤดูกาล อันเปนส่ิงแวดลอมสําหรับมนุษย 

  
อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและรอนใจ  ความกระวนกระวายกลุมกังวล 
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อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความเกิดข้ึนและ
ความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นชัดวา ส่ิงท้ังหลายเกิดข้ึนคร้ันแลวก็
ตองดับไป ลวนเกิดข้ึนแลวก็ดับไปท้ังหมด 
 

อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแนวแน 
 

อุปาทาน ความยึดม่ัน, ความถือม่ันดวยอํานาจกิเลสความยึดติดอันเนื่องมาแต
ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปนท่ีต้ัง 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของการวิจัย 

 

1.1.1 ปรากฏการณ  โลกทุกวันนี้ มีภาวะสับสนวุนวายในทุกระดับจนถึงข้ันวิกฤต 
อันนํามาซ่ึงองคความรูท่ีหลากหลาย “ทฤษฎีไรระเบียบ” (Chaos Theory) เปนตัวอยางหนึ่ง 
ของความพยายามในการท่ีจะคล่ีคลายปญหาดังกลาว อันเปนอุดมการณพื้นฐานของมนุษยทุกยุค 
ทุกสมัยมากอนหนานี้ ปจจุบันก็เชนกัน วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระจาอยูหัวไดรับการยกยองจากองคการสหประชาชาติวาสามารถรับมือกับปญหาปจจุบันท่ีมีความ
หลากหลายและซับซอนสัมพันธกันท่ัวโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและควรเปนอุดมการณท่ีพึงมีใน
คริสตศตวรรษท่ี 21 เพราะตนเหตุของปญหาคือความโลภท่ีไมรูจักพอของมนุษย 

เม่ือมีความโลภแลวก็กอใหเกิดอกุศลมูลสาม กลาวคือเม่ือไมไดสมใจก็จะแปร
สภาพเปนโทสะ แลวพัฒนาเปนโมหะท่ีถลําลึกยิ่งข้ึนหมุนรอบเปนโลภะอีก เปนปญหาตอเนื่อง 
ในลักษณะงูกินหาง  ถาหากไมสามารถจัดการกับอวิชชาหรือโมหะ ซ่ึงเปนตัวตนเหตุได เนื่องจาก
ความหลงผิดท้ังมวลคือท่ีมาของปญหาสังคม ท่ีมีมาทุกยุคทุกสมัยต้ังแตโบราณกาล เปนความไมรู 
ท่ีจะจัดการกับปญหาและชีวิตใหเกิดความพอดีไดอยางไร แตถามีปญญาระดับวิชชาแลวก็จะ
สามารถสรางความพอดีสําหรับทุกคนไดและอยางยั่งยืนดวย   

สมเด็จพระศาสดาไดตรัสรูและไดนําความรูดังกลาวส่ังสอนเพ่ือประโยชนสุขแก
มหาชนมาตลอดพระชนมชีพ เปนเวลา 2600 ปมาแลว แมในบทสวดมนตสรรเสริญพระพุทธคุณ 
ไดกลาววาพระองคทรงมีองคความรู (วิชชา) และทรงรูแนวทางปฏิบัติ (จรณะ) ท่ีจะไปสูความ 
พนทุกขอยางส้ินเชิงและยั่งยืน  องคความรูนี้คือวิชชาจรณสัมปนโน ซ่ึงหมายความวาผูถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะน้ีแหละจะเปนคําตอบท่ีสําคัญแนวทางหนึ่ง ท่ีจะพามนุษยชาติใหพนวิกฤต 
แหงความสับสนวุนวายไดในทุกระดับ  

1.1.2 อุดมการณและพันธกิจของพุทธบริษัท  อุดมการณและพันธกิจเปนส่ิงท่ีเสริมแรง
กันเหมือนมือซายกับมือขวาทํางานรวมกัน อุดมการณท่ีดีตองมีเปาหมายและแนวทางที่  จะบรรลุ
เปาหมาย  ซ่ึงตองประกอบดวยบุคคลผูทําหนาท่ีสืบทอดท่ีถือเปนพันธกิจอยางตอเนื่องท่ี จะดําเนิน
ตามแนวทางนั้น ๆ จนบรรลุเปาหมายได   สมัยพุทธกาล บุคคลมากมายยึดถือพันธกิจท่ี จะดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางวิชชาจรณสัมปนโน จนถึงเปาหมายตามแนวทางท่ีพระพุทธองคทรงสอน 
จนบรรลุอุดมการณโลกุตตระธรรมท่ีเปนความจริงแทแนนอนท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ หรือ 
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ปรมัตถสัจจะท่ีตางจากความจริงท่ียอมรับรวมกันในสังคมมนุษยหรือสมมติสัจจะโดยท่ีปรมัตสัจจะ
ดังกลาวผูท่ีเปนอริยบุคคลในระดับตาง ๆ ไดเขาถึงความจริงในระดับนี้มาแลวมากมายในอดีต  
 อุดมการณของพุทธนี้  เปนความจริงอันประเสริฐของชีวิตเพื่อมนุษยชาติ 
เปนสัจธรรมสากลท่ียังคงดํารงอยูตอไปตราบใดที่ยังมีมนุษยอยูบนโลกน้ี เปนเสมือนลมหายใจและ
เลือดของมนุษยทุกคน โดยไมมีการแบงแยก เช้ือชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ความเชื่อ วัฒนธรรม 
แมกระท่ังเพศ วัย รวมท้ังศาสนา และระดับการศึกษา  พระพุทธองคทรงคนพบสัจจะ ความจริง 
อันประเสริฐของชีวิต เพื่อความพนทุกขดวยพระองคเอง แลวทรงสอนหนทางน้ีแกบุคคลทั่วไป 
ความพนทุกขนี้เปนความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูกฏเกณฑท่ีมีอยูตามธรรมชาติท้ังฝายทุกขเกิดและ 
การทําใหทุกขดับ      จึงเปนสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษยชาติท่ีจะสามารถเรียนรูถึงกฏเกณฑตาง ๆ 
เหลานี้ได โดยไมตองถูกปดกั้นหรือตกอยูภายใตกรอบของศาสนาวัฒนธรรมใด ๆ 
 พุทธศาสนาเปนมิติทางสังคมของมนุษยท่ีมีชีวิตรวมกันและควรทําประโยชน
ใหแกกัน ขณะท่ีพุทธธรรมเปนการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจา คือกฏธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับมนุษย
และส่ิงมีชีวิตท้ังหลายท่ีคนพบโดยพระพุทธเจามาเผยแพรตอสัตวโลกท้ังหลาย โดยเฉพาะในสภาวะ
จิตวิญญาณมนุษยซ่ึงยังตกอยูในหวงความทุกข ใหสามารถบรรเทาทุกขเหลานั้นลงหรือหลุดพนจาก
ทุกขเหลานั้นไปไดในท่ีสุด จึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือมิติของศาสนาใด ๆ  ศาสนาเปนเพียงฐานรองรับการ
เผยแพรและการสงผานองคความรูทางธรรมไปยังคนรุนตอ ๆ ไป  ถาการสงผานองคความรูทาง
พุทธธรรมไมดี ความรู ความเขาใจ และความชัดเจนในธรรมะของพุทธะยอมมีความพรามัวสับสน 
ไม มีความชัดเจนหรืออาจไมครบข้ันตอน  ทําใหการปรากฏตัวของพุทธธรรมมีสภาพ 
ไมสมบูรณและอาจจะเลือนหายไปในท่ีสุด ประโยชนท่ีมนุษยชาติจะไดรับรูความจริงอันประเสริฐ 
ก็จะคอย ๆ เลือนหายไป แตพุทธธรรมเปนสัจจะท่ีสัมบูรณไมจํากัดกาลหรืออกาลิโก จะไมมี 
การเส่ือมสภาพความสมบูรณในตัวแตอยางใด  สําคัญวาผูสงผานพุทธธรรมนั้นเปนพุทธบริษัท 
ท่ีมีความรูชัดแจง ในวิชชาจรณสัมปนโน และยึดถือเปนพันธกิจท่ีจะกระทําความรูดังกลาวใหแจง 
ถึงข้ันบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของพระบรมศาสดาอยางยั่งยืนไดเพียงใด ซ่ึงเปนท่ีนาสงสัย
อยูวายังคง  มีพุทธบริษัทท่ียึดถือพันธกิจนี้อยูจํานวนมากหรือนอยเพียงใด 
 เพราะมีความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนวา การดํารงอยูของพระพุทธศาสนาคือ  การดํารง
อยูของพุทธธรรม กลาวคือ ตราบใดท่ียังมีพุทธศาสนา พุทธธรรมก็ยังคงดํารงอยู แตความจริงแลว 
พุทธธรรมท่ีสมบูรณนั้นตางหาก ท่ีจะเปนตัวกําหนดอายุของพระศาสนา  ความเขาใจท่ีผิดเพี้ยนนี้
นําไปสูรูปแบบของการดํารงรักษาการประพฤติธรรมเพียงแคเปลือกของพุทธศาสนาเทานั้น เชน 
การทําพิธีกรรมตาง ๆ การศึกษาหาความรูเพียงแคหัวขอธรรมและความหมายในเชิงนิรุตติ อันเปน
ปริยัติในเชิงโครงสรางต้ืน โดยเช่ือวาเปนการสะทอนพุทธธรรมและพุทธศาสนายังสมบูรณอยู จนทํา
ใหสาระสําคัญของชุดวิชาพุทธ โดยเฉพาะในสวนท่ีเนนการปฏิบัติตามแนวทางท่ีควรจะเปน สูญหาย 
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พราเลือน ผุกรอนไปอยางนาเสียดาย ตัวอยาง เชน ชุดองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีความ
สมบูรณ  ดวยความรูและวิธีการปฏิบัติท่ีจะดําเนินไปสูเปาหมาย ความเปนพุทธะ ความเปนอริยะ และ
ความพนทุกขโดยส้ินเชิง  ไดเจือจางลงแทบจะสูญหายไปอยางนาเสียดาย พุทธบริษัทจึงสมควร 
อยางยิ่งท่ีจะหันกลับมาศึกษาและกระทําใหแจงในชุดองคความรูนี้อยางรีบดวน ดวยเหตุวา 
วิชชาจรณสัมปนโนจะเปนองคธรรมท่ีจะพาสูการบรรลุเปาหมายและพันธกิจของอุดมการณพุทธได 
 ภารกิจท่ีพระพุทธเจาฝากไวแกพุทธบริษัท 4 ท้ังในฐานะสมมุติสงฆ และฆราวาส
ก็คือการศึกษาปฏิบัติจนถึงผลข้ันโลกุตตระ จึงจะไดช่ือวาเปนสวนของพุทธบริษัท 4 ท่ีแทจริงคือ
อริยสงฆ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา ท่ีเหมาะสมท่ีจะสืบตอสารัตถะของพุทธโดยชวยใหเกิดความ
เปนพุทธะข้ึนในจิตวิญญาณของมนุษยชาติไดภายในตน กอนท่ีจะแพรขยายสูผูอ่ืน นี่แหละคือพันธ
กิจในการสืบตออายุพระศาสนา 
 มีความจําเปนอยางยิ่งยวดท่ีจะตองใหฆราวาสรูสึกตัวต่ืนข้ึนมาและไดตระหนัก
ถึงความจริงวา ฆราวาสแหงพระสมณโคดมไดหลงลืมพันธกิจท่ีสําคัญนี้ เพราะมีความเห็นผิดเพี้ยน
ไปวา สําหรับฆราวาสนั้นการปฎิบัติธรรมข้ันโลกียะก็เพียงพอแลวไมตองถึงข้ันโลกุตตระ เพราะ
ความไมเขาใจชัดในคําวา “โลกุตตระ”  ความไมเขาใจในข้ันตอน และความไมเขาใจในระดับตาง ๆ 
ของโลกุตตระ ทําใหคิดกันวาการมุงสูโลกุตตระนั้นจะเปนการทําใหละท้ิงครอบครัว สังคม 
เอาตัวรอด ตัดชองนอยแตพอตัว ผิดเพี้ยนไปจากคานิยมท่ีพึงประสงคของสังคมมนุษย  
 การหลงลืมพันธกิจของฆราวาส อันเปนกําลังสําคัญซ่ึงเปรียบเหมือนเปนฐาน
ใหญของปรามิดของพุทธบริษัท 4 ไดพังทลายลง สงผลใหพุทธชีวีออนแอลง เกิดการกัดกรอน 
สูญสลายในหลักธรรม ในเนื้อหาแกนแทของพุทธธรรม  รวมท้ังในแกนแกนของวิชชาโลกุตตระคือ 
วิชชาจรณสัมปนโนน่ันเอง จึงควรท่ีจะตองพลิกฟนองคความรูนี้ข้ึนมาอยางเรงดวน เปนการสืบตอ
พันธกิจฐานฆราวาส เพื่อใหพุทธชีวีท่ีออนแออยูจะไดกลับฟนแข็งแรงทันกับกับความเส่ือมโทรมท่ี
เกิดข้ึนในยุคกาลนี้ 

1.1.3 แนวคิดการศึกษา  การศึกษาเพื่อชวยใหโลกรอดพนวิกฤตในปจจุบันและอนาคต
อันใกลนี้ ควรเปนแนวทางบูรณาการของความรูทางโลก เปนแนวทางพหุนิยมบูรณาการ (Integral 
pluralism approach) และการแกไขดวยการลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหมท่ีลดละกิเลส
ตัณหาอันตนเหตุปญหาของมนุษยชาติปจจุบัน ดวยองคความรูพุทธธรรมท่ีช่ือวาวิชชาจรณ 
สัมปนโน ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในสวนท่ีเรียกวา 2 เง่ือนไข คือเง่ือนไข
ความรู  และเง่ือนไขคุณธรรม  เพราะถามีองค “ความรู” ในแนวทางท่ีถูกตองและตรงเหตุ 
การตัดสินใจในการระงับเหตุหรือสมุทัยท่ีตองลดละจนเกิดเปน “คุณธรรม” ซ่ึงก็คือสองเง่ือนไข 
ท่ีเปนสัมมาทิฎฐิแลว สามหวงคือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และความมีภูมิคุมกัน 
ก็จะสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุดได 
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 แนวคิดท่ีวาเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานะเปนเพียงเศรษฐกิจทางเลือกของทุนนิยม 
เปนความเขาใจท่ีพลาดเปาอยางสําคัญ เพราะถูกลดทอน (reduction) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลงเหลือเปนบริบทเล็กๆ เม่ือเทียบอิทธิพลมหาศาลของกระแสทุนนิยมท่ีมีพัฒนาการที่ เปน
มิจฉาทิฎฐิ จึงผิดไปในทางสามานยจนกลายเปนหายนะทวมทับโลกอยูในปจจุบัน เปนท่ีทราบกัน
โดยท่ัวไปอยางชัดเจนอยูแลววาปรัชญาของเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นมุงกระพือโหมกิเลส เปรียบเหมือน
เด็กเลนไมขีดไฟจนเกิดไฟไหมบานและลามไปถึงส่ิงปลูกสรางขางเคียงใหญโต ในขณะท่ีเด็กก็ทํา
ได เพียงรองไหตกใจ เด็กไมรูจักภัยของไฟ ก็เปรียบเหมือนมนุษยชาติท่ีแมจะฉลาดปราดเปร่ือง
เพียงใด  ถาไมรูการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับไฟเพราะความไมรูหรืออวิชชาก็เปรียบได
เหมือนกับ ความไมรูของเด็กฉันนั้น วันนี้ไฟแหงกิเลสตัณหาก็กําลังลุกไหมเผาผลาญทรัพยากรโลก 
จนเสียสมดุลเปนวิกฤตโลกรอน วิกฤตพลังงาน วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตโครงสรางสถาบันการเงิน 
การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ ทุกระดับของท้ังโลก ท่ีไมอาจรับมือความผันผวนรุมเรา
ของวิกฤตเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะมีสาเหตุเนื่องจาก “ความไมรู” หรืออวิชชา 
นั่นเอง 
 การศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทําใหเปน “วิถีชีวิตพอเพียง” 
อันเปนวิถีชีวิตสันโดษคือมีความสุขกับการรูจักพอ เพราะธรรมะ “ใจพอ” นี้แหละคือทรัพยภายใน 
ท่ีทรงคุณคาของมนุษยชาติท้ังมวล ดังพุทธภาษิตท่ีวา “สันตุฎฐิ ปรมัง ธนัง”  คือความสันโดษ 
เปนทรัพยอยางยิ่ง (ดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2 ขอ 2.3.2.1) จริงอยูท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเนนการเร่ิมตน 
ในฐานเศรษฐกิจเชน ทฤษฏีใหมเพื่อชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูท่ีขาดแคลนจนยากลําบากใหเปน
ชีวิตพออยูพอกิน เพื่อเปนพื้นฐานใหมของผูท่ีมีชีวิตท่ีเร่ิมจากความขาดแคลนใหสามารถบํารุง 
วิถีชีวิตจิตวิญญาณข้ึนสูวิถีทางธรรม อันนํามาซ่ึงความสงบสุขทางจิตใจตอไปไดโดยไมยากนัก 
 วิถีชีวิตสันโดษเปน “วิถีธรรม” เพราะสันโดษเปนขอธรรมะแกนกลางท่ีแสดงผล
อันเปนสมณะ หรือ “สามัญญผล” ท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสตอบคําถามของพระเจาอชาตศัตรู ถึงผล
ของผูท่ีมาศึกษาเรียนรูฝกฝนปฏิบัติในแนวทางคําสอนของพระองคแลว จะมีผลเปนสมณะรวมกัน
ได ไมแยกวรรณะ เพศ อายุ อาชีพเปนตน และสามัญญผลนี้ทําใหเปนผูมี “วิชชาจรณสัมปนโน”อันมี
ความหมายวาเปนผูถึงพรอมดวยความรูและการปฏิบัติหรือ วิชชาและจรณะ ซ่ึงสามารถเปนได
เพราะไดมีการปฏิบัติตามปริยัติหรือองคความรู “จรณะ 15 วิชชา 8” 
 การมีชีวิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนบูรณาการวิถีธรรม
เขาสูมิติ “วิถีชุมชุมสูโลกุตตระ” เพราะเดิมมีการจําแนกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน 2 ระดับ 
คือโลกียธรรม หมายถึงโลกวัตถุในมิติทางสังคม และการพัฒนาเขาสูโลกุตตรธรรมหมายถึงโลกจิต
วิญญาณเปนมิติของปจเจกบุคคล   นับเปนมุมมองของกระบวนทัศน เกาของยุคทันสมัย 
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การสอนโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจาถูก “ลดทอน” (reduction) ลงมาเหลือเพียงระดับโลกียธรรม
สําหรับฆราวาส ท้ังท่ีทุกคนก็ทราบปณิธานของพระพุทธองคท่ีตรัสตอมารวา “(ดูกรมาร) เราจะยัง
ไมปรินิพพานถาตราบใดพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไมม่ันคง ยังไมแกลว
กลาอาจหาญในบริษัท (ท่ีประชุมชนหมูมาก)” ในการประกาศโลกุตตรมรรคผล เหตุการณนี้มีเพียง
พระพุทธ พระธรรมเทานั้นเกิดกอนท่ีจะมีพระภิกษุองคแรก (ยังไมครบพระรัตนตรัย) แลวฆราวาส
ในพุทธบริษัท 4 คืออุบาสก อุบาสิกาในปจจุบัน ถาฆราวาสเหลานี้ไมศึกษาโลกุตตธรรม มีเพียง
ความรูในระดับโลกียธรรมแลว จะยังความแกลวกลาอาจหาญในท่ีประชุมชนไดอยางไร ภารกิจอัน
เปนพันธกิจในการสืบสานปณิธานย่ิงใหญของพระพุทธองคเพื่อมนุษยชาติจะยังสามารถดําเนินสืบ
ตอไดอยูอีกหรือ 
 พระพุทธเจาทรงประกาศคําสอนของพระองคในแนวทาง “วิถีโลกบูรณาการ” คือมี
พื้นฐาน “โลกุตตระ” ของปจเจกก็จริง แตพระองคก็ทรงย้ําชัดเจนใหดําเนินการกระทํา “กิจ (ของ
อริยสัจ) เปนความเจริญ” ตอสังคมเพื่อนมนุษย ดวย “สัมมาอริยมรรคมีองค 8” เพื่อเปนประโยชนแก
ชนหมูมากหรือ “พหุชนหิตายะ” อันมีผลสัมฤทธิใหเกิดความผาสุก (ท่ีเร่ิมจากใจพอจนเกิดเปนความ
สงบรมเย็น) แกมวลหมูมหาชนหรือ “พหุชนสุขายะ” อันสงผลกระจายแผไปท่ัวทุกสารทิศดวยหลัก
พรหมวิหาร 4 อันประกอบดวย เมตตา คือความเปนมิตรและมีไมตรีตอกัน กรุณาคือความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืนและพยายามใหความชวยเหลือผูอ่ืนในยามท่ีเขามีความทุกข มุทิตา คือความยินดีกับผูอ่ืนใน
ยามท่ีเขาไดประสบกับส่ิงท่ีนายินดี และอุเบกขา คือสภาวะท่ีจิตมีความเท่ียงตรง พรอมท่ีจะรับรูทุกส่ิง
ทุกอยางตามความเปนจริงของส่ิงนั้น ๆ อุเบกขานี้เองจะนําไปสูอธิปญญาข้ันวิชชา ไมมีอะไรหยุด
ขวางกั้นไดหรืออัปปมัญญา 4 เพื่อประโยชนแกโลกของมวลมนุษยชาติใหเปนแสงสวางแกโลก  หรือ 
“โลกานุกัมปายะ” เปนผูไปดีแลวหรือสุคโตและเปนผูรูแจงโลกหรือโลกวิทู เปนอุดมการณท่ียิ่งใหญ
ของมนุษยคนหนึ่งท่ีประกาศอุดมการณนี้ตอมวลมนุษยชาติ แลวลงมือปฏิบัติเปนพันธกิจท้ังชีวิต
ยาวนาน 45 ป เหน็ดเหนื่อยจนวันสุดทาย ตรัสบอกสภาพกายขันธแกอานนทวารางกายสังขารของเรา
ไดถูกใชทํางานจนเกาแกครํ่าครา ทรุดโทรมหนักหนา มีทุกขสวนกายหนัก เธอจงปูผาลาดณ ใตตน
สาละคูนี้เถอะเราจะกระทํากาลปรินิพพาน (คือดับสนิทไมกลับมาเกิดอีกแลว) 
 ภาพรวมของแนวคิดการศึกษาใน 4 วิถีดังกลาว คือจาก “วิถีโลกบูรณาการ” 
สู “วิถีชีวิตพอเพียง” ดวย “วิถีชุมชนสูโลกุตตระ” เพราะเขาสู “วิถีธรรม” สําเร็จเปนภาคสวนองค
ความรูตะวันออกท่ีมีความสมบูรณไดดีอยูในตัวเอง แตถาสามารถขยายผลตอยอดแนวทางบูรณาการ 
(integral approach) ขององคความรูตะวันตกในปจจุบันได  ก็จะเกิดคุณูปการมหาศาลตอทุกคน 
ซ่ึงจะเปนประโยชนแกมวลมนุษยชาติอยางมาก 
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1.1.4 ความสนใจของผูวิจัย  จากปรากฎการณท่ีเต็มไปดวยปญหาวิกฤติในโลกปจจุบัน 
ประกอบกับอุดมการณและพันธกิจเพื่อบรรลุเปาหมายอยางมีทิศทาง ตามแนวคิดของการศึกษา 
ซ่ึงเปนท้ังภาพกวางมากและมีรายละเอียดลึกซ้ึงมาก นํามาสูความสนใจของผูวิจัยวาการพัฒนาในยุค
หลังทันสมัยนี้ จะตองดําเนินสืบตอไปจนถึงข้ันมีการเปล่ียนแปลง (change) ระดับกระบวนทัศน 
(paradigm) ใหมในท่ีสุดไดอยางไร   

ความหมายของกระบวนทัศน ไดแก 
1.1.4.1 ตามความหมายในพจนานุกรม – The American Heritage Dictionary of 

the English Language 3rd Edition มีวา  
Paradigm = An example that serve as pattern or model  
แปลวา ตัวอยางท่ีแสดงการใชเปนกระสวน หรือตัวแบบได 
ในพจนานุกรม Cambridge Advanced Learner”s Dictionary Second 

Edition C 2005 มีวา  
Paradigm = A model of something or a very clear and typical example 

of something  
แปลวา ตัวแบบของบางส่ิง หรือตัวอยางท่ีชัดเจน และเปนแบบอยางของ

บางส่ิง 
1.1.4.2 ตามความหมายในศัพทการจัดการความรูดานการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ โดยสังคม คุณคณากรสกุล (พ.ศ. 2522) กระบวนทรรศน แปลวา ตัวแบบทางความคิด 
ท่ีใชเปนเง่ือนไขในการพิจารณา อธิบายสภาพแวดลอม ปรากฏการณ วามีท่ีมา ปญหา และแนวทาง
แกไขอยางไร ซ่ึงกระบวนความคิดนี้เกิดจากการกลอมเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงกระบวน
ทัศนนั้นสามารถทําไดโดยการมีผูเสนอทางเลือกใหม ซ่ึงอธิบายไดดีกวาเดิมและสามารถแกปญหา 
ท่ีมีอยูในขณะน้ันไดจริง อันจะกลายเปนกระบวนทรรศนใหมตอไป 

1.1.4.3 ธนพล พันธเสน (2549) กระบวนทัศน (หรือบางก็ใชคําวา “ทัศนะ
แมบท”) หมายถึงชุดความเช่ือท่ียอมรับในกลุมชนแบบอยางหรือบรรทัดฐานของการคิด ซ่ึงรวมถึง
ปรัชญา ความเช่ือ คานิยม การรับรู และทัศนะพ้ืนฐานในการมองโลกท่ีมีรวมกันของกลุมชนอันเปน
ท่ีมาของทัศนะอ่ืน ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุมชนนั้น 

1.1.4.4 เสรี พงศพิศ (2006 www.phongphit.com) มองภาพใหญท่ีเร่ิมจากคิดเปน 
มีมโนภาพหรือมโนทัศน (Concept) ท่ีทําใหมีความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีตามมาดวยความคิดอยาง
เปนระบบ (Systems Thinking) ซ่ึงรูจักการปฏิสัมพันธ (Interaction) ในสวนยอยองคประกอบ 
ท่ีเกี่ยวของกันอยางเปนกลุมกอน (Cluster) วิเคราะหแยกออกเปนแลวสังเคราะหส่ิงใหมท่ีดีกวา 
ท่ีเปนทางออก ดวยการทําใหเกิดการผนึกกําลัง (Synergy) หรือสนธิพลัง ทําใหไดผลมากกวา 
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บวกกัน อาจเปนคูณกันในลักษณะทวีคูณได “เม่ือคิดเปน คิดเปนระบบ และทําเปนระบบได ก็เรียนรู
เพื่อคิดทําดวยกระบวนทัศนใหม กระบวนทัศนซ่ึงแปลวา วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคา ซ่ึงต้ังอยูบน
ฐานการมองโลกความเปนจริงแบบหนึ่ง “กระบวนทัศนใหมเปนอะไรท่ีเกี่ยวกับคําสําคัญอยางการ
พัฒนายั่งยืน การพึ่งตนเอง ภูมิปญญาทองถ่ิน องครวมและบูรณาการ และอีกหลายคํา”   

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา หากกลายเปน “วิญญาณ” (Soul) ของระบบ
เศรษฐกิจของทองถ่ินก็จะทําใหมีพลังและยั่งยืน 

1.1.4.5 เออรวิน ลาซโล (Irwin Laszlo, 2006 อางจาก ไสว  บุญมา และนภาพร 
ลิมปปยากร : 32-34) เปนผูมีช่ือเสียงคนหน่ึงในเร่ือง “ทฤษฎีไรระเบียบ” (Chaos Theory) 
ไดเขียนหลักสําคัญ 4 ประการในหนังสือ The Chaos Point: the World at the Crossroads วาโลก
อาจจะรอดพนวิกฤตได ถามนุษยมีการเปล่ียนกระบวนทัศนใหม แลวดําเนินวิถีชีวิตชีวิตใหม ไดแก 

1) ละท้ิง กระบวนทัศนเดิม โลกทัศนและความเช่ือเกา ๆ เชนทุกคนยึด
ตัวเองเปนศูนยกลาง ปญหาทุกอยางแกไดดวยเทคโนโลยีใหม ๆ การบริโภคนิยมท่ีเปนการเพิ่ม 
อัตตลักษณและความเปนฐานะช้ันสูงในสังคม ชีวิตเปนเกมการแขงขัน ผูรอดคือผูชนะและใชวิธี
อะไรก็ไดท่ีทําใหประสบชัยชนะโลกใหญโตมากสามารถปรับฟนคืนสมดุลตัวเองได ดังเชนในอดีต
อันยาวนานมากอนแลว ตองมีการใชกําลังทหารเพื่อความกาวหนาและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ของชาติท่ีรํ่ารวยม่ังค่ังแลว ไมจําเปนตองกังวลกับปญหาของอนาคตใหเปนความรับผิดชอบของคน
รุนตอไป ซ่ึงท้ังหมดนี้ลวนแตแกปญหาวิกฤตโลกไมได 

2) ยึดหลักจริยธรรม หรือฐานของพฤติกรรมแนวใหม (จากเดิมท่ีมีอยู
หลากหลาย) เพราะโลกยุคตอไปตองการจริยธรรม (หรือ “ธรรมจริยา” คือความประพฤติท่ีเปน
สุจริตธรรม - ผูวิจัย) ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลก ตัวอยางเชน “มีความเปนอยูแบบเรียบงายท่ีผูอ่ืน 
จะอยูดวยได” อันมีท่ีมาจากมหาตมะ คานธี และคําเรียกรองของนักวิทยาศาสตร 1,670 คน รวมท้ัง 
ผูได รับรางวัลโนเบล  102 คน  ประกาศในป  ค .ศ .  1993  นับเปนหลักจริยธรรมท่ีปองกัน 
การเบียดเบียนกันระหวางมนุษยดวยกันเองกับปองกันการทํารายธรรมชาติในโลกน้ีดวย 

3) มีความกลาท่ีจะฝนและสรางฝนนั้นใหเปนจริง ดังคําพูดโรเบิรต 
เคนเนดี้ วาเม่ือเห็นโลกเลวรายลง บางคนเอาแตถามวาทําไมจึงเปนเชนนั้น แตผมใฝฝนถึงโลก 
ท่ีสวยงาม แลวถามวาทําไมจึงไมเปนเชนนั้น 

4) การพัฒนาจิตใหเกิดความมีสติ เพราะความมีสติมีพลังอันแรงกลา 
ท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีนําโลกผานวิกฤตไปสูความราบร่ืนได 

 ผูวิจัยมีความสนใจวาดวยพฤติกรรมเล็ก ๆ ท่ีมนุษยนับพัน ๆ ลานคน 
หากเขาใจและมีกระบวนทัศนใหมแลว ใชแนวทางบูรณาการของพฤติกรรม 4 ดาน คือ ตอตัวเอง 
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ตอชุมชน ตอสังคม และตอโลกส่ิงแวดลอม ก็จะมีผลพลิกวิกฤตโลกได ดุจทฤษฎีผีเส้ือขยับปก
พรอมกัน (Butterfly effect) ก็อาจทําใหเกิดพายุข้ึนในอีกซีกโลกหน่ึง 

 
1.2 คําถามงานวิจัย 
 

คําถามหลัก : องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับท่ีมีรายละเอียด ในระดับใด 
จึงสามารถสงเสริมการยกระดับจิตวิญญาณคนดีมีกัลยาณธรรมใหเขาสูวิถีอาริยธรรม อันนําพาเขาถึง
ฐานปฏิบัติของอริยชนข้ันตนท่ีสามารถปดอบายภูมิได 

คําถามรอง : องคความรูวิชชาจรณสัมปนโนในเนื้อหาพุทธธรรมท่ีสามารถตอยอด 
ใหสมบูรณข้ึนจากงานท่ีกลุม Ken Wilber และนักคิดตะวันตกสายบูรณาการทางจิตวิญญาณ 
(Integral Spirituality) ท่ีไดศึกษามาแลวไดหรือไม เพียงใด และอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคงานวิจัย 
 

วัตถุประสงคหลัก : การศึกษาองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสัมฤทธิผล 
ดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับตลอดสายในระดับกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ 

 วัตถุประสงครอง : การศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางในหลักพุทธธรรมท่ีสําคัญ
ภายใตกรอบของทฤษฎีระบบ (Systems Theory) 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีขอบเขตเพียงในระดับ “กระบวนทัศน” 
ซ่ึงแมจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆมาก เชน การรับรู กระบวนการคิด การใหคุณคา ระดับจิตสํานึก 
วิถีชีวิต พฤติกรรม ในหลากหลายบริบท แตจะมีขอบเขตเพียงในระดับ “องคความรู” จึงไมไดลงไป
ในรายละเอียดของขอมูลเชิงปริมาณ เชน เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ ภูมิลําเนา เปนตน 
ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงอยูนอกเหนือขอบเขตงานวิจัยนี้ 

1.4.2 กระบวนทัศนในงานวิจัยนี้ จะมีขอบเขตหลักอยูในแนวทางบูรณาการ ซ่ึงนับเปน
กระบวนทัศนใหมท่ีใหประโยชนในการตีความและเจาะลึกหาความหมายในองคความรูท้ังในพุทธ
ธรรมและแนวคิดตะวันตก ท่ีมีสวนสัมพันธกันและสามารถตอยอดองคความรูจากตะวันออกเขาสู
ตะวันตกได 

1.4.3 ขอบเขตของหลักเกณฑในการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น (Validity 
Claim) ของความจริงในองคความรูพุทธธรรม จะอางอิงกับพระไตรปฎก และการตีความบน
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หลักเกณฑท่ีพระพุทธองคใหไวตรวจตราสอบทานวา ธรรมอันใดใชหลักธรรมวินัยของพระองค 
อันใดไมใชเชน หลักตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ; หลักใหญสําหรับอางเพ่ือตรวจสอบเทียบเคียง
หรือ มหาปเทส 4 เร่ืองท่ีควรพูดเพื่อขัดเกลากิเลสและธรรมท่ีควรสนทนากันไปทางโลกุตตระหรือ
กถาวัตถุ 10 หลักประพฤติตนเปนคนมีธรรมะนายกยองนับถือหรือวรรณะ 9 เปนตน 

1.4.4 ขอบเขตการกลาวถึงขอมูลและหรือองคความรูใน “พุทธกระแสหลักในประเทศ
ไทย” และหรือ “ชาวพุทธท่ัวไป” ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ (และท่ัวโลก) เปนตน นับเอาสวนขอมูล 
ท่ีเปนเชิงปรากฏการณหรือกระแสสวนใหญอันเปนส่ิงท่ีรูกันท่ัวไป ไมไดหมายถึงการคนหา
เปรียบเทียบความถูกผิด เพราะมีบางทานบางกลุมเห็นวายังมีการแบงแยกระหวางชุดความรูในพุทธ
กระแสหลักนั้นวา เปนตัวแทนหลักความรูท่ีถูกตอง แตขอปฏิบัติของชาวพุทธท่ัวไปมีหลายระดับ 
เชน ความรูในพุทธกระแสหลักเร่ืองหลักปฏิบัติสติปฏฐาน 4 ตองมีฐานศีล 5 หรือการฝกสมาธิ 
(Meditation) ตองมีความบริสุทธ์ิกายจากการสังวรศีลอยูแลว แตการปฏิบัติของชาวพุทธท่ัวไป
ตางหากท่ีไมไดเนนหรือตรวจสอบตรวจทานความถูกตองของหลักความรู จึงปฏิบัติยอหยอน 
หรือถึงขนาดหลงทิศผิดแนวทางออกไป มีพิธีกรรมนอกรีตเดรัจฉานกาวขามมาปะปนเปนหลัก 
ยึดเหนี่ยวทางใจก็ไมนอย 

บางทานก็กลาววาไมควรมีพุทธกระแสหลักและหรือกระแสรองเลย เพราะองค
ความรูธรรมวินัยของพระพุทธองคมีความบริสุทธ์ิบริบูรณเปนหนึ่งเดียว ดังนี้จึงควรมีแตถูกหรือ 
ผิดไปจากธรรมวินัย เปนเร่ืองถูกมากผิดนอยตางหากท่ีตองแกไขปรับปรุงกันไป ตัวอยางทัศนะ
ขางตนและหรืออ่ืน ๆ ก็ถูกตองในมุมมองของทานซ่ึงผูวิจัยก็เห็นดวย เพียงแตอยูนอกขอบเขตและ
วัตถุประสงคหลักในงานวิจัยนี้ 

1.4.5 เพื่อใหขอบเขตของงานวิจัยนี้ มีความกระชับ และลดทอนชวงหางกันมาก 
จากความตางระดับขององคความรูตอชาวพุทธผูปฏิบัติท่ีมีอยูหลากหลาย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสราง
กรอบช่ือวา “วิชชาทัศนพัฒนบูรณาการ” เพื่อเปนแนวทางรองรับทุกคนในสวนท่ีเกี่ยวเนื่องกับองค
ความรูวิชชาจรณสัมปนโน ในสวนท่ีมีช่ือเรียกวา จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีอาจจะมีเปาหมายตางกันหรือ
ตางระดับของความรูเปนข้ันตนท่ัวไป ข้ันกลาง หรือข้ันปลายไดแก 

1.4.5.1 ระดับปญญาทัศนข้ันตนจะมีความรูในจรณะ 15 วิชชา 8 อยางผิวเผิน
หรือไมเคยไดยินไดฟงในรายละเอียด เพราะชาวพุทธท่ัวไปรูความหมายวิชชาจรณสัมปนโนวาเปน
คุณลักษณะของพระพุทธเจาในบทสวดพุทธคุณ 9  

ชาวพุทธสวนใหญในระดับนี้อาจจะไมคิดถึงเปาหมายนิพพานในชาตินี้ 
รูวานิพพานเปนท่ีสุดแหงทุกข แตกิเลสเรามาก ขณะท่ีธรรมะท่ีใหพลังหรืออินทรียพละไมเขมแข็ง 
วาสนาบารมียังนอยอยู ขอนิพพานในชาติหนาอีกยาวไกลเปนตน 



10 

สําหรับชาตินี้ขอมีเปาหมายใกลตัวคือ มีความสงบสุขทางใจ ฐานะ
การเงินไมเดือดรอน ครอบครัวรักกัน รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทํานุบํารุง 
พระศาสนา ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา สวดมนต ทําสมาธิ เปนองคความรูระดับพื้นฐาน ไดความสงบ
ทางใจเปนสมาธิ (Meditation) กดขม เคร่ืองกางกั้นกุศล 5 หรือนิวรณ 5 จึงไดผลเปนความสงบแบบ
โลกียะ ท่ีบรรพชิตสวนใหญแนะนําพาปฏิบัติ (อิสระพร บวรเกิด, 2554) ท่ีเรียกวา นิพพานชิมลอง 
นิพพานช่ัวคราว นิพพานกิเลสระดับวิถีจิตหรือตทังคนิพพาน ส่ังสมไปก็จะถึงนิพพานแทเปน 
โลกุตตระถาวร  แตไมมีองคความรูท่ีชัดเจนวาจะถึงไดเม่ือใดอยางไร 

1.4.5.2 ระดับวิชชาทัศน เปนข้ันกลางจะเปนผูสนใจในจรณะ 15 วิชชา 8 เพิ่มข้ึน 
โดยสัมพันธกับฐานศีล เชน ฐานศีล 5 ฐานศีล 8 เปนตน 

1) มีความเขาใจการยกระดับศีลใหสูงข้ึน เพื่อเพิ่ม “ฐานกําลังจิต” เชน 
ไมฆาสัตวจนเปนเมตตาสัตวมากข้ึนจึงไมเบียดเบียนชีวิตสัตวมาเล้ียงชีวิตตนเอง และไมทาน
เนื้อสัตวหรือมังสวิรัติ และเม่ือมีเมตตาสูงข้ึนอีกแมแตไข หรือนม หรือรังนก หรือน้ําผ้ึงท่ีบีบจากรัง 
มีผ้ึง มีตัวออนอยูก็ไมรับประทาน หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากหนังสัตว เชน กระเปา รองเทา เข็มขัด 
ผลิตภัณฑขนสัตว  เชน  เ ส้ือขนม้ิงค  พรมหนังเสือ  พรมขนหมี  เปนตน  เปนความละเอียด 
ของพฤติกรรมท่ีพัฒนาใหจิตละเอียดข้ึน ทําใหใชปญญาพิจารณาโดยละเอียดแยบคายไดมากข้ึน  

2) ระดับวิชชาทัศนจะใหความสนใจกับหมวดจรณะ 4 เพื่อเพิ่ม “ฐานแหง
การระลึกไดและรูตัวท่ัวพรอมอยูเสมอจนเกิดเปนความรูสติสัมปชัญญะปญญา” โดยการนําศีลมา
ประพฤติปฏิบัติสังวร และทําการฝกปฏิบัติไมผิดทาง หรือ อปณณกปฏิปทา 3 คือการสํารวมระวังทาง
ทวาร 6 หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ปรับเปลี่ยนอารมณ สุข ทุกข เปนอุเบกขา แลวมีความเจริญข้ึนของจิต 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของธรรมท่ีทําใหเปนคนดีท่ีมีช่ือวา สัทธรรม 7 ประกอบดวยความเชื่อม่ัน (ศรัทธา) 
ความละอายตอบาป (หิริ) ความเกรงกลัวตอบาป (โอตตัปปะ) ความเปนผูรูมากท่ีเอ้ือตอการประพฤติ
สุจริตธรรมหรือธรรมจริยา (พาหุสัจจะ) ความเพียร (วิริยะ) สติ และปญญา แลวจึงไดจิตท่ีพนนิวรณ 
5 เปนผูมีฌาน คือ จิตท่ีสามารถเพงเผาอุปาทานทําใหเกิดกําลังส่ีคือกําลังปญญา (ปญญาพละ) กําลัง
ความเพียร (วิริยพละ) กําลังจากการงานไมมีโทษ (อนวัชชพละ) กําลังจากการชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืน 
(สังคหพละ) อันเปนเหตุใหมีผลพนภัย 5 คือ ภัยเนื่องจากการเล้ียงชีพ (อาชีวิกภัย) ภัยจากการถูกติเตียน 
(อสิโลกภัย) ภัยท่ีสะทกสะทานในบริษัท (ปริสสารัชชภัย) ภัยจากความตาย (มรณภัย) และภัยไปสูนรก
หรือทางเส่ือม (ทุคคติภัย) จนถึงความมีจิตพรอมจะเขาสูวิชชา 4 หรืออริยสัจ 4 

1.4.5.3 ระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ เปนข้ันปลาย (ดูขอ 1.4.8 และนิยามศัพท) 
1.4.6 ขอบเขตหลักของงานวิจัยนี้ จะอยูในระดับวิชชาทัศน เพื่อประโยชนในการ

ตีความ มุงหาความหมายเจาะลึกเขาสูโลกุตตรมรรคและผล 
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สวนระดับปญญาทัศนเปนการจําแนกชองของขอมูลท่ีรองรับการตีความระดับโลกียะ
โดยท่ัวไป การแบงแยกเชนนี้ทําใหลดการถกเถียงความถูกผิดของความหมายลึกในการตีความใหลด
นอยลงเพราะเปาหมายระดับโลกุตตระกับระดับโลกียะยอมมีความลึกและความต้ืนตางกันอยูแลว 

1.4.7 ขอบเขตงานวิจัยนี้อยูในพื้นฐานของฆราวาส ในข้ันฐานศีล 5 ละอบายมุข 
ไมรวมถึงขอถกเถียงในองคความรูและขอปฎิบัติปฎิปทาคําสอนของบรรพชิตในกระแสหลัก หากมี
การพาดพิงในกรณีเกี่ยวกับการตีความหมายเทียบเคียงกัน ก็เปนสวนขอมูลปรากฎการณท่ีรับรูกันอยู
ท่ัวไป 

1.4.8 ขอมูลลึกซ้ึงเกินขอบเขตงานวิจัย เกิดข้ึนเนื่องจากหมวดธรรมของพุทธเจายอม
ตองมีการแสดงใหงดงามในเบ้ืองตน ทามกลาง และบ้ันปลาย (ไมใหขาดตอน) อาทิเชน ไตรสิกขา
ข้ันไมตองศึกษาแลว (อเสขะ) ฐานท่ีต้ังของสติท้ัง 4 หรือ สติปฎฐาน 4 ข้ันธรรมในธรรม 5 บรรพ 
ขอปลาย ๆ เชน ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรูหรือ โพชฌงค 7 และความจริงสูงสุดท่ีไดจากการ 
ตรัสรูตามพระพุทธเจา 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 หรือทางแหงการปฏิบัติชอบท่ีสูงสุด 8 ประการ 
สัมมาอริยมรรคมีองคแปดในมหาจัตตารีสกสูตร มีข้ันพนเหนือความเศราหมองท้ังหลายของจิตแลว 
(อนาสวะ) เชน สัมมาทิฎฐิข้ันอนาสวะ 6 สัมมาสังกัปปะข้ันอนาสวะ 7 สัมมาสมาธิอันเปน 
ของพระอริยะในระดับสัมมัตตะ10 ท่ีมีการหลุดพนชอบ (สัมมาวิมุต) และการหยั่งรูถึงการหลุดพน
ชอบ (สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ) เปนตน  ซ่ึงเปนความรูหลักในระดับฐานศีล 10 หรือสูงกวา เชน 
ผูจาริกแสวงบุญ (อนาคาริกชน) นักบวช บรรพชิต ซ่ึงอยูนอกขอบเขตงานวิจัย  ในกรณีท่ีการแสดง
ถึงสาระธรรมเบ้ืองตน  ทามกลางบ้ันปลายท่ีไมสมควรลัดส้ันขาดตอนน้ัน  ก็ใหถือวาเปน 
การตีความหมายเจาะลึกท่ีอยูในขอบเขตบ้ันปลายของฐานศีล 5 ละอบายมุข หรืออาจนอยกวา 
เปนเฉพาะตัวแบบ (Model) หรือตัวอยาง บางพฤติกรรมโดยท่ียังไมครบท้ังฐานศีล 5 ก็ได ขอมูล 
ท่ีลึกซ้ึงข้ันปลายเหลานี้จะถูกรวบรวมไวในหมวดหมูคําวา “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” บางหรือ 
“วิชชาทัศนท่ีเปนองครวมและบูรณาการ” บาง ขอมูลเหลานี้มีประโยชนเปนองคความรูท่ีบงช้ี
ทิศทางใกลจุดหมายการบรรลุวิชชาและวิ มุตท่ี เปนโลกุตตระ  และสามารถใชประโยชน 
เปนฐานขอมูลการศึกษางานวิจัยข้ันลึกซ้ึงตอเนื่องในอนาคต 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

  กรอบแนวคิดท่ีประมวลไดจากขอ 1.1 ถึง 1.4 ทําใหได 2 กรอบแนวคิดวิจัย คือ 
1.5.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 1 (ดูภาพ) เปนกรอบแสดงภาพองครวมท้ังหมดของการ

คนควาในงานวิจัยนี้ ท่ีจะใหไดมาซ่ึงความรอบรู (wisdom) ท่ีสามารถนําไปเปนประโยชนเพื่อ 
การพัฒนาใชงานตอไปขางหนาได ซ่ึงอยูบนฐานบูรณาการของชุดองคความรูในแนวคิดตะวันตก 
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ซ่ึงคัดสรรแลว คือ กลุม Ken Wilber และชุดองคความรูของภูมิปญญาตะวันออก คือ พุทธธรรม 
ชุดวิชชาจรณสัมปนโน : จรณะ 15 วิชชา 8 โดยแบงเปนดานบนและดานลาง 

ดานบนความเจริญดานนอกท่ีเปนบทบาทเนนแนวทางบูรณาการพหุวิชาการ 
ท่ีมีลักษณะเปนระบบบูรณาการมากกวาแนวทางสหวิชาการ (Interdisciplinary) ซ่ึงสะทอน 
การประกอบสรางในแนวทางบูรณาการจาก 4 กรอบมโนทัศน (4 Conceptual frameworks) เปน 
4 บริบทของการพัฒนาในการรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลท่ีคัดสรรผลการวิเคราะหจนยกระดับ
ข้ึนเปนชุดองคความรูของหนึ่งแนวคิดการดําเนินชีวิตสูโลกุตตระท่ีบูรณาการ 4 ภาควิถี (ท่ีเปรียบ
เหมือนพระพรหม 1 องคมี 4 หนา) ไดเขาสูวิถีธรรม วิถีชุมชนสูโลกุตตระ วิถีพอเพียง และวิถีโลก
บูรณาการ วามีเอกภาพไดจริงหรือไมมากนอยเพียงใด เปนผลมาจากการนําจรณะ 15 วิชชา 
8 ประกอบใชใน 4 บริบทของการพัฒนา ตามขอมูลการวิจัยท่ีมีปฏิสัมพันธตอกันเอง (มิใชเปนการ
ทําเพื่อสรุปใหไดตามความตองการของผูวิจัยมากอน) 

ดานลาง เปนความเจริญดานในของการพัฒนาในมิติโลกจิตวิญญาณ ซ่ึงเรียก 
ในแนวทางญาณวิทยาบูรณาการของกลุม Ken Wilber วาการพัฒนายกระดับจิตสํานึก (Conscious 
levels) ท่ีมีระดับจิตสํานึกสูงสุดเปนระดับเดียวกับระดับจิตวิญญาณข้ันสูงสุดหรือ อันติมะ คือ 
พระพุทธข้ันอันติมะ พระธรรมข้ันอันติมะ พระสงฆข้ันอันติมะ ซ่ึงแมจะตางกันในวิธีการน้ี 
ท่ีเรียกวาบูรณาการปฏิบัติ (Integral Practices) กับวิธีการปฏิบัติภาวนาของพุทธ แตผลของการ
เปรียบเทียบความสัมพันธของระดับจิตสํานึกท่ีสูงข้ึนเปนลําดับตามแนวทางตะวันตกกับผลสัมฤทธ์ิ
ในการชําระกิเลสตัณหาที่สูงข้ึนในแตละระดับ จนถึงวิญญาณข้ันสูงสุด (ท้ัง 3 อันติมะ) 
ของพระไตรรัตนก็เปนเชนเดียวกัน ดังนั้นผูมีวิชชาจรณสัมปนโนจึงสามารถรูไดชัดเจนตามหลัก
ญาณวิทยาที่ มีอยูในพุทธธรรมของพระพุทธเจา  เชน ธรรมะท่ีเปนองคแหงการตรัสรูหรือ    
โพชฌงค 7 อริยสัจ 4 และอ่ืน ๆ ท่ีจะดูไดจากบทวิเคราะหของบทที่ 5,7 ซ่ึงแสดงการนําเสนอองค
ความรู 3 ดาน ไดตามกรอบแนวคิดวิจัย 2 (ในกลองแถวท่ี 4) และไดเปนผลสรุปการวิจัยในบทท่ี 8 
(ในกลองแถวท่ี 5)  
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ภาพท่ี 1.1   กรอบแนวคิดในงานวิจัย 1 
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1.5.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 2 เนื่องจากงานวิจัยนี้มิใชงานวิจัยทางทฤษฎีเพียงอยางเดียว 
แตยังเปนการศึกษาท่ีมีภาวะวิสัยเปนรูปธรรมคือ สภาวการณของการพัฒนาชุมชนชาวอโศก 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนเวลานานกวา 4 ทศวรรษ โดยใชคําสอนหลักของจรณะ 
15 วิชชา 8 แลวเกิดเปนผลอยางไรบาง โดยใชหลักตัวแปรตนและตัวแปรตาม (ดูในบทท่ี 5) 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1.2   กรอบแนวคิดการวิจัย 2 
 

1.5.2.1 ตัวแปรตน จะไดมาจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เกี่ยวกับระบบ
การเรียนรู และระบบการปฏิบัติ 

1.5.2.2 ตัวแปรตาม อันเปนผลมาจากตัวแปรตน ซ่ึงก็คือผลของวิชชาจรณ 
สัมปนโนมี  3 ประการ คือ ผลของวิธีการเรียนรู ผลของการเปล่ียนแปลงเปนวิถีชีวิตใหม และ 
ผลแสดงระดับของการหลุดพนเปนระดับ ๆ ซ่ึงผลท้ัง 3 นี้จะไดแสดงการนําเสนอในแนวทางทฤษฎี
ระบบ (systems theory) 
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1.6 ขอจํากัดในงานวิจัย   
 

  ขอจํากัดในงานวิจัยมีอยู 3 ดานคือ ดานองคความรู ดานตัวผูวิจัย ดานวัฒนธรรม 
1.6.1 ขอจํากัดดานองคความรู กลาวคือ ยังไมมีงานวิจัยในองคความรูวิชชาจรณ 

สัมปนโนจรณะ 15 วิชชา 8 อยางลึกซ้ึงและเปนระบบมากอนในกระบวนการฝกอบรมหรือสิกขา 
ท่ีปรากฎในการปฎิบัติตามแนวพุทธกระแสหลัก (หรือท้ังโลกก็อาจเปนไปได) ยังไมมีงานวิจัย
ชุมชนท่ีปฏิบัติตามหลักจรณะ15 วิชชา 8 อยางเจาะจงและถูกนําเสนอโดยละเอียดมากอน ยังไมมี
งานวิจัยชุมชนชาวอโศกใดในแนวทางบูรณาการตะวันตกอยางเจาะลึกถึงระดับของการพัฒนา
จิตสํานึก (conscious level) วามีการนําเสนอที่สัมพันธกับการพัฒนายกระดับความกาวหนา 
ของจิตวิญญาณไปสูระดับของความหลุดพนดวยองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนน้ันสามารถ
เทียบเคียงกันไดหรือไมเพียงใด  

 ดังนั้นเนื้อหาองคความรูและความสัมพันธท่ีมีตอกันท่ีมีปรากฏในงานวิจัยนี้ จึงนับ
ไดวาเปนคร้ังแรกท่ีไดมีการเร่ิมตน ซ่ึงสามารถทําไดเพียงในกรอบภาพใหญ ระดับกระบวนทัศนใหม
ในแนวทางบูรณาการเทานั้น  หากในอนาคตมีการศึกษาในแนวทางบูรณาการท่ีมีการฝกอบรม 
วิชชาจรณสัมปนโนกันมากข้ึนอยางกวางขวาง ทําใหสามารถเช่ือมตอไปถึงระดับนโยบายและ 
มีการวางแผนท่ีเปนหลักปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร  ประกอบกับการประยุกตใชในภาคสนาม 
ของพหุวิชาการ ความรูดังกลาวยอมเพิ่มพูนงอกงามเปนอาริยทรัพยทางปญญา เกิดคุณูปการตอโลก
และมนุษยชาติอยางบูรณาการในอนาคต 

1.6.2 ขอจํากัดดานตัวผูวิจัย ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ความจํากัด
ของเคร่ืองมือนี้มีคอนขางมาก  ท้ังในแนวทางและประสบการณการปฏิบัติธรรมท่ีมีผลกระทบ 
ตอคุณภาพของการเปนผูรับรู (Receiver) องคธรรมจากผูสง (Sender) คือสมณโพธิรักษ รวมไปถึง
การเขาใจตีความขอมูลองคความรูทางธรรมอ่ืน ๆ เชนในพระไตรปฎกและในเอกสารของผูรู 
ทางธรรมตาง ๆ ความเปนผูออนดอยท้ังความรูในวิธีวิทยาและประสบการณท่ีแตกตางไปจากน้ี 
ท่ีจําเปนตอการลดอคติ (Bias) และอาจมีผลตอคุณภาพของงานวิจัย แตดวยความสนับสนุนและ
เมตตาจากสมณโพธิรักษและไมตรีจิตจากสมาชิกกลุมชาวอโศก และการสนับสนุนจากคณาจารย 
ท่ีปรึกษาและบุคคลากรที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผูทรงคุณวุฒิภายนอกจึงชวยให
ความไมม่ันใจดังกลาวผอนคลายไปไดมาก  

1.6.3 ขอจํ ากั ดด านวัฒนธรรมในงานวิจั ยนี้ เ กิ ดจากการ ท่ีต อง สัมพันธ รับ รู 
ความหลากหลายของวัฒนธรรมท่ีมีความตางกันในวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความ
ต้ืนลึกตางระดับกันมากถึง 4 ประเภทไดแก 
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1.6.3.1 วัฒนธรรมชนช้ันกลางท่ีเปน “คนเมืองหลวง” ท้ังชีวิตของผูวิจัยยอมมี
อิทธิพลตอกรอบชีวทัศนและโลกทัศนของผูวิจัย ในการรับรูและตีความเขาใจอีก 3 วัฒนธรรมท่ีมีอยู
ในส่ิงท่ีถูกวิจัยไดตามสมควร 

1.6.3.2 วัฒนธรรมชาวพุทธท่ัวไปท่ีแมจะอยูในองคความรูระดับปญญาทัศน
รวมกันแตก็ยังมีความหลากหลายแตกตางกัน มีความเช่ือตางกันท้ังมิจฉาทิฎฐิผสมแนวไสยศาสตร 
เดรัจฉานวิชา  และท่ีมีสัมมาทิฏฐิ ท่ียังไมชัดเจนในทานศีลภาวนา เชน  ทําทานแลวแตหวัง
ผลตอบแทนมากแบบคากําไรเกินควร ศีลปฏิบัติตามอัธยาศัย ตามจารีตประเพณี จึงไมพนความเปน
ตัวตนหรือสักกายทิฎฐิ สมาธิภาวนาสงบท่ีสอดแทรกอยูในแนวทางเทวนิยม จึงไมพนการลูบคลํา
และไม ม่ันคงในขอพึงสํารวมและถือปฏิบัติหรือศีลลัพตปรามาส  ปญญาภาวนารูขอธรรม 
มากพิจารณาไตรลักษณจนเช่ือม่ันทุกสรรพส่ิงเปนอนัตตา เพียงแตขอยกเวนไมเห็นในกิเลสตัณหา
ของตน จึงไมพนความสงสัยหรือวิจิกิจฉา ทางออกขอนี้จึงอยูกับการศึกษาไตรสิกขาท่ีตองเนนขยาย 
การคนควาฝกฝน “อธิศีล” ใหจงหนัก ถึงข้ันมีผลข้ึนในจิตตน เพื่อสงผลใหมีอธิจิต อธิปญญา
ครบถวนตอไป 

1.6.3.3 วัฒนธรรมชาวอโศก ตองยอมรับวากลุมชาวอโศกนับพัน และแนวรวม
นับหม่ืนลวนรูแลววาพัฒนาการการเรียนรูฝกฝนปฏิบัติธรมในวิถีการดําเนินชีวิตรูปแบบอโศก 
มีจุดเดนอยูท่ีสอดคลองรองรับวัฒนธรรมไทยทองถ่ินทุก ๆ ภาคไดอยางนาช่ืนชม  จนเปนฐานท่ีต้ัง
รองรับ “วัฒนธรรมอโศก” ไดอยางแข็งแรงม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึนมาตลอดกวา 4 ทศวรรษ  วามีสนาม
พลังเหนี่ยวนําผูคนท่ัวไปและชาวพุทธท่ีสนใจใหปรับปรุงแกไขพฤติกรรมเปนศีลแตละขอเพื่อให 
ตีแตกกิเลสตัวทุกขใหญ ไปทําลายความเปนตัวตนข้ันหยาบ จนสาวถึงตนเหตุสมุทัยคือความอยาก
หรือตัณหาใหลดละเบาบางลง ความสงบใจของสมาธิพุทธเปนตัวช้ีวัดการพนจากศีลลัพตปรามาส 
จนเกิดอธิปญญา พนจากวิจิกิจฉาเม่ือส่ังสมจนถึงระดับเห็นอนัตตาของกิเลสในจิตตนไดจริง 
ไปตามลําดับจาก หยาบ กลาง ละเอียด ตามฐานศีลเบ้ืองตน (ศีล 5) ทามกลาง (ศีล 8 ศีล 10) ข้ันปลาย 
(ศีล 10 และโอวาทปฎิโมกขศีล) 

 ทางออกขอนี้จึงอยูกับการศึกษาไตรสิกขาท่ีตองเนนขยายภาคฝกฝน
ปฏิบัติอธิศีลท่ีมีผลใหจิตมีคุณภาพเจริญและและบริสุทธ์ิยิ่งข้ึนเปน “อธิจิต” มากข้ึน ใหเห็นสภาวะ
จริงจน มีอธิปญญาเขาถึงธรรมไดเปนองคความรูในระดับ “วิชชาทัศน” 

1.6.3.4 วัฒนธรรมแนวทางตะวันตกโดยเฉพาะแนวทางบูรณาการของกลุม Ken 
Wilber ซ่ึงมีปรัชญาวาทุกคนถูกตอง (Everybody is right) หมายถึงสิทธิความชอบธรรมของจุดยืน
ในระดับ (Stage) และสภาวะของจิตสํานึก (State of Conscious) ในระดับนั้น ๆ ของแตละคน ซ่ึงแม
จะดูวาเปนเร่ืองไกลตัว แตความนาสนใจอยูท่ีวาเปนเร่ืองปจจุบันท่ีมีแนวโนมเปนกระแสอนาคต 
อันใกล ท่ีกําลังกอตัวเปนการขับเคล่ือน (Movement) ของกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) เชน 
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เม่ือประมาณ 30 - 40 ปท่ีแลว แนวคิดเร่ืองมลพิษ ส่ิงแวดลอมของโลกในขณะนั้นเปนเร่ืองใหม 
ไมนาเช่ือถือ แตจากปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหความรูดังกลาวไดรับและพัฒนาขับเคล่ือนมา
เปนกระบวนทัศนปจจุบัน ท่ีทุกคนสวนใหญไดตระหนักรูและพยายามมีสวนรวมดวยชวยกันอยาง
เขมแข็งกวางขวางมากข้ึน 

แนวทางบูรณาการปฏิบัติ (Integral Practices) เปนขอดีท่ีรวบรวม
แนวทางฝกฝนแนวคิดปฏิบัติ และการฝกจิตทําสมาธิ (Meditation) จากทั่วโลกท่ีมีผลยกระดับ
จิตสํานึกของมนุษยชาติใหดีข้ึน อีกท้ังยังเปนท่ียอมรับไดในความหลากหลาย แตชวยเหลือสมัคร
สมานบูรณาการรวมกันในระดับโลก (World centric) เปนพื้นท่ีของนานาวัฒนธรรมโลก (World 
spaces) ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธอโศกในวัฒนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
จึงไมอยูท่ีวาแตกตางจากแนวทางบูรณาการปฏิบัติอยางใด แตอยูท่ีสามารถพิสูจนผลวาชวยเหลือ
อนุเคราะหเกื้อกูลโลกหรือโลกานุกัมปายะได จนเปนท่ีรูเขาใจและไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง 
ท้ังในประเทศและบางสวนของตางประเทศ 

ทางออกขอนี้จึงอยูกับการศึกษาไตรสิกขาท่ีตองศึกษาคนควาอธิศีล 
อธิจิตท่ีทําใหมีการเขาถึงอยางแจมแจงใน “อธิปญญา” จนแสดงชัดเจนถึงญาณทัสสนะระดับตาง ๆ 
สูงข้ึนเปนไปไดจริงตามลําดับจนถึงระดับสูงสุดของวิญญาณข้ันอันติมะ (ultimate spirit) เปนองค
ความรูในระดับ “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” 

1.6.3.5 นับเปนเร่ืองโชคดีท่ีการศึกษาคนควาองคความรูของ “อธิศีล-อธิจิต- 
อธิปญญา” เปนเนื้อหาสารัตถธรรมของชุดองคความรูจรณะ15 วิชชา 8 ท่ีนําสูความเปนผูมีวิชชา
จรณะสัมปนโน ซ่ึงก็เปนผู ท่ีมีการเปล่ียนผานพัฒนาตน (transpersonal) จนเปนผูมีวิญญาณ 
ข้ันอันติมะไดนั่นเอง และเปนท่ีนายินดีท่ีระดับอันติมะนี้สามารถเขาถึงได 4 กลุมบุคคลคือ อริยบุคคล 
4 เหลาท่ีสอดคลองกับหลักพื้นฐานของพฤติกรรมแตละฐานศีลสูงข้ึนไปจนสูงสุด และพฤติกรรมท่ี
ดีอันเปนคุณลักษณะของศีล  เปนเร่ืองความสัมพันธตอกันของมนุษยท่ียอมรับกันในทุกลัทธิศาสนา
ของโลก ท่ีเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเปล่ียนแปลงดวยการลงมือกระทํา (ไมใชเพียงแตคิดนึกวา
เขาใจอยูในใจ) ในการชะลอ “หายนธรรม” ใหมีโอกาสพลิกผันเขาสู “อาริยธรรม” เพื่อกาวขามพน
วิกฤตโลกท้ังมวลไปไดในท่ีสุด 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.7.1 ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดมีในแนวทางบูรณาการจตุรภาค ไดแก 
1.7.1.1 ในระดับปจเจกบุคคลท่ัวไป สามารถเรียนรูวิถีธรรมในการพัฒนา 

จิตวิญญาณของตนไดทุกระดับ ข้ึนอยูกับความสนใจและความสามารถ ฝกฝนในการดําเนินชีวิต 
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ตามปกติประจําวันดวยหลักสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ไปในครรลองความกาวหนาตามลําดับของหลัก
ปฏิปทาจรณะ 15 วิชชา 8  

1.7.1.2 ในกลุมบุคคลทั่วไป สมาชิกในองคกรในวิถีชุมชนท่ีสามารถกระทํา
หนาท่ี “การงาน คือการปฏิบัติธรรม” อยูบนการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม ดวยกระบวนทัศนใหม 
วาฐานศีล คือ รากฐานของชีวิต ท่ีมีมุมมองทางบวกวายิ่งมีฐานศีลมากข้ึน สูงข้ึน เทาใด (ฐานศีล 
5 ศีล 8 ศีล 10 เปนตน) ก็เปรียบเหมือนมีเสาเข็มท่ีใหญลึก ยอมมีรากฐานใหญแข็งแรงรองรับอาคาร
สูงใหญมากข้ึน ดุจเดียวกับความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงของจิตวิญญาณมนุษย ท่ียกระดับสูงข้ึน
จนถึงข้ันพนทุกขได เปนอริยบุคคล 4 ตามลําดับ 

1.7.1.3 มีประโยชนตอสังคม ท่ีมีวิถีพอเพียงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   มีชีวิตพออยูพอกิน สงบศานติ รูรักสามัคคีตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา 
อุเบกขา เปนพื้นฐานของจิตสํานึกสาธารณะอยูในระบบโครงสรางสังคมทุกภาคสวนทุกระดับ 
ไดมากข้ึน 

1.7.1.4 เปนประโยชนตอโลกส่ิงแวดลอม ดวยการดําเนินวิถีชีวิตโลกบูรณาการ 
ท่ีมีความสมดุลในการพัฒนาโลกทางวัตถุและโลกทางจิตวิญญาณของมนุษยท่ีไดรับการพัฒนา
ยกระดับสูงข้ึนแลวอยางแทจริงเทานั้น จึงจะชวยเหลือมนุษยบนดาวเคราะหโลกดวงนี้ ใหสามารถ
กาวขามผานวิกฤตโลกรอน วิกฤตมลภาวะ วิกฤตพลังงาน และวิกฤต มหันตภัยรายของไฟราคะไฟโทสะ
ไฟโมหะ ท่ีลุกไหมจิตวิญญาณมนุษยอยูใหดับมอดลง เปนความเย็นระดับโลกและฟนฟูธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือความผาสุกในชีวิตของลูกหลานรุนตอ ๆ ไป  อันเปนพันธกิจพิเศษเรงดวนของ
มนุษยชาติในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้  ดวยองคความรูท่ีเปนแนวทางบูรณาการของตะวันตกและชุดองค
ความรูตะวันออก  ท่ีมีความชัดเจนในการนําพาจิตวิญญาณใหรอดพนจากกิเลสอันมีตนเหตุมาจาก
ความไมรูหรืออวิชชาใหหมดไปตามลําดับ 

1.7.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดในอุดมการณพันธกิจของชาวพุทธ ในการสืบสาน 
พุทธชีวีใหยืนยาวไปไมนอยกวา 3,000 ป ซ่ึงความจริงอายุของตัวเลขปก็เปนเพียงคาสัมพันธภาพ 
แตการชวยเหลือดวงจิตวิญญาณของมนุษยชาติในเขาสูเสนทางพนทุกขไดจริง ตามครรลองวิถีชีวิต
ประเสริฐ 4 ประการ (อริยสัจ 4) อันเปนสากลสัจจะนั่นแหละคือ พุทธชีวีท่ีมีปรมัตถสัจจะถึงระดับ
อันติมะ (Absolute truth) ในยุคกาลท่ีโลกแคบเล็กลง  จนเกิดมีสังคมโลกออนไลน การที่มนุษยชวย
มนุษยใหรอดพนทุกขจากภัยรายของกิเลสตัณหา ก็นาจะมีประสิทธิผลเปนทวีคูณ ถามีผูรูจริง 
มีการศึกษาเรียนรูฝกฝนไดผลจริงในจรณะ 15 วิชชา 8 จนเปนความเจริญของจิตวิญญาณ 6 ระดับ 
( ท่ีเทียบเทากับจิตสํานึกของตะวันตก 10 ระดับสูงสุดถึงข้ันอันติมะ (Ultimate) เหมือนกัน) 
แตเหนือกวาภูมิรูตะวันตกในความชัดเจนท่ีสามารถหมุนรอบเปนความเจริญของอริยบุคคล 4 เหลา
ไดตามฐานศีล ลักษณะเชนนี้จะทําใหมนุษยชาติสามารถไดรับประโยชนไดงายโดยท่ัวถึงกัน 
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1.7.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดตอพุทธชีวี อันเปนพลังงานชีวิตระดับละเอียดยิ่งกวา
พลังงานข้ันอรูป จะสามารถฟนคืนพลังชีวิตแข็งแรง เปนประโยชนเหนี่ยวนําสนามพลังแหงการ 
พนทุกข  ปลอดกิเลสหยาบ กลาง ละเอียดได  เม่ือพลังงานของเถรวาท (หินยาน) และอาจริยวาท 
(มหายาน) กลับคืนรวมเขาดวยกันดังเดิม เพราะองคความรูของวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 วิชชา 8 
เปนชุดความรูท่ีมีองครวม คือ พลังหินยาน หยั่งเสถียรในจิตเล็ก แมขนาดอณูละอองก็ชําระบริสุทธ์ิ 
สะอาดไดจริง และมีสภาพบูรณาการหนุนเนื่องขับเคล่ือนเปนความสวางแหงปญญาของมหายาน
สองสวางอยางไรขอบเขตหรืออัปปมัญญา 4 แผไปท่ัวทุกสารทิศ เม่ือประสานหนุนเนื่องของพลัง
หินยานมหายานเขาดวยกัน เปนพลังหมุนรอบไมมีส้ินสุดใหกับพลังของพุทธชีวี ก็ดวยพลังชีวิต 
จิตวิญญาณมนุษยท่ีบริสุทธ์ิมีอธิปญญาไดจริงเทานั้นท่ีนับไดวาประเสริฐท่ีสุด 

1.7.4 ประโยชนท่ีจะเกิดกับการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมในดานตาง ๆ 
ของชาวอโศกตอ ๆ ไป เชน การเผยแพรหลักความรูและแนวทางปฏิบัติของชาวอโศกดวยจรณะ 15 
วิชชา 8 โดยคุณหนึ่งฟา นาวาบุญนิยม การเผยแพรงานสาธารณสุขในการสรางสมดุลกายและจิต 
เพื่อสุขสภาวะท่ีดีโดยหมอใจเพชร กลาจน  ดวยการประยุกตหลักพุทธธรรมวิชชาจรณสัมปนโน
จรณะ 15 วิชชา 8 และบุคคลผูนํากลุมองคกรท้ังนอกและในอโศก เชน คุณไชยวัฒน สินสุวงศ และ 
คุณเทียนพุทธ พุทธิพงศอโศก รวมท้ังผูนําองคกรชาวอโศกตาง ๆ ไดใชในการขับเคล่ือนแนวทาง
บุญนิยมสาธารณโภคี  ใหสามารถเผยแพรกับผูคนใหม ๆ ท่ีมาพรอมกับความสนใจหลักทฤษฎี 
เพื่อการพัฒนาจิตสํานึกใหสูงข้ึน เพื่อยกระดับจิตวิญญาณเขาสูความเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
ดวยหลักปฏิบัติคือ จรณะ 15 วิชชา 8 โดยมีกลุมชาวอโศกเปนการยืนยันพิสูจนผลท่ีเปนไปไดจริง 
เกิดมาแลวจริงนานกวา 4 ทศวรรษและยังมีพัฒนาการท่ีจะสูงยิ่งข้ึนและขยายกวางขวางตอไปอีก 
ในอนาคต 
 
1.8 นิยามศัพท 
 

คํานิยามศัพท ดู คําอธิบายศัพท 1 คําศัพทวิจัยเชิงบูรณาการ 
  ดู คําอธิบายศัพท 2 คําศัพทบาลี 

 
1.9 ลําดับแนวทางการศึกษาคนควาในงานวิจัย 
 

1.9.1 แนวคิดการศึกษาทางตะวันตกและความสนใจของผูวิจัยในแนวทางบูรณาการ 
(Integral Approach) ท่ีผูวิจัยไดเลือกมาคนควาเปนของกลุม Ken Wilber (2000A) ซ่ึงนําเสนอ 
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ในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิง (Theory of Everything) ซ่ึงในงานวิจัยของธนพล  พันธเสน (พ.ศ. 2549) 
ไดกลาวถึงองคความรูบูรณาการเปนบางสวนดังนี้ 

1.9.1.1 แกนปรัชญาของวิลเบอรอยูท่ีแนวคิดสวนหนึ่งของท้ังหมด เรียกส้ัน ๆ 
วา โฮลอน (Holon) ซ่ึงตนคิดมาจากอาเธอร คอสตเลอร (Arther Koestler) เปนการอธิบายถึง 
การคล่ีคลายของพัฒนาการของสรรพส่ิงดวยท้ังสสารวัตถุจนถึงจิตวิญญาณต้ังแตกําเนิดจักรวาล
จนถึงยุคปจจุบันและตอไปในอนาคต เปนเหตุใหตองมีการศึกษาคนควาองคความรูชนิดนี้มากข้ึน 

1.9.1.2 จตุรภาคแหงอภิจักรวาล มาจากความเขาใจเร่ืองโฮลอนเปนพื้นฐาน 
ของวิวัฒนาการและพัฒนาการในพื้นท่ีดํารงอยู (sphere) ของส่ิงตาง ๆในโลกนี้ต้ังแตหยาบตํ่าสุด
จนถึงละเอียดสูงสุดไดแกพื้นท่ีทางกายภาพ (Physiosphere/Matter) พื้นท่ีทางชีวภาพ (Biosphere/ 
Life) พื้นท่ีทางสภาวะจิต (Noosphere/Mind) สูงละเอียดไปจนถึงสภาวะวิญญาณช้ันสูง เชน 
เทพหรือพระเจาตาง ๆ (Theosphere/Spirit) จึงนํามาสูความรูท่ีเปนระดับช้ัน (levels) อยางตอเนื่อง
ของสสาร (Matter) สูชีวิตท่ีมีรางกาย (Life/Body) สูจิตใจ (Mind) สูสภาวะละเอียดของจิต (Soul) 
จนถึงสภาวะของจิตท่ีหลอมรวมเขากับธรรม (Spirit) 

1.9.1.3 จากโครงสรางองคความรูท่ีสําคัญของโฮลอนเร่ืองสสาร (Matter) สูกาย 
(Body) สูใจ (Mind) สูจิต (Soul) สูวิญญาณ (Spirit) เม่ือนํามาประกอบกับองคประกอบท่ีเกี่ยวกับ
มนุษยเปน 4 ดานใหญ จึงนํามาซ่ึงความรูท่ีเรียกวา จตุรภาคของพัฒนาการมนุษย ไดแก 

ดานบนซายคือดานในของปจเจก (นามธรรมสวนบุคคล) หมายรวมถึง
เจตนารมณจิตสํานึก 

ดานบนขวาคือดานนอกของปจเจก (รูปธรรมสวนบุคคล) หมายรวมถึง
พฤติกรรมและการทํางานของรางกายอวัยวะตาง ๆ ดวย 

ดานลางซายคือดานในของกลุมบุคคล  (นามธรรมของหมูกลุม) 
หมายรวมถึงวัฒนธรรมหรือการใหคุณคาหรือโลกทัศนท่ีชาวชุมชนใชรวมกัน    

ดานลางขวาคือดานนอกของกลุมบุคคล (รูปธรรมของหมูกลุม) หมายถึง
ธรรมชาติแวดลอมรวมไปถึงโครงสรางและระบบจัดการตาง ๆ ของสังคม 

โครงสรางสังคมท้ังหมดนี้เปนองครวมท้ัง 4 ดาน หรือจตุรภาค 
ท่ีประกอบกันเพื่อใหชีวิตมนุษยดํารงอยูได (Wilber, 2000C pp.  15, 10: 32-34) 

งานวิจัยนี้ศึกษาคนควาองคความรูแนวทางบูรณาการของพัฒนาการของ
มนุษยมีรูปธรรมท่ีเหมาะสมคือการพัฒนามนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันมีภาวะ
เชิงประจักษของชุมชนชาวอโศกหลายแหงรวมกัน ท่ีมีโครงการนํารองรวมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีคือการพัฒนาชุมชนฝกฝนพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
พัฒนาการลดละกิเลส ความอยากของมนุษยตามทฤษฎีหลักของพฤติกรรมนําสูปญญาข้ันพนทุกข 
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คือ จรณะ 15 วิชชา 8 อันนํามาสูผลอันเปนสมณะหรือสามัญญผล ใหเปนผูถึงพรอมดวยความรูและ
พฤติกรรมโลกุตตระหรือวิชชาจรณสัมปนโน และเพื่อความงายข้ึนในการติดตามงานศึกษาคนควา
สูโลกุตตระ จึงมีการแบงลําดับงานวิจัยดังนี้ 

1.9.2 บทท่ี 2 การศึกษาองคความรูแนวทางบูรณาการ (Integral Approach) ท่ีสัมพันธ
กับองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 วิชชา 8 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทบทวน
วรรณกรรม) เปนบทหนึ่งในงานทบทวนวรรณกรรมท่ีเนนการศึกษาองคความรูตะวันตก 
ในแนวทางบูรณาการกับองคความรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิชชาจรณสัมปนโน 
ไดอยางไร 

ในบทนี้ไดยกเอา “ทางสายกลาง” หรือมัชฌิมาปฎิปทามาเปนหลักสําคัญ 
ของเสนทางพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยสูการกาวขามพนความไมรู (อวิชชา) ดวยการไมสุดโตงไปใน 
2 ฝงของทางแหงความทุกขคือ การเสพยทางวัตถุกามที่มากเกินไป กับการทรมานตนในการยึดติด
กับตัวตนหรืออัตตามากเกินไป  ทางสายกลางเปนแกนของการพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีมุมมอง 3 ดาน (triangulation) ไดแก มุมมองจากฐานทฤษฎีระบบ 
(systemstheory) ฐานการวิเคราะหเชิงระบบ (system analysis) ฐานภาพรวมของการเรียนรูและฝก
ปฎิบัติท่ีมี “เปาหมาย – กระบวนการ – วิธีการปฎิบัติ” (systematic learning and practicing) ให
ครบถวนไดอยางไรท่ีจะสะทอนใหเห็นวา หัวใจของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คือในทุก
พฤติกรรมตองกํากับดวยคุณธรรมเสมออันเกิดจากการบมเพาะในสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ในวิถี
ชีวิตประจําวันซ่ึงก็คือไตรสิกขา ท่ีสามารถยกระดับสูโลกุตตระ ดวยพื้นฐานองคความรูท่ีประมวล
มาจากหนังสือพอ หลักธรรมแหงความพอเพียง บทพระธรรมนิพนธของสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยยกหลักธรรมสันโดษช้ีชัดถึงใจท่ีรูจักพอ โดยเร่ิม
จากกรรมท่ีเปนสุจริตธรรมดวยการถือศีล 5 ละอบายมุข เปนศีลขันธอันเปนอริยะ มีอินทรียสังวร 
สํารวมการรับรูและระงับความรูสึกพอใจ (สุข) ไมพอใจ (ทุกข) ทางทวาร 6 เปนอินทรียสังวรอัน
เปนอริยะ มีการสํารวมการบริโภคและอุปโภคอยางมีสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ จึงทําใหเกิดความ
พอเพียงหรือสันโดษอันเปนอริยะ มีผลทําใหจิตใจดีข้ึนจนกาวขามพนเร่ืองเศราหมองของจิตหรือ
นิวรณไดจิตจึงหยั่งลงสูความสงบม่ันคงอยางมีปญญาในฌาน 4 ซ่ึงเปนพื้นฐานของการรูรักสามัคคี 
ดวยพรหมวิหาร 4 ท่ีนําสูวิชชา 8 อันทําใหเขาถึงอริยสัจ 4 ได ท้ังหมดนี้รวมเปนไตรสิกขาหรือ 
ทางสายกลางอันเปนอริยะท่ีเปนแกนแกนซ่ึงมีผลเปนสมณะไดทําใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับข้ึนสูโลกุตตระได 

“ทางสายกลาง” เปนหลักปรัชญาการดําเนินชีวิตใน “วิถีโลกบูรณาการ” ท่ีสมควร
นําเสนอใน “ภาควัฒนธรรมโลก” ใหเปนประโยชนกับมนุษยชาติท้ังมวลได นอกจากน้ีทางสาย
กลางยังเปนวิถีการปฎิบัติท่ีเปนรูปธรรมของ “วิถีพอเพียง” ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
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สามารถขับเคล่ือนใน “ภาคสังคมส่ิงแวดลอม” อยางเปนระบบทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชนทุก
ระดับข้ันของการบริหารทุนท่ีเหมาะสมไดแก ทุนมนุษย ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทุน
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางกายภาพใหเกิดผลมีความสุขท่ีเปนความสงบ รมเย็น
ศานติสุขแกตัวเองครอบครัวชุมชนองคกรสังคม ประเทศชาติ จนถึงสังคมโลกมีความยั่งยืนความ
สมดุลและความม่ันคง 

1.9.3 บทท่ี 3  การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีหลัก
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีปฏิบัติในกลุมชาวอโศกมองตามกรอบบูรณาการของกลุม Ken Wilber (ทบทวน
วรรณกรรม – ตอ)  เปนอีกบทในงานทบทวนวรรณกรรมท่ีคนควาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปนทฤษฎีหลักของชาวอโศกซ่ึงมีพัฒนาการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามกรอบบูรณาการของจตุรภาคไดอยางไร 

ในบทนี้ไดขยายผล “ทางสายกลาง” อันเปนนามธรรมในบทท่ี 2 ใหเปนรูปธรรม
ชัดเจนจับตองไดเปนภาวะเชิงประจักษไดจริงดวยการนําเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอชาวโลก
ท่ีสามารถมีหนวยวัดระดับชุมชนท่ีเขมแข็งไดแก ชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงชาวอโศก 

การเร่ิมตนองคความรูของวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีในสามัญญผลสูตร ใหเขาใจ
งายและปรับพื้นฐานเพื่อมีปญญารูชัดในวิถีชีวิตพอเพียงท่ีเพิ่มพูนปญญาพนความไมรูดวยวิชชา 8 
ทําใหเขาถึงอริยสัจ 4 ไดในท่ีสุด (ดังมีรายละเอียดในบทท่ี 2 แลว) แตท้ังนี้ตองมีการสังวรศีล 5 
ใหเปนศีลองคแหงมรรคท่ีมีท้ังสัมมาทิฎฐิ 10 และสัมมาสังกัปปะ 3 ทํางานรวมกันอยางมีผล 
ใหพนทุกขไดตามลําดับ 

“ทางสายกลาง” ท่ีเปนการเรียนรูและฝกฝนไตรสิกขาข้ันสูงข้ึนเปนข้ันอธิหรือ
จรณะ 15 วิชชา 8 ในเสขปฎิปทาสูตรไดยกพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล 
ท่ี 9 ท่ีสะทอนหมวดธรรมสวนใหญในจรณะ 15 วิชชา 8 เพื่อใหเขาใจและปฎิบัติไดโดยงายแก 
พสกนิกรท่ัวไป สําหรับกลุมชาวอโศกมีพื้นฐานความรูการปฎิบัติตามหลักจรณะ 15 วิชชา 8 
เปนอยางดี  ท้ังนี้ก็ เพราะมีคําสอนอยางลึกซ้ึงของผูนําทางจิตวิญญาณใหกับชาวอโศกคือ 
สมณโพธิรักษ จึงไดนําเอาบทสัมภาษณ (ดูขอมูลจากการถอดเทปสัมภาษณอยางครบถวน 
ในภาคผนวก) จากคําถามเจาะจงถึงองคความรูของไตรสิกขาสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 
สติปฎฐาน 4 โพชฌงค 7 และโพธิปกขิยธรรมอยางไรบาง ทายท่ีสุดไดประมวลภาพรวมของ 
5 หมวดธรรมสําคัญท่ีทําใหเห็นถึงวิชชาจรณสัมปนโนไดชัดเจนข้ึนไดแก หมวดธรรมอาหาร 
ของอวิชชากับวิชชา สามัญญผล จรณะ 15 วิชชา 8 และหมวดกุศลศีลท่ีพาไปถึงอรหัตตผลตามลําดับ 

1.9.4 บทท่ี 4  ระเบียบวิธีวิจัย  ระเบียบวิธีการวิจัยมีการออกแบบการวิจัยและวิธีการ
วิจัยท่ีเหมาะสมอยางไร 
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ในบทนี้ไดดําเนินเปน 6 ข้ันตอนไดแก ประชากรศึกษา แนวทางการจัดระเบียบ
ขอมูลแนวคิดปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิจัย การตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือตรงประเด็น
แลวทําการสรุปงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใชสองแนวคิดปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย ไดแก แนวทางปรากฎการณ
วิทยา (Phenomenology) ตามกรอบของพหุวิชาการใชในการทําบันทึกขอมูล 4 บริบทในการพัฒนา 
และแนวทางบูรณาการญาณวิทยา (Integral Epistemology) ตามกรอบพหุนิยมบูรณาการวิธีวิจัย 
(Integral Methodological Pluralism) ใชในการเขียนงานวิจัย 4 วิถีชีวิต 

 ปรากฎการณวิทยา 2 แนวคือ แนวอุตรวิสัย (Transcendental Phenomenology) 
ของเอ็ดมันด ฮัสเซน (1859 – 1938) โดยเนนประสบการณ (สภาวะจิต) ท่ีลึกซ้ึงเขาถึงธรรมชาติ 
(สภาวธรรม) นั้น ๆ ของมัน ใชกับการบันทึกขอมูลบริบทท่ี 1 ประสบการณภายในจิตใจเมื่อปฎิบัติ
จรณะ 15 วิชชา 8 กับแนวอรรถปริวรรต (Hermeneatic Phenomenology) ของไฮดเดกเกอร (1889 – 
1976) โดยมองผานส่ิงท่ีปรากฎ (Appearance) ไปยังความหมายท่ีลึกซ้ึงภายในใชกับบันทึกขอมูล 
ท่ีเหลืออีก 3 บริบท ซ่ึงเจาะลึกเขาในความหมายของจรณะ 15 วิชชา 8  

วิธีการวิจัยมี 6 ข้ันตอน ไดแก  
(1) ศึกษาทบทวนเอกสารและสัมภาษณ เชน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกับ ศ.ดร.อภิชัย 

พันธเสน เร่ืองวิชชาจรณสัมปนโนกับสมณโพธิรักษ 
(2) พัฒนาเคร่ืองมือสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
(3) ปรับปรุงเคร่ืองมือตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ คือ อาจารยท่ีปรึกษาและ

ทางดานหลักธรรมโดยสมณโพธิรักษ 
(4) เก็บรวบรวมขอมูลและสัมภาษณกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลหลักแบบไมมี

โครงสราง แบบประเด็นเจาะจง และแบบเจาะลึก 
(5) สังเคราะหขอมูลและวิ เคราะหขอมูลจากเอกสาร  การสัมภาษณ  และ 

จากเทคนิคกึ่งเดลฟาย (semi Delphi)  
(6) เขียนรายงานการวิจัย  เคร่ืองมือวิจัยไดแก การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

เทคนิคกึ่งเดลฟาย การเขารวมเสวนากลุม การเขารวมกิจกรรมสําคัญของชุมชน และการสังเกตอยาง
มีสวนรวมแบบยืดหยุน 

1.9.5 บทท่ี 5  จรณะ 15 วิชชา 8 และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับโลกุตตระ (บท
วิเคราะห) เปนบทหนึ่งในการวิเคราะหแบบเจาะลึกถึงหลักและวิธีการปฏิบัติของจรณะ 15 วิชชา 8 
ใหไปสู โลกุตตระอยางไร และศึกษาเจาะลึกภาวะเชิงประจักษท่ีสัมพันธถึงมิติการพัฒนามนุษย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถกาวข้ึนสูระดับโลกุตตระจากผลของการพัฒนา
ชุมชนชาวอโศก 3 ระดับ ท่ีนําเสนอตามกรอบทฤษฎีระบบ (systems theory)  
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ในบทนี้ไดวิจัยคนควาเจาะลึกถึงข้ันสามารถอธิบายตีความเช่ือมโยงหมวดธรรม
สําคัญตาง ๆ ท่ีนําพายกระดับสูโลกุตตระแบบเขากันไดโดยประการเดียวและไมแยงกันเปนประการ
อ่ืนไดอยางไร เชน ไตรสิกขา วิปสสนาภาวนารูปนาม กิจของอริยสัจ 4 ใหประสานกับองคความรู
ของวิชชา 8 เร่ิมจาก ขอแรกคือ วิปสสนาญาณในโครงสรางของญาณ 16 หรือโสฬสญาณ ซ่ึงเปน
ปญญาสัมปทา ท่ีเกิดจากการปฎิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ไดไปตามลําดับของความเจริญข้ึนทางจิต
วิญญาณในชีวิตประจําวันของฆราวาสฐานศีล 5บนเสนทางเอกของขอปฎิบัติมีสติเปนประธานหรือ
สติปฎฐาน 4 ในสัมมาอริยมรรคมีองคแปด จนเขาถึงผลสองคือ รูชอบหรือสัมมาญาณและหลุดพน
ชอบหรือสัมมาวิมุตติดวยธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรูหรือโพชฌงค 7 ท่ีพัฒนาคล่ีคลาย 
ใหสมบูรณข้ึนท้ังโลกจิตวิญญาณ (ในตน) ออกมาถึงความสมดุลลงตัวกับการพัฒนาโลกวัตถุ 
(นอกตน) ไดตามหลักธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรูหรือโพธิปกขิยธรรม 37 ท่ีทําไดไมเฉพาะ
ปจเจกบุคคล แตเปนชุมชนหรือหมูกลุมสังฆะใหสมบูรณในกําลังปญญา 4 พนภัย 5 มีศีล 5 
ละอบายมุขเปนภูมิคุมกันเบ้ืองตนได เพราะเปนเสนทางโลกุตตระดวยมีการลดละกิเลสตัณหา
อุปาทาน อนุสัย อาสวะอันเปนหัวขอปฎิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุในหลักปฎิจจสมุปปาท ในมหานิทาน
สูตรโดยเนนท่ีสวนผัสสะปจจุบันใหมีสติระลึกรูกิ เลสหยาบกลางละเอียดไดแลว  มีเวทนา 
ท่ีพัฒนาการดับตัณหาสามลงจริงอยางตอเนื่องจึงไดเวทนา 108 ครบถวนจนพนอุปาทานส่ี ในภพ 
ท้ังสามมาตามลําดับคือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ จึงดับชาติโลกียะท่ีเปนทุกขดวยความเปนอริยภูมิ 
4 ระดับของอริยบุคคล 4 เขาถึงอริยสัจ 4 ท้ังสัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ จึงเปนพื้นฐานองคความรู 
ทําใหเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนไดในฐานศีล 5 ของฆราวาสเบื้องตน คือ พระโสดาบันใหเห็น 
เปนปริยัติท่ีชัดเจน เห็นภาพรวมอันเปนประโยชนตอการปฎิบัติและทําใหเขาถึงผลของธรรม 
หรือปฎิเวธเบ้ืองตนไดคือ การเร่ิมเขากระแสนิพพานไดสําเร็จ 

1.9.6 บทท่ี 6  บทตรวจสอบความเปนจริง (Validity) ขององคคุณความเปนโลกุตตระ
และตัวแบบพัฒนาการของอริยชน  เปนบทตรวจสอบความเปนจริง (validity) ขององคคุณความเปน 
โลกุตตระซ่ึงก็คือหลักเกณฑการตรวจสภาวะผลวิเคราะหหรือปริยัติท่ีระบุถึงความรูระดับปฏิเวธ
ธรรมท่ีเปนพุทธวจนะ เพื่อยืนยันความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนตามการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจาคือ 
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีแสดงผานมาแลวในบทท่ี 3 และบทท่ี 5 เพื่อจะยืนยันวาหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปถึงโลกุตตระไดถามีผลอันเปนสมณะตามท่ีพระพุทธองคทรงยืนยัน 
ในสามัญญผลสูตร เพราะไดปฏิบัติตามคําสอนของพระองคทานดวยจรณะ 15 วิชชา 8 เปนมรรควิถี
ท่ีพระองคเรียกวาทางของผูปฏิบัติหรือพระเสขะหรือเสขปฏิปทา 

1.9.7 บทท่ี 7  การวิเคราะหตอยอดองคความรูพุทธธรรมในแนวทางบูรณาการของกลุม 
Ken Wilber โดยวิชชาจรณสัมปนโนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีกบทของการ
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วิเคราะหในเชิงความสัมพันธเช่ือมตอยอดองคความรูตะวันตกดวยองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน: 
จรณะ 15 วิชชา 8   

 ในบทนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลจากทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 อันเปนองคความรู
บูรณาการของกลุม KW มาใชวิเคราะหในสวนท่ีเกี่ยวพันกับหลักพุทธธรรมจากบทท่ี 3 โดย
เปรียบเทียบกันใน 3 ดาน ไดแก ดานท่ีสงเสริมสอดรอยกันได 5 ขอ  โดยมีดานท่ีเหมือนกันและมีมุม
ตางกันซอนเชิงอยูใน 5 ขอนี้อยางไร  และดานท่ีกลุม KW ไมมีแสดงหรืออธิบายไมถึง  โดย
เปรียบเทียบกันในโครงสรางของไตรสิกขาข้ันอธิรวม 9 ขอเปนอธิศีล อธิจิต อธิปญญาอยางละ 3 ขอ
ใหเห็นชัดเจนวาองคความรูพุทธธรรมท่ีกลุม KW แสดงไวยังไมถึงระดับโลกุตตระอยางไร 

 ท่ีนาสนใจในบทนี้  คือ  การนําเอาองคความรูจากการวิ เคราะหในบทท่ี  5 
ท่ีแสดงผลการพัฒนาจิตวิญญาณเขาสูโลกุตตระไดท้ังปจเจกบุคคลและหมูกลุมชุมชน อีกท้ังผาน 
การตรวจสอบความเปนจริงของโลกุตตระในฐานศีล 5 ของฆราวาส โดยเทียบเคียงกับพุทธวจนะ 
ในบทท่ี 6 มาแลว จึงนับไดวามีความไมประมาทรอบคอบและระมัดระวังในการเตรียมความพรอม
ระดับหนึ่งท่ีจะยกความรูข้ึนสูระดับปญญารอบรูในการสามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมท่ีไปถึง
ข้ันโลกุตตระเขาในจตุรภาคของกลุม KW โดยเฉพาะในระดับกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 ซ่ึงเปนระดับ
จิต ไดแก ข้ัน psychic และข้ันทิพยหรือ subtle และระดับวิญญาณ ไดแก ข้ันอรูปหรือ causal และข้ัน
สูงสุดหรืออันติมะหรือ ultimate การตอยอดความรูระดับญาณทัสสนะในธรรมะหรือธัมมญาณ 10 
ขอใหกับกลุม KW เพื่อใหเห็นรายละเอียดพัฒนาการของโลกุตตรธรรมที่สามารถบูรณาการเขาไป
ในการดําเนินพัฒนาจิตวิญญาณของตะวันตกข้ันปลายสุด 4 ระดับไดอยางไร 

 ปญญารอบรูวัดกันท่ีการสามารถประยุกตใชไดในการพัฒนาท่ีเกิดมีจริงในหมู
กลุมชุมชนวัฒนธรรมท่ีมีแบบอยางชัดเจน การวิเคราะหในเร่ืองนี้ไดใชฐานบูรณาการของจตุรภาค
และโฮลอนบูรณาการ (integral-holonic) โดยมีตัวอยางท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อนํารอง 
มาสูการวิเคราะห นําเสนอ “ตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก” ท่ีแสดงใหเห็นมุมกาวหนา 
ของการพัฒนาไดอยางนาสนใจ  ในการที่สามารถเจริญไดท้ังในจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการ 
จึงทําใหไดวงกลมท่ีมีสัดสวนสมดุลท้ัง 4 ภาค ในขณะท่ีตัวอยางท่ีนํามาประกอบจะมีรูปราง
เวาแหวงหรือเจริญไดเปนบางภาคไมกระจายไปท้ัวท้ัง 4 ภาค การพัฒนาทางจิตวิญญาณถึงข้ัน
กระบวนความคิดท่ี 3 อันมีผลออกมาเปนรูปธรรมท้ังภายในคือ ปจเจกบุคคลและภายนอกคือ 
หมูกลุมสังคม ยังเปนประเด็นท่ีกลุมบูรณาการเกลียวพลวัต (กลุม SDi) รอเวลาในการสรุปนําเสนอ
ในรายละเอียดเปนองคความรูระดับมีมท่ี 9 คือ มีมสีคอรัล (coral) สําหรับข้ันโฮลอนบูรณาการหรือ 
integral – holonic ซ่ึงเปนชุดองคความรูในข้ันจิต (soul) และวิญญาณ (spirit) ท่ีไมไดมีแตเพียงใน
ภาคฉัน (Q-“I”) เทานั้น แตควรมีผลกระจายครบทั้งจตุรภาคแบบองครวมและบูรณาการไดจริง 
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1.9.8 บทท่ี 8  บทสรุปงานวิจัย  มี 2 แบบ คือ การสรุปแสดงผลสัมฤทธ์ิของงานวิจัยนี้วา
ตรงกับคําถามวิจัยและวัตถุประสงควิจัยหรือไม กับการสรุปเพื่อประโยชนในการตอยอดการวิจัยใน
อนาคตอยู 2 ประเด็น ไดแก 

1.9.8.1 โฮลอนบูรณาการเปนแกนแกนในการเช่ือมตอองคความรูระหวาง
แนวทางพุทธธรรมตะวันออกกับแนวทางบูรณาการตะวันตกดวยความสัมพันธกับกิจของอริยสัจ 4 
พนความไมรูเร่ืองโฮลอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับกาลท้ัง 3 ดวยเวทนา 108 อยางไร 

1.9.8.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยตอยอดในอนาคตโดยวางแนวทางพื้น
ฐานความรูและความเช่ือในพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ การจัดการแนวทางการเรียนรูเปน
ระบบโดยมีเปาหมาย กระบวนการ วิธีการ และผลลัพทอยางไร และการศึกษาคนควาเพิ่มเติมเร่ืองโฮ
ลอนบูรณาการในกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 ท่ีสัมพันธกับหลักพุทธธรรมช้ันสูง คือ พนความไมรู
เร่ืองอริยสัจ 4 กับพนความไมรูเร่ืองปฎิจจสมุปปาทอยางไร 

ในบทนี้ไดสรุปตัวบงช้ีความสําเร็จดวยความเขาใจในจรณะ 15 วิชชา 8 
เปน 4 หมวดใหญท่ีเปนการทํากิจของอริยสัจ 4 จึงเปนการดําเนินในเสนทางโลกุตตระตลอดสาย 
เพราะพระพุทธองคทรงวางไวเปนข้ันตอนดังนี้ 

จรณะชุดท่ี 1 – 3 เพื่อกาวขามพนกามภพในระดับจิตสํานึกหรือ self conscious 
จรณะชุดท่ี 4  เพื่อกาวขามพนรูปภพในระดับจิตใตสํานึกหรือ subconscious 
จรณะชุดท่ี 5 – 6  เพื่อกาวขามพนท้ัง 2 ภพกับอรูปภพในระดับจิตไร

สํานึกหรือ  unconscious 
เม่ือทําสําเร็จครบถวนสมบูรณจึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะปญญาท่ีมี

คุณภาพข้ันสูงหรือ super conscious ของวิญญาณข้ันสูงสุดหรืออันติมะได ซ่ึงจะตางกับแนวทาง
ตะวันตกในการพัฒนาจิตสํานึก โดยเร่ิมจากจิตใตสํานึก (subconscious) ยกระดับเปนจิตสํานึก (self 
conscious) และข้ันปลายคือการเปล่ียนผานทางจิตวิญญาณหรือ (transconcious) 

สรุปประเด็นสําคัญของงานวิจัยนี้ใหภาพรวมอยางยนยอของการพัฒนา
จิตวิญญาณสูงข้ึนเปนโลกุตตรบุคคลอยางชัดเจนเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันแรก  คือ  การเรียนรูและฝกฝนจรณะ  15 วิชชา  8 ในระดับบาง
พฤติกรรมไมจําเปนตองครบฐานศีล เพื่อเรียนรู กระบวนการยกระดับจิตวิญญาณออกจากโลกวัตถุ 
ในระดับการเกาะเกี่ยวของจิตหรือภวภพ ไดแก อบายภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในระดับไมเกิน
ฐานศีล 5 ทําใหรูจักรายละเอียดเพิ่มข้ึนจากปุถุชนเปนอริยชนข้ันตน คือ โสดาบัน โดยขยายเปน
ปุถุชน ยกระดับข้ันเปนกัลยาณชน ดวยการมีสังวรพฤติกรรม โดยหลักไตรสิกขาข้ันตน แลวยกข้ัน
เปนโครตภูชน ซ่ึงเปนการฝกฝนเรียนรูเขาไปถึงฐานกายจิตและธรรมดวยไตรสิกขาข้ันอธิในการ
กาวออกจากภพของจิตท้ัง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ จนมีญาณตัดโคตรครอบปุถุชนหรือ 
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โคตรภูญาณเขาสูความเปนอริยบุคคลข้ันตนเพียงข้ันเดียวกอน คือ พระโสดาบัน ซ่ึงเปนผูละขาด 
จากอบายภูมิหรือโลกอบายอันเปนภูมิหยาบของกามภูมิหรือโลกกามท้ังหมดนี้มีในบทวิเคราะห 
บทท่ี 5 ขอ 5.1 

ข้ันกลาง คือ การเรียนรูพัฒนาการของอริยบุคคล 4 ระดับดวยการปฎิบัติ
สัมมาสมาธิของพระอริยะหรืออริโยสัมมาสมาธิ ท่ี มีฐานศีลครบถวน  และมีพัฒนาการ 
ของจิตวิญญาณของพระอริยบุคคล 4 ระดับ สัมพันธกับฐานศีลพรอมกับการกาวขามออกจากโลก 
ท้ัง 4 เปนภูมิของอริยบุคคล 4 คือ 

ฐานศีล 5  กาวขามพนโลกอบาย (อบายภูมิ) เปนโลกุตตรภูมิของ  โสดาบัน 
ฐานศีล 8  กาวขามพนโลกกาม (กามภูมิ) เปนโลกุตตรภูมิของ  สกิทาคามี 
ฐานศีล 10 กาวขามพนโลกรูปจิต (รูปภูมิ) เปนโลกุตตรภูมิของ  อนาคามี 
ฐานสูงกวาศีล 10  กาวขามพนโลกท้ัง 3 และอรูปโลก  เปนโลกุตตรภูมิ

ของอรหันต 
โดยมีความสัมพันธใหเขาใจงายข้ึนในบทท่ี 6 
ข้ันปลาย คือการเรียนรูศึกษาคนควาในอนาคตท่ีจะขยายผลขององค

ความรูในยุคปจจุบันของเถรวาทท่ีเนนอยู 2 ภาคของปจเจกบุคคล (individual) คือ ภาคฉัน (Q – “I”) 
และภาคมัน (Q – “IT”) ใหกระจายเต็มจตุรภาคไปถึง 2 ภาคของสังคมชุมชน (communual) คือ 
ภาคเรา (Q – “WE”) วัฒนธรรมโลก และภาคระบบสังคมหรือภาคพวกมัน (Q- “ITS”) โดยศึกษา 
ในภายภาคหนาถึงเร่ืองจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการขั้นสูงท่ีชวยใหเขาใจขั้นตอนของการตรัสรู
ตามเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนเปนอาริยบุคคล 4 ระดับไวในบทท่ี 7 ซ่ึงจะชี้ใหเห็นวาพุทธธรรม 
ท่ีแทจริง ลวนมีหินยานและมหายานอยูรวมกันไมแตกแยกหรือสังฆเภทไดเลย 

การพนเทวนิยมดวยหลักกรรมนิยาม ทําใหเขาถึงปรมัตถสัจจะไดจึงเปน
ธรรมนิยามของพุทธถึงพรอมในความเปนอเทวนิยมท่ีมนุษยรูจักชวยมนุษยและโลกส่ิงแวดลอม 
ดวยการดําเนิน “ทางสายกลาง” ในชีวิตประจําวันใน 4 วิถี คือ วิถีโลกบูรณาการ วิถีชุมชน 
วิถีพอเพียง และวิถีธรรม ซ่ึงลวนประมวลผลสัมฤทธ์ิหยั่งลงใน “วิชชาจรณสัมปนโน เพื่อการหลุด
พนในกระบวนทัศนบูรณาการ” อันเปนความพยายามหนึ่งของผูวิจัยใหทันรวมงานเฉลิมฉลองวาระ
มหาอุดมมงคลของ “สัมพุทธชยันตี” ท่ีพระพุทธเจาตรัสรูบรรจบครบ 2,600 ป เปนขวัญกําลังใจ 
ท่ีพลิกฟนการดําเนินอุดมการณและพันธกิจในฐานฆราวาสใหกลับคืนความแข็งแรงและ 
ชวยสืบสานพุทธชีวีใหเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนสืบไป 
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บทท่ี 2 

การศึกษาองคความรูแนวทางบูรณาการ (Integral Approach)  
ท่ีสัมพันธกับองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน :  

จรณะ 15 วิชชา 8 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ในบทท่ี 2 นี้ จะมีการศึกษาแนวทางบูรณาการของตะวันตกท่ีสัมพันธกับองคความรู
ตะวันออกตามลําดับใน 3 ประเด็น คือ ภาพรวมของแนวทางบูรณาการตะวันตก  การศึกษาแนวทาง
บูรณาการของกลุม Ken Wilber  การศึกษาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber ซ่ึงรายละเอียดความรูท้ัง 3 ขอ 
มีดังนี ้
 
2.1 ภาพรวมของแนวทางบูรณาการตะวันตก 

 

งานวิจัยแนวทางบูรณาการโดย  ธนภณ   พันธเสน  (2549) เ ร่ือง  “กระบวนการ
เปล่ียนแปลงสูการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแบบยั่งยืน : จากกระบวนทัศนอัตตาสูบูรณาการ” เปนผู 
ท่ีศึกษาคนควาองคความรูเกลียวพลวัตบูรณาการ (Spiral Dynamic Integral) ของดอนเบค และ 
เคน วิลเบอร และไดใหองคความรูท่ีเปนภาพรวมในแนวทางบูรณาการ 4 ประเด็น คือ ความหมาย
ของกระบวนทัศน - องครวม - บูรณาการ ทฤษฎีบูรณาการ ดังตอไปนี้ 

2.1.1 ความหมายของ “กระบวนทัศน” และ “องครวม” กับ “บูรณาการ”   
ธนพล พันธเสน (2549 : 24 – 25) เขียนถึงคําวา “กระบวนทัศน” หรือบางก็ใชคํา

วา “ทัศนะแมบท” หมายถึง ชุดความเช่ือท่ียอมรับในกลุมชนแบบอยางหรือบรรทัดฐานของการคิด 
ซ่ึงรวมถึงปรัชญา ความเช่ือ คานิยมการรับรู และทัศนะพ้ืนฐานในการมองโลกท่ีมีรวมกันของกลุม
ชน อันเปนท่ีมาของทัศนะอ่ืน ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุมชนน้ัน ซ่ึงหากกระบวนทัศนเปนทัศนะท่ี
เห็นชอบดวยธรรมะหรือธรรมชาติก็เรียกไดวาเปน “สัมมาทิฐิ” 

สวนคําวา “องครวม” มักใชแปลมาจากคําวา “holistic” ซ่ึงมีผูอธิบายไววา
หมายถึง “ทัศนะท่ีถือวาเปนความจริงท้ังหมดของส่ิงใดยอมมีคุณสมบัติสําคัญเฉพาะตน ซ่ึง 
ไมสามารถเขาใจไดโดยการแยกส่ิงเหลานั้นเปนสวนยอย ๆ แลวศึกษาจากคุณสมบัติของสวน 
ยอย ๆ นั้น แมจะเอาคุณสมบัติของสวนยอย ๆ นั้นมารวมกันก็ไมสามารถเทียบความหมาย หรือ
ความสําคัญกับคุณสมบัติองครวมเดิมไว” (คาปรา, 2455, เลม 1, คําปรารภ) สวน “บูรณาการ” 



29 

ใชแทนคําวา integral ในความหมาย “ท่ีครอบคลุม รวมเอาไว มีสมดุล ไมละท้ิงส่ิงใด” หรือ 
“ท่ีประกอบข้ึนจากสวนยอยตาง ๆ อยางสมดุลจนเกิดความเปนองครวม” ตามความหมาย 
ของวิลเบอร    (Wilber, 2000b: 2 Integral Institute, 2003a)    ผูกอต้ังสถาบันบูรณาการ   (Integral 
Institute) จึงเปนความหมายท่ีแตกตางจากคําวา “integral” ตามพจนานุกรมท่ัวไปซ่ึงหมายถึง 
“อันเปนสวนยอยสวนหนึ่งท่ี  จําเปนอยางยิ่งตอความเปนท้ังหมด” ดังนั้น ไมวาจะเปน “องครวม” 
หรือ “บูรณาการ” ตางก็มีความหมายเดียวกันและใชทดแทนกันได ในกรณีท่ีเหมาะสม (คาปรา, 
2544.  เลม 1, คําปรารภ: 19, 22-27, 30, 35, 100 ; อางอิงจาก ธนพล พันธเสน, 2549 : 25) 

2.1.1.1 ความเขาใจธรรมชาติของวัตถุ และความสัมพันธระหวางวัตถุกับจิตใจมนุษย 
2.1.1.2 ความสัมพันธของสรรพส่ิงท่ีผสานกลมกลืนและเกี่ยวโยงกันท้ังโลกและ

จักรวาล 
2.1.1.3 การกระทําท่ีไมขัดกับธรรมชาติแตกลมกลืนกับธรรมชาติ 
2.1.1.4 การมีดุลยภาพท่ีมีความเคล่ือนไหวอยูภายใน หรือภาวะสมดุลท่ีเปนพลวัตร 
2.1.1.5 ความไมแนนอน การเปล่ียนแปลงไมหยุดนิ่ง 
2.1.1.6 การมองเชิงนิเวศวิทยาหรือแบบกระบวนระบบ ท่ีมีธรรมชาติสุดทายเปน

ศาสนาธรรม หรือเปนเร่ืองทางจิตวิญญาณ 
2.1.1.7 การใหความสําคัญตอความเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของสวนยอย 

2.1.2 กระบวนทัศนบูรณาการในซีกโลกตะวันตก 
ธนพล พันธเสน (2549 : 30 – 31) ไดเขียนถึงกระบวนทัศนบูรณาการวามีปรากฏ

อยูในซีกโลกตะวันตกเม่ือหลายพันปกอน ในรูปของระบบวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต รวมทั้งวิธีคิดของ
ชาวชุมชนโบราณตาง ๆ มาจนถึงชุมชนกรีกซ่ึงมีไพธากอรัส (Pythagoras) เปนผูใหกําเนิด โดย
แนวคิดของเขาสงอิทธิพลอยางมากตอนักคิดรุนหลัง เชน เฮราคลิตัส (Heraclitus) เดโมคริตัส 
(Democritus) และเพลโต (Plato) ปราชญกรีกผูยิ่งใหญดวย  (“Pythagoras”, CD-ROM: 2002,        
“Early Greek Writings on Pythagoras, CD-ROM: 2002; สุภญาณศิยะญาโน, ม.ป.ป. : 76; ปรีดี  
เกษมทรัพย, 2543 : 92) 

กระบวนทัศนบูรณาการเร่ิมเส่ือมลงในชวงท่ีอารยธรรมกรีกเจริญถึงขีดสุด เพราะชวงนั้น 
เพลโตไดเสนอทฤษฎีรูปแบบ (Theory of Form) ท่ีอธิบายวาสรรพส่ิงในโลกกายภาพลวนตกอยู
ภายใตความเปนจริงแทอันเปนระเบียบเพียงหนึ่งเดียว ท่ีเรียกวาจินตภาพแหงความดี (Idea of the 
Good) ซ่ึงถือเปนความรูข้ันสุดยอดของมนุษยท่ีสามารถเขาใจไดเฉพาะดวยการสัมผัสทางจิตและ 
วิญญาณ (Nelson, 1991 : 257 อางจาก อภิชัย พันธเสน, 2544 : 59 ; Cormford, 1945 : 505b) ในการ
อธิบายกฏธรรมชาติ เพลโตไมไดเนนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติเปนหลัก แตไปเนน
ท่ีความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน และระหวางมนุษยตอนครรัฐเปนหลักคําสอนท่ีเขา
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รับชวงมาจากโซเครติส (Socrates) ท่ีบอกวา “สัตวท้ังหลายถูกสรางข้ึนมาและบํารุงเล้ียงไวเพื่อ
ประโยชนของมนุษย” ทําให ผูนํ าทางความคิดในยุคตอมาสอนใหมนุษยจัดการ 
กับธรรมชาติไดโดยอิสระ ดังนั้นอริสโตเติล (Aristotle) ผูเปนศิษยจึงนําเอากฏธรรมชาติมาใชเพียง
เพื่อการจําแนกประเภท และสรางระบบคิดท่ีเปนตรรกะในการจําแนกประเภทเปนขาวเปนดํา 
ขาดจากกัน อันเปนจุดเร่ิมวิวัฒนาการของตรรกะสุดข้ัวและกลายเปนลัทธิทวินิยม (Dualism) ท่ีถือวา
ชีวิตนั้น สามารถแยกเปนกายกับจิตซ่ึงไมข้ึนแกกัน และกลายเปนฐานคิดของอารยธรรมตะวันตก
ตลอดเวลาท่ีผานมา (อภิชัย  พันธเสน, 2544 :  22, 88; Ponting, 1991: 142 ff  อางอิงจาก 
พระธรรมปฎก, 2544ก : 114; Gore, 1992: 243 ; อางอิงจาก พระธรรมปฎก, 2544ก : 117 ; อางอิง
จาก  ธนพล พันธเสน, 2549 : 31) 

ถึงกระนั้น ทัศนะองครวมก็ไดปรากฏสอดแทรกอยูบางเปนบางชวงต้ังแตยุคโรมัน 
ยุคกลาง ยุคทันสมัย ตลอดจนถึงชวงกําเนิดยุคหลังทันสมัย เปนตน จนถึงตนศตวรรษท่ี 20 ความเช่ือ
ในสัจจะแหงคณิตศาสตร ก็เร่ิมส่ันคลอนเม่ือแพลงก (Planck) คนพบทฤษฎีแควนตัมและไอนสไตน 
(Einstein) เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซ่ึงท้ังหมดไดรับการพัฒนาเปนทฤษฎีแควนตัม ท่ีสมบูรณในอีก 
20 ปตอมา (คาปรา, 2544, เลม 1: 83; เลม 2 : 211; ปรีดี เกษมทรัพย,  2543 : 117;  “Planck, Max Karl 
Ernst Ludwig,” CD-ROM อางอิงจาก ธนพล พันธเสน, 2549 : 31) ความรูจากทฤษฎีแควนตัมทําให
นักวิทยาศาสตรไดผลสรุปเกี่ยวกับความเปนจริงของธรรมชาติแบบใหม เชน เร่ืองของความวางเปลา 
ความไมมีตัวตนอันแทจริงการติดตอเช่ือมโยงของสรรพส่ิงอันเปนหนึ่งเดียวกันไมวาจะเปนทาง
กายภาพและจิตวิญญาณรวมท้ังการเกิดของปรากฏการณท้ังหลายจากเหตุปจจัยท่ีซับซอนยิ่ง เปนตน 
ไอนสไตน ยอมรับวา “มนุษยเราเปนสวนเล็กนอยของความเปนหนึ่งเดียวท่ียิ่งใหญ” งานท่ียิ่งใหญ
ท่ีสุดของมนุษยทุกคนจึงอยูท่ีการเผ่ือแผความรักความเมตตาใหแกสรรพชีวิต ซ่ึงขอสรุปเหลานี้ลวน
ตรงกับความรูท่ีอุบัติข้ึนในซีกโลกตะวันออกมาต้ังแตสองพันหารอยปกอนท้ังส้ิน อยางไรก็ตาม 
แนวคิดตาง ๆ นี้ถูกเก็บงําไวแตเพียงในแวดวงของนักฟสิกสเปนเวลาหลายสิบปผานยุคทศวรรษท่ี 
1960 ท่ีแนวคิดและแนวการฝกปฎิบัติแบบองครวมตามแนวคิดตะวันออกไดรับความนิยมใน
ประเทศตะวันตกเพิ่มข้ึนอยางมากมาย จนกระท่ังคาปรา (Capra, 1972) ไดนําความจริงใหมนี้
เผยแพรในหนังสือท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูงท่ัวโลกช่ือเตาแหงฟสิกส (The Tao of Physics) ซ่ึง
ตีพิมพเม่ือป 1972 และผลงานช้ินนี้ก็ไดสงผลใหมีนักคิดนักวิทยาศาสตรช้ันแนวหนาของโลกหันมา
นําเสนอผลที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศนบูรณาการมากข้ึนเปนลําดับ (ประสาน ตางใจ, 2538  :  181-
182, 198) โดยผลงานท่ีไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางในระดับนานาชาติมากท่ีสุดทฤษฏีหนึ่ง คือ 
ทฤษฏีของทุกสรรพส่ิง (A Theory of Everything) ของเคน วิลเบอร (Ken Wilber, 2000A) ซ่ึงถือได
วาเปนผูเสนอทฤษฎีบูรณาการแบบตะวันตกท่ีเช่ือมเขากับตะวันออกไดดี เพราะไดนําพุทธธรรมเขา
มารวมอธิบายดวย 
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2.1.3 ทฤษฏีบูรณาการ (Integral Theory) 
ธนพล พันธเสน (2549 : 32) ไดศึกษา เคน  วิลเบอร ชาวอเมริกันเปนท้ังนัก

ปรัชญาและนักสรางสรรคทฤษฏี ท่ีมีพื้นความรูในสาขาวิชาจิตวิทยาเหนือตน (Transpersonal 
Psychology) ผูเขียนหนังสือช่ือวา “แถบสีแหงจิตวิญญาณ” (Spectrum of Consciousness, 1977) ท่ี
ไดรับการตีพิมพคร้ังแรกขณะท่ีมีอายุเพียง 28 ป 

อีกเกือบยี่สิบปถัดมา แนวคิดบูรณาการของวิลเบอรก็ปรากฏข้ึนอยางเดนชัด 
ในผลงานช่ือ “เพศ นิเวศวิทยา จิตวิญญาณ” (Sex, Ecology, Spirituality, 1995) ซ่ึงเขาไดประมวล
แนวคิดดังกลาวไวในผลงานเลมถัดมาช่ือ “ประมวลประวัติศาสตรแหงสรรพส่ิง” (A Brief History 
Everything, 2000B) และไดนําเสนอเปนคําอธิบายท่ีงายข้ึนประกอบกับการยกตัวอยางการนํา
แนวคิดบูรณาการไปใชกับศาสตรสาขาตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาจิตสํานึกในผลงานตีพิมพ 
เลมหลังสุดท่ีช่ือ “ทฤษฏีของทุกสรรพส่ิง” (A Theory of Everything, 2000A) 

ทฤษฎีบูรณาการ (ธนพล พันธเสน, 2549 : 14 - 15) ซ่ึงเปนแนวคิดทฤษฎีท่ี
นําเสนอโดยเคนวิลเบอร (Ken Wilber) ผูซ่ึงใชญาณทัศนะประกอบกับการบูรณาการองคความรูท่ี
ปรากฏอยูในท่ัวทุกมุมโลกทุกสํานักคิด ทุกศาสนา และทุกยุค เพื่อสรางแบบจําลองสําหรับการ
อธิบายความจริงและทุกส่ิงท่ีดํารงอยูในอภิจักรวาล (Kosmos) ซ่ึงมีวิวัฒนาการแบบกาวขาม
องคาพยพของตัวเองแลวหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกับองครวมที่อยูในระดับข้ันสูงกวา กวางขวาง
ครอบคลุมสลับซับซอนกวา และเผยใหเห็นความจริงท่ีชัดข้ึนมาต้ังแตจุดท่ีจักรวาลไดถือกําเนิดข้ึน
จนกระท่ังถึงยุคปจจุบัน 

ทฤษฎีบูรณาการยังแสดงใหเห็นวาองครวมของความจริงและทุกส่ืงท่ีดํารงอยู 
ในจักรวาลนั้นสามารถพิจารณาอยางแยกแยะได 4 ดาน เรียกวา “จตุรภาคแหงอภิจักรวาล” (The 
Four “Quadrants” of the Kosmos) ไดแก ความเปนนามธรรมและความเปนรูปธรรมท่ีมีอยูท้ัง 
ในบุคคลและกลุมชน เม่ือพิจารณาองครวมของมนุษยก็สามารถเห็นถึงองคประกอบหลัก 4 ดาน 
ของชีวิต ไดแก จิต (นามธรรมสวนบุคคล) พฤติกรรม (รูปธรรมสวนบุคคล) วัฒนธรรม (นามธรรม 
ของกลุมชน) ระบบสังคมและส่ิงแวดลอม (รูปธรรมของกลุมชน) ซ่ึงแตละดานก็จะมีวิวัฒนาการ
อยางสอดคลองรวมกับดานอ่ืน ๆ ไปตามระดับพัฒนาการ (“Levels” of development) หรือ “มีม” 
(meme) อยางนอย 8 ระดับ ไดแก ระดับท่ีอิงกับสัญชาตญาณ (Instinctual) ระดับท่ีอิงกับมายาภาพ 
(Mythic) ระดับท่ีอิงกับผลประโยชนสวนตน (Egocentric) ระดับท่ีอิงกับระเบียบแบบแผน   (Mythic 
Order) ระดับท่ีอิงกับความสําเร็จเชิงวัตถุหรือเงินตรา (Achiever) ระดับท่ีอิงกับความออนไหว 
(Sensitive) ระดับท่ีอิงกับการบูรณาการ (Integral) ระดับท่ีอิงกับระบบองครวมแหงธรรมชาติ 
(Holistic) 
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สําหรับโลกท่ีถูกกระบวนทัศนอัตตาครอบงํา ทฤษฎีบูรณาการเสนอวิสัยทัศนบูรณา
การ (Integral vision) ซ่ึงหมายถึงการมองภาพการพัฒนาอยางนอยใหครอบคลุม “ทุกดาน   ทุก
ระดับ” (All Quadrants/All Levels) เพื่อพยายามหลอมรวมสสาร ชีวภาพ จิตและวิญญาณ ซ่ึงปรากฏ
อยูในบุคคล วัฒนธรรม และธรรมชาติ อีกท้ังพยายามทําความเขาใจและสรางความสมดุล 
ของวิทยาศาสตร ศิลปะ ศีลธรรม ตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ทุกศาสตร โดยไมเช่ือวาจะมีส่ิงใดถูกหรือ
ส่ิงใดผิดไปเสียท้ังหมด อันจะนําไปสูการพัฒนาองครวมแหงจตุรภาคข้ึนไปในระดับท่ีสูงข้ึน 

ผูวิจัยศึกษารายละเอียดขององคความรูในทฤษฎีบูรณาการ ซ่ึงจะมีอยูในขอ 2.2 
ตอไป เพื่อคนหาพื้นฐานองคความรูท่ีทําใหเกิดการยกระดับเปล่ียนผาน 3 ลักษณะคือ 

การเปล่ียนผานทางจิตสํานึก (Transconcious) 
การเปล่ียนผานทางเหตุผล (Transrational) 
การเปล่ียนผานทางบุคคล (Transpersonal) 
ซ่ึงก็คือพื้นฐานของความสัมพันธแบบโฮลอนของสสารกาย (Body) ใจ (Mind) 

จิต (Soul) วิญญาณ (Spirit) อันจะเปนฐานขอมูลสําคัญใหกับบทอ่ืน ๆ ท่ีตามมา 
 

2.2 การศึกษาแนวทางการบูรณาการ (Integral Approach) ของกลุม Ken Wilber (KW)  
 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดหลักของกลุม Ken Wilber คือ การนําเสนอทฤษฎีของสรรพส่ิง
หรือ Theory of Everything (T.O.E) (Ken Wilber, 2000A) โดยมีองคความรูใหมอยางเปนระบบท่ี
เปนสาระสําคัญหลัก 6 ประการ คือ    

2.2.1 มุมมองใหมท่ีเปนบูรณาการของประวัติศาสตรของทุกส่ิงท่ีมีความสัมพันธและ
การคล่ีคลายพัฒนาการของสรรพส่ิงในโครงสรางของชีวิตและจักรวาล ไดแก สสาร (Matter) กาย 
(Body) ใจ (Mind) จิต (Soul) วิญญาณ (Spirit) 

2.2.2 องครวมยอย (Holon) ของสรรพส่ิง 
2.2.3 มิติการรับรู 3 ฝายท่ีส่ือสารดวย 3 ภาษาและจตุรภาค (Four Quadrants) 
2.2.4 ภาพรวมของจตุรภาค 
2.2.5 จตุรภาคของความจริง (The Four Quadrants of Truths) นําสูจตุรพักตรของ

วิญญาณ (The Four Faces of Spirit) 
2.2.6 ตัวแบบบูรณาการ (The Integral Model) ของการพัฒนาทุกภาคทุกระดับ 

(AQAL) 
2.2.1 มุมมองใหมท่ีเปนบูรณาการของประวัติศาสตรของทุกส่ิง ในหนังสือ A Brief 

History of Everything (KW, 2000B)  
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กลุม K.W. นําเสนอมุมมองใหมแบบบูรณาการท่ียอนประวัติศาสตรกลับไป 
ไปจนถึงการระเบิดคร้ังใหญ (Big Bang) ของจักรวาลทําใหเกิดการคล่ีคลายของกาลเวลา (Time) 
และพื้นท่ี (Space) คลอบคลุมประวัติศาสตรของวิวัฒนาการของทุกส่ิงมาถึงปจจุบันกลุม KW 
เรียกจักรวาลท่ีหลากมิตินี้วา Kosmos (K ตัวใหญ) ในขณะท่ีวิทยาศาสตรทางกายภาพ (Physics) 
อธิบายปรากฎการณของจักรวาล cosmos (c ตัวเล็ก) ในระดับทางสสาร (Matter) และพลังงาน 
(Energy) แบบแยกสวนเปนเอกเทศโดยไมสัมพันธกับเร่ืองราวของทุกส่ิงได 

สุวินัย  ภรณวิลัย (2552) ไดใชคําไทยใหกับ Kosmos วาจักรวาฬ  (ใช ฬ สะกด) เพื่อ
จะตางจาก cosmos ท่ีใชคําวา จักรวาล (ใช ล สะกด) โครงสรางใหญของจักรวาลมีกรอบความสัมพันธ 
ท่ีเปนองครวม (ไมแยกเปนแตละสวน) 5 ประการ ซ่ึงสอดคลองกับหลักธรรมนิยาม 5 ของพุทธ 
(ดูรายละเอียดความสัมพันธเพิ่มเติมในขอ 2.3.1.1) 

ความสัมพันธในมิติกายภาพ (Physics) ในบริบท สสาร (Matter สอดคลองกับอุตุ
นิยาม 

ความสัมพันธในมิติชีววิทยา (Biology) ในบริบท รางกาย (Body) สอดคลองกับ
พีชนิยาม 

ความสัมพันธในมิติจิตวิทยา (Psychology) ในบริบท ใจ (Mind) สอดคลองกับจิต
นิยามความสัมพันธในมิติเทววิทยา (Theology) ในบริบท จิต (Soul) สอดคลองกับกรรมนิยาม 

ความสัมพันธในมิติเรนลับ (Mysticism) ในบริบท วิญญาณ (Spirit)สอดคลองกับ
ธรรมนิยาม 

ทฤษฎีของสรรพส่ิง (T.O.E) เช่ือวายังมีความสัมพันธหลากมิติซ่ึงมีมากมาย
ละเอียดซอนลึกในความสัมพันธเชิงโครงสราง 5 ประการขางตน และยังเช่ือวาจักรวาฬมีการ
คล่ีคลายของวิวัฒนาการ (Evolution) ท้ัง 5 ลําดับโดยมีสภาวะของวงวนท่ีเปนพัฒนาการกาวหนา
แบบยอนกลับ (Involution) ไปสู Spirit อีกคร้ังหนึ่งซ่ึงก็เปนจุดส้ินสุดจักรวาฬดวย เพื่อเร่ิมตนใหม
ของ Matter สูการระเบิดคร้ังใหญ (Big Bang) หมุนวนกันไปอีก ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามีความสอดคลอง
กับหลักสภาวธรรมของวัฏฏสงสารภายในกรอบหลักของธรรมนิยาม 5 ดวย  

T.O.E นําเสนอวาสรรพส่ิงในจักรวาลหลากมิติมีพัฒนาการจากส่ิงหยาบสุดไปสู
ส่ิงละเอียดสุด คือ จากแรธาตุไปสูพืชสัตว มนุษยไปสูจิตวิญญาณท่ียิ่งใหญ ในสภาพซับซอนยิ่งข้ึน
เชิงวัตถุ แตก็มุงไปสูส่ิงท่ีลํ้าลึกยิ่งข้ึน ๆ ทางจิตวิญญาณซ่ึงก็คือ โครงสรางความสัมพันธของชีวิต
และจักรวาลไดแก กาย (Body) ใจ (Mind)  จิต (Soul) วิญญาณ (Spirit) ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามีนัยยะสําคัญ
ท่ีเปนการยอสวนโครงสรางของจักรวาฬท้ังมวลลงในโครงสรางของชีวิตมนุษย ซ่ึงสอดคลองกับ 
คําสอนของพระพุทธเจาท่ีเนนฐานกายและใจเปนหลักเกณฑในการบัญญัติโลก และท่ีสุดของโลก 
ไว พรอมท้ังเสนทางเอกของการพนทุกขคือ สติปฏฐาน 4 ท่ีดําเนินบนฐานกาย ฐานเวทนา 
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(บนฐานใจ - mind) ฐานจิต ฐานธรรม (อันเปนฐานญาณทัสสนะใหวิญญาณ - spirit ยกระดับสูง
ยิ่งข้ึนอยางบริสุทธ์ิ สะอาด สงบ และสวางจนพนส้ินอวิชชา)  

T.O.E ไดวางพื้นฐานของมุมมองเชิงบูรณาการ (Integral Vision) ในการเขาหา 
(Approach) วิทยาศาสตรทางวัตถุท่ีบูรณาการแกกันและกันจนถึงโครงสรางชีวิตท่ีลึกซ้ึงของ 
จิตวิญญาณ และนํามาสูมุมมองใหมแบบวิทยาศาสตรของบูรณาการทางจิตวิญญาณ (The Science of 
Integral Spirituality) 

2.2.2 หนวยยอยท่ีเปนองครวม (Holon) ของสรรพส่ิง 
สุวินัย  ภรณวลัย (2552) ไดอธิบายถึงแนวทางของกลุม KW ในการที่จะเขาใจ

พัฒนาการของจักรวาฬ (Kosmos) และสรรพส่ิงดวยชุดความรูท่ีเปนความสัมพันธของหนวยยอย
ขององครวม เรียกวา โฮลอน (Holon) ความหมายของโฮลอน คือ ท้ังหมดท่ีเปนสวนประกอบของ
ท้ังหมดอันอ่ืน (A Holon is a whole that is part of other wholes) เชนจาก 

อนุภาคทั้งหมด  เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ อะตอม  
อะตอมท้ังหมด  เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ โมเลกุล 
โมเลกุลท้ังหมด เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ เซลล 
เซลลท้ังหมด  เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ อวัยวะ 
อวัยวะท้ังหมด  เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ รางกาย 
โฮลอน คือ ส่ิงท่ีเปนองครวมในตัวเองแตก็เปนองคประกอบของส่ิงท่ีใหญกวา 

วิวัฒนาการของจักรวาฬ (Kosmos) ลวนเปนมาดวยโฮลอน โดยหลักการของส่ิงท่ีใหญกวาหรือ 
ส่ิงท่ีมาทีหลังดีกวาดวยการ “กาวขามและหลอมรวม” (transcend and include) ส่ิงท่ีดํารงอยูกอน
หนานั้นเสมอ นี่เปนระดับช้ันแบบโฮลอน (holarchy) 

โฮลอนมีคุณสมบัติพื้นฐาน 11 ประการ แตท่ีสําคัญไดแก 
2.2.2.1 โฮลอนมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู 4 ดานคือ ก) ดานท่ีผลักดันใหดํารงรักษา

ตนเอง (agency)  ข) ดานท่ีปรับเปล่ียนตัวเองและปรองดองกับสวนอ่ืน (communion)  ค) ดานท่ีกาว
ขามพนตัวเอง (self - transcendence)  ง) ดานท่ีจะสลายตัวตน (self - dissolution) 

2.2.2.2 การทําลายสลายโฮลอนตัวใดตัวหนึ่ง จะทําลายโฮลอนท้ังหมดท่ีอยู 
ในระดับท่ีสูงข้ึนไป เชน มนุษยอยูในระดับท่ีสูงกวาระบบนิเวศน ดังนั้นหากมนุษยสูญพันธไป
ระบบนิเวศนยังอยูได แตถาระบบนิเวศนพังทลายลงมนุษยก็ยอมอยูไมไดดวย 

2.2.2.3 หลักการพัฒนาของสรรพส่ิงมีทิศทางท่ีพัฒนาจากส่ิงหยาบไปสูส่ิง 
ท่ีละเอียดกวาเสมอ คือจากวัตถุธาตุไปสูชีวิต ไปสูอารมณความรูสึก ไปสูจิตใจ และไปสูธรรมญาณ 
( ท่ีรูไดถึงสุญญตธรรม) แกนของวิวัฒนาการของจักรวาฬ  คือ การกาวขามและหลอมรวม 
(Transcend and include) ตามหลักของโฮลอนน้ันยังมีการแบงเปนดานนอกและดานในดวย  
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ดานนอกของจักรวาฬ เร่ิมจาก แรธาตุไปเปนพืช ไปเปนสัตว ไปเปนมนุษย 
ไปเปนผูรูถึงความเรนลับของชีวิตและจักรวาฬ (Mystic) 

ดานในจักรวาฬ เร่ิมจาก สสาร (Matter) ไปสูพลังชีวิต (Vitality) ไปสูอารมณ 
ไปสูจิตใจ (Mind) ไปสูญาณทัสสนะ (Intuition)  

ภาพท่ี  2.1  แผนภูมิ : กระบวนการวิวัฒนาการทั้งดานนอกและดานใน โดยสุวินยั  ภรณวลัย (2552) 
 
ตารางท่ี  2.1  การกาวขามและหลอมรวมท่ีเกิดข้ึนไดตามลําดับ 
 

ดานนอกจักรวาฬ ดานในจักรวาฬ 
พืช                       กาวขาม                    แรธาตุ มีพลังชีวติท่ีหลอมรวมความเปนสสาร 
สัตว                     กาวขาม                    พืช มีความรูสึกท่ีหลอมรวมพลังชีวิต 
มนุษย                  กาวขาม                    สัตว มีจิตใจท่ีหลอมรวมอารมณความรูสึก 
ผูรูส่ิงเรนลับ        กาวขาม                    มนุษย มีญาณทัสสนะท่ีหลอมรวมจิตใจ 

 
ผูวิจัยเห็นวาองคความรูโฮลอนเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาใจมุมมองใหมท่ีเปน

บูรณาการของ T.O.E. ท่ีทําใหกาวขามและหลอมรวมมุมมองในระดับพหุนิยม (Pluralism) ของยุค
หลังทันสมัยนับเปนขอดีท่ีโฮลอนชวยทําใหพื้นฐานการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณของชาวพุทธ 
ตามหลักพุทธธรรมท่ีเปนแบบกาวขามและหลอมรวมไปตามลําดับนั้นสามารถเขาใจไดอยางเปน
ระบบชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.2.3 มิติการรับรู 3 ฝายท่ีส่ือสารดวย 3 ภาษาและจตุรภาค 
กลุม KW ใหความสําคัญในข้ันตอนพัฒนาการของมนุษยไปสูผูรูความเรนลับ

ของชีวิตและจักรวาฬ ซ่ึงมีพื้นฐานท่ีตางกันตรงการรับรูท่ีแบงแยกแตกสวนกับการรับรูความ
แตกตางท่ีมีความเปนองครวมและบูรณาการตอกันได 
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มนุษยมีการรับรูตางกันเพราะเร่ิมจากการมีตัวฉัน (I) และเพราะการรับรู 
ของตัวฉัน (I) การมีอยูของท้ังจักรวาฬจึงสามารถปรากฏได แตมนุษยก็ไมไดมีเพียงแคตัวฉัน (I) 
เทานั้น จึงนํามาซ่ึงการรับรูของสรรพนามบุรุษท่ี 1 (First Person) บุรุษท่ี 2 (Second Person)  บุรุษท่ี 3 
(Third Person) เชน เม่ือฉัน (บุรุษท่ี 1) พูดกับคุณ (บุรุษท่ี 2) ถึง รถใหม (บุรุษท่ี 3) ของฉัน เปนตน 

กลุม KW (KW, 2006) จึงทําใหงายตอการเขาใจโดยการสื่อสาร 3 ฝาย คือ 
ตัวฉัน (I) เรา (We) คือ ตัวฉันและคุณท่ีเขาใจรวมกันหรือตางกัน, และมัน (It) คือส่ิงท่ีฉันและคุณ
ส่ือสารถึงมัน การส่ือสาร 3 ฝายนํามาซ่ึง 3 ภาษา คือ ‘I’ Language, ‘We’ Language, ‘It’ Language 
อันสัมพันธกับเร่ืองตาง ๆ ท่ีซับซอนลึกซ้ึงยิ่งข้ึน จนถึงระดับสูงสุด (Ultimate) ของวิญญาณ (The 
Spiritual Big Three) ตามลําดับดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2  การส่ือสาร 3 ฝาย ท่ีนํามาซ่ึง 3 ภาษาอันสัมพันธกับเร่ืองตาง ๆ ท่ีซับซอนลึกซ้ึงยิ่ง  
  ข้ึนจนถึงระดับสุงสุดของวิญญาณ 
 

ภาษาโดยฉนั (I) ภาษาโดยเรา (We) ภาษาโดยมัน (It) 
ความงาม (Beauty) ความดี (Goodness) ความจริง (True) 

   
สุนทรียในศิลปะ (Aesthetics in Art) จริยธรรม ศีลธรรม (Moral) วิทยาศาสตร (Science) 

   
ตัวตน (Self) วัฒนธรรม (Culture) ธรรมชาติ (Nature) 

พุทธะ (Buddha) สังฆะ (Sangha) ธรรมมะ (Dhamma) 
(The Ultimate Beauty) (The Ultimate Good) (The Ultimate Truth) 

 
ผูวิจัยพบวาเปนเร่ืองดีท่ี KW ไดช้ีชัดวา 3 ภาษา (Three Language) สามารถมีไดสูงสุด

ไปถึงระดับอันติมะ (Ultimate) ทางจิตวิญญาณ แมจะไมไดใหรายละเอียดของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
ข้ันอันติมะก็ตาม   

จักรวาฬท่ีมีพัฒนาการท้ังดานนอกและดานใน (ดูขอ 2.1.2)  เม่ือมาสัมพันธกับ 3 ภาษา
แลวยังสามารถส่ือใหเขาใจความเปนไปตางๆของจักรวาฬไดในความสัมพันธท่ีเปนปจเจก 
(individual) และรวมหมู (collective) ดวยจึงเกิดเปนจตุรภาค (Four Quadrants)  
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ภาพท่ี 2.3  แผนภูมิ : The Quadrants จาก Integral Spirituality (KW, 2006) 
 

 I เปนดานในของ  ปจเจก   It   เปนดานนอกของ  ปจเจก 
 
 We เปนดานในของ  รวมหมู   Its  เปนดานนอกของ  รวมหมู 
  

ในจตุรภาคของ I ซีกซายบน (UL) ยังแสดงการเติบโตกับการพัฒนาหรือวิวัฒนาการ 
ในการรับรูของฉัน (I) ในโครงสรางสาม คือ กาย (Body) ใจ (Mind) และวิญญาณ (Spirit) ท่ีทําให
เกิดดวงตาเห็นความรู (Knowledge) ในการพัฒนาการ 3 ระดับทางจิตวิญญาณจาก Eye to Eye 
(KW, 1990) 

วิญญาณ (Spirit)    ดวงตาระดับจิตโดยแยบคาย   
  (The eye of contemplation - Spiritual experiences)  
ใจ (Mind) ดวงตาระดับเหตุผลหลักคิด  
 (The eye of reason - Mental ideas) 
กาย (Body) ดวงตาระดับเนื้อหนัง  
 (The eye of flesh - Bodily feeling)  
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ภาพท่ี 2.3  แผนภูมิ : AQAL แบบงายจาก Integral Spirituality (KW, 2006) 
 
จตุรภาคของ It ซีกขวาบน (UR) เปนสวนพัฒนาการของอวัยวะรับสัมผัสสัมพันธกับ

ระดับของพลังงานชีวิตข้ันหยาบ (Gross) ข้ันเบาบาง (Subtle) ข้ันเล็กละเอียด (Causal) 
จตุรภาคของ We ซีกซายลาง (LL) เปนขยายขอบเขตจากฉัน (Me-egocentric) ไปสูเรา 

(Us-ethnocentric) ไปสูพวกเรา (All of us - worldcentric)  
จตุรภาคของ Its ซีกขวาลาง (LR) เปนขยายการรวมหมูกลุมแบบงาย ๆ (Group) ไปสู

ระบบสังคมท่ีซับซอนข้ึน เชน ชาติ (Nation) ไปจนถึงระบบโลก (Global System) 
2.2.4 ภาพรวมของจตุรภาค   อันมีสาระสําคัญของแนวทางบูรณาการ  (Integral 

Approach) ท่ีทําใหเกิดมุมมองใหม 4 ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4   แผนภูมิ : The Four Quadrants (or the “Big Three”) of a Holon 
                จาก Sex, Ecology, Spirituality. The Spirit of Evolution (KW, 1995) 
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2.2.4.1 จตุรภาคคลี่คลายจาก 3 ภาษา ใน 2 ปจจัย คือในปจจัยแรกเปนเร่ือง 
ดานใน (Interior) อันเกี่ยวเนื่องกับ อัตตวิสัย (Subjective) และดานนอก (Exterior) เปนเร่ือง 
ภาวะวิสัย (Objective) ในปจจัยท่ีสองเปนเร่ืองจุลภาค (Micro) อันเกี่ยวเนื่องกับปจเจก (Individual) 
และมหภาค (Macro) อันเกี่ยวเนื่องกับภาวะรวมหมู (Collective or Communal)  

2.2.4.2 ดานนอก (Exterior) ท้ังซีกบนขวา (UR) ภาวะวิสัย (Objective) และ 
ซีกลางขวา (LR) ภาวะวิสัยรวม (Interobjective) เปนเร่ืองของความจริง (The Truth) และ
วิทยาศาสตร (Science) ในขณะท่ีซีกบนซาย (UL) อัตตวิสัย (Subjective) เปนเร่ืองความงาม (The 
Beauty) และศิลปะ (Art) สวนซีกลางซาย (LL) อัตตวิสัยรวม (Intersubjective) เปนเร่ืองความดี (The 
Good) และศีลธรรม (Moral)     

2.2.4.3 “สามใหญ” (“The Big Three” spheres) หมายถึงโลกท่ีสัมพันธกับ 
สามเขตแดน (Realms) ของศิลปะ ศีลธรรม วิทยาศาสตร   

1) ศิลปะ อิงกับสุนทรียและการแสดงออก (Aesthetic/Expressive realm) 
ซ่ึงเปนเขตแดนอัตวิสัย (Subjective realm) ท่ีอธิบายโดยภาษาฉัน (‘I’ Language) 

2) ศีลธรรม  อิงกับจริยธรรมกับการโนมนาวใหเปน (Ethical/ Normative 
realm) ซ่ึงเปนเขตแดนอัตตวิสัยรวม (Intersubjective realm) ท่ีอธิบายโดยภาษาเรา (‘We’ Language) 

3) วิทยาศาสตร  อิงกับสภาวะดานนอกเชิงประจักษ (Exterior/ Empirical 
realm) ท่ีเปนเขตแดน ภาวะวิสัย (Objective realm) ท่ีอธิบายโดยภาษามัน (‘It’ Language) ซ่ึง
แบงเปน 2 กลุม คือ ปจเจกและรวมหมู (Individual ‘It’ and Collective ‘Its’) 

2.2.4.4 จตุรภาค สัมพันธกับพัฒนาการของมนุษยในมิติตาง ๆ 
1) จิตใจ ดานในของปจเจก ซีกซายบน (UL) เปนจิตสํานึกเจตนารมณ 

(Intentional) ท่ีพัฒนาดวยความรูในเชิงจิตวิทยา ศิลปะ ในเชิงจิตวิญญาณ การภาวนาใหเกิดญาณ ทัส
สนะ เปนตน 

2) พฤติกรรม ดานนอกของปจเจก ซีกขวาบน (UR) เปนพฤติกรรม 
(Behavioral) ของปจเจกท่ีดูไดจากดานนอกเปนมุมมองของวิทยาศาสตร เชน สมองซีกซาย ทํางาน
เชิงความคิดเหตุผล ตรรกะ สมองซีกขวา ทํางานเชิงความรูสึก จินตนาการทางศิลปะ การพัฒนา
ความรูในการทํางานของอวัยวะสวนยอยของสมอง เชน ระบบลิมบิค (Limbic system) เกี่ยวพันกับ
อารมณ ความกาวราวแรงขับความตองการทางเพศ ซ่ึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย 
เปนตน 

3) วัฒนธรรม (Culture) ดานในของรวมหมู ซีกซายลาง (LL) เปนส่ิง
ปจเจกแบงปนตอกันในชุมชน (communities) ดวยกันในระดับชนเผาพลเมืองของประเทศจนถึง
ประชากรโลก เปนคุณคาของวัฒนธรรม เปนความเช่ือในคุณคาของศิลปกรรม สถาปตยกรรม 
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ตามยุคสมัย  เปนโลกทัศน  (worldview) ของผูคนในสังคมที่ มีตอกันในเชิงภู มิปญญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ 

4) สังคม (Social) ดานนอกของรวมหมู ซีกขวาลาง (LR) เปนระบบทาง
สังคม (social systems) ในการจัดการเชิงพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงในรูปของสังคมเปนกลุม
องคกรสถาบัน (institution) จนถึงระดับประเทศและโลก เชนระบบตาง ๆในดานเศรษฐกิจ การเมือง 
การบริหารปกครอง โดยเปนฐานวัตถุรูปธรรม (material base) ของโลกทัศน (worldview) ในระดับ
ตาง ๆ  

2.2.5 จตุรภาคของความจริง (The Four Quadrants of Truths) นําสูจตุรพักตรของ
วิญญาณ (The Four Faces of Spirit) 

ความจริงดูจะเปนเร่ืองเขาใจไดงายบนพื้นฐานของการส่ือแสดง (representation) 
ของผูนั้นเปนสวนใหญ  โลกเต็มไปดวยความเดือดรอนอยางมากไดอยางไร  ถาสวนใหญ 
ของประชากรโลก  ก็ลวนแตนําเสนอความจริงท่ีตนยึดถือวาดีวางามวาเหมาะสมดวยเหตุและผลแลว 
แมจะตางมุมมอง ตางอุดมการณ ถาอยูบนครรลองนําสูความจริงรวมกัน และน่ีคือท่ีมาของกลุมหลัง
ทันสมัย (postmodern) ท่ีปฏิเสธความจริงสัมบูรณ (absolute truth) วาไมมี เปนเพียงความจริง
สัมพัทธ (relative truth) อันเปนพื้นฐานของพหุนิยม (pluralism) แตผูวิจัยเห็นตางวาถายอมรับ
แนวคิดนี้ก็จะดูเปนวาความจริงท่ีหลากหลายเหลานี้ดําเนินเองไปตามเหตุปจจัยของมันท่ีจะถางขยาย
ความขัดแยงยิ่งข้ึนตามประชากรโลกท่ีมากข้ึน (เชน จากหกพันลานเปนหม่ืนลานคน) อนาคต 
ของโลกก็ยอมมีทิศทางสูความลมสลายเปนแน 

กลุม KW เช่ือวาพัฒนาการของจักรวาฬเร่ิมจากส่ิงหยาบไปสูส่ิงละเอียดสุดถึงข้ัน
วิญญาณ (Spirit)  ท่ีมีญาณทัสสนะ (Intuition) ท่ีจะรูไปไดถึงสัจธรรมอันติมะ (Ultimate truth) ท่ีกาว
พนความเห็นแกตัวตน (Self) ในระดับสูงสุดถึงสุญญตา หรือลัทธิในศาสนาอ่ืน ๆ เรียกวา เตาไรช่ือ 
พระเจา เปนตน ดังนั้นแนวทางบูรณาการ (Integral approach) เขาสูความจริงจึงมิใชมีเพียงพื้นฐาน
ดานใดดานหนึ่งหรือเพียงดานสองดาน แตมีถึง 4 ดานท่ีสัมพันธกับความจริงอยางเปนบูรณาการกัน
ทุกดานท่ีเรียกวา จตุรภาคของความจริง (The Four Quadrants of Truth)  
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ภาพท่ี 2.5  แผนภูมิ : Validity Claims จาก A Brief History of Everything (KW, 2000) 
 

2.2.5.1 ความจริง (Truth) ในซีกขวาบน (UR) เปนการนําเสนอความจริงตาม
ภาวะวิสัย (objective propositions) จึงมีลักษณะของตัวแทนความจริง (representational truth) 
ตรงกับขอเท็จจริง (facts) ซ่ึงผานการสังเกตุตรวจสอบเชิงประจักษได เชน ฝนตกอยูขางนอก ซ่ึงคํา
กลาวนี้เปนแผนท่ีอยางงาย (simple mapping) ในการติดตามไปดูวาฝนตกขางนอกจริงหรือไม 
ความจริงท่ีสอดรอยรวมกัน (correspondence) กับประจักษพยานเชนนี้แมเปนความจริงก็ยังไมใช
เนื้อเร่ืองท้ังหมด (และยังไมเปนสวนท่ีนาสนใจท่ีสุดของท้ัง เร่ืองดวย)  

2.2.5.2 ความเปนจริง (Truthfulness) ในซีกซายบน (UL) เปนความจริงภายใน 
(Interior Truth) ของปจเจก ซ่ึงข้ึนกับความจริงใจ (sincerity) ในการที่ฉันบอกคุณวาฝนกําลังตก 
ขางนอกนั้นฉันต้ังใจพูดความจริงหรือโกหกกับคุณ ซ่ึงตางกับความจริงทางภาวะวิสัย (Objective 
Truth) ท่ีคุณสามารถตรวจสอบดวยตนเองได แตความจริงในอัตตวิสัย (Subjective Truthfulness) 
เปนเร่ืองท่ีคุณจะรับรูโดยการถามหรือพูดคุยกับฉันและตีความ (dialogue and interpretation) 
ก็ข้ึนกับความซ่ือสัตย (integrity) และความนาเช่ือถือ (trustworthiness) ของผูพูด ฉันอาจพูดความ
จริงไมเต็มรอยเพราะอาจมีบางเร่ืองบางสวนท่ีทําใหคุณเขาใจเบ่ียงเบนไปในทางท่ีฉันตองการ
หรือไมตองการ (misinterpret my own depth) เพราะฉันอาจจะตองการปกปดหรือหลอกตัวเองอยู 
จึงทําใหฉันส่ือสารท่ีโกหกคุณโดยไมรูตัว (unconscious) ก็เปนได ท้ัง ๆ ท่ีฉันเช่ือวากําลังพูดความ
จริงกับคุณอยูแท ๆ ในสภาพการณเชนนี้อาจจําเปนท่ีจะรับการชวยเหลือจากภายนอก เชน
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กัลยาณมิตรท่ีไวใจหรือสัตบุรุษท่ีเคารพนับถือหรือผูเช่ียวชาญ เชนจิตแพทยเพื่อใหฉันเปดใจตนเอง
และเรียนรูท่ีจะเปดเผยส่ิงท่ีอยูลึกในจิตใจอยางซ่ือตรงท้ังตอคนอ่ืนและตอตัวเองดวย การกระทํา
เชนนี้ความเปนจริงในซีกซายบน (UL) จึงจะสอดคลองกับความจริงของพฤติกรรมในซีกขวาบน 
(UR) ของฉันได หรือเขาใจงาย ๆ วาคําพูดและการกระทําของฉันจึงจะสอดคลองตรงกันได 

2.2.5.3 ความเปนธรรม (Justness) ในซีกซายลาง (LL) เปนจริงบนพ้ืนฐานความ
เขาใจท่ียอมรับรวมกัน (mutual understanding) บนภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีเขากันได (cultural fit) 
การคนพบวาพื้นท่ีทางอัตตวิสัย (subjective space) ของปจเจกซ่ึงไมอาจแยกออกจากพื้นท่ีทาง 
อัตตวิสัยรวม (intersubjective space) เปนการคนพบท่ีสําคัญยิ่งของกลุมหลังทันสมัย มิฉะนั้น 
เราจะเปนอยางเมาคลีลูกหมาปา (wolf boy) ท่ีอยูในปาจึงไมมีเคร่ืองมือ ท่ีจะแสดงออกหรือไม
สามารถที่จะพัฒนาความคิดของตนข้ึนมาได ความเปนธรรมจึงเปนเร่ืองของความดี ความชอบธรรม 
(rightness) ท่ีแมจะมีรายละเอียดแตกตางกันไดของแตละปจเจก ตางกันในความเห็น ตางอุดมการณ 
ตางโลกทัศน ตางความเชื่อสวนตน แตตองมีพื้นท่ีรวมกัน (common space) ของกฏเกณฑรวมกัน 
(common law) หรือหลักเกณฑทางจริยธรรม ศีลธรรมท่ีรวมกันไดและแมกระท่ังโลกทัศนรวมกัน 
ไปจนถึงมีอัตตวิสัยรวมกัน ในการถักทอเครือแหของจักรวาลทุกระดับวิญญาณท่ีไมเพียงแค 
ในฉัน ในมัน ในพวกมัน แตเปนวิญญาณรวมกันในเราและในพวกเราทั้งหมด (all of us) ท่ีจะปฏิบัติ
ตอกันดวยความใสใจและเอ้ืออาทร 

2.2.5.4 ความจริงท่ีพอเหมาะในการทําประโยชน (Functional Fit) ในซีกขวาลาง 
(LR) เปนดานนอกท่ีเปนความจริงในเชิงระบบมีลักษณะมหภาคเกี่ยวกับระบบโครงสรางทางสังคม
ท้ังหลาย ในขณะท่ีซีกขวาบน (UR) เปนดานนอกท่ีเปนความจริงท่ีอิงกับขอเท็จจริงเดี่ยว (single 
fact) มีลักษณะจุลภาคเปนหนวยเล็กของปจเจก การมีพื้นท่ีรวมกัน (common space) ในซีกขวาลาง 
(LR) นี้เนนการทํางานใหเกิดประโยชนรวมกันอยางพอเหมาะและสอดคลองกันเชิงภาวะวิสัยรวม 
(interobjective system) ท่ีรูจักกันดีในทฤษฎีระบบ (systems theory) ท่ีพัฒนาความซับซอน 
เปนระบบซอนระบบ เครือขายซอนเครือขายเปนกระบวนการไมมีจบส้ิน (endless process) แมจะ
สรางไดเปนเครือขายใหญ (the great web) ของสังคมแตก็เปนเพียงดานนอกท่ีละเลยดานภายใน 
ของซีกซายลาง (LL) ในการเขาถึงคุณคาความหมายท่ียอมรับรวมกันในวัฒนธรรมสังคมจึงเปน
ความตางกันระหวาง มันมีความหมายอะไร กับ มันทําอะไรไดบาง What does it mean? (LL) VS. 
What does it do? (LR)   

2.2.5.5 จตุรพักตรของวิญญาณ (The Four Faces of Spirit) ความจริงท่ีไดจาก 
จตุรภาคเปน 4 แบบ 4 ความหมาย มีการทดสอบของตนเองท่ีแตกตางกันไปเพื่อเปนการกลาวอางถึง
ความถูกตอง ตรงประเด็น ความจริงท่ีเช่ือถือได (Validity Claims) ของแตละภาคโดยใชเวลานับรอย
นับพันปท่ีผานการเรียนรูลองผิดลองถูก อยางเจ็บปวดท้ังเลือดและนํ้าตาจนไดความรูของมนุษย 
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ท่ีเหนือกวาสัตวชนิดอ่ืน ๆ ในการแยกแยะความจริงออกจากปรากฎการณ ความดีออกจากทุจริต 
การประพฤติมิชอบ ความงามออกจากความทรุดโทรม ความจริงใจออกจากการลวงพราง เปนตน 

KW (2006) กลาววาเม่ือถึงความจริงข้ันสูงสุด (Ultimate) ความจริงท้ัง 
4 นี้ก็เปนการเผยโฉมของใบหนาท้ังส่ี  (จตุรพักตร – The Four Faces) ของวิญญาณท่ีเช่ือมกับ
จักรวาฬทั้งหมด โดยผานการปรับตัวใหเขากับจักรวาฬ (Attunement) เพื่อนําไปสูการชําระจิต 
ใหบริสุทธ์ิ (Attonement) จนมีญาณทัสสนะพนอวิชชาความหลงท้ังมวล มีอิสรภาพเปนหนึ่งเดียวกับ
จักรวาฬ (At - onement) และเม่ือนั้นเราก็รูถึงใบหนาดั้งเดิม (Original Face) ท่ีแทจริงของเรา ใบหนา
ท่ียิ้มรับกับแตละและทุก ๆความจริงท่ีกลาวอางถึง และกระซิบอยางนุมนวลใหระลึกถึงความจริง 
ความดีและความงาม และเปนเฉกเชนเดียวกับเสียงกระซิบผานมาจากทุกซอกมุมของจักรวาฬ (from 
every corner of the Kosmos) วาใหความจริง (Truth) ความเปนจริง (Truthfulness) ความดีและความ
งาม สาดสองฉายความสวางแผครอบคลุมรังสีแหงจิตวิญญาณ (radiant spirit) ท่ีจะไมมีวันและยิ่งจะ
ไมสามารถทอดท้ิงพวกเราไปไดเลย   

ผูวิจัยเปรียบเทียบกับหลักพุทธท่ีเขาถึงแสงธรรมแลวเห็นวาจตุรพักตร
ของวิญญาณนี้ ชาวพุทธก็คุนเคย  กับความเปนพรหม 4 หนา ซ่ึงก็คือ หมวดพรหมวิหาร 4 เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันเกิดแตกระบวนการชําระจิตใหบริสุทธ์ิดวยการเพงเผา (ฌาน) ชําระ
อุปาทานและอนุสัยกิเลสจนเกิดแสงสวางแหงปญญาท่ีไมมีความไมรูท้ังหลายมาปดกั้นได (อัญญา) 
แผสวางไปไมมีท่ีสุดในจักรวาฬ (อัปปมัญญา 4) จึงเปนญาณทัสสนะของวิญญาณผูรูความเรนลับ 
ท้ังมวลของชีวิตและจักรวาฬ (Mystic) ไดเปนผูพรอมท่ีจะเขาถึงความจริงอันประเสริฐของมนุษย 
คือ อริยสัจ 4 เกิดวิญญาณข้ันอันติมะ (The Ultimate “Big Three”) ของไตรรัตน คือ พุทธะ 
เปนความงามอันติมะ ธรรมะเปนความจริงอันติมะ, สังฆะ เปนความดีอันติมะไดจริง 

2.2.6 ตัวแบบบูรณาการ (Integral Model) ของการพัฒนาทุกภาคทุกระดับ (AQAL)  
การเขาใจตัวแบบบูรณาการ ผานการศึกษาของกลุม KW เปน 3 ชวง 

กอนทันสมัย (premodern) ใหความรูเร่ือง ‘ทุกระดับ’ (All Levels) 
ทันสมัย (modern)       ใหความรูเร่ือง ‘ทุกภาค’ (All Quadrants) 
หลังทันสมัย (postmodern) ใหความรูเร่ือง ‘ทุกภาคทุกระดับ’ (AQAL) 

เร่ิมแรกในการเรียนรู ‘ทุกระดับ’ (All Levels) มีความเกีย่วพันกับ 3 ส่ิงใน 3 ระดับคือ 
จิตสํานึก (conscious) แบงเปน  จิตใตสํานึก (subconscious)  

       จิตสํานึกตัวตน (self conscious)  
      จิตเหนือสํานกึ (superconscious) 

เหตุผล (rational) แบงเปน        กอนเหตุผล (pre-rational)  
     เหตุผล ตรรกะ(rational)  
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            กาวพน ตรรกะ (trans-rational) 
พัฒนาตน (personal) แบงเปน        กอนพัฒนาตน (pre-personal)  
     พัฒนาตน บุคคล(personal)  
            กาวพนเปล่ียนผานตัวตนเกา เปน 

       บุคคลใหมท่ีดสูีงข้ึน (trans-personal) 
แลวสัมพันธกบัโครงสรางชีวิตและจักรวาฬ คือ Matter, Body, Mind, Soul, Spirit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6  แผนภูมิ : The Great Nest of Being จาก Up from Eden (KW, 1981) 
 

โครงสรางของจักรวาฬ (Kosmos) มีการสอดซอนแทรกช้ันในการพัฒนาการของ
มนุษยดานจติสํานึก (conscious) ความมีเหตุผล (rational) การพัฒนาตน (personal) 

2.2.6.1 จิตสํานึก (conscious) แบงได 3 ตอน 
1) กาย (Body) จะมีอิทธิพลของจิตใตสํานึกตอพัฒนาการในวัยเด็ก 

(Childish Subconsiousness) 
2) ใจ (Mind) จะมี อิทธิพลของจิตสํานึกตอพัฒนาการในวัย รุน 

(Adolescent self-consciousness) 
3) วิญญาณ (Spirit) จะมีอิทธิพลของจิตกาวเหนือสํานึกมีระดับวิญญาณ   ท่ี

วุฒิภาวะม่ันคง (mature superconsciousness) 
2.2.6.2 ความรูเหตุผล (rational) แบงได 3 ตอน 
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1) กาย  (Body) เ ป นคว าม รู ก อน เห ตุผล  (pre-rational) ในระดั บ
สัญชาตญาณ (instinctual) เปน ความรูในการรับสัมผัสและตอบสนองตอส่ิงเราภายนอก 

2) ใจ (Mind) เปนความรูดวยเหตุผล (rational) ในระดับโซเทอริโอโลจิ
คัล (Soteriological) หรือการพยายามหาเหตุผลในการพัฒนาใหมีปญญาญาณสูงข้ึน 

3) วิญญาณ (Spirit)  เปนความรูกาวขามเหนือเหตุผลตรรกะ (trans-
rational) สูการปลดปลอยเปนอิสรภาพ (liberation) เปนองคความรูของตัววิญญาณเองท่ีผานการ
หลุดพนในแตละระดับตามวัฒนธรรมศาสนาน้ัน ๆ เชน ซาโตริ ในพุทธสายเซ็น โมกษะในฮินดู หวู
ในจีนโบราณ 

2.2.6.3 ความรูในโครงสรางกายใจวิญญาณนําสูความสนใจ 5 แบบ (five interests) 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7  แผนภูมิ : Five General Modes of Cognition จาก Up from Eden (KW, 1981) 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.8 แผนภูมิ : ความรูเหตุผล (Rational) และจิตสํานึก (Concious) กับการรับรู (Cognition)  
 
 7 ระดับ  จาก  Eye to Eye กับการรับรู (Cognition) 7 ระดับจาก Eye to Eye (KW, 1983) 
ความสนใจเรียนรู 5 แบบ นําสูโครงสรางการรับรู 7 ระดับ 
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1) การ รับ รู แบบดึกดํ าบรรพ  (Archaic) มาจากความสนใจตาม
สัญชาตญาณ (instinctual interest) เปนความรูแบบpre-symbolic 

2) การรับรูแบบมายาคติ (Magic) มาจากความสนใจคนหาเทคนิค 
(technical interest) ท่ีใชเกี่ยวเนื่องกับโลกทางกายภาพ 

3) การรับรูแบบตํานานปรัมปราคติ (Mythic) มาจากความสนใจการ
ฝกหัดฝกฝน (practical interest) ในการส่ังสมประวัติความรูเชิงสัญญลักษณ (symbol) 

4) การรับรูแบบเหตุผล (Rational) มาจากความสนใจในการเพิ่มพูน
ปญญาญาณสูงข้ึน(emanicipatory interest) และการเรียนรูท่ีจะส่ือสารผานภาษาอยางเปนเหตุเปน
ผลได 

5) การรับรูของจิตวิญญาณเองระดับจิตละเอียด (Psychic) จิตระดับทิพย 
(Subtle) จิต ระดับอรูป (causal) ท่ีเปนความรูประสบการณตรงของจิตวิญญาณดวยการปฏิบัติธรรม
ฝกฝนในโครงสรางลึก (deep structure) เปนความรูประเภท Trans-symbolic จนถึงท่ีสุดในการ
ปลดปลอยใหไดรับอิสรภาพ (liberational interest) 

2.2.6.4 โครงสรางพื้นฐานของจิตสํานึก (Basic structure of conscious) 7 ระดับนี้
เอง เปนพื้นฐานการพัฒนาตน (personal) 3 แบบ ท่ีสัมพันธสอดคลองกับจิตสํานึก (conscious)  3 แบบ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.9  แผนภูมิ : Three Domain of Human Development (KW, 1986) 
 
อันนําไปสูการพัฒนาตน (personal) 3 แบบในโครงสรางระดับจิตสํานกึ

10 ระดับ 
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ภาพท่ี 2.10  แผนภูมิ :  Major Fulcrum of Self-Development (KW, 1986) 
 

โครงสรางพื้นฐานของจิตสํานึก (Basic level of conscious) 10 ระดับ 
1) sensoriphysical หรือ sensorimotor เปนแดนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสสาร 

(matter) ท่ีสัมพันธกับประสาทสัมผัสและการรับรู (perception) ท่ีเปนไปตามสัญชาตญาณอยูรอด
เปนระดับจิตของทารกแรกเกิด สําหรับทารกแลวปฎิกิริยาตอบสนองเพ่ือชีวิตอยูรอดก็คือ ปาก และ
ส่ิงเราโลกภายนอกก็คือ อาหารหรือน้ํานม 

2) phantasmic-emotional เปนระดับจิตของเด็กหลังคลอดได 15 – 24 
เดือน เร่ิมเรียนรูโลกภายนอกกับภายในรวมกันท่ีความรูสึก อารมณท่ียึดของตนเอง (egocentric) เปน
ศูนยกลาง ซ่ึงยังไมใชความเห็นแกตัว (selfish) เพราะยังไมสามารถคํานึงถึงเหตุผลบนหลักศีลธรรม 
เด็กวัยทารกน้ีเร่ิมเรียนรูการใชอารมณเปนการขยายโลกของตนเองท่ีเรียกวา ‘narcissism’ เร่ิมมีจินต
ภาพ (image) กับภายนอกเปนระดับ biocentric หรือ ecocentric 

3) rep - mind หรือ magic  เปนระดับจิตของเด็กอายุต้ังแต 2 – 4 ขวบ 
ท่ีเร่ิมมีการปรากฎชัดข้ึนของใจ (mind) สามารถเราความนึกคิดในเชิงรูปสัญลักษณและพัฒนา 
ไปจนถึงเด็กอายุ 7 ขวบ ท่ีสามารถเร่ิมคิดในเชิงมโนทัศน (concept) ได พีเจตเรียกข้ันตอนนี้ 
(representational mind) วา pre-operational thinking (หรือ Pre - op) จึงเปนจิตท่ีมีใจนึกคิดเอาตัวเอง
เปนศูนยกลาง (egocentric) และหลงตัวเองชัดเจน (narcissism) เพราะคิดวาโลกจะเปนไปด่ังใจนึก
ของตัวเอง จึงมองโลกแบบมายาคติ (magic) จึงชอบดูการตูนท่ีโลกเปนอะไรก็ได 
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4) rule - role mind หรือ conop หรือ mythic เปนระดับจิตเชนเดียวกับ
เด็กอายุ 7 ขวบข้ึนไป ท่ีมีความเช่ือเร่ืองอํานาจวิเศษสูงข้ึนถึงส่ิงศักดิ์สิทธภายนอกตน (mythic) 
ท่ีตองนับถือเรียนรูการยอมรับนับถือรวมกันกับสังคม ไมสามารถนึกทําอะไรตามใจตนเองผูเดียว 
พีเจต เรียกข้ันตอนนี้วา concrete operational thinking (Con - op) 

5) formal - reflexive mind หรือ form-op หรือ rational  เปนระดับจิต
ของเยาวชนตั้งแต 10 – 15 ป (แตประเทศในโลกท่ีสามอาจใชชวงอายุในเกณฑท่ีสูงกวา) เปนเหตุ
เปนผล (rational) มากข้ึน ดานระบบการศึกษาต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาข้ึนไป ท่ีฝกใหคิดเปน รูจักใช
การวิเคราะหดวยเหตุผล สรางวิจารณญาณของตนสูงข้ึน ดวยหลักทางวิทยาศาสตร ดวยขอมูล
หลักฐาน ความรู ความเขาใจ ดวยความพยายามพากเพียรของตนเอง มิใชดวยการออนวอนขอ      อธิ
ฐานตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ โดยไมทําอะไร (งอมืองอเทา) เปนตน พีเจต เรียกระดับจิตนี้วา formal 
operational thinking (form-op) เปนจิตในโลกทัศนแบบทันสมัยนิยม (modernism) 

6) vision-logic  เปนระดับจิตสูงสุดของระดับเหตุผลในแดนของการ
พัฒนาตน (personal realms) สามารถเขาใจความหลากหลายของมุมมองตาง ๆ สามารถเขาใจความ
เหมือน – ความตาง และใหการเคารพยอมรับกันและกัน เปนโลกทัศนแบบพหุนิยม (pluralism) 
ของยุคหลังทันสมัย postmodern สามารถใชตรรกะข้ันสูงอยางวิภาษวิธี (dialectic) และไมเปน
เสนตรง (non linear) ใหเกิดการประสานงานกันในความจริงท้ังหลายที่แบงแยกแตกสวนกันให
สมดุลลงตัวได 

7) psychic เปนข้ันแรกของการกาวขามพนตนเอง (trans - personal) 
เปนการตอยอดขอ 6 vision-logic เขาสูปญญาญาณภายในข้ันตน (visionary insight) 

8) subtle เปนประสบการณทางจิตวิญญาณภายในท่ีเปนข้ันทิพย เชน 
เสียงทิพย แสงทิพย (subtle sound and audible illumination) ของสภาวะท่ีละเอียดออน ประณีต 
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในจิตและอาจทําใหผุดเกิดความรู ความเขาใจที่ลึกซ้ึงเหนือระดับเหตุผลตรรกะ 
ของเร่ืองราวท่ีเจาะจงสนใจใฝรูอยูดวยก็ได 

9) causal เปนประสบการณข้ันสูงท่ีสัมผัสวิญญาณถึงข้ันอรูป 
(formless) เปนความวาง (void) เปนสภาวะดาํดิ่งลึกลงไปสุด ๆ (Abyss) 

10) Ultimate เปนประสบการณของทั้ง psychic, subtle, causal ท่ีผาน
การส่ังสมมาจนถึงวิญญาณสัมบูรณ (absolute spirit) ถึงธรรมชาติแทดั้งเดิมของวิญญาณท่ีเปนเชน
นั้นเอง ตถตา-สุญญตา (Tathata-Shunyata) 

2.2.6.5 ภาพรวมท้ังหมดของ ‘ทุกระดับ’ (All Levels)  การสรุปภาพรวมจาก 
ขอ (1) – (3) ทําใหไดภาพรวมท่ีนําไปใชตอยอด 2 สวนคือ 



49 

1) สวน The Great Nest of Being เปนสวนท่ีไปใชรวมใหเกิดเปน
เอกภาพในจตุรภาค (The Four Quadrants) หรือกับ ‘ทุกภาค’ (All Quadrants) 

2) สวน Basic Structure of Consciousness เปนสวนท่ีนําไปใชพัฒนา
ยกระดับจิตแตละระดับในสภาพท่ีเคล่ือนไหวแบบเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics) ซ่ึงเปนสวนทํา
ใหสมบูรณข้ันตอไปเปน ‘ทุกภาค-ทุกระดับ’ (All Quadrants –All Levels –AQAL) 

 
ตารางท่ี  2.3  Basic Structure of Consciousness รวบรวมโดยผูวิจยั 
 

The Great Nest of Being  Basic Levels or spheres      
of Consciousness 

(Matter) 
Body 

Subconscious 
Pre-symbolic 
Pre-rational 
Pre-personal 

1. Archaic (ดกึดําบรรพ) 
2. Magic (เวทยมนตมายาคติ) 
3. Mythic 
(ตํานานปรัมปราคติ) 

 1. Sensorimotor (physical) 
2. Phantasmic-Emotional 
3. Rep-Mind/pre op 

Mind 

Self-conscious 
Rational 
Symbolic 
Personal 

4. Rational (เหตุผล)  4. Rule/Role Mind/Conop 
5. Formal-Reflexive/formop 
6. Vision-Logic 

Soul 
Super conscious 
Trans-Rational 

5. Psychic (ข้ันละเอียด) 
6. Subtle (ช้ันทิพย) 

 7. Psychic 
8. Subtle 

Spirit 

Trans-Personal 
Trans-Symbolic 

7. Causal (ช้ันอรูป๗ 
8. Ultimate 

 9. Causal 
10. Ultimate/Nondual 
     Tathate-Shunyata 
     (ตถตา-สุญญตา) 

 
2.2.6.6 การพัฒนาเล่ือนไหลดวยเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics) โครงสรางการ

รับรู (cognition) ของแนวทางกลุมพีเจต (Piaget) เปนระดับ (level) ซ่ึงเปนสถานะ (Stage) ท่ีจิตทรง
ตัวอยู แตจิตจะเปล่ียนแปลงดวยการรับรูสภาวะ (State) ของตัวจิตในสภาวะตาง ๆ กลุม SD นําเสนอ
ดวยเกลียวพลวัตดวยเปนการศึกษาการเปล่ียนแปลงที่เคล่ือนไหลเล่ือนไปมาไดของสถานะ (state) 
จิตในระดับ (stage) ตาง ๆ 



50 

แตเพื่อมองเห็นภาพรวมในการแบงปนกับกลุมสําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงแมแตละ
กลุมจะมีแนวทางท่ีชัดเจนของตนเองในการกําหนดระดับและคํานิยามท่ีมีความเฉพาะของแตละ
แนวทาง (ใชแทนกันไมได) แตก็พอจะเทียบเคียงกับแถบสีรุงของจิตสํานึก (Spectrum of 
Consciousness) เชน กลุมของคีแกน (Kegan) กลุมโลวินเจอร (Loevinger) กลุมพีเจต (Piaget) กลุม 
SD ของเกรพ (Grave) ดอนเบค (Don Beck) และโคแวน (Cowen) เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.11   แผนภูมิ Some Major Development Lines จาก Integral Spirituality 
 

KW (2006) ใหความสําคัญกับเกลียวพลวัต (SD) เปนสวนองคประกอบ
หลักทางดานจิตวิทยาใน T.O.E. ท่ีมีผลไปถึงทุกภาค (All Quadrants) SD เปนงานของ Clare Grave 
ท่ีไดพัฒนาสืบตอโดย Don Beckและ Christopher Cowen ไดรับความนิยมใชในการปรับองคกร
ธุรกิจ ปรับปรุงเมือง และลดความตึงเครียดของใจกลางเมือง ปรับยกรางระบบการศึกษา เปนตน 
ไดมีการทดสอบใชกวา 50,000 คนท่ัวโลกพบวาใชงานไดดี  
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SD มองการพัฒนาจิตของมนุษยเปน 8 ระดับ(level) หรือสถานะ (stage) 
โดยใชคําวา ‘มีม’-‘meme’ เปนคํารวมในการใชกับทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ และมีลักษณะเดน 
ท่ีไมเปนระดับท่ีตายตัว (rigid level) แตมีลักษณะไหลอยางคล่ืนท่ีคลอมซอนหรือสอดรอยระหวาง
มีม (ดู Graves Diagram) เพราะแปรผันตามสภาวะ (states) ของจิตใจท่ีเปล่ียนแปลง มีมไดถูกใช
รวมกับสี 8 สี (ท่ีไมอยูในแถบสีแสงรุง spectrums) เพื่อหลีกเล่ียงสีผิว หรือสีสถานะการงาน (Blue/ 
White collar) มีแตสีของจิตสํานึกท่ีขัดแยงกันไดแมสีผิว หรือสีสถานะทางสังคมอาจไมเปล่ียนแปลง 
แตสีมีมของจิตสํานึกมนุษยสามารถเปล่ียนไดและสมควรเปล่ียนรวมกันดวย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.12  แผนภูมิ : Graves Diagram: Holons of Increasing development (KW, 2000C) 
 

1) มีมสีเบจ (Beige) (Archaic - Instinctual) ดึกดําบรรพ-สัญชาตญาณ        
     เปนระดับของสัญชาตญาณการอยูรอด อาหาร น้ํา การสืบเผาพันธ 

และความปลอดภัยเปนอันดับตน  ( เ ร่ิมข้ึนประมาณ  1 แสนปกอน) มีประชากรประมาณ 
0.1 เปอรเซนต ท่ีมีอํานาจ 0 เปอรเซนต  

 พบเห็นไดในทารกแรกเกิด ผูปวยอัลไซเมอรข้ันปลาย ผูปวยทางจิตท่ี
พบตามทองถนน  กลุมคนขาดอาหารรุนแรง ชนเผาบรรพกาลดึกดําบรรพ เปนตน 
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2) มีมสีมวง (Purple) (Magical Animistic) ไสยศาสตร   
 เปนระดับการเช่ือถือไสยศาสตร โชคลาง คําสาปแชง มีผลใน

เหตุการณตาง ๆ เปนการยึดถือรวมหมูแบบชนเผาโบราณ (ethnictribes) ฟงดูเหมือนเช่ือในองครวม
ของธรรมชาติ (Holistic) แตเปนเพียงเทียบกันไดกับระดับอะตอม เปรียบเหมือนพูดถึงคุงน้ําแตละ
คุง แตยังไมสามารถมีช่ือเรียกแมน้ํา  ท้ังสายได (เร่ิมข้ึนประมาณ 5 หม่ืนปกอน) มีประชากร
ประมาณ 10 เปอรเซนตท่ีมีอํานาจ 1 เปอรเซนต  

 พบเห็นไดในคนเช่ือถือคําสาปแชงอยางวูดู เคร่ืองรางของขลังในการ
ใชชีวิต ความเชื่อทางไสยศาสตร โลกวิญญาณ ภูตผูล้ีลับ เช่ือจริงจังมากในโลกท่ีสาม กลุมแกงค
ธุรกิจตระกูลใหญ เปนตน 

3) มีมสีแดง (Red) (Power God) อํานาจเทพ  
 เปนระดับจิตท่ีเช่ือถือในอํานาจดลบันดาลของเทพเจาตาง ๆ แมในรูป

สัตวในตํานานเชน มังกร เจาอินทรีย เปนการใชอํานาจคุมครองผูดอยกวา เพื่อแลกกับบรรณาการ
และแรงงาน เปนโครงสรางหลักของระบบปกครองแบบศักดินา จาวผูครองแควนตาง ๆ (Feudal 
Empire) (เร่ิมข้ึนประมาณ 1 หม่ืนปกอน) มีประชากรประมาณ 20 เปอรเซนตท่ีมีอํานาจ 5 เปอรเซนต 

 พบเห็นไดในอาณาจักรฟวดัลยุคเจาขุนศึก วีรบุรุษในตํานาน พระเอก
เจมสบอนด ซุปเปอรรอคสตาร ซุปเปอรฮีโรตาง ๆ เปนตน 

4) มีมสีน้ําเงิน (Blue) (Mythic Order) หลักเกณฑความเชื่อส่ิงศักดสิทธ์ิ
ปรัมปราคติ 

 เปนระดับจิตท่ีเห็นความหมายของชีวิต มีเปาหมายและทิศทางท่ีดีงาม
ชัดเจน หลักชอบธรรม แยกแยะถูกผิดตามกฎไมยืดหยุน ผูเปยมลนดวยศรัทธาจะไดรับรางวัล ผูฝาฝน
แเหกกฎ    จะประสบผลรายแรงนิยมความเช่ือในการวางรากฐานโครงสรางของชีวิตและสังคมท่ีมี
แบบแผน (hierarchies of order) ในศาสนาลัทธิตาง ๆ  เกรฟและเบคใหเปนระดับวิถีนักบุญสูจิต
วิญญาณสัมบูรณอุทิศชีวิตเพื่อพันธกิจ (Mission) ยิ่งใหญ เปนพื้นฐานคํ้าจุนความเปนชาติแตโบราณ   
(Ancient Nations) (เร่ิมข้ึนประมาณ 5 พันปกอน) มีประชากรประมาณ 40 เปอรเซ็นต 
ท่ีมีอํานาจ  30 เปอรเซนต 

 พบเห็นไดในพวกเพียวริแทน (Puritan) ในอเมริกา  พวกเช่ือลัทธิ
ขงจื๊อในจีน กฎระเบียบวินัยสิงคโปร ลูกเสือและเนตรนารี เปนตน 

5) มีมสีสม (Orange) (Sciencetific Achievement) ความสําเร็จทาง
วิทยาศาสตร   

 ในคล่ืนจิตระดับนี้ไดลอยเหนือความเช่ือทางจิตใจของมีมสีน้ําเงิน
ออกมาแสวงหาความจริงในสภาพปจเจก คนหาทดลองตามสมมุติฐาน เปาหมายกลไกปฏิบัติการ
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อยางเปนวิทยาศาสตร ดวยหลักเหตุผล และกฎเกณฑตามธรรมชาติ ท่ีทําใหมีผลเพ่ิมพูนทางวัตถุ 
ท่ีจับตองไดมีผลกาวหนาทางการเมือง เศรษฐกิจ โลก เปนดุจกระดานหมากการแขงขันท่ีผูชนะได
ครอบครองการใชทรัพยากรของโลก เปนพื้นฐานใหกับรัฐธุรกิจการคา (Corporate States) (เริ่มข้ึน
ประมาณ  3 รอยปกอน) มีประชากรประมาณ 30 เปอรเซนตท่ีมีอํานาจถึง 50 เปอรเซนต 

 พบเห็นไดในกลุมวอลสตรีท ชนช้ันกลางท่ัวโลก อุตสาหกรรม 
แฟช่ัน เคร่ืองสําอาง อาณานิคม สงครามเย็น บริโภควัตถุนิยม เปนตน 

6) มีมสีเขียว (Green) (Sensitive Self)  
 เปนระดับจิตท่ีสัมผัสไหวรูละเอียดออน  รักใสใจในความเปน 

หมูกลุม ท่ีผูกพันอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยสรางเครือขายสรางความสัมพันธท่ีเห็นคุณคาของชุมชน 
(Value Communities) ท่ีเปนพหุนิยม เนนความรักใสใจเอ้ืออาทรมากกวาเหตุผลท่ีเย็นชา คัดคาน
ความเปนชนช้ันทางสังคม สรางมนุษยสัมพันธแนวนอนโดยการส่ือเสวนา (Dialogue) ชอบให 
การตัดสินใจมาจากการสัมมนาวิจัยแยกแยะโดยเนนขอใหมีการดําเนินกระบวนการท่ีแมบางคร้ัง
อาจไมบรรลุการตัดสินใจ ชอบการสมัครสมาน (Harmony) ปรองดอง ยอมรับความจริงท่ีแตกตาง
หลากหลาย มีระบบการใหคุณคาท่ีเปนสัมพันธภาพ (Relative Value Systems) ในนานาวัฒนธรรม 
มีโลกทัศนท่ีเรียกวาพหุนิยมแบบสัมพันธภาพ (Pluralistic Relativism) มีความคิดเชิงอัตตวิสัย       
แตไมเปนเสนตรง เพราะมีผลของความรักใสใจท่ีอบอุนใหแกโลกส่ิงแวดลอมและมนุษยชาติ     
(เร่ิมข้ึนประมาณ 150 ปกอน) มีประชากรประมาณ 10 เปอรเซนตท่ีมีอํานาจ 15 เปอรเซนต 

 พบเห็นไดในพวกอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางเขมแขง พวกจิตวิทยาหลัง
ทันสมัยท่ีใหความสําคัญของความเปนมนุษย กลุมกรีนพีส กลุมคุมครองสิทธิสัตว 
กลุมคุมครองสิทธิสตรี พวกหลังอาณานิคม พวกพิทักษสิทธิมนุษยชน เปนตน 

7) มีมสีเหลือง (Yellow) –Integrative หรือ Integral Self หรือ Flex Flow  
 เปนระดับจิตของผูท่ีมองเห็นชีวิตเปนดุจภาพในกลองคาเลโดสโคป 

(Kaleidoscope) ของลําดับช้ันแบบโฮลอนของธรรมชาติ (holarchies) ในรูปแบบและระบบตาง  ๆ 
ท่ีมีความยืดหยุน (flex-ability) การยืดหดขยายตัวท่ีเหมาะสมกับการใชงานหรือทําหนาท่ีตามลําดับ
ความสําคัญสูงสุด ความแตกตางและความหลากหลายสามารถบูรณาการใหเขากันดุจกระแส 
การไหลอยางเปนธรรมชาติ (natural flow) ความรูและความละเอียดออนไหวของกลุมตาง ๆ 
ควรนําหนาอํานาจสถานะชนชั้น ความเปนไปของโลกเปนผลการมีอยูของความแตกตางกัน 
ในระดับความเปนจริงของมีมสีตาง ๆ และมีกระสวนในการเคล่ือนไหวข้ึนลงเปนเกลียวพลวัต 
การบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล จะทําใหรับมือกับความซับซอนท่ีถักทอกันเปนระดับไดดี
ข้ึน (nested hierarchy) (เร่ิมข้ึนประมาณ 50 ปกอน) ประชากรประมาณ 1 เปอรเซ็นตท่ีมีอํานาจ 
5 เปอรเซนต 
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8) มีมสีเทอรคอย (Turquoise) – Holistic   
 เปนระดับจิตท่ีมีการรับรูถึงระบบความเปนองครวมแบบสากล

จักรวาล ความเปนโฮลอนท่ีเปนคล่ืนของพลังงานบูรณาการ ความเปนหนึ่งเขาดวยกันของความรู
และความรูสึกไดถึงระดับจิตท่ีซอนช้ันและถักทอเปนระบบความรับรูรวมเดียวกัน ไมไดข้ึนกับ
กฎระเบียบภายนอก (โดยมีมสีน้ําเงิน) หรือความเช่ือมสัมพันธของกลุม (มีมสีเขียว) เปนตน แตมีม 
สีเทอรคอยจะมีระบบคิดท่ีใชเกลียวพลวัตท้ังหมด ท่ีมีระดับตาง ๆปฏิสัมพันธตอกันในการแสวง
ความกลมกลืนปรองดองของพลังงานท่ีแฝงเรนและสามารถทํางานเล่ือนไหลไปมาโดยไมติดขัด 
ในองคกรใด ๆไดทุกระดับ (เร่ิมข้ึนประมาณ 30 ปกอน) ประชากรประมาณ 0.1 เปอรเซ็นต 
ท่ีมีอํานาจ 1 เปอรเซนต 

 ดวยประชากรที่นอยกวา 2 เปอรเซนตท่ีอยูใน second - tier thinking 
ท่ีมีจิตสํานึกในช้ันนี้หาไดยาก เพราะเปนระดับแนวหนาช้ันนําของพัฒนาการมนุษยชาติ เชน 
การเติบโตของจิตวิทยาการพัฒนากาวขามพนตัวเอง ทฤษฎีไรระบบท่ีสลับซับซอน ระบบบูรณาการ
อยางเปนองครวม การบูรณาการพหุนิยมไมใหแตกแยกกันตามแนวทางของคานธีและแมนเดลลา 
เปนตน และกําลังจะมีเพิ่มข้ึนมาเร่ือย ๆ และแมอาจจะมีใหมเกิดข้ึนกับสีมีมท่ีสูงกวานี้ เชน  สีมีม
คอรัลในระดับจิตการพัฒนากาวขามพนตน (transpersonal) ของระดับ psychic, subtle, causal  เปน
ตน 

2.2.6.7 บูรณาการเกลียวพลวัต    (Spiral Dynamic Integral - SDi)   การสอดรอย
ประสาน SD (All Level) เขาไปใน 4 ภาค (Four Quadrants) โดยระดับของจิตสํานึกท่ีเคล่ือนไหล 
ไดของ SD ในภาค ’ฉัน’(‘I’ Quadrant) ทําใหเกิดความสัมพันธอยางเปนระดับรวมกันแทนดวยเลข 
1  ถึง 8 ตัวอยาง เชน  

ระดับท่ี 5  ในภาค  UL   คือ  เหตุผล  (Rational/Formal) ของระดับจิตสํานึก
สอดคลองกับ 

ระดับท่ี 5  ในภาค  LL   คือ วิทยาศาสตร-เหตุผล    (Scientific-rational) 
ซ่ึงก็เปนความเจริญของยุคทันสมัย (Modern) สอดคลองกับ 

ระดับท่ี 5  ในภาค LR คือ รัฐธุรกิจบริษัท (Corporate States) สงเสริม
ธุรกิจระดับบรรษัทขามชาติ โดยอาศัยโครงสรางระบบการเมือง การปกครองของรัฐหรือประเทศ
สอดคลองกับ 

ระดับท่ี 5  ในภาค UR คือ ระบบลิมบิค (limbic system) ท่ีความเจริญของ
สวนสมองท่ีใชงานมากในการรองรับพฤติกรรมตาง ๆของมนุษยท้ังหลายในกิจกรรมของท้ัง 4 ภาค
ไดสอดคลองกัน 
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ภาพท่ี 2.13  แผนภูมิ : Some Examples of the Four Quadrants in Humans (KW, 2000A) 
 

ในชวงหลังทางกลุมเกลียวพลวัตของเบคไดขยายองคความรูของมีม 
สีตาง ๆ เขาไปบูรณาการกับ 4 ภาค ของกลุม Wilber เกิดเปนบูรณาการเกลียวพลวัต (SDi) 
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ภาพท่ี 2.14  แผนภูมิ : Spiral Dynamics Integral 
 

ผูวิจัยเห็นวาการบูรณาการกันของ 2 กลุม คือ กลุม KW ไดยอมรับมีม 
สีเหลือง คือ Integrative Flex Flow และมีมเทอรคอย (Late Vision Logic) ซ่ึงเปนระดับ 2nd Tier 
Thinking  เขามาเพิ่มรายละเอียดของระดับใจขั้นสูง (Higher Mind Level) แทรกระหวาง Vision 
Logic กับ Psychic สวนกลุม SDi ก็ไดเพิ่มสีคอรัล(Coral) เพื่อรองรับ 3rd Tier Thinking อันเปน
ระดับ Psychic Subtle  Causal  Ultimate  แตก็ช้ีแจงวายังเร็วเกินไปที่จะสรุปรายละเอียดของสีคอรัล
ใหในตอนนี้ ดังนั้นในแผนภูมิ SDi และของกลุม KW จึงแสดง รายละเอียดของ 1ST Tier (มาถึง
ระดับท่ี 6)  และ 2nd Tier (ในระดับท่ี 7, 8) ซ่ึงก็เปนความรูของโครงสราง จักรวาฬ (Kosmos) 
ในระดับสสาร (Matter) กาย (Body) ใจ  (Mind) แตองคความรูในสวนของ 3rd Tier คือ Soul ไดแก 
Psychic และ Subtle สวนของ Spirit ไดแก causal และ ultimate ยังไมปรากฎใน AQAL ท้ังท่ีองค
ความรูในอดีตยุคกอนทันสมัยท่ีสงเคราะหเทียบระดับกับแถบสีรุงได เชนชุดองคความรูโบราณ 
ของเจ็ดจักระ (Seven Chakras) ท่ีความรูหลังทันสมัย (post-modern) สามารถนํามาใชเปรียบเทียบ 
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ระดับความรับรูนี้ถึง 10 ระดับ ของกลุมพีเจต และริชารด เปนตน (ดูแผนภูมิภาพรวมเปรียบเทียบ
ระดับในองคความรูสําคัญในแนวทางบูรณาการ) 

ภาพท่ี 2.15  ภาพรวมเปรียบเทียบระดับองคความรูในแนวทางบูรณาการ (Integral Approach) 

                     โดยผูวิจยั 
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2.2.6.8 สรุป กลุม KW เปนหนึ่งในกลุมแนวหนาท่ีมีอยูจํานวนมากมาย 
หลายกลุม แตกลุม KW เนนท่ีศึกษาพัฒนาการของมนุษยอยางเปนประวัติศาสตรของทุกส่ิง โดยมี
หลักความรูทฤษฎีของทุกส่ิง (T.O.E) ท่ีพยายามนําเสนออยางสมบูรณกวาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีผานมา 
ซ่ึงถูกตองในบางบริบท และถูกจํากัดดวยกาลเวลาเชนของ มารกซในภาคลางขวา (UR Quadrant) 
เปนตน ดังนั้นกลุม KW จึงเห็นวาตองมีระบบการศึกษาใหมท่ีมีมุมมองบูรณาการปจจุบันเกิดข้ึน 
กับกลุมหลังทันสมัย (postmodern) โดยจะตองศึกษาถึงระดับความต่ําสูงท่ีลึกซ้ึงข้ึนของจิตวิญญาณ 
ซ่ึงเปนภูมิปญญาท่ีมีมาแลวต้ังแตอดีตจนถึงกอนทันสมัย (premodern) เพราะเม่ือถึงยุคทันสมัย 
ท่ีวิทยาศาสตรรุงเรืองไดละเลยความรูภายในดานจิตวิญญาณ และลดความรูทางจิตวิญญาณลงเหลือ
เปนการอธิบายในมิติของสสาร  เคมีวิทยา  พลังงานการทํางานในสมอง  เฉกเชนพลังงาน 
ในทรัพยากรธรรมชาติ กลุม  KW เรียกวาการลมสลายลงสูพื้นราบ (Collapse to Flatland) และทําให
ตอบปญหาในสังคมมนุษยชาติไมได จึงเกิดการเคล่ือนเขาสูยุคหลังทันสมัยท่ีเปนพหุนิยมท่ียอมรับ
ความหลากหลาย แตกลุม KW  เห็นวาเปนภาระกิจสําคัญท่ีตองบูรณาการความรูในยุคกอนทันสมัย
ท่ีเปนภูมิปญญาปราชญผูรู (Great wisdom) ดานภายใน กับทุกระดับ (All Levels) ใหเขามาเปน
ประโยชนใชไดกับความรูทางวิทยาศาสตรดานภายนอกกับทุกภาค (All Quadrants) ชุดความรู 
ตอจากระดับนี้เปน 2nd Tier ท่ีเรียกวาทุกภาค – ทุกระดับ (All Quadrants All Levels หรือ AQAL) 
ซ่ึงเกิดรายละเอียดของการศึกษาเปนความรูท่ีไมใชเพื่อความรู แตเปนความรูท่ีตองผานการฝกฝน
บูรณาการปฎิบัติ (Integral practice) ภายใตภาพองครวมใหญในเร่ืองของภาค (Quadrants) สถานะ 
(Status) สภาวะ (State) แบบ (Types) เสน (Lines) กระแส(Stream) เปนตน เพื่อนําไปสูความรู 
ในระดับจิตวิญญาณซ่ึงเปน 3rd Tier  ความรูของจิตวิญญาณดวยตัวจิตวิญญาณเองท่ีพัฒนาได 
ดวยหลักธรรมของพระพุทธองค เชนเดียวกับคําสอนในศาสนาอ่ืน ๆ  

 ผูวิจัยเห็นวาหลักพุทธธรรมโดยเฉพาะจรณะ 15 วิชชา 8 ของพุทธทําให
จิตวิญญาณผูปฏิบัติเรียนรูฝกฝนเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโน ไดแก อริยบุคคล 4 จึงนับเปนความรู 
ในยุคบูรณาการพหุนิยม (Integral Pluralism) ท่ีกลับมาหาภูมิปญญาด้ังเดิมของตะวันออกและ 
ก็จะเปนการปลดแอกการครอบงําทางอารยธรรมตะวันตกท่ี เรียกวา post westernization โดยมีความ
สมดุลของความงาม ความดีและความจริงในโลกท่ีปรากฎของศิลปะ ศีลธรรม วิทยาศาสตร โดยใช
ชีวิตแบบ กลมกลืนกับธรรมชาติ  

 ทางกลุม KW และกลุม SDi ก็เช่ือวายังมีวงสีมีมเพิ่มข้ึนมาจากมีมสีคอรัล
ไดอีกในอนาคต เพื่อรองรับองคความรูและความเจริญในระดับจิตวิญญาณของมนุษย เม่ือความ
เจริญของมนุษยชาติ (ท่ีพึงประสงค) ไดพัฒนาเล่ือนข้ันสูงข้ึน เนื่องจากความรูทางซีกตะวันตกไมได
อธิบายวาจะมีการพัฒนาเพื่อเล่ือนระดับจิตใหสูงข้ึนไดอยางไร ในความเห็นของผูวิจัยการศึกษาองค
ความรูวิชชาจรณสัมปนโนอันประกอบดวย จรณะ 15 วิชชา 8 ก็นาจะเปนแนวทางหน่ึงในการ
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พัฒนายกระดับจิตสํานึกของมนุษยใหเจริญสูงข้ึน จนเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีเขาถึงอริยสัจ 4 
ไดดังปรากฏรายละเอียดในขอ 2.3 ตอไป  

 
2.3  การศึกษาองคความรูวิชชาจรณสัมปณโน – จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมีความสัมพันธกับแนวทาง
บูรณาการของกลุม Ken Wilber 
 

วิชชาจรณสัมปนโน เปนคําท่ีรูจักกันดีแพรหลายในชาวพุทธท่ัวโลกท้ังหินยานและ
มหายาน เพราะเปนหนึ่งในพุทธคุณ 9 ท่ีมีอยูในบทสวดอิติปโสฯ สรรเสริญบูชาพระพุทธองค 
มีความหมายวา ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ สัมปนโนคือถึงพรอม (ท้ังวิชชาและจรณะ) วิชชาคือ 
ความรูท่ีพนอวิชชาเชนอริยสัจ 4  และจรณะคือความประพฤติท่ีทําใหเกิดมีวิชชาข้ึนในตน 

การคนหาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน เนนความสามารถท่ีอาจจะมีความสัมพันธ 
กับแนวทางบูรณาการของกลุม KW โดยแบงจตุรภาคเปนสวนบนคือ จุลภาค (micro) ในภาค UL 
กับ UR และสวนลางคือ มหภาค (macro) ในภาค LL กับ LR 

2.3.1 มหภาคของจตุรภาค  
วิทยาศาสตรและศาสนา (Science and Religion) ไดถูกจัดวางไวคนละบริบท 

เพราะกระบวนทัศนเกาท่ีมองวิทยาศาสตรคนควาความเปนจริงทางกายภาพในธรรมชาติ (Physical 
Science) สวนศาสนาคนควาหาความเปนจริงของชีวิตในมิติของจิตวิญญาณ ซ่ึงในทางพุทธศาสนา
เรียกความเปนจริงนี้วา สัจจะอันติมะ (Absolute Truth) ซ่ึงเปนความจริงท่ีเปน “ธรรมธาตุ” คือกฎ
ของธรรมดาในระดับปรมัตถสัจจะ อันเปนท่ีสุดของทุกข คือโลกุตตรธรรม จึงไมกระทบกระเทือน
จากความเปนจริงใน “ธรรมชาติ” อันเปนกฎของธรรมดาในระดับสมมุติสัจจะท่ีตกอยูภายใตกฏ
ของไตรลักษณคือ ความแปรเปล่ียน (อนิจจัง) ความต้ังอยูไมได (ทุกขัง) ความไมมีตัวตน (อนัตตา) 
เปนโลกียธรรมอันดํารงอยูในชีวิตจิตวิญญาณมนุษย ท่ีไมพนทุกขอยูในสังสารวัฏฏ ตอมาใน
ศตวรรษที่ 20 วิทยาศาสตรไดพัฒนาระบบระเบียบวิธีวิจัยอันเปนของวิทยาศาสตรเขาไปในบริบท
อ่ืน ๆ เชน สังคมศาสตร, จิตวิทยา, มนุษยวิทยา ฯลฯ จึงมีลักษณะการแบงขอบเขตท่ีออนตัวมากข้ึน
ทําใหแมเม่ือเกี่ยวของกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี โบราณคดีก็ยังถือวามีผลงานการศึกษา
คนควาท่ีเปนวิทยาศาสตรได      

ในศตวรรษท่ี 21 ไดมีการศึกษาคนควาความเปนจริงที่สอดคลองกับหลักธรรม 
นิยาม 5  (ดูความหมายเพ่ิมเติมในขอ 2.3.1.1) ไดแก 

ความเปนจริงทางกายภาพ (Physics)  ในบริบท สสาร (Matter) เทียบกับ  อุตุ 
ความเปนจริงทางชีววิทยา  (Biology) ในบริบท รางกาย (Body) เทียบกับ  พีช 
ความเปนจริงทางจิตวิทยา  (Psychology)  ในบริบท ใจ (Mind) เทียบกับ  จิต 
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ความเปนจริงทางเทววิทยา (Theology)  ในบริบท จิต (Soul) เทียบกับ  กรรม 
ความเปนจริงในมิติความเรนลับ (Mysticism) ในบริบท วิญญาณ (Spirit) 

เทียบกับ  ธรรม 
อันนํามาซ่ึงองคความรูของหนวยของสรรพส่ิงหรือหนวยองครวม (Holon) ท่ีเปน

สวนยอยของหนวยองครวมท่ีใหญกวา  อันเปนพื้นฐานของการศึกษาทฤษฎีของสรรพส่ิง 
(The Theory of Everything) ของกลุม Ken Wilber (2000a) ท่ีมีการนําเสนออยางเปนระบบทาง
วิทยาศาสตรของบูรณาการทางจิตวิญญาณ(The Science of integral spirituality) โดยไดมีการศึกษา
ในการรวบรวมขอมูล จัดระบบเปนองคความรู ท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในดาน 
ท่ีเกี่ยวของดวยปญญารอบรู (Wisdom) จนถึงท่ีสุดของปญญาระดับญาณทัสสนะท่ีเรียกวารูแจง 
(Enlightenment) โดยกลุม KW เรียกการรูแจงระดับปจเจกโดยใช e ตัวเล็ก (enlightenment) และรู
แจงในระดับสากลจักรวาล โดยใช E ตัวใหญ (Universal Enlightenment) และมีการศึกษาความรู 
ในระดับแกนคําสอนอันเปนความรูแจงทางจิตวิญญาณของศาสนาใหญ ๆของโลก เชน เตา พุทธ 
คริสต อิสลาม ฮินดู ยูดาย เปนตน (ดูภาพ: The Great Chain in Various Wisdom Traditions) โดยให
เปนมิติของญาณวิทยาท่ีอยูเหนือความรูระดับประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาท่ีแตกตางกัน 
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ภาพท่ี 2.16  แผนภาพ : The Great Chain in Various Wisdom Traditions 
 

ในขอบรอบนอกสุดท่ีเปนบริบทของวิญญาณ (Spirit) เชน คําวาเตาท่ีเหนือคําพูดอธิบาย 
(Unspeakable Tao) ศุนยตา (Shunyata) พฺรหฺมนฺ (Brahman) พระเจาสูงสุด (Godhead) คําเหลานี้เปน
นามธรรมข้ันละเอียดลึกซ้ึงท่ีมีแนวโนมสอดคลองกันในการบงช้ีถึงท่ีสุดของสภาวธรรมท่ีมีอยูเอง
แมไมมีมนุษย แตก็ไมเคยมีปรากฎการณสภาวธรรมสูงสุดเหลานี้ลงมาใหมนุษยประจักษสัมผัสรูกัน
ไดตอสาธารณชนจึงเปนจริงไดอยูในบริบทของอภิปรัชญา (metaphysics) ซ่ึงมีสภาวะละเอียดลึกซ้ึง
ในระดับอภิธรรมของพุทธท่ีหมายถึงธรรมชาติข้ันสูงสุดของโลกุตตรธรรม ดังนั้นบนเสนทาง
พัฒนา จิตวิญญาณมนุษยไปสูท่ีสุดแหงทุกข ไดแก สุญญตา ในความหมายของพุทธอันมีนัยยะ
เฉพาะเม่ือเกี่ยวเนื่องกับคําวานิพพานพุทธจึงไมเปนสภาวธรรมเดียวกับพระเจาสูงสุดหรือเตาท่ีเหนือ
คําพูดอธิบาย เพราะพระพุทธเจาทรงตรัสวาในคําสอนอ่ืน นอกธรรมวินัยของพระองคไมอาจบัญญัติ
การรอบรูซ่ึงอัตวาทุปาทาน (-มู.ม.๑๒/๑๓๒/๑๕๖)  จึงไมอาจเขาถึงอริยสัจ 4 ดังนั้นจึงไมเกิด
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อริยบุคคล 4 เหลาข้ึนในลัทธิคําสอนศาสนาอ่ืนใด เพราะมีความตางกันในรายละเอียดของกรรม 
ในบริบทของกรรมนิยามนั่นเอง 

2.3.1.1 ความสัมพันธตามกฏธรรมชาติหรือ ‘ธรรมนิยาม’ 
ในยุคปจจุ บันทุกคนรูจักกฎของธรรมชาติผานกรอบความรูทาง

วิทยาศาสตรกายภาพ สวนในยุคพุทธกาลคนสวนใหญรูจักแตกฎของธรรม (ดา) เปนธรรมฐิติ คือ
การทรงไวของสภาวะธรรมท้ังมวลและปรากฏเปนธรรมนิยามตามท่ีพระธรรมปฎก (2554) พุทธ
ธรรม (ฉบับเดิม : 92 – 93) เขียนไววา “หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงอาการใหเห็นส่ิงท้ังหลายสัมพันธ
เนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันเปนกระแสอาจเรียกส้ัน ๆวา กระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ) มีแกส่ิงท้ัง
ปวงท้ังท่ีเปนรูปธรรมทั้งท่ีเปนนามธรรมท้ังในโลกฝายวัตถุ ท้ังแกชีวิตท่ีประกอบพรอมดวย
รูปธรรมนามธรรมโดยแสดงตัวออกเปนกฏธรรมชาติตาง ๆ คือ ธรรมนิยาม...” องคความรูของธรรม
นิยามซ่ึงมี 5 ประการนี้มีความใหญโตถึงระดับจักรวาล(และการคน  ควาหาความจริงของจักรวาล
เปน Universal Truth มาถึงปจจุบันยังไมถึงขอยุติ) กลาวคือ  

1) อุตุนิยาม เปนกฎธรรมชาติฝายอนินทรียวัตถุ (ยังไมมีสภาพชีวะ) เปน
สสารพลังงานตาง ๆของธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ (matter) 

2) พีชนิยาม เปนกฎธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุ รวมท้ังพันธุกรรมระดับ
พืชท่ีมีโครงสรางของดิน น้ํา ลม ไฟ ประกอบเปนกาย (body) 

3) จิตตนิยาม กฎการทํางานของจิต ท่ีมีในระดับสัตวรวมถึงมนุษย 
ท่ีมีท้ังรางกายและใจนึกคิด (mind) หรือมโนทํางานตามระดับของจิตสํานึกของผูนั้น 

4) กรรมนิยาม กฎแหงกรรม ซ่ึงในระดับสัตวเปนไปตามสัญชาติญาณ 
แตในระดับมนุษยมีความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเร่ืองความสุขความทุกขในชีวิต ทําใหเกิดสภาวะ 
ของ “กิเลส-กรรม-วิบาก” หมุนรอบเปนวงจรไปตลอด กับพลังงานของจิต (soul) ท่ีผลักดันไปสู 
ภพภูมิตาง ๆ ของอบายภูมิ มนุษยภูมิ เทวภูมิ พรหมภูมิ 

5) ธรรมนิยาม กฎความสัมพันธระหวางเหตุปจจยาการหลากมิติอันปรากฎ
ในหมวดธรรมตาง ๆ มีสภาวะซับซอนลึกซ้ึงแบงเปน 2 ระดับ คือ  โลกียธรรม คือความเกิดข้ึนต้ังอยู
ดับไปตามกฎไตรลักษณท่ียังประกอบอยูดวยอวิชชา คือความไมรูในทางพนทุกข (อริยสัจ 4) และ 
โลกุตตรธรรม คือการดําเนินกระบวนการปฏิจจสมุปบาทท่ีมีวิชชา คือ อริยสัจ 4 ซ่ึงเขาถึงสัจจะ
อันติมะ (Ultimate Truth) เพราะถึงท่ีสุดแหงทุกขได โดยการตรัสรูของพระพุทธเจาเม่ือสองพันหก
รอยปมาแลว จึงพนความ  ล้ีลับลึกซ้ืง มีญาณทัสสนะ (intuition) หยั่งรูความหลุดพนแลวจากความ
ทุกขจนดับสนิทไปไมเหลือเปน ผูมีวิญญาณ (spirit)  เกิดในอริยภูมิ 4 ระดับ 
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2.3.1.2 ความหมายของ “วิชชาจรณสัมปนโน” 
พระพุทธเจาไดตรัสรูการพนทุกขของมนุษยไดโดยส้ินเชิงดวยตนเองเปน

สัจธรรมท่ีไมข้ึนกับกาลเวลา (อกาลิโก) และเรียกพระองคเองวาเปนมนุษยผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
คือ  ผูถึงพรอมดวยวิชชาเปนความรูท่ีพนทุกขและจรณะทางดําเนินสูการพนทุกข พรอมท้ังตรัสสอน
ความรูนี้วา จรณะ 15 วิชชา 8 อยูในเสขปฏิปทาสูตร  คําอธิบายแปลความวิชชา 8 ในกระแสหลัก
ท่ัวไปเปนความสามารถพิเศษทางจิตท่ีเปนเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย และการหยั่งรูทายใจท่ีเปนอาเทศนา
ปาฏิหาริยรวมไดถึง 7 ขอ  

แตทานพุทธทาสภิกขุ (2547) พระพุทธคุณบรรยาย : 89 – 94) ไดอธิบาย
วิชชา 3 ขอทายของวิชชา 8 เปนแนวอนุศาสนีปาฏิหาริย คือ คําสอนท่ีลดละกิเลสทําใหพนทุกข
ส้ินเชิงได ดังนี้  

วิชชาท่ี 1  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ใจความท่ีแทจริง เล็งถึงความรูเร่ือง
การเกิดแหงตัวกูของกูท่ีไดเกิดมาแลวแตหนหลัง หมายความวา เกิดปญจุปาทานขันธหลงยึดม่ัน 
ในเบญจขันธโดยความเปนตัวกู - ของกู...ถอยหลังไปใหถึงท่ีสุด กี่รอยกี่พันคร้ังก็ยังนึกได 

วิชชาที่ 2  จุตูปปาตญาณ มองเห็นการเกิดการดับการเคล่ือนไปแลวเกิด
ใหมของสรรพสัตวโดยอํานาจแหงกรรมท่ีตนไดกระทําไว 

วิชชาท่ี 3  อาสวักขยญาณ คือ ความรูท่ีทําใหอาสวะใหส้ิน คือ ส่ิงหมัก
ดองอยูในสันดานแลวทําอาสวะนี้ใหส้ินดวยอํานาจของวิชชา  เคร่ืองมือสําหรับสรางวิชชาข้ึนมา
เรียกวา จรณะ แปลวา เคร่ืองดําเนิน จรณะเปนเคร่ืองดําเนินทางจิตเพื่อใหถึงวิชชา มีอยู 15 แบงเปน 
3 กลุม คือ 

กลุมท่ี 1  คือ สีลสัมปทา อินทรียสังวร โภชเนมัตตัญุตา  ชาคริยานุ
โยคะ คือใหมีศีลแลวสํารวมตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ใหรูประมาณการบริโภค แลวประกอบความเพียร 
มีจิตใจสดช่ืน ต่ืนอยูเสมอ 

กลุมท่ี 2  คือ ศรัทธาความเช่ือ หิริความละอาย โอตตัปปะความเกรงกลัว
ตอบาป พาหุสัจจะมีการศึกษามากพอ วิริยะความพากเพียร สติความระลึกรูได ปญญาความรอบรู 

กลุมท่ี 3 มี 4 อยาง คือ ฌานท้ัง 4 หมายถึง รูปฌาน 4   
จรณะตองเปนการดําเนินไปตามลําดับนี้เปนใจความสําคัญของจรณะ 

สัมปนโน แปลวา ถึงพรอม มีความหมายซอนอยู คือตองสัมพันธกัน ถาไมสัมพันธกันก็ไมถึงพรอม 
เพราะฉะนั้นวิชชากับจรณะจะตองสัมพันธกันท้ังหมดนี้เพื่ออะไร  ก็ตอบวา วิชชาจรณสัมปนโน 
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะน้ีเพื่อความเปนพุทธะอยางหน่ึง แลวก็เพื่อทําหนาท่ีของพุทธะไดนี้อีก
อยางหนึ่ง 
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2.3.2 เนื้อหาของวิชชาจรณสัมปนโนอันมีผลเปนสมณะ 
พระพุทธเจาเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนเปนคนแรก แตเปนผูมีพุทธคุณ 9 เพียง

พระองคเดียว นอกนั้นเปนสาวกภูมิตรัสรูตามพระพุทธเจา ในชวงแรกของการประกาศเผยแพร
ธรรม พระองคจะกลาวถึงคุณสมบัติรองรับความเปนพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจาดวยพุทธคุณ 9 
ของพระองคผูตรัสรูเองโดยชอบ ผูปฏิบัติตามพระองคจะไดรับผลเปนสมณะในการสําเร็จเปนผูมี
วิชชาจรณสัมปนโนตามคําสอนของพระองค ดังท่ีปรากฏในสามัญญผลสูตร ตอบคําถามของพระ
เจาอชาตศัตรูถึงสามัญญผล ท่ีพระองคทรงแสดงความประณีตดีข้ึนเปนลําดับและประเสริฐขึ้นกวา
ผลเดิมท่ีไดคร้ังกอน ๆ ซ่ึงสรุปโดยยอมี 4 ชวงตอน 

1) มี “ศีลขันธ - อินทรียสังวร – สติสัมปชัญญะ - สันโดษ”อันเปนอริยะ 
2) ชําระเครื่องทําจิตใหเศราหมองคือ นิวรณ 5  ความพึงพอใจในกามคุณ (กาม

ฉันทะ) ความเคืองคิดประทุษราย (พยาบาท) ความหดหูซึมเซา (ถีนมิทธะ) ฟุงซานรําคาญใจ (อุทธัจ
จะกุกกุจจะ) ลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) 

3) ทําจิตใหบริสุทธ์ิต้ังม่ันในฌาน 4 
4) สรางญาณทัสนะในวิชชา 8 เร่ิมจากวิปสสนาญาณจนถึงอาสวักขยญาณ 
2.3.2.1 หลักพุทธธรรมกับวิถีพอเพียง  ในพระธรรมนิพนธของสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เร่ือง พอ หลักธรรมแหงความพอเพียง กลาวถึง 
 ‘สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง’ ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง 
 “ความคิดอยางหนึ่งท่ีควรฝกใหเกิดเปนประจํา” 
 คือ...ความคิดท่ีวา ‘พอ’ คิดใหรูจัก ‘พอ’ 
 ผูรูจักพอจะเปนผูท่ีมีความสบายใจ 
 สวนผูท่ีไมรูจักพอ... จะเปนผูเรารอน 
 ความไมรูจักพอ มีอยูไดแมในผูม่ังมีมหาศาล 
 และความรูจักพอ มีอยูไดแมในผูยากจน 
 ท้ังนี้ก็เพราะ...ความพอเปนเร่ืองของใจ 
 คนรวยไมรูจักพอ...ก็เปนคนจนอยูตลอดเวลา 
 คนรูจักพอ... “ก็เปนคนม่ังมีอยูตลอดเวลา” 

(1) หลักธรรมพื้นฐานของชีวิตพอเพียง 
(1.1) จุดหมายของชีวิต  ชีวิตอันอุดมเปนจุดหมายท่ีพระพุทธเจา

สอนใหทุกคนปฏิบัติใหถึงชีวิตอันอุดม คือชีวิตท่ีสูงสุด 
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(1.2) เกณฑของชีวิต มี 3 อยาง คือ  ทุชีวิต ชีวิตช่ัวราย โมฆชีวิต 
ชีวิตเปลา...ปราศจากประโยชน สุชีวิต ชีวิตดี หมายถึงคนใชชีวิตประกอบกรรมดี  ทําดีท่ีสุด  ชีวิต 
ก็สูงสุด ก็กลายเปนชีวิตอุดมในท่ีสุด 

(1.3) องคประกอบของความดีในชีวิต 4 อยางคือ กรรม วิชาศีล
และธรรม ชีวิตท่ีดีตองมีองคคุณ 4 นี้ 

(1.4) ชีวิตเปนผลของกรรม ในการสรางกุศลกรรมจะตองมีจิตใจ
ประกอบดวย “สัมมาทิฏฐิ” ซ่ึงจะมีข้ึนก็ตองอาศัยวิชา ซ่ึงจะเปนเหตุใหละความทุกขท่ีเกิดข้ึนทางใจ
ได เปนวิชาของพระพุทธเจาโดยตรงแมชีวิตจะมีแตทุกข พุทธศาสนาก็สามารถยกวิธีดับทุกขบอก 
วิธีสรางสุขได ดังท่ีวา “ทุกขสําหรับเห็นแตสุขสําหรับเปน” 

(1.5) ภัยของชีวิตโดยตรงคือกิเลส โลภ โกรธ หลง เกิดภัย  3 อยาง 
กิเลสภัย ทุจริตภัย และทุคติภัย ท้ัง 3 นี้เปนเหตุผลเน่ืองกัน กิเลสเปนเหตุใหประกอบทุจริต ทุจริต 
ก็สงไปสูทุคติภัย เพราะระลึกแลนไปผิดอาจจะกลาวไดวาถึงสรณะผิด คือถึงกิเลสเปนสรณะ 
สวนผูระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ และเพราะมีพระรัตนตรัยเปนท่ีระลึก 
ท่ีไมกอภัยจึงเปนผูละภัยได 

(1.6) ความรูธรรม เ ม่ือถึงพระรัตนตรัยเปนท่ีพึ่ง ยอมรูธรรม 
อริยสัจจแปลวาของจริงของพระอริยะ กลาวโดยยอ เม่ือจะละทุกขก็ตองรูจักทุกขและปลอยทุกขเสีย
ดวยปญญาท่ีเขาถึงสัจจะคือความจริง เม่ือละทุกขได ก็ยอมประสบความสุขโดยลําดับ 

(1.7) วิธีทางของคนฉลาดนั้นจะประพฤติดีท้ังกาย วาจา ใจ ช่ือวา
สุจริต 3 ถาตรงขามกับสุจริตก็เปนทุจริต 3 ประพฤติทุจริตเพราะขาดธรรมภายในใจ 

(1.8) ธรรมท่ีควรประพฤติคูกันไปกับสุจริต เปนสุจริตธรรม 
(1.8.1) การไมฆาสัตว มีความละอายใจในการเบียดเบียน 

มีความเอ็นดูอนุเคราะหสัตว 
(1.8.2) มีความโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผ่ือแผเฉล่ียความสุขตน

ใหคนอ่ืน 
(1.8.3) ไมคิดนอกใจ ไมคิดละเมิดคู ไมประพฤติผิดในทาง

กามประเวณี 
(1.8.4) ไมพูดปด ปากกับใจตรงกัน 
(1.8.5) ไมพูดสอเสียด พูดใหเกิด ความสามัคคี 
(1.8.6) ไมพูดคําหยาบ มิใชกด มิใชยกยอ พูดดวยอัธยาศัย

ออนโยนนิ่มนวลไมกระดาง 
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(1.8.7) ไมพูดเพอเจอ พูดมีหลักอางอิง มีประโยชนอยางสูง
เรียกวา มีวาจาสิทธ์ิ ดวยความตกลงใจทันทวงทีม่ันคงไมโงนเงนโลเล 

(1.8.8) ไมพยาบาทปองราย คูกับเมตตา ท่ีใจยินดีดวยหรือ
วางเฉยดวยความรูเทา ทําความเห็นใหตรงใหถูกยิ่งข้ึนคูกับความเห็นชอบ ธรรมตามท่ีแสดงมาน้ี 
มีในบุคคลใด บุคคลนั้นช่ือวา ธรรมจารีมีความประพฤติท่ีเรียกวา ธรรมจริยา ผูประพฤติธรรมสุจริต
กับธรรมท่ีคูกันนี้เรียกอยางส้ันในท่ีนี้วา สุจริตธรรม ถาคูตรงขามเปนอธรรมเรียกวาทุจริตธรรม 

(2) หลักธรรมแหงความพอเพียง – สันโดษ 
(2.1) สันโดษเปนธรรมท่ีมีผูปรารภกันมากท้ังในทางสนับสนุนและ

ทางคาน สนับสนุนสงเสริมใหมีการปฏิบัติกัน คานไมควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติเพราะเห็นไปวา
ขัดขวางความเจริญกาวหนา (ซ่ึงในสวนท่ีคานนี้เพราะเขาใจสันโดษและความเจริญกาวหนาผิด 
เนื่องจากความเจริญกาวหนาท่ีแทจริงคือ ความเจริญกาวหนาทางจิตมิใชความเจริญทางวัตถุ – ผูวิจัย) 

(2.2) ความหมายของสันโดษ มาจากบาลี “สันโตสะ สันตุฏฐี” 
แปลวา ความยินดี (หรือพอใจ) ดวยของของตน ความยินดีดวยของท่ีมีอยู ความยินดีโดยสม่ําเสมอ 
พระพุทธองคทรงแสดงแกภิกษุเปนพื้น คําอธิบายจึงเปนคําอธิบายสําหรับภิกษุ ยินดีดวยปจจัย 4 
ตามมีตามได เชน อริยวังสิกสูตร ไมแสวงหาในทางท่ีไมสมถะ ไมไดปจจัยก็ไมสะดุง ไดปจจัยมา 
ก็ไมสยบติด เห็นโทษ มีปญญาสลัดใจออกได ท้ังไมยกตนไมขมผูอ่ืน เพราะสันโดษนั้นขยัน ไมเกียจ
คราน มีสัมปชัญญะ มีสติพินิจ 

(2.3) สันโดษใชไดท่ัวไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ในหลักธรรม
ตัดสินพระธรรมวินัย 8 ขอ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแกพระนางมหาปชาบดีโคตรมีวาธรรมท่ีเปนไป 

(2.3.1) ปราศจากกําหนัดยอมใจ 
(2.3.2) ไมประกอบกับทุกข 
(2.3.3) ไมสะสม 
(2.3.4) มักนอย (หรือมีความอยากนอย) 
(2.3.5) สันโดษ 
(2.3.6) สงัด 
(2.3.7) ปรารถความเพียร 
(2.3.8) เล้ียงงาย 

เหลานี้เปนธรรมเปนวินัยเปนคําสอนของพระพุทธ
องค ธรรมท่ีตรงกันขามท่ีเปนอธรรม มิใชธรรม มิใชวินัย มิใชคําสอนของพระองค เม่ือสันโดษ 
เปนขอหนึ่ง สําหรับตัดสินพระธรรมวินัย กลาวไดวาเปนธรรมท่ัวไป 

(2.4)  สันโดษมิใชความเกียจครานเลย ในขอทายของอริยวงศวา 
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(2.4.1) ยินดี ในการภาวนา  คือความอบรมกุศลธรรม 
ใหเกิดข้ึน 

(2.4.2) ยินดีในปหานะ คือการละอกุศลธรรม 
(2.4.3) สอนใหขยันไมเกียจครานประจําอยูในอริยวงศ 

ทุกขอ 
(2.4.4) บางพระสูตรสอนตรง ๆ วาใหมี อสันตุฏฐิ คือความ

ไมสันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย  หมายความวาใหสันโดษแตในปจจัย  สวนในกุศลธรรม 
อยาสันโดษ เพราะจะตองทํากุศลใหยิ่งข้ึนไป เปนอันสอนใหมีความเพียรละความช่ัว เพียรทําความดี
นั่นเอง 

(2.5) ประเภทของสันโดษ มี 3 อยาง 
(2.5.1) ยถาลาภสันโดษ –ยินดีเทาท่ีได ไมปรารถนาเพราะ

เปนบาป 
(2.5.2) ยถาพลสันโดษ – ยินดีตามกําลังของตนในเร่ือง 

ตาง ๆ พอเหมาะไมโลภ 
(2.5.3) ยถาสารุปปสันโดษ  – ยินดีตามสมควรในการ

แสวงหาและสละสวนเกินใหผูท่ีเหมาะสมควรรับ 
(2.6) ลําดับในการปฏิบัติสันโดษ 

(2.6.1) สันโดษในความคิด  คือระงับความคิด  ฟุงซาน 
ในทางผิด ยินดีในความคิดท่ีถูกท่ีควร 

(2.6.2) สันโดษในการแสวงหา คือ ยินดีแสวงหาแตส่ิง 
ท่ีควรได พึงบริโภคตามกําลังท่ีสมควรแกภาวะฐานะ และในทางท่ีถูกท่ีควร 

(2.6.3) สัน โดษในก า ร รับ  คื อ  รั บ ส่ิ ง ท่ี ค ว ร รับและ 
รับพอประมาณ ถามีเจตนาไมบริสุทธ์ิก็ไมยอมรับ ยอมเปนเหตุใหพนมลทินโทษเพราะการรับ 

(2.6.4) สันโดษในการบริโภค คือบริโภคแตพอประมาณ 
ตามแนวหลักท่ีภิกษุพิจารณาการบริโภคปจจัย 4 มิใชเพื่อสนองความอยากฉะน้ันความฟุมเฟอย
เกินไป มากไปตาง ๆนั้น จึงอยูท่ีความขาดสันโดษ.. เปนผลเสียหายจากสวนตัวไปหาสวนรวม และ
จากสวนรวมไปหาสวนตัว 

(3) สันโดษเปนไปเพ่ือความดํารงอยูแหงพระสัทธรรมศาสนา 
(3.1) สันโดษไมทําใหเกียจคราน สันโดษแสดงความขยันหม่ันเพียร 

เพราะท้ัง 2 ขอก็อยูในลักษณะตัดสินธรรมวินัยฯ 
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(3.2) สันโดษอยูกับความมักนอย “อัปปจฉตา” ท่ีแปลวา “ความ
ปรารถนานอย” ความมักนอยตรงขามกับความมักมาก นอกจากทางวัตถุปจจัยนอยแลวยังปรารถนา
ช่ือเสียงโลกธรรมนอยไมหวังเดนทํานอง “ปดทองหลังพระ” 

(3.3) สันโดษปดกั้นตัณหา คือเปนเคร่ืองหามความปรารถนาเกิน
สวนและความปราถนาในทางท่ีผิด ทานจึงสอนใหหามใหปดกระแสตัณหาดวยธรรม เชนสติปญญา 
และโดยเฉพาะคือ ความสันโดษมีลักษณะตรงขามกับตัณหา 

(3.4) สติและปญญา เม่ืออบรมโดยชอบ ยอมเปนเคร่ืองหามปด
กระแสตัณหาและปลูกความสันโดษข้ึนเกิดข้ึนแทน 

(3.5) เม่ือเกิดสันโดษข้ึน ก็เกิดความอ่ิม ความพอ นับวาเปนผูม่ังมี 
ทานจึงสรรเสริญ “สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง”  ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง (อางอิงจาก, น.75 – 78) 

(3.6) พระพุทธภาษิตวา “สันโดษยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยู 
เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมอันตรธานแหงพระสัทธรรม ศาสนา” เพราะคําสอนของ
พระพุทธเจาใหละความช่ัว ทําความดี ชําระจิตใจของตนใหผองใส จะดํารงอยูไดในบุคคลที่มี
สันโดษเทานั้น 

(4) วิถีพอเพียง เปนวิถีมนุษยประเสริฐไดถึงวิชชา คืออริยสัจ 4 
(4.1) เปนมนุษยท่ีดีอยางพอเพียงตองมีปริญญาครบถวน 3 อยาง 
 ญาตปริญญา   กําหนดรูดวยความรู 
 ตีรณปริญญา   กําหนดรูดวยการพิจารณา 
 ปหานปริญญา   กําหนดรูดวยการละ 
 นี่เปนตัวปญญาในพุทธศาสนา 
(4.2) วิ ถี พอ เพี ย ง  ไม โ ลภ เ กิ น ไป  ให รู จั ก ตนพร อมกั บ มี 

สัปปุริสธรรม มีปญญาถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ 
(4.3) ใจเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด พึงรักษาใจของตนอยางยิ่ง เม่ือคนรูจัก

พอ ยอมมีความสบายใจ และไมเกียจคราน ความสบายใจนําใหไดใจท่ีสงบยอมมีพลังท่ีเขมแข็ง 
(4.4) ใจท่ีสงบมีพลังเขมแข็งและเขมแข็งท้ังสติปญญา ใจท่ีสงบ 

จะทําใหมีสติปญญามากและแจมใสไมขุนมัว 
(4.5) พระพุทธองค ทรงสอนใหมี พรหมวิหารเปนท่ีอยูของใจ

ตลอดเวลา ไมวาจะพบคนดีหรือคนช่ัว พบมิตรหรือพบศัตรู พบเวลาใดใจของเราตองต้ังอยูใน 
พรหมวิหารธรรมตลอดเวลา ใชพรหมวิหาร 4 อันประกอบพรอมดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขาเปนธรรมรักษาจิต 
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(4.6) ผูอบรมพรหมวิหารอยูควรตองรูวาผูมีเมตตา กรุณา มุทิตานั้น
ควรอยางยิ่งท่ีตองใชอุเบกขาแทรกไวเปนยาดําทุกเวลา เมตตาขาดอุเบกขาก็ผิด กรุณาขาดอุเบกขาก็
ผิด มุทิตาขาดอุเบกขาก็ผิด เมตตากรุณาท่ีผิดก็เชนปรารถนาใหเขาเปนสุข พยายามชวยใหเขาพน
ทุกขเต็มกําลังความสามารถ เม่ือทําไมไดดังปราถนาก็เปนทุกข เพราะไมวางอุเบกขาได อุเบกขา
เชนนี้แหละผิด 

(4.7) ผูมีอุเบกขาในใจจริง การแสดงออกภายนอกเหมือนไมมี
อุเบกขาได เพราะผูมีอุเบกขายอมมีปญญารูดีวา ปฏิบัติอยางไรเปนคุณ เปนโทษ ฉะนั้นเม่ือการวาง
เฉยภายนอกจะเปนโทษ และไดพิจารณาแลวก็ยอมตองแสดงออกมาตามเหมาะความควร รักษา 
ไวเพียงอยางเดียวคือใจ ท่ีเปนอุเบกขา คือไมหวั่นไหว วูบวาบข้ึนลงไปตามการแสดงออกภายนอก 
ทําใหนอกจากสามารถเปนท่ีพึ่งของตนไดแลวยังเปนท่ีพึ่งของผูอ่ืนไดดวย 

(4.8) ปญญาท่ีแทจริง ตองเปนปญญาท่ีรูท่ัวถึงสัจจะ ปญญาตอง
รวมกับสัจจะคือความจริง เปนความรูจริง รูถูกตอง จึงจะเปนตัวปญญา และปญญาในอริยสัจ  4 
เปนปญญาสูงสุด (คือวิชชาท่ีพนอวิชชาสังโยชนไดแลว – ผูวิจัย)  

ผูวิจัยเห็นวาองคความรูท่ีประมวลอยูในหลักธรรมแหงความ
พอเพียงของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ ท่ียกแสดงธรรมหมวดธรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความพอ 
คือ “สันโดษ” โดยเร่ิมจากกรรมท่ีสุจริต เปนสุจริตธรรม ละเวนอบายมุข ถือศีล 5 มีสติสัมปชัญญะ
ในการสํารวมการบริโภค มีอินทรียสังวรณท่ีนําสูสันโดษได จึงทําใหจิตสงบม่ันคงอยางมีปญญา 
พรอมท้ังแผความรักความเมตตาในพรหมวิหาร 4 เพื่อมีวิถีชีวิตพอเพียง เพิ่มพูนปญญาพาสูความจริง
อันประเสริฐของชีวิตท่ีเขาถึงอริยะสัจ 4 ไดในท่ีสุด จึงเปนความชัดเจนวา หลักธรรมแหงความ
พอเพียง “สันโดษ” นั้น ก็เปนหลักธรรมเดียวกันกบั “สามัญญผล” ท่ีทําใหเปน   “ผูมีวิชาจรณสัมปนโน” 
ไดจริงตามคําสอนของพระพุทธองค 

2.3.3 จากภาคผลอันเปนสามัญสืบสาวไปสูแนวทางหรือมรรคคือจรณะ 15 วิชชา 8 
วิชชาจรณสัมปนโน เปนบุคคลท่ีเกิดมีผลสําเร็จเขาถึงอริยสัจ 4   
สามัญญผล ของวิชชาจรณสัมปนโน คือภาคผลท่ีไดเปนสมณะกับทุกคนท่ีปฎิบัติ 

ตามลําดับจากศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ สันโดษอันเปนอริยะ ทําใหละนิวรณ 5 ได 
แลวจึงเขาสูฌาน 4 ทายสุดเขาถึงวิชชา 8 

เสขปฏิปทา ของวิชชาจรณสัมปนโน คือแนวทางหรือมรรค ท่ีเรียกวา จรณะ 15 
วิชชา 8 ท่ีผูปฏิบัติศึกษา (เสขะ) ดําเนินไปตามลําดับ 4 หมวด ไดแก หมวดสังวรศีลกับอปณก
ปฏิปทา 3 หมวดสัทธรรม 7 หมวดฌาน 4 และหมวดวิชชา 8 ความสัมพันธท่ีเปนภาคมรรค และภาค
ผล ของวิชชาจรณสัมปนโน สามารถแสดงในตารางขางลางนี้ 
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ตารางท่ี 4   ความสัมพันธท่ีเปนภาคมรรค และภาคผลของวิชชาจรณสัมปนโน 
 

เสขาปฏิปทาหรือ 
จรณะ 15 วิชชา 8 

 สามัญผลหรือผลอันทําใหเปน 
สมณะ 

สังวรศีล  ศีลขันธอันเปนอริยะ 
สํารวมอินทรีย  อินทรียสังวรที่เปนอริยะ 

โภชเนมัตตัญุตา 
ชาคริยานุโยคะ 

ศรัทธา 
หิริ 

โอตตัปปะ 

 

สติสัมปชัญญะ 
ท่ีเปนอริยะ 

พาหุสัจจะ 
วิริยะ 
สติ 

ปญญา 

 
สันโดษ 

ท่ีเปนอริยะ 

รูปฌาน 4 
 

 รูปฌาน 4 ท่ีนาํผลได 
พรหมวหิาร 4 

วิชชา 8  วิชชา 8 นําสูวชิชา 4 คืออริยสัจ 4 
 

สามัญญผลสูตรยังเปนหลักธรรมพอเพียง ท่ีสามารถใชเปนพื้นฐานดุจเสาเข็ม
รองรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดดี  

2.3.3.1 การประยุกตสามัญญผลสูความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2550) ไดเขียนไวในงานวิจัยเร่ือง “การใชการสรางตัวช้ีวัดเพื่อ
วิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร” (น. 39) วา “ความพอเพียง 
ท่ีประกอบกันข้ึนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ 
กันคือ 

1) ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมาก
เกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน เชนการผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
(เทียบไดกับคํา Moderation) 
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2) ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง
นั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ (เทียบกับคําวา Cause and Effect) 

3) การมีภู มิ คุมกันในตัวท่ีดี  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยถึงคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล (เทียบไดกับคําวา Self-Immunity) 

 ท้ังสามคุณลักษณะ (สามหวง) นี้ รวมเปนเอกภาพของทางสายกลางท่ี
ดําเนินมากับสองเง่ือนไขอยางพอเหมาะ จะมีผลไปสูความยั่งยืน (ดูแผนภาพดานลาง)  

 

ภาพท่ี  2.17  แผนภาพ : คุณลักษณะเง่ือนไขและผลลัพธในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   จาก พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2550)   
 

2.3.3.2 ความเปนไปไดในการเปรียบเทียบ คุณลักษณะเง่ือนไข และผลลัพธใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความเจริญทางจิตตามลําดับในสามัญญผลสองเง่ือนไข  

1) เง่ือนไขความรูแมจะถูกวางไวในบริบทของวิทยาการ แตถาการใช
ความรูนั้น ๆ อยูบนบรรทัดฐาน พฤติกรรมท่ียอมรับ เชน จรรยาบรรณ ท่ีสัมพันธกับฐานแหงศีล และ
ถาทําได สังคมก็ไดคุณประโยชนจากศีลขันธอันเปนอริยะในสามัญญผล 

2) เง่ือนไขคุณธรรมไดถูกวางไวในบริบทของศีลธรรม แตการปฏิบัติให
เกิดคุณธรรมไดดี ถามีการสํารวมระวัง หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมใหมีกิเลสโดยเฉพาะความโลภ 
ความอยากท่ีเกินสวนแลว ถาทําไดสังคมก็จะไดประโยชนจากอินทรียสังวรอันเปนอริยะในสามัญญผล 

3) ความมีเหตุผล (Cause and Effect) หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงท่ีเปนไปอยางมีเหตุผล ซ่ึงจะทําไดตองประกอบดวย สติสัมปชัญญะพิจารณาทบทวน 
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อยางรอบคอบ ไมประมาท รูตัวอยูเสมอ ไมขาดสติปลอยปละละเลยใหเสียผล ถาทําไดสังคมก็จะ 
ไดประโยชนจาก สติสัมปชัญญะอันเปนอริยะในสามัญญผล 

4) ความพอประมาณ (Moderation) คือความพอเหมาะตรงท่ี “ใจพอ” 
อยางมีปญญาท่ีทําใหพนจากอํานาจของกิเลสตัณหาได เกิดเปนสันโดษท่ีมักนอยอยางขยันหม่ันเพียร 
มีสติสัมปชัญญะ ทําใหปญญาแจมใสอยูดวยความสบายใจ ถาทําไดสังคมก็จะไดประโยชนจาก
สันโดษอันเปนอริยะในสามัญญผล 

5) การมีความคุมกันในตัวท่ีดี (Self-Immunity) หมายถึงการเตรียมตัวให
พรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
จะทําไดดี หากมีใจท่ีสงบยอมมีพลังท่ีเขมแข็ง และเขมแข็งท้ังสติปญญา ใจท่ีสงบจะทําใหมี
สติปญญามากและแจมใสไมขุนมัวมีพรหมวิหารเปนท่ีอยูของใจตลอดไมวาพบมิตรหรือศัตรู คนดี
หรือคนช่ัว การเปล่ียนแปลงของสถานการณดี หรือเลวรายตาง ๆ ใชพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เปนธรรมรักษาจิตของคนในสังคมใหรูรักสามัคคี มีตนเปนท่ีพึ่งไดแลวเปนท่ีพึ่ง
ใหกับคนอื่น รวมมือฝาวิกฤตินั้น ๆ ถาทําไดเชนนี้สังคมของประเทศก็จะไดประโยชนจาก 
รูปฌาน 4 อันเปนพรหมวิหาร 4  ในสามัญญผล 

 

ภาพท่ี 2.18   แผนภาพ : ผังความสัมพันธแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
    จาก พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2550) 
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6) ความสมดุลการพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงและความยั่งยืนผลลัพธ
ท้ัง 3 มาจากมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ซ่ึงอยูในภาคลาง (macro - LL,  LR) ซ่ึง
เปนเร่ืองตองใชสติปญญาข้ันสูงเกี่ยวของกับความจริงหลากมิติท่ีเปนเร่ืองปญหาความทุกข เหตุแหง
ทุกขแลวปรับเหตุแหงทุกขใหลดนอยลงมี เป าหมายเกิดผลดับทุกข  พนทุกข เปนลําดับ 
เปนข้ัน ๆ ไปดวยมรรควิธีทางสายกลาง (หรือ 3 หวง - 3คุณลักษณะ) เชน ความพอประมาณ 
จะนําไปสูความสมดุลการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี จะนําไปสูการพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงและ
วัฒนธรรมท่ีไดดําเนินมาจากสามัญญผลขอกอน ๆ เปนไปตามหลักโฮลอนของเหตุปจจัยการอยางมี
ปญญาข้ันสูงข้ึนไปจนถึงวิชชา ถาทําไดเชนนี้กับสังคมไดมากภาคสวนยิ่งข้ึน ก็จะไดรับประโยชน
จากปญญาสูงสุด คือ วิชชา 8 ท่ีเขาถึง อริยสัจ 4 ในสามัญญผล 

ผูวิจัยเห็นโอกาสในการประยุกตใชความสัมพันธระหวางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสามัญญผลนี้ ใหปรากฎเปนจริงดวยการปรับปรุงพฤติกรรมใหมีการสังวรระวัง
เร่ิมจากฐานศีล 5 ลดละอบายมุขท่ีเปนจริงไดต้ังแตปจเจกบุคคลและขยายเพิ่มเปนพื้นฐานหลักใหกับ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีนําสูโลกุตตระผลตามลําดับในสามัญญผล 
จึงจําเปนท่ีตองใหความสําคัญในการศึกษาสังวรศีล โดยเรียนรูรายละเอียดการพัฒนาปรับปรุง
พฤติกรรมเพ่ิมเติมใหชัดเจนตอการปฎิบัติ  

2.3.4 พัฒนบูรณาการวิถีพอเพียงสูวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8  
2.3.4.1 จากการสัมภาษณ ศาสตราจารยอภิชัย พันธเสน ไดใหความรูวาการ

เผยแพรความรูและการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันอยูในระดับโลกวัตถุดวยการ
ลดละบริโภคเกินความจําเปนลงสูความพอเหมาะโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนการ
สรางสมดุลส่ิงแวดลอมโลกไปพรอมกัน เกิดศานติสุขในมวลหมูมนุษยชาติ ดังมีรายละเอียดการ
คนควาองคความรูนี้ในพุทธเศรษฐศาสตร ซ่ึงช้ีนําจุดหมายปลายทางไปสูอิสรภาพทางโลก จิต
วิญญาณ คือพนทุกขส้ินเชิง ดวยอริยสัจ 4 อันเปนเสนทางของแตละคนท่ีตองฝกฝนเรียนรูจนไดผล
เปนปจจัตตังของปจเจกบุคคล 

จากเอกสาร “เหลียวหลังเพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษ
หนา” ในบทที่ 1 เร่ืองการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม (ศ.ดร.อภิชัย 
พันธเสน, 2555 :7 – 18) ไดขยายผลองคความรูของทางสายกลางในทฤษฎีระบบใหสมบูรณข้ึน 
ดวยการวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ โดยมีข้ันตอนตามลําดับของปจจัยนําเขา (input) 
ดวย 2 เง่ือนไขไดแก ความรู 3 ประการเปนเง่ือนไขท่ีจําเปน (necessary condition) เง่ือนไขคุณธรรม 
4 ประการเปนเง่ือนไขท่ีพอเพียง (sufficient condition) การนํากระบวนการ (process) ท่ีสัมพันธกับ
สามหวง คือ การมีภูมิคุมกัน ความพอประมาณ และความมีเหตุผล ใหเปนการเขาสูวิธีการ วิธีคิด 
และวิถีชีวิตของมนุษยในมิติของสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม โดยมีการบริหารจัดการทุน
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4 ประการ ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางสังคม ทุนส่ิงแวดลอม ทุนกายภาพไดอยางเหมาะสม ทําให
เกิดผลผลิต (output) เปนความย่ังยืนสมดุลและม่ันคงเพื่อใหไดผลลัพธ (outcome) เปนความสงบสุข
รมเย็นศานติสุขท้ังของตนเอง ครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม ประเทศชาติ จนถึงโลกท่ีมีความสุข
ไดสงผลในท่ีสุด (impact) ใหมีเนื้อหาสารัตถธรรมท่ีเปนประโยชนสุขสําหรับส่ิงมีชีวิตท้ังมวล      
(ดูแผนภาพขางลางประกอบ) 
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ภาพที่ 2.19  การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (A Systems Analysis of Sufficiency  Economy) โดย ดร.อภชิัย  พันธเสน (2555) 
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2.3.4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะภาพครบวงจรท่ีสามารถ
หมุนรอบจากภายในและหรือจากภายนอกก็ไดจนเต็มรอบเปนส่ิงท่ีนาสนใจมากคือ “การเขาใจ
เศรษฐกิจพอเพียงอาจไมจําเปนจะตองเร่ิมจากการระเบิดจากภายใน คือ เกิดมีปญญาท่ีถูกกํากับดวย
สติ แลวนําไปสูการมีชีวิตท่ีมีคุณธรรม ดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง จนเกิด
เปนภูมิคุมกันท่ีสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงไดทุกชนิด แตอาจจะเปนการระเบิดจากภายนอก 
คือ เห็นอันตรายจากความประมาทหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแลวคิดหาทางสรางภูมิคุมกันดวยวิธีคิด 
ท่ีเขาใจเร่ืองความพอประมาณ และเม่ือปฎิบัติตัวดวยความพอประมาณหรือความพอเพียงจนเปน 
วิถีชีวิตแลวก็จะเปนชีวิตท่ีมีคุณธรรมเปนเหตุ และมีผลเปนความสุข สําหรับคนโดยท่ัวไปการระเบิด
จากภายนอก คือ เร่ิมจากพื้นฐานความเห็นแกประโยชนสวนตนเพื่อท่ีจะอยูรอดดวยการมีภูมิคุมกัน 
ภายหลังจากความพยายามสรางภูมิคุมกันดวยรูปแบบตาง ๆ จะเขาใจวา การมีภูมิคุมกันท่ีดีซ่ึงเปน
วิธีการจะตองอยูบนพื้นฐานของความคิดในเร่ืองความพอเพียงหรือความพอประมาณและเม่ือปฎิบัติ
จนกลายเปนวิถีชีวิตแลวก็จะเขาใจความหมายของการมีเหตุผลเปนอยางดี นั่นก็คือข้ันตอนท่ีสุงท่ีสุด 
คือ การเขาถึงความเปนเศรษฐกิจพอเพียง ถาเร่ิมตนจากการมีภูมิคุมกันถือไดวาเปนการเขาขายของ
การปฎิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพราะในข้ันตอนนี้ความเห็นแกประโยชนสวนตนและ
ความโลภยังมีอยู แตท่ีตองสรางภูมิคุมกันเพราะเกรงภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน แตเม่ือใดที่นําเอาความคิด
เร่ืองความพอเพียงหรือความพอประมาณมาใชเพื่อสรางภูมิคุมกันถือไดวาเร่ิมเขาใจความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงแลว ความโลภหรือความอยากมีอยากไดโดยไมมีความจําเปนจะลดลงดวย 
หลังจากไดปฎิบัติเปนประจําจนกลายเปนวิถีชีวิตและสามารถเปนตัวอยางใหผูอ่ืนเรียนรูได ระดับนี้
อาจกลาวไดวาสามารถเขาถึงความเปนเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง ดังนั้นจึงอาจจะกลาวไดวาการ
เขาใจจะตองรวมเง่ือนไขของการเขาขาย เขาใจดวย สวนการเขาถึงจะตองรวมการเขาใจท่ีไดรวมเอา
เขาขาย เขาใจดวยแลว ซ่ึงอาจจะแสดงเปนสัมพันธ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.20  แผนภาพ : องครวมของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อภิชัย  พนัธเสน (2555) 
 
ดังนั้นจะเห็นไดวา ถาหากจะแยกสวนองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะ

แยกการมีภูมิคุมกันออกมาเปนสวนแรกได แตถาทําเชนนั้นถือไดวามีความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับเขาขายเทานั้น  ดังนั้นถาจะถือไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเต็มรูปแบบในระดับท่ีเรียกได
วา เขาถึงองคประกอบท้ังสามตองมีการซอนทับกันเปนสวนใหญ และท้ังหมดก็คือทางสายกลาง 
ตามความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

การแยกแตละองคประกอบอาจจะทําใหเกิดการตีความของความหมายของคําแต
ละคําแตกตางกัน แลวยังอาจจะทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนไดวาแตละองคประกอบมีลักษณะ
แยกขาดออกจากกัน ซ่ึงก็ไมสะทอนความหมายท่ีแทจริงของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะในท่ีสุดหัวใจ
สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยูท่ีการกระทําทุกชนิดท่ีตองมีคุณธรรมเปนเคร่ืองกํากับ การกระทํา
เหลานั้น และผูท่ีจะปฎิบัติอยางมีคุณธรรมไดตลอดไปจะตองเปนผูท่ีมีปญญา ท่ีถูกควบคุมดวยสติ
ตลอดเวลา ดังนั้นถาหากยังไมเขาใจความหมายเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชัดเจนพอ ก็ขอใหยึดเอา
คุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก ซ่ึงก็เปนคุณธรรมรวมกันของทุกศาสนธรรม เพราะเปน
คุณธรรมท่ีจะชวยใหสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางอยูเย็นเปนสุข” 
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2.3.4.3 ดร.วิชัย รูปขําดี ไดตอบคําถามถึงภาพรวมของการเห็นภาพชางท้ังตัว 
จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนส่ิงจําเปนมาก เพราะทุกวันนี้มีความไมชัดเจน 
ในการนําเอาหลักสามหวงสองเง่ือนไขไปใชแลว ก็มักถือเอาเองวาเปนการบรรลุเปาหมายไปแลว 
ท้ัง ๆ ท่ียังมีปญหาความชัดเจนของวิธีการปฏิบัติอีกท้ังยังมีองคความรูท่ีไมสมบูรณหรือไมครบถวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี  2.21  แผนภาพ : การพัฒนาอยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   โดย วิชัยรูปขําดี, สังคม คุณคณากรสกุล 

 
2.3.4.4 ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาดานพัฒนบูรณาการศาสตร (Integral Studies) 

สามารถทําใหเกิดการพัฒนาไปพรอมกันไดท้ังทางโลกจิตวิญญาณในองคความรูของวิชชาจรณ 
สัมปนโนท่ีบูรณาการเขาดวยกันกับโลกวัตถุในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีครบถวนท้ังเปาหมาย – กระบวนการ – ผล พรอมวิธีการปฎิบัติ (ดูแผนภาพขางลางประกอบ) 
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ตารางท่ี 2.5  การพัฒนาไปพรอมกันท่ีชัดเจนท้ังเปาหมาย-กระบวนการ-ผลพรอมวิธีการ 
 

เปาหมาย 
ชีวิต 

พอเพียง 

 กระบวนการ  ผลอันเปนสมณะ  *วิธีการปฏิบัต ิ
จรณะ 15 
วิชชา 8 

การพัฒนาดานนอก 
โลกวัตถุ 

 สูพัฒนาการดานใน 
โลกจิตวิญญาณ 

ความด ี  สองเง่ือนไข : 
      ความรู 
      คุณธรรม 

  
บนฐานศีลขันธอันเปนอริยะ 
ฐานอินทรียสังวรอันเปน 

อริยะ 

  
ชุดท่ี 1 

ความสบาย 
ใจ 

ความสงบ 
 

 สามหวง : 
      ความมีเหตุผล 
     ความพอประมาณ 
     การมีภูมิคุมกัน 

  
สติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ 

สันโดษอันเปนอริยะ 
รูปฌานนําเกดิพรหมวหิาร 4 

  
ชุดท่ี 2 
ชุดท่ี 3 
ชุดท่ี 4 

ความเจริญ 
แบบยั่งยืน 

 ความสมดุลพรอมรับ 
การเปล่ียนแปลงได 

ความยั่งยืน 

 วิชชาท่ีเขาถึง  
อริยสัจ 4 

 ชุดท่ี 5 
ชุดท่ี 6 

 
ผูวิจัยไดนําเสนอเปาหมายของชีวิตพอเพียง 4 ขอ คือ ความดี – ความสบายใจ – ความ

สงบ - ความเจริญแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความสัมพันธกับสองเง่ือนไขและสามหวง โดยศึกษาคนควา
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 

“ความดี” พระองคทานตรัสวา “.....การที่จะทํางานให “สัมฤทธิผล” (มีนัยยะของ
การบรรลุเปาหมาย – ผูวิจัย) ท่ีพึงปราถนา คือ ท่ีเปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู
แตอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม
ประกอบดวย....ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงานสังคมและบานเมืองนั้น 
ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด 
และบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย......” (พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารใหมสวนอัมพร 
วันศุกรท่ี 8 กรกฎาคม 2520 อางอิงจาก พิศิษฐ  โจทยถึง (2551) 209 คําสอนพอ ขอ 124 : 144) 

“ความสบายใจ” พระองคทานตรัสวา “.....ทุกคนตองการความสุข.....ความสุขท่ีมีอยู
ก็เปนความรูสึกมีความสุข....ทุกขอยูท่ีไหน  ไมไดอยูท่ีความทุกขท่ีอดอยากเทานั้น.....ทุกขของคนมเีงิน
มากรํ่ารวย...ก็มีความทุกขมากกวาคนท่ีไมมีเงิน ตนเหตุของความทุกขอยูท่ีใจ......ทุกขมันมีแลว  แตวา
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ทุกขท่ียังไมมีอยาใหเกิด ถาเราไมยอมใหเกิด หมายความวา ทําจิตใจใหผองใสตลอดเวลา ทําอะไรท่ี
สุจริตตลอดเวลา ความทุกขเกิดยากแลวทุกขเกาท่ีมีอยูมันก็คอย ๆ หายไป”  (พระราชดํารัสในโอกาส 
ท่ีคณะชาวหวยขวาง พญาไท เฝาทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและตนเทียนพรรษา  ณ 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2551 อางจาก 209 ขอ 129 : 150 – 151) 

“ความสงบ ความเจริญแบบยั่งยืน” พระองคทานตรัสวา “.....ประโยชนอันพึง
ประสงคของการพัฒนานั้นก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญม่ันคง.....เม่ือใดก็ตามท่ีประชาชนมี
ความอยูดีกินดี และประเทศชาติมีความสงบมีความเจริญ เม่ือนั้นการพัฒนาจึงถือไดวาประสบ
ความสําเร็จเปนชัยชนะของการพัฒนาอยางแทจริง” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ วันศุกรท่ี 26 กรกฎาคม 2539 จาก 
คําพอสอนประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2552)  

และยังตรัสย้ําวา “....ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความ
สงบ....จนเปนชัยชนะของการพัฒนาตามท่ีไดต้ังช่ือ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ชัยของการพัฒนานี้ 
มีจุดประสงคคือ ความสงบ ความเจริญ ความอยูดีกินดี.....” (พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะ
บุคคลตาง ๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิตาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตยท่ี 4 ธันวาคม 2537, คําพอสอน : 206) 

2.3.5 หลักจรณะ 15 บางขอท่ีสะทอนในพระราชดํารัสพระเจาอยูหัวอันเก่ียวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตรัสสอนประชาชนชาวไทยใหดําเนิน 
วถีิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนัยยะสําคัญสอดคลองกับหลักคําสอนในหมวด
ธรรมของพุทธท่ีสําคัญหลายหมวดเชน ฆราวาส 4 สังคหวัตถุ 4 เปนตน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา 
อยางต้ังใจและพบวา พระองคไดมีพระราชดํารัสตรัสสอนหัวขอธรรมตางวาระและสถานท่ี โดย 
มีนัยยะสัมพันธสอดคลองกับหลายหัวขอธรรมอยูมากในชุดองคความรูของจรณะ 15 ตามวาระ 
ตาง ๆ (โดยมีขอมูลท่ีคนควาพรอมท้ังแหลงอางอิงท้ังหมดดูไดในภาคผนวกผูวิจัยจึงขอนํามาแสดง
โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

สังวรศีล   “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเปนท้ังเศรษฐกิจ หรือความประพฤติ 
ท่ีทําอะไรเพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจากเหตุ ถาทําเหตุท่ีดี ถาคิดใหดี ใหผล 
ท่ีออกมา คือส่ิงท่ีติดตามเหตุ การกระทําก็จะเปนการกระทําท่ีดีและผลของการกระทํานั้น ก็จะเปน
การกระทําท่ีดี    

  ดีแปลวามันมีประสิทธิผล 
    ดีแปลวามีประโยชน 
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    ดีแปลวาทําใหมีความสุข...” 
(พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 4 ธันวาคม 2543, อางจาก พิพัฒน 
ยอดพฤติการณ, 2550 : 48) 

โภชเนมัตตัญุตา    “.. .อยางพอเพียงนี่ เราก็ทํา  เราเขียนเร่ืองทฤษฎีใหม 
เขียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เราก็เขียนเอง ไมใหคนอ่ืนเขียน เขียนใชคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
ท่ีซ้ือมาราคาแพง แตวาซ้ือมา 12 ปแลว ก็ยังใชอยู ยังใชคอมพิวเตอรท่ีอายุกวา 12-13 ปแลว ซ้ือมา
ตอนนั้น 5 รอบ ไดคอมพิวเตอร มาถึง 6 รอบ ก็คอมพิวเตอรอันเดียวกันก็ยังใชอยู...” (พระราชดํารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันท่ี 4 ธันวาคม 2546 : 44-45) 

ศรัทธา   “...ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกทานถึงศรัทธาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก
ศรัทธาความเช่ือม่ันในความดี ศรัทธาสวนนี้จะสงเสริมใหบุคคลเกิดความมุนม่ันท่ีจะทําตัว ทํางาน 
ใหสูงข้ึน ไมยอมใหตกตํ่า ผูเช่ือม่ันในความดี จะมีความรูสึกผิดชอบ มีความขมใจไมปลอยให
เปนไปตามอํานาจคติและความเห็นแกประโยชนเฉพาะตัว จะประพฤติปฏิบัติการใดก็พิจารณา
กล่ันกรองอยางรอบคอบจนเห็นชัดแลววา การนั้น ๆ เปนส่ิงท่ีถูกตอง เปนสุจริตธรรมและเปน
ประโยชนแทท้ังแกตนเองและสวนรวม การที่ทําจึงปราศจากโทษ กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค 
เปนความเจริญสวัสดีอยางเดียว ผลดีอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติดีก็คือ เม่ือผลของการทําดีเปนท่ี
ประจักษชัดคนที่ไมเคยทําความดีเพราะไมเคยเห็นผล ก็จะไดเห็นและหันมานิยมศรัทธาในความดี 
บุคคลเหลานั้นยอมจะรับเอาความคิดจิตใจ และการกระทําของผูปฏิบัติดีเปนแบบอยาง แลวนอม
นํามาประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง บานเมืองของเราก็จะมีผูท่ีศรัทธาในความดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
เพิ่มข้ึนมาเปนลําดับ ส่ิงท่ีแตละคนปฏิบัติก็จะประกอบสงเสริมกันข้ึนเปนความเจริญม่ันคงโดยรวม
ของชาติในท่ีสุด...” (คําพอสอน 1 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันศุกรท่ี 1 สิงหาคม 2540, คําพอสอน 1 : 157) 

หิริ (ละอายใจ) โอตตัปปะ (เกรงกลัวตอบาป) “...คนเราจะแสวงหาแตวิชาการ
อยางเดียวไมได ผูมีวิชาการจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนําตน 
นําชาติใหรอดและเจริญได คุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับทุกคนนั้นท่ีสําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบช่ัวดี 
ความละอายชั่วกลัวบาป ความซ่ือสัตยสุจริตท้ังในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอา
รัดเอาเปรียบผู อ่ืน  ความไมมักงายหยาบคาย  กับอีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญเปนพิ เศษคือ  ความ
ขยันหม่ันเพียร พยายามฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเอง ดวยความต้ังใจไมละเลย ไม
ทอดท้ิงคุณสมบัติเหลานี้เปนองคประกอบท่ีสําคัญ...” (พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี  22  มิถุนายน 2520, อางจาก พิพัฒน            
ยอดพฤติการณ, 2550 : 57) 
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วิริยะ   “...คําท่ีชอบมากในพระพุทธศาสนาคือ “วิริยะ” วิริยะนี้ออกมาในรูปภาษา
พูดธรรมดาก็หมายถึงความอุตสาหะ เพราะเขาใชคําวาวิริยะอุตสาหะ คนนั้นมีความวิริยะมาก
หมายความวามีความอุตสาหะมาก มีความขยันมีความอดทนมาก แตวิริยะกลายมาเปนคนท่ีมีวีระ 
เปนคนท่ีกลาอยางเชนคําวาวีรบุรุษ วีรชน คนท่ีกลาก็วิริยะนี้ ความอุตสาหะหรือความกลาก็เปนคําท่ี
สําคัญ ตองกลาท่ีเผชิญตัวเอง เม่ือกลาเผชิญตัวเอง กลาท่ีจะลบลางความข้ีเกียจ เกียจคราน 
ในตัว หันมาพยายามอุตสาหะก็ไดเปนวิริยะอุตสาหะ วิริยะในทางท่ีกลาท่ีจะคานตัวเองในความคิด
พิเรนทร ก็เปนคนท่ีมีเหตุผล เปนคนท่ีละอคติตาง ๆ ก็หมายความวาเปนคนที่คิดดีท่ีฉลาด วิริยะ
ในทางท่ีไมยอมแมแตความเจ็บปวด ความกลัวจะมาคุกคามก็ทําส่ิงท่ีถูกตอง ก็เปนคนกลา ถึงชอบคํา
วาวิริยะ..” (พระราชดํารัสในโอกาสท่ีพระครูวิบูลสารธรรม เจาอาวาสวัดคลอง 18 และคณะเฝาฯ ณ 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐานวันศุกรท่ี 20 มิถุนายน 2518, คําพอสอน 1 : 187) 

สติ   “...ความรูสึกระลึกไดวาอะไรเปนอะไรหรือเรียกส้ัน ๆ วา “สติ” นั้น เปนส่ิง
ท่ีสําคัญที่สุดอยางหนึ่งท่ีจะทําใหบุคคลหยุดคิดพิจารณากอนท่ีจะทํา จะพูด และแมแตจะคิดส่ิงใดส่ิง
หนึ่งวาส่ิงนั้นดีหรือช่ัว มีคุณ มีประโยชนหรือเสียหาย ควรกระทําหรือควรงดเวนอยางไร เม่ือยั้งคิด
ไดก็จะชวยพิจารณาทุกส่ิงทุกอยางอยางละเอียดประณีต และสามารถกล่ันกรองเอาส่ิงท่ีไมเปนสาระ 
ไมเปนประโยชนออกไดหมด คงเหลือแตเนื้อแทท่ีถูกตองและเปนธรรม ซ่ึงเปนของควรคิด ควรพูด 
ควรทําแท ๆ...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเชิญ
ไปอานในการประชุมสามัญประจําป ระหวางวันท่ี 16–20 กรกฎาคม 2520, อางจาก พิพัฒน        
ยอดพฤติการณ, 2550 : 54) 

ปญญา   “...ความสุจริตและความมุงม่ันในประโยชนนั้น จะเกิดข้ึนยั่งยืนอยูได
ดวยสติกับปญญา สติคือ ความระลึกรู ปญญานั้น...คือ “ความรูชัด” ท่ีเกิดข้ึนจากความฉลาด สามารถ
คิดพิจารณาอยางถูกตองแยบคายตามเหตุตามผล และการท่ีวา “ความสุจริตและความมุงม่ันจะบังเกิด
ยั่งยืนอยูไดเพราะสติกับปญญา” นั้น หมายความวา เม่ือบุคคลมีสติรูตัว มีปญญารูชัดในคุณคาของ
ความสุจริต และการสรางสรรคความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแลวก็เกิดเปนความนิยม 
เช่ือม่ัน และพึงใจในความดี ส่ิงดี และการทําดี แลวความม่ันใจพึงใจน้ันก็จะอุดหนุนประคองความ
สุ จ ริ ต  พร อ ม ท้ั ง ค ว าม มุ ง ม่ั น ท่ี จ ะ ทํ า ดี ใ ห ค ง อ ยู ไ ด ต ลอดไป  ไม เ ส่ื อ มถอย  บัณฑิ ต 
ท่ีจะออกไปเร่ิมชีวิตการงานใหมขอใหสังวรระวังต้ังสติระลึกรูตัวใหม่ันคง อยาปลอยใหส่ิงเยายวน
หรือความมักงายนําพาใหเสียการ เสียโอกาส หม่ันคิดพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงตาง ๆโดยหนักแนน 
ใหเกิดปญญารูชัดเสมอ จักไดมีรากฐานทางความคิดจิตใจอันสุจริตม่ันคง สําหรับรองรับสนับสนุน
วิชาความรูไดอยางเต็มท่ีและสามารถประกอบกิจการงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ...” (พระ
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บรมราโชวาทในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันศุกร ท่ี 13 กรกฎาคม 2522, อางจาก  209 คําสอนพอ : 142) 

พรหมวิหาร 4 (เมตตา, กรุณา,  มุทิตา, อุเบกขา) ท่ีอยูบนพื้นฐานของฌานท้ัง 4 
“...ผูท่ีมีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการท่ีจะมีจิตใจเห็นใจผูอ่ืน มีจิตใจท่ีจะ เห็นถึงความเดือดรอน 
เราจะตองชวยเหลือ จิตใจน้ีก็เปนจิตใจท่ีมี     กําลังมากท้ังออนโยนมาก จิตใจนี้เปนปจจัยทําใหงาน
ทุกอยางกาวหนาไดเพราะวาถาคนท่ีมีเมตตากรุณาในใจและเผ่ือแผตอผูคนอ่ืน หมายความ    วาผูนั้น
เปนคนฉลาดหมายความวาคนน้ันเปนคนที่ออนโยนที่เห็นอะไร ๆ ไดชัด เม่ือคนเรามีความออนโยน
และมีความละเอียดออน และเห็นอะไรไดชัดเจนก็ยอมจะทํางานของตนท่ีกําลังทําดวยความกาวหนา
นั้นสําเร็จลุลวงไปได...”   (พระราชดํารัสในโอกาสที่สมาคมพอคาทรายเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินเพื่อ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกรท่ี 30 ตุลาคม 
2524, คําพอสอน 1 : 93) 

“...นึกถึงคุณธรรมซ่ึงเปนท่ีตั้งของความรัก ความสามัคคี ท่ีทําใหคนไทยเรา
สามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอด
ฝงประการแรกคือ การท่ีทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอไป ประการท่ีสองคือ 
การท่ีแตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานท่ีทําสําเร็จผล 
ท้ังแกตน แกผูอ่ืน และกับประเทศชาติ  ประการท่ีสาม คือการท่ีทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความ
สุจริต ในกฏกติกาและในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการท่ีส่ี คือ การที่ตางคน 
ตางพยายามทําความคิด  ความเห็นของตนใหถูกตอง  เ ท่ียงตรงและม่ันคงอยูในเหตุในผล 
หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติท่ีลงรอยเดียวกันในทางท่ีดี ท่ีเจริญนี้ยังมีพรอมมูล 
ในกาย ในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได...” (พระราช
ดํารัสตอบแกพระบรมวงศานุวงศและพสกนิกรท่ีเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล วันท่ี 9 มิถุนายน 
2549, อางจากพิพัฒน รยอดพฤติการณ, 2550 : 59) 

“...ประเทศไทยเราอาจไมเปนประเทศที่รุงเรืองท่ีสุดในโลก หรือรวยท่ีสุดในโลก 
หรือฟูฟาท่ีสุดในโลก แตก็ขอใหเมืองไทยเปนประเทศท่ีมีความมั่นคง มีความสงบได เพราะวา 
ในโลกน้ีหายากแลว เราทําเปนประเทศท่ีสงบ ประเทศท่ีมีคนท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและกันจริง ๆ เราจะ
เปนท่ีหนึ่งในโลกขอนี้ แลวรูสึกวาท่ีหนึ่งในโลกขอนี้จะดีกวาผูอ่ืน จะดีกวาคนรวยท่ีสุดในโลก 
จะดีกวาคนท่ีเกงในทางอะไรก็ตามในโลก ถาเรามีความสงบ แลวมีความสบาย ความม่ันคงท่ีสุด 
ในโลกน้ัน รูสึกจะไมมีใครสูเราได...” (พระราชดํารัสในโอกาสท่ีประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห
ในพระบรมราชูปถัมภ นําคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และนักเรียนทุนพระราชทานเขาเฝาฯ 
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ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ป ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันจันทร ท่ี 22 
เมษายน 2539, คําพอสอน 1 : 270) 

ผูวิจัยสรุปในขอ 2.3 การศึกษาในภาคมหภาค (macro ใน Q-LL กับ Q-LR) 
ของจตุรภาค ทําใหไดความชัดเจนขององคความรูในข้ันนี้ คือ 

ภาคลางซาย ซ่ึงมีโลกทัศน (world view) เปนวิถีโลกบูรณาการ โดยมีเปาหมาย
ของชีวิตพอเพียงรวมกันเปนวัฒนธรรมรวมหมู (cultural view) เพราะมวลมนุษยชาติลวนตองการ
เปาหมายชีวิตพอเพียง คือ ความดี ความสบายใจ ความสงบ และความเจริญแบบยั่งยืน โดยมีดาน 
ใน คือไตรสิกขา กลาวคือความดีท่ีพาเขาถึงอริยศีลขันธ (Good) ความสบายใจ และความสงบ 
เปนการนําสูอริยสมาธิขันธท่ีเขาถึงความงาม (Beauty) และความเจริญแบบยั่งยืนเปนอริยปญญาขันธ
ท่ีเขาถึงความจริง (Truth) แลวสามารถสอดคลองกับหลักสามใหญ (The Big Three) ตามแนวทาง
บูรณาการของกลุม KW 

ภาคลางขวา ซ่ึงเปนวิถีชีวิตพอเพียงท่ีมีรูปธรรมเปนโครงสรางท่ีเขาถึงความจริง
ของระบบตาง ๆรองรับอยูภาคในองคความรูและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี 
เปาหมายความดี ความสบายใจ ความสงบ และความเจริญแบบยั่งยืน ในกระบวนการท่ีชัดเจน มีสอง
เง่ือนไขสามหวงในมิติของระบบเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม อันมีผลลัพธไดแกสมดุล 
ท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลงไดอยางยั่งยืนสืบไป อันคือความสามารถที่เขาถึงดานใน คือ อิทัปปจจยตา
ท่ีเปนหลักธรรมท้ังรูปธรรมภายนอกโลกวัตถุและนามธรรมภายใน โลกจิตวิญญาณท่ีมีเหตุปจจัย
การตอกันและกันอยางพอเหมาะโดยหลักธรรมแหงความพอเพียงท่ีสามารถนําสูผลอันเปนสมณะ
กอเกิดศานติภาวะของมวลมนุษยชาติได 

การศึกษาคนควาตอไปในภาคจุลภาค (micro ใน Q - UL กับ Q - UR) จึงเปนเร่ือง
ของรายละเอียดในพฤติกรรม (behavior) ท่ีเปนวิธีการปฏิบัติของผูศึกษา (เสขปฏิปทา) ช่ือวา 
องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดใหญท่ีจําแนกยอย (subset) ได 6 ชุดนั้นเปนองคธรรมหลัก
ในวิถีชุมชนโลกุตตระท่ีเจาะลึกเขาไปดานในของวิถีธรรม นําพาโลกจิตวิญญาณของมนุษยใหเขาสู
พระไตรรัตนในบทท่ี 3 ตอไป 
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บทท่ี 3 

การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีหลักจรณะ 15 วิชชา 8 
ท่ีปฏิบัติในกลุมชาวอโศกมองตามกรอบบูรณาการของกลุม Ken Wilber 

  
ในบทท่ี 3 นี้มีการศึกษาวิจัยใน 3 ประเด็น ไดแก 
3.1 ภาพรวมของการพัฒนาท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบัน 
3.2 การสํารวจงานวิจัยชาวอโศกและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาของชุมชนชาวอโศกตามทฤษฎีหลัก

จรณะ 15 วิชชา 8 ตามกรอบจุลภาคของจตุรภาค 
อันมีรายละเอียดในแตละหัวขอ ดังนี้ 

 
3.1 ภาพรวมของการพัฒนาท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบัน 
 

โลกพัฒนาจากยุคทันสมัย (modern) ท่ีเร่ิมจากคริสศตวรรษท่ี 16 – 19 เขาสูยุคหลัง
ทันสมัย (postmodern) ท่ีเร่ิมจากคริสศตวรรษท่ี 20 ถึงปจจุบัน  โดยศตวรรษท่ี 20 เปนชวงท่ีเปล่ียน
ผานท่ีปฏิเสธโครงสรางระบบและคุณคาตาง ๆ ท้ังหมดของยุคทันสมัย  แตไมเสนอองคความรูใหม 
จึงนําสูการหาคําตอบใหม อันจะพึ่งมีในยุคดังกลาว ในซีกโลกตะวันตกจึงเกิดกลุมมากมาย แตสวน
ใหญเปนการต้ังคําถามกับองคความรูท่ีมีอยูเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีมีคําตอบชัดเจนแนนอน 
กลุมของ Ken Wilber (2000) ซ่ึงพยายามอธิบายวาคําตอบของทุก ๆ คนในยุคทันสมัยนั้น 
ลวนถูกตอง  แตถูกเพียงสวนเดียว กอนหนานั้นอัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) ก็ไดพยายาม
คิดสรางทฤษฎีทางกายภาพที่ครอบคลุมทุกทฤษฎีท่ีเรียกวา Grand Theory ไดมีนักเศรษฐศาสตร 
ท่ีมีช่ือเสียงของอังกฤษในยุคเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญท่ัวโลกใน ค.ศ.1930 ชื่อจอหน เมยนารด เคนส 
(John Maynard Keynes) เพื่ออธิบายการทํางานของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเรียกวา ทฤษฎีท่ัวไป
หรือ General Theory แนวคิดเหลานี้นํามาสูการนําเสนอของ Ken Wilber (2000) ในส่ิงท่ีเรียกวา
ทฤษฎีของทุกสรรพส่ิง (Theory of Everything) และ Laszlo (2006) เสนอแนวคิดกระบวนทัศนใหม
ในแนวทางของทฤษฎีไรระเบียบ (Chaos Theory) เปนตน  

ธีรยุทธ บุญมี (พ.ศ. 2547 “ในความคิดหลังตะวันตก” : 70)  เสนอวา สําหรับโลก
ตะวันออกท่ีผานยุคลาอาณานิคม ยังมีลักษณะพิเศษของการปลดแอกการครอบงําทางภูมิปญญาเกา 
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เปน post westernization ดวยซ่ึงสอดคลองกับพระพรหมคุณาภรณ (พ.ศ. 2539 ใน “จะอยูเปนเหยื่อ
หรือข้ึนเหนือไปนําเขา”) ย้ําวาในยุคโลกาภิวัฒนนั้น  การที่ประเทศกําลังพัฒนาในโลกตะวันออก 
ซ่ึงรวมท้ังประเทศไทย ถาตองการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันกับโลกตะวันตกตองรูเทาทันเขา
และข้ึนไปนําเขา ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรูฝกฝนจิตใจและปญญาดวยหลักความรูของพุทธธรรม 
จึงมีความจําเปนเรงดวนดังท่ีทานพุทธทาสภิกขุ (พ.ศ. 2546 ในมนุสสธรรม : 21) เนนวา พุทธบริษัท
ตองเห็นชัดสุญญตาธรรมไมให เกิดการเลอะเลือนได   ให เห็นชัดวาความวางคือสุญญตา 
นั้นแหละ คือวางจากกิเลสวาเปนตัวตนวากิเลสเปนของตน  ซ่ึงสามารถเรียนรูฝกฝนปฏิบัติมีผล 
ไดจริงแมในยุคกาลปจจุบัน 

ในบทสัมภาษณพิเศษของ “อนุช อาภาภิรม บางคําถามในปจจุบันถึงอนาคตในศตวรรษ 
ท่ี 21” จากนิตยสาร GM เดือนเมษายน 2552 ไดเขียนถึงอนาคตท่ีพึงประสงคจากองคกรยูเนสโก 
ดังนี้ 

“...องคกรสหประชาชาติ ไดสรางสํานักงานโครงการแหงสหัสวรรษข้ึน เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติใหลุลวงตามคําประกาศแหงศตวรรษขององคกรสหประชาชาติ (United Nation Milenium 
Declaration) เพื่อนําโลกไปสูอนาคตท่ีพึงประสงค...ไดแก 

(1) จงสรางสันติภาพและยึดม่ันในหลักการการแกไขปญหาอยางสันติ 
(2) จงเปนประชาธิปไตย...ท่ีมาจากประชาชนท่ีหลากหลายอยางแทจริง 
(3) จงสรางความเปนธรรม แมเปนส่ิงท่ีทํายากและอาศัยเวลานานท่ีสุด 
(4) จงสรางความไพบูลย (มีผูเสนอวามนุษยยังกาวหนาไปอีกยาวไกล ดวยอารยธรรม 

3 ระดับ คือ ระดับหนึ่งมนุษยใชพลังงานท้ังหมดในโลก ระดับท่ีสอง มนุษยใชพลังงานจาก 
ดวงอาทิตยไดโดยตรงและระดับท่ีสามมนุษยใชพลังงานจากดาวท้ังหลายในกาแลกซ่ี) ใหกับ
มนุษยชาติ 

(5) จงประสาน อดีต ปจจุบัน อนาคต อยาใหอดีตครอบงําปจจุบัน อยาใหผลไดใน
ปจจุบันครอบงําผลไดในอนาคต และอยาใหอนาคตกอความกังวลในปจจุบันมากเกินไป...” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ผูไดรับยกยองจากองคการสหประชาชาติ
ในการประชุมคร้ังท่ี 10 ของ UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) 
ในเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2000 ในฐานะท่ีเปน “กษัตริยนักพัฒนา” (The Developer King) จากการ
นําพาประชาชนชาวไทยพัฒนาประเทศ ฝาพนความอยากลําบาก และวิกฤตผันผวน มากมาย 
มายาวนานกวา 5 ศตวรรษ จึงทําใหองคกรสหประชาชาติ (UNDP) ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุด
ดานการพัฒนามนุษย (UNDP Human Development Livetime Achievement Award) นอกจากนั้น
พระองคยังไดรับรางวัลผูนําโลกดานทรัพยสินทางปญญา (WIPO Global Leader Award) เปนบุคคล
แรกของโลก เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2552 รางวัลท้ังหมดเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสะทอน 
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พระอัจริยภาพของพระองคใหปรากฏในระดับโลก เพื่อท่ีจะทําใหผูสนใจมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม 
ในรายละเอียดขององคความรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีประมวลรวมอยูในหลักของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไดถูกนําเสนอตอท่ีประชุมสหประชาชาติโดยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ และไดเรียกรองการรวมมือจากนานาอารยประเทศในเดือนกันยายน 2552 ท่ีผานมา 
โดยมีเนื้อหาสาระหลักของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับต้ังแตครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน 
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปญญาและ
รอบคอบเพ่ือใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง 
ท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเปนอยางดี” 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมวลและกล่ันกรอง
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระราชทานในโอกาส
ตาง ๆ ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝายตอไป อางอิงจาก ดร.พิศิษฐ โจทยกิ่ง (2551), 209 คําสอนพอ
เศรษฐกิจพอเพียง ขอ 208 : 243) 

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผนดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง ส่ิงกอสรางจะม่ันคงไดก็อยู 
ท่ีเสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป...” (พระบรมราโชวาท 
พระราชทานผานทางมูลนิธิชัยพัฒนา จากคําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (2552 : 4) 

“...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหน่ึง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึง 
มีพอสําหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมายวา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ถาใครไดมาอยูท่ีนี่ในศาลาน้ี
เม่ือเทาไหร 20 - 24 ป เม่ือป 2517 ถึง 2541 ก็ 24 ใชไหม วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติ 
ใหพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานี้ ก็เร่ิมจะไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย 
สมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายท่ีจะทําเศรษฐกิจพอเพียง 
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เพื่อท่ีจะใหทุกคนมีพอเพียงได ใหพอเพียงก็หมายความวามีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได 
แตวาพอ แมบางอยางอาจดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรท่ีจะทํา สมควร 
ท่ีจะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอยางของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง” 

(พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆท่ีเขาเฝาฯถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต วันศุกรท่ี 4 ธันวาคม 2541 : 
9) 

“...ธรรมะในพระพุทธศาสนา เปนคําสอนท่ีแสดงสัจธรรม ความแทจริงของสภาวธรรม
ทุกส่ิง ดังนั้น ถึงหากสังคมจะเปล่ียนแปลงอยางไร ก็ไมเกินไปกวาท่ีชาวพุทธจะพิจารณารูเทาทันได 
เม่ือไดปฏิบัติอยูในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยถูกตองม่ันคงแลว ความเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ในสังคมก็ไมใชเหตุท่ีควรวิตกอีกตอไป...” 

(พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีเปดการประชุมใหญ สมาคมพุทธศาสนา 
ท่ัวราชอาณาจักร วันท่ี 14 ธันวาคม 2534, อางอิงจาก ขอ 77 : 94) 

ผูวิจัยเห็นวาการนําเสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอชาวโลก สามารถนําเสนอ 
ดวยวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันในรูปแบบของชุมชน เปนหนวยวัดระดับชุมชนที่เปนรูปธรรม 
ใหชาวโลกไดเห็นประจักษ ตัวอยางหนึ่งของชุมชนท่ีมีอยูหลากหลาย แตมีระดับความเขมขนสูง 
ไดแกชุมชนปฏิบัติธรรมชาวอโศก ท่ีมีพัฒนาการยาวนานกวา 4 ทศวรรษ ไดมีการฝกฝนขัดเกลา
กิเลสใหลดนอยลง จึงเปนวิถีการดําเนินชีวิตอยางเดียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังท่ี ศ.ดร.
อภิชัย  พันธเสน ในฐานะหัวหนาคณะทํางานวิชาการ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได
กลาวถึงชาวอโศกในฐานะท่ีเปนตัวอยางของการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนไวใน
บทสรุปรายงานการศึกษาฉบับคัดยอและรายงานวิเคราะหดัชนีช้ีวัดและรายงานภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมตามผลการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อทําดัชนีช้ีวัดภาวะ
เศรษฐกิจสังคมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะทํางานวิชาการสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เสนอตอสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการ 
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเม่ือเดือน สิงหาคม 2550 หนา 29 ในหัวขอ “การประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน” ความวา “ในภาพรวมพบวาในท่ัวทุกภาคในประเทศไทยมีชุมชนท่ีมี 
วิถีชีวิตแบบพอเพียงอยูบางแตไมมากนัก ชุมชนสวนใหญไดรับอิทธิพลจากระบบทุนนิยมและลัทธิ
บริโภคนิยมกันอยางถวนหนา มีชุมชนอยูนอยมากที่ไมยอมใหระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยม
เขาไปมีอิทธิพลในชุมชนของตนเลย คือ ชุมชนของชาวสันติอโศก ซ่ึงคอนขางจะแปลกแยกจาก
ชุมชนสวนใหญ เพราะเนนการสรางจิตสํานึกและการมีวิถีชีวิตอยางเรียบงายแบบเขมขนมาก 
สําหรับชุมชนสวนใหญ หากชุมชนใดสามารถสรางภูมิคุมกันข้ึนได ชุมชนนั้นก็จะสามารถสกัดกั้น
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ระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมไดในระดับหนึ่ง ” ดังจะมีขอมูลเพิ่มเติมจากการสํารวจงานวิจัย
ของชาวอโศกในขอ 3.2 ตอไป  

 
3.2 การสํารวจงานวิจัยชาวอโศกและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอโศก มีจํานวนมากมาย สุวิดา แสงสีหนาท (2549) เห็นวาสามารถ
แบงเปน 3 กลุมใหญ คือ 

กลุมท่ีหนึ่ง  งานวิจัยท่ีศึกษาชุมชนชาวอโศกในลักษณะขบวนการใหมทางศาสนา 
เปนงานวิจัยในชวงเร่ิมกอต้ังจนถึงคร่ึงแรกของพุทธทศวรรษ 2530 เปนการเปรียบเทียบขบวนการ
ใหม เชน สวนโมกข (ปญญา) ธรรมกาย (สมาธิ) สันติอโศก (ศีล) 

กลุมท่ีสอง  งานวิจัยท่ีศึกษาชุมชนชาวอโศกในลักษณะชุมชนชาวพุทธในอุดมคติ 
ท่ีนําเสนอในภาพรวม หลักปรัชญาแนวคิด วิธีปฏิบัติ แสดงความเปนชุมชนศานติสุขท่ีเปนจริงในยุค
กระแสทุนนิยมเช่ียวกราก เชน สมบัติ  จันทรวงศ (2531) มีตัวอยางเปนจริงของบุคลทางธรรม ต้ังแต 
พระโพธิรักษ คณะนักบวช สูชาวอโศกเปนสังคมตัวอยาง ชาวอโศกมีหลักธรรมท้ังภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติจนการยึดติดกับเงินในกระแสทุนนิยมไมใชสรณะสําคัญในวัฒนธรรมพื้นฐานท่ีคํ้าจุนระบบ
การดํารงชีวิตของชาวอโศก 

กลุมท่ีสาม  งานวิจัยท่ีศึกษาชุมชนชาวอโศกในลักษณะเปนชุมชนตัวอยางในมิติใด 
มิติหนึ่ง ในชวงทศวรรษ 2540 เชน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง ชุมชนเขมแข็ง  

จูเลียนา  เอสเซน (ESSEN, 2005) นักมานุษวิทยาชาวอเมริกันเจาะลึกในการพัฒนา 
3 ระดับ  คือ  ระดับบุคคล  ชุมชน  และสังคม ท่ีไม เดินตามแนวคิดตะวันตกท่ีสะสมบริโภค 
ความสะดวกและความฟุมเฟอยทางวัตถุ ชาวอโศกเดินแนวทางพัฒนาที่ถูกตองและประสบ
ความสําเร็จในคุณภาพชีวิต 

สุวิดา  ทําวิจัยเร่ือง “ภูมิปญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา: ยุทธศาสตรทางเลือก
ในการพัฒนาสังคมไทย” มีบทสรุปการประยุกตสูการพัฒนาแนวทางเลือกสําหรับสังคมไทยวา 
สมณะโพธิรักษเลือกการทวนกระแสโลกาภิวัฒน โดยใชรูปแบบชุมชน “สังฆะ” ของพระพุทธเจา 
ท่ีมีพุทธบริษัท 4 สามารถอยูรวมกับธรรมชาติภายใตวัฒนธรรมทองถ่ินในภาคตาง ๆ ของไทย 
คําสอนของสมณะโพธิรักษจะอางอิงไดในพระไตรปฏกท้ังพระวินัยและพระสูตร ท่ีพากลับสูหลัก
เดิมแทของพุทธ นับเปนยุทธศาสตรท่ีทําใหมีการโตเถียงไดยาก สมณะโพธิรักษยังเลือกเอาสวนดี
ของเถรวาทท่ีขัดเกลากิเลสตนเองอยางเปนข้ันตอนชัดเจนมาบูรณาการกับแนวคิดของมหายาน 
ท่ีมุงชวยสังคมโลกส่ิงแวดลอมเช่ือมโยงใหเห็นถึงประโยชนของพุทธธรรมท่ีมีตอสังคม 

การพัฒนาทางเลือกแนวพุทธวางอยูบนกระบวนทัศนของพระพุทธเจา 3 ประการ คือ 
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(1) มองโลกและสังคมแบบพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในวิวัฒนาการ 
(2) การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 2 ทาง คือการเปล่ียนแปลงโครงสรางสวนลึกของมนุษย

หรือจิตสํานึก (concious) ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญตอการเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจของสังคมและการจัด 
องคกรของสังคมและ 

(3) การจัดระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีความสัมพันธอยางแนนแฟน 
กับจริยธรรมจิตสํานึกของมนุษยอันเปนเร่ืองของธัมมะและศีลธรรม (ปรีชา  เปยมพงศสานต , 2543) 
การพัฒนามนุษยท่ีเนนการเปล่ียนระดับกระบวนทัศนหรือปรัชญา  จึงครอบคลุมการพัฒนาในทุก
มิติไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ โดยเนนความสําคัญอยางยิ่งท่ีการพัฒนาจิตหรือ
จิตสํานึกของมนุษยท่ีสามารถอยูเหนือกิเลสตัณหาไดจริง  

ทิพวัล  คงคํา (2551) ทําเร่ือง “การจัดการศึกษาท่ีสะทอนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก” ไดเลือกงานวิจัยท่ีศึกษาเฉพาะท่ีสอดคลอง 
กับเศรษฐกิจพอเพียงและเปรียบเทียบกับระบบบุญนิยมในวิถีชีวิตของชาวอโศก ท่ีมีเอกลักษณ
เหมือนกันไมวาชุมชนเมืองหรือชุมชนในชนบทท่ีถือศีล 5 ละอบายมุข รับประทานอาการมังสวิรัติ 
อยางเขมแข็ง แสดงออกถึงวิถีชีวิตเรียบงาย สมถะ ขยัน ออนนอมถอมตน เสียสละ ไมโลภ ใชหลัก 
“บวร” (บาน – วัด - โรงเรียน) อยางไดผล ในงานวิจัยของจรัสเมือง  ศิริวัฒนรักษ (2542); อัจฉรีย  
ทองคําเจริญ (2542)  ณัฐสมา วงษรักไทย (2548) ไดแสดงโครงสรางพิเศษในความสัมพันธบุคคล 
4 ระดับ คือนักบวช  นักบริหาร นักบริการ นักผลิต (สูดิน ชาวหินฟา, 2549)โดยมีความเขมแข็ง
พึ่งตนเองไดบนเง่ือนไข 3 ประการ คือ การมีความสัมพันธของสังคมชุมชนท่ีแนนแฟน สรางปจจัย
การดํารงชีวิตพอเพียงพึ่งตนเองได โดยดํารงความอิสระในการทํางานจากกรอบของสังคมทุนนิยมได 
(กิตติพร  สุนทรานุรักษ, 2543)  

ทิพวัล  คงคํา เนนย้ําตําแหนงของสายกลาง ในมิติของสังคมทุนนิยมท่ีฉุดร้ังคุณคา 
ของทางสายกลาง สูความหยอนยานและประนีประนอมใหกับกิเลส อบายมุข และมอมเมาจนเกิด
ความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม ในขณะที่ชาวอโศกตีความทางสายกลางตามหลักพุทธธรรมคือ 
ไมของแวะกับส่ิงท่ีกอใหเกิดกิเลส หรือไมใชกิเลสเปนเคร่ืองมือหรือเคร่ืองนําทางไปหาความสุข 
ขณะเดียวกันก็ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมท่ีดี ไมสุดโตงไปสู 
การทรมานสังขาร เพราะแนวทางดังกลาวจะทําใหจิตเจริญข้ึนตามท่ีสมณโพธิรักษอธิบายวา 
เปนความมีอินทรีย 5 หรือธรรมท่ีกําหนดกิจใหจิตมีพลังคุณภาพมากข้ึน ประกอบดวย ความเช่ือหรือ
ศรัทธา ความเพียรหรือวิริยะ ความระลึกไดหรือสติ ความต้ังจิตม่ันหรือสมาธิและความรูจริงและ
รอบรูหรือปญญา เจริญข้ึน จนพัฒนาเปนอิทธิบาท 4 หรือธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ ประกอบดวย 
ฉันทะหรือความปราถนาจะทําความดีเปนมูลแลว เกิดเปนความเพียรหรือวิริยะไดเอง เนื่องจากมี
ฉันทะเปนปจจัยขับเคล่ือนจิตตะคือการใฝใจในการทุมเทใหเปนไปไดจริงและวิมังสา ไตรตรอง 
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ตรวจสอบ ท้ังหมดนี้ก็จะเปนเร่ืองงายเพราะทางสายกลางของชาวอโศกเปนทางสายกลางท่ีสอน 
โดยพระพุทธเจาอยางแทจริง พัฒนาการของชาวอโศกไดหมุนวนออกจากสังคมบริโภควัตถุนิยม
ไปสูสังคมท่ีแสวงหาความสมดุลของวัตถุกับจิตใจและยกระดับข้ึนไปสูสังคมท่ีเห็นคุณคาของ 
จิตวิญญาณมนุษยมีความสําคัญยิ่งในการเขาถึงความจริงอันประเสริฐของชีวิตตอไป นับเปนความ
พยายามสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคมไทยถาหากคนกลุมนี้เพิ่มจํานวนมากพอ จนมีพลังขับเคล่ือน
ตอไปไดดวยตนเอง สังคมไทยอาจจะเคล่ือนผานจากสังคมทุนนิยม บริโภคนิยมสุดโตง โดยหันมา 
สูทิศทางของวิถีชีวิตเรียบงายและพอเพียง 

ทิพวัล  คงคํา (2551) เห็นวาวิถีชีวิตชุมชนชาวอโศกสะทอนวิถีชีวิตเศรฐกิจพอเพียงท่ีมี
ท้ังในระดับโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมในระดับโลกียธรรม เศรษฐกิจพอเพียงยังเหนือกวา
เศรษฐกิจทุนนิยมเนื่องจากไมโลภ ไมเนนกําไรสูงสุด มีหลักธรรมในเร่ืองสันโดษและทางสายกลาง 
ในความหมายท่ีแทจริง มีเปาหมายไปสูนิพพานหรือโลกุตตรธรรมในท่ีสุด ขณะท่ีเศรษฐกิจบุญนิยม
ท่ีเนนการสรางกุศลโดยการขัดเกลาดวยการการลดละกิเลสตัณหาจริงๆ มีการแลกเปล่ียนในระบบ
เศรษฐกิจ 4 ระดับคือขายลดกําไร – ขายเทาทุน – ขายตํ่ากวาทุน - แจกใหฟรี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ดังกลาวจึงมีความเขมขนกวาเศรษฐกิจพอเพียงระดับโลกวัตถุ ในขณะท่ีบุญในความหมาย 
ของชาวอโศกเปนเร่ืองเดียวกับกุศล คือการชําระกิเลส ตัณหาออกจากจิตวิญญาณ  แนวทางท่ีมุงไป 
สูนิพพานจึงเดนชัดกวา 

งานวิจัยของสุนัย เศรษฐบุญสราง (2533) เร่ือง “กระบวนทัศนทางศาสนาของสํานัก 
สันติอโศก” เปนขบวนการปฏิรูปในพุทธศาสนามีลักษณะเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม โดยเฉพาะ 
การเปล่ียนความคิดแมบทในการตีความไตรสิกขา ถึงระดับเขาใจธรรมชาติของกิเลสท่ีสรางความ
ตองการสวนเกินจนสามารถลดละความตองการดังกลาวท่ีเปนท่ีมาของความรูสึกวา “จน” เพราะยัง
อยากไดสวนท่ีเกินความจําเปนอยู ดังนั้นถาลดความตองการสวนนี้ลงไดมากพอความรูสึกวาจนก็จะ
นอยลง ๆ จนหมดไปในท่ีสุดได ตัวอยาง เชน พระอริยสงฆผูหมดความตองการ สละวัตถุโภคทรัพย
กลับไมใชคนจน แตเปนเศรษฐีทางธรรม มีธรรมทานแจกจาย อยางมีคาเลิศลํ้ากวาทานวัตถุมาก ๆ 
เพราะความขาดแคลนธรรมเปนปญหามากในยุคปจจุบันนั่นเอง  

ฌาน  ตรรกวิจารณ (2550) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ” ไดอางถึง
งานของอภิชัย  พันธเสน (2544) ท่ีกลาวถึงหลักพุทธธรรมท่ีตองใชในระบบเศรษฐกิจแบบพุทธ คือ
การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ หลักความไมประมาทเพื่ออยูรอดจากการลมสลายของเศรษฐกิจ 
ฟองสบู หลักอหิงสาธรรม เพื่อการไมเบียดเบียน มีเมตตากรุณา ไมคาอาวุธสงคราม (ซ่ึงเปนมิจฉา
อาชีวะ) ไมใชความรุนแรงท่ีเกิดจากการแขงขันท่ีขับเคล่ือนโดยความโลภและการเห็นแตเฉพาะ
ประโยชนสวนตน เปนพลังขับเคล่ือน ความซ่ือสัตยสุจริตและหิริโอตตัปปะ โดยการทําธุรกิจดวย
ความไววางใจกัน แกปญหาการทุจริต และยํ้าวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือภูมิคุมกันประเทศในโลก
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ยุคโลกาภิวัตน โดยสรุป ฌานเห็นวา ความหมายปรัชญาของพุทธธรรมรวมท้ังกระบวนทัศนและ
กระบวนการในการพัฒนามนุษยของพุทธ มีหลักธรรมท่ีเปนแกนกลางคืออริยมรรคมีองค 8 
เปนสําคัญรวมท้ังหลักธรรมท่ีใชเพื่อการพัฒนาใหแตละองคประกอบของมรรคกาวหนาตอไป 
มากข้ึน 

งานวิจัยของ ณัฏสมา วงษรักไทย (2549) “เร่ืองการพัฒนามนุษยตามแนวทางสํานัก 
สันติอโศก” กวา 35 ปท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีนโยบายการพัฒนาประเทศชาติ
เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ กอใหสังคมมีปญหาตลอดจนสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม 
จนเปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน ถึงแมแผนฉบับท่ี 8 - 9 ท่ีกลาวถึงการพัฒนาโดยมีมนุษยเปนศูนยกลาง
และพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แตยังคงมีจุดเนนอยูท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตาง ๆ โดยมิไดมุงเนนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีการพัฒนาทางสติปญญาอารมณ 
ท่ีไมเพียงแคคิดเปนทําเปน แตยังมีการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ สืบสาวเหตุปจจัย ทําใหเกิด
ปญญาเขาถึงความจริงจนนํามาใชประโยชนได แมจะมีชุมชนพ่ึงตนเอง ผลิตพอกินพอใชเหลือใช 
จึงขาย สวนกระแสทุนนิยมท่ีเนนผลกําไร ตัวอยางเชน ชุมชนคีรีวง (นครศรีธรรมราช): กลุมฮักเมือง
นาน: กลุมออมทรัพยตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ (สงขลา): กลุมชาวบาน 41 หมูบานรอบ
โรงพยาบาลอุบลรัตน (ขอนแกน) ท่ีนําโดยนายแพทยอภิสิทธและนายแพทยทานทิพย  ธํารงวรางกูล 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล โดยอาศัยแนวคิดท่ีมีรากฐานคําสอนในพุทธศาสนา และยังมีชุมชน 
ชาวอโศกกระจายอยูท่ัวประเทศท่ีพัฒนาตามแนวคําสอนของสมณะโพธิรักษ จึงเนนการพัฒนา 
ลงไปท่ี “คน” เปนปจจัยสําคัญ มีผลใหลดละความตองการสวนเกิน ปลดปลอยตนเองเปนอิสระจาก
อํานาจครอบงําของกิเลส ตัณหา อุปาทาน เปนคนท่ีกินนอยใชนอย ขยันขันแข็ง ทํางานเขมแข็งมาก 
มีสวนเกินท่ีเหลือสามารถนําไปจุนเจือสังคม 

ผูวิจัยเห็นวามีงานวิจัยเกี่ยวกับชาวอโศกมากมาย รวมท้ังท่ีไดคัดสรรเนนในสวน 
ท่ีเกี่ยวพันกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาท้ังหมดนี้ พบวายังไมมีองคความรูทฤษฎีหลักของ
จรณะ 15 วิชชา 8 อยางละเอียดและเปนระบบชัดเจนในงานวิจัยใดมากอน โดยเฉพาะการศึกษาวิจัย
ชุมชนชาวอโศกในแนวทางบูรณาการ (Integral Approach) ก็ยังไมมีเชนกัน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนับเปนงานแรกท่ีมีลักษณะเฉพาะ ในการศึกษาวิชชาจรณสัมปนโน
ในแนวทางบูรณาการ  และมีความจําเปนในการศึกษาท่ีมีระดับของความลึกซ้ึงอยางมากของ 
องคความรูจรณะ15 วิชชา 8 ในแนวทางบูรณาการ โดยสัมพันธกับจตุรภาคดวย (Four Quadrants) 
กลาวคือจรณะ 15 วิชชา 8 เปนชุดความรูใชพัฒนาระดับจิตสํานึก (Concious) จึงจัดอยูในภาค 
บนซายอันเปนนามธรรมภายในของปจเจก; จึงจําเปนตองมีพฤติกรรมท่ีเปนรูปธรรมภายนอก 
ของปจเจกในการพัฒนาพฤติกรรม (behavior) ของชาวอโศกโดยต้ังตนการเนนหลักสังวรศีล 
ในฐานศีล 5, ศีล 8, ศีล 10 และศีลของนักบวช จึงจัดอยูในภาคบนขวา; ชุมชนชาวอโศกยังมี 
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การพัฒนาท่ีสอดคลองกับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยท่ีสงเสริมใหเขาสู 
ทุกระดับและทุกภาคสวนอยางเปนระบบของสังคมจึงจัดอยูในภาคลางขวา; องคความรูจรณะ 15 
วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับบริบทในการพัฒนา โดยผานมุมมองของพัฒนบูรณาการศึกษาแลว จะเห็นได
ถึงองครวมของ 4 วิถี คือวิถีธรรม วิถีชุมชน วิถีพอเพียง และวิถีโลกบูรณาการ ท่ีมีปฏิสัมพันธภายใน 
(interaction) ตอกันแบบบูรณาการ ซ่ึงสามารถนําเสนอในระดับโลกทัศน (worldview) ไดจึงจัดอยู
ในภาคลางซาย 

ประโยชนของการศึกษาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนในแนวทางบูรณาการจตุรภาค
ขางตน เพื่อใชเปนการปรับใหมีความสัมพันธพื้นฐานรวมกันได ดังจะมีรายละเอียดในขอ 3.3 ตอไป 
 
3.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนชาวอโศกตามทฤษฎีหลักจรณะ 15 วิชชา 8  
ตามกรอบจุลภาคของจตุรภาค  
 

การศึกษาคนควาในขอนี้ มี 4 ประเด็น คือ 
(1) ภาพรวมของการศึกษาพื้นฐานการสังวรศีลตามกรอบพฤติกรรม 4 ดาน 
(2) ภาคบนขวา (Q-UR) เปนการเรียนรูจรณะ 15 วิชชา 8 ในชีวิตชุมชนสูโลกุตตระของ

กลุมชาวอโศก 
(3) ภาคบนซาย (Q-UL) การพัฒนาจิตสํานึกโลกุตตระตามคําสอนจรณะ 15 วิชชา 8 

ของผูนําชาวอโศก 
(4) ภาพรวมของหมวดธรรมสําคัญท่ีสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปนโน 
3.3.1 ภาพรวมของการศึกษาพ้ืนฐานการสังวรศีลตามกรอบพฤติกรรม 4 ดาน 

สังวรศีล เปนขอแรกของจรณะ 15 วิชชา 8 ถาปราศจากความรูในวิธีการสังวรศีล
แลวความเจริญในเสนทางโลกุตตระจะไมเกิดมีข้ึนมาไดเลย  อาภรณ พุกกมาน (2528) ไดทําการวิจัย
เร่ือง “การศึกษาการสอนศีล เพื่อสรางเสริมพุทธธรรมจริยาในสังคมไทย” โดยมีหลักการทําความ
เขาใจในความจําเปนและประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการสังวรศีล โดยธรรมนูญของพุทธ ศีลขันธอันเปน
อริยะคือ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล เปนของพระอริยะ ในศีล 5 ของคฤหัสถ มีหลักในการสังวรศีลคือ
เปล่ียนจากมิจฉา 3 พัฒนาเปนสัมมา 3 บนหลักการ หยาบ กลาง ละเอียด รวมเปน 6 ชวงตอน 
ของการพัฒนาปรับปรุงศีล ดังตัวอยางพฤติกรรมในตารางพฤติกรรม ดังนี้ 

(1) พฤติกรรมท่ีเปนอกุศลอยางมาก 
(2) พฤติกรรมท่ีเปนอกุศลปานกลาง 
(3) พฤติกรรมท่ียังมีสวนเช่ือมโยงกับอกุศล 
(4) พฤติกรรมท่ีลดอกุศล 
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(5) พฤติกรรมท่ีเปนกุศล หรือเพิ่มกุศล 
(6) พฤติกรรมท่ีเปนกุศลมาก หรือพฤติกรรมท่ีสะอาด 

ในสวนของศีลแตละขอ เราจึงสามารถวิเคราะหความละเอียดท่ีสูงข้ึนไดดวย 
พฤติกรรมท่ีสอกุศลมากข้ึน ตามแผนภูมิขางลาง 

 

 

ภาพท่ี  3.1  แผนภาพ : การวิเคราะหความละเอียดท่ีสูงข้ึนไดดวยพฤติกรรมท่ีสอกุศลมากข้ึน 
 (อาภรณ  พุกกะมาน, 2528) 
 

อาภรณ พุกกะมาน (2528) ไดกําหนดสรางพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับยุคสมัย
ขณะน้ันคือป พ.ศ. 2528 โดยใชกรอบศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 สําหรับฐานฆราวาสท่ีเขารวมงานวิจัยมี
ท้ังหมด 66  พฤติกรรมซ่ึงจะขอนํามาเปนตัวอยาง 

ในกรณีฐานศีล 5 แตละขอมี 6 พฤติกรรมเรียงลําดับจากมิจฉาขอแรกอกุศลมาก 
ไปจนเปนสัมมาขอทายสุด เปนกุศลสะอาด รวมท้ังหมด 30 พฤติกรรม 

3.3.1.1 พฤติกรรมตามสาระของศีลขอ 1 – ไมฆาสัตว 
1) ทําลายชีวิตผูอ่ืนดวยเจตนา 
2) ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน เส่ือมเสีย ตกตํ่า 
3) มีสวนเกี่ยวของกับการทําใหชีวิต หรือรางกายผูอ่ืนเปนอันตราย 
4) ลดความรุนแรง ความโหดราย และการเบียดเบียน 
5) ทําจิตใจใหสงบ เยือกเย็น ลดโทสะ และพยาบาท 
6) ใหอภัยผูอ่ืน มีเมตตา 

3.3.1.2 พฤติกรรมตามสาระของศีลขอ2 – ไมลักขโมย 
1) เอาทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตน 
2) ละเมิดสิทธิ หรือถือวิสาสะในทรัพยสินของผูอ่ืนดวยเจตนา 
3) มีสวนเกี่ยวของในการแลกเปล่ียนท่ีเอากําไร หรือเอาเปรียบ 
4) ลดการแยงชิง เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 
5) เสียสละ เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ มีน้ําใจ 
6) ใหทานโดยไมหวังผลตอบแทน 
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3.3.1.3 พฤติกรรมตามสาระของศีลขอ 3 – ไมประพฤติผิดในกาม 
1) ประพฤติผิด สําสอน หรือมักมากในกาม 
2) ใฝเสพกามารมณอันมาจาก รูปสวย เสียงเพราะ กล่ินหอม รสอรอย

และสัมผัสท่ีชอบใจ 
3) มีสวนเกี่ยวของในการปรุงแตง เพื่อสะสม เรงเรา หรือยั่วราคะ 
4) ลดการเรงเราและการเสพสมสุขทางกามคุณ 5 
5) มีชีวิตความเปนอยูท่ีประหยัด และเรียบงาย เพราะลดภาระการเสพสม 
6) มีความสํารวมในกามารมณ 

3.3.1.4 พฤติกรรมตามสาระของศีลขอ 4  - ไมพูดปด (และวจีทุจริต 4) 
1) พูดปด อําพราง หรือบิดเบือนความจริง 
2) พูดสอเสียด ยุยง ใหเกิดความเขาใจผิด 
3) มีสวนเกี่ยวของในการพูดใหเกิดการทําผิดศีล 
4) ลดวจีทุจริต 
5) มีวจีสุจริต พูดแตส่ิงท่ีเปนประโยชน เปนสาระ 
6) มีความซ่ือสัตย มีสัญชาติแหงคนตรง 

3.3.1.5 พฤติกรรมตามสาระของศีลขอ 5 – ไมเสพส่ิงเสพติด (อบายมุข) 
1) ติด ฝกใฝ หรือคลุกคลี หรือมีสวนรวมในอบายมุข 
2) ระเริง  ฝกใฝ  หรือคลุกคลี  กับการบันเทิง  เริงรมย  มหรสพ  กีฬา

การละเลนหรือการพนัน 
3) ผลาญพราเวลา แรงงาน ทรัพยสิน สุขภาพ ของตน หรือสังคม 
4) ลดความเกียจคราน 
5) ทํางานมีประโยชน มีคุณคา มีแกนสารสาระ 
6) มีสติสัมปชัญญะ ในการพิจารณา ดี-ช่ัว ทุกอิริยาบถ 

ผูถือศีลขอ 5 นี้ มีอานิสงฆเขาถึงธรรมขอความไมประมาท แสดงถึง
ขอความในอัปปมาทสูตร (พระไตรปฏกเลม 21 ขอ 116) วา 

“ภิกษุควรทําความไมประมาท โดยฐานะ 4 ประการคือ ละกาย วจี 
มโนทุจริต ละมิจฉาทิฏฐิ เจริญกาย วจี มโนสุจริต เจริญสัมมาทิฏฐิ” และไดแสดงความเห็น 
เปนขอสังเกตท่ีนาสนใจวา “ผูยังมิละกายวจี มโนทุจริต ยอมจะตองถือวา ต้ังตนอยูในความประมาท 
ไมวาผูนั้น จะเจริญ “สติ” ไดดีเพียงใด เพราะความไมประมาท มิไดแปลวาความมีสติดังท่ีเขาใจอยู
ท่ัวไป แตหมายถึงการละทุจริตกรรมและละมิจฉาทิฐิ” 
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3.3.1.8 การประยุกตสังวรพฤติกรรมเขาในจตุรภาค 
ผูวิจัยเห็นวาส่ิงท่ีเรียนรูและฝกฝนปรับปรุงพฤติกรรมอยางเปนรูปธรรม

ใหมีในชีวิตประจําวันท่ีดีข้ึนไดใชหลักการที่วาในภาคฉัน ‘I’ เปนการยกระดับจิตสํานึกลดละกิเลส
เปนสภาวะภายใน แตพฤติกรรมภายนอกในภาคมัน ‘IT’ คือดานนอกท่ีเปนภาวะวิสัยของฉัน จึงเปน
ส่ิงท่ีผูคนภายนอกจะรับรูเห็นไดชัดเจนยิ่งกวาและตองศึกษาลงไป   มีรายละเอียดของรูปธรรม
ชัดเจนแมมีการกลาวอางรูไดดวยตนหรือปจจัตตัง แตพฤติกรรมภายนอกก็ตองมีฐานศีลรองรับ 

นี้เปนหนาท่ีตอตนเอง และในความเปนสัตวสังคม มนุษยจึงตองขยาย
การปรับปรุงพฤติกรรมออกไป 4 ดานซ่ึงสอดคลองกับจตุรภาคดานพฤติกรรม (Behavior) ในภาค
บนขวา ไดแก 
 

 

ภาพท่ี  3.3  แผนภูมิ : การประยุกตสังวรพฤติกรรมเขาในจตุรภาค 
 

พฤติกรรมตอตนเอง (UL)        เนนการพัฒนาระดับจิต (conscious level) ให
  สูงข้ึนของสมาชิกแตละบุคคล 

พฤติกรรมตอคนรอบขาง (UR)  ไปสูครอบครัว องคกร บริษัท ท่ีขยายไปจนถึง
       ความเปนชุมชนสูโลกุตตระ 

พฤติกรรมตอสังคม (LR)  มีพฤติกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคมท่ีขยายไป
ถึงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบตาง ๆ ท่ีมีเปนโครงสรางของ
สังคม 
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พฤติกรรมตอโลกส่ิงแวดลอม (LL)   มีพฤติกรรมอนุรักษโลกส่ิงแวดลอม หัวใจสี
เขียวตานภัยโลกรอน ขยายไปจนถึงปรับเปล่ียน
มโนทัศน (มโนกรรม) เขาสูวิถีโลกบูรณาการ 

ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการสังวรศีล ตามกรอบพฤติกรรม 4 ดานในฐานพฤติกรรม (Behavior) 
ของชุมชนสูโลกุตตระน้ัน ตองเนนผลสัมฤทธ์ิของการสังวรศีล (รูป) พาเขาสูดานในของจิต (นาม) 
คือหลักไตรลักษณ ท่ีทําใหสามารถลดละกิเลสตัณหา ตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไดตอไป 

3.3.2 ภาคบนขวา (Q-UR) เปนการเรียนรูจรณะ 15 วิชชา 8 ในชีวิตชุมชนสูโลกุตตระ
ของกลุมชาวอโศก 

ภาพรวมการศึกษาพื้นฐานของศีลตามกรอบพฤติกรรม 4 ดานในขอ (1) เปนองค
ความรูท่ีเปนพื้นฐานท่ีตองมีความชัดเจนในขอประพฤติปฏิบัติ อันรวมเรียกวา พฤติพุทธ ในภาค 
บนขวา (Q-UR) ซ่ึงในกรอบจตุรภาคใหญเปนดานนอกของปจเจกท่ีหมายถึง พฤติกรรมตอคนรอบขาง  
ซ่ึงขยายข้ึนมาเปนชุมชนสูโลกุตตระของชาวอโศก ซ่ึงก็มีองคความรูบูรณาการเปนจตุรภาคเล็ก 
4 ดาน ในวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวอโศก ไดแก 

พฤติกรรมตอตนเอง ศึกษาเร่ืองสังวรศีลไปตลอดครบถวนในองคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 

พฤติกรรมตอคนรอบขาง กระจายการฝกสังวรศีลจนครบจรณะ 15 วิชชา 8 ใน
ครอบครัว คนในองคกร สมาชิกชุมชนหมูบาน 

พฤติกรรมตอสังคม เปนการศึกษาการปฎิบัติธรรมไปพรอมกับจิตอาสาใน
การชวยกิจกรรมท่ียังประโยชนใหกับสังคมตาง ๆ 

พฤติกรรมตอโลกส่ิงแวดลอม  เปนการศึกษาปฎิบัติธรรมท่ีลดพิษภัยของ ส่ิ งแวดลอม 
สรางจิตรักษโลก ลดภัยรอน เชน การบริหารจัดการขยะ 
การไมใชปุยเคมีทํารายหนาดิน การใชจุลชีพหลากหลาย 
ในวิถีชีวิตพอเพียง เชน ซักลาง ปรับคุณภาพน้ําเสีย ฟน
หนาดิน เปนตน 

องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 จึงเปนแกนสําคัญในการขับเคล่ือนพฤติกรรม 4 ดานท่ีเปน
พลังชีวิตดุจจักรผันใหชีวิตชุมชนพอเพียงหมุนรอบพัฒนาการเติบโต แข็งแรง ยั่งยืนตอไปดวยดี 
ดังเนื้อหาความหมายในแตละขอของจรณะ 15 ดังตอไปนี้ 

สังวรศีลเปนเร่ืองของการท่ีตองใสใจในพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีรูวาพฤติกรรมใด
กอใหเกิดทุกขก็จะตองปรับปรุง แลวปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้น  
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สํารวมอินทรียเปนการใชเหตุ – ผล เขาไปถึงสาเหตุของการเกิดความไมดีหรือปญหานั้น 
โดยตองศึกษาใหเขาใจถึงตนเหตุท่ีเกี่ยวพันกับการไมสังวรสํารวมในทวาร 6 โดยเฉพาะทวารใจ 
มีความโลภ โกรธ หลง ท่ีตองรูแลวพยายามลดหรือเลิกออกมาใหเปนการทําใหเกิดใจพอ 

เม่ือทําให “ใจพอ” หรือ “รูสึกพอ” ความพอจึงอยู ท่ีตรงน้ีไมใชเพราะไดรับการ
ตอบสนอง แตเกิดจากการที่สามารถสลาย หรือ ทําลาย หรือดับตัวกิเลสตัณหาใหลดนอยลงไปเรียกวา
“โภชเนมัตตัญุตา” สวน “ชาคริยานุโยคะ” คือเร่ืองของความมีสติปญญา ความรู ความเขาใจ 
ในการที่ดําเนินชีวิตอยูในความพอน้ี วาเปนการทําความดี เปนส่ิงท่ีมนุษยควรจะมีชีวิตท่ีดี 
เปนทิศทางท่ีจะไปสูความดีงาม 

ในเร่ืองของ “ความสบายใจ” จะเร่ิมดูไดท่ีมี “ศรัทธา” คือบมเพาะความเช่ือถือตอการ 
มีพฤติกรรมท่ีดี ท่ีสามารถมีผลปรับลด กิเลสตัณหาลงได แลวเกิดเปนความเบาสบายของใจท่ีรูจัก
พอ คือ ไมตองตอบสนองกิเลสตัณหาที่มันเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน ทําใหมีสติปญญาท่ีรูวา 
เม่ือทําดีไดแลวก็จะทําใหเกิดความเช่ือถือ เช่ือม่ันเปนศรัทธาข้ึน แตความสบายใจที่เกิดจากศรัทธา
ในชวงแรกใหม ๆ ก็ยังอาจจะถูกกระตุน ยั่วเยาจากกิเลสภายนอกได ความแข็งแรงของศรัทธาจึงตอง
เพิ่มพูน “หิริ” คือความละอายตอบาปนั้นดวยการรูจักใชเหตุใชผล พิจารณาเห็นจริงจนถึงขนาด 
เกรงกลัวท่ีจะไปทําตามกิเลสตัณหา ซ่ึงจะกอเกิดทุกขตามมาจนตองตกเปนทาสท่ีจะตองคอย 
ปนเปรอบําเรอกิเลสไมรูจบ จึงเปนข้ันท่ีเรียกวา “โอตตัปปะ” คือความเกรงกลัวตอบาปท่ีจะเปนทุกข
ตามมา 

“พาหุสัจจะ” เปนเร่ืองท่ีไดเห็นชัดเจนข้ึนวา “ทุจริต” เปนอยางไร ถาทําตามกิเลส
ปรนเปรอมันก็เปน “ทุจริต 3” ดวย กาย วาจา ใจ ก็เปนเพียงการหลงมายาชีวิตหรือการหลงสมมติ
สัจจะ แตถาเราไดลดละกิเลสตัณหาลงไปจริง ความรูสึกโปรงเบาสบายท่ีไมตองปรนเปรอกิเลสได
จริง ก็จะเกิดปญญารูเสนทาง ในทางธรรม หรือความสงบของจิตได ก็เปนเร่ืองของการทํา สุจริต 
3 ของ กาย วาจา ใจ จึงเปนการเขาถึงสาระชีวิตอันเปนปรมัตถสัจจะ 

เพราะฉะน้ัน “พาหุสัจจะ” จึงเปนเร่ืองท่ีรูชัดถึง ทุจริต 3 อันเปนอกุศลในสมมติสัจจะ 
แลวปรับเปล่ียนตัวเองใหเปน สุจริต 3 ได จึงเปนการหยุดบาปของสมมติสัจจะ เม่ือปรับเปล่ียน 
ใหเปนสุจริต 3 อันเปนกุศลพาเขาสูปรมัตถสัจจะตอไปไดนี่แหละจึงเรียกวา เกิด “วิริยะ” ตามมาทํา
ใหพากเพียรตอไป 

เปนความลึกซ้ึงท่ีจะเชื่อมโยงถึงคุณธรรมที่ละเอียดสูงข้ึนตอไป ไมปฎิบัติทุจริต 3 แลว 
แตปฎิบัติสุจริต 3 ทําเพิ่มข้ึน ๆ จนเกิดความอาจหาญ เพราะไมมีอะไรเปนแผลท่ีจะตองปกปด 
เปนคุณธรรมของ “วิริยะ” ท่ีทําใหเกิดความกลาหาญไมกลัวเกรงตอการบังคับขูเข็ญหรือกดดัน 
ตาง ๆ จากภายนอกแลว สามารถเผชิญหนากับการดูดดึง หรือการถูกกดดันตาง ๆ ได จึงเปน “วิริยะ” 
ท่ีมีพลังหมุนรอบในการพากเพียรตอไปไดโดยไมติดขัด เม่ือเกิดความกาวหนา เชนนี้ “สติ” 
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ก็จะแจมใส ทําอะไร ๆ ก็จะมีฐานท่ีจะมี “สติ” อยูเสมอ เม่ือใดท่ีทําตามกิเลสก็จะขาดสติ “ทําสุจริต 
ก็คือ ไมเปนไปตามทุจริต 3” แลว จิตก็จะมีความสบายข้ึน เปนความสบายท่ีเรียกวามีสติท่ีดีข้ึน 
การท่ีจะมีสติท่ีจะกําหนดในการพิจารณาทําอะไร ๆ ในการพิจารณาเหตุผลก็จะละเอียดข้ึน ลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน เขาใจเหล่ียมมุมตาง ๆ ไดดีข้ึน ความระลึกรูส่ิงท่ีไมดี และไมทําส่ิงนั้น และรูวาส่ิงท่ีดีนั้นคือ
อยางไร ไมกระทําส่ิงท่ีไมดีแลว ท้ังหมดก็จะกลายเปนการส่ังสม ‘ปญญารูชัด’ ท่ีทําไดจริง 
มีประสบการณจริง  

ความหมายของสุจริตมีไดหลายระดับ การละทุจริต ทําสุจริต ตามหลักเกณฑจริยธรรม 
ท่ัวไปเปนระดับ “เบ้ืองตน”  

การละทุจริตอกุศล ทําสุจริตท่ีเปนกุศลและดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสถึง
สุจริตวา “ทองเท่ียวไปในความดี” ก็เปนระดับศีลธรรม เปนระดับ “ทามกลาง” แลวก็ถึงระดับ 
ท่ีสามารถกาวขามพน (เนกขัมมะ) ออกมาจากกุศลโลกียสูกุศลโลกุตตระ เปนระดับปรมัตถ ก็เปน 
ละทุจริต ทําสุจริตในระดับ “บ้ันปลาย” ท่ีไปเปนอาหารของวิชชา และเพราะมีสุจริต 3 ตลอด จึงทํา
ใหสติปฎฐานบริบูรณ เม่ือสติปฎฐานบริบูรณ จึงทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ จนไปเปนวิมุติ ไดแลว
วิชชาก็ตามมา 

“สติปฎฐาน” เปนคูปรับของ “นิวรณ 5” ตรงกับระดับจรณะขอ “วิริยะ – สติ – ปญญา”
สติปฎฐาน จึงเปนเอกายนมัคโค เปนเสนทางสูโลกุตตระเปนทางเอกสายเดียว แตถาพหุสัจจะ ยังมี
อํานาจโลกียท่ีหลากหลายอยู ดังนั้นตองพนพาหุสัจจะมากอนแลว สติปฎฐานจึงจะเขามา จึงไมใช
ระดับโลกียท่ียอมรับท่ัวไปแลวแตเปน เอกายนมัคโค ก็คือ พอแยกโลกียกับโลกุตตระไดหลังพาหุ
สัจจะ สติปฎฐานก็ต้ังตนท่ีเปนโลกุตตระแลวก็เดินเขาสูการละนิวรณ 5 ในหมวดธัมมานุปสนา
สติปฎฐาน ดังนั้น การมาปฎิบัติสติปฎฐาน 4 จึงไมใชระดับ “เบ้ืองตน” แตเปนระดับ “ทามกลาง” 
แลวและจะไปทําโพชฌงค 7 วิชชา 4 ในระดับ “บ้ันปลาย” 

“ปญญา” นี่แหละก็จะเปนเครื่องท่ีพาใหพนออกไปจากอคติ ทําใหจิตใจพนสภาพ 
ท่ีมีอคติได ซ่ึง “อคติ” ก็จะสัมพันธเช่ือมกับ “นิวรณ” นั่นเอง ทําใหใจมีความสงบหนักแนน ซ่ึงก็คือ 
“ฌาน 4” นั่นเอง อันมีผลใหเขาถึงคุณธรรมของ “พรหมวิหาร 4” คือ เม่ือมีจิตใจท่ีสงบ หนักแนน 
มีสติ มีปญญา พิจารณาไตรตรองทุกอยาง สามารถทําส่ิงท่ีดี ๆ ทําแตส่ิงท่ีเปนสุจริตได ท้ังหมด 
ก็จะทําใหจิตมีความสงบ หนักแนน ม่ันคง ประกอบดวยความรักผูอ่ืนมี “เมตตา” มีไมตรีไดโดย 
ไมยาก และพัฒนาความรักผูอ่ืน หรือมีเมตตาไมตรีในการรวมมือ ในการทําส่ิงดี ๆ ใหเกิดข้ึนท้ัง 
ตอตนเองและผูอ่ืนอยูเสมอก็เปนเร่ือง “กรุณา” 

“มุทิตา” ก็เปนการทําไปโดย ไมเกี่ยงงอน ไมมีจิตริษยากัน มีแตช่ืนชมการทําบุญใหแก
กันและกันจนไดรับความสําเร็จ ไดรับผลของความดีนั้น เรียกวาเกิดความเบาสบาย สงบ สันติสุข
เกิดข้ึนกับสวนรวม แลวก็มี “อุเบกขา” คือมีชีวิตอยูกับส่ิงนี้ คือดําเนินชีวิตสงบไดไปในทิศทางเดียว 
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ชีวิตท่ีไปสูความเจริญ ทิศทางท่ีจะมีภูมิคุมกันตอแรงกระตุนโหมของกิเลสท่ีเกิดบริโภคนิยมและทุน
นิยม ทิศทางท่ีมีใจพอ ทิศทางท่ีมีชีวิตท่ีอยูกับการใชเหตุผล และทําใหพฤติกรรมท้ังหลายอยูกับ
สุจริตไมอยูกับทุจริต จะทําใหตนเองดําเนินเท่ียวไปในความดี คือสุจริต ดวยสติสัมปชัญญะชุมชน 
สังคม ส่ิงแวดลอม นั้น ก็ไดรับผลความเจริญ ความสบาย ความสงบ เกิดเปนชุมชนท่ีมีแตมิตรดี 
มิตรดีสหายดี สังคมส่ิงแวดลอมดีเปนท้ังหมด ท้ังส้ินของ การพนทุกข เปนชุมชนท่ีมีการประพฤติ
บนเสนทางแหง พรหมจริยา (พรหมจรรย) เปนความเจริญท่ีม่ันคงถาวรและยั่งยืนไดจริง 

กลาวโดยสรุปรวมลงเปนหลักธรรมของ พฤติ 4 แหงคุณสมบัติอันวิเศษของ “จิต” ท่ีเปน 
“พรหมวิหาร 4” ไดแก 

(1) เมตตา คือ ความปรารถนาใหเขาพนทุกข หรือปรารถนาใหเขาเปนสุข 
(2) กรุณา คือ ความปรารถนาสูงข้ึน ถึงข้ันลงมือกระทําใหชวยใหเขาพนทุกขหรือเปนสุข 
(3) มุทิตา คือ ความยินดีท่ีไดชวยใหเขาพนทุกขหรือเปนสุขสําเร็จแลว เม่ือไดชวยใหเขา

พนทุกขหรือเปนสุขสําเร็จแลว ก็ยินดีดวย 
(4) อุเบกขา คือ ความวางใจเฉย ความปลอยวางไมยึดในบุญคุณ ในความดีท่ีตนเองทํา

นั้น ๆ วางเฉยตอความดีท่ีเราทํา เลิกยึดม่ัน ถือม่ัน ไมยินดียินราย ใจสะอาดคงความเปนกลาง วางใจ
เฉย ไมเหลือความเปนเราของเรา 

นี่เปนความเขาใจคุณธรรมระดับจริยธรรมอยางงาย ๆ ท่ีมีการประพฤติสุจริตธรรม
จนเปนธรรมจริยาใหบรรลุเปาหมาย ความดี ความสบายใจ ความสงบ ความเจริญยั่งยืน เม่ือสามารถ
พนออกมาจากกิเลสตัณหาที่เปรียบดังความมืดได ก็จะพบกับความสวาง คือ ความสงบเปนจิตใจ 
ท่ีไมตกอยูใตอํานาจของ กิเลสตัณหา และดําเนินไปดวยความรัก ความเมตตา ชวยเหลือผูอ่ืน 
ตามหลักพรหมวิหาร 4 ก็จะเกิดประโยชนสุขแกตนเองและผูอ่ืนอยางแนนอน ยั่งยืน ถาวรเพราะ 
เปนพฤติกรรมท่ีดําเนินหมุนรอบตัวมันเองไปในทิศทางเดียว ยิ่งทําไปเร่ือย ๆ ก็จะยิ่งเช่ียวชาญ 
ชํานาญ แข็งแรง ม่ันคง ชัดเจน จนสามารถปรับตัวรับกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณตาง ๆ 
ในอนาคตไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนส่ิงท่ีควรจะศึกษา ฝกฝนใหเขาใจ ใหเกิดข้ึนได มีถึง ตามท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงนําพาเปนแบบอยางดวยพระองคเอง และไดตรัสส่ังสอน 
พสกนิกรตามท่ีไดมีพระราชดํารัสองค    ตาง ๆ ท่ีสงเคราะหลงในหลักพุทธจรณะ 15 ท่ีเกิดเปนผลให
คุณธรรมตาง ๆ เจริญข้ึน ในวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนพระมหากรุณาธิคุณ 
ท่ีเปนรูปธรรมของ “พระมหากษัตริยธรรมิกราชเจา”   ท่ีสามารถชวยพสกนิกรของพระองค 
ใหเจริญข้ึนท้ังทางโลกท่ีสอดคลองกับการพัฒนาจิตวิญญาณ บนครรลองของชีวิตความจริง 
อันประเสริฐ คืออริยสัจไดเปนท่ีสุดจริง 

3.3.3 ภาคบนซาย (UL) การพัฒนาจิตสํานึกโลกุตตระตามคําสอนจรณะ 15 วิชชา 8 
ของผูนําชาวอโศก 
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ชุดองคความรูหลักท่ีสําคัญของสมณะโพธิรักษผูนําชาวอโศกท่ีไดจากการตอบ
คําถามสัมภาษณแบบเจาะจงของผูวิจัยซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งในตอนตน (ดูคําถาม-คําตอบท้ังหมดได
ในภาคผนวก) ดังนี้ 

ความสัมพันธของไตรสิกชา จรณะ 15 วิชชา 8 และโพธิปกขิยธรรม 37 
ไตรสิกขา ก็คือ จรณะ 15 วิชชา 8 
จรณะ 15 วิชชา 8 ก็คือโพธิปกขิยธรรม 37 (ทําใหโพธิปกขิยธรรมสามารถ

สัมพันธกับไตรสิกขาไดในเร่ืองของศีล ซ่ึงแทจริงแลวโพธิปกขิยธรรมเปนปฏิบัติการอยางละเอียด
ของไตรสิกขาข้ันอธิข้ึนไปจนถึงข้ันอเสขะ - ผูวิจัย) 

จรณะ 15 วิชชา 8 เร่ิมตนดวยศีลเชนเดียวกับไตรสิกขา แตภาคปฏิบัติมี
รายละเอียดในการพัฒนาจิตมากกวาไตรสิกขา 

ไตรสิกขาตองมีผลตรงใหจิตเจริญ พัฒนาสมาธิเปน “อธิจิต” (จากฐานศีลของตน-
ผูวิจัย) โดยมี “อธิปญญา” เปนตัวรวมรู รวมเห็น รวมทํางาน ควบคุมพิจารณา วิจัย ตัดสินไปตลอด 

จรณะ 15 เร่ิมตนต้ังศีลเปนหลัก (จรณะขอ 1 - ผูวิจัย) ตามฐานะศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 
และศีลอ่ืน ๆ สูงข้ึนไปเปนอธิศีลไปตามลําดับ เม่ือสมาทาน “ศีล” ท่ีเหมาะสําหรับตนแลวดําเนิน
ภาคปฏิบัติตอไปต้ังแต “อปณณกปฏิปทา 3” (จรณะขอ 2 – 3 – 4: - ผูวิจัย) 

มีการปฏิบัติ “สํารวมอินทรีย” (จรณะขอ 2 - ผูวิจัย) มีขอระวังการกระทบสัมผัส 
หรือ “ผัสสะ” ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

เม่ือมีผัสสะแลวก็ตองเรียนรูในจิตดวย “สติปฎฐาน 4” (ธรรมะหมวดแรกในโพธิปกขิย
ธรรม 37 - ผูวิจัย) พิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต พิจารณาธรรมใน
ธรรม พิจารณาจนเกิดการรูแจงเห็นจริง 

“การพิจารณา” ไมใช “การนึกคิดผกผัน” แตเปนการพิจารณาภาวะท่ีเห็นของจริง
นั้นอยางพินิจและวิจัย จนรูจักวาภาวะอยางไรคือกิเลสท่ีจะตองปหานหรือกําจัด โดยมีสัมมัปปธาน 4 
(ธรรมะหมวดท่ี 2 ในโพธิปกขิยธรรม 37 - ผูวิจัย) คือ สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน 
อนุรักขนาปธาน 

กลาวคือปฏิบัติสังวรปธานทุกขณะท่ีมีผัสสะจากอินทรีย 6 (อายตนะภายใน : จักขุ  
โสต ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน-ผูวิจัย) แลวมีธัมมวิจัยในกาย – เวทนา – จิต - ธรรม จับตัวกิเลสท่ี
เกิดข้ึนในใจได ปหานปธานก็ตองมีวิธีปหาน คือ ปหาน 5 เกิดผลเปนภาวนาปธานแลวก็อนุรักขนา
ปธาน พากเพียรรักษา “ผล” ท่ีเกิดข้ึนสําเร็จนั้นๆท้ังหมดดวยอิทธิบาท 4 ส่ังสมลงเปนอินทรีย 5 พละ 
5 (ธรรมะหมวดท่ี 3 – 4 - 5 ในโพธิปกขิยธรรม 37) ซ่ึงก็คือสัทธรรม 7 ในจรณะ 15 วิชชา 8 นั่นเอง 
เร่ิมจากศรัทธา (จรณะขอ 5) เม่ือปฏิบัติจนเกิดปญญา (จรณะขอ 11) มีหิริ (จรณะขอ 6) โอตตัปปะ 
(จรณะขอ 7) และพาหุสัจจะ, วิริยะ, สติ (จรณะขอ 8 – 9 - 10) เจริญไปตามลําดับจริง สัทธรรม 7 
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(จรณะขอ 5-11) คือสภาพการเกิดผลของอินทรีย 5 พละ 5 และสุดทายจิตเปนฌาน ไดแก จิตท่ีทําให
นิวรณ 5 ขาดหายไป เวนไปจากจิตเสมอ เกงข้ึนเปนจิตต้ังม่ันตามลําดับในฌาน 1 – 4 

นี้คือ อินทรีย 5 พละ 5 หรือสัทธรรม 7 ฌาน 4 
และน่ันก็คือ อินทรีย 5 พละ 5 รองรับโพชฌงค 7 ของโพธิปกขิยธรรม 37 
โพชฌงค 7 ก็คือ การกาวเดิน หรือผลสัมฤทธ์ิแหงการกาว 7 ข้ันตอน ไปสูท่ี 

หมายสูงสุดคือตรัสรูตามเปนพุทธะข้ึนในตนตามลําดับ 
มรรคมีองค 8 ก็คือ ทางเดินหรือทางปฏิบัติ 
เม่ือไดอินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 จึงนําพาใหเขาถึงอริยสัจ 4 (เพราะธรรม

หมวดสุดทายในโพธิปกขิยธรรม 37 คือมรรคมีองค 8 ซ่ึงเปนตัวท่ี 4 ในอริยสัจ 4-ผูวิจัย) เปนตัวไขรู
ทุกข รูสมุทัย โดยอธิบายไดจากเวทนาในเวทนา จิตในจิต ดวยการอธิบายลงรายละเอียดวา ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค “กําจัด” ‘กิเลส-ตัณหา-อุปาทาน-อาสวะ’ ไดอยางไร “ความดับ” ดับอยางไร ดับ
แลวจะตองตรวจสอบดวยอรูปฌาน 4 

อากาสานัญจายตนฌานคือตรวจสอบความวางคืออุเบกขามันวาง ไมสุข ไมทุกข 
ไมกลับกําเริบจิตเปนกลางใหไดอยางนิวตรอน นั่นคือสภาพตัวสภาวะวางแลวตรวจจิตคือ 
วิญญาณัญจายตนฌาน เปนวิญญาณท่ีสะอาดแลว ถึงเนกขัมมสิตอุเบกขาแลว เปนฐานอุเบกขา 
ตรวจดูสภาวะจิตท่ีสะอาดเปนอยางไร จิตบริสุทธ์ิ จิตวาง จิตเฉย จิตไมสุขไมทุกข จิตเปนกลาง ๆ 
ใหประจักษแจงวา จิตสะอาดเปนเชนนี้ อากิญจัญญายตนฌาน ก็คือการตรวจส่ิงท่ีจะไมใหมี ส่ิงท่ีจะ
ปหานใหดับหมด ตรวจดูวายังมีอะไรนิดหนึ่งนอยหนึ่งอยูไหม จะตองไมใหมีเลยแมนิดแมนอย 
กลาวคือ 

อันหนึ่งสัมผัสความวาง อาการวาง ลักษณะตัววาง 
อันหนึ่งสัมผัสจิตเปนสภาวะ จิตวาง จิตผองใส อาการจิตสะอาด จิตบริสุทธ์ิเปน

อยางไร ลักษณะวิญญาณท่ีสะอาด วิญญาณวางแลวเปนเชนนี้ 
และอีกอันหนึ่ง ตรวจสอบเศษธุลีละอองตาง ๆ ท่ีจะไมใหมีเหลือ เศษความหมอง 

ความหมน ในอากิญจัญญาฯ นิดหนึ่งไมใหมี นอยหนึ่งไมใหมี 
อรูปฌานข้ันสุดทายคือเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เปนการตรวจความรู

ท้ังหมดซํ้าแลวซํ้าอีก ใหครบหมดไมใหเหลือ จะทําแคมีสัญญาก็มิใช มิมีสัญญาก็มิใช เพียงมีการ
กําหนดรูอยางไมสัมบูรณนั้นไมได หรือจะไมมีการกําหนดรูยิ่งไมได คือตองกําหนดรูใหถวนรอบ
บริบูรณสัมบูรณ ซ่ึงก็คือ ตองกําหนดรูสภาวะอากาสานัญจายตนะ สภาวะวิญญาณัญจายตนะ สภาวะ 
อากิญจัญญายตนะ ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไดครบถวน 

การตรวจอรูปฌานเปนการตรวจในขณะลืมตา ปฏิบัติโพธิปกขิยธรรม ปฏิบัติ
สมาธิแบบพุทธ ปฏิบัติมรรคมีองค 8 แบบพุทธเปนสัมมาสมาธิแบบพุทธ ตรวจวาวิญญาณน้ีมีความ
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บรรลุสูงสุดอยูในฐานอุเบกขาแลว มีฌาน 4 ท่ีแข็งแรงแลวเปนฌานลืมตาสัมผัสแตะตองโลกธรรม
อยูแข็งแรง จิตไมหวั่นไหว (ตรงกับในพระไตรปฎกเลม 25 “มงคลสูตร” ขอ 35 คือ ผุฏฐัสสะ 
โลกธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นกัมปติ – ผูวิจัย) คือตรวจดูวิญญาณท่ีวาสะอาดนั้นมันสะอาดจริง หรือยังมี
ธุลีละอองหมองหมน ช่ัวแวบ ช่ัววับ อยางไรหรือไมจึงไมใชตรวจความวาง หรือไมใชหยุดอยู 
ท่ีสภาพความวางของจิตไดแลววาเปนตัวจบของพุทธ 

ธาตุรู (สึก) ท้ังหมดในเวทนา สัญญา สังขาร ก็คือวิญญาณท้ังส้ิน ตรวจดูหมดวา 
จิตสะอาดบริสุทธ์ิ ปริสุทธา ปริโยทาตา (องคคุณ 5 ของอุเบกขา - ผูวิจัย) แมจะสัมผัสอยูกับโลกตาง 
ๆ หรือโลกธรรมทุกอยางอยูตามปกติ ไมไดหนีไปไหนเพราะเรียนรูจักเคหสิตเวทนาหมดแลวและ
ปรับเปล่ียนเปนเนกขัมมสิตอุเบกขาวามีความแข็งแรง ม่ันคง เปนสภาพนิจจัง ธุวัง สัสสตัง (สภาวะ
ของนิพพาน 7 - ผูวิจัย) อยูหรือไม ตรวจวิญญาณตรงนี้ วามีสภาพของรูปราคะ อรูปราคะ ก็คือราคะ
ท่ีเหลือเปนเศษสวนปลายของราคะมูล (ในราคานุสัย) หรือมานะ คือโทสะมูลท่ีเหลือธุลีสุดทาย 
(ในปฏิฆานุสัย) 

สวนปลีกยอยสุดทายหรืออุทธัจจะสังโยชนของอนาคามีคืออากิญจัญญายตนะ 
ธุลีละอองอะไรอีกท่ีเราจะไมใหมันมี นิดหนึ่งนอยหนึ่งก็ไมมีไดแลว 

อุทธจจะ ก็คือส่ิงท่ีมีมันจะมีเหลือฝอยฟุงกระเซ็นกระจายเปนละอองธุลีท่ีละเอียด
ท่ีสุด ก็จะตองจับสวนของมันใหได ตองไมใหมี 

สรุปตรวจความไมมี 3 สภาวะ คือ (1) ความวาง  (2) ตัวธาตุวิญญาณบริสุทธ์ิ     
(3) ส่ิงอะไรที่จะไมใหมี (คืออากิญจัญญายตนะ) นี่คือสังโยชนตัวอุทธัจจะ 

สวนอวิชชาสังโยชน คือตัวสุดทายของสังโยชน 10 ตรวจรูใหหมด ทวนแลว ทวน
อีก เหลือเศษความไมรูไมได นั่นคือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ตรวจใหครบ ตองรูหมด รูแจง (ใน
การพนกามาสวะ-ผูวิจัย) และพนภวาสวะ เศษสวนของความไมรูอีก (ของอาสวะคืออวิชชา) ไมมีอีก
แลวจึงส้ินอวิชชาสังโยชนหรือส้ินอวิชชาสวะอยางสมบูรณเรียบรอยจึงเรียกวา พนอวิชชาสวะจนพน
อวิชชาสังโยชน สูนิโรธสมบูรณแบบของพระพุทธเจาเต็มเปยมนี้เอง เรียกวาสัญญาเวทยิตนิโรธ 

สัญญาเวทยิตนิโรธของพระพุทธเจานั้นจึงไมใชสภาวะดับไมรู แข็งท่ือ แตเปน
นิโรธสมาบัติของพระพุทธเจาท่ีลืมตาดับตัวกิเลสอยู ไมไดไปดับตัวธาตุรูเลยสักนิด ธาตุรูมีแตเจริญ 
รับรูเทาทันโลก แตอยูเหนือโลก 

สัญญา คือกําหนดรูละเอียดครบใหรูจนพนความไมมีอีกเลยท่ีจะไมรู ตองรูส้ินไม
เหลือกระท่ังอวิชชาสวะจนพนอวิชชาสังโยชนทีเดียวครบสมบูรณเปน “สัญญาเวทยิตนิโรธ” จบ 
เปน “นิโรธ” ของพระพุทธเจาท่ีจบกิจ “กตญาณ” มีญาณสุดทายท่ีรูจบ 

คําถามแบบเจาะจงในการขอสัมภาษณเพิ่มเติมภายหลัง 
“วิชชา 8 โดยสรุปอยางยอในทัศนะของสมณโพธิรักษเปนเชนใด ?” 
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วิชชา 8 เปนอนุสาสนียปาฏิหาริย เปนปญญาสัมปทา เปนพลังปญญา เปนพลังท่ี
สามารถกําจัดกิเลสได เปนพลังท่ีสามารถรูจักความช่ัวความดีท่ีจริง รูจักกิเลส รูจักโลภะ โทสะ 
โมหะ และรูจักวิธีกําจัดกิเลสใหไดสําเร็จจริงดวยปญญา 

วิปสสนาญาณ เปนญาณแรกท่ีจะตองรูทางนามธรรมเปนโลกุตตระถึงข้ันจิต
เจตสิกรูปนิพพาน เชน เร่ิมจากโสฬสญาณขอ 1-2-3 อานนามรูปได วิจัยตามปฏิจจสมุปบาทท่ีเปน
ปจจัยของวิญญาณ เพราะวิญญาณก็เปนนามรูปจึงตองมีนามรูปปริจเฉทญาณ มีญาณชนิดท่ีแยกอาน
นามรูปได อานออกแลว เขาใจจึงจะไปปฏิบัติเกิดญาณเห็นจริง ท่ีเปนผัสสะปจจุบันสัมผัสแลวเกิด
วิญญาณ ลักษณะของเทวดา มาร พรหม นี่คือลักษณะของจิตเปนแบบรูกันท่ัวไปอยาง common noun 

พอเร่ิมตนท่ีจะแยกทิศไปโลกุตตระมีลักษณะจําเพาะหรืออยาง proper noun 
จะตองรูวามีฉันทะความพอใจ แมจะยากจะฝน เพราะรูแลววาจะตองเดินไปทางนี้ คือ ก็ตองปฏิบัติ
คอย ๆ ลดละลงมาเปนการทวนกระแสหรือปฏิโสตัง ท่ีเปนการเขากระแสหรือโสตาปนนะ เปน
กรรมท่ีไมตกตํ่าหรืออวินิปาตะ (50%) เลยมาอีกเปนนิยตะ เปนเท่ียงแท แนนอนที่จะเปนโสดาบัน
ไดถึง 75% คือวาแนใจไดเปนการบรรลุในอนาคตหรือสัมโพธิปรายนะ เปนความกาวหนาของโลกุต
ตระ เปนสวนแหงบุญใหผลแกขันธ เปนสวนแหงบุญ คือ สามารถชําระกิเลสไปไดเร่ือยๆ เปนสวน
ของผลท่ีไดเปนโลกุตตรธรรม ไดมรรคผล เพิ่มข้ึนไปเร่ือย ๆ ใหผลแกขันธ คือ ขันธก็สะอาดข้ึน ๆ 
รูปขันธก็สะอาดโดยเฉพาะนามขันธ 4 ก็สะอาดข้ึนเร่ือย ๆ เปนสภาวะโลกุตตระย่ิงข้ึนไปเร่ือย ๆ 

มโนมยิทธิญาณ คือการเกิด (แบบโอปปาติกะ โยนิ) ท่ีทําลายความเปนสัตว
โอปปาติกะท่ีเปนสัตวนรก สัตวอบายท่ีเกิดจากจิตวิญญาณเกา เกิดมาเปนจิตวิญญาณใหมท่ีสะอาด
ข้ึน คือ มีส่ิงเกาตายไปส่ิงใหมเกิดข้ึน จิตเกาตายไมมีซาก จิตใหมเกิดก็ไมมีอะไรเปนรูปรางชัดเจน
และเปนการผุดเกิดดุจดังเนรมิตเกิดเม่ือเหตุปจจัยครบก็เปนจิตวิญญาณใหมมีลักษณะตาง ๆ วาอยาง
นี้เปนอาการของเทวดา มาร พรหม ตองมีญาณปญญาท่ีรูจริง รูแจง รูชัด 

“ไสท่ีชักออกจากหญาปลอง” หรือ “คมดาบท่ีชักออกจากฝก” เปนการอธิบาย
ตอบแบบบุคคลาธิษฐาน แตการอธิบายแบบธัมมาธิษฐาน เปนการเกิดแลวไมมีซากเหลือใหเห็น
เพราะเปนการกาวขามผานหรือเนกขัมมะออกจากกาม พยาบาท ออกจากกิเลสโลกีย 

เนกขัมมะแมจะเปนปจจุบันเม่ือขณะทําไดก็จะไปเปนมโนมยิทธิคือความเกงทํา
ใหจิตบรรลุผล มนสิการเปนบทบาทพฤติของจิตในการกําลังทําอยู ทําเสร็จสําเร็จผลขึ้นมาไดคือ
ความหมายท่ีเปนมโนมยิทธิ สําเร็จจริงข้ึนท่ีจิต 

อิทธิวิธญาณ เปนการอธิบายลักษณะท่ีพิเศษหลายอยาง เชน สามารถเดินทะลุ
กําแพงหรือภูเขาซ่ึงหมายถึงกองกิเลส แตผูบรรลุธรรมแลวสามารถเดินผานไดโดยไมติดขัดไมมี
อะไรขวางกั้นได อิทธิวิธญาณไมไดบอกถึงรูปของจิตแตเปนการบอกถึงความมหัศจรรย ความเกง 
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ของการปฏิบัติธรรมของพุทธวามีหลากหลาย เปนการบอกถึงความสามารถของการทําใจเปนถึงข้ัน
เกงหรืออิทธิ ตามอนุสาสนียปาฏิหาริยเพราะทําไดไปถึงการกาวพนในระดับอรูปจึงเปนอรหันตได 
ทําไดในเหล่ียมมุมตาง ๆ นานา เปนการเนนโดยสัจธรรมวาเปนตัวท่ีลึกซ้ึง สูงข้ึน 

อิทธิวิธญาณเกงข้ึน แลวไปเปนโสตทิพยหรือหูทิพย 
ทิพพโสตญาณ เปนรายละเอียด ลึกซ้ึงท้ังนอก-ในไมขาดกัน มีญาณท่ีอานภายใน

ลึกเขาไปโดยไมไดหมายความวาขางนอกเราท้ิง จึงมีครบท้ังกายภายนอก-กายภายใน เปนตน 
เพราะฉะน้ันในวิโมกข 8 ขอ 2 อัชชตัง อรูปสัญญี เอโก พหุทา รูปานิ ซ่ึงเปนความหมายของการรู
แจงในรูปในนามที่ละเอียด รูป รูปานิ ปสสติ อานรูปได อานนามเห็นจึงเปนญาณท่ีสูงกวาอิทธิ
วิญญาณเพราะอานไดลึกแหลมเปนอธิปญญาสูงข้ึนหรือวิโมกขไดท้ัง 8 ขอครบถวน 

ความจริงการปฎิบัติทางจิตหรือมนสิการในวิชชา 4 ขอแรก คือ วิปสสนาณาณ มโนมยิ
ทธิญาณ อิทธิวิธญาณ ทิพพโสตญาณ ก็สามารถทําไดสําเร็จถึงผลข้ันสุดทายแลว 

เจโตปริยญาณ จึงถูกใชเปนมาตรวัดวาท่ีจบหรือไมจบก็เอามาตรนั้นมาวัด สราคะ 
สโทสะ สโมหะ หมดหรือยัง เปนวีตราคะ วีตโทสะ วีตโมหะหรือยัง ราคะไมมีโทสะไมมี ท่ีจะทําให
ไมมีก็มาขยายเปนสังขิตตัง วิขิตตัง เปนลักษณะฟุงกระจาย ก็มาทําใหเปนสารัตถะท่ีเขมสูงข้ึน 
เปนมหัคคตะ อมหัคคตะมี 2 องคประกอบ คือ “อัคคะ” คือ เจริญยิ่ง ๆ ข้ึน กับติดตรงไหนก็ “อมห” 
อยูตรงนั้นจึงตองเพ่ิมการบําเพ็ญอินทรีย 5 ใหสมดุลพอเหมาะไปเร่ือย ๆ ในการปฎิบัติ จนสูงข้ึนเปน 
สอุตตระแลวก็ยังสูงยิ่งข้ึนไดอีก จนไมมียิ่งกวาก็เปนอนุตตรจิต สวนท่ีจะอนุตตรจิตอยางไร 
ก็มีมาตรวัดอีก 2 คู คือ สมาหิตังกับอสมาหิตัง และวิมุตกับอวิมุต เปนมาตรวัดจิต เจตสิกวาสมบูรณ
หรือยังจบกิจหรือยัง เอาเจโตปริยญาณตรวจสอบถึงข้ันอเสขะวาสะอาดถึงข้ันสุดทายหรือไม 

เตวิชโช หรือ 3 วิชชา คือ 3 ญาณสุดทาย ใชลงบัญชี วาเต็มเปาไดตามเปาหรือไม 
ทบทวนดูวาบุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ตัวปฏิบัติท่ีผานมาไดหรือยังไมได จุตูปปาตญาณตรวจวา
อะไรเกิด อะไรดับ ลงบัญชีตามจริงท่ีตรวจสอบ จึงตองทําบอย ๆ ตรวจสอบท้ังหยาบ-กลาง-ละเอียด
ใน กามภพ รูปภพ อรูปภพ อาสวักขยญาณคือถึงจุดสุดทายก็เต็มเปาแลว 

การตรวจอรูปฌาน 4 เปนการตรวจคุณภาพของจิตท่ีจะตรวจละเอียด 
รูปฌาน 4 ก็ตรวจละเอียดวาไดฌาน 1-2-3-4 พอไดแลวก็ตรวจตออีก ตรวจสอบ 

อรูปฌานก็คือตรวจความเจริญเขาไปสูความสมบูรณใหคงท่ีเสถียร จนเปนกตญาณ เปนนิจจัง 
ธุวัง สัสสตัง คือไดแนนอนไมบกพรอง 

เวทนา 108 จึงตองปฎิบัติจนมีญาณตรวจท้ังอดีต ปจจุบัน อนาคต ตรวจจนกระท่ัง
อนาคตสูญเท่ียงแท แนนอน ไมเปล่ียนแปลง ทุกปจจุบันคืออนาคตท่ีเดินทางมาถึง ทุกปจจุบัน 
มันเท่ียงจนอนาคตก็รูได เพราะคําตอบของปจจุบัน และตัวท่ีตกผลึกเปนอดีต เปนพลังทุนท่ีทําใหเรา
มีอํานาจในปจจุบันสําเร็จแลว 
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เพราะฉะน้ันปจจุบันจึงเปนตัวท่ียืนยัน สวนอดีตเปนตัวแนนอน ซ่ึงมีมากพอจนมี
ฤทธ์ิเท่ียงแท ทําใหอนาคตตองแนนอนไปดวย เพราะอนาคตจริง ๆ ไมเคยไปถึงไดเลย แตเราก็
พยากรณไดวาอนาคตเราแนนอนเปนสภาวะนิจจัง ธุวัง สัสสตัง ไมมีเปล่ียนแปลง เพราะม่ันใจจาก 
36 อดีต 36 ปจจุบัน และ 36 ของอนาคต ดังนั้นอวิชชาสวะขอท่ี 7 ก็หมดไป 

การพนอวิชชาสวะ 8 ขอสุดทาย คือ พนความไมรูในเร่ืองปฎิจจสมุปปาท เพราะมี
วิชชาคือ อนาสวะไดจริง 

อนาสวะมีองคธรรม 6 มีตัวปฏิบัติคือ ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค สัมมาทิฏฐิ มัคคังคะ 
เปนตัวปฏิบัติในสาสวะ 

เปนองคแหงมรรคหรือมัคคังคะไมใชองคแหงผล เปนปญญา ปญญินทรีย ปญญา
พละก็แปลวามีลําดับซอนวงกันอยู 

“พร่ังพรอมดวยอริยมรรค”ไมใชมีเพียงอริยผลเทานั้นแตยังเจริญอริยมรรคอยูดวย 
โสดาจึงมีอนาสวะของโสดาบันได สกิทาก็มีอนาสวะของสกิทาคามีผลได 
อนาสวะเปนจุดของการดับอาสวะได เพราะฉะนั้นอธิโมกขหรือวิโมกขระดับ

ไหนก็ดับไดจริง จึงทําใหสมบูรณครบถวนในโลกุตตรธรรม 9 ท่ีประกอบดวย มรรค 4 ผล 4 
นิพพาน 1 

ตามรายละเอียดท่ีแสดงในวิชชา 8 มีรูปรอยใหเห็นไดวาความจริงแลววิชชาทุกตัว 
ก็สามารถไปบรรจบถึงผลสําเร็จข้ันสุดทายดวยกันท้ังส้ิน เชน อิทธิวิญญาณขอสุดทายเปนอิสระ 
ไมถูกผูกติดในฐานเทวดา พรหมไดทุกช้ัน ในสวนปลายสุดของเจโตปริยญาณ 16 ก็มีวิมุต – อวิมุต 
เปนตัววัดความหลุดพน อาสวักขยญาณในข้ันสุดทายก็หลุดพนจากอวิชชาสวะเปนวิชชา ดังนั้น
ผูปฎิบัติไดผลจริงก็จะมีพัฒนาการของวิชชาทุกตัวอยางรวมกันตลอดไป อยูเปนองครวมไมแยกขาด
จากกันจนบรรลุในท่ีสุด 

ผูวิจัยเห็นวาญาณทัสสนะระดับวิชชาดังกลาวนี้ ยอมแสดงการเขาถึงปญญา
สัมปทาท่ีแทจริงซ่ึงยอมแตกตางกับสภาวะของวิชชาในระดับจิตสัมปทาท่ีมีมากอนพระพุทธเจาอัน
เปนเพียงอิทธิปฎิหาริยและการดักรูทายใจผูอ่ืนหรืออาเทศนาปาฎิหาริยเทานั้น ทําใหไมสามารถ
แสดงการลดละตัดกิเลสหยาบ กลาง ละเอียดใหถึงข้ันพนอวิชชาสวะมาโดยลําดับได 

อนึ่งองคความรูเร่ืองโฮลอนของตะวันตกก็จะไดพัฒนาใหละเอียดข้ึน ในองค
ความรูระดับวิชชาซ่ึงเปนข้ันวิญญาณหรือ spirit แตก็โฮลอนครอบคลุมกามภพในข้ันกาย (body) ใจ 
(mind) และรูปภพในข้ันจิต (soul) โดยเฉพาะความรูในข้ันอรูปภพ (formless) ของวิญญาณ (spirit) 
ก็มีความรูของการกาวขามผาน (transcend) หรือเนกขัมมะมาทุกระดับจนถึงข้ันสูงสุดคือ สลัดคืน
หรือนิสสรณะไดจนเปนเจโตวิมุตอันไมกลับกําเริบไดอยางแทจริง 
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องคความรูท่ีเปนโฮลอนบูรณาการ (integral holonics) เชนนี้ จึงจะชวยทําให
ตะวันตกสามารถเรียนรูและเขาใจนัยยะท่ีลึกซ้ึงของโลกุตตรธรรมอันประกอบดวย มรรค 4 ผล 4 
นิพพาน 1 ท่ีมิไดมีเฉพาะในอนาสวะของอรหันต แตมีอนาสวะในโสดาบันสกิทาคามี อนาคามี และ
อรหันตครบพรอมในอริยบุคคล 4 ซ่ึงลวนเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนตามฐานศีลกันท้ังส้ิน 

3.3.4 ภาพรวมของหมวดธรรมสําคัญท่ีสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปนโน 
หลังจากท่ีเขาใจความสําคัญของศีลและการสังวรความประพฤติ  คือ  ศีล 

ใหยกระดับพฤติกรรมจากส่ิงท่ีไมดี (มิจฉา) สูส่ิงท่ีดี (สัมมา) ซ่ึงมีความรูชัด มีหลักเกณฑอริยะ 
หอมลอมใหปรับตามแตละบริบทไดในชีวิตประจําวันของแตละคน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ใหดีข้ึนเปนอธิศีล และอธิศีลนี้ก็ขัดเกลากิเลสออกจากจิตไดเปนอธิจิต จนยกระดับถึงข้ันศีลองค 
แหงมรรคที่ถึงระดับอธิปญญาของการดําริชอบ(สัมมาสังกัปปะ) ท่ีทํางานสอดรอยกํากับใหมี 
วาจาชอบ (สัมมาวาจา) การงานชอบ (สัมมากัมมันตะ) อาชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ดังมีรายละเอียด 
ในขอ 3.3.1 อยางสําคัญนั้น 

ในขอ 3.3.4 นี้จะเปนการเช่ือมตอ อธิศีล ใหเขาสูความเปนอธิจิตดวยบทบาท
รวมกับการดําเนินของอธิปญญาคือ สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ อันมีอยูครบพรอมในวิชชา
จรณสัมปนโน โดยดูรายละเอียดในตารางแสดงองคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับ 
องคธรรมตาง ๆ ท่ีมี 5 ชอง คือชองแรก (ชองท่ี 1) เปนเร่ืองอวิชชาท่ีตองเรียนรูจักปจจัยหรืออาหาร
ของมันกอน ชองสุดทาย (ชอง 5) เปนความรูวิชชาที่พนอวิชชาข้ันหยาบ กลาง ละเอียดมาเปนลําดับ 
ชองกลาง (ชอง 3) คือความรูในจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปนปฏิปทาการปฏิบัติ ในชอง 3 ดานซาย 
ของจรณะฯ (ชอง 2) คือสามัญญผลท่ีทําใหเกิดสภาวะผลสัมฤทธ์ิเปนสมณะโดยมีตัวบงช้ีสภาวะ
ความกาวหนาของจิตในชองดานขวาของจรณะฯ (ชอง 4) อันเปนไปตามลําดับของอธิศีลจนถึง
อรหัตตผล คือกุศลศีลและอวิปปฏิสาร ตามมาดวยอธิจิต คือปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ 
ท่ีสงผลใหเกิดมีอธิปญญา (ระดับญาณทัสสนะตางๆ) คือ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ 
วิมุตติญาณทัสสนะ 
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ตารางท่ี 3.1  องคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับองคธรรมตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญเกี่ยวเนื่อง 
 

1. อาหารของ
อวิชชา 

2. สามัญญผลสูตร 3. จรณะ 15 วิชชา 8 4. วิถีของศีลถงึ 
อรหัตตผล 

5. อาหารของวิชชา 

ไมเสวนาสัปบุรุษ 
ไมสดับสัทธรรม 

ศีลที่เปนอริยะ 
สํารวมอินทรีย 

ที่อริยะ 

สังวรศีล 
สํารวมอินทรีย 

โภชเนมัตตัญุตา 
ชาคริยานุโยคะ 

กุศลศีล 
(คือ ศีลที่เปนกุศล
ดวยอปณณก 
ปฎิปทา 3) 

เสวนาสัปบุรุษ 
สดับสัทธรรม 

ขาดศรัทธา 

สติสัมปชัญญะ 
ที่เปน 
อริยะ 

ศรัทธา  
 
 
 
 

อวิปปฏิสาร 

มีศรัทธา 
ขาดโยนิโสมนสี

การขาด
สติสัมปชัญญะ 
ไมสํารวมอินทรีย 

หิริ 
โอตตัปปะ 

มีโยนิโสมนสิการ 
มีสติสัมปชัญญะ 
มีอินทรียสังวร 

ทุจริต 3 พาหุสัจจะ สุจริต 3 

นิวรณ 5 

สันโดษ 
ที่เปน 
อริยะ 

วิริยะ 
สติ 

ปญญา 

*สติปฎฐาน 4  

ฌาน 4 ฌาน 1 – วิตกวิจารฯ ปราโมทย สติ-ธัมม 
วิจัย-วิริยะ 

โพช 
ณงค 

7 

ฌาน 2 – ปติฯ ปติ ปติ 
ฌาน 3 – สุขฯ ปสสัทธิ,สุข ปสสัทธิ 

ฌาน 4 – อุเบกขา สมาธิ สมาธิ 
อุเบกขา 

อวิชชา 
ภวตัณหา 

วิช 
ชา 
8 

วิปสสนาญาณ วิปสสนาฯ 

วิช 
ชา 
4 

ทุกขอริยสัจ ยถาภูตญาณ 
ทัสสนะ 

วิชชาและวิมุติ 

มโนมยิทธิญาณ มโนมยิทฯ 
อิทธิวิธณาณ อิทธิวิธฯ สมุทัยอริยสัจ นิพพิทา 
ทิพพโสตญาณ ทิพพโสตฯ 
เจโตปริยญาณ เจโตฯ นิโรธอริยสัจ วิราคะ 

บุพเทนิวาสานุสติญาณ บุพเพฯ 
จุตูปปาตญาณ จุตูปปาตฯ ทุกขนิโรธคา 

มินีปฏิปทา 

วิมุติญาณทัสสนะ 
อาสวักขยญาณ อาสวักฯ 

 
หมายเหตุ 1 :    1.1  พระไตรปฎก, เลมท่ี 24 อวิชชาสูตร ขอ 61 
                   1.2  พระไตรปฎก, เลมท่ี 9  สามัญญผลสูตร ขอ 125 
                   1.3  พระไตรปฎก, เลมท่ี 9  อัมพัฎฐสูตร ขอ 163-167 
          พระไตรปฎก, เลมท่ี 13 เสขิยสูตร ขอ 26-32  
                   1.4  พระไตรปฎก, เลมท่ี 24 กิมัตถิยสูตร ขอ 1 และ ขอ 208 
                   1.5  พระไตรปฎก, เลมท่ี 24 ขอ 61 , ขอ 62 
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โครงหลัก จรณะ 15 วิชชา 8 (ชอง 3) ท่ีสัมพันธเทียบกับสามัญผล (ชอง 2) โดยมีวิถี
ความเจริญของศีลถึงอรหัตตผล (ชอง 4) โดยเร่ิมตนจากชอง 4 จะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวาศีล 
อันเปนกุศลดวยอปณณกปฏิปทา 3 แลวมีผลเปน อวิปปฏิสาร คือความไมเดือดเนื้อรอนใจเปนผล
ของอธิศีลท่ีเกิดข้ึนภายในใจ เพราะการพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโส) และมีบทบาทปฏิบัติการ
ภายในใจที่คายกิเลสออก สํารอกตัณหา (มนสิการ) ไดอันเปนปฏิบัติการของอธิศีลใหเกิดอธิจิต 
(ชอง 3) 

ในจรณะชุดท่ี 1  คือ  สังวรศีล และอปณณกปฏิปทา ในการคายกิเลสออก 
ในจรณะชุดท่ี 2  คือ  ศรัทธา หิริโอตตัปปะ พาหุสัจจะ ในการสํารอกตัณหา 
ในจรณะชุดท่ี 3  คือ  พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปญญา ในการกาวขามพนนิวรณ 5 
ท้ังนี้ เพราะโยนิโสมนสิการเปนอาหารของวิชชา (ชอง 5) สงผลใหศรัทธาสูงข้ึน 

สติสัมปชัญญะแจมชัดข้ึนและยังสงผลใหอินทรียสังวรสามารถเพิ่มสุจริต 3 (กาย วาจา ใจ) 
โดยเฉพาะทวารใจพนนิวรณ 5 เปนคุณภาพของมโนสุจริต จึงทําใหไดสติสัมปชัญญะและสันโดษ 
ท่ีเปนอริยะ (ชอง 2) ท่ีจะทําใหอาหารของอวิชชา (ชอง 1) คือนิวรณ 5 ใหลดนอยลงจากกามฉันทะ
ในรูปขันธข้ันกายเล็กละเอียดไปเปนฉันทราคะ คือตัวอุปาทานในช้ันจิตอันมีใน 5 ขันธ หรือ
อุปาทานขันธ 5 โดยมีรูปขันธละเอียดในระดับฐานจิตนี้เปนนามกายท่ีเรียกวาอุปาทายรูป ดังนั้น
ฉันทราคะในรูปจิตเรียกวา รูปราคะ (ท่ีทําใหเปนรูปูปาทานขันธ) สวนฉันทราคะในอรูปจิตเรียกวา
อรูปราคะ 

ทานพุทธทาสภิกขุ (2551) เขียนในอริยสัจจากพระโอษฐภาคตน น. 212 – 214   ความวา 
ตัวอุปาทานไมใชตัวอุปาทานขันธ 5 หรือปญจุปาทานขันธ และอุปาทานขันธเหลานี้มีฉันทะ (ความ
พอใจ) เปนรากเงา (อุปริ. ม 14 / 101 / 121) โดยมีฉันทราคะ (ความกําหนัดเพราะพอใจ)  คือ ตัว
อุปาทานและส่ิงท่ีเปนท่ีตั้งแหงอุปาทานคือ ขันธ 5 หรือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ    
วิญญาณขันธ (ขนฺธ. สํ. 17 / 202 / 309)  

จึงตองทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิโดยการคนหา รูปราคะ ในปราโมทย (ชอง 4) ดวยสติ 
– ธัมมวิจัย – วิริยะ ข้ันสัมโพชฌงค (ชอง 5) เปนสัมมาสังกัปปะในข้ันไมเบียดเบียนตน (อวิหิงสา
วิตก) ใหเล็กลงไดเปนอรูปราคะในปติของฌาน 2 ดวยวิริยะและปติ ข้ันสัมโพชฌงค (ชอง 5) การ
ฝกฝนการงานของจิต (มนสิการ) เรียนรูสัมมาทิฏฐิท่ีตองทํางานสัมพันธกับสัมมาสังกัปปะเปนภาวะ
เสถียร (รูป) และภาวะพลวัต (นาม) หมุนวนตอเนื่อง หนุนเนื่องเปนสมาธิสัมโพชฌงค (ชอง 5) การ
งานของจิต (มนสิกโรติ) ท่ีประกอบดวยอธิปญญาหรือท่ีเรียกวา กัมมัญญา นั่นก็คือการเพิ่มพูน
คุณภาพของจิตท่ีบริสุทธ์ิยิ่งข้ึนดวยแสงสวางของปญญาหรืออัญญา จากการเก็บรายละเอียดของ
อุเบกขาในฌาน (1) คือเมตตา; เก็บรายละเอียดของอุเบกขาในฌาน  (2) คือกรุณา (โดยไมหวัง
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ผลตอบแทนท้ังวัตถุลาภและโลกธรรม) เก็บรายละเอียดอุเบกขาในฌาน  (3) คือมุทิตา (เชน มีการ
กระทําปตตานุโมทนามัยเพื่อขจัดภัยจากริษยาเล็ก ๆ ในใจเปนตน) จนจิตมีความสมบูรณม่ันคง สงบ 
วางใจเปนกลางท่ีประกอบอยูดวยปญญามีใจสวางชัดเจนอยูในความสงบม่ันคงอยางแนบ
เนนหรือเจตโสอภินิโรปนาไดแลวยังสวางดวยอธิปญญาท่ีรวมเปนหนึ่งเดียวกันคือ อุเบกขาในฌาน
ท่ี 4 เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค (ชอง 5) ของรูปฌาน 4 ท่ีมีเอกัคคตา คือคุณสมบัติท่ีเปนหนึ่งเดียว 
อยางเลิศยอดในองคคุณ 5ของอุเบกขา คือมีจิตบริสุทธ์ิ (ปริสุทธา) และเม่ือกระทบสัมผัสก็ยังคง
ความบริสุทธ์ิสงบ (ปริโยทาตา) จิตยิ่งสงบ จิตก็ยิ่งมีพลังความรวดเร็ว แววไว (มุทุ) มีปญญาฉับไว 
แมนยํา แมนเปา แมนประเด็นในหลักธรรมท่ีทําการงาน (กัมมัญญา) ดําเนินดวยคุณสมบัติท้ัง 4 ขอ
รวมกันเปนหนึ่งเดียวเปนความเบิกบาน สวางไสว (ปภัสสรา)  

คุณสมบัติองคคุณ 5 ของอุเบกขาเปนนามหรือระดับอรูปของรูปฌาน 4 นี่คือจุดเปล่ียน
ผานยกระดับจากรูปฌาน 4 ไปเปน “ฌาน 4 ข้ันอรูป” ท่ีเปนหนึ่งในวิชชา 9 (เพราะวิชชา 8 
เปนความสามารถระดับนามธรรมท่ีทําใหเกิดความรูหลุดพนต้ังแตข้ันหยาบไปจนมีความละเอียด 
ข้ันสูงถึงข้ันอรูปได) ฌานในวิชชา 9 จึงเปนจิตท่ีสามารถทํางานตรวจสอบความเกาะเก่ียวทุกระดับ
ท้ังหยาบกลางละเอียดท่ีกาวออกจากกามภพ รูปภพท่ีละเอียดซอนเชิงในภพข้ันอรูปซอน ๆ ลึกยิ่งข้ึน
ในข้ันอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีเปนสภาวะนามขับเคล่ือนอยู โดยมีความพรอมในการกาวออกจาก
อวิชชา โดยมีการงานของวิชชาท่ี 1 คือ วิปสสนาญาณท่ีเรียนรู วิปสสนาญาณ 16 ซ่ึงเจริญไปตาม
วิชชา 8 จนสมบูรณในอธิปญญาท่ีรวมเขากันไดกับความจริงข้ันสูงสุดในอริยสัจ 4 

เม่ือไมไดอาหารของอวิชชาถึงข้ันสูงสุดเพราะดับส้ินหมดแมตัวอวิชชา ทําใหภวตัณหา 
ท่ีตองมีอวิชชาเปนอาหารก็เปนอันพนไปจากกระบวนการสังขารในชีวิตดวย จึงพนความไมรู
ในปฏิจจสมุปปาท เพราะสามารถมีสังขารโดยปราศจากอวิชชาได หรือวิสังขารท่ีขับเคล่ือนอยูดวย
วิชชา ทําใหปฏิจจสมุปปาทสายนิโรธวารสามารถขับเคลื่อนอยู เพื่อประโยชนผู อ่ืนใหไดรับ
ประโยชนมาเขาสูทิศทางของความจริงอันประเสริฐของชีวิต (อริยสัจ) ท่ีเปนผลอันทําใหเปนสมณะ
แกมนุษยทุกคนท่ีปฏิบัติไดในอายุทุกวัย เด็ก ผูใหญ คนชรา โดยไมเลือกช้ันวรรณะ รวยจน รูมากรู
นอย ผูมีสุขภาวะแข็งแรงหรือเจ็บปวย เปนตน ลวนมีโอกาสไดรับผลสัมฤทธ์ินี้กันไดหมด ก็อยูแต
ความเพียรสรางอินทรียแหงวาสนา เพิ่มพูนพละแหงบารมี ของแตละคนท่ีบําเพ็ญทําเอาเองจนถึง
ท่ีสุดแหงทุกข 

พระพุทธเจาตรัสวาเปนบุญอยางยิ่งในการชักชวนใหคนเห็นทางสูอริยสัจ และผูท่ีดําเนิน
ในอริยสัจ มีทุกข ประดุจเทาฝุนดินติดปลายเล็บ เม่ือเปรียบกับผูปลอยชีวิตลวงไปโดยไมอยูในกิจ
ของอริยสัจแลวจะประสพทุกขมากดุจผืนดินท้ังโลก 

การทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 แสดงถึงขอมูลท่ีหลากหลายตางระดับ
และตางวัฒนธรรมจึงทําใหมีความตองการระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานในแนวทางปรากฏการณ
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วิทยา (Phenomenology) ท่ีมีแตการคนหาความหมายท่ีอยูลึกซ้ึงในปรากฏการณตาง ๆ ในขอมูล 
ท่ีคนความาเทานั้นท่ีจะทําใหมีคําตอบใหกับคําถามวิจัย และตรงตามวัตถุประสงคหลักของงานวิจัย 
ดังมีรายละเอียดในบทที่ 4 ตอไป 
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บทท่ี 4 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในแนวปรากฏการณวิทยา (phenomenology) โดยมี
กรอบวิธีวิจัยแบบผสมผสานในแนวทางบูรณาการ (integral approach) 

หนวยวิเคราะห (units of analysis) ไดแกขอมูลองคความรูในเชิงญาณวิทยา (ผูรู - ส่ิงท่ี
ถูกรู) ของขอมูลองคความรูแนวทางบูรณาการของตะวันตกและขอมูลองคความรูตะวันออกใน
หมวดวิชชาจรณสัมปนโน - จรณะ 15 วิชชา 8 และหมวดองคธรรมสําคัญๆ ในพุทธธรรมท่ีมีผลตอ
การพัฒนายกระดับจิตสํานึก (conscious levels) ของบุคคลท่ีมีอยูจริงและเปนผูใหขอมูลหลัก     (key 
informant) 

ประเภทของระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาคนควานี้คือ ปรากฏการณวิทยาที่อิงกรอบ
แนวคิดปรากฏการณวิทยาของบูรณาการญาณวิทยา (integral epistemology) ตามครรลองบูรณาการ
พหุระเบียบวิธีวิจัย (integral methodological pluralism, IMP) ของกลุม Ken Wilber 

 
4.1 ประชากรศึกษา  บุคคลท่ีเกี่ยวของและวิจัยเอกสาร 

4.1.1 บุคคลท่ีเกี่ยวของ  ผูใหขอมูลหลัก (key informant)  
เลือกจากผูมีความรู ประสบการณ ความสนใจ มีสวนรวมในการผลักดันองค

ความรูจรณะ 15 วิชชา 8 อยางยาวนาน 
ขอมูล (data) ไดแก ขอมูลปฐมภูมิของวิชชาจรณสัมปนโนไดจาก 
ผูใหขอมูลหลัก (key informant) ท่ีไดรับการคัดเลือกแลว 
4.1.1.1 ผูใหขอมูลหลัก แบงตามประเภทการส่ือรับขอมูล จํานวน 10 ทาน ไดแก 

1) ผูสงสาร (sender) ไดแกผูส่ือสอนองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 
จรณะ 15 วิชชา 8 คือสมณโพธิรักษผูนําชาวอโศก 

2) ผูรับสาร (receiver) ไดแกผูรับส่ือคําสอนวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 
15 วิชชา 8 ไปปฏิบัติเฉล่ียขอมูลตามระยะหางใกลไกลจากผูสงสาร(2.1)  วงในสุดเปนคนวัดท่ีอยูใน
ฐานะบริหารตัดสินใจ คือ คุณเทียนพุทธ พุทธิพงศอโศก ผูอํานวยการ FMTV 

(2.1) วงในชิดขอบนอกเปนคนท่ีไมไดเปนผูรับใชกลุม แตก็อยู
ใกลวัดมีศรัทธาจริง ม่ันคง คือ คุณหนึ่งฟา นาวาบุญนิยม 
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(2.2) วงนอกใกลขอบในเปนคนปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 เปน
สรณะจริงจัง แตเปนผูนํากลุมนอกชาวอโศก คือ คุณไชยวัฒน สินสุวงศ 

(2.3) วงนอก ดร.วิชัย รูปขําดี และ อาจารยสังคม คุณคณากรสกุล 
เปนนักวิชาการที่สนใจติดตามศึกษาชาวอโศกอยางตอเนื่องยาวนานกวา 10 ป  โดยเฉพาะหลักคํา
สอนของสมณโพธิรักษ และสนใจในแนวทางการทดลองพฤติกรรมฝกฝนในแนวทางโครงสราง
การพัฒนายกระดับข้ันของจิตสํานึก 6 ข้ันของจรณะ 15 วิชชา 8 

(2.4) วงผูสนใจในหัวของานวิจัยนี้ของฆราวาสอโศก  เชน         
คุณพิทยา สิทธิโชติ  คุณเสรี  ทองพันธ  คุณนอมดิน ทยาธรรม  คุณประภาส บุตรประเสริฐ 

4.1.1.2 ผูใหขอมูลหลักเฉพาะกาล เนนการใหขอมูลเฉพาะประเด็นเจาะจง เชน 
1) อาจารยอาภรณ พุกกมาน  ผู ท่ีสนใจศึกษาและปฏิบัติจรณะ  15 

วิชชา 8 อยางจริงจัง รวมถึงไดเผยแพรองคความรูในหนังสือสมาธิพุทธ (พ.ศ. 2526); จรณะ 15; 
ทางเอกแหงการบรรลุธรรมอยางพระพุทธเจามีผลจริง พิสูจนไดแมในปจจุบัน (พ.ศ. 2525); 
การศึกษาการสอนศีลเพื่อสรางเสริมพุทธธรรมจริยาในสังคมไทย (พ.ศ. 2528) นับเปนเสาหลัก 
ในฐานฆราวาสผูรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีผูวิจัยไดปรึกษาขอคําช้ีแนะไดชัดเจนในประเด็นท่ียัง 
ไมแจมชัดอยูเสมอ 

2) สุนัย  เศรษฐบุญสราง  ผูศึกษาและปฏิบัติรอบรูท้ังพุทธกระแสหลัก
และหลักปฏิบัติทางชาวอโศก เปนนักวิชาการท่ีรูถึงแนวการพัฒนาทุนนิยมและเปนผู เขียน 
“แนวทางปฏิบัติ 7 ข้ันสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวปฏิบัติสูแนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจ
พอเพียง” (พ.ศ. 2550) ใหแนวทางการนําเสนอท่ีปฏิรูปกระบวนทัศนใหมในการตีความไตรสิกขาแก
ผูวิจัย โดยเฉพาะองคความรูวิชชา 8 ท่ีเปนแนวทางอิทธิปาฏิหาริย อาเทสนา  ปาฏิหาริยใหกลับเขาสู
หลักเดิมของแนวทางคําสอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติไดผลจริงเปนอัศจรรยหรือ อนุศาสนีย 
ปาฏิหาริยของพระพุทธองค 

3) คุณสูแดนธรรม ชาวหินฟา ใหขอมูลการจัดนําเสนอทางส่ือ FMTV 
ในองคความรูของสมณโพธิรักษ เพื่อสืบคนขอมูลรายละเอียดท่ีอางอิงไดกับพระไตรปฎก 

4) แซมดิน  เลิศบุศย และคุณแกนฟา แสนเมือง ผูใหขอมูลเฉพาะกาล
งาน วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม (วบบ.) รุน 1 ใหขอมูลเร่ืองเจาะลึกประเด็นมโนทัศน (concept) 
สหกรณ กับมโนทัศนสาธารณโภคีนั้นตางกันโดยพ้ืนฐานของความสมัครใจเต็มใจและเนนฐาน 
ท่ีสูงข้ึนของการฝกปฏิบัติธรรม ลดละกิเลสในระดับ “ของตน” หรืออัตตนียาจึงทํา  การสละออกให
เปนทรัพยสวนกลางได 
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4.1.2 วิจัยเอกสาร เปนการคนหาขอมูลท่ีจะนําสูองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนจรณะ 15 
วิชชา 8 และแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber แบงเปน 2 ระดับ คือ เอกสารหลัก และเอกสาร
รอง 

4.1.2.1 ขอมูลเอกสารหลักเปนชุดความรูในฐานขอมูลหลักท่ีอางอิงวิเคราะหและ
ใชตรวจสอบความถูกตอง ความนาเช่ือถือของขอมูลอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปน
โน จรณะ 15 วิชชา 8 และแนวทางบูรณาการ 

1) จากพระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. 2525 สูตรหลักสําคัญ 
คือ สามัญญผลสูตร (สุตตันต. เลม 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค) เสขปฏิปทาสูตร (สุตตันต. เลม 5 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก) มหาจัตตารีสกสูตร (สุตตันต. เลม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก) 
สูตรประกอบรองลงมา คือ มหาสติปฏฐานสูตร (สุตตันต. เลม 10 ฑีฆนิกาย มหาวรรค) 

อาจารยผูรูทางพุทธธรรม 
พระพุทธโฆษาจารย     - คัมภีรพระวิสุทธิมรรค (พ.ศ. 2521) 
สมเด็จพระสังฆราช      - หนังสือ พอ หลักธรรมแหงความพอเพียง 
ญาณสังวรฯ                  วิธีสรางบุญบารมี 
พุทธทาสภิกขุ              - อริยสัจ 4 จากพระโอษฎ (พ.ศ. 2551);  

- พระพุทธคุณบรรยาย (พ.ศ. 2520);   
- พุทธประวัติจากพระโอษฎ (พ.ศ. 2552);  
- อาณาปานสติภาวนา (พ.ศ. 2518);   
- อตัมมยตาประยุกต (พ.ศ. 2531);  
- สุญญตาปริทรรศน (พ.ศ. 2546) 

พระพรหมคุณาภรณ     - พุทธธรรม (ฉบับเดิม) (พ.ศ. 2553) 
(ป.อ.ปยุตโต)             -  พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ  
            (พ.ศ. 2552) 

             -  พจนานุกรม ประมวลธรรม และประมวล 
                   ศัพท (พ.ศ. 2553) 

             -  การพัฒนาท่ียั่งยืน  (sustainable  
                Development) (พ.ศ. 2552) 

“พอครู” ผูนําการสอนพุทธธรรมใหชาวอโศก 
สมณโพธิรักษ  สมาธิพุทธ (พ.ศ. 2526); พุทธเปนอเทวนิยม

  อยางนี้ (พ.ศ. 2548); คนคืออะไร (พ.ศ. 2537);  
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 ทางเอกภาค 1-2-3 (พ.ศ. 2522) ค้ันออกมา
 จาก ศีล  (พ .ศ .  2545); ถอดรหัสนิพพาน 
 อัตตาอนัตตานิรัตตา (พ.ศ. 2542); เปดโลก
 เทวดา (พ.ศ. 2550); อีคิวโลกุตตระ (พ.ศ. 
 2543); สาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม  (พ.ศ. 
2550); ถาไมออกรบก็ไมพบสัจจะ  (พ.ศ. 2554) เปนตน 
ผูรูแนวทางบูรณาการ 
Ken Wilber  -  The Theory of Everything; An Integral  
      Vision for Business, Politics, Science and 
      Spirituality.(2000A) 

- The Brief History of Everything (2000B);  
- Integral Spirituality; A startling New Role 

for Religion in the Modern and Postmodern 
World (2006) 

- Integral Psychology; Consciousness, Spirits 
Psychology, Therapy (2000C) 

Brad Reynolds  - Embracing Reality; The Integral Vision of 
     Ken Wilber (2004) 

4.1.2.2 ขอมูลเอกสารรอง  เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีมีการใหขอมูลเกี่ยวพันและ
สัมพันธถึงหัวของานวิจัยนี้ 

1) เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชาวอโศก  และหัวขอธรรมของ 
สมณโพธิรักษ 

2) ขอมูลจากเว็ปไซดเกี่ยวกับแนวทางบูรณาการของ KW และ SDi และ
วิชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 วิชชา 8 และการแสดงธรรมของสมณโพธิรักษ 

3) หนังสือท่ีมีผูเขียนถึงแนวทางบูรณาการและวิชชาจรณสัมปนโน ไดแก 
- แนวทางบูรณาการแนวคิดตะวันตก 

 ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน  - พุทธเศรษฐศาสตร (พ.ศ. 2547) 
 ดร.สุวินัย  ภรณวลัย  - Adept and Learning Revolution  
     (พ.ศ. 2552) 
 กุลศิริ  เจริญศุภกุล และ  - The Quantum and The Lotus  
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 บัญชา  ธนบุญสมบัติ    ควอนตัมกับดอกบัว (พ.ศ. 2552) 
 (แปล)       โดยมาติเยอริการ และตรินซวน ตวน
 แนวทางเกี่ยวกับวิชชาจรณสัมปนโน 

 สมเด็จพระสังฆราช  - แนวปฏิบัติในสติปฎฐาน (พ.ศ. 2552) 
 ญาณสังวรฯ    

พระปราโมทย ปาโมชโช  - ทางเอก (พ.ศ. 2549) 
พระคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล  -  พุทธวจนะ ตามรอยธรรม (พ.ศ.2553) 

 -  พุทธวจน คูมือโสดาบัน  (พ.ศ. 2554 ก) 
  -  พุทธวจน อินทรียสังวร (พ.ศ.2554 ข) 

สิริอัญญา   -  วิมุตตะมิติ มหัศจรรยแหงโลกภายใน 
     (พ.ศ. 2550) 
 
4.2  แนวทางการจัดระเบียบขอมูล 
 

ในงานวิจัยนี้มีลําดับการพัฒนาขอมูล (data) ยกข้ึนสูองคความรู (knowledge) และ
นําไปสูการใชงานดวยความรอบรู (wisdom) ดังนี้ 

4.2.1 ขอมูล (data) ไดถูกคนหารวบรวมเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนไปในการสราง
กรอบมโนทัศน (conceptual framework) 

4.2.2 องคความรู (knowledge) ไดถูกยกระดับข้ึนจากการยอยขอมูลท่ีมีความสัมพันธ
ตอกันอันนําพาสูความหมายของคุณคาท่ีแฝงเรนของจรณะ 15 วิชชา 8 ภายใตกรอบบริบท (contexts 
of development) ของการพัฒนา 

4.2.3 ความรอบรู (wisdom) ไดพัฒนาองคความรูในแตละบริบทในแนวทางบูรณาการ 
เพื่อนําไปสูวิถีการพัฒนาทางโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณไดสมดุลอยางชาญฉลาด  โดยแนวทาง
แหงวิถีการพิจารณาใครครวญโดยแยบคาย (contemplation) ในหลักพุทธธรรมนําสูผูมีวิชชาจรณ 
สัมปนโนตามลําดับ 

การพัฒนายกระดับ 4 มโนทัศน       4 บริบท      4 วิถีตามลําดับ 3 ข้ันตอนนี้ ผูวิจัย
เช่ือวาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาตนยกระดับจิตสํานึก (conscious) ของมนุษยไปสูการรูแจง 
(enlightenment) บนเสนทางสูนิพพานไดในท่ีสุด 
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4.3 แนวคิดปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยคุณภาพแบบผสมผสาน ท่ีมีลักษณะพิเศษอธิบายตามแนวทาง
บูรณาการของกลุม KW เพื่อเขาใจงาย แบงตามยุคสมัย ดังนี้ 

4.3.1 กอนทันสมัย  โดยเ ร่ิมรวบรวมขอมูลขององคธรรมจรณะ  15  วิชชา  8 
ตามแนวทางคําสอนของสมณโพธิรักษ ภายในกรอบมโนทัศนในการทําใหเกิดพุทธะในตนน้ันทํา
ใหการบริหารขอมูลถูกยกข้ึนเปนองคความรู ไดคือ จรณะ 15 วิชชา 8 ตามแนวทางคําสอน 
สมณโพธิรักษมีความชัดเจนทุกระดับ ในการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณไปสูความเปนพุทธะข้ึน 
ในตน โดยสอดคลองถูกตองกลมกลืนเปนเอกภาพกับหลักพุทธธรรมสําคัญ คือ อริยสัจ 4 
สติปฎฐาน 4 ไตรสิกขา   วิปสสนาภาวนารูปนาม 

ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาในแนวทางปรากฏการณวิทยาเชิงอุตรวิสัย (transcendential 
phenomenology) ตามแนวคิดของ Edmund Husseri (1859 - 1938)  ซ่ึงหมายถึงการศึกษาวาคนเรา
อธิบายหรือบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ ท่ีตนประสบไดอยางไร มีขอสรุปเชิงปรัชญาวา 
เราจะเขาใจส่ิงท่ีเราประสบไดดวยการวิเคราะหการรับรู และความหมายของส่ิงท่ีเราประสบ ซ่ึงเปน
ตัวกระตุนความตระหนักรูของเรา (Patton, 1990) กลาวคือเบ้ืองตนนั้นความเขาใจของเรามาจาก 
การที่เราไดมีประสาทสัมผัสกับปรากฏการณโดยตรง ประสบการณท่ีเราไดสัมผัสนั่นจะตองถูก
บรรยาย (เพื่อบอกรายละเอียดวามันเปนอะไร) อธิบาย และตีความ เราจึงเกิดความเขาใจการบรรยาย 
(คือ กลาวถึงรายละเอียด) กับการตีความประสบการณท่ีเราไดรับนั้น เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกันอยาง 
แยกไมออก การตีความเปนส่ิงจําเปนสําหรับการทําความเขาใจประสบการณท่ีเราไดรับ ขณะท่ี
ประสบนั้นก็รวมถึงส่ิงท่ีเราตีความออกมาจากตัวประสบการณนั้น ๆ ดวย (Patton, อางในชาย โพธิสิตา, 
2548 : 190) 

ในทางปฏิบัติ ผูศึกษาตอง “พิจารณาเลยจากส่ิงท่ีปรากฏไปยังธรรมชาติของส่ิงนั้น” 
(from what is (สภาวะจิต) to the nature (สภาวธรรม) of what is) (Schnwandt, 2001) สําหรับ 
Husseri “ปรากฏการณวิทยา คือ การศึกษาถึงโครงสรางและความหลากหลายทางโครงสราง 
ของการรับรูอันเปนท่ีปรากฏของส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนบุคคล เหตุการณ หรือปรากฏการณใด ๆ 
ก็ตาม” (Kvale 1996: 53 อางจากชาย โพธิสิตา, 2548 : 191) 

บันทึกขอมูลในบริบทเร่ือง “การยกระดับคุณภาพจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” 
(มาจากกรอบมโนทัศนการทําใหเกิดพุทธะในคน) ตามแนวทางคําสอนของสมณโพธิรักษ เปนการใช
หลักพรรณนาประสบการณการปฏิบัติธรรม เกิดอะไรขึ้น ประสบกับกิเลสอะไร ลดละออกจากกิเลส
ตัณหาไดอยางไร เปนลักษณะของสภาวะจิต โดยเนนท่ีฐานตัวแบบ (Model) พฤติกรรมเปนตัวอยาง
ศึกษา มากกวาฐานศีล (เชน ฐานศีล 5, ศีล 8, ศีล 10) แตประสบการณของสภาวะจิตกับการตีความของ



119 
 

สภาวธรรมจากประสบการณทางจิตนั้นก็เกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมออก (ซ่ึงตางกับการตีความเชิงนยิาม
ภาษา (definition) ของหมวดธรรมแตละขอ) เปนการมุงเขาถึงโครงสรางการรับรูหรือพิชาน 
(consciousness) ซ่ึงเปนไปตามลําดับความเจริญข้ึนของชุดความรู 6 ระดับของจรณะ 15 วิชชา 8 

4.3.2 ทันสมัย  อันเปนการศึกษาความรูแบบสหสาขาวิชาการ (interdisciplinary) ในแต
ละบริบทของการพัฒนาท่ีเช่ียวชาญของแตละศาสตร แตโลกพัฒนาอยางรวดเร็วและกวางไกลทําให
เกิดการไหลเล่ือนเช่ือมเขาถึงกันของบริบทตาง ๆ ท่ีตองสัมพันธเสริมหนุนแกกันดวยพหุสาขาวิชา
การ (multidisciplinary) ดังนั้น พื้นฐานของการศึกษาจากมโนทัศน การทําใหเกิดพุทธะ ในตนจึง
ตองขยายตัวข้ึนเปนอีก 3 กรอบมโนทัศน ไดแก  

กรอบมโนทัศน : การพัฒนาจิตตนภายใตกระบวนการกลุม 
กรอบมโนทัศน : ปรัชญาวิถีการดําเนินชีวิต 
กรอบมโนทัศน : การมุงสูกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ 
อันนํามาสูการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมพรอมกับยกระดับข้ึนเปนองคความรู 

ในแตละบริบทท้ัง 3 บริบทของการพัฒนานี้เปนการศึกษาคนควาประกอบเพิ่มข้ึนอีกแนวทางหนึ่ง 
คือ ไดนําเอาปรากฏการณวิทยาแนวอรรถปริวรรต (hermeneutic phenomenology) ตามแนวคิดของ 
Heidegger (1889-1976) ซ่ึงเปนลูกศิษยของ Husseri เขามาดวย แตสําหรับ Heidegger เนนการทํา
ความเขาใจความหมายของประสบการณในทัศนะของบุคคลผูไดรับประสบการณนั้น Heidegger 
ไมไดใหความสนใจโครงสรางของการรับรูมากนัก แตเนนหาความหมายโดยการมองผานจากส่ิงท่ี
ปรากฏ (appearance) ไปยังความหมายท่ีอยูเบ้ืองหลังของส่ิงนั้น (ชาย โพธิสิตา, 2548 : 192) ซ่ึงใน
งานวิจัยนี้ก็คือความหมายของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเหมาะสมในส่ิงนั้นคือแตละบริบทของการพัฒนา  

ในบันทึกขอมูล 3 บริบทท่ีขยายตัวจากบริบทของปจเจกบุคคลออกมาสูความเปนชุมชน
ชาวอโศก แลวขยายสถานภาพมาเปนชุมชนรวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเปน
ระดับโลกทัศนพัฒนบูรณาการศึกษาลวนใชหลักปรากฏการณวิทยาแบบมุงตีความแบบเจาะลึกตาม
แนว Heidegger กลาวคือ 

บันทึกขอมูล 2  ในบริบทเร่ือง “การจัดระดับการพัฒนาคุณธรรมดวยจรณะ 15 วิชชา 8” 
(มาจากกรอบมโนทัศนการพัฒนาจิตตนภายใตกระบวนการกลุม) ของชุมชนชาวอโศกมีการพัฒนา
แบบมุงตีความเจาะลึกเขาไปหาความหมายในชุดองคความรู จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีทําใหสามารถ
นําสูโลกุตตระมรรค โลกุตตระผล ตามลําดับไดในการพัฒนาเปนกระบวนการกลุมของชาวอโศก 

บันทึกขอมูล 3  ในบริบทเร่ือง “วาดวยการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรม
สําคัญในพุทธศาสนา” (มาจากกรอบมโนทัศนปรัชญาวิถีการดําเนินชีวิต) มีการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีการพัฒนาระดับโลกวัตถุสามารถตีความเจาะลึกเขาไปถึงการศึกษา
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ชุมชนท่ีนําไปสูโลกุตตระได เปนชุมชนผูปฏิบัติธรรม ชาวอโศกท่ีละอบายมุข ถือศีล 5 รับประทาน
มังสวิรัติ เปนชุมชนบุญนิยม ฐานศีล 8 ขายลดกําไรนอยลง-ขายเทาทุน – ขายตํ่ากวาทุน – แจกใหฟรี
ไดจึงยกระดับเปนชุมชน สาธารณโภคีในฐานศีล 10 เนนการสละโภคทรัพยสวนตนสูสวนกลาง 
เพื่อสะพัดออกชวยเหลือสังคมไดอยางมีพลัง และมีประสิทธิผล มีสภาวะจิตเจริญข้ึนตามหลัก
สภาวธรรมของจรณะ 15 วิชชา 8 ไดเปนลําดับ 

บันทึกขอมูล 4  ในบริบทเร่ือง “วิชชาจรณสัมปนโน : วาดวยการศึกษากระบวนทัศน 
เชิงบูรณาการของวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณในบริบทของพัฒนบูรณาการศาสตร” (มาจากกรอบ
มโนทัศนในการมุงสูกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ) อันเปนเร่ืองของพัฒนบูรณาการศึกษา 
มุงตีความปรากฏการณโลกบูรณาการท่ีมีความสัมพันธหลากมิติ ตามหลักการโฮลอน ท่ีเม่ือ 
มุงตีความเจาะลึกเขาหาการพัฒนามนุษยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยอมเปนภูมิคุมกันกิเลส
หยาบใหญรายแรง ท่ีเติบโตในทุนนิยมสามานยได และโฮลอนเขาสูชีวิตเรียบงายเปน “คนจน
มหัศจรรย” ของชุมชนชาวอโศกที่พัฒนาจิตวิญญาณสูโลกุตตรธรรม ท่ีโฮลอนเขาสูบริบทของการ
พัฒนามนุษยอาริยะโดยการฝกลดละกิเลสของปจเจกไดผลจริงตามองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 

4.3.3 หลังทันสมัย ในแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber (2006) ไดมีการจัดวาง
องคความรูของพระสมณโคดมไวในภาคบนซาย (Q - UL) ซ่ึงเปนองคความรูท่ีเนนการพัฒนาระดับ
จิตสํานึกของ  “ฉัน” จึงมีระเบียบวิ ธีวิจัย  ท่ี เหมาะกับเนื้อหาสาระน้ีคือปรากฏการณวิทยา 
(phenomenology) เพราะเปนการศึกษาจากประสบการณปจจุบันของฉัน ในการรับรูสภาวะจิตของ
ฉันขณะท่ีกําลังนั่งสมาธิอยูเปนตน เรียกวาเปนดานในของฉัน (I’ - inside) แตก็ยังมีดานนอกของฉัน
เสมือนฉันเฝาสังเกตอยูขางนอก เชนเดียวกับท่ีฉันสังเกตคนอ่ืนอยู หรือเชนเดียวกับท่ีผูอ่ืนกําลังเฝา
สังเกต ฉันจากดานนอก (“see myself as others see me”) ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจัยเปนแนวทาง
วิทยาศาสตรท่ีนิยมใชอยู คือ โครงสรางนิยม (structuralism) และทฤษฎีระบบ (systems theory) 

ในจตุรภาคก็มีลักษณะดานในดานนอก เชนกัน นํามาซ่ึงระเบียบวิธีวิจัยหลัก 
8 อยาง ดูตาราง 8 Major Methodologies (Ken Wilber, 2006) 
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ภาพท่ี  4.1  Major Methodologies (Perspectives) จาก Integral Spirituality (KW, 2006) 
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ภาพท่ี 4.2   Major Methodologies (ตอ) จาก Integral Spirituality (KW, 2006) 
 

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจํานวนมาก พบวาการพัฒนายกระดับจิตสํานึก 
ของมนุษยเปนการปฏิสัมพันธรวมกันในวิถีดําเนินชีวิตของมนุษย ซ่ึงจําแนกไดเปน 4 วิถีสอดคลอง
กับจตุรภาคคือ วิถีธรรม (I) วิถีชุมชน (IT) วิถีพอเพียง (ITS) วิถีโลกบูรณาการ (WE) ถา 4 วิถีนี้ 
มีการปรับปรุงพัฒนาไปสมสวนสมดุล การยกระดับจิตสํานึกของมนุษยก็เปนการงายและรวดเร็ว
กวา เชน การพัฒนาจิตวิญญาณในวิถีธรรม จะงายข้ึนถามีการพัฒนาเปนกระบวนการกลุม 
ในวิถีชุมชน ซ่ึงหากมีหลายชุมชนรวมกันดําเนินวิถีชีวิตพอเพียง โดยมีจิตสํานึกถึงส่ิงแวดลอมโลก
ใหสมดุลดําเนินไปตอเนื่องเปนวิถีโลกบูรณาการ 
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ภาพท่ี  4.3    4 วิถีสอดคลองกับจตุรภาค 

 
แตถาการพัฒนาจิตสํานึกใน 4 วิถีนี้ไมสมดุลและแยกสวนแบบยุคทันสมัย การสราง

จิตสํานึกจะไมกาวหนาและไมมีพลัง เชน จะแกไขปญหาโลกสิ่งแวดลอม แตมนุษยกลับดําเนินวิถี
ชีวิตบริโภคนิยมในระบบทุนนิยมสามานยไมใชวิถีชีวิตพอเพียง และไมศึกษาปฏิบัติธรรมลดละ
กิเลสสวนตนใหรูจักพอ และการพัฒนาจิตสํานึกสวนตนจะไมแข็งแรงและถาไมปฏิบัติเปนหมูกลุม  
เชน การฝกใชหลัก 5 ส. ในชุมชนหรือองคกรบริษัทจะไมไดผลดีถาสมาชิกสวนใหญไมรวมมือรวม
ใจกัน 

การศึกษาหาขอมูลมาบริหารยกระดับเปนองคความรูใน 4 บริบท เปนแนวโครงสราง
นิยมดานนอกก็เพื่อมุงตีความแบบเจาะลึกเขาหาองคความรูจรณะ  15 วิชชา 8 ในแนวทาง
ปรากฏการณวิทยาที่เนนการเขาหาความหมายท่ีลึกซ้ึงยิ่งกวาของวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย  ซ่ึง
สมควรไดรับการปรับปรุงพัฒนาไปพรอมกันอยางสมดุลท้ัง 4 วิถี 

การพัฒนาของมนุษยใน 4 บริบทท่ีเปนองครวมหนึ่งเดียวกันตรงท่ีมีจรณะ 15 วิชชา 8 
ในแตละบริบทรวมกันได เปนปรากฏการณวิทยาท่ีมุงตีความเขาหา 4 วิถีท่ีมีเนื้อหาสารัตถธรรมเปน
เอกภาพเพียงพอท่ีจะเจาะลึกเขาหาองคความรูของพุทธธรรมสําคัญ ๆ ท่ีสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปน
โนอันนับเปนประเด็นนาสนใจแกการวิเคราะหในบทท่ี 5 ตอไป 

 
 



124 
 

4.4 วิธีการวิจัย (Research Method)   
 

4.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ศึกษาจากเอกสารข้ันตนข้ันรอง เพื่อความถูกตองและเท่ียงตรงของขอมูลท่ีจะทํา

การวิเคราะห โดยทําการศึกษาประกอบกันไปตลอดเวลา ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและ
ประเด็น เพื่อการเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน 

ศึกษาจากการสัมภาษณบุคคลใหขอมูลหลัก (key informant) เปนผูสามารถให
ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ และชวยเหลือแนะนําประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญและเปนประโยชนตอการศึกษาดวย
การสัมภาษณแบบเจาะจงและแบบลึกซ้ึง 

4.4.1.1 การสัมภาษณแบบประเด็นเจาะจง ไดแก 
1) สมณโพธิรักษ ไดขอเขาสัมภาษณทานแบบเจาะจงองคความรูจรณะ 

15 วิชชา 8 เพื่อนํามาใชเปนความรูหลักในงานวิจัยนี้ โดยเนนท่ีความตอเนื่องไหลเล่ือนใน
ความสัมพันธของหลักพุทธธรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องสอดรอยกันอยู คําถามคือ ไตรสิกขาขยายเปน
จรณะ 15 วิชชา 8 อยางไร  การเรียนรูจรณะ 15 วิชชา 8 สัมพันธกับการปฏิบัติสติปฎฐาน 4 อยางไร  
ซ่ึงมีผลตามมาทําใหโพชฌงค 7 สมบูรณ หลังจากนั้นโพชฌงค 7 ทํางานตอเนื่องสัมพันธกับสัมมา
อริยมรรคมีองค 8 อยางไร ในความสมบูรณปลายสุดท่ีขยายโพชฌงค 7 ไปเปนโพธิปกขิยธรรม 37 
อยางไร คําตอบของสมณโพธิรักษเปนการตอบทันที ไมมีการเตรียมการใด ๆ แตใหความชัดเจนได
ทุกประเด็น สรางความประทับใจแกผูวิจัย ดังท่ีมีสรุปความรูนี้ในบทท่ี 6 และสมณโพธิรักษไดกลาว
ใหผูวิจัยทราบวา การตอบคร้ังนี้ยังไมเคยแสดงธรรมเชนนี้มากอนและมีประโยชนมาก และมีธรรมะ
ท่ีผูวิจัยไมเคยไดศึกษาและรับฟงท่ีใดมากอนวา แมโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ ก็สามารถรวมลงมา
ท่ีฐานปฏิบัติ อปณณกปฎิปทา 3 ของจรณ 15 วิชชา 8 อยางไดผลตามลําดับ 

2) ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน  ไดขอเขาสัมภาษณทานไดรับ
ความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร ดังมีในบทท่ี 2 ขอ 2.3.4.1 

3) ดร.วิชัย  รูปขําดี  อดีตคณบดีคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดขอเขาสัมภาษณทานในเร่ืององคความรูเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบเห็นชางท้ังตัว ซ่ึงสรุปวาตองมีเปาหมาย 3 ขอคือ สมดุล ม่ันคง และยั่งยืน โดยมี
กระบวนการพัฒนาคือ สามหวง สองเง่ือนไข และท่ีไมคอยรูกันแพรหลายคือ เทคนิควิธีการพัฒนาท่ี
ศึกษาสรุปมาจากหลักการทรงงานของในหลวงได 23 ขอ เชน การทํางานอยางมีความสุข ขาดทุน 
คือ กําไร รูรักสามัคคี ไมติดตํารา มองอยางเปนองครวม ระเบิดจากขางใน เปนตน 

4.4.1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview)  เปนการสัมภาษณแบบให Key 
informant ไดแสดงขอมูลภายในเปนดานลึกท่ีมีผลกระทบถึงการตัดสินใจในวิถีการดําเนินชีวิต 
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(1) คุณไชยวัฒน  สินสุวงศ อดีต รมว.อุตสาหกรรมและอดีตหัวหนา
พรรคพลังธรรม  ซ่ึงเปนผูท่ีใสใจในการอาน 4 บริบทอยางต้ังใจและสนใจมีความพอใจบันทึกขอมูล
ในบริบทท่ี 1 โดยเนนท่ีองค 2 ฐานเวทนา แลวบอกวาเขาใจเร่ืองธรรมในธรรมดีข้ึนจากเดิมท่ียังไม
เขาใจ ทําใหไดประสบการณลึก 3 ดานคือ ปฎิปทา ทิฎฐิ และอานิสงส 

ปฎิปทา  เปนผูท่ีขวนขวายในจรณะ 15 เม่ือเร่ิมลงมือปฏิบัติไดลดละ
กิเลส 3 ตัวพรอมกัน คือ เลิกเหลา เลิกบุหร่ี เลิกเท่ียวกลางคืน  ซ่ึงหนักมากแตก็ทําไดสําเร็จ และเพิ่ม
ฐานเปนศีล 8 จนเชื่อวาตนเองพรอมจะเขาสูอนาคาริกชน เม่ือายุ 60 ป รูสึกวาฟงธรรมจาก 
“พอทาน” ไมมีอะไรเพ่ิมเติมมานานกวาสิบปแลว จึงคิดจะไปศึกษาสติปฎฐาน สายหลวงพอเทียน 
แตเม่ืออานบันทึกขอมูลบริบทท่ี 1 จึงเห็นวาสติปฎฐาน 4 ท่ีมีองคความรูพุทธธรรมตาง ๆ สัมพันธ
นั้นไดทําใหรูวายังจัดการนิวรณ 5 ไมเช่ียวชาญ ถีนมิทธะ อุทธัจจะท่ีเดิมยังไมชัดเจน  วันนี้สามารถ
เก็บรายละเอียดความลึกซ้ึงของสภาวธรรมได  วันนี้เม่ือทบทวนความละเอียดในศีล 5 ไดยอมรับ
ตนเองเปนเนยยะคือ คนท่ีตองฟงธรรมมาก ปฏิบัติมาก วันนี้หวนกลับมาโดยสามารถฟงธรรม 
“พอทาน” ไดชัดเจนลึกซ้ึงยิ่งข้ึนมาก เร่ิมรูจักฌานท่ีไดช่ัวขณะหรือฌานขณิกะจากเดิมไมไดคิดถึง 
เพราะเขาใจวาจะศึกษาฌาณตองมีฐานศีล 10 เปนนักบวชและ เพราะวาฌานเปนอุตริมนุษยธรรม 

  ทิฎฐิ  เดิมเขาใจวาการทํางานทางโลก โดยเฉพาะฐานงานการเมือง 
ซ่ึงไดส่ังสมประสบการณไวมากน้ัน  ทําใหคิดวายังมีชองวางเขตแดนทางโลกกับการปฏิบัติทาง
ธรรม ชองวางนี้เติมเต็มดวยขอมูลเชิงลึก ท่ีตองพิจารณาพรอมกับสับปุริสธรรม 7 มองเห็นวาแม
ศรัทธาเคารพทางธรรมในพอทาน แตก็คิดวาพอทานไมไดรับขอมูลรอบดานท่ีลึกซ้ึงเพียงพอในบาง
กรณี จึงยังมีทิฎฐิท่ีตองดําเนินงานตัดสินใจในทางโลกการเมืองตามสภาพพลวัตของสถานการณ
และฐานขอมูลเชิงลึก  แตวันนี้ดวยการปฏิบัติท่ีลึกซ้ึงข้ึนจากองคความรูใน 4 บริบท จึงเขาใจภูมิ
ธรรมโพธิสัตวอยางพอทานมากข้ึน ทําใหเขาใจวาขอมูลทางโลกเปนภาวะของสมมุติสัจจะตาง ๆ 
ตามยุคสมัย แตโพธิสัตวสามารถพาเจาะลึกเขาหาปรมัตถสภาวะในความหมายที่ลึกซ้ึงและใช
ยกระดับจิตวิญญาณสูโลกุตตระได เพราะ “นิยต” โพธิสัตวไดส่ังสมบําเพ็ญการผานออกจากสภาวะ
สมมุติสัจจะของโลกโลกียมานับภพชาติไมถวน ซ่ึงสาวกภูมิจะไมมีภูมิธรรมบารมีมากพอท่ีหยั่งถึง
ความลึกซ้ึงทางจิตวิญญาณและทางออกเพื่อรอดพนทุกขดวยอริยสัจได 

  อานิสงส  วันนี้เห็นวาการเดินจรณะ 15 วิชชา 8 ชวยปรับทิฎฐิและ
เห็นประโยชนองคความรูเชิงโครงสรางทุกระดับจึงรับรูความตางระดับของภูมิธรรมได  ทุกวันนี้
ยกระดับสติปฎฐาน 4 ข้ึนสูอานาปานสติภาวนา อันเปนฐานจิตในจิตของการฝกฌานพุทธ มีจิตใจ
สงบต้ังม่ันข้ึนมากสามารถรับมือกับปญหาความหลากหลายของทิฎฐิท่ีมีความแตกตางทางความคิด 
การตัดสินใจในปจจุบันไดรับอานิสงสโดยจะมีรอยยิ้มในใจใหกับผูคน พรอมท่ีจะเผชิญทุก
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สถานการณไดงายข้ึนมีอธิปญญามากข้ึน สามารถเดินประโยชนตนของหลักหินยานและปฎิธาน
มหายานเปนประโยชนทานควบคูกันไปไดดี 

(2) คุณเทียนพุทธ  พุทธิพงศอโศก ไดสนใจจรณะ 15 วิชชา 8 อยาง
จริงจัง พรอมกับลงมือฝกฝนฐานปฏิบัติกินอยูหลับนอนและเพ่ิมพูนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา ท่ีทาง
ภาคเหนือนานราว 5 ป พรอม ๆ กับศึกษาองคความรูทฤษฎี ไดปุจฉาวิสัชนากับพระอาจารยองคหนึ่ง
คือ พระอาจารยสองแหงภูผาฟาน้ํา (ทานรมเมือง – ยุทธวโร) และญาติธรรมจนทะลุปรุโปรงในองค
ธรรมหลากหลายตามสมควรขององคความรูและทฤษฎีจนชัดเจนเห็นวา  “อธิปญญาไดมาจากการ
ปฏิบัติท่ีครบพรอมอธิศีลจนถึงอธิจิตแลวไดอธิปญญา”  จึงสามารถยกระดับถึงฐานศีล 10 
ปลดปลงปลิโพธิ 3 จิตก็ยกระดับไดถึงอุเบกขา ฝกปลอยวางในรายละเอียดของสภาวธรรมที่มีความ
ชัดเจนในสภาวจิตท่ีเปนสภาวะเล็กละเอียดรูไดยาก แตเม่ือรูก็ปลอยสลัดออกไมยาก จะมีสภาวะ 
อธิปญญา เกิดรู “แบบตถตา” มันเปนเชนนั้นเอง อันเปนญาณทัสสนะแบบ “ปจจัตตัง” พรอมฝก
สภาพจิตสลัดคืนหรือปฎินิสสัคคะ ดวยการมาทํางานฐานท่ีมีความสงบนอยลง คือตองอาศัยความ 
“เพียร” มากข้ึนในเมือง มีจิตในสภาพแววไว ความชัดเจนของฌานพุทธในองคคุณของสมาธิ 4 คือ 
สภาวจิตท่ีแววไว ดัดงาย หรือมุทุภูเต เหมาะควรแกการงานหรือกัมมนีเย ต้ังม่ันหรือฐีเต ไมหวั่นไหว
หรือ อเนญชัปปตเต ทําใหมีปญญาประกอบดวยพละ 4 คือ กําลัง 4 พนภัย 5 แลวก็พรอมปลอย “พัก” 
ไดสนิท สงบอานจิตชัดเจนพนสงสัย การทํากิจกรรมประโยชนทาน มองดวยมุมมองของอธิปญญา
ทางธรรมวาเหตุอยางนี้ ออกมาดวยทางธรรมอยางไร ขอใดหมวดธรรมอะไร ภูมิธรรมระดับไหน 
โดยเฉพาะเร่ืองการถอดรหัสนั้น (ในคําสอนของ “พอทาน”) ทําใหตนเปนกัลยาณมิตรทําประโยชน
กับสหายธรรมรุนนอง รุนลูก รุนหลาน ดวยจิตเมตตา เอ้ืออารีและพรอมใหอภัย คุณเทียนพุทธให
ความเห็นวาองคความรูใน 4 บริบทเนนท่ีฐานตน ๆ อันเปรียบเหมือนเปลือกช้ันนอกของ
หอมหัวใหญ ท่ีตองใหรูวิถีทางที่เจาะลึกเขาใหถึงแกนช้ันใน องคความรูใน 4 บริบทมีประโยชน
ในทางวิชาการ เปนพื้นฐานหลักทฤษฎี  ท่ีชัดเจนเหมาะกับผูเร่ิมตนสนใจปฎิปทาชาวอโศกแตจะมี
ประโยชนนอยกับผูปฏิบัติธรรมมานานและมีภูมิธรรมข้ันสูงในชาวอโศก 

การสัมภาษณท้ังสองแบบ แตมีในประเด็นการศึกษาจรณะ 15 วิชชา 8 
เดียวกัน ทําใหไดขอมูลหลากหลายในสถานภาพของบริบทท่ีตางกันไดชัดเจนยิ่งข้ึน และเปนการ
ตรวจสอบขอมูลท่ีไดซ่ึงกันและกันไปในตัว 

4.4.1.3 การสังเกตแบบมีสวนรวม  เนื่องจากผูวิจัยไดคบคุนกับชาวอโศกมาเปน
เวลานาน (เร่ิมจากป พ.ศ. 2521)  ไดเขารวมกิจกรรมของอโศกตาง ๆ เชน งานพุทธาภิเษกฯ งานปลุก
เสกของชาวพุทธ รวมท้ังการไปรวมกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน กรณีน้ําทวมภาคใต 
จากภัยสึนามิ และปฏิบัติธรรมตามแนวทางอโศก รับประทานมังสวิรัติประมาณ 30 ป จึงมีความ
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เขาใจท่ีลึกซ้ึงและมีขอมูลพื้นฐานในระดับเพียงพอท่ีจะเขาใจวัฒนธรรมคําสอนในปฏิปทา 
การดําเนินชีวิตของชาวอโศกไดดีระดับหนึ่ง 

ดังนั้นการสังเกตในงานวิจัยนี้ จึงเปน “การสังเกตแบบมีสวนรวมอยาง
ยืดหยุน” (ชาย โพธิสัตตา, 2547: 331) มีการกําหนดในชวงแรกของการวิจัย โดยกําหนดเปาหมายท่ี
จะหาองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 จากผูปฏิบัติธรรมชาวอโศก ในระดับท่ีเปนองคความรูรวมกัน 
โดยมีความยืดหยุนของการใชเวลาในการเขาพื้นท่ีชุมชน ฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงชาวอโศก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คราวละ 1 – 2 วันประมาณเดือนละ 1 – 2 คร้ัง เปนเวลา 3 เดือน 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดแนะนําตนในการทําวิจัยโดยการเห็นชอบของ 
สมณโพธิรักษและคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชน ผูวิจัยก็จัดกระบวนการเสวนาองคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 ในหองประชุมของคณะบริหารศาสตร โดยมีอาจารยท่ีปรึกษา ดร.อภิชัย  พันธเสน 
ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์  คุณไชยวัฒน สินสุวงศ เขารวมในบางคร้ัง เพื่อใหการเสวนาเปนไปอยาง
มีคุณภาพตอการหาขอมูลองคความรูในงานวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการสังเกตดวยสายตาของ “คนใน” (emic view) ท่ีมีความรู
เร่ืองจรณะ 15 วิชชา 8 ในการนําเสนอชุดความรูจรณะ 15 วิชชา 8 เปนแนวกวาง เพื่อนําไปสูแนวลึก
ของประสบการณ ใหผูปฏิบัติไดเฉล่ียแบงปนประสบการณแกกันดวยบรรยากาศท่ีดี ผูวิจัยยังไดทํา
การสังเกตดวยสายตาของ “คนนอก” (etic view) เพื่อลดอคติในความช่ืนชมตอการปฏิบัติ 
ของสมาชิกชาวอโศก โดยการพิจารณาจากการใหแสดงออกถึงขอมูลลักษณะฝงลึกหรือ TACIT 
ของสมาชิกชาวอโศกท่ีมีลักษณะพิเศษของชาวชุมชน ฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ มีสมาชิกใหมเกา ผูมีอายุนอย อายุมาก (60 – 80 ป ก็มี) มีการศึกษาตางระดับมาก  
ทําใหไดเห็นการนําเสนอประสบการณสภาวะจิตของผูปฏิบัติในหลายรูปแบบ พรอมกับการสังเกต
พิจารณาสวนขาดสวนเกินในการบูรณาการองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 จากผูปฏิบัติสมาชิก 
ชาวอโศกท่ีหมุนเวียนประมาณ 20 – 25 คนตอคร้ัง 

ผลดีท่ีไดทําใหผูวิจัยยอยขอมูลจากปรากฏการณ มุงเขาหาความหมาย
ของชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปนแนวทางปฏิบัติของชาวอโศก ซ่ึงไดรับการเสริมความรู
หลักของจรณะ 15 วิชชา 8 ในสวนท่ียังขาดพรองหรือไมชัดเจน หรือไมกระจางพอของสมาชิก 
ชาวอโศก จากการเรียนถามสมณโพธิรักษเปนระยะ ๆ อันนําสูเอกสารบันทึกฉบับแรก คือ 
“การยกระดับคุณภาพของจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” อันเปนบริบทตามกรอบมโนทัศน
ของการทําใหเกิดพุทธะในตน เพื่อเตรียมความพรอมไปสูข้ันตอนของการใชเทคนิคกึ่งเดลฟาย 
(semi Delphi) ในข้ันตอนตอไป เพื่อประมวลการนําเสนอชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 
ในแนวทางการปฏิบัติของชาวอโศกตามคําสอนของสมณโพธิรักษผูนําชาวอโศก 
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4.4.2 การใชเทคนิคก่ึงเดลฟาย (semi Delphi) 
หลังจากไดศึกษาขอมูลจากท้ัง 3 ขอขางตน ไดทําการยอยขอมูลข้ึนเปนเอกสาร 

4  ฉบับ เปนของแตละบริบท แลวสงให key informantไดอานศึกษาและวิพากษวิจารณโดยเฉพาะ
องคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีจะมีองคความรูและความเหมาะสมกับการประยุกตใชหรือ
สอดแทรกเปนสาระธรรมในแตละบทมากนอยอยางไร แลวไดนํามาตรวจสอบตรวจทานองคความรู 
3 ดาน 3 มุมมองเปนลักษณะ triangulation ไดแก 
 ดานท่ี 1  จากสมณโพธิรักษผูสอนใหความรูวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 
วิชชา 8 ตองไดรับการตรวจสอบความถูกควรขององคความรูทางพุทธธรรมเปนเบ้ืองแรก 

 ดานท่ี 2  นําเอกสารแตละบริบทท่ีผานขอแรกแลวมาสูการพิจารณาดานวิชาการ
จากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อจับประเด็นการศึกษาที่เหมาะสมไมกระจัดกระจายหรือหลงประเด็นแลว
ปรับปรุงใหเหมาะสม 
 ดานท่ี 3  นําเอกสารที่ผาน 2 ข้ันตอน มาให key informant ซ่ึงเปนผูรับคําสอน
จรณะ 15 วิชชา 8 มาปฏิบัติเปนหลักในชีวิตไดอานและศึกษาในรายละเอียดของประเด็นความรู 
ซ่ึงจะมีความหลากหลายในประเด็นและรายละเอียดท่ีแตละทานจะมีประสบการณและความชัดเจน
แตกตางกันเปนการเสริมและลดทอนสวนบกพรองใหนอยลง เหมาะสมกับผูอานท่ีเปนผูปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ตอไป 

กระบวนการกึ่งเดลฟายไดทําซํ้า ๆ กัน 4 รอบใหญ (หนึ่งรอบใหญตอหนึ่งบริบท) 
ซ่ึงจะเฉล่ียขอมูลยอนกลับในแตละบริบทท่ีตามมา เพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนของบริบทนั้น ๆ 
จนไดผลองคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนความหมายท่ีแฝงเรนในแตละบริบทใหปรากฏ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

เม่ือผานกระบวนการท้ัง 4 รอบ ครบ 4 บริบท จะไดการตกผลึกขององคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 ในดานความลึกซ้ึงในเชิงปฏิบัติไดตามความเหมาะสม พรอมกับความเปนไปได
ในการนําไปเปนแนวคิดในการพัฒนา เพราะในแตละบริบทมีความกวางขวางหลากหลาย 
ในการประยุกตใชตอไป และเห็นถึงประโยชนของจรณะ 15 วิชชา 8 วาสามารถยกระดับวิถีชีวิต 
ของมนุษยเขาสูเสนทางพนทุกขไดจริง 

4.4.3 การเขามีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญของชุมชน (community participation) การ
ไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญ คือ วันโพชฌังคาริยสัจจายุ เปนวันท่ี “พอครู” สมณโพธิรักษ มี
อายุ 77 ป  7 เดือน 7 วัน (7777) เปนงาน 7 วัน 7 คืน ท่ีเนนฐานฌานในฐานศีล 5 คือฐานเพงเผากิเลส
ตัณหาอุปาทานอาสวะ โดยเนนหลักกําลัง 4 พนภัย 5 

ในงานนี้ผูวิจัยไดเขารวมปฏิบัติธรรมและไดใชองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8  
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ตรวจสอบกับการฝกลดละกิเลสของตน พบวาเปนประโยชนมากใชงานไดดีข้ึน เหมาะกับฐาน
อินทรียพละของผูวิจัย (ท่ีมีอยูคอนขางนอย) 

ผูวิจัยไดรับความรูท่ีเปนการตรวจสอบตรวจทานหลักจรณะ 15 วิชชา 8 กับหมวด
หลักธรรมอ่ืน ๆ ท่ี “พอครู”  สมณโพธิรักษและวิทยากรไดใหในงาน โดยเฉพาะความชัดเจนในฐาน
ของฌาน ในสวนของพลังท่ีเปนประโยชนทาน (สังคหพละ) อันเปนฐานสัมพันธกับพรหมวิหาร 4 
เปนอาริยคุณ และประโยชนตนพรอมหมูกลุมในอาริยธรรม 

ผูวิจัยไดทําการสังเกตอยางมีจุดเนนตรงประเด็นท่ีตองการวิจัยกับมีเปาหมาย
เจาะจงมากข้ึน โดยเลือกสังเกตเฉพาะเร่ืองท่ีเขาขายในการวิจัย (ชาย  โพธิสิตา, 2548) และประเมิน
ระดับความรูจากการไดรวมกิจกรรม การสนทนา รับฟง การเลาประสบการณ การลดละกิเลสท่ี
สอดคลองกับระดับความรูของวิชชาทัศนท่ีมีเปนอยูจริง ในหมูมวลนักปฏิบัติธรรมท่ีเขารวมในงาน
นับพันคน ยืนยันวาไมไดเปนเพียงปริยัติแตทําไดจริง เพื่อรวมดวยชวยกันใหบรรลุธรรมเปนกลุม 

ข้ันตอนนี้ มีความสํา คัญชวยในการเ ขียนเอกสารงานวิจัยได เหมาะสม 
ท้ังประสบการณดานในตามหลักปรากฎการณวิทยา (phenomenology) ควบคูไปกับการกําหนด
จุดยืนเสมือนกับเปนผูสังเกตจากดานนอกตามหลักโครงสรางนิยม (structuralism ) ท่ีมีความเปนจริง
กับสถานท่ีจริง กาละเวลาท่ีมีความสําคัญ ท่ีมีองคประกอบบุคคลจํานวนพัน ภายในเหตุปจจัย
เร่ืองราวท่ีทุกคนมีความต้ังใจปฏิบัติอยางเขมขน จริงจัง อยางมีฉันทะ ราเริง เบิกบาน ตลอดงาน
ประสบผลสัมฤทธ์ิอยางสูง ทําใหคุณประโยชนของธรรมฤทธ์ิในการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณ 
ของมนุษยมุงสูโลกุตตระสามารถเห็นความเปนไปไดจริงอยางชัดเจน 

4.4.4 ลําดับขั้นตอนของการรวบรวมขอมูลการวิจัย 
4.4.4.1 ภาคเรียนท่ี 1-1/2550 

1) เขาไปสํารวจสถานท่ีและแสดงตนในการเร่ิมตนทํางานวิจัย และ
อธิบายภาพรวม เปาหมาย กระบวนการการมีสวนรวมและวิธีการโดย วิธีสัมมนากลุม จํานวน 2 - 3 
คร้ังในชวงเดือน ม.ค. -  ก.พ. 50 

2) จัดกระบวนการสัมมนากลุม โดยใชโครงเร่ืองและเน้ือหาของจรณะ 
15 วิชชา 8 เปนตัวเดินเร่ืองไปตามลําดับ แลวใหผูรวมสัมมนาไดแสดงความรู ประสบการณท่ีเปน
ขอมูลปฐมภูมิ เปนเวทีท่ีมีโอกาสแสดงความรูท่ีเปนความรูฝงลึกของผูปฏิบัติธรรมชาวอโศกในองค
ความรูจรณะ 15 วิชชา 8 โดยมีผูรวมสัมมนาประมาณ 30 - 40 ทาน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ใชเวลาประมาณ 
1 - 2 วันตอคร้ัง โดยมีชวงความถ่ีประมาณ 2 สัปดาหถึง 4 สัปดาหตอคร้ัง โดยเขาไปในชุมชน
ประมาณ 3 - 4 คร้ังในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2550 ในข้ันตอนนี้ไดมี ศาสตราจารย ดร.อภิชัย        พัน
ธเสน มารวมสังเกตการณประมาณ 2 - 3 คร้ัง และดร.พงศธร ตันติฤทธิศักดิ์ไดมารวมสัมมนา
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ประมาณ 3 - 4 คร้ังและแนะนํากระบวนการทําบทสนทนาของกลุมผูรวมสัมมนา และไดใชเปน
เคร่ืองมือชนิดหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อทําขอมูลทางวิชาการในข้ันตอนของงานวิจัยในภาคสนาม
นี้ 

4.4.4.2 ภาคเรียนท่ี 2 -2/2550  
1) ข้ันตอนการการทดลองพฤติกรรมฝกฝนเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการ

เรียนรูการฝกฝน การปรับเปล่ียนจิตและอารมณตามหัวขอองคธรรมของจรณะ 15 วิชชา 8 
เพื่อตรวจสอบดูความเปนไปไดของประสิทธิผลจรณะ 15 วิชชา 8 ในขบวนการพัฒนากลุม 
ในชีวิตประจําวัน โดยเนนการปรับปรุงแกไขจิตใจของตนเองกอน 

2) สํารวจ ติดตามและประมวลการทํา community participation อยาง
เปนภาพรวมของความรูความเขาใจและประสิทธิผลของการปรับใชจรณะ 15 วิชชา 8 ของสมาชิก
ผูเขารวมสัมมนาเปนขอมูลเชิงประจักษ 

3) ผลของการหาขอมูลท่ีผานมาขางตน เปนรากฐานสําคัญในการสืบคน
รายละเอียดของชุดความรู ท่ี เปนเชิงโครงสรางสําหรับผูศึกษาและฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 
วาตองมีลําดับเบ้ืองตน ทามกลาง บ้ันปลาย โดยมีสภาพ หยาบ กลาง ละเอียด ตอการสืบคนหาชุด
องคความรูเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน 

4.4.4.3 ภาคเรียนท่ี 3 -1/2551 
1) เ ร่ิมตนสืบคนหาชุดองคความรูของจรณะ  15 วิชชา  8 ภายใต

โครงสรางใหญ คือโครงสรางความสัมพันธของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับโครงสรางการศึกษา
เรียนรูฝกฝนท่ีรูจักกันดีในชาวพุทธท่ัวไปที่สนใจปฏิบัติธรรมหลายแนวทางคือ 

“พุทธะ” ภาวนาหรือบําเพ็ญภาวนาพุทโธ ในองคท่ี 1 
วิปสสนาภาวนารูปนาม ในองคท่ี 2  
ไตรสิกขา ในองคท่ี 3 
สติปฏฐาน 4 ท่ีสัมพันธกับอริยสัจ 4 ในองคท่ี4 

2) ในภาคเรียนนี้ไดศึกษาชุดองคความรูหลักวาดวยเร่ือง “การยกระดับ
คุณภาพจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” (vijja-carana: the noble path for human spiritual 
development) ผูวิจัยไดสืบคนชุดความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับการบําเพ็ญภาวนา  พุทโธ 
หรือสภาวะผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบานในแตละข้ันตอนของความกาวหนาตามลําดับองคธรรมของจรณะ 15 
วิชชา 8 

3) ผูวิจัยไดคนหาวิธีการลดละกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  โดยวิธีการ 
ท่ีเรียกวา “ปหาน 5”โดยสัมพันธกับวิปสสนาภาวนารูปนามภายใตความเจริญของประสิทธิผล
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ตามลําดับของจรณะ15 วิชชา 8 โดยมีพื้นฐานปฏิบัติการในฐานเวทนาท่ีมีประสิทธิผลเปนโลกุตตระ 
เม่ือรูจักการปฏิบัติ รูถึงเวทนาท่ีจมอยูในโลกียะหรือเคหสิตเวทนา และกาวขามลอยเหนือจากตนเหตุ
(สมุทัย)ของความอยาก(ตัณหา)จนถึงสภาวะเวทนาท่ีกาวออกจากโลกียะไดแลวหรือ เนกขัมมสิต
เวทนา อันเปนทางแยกสําคัญท่ีผูปฏิบัติจะรูวาเขาสูวิถีทางโลกุตตระไดจริง 

4.4.4.4 ภาคเรียนท่ี 4 -2/2551 
1) ผูวิจัยไดทําการสืบคนชุดความรูท่ีเปนพื้นฐานหลักของความรูในพุทธ

ศาสนา คือไตรสิกขาที่สามารถสัมพันธกับหลักจรณะ 15 (ศีล สมาธิ) และวิชชา 8 (ปญญา) ซ่ึงได
ความรูในโครงสรางลึกวา จรณะ 15 วิชชา 8 ชวยยกระดับไตรสิกขาข้ันเบ้ืองตนข้ึนสูไตรสิกขาข้ัน 
“อธิ” คือเจริญยิ่ง ๆ ๆ ข้ึนไปลําดับ จนถึงความสําเร็จสมบูรณของโลกุตตระท่ีเรียกวามีผลสัมฤทธ์ิถึง
ข้ันเปนไตรสิกขาข้ัน “อเสขะ” ในสวนตนและพบรอยเช่ือมตอในการทํากิจท่ีเปนประโยชนทาน
ตอไป เปนความเจริญท่ีสูงข้ึนในโครงสรางของอริยสัจ 4  

2) ผูวิจัยไดทําการสืบคนชุดความรูท่ีเปนแกนหลักของพุทธศาสนาคือ
อริยสัจ 4 ภายใตโครงสรางท่ีมีความสัมพันธของการปฏิบัติท่ีสําคัญและยอมรับกันท่ัวไปในชาว
พุทธผูใฝธรรมคือสติปฏฐาน 4 งานวิจัยนี้ไดคนพบวาจรณะ 15 วิชชา 8 มีโครงสรางลึกมีความซอน
เชิงหมุนรอบเชิงซอนเปนระบบในระบบท่ีเรียกวาสติปฏฐาน อันมีในวิชชาจรณสัมปนโน 4 หมวด
ใหญเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งช้ันในแตละหมวด จึงเรียกในงานวิจัยนี้วาสติปฏฐาน “ทวิช้ัน”อันเปนชุดองค
ความรูท่ีทําใหตรัสรูอริยสัจ 4 ดวยอาการ 16 อันเปนชุดความรูท่ีกลาวถึงในคัมภีรวิสุทธิมรรคและใน
พระไตรปฎกท่ีพระพุทธเจาไดตรัสถึงอริยสัจ 4 ท่ีเปนองครวมและบูรณาการแกกันและกัน 

4.4.4.5 ภาคเรียนท่ี 5 -1/2552 
1) ไดผานการทดสอบภาษาอังกฤษและเง่ือนไขท่ีสองทดแทนดวยการ

เรียนสถิติข้ันสูงตามประกาศคณะบริหารศาสตรลงวันท่ี 29 ม.ค. 52 
2) ผูวิจัยไดผานการพิจารณาของอจ.อภิชัย พันธเสนแลวเห็นชอบให

ผูวิจัยนําผลงานบริบทท่ี 1 คือ “การยกระดับคุณภาพจิตวิญญาณดวยพุทธจรณะ 15 วิชชา 8” เพื่อ
ประกอบเปนขอมูลหลักในการนําเสนอ PROPOSALวิทยานิพนธช่ือเร่ือง “การพัฒนามนุษยดวยการ
จัดการความรู (KM) พุทธจรณะ 15 วิชชา 8 ในชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” โดยมีคณะท่ีปรึกษาตอไปนี้คือ 

(2.1) ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พนัธเสน 
(2.2) ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ 
(2.3) ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ ์
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คณะท่ีปรึกษามีความเห็นดวยกับการนําชุดความรูจรณะ 15 
วิชชา 8 มาพัฒนาเปนหัวขอวิทยานิพนธแตเห็นวาหัวขอท่ีสัมพันธกับการจัดการความรู (KM) และ
การวัดประสิทธิผลของการเรียนรูเพื่อช้ีวัดพัฒนาการของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเปนหัวขอท่ีกวางเกินไปและแนะนําใหผูวิจัยเลือกหัวขอท่ีผูวิจัยสนใจมากท่ีสุดเพียง
หัวขอเดียว แลวลงลึกในการคนควาหาองคความรูไดเพิ่มเติมข้ึน ซ่ึงผูวิจัยไดนอมรับคําช้ีแนะและ
ตัดสินใจเลือกคนควาหาชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมีผลพัฒนาขบวนการกลุมของชุมชน
ภายใตช่ือ “วาดวยการศึกษาพัฒนาคุณธรรมของชาวอโศกโดยจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีใชไดจริงในการ
ดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน” โดยศึกษาหาความรูใน 3 ข้ันตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1  แนวคําสอนท่ีศึกษากันปกติในหมูชาวอโศก 
ท่ีฝกฝนอยางตอเนื่องในภาคสมบูรณวาดวยจรณะ 15 วิชชา 8  

ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาและสัมภาษณผูนําชาวอโศกคือสมณะ 
โพธิรักษในชุดความรูท่ีเปนบูรณาการของไตรสิกขาจรณะ 15 วิชชา 8 และโพธิปกขิยธรรม 37 และ
องคธรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 3  ศึกษาผลสําเร็จของผูฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 
ตามหลักไตรสิกขา 3 รอบและ 3 ข้ันตอน 

ในบริบทท่ี 1 นี้เปนการศึกษาชุดความรูทําใหทราบวาชาว
อโศกพัฒนาตนเองภายใตการพัฒนากลุมจนเปนชุมชนปลอดอบายมุขถือศีล 5 ไดเพราะความรู 
ในการฝกฝนคุณธรรมใหเกิดในจิตวิญญาณของสมาชิกชุมชนอยางตอเนื่องยาวนาน 

4.4.4.6 ภาคเรียนท่ี 6 - 2/2552 
1) ผูวิจัยไดพบหารือขอคําช้ีแนะจาก  ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสนเปนระยะ ๆ

และไดรับคําแนะนําใหศึกษาจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมีผลตอชุมชนชาวอโศกที่มีวิถีชีวิตพอเพียงตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอยูในระดับชุมชนเขมแข็งไดอยางไร เพื่อเปนประโยชนกรณีศึกษา
ของชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจตอไป โดยแบงเปนชุดองคความรูใน 3 ข้ันตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1  วาดวยการศึกษาพระราชดํารัสเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสงเคราะหลงในองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีต้ังอยูบนพื้นฐาน “ความรู” เบ้ืองตน 
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวาดวยหลัก “คุณธรรม”ท่ีสําคัญของพุทธธรรมท่ีสําคัญ ๆ (สวน 
ในอีก 2 ข้ันตอนนี้มีในบทวิเคราะหของบทท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี  2   เปนการคนหาภาพรวมชางท้ังตัวของการพัฒนา 
เปนองครวมของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความชัดเจนในเปาหมายอะไร กระบวนการคือ
สามหวงสองเง่ือนไขภายใตชุดความรูและคุณธรรมและเทคนิควิธีการอยางไร 
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ขั้นตอนท่ี  3   เปนการศึกษาเปรียบเทียบความสอดคลองของ 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสังเคราะหลงในหลัก  “สามัญญผลสูตร” 
ของพระพุทธเจาคือ 

ขั้นตน  จรณะ 4 ในสามัญญผลคือ “มีศีลและสํารวมอินทรียท่ีเปน
อริยะ” ยังผลใหผูฝกฝนรูจัก “พอเพียง” 

ขั้นกลาง  สัทธรรมในสามัญญผลคือ “มีสติสัมปชัญญะและสันโดษท่ี
เปนอริยะ ยังผลใหผูฝกฝนรูเปนผู “มีสติรูตัวปญญารูชัด” ในคุณคาของใจท่ีพนนิวรณ 5 

ขั้นปลาย  ฌาน 4 ในสามัญญผลสงผลใหมีพรหมวิหาร 4 ยังผลให “รู
รักสามัคคี” 

2) ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารคนควาหาความรูของท้ัง  3 ข้ันตอน 
มารายงานความกาวหนาท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันท่ี 28 ม.ค.2553 และมอบเอกสาร 2 ชุด
ใหกับคณะกรรมการผูพิจารณาโดยมี ดร.ปรีชา  เปยมพงศสานต ดร.สุขวิทย โสภาพล และ 
ดร.จิรวัฒน  เวชแพศย ซ่ึงคณะกรรมการผูพิจารณาใหผานการพิจารณาได 

4.4.4.7  ภาคเรียนท่ี 7 -1/2553 
1) ผูวิจัยไดพบหารือและขอคําช้ีแนะจาก ศ.ดร.อภชัิย  พันธเสน ซ่ึงไดให

คําแนะนําในการนําเสนอวิทยานิพนธในบริบทของพัฒนบูรณาการศาสตรท่ีมีการศึกษาผลงาน
ทฤษฏีบูรณาการของตะวันตก (integral spirituality) ของกลุม KEN WILBER และทฤษฎีพัฒนา
ระดับจิตของ KEGAN เปนสําคัญวากระบวนทัศนใหมในศตวรรษที่ 21 จะมีความสัมพันธระหวาง
ชุดความรูตะวันตกและชุดองคความรูตะวันออกคือ “วิชชาจรณสัมปนโน”ท่ีมีรายละเอียดสมบูรณ
ในจรณะ 15 วิชชา 8 ไดหรือไม หรือมีความสัมพันธสอดคลองสงเสริมกันไดมากนอยเพียงไร เพราะ
ตะวันตกก็ไดศึกษาวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ (spiritual science) จากตะวันออกแทบทุกสายของ
อารยธรรมที่มีมา จึงนํามาซ่ึงบริบทท่ี 4 ซ่ึงถือเปนหัวขอนําเสนอของงานวิทยานิพนธเร่ือง “วิชชา
จรณสัมปนโน” วาดวยการศึกษากระบวนทัศนเชิงบูรณาการของวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณภายใต
บริบทของพัฒนบูรณาการศาสตร” ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาชุมชนชาวอโศกตามหลักจรณะ 15 
วิชชา 8 ใหเปนชุมชนเขมแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถดําเนินสูโลกุตตระอันเปน
ปจจัยใหมนุษยชาติรอดพนวิกฤตโลก เขาสูยุคใหมอันราบร่ืนอยางยั่งยืนในคริสตศตวรรษ 
ท่ี 21 

2) ผูวิจัยมีความพรอมท่ีจะนําเสนอขอสอบในการนําเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธดังกลาวและไดมีนัดหมายใหผูวิจัยทําการสอบในวันท่ี 25 ต.ค.2553 จากคณะบริหาร
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผานการสอบโดยปรับปรุงขอบกพรองภายใน 30 วัน 
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4.4.5 การวิเคราะหขอมูลและกรอบแนวคิดการประมวลผลวิเคราะห 
4.4.5.1 การวิเคราะหในแนวทางปรากฏการณวิทยาเกิดข้ึนตลอดควบคูไปกับการ

รวบรวมหาขอมูล โดยมีข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน (ชาย โพธิสิตา, 2547) 
1) ข้ันแรก  การสํารวจและจัดการกับอคติของผูวิจัยท่ีเรียกวา blacketing 

หรือ epoche ตามความเห็นของ Katz (1987, อางอิงจาก Patton, 1990: 407) หมายถึง การเก็บทัศนะ
ของนักวิจัยไวกอน เพื่อจะไดเห็นปรากฏการณนั้นตามท่ีมันเปนจริง 

2) ข้ันสอง  การแตกขอมูลหรือ text คือ ตัวเร่ืองท่ีทําการศึกษาออกเปน
สวนยอย ๆ ตามความหมายท่ีปรากฏอยูแตละสวน แลวนําสวนยอยท่ีตาง ๆ กันจัดเขากลุมเปน 
เร่ือง ๆ (themes) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสรุปเรียบเรียงจากประสบการณของผูใหขอมูลเรียกการบรรยาย 
ในแนวปรากฏการณวิทยาวา textual portrayal  

3) ข้ันสาม  การสังเคราะหโครงสราง (structural synthesis) เปนการ 
“กล่ัน” เอาความหมายสําคัญท่ีเปนแกน (essence) ของประสบการณท่ีปรากฏ (appearances) คือ 
“อะไรคือโครงสรางและแกนของการไดประสบกับปรากฏการณนี้สําหรับคนเหลานี้” (Patton, 1990) 

ท้ังสามข้ันตอนเปนกระบวนการท่ีนักวิจัยทํากับขอมูลหลายรอบจน
เปนการ “ดําดิ่ง” ลงในขอมูล (immersing oneself in the data) ต้ังแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการโดย
กันเอาอคติและทฤษฎีในใจท่ีต้ังไวกอนการศึกษาออกไป  ตรวจสอบอยูกับขอมูลดวยใจท่ีเปดกวาง
รองรับแบบแผนและความหมายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยเฉพาะความหมายลึกซ้ึงท่ีเขาถึงดวยการผุด
เกิดข้ึนของการหยั่งรูหรืออัชฌัตติกญาณ (intuition) ถึงส่ิงท่ีอยูภายในจิตใจของบุคคล 

4.4.5.2 การตีความเพื่อหาขอสรุปของความหมายท่ีคนหาอยางเจาะลึก  หลักการ
ใหญ คือ การทําใหขอมูล “พูด” ไดหรือใหความหมายที่อยูลึกซ้ึงใหผุดข้ึนมาเอง โดยมีรายละเอียด
ใน 8 ข้ันตอน (ชาย โพธิสิตา, 2547: 390 – 394) ไดแก  

1) หาแบบแผน – เร่ือง – ประเด็นสําคัญท่ีปรากฎข้ึนจากขอมูล (pattern 
& theme) 

2) การจัดกลุม – ประเภท (clustering) ของความสัมพันธตาง ๆ เชน 
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ จัดเปนระดับ (degree) เอาไว 

3) สรางคําหรือวลีข้ึน เพื่อเห็นการเปรียบเทียบกันของภาพตาง ๆ ท่ีกําลัง
วิเคราะหอยู (making metaphors)  

4) มองหาความเหมือน – ความตาง (making contrast and comparison) 
จากขอมูล บทบาทความคิด พฤติกรรมและกิจกรรมตาง ๆ  
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5) จัดกลุมเร่ืองท่ีคลายกันไวภายใตมโนทัศนเดียวกัน และจับหลาย ๆ 
เร่ือง หลาย ๆ ประเด็นใหเขามาอยูเปนขอคิดมโนทัศนรวบยอด 

6) แยกตัวประกอบ (factoring) ใหชัดเจนและตรวจหาความสัมพันธท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน 

7) การเช่ือมโยงหลักฐานอยางมีเหตุผล (bridging logical clear of 
evidences)  

8) รวบรวมท้ังเจ็ดขอมาสรางขอสรุปเชิงแนวคิดและทฤษฎีอยางมีเหตุผล 
สอดคลองกับขอเท็จจริง อันเปนเพียงสรุปแนวคิด (ท่ียังไมใชการสรุปขอคนพบ) เพื่อนําสงไป
ข้ันตอนการนําเสนอผลวิเคราะหตอไป 

4.4.6 การสรางขอสรุป เปนการตีความหมายของผลหรือขอคนพบที่ไดจาก (การจัด
ระเบียบขอมูล) การแสดงขอมูลไดแลว จึงทําการตรวจสอบวาขอสรุปและความหมายที่ไดนั้น 
มีความถูกตอง ตรงประเด็น และนาเช่ือถือ (conclusion, interpretation and verification) ในรูป 
ของคําอธิบาย ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังภายใตการตรวจสอบโดย 
การทําการศึกษาซํ้า ๆ ในทาง  วิธีวิทยาวา triangulation 

 
4.5 การตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือตรงประเด็น (validity) โดยเฉพาะหลักแนวทางปฏิบัติ
ธรรมหลักหมวดธรรมสําคัญท่ีใชในการวิจัยตลอดจนถึงหลักตรวจสอบผลของการปฏิบัติท่ีถึงเกณฑ
ระดับอริยบุคคลตางๆของพระพุทธองคทรงรับรองเองตรงตามพุทธวจนะท่ีมีในพระไตรปฏกให
เปนหลักอางอิงท่ีชัดเจนแนนอน 
 
4.6 ทําการสรุปงานวิจัยท้ังในลักษณะปดคือตรงตามคําถามวิจัยและวัตถุประสงควิจัยและสรุป 
ในลักษณะเปด เพื่อใหสามารถวิพากยวิจารณขอคนพบท่ีนาสนใจ รวมไปถึงขอเสนอแนะในการวิจัย
ตอยอดในอนาคต 
 

หลักระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทั้งหมดดังกลาวไดใชตลอดงานวิจัยนี้ ดังจะปรากฏใน บท
ท่ี 5 ถึงบทท่ี 8 ตอไป 



 

 

 
บทท่ี 5 

จรณะ 15 วิชชา 8 และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับโลกุตตระ (บทวิเคราะห) 
 

ในบทนี้จะเปนการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกในองคความรูของแนวทางการปฏิบัติจรณะ 15 
วิชชา 8 อยางเขมขน จนมีผลเขาสูโลกุตตระ ซ่ึงองคความรูเชนนี้ ถูกนําไปปฏิบัติรวมกันในความ
เปนชุมชนวิถีพอเพียง ก็ยอมเปนมิติใหมของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีเปาหมายพัฒนามนุษย
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิใหพออยูพอกินทางโลกวัตถุ แลวยังยกระดับจิตวิญญาณมนุษยผูฝกฝนตนเขาสูโลกุต
ตระไดดวย 

หัวขอการคนควาเจาะลึกอยางเขมขนมี 2 ประเด็น คือ 
(1) การปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับโลกุตตระท่ีสงเสริมสัมมาอริยมรรคมีองค 8 

ท่ีส่ังสมลงสูสัมมาสมาธิอันเปนอริยะท่ีมีผลสองทางในหรือไปสูโลกุตตระรวมเรียกวา สัมมัตตะ 10 
อันเปนคุณสมบัติของอริยชน 

(2) การศึกษาคนควาเชิงประจักษของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสู 
โลกุตตระ 3 ระดับตามพัฒนาการของการปฏิบัติทฤษฎีหลักจรณะ 15 วิชชา 8 

 
5.1 การปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับโลกุตตระ  

 

มีสาระสําคัญ 8 ประเด็น ไดแก 
5.1.1 การวางพื้นฐานในการศึกษาปฏิบัติในลักษณะเปนการเรียนรูอยางเปนระบบ 

(systematic learning)ท่ีมีเปาหมาย กระบวนการ วิธีการและผลลัพธ 
5.1.2 ความชัดเจนในความเขาใจเร่ืองการทําสมาธิ (meditation)นั้นตางกับการทํา

สัมมาสมาธิ (right concentration)ของพระพุทธเจา 
5.1.3 การทําสัมมาสมาธิ (right concentration) ท่ีเปนโลกุตตระ 3 ระดับ โดยสัมพันธกับ

หลักไตรสิกขา 
5.1.4 อริโยสัมมาสมาธิ (noble right concentration)ท่ีดําเนินในสัมมาอริยมรรคมีองค 8 

(สัมมาอริโยอัฏฐังคิกมรรค) อันอยูบนพื้นฐานระดับอริยบุคคล 4 
5.1.5 การตรวจวัดอริยผลญาณสองประการจากการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปน 

โลกุตตระ 
5.1.5.1 ตรวจอริยญาณดวยโครงสรางของญาณ 16 (โสฬสญาณ) ตามลําดับต้ังแต 
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ตนจนถึงมรรคผลนิพพาน เพื่อนําไปสูความสมบูรณของอริยผลสองในสวนของสัมมาญาณ 
5.1.5.2 ตรวจวัดอริยผลจิตดวยโครงสรางของปญญาญาณกําหนดรูใจอ่ืน (ในตน) 

หรือเจโตปริยญาณ 16 อันเปนญาณรูความเจริญข้ึนของจิตในจิตท่ีเปนโลกุตตระสูงข้ึนไปตามลําดับ
ต้ังแตตนจนถึงวิมุต เพื่อนําไปสูความสมบูรณของอริยผลสองในสวนสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ 

5.1.6 การตรัสรูตามพระพุทธเจาอยางเปนลําดับ 
5.1.7 ผูตรัสรูแทจริงของพุทธยอมเปนไปไดถึงอเสขศีลบุคคลตามลําดับ 
5.1.8 สรุปผลวิเคราะหขอ 5.1 

 

5.1.1 การวางพื้นฐานในการศึกษาปฏิบัติอยางเปนการเรียนรูอยางเปนระบบ 
(systematiclearning)ท่ีมีเปาหมาย กระบวนการ วิธีการและผลลัพธ ดังนี้ 

5.1.1.1 เปาหมายการเรียนรูอยางเปนระบบ คือการพนทุกขทางจิตวิญญาณโดย
ส้ินเชิงไมกลับมากําเริบอีก โดยมีความชัดเจนของความรูโลกุตตระแบบ “วิชชา”ของพุทธในกรอบ
ของอริยสัจ 4 “วิชชา” คือความรูพนจากความไมรู (อวิชชา) ในทางพุทธมีหลายประการเชน วิชชา 3 
(เตวิชโช) ท่ีทําใหพระพุทธเจาตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และวิชชา 8 ท่ีพระพุทธองคทรง
สอน อยางละเอียดในจรณะ15 วิชชา 8 ในเสขปฏิปทาสูตร (สุตตันต. เลม 5 มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปณณาสก, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมท่ี 13,) ซ่ึงเม่ือแตกรายละเอียดลงไปเปน ญาณทัส
สนะไดอีกมากมาย เชน วิปสสนาญาณ 9 ญาณ 16 (โสฬสญาณ) ท่ีโบราณาจารยรอยเรียงมาจากญาณ 
73 ของพระมหาเถระเจาคือ พระสารีบุตรก็เปนญาณตามคําสอนของพระพุทธเจาท่ีเปนวิชชาทั้งส้ิน  
ทานพุทธทาสภิกขุเห็นวา วิชชาใด ๆ ก็ลวนมีสาระสําคัญรวมลงไดใน “วิชชา 4” คือ อริยสัจ 4 และได
ใหความสําคัญดวยการทํา“อริยสัจจากพระโอษฐ” ถึง2เลมใหญเชนเดียวกับ “พุทธธรรม”  ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความของทานพระพรหมคุณาภรณ(ป.อปยุตโต) นั้นทานไดนําเสนอความรูท่ีมี
เปาหมายนําไปสูโลกุตตระภายในกรอบโครงเร่ืองของอริยสัจ 4 (พระพรหมคุณาภรณ (ปอ.ปยุตโต), 
2552 พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : 920-921) 

5.1.1.2 กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบของพุทธคือ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปญญา) กลาวคือ จรณะ 15 เปนหมวดท่ีสังเคราะหหลงในภาคศีลและสมาธิ สวนวิชชา 8 สังเคราะห
ลงในภาคปญญาโดยมีภาคขยายของการยกระดับจิตวิญญาณเปนไตรสิกขาข้ันอธิดวยจรณะ 15 
วิชชา 8 คือจรณะ 15 เปนเร่ืองอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และมีวิชชา8 เปนอธิปญญาสิกขาและ 
สงผลสัมฤทธ์ิเปนไตรสิกขาข้ันท่ีไมตองศึกษาแลว (ข้ันอเสขะ) เม่ือบรรลุผลเปนปกติไดแลวตาม 
กระแส ปฏิจจสมุปปาทสายนิโรธวารท่ีมีวิชชาเปนตัวต้ังตน เพราะปฏิจจสมุปปาทก็คือ อริยสัจ 4 
ท่ีเป นภาคขยายตอเนื่องอย างพิศดารนั่นเอง ซ่ึงสอดคลองกับท่ีพระพรหมคุณาภรณเขียนไวใน 
พุทธธรรม ดังนี้“ปฏิจจสมุปปาทเปนเนื้อหาสําคัญของอริยสัจ และอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุม
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ปฏิจจสมุปปาท” (พระพรหมคุณาภรณ, อางแลว : 897) และ “อริยสัจ 4 คือธรรมท้ังหมดมีจุดซ่ึงเปน
แกนแทอยูปฏิจจสมุปปาทและนิพพานเทานั้น” (พระพรหมคุณาภรณ, อางแลว : 901) 

5.1.1.3  วิ ธีการเรียนรูอยางเปนระบบที่ เป นวิทยาศาสตร ทางจิตถึงระดับ 
โลกุตตระไดเม่ือเปนไปตามหลักกิจของอริยสัจ 4 คือ รู (ปริญญา) ละ (ปหานะ) แจง (สัจฉิกิริยา)
เจริญ (ภาวนา) การนําเสนอวิธีการเรียนรูท่ีเปนระบบใหญคือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะเปนระบบ 
ท่ีสมบูรณจริงตอเม่ือไดครบถวนตามหลักกิจของอริยสัจ 4 โดยเฉพาะเม่ือลงภาคปฏิบัติท่ีปกลง 
สูฐานกายและใจ ท่ีมีรายละเอียดของสติปฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิตธรรม) ก็เปนไปตามหลักกิจของ
อริยสัจ 4 ได และพัฒนาเจาะลึกเขาสูฐานจิตเพื่อปลดปล อยจิตสู อิสรภาพสมบูรณไดด วย 
การยกระดับสติปฏฐานข้ึนเปนมหาสติปฏฐานดวยอานาปานสติ 16 อันเปนภาคกระแสไหลเล่ือน
ตอเนื่อง (อุปจาระ) ท่ีหยั่งลงสูการเผา (ฌาน) ผลาญกิเลสข้ันละเอียดคือ อนุสัย อาสวะ ใหดับ 
หมดส้ินเชิงถึงข้ันต้ังม่ัน  ( อัปปนา)  แนบแนน  (พยัปปนา)  ยืนหยัด  ( เจตโสอภินิโรปนา) 
ดวยโพชฌงค 7 ในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันดวยสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ท่ีขยายผลปฏิสัมพันธแก
กันและกัน ตามหลักโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ อันคือภาคสมบูรณของระบบวิธีการเรียนรู 
อยางเปนวิทยาศาสตรทางจิตของอริยสัจ 4 ท่ีถึงระดับปฏิจจสมุปปาทสายนิโรธวารท่ีมีวิชชาเปนตัว
ต้ังตนไดในข้ันหมดอาสวะจนเปนอนาสวะแลวก็ยิ่งเปนความสมบูรณอยางแทจริงในกิจของอริยสัจ 
4 ในมหาจัตตารีสกสูตรไดท่ีเขาถึงสัจจะอันติมะแลว 

5.1.1.4 ผลลัพธของวิชชาจรณสัมปนโนเปนบุคคลหรือมนุษยท่ีเกิดมีอริยคุณ
เปนอริยบุคคล โดยมีตัวแบบ (model) อยู 2 ชวง คือชวงแรก เปนชวงเปล่ียนผานการพัฒนายกระดับ
จิตวิญญาณจากปุถุชนช้ันดีข้ึนเปนกัลยาณชนท่ีรูจักการกาวยางเขาสูเสนทางโลกุตตระ และพัฒนา
ตอเนื่องเขาสูบุคคลผูอยูในภาวะรอยตอระหวางปุถุชนกับอริยบุคคลนั่นคือโคตรภูชนท่ีเก็บเกี่ยว
สะสมมรรคผลระดับจิต จนมีโคตรภูญาณคือญาณเต็มรอบพรอมตัดโคตรครอบภาวะปุถุชนเขาสู
อริยชนได ชวงหลังคือการพัฒนาของอริยชน 4 ระดับท่ีเม่ือผานกระบวนการเรียนรูฝกฝนดวยจรณะ 
15 วิชชา 8 แลวสามารถเห็นพัฒนาการของอริยบุคคล 8 ตามลําดับตามกรอบหลักของอริยสัจ 4 
ในมหาจัตตารีสกสูตรไดอยางลึกซ้ึงพิศดาร 

หัวขอตอไปท้ังหมดนี้จะเปนการวิเคราะหเนื้อหาท่ีเนนในเร่ืองกระบวนการ
เรียนรูอยางเปนระบบของพุทธ คือ ไตรสิกขาที่จะสามารถยกระดับไปถึงข้ันอเสขะไดก็ดวยการ
ปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมีองค 8 อันมีสัมมาทิฏฐิเปนประธานในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีขจัดขัด
เกลากิเลสออกจากจิตวิญญาณได  ผลรวมหยั่งลงสูสัมมาสมาธิ (right concentration) ท่ีนํามาซ่ึงอริยผล
สอง คือ สัมมาญาณและสัมมาวิมุติญาณทัสสนะและรวมเรียกองครวมท้ังสิบวาสัมมัตตะ 10 นั้นมีผล
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แตกตางจากการทําสมาธิ (meditation) อันมีอยูมากมายในลัทธิคําสอนอ่ืน ๆ ใหเห็นชัดเจนได
อยางไร 

5.1.2 ความชัดเจนในความเขาใจเร่ืองการทําสมาธิ (meditation) กอนยุคพระพุทธเจา
ตางกับการทํา “ สัมมาสมาธิ ” (right concentration) ของพระพุทธเจา 

ความชัดเจนในการทําความรูความเขาใจในเร่ืองการทําจิตใหสงบคือ การทําสมาธิ 
(meditation) ท่ีสอดคลองกับการดําเนินพฤติของจิตตามครรลองแหงโลกียธรรม (Lokiya-dhamma, 
Mundane) ซ่ึงเปนความรูของมนุษยชาติท่ีมีอยูทุกยุคทุกสมัยแมกอนมีพระพุทธเจาอุบัติข้ึนนั้น มี
ความแตกตางจากการฝกจิตใหสงบลงเม่ือไดมีการลดละตัดกิเลสได คือการทําสัมมาสมาธิ (right 
concentration) ท่ีสอดคลองกับการดําเนินพฤติกรรมใหเกิดพุทธข้ึนในจิตวิญญาณหรือ“พฤติพุทธ”
ตามครรลองแหงโลกุตตรธรรม (Lokuttara-dhamma,Supra-Mundane) ท่ีเปนองคความรูในการตรัส
รูของพระพุทธเจา  

การทําสมาธิ (meditation) ท่ีทําจิตใหสงบคือภาคสมาธิ วัดผลท่ีรูปฌาน 4 และมี
ความสมบูรณในข้ันอรูปฌาน 4 จนถึงระดับท่ีเรียกวามีความชํานาญในการเขาออกนิโรธสมาบัติ 
โดยมีวิธีการฝกใหการทํางานของขันธ 5 หยุดการปรุงแตง (สังขาร) ใหนอยลง ๆ และละเอียดเขาๆ
จน การรับรู (เวทนา) ดับ การกําหนดหมาย (สัญญา) ดับ จึงทําใหการทํางานของธาตุรู (วิญญาณ) ดับ
ลงไปดวย นี่คือผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนกับพระอรหันตของพุทธในข้ันท่ีตองสามารถเขาออกสัญญา
เวทยิตนิโรธสมาบัติท่ีหมายเอาผลรวมของนิโรธคือการดับหมดทุกส่ิงของความทุกข เพราะขันธ 5 
เปนกองทุกขการถึงท่ีสุดของทุกขเปนนิโรธไดจึงดับหรือหยุดการทํางานของขันธ 5 ลงแลวเรียก
ชวงเวลานั้นวา เขานิโรธสมาบัติไดจึงถือวาเขาถึงนิโรธอริยสัจได  แตเนื่องจากยังไมตายจึงตองออก
จากนิโรธสมาบัติมามีขันธ 5 ทํางานในชีวิตปกติ ดวยเหตุนี้นิโรธอริยสัจของพุทธจึงถูกเขาใจวามี
สภาวะดับสูญส้ินทุกส่ิงจนกระท่ังเปนความดับมืดของการรับรูท้ังมวล นี่คือสภาวะจิตหลุดพน 
(วิมุตตจิต) นี่คือนิโรธ นี่คือปญญาตรัสรูนิโรธของพระพุทธเจา (หรือไม) แมพระพุทธเจาก็ยังเขา
ออกนิโรธสมาบัติเชนนี้มีอยูในพระไตรปฎก (แตความจริงเปนเชนไรกันแน) แลววิธีการของรูป
ฌาน 4 และอรูปฌาน 4 ท่ีเรียกรวมวาฌาน 8 อันเปนความรูในทางโลกียะไดปะปนเขามาเปนความรู
หลักในการฝกฝนเพื่อนําเขาสูสมาธิในไตรสิกขาต้ังแตเม่ือใดไมทราบชัด แลวความสําเร็จขางตนนี้
จะเรียกวาเปนสัมมาสมาธิ (right concentration) ไดหรือไม และจะตางกับสัมมาสมาธิอยางเดียวกับผู
มีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีพระพุทธเจาทรงสอนในเสขปฏิปทาสูตรท่ีมีรายละเอียดของจรณะ 15 วิชชา 
8 โดยส้ินเชิงหรือไม นี้เปนประเด็นสําคัญท่ีตองศึกษาใหกระจางชัดเจน 

เพราะการทําสัมมาสมาธิของพระพุทธเจาหมายถึง การฝกฝนพัฒนาจิตให
บริสุทธ์ิยิ่งๆข้ึนอยางเปนระบบดวยการทําไตรสิกขาข้ัน “อธิ” ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีผลจากการลดละตัด
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กิเลสเปนข้ันตอนตามลําดับชัดเจนแนนอนดังรายละเอียดในขอ 3 สวนการทําจิตสงบเปนสมาธิ
ท่ัวไปนั้นมีประโยชนเพื่อคลายเครียดหรือลดปญหาท่ีตองเผชิญเฉพาะหนาซ่ึงอาจจะรวมถึงการใหมี
ความคิดดีๆเกิดข้ึนหรือมีพลังความสามารถพิเศษทางจิตไดตาง ๆ นา ๆ แตไมไดเนนผลสัมฤทธ์ิที่
ชัดเจนในการมีอธิปญญาท่ีสามารถตัดกิเลสตั้งแตข้ันหยาบ (กิเลส, ตัณหาคือความอยาก) ข้ันกลาง 
(นิวรณธรรมคือเคร่ืองเศราหมองของจิต, อุปาทานคือความยึดติดถือม่ัน) ข้ันละเอียด (อนุสัยคือกิเลส
นอนเนื่องในสันดาน, อาสวะคือส่ิงหมักดองในสันดาน) โดยไมไดมีการฝกฝนตามลําดับอยาง
ตอเนื่องไมขาดตอนดังนั้นการถึงท่ีสุดแหงการพนทุกขนั้นจึงไมสามารถเปนจริงได 

5.1.3 การทําสัมมาสมาธิท่ีเปนโลกุตตระ 3 ระดับโดยสัมพันธกับหลักไตรสิกขา 
5.1.3.1 ระดับการเรียนรูการทําสัมมาสมาธิ  ตามลําดับข้ันตอนของระบบ

ไตรสิกขาท่ีสัมพันธกับจรณะ15 วิชชา 8 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา ไดตรัสสอน
เสนทางการพนทุกขท่ีเปนโลกุตตระดวยการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยใหบริสุทธ์ิจากตนเหตุแหง
ทุกข คือ กิเลส ตัณหาความอยาก อุปาทานความยึดติดถือม่ัน และอวิชชาความไมรูในอริยสัจ 4 ดวย
หลักการเรียนรูฝกฝนท่ีเรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงจะตองพัฒนาข้ึนเปนไตรสิกขาข้ัน
อธิคือข้ันเจริญสูงยิ่ง ๆ ข้ึนเม่ือมีการทํากิเลส ตัณหา อุปทาน ใหลดนอยลงไปเปนลําดับจนถึงข้ัน
สุดทายคือ ไตรสิกขาข้ันอเสขะ ไมตองศึกษาเพราะถึงผลสําเร็จแลว เม่ือพนกิเลสละเอียด คือ อนุสัย 
อาสวะ โดยเฉพาะเม่ือถอนอวิชชาสวะสมบูรณจนพนเคร่ืองผูกรัดรึงอยูดวยความไมรูหรืออวิชชา
สังโยชนเขาถึงอรหัตตผลสําเร็จลงแลวเปนลําดับข้ันตอนอยางชัดเจนดวยชุดองคความรูของจรณะ 
15 วิชชา 8 อันเปนการส่ังสมผลสัมฤทธ์ิของโลกุตตระท่ีเพิ่มข้ึนๆจนสําเร็จสมบูรณเปนโลกุตตร
บุคคลอยางคอยเปนคอยไปตลอดสาย ดูแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวาง จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ี
สัมพันธกับไตรสิกขาท่ีส่ังสมผลสัมฤทธ์ิไดโลกุตตระผลเปนอริยบุคคล 4 ตามลําดับ 
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(รูไตรลักษณของกิเลส)

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.1  แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางจรณะ 15 วิชชา 8 ที่สัมพันธกับไตรสิกขาสั่งสมผลสัมฤทธิ์ไดโลกุตตระเปนอริยบุคคล 4 ลําดับ 
     หมายเหตุ : การหมุนยอนกลับที่สะทอนความเจริญขึ้นของวิชชาตั้งแตขอ 1–8 ตามลําดับ เกิดขึ้นไดแมแคเพียงการปฏิบัติเพียงหนึ่งพฤติกรรม 

(ขั้นตน)

ขั้นกลางรอบรู

พนนิวรณได

(รูฤทธิ์ทางใจดับกิเลส)

(รูวิธีดับกิเลสเกงขึ้น)

(หูทิพยรูกิเลสละเอียด)

(ระลึกชาติของกิเลส) 

(รูเกิดดับของกิเลส) 

(รูแจงกิเลสสิ้นแลว) 

(รูจิตอื่นที่ดับกิเลสได) (ความเชื่อมั่นมีปญญา)
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(1) ระดับไตรสิกขา “ ข้ันตน ”เร่ิมตนดวยจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 1 ท่ีสัมพันธกับ
ไตรสิกขาตามกรอบของ “กิจในอริยสัจ 4” คือ “รู-ละ-แจง-เจริญ” 
 

ภาพท่ี  5.2  ระดับไตรสิกขา “ ข้ันตน ” 
 

การฝกฝนปฏิบัติระดับนี้ชวยยกระดับปุถุชนข้ึนเปนคนใฝดี (ฉันทะ) ในการ
ใฝธรรมท่ีเรียกวา กัลยาณชนท่ีพบทางแยกเขาสูการดําเนินไปตามโลกุตตรธรรมใหถึงทางพนทุกข
โดยถาวรเปนลําดับ ดวยการพัฒนาการประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืน (ชาคริยานุโยคะ) อยางสําคัญ
ทําใหเกิดการต่ืนรูข้ึนของจิตวิญญาณในการกาวขามออกมาจาก (เนกขัมมะ) ภพท้ัง 3 คือ กามภพ รูป
ภพ และอรูปภพได  ถายังจมอยูในภพใดภพหน่ึงออกไมไดก็ เทากับยังหลับ (ไสยะ) อยูใน 
โลกียภพนั้น  แตสัมมาสมาธิ ท่ีทําใหเกิดพุทธะ คือ ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน ไดเพราะสามารถกาวพน
โคตรครอบ (โคตรภู) ของภพท้ัง 3 ท่ีเปนโลกียภูมิของปุถุชนออกมาเปนโลกุตตรภูมิของอริยบุคคล
ไดตามความรูในขอตอไป 
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(2) ระดับไตรสิกขา “ข้ันอธิ” เปนการยกระดับจิตใหสูงข้ึนๆ คือ “อธิ” ดวยการ
ดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ในชุดท่ี 2 ถึง ชุดท่ี 6 โดยสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางสําคัญถึงข้ัน
เปล่ียนโคตรของภูมิ 3 ข้ัน คือ กาย จิต และวิญญาณของผูปฏิบัติระดับนี้วาเปนโคตรภูชน โดยมี
พัฒนาการมาตามลําดับดังนี้ 

ข้ันหยาบคือ  โคตรภูกาย ดําเนินดวยจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 1, 2 และ 3  
 มีผลใหกาวขามโคตรของภูมิระดับ “กามภพ” 
ข้ันกลาง คือ  โคตรภูจิต    ดําเนินดวยจรณะ15 วิชชา 8 ชุดท่ี 1 ถึง 4  
 มีผลใหกาวขามโคตรของภูมิระดับ “รูปภพ” 
ข้ันละเอียด คือ  โคตรภูญาณ  ดําเนินดวยจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 1 ถึง 6  
 มีผลใหกาวขามโคตรของภูมิระดับ “อรูปภพ” 
พรอมกันนี้ผูปฏิบัติก็พยายามเพิ่มพฤติกรรมของศีลมากข้ึนจนครบฐานศีล 

ท่ีเหมาะสมสําหรับตน 
(3) ระดับไตรสิกขา “ข้ันอเสขะ”เปนความสมบูรณเต็มรอบของการฝกฝนปฏิบัติ

จรณะ  15  วิชชา  8  ท้ั ง  6  ชุด  มีผลใหก าวข าม เป ล่ียนผ านละ ท้ิงโคตร เดิมของโลก เก า 
(อยังโลโก) ท้ัง 3 ภูมิ คือ กามภพ รูปภพ  อรูปภพ ไดครบถวนแลวเกิดโคตรใหมของโลกใหม 
(ปโรโลโก) คืออริยภูมิ 4 ระดับ โดยสัมพันธกับฐานศีลข้ันอเสขะ 4 ฐาน ดังนี้ 

ศีลข้ันอเสขะ ฐานศีล 5 ไดอริยภูมิระดับพระโสดาบันจงึพนโลกอบาย  
 (ปดอบายภูมิ) 
ศีลข้ันอเสขะ ฐานศีล 8 ไดอริยภูมิระดับพระสกิทาคามี จึงพนโลกอบาย 

โลกกาม 
ศีลข้ันอเสขะ ฐานศีล 10 ไดอริยภูมิระดับพระอนาคามี จึงพนโลกอบาย โลก

กาม โลกธรรม 
ศีลข้ันอเสขะ ฐานศีล 227 และโอวาทปาฏิโมกขศีล (ไดแก จุลศีล มัชฌิม

ศีล มหาศีล เปนตน) ไดอริยภูมิระดับพระอรหันต จึงพน
โลกท้ังสามจนพนโลกอัตตา 

5.1.3.2 ระดับการลงมือปฏิบัติ การทําสัมมาสมาธิท่ีเปนโลกุตตระดวยปหาน 5 
และกิจในอริยสัจ 4 ท่ีสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8  

(1) การทําสมาธิธรรมดามุงเนนผลลัพธ คือสภาวะความสงบตั้งม่ันของ
จิต ไดผลเปนฌาน โดยความเจริญของสมาธิท่ีวัดความสงบดวยชวงเวลาส้ันและยาว อันมีผลใหเกิด
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ความเจริญเปนฌานท่ี 1 – 4 ตามลําดับ ดังนี้         
     
 

 
 
 
 
 
 
 
ถือเปนการทําจิตใหสงบและมีกําลังจิตเพิ่มข้ึนๆสูงสุดท่ีฌานท่ี 4 

เม่ือเปนอัปปนาสมาธิ แตไมมีการกําหนดบทบาทท่ีกิเลสถูกประหารลงไปชัดเจน จึงเรียกวาเปน
สมาธิทําจิตสงบหรือ“เจโตสมถะ”เปนการทําสมาธิท่ีมีมากอนยุคพระพุทธเจา มีความสัมพันธท่ี
เปนไปของกายและจิตท่ีมีตอกันเปนปกติธรรมดาตามหลักของ “กฎแหงธรรมนิยาม” (Law of 
Dhamma Niyama) จึงมีปรากฎคูกับมนุษยชาติตลอดกาล ไมวาเช้ือชาติ ศาสนา อารยธรรม 
ใด ๆ ก็ลวนมีอยูท้ังส้ิน 

สรุปประเด็นสําคัญยิ่ง คือ การทําสมาธิ เพื่อใหจิตสงบลงมีผลเปน
ฌาน ซ่ึงตรงกันขามกับการทําสัมมาสมาธิ ของพระพุทธเจาท่ีทําฌานเพื่อใหเกิดผลเปนสัมมาสมาธิ 
โดยมีความชัดเจนในอธิปญญาวาการทําฌานเปนการประหารกิเลสข้ันกลางคือนิวรณ 5 ในระดับ
ฐานกายท่ีกําลังกาวออกมาจาก (เนกขัมมะ) กามภพและสลายอุปาทานในระดับฐานจิตท่ีกําลังกาว
ออกมาจาก (เนกขัมมะ) รูปภพ 

(2)  การทําสัมมาสมาธิ ใหเปนโลกุตตระเกิดเปนสัมมาอธิจิตตภาวนา
ยิ่งๆข้ึนนั้นตองกระทําในระบบไตรสิกขาข้ันอธิท่ีมีกระบวนการปฏิบัติอยูท่ีจรณะ 15 วิชชา 8 และท่ี
สําคัญหัวใจในภาคปฏิบัตินั้นจะตองดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ใหครบถวนท้ัง 6 ชุด เพราะในแตละ
ชุดเปนรายละเอียดของเคร่ืองมือประหารอกุศลกิเลส (ปหาน 5) แตละชนิดเพื่อกําจัด กิเลส ตัณหา 
อุปาทาน อนุสัย อาสวะใหหมดไปทําใหเกิดความบริสุทธ์ิในจิตยิ่ง ๆ ข้ึน (ตารางท่ี 7) 

การดับของอกุศลไปตามลําดับจึงเปนความสําเร็จของการทํากิจท่ีพึง
กระทําเพื่อใหเขาถึงอริยสัจ 4 ซ่ึงเปนการยืนยันวา การปฏิบัติของการทําสัมมาสมาธิ เปนโลกุตตระ
อยูในครรลองท่ีเปนไปตามกรอบของกิจในอริยสัจ 4 จริง 
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ตารางท่ี 5.1   ความสัมพันธของไตรสิกขาข้ันอธิท่ีสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8กับปหาน 5  
    และการทํากจิในอริยสัจ 4 
 

ไตรสิกขา 
ชั้นอธิ 

จรณะ 15 วิชชา 8 ปหาน 5 อกุศลท่ีตองถูก 
ชําระ 

กิจในอริยสัจ 4 

หมวด ชุด 
 สังวรศีล 

อปณณก 
ปฏิปทา 

ชุดที่ 1 

วิกขัมภนปทาน 
โดยจิตใชกําลัง 

กดขมกิเสลพรอมกับดู 
ไตรลักษณของกิเลส 

สิ่งมลทินใหใจ 
เศราหมอง 
กิเลส 

(ปริญญา) 
“รู” 

ขอศีลที่ดักจับถูกตัว 
กิเลสท่ีปรากฎท่ีกายได 

อธิศีล 

สัทธรรม 

ชุดที่ 2 
 
ชุดที่ 3 

ตทังคปหาน 
โดยใชปญญาพิจารณา 
องคธรรมที่เปนคูปราบ 
กิเลสตัณหาลงไปจนเกิด 

บริสุทธิ์กาย 

ความอยาก 
ตัณหา 

(ปหานะ) 
“ละ” 

ตัวเหตุ (สมุทัย) ใน 
เวทนาขณะสัมผัส 

ปจจุบันคือ ความอยาก 
ใหจางคลายจนดับ 

อธิจิต 

ฌาน 

ชุดที่ 4 สมุทเฉทปหาน 
โดยฝกจิตใหสงยต้ังมั่น 
ประกอบดวยอธิปญญา 

จนบริสุทธิ์จิต 

ความยึดติด 
ถือมั่นอุปาทาน 

(สัจฉิกิริยา) 
“แจง” 

ในจิตปลอยวางสลาย 
จากการยึดกุมอุปาทาน 

ของจิตได 
 
 
อธิปญญา 

วิชชา 

ชุดที่ 5 
 
 
 
ชุดที่ 6 

ปฏิปสสัทธิปหาน 
โดยเพ่ิมปญญาองคสู 
ตรัสรู (โพชฌงค 7) 

 
นิสสรณปหาน 

เมื่อมีสภาพเต็มรอบจน 
สลัดคืนกิเลสทุกระดับได 

เปนอัตโนมัติ 

กิเลสนอนเน่ือง 
ในสันดาน 
อนุสัย 

 
สิ่งหมักดองใน 

สันดาน 
อาสวะ 

(ภาวนา) 
“เจริญ” 

ใหสมบูรณหมดอวิชชา 
เขาถึงธรรมอริยสัจ 4 

 
5.1.4 อริโยสัมมาสมาธิ (Noble Right Concentration) 

5.1.4.1 สัมมาสมาธิ เปนการฝกฝนพัฒนาพฤติจิตเกาเดิมของปุถุชนใฝดี (ฉันทะ) 
ข้ึนเปนกัลยาณชนท่ีเขาสูโลกุตตระใหสูงข้ึน ๆ (ดูตารางในขอ 3.1) เปนการพัฒนาจิตของโคตรภูชน 
3 ข้ันตอน คือ โคตรภูกาย โคตรภูจิต และโคตรภูญาณ เพื่อไหลเล่ือนจากโคตรภูมิโลกียะใหเปล่ียน
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ผานเขาสูโคตรภูมิโลกุตตระไดเปนจิตวิญญาณใหมของอริยชนซ่ึงมีผลทําใหยกระดับขีด
ความสามารถสูงข้ึนมาฝกในระดับอริโยสัมมาสมาธิของอริยบุคคล 4 ผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
ท่ีดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับผูส้ินอาสวะบางสวน (เสขบุคคล) จนถึงผูจบส้ินอาสวะแลว 
(อเสขบุคคล)  

5.1.4.2 อริโยสัมมาสมาธิ จึงเปนการดําเนินพฤติพุทธของจิตวิญญาณท่ีมีวิชชา
เปนตัวนําหนาไดจริงแลว เพราะอริยบุคคล 4 ช่ือวาเปนผูมีสวนของวิชชาท่ีสําเร็จได เพราะอาสวะ
บางสวนไดส้ินไปแลว ดังนั้นจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับอริโยสัมมาสมาธิจึงเปนโลกุตตระตลอด
สายแนนอน และสามารถทําความเขาใจผานกรอบความคิดอยางเปนระบบโดยเทียบเคียงแลว 
มีความสอดคลองกันไดไปในแนวเดียวกับหลักปฏิจจสมุปบาทคือกระแสปจจยาการของกระบวน
ธรรมทางจิตวิญญาณเปนลําดับในมหานิทานสูตรมาแตคร้ังพุทธกาล ตามตารางขางลางนี้ 
 
ตารางท่ี 5.2  หลักการวเิคราะหปจจัยการเชิงระบบ 
 

หลักวิเคราะหปจจยาการ
เชิงระบบ 

Systems Analysis 

ปจจัยนําเขา 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต 
Output 

ผลลัพธ 
Outcome 

ผลในท่ีสุด 
Impact 

จรณะ 15 วิชชา 8 สังวรศีล อปณณกปฏิปทา สัทธรรม ฌาน วิชชา 
หลักปจจยาการกระบวน
ธรรม (ธรรมปวัตติ)  
ทางจิตวิญญาณ 

เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัย ผล 

 
อริยบุคคล 4 ในอันดับแรกคือ พระโสดาบันในฐานศีล 5 ก็จะ มีเหตุคือ

ละอบายมุข 6 ถือศีล 5 เปนปจจัยนําเขา (Input) แลวมีการดําเนินเร่ืองความเปนไปขององคธรรม 
ท่ีเกี่ยวเนื่อง คือ นิทานหรือกระบวนการ (Process) ลดละกิเลสอันพระพุทธเจารับรองวาเปนทาง
ปฏิบัติไมผิดคืออปณณกปฏิปทา 3 ไดแก การสํารวมระวังทวาร 6 (สํารวมอินทรีย) ประมาณการ
บริโภคท่ีพอเพียงกับศีล (โภชเนมัตตัญุตา) กําหนดการทําความเพียรเพื่อการรู ต่ืน (ชาคริยา 
นุโยคะ) ของการหม่ันปฏิบัติตามกรอบศีล 5 เพื่อใหกาวออกมาจากโลกอบายน้ันก็จะเปนการเรียนรู
ขัดเกลากิเลสท่ีถูกตรงกรรมฐานศีลของตนใหลดละจางคลาย ทําใหเกิดมีการสังเคราะหสภาวะจิต 
ท่ีเขาถึงสมุทัยทําใหละความอยาก (ตัณหา) ไดมากข้ึน จนดับไดอันเปนกิจในอริยสัจ มีผลผลิต 
(Output) เปนสัทธรรม 7 คือ จิตท่ีมีสภาวะดีข้ึนเปนความเช่ือม่ันในความดี (ศรัทธา) ความละอายใจ
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ตอบาปหรือความช่ัว (หิริ) ความเกรงกลัวตอบาป (โอตตัปปะ) ความจริงท่ีเกิดรูเทาทันกิเลสแลว 
ยังไดเห็นความจริงท่ีสามารถดับกิเลสไดสูงยิ่งข้ึนตอไป (พาหุสัจจะ) พรอมกับความมากข้ึน 
ของความเพียร (วิริยะ) ท่ีมีความระลึกรู (สติ) อยางรูตัวท่ัวพรอมอันเปนสัมปชัญญะวาความอยาก 
(ตัณหา) ไดพรองออนแรงลงจนดับหายไปไดจริง จนเปนปญญาท่ีพนความสงสัย (วิจิกิจฉา) ในการ
กาวออกมาจาก (เนกขัมมะ) เคร่ืองเศราหมองของจิต (นิวรณธรรม) ไดมีความเจริญข้ึนของสัทธรรม
ท่ีเดนชัดข้ึน (อินทรีย 5) คือ ความเชื่อ (ศรัทธา) ความเพียร (วิริยะ) การระลึกรู (สติ) จิตสงบต้ังม่ัน 
(สมาธิ) ความรูชัด (ปญญา) เปนอินทรียพละ 5 อันมีสมาธิเปนผลลัพธ (Outcome) จากสัทธรรม 
เปนอธิจิตคือ ฌาน  

ดังนั้นสัทธรรมจึงสงผลใหไดปจจัย (ส่ังสมปจจยาการลง) เปนฌาน 
ท่ีเปนอธิจิตท่ีสูงข้ึน ๆ มีผลท่ีประกอบ (สัมปยุตต) ดวยปญญายิ่งข้ึนสูวิชชาซ่ึงก็คือ การเจริญข้ึนของ
ปญญา ปญญินทรีย ปญญาผล (ปญญาพละ) ท่ีสงผลในท่ีสุด (Impact) ใหมีองคธรรม 6 
ของสัมมาทิฏฐิข้ันอนาสวะคือ ปญญาปญญินทรีย ปญญาพละดังกลาวและมีการวิจัยเฟนหาโลกุตตร
ธรรมเสมอ (ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค) จนมีความเห็นชอบชัดเจน (สัมมาทิฏิฐิ) ท่ีดําเนินประกอบอยู 
ในองคแหงมรรค (มัคคังคะ) แลวก็มีขอมูลยอนกลับ (feedback loop) เปนสภาวะสัจจะยอนสภาพ
ของการสละคืน (ปฏินิสสัคคะ) คือมัคคังคะก็จะเปนเหตุใหสละออกจากฐานเดิมของศีลข้ันอเสขะ
ของพระโสดาบันจากศีล 5 ยกข้ึนเปนฐานใหมของศีล 8 ท่ีตองศึกษาสูงข้ึน (เสขศีล) ของพระ
สกิทาคามีแลวมัคคังคะหรืออธิศีลท่ีเปนองคแหงมรรคใหมนี้ก็หมุนรอบลงในอปณณกปฏิปทาคือ
ทางปฏิบัติท่ีไมผิดใหเปนเคร่ืองดําเนินความเปนไปขององคธรรมตาง ๆ ท่ีมีเหตุเกี่ยวเนื่องแกกันและ
กัน (นิทาน) คือยกระดับภาคปฏิบัติท่ีไมผิดในองคท้ัง 7 ของสัมมาอริยมรรค อันรวมลงใน 
การปฏิบัติสัมมาสมาธิของพระอริยะในขณะท่ีดําเนินชีวิตประจําวันอยูจริงตลอดเวลา มีสัมมาทิฏฐิ
เปนประธานส่ังสมสัมมาอริยมรรคมีองคแปด (อริยอัฏฐังคิกมรรค) ท่ีรวมลงในท่ีสุดเปนความ
สมบูรณของสัมมาสมาธิของพระอริยะ คือ อริโยสัมมาสมาธิท่ีมีผลเปนวิชชา (สัมมาญาณ) และวิมุต 
(สัมมาวิมุตติญาณทัสสะ) ของอริยสัจ 4 ท่ีพนความไมรูอวิชชาสวะ 8 ถึงขอสุดทาย คือ ความไมรู
เร่ืองปฏิจจสมุปบาท ทําใหมีความรูในหลักปจจัยการของสรรพส่ิงรวมถึงจิตวิญญาณท่ีพนอวิชชา 
อันจะมีผลในท่ีสุด (Impact) หนุนเนื่องใหสรางเสริมความเจริญท่ีมีความสมดุลของธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยชาติท่ีเปนโลกุตตระไปตลอดโดยมีนิพพานเปน
ท่ีสุด (ปริโยสาน) 

5.1.5 การตรวจวัดอริยผลญาณสองประการจากการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปน 
โลกุตตระ 
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5.1.5.1 ตรวจวัดอริยญาณดวยโครงสรางของญาณ 16 (โสฬสญาณ) ตามลําดับ
ต้ังแตตนจนถึงมรรคผลนิพพาน เพื่อนําไปสูความสมบูรณของอริยผลสองในสวนของสัมมาญาณ 
ญาณ 16 (โสฬสญาณ) เปนการรวบรวมการวัดผลญาณของหลักสําคัญในการปฏิบัติของพระพุทธเจา
คือ หลักไตรลักษณ หลักไตรสิกขาและหลักอริยสัจ 4 มารอยเรียงเปนลําดับ (ดูแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธของหลักสําคัญของพุทธท่ีนําสูอริยญาณ ) 

(1) หลักไตรลักษณ เปนการดําเนินใหเกิดญาณท่ี 1-3 ของญาณ 16 
(โสฬสญาณ) อันเกิดจากการปฎิบัติพิจารณาสภาวะรูปนามหรือวิปสสนารูปนาม 3 ข้ันโดยลําดับไม
ขาดตอนท่ีสัมพันธกับจรณะชุดท่ี 1 (ดูตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 5.3  วปิสสนาภาวนารูปนาม 
 

หลักไตร  
ลักษณ 

ญาณท่ี1-3   
รูปนาม 

ของญาณ 16 

วิปสสนาภาวนา       3
ข้ันตอน 

จรณะชุดท่ี 1 ฐานแหงสติที่มีเคาโครง 
ของสติปฏฐาน 

อนิจจังความ
ไมเที่ยงของ

กิเลส 
 

ทุกขัง 
ความเส่ือม

ลงๆ 
ของกิเลส 

 

นามรูปปริเฉทญาณ 
ญาณกําหนดแยก
รูปนาม 
 
ปจจยปริคคหญาณ 
ญาณกําหนดปรับ
ปจจัยแหงนามรูป 

กระบวนการ 
           ไตรลักษณ 
      (เนนอนิจจัง)  
 
       กระบวนการ               
      ไตรลกัษณ 
      (เนนทุกขัง) 

สังวรศีล 
 
 
สํารวมอินทรีย 

ฐานกาย มีศีลปรับแกกิเลสตัว
ทุกข 
 
ฐานเวทนา ปรับเปลี่ยน
ทุกขเวทนา (จากการไมเสพย) 
ใหลดนอยลงเปนสุขเวทนาจน
ดับหมด ไปไมทกุขไมสุขเปน
อทุกขมสุขเวทนา 

อนัตตา 
ความดับไป
ของตัวตน
กิเลสเกิด 
เปน

พฤติกรรม
ใหมของ
อธิศีล 

สัมมสนญาณ ญสณ
พิจารณานามรูป 
โดยไตรลักษณ

ครบถวน 

กระบวนการ             
ไตรลักษณ              

(เนนอนัตตา) 

โภชเนมัตตัญุตา 
 
 

 
ชาคริยานุโยคะ 

ฐานจิต  รูสึกถึงจิตที่โปรงเบา
วาง เม่ือกิเลสดบัลงไป รูจัก 
“ใจพอ” 
 
ฐานธรรม เกิดจิตรูต่ืน 
Awakening  และ “พอใจ”ใฝดี
(ฉันทะ) เห็นดีที่จะพัฒนาจิต 
ไปสูโลกุตตระ 
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การปฏิบัติข้ันตอนนี้ทําใหจิตปุถุชนยกระดับข้ึนเปนกัลยาณชนท่ี
แรกเร่ิมรูจักทางเล้ียวแยกเขาสูเสนทางโลกุตตระ เพื่อพัฒนาตอไปในระดับกัลยาณชนโลกุตตระเม่ือ
ดําเนินจรณะชุดท่ี 1 ถึง 3 ครบถวนแลว 

การปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 1 นี้ตองกระทําในสัมผัส (ผัสสะ) 
ปจจุบันจึงจะเปนการดําเนินวิปสสนาภาวนารูปนาม 3 ข้ัน (โดยลําดับไมขาดตอน) ทําใหเห็น
กระบวนการไตรลักษณท่ีเปนสภาวะความไมเท่ียง ต้ังอยูไมได ความดับไปของตัวตนกิเลส มีผลให
เกิดญาณท่ี 1 - 3 ของญาณ 16 โดยเฉพาะเม่ือผานสัมมสนญาณ คือญาณพิจารณาโดยไตรลักษณได
ครบถวนแลว จึงสงผล (ภาวนา) ใหเกิดปญญาเคร่ือง  ต่ืนรู (ชาคริยานุโยคะ) สูงข้ึนเปนศรัทธา คือ
ความเช่ือม่ันในปญญาท่ีเห็นญาณท่ี 4 ถัดไปคือ อุทยัพพยานุปสสนาญาณคือ ญาณตามเห็นความเกิด 
(ความต้ังอยู) และความดับแหงนามรูปของกิเลสหยาบไดอยางชัดเจนนี้คือ ผลสัมฤทธ์ิข้ันตนท่ีไดใน
การปฏิบัติจรณะชุดท่ี 1เรียกวาวิปสสนาภาวนารูปนามท่ีมีผลภาวนาในการพัฒนาจรณะชุดท่ี 2 - 4 
ตามลําดับ เกิดเปนญาณท่ี 4 - 12 ในญาณ 16 ตอไปซ่ึงก็คือ วิปสสนาญาณ 9 ดังมีรายละเอียดในขอ
ถัดไป 

2) หลักไตรสิกขาข้ันอธิกับวิปสสนาญาณ 9 คือ ญาณท่ี 4  - 12 ของญาณ 
16 (โสฬสญาณ) ท่ีสัมพันธกับสัทธรรมและฌานในจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 2 ถึง 4  (ดูตารางท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 5.4 หลักไตรสิกขาข้ันอธิกับวิปสสนาญาณ 9 คือ ญาณท่ี 4  - 12 ของญาณ 16 (โสฬสญาณ)

ท่ีสัมพันธกับสัทธรรมและฌานในจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 2 ถึง 4  
 

จรณะ 15 ความสัมพันธระหวางจรณะ 15 ชุดท่ี 2 กับวิปสสนาญาณ 9 
(ญาณท่ี 4-6 ในญาณ 16) 

ศรัทธา (ความเช่ือ) 
หิริ 

(ความละอาย) 
โอตตัปปะ 

(ความเกรงกลัวตอ
บาป) 

หาหุสัจจะ 
(รูความจริงมาก) 

ในสัทธรรม คือ สภาวะของจิตท่ีเกิดมีการสังเคราะหข้ึนจริง มีผลเกิดเปน
ความเช่ือท่ีมีปญญาประกอบเสมอ มีปญญินทรียข้ึนเสมอแลวเกดิความ
ละอายตอบาปวาตองมาจมอยูกับการปรุงแตงของสังขารหลงทุกขหลงสุข
อยูตลอดท่ีจะเกิดความเกรงกลัวตอบาป เกิดญาณในวิปสสนาญาณ จาก 
“อุทยัพ พยานปุสสนาญาณ” ท่ีเปนญาณเหน็ความหมุนเวยีนเกดิข้ึนต้ังอยูดับ
ไปท่ีตัวเองหมนุจมเวียนวนอยูในโลกยีะซ่ึงไมมีคุณคาสาระ เกิด “ภังคา
นุปสสนาญาณ” ท่ีเหน็แตความพังไป สลายไปไรแกนสารเห็น “ภยตูปฎฐาน
ญาณ” เปนญาณท่ีเหฯ็ภยัในการแยงชิงทําบาป ภัยทุจริต อยางนากลัวมาก 
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ตารางท่ี 5.4 หลักไตรสิกขาข้ันอธิกับวิปสสนาญาณ 9 คือ ญาณท่ี 4  - 12 ของญาณ 16 (โสฬสญาณ)
ท่ีสัมพันธกับสัทธรรมและฌานในจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 2 ถึง 4  (ตอ) 

 

จรณะ 15 ความสัมพันธระหวางจรณะ 15 ชุดท่ี 2 กับวิปสสนาญาณ 9 
(ญาณท่ี 4-6 ในญาณ 16) 

จรณะ 15 ความสัมพันธระหวางจรณะ 15 ชุดท่ี 3 กับวิปสสนาญาณ 9 
(ญาณท่ี 7-9 ในญาณ 16) 

วิริยะ (ความเพียร) 
สติ (ระลึกรู) 

ปญญา (ความรอบรู) 

เกิด “อาทีนวานุปสสนาญาณ” เปนญาณท่ีเห็นโทษของทุจริต จําตอง
ประกอบสุจริต 3 ทางกาย วาจา ใจ 
เกิด “นิพพิทาญาณ” เปนญาณหนายคลายจากความมวัเมา 
เกิด “มุญจิตุกมัยตาญาณ” เปนญาณปลอยวาง ท้ิงไมเอาแลว พนวิจกิิจฉา ไม
เอาเคร่ืองเศราหมองของจิต (นิวรณธรรม) อีกตอไป 

จรณะ 15 ความสัมพันธระหวางจรณะ 15 ชุดท่ี 4 กับวิปสสนาญาณ 9 
(ญาณท่ี 10 - 12 ในญาณ 16) 

ฌาน 1 (วิตก วจิาร) 
ฌาน 2 (ปติ) 
ฌาน 3 (สุข) 

ฌาน 4 (อุเบกขา) 

ฌานท้ัง 4 เปนไปตาม “ปฏิสังขานุปสสนาญาณ” คือญาณท่ีพิจารณาทบทวน
เพื่อจะหาทางสูโลกุตตระ โดยตองกําจัดอุปทานในขันธ 5 ใหเล็กนอยลง ๆ 
จนดับสนิท เกดิมี “สังขารุเปกขาญาณ” คือ ญาณอันเปนไปโดยความเปน
กลางตอสังขาร หรืออุเบกขาท่ีประกอบดวยอธิปญญาเกิด “สัจจานุโลมิก
ญาณ” คือ ญาณท่ีเปนไปโดยเหมาะควรแกการจะหยั่งรูเขาถึงอริยสัจ 4 

 
 

การปฏิบัติในข้ันตอนท่ีทําใหกัลยาณชนท่ีเขาสูโลกุตตระพัฒนาข้ึนปน
โคตรภูชน 3 ข้ัน คือ โคตรภูกาย โคตรภูจติ และกําลังยกระดับข้ึนสูโคตรภูญาณ (ดูแผนภูมิในขอ 
5.1.3.1) เพื่อจะเปล่ียนเขาสูโคตรอริยชนภมิูในขอตอไป 

3) หลักอริยสัจ 4 กับ ญาณท่ี 13 -16 ของโสฬสญาณ และวิชชา 8 ท่ีเปน
การดําเนินเขาสูอริยสัจ 4 ในขณะท่ีญาณ 4 สุดทายของโสฬสญาณ คือ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผล
ญาณ ปจจเวกขณญาณ ก็เปนโครงสรางท่ีสัมพันธและรองรับการเขาถึงอริยสัจ 4 โดยลําดับ เชนกัน 
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วิชชา 8 ท่ีเกิดข้ึนใน
การดําเนินอริยมรรค
มีองค 8 

เกิด “โคตรภูญาณ” ท่ีจะเปล่ียนผานขามพนโคตรของปุถุชน เขาสูโคตรของ
อริยธรรม เกิด “มัคคญาณ” คือ ญาณในอริยมรรคมีองคแปล (อริยอัฎฐังคิก
มรรค) มีสัมมาสมาธิของพระอริยะ หรือ อริโยสัมมาสมาธิไดแลวเกิด  “ผล
ญาณ” อันเปนญาณในอริยผล ของอริยบุคคลระดับตาง ๆ ดําเนิน “ปจจ
เวกขณญาณ” คือ ญาณท่ีพิจารณาทบทวน หมุนรอบใหสูงข้ึนของสัมมา
ญาณและสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ จากพระโสดาบันข้ึนสูพระสกิทาคามี 
พระอนาคามี จนสมบูรณจบกิจตนเปนพระอรหันต 

 
5.1.5.2 ตรวจวัดอริยผลจิตดวยโครงสรางของเจโตปริยญาณ 16 ตามลําดับ ต้ังแต

ตนจนถึงจิตหลุดพน (วิมุตตจิต) เพื่อนําไปสูความสมบูรณของอริยผลสอง ไดแก สัมมาวิมุตติ
ญาณทัสสนะท่ีมีเนื้อหาเปนผลจากการปฏิบัติจริงของจรณะ 15 วิชชา 8 อันมีรายละเอียดลึกซ้ึงมาก
และผูปฏิบัติตองมีผลสภาวะของจิตวิญญาณท่ีลอยพนเหนือกิเลสท่ีเปนผลประทุออกมาจากตัณหา 
โดยเร่ิมจากการตัดกิเลสกอน แลวจึงมีผลใหสํารอกรากของตัณหาคือความอยาก ขจัดนิวรณคือ
เคร่ืองเศราหมองจิต และสลายอุปาทานคือการยึดติดถือม่ัน กําจัดอนุสัยคือส่ิงท่ีซอนเรนนอนเนื่อง
อยูในจิต และถอนอาสวะคือส่ิงหมักดองในสันดานใหส้ินไปดวยวิชชาไดตามลําดับ จึงเปนสภาพจิต
ท่ีเพิ่มพูนโลกุตตรมรรคจิตและโลกุตตรผลจิตท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องเปนลําดับอยางไมมีการยับยั้งขวางกัน้
ได อันมีช่ือเรียกสภาพจิตข้ันอธิคือเปนสัมมาสมาธิชนิดนี้ในพระบาลีวา “อานันตริกสมาธิ” (พระ
พรหมคุณากรณ, 2553 พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท น. 542) เปนสมาธิอันสูงเลิศซ่ึง
พระพุทธเจาตรัสวาเปนสมาธิยอดเยี่ยมไมมีสมาธิใดเทียบเทา (ขุ.ขุ. 25/75) ประเสริฐกวาสมาธิใน
ระดับรูปฌานและอรูปฌาน เพราะทํากิเลสทุกระดับใหส้ินไปไดจึงสามารถกาวขามออกมาจาก 
(เนกขัมมะ) ภพท้ังสาม คือ กามภพ รูปภพและอรูปภพ เปล่ียนผานเขาสูอริยภูมิสูงข้ึนเปนลําดับตาม
อินทรียพละจนถึงพระอรหันตในท่ีสุด 

5.1.6 การตรัสรูตามพระพุทธเจาอยางเปนลําดับ 
การถอดรหัสนัยสุดทายของสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะได  เม่ือสามารถเขาถึงความ

จริงสูงสุด (สัจจะอันติมะ)โดยนัยยะสวนสองท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน (อุภโตภาค) ของสภาวะสุญญตา 
(ดวยการเขาถึงอริยสัจ 4 มีวิมุตเปนท่ีสุด) และสภาวะตถตา (ดวยการดําเนินปฎิจจสมุปบาทมีวิชชา
เปนท่ีต้ังตน) ไดแลว 
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ภาพที่  5.3  แผนภูมิ : ความสัมพันธของหลักสําคัญของพุทธที่นําสูอริยผลญาณกับโสฬสญาณและเจโตปริยญาณ 16 วิชชา 8 ที่เกิดขึ้นในการดําเนิน 
      อริยมรรคมีองค 8 
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การเขาใจอริยผลจิตสุดทายของอริโยสัมมาสมาธิซ่ึงท่ัวไปเขาใจวาจิตหลุดพน (วิมุตตจิต) 
นั้นยังไมรอบถวนถึงท่ีสุด เพราะไขรหัสเจโตปริยญาณตัวสุดทาย คือ อวิมุตตจิต ท่ีมาหลังวิมุตจิต (ตัว
ท่ี15)  ไม ได  เพราะในกระแสหลัก ท่ัวไปจะแปลความอวิ มุตตจิตว าจิ ตยั งไมห ลุดพน 
ก็ในเม่ือจิต 14 ตัว กอนจิตตัวท่ี 15 คือวิมุตตจิต ก็ลวนเปนจิตยังไมถึงข้ันวิมุตหลุดพนอยูแลว ทําไม
ตองบัญญัติอวิ มุตตจิตเปนตัวสุดทาย  (แทนท่ีจะใหวิ มุตตจิตเปนตัวสุดทาย) ข้ึนมาอีกเลา 
เฉกเชนเดียวกับปริศนาของความเขาใจท่ีนาฉงนในญาณปญญาของทิฎฐิในธรรมข้ันอนาสวะ 20 อันมี
ธรรมฝายกุศล (สัมมา) 10 และฝายอกุศล (มิจฉา) 10 ในมหาจัตตารีสกสูตรวาทําไมเม่ือมีสัมมาทิฎฐิ
ข้ันอนาสวะอันพนอาสวะแลว จึงจะยังมีมิจฉาทิฎฐิในข้ันอนาสวะไดเลาเพราะโดยหลักตรรกะแลวจะ
เห็นวา ถายังไมพนมิจฉาทิฎฐิ 10 ข้ันสาสวะก็ยังไมควรขึ้นถึงสัมมาทิฎฐิข้ันอนาสวะอยูแลว นี่เปน
คําถามของท้ังแนวเจโตและแนวปญญาในโครงสรางเดียวกันซ่ึงจะตอบโดยแนวทางคําอธิบายศัพท
ประการ เ ดี ย ว มิ ได   เ พร าะ น่ี เป น เ ร่ื อ ง ท่ี ไม ส ามารถใช เห ตุ ผลคาด เด าได ถึ งสภาวะ 
เปนจริงมีจริง (อตักกาวจรา) ท่ีเปนการวัดอรหัตในพระโสดาบันดวยองคคุณ 8 ท่ีมีโครงสราง 
กระสวนและตัวแบบที่สัมพันธกับหมวดธรรมข้ันพนอวิชชาสวะ 8 ของพระอรหันต (ดังตารางท่ี  11) 

จะเห็นไดวาการปดอบายภูมิของพระโสดาบันเปนตัวแบบท่ีเกิดวิชชาในรูปของ
โครงสรางเดียวกับพระอรหันตท่ีพนอวิชชาสวะใน 4 ขอแรก คือ การพนส้ิน (ขีณะ) ปดอบายท้ัง 4 
สภาวะก็เทากับพนความไมรูอริยสัจ 4  ทําใหรูจักสภาวะจิตหลุดพน (วิมุตตจิต) ในระดับพนโลก
อบายมุข 6 ไดแก การพนจากการเสพยติดส่ิงมึนเมา  การพนจากกามหยาบข้ันเปนเสือผูหญิงหรือไม
สําสอนในการเท่ียวกลางคืน (ซ่ึงเม่ือปฏิบัติไดแลวจะเปนรากฐานท่ีแข็งแรงใหกับการไมประพฤติ
ผิดในกามของศีลขอท่ี 3) การพนจากการเปนผีพนัน การพนจากอิทธิพลของมิตรช่ัว การพนจาก
ความมัวเมาในแหลงบันเทิงเริงรมยการละเลน การพนจากความเกียจครานการงาน (ในทางตรงขาม
ยิ่งตองขยันทํากิจงานในทางโลกุตตระท่ีเพิ่มการขวนขวายใหมีการเล่ือนภูมิสูงข้ึน ๆ เสมอ) ซ่ึงพระ
โสดาบันมีจิตหลุดพนกาวขามออกมา (เนกขัมมะ) ไดท้ังหมด 6 ขอนี้แลว และเม่ือพนโลกท่ีสูงข้ึน
ไปคือพนกามภพ พนรูปภพ พนอรูปภพ ก็ยิ่งส่ังสมความเสถียรของวิมุตตจิตอันเปนการส่ังสมภาค
เสถียร (Static) ของสภาวะสุญญตธรรม ในขณะท่ี 4 ขอหลังเปนภาคความเจริญสืบตอ (Dynamic) 
ของพระโสดาบันท่ีมีวิมุตตจิตแลวในฐานเดิมคือ ฐานศีล 5 ข้ันอเสขะแลวเล่ือนสูงข้ึนเปนฐานศีล 8 
ข้ันเสขะของพระสกิทาคามิ อันยังเปนอวิมุตตจิตอยู (ดูภาพที่ 30 ในขอ 5.1.3) แลวหมุนรอบเปน
เชนนี้ไปจนสามารถตรัสรูตามพระพุทธเจาอยางเปนลําดับไดถึงระดับสุดทายมีวิมุตตจิตของพระ
อรหันตท่ีพนอวิชชาสวะ 8 มีโลกุตตระเปนวิมุตตจิตสมบูรณจบกิจตน มีสุญญตธรรมอาศัยไดแลว 
ดํา เนินโลกวิ ทู อํานวยประโยชน ผู อ่ืน ท่ีตกทุกขในโลกตางๆ  ท่ียั ง  อวิ มุตใหวิ มุตไดดวย
หลักปฎิจจสมุปบาทสายนิโรธวาร ท่ีมีวิชชาเปนตัวต้ังตนอยางมีสุญญตวิหารอาศัย (ภาค Static)  เพื่อ
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ดําเนินโพธิกิจอยางมีพลังวิมุตขับเคล่ือนเปนพลวัต (ภาค Dynamic) เผยแผพุทธธรรมใหเจริญอยูเปน
เชนนี้เองนี้ คือ “สภาวะตถตาท่ีมีสุญญตาเปนแกนวิมุตอยู” จึงทําใหพนสภาพคู (Non Duality) ของ
คติความเห็น (ทิฐิ) วาท่ีสุดของทุกส่ิงมีสภาวะเปนสูญ (อุจเฉททิฎฐิ) และสภาวะเปน  นิรันดร (สัส
สตทิฎฐิ) กลาวคือ พนอุจเฉททิฎฐิ ท่ีมีคติวางเปลาจากทุกส่ิงเปนสูญนิยม ยกเวนยังไมสูญกิเลสถึง
อวิชชาสวะดวยการเขาถึงสุญญตธรรมเพราะสูญจริงในกิเลสถึงอวิชชาสวะไดหมดส้ินจริง และ
พนสัสสตทิฏฐิท่ีมีคติวาทุกส่ิงเปนไปอยูแบบไมสูญและมีโลกียธรรมดํารงอยูตลอดกาลเปนสภาพนิ
รันดร ดวยการเจริญอยางเปนตถตาท่ีดําเนินการปรุงแตงอยางมีวิชชาและความพยายามใหคนพน
โลกียะเขาสูโลกุตตระอยูเปนเชนนี้เองตลอดไป 

 
ตารางท่ี 5.5 การวัดอรหัตในพระโสดาบันดวยองคคุณ 8 ท่ีมีโครงสราง กระสวนและตัวแบบ 

ท่ีสัมพันธกับหมวดธรรมข้ันพนอวิชชาสวะ 8 ของพระอรหันต 
 

องคความรูในขั้น 
อนาสวะ 

องคคุณของพระโสดาบัน 8 การพนอวิชชาสวะ 8 ของพระอรหันต 

ภาคเสถียร (Static) 
การส่ังสมสภาวะ 

สุญญตา 

พนส้ินนรกแลว (ขีณนิรยะ) 
พนส้ินเปรตแลว (ขีณปติวิสัย) 
พนส้ินกําเนิดเตรัจฉานแลว 
(ขีฌติรัจฉานโยนิ) 
พนส้ินอบายทุคติวินิบาตแลว 
(ขีฌาปายทุคติวินิปาตะ) 

พนความไมรูในทุกขอริยสัจ 
พนความไมรูในทุกขสมุทัยอริยสัจ 
พนความไมรูในทุกขนิโรธอริยสัจ 
 
พนไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ภาคพลวัต (Dynamic) 
การเจริญสูสภาวะ 

ตถตา 

เขาถึงกระแสโลกุตตระ 
(โสตาปนนะ) 
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
(อวินิปาตะธัมโม) 
เปนผูท่ีเท่ียงแทตอนิพพาน 
(นิยตะ) 
จึงตรัสรูในเบ้ืองหนา 
(สัมโพธิปรายนะ) 

พนความไมรูในสวนอดีต 
 
พนความไมรูในสวนอนาคต 
 
พนความไม รู ในสวนอดีตเนื่องกับ
อนาคต 
พนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุปบาท 
 

อางอิง พตฏ เลม 9 “เวรภัยสูตร” 
ขอ 1574 

พตฏ เลม 34 “อสวโคจฉกะ” ขอ 712 
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5.1.7  ผูตรัสรูแทจริงของพุทธยอมเปนไปไดถึงอเสขศีลบุคคลตามลําดับ 
การเรียนรูพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยอยางเปนวิทยาศาสตรนั้นไมไดอยูในมิติ

ของจิตวิญญาณอันเปนนามธรรมท่ีมองไมเห็นเทานั้น แตยังอยูในมิติท่ีเปนรูปธรรมอันสามารถ
สัมผัสรูเห็นไดอยางเปนวิทยาศาสตรทางพฤติกรรม (Behavioral Science) ท่ีสามารถไปถึงการพน
ทุกขระดับโลกุตตระไดภายในกรอบของการศึกษาศีล (ศีลสิกขา) ท่ีพัฒนายกระดับข้ึนเปนอธิศีลดวย
ความรูในจรณะ 15 วิชชา 8 จนจบกิจถึงข้ันไดอรหัตตผลดวยในชีวิตประจําวัน คือเปนผูมีศีลอันเปน
อเสขะ (อเสขศีลบุคคล) ซ่ึงโดยท่ัวไปแปลคําวาอเสขศีลหมายถึงศีลอันไมตองศึกษาแลว เพราะทํา
ไดแลวเปนแลว จึงทําใหดูเหมือนเปนการพัฒนาแบบเสนตรง คือมีจุดต้ังตนเม่ือเร่ิมฝกฝนแลวมีจุด
จบเม่ือถึงเสนชัยก็สําเร็จและไมตองศึกษาอีกแลว แตผูตรัสรูของพุทธไดอยางแทจริงยอมรูจักการ
พัฒนาพฤติกรรมท่ีลดละกิเลสตัณหา อยางเปนกระบวนการไหลเล่ือนหนุนตอเนื่องไมขาดสายเปน
วงวน (cyclic order) ท่ีมีวงรอบของความสําเร็จในแตละรอบของแตละพฤติกรรม แลวสะสมจนเต็ม
ครบเปนฐานศีล ท่ีพระพุทธองคทรงวางไวเปนข้ันตอนจากศีล 5 สูศีล 8 ศีล 10 และสูงกวาศีล 10 
เปนจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล จนถึงโอวาทปาติโมกขศีล โดยฐานศีลแตละฐานจะเปนท้ังรากฐานและ
พื้นฐานของโครงสรางท่ีรองรับการพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยท่ีสูงข้ึนแตละข้ันไปตามลําดับ ซ่ึงถาจะ
ลัดข้ันตอนไปก็จะทําใหโครงสรางการพัฒนาไมแข็งแรงอันอาจนําไปสูความลมเหลวหรือไดมิจฉา
ผลคือผลที่ผิดทางทําใหไมสามารถไปสูนิพพาน 

ในผูวิจัยไดขยายชุดความรู (ดูภาพท่ี 30 ในขอ 5.1.3 โดยเนนการพัฒนาพฤติกรรม
ดวยศีลอันสงผลใหเกิดการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยจากระดับผูมีทุกขหนักเพราะความเปน
ปุถุชนผูหนาแนนดวยกิเลสตัณหา แลวทําใหเปนผูมีทุกขนอยลงเปนลําดับ โดยเร่ิมจากกัลยาณชนท่ี
จะตองมีการพัฒนาพฤติกรรมอยางไรจึงจะทําใหเกิดมรรคระดับจิตท่ีเขาสูโลกุตตระได (แมจะยัง
ไมใชมรรคจิตของอริยมรรคบุคคลก็ตาม) แลวยกระดับข้ึนเปนโคตรภูชนท่ีต้ังใจศึกษาพฤติกรรม
ตามจรณะ 15 วิชชา 8 จนเรียนรูไดเกิดผลระดับจิตท่ีเปนโลกุตตระได (แมจะยังไมใชผลญาณระดับ
อริยผลบุคลก็ตาม) ทําใหเพิ่มกําลังใจมีฉันทะใฝดียิ่ง ๆ ข้ึนในการพัฒนาตอไปจนถึงระดับอริยชนท่ีมี
หลักสําคัญคือมีการศึกษาศีล (ศีลสิกขา) ท่ีทําไดมรรคจิตจนครบ (ดูหมายเหตุ:    ขอ 5 ของแผนภูมิ
หนาตอไป) ทุกพฤติกรรมในฐานศีลของตน แลวเรียนรูเพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิตามข้ันตอนของจรณะ 15 
วิชชา 8 จนเกิดผลญาณสูงข้ึนๆจนสมบูรณเต็มรอบเปนโลกุตตระบุคคลคืออริยบุคคล 4 เหลาได
ตามลําดับโดยมีรายละเอียดในแผนภูมิแสดงคุณสมบัติของบุคคลผูมีศีลไปตามลําดับจนเปนผูมีวิชชา
จรณสัมปนโนไดจริง โดยนําเสนอผานกรอบของทฤษฎีระบบ (systems theory) ดังนี้ 
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ภาพที่  5.5  ขอมูลยอนกลับ : การพัฒนาเปนวงจรยอนกลับของสภาวะสัจจะยอนสภาพ (ปฏินิสสัคคะ) 
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หมายเหตุ  
(1) กัลยาณชนท่ีเขาสูโลกุตตระ หมายถึง กัลยาณชนท่ีแรกรูถึงสัมผัสปจจุบัน

ของหนวยส่ังสมท่ีเปนโลกุตตระช่ัวขณะ (ขณิกะ) ของมรรคจิตดวยการทําวิปสสนาภาวนารูปนาม
ครบ 3 ข้ันตอนใน 1 พฤติกรรมจนทําใหไดถึงข้ัน เวนขาดหรือเวรมณีทางกายดวยการทําจรณะ 4 อัน
เปนชุดท่ี 1 ไปจนถึงชุดท่ี 3 ของจรณะ 15 วิชชา 8 

(2) โคตรภูชนท่ีเขาสูโลกุตตระ หมายถึง โคตรภูชนท่ีมีหนวยส่ังสมท่ีเปน 
โลกุตตระของมรรคจิตและผลจิตอยางตอเนื่อง (อุปจาระ) และพยายามใหครบพฤติกรรมของ 
ฐานศีลและยังสามารถพัฒนาใหถึงข้ันม่ันคง (อัปปนา) จนถึงข้ันไดผลจิตข้ันอนาสวะอยางนอย 
1 ชุดพฤติกรรมท่ีเปนตัวแบบโลกุตตระได  

(3) โคตรภูชนแบงเปน 3 ระดับตามความกาวหนาของจรณะ 15 วิชชา 8 คือ 
(ก) โคตรภูกายสัมพันธกับจรณะชุดท่ี 1 - 3  (ข) โคตรภูจิตสัมพันธกับจรณะชุดท่ี 1- 4 (ค) โคตร 
ภูญาณสัมพันธกับจรณะชุดท่ี 1 - 6  

(4) การกําหนดขอศีลใหตรงกันกรรมฐาน (ฐานแหงกรรม) ของแตละคนเชน
การถือศีลตามฐานศีล 5 ก็เร่ิมไตระดับจากฐานโคตรภูจิตสูงข้ึน ๆ จนเปนพระโสดาบัน ตามฐาน 
ศีล 8 ก็เร่ิมจากฐานโคตรภูจิตสูงข้ึนๆ จนเปนพระสกิทาคามี เปนตน 

(5) “ครบ หมายถึงท้ังใน - นอก สวนในคือ พฤติกรรมท่ีรูตัวเองวายังติดกิเลสอยู 
ซ่ึงในฐานศีลของแตละคนจะมีจํานวนไมมากและแตกตางกันไปตอเม่ือไดฝกฝนไปแลว จํานวน
พฤติกรรมท่ีติดกิเลสก็ลดนอยลงไปอยางตอเนื่อง จนหมดไดในฐานศีลนั้น  แตสวนนอกคือ 
พฤติกรรมภายนอกท่ีเขามา กระทบใหเกิดการกระตุนกิเลส แลวสามารถฝกปรือใหไมกาวลวง 
เกิดเปนสติและเปนอธิศีลท่ีพัฒนาเขาถึงจิตเปนสัมปชัญญะจนแข็งแรงดวยพลังปญญาท่ีม่ันคง
สามารถตานทานความหลากหลายของการปรุงแตงพฤติกรรมใหม ๆ ภายนอกท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 
ในสังคมอยู ตลอดเวลา ขณะท่ีผูปฏิบัติก็ยังมีอธิจิตท่ีแข็งแรงข้ึนต้ังม่ันไมหวั่นไหว (อเนญชา) 
ไดตามฐานศีลของตน” 

(6) ผลจิตท่ีเปนโลกุตตระของโคตรภูชนใน 1 ชุดพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรม
ในจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีทําจนไดผลชัดเจนครบถวนต้ังแตจรณะ 15  วิชชา 8 ชุดท่ี 1 ถึงชุดท่ี 6 แลว 

(7) ฐานศีลข้ันอเสขะท่ีทําใหไดเปนอเสขศีลบุคคลตามลําดับ ไดแก พระ
โสดาบันบนฐานศีล 5 ปดโลกอบาย พระสกิทาคามีบนฐานศีล 8 กาวขามโลกกามคุณ พระอนาคา 
มีบนฐานศีล 10 พนโลกธรรม พระอรหันตบนฐานโอวาทปาติโมกขศีลลอยเหนือโลกอัตตา 

5.1.8 สรุปผลการวิเคราะหขอ 5.1 
บทวิเคราะหนี้ตองการแสดงวาการทําสมาธิ กับสัมมาสมาธิมีความแตกตางกัน 
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ตรงท่ีวา การทําสัมมาสมาธิของพระพุทธเจาเปนโลกุตตระไมมีสวนของโลกียะท้ังในเปาหมายและ
วิธีการ เพราะในปจจุบันนี้มีการผสมปนเปวิธีการทําสมาธิท่ีไมไดเปนโลกุตตระเขามามาก 

5.1.8.1 การทําสัมมาสมาธิของพระพุทธเจาดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 เปน
ทางดําเนินท่ีเปนโลกุตตระตลอดสาย มีความสัมพันธในการยกระดับจิตวิญญาณมนุษยจากปุถุชน 
ข้ึนมาเปนปุถุชนช้ันดีมีฉันทะใฝธรรมท่ีเรียกวากัลยาณชนท่ีเขาสูโลกุตตระ จนกระท่ังถึงระดับโคตร
ภูชนท่ีจะเปล่ียนโคตรของภูมิจิตท่ีเปนโลกียะสูโคตรภูมิจิตวิญญาณใหมของโลกุตตระ คือ อริยชนผู
ปฏิบัติอริโยสัมมาสมาธิ (noble right concentration) ของโลกุตตระบุคคล 4 ระดับ ก็ยอมเปนโลกุต
ตระตลอดสายแนนอน (ดูขอ 5.1.3 กับ 5.1.4) 

5.1.8.2 การตรวจสอบผลอริยญาณเปนโลกุตตระ โดยเทียบเคียงกับญาณ 16 ใน
โสฬสญาณซ่ึงญาณเหลานี้เปนญาณท่ีรวบรวมมาจากพระไตรปฎกฉบับหลวงเลม 31 สุตตันต.ขุททก
นิกายปฏิสัมภิทามรรคจวบจนถึงคัมภีรรุนหลังคือ วิสุทธิมรรค โดยมีวัตถุประสงควาญาณท่ีจะ
เกิดข้ึนต้ังแตตนไปจนถึงไปสูมรรคผลนิพพานเปนอยางไร ซ่ึงหมายความวา เม่ือเปนญาณข้ันตนคือ
ญาณท่ีมีวิปสสนาภาวนารูปนามดําเนินตามหลักไตรลักษณแลวก็เปนเสนทางสูโลกุตตระแนนอน 
ถัดมาญาณข้ันกลางคือ ไตรสิกขาข้ันอธิ ก็คือ วิปสสนาญาณ 9 ท่ีเม่ือปฏิบัติธรรมลดละตัดกิเลส
ตัณหาตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว ญาณอันเปน โลกุตตระเหลานี้จะเกิดข้ึนตามลําดับและญาณ
ข้ันปลาย 4 ขอ (ดูขอ 5.1.5) ก็อยูในโครงสรางเขาสูอริยสัจ 4 อันเปนโลกุตตระ 

5.1.8.3 การตรัสรูตามพระพุทธเจาอยางเปนลําดับ (ดูขอ 5.1.6) เกิดข้ึนไดเฉพาะ
ในการทําอริโยสัมมาสมาธิไดเทานั้น เพราะพระองคกลาวถึงคําสอนอ่ืนท่ีไมมีอริยอัฏฐังคิกมรรค
แลวยอมวางจาก (หรือไมมี) อริยบุคคล 4 ระดับกลาวคือ 

1) ความเขาใจวาพระพุทธเจาเอาคําสอนการทําสมาธิของอาจารยท้ัง 2 
ทานท่ีศึกษาฌานท้ัง 8 มาเปนคําสอนของพระองคแลวเพิ่มเฉพาะสัญญาเวทยิตนิโรธเพ่ือความ
เปนโลกุตตระน้ันเปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนและสงผลใหระบบการหมุนรอบเชิงซอน (คัมภีราว
ภาส) ใหเกิดอริยบุคคล  4 ระดับนั้นตองติดขัดชะงักงัน หรือไมไดเกิดข้ึนจริงตามคําตรัสของพระ
พุทธองค 

2) ทานพุทธทาสภิกขุ (2553 อตัมมยตาประยุกต น. 71 - 72) ไดเขียนไว
ความวาตถตาสูงสุดคือ ตถาคต แมสาวกของพระองคท่ีเปนพระอรหันตก็เพราะมีสภาวะตถตาได 
และทานพุทธทาส (2552 พุทธประวัติจากพระโอษฐ น. 376) เขียนเนนคําตรัสของพระพุทธเจาความ
วาตถาคตทรงดํารงอยูในสุญญตาวิหาร แมในขณะท่ีพระองคทรงแสดงธรรมกถาอันเปนโลกุตตระ
ในมหาสุญญตสูตร (อุปริ. ม. 14/236/346) ตรัสแกพระอานนท (10) นี่ตางหากคือสภาวะการตื่นท่ีเปน
นิโรธอยางแจมแจง (สัจฉิกัตวา) แมในขณะทรงกระทําพุทธกิจอยูซ่ึงเปนคนละสภาวะกับท่ีท่ัวไป



159 
 

 
 

กลาวถึงพระองควาทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติท่ีเปนสภาวะนิโรธดับสนิทส้ินไมรูทุกส่ิง     
(ไสยะ) แบบเดียวกับการทําสมาธิของอาจารยท้ัง  2  ทาน คือ อาฬารดาบสและอุทกดาบสรามบุตรอัน
ยังเปนทางโลกียธรรมอยู เม่ือวิเคราะหเห็นดังนี้แลวก็ยอมรูชัดวาสภาวะของตถตาท่ีประจักษแจงเปน
ปจจุบันธรรมอยูในสุญญตาวิหารนี้ถึงจะสอดคลองกับจิตวิญญาณพุทธะท่ีเปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบานอยู
ตลอดเวลา 

5.1.8.4 การตรัสรูของพระพุทธเจาท่ีหมุนรอบกลับมาพัฒนาพฤติกรรมของ
มนุษยจนพนทุกขส้ินเชิงเปนอเสขศีลบุคคลไดตามลําดับ (ดูขอ 5.1.7) เปนการยืนยันวาการบรรลุ
ธรรมของเหลาสาวกภูมินั้นมีไดในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันอันมิใชอยูในมิติของอภิปรัชญา 
(Metaphysic) ท่ีเปนสัจธรรมข้ันสูงสุด อันมนุษยจะเขาถึงไดเฉพาะผูถูกเลือกสรรเทานั้น และเปน
อภิธรรมท่ีไมสามารถเขาถึงความจริงทางปรมัตถธรรมโดยหลักคิดท่ีเปนตรรกะของเหลานักปราชญ
เมธีโบราณซ่ึงตางจากพระพุทธองคท่ีทรงเนนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยในโลกตามความเปนจริง
สามารถเปนไปไดทุกยุคสมัยโดยหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ดังนั้นการดําเนินศีลไปจนถึง
อรหัตตผล ดังปรากฏในคีรีมานนทสูตรวา ศีลชําระปญญา และปญญาก็ชําระศีลนั้นมีนัยยะลึกซ้ึงของ
การยกระดับไตรสิกขาเปนข้ันอธิในลักษณะวงวนท่ียกระดับข้ึนอยางตอเนื่องจึงจะสามารถบรรลุเปน
อเสขศีลบุคคลผูพนทุกขตามลําดับได ดังนั้นผูเจริญ อธิศีล อธิจิต อธิปญญา จนถึงข้ันตรัสรูตามพระ
พุทธองคไดตามลําดับ จนไดถึงอเสขปญญา และอเสขจิตแลวก็ยิ่งตองมีความกระจางแจงของ
พฤติกรรมมนุษยท่ีพัฒนาเปนอเสขศีลดวยเชนกัน ตามครรลองของการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 
อันเปนสามัญญผลไดสําหรับทุกคนท่ีปฏิบัติจริง  

การนําเสนอผลวิเคราะหท้ัง 4 ประเด็นนี้ เปนการพยายามยืนยันวาการเขาหา
ความรูในการปฏิบัติสัมมาสมาธิของพระพุทธเจาตองมีกระบวนทัศนใหมท่ีประกอบดวยโครงสราง 
(Structure) กระสวน (Pattern) และตัวแบบ (Model) ท่ีชัดเจนวาเปนเสนทางโลกุตตระตลอดสาย 
ในความรูของวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนองครวมที่หยั่งลงในอริยสัจและ
บูรณาการแกกันและกัน  ท่ีเปนความเจริญในปฏิจจสมุปบาทได จึงจะเปนการดําเนินการพัฒนาจิต
ดวยอริโยสัมมาสมาธิในชีวิตประจําวันท่ีดําเนินอยูดวยอริยมรรคมีองค 8 ท่ีสามารถนําเสนอใน
แนวทางวิทยาศาสตรของบูรณาการทางจิตวิญญาณของตะวันตก แตสําหรับผูศึกษาปฏิบัติจรณะ 15 
วิชชา 8 แลวก็จะรูวาพุทธวิชชานี้ยังสูงลํ้ากวาระดับวิทยาศาสตรในปจจุบันและยิ่งองคความรูทาง
วิทยาศาสตรกาวหนาข้ึนเทาใด ก็ทําใหแกนของพุทธศาสตรยิ่งโดดเดนชัดเจนมากข้ึนในเสนทาง 
ท่ีมีผลนําสูนิพพานเปนท่ีสุด (ปริโยสาน) ไดจริง 
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5.2 การศึกษาผลเชิงประจักษของวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงระดับโลกุตตระ 
 

ในขอ 5.1 ท่ีผานมา เปนการคนควาองคความรูเชิงทฤษฎี (theoretical research) ท่ี
จําเปนตองมีการคนควาผลเชิงประจักษท่ีเปนรูปธรรมจับตองไดทางภาวะวิสัยท่ีสมควร มีการนําเสนอ
ตามกรอบทฤษฎีระบบ อันสอดคลองกับแนวทางบูรณาการญาณวิทยาบูรณาการ (integral 
epistemology)ท่ีนําเสนอการวิจัยท่ีเหมาะสมกับจตุรภาค คือ ทฤษฎีระบบในภาคลางขวา (Q - “ITS”) 

แตเนื้อหาจากพัฒนาการของชาวอโศกและการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดําเนินมากวา 4 - 5 ทศวรรษ โดยไมไดรับรูหรือเกี่ยวพันกับแนวทางบูรณาการของกลุม Ken 
Wilber เลย 

ดังนั้นผลการคนควาเชิงประจักษจึงตองดําเนินมาดวยหลักระเบียบวิธีวิจัยของทางพุทธ
ธรรมเอง ซ่ึงมีอยูในระบบ “ปริยัติ - ปฏิบัติ - ปฎิเวธ” และสิกขาสาม หรือศีล สมาธิ ปญญา โดยมีการ
เล่ือนไหลสืบตอไปเปนพัฒนาการข้ันสูงถึงระดับไมมีอาสวะหรืออนาสวะท่ีเรียกวาสัมมาสังกัปปะ
ข้ันอนาสวะ 7 การนําเสนอในขอนี้มี 2 สวนคือ 

5.2.1 การนําเสนอภาพของการจัดลําดับขอมูลท่ีเปนองคความรู ขอมูลท่ีเปนแนว
ทางการปฏิบัติตามองคความรูนั้น และขอมูลท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิของแนวทางการปฏิบัตินั้นท่ีมี 
2 ข้ัน คือ ข้ันพื้นฐานตามระบบการศึกษา “ปริยัติ – ปฏิบัติ - ปฏิเวธ” (และขอ 5.2.2) 

5.2.2 การวิเคราะหขั้นสูงขึ้นตามแนวคิดตาราง Matrix ของคุณภาพข้ันอธิสิกขาสาม
ซอนข้ันเพิ่มข้ึนจากข้ันพื้นฐานสาม หมายถึงระบบปริยัติมีองคความรูท่ีแสดงถึงการยกระดับเปน 
“อธิศีล – อธิจิต - อธิปญญา” อยางไรระบบปฏิบัติมีองคความรูท่ีแสดงการพัฒนาองคประกอบรวม
ภายนอก-ภายใน ใหเกิดสัปปายะในการยกระดับเปน “อธิศีล – อธิจิต - อธิปญญา” ไดอยางไรระบบ
ปฏิเวธมีองคความรูท่ีแสดงผลสัมฤทธ์ิเปนโลกุตตระตามลําดับของ “อธิศีล – อธิจิต - อธิปญญา” ใน
แตละข้ันตอนระหวางการปฏิบัติสูงข้ึนมาไดอยางไร ดังจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตอไปแตสรุปโดยยอ
เปน 2 ข้ันตอนดังตอไปนี้  

5.2.2.1 ข้ันตอนแรก เปนกรอบระบบ “ปริยัติ – ปฎิบัติ – ปฎิเวธ” ที่มีระดับตน
และระดับกลาง (สวนระดับปลายอยูนอกขอบเขตการวิจัย) 

5.2.2.2 ข้ันตอนท่ีสอง เปนการขยายไตรสิกขาข้ันอธิเขาไปในแตละรอบของ
กรอบระดับกลาง กลาวคือ 

รอบปริยัติ   มีอธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
รอบปฎิบัติ มีอธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
รอบปฎิเวธ มีอธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
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5.2.3 การวิเคราะหในแนวทางตะวันออกตามหลักพุทธธรรม 
การวิเคราะหคนหาองคความรูใหมท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามหลักปจจยาการใน

สภาวธรรมท้ังโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณ ซ่ึงรวมลงในทฤษฎีระบบการศึกษาของพุทธไดแก 
“ปริยัติ – ปฏิบัติ - ปฏิเวธ” สามารถสงเคราะหเขากันไดกับหลักทฤษฎีระบบของตะวันตกท่ีมีปจจัย
นําเขา (input) คือปริยัติ  กระบวนการ (process) คือปฏิบัติ, และผลลัพธ (output) คือปฏิเวธ โดยมี
วงจรยอนกลับ หมุนรอบใหม คือความเจริญยิ่งข้ึน (ดังภาพแสดงขางลาง) 

 

ซ่ึงสามารถพัฒนามาเปนกรอบ “ภาพรวมแนวคิดการวิเคราะห”ดังนี้ 
ปริยัติ  (ปจจัยนําเขา)    คือ ภาพรวมความรู (ในฐานปริยัติ) 
ปฏิบัติ (กระบวนการ)   คือ แนวทางฝก      (ในฐานปฏิบัติ) 
ปฏิเวธ (ผลลัพธ)         คือ ผลสัมฤทธ์ิ       (ในฐานปฏิเวธ) 
ทําหนาท่ีเติมเต็มรอบวงกลมของแตละขอ และสนธิพลัง (Synergy) ท้ัง 3 วงกลม

ใหเต็มรวมเปนวงกลมใหญ นํามาซ่ึงความสําเร็จท่ีเปนองครวมท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิใหเกิดสภาวะโลกุต
ตระยิ่งข้ึนไป อันเปนความหมายลึกละเอียดของ “อธิ” อีกท้ังยังมีพัฒนาการเปนรอบใหญ ๆ 3 รอบ
ไดแก ข้ันระดับตน ข้ันระดับกลาง และข้ันระดับปลาย (ดูแผนภาพขางลางประกอบ) ท่ีเพิ่มทบทวี
ความสัมพันธในฐานกายเปนข้ันตน และปฏิสัมพันธตอกันในฐานจิตระดับรูปธรรม (ข้ันจิตในจิต
หรืออธิจิต) เปนข้ันกลางจนเกิดผลปฏิสัมพัทธข้ึนในฐานธรรมเปนคุณภาพของวิญญาณใหมระดับ
อรูปธรรมท่ีตรวจสอบผลโลกุตตระตลอดสาย (ข้ันธรรมในธรรมหรืออธิปญญา) เปนข้ันปลาย 
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ภาพท่ี  5.6  กรอบภาพรวมแนวคิดการวิเคราะห 
 

5.2.3.1 ข้ันตน ซ่ึงสามารถพัฒนามาเปน “กรอบแนวคิดการวิเคราะหข้ันตน :     
ปญญาทัศน” 

ปริยัติ  (ปจจัยนําเขา) คือ ภาพรวมของการเรียนรู “ตามลําดับ”  
ปฏิบัติ (กระบวนการ) คือ แนวทางสรางความเขาใจเพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติอยาง” เปนข้ันตอน” 
ปฏิเวธ (ผลลัพธ) คือ ผลสัมฤทธ์ิของการฝกฝนท่ีได “ตามลําดับ”  
โดยขอย้ําวาวงจรยอนกลับ คือ วงจรสัจจะยอนสภาพหรือปฏินิสสัคคะทํา

หนาท่ีใหแตละขอเติมเต็มรอบวงกลมของมัน และปฏิสัมพันธท้ัง 3 ขอหรือ 3 วงกลมใหเต็ม 
รอบวงใหญท่ีครอบคลุม 3 วงกลมยอยเอาไว เปนความสําเร็จขององครวมทําใหเกิดสภาวะ 
โลกุตตระข้ึนได (ดูภาพท่ี 35 ขางลางประกอบ) 
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ภาพท่ี 5.7  กรอบแนวคิดการวิเคราะหระดับตน : ‘ปญญาทัศน’ 
 

1) ภาพรวมความรู ขยายเพิ่มเปนภาพรวมของการเรียนรูตามระดับ 
แปลวา การเรียนรูจะตองรูเร่ืองของระดับการเขาหาความรูดังนั้นจะตองหาเสนแบงระหวางชุด
ความรูตาง ๆ ท่ีมีมากมายใหสอดคลองกับระดับของการเรียนรูจากระดับงายในข้ันตนและคอยเพิ่ม
ความเขมขนในข้ันกลางจนถึงระดับลึกซ้ึงยากข้ึนในข้ันปลาย 

2) แนวทางฝก ก็ขยายเพิ่มเปนแนวทางการสรางความเขาใจเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติอยางเปนข้ันตอนซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญมากเพราะถาเขาใจคนละแนวทางก็ตองแตกตางกัน 
การปฏิบัติอยางเปนข้ันตอนของแตละแนวทางก็จะไมเหมือนกัน จึงเปนเร่ืองชัดเจนวา ทําไมเราจึง
ตางไปจากท่ีท่ัว ๆ ไปมี หรือในทั่ว ๆ ไปท่ีมีเขาก็แตกตางกัน แตไมมีผูใดวิเคราะหวาอะไรคือ
แนวทางของการสรางความเขาใจในเบ้ืองตนกอน สวนใหญมีแนวทางปฏิบัติก็จะมุงลงไปสูตัว
เทคนิคของการปฏิบัติของแตละสํานักไปเลย 

3) ผลสัมฤทธ์ิ ก็จะขยายเพิ่มเปนผลสัมฤทธ์ิของการฝกฝนท่ีไดตามลําดับ 
ท่ีผานมาผลสัมฤทธ์ิจะเอาตัวปลายสุดของผลข้ันสุดทายแลวก็เปนข้ันเดียวคือนิโรธถึงนิพพานหรือ
วิมุต ซ่ึงเปนเร่ืองสภาวะเดียวแตสวนผลสัมฤทธ์ิยอย ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามลําดับ ในระหวางนั้นจะเปน
อยางไรบางไมมีการกลาวถึง ซ่ึงสามารถเรียนรูไดดวยการสืบคนอยางลึกซ้ึงในงานวิจัยนี้นี่เอง (ดู
แผนภาพกรอบการวิเคราะหระดับตน) 
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5.2.3.2 ข้ันกลาง เปนการเพ่ิมพัฒนาการท่ีสอดแทรกและยกระดับข้ึนเปนการ
พัฒนาจิตวิญญาณเขาสูโลกุตตระดวยระบบไตรสิกขาข้ันอธิเขาไปในท้ัง 3 รอบ คือ รอบการเรียนรู
หรือปริยัติ รอบปฏิบัติ รอบผลสัมฤทธ์ิหรือปฏิเวธ ตัวอยาง เชน รอบการเรียนรูปริยัติ จะมีอธิศีลใน
ปริยัติ อธิจิตในปริยัติ อธิปญญาในปริยัติ (ดังภาพขางลาง) 

 

ภาพท่ี 5.8 แผนภาพแสดงสามวงกลมของไตรสิกขาข้ันอธิบายท่ีเพิ่มวงรอบซอน 3 ช้ันของรอบ   
       ปริยัติ  ปฏิบัติ   ปฏิเวธ 
 

แผนภาพขางตนแสดงสภาวะเสถียร (static) ของท้ัง 3 รอบไดแก รอบ
การเรียนรู (I) รอบปฎิบัติ (II) และรอบผลสัมฤทธ์ิ (III) แตเม่ือมีการพัฒนาขับเคล่ือนตัวเองใน
สภาวะจลนะ (dynamic) รวมพรอมกันของท้ัง 3 รอบในระดับข้ันกลางจึงสามารถพัฒนาเปน “กรอบ
แนวคิดการวเิคราะหข้ันกลาง: วิชชาทัศน” (ดูแผนภาพท่ี 37 ขางลางประกอบ) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.9  กรอบแนวคิดการวิเคราะหระดับกลาง : ‘วิชชาทัศน’ 
 

5.2.4 รายละเอียดการวิเคราะหข้ันวิชชาทัศน 
5.2.4.1   ภาพรวมของการเรียนรูตามระดับ เม่ือเอาภาพน้ีมาขยายก็จะเห็นไดวาเรา

สรางไดเปน 3 ระดับคือ เปนระดับปญญาทัศน (ช้ันตน) เปนระดับวิชชาทัศน (ช้ันกลาง) เปนระดับ
วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ (ข้ันปลาย) ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.10  ภาพรวมของการเรียนรูตามระดับ 
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1) ระดับปญญาทัศน เปนชุดความรูซ่ึงมีอยูในกระแสหลัก เชน 
จรณะ 15 คือ ศีล สมาธิ 
วิชชา คือปญญา 
แตไมสามารถแสดงความสัมพันธของวิชชาจรณสัมปนโนท่ีถึงระดับเปน

ไตรสิกขาขั้นอธิ และไมไดแสดงความสัมพันธของการดําเนินสติปฏฐาน 4 ใหเปนความเจริญของ
วิชชาจรณสัมปนโนไดวาตองทําอยางไร ทําใหผูศึกษาปฏิบัติธรรมไดแคในระดับ “ทาน ศีล ภาวนา” 
ท่ัว ๆไป อาทิเชน ไหวพระ ใสบาตร สวดมนต ฝกสมาธิ เดินจงกรม เปนตน 

ผูมีความรูวิชชาจรณสัมปนโนในระดับปญญาทัศน จะสงผลใหเปนผูท่ียังไม
สามารถเขาถึงอริยสัจ 4 จึงทําใหเปนผูท่ียังไมสามารถเขาถึงวิชชาจรณสัมปนโนไปดวย อันสงผลให
เปนบุคคลประเภทท่ี 1 คือบุคคลท่ีมีแตความสงบสุขในเจโตสมถะ แตไมมีปญญาโลกุตตระ 



 

 
 

167 ภาพที่  5.11   วิชชาจรณสัมปนโน  ระดับปญญาทัศน  
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2) ระดับวิชชาทัศน  เปนชุดองคความรูท่ีมีการดําเนินสติปฏฐาน 4 ช้ันเดียว แลว
มีผลความเจริญเปนวิชชาจรณสัมปนโน เปน 4 หมวดใหญตามลําดับคือ 
 
ตารางท่ี 5.6 ความสัมพันธของวิชชาจรณสัมปนโน 4 หมวดใหญกับสติปฏฐาน 4 
 

วิชชาจรณสัมปนโน 4 หมวดใหญ สัมพันธกับ สติปฎฐาน 4  
หมวดสังวรศีลและอปฌกธรรม สัมพันธกับ  ฐานกาย 

หมวดสัทธรรม สัมพันธกับ  ฐายเวทนา 
หมวดฌาน สัมพันธกับ  ฐานจิต 
หมวดวิชชา สัมพันธกับ  ฐานธรรม 

 
การปฏิบัติสติปฏฐาน 4 ช้ันเดียว ท่ีเกิดผลความเจริญของกายและใจขึ้นตาม

ความเจริญของวิชชาจรณสัมปนโน 4 หมวดใหญขางตน คือ เสนทางการปฏิบัติใหถึงอริยสัจ 4  ครบ 
3 รอบคือปริวัฏฏ 3 อาการ 12 ดังนี้ 

รอบท่ี 1 รอบสัจจญาณ คือ รอบหยั่งรูสัจจะ คือความหยั่งรูอริยสัจ 4 แตละ
อยางตามสภาวธรรมท่ีเปนจริงวานี้ทุกข นี้สมุทัย นี้นิโรธ นี้มรรค 

รอบท่ี 2 รอบกิจจญาณ คือ รอบหยั่งรูกิจ คือความหยั่งรูกิจอันจะตองทําใน
อริยสัจ 4 แตละอยางวา ทุกขควรกําหนดรู สมุทัยควรละเสีย นิโรธควรทําใหแจง มรรคควรทําใหเจริญ 

รอบที่ 3 รอบกตญาณ คือ รอบหยั่งรูการมีผลสัมฤทธ์ิอันทําไดแลวจริง ๆ คือ
ความหยั่ งรูว ากิจอันจะตองทําในอริยสัจ  4 แตละอยางนั้นได ทําเสร็จแลวคือ  นี้ ทุกขญาณ 
นี้สมุทยญาณ นี้นิโรธญาณ นี้มัคคญาณอันเปนญาณในลําดับท่ี 56 - 59 ในญาณ 73 ของพระสารีบุตร 

ผูมีความรูวิชชาจรณสัมปนโนในระดับวิชชาทัศนจะสงผลใหเปนผูเขาถึง
อริยสัจ 4 ปริวัฏฏ 3 อาการ 12 เปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนใน 4 หมวดใหญ สงผลใหเปนบุคคล
ประเภทท่ี 2 คือบุคคลท่ีไดปญญา โลกุตตระแตไมมีเจโตสมถะแบบบุคคลประเภทท่ี 1 (ท่ีไดแค
ความสงบท่ียังไมพนโลกียะ) เพราะเปนวิชชาจรณสัมปนโนท่ีเปนองครวมแตไมมีบูรณาการ จึงทํา
ใหยังไมมีความลึกซ้ึงถึงระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ สังเกตไดวาจะไมสามารถอธิบายองคธรรม
เชิงซอนของสติปฏฐาน 4 คือชุดความรูท่ีเปน “ใน - ใน” ท้ังหลายในสติปฏฐาน 4 เชน กายในกาย 
เวทนาในเวทนา จิตในจิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธรรมในธรรม จะไมสามารถแสดงอธิบายโดยนัยยะ
ละเอียดลึกซ้ึงพิสดารได จึงสงผลใหบุคคลประเภทท่ี 2 นี้ไมสามารถเช่ือมตอองคความรูของหินยาน
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ภาพที่  5.12   วิชชาจรณสัมปนโน  ระดับวิชชาทัศน 



170 
 

 

ไปถึงมหายานได จึงไมสามารถคล่ีคลายแกไขปญหาสังฆเภทท่ีเกิดข้ึนมายาวนานนับพันประหวาง
หินยานและมหายานได อันกอเกิดและส่ังสมทิฏฐิท่ียังไมสัมมารอบดานพอโดยยกเอาตัวอยางของ
พระพุทธเจาท่ีเม่ือจบกิจการสรางพุทธศาสนาแลว ก็กระทําปรินิพพานในวาระสุดทายของชีวิตมา
เปนหลักเกณฑใหกับอรหันตของหินยานวาตองสามารถกระทําปรินิพพานได ในยามที่จะส้ินชีวิต
ดวยเชนกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือการท่ีสามารถกระทําปรินิพพานไดนี้แหละจึงถูกถือเปนเกณฑ
วัดสูงสุดของการเปนอรหันตของหินยานวามีไดเทานี้เอง เพราะวาไมเห็นความจําเปนท่ีตองดําเนิน
ตามปณิธานโพธิกิจของมหายานวาจะตองชวยเหลือมนุษยชาติสืบตอไปอยางไร อันจะเปนเหตุปจจัย
ของการบําเพ็ญโพธิสัตวบารมีเพื่ออุดมการณสูงสุดในการบรรลุเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล 

3) ระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ (ซ่ึงอยูนอกขอบเขตงานวิจัยนี้) คือ ชุดความรู
ของผูศึกษาพุทธธรรมซ่ึงมีท้ังองครวมและความเปนบูรณาการของหลักการเรียนรูและฝกฝนพุทธ
ธรรมท้ังหมด ไมวาจะเปนวิปสสนาภาวนารูปนาม ไตรสิกขาข้ันอธิไดแก อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
วิมุต และแมสติปฏฐาน 4 ก็เปน ทวิช้ัน จึงสามารถศึกษาและเรียนรูวิชชาจรณสัมปนโน ใน
รายละเอียดสมบูรณถึงข้ันท่ีเรียกวาจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสงผลใหเขาถึงอริยสัจ 4 ไดถึงระดับตรัสรู 
ดวยองค 16 

กลาวคือตองเปนท้ังองครวมและเปนท้ังบูรณาการ ไมวาวิปสสนาภาวนารูป
นาม ไตรสิกขาข้ันอธิคืออธิศีล อธิจิต อธิปญญา ถึงข้ันวิมุต และสติปฏฐาน 4 ก็ตองถึงระดับทวิช้ัน 

จึงเปนการเรียนรูวิชชาจรณสัมปนโนสมบูรณเปนจรณะ 15 วิชชา 8 ทําใหได
อริยสัจ 4 ท่ีเขาถึงระดับท่ีเรียกวา ตรัสรูอริยสัจ 4 ดวยองค 16 เปนบุคคลประเภทที่ 3 คือไดท้ังเจโต
สมถะแบบปสสัทธิกับปญญาโลกุตตระ 

4) ผูศึกษาวิชชาจรณสัมปนโน จึงสมควรจับประเด็นรอยเช่ือมตอข้ันบันได ใน
การยกระดับของปญญาทัศนสูวิชชาทัศน และวิชชาทัศนเชิงบูรณาการในท่ีสุดโดยยอดังนี้คือ 

รอยเช่ือมตอการยกระดับข้ันบันไดจากปญญาทัศนสูวิชชาทัศน ดวยการศึกษา 
วิปสสนาภาวนารูปนามใหครบ 3 ข้ันตอน คือผัสสะปจจุบัน กระบวนการไตรลักษณ และจากเคหสิ
ตะไปสูเนกขัมมสิตะเขาสูวิปสสนาภาวนารูปนามครบญาณ 3 ข้ันตนของญาณ 16 คือนามรูปปริเฉท
ญาณ ปจจยัปริคคหญาณและสัมมสนญาณ ซ่ึงเปนทางแยกเขาสูโลกุตตระอันคือเขตแดนของวิชชา
ทัศน (ดูตารางที่ 13) 
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ภาพที่  5.13  วชิชาจรณสัมปนโน  ระดับวชิชาทัศนเชิงบูรณาการ 
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ตารางท่ี 5.7  การเคล่ือนจากปญญาทัศนเขาสูวิชชาทัศน 
 

การเคล่ือนจากปญญาทัศน  เขสูวิชชาทัศน 
วิปสสนาภาวนารูปนาม 3 ขัน้ตอน วิปสสนาภาวนารูปนามครบญาณ 3 ขั้นตนของญาณ 16 

(โสฬสญาณ) 
1. ผัสสะปจจุบันเห็นรูปคือกิเลสได 
2. กระบวนการไตรลักษณท่ีเกิดกับ
ลิเลส 
3. จากเคหสิตะไปสูเนถขัมมสิตะคือ
กิเลสดับ 

1. นามรูปปริจเฉทญาณ (เห็นอนิจจังของกิเลส) 
2. ปจจัยปริคหญาณ (เห็นอนิจจังและทุกขัง) 
3. สัมมสนญาณ (เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของกิเลส 
เปนคร้ัง ๆ  

 
 

                            รอยเช่ือมตอการยกระดับของข้ันบันไดจากวิชชาทัศนสูวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ
ดวยการยกระดับจากสติปฎฐาน 4 ช้ันเดียว ทําใหไดวิชชาจรณสัมปนโน 4 หมวดใหญพัฒนาข้ึนเปน
สติปฏฐาน 4 ทวิช้ัน สงผลใหไดวิชชาจรณสัมปนโนข้ันสมบูรณ ประกอบดวยจรณะ 15 วิชชา 8    
(ดูภาพรวมวิชชาจรณสัมปนโน) 
     5.2.4.2  แนวทางการสรางความเขาใจเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน 
แบงเปน โครงสราง  แนวคิด  และมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.14  แนวทางการสรางความเขาใจ  เพื่อนําสูการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน 
 
จะเห็นไดวาในปจจุบันซ่ึงมีความสลับซับซอนเปนสภาพภาวะวิสัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการเรียนรูและการทําความเขาใจแมส่ิงนั้นจะเปนความรูท่ีมีมายาวนานดั้งเดิม อยางเชนชุดความรู
องคธรรมตาง ๆในพระไตรปฎก ซ่ึงสามารถใชอธิบายและอาศัยเปนแนวทางหรือตัวกลางที่จะเปน
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สะพานเขาสูความรูอันเปนปรมัตถสัจจะ หรือเนื้อหาของบรมธรรมน่ันเอง แตดูเหมือนวา ทุกวันนี้
การเรียนรูเนื้อหาเกิดการตีความเขาใจเองไดมากมาย ไมวาจะในระดับความรูท่ัวไปท่ีมีในกระแส
หลัก หรือแมแตในแนวทางการปฏิบัติท่ีลงสูเทคนิคการปฏิบัติเปนสายสํานักตางๆทุกคนลวน
ประสบกับปญหาวา แมจะรักษาวิธีการและความรูไวอยางเหนียวแนน สมกับความหินยานสายเถร
วาท แตเม่ือออกจากสํานักหรือช้ันเรียนแลวกลับมาสูวิถีการดําเนินชีวิตปกติท่ัวไป มักจะเกิดการ   
ไมตอเนื่องหรือไมสามารถจะไปประยุกตใชเขากับวิถีการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางกลมกลืน
และตอเนื่อง เพราะการรับรูของมนุษยมีการเพิ่มเติมเหล่ียมมุมของมิติตาง ๆข้ึนมาอยางมากมาย     
ไมวาจะเปนมิติการศึกษา มิติการปกครอง มิติคุณคาจริยธรรมคุณธรรมในสังคมก็ถูกปรับใหเขากับ
การดําเนินวิถีชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซ่ึงอยูภายใตกรอบกระบวนทัศนใหญ
ของกระแสทุนนิยม จวบจนมาถึงศตวรรษท่ี 20 ดังนั้นการศึกษาหรือเขาใจและเรียนรูองคความรูของ
หลักวิชชาจรณสัมปนโน จําเปนตองศึกษาไปถึงส่ิงท่ีเปนพื้นฐานองคประกอบท่ีจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางเพียงพอและประยุกตใชไดอยางตอเนื่องไมใชปฏิบัติเพียงแคชวงวันนักขัตฤกษหรือวัน
สําคัญทางศาสนา หรือเพียงแคทําบุญวันพระ วันโกน เปนตน ดวยเหตุนี้เองแนวทางการสรางความ
เขาใจเพื่อนําเสนอสูการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน จึงตองประกอบดวยชุดความรูในเร่ืองของ
โครงสราง แนวคิด และมิติ  คือ 

1) โครงสราง เปนส่ิงท่ีตองอาศัย สําหรับผูศึกษาท่ีสามารถนําสูปฏิบัติไดอยาง
แทจริง จะตองมีพื้นฐานของโครงสรางท่ีแข็งแรง อาทิเชน เสาเข็ม ตองแข็งแรงมาก ลึกมาก ใหญ
มากพอจึงจะสามารถรองรับอาคารท่ีสูงใหญ ทบทวีข้ึนไปไดฉันนั้น ซ่ึงแบงออกเปนแนวทาง กรอบ
แนวคิด ระดับปลาย อีก 3 สวน คือโครงสรางต้ืน โครงสรางลึก และโครงสรางบูรณาการ 

2) แนวคิดในการเรียนรูและนําความรูนั้นผานประสบการณของการปฏิบัติ ดวย
การนําไปใชในวิถีของการดําเนินชีวิตอยางแทจริง จึงเปนมิติใหมท่ีทําใหความพหุนิยมของความ
หลากหลายของการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติสามารถไดรับประโยชนจากการใฝรูใฝเรียนจาก
ความรูในพุทธธรรมในระดับข้ันหยาบ กลางและละเอียด 

3) มิติ ชุดองคความรูท่ีจะอยูในญาณวิทยาแนวบูรณาการศาสตรได ตองมีพื้นฐาน
ของจุดยืนและทาทีท่ีสามารถรองรับและครอบคลุมมิติตาง ๆในชีวิตและสังคมมนุษย และส่ิงสําคัญ
ยิ่งยวดคือการตระหนักถึงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางมิติตางๆที่มีตอกันมากมายซับซอนไดอยาง
ชัดเจน 3 ประการ คือมุมมองของมิติ ซ่ึงก็คือมิติของการพัฒนาจิตวิญญาณ การเปล่ียนผานยกระดับ
มิติของจิตวิญญาณ    
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ภาพที่  5.15  วชิชาจรณสัมปนโน  3  ระดับ  
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 5.2.4.3  ผลสัมฤทธ์ิของการฝกฝนท่ีไดตามลําดับตองเปนเร่ืองความสําเร็จของ
กลุมชนประเภทไดแก 
    1)  กัลยาณชน ท่ีมีคุณธรรมอยูในระดับจริยธรรม จะรูเร่ืองความเปนกุศล 
โลกียะซ่ึงเปนฝายดานบวกหรือเนนดานดีของปุถุชน ไมเชนนั้นปุถุชนสวนใหญ ก็มักตกอยูใต
กระแสโหมกระหนํ่าของอกุศล โลกยีะคือความโลภ ราคะ ความโกรธ ความหลง 
    2)  โคตรภูชน ก็เปนเร่ืองระดับศีลธรรมตองรูจักการสรางกุศลโลกุตตระ 
ซ่ึงก็คือกุศลท่ีเกิดจากการตัดกิเลส 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  5.16   ผลสัมฤทธ์ิของการฝกฝนท่ีไดตามลําดับ    
 
     3)  อริยชน ก็เปนเร่ืองระดับพุทธธรรมท่ีจะตองเนนเขาไปสูโลกุตตระ
โดยตรงเพราะฉะน้ันผลสัมฤทธ์ิของการฝกฝนตามลําดับจึงเกิดข้ึนอยางมีความสัมพันธตอกันและ
กันเชน ถาพูดเร่ืองคุณธรรม 3 ระดับ คือ จริยธรรมศีลธรรม พุทธธรรม ก็ยอมมีความสัมพันธกับ 
ความเปนกุศลก็เปนเร่ืองของกุศลโลกีย กุศลโลกุตตระและโลกุตตรผลหรือมรรคผลนิพพาน  แตถา
กลาวถึงความเปนคน สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ กัลยาณชน โคตรภูชน อริยชน ท่ีความ
เขาใจเดิมท่ัวไปมีแต ปุถุชน อริยชน สวนกัลยาณชน จะเปนอยางไรก็ไมชัด โคตรภูชนเปนอยางไรก็
ไมรูแน  ท้ังหมดนี้เปนเร่ืองของระดับกลาง แลวก็สงผลไปถึงระดับปลาย ตองมีการขยับหมุนรอบให
สูงข้ึนไปดวยโดยท่ีไมใชการขยายตัวเชิงปริมาณตรง ๆ ซ่ึงจะเปนลักษณะพิเศษของการเปล่ียนระดับ
จากระดับกลางเปนการขยับฐานใหสูงข้ึนไปเปนระดับปลาย 
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5.2.5 การประมวลผลวิเคราะหตามกรอบแนวคิดวิจัย 2 
จากการวิเคราะหในขอ 5.2.1 ถึง 5.2.4 ทําใหรูถึงความสัมพันธขององคธรรม  ตาง 

ๆ ในวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 และเห็นไดถึงคุณสมบัติของความมีเอกภาพ 
สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ ในหลักพุทธธรรมไดเปนอยางดี 

5.2.5.1 การพิจารณาการวิเคราะหเปน 3 ประเภท ตามลักษณะขอมูล แลว
สังเคราะหประกอบเขาดวยกัน คือ 

1) ระดับเหตุผล ในขอบขายความรูท่ีเรียกวาตรรกศาสตร ดังกรณี 
การอางอิงขอมูลองคธรรมจากพระไตรปฎก เชน ถือศีล 5 ใหถึงธรรม 5 

2) ระดับเหตุปจจัยนําไปสูผลปจจัย เปนการนําเสนอปจจัยตัวแปร 
ท่ีเกี่ยวเนื่องอยูดวยกัน เร่ิมจากเหตุปจจัยท่ีเรียกวาตัวแปรตน นําไปสูผลปจจัยท่ีเรียกวาตัวแปรตาม 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพภาวะวิสัยท่ีซับซอนของโลกปจจุบันทําใหจําเปนตองมีชุดความรู 
ของหลักธรรมท่ีละเอียดลึกซ้ึงสุขุมคัมภีราวภาสดวย 

3) ระดับเหตุปจจัยยาการที่แสดงการพัฒนาอยางเปนวงจร ตามหลัก
ทฤษฎีระบบเร่ิมดวยการมีปจจัยนําเขา (Input) แลวเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงพัฒนา (process) 
อยางเปนลําดับ ข้ันตอนแลว  อันนําไปสูผลลัพธ  (output) ท่ี มีผลตอเนื่องแลวยอนกลับมา 
ทําใหเกิดผลลัพธรอบใหมไปไดอีกอยางตอเนื่อง อันเปนประโยชนตอการทําความเขาใจภาพรวม
ของวงจรและกระบวนการพัฒนายกระดับคุณภาพคุณธรรมอยางตอเนื่อง ในลักษณะเชนเดียวกับ
การพัฒนาจิตวิญญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่ีมีวิชชาเปนตัวแปรตนไดในท่ีสุด 

การนําเสนอผลการพิจารณาวิเคราะหท้ัง 3 ประเภท แลวสังเคราะห
รวมลงใน Template ของแผนภูมิทฤษฎีระบบ (systems theory) ดังภาพตอไปนี้ 
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งานวิจัยนี้นําเสนอผลของการวิเคราะหชุดองคความรูของวิชชาจรณสัมปนโน ใน 
3 หัวขอ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยในบทที่ 1 ขอ 1.5 ดังนี้ คือ 

(1) ผลของวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากกระบวนทัศนใหมคือวิชชาทัศนท่ีเปนองครวม 
(2) ผลการเปล่ียนแปลงอันเปนวิถีชีวิตใหม 
(3) ผลอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีดําเนินชีวิตไปสูระดับของการหลุดพน

ตามลําดับ 

5.2.5.2 ผลการวิเคราะหท้ัง 3 ขอผานในการนําเสนอโครงสรางเดียวกันของ
ทฤษฎีระบบ (systems theory) จํานวน 9 แผน เพื่อใหเกิดการเช่ือมตอของรายละเอียดของผลการ
วิเคราะหในทุกแผนของแตละสวนเขาดวยกันได มีผลใหการเห็นภาพรวมของท้ังหมด 9 แผน ท่ี
เปรียบดังตัวการประกอบช้ินสวนข้ึนเปนภาพชางท้ังตัวของวิชชาจรณสัมปนโนกลาวคือ 

1)  ผลของวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากระบวนทัศนใหม คือ วิชชาทัศนท่ีเปน
องครวมแสดงในแผนภูมิจํานวน 1 แผน 

2)  ผลของการเปล่ียนแปลงอันเปนวิถีชีวิตใหม มี 3 แผน ไดแก 
             (2.1)  วถีิชีวิตของกัลยาณชนท่ีเปนโลกุตตระ 
             (2.2)  วถีิชีวิตของโครตภูชนท่ีเปนโลกุตตระ 
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(2.3) วิถีชีวิตของอริยชน 
     3)   ผลของการพัฒนาวิถีชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพยีง มี 3 แผน ไดแก 

(3.1) วิถีชุมชนผูปฎิบัติธรรมชาวอโศก 
(3.2) วิถีชุมชนบุญนิยมของชาวอโศก 
(3.3) วิถีชุมชนสาธารณโภคีของชาวอโศก 

      4)  ผลของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตสูระดับของการหลุดพนมี 2 แผน 
ไดแก 

(4.1) ข้ันตนระดับปญญาทัศน 
(4.2) ข้ันกลางระดับวิชชาทัศนท่ีเปนองครวม 

5.2.5.3  รายละเอียดของแตละแผนภูมิมี 9 แผน เรียงลําดับ ดังตอไปนี ้
 
 
 

ภาพท่ี  5.17  ผลของวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากกระบวนทัศนใหมคือ  วิชชาทัศน  

(1)  ผลของวิธีการเรียนรูท่ีเกิดจากกระบวนทัศนใหมคือวิชชาทัศนท่ี
เปนองครวมแผนภูมิ ข้ันพื้นฐาน ท่ีแสดงถึงผลของวิธีการเรียนรูวิชชาจรณสัมปนโนท่ีเปนองครวม
ใน 4 หมวดใหญ 
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2.  ผลการเปลี่ยนแปลงอันเปนวิถีชีวิตใหม 
2.1  วิถีชีวิตของกัลยาณชนที่เปนโลกุตตระ 
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2.  ผลการเปลี่ยนแปลงอันเปนวิถีชีวิตใหม 
2.2  วิถีชีวิตของโคตรภูชนที่เปนโลกุตตระ  
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2. ผลการเปลี่ยนแปลงอันเปนวิถีชีวิตใหม 

2.3 วิถีชีวิตของอริยชน 
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หมายเหตุ  * การยอนกลับในกรณีนี้ คือ การเพิ่มฐานศีลของตนจากศีล 5 จนถึงระดับศีล 10 



 
 

 
 

185 

 3. ผลการเปลี่ยนแปลงอันเปนวิถีชุมชนุใหม 

3.1 ชุมชนผูปฏิบัติธรรมชาวอโศกมีมาตรฐานขั้นต่ําถึงระดับเปนพื้นฐานรองรับกัลยาณชนที่เปนโลกุตตระ 
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3. ผลการเปลี่ยนแปลงอันเปนวิถีชุมชนุใหม 
3.2  ชุมชนบุญนิยมของชาวอโศกมีมาตรฐานขั้นกลางถึงระดับเปนพืน้ฐานรองรับโครตภชูนที่เปนโลกุตตระ 
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3. ผลการเปลี่ยนแปลงอันเปนวิถีชุมชนุใหม 
3.3 ชุมชนสาธารณโภคีของชาวอโศกมีมาตรฐานขั้นสูงถึงระดับเปนพื้นฐานรองรับอริยชนโลกตุตระ 
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หมายเหตุ  * การยอนกลับในกรณีนี้คือ การเพิ่มฐานศีล 5 จนถึงระดับศีล 10 และสูงกวาจนถึงโอภทปาฎิโมกขศีล 
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4. ระดับของความหลุดพน 

4.1 ขั้นตนระดับปญญาทัศน 



 
 

 
 

196 
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4. ระดับของความหลุดพน 

4.2 ขั้นกลางระดับวิชชาทัศนที่เปนองครวม 4 หมวดใหญ 
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ผูวิจัยเห็นวาการนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหท้ัง 9 แผนนี้ ไดแสดงชัดเจนวาองคความรู
วิชชาจรณสัมปนโน; จรณะ 15 วิชชา 8 สามารถสงผลเกิดข้ึน 3 ประการ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 2 
คือ ผลของวิธีการเรียนรู ผลของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตใหม ท้ังปจเจกและชุมชน รวมถึงผลแสดง
ระดับการหลุดพนของระดับปญญาทัศนและวิชชาทัศนไดจริง 

อยางไรก็ดีดวยขอจํากัดของตัวทฤษฎีระบบท่ีไมสามารถแสดงความละเอียดในการเจริญ
ข้ึนทางจิตวิญญาณท่ีไหลเล่ือนแบบพลวัตไดชัดเจนมากนัก  จึงสมควรดูประกอบกันกับขอ 5.1 ท่ีทํา
การวิเคราะหเจาะลึกลงไปอีกถึงการยกระดับจิตวิญญาณมนุษยจากปุถุชนสูอริยชน โดยมีพัฒนาการ
ท่ีไหลเล่ือนชวงระหวางกลางของสองสถานภาพดังกลาว จึงเกิดเปนองคความรูของกัลยาณชนที่เขา
สูโลกุตตระ โคตรภูชนท่ีเขาสูโลกุตตระและอาริยชนโดยเนนท่ีฐานโสดาบัน ปดอบายภูมิเปนสําคัญ 
ก็จะทําใหเห็นภาพสมบูรณท่ีมีท้ังการเล่ือนไหลในขอ 5.1 และผลสําเร็จเปนลําดับข้ันในขอ 5.2 แยก
เปน 3 ประเภท คือองคความรู แนวทางปฏิบัติและผลสัมฤทธ์ิไดตามกรอบแนวคิดวิจัย 2 เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาวิจัยสืบเนื่องตอไป 

 



 
 

 
บทท่ี 6 

บทตรวจสอบความเปนจริงขององคธรรมความเปนโลกุตตระ 
และตัวแบบพัฒนาการของอริยชน 

 
ในบทนี้เปนการตรวจสอบความเปนจริงของการวิเคราะหในบทท่ี 5 อยางตรงทุก

ประเด็นท่ีสําคัญ เพื่อยืนยันผลการศึกษาวิจัยกับแหลงอางอิงขอมูลในพระไตรปฏกเกี่ยวกับหมวด
ธรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธวจนะของพระพุทธองคท่ีทรงตรัสรับรองความเปนโลกุตตระ
บุคคลดวยเหตุ ดวยองคประกอบอะไร อยางไร ใหเปนท่ีแจงชัดแกเหลาสาวกภูมิผูมีศรัทธาม่ันคง 
ใฝรู ฝกฝน ปฏิบัติจนกาวขามพนโคตรปุถุชนมาสูโคตรอริยชนไดเปนลําดับข้ันตอนจากระดับ
เบ้ืองตนทามกลางบ้ันปลายไดอยางไร 

มีหัวขอในการตรวจสอบ 3 ประเด็นไดแก 
6.1 การตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 

สาระสําคัญ 10 ประการ 
6.2 ประเด็นการพิจารณาปญญารอบรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
6.3 ตัวแบบพัฒนาการของอริยชน 

 
6.1 การตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของชุดองคความรูจรณะ  15  วิชชา  8  ในสาระสําคัญ     
 10 ประการ 
 

ประโยชนในขอนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีงายและชัดเจนในการเรียนรูฝกฝนไปพรอม
กับการคนควาองคความรูในระดับอริยชนข้ันตนควรมี 

6.1.1 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีโครงสรางของกิจในอริยสัจ 4 
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีกระสวนของกิจในการละตนเหตุ 
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีผลลัพธของกิจท่ีดับตนเหตุไดแลว 
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษามามีตัวแบบของกิจผูทํากิจมีผลลัพธไดแลว 

6.1.2 จรณะ 15 วิชชา 8 มีขอดีประโยชนสูงในการรอยเรียงกิจท้ัง 4 ในอริยสัจ 4 ดังนั้น
เม่ือปฏิบัติกาวหนาในจรณะ 15 วิชชา 8 จึงเทากับกําลังปฏิบัติอยูในกิจท้ัง 4 ของอริยสัจ 4 ซ่ึงก็คือ
กําลังดําเนินอยูในอริยสัจ 4 ดวย ตรงนี้นี้เปน “จุดความคลาด” ท่ีสําคัญ เพราะปราศจากจรณะ 15 
วิชชา 8 ผูปฏิบัติจะอยูภายนอกอริยสัจ 4 แมกําลังต้ังใจมุงม่ันปฏิบัติในไตรสิกขา (ท่ียังไมมีข้ันอธิ)  
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อยูก็ตาม 
6.1.3 การปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 อยูในกิจท้ัง 4 ในอริยสัจ 4 จึงเปนโลกุตตระอยาง

เดียว เพราะอริยสัจ 4 เปนโลกุตตระ เพราะผูปฏิบัติอยูภายนอกอริยสัจ 4 ยอมช่ือวาเปนโลกียะอยู 
จนกวาจะเขาถึงอริยสัจ 4 จึงจะเปนโลกุตตระ แตในจรณะ 15 วิชชา 8 เปนโลกุตตระในตัวตลอดสาย
โดยแบงเปนเสขบุคคลคือผูปฏิบัติท่ียังมีเช้ืออาสวะเหลือกับอเสขบุคคลคือผูปฏิบัติท่ีหมดดับสนิท
ส้ินอาสวะ (อนาสวะ) แลว  แตเสขบุคคลก็เปนอริยบุคคลซ่ึงก็คือโลกุตตระบุคคล ดังนั้นผูท่ีประสงค
จะผานมิติของเวลาในผลของการปฏิบัติใหเร็วข้ึน เพราะพระพุทธองคไมทรงสรรเสริญความเนิ่นชา 
พึงรีบศึกษาและลงมือฝกฝนปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงไดช่ือวา เสขปฏิปทาสูตร ใหแกผูฝกฝนท่ียัง
มีเช้ืออาสวะเหลือเพื่อเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนหรือผูเขาถึงอริยสัจ 4 ไดแลวตามลําดับ 

6.1.4 โครงสรางของกิจในอริยสัจ 4 ท่ีสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 มี 4 หมวดคือ 
หมวดวิชชา ท่ีสัมพันธกับ เจริญปญญาข้ันญาณทัสสนะหรือภาวนา 
หมวดฌาน ท่ีสัมพันธกับ แจงความดับส้ินเหตุอยากหรือสัจจิกิริยา 
หมวดสัทธรรม  ท่ีสัมพันธกับ ละความอยากหรือปหานะ 
หมวดจรณะ 4 ท่ีสัมพันธกับกิจรูทุกขมาจากกิเลสหรือปริญเญยยะน่ันคือ รูจัก 
 กิเลสเปนทุกขท่ีตองเอาออก 

6.1.5 กระสวนของกิจในการละตนเหตุไมไดมีเฉพาะในขอสัทธรรม แตมีโฮลอนในท้ัง 
4 หมวด โดยเฉพาะเร่ิมในหมวดจรณะ 4 ซ่ึงทําบทบาทหลักในการละ โดยขอสํารวมอินทรียหรือ
อินทรียสังวรที่ตอจากศีลสังวร โดยเร่ิมจากฐานกาย หมายถึง พฤติกรรมในฐานศีล 5 ละอบายมุข 
ตรวจหาวาขอใดท่ีมีพฤติกรรมติดเสพอยู ก็ต้ังเปนขอกําหนดวาควรมีศีลมาสังวรดวยการอธิษฐานใจ
วาจะไมลวงละเมิดศีลขอนั้น ๆ 

6.1.5.1 แมในฐานกายก็มีเวทนา สุข ทุกขและเฉย ๆได โดยการบริหารจัดการ
เวทนาที่ถูกตองในบทบาทของสํารวมอินทรีย 6 คือ ทางกายมี 5 ไดแก หู ตา จมูก ล้ิน กาย และทางใจ   
มีหนึ่งรวมเปน 6 ซ่ึงพระคึกฤทธ์ิ โสตถิผโล (พ.ศ. 2554 ข) ใชคําคมวามีปฏิบัติการ”ตามดูไมตามไป...” 

6.1.5.2 โดยหลักวิชาระบุวา เวทนาเกิดข้ึนจากองคประกอบ 3 อยางของอินทรีย 6 
(นิยมเรียกท่ัวไปวา ทวาร 6 คือ หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ) ยกตัวอยาง ตากับรูป เกิดวิญญาณหรือการ
รับรูทางตา (จักษุวิญญาณ) โดยการประกอบพรอมกันของท้ังสามอยางในเวลาเดียวกัน ท่ีเรียกวา 
“ผัสสะปจจุบัน” (บางทานเรียกวาสัมผัส) 

6.1.5.3 “ผัสสะปจจุบัน” จึงเปนคําสําคัญ ท่ีระบุวามีวิญญาณรับรูในทุกทวารท่ี
เกิดทุกข เหตุแหงทุกข ความดับไมเหลือแหงทุกขและความเจริญของการปฏิบัติออกจากทุกข 
เกิดข้ึนท่ีนี่ ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ไดถาทําถูกตองในปหาน 5 ก็จะไดนิพพานโดยมีวิมุต 5 ไปตามลําดับ 
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6.1.5.4 บทบาทของสํารวมอินทรียมีอยู ในเวทนา 3 ทุกหมวดของจรณะ 15 
วิชชา 8 คือ 

จรณะ 4 ใหละกิเลสในเวทนา 3 
สัทธรรม  ใหละความอยาก (ตัณหา) ในเวทนา 3 
ฌาน ใหละความยดึติด (อุปาทาน) ในเวทนา 3 
วิชชา ใหละความเคยชิน (อนุสัยอาสวะ) ในเวทนา 3 
นี่คือจุดความคลาดท่ีสําคัญ เพราะมักทําสํารวมอินทรียไมครบโครงสราง

ของกิจในอริยสัจ 4 ท้ัง 4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 ดังเชน หมวดฌาน แสดงถึงส่ิงท่ีตองละคือ
ความเพลิน (นันทิ) ในอุปาทานขันธ 5 มีพุทธพจน (ขนธ. ส. 17/39/64. อางจากพระคึกฤทธ์ิ โสตถิ 
พโล 2554 ข : 20 - 21) ภิกษุ ท. ผูใดเพลิดเพลินอยูในรูป ผูนั้นเทากับเพลิดเพลินอยูในส่ิงท่ีเปนทุกข 
(ตอไปเหมือนกันท้ังในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เรากลาววา “ผูใดเพลิดเพลินอยูในส่ิงท่ีเปน
ทุกข ผูนั้นยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้ 

หมวดวิชาท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีตองละอนุสัยในเวทนา 3 มีพุทธพจน (อุปริ.ม.
14/512/822. อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ข : 16 - 19)  

บุคคลนั้นเม่ือสุขเวทนาถูกตองอยูยอมเพลิดเพลิน...เมาหมกอยู อนุสัยคือ
ราคะยอมมีอยู 

บุคคลนั้นเม่ือทุกขเวทนาถูกตองอยูยอมเศราโศก...ครํ่าครวญ...อนุสัยคือ
ปฏิฆะยอมมีอยู 

บุคคลนั้นเม่ือเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข (อทุกขมสุขเวทนา)  ถูกตองอยู 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงเหตุเกิด (สมุทยะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงความดับไมเหลือ (อัตถังคมะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงรสอรอย (อัสสาทะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงโทษ (อาทีนวะ) ของเวทนา (3) นั้น 
เขายอมไมรูตามจริง ซ่ึงอุบายเคร่ืองออกไป (นิสสรณะ) ของเวทนา (3) นั้น 
อนุสัย คืออวิชชายอมเพ่ิมความเคยชินใหแกบุคคลนั้น เม่ือยังละความเคย

ชินในราคะหรือราคานุสัยจากสุขเวทนาไมไดบรรเทาความเคยชินในความขัดเคืองหรือปฏิฆานุสัย
จากทุกขเวทนาไมได ถอนความเคยชินในความไมรูหรืออวิชชานุสัยจากอทุกขมสุขเวทนาไมได 
และยังทําวิชชาใหเกิดข้ึนไมได เขาจักทําท่ีสุดแหงทุกขในการรูเห็นไดในปจจุบันหรือทิฏฐธรรมนั้น 
ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจักมีได 

จุดความคลาดท่ีสําคัญยิ่งของความรูสึกไมสุขไมทุกขหรืออทุกขมสุข
เวทนาที่นิยมในการทําสมาธิท่ัวไป (meditation) คือทําอารมณเฉยไดแลวแตไมรูตามจริงซ่ึงเหตุ   
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เกิด - ความดับไมเหลือ – รสอรอย – โทษ - อุบายเคร่ืองออกพนไปนี้สงผลใหเปนอุเบกขาท่ีจมอยูใน
โลกียะหรือ เคหสิตอุเบกขาเวทนา สวนอุเบกขาที่มีคุณสมบัติครบรูตามจริงขางตนท้ังหมดแลวยัง
เปนอุเบกขาท่ีออกจากโลกียะไดหรือเนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนานี้เปนเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวนําไปสู
สัมมาสมาธิ (right concentration)  

6.1.5.5 การทําฌานคือการละความเพลินในอุปาทานขันธ 5 จิตยอมหลุดพนดังมี
ในพุทธพจน (สฬง. สํ. 18/179/245 - 6, อางจาก พระคึกฤทธ์ิ 2554 ข : 32) 

เม่ือเห็นอยูโดยถูกตองยอมเบ่ือหนาย 
เพราะความส้ินไปแหงนันทิ (ความเพลิน) จึงมีความส้ินไปแหงราคะ 
เพราะความส้ินไปแหงราคะ จึงมีความส้ินไปแหงนันทิ 
เพราะความส้ินไปแหงนันทิและราคะ กลาวไดวา “จิตหลุดพนแลวดวยดี” 
นี่เปนจุดความคลาดท่ีสําคัญยิ่งของสมถภาวนาในกระแสหลักท่ีเปน  

โลกียะ แตไมเปนในจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะในหมวดฌานมีบทบาทในการทําความส้ินไปแหง 
นันทิราคะในอุปาทานขันธ 5 จึงเปนจิตหลุดพนหรือเจโตวิมุตท่ีเปนโลกุตตระ สวนการทําวิชชาให
พนไปจากอวิชชาสวะไดเปนปญญาวิมุต ( ต้ังแตวิปสสนาญาณไปจนครบวิชชาขอแปด คือ          
อาสวักขยญาณ) 

6.1.6 การละหรือปหานะท่ีเปนกิจในการละตนเหตุ หรือสมุทัยมีกระสวนท่ีเปนตาราง
สรุปแสดงความสัมพันธของข้ันตอนในการละช่ัวประพฤติดี (ในแถวท่ี 7) 
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ตารางท่ี  6.1  สรุปความสัมพันธของข้ันตอน การกําจัดอกุศลมูล (ละช่ัว) สรางกุศล (ประพฤติดี) 
 

0          1                2                  3                  4                   5                  6               7              8          
“รูป-นาม” สติปฏ

ฐาน 4 
จนณะ 15 
วิชชา 8 

ฐานเวทนา กิเลส(อกุศล) กิเลสหยาบกลาง
ละเอียด 

ตัณหา ปหาน 5 สัมมัปปธาน
4 

 
 
 
 
 

“นาม” 
ฐานใจ 

 
 
 
 

ธรรมใน 
ธรรม 

อาสวักขยญาณ 
จุตุปปาตยาณ 

บุพเพนิวาสานุส
สติญาณ 

เจโตปริยญาณ 
 

 
บุพเพนิวาสา 
นุสสติญาณ 

 
อาสวะ3 

อวิชชาสวะ 

 
อนุสัยกิเลส 

(กิเลสข้ันละเอียด) 
ขนาดละเอียดลออ 

 
 

อนุสัยกิเลส 
ขนาดละเอียดธุล ี

 

 
วิภวตัณหา 

(พน
ภวตัณหา) 

 
 

นิสสรณ
ปหาน 

ยังกุศลท่ีเกิด
แลวใหเจริญ
ไพบูลยย่ิงข้ึน 

 
 

(อนุรักขนา
ปธาน)  

ทิพพโสตญาณ
อิทธิวิธญาณ

มโนมยิทธิญาณ
วิปสสนาญาณ 

 
 

มโนมยิทญาณ 

ภวาสะ 
กามาสวะ 

 
พนภวตัณหา 
ละเอียด 

 
ปฏิปสสัทธิ
ปหาน 

ธรรม
(นอก) 
จิตในจิต 

ฌานท่ี 4 
ฌานท่ี  3 
ฌานท่ี 2 

 
ฌานท่ี 2(ปติ) 

 

อุปาทาน 
อัตตวาทุปาทาน 
สีสัพพตุปาทาน 
ทิฎฐปาทาน 

ปริยุฏฐานกิเลส 
(กิเลสข้ันกลาง) 
ขนาดกลางบาง 

 
 

ภวตัณหา 
หยาบ 

 
 

สมุจเฉท
ปหาน 

ยังกุศลท่ียัง
ไมเกิดให
เกิดข้ึน 
(ภาวนา
ปธาน) 

  ฌานท่ี 1  กามุปาทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

“รูป” 
ฐานกาย 

 
 

จิต 
(นอก) 

เวทนาใน
เวทนา 

 
 

 
ปญญา 
สติ 
วิริยะ 

พาหุสัจจะชั้น 
หลัง 

 
 

วิริยะ 

นิวรณ 5 
วิจิกิจฉา 

อุทธัจจกุกกุจจะ  
ถินมิทธะ 
พยาบาท 
กาม 

 
ปริยุฏฐานกิเลส 
(กิเลสข้ันกลาง) 
ขนาดกลางหนา 

 
กามตัณหา 
ละเอียด 

 
 
 
 
 
 

ตทังคปทาน 
(ใชปญญา
จัดการ) 

 
 
 
 
 

ยังอกุศลท่ี
เกิดข้ึนแลว
ใหดับไป
(ปหาน
ปธาน) 

 
เวทนา 
(นอก) 
กายใน
กาย 

พาหุสัจจะชั้น 
แรก 

โอตตัปปะ 
หิริ 

ศรัทธา 

 
หิริ 

เนกขัมมสิตะ 

อกุศลมูล 3 
(บาง) 
โมหะ 
โทสะ 
ราคะ 

 
วิติกกมลิเลส 

(กิเลสข้ันหยาบ) 
ขนาดหยาบบาง 

 
กามตัณหา 
กลาง 

 

 
กาย

(นอก) 

 
ชาคริยานุโยคะ 
โภชเนมัตตัญ ุ
ตาสํารวมอนิทรีย 

สังวรศีล 

 
สํารวมอินทรีย 

(เคหสิตะ) 
เปลี่ยนใหเปน
เนกขัมมสิต 

 
 

 
อกุศลมูล 3 

(หนา) 
โมหะ 
โทสะ 
ราคะ 

 
วิติกกมลิเลส 

(กิเลสข้ันหยาบ) 
ขนาดหยาบหนา 

 
กามตัณหา 
หยาบ 

 
วิกขัมภนป

หาน 
(แยก

ระหวางตัว
เรากับ
กิเลส) 

 
ยังอกุศลท่ียัง
ไมเกิด ไมให

เกิดข้ึน 
(สังวรปธาน) 
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6.1.6.1 เม่ือมีผัสสะปจจุบัน ส่ิงท่ีตองรู (ปริญเญยยะ) กอนคือเปนกิเลสใน 
(อกุศลมูล) อะไรซ่ึงเปนกิเลสช้ันหยาบ ช้ันกลาง ช้ันละเอียดโดยดูรวมกับประเภทของกิเลสตัณหา
กํากับ เชน กิเลส ตัณหา   อุปาทาน อนุสัย อาสวะและมีตนเหตุของความอยากคือ ความอยากในกาม 
ในภพ และความอยากในการออกจากภพ ก็จะทําใหเลือกเคร่ืองมือละอกุศลคือ ปหาน 5 ได
เหมาะสม 

6.1.6.2 การใชปหาน 5 กับฐานปฏิบัติการในเวทนาของการสํารวมอินทรียไดใน
แตละหมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 

1) “วิขัมปนปหาน” เปนการละกิเลสข้ันหยาบที่รุนแรง เชน อาการดิ้น
รนอยางมาก (หรือท่ีเรียกวา “ลงแดง”) ในข้ันนี้ทานสอนใหใชความสงบทางจิต สยบความเคล่ือนไหว
ของพลังกิเลส ดวยอาการยื้อยุด กอดรัดอยูกับกิเลส เพื่อสรางสติ เพราะถาเผลอสติเม่ือใดกิเลสจะเขา
ควบคุมพฤติกรรมทันที จึงตองไมยอมทําตามใจกิเลสใหไดดวยการกดขม คือสะกดกิเลสไวดวย
กํ า ลั ง ใ จ ห รื อ ข ม ทั บ กิ เ ล ส ไ ว ด ว ย ค ว า ม อ ด ก ล้ั น เ ต็ ม แ ร ง  อ า จ จ ะ ผ ลั ด กั น แ พ ช น ะ 
ไมเปนไร ทํากระบวนทาเดียว ไมตองแบงพลังไปคิดนึก เพราะกิเลสมืดมนมาก มีลีลาหลอกลอ
ตอรองมากมาย โบราณาจารยจึงสอนวายังไมตองใชความคิดนึกปรุงแตง แตใหรวมกําลังใจตั้งม่ัน 
อยูในศีลใหได เหตุผลท้ังหลายของกิเลสและอาการลีลาของกิเลสดิ้นรนเปนการไมยอมรับความจริง
ในสวนจิตใจของผูปฏิบัติ (ท่ีอาจทําใหรับไมไดวาผูปฏิบัติเลวรายปานน้ี) นั่นเพราะผูปฏิบัติยังแยก
จิตใจของผูปฏิบัติกับตัวตนของกิเลสข้ันหยาบ (ท่ีเรียกวาสักกายะของกิเลส) ใหออกจากกันไมได 
จึงตองอดทนใหวิขัมภนเปนฐานของการปหานดวย กระบวนการเห็นกิเลสเปนความไมเท่ียง 
เม่ือกิเลสไมเท่ียง ก็เห็นความเปนทุกข และท่ีสุดกิเลสเองก็หมดแรงนอยลง จนมีคราวท่ีดับลงไป 
ตอหนาผูปฏิบัติได นี่คือการท่ีกิเลสถูกละหรือปหานเปนสภาวะจิตท่ีเม่ือผานกระบวนการไตรลักษณ 
จะเห็นกิเลสไมใชตัวตน (อนัตตา) ของผูปฏิบัติ แยกรูปคือกิเลส ออกจากนามคือใจของผูปฏิบัติ 
ไดแลว 

นี่เปนจุดความคลาดท่ีสําคัญยิ่ง เพราะวิขัมภนปหานท่ัวไปทําไมครบ
ข้ันตอน ทําเพียง “วิขัมภน” ท่ียังไมถึงข้ัน “ปหาน” กลาวคือกดขมกิเลสอยูจริงโดยการไมเรียนรู
สภาวะของกิเลสดวยการใชวิธีเปล่ียนตัดภาพ (หรือภาวะ) นั้นไป สนใจรับรูเร่ืองอ่ืนแทนเสมอ การ
ทําเชนนี้อาจใหผลดีเบ้ืองแรก แตนานไปกิเลสท่ีถูกกดขมซ่ึงจะตกตะกอนลงไปประดุจระเบิดเวลาท่ี
นับวารุนแรงเพิ่มกําลังความรายแรงใหกับกิเลสโดยผูปฏิบัติไมรูเทาทัน ทําใหภายหลังเกิดมี
ประสบการณลมเหลวของผูปฏิบัติ ทําใหมีขอสรุปเปนความเช่ือผิดไปวากิเลสไมมีทางทําใหหมดไป
ได เพราะปฏิบัติทีไร ทายสุดก็แพหรือลมทุกที เพราะไมเขาใจ “วิขัมภนปหานวิธี” ท่ีเปนโลกุตตระ 
ไปเอาแต “วิขัมภน” ท่ีเปรียบดังหินทับหญา นั้นแตไมใช “ปหานะ” ท่ีเปนกิจของอริยสัจ 4 เพราะถา
ใชไดถูกตองโดยปหานดวยกระบวนการไตรลักษณท่ีทําใหพลังของกิเลสหมดหายไปเร่ือย  ๆ  จนถึง
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ข้ันอนัตตาจึงสามารถเห็นกิเลสหรือสักกายะวาไมใชตัวตนของผูปฏิบัติ ไมมีตัวตนเพราะกิเลสดับลง
ไปไดแลว จึงเกิดปญญาข้ันอธิ 3 ข้ันตอน คือ 

นามรูปปริเฉทญาณ  คือ  ปญญาญาณท่ีแยกรูปนามคือเห็นส่ิงท่ีถูกรู (รูป) 
เปนกิเลสที่มีการรับรูของผูปฏิบัติ (นาม) เห็นอยูซ่ึงความไมเท่ียง (อนิจจัง) ของกิเลส เดี๋ยวมาก เดี๋ยว
นอย เดี๋ยวมี เดี๋ยวเหมือนไมมี ฯลฯ เปนตน 

ปจจยปริคคหญาณ  คือ  ญาณกําหนดไดถึงปจจัยของนามรูป (ในขอตน) 
พบวามีศีลและสํารวมอินทรียไดนานพอจะทําใหกิเลสออนแรงลงทุกที (ทุกขัง) กิเลสแพแน 

สัมมสนญาณ คือ  ญาณพิจารณานามรูป (ในขอตน) โดยไตรลักษณ
ครบถวน คือเห็นไปตลอดจนถึงความไมมีตัวตนของกิเลส (อนัตตา) เพราะกิเลสดับลงไดจริงดวย
อํานาจของกระบวนการ (พระ) ไตรลักษณ 

นี่จึงเปนปญญาระดับญาณข้ันตนท่ีพรอมจะพัฒนาเขาสูวิปสสนาญาณ 9 
หลวงปูม่ันภูริทัตโต จึงตอบคําถามศิษยวา สํารวมอินทรียหรืออินทรียสังวร (หรือปฏิบัติการกับฐาน
เวทนา) โบราณทานจัดสงเคราะหลงเปนอธิจิตอยางออน ๆ ในจรณะ 4 

เม่ือเขาใจวาปหาน 5 อันเปนกิจในการละของอริยสัจ 4 เปนเสนทางโล
กุตตระ แมแตปหานตัวแรก คือ “วิขัมภนปหาน” ก็มีผลสัมฤทธ์ิเปนโลกุตตระไดในจรณะ 4 ปหานท่ี
เหลืออีก 4 ตัว ก็จะเขาใจไดงายข้ึนตามหมวดใหญของจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีตอเนื่องจากชุดแรก 
(จรณะขอ 1-4) ไปจนถึงชุดท่ี 6 ตามลําดับดังนี้ 

2) “ตทังคปหาน” เปนการใชปญญาพิจารณาองคธรรมประกอบเขาไป
หลังจากข้ันตอนวิขัมภนปหาน โดยเฉพาะในฐานปฏิบัติการเวทนาท่ีเกิดเปนความรูสึกละอายใจหรือ
หิริข้ึนเม่ือจะกาวลวงศีล ซ่ึงมักจะเกิดในท่ีลับ ไมมีใครรูเห็น (ไมเปนไร นิดเดียว คร้ังเดียวเอง  เปน
ตน) จึงตองมีการใชปญญาพิจารณาวาโทษภัยของกิเลสตัณหาหรือใชหลักพุทธพจนสุภาษิตวาท
กรรมของผูรูตาง ๆ ท่ีมีผลชวยใหพลังปญญามีมากข้ึนจนไมกาวลวงศีลใหเปนทุจริตและสามารถ
รักษาศีลใหเปนสุจริตธรรมไดเสมอในจรณะชุดท่ี 2 (จรณะขอ 5-8) ของหมวดสัทธรรมวิธีการละ
รวมกันของวิขัมภนปหานและตทังคปหาน ในการละเคร่ืองเศราหมองของจิตหรือนิวรณ 5 คือ ความ
พอใจในกาม ความไมพอใจหรือพยาบาท ความงวงซึมหรือถีนมิทธะ ความฟุงซาน (อุทธัจจะ) และ
ความสงสัย (วิจิกิจฉา) เม่ือทําสําเร็จมีผลใหเกิดมีอธิศีลข้ึนในใจและรักษาความบริสุทธ์ิทางกายไวได 
รวมกันเปนธรรมจริยาดวยจรณะชุดท่ี 3 (จรณะขอ 8-11) ของหมวดสัทธรรม 

3) การใช “สมุทเฉทปหาน” ในข้ันฌาน เพื่อละอุปาทานอันเปนกิเลส
ข้ันกลางและเปนความอยากในภพตาง ๆหรือภวตัณหา ดวยการพิจารณาดับความเพลิดเพลินหรือ
นันทิราคะ หรือเวทนาของอุปาทานคือความพึงพอใจยึดติดหรือฉันทราคะ ในอุปาทานขันธ 5 
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(ในระดับฐานศีล 5 และละอบายมุข) ไปจนถึงข้ันจิตหลุดพนในท่ีสุดอันเปนฝายสมถภาวนาท่ีเปน 
โลกุตตระเพราะละราคะเสียไดในจรณะชุดท่ี 4 (จรณะขอ 12-15) ของหมวดฌาน 

4) การใช “ปฏิปสสัทธิปหาน” อันเปนเคร่ืองมือปหานกิเลสข้ันละเอียด
หรืออนุสัยกิเลสและเปนภวตัณหาในข้ันละเอียดระดับอรูปราคะ กําจัดความเคยชินท่ีตามนอนมา
หรืออนุสัย ดวยการสํารวมอินทรียระดับอินทรียภาวนาช้ันเลิศหรืออนุตตราอินทรียภาวนา 
(ในอุปริ. ม. 14/542-545/856-861, อางจากพระศึกฤทธ์ิ โสตถิผโล, พ.ศ. 2554 ข : 112 - 113) 
กลาวคือภิกษุรูชัดอยางนี้วา “อารมณท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรานี้เปนส่ิงมีปจจัยปรุงแตง (สังขต) เปนของ
หยาบ ๆ (โอฬาริก) เปนส่ิงท่ีอาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน (ปฏิจจสมุปปนน) แตมีส่ิงหนึ่งซ่ึงระงับและ
ประณีต กลาวคืออุเบกขา” “อานนท อารมณอันเปนท่ีชอบใจ ไมเปนที่ชอบใจ ท้ังเปนท่ีไมทุกขไม
สุขอันบังเกิดแกภิกษุนั้นยอมดับไป “เร็วเหมือนการกระพริบตาของคน” ในอุเบกขาท่ียังดํารงอยู” 

“อานนท นี้แล เราเรียกวาอินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแหง
รูปท่ีรูแจงดวยจักษุ” และท้ังหู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็ตรัสทํานองอยางเดียวกัน ตางกันท่ีความเร็ว  

ในกรณีเสียง  เปรียบดวยความเร็วแหงการดีดนิ้วมือ 
ในกรณีกล่ิน  เปรียบดวยความเร็วแหงหยดน้ําตกจากใบบัว 
ในกรณีรส  เปรียบดวยความเร็วแหงน้ําลายท่ีถมจากปลายล้ินของคนแข็งแรง  
ในกรณีโผฏฐัพพะ เปรียบดวยความเร็วแหงการเหยียดแขน พับแขนของคนแข็งแรง 
ในกรณีธรรมารมณ เปรียบดวยความเร็วแหงการแหงของหยดนํ้าบนกะทะเหล็กท่ีรอน

แดงตลอดวัน 
การสํารวมอินทรียท่ีพัฒนาถึงข้ันเปนเลิศ ในจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 5 

(คือวิชชาขอ 1 - 4) อันมีฐานปฏิบัติการของเวทนาอยูท่ีมโนมยิทธิญาณ จึงเปนโลกุตตระท่ีประณีต
ยิ่งข้ึนในเคร่ืองมือข้ันสูงคือปฏิปสสัทธิปหาน ดังกลาวมานี้เอง 

5) การใช “นิสสรณปหาน” อันเปนเครื่องมือปหานกิเลสละเอียดข้ัน
สุดทายคืออวิชชาสวะ ดังนี้ (ในอุปริ. ม. 14/518/823, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ข : 118 – 119) 

“บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงเหตุเกิด (สมุทยะ) ของเวทนานั้น 
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงความดับไมเหลือ (อัตถังคมะ) ของเวทนานั้น 
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงรสอรอย (อัสสาทะ) ของเวทนานั้น 
บุคคลนั้นยอมรูตามจริงซ่ึงอุบายเคร่ืองออกพนไป (นิสสรณะ) ของ

เวทนานั้นจึงละอนุสัยคืออวิชชาท่ีตามนอน (ความเคยชิน) ในบุคคลนั้นเสียได ยอมละความเคยชิน
ในระคะหรือราคานุสัยจากสุขเวทนาบรรเทาความเคยชินในความขัดเคืองหรือปฏิฆานุสัยจาก
ทุกขเวทนาและถอนความเคยชินในความไมรูหรืออวิชชานุสัยจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได จึงยอม
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ทําวิชชาใหเกิดข้ึนได (และพนกามาสวะ พนภวาสวะและพนอวิชชาสวะ - ผูวิจัย) จึงทําท่ีสุดแหง
ทุกขในทิฏฐธรรมนั้น ขอนี้เปนฐานะท่ีจักมีได” 

นี่จึงเปนการใชจรณะ 15 วิชชา 8 ชุดท่ี 6 หรือวิชชาขอ 5-8 ซ่ึงเปน
วิปสสนาภาวนาข้ันปลายสรางญาณทัสสนะข้ันสูง ท่ีทําใหคลายพนจากอวิชชาไดเปนนิสสรณวิมุตท่ี
ทําใหทราบชัดถึงโคตรภูญาณหรือญาณครอบโคตรจากปุถุชนเปนอริยชนผูส้ินอาสวะบางสวนได
จริงใน 4 ระดับ อาทิเชน ตามเกณฑระดับฐานศีล 5 ละอบายมุข (หรือปดอบายภูมิ) เปนผูมีศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  มีความเช่ือม่ันในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา มีศีลอันเปนอริยะ
จนถึงอรหัตตผลไดตามลําดับ (ในฐานศีล 5) ดวยมีผลจากการปฏิบัติไดวิมุต 5 จริง นับเปนเกณฑ
ความรูข้ันละเอียดท่ีแสดงถึงระดับการไดเปนพระโสดาปตติผลอันเปนความหมายท่ีกลาวแสดงใน
บทสวดมนต (ท่ีฉบับดั้งเดิมจารึกดวยอักษรขอมคือ) ยอดพระกัณฑไตรปฎกวา “โสตาอรหัตตปฏิผล 
ธาตุสัมมาทิยานะสัมปนโน”  

6.1.7 ผลลัพทของกิจท่ีดับตนเหตุไดอยางแจมแจงในการปหานกิเลสหยาบ กลางจนรู
ไดละเอียดชัดเจนหรือสัจฉิกิริยา เม่ือปหานสําเร็จเปนวิมุต 5 รูผลแจมแจงไดแลวหรือสัจฉิกัตวา
ดังนั้นสัมมาวิมุตของพุทธจึงเกิดจากปหาน 5 แบบพุทธ ไมใชมิจฉาวิมุตดวยการทําสมาธิท่ัวไป 
(meditation) กลาวคือ 

เม่ือกระทํา วิขัมภนปหาน สําเร็จไดผลเปน วิขัมภนวิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา ตทังคปหาน  สําเร็จไดผลเปน ตทังควิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา สมุทเฉทปหาน สําเร็จไดผลเปน สมุทเฉทวิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา ปฏิปสสัทธิปหาน สําเร็จไดผลเปน ปฏิปสสัทธิวิมุตข้ึนท่ีจิต 
เม่ือกระทํา นิสสรณปหาน สําเร็จไดผลเปน นิสสรณวิมุตข้ึนท่ีจิต 
นี่เปนจุดความคลาดท่ีทําใหไขวเขวอยางสําคัญในประเด็นความเขาใจท่ีวาวิมุตนั้น

มาจากการทําสมาธิท่ัวไปถึงข้ันมีอุเบกขาในรูปฌาน 4 (ตามท่ีเลือกมาจากกรรมฐาน 40) แลวพัฒนา
ตอเปนอรูปฌาน 4 แลวจึงทําสัญญาเวทยิตนิโรธไดสภาวะเปนสภาพกึ่งหลับ คือดับความรูสึก 
(เวทยิต) และความกําหนดหมายรู (สัญญา) ไดเปนความดับสนิทอยางยิ่งท่ีเปนนิโรธของพุทธ อัน
นับวาเขาใจผิดทางไปเปนมิจฉาวิมุต ดวยยังมีความไมรูหรืออวิชชาสวะอยูจริง ๆ ท่ีหางไกลจาก
สัมมาวิมุต สัมมาวิมุตญาณทัสสนะของพระพุทธเจา เพราะจะไมสามารถมีอธิปญญาหรือญาณ     
ทัสสนะท่ีแสดงผลเปน โลกุตตรธรรมอันเกิดข้ึนจากการละตนเหตุไดแก กิเลสตัณหา อุปาทาน      
อาสวะมาเปนลําดับไดแตอยางใด ดังมีรายละเอียดท่ีแสดงอยูในกระสวนของปหาน ในขอ 6.1.6.2 
มาแลว  

6.1.8 ตัวแบบของผูทํากิจท่ีมีผลลัพธดับตนเหตุไดแลว 
ตัวแบบหรือผูมีวิชชาจรณสัมปนโนคืออริยบุคคล 4 โดยมีตัวแบบภาวะโสดาบัน 
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บุคคลเปนอันดับแรก ตอไปคือตัวแบบสกิทาคามีบุคคล อนาคามีบุคคลและอรหันตบุคคล ดังนั้น
หมวดธรรมท่ีเปนองคความรูท่ีแสดงหลักเกณฑของภาวะโสดาบันบุคคลจึงเปนส่ิงท่ีตองศึกษาใสใจ 
ดังมีใน “พุทธวจน คูมือโสดาบัน” ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐเพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของ
ตนเองดวยตนเอง (พระคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล, 2554 ก) 

6.1.8.1 ผูวิจัยไดคัดเลือกมาจากพระสูตร (ทสก. อํ. 24/195 - 198/92 อางจากพระ      
คึกฤทธ์ิ 2554 ก : 11 - 18) ท่ีทรงตรัสกับฆราวาส โดยใชคําวา “คหบดี” เพื่อใหเห็นชัดเจนวา ฆราวาส
ควรเรียนรูฝกฝน โลกุตตรธรรมของเกณฑข้ันเบ้ืองตนคือพระโสดาบันอยางไร 

“คหบดี ในกาลใด ภัยเวร 5 ประการ อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับได
แลวดวย อริยสาวกประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะ 4 ดวย อริยญายธรรมเปนธรรมท่ีอริย
สาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาดวย 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น เม่ือหวังอยูก็พยากรณตนดวยตนนั่นแหละวา 
“เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิดเดรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบายทุคติวินิบาตส้ินแลว 
เราเปนผูถึงแลวซ่ึงกระแส (แหงนิพพาน) มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน 
มีการตรัสรูพรอมเปนเบ้ืองหนา” ดังนี้ 
(การมีศีล 5 ทําใหพนภัยเวร 5 ประการ - ผูวิจัย) 

เงื่อนไขขอท่ี 1   “คหบดี ภัยเวร 5 ประการเหลาไหน อันอริยสาวกทําให
สงบรํางับไดแลว คหบดี บุคคลผูฆาสัตวอยูปกติ ยอมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) บาง 
ยอมประสพภัยเวรในสัมปรายิก (ในเวลาตอมา) บาง ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง เพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจุบัน ภัยเวรนั้น ๆ เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาดแลวจากปาณาติบาตทําใหสงบได
แลว” ภัยเวรอีก 4 ขอ คือเนื้อหาท่ีพนดวยศีล 5 หมายถึง ศีลขอ 2 - 5 

เงื่อนไขขอท่ี 2   “คหบดี อริยสาวกเปนผูประกอบพรอมแลวดวยความ
เล่ือมใสอันหยั่งลึกลงมั่นไมหวั่นไหวในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ” (ดังมีรายละเอียดใน
บทสวดมนตอิติปโสฯ สรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ท่ีรูกันท่ัวไป) สวนขอ 4 คือ “คหบดี 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลายในลักษณะเปนท่ีนาพอใจของพระ
อริยเจา เปนศีลท่ีไมขาดไมทะลุ ไมดางไมพรอย เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา วิญูชนสรรเสริญ ไม
ถูกทิฏฐิลูบคลํา เปนศีลท่ีเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ ดังนี้” ผูวิจัยเห็นวาเม่ือประกอบเง่ือนไขขอแรกพน
ภัยเวร 5 กับองคแหงโสดาบัน 4 ขอ ก็หมายความวามีการถือศีล 5 ใหบริสุทธ์ิ จึงพนภัยเวร 5 

เงื่อนไขขอท่ี 3   โสดาบันรูชัดเจนในปฏิจจสมุปบาท “คหบดี ก็อริยญาย
ธรรมเปนส่ิงท่ีอริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาเปนอยางไรเลา คหบดี อริย
สาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมทําไวในใจโดยแยบคายเปนอยางดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียว ดังนี้ เพราะ
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ส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะความเกิดข้ึนแหงส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เพราะส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะความ
ดับไปแหงส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป ขอนี้ไดแกส่ิงเหลานี้คือ..” (จากนี้ก็เปนขอความของปฏิจจสมุปบาท
สายเกิดแลวตามดวยสายดับของเหตุปจจยาการ “อวิชชา – สังขาร – วิญญาณ – นามรูป – สฬายตนะ 
– ผัสสะ – เวทนา – ตัณหา – อุปาทาน – ภพ – ชาติ - ชรามรณะ” - ผูวิจัย) คหบดี อริยญายธรรมนี้แล
เปนธรรมท่ีอริยสาวกน้ันเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญา”  

สรุปครบพรอมท้ัง 3 ขอ เปนโสดาบัน 
“คหบดี ในกาลใดแล ภัยเวร 5 ประการเหลานี้เปนส่ิงท่ีอริยสาวกทําให

สงบรํางับไดแลวดวย อริยสาวกเปนผูประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะส่ีเหลานี้ดวย อริยญาย
ธรรมนี้เปนธรรมอันอริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาดวย 

ในกาลนั้น อริยสาวกน้ันปรารถนาอยู ก็พยากรณตนดวยตนแหละวา “เราเปนผูมีนรกส้ิน
แลว มีกําเนิดเดรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบายทุคติวินิบาตส้ินแลว เราเปนผูถึงซ่ึงกระแส 
(แหงนิพพาน) มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดาเปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมเปนเบ้ือง
หนา ดังนี้” 

6.1.8.2 องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดในฐานศีล 5 ของพระโสดาบัน 
มีพุทธพจนท่ีคัดเลือกมาแสดงประกอบดังนี้ 

1)  หมวดจรณะ 4 - พนภัยเวร 5 มีโสดาปตติยังคะ 4 (ดูขอ 6.1.8.1) 
2)  หมวดสัทธรรม - พระโสดาบันรูจักอินทรีย 6 เปนความเขมขน

จากสํารวมอินทรีย 6 ใหมากยิ่งข้ึนในหมวดสัทธรรม (มหาวาร. สํ. 19/271/902-903, อางจากพระคึก
ฤทธ์ิ 2554 ก : 20 - 21) ภิกษุ.ท! อินทรีย 6 เหลานี้มีอยูคือ จักขุนทรีย (ตา) โสตินทรีย (หู) ฆานินทรีย 
(จมูก)ชิวตินทรีย (ล้ิน) กายินทรีย (กาย) มนินทรีย (ใจ) 

“ภิกษุ ท เม่ือใดแล อริยสาวกมา 
รูจักความกอข้ึนแหงอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักความตั้งอยูไมไดแหงอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักรสอรอยของอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักโทษอันรายกาจของอินทรียท้ังหกเหลานี้ 
รูจักอุบายท่ีไปใหพน (เหนือ) อินทรียท้ังหกเหลานี้ 
ตามท่ีถูกท่ีจริง 

ภิกษุ ท เม่ือนั้นแหละ อริยสาวกน้ันเราเรียกวาเปนพระโสดาบันผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เท่ียงแท
ตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา” 

3) หมวดฌาน - พระโสดาบันรูจักอุปาทานในขันธ 5   
(จาก ขนฺธ สํ 17/196/296, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 19) 
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“ภิกษุ ท เม่ือใดแล สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้ 
มารูจักความกอข้ึนแหงอุปาทาน  (ในขันธหา) 
มารูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทาน  (ในขันธหา) 
มารูจักรสอรอยของอุปาทาน   (ในขันธหา) 
มารูจักโทษอันรายกาจของอุปาทาน  (ในขันธหา) 
มารูจักอุบายท่ีไปใหพนจากอุปาทาน  (ในขันธหา) นี้ไดตามที่ถูกท่ี

จริงภิกษุ.ท! เม่ือนั้นแหละสาวกของพระอริยเจาผูนั้นเราเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกตํ่า
เปนธรรมดาเท่ียงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา” 

4) หมวดวิชชา - พระโสดาบันรูจักสัมมาอริยมรรคมีองคแปด 
  - พระโสดาบันรูจักสัมมัตตะ 10 
  - พระโสดาบันรูจักอริยสัจ 4 ในปฏิจจสมุปบาท 

(4.1) พระโสดาบันประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปด 
(มหาวาร. สํ 19/435/1432 - 1433, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 10)  “สารีบุตร ท่ีมักกลาวกันวา
โสดาบัน-โสดาบัน ดังนี้เปนอยางไรเลา  “ขาแตพระองคผูเจริญ ทานผูใดเปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยอริยมรรคมีองคแปดอยู ผูเชนนั้นแล ขาพระองคเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีช่ืออยางนี้ มีโคตร
อยางนี้ พระเจาขา” สารีบุตร ถูกแลว ถูกแลว ผูท่ีประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปดนี้อยู 
ถึงเราเองก็เรียกผูเชนนั้นวาเปนพระโสดาบันผูมีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้” 

(4.2) พระโสดาบันรูจักสัมมัตตะ 10 คือโสตาปตติยังคะ 4 จําแนก
ดวยอาการ 10 อยาง (มหาวาร. สํ 19/479/1549, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 222 - 229)  

เนื้อความมีวาทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี (อุบาสกท่ีมีช่ือเสียง
มากผูหนึ่ง) ปวยไดรับทุกขเปนไขหนัก จึงนิมนตพระสารีบุตรผูเปนท่ีเคารพยิ่งของทาน พระสารี
บุตรจึงมาเยี่ยมพรอมกับพระอานนท เม่ือถามไถอาการจึงทราบวาปวยไขหนักมาก มีทุกขเวทนา
กําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย พระสารีบุตรจึงแสดงธรรมใหเวทนาสงบลงโดยแสดงธรรมวา ทานอนาถ
บิณฑิกเปนผูถึงพรอมดวยโสตาปตติยังคะ 4 คือเล่ือมใสไมหวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ และมีศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ เม่ือทานเห็นองคคุณท้ัง 4 ในตน เวทนาจึงสงบระงับโดยพลัน 
จากนั้นก็แสดงสัมมาอริยมรรคมีองคแปดและอริยผลสอง (รวมเปนสัมมัตตะ 10 - ผูวิจัย) ดังจะยกมา 
3 ขอปลายคือ  

“คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาสมาธิเห็น
ปานใด เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสมาธิ เห็นปานนั้น ยอมไมมีแก
ทาน สวนทานมีสัมมาสมาธิ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน   
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คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาญาณะเห็น
ปานใด เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาญาณะ เห็นปานนั้น ยอมไมมี
แกทาน สวนทานมีสัมมาญาณะ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาญาณะน้ันอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน 

คฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับประกอบดวยมิจฉาวิมุตติเห็น
ปานใด เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวิมุตติ เห็นปานนั้น ยอมไมมีแก
ทาน สวนทานมีสัมมาวิมุตติ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาวิมุตตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบโดยพลัน” 

คร้ังนั้น เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับแลว
โดยพลัน ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาสทานพระสารีบุตรและทานพระอานนท ดวยอาหารที่เขา
จัดมาเฉพาะตน คร้ังนั้นทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เม่ือทานพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตร
แลว จึงถือเอาอาสนะต่ําอันหนึ่ง นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระสารีบุตรอนุโมทนาดวย
คาถาเหลานี้ 

“ผูใดต้ังม่ันไมหวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามท่ีพระอริย
เจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเล่ือมใสในพระสงฆ และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตท้ังหลายเรียก
ผูนั้นวาเปนคนไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะน้ันบุคคลผูมีปญญา เม่ือระลึกถึง
คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบตามซ่ึงศรัทธา ศีล ความเล่ือมใส และความเห็นธรรม” 

คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตร คร้ันอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้แลว 
จึงลุกจากอาสนะหลีกไป 

ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี
ประทับถวายบังคมพระผุมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัส
ถามทานพระอานนทวา 

“อานนท เธอมาจากไหนแตยังวัน 
ขาแตพระองคผูเจริญ! ทานพระสารีบุตรกลาวสอน อนาถ 

บิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทขอนี้  
อานนท  
สารีบุตรเปนบัณฑิต 
สารีบุตรมีปญญามาก 
ไดจําแนกโสตาปตติยังคะ 4 ดวยอาการ 10 อยาง” 

(4.3) พระโสดาบันรูจักอริยสัจ 4 ในปฏิจจสมุปบาท 11 อาการ ช่ือ
วาญาณวัตถุ 44 (นิทาน สํ 16/67-71/118 - 125, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 63 - 77) 

“ภิกษุ ท เราจักแสดงซ่ึงญาณวัตถุ 44 อยาง แกพวกเธอ
ท้ังหลาย... 
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ภิกษุ ท ก็ญาณวัตถุ 44 อยางเปนอยางไรเลา ญาณวัตถุ 44 
อยาง คือ:- 

(หมวด 1) 
ญาณ คือ ความรูในชรามรณะ 
ญาณ คือ ความรูในเหตุใหเกิดข้ึนแหงชรามรณะ 
ญาณ คือ ความรูในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ 
ญาณ คือ ความรูในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับ

ไมเหลือแหงชรามรณะ” 
(ญาณในอริยสัจ 4 ในหมวดท่ี 2 -11 คือ ชาติ – ภพ – อุปาทาน – ตัณหา – เวทนา – ผัสสะ – สฬายตนะ 
– นามรูป – วิญญาณ - สังขาร มีเหมือนกัน - ผูวิจัย) 

ภิกษุ.ท เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ 44 อยาง” 
(ผูวิจัยเห็นวาพระองคมาขยายขอสุดทายจากอวิชชาใหเกิดเปนวิชชา ดวยการขยายสัมมาอริยมรรคมี
องคแปด นําสูความรูช่ือวาญาณในธรรมหรือธัมมญาณ แลวนําความรูนั้นไปสูนัยยะอันเปนอดีตและ
อนาคต เรียกความรูนี้ของอริยสาวกวาญาณในการรูตามหรืออันวยญาณ โดยเร่ิมปฏิจจสมุปบาทใหมจาก
ชรา   มรณะ – ชาติ – ภพ – อุปาทาน – ตัณหา – เวทนา – ผัสสะ – สฬายตนะ – นามรูป – วิญญาณ – แลวก็
ถึงสังขารซ่ึง    มีเนื้อความเหมือนกันหมด ตางแตหัวขอดังนี้) 

“ภิกษุ.ท ก็สังขารเปนอยางไรเลา 
ภิกษุ.ท สังขารท้ังหลาย สามอยางเหลานี้ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร  ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้
เรียกวาสังขารท้ังหลาย ความกอข้ึนพรอมแหงสังขารยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา
ความดับไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงอวิชชา มรรคอันประกอบดวยองค
แปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร ไดแกส่ิงเหลานี้ คือ ความ
เห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ 

ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึงสังขารท้ังหลายวา
เปนอยางนี้ ๆ มารูท่ัวถึง ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงสังขารวาเปนอยางนี้ ๆ มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงสังขารวาเปนอยางนี้ ๆ มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร
วาเปนอยางนี้  ๆ ในกาลใด ในกาลนั้นความรูของอริยสาวกนั้นช่ือวาญาณในธรรมหรือธัมมญาณ 
ดวยธรรมนี้อัน  เปนอริยสาวกน้ันเห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรมอันใชได    
ไมจํากัดกาล อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีตไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงสังขารท้ังหลาย ไดรู
อยางยิ่งแลว ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงสังขาร ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร ไดรูอยาง



214 

ยิ่งแลวซ่ึง ขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทุกทาน  ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางท่ีเราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้ ถึงแมสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่งซ่ึงสังขารท้ังหลาย จักรูอยางยิ่งซ่ึงเหตุ
ใหเกิดข้ึนแหงสังขาร จักรูอยางยิ่งซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร จักรูอยางยิ่งซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทํา
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขารก็ตาม สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็รูจักอยางยิ่ง 
เหมือนอยางท่ีเราไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้” ดังนี้ ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ช่ือวา ญาณในการรูตาม
หรืออันวยญาณภิกษุท้ังหลาย ญาณท้ังสองคือธัมมญาณและอันวยญาณเหลานี้ของอริยสาวกเปน
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ ผองใส ในกาลใด ภิกุท้ังหลาย  ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกน้ันวา:- 

“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”   ดังนี้บาง  
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”   ดังนี้บาง  
“ผูมาถึงสัทธรรมนี้แลว”   ดังนี้บาง  
“ผูไดเห็นอยูซ่ึงพระสัทธรรมนี้”  ดังนี้บาง  
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง  
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง  
“ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”  ดังนี้บาง  
“ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส” ดังนี้บาง  
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”  ดังนี้บาง, ดังนี้แล” 

6.1.9 ประโยชนจากการพัฒนายกระดับจิตวิญาณของตนเขาสูการเปนอริยบุคคลข้ันตน 
6.1.9.1 ผลแหงความเปนโสดาบัน จากพระคึกฤทธ์ิ โสตถิผโล (2554 ก) 

(ฉกฺก. อํ. 22/490/368 : 105) “ภิกษุ.ท.อานสิงสแหงการทําใหแจงโสตาปตติผล 6 อยาง คือ 
เปนบุคคลผู เท่ียงแทตอพระสัทธรรม 
เปนบุคคลผู มีธรรมอันไมรูเส่ือม ทุกขดับไปทุกข้ันตอนแหงการ

กระทําท่ีทําแลว 
เปนบุคคลผู ประกอบดวยอสาธารณญาณ (ท่ีไมท่ัวไปแกพวกอ่ืน); 
เปนบุคคลผู เห็นธรรมท่ีเปนเหตุ และเห็นธรรมท้ังหลายท่ีเกิดมาแตเหตุ” 

6.1.9.2 ความเปนโสดาบันประเสริฐกวาการเปนพระเจาจักรพรรดิ (มหาวาร. สํ. 
19/428-429/1411-1413, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 106 - 107) “ภิกษุท้ังหลาย แมพระเจา
จักรพรรดิไดครองความเปนใหญยิ่งแหงทวีปท้ังส่ี เบ้ืองหนาจากการตายเพราะการแตกทําลายแหง
กาย...แตกระน้ันทาวเธอก็ยังรอดพนไปไมไดจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต และ
จากอบายทุคติ วินิบาต. 
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ภิกษุท้ังหลาย สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ แมเปนผูยังอัตตภาพใหพอ
เปนไปดวยคําขาวท่ีไดมาจากบิณฑบาตดวยปลีแขงของตนเอง...หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยธรรม 4 ประการ เธอก็ยังสามารถรอดพนเสียไดจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต
และจากอบาย ทุคติ วินิบาต 

ธรรม 4 ประการ คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน ไมหวั่นไหว 

...ในองคพระพุทธเจา 

...ในองคพระธรรม 

...ในองคพระสงฆ 

...เปนผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลายชนิดเปนท่ีพอใจของเหลา
อริยเจา ฯลฯ 

ภิกษุท้ังหลาย! ระหวางการไดทวีปท้ังส่ี กับการไดธรรม 4 ประการนั้น 
การไดทวีปท้ังส่ีมีคาไมถึงเส้ียวท่ีสิบหกของการไดธรรม 4 ประการนี้เลย” 

6.1.9.3 ความเปนโสดาบันไมอาจแปรปรวน (มหาวาร. สํ. 19/457-458/1495-6, 
อางในพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 108 - 109) “ภิกษุท้ังหลาย แมมหาภูตรูปส่ี กลาวคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ก็ยัง
มีความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไปได แตอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูประกอบพรอมแลวดวยความ
เล่ือมใสอันหยั่งลงม่ันในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลว...ยังจะมีการแปรปรวนเปนเสียอยางอ่ืน 
จนเขาถึงนรกก็ดี กําเนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไมใชเปนฐานะท่ีจะมีไดเลย” 

ภิกษุท้ังหลาย แมมหาภูตส่ีรูป กลาวคือ ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ ก็ยังมีความ
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไปได...แตอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลาย 
ชนิดเปนท่ีพอใจของเหลาอริยเจา ยอมไมมีความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไดเลย”  

6.1.9.4 ส่ิงท่ีผูถึงพรอมดวยทิฎฐิ (พระโสดาบันทําไมไดโดยธรรมชาติ) (ฉกฺก. อํ. 
22/489/364, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 110 - 111) มีฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ ดังนี้  

“ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความเปนของเท่ียง 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความเปนของสุข 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงธรรมะไร ๆ โดยความเปนตัวตน 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจกระทําอนันตริยกรรม 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจหวังการถึงความบริสุทธ์ิโดยโกตุหลมงคล 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคลภายนอกจาก

ศาสนานี้” 
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6.1.9.5 ฐานะท่ีเปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฎฐินัยท่ีหนึ่ง (ฉกฺก. อํ. 
22/489/363, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 112 - 113) ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ 

“ไมอาจอยูอยางไมมีมีความเคารพยําเกรงในพระศาสนา 
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในพระธรรม 
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในพระสงฆ 
ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในสิกขา 
ไมอาจนํามาสูอนาคมนียวตัถุ (วัตถุท่ีไมควรเขาหา) 
ไมอาจยังภพท่ีแปดใหเกิดข้ึน” 

6.1.9.6 ฐานะท่ีเปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฎฐินัยท่ีสอง (ฉกฺก. อํ. 
22/489-490/365, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 114 - 115) ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ 

“ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดา 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตบิดา 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตพระอรหันต 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงคิดประทุษรายตถาคตเพียงทําใหโลหิตหอ 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงทําใหสงฆแตกกัน 
ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงถือศาสดาอ่ืน (นอกไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจา)” 

6.1.9.7 ฐานะท่ีเปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฎฐินัยท่ีสาม  (ฉกฺก.อํ.
22/490/366, อางจากพระคึกฤทธ์ิ 2554 ก : 116 - 117)  ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ คือ 

“ไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข ตนทําเอง” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข ผูอ่ืนทําให” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกขตนทําเองก็มี ผูอ่ืนทําใหก็มี” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองทําเอง เกิดข้ึนไดตามลําพัง” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองใครอื่นทําให เกิดข้ึนไดตามลําพัง” 
ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข ไมตองทําเองและไมตองใครอ่ืนทําให

เกิดข้ึนไดตามลําพัง” 
ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา? 
“ภิกษุท้ังหลาย ขอนั้นเพราะเหตุวาเหตุ (แหงสุขและทุกข) อันผูถึงพรอม

ดวยทิฏฐิ เห็นแลวโดยแทจริงและธรรมท้ังหลาย ก็เปนส่ิงท่ีเกิดมาแตเหตุดวย 
ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้แล 
ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 6 ประการ” 

6.1.10 สรุปการประมวลผลการคนควาชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 
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ผูวิจัยไดทําการประมวลผลการศึกษาในประเด็นสาระสําคัญขององคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 ไปพรอมกับการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น กับหลักเกณฑท่ีอางในพระ
ไตรปฏก โดยเฉพาะขอมูลหลักฐานท่ีเปนพุทธวจนในพระไตรปฏกท่ีแสดงชัดเจนวาผูมีวิชชา
จรณสัมปนโนข้ันตนคือโสดาบัน สมควรมีองคความรูในพุทธธรรมมากนอยเพียงใด 

ผูวิจัยพยายามใชภาษาท่ีงายตอการทําความเขาใจในขณะท่ีหัวขอเนื้อหามีความ
ลึกซ้ึงเปนสภาวะจิตสภาวะธรรมท่ีละเอียดออนรูไดยาก 

ผูวิจัยไดขยายใหเห็น “ความตางกัน” ในการเรียนรูตามพุทธกระแสหลักท่ีไมมี
รายละเอียดของจรณะ 15 วิชชา 8 โดยเฉพาะในการเช่ือมความสัมพันธกับชุดความรูหลักท่ีสําคัญ
ของพุทธธรรม เชน ไตรสิกขา กิจของอริยสัจ 4 เปนตน ความตางกันท่ีแสดงใหเห็นไดในหลาย
เหล่ียมมุมนี้เรียกวา “จุดความคลาด” ตัวอยางเชน การสํารวมอินทรีย นําไปสูการทําอารมณสุข ทุกข 
ใหปรับเปล่ียนเปนอุเบกขา การทําวิขัมปหาน เปนการทําสมาธิกดขมกิเลสใหดับลงไปประดุจหิน 
กับหญาเปนโลกียะ นั้นมี “จุดความคลาด” เกิดข้ึนเม่ือมีการเรียนรูจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะสามารถ
ทําใหหมวดธรรมสองขอขางตนสัมพันธกันไดและเปนการเรียนรูฝกฝนไปดวยกันโดยมีการสะสม
ผลสัมฤทธ์ิเล็ก ๆ ที่เปนโลกุตตระดวยการทําวิปสสนาภาวนารูปนามพิจารณาไตรลักษณในผัสสะ
ปจจุบันประกอบพรอมกันไปทุกคราว   

หรือบทบาทของสํารวมอินทรียในพุทธกระแสหลัก คือการสํารวมอารมณ 
โดยระวังการกระทบสัมผัสทางทวาร 6 คือหู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็เกิดมี “จุดความคลาด” ในการ
เรียนรูท่ีมีจรณะ 15 วิชชา 8 เพราะวาสามารถขยายบทบาทของการสํารวมอินทรียเขาไปใน 4 หมวด 
ของจรณะ 15 วิชชา 8 ไดเพราะเปนความตอเนื่องของการทําใหตัวการใหญของทุกข (สักกายะ) 
เล็กลงไปเร่ือย ๆ จนเปนการตามเห็นไดในระดับอัตตา หรืออัตตานุทิฎฐิ จึงสามารถทําความตอเนื่อง
ของสํารวมอินทรียใหเกิดผลท่ีลึกซ้ึงกวาการทําอารมณสุข ทุกข เฉยวาง โดยเจาะลึกเขาไปถึงตัว 
บงการใหญของกิเลสหรืออกุศลมูล 3 หรือราคะ โทสะ โมหะ ใหลดละจางคลายลงไปอีกไดตามระดับ
ของตนเหตุคือความอยากหรือตัณหา ความยึดติดหรืออุปาทาน ความเคยชินหรืออนุสัย ความเหลือ
เช้ือหมักดองหรืออาสวะ ซ่ึงก็ลวนเปนกิจของอริยสัจ 4 ในการลงมือกําจัดหรือปหานและชําระสราง
ความบริสุทธ์ิของจิตท่ีประกอบดวยปญญาสูงข้ึนเปนลําดับใน 4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนตน 

การแสดง “จุดความคลาด” เหลานี้ไมไดเปนความประสงคใหเปนประเด็น
แตกแยกหรือ “ถูก-ผิด” หรือ “เพี้ยนไปจากธรรมวินัย” ถาตราบใดยังไมไดออกนอกกรอบของการ
ลดละกิเลสตัณหาอุปาทานอาสวะใน “กิจของอริยสัจ 4” 

ตรงกันขาม “จุดความคลาด” เหลานี้จะมีประโยชนในการเนนใหเห็นจุดเช่ือม
ตอท่ีขาดหายไป (หรือไมไดปรากฏในรายละเอียดของคัมภีรหลัก) ใหกับผูสนใจเรียนรูฝกฝนปฏิบัติ
มีความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ท่ีทําใหการปฏิบัติเกิดความตอเนื่องไหลเล่ือนเช่ือมตอไปไดตลอด 
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ดังนั้นการ ศึกษาวิจั ย ท่ีแสดงให เห็น ถึง  “จุดความคลาด” บนพื้นฐาน 
ของการศึกษาในกระบวนทัศนบูรณาการจึงมีประโยชนในการเห็นภาพรวม (เห็นชางท้ังตัว) ของ
วิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ไดชัดเจนมากข้ึน 

ผลสําเร็จของผูปฏิบัติฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 คือผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
เปนอริยบุคคล 4 โดยฉพาะข้ันตนคือ พระโสดาบันนั้นสามารถรูและเขาใจไดมากข้ึนวาทําไมจึง 
ไดช่ือวาเปนผูแรกถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมอันเปนทางไปสูนิพพานบาง เปนผูมีวิชชาอันเปนเสขะ 
บางเปนผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะบาง เหลานี้ยืนยันสภาวะของผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติ
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปนสภาวะโลกุตตระท้ังส้ิน ทําใหเกิดความชัดเจนในผลความกาวหนาผูปฏิบัติ
บนเสนทางโลกุตตระไปตามลําดับ จึงลดความพรามัวหรือไมชัดเจนในการตีความหรืออธิบาย 
ในพุทธกระแสหลักและชาวพุทธท่ัวไปที่แบงแยกระดับของวิชชา 8 ไวดังนี้วา วิชชา 7 ขอแรก 
เปนอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยหรือดักรูทายใจคนอ่ืนเปนอาเทสนาปาฏิหาริยกันอยูมากจนถึงกับเขาใจวา
เปนหลักเกณฑของคุณสมบัติ ความเปนผูบรรลุธรรมของพระพุทธเจา  

การตีความของวิชชา 8 ในอนาคตแมแตผูมีองคความรูระดับปญญาทัศน 
ก็สมควรจะรับทราบอยางถูกตองเสียต้ังแตแรกใหเปนวิชชา 8 ของพระพุทธเจาทุกขอ ต้ังแต
วิปสสนาญาณก็ถูกใชเพื่อเห็นผลชําระจิตในการกาวออกจากกิเลสข้ันหยาบกลางละเอียดหรือขาม
พนตัณหา 3 อยาง อุปาทาน 4 อยาง จนสุดทายพนอวิชชาสวะ 3 อยาง ในวิชชา 3 ขอปลาย หรือ 
เตวิชโชของวิชชา 8 จึงจะสอดคลองไดตลอดไมขัดแยงกัน เพราะโลกียะคืออวิชชา แตคําวาวิชชา
ของพุทธคือโลกุตตระ เพราะสามารถพนอวิชชาหรือพนโลกียะไปไดเปนลําดับ ดังนั้นจึงไมสามารถ
และไมสมควรอธิบายวิชชาเปนอวิชชา (หรือเปนโลกียะ) 7 ขอกับวิชชา 1 ขอ (เปนโลกุตตระ) 

การคนควาอางอิงพระไตรปฎกในบทที่ 6 นี้ไมเพียงเพื่อเปนการตรวจสอบความ
ถูกตองตรงประเด็น ของการประมวลผลงานวิจัยในชุดองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 เทานั้น แตความ
จริงแลวยังมีประโยชนเปนหลักฐานอางอิงพาดพิงถึงองคความรูในบทท่ี 5  ขอ 5.1.5 เร่ืองเกณฑ
วัดผลอริยผลสองท่ีสัมพันธถึงสัมมัตตะ 10 และขอ 5.1.6  เร่ืองเกณฑวัดอรหัตตผลของการพน
อวิชชาสวะ 8 ในความสัมพันธของการพนความไมรูในอริยสัจ 4 และพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุป
บาท หรือแมแตในการวิเคราะหในบทท่ี 7 ขอ 7.3.3.4 ข้ันวิญญาณอันติมะหรือข้ันเขาถึง “ธรรมใน
ธรรม”ซ่ึงก็คือ เร่ืององคความรูของญาณในธรรมหรือธัมมญาณ ต้ังแตขอ 4.5 เร่ืองสัมมัตตะ 10 ไป 
ถึงขอ 4.10 โดยเฉพาะขอ 4.8 เร่ืองการพนอํานาจของกาลเวลาท่ีเปนอดีตเนื่องกับอนาคตของเวทนา 
108 เปนตน 

จึงกลาวโดยรวมไดวางานคนควาวิจัยนี้ ซ่ึงมีโครงสรางความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
สอดรอยกันตลอดยอมมีการพาดพิงสงผลตอเนื่องกันไปในความนาเช่ือถือของการประพฤติธรรม
สมควรแกธรรมซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติถูกตองตามกระบวนธรรมตามหลักองคธรรมยอยท่ีสงเคราะห
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สอดคลองไปกับหลักองคธรรมใหญไดหรือธัมมานุธัมมปฏิบัติ ในวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 
วิชชา 8 นั่นเอง อันเปนขอท่ี 4 ในองคคุณเคร่ืองบรรลุโสดาบันหรือโสตาปตติยังคะ 4 ไดแก เสวนา
สัตบุรุษหรือสัปปุริสสังเสวะ สดับสัทธรรมหรือสัทธัมมัสสวนะ ทําในใจโดยแยบคายหรือ 
โยนิโสมนสิการ และปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมหรือธัมมานุธัมมปฏิปตติ ซ่ึงตรงกับหมวด 
วุฒิธรรม 4 ท่ีพระพุทธองคตรัสวาธรรม 4 ประการนี้ เม่ือเจริญปฏิบัติทําใหมากยอมเปนไปเพื่อการ
บรรลุอริยผลไดทุกข้ัน จนถึงอรหัตตผล (ที.ปา, 11/240/239; สํ.ม. 19/1428/434; 1620/509 อางใน  
พระพรหมคุณาภรณ (2553) พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม)  

 
6.2 ประเด็นการพิจารณาตรวจสอบปญญารอบรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
 

ถาถามผูวิจัยวาสามารถสรุปประมวลผลงานวิจัยท่ีเปนการรวบยอดระดับความรอบรู 
(wisdom) ไดอยางไร คําตอบทายสุดจะมาบรรจบครบรอบอยูท่ีคําเร่ิมตนช่ืองานวิจัยคือ วิชชา
จรณสัมปนโน (เพื่อการหลุดพน) 

เพราะวาวิชชาจรณสัมปนโน มีหนวยเปนบุคคลผูหลุดพน (ไปตามลําดับ)  พุทธะ 
บุคคลผูหลุดพนตองอาศัยหมวดธรรมคําสอน (ของผูตรัสรูชอบเอง) ธรรมมะ 
ผูใฝหลุดพนตองปฏิบัติฝกฝนตามธรรมสมควรแกธรรมนั้น (เพื่อตรัสรูตาม)  สังฆะ 
6.2.1 บุคคลผูบรรลุวิชชาจรณสัมปนโนคือ ผูท่ีกาวขามพนออกมา (transpersonal) จาก

ภพท้ัง 3 คือ กามภพ รูปภพและอรูปภพ ทําใหเขาถึงอริยสัจท่ีซอนเหนือโลก (โลกุตตระ) ของ 
3 แดนโลกธาตุ คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก จึงเปนผูดํารงอยูในอริยภูมิท่ีพัฒนาสูงข้ึน 4 ระดับ คือ 

อริยภูมิโสดาบัน เปนผูกาวขามพน (transcend) ปดอบายภูมิ 
อริยภูมิสกิทาคามี เปนผูกาวขามพนออกจากกามาวจรภูมิ 
อริยภูมิอนาคามี เปนผูกาวขามพนออกจากกามาวจรภูมิแลวและรูปาวจรภมิู 
อริยภูมิอรหันต เปนผูกาวขามพนออกจากภมิูท้ัง 2 และอรูปาวจรภูมิ 

6.2.2 ขอคนพบความจริงท่ีซอนอยูใหเปดเผยใหมโดยจรณะ 15 วิชชา 8 
6.2.2.1 จรณะ 15 วิชชา 8 ท้ัง 6 ชุด เปนการปฏิบัติออกจากภพท้ัง 3 คือ 

 จรณะขอ 1-11  (หรือชุดท่ี 1-3) ขามพนกามภพ 
จรณะขอ 1-15  (หรือชุดท่ี 1-4) ขามพนกามภพ, รูปภพ 
จรณะขอ 1 ถึงวิชชา 8 (หรือชุดท่ี 1-6) ขามพนภพท้ัง 2 และอรูปภพ 

6.2.2.2 จรณะขอท่ี 1 สังวรศีลหรือศีลสัมปทาเปนการกอต้ังฐานของอริยภูมิ คือ 
 ศีล 5   เปนฐานอริยภูมิของโสดาบันท่ีกาวขามพนออกจากโลก

อบายทุคติวินิปาต 
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ศีล 8   เปนฐานอริยภูมิของสกิทาคามีท่ีกาวขามพนออกจากโลก
อบาย กามโลก 

ศีล 10  เปนฐานอริยภูมิของอนาคามีท่ีกาวขามพนออกจากโลก
อบาย  กามโลก แลวเนนท่ีรูปโลก 

ศีลสูงกวา  และโอวาทปาฏิโมกขศีลเปนฐานอริยภูมิของอรหันตท่ีกาว 
ศีล 10  ขามพนออกจากโลกอบาย กามโลก รูปโลก อรูปโลก 

6.2.2.3 ความสําคัญของการออกจาก 3 โลกหรือ 3 ภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูป
ภูมิ ดวยการสรางฐานศีลนั้น ยังมีความสัมพันธกับการออกจาก 3 ภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
ดวยจรณะ 15 วิชชา 8  ท่ีมีความกาวหนาของการปฏิบัติฝกฝนไปจนครบท้ัง 6 ชุด ตามลําดับ 
กลาวคือ  

โสดาบัน      กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกอบายภูมิ (ในกามภูมิ) ดวยศีล 5 
สกิทาคามี    กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกกามภูมิดวยศีล 8 
อนาคามี     กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกกามภูมิแลวรูปภูมิดวยศีล 10 
อรหันต       กาวขามภพท้ัง 3 ในโลกกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิดวยศีล

สูงกวาศีล 10 และโอวาทปาฏิโมกขศีล 
6.2.2.4 อาจจะมีคําถามวาใชหลักการอะไรหรือหลักฐานท่ีใดในพระไตรปฎก 

มาแบงอริยบุคคลตามฐานศีล เพราะมีแตโสดาบันท่ีระบุไวจริง (พนภัยเวร 5 ดวยศีลขอ 1-5) ความรู
ดังกลาวนี้มีอยูแลวในพระไตรปฎก ในพุทธกระแสหลักก็รูชัดวาพระอรหันตคือ ผูพนแลวจาก 
กามภพ รูปภพและอรูปภพ ดังในหลักปฏิจจสมุปปาทก็มีรายละเอียดของภพ 3 และหมวดธรรมการ
พนอวิชชาสวะ 8 ขอสุดทายคือพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุปปาท 

พนกามภพ (เชน ราคานุสัย)  ถึงข้ันรูชัดวาพนกามาสวะ 
พนรูปภพ (เชน ปฏิฆานุสัย)  ถึงข้ันรูชัดวาพนภวาสวะ 
พนอรูปภพ (เชน อวิชชานุสัย)  ถึงข้ันรูชัดวาพนอวิชชาสวะ 
พระอรหันตก็คือผูเปนอเสขศีลบุคคล มีธรรมนูญของศีล คือจุลศีล 

มัชฌิมศีล มหาศีลและมีโอวาทปาฏิโมกขศีล 
พระอนาคามีคือผูละท้ิงเรือนชานทรัพยสิน ครอบครัวญาติมิตรหรือ 

ตัดปลิโพธิ 3 ดวยศีลขอ 1 - 10 
โดยเฉพาะศีลขอ 10 ก็คือเวนขาดจากทรัพยสินท้ังมวล ดังนั้นในพระวินัย

แมเปนเพียงสามเณรซ่ึงถือศีล 1 - 10 ก็มีสิทธิถือบาตรออกบิณฑบาตไดรับการดูแลสนับสนุนจาก
ผูคนในสังคม เพราะขาดจากทรัพยสินท้ังมวลแลว 
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สมณโพธิรักษเนนเสมอวาพระอนาคามีคือผูปฏิบัติฐานจิตในจิตหรือเปน 
โอปปาติกสัตวประเภทท่ีไมกลับมาสูกามโลก (คือการเสพสุขทุกขทางทวารกาย 5 คือ หู ตา จมูก ล้ิน 
กาย) เม่ือตายลงจึงไปสูพรหมโลกซ่ึงก็คือรูปโลก ถึงแมจะมีรายละเอียดของความสําเร็จในการทําจิต
บริ สุทธ์ิประกอบดวยอธิปญญาถึง  5 ระดับ  แตก็ ยั งไมพนพรหมโลก  20 ( รูปพรหม  16 
อรูปพรหม 4) ไดท้ังหมด (เพราะถาพนไดหมดกอนตายก็เปนอรหันต) 

พระสกิทาคามีนั้นอยูระหวางศีล 5 และศีล 10 ดังจะเห็นไดวาใน
พระไตรปฎกมีกลาวถึงความสัมพันธของฐานศีล 5 ของโสดาบัน (ดูขอ 6.1.8.1)  ฐานศีล 10 ของ 
อนาคาริกชน (เชน สามเณร) ฐานจุลศีลมัชฌิมศีล มหาศีลและโอวาทปาฏิโมกขศีล รองรับพระสงฆ 
จึงเปนอริยสงฆ 4 เหลาไดหมด สวนอุบาสกอุบาสิกามีระบุศีล 8 เปนอุโบสถศีล เปนศีลท่ีเปนธรรม
โอสถมีอานิสงสสูงมากเปนฐานรองรับสกิทาคามีในฐานฆราวาส ดังมีตัวอยางเชน บุตรสาวของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีในพระไตรปฏกก็มีกลาวถึงวาได เรียกบิดาวา นองชาย (เพื่อเปนอุบาย 
ใหบิดารูและมีศรัทธายิ่งข้ึน) 

6.2.3 การเปดเผยความจริงของ “ภพ-ภูมิ” คือการเนนย้ําความสัมพันธของการสราง
ฐานศีลเพื่อออก “ภูมิ 3” คือกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 เพื่อออกจาก 
“ภพ 3” คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะ 

   6.2.3.1  การออกจาก “ภูมิ 3” คือวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันในเสนทางมรรคมี
องค 8 

   6.3.2.2  การออกจาก “ภพ 3” คือวิถีการปลดปลอยภพหรือภาวะท่ีหลงเกาะยึดติด
อยูในจิตมนุษยทุกคนดวยเสนทางจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนความจริงภายใน เพราะการต้ังฐานศีล
เปนเร่ืองใหญ เปนการเลือกภูมิของชีวิตและภูมินั้นจะดีหรือเปนชัยภูมิท่ีมีชัยสูท่ีเจริญจนไมกลับพาย
แพ (อปราชิตปลลังเก ดังมีในบทสวดมนตชยปริตตัง - ผูวิจัย) เพราะมีการปฏิบัติสังวรศีลอันเปนขอ
ท่ี 1 ในจรณะ 15 วิชชา 8 เร่ือยไปจนถึงข้ันปลายคือวิชชา 8 ซ่ึงก็สงเคราะหลงในอริยสัจ 4 อันเปน
เร่ืองเดียวกับเสนทางมรรคมีองค 8 ท่ีพาเขาถึงอริยสัจ เชนกัน ดังจะเห็นไดจากภาพรวมของ “วิถี
ธรรม” ในวิถีชีวิตท่ีพึงประสงคของมนุษยชาติ (ดูแผนภูมิภาพรวมวิถีธรรมนําวิถีชีวิตความจริงอัน
ประเสริฐ) ขางลางนี้ 
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ภาพท่ี  6.1  แผนภูมิ ภาพรวมวิถีธรรมนําสูวิถีชีวิตท่ีเขาถึงอริยสัจ 4 

 
6.2.4 ความสําเร็จของการเขาถึงอริยสัจ 4 สมบูรณตองเปนไปตามลําดับ 3 รอบ 

(ปริวัฎฎ) ของ 3 ญาณ คือ สัจจญาณ  กิจญาณ กตญาณ ดังท่ีเรียกกันท่ัวไปวา อริยสัจ 4 โดยปริวัฎฎ 3 
อาการ 12 จบกิจตนหรือพรหมจรรยอยูจบเปนพระอรหันตรูไดดวยตนเองหรือปจจัตตัง 

สัจญาณ คือ ญาณท่ีรูในอริยสัจ 4 
กิจญาณ คือ ญาณท่ีรูในกิจของอริยสัจ 4 (หรือ “รู-ละ-แจง-เจริญ”) 
กตญาณ คือ ญาณท่ีรูวากิจท่ีควรทําสําเร็จแลว (กต) 

ท้ัง 3 ญาณหรือ 3 รอบ ลวนเปนเร่ืองของอริยสัจ 4 เกิดข้ึนแลวเปนพระอรหันต ซ่ึงเปนเสมือนหนึ่ง
ความรูท่ีไกลตัว เนื่องจากไมสามารถเขาใจสภาวะของธรรม แตเม่ือมีจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงเปนภาค
ดําเนินกิจของอริยสัจ 4 ทําใหเขาใจญาณ 3 โดยปริวัฎฎ 3 อาการ 12 ไดงายข้ึน (ดูแผนภูมิภาพรวมวิถี
ธรรมนําสูวิถีชีวิตท่ีเขาถึงอริยสัจ 4) กลาวคือ 

6.2.4.1 สัจจญาณ คือญาณท่ีรูในอริยสัจ 4 ดวยความจริง (สัจจะ) ของอริยภูมิท่ี
พัฒนากอเกิดข้ึนมาบนฐานศีลไดแลว ญาณท่ีรูในอริยสัจ 4 ท้ัง 3 รอบจึงจะเกิดข้ึนเปนจริงใหผัสสะ
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สภาวะสัจจะของอริยสัจได และมีอริยศีลขันธรองรับอริยบุคคล 4 คือโสดาบัน (ศีล 5) สกิทาคามี   
(ศีล 8) อนาคามี (ศีล 10) และอรหันต (จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล และโอวาทปาฏิโมกขศีล) 

6.2.4.2 กิจญาณ คือญาณท่ีรูในกิจของอริยสัจ 4 ท่ีสัมพันธกับ 4  หมวดของ
จรณะ 15 วิชชา 8 ไดแก 

จรณะ 4  สรางใหเกิดปริญญาคือ “รู” ทุกขอริยสัจดวยดวยการชําระ
กิเลสดวยศีลสังวรจนถึงวิชชาไดทําใหเกิด “ทุกขญาณ” 

สัทธรรม  สรางใหเกิดปหานะคือ “ละ” ตนเหตุความอยากในกามภพได
ทําใหเกิด “สมุทยญาณ” 

ฌาน   สรางใหเกิดสัจฉิกิริยาคือ “แจง” การดับความอยากในกามภพและ
ดับความยึดติด (อุปาทาน) ในรูปภพหรืออุปาทานขันธ 5 ไดทําใหเกิด “นิโรธญาณ” 

วิชชา  สรางใหเกิดภาวนาคือ “เจริญ” การกาวขามความไมรูหรืออวิชชา
ทุกระดับจากหยาบกลางจนแมเล็กละเอียดแทบ ไมรูไมเห็นไดหรือระดับอรูปภพในข้ันอาสวะที่
ยังเหลือเศษผูกมัดยึดติด (สังโยชน) ก็สามารถมีความเจริญหลุดพนอวิชชาสวะจนส้ินอวิชชา
สังโยชนได ไดทําใหเกิด “มรรคญาณ” 

6.2.4.3 กตญาณ (ในกลองบน) คือญาณท่ีรูวากิจท่ีควรทําสําเร็จแลว ซ่ึงก็คือภาค
ผลท่ีเปนวิชชาพนความไมรู (อวิชชา) เจริญข้ึนมาตามลําดับ ดวยการดําเนินสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ใน
ชีวิตประจําวันปกติ ซ่ึงพระพุทธองคตรัสวาดวยทางสายเอกคือสัมมาอริยมรรคมีองค 8 จึงมีอริยบุคคล 
4 เกิดข้ึน ก็เพราะมีอริยผลสอง คือสัมมาญาณ และสัมมาวิมุต รวมเปนสัมมัตตะ 10 การเห็นเปน 4 แถบ
ในแผนภูมิเปนเพียงการแสดงภาพความเจริญตามลําดับท่ีความรูในเรื่องโฮลอนจะชวยใหเขาใจวาความ
จริงวาเปนเร่ืองความเจริญท่ีเปนไปดุจเปนกลองเดียวกันโดยไมไดแยกขาดออกจากกัน คือการเขาถึง
อริยสัจ 4 โดยแสดงผลสัมฤทธ์ิชัดเดน 4 ข้ันตอน ไดแก 

1) โสดาบันเปนผูแรกเขาถึงกระแสของอริยสัจ 4 โดยมีผลสัมฤทธ์ิ
ของ “ทุกขญาณ” ชัดเดนในทุกขอริยสัจ การเขาถึงภาวะท่ีเปนจริง (สัจจะ) ของการออกหาง (อริยะ) 
จากทุกขข้ันหยาบ ในกามภพที่เรียกวาอบายทุคติวินิบาต ปดอบายภูมิไดแลว  แตโสดาบันก็เปนผูมี
อริยภูมิท่ีซอนอยูในโลกกามภูมิและยังไมชัดเดนในทุกขสมุทยญาณ ดังจะเห็นไดจากศีลขอ 3 เวน
ขาดจากการประพฤติผิดในกามข้ันหยาบแลวจึงมีคูครองเพียงคนเดียวก็พอ ดังนั้นจึงยังตองกลับมา
เกิดในมนุษยภูมิกันอีกหลายชาติ 

2) สกิทาคามีเปนผูกลับมาเกิดในเทวโลกอีกคร้ังหนึ่ง โดยมีผลสัมฤทธ์ิ
ของ “ทุกขสมุทยญาณ” เพราะเปนผูทําส่ิงผูกยึดอยูดวยกามราคะ และปฏิฆะใหลดนอยจางคลาย เปน
ผูมีเทวธรรมคือความละอายกลัวตอบาป (หิริโอตตัปปะ) ประจําใจอยูเปนนิตย ดังนั้นแมความสุขใน
ใจท่ีเกิดจากการเสพยทางหู ตา จมูก ล้ิน กาย คือกามภพ อันมีอยูในกามโลกในชีวิตประจําวัน 
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สกิทาคามีจะมีความสามารถในการกําจัด (ปหาน) ความอยาก (ตัณหา) ออกจากจิตไดอยูเสมอโดย
ไมยาก ไมลําบากนัก เปนผูมีทุกขสมุทยญาณชัดเดนในการเขาถึงภาวะท่ีเปนจริง (สัจจะ) ของการ
ออกหาง (อริยะ) จากทุกขช้ันกลางหรือสุขภาวะในกามภพได ดังจะเห็นไดจาก การถือประพฤติ
พรหมจรรย เวนขาดจากการมีเพศสัมพันธ (เมถุนสังวาสใด ๆ) ในศีลขอท่ี 3 เปนอพรหมจริยาเวรมณี
สิกขาปฏิปทา 

พระสกิทาคามีเปนผูท่ีกําลังยอมปลดปลอยความรูสึกสุขจากการเสพย
รสอรอย (อัสสาทะ) อันเปนรสของโลกียารมณไดอยางดีและสามารถเก็บเกี่ยวผลสัมฤทธ์ิของการ
ปหานตนเหตุคือความอยากอันไดแก กามตัณหาที่เปนตัวการใหญ นี่คือการแสดงใหเห็นวาเกิดมีอธิ
จิตสูงข้ึน โดยเฉพาะอธิปญญาท่ีเฉียบคมสามารถออกจากความหลงของมายาชีวิตท่ีถูกปดตาหรือจูง
ดึงดวยรสสุขอันมีเหยื่อลอหรืออามิสสุขในกามภพทางทวาร หู ตา จมูก ล้ิน กาย พระสกิทาคามีถือ
ศีลขอ 6 เพื่อลดละเกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคซ่ึงก็คือกามโลก ศีลขอ 7 ขอ 8 ก็เพื่อลดละการเสพย
อารมณเกี่ยวกับทวารหู ตา จมูก ล้ิน กายสัมผัส เย็นรอนออนนุมแข็งละเอียดเนียนหยาบแรงสารพัด 
ลวนเปนเร่ืองใหญมากในกามโลกท่ีประสพอยูในชีวิตประจําวัน พระสกิทาคามีจึงปฏิบัติจรณะ 15 
วิชชา 8 เพื่อทํากิจขอปหานะ คือละจากภพ 3 ในกามโลกหรือภูมิท่ีดําเนินไปอยูท่ีเต็มไปดวยกาม 
(กามาวจรภูมิ) อยูอยางเอาจริง จึงมีผลใหส่ิงผูกมัดยึดติด (สังโยชน) ในกามราคะสังโยชนและปฏิฆะ
สังโยชนผอนคลายลงรวมถึงโลกธรรม 8  คือการไดลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและการเส่ือมท้ัง 4 ใน
สวนท่ีสัมพันธกับกามโลกจะลดนอยอยางเห็นไดชัดจะ เปนผูใหทานงาย ศีลเครงครัด ภาวนามีผล
จางคลายหรือวิราคานุปสสีชัดเดน 

3) พระอนาคามีเปนผูถือศีลขอ 10 เปนผูออกบวชหรือเปนอนาคาริกชน
ผูละทิ้งบานชองเรือนชานและพระอรหันตซ่ึงเปนพระอริยสงฆมีโอวาทปาฏิโมกขศีล ซ่ึงอยูนอก
ขอบเขตการวิจัย จึงยกไวกอนในรายละเอียด เพียงแตรับรูวาเปนโครงสรางกระสวนเชนเดียวกับตัว
แบบของฐานฆราวาสคือโสดาบันและสกิทาคามี ในการเปนผูปฏิบัติอยูในกามโลก แตกําลังออกจาก
กามโลก สวนพระอนาคามีและพระอรหันตคือผูท่ีกําลังออกจากกามภพ รูปภพและอรูปภพ เม่ือ
สําเร็จก็เปนพระอรหันตสมบูรณถึงกตญาณในรอบท่ี 3 ของอริยสัจ 4 และพอจะสรุปยอ ๆ ตาม
ฐานขอมูลท่ีวิจัย  มาไดดังนี้ 

เม่ือเล่ือนข้ันเปนฐานศีล 10 สละบานชองเรือนชานทรัพยสมบัติ เคร่ือง
ผูกท่ีเปนปลิโพธิ 3 ออกเปนอนาคาริกชน จึงสามารถเรียนรูความดับ (นิโรธ) ของอุปาทานในจิตใต
สํานึกท่ีฝงลึกอยูซ่ึงเม่ือเผาผลาญไดดวยฌานแลวเปนจิตนิโรธดวยสภาวะของสมาธิ 4 ไดแก จิตออน
แววไว (มุทุภูเต) จิตออนสมควรแกการงาน (กัมมนีเย) จิตต้ังม่ัน (ฐีเต) จิตไมหวั่นไหวเปนอุเบกขา 
(อเนญฌัปปตเต) จึงไดผลเปน “ทุกขนิโรธญาณ” ชัดเจนเชนนี้ พระอนาคามีของพระพุทธจึงเปนผูมี
ทุกขญาณ สมุทยญาณ และนิโรธญาณแลวไมเวียนกลับลงสูโลกกามภูมิและโลกอบายภูมิเปน     
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สมุทเฉทนิโรธไดจริง แตพระอนาคามีก็ยังไมมีญาณชัดเดนถึงข้ันมรรคญาณท่ีสามารถกาวพน
ออกมา (เนกขัมมะ) จากรูปภูมิ อรูปภูมิ ไดหมด 

จากฐานศีล 10 เพิ่มรายละเอียดของอธิศีลเปนจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล 
จนถึงโอวาทปาฏิโมกขศีล สัมพันธลึกเขาไปถึง “จิตในจิต” มีอานิสงสองคคุณ 5 ของอุเบกขาในการ
สรางอธิปญญามีความแหลมคมและละเอียดเปนนามธรรมจนถึงสภาวะข้ันอรูปท่ีสัมพันธซอนเชิงกัน
อยู (หรือคัมภีรา) ของสังโยชน 5 เบ้ืองสูงไปกับความเจริญยิ่ง ๆข้ึนของหมวดธรรมในธรรม 5 ไดแก 
นิวรณ 5; อุปาทานคือฉันทราคะในปญจุปาทานขันธ อายตนะ 6 ทางสูองคแหงการตรัสรู คือ   
โพชฌงค 7 และอริยสัจ 4 ท่ีประพฤติจนสมบูรณถึงอาสวักขยญาณจบกิจเปนพระอรหันตปญญาวิมุติ 
เปนตน อันเปนภาคเจริญยิ่งข้ึนของ “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ” 

6.2.5 องคความรูท่ีจุดประกายข้ึนมาจากขอ 6.2.3 และ 6.2.4 ทําใหเห็นความสัมพันธของ
จรณะ 15 วิชชา 8 กับไตรสิกขาลึกซ้ึงเพิ่มข้ึน กลาวคือ 

6.2.5.1 สัจจญาณ  เปนญาณท่ีตรวจทานในความกาวหนาของฐานศีลท่ีสูงข้ึนเปน
ลําดับสัมพันธกับอริยภูมิ 4 ระดับ จึงเห็นไดวาเม่ือถึงท่ีสุดก็จะไดเปนไตรสิกขาท่ีไมตองศึกษาแลว 
(ไตรสิกขาข้ันอเสขะ) โดยเนนท่ีฐานศีล จึงไดเปนอเสขศีล 

6.2.5.2 กิจญาณ  เปนญาณท่ีตรวจทาน ความกาวหนาของจิต (หรืออธิจิต) ท่ีขาม
พนออกจากกามภพ รูปภพ อรูปภพ ท่ีเจริญข้ึนดวยการฝกฝนจรณะ 15 วิชชา 8 เม่ือถึงท่ีสุดก็เปน   
อเสขจิต 

6.2.5.3 กตญาณ  เปนญาณท่ีตรวจทานความกาวหนาของจิตท่ีมีผลถึงข้ันสัม
มัตตะ 10 มีสัมมาญาณ สัมมาวิมุต เม่ือถึงท่ีสุดก็เปนอเสขปญญาตามแตละฐานศีลของของอริยภูมิ 
(ดังมีในบทสวดมนตยอดพระกัณฑไตรปฎก - ผูวิจัย) เปนโสตาอรหัตตปฏิผล  สกิทาคาอรหัตต   
ปฏิผล  อนาคามีอรหัตต  ปฏิผล จนในท่ีสุดบรรลุเปนพระอรหันตไดตามลําดับ 
 
6.3 ตัวแบบพัฒนาการของอริยบคุคล 4 

    องคความรูจากขอ 6.1 และแผนภูมิภาพรวมวิถีธรรมนําสูวิถีชีวิตท่ีเขาถึงอริยสัจ 4 เม่ือนํามา
ประกอบกับพฒันาการของลําดับความเจริญในการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ของอริยบุคคล 4 มีผลให
เหน็ตัวแบบ 3 อยางคือไดตามเกณฑปกติ, ตํ่ากวาเกณฑปกติและสูงกวาเกณฑปกติ ดังนี้ 
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ภาพท่ี  6.2  ขอสรุปพัฒนาการของอริยบุคคล 4 
 

6.3.1 ตัวแบบพัฒนาการตามเกณฑปกติ (หรือท่ีพึงประสงค) ระดับวิชชาทัศน 
 พัฒนาการความเจริญของอริยบุคคล 4 ตามเกณฑปกติคือระดับแนวทะแยงของ

วงกลมท้ัง 4 ในภาพ ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีการบรรจบของความเปนภพและภูมิจึงใชเรียกแทนกันได 
6.3.1.1 โสดาบันเปนผูปฏิบัติจรณะ 4 ซ่ึงเปนผลพนทุกขอยางหยาบใหญของ

อบายมุข ถือศีล 5 มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พนอบายภพ (ภาวะไมสบาย) หรือ
อบายภูมิมาในระดับเบ้ืองตน แตยังไมคอยมีความสามารถในการลดละรสอรอย (อัสสาทะ) ของ
กามภพ ท่ีเรียกวา กามคุณ 5 โสดาบันจึงยังเปนผูอยูในกามโลกและถาโสดาบันนี้ไมพัฒนาการอาน
ใจในการรับรูรสอรอยใหสามารถเห็นเปนโทษ ก็จะจมอยูในกามโลกนี้ไปอีกยาวนานนับเปนชาติ ๆ 

6.3.1.2 สกิทาคามีเปนผู เจริญในสัทธรรมและความเปนผูมีเทวธรรมหรือ
หิริโอตตัปปะประจําใจอยูเปนนิตยเม่ือฝกฝนในฐานศีลขอ 1 - 8 จะเปนผูมีใจสบาย พนทุกขของกาม
หยาบผัวเดียวเมียเดียวดวยการเวนขาดเมถุนธรรมจึงมีแตรสของกามคุณ 5 จากทวาร หู ตา จมูก ล้ิน 
กาย แตก็รูเทาทันและยังลดละไดเพิ่มข้ึนจากศีลขอ 6-8 ทําใหเปนผูสามารถอานความรูสึกในใจ
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แยกแยะความรูสึกท่ีจมอยูในกามคุณท่ียังเปนโลกียะหรือเคหสิตเวทนา 18 (สุข – ทุกข – ไมสุข     
ไมทุกขในทวาร 6) แลวปรับเปล่ียนกาวขามออกมาจากกามภพหรือกามภูมิดวยสามารถดับ
กามตัณหาไดเสมอจึงเปนเนกขัมมสิตเวทนา 18 รวมเปนเวทนา 36 ซ่ึงจะตางกับโสดาบันท่ีรูเพียง
เวทนา 18 ในกามโลกซ่ึงยังไมเรียกวารูเคหสิตเวทนา 18 เพราะการรูจักสภาวะเคหสิตเวทนาเปนคา
ปฏิสัมพันธตอกันท่ีเกิดข้ึนตอเม่ือรูจักเวทนาท่ีกาวขามพนออกมาหรือเนกขัมมสิตเวทนาไดแลว 

6.3.1.3 อนาคามีอยูนอกขอบเขตการวิจัย แตตามขอมูลงานวิจัยนับเปนผูเจริญใน
ฌานหรือท่ีเรียกกันวาฌานลาภีบุคคล หมาย (รวมเอา) ความวาเปนผูมีลาภท่ีเกิดจากการเพงเผากิเลส
ตัณหาอุปาทานไดแข็งแรงเสมอ จึงทําใหเปนผูมีจิตสงบต้ังม่ันหรือสมาธิจิต นี่แหละคือลาภชนิดไมมี
โลกียและพนจากเหยื่อลอหรือนิรามิสดวยฐานศีลขอ 10 ทําใหไมกลับมายังกามโลกคือไมเสพยเสวย
รสอรอยในกามภูมิ แตยังมีรสของการยึดติดในกามหรือกามุปาทานอันนําไปยังอุปาทานอ่ืน ๆจนครบ
อุปาทานท้ัง 4 นี้ มีรสของอุปาทานท่ีเรียกวาการเพลิน (นันทิ) ของฉันทราคะหรือตัวอุปาทานแทท่ีเปน
การจมอยู สะสมอยูของความอยาก (ตัณหา) ท่ีไมเคล่ือนเปนพลวัต แตเปนภาวะสถิต (static) ซ่ึงก็คือ  
จิตใตสํานึก (subconcious) เปนอดีตท่ีจมอยู; อนาคามีจึงปฏิบัติเวทนาที่เนนลดละความอยากใน
ปจจุบัน 36 และเวทนาท่ีเนนละอุปาทานในสวนอดีต 36 รวมกันเปนเวทนา 72    

6.3.1.4 อรหันตแมอยูนอกขอบเขตการวิจัย แตตามขอมูลงานวิจัยแสดงวา
อรหันตไดเพิ่มฐานจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีลและโอวาทปาฏิโมกขศีล จึงเจนจบในเวทนา 108 โดย
เพิ่มจากสวนอดีตกับปจจุบันรวมเปน 72 แลวใหรวมเวทนาที่เนื่องกันอยู อีก 36 ท่ีจะกระเพื่อมใน
สวนอนาคตซ่ึงเปนความรูสึกส่ันสะเทือนถึงจิตไรสํานึก (unconcious) ไดหรืออาสวะท่ีเปรียบเทียบ
เหมือนเคร่ืองหมักดองตัวยีสตท่ีจะพรอมกอเช้ือเจริญทางโลกียข้ึนไดตลอดเวลา แตอรหันตของพุทธ
สามารถสลัดคืนหรือนิสสรณะแมในสวนสภาวะอรูปของจิตไรสํานึกได จึงมีแตสภาวะสูญส่ังสม
จากอดีตมาในปจจุบันก็เปนสูญดังนี้ เม่ือปรากฏตอไปในอนาคตก็ยังเปนสภาวะสูญอยูนั่นเองพรอม
กับเปนสภาวะพลวัต (dynamic) ท่ีไหลเล่ือนเช่ือมตอเนื่องกันของกาลเวลาท้ัง 3 ดําเนินไปตามเหตุ
ปจจยาการอยางเปนกระแสท่ีตัดใหเปนกรอบอดีต-ปจจุบัน-อนาคตไมได จึงพนความไมรูเร่ือง
ปฏิจจสมุปบาทอันเปนขอท่ี 8 (สุดทาย) ในการพนอวิชชาสวะ 8 เปนพระอรหันต 

6.3.2 ตัวแบบพัฒนาการตํ่ากวาเกณฑปกติ (หรือท่ีพึงประสงค) ระดับปญญาทัศน
พัฒนาการของจิตวิญญาณมนุษยตํ่ากวาเกณฑปกติ คือตํ่ากวาเสนทแยงมุมของแนววงกลมจาก  
จรณะ 4 ถึงวิชชา (ดูแผนภูมิในขอ 6.2) เนื่องดวยเหตุ 3 ประการ คือ 

6.3.2.1 ไมรูจักหรือไมมีองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสมบูรณพอจึงช่ือวา
ปริยัติไมเพียงพอ 

6.3.2.2 ปฏิบัติไตรสิกขาแตไมสามารถมีผลเขาไปยกระดับจิตวิญญาณเปน
ไตรสิกขาข้ันอธิใหครบถวนไดเปน อธิปญญาไดมาจากอธิจิตและอธิศีล 
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     อธิจิตไดมาจากอธิศีล 
     อธิศีลไดมาจากจรณะ 4 

ท้ังนี้เพราะปฏิบัติฝกฝนไตรสิกขาโดยไมมีความรูสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 จึงช่ือวา
ปฏิบัติไมเพียงพอ 

6.3.2.3  “ปริยัติอาพาธ ปฏิบัติอาเพศ ปฏิเวธจึงอาภัพ” (สมณโพธิรักษ 2554 ค้ัน
ออกมาจากศีล น.119) เพราะทําใหเปนไตรสิกขาข้ันอธิไมได จึงไมเขาใจวา 

ปริยัติ   เร่ิมตนท่ีควบคุมกายดวยศีลท่ีปฏิบัติไมผิดทางหรืออธิศีลจาก
จรณะ 4 

ปฏิบัติ  มีผลข้ึนท่ีจิตดวยศีลจากจรณะ 4 นั้น เปนความเจริญยิ่ง ๆข้ึน (อธิ
จิต) ดวยสัทธรรมและฌาน  

ปฏิเวธ  เปนผลลัพทท่ีจิตบริสุทธ์ิและมีปญญาระดับญาณทัสสนะหรือ
อธิปญญาท่ีมี วิมุติ 5 มาตามลําดับดวยวิชชา 

จึงทําใหเห็นชัดวาจรณะ 15 วิชชา 8 สัมพันธกับระบบการศึกษาคือ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเปนตัวเรียนฝกฝนทําใหเกิดมีไตรสิกขาข้ันอธิ คืออธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
ครบถวน 

ดังนั้นคําตอบของการชวยยกระดับบุคคลท่ีเปนกัลยาณชนในระดับ
ปญญาทัศนใหเขาสูโลกุตตระอยูในบทวิเคราะหภาค 3 (ขอ 4.3.2) โดยดูแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
ระหวางจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสัมพันธกับไตรสิกขา ซ่ึงจะส่ังสมผลสัมฤทธ์ิใหไดโลกุตตระเปน
อริยบุคคล 4 ระดับ โดยเนนข้ันตอนแรกท่ีทําใหกัลยาณชนเปนโคตรภูชนเขาสูโลกุตตระ กอนจะเขา
สูวงจรหรือวงรอบตอ ๆ มาของอริยบุคคล 4 จริง ซ่ึงไดมาเพ่ิมรายละเอียดในแผนภูมิขอ 6 กับขอ 
6.2.1 และดังจะมีเพิ่มเติมในขอ 6.3.3 ตอไป 

6.3.3 ตัวแบบพัฒนาการสูงกวาเกณฑปกติ (หรือท่ีพึงประสงค) ระดับวิชชาทัศนเชิง
บูรณาการซ่ึงเปนองคความรูท่ีเกินขอบเขตงานวิจัย เพราะเปนเร่ืองละเอียดออนภายในจิตวิญญาณ
ของโสดาบันยังมีความเจริญท่ีตองคนควาวิเคราะหเพิ่มเติมตอไป เชน โสดาบัน 3 ระดับคือ 

สัตตักขัตตุปรมะโสดา 7 ชาติ อาศัยองคคุณโสดาบัน 4 
โกลังโกละ 3 - 2 ชาติ  อาศัยญาณ 7 ของโสดาบัน 
เอกพีชี 1 ชาติ   อาศัยองคคุณ 8 ของโสดาบัน 

ถาเกณฑช้ีวัดท้ัง 3 ถูกพิจารณาวาสงเสริมโสดาบัน 3 ระดับได ก็แสดงวาโสดาบันสามารถยกระดับ
อินทรียพละของอริยภูมิโสดาบันฐานศีล 5 เดียวกัน ตางกันเปน 2 สาย คือสายศรัทธามีความเช่ือ 
นอมจิตไปในธรรม 6 อยาง คือหูตา จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนศรัทธานุสารีมีผลเปนศรัทธาวิมุตสาย
ปญญา ธรรม 6 อยางเหลานี้ทนตอการเพงโดยประมาณอันยิ่งแหงปญญาของบุคคลใดเปน 
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ธัมมานุสารี มีโสดาปตติผลเปนทิฎฐิปฏฏะตามพุทธวจนะแลวจะมีความเจริญสูงข้ึนตามหมวด 
4 ของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนเร่ืองท่ีพระพุทธองคพึงประสงค กลาวคือพระโสดาบันกับพระอรหันต
ตางกันในการเห็นธรรม โดยมีหลักการวาพระโสดาบันเห็นทุกข้ันตอนเหมือนพระอรหันตไดแต
ตางกันตรงท่ีพระอรหันตเปนผูหลุดพนเพราะไมมีความยึดม่ัน (และมีรายละเอียดของสภาวจิต 
สภาวธรรมท่ีเปนจริงเหนือระดับตรรกะไดอยางลึกซ้ึงแลว – ผูวิจัย) ยกตัวอยางพุทธวจนเกี่ยวกับ
อินทรีย 6 (หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ - ผูวิจยั) 
 ภิกษุ ท. อินทรียหก คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มนินทรีย 
 ภิกษุ ท. เม่ือใดอริยสาวกรูชัดแจงตามเปนจริง ซ่ึงความเกิดข้ึน  ความต้ังอยูไมได 
ซ่ึงรสอรอย ซ่ึงโทษอันตํ่าทราม และซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรียหกเหลานี้ 

เราเรียกวาเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงแทตอพระนิพพาน
จักตรัสรูพรอมในเบ้ืองแท (มหาวารํ. สํ 19/271-272/902-903, อางจาก พระศึกฤทธ์ิ โสตถิผโล, 2554 
ก : 143) 

ภิกษุ ท. (ขอความเหมือนของโสดาบัน) ตางกันตรงท่ีมีขอความเพิ่มข้ึนคือ ซ่ึง
อุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรียหกเหลานี้ ดังนี้และเปนผูหลุดพนแลว เพราะไมมีความยึดม่ัน 
เราเรียกวาพระอรหันต มีสังโยชนในภพส้ินไปรอบแลว เปนผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบดังนี้ 
(มหาวารํ. สํ 19/272/904 - 905, อางแลว : 144) 

มีพุทธวจนะท่ีแสดงอุปาทานขันธ 5 อันจะลบเผาในหมวดฌานทั้ง 4 (ขนฺธ. สํ 
17/196/297: 141) 

มีพุทธวจนเห็นชัดในรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทไปพรอมกับนัยยะของ
อริยสัจ 4 (นิทาน. สํ 16/51 - 53/91-93: 49 - 62) 

แสดงวาการเจริญข้ึนของโสดาบัน 3 ประเภท ก็เปนความลึกซ้ึงของระดับช้ันกต
ญาณในอริยสัจ 4 ท่ีปฏิสัมพันธกับการเจริญข้ึนของ 4 หมวดธรรมในจรณะ 15 วิชชา 8 นั่นเอง 

สรุปแลวพระพุทธองคไมสรรเสริญความเนิ่นชา จะเห็นวาผูบวชเปนพระภิกษุก็
ไดภูมิท่ีรองรับอรหันตภูมิดังท่ีกลาวกันอยูวา มีจีวรปนดุจธงชัยของพระอรหันต ดังนั้นความเจริญ
ข้ึนของพระภิกษุในแถวทายสุดนี้เม่ือปฏิบัติสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดคือจรณะ 4 
สัทธรรม ฌานและวิชชานั้นก็เปนการปฏิบัติกาวออกจากภพ 3 คือกามภพ รูปภพ อรูปภพไดก็เปน
การผุดเกิดทางจิตวิญญาณ (เพราะระดับความเปนสัตว – คนระดับตาง ๆ ของโอปปาติกะ) ข้ึนเปน
อริยบุคคล 4 

แตสําหรับฐานฆราวาสถือศีล 5 ละอบายมุข ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆม่ังคงเปนสัตตักขัตตุปรมะโสดาแลว พระพุทธองคก็ยังตรัสสอนโลกุตตรธรรมไปตามลําดับ 
4 หมวดของจรณะ 15 วิชชา 8 คืออินทรีย 6 ในฐานสัทธรรม, อุปาทานในขันธ 5ในฐานฌานและ
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อริยสัจในฐานวิชชา ซ่ึงเปนเหตุปจจัยท่ีปฏิสัมพันธดวยปฏิจจสมุปบาทในการเหนือกาละท้ัง 3 คือ
เวทนา ปจจุบัน 36 อดีต 36 และอดีตเนื่องกับอนาคต (นิยต) อีก 36 รวมเปนเวทนา 108 ท่ีพระ
โสดาบันเอกพีชีจะยอมรูและฝกฝนอยูเพื่อสําเร็จผลในสัมโพธิปรายนะเท่ียงแทตอการเปนพระ
อรหันตแนพระโสดาบันโกลังโกละก็อยูตรงกลางระหวางเอกพีชีกับสัตตักขัตตุปรมะโสดา ท้ังหมดนี้
จึงเปนผลปฏิสัมพัทธภาพของกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทเปนครรลองและกอเกิดเปนตัวแบบของ
โสดาบัน 3 ระดับ อันเปนความเจริญเพิ่มข้ึนตามลําดับของกตญาณ ซ่ึงโสดาบันท่ีเขาใจได (แมจะ
ลึกซ้ึงรูไดยากตามเห็นไดยาก) ก็เปนผลสําเร็จท่ีสงบสันติเจริญยิ่งข้ึนในโลกุตตรธรรมแนแท 

ดวยองคความรูจากบทที่ 2 มาถึงบทท่ี 6 ทําใหมีพื้นฐานความรูพุทธธรรมวิชชา 
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับเพียงพอท่ีจะนําไปวิเคราะหตอยอดหลักพุทธธรรมใหแก
แนวทางบูรณาการตะวันตกรวมถึงแนวทางการประยุกตใชในการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีสมดุลผาสุก สงบศานติกับโลกส่ิงแวดลอมอันเปนการลดหายนะธรรมเหตุแหงวิกฤตโลกใหผาน
พนไปได ดังมีรายละเอียดในบทที่ 7 ตอไป 



 
บทท่ี 7 

การวิเคราะหตอยอดองคความรูพุทธธรรมในแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber 
โดยวิชชาจรณสัมปนโนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บทวิเคราะหในงานวิจัยนี้นับเปนเร่ืองท่ีทาทายตอความรูความเขาใจในงานวิจัยซ่ึงตอง

กระทําดวยความพินิจพิเคราะหในความลุมลึก ของส่ิงท่ีดํารงอยูแตไมไดเกี่ยวพันกันโดยตรงใน 
3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ความรูของตะวันตกโดยกลุม KW เปนของศตวรรษท่ี 21 มีชวงเวลาเพียงไมกี่ทศวรรษ
ในขณะท่ีภูมิปญญาของพระพุทธองคเกิดข้ึนดํารงมา 2600 ป นับจากวันท่ีทรงตรัสรูมีระเบียบวิธี
การศึกษาและผลชัดเจน อยางไรก็ตาม จุดเช่ือมตอท่ีสําคัญเกิดจาก KW เองท่ีไดศึกษาพุทธธรรมและ
ฝกฝนตนเองตามแนวทางนี้มาในระดับหนึ่ง  

ความรูของ KW ท่ีไดพัฒนามามีอายุนอยกวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนอยกวาพัฒนาการของชุมชนชาวอโศกในแนวทางคําสอนจรณะ 
15 วิชชา 8 โดยสมณโพธิรักษ และพัฒนาการท้ังสองก็มีแนวทางของตนเองไมไดรับรูถึงแนวคิด
แนวทางบูรณาการของตะวันตกโดยกลุม KW เลย 

ความรูของตะวันตกโดยกลุม KW ท่ีศึกษาองคความรูของพุทธในหลักวิชาจากคัมภีร 
วิสุทธิมรรคอันเปนตัวแทนของพุทธเถรวาท ก็นับวามีความลุมลึกนอยกวาความรูท่ีมีอยูใน
พระไตรปฎกของฝายเถรวาทในประเทศไทย ซ่ึงยังเปนท่ียอมรับกันท้ังโลกวามีความเปนปกแผน
แข็งแรงอนุรักษไวไดดีกวาหลายประเทศที่มีพุทธศาสนาอยูในโลกนี้ การศึกษาหลักวิธีปฏิบัติสมาธิ
ลุมลึกตามแนวตันตระของพุทธในธิเบต และแนวเซ็นอันเปนแนวท่ีมีประวัติพัฒนาการมาจากคําวา 
“ฌาน” หรือการฝกสมาธิจิตท่ีประกอบดวยปญญารูยิ่งของพุทธมหายานในญ่ีปุน ก็ยอมแตกตาง 
ในหลักการวิธีการขั้นตอนของผลสัมฤทธ์ิท่ีมีอยูในพุทธประเทศไทยท้ังกระแสหลัก และวิถีปฏิบัติ
แนวพุทธของชาวอโศก 

ผูวิจัยจึงไมมีแนวคิดผสมผสานองคความรูหลักสําคัญดังกลาวขางตน  ตรงขามกลับ
พยายามศึกษาดวยความตั้งใจหาสารัตถะและสัมพันธภาพของแตละหมวดหมู แตละกลุม ประเภท
ใหชัดเจน (แมจะกระทําภายใตขอจํากัดของผูวิจัย) 

อยางไรก็ตามนอกเหนือจากแนวทางอนุรักษนิยมขางตน ซ่ึงจําเปนตองธํารงไว 
ยังมีแนวทางบูรณาการ (integral approach) ท่ีกลุมตะวันตกเชนกลุม KW พยายามดึงเอาองคความรู
ในโลกท้ังมวลมาประกอบเขาดวยกัน เพื่อชวยใหกาวขามผานวิกฤตของโลกอันเปนหายนะธรรม 
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ท่ีนับวารุนแรงและรายลึกยิ่งกวาชวงเวลาใด ๆในประวัติศาสตรโลก โดยเฉพาะเมื่อกลุม KW 
ก็มีความสนใจในหลักพุทธธรรมอยางจริงจัง แลวไฉนองคความรูพุทธธรรมวิชชาจรณสัมปนโน 
ท่ีกลุม KW ไมไดสะทอนออกมาวามีการรับรูมากอน จะมีโอกาสไดรับอานิสงสไมมากก็นอยบาง 
ไดหรือไม 

ดังนั้นความสนใจของผูวจิัยอันนําไปสูประเด็นขอคนควาวิเคราะหในงานวิจยันี้ไดแก 
7.1 แนวทางบูรณาการที่มีองคความรูของพุทธอยูดวยนั้นมีความสัมพันธอยางใด 

กับจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงกลุม KW ก็ยังไมไดสะทอนออกมาวามีความรูในเร่ืองนี้อยางแทจริง 
7.2 องคความรูวิชชาจรณสัมปนโน : จรณะ15 วิชชา 8 จะชวยตอยอดองคความรูทาง

พุทธธรรมใหกับแนวทางบูรณาการของกลุม KW ไดหรือไมเพียงใด 
7.3 การพัฒนายกระดับจิตสํานึก 10 ระดับซ่ึงเปนสาระสําคัญยิ่งในแนวทางบูรณาการ

ของกลุม KW จะมีความสัมพันธกับระดับความรูใน “วิชชาทัศนพัฒนบูรณาการ” อันเปนความรู 
3 ระดับขององคความรูวิชชาจรณสัมปนโน อยางไรบาง 

7.4 ตัวอยางการประยุกตใชแนวทางบูรณาการของตะวันตก 
7.5 การพัฒนามนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาชุมชนสู 

โลกุตตระของชาวอโศกในมิติของการพัฒนาแนวทางบูรณาการนั้นมีนัยยะสําคัญเปนประโยชนตอ
กันอยางไรจนเกิดเปนตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก  

7.6 ความสมดุลของการพัฒนาแนวทางบูรณาการจตุรภาค 
 

7.1 การเปรียบเทียบขอมูลท่ีคนควาจากกลุม KW ท่ีมีความเกี่ยวพันถึงหลักพุทธธรรมในเมืองไทย 
ท่ีมีจรณะ 15  วิชชา 8 

 

โดยพ้ืนฐานกลุม KW โดยเฉพาะตัว Ken Wilber เองถาไมนับความเปนผูรูและผูมี
การศึกษาข้ันสูงแลว KW ยังเปนผูอุทิศตนในการศึกษาลึกซ้ึงทางดานจิตวิทยาอีกท้ังในการเรียนรู
หลักคําสอนของลัทธิศาสนาตาง ๆอยางดี แมแตในทางพุทธก็ศึกษาหลักวิชาจากคัมภีรวิสุทธมรรค
อันถือไดวาเปนตัวแทนของพุทธเถรวาท ศึกษาทางดานมหามุทราของพุทธในธิเบตและแนวเซน
ของพุทธมหายานในญี่ปุน  KW เปนผูทุมเทกับการฝกฝนสมาธิ (meditation) ในภาคปฏิบัติจาก
นักบวชรินโปเชชาวธิเบต อีกท้ังจากนักบวชเซนชาวญ่ีปุน เชน การฝกจากโกอังสูซาโตริ (ท่ีเปน
ภาวะช่ัวคราว) สูสภาวะม่ันคงแข็งแรงปกติในชีวิตประจําวัน แมทุกวันนี้ก็ยังฝกฝนใหเปนประโยชน
ตอตนเองและเผยแพรเนื้อหาสาระของการพัฒนาจิตวิญญาณใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และมีผูไดรับ
แรงบันดาลใจมาฝกฝนสมาธิและดําเนินชีวิตตามแนวทางบูรณาการปฏิบัติ (integral practice) เปน
จํานวนมาก ดังนั้นการเทียบเคียงกับหลักธรรมของพุทธจึงไมใชการเอาเร่ืองท่ีตางกันมารวมกัน แต
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เปนแนวทางเดียวกับจิตวิวัฒน (contemplative approach) ท้ังระดับประสบการณตรงทางวิญญาณ
สวนตน ไปจนถึงแนวทางบูรณาการใหกับโลกยุคหลังทันสมัย 

การศึกษาขอมูลในขอ 2.2 บงช้ีถึงความสัมพันธท่ีมีเกี่ยวพันถึงองคความรู พุทธธรรมใน 
3 ดานไดแก 

(1) ดานท่ีสงเสริมสอดรอยกันได 
(2) ดานท่ีเหมือนกันและตางกัน 
(3) ดานท่ีกลุม KW ไมมี (หรืออธิบายไมถึง) กับท่ีหลักพุทธธรรมท่ีมีมากกวา 
7.1.1 ดานท่ีสงเสริมสอดรอยกันได 

7.1.1.1 กลุม KW เสนอ Kosmos  ดวยองคประกอบหลัก 5 อยางท่ีสอดคลองกับ
หลักธรรมนิยาม 5 (ดูขอ 2.1.1) และกลุม KW ก็ระบุชัดเจนวา วิญญาณอันติมะ (Ultimate Spirit) คือ 
สภาวะสุญญตาตถตา กํากับในระดับอันติมะ นับวามีอธิปญญารูชัดไดถึงเปาหมายท่ีมีปลายทาง
ตรงกัน 

7.1.1.2 กลุม KW เสนอพี้นฐานในการสราง 4 ภาค ท่ีสําคัญเร่ืองหน่ึงคือ สภาวะ
อัตตวิสัย (Subjective) และสภาวะวิสัย (Objective) ซ่ึงเปนความเขาใจรวมกันไดวาหมายถึง ผูรู - 
Subject  และส่ิงท่ีถูกรู - Object  นี้เปนพื้นฐานรวมกับหลักพุทธธรรมถึงเร่ือง รูป (ส่ิงท่ีถูกรู) – นาม 
(ผูรู) และการพนทุกขไดตองมีอธิปญญาท่ีเกิดมาแตการทําวิปสสนาภาวนารูปนาม 

7.1.1.3 กลุม KW เสนอพื้นฐานเร่ือง 3 ภาษา ท่ีปลายสุดข้ันอันติมะ (Ultimate) 
ของ The Big Three คือ พุทธะข้ันอันติมะ ธรรมข้ันอันติมะ สังฆะข้ันอันติมะ หรือไตรรัตน 

ไตรรัตน  ไดแก พุทธะ(ความงามอันติมะ) ธรรม (ความจริงอันติมะ) 
สังฆะ(ความดีอันติมะ) และไตรรัตนหรือแกว 3 ดวงนี้ จะเกิดในจิตวิญญาณมนุษยข้ึนมาไดก็ดวยการ
ปฏิบัติฝกฝนไตรสิกขา 

ไตรสิกขา  คือ ศีล(ความดี) สมาธิ (ความงาม) ปญญา (ความจริง) ซ่ึงจะ
เจริญเปนไตรสิกขาขั้นอธิไปสูโลกุตตระไดก็เพราะทําวิปสสนาภาวนารูปนาม ซ่ึงมีหลักสําคัญ 
ในการพิจารณาไตรลักษณ 

ไตรลักษณ  คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรสิกขาข้ันอธินี้ก็จะนําพาไปสู
ศีลข้ันอเสขะ จิตข้ันอเสขะ และปญญาข้ันอเสขะได 

แมกลุม Ken Wilber จะไมไดใหรายละเอียดในพุทธะข้ันอันติมะ ธรรม
ข้ันอันติมะ สังฆะข้ันอันติมะก็ตาม  ผูวิจัยมีความเห็นตามพื้นฐานองคความรูของพุทธธรรมวาในข้ัน
สูงสุดหรืออันติมะนั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสภาวธรรมทางจิตวิญญาณท่ีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันหรือ “เอโกธัมโม” ของพระพุทธหรือพุทธะ คือ ผูรู  ผูต่ืน ผูเบิกบาน เพราะมีพระธรรมท่ีเปน
ความบริสุทธ์ิของจิตวิญญาณท่ีอยู เหนือ เหตุปจจยาการของความทุกขได  ก็ เพราะเปน 
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จิตวิญญาณของผูปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมคําสอนท่ีลดละเหตุแหงทุกข คือความอยาก 
ในพฤติกรรมกาย วาจา ใจ (หรือท่ีมีคําอุปมาวา ตัณหารอยแปดกิเลสพันกาว) ไดแลวเปนพระสงฆ 
ท่ีมีอริยคุณ หรือสาวกสังโฆท่ีมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ รูไดดวยตนหรือมีอยูในตนเปนปจจัตตัง
แลว ดังนั้นในข้ันอันติมะนี้ ไมวาจะเปนภาษา “ฉัน – เรา – มัน” (“I – WE - IT” language) หรือ
หมายถึงวาแมจะดูมาจากหลายมุมมองก็จะสัมผัสสภาวธรรมเดียวกันท่ีเปนโลกุตตระ หรือ    (เขาถึง) 
ปรมัตถสัจจะนั่นเอง 

แตในเสนทางการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ซ่ึงมีกิเลสตัณหานอน
เนื่องอยูในกมลสันดานมาแตเกิดนั้น จะใชชุดความรูในระดับสูงสุดหรืออันติมะดังกลาวมาแลวนั้น
ยังมิได    จึงจําเปนตองปรับลดระดับองคความรูท่ีเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรูใหสามารถปฎิบัติได 
โดยเนื้อหาของแตละสวนก็ลวนมุงเขาสูเปาหมายเดียวกัน คือ โลกุตตระในขั้นสูงสุดหรืออันติมะ
และ ยังสามารถสัมพันธเหมาะสมกับจตุรภาคในแตละภาคไดดวยดังนี้ 

(1) ภาค ”ฉัน” (“I” – Quadrant) ซ่ึงเปนภาคประสบการณของจิต
วิญญาณโดยตรงของตัวฉันในเร่ืองจิตวิญญาณพุทธะ ข้ันแรกสุดท่ีกําหนดวางโดยพระพุทธเจาก็คือ 
ศรัทธา ม่ันในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือท่ีนิยมเรียกวามีศรัทธาในพระไตรรัตนอันเปน
เง่ือนไขแรกขององคคุณพระโสดาบันหรืออริยสาวกข้ันตนท่ีตองมี 

(2) ในภาค “มัน” (“IT”- Quadrant) นั้นทุกคนทราบวาธรรมข้ันอันติมะ
เปนส่ิงท่ีมีเปนอยูเองไมวาจะมีมนุษยหรือไม พระพุทธเจาก็เปนมนุษยท่ีคนพนความจริงข้ันสูงสุด
ของธรรมดวยพระองคเอง  แตธรรมข้ันโลกียะมีลักษณะของธรรม 3 ประการ คือ ความไมเท่ียงหรือ
อนิจจัง ความต้ังอยูไมไดหรือทุกขัง จนดับไปไมเปนของตนหรือตัวตนของผูใดหรืออนัตตา ลักษณะ
ท้ัง 3 นี้รวมเรียกวา ไตรลักษณ ดังนั้นพฤติกรรมท่ีตองศึกษาฝกฝนในภาค “มัน” นี้ จะเปนไปตาม
ข้ันตอนท่ีกาวหนาของไตรลักษณท่ีละเอียดเล็กลงไปเร่ือย ๆ จนสูญดับสนิท หรือสุญญตาอันเปน
ธรรมในข้ันปลายสูงสุดหรือธรรมข้ันอันติมะ 

(3) ในภาค “เรา” (“WE” - Quadrant) อันเปนภาควัฒนธรรมของโลก
มนุษยท่ีทุกคนก็มีความเปนมนุษยรวมกับพระพุทธเจา จึงมีโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะไดรับประโยชน
จากพระธรรม คําสอนของพระพุทธองค ในการนําพาไปสูความสุขประเภทท่ีเปนปรกติสุข หรือเม่ือ
พนจากโลกียซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือปฏิบัติตามระบบไตรสิกขาและในระดับสงฆสาวกเบ้ืองตน ตามหลัก
องคคุณของพระโสดาบันท่ีนอกจากศรัทธาในพระไตรรัตนแลว ยังตองมีพฤติกรรมพนภัยเวร 5 
ประการดวยการฝกฝนถือศีล 5 ในการศึกษาศีล 5 ท่ีมีผลขัดเกลากิเลสในจิตเรียกวา อธิศีล ผลของ
อธิศีล ทําใหจิตไดยกระดับคุณภาพสูงข้ึน เชน มีความละอายใจเกรงกลัวตอบาปหรือเทวธรรม เปน
ตน เกิดข้ึนเรียกวา อธิจิต โดยมีความเจริญของสติ สัมปชัญญะ และปญญา ท่ีรูเห็นอธิจิตท่ีเกิดข้ึนมา
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จากการปฏิบัติอธิศีลรวมเรียกวา อธิปญญา การเกิดข้ึนท้ัง 3 ประการของอธิศีล อธิจิต อธิปญญา เปน
ไตรสิกขาข้ันอธิในระดับท่ีผูศึกษาตองฝกฝนอยางจริงจังหรือเรียกวา ไตรสิกขาข้ันเสขะ 

เม่ือฝกฝนจนถึงความสําเร็จข้ันสมบูรณเรียกวา ไตรสิกขาข้ันอเสขะ หรือเม่ือถึงข้ัน
สูงสุดก็คือ พระอรหันต ผูมีพุทธะข้ันอันติมะ ธรรมข้ันอันติมะ และเปนสังฆะข้ันอันติมะไดอยาง
แทจริงหรือท่ีเรียกวา ผูมีวิชชาจรณสัมปนโนข้ันสมบูรณของระดับสาวกภูมิแลว 

(4) ในภาค “พวกมัน” (“ITS” – Quadrant) อันเปนภาคระบบตาง ๆ ใน
สังคม โดยพุทธศาสนาเกิดข้ึนและดํารงมาถึงปจจุบันก็เพราะมนุษยทําประโยชนใหแกกันและกันใน
โครงสรางของสังคม ชุมชน จากกลุมเล็ก ๆ ข้ึนไปถึงระดับชาติ โดยมีหมวดธรรมสําคัญ  ๆ เชน การ
เอ้ืออาทร เกื้อกูลกันในหมวดพรหมวิหาร 4 การพัฒนาความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางมนุษย ใน
สังคมในหมวดมงคล 38 ประการ การประมาณเหตุปจจยาตาง ๆ ใหพอเหมาะในหมวดสัปปุริส
ธรรม 8 ประการเปนตน ตัวอยางหมวดธรรมเหลานี้แสดงถึงความสัมพันธท่ีเปนโครงสรางภายนอก
ท้ังทางกายภาพและระบบสังคม รวมเขามาถึงโครงสรางภายในท่ีพัฒนาจิตวิญญาณ เชน พรหมวิหาร 
4 ซ่ึงลวนมีแกนเนื้อหารวมกัน ตามหลักเหตุปจจยาการ เพราะมีส่ิงนี้เปนเหตุปจจยา จึง มีส่ิงอ่ืนสืบ
เนื่องกันไป หรือท่ีเรียกวา หลักอิทัปปจจยตา อันเปนหมวดธรรมใหญครอบคลุมท้ังโลกวัตถุธาตุ 
เปนดิน น้ํา ลม ไฟ หรือมหาภูตรูปท้ัง 4 ใหญโตครอบคลุมไปทั่วท้ังจักรวาล และรวมไปถึงท่ีเล็ก
ละเอียดของพลังงานนาม (ธรรม) รูป (ธรรม) ของโลกจิตวิญญาณ ท้ังระดับโลกียธรรม และ 
โลกุตตรธรรม ซ่ึงมีหลักเกณฑของระบบท่ีชัดเจนอยูแลว และพระพุทธเจาทรงคนพบไดดวยตนเอง  
อันท่ีจริงแลวอาจจะกลาวไดในภาคระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ถามีธรรมก็จะพนความ
สามานย ระบบการปกครองประชาธิปไตย ถามีธรรมก็จะมีธรรมาธิปไตยท่ีชวยใหประชาชนอยูเย็น 
มีศานติสุขซ่ึงจะเกิดได ก็เพราะรูหลักเหตุปจจยาการท่ีทําใหเกิดผลรายจากอธรรมหรือ เกิดผลดีจาก
ธรรมแลวเปนความรูชัดเจนหรือสัมมาทิฎฐิท่ีมนุษยชาติสมควรท่ีจะรวมมือชวยกันใหสังคมและ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีเกิดข้ึน 

7.1.1.4 กลุม KW  เสนอ 4 ภาค (Four Quadrants) โดยมีภาค “ฉัน” (“I” 
Quadrant) ท่ีพัฒนาการรับรู (cognition) ใหมีระดับของจิต (conciousness level) ได 7 ระดับ โดยมี
นัยยะนาสังเกตวา ระดับเหลานี้สัมพันธกับองคประกอบหลักท้ัง 5 คือ สสาร กาย ใจ จิต วิญญาณ ซ่ึง
ก็เปนที่ชัดเจนวาหลักธรรมปฏิบัติสติปฏฐาน 4  คือ ฐานกาย ฐานเวทนา (ฐานใจ) ฐานจิต ฐานธรรม 
(ฐานวิญญาณ) โดยมีสสาร (Matter) ก็คือมหาภูตรูป 4 ดิน น้ํา ลม ไฟ ท่ีประกอบข้ึนเปนรางกายของ
มนุษยแลวอาศัยหลักปฏิบัติสติปฎฐาน 4 ดําเนินการพัฒนา pre - concious ไปจนถึง post - concious 
ในฐาน กาย เวทนา จิต ธรรม ก็สามารถยกระดับการรับรูของจิตวิญญาณใหสูงข้ึนท้ัง 7 ระดับได
ตามลําดับ 
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7.1.1.5 กลุม KW ไดเสนอ “ทุกภาคทุกระดับ” (AQAL) โดยเพิ่มจาก 4 ภาคใน
รายละเอียดของทุกภาคท่ีมีสถานะหรือระดับ (stages or levels) สภาวะและเสน (states and lines) 
แบบ (types) และกระแส(stream) ซ่ึงความรูท่ีเปนบูรณาการปฏิบัติ (integral practice) ตาง ๆ ท่ี
สงเสริมความมีสติสัมปชัญญะและทําสมาธิลึกซ้ึงในวิถีชีวิตประจําวัน เหลานี้สอดคลองกับการ
ดําเนินชีวิตในหลักธรรม จรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงมีความสัมพันธกับโพธิปกขิยธรรม 37 ประการท่ีมี
หลักธรรมขอปลาย คือ องคแหงการตรัสรู 7 ขอ หรือโพชฌงค 7 และสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ท่ี
ดําเนินไปในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการกระทําถูกตองหรือสัมมากัมมันตะและอาชีพชอบหรือ
สัมมาอาชีวะ ยอมบงช้ีวา ครอบคลุมกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวพันในทุกภาคและทุกระดับ
ของความกาวหนาลึกซ้ึงทางจิตวิญญาณจนเขาถึงระดับอันติมะ เม่ือสมบูรณไดความจริงอัน
ประเสริฐหรืออริยสัจ 4 ไดแลว 

 
ตารางท่ี  7.1   ความเกีย่วเนื่องของชุดความรูของกลุม KW กับหลักพุทธธรรม 
 

ลําดับ ชุดความรูของกลุม KW  ชุดความรูของหลักพุทธธรรม 
1 จักรวาล (Kosmos)  ธรรมนิยาม 5 
2 ผูรู – ส่ิงท่ีถูกรู (Subject – Object)  วิปสสนาภาวนารูป- นาม 
3 3 ภาษา (3 Languages)  ไตรสิกขา 
4 จตุรภาค (4 Quadrants)  สติปฎฐาน 4 
5 ทุกภาค – ทุกระดับ (AQAL)  จรณะ 15 วิชชา 8 เขาถึงอริยสัจ 4 

 
7.1.2 ดานท่ีเหมือนกันและตางกัน  

ดานท่ีเหมือนกันในโครงสรางต้ืนกวาง (shallow - wide) แตตางกันในโครงสราง
ลึกแคบ (deep - narrow) ซ่ึงท้ัง 5 ขอ ในขอ 7.1.1 ลวนมีดานท่ีมีเหมือนกันและมีมุมตางกันไดแก 

7.1.2.1 กลุม KW กลาวถึง Kosmos เทียบกับธรรมนิยาม 5 ในลักษณะการ
ดําเนินไปเหมือนคลายกับวัฎฎสงสาร แตมีมุมตางกันท่ี  Kosmos  บงช้ีการดําเนินไปอยางมีเปาหมาย
และเปนลําดับตามหลักวิวัฒนาการ (evolution) และวิวัฒนาการกาวหนาแบบยอนกลับ (involution) 
จากสสารไปสูกายไปสูใจ ไปสูจิต ไปสูวิญญาณแลวเปนจุดส้ินสุดจักรวาฬ นับเปนความเช่ือแบบ
กวางท่ียังต้ืน เพราะยังไมมีใครรูวาเม่ือถึงรอบระดับวิญญาณแลวจะมีผลตอพัฒนาการของมนุษยมาก
นอยเพียงใดเพราะไมมีรายละเอียด อยางเชนในอดีตท่ีมีการนําเสนอวันส้ินโลกโดยจิตวิญญาณ
มนุษยจะพลิกฟนคืนชีพแลวมีจํานวนหนึ่งไปสวรรคอยูกับวิญญาณสูงสุด อีกจํานวนหนึ่งไปนรกอยู
กับซาตาน ซ่ึงก็คือเทพท่ีตองการเปนใหญแทนพระเจา ซ่ึงก็เปนรูปแบบนําเสนอในมีมระดับ 3 - 4 
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แตในมีมระดับ 7 จะเปนเชนไรยังบอกไมได แตตามหลัก  พุทธรรมนั้นธรรมนิยาม 5 แสดงถึงแนว
ต้ืนกวางของปจจยาการที่ไมส้ินสุดของจักรวาลนอยจักรวาลใหญ และในแนวลึกแคบมีแตจักรวาล
นอยหรือโลกในความเปนมนุษยเทานั้นท่ีเปนมนุษยชมพูทวีปแลวจะมีสภาพแข็งแรงกลาชัดเดน  
(สุรภาโว) ในความเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะปญญา  (สติมันคโร) ท่ียอมดําเนินในทางเอก
สายเดียวนําไปสูพรหมจรรยถึงท่ีสุดของโลก (อิธพรหมจริยวาโส) ท่ีวิญญาณมนุษยผูปฏิบัตินั้นจะถึง
สภาวะของ ตถตา – สุญญตา ได ซ่ึงเปนระดับ 10 สูงสุดวิญญาณอันติมะ (Ultimate Spirit)  

7.1.2.2 ความรูเร่ือง Subject – Object (SO) ของกลุม KW เปนองคประกอบ 
ในการสรางจตุรภาค แตไมมีรายละเอียดเปนการปฏิบัติท่ีแมจะมีกระบวนการกาวขามเปล่ียนผาน
เหมือนกลุม Kegan เปนตน แตก็ยังเปนแนวต้ืนกวางเพราะไมมีความชัดเจนในการลดละกิเลส 
ข้ันละเอียด ในขณะท่ีวิปสสนาภาวนารูปนามเปนความรูแนวลึกแคบ ท่ีลึกเพราะใชสรางอธิปญญา
ตัดกระแสกิเลส ตัณหาโลกียได และแคบเพราะเจาะจงไดเฉพาะผูปฏิบัติท่ีตองมีรายละเอียดความรู 
(ปริยัติ) ท่ีชัดเจนวาผูรู (Subject) ท่ีกาวขามออกจากส่ิงท่ีถูกรู (Object) คือ กิเลสนี่แหละคือรูป 
แลวตองมีการกาวพนจากกิเลสไดคือนาม โดยมีกระบวนการคือ การพิจารณาไตรลักษณของกิเลส
ในสัมผัสรู (ผัสสะ) ปจจุบัน ถาขาดองคประกอบขอใดไปจะไมถึงผลในการตัดกิเลสที่เปนตัวทุกข
ใหญหยาบ (สักกายะ) ได จึงไมมีผลภาวนาในการทําวิปสสนารูปนาม 

7.1.2.3 กลุม KW ไดเสนอข้ันสูงสุดของ “The Big Three”  ซ่ึงอยูบนพื้นฐาน 
“3 ภาษา” ซ่ึงหมายถึง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ท่ีเปนนามธรรมสภาวะวิญญาณข้ันสูงสุด (Ultimate 
Spirit) คือความเปนหนึ่งเดียว (Oneness) ของไตรรัตน ท่ีไมใชรูปธรรมระดับเพียงแค พระพุทธรูป 
พระธรรมใบลาน พระสงฆหมจีวร แตกลับไมมี Oneness ของไตรสิกขา เพราะไมเนนฐานศีลท่ีสราง
อริยบุคคล แมจะกลาววาใหพฤติกรรมขอปฏิบัติเปนไปตามแตละศาสนาซ่ึงก็ถูกตองเหมาะสม 
ในแนวต้ืนกวาง การทําสมาธิ (meditation) ก็เปนไปตามแตละสํานักหมูกลุมยอยในแตละศาสนาโดย
ไมมีสัมมาสมาธิ (right concentration) ท่ีเปนแนวลึกแคบสําหรับผูปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมี  องค 8 
ซ่ึงเปนเอกายนมัคโค ทางเอกสายน้ีเทานั้นท่ีจะมีสัมมาสมาธิท่ีนําสูผลหลุดพนคือวิมุติ และพน
อวิชชา คือวิชชา เปนความสมบูรณของไตรสิกขาข้ันท่ีสําเร็จการเรียนรูแลว (อเสขะ)ซ่ึงตางกับ
ปญญารูแจง (enlightenment) ท่ีกลุม KW ไดจากการทําสมาธิบรรยายถึงในสภาวะพนความเปนคู 
(nondual) 

7.1.2.4 กลุม KW เสนอ จตุรภาค (4 Quadrants) เปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุดจากยุค
ทันสมัยเขาใจไดดวยเหตุผล (rational - science) เปนวิทยาศาสตรท่ี  KW แกปรับปรุงจุดดอย 
ของวิทยาศาสตรท่ีละเลยมิติวิญญาณไป โดยมีโครงสรางสมดุลของจตุรภาคข้ึนมานี่คือสวน 
ท่ีเหมือนกันอยางต้ืนกวาง  โดยโลกของจิตวิญญาณและโลกทางวิทยาศาสตรมาพบกันไดเพราะ 
การยกระดับทางจิตวิญญาณในเบ้ืองตน (basic level of concionsness) สามารถกําหนดหลักเกณฑและ
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ระดับชัดเจนดวยหลักวิทยาศาสตรทางจิตวิทยาข้ึนมา 7 ระดับหรือมากกวาได สวนท่ีตางอยางลึกแคบ 
ก็คือวิธีการเดินทาง แมจะสงเคราะหรวมลงกันไดกับโครงจักรวาฬใหญของสสารกายใจจิตวิญญาณ 
ดวยฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีเปนโครงสรางเล็กของจักรวาลชีวิตมนุษย แตวิธีการเดินทางของ 
สติปฎฐาน 4  เปนแนวลึกแคบเจาะจงการชําระกิเลสโดยมีสติกั้นกระแส และปญญาตัด  (กาวขามพน) 
กระแส ตัณหาโลกีย  ซ่ึงตางกับการเจริญสติทําสมาธิ และการพิจาณาดวยปญญาท่ัวไป ซ่ึงมีผลปลอย
วางช่ัวคร้ัง เปนความสงบ (สมถะ) ช่ัวคราว ดังในหนังสือนิพพานท่ีนี่เดี๋ยวนี้ (อิสระพร บวรเกิด, 2554) 
กลาวถึงพระไพศาล  วิสาโล ทานเรียกวา “นิพพานช่ัวขณะ” พระมิตซูโอะ คเวสโก ทานเรียกวา 
“นิพพานนอย  ๆในใจ” พระมานพ อุปสโม ทานเรียกวา “นิพพานนอย ๆ ชั่วขณะ – ตทังคนิพพาน” 
เปนการดําเนินสติปฎฐาน 4 ไดในจตุรภาคในชีวิตประจําวันของชาวบาน ท่ีพระนวลจันทร กิตติปญโญ 
ทานเรียกวา “นิพพานชาวบาน” เปนโลกียนิพพานท่ีชําระกิเลสบนวิถีจิต ส่ังสมมากข้ึนถึงโลกุตตรนิพ
พานท่ีปฏิบัติสติปฎฐาน 4 จนชําระกิเลสข้ันละเอียดระดับอนุสัยอาสวะไดเปนพระอริยบุคคล 4 ระดับ 
และน้ีคือแนวลึกแคบท่ีเจาะจงจนไดเปนอริยชนท่ีกลุม KW ไมไดกลาวย้ําถึงชัดเจนในระดับจิตข้ันท่ี 
10 ซ่ึงดูราวกับวาถึงสุญญตาตถตาสมบูรณแลวก็เปนระดับอรหันตเทานั้น 

7.1.2.5 กลุม KW เสนอ “ทุกภาคทุกระดับ”(AQAL) เปนตัวแทนขององคความรู
ท่ีดีของยุคหลังทันสมัยโดยท่ีมีแนวทางบูรณาการ ดวยโครงสรางเชิงซอนแบบมีระดับท่ีมีภาวะ
เสถียร (static) ชัดเจนเปนความกาวหนาแบบองครวม (holistic) ในระดับ 7- UL ท่ีขามพน พหุนิยมท่ี
ไรระเบียบ ในระดับ 6 - UL โดยมีพัฒนาการแบบเล่ือนไหลเปนเกลียวพลวัต (spiral dynamics) เกิด
ความเจริญท่ีหนุนเนื่องไมหยุดอยางบูรณาการ ในระดับ 8 -UL ท้ังนี้ควรมีชุดองคความรูทาง
ตะวันออก (ในยุคสมัยกอนทันสมัย) ท่ีมีองคความรูในการนําพาความเจริญทางจิตวิญญาณเปนองค
รวมและบูรณาการไดในทุกระดับ เชน หลักพุทธธรรมในประเทศไทย ท่ีมีชุดองคความรูจรณะ 15 
วิชชา 8 สวนการเปรียบความเหมือนและความตางท่ีมีความสัมพันธเชิงซอนตอกันนี้มีรายละเอียด
ตามท่ีไดแสดงไวในขอ 7.1.2 นี้แลว 

7.1.3 ดานท่ีกลุม KW มี (ไมถึงหรือไมมี) กับท่ีหลักพุทธธรรมมี โดยความชัดเจน 
เปนธรรมแลว เนื้อหาขอนี้มี 2 สวน คือ 

(1) ดานท่ีกลุม KW มีชัด แตพุทธกระแสหลักยังไมมีชัด 
(2) ดานท่ีกลุม KW ไมมีแตพุทธธรรมมี 

แตท่ีไมแยกเปน 2 หัวขอ เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวพันซอนสลับไขวกันอยูอีกหลาย
ประการอาทิ เชน ดานท่ีกลุม KW ไมมี แตพุทธธรรมมี ไดแกกลุม KW มีการทําสมาธิ แตถือวาไมมี
เพราะในพุทธธรรมมีเจาะจงการทําสัมมาสมาธิในสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ซ่ึงลัทธิคําสอนศาสนาอ่ืน
ไมมี แตดานท่ี KW มีการทําสมาธินั้นในพุทธกระแสหลักก็มีการสอนทําสมาธิถือเปนภาคสมถวิธี
นับเปนการสอนพื้นฐานหลักกวารอยละ 80 – 90 ใหผูศึกษาตองเร่ิมเรียนรูกอนแลวไปตอการทํา



239 

วิปสสนาวิธี คือการพิจารณารูปนามโดยความเปนไตรลักษณ ช่ึงกลุม KW แมมีความรูเร่ืองรูปนาม 
(SO) แตไมมีการพิจารณาใหเห็นไตรลักษณในผัสสะปจจุบัน เปนตน 

ตามตัวอยางขางตนผูวิจัยจึงเนนการมุงเอาสาระองคความรูตามหลัก 
พุทธธรรม สวนความรูของกลุม KW หรือพุทธกระแสหลักในไทยเปนการสะทอนการเรียนรู 
หลักพุทธธรรมตามยุคสมัยและแบงปนประสบการณกันเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยไปสูวิถี
อาริยธรรมรวมกัน 

7.1.3.1 ดานท่ีกลุม KW  มีชัด แตพุทธกระแสหลักยังไมมีความชัด มีอยู 
2 ประเด็นคือ 

1) จตุรภาคและโฮลอน ความท่ีกลุม KW มีความชัดเจนในการ
พัฒนาจิตในภาค UL แลวสะพัดความเจริญไปสูการเรียนรูท่ีจะพัฒนาตอเนื่องในอีก 3 ภาคอยาง
สอดคลองและเจริญข้ึนอยางเปนระบบ โดยเปนไปตามหลักโฮลอนท่ีมีในสสาร กาย ใจ จิต วิญญาณ 
และ แมในนามธรรมระดับจิตท่ีเปน psychic, subtle และระดับวิญญาณท่ีเปน causal และ ultimate 
หรือ Non - dual ท่ีเปนตถตาสุญญตาก็เปนไปตามหลักโฮลอนตอกัน โดยมีฐานลาง ไดแก ใจ กาย 
สสาร หมุนซอนเปนลําดับลงไป ความรูของกลุม KW ท้ังภายในจิตใจของปจเจก และพัฒนาไปสู
รอบกวางอยางเปนระบบตอกันไดอยางไรนี้ พุทธกระแสหลักยังไมมีความชัดเจน เพราะยังอยูใน
บริบทของยุคทันสมัยท่ีอธิบายหลักธรรมแบบแบงแยกแตกสวน เชนไตรสิกขาแยกศีล เปนความ
ประพฤติกาย วาจา สมาธิ เปนการฝกทําจิตสงบหรือ meditation สวนปญญาก็พิจารณาไตรลักษณของ
ทุกส่ิงในธรรมชาติ แมในเบญจขันธ แตไมรูจะกาวพนอุปาทานในขันธ 5 ไปสูสัมมา  สมาธิ (right 
concentration) ในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันดวยสัมมาอริยมรรคมีองคแปดในอีก     3 ภาค 
(quadrants) ดวยความเขาใจอยางเปนระบบไดอยางไร 

2) องคความรูจตุรภาคและโฮลอนนี้นับเปนคุณูปการตอชาวพุทธ
ปจจุบันท่ีเปดใจรับรูความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เพราะเห็นไดชัดวาการหาคําตอบในงาน
คนควาวิจัยของนักวิชาการสหวิยาการในยุคพหุนิยม ทําไดเพียงทําสวนประกอบท่ีเปนสวนเล็ก
สวนยอยรวมกับศาสตรสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเปนสวนนํา (dominant) ท่ีทําใหดูวายังมีหลักเกณฑความเปน
ธรรมะประกอบอยูจึงเปนชวงยุครอยตอท่ีธรรมะดูไรพลังช้ีนํามากท่ีสุด (ยิ่งกวายุควิทยาศาสตร
ทันสมัยท่ีแบงคร่ึงคนละฝาย) ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนในการเปล่ียนผานจากขบวนความนึกคิด
ระดับแรก (first tier thinking) มาสูพหุนิยมบูรณาการ ซ่ึงเปนขบวนความนึกคิดชวงท่ีสอง (second 
tier thinking) ท่ีรับชวงตอดวยระบบความนึกคิดอยางเปนองครวมของธรรม (holistic) ท่ีมีพลัง
ขับเคลื่อนหนุนเนื่องเล่ือนไหลอยางเปนบูรณาการดังท่ีกลุม SDi และกลุม KW รวมมือกันประสาน
กับผูรูท่ัวโลกในการพัฒนาทางโลกวัตถุท่ีมีการยกระดับจิตวิญญาณมนุษยรวมไปดวยกันได 



240 

7.1.3.2 ดานท่ีกลุม KW ไมมีแตพุทธธรรมมีกลุม KW ไมมีรายละเอียด 
ของแผนท่ีผูเดินทางหรือผูปฏิบัติในการยกระดับจิตวิญญาณท่ีมีอยูในความรูท่ีเรียกวาไตรสิกขา 
ข้ันอธิ คืออธิศีล อธิจิต และอธิปญญา ดังนี้ 

1) อธิศีล เปนองคความรูท่ีมีความสัมพันธระหวางกายและใจท่ีกลุม 
KW ไมมีรายละเอียดอยู 3 ประการ คือ 

- สัมผัส (ผัสสะ) ปจจุบัน ไมมีขอมูลจากกลุม KW  หรือ 
คีแกน หรือ SDi วาจะพัฒนาจิตสํานึกจากผัสสะปจจุบันอยางไรในขณะท่ีพุทธธรรมเนนย้ําวา 
การปฏิบัติวิปสสนาจะเร่ิมเกิดข้ึนก็ในชวงผัสสะปจจุบันเปนตนไป 

- กระบวนการไตร ลักษณของกิ เลสในผัสสะป จจุ บัน 
ซ่ึงทางกลุม KW ไมมีผัสสะปจจุบันท่ีจับตัวกิเลสและผานกระบวนการไตรลักษณไมเท่ียง (อนิจจัง) 
ไมคงทน (ทุกขัง) ไมมีตัวตน (อนัตตา) ของกิเลสตามหลักพุทธธรรมย้ําวาผูปฏิบัติวิปสสนาภาวนา 
รูป-นามตองทําจนครบถวน  

- การเปล่ียนผานและหลอมรวม (transcend and include) ตาม
หลักการโฮลอน ทางกลุม KW มีการพัฒนายกระดับจิตท่ีดําเนินในโลกียะ แตของพุทธธรรม 
มีการเปล่ียนผานและหลอมรวมตามหลักโฮลอนเหมือนกันแตเปนการยกระดับจิตท่ีดําเนินใน 
โลกุตตระ 

2) อธิจิต เปนองคความรูท่ีมีความสัมพันธระหวาง กาย ใจ กับจิต 
(soul) 3 สวน 

- การเปล่ียนผานยกระดับมิติทางจิตวิญญาณ ทางกลุม  KW 
เกิดข้ึนในแบบที่จิตยังเจือปนจมอยู (เคหสิตะ) ในกิเลสหยาบกลางละเอียด ในขณะท่ีพุทธธรรมมีการ
ปฏิบัติอธิศีลในบทที่ 5 ขอ (5.1.3)  มีผลใหเกิดอธิจิตกาวขามพนออกมา (เนกขัมมสิตะ) จากกิเลส
หยาบกลางละเอียดได 

- การทําสมาธิจิต กลุม KW ทําสมาธิแบบท่ัวไป  ซ่ึงเปนการทํา
จิตใหสงบ   (เจโตสมถะ) แตไมมีการตัดกิเลสตัณหาหยาบกลางละเอียด แตของพุทธธรรม 
ฝกปฏิบัติใหเกิดสัมมาสมาธิ (right concentration) ในชีวิตประจําวันเปนการทํางานรวมกันกับ 
การปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ตัดกิเลสตัณหา อุปาทานจนหลุดพน (วิมุติ)ได 

- การเกิดญาณทัสสนะ กลุม KW เกิดญาณทัสสนะในระดับ 
“จิตญาณ” แมจะถึงระดับอรูป (formless- causal) ก็เปนความรูญาณทัสสนะของอรูปฌานแบบฤาษี
อุทกดาบส  อาฬารดาบส แตของพุทธธรรมนําไปถึงโคตรภูญาณเปล่ียนโคตรภูจิตปุถุชนเปนจิต
อริยชน 4 ระดับไดเกิดญาณทัสสนะระดับ “ธรรมญาณ” ข้ึนในอริยบุคคลจริง 



241 

3) อธิปญญา เปนองคความรูท่ีสัมพันธระหวางกาย ใจ จิต กับธรรม 
ในวิญญาณ (ธรรมญาณ) มี 3 สวน 

- การเขาถึงอริยสัจจ 4 ทางกลุม KW ยังเขาถึงไมได เพราะขาด
ขอ (1)  (2) แตพุทธธรรมสามารถเขาถึงไดแลวเกิดอริยบุคคลจริง 

- การเขาถึงปฏิจจสมุปปาท ทางกลุม KW มีความรูใน 
ปฏิสมุปปาทสายเกิดไปตามกิเลสตัณหาเรียกวา “สมุทยวาร” แตพุทธธรรมเม่ือเขาถึงอริยสัจจ 4 แลว
ก็สามารถมีความรูท่ีมีวิชชาเปนตัวต้ังในปฏิจจสมุปปาทสายดับกิเลสตัณหาแลวจริงเรียกวา 
“นิโรธวาร” สามารถทําประโยชนใหกับสังคมโลกได 

- การเขาถึงวิมุตติญาณทัสสนะทางกลุม KW ยังไมมีแต 
ท่ีเขาถึงเปนมิจฉาวิมุติ คือ สัมผัสสุญญตาโดยรูปในอรูปฌาน แตยังไมส้ินอวิชชาสวะ ซ่ึงตางกับพุทธ
ธรรมท่ีเปนสุญญตาจากสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ ซ่ึงส้ินอวิชชาสวะสังโยชนไดแลว 
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ตารางท่ี  4.2   เปรียบเทียบองคความรูท่ีกลุม KW มีตางกับพุทธธรรม 
 

องคความรู 
หัวขอความแตกตาง 

แนวทางกลุม KW แนวทางพุทธธรรม 

Integral Vision Noble Integration Vision 

อธิ
ศีล

 

ผัสสะปจจุบัน ไมมี มี 
กระบวนการไตรลักษณ 1 ถึง 2 ขั้นตอน 3ขั้นตอน 
การเปล่ียนผานและหลอน
รวม holon 

ดําเนินในโลกียะ ดําเนินสูโลกุตตระ 

อธิ
จิต

 

การเปล่ียนผานการยกระดับ
มิติทางจิตวิญญาณ 

แบบเคหสิตะอยางรูไมเทาทัน แบบเนกขัมมสิตะอยางรูเทา
ทันและกาวขามออกจากเคหะ
สิตะไดแลว 

วิธีการทําสมาธิถึงจิตวิมุติ ที่
ทําใหกิเลสขาดสูญดับสนิท
ไมกลับกําเริบอีกเต็มรอบ
ของสัมมาทิฎฐิจนถึงขอ ที่ 
10 สมณ พราหมณา ไดเปน
โอปปาติกะที่มีจิตวิญญาณ
บริสุทธิ์ของอริยบุคคล4ได 
จริงตามลําดับ 

แบบสมาธิทั่วไปเปนการทําจิต
ใหสงบ ที่มีผลบําบัดหรือ 
บรรเทากิเลส แตไมขาดสูญดับ
สนิททําใหการดําเนินสูสภาวะ
วิมุตจิตยัง ไมสมบูรณ 

สัมมาสมาธิอันเปนอริยะเปน
การทําสมาธิที่สงบดวยการ
ขัดเกลากิเลสลดลงดวยศีล 
และทําใหเกิดอธิจิตที่ดียิ่งขึ้น
จนเต็มรอบของอธิปญญา จน
ทําใหเกิดสภาพจิตที่หลุดพน
กิเลสขาดสูญ (วิมุต)ไดจริงไป
ตามลําดับ 

ระดับของญาณทัสสนะ จิตญาณ ธรรมญาณ 

อธิ
ปญ

ญา
 

การเขาถึง อริยสัจ 4 ยังเขาถึงไมได เขาถึงไดแลว 
ความรูเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ถึงระดับ  “สมุทยวาร” ถึงระดับ”นิโรธวาร” 
ปญญาญาณที่เขาถึงสภาวะ 
วิมุตหลุดพน 

เขาถึงสภาวะสุญญตา โดยรูป
ผานจิตรู”สภาวะวาง”แตวิ
ญาณ”ผูรู”ยังไมสิ้นอวิชชาวะ
รอบถวน 

เขาถึงสภาวะ”สุญญตาโดย
รูป”ผานจิตบริสุทธิ์ที่อยูใน”
สุญญตาโดยนาม”คือ 
วิญญาณวิสุทธิ์เพราะเปนผูรู
แจงแทงตลอดสิ้นอวิชชาสวะ
รอบถวนทั้งรูปและนามมี
ครบพรอมสัมมาญาณและ
สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ 

 
 

 
 

1 

3 

2 

5 

4 

7 
8 

9 

6 
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หัวขอในตารางเปรียบเทียบองคความรูท่ีกลุม KW มีตางกับพุทธธรรม เปนประเด็นท่ีมี
นัยยะท่ีมีวิเคราะหคนความาแลวในบทท่ี 5 คือ 

อธิศีล ขอ 1 ถึง 3 อยูในเน้ือหาของวิปสสนาญาณ 3 ขอแรกของญาณ 
16 หรือโสฬสญาณ 

อธิจิต ขอ 4 อยูในเนื้อหาของวิปสสนาญาณ 9 ของญาณ 16 
ขอ 5 ถึง 6 อยูในเนื้อหาของการเปรียบเทียบสมาธิท่ัวไปกับสัมมาสมาธิ 

อันเปนของพระอริยะหรืออริโยสัมมาสมาธิ 
อธิปญญา ขอ 7 ถึง 9 อยูในเนื้อหาของการตรัสรูตามพระพุทธเจาเปนลําดับ 
 
สรุป ผูวิจัยไดนําขอมูลจากทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 อันเปนองคความรูบูรณาการ

ของกลุม KW มาใชวิเคราะหในบทที่ 7  นี้เปนการเปรียบเทียบขอมูลของกลุม KW ท่ีเกี่ยวพัน 
กับหลักพุทธธรรม ทําใหความเปนไปไดของความเช่ือมตอระหวาง ภูมิปญญาตะวันตกและ 
ภูมิปญญาตะวันออกสามารถสงเสริมเกื้อหนุนบูรณาการกันได องคความรูของพุทธธรรมท่ีมีอยู 
ในกระแสหลักท่ัวไปมีการสอนอธิบายแบบแบงแยกแตกสวนซ่ึงเหมาะกับยุคทันสมัย แตเม่ือ 
ถึงปจจุบันมีความตองการองคความรูทางพุทธธรรมในระดับท่ีเปนองครวมและบูรณาการ  ซ่ึงมี 
ในพุทธธรรม คือ วิชชาจรณสัมปนโน ซ่ึงหมายถึงมนุษยพัฒนาจิตวิญญาณแลวเปนอริยบุคคลจริง 
เพราะเปนผูถึงพรอม (สัมปนโน) ดวยความรู (วิชชา) และการปฏิบัติ (จรณะ) อันมีรายละเอียดในชุด
ความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสสอนในสามัญญผลสูตร แตมีการสอนในพุทธ
กระแสหลักนอยและไมละเอียดเปนระบบ จึงศึกษาจากกลุมชาวอโศกที่มีการพัฒนาชุมชน 
จนเจริญกาวหนาอยางม่ันคงดวยหลักความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสอนอยางเขมขนปฏิบัติไดผลจริง
โดยสมณโพธิรักษมายาวนานกวา 4 ทศวรรษในบทท่ี 3 และเห็นการมีผลพัฒนาถึงระดับโลกุตตระ
ไดตามลําดับฐานศีลในบทท่ี 5 อีกท้ังผานการตรวจสอบความเปนจริงโดยเทียบเคียงกับหลักพุทธ
วจนะในบทท่ี 6 มาแลว จึงนับไดวามีการเตรียมความพรอมระดับหนึ่งท่ีจะยกระดับข้ึนสูปญญา 
รอบรูในการบูรณาการหลักพุทธธรรมข้ันโลกุตตระเขาในจตุรภาคของกลุม KW ไดในหัวขอ 7.2 
ตอไป 

 
7.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเขาในจตุรภาคของกลุม KW 
 

องคความรูในชุดนี้ยังไมมีในกลุม KW และ SDi นี่เปนความพยายามของชาวพุทธ 
ในอันท่ีจะเช่ือมตอเปนสะพาน (bridge) สงผานความรูหลักพุทธธรรมสูแนวทางบูรณาการทาง 
จิตวิญญาณไดรับรูเปนคร้ังแรกใน 4 ประเด็นดังนี้ 
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7.2.1 กลุม KW ไดจัดวางนักทฤษฎีปราชญผูรูจากอดีตจนถึงปจจุบันไวในจตุรภาค 
โดยแบง เปน 2 ฝง คือ ฝงภายใน (interior) และฝงภายนอก (exterior) ท่ีเนนการยกระดับจิตสูงข้ึน
ตามลําดับจึงเปนเร่ืองระดับจิต (consciousness) อันเปนฝงภายใน (interior) และมุงเนนเปนความรู
ไดโดยปจเจกบุคคลเปนปจจัตตัง ดังนั้นกลุม KW จึงจัดพระพุทธเจาไวในภาคบนซาย (UL) ช่ือวา 
โคตมะพุทธะ (Gautama Buddha) 

กลุม KW ไดแสดง 3 ภาษาระดับอันติมะ (The Spiritual Big Three) คือ พุทธะ(I) 
ธรรมะ (IT) สังฆะ (WE) ซ่ึงเม่ือนํามาวางในจตุรภาคแลวยังขาดภาคลางขวา (LR) “ITS”                มี
หลักธรรมหนึ่งคือ “อตัมยตา” เปนธรรมที่ทานพุทธทาส (พ.ศ. 2553) กลาววาเปนเพชรเม็ดสุดทาย 
ในพระไตรปฎกท่ีคนมองขาม เพราะเปนธรรมสําคัญท่ีรวมพุทธธรรมทุกอยางไวในคํานี้ ดูใน 
“อตัมยตาประยุกต” ซ่ึงมีความหมายอันเปนการปลดปลอยเปนอิสระพนโลกียไมเอาอะไรอีกกับโลก
แลว ซ่ึงรวมความหมายหลักพุทธธรรมท้ังหมด เชน “พระพุทธ – พระธรรม - พระสงฆ” “ปริยัติ – 
ปฏิบัติ - ปฏิเวธ” “ศีล – สมาธิ - ปญญา” ในการกาวขามออกมา (เนกขัมมสิตะ) จาก   “กามภูมิ– รูป
ภูมิ - อรูปภูมิ” เขาถึงอริยภูมิ 4 ระดับโดยอาศัยสหายธรรมเรียกจํางายวา “9 - ตา” เปน 3 ชุด คือ 
“อนิจจตา – ทุกขตา – อนัตตตา” “ธัมมัฏฐิตตา – ธัมมนิยามตา – อิทัปปจจยตา” “สุญญตา – ตถตา– 
อตัมยตา” ชวยทําใหถึงความสมบูรณของอตัมยตา ในผูปฏิบัตินี้เรียกวา อตัมยโตซ่ึงก็คือคุณสมบัติ
ของพระอรหันตท่ีเปนสังฆะสูงสุด (อรหันตก็คืออตัมยโตเปนสรรพนามใชเรียกแทนกันได) 

ดังนั้น “อตัมยตา” จึงเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะวางหมวดธรรมขอนี้ไวในภาคลางขวา 
UR- “ITS” เพราะเปนหมวดธรรมท่ีแสดงภาควิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณคือฝงนอก (Exterior) และ
เปนธรรมรวมสรรพ (Collective) อยางเปนระบบซอนระบบดวย ดังนั้นเราก็จะไดหลักพุทธธรรมใน
จตุรภาค ดังนี้ 

 

ตาราง หลักพุทธธรรมในจตุรภาค 
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7.2.2 จตุรภาคซอนจตุรภาคเกิดข้ึนไดจากขอ (7.2.1) กลาวคือในภาค “I” มีจตุรภาค
ซอนเขาในตัวมันได 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  7.1  การซอนกันของจตุรภาค 

 
นี่เปนประตูสําคัญของพุทธธรรมท่ีจะเช่ือมตอรายละเอียดของเนื้อหาหยาบ กลาง 

ละเอียด โดยหลัก รูป-นาม กลาวคือ นามหรือผูรูกําลังดําเนินไปคือ “ฉัน” ภายใน (“I”-inside) และ
รูปหรือฉัน (ส่ิง) ท่ีถูกรู คือ “ฉัน” ภายนอก (“I” outside) และมีผลใหเกิดจตุรภาคเล็กไดแก พุทธะ 
ธรรมะ สังฆะ อตัมยตา ไดเปน 4 ช้ันซอนวงกันอยู (ดูขอการวิเคราะหในกระบวนข้ันความคิดท่ี 
3 ในขอ 7.3.3) 

 
7.3 การวิเคราะหหาความสัมพันธของกระบวนขั้นของความคิดกับวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15  
 วิชชา 8  
 

จากขอมูลท่ีศึกษาคนควาไปจนถึงองคความรูตาง ๆท่ีถูกจัดหมวดหมูไวแลว ทําใหการ
วิเคราะหในขอนี้เห็นความสัมพันธของระดับความรูในวิชชาพัฒนบูรณาการกับกระบวนข้ันของ
ความคิด ดังนี้  

(1) ระดับปญญาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 1 
(2) ระดับปญญาทัศน วิชชาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 2 
(3) ระดับวิชชาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 (Soul) 
(4) ระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 (Spirit) 
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ดวยการที่ Ken Wilber, (2006) ใชหลัก 8 มุมมอง (8 primordial perspectives) มีดาน
นอกและดานในของแตละภาค ซ่ึงเม่ือใชหลักพิจารณาผูรูไว (ดานใน) ส่ิงท่ีถูกรู (ดานนอก) 
ซ่ึงพิจารณาส่ิงท่ีรูดานนอก แลวคนหาความหมายที่อยูดานในท่ีรับรูไดจากประสบการณตรงของผูรู 
ก็สามารถเห็นความสัมพันธตามลําดับจากข้ันหยาบคอยสูงข้ึน ละเอียดข้ึน ตามลําดับดังนี้ 

7.3.1 กระบวนข้ันความคิดท่ี 1 ของกลุม จะมี 6 ระดับ จากข้ันท่ี 1 ถึงข้ันท่ี 6 หรือตรง
กับมีมสีเบจไปจนถึงสีเขียว เปนพัฒนาการท่ีใชองคความรูระดับปญญาทัศนในการพิจารณา
ปรับปรุง จึงมีความแตกตางคอนขางมากในปรากฏการณทางสังคมตั้งแตนิยมของขลัง ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
มีมสีแดง (3) มีหลักเกณฑอํานาจชนช้ันทางสังคม มีมสีน้ําเงิน (4) มีเหตุมีผลอยางวิทยาศาสตรมีม 
สีสม (5) ไปจนพหุนิยมของมีมสีเขียว (6) 

7.3.2 กระบวนข้ันความคิดท่ี 2  
7.3.2.1 องคความรูในมีมสีเหลือง (7) บูรณาการเปนเร่ืองท่ียกข้ึนสูระดับกระบวน

ทัศนอยางเชน การศึกษาในงานวิจัยนี้คนควาหาอยูในการพัฒนา 4 บริบท  (4 contexts of development) 
องคความรูในระดับนี้จะมีมากข้ึนเม่ือนําไปประยุกตใชงานจริงในการพัฒนาระดับตาง ๆ 

7.3.2.2 องคความรูในมีมสีเทอรคอยท (8) มีทัศนะอยางเปนองครวม คือ 
การเจาะลึกเขาหาความหมายดานในของ 4 บริบท ท่ีมีองครวมของการดําเนินฝกฝนจรณะ 15 
วิชชา 18 รวมกันท้ัง 4 บริบท ก็จะเกิดทัศนะภายในข้ันสูงของ 4 วิถีชีวิต ท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน คือ 
วิถีธรรม วิถีชุมชนสูโลกุตตระ วิถีพอเพียง และวิถีโลกบูรณาการ แมจะตางวิถีดวยตางวัฒนธรรม 
ตางกระบวนทัศน แตสามารถกาวขามผานและยกระดับ (cross paradigmatic) เปนจิตท่ีอุมชูโลก 
(global mind) 

7.3.3 กระบวนข้ันความคิดท่ี 3 เปนองคความรูในมีมสีคอรัล (Coral) (9) ซ่ึงเปน 
เขตแดนของการพัฒนาจิตวิญญาณท่ีเปนองครวมบูรณาการ (integrate-holonic level) ซ่ึงเปนความรู 
2 ระดับ คือระดับวิชชาทัศนท่ีเปนองครวม จะเปนองคความรูในฐาน “จิตในจิต” ของ psychic และ 
subtle ท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิในจิต 

ระดับวิชาทัศนท่ีเปนองครวมและบูรณาการ จะเปนองคความรูในระดับ “ธรรม 
ในธรรม” ของ causal และ ultimate 

ซ่ึงการศึกษาพบขอมูลแสดงถึงองคความรูท่ีมีประสบการณทางจิตและวิญญาณ โดย 
ในความเปนจริงในการพัฒนาไมอาจแยกจากกัน โดยจะแสดงผานหลักรูปคือดานนอก และนามคือ
ดานในขององคธรรมในจตุรภาคของกลุม KW (อางแลว 2006)  

โดยมีภาครวมขององคธรรมตาง ๆ ท่ีจัดวางเปน 4 วงซอนกันตามลําดับของ psychic 
– subtle – causal – ultimate ดวยแผนภาพขางลางนี้ 
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ภาพท่ี  7.2  พัฒนาการของจิตวิญญาณสูโลกุตตธรรมท่ีสัมพันธกันในกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 
 
ความจริงองคธรรมท่ีเปนวงซอนกันนั้นเปนพัฒนาการของจิตวิญญาณท่ีเปนสภาพ

เกลียวพลวัต ตัวอยางเชน ในภาค “ฉัน” วิถีธรรมหมุนรอบสูงข้ึนเปนโลกุตตระ แลวหมุนรอบเกลียว
สูงข้ึนเปนไตรรัตนเปนพุทธะไปตามลําดับ  เพื่อใหเขาใจงายข้ึนโดยขยายกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 
เปนจตุรภาคท่ีแสดงผานหลัก “ดานนอก – ดานใน” และหลัก “รูป – นาม” ดังนี้ 

หลักดานนอก (outside) สอดคลองกับหลักภาวะวิสัยหรือส่ิงท่ีถูกรู (รูป) ได 
หลักดานใน (inside)       สอดคลองกับหลักอัตตวิสัยหรือผูรู (นาม) ได 
แทจริงแลวหลักธรรม “รูป – นาม” มีพัฒนาการไปตามหลักเหตุปจจยาการเปน

กระบวนการลูกโซ กลาวคือในรูปมีนามและนามในชุดแรกนี้จะกลายเปนรูปเม่ือถูกรูแลว ซ่ึงจะมีผูรู
หรือนามใหมในชุดท่ี 2 แลวก็พัฒนาตอไปเปนรูปในชุดท่ี 3 เปนลูกโซตอเนื่องไปตลอด ซ่ึงสามารถ
สรุปเปนข้ันตอนในภาค “ฉัน” ไดคือ 
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ในข้ัน psychic  ดานนอก คือ วิถีธรรม (รูป)  มีการพัฒนาดานในเปน โลกุตตระ (นาม) 
ในข้ัน subtle  ดานนอก คือ โลกุตตระ (รูป) มีการพัฒนาดานในเปน  ไตรรัตน (นาม) 
ในข้ัน causal ดานนอก คือ ไตรรัตน (รูป) มีการพัฒนาดานในเปน พุทธะ (นาม) 
ในข้ัน ultimate ดานนอก คือ พุทธะ (รูป)  มีการพัฒนาดานในเขาถึงอริยสัจ 4 (นาม) 
 และหลักการนี้เกิดไดกับทุกภาคในจตุรภาคดังมีรายละเอียดของแตละข้ันดังตอไปนี้ 

7.3.3.1 ข้ัน soul - psychic  หรือข้ันเขาถึงฐานจิตจตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญใน
การเตรียมพรอมสูพัฒนาการของจิต (soul) อยางจริงจังและสามารถหวังผลสัมฤทธ์ิ เปนองครวมกับ
ระดับจิตข้ัน psychic ดวยการปรับเปล่ียน (change) พฤติกรรมท้ัง “4 วิถี” ของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันใหมหมด มีผลลดละกิเลสตัณหาใหนอยลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  7.3  ข้ันเขาถึงฐานจติจตุรภาค (soul-psychic) 

 
1) ดานในของวิถีธรรม (UL) คือโลกุตตระ หมายถึง การดําเนินวิถี

ชีวิตประจําวันใหมีผลสัมฤทธ์ิของโลกุตตระเกิดข้ึนเสมอสําหรับชาวพุทธ 
2) ดานในของวิถีชุมชน (UR) คือพหุชนหิตายะ หมายถึง การทําหนาท่ีให

เกิดเปนประโยชนตอหมูชนดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก พฤติกรรมตอตัวเอง ตอชุมชน ตอสังคม และ
ตอโลกส่ิงแวดลอม ดวยพฤติกรรมท่ีมีการลดละกิเลสตัณหาความตองการสวนเกินของตน ใหลด
นอยลงดวยการสังวรศีลในครรลอง “การทํางานคือการปฏิบัติธรรม” 
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3) ดานในของวิถีพอเพียง (LR) คือพหุชนสุขายะ หมายถึง การขยาย
ผลสัมฤทธ์ิของขอ 2 ใหเกิดเปนความสุขของหมูชนในสังคม มีความแข็งแรงเปนพลังรวมหมูระดับ
ชุมชนใหเปนรูปธรรมได เชน ชุมชนมีศีล 5 ปลอดอบายมุข เปนตน 

4) ดานในของวิถีโลกบูรณาการ (LL) คือโลกานุกัมปายะ หมายถึง 
การอนุเคราะหเกื้อกูลโลกส่ิงแวดลอม สรางสมดุลเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน ลดขยะมลพิษ 
ภายนอกเปนมิติทางโลกวัตถุ แตก็มีมิติในโลกจิตวิญญาณมีการชําระเพงเผาขยะมลพิษคืออกุสลมูล 
3 คือ ราคะ โทสะ โมหะ ใหสะอาดอยางมีเปาหมายถึงระดับบริสุทธ์ิของจิตในข้ันสูงข้ึนตอไป 

7.3.3.2 ข้ัน  soul-subtle หรือข้ันเขาถึง  “จิตในจิต” (ดูท่ีมาของหมวดธรรม 
ดานนอก (รูป) ท่ีมาจากหมวดธรรมดานใน (นาม) ของขอ 7.3.3.1 และดูรายละเอียดท่ีมาของดาน 
ในท่ีขอ 7.1.1.3 ประกอบ) 

 

ภาพท่ี  7.4  จตุรภาคข้ันเขาถึง “จิตในจิต” (Soul-Subtle) 
 
จตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญในการยกระดับสูพัฒนาการข้ันสูงของจิต (soul) ดวยการทํา

ใหเกิดบทบาทการปฏิสัมพันธของการลดละตัดกิเลสใหเขาสูวิถีจิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของโลกุตตรมรรค 
จิตเกิดข้ึนไดจริง 

(1) ดานในของโลกุตตระ (UL)  คือ ไตรรัตน หรืออาจจะเปนวิถีธรรม
ของศาสนา    อ่ืน ๆ เชน ตรีมูรติ (พระพรหม – พระนารายณ -  พระศิวะ) ของชาวฮินดู ตรีเอกานุ
ภาพ (พระบิดา– พระบุตร - พระจิต) ของชาวคริสต  สวนลัทธิเตาสอนวิถีธรรมท่ีกลมกลืนเปนหนึ่ง
เดียวกันของ“ฟา - มนุษย - ดิน” เปนตน 
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(2) ดานในของพหุชนหิตายะ (UR) คือ ไตรลักษณ ท่ีตองฝกฝนใหเกิด
กระบวนการไตรลักษณในการตัดกิเลส เพื่อใหไดรับประโยชนจากการปฎิบัติธรรมของกรรมหรือ
การงานในวิถีชีวิตประจําวันท่ีมีพฤติกรรม 4 ดานอันไปดวยกันกับการพัฒนากระบวนการกลุม 

(3) ดานในของพหุชนสุขายะ (LR) คือ อิทัปปจจยตาที่นําพาการดําเนิน
ชีวิตสันโดษ โดยมนุษยชวยมนุษยเปนชีวิตสังคมในระบบนิเวศหรือท่ีชวยกันสรางความสมดุลกับ
ส่ิงแวดลอมโลก  

(4) ดานในของโลกานุกัมปายะ (LL) คือ ไตรสิกขาท่ีมุงพัฒนาโลกและ
จิตวิญญาณมนุษยดวยไตรสิกขาข้ันอธิใหไปดวยกันได โดยไมแบงแยกแตกสวนจึงจะลดละตัดกิเลส
ลงไดจริงแลว จึงจะชวยโลกไดทันกาล 

7.3.3.3 ข้ัน spirit – causal หรือข้ันถึงองครวมของ “ธรรม” (ดูท่ีมาของหมวด
ธรรมดานนอก (รูป) ท่ีมาจากหมวดธรรมดานใน (นาม) ของขอ 7.3.3.2) 

                   
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี  7.5   จตุรภาคข้ันถึงองครวมของ “ธรรม” (Spirit – Causal) 

 
จตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญมากในการเขาสู “The Spiritual Big Three” ของกลุม KW 
(1) ดานในของไตรรัตน (UL)  คือ พุทธะท่ีเปนหนึ่งเดียวกันของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ 

ในจิตวิญญาณ (ไมใชระดับวัตถุส่ือมงคลธรรมภายนอก) 
(2) ดานในของไตรลักษณ (UR) คือ ธรรมท่ีนําเขาสูข้ันโลกุตตระไดจริงเพราะไดผาน

กระบวนการพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของกิเลสหยาบ กลาง ละเอียด จนดับสนิทจริง 
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(3) ดานในของไตรสิกขา (LL) คือ สังฆะ ผูมีศีล สมาธิ ปญญา ท่ีทําใหยกระดับปุถุชน
ข้ึนสูความเปนอริยบุคคลตามลําดับดวยการฝกฝนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา จนสมบูรณสําเร็จเปนผู   มี
ไตรสิกขาข้ันอเสขะ ของอริยสาวกสังโฆอันไดแกพุทธบริษัท 4 (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา) 

(4) ดานในของอิทัปปจจยตา (LR)  คือ อตัมยตาท่ีรวมเหตุปจจยาการท้ังวัตถุธรรม
นามธรรม ท้ังท่ีเปนโลกียกรรมโลกุตตรธรรมสลับซับซอนอยางเปนปฏิสัมพันธตอกันจนพอเหมาะ
ท่ีจะเขาสูอตัมยตาที่ถึงข้ันไมเอาอะไรอีกแลวเลิกกันทีกับชีวิตโลกียไดในแตละระดับของฐานศีลท่ี
เจริญกาวหนาข้ึนไปตามลําดับ 

ผูวิจัยเห็นวาควรมีขอมูลอางอิงถึงความหมายและรอยเช่ือมตอท่ีสัมพันธกันชัดเจนข้ึน
ของ 3 คํา คือ “อิทัปปจจยตา – อตัมมยตา – ปฎิจจสมุปปาท” กลาวคือ  

“อิทัปปจจยตา (พุทธทาส, 2541 สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู น.268) นั้นเปนคํารวม...
สําหรับความท่ีเม่ือมีส่ิงนี้เปนปจจยาแลวส่ิงนี้ก็เกิดข้ึน แตถาพูดวาปฎิจจสมุปปาทนั้น จํากัดความ
แคบเขามาหนอยคือ เล็งถึงเฉพาะส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจ...อาการท่ีมีส่ิงนี้เปนปจจยาแลวส่ิงนี้จึงเกิดข้ึนของ
ส่ิงท่ีมีชีวิตรูสึกสุขและทุกข เพราะเหตุนั้นเราจะเรียกวา ปฎิจจสมุปปาท แตถาอาการของทุกส่ิงจะมี
ชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตามท่ีมีส่ิงใดเปนปจจยาแลวส่ิงใหมก็เกิดข้ึนนี้เรารวมเรียกวา อิทัปปจจยตา.... 
กินความหมดไมยกเวนอะไร” ดังเชน ธรรมฐิติ และธรรมนิยามท้ัง 5 ขอ เร่ิมต้ังแตสวนท่ีไมมี
ความรูสึกในกอนดินกอนหิน กรวดทรายคิดนึกไมไดหรืออุตุนิยามไลไปตามลําดับจนครบท้ัง 5 ขอ 
เปนอิทัปปจจยตา สวนธรรมนิยามในขอท่ี 5 ตีกรอบแคบเขามาเปนเร่ืองปฎิจจสมุปปาท ซ่ึงทาน
พุทธทาสเรียกเต็มช่ือเต็มยศคํานี้วา “อิทัปปจจยตาปฎิจจสมุปปาโท” 

“อตัมยตา” เปนเร่ืององคความรูในการศึกษาของพุทธท่ีเปนระบบใหญมากซ่ึงสามารถ
รวมความหมายหลักพุทธธรรมท้ังหมด (ดูขอ 7.2.1) อันรวมเอาอิทัปปจจยตาต้ังแตตนจนถึงปลายสุด 
จึงเนนเปนปฎิจจสมุปปาทท่ีสามารถมีอรหัตตผลทําใหเปนผูเขาถึงธรรมคือ พระอรหันตหรือ อตัมย
โต 

“ปฎิจจสมุปปาท” กินความในเร่ืองพัฒนาการจิตวิญญาณของผูปฎิบัติไปจนเปนสวนท่ี
ลึกซ้ึงปลายสุด (เพิ่งอาง : 268) ตามท่ีพระพุทธองคตรัสวา ผูใดเห็นปฎิจจสมุปปาท ผูนั้นเห็นธรรม 
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต อันเปนองคความรูระดับวิญญาณข้ันอันติมะในขอตอไป 

7.3.3.4 ข้ันวิญญาณอันติมะ (ultimate spirit) หรือข้ันเขาถึง “ธรรมในธรรม” ซ่ึง
เปนการตอยอดองคความรูพุทธธรรมของกลุม KW ท่ียังไมมีการแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมากอน
หนานี้ 
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ภาพท่ี  7.6   จตุรภาคข้ันเขาถึง “ธรรมในธรรม” (Ultimate Spirit) 

 
ดังนั้นจตุรภาคเล็กดานในชุดนี้จึงสําคัญมากในการเขาใจภาพรวมและแกนคําสอน

ระดับหมดส้ินอาสวะ (อนาสวะ) คือ วิมุตและสัมมาวิมุตญาณทัสนะของพระพุทธเจา 
(1) ดานในของพุทธะ (UL) คือ อริยสัจ 4 นี้ชัดเจน เพราะพระพุทธเจาอุบัติไดตอเม่ือ

ตรัสรูอริยสัจ 4 ไดแลว 
(2) ดานในของธรรมะ (UR) คือ สุญญตา เปนภาควิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ เพราะ

ดํารงอยูท้ังท่ีมี อริยสัจ 4 คือ สูญส้ินกิเลส ตัณหา อุปาทาน อาสวะเปนอรหันต แตแมไมมี อริยสัจ 4 
คือส้ินยุคกาลของพุทธธรรมและพุทธศาสนา สุญญตาก็ยังคงมีอยูในศาสนาเทวนิยม-และมีผูสัมผัสรู
ถึงไดโดยจิตเปนอรูปฌาน ท่ีเปนสภาวะอรูป (causal-formless) จึงเขาถึง “นิพพานพรหม” ได 

(3) ดานในของอตัมยตา (LR) คือ ปฏิจจสมุปปาท ซ่ึงหมายถึงเอาเฉพาะดานจิต
วิญญาณของอิทัปปจจยตาท่ีแสดงกระบวนการวิสังขารท่ีเปนวิวัฏฏ เปนสายนิโรธวารท่ีมีวิชชาเปน
ตัวต้ังจึงเปนการปรุงแตงอยางมีนิโรธแลวเพื่อประโยชนผูอ่ืนไดตลอดสาย เม่ือส้ินอริยสัจ 4 เพราะ
หมดยุคพุทธกาลก็จะเหลือแตปฏิจจสมุปปาทสายสมุทยวาร ท่ีทําใหเกิดการปรุงแตงอวิชชาสายขาว
เปนเหลานักปราชญ นักบุญทั้งหลาย 

(4) ดานในของสังฆะ (LL) คือวิชชาจรณสัมปนโนก็คือผูเขาถึงอริยสัจ 4 แลว 
การวิเคราะหเปรียบเทียบชุดองคความรูระดับอันติมะของกลุม KW กับพุทธธรรมนั้น 

ปรากฏวาองคความรูข้ันอันติมะของกลุม KW คือสภาวะดานนอกของพุทธะข้ันอันติมะ ธรรมะข้ัน
อันติมะ สังฆะข้ันอันติมะโดยท่ียังไมมี 4 ขอองคความรูดานในของพุทธธรรมข้ันอนาสวะขางตน 

สภาวะพนความเปนคู (nondual) ของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ข้ันอันติมะของ กลุม KW 
หมายถึง องคความรูท่ีเกิดจากประสบการณตรงข้ันลึกซ้ึงของการฝกฝนสมาธิ (meditation) จนเปน
จิตวิญญาณท่ีผานข้ันอรูปในระดับ causal มาแลว องคความรูนี้บางแหงแปลวาธรรมจิตหรือธรรม
ญาณ แตในงานวิจัยนี้เรียกวา “จิตญาณ” เพราะยังไมเขาถึงธรรมในธรรม อันเรียกวา “ธรรมญาณ” 
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“จิตญาณ” หมายถึงผลสําเร็จทางจิตท่ีเดินตามทางของการทําสมาธิท่ัวไปโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือถึงข้ันอรูปฌานมีรายละเอียด 4 ระดับ ไดแก จิตพนจากการยึด “รูปธรรมในจิต” 
เปนสภาพ”วางในจิต” (void)  เปนข้ัน psychic ในรูปฌานท่ี 1 เม่ือฝกฝนตอมามีสภาพวิญญาณผูรูท่ีรู
สภาวธรรมละเอียดตาง ๆ ไดอยางนาอัศจรรย และยิ่งถามีการนอมโนมไปทิศใด ก็แจมแจงข้ึนมา 
ไดเอง (intuition) เปนข้ัน subtle ในอรูปฌานท่ี 2 แลวถาพิจารณาผูรูวาผูรูหรือวิญญาณก็ไมมีตัวตน 
ไมมีรูปราง ไมมีขนาดสีสัน (formless) ก็เปนข้ัน causal ในอรูปฌานท่ี 3 แลวถามีสภาพท้ัง 3 
รูชัดเจนเปนสภาวะอิสระพนกรอบใด ๆ ไดหมดก็ไมมีสภาพการแบงแยกใด ๆ อีกตอไปเปนข้ัน 
non-dual ในอรูปฌานท่ี 4 เปนสภาวธรรมอยูเองดั้งเดิม ไมมีเพิ่มไมมีลดไมมีการเขาการออก การ
รับรูรสตาง ๆ แตไมแตกตางในการรับรู (one taste) เหลานี้ลวนเปนญาณทัสสะ (intuition) ท่ี
สอดคลองกับท่ี Ken Wilber (2000 B : 204-210) ไดสาธยาย จากประสบการณในสมาธิของเขา (บาง
ท่ีจัดวาธรรมญาณ) แตงานวิจัยนี้เห็นวาเปนญาณทัสสนะรูสภาวะตาง ๆ ท่ีละเอียด หลากหลาย 
พิสดารจนนาอัศจรรยยิ่งๆ ข้ึนของสภาวะจิตอยูนั่นเอง เพราะเปนอธิจิตท่ีไมไดแสดงถึงอธิปญญาท่ี
กาวขามพน (transcendences) ลอยเหนือพนอํานาจ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อาสวะแตอยางใด จึงยังไม
นับวาเขาถึง “ธรรมในธรรม” เปน “ธรรมญาณ” ไดแตหากจะกลาวถึงผลสําเร็จของข้ันอันติมะไดก็
เขาสูอรูปพรหม ท่ีมีอายุยืนยาวมากจนเขาใจวานิพพานไดแลว เรียกวา “นิพพานพรหม” เปนสุญญตา 
(shunyata) ความวางสูญ โดยนามธรรมท่ีถูกรูไดในข้ันอรูปของจิต แตยังไมส้ินกิเลส       อาสวะได
จึงอธิบายตถตา (tathata) ไดเพียงวาเปนเชนนั้นเองของสภาวะสูญวาง แตไมไดสูญวางดวย
องคประกอบท่ีเรียกวา “องคสาม” ทางโลกุตตระ (ซ่ึงไมไดหมายถึงหมวดธรรมท่ีประกอบดวย 3 ขอ
เชน กรรม 3 ไตรสิกขา เปนตน) แตหมายถึงผลสัมฤทธิท่ีเกิดจากบทบาทของสามสวน (หรือ 
สามดาน) เชนไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ประกอบเขาดวยกันเปนองครวมความสําเร็จ
ในทางโลกุตตระ คือการประจักษรูไดภายในจิตตนถึงซ่ึงสภาวะความดับลงไดแลวของกิเลสตัณหา
อุปาทาน เปนข้ัน เปนระดับๆ ไปในจรณะ 15 วิชชา 8 ได แม “องคสาม” มีสภาพเปนองครวม 
แตองครวม (holistic) ในตะวันตกมีสภาวะไมครบพรอมถึง “องคสาม” ทางโลกุตตระ และเพราะ
กลุม KW ไมรูจักสภาวะวางแบบ”องคสาม”โลกุตตระจึงไมถึงท่ีสุดแหงทุกขของวิชชา 4 หรือ
อริยสัจ 4 

การเกิดมี “ธรรมญาณ” ทางโลกุตตระ จึงตองมีการดําเนินบทบาททางจิต 
ท่ีมีองคประกอบเปนสภาวะจิตท่ีมีสภาวธรรมครบทั้ง 4 สภาวะหรือ “องคส่ี” (ซ่ึงไมไดหมายถึง
หมวดธรรมท่ีประกอบดวย 4 ขอ เชน ฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 เปนตน) แตหมายถึงบทบาท
ขับเคล่ือนภาคเจริญตอยอดจาก”องคสาม” ในลักษณะบูรณาการท่ีมีองครวมของ”องคสาม” 
เปนสภาพโฮลอนอยูในตัว จึงเปนสภาวธรรมท่ีองคความรูระดับ “ปญญาทัศน” ไมอาจเขาใจชัดเจน
ไดงาย ๆ เพราะเปนสภาพกาวขามเปล่ียนผาน(transcendences) ของจิตสํานึก (transconcious) 
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เปนสภาพ” นอกเหตุเหนือผล” หรือเหนือพนตรรกะ (transrational) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจิตวิญญาณ
ยกระดับออกจากตัวตนเกา ท่ีอยู ใต อํ านาจกิ เลสเปล่ียนผานออกมาเปนจิตวิญญาณใหม 
(transpersonal) ท่ีมีอํานาจลอยพนอยูเหนือกิเลสขั้นหยาบ ข้ันกลาง ข้ันละเอียดข้ึนมาเปนลําดับ 
ไดจริง 

ดังนั้น “ธรรมญาณ” ซ่ึงเปนองคความรูดานในท้ัง 4 ของวิญญาณข้ันอันติมะ อันเปน
พุทธธรรมข้ันอนาสวะ จึงมีความจําเปนท่ีตองรูจักพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางโลกุตตระท่ีตองผาน
การฝกฝนจนมีความกาวหนาของสภาวธรรมเกิดข้ึนในจิตตนอยางตอเนื่องมาถึง 10 ลําดับ กวาจะถึง
ระดับสูงสุดของวิญญาณข้ันอันติมะ 

“ธรรมญาณ” ในงานวิจัยนี้จึงเจาะจงหมายเอาผลสําเร็จทางโลกุตตระธรรมท่ีเจริญ
สูงข้ึนและปราณีตยิ่งเปนลําดับ ไดแก  

(4.1) เปนผลสําเร็จของการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ในโครงสราง 6 ชุดสําเร็จ
ครบถวนสมบูรณในแตละพฤติกรรม และหรือในแตละฐานศีล (ศีล 5 ศีล 8) เปนตน 

(4.2) การเขาถึง “ธรรมในธรรม” 5 ประการอันเปนผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนในการ
เจริญสติจนเกิดปญญาเขาถึง “ธรรมในธรรม”ในหมวดท่ีมีความเจริญข้ึนมาเปนลําดับ (จาก    
นิวรณ 5 ถึงอริยสัจ 4) 

(4.3) เปนผลสําเร็จของการเดินโพชฌงค 7 ครบถวนในจรณะ 15 วิชชา  8  ท้ัง 6 
ระดับ 

(4.4) เปนผลสําเร็จของสัมมาทิฏฐิ 10 ไปตามลําดับจนถึงความสมบูรณของ
สัมมาทิฏฐิขอท่ี 10 คือ สมณพราหมณา อันมีวิญญาณอริยะเปนผลท่ีจะเกิดผุดข้ึนมาเองเม่ือดับ
วิญญาณสัตวโลกียะหรือเปนวิญญาณ “โอปปาติกะ”ได เม่ือมีความสมบูรณของสัมมาอริยมรรคมีองค 
8 ไดเปนอริยสาวก 4 ระดับ 

(4.5) เปนผลสําเร็จของสัมมัตตะ 10 คือสัมมาอริยมรรคมีองค 8 บวกโลกุตตรผล
สอง คือ สัมมาวิมุต อันเปนท่ีสุดของ”องคสาม” คือ “จิตญาณ” ของพุทธ สัมมาวิมุตญาณทัสสนะ 
อันเปนความเจริญไมมีท่ีสุดของ “องคส่ี” คือ “ธรรมญาณ” ของพุทธ 

(4.6) ความสําเร็จของธรรมญาณท้ัง 5 ขอนี้มีอยูใน “วิชชา 9” ท่ีมีฌานข้ันปลาย
รวมกับวิชชา 8 แตฌานขอแรกในวิชชา 9 จะพิเศษอยูท่ีพัฒนา  มาเปนข้ันปลายสูงถึงข้ันอรูป 
ได อรูปฌานของพุทธจึงใชเปนการตรวจสอบสภาพวิมุตติจิตกับอวิมุตติจิตจนรูแจงใน “สัมมา
วิมุต” ชัดเจนถึงสภาพนิโรธดับสนิทไมเหลือหรือเปนสัจฉิกัตวาเร่ือยไปจน “พนความไมรูเร่ือง 
อริยสัจ 4” จึงเปนความสําเร็จข้ัน “จิตญาณ” ของพุทธ 
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(4.7) “ธรรมญาณ” ซ่ึงโฮลอน “จิตญาณ” ของพุทธจึงมีบทบาทหลักทําการเจริญ 
ท่ีขยายผล “สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ” ใหรูแจงแทงตลอด (ปฏิเวธ) ธรรมในธรรมท้ังหลาย 
สืบตอไปอีกมากมาย 

(4.8) ธรรมญาณท่ีรูแจงแทงตลอดในเวทนา 108 จะพนกรอบของกาลเวลา “อดีต 
ท่ีเนื่องกับอนาคตได” จึงรูจักสภาพสูญของกิเลสอาสวะ หรือ”สุญญตา” ท้ังรูปและนามท่ีส้ิน 
อาสวะแลว 

(4.9) ธรรมญาณท่ีพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุปปาทรูแจงแทงตลอดในวิโมกข 8 
แลวทําความเจริญยิ่งข้ึนไปในโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ จึงรูจัก “ตถตา” คือเปนอยูเชนนั้นเอง 
ในการทํากิจชวยผูอ่ืนใหเขาสูโลกุตตระตลอดไป 

(4.10) ธรรมญาณของพุทธจึงมีพัฒนาการของจิตสํานึกไดสูงถึงระดับท่ี  10 
(ตามเกณฑของกลุม Ken Wilber) ในอันท่ีจะเขาถึงปรมัตถสัจจะเปนวิญญาณข้ันอันติมะ (ultimate 
spirit) ได...เชนนี้เอง       

พุทธธรรมท้ัง 4 หมวดในจตุรภาคระดับอันติมะอยางสมบูรณจะมีอยูครบพรอม 
ในผูจบกิจตนเปนอเสขบุคคลระดับพระอรหันตบุคคลแลว ดังนั้นลักษณะเดนท่ีเปนองครวมและ
บูรณาการของพุทธธรรมในจตุรภาคช้ันสูงสุดระดับ 10 นี้ จึงสําคัญมาก เพราะรวมหมวดพุทธธรรม
ข้ันอันติมะ (ultimate buddhadhamma) ในระดับวิชชาทัศนท่ีเปนองครวมและบูรณาการ (ในข้ัน 
อนาสวะ) ซ่ึงเปนองคความรูท่ีเกินขอบเขตงานวิจัย แตจากขอมูลองคความรูท่ีไดศึกษาคนความาอาจ
กลาวไดเล็กนอยวาเปนสภาวะ “เอโกธัมโม” ของปญญาข้ันไมตองศึกษาแลว (อเสขปญญา) ในสวน
ตนท่ีกาวขามพนระดับข้ันอรูปธรรม (causal) มาไดแลวเพราะไดใชอรูปฌาน 4 ตรวจสอบความ
บริสุทธ์ิสะอาดของจิตและความเจริญของพุทธิปญญาในระดับการเช่ือมตอหรืออายตนะสองสุดทาย 
คือการกาวขามผานของเนวสัญญานาสัญญายตนะออกมาดวย สัญญาเวทยิตนิโรธของพุทธ จนจบ
การศึกษาในกิจสวนตน ส้ินอวิชชาวะจนพนอวิชชาสังโยชน จึงมีแตกิจท่ีทําประโยชนทานเปนหลัก
สืบไปเปนการรวมพลังหินยานและมหายานเปนหนึ่ง เดียวกัน  ไมแยกเปนสังฆเภท  เชน 
กรณีของพระพุทธเจาและสาวกที่เปนพระอรหันตของพระองคอยูไดจริงเปนเชนนั้นเอง (ตถตา) 
ท่ีเปนการเผยแพรตามอุดมการณและพันธกิจของชาวพุทธผูมีวิชชาจรณสัมปนโน ตามลําดับ 
ของอริยบุคคล 4 อันเปนพลังฟนฟูพุทธชีวีใหรุงโรจนสืบไป 

ผูวิจัย เห็นวาผลการวิ เคราะหแสดงชัดเจนถึงองคความรูพุทธธรรมของวิชชา 
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมีการพัฒนาจนถึงระดับ 10 ของกลุม KW ไดแลวยังสามารถ 
ตอยอดองคความรูพุทธธรรมใหกับกลุม KW ตอไปไดอีกอยางแทจริง เพราะการตอยอดในโลกจิต
วิญญาณสืบจากนี้ไป คือบทบาทหนาท่ีของอรหันตโพธิสัตวแตละระดับในการสืบตอพุทธวิถี 
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ธนพล  พันธเสน ใหความสําคัญกับการวิจัยการออกแบบแนวยั่งยืน โดยจัดเก็บขอมูล 
ของโครงการและสถาปนิกมีเปาหมายการออกแบบท่ีคิดคํานึงถึงความจําเปน 4 ดาน 
“จิต-พฤติกรรม-วัฒนธรรมระบบทางสังคม-และส่ิงแวดลอม” ซ่ึงเปนแนวทางบูรณาการ 
ท่ีสรางสรรคชุมชนท่ีรบกวนธรรมชาตินอยท่ีสุดและเก้ือหนุนใหเกิดภาวะทางรางกายและจิตใจ
ไดมากท่ีสุด 

องคประกอบของมนุษยท้ัง 4 ดานท่ีตองการสืบคนระดับพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

ภาพท่ี  7.10  องคประกอบของมนุษยท้ัง 4 ดานท่ีตองการสืบคนระดับพัฒนาการ  
                 โดยธนพล พันธเสน, 2549 

 
งานวิจัยของธนพล พันธเสน มองเห็นการคนควาเขาไปหาขอมูลในแตละภาคดวย

ระบบเกลียวพลวัต (spiral dynamics) เปนการซอนอยูในระบบจตุรภาคใหญไดและเปนการชวยให 
ระบบจตุรภาคใหญสมบูรณสูสมดุลตอกันของแตละภาคไดมากข้ึน 
7.4.3 แนวทางการประยุกตใชจตุรภาคในระดับท่ีเนนพัฒนาการภาคโฮลอน 

   มารค เอ็ดวารด (Mark Edward, 2003) ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาใน
มหาวิทยาลัยฝงออสเตรเลียตะวันตก มีประสบการณกับผูปวยทางจิตมา 20 กวาป เปนผูศึกษา สนใจ
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การประยุกตใชบูรณาการทางโฮลอน (integral holonics) โดยมารคไดเร่ิมจากแนวคิดเกี่ยวกับโฮ
ลอนในจตุรภาคของกลุม Ken Wilber (ดูแผนภาพขางลาง) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  7.11   แนวทางการประยุกตใชจตุรภาคในระดับท่ีเนนพัฒนาการภาคโฮลอน 
 

มารคไดนําเสนอพัฒนาการในโฮลอนมี 2 แบบประกอบกันคือ 
เกลียวพลวัตรแบบ involutionary dynamics 
เกลียวพลวัตรแบบ evolutionary dynamics (ดูแผนภาพขางลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 7.12   เกลียวพลวัตแบบ Evolutionary dynamics โดยมารค เอ็ดวารด, 2003 
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ในกรณีท่ีมีอิทธิพลทางดานภายนอก  (พื้นราบหมายถึงผู ท่ีถือความคิดเห็นดาน
วิทยาศาสตรเปนใหญ) โลกวัตถุเหนือกวาโลกภายในทางคุณคาของจิตวิญญาณก็เปนกระบวนทัศน
ตามในแผนภาพขางลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  7.13   พัฒนาการในโฮลอนกรณีท่ีมีอิทธิพลทางดานภายนอก โดยมารค เอ็ดวารด, 2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

ภาพท่ี  7.14  พัฒนาการในโฮลอนกรณีผูท่ีพัฒนา  ยกระดับจิตวิญญาณภายในและมีพฤติกรรม   
   ภายนอกไดดสีมดุล โดยมารค เอ็ดวารด, 2003 
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ในแผนภาพสุดทายนี้แสดงถึงกรณีผู ท่ีพัฒนายกระดับจิตวิญญาณภายในและมี
พฤติกรรมภายนอกไดดีสมดุล แตมีบทบาทดานรวมหมู (communal world) นอย  

 
7.5 กําเนิดตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก 
 

ชาวอโศกมีโศลกแสดงปณิธานท่ีแข็งแรงเขมขนมาตลอดวา “ชาวอโศกเพื่อมนุษยชาติ” 
โดยมีแกนของเนื้อหาอยูท่ีคําวาอโศก คือ “ความไมโศก” ท่ีปฏิบัติใหกับตนเองจนเปนกลุมกอน
แข็งแรงก็เพื่อทําประโยชนหรือนํา “ความไมโศก” มาสูมวลมนุษยชาติอยาง “จริงใจ-ไมตรี” 

ในคําสอนของสมณโพธิรักษมักจะสอดแทรกความสัมพันธระหวางโลกุตตระและ
โลกวิทูเสมอ ปฏิเสธการปลีกเดี่ยวท่ีพัฒนาเอาตัวรอดแตผูเดียว ตองรูโลกหรือโลกวิทูเพื่อชวยโลก
เปนกิจสําคัญของการชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ ผูท่ีเขามารวมกับชาวอโศกลวนแตมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสูความเปนพุทธหรือ “พฤติพุทธ” ถึงข้ันเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ใหมเปน 4 วิถี คือ “วิถีธรรม-วิถีชุมชน-วิถีพอเพียงและวิถีโลกบูรณาการ” ซ่ึงสอดคลองปณิธานของ
ชาวอโศกในกรอบของจตุรภาค 

ซ่ึงองคความรูท่ีไดจากบทวิเคราะหขอ 7.3 ชวยใหเห็นวามีจตุรภาคยอยซอนในแตละ
ภาคของจตุรภาคใหญ กลาวคือ 

7.5.1 ภาคบนซาย “โลกุตตระ” จะเขาถึงสภาวะพุทธะธรรมะสัมฆะของไตรรัตน 
ก็ตองศึกษาอธิศีล อธิจิต อธิปญญาของไตรสิกขามีการ  เปล่ียนแปลงอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาของไตร  

ลักษณจนมีความรูวาเม่ือเหตุส่ิงนี้มี จึงมีส่ิงนี้ 
เม่ือเหตุส้ิงนั้นไมมี ส่ิงนี้จึงไมมีอันเปนไปตามหลักการ
ของอิทัปปจจยตาท่ีบริหารจัดการท้ังวัตถุธรรมภายนอก
และพัฒนาจิตวิญญาณภายในไปตามครรลองของความ
พอหรือสันโดษท่ีนอยลงอยางตอเนื่องจนสูญ 
 

     

    ไตรรัตน                    ไตรลักษณ 

 

    ไตรสิกขา                  อิทัปปจจยตา 
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7.5.2 ภาคบนขวา “พหุชนหิตายะ” หรือการทําประโยชนใหเกิดแกคนหมูมากดวย 

พฤติกรรมทําจริงไมใชเพียงคําพูดสวยหรูคือ การฝกฝน
พฤติกรรม 4 ดาน บนฐานศีลท่ีพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธ์ิถึง
จิตสูงข้ึน (อธิศีล) มีศีล 5 เปนข้ันตํ่าสุดของพฤติกรรมตอ
ตัวเอง ศีล 8 เปนประโยชนกับพฤติกรรมตอคนรอบขาง 
ศีล 10 เปนประโยชนยิ่งในพฤติกรรมตอสังคม สูงกวาศีล 
10 เปนการอนุเคราะหจนหมดตัวตนในพฤติกรรมตอ
โลกสังคมส่ิงแวดลอม 

7.5.3 ภาคลางขวา”พหุชนสุขายะ” การปฏิบัติของสมาชิกในฐานปจเจกบุคคลบนการ 

พัฒนาอธิศีลในขอ 7.5.2 ยอมทําใหเกิดความเติบโตของ
ความผาสุกเปนชุมชนหรือพหุชนสุขายะท่ีเจริญเติบโต
แข็งแรงเปนปกแผนแนนหนาม่ันคง เปนความเจริญ
แบบยั่งยืนของชุมชนผูปฏิบัติธรรมบนฐานศีล 5   ชุมชน
บุญนิยมบนฐานศีล 5 เนนศีล 8 ชุมชนสาธารณโภคีบน
ฐานศีล 5,  8,  เนนศีล 10 ใหสมาชิกมีพฤติกรรม
อนุเคราะหกันดวยเมตตา 3 คือ เมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม  

และเกื้อกูลผลงานรวมกันและแบงปนผลประโยชนเขาสูสวนกลางรวมกัน เพื่อลดความยึดม่ันเปนของ
ตน ทําใหมีความพอเพียงท่ีพอใจหรือสันโดษสวนตนไดมากข้ึน เปนหลักการข้ันพื้นฐานของสาธารณ
โภคี และในอนาคตจะยกระดับข้ึนเปนชุมชนสาธารณียธรรมบนฐานศีล 5, 8, 10 และสูงกวาศีล 10 และ
เนนทุกฐานศีลเปนฐานอริยภูมิไดคือ ศีลสามัญญตา และมีสัมมาทิฏฐิของอริยชนทุกระดับเปนทิฏฐิ
สามัญญตา ดําเนินสัมมาอริยมรรคมีองค 8 รวมกับเมตตา 3 และสาธารณโภคีเปนหลักสาธารณียธรรม 6 
ขอ 

7.5.4 ภาคลางซาย “โลกานุกัมปายะ” เปนเร่ืองในงานวิจัยตอไปและตองอาศัยองค
ความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ ซ่ึงอยูนอกขอบเขตงานวิจัยนี้ แตเปนโอกาสและศักยภาพของ
พัฒนาการชุมชนชาวอโศกท่ียังมีอีกมากมายตอไปในอนาคต 

7.5.5 ตัวแบบพัฒนบูรณาการ (หรือพัฒนาการในแนวทางบูรณาการ) ของชาวอโศกจึง
เกิดข้ึน เม่ือรวมทุกภาคในขอ 7.5.1 – 7.5.4 เขาดวยกัน ดังแผนภูมิขางลางนี้ 
 

 

ชุมชนผูปฏิบัติธรรม        ชุมชนบุญนิยม 

 

ชุมขนสาราณียธรรม   ชุมชนสาธารณโภคี 

     

          ศีล 5                       ศีล 8 

 

    สูงกวาศีล 10                ศีล 10 
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ภาพท่ี  7.15  ตัวแบบพัฒนบูรณาการ (รวมทุกภาค) 
 
ถาพิจารณาอยางผิวเผินอาจจะคิดไปไดวาการนําแนวทางบูรณาการของ Ken Wilber 

กับประวัติศาสตรพัฒนาการของชาวอโศกมาผสมกันอยางไมมีหลักเกณฑอันเปนผลจากการเขาใจ
โครงสรางแบบต้ืน แตถาวิเคราะหโครงสรางอยางลึกก็จะเห็นโครงสราง (structure) กระสวน 
(pattern) และตัวแบบ (model) ของบูรณาการวิถีดวยวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ระดับ
วิชชาทัศน กลาวคือ 

7.5.5.1 โครงสรางจตุรภาคเปน 4 ภาค มาประกอบกันไดภาพรวมเพียงช้ันเดียว
โครงสรางวิชชาทัศนเพิ่มจตุรภาคยอยท่ีมีสภาพหมุนวนรอบอยางลึกซ้ึง (คัมภีรา)  ท้ัง 4 ภาคในแต
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ละจตุรภาคยอยจึงสัมพันธกับทฤษฎีบูรณาการของโฮลอนหรือ integral holonics ท่ีเนนพัฒนาการ
วงจรหมุนวนของลักษณะการเจริญออกหรือ evolution และหมุนยอนกลับเขามาหรือ involution  

7.5.5.2 กระสวนของจตุรภาคเปนแบบการพัฒนาพุงสูงข้ึนของวงช้ันกาย จิต 
วิญญาณ เปนลักษณะ evolution  

กระสวนของโฮลอนบูรณาการ  เปนพัฒนาการหมุนออกไปแบบ 
evolution และพัฒนาการหมุนวนกลับมาแบบ involution แตไมมีจตุรภาคยอย กระสวนของวิชชา
ทัศนเปนการพัฒนาจตุรภาคยอยใหเจริญสูงข้ึนหรือ evolution ขยายวงช้ันออกไป ตัวอยางเชน ใน
ภาคพฤติกรรม  

 
ฐานศีล 5 จะพัฒนาโฮลอนช้ันกาย (body) 
ฐานศีล 8 จะพัฒนาโฮลอนช้ันใจ (mind) 
ฐานศีล 10 จะพัฒนาโฮลอนช้ันจิต (soul) 
ฐานศีลสูงกวา 10 จะพัฒนาโฮลอนช้ันวิญญาณ 

(spirit) และกระสวนของวิชชาทัศนจะมีการหมุนวนใน
จตุรภาคยอยจากศีล 5, 8, 10 สูงกวาศีล 10 เปนลักษณะโฮ
ลอนบูรณาการดวย 

 

ภาพท่ี  7.16  กระสวนของโฮลอนบูรณาการ 
 

7.5.5.3 ตัวแบบของจตุรภาคของกลุม Wilber 
ในขณะน้ียังเนนรายละเอียดไดเพียงการพัฒนาวงช้ันกายกับใจและกําลัง

พัฒนาวงช้ันใจหรือ higher mind สูงข้ึนจนเปน global mind เพื่อพรอมจะยกระดับสูการ
เปล่ียนแปลงผานท้ัง 3 ประเภทคือ  

transconscious มีการเปล่ียนผานยกระดับทางจิตสํานึก 
transrational มีการเปล่ียนผานยกระดับทางเหตุผลเหนือระดับตรรกะ 
transpersonal มีการเปล่ียนผานยกระดับทางจิตวิญญาณของบุคคล 
ตัวแบบบูรณาการของโฮลอนยังมีขอมูลไมชัดเดน เพราะเนนการเล่ือน

ไหลและหมุนวนเปนวงจรครบรอบในแตละภาค ตัวแบบของวิชชาทัศนท่ีมีการหมุนรอบอยางลึกซ้ึง 
(คัมภีรา) ถึงระดับจิต (soul) และจิตวิญาณ (spirit) จึงสามารถมีการกาวขามพนทางจิตวิญญาณ 
(spiritual transcendences) มีการเปล่ียนผานท้ัง 3 ประเภทขางตน จึงเกิดอริยบุคคลโสดาบันในฐาน
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ศีล 5 และมีตัวแบบอริยบุคคล 4 ครบทุกภาคอยูในจตุรภาคยอยได (ซ่ึงความรูในการจําแนก
รายละเอียดลึกซ้ึงเชนนี้ จะมีในงานวิจัยท่ีมีองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการตอไป) 

 
7.6 การสรางความสมดุลของจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการดวยตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาว 
 อโศก   
 

จากขอมูลของขอ 7.4 การประยุกตใชจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการจะเห็นภาพรวม 
มีลักษณะเปนรูปทรงไมแนนอนคลายอะมีบา และบูรณาการของโฮลอนจะมีลักษณะเบ้ียวเบี่ยง
เนนหนักไปเพียงบางดานของภาค 

แตดวยวิชชาทัศนทําใหตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศกมีความสัมพันธของ 
จตุรภาคยอยเปนโครงสรางและกระสวนเดียวกัน จึงเจริญข้ึนในแตละภาคของจตุรภาคใหญสมดุล
และสมสวน จะทําใหภาพรวมของการพัฒนาใกลเคียงกับกรอบความเปนวงกลมมากข้ึนไมบิดเบ้ียว
หรือเวาแหวงมาก (เพราะขาดหรือละเลยการพัฒนาในภาคนั้น ๆ ไป) 

โฮลอนบูรณาการ (integral – holonic) ก็มีสวนสําคัญในการชวยใหเขาใจวิชชาทัศน 
งายข้ึนวาสามารถพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยไปสูโลกุตตรภูมิ 4 ไดชัดเจนข้ึน กลาวคือ (ดูแผนภาพ 
“อาริยญาณ 3” ประกอบ)  

สัจจญาณ เปนเร่ืองท่ีโฮลอนบูรณาการในแนวนอนแสดงถึงสภาวะของเกลียวพลวัต 
ท่ีเจริญข้ึนบนฐานศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีลสูงกวาศีล 10 ในโครงสรางของจตุรภาค 

กิจญาณ เปนเร่ืองท่ีโฮลอนบูรณาการในแนวด่ิงของแตละฐานศีลท่ีแสดงสภาวะ        โฮ
ลอนของจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดหลัก คือ จรณะขอ 1 – 4 สัทธรรม ฌาณ และวิชชา  โดย
สภาวะพัฒนาทางจิตจะเปนสภาพเกลียวพลวัตท่ีสูงข้ึนแบบเกลียวกนหอยมีจุดยอดแหลมท่ีวิชชา
รวมกัน 

กตญาณ เปนเร่ืองท่ีโฮลอนบูรณาการในแนวลึกท่ีแสดงผลของวิชชาท่ีทําใหเกิดการกาว
ท่ีเกิดจากเกลียวพลวัตในแตละฐานศีลขามออกจากโลกียภูมิท้ัง 4 มาสูโลกุตตรภูมิ 4 ระดับ กลาวคือ 

ฐานศีล 5  กาวขามผาน  อบายภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  โสดาบัน 
ฐานศีล 8  กาวขามผาน  กามภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  สกิทาคามี 
ฐานศีล 10  กาวขามผาน  รูปภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  อนาคามี 
ฐานสูงกวาศีล 10 กาวขามผาน  ภูมิท้ัง 3 และอรูปภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  อรหันต 
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ภาพท่ี  7.17  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการวจิัยอนาคต “อาริยญาณ” โดยผูวจิัย พ.ศ. 2555 



 

 
บทท่ี 8 

บทสรุปงานวิจัย 
 

งานวิจัยท่ีไดดําเนินมา 7 บท ยอมใหไดผลคือ องคความรูของวิชชาจรณสัมปนโน 
เพื่อการหลุดพนในกระบวนทัศนบูรณาการ โดยมีรายละเอียดขอมูลและการวิเคราะหมากมาย 
จนสรุปไดวา อาจกอเกิดปจจัยสามเหล่ียมภูเขาแหงความสําเร็จของการพัฒนา ไดแก แนวทาง 
บูรณาการของตะวันตกกับการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยทฤษฎี 
ทางเอกของพระพุทธเจาคือ จรณะ 15 วิชชา 8 สงผลสําเร็จอันเปนสามัญท้ังทางโลกวัตถุและ 
หลุดพนทุกขเปนผูมีวิชชาสรณสัมปนโนเปนอริยชน 4 ไดไปตามลําดับ โดยมีขอสรุป 2 ประการ คือ 

บทสรุปแบบปลายปดแสดงผลสัมฤทธ์ิของงานวิจยันี ้
บทสรุปแบบปลายเปดเพื่อตอยอดการวิจยัในอนาคต 
 

8.1 บทสรุปงานวิจัยแบบปลายปด  เปนการสรุปผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ตรงกับคําถามวิจัยและ
วัตถุประสงควิจัยอยางไร 
 

8.1.1 คําถามหลัก: องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับท่ีมีรายละเอียดเพียงใด 
จึงสามารถสงเสริมการยกระดับจิตวิญญาณคนดีมีกัลยาณธรรมใหเขาสูวิถีอาริยธรรมอันนําพาเขาถึง
ฐานปฏิบัติของอริยชนข้ันตนท่ีสามารถปดอบายภูมิได 

ผลการศึกษาวิเคราะหในบทที่ 5 เปนคําตอบท่ีชัดเจนสําหรับองคความรู จรณะ 15 
วิชชา 8 ท่ีมีรายละเอียดแสดงการยกระดับจิตวิญญาณคนดีมีกัลยาณธรรมใหเขาสูวิถีอาริยธรรม 
ท่ีสามารถนําพาเปนข้ันตอน คือ 

จรณะ ขอท่ี 1 - 11 (ชุดท่ี 1 - 3) นําพาการพนนิวรณ 5 มีอธิศีลแข็งแรงในข้ันฐานกาย 
จรณะขอท่ี 12 - 15 (ชุดท่ี 4) นําพาจิตเขาสูฌานท้ัง 4 ชําระจิตใหบริสุทธ์ิยิ่ง ๆ 

ข้ึนจนท่ีสุดมีผลใหเกิดโคตรภูจิต ไมหวนกลับสูพฤติกรรมของปุถุชน 
วิชชาขอท่ี 1 - 8 (ชุดท่ี 5 - 6) นําพาจิตบริสุทธ์ิท่ีมีคุณสมบัติองคคุณ 5 ของอุเบกขา

ทําใหเกิดเปนศรัทธานุสารีหรือธัมมานุสารีข้ึนไป อันนําเขาสูความรูท่ีเรียกวาโคตรภูญาณ ตัดโคตร
ปุถุชนจนพนอบายภูมิไดสมบูรณ เม่ือเปนโสดาปตติผลบุคคล 

8.1.2 คําถามรอง: องคความรูวิชชาจรณสัมปนโนในเนื้อหาพุทธธรรมท่ีตอยอด 
ใหสมบูรณข้ึนจากงานท่ีกลุม Ken Wilber และนักคิดตะวันตกสายบูรณาการทางจิตวิญญาณ  
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(Integral Spirituality) ไดศึกษามา 
ผลการศึกษาวิเคราะห ในบทท่ี 7 เปนคําตอบท่ีแสดงใหเห็นวาชุดความรูของ 

วิชชาจรณสัมปนโน สามารถตอยอดการพัฒนายกระดับจิตสํานึกดวยการปฏิบัติฝกฝนลดละตัดกิเลส
ในจรณะ 15 วิชชา 8 สงผลเปนการยกระดับจิตวิญญาณท่ีมีเนื้อหาความเปนโลกุตตระ 10 ลําดับ จนมี
จิตวิญญาณข้ันสูงสุดระดับอันติมะ (ultimate spirit) และยังสามารถมีพัฒนาการตอไปไดลึกซ้ึง 
อีกยาวไกล 

8.1.3 วัตถุประสงคหลัก: การศึกษาองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสัมฤทธิผล
ดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับตลอดสายในระดับกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาชุดองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสัมฤทธ์ิผลดวยการดําเนินจรณะ 15 
วิชชา 8 อยางเปนลําดับตลอดสาย ในระดับกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ ดังมีรายละเอียดในบท
ทบทวนวรรณกรรมและบทวิเคราะหรวมท้ังหมด 4 บท 

8.1.4 วัตถุประสงครอง: การศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางในหลักพุทธธรรม 
ท่ีสําคัญอันสมควรนําเสนอไดตามกรอบของทฤษฎีระบบ (systems theory) มีผลการศึกษาวิเคราะห 
ของบทท่ี 5 ขอ 5.2 เปนคําตอบท่ีชัดเจนแสดงถึงการวิเคราะหใหเห็นความสัมพันธเชิงโครงสรางท้ัง
หลักทฤษฎี องคความรูของวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 และการพัฒนาชุมชนชาวอโศก
เปนเวลานานกวา 4 ทศวรรษ โดยไดนําเสนอการประมวลผลการวิเคราะหในกรอบของทฤษฎี 
ระบบได 

นับวางานวิจัยนี้ ศึกษาคนควาชุดความรู ท่ี เปนระดับพื้นฐานเบ้ืองตนของวิชชา 
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ไดพอสมควร แตดวยความเปนองคความรูของพุทธธรรมจึงยอม 
มีความละเอียดลุมลึก ซับซอนอีกหลายเหล่ียมมุม เหมาะกับการวิจัยท่ีจะมีตอไปในอนาคต 

 
8.2 บทสรุปงานวิจัยแบบปลายเปดตอยอดการวิจัยในอนาคต 

 

ผูวิจัยไดทําการคนควายาวนาน 5 ป จนอาจกลาววาไดรับองคความรูเปนท่ีนาพอใจตาม
ความตองการ เปนองคความรูถึงระดับรอบรู (wisdom) ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชท้ังในสวนตัว
บุคคลใหเขาสูวิถีธรรม เพื่อใหเห็นแนวทางพัฒนาวิถีชุมชนและสังคมใหกวางขวางข้ึนในวิถีพอเพียง
จนรับรูถึงวัฒนธรรมของวิถีโลกบูรณาการ 

การบูรณาการท้ัง 4 วิถีชีวิตรวมเปนพลังพัฒนารวมกันเปนหนึ่งเดียวกันไดก็เพราะ
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 สามารถเปนเนื้อหา
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แกนหลักท่ีมีผลตอการพัฒนาสังคม โลก ส่ิงแวดลอมใหสมดุลท้ังวัตถุและจิตใจเกิดศานติสุขรวมกัน 
ดังนั้นปญญารอบรู (wisdom) นี้จึงมิใชการเอาตัวรอดพนแคเพียงผูเดียวอีกตอไป 

ถาสมมุติใหองคความรูตะวันตกและองคความรูตะวันออกท่ีมีมากมายเปนดุจแผนดิน 
ท่ีกวางใหญไพศาลของ 2 ทวีป องคความรูในงานวิจัยนี้มีเพียงเล็กนอยแตมีจุดประสงคในการ 
คัดสรรคนหาความสัมพันธนํามารอยเรียงประดุจดังการสรางสะพานเช่ือมท้ังสองแผนดินใหเกิด 
การเช่ือมตอถึงกันไดสะดวกยิ่งข้ึนกวาเดิม 

สวนของสะพานท่ีเช่ือมกับแผนดินฝงตะวันตกจะมีเนื้อหาตามทบทวนวรรณกรรม 
ในบทท่ี 2 แมแตองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนก็อยูในโครงกรอบแนวทางบูรณาการตะวันตก 

สวนของสะพานท่ีเช่ือมกับแผนดินตะวันออกจะมีในเนื้อหาบทท่ี 5 ท่ีเนนมาในชุด 
องคความรูวิชชาจรณสัมปนโนท่ีขยายเจาะประเด็นสําคัญของจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเขมขนท่ีเปน
การพัฒนายกระดับจิตวิญญาณมนุษยสูโลกุตตระอันมีผลหลุดพนไปตามลําดับ 

ในการสรางสะพานท่ีหางไกลกันมาก โดยท่ัวไปมักจะสรางออกมาจากทั้งสองฝง 
ในเวลาไลเล่ียกันเพื่อชวยยนระยะเวลาในการกอสราง ดังนั้นความยากและละเอียดประณีตจึงอยู 
ท่ีการสรางชวงกลางสะพานท่ีจะมีแนวแกนและระดับท่ีตองพิถีพิถันในการปรับ (alignment) 
ใหตรงกันเพื่อจะเชื่อมกันไดอยางม่ันคงแข็งแรง ดวยเน้ือหาการวิเคราะหตามแนวทางบูรณาการ
ตะวันตกในบทท่ี 7 และตามแนวทางตะวันออกในบทท่ี 5 ตามแนวทางดําเนินชีวิตประเสริฐ (มรรคมี
องค 8 ท่ีรวมลงในสัมมาสมาธิ) สูอริยสัจ 4 ซ่ึงผูเขาถึงไดในท่ีสุดก็คือผูมีวิชชาจรณสัมปนโนนั่นเอง 

กลาวโดยอุปมาอยางงายโดยยอคือ งานวิจัยนี้ไดเลือกจุดข้ึนลงฝงตะวันตกคือแนวทาง
บูรณาการของกลุม Ken Wilber และเลือกจุดข้ึนลงฝงตะวันออกคือหลักดําเนินชีวิตจรณะ 15 
วิชชา 8 โดยมีตัวสะพานเช่ือมตลอดท้ัง 2 ฝง คือวิชชาจรณสัมปนโน (เพื่อการหลุดพน) 

การสรุปงานวิจัยในลักษณะปลายเปดอยางงาย เพื่อประโยชนในการผสมผสาน (blend) 
ใหเขากันอยางพอเหมาะ จึงเปนขอสรุปแบบเปดเปนประเด็นวิพากยวิจารณได เพื่อใหเห็น 
หลายมุมมองและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 

ความเขาใจจุดข้ึนลงฝงตะวันตกของงานวิจัยในบทที่ 2 และ 3 ท่ีเปนการคนหาองค
ความรูท่ีมีความลึกซ้ึงพอท่ีใกลเคียงกันรวมกันไดระดับหนึ่ง จะทําใหเกิดภาพซอนของจตุรภาคและ
การเขาสูความเปนจริง (ดูภาพ ก ประกอบ) ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเขาใจเลยเถิดวาจตุรภาคเปนตัว
ความเปนจริงเสียเอง หรือกลับกันวาวิชชาจรณสัมปนโนก็คือจตุรภาคท่ีเปนรูปธรรมนั่นเอง 
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ภาพท่ี  8.1  การเกิดภาพซอนของจตุรภาคและการเขาสูความเปนจริง (Mark Edward, 2003) 
 

ความเขาใจในจุดข้ึนลงฝงตะวันออกนั้น มีเนื้อหาวิชชาจรณสัมปนโนหรือความ 
เปนจริง (reality) นั้นไดดําเนินไปดวยบทบาทของจรณะ 15 วิชชา 8 และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับโลกุตตระ อันมีรายละเอียดอยูในบทท่ี 5 ดังปรากฏ (ดูภาพ ข ประกอบ) อยูในดานขวา
ของภาพคือ ภาคการเขาสูความเปนจริง (reality) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  8.1  การเขาสูความเปนจริง (reality) (Mark Edward, 2003) 
 
ดังนั้นสวนกลางสะพานจึงเปนบทวิเคราะหในบทท่ี 7 ท่ีนําเสนอผานกรอบจตุรภาคเขาไป

คนหาจนถึงความเปนจริง ในขณะท่ีจรณะ 15 วิชชา 8 ก็พยายามนําเสนอความเปนจริง (reality) ท่ีเปน 
เนื้อเดียวกันตลอดของเน้ือหาโฮลอนในวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสามารถมองผานกรอบมุมมองของ 
จตุรภาคได 
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การคนพบความสัมพันธท่ีสําคัญในบทวิจัยนี้ก็คือ 
(1) จตุรภาคเปนการแสดงถึงความจริงของจักรวาลท่ีเปนหนึ่งเดียวกันเชนเดียวกับ 

การมีอยูของอริยสัจ 4 ท่ีเปนเร่ืองเดียวหรือเอโกธัมโม 
(2) โฮลอนเปนส่ิงท่ีแสดงถึงเนื้อในของกาย (body) ใจ (mind) จิต (soul) วิญญาณ 

(spirit) ซ่ึงสอดคลองกับหลักความสัมพันธของกิจในอริยสัจ 4 และสติปฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา 
จิตธรรม ซ่ึงการพัฒนากาย เวทนา จิต ธรรม ก็คือการฝกฝนใหเขาถึงปฏิจจสมุปบาท ขอคนพบ 
ท่ีสรุปเปนหนึ่งเดียวกันไดคือ 

(2.1) จตุรภาคเปนพื้นฐานรองรับการเขาสูอริยสัจ 4 
(2.2) โฮลอนเปนกระบวนการท่ีดําเนินตามแนวทางปฏิจจสมุปบาทได 

ในความจริงของจตุรภาคตองมีโฮลอน (นั้นสอดคลองกับ) 
ในความจริงของวิชชาตองพนความไมรูของอริยสัจท่ีมีสัมพันธอยูในการพนความไมรู

ของปฏิจจสมุปบาท  (เชน ในญาณวัตถุ 44) 
ขอคนพบน้ีจะเปนแกนกลางท่ีแข็งแกรงของสะพานในการรองรับการเช่ือมตอสัญจร

ถายเทไปมาขององคความรูตะวันตกและตะวันออกไดดี สวนองคความรูอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือออกไป
จะมีประโยชนสัมพันธตอกันไดนอยหรือมีเนื้อหาสาระไปคนละเร่ืองกัน 

ขอคนพบนี้จะนําไปสูการคนควาเพิ่มเติมของวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 
ในระดับความรู “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” หรือ “วิชชาทัศนท่ีเปนองครวม (ของอริยสัจ 4) และ
บูรณาการ (ของปฏิจจสมุปบาทที่รวมการเขาถึงอริยสัจ 4 ไวแลวดวย)” จึงเหมาะท่ีจะรองรับความ
กวางไกลของจตุรภาคท่ีเปนการพัฒนาแบบเนน evolution และรองรับการเจาะหาความลึกละเอียด
ของความสัมพันธแบบโฮลอนท่ีเปนการพัฒนาแบบเนน involution  

ขอคนพบเพียง 2 ประโยคนี้จะนําไปสูการคนควาอยางมีเปาหมายชัดเจนในการไข
ความรูท่ีเปนองครวมและบูรณาการท้ังตะวันตกและและตะวันออกอยางทันยุคกาลนี้และยังรวมสมัย
ของศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งยวดในการชวยกันกาวขามผานปญหาวิกฤตโลกรายแรง 
ตาง ๆ ไปได 

ดวยองคความรูระดับ “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” ท่ีนาจะศึกษาคนควาวิจัยตอไป 
จะเปดเผยความสัมพันธขององคความรูอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาทท่ีมีตอกันใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
เพื่อชวยนําไปสูผลในการชวยสงเสริมการตรัสรูตามพระพุทธองคใหเห็นประจักษวาเปนไปได
อยางไรและรวมไปถึงแนวทางและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตมี 3 หัวขอดังนี้ 

8.2.1 ขอคนพบทางการศึกษาท่ีควรวิจัยเพิ่มเติม 
8.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวจิยัตอยอดในอนาคต 
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8.2.3 งานวิจยัแนวทางบูรณาการท่ีเหมาะกับองคความรูรอบข้ันสูง (advance wisdom) 
ของวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 

8.2.1 ขอคนพบทางการศึกษาท่ีควรวิจัยเพิ่มเติมตอไป คือ เร่ืองโฮลอนในประเด็น
เนื้อหาท่ีเปนแกนสาระในการเชื่อมโยงองคความรูตะวันตกและองคความรูตะวันออกเร่ืองกิจของ
อริยสัจ 4  

8.2.1.1 ขอคนพบจตุรภาคเปนพื้นฐานรองรับการเขาสูอริยสัจ 4 ไมไดหมายถึง
การจับวางทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ลงในแตละชองของ 4 ภาค (Q-I,-WE-,-IT-,-ITS-) แตความจริง
ท่ีซอนในจตุรภาคอยูท่ีโฮลอนคือ วงกลมแสดงระดับใหญ ๆ 3 คือ กาย (body) จิต (soul) วิญญาณ 
(spirit) หรือกรณีแบงเพิ่มเปน 7 ระดับหรือมากกวา ก็ขอใหดูขอบเขตของกาย (body) ใจ (mind) จิต 
(soul) วิญญาณ (spirit) 

ส่ิงสําคัญในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิง (T.O.E) ก็คือโฮลอนท่ีทําใหสัมพันธ
ไปกับทุกสรรพส่ิงได ในกรณีมาสัมพันธกับอริยสัจ 4 โดยตรงจะไมงายนัก แตถาสัมพันธกับกิจของ
อริยสัจ 4 แลวการแปรผันเปล่ียนแปลงเจริญข้ึนของโฮลอนและสติปฏฐาน 4 จะชัดเจนเดนข้ึนมา 

 

ภาพท่ี  8.3  ขอคนพบจตุรภาค 
 

โครงสรางหลักคือกาย ใจ จิต วิญญาณของกลุม Ken Wilber ท่ีเนน 
ในความเจริญของการยกระดับจิตสํานึก (conscious) ของมนุษยท่ีแบงเปน 7 ระดับบาง 10 ระดับ 
บาง ก็ลวนอยูในโครงสรางหลักนี้ไดเสมอ การยกระดับจิตสํานึกจะเกิดมีผลโลกุตตระในจิตวิญญาณ
ไดก็ดวยการดําเนินกิจในอริยสัจคือ รูละแจงเจริญ และการปฏิบัติกิจของอริยสัจ 4 ก็ตองมีสติตลอด
สายจึงตองปฏิบัติใหหยั่งลงจนถึงฐานท่ีต้ังแหงสติหรือสติปฏฐาน 4 คือกาย เวทนา จิตธรรมซ่ึงเปน
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ทางสายเดียวหรือเอกายนมัคโคพาเขาสูชีวิตประเสริฐของมนุษย 4 ประการ หรืออริยสัจ 4 ได 
ในท่ีสุด ขอคนพบความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญแบบโฮลอนท่ีสามารถนําเขาสูเสนทางโลกุตตระ
เชนนี้ สมควรไดรับการวิจัยอยางเปนระบบท่ีลึกซ้ึงชัดเจนยิ่ง ๆ ข้ึนตอไปอีก ในองคความรูระดับ
วิชชาทัศนเชิงบูรณาการงานวิจัยภายภาคหนา 

8.2.1.2 ขอคนพบโฮลอนเปนกระบวนการตามแนวทางปฏิจจสมุปบาทได 
ซ่ึงทางกลุม Ken Wilber ยังไมมีความรูเชนนี้ เพราะยังไมพบวา Ken Wilber ไดเคยนําเสนอองคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 

การท่ีโฮลอน (ในจตุรภาค) สามารถนําพาเขาสูอริยสัจ 4 ได ก็ยอมนํา 
พาไปสูปฏิจจสมุปบาทได เพราะการพนอวิชชาสวะ 8 ยอมพนความไมรู (อวิชชา) ในอริยสัจ 4 ขอ
ภาคแรก และพนความไมรูในปฏิจจสมุปบาทใน 4 ขอภาคหลัง ซ่ึงท้ังหมดนี้ก็คือการดําเนินบทบาท
ของโฮลอนท่ี 4 ขอภาคแรกไดแสดงไวเปนโครงรางหยาบ ๆ เบ้ืองตนในขอ 8.2.1.1 แลว แตการท่ี 
จะพัฒนาตอถึงการพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุปบาทควรจะมีการวิจัยเร่ือง โฮลอนบูรณาการควบคู
ไปดวยในงานวิจัยในอนาคต ดวยองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ ซ่ึงจะเนนแสดงภาค
เกลียวพลวัต (spiral dynamics) ท่ีบูรณาการกับภาคสถิต (static) ขององคความรูระดับวิชชาทัศน 
จึงเกิดภาวะเสถียรในภาวะเล่ือนไหลที่พนความไมรูเร่ืองโฮลอนของกาละ 3 คือ 

พนความไมรูเร่ืองปจจุบันดวยองคความรู (วิชชา) ในเวทนา 36 
พนความไมรู (เร่ืองปจจุบันท่ียังมีการฝงตัวอยูใน) เร่ืองอดีตดวยความรู

ในเวทนา 72 
พนความไมรูเร่ืองอดีตท่ีเนื่องกับอนาคต (รูเร่ืองความสูญของอาสวะ 

ท่ีมีตลอดในความเปนกระแส) ดวยความรูในเวทนา 108 
อาจกลาวไดวาวิชชาทัศนเนนการเขาถึงอริยสัจ 4 เปนเบ้ืองตน สวนวิชชา

ทัศนเชิงบูรณาการแสดงการเขาถึงกระแสปฏิจจสมุปบาทท่ีโฮลอนอริยสัจ 4 ไวดวยกันแลว ตามความรู
เร่ืองญาณวัตถุ 44 อันเปนองคความรูภาคสมบูรณของจรณะ 15 วิชชา 8 และสามัญญผล นําสูการเปน
ผูตรัสรูตามพระพุทธองค เปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนในฐานะสาวกภูมิได   

8.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอยอดในอนาคต 
งานวิจัยท่ีตอยอดในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเสนอและเตรียมพรอม

มากข้ึน เพื่อลดปญหาหรืออุปสรรคใหนอยลงใน 3 ประเด็น คือ 
แนวทางการจัดวางพื้นฐานความรู ความเช่ือในพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
การจัดการแนวทางการศึกษาเรียนรูท่ีเปนระบบ (systematic learning) 
การศึกษาวิจัยแนวทางบูรณาการท่ีเหมาะสมกับองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ข้ันสูง 
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8.2.2.1 แนวทางการจัดวางพื้นฐานความรู ความเช่ือในพระพุทธศาสนาอยางเปน
ระบบ ในงานวิจัยไดมีประสบการณของการไดรับรูถึงขอวิพากษวิจารณท่ีมีประโยชนคุณคาและ
นํามาปรับปรุงการทํางานวิจัย ซ่ึงมีผลเปนขอเสนอขางตน ดังท่ีผูวิจัยขอยกมาใหเห็นเปนรูปธรรม 
2 ตัวอยาง ไดแก 

(1) วิชชาจรณสัมปนโนในแนวทางบูรณาการเปนเพียง “เหลาเกาในขวด
ใหม” หรือไม ขอนี้ข้ึนอยูกับนิยามของเหลาเกาท่ีหมายเอาเนื้อหาสาระอะไร เพราะถาหมายถึงความ
จริงโลกุตตระเปนอริยสัจ 4 ก็ไมถูกตองท่ีจะใชคําวา เหลาเกา เพราะไมมีเกาไมมีใหมเปนอกาลิโก 
แตถาเหลาเกาหมายถึงเนื้อหาสาระของคําอธิบายหรือท่ีเรียกวาตีความก็ยอมไมใชคําวาเหลาเกา
เพราะในประวัติศาสตรก็เกิดเปนนิกายตาง ๆ มากมายท่ีก็ผลิตเหลารสชาติใหมข้ึนมาใหเหมาะกับ 
ยุคสมัยนั้น ถาคําวาเหลาเกา - เหลาใหมจะสะทอนถึงความรูเพื่อความรูก็นาจะไมใช เพราะเทา 
ท่ีผูวิจัยเห็นวาแนวทางบูรณาการเต็มไปดวยความรูมากมายหลายวัฒนธรรมตางยุคสมัยท่ีไมใช 
เพื่อเปนเพียงหอสมุดความรู หากแตมีวัตถุประสงคเจตจํานงชัดเจนในความพยายามท่ีทุมเท 
ในแนวทางบูรณาการทุกสรรพส่ิงก็เพื่อผลในการมาชวยแกไขวิกฤตโลก และเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ของมนุษยในยุคศตวรรษท่ี 21 และความรูกูโลกน้ีก็ไมติดขัดวาเปนความรูเกาใหม เพราะความรู 
ตาง ๆ ก็มีวิวัฒนาการของมันเอง แตความจริงท่ีไมข้ึนกับกาลเวลาจะเขาถึงไดก็ดวยการปฏิบัติ 
ท่ีถูกทาง เพราะมีปริยัติท่ีนํารองชัดเจนไมวกวน 

(2) จรณะ 15 วิชชา 8 ไมเคยไดยิน (หรือ) เปนการทําเร่ืองงายใหเปน
เร่ืองยากหรือเปลา ตามขอมูลท่ีศึกษามาองคความรูท่ีถูกตองใชประโยชนชวยนําพาสูโลกุตตระ
สําหรับกัลยาณชนคนดีนั้น มีอยูมากในพระไตรปฎกเชน สามัญญผลสูตร เสขปฎิปทาสูตร เปนตน 
ในงานวิจัยนี้ไดคัดสรรมาเพียงสวนนอยและยังมีพุทธวจนะอางอิงไดในสวนท่ีเปนพื้นฐานเหมาะสม
กับฐานฆราวาส ตัวอยางเชน เปนพระโสดาบันแลวก็ยังตองมีการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณอีก 
แมในฐานศีล 5 รวมกันใหสูงข้ึนเปนโสดาบันบรรลุใน 7 ชาติ (ของสังโยชน 7 ท่ีเหลืออยูในชาติ 
ของจิตวิญญาณซ่ึงไมใชชาติเกิดตายตามอายุของชีวิตทางรางกาย) หรือสัตตักขัตตุปรมะโสดา 
โสดาบันท่ีบรรลุเร็วข้ึนใน 5 ชาติบาง 3 ชาติบาง หรือโกลังโกละ โสดาบันบรรลุในอีกเพียงหนึ่งชาติ
หรือเอกพีชี ซ่ึงแมเอกพีชีจะแหลมลึกเพิ่มข้ึนในอธิปญญา แตพระพุทธองคก็ยังทรงจัดวางไวระดับ
ตํ่ากวาพระสกิทาคามีซ่ึงมีฐานศีลสูงมากกวา เปนตน องคความรูในพุทธธรรมท่ีละเอียดและ 
เปนระบบเชนนี้จะเรียกวางายหรือยากก็ข้ึนกับพื้นฐานการศึกษาและวาสนาอินทรีย บารมีพละ 
ของแตละคน เพราะคนดีมีพื้นฐานระดับเทวธรรมหรือพรหมวิหาร 4 แบบพุทธแทก็นับวาไมยาก 
แตกับปุถุชนพระพุทธองคตรัสวาเปนญาณท่ีไมเปนสาธารณะหรือ “อสาธารณญาณ” สําหรับปุถุชน 
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ก็นาจะเปนเร่ืองยากแตก็เปนเร่ืองท่ีสมควรเรียนรูฝกฝนเพื่อประโยชนในการหลุดพนจากความทุกข 
ไปตามลําดับสําหรับผูสนใจอยางจริงจัง 

ท้ังสองตัวอยางสะทอนถึงกระบวนทัศน ท่ี เปนพื้นฐานความรู 
ความเชื่อท่ีมีอยูหลายระดับในชาวพุทธท่ัวไปของประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาจัดแบงเปนกลุม 
ท่ีสัมพันธกับระดับจิตสํานึกและมีมสีตาง  ๆ  เชนเดียวกับท่ีมีรายละเอียดในเร่ืองการเมือง 
การปกครองและความเช่ือทางโลกจิตวิญญาณซ่ึงเปนเทวนิยมระดับตาง ๆ ก็จะมีประโยชน 
ชวยกระชับพื้นฐานความรูความเขาใจบนความเช่ือตาง ๆ กันได ซ่ึงทางกลุม Ken Wilber มองเห็นวา
อนาคตของความเชื่อในศาสนาจะนําไปสูความเจริญในศาสนาท่ีหลากหลายมิติเปนพหุนิยม เชน 
ศาสนากลาวถึงความจริงในมุมมองของคนกลุมท่ีมีพื้นฐานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในมีมสีน้ําเงิน กลุมท่ีมี
พื้นฐานวิทยาศาสตรในมีมสีสมหรือพื้นฐานโลกส่ิงแวดลอมในมีมสีเขียว ซ่ึงยอมจะแตกตางกันแน
และยิ่งเปนคนละมิติของความจริง ในการพัฒนาจิตวิญญาณใหกาวลวงทุกขออกมาไดเปนลําดับ 

8.2.2.2 การจัดการแนวทางการเรียนรูท่ีเปนระบบกระบวนทัศนท่ีแตกตางกัน
สะทอนถึงพื้นฐานการศึกษาเรียนรูท่ีมีหลายระดับ ดังนั้นการแบงเปนระดับความรู ปญญาทัศน 
วิชชาทัศนก็เพื่อแสดงถึงจุดประสงคในการบรรลุเปาหมายท่ีตางกัน แตก็ยังมีการแบงการเรียนรู 
ในกระแสหลักท่ีไมมีองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ดวยซ่ึงก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะแสดงวาผูวิจัย 
มีความรู ข้ันพื้นฐานถูกตองเพียงพอหรือไม  เพราะจะมีผลกระทบตอการศึกษาได  ผูวิจัย 
ขอยกตัวอยางท่ีทําข้ึนเองเปนคร้ังแรก (จึงอาจยังไมสมบูรณ – ผูวิจัย) ประกอบดวยการวิเคราะห
เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ ข้ันตอนปฎิบัติ การวัดผลสําเร็จ ผลสําเร็จสูงสุดและผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามบุคคล 4 ประเภท คือ บุคคลท่ีไดรับความสงบ (สมถะ) ทางจิต 
บุคคลท่ีไดรับปญญา (โลกุตตระ) บุคคลท่ีไดรับท้ังความสงบทางจิตและปญญาโลกุตตระและบุคคล
ท่ีไมไดรับท้ังสองอยาง (ดังมีรายละเอียดในตารางขางลางนี้) 
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ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้ 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะไมได
ปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญาโลกุต
ตระแตไมไดเจโต
สมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

เปาหมาย 

การพนทุกขท่ีเรียกวา 
“นิพพานพรหม” 

ก า ร พ น ทุ ก ข ท่ี
เ รียกวา  “นิพพาน
พุทธ” 

การพนทุกข มีได  2  ระดับ  คือ
อรหันตได “นิพพานพุทธ” และ
อนาคามีไดเขาถึง “พรหมภูมิ” ไม
กลับมาเกิดในโลกมนุษยอีก 

วัตถุประสงค 

- ไดความสงบทางจิต 
- ได ค ว า มส าม า รถ
พิ เ ศ ษ ท า ง จิ ต เ พื่ อ
ชวยเหลือมนุษย เปน
การส่ังสมบุญกุศลไปสู
นิพพานพรหม 

ไดตัดกิเลส เพื่อให
เขาถึง “อริยสัจจ 4” 

- ไดตัดกิเลสเพื่อเขาถึง “อริยสัจจ” 
4) 
- ไดความสงบทางจิต 
- ไดความสามารถพิเศษทางจิต
เพื่อชวยเหลือมนุษย เปนการส่ัง
สมบุญกุศลไปสูความเปนพรหม 

วิธีการ 

ฝก ทํ าไตกสิขาแบบ
เนนสมาธิโดย เ ลือก
จากกรรมฐาน 40 ใน
การกําหนดส่ิงใดส่ิง
หนึ่งใหจิตรับรู ผูกติด
เพียงเร่ืองเดียว จนเร่ือง
อ่ืน  ๆ  ท้ั งหลาย ท่ีจิต
เกี่ยวของอยูเดิมนั้นดับ
ไปหมด  จึ ง เกิด เปน
ความสงบข้ึน 

ฝกปฏิบัติไตรสิกขา
แบบเนนปญญาโดย
ฝ ก ทํ า วิ ป ส ส น า
ภาวนาลวน ๆ ดวย
กระบวนการไตร
ลักษณ  “อนิจจัง  – 
ทุกขัง-อนัตตา” ไป
ต ล อ ด จ น เ ข า ถึ ง
อริยสัจจ 4 

การฝกปฏิบัติ “ไตรสิทขา” โดยฝก
ศีลเพื่อสงยกาย เพื่อชวยทําสมาธิ
ไดงายข้ึน ฝกสมาธิเพื่อสงบจิต
หรือเจโตสมถะเปนสมถภาวนา
และฝกปญญา การฝก “วิปสสนา
ภาวนา” โดยพิจารณาไตรลักษณ
ในขันธ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุป
บาทหรือหัวขออ่ืนใดเพ่ือเขาถึง
อริยสัจจ 4 
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ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้  (ตอ) 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะ 
ไมไดปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญา 
โลกุตตระแตไมได 
เจโตสมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

ข้ันตอน 
ปฏิบัติ 

การฝกสมาธิให เกิด
คว ามก า วหน า  มี  3 
ข้ันตอน คือ 
1)  สมาธิท่ี เกิดข้ึนได
ช่ัวขณะ (ขณิกสมาธิ) 
2 )  สมา ธิ ท่ี ต้ั งอยู ไ ด
นานข้ึน  แข็งแรงข้ึน
บ อ ย ข้ึ น  ง า ย ข้ึ น 
(อุปจารสมาธิ) 
3 .  ส ม า ธิ ท่ี ต้ั ง อ ยู
แข็งแรง แนวแน แนบ
แนน  (อัปปนาสมาธิ) 
เปนสมาธิ ท่ี เกิดจาก
การปฏิบัตินั่งหลับตา 
ฝกฝนชํานาญในการ
เข าออกสมา ธิ  หรือ 
สมาบัติ  จนถึงข้ันดับ
ค ว า ม รั บ รู ข อ ง จิ ต 
เ รี ย ก ว า  เ ข า นิ โ ร ธ
สมาบัติ 

ฝกวิปสสนาภาวนา
แยกรูปนามซ่ึงเปน
ก า รฝ ก ใช ปญญา
พิจารณาเห็นความ
จริงตามหลักผูรู-ส่ิง
ท่ีถูกรู หรือพิจารณา
นามรูปว า เปนไป
ตามหลักไตรลักษณ 
โดยเนนท่ีอนัตตา
ไมมีตัวตนมีแตการ
เปล่ียนแปลงไปมา
ของรูปและนามท่ี
ไมมีใครเปนเจาของ
ส่ังการไดตลอด ทํา
ใหปญญาแกรงกลา
ข้ึนจนพนความหลง
ท้ังมวลในท่ีสุดได 

ฝกปฏิบัติสติปฎฐาน 4 ใหเกิดสติ 
เพื่ อ ใช ท้ั ง ในสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนา กลาวคือ 1) ใน
สม ถภ า ว น า คื อ ฝ ก ส ม า ธิ ไ ป
ตามลําดับจาก ขฌิกอุปจารอัปปนา
สมาธิ จนไดฌาน 4 จนไดเขาถึง 
นิโรธสมาบัติเปนผูชํานาญในการ
เข า ออกฌาน  สมา บั ติ  2 )  ใน
วิปสสนาภาวนา เม่ือเขาสมาธิถึง
ข้ั น อั ปปน าแล ว ให ถ อนออก
จากอัปปนาสมาธิและอุปจาร
สมาธิจะไดกําลังของสมาธิทรงตัว
อยูชวงหนึ่งอยางปราศจาก นิวรณ 
จึงเปนการฝกไมใหอาหารอวิชชา
แ ล ว ย ก จิ ต ข้ึ น สู วิ ป ส ส น า
ดําเนินการพิจารณาไตรลักษณให
เห็นกายและจิต เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา  ส่ังสม  ไปจนเปนมหา
สติปฎฐานจนไดถึงความสวาง วาง 
สงบ เปน “จิตเดิมแท” –“จิตหนึ่ง” 
ท่ีปราศจากการเกาะเกี่ยวกับส่ิงใด 
เห็นจริงเปนจริงถึงปรมัตถสัจจะ 
คือนิพพาน 
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ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้  (ตอ) 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะ 
ไมไดปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญา 
โลกุตตระแตไมได 
เจโตสมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

การวัดผล 
สําเร็จ 

ใ ห ฝ ก ส ม า ธิ ท้ั ง  3 
ข้ันตอน จนกระท่ัวเขา
ออกสมาธิไดดังใจ จึง
จะไดผลดังนี้คือ 
1) ไดความสงบทางจิต 
2) ไดใชความสามารถ
พิเศษทางจิตนานาวิธี
เ พื่ อ ช ว ย เ ห ลื อ
มนุษยชาติเปนการส่ัง
สมบุญกุศลตามพันธ
กิจ(MISSION) ของตน 

เปนอรหันต แบบ
ปญญาวิมุตประเภท
สุกขวิปสสก คือผูท่ี
มิไดฌาน  คือเจโต
สมถะ (เพราะไมได
ฝกฌานสมาบัติมา
ก อ น )  แ ต ป ฎิ บั ติ
ตอเนื่องจนสําเร็จถึง
อรหันตผลดวยการ
เ จ ริ ญ วิ ป ส ส น า
ภาวนาลวน ๆ จึงช่ือ
ว า เ ป น ผู ไ ด
ปญญาโลกุตตระแต
ไมไดเจโตสมถะ 

1) ไดเปนอรหันตประเภท “ปญญา
วิมุต” ท่ีไดรูปฌาน 4 ในข้ันตอน
หนึ่งมากอน จัดเปนวิปสสนายา
นิก 2) ไดเปนอรหันตประเภท “อุภ
โตภาควิมุต” เปนผูหลุดพนท้ังสอง
สวน คือ ไดเจโตวิมุตในข้ันอรูป
ฌาน สมาบัติมากอนแลวไดปญญา
วิมุตจัดเปนสมถนานิกท้ังสองขอ
จึง ช่ือว าได เจโตสมถะและได
ปญญาโลกุตตระ 

ผลสําเร็จ 
สูงสุด 

ก า ร ได ป ร ะ จั กษ ถึ ง
สภ า ว ะ จิ ต วิ ญญ าณ
สูงสุดคือ พระเจา หรือ
พ ร ะ ศิ ว ะ น า ร า ย ณ 
พรหมหรือ “เตาไรช่ือ” 

เ ป น ค ว าม สํ า เ ร็ จ
ระดับโลกุตตรภูมิ 
เทานั้นเม่ือตายแลว
ทํา “ปรินิพพาน” ท่ี
เ รี ย ก ว า อ นุ ป า ทิ
เสสนิพพาน  ขาด
สูญไมเกิดอีก 

เปนความสําเร็จระดับโลกุตตรภูมิ 
ท่ีผานความสําเร็จระดับพรหมภูม
ข้ันใดข้ันหนึ่งไดดวย 
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ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้  (ตอ) 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะ 
ไมไดปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญา 
โลกุตตระแตไมได 
เจโตสมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

เ ม่ือตายแลววิญญาณ
ได ไปรวม เปนหนึ่ ง
เดียวกับพระเจาหรือ 
“ปรมาตมัน” นิรันดร 

เ ม่ื อ ต า ย แ ล ว ทํ า 
“ป ริ นิ พ พ าน ”  ท่ี
เ รี ย ก ว า  อนุ ป า ทิ
เสสนิพพาน  ขาด
สูญไมเกิดอีก 

1) ถาไดปญญาวิมุติ เม่ือตายแลว
ข า ด สู ญ  ไ ม เ กิ ด อี ก เ ป น 
“ปรินิพพาน” หรืออนุปาทิเสส 
นิพพาน 
2)  ถายั งไมไดปญญาวิ มุ ติ   ได
เจโตวิมุติแบบเจโตสมถะ จนได
ฐานอนาคามี  เ ม่ือตายแลวเขาสู
นิพพาน “พรหมภูมิ” แลว นิพพาน
ไดในท่ีสุด 

 

หมายเหตุ :  บุคคลประเภทท่ี 4 คือ  บุคคลท่ีไมไดท้ังเจโตสมถะและปญญาโลกุตตระน้ัน  ในงาน 
                    ศึกษานีห้มายรวมเอามนุษยท้ังหลายในสังคมโลก ไมวาจะเปนชาติพันธ ฐานะทาง 
                    สังคม ฐานรายได อาชีพ การศกึษา อายุ เพศ ภูมิลําเนาอ่ืนใด และไมวาจะอยูใน 
                    สถานะภาพอยางไรก็ตาม ท่ีไมจัดอยูในบุคคล 3 ประเภทตามตารางขางตน ก็สงเคราะห 
                    จัดเขาอยูในบุคคลประเภทท่ี 4 นี้ได 
 
 
 
 
 
 
 



280 

 

 

สวนแนวทางการเรียนรูอยางเปนระบบในกรณีท่ีมีจรณะ 15 วิชชา 8 นั้นมีความแตกตาง
กันจนสมควรจะจัดวางไวเปนอีกระบบหนึ่ง ซ่ึงจะมีกรอบความคิดอยางเปนระบบของเปาหมาย
โครงสราง กระสวน วิธีการ และตัวแบบผลลัพธดังนี้ คือ 

(1) เปาหมาย ใชหมวดธรรมอริยสัจ 4 เปนกรอบในเชิงโครงสราง เพราะถาอยู 
ในโครงสรางอริยสัจ 4 แลว พัฒนาไปถึงเปาหมายอริยสัจ 4 ก็ยอมเปนวิทยาศาสตร เฉกเชน 
ปลูกเมล็ดมะมวงยอมเติบโต เปนตนมะมวงท่ีใหดอก (มรรค) ออกผลเปนมะมวง หากใชเมล็ดพืช
พันธุนั้นยอมไมได 

โครงหยาบเบ้ืองต น คือ จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเป นหมวดใหญอยูในโครงสรางของ   
อริยสัจ 4 หมวด 1 คือ สังวรศีล และ อปณกปฏิปทา 3 อยูในโครงสรางทุกขอริยสัจ หมวด 2 คือ 
สัทธรรมอยูในโครงสรางสมุทัยอริยสัจ หมวด 3 คือ ฌาน อยูในโครงสรางนิโรธอริยสัจ หมวด 4 คือ 
วิชชา อยูในโครงสรางมรรคอริยสัจ  

(2) กระบวนการ ใชหลักไตรสิกขาเปนกรอบในเชิงพัฒนาการอยางเปนระบบโดยตอง
ทําใหเกิดมีกระบวนการ ยกระดับกาวข้ึนสูไตรสิกขาข้ันอธิจนถึงผลสําเร็จเปน ไตรสิกขาข้ันอเสขะ
จบกิจแลวของ จรณะ 15 วิชชา 8 ไดอยางไร และสัมพันธกับหมวดธรรมของสติปฏฐาน 4 อยางไร 
เพื่อเห็น เอกภาพของกระบวนการเรียนรูและวิธีการเรียนรู 

(3) วิธีการใชหลักกิจของอริยสัจ 4 เปนกรอบใหญและใชหลักโพชฌงค 7 เปนกรอบ
เจาะลึก ในการ เปล่ียนแปลงยกระดับคุณภาพของจิตวิญญาณท่ีหางไกลจากกิเลส (อริยะ) และถึง
การดับทุกขส้ินเชิงเปนลําดับข้ันขององคแหง การตรัสรู (โพชฌงค) 
 
ตารางท่ี  8.2  การใชหลักกิจของอริยสัจ 4 เปนกรอบใหญโดยใชรวมกับหลักโพชฌงค 7 
 

ฐานของ 
สติปฎฐาน 4 

จรณะ 15 วิชชา 8 
4 หมวด 

กิจของอริยสัจ 4 โพชฌงค 7 

ฐานธรรม วิชชา เจริญ          ภาวนา อุเบกขา 
ฐานจิต ฌาน  แจง             สัจฉิกิริยา ปติ ปสสัทธิ สมาธิ 

ฐานเวทนา สัทธรรม ละ         ปหานะ ธรรมวิจัย วิริยะ 
ฐานกาย จรณะขอ 1 - 4 รู         ปริญญา สติ 

 
(4) ผลลัพธ เปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนมี 2 แนวทาง 

(4.1)  แนวโครงสรางต้ืน ดวยหลักธรรมสําคัญในขอ 1 ถึงขอ 3 เปนกรอบรวมกัน
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ในการปฏิบัติธรรมลดละ ตัดกิเลสแลวจะทําใหบรรลุเขาถึงธรรมเปนพระอรหันตมี  ปญญาวิมุติ 
เปนผลในท่ีสุดเม่ือทําครบท้ัง 3 ญาณคือ สัจจญาณ กิจญาณ และกตญาณเปน การตรัสรูตามหลัก
ของอริยสัจ 4 โดยปฏิวัฏฏ 3 (3 รอบได 3 ญาณ) อาการ 12 (อริยสัจ 4 คูณ 3 รอบ เทากับ 12) 
เกิดอริยบุคคล 4 ระดับคือ โสดาบัน สกิทาคามีอนาคามีอรหันตท่ีจะประเมินรูไดดวยหลักธรรม
สําคัญ คือ สังโยชน 10 โดยโสดาบันละสังโยชน 3 เบ้ืองตนสกิทาคามีละ สังโยชนขอ 4 และขอ 5 
เพิ่มข้ึน สวนพระอนาคามีละสังโยชน 5 เบ้ืองต่ําไดแลวและกําลังละสังโยชน 5 เบ้ืองสูง เม่ือละ 
สังโยชน 10 ครบสมบูรณก็เปนพระอรหันต องคความรูนี้มีในกระแสหลักเขาใจตามไดโดยไมยาก 

(4.2) แนวโครงสรางลึก ยังมีชุดความรูท่ีพบรายละเอียดนอยมากในกระแสหลัก 
แตก็สามารถคนควาหา ความสัมพันธขององคธรรมในจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีลงรายละเอียดยิ่งข้ึน 
เปนโครงสรางลึกในแนว Matrix ท่ีสัมพันธกับหลักไตรสิกขาและหลักอริยสัจ 4 ไดดังนี้ 

(4.2.1) จากหลักไตรสิกขา  3 เ ม่ือจะยกระดับเป นไตรสิกขาข้ันอธิ 
ตองประกอบกับหลักไตรลักษณมีการเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของกิเลสได จึงเปนเง่ือนไขหักเห
เขาสูเสนทางโลกุตตระ อันปรากฎในญาน 3 ขอแรกของ ญาณ 16 (โสฬสญาณ) การพัฒนา
ไตรสิกขาข้ันอธิใหเพิ่มรายละเอียดยิ่งข้ึนเปน Matrix 9 คือ 

อธิศีล  พัฒนาเพิ่มอีก 3 เปน อธิศีลในอธิศีล อธิจิตในอธิศีล 
อธิปญญาในอธิศีล 

อธิจิต  พัฒนาเพิ่มอีก 3 เปน อธิศีลในอธิจิต อธิจิตในอธิจิต 
อธิปญญาในอธิจิต 

อธิปญญา  พัฒนาเพิ่มอีก 3 เปน อธิศีลในอธิปญญา อธิจิตใน 
อธิปญญา อธิปญญาในอธิปญญา  
 
ตารางท่ี  8.3  โครงสราง Matrix  
 

ปญญา  อธิปญญา ใน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
สมาธิ อธิจิต ใน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
ศีล อธิศีล ใน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
         
           ไตรสิกขา 3 

 
ไตรสิกขาข้ันในอธิโดย Matrix 
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โครงสราง Matrix 9 ทําใหยกระดับอธิปญญาข้ึนสูระดับญานปญญาดังมีในวิปสสนา
ญาณ  9 อันเป น  ญาณช วงกลางของญาณ  16 (โสฬสญาณ )  ดวยการทําระเบียบวิ ธีวิจั ย 
ในระดับโครงสรางลึกเปน Matrix นี้ทําใหไดชุดองคความรูท่ีสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 
แลวจะทําใหพัฒนาเขาสูสวนสัมมาญาณของผลสอง ดังปรากฏในบทท่ี 5 ขอ 5.1.5 

(4.2.2) หลักอริยสัจ 4 มีกิจสําคัญคือ ทุกขควรรู สมุทัยควรละ นิโรธควรแจง 
มรรคควรเจริญ นั้นในกระแสหลัก ยกใหมรรค (4) เปนตัวทํางานเพ่ือไปถึงเปาหมายคือนิโรธ  (3) 
โดยหลักปญญา ศีล สมาธิเพื่อละตนเหตุ (สมุทัย) (2) คือความอยาก (ตัณหา) จนถึงดับทุกข (1) ได
ส้ินเชิง เปนกระสวน pattern (4)(3)(2)(1) หรืออาจจะเปน (4)(2)(1)(3) 
ตามลําดับ ท้ังท่ีในคําสอนของพระพุทธองค คือ ทรงย้ําวาเม่ือกลาวถึงอริยสัจ 4 ตองกลาวโดยลําดับ 
อยากลาวโดยสลับกัน ซ่ึงโครงสรางของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนคําสอนของพระองคท่ีเปนไป
ตามลําดับของโครงสรางของอริยสัจ 4 อยางแทจริง อยูในกระสวน (1)(2)(3)(4)  จริง ๆ 
กลาวคือ 

หมวดท่ี 1 จรณะ ขอ 1 - 4  เม่ือดําเนินกิจรูกิเลสไดเปนทุกขสัจจ 
หมวดท่ี 2 สัทธรรม  เม่ือดําเนินกิจละตัณหาไดเปนสมุทัยสัจจ 
หมวดท่ี 3  ฌาน  เม่ือดําเนินกิจใหแจงสลายอุปาทานในจิตไดนิโรธสัจจ 
หมวดท่ี 4 มรรค  เม่ือดําเนินกิจใหเจริญพนอาสวะไดมรรคสัจจ  
ยิ่งกวาในจรณะ 15 วิชชา 8 ยังมีโครงสรางลึกเปน MATRIX 16 

ของอริยสัจ 4 ตามที่พระพุทธองคทรง แสดงหลักสําคัญของอริยสัจ 4 ท่ีเนื่องกัน จนเห็นแตอริยสัจ
เดียวไมไดในมหาวาร สํ: ๑๙/๕๔๖/๑๗๑๑ คือ ผูใด เห็นทุกข ผูนั้นยอมเห็นแมซ่ึงเหตุใหเกิดทุกข 
(สมุทัย) ยอมเห็นแมความดับไปเหลือแหงทุกข (นิโรธ) ยอมเห็นทาง ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข (มรรค) 

ผูใดเห็นเหตุใหเกิดทุกข (สมุทัย) ผูนั้นยอมเห็นทุกขยอม 
 เห็นนิโรธยอมเห็นมรรค 

ผูใดเหน็ความดับไมเหลือแหงทุกข ผูนั้นยอมเหน็ทุกข 
(นิโรธ) ยอมเห็นสมุทัย ยอมเห็นมรรค 
ผูใดเห็นทางดําเนินใหถึงความดับ  ผูนั้นย  อมเห็นทุกขย อมเห็น

 สมุทัย 
  ยอมไมเหลือแหงทุกข (มรรค)

 เห็นนิโรธ  
ดังปรากฏในตาราง Matrix 16 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  8.4  โครงสราง Matrix 16 
 

มรรค          เจริญ  เจโตปริยญาณ 
วิปสสนาญาณ 

บุปเพนิวาสนุสสติญาณ 
มโนมยิทธิญาณ 

จุตูปปาตญาณ 
อิทธิวิธญาณ 

อาสวักขยญาณ 
ทิพพโสตญาณ 

นิโรธ           แจง  ฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 
สมุทัย            ละ  พาหุสัจจะ 

ศรัทธา 
วิริยะ 
หิริ 

สติ 
โอตตัปปะ 

ปญญา 
พาหุสัจจะ 

ทุกข         รู  สังวรศีล สํารวมอินทรีย โภชเนมัตตัญุตา ชาคริยานุโยคะ 
      
  รู 

(ปริญญา) 
ละ 

(ปหานะ) 
แจง 

(สัจฉิกิริยา) 
เจริญ 

(ภาวนา) 
  ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

 
ความรูอริยสัจ 4 ท่ีมีโครงสรางลึกเปน Matrix 16 นี้ชวยใหงานวิจัยไดความรูลึกละเอียด

ของอริยบุคคล 4 เหลา ท่ีสามารถมีพัฒนาการความกาวหนาของอริยบุคคล 4 อยางละเอียดไดถึง 
16 ลําดับ อันเปนองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการในงานวิจัยตอยอดตอไปภายหนา  

8.2.3 ศึกษาวิจัยแนวทางบูรณาการที่เหมาะสมกับองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 
จรณะ 15 วิชชา 8 ช้ันสูงนั้นสมควรศึกษาโฮลอนบูรณาการ (integral holonics) ข้ันสูงยิ่งข้ึนเพิ่มเติม 
พรอมกับจตุรภาคในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิง 

แนวทางบูรณาการท่ีศึกษาตอยอดดังกลาวมานี้คือ องคความรูในกระบวนข้ัน
ความคิดข้ันท่ี 3 ท่ีเปนโฮลอนท่ีทําใหความรูเร่ืองสสาร (matter) กาย (body) ใจ (mind) จิต (soul) 
วิญญาณ (spirit) ไปถึงระดับท่ีทําใหเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโน คือ พนความไมรูเร่ืองอริยสัจ 4 
และพนความไมรูเร่ืองปฎิจจสมุปปาท 

จากองคความรูของโฮลอนท้ัง 5 ในแผนภาพ The Great Chain in Various 
Wisdom Tradition (ดูภาพประกอบ) 
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ภาพท่ี  8.4  The Great Chain in Various Wisdom Tradition. Compiled by Huston Smith; graphic  
      layout by Brad Reynolds. จาก Integral Spirituality (KW, 2006) 

 
จะเห็นวามีการแบงเปน 2 ซีก คือ ซีกลางเปนระดับของตัวตน (level of selfhood) ซีกบนเปนระดบั
ของความเปนจริง (level of reality) โดยในซีกลางไดแก 

ในสวนของกาย (body) คือ  ประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือวิญญาณ 5 (five-vijannas) 
ในสวนของใจ (mind)  คือ  ประสาทสัมผัสท่ี 6 หรือมโนวิญญาณ (mano-

vijannas หรือ gross mind) 
ในสวนของจติ (soul)  คือ  อลยวิญญาณ (alaya-vijannas หรือ subtle mind) 
ในสวนของวญิญาณ (spirit) คือ  ธรรมชาติพุทธะ (Buddha-nature) 
ในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิงของกลุม Ken Wilber มีพื้นฐานองคความรูของ

พราหมณในเร่ืองอาตมันและการพัฒนาเปนวงจรครบรอบ ดังรูปประกอบ 
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ภาพท่ี  8.5   ทฤษฎีของทุกสรรพส่ิงของกลุม  Ken Wilber โดย Reynolds Brad, 2004 
 

เหลานี้ เปนรองรอยของขอมูลท่ีนาคนควาเพิ่มเติมวาแนวทางบูรณาการ
โดยเฉพาะในภาคบนซายหรือภาคฉัน (Q-“I”) ทางตะวันตกสนใจศึกษาปรัชญาตะวันออกใน
หนังสือช่ือ โครงการอาตมัน (The Atman Project) แสดงถึงจิตวิญญาณช้ันสูงสุดของพฺรหฺมนฺ   
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 (อานวา พรัมมัน – Brahman) สวนของพระพุทธเจาไดตรัสรูถึงอนัตตาธรรมช้ันสูงสุดแลวประกาศ
ความจริงเร่ืองอริยสัจ 4 และปฎิจจสมุปปาท จึงเปนเร่ืองท่ีตองศึกษาและนําเสนออยางละเอียดลึกซ้ึง
ใหเห็นเขาใจความจริงช้ันสูงสุดหรือสัจจะอันติมะของพุทธโดยเฉพาะภาคความเปนกระแสของเหตุ 
ปจจยาการของปฎิจจสมุปปาท เปนองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธกับ
อริยมรรคมีองค 8 ในข้ันอนาสวะท่ีเปนภาคสมบูรณในมหาจัตตารีสกสูตรกันตอไปภายภาคหนาดัง
สรุปประเด็นสําคัญในแผนภาพ “ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการวิจัยอนาคต” ในเร่ืองจตุรภาค
รวมกับโฮลอนบูรณาการแลวสงผลใหสามารถตรัสรูตามเปนผู มีวิชชาจรณสัมปนโน  คือ            
อาริยบุคคล 4 ระดับไดในท่ีสุด 

ภาพท่ี 8.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการวิจัยอนาคต โดยผูวิจัย พ.ศ.2555 
 
8.3 ตัวบงชี้หัวใจของความสําเร็จ 
 

ความสําเร็จในการทํางานวิจัยนี้จะมากหรือนอย มีตัวช้ีวัดอยูท่ีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู
ฝกฝนหรือสิกขาสามท่ีปฏิบัติหยั่งลงไปถึงและดําเนินไปในกิจของอริยสัจ 4 อันคือหัวใจของจรณะ 
15 วิชชา 8 และเขาสูวิถีชีวิตใหมของอริยะในครรลองของปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนองคความรูสําคัญ
สูงสุดท่ีพระพุทธเจาไดทรงยํ้าเนนใหปฏิบัติควบคูกันไปอยางแยกออกจากกันมิได แตความสําคัญ
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ขอนี้ไดเลือนหายไป จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิของการเกิดข้ึนแกอริยสาวกภูมิเหลือนอยลง กลาวคือ 
ในชาวพุทธกระแสหลักเรียนรู จากส่ิงท่ีไดรับการสอนกันมาในอริยสัจ 4 แตไมไดเขาถึงกิจของ
อริยสัจ 4 ท่ีระบุชัดเจนวาตองทํากิจของอริยสัจแตละขอชนิด “ตัวตอตัว” (one on one) ใหครบท้ัง 
4 ขอ ซ่ึงในงานวิจัยก็ไดแสดงและเนนย้ําตลอดวาการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ตองเปนการปฏิบัติ
กิจของอริยสัจ 4 ดวยการชี้ชัดลงไปท่ีแตละหมวดไดแก จรณะ 4  สัทธรรม  ฌานและวิชชา ตองทํา
จนครบ 4 หมวดใหญนั่นเอง และสงผลใหการปฏิบัติกิจของอริยสัจ 4 นี้ เปนการเขามาอยูในวิถีของ
อริยสัจ 4 ได จึงเทากับดําเนินในเสนทางโลกุตตระตลอดสาย 

การเกิดข้ึนของโลกุตตระตลอดสายอยูท่ีการปหานกิเลสตามครรลองของปฏิจจสมุปบาท 
ซ่ึงมีในมหานิทานสูตรไดขยายการปหานกิเลส ตองปหานเปนลําดับข้ันตอนจากหยาบไปละเอียด 
โดยเร่ิมเจาะลึกเขาไปถึงตนเหตุของกิเลส คือความอยากหรือตัณหา 3 (ดวยหมวดสัทธรรม) ในข้ัน
กายและเวทนา หรือ “body” สวนกิจใน “mind” นี้ ถาจะขยายใหตรงคือบทบาทการกาวขามพนออก
จากนิวรณ 5 อันเปนความลึกของเวทนาหรือท่ีเรียกกันวาเวทนาในเวทนา คือดับหรือกาวขามพน
นิวรณ 5 ซ่ึงการเนนย้ําตรงนี้สําคัญมากเพราะเปนท่ีต้ังของสติ (จากหมวดจรณะ ขอท่ี 1 - 4) 
สัมปชัญญะ (จากหมวดสัทธรรม) เปนคุณภาพหยั่งลึกถึงระดับเปนฐานของปญญา (ไดท่ีมาจากจรณะ
ขอ 1-11) จึงครบพรอมในการกาวขามออกจากนิวรณ 5 และนี่คือข้ันตอนการพัฒนา mind ใหเปน 
mindfulness ทางโลกุตตระ เพราะเปนฐานแหง “สติปญญา” ท่ีพาเขาถึงธรรมหรือ (ดับ) นิวรณ 5    
อันเปนขอแรกในหมวดธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

แทบจะกลาวได มนุษยเกือบ 7,000 ลานคนในโลกน้ี ผานเขาสูโลกุตตระไมได เพราะมา
ติดอยูท่ีคอขวดของนิวรณ 5 นี่เอง เพราะโลกุตตระเกิดข้ึนท่ีจิตบริสุทธ์ิเปนพื้นฐาน แตนิวรณ 5   
เปนส่ิงท่ีกางกั้นกุศลไมใหเขาถึงจิต หรือทําใหจิตไมบริสุทธ์ิดวย ผานนิวรณ 5 ไมได ก็เทากับหมด
สิทธ์ิเขาถึงโลกุตตระ ความสําคัญขอนี้พระพุทธองคทรงขยายผลสัมฤทธ์ิของการพนนิวรณ 5 ไวใน
สามัญญผล ดวยการมีสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะเปนฐาน โดยยกอุปมาแสดงโทษของ
นิวรณ 5 และอุปมาแสดงอานิสงสของการพนนิวรณ 5 อยางสําคัญ การพนนิวรณ 5 ได ก็ตองเรียนรู
ภาคมรรคปฏิปทาหรือจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงขยาย 4 หมวด ออกเปน 6 ชุด กลาวคือ 

หมวดจรณะชุดท่ี 1 หรือ (จรณะ ขอ 1-4) เพื่อสรางฐานแหงสติท่ีเกิดมีข้ึนหลังจากดับ
ความดิ้นรนรายแรงหรือสักกายะของกิเลสได 

หมวดสัทธรรมใน (จรณะ ขอ 5-8) เปนจรณะชุดท่ี 2 เพื่อสรางฐานแหงสัมปชัญญะ 
ท่ีไดมาจากการหม่ันพิจารณาโทษภัยของความอยากใหมากข้ึน พิจารณาคุณประโยชนของตัว
สภาวะทุกขนอยลง เพราะความอยากลดนอยลง  
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การอยูดวยความอยากหรือเพิ่มพูนความอยากเปนความจริงท่ียอมรับรวมกันของปุถุชน
ท่ีเรียกวาสมมุติสัจจะ  

การอยูดวยการลดละความอยากหรือกาวขามพนความอยากเปนความจริงของการเดิน
เขาสูอริยชนเรียกวา ปรมัตถสัจจะ 

อาหารของสมมุติสัจจะท่ีเปนโทษภัย คือทุจริต 3 และเปนอาหารของนิวรณ ซ่ึงเปน
อาหารของอวิชชา 

อาหารของปรมัตถสัจจะท่ีเปนคุณ (ของ) ธรรม คือสุจริต 3 (หรือธรรมจริยา) และเปน
อาหารของสติปฏฐาน 4 ซ่ึงเปนอาหารของวิชชา 

หมวดสัทธรรมในจรณะขอ 9 - 11 เปนจรณะชุดท่ี 3 เพื่อสรางฐานแหงปญญาท่ีเกิดจาก
จรณะขอท่ี 1-11 ท่ีเปนโฮลอนตลอด ไมไดแยกแบงช้ันเด็ดขาด เปนปญญาท่ีรูเร่ืองอาหารของ
อวิชชาและของวิชชา ดังกลาวขางตน และวัดผลสัมฤทธ์ิฝกฝายโลกุตตระข้ันแรกดวยการพนนิวรณ 
5 คือ การเกิดข้ึนอยางชัดจริงของปญญาอันเปนจรณะ ขอท่ี 11 ท่ีพรอมจะพาดําเนินไปดวยความมี
ปญญาตลอดไปในปฏิบัติการข้ันตอนของฐานจิตหรือ “soul” ความตางท่ีตองขยายคอขวดของฝง
ตะวันตกของกลุม Ken Wilber คือพัฒนาการข้ันตอนของจิตสํานึก 3 ระดับ คือ subconscious แลว
เปน self-conscious จนถึงข้ัน superconscious สัมพันธกับข้ันตอนของการพัฒนาตน 3 ระดับ คือ 
prepersonal, personal, transpersonal แตของพระพุทธเจาในจรณะขอ 1 - 11 (หรือจรณะชุดท่ี 1 - 3) 
สรางสติสัมปชัญญะปญญาท่ีตนอาศัยไดเปนระดับจิตสํานึกท่ีเรียกวา self - conscious  

หมวดฌาน พระพุทธเจาใชจรณะขอท่ี 12 - 15 (หรือจรณะชุดท่ี 4) สรางสติปญญา 
ช้ันกลางใหฌานจิตท่ีมีจิตสํานึกข้ึนเพราะสามารถกําจัดชําระความยึดติดม่ันหรืออุปาทานท่ีมีอยู 
ในจิตใตสํานึก (subconscious)  

หมวดวิชชา พระพุทธเจาใชจรณะ 15 วิชชา 8 (หรือจรณะ ชุดท่ี 5-6) สรางสติปญญาข้ัน
สูงสุดหรือวิชชาท่ีเปนญาณทัสสนะรูการพนความไมรูหรืออวิชชาข้ันละเอียด หรืออนุสัยอาสวะ 
ท่ีเปนจิตไรสํานึก (unconscious) ใหผุดเกิดปรากฏข้ึนมาปหานในช้ันสูงจนถึงระดับสลัดออกได
หรือนิสสรณปหาน จึงเกิดสติช้ันสูงท่ีพระพุทธองคเรียกวาเปนสติวินัยท่ีเปนจิตสํานึกช้ันสูงยิ่ง 
ท่ีมีคุณภาพระดับ super conscious ของวิญญาณข้ันสูงสุดหรืออันติมะ (ultimate spirit) 

ความสําเร็จทางโลกุตตระท่ีเกิดข้ึนในจิตวิญญาณของมนุษยแตละคนนี่เอง ท่ีจะนําสู 
ชัยชนะแหงการพัฒนาคือความสงบผาสุก และเจริญอยางยั่งยืน บรรลุเปาหมายการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะเขาถึงไดจริงดวยเปนครรลองตามสามัญญผลของพระพุทธเจา 
ดวยการขยายรายละเอียดทางปฏิบัติหรือมรรคปฏิปทาท่ีอยูในหลักสิกขาสาม ดวยความเจริญสูงข้ึน
หรือสิกขาสามข้ันอธิดวยการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนแนวทางบูรณาการที่สงเสริม
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พัฒนาการของอริยธรรมของชาวพุทธ เพื่อรวมแรงในวิถีโลกบูรณาการชวยลดวิกฤตโลกและจะทํา
ใหการพัฒนาชุมชนสูโลกุตตระได ซ่ึงก็คือ เปนชุมชนพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับโลกุตตระได แลวมีผลยอนกลับเปนสังคมส่ิงแวดลอมดี หรือสัปปายะอุปมาดังสนามพลังงาน
ละเอียดข้ันสูง ท่ีชวยใหมนุษยหรือสมาชิกแตละคนสามารถพัฒนาจิตวิญญาณสูโลกุตตระ เปนเร่ือง
มนุษยชวยมนุษยตามหลักกรรมนิยามท่ีเปนโลกุตตระ จึงพนเทวนิยม (theism) เปนอเทวนิยม 
มีความรูรักสามัคคีของมวลหมูมนุษยชาติใหกันเองท่ีจะแกวิกฤตตาง ๆ โดยการลดละกิเลสตัณหา
ของมนุษยดวย 4 วิถี คือวิถีธรรม วิถีชุมชน วิถีพอเพียง และวิถีโลกบูรณาการ ท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน
เปนจตุรพักตรของจิตวิญญาณ (The Four Faces of Spirit) ท่ีพึงประสงคของกลุม Ken Wilber 
จุดประกายความจริงใหแกชาวโลก โดยมีความจริงของผลสําเร็จของวิถีชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับโลกุตตระ ดวยภาวะเชิงประจักษไมใชแคหนึ่งหรือสิบ แตเปนรอยหรือ 
พันคนในวิถีชุมชนโลกุตตระท่ีพรอมใหเขาไปสํารวจวิจัย พิสูจนในหมูชุมชนชาวอโศกท้ังมวล 
ซ่ึงยังมีศักยภาพของพัฒนาการไปไดอีกกวางไกลในอนาคต    

 
8.4 ประมวลผลสารัตถะสําคัญในงานวิจัย 
 

โลกทุกวันนี้เต็มไปดวยวิกฤตรายแรงดานพลังงาน ดานเศรษฐกิจสังคมการเมือง 
ดานโลกส่ิงแวดลอมท่ีถูกกระพือโหมดวยบริโภคนิยมอันเปนผลจากลัทธิทุนนิยม อันเปนการใช 
“พลังงานดานมืด” หรือพลังของความโลภและราคะ โทสะ โดยเฉพาะความหลงหรือโมหะ ท่ี
มนุษยซ่ึงหมายถึงผูมีจิตใจงาม จะไมประหลาดใจตอเหตุปจจัยท่ีนําไปสูหายนะดวยพลังอํานาจมืด 
แตธรรมชาติของจิตวิญญาณท่ีเกิดมาพรอมกับความเปนมนุษย จะไมยอมจํานนกับปญหาและ
อุปสรรค ไมวายุคใดสมัยใดจะตองคนหาแสวงรูหรือวิชชา ท่ีเปล่ียนแปลงความไมรูหรืออวิชชา 
ดวยจุดประสงคหลักคือการพนทุกข 

เพราะตรรกะคูโลกคือ มนุษยชาติตองประสบความทุกขเพราะอวิชชาของมนุษยเอง 
ความรูท่ีถึงระดับวิชชาจึงวัดท่ีการพนทุกขไดถึงระดับใด วิชชาสูงสุดก็คือพนทุกขสูงสุดหมายถึง
ทุกขดับสนิทส้ินเชิงทั้ง 3 แดน โลกธาตุ คือโลกกามวัตถุ อันเปนแดนของกาย (realm of the body) 
โลกของรูปจิต อันเปนแดนของจิต (realm of the soul) โลกของอรูปและธรรมธาตุท้ังหลาย อันเปน
แดนของวิญญาณ (realm of the spirit) ซ่ึงความรูหรือวิชชาสูงสุดนี้คือ องคความรูท่ีช่ือวาวิชชา 3 
หรือเตวิชโชที่ทําใหเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจาอุบัติเปนผูถึงพรอมดวยความรูและ 
ทางประพฤติหรือวิชชาจรณสัมปนโน ดวยองคความรูของหลักประพฤติ เพื่อใหเกิดความรูหรือ
จรณะ 15 วิชชา 8 มีผลเกิดเปนสมณะหรือสามัญญผลของบุคคลผูถึงแลวคือผูพนแลวจากพลัง 
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ดานมืดท้ังปวง ภายในจิตวิญญาณจึงมีชีวิตอยูกับ “พลังงานดานแสงสวาง”  ท้ังชีวิตท่ีเหลืออยู 
ทํางานเกื้อกูลอนุเคราะหมนุษยชาติและดําเนินไปพรอมกับสรางสมดุลโลกส่ิงแวดลอมเปนจิต
วิญญาณท่ีนาเคารพบูชา เปนท่ีพึ่งของโลกหรือโลกนาถ 

อาจกลาวไดวาอารยธรรมของโลกทุกสมัยมุงคล่ีคลายปญหาความทุกขเข็ญของแตละ 
ยุคใหบรรเทาเบาบางมาตลอด แตดวยอํานาจของความไมรูหรืออวิชชาทําใหเกิดปญหาและความ
ทุกขใหม ๆ เกิดข้ึนตามมาเสมอ ความเคราะหรายของยุคกาลศตวรรษท่ี 20 อาจพลิกผันมาเปนโชคดี 
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปนโอกาสใหมนุษยชาติหวนกลับมาร้ือฟนเรียนรู “วิชชาของพลังดานแสง
สวาง” อยางไมมีทางเลือกอ่ืนหรือไมมีทางอื่นท่ีแกไขตนเหตุของปญหาคือความโลภ ความโกรธ 
ความหลงอันมาแตความไมรูหรืออวิชชาไดตรงจุดและท่ีสําคัญมีประสิทธิผล 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีรวดเร็วในการออกจากทุกขของ 3 แดนโลกธาตุขางตน อยูท่ีจรณะ 15 
วิชชา 8 ท่ีมีโครงสราง 4 หมวดใหญ (รายละเอียดมีอยูในงานวิจัยแลว) กลาวคือ 

หมวดแรก คือ  จรณะขอ 1-4 มีประสิทธิผลตีกรอบดับไฟทุกขรอนแรงดุจขุมนรกหรือท่ี
เรียกวาอบายภูมิ ท่ีเปนดานกามภูมิท่ีมากเกินไประดับท่ีเรียกวา สามานย ซ่ึงจะรอดพนดวยจรณะ  
ขอ 1 - 4  

หมวดท่ีสอง  คือ  สัทธรรมหรือหมวดธรรมท่ีทําใหจิตใจสูงดุจเทพเปนเทวธรรม วัดท่ี
ความละอายใจ เกรงกลัวตอบาปหรือหิริโอตตัปปะ เปนหมวดสําคัญในการกาวออกโลกกามวัตถุ 
ซ่ึงเปรียบเหมือนยานอวกาศท่ีจะตองออกจากสนามแรงดึงดูดของโลก นั่นก็คือสนามแรงดึงดูด 
ของนิวรณ 5 สนามแรงดึงดูดไมใชวัตถุมองเห็นฉันใด สนามดึงดูดใหจมปลักกับกามโลกก็มอง 
ไมเห็นไดงาย ๆฉันนั้น กามภูมิในอริยวินัยวัดท่ีพลังชีวิตในรอยตอเขตแดนท่ีทวาร 5 คือ หู ตา จมูก 
ล้ิน กาย จึงตองสรางความเปนใหญของพลังชีวิตท่ีออกจากอํานาจการเสพยสุข ทุกขท่ีครอบงํา หู ตา 
จมูก ล้ิน กาย การกาวขามออกมาไดนี้  จึงเปนการปฏิบัติอินทรีย 6 โดยเพิ่มใจท่ีทํางานหรือมนสิการ
กาวขามหรือเนกขัมมะออกมาได เปนการปฏิบัติชอบในแดนของกาย ออกจากอํานาจครอบงํา 
ของโลกกามวัตถุไดจริง วัดผลไดท่ีพลังชีวิตของความอยากในกามภพ หรือกามตัณหาลดนอย 
เบาบางลงจนหมดไดจริง จึงออกจากแดนของกาย (realm of body) ไดจริง เปนผูมีศีลท่ีพระอริยเจา
พอใจ เปนแดนของมนุษยผูมีใจประเสริฐตองทํางานหนัก มีเร่ืองราวมากมายท่ีตองชําระสะสาง 
ออกจากใจหรือสํานึกท่ีเรียกวา mind ไดสูงยิ่งข้ึน ก็ยิ่งชวยลดปญหามายาของโลกวัตถุไดมากยิ่งข้ึน
เทานั้น ๆ 

หมวดท่ีสาม คือ  ฌานเปนหมวดท่ีเจาะลึกในอินทรียท่ี 6 คือใจ หรือมนินทรียท่ีจะ
ทํางานหรือมนสิการโดยการพิจารณาอยางแยบคายหรือโยนิโสผานเคร่ืองกางก้ันกุศลของจิตหรือ
นิวรณ 5 มาแลว จึงหยั่งลึกเขามาจนเปนการสํารวมอินทรียข้ันสูงข้ึน ในการลดละการเสพยในภพ
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ของจิตเปนรูปราคะ อรูปราคะ การเสพยระดับนี้ไมใชหยาบใหญแบบรสอรอยหรืออัสสาทะใน
ทวาร 5 แลวแตยังติดเสพยในความเพลิดเพลินหรือนันทิเปนความยินดี พึงใจ หรือฉันทราคะท่ีพระ
พุทธองคระบุวาอุปาทานน้ีคือฉันทราคะ ดังนั้นการกาวขามอุปาทานหรือฉันทราคะจึงตองสลาย
ตนเหตุคือความเพลิดเพลินหรือนันทิท่ีมีอยูในกามอุปาทาน มีในความเห็นหรือทิฏุปาทาน มีในขอ
ประพฤติปฏิบัติหรือศีลลัพพตุปาทาน มีในความรูยิ่งแตยังเขาไมถึง ยังไมเปนจริงข้ึนในตนหรืออัตต
วาทุปาทานใหไดตามจริง การทํางานของจิตท่ีไมมีอุปาทานในความรับรูหรือเวทนาในความ
กําหนดหมายจําไดโดยไมมีอุปาทานหรือพนสัญญาวิปลาส ไมมีความเพลินหรือนันทิในอุปาทาน
ระหวางการปรุงแตงนึกคิดหรือสังขาร จึงเรียกวาดับอุปาทานในสังขารขันธ (จึงไมใชดับการปรุง
แตงหรือดับตัวสังขารขันธไมใหทํางาน) จึงเปนการกาวขามพนอุปาทานในวิญญาณขันธ จึงเรียกวา
พนปญจุปาทานขันธไดถูกทางหรือเปนสัมมามรรคไดจริง 

หมวดท่ีส่ี  คือ  วิชชาเปนหมวดท่ีดําเนินท้ัง 3 หมวดมาอยางไดผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน แม
สํารวมอินทรียท่ีพัฒนามาถึงระดับวิชชานี้ก็เปนระดับสุดยอดหรืออนุตตราอินทรียภาวนาในข้ันปฎิ
ปสสัทธิปหานจนแกกลายิ่งข้ึนเปนความสามารถข้ันสลัดคืนไดอยางรวดเร็วหรือนิสสรณปหานได
อยางนี้จึงเปนปญญาข้ันสูงสุดรูถึงความหลุดพนหรือวิมุต 5 ท่ีไดมาตามลําดับ และอยูบนฐานจิตท่ี
บริสุทธ์ิ พรอมดวยคุณสมบัติ 5 ประการหรือองคคุณ 5 ของอุเบกขา ท่ีรวมท้ังหมดลงในคุณสมบัติ
ขอท่ี 5 คือ มีแสงสวางดวยอธิปญญาหรือปภัสสราท่ีเจริญสูงยิ่งข้ึนในวิถีดําเนินชีวิตประจําวัน ดวย
สัมมาอริยมรรคมีองค 8 จนเขาถึงอริยสัจ 4 อยางสมบูรณ เปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนไดแทจริง 

อนึ่งทางกลุม Ken Wilber ไดพูดถึง 3 ดวงตาเปนความรูท่ียังไมพนโลกียะ แตองค
ความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 ท้ัง 4 หมวด ดําเนินในเสนทางโลกุตตระท้ัง 3 ระดับ ไดแก หมวด
จรณะขอท่ี 1 - 4 และหมวดสัทธรรมเปนดวงตาของกาย (the eye of flesh) หมวดฌานเปนดวงตา
ของจิต (the eye of soul) หมวดวิชชาเปนดวงตาของวิญญาณ (the eye of spirit)  

ผูมีวิชชาจรณสัมปนโนจึงเปนผูมีดวงตาท่ี 3 ท่ีมีความรูของดวงตาโลกุตตระทั้ง  3  
ระดับ ครบพรอมสมบูรณแจมแจงชัดเจน ไมใชแคระดับอิทธิปาฏิหาริยหรือหยั่งรูนอกตนทายใจ
ผูอ่ืน (อาเทสนาปาฏิหาริย) แตเปนความรูท่ีแจมแจงในตนเปนปจจัตตังท่ีพรอมจะมอบใหทุกคนท่ี
สนใจไมวามากหรือนอยก็ตามอยางเสมอภาคตามฐานอินทรียพละของผูรับอยางไดผลจริงหรือท่ี
เรียกวาเปนอนุศาสนีปาฏิหาริยท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญและนําพาเหลาสาวกใหดําเนินอยาง
งดงามท้ังเบ้ืองตน ทามกลาง และบ้ันปลาย ตามลําดับ 

องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนวิถีพอเพียงใหเห็นผลสัมฤทธ์ิรวดเร็วในพฤติกรรม
รวมหมูหรือวิถีชุมชนสูโลกุตตระไดดีกวาปลีกเดี่ยว (หรือปจเจกนิยมท่ีนับวันจะมากข้ึนในโลกของ
ทุนนิยมมายาท่ีกระพือโหมความไรระเบียบในโลกใหมากย่ิง ๆ ข้ึน) วิถีชุมชนมีชีวิตเรียบงายตาม
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หลักดําเนินชีวิตของผูท่ีนานับถือและพึงประสงค 9 ประการ หรือวรรณ 9  คือเปนคนเล้ียงงาย         
(สุภระ) บํารุงงาย (สุโปสะ) เปล่ียนเข็มทิศชีวิตมามักนอยกลาจน (อัปปจฉะ) พอใจสันโดษ (สันตุฏฐิ) 
เพราะขัดเกลาตน (สัลเลขะ) และกําจัดกิเลสดวยศีลเครงครัด (ธูตะ) จนมีอาการนาเล่ือมใส 
(ปาสาทิกะ) มีชีวิตพอเพียงไมสะสม (อปจย) ไดจึงมุงม่ันปรารภความเพียร (วิริยารัมภะ) สูโลกุตระ 
ท้ัง 9 ขอนี้เม่ือรวมลงแลวมีผลตามท่ีพระพุทธองคทรงกลาววาบุคคลลวงทุกขไดดวยความเพียร 

วิถีชุมชนท่ีมีการปฏิบัติตอโลกวัตถุภายนอกเห็นเปนรูปธรรมคือวรรณะ 9 และมีการ
ปฏิบัติตอโลกภายในคือจิตวิญญาณอันเปนนามธรรมดวย จรณะ 15 วิชชา 8 จึงเปนเหตุปจจยาการ
แหงความสําเร็จของวิถีพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มุงหวังใหเกิดชัยของการพัฒนา มีผลถึงข้ันเปนความสงบและความเจริญยั่งยืนของประเทศชาติและ
เปนเยี่ยงอยางใหนานาประเทศนําไปใชได นับเปนเพชรน้ําหนึ่งในอาริยธรรมโลกท่ีกําลังสนธิ 
พลังกันชวยกอบกูวิกฤติโลกอันเปนภาระกิจหลักและจําเปนเรงดวนในวิถีโลกบูรณาการ 

อาจกลาวไดวาความเจริญของการพัฒนาแบบโลกาภิวัฒนนําหนามาโดยโลกตะวันตกท่ี
ท่ัวโลกดําเนินตาม แลวมีปญหาวิกฤตโลกอันเกิดจากการพัฒนาผิดทางเปนมิจฉาทิฏฐิ จึงไดรับ
ความสนใจจากนักรูนักคิดนักทํานักพัฒนาทั่วโลกอาทิเชน แนวทางบูรณาการ (integral approach) 
ของกลุม Ken Wilber ไดนําเสนอทฤษฎีของทุกสรรพส่ิงท่ีมีพื้นฐานหลักอยูท่ีจตุรภาคและโฮลอน
โดยรวมลงในการพัฒนาทุกภาคทุคระดับ (AQAL) เพราะมีการศึกษาแนวคิดแกนธรรมของทุก 
ลัทธิศาสนา เชน พุทธ คริสต อิสลาม ยิว ยูดาย เตา ขงจื้อ เปนตน ไดรับความสนใจและพัฒนา
ปรับปรุงใชกันหลากหลายกลุมมากมายท่ัวโลก บนพื้นฐานหลักคิดรวบยอดคือทุกคนคิดถูกตอง
แลว (everybody is right) แตเปนความถูกควรท่ีควรนํามาบูรณาการชวยโลกใหได แตละหมูกลุม 
จึงสามารถออกแบบพัฒนาวิถีบูรณาการของตนเองข้ึนไดและใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองและ
มีประสิทธิผลอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม กลุม Ken Wilber ไมมีการนําเสนอองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท้ังท่ีมี
เปาหมายไปใหถึงคุณสมบัติของจิตวิญญาณข้ันสูงสุดหรือ ultimate spirit ไดแก พุทธะข้ันอันติมะ 
ธรรมะข้ันอันติมะ สังฆะข้ันอันติมะ ซ่ึงความจริงวิญญาณข้ันสูงสุดท้ัง 3 ประการก็คือวิญญาณ 
ของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนนั่นเอง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเห็นเปนโอกาสท่ีดีในการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอวิชชา
จรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพน อันมีภาคผลหรือสามัญญผลดวยรูปธรรมของวิถีชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีภาคมรรคหรือจรณะ 15 วิชชา 8 เปนภาวะเชิงประจักษได ในระดับ
ชุมชนเขมแข็งชาวอโศก ท่ียืนยันการปฏิบัติชุมชนฝกฝนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชนชาวอโศกหลายแหงท่ัวประเทศ มีสมาชิกหลายรอยหลายพัน
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และแนวรวมในการนําไปปฏิบัติดวยอีกนับหม่ืน เปนองคความรูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และนํามาเสนอในแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวท่ีมีพสกนิกรนอมนํามาสูภาคปฏิบัติอยางจริงจังดวยหลักจรณะ 15 วิชชา 8 ไดแกกลุม
ชาวอโศก นี้แหละท่ีจะตอยอดองคความรูตะวันตกโดยแนวทางของกลุม Ken Wilber ใหสมบูรณ 
เขาสูเปาหมายโลกุตตระไดจริง 

องคความรูในงานวิจัยต้ังแตแรกจนถึงบทท่ี 6 จะดําเนินดวยความระมัดระวัง โดยการ
นําเสนอตามแหลงขอมูลโดยตรง เพื่อผูอ่ืนจะไดพิจารณาเหล่ียมมุมอ่ืน ๆไดดวย การเรียงรอย 
ตามความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ท่ีผุดข้ึนมาเองระหวางการวิจัย โดยท่ีผูวิจัยไมไดคาดหมายมากอน 
และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดเปนไปตามกรอบของกิจในอริยสัจ 4 และทายสุดทําการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
กับธรรมวินัยพรอมดวยหลักธรรมและพุทธวจนะอีกมากมายท่ีอางอิงในพระไตรปฏก ซ่ึงถือเปน
ความพยายามยึดหลักไมประมาทและรอบคอบปลอดภัยไดระดับหนึ่งบนเสนทางโลกุตตระ 

สวนในบทท่ี 8 สรุปงานวิจัยนี้ ในสวนของการสรุปแบบปลายเปดใหเห็นอนันตังของ
พุทธะและกวางไกลลึกลํ้าของจักรวาฬธรรมท่ีผูปฏิบัติถึงพรอมเปนชีวิตนิพพานไดดังบทสวดท่ีวา 
“พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สัมฆังนิพพานัง ปจจโยโหตุ” โดยผูวิจัยแยกประเด็นตาง ๆ 
ท้ังหลักการ หลักเกณฑ ความเห็นแนวคิดท่ีหลากหลาย อันเปนประโยชนบนพื้นฐานทางวิชาการ 
ในการคนควาวิจัยเพื่อไดรับความรู ความจริง และอัตถสาระที่สามารถนํามาใชประโยชนตอโลก 
สังคม ส่ิงแวดลอมและมนุษยชาติใหอยูรวมกันอยางมีศานติสุข สงบ เจริญยั่งยืน อันเปนการบรรลุ
ชัยชนะของการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนการเดินทางของมนุษยชาติออกสู
มหาสมุทรแหงความรู และเปนความรูท่ีอุดมในมหาสมุทรแหงธรรมดังเชน โพธิปกขิยธรรม 
(เปนดุจรัตนะลํ้าคามากมายในมหาสมุทร) และชีวิตมิอาจดําเนินไปโดยไรธรรมและธรรมสูงสุด 
ก็ดํารงอยูท่ีอ่ืนใดไมได นอกจากในชีวิตของมนุษยหรือผูมีจิตวิญญาณอันประเสริฐ ความสมบูรณ
ครบพรอมท้ังกาย (body) ใจ (mind) จิต (soul) และวิญญาณ (spirit) ลวนประมวลผลสัมฤทธ์ิหยั่งลง
ในวิชชาจรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพน เปนความพยายามหนึ่งของผูวิจัยท่ีรวมเฉลิมฉลองวันท่ี
พระองค ตรัสรู บรรจบครบ 2,600 ป ในวาระมหาอุดมมงคลของ “สัมพุทธชยันตี” เปนขวัญกําลังใจ
ในการดําเนินอุดมการณและพันธกิจของชาวพุทธโดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานฆราวาส ใหกลับคืน
ความแข็งแรงและชวยสืบสานพุทธชีวีใหเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนสืบไป 
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8.5   สรุปปดงานวิจัยเพื่อประโยชนสุขสําหรับมนุษยชาติ 
 

การศึกษาเร่ือง “วิชชาจรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพนในกระบวนทัศนเชิงบูรณาการ” 
เปนการคนควาท่ียึดถือแนวทางพุทธธรรม เพื่อเพิ่มการเกิดสติปญญาในการพัฒนาของมนุษยชาติ ใน
ศตวรรษท่ี 21 อันสามารถชวยทําใหกาวขามหลุดพนจากหายนะภัยของโลก คือ วิกฤตโลกรอน วิกฤต
พลังงาน วิกฤตเศรษฐกิจการเมือง สังคมอันเปนผลสืบเนื่องจากลัทธิทุนนิยมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม
บริโภคนิยม ซ่ึงลวนมีตนเหตุมาจากความโลภ อันเปนผลจากความไมรูหรืออวิชชาของมนุษย 

กระบวนทัศนใหมในงานวิจัยนี้ไดศึกษาจากกลุมของเคน วิลเบอร (Ken Wilber)  ซ่ึง
เปนความคิดจากตะวันตกและมีสวนท่ีเช่ือมตอกับพุทธธรรมมาแลวในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
แนวคิดบูรณาการเกลียวพลวัต (Integral Spiral Dynamics) อันเปนแนวทางพหุนิยมบูรณาการ 
(Integral Pluralism) ซ่ึงวิเคราะหความเปนจริงในการดําเนินชีวิตอยางเปนองครวม โดยผานการ
เรียนรูฝกฝนแบบบูรณาการ (Integral Practices) ในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง ในจตุรภาคของการ
พัฒนามนุษยชาติ ไดแก ภาคจิต ภาคพฤติกรรม ภาคสังคมส่ิงแวดลอม ภาควัฒนธรรมโลก  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ี
สัมฤทธิผลดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับ ในระดับกระบวนทัศนตามแนวทาง
บูรณาการ  โดยมีคําถามวิจัยหลักวาดวยองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ระดับใดท่ีสงเสริมยกระดับจิต
วิญญาณมนุษยเขาสูอริยชนข้ันตนได 

การประมวลผลการวิจัยบงช้ีวาทางออกจากวิกฤตโลกจําตองมีปญญารู ชัดถึง              
ข้ันปรับเปล่ียนกระบวนทัศนท่ีมีการปฎิบัติไดจนถึงข้ันปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหมท่ีเปนวิถีแหง  
ปญญาญาณ (The Path of Wisdom) ในแนวทางพุทธธรรม 4 ประการ ประกอบดวย “วิถีโลกบูรณา
การ – วิถีพอเพียง – วิถีชุมชน - วิถีธรรม” ท่ีมีองครวมเปนหนึ่งเดียวกันประดุจดังพรหม 4 หนา    
ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาโลกวัตถุและจิตวิญญาณของมนุษยชาติใหเกื้อกูลกันดังนี้ 

1.  การดําเนินชีวิตวิถีโลกบูรณาการควรเปนกระบวนทัศนใหมของศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี
กระแสขับเคล่ือนการพัฒนาจิตสํานึกรักษโลกส่ิงแวดลอมในวิถีชีวิตเรียบงายและเปนมิตรกับเพื่อน
มนุษยดวยกัน ดวยความรูท่ีพนอวิชชาและมีขอปฎิบัติใหถึงพรอมหรือวิชชาจรณสัมปนโนนี่เองท่ี
จะพัฒนากระบวนทัศนใหมใหเปนสัมมาทิฎฐิและชวยใหวิกฤตโลกลดนอยลงได 

2.  วิถีพอเพียงเปนรูปธรรมของวิถีชีวิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 และชวยโลกได 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชของประเทศไทย มี
เปาหมายชีวิตท่ีพึงประสงค ไดแก ความยั่งยืน ความสมดุล และความมั่นคง ซ่ึงมีประโยชนสุขหรือ
ความรมเย็นเปนสุขแกมนุษยชาติ และจะเกิดเปนจริงไดเม่ือมี “ใจพอ” ตามพุทธสุภาษิตวา สันโดษ
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เปนทรัพยอยางยิ่ง วิถีพอเพียงมีท้ังในระดับโลกียะและพัฒนาตอไดถึงระดับ โลกุตตระดวยหมวด
ธรรมในสามัญญผลสูตร ซ่ึงแสดงถึงผลอันทําใหเปนสมณะได 

3.  วิถีชุมชนไดเลือกศึกษาชุมชนชาวอโศกอันเปนรูปธรรมของชุมชนเขมแข็งตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพัฒนาไปไดถึงระดับโลกุตตระมีผลเปนสมณะไดตามหลัก  
สามัญญผล อันมีภาคมรรค คือ จรณะ 15 วิชชา 8 ในเสขปฎิปทาสูตร ซ่ึงเปนการฝกฝนไตรสิกขาข้ัน
สูงข้ึนเปนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา ดวยการถือศีล 5 เปนชุมชนปฎิบัติธรรม รวมทั้งละอบายมุขจึงทํา
ใหปดอบายภูมิได และสามารถเปนชุมชนท่ีมีภูมิคุมกันตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมของลัทธิทุนนิยม
ไดและสามารถพัฒนาตอเปนชุมชนบุญนิยมในฐานศีล 8 ชุมชนสาธารณโภคีในฐานศีล 10 และ
สามารถเจริญตอไปเปนชุมชนสาราณียธรรมบนฐานท่ีสูงกวาศีล 10 หรือโอวาทปาฎิโมกขศีลไดใน
อนาคต 

4.  วิถีธรรมไดคนควาเจาะลึกหมวดธรรมท่ีเนนย้ํานําสูโลกุตตตระได เชน วิชชา 8 เปน
หลักสําคัญเพราะมีความเช่ือม่ันหรือศรัทธาในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาตามท่ีพระองคตรัส
รับรองหลักพุทธธรรมตาง ๆ ดวยพระองคเอง (อิติวุ. ข. 25/321/293 อางจากพระศึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล, 
2553 พุทธวจนะฉบับท่ี 1 ตามรอยธรรม : 35) วา 
  “ภิกษุ ท. นับต้ังแตราตรีท่ีตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระท่ัง  
ถึงราตรีท่ีตถาคต ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหวางนั้น ตถาคตไดกลาว
สอน พรํ่าสอนแสดงออกซ่ึงถอยคําใด ถอยคําเหลานั้นท้ังหมดยอมเขากันไดโดยประการเดียวท้ังส้ิน 
ไมแยงกันเปนประการอ่ืนเลย  ภิกษุ ท. ตถาคตกลาวอยางใดทําอยางนั้น ทําอยางใดกลาวอยางนั้น” 
นับแตอดีตจวบจนปจจุบันมักมีความเขาใจวา วิชชา 8 เปนอิทธิปาฎิหาริย เชน มโนมยิทธิ อิทธิ     
วิธญาณและการดักรูทายใจผูอ่ืนหรืออาเทสนาปาฎิหาริย คือ เจโตปริยญาณ หรือความสามารถพิเศษ
ทางจิตนอกตน เชน หูทิพยหรือทิพพโสตญาณ ตาทิพยหรือจุตูปปาตญาณ แมระลึกชาติกอนหรือ
บุพเพนิวาสานุสสติญาณซ่ึงก็ลวนเปนโลกียธรรมถึง 7 ขอ มีเพียงวิชชาขอสุดทายเปนโลกุตตระ คือ 
ญาณรูวาจบส้ินอาสวะของความไมรูหรืออาสวักขยญาณท่ีทําใหบรรลุอรหัตตผลได ซ่ึงเปนการ
สอนท่ียังไมแสดงถึงการลดละตัดกิเลสหยาบกลางละเอียดเขาถึงจิต หรือจิตสัมปทาท่ีไมชัดแจงพอ 
จึงไมเขาถึงปญญาหรือปญญาสัมปทาท่ีชัดจริงเปนญาณทัสสนะไดตามลําดับในวิชชา 8 ท่ีเปนโลกุต
ตระท้ัง 8 ขอ เพราะ ตามรายละเอียดท่ีแสดงในวิชชา 8 มีรูปรอยใหเห็นไดวาความจริงแลววิชชาทุก
ตัวก็สามารถไปบรรจบถึงผลสําเร็จข้ันสุดทายดวยกันท้ังส้ิน เชน อิทธิวิธญาณขอสุดทายเปนอิสระ
ไมถูกผูกติดในฐานเทวดา พรหมไดทุกช้ัน ในสวนปลายสุดของเจโตปริยญาณ 16 ก็มีวิมุต – อวิมุต 
เปนตัววัดความหลุดพน อาสวักขยญาณในข้ันสุดทายก็หลุดพนจากอวิชชาสวะเปนวิชชา ดังนั้น
ผูปฎิบัติไดผลจริงก็จะมีพัฒนาการของวิชชาทุกตัวอยูอยางรวมกันตลอดไปเปนองครวมไมแยกขาด
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จากกันจนบรรลุในท่ีสุด  ซ่ึงตรงกับคําตรัสรับรองวา พระธรรมของพระองคยอมเขากันไดโดย
ประการเดียว ท้ังส้ินไมแยงกันเปนประการอ่ืนเลย และพระองคยังตรัสวาวิชชา ขอถัดมายอมดีกวา
ประณีตกวาท่ีประจักษในขอกอน ๆ มาโดยลําดับ 
  ขอคนหาในประเด็นวิถีธรรมจึงอยูในงานวิจัยท่ีคนควาเจาะลึกถึงข้ันสามารถ
อธิบายตีความเช่ือมโยงหมวดธรรมสําคัญตาง ๆ ท่ีนําพายกระดับสูโลกุตตระแบบเขากันไดโดย
ประการเดียวและไมแยงกันเปนประการอ่ืนไดอยางไร เชน ไตรสิกขา วิปสสนาภาวนารูปนาม กิจ
ของอริยสัจ 4 ใหประสานกับองคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 โดยเริ่มจากวิชชาขอแรกคือ วิปสสนา
ญาณในโครงสรางของญาณ 16 หรือโสฬสญาณ ซ่ึงเปนปญญาสัมปทาท่ีเกิดจากการปฎิบัติจรณะ 15 
วิชชา 8 ไดไปตามลําดับของความเจริญข้ึนทางจิตวิญญาณในชีวิตประจําวันของฆราวาสฐานศีล 5 
บนเสนทางเอกของขอปฎิบัติมีสติเปนประธานหรือสติปฎฐาน 4 ในสัมมาอริยมรรคมีองคแปด จน
เขาถึงผลสอง คือ รูชอบหรือสัมมาญาณและหลุดพนชอบหรือสัมมาวิมุตติดวยธรรมท่ีเปนองคแหง
การตรัสรู  หรือโพชฌงค 7 ท่ีพัฒนาคล่ีคลายใหสมบูรณข้ึนท้ังโลกจิตวิญญาณ (ในตน) ออกมาถึง
ความสมดุลลงตัวกับการพัฒนาโลกวัตถุ (นอกตน) ไดตามหลักธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรู
หรือโพธิปกขิยธรรม 37 ท่ีทําไดไมเฉพาะปจเจกบุคคล แตเปนชุมชนหรือหมูกลุมสังฆะใหสมบูรณ
ในกําลังปญญา 4 พนภัย 5 มีศีล 5 ละอบายมุขเปนภูมิคุมกันเบ้ืองตนได เพราะเปนเสนทางโลกุตตระ
ดวยมีการลดละกิเลสตัณหาอุปาทาน อนุสัย อาสวะอันเปนหัวขอปฎิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุใน
หลักปฎิจจสมุปปาท ในมหานิทานสูตรโดยเนนท่ีสวนผัสสะปจจุบันใหมีสติระลึกรูกิเลสหยาบกลาง
ละเอียดไดแลว มีเวทนาท่ีพัฒนาการดับตัณหาสามลงจริงอยางตอเนื่องจึงไดเวทนา 108 ครบถวน   
จนพนอุปาทานส่ี ในภพท้ังสามมาตามลําดับคือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ จึงดับชาติโลกียะท่ีเปนทุกข
ดวยความเปนอริยภูมิ 4 ระดับของอริยบุคคล 4 เขาถึงอริยสัจ 4 ท้ังสัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ จึงเปน
พื้นฐานองคความรู ทําใหเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนไดในฐานศีล 5 ของฆราวาสเบ้ืองตน คือ พระ
โสดาบันใหเห็นเปนปริยัติท่ีชัดเจน เห็นภาพรวมอันเปนประโยชนตอการปฎิบัติและทําใหเขาถึงผล
ของธรรมหรือปฎิเวธเบ้ืองตนไดคือ การเร่ิมเขากระแสนิพพานไดสําเร็จ 
  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในแนวทางปรากฎการณวิทยา  (Phenomenology) 
และแนวทางบูรณาการญาณวิทยา (integral Epistemology) ของตะวันตกและของแนวทางพุทธธรรม
ตะวันออกท่ีมีระบบการศึกษาครบพรอมท้ังปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวธ ตามหลักทางสายกลางบนพื้นฐาน
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อใหไดผลเปนความปรกติสุขในชีวิตประจําวัน โดยมีกรอบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานในแนวทางบูรณาการองคความรูท่ีไดจากการใชระเบียบวิธีวิจัยในการคนหาความ
จริงอยางเปนวิทยาศาสตร จะชวยใหองคความรูพุทธธรรมยกระดับจากความเช่ือศรัทธาท่ีสูงกวา
ความงมงายใหมีเปนศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญาท่ีพนจากสมมุติสัจจะ จนกระท่ังสามารถมี
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ประสบการณของญาณทัสสนะกาวขามผาน (Transcend) อํานาจกิเสลมูลคือ โลภ โกรธ หลง เพื่อ
ชวยเหลือจิตวิญญาณของตนเองและหมูกลุมชุมชนไปจนถึงมนุษยชาติท้ังปวง  
  งานวิจัยนี้นําเสนอวิถีแหงปญญาญาณตามแนวพุทธพจน (ทุก. อํ 20 / 92 / 292   
อางแลว : 1 - 2) ท่ีวา “สุตตันตะท่ีเปนบทกวีรอยกรองหรือกาพยกลอนมีอักษรสละสลวยมี
พยัญชนะอันวิจิตรแตเปนเร่ืองนอกแนวเปนคํากลาวของสาวกแลว เธอจักไมฟงดวยดีไมต้ังจิตเพื่อรู
ท่ัวถึง ไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน 

สวนสุตตันตะเหลาใดเปนคําของตถาคตเปนขอความลึกมีความหมายซ้ึงเปนข้ันโล
กุตตระวาเฉพาะเร่ืองสุญญตา เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยูเธอยอมฟงดวยดี ยอมเง่ียหูฟง 
ยอมต้ังจิตเพื่อรูท่ัวถึง และยอมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน จึงพากันเลาเรียนไตถาม 
ทวนถามแกกันและกันอยูวา “ขอนี้เปนอยางไร ? มีความหมายกี่นัย ?” ดังนี้ ดวยการทําดังนี้เธอยอม
เปดธรรมท่ีถูกปดไวได ธรรมท่ียังไมปรากฎ เธอก็จะทําใหปรากฎได ความสงสัยในธรรมหลาย
ประการท่ีนาสงสัย เธอก็บรรเทาลงได... ดวยการสอบถามแกกันและกันหาใชดวยการชี้แจงโดย
กระจางของบุคคลภายนอกเหลาอ่ืนไมนี้จัดเปนบริษัทท่ีเลิศแล” 

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยทางวิชาการในอนาคต เพื่อขยายผลเปน
รูปธรรมในข้ันการประยุกตใชงานพัฒนบูรณาการอยางเปนระบบใหมีผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 4 ประการ 

(1) ในวิถีโลกบูรณาการมีการนําเสนอองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 3 ระดับท่ี
สัมพันธตะวันตก ซ่ึงจัดระดับข้ันของความคิด (Tier of Thinking) ไว 3 ข้ันอันเปน
กรอบการยกระดับจิตสํานึก (Basic Levels of Consciousness) 10 ระดับ 

(2) ในวิถีพอเพียงมีภาพรวม ของแนวทางการพัฒนาทางโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณ
ของมนุษยชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงระดับโลกุตตระได 

(3) ในวิถีชุมชนไดเสนอตัวแบบบูรณาการของพัฒนาการสูโลกุตตระของชาวอโศก 
(4) ในวิถีธรรมมีปญญาญาณสูการตรัสรูไดในแผนภูมิพัฒนาการของอริยบุคคล 4 โดย

ลําดับ กับแผนภูมิผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีญาณ 3 แบบองครวมในการเขาถึงอริยสัจ 4 
  ประโยชนของงานวิจัยนี้อยูท่ีการจุดประกายของการคนหาความจริงในพุทธธรรม
อันเปนพลังบริสุทธ์ิท่ีมีอยูหรือประกอบดวยสติปญญาญาณทัสสนะท่ีไดจากการฝกฝนปฎิบัติจริง
แลวมีผลชวยเหลือตนเอง และเพื่อประโยชนสุขสําหรับมนุษยชาติใหสามารถกาวขามพนปญหา
ของวิกฤตโลกรายแรงพนจากการติดหลมของความไมรู หรืออวิชชาของมนุษยชาติไดทันกาลใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
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เอกสารอางอิง 
 
กองตําราคณะธรรมทาน (แปลและรอยกรอง).  ธรรมโฆษณของพุทธทาส : อริยสัจจากพระโอษฐ 

ภาคตน.  พิมพคร้ังท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 2551. 
กองตําราคณะธรรมทาน (แปลและรอยกรอง).  ธรรมโฆษณของพุทธทาส : อริยสัจจากพระโอษฐ 

ภาคปลาย.  พมิพคร้ังท่ี 6.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 2551. 
กลุมนับหนึ่ง.  ความจริงเกีย่วกับความรัก ความโกรธ และความเมตตา.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสุภา, 2553. 
กิตติกร  สุนทรานุรักษ.  การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนศีรษะอโศก. 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
คงศักดิ์  ตันไพจิตร.  พุทธอัจฉริยะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดเีอ็มจี, 2552. 
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป.  เหนือเกลาชาวไทย.  

กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พร้ินทต้ิง เซ็นเตอร, (ม.ป.ป.). 
คณะบรรณาธิการหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั.  เอกกษัตริยอัจฉริยะ.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, 2540. 
จรัสเรือง  ศิริวัฒนรักษ.  การพัฒนาแบบพึ่งตนเองกับการพัฒนาในเชิงพุทธ : กรณีศึกษาชุมชนศีรษะ

อโศก.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542. 
ชาย  โพธิสิตา.  ศาสตรและศิลปแหงการวิจยัเชิงคุณภาพ.  พมิพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร 

พร้ินต้ิงฯ, 2550. 
ชัยวัฒน  ถิระพันธุ.  ทฤษฎีไรระเบียบกับทางแพรงของสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

อุดมปญญา, 2553. 
ฌาน  ตรรกวิจารณ.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : วิทยานพินธปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  : มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 2550. 
ณัฐสมา  วงษรักไทย.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางสํานักสันติอโศก.  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2549. 
วัลโปละ ราหลุะ และสุนทร พลามินทร.  What the Buddha Taught พระพุทธองคทรงสอนอะไร.  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจันทรเพ็ญ, 2552. 
ดังตฤณ. มหาสติปฎฐานสูตร เลม 1.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2546. 
_________.  มหาสติปฎฐานสูตร.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไพบูลออฟเซต จํากัด, 2551. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
ไสว บุญมา และนภาพร ลิมปปยากร. กะลาภิวัฒน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อัมรินทร บุคเซ็นเตอร 

จํากัด, 2550 
มิชิโอะ คากุ.  จักรวาลของไอนสไตน.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2550 
สม  สุจีรา.  ความลับของจักรวาล ทางแหงนิพพาน.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท โพสต พับลิชช่ิง 

จํากัด (มหาชน), 2555. 
ทฤษฎีใหมในหลวง.  ชีวิตท่ีพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน, 2543. 
ทิพวัลย  คําคง.  การจัดการศึกษาท่ีสะทอนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง : กรณีศึกษาโรงรียนสัมมา

สิกขาสันติอโศก.  กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552. 
ธนภณ  พนัธเสน.  กระบวนการเปล่ียนแปลงสูการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแบบยั่งยนื : จากกระบวน

ทัศนอัตตาสูบูรณาการ.  วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549. 

ธรรมทานมูลนิธิ.  อานาปานสติ  ภาวนา.  พิมพคร้ังท่ี 7.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 
2518 

_________.  อตัมมยตาประยุกต.  กรุงเทพมหานคร : สวนอุศมมูลนิธิ, 2533. 
_________.  สุญญตาปริทรรศน เลม 1.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ 

ไชยา, 2546. 
_________.  ธรรมโฆษณของพุทธทาส : มนุสสธรรม.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา, 

2546. 
ธรรมสภา และ สถาบันบันลือธรรม.  พอ : หลักธรรมแหงความพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา ศูนยหนังสือพระพุทธศาสนา. (ม.ป.ป.). 
ธรรมทัศนสมาคม.  สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ ภาค 2 โลกียะสูโลกุตระ.  กรุงเทพมหานคร : 

อุษาการพิมพ, 2549. 
ธัมมสาวก.  โสดาบัน.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบุพนิมิต, 2534. 
ธีรยุทธ  บุญมี.  ความคิดหลังตะวนัตก.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสายธาร, 2547. 
_________.  โลก Modern & Post Modern.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพสายธาร, 2552. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
นิคม  จาตุรันต (บรรณาธิการ).  แนวปฏิบัติในสติปฏฐาน : พระนิพนธ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.  กรุงเทพมหานคร : พระพุทธศาสนาประกาศ, 
2552. 

นิศา  ชูโต.  การวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร : พร้ินตโพร, 2551. 
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ. การจัดการความรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

จิรวัฒน เอ็กซเพรส จํากัด, 2537. 
บี. อลัน วอลเลซ  และเพชรรัตน พงษเจริญสุข. ศาสตรแหงภาวนา การหลอมรวมพทุธศาสนากับ

ประสาทวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปลนพร้ินต้ิง จํากัด, 2555. 
บรรจง อมรชีวิน. สอนใหคิด การเรียนรูหลักการ แนวทาง และเคร่ืองมือการสอนคิด ช้ันนํา สูการ

เปนโรงเรียนสอนใหคิด.  กรุงเทพมหานคร : หจก. ภาพพมิพ, 2554. 
ประภาส  สุระเสน.  จักรวาลกับสัจธรรม แควนตัมจิตวิญญาณ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกรีน

พีช, 2538. 
_________.  จิตกับจักรวาล.  กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2540. 
_________.  พระศรีอริยเมตไตรย ฉบับตนแบบ (ตนแบบพุทธประวัติยุคพระศรีอารย).  มูลนิธิมหา

มกุฎราชวิทยาลัย, 2550. 
ภัทรพร  สิริกาญจน.  สํานักสันติอโศก : ความเปนมาและบทบาททางศาสนาในสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : ศูนยพุทธศาสนศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
พระคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล.  พุทธวจน ฉบับ 2 คูมือโสดาบัน.  ปทุมธานี : วัดนาปาพง, 2554 ก.  
_________.  พุทธวจน ฉบับ 8 อินทรียสังวร (ตามด!ู ไมตามไป).  ปทุมธานี : วัดนาปาพง, 2554 ข.  
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  การพัฒนาท่ียั่งยืน.  พิมพคร้ังท่ี 12.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล

คีมทอง, 2552. 
พระปราโมทย  ปาโมชฺโช.  ทางเอก.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2549. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).  พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ).  พิมพคร้ังท่ี 11.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
_________.  พจนานุกรมพุทธศาสตร (ฉบับประมวลธรรม).  พิมพคร้ังท่ี 18.  กรุงเทพมหานคร :      

เพิ่มทรัพยการพิมพ, 2553ก. 
_________.  พจนานุกรมพุทธศาสน (ฉบับประมวลศัพท).  พิมพคร้ังท่ี 14.  กรุงเทพมหานคร : ธนธัช

การพิมพ, 2553ข. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).   พุทธธรรม (ฉบับเดิม).  พิมพคร้ังท่ี 25.  กรุงเทพมหานคร : 

เพิ่มทรัพยการพิมพ,2553 ค. 
พระพุทธโฆษะ.  พระวิสุทธิมัคค พระคัมภรีประจําครอบครัวชาวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

ภูมิพโลภิกขุ, (ม.ป.ป.). 
พระพุทธปฎิภาณ.  ฉลาดเยีย่งพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน, 2552. 
พระปราโมทย  ปาโมชฺโช.  ประทีปสองธรรม.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2548. 
พระอุบาลีคุณปูมาจารย (สิริจนฺโท จันทร).  บันทึกพระธรรมเทศนา.  กรุงเทพมหานคร, 2537. 
พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน.  ประวัติทานพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต. 

อุดรธานี : ไทยชบา กราฟฟค เฮาส เอเจนซี่, 2554. 
พระพรหมคุณาภรณ และนายลอเรนส แวน เดน มิวเซนเบิรก. พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), 2552. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต).  จะอยูเปนเหยื่อหรือข้ึนเหนือไปนาํเขา พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2539. 

กรุงเทพมหานคร :  กองบก.ริมโพธ์ิแกว, 2550. 
_________.  ธุรกิจฝาวิกฤต ตอบปญหา – สนทนาธรรมกับคุณอานนัท ปนยารชุน และคณะ. 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2544 
_________.  ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพจันทรเพ็ญ, ม.ป.ป. 
_________.  สุขภาวะองครวมแนวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2551. 
_________.  กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, 

2552. 
_________.  พระไทย ใชเขาใชเรา นิพพาน-อนัตตา (ฉบับเพียงเพื่อไมประมาท). กรุงเทพมหานคร :  

มูลนิธิพุทธธรรม, 2553 
_________.  กรณีเง่ือนงําพระพุทธเจาปรินพิพานดวยโรคอะไร ?.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, 2553 
พระภาสกร  ภริูวฑฺฒโน (ภาวิไล).  ปฎิจจสมุปบาท สําหรับคนรุนใหม.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพบานหนังสือโกสินทร, 2551. 
พระไพศาล วสิาโล.  พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโนมและทางออกจากวกิฤต. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท แปลนพร้ินทต้ิง จํากดั, 2552 



303 
 

เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐติธัมโม).  รวมพระธรรมเทศนา.  กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภาจัดพิมพเผยแพร, 2542.  
พุทธทาสภิกขุ.  คูมือพนทุกข ฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจัดพิมพเผยแพร, มปป. 
_________.  คูมือมนุษย ฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจัดพิมพเผยแพร, มปป. 
_________.  พุทธจริยา.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, 2515. 
_________.  ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2518. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ ยืน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ เดิน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ นอน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  วิปสสนาในอิริยาบถ นั่ง. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
_________.  ตัวกู – ของกู ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2545. 
_________.  มนุสสธรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, 2546.  
_________.  พระพุทธคุณบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานปริวรรตน, 2547 
_________.  เศรษฐศาสตรพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2549. 
_________.  สันโดษเปนทรัพยยิ่ง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ตถาตา พับลิเคช่ัน จํากดั, 2551 
พระคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล.  ธรรมทาน พุทธวจน (ฉบับท่ี 1) ตามรอยธรรม.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธโฆษณ, 2553. 
พระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ. วิมุตติมรรค ประอุปติสสเถระรจนา. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม บริษัทเคล็ดไทย จํากดั, 2541. 
พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐติธัมโม).  ธรรมะ พระธรรมสิงหบุราจารย. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป. 
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน). ไมมาเกิดมาตายเรียกวา “ชาติ

สุดทาย”. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิลปสยามบรรจุภณัฑและการพิมพ, 2554. 
พระอาจารยม่ัน  ภูริทตฺโต.  มุตโตทัย พระอาจารยม่ัน ภทิตฺโต.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไพลิน

บุคเน็ต จํากดั, 2541. 
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย.  ทานพอลีสอนกรรมฐาน.  กรุงเทพมหานคร : พี. เพรส, 2554. 
พิพัฒน  ยอดพฤติการ.  การใชการสรางตัวช้ีวดัเพื่อวิเคราะห เศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกบั

พุทธเศรษฐศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 2550. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
พิพัฒน พสุธารชาติ.  องครวม Holism.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสยาม, 2552 
พิศิษฐ  โจทยกิ่ง (ผูรวบรวม).  209 คําสอนพอ เศรษฐกจิพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา 

ศูนยหนังสือพระพุทธศาสนา,  ม.ป.ป. 
ฟริตจอฟ คาปรา.  จุดเปล่ียนแหงศตวรรษ เลม 3 มองความจริงดวยทัศนะใหม The Turing Point. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550 
มหามกุฎราชวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ.  พระไตรปฎก ฉบับประชาชน ยอความจาก

พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี 45 เลม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย, 2515. 

มาเรีย   เลนา และเฮกิลา โฮรน.  มองพุทธศาสนาดวยสองตาเปด : ความเช่ือและการปฏิบัติของสันติ
อโศก, 2540. 

มูลนิธิพระดาบส.  คําสอนพอ.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส, 2551. 
_________.  คําพอสอน ประมวลพระบรมราชโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขในการ

ดําเนินชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส, 2549. 
_________.  คําพอสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพยีง.  

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพระดาบส, 2552. 
มูลนิธิธรรมสันติ.  ทางเอก (ภาค 1-3).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพหองภาพสุวรรณ, 2522. 
ริการ, มาติเยอ และ ตริน  ซวน  ตวน.  ควอนตัมกับดอกบัว : การเดินทางสูพรมแดนท่ีวิทยาศาสตร

และพุทธศาสนามาบรรจบ.  (แปลและเรียบเรียง โดยกุลศิริ เจริญศุภกลุ และบัญชา 
ธนบุญสมบัติ).  กรุงเทพมหานคร : สวนเงินมีมา, 2552. 

รินธรรม อโศกตระกูล.  การใชหลักพุทธศาสนาในการปกครองชุมชนสันติอโศก. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร, 2547. 

_________.  ระบบบุญนิยมในชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี: นวตักรรมสังคมจากภูมิ
ปญญาพุทธ.  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2549. 

รอฮีม ปรามาท. ประวัติยนยอของ “กาลเวลา” A Briefer History of Time”. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมติชน, 2548. 

ลีลาภรณ  บัวสาย (บรรณาธิการ).  เศรษฐกิจพอเพยีง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายพล.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย, 2549. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 

ว.วชิรเมธี.  กเิลส MANAGEMENT.  นนทบุรี : ปราณ, 2555. 
วีระ สมบูรณ. แบบแผนและความหมายแหงองครวม.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมล

คีมทอง, 2550 
ศุภวรรณ  พิพฒัพรรณวงศ.  กรีน, ไอนสไตนถามพระพทุธเจาตอบ จากคําถามท่ีครอบจักรวาลสู

คําตอบท่ีเปนอมตะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ฟรีมายด, 2550. 
ปรีชา ชางขวัญยืน. ปรัชญากับวิถีชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดทําตําราเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในระดับอุดมศึกษา หจก.อรุณการพิมพ, 2549. 
ระวี ภาวิไล.  อภิธรรมสําหรับคนรุนใหม.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพสวย จํากัด, 2548 
สถาบันบัณฑติยพัฒนบริหารศาสตร.  เอกสารประกอบการสัมมนา : ทฤษฎีใหมในแงมุมของการ

บริหารการพฒันา.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  ม.ป.ป. 
สมณะโพธิรักษ.  ถอดรหัส นิพพาน  อัตตา  อนัตตา  นิรัตตา.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2542. 
_________.  อีคิว โลกุตตระ : เรียนรูอารมณอันวเิศษของพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2543. 
_________.  คูมือปฏิบัติธรรม เลม 3 ค้ันออกมาจากศีล (ฉบับปรับปรุงใหม).  พิมพคร้ังท่ี 7.   

กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2545. 
_________.  พุทธเทวนิยมหรือพุทธอเทวนยิม,  กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฟาอภัย จํากดั, 2545. 
_________.  คนคืออะไร? ทําไมสําคัญนัก?.  พิมพคร้ังท่ี 13.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2547. 
_________.  พุทธเปน “อเทวนิยม” อยางนี้.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2548. 
_________.  เปดโลกเทวดา : สุขภาวะจิตวญิญาณ.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2550 (ก). 
_________.  สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม.  กรุงเทพมหานคร : ฟาอภัย, 2550 (ข). 
_________.  ถาไมออกรบจะไมพบสัจจะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกล่ันแกน, 2554. 
สมศรี  ปทุมสูตร, ปยงค  วิริยะวิทย, และอาภรณ  พกุกะมาน.  รายงานการวิจยั : จรณ 15 ทางเอก

แหงการบรรลุธรรมอยางพระพุทธเจา มีผลจริง พิสูจนได แมในปจจุปน.  พิมพคร้ังท่ี 2. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2525. 

สังคม  คุณคณากรสกุล.  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังท่ี 2.  
ปทุมธานี : สํานักพิมพมหาวทิยาลัยรังสิต, 2551. 

สิริอัญญา.  วิมุตตะมิติ : มหัศจรรยแหงโลกภายใน.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ 
เพรส, 2548. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
 
สุนัย  เศรษฐบุญสราง.  แนวทางปฏิบัติ 7 ข้ัน สูวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง : จากแนวปฏิบัติสูแนวคิดทาง

ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพยีง.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : ออกแบบสบายใจ, 
2550. 

สุภางค  จันทวานิช.  การวิเคราะหขอมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 9.  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 ก. 

_________.  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังท่ี 17.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2552 ข. 

_________.  ทฤษฎีสังคมวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553. 
สุวินัย  ภรณวลัย.  ยอดคนปฏิบัติการเรียนรู.  กรุงเทพมหานคร : มังกรบูรณา, 2552. 
สุรเธียร  จักรธรานนท.  สันติอโศก สามทศวรรษท่ีทาทาย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพมติชน, 

2550. 
สุเมธ  ตันติเวชกุล.  หลักธรรมทําตามรอยพระยุคลบาท.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดานสุทธา 

การพิมพ, 2549. 
สายธาร ศรัทธาธรรม. พระผูสมถะ นักมังสวิรัติ พระยานรรัตนราชมานิต.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสรอยทอง, 2538. 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 

กปร.).  การบริหารธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง.  กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.), 2555. 

สม  สุจีรา.  ไอนสไตนพบ พระพุทธเจาเห็น.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร, 2551. 
สมัคร บุราวาศ. ปญญา จุดกาํเนิดและกระบวนการพฒันาทางปญญาของมนุษยชาติ.  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, 2552. 
_________.  ปรัชญาพราหมณในสมยัพุทธกาล บอเกิดภมิูปญญาตะวันออก.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพศยาม, 2554. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. พระพุทธเจาทรงส่ังสอนอะไร. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา 
สุรพล  สายพานิช และคณะ.  ประมวลธรรมเทศนาของหลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 2552. 
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เอกสารอางอิง (ตอ) 
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พระราชดํารัสพระเจาอยูหัวเก่ียวกับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับหลักจรณะ 15 
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หนังสืออางอิงในตารางชุดน้ี มี 3 เลม คือ 

1. หนังสือ “การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร ” ของ ดร.พิพัฒน  รอดพฤติการณ เรียกยอ  ๆ วา  

“อ.พิพัฒน” 

2. หนังสือ “คําพอสอน” ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขในการดําเนินชีวิต เรียกยอ  ๆ วา “คําพอสอน 1” 

3. หนังสือ “๒๐๙ คําสอนพอ เศรษฐกิจพอเพียง” หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ 81 พรรษา  รวบรวมเรียบเรียงโดย ดร.พิศิษฐ โจทยกิ่ง    
เรียกยอ ๆ วา “๒๐๙ คําสอนพอ” 
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ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณสมณโพธิรักษ 
ดวยคําถามภาพรวมองคความรู 

จรณะ 15 วิชชา 8 กับหมวดธรรมสําคัญท่ีควรรู 
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คําถามที่ขอสัมภาษณเพื่อจะใชในงานวิจัยน้ี คือ 

1. ไตรสิกขา ขยายเปนจรณะ 15 วิชชา 8 อยางไร 
2. มีการเรียนรู จรณะ 15 วิชชา 8 ดวยการปฏิบัติสติปฏฐาน 4 อยางไร 
3. สติปฏฐาน 4 สมบูรณ ก็จะทําใหโพชฌงค 7 สมบูรณ 
4. โพชฌงค 7 สมบูรณอยางไร 
5. โพชฌงค 7 ทํางานรวมกับมรรคมีองค 8 อยางไร 
6. ขยายโพชฌงค 7 ไปเปนโพธิปกขิยธรรม 37 โดยเร่ิมจากสติปฏฐาน 4 ไปจนถึง

มรรคมีองค 8 แลวรวมลงในอปณณกปฏิปทา 3 ของจรณะ 15 วิชชา 8 อยางไร 
สมณะโพธิรักษไดตอบคําถามวิจัยน้ีสด ๆ ทันทีโดยไมมีการเตรียมตัวใดๆ มากอน ดังที่

ไดถอดเทปสัมภาษณมาอยางละเอียด โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

2.2.1   เปนการสรุปประเด็นสั้น ๆ ในเร่ืองความสัมพันธของหมวดธรรมหลักท่ีสําคัญ 

เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจสําหรับผูท่ียังไมคุนเคยกับรายละเอียดของเน้ือหา และคําศัพทท่ีใช 

ดังน้ี 

(1)   ความสัมพันธระหวางไตรสิกขา จรณะ 15 วิชชา 8 และโพธิปกขิยธรรม 37 

(1.1) ไตรสิกขาก็คือ จรณะ 15 วิชชา 8 โดยจรณะ15 วิชชา 8 ก็เร่ิมตนดวยศีล 
เชนเดียวกับไตรสิกขา สวนภาคปฏิบัติก็คืออปณณกปฎิปทา 3 สัทธรรม 7 ฌานและวิชชา เพียงแตมี
รายละเอียดมากกวาไตรสิกขา 

(1.2) จรณะ 15 วิชชา 8 ก็คือโพธิปกขิยธรรม 37 โดยมีวิธีการปฏิบัติโพธิปกขิย
ธรรม 37 คือตองต้ังอยูบนฐานศีลใหไดกอน โดยเร่ิมที่สังวรศีลในจรณะขอ 1 เพราะในโพธิปกขิย
ธรรม 37 ไมไดต้ังตนดวยศีล 

เพราะฉะน้ันไตรสิกขาและโพธิปกขิยธรรม 37 จึงมีความสัมพันธกันโดยมีจรณะ 
15 วิชชา 8 เปนตัวเชื่อม 

(1.3) การปฏิบัติในอปณณกปฎิปทา 3 ในจรณะขอ 2-4 คือการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหไดตามที่กําหนดในจรณะขอ 1 คือสังวรศีลที่ตองอธิบายในโพธิปกขิย
ธรรม 37 วาทําอยางไร แลวตองโยงใยไปถึงปฎิจจสมุปบาทสายนิโรธวาร โดยตองรูนามรูปคือตองมี
ญาณแยกนามแยกรูปเปน 

(1.4) วิธีการปฏิบัติของอปณณกปฎิปทา ที่สัมพันกับปฎิจจสมุปบาทดวยการเรียนรู
จาก อาหาร 4 

(2)  การเขาถึงความสมบูรณของอริยสัจ 4 หรือพาใหเขาถึงอริยสัจ 4 อยางสมบูรณทํา

อยางไร โดยความสมบูรณน้ันจะตองถึงข้ันระดับมรรคท่ีชื่อวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
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(2.1) ญาณและวิมุตเปนผลของฌานในจรณะขอ 12-15 และวิชชาทั้ง 8 ก็คือ 
สัมมาสมาธิ ในมรรคองค 8 

(2.2) อินทรีย 5 พละ 5 ในโพธิปกขิยธรรม 37 เมื่อแข็งแรง สมบูรณก็เปนญาณและ
วิมุตในมหาจัตตารีสกสูตร 

(2.3) มรรคองค 8 ในมหาจัตตารีสกสูตร ก็คือธรรมหมวดสุดทายของโพธิปกขิย
ธรรม 

(2.4) ในการปฏิบัติมรรคองค 8 จึงตองสัมพันธกับศีล โดยกําหนดศีลขั้นตํ่า คือศีล 5 
(2.5) ความไมเขาใจในอบายของศีลขอ 5 ที่เปนมิจฉาอาชีวะในหมูผูบริหาร

ระดับสูงของสังคม กอใหเกิดความวุนวายไมสงบในบานเมือง 

(3)  การตรวจสอบผล 

(3.1) การตรวจสอบผลดวยอรูปฌาน 4 

(3.2) ตรวจสอบผลการปฏิบัติดวยญาณ 16 

2.2.2   รายละเอียดของบทสัมภาษณสมณะโพธิรักษเกี่ยวกับชุดองคความรูหลักท่ีสําคัญ

ของชาวอโศก มีดังน้ีคือ 

ไตรสิกขา ก็คือ จรณะ 15 วิชชา 8 

จรณะ 15 วิชชา 8  ก็คือโพธิปกขิยธรรม 37 (โพธิปกขิยธรรม สัมพันธกับไตรสิกขาใน 

เร่ืองของศีล-ผูวิจัย) 

เมื่อเร่ิมปฏิบัติ โพธิปกขิยธรรม 37 ก็ตองตั้งอยูบนฐานศีลใหไดกอน  เพราะใน โพธิ
ปกขิยธรรมไมไดต้ังตนดวยศีล แตไตรสิกขามีศีลเปนหลักต้ังตน  ทุกคนจะตองสมาทานศีลที่เหมาะ
ตามฐานะ ตามบารมีของแตละคน แลวคอยเพิ่มศีลขึ้นไปตามลําดับๆ เรียกวา “อธิศีลสิกขา” 

จรณะ 15 วิชชา 8 เร่ิมตนดวยศีลเชนเดียวกับไตรสิกขา  ภาคปฏิบัติก็ตอจากน้ันไป แตมี
รายละเอียดในการปฏิบัติพัฒนาจิตมากกวาไตรสิกขา 

ไตรสิกขาก็ตองมีผลตรงใหจิตเจริญ  พัฒนาสมาธิเปน  “อธิจิต” โดยมี “อธิปญญา” เปน
ตัวรวมรู รวมเห็น รวมทํางาน ควบคุมพิจารณา วิจัย ตัดสินไปตลอด  

จรณะ 15  ก็เร่ิมตนต้ังศีลเปนหลัก (จรณะขอ 1-ผูวิจัย)  ตามฐานะศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และ
ศีลอ่ืน  ๆ สูงขึ้นไปเปนอธิศีลไปตามลําดับ  เมื่อตางคนก็สมาทาน  “ศีล” ที่เหมาะสําหรับตนแล ว
ภาคปฏิบัติไปก็ต้ังแต “อปณณกปฏิปทา 3” (จรณะขอ 2-3-4:-ผูวิจัย) 

คําวา “อปณณกปฏิปทา 3” น่ีแหละ คือพฤติกรรมที่ตองอธิบายในโพธิปกขิยธรรม 37  ก็
คือการขยายองค 3 ของอปณณกปฎิปทาออกมาวาทําอยางไร เวลาปฏิบัติก็ตองขยายออกมาโยงใยไป
ถึง “ปฏิจจสมุปบาท” ตองรู “นามรูป” 
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ตองมีการปฏิบัติ “สํารวมอินทรีย” (จรณะขอ 2-ผูวิจัย) เมื่อมีสํารวมอินทรียก็มี  “ผัสสะ” 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

ผัสสะแลวก็ตองเรียนรูในจิต “สติปฎฐาน 4” (ธรรมะหมวดแรกในโพธิปกขิยธรรม 37-

ผูวิจัย) ก็พิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต พิจารณาธรรมในธรรม  

พิจารณาจนเกิดการรูแจงเห็นจริง 

“การพิจารณา” ไมใช “การนึกคิดผกผัน” แตเปนการพิจารณาภาวะที่รูๆเห็นๆของจริง
น้ันๆอยางพินิจ และวิจัย จนรูจักวาภาวะอยางไรคือ กิเลสท่ีจะตองปหานหรือกําจัด  ก็ตองปหานตัวน้ี
โดยมีสัมมัปปธาน 4   (ธรรมะหมวดที่ 2 ในโพธิปกขิยธรรม 37-ผูวิจัย) คือ สังวรปธาน ปหานปธาน 
ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน 

กลาวคือ เวลาปฏิบัติก็ สังวรปธาน ทุกขณะที่มีผัสสะจากอินทรีย 6 (อายตนะภายใน  : 

จักขุ, โสต, ฆานะ, ชิวหา, กาย, มโน-ผูวิจัย) แลวก็มีธัมมวิจัยในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม กระทั่งจับตัว
กิเลสที่เกิดในใจได  ปหานปธาน ก็ตองมีวิธีปหาน คือ ปหาน 5  เมื่อปหานไดก็ เกิดผลเปนภาวนา

ปธาน แลวก็อนุรักขนาปธาน  พากเพียรรักษา  “ผล” คือรักษาภาวะผลที่เกิดสําเร็จน้ันๆ  ทั้งหมดทั้ง
มวลก็ดวยอิทธิบาท 4  สั่งสมลงเปนอินทรีย 5 พละ 5 (ธรรมะหมวดที่ 3-4-5 ในโพธิปกขิยธรรม 37 ) 

ซึ่งก็คือ สัทธรรม 7 ในจรณะ 15 วิชชา 8 น่ันเอง ซึ่งเร่ิมจากศรัทธา จรณะขอ 5 เมื่อปฏิบัติเกิดปญญา 

(จรณะขอ 11) เราก็จะมีหิริ (จรณะขอ 6) โอตตัปปะ (จรณะขอ 7) เจริญไปตามลําดับ  

สัทธรรม 7  (จรณะขอ 5-11) ก็คือ สภาพการเกิดผลของอินทรีย 5 พละ 5 และสุดทาย
จริงๆก็คือ จิตเปนฌาน  ไดแก จิตที่ทําใหนิวรณ 5 ขาดไป เวนไปจากจิตเสมอ จนเกงขึ้นๆตามลําดับ  

ฌาน 1-4 

น้ีคือ อินทรีย 5 พละ 5 หรือ สัทธรรม 7 ฌาน 4 

และน่ันก็คือ อินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 ของโพธิปกขิยธรรม 37 

โพชฌงค 7 ก็คือ การกาวเดิน หรือหนวยแหงการกาวไปสูที่หมายสูงสุด 

มรรคองค 8 ก็คือ ทางเดิน หรือทางปฏิบัติ 

เมื่อไดอินทรีย 5 พละ 5 โพชฌงค 7 อริยสัจ 4 (ธรรมะหมวดสุดทายในโพธิปกขิยธรรม 

37 คือมรรคองค 8 ซึ่งเปนตัวท่ี 4 ในอริยสัจ 4 - ผูวิจัย) ก็คือตัวไข  ก็จะรูทุกข รูสมุทัย  ก็อธิบายได
จากเวทนาในเวทนา จิตในจิต อธิบาย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ตรงน้ีมีหมด “กําจัด” ไดอยางไร 
“ความดับ” ดับอยางไร ดับแลวจะตองตรวจสอบดวยอรูปฌาน 4 

ตรวจสอบผลดวยอรูปฌาน 4  ตรวจสอบเศษธุลีละออง อากาสานัญจายตนฌาน  ก็คือ 
ตรวจความวางคืออุเบกขา มันวาง ไมสุข ไมทุกข ไมกลับกําเริบ กลาง นิวตรอนจริงๆแลว  น่ันคือ
สภาพตัวสภาวะวาง  แลวก็ตรวจจิตคือ วิญญาณัญจายตนฌาน  เปนวิญญาณที่สะอาดแลว ถึงเนกขัม
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มสิตอุเบกขาแลว เปนฐานอุเบกขาแลว  คือตรวจดูสภาวะวิญญาณที่สะอาด วาน่ีเปนอยางไร จิต
บริสุทธิ์ จิตวาง จิตเฉย จิตไมสุขไมทุกข จิตกลางๆ ใหประจักษแจงวา จิตสะอาดเปน ฉะน้ี สวนอา

กิญจัญญายตนฌาน  ก็คือการตรวจสิ่งที่จะไมใหมี สิ่งที่จะปหานใหหมด ใหดับเกลี้ยง วายังมีอะไร
นิดหน่ึงนอยหน่ึงอยูไหม จะตองไมใหมีเลยแมนิดแมนอย กลาวคือ 

อันหน่ึงสัมผัสความวาง อาการวาง ลักษณะตัววาง 

อันหน่ึงสัมผัสจิต  จิตวาง จิตผองใส อาการจิตสะอาด จิตบริสุทธิ์เปนอยางไร  ลักษณะ
วิญญาณที่สะอาด วิญญาณวางแลวเปนไฉน 

และอีกอันหน่ึง ตรวจสอบเศษธุลีละอองตางๆท่ีจะไมใหมีเหลือ  เศษธุลีละออง ความ
หมอง ความหมน อากิญจัญญาฯ นิดหน่ึงไมใหมี นอยหน่ึงไมใหมี 

และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เปนการตรวจความรูทั้งหมด ซ้ําแลวซ้ําอีก ใหครบ
หมดไมใหเหลือ จะทําแคมีสัญญาก็มิใช มิมีสัญญาก็มิใช ไมได  ความหมายชัดขึ้นคือ จะเพียงมีการ
กําหนดรูอยางไมสัมบูรณน้ันไมได หรือจะไมมีการกําหนดรูยิ่งไมไดใหญ  ตองกําหนดรูใหถวนรอบ

บริบูรณสัมบูรณ ซึ่งก็คือ ตองกําหนดรูอากาสานัญจาฯ วิญญาณัญจาฯ อากิญจัญญาฯ 

การตรวจอรูปฌาน เปนการ ตรวจในขณะลืมตา  ปฏิบัติเหมือนปกติที่เปนปฏิบัติโพธิ
ปกขิยธรรม ปฏิบัติสมาธิแบบพุทธ ปฏิบัติมรรคองค 8 แบบพุทธ สัมมาสมาธิแบบพุทธ ลืมตาน่ัน
แหละ  ตรวจวา วิญญาณน้ีมีความบรรลุสูงสุด อยูในฐานอุเบกขาแลว มีฌาน 4 ท่ีแข็งแรงแลว  เปน
ฌานลืมตา สัมผัสแตะตอง  ผุฏฐัสสะ โลกธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ น กัมปติ ยังสัมผัสโลกธรรมอยู 
แข็งแรง จิตไมหว่ันไหว คือตรวจดูวิญญาณท่ีวาสะอาดน้ันมันสะอาดจริง หรือมีแวบวับ มีธุลีละออง
หมองหมน ชั่วแวบ ชั่ววับ อยางไรหรือไม ไมใชตรวจความวาง 

ธาตุรูสึกท้ังหมดคือเวทนา สัญญา สังขาร ก็คือ วิญญาณท้ังสิ้น ตรวจดูหมดเลยวามัน
สะอาดบริสุทธิ์ ปริสุทธา ปริโยทาตา (องคคุณ 5 ของอุเบกขา-ผูวิจัย) แมจะถูกสัมผัสอยูกับโลกตาง ๆ 
โลกธรรมทุกอยาง ตามปกติของโลกมนุษยไมไดหนีไปไหน เคหสิตเวทนาก็รูจักหมดแลว  เนกขัม
มะก็ไปถึงอุเบกขาวามีความแข็งแรง มั่นคง เปนนิจจัง ธุวัง สัสสตัง (สภาวะของนิพพาน 7-ผูวิจัย) อยู
หรือไม ตรวจวิญญาณตรงน้ี วามีสภาพของรูปราคะ อรูปราคะ ก็คือราคะท่ีเหลือเปนเศษสวนปลาย

ของราคะมูล หรือมานะ คือโทสะมูลท่ีเหลือธุลีสุดทาย 

สวนปลีกยอยสุดทายหรือ อุทธัจจะสังโยชน ของพระอนาคามี  คืออากิญจัญญายตนะ    

อากิญ คือธุลีละอองอะไรอีกตาง ๆ ที่เราจะไมใหมันมี ความไมมีนิดหน่ึงนอยหน่ึงก็ไมมี ตรวจความ
ไมม ี

อุทธัจจะ ก็คือสิ่งที่มันจะมีเหลือฝอยฟุงกระเซ็นกระจายมันเปนละอองธุลีที่ละเอียด
ที่สุด ที่จะตองจับสวนเหลือของมันใหได ตองไมใหมี 
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สรุปตรวจความไมมี คือ 1. ความวาง 2. ตัวธาตุวิญญาณ 3.อะไรท่ีจะไมใหมี คืออากิญฯ 

น่ีคือสังโยชนตัวอุทธัจจะ ตรวจความไมมี 

สวนอวิชชาสังโยชน  คือตัวสุดทายของสังโยชน 10 ตรวจรูใหหมดเลย กําหนดรูให
เกลี้ยง ทวนแลว ทวนอีก ๆ ใหหมด เหลือเศษความไมรูไมไดน่ันคือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ

ตรวจให ครบทีเดียว ตองรูหมด รูแจง เศษสวนของความไมรูอีกไมมี สิ้นอวิชชาสังโยชนหรือสิ้น

อวิชชาสวะ อยางสมบูรณเรียบรอย 

จึงเรียกวา พนอวิชชาสังโยชน พนอวิชชาสวะสูนิโรธสมบูรณแบบของพระพุทธเจาเต็ม
เปยม เรียกวาสัญญาเวทยิตนิโรธ 

สัญญาเวทยิตนิโรธของพระพุทธเจาน้ัน ไมใชดับไมรู คูไมเห็น ดับเปนพรหมลูกฟก      

แข็งทื่อ 

นิโรธสมาบัติของพระพุทธเจาก็ลืมตาทั้งน้ัน ดับตัวกิเลสไมไดไปดับตัวธาตุรูเลย ธาตุรู
ก็มีแตวันเจริญมีแตวันรับรู 

สัญญา คือกําหนดรูใหละเอียดครบ ใหรูจนพนความไมมีอีกเลยท่ีจะไมรู  ตองรูสิ้น

เกลี้ยงกระท่ังสิ้นอวิชชาสวะ สิ้นอวิชชาสังโยชนทีเดียว ครบเปน  “สัญญาเวทยิตนิโรธ ” ตองกระทํา
กันปานฉะน้ี แลวก็จะจบเปน  “นิโรธ” ของพุทธที่ชื่อวา “สัญญาเวทยิตนิโรธ ” จบกิจ  “กตญาณ”       

มีญาณสุดทายที่รูจบ 

ตรวจสอบสุดทายดวยอรูปฌาน  คือการตรวจสอบถึงที่สุดแหงอนุปุพพวิหาร 9 หรือ
ตรวจสอบดวยวิโมกข 8 ดวยอรูปฌาน 4 

รูปฌาน 4 มีฐานเปนอุเบกขา  ฐานอุเบกขามีเนกขัมมสิตอุเบกขา หรืออุเบกขาสัม
โพชฌงคจากน้ันไปตรวจดวยอรูปฌาน ตรวจสอบสภาพที่เหลือปลายสุดทาย ตรวจแลวตรวจอีก
หลายชั้นหลายคร้ังก็ตาม แลวภูมิธรรมก็สูงขึ้น 

เพราะฉะน้ันในอุเบกขา 5 ปริสุทธา  (คือความบริสุทธิ์)  ปริโยทาตา ก็คือสัมผัสแตะตอง
อยูปกติกับสังคม ทุกอยางที่เราอยูก็รวมดวย มันเปนเหตุเปนปจจัยทําใหกิเลสเราเปนอยางไร เกิดมา
กระทบกระแทกกระทุงกระเทือน แรงเบาอยางไรก็ตามแต รูตัวไมรูตัว สติตกไมตกอะไรก็ตามใจ 
ตองตรวจใหละเอียดไปตลอดวาในขณะที่มีชีวิตปกติ มันมีอะไรดางพรอย ยังบริสุทธิ์อยู มันตอง
บริสุทธิ์ ปริสุทธา ปริโยทาตา มุทุ จิตเราจะตองแววไว รูทัน รูตลอดเวลาวามันกระทบสัมผัสแลว 
ตรวจสอบ ๆ ทําแววไว ชัดเจน มุทุ จิตออน จิตปฏิภาณแววไว รวดเร็ว เชาวนจิตเร็ว 

ในจิตมีเชิง 2 อยาง คือ ปญญาและเจโต เจโตก็ปรับไดงาย ไมใชจิตแข็งทื่อ กดไมลง 
เปนถีนนังมิทธัง และจิตที่ตรวจสอบก็ไมใชฟุงซานเปนวิกขิตตัง จิตตัง  (เจโตปริยญาณ 16 ขอ 7-8) 

หรือวาอุทธัจจจะกุกกุจจะ (นิวรณ 5) อันน้ีไมมีกุกกุจจะแลว จะเปนจิตที่ไว เร็วทั้งในการปรับตัว ทั้ง
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ในการรู แววไวที่จะรูเร็ว แววไวทั้งที่จะเปลี่ยนแปลง เรียกวามุทุ จิตหัวออน พรอมกับกัมมัญญา ปริ
สุทธา ปริโยทาตา มุทุ กัมมัญญา 

กรรมแปลวาการกระทํา ทุกกรรมทุกกิริยาประกอบไปดวยอัญญา 

อัญญา คือ ปญญาสุดยอด เปนปญญาพิเศษของพระพุทธเจา ต้ังแตพระพุทธเจาทานใช
วา โอ! โกณฑัญญะ มีอัญญาแลว คือ อัญญาสิ 

อัญญา คือธาตุรู ธาตุรูชนิดน้ี เปนปญญาวิเศษ ยอดเยี่ยม ควบคุมกรรมทุกกรรม 

กัมมัญญา ทําการงานอยูตลอดเวลา ทุกกรรรมการงานดวยอัญญา เรียกวา ทําการงานที่
เหมาะควรทั้งน้ันเลย ไมมีผิดมีพลาด 

ปภัสสรา หมายความวา รวมแลวจิตบริสุทธิ์บริบูรณ จิตที่จะตองปฏิบัติกรรม 
ปฏิบัติการงานอะไรอยางไรอยู โดยมีองคประกอบอยูครบครันหมดเลย มีภูมิปญญา พรอมพร่ังทั้ง
วิชชาและจรณะ สมบูรณแบบหมดเลย ทุกอยางจะอยูเปนปภัสสรานิรันดร เปนปภัสสราเสถียรตลอด
กาล 

น่ีคือตรวจจบหมดแลว อุเบกขาที่เปนคุณสมบัติปริสุทธา ปริโยทาตา มุทุ กัมมัญญา 
ปภัสสรา เต็มที่ น่ีคือสุดยอด 

ญาณและวิมุตก็คือ สัมมาสมาธิ (วิมุตก็คือผลของฌานในจรณะขอ 12-15-ผูวิจัย) 

สัมมาสมาธิ ไมไดแตกตาง ไมไดแยก ไมไดคนละเร่ืองกันกับญาณ 

สัมมาญาณกับสัมมาวิมุต เปนผลสอง 

เพราะฉะน้ัน “สัมมาสมาธิ ” องคท่ี 8 ของมรรค ก็คือ ผลของการปฏิบัติมรรค 7 องค 

ตามมหาจัตตารีสกสูตร ที่พระพุทธเจาที่อธิบายมรรคองค 8 ของทาน วาสัมมาสมาธิอันเปนอริยะ 
หรือ อริโย  สัมมาสมาธิของพระพุทธเจาน้ัน ปฏิบัติมรรค 7 องคน้ีจะสั่งสมลงเปนสัมมาสมาธิ 
คุณภาพที่ไดเรียกภาษา  เต็ม ๆ วา “เอกัคคตา” เปนสัมมาสมาธิ 

ใน “เอกัคคตา” น้ันแหละ คือสัมมาญาณและสัมมาวิมุต ท่ีตั้งมั่น ไมไดหมายความวาจิต
แข็งแรงเฉย ๆ 

ใน “สัมมาสมาธิ ” มีทั้งความต้ังมั่น ที่คือผลสําเร็จ คือสัมมาญาณและสัมมาวิมุต น่ัน
แหละแข็งแรงที่สุด 

“วิมุต” แข็งแรง “ญาณและปญญา” แข็งแรงสมบูรณเต็ม 

เพราะในมหาจัตตารีสกสูตร ยืนยันชัดเจนในขอสุดทาย คือขอ 279 ในมหาจัตตารีสก
สูตร สังเกตไดจากที่พระพุทธเจาอธิบายมาใหฟงโดยตลอด เร่ิมตนแตตนมา ไมมีคําวา  “สัมมาญาณ 
สัมมาวิมุต” เลย โดยเร่ิมตนวา 
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“เราจะอธิบายมรรคองค 8 ...” (ถาอีก 2 คือญาณกับวิมุตเปน 10) แลวทานก็อธิบายไป 
ใหปฏิบัติมรรค 7 องค ไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งบริบูรณ อธิบาย ตอนจบวาเมื่อปฏิบัติสมบูรณแลว มี
อินทรียมีพละครบครันแลว ทานก็บอกวา  “บรรดา องคท้ัง 7 น้ัน สัมมาทิฏฐิ  ยอมเปนประธาน ก็
สัมมาทิฏฐิ  ยอมเปนประธานอยางไร  คือเมื่อมี สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  จึงพอเหมาะได  เมื่อมี
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา  จึงพอเหมาะได  เมื่อมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  จึงพอเหมาะได  เมื่อมี
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จึงพอเหมาะไดเมื่อมีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ จึงพอเหมาะได  เมื่อมี
สัมมาวายามะ สัมมาสติ  จึงพอเหมาะได เมื่อมี สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  จึงพอเหมาะได  เมื่อมี
สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ จึงพอเหมาะได เมื่อมีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุต จึงพอเหมาะได 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะน้ีแล พระเสขะผูประกอบดวยองค 8 จึงเปนพระ
อรหันตประกอบดวยองค 10 ” 

เพราะฉะน้ัน ญาณกับวิมุตเกิดจากการปฏิบัติมรรค 7 องค แลวเรียกวา สัมมาสมาธิ ”

เพราะสัมมาญาณ สัมมาวิมุตน้ันผนวกอยูในสัมมาสมาธิ 

ทานไมไดกลาวถึงคําวา”ญาณ” คําวา “วิมุต” เลย ในการอธิบายวิธีปฏิบัติดวยมรรค 7 

องคน้ีมา และมรรค 7 องค ทานก็ไมไดบอกวาสัมมาสมาธิไปเกี่ยวของอะไร 

สัมมาสมาธิ เปนความเจริญของจิต เมื่อมีผลเจริญเปนสัทธินทรีย เปนวิริยินทรีย  เปนสติ
นทรีย เปนสมาธินทรีย เปนปญญินทรีย ขึ้นมาเร่ือย ๆ จนกระทั่งถึง “สัทธาพละ” วิริยะพละ สติพละ 
สมาธิพละ และปญญาพละ ก็คือจิตตั้งมั่น กับปญญาตั้งมั่น 

2 อินทรีย 2 พละ สุดทายน่ีแหละแข็งแรง ก็จะสมบูรณเปนญาณและวิมุต 

จิตต้ังมั่นอะไร ก็กิเลสมันไมมีแลว  ต้ังมั่น แข็งแรงแลวมันก็มีปญญารูกิเลสน้ัน และทั้ง
ปญญาทั้งจิตก็แข็งแรงไปดวยกัน 

ขอ 280 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา องคท้ัง 7 น้ัน สัมมาทิฏฐิ  ยอมเปนประธาน ก็
สัมมาทิฏฐิ  ยอมเปนประธานอยางไร คือ ผูมี สัมมาทิฏฐิ  ยอมเปนอัน สลัดมิจฉาทิฏฐิ ได ทั้งอกุศล
ธรรมลามกเปนเอนกบรรดามี เพราะ มิจฉาทิฏฐิ เปนปจ จัยน้ัน  ก็เปนอั นผูมีสัมมาทิฏฐิสลัดไดแลว  

และกุศลธรรมเปนอเนก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัยฯ 

ผูมีสัมมาสังกัปปะ  ยอมเปนอัน สลัดมิจฉาสังกัปปะได ..และกุศลธรรมอัน อเนก ยอม
เจริญบริบูรณ เพราะสัมมาสังกัปปะเปนปจจัย.. 

ผูมีสัมมาวาจา  ยอมเปน อันสลัดมิจฉาวาจาได ...และกุศลธรรมอัน อเนก ยอมเจริญ
บริบูรณ เพราะสัมมาวาจาเปนปจจัย..(เปนปฏิสัมพัทธกันไปหมด-พอทาน) 

ผูมีสัมมากัมมันตะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉากัมมันตะได... 

ผูมีสัมมาอาชีวะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาอาชีวะได... 
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ผูมีสัมมาวายามะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวายามะได... 
ผูมีสัมมาสติ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสติได... 
ผูมีสัมมาสมาธิ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาสมาธิได... 
ผูมีสัมมาญาณะ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาญานะได... 
ผูมีสัมมาวิมุตติ ยอมเปนอันสลัดมิจฉาวิมุตติได... 
ทั้งอกุศลธรรมลามกเปน อเนกบรรดามี เพราะมิจฉาวิมุต ติเปนปจจัยน้ัน ก็เปนอันผูมี

สัมมาวิมุตติสลัดไดแลว และกุศลธรรมอันเปน อเนก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะสัมมาวิมุต ติ
เปนปจจัยฯ”  

เพราะฉะน้ันที่สรุปใหฟงใหเห็นไดวา พฤติกรรมของการปฏิบัติที่จะเกิดผลเปนปรมัตถ
ดังกลาวน้ี เปนสัมมาญาณ สัมมาวิมุต หรือเปนผลสองในการปฏิบัติมรรค 7 องคน้ี 

มรรค 7 องคน้ีคือมรรคองค 8 เปนธรรมะหมวดสุดทายในโพธิปกขิยธรรม  
สติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 เปนตัวองค 3 ของโพธิปกขิยธรรม เปน

ภาคปฏิบัติตัวแท อยูในหลักของมรรค 8 กับโพชฌงค 7 โดยมีมรรค 8 เปนตัวท่ีทําอยูตลอดเวลา (โดย

สัมพันธกับศีลข้ันต่ําคือศีล 5 – ผูวิจัย) 

เมื่อปฏิบัติพระพุทธเจาก็มีอุบายเคร่ืองออก  คือ จะตองรูวาตนเองอยูในฐานะใด
เพราะฉะ น้ันถา ยังไมมีฐานะ ทานก็ต้ังทฤษฎีไวใหแลวคือมีศีล 5 เปนพื้นฐานเลย ใครก็ไดที่ไมรู
ตัวเองเลยวาจะมีอินทรียพละอยางไร มีกิเลสตัวไหน อยางไร ก็ เอายากลางบาน คือ ศีล 5 มาเปน

สมาทาน หรืออุบายเคร่ืองออก แลวปฏิบัติทั้งกาย วาจา จนมันเกิดผลทางใจเรียกวา “อธิจิต” 

ในการปฏิบัติท้ังกายและวาจา ก็คือจะตองรูมิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ  

ซึ่งเปนภายนอกกาย ก็คือในเร่ืองของมรรคองค 8 อาชีวะ กัมมันตะ วาจา สังกัปปะ องคท้ัง 4 ของ

มรรค โดยเฉพาะ งานเลี้ยงชีพ ถาอาชีพมันมิจฉาตั้งแต กุหนา ลปนา หยาบเลวชั่วก็อันเดียวกันกับ

กิเลส 

ศีลขอ 1  กิเลสโทสะมูล ศีลขอ 2  กิเลสโลภะมูล ศีลขอ 3 กิเลสราคะมูล ศีลขอ 4 ตอง
บริสุทธิ์ โดยเฉพาะวาจา ศีลขอ 5 จิตสังกัปปะ ยังเมาในกามและพยาบาท จิตของคุณจะแข็งดานเปน
ถีนนังมิทธัง จิตของคุณจะฟุงซานเปนอุทธัจจะกุกกุจจะ คุณตองเรียนรูเร่ืองน้ี 

เพราะฉะน้ันในสังกัปปะ ก็บอกกามกับพยาบาทคลุม ๆ ไว เปนมิจฉา 3 

เมื่อปฏิบัติสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะดวยหลักศีล 5 ก็ตองตรวจ ทานบอกเปนตัว
รูปธรรมวาอยาฆาสัตว ถาฆาสัตวมันคือความรุนแรงที่ทํารายสัตวโลกอยางสูงสุด น่ันคือการปฏิบัติ
โทสะมูล 
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ศีลขอ 2 อยาโลภเอาของคนอ่ืนซึ่งเปนทุจริตกรรม ยิ่งไปโกง ไปทุจริต ไปปลน ไปฆา 
ไปจ้ี ไมเอาทั้งน้ัน ตองอยูในศีลขอน้ีเปนพื้นฐานทุกคน 

ศีลขอ 3 ราคะ กาม มีสัญญาในกามก็ประมาณเอาไว ถาเร่ืองเพศอยางเกงก็ผัวเดียวเมีย
เดียวเทาน้ัน อยาไปมากกวาน้ัน หรือในเร่ืองของกามคุณ 5 ตา  หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัส 

ก็ตองรูวาตัวเองติดในรูปอะไรกันนักหนาจัดจาน 

เสียงจัดจาน ก็ตองฟงเสียงไพเราะ ไดฟงเสียงอยางโนน ไดดูรูป ไดชมจัดจาน ก็ตองรู
ตัวเองเหมือนกัน ไมใชแตในเร่ืองเพศ 

เร่ืองเพศ ก็รวมหมดทั้งกามคุณ 5 ก็ตองปฏิบัติตามศีลดังกลาว 

สวนวจี มันก็ปดไปในเร่ืองที่จะเสพ ใหสมโทสะ โลภะ ราคะน่ีแหละ ไมมีอ่ืนหรอก ก็
จะตองอยาพูดปด เพราะจะตองไดสมทั้งโทสะ โลภะ ราคะ 

และสิ่งใดที่ในศีลขอ 5  ที่มันมอมเมาหยาบ ๆ ที่เปนการกระทําการงานหรือพฤติกรรม
ที่ชั่วที่อุตสาหแยกเปนอบายมุข 4 อบายมุข 6 ซึ่งเมื่อมาแยกแลวมันมี 7 เพราะมันซ้ํากัน 

แตแทจริงตองเขาใจนัยสําคัญใหไดวา ในพฤติกรรมที่มันอาศัยที่จะไประเริงอบายมุขน่ี 
มันระเริงสุข ในเร่ืองอะไรที่ไรสาระ การพนัน เที่ยวเตร เฮฮา สําเริงสําราญ เร่ืองของกีฬา เกมส อะไร
ตาง ๆ นานา ซึ่งมันปรุงแตงวิวัฒนาการขึ้นมา จัดจาน หยาบคาย หลากหลายมากเหลือเกินแลวหลง
กันวาเปนความเจริญ หลงกันวามันพัฒนามาไกล กีฬาก็กีฬาของโลก เกมสชิงระดับโลก ไรสาระ
ทั้งน้ันเลย ถาเรารูไมทันก็ไมรูวาจะหยุดอะไร มีแตไปกินเหลาอยางเดียว เพราะในสมัยโบราณไมมี
อะไรมอมเมาใหมากมายอะไร มีนํ้าเมานิด ๆ หนอย ๆ เกมสอะไรตาง ๆ นานาก็ไมดุเดือดเหมือนทุก
วันน้ี การพนันก็ไมไดดุเดือดอยางทุกวันน้ี อะไรอยางน้ีเปนตน 

หุน การพนันระดับโลก ถาไมหยุดไมมีความเขาใจก็จมอยูตรงน้ันแหละ เพราะฉะน้ัน
จะตองเขาใจรูทันสิ่งเหลาน้ีทั้งหมด แลวจะตองหยุดในศีลขอ 5 (อบายในศีลขอ 5 ที่สัมพันธกับมิจฉา
อาชีวะในมรรคองค 8 – ผูวิจัย) 

กุหนา ลปนา ยังเลี้ยงชีพอยูดวยหุน ซึ่งเปนการพนันที่ใหญยิ่ง ทั้งซับซอนลึกซึ้งและหลง
หลอกกันวาเปนเร่ืองผูดี คนระดับสูงเทาน้ัน คนชั้นสูงเทาน้ันที่เลน น่ันแหละชั้นสูงที่ชั่วที่เลว ทําลาย
สังคม ทําลายมนุษยชาติ เปนจุดที่เอาเปรียบที่สุดแลวก็ทําใหคนไดรับทุกขที่สุด เพราะมันหอบไวที่
ตนเอง ปรุงแตงกันเองอยูในคนไมกี่กลุมไมกี่คน แค 1 ลานคนก็ไมถึงมั๊งจาก คนทั้งโลก แลวอีกต้ัง 
6,000 กวาลานคน รับกรรมรับเวรจากคนเหลาน้ันที่ไปกักตุนไวหมดเลยและหมุนเวียนกันอยูในน้ัน มี
สิทธิ์เอาไปหมุนไปใช คนอ่ืน ๆ ไมไดเกี่ยวของเลย เปนเร่ืองของหุน เปน ทรัพยที่จะใชกันเปน
เคร่ืองมือชนิดหน่ึง ถาเราไมมีความรูอยางน้ีเราก็ไมรูวาศีลขอ 5 น่ีมันคืองานอะไรที่เปนยอดอบายมุข 
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ไปมัวเมาเลนเกมสแขงขันพนันกันอยูตลอดเวลา แลวก็เอาเวลาไปทุมเท  ไปหัด ไปฝ ก อบายมุขที่
ทําลายสังคมประเทศชาติทั้งน้ัน เอาแรงงานมากวาดขี้หมาลางสวมยังดีกวา อยางน้ีเปนตน 

เพราะฉะน้ันจะตองเขาใจและอธิบายกันใหปญญาชนเขาใจ และก็ตองรูวากุหนา ลปนา 
คืออะไร 

สําหรับผูท่ีถือศีลแลวตองหยุด ตองตรวจสอบวา กุหนา ลปนา คืองานอาชีพอะไร   เชน
ที่เรายกตัวอยางการเลนหุน เลนเกมสกีฬาหรือมหรสพอะไรที่มันจัดจานสูงในระดับที่ทําเงิน มาก 

เชน ไมเคิล แจ็กสัน หรืออะไรพวกน้ีก็แลวแต แมแตเร่ืองของกิจการธุรกิจ เชน บิลเกรด อะไรก็
แลวแต อยาไปรวมหุน อยาไปอะไรกับเขาเลย ถาจําเปนก็ตองยอม  แตอยาไปสงเสริม แมสิ่งที่สราง
ขึ้นมาน้ันมีประโยชนคุณคาตอสังคมมนุษยชาติ แตทําไมเราตองไปเสริมใหมันรวยขึ้นมาอีก 
เพื่อที่จะขูดรีดคนอ่ืนโดยกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑที่มันต้ังขึ้นมาก็ตาม เพื่อจะเอาเปรียบไมรูจัก
หยุดจักหยอน เพราะฉะน้ันถาจําเปนที่จะตองใชเคร่ืองมือน้ีก็ใชอยางประหยัด ไมตองไปฟุมเฟอยให
มันดูดขูดรีดไปหมด ถาสามารถที่จะตานเขาไดก็ตาน อยางน้ีเปนตน เราก็ตองรูวาเราไมสงเสริม 

อะไรท่ีมันเปนประโยชนคุณคาเราก็เอามาใชประโยชนคุณคา แตถาไปรวมหุนรวมทุนอยูกับบิลเกรด 

ก็เปนอบายมุข อยางน้ีเปนตน 

ตองเขาใจอาชีพที่เปนมิจฉาอาชีวะ 3 ขอ คือเนมิตตกตา นิปเปสิกตา ลาเภนลาภัง นิชิคิง

สนตา เปนอาชีพของคนปฏิบัติธรรม ท่ีเร่ิมตนจากปุถุชนมาเปนโสดาบัน 

เนมิตตกตา หมายความวามีศีลแลว อยูในจรณะ 15  แลว ตั้งตนปฏิบัติธรรมแลว มี

ไตรสิกขา มีจรณะ 15 แลว ก็ตองรูวิธีปฏิบัติโพธิปกขิยธรรม 37 

โพธิปกขิยธรรม 37 ไมมีคําวา ศีล เพราะคําวาศีลน้ันแยกไวแลว วาทุกคนตองมีศีล 

เพราะเปนอุบายเคร่ืองออก 

ไปติดเลนหุน ไปลงทุนอยูกับบิลเกรด เพราะ มันไดเปอรเซ็นต ไดเงินปนผลสูง
เหลือเกิน มันตองตัดใจ ตองละเวน ตองขาด ตองอ ารติ วิรติ ปฏิวิรติ  ตองเวรมณี ตองเวน ตองขาด 
ตองหยุดเอา ใหกิเลสมันด้ินดูซิ น่ันแหละคือวิธีปฏิบัติ พอไมใหมัน ก็จะเห็นความเปนสัตวนรกของ
คุณ ด้ิน ! เสียดาย เสียดาย อยากได อะไรก็แลวแต อบายมุขที่ยกตัวอยางมาหรืออบายมุขขนาดใดก็
แลวแตอินทรียพละของคุณ ก็ตองเลิกมา 

เพราะฉะน้ันอุบายเคร่ืองออกสําคัญ วิธีปฏิบัติของพระพุทธเจา ตองมีศีล ตองมี
หลักเกณฑที่สมาทาน ตองหยุด  ตองอ ารติ วิรติ  ปฏิวิรติ  ตองเวน ตองขาด ตองเวรมณีมา ของใคร
ของมัน ไดอะไรตองเอาอันน้ัน แลวแตบุคคล 

เพราะฉะน้ันศีล ก็เปนหลักของแตละบุคคล 
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แตสติปฏฐาน 4 โพธิปกขิยธรรม 37 เหมือนกันทุกคน  จรณะ 15 ก็เหมือนกัน ทุก
คนน่ันแหละ ก็คือตองมีศีล (ในโพธิปกขิยธรรม - ผูวิจัย) 

ไตรสิกขาแยกออกมาแลว ศีลจะเจริญกับภาคปฏิบัติไปเร่ือย ๆ เปนอินทรีย เปนพละ

สูงข้ึนๆ มีสวนแหงบุญ ใหผลแกขันธข้ึนไปเร่ือย ๆ เปนเสขบุคคลข้ึนไปเร่ือย ๆ คือจิตเจริญ อธิจิต

เจริญ โดยมีปญญาเปนตัวกํากับรู เปนยาดําแทรกอยูตลอดวาศีลบกพรองไหม ผิดผลาดไหม ไดผล

ไหม มีอุบายเคร่ืองออกแลวทําใหขัดเกลากิเลสไดจริงไหม ดีไหม ปญญาแมจะรูวาขัดเกลากิเลสได

แลว อารมณเปนอยางไร อารมณมันหลุดพน อารมณมันวางไปจากกิเลสแลว มันยังตะหงิดๆ มันยัง

อยากได มันยังโหยหา มันยังอะไร อยู ก็ตองอานไปท้ังหมด ตรวจสอบใหท้ังหมดดวย ตรวจสอบท้ัง

คุณภาพของอธิศีล ตรวจสอบท้ังคุณภาพของอธิจิต ปญญาของคุณเจริญ เพราะคุณตรวจสอบความ

รูเทา รูทัน ของอธิศีล ศีลท่ีเจริญข้ึน จิตท่ีเจริญข้ึน ก็คืออธิปญญา ปญญาก็เจริญข้ึนตาม 

เพราะฉะน้ันเมื่อปฏิบัติหลัก 3 ไตรสิกขา อธิศีล อธิจิต อธิปญญา ก็คือการปฏิบัติศีลท่ี

จะเขยิบข้ึนไปเปนลําดับ ๆ 

แรกถือศีล 5 เวลาปฏิบัติอปณณกปฏิปทา ก็ตองสํารวมอินทรีย ก็ตองมีผัสสะ ตอง
มีปฏิจจสมุปบาท ตองมีปญญาญาณ จนกระทั่งเห็นนามเห็นรูป แยกนามแยกรูปเปน  เพราะทุกผัสสะ
มีอายตนะ 

อายตนะเปนสะพานตอเชื่อมการรับรู ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส อะไร
พวกน้ี และผัสสะน้ันก็เกิดเวทนา 

เมื่อเกิดเวทนา มันก็มาประชุมกัน สโมสรณา ตามหลักของมูลสูตร 

ฉะน้ันเมื่อปฏิบัติธรรม มีฉันทะ มีการปฏิบัติเปนมูล 

มนสิการ เปนแดนเกิด แดนเกิดก็ตรงที่การปฏิบัติ 

อะไรเกิด จิตเกิด 

โอปปาติกะโยนิ จิตเกิด 

จิตคนสามัญ  ที่ยังมีอวิชชาเปนตนทาง ไมรูจักสังขาร ไมรูจักวิญญาณ ในทางโลกุตตระ 
แตรูวิญญาณตามเทวนิยม วาวิญญาณคือออกจากรางไป  วิธีปฏิบัติ ก็มาน่ังสมาธิ สะกดจิตเขาไปให
ดับ ๆๆๆ ก็ไดแต ดับ ๆ ๆ ๆ ไมไดรูจักวิญญาณที่แทจริงเลย 

เพราะฉะน้ันใครสามารถที่จะแยกวิญญาณ อานวิญญาณใหรูวา ออ !น่ีมันปรุงแตง มัน
สโมสรณา มันเปนองคประชุมมาต้ังแตกายในกาย ที่เปนอุปาทายรูป แลวไปโยงเกี่ยวกับขางนอก 
เปนกายิกสุข กายิกทุกข อะไรเกิดมาจากขางนอก สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เขามาจนมาถึงขาง
ใน พอมาเปนกายในกายเปนตัวกาย เปนตัวองคประชุมที่รวมลง 
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สโมสรณา คือองคที่รวมประชุม รวมลงประชุมลง มันเปนตัวจิต จิตตัวน้ีมันจะเรียกวา
เปนองคประชุม แลวสังขารกัน เปนผีหรือเปนเทวดา ถาเปนผีมันก็ทุกข ถาเปนเทวดามันก็สุข 

ในภาษาวิชาการ เปนเทวดาก็คือสุขเวทนา เปนผีก็คือทุกขเวทนา 

แลวก็ดูวาในทุกขมีอะไรเปนเหตุ ในสุขมันมีอะไรเปนเหตุ 

เหตุที่มันใหสุข เพราะมันสมใจในกิเลส ในตัณหา พอไดเสพมันก็สุข ไมไดเสพมันก็
ทุกข 

เพราะฉะน้ัน อุบายเคร่ืองออกคือ เอ็งติดขาไมใหเอ็ง มันจึงเห็นกิเลสด้ิน มันจึงเห็นตัว
ตัณหา ผีตัวเดียว มันยังไมกลายเปนเทวดาเลย เพราะมันไมไดสุข มันด้ินพราด ๆ มันจะเอา มัน   

อยาก ๆ ๆ เปนเปรต เปนนิรยภูมิ เปนปตตวิสยภูมิ น่ันแหละตัวเหตุ ตัวสมุทัยอริยสัจ  ฆาตัวน้ี กําจัด

ตัวน้ี 

เพราะฉะน้ันการรูนามรูป มีญาณแยกนามแยกรูปได มีนามรูปปริจเฉทญาณ แยกไดเปน
น้ันเปนน้ี มีเหตุมีปจจัย สามารถที่จะแยกเปนปจจัยปริคคหญาณ แลวก็สามารถที่จะรูปจจัยของตัวที่
ทําใหสุข ทําใหทุกขไดแลว รูจักตัวที่จะกําจัดได  แลวกําจัดดวยวิปสสนาวิธี ดวยวิกขัมภนวิธี หรือ 
สมถะวิธี กดขมมันด้ือ ๆ โดยปกติการ กดขมมัน มีเปนอัตโนมัติอยูแลว คนมีมารยาท ในสังคมน้ี ก็
ลวนกดขมทั้งน้ันแหละ แต ตองใชปญญาญาณ พิจารณาใหเห็นเปาชัด วามันไมใชของจริง มันไมมี
ของจริง มันไมมีตัวจริง มันตัวปลอม มันอนัตตา 

เพราะฉะน้ันจะเห็นไดแมในชั่วแวบชั่ววาบ มันก็เปลี่ยนแปลงไป มันก็เคลื่อนไป แมมัน
จะมาเกาะกุม จับตัวเปนตนเปนตัว หรือเปนขน เปนผม เปนฟน เปนหนัง หรือเปนอะไรก็ตาม เชน
แมฟนมันจะแข็งขนาดไหน มันก็ตองสลายเปลี่ยนแปลงไปทั้งน้ัน ไมเที่ยง เปนความรูที่เรารูวาอะไร
มันก็ไมเที่ยง 

นามธรรม มันก็ไมเที่ยง 

วัตถุธรรมขนาดจับตัวกันเปนฟน มันก็ยังไมเที่ยง  ขน มันก็ไมเที่ยง พอทิ้งไวนานๆเปน
พันๆ หมื่นๆ แสน ๆ ปก็ตาม มันก็ตองสลาย เพียงแตทําใหเราเขาใจวาเอาละ ! เราเห็นผมคนต้ังหมื่น
ป แสนป ลานปสลาย แตอายุเราไมถึงแสนป ลานป ขนของคุณหรือของใครที่ปจจุบันน้ี มันจะไม
สลายใหเห็นทันตา แมแต เล็บที่เห็นสลายงายๆ เราก็ตอง รู วามันไมมีอะไรคงทน มันก็ จะสลายก็
เปลี่ยนไป ไมเที่ยง นอกจากไมเที่ยงแลว ในกรณีของตัวอยางเร่ือง เล็บมันก็ไมไดทําใหทุกขเทาไหร 
ฟนมันก็ไมทําใหใครทุกขเทาไหร นอกจากในกรณีมันหลุด มันรวง มันปวด มันอะไรไป ผมและขน 
ตัดมันทิ้งก็ไมเปนไร นอกจากมันติดอยูกับเซลล มันก็จะเจ็บ ก็ปวดบาง ก็เทาน้ันเอง พิจารณาไป
จนกระทั่งเน้ือหนังเนา อะไรก็แลวแต มันเปลี่ยนไปทั้งน้ัน ทานก็อธิบายไปเยอะแยะ ในอานาปาน
สติสูตรก็ดี มหาสติปฎฐานสูตรก็ดี  ขยายใหพิจารณาตาง ๆ นานา ใหเกิดความรูวามันไมมีอะไรเลย 
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สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ มันไมมีอะไร ธรรมะทุกอยาง อนิจจัง “สม“(อานวา สะ-มะ)  ทุกอยาง จริง ๆ 
มันกอใหเกิดทุกขทั้งน้ัน ถายังมีตัวมีตนอยู  ชาติปทุกขา ยังไมสูญดับไปหมด ยังมีความรูสึก คือยังมี
เวทนา สัญญา สังขารอยู มันก็ยังทุกขทั้งน้ันแหละ  

ทุกขอริยสัจ คือทุกขท่ีเราไปยึดติด เปนตัณหา อุปาทาน อันน้ี คืออริยสัจ ไมใชทุกขที่
เลี่ยงไมได 

ทุกขท่ีเกิดจากขันธ 5 ตองมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเปนภาระ เปนทุกข  

เชน ทุกขตองหาขาวใหมันกิน ทุกขตองหางานดี ๆ ใหมันทํา อยางน้ีเปนตน เปนอาหาปริเยติทุกข 
ทุกขอยางน้ีเปนทุกขที่เลี่ยงไมได ถายังมีราง มีกาย มีขันธ 5 จึงไมใชทุกขอริยสัจ 

ทุกขอริยสัจ  คือทุกขในการไปยึด ไปติด ไปถือ อยากไดสิ่งที่รัก สิ่งที่รักพลัดพรากไป 
ตาง ๆ นานา เปนทุกขที่เกิดจากกิเลสตัณหา 

เพราะฉะน้ัน เมื่อเราปฏิบัติก็ทําใหหมดทุกขอริยสัจได 
วิธีปฏิบัติ  ก็อปณณกปฏิปทา พระพุทธเจาตรัสวา เปนการปฏิบัติที่ไมผิด อปณณกะ  

(โดยเรียนรูจากอาหาร 4 – ผูวิจัย) 

ไมใชวิธีไปน่ังหลับตา ทานสอนลัทธิของทาน ทานสอนศาสนาของทาน ทามกลาง
ศาสนาที่ไมไดสอนอยางน้ี เขาสอนแบบอ่ืน ไปน่ังหลับตา ไปปฏิบัติอะไรตาง ๆ นานา น่ันผิดหมด 

ตองมารูจักอินทรีย 6 สํารวมอินทรีย มีศีลเปนที่ต้ัง  เปนหลักเกณฑของแตละฐานะ  (ศีล 
5, ศีล 8, ศีล 10 เปนตน)  เปดหูเปดตา แลวตองพิจารณาโภชเนมัตตัญุตา ในสิ่งที่เกี่ยวของอาศัยอยู 
คือโภชนะ อุปโภค หรือบริโภค อาหารการกินน่ีแหละเปนตัวสําคัญในปุตตมังสสูตร 

อาหาร 4 (1.กวฬิงการาหาร 2.ผัสสาหาร 3.มโนสัญเจตนาหาร 4.วิญญาณาหาร-ผูวิจัย)

อาหารคือ กวฬิงการาหาร จะตองเรียนรูอาหารในกาม สัมผัสตา หู จมูก ลิ้น กาย มันไปปรุงกันอยู
เปนกิเลสทั้งน้ัน เพราะฉะน้ันคนไมรูยิ่งไปบอกวากินอาหารไมอรอยเปนทุกข น่ันแหละไมไดบรรลุ
นิพพานอีกหลายชาติ อีกกี่ชาติก็ไมไดบรรลุ เพราะฉะน้ัน ตองรูวาไปหลงรสอรอย  พวกน้ีแหละ 
สัมผัสแลวมันเปนสุขอยางน้ันอยางน้ี ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และใจ เรียนรูกาม 
กวฬิงการาหารใหรูกาม ถึงจะรูความใครความอยาก เพราะสัมผัสพวกน้ีแลวก็เปนทุกข เปนสุข  เมื่อ
สามารถรูเหตุ รูปจจัย รูกิเลส เกิดกามแลว กามก็มีตัณหา ภวตัณหาไมใชวิภวตัณหา 

กาม ก็มีรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทั้ง 5 เกิดจากทวารที่สํารวมอินทรีย 6 และแมในที่สุด
ขางในมันคือ รูปภพ อรูปภพ 

กาม ก็คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 

ใหเรียนรูกาม ในเร่ืองของอาหารพวกน้ีในการบริโภค รูจักวาอาหารมันมีความมัวเมา แต

มันก็ตองกินเพื่อ ยังชีพ คนถูกหลอกมากมาย ไมเหมือนสัตวเดรัจฉาน มันไมถูกหลอกมาก มันมี
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สัญชาตญาณ อะไรมันกินได  มันกิน มันไมเคยเลือก แตคนน่ีนะมันชางเลือกมาก มันก็เลยถูกหลอก
วาอันน้ีดีกวา อันน้ีสุขกวา เพราะฉะน้ัน เมื่อเราพิจารณาเปน ก็จะลดกิเลสได  จนกระทั่งลดกิเลสไดก็
จะเห็นความจริงวา โธเอย ! สุขอยางน้ี อรอยอยางน้ี รสอยางน้ัน กลิ่นอยางโนน มันหลอกแท ๆ เลย 
แคเรากินเอาแตสาระมัน ไมตองไปชื่น ไมตองไปทุกข ไมตองไปผลักไปดูดรสที่มันสมมุติกันอยาง
น้ันๆ ชีวิตมันก็แข็งเรง  ชีวิตมันก็อยูรอด ชีวิตมันก็ไปได เหมือนสัตวทั้งหลาย เพราะ มันก็ไมได
หลงใหล ไมหลงติด หลงยึดมันมาก เพอเจอ โงเหมือนคน ถาไมไดไปเขาใจผิด มัน ไมทุกข มีนอยก็
สบาย กินงาย อยูงาย ไปงาย เลี้ยงงาย สุภระ ถาพิจารณาเรียนรูกาม แลวเรียนรูการดับทุกข มีผัสสะ
ในอาหาร 4  มันจะเกิดจากผัสสะ ไมวาจะอุปโภค หรือวาบริโภค มันจะมีผัสสะ มีผัสสะก็ใหเรียนรู
เวทนา 

ผัสสะคือเวทนาท่ีเปนอารมณสุขอารมณทุกข  ในเวทนาก็มีตัณหา เมื่อมีผัสสะแลว ตัว
มโนสัญเจตนาหาร หรืออาหารที่เปน มโนสัญเจตนา ก็คือจิตมุงหมาย  มันมีทิศทางที่จะไปอะไรตอ
อะไรของมนุษย ซึ่งก็คือการมุงหมายไปในกามตัณหา มุงหมายใหเปนอยางน้ัน ตองการใหเปนอยาง
น้ี คือตัณหาทั้งน้ัน 

อยากไดมาเสพ ก็คือกามตัณหา เสพทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

เสพทางใจ ก็คือภวตัณหา รูปภพ อรูปภพ เปนรูปตัณหา อรูปตัณหา 

เพราะฉะน้ัน ในการลืมตา สัมผัสทางตา ถาไมเรียนรูกิเลสพวกน้ี กามก็ดี ตัณหาก็ดี ไม
เรียนรูก็ไปไมรอด 

ถาเรียนรูในขณะลืมตา กามภพ กามตัณหา กิเลสจะมาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย หลับตาก็
รูวาอยูในรูปภพ อรูปภพ 

กามเกิดจากการสัมผัสจากขางนอก สวนขางในคือสัมผัส เปนรูป เปนอรูป 

อรูป ก็ละเอียดข้ึนกวารูป 

เพราะฉะน้ัน ถาเราเรียนรูตัวตัณหาของรูป กับอรูป ทําใหหมดทั้งรูปและอรูป หมดทั้ง
กาม ก็หมดตัณหาทั้งน้ัน 

เพราะฉะน้ันจะตองเรียนรู คือมโนสัญเจตนาหารท่ีตองการดับภพ ท้ังกามภพ รูปภพ 

อรูปภพ เมื่อเราดับภพท้ังหมดไดแลว ไมมีภพ 

ตามปฏิจจสมุปบาท จะดับภพได ก็เพราะวาเราหมดตัณหา หมดความอยากมาเสพ 

กามก็เอามาเสพมาเสวย เปนกามาวจรมันก็จะแสวงหาอยูในความอรอยหรือความที่ติดยึด 

รูปภพ อรูปภพ ก็เปนรูปาวจร อรูปาวจ ร เมื่อไมแสวงหารสปรุงแตง รสปรุงแตงเปนรส 
เปนอัสสาทะ ไดเขาใจอัสสาทะ เขาใจรสทั้งกามทั้งภพ 



351 

 

  

 

เพราะฉะน้ันอนาคามีหมดกาม หมดแลวภายนอก เหลือแตเศษของรูปภพ อรูปภพ เปน
รูปตัณหา อรูปตัณหา นิด ๆ หนอย ๆ พลิ้วๆ พรายๆ มันไมเกิดทําความลําบากใหแกใครแลว แตยังมี
ตัวการ ตัวเศษธุลีเทาน้ันเอง ก็จะตองเรียนรูแลวก็ลางมันใหหมด จนหมดรูปราคะ อรูปราคะ เหลือ
มานะ แปลวา ถือดี ถือตัว 

คุณมีดี ดีจริง ๆ แตพระอนาคามี ก็เรียนรู ความ ถือตัว ถือดี มาต้ังแตหยาบแลว หมด
มานะ ความถือดี ถือตัวแลว เหลือเศษธุลีที่อธิบายไปแลว 

อุทธัจจะตัวปลาย อุทธัจจะสังโยชน คือ อากิญจัญญายตนะ ก็เรียนรูตรวจมันไป ตรวจ

อากิญจัญญายตนะใหหมด  อยาใหหลน อยาใหเหลือเศษของความไมรูอะไร  แลวก็ตรวจ เนวสัญญา

นาสัญญายตนะ 

สัญญาเวทยิตตัง นิโรธัง โหติ ทําสัญญากําหนดรู เคลาเคลียอารมณทุกอยาง ตรวจสอบ

แบงแยกใหครบ จนรูวามันนิโรธสนิทหมดแลว ตัวท่ีจะดับ ดับ ไมเหลือ พนอวิชชาสังโยชน พน

อวิชชาสวะสิ้นจนเกลี้ยง น่ันจึงจะเปนการตรวจสอบการปฏิบัติท่ีสมบูรณ  

ความมัวเมาในอาหาร มัวเมาในเร่ืองของกาม มัวเมาในเร่ืองของตัณหาตาง ๆ ที่เปนเหตุ
ถึงดับหมด 

กิเลส ตัณหา กับอุปทานเปนตัวเดียวกัน มันเปน synnonym ที่เรียกแทนกันในคนละ
ฐานะ 

กิเลส เปนคําที่เรียกในฐานะสามัญนาม หรือจะเรียกวา ตัณหา หรืออุปาทานก็ได  เมื่อจับ
ตัวมันได ที่จับไดเพราะมันมีลีลา เมื่อฆาตัณหา อุปาทานก็ดับ 

ตัณหา เปนตัวกิเลสที่เคลื่อนไหวเปนพลังงานจล อุปาทาน เปนกิเลสที่เสถียร มันเปนตัว 
STATIC ตัวน่ิง เปนตัวหยุด เปนพลังงานศักย 

หมดตัณหา อุปาทาน  ก็จะขึ้นมา คอย ๆเหลือเล็กเหลือนอย จนกระทั่งสุดทาย เหลืออา
สวะหรืออนุสัย จับตัวอาการมันได ก็เปนตัณหา เปนตัวปลาย เปนอาสวะหรืออนุสัยตัวปลาย กําจัด
กิเลสตัวสุดทายไดหมด มันก็หมดทั้งตัณหา หมดทั้งอุปาทาน 

เมื่อตัณหา อุปาทานหมด ภพก็ไมมี ชาติก็ไมมี 
ชาติภพในที่น้ี ไมไดหมายถึงชาติภพของรางกาย ที่จะมาเกิดทางรางกาย แตเปนชาติภพ

ของจิต เจตสิก 

และลึกเขาไปกวาน้ันอีก ก็คือชาติภพของจิต เจตสิกที่เปนอกุศลจิต  อกุศลเจตสิก ไมได
หมายความวา กุศลจิต กุศลเจตสิกดับไปดวย อกุศลจิต อกุศลเจตสิกดับสิ้น กุศลมันจะเหลือเปนจิต
วิญญาณแท ๆ เปนจิตวิญญาณบริสุทธิ์ ผูมีจริงจะรูวาจิตวิญญาณ น้ันบริสุทธิ์ และจะรูถึงตัณหาวามัน
เปนยางเหนียว มันเปนตัวกํากับความยังอยู 
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เพราะฉะน้ันถาเผื่อวาเราเองรูแลววา ยางเหนียวต้ังแตเปนกามตัณหา  เปนรูปภพ อรูป
ภพ ต้ังแตเปนรูปภพเล็ก ๆ ละเอียด ก็รูยางเหนียว ทํายางเหนียวดึงไวจนกระทั่งปลอยคลาย เปนมุญ   

จิตุกัมยตาญาณ มีญาณที่ปลอยคลาย จะรูวาปลอยคลายเปนอยางน้ี ทํายางเหนียว  หรือทําตัณหาให
เปนนิวตรอน เปนภาษาวิทยาศาสตร  ทําไดหมด เพราะฉะน้ันเมื่อจิตวิญญาณของคุณไมมีมโน
สัญเจตนาหารในระดับวิภวตัณหา จะไมใหมันมียางเหนียวในระดับสุดทายในกุศลจิตที่คุณอาศัย 
พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา สุดทายเรามีแตเพียงอาศัย มีไวสําหรับเพียงเพื่อความรูและเพื่ออาศัยทํา
ประโยชน เมื่อจะหยุดทําประโยชน หยุดแลวไมตองรู ไมตองมีวิญญาณ ไมตองมีอะไรอีก ก็จะรูจัก
การทําตัณหาเปนนิวตรอน วิภวตัณหาก็ทําได เพราะฉะน้ันจะทําสูญเปน  ทําสลายตัวเปน  สุดทายก็
ไมมีอะไรเหลือได 

เปนพระอรหันต ก็ทําเปนมาตั้งแตกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา มโนสัญเจตนาหาร 

ท่ีเปนยางเหนียว ทํามาตั้งแตกาม พยาบาท จนรูปและอรูปท่ีขนาดอากิญจัญญายตนะ ขนาดอุทธัจจะ

กุกกุจจะ ธุลีสุดทาย ก็ทําไรยางเหนียวไดจนสุดทาย จนคุณรู หมด ไมรูไมได เพราะเนวสัญญานา

สัญญายตนะ ขนาดตองรูวาการทํายางเหนียวสุดทายท่ีละเอียดท่ีสุดก็ทําไดหมดแลว เกงแลว  

เมื่อจะปรินิพพาน ก็ไมตองมีมโนสัญเจตนาหาร ไมมีภพ ไมมีชาติ ภพท่ีมีคือภพท่ี  

สรางเอง มาอาศัยเอง เพราะไมไดสรางดวยอุปาทาน แตสรางดวยสมาทาน สรางดวย “สม” (อานวา 

สะ-มะ) ของคุณเอง คุณเปน  “สมณะ” เปนผูสงบ สนิทจริงแลว ก็สรางภพของคุณมาอยูเฉย ๆ เพื่อ

ทํางานใหแกโลก ไมไดไปทําเลวไปเอาอะไรจากใครในโลกเลย แลวคุณจะสลาย ใครจะมาหามอะไรได 

น่ีคือสุดยอดของสัจธรรมท่ีท้ังหมดท่ีสุดยอด 

(สรุปผลการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ที่สัมพันธกับโพธิปกขิยธรรม 37 แลวตรวจสอบ
ผลดวยญาณ 16 – ผูวิจัย) 

เพราะฉะน้ันการปฏิบัติในอปณณกปฎิปทา 3 น้ีแหละ ชาคริยะมันคือความตื่นจากโลกีย 

ตั้งแตหยาบไปจนกระท่ังถึงละเอียด อยากในกามภพ อยากในรูปภพ อรูปภพ รูจักหมด 

เทวดาโลกีย ก็คือสัตวนรกโลกีย คือสมมุติเทพ 

เทวดาในโลกุตตระ ก็คืออุปปตติเทพ ที่เจริญขึ้นเร่ือย ๆ จนถึงวิสุทธิเทพ ก็คือพรหม 

รูปพรหม ก็คือผูถึงอุเบกขา ตรวจอุเบกขาไปเปนอรูปพรหม ก็คือ ตรวจสอบสมบูรณ
ที่สุด 

เพราะฉะน้ันในความไมต่ืนจากความเปนโลก ๆ เมาอยูกับโลก น่ันคือ ความไมต่ืน คุณ
สามารถต่ืนไดแลวจากโลกอบาย จากโลกกามารม ณ จากโลกธรรม  จากโลกอัต ตภาพ หรือโลก
อัตตา ต้ังแตโอฬาริกอัตตา มโนมยอัตตา จนกระทั่ง อรูปอัตตา เสร็จหมด คุณ ตื่นจากอันน้ีมาไดดวย
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การปฏิบัติสํารวมอินทรีย กับโภชเนมัตตัญุตา  คุณจึงหลุดพนแลวก็ต่ืน หลุดพนแลวก็ต่ืน แลวก็     

หลุดพน 

การตื่น การหลุดพน ก็เกิดจากสัทธรรม 7 แลวก็เกิดสะสมลงเปนพลังงานของฌาน 

พลังงานของฌาน คือพลังวิมุตท่ีจะเกิดไปเร่ือย ๆ 

วิชชา 8 จะเปนตัวรูมาตลอดสายของจรณ ะ 15  ท้ังหมด  รูมาตลอดสายที่ปฏิบัติที่
ประพฤติ  

โพธิปกขิยธรรม ก็จะมาขยายภาคประพฤติปฏิบัติ 

เพราะฉะน้ันในสัทธรรม 7 คุณจะเชื่อเพราะคุณปฏิบัติเปนกุศล 

ในภาคปฏิบัติ เมื่อคุณเองยังเปนฐานะของเสขบุคคล เปนโสดา ก็ตองเรียนรูกิเลส 

กิเลสมันมี คุณอาย (หิริ) บางทีคุณก็ละเมิดอยู เปนเนมิตตกตาในภาคที่คุณบกพรอง 

ผูที่ไมเอาแลว กุหนา ลปนา อาชีพแบบน้ัน แลวหันมา เลี้ยงชีพในทางที่มีศีลมีธรรม
ขึ้นมา อยูในสุจริตธรรม แมจะมีความโลภ ความเสพในกามบาง คุณก็ทําไดในระดับน้ี ต้ังศีลไปตาม
ฐานะ 

เมื่อละเมิดศีลที่สมาทาน ก็จะตองละอาย ตองรู ตองมีมารยาทกับการปฏิบัติธรรม ตอง
สําเหนียก สังวร 

เพราะฉะน้ัน หิริ ก็คือมีลําดับของอินทรียพละของความละอายตอความผิด ละอายตอ

บาปขนาดหน่ึง 

สูงข้ึนมาเปนโอตตัปปะ ก็คืออินทรีย กําลังของความกลัวตอบาป ตอความผิดน้ัน ๆ  มัน
เปนความจริงของความกลัว ความจริงของความแข็งแรงของการที่จะไมเอาเร่ืองชั่ว เร่ืองตํ่าน้ัน ๆ มัน
เปนความเจริญของความจริงของจิต ความเจริญเปนโอตตัปปะสูงข้ึน 

เพราะฉะน้ัน สัทธรรม 7 ก็จะเกิดจริง เปนจริงอยางน้ี 

หิริ โอตตัปปะ กลัวตอบาป คุณก็ไมทําเลย จนกระทั่งสามารถปฏิบัติจนลางกิเลสได  

จนเกิดญาณจน มุญจิตุกัมยตาญาณ เกิดปฏิสังขานุปสสนาญาณ สังขารุเปกขาญาณ ตรวจสัจจานุโล
มิกญาณ ตัดโคตรญาณ  โคตรภูญาณ ไปเร่ือย ๆ เกิดมรรคเกิดผล ทบทวนอีกเปนปจจเวกขณญาณ 
ญาณ 16 คุณจะตรวจสอบมันทั้งหมดเลย 

เพราะฉะน้ันเมื่อคุณปฏิบัติ  “หิริ" คุณก็จะตองรูอาการของจิตคุณจริง “โอตตัปปะ” ก็
จะตองรูจริงวาจิตแข็งขึ้น มีการไมเอาแลวบาป จิตมันจะวางเฉยตอสวรรค ตอความเปนเทวดาโลกีย 
เทวดาสมมุติเทพ มันจะลดจริงๆ เมื่อทําไปเร่ือย ๆ จนเกิดพหูสูตหรือพาหุสัจจะ เปนสัจจะความจริง
ที่มากขึ้น พหุพหูน่ีก็มาก รูมาก ไมใชรูแตเฉพาะเปน LEARNED MAN 
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พาหุสัจจะหรือพหูสูต คือการเจริญดวยการปฏิบัติธรรมมา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีศรัทธา 
มีปญญาดวย มีความเจริญของอินทรียทั้งหมด ศรัทธาเจริญเพราะเชื่อวาพัฒนาไดอยางน้ี เปนความ
เจริญความประเสริฐไดอยางแทจริง 

หิริ โอตตัปปะก็ผานไปเร่ือย ๆ จนไมตองกลัวแลว เพราะทําไดแข็งแรงก็ไมกลัวแลว 

ความเพียรของคุณก็เพียรจนเปนปกติ ไมตองเพียรอะไรอีก 

อินทรีย คือความกลาของความเพียรเต็ม ความเพียรเปนปกติจนไมตองไปทําอะไรมัน
อีก เพราะมันทําไดแลว ไมตองทน ไมตองอด ไมตองฝน สัมผัสได อยูเหนือมัน มันทําอะไรเรา  

ไมได เพราะอินทรียพละเราเปนใหญ แข็งแรงในตัวเรา กิเลส ตัวเหตุปจจัยของกิเลสทําลายเราไมได 
ทําอะไรเราไมได อสังหิรัง ไมมีอะไรมาละลางได มาทํารายได มาเปลี่ยนแปลงไดอีก 

เพราะฉะน้ัน ในตัวพหูสูต มันก็จะเกิดอินทรีย 5 พละ 5 มีสัทธินทรีย มีวิริยินทรีย มีสติ
นทรีย ความรูเทาทัน สติระลึกรูเทาทัน 

สมาธินทรีย ก็คือตัวญาณ ตัววิมุต 

ตัวญาณ ตัววิมุต ก็ปญญามันมีญาณ 

วิมุตมันหลุดพนมาได จนแข็งแรงเปนกําลัง 

กําลังคือวิมุต วิมุตคือกําลัง เปนเคร่ืองชี้ เปนเคร่ืองบงบอกวาคุณมีวิมุต 

วิมุต เพราะมันเปนกําลังที่จะอยูเหนือโลก โลกมันทําอะไรไมได ไมมีอะไรแข็งแรงเทา 

เพราะฉะน้ัน สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย คือคุณภาพของ
จิตเจริญขึ้นๆๆๆ ถึงพละ 

สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ คือตัวจบ คือตัวผล พละหรือผล 
เปนตัวอินทรีย 5 พละ 5 ในโพธิปกขิยธรรม 37 

เพราะฉะน้ันในการเจริญของสัทธรรม 7 น้ี ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พหูสูต วิริยะ สติ 
ปญญา ในน้ีไมมีคําวา อินทรีย 5 พละ 5 ไมมีคําวา สมาธินทรีย 

สมาธินทรีย ก็คือ ฌาน 4 ท่ีสะสมอุเบกขา ตั้งมั่นข้ึนเร่ือย ๆ ๆ น่ันเอง สัทธรรม 7 ฌาน 4 

ก็คือการเจริญของอินทรีย 5 พละ 5 เพราะปฏิบัติโพชฌงค 7 อยูในทางมรรคองค 8 

เพราะฉะน้ันในโพธิปกขิยธรรม 37 วิธีปฏิบัติแท ๆ ก็คือโพธิปกขิยธรรม 7 คือสติปฏ
ฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 สั่งสมลงเปนอินทรีย 5 เปนพละ 5  เพราะเจริญดวยโพชฌงค 7 

ไมไดออกนอกทิศทางของมรรคองค 8 อยูในทางของมรรคองค 8 โพชฌงค 7 เปนตัวกาวเดิน เจริญ
ดวยสติ เจริญดวยธัมมวิจัย เจริญดวยวิริยะ เกิดปติเจริญ เกิดปสสัทธิเจริญ เกิดสมาธิเจริญ จนถึงขั้น
อุเบกขาเจริญ เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค มีคุณสมบัติปริสุทธา ปริโยทาตา มุทุ กัมมัญญา ปภัสสรา 
เพราะฉะน้ันในการปฏิบัติ 3 คือสติปฏฐาน 4 ก็จะตองรูกายในกายจะตองรูเวทนาในเวทนา จะตองรู
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จิตในจิต จะตองรูธรรมในธรรม ไมใชแคภาษา จะตองมีญาณหยั่งรู มีตาทิพยที่จะตองรูเปน  

วิปสสนาญาณ และรูแลวก็จะตองรูวาคุณกําจัดไดหรือไมได คุณกําจัดได คุณจะกําจัดดวยปหาน 5 

กําจัดก็กําจัดดวยวิธีวิปสสนาหรือสมถะวิธีเทาน้ัน 

วิปสสนาวิธี ก็คือ พิจารณาใหเห็นวามันไมไดเปนของจริงของจัง ไมไดเปนของเที่ยง
แท มันเปนตัวทุกข สุขเองก็คือตัวทุกข ตองพิจารณาจริง ๆ ตองเห็น เกิดญาณเห็นจริง ๆ เลยวา
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ  ญาณที่เห็นความเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป เห็นความวนของการเกิดขึ้น ต้ังอยู 
ดับไป แลวก็หายไปเหมือนพยับแดด เหมือนฟองคลื่น สุขชั่วประเด๋ียวประดาว ความสุขคุณไมวาจะ
ไคลเม็กซ ยิ่งใหญขนาดไหน สุขมันก็หายไป ไหนลองจับมาดู ใสปบมาดูซิ มันไมมี อยางน้ีเปนตน 
คุณก็จะเห็นไดแตอยางน้ี กี่ชาติๆ กี่การวนเวียน เกิดขึ้น ต้ังอยูแลวก็ดับไป สุขเกิดขึ้นแลวนะ สุข
ต้ังอยู แลวก็ดับไป คุณก็คือไปเปนขี้ขาของตัวเหตุตัวตัณหา บําเรอมันอยูน่ันแหละ สุขเกิดขึ้นแลวก็
ดับไป เด๋ียวก็อยากใหมตัณหามาใหมบํารุงบําเรอมันอีก ไมแลวสักที ตัณหาไมเคยตาย ตองมาทํา
ตัณหาใหตาย ดวยการมาพิจารณาเห็น กดขมมันชั่วคราว โดยปกติ อัตโนมัติมันก็กดขมอยูแลว  ไม
ตองไปเรียนรูธรรมะมันก็กดขม เปนกันทุกคน มันกระหายใครอยากอะไรตอหนาตอตาธารกํานัล 
คุณก็ตองอดกลั้น อยางน้ีเปนตน จะไปแสดง ความ อยากตอหนาตอตาธารกํานัลไดอยางไร 
เพราะฉะน้ันวิกขัมภนปหาน มันเปนธรรมชาติ ยิ่งมาเรียนรู ก็ตองรูวาการกดขมตามอินทรียพละ  

ของคุณ ตามความสามารถความเกงของคุณ จนกระทั่งคุณสามารถที่จะเรียนรูเวทนา อารมณ 
แยกแยะได 

กาย ก็คือการประชุม องคประชุมนอกองคประชุมในใหละเอียดขึ้น ๆ 

กาย ก็คือตัวถูกรู องคประชุมที่ถูกรูจึงเรียกวา “รูป” 

เมื่อมันปรุงมาเปนสุขเวทนา มันก็คือองคประชุม คือกายในน่ันแหละ ในขณะที่มัน  

เสวย มันเสพ มันก็สุข แลวสุขมันเปนยังไง อานอาการมัน มันถูกรูเมื่อไหรมันก็เปนตัวรูกับตัวถูกรู 
ตัวญาณที่มันรู คือปญญา มันก็คือญาณ วิปสสนาญาณ ญาณเห็น ชานโต ปสสโต วิหรติ 

เห็นอยู รูอยู เปนปจจุบันน่ันทีเดียว หลัดๆ ไมใชไมเห็น แลวไประลึกรูเอาได บุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ วาเราปฏิบัติเพราะเราเห็นกิเลสเราเกิด เราไมไดสูตอนน้ันเผลอไป มันกินตัวเรา เราก็ระลึกไป 
ตรวจสอบได เห็นเด๋ียวน้ีเลย เราก็จะสูมันเด๋ียวน้ี สูดวยการกดขม สูดวยการพิจารณา สูดวยการเห็น
วา ปดโธเอย ! เอ็งนะขี้หมาแท ๆ อสุภะ อยามาหลอกขาเสียใหยากเลย ถาอินทรียพละปญญาญาณ
ของคุณขึ้นสูงจริง ๆ อุทยัพพยานุปสสนาญาณ เปนญาณที่เห็นการวนเวียนเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป
สุดทายก็เหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่น ไมเห็นมีอะไรเหลือ ภังคานุปสสนาญาณ ยิ่งเห็นวามันก็
ไปสูความหมด มีแตหมดกับหมด มีแตพังไป มีแตหายไปไมเห็นมีอะไรต้ังอยูใหเปนตัวหลักฐาน มี
ตัวเปนตัวจริงใหได มันไมมีของจริง 
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ในญาณอนัตตา มีองคธรรมอีก 5 คือ 

1. อนัตตโต คือมันไมใชตัวตน ไมมีตัวตนใหเห็นแลว 

2. ปรโต มันเปนอ่ืนไปเร่ือย ๆ มันเปนของไมเที่ยง 

3. ตุจฉโต มันฟุงกระจายไปอยูเร่ือย ไมเหลือมันหายวับไปก็เปลี่ยนไป 

ในสวนของนามธรรม ยิ่งจะเห็นไดชัดอยางน้ี 

สวน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ถึงแมจะ เปลี่ยนแปลงชา แตมันก็เปลี่ยน แปลง  ตองรูวาทุก
อยางมันไมเที่ยง มันก็เปลี่ยนไปเทาน้ันเอง มันเปนตัวอยาก ไมใชตัวตรัสรู ตัวตรัสรูอยูที่นามธรรม 

4. วิวิตตโต มันไมไดมีอะไรเปนแกนสารเลย 

5. สุญญโต มีแตความวางเปลา 

น่ีคือคุณสมบัติความรูที่จะรูถึงอนัตตา มีองคธรรม 5 อยางน้ี เพราะฉะน้ันคุณก็พิจารณา 
ไปก็จะเห็นของจริง ไมใชพิจารณาคือแคคิด แตตองดูความจริงวามันเปนอยางน้ีทั้งน้ันเลย ไปสัมผัส
อะไรตออะไร เมื่อไหร ความสุข ความทุกข เทวดาใหญโตขนาดไหน เล็กขนาดไหน มันก็เปนอยาง
น้ีทั้งน้ันเลย มีแตความต้ังอยู แลวก็ดับไป หมุนเวียนอยูอยางน้ีทั้งน้ันเลย 

ภยตูปฎฐานญาณ จะรูสึกวามันนากลัว เราจะหลงติดอยูในภพน้ี อีกกี่นานับชาติ จะรูสึก
วาตัวเองโงมากี่ชาติ นากลัวจังเลย วาทําไมมันโงจังเลย ถาเราไมต่ืนรู เราจะไปอีกกี่ชาติ ถาเราไมรู
ความจริงอันน้ี ภยตูปฏฐานญาณ จะกลัว คุณกลัวอะไรก็แลวแต เชน กลัววางูมันมีพิษ ถาไมรูวางูมี
พิษก็ไมกลัวมันนะ เพราะมันมีพิษก็กลัวมัน ตอนน้ีรูแลววาไอที่หลงเสพหลงติดมันเปนพิษ มันเปน
โง อันน้ีเปนความกลัว กลัวที่จะไมโงอีกแลว เห็นแตเปนโทษ 

อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณที่รูจักโทษ มันไมใชคุณเลย ไมไดประโยชนอะไรเลย! 

นิพพิทานุปสสนาญาณ  ญาณก็จะเกิดจริง ๆ มีคุณสมบัติที่จะเปนญาณที่ฉลาด  เปนของ
ไมใชนาไดเลย นาเบื่อ ไมเอาอีก 

มุญจิตุกัมยตาญาณ มันก็จะเปลื้องจะปลอย เพราะฉะน้ันการเปลื้องปลอยน่ีไมไดบังคับ
มันปลอย ไมไดไปบอกวา เฮย ! หยุด ไมเอา ๆ ๆ ไมใช มันไมเอาเองจริง ๆ ญาณเห็นเลย ปญญามัน
ชาญฉลาดเอง ก็จะรูวาโง! ไปเอามาทําไม มันปลอย มันเปลี้อง 

มุญจิตุกัมยตาญาณ คือการปลอยวางของจิต ปญญาอันเปนวิปสสนาญาณที่สมบูรณ 
ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ก็ทําทวนไป ทําซ้ําไป ผลที่ไดจนสังขารุเปกขาญาณ  คุณจะทน

ตอสังขาร จะอุเบกขา ญาณที่มีอุเบกขาตอสังขาร สังขารที่ปรุงแตงอยูในโลกน้ียิ่งกวากองภูเขา จะ
ปรุงจนครอบงําความคิดทางรูปธรรมนามธรรมเต็ม โตใหญยิ่งกวาภูเขา แข็งยิ่งกวากําแพงก็จะเฉย 

สังขารุเปกขา ญาณ  เฉยตอสังขารน้ันได มันจะมาทุม มาทิ่ม มาแทง มายั่ว มาเยา มา
กระแทก มากระทุง คุณก็เฉย เหมือนคุณเปนของวาง เดินอยูในที่วาง หรือคุณเปนตัววาง 
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INVISIBLE MAN ไมมีอะไรมาสัมผัสคุณได คุณไปไหนก็ได อะไรก็ได อยูก็วาง น่ีคือสังขารุเปกขา
ญาณ 

สัจจานุโลมิกญาณ  ญาณที่คุณอนุโลมตอเขา อนุโลมที่จะชวยเขา จะทําอะไรกับเขา จะ
ปรุงแตงรวมกับเขาก็ยังได เปรียบเหมือนชวยคนตกบอ ถายังไมเกงก็เอาอะไรผูกขาไวที่บอขางน้ี 
แลวก็ไปชวยคนดึงขึ้นมา เกงแลวก็ไมตองผูกขา เกงเขาก็เอ้ือมไปไดมาก เกงยิ่งขึ้นอีกก็เอาตีนเกี่ยว
ปากบอ ตัวลงไปชวยเขาไดเลย จะอนุโลมเขาไดมากไดนอยก็อยูที่คุณ เกงหรือไมเกง ชวยเขาได น่ี
คือสัจจานุโลมิกญาณ คุณสามารถที่จะเกิดความเจริญขึ้นมาอยางน้ีไดอยางแทจริง 

เพราะฉะน้ัน อินทรียพละก็จะเจริญ โพธิปกขิยธรรมก็เจริญ เพราะโพชฌงค 7 สมบูรณ 
โพชฌงค 7 สมบูรณไดดวยสติสัมโพชฌงค ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค วิริยะสัมโพชฌงค 

เปนตัวปฏิบัติเหมือนกัน ก็เหมือนกันกับสติปฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 น่ันแหละคือสติ
สัมโพชฌงค ธัมมวิจัยสัมโพชฌงคและวิริยะสัมโพชฌงค แลวก็เกิดความเจริญขึ้น เปนปติสัม
โพชฌงค เปนปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ไปตามลําดับ 

จนที่สุดสติปฎฐาน 4 ในเวทนา 108  จิตในจิต คือ เจโตปริยญาณ 16  ก็อธิบายมา
หมดแลว สราคะ สโทสะ สโมหะ วีตราคะ วีตโทสะ วีตโมหะ จนสังขิตตัง วิกขิตตังจิตตัง จนถึง
อนุตตรจิตที่สมบูรณดวยสมาหิตัง สมบูรณดวยวิมุต เศษธุลีของอสมาหิตะ หรืออวิมุตก็หมดไมมีเลย 
เปนอนุตตรัง จิตตัง สมบูรณแบบเปนเจโตปริยญาณ ครบ 16 ญาณ 

ธรรมในธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม คุณก็รูจักเคหสิตอุเบกขา เนกขัมมสิตอุเบกขา 
มโนปวิจาร 18  ของเคหสิตอุเบกขา มโนปวิจาร 18  ของเนกขัมมสิตอุเบกขา ครบหมดแลวเปน
เนกขัมมะ จนอุเบกขาสมบูรณเที่ยงแท จนตรวจสอบทั้งอดีต อนาคต  ปจจุบันสมบูรณหมดแลว 
ครบปฏิจจสมุปบาท ทวนแลวทวนอีก ปฏิจจสมุปบาทจบ น่ันคือต้ังแตตัณหาไปจนกระทั่งถึงตัว
ทายสุด จบบริบูรณแลว ถาจะมีตัณหา ก็มีวิภวตัณหา เพื่ออาศัยทํางาน มีผัสสะ มีอายตนะ ก็ทํางาน
เต็มที่ เปนคนเกง กัมมัญญา ทํางานอยูไดมีอายตนะ เพราะรูจักนามรูปสมบูรณ วิญาณก็เปนวิญญาณ
ที่แข็งแรงสมบูรณ เปนวิญญาณที่เปนวิญญาณพระเจา อยูเหนือทุกอยาง สังขารที่จะปรุงแตงก็ปรุงไป
ตามฐานะ แมจะอนุโลม สัจจานุโลมิกญาณ มันก็สังขารุเปกขาญาณ ญาณที่แข็งแรงแลวเพราะวิชชา 
วิมุต แข็งแรงสมบูรณ 

เพราะฉะน้ันในตัวของสติปฏฐาน 4 เปนตัวสมบูรณบริบูรณ จึงทําใหโพชฌงค 7 

บริบูรณสมบูรณ วิชชา วิมุต จึงบริบูรณสมบูรณดวยประการฉะน้ี อยางน้ี 

สรุปแลวสติปฏฐาน 4 ก็คือตัวตนของการปฏิบัติ ทางเอกท่ีปฏิบัติ ก็คือ มรรคองค 8 เมื่อ

ปฏิบัติสัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 เกิดอินทรีย 5 เกิดพละ 5 เจริญดวยโพชฌงค 7 สมบูรณ วิชชาและ

วิมุตก็สมบูรณดวยประการฉะน้ีเอง 
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โพธิปกขิยธรรม 37  คือตัวปฏิบัติแท ท้ังมรรค ท้ังผลอยูในน้ัน ไมไดขยายความละเอียด

ในเร่ืองของวิชชา 8 เทาน้ันเอง 

ถาขยายความสรุปดวยวิชชา 8 วามันเปนลักษณะอยางไรใหฟง ก็จะเขาใจภาษาธรรมะน้ี
อยางสมบูรณ ไมใชเขาใจเปนภาษาคน เชน อิทธิวิธญาณ หรืออิทธิวิธีก็ จะไปเขาใจวา เหาะเหิน เดิน
นํ้า ดําดิน พิลึกพิลือน่ันไมใช มันเปนภาษาธรรม ลูบคลํา พระอาทิตย พระจันทรดวยฝามือ ก็เอามือ
ยาวยืดไปลูบพระอาทิตย ลูบพระจันทร ก็ไมใช มันเปนภาษาธรรมทั้งน้ัน 

จรณะ 15 วิชชา 8 หรือโพธิปกขิยธรรม 37 คือตัวปฏิบัติ 

สวนองครวมทั้งหมด คือ จรณะ 15  วิชชา 8 จะบอกวา ไตรสิกขาน้ันมีแคจรณะ 15 

ไมได ตองมีวิชชา 8 ดวยเพราะมันคือ อธิปญญาสิกขา 

ตองเปนจรณะ 15 วิชชา 8 แลวก็โพธิปกขิยธรรม 37
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ภาคผนวก ค 

วารสารพุทธศาสนศึกษา 

คัดมาในสวนประวัติสมณะโพธิรักษและการกอตั้งสันติอโศก  
โดย ภัทรพร สิริกาญจน (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



360 

 

  

 

 



361 

 

  

 

 



362 

 

  

 

 

 



363 

 

  

 

 



364 

 

  

 

 



365 

 

  

 

 

 



366 

 

  

 

 



367 

 

  

 

 



368 

 

  

 

 



369 

 

  

 

 



370 

 

  

 

 



371 

 

  

 

 



372 

 

  

 

 



373 

 

  

 

 



374 

 

  

 

 



375 

 

  

 

 

 



376 

 

  

 

 



377 

 

  

 

 

 



378 

 

  

 

 



379 

 

  

 

 



380 

 

  

 

 



381 

 

  

 

 



382 

 

  

 

 



383 

 

  

 

 



384 

 

  

 

 



385 

 

  

 

 



386 

 

  

 

 

 



387 

 

  

 

 



388 

 

  

 

 



389 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การประมวลขอมูลองคความรูข้ันพื้นฐานของ 

จรณะ 15 ตามแนวทางชาวอโศก 
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หมายเหตุ : ฌาน ดูเพิ่มเติมในความสัมพันธที่เกี่ยวเน่ืองกันของเร่ือง “บทบาทการทํางานของครูดวยฌาน 4 ” ในหนา 31 - 32 กับเร่ือง “คุณคาการทํางานของครู
ที่มีอยูในพรหมวิหาร 4” ในบทที่ 2 ขอ 2.3 “จรณะ 15 กับพระราชดํารัสพระเจาอยูหัว” ในหนา 122  ที่แสดงถึงพรหมวิหาร 4 กับฌาน 1 – ฌาน 3 ขอ 9 
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