บทที่ 7
การวิเคราะหตอยอดองคความรูพุทธธรรมในแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber
โดยวิชชาจรณสัมปนโนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทวิเคราะหในงานวิจัยนี้นับเปนเรื่องที่ทาทายตอความรูความเขาใจในงานวิจัยซึ่งตอง
กระทําดวยความพินิจพิเคราะหในความลุมลึก ของสิ่งที่ดํารงอยูแตไมไดเกี่ยวพันกันโดยตรงใน
3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
ความรูของตะวันตกโดยกลุม KW เปนของศตวรรษที่ 21 มีชวงเวลาเพียงไมกี่ทศวรรษ
ในขณะที่ภูมิปญญาของพระพุทธองคเกิดขึ้นดํารงมา 2600 ป นับจากวันที่ทรงตรัสรูมีระเบียบวิธี
การศึกษาและผลชัดเจน อยางไรก็ตาม จุดเชื่อมตอที่สําคัญเกิดจาก KW เองที่ไดศึกษาพุทธธรรมและ
ฝกฝนตนเองตามแนวทางนี้มาในระดับหนึ่ง
ความรูของ KW ที่ได พัฒนามามีอายุนอยกวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนอยกวาพัฒนาการของชุมชนชาวอโศกในแนวทางคําสอนจรณะ
15 วิชชา 8 โดยสมณโพธิรักษ และพัฒนาการทั้งสองก็มีแนวทางของตนเองไมไดรับรูถึงแนวคิด
แนวทางบูรณาการของตะวันตกโดยกลุม KW เลย
ความรูของตะวันตกโดยกลุม KW ที่ศึกษาองคความรูของพุทธในหลักวิชาจากคัมภีร
วิ สุ ท ธิ ม รรคอั น เป น ตั ว แทนของพุ ท ธเถรวาท ก็ นั บ ว า มี ค วามลุ ม ลึ ก น อ ยกว า ความรู ที่ มี อ ยู ใ น
พระไตรปฎกของฝายเถรวาทในประเทศไทย ซึ่งยังเปนที่ยอมรับกันทั้งโลกวามีความเปนปกแผน
แข็งแรงอนุรักษไวไดดีกวาหลายประเทศที่มีพุทธศาสนาอยูในโลกนี้ การศึกษาหลักวิธีปฏิบัติสมาธิ
ลุมลึกตามแนวตันตระของพุทธในธิเบต และแนวเซ็นอันเปนแนวที่มีประวัติพัฒนาการมาจากคําวา
“ฌาน” หรือการฝกสมาธิจิตที่ประกอบดวยปญญารูยิ่งของพุทธมหายานในญี่ปุน ก็ยอมแตกตาง
ในหลักการวิธีการขั้นตอนของผลสัมฤทธิ์ที่มีอยูในพุทธประเทศไทยทั้งกระแสหลัก และวิถีปฏิบัติ
แนวพุทธของชาวอโศก
ผูวิจัยจึงไมมีแนวคิดผสมผสานองคความรูหลักสําคัญดังกลาวขางตน ตรงขามกลับ
พยายามศึกษาดวยความตั้งใจหาสารัตถะและสัมพันธภาพของแตละหมวดหมู แตละกลุม ประเภท
ใหชัดเจน (แมจะกระทําภายใตขอจํากัดของผูวิจัย)
อย า งไรก็ ต ามนอกเหนื อ จากแนวทางอนุ รั ก ษ นิ ย มข า งต น ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งธํ า รงไว
ยังมีแนวทางบูรณาการ (integral approach) ที่กลุมตะวันตกเชนกลุม KW พยายามดึงเอาองคความรู
ในโลกทั้งมวลมาประกอบเขาดวยกัน เพื่อชวยใหกาวขามผานวิกฤตของโลกอันเปนหายนะธรรม
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ที่ นั บ วารุ น แรงและร า ยลึ ก ยิ่ ง กว าชว งเวลาใด ๆในประวัติ ศ าสตรโ ลก โดยเฉพาะเมื่ อ กลุ ม KW
ก็มีความสนใจในหลักพุทธธรรมอยางจริงจัง แลวไฉนองคความรูพุทธธรรมวิชชาจรณสัมปนโน
ที่กลุม KW ไมไดสะทอนออกมาวามีการรับรูมากอน จะมีโอกาสไดรับอานิสงสไมมากก็นอยบาง
ไดหรือไม
ดังนั้นความสนใจของผูวจิ ัยอันนําไปสูประเด็นขอคนควาวิเคราะหในงานวิจยั นี้ไดแก
7.1 แนวทางบู รณาการที่ มี อ งค ค วามรู ข องพุ ท ธอยู ด ว ยนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ อย า งใด
กับจรณะ 15 วิชชา 8 ซึ่งกลุม KW ก็ยังไมไดสะทอนออกมาวามีความรูในเรื่องนี้อยางแทจริง
7.2 องคความรูวิชชาจรณสัมปนโน : จรณะ15 วิชชา 8 จะชวยตอยอดองคความรูทาง
พุทธธรรมใหกับแนวทางบูรณาการของกลุม KW ไดหรือไมเพียงใด
7.3 การพัฒนายกระดับจิตสํานึก 10 ระดับซึ่งเปนสาระสําคัญยิ่งในแนวทางบูรณาการ
ของกลุม KW จะมีความสัมพันธกับระดับความรูใน “วิชชาทัศนพัฒนบูรณาการ” อันเปนความรู
3 ระดับขององคความรูวิชชาจรณสัมปนโน อยางไรบาง
7.4 ตัวอยางการประยุกตใชแนวทางบูรณาการของตะวันตก
7.5 การพัฒนามนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาชุมชนสู
โลกุตตระของชาวอโศกในมิติของการพัฒนาแนวทางบูรณาการนั้นมีนัยยะสําคัญเปนประโยชนตอ
กันอยางไรจนเกิดเปนตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก
7.6 ความสมดุลของการพัฒนาแนวทางบูรณาการจตุรภาค
7.1 การเปรียบเทียบขอมูลที่คนควาจากกลุม KW ที่มีความเกี่ยวพันถึงหลักพุทธธรรมในเมืองไทย
ที่มีจรณะ 15 วิชชา 8
โดยพื้ น ฐานกลุ ม KW โดยเฉพาะตัว Ken Wilber เองถ า ไม นั บความเป น ผู รูแ ละผู มี
การศึกษาขั้นสูงแลว KW ยังเปนผูอุทิศตนในการศึกษาลึกซึ้งทางดานจิตวิทยาอีกทั้งในการเรียนรู
หลักคําสอนของลัทธิศาสนาตาง ๆอยางดี แมแตในทางพุทธก็ศึกษาหลักวิชาจากคัมภีรวิสุทธมรรค
อันถือไดวาเปนตัวแทนของพุทธเถรวาท ศึกษาทางดานมหามุทราของพุทธในธิเบตและแนวเซน
ของพุทธมหายานในญี่ปุน KW เปนผูทุมเทกับการฝกฝนสมาธิ (meditation) ในภาคปฏิบัติจาก
นักบวชรินโปเชชาวธิเบต อีกทั้งจากนักบวชเซนชาวญี่ปุน เชน การฝกจากโกอังสูซาโตริ (ที่เปน
ภาวะชั่วคราว) สูสภาวะมั่นคงแข็งแรงปกติในชีวิตประจําวัน แมทุกวันนี้ก็ยังฝกฝนใหเปนประโยชน
ตอตนเองและเผยแพรเนื้อหาสาระของการพัฒนาจิตวิญญาณใหเปนประโยชนตอผูอื่น และมีผูไดรับ
แรงบันดาลใจมาฝกฝนสมาธิและดําเนินชีวิตตามแนวทางบูรณาการปฏิบัติ (integral practice) เปน
จํานวนมาก ดังนั้นการเทียบเคียงกับหลักธรรมของพุทธจึงไมใชการเอาเรื่องที่ตางกันมารวมกัน แต
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เปนแนวทางเดียวกับจิตวิวัฒน (contemplative approach) ทั้งระดับประสบการณตรงทางวิญญาณ
สวนตน ไปจนถึงแนวทางบูรณาการใหกับโลกยุคหลังทันสมัย
การศึกษาขอมูลในขอ 2.2 บงชี้ถึงความสัมพันธที่มีเกี่ยวพันถึงองคความรู พุทธธรรมใน
3 ดานไดแก
(1) ดานที่สงเสริมสอดรอยกันได
(2) ดานที่เหมือนกันและตางกัน
(3) ดานที่กลุม KW ไมมี (หรืออธิบายไมถงึ ) กับที่หลักพุทธธรรมที่มีมากกวา
7.1.1 ดานที่สงเสริมสอดรอยกันได
7.1.1.1 กลุม KW เสนอ Kosmos ดวยองคประกอบหลัก 5 อยางที่สอดคลองกับ
หลักธรรมนิยาม 5 (ดูขอ 2.1.1) และกลุม KW ก็ระบุชัดเจนวา วิญญาณอันติมะ (Ultimate Spirit) คือ
สภาวะสุญญตาตถตา กํากับในระดับอันติมะ นับวามีอธิปญญารูชัดไดถึงเปาหมายที่มีปลายทาง
ตรงกัน
7.1.1.2 กลุม KW เสนอพี้นฐานในการสราง 4 ภาค ที่สําคัญเรื่องหนึ่งคือ สภาวะ
อัตตวิสัย (Subjective) และสภาวะวิสัย (Objective) ซึ่งเปนความเขาใจรวมกันไดวาหมายถึง ผูรู Subject และสิ่งที่ถูกรู - Object นี้เปนพื้นฐานรวมกับหลักพุทธธรรมถึงเรื่อง รูป (สิ่งที่ถูกรู) – นาม
(ผูรู) และการพนทุกขไดตองมีอธิปญญาที่เกิดมาแตการทําวิปสสนาภาวนารูปนาม
7.1.1.3 กลุม KW เสนอพื้นฐานเรื่อง 3 ภาษา ที่ปลายสุดขั้นอันติมะ (Ultimate)
ของ The Big Three คือ พุทธะขั้นอันติมะ ธรรมขั้นอันติมะ สังฆะขั้นอันติมะ หรือไตรรัตน
ไตรรัตน ไดแก พุทธะ(ความงามอันติมะ) ธรรม (ความจริงอันติมะ)
สังฆะ(ความดีอันติมะ) และไตรรัตนหรือแกว 3 ดวงนี้ จะเกิดในจิตวิญญาณมนุษยขึ้นมาไดก็ดวยการ
ปฏิบัติฝกฝนไตรสิกขา
ไตรสิกขา คือ ศีล(ความดี) สมาธิ (ความงาม) ปญญา (ความจริง) ซึ่งจะ
เจริญเปนไตรสิกขาขั้นอธิไปสูโลกุตตระไดก็เพราะทําวิปสสนาภาวนารูปนาม ซึ่งมีหลักสําคัญ
ในการพิจารณาไตรลักษณ
ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรสิกขาขั้นอธินี้ก็จะนําพาไปสู
ศีลขั้นอเสขะ จิตขั้นอเสขะ และปญญาขั้นอเสขะได
แมกลุม Ken Wilber จะไมไดใหรายละเอียดในพุทธะขั้นอันติมะ ธรรม
ขั้นอันติมะ สังฆะขั้นอันติมะก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นตามพื้นฐานองคความรูของพุทธธรรมวาในขั้น
สูงสุดหรืออันติมะนั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสภาวธรรมทางจิตวิญญาณที่เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันหรือ “เอโกธัมโม” ของพระพุทธหรือพุทธะ คือ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน เพราะมีพระธรรมที่เปน
ความบริ สุ ท ธิ์ ข องจิ ต วิ ญ ญาณที่ อ ยู เ หนื อ เหตุ ป จ จยาการของความทุ ก ข ไ ด ก็ เ พราะเป น
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จิตวิญญาณของผูปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมคําสอนที่ลดละเหตุแหงทุกข คือความอยาก
ในพฤติกรรมกาย วาจา ใจ (หรือที่มีคําอุปมาวา ตัณหารอยแปดกิเลสพันกาว) ไดแลวเปนพระสงฆ
ที่มีอริยคุณ หรือสาวกสังโฆที่มีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ รูไดดวยตนหรือมีอยูในตนเปนปจจัตตัง
แลว ดังนั้นในขั้นอันติมะนี้ ไมวาจะเปนภาษา “ฉัน – เรา – มัน” (“I – WE - IT” language) หรือ
หมายถึงวาแมจะดูมาจากหลายมุมมองก็จะสัมผัสสภาวธรรมเดียวกันที่เปนโลกุตตระ หรือ (เขาถึง)
ปรมัตถสัจจะนั่นเอง
แตในเสนทางการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ซึ่งมีกิเลสตัณหานอน
เนื่องอยูในกมลสันดานมาแตเกิดนั้น จะใชชุดความรูในระดับสูงสุดหรืออันติมะดังกลาวมาแลวนั้น
ยังมิได จึงจําเปนตองปรับลดระดับองคความรูที่เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรูใหสามารถปฎิบัติได
โดยเนื้อหาของแตละสวนก็ลวนมุงเขาสูเปาหมายเดียวกัน คือ โลกุตตระในขั้นสูงสุดหรืออันติมะ
และ ยังสามารถสัมพันธเหมาะสมกับจตุรภาคในแตละภาคไดดวยดังนี้
(1) ภาค ”ฉัน” (“I” – Quadrant) ซึ่งเปนภาคประสบการณของจิต
วิญญาณโดยตรงของตัวฉันในเรื่องจิตวิญญาณพุทธะ ขั้นแรกสุดที่กําหนดวางโดยพระพุทธเจาก็คือ
ศรัทธา มั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือที่นิยมเรียกวามีศรัทธาในพระไตรรัตนอันเปน
เงื่อนไขแรกขององคคุณพระโสดาบันหรืออริยสาวกขั้นตนที่ตองมี
(2) ในภาค “มัน” (“IT”- Quadrant) นั้นทุกคนทราบวาธรรมขั้นอันติมะ
เปนสิ่งที่มีเปนอยูเองไมวาจะมีมนุษยหรือไม พระพุทธเจาก็เปนมนุษยที่คนพนความจริงขั้นสูงสุด
ของธรรมดวยพระองคเอง แตธรรมขั้นโลกียะมีลักษณะของธรรม 3 ประการ คือ ความไมเที่ยงหรือ
อนิจจัง ความตั้งอยูไมไดหรือทุกขัง จนดับไปไมเปนของตนหรือตัวตนของผูใดหรืออนัตตา ลักษณะ
ทั้ง 3 นี้รวมเรียกวา ไตรลักษณ ดังนั้นพฤติกรรมที่ตองศึกษาฝกฝนในภาค “มัน” นี้ จะเปนไปตาม
ขั้นตอนที่กาวหนาของไตรลักษณที่ละเอียดเล็กลงไปเรื่อย ๆ จนสูญดับสนิท หรือสุญญตาอันเปน
ธรรมในขั้นปลายสูงสุดหรือธรรมขั้นอันติมะ
(3) ในภาค “เรา” (“WE” - Quadrant) อันเปนภาควัฒนธรรมของโลก
มนุษยที่ทุกคนก็มีความเปนมนุษยรวมกับพระพุทธเจา จึงมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะไดรับประโยชน
จากพระธรรม คําสอนของพระพุทธองค ในการนําพาไปสูความสุขประเภทที่เปนปรกติสุข หรือเมื่อ
พนจากโลกียซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตามระบบไตรสิกขาและในระดับสงฆสาวกเบื้องตน ตามหลัก
องคคุณของพระโสดาบันที่นอกจากศรัทธาในพระไตรรัตนแลว ยังตองมีพฤติกรรมพนภัยเวร 5
ประการดวยการฝกฝนถือศีล 5 ในการศึกษาศีล 5 ที่มีผลขัดเกลากิเลสในจิตเรียกวา อธิศีล ผลของ
อธิศีล ทําใหจิตไดยกระดับคุณภาพสูงขึ้น เชน มีความละอายใจเกรงกลัวตอบาปหรือเทวธรรม เปน
ตน เกิดขึ้นเรียกวา อธิจิต โดยมีความเจริญของสติ สัมปชัญญะ และปญญา ที่รูเห็นอธิจิตที่เกิดขึ้นมา
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จากการปฏิบัติอธิศีลรวมเรียกวา อธิปญญา การเกิดขึ้นทั้ง 3 ประการของอธิศีล อธิจิต อธิปญญา เปน
ไตรสิกขาขั้นอธิในระดับที่ผูศึกษาตองฝกฝนอยางจริงจังหรือเรียกวา ไตรสิกขาขั้นเสขะ
เมื่อฝกฝนจนถึงความสําเร็จขั้นสมบูรณเรียกวา ไตรสิกขาขั้นอเสขะ หรือเมื่อถึงขั้น
สูงสุดก็คือ พระอรหันต ผูมีพุทธะขั้นอันติมะ ธรรมขั้นอันติมะ และเปนสังฆะขั้นอันติมะไดอยาง
แทจริงหรือที่เรียกวา ผูมีวิชชาจรณสัมปนโนขั้นสมบูรณของระดับสาวกภูมิแลว
(4) ในภาค “พวกมัน” (“ITS” – Quadrant) อันเปนภาคระบบตาง ๆ ใน
สังคม โดยพุทธศาสนาเกิดขึ้นและดํารงมาถึงปจจุบันก็เพราะมนุษยทําประโยชนใหแกกันและกันใน
โครงสรางของสังคม ชุมชน จากกลุมเล็ก ๆ ขึ้นไปถึงระดับชาติ โดยมีหมวดธรรมสําคัญ ๆ เชน การ
เอื้ออาทร เกื้อกูลกันในหมวดพรหมวิหาร 4 การพัฒนาความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางมนุษย ใน
สังคมในหมวดมงคล 38 ประการ การประมาณเหตุปจจยาตาง ๆ ใหพอเหมาะในหมวดสัปปุริส
ธรรม 8 ประการเปนตน ตัวอยางหมวดธรรมเหลานี้แสดงถึงความสัมพันธที่เปนโครงสรางภายนอก
ทั้งทางกายภาพและระบบสังคม รวมเขามาถึงโครงสรางภายในที่พัฒนาจิตวิญญาณ เชน พรหมวิหาร
4 ซึ่งลวนมีแกนเนื้อหารวมกัน ตามหลักเหตุปจจยาการ เพราะมีสิ่งนี้เปนเหตุปจจยา จึง มีสิ่งอื่นสืบ
เนื่องกันไป หรือที่เรียกวา หลักอิทัปปจจยตา อันเปนหมวดธรรมใหญครอบคลุมทั้งโลกวัตถุธาตุ
เปนดิน น้ํา ลม ไฟ หรือมหาภูตรูปทั้ง 4 ใหญโตครอบคลุมไปทั่วทั้งจักรวาล และรวมไปถึงที่เล็ก
ละเอี ย ดของพลั ง งานนาม (ธรรม) รู ป (ธรรม) ของโลกจิ ต วิ ญ ญาณ ทั้ ง ระดั บ โลกี ย ธรรม และ
โลกุตตรธรรม ซึ่งมีหลักเกณฑของระบบที่ชัดเจนอยูแลว และพระพุทธเจาทรงคนพบไดดวยตนเอง
อันที่จริงแลวอาจจะกลาวไดในภาคระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ถามีธรรมก็จะพนความ
สามานย ระบบการปกครองประชาธิปไตย ถามีธรรมก็จะมีธรรมาธิปไตยที่ชวยใหประชาชนอยูเย็น
มีศานติสุขซึ่งจะเกิดได ก็เพราะรูหลักเหตุปจจยาการที่ทําใหเกิดผลรายจากอธรรมหรือ เกิดผลดีจาก
ธรรมแลวเปนความรูชัดเจนหรือสัมมาทิฎฐิที่มนุษยชาติสมควรที่จะรวมมือชวยกันใหสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ดีเกิดขึ้น
7.1.1.4 กลุม KW เสนอ 4 ภาค (Four Quadrants) โดยมีภาค “ฉัน” (“I”
Quadrant) ที่พัฒนาการรับรู (cognition) ใหมีระดับของจิต (conciousness level) ได 7 ระดับ โดยมี
นัยยะนาสังเกตวา ระดับเหลานี้สัมพันธกับองคประกอบหลักทั้ง 5 คือ สสาร กาย ใจ จิต วิญญาณ ซึ่ง
ก็เปนที่ชัดเจนวาหลักธรรมปฏิบัติสติปฏฐาน 4 คือ ฐานกาย ฐานเวทนา (ฐานใจ) ฐานจิต ฐานธรรม
(ฐานวิญญาณ) โดยมีสสาร (Matter) ก็คือมหาภูตรูป 4 ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่ประกอบขึ้นเปนรางกายของ
มนุษยแลวอาศัยหลักปฏิบัติสติปฎฐาน 4 ดําเนินการพัฒนา pre - concious ไปจนถึง post - concious
ในฐาน กาย เวทนา จิต ธรรม ก็สามารถยกระดับการรับรูของจิตวิญญาณใหสูงขึ้นทั้ง 7 ระดับได
ตามลําดับ
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7.1.1.5 กลุม KW ไดเสนอ “ทุกภาคทุกระดับ” (AQAL) โดยเพิ่มจาก 4 ภาคใน
รายละเอียดของทุกภาคที่มีสถานะหรือระดับ (stages or levels) สภาวะและเสน (states and lines)
แบบ (types) และกระแส(stream) ซึ่งความรูที่เปนบูรณาการปฏิบัติ (integral practice) ตาง ๆ ที่
สงเสริมความมีสติสัมปชัญญะและทําสมาธิลึกซึ้งในวิถีชีวิตประจําวัน เหลานี้สอดคลองกับการ
ดําเนินชีวิตในหลักธรรม จรณะ 15 วิชชา 8 ซึ่งมีความสัมพันธกับโพธิปกขิยธรรม 37 ประการที่มี
หลักธรรมขอปลาย คือ องคแหงการตรัสรู 7 ขอ หรือโพชฌงค 7 และสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ที่
ดําเนินไปในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการกระทําถูกตองหรือสัมมากัมมันตะและอาชีพชอบหรือ
สัมมาอาชีวะ ยอมบงชี้วา ครอบคลุมกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวพันในทุกภาคและทุกระดับ
ของความก า วหน า ลึ ก ซึ้ ง ทางจิ ต วิ ญ ญาณจนเข า ถึ ง ระดั บ อั น ติ ม ะ เมื่ อ สมบู ร ณ ไ ด ค วามจริ ง อั น
ประเสริฐหรืออริยสัจ 4 ไดแลว
ตารางที่ 7.1 ความเกีย่ วเนื่องของชุดความรูของกลุม KW กับหลักพุทธธรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชุดความรูข องกลุม KW
จักรวาล (Kosmos)
ผูรู – สิ่งที่ถูกรู (Subject – Object)
3 ภาษา (3 Languages)
จตุรภาค (4 Quadrants)
ทุกภาค – ทุกระดับ (AQAL)

ชุดความรูข องหลักพุทธธรรม
ธรรมนิยาม 5
วิปสสนาภาวนารูป- นาม
ไตรสิกขา
สติปฎฐาน 4
จรณะ 15 วิชชา 8 เขาถึงอริยสัจ 4

7.1.2 ดานที่เหมือนกันและตางกัน
ดานที่เหมือนกันในโครงสรางตื้นกวาง (shallow - wide) แตตางกันในโครงสราง
ลึกแคบ (deep - narrow) ซึ่งทั้ง 5 ขอ ในขอ 7.1.1 ลวนมีดานที่มีเหมือนกันและมีมุมตางกันไดแก
7.1.2.1 กลุม KW กลาวถึง Kosmos เทียบกับธรรมนิยาม 5 ในลักษณะการ
ดําเนินไปเหมือนคลายกับวัฎฎสงสาร แตมีมุมตางกันที่ Kosmos บงชี้การดําเนินไปอยางมีเปาหมาย
และเปนลําดับตามหลักวิวัฒนาการ (evolution) และวิวัฒนาการกาวหนาแบบยอนกลับ (involution)
จากสสารไปสูกายไปสูใจ ไปสูจิต ไปสูวิญญาณแลวเปนจุดสิ้นสุดจักรวาฬ นับเปนความเชื่อแบบ
กวางที่ยังตื้น เพราะยังไมมีใครรูวาเมื่อถึงรอบระดับวิญญาณแลวจะมีผลตอพัฒนาการของมนุษยมาก
นอยเพียงใดเพราะไมมีรายละเอียด อยางเชนในอดีตที่มีการนําเสนอวันสิ้นโลกโดยจิตวิญญาณ
มนุษยจะพลิกฟนคืนชีพแลวมีจํานวนหนึ่งไปสวรรคอยูกับวิญญาณสูงสุด อีกจํานวนหนึ่งไปนรกอยู
กับซาตาน ซึ่งก็คือเทพที่ตองการเปนใหญแทนพระเจา ซึ่งก็เปนรูปแบบนําเสนอในมีมระดับ 3 - 4
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แตในมีมระดับ 7 จะเปนเชนไรยังบอกไมได แตตามหลัก พุทธรรมนั้นธรรมนิยาม 5 แสดงถึงแนว
ตื้นกวางของปจจยาการที่ไมสิ้นสุดของจักรวาลนอยจักรวาลใหญ และในแนวลึกแคบมีแตจักรวาล
นอยหรือโลกในความเปนมนุษยเทานั้นที่เปนมนุษยชมพูทวีปแลวจะมีสภาพแข็งแรงกลาชัดเดน
(สุรภาโว) ในความเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะปญญา (สติมันคโร) ที่ยอมดําเนินในทางเอก
สายเดียวนําไปสูพรหมจรรยถึงที่สุดของโลก (อิธพรหมจริยวาโส) ที่วิญญาณมนุษยผูปฏิบัตินั้นจะถึง
สภาวะของ ตถตา – สุญญตา ได ซึ่งเปนระดับ 10 สูงสุดวิญญาณอันติมะ (Ultimate Spirit)
7.1.2.2 ความรูเรื่อง Subject – Object (SO) ของกลุม KW เปนองคประกอบ
ในการสรางจตุรภาค แตไมมีรายละเอียดเปนการปฏิบัติที่แมจะมีกระบวนการกาวขามเปลี่ยนผาน
เหมือนกลุม Kegan เปนตน แตก็ยังเปนแนวตื้นกวางเพราะไมมีความชัดเจนในการลดละกิเลส
ขั้นละเอียด ในขณะที่วิปสสนาภาวนารูปนามเปนความรูแนวลึกแคบ ที่ลึกเพราะใชสรางอธิปญญา
ตัดกระแสกิเลส ตัณหาโลกียได และแคบเพราะเจาะจงไดเฉพาะผูปฏิบัติที่ตองมีรายละเอียดความรู
(ปริ ยั ติ) ที่ ชัด เจนว า ผู รู (Subject) ที่ ก า วขา มออกจากสิ่ ง ที่ ถูก รู (Object) คื อ กิ เ ลสนี่ แ หละคื อ รู ป
แลวตองมีการกาวพนจากกิเลสไดคือนาม โดยมีกระบวนการคือ การพิจารณาไตรลักษณของกิเลส
ในสัมผัสรู (ผัสสะ) ปจจุบัน ถาขาดองคประกอบขอใดไปจะไมถึงผลในการตัดกิเลสที่เปนตัวทุกข
ใหญหยาบ (สักกายะ) ได จึงไมมีผลภาวนาในการทําวิปสสนารูปนาม
7.1.2.3 กลุม KW ไดเสนอขั้นสูงสุดของ “The Big Three” ซึ่งอยูบนพื้นฐาน
“3 ภาษา” ซึ่งหมายถึง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ที่เปนนามธรรมสภาวะวิญญาณขั้นสูงสุด (Ultimate
Spirit) คือความเปนหนึ่งเดียว (Oneness) ของไตรรัตน ที่ไมใชรูปธรรมระดับเพียงแค พระพุทธรูป
พระธรรมใบลาน พระสงฆหมจีวร แตกลับไมมี Oneness ของไตรสิกขา เพราะไมเนนฐานศีลที่สราง
อริยบุคคล แมจะกลาววาใหพฤติกรรมขอปฏิบัติเปนไปตามแตละศาสนาซึ่งก็ถูกตองเหมาะสม
ในแนวตื้นกวาง การทําสมาธิ (meditation) ก็เปนไปตามแตละสํานักหมูกลุมยอยในแตละศาสนาโดย
ไมมีสัมมาสมาธิ (right concentration) ที่เปนแนวลึกแคบสําหรับผูปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมี องค 8
ซึ่งเปนเอกายนมัคโค ทางเอกสายนี้เทานั้นที่ จะมีสัมมาสมาธิที่นําสูผลหลุดพนคือวิมุติ และพน
อวิชชา คือวิชชา เปนความสมบูรณของไตรสิกขาขั้นที่สําเร็จการเรียนรูแลว (อเสขะ)ซึ่งตางกับ
ปญญารูแจง (enlightenment) ที่กลุม KW ไดจากการทําสมาธิบรรยายถึงในสภาวะพนความเปนคู
(nondual)
7.1.2.4 กลุม KW เสนอ จตุรภาค (4 Quadrants) เปนตัวแทนที่ดีที่สุดจากยุค
ทันสมัยเขาใจไดดวยเหตุผล (rational - science) เปนวิทยาศาสตรที่ KW แกปรับปรุงจุดดอย
ของวิทยาศาสตรที่ละเลยมิติวิญญาณไป โดยมีโครงสร างสมดุลของจตุรภาคขึ้นมานี่ คือสวน
ที่เหมือนกั นอยางตื้นกว าง โดยโลกของจิตวิญญาณและโลกทางวิ ทยาศาสตร มาพบกันได เพราะ
การยกระดับทางจิตวิญญาณในเบื้องตน (basic level of concionsness) สามารถกําหนดหลักเกณฑและ
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ระดับชัดเจนดวยหลักวิทยาศาสตรทางจิตวิทยาขึ้นมา 7 ระดับหรือมากกวาได สวนที่ตางอยางลึกแคบ
ก็คือวิธีการเดินทาง แมจะสงเคราะหรวมลงกันไดกับโครงจักรวาฬใหญของสสารกายใจจิตวิญญาณ
ดวยฐานกาย เวทนา จิต ธรรม ที่เปนโครงสรางเล็กของจักรวาลชีวิตมนุษย แตวิธีการเดินทางของ
สติปฎฐาน 4 เปนแนวลึกแคบเจาะจงการชําระกิเลสโดยมีสติกั้นกระแส และปญญาตัด (กาวขามพน)
กระแส ตัณหาโลกีย ซึ่งตางกับการเจริญสติทําสมาธิ และการพิจาณาดวยปญญาทั่วไป ซึ่งมีผลปลอย
วางชั่วครั้ง เปนความสงบ (สมถะ) ชั่วคราว ดังในหนังสือนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ (อิสระพร บวรเกิด, 2554)
กลาวถึงพระไพศาล วิสาโล ทานเรียกวา “นิพพานชั่วขณะ” พระมิตซูโอะ คเวสโก ทานเรียกวา
“นิพพานนอย ๆในใจ” พระมานพ อุปสโม ทานเรียกวา “นิพพานนอย ๆ ชั่วขณะ – ตทังคนิพพาน”
เปนการดําเนินสติปฎฐาน 4 ไดในจตุรภาคในชีวิตประจําวันของชาวบาน ที่พระนวลจันทร กิตติปญโญ
ทานเรียกวา “นิพพานชาวบาน” เปนโลกียนิพพานที่ชําระกิเลสบนวิถีจิต สั่งสมมากขึ้นถึงโลกุตตรนิพ
พานที่ปฏิบัติสติปฎฐาน 4 จนชําระกิเลสขั้นละเอียดระดับอนุสัยอาสวะไดเปนพระอริยบุคคล 4 ระดับ
และนี้คือแนวลึกแคบที่เจาะจงจนไดเปนอริยชนที่กลุม KW ไมไดกลาวย้ําถึงชัดเจนในระดับจิตขั้นที่
10 ซึ่งดูราวกับวาถึงสุญญตาตถตาสมบูรณแลวก็เปนระดับอรหันตเทานั้น
7.1.2.5 กลุม KW เสนอ “ทุกภาคทุกระดับ”(AQAL) เปนตัวแทนขององคความรู
ที่ดีของยุคหลังทันสมัยโดยที่มีแนวทางบูรณาการ ดวยโครงสรางเชิงซอนแบบมีระดับที่มีภาวะ
เสถียร (static) ชัดเจนเปนความกาวหนาแบบองครวม (holistic) ในระดับ 7- UL ที่ขามพน พหุนิยมที่
ไรระเบียบ ในระดับ 6 - UL โดยมีพัฒนาการแบบเลื่อนไหลเปนเกลียวพลวัต (spiral dynamics) เกิด
ความเจริญที่หนุนเนื่องไมหยุดอยางบูรณาการ ในระดับ 8 -UL ทั้งนี้ควรมีชุดองคความรูทาง
ตะวันออก (ในยุคสมัยกอนทันสมัย) ที่มีองคความรูในการนําพาความเจริญทางจิตวิญญาณเปนองค
รวมและบูรณาการไดในทุกระดับ เชน หลักพุทธธรรมในประเทศไทย ที่มีชุดองคความรูจรณะ 15
วิชชา 8 สวนการเปรียบความเหมือนและความตางที่มีความสัมพันธเชิงซอนตอกันนี้มีรายละเอียด
ตามที่ไดแสดงไวในขอ 7.1.2 นี้แลว
7.1.3 ดานที่กลุม KW มี (ไมถึงหรือไมมี) กับที่หลักพุทธธรรมมี โดยความชัดเจน
เปนธรรมแลว เนื้อหาขอนี้มี 2 สวน คือ
(1) ดานที่กลุม KW มีชัด แตพุทธกระแสหลักยังไมมีชัด
(2) ดานที่กลุม KW ไมมีแตพุทธธรรมมี
แตที่ไมแยกเปน 2 หัวขอ เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวพันซอนสลับไขวกันอยูอีกหลาย
ประการอาทิ เชน ดานที่กลุม KW ไมมี แตพุทธธรรมมี ไดแกกลุม KW มีการทําสมาธิ แตถือวาไมมี
เพราะในพุทธธรรมมีเจาะจงการทําสัมมาสมาธิในสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ซึ่งลัทธิคําสอนศาสนาอื่น
ไมมี แตดานที่ KW มีการทําสมาธินั้นในพุทธกระแสหลักก็มีการสอนทําสมาธิถือเปนภาคสมถวิธี
นับเปนการสอนพื้นฐานหลักกวารอยละ 80 – 90 ใหผูศึกษาตองเริ่มเรียนรูกอนแลวไปตอการทํา

239
วิปสสนาวิธี คือการพิจารณารูปนามโดยความเปนไตรลักษณ ชึ่งกลุม KW แมมีความรูเรื่องรูปนาม
(SO) แตไมมีการพิจารณาใหเห็นไตรลักษณในผัสสะปจจุบัน เปนตน
ตามตั ว อย า งข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง เน น การมุ ง เอาสาระองค ค วามรู ต ามหลั ก
พุทธธรรม ส ว นความรู ของกลุม KW หรือพุท ธกระแสหลัก ในไทยเป น การสะทอนการเรีย นรู
หลักพุทธธรรมตามยุคสมัยและแบงปนประสบการณกันเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยไปสูวิถี
อาริยธรรมรวมกัน
7.1.3.1 ดา นที่ก ลุ ม KW มีชัด แตพุทธกระแสหลัก ยังไมมีความชั ด มีอยู
2 ประเด็นคือ
1) จตุ ร ภาคและโฮลอน ความที่ก ลุม KW มีค วามชัด เจนในการ
พัฒนาจิตในภาค UL แลวสะพัดความเจริญไปสูการเรียนรูที่จะพัฒนาตอเนื่องในอีก 3 ภาคอยาง
สอดคลองและเจริญขึ้นอยางเปนระบบ โดยเปนไปตามหลักโฮลอนที่มีในสสาร กาย ใจ จิต วิญญาณ
และ แมในนามธรรมระดับจิตที่เปน psychic, subtle และระดับวิญญาณที่เปน causal และ ultimate
หรือ Non - dual ที่เปนตถตาสุญญตาก็เปนไปตามหลักโฮลอนตอกัน โดยมีฐานลาง ไดแก ใจ กาย
สสาร หมุนซอนเปนลําดับลงไป ความรูของกลุม KW ทั้งภายในจิตใจของปจเจก และพัฒนาไปสู
รอบกวางอยางเปนระบบตอกันไดอยางไรนี้ พุทธกระแสหลักยังไมมีความชัดเจน เพราะยังอยูใน
บริบทของยุคทันสมัยที่อธิบายหลักธรรมแบบแบงแยกแตกสวน เชนไตรสิกขาแยกศีล เปนความ
ประพฤติกาย วาจา สมาธิ เปนการฝกทําจิตสงบหรือ meditation สวนปญญาก็พิจารณาไตรลักษณของ
ทุกสิ่งในธรรมชาติ แมในเบญจขันธ แตไมรูจะกาวพนอุปาทานในขันธ 5 ไปสูสัมมา สมาธิ (right
concentration) ในวิ ถีก ารดํ า เนิ น ชีวิ ตประจําวัน ดวยสัมมาอริยมรรคมีองคแ ปดในอีก 3 ภาค
(quadrants) ดวยความเขาใจอยางเปนระบบไดอยางไร
2) องคความรูจตุรภาคและโฮลอนนี้นับเปนคุณูปการตอชาวพุทธ
ปจจุบันที่เปดใจรับรูความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพราะเห็นไดชัดวาการหาคําตอบในงาน
คนควาวิจัยของนักวิชาการสหวิยาการในยุคพหุนิยม ทําไดเพียงทําสวนประกอบที่เปนสวนเล็ก
สวนยอยรวมกับศาสตรสาขาอื่น ๆ ที่เปนสวนนํา (dominant) ที่ทําใหดูวายังมีหลักเกณฑความเปน
ธรรมะประกอบอยูจึงเปนชวงยุครอยตอที่ธรรมะดูไรพลังชี้นํามากที่สุด (ยิ่งกวายุควิทยาศาสตร
ทันสมัยที่แบงครึ่งคนละฝาย) ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนในการเปลี่ยนผานจากขบวนความนึกคิด
ระดับแรก (first tier thinking) มาสูพหุนิยมบูรณาการ ซึ่งเปนขบวนความนึกคิดชวงที่สอง (second
tier thinking) ที่รับชวงตอดวยระบบความนึกคิดอยางเปนองครวมของธรรม (holistic) ที่มีพลัง
ขับเคลื่อนหนุนเนื่องเลื่อนไหลอยางเปนบูรณาการดังที่กลุม SDi และกลุม KW รวมมือกันประสาน
กับผูรูทั่วโลกในการพัฒนาทางโลกวัตถุที่มีการยกระดับจิตวิญญาณมนุษยรวมไปดวยกันได
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7.1.3.2 ด า นที่ ก ลุ ม KW ไม มี แ ต พุ ท ธธรรมมี ก ลุ ม KW ไม มี ร ายละเอี ย ด
ของแผนที่ผูเดินทางหรือผูปฏิบัติในการยกระดับจิตวิญญาณที่มีอยูในความรูที่เรียกวาไตรสิกขา
ขั้นอธิ คืออธิศีล อธิจิต และอธิปญญา ดังนี้
1) อธิศีล เปนองคความรูที่มีความสัมพันธระหวางกายและใจที่กลุม
KW ไมมีรายละเอียดอยู 3 ประการ คือ
- สั ม ผั ส (ผั ส สะ) ป จ จุ บั น ไม มี ข อ มู ล จากกลุ ม KW หรื อ
คีแ กน หรือ SDi วา จะพั ฒนาจิ ตสํานึ ก จากผั ส สะปจ จุบัน อยา งไรในขณะที่พุ ทธธรรมเนน ย้ําว า
การปฏิบัติวิปสสนาจะเริ่มเกิดขึ้นก็ในชวงผัสสะปจจุบันเปนตนไป
- กระบวนการไตรลั ก ษณ ข องกิ เ ลสในผั ส สะป จ จุ บั น
ซึ่งทางกลุม KW ไมมีผัสสะปจจุบันที่จับตัวกิเลสและผานกระบวนการไตรลักษณไมเที่ยง (อนิจจัง)
ไมคงทน (ทุกขัง) ไมมีตัวตน (อนัตตา) ของกิเลสตามหลักพุทธธรรมย้ําวาผูปฏิบัติวิปสสนาภาวนา
รูป-นามตองทําจนครบถวน
- การเปลี่ยนผานและหลอมรวม (transcend and include) ตาม
หลั ก การโฮลอน ทางกลุ ม KW มี ก ารพั ฒ นายกระดั บ จิ ต ที่ ดํ า เนิ น ในโลกี ย ะ แต ข องพุ ท ธธรรม
มีการเปลี่ยนผ านและหลอมรวมตามหลั กโฮลอนเหมือนกันแต เป นการยกระดับจิตที่ดํ าเนิน ใน
โลกุตตระ
2) อธิจิต เปนองคความรูที่มีความสัมพันธระหวาง กาย ใจ กับจิต
(soul) 3 สวน
- การเปลี่ยนผานยกระดับมิติทางจิตวิญญาณ ทางกลุม KW
เกิดขึ้นในแบบที่จิตยังเจือปนจมอยู (เคหสิตะ) ในกิเลสหยาบกลางละเอียด ในขณะที่พุทธธรรมมีการ
ปฏิบัติอธิศีลในบทที่ 5 ขอ (5.1.3) มีผลใหเกิดอธิจิตกาวขามพนออกมา (เนกขัมมสิตะ) จากกิเลส
หยาบกลางละเอียดได
- การทําสมาธิจิต กลุม KW ทําสมาธิแบบทั่วไป ซึ่งเปนการทํา
จิ ต ให ส งบ (เจโตสมถะ) แต ไ ม มี ก ารตั ด กิ เ ลสตั ณ หาหยาบกลางละเอี ย ด แต ข องพุ ท ธธรรม
ฝกปฏิบัติใหเกิดสัมมาสมาธิ (right concentration) ในชีวิตประจําวันเปนการทํางานรวมกันกับ
การปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ตัดกิเลสตัณหา อุปาทานจนหลุดพน (วิมุติ)ได
- การเกิดญาณทัสสนะ กลุม KW เกิดญาณทัสสนะในระดับ
“จิตญาณ” แมจะถึงระดับอรูป (formless- causal) ก็เปนความรูญาณทัสสนะของอรูปฌานแบบฤาษี
อุทกดาบส อาฬารดาบส แตของพุทธธรรมนําไปถึงโคตรภูญาณเปลี่ยนโคตรภูจิตปุถุชนเปนจิต
อริยชน 4 ระดับไดเกิดญาณทัสสนะระดับ “ธรรมญาณ” ขึ้นในอริยบุคคลจริง
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3) อธิปญญา เปนองคความรูที่สัมพันธระหวางกาย ใจ จิต กับธรรม
ในวิญญาณ (ธรรมญาณ) มี 3 สวน
- การเขาถึงอริยสัจจ 4 ทางกลุม KW ยังเขาถึงไมได เพราะขาด
ขอ (1) (2) แตพุทธธรรมสามารถเขาถึงไดแลวเกิดอริยบุคคลจริง
- การเขาถึงปฏิจจสมุปปาท ทางกลุม KW มีความรูใน
ปฏิสมุปปาทสายเกิดไปตามกิเลสตัณหาเรียกวา “สมุทยวาร” แตพุทธธรรมเมื่อเขาถึงอริยสัจจ 4 แลว
ก็ ส ามารถมี ค วามรู ที่ มี วิ ช ชาเป น ตั ว ตั้ ง ในปฏิ จ จสมุ ป ปาทสายดั บ กิ เ ลสตั ณ หาแล ว จริ ง เรี ย กว า
“นิโรธวาร” สามารถทําประโยชนใหกับสังคมโลกได
- การเขาถึงวิมุตติญาณทัสสนะทางกลุม KW ยังไมมีแ ต
ที่เขาถึงเปนมิจฉาวิมุติ คือ สัมผัสสุญญตาโดยรูปในอรูปฌาน แตยังไมสิ้นอวิชชาสวะ ซึ่งตางกับพุทธ
ธรรมที่เปนสุญญตาจากสัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่งสิ้นอวิชชาสวะสังโยชนไดแลว
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ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบองคความรูที่กลุม KW มีตางกับพุทธธรรม

อธิศีล

1
2
3
4

อธิจิต

5

6
7
8

อธิปญญา

9

องคความรู
หัวขอความแตกตาง
ผัสสะปจจุบัน
กระบวนการไตรลักษณ
การเปลี่ยนผานและหลอน
รวม holon
การเปลี่ยนผานการยกระดับ
มิติทางจิตวิญญาณ
วิธีการทําสมาธิถึงจิตวิมุติ ที่
ทําใหกิเลสขาดสูญดับสนิท
ไมกลับกําเริบอีกเต็มรอบ
ของสัมมาทิฎฐิจนถึงขอ ที่
10 สมณ พราหมณา ไดเปน
โอปปาติกะที่มีจิตวิญญาณ
บริสุทธิ์ของอริยบุคคล4ได
จริงตามลําดับ
ระดับของญาณทัสสนะ
การเขาถึง อริยสัจ 4
ความรูเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท
ปญญาญาณที่เขาถึงสภาวะ
วิมุตหลุดพน

แนวทางกลุม KW
Integral Vision
ไมมี
1 ถึง 2 ขั้นตอน
ดําเนินในโลกียะ
แบบเคหสิตะอยางรูไมเทาทัน

แนวทางพุทธธรรม
Noble Integration Vision
มี
3ขั้นตอน
ดําเนินสูโลกุตตระ

แบบเนกขัมมสิตะอยางรูเทา
ทันและกาวขามออกจากเคหะ
สิตะไดแลว
แบบสมาธิทั่วไปเปนการทําจิต สัมมาสมาธิอันเปนอริยะเปน
ใหสงบ ที่มีผลบําบัดหรือ
การทําสมาธิที่สงบดวยการ
บรรเทากิเลส แตไมขาดสูญดับ ขัดเกลากิเลสลดลงดวยศีล
สนิททําใหการดําเนินสูสภาวะ และทําใหเกิดอธิจิตที่ดียิ่งขึ้น
จนเต็มรอบของอธิปญญา จน
วิมุตจิตยัง ไมสมบูรณ
ทําใหเกิดสภาพจิตที่หลุดพน
กิเลสขาดสูญ (วิมุต)ไดจริงไป
ตามลําดับ
จิตญาณ
ธรรมญาณ
ยังเขาถึงไมได
เขาถึงไดแลว
ถึงระดับ “สมุทยวาร”
ถึงระดับ”นิโรธวาร”
เขาถึงสภาวะสุญญตา โดยรูป เขาถึงสภาวะ”สุญญตาโดย
รูป”ผานจิตบริสุทธิ์ที่อยูใน”
ผานจิตรู”สภาวะวาง”แตวิ
ญาณ”ผูรู”ยังไมสิ้นอวิชชาวะ สุญญตาโดยนาม”คือ
วิญญาณวิสุทธิ์เพราะเปนผูรู
รอบถวน
แจงแทงตลอดสิ้นอวิชชาสวะ
รอบถวนทั้งรูปและนามมี
ครบพรอมสัมมาญาณและ
สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ
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หัวขอในตารางเปรียบเทียบองคความรูที่กลุม KW มีตางกับพุทธธรรม เปนประเด็นที่มี
นัยยะที่มีวิเคราะหคนความาแลวในบทที่ 5 คือ
อธิศีล
ขอ 1 ถึง 3 อยูในเนื้อหาของวิปสสนาญาณ 3 ขอแรกของญาณ
16 หรือโสฬสญาณ
อธิจิต
ขอ 4 อยูในเนื้อหาของวิปสสนาญาณ 9 ของญาณ 16
ขอ 5 ถึง 6
อยูในเนื้อหาของการเปรียบเทียบสมาธิทั่วไปกับสัมมาสมาธิ
อันเปนของพระอริยะหรืออริโยสัมมาสมาธิ
อธิปญญา ขอ 7 ถึง 9 อยูในเนื้อหาของการตรัสรูตามพระพุทธเจาเปนลําดับ
สรุป ผูวิจัยไดนําขอมูลจากทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 อันเปนองคความรูบูรณาการ
ของกลุม KW มาใชวิเคราะหในบทที่ 7 นี้เปนการเปรียบเทียบขอมูลของกลุม KW ที่เกี่ยวพัน
กั บ หลั ก พุ ท ธธรรม ทํ า ให ค วามเป น ไปได ข องความเชื่ อ มต อ ระหว า ง ภู มิ ป ญ ญาตะวั น ตกและ
ภูมิปญญาตะวันออกสามารถสงเสริมเกื้อหนุนบูรณาการกันได องคความรูของพุทธธรรมที่มีอยู
ในกระแสหลัก ทั่ว ไปมี ก ารสอนอธิ บ ายแบบแบง แยกแตกส ว นซึ่ง เหมาะกั บยุคทั นสมั ย แตเ มื่ อ
ถึงปจจุบันมีความตองการองคความรูทางพุทธธรรมในระดับที่เปนองครวมและบูรณาการ ซึ่งมี
ในพุทธธรรม คือ วิชชาจรณสัมปนโน ซึ่งหมายถึงมนุษยพัฒนาจิตวิญญาณแลวเปนอริยบุคคลจริง
เพราะเปนผูถึงพรอม (สัมปนโน) ดวยความรู (วิชชา) และการปฏิบัติ (จรณะ) อันมีรายละเอียดในชุด
ความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ที่พระพุทธเจาทรงตรัสสอนในสามัญญผลสูตร แตมีการสอนในพุทธ
กระแสหลั ก น อ ยและไม ล ะเอี ย ดเป น ระบบ จึ ง ศึ ก ษาจากกลุ ม ชาวอโศกที่ มี ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน
จนเจริญกาวหนาอยางมั่นคงดวยหลักความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ที่สอนอยางเขมขนปฏิบัติไดผลจริง
โดยสมณโพธิรักษมายาวนานกวา 4 ทศวรรษในบทที่ 3 และเห็นการมีผลพัฒนาถึงระดับโลกุตตระ
ไดตามลําดับฐานศีลในบทที่ 5 อีกทั้งผานการตรวจสอบความเปนจริงโดยเทียบเคียงกับหลักพุทธ
วจนะในบทที่ 6 มาแลว จึงนับไดวามีการเตรียมความพรอมระดับหนึ่งที่จะยกระดับขึ้นสูปญญา
รอบรูในการบูรณาการหลักพุทธธรรมขั้นโลกุตตระเขาในจตุรภาคของกลุม KW ไดในหัวขอ 7.2
ตอไป
7.2 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเขาในจตุรภาคของกลุม KW
องคความรูในชุดนี้ยังไมมีในกลุม KW และ SDi นี่เปนความพยายามของชาวพุทธ
ในอันที่จะเชื่อมตอเปนสะพาน (bridge) สงผานความรูหลักพุทธธรรมสูแนวทางบูรณาการทาง
จิตวิญญาณไดรับรูเปนครั้งแรกใน 4 ประเด็นดังนี้
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7.2.1 กลุม KW ไดจัดวางนักทฤษฎีปราชญผูรูจากอดีตจนถึงปจจุบันไวในจตุรภาค
โดยแบง เปน 2 ฝง คือ ฝงภายใน (interior) และฝงภายนอก (exterior) ที่เนนการยกระดับจิตสูงขึ้น
ตามลําดับจึงเปนเรื่องระดับจิต (consciousness) อันเปนฝงภายใน (interior) และมุงเนนเปนความรู
ไดโดยปจเจกบุคคลเปนปจจัตตัง ดังนั้นกลุม KW จึงจัดพระพุทธเจาไวในภาคบนซาย (UL) ชื่อวา
โคตมะพุทธะ (Gautama Buddha)
กลุม KW ไดแสดง 3 ภาษาระดับอันติมะ (The Spiritual Big Three) คือ พุทธะ(I)
ธรรมะ (IT) สังฆะ (WE) ซึ่งเมื่อนํามาวางในจตุรภาคแลวยังขาดภาคลางขวา (LR) “ITS”
มี
หลักธรรมหนึ่งคือ “อตัมยตา” เปนธรรมที่ทานพุทธทาส (พ.ศ. 2553) กลาววาเปนเพชรเม็ดสุดทาย
ในพระไตรปฎ กที่คนมองขาม เพราะเปนธรรมสําคัญที่รวมพุทธธรรมทุกอยางไวใ นคํานี้ ดู ใ น
“อตัมยตาประยุกต” ซึ่งมีความหมายอันเปนการปลดปลอยเปนอิสระพนโลกียไมเอาอะไรอีกกับโลก
แลว ซึ่งรวมความหมายหลักพุทธธรรมทั้งหมด 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 อตัมยโตซึ่งก็คือคุณสมบัติ
ของพระอรหันตที่เปนสังฆะสูงสุด (อรหันตก็คืออตัมยโตเปนสรรพนามใชเรียกแทนกันได)
ดั ง นั้ น “อตั ม ยตา” จึ ง เหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะวางหมวดธรรมข อ นี้ ไ ว ใ นภาคล า งขวา
UR- “ITS” เพราะเปนหมวดธรรมที่แสดงภาควิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณคือฝงนอก (Exterior) และ
เปนธรรมรวมสรรพ (Collective) อยางเปนระบบซอนระบบดวย ดังนั้นเราก็จะไดหลักพุทธธรรมใน
จตุรภาค ดังนี้

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

ภาพที่ 7.1 การซอนกันของจตุรภาค
นี่เ ป น ประตูสํา คั ญ ของพุท ธธรรมที่จ ะเชื่อ มต อ รายละเอี ย ดของเนื้ อหาหยาบ กลาง
ละเอียด โดยหลัก รูป-นาม กลาวคือ นามหรือผูรูกําลังดําเนินไปคือ “ฉัน” ภายใน (“I”-inside) และ
รูปหรือฉัน (สิ่ง) ที่ถูกรู คือ “ฉัน” ภายนอก (“I” outside) และมีผลใหเกิดจตุรภาคเล็กไดแก พุทธะ
ธรรมะ สังฆะ อตัมยตา ไดเปน 4 ชั้นซอนวงกันอยู (ดูขอการวิเคราะหในกระบวนขั้นความคิดที่
3 ในขอ 7.3.3)
7.3 การวิเคราะหหาความสัมพันธของกระบวนขั้นของความคิดกับวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15
วิชชา 8
จากขอมูลที่ศึกษาคนควาไปจนถึงองคความรูตาง ๆที่ถูกจัดหมวดหมูไวแลว ทําใหการ
วิเคราะหในขอนี้เห็นความสัมพันธของระดับความรูในวิชชาพัฒนบูรณาการกับกระบวนขั้นของ
ความคิด ดังนี้
(1) ระดับปญญาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนขั้นความคิดที่ 1
(2) ระดับปญญาทัศน วิชชาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนขั้นความคิดที่ 2
(3) ระดับวิชชาทัศน มีความสัมพันธกับกระบวนขั้นความคิดที่ 3 (Soul)
(4) ระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ มีความสัมพันธกับกระบวนขั้นความคิดที่ 3 (Spirit)
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ดวยการที่ Ken Wilber, (2006) ใชหลัก 8 มุมมอง (8 primordial perspectives) มีดาน
นอกและด า นในของแต ล ะภาค ซึ่ ง เมื่ อ ใช ห ลั ก พิ จ ารณาผู รู ไ ว (ด า นใน) สิ่ ง ที่ ถู ก รู (ด า นนอก)
ซึ่งพิจารณาสิ่งที่รูดานนอก แลวคนหาความหมายที่อยูดานในที่รับรูไดจากประสบการณตรงของผูรู
ก็สามารถเห็นความสัมพันธตามลําดับจากขั้นหยาบคอยสูงขึ้น ละเอียดขึ้น ตามลําดับดังนี้
7.3.1 กระบวนขั้นความคิดที่ 1 ของกลุม จะมี 6 ระดับ จากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 6 หรือตรง
กั บ มี ม สี เ บจไปจนถึ ง สี เ ขี ย ว เป น พั ฒ นาการที่ ใ ช อ งค ค วามรู ร ะดั บ ป ญ ญาทั ศ น ใ นการพิ จ ารณา
ปรับปรุง จึงมีความแตกตางคอนขางมากในปรากฏการณทางสังคมตั้งแตนิยมของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีมสีแดง (3) มีหลักเกณฑอํานาจชนชั้นทางสังคม มีมสีน้ําเงิน (4) มีเหตุมีผลอยางวิทยาศาสตรมีม
สีสม (5) ไปจนพหุนิยมของมีมสีเขียว (6)
7.3.2 กระบวนขั้นความคิดที่ 2
7.3.2.1 องคความรูในมีมสีเหลือง (7) บูรณาการเปนเรื่องที่ยกขึ้นสูระดับกระบวน
ทัศนอยางเชน การศึกษาในงานวิจัยนี้คนควาหาอยูในการพัฒนา 4 บริบท (4 contexts of development)
องคความรูในระดับนี้จะมีมากขึ้นเมื่อนําไปประยุกตใชงานจริงในการพัฒนาระดับตาง ๆ
7.3.2.2 องคความรูในมีมสีเทอรคอยท (8) มีทัศนะอยางเปนองครวม คือ
การเจาะลึกเขาหาความหมายดานในของ 4 บริบท ที่มีองครวมของการดําเนินฝกฝนจรณะ 15
วิชชา 18 รวมกันทั้ง 4 บริบท ก็จะเกิดทัศนะภายในขั้นสูงของ 4 วิถีชีวิต ที่เปนหนึ่งเดียวกัน คือ
วิถีธรรม วิถีชุมชนสูโลกุตตระ วิถีพอเพียง และวิถีโลกบูรณาการ แมจะตางวิถีดวยตางวัฒนธรรม
ตางกระบวนทัศน แตสามารถกาวขามผานและยกระดับ (cross paradigmatic) เปนจิตที่อุมชูโลก
(global mind)
7.3.3 กระบวนขั้นความคิดที่ 3 เปนองคความรูในมีมสีคอรัล (Coral) (9) ซึ่งเปน
เขตแดนของการพัฒนาจิตวิญญาณที่เปนองครวมบูรณาการ (integrate-holonic level) ซึ่งเปนความรู
2 ระดับ คือระดับวิชชาทัศนที่เปนองครวม จะเปนองคความรูในฐาน “จิตในจิต” ของ psychic และ
subtle ที่เปนผลสัมฤทธิ์ในจิต
ระดั บ วิ ช าทั ศ น ที่ เ ป น องค ร วมและบู ร ณาการ จะเป น องค ค วามรู ใ นระดั บ “ธรรม
ในธรรม” ของ causal และ ultimate
ซึ่งการศึกษาพบขอมูลแสดงถึงองคความรูที่มีประสบการณทางจิตและวิญญาณ โดย
ในความเปนจริงในการพัฒนาไมอาจแยกจากกัน โดยจะแสดงผานหลักรูปคือดานนอก และนามคือ
ดานในขององคธรรมในจตุรภาคของกลุม KW (อางแลว 2006)
โดยมีภาครวมขององคธรรมตาง ๆ ที่จัดวางเปน 4 วงซอนกันตามลําดับของ psychic
– subtle – causal – ultimate ดวยแผนภาพขางลางนี้
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ภาพที่ 7.2 พัฒนาการของจิตวิญญาณสูโลกุตตธรรมที่สัมพันธกันในกระบวนขั้นความคิดที่ 3
ความจริงองคธรรมที่เปนวงซอนกันนั้นเปนพัฒนาการของจิตวิญญาณที่เปนสภาพ
เกลียวพลวัต ตัวอยางเชน ในภาค “ฉัน” วิถีธรรมหมุนรอบสูงขึ้นเปนโลกุตตระ แลวหมุนรอบเกลียว
สูงขึ้นเปนไตรรัตนเปนพุทธะไปตามลําดับ เพื่อใหเขาใจงายขึ้นโดยขยายกระบวนขั้นความคิดที่ 3
เปนจตุรภาคที่แสดงผานหลัก “ดานนอก – ดานใน” และหลัก “รูป – นาม” ดังนี้
หลักดานนอก (outside) สอดคลองกับหลักภาวะวิสัยหรือสิ่งที่ถูกรู (รูป) ได
หลักดานใน (inside) สอดคลองกับหลักอัตตวิสัยหรือผูรู (นาม) ได
แท จ ริ ง แล ว หลั ก ธรรม “รู ป – นาม” มี พั ฒ นาการไปตามหลั ก เหตุ ป จ จยาการเป น
กระบวนการลูกโซ กลาวคือในรูปมีนามและนามในชุดแรกนี้จะกลายเปนรูปเมื่อถูกรูแลว ซึ่งจะมีผูรู
หรือนามใหมในชุดที่ 2 แลวก็พัฒนาตอไปเปนรูปในชุดที่ 3 เปนลูกโซตอเนื่องไปตลอด ซึ่งสามารถ
สรุปเปนขั้นตอนในภาค “ฉัน” ไดคือ
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ในขั้น psychic ดานนอก คือ วิถีธรรม (รูป)
มีการพัฒนาดานในเปน โลกุตตระ (นาม)
ในขั้น subtle ดานนอก คือ โลกุตตระ (รูป) มีการพัฒนาดานในเปน ไตรรัตน (นาม)
ในขั้น causal ดานนอก คือ ไตรรัตน (รูป)
มีการพัฒนาดานในเปน พุทธะ (นาม)
ในขั้น ultimate ดานนอก คือ พุทธะ (รูป)
มีการพัฒนาดานในเขาถึงอริยสัจ 4 (นาม)
และหลักการนี้เกิดไดกับทุกภาคในจตุรภาคดังมีรายละเอียดของแตละขั้นดังตอไปนี้
7.3.3.1 ขั้น soul - psychic หรือขั้นเขาถึงฐานจิตจตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญใน
การเตรียมพรอมสูพัฒนาการของจิต (soul) อยางจริงจังและสามารถหวังผลสัมฤทธิ์ เปนองครวมกับ
ระดับจิตขั้น psychic ดวยการปรับเปลี่ยน (change) พฤติกรรมทั้ง “4 วิถี” ของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันใหมหมด มีผลลดละกิเลสตัณหาใหนอยลง

ภาพที่ 7.3 ขัน้ เขาถึงฐานจิตจตุรภาค (soul-psychic)
1) ดานในของวิถีธรรม (UL) คือโลกุตตระ หมายถึง การดําเนินวิถี
ชีวิตประจําวันใหมีผลสัมฤทธิ์ของโลกุตตระเกิดขึ้นเสมอสําหรับชาวพุทธ
2) ดานในของวิถีชุมชน (UR) คือพหุชนหิตายะ หมายถึง การทําหนาที่ให
เกิดเปนประโยชนตอหมูชนดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก พฤติกรรมตอตัวเอง ตอชุมชน ตอสังคม และ
ตอโลกสิ่งแวดลอม ดวยพฤติกรรมที่มีการลดละกิเลสตัณหาความตองการสวนเกินของตน ใหลด
นอยลงดวยการสังวรศีลในครรลอง “การทํางานคือการปฏิบัติธรรม”
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3) ดานในของวิถีพอเพียง (LR) คือพหุชนสุขายะ หมายถึง การขยาย
ผลสัมฤทธิ์ของขอ 2 ใหเกิดเปนความสุขของหมูชนในสังคม มีความแข็งแรงเปนพลังรวมหมูระดับ
ชุมชนใหเปนรูปธรรมได เชน ชุมชนมีศีล 5 ปลอดอบายมุข เปนตน
4) ดานในของวิถีโลกบูรณาการ (LL) คือโลกานุกัมปายะ หมายถึง
การอนุ เ คราะหเ กื้ อกูลโลกสิ่งแวดลอม สร างสมดุ ลเปน มิตรกับสิ่ งแวดลอม เชน ลดขยะมลพิษ
ภายนอกเปนมิติทางโลกวัตถุ แตก็มีมิติในโลกจิตวิญญาณมีการชําระเพงเผาขยะมลพิษคืออกุสลมูล
3 คือ ราคะ โทสะ โมหะ ใหสะอาดอยางมีเปาหมายถึงระดับบริสุทธิ์ของจิตในขั้นสูงขึ้นตอไป
7.3.3.2 ขั้ น soul-subtle หรื อ ขั้ น เข า ถึ ง “จิ ต ในจิ ต ” (ดู ที่ ม าของหมวดธรรม
ดานนอก (รูป) ที่มาจากหมวดธรรมดานใน (นาม) ของขอ 7.3.3.1 และดูรายละเอียดที่มาของดาน
ในที่ขอ 7.1.1.3 ประกอบ)

ภาพที่ 7.4 จตุรภาคขั้นเขาถึง “จิตในจิต” (Soul-Subtle)
จตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญในการยกระดับสูพัฒนาการขั้นสูงของจิต (soul) ดวยการทํา
ใหเกิดบทบาทการปฏิสัมพันธของการลดละตัดกิเลสใหเขาสูวิถีจิตที่มีผลสัมฤทธิ์ของโลกุตตรมรรค
จิตเกิดขึ้นไดจริง
(1) ดานในของโลกุตตระ (UL) คือ ไตรรัตน หรืออาจจะเปนวิถีธรรม
ของศาสนา อื่น ๆ เชน ตรีมูรติ (พระพรหม – พระนารายณ - พระศิวะ) ของชาวฮินดู ตรีเอกานุ
ภาพ (พระบิดา– พระบุตร - พระจิต) ของชาวคริสต สวนลัทธิเตาสอนวิถีธรรมที่กลมกลืนเปนหนึ่ง
เดียวกันของ“ฟา - มนุษย - ดิน” เปนตน
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(2) ดานในของพหุชนหิตายะ (UR) คือ ไตรลักษณ ที่ตองฝกฝนใหเกิด
กระบวนการไตรลักษณในการตัดกิเลส เพื่อใหไดรับประโยชนจากการปฎิบัติธรรมของกรรมหรือ
การงานในวิถีชีวิตประจําวันที่มีพฤติกรรม 4 ดานอันไปดวยกันกับการพัฒนากระบวนการกลุม
(3) ดานในของพหุชนสุขายะ (LR) คือ อิทัปปจจยตาที่นําพาการดําเนิน
ชีวิตสันโดษ โดยมนุษยชวยมนุษยเปนชีวิตสังคมในระบบนิเวศหรือที่ชวยกันสรางความสมดุลกับ
สิ่งแวดลอมโลก
(4) ดานในของโลกานุกัมปายะ (LL) คือ ไตรสิกขาที่มุงพัฒนาโลกและ
จิตวิญญาณมนุษยดวยไตรสิกขาขั้นอธิใหไปดวยกันได โดยไมแบงแยกแตกสวนจึงจะลดละตัดกิเลส
ลงไดจริงแลว จึงจะชวยโลกไดทนั กาล
7.3.3.3 ขั้น spirit – causal หรือขั้นถึงองครวมของ “ธรรม” (ดูที่มาของหมวด
ธรรมดานนอก (รูป) ที่มาจากหมวดธรรมดานใน (นาม) ของขอ 7.3.3.2)

ภาพที่ 7.5 จตุรภาคขั้นถึงองครวมของ “ธรรม” (Spirit – Causal)
จตุรภาคชุดนี้มีความสําคัญมากในการเขาสู “The Spiritual Big Three” ของกลุม KW
(1) ดานในของไตรรัตน (UL) คือ พุทธะที่เปนหนึ่งเดียวกันของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ
ในจิตวิญญาณ (ไมใชระดับวัตถุสื่อมงคลธรรมภายนอก)
(2) ดานในของไตรลักษณ (UR) คือ ธรรมที่นําเขาสูขั้นโลกุตตระไดจริงเพราะไดผาน
กระบวนการพิจารณาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของกิเลสหยาบ กลาง ละเอียด จนดับสนิทจริง
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(3) ดานในของไตรสิกขา (LL) คือ สังฆะ ผูมีศีล สมาธิ ปญญา ที่ทําใหยกระดับปุถุชน
ขึ้นสูความเปนอริยบุคคลตามลําดับดวยการฝกฝนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา จนสมบูรณสําเร็จเปนผู มี
ไตรสิกขาขั้นอเสขะ ของอริยสาวกสังโฆอันไดแกพุทธบริษัท 4 (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา)
(4) ดานในของอิทัปปจจยตา (LR) คือ อตัมยตาที่รวมเหตุปจจยาการทั้งวัตถุธรรม
นามธรรม ทั้งที่เปนโลกียกรรมโลกุตตรธรรมสลับซับซอนอยางเปนปฏิสัมพันธตอกันจนพอเหมาะ
ที่จะเขาสูอตัมยตาที่ถึงขั้นไมเอาอะไรอีกแลวเลิกกันทีกับชีวิตโลกียไดในแตละระดับของฐานศีลที่
เจริญกาวหนาขึ้นไปตามลําดับ
ผูวิจัยเห็นวาควรมีขอมูลอางอิงถึงความหมายและรอยเชื่อมตอที่สัมพันธกันชัดเจนขึ้น
ของ 3 คํา คือ “อิทัปปจจยตา – อตัมมยตา – ปฎิจจสมุปปาท” กลาวคือ
“อิทัปปจจยตา (พุทธทาส, 2541 สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู น.268) นั้นเปนคํารวม...
สําหรับความที่เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจยาแลวสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น แตถาพูดวาปฎิจจสมุปปาทนั้น จํากัดความ
แคบเขามาหนอยคือ เล็งถึงเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ...อาการที่มีสิ่งนี้เปนปจจยาแลวสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นของ
สิ่งที่มีชีวิตรูสึกสุขและทุกข เพราะเหตุนั้นเราจะเรียกวา ปฎิจจสมุปปาท แตถาอาการของทุกสิ่งจะมี
ชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตามที่มีสิ่งใดเปนปจจยาแลวสิ่งใหมก็เกิดขึ้นนี้เรารวมเรียกวา อิทัปปจจยตา....
กินความหมดไม ยกเวนอะไร” ดั งเชน ธรรมฐิ ติ และธรรมนิย ามทั้ง 5 ขอ เริ่ มตั้ง แตสว นที่ไ มมี
ความรูสึกในกอนดินกอนหิน กรวดทรายคิดนึกไมไดหรืออุตุนิยามไลไปตามลําดับจนครบทั้ง 5 ขอ
เปนอิทัปปจจยตา สวนธรรมนิยามในขอที่ 5 ตีกรอบแคบเขามาเปนเรื่องปฎิจจสมุปปาท ซึ่งทาน
พุทธทาสเรียกเต็มชื่อเต็มยศคํานี้วา “อิทัปปจจยตาปฎิจจสมุปปาโท”
“อตัมยตา” เปนเรื่ององคความรูในการศึกษาของพุทธที่เปนระบบใหญมากซึ่งสามารถ
รวมความหมายหลักพุทธธรรมทั้งหมด (ดูขอ 7.2.1) อันรวมเอาอิทัปปจจยตาตั้งแตตนจนถึงปลายสุด
จึงเนนเปนปฎิจจสมุปปาทที่สามารถมีอรหัตตผลทําใหเปนผูเขาถึงธรรมคือ พระอรหันตหรือ อตัมย
โต
“ปฎิจจสมุปปาท” กินความในเรื่องพัฒนาการจิตวิญญาณของผูปฎิบัติไปจนเปนสวนที่
ลึกซึ้งปลายสุด (เพิ่งอาง : 268) ตามที่พระพุทธองคตรัสวา ผูใดเห็นปฎิจจสมุปปาท ผูนั้นเห็นธรรม
ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต อันเปนองคความรูระดับวิญญาณขั้นอันติมะในขอตอไป
7.3.3.4 ขั้นวิญญาณอันติมะ (ultimate spirit) หรือขั้นเขาถึง “ธรรมในธรรม” ซึ่ง
เปนการตอยอดองคความรูพุทธธรรมของกลุม KW ที่ยังไมมีการแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมากอน
หนานี้
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ภาพที่ 7.6 จตุรภาคขั้นเขาถึง “ธรรมในธรรม” (Ultimate Spirit)
ดังนั้นจตุรภาคเล็กดานในชุดนี้จึงสําคัญมากในการเขาใจภาพรวมและแกนคําสอน
ระดับหมดสิ้นอาสวะ (อนาสวะ) คือ วิมุตและสัมมาวิมุตญาณทัสนะของพระพุทธเจา
(1) ดานในของพุทธะ (UL) คือ อริยสัจ 4 นี้ชัดเจน เพราะพระพุทธเจาอุบัติไดตอเมื่อ
ตรัสรูอริยสัจ 4 ไดแลว
(2) ดานในของธรรมะ (UR) คือ สุญญตา เปนภาควิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณ เพราะ
ดํารงอยูทั้งที่มี อริยสัจ 4 คือ สูญสิ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน อาสวะเปนอรหันต แตแมไมมี อริยสัจ 4
คือสิ้นยุคกาลของพุทธธรรมและพุทธศาสนา สุญญตาก็ยังคงมีอยูในศาสนาเทวนิยม-และมีผูสัมผัสรู
ถึงไดโดยจิตเปนอรูปฌาน ที่เปนสภาวะอรูป (causal-formless) จึงเขาถึง “นิพพานพรหม” ได
(3) ดานในของอตัมยตา (LR) คือ ปฏิจจสมุปปาท ซึ่งหมายถึงเอาเฉพาะดานจิต
วิญญาณของอิทัปปจจยตาที่แสดงกระบวนการวิสังขารที่เปนวิวัฏฏ เปนสายนิโรธวารที่มีวิชชาเปน
ตัวตั้งจึงเปนการปรุงแตงอยางมีนิโรธแลวเพื่อประโยชนผูอื่นไดตลอดสาย เมื่อสิ้นอริยสัจ 4 เพราะ
หมดยุคพุทธกาลก็จะเหลือแตปฏิจจสมุปปาทสายสมุทยวาร ที่ทําใหเกิดการปรุงแตงอวิชชาสายขาว
เปนเหลานักปราชญ นักบุญทั้งหลาย
(4) ดานในของสังฆะ (LL) คือวิชชาจรณสัมปนโนก็คือผูเขาถึงอริยสัจ 4 แลว
การวิเคราะหเปรียบเทียบชุดองคความรูระดับอันติมะของกลุม KW กับพุทธธรรมนั้น
ปรากฏวาองคความรูขั้นอันติมะของกลุม KW คือสภาวะดานนอกของพุทธะขั้นอันติมะ ธรรมะขั้น
อันติมะ สังฆะขั้นอันติมะโดยที่ยังไมมี 4 ขอองคความรูดานในของพุทธธรรมขั้นอนาสวะขางตน
สภาวะพนความเปนคู (nondual) ของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ขั้นอันติมะของ กลุม KW
หมายถึง องคความรูที่เกิดจากประสบการณตรงขั้นลึกซึ้งของการฝกฝนสมาธิ (meditation) จนเปน
จิตวิญญาณที่ผานขั้นอรูปในระดับ causal มาแลว องคความรูนี้บางแหงแปลวาธรรมจิตหรือธรรม
ญาณ แตในงานวิจัยนี้เรียกวา “จิตญาณ” เพราะยังไมเขาถึงธรรมในธรรม อันเรียกวา “ธรรมญาณ”
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“จิตญาณ” หมายถึงผลสําเร็จทางจิตที่เดินตามทางของการทําสมาธิทั่วไปโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อถึงขั้นอรูปฌานมีรายละเอียด 4 ระดับ ไดแก จิตพนจากการยึด “รูปธรรมในจิต”
เปนสภาพ”วางในจิต” (void) เปนขั้น psychic ในรูปฌานที่ 1 เมื่อฝกฝนตอมามีสภาพวิญญาณผูรูที่รู
สภาวธรรมละเอียดตาง ๆ ไดอยางนาอัศจรรย และยิ่งถามีการนอมโนมไปทิศใด ก็แจมแจงขึ้นมา
ไดเอง (intuition) เปนขั้น subtle ในอรูปฌานที่ 2 แลวถาพิจารณาผูรูวาผูรูหรือวิญญาณก็ไมมีตัวตน
ไมมีรูปราง ไมมีขนาดสีสัน (formless) ก็เปนขั้น causal ในอรูปฌานที่ 3 แลวถามีสภาพทั้ง 3
รูชัดเจนเปนสภาวะอิสระพนกรอบใด ๆ ไดหมดก็ไมมีสภาพการแบงแยกใด ๆ อีกตอไปเปนขั้น
non-dual ในอรูปฌานที่ 4 เปนสภาวธรรมอยูเองดั้งเดิม ไมมีเพิ่มไมมีลดไมมีการเขาการออก การ
รับรูรสตาง ๆ แตไมแตกตางในการรับรู (one taste) เหลานี้ลวนเปนญาณทัสสะ (intuition) ที่
สอดคลองกับที่ Ken Wilber (2000 B : 204-210) ไดสาธยาย จากประสบการณในสมาธิของเขา (บาง
ที่จัดวาธรรมญาณ) แตงานวิจัยนี้เห็นวาเปนญาณทัสสนะรูสภาวะตาง ๆ ที่ละเอียด หลากหลาย
พิสดารจนนาอัศจรรยยิ่งๆ ขึ้นของสภาวะจิตอยูนั่นเอง เพราะเปนอธิจิตที่ไมไดแสดงถึงอธิปญญาที่
กาวขามพน (transcendences) ลอยเหนือพนอํานาจ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อาสวะแตอยางใด จึงยังไม
นับวาเขาถึง “ธรรมในธรรม” เปน “ธรรมญาณ” ไดแตหากจะกลาวถึงผลสําเร็จของขั้นอันติมะไดก็
เขาสูอรูปพรหม ที่มีอายุยืนยาวมากจนเขาใจวานิพพานไดแลว เรียกวา “นิพพานพรหม” เปนสุญญตา
(shunyata) ความวางสูญ โดยนามธรรมที่ถูกรูไดในขั้นอรูปของจิต แตยังไมสิ้นกิเลส อาสวะได
จึ ง อธิ บ ายตถตา (tathata) ได เ พี ย งว า เป น เช น นั้ น เองของสภาวะสู ญ ว า ง แต ไ ม ไ ด สู ญ ว า งด ว ย
องคประกอบที่เรียกวา “องคสาม” ทางโลกุตตระ (ซึ่งไมไดหมายถึงหมวดธรรมที่ประกอบดวย 3 ขอ
เช น กรรม 3 ไตรสิ ก ขา เป น ต น ) แต ห มายถึ ง ผลสั ม ฤทธิ ที่เ กิ ด จากบทบาทของสามส ว น (หรื อ
สามดาน) เชนไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ประกอบเขาดวยกันเปนองครวมความสําเร็จ
ในทางโลกุตตระ คือการประจักษรูไดภายในจิตตนถึงซึ่งสภาวะความดับลงไดแลวของกิเลสตัณหา
อุปาทาน เปนขั้น เปนระดับๆ ไปในจรณะ 15 วิชชา 8 ได แม “องคสาม” มีสภาพเปนองครวม
แตองครวม (holistic) ในตะวันตกมีสภาวะไมครบพรอมถึง “องคสาม” ทางโลกุตตระ และเพราะ
กลุม KW ไมรูจักสภาวะวางแบบ”องคสาม”โลกุตตระจึงไมถึงที่สุดแหงทุกขของวิชชา 4 หรือ
อริยสัจ 4
การเกิด มี “ธรรมญาณ” ทางโลกุตตระ จึงต องมี การดําเนินบทบาททางจิต
ที่มีองคประกอบเปนสภาวะจิตที่มีสภาวธรรมครบทั้ง 4 สภาวะหรือ “องคสี่” (ซึ่งไมไดหมายถึง
หมวดธรรมที่ประกอบดวย 4 ขอ เชน ฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 เปนตน) แตหมายถึงบทบาท
ขั บ เคลื่ อ นภาคเจริ ญ ต อ ยอดจาก”องค ส าม” ในลั ก ษณะบู ร ณาการที่ มี อ งค ร วมของ”องค ส าม”
เปนสภาพโฮลอนอยูในตัว จึงเปนสภาวธรรมที่องคความรูระดับ “ปญญาทัศน” ไมอาจเขาใจชัดเจน
ได ง า ย ๆ เพราะเป น สภาพก า วข า มเปลี่ ย นผ า น(transcendences) ของจิ ต สํ า นึ ก (transconcious)
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เปนสภาพ” นอกเหตุเหนือผล” หรือเหนือพนตรรกะ (transrational) ที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ
ยกระดั บ ออกจากตั ว ตนเก า ที่ อ ยู ใ ต อํ า นาจกิ เ ลสเปลี่ ย นผ า นออกมาเป น จิ ต วิ ญ ญาณใหม
(transpersonal) ที่มีอํานาจลอยพนอยูเหนือกิเลสขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอี ยดขึ้นมาเปนลํ าดับ
ไดจริง
ดังนั้น “ธรรมญาณ” ซึ่งเปนองคความรูดานในทั้ง 4 ของวิญญาณขั้นอันติมะ อันเปน
พุทธธรรมขั้นอนาสวะ จึงมีความจําเปนที่ตองรูจักพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางโลกุตตระที่ตองผาน
การฝกฝนจนมีความกาวหนาของสภาวธรรมเกิดขึ้นในจิตตนอยางตอเนื่องมาถึง 10 ลําดับ กวาจะถึง
ระดับสูงสุดของวิญญาณขั้นอันติมะ
“ธรรมญาณ” ในงานวิจัย นี้จึงเจาะจงหมายเอาผลสําเร็จทางโลกุตตระธรรมที่เจริญ
สูงขึ้นและปราณีตยิ่งเปนลําดับ ไดแก
(4.1) เปนผลสําเร็จของการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ในโครงสราง 6 ชุดสําเร็จ
ครบถวนสมบูรณในแตละพฤติกรรม และหรือในแตละฐานศีล (ศีล 5 ศีล 8) เปนตน
(4.2) การเขาถึง “ธรรมในธรรม” 5 ประการอันเปนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการ
เจริ ญ สติ จ นเกิ ด ป ญ ญาเข า ถึ ง “ธรรมในธรรม”ในหมวดที่ มี ค วามเจริ ญ ขึ้ น มาเป น ลํ า ดั บ (จาก
นิวรณ 5 ถึงอริยสัจ 4)
(4.3) เปนผลสําเร็จของการเดินโพชฌงค 7 ครบถวนในจรณะ 15 วิชชา 8 ทั้ง 6
ระดับ
(4.4) เป น ผลสํ า เร็ จ ของสั ม มาทิ ฏ ฐิ 10 ไปตามลํ า ดั บ จนถึ ง ความสมบู ร ณ ข อง
สั มมาทิ ฏฐิ ขอที่ 10 คื อ สมณพราหมณา อั นมีวิ ญญาณอริ ยะเป นผลที่จะเกิ ดผุ ดขึ้นมาเองเมื่ อดั บ
วิญญาณสัตวโลกียะหรือเปนวิญญาณ “โอปปาติกะ”ได เมื่อมีความสมบูรณของสัมมาอริยมรรคมีองค
8 ไดเปนอริยสาวก 4 ระดับ
(4.5) เปนผลสําเร็จของสัมมัตตะ 10 คือสัมมาอริยมรรคมีองค 8 บวกโลกุตตรผล
สอง คือ สัมมาวิมุต อันเปนที่สุดของ”องคสาม” คือ “จิตญาณ” ของพุทธ สัมมาวิมุตญาณทัสสนะ
อันเปนความเจริญไมมีที่สุดของ “องคสี่” คือ “ธรรมญาณ” ของพุทธ
(4.6) ความสําเร็จของธรรมญาณทั้ง 5 ขอนี้มีอยูใน “วิชชา 9” ที่มีฌานขั้นปลาย
รวมกับวิชชา 8 แตฌานขอแรกในวิชชา 9 จะพิเศษอยูที่พัฒนา มาเปนขั้นปลายสูงถึงขั้นอรูป
ได อรูปฌานของพุทธจึงใชเปนการตรวจสอบสภาพวิมุตติจิตกับอวิมุตติจิตจนรูแจงใน “สัมมา
วิมุต” ชัดเจนถึงสภาพนิโรธดับสนิทไมเหลือหรือเปนสัจฉิกัตวาเรื่อยไปจน “พนความไมรูเรื่อง
อริยสัจ 4” จึงเปนความสําเร็จขั้น “จิตญาณ” ของพุทธ
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(4.7) “ธรรมญาณ” ซึ่งโฮลอน “จิตญาณ” ของพุทธจึงมีบทบาทหลักทําการเจริญ
ที่ขยายผล “สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ” ใหรูแจงแทงตลอด (ปฏิเวธ) ธรรมในธรรมทั้งหลาย
สืบตอไปอีกมากมาย
(4.8) ธรรมญาณที่รูแจงแทงตลอดในเวทนา 108 จะพนกรอบของกาลเวลา “อดีต
ที่เนื่องกับอนาคตได” จึงรูจักสภาพสูญของกิเลสอาสวะ หรือ”สุญญตา” ทั้งรูปและนามที่สิ้น
อาสวะแลว
(4.9) ธรรมญาณที่พนความไมรูเรื่องปฏิจจสมุปปาทรูแจงแทงตลอดในวิโมกข 8
แลวทําความเจริญยิ่งขึ้นไปในโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ จึงรูจัก “ตถตา” คือเปนอยูเชนนั้นเอง
ในการทํากิจชวยผูอื่นใหเขาสูโลกุตตระตลอดไป
(4.10) ธรรมญาณของพุ ท ธจึ ง มี พั ฒ นาการของจิ ต สํ า นึ ก ได สู ง ถึ ง ระดั บ ที่ 10
(ตามเกณฑของกลุม Ken Wilber) ในอันที่จะเขาถึงปรมัตถสัจจะเปนวิญญาณขั้นอันติมะ (ultimate
spirit) ได...เชนนี้เอง
พุ ท ธธรรมทั้ ง 4 หมวดในจตุ ร ภาคระดั บ อั น ติ ม ะอย า งสมบู ร ณ จ ะมี อ ยู ค รบพร อ ม
ในผูจบกิจตนเปนอเสขบุคคลระดับพระอรหันตบุคคลแลว ดังนั้นลักษณะเดนที่เปนองครวมและ
บูรณาการของพุทธธรรมในจตุรภาคชั้นสูงสุดระดับ 10 นี้ จึงสําคัญมาก เพราะรวมหมวดพุทธธรรม
ขั้นอันติมะ (ultimate buddhadhamma) ในระดับวิชชาทัศนที่เปนองครวมและบูรณาการ (ในขั้น
อนาสวะ) ซึ่งเปนองคความรูที่เกินขอบเขตงานวิจัย แตจากขอมูลองคความรูที่ไดศึกษาคนความาอาจ
กลาวไดเล็กนอยวาเปนสภาวะ “เอโกธัมโม” ของปญญาขั้นไมตองศึกษาแลว (อเสขปญญา) ในสวน
ตนที่กาวขามพนระดับขั้นอรูปธรรม (causal) มาไดแลวเพราะไดใชอรูปฌาน 4 ตรวจสอบความ
บริสุทธิ์สะอาดของจิตและความเจริญของพุทธิปญญาในระดับการเชื่อมตอหรืออายตนะสองสุดทาย
คือการกาวขามผานของเนวสัญญานาสัญญายตนะออกมาดวย สัญญาเวทยิตนิโรธของพุทธ จนจบ
การศึกษาในกิจสวนตน สิ้นอวิชชาวะจนพนอวิชชาสังโยชน จึงมีแตกิจที่ทําประโยชนทานเปนหลัก
สื บ ไปเป น การรวมพลั ง หิ น ยานและมหายานเป น หนึ่ ง เดี ย วกั น ไม แ ยกเป น สั ง ฆเภท เช น
กรณีของพระพุทธเจาและสาวกที่เปนพระอรหันตของพระองคอยูไดจริงเปนเชนนั้นเอง (ตถตา)
ที่ เ ป น การเผยแพร ต ามอุ ด มการณ แ ละพั น ธกิ จ ของชาวพุ ท ธผู มี วิ ช ชาจรณสั ม ป น โน ตามลํ า ดั บ
ของอริยบุคคล 4 อันเปนพลังฟนฟูพุทธชีวีใหรุงโรจนสืบไป
ผู วิ จั ย เห็ น ว า ผลการวิ เ คราะห แ สดงชั ด เจนถึ ง องค ค วามรู พุ ท ธธรรมของวิ ช ชา
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ที่มีการพัฒนาจนถึงระดับ 10 ของกลุม KW ไดแลวยังสามารถ
ตอยอดองคความรูพุทธธรรมใหกับกลุม KW ตอไปไดอีกอยางแทจริง เพราะการตอยอดในโลกจิต
วิ ญ ญาณสื บจากนี้ ไ ป คื อ บทบาทหนาที่ ของอรหัน ตโพธิ สัตว แ ต ละระดั บ ในการสื บตอพุ ทธวิ ถี
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ที่ยังมีองคความรู
ว อีกมากมมายเปนอุดมกการณและพันธกิ
น จในมิติ “ใบไม
“
ทั้งปา” หลังจากจบกิจตน
“
“ใบไม
กํามือเดี
เ ยว” ไดแลว
7 ตัวอยางกการประยุกตใช
7.4
ใ แนวทางบูรณาการของต
ร
ตะวันตก
กการประยุกตใช
ใ จตุรภาคในนวงการตาง ๆมี
ๆ เพิ่มมากขึ้นดั
น งตัวอยาง เชน
7 ในการรพัฒนาดานบริหารจัดการธธุรกิจ เชน แนนวทางการบริริหารความรูของ
7.4.1
ข MBA
จ นไดวาหนั
จะเห็
ห กไปทางกการบริหารพฤติกรรมองคคกร(ในภาค-IT) และพััฒนาไปกับโครงสราง
เ
เศรษฐกิ
จสังคมการเมื
ค
อง (ในภาค-ITS)
(
ซึ่งหนักไปททางภายนอกฝฝงขวามือ สวนนการพัฒนาโโปรแกรม
ผูผนํา (leadershhip program
m) จะเนนมาททางภาคฉัน (QQ-”I”) มากขึขึ้น ในขณะที่กการทําโคชชิงผู
่ง บริหาร
(
(executive
cooaching) จะมีพื้นที่ของผลสสัมฤทธิ์ในภาาคฉัน (Q-”I”)) มากกวา (ดูรรููปประกอบ)

ภ ่ 7.7 การประยุ
ภาพที
ก
กตใชจตุรภาคในวงการตาง ๆโโดยมารค เอ็ดวาร
ด ด, 2003
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77.4.2 การใชช อ งค ค วามรู จ ตุ ร ภาคบู ร ณาการในธุ รกิ จ อสั ง หาริริ ม ทรั พ ย มี ปรากฏใน
ป
ง จั ย ของงธนพล พั นธเสน
งานวิ
น
(254 9) ที่ ใ ช วิ ธี วิ ทยาในทฤษษฎี เ กลี ย วพลลวั ต บู ร ณากาาร (spiral
d
dynamics)
โดดยสืบคนขอมูลในจตุรภาคค เชน
สืสบคนปจจัยในบริ
ใ บทสังคมที
ค ่สงผลตอการพั
ก ฒนาอสัสังหาริมทรัพยยแบบยั่งยืน
สืสบคนปจจัยที่สงผลตอจิตวิวัฒนและกาารเปลี่ยนกระะบวนทัศน
สืสบคนปจจัยคุคณภาพของคความยั่งยืนของชุมชนและกการเปลี่ยนแปปลง

ภ ่ 7.8 กการสืบคนปจจัจยของคุณภาพความยั่งยืนของชุมชนแลละการเปลี่ยนนแปลง
ภาพที
(ธธนพล พันธเสสน, 2549)

ภ ่ 7.9 การวิ
ภาพที
ก จัยการอออกแบบแนวยัยั่งยืน ธนพล พันธเสน, 25549
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ธนพล พันธเสน ใหความสําคัญกับการวิจัยการออกแบบแนวยั่งยืน โดยจัดเก็บขอมูล
ของโครงการและสถาปนิ ก มี เ ป า หมายการออกแบบที่ คิ ด คํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป น 4
ด า น
“จิ ต -พฤติ ก รรม-วั ฒ นธรรมระบบทางสั ง คม-และสิ่ ง แวดล อ ม” ซึ่ ง เป น แนวทางบู ร ณาการ
ที่สรางสรรคชุมชนที่รบกวนธรรมชาตินอยที่สุดและเกื้อหนุนใหเกิดภาวะทางรางกายและจิตใจ
ไดมากที่สุด
องคประกอบของมนุษยทั้ง 4 ดานที่ตองการสืบคนระดับพัฒนาการ

ภาพที่ 7.10 องคประกอบของมนุษยทั้ง 4 ดานที่ตองการสืบคนระดับพัฒนาการ
โดยธนพล พันธเสน, 2549
งานวิจัยของธนพล พันธเสน มองเห็นการคนควาเขาไปหาขอมูลในแตละภาคดวย
ระบบเกลียวพลวัต (spiral dynamics) เปนการซอนอยูในระบบจตุรภาคใหญไดและเปนการชวยให
ระบบจตุรภาคใหญสมบูรณสูสมดุลตอกันของแตละภาคไดมากขึ้น
7.4.3 แนวทางการประยุกตใชจตุรภาคในระดับที่เนนพัฒนาการภาคโฮลอน
มารค เอ็ดวารด (Mark Edward, 2003) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาใน
มหาวิทยาลัยฝงออสเตรเลียตะวันตก มีประสบการณกับผูปวยทางจิตมา 20 กวาป เปนผูศึกษา สนใจ
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การประยุกตใชบูรณาการทางโฮลอน (integral holonics) โดยมารคไดเริ่มจากแนวคิดเกี่ยวกับโฮ
ลอนในจตุรภาคของกลุม Ken Wilber (ดูแผนภาพขางลาง)

ภาพที่ 7.11 แนวทางการประยุกตใชจตุรภาคในระดับที่เนนพัฒนาการภาคโฮลอน
มารคไดนําเสนอพัฒนาการในโฮลอนมี 2 แบบประกอบกันคือ
เกลียวพลวัตรแบบ involutionary dynamics
เกลียวพลวัตรแบบ evolutionary dynamics (ดูแผนภาพขางลาง)

ภาพที่ 7.12 เกลียวพลวัตแบบ Evolutionary dynamics โดยมารค เอ็ดวารด, 2003
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ในกรณี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางด า นภายนอก (พื้ น ราบหมายถึ ง ผู ที่ ถื อ ความคิ ด เห็ น ด า น
วิทยาศาสตรเปนใหญ) โลกวัตถุเหนือกวาโลกภายในทางคุณคาของจิตวิญญาณก็เปนกระบวนทัศน
ตามในแผนภาพขางลาง

ภาพที่ 7.13 พัฒนาการในโฮลอนกรณีทมี่ ีอิทธิพลทางดานภายนอก โดยมารค เอ็ดวารด, 2003

ภาพที่ 7.14 พัฒนาการในโฮลอนกรณีผูที่พัฒนา ยกระดับจิตวิญญาณภายในและมีพฤติกรรม
ภายนอกไดดสี มดุล โดยมารค เอ็ดวารด, 2003
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ในแผนภาพสุ ด ท า ยนี้ แ สดงถึ ง กรณี ผู ที่ พั ฒ นายกระดั บ จิ ต วิ ญ ญาณภายในและมี
พฤติกรรมภายนอกไดดีสมดุล แตมีบทบาทดานรวมหมู (communal world) นอย
7.5 กําเนิดตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก
ชาวอโศกมีโศลกแสดงปณิธานที่แข็งแรงเขมขนมาตลอดวา “ชาวอโศกเพื่อมนุษยชาติ”
โดยมีแกนของเนื้อหาอยูที่คําวาอโศก คือ “ความไมโศก” ที่ปฏิบัติใหกับตนเองจนเปนกลุมกอน
แข็งแรงก็เพื่อทําประโยชนหรือนํา “ความไมโศก” มาสูมวลมนุษยชาติอยาง “จริงใจ-ไมตรี”
ในคําสอนของสมณโพธิรักษมักจะสอดแทรกความสัมพันธระหวางโลกุตตระและ
โลกวิทูเสมอ ปฏิเสธการปลีกเดี่ยวที่พัฒนาเอาตัวรอดแตผูเดียว ตองรูโลกหรือโลกวิทูเพื่อชวยโลก
เปนกิจสําคัญของการชวยเหลือผูอื่นเสมอ ผูที่เขามารวมกับชาวอโศกลวนแตมีการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมสูความเปนพุทธหรือ “พฤติพุทธ” ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ใหมเปน 4 วิถี คือ “วิถีธรรม-วิถีชุมชน-วิถีพอเพียงและวิถีโลกบูรณาการ” ซึ่งสอดคลองปณิธานของ
ชาวอโศกในกรอบของจตุรภาค

ซึ่งองคความรูที่ไดจากบทวิเคราะหขอ 7.3 ชวยใหเห็นวามีจตุรภาคยอยซอนในแตละ
ภาคของจตุรภาคใหญ กลาวคือ
7.5.1 ภาคบนซาย “โลกุตตระ” จะเขาถึงสภาวะพุทธะธรรมะสัมฆะของไตรรัตน
ก็ตองศึกษาอธิศีล อธิจิต อธิปญญาของไตรสิกขามีการเปลี่ยนแปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของไตร
ลักษณจนมีความรูวาเมื่อเหตุสิ่งนี้มี จึงมีสิ่งนี้
เมื่อเหตุสิ้งนั้นไมมี สิ่งนี้จึงไมมีอันเปนไปตามหลักการ
ไตรรัตน
ไตรลักษณ
ของอิทัปปจจยตาที่บริหารจัดการทั้งวัตถุธรรมภายนอก
และพัฒนาจิตวิญญาณภายในไปตามครรลองของความ
ไตรสิกขา
อิทัปปจจยตา พอหรือสันโดษที่นอยลงอยางตอเนื่องจนสูญ
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7.5.2 ภาคบนขวา “พหุชนหิตายะ” หรือการทําประโยชนใหเกิดแกคนหมูมากดวย
พฤติกรรมทําจริงไมใชเพียงคําพูดสวยหรูคือ การฝกฝน
พฤติกรรม 4 ดาน บนฐานศีลที่พัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ถึง
ศีล 5
ศีล 8
จิตสูงขึ้น (อธิศีล) มีศีล 5 เปนขั้นต่ําสุดของพฤติกรรมตอ
ตัวเอง ศีล 8 เปนประโยชนกับพฤติกรรมตอคนรอบขาง
สูงกวาศีล 10
ศีล 10
ศีล 10 เปนประโยชนยิ่งในพฤติกรรมตอสังคม สูงกวาศีล
10 เปนการอนุเคราะหจนหมดตัวตนในพฤติกรรมตอ
โลกสังคมสิ่งแวดลอม
7.5.3 ภาคลางขวา”พหุชนสุขายะ” การปฏิบัติของสมาชิกในฐานปจเจกบุคคลบนการ
พัฒนาอธิศีลในขอ 7.5.2 ยอมทําใหเกิดความเติบโตของ
ความผาสุกเปนชุมชนหรือพหุชนสุขายะที่เจริญเติบโต
ชุมชนผูปฏิบัติธรรม ชุมชนบุญนิยม
แข็ งแรงเป นป กแผ นแน นหนามั่ นคง เปนความเจริ ญ
แบบยั่งยืนของชุมชนผูปฏิบัติธรรมบนฐานศีล 5 ชุมชน
ชุมขนสาราณียธรรม ชุมชนสาธารณโภคี บุญนิยมบนฐานศีล 5 เนนศีล 8 ชุมชนสาธารณโภคีบน
ฐานศีล 5, 8, เนนศีล 10 ใหสมาชิกมีพฤติกรรม
อนุเคราะหกันดวยเมตตา 3 คือ เมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม
และเกื้อกูลผลงานรวมกันและแบงปนผลประโยชนเขาสูสวนกลางรวมกัน เพื่อลดความยึดมั่นเปนของ
ตน ทําใหมีความพอเพียงที่พอใจหรือสันโดษสวนตนไดมากขึ้น เปนหลักการขั้นพื้นฐานของสาธารณ
โภคี และในอนาคตจะยกระดับขึ้นเปนชุมชนสาธารณียธรรมบนฐานศีล 5, 8, 10 และสูงกวาศีล 10 และ
เนนทุกฐานศีลเปนฐานอริยภูมิไดคือ ศีลสามัญญตา และมีสัมมาทิฏฐิของอริยชนทุกระดับเปนทิฏฐิ
สามัญญตา ดําเนินสัมมาอริยมรรคมีองค 8 รวมกับเมตตา 3 และสาธารณโภคีเปนหลักสาธารณียธรรม 6
ขอ
7.5.4 ภาคลางซาย “โลกานุกัมปายะ” เปนเรื่องในงานวิจัยตอไปและตองอาศัยองค
ความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ ซึ่งอยูนอกขอบเขตงานวิจัยนี้ แตเปนโอกาสและศักยภาพของ
พัฒนาการชุมชนชาวอโศกที่ยังมีอีกมากมายตอไปในอนาคต
7.5.5 ตัวแบบพัฒนบูรณาการ (หรือพัฒนาการในแนวทางบูรณาการ) ของชาวอโศกจึง
เกิดขึ้น เมื่อรวมทุกภาคในขอ 7.5.1 – 7.5.4 เขาดวยกัน ดังแผนภูมิขางลางนี้

263

ภาพที่ 7.15 ตัวแบบพัฒนบูรณาการ (รวมทุกภาค)
ถาพิจารณาอยางผิวเผินอาจจะคิดไปไดวาการนําแนวทางบูรณาการของ Ken Wilber
กับประวัติศาสตรพัฒนาการของชาวอโศกมาผสมกันอยางไมมีหลักเกณฑอันเปนผลจากการเขาใจ
โครงสรางแบบตื้น แตถาวิเคราะหโครงสรางอยางลึกก็จะเห็นโครงสราง (structure) กระสวน
(pattern) และตัวแบบ (model) ของบูรณาการวิถีดวยวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ระดับ
วิชชาทัศน กลาวคือ
7.5.5.1 โครงสรางจตุรภาคเปน 4 ภาค มาประกอบกันไดภาพรวมเพียงชั้นเดียว
โครงสรางวิชชาทัศนเพิ่มจตุรภาคยอยที่มีสภาพหมุนวนรอบอยางลึกซึ้ง (คัมภีรา) ทั้ง 4 ภาคในแต
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ละจตุรภาคยอยจึงสัมพันธกับทฤษฎีบูรณาการของโฮลอนหรือ integral holonics ที่เนนพัฒนาการ
วงจรหมุนวนของลักษณะการเจริญออกหรือ evolution และหมุนยอนกลับเขามาหรือ involution
7.5.5.2 กระสวนของจตุรภาคเปนแบบการพัฒนาพุงสูงขึ้นของวงชั้นกาย จิต
วิญญาณ เปนลักษณะ evolution
กระสวนของโฮลอนบู ร ณาการ เป น พั ฒ นาการหมุ น ออกไปแบบ
evolution และพัฒนาการหมุนวนกลับมาแบบ involution แตไมมีจตุรภาคยอย กระสวนของวิชชา
ทัศนเปนการพัฒนาจตุรภาคยอยใหเจริญสูงขึ้นหรือ evolution ขยายวงชั้นออกไป ตัวอยางเชน ใน
ภาคพฤติกรรม
ฐานศีล 5 จะพัฒนาโฮลอนชั้นกาย (body)
ฐานศีล 8 จะพัฒนาโฮลอนชั้นใจ (mind)
ฐานศีล 10 จะพัฒนาโฮลอนชั้นจิต (soul)
ฐานศีลสูงกวา 10 จะพัฒนาโฮลอนชั้นวิญญาณ
(spirit) และกระสวนของวิ ช ชาทั ศน จ ะมี ก ารหมุ น วนใน
จตุรภาคยอยจากศีล 5, 8, 10 สูงกวาศีล 10 เปนลักษณะโฮ
ลอนบูรณาการดวย
ภาพที่ 7.16 กระสวนของโฮลอนบูรณาการ
7.5.5.3 ตัวแบบของจตุรภาคของกลุม Wilber
ในขณะนี้ยังเนนรายละเอียดไดเพียงการพัฒนาวงชั้นกายกับใจและกําลัง
พัฒนาวงชั้นใจหรือ higher mind สูงขึ้นจนเปน global mind เพื่อพรอมจะยกระดับสูการ
เปลี่ยนแปลงผานทั้ง 3 ประเภทคือ
transconscious มีการเปลี่ยนผานยกระดับทางจิตสํานึก
transrational มีการเปลี่ยนผานยกระดับทางเหตุผลเหนือระดับตรรกะ
transpersonal มีการเปลี่ยนผานยกระดับทางจิตวิญญาณของบุคคล
ตัวแบบบูรณาการของโฮลอนยังมีขอมูลไมชัดเดน เพราะเนนการเลื่อน
ไหลและหมุนวนเปนวงจรครบรอบในแตละภาค ตัวแบบของวิชชาทัศนที่มีการหมุนรอบอยางลึกซึ้ง
(คัมภีรา) ถึงระดับจิต (soul) และจิตวิญาณ (spirit) จึงสามารถมีการกาวขามพนทางจิตวิญญาณ
(spiritual transcendences) มีการเปลี่ยนผานทั้ง 3 ประเภทขางตน จึงเกิดอริยบุคคลโสดาบันในฐาน
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ศีล 5 และมีตัวแบบอริยบุคคล 4 ครบทุกภาคอยูในจตุรภาคยอยได (ซึ่งความรูในการจําแนก
รายละเอียดลึกซึ้งเชนนี้ จะมีในงานวิจัยที่มีองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการตอไป)
7.6 การสรางความสมดุลของจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการดวยตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาว
อโศก
จากขอมูลของขอ 7.4 การประยุกตใชจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการจะเห็นภาพรวม
มีลักษณะเปนรูปทรงไมแนนอนคลายอะมีบา และบูรณาการของโฮลอนจะมีลักษณะเบี้ยวเบี่ยง
เนนหนักไปเพียงบางดานของภาค
แตด ว ยวิ ช ชาทั ศ น ทํ า ให ตัว แบบพัฒ นบูร ณาการของชาวอโศกมีค วามสั ม พัน ธ ข อง
จตุรภาคยอยเปนโครงสรางและกระสวนเดียวกัน จึงเจริญขึ้นในแตละภาคของจตุรภาคใหญสมดุล
และสมสวน จะทําใหภาพรวมของการพัฒนาใกลเคียงกับกรอบความเปนวงกลมมากขึ้นไมบิดเบี้ยว
หรือเวาแหวงมาก (เพราะขาดหรือละเลยการพัฒนาในภาคนั้น ๆ ไป)
โฮลอนบูรณาการ (integral – holonic) ก็มีสวนสําคัญในการชวยใหเขาใจวิชชาทัศน
งายขึ้นวาสามารถพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยไปสูโลกุตตรภูมิ 4 ไดชัดเจนขึ้น กลาวคือ (ดูแผนภาพ
“อาริยญาณ 3” ประกอบ)
สัจจญาณ เปนเรื่องที่โฮลอนบูรณาการในแนวนอนแสดงถึงสภาวะของเกลียวพลวัต
ที่เจริญขึ้นบนฐานศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีลสูงกวาศีล 10 ในโครงสรางของจตุรภาค
กิจญาณ เปนเรื่องที่โฮลอนบูรณาการในแนวดิ่งของแตละฐานศีลที่แสดงสภาวะ โฮ
ลอนของจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดหลัก คือ จรณะขอ 1 – 4 สัทธรรม ฌาณ และวิชชา โดย
สภาวะพัฒนาทางจิตจะเปนสภาพเกลียวพลวัตที่สูงขึ้นแบบเกลียวกนหอยมีจุดยอดแหลมที่วิชชา
รวมกัน
กตญาณ เปนเรื่องที่โฮลอนบูรณาการในแนวลึกที่แสดงผลของวิชชาที่ทําใหเกิดการกาว
ที่เกิดจากเกลียวพลวัตในแตละฐานศีลขามออกจากโลกียภูมิทั้ง 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 ภูมิทั้ง 3 และอรูปภูมิ มาสูโลกุตตรภูมิของ อรหันต
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ภาพที่ 7.17 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการวิจัยอนาคต “อาริยญาณ” โดยผูวจิ ัย พ.ศ. 2555

