
 
บทท่ี 7 

การวิเคราะหตอยอดองคความรูพุทธธรรมในแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber 
โดยวิชชาจรณสัมปนโนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บทวิเคราะหในงานวิจัยนี้นับเปนเร่ืองท่ีทาทายตอความรูความเขาใจในงานวิจัยซ่ึงตอง

กระทําดวยความพินิจพิเคราะหในความลุมลึก ของส่ิงท่ีดํารงอยูแตไมไดเกี่ยวพันกันโดยตรงใน 
3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ความรูของตะวันตกโดยกลุม KW เปนของศตวรรษท่ี 21 มีชวงเวลาเพียงไมกี่ทศวรรษ
ในขณะท่ีภูมิปญญาของพระพุทธองคเกิดข้ึนดํารงมา 2600 ป นับจากวันท่ีทรงตรัสรูมีระเบียบวิธี
การศึกษาและผลชัดเจน อยางไรก็ตาม จุดเช่ือมตอท่ีสําคัญเกิดจาก KW เองท่ีไดศึกษาพุทธธรรมและ
ฝกฝนตนเองตามแนวทางนี้มาในระดับหนึ่ง  

ความรูของ KW ท่ีไดพัฒนามามีอายุนอยกวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนอยกวาพัฒนาการของชุมชนชาวอโศกในแนวทางคําสอนจรณะ 
15 วิชชา 8 โดยสมณโพธิรักษ และพัฒนาการท้ังสองก็มีแนวทางของตนเองไมไดรับรูถึงแนวคิด
แนวทางบูรณาการของตะวันตกโดยกลุม KW เลย 

ความรูของตะวันตกโดยกลุม KW ท่ีศึกษาองคความรูของพุทธในหลักวิชาจากคัมภีร 
วิสุทธิมรรคอันเปนตัวแทนของพุทธเถรวาท ก็นับวามีความลุมลึกนอยกวาความรูท่ีมีอยูใน
พระไตรปฎกของฝายเถรวาทในประเทศไทย ซ่ึงยังเปนท่ียอมรับกันท้ังโลกวามีความเปนปกแผน
แข็งแรงอนุรักษไวไดดีกวาหลายประเทศที่มีพุทธศาสนาอยูในโลกนี้ การศึกษาหลักวิธีปฏิบัติสมาธิ
ลุมลึกตามแนวตันตระของพุทธในธิเบต และแนวเซ็นอันเปนแนวท่ีมีประวัติพัฒนาการมาจากคําวา 
“ฌาน” หรือการฝกสมาธิจิตท่ีประกอบดวยปญญารูยิ่งของพุทธมหายานในญ่ีปุน ก็ยอมแตกตาง 
ในหลักการวิธีการขั้นตอนของผลสัมฤทธ์ิท่ีมีอยูในพุทธประเทศไทยท้ังกระแสหลัก และวิถีปฏิบัติ
แนวพุทธของชาวอโศก 

ผูวิจัยจึงไมมีแนวคิดผสมผสานองคความรูหลักสําคัญดังกลาวขางตน  ตรงขามกลับ
พยายามศึกษาดวยความตั้งใจหาสารัตถะและสัมพันธภาพของแตละหมวดหมู แตละกลุม ประเภท
ใหชัดเจน (แมจะกระทําภายใตขอจํากัดของผูวิจัย) 

อยางไรก็ตามนอกเหนือจากแนวทางอนุรักษนิยมขางตน ซ่ึงจําเปนตองธํารงไว 
ยังมีแนวทางบูรณาการ (integral approach) ท่ีกลุมตะวันตกเชนกลุม KW พยายามดึงเอาองคความรู
ในโลกท้ังมวลมาประกอบเขาดวยกัน เพื่อชวยใหกาวขามผานวิกฤตของโลกอันเปนหายนะธรรม 
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ท่ีนับวารุนแรงและรายลึกยิ่งกวาชวงเวลาใด ๆในประวัติศาสตรโลก โดยเฉพาะเมื่อกลุม KW 
ก็มีความสนใจในหลักพุทธธรรมอยางจริงจัง แลวไฉนองคความรูพุทธธรรมวิชชาจรณสัมปนโน 
ท่ีกลุม KW ไมไดสะทอนออกมาวามีการรับรูมากอน จะมีโอกาสไดรับอานิสงสไมมากก็นอยบาง 
ไดหรือไม 

ดังนั้นความสนใจของผูวจิัยอันนําไปสูประเด็นขอคนควาวิเคราะหในงานวิจยันี้ไดแก 
7.1 แนวทางบูรณาการที่มีองคความรูของพุทธอยูดวยนั้นมีความสัมพันธอยางใด 

กับจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงกลุม KW ก็ยังไมไดสะทอนออกมาวามีความรูในเร่ืองนี้อยางแทจริง 
7.2 องคความรูวิชชาจรณสัมปนโน : จรณะ15 วิชชา 8 จะชวยตอยอดองคความรูทาง

พุทธธรรมใหกับแนวทางบูรณาการของกลุม KW ไดหรือไมเพียงใด 
7.3 การพัฒนายกระดับจิตสํานึก 10 ระดับซ่ึงเปนสาระสําคัญยิ่งในแนวทางบูรณาการ

ของกลุม KW จะมีความสัมพันธกับระดับความรูใน “วิชชาทัศนพัฒนบูรณาการ” อันเปนความรู 
3 ระดับขององคความรูวิชชาจรณสัมปนโน อยางไรบาง 

7.4 ตัวอยางการประยุกตใชแนวทางบูรณาการของตะวันตก 
7.5 การพัฒนามนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาชุมชนสู 

โลกุตตระของชาวอโศกในมิติของการพัฒนาแนวทางบูรณาการนั้นมีนัยยะสําคัญเปนประโยชนตอ
กันอยางไรจนเกิดเปนตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก  

7.6 ความสมดุลของการพัฒนาแนวทางบูรณาการจตุรภาค 
 

7.1 การเปรียบเทียบขอมูลท่ีคนควาจากกลุม KW ท่ีมีความเกี่ยวพันถึงหลักพุทธธรรมในเมืองไทย 
ท่ีมีจรณะ 15  วิชชา 8 

 

โดยพ้ืนฐานกลุม KW โดยเฉพาะตัว Ken Wilber เองถาไมนับความเปนผูรูและผูมี
การศึกษาข้ันสูงแลว KW ยังเปนผูอุทิศตนในการศึกษาลึกซ้ึงทางดานจิตวิทยาอีกท้ังในการเรียนรู
หลักคําสอนของลัทธิศาสนาตาง ๆอยางดี แมแตในทางพุทธก็ศึกษาหลักวิชาจากคัมภีรวิสุทธมรรค
อันถือไดวาเปนตัวแทนของพุทธเถรวาท ศึกษาทางดานมหามุทราของพุทธในธิเบตและแนวเซน
ของพุทธมหายานในญี่ปุน  KW เปนผูทุมเทกับการฝกฝนสมาธิ (meditation) ในภาคปฏิบัติจาก
นักบวชรินโปเชชาวธิเบต อีกท้ังจากนักบวชเซนชาวญ่ีปุน เชน การฝกจากโกอังสูซาโตริ (ท่ีเปน
ภาวะช่ัวคราว) สูสภาวะม่ันคงแข็งแรงปกติในชีวิตประจําวัน แมทุกวันนี้ก็ยังฝกฝนใหเปนประโยชน
ตอตนเองและเผยแพรเนื้อหาสาระของการพัฒนาจิตวิญญาณใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และมีผูไดรับ
แรงบันดาลใจมาฝกฝนสมาธิและดําเนินชีวิตตามแนวทางบูรณาการปฏิบัติ (integral practice) เปน
จํานวนมาก ดังนั้นการเทียบเคียงกับหลักธรรมของพุทธจึงไมใชการเอาเร่ืองท่ีตางกันมารวมกัน แต
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เปนแนวทางเดียวกับจิตวิวัฒน (contemplative approach) ท้ังระดับประสบการณตรงทางวิญญาณ
สวนตน ไปจนถึงแนวทางบูรณาการใหกับโลกยุคหลังทันสมัย 

การศึกษาขอมูลในขอ 2.2 บงช้ีถึงความสัมพันธท่ีมีเกี่ยวพันถึงองคความรู พุทธธรรมใน 
3 ดานไดแก 

(1) ดานท่ีสงเสริมสอดรอยกันได 
(2) ดานท่ีเหมือนกันและตางกัน 
(3) ดานท่ีกลุม KW ไมมี (หรืออธิบายไมถึง) กับท่ีหลักพุทธธรรมท่ีมีมากกวา 
7.1.1 ดานท่ีสงเสริมสอดรอยกันได 

7.1.1.1 กลุม KW เสนอ Kosmos  ดวยองคประกอบหลัก 5 อยางท่ีสอดคลองกับ
หลักธรรมนิยาม 5 (ดูขอ 2.1.1) และกลุม KW ก็ระบุชัดเจนวา วิญญาณอันติมะ (Ultimate Spirit) คือ 
สภาวะสุญญตาตถตา กํากับในระดับอันติมะ นับวามีอธิปญญารูชัดไดถึงเปาหมายท่ีมีปลายทาง
ตรงกัน 

7.1.1.2 กลุม KW เสนอพี้นฐานในการสราง 4 ภาค ท่ีสําคัญเร่ืองหน่ึงคือ สภาวะ
อัตตวิสัย (Subjective) และสภาวะวิสัย (Objective) ซ่ึงเปนความเขาใจรวมกันไดวาหมายถึง ผูรู - 
Subject  และส่ิงท่ีถูกรู - Object  นี้เปนพื้นฐานรวมกับหลักพุทธธรรมถึงเร่ือง รูป (ส่ิงท่ีถูกรู) – นาม 
(ผูรู) และการพนทุกขไดตองมีอธิปญญาท่ีเกิดมาแตการทําวิปสสนาภาวนารูปนาม 

7.1.1.3 กลุม KW เสนอพื้นฐานเร่ือง 3 ภาษา ท่ีปลายสุดข้ันอันติมะ (Ultimate) 
ของ The Big Three คือ พุทธะข้ันอันติมะ ธรรมข้ันอันติมะ สังฆะข้ันอันติมะ หรือไตรรัตน 

ไตรรัตน  ไดแก พุทธะ(ความงามอันติมะ) ธรรม (ความจริงอันติมะ) 
สังฆะ(ความดีอันติมะ) และไตรรัตนหรือแกว 3 ดวงนี้ จะเกิดในจิตวิญญาณมนุษยข้ึนมาไดก็ดวยการ
ปฏิบัติฝกฝนไตรสิกขา 

ไตรสิกขา  คือ ศีล(ความดี) สมาธิ (ความงาม) ปญญา (ความจริง) ซ่ึงจะ
เจริญเปนไตรสิกขาขั้นอธิไปสูโลกุตตระไดก็เพราะทําวิปสสนาภาวนารูปนาม ซ่ึงมีหลักสําคัญ 
ในการพิจารณาไตรลักษณ 

ไตรลักษณ  คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรสิกขาข้ันอธินี้ก็จะนําพาไปสู
ศีลข้ันอเสขะ จิตข้ันอเสขะ และปญญาข้ันอเสขะได 

แมกลุม Ken Wilber จะไมไดใหรายละเอียดในพุทธะข้ันอันติมะ ธรรม
ข้ันอันติมะ สังฆะข้ันอันติมะก็ตาม  ผูวิจัยมีความเห็นตามพื้นฐานองคความรูของพุทธธรรมวาในข้ัน
สูงสุดหรืออันติมะนั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสภาวธรรมทางจิตวิญญาณท่ีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันหรือ “เอโกธัมโม” ของพระพุทธหรือพุทธะ คือ ผูรู  ผูต่ืน ผูเบิกบาน เพราะมีพระธรรมท่ีเปน
ความบริสุทธ์ิของจิตวิญญาณท่ีอยู เหนือ เหตุปจจยาการของความทุกขได  ก็ เพราะเปน 
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จิตวิญญาณของผูปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมคําสอนท่ีลดละเหตุแหงทุกข คือความอยาก 
ในพฤติกรรมกาย วาจา ใจ (หรือท่ีมีคําอุปมาวา ตัณหารอยแปดกิเลสพันกาว) ไดแลวเปนพระสงฆ 
ท่ีมีอริยคุณ หรือสาวกสังโฆท่ีมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ รูไดดวยตนหรือมีอยูในตนเปนปจจัตตัง
แลว ดังนั้นในข้ันอันติมะนี้ ไมวาจะเปนภาษา “ฉัน – เรา – มัน” (“I – WE - IT” language) หรือ
หมายถึงวาแมจะดูมาจากหลายมุมมองก็จะสัมผัสสภาวธรรมเดียวกันท่ีเปนโลกุตตระ หรือ    (เขาถึง) 
ปรมัตถสัจจะนั่นเอง 

แตในเสนทางการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ซ่ึงมีกิเลสตัณหานอน
เนื่องอยูในกมลสันดานมาแตเกิดนั้น จะใชชุดความรูในระดับสูงสุดหรืออันติมะดังกลาวมาแลวนั้น
ยังมิได    จึงจําเปนตองปรับลดระดับองคความรูท่ีเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรูใหสามารถปฎิบัติได 
โดยเนื้อหาของแตละสวนก็ลวนมุงเขาสูเปาหมายเดียวกัน คือ โลกุตตระในขั้นสูงสุดหรืออันติมะ
และ ยังสามารถสัมพันธเหมาะสมกับจตุรภาคในแตละภาคไดดวยดังนี้ 

(1) ภาค ”ฉัน” (“I” – Quadrant) ซ่ึงเปนภาคประสบการณของจิต
วิญญาณโดยตรงของตัวฉันในเร่ืองจิตวิญญาณพุทธะ ข้ันแรกสุดท่ีกําหนดวางโดยพระพุทธเจาก็คือ 
ศรัทธา ม่ันในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือท่ีนิยมเรียกวามีศรัทธาในพระไตรรัตนอันเปน
เง่ือนไขแรกขององคคุณพระโสดาบันหรืออริยสาวกข้ันตนท่ีตองมี 

(2) ในภาค “มัน” (“IT”- Quadrant) นั้นทุกคนทราบวาธรรมข้ันอันติมะ
เปนส่ิงท่ีมีเปนอยูเองไมวาจะมีมนุษยหรือไม พระพุทธเจาก็เปนมนุษยท่ีคนพนความจริงข้ันสูงสุด
ของธรรมดวยพระองคเอง  แตธรรมข้ันโลกียะมีลักษณะของธรรม 3 ประการ คือ ความไมเท่ียงหรือ
อนิจจัง ความต้ังอยูไมไดหรือทุกขัง จนดับไปไมเปนของตนหรือตัวตนของผูใดหรืออนัตตา ลักษณะ
ท้ัง 3 นี้รวมเรียกวา ไตรลักษณ ดังนั้นพฤติกรรมท่ีตองศึกษาฝกฝนในภาค “มัน” นี้ จะเปนไปตาม
ข้ันตอนท่ีกาวหนาของไตรลักษณท่ีละเอียดเล็กลงไปเร่ือย ๆ จนสูญดับสนิท หรือสุญญตาอันเปน
ธรรมในข้ันปลายสูงสุดหรือธรรมข้ันอันติมะ 

(3) ในภาค “เรา” (“WE” - Quadrant) อันเปนภาควัฒนธรรมของโลก
มนุษยท่ีทุกคนก็มีความเปนมนุษยรวมกับพระพุทธเจา จึงมีโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะไดรับประโยชน
จากพระธรรม คําสอนของพระพุทธองค ในการนําพาไปสูความสุขประเภทท่ีเปนปรกติสุข หรือเม่ือ
พนจากโลกียซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือปฏิบัติตามระบบไตรสิกขาและในระดับสงฆสาวกเบ้ืองตน ตามหลัก
องคคุณของพระโสดาบันท่ีนอกจากศรัทธาในพระไตรรัตนแลว ยังตองมีพฤติกรรมพนภัยเวร 5 
ประการดวยการฝกฝนถือศีล 5 ในการศึกษาศีล 5 ท่ีมีผลขัดเกลากิเลสในจิตเรียกวา อธิศีล ผลของ
อธิศีล ทําใหจิตไดยกระดับคุณภาพสูงข้ึน เชน มีความละอายใจเกรงกลัวตอบาปหรือเทวธรรม เปน
ตน เกิดข้ึนเรียกวา อธิจิต โดยมีความเจริญของสติ สัมปชัญญะ และปญญา ท่ีรูเห็นอธิจิตท่ีเกิดข้ึนมา
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จากการปฏิบัติอธิศีลรวมเรียกวา อธิปญญา การเกิดข้ึนท้ัง 3 ประการของอธิศีล อธิจิต อธิปญญา เปน
ไตรสิกขาข้ันอธิในระดับท่ีผูศึกษาตองฝกฝนอยางจริงจังหรือเรียกวา ไตรสิกขาข้ันเสขะ 

เม่ือฝกฝนจนถึงความสําเร็จข้ันสมบูรณเรียกวา ไตรสิกขาข้ันอเสขะ หรือเม่ือถึงข้ัน
สูงสุดก็คือ พระอรหันต ผูมีพุทธะข้ันอันติมะ ธรรมข้ันอันติมะ และเปนสังฆะข้ันอันติมะไดอยาง
แทจริงหรือท่ีเรียกวา ผูมีวิชชาจรณสัมปนโนข้ันสมบูรณของระดับสาวกภูมิแลว 

(4) ในภาค “พวกมัน” (“ITS” – Quadrant) อันเปนภาคระบบตาง ๆ ใน
สังคม โดยพุทธศาสนาเกิดข้ึนและดํารงมาถึงปจจุบันก็เพราะมนุษยทําประโยชนใหแกกันและกันใน
โครงสรางของสังคม ชุมชน จากกลุมเล็ก ๆ ข้ึนไปถึงระดับชาติ โดยมีหมวดธรรมสําคัญ  ๆ เชน การ
เอ้ืออาทร เกื้อกูลกันในหมวดพรหมวิหาร 4 การพัฒนาความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางมนุษย ใน
สังคมในหมวดมงคล 38 ประการ การประมาณเหตุปจจยาตาง ๆ ใหพอเหมาะในหมวดสัปปุริส
ธรรม 8 ประการเปนตน ตัวอยางหมวดธรรมเหลานี้แสดงถึงความสัมพันธท่ีเปนโครงสรางภายนอก
ท้ังทางกายภาพและระบบสังคม รวมเขามาถึงโครงสรางภายในท่ีพัฒนาจิตวิญญาณ เชน พรหมวิหาร 
4 ซ่ึงลวนมีแกนเนื้อหารวมกัน ตามหลักเหตุปจจยาการ เพราะมีส่ิงนี้เปนเหตุปจจยา จึง มีส่ิงอ่ืนสืบ
เนื่องกันไป หรือท่ีเรียกวา หลักอิทัปปจจยตา อันเปนหมวดธรรมใหญครอบคลุมท้ังโลกวัตถุธาตุ 
เปนดิน น้ํา ลม ไฟ หรือมหาภูตรูปท้ัง 4 ใหญโตครอบคลุมไปทั่วท้ังจักรวาล และรวมไปถึงท่ีเล็ก
ละเอียดของพลังงานนาม (ธรรม) รูป (ธรรม) ของโลกจิตวิญญาณ ท้ังระดับโลกียธรรม และ 
โลกุตตรธรรม ซ่ึงมีหลักเกณฑของระบบท่ีชัดเจนอยูแลว และพระพุทธเจาทรงคนพบไดดวยตนเอง  
อันท่ีจริงแลวอาจจะกลาวไดในภาคระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ถามีธรรมก็จะพนความ
สามานย ระบบการปกครองประชาธิปไตย ถามีธรรมก็จะมีธรรมาธิปไตยท่ีชวยใหประชาชนอยูเย็น 
มีศานติสุขซ่ึงจะเกิดได ก็เพราะรูหลักเหตุปจจยาการท่ีทําใหเกิดผลรายจากอธรรมหรือ เกิดผลดีจาก
ธรรมแลวเปนความรูชัดเจนหรือสัมมาทิฎฐิท่ีมนุษยชาติสมควรท่ีจะรวมมือชวยกันใหสังคมและ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีเกิดข้ึน 

7.1.1.4 กลุม KW  เสนอ 4 ภาค (Four Quadrants) โดยมีภาค “ฉัน” (“I” 
Quadrant) ท่ีพัฒนาการรับรู (cognition) ใหมีระดับของจิต (conciousness level) ได 7 ระดับ โดยมี
นัยยะนาสังเกตวา ระดับเหลานี้สัมพันธกับองคประกอบหลักท้ัง 5 คือ สสาร กาย ใจ จิต วิญญาณ ซ่ึง
ก็เปนที่ชัดเจนวาหลักธรรมปฏิบัติสติปฏฐาน 4  คือ ฐานกาย ฐานเวทนา (ฐานใจ) ฐานจิต ฐานธรรม 
(ฐานวิญญาณ) โดยมีสสาร (Matter) ก็คือมหาภูตรูป 4 ดิน น้ํา ลม ไฟ ท่ีประกอบข้ึนเปนรางกายของ
มนุษยแลวอาศัยหลักปฏิบัติสติปฎฐาน 4 ดําเนินการพัฒนา pre - concious ไปจนถึง post - concious 
ในฐาน กาย เวทนา จิต ธรรม ก็สามารถยกระดับการรับรูของจิตวิญญาณใหสูงข้ึนท้ัง 7 ระดับได
ตามลําดับ 
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7.1.1.5 กลุม KW ไดเสนอ “ทุกภาคทุกระดับ” (AQAL) โดยเพิ่มจาก 4 ภาคใน
รายละเอียดของทุกภาคท่ีมีสถานะหรือระดับ (stages or levels) สภาวะและเสน (states and lines) 
แบบ (types) และกระแส(stream) ซ่ึงความรูท่ีเปนบูรณาการปฏิบัติ (integral practice) ตาง ๆ ท่ี
สงเสริมความมีสติสัมปชัญญะและทําสมาธิลึกซ้ึงในวิถีชีวิตประจําวัน เหลานี้สอดคลองกับการ
ดําเนินชีวิตในหลักธรรม จรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงมีความสัมพันธกับโพธิปกขิยธรรม 37 ประการท่ีมี
หลักธรรมขอปลาย คือ องคแหงการตรัสรู 7 ขอ หรือโพชฌงค 7 และสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ท่ี
ดําเนินไปในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการกระทําถูกตองหรือสัมมากัมมันตะและอาชีพชอบหรือ
สัมมาอาชีวะ ยอมบงช้ีวา ครอบคลุมกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวพันในทุกภาคและทุกระดับ
ของความกาวหนาลึกซ้ึงทางจิตวิญญาณจนเขาถึงระดับอันติมะ เม่ือสมบูรณไดความจริงอัน
ประเสริฐหรืออริยสัจ 4 ไดแลว 

 
ตารางท่ี  7.1   ความเกีย่วเนื่องของชุดความรูของกลุม KW กับหลักพุทธธรรม 
 

ลําดับ ชุดความรูของกลุม KW  ชุดความรูของหลักพุทธธรรม 
1 จักรวาล (Kosmos)  ธรรมนิยาม 5 
2 ผูรู – ส่ิงท่ีถูกรู (Subject – Object)  วิปสสนาภาวนารูป- นาม 
3 3 ภาษา (3 Languages)  ไตรสิกขา 
4 จตุรภาค (4 Quadrants)  สติปฎฐาน 4 
5 ทุกภาค – ทุกระดับ (AQAL)  จรณะ 15 วิชชา 8 เขาถึงอริยสัจ 4 

 
7.1.2 ดานท่ีเหมือนกันและตางกัน  

ดานท่ีเหมือนกันในโครงสรางต้ืนกวาง (shallow - wide) แตตางกันในโครงสราง
ลึกแคบ (deep - narrow) ซ่ึงท้ัง 5 ขอ ในขอ 7.1.1 ลวนมีดานท่ีมีเหมือนกันและมีมุมตางกันไดแก 

7.1.2.1 กลุม KW กลาวถึง Kosmos เทียบกับธรรมนิยาม 5 ในลักษณะการ
ดําเนินไปเหมือนคลายกับวัฎฎสงสาร แตมีมุมตางกันท่ี  Kosmos  บงช้ีการดําเนินไปอยางมีเปาหมาย
และเปนลําดับตามหลักวิวัฒนาการ (evolution) และวิวัฒนาการกาวหนาแบบยอนกลับ (involution) 
จากสสารไปสูกายไปสูใจ ไปสูจิต ไปสูวิญญาณแลวเปนจุดส้ินสุดจักรวาฬ นับเปนความเช่ือแบบ
กวางท่ียังต้ืน เพราะยังไมมีใครรูวาเม่ือถึงรอบระดับวิญญาณแลวจะมีผลตอพัฒนาการของมนุษยมาก
นอยเพียงใดเพราะไมมีรายละเอียด อยางเชนในอดีตท่ีมีการนําเสนอวันส้ินโลกโดยจิตวิญญาณ
มนุษยจะพลิกฟนคืนชีพแลวมีจํานวนหนึ่งไปสวรรคอยูกับวิญญาณสูงสุด อีกจํานวนหนึ่งไปนรกอยู
กับซาตาน ซ่ึงก็คือเทพท่ีตองการเปนใหญแทนพระเจา ซ่ึงก็เปนรูปแบบนําเสนอในมีมระดับ 3 - 4 
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แตในมีมระดับ 7 จะเปนเชนไรยังบอกไมได แตตามหลัก  พุทธรรมนั้นธรรมนิยาม 5 แสดงถึงแนว
ต้ืนกวางของปจจยาการที่ไมส้ินสุดของจักรวาลนอยจักรวาลใหญ และในแนวลึกแคบมีแตจักรวาล
นอยหรือโลกในความเปนมนุษยเทานั้นท่ีเปนมนุษยชมพูทวีปแลวจะมีสภาพแข็งแรงกลาชัดเดน  
(สุรภาโว) ในความเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะปญญา  (สติมันคโร) ท่ียอมดําเนินในทางเอก
สายเดียวนําไปสูพรหมจรรยถึงท่ีสุดของโลก (อิธพรหมจริยวาโส) ท่ีวิญญาณมนุษยผูปฏิบัตินั้นจะถึง
สภาวะของ ตถตา – สุญญตา ได ซ่ึงเปนระดับ 10 สูงสุดวิญญาณอันติมะ (Ultimate Spirit)  

7.1.2.2 ความรูเร่ือง Subject – Object (SO) ของกลุม KW เปนองคประกอบ 
ในการสรางจตุรภาค แตไมมีรายละเอียดเปนการปฏิบัติท่ีแมจะมีกระบวนการกาวขามเปล่ียนผาน
เหมือนกลุม Kegan เปนตน แตก็ยังเปนแนวต้ืนกวางเพราะไมมีความชัดเจนในการลดละกิเลส 
ข้ันละเอียด ในขณะท่ีวิปสสนาภาวนารูปนามเปนความรูแนวลึกแคบ ท่ีลึกเพราะใชสรางอธิปญญา
ตัดกระแสกิเลส ตัณหาโลกียได และแคบเพราะเจาะจงไดเฉพาะผูปฏิบัติท่ีตองมีรายละเอียดความรู 
(ปริยัติ) ท่ีชัดเจนวาผูรู (Subject) ท่ีกาวขามออกจากส่ิงท่ีถูกรู (Object) คือ กิเลสนี่แหละคือรูป 
แลวตองมีการกาวพนจากกิเลสไดคือนาม โดยมีกระบวนการคือ การพิจารณาไตรลักษณของกิเลส
ในสัมผัสรู (ผัสสะ) ปจจุบัน ถาขาดองคประกอบขอใดไปจะไมถึงผลในการตัดกิเลสที่เปนตัวทุกข
ใหญหยาบ (สักกายะ) ได จึงไมมีผลภาวนาในการทําวิปสสนารูปนาม 

7.1.2.3 กลุม KW ไดเสนอข้ันสูงสุดของ “The Big Three”  ซ่ึงอยูบนพื้นฐาน 
“3 ภาษา” ซ่ึงหมายถึง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ท่ีเปนนามธรรมสภาวะวิญญาณข้ันสูงสุด (Ultimate 
Spirit) คือความเปนหนึ่งเดียว (Oneness) ของไตรรัตน ท่ีไมใชรูปธรรมระดับเพียงแค พระพุทธรูป 
พระธรรมใบลาน พระสงฆหมจีวร แตกลับไมมี Oneness ของไตรสิกขา เพราะไมเนนฐานศีลท่ีสราง
อริยบุคคล แมจะกลาววาใหพฤติกรรมขอปฏิบัติเปนไปตามแตละศาสนาซ่ึงก็ถูกตองเหมาะสม 
ในแนวต้ืนกวาง การทําสมาธิ (meditation) ก็เปนไปตามแตละสํานักหมูกลุมยอยในแตละศาสนาโดย
ไมมีสัมมาสมาธิ (right concentration) ท่ีเปนแนวลึกแคบสําหรับผูปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมี  องค 8 
ซ่ึงเปนเอกายนมัคโค ทางเอกสายน้ีเทานั้นท่ีจะมีสัมมาสมาธิท่ีนําสูผลหลุดพนคือวิมุติ และพน
อวิชชา คือวิชชา เปนความสมบูรณของไตรสิกขาข้ันท่ีสําเร็จการเรียนรูแลว (อเสขะ)ซ่ึงตางกับ
ปญญารูแจง (enlightenment) ท่ีกลุม KW ไดจากการทําสมาธิบรรยายถึงในสภาวะพนความเปนคู 
(nondual) 

7.1.2.4 กลุม KW เสนอ จตุรภาค (4 Quadrants) เปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุดจากยุค
ทันสมัยเขาใจไดดวยเหตุผล (rational - science) เปนวิทยาศาสตรท่ี  KW แกปรับปรุงจุดดอย 
ของวิทยาศาสตรท่ีละเลยมิติวิญญาณไป โดยมีโครงสรางสมดุลของจตุรภาคข้ึนมานี่คือสวน 
ท่ีเหมือนกันอยางต้ืนกวาง  โดยโลกของจิตวิญญาณและโลกทางวิทยาศาสตรมาพบกันไดเพราะ 
การยกระดับทางจิตวิญญาณในเบ้ืองตน (basic level of concionsness) สามารถกําหนดหลักเกณฑและ
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ระดับชัดเจนดวยหลักวิทยาศาสตรทางจิตวิทยาข้ึนมา 7 ระดับหรือมากกวาได สวนท่ีตางอยางลึกแคบ 
ก็คือวิธีการเดินทาง แมจะสงเคราะหรวมลงกันไดกับโครงจักรวาฬใหญของสสารกายใจจิตวิญญาณ 
ดวยฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีเปนโครงสรางเล็กของจักรวาลชีวิตมนุษย แตวิธีการเดินทางของ 
สติปฎฐาน 4  เปนแนวลึกแคบเจาะจงการชําระกิเลสโดยมีสติกั้นกระแส และปญญาตัด  (กาวขามพน) 
กระแส ตัณหาโลกีย  ซ่ึงตางกับการเจริญสติทําสมาธิ และการพิจาณาดวยปญญาท่ัวไป ซ่ึงมีผลปลอย
วางช่ัวคร้ัง เปนความสงบ (สมถะ) ช่ัวคราว ดังในหนังสือนิพพานท่ีนี่เดี๋ยวนี้ (อิสระพร บวรเกิด, 2554) 
กลาวถึงพระไพศาล  วิสาโล ทานเรียกวา “นิพพานช่ัวขณะ” พระมิตซูโอะ คเวสโก ทานเรียกวา 
“นิพพานนอย  ๆในใจ” พระมานพ อุปสโม ทานเรียกวา “นิพพานนอย ๆ ชั่วขณะ – ตทังคนิพพาน” 
เปนการดําเนินสติปฎฐาน 4 ไดในจตุรภาคในชีวิตประจําวันของชาวบาน ท่ีพระนวลจันทร กิตติปญโญ 
ทานเรียกวา “นิพพานชาวบาน” เปนโลกียนิพพานท่ีชําระกิเลสบนวิถีจิต ส่ังสมมากข้ึนถึงโลกุตตรนิพ
พานท่ีปฏิบัติสติปฎฐาน 4 จนชําระกิเลสข้ันละเอียดระดับอนุสัยอาสวะไดเปนพระอริยบุคคล 4 ระดับ 
และน้ีคือแนวลึกแคบท่ีเจาะจงจนไดเปนอริยชนท่ีกลุม KW ไมไดกลาวย้ําถึงชัดเจนในระดับจิตข้ันท่ี 
10 ซ่ึงดูราวกับวาถึงสุญญตาตถตาสมบูรณแลวก็เปนระดับอรหันตเทานั้น 

7.1.2.5 กลุม KW เสนอ “ทุกภาคทุกระดับ”(AQAL) เปนตัวแทนขององคความรู
ท่ีดีของยุคหลังทันสมัยโดยท่ีมีแนวทางบูรณาการ ดวยโครงสรางเชิงซอนแบบมีระดับท่ีมีภาวะ
เสถียร (static) ชัดเจนเปนความกาวหนาแบบองครวม (holistic) ในระดับ 7- UL ท่ีขามพน พหุนิยมท่ี
ไรระเบียบ ในระดับ 6 - UL โดยมีพัฒนาการแบบเล่ือนไหลเปนเกลียวพลวัต (spiral dynamics) เกิด
ความเจริญท่ีหนุนเนื่องไมหยุดอยางบูรณาการ ในระดับ 8 -UL ท้ังนี้ควรมีชุดองคความรูทาง
ตะวันออก (ในยุคสมัยกอนทันสมัย) ท่ีมีองคความรูในการนําพาความเจริญทางจิตวิญญาณเปนองค
รวมและบูรณาการไดในทุกระดับ เชน หลักพุทธธรรมในประเทศไทย ท่ีมีชุดองคความรูจรณะ 15 
วิชชา 8 สวนการเปรียบความเหมือนและความตางท่ีมีความสัมพันธเชิงซอนตอกันนี้มีรายละเอียด
ตามท่ีไดแสดงไวในขอ 7.1.2 นี้แลว 

7.1.3 ดานท่ีกลุม KW มี (ไมถึงหรือไมมี) กับท่ีหลักพุทธธรรมมี โดยความชัดเจน 
เปนธรรมแลว เนื้อหาขอนี้มี 2 สวน คือ 

(1) ดานท่ีกลุม KW มีชัด แตพุทธกระแสหลักยังไมมีชัด 
(2) ดานท่ีกลุม KW ไมมีแตพุทธธรรมมี 

แตท่ีไมแยกเปน 2 หัวขอ เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวพันซอนสลับไขวกันอยูอีกหลาย
ประการอาทิ เชน ดานท่ีกลุม KW ไมมี แตพุทธธรรมมี ไดแกกลุม KW มีการทําสมาธิ แตถือวาไมมี
เพราะในพุทธธรรมมีเจาะจงการทําสัมมาสมาธิในสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ซ่ึงลัทธิคําสอนศาสนาอ่ืน
ไมมี แตดานท่ี KW มีการทําสมาธินั้นในพุทธกระแสหลักก็มีการสอนทําสมาธิถือเปนภาคสมถวิธี
นับเปนการสอนพื้นฐานหลักกวารอยละ 80 – 90 ใหผูศึกษาตองเร่ิมเรียนรูกอนแลวไปตอการทํา
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วิปสสนาวิธี คือการพิจารณารูปนามโดยความเปนไตรลักษณ ช่ึงกลุม KW แมมีความรูเร่ืองรูปนาม 
(SO) แตไมมีการพิจารณาใหเห็นไตรลักษณในผัสสะปจจุบัน เปนตน 

ตามตัวอยางขางตนผูวิจัยจึงเนนการมุงเอาสาระองคความรูตามหลัก 
พุทธธรรม สวนความรูของกลุม KW หรือพุทธกระแสหลักในไทยเปนการสะทอนการเรียนรู 
หลักพุทธธรรมตามยุคสมัยและแบงปนประสบการณกันเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยไปสูวิถี
อาริยธรรมรวมกัน 

7.1.3.1 ดานท่ีกลุม KW  มีชัด แตพุทธกระแสหลักยังไมมีความชัด มีอยู 
2 ประเด็นคือ 

1) จตุรภาคและโฮลอน ความท่ีกลุม KW มีความชัดเจนในการ
พัฒนาจิตในภาค UL แลวสะพัดความเจริญไปสูการเรียนรูท่ีจะพัฒนาตอเนื่องในอีก 3 ภาคอยาง
สอดคลองและเจริญข้ึนอยางเปนระบบ โดยเปนไปตามหลักโฮลอนท่ีมีในสสาร กาย ใจ จิต วิญญาณ 
และ แมในนามธรรมระดับจิตท่ีเปน psychic, subtle และระดับวิญญาณท่ีเปน causal และ ultimate 
หรือ Non - dual ท่ีเปนตถตาสุญญตาก็เปนไปตามหลักโฮลอนตอกัน โดยมีฐานลาง ไดแก ใจ กาย 
สสาร หมุนซอนเปนลําดับลงไป ความรูของกลุม KW ท้ังภายในจิตใจของปจเจก และพัฒนาไปสู
รอบกวางอยางเปนระบบตอกันไดอยางไรนี้ พุทธกระแสหลักยังไมมีความชัดเจน เพราะยังอยูใน
บริบทของยุคทันสมัยท่ีอธิบายหลักธรรมแบบแบงแยกแตกสวน เชนไตรสิกขาแยกศีล เปนความ
ประพฤติกาย วาจา สมาธิ เปนการฝกทําจิตสงบหรือ meditation สวนปญญาก็พิจารณาไตรลักษณของ
ทุกส่ิงในธรรมชาติ แมในเบญจขันธ แตไมรูจะกาวพนอุปาทานในขันธ 5 ไปสูสัมมา  สมาธิ (right 
concentration) ในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันดวยสัมมาอริยมรรคมีองคแปดในอีก     3 ภาค 
(quadrants) ดวยความเขาใจอยางเปนระบบไดอยางไร 

2) องคความรูจตุรภาคและโฮลอนนี้นับเปนคุณูปการตอชาวพุทธ
ปจจุบันท่ีเปดใจรับรูความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เพราะเห็นไดชัดวาการหาคําตอบในงาน
คนควาวิจัยของนักวิชาการสหวิยาการในยุคพหุนิยม ทําไดเพียงทําสวนประกอบท่ีเปนสวนเล็ก
สวนยอยรวมกับศาสตรสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเปนสวนนํา (dominant) ท่ีทําใหดูวายังมีหลักเกณฑความเปน
ธรรมะประกอบอยูจึงเปนชวงยุครอยตอท่ีธรรมะดูไรพลังช้ีนํามากท่ีสุด (ยิ่งกวายุควิทยาศาสตร
ทันสมัยท่ีแบงคร่ึงคนละฝาย) ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนในการเปล่ียนผานจากขบวนความนึกคิด
ระดับแรก (first tier thinking) มาสูพหุนิยมบูรณาการ ซ่ึงเปนขบวนความนึกคิดชวงท่ีสอง (second 
tier thinking) ท่ีรับชวงตอดวยระบบความนึกคิดอยางเปนองครวมของธรรม (holistic) ท่ีมีพลัง
ขับเคลื่อนหนุนเนื่องเล่ือนไหลอยางเปนบูรณาการดังท่ีกลุม SDi และกลุม KW รวมมือกันประสาน
กับผูรูท่ัวโลกในการพัฒนาทางโลกวัตถุท่ีมีการยกระดับจิตวิญญาณมนุษยรวมไปดวยกันได 
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7.1.3.2 ดานท่ีกลุม KW ไมมีแตพุทธธรรมมีกลุม KW ไมมีรายละเอียด 
ของแผนท่ีผูเดินทางหรือผูปฏิบัติในการยกระดับจิตวิญญาณท่ีมีอยูในความรูท่ีเรียกวาไตรสิกขา 
ข้ันอธิ คืออธิศีล อธิจิต และอธิปญญา ดังนี้ 

1) อธิศีล เปนองคความรูท่ีมีความสัมพันธระหวางกายและใจท่ีกลุม 
KW ไมมีรายละเอียดอยู 3 ประการ คือ 

- สัมผัส (ผัสสะ) ปจจุบัน ไมมีขอมูลจากกลุม KW  หรือ 
คีแกน หรือ SDi วาจะพัฒนาจิตสํานึกจากผัสสะปจจุบันอยางไรในขณะท่ีพุทธธรรมเนนย้ําวา 
การปฏิบัติวิปสสนาจะเร่ิมเกิดข้ึนก็ในชวงผัสสะปจจุบันเปนตนไป 

- กระบวนการไตร ลักษณของกิ เลสในผัสสะป จจุ บัน 
ซ่ึงทางกลุม KW ไมมีผัสสะปจจุบันท่ีจับตัวกิเลสและผานกระบวนการไตรลักษณไมเท่ียง (อนิจจัง) 
ไมคงทน (ทุกขัง) ไมมีตัวตน (อนัตตา) ของกิเลสตามหลักพุทธธรรมย้ําวาผูปฏิบัติวิปสสนาภาวนา 
รูป-นามตองทําจนครบถวน  

- การเปล่ียนผานและหลอมรวม (transcend and include) ตาม
หลักการโฮลอน ทางกลุม KW มีการพัฒนายกระดับจิตท่ีดําเนินในโลกียะ แตของพุทธธรรม 
มีการเปล่ียนผานและหลอมรวมตามหลักโฮลอนเหมือนกันแตเปนการยกระดับจิตท่ีดําเนินใน 
โลกุตตระ 

2) อธิจิต เปนองคความรูท่ีมีความสัมพันธระหวาง กาย ใจ กับจิต 
(soul) 3 สวน 

- การเปล่ียนผานยกระดับมิติทางจิตวิญญาณ ทางกลุม  KW 
เกิดข้ึนในแบบที่จิตยังเจือปนจมอยู (เคหสิตะ) ในกิเลสหยาบกลางละเอียด ในขณะท่ีพุทธธรรมมีการ
ปฏิบัติอธิศีลในบทที่ 5 ขอ (5.1.3)  มีผลใหเกิดอธิจิตกาวขามพนออกมา (เนกขัมมสิตะ) จากกิเลส
หยาบกลางละเอียดได 

- การทําสมาธิจิต กลุม KW ทําสมาธิแบบท่ัวไป  ซ่ึงเปนการทํา
จิตใหสงบ   (เจโตสมถะ) แตไมมีการตัดกิเลสตัณหาหยาบกลางละเอียด แตของพุทธธรรม 
ฝกปฏิบัติใหเกิดสัมมาสมาธิ (right concentration) ในชีวิตประจําวันเปนการทํางานรวมกันกับ 
การปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ตัดกิเลสตัณหา อุปาทานจนหลุดพน (วิมุติ)ได 

- การเกิดญาณทัสสนะ กลุม KW เกิดญาณทัสสนะในระดับ 
“จิตญาณ” แมจะถึงระดับอรูป (formless- causal) ก็เปนความรูญาณทัสสนะของอรูปฌานแบบฤาษี
อุทกดาบส  อาฬารดาบส แตของพุทธธรรมนําไปถึงโคตรภูญาณเปล่ียนโคตรภูจิตปุถุชนเปนจิต
อริยชน 4 ระดับไดเกิดญาณทัสสนะระดับ “ธรรมญาณ” ข้ึนในอริยบุคคลจริง 
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3) อธิปญญา เปนองคความรูท่ีสัมพันธระหวางกาย ใจ จิต กับธรรม 
ในวิญญาณ (ธรรมญาณ) มี 3 สวน 

- การเขาถึงอริยสัจจ 4 ทางกลุม KW ยังเขาถึงไมได เพราะขาด
ขอ (1)  (2) แตพุทธธรรมสามารถเขาถึงไดแลวเกิดอริยบุคคลจริง 

- การเขาถึงปฏิจจสมุปปาท ทางกลุม KW มีความรูใน 
ปฏิสมุปปาทสายเกิดไปตามกิเลสตัณหาเรียกวา “สมุทยวาร” แตพุทธธรรมเม่ือเขาถึงอริยสัจจ 4 แลว
ก็สามารถมีความรูท่ีมีวิชชาเปนตัวต้ังในปฏิจจสมุปปาทสายดับกิเลสตัณหาแลวจริงเรียกวา 
“นิโรธวาร” สามารถทําประโยชนใหกับสังคมโลกได 

- การเขาถึงวิมุตติญาณทัสสนะทางกลุม KW ยังไมมีแต 
ท่ีเขาถึงเปนมิจฉาวิมุติ คือ สัมผัสสุญญตาโดยรูปในอรูปฌาน แตยังไมส้ินอวิชชาสวะ ซ่ึงตางกับพุทธ
ธรรมท่ีเปนสุญญตาจากสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ ซ่ึงส้ินอวิชชาสวะสังโยชนไดแลว 
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ตารางท่ี  4.2   เปรียบเทียบองคความรูท่ีกลุม KW มีตางกับพุทธธรรม 
 

องคความรู 
หัวขอความแตกตาง 

แนวทางกลุม KW แนวทางพุทธธรรม 

Integral Vision Noble Integration Vision 

อธิ
ศีล

 

ผัสสะปจจุบัน ไมมี มี 
กระบวนการไตรลักษณ 1 ถึง 2 ขั้นตอน 3ขั้นตอน 
การเปล่ียนผานและหลอน
รวม holon 

ดําเนินในโลกียะ ดําเนินสูโลกุตตระ 

อธิ
จิต

 

การเปล่ียนผานการยกระดับ
มิติทางจิตวิญญาณ 

แบบเคหสิตะอยางรูไมเทาทัน แบบเนกขัมมสิตะอยางรูเทา
ทันและกาวขามออกจากเคหะ
สิตะไดแลว 

วิธีการทําสมาธิถึงจิตวิมุติ ที่
ทําใหกิเลสขาดสูญดับสนิท
ไมกลับกําเริบอีกเต็มรอบ
ของสัมมาทิฎฐิจนถึงขอ ที่ 
10 สมณ พราหมณา ไดเปน
โอปปาติกะที่มีจิตวิญญาณ
บริสุทธิ์ของอริยบุคคล4ได 
จริงตามลําดับ 

แบบสมาธิทั่วไปเปนการทําจิต
ใหสงบ ที่มีผลบําบัดหรือ 
บรรเทากิเลส แตไมขาดสูญดับ
สนิททําใหการดําเนินสูสภาวะ
วิมุตจิตยัง ไมสมบูรณ 

สัมมาสมาธิอันเปนอริยะเปน
การทําสมาธิที่สงบดวยการ
ขัดเกลากิเลสลดลงดวยศีล 
และทําใหเกิดอธิจิตที่ดียิ่งขึ้น
จนเต็มรอบของอธิปญญา จน
ทําใหเกิดสภาพจิตที่หลุดพน
กิเลสขาดสูญ (วิมุต)ไดจริงไป
ตามลําดับ 

ระดับของญาณทัสสนะ จิตญาณ ธรรมญาณ 

อธิ
ปญ

ญา
 

การเขาถึง อริยสัจ 4 ยังเขาถึงไมได เขาถึงไดแลว 
ความรูเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ถึงระดับ  “สมุทยวาร” ถึงระดับ”นิโรธวาร” 
ปญญาญาณที่เขาถึงสภาวะ 
วิมุตหลุดพน 

เขาถึงสภาวะสุญญตา โดยรูป
ผานจิตรู”สภาวะวาง”แตวิ
ญาณ”ผูรู”ยังไมสิ้นอวิชชาวะ
รอบถวน 

เขาถึงสภาวะ”สุญญตาโดย
รูป”ผานจิตบริสุทธิ์ที่อยูใน”
สุญญตาโดยนาม”คือ 
วิญญาณวิสุทธิ์เพราะเปนผูรู
แจงแทงตลอดสิ้นอวิชชาสวะ
รอบถวนทั้งรูปและนามมี
ครบพรอมสัมมาญาณและ
สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ 

 
 

 
 

1 

3 

2 

5 

4 

7 
8 

9 

6 
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หัวขอในตารางเปรียบเทียบองคความรูท่ีกลุม KW มีตางกับพุทธธรรม เปนประเด็นท่ีมี
นัยยะท่ีมีวิเคราะหคนความาแลวในบทท่ี 5 คือ 

อธิศีล ขอ 1 ถึง 3 อยูในเน้ือหาของวิปสสนาญาณ 3 ขอแรกของญาณ 
16 หรือโสฬสญาณ 

อธิจิต ขอ 4 อยูในเนื้อหาของวิปสสนาญาณ 9 ของญาณ 16 
ขอ 5 ถึง 6 อยูในเนื้อหาของการเปรียบเทียบสมาธิท่ัวไปกับสัมมาสมาธิ 

อันเปนของพระอริยะหรืออริโยสัมมาสมาธิ 
อธิปญญา ขอ 7 ถึง 9 อยูในเนื้อหาของการตรัสรูตามพระพุทธเจาเปนลําดับ 
 
สรุป ผูวิจัยไดนําขอมูลจากทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 อันเปนองคความรูบูรณาการ

ของกลุม KW มาใชวิเคราะหในบทที่ 7  นี้เปนการเปรียบเทียบขอมูลของกลุม KW ท่ีเกี่ยวพัน 
กับหลักพุทธธรรม ทําใหความเปนไปไดของความเช่ือมตอระหวาง ภูมิปญญาตะวันตกและ 
ภูมิปญญาตะวันออกสามารถสงเสริมเกื้อหนุนบูรณาการกันได องคความรูของพุทธธรรมท่ีมีอยู 
ในกระแสหลักท่ัวไปมีการสอนอธิบายแบบแบงแยกแตกสวนซ่ึงเหมาะกับยุคทันสมัย แตเม่ือ 
ถึงปจจุบันมีความตองการองคความรูทางพุทธธรรมในระดับท่ีเปนองครวมและบูรณาการ  ซ่ึงมี 
ในพุทธธรรม คือ วิชชาจรณสัมปนโน ซ่ึงหมายถึงมนุษยพัฒนาจิตวิญญาณแลวเปนอริยบุคคลจริง 
เพราะเปนผูถึงพรอม (สัมปนโน) ดวยความรู (วิชชา) และการปฏิบัติ (จรณะ) อันมีรายละเอียดในชุด
ความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสสอนในสามัญญผลสูตร แตมีการสอนในพุทธ
กระแสหลักนอยและไมละเอียดเปนระบบ จึงศึกษาจากกลุมชาวอโศกที่มีการพัฒนาชุมชน 
จนเจริญกาวหนาอยางม่ันคงดวยหลักความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีสอนอยางเขมขนปฏิบัติไดผลจริง
โดยสมณโพธิรักษมายาวนานกวา 4 ทศวรรษในบทท่ี 3 และเห็นการมีผลพัฒนาถึงระดับโลกุตตระ
ไดตามลําดับฐานศีลในบทท่ี 5 อีกท้ังผานการตรวจสอบความเปนจริงโดยเทียบเคียงกับหลักพุทธ
วจนะในบทท่ี 6 มาแลว จึงนับไดวามีการเตรียมความพรอมระดับหนึ่งท่ีจะยกระดับข้ึนสูปญญา 
รอบรูในการบูรณาการหลักพุทธธรรมข้ันโลกุตตระเขาในจตุรภาคของกลุม KW ไดในหัวขอ 7.2 
ตอไป 

 
7.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเขาในจตุรภาคของกลุม KW 
 

องคความรูในชุดนี้ยังไมมีในกลุม KW และ SDi นี่เปนความพยายามของชาวพุทธ 
ในอันท่ีจะเช่ือมตอเปนสะพาน (bridge) สงผานความรูหลักพุทธธรรมสูแนวทางบูรณาการทาง 
จิตวิญญาณไดรับรูเปนคร้ังแรกใน 4 ประเด็นดังนี้ 
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7.2.1 กลุม KW ไดจัดวางนักทฤษฎีปราชญผูรูจากอดีตจนถึงปจจุบันไวในจตุรภาค 
โดยแบง เปน 2 ฝง คือ ฝงภายใน (interior) และฝงภายนอก (exterior) ท่ีเนนการยกระดับจิตสูงข้ึน
ตามลําดับจึงเปนเร่ืองระดับจิต (consciousness) อันเปนฝงภายใน (interior) และมุงเนนเปนความรู
ไดโดยปจเจกบุคคลเปนปจจัตตัง ดังนั้นกลุม KW จึงจัดพระพุทธเจาไวในภาคบนซาย (UL) ช่ือวา 
โคตมะพุทธะ (Gautama Buddha) 

กลุม KW ไดแสดง 3 ภาษาระดับอันติมะ (The Spiritual Big Three) คือ พุทธะ(I) 
ธรรมะ (IT) สังฆะ (WE) ซ่ึงเม่ือนํามาวางในจตุรภาคแลวยังขาดภาคลางขวา (LR) “ITS”                มี
หลักธรรมหนึ่งคือ “อตัมยตา” เปนธรรมที่ทานพุทธทาส (พ.ศ. 2553) กลาววาเปนเพชรเม็ดสุดทาย 
ในพระไตรปฎกท่ีคนมองขาม เพราะเปนธรรมสําคัญท่ีรวมพุทธธรรมทุกอยางไวในคํานี้ ดูใน 
“อตัมยตาประยุกต” ซ่ึงมีความหมายอันเปนการปลดปลอยเปนอิสระพนโลกียไมเอาอะไรอีกกับโลก
แลว ซ่ึงรวมความหมายหลักพุทธธรรมท้ังหมด เชน “พระพุทธ – พระธรรม - พระสงฆ” “ปริยัติ – 
ปฏิบัติ - ปฏิเวธ” “ศีล – สมาธิ - ปญญา” ในการกาวขามออกมา (เนกขัมมสิตะ) จาก   “กามภูมิ– รูป
ภูมิ - อรูปภูมิ” เขาถึงอริยภูมิ 4 ระดับโดยอาศัยสหายธรรมเรียกจํางายวา “9 - ตา” เปน 3 ชุด คือ 
“อนิจจตา – ทุกขตา – อนัตตตา” “ธัมมัฏฐิตตา – ธัมมนิยามตา – อิทัปปจจยตา” “สุญญตา – ตถตา– 
อตัมยตา” ชวยทําใหถึงความสมบูรณของอตัมยตา ในผูปฏิบัตินี้เรียกวา อตัมยโตซ่ึงก็คือคุณสมบัติ
ของพระอรหันตท่ีเปนสังฆะสูงสุด (อรหันตก็คืออตัมยโตเปนสรรพนามใชเรียกแทนกันได) 

ดังนั้น “อตัมยตา” จึงเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะวางหมวดธรรมขอนี้ไวในภาคลางขวา 
UR- “ITS” เพราะเปนหมวดธรรมท่ีแสดงภาควิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณคือฝงนอก (Exterior) และ
เปนธรรมรวมสรรพ (Collective) อยางเปนระบบซอนระบบดวย ดังนั้นเราก็จะไดหลักพุทธธรรมใน
จตุรภาค ดังนี้ 

 

ตาราง หลักพุทธธรรมในจตุรภาค 
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7.2.2 จตุรภาคซอนจตุรภาคเกิดข้ึนไดจากขอ (7.2.1) กลาวคือในภาค “I” มีจตุรภาค
ซอนเขาในตัวมันได 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  7.1  การซอนกันของจตุรภาค 

 
นี่เปนประตูสําคัญของพุทธธรรมท่ีจะเช่ือมตอรายละเอียดของเนื้อหาหยาบ กลาง 

ละเอียด โดยหลัก รูป-นาม กลาวคือ นามหรือผูรูกําลังดําเนินไปคือ “ฉัน” ภายใน (“I”-inside) และ
รูปหรือฉัน (ส่ิง) ท่ีถูกรู คือ “ฉัน” ภายนอก (“I” outside) และมีผลใหเกิดจตุรภาคเล็กไดแก พุทธะ 
ธรรมะ สังฆะ อตัมยตา ไดเปน 4 ช้ันซอนวงกันอยู (ดูขอการวิเคราะหในกระบวนข้ันความคิดท่ี 
3 ในขอ 7.3.3) 

 
7.3 การวิเคราะหหาความสัมพันธของกระบวนขั้นของความคิดกับวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15  
 วิชชา 8  
 

จากขอมูลท่ีศึกษาคนควาไปจนถึงองคความรูตาง ๆท่ีถูกจัดหมวดหมูไวแลว ทําใหการ
วิเคราะหในขอนี้เห็นความสัมพันธของระดับความรูในวิชชาพัฒนบูรณาการกับกระบวนข้ันของ
ความคิด ดังนี้  

(1) ระดับปญญาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 1 
(2) ระดับปญญาทัศน วิชชาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 2 
(3) ระดับวิชชาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 (Soul) 
(4) ระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ มีความสัมพันธกับกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 (Spirit) 
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ดวยการที่ Ken Wilber, (2006) ใชหลัก 8 มุมมอง (8 primordial perspectives) มีดาน
นอกและดานในของแตละภาค ซ่ึงเม่ือใชหลักพิจารณาผูรูไว (ดานใน) ส่ิงท่ีถูกรู (ดานนอก) 
ซ่ึงพิจารณาส่ิงท่ีรูดานนอก แลวคนหาความหมายที่อยูดานในท่ีรับรูไดจากประสบการณตรงของผูรู 
ก็สามารถเห็นความสัมพันธตามลําดับจากข้ันหยาบคอยสูงข้ึน ละเอียดข้ึน ตามลําดับดังนี้ 

7.3.1 กระบวนข้ันความคิดท่ี 1 ของกลุม จะมี 6 ระดับ จากข้ันท่ี 1 ถึงข้ันท่ี 6 หรือตรง
กับมีมสีเบจไปจนถึงสีเขียว เปนพัฒนาการท่ีใชองคความรูระดับปญญาทัศนในการพิจารณา
ปรับปรุง จึงมีความแตกตางคอนขางมากในปรากฏการณทางสังคมตั้งแตนิยมของขลัง ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
มีมสีแดง (3) มีหลักเกณฑอํานาจชนช้ันทางสังคม มีมสีน้ําเงิน (4) มีเหตุมีผลอยางวิทยาศาสตรมีม 
สีสม (5) ไปจนพหุนิยมของมีมสีเขียว (6) 

7.3.2 กระบวนข้ันความคิดท่ี 2  
7.3.2.1 องคความรูในมีมสีเหลือง (7) บูรณาการเปนเร่ืองท่ียกข้ึนสูระดับกระบวน

ทัศนอยางเชน การศึกษาในงานวิจัยนี้คนควาหาอยูในการพัฒนา 4 บริบท  (4 contexts of development) 
องคความรูในระดับนี้จะมีมากข้ึนเม่ือนําไปประยุกตใชงานจริงในการพัฒนาระดับตาง ๆ 

7.3.2.2 องคความรูในมีมสีเทอรคอยท (8) มีทัศนะอยางเปนองครวม คือ 
การเจาะลึกเขาหาความหมายดานในของ 4 บริบท ท่ีมีองครวมของการดําเนินฝกฝนจรณะ 15 
วิชชา 18 รวมกันท้ัง 4 บริบท ก็จะเกิดทัศนะภายในข้ันสูงของ 4 วิถีชีวิต ท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน คือ 
วิถีธรรม วิถีชุมชนสูโลกุตตระ วิถีพอเพียง และวิถีโลกบูรณาการ แมจะตางวิถีดวยตางวัฒนธรรม 
ตางกระบวนทัศน แตสามารถกาวขามผานและยกระดับ (cross paradigmatic) เปนจิตท่ีอุมชูโลก 
(global mind) 

7.3.3 กระบวนข้ันความคิดท่ี 3 เปนองคความรูในมีมสีคอรัล (Coral) (9) ซ่ึงเปน 
เขตแดนของการพัฒนาจิตวิญญาณท่ีเปนองครวมบูรณาการ (integrate-holonic level) ซ่ึงเปนความรู 
2 ระดับ คือระดับวิชชาทัศนท่ีเปนองครวม จะเปนองคความรูในฐาน “จิตในจิต” ของ psychic และ 
subtle ท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิในจิต 

ระดับวิชาทัศนท่ีเปนองครวมและบูรณาการ จะเปนองคความรูในระดับ “ธรรม 
ในธรรม” ของ causal และ ultimate 

ซ่ึงการศึกษาพบขอมูลแสดงถึงองคความรูท่ีมีประสบการณทางจิตและวิญญาณ โดย 
ในความเปนจริงในการพัฒนาไมอาจแยกจากกัน โดยจะแสดงผานหลักรูปคือดานนอก และนามคือ
ดานในขององคธรรมในจตุรภาคของกลุม KW (อางแลว 2006)  

โดยมีภาครวมขององคธรรมตาง ๆ ท่ีจัดวางเปน 4 วงซอนกันตามลําดับของ psychic 
– subtle – causal – ultimate ดวยแผนภาพขางลางนี้ 
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ภาพท่ี  7.2  พัฒนาการของจิตวิญญาณสูโลกุตตธรรมท่ีสัมพันธกันในกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 
 
ความจริงองคธรรมท่ีเปนวงซอนกันนั้นเปนพัฒนาการของจิตวิญญาณท่ีเปนสภาพ

เกลียวพลวัต ตัวอยางเชน ในภาค “ฉัน” วิถีธรรมหมุนรอบสูงข้ึนเปนโลกุตตระ แลวหมุนรอบเกลียว
สูงข้ึนเปนไตรรัตนเปนพุทธะไปตามลําดับ  เพื่อใหเขาใจงายข้ึนโดยขยายกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 
เปนจตุรภาคท่ีแสดงผานหลัก “ดานนอก – ดานใน” และหลัก “รูป – นาม” ดังนี้ 

หลักดานนอก (outside) สอดคลองกับหลักภาวะวิสัยหรือส่ิงท่ีถูกรู (รูป) ได 
หลักดานใน (inside)       สอดคลองกับหลักอัตตวิสัยหรือผูรู (นาม) ได 
แทจริงแลวหลักธรรม “รูป – นาม” มีพัฒนาการไปตามหลักเหตุปจจยาการเปน

กระบวนการลูกโซ กลาวคือในรูปมีนามและนามในชุดแรกนี้จะกลายเปนรูปเม่ือถูกรูแลว ซ่ึงจะมีผูรู
หรือนามใหมในชุดท่ี 2 แลวก็พัฒนาตอไปเปนรูปในชุดท่ี 3 เปนลูกโซตอเนื่องไปตลอด ซ่ึงสามารถ
สรุปเปนข้ันตอนในภาค “ฉัน” ไดคือ 
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ในข้ัน psychic  ดานนอก คือ วิถีธรรม (รูป)  มีการพัฒนาดานในเปน โลกุตตระ (นาม) 
ในข้ัน subtle  ดานนอก คือ โลกุตตระ (รูป) มีการพัฒนาดานในเปน  ไตรรัตน (นาม) 
ในข้ัน causal ดานนอก คือ ไตรรัตน (รูป) มีการพัฒนาดานในเปน พุทธะ (นาม) 
ในข้ัน ultimate ดานนอก คือ พุทธะ (รูป)  มีการพัฒนาดานในเขาถึงอริยสัจ 4 (นาม) 
 และหลักการนี้เกิดไดกับทุกภาคในจตุรภาคดังมีรายละเอียดของแตละข้ันดังตอไปนี้ 

7.3.3.1 ข้ัน soul - psychic  หรือข้ันเขาถึงฐานจิตจตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญใน
การเตรียมพรอมสูพัฒนาการของจิต (soul) อยางจริงจังและสามารถหวังผลสัมฤทธ์ิ เปนองครวมกับ
ระดับจิตข้ัน psychic ดวยการปรับเปล่ียน (change) พฤติกรรมท้ัง “4 วิถี” ของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันใหมหมด มีผลลดละกิเลสตัณหาใหนอยลง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  7.3  ข้ันเขาถึงฐานจติจตุรภาค (soul-psychic) 

 
1) ดานในของวิถีธรรม (UL) คือโลกุตตระ หมายถึง การดําเนินวิถี

ชีวิตประจําวันใหมีผลสัมฤทธ์ิของโลกุตตระเกิดข้ึนเสมอสําหรับชาวพุทธ 
2) ดานในของวิถีชุมชน (UR) คือพหุชนหิตายะ หมายถึง การทําหนาท่ีให

เกิดเปนประโยชนตอหมูชนดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก พฤติกรรมตอตัวเอง ตอชุมชน ตอสังคม และ
ตอโลกส่ิงแวดลอม ดวยพฤติกรรมท่ีมีการลดละกิเลสตัณหาความตองการสวนเกินของตน ใหลด
นอยลงดวยการสังวรศีลในครรลอง “การทํางานคือการปฏิบัติธรรม” 
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3) ดานในของวิถีพอเพียง (LR) คือพหุชนสุขายะ หมายถึง การขยาย
ผลสัมฤทธ์ิของขอ 2 ใหเกิดเปนความสุขของหมูชนในสังคม มีความแข็งแรงเปนพลังรวมหมูระดับ
ชุมชนใหเปนรูปธรรมได เชน ชุมชนมีศีล 5 ปลอดอบายมุข เปนตน 

4) ดานในของวิถีโลกบูรณาการ (LL) คือโลกานุกัมปายะ หมายถึง 
การอนุเคราะหเกื้อกูลโลกส่ิงแวดลอม สรางสมดุลเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน ลดขยะมลพิษ 
ภายนอกเปนมิติทางโลกวัตถุ แตก็มีมิติในโลกจิตวิญญาณมีการชําระเพงเผาขยะมลพิษคืออกุสลมูล 
3 คือ ราคะ โทสะ โมหะ ใหสะอาดอยางมีเปาหมายถึงระดับบริสุทธ์ิของจิตในข้ันสูงข้ึนตอไป 

7.3.3.2 ข้ัน  soul-subtle หรือข้ันเขาถึง  “จิตในจิต” (ดูท่ีมาของหมวดธรรม 
ดานนอก (รูป) ท่ีมาจากหมวดธรรมดานใน (นาม) ของขอ 7.3.3.1 และดูรายละเอียดท่ีมาของดาน 
ในท่ีขอ 7.1.1.3 ประกอบ) 

 

ภาพท่ี  7.4  จตุรภาคข้ันเขาถึง “จิตในจิต” (Soul-Subtle) 
 
จตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญในการยกระดับสูพัฒนาการข้ันสูงของจิต (soul) ดวยการทํา

ใหเกิดบทบาทการปฏิสัมพันธของการลดละตัดกิเลสใหเขาสูวิถีจิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของโลกุตตรมรรค 
จิตเกิดข้ึนไดจริง 

(1) ดานในของโลกุตตระ (UL)  คือ ไตรรัตน หรืออาจจะเปนวิถีธรรม
ของศาสนา    อ่ืน ๆ เชน ตรีมูรติ (พระพรหม – พระนารายณ -  พระศิวะ) ของชาวฮินดู ตรีเอกานุ
ภาพ (พระบิดา– พระบุตร - พระจิต) ของชาวคริสต  สวนลัทธิเตาสอนวิถีธรรมท่ีกลมกลืนเปนหนึ่ง
เดียวกันของ“ฟา - มนุษย - ดิน” เปนตน 
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(2) ดานในของพหุชนหิตายะ (UR) คือ ไตรลักษณ ท่ีตองฝกฝนใหเกิด
กระบวนการไตรลักษณในการตัดกิเลส เพื่อใหไดรับประโยชนจากการปฎิบัติธรรมของกรรมหรือ
การงานในวิถีชีวิตประจําวันท่ีมีพฤติกรรม 4 ดานอันไปดวยกันกับการพัฒนากระบวนการกลุม 

(3) ดานในของพหุชนสุขายะ (LR) คือ อิทัปปจจยตาที่นําพาการดําเนิน
ชีวิตสันโดษ โดยมนุษยชวยมนุษยเปนชีวิตสังคมในระบบนิเวศหรือท่ีชวยกันสรางความสมดุลกับ
ส่ิงแวดลอมโลก  

(4) ดานในของโลกานุกัมปายะ (LL) คือ ไตรสิกขาท่ีมุงพัฒนาโลกและ
จิตวิญญาณมนุษยดวยไตรสิกขาข้ันอธิใหไปดวยกันได โดยไมแบงแยกแตกสวนจึงจะลดละตัดกิเลส
ลงไดจริงแลว จึงจะชวยโลกไดทันกาล 

7.3.3.3 ข้ัน spirit – causal หรือข้ันถึงองครวมของ “ธรรม” (ดูท่ีมาของหมวด
ธรรมดานนอก (รูป) ท่ีมาจากหมวดธรรมดานใน (นาม) ของขอ 7.3.3.2) 

                   
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี  7.5   จตุรภาคข้ันถึงองครวมของ “ธรรม” (Spirit – Causal) 

 
จตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญมากในการเขาสู “The Spiritual Big Three” ของกลุม KW 
(1) ดานในของไตรรัตน (UL)  คือ พุทธะท่ีเปนหนึ่งเดียวกันของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ 

ในจิตวิญญาณ (ไมใชระดับวัตถุส่ือมงคลธรรมภายนอก) 
(2) ดานในของไตรลักษณ (UR) คือ ธรรมท่ีนําเขาสูข้ันโลกุตตระไดจริงเพราะไดผาน

กระบวนการพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของกิเลสหยาบ กลาง ละเอียด จนดับสนิทจริง 
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(3) ดานในของไตรสิกขา (LL) คือ สังฆะ ผูมีศีล สมาธิ ปญญา ท่ีทําใหยกระดับปุถุชน
ข้ึนสูความเปนอริยบุคคลตามลําดับดวยการฝกฝนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา จนสมบูรณสําเร็จเปนผู   มี
ไตรสิกขาข้ันอเสขะ ของอริยสาวกสังโฆอันไดแกพุทธบริษัท 4 (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา) 

(4) ดานในของอิทัปปจจยตา (LR)  คือ อตัมยตาท่ีรวมเหตุปจจยาการท้ังวัตถุธรรม
นามธรรม ท้ังท่ีเปนโลกียกรรมโลกุตตรธรรมสลับซับซอนอยางเปนปฏิสัมพันธตอกันจนพอเหมาะ
ท่ีจะเขาสูอตัมยตาที่ถึงข้ันไมเอาอะไรอีกแลวเลิกกันทีกับชีวิตโลกียไดในแตละระดับของฐานศีลท่ี
เจริญกาวหนาข้ึนไปตามลําดับ 

ผูวิจัยเห็นวาควรมีขอมูลอางอิงถึงความหมายและรอยเช่ือมตอท่ีสัมพันธกันชัดเจนข้ึน
ของ 3 คํา คือ “อิทัปปจจยตา – อตัมมยตา – ปฎิจจสมุปปาท” กลาวคือ  

“อิทัปปจจยตา (พุทธทาส, 2541 สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู น.268) นั้นเปนคํารวม...
สําหรับความท่ีเม่ือมีส่ิงนี้เปนปจจยาแลวส่ิงนี้ก็เกิดข้ึน แตถาพูดวาปฎิจจสมุปปาทนั้น จํากัดความ
แคบเขามาหนอยคือ เล็งถึงเฉพาะส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจ...อาการท่ีมีส่ิงนี้เปนปจจยาแลวส่ิงนี้จึงเกิดข้ึนของ
ส่ิงท่ีมีชีวิตรูสึกสุขและทุกข เพราะเหตุนั้นเราจะเรียกวา ปฎิจจสมุปปาท แตถาอาการของทุกส่ิงจะมี
ชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตามท่ีมีส่ิงใดเปนปจจยาแลวส่ิงใหมก็เกิดข้ึนนี้เรารวมเรียกวา อิทัปปจจยตา.... 
กินความหมดไมยกเวนอะไร” ดังเชน ธรรมฐิติ และธรรมนิยามท้ัง 5 ขอ เร่ิมต้ังแตสวนท่ีไมมี
ความรูสึกในกอนดินกอนหิน กรวดทรายคิดนึกไมไดหรืออุตุนิยามไลไปตามลําดับจนครบท้ัง 5 ขอ 
เปนอิทัปปจจยตา สวนธรรมนิยามในขอท่ี 5 ตีกรอบแคบเขามาเปนเร่ืองปฎิจจสมุปปาท ซ่ึงทาน
พุทธทาสเรียกเต็มช่ือเต็มยศคํานี้วา “อิทัปปจจยตาปฎิจจสมุปปาโท” 

“อตัมยตา” เปนเร่ืององคความรูในการศึกษาของพุทธท่ีเปนระบบใหญมากซ่ึงสามารถ
รวมความหมายหลักพุทธธรรมท้ังหมด (ดูขอ 7.2.1) อันรวมเอาอิทัปปจจยตาต้ังแตตนจนถึงปลายสุด 
จึงเนนเปนปฎิจจสมุปปาทท่ีสามารถมีอรหัตตผลทําใหเปนผูเขาถึงธรรมคือ พระอรหันตหรือ อตัมย
โต 

“ปฎิจจสมุปปาท” กินความในเร่ืองพัฒนาการจิตวิญญาณของผูปฎิบัติไปจนเปนสวนท่ี
ลึกซ้ึงปลายสุด (เพิ่งอาง : 268) ตามท่ีพระพุทธองคตรัสวา ผูใดเห็นปฎิจจสมุปปาท ผูนั้นเห็นธรรม 
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต อันเปนองคความรูระดับวิญญาณข้ันอันติมะในขอตอไป 

7.3.3.4 ข้ันวิญญาณอันติมะ (ultimate spirit) หรือข้ันเขาถึง “ธรรมในธรรม” ซ่ึง
เปนการตอยอดองคความรูพุทธธรรมของกลุม KW ท่ียังไมมีการแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมากอน
หนานี้ 
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ภาพท่ี  7.6   จตุรภาคข้ันเขาถึง “ธรรมในธรรม” (Ultimate Spirit) 

 
ดังนั้นจตุรภาคเล็กดานในชุดนี้จึงสําคัญมากในการเขาใจภาพรวมและแกนคําสอน

ระดับหมดส้ินอาสวะ (อนาสวะ) คือ วิมุตและสัมมาวิมุตญาณทัสนะของพระพุทธเจา 
(1) ดานในของพุทธะ (UL) คือ อริยสัจ 4 นี้ชัดเจน เพราะพระพุทธเจาอุบัติไดตอเม่ือ

ตรัสรูอริยสัจ 4 ไดแลว 
(2) ดานในของธรรมะ (UR) คือ สุญญตา เปนภาควิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ เพราะ

ดํารงอยูท้ังท่ีมี อริยสัจ 4 คือ สูญส้ินกิเลส ตัณหา อุปาทาน อาสวะเปนอรหันต แตแมไมมี อริยสัจ 4 
คือส้ินยุคกาลของพุทธธรรมและพุทธศาสนา สุญญตาก็ยังคงมีอยูในศาสนาเทวนิยม-และมีผูสัมผัสรู
ถึงไดโดยจิตเปนอรูปฌาน ท่ีเปนสภาวะอรูป (causal-formless) จึงเขาถึง “นิพพานพรหม” ได 

(3) ดานในของอตัมยตา (LR) คือ ปฏิจจสมุปปาท ซ่ึงหมายถึงเอาเฉพาะดานจิต
วิญญาณของอิทัปปจจยตาท่ีแสดงกระบวนการวิสังขารท่ีเปนวิวัฏฏ เปนสายนิโรธวารท่ีมีวิชชาเปน
ตัวต้ังจึงเปนการปรุงแตงอยางมีนิโรธแลวเพื่อประโยชนผูอ่ืนไดตลอดสาย เม่ือส้ินอริยสัจ 4 เพราะ
หมดยุคพุทธกาลก็จะเหลือแตปฏิจจสมุปปาทสายสมุทยวาร ท่ีทําใหเกิดการปรุงแตงอวิชชาสายขาว
เปนเหลานักปราชญ นักบุญทั้งหลาย 

(4) ดานในของสังฆะ (LL) คือวิชชาจรณสัมปนโนก็คือผูเขาถึงอริยสัจ 4 แลว 
การวิเคราะหเปรียบเทียบชุดองคความรูระดับอันติมะของกลุม KW กับพุทธธรรมนั้น 

ปรากฏวาองคความรูข้ันอันติมะของกลุม KW คือสภาวะดานนอกของพุทธะข้ันอันติมะ ธรรมะข้ัน
อันติมะ สังฆะข้ันอันติมะโดยท่ียังไมมี 4 ขอองคความรูดานในของพุทธธรรมข้ันอนาสวะขางตน 

สภาวะพนความเปนคู (nondual) ของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ข้ันอันติมะของ กลุม KW 
หมายถึง องคความรูท่ีเกิดจากประสบการณตรงข้ันลึกซ้ึงของการฝกฝนสมาธิ (meditation) จนเปน
จิตวิญญาณท่ีผานข้ันอรูปในระดับ causal มาแลว องคความรูนี้บางแหงแปลวาธรรมจิตหรือธรรม
ญาณ แตในงานวิจัยนี้เรียกวา “จิตญาณ” เพราะยังไมเขาถึงธรรมในธรรม อันเรียกวา “ธรรมญาณ” 
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“จิตญาณ” หมายถึงผลสําเร็จทางจิตท่ีเดินตามทางของการทําสมาธิท่ัวไปโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือถึงข้ันอรูปฌานมีรายละเอียด 4 ระดับ ไดแก จิตพนจากการยึด “รูปธรรมในจิต” 
เปนสภาพ”วางในจิต” (void)  เปนข้ัน psychic ในรูปฌานท่ี 1 เม่ือฝกฝนตอมามีสภาพวิญญาณผูรูท่ีรู
สภาวธรรมละเอียดตาง ๆ ไดอยางนาอัศจรรย และยิ่งถามีการนอมโนมไปทิศใด ก็แจมแจงข้ึนมา 
ไดเอง (intuition) เปนข้ัน subtle ในอรูปฌานท่ี 2 แลวถาพิจารณาผูรูวาผูรูหรือวิญญาณก็ไมมีตัวตน 
ไมมีรูปราง ไมมีขนาดสีสัน (formless) ก็เปนข้ัน causal ในอรูปฌานท่ี 3 แลวถามีสภาพท้ัง 3 
รูชัดเจนเปนสภาวะอิสระพนกรอบใด ๆ ไดหมดก็ไมมีสภาพการแบงแยกใด ๆ อีกตอไปเปนข้ัน 
non-dual ในอรูปฌานท่ี 4 เปนสภาวธรรมอยูเองดั้งเดิม ไมมีเพิ่มไมมีลดไมมีการเขาการออก การ
รับรูรสตาง ๆ แตไมแตกตางในการรับรู (one taste) เหลานี้ลวนเปนญาณทัสสะ (intuition) ท่ี
สอดคลองกับท่ี Ken Wilber (2000 B : 204-210) ไดสาธยาย จากประสบการณในสมาธิของเขา (บาง
ท่ีจัดวาธรรมญาณ) แตงานวิจัยนี้เห็นวาเปนญาณทัสสนะรูสภาวะตาง ๆ ท่ีละเอียด หลากหลาย 
พิสดารจนนาอัศจรรยยิ่งๆ ข้ึนของสภาวะจิตอยูนั่นเอง เพราะเปนอธิจิตท่ีไมไดแสดงถึงอธิปญญาท่ี
กาวขามพน (transcendences) ลอยเหนือพนอํานาจ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อาสวะแตอยางใด จึงยังไม
นับวาเขาถึง “ธรรมในธรรม” เปน “ธรรมญาณ” ไดแตหากจะกลาวถึงผลสําเร็จของข้ันอันติมะไดก็
เขาสูอรูปพรหม ท่ีมีอายุยืนยาวมากจนเขาใจวานิพพานไดแลว เรียกวา “นิพพานพรหม” เปนสุญญตา 
(shunyata) ความวางสูญ โดยนามธรรมท่ีถูกรูไดในข้ันอรูปของจิต แตยังไมส้ินกิเลส       อาสวะได
จึงอธิบายตถตา (tathata) ไดเพียงวาเปนเชนนั้นเองของสภาวะสูญวาง แตไมไดสูญวางดวย
องคประกอบท่ีเรียกวา “องคสาม” ทางโลกุตตระ (ซ่ึงไมไดหมายถึงหมวดธรรมท่ีประกอบดวย 3 ขอ
เชน กรรม 3 ไตรสิกขา เปนตน) แตหมายถึงผลสัมฤทธิท่ีเกิดจากบทบาทของสามสวน (หรือ 
สามดาน) เชนไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ประกอบเขาดวยกันเปนองครวมความสําเร็จ
ในทางโลกุตตระ คือการประจักษรูไดภายในจิตตนถึงซ่ึงสภาวะความดับลงไดแลวของกิเลสตัณหา
อุปาทาน เปนข้ัน เปนระดับๆ ไปในจรณะ 15 วิชชา 8 ได แม “องคสาม” มีสภาพเปนองครวม 
แตองครวม (holistic) ในตะวันตกมีสภาวะไมครบพรอมถึง “องคสาม” ทางโลกุตตระ และเพราะ
กลุม KW ไมรูจักสภาวะวางแบบ”องคสาม”โลกุตตระจึงไมถึงท่ีสุดแหงทุกขของวิชชา 4 หรือ
อริยสัจ 4 

การเกิดมี “ธรรมญาณ” ทางโลกุตตระ จึงตองมีการดําเนินบทบาททางจิต 
ท่ีมีองคประกอบเปนสภาวะจิตท่ีมีสภาวธรรมครบทั้ง 4 สภาวะหรือ “องคส่ี” (ซ่ึงไมไดหมายถึง
หมวดธรรมท่ีประกอบดวย 4 ขอ เชน ฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 เปนตน) แตหมายถึงบทบาท
ขับเคล่ือนภาคเจริญตอยอดจาก”องคสาม” ในลักษณะบูรณาการท่ีมีองครวมของ”องคสาม” 
เปนสภาพโฮลอนอยูในตัว จึงเปนสภาวธรรมท่ีองคความรูระดับ “ปญญาทัศน” ไมอาจเขาใจชัดเจน
ไดงาย ๆ เพราะเปนสภาพกาวขามเปล่ียนผาน(transcendences) ของจิตสํานึก (transconcious) 
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เปนสภาพ” นอกเหตุเหนือผล” หรือเหนือพนตรรกะ (transrational) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจิตวิญญาณ
ยกระดับออกจากตัวตนเกา ท่ีอยู ใต อํ านาจกิ เลสเปล่ียนผานออกมาเปนจิตวิญญาณใหม 
(transpersonal) ท่ีมีอํานาจลอยพนอยูเหนือกิเลสขั้นหยาบ ข้ันกลาง ข้ันละเอียดข้ึนมาเปนลําดับ 
ไดจริง 

ดังนั้น “ธรรมญาณ” ซ่ึงเปนองคความรูดานในท้ัง 4 ของวิญญาณข้ันอันติมะ อันเปน
พุทธธรรมข้ันอนาสวะ จึงมีความจําเปนท่ีตองรูจักพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางโลกุตตระท่ีตองผาน
การฝกฝนจนมีความกาวหนาของสภาวธรรมเกิดข้ึนในจิตตนอยางตอเนื่องมาถึง 10 ลําดับ กวาจะถึง
ระดับสูงสุดของวิญญาณข้ันอันติมะ 

“ธรรมญาณ” ในงานวิจัยนี้จึงเจาะจงหมายเอาผลสําเร็จทางโลกุตตระธรรมท่ีเจริญ
สูงข้ึนและปราณีตยิ่งเปนลําดับ ไดแก  

(4.1) เปนผลสําเร็จของการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ในโครงสราง 6 ชุดสําเร็จ
ครบถวนสมบูรณในแตละพฤติกรรม และหรือในแตละฐานศีล (ศีล 5 ศีล 8) เปนตน 

(4.2) การเขาถึง “ธรรมในธรรม” 5 ประการอันเปนผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนในการ
เจริญสติจนเกิดปญญาเขาถึง “ธรรมในธรรม”ในหมวดท่ีมีความเจริญข้ึนมาเปนลําดับ (จาก    
นิวรณ 5 ถึงอริยสัจ 4) 

(4.3) เปนผลสําเร็จของการเดินโพชฌงค 7 ครบถวนในจรณะ 15 วิชชา  8  ท้ัง 6 
ระดับ 

(4.4) เปนผลสําเร็จของสัมมาทิฏฐิ 10 ไปตามลําดับจนถึงความสมบูรณของ
สัมมาทิฏฐิขอท่ี 10 คือ สมณพราหมณา อันมีวิญญาณอริยะเปนผลท่ีจะเกิดผุดข้ึนมาเองเม่ือดับ
วิญญาณสัตวโลกียะหรือเปนวิญญาณ “โอปปาติกะ”ได เม่ือมีความสมบูรณของสัมมาอริยมรรคมีองค 
8 ไดเปนอริยสาวก 4 ระดับ 

(4.5) เปนผลสําเร็จของสัมมัตตะ 10 คือสัมมาอริยมรรคมีองค 8 บวกโลกุตตรผล
สอง คือ สัมมาวิมุต อันเปนท่ีสุดของ”องคสาม” คือ “จิตญาณ” ของพุทธ สัมมาวิมุตญาณทัสสนะ 
อันเปนความเจริญไมมีท่ีสุดของ “องคส่ี” คือ “ธรรมญาณ” ของพุทธ 

(4.6) ความสําเร็จของธรรมญาณท้ัง 5 ขอนี้มีอยูใน “วิชชา 9” ท่ีมีฌานข้ันปลาย
รวมกับวิชชา 8 แตฌานขอแรกในวิชชา 9 จะพิเศษอยูท่ีพัฒนา  มาเปนข้ันปลายสูงถึงข้ันอรูป 
ได อรูปฌานของพุทธจึงใชเปนการตรวจสอบสภาพวิมุตติจิตกับอวิมุตติจิตจนรูแจงใน “สัมมา
วิมุต” ชัดเจนถึงสภาพนิโรธดับสนิทไมเหลือหรือเปนสัจฉิกัตวาเร่ือยไปจน “พนความไมรูเร่ือง 
อริยสัจ 4” จึงเปนความสําเร็จข้ัน “จิตญาณ” ของพุทธ 
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(4.7) “ธรรมญาณ” ซ่ึงโฮลอน “จิตญาณ” ของพุทธจึงมีบทบาทหลักทําการเจริญ 
ท่ีขยายผล “สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ” ใหรูแจงแทงตลอด (ปฏิเวธ) ธรรมในธรรมท้ังหลาย 
สืบตอไปอีกมากมาย 

(4.8) ธรรมญาณท่ีรูแจงแทงตลอดในเวทนา 108 จะพนกรอบของกาลเวลา “อดีต 
ท่ีเนื่องกับอนาคตได” จึงรูจักสภาพสูญของกิเลสอาสวะ หรือ”สุญญตา” ท้ังรูปและนามท่ีส้ิน 
อาสวะแลว 

(4.9) ธรรมญาณท่ีพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุปปาทรูแจงแทงตลอดในวิโมกข 8 
แลวทําความเจริญยิ่งข้ึนไปในโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ จึงรูจัก “ตถตา” คือเปนอยูเชนนั้นเอง 
ในการทํากิจชวยผูอ่ืนใหเขาสูโลกุตตระตลอดไป 

(4.10) ธรรมญาณของพุทธจึงมีพัฒนาการของจิตสํานึกไดสูงถึงระดับท่ี  10 
(ตามเกณฑของกลุม Ken Wilber) ในอันท่ีจะเขาถึงปรมัตถสัจจะเปนวิญญาณข้ันอันติมะ (ultimate 
spirit) ได...เชนนี้เอง       

พุทธธรรมท้ัง 4 หมวดในจตุรภาคระดับอันติมะอยางสมบูรณจะมีอยูครบพรอม 
ในผูจบกิจตนเปนอเสขบุคคลระดับพระอรหันตบุคคลแลว ดังนั้นลักษณะเดนท่ีเปนองครวมและ
บูรณาการของพุทธธรรมในจตุรภาคช้ันสูงสุดระดับ 10 นี้ จึงสําคัญมาก เพราะรวมหมวดพุทธธรรม
ข้ันอันติมะ (ultimate buddhadhamma) ในระดับวิชชาทัศนท่ีเปนองครวมและบูรณาการ (ในข้ัน 
อนาสวะ) ซ่ึงเปนองคความรูท่ีเกินขอบเขตงานวิจัย แตจากขอมูลองคความรูท่ีไดศึกษาคนความาอาจ
กลาวไดเล็กนอยวาเปนสภาวะ “เอโกธัมโม” ของปญญาข้ันไมตองศึกษาแลว (อเสขปญญา) ในสวน
ตนท่ีกาวขามพนระดับข้ันอรูปธรรม (causal) มาไดแลวเพราะไดใชอรูปฌาน 4 ตรวจสอบความ
บริสุทธ์ิสะอาดของจิตและความเจริญของพุทธิปญญาในระดับการเช่ือมตอหรืออายตนะสองสุดทาย 
คือการกาวขามผานของเนวสัญญานาสัญญายตนะออกมาดวย สัญญาเวทยิตนิโรธของพุทธ จนจบ
การศึกษาในกิจสวนตน ส้ินอวิชชาวะจนพนอวิชชาสังโยชน จึงมีแตกิจท่ีทําประโยชนทานเปนหลัก
สืบไปเปนการรวมพลังหินยานและมหายานเปนหนึ่ง เดียวกัน  ไมแยกเปนสังฆเภท  เชน 
กรณีของพระพุทธเจาและสาวกที่เปนพระอรหันตของพระองคอยูไดจริงเปนเชนนั้นเอง (ตถตา) 
ท่ีเปนการเผยแพรตามอุดมการณและพันธกิจของชาวพุทธผูมีวิชชาจรณสัมปนโน ตามลําดับ 
ของอริยบุคคล 4 อันเปนพลังฟนฟูพุทธชีวีใหรุงโรจนสืบไป 

ผูวิจัย เห็นวาผลการวิ เคราะหแสดงชัดเจนถึงองคความรูพุทธธรรมของวิชชา 
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมีการพัฒนาจนถึงระดับ 10 ของกลุม KW ไดแลวยังสามารถ 
ตอยอดองคความรูพุทธธรรมใหกับกลุม KW ตอไปไดอีกอยางแทจริง เพราะการตอยอดในโลกจิต
วิญญาณสืบจากนี้ไป คือบทบาทหนาท่ีของอรหันตโพธิสัตวแตละระดับในการสืบตอพุทธวิถี 
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ธนพล  พันธเสน ใหความสําคัญกับการวิจัยการออกแบบแนวยั่งยืน โดยจัดเก็บขอมูล 
ของโครงการและสถาปนิกมีเปาหมายการออกแบบท่ีคิดคํานึงถึงความจําเปน 4 ดาน 
“จิต-พฤติกรรม-วัฒนธรรมระบบทางสังคม-และส่ิงแวดลอม” ซ่ึงเปนแนวทางบูรณาการ 
ท่ีสรางสรรคชุมชนท่ีรบกวนธรรมชาตินอยท่ีสุดและเก้ือหนุนใหเกิดภาวะทางรางกายและจิตใจ
ไดมากท่ีสุด 

องคประกอบของมนุษยท้ัง 4 ดานท่ีตองการสืบคนระดับพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

ภาพท่ี  7.10  องคประกอบของมนุษยท้ัง 4 ดานท่ีตองการสืบคนระดับพัฒนาการ  
                 โดยธนพล พันธเสน, 2549 

 
งานวิจัยของธนพล พันธเสน มองเห็นการคนควาเขาไปหาขอมูลในแตละภาคดวย

ระบบเกลียวพลวัต (spiral dynamics) เปนการซอนอยูในระบบจตุรภาคใหญไดและเปนการชวยให 
ระบบจตุรภาคใหญสมบูรณสูสมดุลตอกันของแตละภาคไดมากข้ึน 
7.4.3 แนวทางการประยุกตใชจตุรภาคในระดับท่ีเนนพัฒนาการภาคโฮลอน 

   มารค เอ็ดวารด (Mark Edward, 2003) ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาใน
มหาวิทยาลัยฝงออสเตรเลียตะวันตก มีประสบการณกับผูปวยทางจิตมา 20 กวาป เปนผูศึกษา สนใจ
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การประยุกตใชบูรณาการทางโฮลอน (integral holonics) โดยมารคไดเร่ิมจากแนวคิดเกี่ยวกับโฮ
ลอนในจตุรภาคของกลุม Ken Wilber (ดูแผนภาพขางลาง) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  7.11   แนวทางการประยุกตใชจตุรภาคในระดับท่ีเนนพัฒนาการภาคโฮลอน 
 

มารคไดนําเสนอพัฒนาการในโฮลอนมี 2 แบบประกอบกันคือ 
เกลียวพลวัตรแบบ involutionary dynamics 
เกลียวพลวัตรแบบ evolutionary dynamics (ดูแผนภาพขางลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 7.12   เกลียวพลวัตแบบ Evolutionary dynamics โดยมารค เอ็ดวารด, 2003 
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ในกรณีท่ีมีอิทธิพลทางดานภายนอก  (พื้นราบหมายถึงผู ท่ีถือความคิดเห็นดาน
วิทยาศาสตรเปนใหญ) โลกวัตถุเหนือกวาโลกภายในทางคุณคาของจิตวิญญาณก็เปนกระบวนทัศน
ตามในแผนภาพขางลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  7.13   พัฒนาการในโฮลอนกรณีท่ีมีอิทธิพลทางดานภายนอก โดยมารค เอ็ดวารด, 2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

ภาพท่ี  7.14  พัฒนาการในโฮลอนกรณีผูท่ีพัฒนา  ยกระดับจิตวิญญาณภายในและมีพฤติกรรม   
   ภายนอกไดดสีมดุล โดยมารค เอ็ดวารด, 2003 
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ในแผนภาพสุดทายนี้แสดงถึงกรณีผู ท่ีพัฒนายกระดับจิตวิญญาณภายในและมี
พฤติกรรมภายนอกไดดีสมดุล แตมีบทบาทดานรวมหมู (communal world) นอย  

 
7.5 กําเนิดตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก 
 

ชาวอโศกมีโศลกแสดงปณิธานท่ีแข็งแรงเขมขนมาตลอดวา “ชาวอโศกเพื่อมนุษยชาติ” 
โดยมีแกนของเนื้อหาอยูท่ีคําวาอโศก คือ “ความไมโศก” ท่ีปฏิบัติใหกับตนเองจนเปนกลุมกอน
แข็งแรงก็เพื่อทําประโยชนหรือนํา “ความไมโศก” มาสูมวลมนุษยชาติอยาง “จริงใจ-ไมตรี” 

ในคําสอนของสมณโพธิรักษมักจะสอดแทรกความสัมพันธระหวางโลกุตตระและ
โลกวิทูเสมอ ปฏิเสธการปลีกเดี่ยวท่ีพัฒนาเอาตัวรอดแตผูเดียว ตองรูโลกหรือโลกวิทูเพื่อชวยโลก
เปนกิจสําคัญของการชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ ผูท่ีเขามารวมกับชาวอโศกลวนแตมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสูความเปนพุทธหรือ “พฤติพุทธ” ถึงข้ันเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ใหมเปน 4 วิถี คือ “วิถีธรรม-วิถีชุมชน-วิถีพอเพียงและวิถีโลกบูรณาการ” ซ่ึงสอดคลองปณิธานของ
ชาวอโศกในกรอบของจตุรภาค 

ซ่ึงองคความรูท่ีไดจากบทวิเคราะหขอ 7.3 ชวยใหเห็นวามีจตุรภาคยอยซอนในแตละ
ภาคของจตุรภาคใหญ กลาวคือ 

7.5.1 ภาคบนซาย “โลกุตตระ” จะเขาถึงสภาวะพุทธะธรรมะสัมฆะของไตรรัตน 
ก็ตองศึกษาอธิศีล อธิจิต อธิปญญาของไตรสิกขามีการ  เปล่ียนแปลงอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตาของไตร  

ลักษณจนมีความรูวาเม่ือเหตุส่ิงนี้มี จึงมีส่ิงนี้ 
เม่ือเหตุส้ิงนั้นไมมี ส่ิงนี้จึงไมมีอันเปนไปตามหลักการ
ของอิทัปปจจยตาท่ีบริหารจัดการท้ังวัตถุธรรมภายนอก
และพัฒนาจิตวิญญาณภายในไปตามครรลองของความ
พอหรือสันโดษท่ีนอยลงอยางตอเนื่องจนสูญ 
 

     

    ไตรรัตน                    ไตรลักษณ 

 

    ไตรสิกขา                  อิทัปปจจยตา 
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7.5.2 ภาคบนขวา “พหุชนหิตายะ” หรือการทําประโยชนใหเกิดแกคนหมูมากดวย 

พฤติกรรมทําจริงไมใชเพียงคําพูดสวยหรูคือ การฝกฝน
พฤติกรรม 4 ดาน บนฐานศีลท่ีพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธ์ิถึง
จิตสูงข้ึน (อธิศีล) มีศีล 5 เปนข้ันตํ่าสุดของพฤติกรรมตอ
ตัวเอง ศีล 8 เปนประโยชนกับพฤติกรรมตอคนรอบขาง 
ศีล 10 เปนประโยชนยิ่งในพฤติกรรมตอสังคม สูงกวาศีล 
10 เปนการอนุเคราะหจนหมดตัวตนในพฤติกรรมตอ
โลกสังคมส่ิงแวดลอม 

7.5.3 ภาคลางขวา”พหุชนสุขายะ” การปฏิบัติของสมาชิกในฐานปจเจกบุคคลบนการ 

พัฒนาอธิศีลในขอ 7.5.2 ยอมทําใหเกิดความเติบโตของ
ความผาสุกเปนชุมชนหรือพหุชนสุขายะท่ีเจริญเติบโต
แข็งแรงเปนปกแผนแนนหนาม่ันคง เปนความเจริญ
แบบยั่งยืนของชุมชนผูปฏิบัติธรรมบนฐานศีล 5   ชุมชน
บุญนิยมบนฐานศีล 5 เนนศีล 8 ชุมชนสาธารณโภคีบน
ฐานศีล 5,  8,  เนนศีล 10 ใหสมาชิกมีพฤติกรรม
อนุเคราะหกันดวยเมตตา 3 คือ เมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม  

และเกื้อกูลผลงานรวมกันและแบงปนผลประโยชนเขาสูสวนกลางรวมกัน เพื่อลดความยึดม่ันเปนของ
ตน ทําใหมีความพอเพียงท่ีพอใจหรือสันโดษสวนตนไดมากข้ึน เปนหลักการข้ันพื้นฐานของสาธารณ
โภคี และในอนาคตจะยกระดับข้ึนเปนชุมชนสาธารณียธรรมบนฐานศีล 5, 8, 10 และสูงกวาศีล 10 และ
เนนทุกฐานศีลเปนฐานอริยภูมิไดคือ ศีลสามัญญตา และมีสัมมาทิฏฐิของอริยชนทุกระดับเปนทิฏฐิ
สามัญญตา ดําเนินสัมมาอริยมรรคมีองค 8 รวมกับเมตตา 3 และสาธารณโภคีเปนหลักสาธารณียธรรม 6 
ขอ 

7.5.4 ภาคลางซาย “โลกานุกัมปายะ” เปนเร่ืองในงานวิจัยตอไปและตองอาศัยองค
ความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ ซ่ึงอยูนอกขอบเขตงานวิจัยนี้ แตเปนโอกาสและศักยภาพของ
พัฒนาการชุมชนชาวอโศกท่ียังมีอีกมากมายตอไปในอนาคต 

7.5.5 ตัวแบบพัฒนบูรณาการ (หรือพัฒนาการในแนวทางบูรณาการ) ของชาวอโศกจึง
เกิดข้ึน เม่ือรวมทุกภาคในขอ 7.5.1 – 7.5.4 เขาดวยกัน ดังแผนภูมิขางลางนี้ 
 

 

ชุมชนผูปฏิบัติธรรม        ชุมชนบุญนิยม 

 

ชุมขนสาราณียธรรม   ชุมชนสาธารณโภคี 

     

          ศีล 5                       ศีล 8 

 

    สูงกวาศีล 10                ศีล 10 
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ภาพท่ี  7.15  ตัวแบบพัฒนบูรณาการ (รวมทุกภาค) 
 
ถาพิจารณาอยางผิวเผินอาจจะคิดไปไดวาการนําแนวทางบูรณาการของ Ken Wilber 

กับประวัติศาสตรพัฒนาการของชาวอโศกมาผสมกันอยางไมมีหลักเกณฑอันเปนผลจากการเขาใจ
โครงสรางแบบต้ืน แตถาวิเคราะหโครงสรางอยางลึกก็จะเห็นโครงสราง (structure) กระสวน 
(pattern) และตัวแบบ (model) ของบูรณาการวิถีดวยวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ระดับ
วิชชาทัศน กลาวคือ 

7.5.5.1 โครงสรางจตุรภาคเปน 4 ภาค มาประกอบกันไดภาพรวมเพียงช้ันเดียว
โครงสรางวิชชาทัศนเพิ่มจตุรภาคยอยท่ีมีสภาพหมุนวนรอบอยางลึกซ้ึง (คัมภีรา)  ท้ัง 4 ภาคในแต
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ละจตุรภาคยอยจึงสัมพันธกับทฤษฎีบูรณาการของโฮลอนหรือ integral holonics ท่ีเนนพัฒนาการ
วงจรหมุนวนของลักษณะการเจริญออกหรือ evolution และหมุนยอนกลับเขามาหรือ involution  

7.5.5.2 กระสวนของจตุรภาคเปนแบบการพัฒนาพุงสูงข้ึนของวงช้ันกาย จิต 
วิญญาณ เปนลักษณะ evolution  

กระสวนของโฮลอนบูรณาการ  เปนพัฒนาการหมุนออกไปแบบ 
evolution และพัฒนาการหมุนวนกลับมาแบบ involution แตไมมีจตุรภาคยอย กระสวนของวิชชา
ทัศนเปนการพัฒนาจตุรภาคยอยใหเจริญสูงข้ึนหรือ evolution ขยายวงช้ันออกไป ตัวอยางเชน ใน
ภาคพฤติกรรม  

 
ฐานศีล 5 จะพัฒนาโฮลอนช้ันกาย (body) 
ฐานศีล 8 จะพัฒนาโฮลอนช้ันใจ (mind) 
ฐานศีล 10 จะพัฒนาโฮลอนช้ันจิต (soul) 
ฐานศีลสูงกวา 10 จะพัฒนาโฮลอนช้ันวิญญาณ 

(spirit) และกระสวนของวิชชาทัศนจะมีการหมุนวนใน
จตุรภาคยอยจากศีล 5, 8, 10 สูงกวาศีล 10 เปนลักษณะโฮ
ลอนบูรณาการดวย 

 

ภาพท่ี  7.16  กระสวนของโฮลอนบูรณาการ 
 

7.5.5.3 ตัวแบบของจตุรภาคของกลุม Wilber 
ในขณะน้ียังเนนรายละเอียดไดเพียงการพัฒนาวงช้ันกายกับใจและกําลัง

พัฒนาวงช้ันใจหรือ higher mind สูงข้ึนจนเปน global mind เพื่อพรอมจะยกระดับสูการ
เปล่ียนแปลงผานท้ัง 3 ประเภทคือ  

transconscious มีการเปล่ียนผานยกระดับทางจิตสํานึก 
transrational มีการเปล่ียนผานยกระดับทางเหตุผลเหนือระดับตรรกะ 
transpersonal มีการเปล่ียนผานยกระดับทางจิตวิญญาณของบุคคล 
ตัวแบบบูรณาการของโฮลอนยังมีขอมูลไมชัดเดน เพราะเนนการเล่ือน

ไหลและหมุนวนเปนวงจรครบรอบในแตละภาค ตัวแบบของวิชชาทัศนท่ีมีการหมุนรอบอยางลึกซ้ึง 
(คัมภีรา) ถึงระดับจิต (soul) และจิตวิญาณ (spirit) จึงสามารถมีการกาวขามพนทางจิตวิญญาณ 
(spiritual transcendences) มีการเปล่ียนผานท้ัง 3 ประเภทขางตน จึงเกิดอริยบุคคลโสดาบันในฐาน
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ศีล 5 และมีตัวแบบอริยบุคคล 4 ครบทุกภาคอยูในจตุรภาคยอยได (ซ่ึงความรูในการจําแนก
รายละเอียดลึกซ้ึงเชนนี้ จะมีในงานวิจัยท่ีมีองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการตอไป) 

 
7.6 การสรางความสมดุลของจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการดวยตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาว 
 อโศก   
 

จากขอมูลของขอ 7.4 การประยุกตใชจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการจะเห็นภาพรวม 
มีลักษณะเปนรูปทรงไมแนนอนคลายอะมีบา และบูรณาการของโฮลอนจะมีลักษณะเบ้ียวเบี่ยง
เนนหนักไปเพียงบางดานของภาค 

แตดวยวิชชาทัศนทําใหตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศกมีความสัมพันธของ 
จตุรภาคยอยเปนโครงสรางและกระสวนเดียวกัน จึงเจริญข้ึนในแตละภาคของจตุรภาคใหญสมดุล
และสมสวน จะทําใหภาพรวมของการพัฒนาใกลเคียงกับกรอบความเปนวงกลมมากข้ึนไมบิดเบ้ียว
หรือเวาแหวงมาก (เพราะขาดหรือละเลยการพัฒนาในภาคนั้น ๆ ไป) 

โฮลอนบูรณาการ (integral – holonic) ก็มีสวนสําคัญในการชวยใหเขาใจวิชชาทัศน 
งายข้ึนวาสามารถพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยไปสูโลกุตตรภูมิ 4 ไดชัดเจนข้ึน กลาวคือ (ดูแผนภาพ 
“อาริยญาณ 3” ประกอบ)  

สัจจญาณ เปนเร่ืองท่ีโฮลอนบูรณาการในแนวนอนแสดงถึงสภาวะของเกลียวพลวัต 
ท่ีเจริญข้ึนบนฐานศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีลสูงกวาศีล 10 ในโครงสรางของจตุรภาค 

กิจญาณ เปนเร่ืองท่ีโฮลอนบูรณาการในแนวด่ิงของแตละฐานศีลท่ีแสดงสภาวะ        โฮ
ลอนของจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดหลัก คือ จรณะขอ 1 – 4 สัทธรรม ฌาณ และวิชชา  โดย
สภาวะพัฒนาทางจิตจะเปนสภาพเกลียวพลวัตท่ีสูงข้ึนแบบเกลียวกนหอยมีจุดยอดแหลมท่ีวิชชา
รวมกัน 

กตญาณ เปนเร่ืองท่ีโฮลอนบูรณาการในแนวลึกท่ีแสดงผลของวิชชาท่ีทําใหเกิดการกาว
ท่ีเกิดจากเกลียวพลวัตในแตละฐานศีลขามออกจากโลกียภูมิท้ัง 4 มาสูโลกุตตรภูมิ 4 ระดับ กลาวคือ 

ฐานศีล 5  กาวขามผาน  อบายภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  โสดาบัน 
ฐานศีล 8  กาวขามผาน  กามภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  สกิทาคามี 
ฐานศีล 10  กาวขามผาน  รูปภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  อนาคามี 
ฐานสูงกวาศีล 10 กาวขามผาน  ภูมิท้ัง 3 และอรูปภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ  อรหันต 
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ภาพท่ี  7.17  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการวจิัยอนาคต “อาริยญาณ” โดยผูวจิัย พ.ศ. 2555 


