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บทที่ 2
การศึกษาองคความรูแนวทางบูรณาการ (Integral Approach)
ที่สัมพันธกับองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน :
จรณะ 15 วิชชา 8 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในบทที่ 2 นี้ จะมีการศึกษาแนวทางบูรณาการของตะวันตกที่สัมพันธกับองคความรู
ตะวันออกตามลําดับใน 3 ประเด็น คือ ภาพรวมของแนวทางบูรณาการตะวันตก การศึกษาแนวทาง
บูรณาการของกลุม Ken Wilber การศึกษาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบแนวทางบูรณาการของกลุม Ken Wilber ซึ่งรายละเอียดความรูทั้ง 3 ขอ
มีดังนี้
2.1 ภาพรวมของแนวทางบูรณาการตะวันตก
งานวิ จั ย แนวทางบู ร ณาการโดย ธนภณ พั น ธเสน (2549) เรื่ อ ง “กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแบบยั่งยืน : จากกระบวนทัศนอัตตาสูบูรณาการ” เปนผู
ที่ศึกษาคนควาองคความรูเกลียวพลวัตบูรณาการ (Spiral Dynamic Integral) ของดอนเบค และ
เคน วิลเบอร และไดใหองคความรูที่เปนภาพรวมในแนวทางบูรณาการ 4 ประเด็น คือ ความหมาย
ของกระบวนทัศน - องครวม - บูรณาการ ทฤษฎีบูรณาการ ดังตอไปนี้
2.1.1 ความหมายของ “กระบวนทัศน” และ “องครวม” กับ “บูรณาการ”
ธนพล พันธเสน (2549 : 24 – 25) เขียนถึงคําวา “กระบวนทัศน” หรือบางก็ใชคํา
วา “ทัศนะแมบท” หมายถึง ชุดความเชื่อที่ยอมรับในกลุมชนแบบอยางหรือบรรทัดฐานของการคิด
ซึ่งรวมถึงปรัชญา ความเชื่อ คานิยมการรับรู และทัศนะพื้นฐานในการมองโลกที่มีรวมกันของกลุม
ชน อันเปนที่มาของทัศนะอื่น ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุมชนนั้น ซึ่งหากกระบวนทัศนเปนทัศนะที่
เห็นชอบดวยธรรมะหรือธรรมชาติก็เรียกไดวาเปน “สัมมาทิฐิ”
สวนคําวา “องครวม” มักใชแปลมาจากคําวา “holistic” ซึ่งมีผูอธิบายไววา
หมายถึ ง “ทั ศ นะที่ ถื อ ว า เป น ความจริ ง ทั้ ง หมดของสิ่ ง ใดย อ มมี คุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ เฉพาะตน ซึ่ ง
ไมสามารถเข าใจไดโดยการแยกสิ่งเหลานั้ นเปน สวนยอย ๆ แลวศึกษาจากคุณสมบัติของส ว น
ยอย ๆ นั้น แมจะเอาคุณสมบัติของสวนยอย ๆ นั้นมารวมกันก็ไมสามารถเทียบความหมาย หรือ
ความสําคัญกับคุณสมบัติองครวมเดิมไว” (คาปรา, 2455, เลม 1, คําปรารภ) สวน “บูรณาการ”
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ใชแทนคําวา integral ในความหมาย “ที่ครอบคลุม รวมเอาไว มีสมดุล ไมละทิ้งสิ่งใด” หรือ
“ที่ประกอบขึ้นจากสวนยอยตาง ๆ อยางสมดุลจนเกิดความเปน องครวม” ตามความหมาย
ของวิลเบอร (Wilber, 2000b: 2 Integral Institute, 2003a) ผูกอตั้งสถาบันบูรณาการ (Integral
Institute) จึงเปนความหมายที่แตกตางจากคําวา “integral” ตามพจนานุกรมทั่วไปซึ่งหมายถึง
“อันเปนสวนยอยสวนหนึ่งที่ จําเปนอยางยิ่งตอความเปนทั้งหมด” ดังนั้น ไมวาจะเปน “องครวม”
หรือ “บูรณาการ” ตางก็มีความหมายเดียวกันและใชทดแทนกันได ในกรณีที่เหมาะสม (คาปรา,
2544. เลม 1, คําปรารภ: 19, 22-27, 30, 35, 100 ; อางอิงจาก ธนพล พันธเสน, 2549 : 25)
2.1.1.1 ความเขาใจธรรมชาติของวัตถุ และความสัมพันธระหวางวัตถุกับจิตใจมนุษย
2.1.1.2 ความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ผสานกลมกลืนและเกี่ยวโยงกันทั้งโลกและ
จักรวาล
2.1.1.3 การกระทําที่ไมขัดกับธรรมชาติแตกลมกลืนกับธรรมชาติ
2.1.1.4 การมีดุลยภาพที่มีความเคลื่อนไหวอยูภายใน หรือภาวะสมดุลที่เปนพลวัตร
2.1.1.5 ความไมแนนอน การเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง
2.1.1.6 การมองเชิงนิเวศวิทยาหรือแบบกระบวนระบบ ที่มีธรรมชาติสุดทายเปน
ศาสนาธรรม หรือเปนเรื่องทางจิตวิญญาณ
2.1.1.7 การใหความสําคัญตอความเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของสวนยอย
2.1.2 กระบวนทัศนบูรณาการในซีกโลกตะวันตก
ธนพล พันธเสน (2549 : 30 – 31) ไดเขียนถึงกระบวนทัศนบูรณาการวามีปรากฏ
อยูในซีกโลกตะวันตกเมื่อหลายพันปกอน ในรูปของระบบวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต รวมทั้งวิธีคิดของ
ชาวชุ มชนโบราณต าง ๆ มาจนถึงชุมชนกรี กซึ่งมีไพธากอรั ส (Pythagoras) เป นผู ใหกํ าเนิด โดย
แนวคิดของเขาสงอิทธิพลอยางมากตอนักคิดรุนหลัง เชน เฮราคลิตัส (Heraclitus) เดโมคริตัส
(Democritus) และเพลโต (Plato) ปราชญกรีกผูยิ่งใหญดวย (“Pythagoras”, CD-ROM: 2002,
“Early Greek Writings on Pythagoras, CD-ROM: 2002; สุภญาณศิยะญาโน, ม.ป.ป. : 76; ปรีดี
เกษมทรัพย, 2543 : 92)
กระบวนทัศนบูรณาการเริ่มเสื่อมลงในชวงที่อารยธรรมกรีกเจริญถึงขีดสุด เพราะชวงนั้น
เพลโตไดเสนอทฤษฎีรูปแบบ (Theory of Form) ที่อธิบายวาสรรพสิ่งในโลกกายภาพลวนตกอยู
ภายใตความเปนจริงแทอันเปนระเบียบเพียงหนึ่งเดียว ที่เรียกวาจินตภาพแหงความดี (Idea of the
Good) ซึ่งถือเปนความรูขั้นสุดยอดของมนุษยที่สามารถเขาใจไดเฉพาะดวยการสัมผัสทางจิตและ
วิญญาณ (Nelson, 1991 : 257 อางจาก อภิชัย พันธเสน, 2544 : 59 ; Cormford, 1945 : 505b) ในการ
อธิบายกฏธรรมชาติ เพลโตไมไดเนนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติเปนหลัก แตไปเนน
ที่ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน และระหวางมนุษยตอนครรัฐเปนหลักคําสอนที่เขา
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รับชวงมาจากโซเครติส (Socrates) ที่บอกวา “สัตวทั้งหลายถูกสรางขึ้นมาและบํารุงเลี้ยงไวเพื่อ
ประโยชน ข องมนุ ษ ย ”
ทํ า ให ผู นํ า ทางความคิ ด ในยุ ค ต อ มาสอนให ม นุ ษ ย จั ด การ
กับธรรมชาติไดโดยอิสระ ดังนั้นอริสโตเติล (Aristotle) ผูเปนศิษยจึงนําเอากฏธรรมชาติมาใชเพียง
เพื่อการจําแนกประเภท และสรางระบบคิดที่ เปนตรรกะในการจําแนกประเภทเปนขาวเปนดํา
ขาดจากกัน อันเปนจุดเริ่มวิวัฒนาการของตรรกะสุดขั้วและกลายเปนลัทธิทวินิยม (Dualism) ที่ถือวา
ชีวิตนั้น สามารถแยกเปนกายกับจิตซึ่งไมขึ้นแกกัน และกลายเปนฐานคิดของอารยธรรมตะวันตก
ตลอดเวลาที่ผานมา (อภิชัย พันธเสน, 2544 : 22, 88; Ponting, 1991: 142 ff อางอิงจาก
พระธรรมปฎก, 2544ก : 114; Gore, 1992: 243 ; อางอิงจาก พระธรรมปฎก, 2544ก : 117 ; อางอิง
จาก ธนพล พันธเสน, 2549 : 31)
ถึงกระนั้ น ทั ศนะองค รวมก็ไ ดปรากฏสอดแทรกอยูบางเปนบางชว งตั้งแตยุ คโรมัน
ยุคกลาง ยุคทันสมัย ตลอดจนถึงชวงกําเนิดยุคหลังทันสมัย เปนตน จนถึงตนศตวรรษที่ 20 ความเชื่อ
ในสัจจะแหงคณิตศาสตร ก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อแพลงก (Planck) คนพบทฤษฎีแควนตัมและไอนสไตน
(Einstein) เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งทั้งหมดไดรับการพัฒนาเปนทฤษฎีแควนตัม ที่สมบูรณในอีก
20 ปตอมา (คาปรา, 2544, เลม 1: 83; เลม 2 : 211; ปรีดี เกษมทรัพย, 2543 : 117; “Planck, Max Karl
Ernst Ludwig,” CD-ROM อางอิงจาก ธนพล พันธเสน, 2549 : 31) ความรูจากทฤษฎีแควนตัมทําให
นักวิทยาศาสตรไดผลสรุปเกี่ยวกับความเปนจริงของธรรมชาติแบบใหม เชน เรื่องของความวางเปลา
ความไมมีตัวตนอันแทจริงการติดตอเชื่อมโยงของสรรพสิ่งอันเปนหนึ่งเดียวกันไมวาจะเปนทาง
กายภาพและจิตวิญญาณรวมทั้งการเกิดของปรากฏการณทั้งหลายจากเหตุปจจัยที่ซับซอนยิ่ง เปนตน
ไอนสไตน ยอมรับวา “มนุษยเราเปนสวนเล็กนอยของความเปนหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ” งานที่ยิ่งใหญ
ที่สุดของมนุษยทุกคนจึงอยูที่การเผื่อแผความรักความเมตตาใหแกสรรพชีวิต ซึ่งขอสรุปเหลานี้ลวน
ตรงกับความรูที่อุบัติขึ้นในซีกโลกตะวันออกมาตั้งแตสองพันหารอยปกอนทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม
แนวคิดตาง ๆ นี้ถูกเก็บงําไวแตเพียงในแวดวงของนักฟสิกสเปนเวลาหลายสิบปผานยุคทศวรรษที่
1960 ที่ แ นวคิ ด และแนวการฝ ก ปฎิบั ติแ บบองค ร วมตามแนวคิ ด ตะวั น ออกไดรั บ ความนิ ย มใน
ประเทศตะวันตกเพิ่มขึ้นอยางมากมาย จนกระทั่งคาปรา (Capra, 1972) ไดนําความจริงใหมนี้
เผยแพรในหนังสือที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงทั่วโลกชื่อเตาแหงฟสิกส (The Tao of Physics) ซึ่ง
ตีพิมพเมื่อป 1972 และผลงานชิ้นนี้ก็ไดสงผลใหมีนักคิดนักวิทยาศาสตรชั้นแนวหนาของโลกหันมา
นําเสนอผลที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศนบูรณาการมากขึ้นเปนลําดับ (ประสาน ตางใจ, 2538 : 181182, 198) โดยผลงานที่ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางในระดับนานาชาติมากที่สุดทฤษฏีหนึ่ง คือ
ทฤษฏีของทุกสรรพสิ่ง (A Theory of Everything) ของเคน วิลเบอร (Ken Wilber, 2000A) ซึ่งถือได
วาเปนผูเสนอทฤษฎีบูรณาการแบบตะวันตกที่เชื่อมเขากับตะวันออกไดดี เพราะไดนําพุทธธรรมเขา
มารวมอธิบายดวย
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2.1.3 ทฤษฏีบูรณาการ (Integral Theory)
ธนพล พันธเสน (2549 : 32) ไดศึกษา เคน วิลเบอร ชาวอเมริกันเปนทั้งนัก
ปรั ช ญาและนั ก สร า งสรรค ท ฤษฏี ที่ มี พื้ น ความรู ใ นสาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาเหนื อ ตน (Transpersonal
Psychology) ผูเขียนหนังสือชื่อวา “แถบสีแหงจิตวิญญาณ” (Spectrum of Consciousness, 1977) ที่
ไดรับการตีพิมพครั้งแรกขณะที่มีอายุเพียง 28 ป
อีก เกื อบยี่สิบปถัด มา แนวคิ ด บูรณาการของวิลเบอร ก็ปรากฏขึ้นอยา งเด น ชั ด
ในผลงานชื่อ “เพศ นิเวศวิทยา จิตวิญญาณ” (Sex, Ecology, Spirituality, 1995) ซึ่งเขาไดประมวล
แนวคิดดังกลาวไวในผลงานเลมถัดมาชื่อ “ประมวลประวัติศาสตรแหงสรรพสิ่ง” (A Brief History
Everything, 2000B) และไดนําเสนอเปนคําอธิบายที่งายขึ้นประกอบกับการยกตัวอยางการนํา
แนวคิ ด บู ร ณาการไปใช กั บ ศาสตร ส าขาต า ง ๆ รวมทั้ ง การพั ฒ นาจิ ต สํ า นึ ก ในผลงานตี พิ ม พ
เลมหลังสุดที่ชื่อ “ทฤษฏีของทุกสรรพสิ่ง” (A Theory of Everything, 2000A)
ทฤษฎีบูรณาการ (ธนพล พันธเสน, 2549 : 14 - 15) ซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎีที่
นําเสนอโดยเคนวิลเบอร (Ken Wilber) ผูซึ่งใชญาณทัศนะประกอบกับการบูรณาการองคความรูที่
ปรากฏอยูในทั่วทุกมุมโลกทุกสํานักคิด ทุกศาสนา และทุกยุค เพื่อสรางแบบจําลองสําหรับการ
อธิบายความจริงและทุกสิ่งที่ดํารงอยูในอภิจักรวาล (Kosmos) ซึ่งมีวิวัฒนาการแบบกาวขาม
องคาพยพของตัวเองแลวหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกับองครวมที่อยูในระดับขั้นสูงกวา กวางขวาง
ครอบคลุมสลับซับซอนกวา และเผยใหเห็นความจริงที่ชัดขึ้นมาตั้งแตจุดที่จักรวาลไดถือกําเนิดขึ้น
จนกระทั่งถึงยุคปจจุบัน
ทฤษฎีบูรณาการยังแสดงใหเห็นวาองครวมของความจริงและทุกสื่งที่ดํารงอยู
ในจักรวาลนั้นสามารถพิจารณาอยางแยกแยะได 4 ดาน เรียกวา “จตุรภาคแหงอภิจักรวาล” (The
Four “Quadrants” of the Kosmos) ไดแก ความเปนนามธรรมและความเปนรูปธรรมที่มีอยูทั้ง
ในบุคคลและกลุมชน เมื่อพิจารณาองครวมของมนุษยก็สามารถเห็นถึงองคประกอบหลัก 4 ดาน
ของชีวิต ไดแก จิต (นามธรรมสวนบุคคล) พฤติกรรม (รูปธรรมสวนบุคคล) วัฒนธรรม (นามธรรม
ของกลุมชน) ระบบสังคมและสิ่งแวดลอม (รูปธรรมของกลุมชน) ซึ่งแตละดานก็จะมีวิวัฒนาการ
อยางสอดคลองรวมกับดานอื่น ๆ ไปตามระดับพัฒนาการ (“Levels” of development) หรือ “มีม”
(meme) อยางนอย 8 ระดับ ไดแก ระดับที่อิงกับสัญชาตญาณ (Instinctual) ระดับที่อิงกับมายาภาพ
(Mythic) ระดับที่อิงกับผลประโยชนสวนตน (Egocentric) ระดับที่อิงกับระเบียบแบบแผน (Mythic
Order) ระดับที่อิงกับความสําเร็จเชิงวัตถุหรือเงินตรา (Achiever) ระดับที่อิงกับความออนไหว
(Sensitive) ระดับที่อิงกับการบูรณาการ (Integral) ระดับที่อิงกับระบบองครวมแหงธรรมชาติ
(Holistic)
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สําหรับโลกที่ถูกกระบวนทัศนอัตตาครอบงํา ทฤษฎีบูรณาการเสนอวิสัยทัศนบูรณา
การ (Integral vision) ซึ่งหมายถึงการมองภาพการพัฒนาอยางนอยใหครอบคลุม “ทุกดาน ทุก
ระดับ” (All Quadrants/All Levels) เพื่อพยายามหลอมรวมสสาร ชีวภาพ จิตและวิญญาณ ซึ่งปรากฏ
อยู ใ นบุ ค คล วั ฒ นธรรม และธรรมชาติ อี ก ทั้ ง พยายามทํ า ความเข า ใจและสร า งความสมดุ ล
ของวิทยาศาสตร ศิลปะ ศีลธรรม ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ทุกศาสตร โดยไมเชื่อวาจะมีสิ่งใดถูกหรือ
สิ่งใดผิดไปเสียทั้งหมด อันจะนําไปสูการพัฒนาองครวมแหงจตุรภาคขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น
ผูวิจัยศึกษารายละเอียดขององคความรูในทฤษฎีบูรณาการ ซึ่งจะมีอยูในขอ 2.2
ตอไป เพื่อคนหาพื้นฐานองคความรูที่ทําใหเกิดการยกระดับเปลี่ยนผาน 3 ลักษณะคือ
การเปลี่ยนผานทางจิตสํานึก (Transconcious)
การเปลี่ยนผานทางเหตุผล
(Transrational)
การเปลี่ยนผานทางบุคคล
(Transpersonal)
ซึ่งก็คือพื้นฐานของความสัมพันธแบบโฮลอนของสสารกาย (Body) ใจ (Mind)
จิต (Soul) วิญญาณ (Spirit) อันจะเปนฐานขอมูลสําคัญใหกับบทอื่น ๆ ที่ตามมา
2.2 การศึกษาแนวทางการบูรณาการ (Integral Approach) ของกลุม Ken Wilber (KW)
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดหลักของกลุม Ken Wilber คือ การนําเสนอทฤษฎีของสรรพสิ่ง
หรือ Theory of Everything (T.O.E) (Ken Wilber, 2000A) โดยมีองคความรูใหมอยางเปนระบบที่
เปนสาระสําคัญหลัก 6 ประการ คือ
2.2.1 มุมมองใหมที่เปนบูรณาการของประวัติศาสตรของทุกสิ่งที่มีความสัมพันธและ
การคลี่คลายพัฒนาการของสรรพสิ่งในโครงสรางของชีวิตและจักรวาล ไดแก สสาร (Matter) กาย
(Body) ใจ (Mind) จิต (Soul) วิญญาณ (Spirit)
2.2.2 องครวมยอย (Holon) ของสรรพสิ่ง
2.2.3 มิติการรับรู 3 ฝายที่สื่อสารดวย 3 ภาษาและจตุรภาค (Four Quadrants)
2.2.4 ภาพรวมของจตุรภาค
2.2.5 จตุรภาคของความจริง (The Four Quadrants of Truths) นําสูจตุรพักตรของ
วิญญาณ (The Four Faces of Spirit)
2.2.6 ตัวแบบบูรณาการ (The Integral Model) ของการพัฒนาทุกภาคทุกระดับ
(AQAL)
2.2.1 มุมมองใหม ที่ เป นบู รณาการของประวั ติ ศาสตร ของทุ กสิ่ ง ในหนั งสื อ A Brief
History of Everything (KW, 2000B)
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กลุ ม K.W. นํ า เสนอมุ ม มองใหม แ บบบู ร ณาการที่ย อ นประวั ติ ศ าสตร ก ลับ ไป
ไปจนถึงการระเบิดครั้งใหญ (Big Bang) ของจักรวาลทําใหเกิดการคลี่คลายของกาลเวลา (Time)
และพื้นที่ (Space) คลอบคลุมประวัติศาสตรของวิวัฒนาการของทุกสิ่งมาถึงปจจุบันกลุม KW
เรียกจักรวาลที่หลากมิตินี้วา Kosmos (K ตัวใหญ) ในขณะที่วิทยาศาสตรทางกายภาพ (Physics)
อธิบายปรากฎการณของจักรวาล cosmos (c ตัวเล็ก) ในระดับทางสสาร (Matter) และพลังงาน
(Energy) แบบแยกสวนเปนเอกเทศโดยไมสัมพันธกับเรื่องราวของทุกสิ่งได
สุวินัย ภรณวิลัย (2552) ไดใชคําไทยใหกับ Kosmos วาจักรวาฬ (ใช ฬ สะกด) เพื่อ
จะตางจาก cosmos ที่ใชคําวา จักรวาล (ใช ล สะกด) โครงสรางใหญของจักรวาลมีกรอบความสัมพันธ
ที่ เป นองค รวม (ไม แยกเป นแต ละส วน) 5 ประการ ซึ่ งสอดคล องกั บหลั กธรรมนิ ยาม 5 ของพุ ทธ
(ดูรายละเอียดความสัมพันธเพิ่มเติมในขอ 2.3.1.1)
ความสัมพันธในมิติกายภาพ (Physics) ในบริบท สสาร (Matter สอดคลองกับอุตุ
นิยาม
ความสัมพันธในมิติชีววิทยา (Biology) ในบริบท รางกาย (Body) สอดคลองกับ
พีชนิยาม
ความสัมพันธในมิติจิตวิทยา (Psychology) ในบริบท ใจ (Mind) สอดคลองกับจิต
นิยามความสัมพันธในมิติเทววิทยา (Theology) ในบริบท จิต (Soul) สอดคลองกับกรรมนิยาม
ความสัมพันธในมิติเรนลับ (Mysticism) ในบริบท วิญญาณ (Spirit)สอดคลองกับ
ธรรมนิยาม
ทฤษฎีของสรรพสิ่ง (T.O.E) เชื่อวายังมีความสัมพันธหลากมิติซึ่งมีมากมาย
ละเอี ย ดซอ นลึก ในความสั มพั น ธ เ ชิงโครงสร าง 5 ประการขา งตน และยั ง เชื่อ วาจัก รวาฬมี ก าร
คลี่คลายของวิวัฒนาการ (Evolution) ทั้ง 5 ลําดับโดยมีสภาวะของวงวนที่เปนพัฒนาการกาวหนา
แบบยอนกลับ (Involution) ไปสู Spirit อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เปนจุดสิ้นสุดจักรวาฬดวย เพื่อเริ่มตนใหม
ของ Matter สูการระเบิดครั้งใหญ (Big Bang) หมุนวนกันไปอีก ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความสอดคลอง
กับหลักสภาวธรรมของวัฏฏสงสารภายในกรอบหลักของธรรมนิยาม 5 ดวย
T.O.E นําเสนอวาสรรพสิ่งในจักรวาลหลากมิติมีพัฒนาการจากสิ่งหยาบสุดไปสู
สิ่งละเอียดสุด คือ จากแรธาตุไปสูพืชสัตว มนุษยไปสูจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ ในสภาพซับซอนยิ่งขึ้น
เชิงวัตถุ แตก็มุงไปสูสิ่งที่ล้ําลึกยิ่งขึ้น ๆ ทางจิตวิญญาณซึ่งก็คือ โครงสรางความสัมพันธของชีวิต
และจักรวาลไดแก กาย (Body) ใจ (Mind) จิต (Soul) วิญญาณ (Spirit) ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีนัยยะสําคัญ
ที่เปนการยอสวนโครงสรางของจักรวาฬทั้งมวลลงในโครงสรางของชีวิตมนุษย ซึ่งสอดคลองกับ
คําสอนของพระพุทธเจาที่เนนฐานกายและใจเปนหลักเกณฑในการบัญญัติโลก และที่สุดของโลก
ไว พร อ มทั้ ง เส น ทางเอกของการพ น ทุ ก ข คื อ สติ ป ฏ ฐาน 4 ที่ ดํ า เนิ น บนฐานกาย ฐานเวทนา
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(บนฐานใจ - mind) ฐานจิต ฐานธรรม (อันเปนฐานญาณทัสสนะใหวิญญาณ - spirit ยกระดับสูง
ยิ่งขึ้นอยางบริสุทธิ์ สะอาด สงบ และสวางจนพนสิ้นอวิชชา)
T.O.E ไดวางพื้นฐานของมุมมองเชิงบูรณาการ (Integral Vision) ในการเขาหา
(Approach) วิทยาศาสตรทางวัตถุที่บูรณาการแกกันและกันจนถึงโครงสรางชีวิตที่ลึกซึ้งของ
จิตวิญญาณ และนํามาสูมุมมองใหมแบบวิทยาศาสตรของบูรณาการทางจิตวิญญาณ (The Science of
Integral Spirituality)
2.2.2 หนวยยอยที่เปนองครวม (Holon) ของสรรพสิ่ง
สุวินัย ภรณวลัย (2552) ไดอธิบายถึงแนวทางของกลุม KW ในการที่จะเขาใจ
พัฒนาการของจักรวาฬ (Kosmos) และสรรพสิ่งดวยชุดความรูที่เปนความสัมพันธของหนวยยอย
ขององครวม เรียกวา โฮลอน (Holon) ความหมายของโฮลอน คือ ทั้งหมดที่เปนสวนประกอบของ
ทั้งหมดอันอื่น (A Holon is a whole that is part of other wholes) เชนจาก
อนุภาคทั้งหมด
เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ อะตอม
อะตอมทั้งหมด
เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ โมเลกุล
โมเลกุลทั้งหมด
เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ เซลล
เซลลทั้งหมด
เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ อวัยวะ
อวัยวะทั้งหมด
เปนบางสวนหรือสวนหนึ่งของ รางกาย
โฮลอน คือ สิ่งที่เปนองครวมในตัวเองแตก็เปนองคประกอบของสิ่งที่ใหญกวา
วิวัฒนาการของจักรวาฬ (Kosmos) ลวนเปนมาดวยโฮลอน โดยหลักการของสิ่งที่ใหญกวาหรือ
สิ่งที่มาทีหลังดีกวาดวยการ “กาวขามและหลอมรวม” (transcend and include) สิ่งที่ดํารงอยูกอน
หนานั้นเสมอ นี่เปนระดับชั้นแบบโฮลอน (holarchy)
โฮลอนมีคุณสมบัติพื้นฐาน 11 ประการ แตที่สําคัญไดแก
2.2.2.1 โฮลอนมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู 4 ดานคือ ก) ดานที่ผลักดันใหดํารงรักษา
ตนเอง (agency) ข) ดานที่ปรับเปลี่ยนตัวเองและปรองดองกับสวนอื่น (communion) ค) ดานที่กาว
ขามพนตัวเอง (self - transcendence) ง) ดานที่จะสลายตัวตน (self - dissolution)
2.2.2.2 การทํ า ลายสลายโฮลอนตั ว ใดตั ว หนึ่ ง จะทํ า ลายโฮลอนทั้ ง หมดที่ อ ยู
ในระดับที่สูงขึ้นไป เชน มนุษยอยูในระดับที่สูงกวาระบบนิเวศน ดังนั้นหากมนุษยสูญพันธไป
ระบบนิเวศนยังอยูได แตถาระบบนิเวศนพังทลายลงมนุษยก็ยอมอยูไมไดดวย
2.2.2.3 หลั ก การพั ฒ นาของสรรพสิ่ ง มี ทิ ศ ทางที่ พั ฒ นาจากสิ่ ง หยาบไปสู สิ่ ง
ที่ละเอียดกวาเสมอ คือจากวัตถุธาตุไปสูชีวิต ไปสูอารมณความรูสึก ไปสูจิตใจ และไปสูธรรมญาณ
(ที่ รู ไ ด ถึ ง สุ ญ ญตธรรม) แก น ของวิ วั ฒ นาการของจั ก รวาฬ คื อ การก า วข า มและหลอมรวม
(Transcend and include) ตามหลักของโฮลอนนั้นยังมีการแบงเปนดานนอกและดานในดวย
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ด า นนอกของจั ก รวาฬ เริ่ ม จาก แร ธ าตุ ไ ปเป น พื ช ไปเป น สั ต ว ไปเป น มนุ ษ ย
ไปเปนผูรูถึงความเรนลับของชีวิตและจักรวาฬ (Mystic)
ดานในจักรวาฬ เริ่มจาก สสาร (Matter) ไปสูพลังชีวิต (Vitality) ไปสูอารมณ
ไปสูจิตใจ (Mind) ไปสูญาณทัสสนะ (Intuition)

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิ : กระบวนการวิวัฒนาการทั้งดานนอกและดานใน โดยสุวินยั ภรณวลัย (2552)
ตารางที่ 2.1 การกาวขามและหลอมรวมที่เกิดขึ้นไดตามลําดับ
ดานนอกจักรวาฬ
พืช
กาวขาม
สัตว
กาวขาม
มนุษย
กาวขาม
ผูรูสิ่งเรนลับ กาวขาม

แรธาตุ
พืช
สัตว
มนุษย

ดานในจักรวาฬ
มีพลังชีวติที่หลอมรวมความเปนสสาร
มีความรูสึกที่หลอมรวมพลังชีวิต
มีจิตใจทีห่ ลอมรวมอารมณความรูสึก
มีญาณทัสสนะที่หลอมรวมจิตใจ

ผูวิจัยเห็นวาองคความรูโฮลอนเปนพื้นฐานสําคัญในการเขาใจมุมมองใหมที่เปน
บูรณาการของ T.O.E. ที่ทําใหกาวขามและหลอมรวมมุมมองในระดับพหุนิยม (Pluralism) ของยุค
หลังทันสมัยนับเปนขอดีที่โฮลอนชวยทําใหพื้นฐานการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณของชาวพุทธ
ตามหลักพุทธธรรมที่เปนแบบกาวขามและหลอมรวมไปตามลําดับนั้นสามารถเขาใจไดอยางเปน
ระบบชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2.3 มิติการรับรู 3 ฝายที่สื่อสารดวย 3 ภาษาและจตุรภาค
กลุม KW ใหความสําคัญในขั้นตอนพัฒนาการของมนุษยไปสูผูรูความเรนลับ
ของชี วิ ต และจั ก รวาฬ ซึ่ง มีพื้ น ฐานที่ ตา งกั น ตรงการรั บรู ที่แ บ ง แยกแตกส ว นกั บ การรั บรู ค วาม
แตกตางที่มีความเปนองครวมและบูรณาการตอกันได
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มนุษ ยมีการรับรูตางกันเพราะเริ่มจากการมีตัวฉัน (I) และเพราะการรับรู
ของตัวฉัน (I) การมีอยูของทั้งจักรวาฬจึงสามารถปรากฏได แตมนุษยก็ไมไดมีเพียงแคตัวฉัน (I)
เทานั้น จึงนํามาซึ่งการรับรูของสรรพนามบุรุษที่ 1 (First Person) บุรุษที่ 2 (Second Person) บุรุษที่ 3
(Third Person) เชน เมื่อฉัน (บุรุษที่ 1) พูดกับคุณ (บุรุษที่ 2) ถึง รถใหม (บุรุษที่ 3) ของฉัน เปนตน
กลุม KW (KW, 2006) จึงทําใหงายตอการเขาใจโดยการสื่อสาร 3 ฝาย คือ
ตัวฉัน (I) เรา (We) คือ ตัวฉันและคุณที่เขาใจรวมกันหรือตางกัน, และมัน (It) คือสิ่งที่ฉันและคุณ
สื่อสารถึงมัน การสื่อสาร 3 ฝายนํามาซึ่ง 3 ภาษา คือ ‘I’ Language, ‘We’ Language, ‘It’ Language
อันสัมพันธกับเรื่องตาง ๆ ที่ซับซอนลึกซึ้งยิ่งขึ้น จนถึงระดับสูงสุด (Ultimate) ของวิญญาณ (The
Spiritual Big Three) ตามลําดับดังนี้
ตารางที่ 2.2 การสื่อสาร 3 ฝาย ที่นํามาซึ่ง 3 ภาษาอันสัมพันธกับเรื่องตาง ๆ ที่ซับซอนลึกซึ้งยิ่ง
ขึ้นจนถึงระดับสุงสุดของวิญญาณ
ภาษาโดยฉัน (I)
ความงาม (Beauty)

ภาษาโดยเรา (We)
ความดี (Goodness)

ภาษาโดยมัน (It)
ความจริง (True)

สุนทรียในศิลปะ (Aesthetics in Art)

จริยธรรม ศีลธรรม (Moral)

วิทยาศาสตร (Science)

ตัวตน (Self)
พุทธะ (Buddha)
(The Ultimate Beauty)

วัฒนธรรม (Culture)
สังฆะ (Sangha)
(The Ultimate Good)

ธรรมชาติ (Nature)
ธรรมมะ (Dhamma)
(The Ultimate Truth)

ผูวิจัยพบวาเปนเรื่องดีที่ KW ไดชี้ชัดวา 3 ภาษา (Three Language) สามารถมีไดสูงสุด
ไปถึงระดับอันติมะ (Ultimate) ทางจิตวิญญาณ แมจะไมไดใหรายละเอียดของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ
ขั้นอันติมะก็ตาม
จักรวาฬที่มีพัฒนาการทั้งดานนอกและดานใน (ดูขอ 2.1.2) เมื่อมาสัมพันธกับ 3 ภาษา
แล ว ยั ง สามารถสื่ อ ให เ ข า ใจความเป น ไปต า งๆของจั ก รวาฬได ใ นความสั ม พั น ธ ที่ เ ป น ป จ เจก
(individual) และรวมหมู (collective) ดวยจึงเกิดเปนจตุรภาค (Four Quadrants)
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ภาพที่ 2.3 แผนภูมิ : The Quadrants จาก Integral Spirituality (KW, 2006)
I

เปนดานในของ ปจเจก

It เปนดานนอกของ ปจเจก

We

เปนดานในของ รวมหมู

Its เปนดานนอกของ รวมหมู

ในจตุรภาคของ I ซีกซายบน (UL) ยังแสดงการเติบโตกับการพัฒนาหรือวิวัฒนาการ
ในการรับรูของฉัน (I) ในโครงสรางสาม คือ กาย (Body) ใจ (Mind) และวิญญาณ (Spirit) ที่ทําให
เกิดดวงตาเห็นความรู (Knowledge) ในการพัฒนาการ 3 ระดับทางจิตวิญญาณจาก Eye to Eye
(KW, 1990)
วิญญาณ (Spirit)
ดวงตาระดับจิตโดยแยบคาย
(The eye of contemplation - Spiritual experiences)
ใจ (Mind)
ดวงตาระดับเหตุผลหลักคิด
(The eye of reason - Mental ideas)
กาย (Body)
ดวงตาระดับเนื้อหนัง
(The eye of flesh - Bodily feeling)
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ภาพที่ 2.3 แผนภูมิ : AQAL แบบงายจาก Integral Spirituality (KW, 2006)
จตุรภาคของ It ซีกขวาบน (UR) เปนสวนพัฒนาการของอวัยวะรับสัมผัสสัมพันธกับ
ระดับของพลังงานชีวิตขั้นหยาบ (Gross) ขั้นเบาบาง (Subtle) ขั้นเล็กละเอียด (Causal)
จตุรภาคของ We ซีกซายลาง (LL) เปนขยายขอบเขตจากฉัน (Me-egocentric) ไปสูเรา
(Us-ethnocentric) ไปสูพวกเรา (All of us - worldcentric)
จตุรภาคของ Its ซีกขวาลาง (LR) เปนขยายการรวมหมูกลุมแบบงาย ๆ (Group) ไปสู
ระบบสังคมที่ซับซอนขึ้น เชน ชาติ (Nation) ไปจนถึงระบบโลก (Global System)
2.2.4 ภาพรวมของจตุ ร ภาค อั น มี ส าระสํ า คั ญ ของแนวทางบู ร ณาการ (Integral
Approach) ที่ทําใหเกิดมุมมองใหม 4 ประการ

ภาพที่ 2.4 แผนภูมิ : The Four Quadrants (or the “Big Three”) of a Holon
จาก Sex, Ecology, Spirituality. The Spirit of Evolution (KW, 1995)
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2.2.4.1 จตุ ร ภาคคลี่ ค ลายจาก 3 ภาษา ใน 2 ป จ จั ย คื อ ในป จ จั ย แรกเป น เรื่ อ ง
ดานใน (Interior) อันเกี่ยวเนื่องกับ อัตตวิสัย (Subjective) และดานนอก (Exterior) เปนเรื่อง
ภาวะวิสัย (Objective) ในปจจัยที่สองเปนเรื่องจุลภาค (Micro) อันเกี่ยวเนื่องกับปจเจก (Individual)
และมหภาค (Macro) อันเกี่ยวเนื่องกับภาวะรวมหมู (Collective or Communal)
2.2.4.2 ดานนอก (Exterior) ทั้งซีกบนขวา (UR) ภาวะวิสัย (Objective) และ
ซีกลางขวา (LR) ภาวะวิสัยรวม (Interobjective) เปนเรื่องของความจริง (The Truth) และ
วิทยาศาสตร (Science) ในขณะที่ซีกบนซาย (UL) อัตตวิสัย (Subjective) เปนเรื่องความงาม (The
Beauty) และศิลปะ (Art) สวนซีกลางซาย (LL) อัตตวิสัยรวม (Intersubjective) เปนเรื่องความดี (The
Good) และศีลธรรม (Moral)
2.2.4.3 “สามใหญ” (“The Big Three” spheres) หมายถึงโลกที่สัมพันธกับ
สามเขตแดน (Realms) ของศิลปะ ศีลธรรม วิทยาศาสตร
1) ศิลปะ อิงกับสุนทรียและการแสดงออก (Aesthetic/Expressive realm)
ซึ่งเปนเขตแดนอัตวิสัย (Subjective realm) ที่อธิบายโดยภาษาฉัน (‘I’ Language)
2) ศีลธรรม อิงกับจริยธรรมกับการโนมนาวใหเปน (Ethical/ Normative
realm) ซึ่งเปนเขตแดนอัตตวิสัยรวม (Intersubjective realm) ที่อธิบายโดยภาษาเรา (‘We’ Language)
3) วิทยาศาสตร อิงกับสภาวะดานนอกเชิงประจักษ (Exterior/ Empirical
realm) ที่เปนเขตแดน ภาวะวิสัย (Objective realm) ที่อธิบายโดยภาษามัน (‘It’ Language) ซึ่ง
แบงเปน 2 กลุม คือ ปจเจกและรวมหมู (Individual ‘It’ and Collective ‘Its’)
2.2.4.4 จตุรภาค สัมพันธกับพัฒนาการของมนุษยในมิติตาง ๆ
1) จิตใจ ดานในของปจเจก ซีกซายบน (UL) เปนจิตสํานึกเจตนารมณ
(Intentional) ที่พัฒนาดวยความรูในเชิงจิตวิทยา ศิลปะ ในเชิงจิตวิญญาณ การภาวนาใหเกิดญาณ ทัส
สนะ เปนตน
2) พฤติ ก รรม ด า นนอกของป จ เจก ซี ก ขวาบน (UR) เป น พฤติ ก รรม
(Behavioral) ของปจเจกที่ดูไดจากดานนอกเปนมุมมองของวิทยาศาสตร เชน สมองซีกซาย ทํางาน
เชิงความคิดเหตุผล ตรรกะ สมองซีกขวา ทํางานเชิงความรูสึก จินตนาการทางศิลปะ การพัฒนา
ความรูในการทํางานของอวัยวะสวนยอยของสมอง เชน ระบบลิมบิค (Limbic system) เกี่ยวพันกับ
อารมณ ความกาวราวแรงขับความตองการทางเพศ ซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย
เปนตน
3) วัฒนธรรม (Culture) ดานในของรวมหมู ซีกซายลาง (LL) เปนสิ่ง
ปจเจกแบงปนตอกันในชุมชน (communities) ดวยกันในระดับชนเผาพลเมืองของประเทศจนถึง
ประชากรโลก เปน คุณคาของวัฒนธรรม เปนความเชื่อในคุณคาของศิลปกรรม สถาปตยกรรม
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ตามยุ ค สมั ย เป น โลกทั ศ น (worldview) ของผู ค นในสั ง คมที่ มี ต อ กั น ในเชิ ง ภู มิ ป ญ ญาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ
4) สังคม (Social) ดานนอกของรวมหมู ซีกขวาลาง (LR) เปนระบบทาง
สังคม (social systems) ในการจัดการเชิงพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรูปของสังคมเปนกลุม
องคกรสถาบัน (institution) จนถึงระดับประเทศและโลก เชนระบบตาง ๆในดานเศรษฐกิจ การเมือง
การบริหารปกครอง โดยเปนฐานวัตถุรูปธรรม (material base) ของโลกทัศน (worldview) ในระดับ
ตาง ๆ
2.2.5 จตุรภาคของความจริง (The Four Quadrants of Truths) นําสูจตุรพักตรของ
วิญญาณ (The Four Faces of Spirit)
ความจริงดูจะเปนเรื่องเขาใจไดงายบนพื้นฐานของการสื่อแสดง (representation)
ของผู นั้ น เป น ส ว นใหญ โลกเต็ ม ไปด ว ยความเดื อ ดร อ นอย า งมากได อ ย า งไร ถ า ส ว นใหญ
ของประชากรโลก ก็ลวนแตนําเสนอความจริงที่ตนยึดถือวาดีวางามวาเหมาะสมดวยเหตุและผลแลว
แมจะตางมุมมอง ตางอุดมการณ ถาอยูบนครรลองนําสูความจริงรวมกัน และนี่คือที่มาของกลุมหลัง
ทันสมัย (postmodern) ที่ปฏิเสธความจริงสัมบูรณ (absolute truth) วาไมมี เปนเพียงความจริง
สัมพัทธ (relative truth) อันเปนพื้นฐานของพหุนิยม (pluralism) แตผูวิจัยเห็นตางวาถายอมรับ
แนวคิดนี้ก็จะดูเปนวาความจริงที่หลากหลายเหลานี้ดําเนินเองไปตามเหตุปจจัยของมันที่จะถางขยาย
ความขัดแยงยิ่งขึ้นตามประชากรโลกที่มากขึ้น (เชน จากหกพัน ลานเปนหมื่นลานคน) อนาคต
ของโลกก็ยอมมีทิศทางสูความลมสลายเปนแน
กลุม KW เชื่อวาพัฒนาการของจักรวาฬเริ่มจากสิ่งหยาบไปสูสิ่งละเอียดสุดถึงขั้น
วิญญาณ (Spirit) ที่มีญาณทัสสนะ (Intuition) ที่จะรูไปไดถึงสัจธรรมอันติมะ (Ultimate truth) ที่กาว
พนความเห็นแกตัวตน (Self) ในระดับสูงสุดถึงสุญญตา หรือลัทธิในศาสนาอื่น ๆ เรียกวา เตาไรชื่อ
พระเจา เปนตน ดังนั้นแนวทางบูรณาการ (Integral approach) เขาสูความจริงจึงมิใชมีเพียงพื้นฐาน
ดานใดดานหนึ่งหรือเพียงดานสองดาน แตมีถึง 4 ดานที่สัมพันธกับความจริงอยางเปนบูรณาการกัน
ทุกดานที่เรียกวา จตุรภาคของความจริง (The Four Quadrants of Truth)
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ภาพที่ 2.5 แผนภูมิ : Validity Claims จาก A Brief History of Everything (KW, 2000)
2.2.5.1 ความจริง (Truth) ในซีกขวาบน (UR) เปนการนําเสนอความจริงตาม
ภาวะวิสัย (objective propositions) จึงมีลักษณะของตัวแทนความจริง (representational truth)
ตรงกับขอเท็จจริง (facts) ซึ่งผานการสังเกตุตรวจสอบเชิงประจักษได เชน ฝนตกอยูขางนอก ซึ่งคํา
กลาวนี้เปนแผนที่อยางงาย (simple mapping) ในการติดตามไปดูวาฝนตกขางนอกจริงหรือไม
ความจริงที่สอดรอยรวมกัน (correspondence) กับประจักษพยานเชนนี้แมเปนความจริงก็ยังไมใช
เนื้อเรื่องทั้งหมด (และยังไมเปนสวนที่นาสนใจที่สุดของทั้ง เรื่องดวย)
2.2.5.2 ความเปนจริง (Truthfulness) ในซีกซายบน (UL) เปนความจริงภายใน
(Interior Truth) ของปจเจก ซึ่งขึ้นกับความจริงใจ (sincerity) ในการที่ฉันบอกคุณวาฝนกําลังตก
ขางนอกนั้นฉันตั้งใจพูดความจริงหรือโกหกกับคุณ ซึ่งตางกับความจริงทางภาวะวิสัย (Objective
Truth) ที่คุณสามารถตรวจสอบดวยตนเองได แตความจริงในอัตตวิสัย (Subjective Truthfulness)
เปนเรื่องที่คุณจะรับรูโดยการถามหรือพูดคุยกับฉันและตีความ (dialogue and interpretation)
ก็ขึ้นกับความซื่อสัตย (integrity) และความนาเชื่อถือ (trustworthiness) ของผูพูด ฉันอาจพูดความ
จริงไมเต็มรอยเพราะอาจมีบางเรื่องบางสวนที่ทําใหคุณเขาใจเบี่ยงเบนไปในทางที่ฉันตองการ
หรือไมตองการ (misinterpret my own depth) เพราะฉันอาจจะตองการปกปดหรือหลอกตัวเองอยู
จึงทําใหฉันสื่อสารที่โกหกคุณโดยไมรูตัว (unconscious) ก็เปนได ทั้ง ๆ ที่ฉันเชื่อวากําลังพูดความ
จริงกับคุณอยูแท ๆ ในสภาพการณเชนนี้อาจจําเปนที่จะรับการชวยเหลือจากภายนอก เชน
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กัลยาณมิตรที่ไวใจหรือสัตบุรุษที่เคารพนับถือหรือผูเชี่ยวชาญ เชนจิตแพทยเพื่อใหฉันเปดใจตนเอง
และเรียนรูที่จะเปดเผยสิ่งที่อยูลึกในจิตใจอยางซื่อตรงทั้งตอคนอื่นและตอตัวเองดวย การกระทํา
เชนนี้ความเปนจริงในซีกซายบน (UL) จึงจะสอดคลองกับความจริงของพฤติกรรมในซีกขวาบน
(UR) ของฉันได หรือเขาใจงาย ๆ วาคําพูดและการกระทําของฉันจึงจะสอดคลองตรงกันได
2.2.5.3 ความเปนธรรม (Justness) ในซีกซายลาง (LL) เปนจริงบนพื้นฐานความ
เขาใจที่ยอมรับรวมกัน (mutual understanding) บนภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่เขากันได (cultural fit)
การคนพบวาพื้นที่ทางอัตตวิสัย (subjective space) ของปจเจกซึ่งไมอาจแยกออกจากพื้นที่ทาง
อัตตวิสัยรวม (intersubjective space) เปนการคนพบที่สําคัญยิ่งของกลุมหลังทันสมัย มิฉะนั้น
เราจะเปนอยางเมาคลีลูกหมาปา (wolf boy) ที่อยูในปาจึงไมมีเครื่องมือ ที่จะแสดงออกหรือไม
สามารถที่จะพัฒนาความคิดของตนขึ้นมาได ความเปนธรรมจึงเปนเรื่องของความดี ความชอบธรรม
(rightness) ที่แมจะมีรายละเอียดแตกตางกันไดของแตละปจเจก ตางกันในความเห็น ตางอุดมการณ
ตางโลกทัศน ตางความเชื่อสวนตน แตตองมีพื้นที่รวมกัน (common space) ของกฏเกณฑรวมกัน
(common law) หรือหลักเกณฑทางจริยธรรม ศีลธรรมที่รวมกันไดและแมกระทั่งโลกทัศนรวมกัน
ไปจนถึ ง มี อั ต ตวิ สั ย ร ว มกั น ในการถั ก ทอเครื อ แหของจั ก รวาลทุ ก ระดั บ วิ ญ ญาณที่ ไ ม เ พี ย งแค
ในฉัน ในมัน ในพวกมัน แตเปนวิญญาณรวมกันในเราและในพวกเราทั้งหมด (all of us) ที่จะปฏิบัติ
ตอกันดวยความใสใจและเอื้ออาทร
2.2.5.4 ความจริงที่พอเหมาะในการทําประโยชน (Functional Fit) ในซีกขวาลาง
(LR) เปนดานนอกที่เปนความจริงในเชิงระบบมีลักษณะมหภาคเกี่ยวกับระบบโครงสรางทางสังคม
ทั้งหลาย ในขณะที่ซีกขวาบน (UR) เปนดานนอกที่เปนความจริงที่อิงกับขอเท็จจริงเดี่ยว (single
fact) มีลักษณะจุลภาคเปนหนวยเล็กของปจเจก การมีพื้นที่รวมกัน (common space) ในซีกขวาลาง
(LR) นี้เนนการทํางานใหเกิดประโยชนรวมกันอยางพอเหมาะและสอดคลองกันเชิงภาวะวิสัยรวม
(interobjective system) ที่รูจักกันดีในทฤษฎีระบบ (systems theory) ที่พัฒนาความซับซอน
เปนระบบซอนระบบ เครือขายซอนเครือขายเปนกระบวนการไมมีจบสิ้น (endless process) แมจะ
สรางไดเปนเครือขายใหญ (the great web) ของสังคมแตก็เปนเพียงดานนอกที่ละเลยดานภายใน
ของซีกซายลาง (LL) ในการเขาถึงคุณคาความหมายที่ยอมรับรวมกันในวัฒนธรรมสังคมจึงเปน
ความตางกันระหวาง มันมีความหมายอะไร กับ มันทําอะไรไดบาง What does it mean? (LL) VS.
What does it do? (LR)
2.2.5.5 จตุรพักตรของวิญญาณ (The Four Faces of Spirit) ความจริงที่ไดจาก
จตุรภาคเปน 4 แบบ 4 ความหมาย มีการทดสอบของตนเองที่แตกตางกันไปเพื่อเปนการกลาวอางถึง
ความถูกตอง ตรงประเด็น ความจริงที่เชื่อถือได (Validity Claims) ของแตละภาคโดยใชเวลานับรอย
นับพันปที่ผานการเรียนรูลองผิดลองถูก อยางเจ็บปวดทั้งเลือดและน้ําตาจนไดความรูของมนุษย
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ที่เหนือกวาสัตวชนิดอื่น ๆ ในการแยกแยะความจริงออกจากปรากฎการณ ความดีออกจากทุจริต
การประพฤติมิชอบ ความงามออกจากความทรุดโทรม ความจริงใจออกจากการลวงพราง เปนตน
KW (2006) กลาววาเมื่อถึงความจริงขั้นสูงสุด (Ultimate) ความจริงทั้ง
4 นี้ก็เปนการเผยโฉมของใบหนาทั้งสี่ (จตุรพักตร – The Four Faces) ของวิญญาณที่เชื่อมกับ
จักรวาฬทั้งหมด โดยผานการปรับตัวใหเขากับจักรวาฬ (Attunement) เพื่อนําไปสูการชําระจิต
ใหบริสุทธิ์ (Attonement) จนมีญาณทัสสนะพนอวิชชาความหลงทั้งมวล มีอิสรภาพเปนหนึ่งเดียวกับ
จักรวาฬ (At - onement) และเมื่อนั้นเราก็รูถึงใบหนาดั้งเดิม (Original Face) ที่แทจริงของเรา ใบหนา
ที่ยิ้มรับกับแตละและทุก ๆความจริงที่กลาวอางถึง และกระซิบอยางนุมนวลใหระลึกถึงความจริง
ความดีและความงาม และเปนเฉกเชนเดียวกับเสียงกระซิบผานมาจากทุกซอกมุมของจักรวาฬ (from
every corner of the Kosmos) วาใหความจริง (Truth) ความเปนจริง (Truthfulness) ความดีและความ
งาม สาดสองฉายความสวางแผครอบคลุมรังสีแหงจิตวิญญาณ (radiant spirit) ที่จะไมมีวันและยิ่งจะ
ไมสามารถทอดทิ้งพวกเราไปไดเลย
ผูวิจัยเปรียบเทียบกับหลักพุทธที่เขาถึงแสงธรรมแลวเห็นวาจตุรพักตร
ของวิญญาณนี้ ชาวพุทธก็คุนเคย กับความเปนพรหม 4 หนา ซึ่งก็คือ หมวดพรหมวิหาร 4 เมตตา
กรุ ณ า มุ ทิ ตา อุ เ บกขา อั น เกิด แต ก ระบวนการชํา ระจิต ให บริ สุทธิ์ ดว ยการเพง เผา (ฌาน) ชํา ระ
อุปาทานและอนุสัยกิเลสจนเกิดแสงสวางแหงปญญาที่ไมมีความไมรูทั้งหลายมาปดกั้นได (อัญญา)
แผสวางไปไมมีที่สุดในจักรวาฬ (อัปปมัญญา 4) จึงเปนญาณทัสสนะของวิญญาณผูรูความเรนลับ
ทั้งมวลของชีวิตและจักรวาฬ (Mystic) ไดเปนผูพรอมที่จะเขาถึงความจริงอันประเสริฐของมนุษย
คือ อริยสัจ 4 เกิดวิญญาณขั้นอันติมะ (The Ultimate “Big Three”) ของไตรรัตน คือ พุทธะ
เปนความงามอันติมะ ธรรมะเปนความจริงอันติมะ, สังฆะ เปนความดีอันติมะไดจริง
2.2.6 ตัวแบบบูรณาการ (Integral Model) ของการพัฒนาทุกภาคทุกระดับ (AQAL)
การเขาใจตัวแบบบูรณาการ ผานการศึกษาของกลุม KW เปน 3 ชวง
ใหความรูเรื่อง ‘ทุกระดับ’ (All Levels)
กอนทันสมัย (premodern)
ทันสมัย (modern)
ใหความรูเรื่อง ‘ทุกภาค’ (All Quadrants)
หลังทันสมัย (postmodern)
ใหความรูเรื่อง ‘ทุกภาคทุกระดับ’ (AQAL)
เริ่มแรกในการเรียนรู ‘ทุกระดับ’ (All Levels) มีความเกีย่ วพันกับ 3 สิ่งใน 3 ระดับคือ
จิตสํานึก (conscious) แบงเปน
จิตใตสํานึก (subconscious)
จิตสํานึกตัวตน (self conscious)
จิตเหนือสํานึก (superconscious)
กอนเหตุผล (pre-rational)
เหตุผล (rational)
แบงเปน
เหตุผล ตรรกะ(rational)
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กาวพน ตรรกะ (trans-rational)
พัฒนาตน (personal) แบงเปน
กอนพัฒนาตน (pre-personal)
พัฒนาตน บุคคล(personal)
กาวพนเปลี่ยนผานตัวตนเกา เปน
บุคคลใหมที่ดสี ูงขึ้น (trans-personal)
แลวสัมพันธกบั โครงสรางชีวิตและจักรวาฬ คือ Matter, Body, Mind, Soul, Spirit

ภาพที่ 2.6 แผนภูมิ : The Great Nest of Being จาก Up from Eden (KW, 1981)
โครงสรางของจักรวาฬ (Kosmos) มีการสอดซอนแทรกชั้นในการพัฒนาการของ
มนุษยดานจิตสํานึก (conscious) ความมีเหตุผล (rational) การพัฒนาตน (personal)
2.2.6.1 จิตสํานึก (conscious) แบงได 3 ตอน
1) กาย (Body) จะมี อิ ท ธิ พ ลของจิ ต ใต สํ า นึ ก ต อ พั ฒ นาการในวั ย เด็ ก
(Childish Subconsiousness)
2) ใจ (Mind) จะมี อิ ท ธิ พ ลของจิ ต สํ า นึ ก ต อ พั ฒ นาการในวั ย รุ น
(Adolescent self-consciousness)
3) วิญญาณ (Spirit) จะมีอิทธิพลของจิตกาวเหนือสํานึกมีระดับวิญญาณ ที่
วุฒิภาวะมั่นคง (mature superconsciousness)
2.2.6.2 ความรูเหตุผล (rational) แบงได 3 ตอน
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1) กาย (Body) เป น ควา มรู ก อนเหตุ ผล (pre-rational) ใ น ระ ดั บ
สัญชาตญาณ (instinctual) เปน ความรูในการรับสัมผัสและตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก
2) ใจ (Mind) เปนความรูดวยเหตุผล (rational) ในระดับโซเทอริโอโลจิ
คัล (Soteriological) หรือการพยายามหาเหตุผลในการพัฒนาใหมีปญญาญาณสูงขึ้น
3) วิญญาณ (Spirit) เปนความรูกาวขามเหนือเหตุผลตรรกะ (transrational) สูการปลดปลอยเปนอิสรภาพ (liberation) เปนองคความรูของตัววิญญาณเองที่ผานการ
หลุดพนในแตละระดับตามวัฒนธรรมศาสนานั้น ๆ เชน ซาโตริ ในพุทธสายเซ็น โมกษะในฮินดู หวู
ในจีนโบราณ
2.2.6.3 ความรูในโครงสรางกายใจวิญญาณนําสูความสนใจ 5 แบบ (five interests)

ภาพที่ 2.7 แผนภูมิ : Five General Modes of Cognition จาก Up from Eden (KW, 1981)

ภาพที่ 2.8 แผนภูมิ : ความรูเหตุผล (Rational) และจิตสํานึก (Concious) กับการรับรู (Cognition)
7 ระดับ จาก Eye to Eye กับการรับรู (Cognition) 7 ระดับจาก Eye to Eye (KW, 1983)
ความสนใจเรียนรู 5 แบบ นําสูโครงสรางการรับรู 7 ระดับ
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1) การรั บ รู แ บบดึ ก ดํ า บรรพ (Archaic) มาจากความสนใจตาม
สัญชาตญาณ (instinctual interest) เปนความรูแบบpre-symbolic
2) การรั บ รู แ บบมายาคติ (Magic) มาจากความสนใจค น หาเทคนิ ค
(technical interest) ที่ใชเกี่ยวเนื่องกับโลกทางกายภาพ
3) การรั บ รู แ บบตํา นานปรั ม ปราคติ (Mythic) มาจากความสนใจการ
ฝกหัดฝกฝน (practical interest) ในการสั่งสมประวัติความรูเชิงสัญญลักษณ (symbol)
4) การรั บ รู แ บบเหตุ ผ ล (Rational) มาจากความสนใจในการเพิ่ ม พู น
ปญญาญาณสูงขึ้น(emanicipatory interest) และการเรียนรูท่ีจะสื่อสารผานภาษาอยางเปนเหตุเปน
ผลได
5) การรับรูของจิตวิญญาณเองระดับจิตละเอียด (Psychic) จิตระดับทิพย
(Subtle) จิต ระดับอรูป (causal) ที่เปนความรูประสบการณตรงของจิตวิญญาณดวยการปฏิบัติธรรม
ฝกฝนในโครงสรางลึก (deep structure) เปนความรูประเภท Trans-symbolic จนถึงที่สุดในการ
ปลดปลอยใหไดรับอิสรภาพ (liberational interest)
2.2.6.4 โครงสรางพื้นฐานของจิตสํานึก (Basic structure of conscious) 7 ระดับนี้
เอง เปนพื้นฐานการพัฒนาตน (personal) 3 แบบ ที่สัมพันธสอดคลองกับจิตสํานึก (conscious) 3 แบบ

ภาพที่ 2.9 แผนภูมิ : Three Domain of Human Development (KW, 1986)
อันนําไปสูการพัฒนาตน (personal) 3 แบบในโครงสรางระดับจิตสํานึก
10 ระดับ
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ภาพที่ 2.10 แผนภูมิ : Major Fulcrum of Self-Development (KW, 1986)
โครงสรางพื้นฐานของจิตสํานึก (Basic level of conscious) 10 ระดับ
1) sensoriphysical หรือ sensorimotor เปนแดนที่เกี่ยวเนื่องกับสสาร
(matter) ที่สัมพันธกับประสาทสัมผัสและการรับรู (perception) ที่เปนไปตามสัญชาตญาณอยูรอด
เปนระดับจิตของทารกแรกเกิด สําหรับทารกแลวปฎิกิริยาตอบสนองเพื่อชีวิตอยูรอดก็คือ ปาก และ
สิ่งเราโลกภายนอกก็คือ อาหารหรือน้ํานม
2) phantasmic-emotional เป น ระดั บ จิต ของเด็ก หลั ง คลอดได 15 – 24
เดือน เริ่มเรียนรูโลกภายนอกกับภายในรวมกันที่ความรูสึก อารมณที่ยึดของตนเอง (egocentric) เปน
ศูนยกลาง ซึ่งยังไมใชความเห็นแกตัว (selfish) เพราะยังไมสามารถคํานึงถึงเหตุผลบนหลักศีลธรรม
เด็กวัยทารกนี้เริ่มเรียนรูการใชอารมณเปนการขยายโลกของตนเองที่เรียกวา ‘narcissism’ เริ่มมีจินต
ภาพ (image) กับภายนอกเปนระดับ biocentric หรือ ecocentric
3) rep - mind หรือ magic เปนระดับจิตของเด็กอายุตั้งแต 2 – 4 ขวบ
ที่เริ่มมีการปรากฎชัดขึ้นของใจ (mind) สามารถเราความนึกคิดในเชิงรูปสัญลักษณและพัฒนา
ไปจนถึ ง เด็ ก อายุ 7 ขวบ ที่ ส ามารถเริ่ ม คิ ด ในเชิ ง มโนทั ศ น (concept) ได พี เ จต เ รี ย กขั้ น ตอนนี้
(representational mind) วา pre-operational thinking (หรือ Pre - op) จึงเปนจิตที่มีใจนึกคิดเอาตัวเอง
เปนศูนยกลาง (egocentric) และหลงตัวเองชัดเจน (narcissism) เพราะคิดวาโลกจะเปนไปดั่งใจนึก
ของตัวเอง จึงมองโลกแบบมายาคติ (magic) จึงชอบดูการตูนที่โลกเปนอะไรก็ได
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4) rule - role mind หรือ conop หรือ mythic เปนระดับจิตเชนเดียวกับ
เด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป ที่มีความเชื่อเรื่องอํานาจวิเศษสูงขึ้นถึงสิ่งศักดิ์สิทธภายนอกตน (mythic)
ที่ตองนับถือเรียนรูการยอมรับนับถือรวมกันกับสังคม ไมสามารถนึกทําอะไรตามใจตนเองผูเดียว
พีเจต เรียกขั้นตอนนี้วา concrete operational thinking (Con - op)
5) formal - reflexive mind หรือ form-op หรือ rational เปนระดับจิต
ของเยาวชนตั้งแต 10 – 15 ป (แตประเทศในโลกที่สามอาจใชชวงอายุในเกณฑที่สูงกวา) เปนเหตุ
เปนผล (rational) มากขึ้น ดานระบบการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป ที่ฝกใหคิดเปน รูจักใช
การวิเคราะหดวยเหตุผล สรางวิจารณญาณของตนสูงขึ้น ดวยหลักทางวิทยาศาสตร ดวยขอมูล
หลักฐาน ความรู ความเขาใจ ดวยความพยายามพากเพียรของตนเอง มิใชดวยการออนวอนขอ อธิ
ฐานต อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ โดยไม ทํ า อะไร (งอมื อ งอเท า ) เป น ต น พี เ จต เรี ย กระดั บ จิ ต นี้ ว า formal
operational thinking (form-op) เปนจิตในโลกทัศนแบบทันสมัยนิยม (modernism)
6) vision-logic เปนระดับจิตสูงสุดของระดับเหตุผลในแดนของการ
พัฒนาตน (personal realms) สามารถเขาใจความหลากหลายของมุมมองตาง ๆ สามารถเขาใจความ
เหมือน – ความตาง และใหการเคารพยอมรับกันและกัน เปนโลกทัศนแบบพหุนิยม (pluralism)
ของยุคหลังทันสมัย postmodern สามารถใชตรรกะขั้นสูงอยางวิภาษวิธี (dialectic) และไมเปน
เสนตรง (non linear) ใหเกิดการประสานงานกันในความจริงทั้งหลายที่แบงแยกแตกสวนกันให
สมดุลลงตัวได
7) psychic เปนขั้นแรกของการกาวขามพนตนเอง (trans - personal)
เปนการตอยอดขอ 6 vision-logic เขาสูปญญาญาณภายในขั้นตน (visionary insight)
8) subtle เปนประสบการณทางจิตวิญญาณภายในที่เปนขั้นทิพย เชน
เสียงทิพย แสงทิพย (subtle sound and audible illumination) ของสภาวะที่ละเอียดออน ประณีต
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตและอาจทําใหผุดเกิดความรู ความเขาใจที่ลึกซึ้งเหนือระดับเหตุผลตรรกะ
ของเรื่องราวที่เจาะจงสนใจใฝรูอยูดวยก็ได
9) causal
เป น ประสบการณ ขั้ น สู ง ที่ สั ม ผั ส วิ ญ ญาณถึ ง ขั้ น อรู ป
(formless) เปนความวาง (void) เปนสภาวะดําดิ่งลึกลงไปสุด ๆ (Abyss)
10) Ultimate เปนประสบการณของทั้ง psychic, subtle, causal ที่ผาน
การสั่งสมมาจนถึงวิญญาณสัมบูรณ (absolute spirit) ถึงธรรมชาติแทดั้งเดิมของวิญญาณที่เปนเชน
นั้นเอง ตถตา-สุญญตา (Tathata-Shunyata)
2.2.6.5 ภาพรวมทั้งหมดของ ‘ทุกระดับ’ (All Levels) การสรุปภาพรวมจาก
ขอ (1) – (3) ทําใหไดภาพรวมที่นําไปใชตอยอด 2 สวนคือ
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1) สวน The Great Nest of Being เปนสวนที่ไปใชรวมใหเกิดเปน
เอกภาพในจตุรภาค (The Four Quadrants) หรือกับ ‘ทุกภาค’ (All Quadrants)
2) สวน Basic Structure of Consciousness เปนสวนที่นําไปใชพัฒนา
ยกระดับจิตแตละระดับในสภาพที่เคลื่อนไหวแบบเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics) ซึ่งเปนสวนทํา
ใหสมบูรณขั้นตอไปเปน ‘ทุกภาค-ทุกระดับ’ (All Quadrants –All Levels –AQAL)
ตารางที่ 2.3 Basic Structure of Consciousness รวบรวมโดยผูวิจยั
The Great Nest of Being
(Matter) Subconscious
Body Pre-symbolic
Pre-rational
Pre-personal
Self-conscious
Rational
Mind
Symbolic
Personal
Super conscious
Soul
Trans-Rational
Trans-Personal
Trans-Symbolic
Spirit

1. Archaic (ดึกดําบรรพ)
2. Magic (เวทยมนตมายาคติ)
3. Mythic
(ตํานานปรัมปราคติ)
4. Rational (เหตุผล)

5. Psychic (ขั้นละเอียด)
6. Subtle (ชั้นทิพย)
7. Causal (ชั้นอรูป๗
8. Ultimate

Basic Levels or spheres
of Consciousness
1. Sensorimotor (physical)
2. Phantasmic-Emotional
3. Rep-Mind/pre op
4. Rule/Role Mind/Conop
5. Formal-Reflexive/formop
6. Vision-Logic
7. Psychic
8. Subtle
9. Causal
10. Ultimate/Nondual
Tathate-Shunyata
(ตถตา-สุญญตา)

2.2.6.6 การพัฒนาเลื่อนไหลดวยเกลียวพลวัต (Spiral Dynamics) โครงสรางการ
รับรู (cognition) ของแนวทางกลุมพีเจต (Piaget) เปนระดับ (level) ซึ่งเปนสถานะ (Stage) ที่จิตทรง
ตัวอยู แตจิตจะเปลี่ยนแปลงดวยการรับรูสภาวะ (State) ของตัวจิตในสภาวะตาง ๆ กลุม SD นําเสนอ
ดวยเกลียวพลวัตดวยเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไหลเลื่อนไปมาไดของสถานะ (state)
จิตในระดับ (stage) ตาง ๆ
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แตเพื่อมองเห็นภาพรวมในการแบงปนกับกลุมสําคัญอื่นๆ ซึ่งแมแตละ
กลุมจะมีแนวทางที่ชัดเจนของตนเองในการกําหนดระดับและคํานิยามที่มีความเฉพาะของแตละ
แนวทาง (ใช แ ทนกั น ไม ไ ด) แต ก็พ อจะเทีย บเคี ย งกั บ แถบสี รุ ง ของจิต สํานึ ก (Spectrum
of
Consciousness) เชน กลุมของคีแกน (Kegan) กลุมโลวินเจอร (Loevinger) กลุมพีเจต (Piaget) กลุม
SD ของเกรพ (Grave) ดอนเบค (Don Beck) และโคแวน (Cowen) เปนตน

ภาพที่ 2.11 แผนภูมิ Some Major Development Lines จาก Integral Spirituality
KW (2006) ใหความสําคัญกับเกลียวพลวัต (SD) เปนสวนองคประกอบ
หลักทางดานจิตวิทยาใน T.O.E. ที่มีผลไปถึงทุกภาค (All Quadrants) SD เปนงานของ Clare Grave
ที่ไดพัฒนาสืบตอโดย Don Beckและ Christopher Cowen ไดรับความนิยมใชในการปรับองคกร
ธุรกิจ ปรับปรุงเมือง และลดความตึงเครียดของใจกลางเมือง ปรับยกรางระบบการศึกษา เปนตน
ไดมีการทดสอบใชกวา 50,000 คนทั่วโลกพบวาใชงานไดดี
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SD มองการพัฒนาจิตของมนุษยเปน 8 ระดับ(level) หรือสถานะ (stage)
โดยใช คํ า ว า ‘มี ม ’-‘meme’ เป น คํ า รวมในการใช กั บ ทุ ก กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ลั ก ษณะเด น
ที่ไมเปนระดับที่ตายตัว (rigid level) แตมีลักษณะไหลอยางคลื่นที่คลอมซอนหรือสอดรอยระหวาง
มีม (ดู Graves Diagram) เพราะแปรผันตามสภาวะ (states) ของจิตใจที่เปลี่ยนแปลง มีมไดถูกใช
รวมกับสี 8 สี (ที่ไมอยูในแถบสีแสงรุง spectrums) เพื่อหลีกเลี่ยงสีผิว หรือสีสถานะการงาน (Blue/
White collar) มีแตสีของจิตสํานึกที่ขัดแยงกันไดแมสีผิว หรือสีสถานะทางสังคมอาจไมเปลี่ยนแปลง
แตสีมีมของจิตสํานึกมนุษยสามารถเปลี่ยนไดและสมควรเปลี่ยนรวมกันดวย

ภาพที่ 2.12 แผนภูมิ : Graves Diagram: Holons of Increasing development (KW, 2000C)
1) มีมสีเบจ (Beige) (Archaic - Instinctual) ดึกดําบรรพ-สัญชาตญาณ
เปนระดับของสัญชาตญาณการอยูรอด อาหาร น้ํา การสืบเผาพันธ
และความปลอดภั ย เป น อั น ดั บ ต น (เริ่ ม ขึ้ น ประมาณ 1 แสนป ก อ น) มี ป ระชากรประมาณ
0.1 เปอรเซนต ที่มีอํานาจ 0 เปอรเซนต
พบเห็นไดในทารกแรกเกิด ผูปวยอัลไซเมอรขั้นปลาย ผูปวยทางจิตที่
พบตามทองถนน กลุมคนขาดอาหารรุนแรง ชนเผาบรรพกาลดึกดําบรรพ เปนตน
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2) มีมสีมวง (Purple) (Magical Animistic) ไสยศาสตร
เปนระดับการเชื่อถือไสยศาสตร โชคลาง คําสาปแชง มีผลใน
เหตุการณตาง ๆ เปนการยึดถือรวมหมูแบบชนเผาโบราณ (ethnictribes) ฟงดูเหมือนเชื่อในองครวม
ของธรรมชาติ (Holistic) แตเปนเพียงเทียบกันไดกับระดับอะตอม เปรียบเหมือนพูดถึงคุงน้ําแตละ
คุ ง แต ยั ง ไม ส ามารถมี ชื่ อ เรี ย กแม น้ํ า ทั้ ง สายได (เริ่ ม ขึ้ น ประมาณ 5 หมื่ น ป ก อ น) มี ป ระชากร
ประมาณ 10 เปอรเซนตที่มีอํานาจ 1 เปอรเซนต
พบเห็นไดในคนเชื่อถือคําสาปแชงอยางวูดู เครื่องรางของขลังในการ
ใชชีวิต ความเชื่อทางไสยศาสตร โลกวิญญาณ ภูตผูลี้ลับ เชื่อจริงจังมากในโลกที่สาม กลุมแกงค
ธุรกิจตระกูลใหญ เปนตน
3) มีมสีแดง (Red) (Power God) อํานาจเทพ
เปนระดับจิตที่เชื่อถือในอํานาจดลบันดาลของเทพเจาตาง ๆ แมในรูป
สัตวในตํานานเชน มังกร เจาอินทรีย เปนการใชอํานาจคุมครองผูดอยกวา เพื่อแลกกับบรรณาการ
และแรงงาน เปนโครงสรางหลักของระบบปกครองแบบศักดินา จาวผูครองแควนตาง ๆ (Feudal
Empire) (เริ่มขึ้นประมาณ 1 หมื่นปกอน) มีประชากรประมาณ 20 เปอรเซนตที่มีอํานาจ 5 เปอรเซนต
พบเห็นไดในอาณาจักรฟวดัลยุคเจาขุนศึก วีรบุรุษในตํานาน พระเอก
เจมสบอนด ซุปเปอรรอคสตาร ซุปเปอรฮีโรตาง ๆ เปนตน
4) มีมสีน้ําเงิน (Blue) (Mythic Order) หลักเกณฑความเชื่อสิ่งศักดสิทธิ์
ปรัมปราคติ
เปนระดับจิตที่เห็นความหมายของชีวิต มีเปาหมายและทิศทางที่ดีงาม
ชัดเจน หลักชอบธรรม แยกแยะถูกผิดตามกฎไมยืดหยุน ผูเปยมลนดวยศรัทธาจะไดรับรางวัล ผูฝาฝน
แเหกกฎ จะประสบผลรายแรงนิยมความเชื่อในการวางรากฐานโครงสรางของชีวิตและสังคมที่มี
แบบแผน (hierarchies of order) ในศาสนาลัทธิตาง ๆ เกรฟและเบคใหเปนระดับวิถีนักบุญสูจิต
วิญญาณสัมบูรณอุทิศชีวิตเพื่อพันธกิจ (Mission) ยิ่งใหญ เปนพื้นฐานค้ําจุนความเปนชาติแตโบราณ
(Ancient
Nations) (เริ่ มขึ้ นประมาณ 5 พั นป ก อน) มีประชากรประมาณ
40 เปอร เซ็ นต
ที่มีอํานาจ 30 เปอรเซนต
พบเห็ น ไดใ นพวกเพียวริ แ ทน (Puritan) ในอเมริก า พวกเชื่อลั ทธิ
ขงจื๊อในจีน กฎระเบียบวินัยสิงคโปร ลูกเสือและเนตรนารี เปนตน
5) มี มสี ส ม (Orange) (Sciencetific
Achievement) ความสํ าเร็ จทาง
วิทยาศาสตร
ในคลื่นจิตระดับนี้ไดลอยเหนือความเชื่อทางจิตใจของมีมสีน้ําเงิน
ออกมาแสวงหาความจริงในสภาพปจเจก คนหาทดลองตามสมมุติฐาน เปาหมายกลไกปฏิบัติการ
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อยางเปนวิทยาศาสตร ดวยหลักเหตุผล และกฎเกณฑตามธรรมชาติ ที่ทําใหมีผลเพิ่มพูนทางวัตถุ
ที่จับตองไดมีผลกาวหนาทางการเมือง เศรษฐกิจ โลก เปนดุจกระดานหมากการแขงขันที่ผูชนะได
ครอบครองการใชทรัพยากรของโลก เปนพื้นฐานใหกับรัฐธุรกิจการคา (Corporate States) (เริ่มขึ้น
ประมาณ 3 รอยปกอน) มีประชากรประมาณ 30 เปอรเซนตที่มีอํานาจถึง 50 เปอรเซนต
พบเห็ น ได ใ นกลุ ม วอลสตรี ท ชนชั้ น กลางทั่ ว โลก อุ ต สาหกรรม
แฟชั่น เครื่องสําอาง อาณานิคม สงครามเย็น บริโภควัตถุนิยม เปนตน
6) มีมสีเขียว (Green) (Sensitive Self)
เป น ระดั บ จิ ต ที่ สั ม ผั ส ไหวรู ล ะเอี ย ดอ อ น รั ก ใส ใ จในความเป น
หมูกลุม ที่ผูกพันอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยสรางเครือขายสรางความสัมพันธที่เห็นคุณคาของชุมชน
(Value Communities) ที่เปนพหุนิยม เนนความรักใสใจเอื้ออาทรมากกวาเหตุผลที่เย็นชา คัดคาน
ความเปนชนชั้นทางสังคม สรางมนุษยสัมพันธแนวนอนโดยการสื่อเสวนา (Dialogue) ชอบให
การตัดสินใจมาจากการสัมมนาวิจัยแยกแยะโดยเนนขอใหมีการดําเนินกระบวนการที่แมบางครั้ง
อาจไมบรรลุการตัดสินใจ ชอบการสมัครสมาน (Harmony) ปรองดอง ยอมรับความจริงที่แตกตาง
หลากหลาย มีระบบการใหคุณคาที่เปนสัมพันธภาพ (Relative Value Systems) ในนานาวัฒนธรรม
มีโลกทัศนที่เรียกวาพหุนิยมแบบสัมพันธภาพ (Pluralistic Relativism) มีความคิดเชิงอัตตวิสัย
แตไมเปนเสนตรง เพราะมีผลของความรักใสใจที่อบอุนใหแกโลกสิ่งแวดลอมและมนุษยชาติ
(เริ่มขึ้นประมาณ 150 ปกอน) มีประชากรประมาณ 10 เปอรเซนตที่มีอํานาจ 15 เปอรเซนต
พบเห็นไดในพวกอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางเขมแขง พวกจิตวิทยาหลัง
ทั น สมั ย ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ของความเป น มนุ ษ ย
กลุ ม กรี น พี ส
กลุ ม คุ ม ครองสิ ท ธิ สั ต ว
กลุมคุมครองสิทธิสตรี พวกหลังอาณานิคม พวกพิทักษสิทธิมนุษยชน เปนตน
7) มีมสีเหลือง (Yellow) –Integrative หรือ Integral Self หรือ Flex Flow
เปนระดับจิตของผูที่มองเห็นชีวิตเปนดุจภาพในกลองคาเลโดสโคป
(Kaleidoscope) ของลําดับชั้นแบบโฮลอนของธรรมชาติ (holarchies) ในรูปแบบและระบบตาง ๆ
ที่มีความยืดหยุน (flex-ability) การยืดหดขยายตัวที่เหมาะสมกับการใชงานหรือทําหนาที่ตามลําดับ
ความสํา คั ญ สู ง สุ ด ความแตกต า งและความหลากหลายสามารถบูร ณาการให เ ข ากั น ดุ จ กระแส
การไหลอยางเปนธรรมชาติ (natural flow) ความรูและความละเอียดออนไหวของกลุมตาง ๆ
ควรนํ า หน า อํ า นาจสถานะชนชั้ น ความเป น ไปของโลกเป น ผลการมี อ ยู ข องความแตกต า งกั น
ในระดับความเปนจริงของมีมสีตาง ๆ และมีกระสวนในการเคลื่อนไหวขึ้นลงเปนเกลียวพลวัต
การบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล จะทําใหรับมือกับความซับซอนที่ถักทอกันเปนระดับไดดี
ขึ้น (nested hierarchy) (เริ่มขึ้นประมาณ 50 ปกอน) ประชากรประมาณ 1 เปอรเซ็นตที่มีอํานาจ
5 เปอรเซนต
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8) มีมสีเทอรคอย (Turquoise) – Holistic
เป น ระดั บ จิ ต ที่ มี ก ารรั บ รู ถึ ง ระบบความเป น องค ร วมแบบสากล
จักรวาล ความเปนโฮลอนที่เปนคลื่นของพลังงานบูรณาการ ความเปนหนึ่งเขาดวยกันของความรู
และความรูสึกไดถึงระดับจิตที่ซอนชั้นและถักทอเปนระบบความรับรูรวมเดียวกัน ไมไดขึ้นกับ
กฎระเบียบภายนอก (โดยมีมสีน้ําเงิน) หรือความเชื่อมสัมพันธของกลุม (มีมสีเขียว) เปนตน แตมีม
สีเทอรคอยจะมีระบบคิดที่ใชเกลียวพลวัตทั้งหมด ที่มีระดับตาง ๆปฏิสัมพันธตอกันในการแสวง
ความกลมกลืนปรองดองของพลังงานที่แฝงเรนและสามารถทํางานเลื่อนไหลไปมาโดยไมติดขัด
ในองคกรใด ๆไดทุกระดับ (เริ่มขึ้นประมาณ 30 ปกอน) ประชากรประมาณ 0.1 เปอรเซ็นต
ที่มีอํานาจ 1 เปอรเซนต
ดวยประชากรที่นอยกวา 2 เปอรเซนตที่อยูใน second - tier thinking
ที่มี จิ ต สํ านึ ก ในชั้ น นี้ ห าได ย าก เพราะเป น ระดับ แนวหน า ชั้ น นํ า ของพั ฒ นาการมนุ ษ ยชาติ เช น
การเติบโตของจิตวิทยาการพัฒนากาวขามพนตัวเอง ทฤษฎีไรระบบที่สลับซับซอน ระบบบูรณาการ
อยางเปนองครวม การบูรณาการพหุนิยมไมใหแตกแยกกันตามแนวทางของคานธีและแมนเดลลา
เปนตน และกําลังจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ และแมอาจจะมีใหมเกิดขึ้นกับสีมีมที่สูงกวานี้ เชน สีมีม
คอรัลในระดับจิตการพัฒนากาวขามพนตน (transpersonal) ของระดับ psychic, subtle, causal เปน
ตน
2.2.6.7 บูรณาการเกลียวพลวัต (Spiral Dynamic Integral - SDi) การสอดรอย
ประสาน SD (All Level) เขาไปใน 4 ภาค (Four Quadrants) โดยระดับของจิตสํานึกที่เคลื่อนไหล
ไดของ SD ในภาค ’ฉัน’(‘I’ Quadrant) ทําใหเกิดความสัมพันธอยางเปนระดับรวมกันแทนดวยเลข
1 ถึง 8 ตัวอยาง เชน
ระดับที่ 5 ในภาค UL คือ เหตุผล (Rational/Formal) ของระดับจิตสํานึก
สอดคลองกับ
ระดับที่ 5 ในภาค LL คือ วิทยาศาสตร-เหตุผล (Scientific-rational)
ซึ่งก็เปนความเจริญของยุคทันสมัย (Modern) สอดคลองกับ
ระดับที่ 5 ในภาค LR คือ รัฐธุรกิจบริษัท (Corporate States) สงเสริม
ธุรกิจระดับบรรษัทขามชาติ โดยอาศัยโครงสรางระบบการเมือง การปกครองของรัฐหรือประเทศ
สอดคลองกับ
ระดับที่ 5 ในภาค UR คือ ระบบลิมบิค (limbic system) ที่ความเจริญของ
สวนสมองที่ใชงานมากในการรองรับพฤติกรรมตาง ๆของมนุษยทั้งหลายในกิจกรรมของทั้ง 4 ภาค
ไดสอดคลองกัน
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ภาพที่ 2.13 แผนภูมิ : Some Examples of the Four Quadrants in Humans (KW, 2000A)
ในชว งหลั งทางกลุ ม เกลียวพลวัตของเบคได ข ยายองคความรูของมีม
สีตาง ๆ เขาไปบูรณาการกับ 4 ภาค ของกลุม Wilber เกิดเปนบูรณาการเกลียวพลวัต (SDi)
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ภาพที่ 2.14 แผนภูมิ : Spiral Dynamics Integral
ผูวิจัยเห็นวาการบูรณาการกันของ 2 กลุม คือ กลุม KW ไดยอมรับมีม
สีเหลือง คือ Integrative Flex Flow และมีมเทอรคอย (Late Vision Logic) ซึ่งเปนระดับ 2nd Tier
Thinking เขามาเพิ่มรายละเอียดของระดับใจขั้นสูง (Higher Mind Level) แทรกระหวาง Vision
Logic กับ Psychic สวนกลุม SDi ก็ไดเพิ่มสีคอรัล(Coral) เพื่อรองรับ 3rd Tier Thinking อันเปน
ระดับ Psychic Subtle Causal Ultimate แตก็ชี้แจงวายังเร็วเกินไปที่จะสรุปรายละเอียดของสีคอรัล
ใหในตอนนี้ ดังนั้นในแผนภูมิ SDi และของกลุม KW จึงแสดง รายละเอียดของ 1ST Tier (มาถึง
ระดับที่ 6) และ 2nd Tier (ในระดับที่ 7, 8) ซึ่งก็เปนความรูของโครงสราง จักรวาฬ (Kosmos)
ในระดับสสาร (Matter) กาย (Body) ใจ (Mind) แตองคความรูในสวนของ 3rd Tier คือ Soul ไดแก
Psychic และ Subtle สวนของ Spirit ไดแก causal และ ultimate ยังไมปรากฎใน AQAL ทั้งที่องค
ความรูในอดีตยุคกอนทันสมัยที่สงเคราะหเทียบระดับกับแถบสีรุงได เชนชุดองคความรูโบราณ
ของเจ็ดจักระ (Seven Chakras) ที่ความรูหลังทันสมัย (post-modern) สามารถนํามาใชเปรียบเทียบ
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ระดับความรับรูนี้ถึง 10 ระดับ ของกลุมพีเจต และริชารด เปนตน (ดูแผนภูมิภาพรวมเปรียบเทียบ
ระดับในองคความรูสําคัญในแนวทางบูรณาการ)

ภาพที่ 2.15 ภาพรวมเปรียบเทียบระดับองคความรูในแนวทางบูรณาการ (Integral Approach)
โดยผูวิจยั
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2.2.6.8 สรุ ป กลุ ม
KW เป น หนึ่ง ในกลุม แนวหน าที่ มี อยู จํ า นวนมากมาย
หลายกลุม แตกลุม KW เนนที่ศึกษาพัฒนาการของมนุษยอยางเปนประวัติศาสตรของทุกสิ่ง โดยมี
หลักความรูทฤษฎีของทุกสิ่ง (T.O.E) ที่พยายามนําเสนออยางสมบูรณกวาทฤษฎีตาง ๆ ที่ผานมา
ซึ่งถูกตองในบางบริบท และถูกจํากัดดวยกาลเวลาเชนของ มารกซในภาคลางขวา (UR Quadrant)
เปนตน ดังนั้นกลุม KW จึงเห็นวาตองมีระบบการศึกษาใหมที่มีมุมมองบูรณาการปจจุบันเกิดขึ้น
กับกลุมหลังทันสมัย (postmodern) โดยจะตองศึกษาถึงระดับความต่ําสูงที่ลึกซึ้งขึ้นของจิตวิญญาณ
ซึ่งเปน ภูมิปญญาที่มีมาแลว ตั้งแตอดีตจนถึงกอนทั นสมัย (premodern) เพราะเมื่อถึงยุคทัน สมัย
ที่วิทยาศาสตรรุงเรืองไดละเลยความรูภายในดานจิตวิญญาณ และลดความรูทางจิตวิญญาณลงเหลือ
เป น การอธิ บ ายในมิ ติ ข องสสาร เคมี วิ ท ยา พลั ง งานการทํ า งานในสมอง เฉกเช น พลั ง งาน
ในทรัพยากรธรรมชาติ กลุม KW เรียกวาการลมสลายลงสูพื้นราบ (Collapse to Flatland) และทําให
ตอบปญหาในสังคมมนุษยชาติไมได จึงเกิดการเคลื่อนเขาสูยุคหลังทันสมัยที่เปนพหุนิยมที่ยอมรับ
ความหลากหลาย แตกลุม KW เห็นวาเปนภาระกิจสําคัญที่ตองบูรณาการความรูในยุคกอนทันสมัย
ที่เปนภูมิปญญาปราชญผูรู (Great wisdom) ดานภายใน กับทุกระดับ (All Levels) ใหเขามาเปน
ประโยชนใชไดกับความรูทางวิทยาศาสตรดานภายนอกกับทุกภาค (All Quadrants) ชุดความรู
ตอจากระดับนี้เปน 2nd Tier ที่เรียกวาทุกภาค – ทุกระดับ (All Quadrants All Levels หรือ AQAL)
ซึ่งเกิดรายละเอียดของการศึกษาเปนความรูที่ไมใชเพื่อความรู แตเปนความรูที่ตองผานการฝกฝน
บูรณาการปฎิบัติ (Integral practice) ภายใตภาพองครวมใหญในเรื่องของภาค (Quadrants) สถานะ
(Status) สภาวะ (State) แบบ (Types) เสน (Lines) กระแส(Stream) เปนตน เพื่อนําไปสูความรู
ในระดับจิตวิญญาณซึ่งเปน 3rd Tier ความรูของจิตวิญญาณดวยตัวจิตวิญญาณเองที่พัฒนาได
ดวยหลักธรรมของพระพุทธองค เชนเดียวกับคําสอนในศาสนาอื่น ๆ
ผูวิจัยเห็นวาหลักพุทธธรรมโดยเฉพาะจรณะ 15 วิชชา 8 ของพุทธทําให
จิตวิญญาณผูปฏิบัติเรียนรูฝกฝนเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโน ไดแก อริยบุคคล 4 จึงนับเปนความรู
ในยุคบูรณาการพหุนิยม (Integral Pluralism) ที่กลับมาหาภูมิปญญาดั้งเดิมของตะวันออกและ
ก็จะเปนการปลดแอกการครอบงําทางอารยธรรมตะวันตกที่ เรียกวา post westernization โดยมีความ
สมดุลของความงาม ความดีและความจริงในโลกที่ปรากฎของศิลปะ ศีลธรรม วิทยาศาสตร โดยใช
ชีวิตแบบ กลมกลืนกับธรรมชาติ
ทางกลุม KW และกลุม SDi ก็เชื่อวายังมีวงสีมีมเพิ่มขึ้นมาจากมีมสีคอรัล
ไดอีกในอนาคต เพื่อรองรับองคความรูและความเจริญในระดับจิตวิญญาณของมนุษย เมื่อความ
เจริญของมนุษยชาติ (ที่พึงประสงค) ไดพัฒนาเลื่อนขั้นสูงขึ้น เนื่องจากความรูทางซีกตะวันตกไมได
อธิบายวาจะมีการพัฒนาเพื่อเลื่อนระดับจิตใหสูงขึ้นไดอยางไร ในความเห็นของผูวิจัยการศึกษาองค
ความรูวิชชาจรณสัมปนโนอันประกอบดวย จรณะ 15 วิชชา 8 ก็นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการ
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พัฒนายกระดับจิตสํานึกของมนุษยใหเจริญสูงขึ้น จนเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนที่เขาถึงอริยสัจ 4
ไดดังปรากฏรายละเอียดในขอ 2.3 ตอไป
2.3 การศึกษาองคความรูวิชชาจรณสัมปณโน – จรณะ 15 วิชชา 8 ที่มีความสัมพันธกับแนวทาง
บูรณาการของกลุม Ken Wilber
วิชชาจรณสัมปนโน เปนคําที่รูจักกันดีแพรหลายในชาวพุทธทั่วโลกทั้งหินยานและ
มหายาน เพราะเปนหนึ่งในพุทธคุณ 9 ที่มีอยูในบทสวดอิติปโสฯ สรรเสริ ญบูชาพระพุทธองค
มีความหมายวา ผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ สัมปนโนคือถึงพรอม (ทั้งวิชชาและจรณะ) วิชชาคือ
ความรูที่พนอวิชชาเชนอริยสัจ 4 และจรณะคือความประพฤติที่ทําใหเกิดมีวิชชาขึ้นในตน
การคนหาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน เนนความสามารถที่อาจจะมีความสัมพันธ
กับแนวทางบูรณาการของกลุม KW โดยแบงจตุรภาคเปนสวนบนคือ จุลภาค (micro) ในภาค UL
กับ UR และสวนลางคือ มหภาค (macro) ในภาค LL กับ LR
2.3.1 มหภาคของจตุรภาค
วิทยาศาสตรและศาสนา (Science and Religion) ไดถูกจัดวางไวคนละบริบท
เพราะกระบวนทัศนเกาที่มองวิทยาศาสตรคนควาความเปนจริงทางกายภาพในธรรมชาติ (Physical
Science) สวนศาสนาคนควาหาความเปนจริงของชีวิตในมิติของจิตวิญญาณ ซึ่งในทางพุทธศาสนา
เรียกความเปนจริงนี้วา สัจจะอันติมะ (Absolute Truth) ซึ่งเปนความจริงที่เปน “ธรรมธาตุ” คือกฎ
ของธรรมดาในระดับปรมัตถสัจจะ อันเปนที่สุดของทุกข คือโลกุตตรธรรม จึงไมกระทบกระเทือน
จากความเปนจริงใน “ธรรมชาติ” อันเปนกฎของธรรมดาในระดับสมมุติสัจจะที่ตกอยูภายใตกฏ
ของไตรลักษณคือ ความแปรเปลี่ยน (อนิจจัง) ความตั้งอยูไมได (ทุกขัง) ความไมมีตัวตน (อนัตตา)
เป น โลกี ย ธรรมอั น ดํ า รงอยู ใ นชี วิ ต จิ ต วิญ ญาณมนุ ษ ย ที่ ไ ม พ น ทุ ก ข อยู ใ นสั ง สารวั ฏ ฏ ต อ มาใน
ศตวรรษที่ 20 วิทยาศาสตรไดพัฒนาระบบระเบียบวิธีวิจัยอันเปนของวิทยาศาสตรเขาไปในบริบท
อื่น ๆ เชน สังคมศาสตร, จิตวิทยา, มนุษยวิทยา ฯลฯ จึงมีลักษณะการแบงขอบเขตที่ออนตัวมากขึ้น
ทําใหแมเมื่อเกี่ยวของกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี โบราณคดีก็ยังถือวามีผลงานการศึกษา
คนควาที่เปนวิทยาศาสตรได
ในศตวรรษที่ 21 ได มีการศึ กษาคนคว าความเปนจริ งที่สอดคล องกับหลักธรรม
นิยาม 5 (ดูความหมายเพิ่มเติมในขอ 2.3.1.1) ไดแก
ความเปนจริงทางกายภาพ (Physics) ในบริบท สสาร (Matter) เทียบกับ อุตุ
ความเปนจริงทางชีววิทยา (Biology) ในบริบท รางกาย (Body) เทียบกับ พีช
ความเปนจริงทางจิตวิทยา (Psychology) ในบริบท ใจ (Mind) เทียบกับ จิต
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ความเปนจริงทางเทววิทยา (Theology) ในบริบท จิต (Soul) เทียบกับ กรรม
ความเป น จริง ในมิติความเร นลับ (Mysticism) ในบริบท วิญญาณ (Spirit)
เทียบกับ ธรรม
อันนํามาซึ่งองคความรูของหนวยของสรรพสิ่งหรือหนวยองครวม (Holon) ที่เปน
ส ว นย อ ยของหน ว ยองค ร วมที่ ใ หญ ก ว า อั น เป น พื้ น ฐานของการศึ ก ษาทฤษฎี ข องสรรพสิ่ ง
(The Theory of Everything) ของกลุม Ken Wilber (2000a) ที่มีการนําเสนออยางเปนระบบทาง
วิทยาศาสตรของบูรณาการทางจิตวิญญาณ(The Science of integral spirituality) โดยไดมีการศึกษา
ในการรวบรวมข อ มู ล จั ด ระบบเป น องค ค วามรู ที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ นด า น
ที่เกี่ยวของดวยปญญารอบรู (Wisdom) จนถึงที่สุดของปญญาระดับญาณทัสสนะที่เรียกวารูแจง
(Enlightenment) โดยกลุม KW เรียกการรูแจงระดับปจเจกโดยใช e ตัวเล็ก (enlightenment) และรู
แจงในระดับสากลจักรวาล โดยใช E ตัวใหญ (Universal Enlightenment) และมีการศึกษาความรู
ในระดับแกนคําสอนอันเปนความรูแจงทางจิตวิญญาณของศาสนาใหญ ๆของโลก เชน เตา พุทธ
คริสต อิสลาม ฮินดู ยูดาย เปนตน (ดูภาพ: The Great Chain in Various Wisdom Traditions) โดยให
เปนมิติของญาณวิทยาที่อยูเหนือความรูระดับประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาที่แตกตางกัน
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ภาพที่ 2.16 แผนภาพ : The Great Chain in Various Wisdom Traditions
ในขอบรอบนอกสุดที่เปนบริบทของวิญญาณ (Spirit) เชน คําวาเตาที่เหนือคําพูดอธิบาย
(Unspeakable Tao) ศุนยตา (Shunyata) พฺรหฺมนฺ (Brahman) พระเจาสูงสุด (Godhead) คําเหลานี้เปน
นามธรรมขั้นละเอียดลึกซึ้งที่มีแนวโนมสอดคลองกันในการบงชี้ถึงที่สุดของสภาวธรรมที่มีอยูเอง
แมไมมีมนุษย แตก็ไมเคยมีปรากฎการณสภาวธรรมสูงสุดเหลานี้ลงมาใหมนุษยประจักษสัมผัสรูกัน
ไดตอสาธารณชนจึงเปนจริงไดอยูในบริบทของอภิปรัชญา (metaphysics) ซึ่งมีสภาวะละเอียดลึกซึ้ง
ในระดับอภิธรรมของพุทธที่หมายถึงธรรมชาติขั้นสูงสุดของโลกุตตรธรรม ดังนั้นบนเสนทาง
พัฒนา จิตวิญญาณมนุษยไปสูที่สุดแหงทุกข ไดแก สุญญตา ในความหมายของพุทธอันมีนัยยะ
เฉพาะเมื่อเกี่ยวเนื่องกับคําวานิพพานพุทธจึงไมเปนสภาวธรรมเดียวกับพระเจาสูงสุดหรือเตาที่เหนือ
คําพูดอธิบาย เพราะพระพุทธเจาทรงตรัสวาในคําสอนอื่น นอกธรรมวินัยของพระองคไมอาจบัญญัติ
การรอบรูซึ่งอัตวาทุปาทาน (-มู.ม.๑๒/๑๓๒/๑๕๖) จึงไมอาจเขาถึงอริยสัจ 4 ดังนั้นจึงไมเกิด
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อริยบุคคล 4 เหลาขึ้นในลัทธิคําสอนศาสนาอื่นใด เพราะมีความตางกันในรายละเอียดของกรรม
ในบริบทของกรรมนิยามนั่นเอง
2.3.1.1 ความสัมพันธตามกฏธรรมชาติหรือ ‘ธรรมนิยาม’
ในยุ ค ป จ จุ บั น ทุ ก คนรู จั ก กฎของธรรมชาติ ผ า นกรอบความรู ท าง
วิทยาศาสตรกายภาพ สวนในยุคพุทธกาลคนสวนใหญรูจักแตกฎของธรรม (ดา) เปนธรรมฐิติ คือ
การทรงไวของสภาวะธรรมทั้งมวลและปรากฏเปนธรรมนิยามตามที่พระธรรมปฎก (2554) พุทธ
ธรรม (ฉบับเดิม : 92 – 93) เขียนไววา “หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงอาการใหเห็นสิ่งทั้งหลายสัมพันธ
เนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันเปนกระแสอาจเรียกสั้น ๆวา กระบวนธรรม (ธรรมปวัตติ) มีแกสิ่งทั้ง
ปวงทั้ ง ที่ เ ป น รู ป ธรรมทั้ ง ที่ เ ป น นามธรรมทั้ ง ในโลกฝ า ยวั ต ถุ ทั้ ง แก ชี วิ ต ที่ ป ระกอบพร อ มด ว ย
รูปธรรมนามธรรมโดยแสดงตัวออกเปนกฏธรรมชาติตาง ๆ คือ ธรรมนิยาม...” องคความรูของธรรม
นิยามซึ่งมี 5 ประการนี้มีความใหญโตถึงระดับจักรวาล(และการคน ควาหาความจริงของจักรวาล
เปน Universal Truth มาถึงปจจุบันยังไมถึงขอยุติ) กลาวคือ
1) อุตุนิยาม เปนกฎธรรมชาติฝายอนินทรียวัตถุ (ยังไมมีสภาพชีวะ) เปน
สสารพลังงานตาง ๆของธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ (matter)
2) พีชนิยาม เปนกฎธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุ รวมทั้งพันธุกรรมระดับ
พืชที่มีโครงสรางของดิน น้ํา ลม ไฟ ประกอบเปนกาย (body)
3) จิ ต ตนิ ย าม กฎการทํ า งานของจิ ต ที่ มี ใ นระดั บ สั ต ว ร วมถึ ง มนุ ษ ย
ที่มีทั้งรางกายและใจนึกคิด (mind) หรือมโนทํางานตามระดับของจิตสํานึกของผูนั้น
4) กรรมนิยาม กฎแหงกรรม ซึ่งในระดับสัตวเปนไปตามสัญชาติญาณ
แตในระดับมนุษยมีความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกขในชีวิต ทําใหเกิดสภาวะ
ของ “กิเลส-กรรม-วิบาก” หมุนรอบเปนวงจรไปตลอด กับพลังงานของจิต (soul) ที่ผลักดันไปสู
ภพภูมิตาง ๆ ของอบายภูมิ มนุษยภูมิ เทวภูมิ พรหมภูมิ
5) ธรรมนิยาม กฎความสัมพันธระหวางเหตุปจจยาการหลากมิติอันปรากฎ
ในหมวดธรรมตาง ๆ มีสภาวะซับซอนลึกซึ้งแบงเปน 2 ระดับ คือ โลกียธรรม คือความเกิดขึ้นตั้งอยู
ดับไปตามกฎไตรลักษณที่ยังประกอบอยูดวยอวิชชา คือความไมรูในทางพนทุกข (อริยสัจ 4) และ
โลกุตตรธรรม คือการดําเนินกระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่มีวิชชา คือ อริยสัจ 4 ซึ่งเขาถึงสัจจะ
อันติมะ (Ultimate Truth) เพราะถึงที่สุดแหงทุกขได โดยการตรัสรูของพระพุทธเจาเมื่อสองพันหก
รอยปมาแลว จึงพนความ ลี้ลับลึกซื้ง มีญาณทัสสนะ (intuition) หยั่งรูความหลุดพนแลวจากความ
ทุกขจนดับสนิทไปไมเหลือเปน ผูมีวิญญาณ (spirit) เกิดในอริยภูมิ 4 ระดับ
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2.3.1.2 ความหมายของ “วิชชาจรณสัมปนโน”
พระพุทธเจาไดตรัสรูการพนทุกขของมนุษยไดโดยสิ้นเชิงดวยตนเองเปน
สัจธรรมที่ไมขึ้นกับกาลเวลา (อกาลิโก) และเรียกพระองคเองวาเปนมนุษยผูมีวิชชาจรณสัมปนโน
คือ ผูถึงพรอมดวยวิชชาเปนความรูที่พนทุกขและจรณะทางดําเนินสูการพนทุกข พรอมทั้งตรัสสอน
ความรูนี้วา จรณะ 15 วิชชา 8 อยูในเสขปฏิปทาสูตร คําอธิบายแปลความวิชชา 8 ในกระแสหลัก
ทั่วไปเปนความสามารถพิเศษทางจิตที่เปนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย และการหยั่งรูทายใจที่เปนอาเทศนา
ปาฏิหาริยรวมไดถึง 7 ขอ
แตทานพุทธทาสภิกขุ (2547) พระพุทธคุณบรรยาย : 89 – 94) ไดอธิบาย
วิชชา 3 ขอทายของวิชชา 8 เปนแนวอนุศาสนีปาฏิหาริย คือ คําสอนที่ลดละกิเลสทําใหพนทุกข
สิ้นเชิงได ดังนี้
วิชชาที่ 1 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ใจความที่แทจริง เล็งถึงความรูเรื่อง
การเกิดแหงตัวกูของกูที่ไดเกิดมาแลวแตหนหลัง หมายความวา เกิดปญจุปาทานขันธหลงยึดมั่น
ในเบญจขันธโดยความเปนตัวกู - ของกู...ถอยหลังไปใหถึงที่สุด กี่รอยกี่พันครั้งก็ยังนึกได
วิชชาที่ 2 จุตูปปาตญาณ มองเห็นการเกิดการดับการเคลื่อนไปแลวเกิด
ใหมของสรรพสัตวโดยอํานาจแหงกรรมที่ตนไดกระทําไว
วิชชาที่ 3 อาสวักขยญาณ คือ ความรูที่ทําใหอาสวะใหสิ้น คือ สิ่งหมัก
ดองอยูในสันดานแลวทําอาสวะนี้ใหสิ้นดวยอํานาจของวิชชา เครื่องมือสําหรับสรางวิชชาขึ้นมา
เรียกวา จรณะ แปลวา เครื่องดําเนิน จรณะเปนเครื่องดําเนินทางจิตเพื่อใหถึงวิชชา มีอยู 15 แบงเปน
3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 คือ สีลสัมปทา อินทรีย สังวร โภชเนมัตตัญุตา ชาคริยานุ
โยคะ คือใหมีศีลแลวสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหรูประมาณการบริโภค แลวประกอบความเพียร
มีจิตใจสดชื่น ตื่นอยูเสมอ
กลุมที่ 2 คือ ศรัทธาความเชื่อ หิริความละอาย โอตตัปปะความเกรงกลัว
ตอบาป พาหุสัจจะมีการศึกษามากพอ วิริยะความพากเพียร สติความระลึกรูได ปญญาความรอบรู
กลุมที่ 3 มี 4 อยาง คือ ฌานทั้ง 4 หมายถึง รูปฌาน 4
จรณะตองเปนการดําเนินไปตามลําดับนี้เปนใจความสําคัญของจรณะ
สัมปนโน แปลวา ถึงพรอม มีความหมายซอนอยู คือตองสัมพันธกัน ถาไมสัมพันธกันก็ไมถึงพรอม
เพราะฉะนั้นวิชชากับจรณะจะตองสัมพันธกันทั้งหมดนี้เพื่ออะไร ก็ตอบวา วิชชาจรณสัมปนโน
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะนี้เพื่อความเปนพุทธะอยางหนึ่ง แลวก็เพื่อทําหนาที่ของพุทธะไดนี้อีก
อยางหนึ่ง
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2.3.2 เนื้อหาของวิชชาจรณสัมปนโนอันมีผลเปนสมณะ
พระพุทธเจาเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนเปนคนแรก แตเปนผูมีพุทธคุณ 9 เพียง
พระองคเดียว นอกนั้นเปนสาวกภูมิตรัสรูตามพระพุทธเจา ในชวงแรกของการประกาศเผยแพร
ธรรม พระองคจะกลาวถึงคุณสมบัติรองรับความเปนพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจาดวยพุทธคุณ 9
ของพระองคผูตรัสรูเองโดยชอบ ผูปฏิบัติตามพระองคจะไดรับผลเปนสมณะในการสําเร็จเปนผูมี
วิชชาจรณสัมปนโนตามคําสอนของพระองค ดังที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ตอบคําถามของพระ
เจาอชาตศัตรูถึงสามัญญผล ที่พระองคทรงแสดงความประณีตดีขึ้นเปนลําดับและประเสริฐขึ้นกวา
ผลเดิมที่ไดครั้งกอน ๆ ซึ่งสรุปโดยยอมี 4 ชวงตอน
1) มี “ศีลขันธ - อินทรียสังวร – สติสัมปชัญญะ - สันโดษ”อันเปนอริยะ
2) ชําระเครื่องทําจิตใหเศราหมองคือ นิวรณ 5 ความพึงพอใจในกามคุณ (กาม
ฉันทะ) ความเคืองคิดประทุษราย (พยาบาท) ความหดหูซึมเซา (ถีนมิทธะ) ฟุงซานรําคาญใจ (อุทธัจ
จะกุกกุจจะ) ลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา)
3) ทําจิตใหบริสุทธิ์ตั้งมั่นในฌาน 4
4) สรางญาณทัสนะในวิชชา 8 เริ่มจากวิปสสนาญาณจนถึงอาสวักขยญาณ
2.3.2.1 หลักพุทธธรรมกับวิถีพอเพียง ในพระธรรมนิพนธของสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง พอ หลักธรรมแหงความพอเพียง กลาวถึง
‘สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง’ ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง
“ความคิดอยางหนึ่งที่ควรฝกใหเกิดเปนประจํา”
คือ...ความคิดที่วา ‘พอ’ คิดใหรูจัก ‘พอ’
ผูรูจักพอจะเปนผูที่มีความสบายใจ
สวนผูที่ไมรูจักพอ... จะเปนผูเรารอน
ความไมรูจักพอ มีอยูไดแมในผูมั่งมีมหาศาล
และความรูจักพอ มีอยูไดแมในผูยากจน
ทั้งนี้ก็เพราะ...ความพอเปนเรื่องของใจ
คนรวยไมรูจักพอ...ก็เปนคนจนอยูตลอดเวลา
คนรูจักพอ... “ก็เปนคนมั่งมีอยูตลอดเวลา”
(1) หลักธรรมพื้นฐานของชีวิตพอเพียง
(1.1) จุดหมายของชีวิต ชีวิตอันอุดมเปนจุดหมายที่พระพุทธเจา
สอนใหทุกคนปฏิบัติใหถึงชีวิตอันอุดม คือชีวิตที่สูงสุด
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(1.2) เกณฑของชีวิต มี 3 อยาง คือ ทุชีวิต ชีวิตชั่วราย โมฆชีวิต
ชีวิตเปลา...ปราศจากประโยชน สุชีวิต ชีวิตดี หมายถึงคนใชชีวิตประกอบกรรมดี ทําดีที่สุด ชีวิต
ก็สูงสุด ก็กลายเปนชีวิตอุดมในที่สุด
(1.3) องคประกอบของความดีในชีวิต 4 อยางคือ กรรม วิชาศีล
และธรรม ชีวิตที่ดีตองมีองคคุณ 4 นี้
(1.4) ชีวิตเปนผลของกรรม ในการสรางกุศลกรรมจะตองมีจิตใจ
ประกอบดวย “สัมมาทิฏฐิ” ซึ่งจะมีขึ้นก็ตองอาศัยวิชา ซึ่งจะเปนเหตุใหละความทุกขที่เกิดขึ้นทางใจ
ได เปนวิชาของพระพุทธเจาโดยตรงแมชีวิตจะมีแตทุกข พุทธศาสนาก็สามารถยกวิธีดับทุกขบอก
วิธีสรางสุขได ดังที่วา “ทุกขสําหรับเห็นแตสุขสําหรับเปน”
(1.5) ภัยของชีวิตโดยตรงคือกิเลส โลภ โกรธ หลง เกิดภัย 3 อยาง
กิเลสภัย ทุจริตภัย และทุคติภัย ทั้ง 3 นี้เปนเหตุผลเนื่องกัน กิเลสเปนเหตุใหประกอบทุจริต ทุจริต
ก็ส ง ไปสู ทุ ค ติภั ย เพราะระลึก แลน ไปผิ ด อาจจะกล า วไดว า ถึ ง สรณะผิด คือ ถึง กิ เ ลสเป น สรณะ
สวนผูระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ และเพราะมีพระรัตนตรัยเปนที่ระลึก
ที่ไมกอภัยจึงเปนผูละภัยได
(1.6) ความรู ธ รรม เมื่ อ ถึ ง พระรั ต นตรั ย เป น ที่ พึ่ ง ย อ มรู ธ รรม
อริยสัจจแปลวาของจริงของพระอริยะ กลาวโดยยอ เมื่อจะละทุกขก็ตองรูจักทุกขและปลอยทุกขเสีย
ดวยปญญาที่เขาถึงสัจจะคือความจริง เมื่อละทุกขได ก็ยอมประสบความสุขโดยลําดับ
(1.7) วิธีทางของคนฉลาดนั้นจะประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ ชื่อวา
สุจริต 3 ถาตรงขามกับสุจริตก็เปนทุจริต 3 ประพฤติทุจริตเพราะขาดธรรมภายในใจ
(1.8) ธรรมที่ควรประพฤติคูกันไปกับสุจริต เปนสุจริตธรรม
(1.8.1) การไมฆาสัตว มีความละอายใจในการเบียดเบียน
มีความเอ็นดูอนุเคราะหสัตว
(1.8.2) มีความโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผเฉลี่ยความสุขตน
ใหคนอื่น
(1.8.3) ไมคิดนอกใจ ไมคิดละเมิดคู ไมประพฤติผิดในทาง
กามประเวณี
(1.8.4) ไมพูดปด ปากกับใจตรงกัน
(1.8.5) ไมพูดสอเสียด พูดใหเกิด ความสามัคคี
(1.8.6) ไมพูดคําหยาบ มิใชกด มิใชยกยอ พูดดวยอัธยาศัย
ออนโยนนิ่มนวลไมกระดาง
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(1.8.7) ไมพูดเพอเจอ พูดมีหลักอางอิง มีประโยชนอยางสูง
เรียกวา มีวาจาสิทธิ์ ดวยความตกลงใจทันทวงทีมั่นคงไมโงนเงนโลเล
(1.8.8) ไมพยาบาทปองราย คูกับเมตตา ที่ใจยินดีดวยหรือ
วางเฉยดวยความรูเทา ทําความเห็นใหตรงใหถูกยิ่งขึ้นคูกับความเห็นชอบ ธรรมตามที่แสดงมานี้
มีในบุคคลใด บุคคลนั้นชื่อวา ธรรมจารีมีความประพฤติที่เรียกวา ธรรมจริยา ผูประพฤติธรรมสุจริต
กับธรรมที่คูกันนี้เรียกอยางสั้นในที่นี้วา สุจริตธรรม ถาคูตรงขามเปนอธรรมเรียกวาทุจริตธรรม
(2) หลักธรรมแหงความพอเพียง – สันโดษ
(2.1) สันโดษเปนธรรมที่มีผูปรารภกันมากทั้งในทางสนับสนุนและ
ทางคาน สนับสนุนสงเสริมใหมีการปฏิบัติกัน คานไมควรสงเสริมใหมีการปฏิบัติเพราะเห็นไปวา
ขัดขวางความเจริญกาวหนา (ซึ่ งในสวนที่คานนี้เพราะเข าใจสันโดษและความเจริ ญกาวหนาผิด
เนื่องจากความเจริญกาวหนาที่แทจริงคือ ความเจริญกาวหนาทางจิตมิใชความเจริญทางวัตถุ – ผูวิจัย)
(2.2) ความหมายของสั น โดษ มาจากบาลี “สั น โตสะ สั น ตุ ฏ ฐี ”
แปลวา ความยินดี (หรือพอใจ) ดวยของของตน ความยินดีดวยของที่มีอยู ความยินดีโดยสม่ําเสมอ
พระพุทธองคทรงแสดงแกภิกษุเปนพื้น คําอธิบายจึงเปนคําอธิบายสําหรับภิกษุ ยินดีดวยปจจัย 4
ตามมีตามได เชน อริยวังสิกสูตร ไมแสวงหาในทางที่ไมสมถะ ไมไดปจจัยก็ไมสะดุง ไดปจจัยมา
ก็ไมสยบติด เห็นโทษ มีปญญาสลัดใจออกได ทั้งไมยกตนไมขมผูอื่น เพราะสันโดษนั้นขยัน ไมเกียจ
คราน มีสัมปชัญญะ มีสติพินิจ
(2.3) สันโดษใชไดทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ในหลักธรรม
ตัดสินพระธรรมวินัย 8 ขอ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระนางมหาปชาบดีโคตรมีวาธรรมที่เปนไป
(2.3.1) ปราศจากกําหนัดยอมใจ
(2.3.2) ไมประกอบกับทุกข
(2.3.3) ไมสะสม
(2.3.4) มักนอย (หรือมีความอยากนอย)
(2.3.5) สันโดษ
(2.3.6) สงัด
(2.3.7) ปรารถความเพียร
(2.3.8) เลี้ยงงาย
เหลานี้เปนธรรมเปนวินัยเปนคําสอนของพระพุทธ
องค ธรรมที่ตรงกันขามที่เปนอธรรม มิใชธรรม มิใชวินัย มิใชคําสอนของพระองค เมื่อสันโดษ
เปนขอหนึ่ง สําหรับตัดสินพระธรรมวินัย กลาวไดวาเปนธรรมทั่วไป
(2.4) สันโดษมิใชความเกียจครานเลย ในขอทายของอริยวงศวา
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(2.4.1) ยิ น ดี ใ นการภาวนา คื อ ความอบรมกุ ศ ลธรรม
ใหเกิดขึ้น
(2.4.2) ยินดีในปหานะ คือการละอกุศลธรรม
(2.4.3) สอนให ข ยั น ไม เ กี ย จคร า นประจํ า อยู ใ นอริ ย วงศ
ทุกขอ
(2.4.4) บางพระสูตรสอนตรง ๆ วาใหมี อสันตุฏฐิ คือความ
ไม สั น โดษในกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย หมายความว า ให สั น โดษแต ใ นป จ จั ย ส ว นในกุ ศ ลธรรม
อยาสันโดษ เพราะจะตองทํากุศลใหยิ่งขึ้นไป เปนอันสอนใหมีความเพียรละความชั่ว เพียรทําความดี
นั่นเอง
(2.5) ประเภทของสันโดษ มี 3 อยาง
(2.5.1) ยถาลาภสันโดษ –ยินดีเทาที่ได ไมปรารถนาเพราะ
เปนบาป
(2.5.2) ยถาพลสั น โดษ – ยิ น ดี ต ามกํ า ลั ง ของตนในเรื่ อ ง
ตาง ๆ พอเหมาะไมโลภ
(2.5.3) ยถาสารุ ป ปสั น โดษ – ยิ น ดี ต ามสมควรในการ
แสวงหาและสละสวนเกินใหผูที่เหมาะสมควรรับ
(2.6) ลําดับในการปฏิบัติสันโดษ
(2.6.1) สั น โดษในความคิ ด คื อ ระงั บ ความคิ ด ฟุ ง ซ า น
ในทางผิด ยินดีในความคิดที่ถูกที่ควร
(2.6.2) สั น โดษในการแสวงหา คื อ ยิ น ดี แ สวงหาแต สิ่ ง
ที่ควรได พึงบริโภคตามกําลังที่สมควรแกภาวะฐานะ และในทางที่ถูกที่ควร
(2.6.3) สั น โ ด ษ ใ น ก า รรั บ คื อ รั บ สิ่ ง ที่ ค ว ร รั บ แ ล ะ
รับพอประมาณ ถามีเจตนาไมบริสุทธิ์ก็ไมยอมรับ ยอมเปนเหตุใหพนมลทินโทษเพราะการรับ
(2.6.4) สั น โดษในการบริ โ ภค คือบริโภคแตพ อประมาณ
ตามแนวหลักที่ภิกษุพิจารณาการบริโภคปจจัย 4 มิใชเพื่อสนองความอยากฉะนั้นความฟุมเฟอย
เกินไป มากไปตาง ๆนั้น จึงอยูท่ีความขาดสันโดษ.. เปนผลเสียหายจากสวนตัวไปหาสวนรวม และ
จากสวนรวมไปหาสวนตัว
(3) สันโดษเปนไปเพื่อความดํารงอยูแหงพระสัทธรรมศาสนา
(3.1) สันโดษไมทําใหเกียจคราน สันโดษแสดงความขยันหมั่นเพียร
เพราะทั้ง 2 ขอก็อยูในลักษณะตัดสินธรรมวินัยฯ
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(3.2) สันโดษอยูกับความมักนอย “อัปปจฉตา” ที่แปลวา “ความ
ปรารถนานอย” ความมักนอยตรงขามกับความมักมาก นอกจากทางวัตถุปจจัยนอยแลวยังปรารถนา
ชื่อเสียงโลกธรรมนอยไมหวังเดนทํานอง “ปดทองหลังพระ”
(3.3) สันโดษปดกั้นตัณหา คือเปนเครื่องหามความปรารถนาเกิน
สวนและความปราถนาในทางที่ผิด ทานจึงสอนใหหามใหปดกระแสตัณหาดวยธรรม เชนสติปญญา
และโดยเฉพาะคือ ความสันโดษมีลักษณะตรงขามกับตัณหา
(3.4) สติและปญญา เมื่ออบรมโดยชอบ ยอมเปนเครื่องหามป ด
กระแสตัณหาและปลูกความสันโดษขึ้นเกิดขึ้นแทน
(3.5) เมื่อเกิดสันโดษขึ้น ก็เกิดความอิ่ม ความพอ นับวาเปนผูมั่งมี
ทานจึงสรรเสริญ “สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง” ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง (อางอิงจาก, น.75 – 78)
(3.6) พระพุทธภาษิตวา “สันโดษยอมเปน ไปเพื่ อความดํ ารงอยู
เพื่ อ ความไม ฟ น เฟ อ น เพื่ อ ความไม อั น ตรธานแห ง พระสั ท ธรรม ศาสนา” เพราะคํ า สอนของ
พระพุทธเจ าใหละความชั่ว ทําความดี ชําระจิตใจของตนใหผองใส จะดํารงอยูได ในบุคคลที่มี
สันโดษเทานั้น
(4) วิถีพอเพียง เปนวิถีมนุษยประเสริฐไดถึงวิชชา คืออริยสัจ 4
(4.1) เปนมนุษยที่ดีอยางพอเพียงตองมีปริญญาครบถวน 3 อยาง
ญาตปริญญา
กําหนดรูดวยความรู
ตีรณปริญญา
กําหนดรูดวยการพิจารณา
ปหานปริญญา
กําหนดรูดวยการละ
นี่เปนตัวปญญาในพุทธศาสนา
(4.2) วิ ถี พ อ เ พี ย ง ไ ม โ ล ภ เ กิ น ไ ป ใ ห รู จั ก ต น พ ร อ ม กั บ มี
สัปปุริสธรรม มีปญญาถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ
(4.3) ใจเปนสิ่งสําคัญที่สุด พึงรักษาใจของตนอยางยิ่ง เมื่อคนรูจัก
พอ ยอมมีความสบายใจ และไมเกียจคราน ความสบายใจนําใหไดใจที่สงบยอมมีพลังที่เขมแข็ง
(4.4) ใจที่สงบมีพลังเขมแข็งและเขมแข็งทั้งสติปญญา ใจที่สงบ
จะทําใหมีสติปญญามากและแจมใสไมขุนมัว
(4.5) พระพุ ท ธองค ทรงสอนให มี พรหมวิ ห ารเป น ที่ อ ยู ข องใจ
ตลอดเวลา ไมวาจะพบคนดีหรือคนชั่ว พบมิตรหรือพบศัตรู พบเวลาใดใจของเราตองตั้งอยูใน
พรหมวิหารธรรมตลอดเวลา ใชพรหมวิหาร 4 อันประกอบพรอมดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขาเปนธรรมรักษาจิต
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(4.6) ผูอบรมพรหมวิหารอยูควรตองรูวาผูมีเมตตา กรุณา มุทิตานั้น
ควรอยางยิ่งที่ตองใชอุเบกขาแทรกไวเปนยาดําทุกเวลา เมตตาขาดอุเบกขาก็ผิด กรุณาขาดอุเบกขาก็
ผิด มุทิตาขาดอุเบกขาก็ผิด เมตตากรุณาที่ผิดก็เชนปรารถนาใหเขาเปนสุข พยายามชวยใหเขาพน
ทุกขเต็มกําลังความสามารถ เมื่อทําไมไดดังปราถนาก็เปนทุกข เพราะไมวางอุเบกขาได อุเบกขา
เชนนี้แหละผิด
(4.7) ผูมี อุ เ บกขาในใจจริ ง การแสดงออกภายนอกเหมื อ นไม มี
อุเบกขาได เพราะผูมีอุเบกขายอมมีปญญารูดีวา ปฏิบัติอยางไรเปนคุณ เปนโทษ ฉะนั้นเมื่อการวาง
เฉยภายนอกจะเปนโทษ และไดพิจารณาแลวก็ยอมตองแสดงออกมาตามเหมาะความควร รักษา
ไวเพียงอยางเดียวคือใจ ที่เปนอุเบกขา คือไมหวั่นไหว วูบวาบขึ้นลงไปตามการแสดงออกภายนอก
ทําใหนอกจากสามารถเปนที่พึ่งของตนไดแลวยังเปนที่พึ่งของผูอื่นไดดวย
(4.8) ปญญาที่แทจริง ตองเปนปญญาที่รูทั่วถึงสัจจะ ปญญาตอง
รวมกับสัจจะคือความจริง เปนความรูจริง รูถูกตอง จึงจะเปนตัวปญญา และปญญาในอริยสัจ 4
เปนปญญาสูงสุด (คือวิชชาที่พนอวิชชาสังโยชนไดแลว – ผูวิจัย)
ผูวิจัยเห็นวาองคความรูที่ประมวลอยูในหลักธรรมแหงความ
พอเพียงของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ ที่ยกแสดงธรรมหมวดธรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความพอ
คือ “สันโดษ” โดยเริ่มจากกรรมที่สุจริต เปนสุจริตธรรม ละเวนอบายมุข ถือศีล 5 มีสติสัมปชัญญะ
ในการสํารวมการบริโภค มีอินทรียสังวรณที่นําสูสันโดษได จึงทําใหจิตสงบมั่นคงอยางมีปญญา
พรอมทั้งแผความรักความเมตตาในพรหมวิหาร 4 เพื่อมีวิถีชีวิตพอเพียง เพิ่มพูนปญญาพาสูความจริง
อันประเสริฐของชีวิตที่เขาถึงอริยะสัจ 4 ไดในที่สุด จึงเปนความชัดเจนวา หลักธรรมแหงความ
พอเพียง “สันโดษ” นั้น ก็เปนหลักธรรมเดียวกันกับ “สามัญญผล” ที่ทําใหเปน “ผูมีวิชาจรณสัมปนโน”
ไดจริงตามคําสอนของพระพุทธองค
2.3.3 จากภาคผลอันเปนสามัญสืบสาวไปสูแนวทางหรือมรรคคือจรณะ 15 วิชชา 8
วิชชาจรณสัมปนโน เปนบุคคลที่เกิดมีผลสําเร็จเขาถึงอริยสัจ 4
สามัญญผล ของวิชชาจรณสัมปนโน คือภาคผลที่ไดเปนสมณะกับทุกคนที่ปฎิบัติ
ตามลําดับจากศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ สันโดษอันเปนอริยะ ทําใหละนิวรณ 5 ได
แลวจึงเขาสูฌาน 4 ทายสุดเขาถึงวิชชา 8
เสขปฏิปทา ของวิชชาจรณสัมปนโน คือแนวทางหรือมรรค ที่เรียกวา จรณะ 15
วิชชา 8 ที่ผูปฏิ บัติศึก ษา (เสขะ) ดํ า เนินไปตามลําดับ 4 หมวด ไดแ ก หมวดสังวรศีลกับอปณ ก
ปฏิปทา 3 หมวดสัทธรรม 7 หมวดฌาน 4 และหมวดวิชชา 8 ความสัมพันธที่เปนภาคมรรค และภาค
ผล ของวิชชาจรณสัมปนโน สามารถแสดงในตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธที่เปนภาคมรรค และภาคผลของวิชชาจรณสัมปนโน
เสขาปฏิปทาหรือ
จรณะ 15 วิชชา 8
สังวรศีล
สํารวมอินทรีย
โภชเนมัตตัญุตา
ชาคริยานุโยคะ
ศรัทธา
หิริ
โอตตัปปะ
พาหุสัจจะ
วิริยะ
สติ
ปญญา
รูปฌาน 4
วิชชา 8

สามัญผลหรือผลอันทําใหเปน
สมณะ
ศีลขันธอันเปนอริยะ
อินทรียสังวรที่เปนอริยะ
สติสัมปชัญญะ
ที่เปนอริยะ

สันโดษ
ที่เปนอริยะ
รูปฌาน 4 ที่นาํ ผลได
พรหมวิหาร 4
วิชชา 8 นําสูวชิ ชา 4 คืออริยสัจ 4

สามัญญผลสูตรยังเปนหลักธรรมพอเพียง ที่สามารถใชเปนพื้นฐานดุจเสาเข็ม
รองรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดดี
2.3.3.1 การประยุกตสามัญญผลสูความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2550) ไดเขียนไวในงานวิจัยเรื่อง “การใชการสรางตัวชี้วัดเพื่อ
วิ เคราะห เศรษฐกิ จพอเพี ยงโดยเปรี ยบเที ยบกั บพุ ทธเศรษฐศาสตร ” (น. 39) ว า “ความพอเพี ย ง
ที่ประกอบกันขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ
กันคือ
1) ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก
เกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง และผูอื่น เชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
(เทียบไดกับคํา Moderation)
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2) ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง
นั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ (เทียบกับคําวา Cause and Effect)
3) การมี ภู มิ คุ ม กั น ในตั ว ที่ ดี หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให พ ร อ มรั บ
ผลกระทบ และการเปลี่ ย นแปลงด า นต า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยถึ ง คํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ไปได ข อง
สถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล (เทียบไดกับคําวา Self-Immunity)
ทั้งสามคุณลักษณะ (สามหวง) นี้ รวมเปนเอกภาพของทางสายกลางที่
ดําเนินมากับสองเงื่อนไขอยางพอเหมาะ จะมีผลไปสูความยั่งยืน (ดูแผนภาพดานลาง)

ภาพที่ 2.17 แผนภาพ : คุณลักษณะเงื่อนไขและผลลัพธในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จาก พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2550)
2.3.3.2 ความเปนไปไดในการเปรียบเทียบ คุณลักษณะเงื่อนไข และผลลัพธใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความเจริญทางจิตตามลําดับในสามัญญผลสองเงื่อนไข
1) เงื่อนไขความรูแมจะถูกวางไวในบริบทของวิทยาการ แตถาการใช
ความรูนั้น ๆ อยูบนบรรทัดฐาน พฤติกรรมที่ยอมรับ เชน จรรยาบรรณ ที่สัมพันธกับฐานแหงศีล และ
ถาทําได สังคมก็ไดคุณประโยชนจากศีลขันธอันเปนอริยะในสามัญญผล
2) เงื่อนไขคุณธรรมไดถูกวางไวในบริบทของศีลธรรม แตการปฏิบัติให
เกิดคุณธรรมไดดี ถามีการสํารวมระวัง หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหมีกิเลสโดยเฉพาะความโลภ
ความอยากที่เกินสวนแลว ถาทําไดสังคมก็จะไดประโยชนจากอินทรียสังวรอันเปนอริยะในสามัญญผล
3) ความมีเหตุผล (Cause and Effect) หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงที่เปนไปอยางมีเหตุผล ซึ่งจะทําไดตองประกอบดวย สติสัมปชัญญะพิจารณาทบทวน

72
อยางรอบคอบ ไม ประมาท รูตัวอยูเสมอ ไมขาดสติปลอยปละละเลยใหเสียผล ถาทํ าไดสังคมก็จะ
ไดประโยชนจาก สติสัมปชัญญะอันเปนอริยะในสามัญญผล
4) ความพอประมาณ (Moderation) คือความพอเหมาะตรงที่ “ใจพอ”
อยางมีปญญาที่ทําใหพนจากอํานาจของกิเลสตัณหาได เกิดเปนสันโดษที่มักนอยอยางขยันหมั่นเพียร
มีสติสัมปชัญญะ ทําใหปญญาแจมใสอยูดวยความสบายใจ ถาทําไดสังคมก็จะไดประโยชนจาก
สันโดษอันเปนอริยะในสามัญญผล
5) การมีความคุมกันในตัวที่ดี (Self-Immunity) หมายถึงการเตรียมตัวให
พร อ มรั บ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงด า นต า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตทั้ ง ใกล แ ละไกล
จะทํ า ได ดี หากมี ใ จที่ ส งบย อ มมี พ ลั ง ที่ เ ข ม แข็ ง และเข ม แข็ ง ทั้ ง สติ ป ญ ญา ใจที่ ส งบจะทํ า ให มี
สติปญญามากและแจมใสไมขุนมัวมีพรหมวิหารเปนที่อยูของใจตลอดไมวาพบมิตรหรือศัตรู คนดี
หรือคนชั่ว การเปลี่ยนแปลงของสถานการณดี หรือเลวรายตาง ๆ ใชพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา เปนธรรมรักษาจิตของคนในสังคมใหรูรักสามัคคี มีตนเปนที่พึ่งไดแลวเปนที่พึ่ง
ให กั บ คนอื่ น ร ว มมื อ ฝ า วิ ก ฤติ นั้ น ๆ ถ า ทํ า ได เ ช น นี้ สั ง คมของประเทศก็ จ ะได ป ระโยชน จ าก
รูปฌาน 4 อันเปนพรหมวิหาร 4 ในสามัญญผล

ภาพที่ 2.18 แผนภาพ : ผังความสัมพันธแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จาก พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2550)
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6) ความสมดุลการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนผลลัพธ
ทั้ง 3 มาจากมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ซึ่งอยูในภาคลาง (macro - LL, LR) ซึ่ง
เปนเรื่องตองใชสติปญญาขั้นสูงเกี่ยวของกับความจริงหลากมิติที่เปนเรื่องปญหาความทุกข เหตุแหง
ทุ ก ข แ ล ว ปรั บ เหตุ แ ห ง ทุ ก ข ใ ห ล ดน อ ยลงมี เ ป า หมายเกิ ด ผลดั บ ทุ ก ข พ น ทุ ก ข เ ป น ลํ า ดั บ
เป น ขั้ น ๆ ไปดว ยมรรควิ ธีท างสายกลาง (หรือ 3 ห ว ง - 3คุ ณ ลัก ษณะ) เช น ความพอประมาณ
จะนําไปสูความสมดุลการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี จะนําไปสูการพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและ
วัฒนธรรมที่ไดดําเนินมาจากสามัญญผลขอกอน ๆ เปนไปตามหลักโฮลอนของเหตุปจจัยการอยางมี
ปญญาขั้นสูงขึ้นไปจนถึงวิชชา ถาทําไดเชนนี้กับสังคมไดมากภาคสวนยิ่งขึ้น ก็จะไดรับประโยชน
จากปญญาสูงสุด คือ วิชชา 8 ที่เขาถึง อริยสัจ 4 ในสามัญญผล
ผูวิจัยเห็นโอกาสในการประยุกตใชความสัมพันธระหวางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสามัญญผลนี้ ใหปรากฎเปนจริงดวยการปรับปรุงพฤติกรรมใหมีการสังวรระวัง
เริ่มจากฐานศีล 5 ลดละอบายมุขที่เปนจริงไดตั้งแตปจเจกบุคคลและขยายเพิ่มเปนพื้นฐานหลักใหกับ
ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ นํ า สู โ ลกุ ต ตระผลตามลํ า ดั บ ในสามั ญ ญผล
จึงจําเปนที่ตองใหความสําคัญในการศึกษาสังวรศีล โดยเรียนรูรายละเอียดการพัฒนาปรับปรุง
พฤติกรรมเพิ่มเติมใหชัดเจนตอการปฎิบัติ
2.3.4 พัฒนบูรณาการวิถีพอเพียงสูวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8
2.3.4.1 จากการสัม ภาษณ ศาสตราจารย อ ภิชั ย พั น ธเสน ไดใ ห ค วามรู ว า การ
เผยแพรความรูและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันอยูในระดับโลกวัตถุดวยการ
ลดละบริโภคเกินความจําเปนลงสูความพอเหมาะโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปนการ
สรางสมดุลสิ่งแวดลอมโลกไปพรอมกัน เกิดศานติสุขในมวลหมูมนุษยชาติ ดังมีรายละเอียดการ
คนควาองคความรูนี้ในพุทธเศรษฐศาสตร ซึ่งชี้นําจุดหมายปลายทางไปสูอิสรภาพทางโลก จิต
วิญญาณ คือพนทุกขสิ้นเชิง ดวยอริยสัจ 4 อันเปนเสนทางของแตละคนที่ตองฝกฝนเรียนรูจนไดผล
เปนปจจัตตังของปจเจกบุคคล
จากเอกสาร “เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษ
หนา” ในบทที่ 1 เรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม (ศ.ดร.อภิชัย
พันธเสน, 2555 :7 – 18) ไดขยายผลองคความรูของทางสายกลางในทฤษฎีระบบใหสมบูรณขึ้น
ดวยการวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ โดยมีขั้นตอนตามลําดับของปจจัยนําเขา (input)
ดวย 2 เงื่อนไขไดแก ความรู 3 ประการเปนเงื่อนไขที่จําเปน (necessary condition) เงื่อนไขคุณธรรม
4 ประการเปนเงื่อนไขที่พอเพียง (sufficient condition) การนํากระบวนการ (process) ที่สัมพันธกับ
สามหวง คือ การมีภูมิคุมกัน ความพอประมาณ และความมีเหตุผล ใหเปนการเขาสูวิธีการ วิธีคิด
และวิถีชีวิตของมนุษยในมิติของสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม โดยมีการบริหารจัดการทุน
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4 ประการ ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางสังคม ทุนสิ่งแวดลอม ทุนกายภาพไดอยางเหมาะสม ทําให
เกิดผลผลิต (output) เปนความยั่งยืนสมดุลและมั่นคงเพื่อใหไดผลลัพธ (outcome) เปนความสงบสุข
รมเย็นศานติสุขทั้งของตนเอง ครอบครัว ชุมชน องคกร สังคม ประเทศชาติ จนถึงโลกที่มีความสุข
ไดสงผลในที่สุด (impact) ใหมีเนื้อหาสารัตถธรรมที่เปนประโยชนสุขสําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
(ดูแผนภาพขางลางประกอบ)
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ภาพที่ 2.19 การวิเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ (A Systems Analysis of Sufficiency Economy) โดย ดร.อภิชัย พันธเสน (2555)
75
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2.3.4.2 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในลั ก ษณะภาพครบวงจรที่ ส ามารถ
หมุนรอบจากภายในและหรือจากภายนอกก็ไดจนเต็มรอบเปนสิ่งที่นาสนใจมากคือ “การเขาใจ
เศรษฐกิจพอเพียงอาจไมจําเปนจะตองเริ่มจากการระเบิดจากภายใน คือ เกิดมีปญญาที่ถูกกํากับดวย
สติ แลวนําไปสูการมีชีวิตที่มีคุณธรรม ดํารงชีวิตอยางมีเหตุผล ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง จนเกิด
เปนภูมิคุมกันที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดทุกชนิด แตอาจจะเปนการระเบิดจากภายนอก
คือ เห็นอันตรายจากความประมาทหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลวคิดหาทางสรางภูมิคุมกันดวยวิธีคิด
ที่เขาใจเรื่องความพอประมาณ และเมื่อปฎิบัติตัวดวยความพอประมาณหรือความพอเพียงจนเปน
วิถีชีวิตแลวก็จะเปนชีวิตที่มีคุณธรรมเปนเหตุ และมีผลเปนความสุข สําหรับคนโดยทั่วไปการระเบิด
จากภายนอก คือ เริ่มจากพื้นฐานความเห็นแกประโยชนสวนตนเพื่อที่จะอยูรอดดวยการมีภูมิคุมกัน
ภายหลังจากความพยายามสรางภูมิคุมกันดวยรูปแบบตาง ๆ จะเขาใจวา การมีภูมิคุมกันที่ดีซึ่งเปน
วิธีการจะตองอยูบนพื้นฐานของความคิดในเรื่องความพอเพียงหรือความพอประมาณและเมื่อปฎิบัติ
จนกลายเปนวิถีชีวิตแลวก็จะเขาใจความหมายของการมีเหตุผลเปนอยางดี นั่นก็คือขั้นตอนที่สุงที่สุด
คือ การเขาถึงความเปนเศรษฐกิจพอเพียง ถาเริ่มตนจากการมีภูมิคุมกันถือไดวาเปนการเขาขายของ
การปฎิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพราะในขั้นตอนนี้ความเห็นแกประโยชนสวนตนและ
ความโลภยังมีอยู แตที่ตองสรางภูมิคุมกันเพราะเกรงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น แตเมื่อใดที่นําเอาความคิด
เรื่องความพอเพียงหรือความพอประมาณมาใชเพื่อสรางภูมิคุมกันถือไดวาเริ่มเขาใจความหมายของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแล ว ความโลภหรื อ ความอยากมี อ ยากได โ ดยไม มี ค วามจํ า เป น จะลดลงด ว ย
หลังจากไดปฎิบัติเปนประจําจนกลายเปนวิถีชีวิตและสามารถเปนตัวอยางใหผูอื่นเรียนรูได ระดับนี้
อาจกลาวไดวาสามารถเขาถึงความเปนเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง ดังนั้นจึงอาจจะกลาวไดวาการ
เขาใจจะตองรวมเงื่อนไขของการเขาขาย เขาใจดวย สวนการเขาถึงจะตองรวมการเขาใจที่ไดรวมเอา
เขาขาย เขาใจดวยแลว ซึ่งอาจจะแสดงเปนสัมพันธ ดังนี้
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ภาพที่ 2.20 แผนภาพ : องครวมของเศรษฐกิจพอเพียง โดย อภิชยั พันธเสน (2555)
ดังนั้นจะเห็นไดวา ถาหากจะแยกสวนองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะ
แยกการมีภูมิคุมกันออกมาเปนสวนแรกได แตถาทําเชนนั้นถือไดวามีความเปนเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับเขาขายเทานั้น ดังนั้นถาจะถือไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงที่เต็มรูปแบบในระดับที่เรียกได
วา เขาถึงองคประกอบทั้งสามตองมีการซอนทับกันเปนสวนใหญ และทั้งหมดก็คือทางสายกลาง
ตามความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
การแยกแตละองคประกอบอาจจะทําใหเกิดการตีความของความหมายของคําแต
ละคําแตกตางกัน แลวยังอาจจะทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนไดวาแตละองคประกอบมีลักษณะ
แยกขาดออกจากกัน ซึ่งก็ไมสะทอนความหมายที่แทจริงของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะในที่สุดหัวใจ
สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอยูที่การกระทําทุกชนิดที่ตองมีคุณธรรมเปนเครื่องกํากับ การกระทํา
เหลานั้น และผูที่จะปฎิบัติอยางมีคุณธรรมไดตลอดไปจะตองเปนผูที่มีปญญา ที่ถูกควบคุมดวยสติ
ตลอดเวลา ดัง นั้ น ถ า หากยัง ไมเ ขา ใจความหมายเศรษฐกิจ พอเพี ย งที่ ชัด เจนพอ ก็ข อให ยึ ด เอา
คุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก ซึ่งก็เปนคุณธรรมรวมกันของทุกศาสนธรรม เพราะเปน
คุณธรรมที่จะชวยใหสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางอยูเย็นเปนสุข”
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2.3.4.3 ดร.วิชัย รูปขําดี ไดตอบคําถามถึงภาพรวมของการเห็นภาพชางทั้งตัว
จากหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งว า เป น สิ่ ง จํ า เป น มาก เพราะทุ ก วั น นี้ มี ค วามไม ชั ด เจน
ในการนําเอาหลักสามหวงสองเงื่อนไขไปใชแลว ก็มักถือเอาเองวาเปนการบรรลุเปาหมายไปแลว
ทั้ง ๆ ที่ยังมีปญหาความชัดเจนของวิธีการปฏิบัติอีกทั้งยังมีองคความรูที่ไมสมบูรณหรือไมครบถวน

ภาพที่ 2.21 แผนภาพ : การพัฒนาอยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย วิชยั รูปขําดี, สังคม คุณคณากรสกุล
2.3.4.4 ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาดานพัฒนบูรณาการศาสตร (Integral Studies)
สามารถทําใหเกิดการพัฒนาไปพรอมกันไดทั้งทางโลกจิตวิญญาณในองคความรูของวิชชาจรณ
สัมป นโนที่บูรณาการเขาด วยกั นกับโลกวัตถุในวิ ถีชีวิ ตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ที่ครบถวนทั้งเปาหมาย – กระบวนการ – ผล พรอมวิธีการปฎิบัติ (ดูแผนภาพขางลางประกอบ)
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ตารางที่ 2.5 การพัฒนาไปพรอมกันที่ชัดเจนทั้งเปาหมาย-กระบวนการ-ผลพรอมวิธีการ
เปาหมาย
ชีวิต
พอเพียง
ความดี

ความสบาย
ใจ
ความสงบ
ความเจริญ
แบบยั่งยืน

กระบวนการ
การพัฒนาดานนอก
โลกวัตถุ
สองเงื่อนไข :
ความรู
คุณธรรม
สามหวง :
ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ
การมีภูมิคมุ กัน
ความสมดุลพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงได
ความยั่งยืน

ผลอันเปนสมณะ
สูพัฒนาการดานใน
โลกจิตวิญญาณ

*วิธีการปฏิบตั ิ
จรณะ 15
วิชชา 8

บนฐานศีลขันธอันเปนอริยะ
ฐานอินทรียสงั วรอันเปน
อริยะ

ชุดที่ 1

สติสัมปชัญญะอันเปนอริยะ
สันโดษอันเปนอริยะ
รูปฌานนําเกิดพรหมวิหาร 4
วิชชาที่เขาถึง
อริยสัจ 4

ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
ชุดที่ 6

ผูวิจัยไดนําเสนอเปาหมายของชีวิตพอเพียง 4 ขอ คือ ความดี – ความสบายใจ – ความ
สงบ - ความเจริญแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความสัมพันธกับสองเงื่อนไขและสามหวง โดยศึกษาคนควา
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้
“ความดี” พระองคทานตรัสวา “.....การที่จะทํางานให “สัมฤทธิผล” (มีนัยยะของ
การบรรลุเปาหมาย – ผูวิจัย) ที่พึงปราถนา คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู
แต อ ย า งเดี ย วมิ ไ ด จํ า เป น ต อ งอาศั ย ความสุ จ ริ ต ความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ และความถู ก ต อ งเป น ธรรม
ประกอบดวย....ขอใหทุกคนสํานึกไวเปนนิตย โดยตระหนักวาการงานสังคมและบานเมืองนั้น
ถาขาดผูมีความรูเปนผูบริหารดําเนินการ ยอมเจริญกาวหนาไปไดโดยยาก แตถางานใด สังคมใด
และบานเมืองใดก็ตามขาดบุคคลผูมีคุณธรรม ความสุจริตแลวจะดํารงอยูมิไดเลย......” (พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารใหมสวนอัมพร
วันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2520 อางอิงจาก พิศิษฐ โจทยถึง (2551) 209 คําสอนพอ ขอ 124 : 144)
“ความสบายใจ” พระองคทานตรัสวา “.....ทุกคนตองการความสุข.....ความสุขที่มีอยู
ก็เปนความรูสึกมีความสุข....ทุกขอยูที่ไหน ไมไดอยูที่ความทุกขที่อดอยากเทานั้น.....ทุกขของคนมีเงิน
มากร่ํารวย...ก็มีความทุกขมากกวาคนที่ไมมีเงิน ตนเหตุของความทุกขอยูที่ใจ......ทุกขมันมีแลว แตวา

80
ทุกขที่ยังไมมีอยาใหเกิด ถาเราไมยอมใหเกิด หมายความวา ทําจิตใจใหผองใสตลอดเวลา ทําอะไรที่
สุจริตตลอดเวลา ความทุกขเกิดยากแลวทุกขเกาที่มีอยูมันก็คอย ๆ หายไป” (พระราชดํารัสในโอกาส
ที่คณะชาวหวยขวาง พญาไท เฝาทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและตนเทียนพรรษา ณ
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2551 อางจาก 209 ขอ 129 : 150 – 151)
“ความสงบ ความเจริญแบบยั่งยืน” พระองคทานตรัสวา “.....ประโยชนอันพึง
ประสงคของการพัฒนานั้นก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคง.....เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมี
ความอยูดีกินดี และประเทศชาติมีความสงบมีความเจริญ เมื่อนั้นการพัฒนาจึงถือไดวาประสบ
ความสําเร็จเปนชัยชนะของการพัฒนาอยางแทจริง” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2539 จาก
คําพอสอนประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2552)
และยังตรัสย้ําวา “....ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความ
สงบ....จนเป น ชั ย ชนะของการพั ฒ นาตามที่ ไ ด ตั้ ง ชื่ อ “มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา” ชั ย ของการพั ฒ นานี้
มีจุดประสงคคือ ความสงบ ความเจริญ ความอยูดีกินดี.....” (พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะ
บุ ค คลต า ง ๆ ที่ เ ข า เฝ า ฯ ถวายชั ย มงคลในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ สิ ต าลั ย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตยที่ 4 ธันวาคม 2537, คําพอสอน : 206)
2.3.5 หลักจรณะ 15 บางขอที่สะทอนในพระราชดํารัสพระเจาอยูหัวอันเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ได ท รงตรั ส สอนประชาชนชาวไทยให ดํ า เนิ น
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนัยยะสําคัญสอดคลองกับหลักคําสอนในหมวด
ธรรมของพุทธที่สําคัญหลายหมวดเชน ฆราวาส 4 สังคหวัตถุ 4 เปนตน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
อยางตั้งใจและพบวา พระองคไดมีพระราชดํารัสตรัสสอนหัวขอธรรมตางวาระและสถานที่ โดย
มีนัยยะสัมพันธสอดคลองกับหลายหัวขอธรรมอยูมากในชุดองคความรูของจรณะ 15 ตามวาระ
ตาง ๆ (โดยมีขอมูลที่คนควาพรอมทั้งแหลงอางอิงทั้งหมดดูไดในภาคผนวกผูวิจัยจึงขอนํามาแสดง
โดยสังเขป ดังตอไปนี้
สังวรศีล “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวาเปนทั้งเศรษฐกิจ หรือความประพฤติ
ที่ทําอะไรเพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดี ถาคิดใหดี ใหผล
ที่ออกมา คือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทําก็จะเปนการกระทําที่ดีและผลของการกระทํานั้น ก็จะเปน
การกระทําที่ดี
ดีแปลวามันมีประสิทธิผล
ดีแปลวามีประโยชน
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ดีแปลวาทําใหมีความสุข...”
(พระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2543, อางจาก พิพัฒน
ยอดพฤติการณ, 2550 : 48)
โภชเนมั ต ตั ญ ุ ต า “...อย า งพอเพี ย งนี่ เ ราก็ ทํ า เราเขี ย นเรื่ อ งทฤษฎี ใ หม
เขียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราก็เขียนเอง ไมใหคนอื่นเขียน เขียนใชคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
ที่ซื้อมาราคาแพง แตวาซื้อมา 12 ปแลว ก็ยังใชอยู ยังใชคอมพิวเตอรที่อายุกวา 12-13 ปแลว ซื้อมา
ตอนนั้น 5 รอบ ไดคอมพิวเตอร มาถึง 6 รอบ ก็คอมพิวเตอรอันเดียวกันก็ยังใชอยู...” (พระราชดํารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันที่ 4 ธันวาคม 2546 : 44-45)
ศรัทธา “...ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกทานถึงศรัทธาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก
ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี ศรัทธาสวนนี้จะสงเสริมใหบุคคลเกิดความมุนมั่นที่จะทําตัว ทํางาน
ใหสูงขึ้ น ไมย อมใหตกต่ํา ผูเชื่อมั่ นในความดี จะมีความรูสึกผิดชอบ มีความขมใจไมปลอยให
เปนไปตามอํานาจคติและความเห็นแกประโยชนเฉพาะตัว จะประพฤติปฏิบัติการใดก็พิจารณา
กลั่นกรองอยางรอบคอบจนเห็นชัดแลววา การนั้น ๆ เปนสิ่งที่ถูกตอง เปนสุจริตธรรมและเปน
ประโยชนแททั้งแกตนเองและสวนรวม การที่ทําจึงปราศจากโทษ กอใหเกิดประโยชนสรางสรรค
เปนความเจริญสวัสดีอยางเดียว ผลดีอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติดีก็คือ เมื่อผลของการทําดีเปนที่
ประจักษชัดคนที่ไมเคยทําความดีเพราะไมเคยเห็นผล ก็จะไดเห็นและหันมานิยมศรัทธาในความดี
บุคคลเหลานั้นยอมจะรับเอาความคิดจิตใจ และการกระทําของผูปฏิบัติดีเปนแบบอยาง แลวนอม
นํามาประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง บานเมืองของเราก็จะมีผูที่ศรัทธาในความดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
เพิ่มขึ้นมาเปนลําดับ สิ่งที่แตละคนปฏิบัติก็จะประกอบสงเสริมกันขึ้นเปนความเจริญมั่นคงโดยรวม
ของชาติในที่สุด...” (คําพอสอน 1 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันศุกรที่ 1 สิงหาคม 2540, คําพอสอน 1 : 157)
หิริ (ละอายใจ) โอตตัปปะ (เกรงกลัวตอบาป) “...คนเราจะแสวงหาแตวิชาการ
อยางเดียวไมได ผูมีวิชาการจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรูดวย จึงจะนําตน
นําชาติใหรอดและเจริญได คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับทุกคนนั้นที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี
ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตยสุจริตทั้งในความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอา
รั ด เอาเปรี ย บผู อื่ น ความไม มั ก ง า ยหยาบคาย กั บ อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ เป น พิ เ ศษคื อ ความ
ขยันหมั่นเพียร พยายามฝกหัดประกอบการงานทุกอยางดวยตนเอง ดวยความตั้งใจไมละเลย ไม
ทอดทิ้งคุณสมบัติเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญ...” (พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2520, อ า งจาก พิ พั ฒ น
ยอดพฤติการณ, 2550 : 57)
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วิริยะ “...คําที่ชอบมากในพระพุทธศาสนาคือ “วิริยะ” วิริยะนี้ออกมาในรูปภาษา
พูดธรรมดาก็ หมายถึ งความอุ ตสาหะ เพราะเขาใชคําวาวิริยะอุตสาหะ คนนั้ นมีความวิริย ะมาก
หมายความวามีความอุตสาหะมาก มีความขยันมีความอดทนมาก แตวิริยะกลายมาเปนคนที่มีวีระ
เปนคนที่กลาอยางเชนคําวาวีรบุรุษ วีรชน คนที่กลาก็วิริยะนี้ ความอุตสาหะหรือความกลาก็เปนคําที่
สํ า คั ญ ต อ งกล า ที่ เ ผชิ ญ ตั ว เอง เมื่ อ กล า เผชิ ญ ตั ว เอง กล า ที่ จ ะลบล า งความขี้ เ กี ย จ เกี ย จคร า น
ในตัว หันมาพยายามอุตสาหะก็ไดเปนวิริยะอุตสาหะ วิริยะในทางที่กลาที่จะคานตัวเองในความคิด
พิเรนทร ก็เปนคนที่มีเหตุผล เปนคนที่ละอคติตาง ๆ ก็หมายความวาเปนคนที่คิดดีที่ฉลาด วิริยะ
ในทางที่ไมยอมแมแตความเจ็บปวด ความกลัวจะมาคุกคามก็ทําสิ่งที่ถูกตอง ก็เปนคนกลา ถึงชอบคํา
วาวิริยะ..” (พระราชดํารัสในโอกาสที่พระครูวิบูลสารธรรม เจาอาวาสวัดคลอง 18 และคณะเฝาฯ ณ
พระตําหนักจิตรลดารโหฐานวันศุกรที่ 20 มิถุนายน 2518, คําพอสอน 1 : 187)
สติ “...ความรูสึกระลึกไดวาอะไรเปนอะไรหรือเรียกสั้น ๆ วา “สติ” นั้น เปนสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่จะทําใหบุคคลหยุดคิดพิจารณากอนที่จะทํา จะพูด และแมแตจะคิดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งวาสิ่งนั้นดีหรือชั่ว มีคุณ มีประโยชนหรือเสียหาย ควรกระทําหรือควรงดเวนอยางไร เมื่อยั้งคิด
ไดก็จะชวยพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางอยางละเอียดประณีต และสามารถกลั่นกรองเอาสิ่งที่ไมเปนสาระ
ไมเปนประโยชนออกไดหมด คงเหลือแตเนื้อแทที่ถูกตองและเปนธรรม ซึ่งเปนของควรคิด ควรพูด
ควรทําแท ๆ...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเชิญ
ไปอ า นในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ระหว า งวั น ที่ 16–20 กรกฎาคม 2520, อ า งจาก พิ พั ฒ น
ยอดพฤติการณ, 2550 : 54)
ปญญา “...ความสุจริตและความมุงมั่นในประโยชนนั้น จะเกิดขึ้นยั่งยืนอยูได
ดวยสติกับปญญา สติคือ ความระลึกรู ปญญานั้น...คือ “ความรูชัด” ที่เกิดขึ้นจากความฉลาด สามารถ
คิดพิจารณาอยางถูกตองแยบคายตามเหตุตามผล และการที่วา “ความสุจริตและความมุงมั่นจะบังเกิด
ยั่งยืนอยูไดเพราะสติกับปญญา” นั้น หมายความวา เมื่อบุคคลมีสติรูตัว มีปญญารูชัดในคุณคาของ
ความสุจริต และการสรางสรรคความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแลวก็เกิดเปนความนิย ม
เชื่อมั่น และพึงใจในความดี สิ่งดี และการทําดี แลวความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุนประคองความ
สุ จ ริ ต พ ร อ ม ทั้ ง ค ว า ม มุ ง มั่ น ที่ จ ะ ทํ า ดี ใ ห ค ง อ ยู ไ ด ต ล อ ด ไ ป ไ ม เ สื่ อ ม ถ อ ย บั ณ ฑิ ต
ที่จะออกไปเริ่มชีวิตการงานใหมขอใหสังวรระวังตั้งสติระลึกรูตัวใหมั่นคง อยาปลอยใหสิ่งเยายวน
หรือความมักงายนําพาใหเสียการ เสียโอกาส หมั่นคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งตาง ๆโดยหนักแนน
ใหเกิดปญญารูชัดเสมอ จักไดมีรากฐานทางความคิดจิตใจอันสุจริตมั่นคง สําหรับรองรับสนับสนุน
วิชาความรูไดอยางเต็มที่และสามารถประกอบกิจการงานทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ...” (พระ
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บรมราโชวาทในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันศุกร ที่ 13 กรกฎาคม 2522, อางจาก 209 คําสอนพอ : 142)
พรหมวิหาร 4 (เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา) ที่อยูบนพื้นฐานของฌานทั้ง 4
“...ผูที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผูอื่น มีจิตใจที่จะ เห็นถึงความเดือดรอน
เราจะตองชวยเหลือ จิตใจนี้ก็เปนจิตใจที่มี กําลังมากทั้งออนโยนมาก จิตใจนี้เปนปจจัยทําใหงาน
ทุกอยางกาวหนาไดเพราะวาถาคนที่มีเมตตากรุณาในใจและเผื่อแผตอผูคนอื่น หมายความ วาผูนั้น
เปนคนฉลาดหมายความวาคนนั้นเปนคนที่ออนโยนที่เห็นอะไร ๆ ไดชัด เมื่อคนเรามีความออนโยน
และมีความละเอียดออน และเห็นอะไรไดชัดเจนก็ยอมจะทํางานของตนที่กําลังทําดวยความกาวหนา
นั้นสําเร็จลุลวงไปได...” (พระราชดํารัสในโอกาสที่สมาคมพอคาทรายเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายเงินเพื่อ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกรที่ 30 ตุลาคม
2524, คําพอสอน 1 : 93)
“...นึก ถึงคุ ณธรรมซึ่ง เปนที่ตั้ งของความรั ก ความสามัคคี ที่ทําใหคนไทยเรา
สามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันไปไดตลอดรอด
ฝงประการแรกคือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอไป ประการที่สองคือ
การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกัน ใหงานที่ทําสําเร็จผล
ทั้งแกตน แกผูอื่น และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความ
สุจริต ในกฏกติกาและในระเบียบแบบแผน โดยเทาเทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ตางคน
ต า งพยายามทํ า ความคิ ด ความเห็ น ของตนให ถู ก ต อ ง เที่ ย งตรงและมั่ น คงอยู ใ นเหตุ ใ นผล
หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี ที่เจริญนี้ยังมีพรอมมูล
ในกาย ในใจของคนไทย ก็มั่นใจไดวาประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยูตลอดไปได...” (พระราช
ดํารัสตอบแกพระบรมวงศานุวงศและพสกนิกรที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 9 มิถุนายน
2549, อางจากพิพัฒน รยอดพฤติการณ, 2550 : 59)
“...ประเทศไทยเราอาจไมเปนประเทศที่รุงเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก
หรือฟูฟาที่สุดในโลก แตก็ขอใหเมืองไทยเปนประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได เพราะวา
ในโลกนี้หายากแลว เราทําเปนประเทศที่สงบ ประเทศที่มีคนที่ชวยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ เราจะ
เปนที่หนึ่งในโลกขอนี้ แลวรูสึกวาที่หนึ่งในโลกขอนี้จะดีกวาผูอื่น จะดีกวาคนรวยที่สุดในโลก
จะดีกวาคนที่เกงในทางอะไรก็ตามในโลก ถาเรามีความสงบ แลวมีความสบาย ความมั่นคงที่สุด
ในโลกนั้น รูสึกจะไมมีใครสูเราได...” (พระราชดํารัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห
ในพระบรมราชู ปถั มภ นํ าคณะกรรมการบริ หารมู ลนิ ธิ ฯ และนั กเรี ยนทุ นพระราชทานเข าเฝ าฯ
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ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ป ณ ศาลาดุสิตดาลั ย วัน จันทร ที่ 22
เมษายน 2539, คําพอสอน 1 : 270)
ผูวิจัยสรุปในขอ 2.3 การศึกษาในภาคมหภาค (macro ใน Q-LL กับ Q-LR)
ของจตุรภาค ทําใหไดความชัดเจนขององคความรูในขั้นนี้ คือ
ภาคลางซาย ซึ่งมีโลกทัศน (world view) เปนวิถีโลกบูรณาการ โดยมีเปาหมาย
ของชีวิตพอเพียงรวมกันเปนวัฒนธรรมรวมหมู (cultural view) เพราะมวลมนุษยชาติลวนตองการ
เปาหมายชีวิตพอเพียง คือ ความดี ความสบายใจ ความสงบ และความเจริญแบบยั่งยืน โดยมีดาน
ใน คื อไตรสิก ขา กลาวคื อความดีที่พาเข าถึ งอริย ศี ลขัน ธ (Good) ความสบายใจ และความสงบ
เปนการนําสูอริยสมาธิขันธที่เขาถึงความงาม (Beauty) และความเจริญแบบยั่งยืนเปนอริยปญญาขันธ
ที่เขาถึงความจริง (Truth) แลวสามารถสอดคลองกับหลักสามใหญ (The Big Three) ตามแนวทาง
บูรณาการของกลุม KW
ภาคลางขวา ซึ่งเปนวิถีชีวิตพอเพียงที่มีรูปธรรมเปนโครงสรางที่เขาถึงความจริง
ของระบบตาง ๆรองรับอยูภาคในองคความรูและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
เปาหมายความดี ความสบายใจ ความสงบ และความเจริญแบบยั่งยืน ในกระบวนการที่ชัดเจน มีสอง
เงื่อนไขสามหวงในมิติของระบบเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม อันมีผลลัพธไดแกสมดุล
ที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืนสืบไป อันคือความสามารถที่เขาถึงดานใน คือ อิทัปปจจยตา
ที่เปนหลักธรรมทั้งรูปธรรมภายนอกโลกวัตถุและนามธรรมภายใน โลกจิตวิญญาณที่มีเหตุปจจัย
การตอกันและกันอยางพอเหมาะโดยหลักธรรมแหงความพอเพียงที่สามารถนําสูผลอันเปนสมณะ
กอเกิดศานติภาวะของมวลมนุษยชาติได
การศึกษาคนควาตอไปในภาคจุลภาค (micro ใน Q - UL กับ Q - UR) จึงเปนเรื่อง
ของรายละเอี ย ดในพฤติ ก รรม (behavior) ที่ เ ป น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข องผู ศึ ก ษา (เสขปฏิ ป ทา) ชื่ อ ว า
องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ใน 4 หมวดใหญที่จําแนกยอย (subset) ได 6 ชุดนั้นเปนองคธรรมหลัก
ในวิถีชุมชนโลกุตตระที่เจาะลึกเขาไปดานในของวิถีธรรม นําพาโลกจิตวิญญาณของมนุษยใหเขาสู
พระไตรรัตนในบทที่ 3 ตอไป

