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บทท่ี 3 

การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีหลักจรณะ 15 วิชชา 8 
ท่ีปฏิบัติในกลุมชาวอโศกมองตามกรอบบูรณาการของกลุม Ken Wilber 

  
ในบทท่ี 3 นี้มีการศึกษาวิจัยใน 3 ประเด็น ไดแก 
3.1 ภาพรวมของการพัฒนาท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบัน 
3.2 การสํารวจงานวิจัยชาวอโศกและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาของชุมชนชาวอโศกตามทฤษฎีหลัก

จรณะ 15 วิชชา 8 ตามกรอบจุลภาคของจตุรภาค 
อันมีรายละเอียดในแตละหัวขอ ดังนี้ 

 
3.1 ภาพรวมของการพัฒนาท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบัน 
 

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

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

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

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

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

3 ระดับ คือ ระดับหนึ่งมนุษยใชพลังงานท้ังหมดในโลก ระดับท่ีสอง มนุษยใชพลังงานจาก 
ดวงอาทิตยไดโดยตรงและระดับท่ีสามมนุษยใชพลังงานจากดาวท้ังหลายในกาแลกซ่ี) ใหกับ
มนุษยชาติ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3.2 การสํารวจงานวิจัยชาวอโศกและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

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

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

กลุมท่ีสาม  งานวิจัยท่ีศึกษาชุมชนชาวอโศกในลักษณะเปนชุมชนตัวอยางในมิติใด 
มิติหนึ่ง ในชวงทศวรรษ 2540 เชน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง ชุมชนเขมแข็ง  

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

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

การพัฒนาทางเลือกแนวพุทธวางอยูบนกระบวนทัศนของพระพุทธเจา 3 ประการ คือ 



90 

(1) มองโลกและสังคมแบบพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในวิวัฒนาการ 
(2) การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 2 ทาง คือการเปล่ียนแปลงโครงสรางสวนลึกของมนุษย

หรือจิตสํานึก (concious) ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญตอการเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจของสังคมและการจัด 
องคกรของสังคมและ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ของผูนําชาวอโศก 
(4) ภาพรวมของหมวดธรรมสําคัญท่ีสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปนโน 
3.3.1 ภาพรวมของการศึกษาพ้ืนฐานการสังวรศีลตามกรอบพฤติกรรม 4 ดาน 

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

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

ในสวนของศีลแตละขอ เราจึงสามารถวิเคราะหความละเอียดท่ีสูงข้ึนไดดวย 
พฤติกรรมท่ีสอกุศลมากข้ึน ตามแผนภูมิขางลาง 

 

 

ภาพท่ี  3.1  แผนภาพ : การวิเคราะหความละเอียดท่ีสูงข้ึนไดดวยพฤติกรรมท่ีสอกุศลมากข้ึน 
 (อาภรณ  พุกกะมาน, 2528) 
 

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

ในกรณีฐานศีล 5 แตละขอมี 6 พฤติกรรมเรียงลําดับจากมิจฉาขอแรกอกุศลมาก 
ไปจนเปนสัมมาขอทายสุด เปนกุศลสะอาด รวมท้ังหมด 30 พฤติกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ภาพท่ี  3.3  แผนภูมิ : การประยุกตสังวรพฤติกรรมเขาในจตุรภาค 
 

พฤติกรรมตอตนเอง (UL)        เนนการพัฒนาระดับจิต (conscious level) ให
  สูงข้ึนของสมาชิกแตละบุคคล 

พฤติกรรมตอคนรอบขาง (UR)  ไปสูครอบครัว องคกร บริษัท ท่ีขยายไปจนถึง
       ความเปนชุมชนสูโลกุตตระ 

พฤติกรรมตอสังคม (LR)  มีพฤติกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคมท่ีขยายไป
ถึงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบตาง ๆ ท่ีมีเปนโครงสรางของ
สังคม 



98 

พฤติกรรมตอโลกส่ิงแวดลอม (LL)   มีพฤติกรรมอนุรักษโลกส่ิงแวดลอม หัวใจสี
เขียวตานภัยโลกรอน ขยายไปจนถึงปรับเปล่ียน
มโนทัศน (มโนกรรม) เขาสูวิถีโลกบูรณาการ 

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

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

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

พฤติกรรมตอตนเอง ศึกษาเร่ืองสังวรศีลไปตลอดครบถวนในองคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 

พฤติกรรมตอคนรอบขาง กระจายการฝกสังวรศีลจนครบจรณะ 15 วิชชา 8 ใน
ครอบครัว คนในองคกร สมาชิกชุมชนหมูบาน 

พฤติกรรมตอสังคม เปนการศึกษาการปฎิบัติธรรมไปพรอมกับจิตอาสาใน
การชวยกิจกรรมท่ียังประโยชนใหกับสังคมตาง ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ความหมายของสุจริตมีไดหลายระดับ การละทุจริต ทําสุจริต ตามหลักเกณฑจริยธรรม 
ท่ัวไปเปนระดับ “เบ้ืองตน”  

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

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

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

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

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

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

พนทุกขหรือเปนสุขสําเร็จแลว ก็ยินดีดวย 
(4) อุเบกขา คือ ความวางใจเฉย ความปลอยวางไมยึดในบุญคุณ ในความดีท่ีตนเองทํา

นั้น ๆ วางเฉยตอความดีท่ีเราทํา เลิกยึดม่ัน ถือม่ัน ไมยินดียินราย ใจสะอาดคงความเปนกลาง วางใจ
เฉย ไมเหลือความเปนเราของเรา 

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

3.3.3 ภาคบนซาย (UL) การพัฒนาจิตสํานึกโลกุตตระตามคําสอนจรณะ 15 วิชชา 8 
ของผูนําชาวอโศก 



102 

ชุดองคความรูหลักท่ีสําคัญของสมณะโพธิรักษผูนําชาวอโศกท่ีไดจากการตอบ
คําถามสัมภาษณแบบเจาะจงของผูวิจัยซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งในตอนตน (ดูคําถาม-คําตอบท้ังหมดได
ในภาคผนวก) ดังนี้ 

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

สัมพันธกับไตรสิกขาไดในเร่ืองของศีล ซ่ึงแทจริงแลวโพธิปกขิยธรรมเปนปฏิบัติการอยางละเอียด
ของไตรสิกขาข้ันอธิข้ึนไปจนถึงข้ันอเสขะ - ผูวิจัย) 

จรณะ 15 วิชชา 8 เร่ิมตนดวยศีลเชนเดียวกับไตรสิกขา แตภาคปฏิบัติมี
รายละเอียดในการพัฒนาจิตมากกวาไตรสิกขา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อันหนึ่งสัมผัสความวาง อาการวาง ลักษณะตัววาง 
อันหนึ่งสัมผัสจิตเปนสภาวะ จิตวาง จิตผองใส อาการจิตสะอาด จิตบริสุทธ์ิเปน

อยางไร ลักษณะวิญญาณท่ีสะอาด วิญญาณวางแลวเปนเชนนี้ 
และอีกอันหนึ่ง ตรวจสอบเศษธุลีละอองตาง ๆ ท่ีจะไมใหมีเหลือ เศษความหมอง 

ความหมน ในอากิญจัญญาฯ นิดหนึ่งไมใหมี นอยหนึ่งไมใหมี 
อรูปฌานข้ันสุดทายคือเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เปนการตรวจความรู

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

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

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

สวนปลีกยอยสุดทายหรืออุทธัจจะสังโยชนของอนาคามีคืออากิญจัญญายตนะ 
ธุลีละอองอะไรอีกท่ีเราจะไมใหมันมี นิดหนึ่งนอยหนึ่งก็ไมมีไดแลว 

อุทธจจะ ก็คือส่ิงท่ีมีมันจะมีเหลือฝอยฟุงกระเซ็นกระจายเปนละอองธุลีท่ีละเอียด
ท่ีสุด ก็จะตองจับสวนของมันใหได ตองไมใหมี 

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

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

สัญญาเวทยิตนิโรธของพระพุทธเจานั้นจึงไมใชสภาวะดับไมรู แข็งท่ือ แตเปน
นิโรธสมาบัติของพระพุทธเจาท่ีลืมตาดับตัวกิเลสอยู ไมไดไปดับตัวธาตุรูเลยสักนิด ธาตุรูมีแตเจริญ 
รับรูเทาทันโลก แตอยูเหนือโลก 

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

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

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

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

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

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

เนกขัมมะแมจะเปนปจจุบันเม่ือขณะทําไดก็จะไปเปนมโนมยิทธิคือความเกงทํา
ใหจิตบรรลุผล มนสิการเปนบทบาทพฤติของจิตในการกําลังทําอยู ทําเสร็จสําเร็จผลขึ้นมาไดคือ
ความหมายท่ีเปนมโนมยิทธิ สําเร็จจริงข้ึนท่ีจิต 

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

อิทธิวิธญาณเกงข้ึน แลวไปเปนโสตทิพยหรือหูทิพย 
ทิพพโสตญาณ เปนรายละเอียด ลึกซ้ึงท้ังนอก-ในไมขาดกัน มีญาณท่ีอานภายใน

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

ความจริงการปฎิบัติทางจิตหรือมนสิการในวิชชา 4 ขอแรก คือ วิปสสนาณาณ มโนมยิ
ทธิญาณ อิทธิวิธญาณ ทิพพโสตญาณ ก็สามารถทําไดสําเร็จถึงผลข้ันสุดทายแลว 

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

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

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

อรูปฌานก็คือตรวจความเจริญเขาไปสูความสมบูรณใหคงท่ีเสถียร จนเปนกตญาณ เปนนิจจัง 
ธุวัง สัสสตัง คือไดแนนอนไมบกพรอง 

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

การพนอวิชชาสวะ 8 ขอสุดทาย คือ พนความไมรูในเร่ืองปฎิจจสมุปปาท เพราะมี
วิชชาคือ อนาสวะไดจริง 

อนาสวะมีองคธรรม 6 มีตัวปฏิบัติคือ ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค สัมมาทิฏฐิ มัคคังคะ 
เปนตัวปฏิบัติในสาสวะ 

เปนองคแหงมรรคหรือมัคคังคะไมใชองคแหงผล เปนปญญา ปญญินทรีย ปญญา
พละก็แปลวามีลําดับซอนวงกันอยู 

“พร่ังพรอมดวยอริยมรรค”ไมใชมีเพียงอริยผลเทานั้นแตยังเจริญอริยมรรคอยูดวย 
โสดาจึงมีอนาสวะของโสดาบันได สกิทาก็มีอนาสวะของสกิทาคามีผลได 
อนาสวะเปนจุดของการดับอาสวะได เพราะฉะนั้นอธิโมกขหรือวิโมกขระดับ

ไหนก็ดับไดจริง จึงทําใหสมบูรณครบถวนในโลกุตตรธรรม 9 ท่ีประกอบดวย มรรค 4 ผล 4 
นิพพาน 1 

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

ผูวิจัยเห็นวาญาณทัสสนะระดับวิชชาดังกลาวนี้ ยอมแสดงการเขาถึงปญญา
สัมปทาท่ีแทจริงซ่ึงยอมแตกตางกับสภาวะของวิชชาในระดับจิตสัมปทาท่ีมีมากอนพระพุทธเจาอัน
เปนเพียงอิทธิปฎิหาริยและการดักรูทายใจผูอ่ืนหรืออาเทศนาปาฎิหาริยเทานั้น ทําใหไมสามารถ
แสดงการลดละตัดกิเลสหยาบ กลาง ละเอียดใหถึงข้ันพนอวิชชาสวะมาโดยลําดับได 

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

3.3.4 ภาพรวมของหมวดธรรมสําคัญท่ีสัมพันธกับวิชชาจรณสัมปนโน 
หลังจากท่ีเขาใจความสําคัญของศีลและการสังวรความประพฤติ  คือ  ศีล 

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

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

1. อาหารของ
อวิชชา 

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

5. อาหารของวิชชา 

ไมเสวนาสัปบุรุษ 
ไมสดับสัทธรรม 

ศีลที่เปนอริยะ 
สํารวมอินทรีย 

ที่อริยะ 

สังวรศีล 
สํารวมอินทรีย 

โภชเนมัตตัญุตา 
ชาคริยานุโยคะ 

กุศลศีล 
(คือ ศีลที่เปนกุศล
ดวยอปณณก 
ปฎิปทา 3) 

เสวนาสัปบุรุษ 
สดับสัทธรรม 

ขาดศรัทธา 

สติสัมปชัญญะ 
ที่เปน 
อริยะ 

ศรัทธา  
 
 
 
 

อวิปปฏิสาร 

มีศรัทธา 
ขาดโยนิโสมนสี

การขาด
สติสัมปชัญญะ 
ไมสํารวมอินทรีย 

หิริ 
โอตตัปปะ 

มีโยนิโสมนสิการ 
มีสติสัมปชัญญะ 
มีอินทรียสังวร 

ทุจริต 3 พาหุสัจจะ สุจริต 3 

นิวรณ 5 

สันโดษ 
ที่เปน 
อริยะ 

วิริยะ 
สติ 

ปญญา 

*สติปฎฐาน 4  

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

โพช 
ณงค 

7 

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

ฌาน 4 – อุเบกขา สมาธิ สมาธิ 
อุเบกขา 

อวิชชา 
ภวตัณหา 

วิช 
ชา 
8 

วิปสสนาญาณ วิปสสนาฯ 

วิช 
ชา 
4 

ทุกขอริยสัจ ยถาภูตญาณ 
ทัสสนะ 

วิชชาและวิมุติ 

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

บุพเทนิวาสานุสติญาณ บุพเพฯ 
จุตูปปาตญาณ จุตูปปาตฯ ทุกขนิโรธคา 

มินีปฏิปทา 

วิมุติญาณทัสสนะ 
อาสวักขยญาณ อาสวักฯ 

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

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

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

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

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

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

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

พระพุทธเจาตรัสวาเปนบุญอยางยิ่งในการชักชวนใหคนเห็นทางสูอริยสัจ และผูท่ีดําเนิน
ในอริยสัจ มีทุกข ประดุจเทาฝุนดินติดปลายเล็บ เม่ือเปรียบกับผูปลอยชีวิตลวงไปโดยไมอยูในกิจ
ของอริยสัจแลวจะประสพทุกขมากดุจผืนดินท้ังโลก 

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


