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: กระบวนทัศนเชิงบูรณาการ วิถีแหงปญญาญาณ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีโลกบูรณาการ จรณะ 15 วิชชา 8

การศึกษาเรื่อง “วิชชาจรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพนในกระบวนทัศนเชิงบูรณาการ”
เปนการคนควาที่ยึดถือแนวทางพุทธธรรม เพื่อเพิ่มการเกิดสติปญญาในการพัฒนาของมนุษยชาติ
ในศตวรรษที่ 21 กระบวนทัศนใหมในงานวิจัยนี้ไดศึกษาจากกลุมของเคน วิลเบอร (Ken Wilber) ซึ่ง
เปนความคิดจากตะวันตกและมีสวนที่เชื่อมตอกับพุทธธรรมมาแลวในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
แนวคิดบูรณาการเกลียวพลวัต (Integral Spiral Dynamics) อันเปนแนวทางพหุนิยมบูรณาการ
(Integral Pluralism) ซึ่งวิเคราะหความเปนจริงในการดําเนินชีวิตอยางเปนองครวม โดยผานการ
เรียนรูฝกฝนแบบบูรณาการ (Integral Practices) ในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง ในจตุรภาคของการ
พัฒนามนุษยชาติ ไดแก ภาคจิต ภาคพฤติกรรม ภาคสังคมสิ่งแวดลอม ภาควัฒนธรรมโลก
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ศึ ก ษาองค ค วามรู ข องผู มี วิ ช ชาจรณสั ม ป น โน ที่
สัมฤทธิผลดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับ ในระดับกระบวนทัศนตามแนวทาง
บูรณาการ โดยมีคําถามวิจัยหลักวาดวยองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ระดับใดที่สงเสริมยกระดับจิต
วิญญาณมนุษยเขาสูอริยชนขั้นตนได
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในแนวทางปรากฎการณวิทยา (Phenomenology) และ
แนวทางบูรณาการญาณวิทยา (Integral Epistemology) ของตะวันตกและของแนวทางพุทธธรรม
ตะวันออกที่มีระบบการศึกษาครบพรอมทั้งปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวธ ตามหลักทางสายกลางบนพื้นฐาน
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อใหไดผลเปนความปรกติสุขในชีวิตประจําวัน โดยมีหลักระเบียบ วิธี
วิจัยในการคนหาความจริงอยางเปนวิทยาศาสตร ซึ่งจะชวยใหองคความรูพุทธธรรมยกระดับจาก
ความเชื่อศรัทธาที่สูงกวาความงมงายใหมีเปนศรัทธาที่ประกอบดวยปญญาที่พนจากสมมุติสัจจะ
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จนกระทั่งสามารถมีประสบการณของญาณทัสสนะกาวขามผาน (transcend) อํานาจกิเลสมูลคือ โลภ
โกรธ หลง เพื่อชวยเหลือจิตวิญญาณของตนเองและหมูกลุมชุมชนไปจนถึงมนุษยชาติทั้งปวง
ผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว า ทางออกจากวิ กฤตโลกจํ าต องมี ป ญญารู ชั ดถึ งขั้ นปรั บเปลี่ ยน
กระบวนทัศนที่มีการปฎิบัติไดจนถึงขั้นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมที่เปนวิถีแหงปญญาญาณ (Path of
Wisdom) ในแนวทางพุทธธรรม 4 ประการ ประกอบดวย “วิถีโลกบูรณาการ – วิถีพอเพียง – วิถีชุมชน วิถีธรรม” ที่มีองครวมเปนหนึ่งเดียวกันประดุจดังพรหม 4 หนา ดังนี้
1) การดําเนินชีวิตวิถีโลกบูรณาการควรเปนกระบวนทัศนใหม ที่มีกระแสขับเคลื่อน
การพัฒนาจิตสํานึกรักษโลกสิ่งแวดลอมในวิถีชีวิตเรียบงายและเปนมิตรกับเพื่อนมนุษยดวยกัน
2) วิถีพอเพียงเปนรูปธรรมของวิถีชีวิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 และชวยโลกได
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชของประเทศไทย
มีเปาหมายชีวิตที่พึงประสงค ไดแก ความยั่งยืน ความสมดุล และความมั่นคง ซึ่งมีประโยชนสุขหรือ
ความรมเย็นเปนสุขแกมนุษยชาติ
3) วิ ถี ชุ ม ชนได เ ลื อ กศึ ก ษาชุ ม ชนชาวอโศกอั น เป น รู ป ธรรมของชุ ม ชนเข ม แข็ ง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาไปไดถึงระดับโลกุตตระมีผลเปนสมณะไดตามหลัก
สามัญญผล อันมีภาคมรรค คือ จรณะ 15 วิชชา 8 ในเสขปฎิปทาสูตร ซึ่งเปนการฝกฝนไตรสิกขา
ขั้นสูงขึ้นเปนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา ดวยการถือศีล 5 ละอบายมุข จึงทําใหปดอบายภูมิได และ
สามารถเปนชุมชนที่มีภูมิคุมกันตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมของลัทธิทุนนิยมได
4) วิถีธรรมไดคนควาเจาะลึกหมวดธรรมตาง ๆ ที่เนนย้ํานําสูโลกุตตตระได เชน วิชชา 8
เปนหลักสําคัญตามความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยทางวิชาการในอนาคต เพื่อขยายผลเปน
รูปธรรมในขั้นการประยุกตใชงานพัฒนบูรณาการอยางเปนระบบใหมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 4 ประการ
1) ในวิถีโลกบูรณาการมีการนําเสนอองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 3 ระดับที่สัมพันธ
ตะวันตก ซึ่งจัดระดับขั้นของความคิด (Western Tier of Thinking) ไว 3 ขั้นอันเปนกรอบการ
ยกระดับจิตสํานึก (basic levels of consciousness) 10 ระดับ
2) ในวิถีพอเพียงมีภาพรวม ของแนวทางการพัฒนาทางโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณ
ของมนุษยชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงระดับโลกุตตระได
3) ในวิถีชุมชนไดเสนอตัวแบบบูรณาการของพัฒนาการสูโลกุตตระของชาวอโศก
4) ในวิถีธรรมมีปญญาญาณสูการตรัสรูไดในแผนภูมิพัฒนาการของอริยบุคคล 4 โดย
ลําดับ กับแผนภูมิผูมีวิชชาจรณสัมปนโนที่มีญาณ 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
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(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 supramundane 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.

