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1.1 ความเปนมาและความสําคญัของการวิจัย 

 

1.1.1 ปรากฏการณ  โลกทุกวันนี้ มีภาวะสับสนวุนวายในทุกระดับจนถึงข้ันวิกฤต 
อันนํามาซ่ึงองคความรูท่ีหลากหลาย “ทฤษฎีไรระเบียบ” (Chaos Theory) เปนตัวอยางหนึ่ง 
ของความพยายามในการท่ีจะคล่ีคลายปญหาดังกลาว อันเปนอุดมการณพื้นฐานของมนุษยทุกยุค 
ทุกสมัยมากอนหนานี้ ปจจุบันก็เชนกัน วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระจาอยูหัวไดรับการยกยองจากองคการสหประชาชาติวาสามารถรับมือกับปญหาปจจุบันท่ีมีความ
หลากหลายและซับซอนสัมพันธกันท่ัวโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและควรเปนอุดมการณท่ีพึงมีใน
คริสตศตวรรษท่ี 21 เพราะตนเหตุของปญหาคือความโลภท่ีไมรูจักพอของมนุษย 

เม่ือมีความโลภแลวก็กอใหเกิดอกุศลมูลสาม กลาวคือเม่ือไมไดสมใจก็จะแปร
สภาพเปนโทสะ แลวพัฒนาเปนโมหะท่ีถลําลึกยิ่งข้ึนหมุนรอบเปนโลภะอีก เปนปญหาตอเนื่อง 
ในลักษณะงูกินหาง  ถาหากไมสามารถจัดการกับอวิชชาหรือโมหะ ซ่ึงเปนตัวตนเหตุได เนื่องจาก
ความหลงผิดท้ังมวลคือท่ีมาของปญหาสังคม ท่ีมีมาทุกยุคทุกสมัยต้ังแตโบราณกาล เปนความไมรู 
ท่ีจะจัดการกับปญหาและชีวิตใหเกิดความพอดีไดอยางไร แตถามีปญญาระดับวิชชาแลวก็จะ
สามารถสรางความพอดีสําหรับทุกคนไดและอยางยั่งยืนดวย   

สมเด็จพระศาสดาไดตรัสรูและไดนําความรูดังกลาวส่ังสอนเพ่ือประโยชนสุขแก
มหาชนมาตลอดพระชนมชีพ เปนเวลา 2600 ปมาแลว แมในบทสวดมนตสรรเสริญพระพุทธคุณ 
ไดกลาววาพระองคทรงมีองคความรู (วิชชา) และทรงรูแนวทางปฏิบัติ (จรณะ) ท่ีจะไปสูความ 
พนทุกขอยางส้ินเชิงและยั่งยืน  องคความรูนี้คือวิชชาจรณสัมปนโน ซ่ึงหมายความวาผูถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะน้ีแหละจะเปนคําตอบท่ีสําคัญแนวทางหนึ่ง ท่ีจะพามนุษยชาติใหพนวิกฤต 
แหงความสับสนวุนวายไดในทุกระดับ  

1.1.2 อุดมการณและพันธกิจของพุทธบริษัท  อุดมการณและพันธกิจเปนส่ิงท่ีเสริมแรง
กันเหมือนมือซายกับมือขวาทํางานรวมกัน อุดมการณท่ีดีตองมีเปาหมายและแนวทางที่  จะบรรลุ
เปาหมาย  ซ่ึงตองประกอบดวยบุคคลผูทําหนาท่ีสืบทอดท่ีถือเปนพันธกิจอยางตอเนื่องท่ี จะดําเนิน
ตามแนวทางนั้น ๆ จนบรรลุเปาหมายได   สมัยพุทธกาล บุคคลมากมายยึดถือพันธกิจท่ี จะดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางวิชชาจรณสัมปนโน จนถึงเปาหมายตามแนวทางท่ีพระพุทธองคทรงสอน 
จนบรรลุอุดมการณโลกุตตระธรรมท่ีเปนความจริงแทแนนอนท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ หรือ 
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ปรมัตถสัจจะท่ีตางจากความจริงท่ียอมรับรวมกันในสังคมมนุษยหรือสมมติสัจจะโดยท่ีปรมัตสัจจะ
ดังกลาวผูท่ีเปนอริยบุคคลในระดับตาง ๆ ไดเขาถึงความจริงในระดับนี้มาแลวมากมายในอดีต  
 อุดมการณของพุทธนี้  เปนความจริงอันประเสริฐของชีวิตเพื่อมนุษยชาติ 
เปนสัจธรรมสากลท่ียังคงดํารงอยูตอไปตราบใดที่ยังมีมนุษยอยูบนโลกน้ี เปนเสมือนลมหายใจและ
เลือดของมนุษยทุกคน โดยไมมีการแบงแยก เช้ือชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ความเชื่อ วัฒนธรรม 
แมกระท่ังเพศ วัย รวมท้ังศาสนา และระดับการศึกษา  พระพุทธองคทรงคนพบสัจจะ ความจริง 
อันประเสริฐของชีวิต เพื่อความพนทุกขดวยพระองคเอง แลวทรงสอนหนทางน้ีแกบุคคลทั่วไป 
ความพนทุกขนี้เปนความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูกฏเกณฑท่ีมีอยูตามธรรมชาติท้ังฝายทุกขเกิดและ 
การทําใหทุกขดับ      จึงเปนสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษยชาติท่ีจะสามารถเรียนรูถึงกฏเกณฑตาง ๆ 
เหลานี้ได โดยไมตองถูกปดกั้นหรือตกอยูภายใตกรอบของศาสนาวัฒนธรรมใด ๆ 
 พุทธศาสนาเปนมิติทางสังคมของมนุษยท่ีมีชีวิตรวมกันและควรทําประโยชน
ใหแกกัน ขณะท่ีพุทธธรรมเปนการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจา คือกฏธรรมชาติท่ีเกี่ยวกับมนุษย
และส่ิงมีชีวิตท้ังหลายท่ีคนพบโดยพระพุทธเจามาเผยแพรตอสัตวโลกท้ังหลาย โดยเฉพาะในสภาวะ
จิตวิญญาณมนุษยซ่ึงยังตกอยูในหวงความทุกข ใหสามารถบรรเทาทุกขเหลานั้นลงหรือหลุดพนจาก
ทุกขเหลานั้นไปไดในท่ีสุด จึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือมิติของศาสนาใด ๆ  ศาสนาเปนเพียงฐานรองรับการ
เผยแพรและการสงผานองคความรูทางธรรมไปยังคนรุนตอ ๆ ไป  ถาการสงผานองคความรูทาง
พุทธธรรมไมดี ความรู ความเขาใจ และความชัดเจนในธรรมะของพุทธะยอมมีความพรามัวสับสน 
ไม มีความชัดเจนหรืออาจไมครบข้ันตอน  ทําใหการปรากฏตัวของพุทธธรรมมีสภาพ 
ไมสมบูรณและอาจจะเลือนหายไปในท่ีสุด ประโยชนท่ีมนุษยชาติจะไดรับรูความจริงอันประเสริฐ 
ก็จะคอย ๆ เลือนหายไป แตพุทธธรรมเปนสัจจะท่ีสัมบูรณไมจํากัดกาลหรืออกาลิโก จะไมมี 
การเส่ือมสภาพความสมบูรณในตัวแตอยางใด  สําคัญวาผูสงผานพุทธธรรมนั้นเปนพุทธบริษัท 
ท่ีมีความรูชัดแจง ในวิชชาจรณสัมปนโน และยึดถือเปนพันธกิจท่ีจะกระทําความรูดังกลาวใหแจง 
ถึงข้ันบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของพระบรมศาสดาอยางยั่งยืนไดเพียงใด ซ่ึงเปนท่ีนาสงสัย
อยูวายังคง  มีพุทธบริษัทท่ียึดถือพันธกิจนี้อยูจํานวนมากหรือนอยเพียงใด 
 เพราะมีความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนวา การดํารงอยูของพระพุทธศาสนาคือ  การดํารง
อยูของพุทธธรรม กลาวคือ ตราบใดท่ียังมีพุทธศาสนา พุทธธรรมก็ยังคงดํารงอยู แตความจริงแลว 
พุทธธรรมท่ีสมบูรณนั้นตางหาก ท่ีจะเปนตัวกําหนดอายุของพระศาสนา  ความเขาใจท่ีผิดเพี้ยนนี้
นําไปสูรูปแบบของการดํารงรักษาการประพฤติธรรมเพียงแคเปลือกของพุทธศาสนาเทานั้น เชน 
การทําพิธีกรรมตาง ๆ การศึกษาหาความรูเพียงแคหัวขอธรรมและความหมายในเชิงนิรุตติ อันเปน
ปริยัติในเชิงโครงสรางต้ืน โดยเช่ือวาเปนการสะทอนพุทธธรรมและพุทธศาสนายังสมบูรณอยู จนทํา
ใหสาระสําคัญของชุดวิชาพุทธ โดยเฉพาะในสวนท่ีเนนการปฏิบัติตามแนวทางท่ีควรจะเปน สูญหาย 
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พราเลือน ผุกรอนไปอยางนาเสียดาย ตัวอยาง เชน ชุดองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีความ
สมบูรณ  ดวยความรูและวิธีการปฏิบัติท่ีจะดําเนินไปสูเปาหมาย ความเปนพุทธะ ความเปนอริยะ และ
ความพนทุกขโดยส้ินเชิง  ไดเจือจางลงแทบจะสูญหายไปอยางนาเสียดาย พุทธบริษัทจึงสมควร 
อยางยิ่งท่ีจะหันกลับมาศึกษาและกระทําใหแจงในชุดองคความรูนี้อยางรีบดวน ดวยเหตุวา 
วิชชาจรณสัมปนโนจะเปนองคธรรมท่ีจะพาสูการบรรลุเปาหมายและพันธกิจของอุดมการณพุทธได 
 ภารกิจท่ีพระพุทธเจาฝากไวแกพุทธบริษัท 4 ท้ังในฐานะสมมุติสงฆ และฆราวาส
ก็คือการศึกษาปฏิบัติจนถึงผลข้ันโลกุตตระ จึงจะไดช่ือวาเปนสวนของพุทธบริษัท 4 ท่ีแทจริงคือ
อริยสงฆ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา ท่ีเหมาะสมท่ีจะสืบตอสารัตถะของพุทธโดยชวยใหเกิดความ
เปนพุทธะข้ึนในจิตวิญญาณของมนุษยชาติไดภายในตน กอนท่ีจะแพรขยายสูผูอ่ืน นี่แหละคือพันธ
กิจในการสืบตออายุพระศาสนา 
 มีความจําเปนอยางยิ่งยวดท่ีจะตองใหฆราวาสรูสึกตัวต่ืนข้ึนมาและไดตระหนัก
ถึงความจริงวา ฆราวาสแหงพระสมณโคดมไดหลงลืมพันธกิจท่ีสําคัญนี้ เพราะมีความเห็นผิดเพี้ยน
ไปวา สําหรับฆราวาสนั้นการปฎิบัติธรรมข้ันโลกียะก็เพียงพอแลวไมตองถึงข้ันโลกุตตระ เพราะ
ความไมเขาใจชัดในคําวา “โลกุตตระ”  ความไมเขาใจในข้ันตอน และความไมเขาใจในระดับตาง ๆ 
ของโลกุตตระ ทําใหคิดกันวาการมุงสูโลกุตตระนั้นจะเปนการทําใหละท้ิงครอบครัว สังคม 
เอาตัวรอด ตัดชองนอยแตพอตัว ผิดเพี้ยนไปจากคานิยมท่ีพึงประสงคของสังคมมนุษย  
 การหลงลืมพันธกิจของฆราวาส อันเปนกําลังสําคัญซ่ึงเปรียบเหมือนเปนฐาน
ใหญของปรามิดของพุทธบริษัท 4 ไดพังทลายลง สงผลใหพุทธชีวีออนแอลง เกิดการกัดกรอน 
สูญสลายในหลักธรรม ในเนื้อหาแกนแทของพุทธธรรม  รวมท้ังในแกนแกนของวิชชาโลกุตตระคือ 
วิชชาจรณสัมปนโนน่ันเอง จึงควรท่ีจะตองพลิกฟนองคความรูนี้ข้ึนมาอยางเรงดวน เปนการสืบตอ
พันธกิจฐานฆราวาส เพื่อใหพุทธชีวีท่ีออนแออยูจะไดกลับฟนแข็งแรงทันกับกับความเส่ือมโทรมท่ี
เกิดข้ึนในยุคกาลนี้ 

1.1.3 แนวคิดการศึกษา  การศึกษาเพื่อชวยใหโลกรอดพนวิกฤตในปจจุบันและอนาคต
อันใกลนี้ ควรเปนแนวทางบูรณาการของความรูทางโลก เปนแนวทางพหุนิยมบูรณาการ (Integral 
pluralism approach) และการแกไขดวยการลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหมท่ีลดละกิเลส
ตัณหาอันตนเหตุปญหาของมนุษยชาติปจจุบัน ดวยองคความรูพุทธธรรมท่ีช่ือวาวิชชาจรณ 
สัมปนโน ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในสวนท่ีเรียกวา 2 เง่ือนไข คือเง่ือนไข
ความรู  และเง่ือนไขคุณธรรม  เพราะถามีองค “ความรู” ในแนวทางท่ีถูกตองและตรงเหตุ 
การตัดสินใจในการระงับเหตุหรือสมุทัยท่ีตองลดละจนเกิดเปน “คุณธรรม” ซ่ึงก็คือสองเง่ือนไข 
ท่ีเปนสัมมาทิฎฐิแลว สามหวงคือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และความมีภูมิคุมกัน 
ก็จะสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุดได 
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 แนวคิดท่ีวาเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานะเปนเพียงเศรษฐกิจทางเลือกของทุนนิยม 
เปนความเขาใจท่ีพลาดเปาอยางสําคัญ เพราะถูกลดทอน (reduction) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลงเหลือเปนบริบทเล็กๆ เม่ือเทียบอิทธิพลมหาศาลของกระแสทุนนิยมท่ีมีพัฒนาการที่ เปน
มิจฉาทิฎฐิ จึงผิดไปในทางสามานยจนกลายเปนหายนะทวมทับโลกอยูในปจจุบัน เปนท่ีทราบกัน
โดยท่ัวไปอยางชัดเจนอยูแลววาปรัชญาของเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นมุงกระพือโหมกิเลส เปรียบเหมือน
เด็กเลนไมขีดไฟจนเกิดไฟไหมบานและลามไปถึงส่ิงปลูกสรางขางเคียงใหญโต ในขณะท่ีเด็กก็ทํา
ได เพียงรองไหตกใจ เด็กไมรูจักภัยของไฟ ก็เปรียบเหมือนมนุษยชาติท่ีแมจะฉลาดปราดเปร่ือง
เพียงใด  ถาไมรูการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับไฟเพราะความไมรูหรืออวิชชาก็เปรียบได
เหมือนกับ ความไมรูของเด็กฉันนั้น วันนี้ไฟแหงกิเลสตัณหาก็กําลังลุกไหมเผาผลาญทรัพยากรโลก 
จนเสียสมดุลเปนวิกฤตโลกรอน วิกฤตพลังงาน วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตโครงสรางสถาบันการเงิน 
การเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ ทุกระดับของท้ังโลก ท่ีไมอาจรับมือความผันผวนรุมเรา
ของวิกฤตเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะมีสาเหตุเนื่องจาก “ความไมรู” หรืออวิชชา 
นั่นเอง 
 การศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทําใหเปน “วิถีชีวิตพอเพียง” 
อันเปนวิถีชีวิตสันโดษคือมีความสุขกับการรูจักพอ เพราะธรรมะ “ใจพอ” นี้แหละคือทรัพยภายใน 
ท่ีทรงคุณคาของมนุษยชาติท้ังมวล ดังพุทธภาษิตท่ีวา “สันตุฎฐิ ปรมัง ธนัง”  คือความสันโดษ 
เปนทรัพยอยางยิ่ง (ดูเพิ่มเติมในบทท่ี 2 ขอ 2.3.2.1) จริงอยูท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเนนการเร่ิมตน 
ในฐานเศรษฐกิจเชน ทฤษฏีใหมเพื่อชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูท่ีขาดแคลนจนยากลําบากใหเปน
ชีวิตพออยูพอกิน เพื่อเปนพื้นฐานใหมของผูท่ีมีชีวิตท่ีเร่ิมจากความขาดแคลนใหสามารถบํารุง 
วิถีชีวิตจิตวิญญาณข้ึนสูวิถีทางธรรม อันนํามาซ่ึงความสงบสุขทางจิตใจตอไปไดโดยไมยากนัก 
 วิถีชีวิตสันโดษเปน “วิถีธรรม” เพราะสันโดษเปนขอธรรมะแกนกลางท่ีแสดงผล
อันเปนสมณะ หรือ “สามัญญผล” ท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสตอบคําถามของพระเจาอชาตศัตรู ถึงผล
ของผูท่ีมาศึกษาเรียนรูฝกฝนปฏิบัติในแนวทางคําสอนของพระองคแลว จะมีผลเปนสมณะรวมกัน
ได ไมแยกวรรณะ เพศ อายุ อาชีพเปนตน และสามัญญผลนี้ทําใหเปนผูมี “วิชชาจรณสัมปนโน”อันมี
ความหมายวาเปนผูถึงพรอมดวยความรูและการปฏิบัติหรือ วิชชาและจรณะ ซ่ึงสามารถเปนได
เพราะไดมีการปฏิบัติตามปริยัติหรือองคความรู “จรณะ 15 วิชชา 8” 
 การมีชีวิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนบูรณาการวิถีธรรม
เขาสูมิติ “วิถีชุมชุมสูโลกุตตระ” เพราะเดิมมีการจําแนกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน 2 ระดับ 
คือโลกียธรรม หมายถึงโลกวัตถุในมิติทางสังคม และการพัฒนาเขาสูโลกุตตรธรรมหมายถึงโลกจิต
วิญญาณเปนมิติของปจเจกบุคคล   นับเปนมุมมองของกระบวนทัศน เกาของยุคทันสมัย 
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การสอนโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจาถูก “ลดทอน” (reduction) ลงมาเหลือเพียงระดับโลกียธรรม
สําหรับฆราวาส ท้ังท่ีทุกคนก็ทราบปณิธานของพระพุทธองคท่ีตรัสตอมารวา “(ดูกรมาร) เราจะยัง
ไมปรินิพพานถาตราบใดพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไมม่ันคง ยังไมแกลว
กลาอาจหาญในบริษัท (ท่ีประชุมชนหมูมาก)” ในการประกาศโลกุตตรมรรคผล เหตุการณนี้มีเพียง
พระพุทธ พระธรรมเทานั้นเกิดกอนท่ีจะมีพระภิกษุองคแรก (ยังไมครบพระรัตนตรัย) แลวฆราวาส
ในพุทธบริษัท 4 คืออุบาสก อุบาสิกาในปจจุบัน ถาฆราวาสเหลานี้ไมศึกษาโลกุตตธรรม มีเพียง
ความรูในระดับโลกียธรรมแลว จะยังความแกลวกลาอาจหาญในท่ีประชุมชนไดอยางไร ภารกิจอัน
เปนพันธกิจในการสืบสานปณิธานย่ิงใหญของพระพุทธองคเพื่อมนุษยชาติจะยังสามารถดําเนินสืบ
ตอไดอยูอีกหรือ 
 พระพุทธเจาทรงประกาศคําสอนของพระองคในแนวทาง “วิถีโลกบูรณาการ” คือมี
พื้นฐาน “โลกุตตระ” ของปจเจกก็จริง แตพระองคก็ทรงย้ําชัดเจนใหดําเนินการกระทํา “กิจ (ของ
อริยสัจ) เปนความเจริญ” ตอสังคมเพื่อนมนุษย ดวย “สัมมาอริยมรรคมีองค 8” เพื่อเปนประโยชนแก
ชนหมูมากหรือ “พหุชนหิตายะ” อันมีผลสัมฤทธิใหเกิดความผาสุก (ท่ีเร่ิมจากใจพอจนเกิดเปนความ
สงบรมเย็น) แกมวลหมูมหาชนหรือ “พหุชนสุขายะ” อันสงผลกระจายแผไปท่ัวทุกสารทิศดวยหลัก
พรหมวิหาร 4 อันประกอบดวย เมตตา คือความเปนมิตรและมีไมตรีตอกัน กรุณาคือความเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืนและพยายามใหความชวยเหลือผูอ่ืนในยามท่ีเขามีความทุกข มุทิตา คือความยินดีกับผูอ่ืนใน
ยามท่ีเขาไดประสบกับส่ิงท่ีนายินดี และอุเบกขา คือสภาวะท่ีจิตมีความเท่ียงตรง พรอมท่ีจะรับรูทุกส่ิง
ทุกอยางตามความเปนจริงของส่ิงนั้น ๆ อุเบกขานี้เองจะนําไปสูอธิปญญาข้ันวิชชา ไมมีอะไรหยุด
ขวางกั้นไดหรืออัปปมัญญา 4 เพื่อประโยชนแกโลกของมวลมนุษยชาติใหเปนแสงสวางแกโลก  หรือ 
“โลกานุกัมปายะ” เปนผูไปดีแลวหรือสุคโตและเปนผูรูแจงโลกหรือโลกวิทู เปนอุดมการณท่ียิ่งใหญ
ของมนุษยคนหนึ่งท่ีประกาศอุดมการณนี้ตอมวลมนุษยชาติ แลวลงมือปฏิบัติเปนพันธกิจท้ังชีวิต
ยาวนาน 45 ป เหน็ดเหนื่อยจนวันสุดทาย ตรัสบอกสภาพกายขันธแกอานนทวารางกายสังขารของเรา
ไดถูกใชทํางานจนเกาแกครํ่าครา ทรุดโทรมหนักหนา มีทุกขสวนกายหนัก เธอจงปูผาลาดณ ใตตน
สาละคูนี้เถอะเราจะกระทํากาลปรินิพพาน (คือดับสนิทไมกลับมาเกิดอีกแลว) 
 ภาพรวมของแนวคิดการศึกษาใน 4 วิถีดังกลาว คือจาก “วิถีโลกบูรณาการ” 
สู “วิถีชีวิตพอเพียง” ดวย “วิถีชุมชนสูโลกุตตระ” เพราะเขาสู “วิถีธรรม” สําเร็จเปนภาคสวนองค
ความรูตะวันออกท่ีมีความสมบูรณไดดีอยูในตัวเอง แตถาสามารถขยายผลตอยอดแนวทางบูรณาการ 
(integral approach) ขององคความรูตะวันตกในปจจุบันได  ก็จะเกิดคุณูปการมหาศาลตอทุกคน 
ซ่ึงจะเปนประโยชนแกมวลมนุษยชาติอยางมาก 
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1.1.4 ความสนใจของผูวิจัย  จากปรากฎการณท่ีเต็มไปดวยปญหาวิกฤติในโลกปจจุบัน 
ประกอบกับอุดมการณและพันธกิจเพื่อบรรลุเปาหมายอยางมีทิศทาง ตามแนวคิดของการศึกษา 
ซ่ึงเปนท้ังภาพกวางมากและมีรายละเอียดลึกซ้ึงมาก นํามาสูความสนใจของผูวิจัยวาการพัฒนาในยุค
หลังทันสมัยนี้ จะตองดําเนินสืบตอไปจนถึงข้ันมีการเปล่ียนแปลง (change) ระดับกระบวนทัศน 
(paradigm) ใหมในท่ีสุดไดอยางไร   

ความหมายของกระบวนทัศน ไดแก 
1.1.4.1 ตามความหมายในพจนานุกรม – The American Heritage Dictionary of 

the English Language 3rd Edition มีวา  
Paradigm = An example that serve as pattern or model  
แปลวา ตัวอยางท่ีแสดงการใชเปนกระสวน หรือตัวแบบได 
ในพจนานุกรม Cambridge Advanced Learner”s Dictionary Second 

Edition C 2005 มีวา  
Paradigm = A model of something or a very clear and typical example 

of something  
แปลวา ตัวแบบของบางส่ิง หรือตัวอยางท่ีชัดเจน และเปนแบบอยางของ

บางส่ิง 
1.1.4.2 ตามความหมายในศัพทการจัดการความรูดานการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ โดยสังคม คุณคณากรสกุล (พ.ศ. 2522) กระบวนทรรศน แปลวา ตัวแบบทางความคิด 
ท่ีใชเปนเง่ือนไขในการพิจารณา อธิบายสภาพแวดลอม ปรากฏการณ วามีท่ีมา ปญหา และแนวทาง
แกไขอยางไร ซ่ึงกระบวนความคิดนี้เกิดจากการกลอมเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงกระบวน
ทัศนนั้นสามารถทําไดโดยการมีผูเสนอทางเลือกใหม ซ่ึงอธิบายไดดีกวาเดิมและสามารถแกปญหา 
ท่ีมีอยูในขณะน้ันไดจริง อันจะกลายเปนกระบวนทรรศนใหมตอไป 

1.1.4.3 ธนพล พันธเสน (2549) กระบวนทัศน (หรือบางก็ใชคําวา “ทัศนะ
แมบท”) หมายถึงชุดความเช่ือท่ียอมรับในกลุมชนแบบอยางหรือบรรทัดฐานของการคิด ซ่ึงรวมถึง
ปรัชญา ความเช่ือ คานิยม การรับรู และทัศนะพ้ืนฐานในการมองโลกท่ีมีรวมกันของกลุมชนอันเปน
ท่ีมาของทัศนะอ่ืน ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุมชนนั้น 

1.1.4.4 เสรี พงศพิศ (2006 www.phongphit.com) มองภาพใหญท่ีเร่ิมจากคิดเปน 
มีมโนภาพหรือมโนทัศน (Concept) ท่ีทําใหมีความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีตามมาดวยความคิดอยาง
เปนระบบ (Systems Thinking) ซ่ึงรูจักการปฏิสัมพันธ (Interaction) ในสวนยอยองคประกอบ 
ท่ีเกี่ยวของกันอยางเปนกลุมกอน (Cluster) วิเคราะหแยกออกเปนแลวสังเคราะหส่ิงใหมท่ีดีกวา 
ท่ีเปนทางออก ดวยการทําใหเกิดการผนึกกําลัง (Synergy) หรือสนธิพลัง ทําใหไดผลมากกวา 
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บวกกัน อาจเปนคูณกันในลักษณะทวีคูณได “เม่ือคิดเปน คิดเปนระบบ และทําเปนระบบได ก็เรียนรู
เพื่อคิดทําดวยกระบวนทัศนใหม กระบวนทัศนซ่ึงแปลวา วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคา ซ่ึงต้ังอยูบน
ฐานการมองโลกความเปนจริงแบบหนึ่ง “กระบวนทัศนใหมเปนอะไรท่ีเกี่ยวกับคําสําคัญอยางการ
พัฒนายั่งยืน การพึ่งตนเอง ภูมิปญญาทองถ่ิน องครวมและบูรณาการ และอีกหลายคํา”   

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา หากกลายเปน “วิญญาณ” (Soul) ของระบบ
เศรษฐกิจของทองถ่ินก็จะทําใหมีพลังและยั่งยืน 

1.1.4.5 เออรวิน ลาซโล (Irwin Laszlo, 2006 อางจาก ไสว  บุญมา และนภาพร 
ลิมปปยากร : 32-34) เปนผูมีช่ือเสียงคนหน่ึงในเร่ือง “ทฤษฎีไรระเบียบ” (Chaos Theory) 
ไดเขียนหลักสําคัญ 4 ประการในหนังสือ The Chaos Point: the World at the Crossroads วาโลก
อาจจะรอดพนวิกฤตได ถามนุษยมีการเปล่ียนกระบวนทัศนใหม แลวดําเนินวิถีชีวิตชีวิตใหม ไดแก 

1) ละท้ิง กระบวนทัศนเดิม โลกทัศนและความเช่ือเกา ๆ เชนทุกคนยึด
ตัวเองเปนศูนยกลาง ปญหาทุกอยางแกไดดวยเทคโนโลยีใหม ๆ การบริโภคนิยมท่ีเปนการเพิ่ม 
อัตตลักษณและความเปนฐานะช้ันสูงในสังคม ชีวิตเปนเกมการแขงขัน ผูรอดคือผูชนะและใชวิธี
อะไรก็ไดท่ีทําใหประสบชัยชนะโลกใหญโตมากสามารถปรับฟนคืนสมดุลตัวเองได ดังเชนในอดีต
อันยาวนานมากอนแลว ตองมีการใชกําลังทหารเพื่อความกาวหนาและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ของชาติท่ีรํ่ารวยม่ังค่ังแลว ไมจําเปนตองกังวลกับปญหาของอนาคตใหเปนความรับผิดชอบของคน
รุนตอไป ซ่ึงท้ังหมดนี้ลวนแตแกปญหาวิกฤตโลกไมได 

2) ยึดหลักจริยธรรม หรือฐานของพฤติกรรมแนวใหม (จากเดิมท่ีมีอยู
หลากหลาย) เพราะโลกยุคตอไปตองการจริยธรรม (หรือ “ธรรมจริยา” คือความประพฤติท่ีเปน
สุจริตธรรม - ผูวิจัย) ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลก ตัวอยางเชน “มีความเปนอยูแบบเรียบงายท่ีผูอ่ืน 
จะอยูดวยได” อันมีท่ีมาจากมหาตมะ คานธี และคําเรียกรองของนักวิทยาศาสตร 1,670 คน รวมท้ัง 
ผูได รับรางวัลโนเบล  102 คน  ประกาศในป  ค .ศ .  1993  นับเปนหลักจริยธรรมท่ีปองกัน 
การเบียดเบียนกันระหวางมนุษยดวยกันเองกับปองกันการทํารายธรรมชาติในโลกน้ีดวย 

3) มีความกลาท่ีจะฝนและสรางฝนนั้นใหเปนจริง ดังคําพูดโรเบิรต 
เคนเนดี้ วาเม่ือเห็นโลกเลวรายลง บางคนเอาแตถามวาทําไมจึงเปนเชนนั้น แตผมใฝฝนถึงโลก 
ท่ีสวยงาม แลวถามวาทําไมจึงไมเปนเชนนั้น 

4) การพัฒนาจิตใหเกิดความมีสติ เพราะความมีสติมีพลังอันแรงกลา 
ท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีนําโลกผานวิกฤตไปสูความราบร่ืนได 

 ผูวิจัยมีความสนใจวาดวยพฤติกรรมเล็ก ๆ ท่ีมนุษยนับพัน ๆ ลานคน 
หากเขาใจและมีกระบวนทัศนใหมแลว ใชแนวทางบูรณาการของพฤติกรรม 4 ดาน คือ ตอตัวเอง 
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ตอชุมชน ตอสังคม และตอโลกส่ิงแวดลอม ก็จะมีผลพลิกวิกฤตโลกได ดุจทฤษฎีผีเส้ือขยับปก
พรอมกัน (Butterfly effect) ก็อาจทําใหเกิดพายุข้ึนในอีกซีกโลกหน่ึง 

 
1.2 คําถามงานวิจัย 
 

คําถามหลัก : องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับท่ีมีรายละเอียด ในระดับใด 
จึงสามารถสงเสริมการยกระดับจิตวิญญาณคนดีมีกัลยาณธรรมใหเขาสูวิถีอาริยธรรม อันนําพาเขาถึง
ฐานปฏิบัติของอริยชนข้ันตนท่ีสามารถปดอบายภูมิได 

คําถามรอง : องคความรูวิชชาจรณสัมปนโนในเนื้อหาพุทธธรรมท่ีสามารถตอยอด 
ใหสมบูรณข้ึนจากงานท่ีกลุม Ken Wilber และนักคิดตะวันตกสายบูรณาการทางจิตวิญญาณ 
(Integral Spirituality) ท่ีไดศึกษามาแลวไดหรือไม เพียงใด และอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคงานวิจัย 
 

วัตถุประสงคหลัก : การศึกษาองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสัมฤทธิผล 
ดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับตลอดสายในระดับกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ 

 วัตถุประสงครอง : การศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางในหลักพุทธธรรมท่ีสําคัญ
ภายใตกรอบของทฤษฎีระบบ (Systems Theory) 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีขอบเขตเพียงในระดับ “กระบวนทัศน” 
ซ่ึงแมจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆมาก เชน การรับรู กระบวนการคิด การใหคุณคา ระดับจิตสํานึก 
วิถีชีวิต พฤติกรรม ในหลากหลายบริบท แตจะมีขอบเขตเพียงในระดับ “องคความรู” จึงไมไดลงไป
ในรายละเอียดของขอมูลเชิงปริมาณ เชน เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ ภูมิลําเนา เปนตน 
ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงอยูนอกเหนือขอบเขตงานวิจัยนี้ 

1.4.2 กระบวนทัศนในงานวิจัยนี้ จะมีขอบเขตหลักอยูในแนวทางบูรณาการ ซ่ึงนับเปน
กระบวนทัศนใหมท่ีใหประโยชนในการตีความและเจาะลึกหาความหมายในองคความรูท้ังในพุทธ
ธรรมและแนวคิดตะวันตก ท่ีมีสวนสัมพันธกันและสามารถตอยอดองคความรูจากตะวันออกเขาสู
ตะวันตกได 

1.4.3 ขอบเขตของหลักเกณฑในการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น (Validity 
Claim) ของความจริงในองคความรูพุทธธรรม จะอางอิงกับพระไตรปฎก และการตีความบน
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หลักเกณฑท่ีพระพุทธองคใหไวตรวจตราสอบทานวา ธรรมอันใดใชหลักธรรมวินัยของพระองค 
อันใดไมใชเชน หลักตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ; หลักใหญสําหรับอางเพ่ือตรวจสอบเทียบเคียง
หรือ มหาปเทส 4 เร่ืองท่ีควรพูดเพื่อขัดเกลากิเลสและธรรมท่ีควรสนทนากันไปทางโลกุตตระหรือ
กถาวัตถุ 10 หลักประพฤติตนเปนคนมีธรรมะนายกยองนับถือหรือวรรณะ 9 เปนตน 

1.4.4 ขอบเขตการกลาวถึงขอมูลและหรือองคความรูใน “พุทธกระแสหลักในประเทศ
ไทย” และหรือ “ชาวพุทธท่ัวไป” ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ (และท่ัวโลก) เปนตน นับเอาสวนขอมูล 
ท่ีเปนเชิงปรากฏการณหรือกระแสสวนใหญอันเปนส่ิงท่ีรูกันท่ัวไป ไมไดหมายถึงการคนหา
เปรียบเทียบความถูกผิด เพราะมีบางทานบางกลุมเห็นวายังมีการแบงแยกระหวางชุดความรูในพุทธ
กระแสหลักนั้นวา เปนตัวแทนหลักความรูท่ีถูกตอง แตขอปฏิบัติของชาวพุทธท่ัวไปมีหลายระดับ 
เชน ความรูในพุทธกระแสหลักเร่ืองหลักปฏิบัติสติปฏฐาน 4 ตองมีฐานศีล 5 หรือการฝกสมาธิ 
(Meditation) ตองมีความบริสุทธ์ิกายจากการสังวรศีลอยูแลว แตการปฏิบัติของชาวพุทธท่ัวไป
ตางหากท่ีไมไดเนนหรือตรวจสอบตรวจทานความถูกตองของหลักความรู จึงปฏิบัติยอหยอน 
หรือถึงขนาดหลงทิศผิดแนวทางออกไป มีพิธีกรรมนอกรีตเดรัจฉานกาวขามมาปะปนเปนหลัก 
ยึดเหนี่ยวทางใจก็ไมนอย 

บางทานก็กลาววาไมควรมีพุทธกระแสหลักและหรือกระแสรองเลย เพราะองค
ความรูธรรมวินัยของพระพุทธองคมีความบริสุทธ์ิบริบูรณเปนหนึ่งเดียว ดังนี้จึงควรมีแตถูกหรือ 
ผิดไปจากธรรมวินัย เปนเร่ืองถูกมากผิดนอยตางหากท่ีตองแกไขปรับปรุงกันไป ตัวอยางทัศนะ
ขางตนและหรืออ่ืน ๆ ก็ถูกตองในมุมมองของทานซ่ึงผูวิจัยก็เห็นดวย เพียงแตอยูนอกขอบเขตและ
วัตถุประสงคหลักในงานวิจัยนี้ 

1.4.5 เพื่อใหขอบเขตของงานวิจัยนี้ มีความกระชับ และลดทอนชวงหางกันมาก 
จากความตางระดับขององคความรูตอชาวพุทธผูปฏิบัติท่ีมีอยูหลากหลาย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสราง
กรอบช่ือวา “วิชชาทัศนพัฒนบูรณาการ” เพื่อเปนแนวทางรองรับทุกคนในสวนท่ีเกี่ยวเนื่องกับองค
ความรูวิชชาจรณสัมปนโน ในสวนท่ีมีช่ือเรียกวา จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีอาจจะมีเปาหมายตางกันหรือ
ตางระดับของความรูเปนข้ันตนท่ัวไป ข้ันกลาง หรือข้ันปลายไดแก 

1.4.5.1 ระดับปญญาทัศนข้ันตนจะมีความรูในจรณะ 15 วิชชา 8 อยางผิวเผิน
หรือไมเคยไดยินไดฟงในรายละเอียด เพราะชาวพุทธท่ัวไปรูความหมายวิชชาจรณสัมปนโนวาเปน
คุณลักษณะของพระพุทธเจาในบทสวดพุทธคุณ 9  

ชาวพุทธสวนใหญในระดับนี้อาจจะไมคิดถึงเปาหมายนิพพานในชาตินี้ 
รูวานิพพานเปนท่ีสุดแหงทุกข แตกิเลสเรามาก ขณะท่ีธรรมะท่ีใหพลังหรืออินทรียพละไมเขมแข็ง 
วาสนาบารมียังนอยอยู ขอนิพพานในชาติหนาอีกยาวไกลเปนตน 
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สําหรับชาตินี้ขอมีเปาหมายใกลตัวคือ มีความสงบสุขทางใจ ฐานะ
การเงินไมเดือดรอน ครอบครัวรักกัน รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทํานุบํารุง 
พระศาสนา ปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา สวดมนต ทําสมาธิ เปนองคความรูระดับพื้นฐาน ไดความสงบ
ทางใจเปนสมาธิ (Meditation) กดขม เคร่ืองกางกั้นกุศล 5 หรือนิวรณ 5 จึงไดผลเปนความสงบแบบ
โลกียะ ท่ีบรรพชิตสวนใหญแนะนําพาปฏิบัติ (อิสระพร บวรเกิด, 2554) ท่ีเรียกวา นิพพานชิมลอง 
นิพพานช่ัวคราว นิพพานกิเลสระดับวิถีจิตหรือตทังคนิพพาน ส่ังสมไปก็จะถึงนิพพานแทเปน 
โลกุตตระถาวร  แตไมมีองคความรูท่ีชัดเจนวาจะถึงไดเม่ือใดอยางไร 

1.4.5.2 ระดับวิชชาทัศน เปนข้ันกลางจะเปนผูสนใจในจรณะ 15 วิชชา 8 เพิ่มข้ึน 
โดยสัมพันธกับฐานศีล เชน ฐานศีล 5 ฐานศีล 8 เปนตน 

1) มีความเขาใจการยกระดับศีลใหสูงข้ึน เพื่อเพิ่ม “ฐานกําลังจิต” เชน 
ไมฆาสัตวจนเปนเมตตาสัตวมากข้ึนจึงไมเบียดเบียนชีวิตสัตวมาเล้ียงชีวิตตนเอง และไมทาน
เนื้อสัตวหรือมังสวิรัติ และเม่ือมีเมตตาสูงข้ึนอีกแมแตไข หรือนม หรือรังนก หรือน้ําผ้ึงท่ีบีบจากรัง 
มีผ้ึง มีตัวออนอยูก็ไมรับประทาน หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากหนังสัตว เชน กระเปา รองเทา เข็มขัด 
ผลิตภัณฑขนสัตว  เชน  เ ส้ือขนม้ิงค  พรมหนังเสือ  พรมขนหมี  เปนตน  เปนความละเอียด 
ของพฤติกรรมท่ีพัฒนาใหจิตละเอียดข้ึน ทําใหใชปญญาพิจารณาโดยละเอียดแยบคายไดมากข้ึน  

2) ระดับวิชชาทัศนจะใหความสนใจกับหมวดจรณะ 4 เพื่อเพิ่ม “ฐานแหง
การระลึกไดและรูตัวท่ัวพรอมอยูเสมอจนเกิดเปนความรูสติสัมปชัญญะปญญา” โดยการนําศีลมา
ประพฤติปฏิบัติสังวร และทําการฝกปฏิบัติไมผิดทาง หรือ อปณณกปฏิปทา 3 คือการสํารวมระวังทาง
ทวาร 6 หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ปรับเปลี่ยนอารมณ สุข ทุกข เปนอุเบกขา แลวมีความเจริญข้ึนของจิต 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของธรรมท่ีทําใหเปนคนดีท่ีมีช่ือวา สัทธรรม 7 ประกอบดวยความเชื่อม่ัน (ศรัทธา) 
ความละอายตอบาป (หิริ) ความเกรงกลัวตอบาป (โอตตัปปะ) ความเปนผูรูมากท่ีเอ้ือตอการประพฤติ
สุจริตธรรมหรือธรรมจริยา (พาหุสัจจะ) ความเพียร (วิริยะ) สติ และปญญา แลวจึงไดจิตท่ีพนนิวรณ 
5 เปนผูมีฌาน คือ จิตท่ีสามารถเพงเผาอุปาทานทําใหเกิดกําลังส่ีคือกําลังปญญา (ปญญาพละ) กําลัง
ความเพียร (วิริยพละ) กําลังจากการงานไมมีโทษ (อนวัชชพละ) กําลังจากการชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืน 
(สังคหพละ) อันเปนเหตุใหมีผลพนภัย 5 คือ ภัยเนื่องจากการเล้ียงชีพ (อาชีวิกภัย) ภัยจากการถูกติเตียน 
(อสิโลกภัย) ภัยท่ีสะทกสะทานในบริษัท (ปริสสารัชชภัย) ภัยจากความตาย (มรณภัย) และภัยไปสูนรก
หรือทางเส่ือม (ทุคคติภัย) จนถึงความมีจิตพรอมจะเขาสูวิชชา 4 หรืออริยสัจ 4 

1.4.5.3 ระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ เปนข้ันปลาย (ดูขอ 1.4.8 และนิยามศัพท) 
1.4.6 ขอบเขตหลักของงานวิจัยนี้ จะอยูในระดับวิชชาทัศน เพื่อประโยชนในการ

ตีความ มุงหาความหมายเจาะลึกเขาสูโลกุตตรมรรคและผล 
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สวนระดับปญญาทัศนเปนการจําแนกชองของขอมูลท่ีรองรับการตีความระดับโลกียะ
โดยท่ัวไป การแบงแยกเชนนี้ทําใหลดการถกเถียงความถูกผิดของความหมายลึกในการตีความใหลด
นอยลงเพราะเปาหมายระดับโลกุตตระกับระดับโลกียะยอมมีความลึกและความต้ืนตางกันอยูแลว 

1.4.7 ขอบเขตงานวิจัยนี้อยูในพื้นฐานของฆราวาส ในข้ันฐานศีล 5 ละอบายมุข 
ไมรวมถึงขอถกเถียงในองคความรูและขอปฎิบัติปฎิปทาคําสอนของบรรพชิตในกระแสหลัก หากมี
การพาดพิงในกรณีเกี่ยวกับการตีความหมายเทียบเคียงกัน ก็เปนสวนขอมูลปรากฎการณท่ีรับรูกันอยู
ท่ัวไป 

1.4.8 ขอมูลลึกซ้ึงเกินขอบเขตงานวิจัย เกิดข้ึนเนื่องจากหมวดธรรมของพุทธเจายอม
ตองมีการแสดงใหงดงามในเบ้ืองตน ทามกลาง และบ้ันปลาย (ไมใหขาดตอน) อาทิเชน ไตรสิกขา
ข้ันไมตองศึกษาแลว (อเสขะ) ฐานท่ีต้ังของสติท้ัง 4 หรือ สติปฎฐาน 4 ข้ันธรรมในธรรม 5 บรรพ 
ขอปลาย ๆ เชน ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรูหรือ โพชฌงค 7 และความจริงสูงสุดท่ีไดจากการ 
ตรัสรูตามพระพุทธเจา 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 หรือทางแหงการปฏิบัติชอบท่ีสูงสุด 8 ประการ 
สัมมาอริยมรรคมีองคแปดในมหาจัตตารีสกสูตร มีข้ันพนเหนือความเศราหมองท้ังหลายของจิตแลว 
(อนาสวะ) เชน สัมมาทิฎฐิข้ันอนาสวะ 6 สัมมาสังกัปปะข้ันอนาสวะ 7 สัมมาสมาธิอันเปน 
ของพระอริยะในระดับสัมมัตตะ10 ท่ีมีการหลุดพนชอบ (สัมมาวิมุต) และการหยั่งรูถึงการหลุดพน
ชอบ (สัมมาวิมุตติญาณทัสสนะ) เปนตน  ซ่ึงเปนความรูหลักในระดับฐานศีล 10 หรือสูงกวา เชน 
ผูจาริกแสวงบุญ (อนาคาริกชน) นักบวช บรรพชิต ซ่ึงอยูนอกขอบเขตงานวิจัย  ในกรณีท่ีการแสดง
ถึงสาระธรรมเบ้ืองตน  ทามกลางบ้ันปลายท่ีไมสมควรลัดส้ันขาดตอนน้ัน  ก็ใหถือวาเปน 
การตีความหมายเจาะลึกท่ีอยูในขอบเขตบ้ันปลายของฐานศีล 5 ละอบายมุข หรืออาจนอยกวา 
เปนเฉพาะตัวแบบ (Model) หรือตัวอยาง บางพฤติกรรมโดยท่ียังไมครบท้ังฐานศีล 5 ก็ได ขอมูล 
ท่ีลึกซ้ึงข้ันปลายเหลานี้จะถูกรวบรวมไวในหมวดหมูคําวา “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” บางหรือ 
“วิชชาทัศนท่ีเปนองครวมและบูรณาการ” บาง ขอมูลเหลานี้มีประโยชนเปนองคความรูท่ีบงช้ี
ทิศทางใกลจุดหมายการบรรลุวิชชาและวิ มุตท่ี เปนโลกุตตระ  และสามารถใชประโยชน 
เปนฐานขอมูลการศึกษางานวิจัยข้ันลึกซ้ึงตอเนื่องในอนาคต 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

  กรอบแนวคิดท่ีประมวลไดจากขอ 1.1 ถึง 1.4 ทําใหได 2 กรอบแนวคิดวิจัย คือ 
1.5.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 1 (ดูภาพ) เปนกรอบแสดงภาพองครวมท้ังหมดของการ

คนควาในงานวิจัยนี้ ท่ีจะใหไดมาซ่ึงความรอบรู (wisdom) ท่ีสามารถนําไปเปนประโยชนเพื่อ 
การพัฒนาใชงานตอไปขางหนาได ซ่ึงอยูบนฐานบูรณาการของชุดองคความรูในแนวคิดตะวันตก 



12 

ซ่ึงคัดสรรแลว คือ กลุม Ken Wilber และชุดองคความรูของภูมิปญญาตะวันออก คือ พุทธธรรม 
ชุดวิชชาจรณสัมปนโน : จรณะ 15 วิชชา 8 โดยแบงเปนดานบนและดานลาง 

ดานบนความเจริญดานนอกท่ีเปนบทบาทเนนแนวทางบูรณาการพหุวิชาการ 
ท่ีมีลักษณะเปนระบบบูรณาการมากกวาแนวทางสหวิชาการ (Interdisciplinary) ซ่ึงสะทอน 
การประกอบสรางในแนวทางบูรณาการจาก 4 กรอบมโนทัศน (4 Conceptual frameworks) เปน 
4 บริบทของการพัฒนาในการรวบรวมและจัดระเบียบขอมูลท่ีคัดสรรผลการวิเคราะหจนยกระดับ
ข้ึนเปนชุดองคความรูของหนึ่งแนวคิดการดําเนินชีวิตสูโลกุตตระท่ีบูรณาการ 4 ภาควิถี (ท่ีเปรียบ
เหมือนพระพรหม 1 องคมี 4 หนา) ไดเขาสูวิถีธรรม วิถีชุมชนสูโลกุตตระ วิถีพอเพียง และวิถีโลก
บูรณาการ วามีเอกภาพไดจริงหรือไมมากนอยเพียงใด เปนผลมาจากการนําจรณะ 15 วิชชา 
8 ประกอบใชใน 4 บริบทของการพัฒนา ตามขอมูลการวิจัยท่ีมีปฏิสัมพันธตอกันเอง (มิใชเปนการ
ทําเพื่อสรุปใหไดตามความตองการของผูวิจัยมากอน) 

ดานลาง เปนความเจริญดานในของการพัฒนาในมิติโลกจิตวิญญาณ ซ่ึงเรียก 
ในแนวทางญาณวิทยาบูรณาการของกลุม Ken Wilber วาการพัฒนายกระดับจิตสํานึก (Conscious 
levels) ท่ีมีระดับจิตสํานึกสูงสุดเปนระดับเดียวกับระดับจิตวิญญาณข้ันสูงสุดหรือ อันติมะ คือ 
พระพุทธข้ันอันติมะ พระธรรมข้ันอันติมะ พระสงฆข้ันอันติมะ ซ่ึงแมจะตางกันในวิธีการน้ี 
ท่ีเรียกวาบูรณาการปฏิบัติ (Integral Practices) กับวิธีการปฏิบัติภาวนาของพุทธ แตผลของการ
เปรียบเทียบความสัมพันธของระดับจิตสํานึกท่ีสูงข้ึนเปนลําดับตามแนวทางตะวันตกกับผลสัมฤทธ์ิ
ในการชําระกิเลสตัณหาที่สูงข้ึนในแตละระดับ จนถึงวิญญาณข้ันสูงสุด (ท้ัง 3 อันติมะ) 
ของพระไตรรัตนก็เปนเชนเดียวกัน ดังนั้นผูมีวิชชาจรณสัมปนโนจึงสามารถรูไดชัดเจนตามหลัก
ญาณวิทยาที่ มีอยูในพุทธธรรมของพระพุทธเจา  เชน ธรรมะท่ีเปนองคแหงการตรัสรูหรือ    
โพชฌงค 7 อริยสัจ 4 และอ่ืน ๆ ท่ีจะดูไดจากบทวิเคราะหของบทที่ 5,7 ซ่ึงแสดงการนําเสนอองค
ความรู 3 ดาน ไดตามกรอบแนวคิดวิจัย 2 (ในกลองแถวท่ี 4) และไดเปนผลสรุปการวิจัยในบทท่ี 8 
(ในกลองแถวท่ี 5)  
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ภาพท่ี 1.1   กรอบแนวคิดในงานวิจัย 1 
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1.5.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 2 เนื่องจากงานวิจัยนี้มิใชงานวิจัยทางทฤษฎีเพียงอยางเดียว 
แตยังเปนการศึกษาท่ีมีภาวะวิสัยเปนรูปธรรมคือ สภาวการณของการพัฒนาชุมชนชาวอโศก 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนเวลานานกวา 4 ทศวรรษ โดยใชคําสอนหลักของจรณะ 
15 วิชชา 8 แลวเกิดเปนผลอยางไรบาง โดยใชหลักตัวแปรตนและตัวแปรตาม (ดูในบทท่ี 5) 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1.2   กรอบแนวคิดการวิจัย 2 
 

1.5.2.1 ตัวแปรตน จะไดมาจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เกี่ยวกับระบบ
การเรียนรู และระบบการปฏิบัติ 

1.5.2.2 ตัวแปรตาม อันเปนผลมาจากตัวแปรตน ซ่ึงก็คือผลของวิชชาจรณ 
สัมปนโนมี  3 ประการ คือ ผลของวิธีการเรียนรู ผลของการเปล่ียนแปลงเปนวิถีชีวิตใหม และ 
ผลแสดงระดับของการหลุดพนเปนระดับ ๆ ซ่ึงผลท้ัง 3 นี้จะไดแสดงการนําเสนอในแนวทางทฤษฎี
ระบบ (systems theory) 
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1.6 ขอจํากัดในงานวิจัย   
 

  ขอจํากัดในงานวิจัยมีอยู 3 ดานคือ ดานองคความรู ดานตัวผูวิจัย ดานวัฒนธรรม 
1.6.1 ขอจํากัดดานองคความรู กลาวคือ ยังไมมีงานวิจัยในองคความรูวิชชาจรณ 

สัมปนโนจรณะ 15 วิชชา 8 อยางลึกซ้ึงและเปนระบบมากอนในกระบวนการฝกอบรมหรือสิกขา 
ท่ีปรากฎในการปฎิบัติตามแนวพุทธกระแสหลัก (หรือท้ังโลกก็อาจเปนไปได) ยังไมมีงานวิจัย
ชุมชนท่ีปฏิบัติตามหลักจรณะ15 วิชชา 8 อยางเจาะจงและถูกนําเสนอโดยละเอียดมากอน ยังไมมี
งานวิจัยชุมชนชาวอโศกใดในแนวทางบูรณาการตะวันตกอยางเจาะลึกถึงระดับของการพัฒนา
จิตสํานึก (conscious level) วามีการนําเสนอที่สัมพันธกับการพัฒนายกระดับความกาวหนา 
ของจิตวิญญาณไปสูระดับของความหลุดพนดวยองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนน้ันสามารถ
เทียบเคียงกันไดหรือไมเพียงใด  

 ดังนั้นเนื้อหาองคความรูและความสัมพันธท่ีมีตอกันท่ีมีปรากฏในงานวิจัยนี้ จึงนับ
ไดวาเปนคร้ังแรกท่ีไดมีการเร่ิมตน ซ่ึงสามารถทําไดเพียงในกรอบภาพใหญ ระดับกระบวนทัศนใหม
ในแนวทางบูรณาการเทานั้น  หากในอนาคตมีการศึกษาในแนวทางบูรณาการท่ีมีการฝกอบรม 
วิชชาจรณสัมปนโนกันมากข้ึนอยางกวางขวาง ทําใหสามารถเช่ือมตอไปถึงระดับนโยบายและ 
มีการวางแผนท่ีเปนหลักปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร  ประกอบกับการประยุกตใชในภาคสนาม 
ของพหุวิชาการ ความรูดังกลาวยอมเพิ่มพูนงอกงามเปนอาริยทรัพยทางปญญา เกิดคุณูปการตอโลก
และมนุษยชาติอยางบูรณาการในอนาคต 

1.6.2 ขอจํากัดดานตัวผูวิจัย ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ความจํากัด
ของเคร่ืองมือนี้มีคอนขางมาก  ท้ังในแนวทางและประสบการณการปฏิบัติธรรมท่ีมีผลกระทบ 
ตอคุณภาพของการเปนผูรับรู (Receiver) องคธรรมจากผูสง (Sender) คือสมณโพธิรักษ รวมไปถึง
การเขาใจตีความขอมูลองคความรูทางธรรมอ่ืน ๆ เชนในพระไตรปฎกและในเอกสารของผูรู 
ทางธรรมตาง ๆ ความเปนผูออนดอยท้ังความรูในวิธีวิทยาและประสบการณท่ีแตกตางไปจากน้ี 
ท่ีจําเปนตอการลดอคติ (Bias) และอาจมีผลตอคุณภาพของงานวิจัย แตดวยความสนับสนุนและ
เมตตาจากสมณโพธิรักษและไมตรีจิตจากสมาชิกกลุมชาวอโศก และการสนับสนุนจากคณาจารย 
ท่ีปรึกษาและบุคคลากรที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผูทรงคุณวุฒิภายนอกจึงชวยให
ความไมม่ันใจดังกลาวผอนคลายไปไดมาก  

1.6.3 ขอจํ ากั ดด านวัฒนธรรมในงานวิจั ยนี้ เ กิ ดจากการ ท่ีต อง สัมพันธ รับ รู 
ความหลากหลายของวัฒนธรรมท่ีมีความตางกันในวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความ
ต้ืนลึกตางระดับกันมากถึง 4 ประเภทไดแก 
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1.6.3.1 วัฒนธรรมชนช้ันกลางท่ีเปน “คนเมืองหลวง” ท้ังชีวิตของผูวิจัยยอมมี
อิทธิพลตอกรอบชีวทัศนและโลกทัศนของผูวิจัย ในการรับรูและตีความเขาใจอีก 3 วัฒนธรรมท่ีมีอยู
ในส่ิงท่ีถูกวิจัยไดตามสมควร 

1.6.3.2 วัฒนธรรมชาวพุทธท่ัวไปท่ีแมจะอยูในองคความรูระดับปญญาทัศน
รวมกันแตก็ยังมีความหลากหลายแตกตางกัน มีความเช่ือตางกันท้ังมิจฉาทิฎฐิผสมแนวไสยศาสตร 
เดรัจฉานวิชา  และท่ีมีสัมมาทิฏฐิ ท่ียังไมชัดเจนในทานศีลภาวนา เชน  ทําทานแลวแตหวัง
ผลตอบแทนมากแบบคากําไรเกินควร ศีลปฏิบัติตามอัธยาศัย ตามจารีตประเพณี จึงไมพนความเปน
ตัวตนหรือสักกายทิฎฐิ สมาธิภาวนาสงบท่ีสอดแทรกอยูในแนวทางเทวนิยม จึงไมพนการลูบคลํา
และไม ม่ันคงในขอพึงสํารวมและถือปฏิบัติหรือศีลลัพตปรามาส  ปญญาภาวนารูขอธรรม 
มากพิจารณาไตรลักษณจนเช่ือม่ันทุกสรรพส่ิงเปนอนัตตา เพียงแตขอยกเวนไมเห็นในกิเลสตัณหา
ของตน จึงไมพนความสงสัยหรือวิจิกิจฉา ทางออกขอนี้จึงอยูกับการศึกษาไตรสิกขาท่ีตองเนนขยาย 
การคนควาฝกฝน “อธิศีล” ใหจงหนัก ถึงข้ันมีผลข้ึนในจิตตน เพื่อสงผลใหมีอธิจิต อธิปญญา
ครบถวนตอไป 

1.6.3.3 วัฒนธรรมชาวอโศก ตองยอมรับวากลุมชาวอโศกนับพัน และแนวรวม
นับหม่ืนลวนรูแลววาพัฒนาการการเรียนรูฝกฝนปฏิบัติธรมในวิถีการดําเนินชีวิตรูปแบบอโศก 
มีจุดเดนอยูท่ีสอดคลองรองรับวัฒนธรรมไทยทองถ่ินทุก ๆ ภาคไดอยางนาช่ืนชม  จนเปนฐานท่ีต้ัง
รองรับ “วัฒนธรรมอโศก” ไดอยางแข็งแรงม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึนมาตลอดกวา 4 ทศวรรษ  วามีสนาม
พลังเหนี่ยวนําผูคนท่ัวไปและชาวพุทธท่ีสนใจใหปรับปรุงแกไขพฤติกรรมเปนศีลแตละขอเพื่อให 
ตีแตกกิเลสตัวทุกขใหญ ไปทําลายความเปนตัวตนข้ันหยาบ จนสาวถึงตนเหตุสมุทัยคือความอยาก
หรือตัณหาใหลดละเบาบางลง ความสงบใจของสมาธิพุทธเปนตัวช้ีวัดการพนจากศีลลัพตปรามาส 
จนเกิดอธิปญญา พนจากวิจิกิจฉาเม่ือส่ังสมจนถึงระดับเห็นอนัตตาของกิเลสในจิตตนไดจริง 
ไปตามลําดับจาก หยาบ กลาง ละเอียด ตามฐานศีลเบ้ืองตน (ศีล 5) ทามกลาง (ศีล 8 ศีล 10) ข้ันปลาย 
(ศีล 10 และโอวาทปฎิโมกขศีล) 

 ทางออกขอนี้จึงอยูกับการศึกษาไตรสิกขาท่ีตองเนนขยายภาคฝกฝน
ปฏิบัติอธิศีลท่ีมีผลใหจิตมีคุณภาพเจริญและและบริสุทธ์ิยิ่งข้ึนเปน “อธิจิต” มากข้ึน ใหเห็นสภาวะ
จริงจน มีอธิปญญาเขาถึงธรรมไดเปนองคความรูในระดับ “วิชชาทัศน” 

1.6.3.4 วัฒนธรรมแนวทางตะวันตกโดยเฉพาะแนวทางบูรณาการของกลุม Ken 
Wilber ซ่ึงมีปรัชญาวาทุกคนถูกตอง (Everybody is right) หมายถึงสิทธิความชอบธรรมของจุดยืน
ในระดับ (Stage) และสภาวะของจิตสํานึก (State of Conscious) ในระดับนั้น ๆ ของแตละคน ซ่ึงแม
จะดูวาเปนเร่ืองไกลตัว แตความนาสนใจอยูท่ีวาเปนเร่ืองปจจุบันท่ีมีแนวโนมเปนกระแสอนาคต 
อันใกล ท่ีกําลังกอตัวเปนการขับเคล่ือน (Movement) ของกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) เชน 
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เม่ือประมาณ 30 - 40 ปท่ีแลว แนวคิดเร่ืองมลพิษ ส่ิงแวดลอมของโลกในขณะนั้นเปนเร่ืองใหม 
ไมนาเช่ือถือ แตจากปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหความรูดังกลาวไดรับและพัฒนาขับเคล่ือนมา
เปนกระบวนทัศนปจจุบัน ท่ีทุกคนสวนใหญไดตระหนักรูและพยายามมีสวนรวมดวยชวยกันอยาง
เขมแข็งกวางขวางมากข้ึน 

แนวทางบูรณาการปฏิบัติ (Integral Practices) เปนขอดีท่ีรวบรวม
แนวทางฝกฝนแนวคิดปฏิบัติ และการฝกจิตทําสมาธิ (Meditation) จากทั่วโลกท่ีมีผลยกระดับ
จิตสํานึกของมนุษยชาติใหดีข้ึน อีกท้ังยังเปนท่ียอมรับไดในความหลากหลาย แตชวยเหลือสมัคร
สมานบูรณาการรวมกันในระดับโลก (World centric) เปนพื้นท่ีของนานาวัฒนธรรมโลก (World 
spaces) ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธอโศกในวัฒนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
จึงไมอยูท่ีวาแตกตางจากแนวทางบูรณาการปฏิบัติอยางใด แตอยูท่ีสามารถพิสูจนผลวาชวยเหลือ
อนุเคราะหเกื้อกูลโลกหรือโลกานุกัมปายะได จนเปนท่ีรูเขาใจและไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง 
ท้ังในประเทศและบางสวนของตางประเทศ 

ทางออกขอนี้จึงอยูกับการศึกษาไตรสิกขาท่ีตองศึกษาคนควาอธิศีล 
อธิจิตท่ีทําใหมีการเขาถึงอยางแจมแจงใน “อธิปญญา” จนแสดงชัดเจนถึงญาณทัสสนะระดับตาง ๆ 
สูงข้ึนเปนไปไดจริงตามลําดับจนถึงระดับสูงสุดของวิญญาณข้ันอันติมะ (ultimate spirit) เปนองค
ความรูในระดับ “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” 

1.6.3.5 นับเปนเร่ืองโชคดีท่ีการศึกษาคนควาองคความรูของ “อธิศีล-อธิจิต- 
อธิปญญา” เปนเนื้อหาสารัตถธรรมของชุดองคความรูจรณะ15 วิชชา 8 ท่ีนําสูความเปนผูมีวิชชา
จรณะสัมปนโน ซ่ึงก็เปนผู ท่ีมีการเปล่ียนผานพัฒนาตน (transpersonal) จนเปนผูมีวิญญาณ 
ข้ันอันติมะไดนั่นเอง และเปนท่ีนายินดีท่ีระดับอันติมะนี้สามารถเขาถึงได 4 กลุมบุคคลคือ อริยบุคคล 
4 เหลาท่ีสอดคลองกับหลักพื้นฐานของพฤติกรรมแตละฐานศีลสูงข้ึนไปจนสูงสุด และพฤติกรรมท่ี
ดีอันเปนคุณลักษณะของศีล  เปนเร่ืองความสัมพันธตอกันของมนุษยท่ียอมรับกันในทุกลัทธิศาสนา
ของโลก ท่ีเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเปล่ียนแปลงดวยการลงมือกระทํา (ไมใชเพียงแตคิดนึกวา
เขาใจอยูในใจ) ในการชะลอ “หายนธรรม” ใหมีโอกาสพลิกผันเขาสู “อาริยธรรม” เพื่อกาวขามพน
วิกฤตโลกท้ังมวลไปไดในท่ีสุด 
 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.7.1 ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดมีในแนวทางบูรณาการจตุรภาค ไดแก 
1.7.1.1 ในระดับปจเจกบุคคลท่ัวไป สามารถเรียนรูวิถีธรรมในการพัฒนา 

จิตวิญญาณของตนไดทุกระดับ ข้ึนอยูกับความสนใจและความสามารถ ฝกฝนในการดําเนินชีวิต 
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ตามปกติประจําวันดวยหลักสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ไปในครรลองความกาวหนาตามลําดับของหลัก
ปฏิปทาจรณะ 15 วิชชา 8  

1.7.1.2 ในกลุมบุคคลทั่วไป สมาชิกในองคกรในวิถีชุมชนท่ีสามารถกระทํา
หนาท่ี “การงาน คือการปฏิบัติธรรม” อยูบนการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม ดวยกระบวนทัศนใหม 
วาฐานศีล คือ รากฐานของชีวิต ท่ีมีมุมมองทางบวกวายิ่งมีฐานศีลมากข้ึน สูงข้ึน เทาใด (ฐานศีล 
5 ศีล 8 ศีล 10 เปนตน) ก็เปรียบเหมือนมีเสาเข็มท่ีใหญลึก ยอมมีรากฐานใหญแข็งแรงรองรับอาคาร
สูงใหญมากข้ึน ดุจเดียวกับความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงของจิตวิญญาณมนุษย ท่ียกระดับสูงข้ึน
จนถึงข้ันพนทุกขได เปนอริยบุคคล 4 ตามลําดับ 

1.7.1.3 มีประโยชนตอสังคม ท่ีมีวิถีพอเพียงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   มีชีวิตพออยูพอกิน สงบศานติ รูรักสามัคคีตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา 
อุเบกขา เปนพื้นฐานของจิตสํานึกสาธารณะอยูในระบบโครงสรางสังคมทุกภาคสวนทุกระดับ 
ไดมากข้ึน 

1.7.1.4 เปนประโยชนตอโลกส่ิงแวดลอม ดวยการดําเนินวิถีชีวิตโลกบูรณาการ 
ท่ีมีความสมดุลในการพัฒนาโลกทางวัตถุและโลกทางจิตวิญญาณของมนุษยท่ีไดรับการพัฒนา
ยกระดับสูงข้ึนแลวอยางแทจริงเทานั้น จึงจะชวยเหลือมนุษยบนดาวเคราะหโลกดวงนี้ ใหสามารถ
กาวขามผานวิกฤตโลกรอน วิกฤตมลภาวะ วิกฤตพลังงาน และวิกฤต มหันตภัยรายของไฟราคะไฟโทสะ
ไฟโมหะ ท่ีลุกไหมจิตวิญญาณมนุษยอยูใหดับมอดลง เปนความเย็นระดับโลกและฟนฟูธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือความผาสุกในชีวิตของลูกหลานรุนตอ ๆ ไป  อันเปนพันธกิจพิเศษเรงดวนของ
มนุษยชาติในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้  ดวยองคความรูท่ีเปนแนวทางบูรณาการของตะวันตกและชุดองค
ความรูตะวันออก  ท่ีมีความชัดเจนในการนําพาจิตวิญญาณใหรอดพนจากกิเลสอันมีตนเหตุมาจาก
ความไมรูหรืออวิชชาใหหมดไปตามลําดับ 

1.7.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดในอุดมการณพันธกิจของชาวพุทธ ในการสืบสาน 
พุทธชีวีใหยืนยาวไปไมนอยกวา 3,000 ป ซ่ึงความจริงอายุของตัวเลขปก็เปนเพียงคาสัมพันธภาพ 
แตการชวยเหลือดวงจิตวิญญาณของมนุษยชาติในเขาสูเสนทางพนทุกขไดจริง ตามครรลองวิถีชีวิต
ประเสริฐ 4 ประการ (อริยสัจ 4) อันเปนสากลสัจจะนั่นแหละคือ พุทธชีวีท่ีมีปรมัตถสัจจะถึงระดับ
อันติมะ (Absolute truth) ในยุคกาลท่ีโลกแคบเล็กลง  จนเกิดมีสังคมโลกออนไลน การที่มนุษยชวย
มนุษยใหรอดพนทุกขจากภัยรายของกิเลสตัณหา ก็นาจะมีประสิทธิผลเปนทวีคูณ ถามีผูรูจริง 
มีการศึกษาเรียนรูฝกฝนไดผลจริงในจรณะ 15 วิชชา 8 จนเปนความเจริญของจิตวิญญาณ 6 ระดับ 
( ท่ีเทียบเทากับจิตสํานึกของตะวันตก 10 ระดับสูงสุดถึงข้ันอันติมะ (Ultimate) เหมือนกัน) 
แตเหนือกวาภูมิรูตะวันตกในความชัดเจนท่ีสามารถหมุนรอบเปนความเจริญของอริยบุคคล 4 เหลา
ไดตามฐานศีล ลักษณะเชนนี้จะทําใหมนุษยชาติสามารถไดรับประโยชนไดงายโดยท่ัวถึงกัน 
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1.7.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดตอพุทธชีวี อันเปนพลังงานชีวิตระดับละเอียดยิ่งกวา
พลังงานข้ันอรูป จะสามารถฟนคืนพลังชีวิตแข็งแรง เปนประโยชนเหนี่ยวนําสนามพลังแหงการ 
พนทุกข  ปลอดกิเลสหยาบ กลาง ละเอียดได  เม่ือพลังงานของเถรวาท (หินยาน) และอาจริยวาท 
(มหายาน) กลับคืนรวมเขาดวยกันดังเดิม เพราะองคความรูของวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 วิชชา 8 
เปนชุดความรูท่ีมีองครวม คือ พลังหินยาน หยั่งเสถียรในจิตเล็ก แมขนาดอณูละอองก็ชําระบริสุทธ์ิ 
สะอาดไดจริง และมีสภาพบูรณาการหนุนเนื่องขับเคล่ือนเปนความสวางแหงปญญาของมหายาน
สองสวางอยางไรขอบเขตหรืออัปปมัญญา 4 แผไปท่ัวทุกสารทิศ เม่ือประสานหนุนเนื่องของพลัง
หินยานมหายานเขาดวยกัน เปนพลังหมุนรอบไมมีส้ินสุดใหกับพลังของพุทธชีวี ก็ดวยพลังชีวิต 
จิตวิญญาณมนุษยท่ีบริสุทธ์ิมีอธิปญญาไดจริงเทานั้นท่ีนับไดวาประเสริฐท่ีสุด 

1.7.4 ประโยชนท่ีจะเกิดกับการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมในดานตาง ๆ 
ของชาวอโศกตอ ๆ ไป เชน การเผยแพรหลักความรูและแนวทางปฏิบัติของชาวอโศกดวยจรณะ 15 
วิชชา 8 โดยคุณหนึ่งฟา นาวาบุญนิยม การเผยแพรงานสาธารณสุขในการสรางสมดุลกายและจิต 
เพื่อสุขสภาวะท่ีดีโดยหมอใจเพชร กลาจน  ดวยการประยุกตหลักพุทธธรรมวิชชาจรณสัมปนโน
จรณะ 15 วิชชา 8 และบุคคลผูนํากลุมองคกรท้ังนอกและในอโศก เชน คุณไชยวัฒน สินสุวงศ และ 
คุณเทียนพุทธ พุทธิพงศอโศก รวมท้ังผูนําองคกรชาวอโศกตาง ๆ ไดใชในการขับเคล่ือนแนวทาง
บุญนิยมสาธารณโภคี  ใหสามารถเผยแพรกับผูคนใหม ๆ ท่ีมาพรอมกับความสนใจหลักทฤษฎี 
เพื่อการพัฒนาจิตสํานึกใหสูงข้ึน เพื่อยกระดับจิตวิญญาณเขาสูความเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโน 
ดวยหลักปฏิบัติคือ จรณะ 15 วิชชา 8 โดยมีกลุมชาวอโศกเปนการยืนยันพิสูจนผลท่ีเปนไปไดจริง 
เกิดมาแลวจริงนานกวา 4 ทศวรรษและยังมีพัฒนาการท่ีจะสูงยิ่งข้ึนและขยายกวางขวางตอไปอีก 
ในอนาคต 
 
1.8 นิยามศัพท 
 

คํานิยามศัพท ดู คําอธิบายศัพท 1 คําศัพทวิจัยเชิงบูรณาการ 
  ดู คําอธิบายศัพท 2 คําศัพทบาลี 

 
1.9 ลําดับแนวทางการศึกษาคนควาในงานวิจัย 
 

1.9.1 แนวคิดการศึกษาทางตะวันตกและความสนใจของผูวิจัยในแนวทางบูรณาการ 
(Integral Approach) ท่ีผูวิจัยไดเลือกมาคนควาเปนของกลุม Ken Wilber (2000A) ซ่ึงนําเสนอ 
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ในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิง (Theory of Everything) ซ่ึงในงานวิจัยของธนพล  พันธเสน (พ.ศ. 2549) 
ไดกลาวถึงองคความรูบูรณาการเปนบางสวนดังนี้ 

1.9.1.1 แกนปรัชญาของวิลเบอรอยูท่ีแนวคิดสวนหนึ่งของท้ังหมด เรียกส้ัน ๆ 
วา โฮลอน (Holon) ซ่ึงตนคิดมาจากอาเธอร คอสตเลอร (Arther Koestler) เปนการอธิบายถึง 
การคล่ีคลายของพัฒนาการของสรรพส่ิงดวยท้ังสสารวัตถุจนถึงจิตวิญญาณต้ังแตกําเนิดจักรวาล
จนถึงยุคปจจุบันและตอไปในอนาคต เปนเหตุใหตองมีการศึกษาคนควาองคความรูชนิดนี้มากข้ึน 

1.9.1.2 จตุรภาคแหงอภิจักรวาล มาจากความเขาใจเร่ืองโฮลอนเปนพื้นฐาน 
ของวิวัฒนาการและพัฒนาการในพื้นท่ีดํารงอยู (sphere) ของส่ิงตาง ๆในโลกนี้ต้ังแตหยาบตํ่าสุด
จนถึงละเอียดสูงสุดไดแกพื้นท่ีทางกายภาพ (Physiosphere/Matter) พื้นท่ีทางชีวภาพ (Biosphere/ 
Life) พื้นท่ีทางสภาวะจิต (Noosphere/Mind) สูงละเอียดไปจนถึงสภาวะวิญญาณช้ันสูง เชน 
เทพหรือพระเจาตาง ๆ (Theosphere/Spirit) จึงนํามาสูความรูท่ีเปนระดับช้ัน (levels) อยางตอเนื่อง
ของสสาร (Matter) สูชีวิตท่ีมีรางกาย (Life/Body) สูจิตใจ (Mind) สูสภาวะละเอียดของจิต (Soul) 
จนถึงสภาวะของจิตท่ีหลอมรวมเขากับธรรม (Spirit) 

1.9.1.3 จากโครงสรางองคความรูท่ีสําคัญของโฮลอนเร่ืองสสาร (Matter) สูกาย 
(Body) สูใจ (Mind) สูจิต (Soul) สูวิญญาณ (Spirit) เม่ือนํามาประกอบกับองคประกอบท่ีเกี่ยวกับ
มนุษยเปน 4 ดานใหญ จึงนํามาซ่ึงความรูท่ีเรียกวา จตุรภาคของพัฒนาการมนุษย ไดแก 

ดานบนซายคือดานในของปจเจก (นามธรรมสวนบุคคล) หมายรวมถึง
เจตนารมณจิตสํานึก 

ดานบนขวาคือดานนอกของปจเจก (รูปธรรมสวนบุคคล) หมายรวมถึง
พฤติกรรมและการทํางานของรางกายอวัยวะตาง ๆ ดวย 

ดานลางซายคือดานในของกลุมบุคคล  (นามธรรมของหมูกลุม) 
หมายรวมถึงวัฒนธรรมหรือการใหคุณคาหรือโลกทัศนท่ีชาวชุมชนใชรวมกัน    

ดานลางขวาคือดานนอกของกลุมบุคคล (รูปธรรมของหมูกลุม) หมายถึง
ธรรมชาติแวดลอมรวมไปถึงโครงสรางและระบบจัดการตาง ๆ ของสังคม 

โครงสรางสังคมท้ังหมดนี้เปนองครวมท้ัง 4 ดาน หรือจตุรภาค 
ท่ีประกอบกันเพื่อใหชีวิตมนุษยดํารงอยูได (Wilber, 2000C pp.  15, 10: 32-34) 

งานวิจัยนี้ศึกษาคนควาองคความรูแนวทางบูรณาการของพัฒนาการของ
มนุษยมีรูปธรรมท่ีเหมาะสมคือการพัฒนามนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันมีภาวะ
เชิงประจักษของชุมชนชาวอโศกหลายแหงรวมกัน ท่ีมีโครงการนํารองรวมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีคือการพัฒนาชุมชนฝกฝนพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
พัฒนาการลดละกิเลส ความอยากของมนุษยตามทฤษฎีหลักของพฤติกรรมนําสูปญญาข้ันพนทุกข 
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คือ จรณะ 15 วิชชา 8 อันนํามาสูผลอันเปนสมณะหรือสามัญญผล ใหเปนผูถึงพรอมดวยความรูและ
พฤติกรรมโลกุตตระหรือวิชชาจรณสัมปนโน และเพื่อความงายข้ึนในการติดตามงานศึกษาคนควา
สูโลกุตตระ จึงมีการแบงลําดับงานวิจัยดังนี้ 

1.9.2 บทท่ี 2 การศึกษาองคความรูแนวทางบูรณาการ (Integral Approach) ท่ีสัมพันธ
กับองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน จรณะ 15 วิชชา 8 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทบทวน
วรรณกรรม) เปนบทหนึ่งในงานทบทวนวรรณกรรมท่ีเนนการศึกษาองคความรูตะวันตก 
ในแนวทางบูรณาการกับองคความรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิชชาจรณสัมปนโน 
ไดอยางไร 

ในบทนี้ไดยกเอา “ทางสายกลาง” หรือมัชฌิมาปฎิปทามาเปนหลักสําคัญ 
ของเสนทางพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยสูการกาวขามพนความไมรู (อวิชชา) ดวยการไมสุดโตงไปใน 
2 ฝงของทางแหงความทุกขคือ การเสพยทางวัตถุกามที่มากเกินไป กับการทรมานตนในการยึดติด
กับตัวตนหรืออัตตามากเกินไป  ทางสายกลางเปนแกนของการพัฒนาจิตวิญญาณมนุษยในปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีมุมมอง 3 ดาน (triangulation) ไดแก มุมมองจากฐานทฤษฎีระบบ 
(systemstheory) ฐานการวิเคราะหเชิงระบบ (system analysis) ฐานภาพรวมของการเรียนรูและฝก
ปฎิบัติท่ีมี “เปาหมาย – กระบวนการ – วิธีการปฎิบัติ” (systematic learning and practicing) ให
ครบถวนไดอยางไรท่ีจะสะทอนใหเห็นวา หัวใจของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คือในทุก
พฤติกรรมตองกํากับดวยคุณธรรมเสมออันเกิดจากการบมเพาะในสัมมาอริยมรรคมีองค 8 ในวิถี
ชีวิตประจําวันซ่ึงก็คือไตรสิกขา ท่ีสามารถยกระดับสูโลกุตตระ ดวยพื้นฐานองคความรูท่ีประมวล
มาจากหนังสือพอ หลักธรรมแหงความพอเพียง บทพระธรรมนิพนธของสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยยกหลักธรรมสันโดษช้ีชัดถึงใจท่ีรูจักพอ โดยเร่ิม
จากกรรมท่ีเปนสุจริตธรรมดวยการถือศีล 5 ละอบายมุข เปนศีลขันธอันเปนอริยะ มีอินทรียสังวร 
สํารวมการรับรูและระงับความรูสึกพอใจ (สุข) ไมพอใจ (ทุกข) ทางทวาร 6 เปนอินทรียสังวรอัน
เปนอริยะ มีการสํารวมการบริโภคและอุปโภคอยางมีสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ จึงทําใหเกิดความ
พอเพียงหรือสันโดษอันเปนอริยะ มีผลทําใหจิตใจดีข้ึนจนกาวขามพนเร่ืองเศราหมองของจิตหรือ
นิวรณไดจิตจึงหยั่งลงสูความสงบม่ันคงอยางมีปญญาในฌาน 4 ซ่ึงเปนพื้นฐานของการรูรักสามัคคี 
ดวยพรหมวิหาร 4 ท่ีนําสูวิชชา 8 อันทําใหเขาถึงอริยสัจ 4 ได ท้ังหมดนี้รวมเปนไตรสิกขาหรือ 
ทางสายกลางอันเปนอริยะท่ีเปนแกนแกนซ่ึงมีผลเปนสมณะไดทําใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับข้ึนสูโลกุตตระได 

“ทางสายกลาง” เปนหลักปรัชญาการดําเนินชีวิตใน “วิถีโลกบูรณาการ” ท่ีสมควร
นําเสนอใน “ภาควัฒนธรรมโลก” ใหเปนประโยชนกับมนุษยชาติท้ังมวลได นอกจากน้ีทางสาย
กลางยังเปนวิถีการปฎิบัติท่ีเปนรูปธรรมของ “วิถีพอเพียง” ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
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สามารถขับเคล่ือนใน “ภาคสังคมส่ิงแวดลอม” อยางเปนระบบทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชนทุก
ระดับข้ันของการบริหารทุนท่ีเหมาะสมไดแก ทุนมนุษย ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทุน
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางกายภาพใหเกิดผลมีความสุขท่ีเปนความสงบ รมเย็น
ศานติสุขแกตัวเองครอบครัวชุมชนองคกรสังคม ประเทศชาติ จนถึงสังคมโลกมีความยั่งยืนความ
สมดุลและความม่ันคง 

1.9.3 บทท่ี 3  การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามทฤษฎีหลัก
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีปฏิบัติในกลุมชาวอโศกมองตามกรอบบูรณาการของกลุม Ken Wilber (ทบทวน
วรรณกรรม – ตอ)  เปนอีกบทในงานทบทวนวรรณกรรมท่ีคนควาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเปนทฤษฎีหลักของชาวอโศกซ่ึงมีพัฒนาการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามกรอบบูรณาการของจตุรภาคไดอยางไร 

ในบทนี้ไดขยายผล “ทางสายกลาง” อันเปนนามธรรมในบทท่ี 2 ใหเปนรูปธรรม
ชัดเจนจับตองไดเปนภาวะเชิงประจักษไดจริงดวยการนําเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอชาวโลก
ท่ีสามารถมีหนวยวัดระดับชุมชนท่ีเขมแข็งไดแก ชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงชาวอโศก 

การเร่ิมตนองคความรูของวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีในสามัญญผลสูตร ใหเขาใจ
งายและปรับพื้นฐานเพื่อมีปญญารูชัดในวิถีชีวิตพอเพียงท่ีเพิ่มพูนปญญาพนความไมรูดวยวิชชา 8 
ทําใหเขาถึงอริยสัจ 4 ไดในท่ีสุด (ดังมีรายละเอียดในบทท่ี 2 แลว) แตท้ังนี้ตองมีการสังวรศีล 5 
ใหเปนศีลองคแหงมรรคท่ีมีท้ังสัมมาทิฎฐิ 10 และสัมมาสังกัปปะ 3 ทํางานรวมกันอยางมีผล 
ใหพนทุกขไดตามลําดับ 

“ทางสายกลาง” ท่ีเปนการเรียนรูและฝกฝนไตรสิกขาข้ันสูงข้ึนเปนข้ันอธิหรือ
จรณะ 15 วิชชา 8 ในเสขปฎิปทาสูตรไดยกพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล 
ท่ี 9 ท่ีสะทอนหมวดธรรมสวนใหญในจรณะ 15 วิชชา 8 เพื่อใหเขาใจและปฎิบัติไดโดยงายแก 
พสกนิกรท่ัวไป สําหรับกลุมชาวอโศกมีพื้นฐานความรูการปฎิบัติตามหลักจรณะ 15 วิชชา 8 
เปนอยางดี  ท้ังนี้ก็ เพราะมีคําสอนอยางลึกซ้ึงของผูนําทางจิตวิญญาณใหกับชาวอโศกคือ 
สมณโพธิรักษ จึงไดนําเอาบทสัมภาษณ (ดูขอมูลจากการถอดเทปสัมภาษณอยางครบถวน 
ในภาคผนวก) จากคําถามเจาะจงถึงองคความรูของไตรสิกขาสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 
สติปฎฐาน 4 โพชฌงค 7 และโพธิปกขิยธรรมอยางไรบาง ทายท่ีสุดไดประมวลภาพรวมของ 
5 หมวดธรรมสําคัญท่ีทําใหเห็นถึงวิชชาจรณสัมปนโนไดชัดเจนข้ึนไดแก หมวดธรรมอาหาร 
ของอวิชชากับวิชชา สามัญญผล จรณะ 15 วิชชา 8 และหมวดกุศลศีลท่ีพาไปถึงอรหัตตผลตามลําดับ 

1.9.4 บทท่ี 4  ระเบียบวิธีวิจัย  ระเบียบวิธีการวิจัยมีการออกแบบการวิจัยและวิธีการ
วิจัยท่ีเหมาะสมอยางไร 
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ในบทนี้ไดดําเนินเปน 6 ข้ันตอนไดแก ประชากรศึกษา แนวทางการจัดระเบียบ
ขอมูลแนวคิดปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย วิธีการวิจัย การตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือตรงประเด็น
แลวทําการสรุปงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้ใชสองแนวคิดปรัชญาระเบียบวิธีวิจัย ไดแก แนวทางปรากฎการณ
วิทยา (Phenomenology) ตามกรอบของพหุวิชาการใชในการทําบันทึกขอมูล 4 บริบทในการพัฒนา 
และแนวทางบูรณาการญาณวิทยา (Integral Epistemology) ตามกรอบพหุนิยมบูรณาการวิธีวิจัย 
(Integral Methodological Pluralism) ใชในการเขียนงานวิจัย 4 วิถีชีวิต 

 ปรากฎการณวิทยา 2 แนวคือ แนวอุตรวิสัย (Transcendental Phenomenology) 
ของเอ็ดมันด ฮัสเซน (1859 – 1938) โดยเนนประสบการณ (สภาวะจิต) ท่ีลึกซ้ึงเขาถึงธรรมชาติ 
(สภาวธรรม) นั้น ๆ ของมัน ใชกับการบันทึกขอมูลบริบทท่ี 1 ประสบการณภายในจิตใจเมื่อปฎิบัติ
จรณะ 15 วิชชา 8 กับแนวอรรถปริวรรต (Hermeneatic Phenomenology) ของไฮดเดกเกอร (1889 – 
1976) โดยมองผานส่ิงท่ีปรากฎ (Appearance) ไปยังความหมายท่ีลึกซ้ึงภายในใชกับบันทึกขอมูล 
ท่ีเหลืออีก 3 บริบท ซ่ึงเจาะลึกเขาในความหมายของจรณะ 15 วิชชา 8  

วิธีการวิจัยมี 6 ข้ันตอน ไดแก  
(1) ศึกษาทบทวนเอกสารและสัมภาษณ เชน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกับ ศ.ดร.อภิชัย 

พันธเสน เร่ืองวิชชาจรณสัมปนโนกับสมณโพธิรักษ 
(2) พัฒนาเคร่ืองมือสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
(3) ปรับปรุงเคร่ืองมือตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ คือ อาจารยท่ีปรึกษาและ

ทางดานหลักธรรมโดยสมณโพธิรักษ 
(4) เก็บรวบรวมขอมูลและสัมภาษณกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลหลักแบบไมมี

โครงสราง แบบประเด็นเจาะจง และแบบเจาะลึก 
(5) สังเคราะหขอมูลและวิ เคราะหขอมูลจากเอกสาร  การสัมภาษณ  และ 

จากเทคนิคกึ่งเดลฟาย (semi Delphi)  
(6) เขียนรายงานการวิจัย  เคร่ืองมือวิจัยไดแก การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

เทคนิคกึ่งเดลฟาย การเขารวมเสวนากลุม การเขารวมกิจกรรมสําคัญของชุมชน และการสังเกตอยาง
มีสวนรวมแบบยืดหยุน 

1.9.5 บทท่ี 5  จรณะ 15 วิชชา 8 และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับโลกุตตระ (บท
วิเคราะห) เปนบทหนึ่งในการวิเคราะหแบบเจาะลึกถึงหลักและวิธีการปฏิบัติของจรณะ 15 วิชชา 8 
ใหไปสู โลกุตตระอยางไร และศึกษาเจาะลึกภาวะเชิงประจักษท่ีสัมพันธถึงมิติการพัฒนามนุษย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถกาวข้ึนสูระดับโลกุตตระจากผลของการพัฒนา
ชุมชนชาวอโศก 3 ระดับ ท่ีนําเสนอตามกรอบทฤษฎีระบบ (systems theory)  
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ในบทนี้ไดวิจัยคนควาเจาะลึกถึงข้ันสามารถอธิบายตีความเช่ือมโยงหมวดธรรม
สําคัญตาง ๆ ท่ีนําพายกระดับสูโลกุตตระแบบเขากันไดโดยประการเดียวและไมแยงกันเปนประการ
อ่ืนไดอยางไร เชน ไตรสิกขา วิปสสนาภาวนารูปนาม กิจของอริยสัจ 4 ใหประสานกับองคความรู
ของวิชชา 8 เร่ิมจาก ขอแรกคือ วิปสสนาญาณในโครงสรางของญาณ 16 หรือโสฬสญาณ ซ่ึงเปน
ปญญาสัมปทา ท่ีเกิดจากการปฎิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 ไดไปตามลําดับของความเจริญข้ึนทางจิต
วิญญาณในชีวิตประจําวันของฆราวาสฐานศีล 5บนเสนทางเอกของขอปฎิบัติมีสติเปนประธานหรือ
สติปฎฐาน 4 ในสัมมาอริยมรรคมีองคแปด จนเขาถึงผลสองคือ รูชอบหรือสัมมาญาณและหลุดพน
ชอบหรือสัมมาวิมุตติดวยธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรูหรือโพชฌงค 7 ท่ีพัฒนาคล่ีคลาย 
ใหสมบูรณข้ึนท้ังโลกจิตวิญญาณ (ในตน) ออกมาถึงความสมดุลลงตัวกับการพัฒนาโลกวัตถุ 
(นอกตน) ไดตามหลักธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรูหรือโพธิปกขิยธรรม 37 ท่ีทําไดไมเฉพาะ
ปจเจกบุคคล แตเปนชุมชนหรือหมูกลุมสังฆะใหสมบูรณในกําลังปญญา 4 พนภัย 5 มีศีล 5 
ละอบายมุขเปนภูมิคุมกันเบ้ืองตนได เพราะเปนเสนทางโลกุตตระดวยมีการลดละกิเลสตัณหา
อุปาทาน อนุสัย อาสวะอันเปนหัวขอปฎิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุในหลักปฎิจจสมุปปาท ในมหานิทาน
สูตรโดยเนนท่ีสวนผัสสะปจจุบันใหมีสติระลึกรูกิ เลสหยาบกลางละเอียดไดแลว  มีเวทนา 
ท่ีพัฒนาการดับตัณหาสามลงจริงอยางตอเนื่องจึงไดเวทนา 108 ครบถวนจนพนอุปาทานส่ี ในภพ 
ท้ังสามมาตามลําดับคือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ จึงดับชาติโลกียะท่ีเปนทุกขดวยความเปนอริยภูมิ 
4 ระดับของอริยบุคคล 4 เขาถึงอริยสัจ 4 ท้ังสัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ จึงเปนพื้นฐานองคความรู 
ทําใหเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนไดในฐานศีล 5 ของฆราวาสเบื้องตน คือ พระโสดาบันใหเห็น 
เปนปริยัติท่ีชัดเจน เห็นภาพรวมอันเปนประโยชนตอการปฎิบัติและทําใหเขาถึงผลของธรรม 
หรือปฎิเวธเบ้ืองตนไดคือ การเร่ิมเขากระแสนิพพานไดสําเร็จ 

1.9.6 บทท่ี 6  บทตรวจสอบความเปนจริง (Validity) ขององคคุณความเปนโลกุตตระ
และตัวแบบพัฒนาการของอริยชน  เปนบทตรวจสอบความเปนจริง (validity) ขององคคุณความเปน 
โลกุตตระซ่ึงก็คือหลักเกณฑการตรวจสภาวะผลวิเคราะหหรือปริยัติท่ีระบุถึงความรูระดับปฏิเวธ
ธรรมท่ีเปนพุทธวจนะ เพื่อยืนยันความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนตามการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจาคือ 
จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีแสดงผานมาแลวในบทท่ี 3 และบทท่ี 5 เพื่อจะยืนยันวาหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปถึงโลกุตตระไดถามีผลอันเปนสมณะตามท่ีพระพุทธองคทรงยืนยัน 
ในสามัญญผลสูตร เพราะไดปฏิบัติตามคําสอนของพระองคทานดวยจรณะ 15 วิชชา 8 เปนมรรควิถี
ท่ีพระองคเรียกวาทางของผูปฏิบัติหรือพระเสขะหรือเสขปฏิปทา 

1.9.7 บทท่ี 7  การวิเคราะหตอยอดองคความรูพุทธธรรมในแนวทางบูรณาการของกลุม 
Ken Wilber โดยวิชชาจรณสัมปนโนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนอีกบทของการ
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วิเคราะหในเชิงความสัมพันธเช่ือมตอยอดองคความรูตะวันตกดวยองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน: 
จรณะ 15 วิชชา 8   

 ในบทนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลจากทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 อันเปนองคความรู
บูรณาการของกลุม KW มาใชวิเคราะหในสวนท่ีเกี่ยวพันกับหลักพุทธธรรมจากบทท่ี 3 โดย
เปรียบเทียบกันใน 3 ดาน ไดแก ดานท่ีสงเสริมสอดรอยกันได 5 ขอ  โดยมีดานท่ีเหมือนกันและมีมุม
ตางกันซอนเชิงอยูใน 5 ขอนี้อยางไร  และดานท่ีกลุม KW ไมมีแสดงหรืออธิบายไมถึง  โดย
เปรียบเทียบกันในโครงสรางของไตรสิกขาข้ันอธิรวม 9 ขอเปนอธิศีล อธิจิต อธิปญญาอยางละ 3 ขอ
ใหเห็นชัดเจนวาองคความรูพุทธธรรมท่ีกลุม KW แสดงไวยังไมถึงระดับโลกุตตระอยางไร 

 ท่ีนาสนใจในบทนี้  คือ  การนําเอาองคความรูจากการวิ เคราะหในบทท่ี  5 
ท่ีแสดงผลการพัฒนาจิตวิญญาณเขาสูโลกุตตระไดท้ังปจเจกบุคคลและหมูกลุมชุมชน อีกท้ังผาน 
การตรวจสอบความเปนจริงของโลกุตตระในฐานศีล 5 ของฆราวาส โดยเทียบเคียงกับพุทธวจนะ 
ในบทท่ี 6 มาแลว จึงนับไดวามีความไมประมาทรอบคอบและระมัดระวังในการเตรียมความพรอม
ระดับหนึ่งท่ีจะยกความรูข้ึนสูระดับปญญารอบรูในการสามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมท่ีไปถึง
ข้ันโลกุตตระเขาในจตุรภาคของกลุม KW โดยเฉพาะในระดับกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 ซ่ึงเปนระดับ
จิต ไดแก ข้ัน psychic และข้ันทิพยหรือ subtle และระดับวิญญาณ ไดแก ข้ันอรูปหรือ causal และข้ัน
สูงสุดหรืออันติมะหรือ ultimate การตอยอดความรูระดับญาณทัสสนะในธรรมะหรือธัมมญาณ 10 
ขอใหกับกลุม KW เพื่อใหเห็นรายละเอียดพัฒนาการของโลกุตตรธรรมที่สามารถบูรณาการเขาไป
ในการดําเนินพัฒนาจิตวิญญาณของตะวันตกข้ันปลายสุด 4 ระดับไดอยางไร 

 ปญญารอบรูวัดกันท่ีการสามารถประยุกตใชไดในการพัฒนาท่ีเกิดมีจริงในหมู
กลุมชุมชนวัฒนธรรมท่ีมีแบบอยางชัดเจน การวิเคราะหในเร่ืองนี้ไดใชฐานบูรณาการของจตุรภาค
และโฮลอนบูรณาการ (integral-holonic) โดยมีตัวอยางท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อนํารอง 
มาสูการวิเคราะห นําเสนอ “ตัวแบบพัฒนบูรณาการของชาวอโศก” ท่ีแสดงใหเห็นมุมกาวหนา 
ของการพัฒนาไดอยางนาสนใจ  ในการที่สามารถเจริญไดท้ังในจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการ 
จึงทําใหไดวงกลมท่ีมีสัดสวนสมดุลท้ัง 4 ภาค ในขณะท่ีตัวอยางท่ีนํามาประกอบจะมีรูปราง
เวาแหวงหรือเจริญไดเปนบางภาคไมกระจายไปท้ัวท้ัง 4 ภาค การพัฒนาทางจิตวิญญาณถึงข้ัน
กระบวนความคิดท่ี 3 อันมีผลออกมาเปนรูปธรรมท้ังภายในคือ ปจเจกบุคคลและภายนอกคือ 
หมูกลุมสังคม ยังเปนประเด็นท่ีกลุมบูรณาการเกลียวพลวัต (กลุม SDi) รอเวลาในการสรุปนําเสนอ
ในรายละเอียดเปนองคความรูระดับมีมท่ี 9 คือ มีมสีคอรัล (coral) สําหรับข้ันโฮลอนบูรณาการหรือ 
integral – holonic ซ่ึงเปนชุดองคความรูในข้ันจิต (soul) และวิญญาณ (spirit) ท่ีไมไดมีแตเพียงใน
ภาคฉัน (Q-“I”) เทานั้น แตควรมีผลกระจายครบทั้งจตุรภาคแบบองครวมและบูรณาการไดจริง 
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1.9.8 บทท่ี 8  บทสรุปงานวิจัย  มี 2 แบบ คือ การสรุปแสดงผลสัมฤทธ์ิของงานวิจัยนี้วา
ตรงกับคําถามวิจัยและวัตถุประสงควิจัยหรือไม กับการสรุปเพื่อประโยชนในการตอยอดการวิจัยใน
อนาคตอยู 2 ประเด็น ไดแก 

1.9.8.1 โฮลอนบูรณาการเปนแกนแกนในการเช่ือมตอองคความรูระหวาง
แนวทางพุทธธรรมตะวันออกกับแนวทางบูรณาการตะวันตกดวยความสัมพันธกับกิจของอริยสัจ 4 
พนความไมรูเร่ืองโฮลอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับกาลท้ัง 3 ดวยเวทนา 108 อยางไร 

1.9.8.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยตอยอดในอนาคตโดยวางแนวทางพื้น
ฐานความรูและความเช่ือในพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ การจัดการแนวทางการเรียนรูเปน
ระบบโดยมีเปาหมาย กระบวนการ วิธีการ และผลลัพทอยางไร และการศึกษาคนควาเพิ่มเติมเร่ืองโฮ
ลอนบูรณาการในกระบวนข้ันความคิดท่ี 3 ท่ีสัมพันธกับหลักพุทธธรรมช้ันสูง คือ พนความไมรู
เร่ืองอริยสัจ 4 กับพนความไมรูเร่ืองปฎิจจสมุปปาทอยางไร 

ในบทนี้ไดสรุปตัวบงช้ีความสําเร็จดวยความเขาใจในจรณะ 15 วิชชา 8 
เปน 4 หมวดใหญท่ีเปนการทํากิจของอริยสัจ 4 จึงเปนการดําเนินในเสนทางโลกุตตระตลอดสาย 
เพราะพระพุทธองคทรงวางไวเปนข้ันตอนดังนี้ 

จรณะชุดท่ี 1 – 3 เพื่อกาวขามพนกามภพในระดับจิตสํานึกหรือ self conscious 
จรณะชุดท่ี 4  เพื่อกาวขามพนรูปภพในระดับจิตใตสํานึกหรือ subconscious 
จรณะชุดท่ี 5 – 6  เพื่อกาวขามพนท้ัง 2 ภพกับอรูปภพในระดับจิตไร

สํานึกหรือ  unconscious 
เม่ือทําสําเร็จครบถวนสมบูรณจึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะปญญาท่ีมี

คุณภาพข้ันสูงหรือ super conscious ของวิญญาณข้ันสูงสุดหรืออันติมะได ซ่ึงจะตางกับแนวทาง
ตะวันตกในการพัฒนาจิตสํานึก โดยเร่ิมจากจิตใตสํานึก (subconscious) ยกระดับเปนจิตสํานึก (self 
conscious) และข้ันปลายคือการเปล่ียนผานทางจิตวิญญาณหรือ (transconcious) 

สรุปประเด็นสําคัญของงานวิจัยนี้ใหภาพรวมอยางยนยอของการพัฒนา
จิตวิญญาณสูงข้ึนเปนโลกุตตรบุคคลอยางชัดเจนเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันแรก  คือ  การเรียนรูและฝกฝนจรณะ  15 วิชชา  8 ในระดับบาง
พฤติกรรมไมจําเปนตองครบฐานศีล เพื่อเรียนรู กระบวนการยกระดับจิตวิญญาณออกจากโลกวัตถุ 
ในระดับการเกาะเกี่ยวของจิตหรือภวภพ ไดแก อบายภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในระดับไมเกิน
ฐานศีล 5 ทําใหรูจักรายละเอียดเพิ่มข้ึนจากปุถุชนเปนอริยชนข้ันตน คือ โสดาบัน โดยขยายเปน
ปุถุชน ยกระดับข้ันเปนกัลยาณชน ดวยการมีสังวรพฤติกรรม โดยหลักไตรสิกขาข้ันตน แลวยกข้ัน
เปนโครตภูชน ซ่ึงเปนการฝกฝนเรียนรูเขาไปถึงฐานกายจิตและธรรมดวยไตรสิกขาข้ันอธิในการ
กาวออกจากภพของจิตท้ัง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ จนมีญาณตัดโคตรครอบปุถุชนหรือ 
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โคตรภูญาณเขาสูความเปนอริยบุคคลข้ันตนเพียงข้ันเดียวกอน คือ พระโสดาบัน ซ่ึงเปนผูละขาด 
จากอบายภูมิหรือโลกอบายอันเปนภูมิหยาบของกามภูมิหรือโลกกามท้ังหมดนี้มีในบทวิเคราะห 
บทท่ี 5 ขอ 5.1 

ข้ันกลาง คือ การเรียนรูพัฒนาการของอริยบุคคล 4 ระดับดวยการปฎิบัติ
สัมมาสมาธิของพระอริยะหรืออริโยสัมมาสมาธิ ท่ี มีฐานศีลครบถวน  และมีพัฒนาการ 
ของจิตวิญญาณของพระอริยบุคคล 4 ระดับ สัมพันธกับฐานศีลพรอมกับการกาวขามออกจากโลก 
ท้ัง 4 เปนภูมิของอริยบุคคล 4 คือ 

ฐานศีล 5  กาวขามพนโลกอบาย (อบายภูมิ) เปนโลกุตตรภูมิของ  โสดาบัน 
ฐานศีล 8  กาวขามพนโลกกาม (กามภูมิ) เปนโลกุตตรภูมิของ  สกิทาคามี 
ฐานศีล 10 กาวขามพนโลกรูปจิต (รูปภูมิ) เปนโลกุตตรภูมิของ  อนาคามี 
ฐานสูงกวาศีล 10  กาวขามพนโลกท้ัง 3 และอรูปโลก  เปนโลกุตตรภูมิ

ของอรหันต 
โดยมีความสัมพันธใหเขาใจงายข้ึนในบทท่ี 6 
ข้ันปลาย คือการเรียนรูศึกษาคนควาในอนาคตท่ีจะขยายผลขององค

ความรูในยุคปจจุบันของเถรวาทท่ีเนนอยู 2 ภาคของปจเจกบุคคล (individual) คือ ภาคฉัน (Q – “I”) 
และภาคมัน (Q – “IT”) ใหกระจายเต็มจตุรภาคไปถึง 2 ภาคของสังคมชุมชน (communual) คือ 
ภาคเรา (Q – “WE”) วัฒนธรรมโลก และภาคระบบสังคมหรือภาคพวกมัน (Q- “ITS”) โดยศึกษา 
ในภายภาคหนาถึงเร่ืองจตุรภาคและโฮลอนบูรณาการขั้นสูงท่ีชวยใหเขาใจขั้นตอนของการตรัสรู
ตามเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนเปนอาริยบุคคล 4 ระดับไวในบทท่ี 7 ซ่ึงจะชี้ใหเห็นวาพุทธธรรม 
ท่ีแทจริง ลวนมีหินยานและมหายานอยูรวมกันไมแตกแยกหรือสังฆเภทไดเลย 

การพนเทวนิยมดวยหลักกรรมนิยาม ทําใหเขาถึงปรมัตถสัจจะไดจึงเปน
ธรรมนิยามของพุทธถึงพรอมในความเปนอเทวนิยมท่ีมนุษยรูจักชวยมนุษยและโลกส่ิงแวดลอม 
ดวยการดําเนิน “ทางสายกลาง” ในชีวิตประจําวันใน 4 วิถี คือ วิถีโลกบูรณาการ วิถีชุมชน 
วิถีพอเพียง และวิถีธรรม ซ่ึงลวนประมวลผลสัมฤทธ์ิหยั่งลงใน “วิชชาจรณสัมปนโน เพื่อการหลุด
พนในกระบวนทัศนบูรณาการ” อันเปนความพยายามหนึ่งของผูวิจัยใหทันรวมงานเฉลิมฉลองวาระ
มหาอุดมมงคลของ “สัมพุทธชยันตี” ท่ีพระพุทธเจาตรัสรูบรรจบครบ 2,600 ป เปนขวัญกําลังใจ 
ท่ีพลิกฟนการดําเนินอุดมการณและพันธกิจในฐานฆราวาสใหกลับคืนความแข็งแรงและ 
ชวยสืบสานพุทธชีวีใหเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนสืบไป 


