
 

 

 
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



138 
 

 
 

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
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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 
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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 
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 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 
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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 

 


