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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” 
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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 



34 

(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 
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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 
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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



53 

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) 

75 
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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) 



79 

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 


