
 

 
บทท่ี 8 

บทสรุปงานวิจัย 
 

งานวิจัยท่ีไดดําเนินมา 7 บท ยอมใหไดผลคือ องคความรูของวิชชาจรณสัมปนโน 
เพื่อการหลุดพนในกระบวนทัศนบูรณาการ โดยมีรายละเอียดขอมูลและการวิเคราะหมากมาย 
จนสรุปไดวา อาจกอเกิดปจจัยสามเหล่ียมภูเขาแหงความสําเร็จของการพัฒนา ไดแก แนวทาง 
บูรณาการของตะวันตกกับการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยทฤษฎี 
ทางเอกของพระพุทธเจาคือ จรณะ 15 วิชชา 8 สงผลสําเร็จอันเปนสามัญท้ังทางโลกวัตถุและ 
หลุดพนทุกขเปนผูมีวิชชาสรณสัมปนโนเปนอริยชน 4 ไดไปตามลําดับ โดยมีขอสรุป 2 ประการ คือ 

บทสรุปแบบปลายปดแสดงผลสัมฤทธ์ิของงานวิจยันี ้
บทสรุปแบบปลายเปดเพื่อตอยอดการวิจยัในอนาคต 
 

8.1 บทสรุปงานวิจัยแบบปลายปด  เปนการสรุปผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ตรงกับคําถามวิจัยและ
วัตถุประสงควิจัยอยางไร 
 

8.1.1 คําถามหลัก: องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ในระดับท่ีมีรายละเอียดเพียงใด 
จึงสามารถสงเสริมการยกระดับจิตวิญญาณคนดีมีกัลยาณธรรมใหเขาสูวิถีอาริยธรรมอันนําพาเขาถึง
ฐานปฏิบัติของอริยชนข้ันตนท่ีสามารถปดอบายภูมิได 

ผลการศึกษาวิเคราะหในบทที่ 5 เปนคําตอบท่ีชัดเจนสําหรับองคความรู จรณะ 15 
วิชชา 8 ท่ีมีรายละเอียดแสดงการยกระดับจิตวิญญาณคนดีมีกัลยาณธรรมใหเขาสูวิถีอาริยธรรม 
ท่ีสามารถนําพาเปนข้ันตอน คือ 

จรณะ ขอท่ี 1 - 11 (ชุดท่ี 1 - 3) นําพาการพนนิวรณ 5 มีอธิศีลแข็งแรงในข้ันฐานกาย 
จรณะขอท่ี 12 - 15 (ชุดท่ี 4) นําพาจิตเขาสูฌานท้ัง 4 ชําระจิตใหบริสุทธ์ิยิ่ง ๆ 

ข้ึนจนท่ีสุดมีผลใหเกิดโคตรภูจิต ไมหวนกลับสูพฤติกรรมของปุถุชน 
วิชชาขอท่ี 1 - 8 (ชุดท่ี 5 - 6) นําพาจิตบริสุทธ์ิท่ีมีคุณสมบัติองคคุณ 5 ของอุเบกขา

ทําใหเกิดเปนศรัทธานุสารีหรือธัมมานุสารีข้ึนไป อันนําเขาสูความรูท่ีเรียกวาโคตรภูญาณ ตัดโคตร
ปุถุชนจนพนอบายภูมิไดสมบูรณ เม่ือเปนโสดาปตติผลบุคคล 

8.1.2 คําถามรอง: องคความรูวิชชาจรณสัมปนโนในเนื้อหาพุทธธรรมท่ีตอยอด 
ใหสมบูรณข้ึนจากงานท่ีกลุม Ken Wilber และนักคิดตะวันตกสายบูรณาการทางจิตวิญญาณ  



268 

 

(Integral Spirituality) ไดศึกษามา 
ผลการศึกษาวิเคราะห ในบทท่ี 7 เปนคําตอบท่ีแสดงใหเห็นวาชุดความรูของ 

วิชชาจรณสัมปนโน สามารถตอยอดการพัฒนายกระดับจิตสํานึกดวยการปฏิบัติฝกฝนลดละตัดกิเลส
ในจรณะ 15 วิชชา 8 สงผลเปนการยกระดับจิตวิญญาณท่ีมีเนื้อหาความเปนโลกุตตระ 10 ลําดับ จนมี
จิตวิญญาณข้ันสูงสุดระดับอันติมะ (ultimate spirit) และยังสามารถมีพัฒนาการตอไปไดลึกซ้ึง 
อีกยาวไกล 

8.1.3 วัตถุประสงคหลัก: การศึกษาองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสัมฤทธิผล
ดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับตลอดสายในระดับกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาชุดองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสัมฤทธ์ิผลดวยการดําเนินจรณะ 15 
วิชชา 8 อยางเปนลําดับตลอดสาย ในระดับกระบวนทัศนแนวทางบูรณาการ ดังมีรายละเอียดในบท
ทบทวนวรรณกรรมและบทวิเคราะหรวมท้ังหมด 4 บท 

8.1.4 วัตถุประสงครอง: การศึกษาความสัมพันธเชิงโครงสรางในหลักพุทธธรรม 
ท่ีสําคัญอันสมควรนําเสนอไดตามกรอบของทฤษฎีระบบ (systems theory) มีผลการศึกษาวิเคราะห 
ของบทท่ี 5 ขอ 5.2 เปนคําตอบท่ีชัดเจนแสดงถึงการวิเคราะหใหเห็นความสัมพันธเชิงโครงสรางท้ัง
หลักทฤษฎี องคความรูของวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 และการพัฒนาชุมชนชาวอโศก
เปนเวลานานกวา 4 ทศวรรษ โดยไดนําเสนอการประมวลผลการวิเคราะหในกรอบของทฤษฎี 
ระบบได 

นับวางานวิจัยนี้ ศึกษาคนควาชุดความรู ท่ี เปนระดับพื้นฐานเบ้ืองตนของวิชชา 
จรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ไดพอสมควร แตดวยความเปนองคความรูของพุทธธรรมจึงยอม 
มีความละเอียดลุมลึก ซับซอนอีกหลายเหล่ียมมุม เหมาะกับการวิจัยท่ีจะมีตอไปในอนาคต 

 
8.2 บทสรุปงานวิจัยแบบปลายเปดตอยอดการวิจัยในอนาคต 

 

ผูวิจัยไดทําการคนควายาวนาน 5 ป จนอาจกลาววาไดรับองคความรูเปนท่ีนาพอใจตาม
ความตองการ เปนองคความรูถึงระดับรอบรู (wisdom) ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชท้ังในสวนตัว
บุคคลใหเขาสูวิถีธรรม เพื่อใหเห็นแนวทางพัฒนาวิถีชุมชนและสังคมใหกวางขวางข้ึนในวิถีพอเพียง
จนรับรูถึงวัฒนธรรมของวิถีโลกบูรณาการ 

การบูรณาการท้ัง 4 วิถีชีวิตรวมเปนพลังพัฒนารวมกันเปนหนึ่งเดียวกันไดก็เพราะ
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 สามารถเปนเนื้อหา
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แกนหลักท่ีมีผลตอการพัฒนาสังคม โลก ส่ิงแวดลอมใหสมดุลท้ังวัตถุและจิตใจเกิดศานติสุขรวมกัน 
ดังนั้นปญญารอบรู (wisdom) นี้จึงมิใชการเอาตัวรอดพนแคเพียงผูเดียวอีกตอไป 

ถาสมมุติใหองคความรูตะวันตกและองคความรูตะวันออกท่ีมีมากมายเปนดุจแผนดิน 
ท่ีกวางใหญไพศาลของ 2 ทวีป องคความรูในงานวิจัยนี้มีเพียงเล็กนอยแตมีจุดประสงคในการ 
คัดสรรคนหาความสัมพันธนํามารอยเรียงประดุจดังการสรางสะพานเช่ือมท้ังสองแผนดินใหเกิด 
การเช่ือมตอถึงกันไดสะดวกยิ่งข้ึนกวาเดิม 

สวนของสะพานท่ีเช่ือมกับแผนดินฝงตะวันตกจะมีเนื้อหาตามทบทวนวรรณกรรม 
ในบทท่ี 2 แมแตองคความรูวิชชาจรณสัมปนโนก็อยูในโครงกรอบแนวทางบูรณาการตะวันตก 

สวนของสะพานท่ีเช่ือมกับแผนดินตะวันออกจะมีในเนื้อหาบทท่ี 5 ท่ีเนนมาในชุด 
องคความรูวิชชาจรณสัมปนโนท่ีขยายเจาะประเด็นสําคัญของจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเขมขนท่ีเปน
การพัฒนายกระดับจิตวิญญาณมนุษยสูโลกุตตระอันมีผลหลุดพนไปตามลําดับ 

ในการสรางสะพานท่ีหางไกลกันมาก โดยท่ัวไปมักจะสรางออกมาจากทั้งสองฝง 
ในเวลาไลเล่ียกันเพื่อชวยยนระยะเวลาในการกอสราง ดังนั้นความยากและละเอียดประณีตจึงอยู 
ท่ีการสรางชวงกลางสะพานท่ีจะมีแนวแกนและระดับท่ีตองพิถีพิถันในการปรับ (alignment) 
ใหตรงกันเพื่อจะเชื่อมกันไดอยางม่ันคงแข็งแรง ดวยเน้ือหาการวิเคราะหตามแนวทางบูรณาการ
ตะวันตกในบทท่ี 7 และตามแนวทางตะวันออกในบทท่ี 5 ตามแนวทางดําเนินชีวิตประเสริฐ (มรรคมี
องค 8 ท่ีรวมลงในสัมมาสมาธิ) สูอริยสัจ 4 ซ่ึงผูเขาถึงไดในท่ีสุดก็คือผูมีวิชชาจรณสัมปนโนนั่นเอง 

กลาวโดยอุปมาอยางงายโดยยอคือ งานวิจัยนี้ไดเลือกจุดข้ึนลงฝงตะวันตกคือแนวทาง
บูรณาการของกลุม Ken Wilber และเลือกจุดข้ึนลงฝงตะวันออกคือหลักดําเนินชีวิตจรณะ 15 
วิชชา 8 โดยมีตัวสะพานเช่ือมตลอดท้ัง 2 ฝง คือวิชชาจรณสัมปนโน (เพื่อการหลุดพน) 

การสรุปงานวิจัยในลักษณะปลายเปดอยางงาย เพื่อประโยชนในการผสมผสาน (blend) 
ใหเขากันอยางพอเหมาะ จึงเปนขอสรุปแบบเปดเปนประเด็นวิพากยวิจารณได เพื่อใหเห็น 
หลายมุมมองและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 

ความเขาใจจุดข้ึนลงฝงตะวันตกของงานวิจัยในบทที่ 2 และ 3 ท่ีเปนการคนหาองค
ความรูท่ีมีความลึกซ้ึงพอท่ีใกลเคียงกันรวมกันไดระดับหนึ่ง จะทําใหเกิดภาพซอนของจตุรภาคและ
การเขาสูความเปนจริง (ดูภาพ ก ประกอบ) ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเขาใจเลยเถิดวาจตุรภาคเปนตัว
ความเปนจริงเสียเอง หรือกลับกันวาวิชชาจรณสัมปนโนก็คือจตุรภาคท่ีเปนรูปธรรมนั่นเอง 
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ภาพท่ี  8.1  การเกิดภาพซอนของจตุรภาคและการเขาสูความเปนจริง (Mark Edward, 2003) 
 

ความเขาใจในจุดข้ึนลงฝงตะวันออกนั้น มีเนื้อหาวิชชาจรณสัมปนโนหรือความ 
เปนจริง (reality) นั้นไดดําเนินไปดวยบทบาทของจรณะ 15 วิชชา 8 และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับโลกุตตระ อันมีรายละเอียดอยูในบทท่ี 5 ดังปรากฏ (ดูภาพ ข ประกอบ) อยูในดานขวา
ของภาพคือ ภาคการเขาสูความเปนจริง (reality) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  8.1  การเขาสูความเปนจริง (reality) (Mark Edward, 2003) 
 
ดังนั้นสวนกลางสะพานจึงเปนบทวิเคราะหในบทท่ี 7 ท่ีนําเสนอผานกรอบจตุรภาคเขาไป

คนหาจนถึงความเปนจริง ในขณะท่ีจรณะ 15 วิชชา 8 ก็พยายามนําเสนอความเปนจริง (reality) ท่ีเปน 
เนื้อเดียวกันตลอดของเน้ือหาโฮลอนในวิชชาจรณสัมปนโนท่ีสามารถมองผานกรอบมุมมองของ 
จตุรภาคได 
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การคนพบความสัมพันธท่ีสําคัญในบทวิจัยนี้ก็คือ 
(1) จตุรภาคเปนการแสดงถึงความจริงของจักรวาลท่ีเปนหนึ่งเดียวกันเชนเดียวกับ 

การมีอยูของอริยสัจ 4 ท่ีเปนเร่ืองเดียวหรือเอโกธัมโม 
(2) โฮลอนเปนส่ิงท่ีแสดงถึงเนื้อในของกาย (body) ใจ (mind) จิต (soul) วิญญาณ 

(spirit) ซ่ึงสอดคลองกับหลักความสัมพันธของกิจในอริยสัจ 4 และสติปฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา 
จิตธรรม ซ่ึงการพัฒนากาย เวทนา จิต ธรรม ก็คือการฝกฝนใหเขาถึงปฏิจจสมุปบาท ขอคนพบ 
ท่ีสรุปเปนหนึ่งเดียวกันไดคือ 

(2.1) จตุรภาคเปนพื้นฐานรองรับการเขาสูอริยสัจ 4 
(2.2) โฮลอนเปนกระบวนการท่ีดําเนินตามแนวทางปฏิจจสมุปบาทได 

ในความจริงของจตุรภาคตองมีโฮลอน (นั้นสอดคลองกับ) 
ในความจริงของวิชชาตองพนความไมรูของอริยสัจท่ีมีสัมพันธอยูในการพนความไมรู

ของปฏิจจสมุปบาท  (เชน ในญาณวัตถุ 44) 
ขอคนพบน้ีจะเปนแกนกลางท่ีแข็งแกรงของสะพานในการรองรับการเช่ือมตอสัญจร

ถายเทไปมาขององคความรูตะวันตกและตะวันออกไดดี สวนองคความรูอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือออกไป
จะมีประโยชนสัมพันธตอกันไดนอยหรือมีเนื้อหาสาระไปคนละเร่ืองกัน 

ขอคนพบนี้จะนําไปสูการคนควาเพิ่มเติมของวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 
ในระดับความรู “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” หรือ “วิชชาทัศนท่ีเปนองครวม (ของอริยสัจ 4) และ
บูรณาการ (ของปฏิจจสมุปบาทที่รวมการเขาถึงอริยสัจ 4 ไวแลวดวย)” จึงเหมาะท่ีจะรองรับความ
กวางไกลของจตุรภาคท่ีเปนการพัฒนาแบบเนน evolution และรองรับการเจาะหาความลึกละเอียด
ของความสัมพันธแบบโฮลอนท่ีเปนการพัฒนาแบบเนน involution  

ขอคนพบเพียง 2 ประโยคนี้จะนําไปสูการคนควาอยางมีเปาหมายชัดเจนในการไข
ความรูท่ีเปนองครวมและบูรณาการท้ังตะวันตกและและตะวันออกอยางทันยุคกาลนี้และยังรวมสมัย
ของศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งยวดในการชวยกันกาวขามผานปญหาวิกฤตโลกรายแรง 
ตาง ๆ ไปได 

ดวยองคความรูระดับ “วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ” ท่ีนาจะศึกษาคนควาวิจัยตอไป 
จะเปดเผยความสัมพันธขององคความรูอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาทท่ีมีตอกันใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
เพื่อชวยนําไปสูผลในการชวยสงเสริมการตรัสรูตามพระพุทธองคใหเห็นประจักษวาเปนไปได
อยางไรและรวมไปถึงแนวทางและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคตมี 3 หัวขอดังนี้ 

8.2.1 ขอคนพบทางการศึกษาท่ีควรวิจัยเพิ่มเติม 
8.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวจิยัตอยอดในอนาคต 
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8.2.3 งานวิจยัแนวทางบูรณาการท่ีเหมาะกับองคความรูรอบข้ันสูง (advance wisdom) 
ของวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 

8.2.1 ขอคนพบทางการศึกษาท่ีควรวิจัยเพิ่มเติมตอไป คือ เร่ืองโฮลอนในประเด็น
เนื้อหาท่ีเปนแกนสาระในการเชื่อมโยงองคความรูตะวันตกและองคความรูตะวันออกเร่ืองกิจของ
อริยสัจ 4  

8.2.1.1 ขอคนพบจตุรภาคเปนพื้นฐานรองรับการเขาสูอริยสัจ 4 ไมไดหมายถึง
การจับวางทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ลงในแตละชองของ 4 ภาค (Q-I,-WE-,-IT-,-ITS-) แตความจริง
ท่ีซอนในจตุรภาคอยูท่ีโฮลอนคือ วงกลมแสดงระดับใหญ ๆ 3 คือ กาย (body) จิต (soul) วิญญาณ 
(spirit) หรือกรณีแบงเพิ่มเปน 7 ระดับหรือมากกวา ก็ขอใหดูขอบเขตของกาย (body) ใจ (mind) จิต 
(soul) วิญญาณ (spirit) 

ส่ิงสําคัญในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิง (T.O.E) ก็คือโฮลอนท่ีทําใหสัมพันธ
ไปกับทุกสรรพส่ิงได ในกรณีมาสัมพันธกับอริยสัจ 4 โดยตรงจะไมงายนัก แตถาสัมพันธกับกิจของ
อริยสัจ 4 แลวการแปรผันเปล่ียนแปลงเจริญข้ึนของโฮลอนและสติปฏฐาน 4 จะชัดเจนเดนข้ึนมา 

 

ภาพท่ี  8.3  ขอคนพบจตุรภาค 
 

โครงสรางหลักคือกาย ใจ จิต วิญญาณของกลุม Ken Wilber ท่ีเนน 
ในความเจริญของการยกระดับจิตสํานึก (conscious) ของมนุษยท่ีแบงเปน 7 ระดับบาง 10 ระดับ 
บาง ก็ลวนอยูในโครงสรางหลักนี้ไดเสมอ การยกระดับจิตสํานึกจะเกิดมีผลโลกุตตระในจิตวิญญาณ
ไดก็ดวยการดําเนินกิจในอริยสัจคือ รูละแจงเจริญ และการปฏิบัติกิจของอริยสัจ 4 ก็ตองมีสติตลอด
สายจึงตองปฏิบัติใหหยั่งลงจนถึงฐานท่ีต้ังแหงสติหรือสติปฏฐาน 4 คือกาย เวทนา จิตธรรมซ่ึงเปน
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ทางสายเดียวหรือเอกายนมัคโคพาเขาสูชีวิตประเสริฐของมนุษย 4 ประการ หรืออริยสัจ 4 ได 
ในท่ีสุด ขอคนพบความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญแบบโฮลอนท่ีสามารถนําเขาสูเสนทางโลกุตตระ
เชนนี้ สมควรไดรับการวิจัยอยางเปนระบบท่ีลึกซ้ึงชัดเจนยิ่ง ๆ ข้ึนตอไปอีก ในองคความรูระดับ
วิชชาทัศนเชิงบูรณาการงานวิจัยภายภาคหนา 

8.2.1.2 ขอคนพบโฮลอนเปนกระบวนการตามแนวทางปฏิจจสมุปบาทได 
ซ่ึงทางกลุม Ken Wilber ยังไมมีความรูเชนนี้ เพราะยังไมพบวา Ken Wilber ไดเคยนําเสนอองคความรู
จรณะ 15 วิชชา 8 

การท่ีโฮลอน (ในจตุรภาค) สามารถนําพาเขาสูอริยสัจ 4 ได ก็ยอมนํา 
พาไปสูปฏิจจสมุปบาทได เพราะการพนอวิชชาสวะ 8 ยอมพนความไมรู (อวิชชา) ในอริยสัจ 4 ขอ
ภาคแรก และพนความไมรูในปฏิจจสมุปบาทใน 4 ขอภาคหลัง ซ่ึงท้ังหมดนี้ก็คือการดําเนินบทบาท
ของโฮลอนท่ี 4 ขอภาคแรกไดแสดงไวเปนโครงรางหยาบ ๆ เบ้ืองตนในขอ 8.2.1.1 แลว แตการท่ี 
จะพัฒนาตอถึงการพนความไมรูเร่ืองปฏิจจสมุปบาทควรจะมีการวิจัยเร่ือง โฮลอนบูรณาการควบคู
ไปดวยในงานวิจัยในอนาคต ดวยองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการ ซ่ึงจะเนนแสดงภาค
เกลียวพลวัต (spiral dynamics) ท่ีบูรณาการกับภาคสถิต (static) ขององคความรูระดับวิชชาทัศน 
จึงเกิดภาวะเสถียรในภาวะเล่ือนไหลที่พนความไมรูเร่ืองโฮลอนของกาละ 3 คือ 

พนความไมรูเร่ืองปจจุบันดวยองคความรู (วิชชา) ในเวทนา 36 
พนความไมรู (เร่ืองปจจุบันท่ียังมีการฝงตัวอยูใน) เร่ืองอดีตดวยความรู

ในเวทนา 72 
พนความไมรูเร่ืองอดีตท่ีเนื่องกับอนาคต (รูเร่ืองความสูญของอาสวะ 

ท่ีมีตลอดในความเปนกระแส) ดวยความรูในเวทนา 108 
อาจกลาวไดวาวิชชาทัศนเนนการเขาถึงอริยสัจ 4 เปนเบ้ืองตน สวนวิชชา

ทัศนเชิงบูรณาการแสดงการเขาถึงกระแสปฏิจจสมุปบาทท่ีโฮลอนอริยสัจ 4 ไวดวยกันแลว ตามความรู
เร่ืองญาณวัตถุ 44 อันเปนองคความรูภาคสมบูรณของจรณะ 15 วิชชา 8 และสามัญญผล นําสูการเปน
ผูตรัสรูตามพระพุทธองค เปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนในฐานะสาวกภูมิได   

8.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอยอดในอนาคต 
งานวิจัยท่ีตอยอดในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเสนอและเตรียมพรอม

มากข้ึน เพื่อลดปญหาหรืออุปสรรคใหนอยลงใน 3 ประเด็น คือ 
แนวทางการจัดวางพื้นฐานความรู ความเช่ือในพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
การจัดการแนวทางการศึกษาเรียนรูท่ีเปนระบบ (systematic learning) 
การศึกษาวิจัยแนวทางบูรณาการท่ีเหมาะสมกับองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ข้ันสูง 
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8.2.2.1 แนวทางการจัดวางพื้นฐานความรู ความเช่ือในพระพุทธศาสนาอยางเปน
ระบบ ในงานวิจัยไดมีประสบการณของการไดรับรูถึงขอวิพากษวิจารณท่ีมีประโยชนคุณคาและ
นํามาปรับปรุงการทํางานวิจัย ซ่ึงมีผลเปนขอเสนอขางตน ดังท่ีผูวิจัยขอยกมาใหเห็นเปนรูปธรรม 
2 ตัวอยาง ไดแก 

(1) วิชชาจรณสัมปนโนในแนวทางบูรณาการเปนเพียง “เหลาเกาในขวด
ใหม” หรือไม ขอนี้ข้ึนอยูกับนิยามของเหลาเกาท่ีหมายเอาเนื้อหาสาระอะไร เพราะถาหมายถึงความ
จริงโลกุตตระเปนอริยสัจ 4 ก็ไมถูกตองท่ีจะใชคําวา เหลาเกา เพราะไมมีเกาไมมีใหมเปนอกาลิโก 
แตถาเหลาเกาหมายถึงเนื้อหาสาระของคําอธิบายหรือท่ีเรียกวาตีความก็ยอมไมใชคําวาเหลาเกา
เพราะในประวัติศาสตรก็เกิดเปนนิกายตาง ๆ มากมายท่ีก็ผลิตเหลารสชาติใหมข้ึนมาใหเหมาะกับ 
ยุคสมัยนั้น ถาคําวาเหลาเกา - เหลาใหมจะสะทอนถึงความรูเพื่อความรูก็นาจะไมใช เพราะเทา 
ท่ีผูวิจัยเห็นวาแนวทางบูรณาการเต็มไปดวยความรูมากมายหลายวัฒนธรรมตางยุคสมัยท่ีไมใช 
เพื่อเปนเพียงหอสมุดความรู หากแตมีวัตถุประสงคเจตจํานงชัดเจนในความพยายามท่ีทุมเท 
ในแนวทางบูรณาการทุกสรรพส่ิงก็เพื่อผลในการมาชวยแกไขวิกฤตโลก และเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ของมนุษยในยุคศตวรรษท่ี 21 และความรูกูโลกน้ีก็ไมติดขัดวาเปนความรูเกาใหม เพราะความรู 
ตาง ๆ ก็มีวิวัฒนาการของมันเอง แตความจริงท่ีไมข้ึนกับกาลเวลาจะเขาถึงไดก็ดวยการปฏิบัติ 
ท่ีถูกทาง เพราะมีปริยัติท่ีนํารองชัดเจนไมวกวน 

(2) จรณะ 15 วิชชา 8 ไมเคยไดยิน (หรือ) เปนการทําเร่ืองงายใหเปน
เร่ืองยากหรือเปลา ตามขอมูลท่ีศึกษามาองคความรูท่ีถูกตองใชประโยชนชวยนําพาสูโลกุตตระ
สําหรับกัลยาณชนคนดีนั้น มีอยูมากในพระไตรปฎกเชน สามัญญผลสูตร เสขปฎิปทาสูตร เปนตน 
ในงานวิจัยนี้ไดคัดสรรมาเพียงสวนนอยและยังมีพุทธวจนะอางอิงไดในสวนท่ีเปนพื้นฐานเหมาะสม
กับฐานฆราวาส ตัวอยางเชน เปนพระโสดาบันแลวก็ยังตองมีการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณอีก 
แมในฐานศีล 5 รวมกันใหสูงข้ึนเปนโสดาบันบรรลุใน 7 ชาติ (ของสังโยชน 7 ท่ีเหลืออยูในชาติ 
ของจิตวิญญาณซ่ึงไมใชชาติเกิดตายตามอายุของชีวิตทางรางกาย) หรือสัตตักขัตตุปรมะโสดา 
โสดาบันท่ีบรรลุเร็วข้ึนใน 5 ชาติบาง 3 ชาติบาง หรือโกลังโกละ โสดาบันบรรลุในอีกเพียงหนึ่งชาติ
หรือเอกพีชี ซ่ึงแมเอกพีชีจะแหลมลึกเพิ่มข้ึนในอธิปญญา แตพระพุทธองคก็ยังทรงจัดวางไวระดับ
ตํ่ากวาพระสกิทาคามีซ่ึงมีฐานศีลสูงมากกวา เปนตน องคความรูในพุทธธรรมท่ีละเอียดและ 
เปนระบบเชนนี้จะเรียกวางายหรือยากก็ข้ึนกับพื้นฐานการศึกษาและวาสนาอินทรีย บารมีพละ 
ของแตละคน เพราะคนดีมีพื้นฐานระดับเทวธรรมหรือพรหมวิหาร 4 แบบพุทธแทก็นับวาไมยาก 
แตกับปุถุชนพระพุทธองคตรัสวาเปนญาณท่ีไมเปนสาธารณะหรือ “อสาธารณญาณ” สําหรับปุถุชน 
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ก็นาจะเปนเร่ืองยากแตก็เปนเร่ืองท่ีสมควรเรียนรูฝกฝนเพื่อประโยชนในการหลุดพนจากความทุกข 
ไปตามลําดับสําหรับผูสนใจอยางจริงจัง 

ท้ังสองตัวอยางสะทอนถึงกระบวนทัศน ท่ี เปนพื้นฐานความรู 
ความเชื่อท่ีมีอยูหลายระดับในชาวพุทธท่ัวไปของประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาจัดแบงเปนกลุม 
ท่ีสัมพันธกับระดับจิตสํานึกและมีมสีตาง  ๆ  เชนเดียวกับท่ีมีรายละเอียดในเร่ืองการเมือง 
การปกครองและความเช่ือทางโลกจิตวิญญาณซ่ึงเปนเทวนิยมระดับตาง ๆ ก็จะมีประโยชน 
ชวยกระชับพื้นฐานความรูความเขาใจบนความเช่ือตาง ๆ กันได ซ่ึงทางกลุม Ken Wilber มองเห็นวา
อนาคตของความเชื่อในศาสนาจะนําไปสูความเจริญในศาสนาท่ีหลากหลายมิติเปนพหุนิยม เชน 
ศาสนากลาวถึงความจริงในมุมมองของคนกลุมท่ีมีพื้นฐานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในมีมสีน้ําเงิน กลุมท่ีมี
พื้นฐานวิทยาศาสตรในมีมสีสมหรือพื้นฐานโลกส่ิงแวดลอมในมีมสีเขียว ซ่ึงยอมจะแตกตางกันแน
และยิ่งเปนคนละมิติของความจริง ในการพัฒนาจิตวิญญาณใหกาวลวงทุกขออกมาไดเปนลําดับ 

8.2.2.2 การจัดการแนวทางการเรียนรูท่ีเปนระบบกระบวนทัศนท่ีแตกตางกัน
สะทอนถึงพื้นฐานการศึกษาเรียนรูท่ีมีหลายระดับ ดังนั้นการแบงเปนระดับความรู ปญญาทัศน 
วิชชาทัศนก็เพื่อแสดงถึงจุดประสงคในการบรรลุเปาหมายท่ีตางกัน แตก็ยังมีการแบงการเรียนรู 
ในกระแสหลักท่ีไมมีองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ดวยซ่ึงก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะแสดงวาผูวิจัย 
มีความรู ข้ันพื้นฐานถูกตองเพียงพอหรือไม  เพราะจะมีผลกระทบตอการศึกษาได  ผูวิจัย 
ขอยกตัวอยางท่ีทําข้ึนเองเปนคร้ังแรก (จึงอาจยังไมสมบูรณ – ผูวิจัย) ประกอบดวยการวิเคราะห
เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ ข้ันตอนปฎิบัติ การวัดผลสําเร็จ ผลสําเร็จสูงสุดและผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามบุคคล 4 ประเภท คือ บุคคลท่ีไดรับความสงบ (สมถะ) ทางจิต 
บุคคลท่ีไดรับปญญา (โลกุตตระ) บุคคลท่ีไดรับท้ังความสงบทางจิตและปญญาโลกุตตระและบุคคล
ท่ีไมไดรับท้ังสองอยาง (ดังมีรายละเอียดในตารางขางลางนี้) 
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ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้ 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะไมได
ปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญาโลกุต
ตระแตไมไดเจโต
สมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

เปาหมาย 

การพนทุกขท่ีเรียกวา 
“นิพพานพรหม” 

ก า ร พ น ทุ ก ข ท่ี
เ รียกวา  “นิพพาน
พุทธ” 

การพนทุกข มีได  2  ระดับ  คือ
อรหันตได “นิพพานพุทธ” และ
อนาคามีไดเขาถึง “พรหมภูมิ” ไม
กลับมาเกิดในโลกมนุษยอีก 

วัตถุประสงค 

- ไดความสงบทางจิต 
- ได ค ว า มส าม า รถ
พิ เ ศ ษ ท า ง จิ ต เ พื่ อ
ชวยเหลือมนุษย เปน
การส่ังสมบุญกุศลไปสู
นิพพานพรหม 

ไดตัดกิเลส เพื่อให
เขาถึง “อริยสัจจ 4” 

- ไดตัดกิเลสเพื่อเขาถึง “อริยสัจจ” 
4) 
- ไดความสงบทางจิต 
- ไดความสามารถพิเศษทางจิต
เพื่อชวยเหลือมนุษย เปนการส่ัง
สมบุญกุศลไปสูความเปนพรหม 

วิธีการ 

ฝก ทํ าไตกสิขาแบบ
เนนสมาธิโดย เ ลือก
จากกรรมฐาน 40 ใน
การกําหนดส่ิงใดส่ิง
หนึ่งใหจิตรับรู ผูกติด
เพียงเร่ืองเดียว จนเร่ือง
อ่ืน  ๆ  ท้ั งหลาย ท่ีจิต
เกี่ยวของอยูเดิมนั้นดับ
ไปหมด  จึ ง เกิด เปน
ความสงบข้ึน 

ฝกปฏิบัติไตรสิกขา
แบบเนนปญญาโดย
ฝ ก ทํ า วิ ป ส ส น า
ภาวนาลวน ๆ ดวย
กระบวนการไตร
ลักษณ  “อนิจจัง  – 
ทุกขัง-อนัตตา” ไป
ต ล อ ด จ น เ ข า ถึ ง
อริยสัจจ 4 

การฝกปฏิบัติ “ไตรสิทขา” โดยฝก
ศีลเพื่อสงยกาย เพื่อชวยทําสมาธิ
ไดงายข้ึน ฝกสมาธิเพื่อสงบจิต
หรือเจโตสมถะเปนสมถภาวนา
และฝกปญญา การฝก “วิปสสนา
ภาวนา” โดยพิจารณาไตรลักษณ
ในขันธ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุป
บาทหรือหัวขออ่ืนใดเพ่ือเขาถึง
อริยสัจจ 4 

 
 
 
 



277 

 

ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้  (ตอ) 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะ 
ไมไดปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญา 
โลกุตตระแตไมได 
เจโตสมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

ข้ันตอน 
ปฏิบัติ 

การฝกสมาธิให เกิด
คว ามก า วหน า  มี  3 
ข้ันตอน คือ 
1)  สมาธิท่ี เกิดข้ึนได
ช่ัวขณะ (ขณิกสมาธิ) 
2 )  สมา ธิ ท่ี ต้ั งอยู ไ ด
นานข้ึน  แข็งแรงข้ึน
บ อ ย ข้ึ น  ง า ย ข้ึ น 
(อุปจารสมาธิ) 
3 .  ส ม า ธิ ท่ี ต้ั ง อ ยู
แข็งแรง แนวแน แนบ
แนน  (อัปปนาสมาธิ) 
เปนสมาธิ ท่ี เกิดจาก
การปฏิบัตินั่งหลับตา 
ฝกฝนชํานาญในการ
เข าออกสมา ธิ  หรือ 
สมาบัติ  จนถึงข้ันดับ
ค ว า ม รั บ รู ข อ ง จิ ต 
เ รี ย ก ว า  เ ข า นิ โ ร ธ
สมาบัติ 

ฝกวิปสสนาภาวนา
แยกรูปนามซ่ึงเปน
ก า รฝ ก ใช ปญญา
พิจารณาเห็นความ
จริงตามหลักผูรู-ส่ิง
ท่ีถูกรู หรือพิจารณา
นามรูปว า เปนไป
ตามหลักไตรลักษณ 
โดยเนนท่ีอนัตตา
ไมมีตัวตนมีแตการ
เปล่ียนแปลงไปมา
ของรูปและนามท่ี
ไมมีใครเปนเจาของ
ส่ังการไดตลอด ทํา
ใหปญญาแกรงกลา
ข้ึนจนพนความหลง
ท้ังมวลในท่ีสุดได 

ฝกปฏิบัติสติปฎฐาน 4 ใหเกิดสติ 
เพื่ อ ใช ท้ั ง ในสมถภาวนาและ
วิปสสนาภาวนา กลาวคือ 1) ใน
สม ถภ า ว น า คื อ ฝ ก ส ม า ธิ ไ ป
ตามลําดับจาก ขฌิกอุปจารอัปปนา
สมาธิ จนไดฌาน 4 จนไดเขาถึง 
นิโรธสมาบัติเปนผูชํานาญในการ
เข า ออกฌาน  สมา บั ติ  2 )  ใน
วิปสสนาภาวนา เม่ือเขาสมาธิถึง
ข้ั น อั ปปน าแล ว ให ถ อนออก
จากอัปปนาสมาธิและอุปจาร
สมาธิจะไดกําลังของสมาธิทรงตัว
อยูชวงหนึ่งอยางปราศจาก นิวรณ 
จึงเปนการฝกไมใหอาหารอวิชชา
แ ล ว ย ก จิ ต ข้ึ น สู วิ ป ส ส น า
ดําเนินการพิจารณาไตรลักษณให
เห็นกายและจิต เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา  ส่ังสม  ไปจนเปนมหา
สติปฎฐานจนไดถึงความสวาง วาง 
สงบ เปน “จิตเดิมแท” –“จิตหนึ่ง” 
ท่ีปราศจากการเกาะเกี่ยวกับส่ิงใด 
เห็นจริงเปนจริงถึงปรมัตถสัจจะ 
คือนิพพาน 
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ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้  (ตอ) 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะ 
ไมไดปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญา 
โลกุตตระแตไมได 
เจโตสมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

การวัดผล 
สําเร็จ 

ใ ห ฝ ก ส ม า ธิ ท้ั ง  3 
ข้ันตอน จนกระท่ัวเขา
ออกสมาธิไดดังใจ จึง
จะไดผลดังนี้คือ 
1) ไดความสงบทางจิต 
2) ไดใชความสามารถ
พิเศษทางจิตนานาวิธี
เ พื่ อ ช ว ย เ ห ลื อ
มนุษยชาติเปนการส่ัง
สมบุญกุศลตามพันธ
กิจ(MISSION) ของตน 

เปนอรหันต แบบ
ปญญาวิมุตประเภท
สุกขวิปสสก คือผูท่ี
มิไดฌาน  คือเจโต
สมถะ (เพราะไมได
ฝกฌานสมาบัติมา
ก อ น )  แ ต ป ฎิ บั ติ
ตอเนื่องจนสําเร็จถึง
อรหันตผลดวยการ
เ จ ริ ญ วิ ป ส ส น า
ภาวนาลวน ๆ จึงช่ือ
ว า เ ป น ผู ไ ด
ปญญาโลกุตตระแต
ไมไดเจโตสมถะ 

1) ไดเปนอรหันตประเภท “ปญญา
วิมุต” ท่ีไดรูปฌาน 4 ในข้ันตอน
หนึ่งมากอน จัดเปนวิปสสนายา
นิก 2) ไดเปนอรหันตประเภท “อุภ
โตภาควิมุต” เปนผูหลุดพนท้ังสอง
สวน คือ ไดเจโตวิมุตในข้ันอรูป
ฌาน สมาบัติมากอนแลวไดปญญา
วิมุตจัดเปนสมถนานิกท้ังสองขอ
จึง ช่ือว าได เจโตสมถะและได
ปญญาโลกุตตระ 

ผลสําเร็จ 
สูงสุด 

ก า ร ได ป ร ะ จั กษ ถึ ง
สภ า ว ะ จิ ต วิ ญญ าณ
สูงสุดคือ พระเจา หรือ
พ ร ะ ศิ ว ะ น า ร า ย ณ 
พรหมหรือ “เตาไรช่ือ” 

เ ป น ค ว าม สํ า เ ร็ จ
ระดับโลกุตตรภูมิ 
เทานั้นเม่ือตายแลว
ทํา “ปรินิพพาน” ท่ี
เ รี ย ก ว า อ นุ ป า ทิ
เสสนิพพาน  ขาด
สูญไมเกิดอีก 

เปนความสําเร็จระดับโลกุตตรภูมิ 
ท่ีผานความสําเร็จระดับพรหมภูม
ข้ันใดข้ันหนึ่งไดดวย 
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ตารางท่ี  8.1  อธิบายบุคคล 4 ประเภท ตามความรูท่ัวไปในพุทธกระแสหลัก  
        (อันเปนความรูท่ียังไมไดอธิบายตามแนวจรณะ 15 วชิชา  8  ในงานวิจยันี)้  (ตอ) 

 

ประเภท 
บุคคล 

1. ไดเจโตสมถะ 
ไมไดปญญาโลกุตตระ 

2. ไดปญญา 
โลกุตตระแตไมได 
เจโตสมถะ 

3. ไดเจโตสมถะและไดปญญาโล
กุตตระ 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

เ ม่ือตายแลววิญญาณ
ได ไปรวม เปนหนึ่ ง
เดียวกับพระเจาหรือ 
“ปรมาตมัน” นิรันดร 

เ ม่ื อ ต า ย แ ล ว ทํ า 
“ป ริ นิ พ พ าน ”  ท่ี
เ รี ย ก ว า  อนุ ป า ทิ
เสสนิพพาน  ขาด
สูญไมเกิดอีก 

1) ถาไดปญญาวิมุติ เม่ือตายแลว
ข า ด สู ญ  ไ ม เ กิ ด อี ก เ ป น 
“ปรินิพพาน” หรืออนุปาทิเสส 
นิพพาน 
2)  ถายั งไมไดปญญาวิ มุ ติ   ได
เจโตวิมุติแบบเจโตสมถะ จนได
ฐานอนาคามี  เ ม่ือตายแลวเขาสู
นิพพาน “พรหมภูมิ” แลว นิพพาน
ไดในท่ีสุด 

 

หมายเหตุ :  บุคคลประเภทท่ี 4 คือ  บุคคลท่ีไมไดท้ังเจโตสมถะและปญญาโลกุตตระน้ัน  ในงาน 
                    ศึกษานีห้มายรวมเอามนุษยท้ังหลายในสังคมโลก ไมวาจะเปนชาติพันธ ฐานะทาง 
                    สังคม ฐานรายได อาชีพ การศกึษา อายุ เพศ ภูมิลําเนาอ่ืนใด และไมวาจะอยูใน 
                    สถานะภาพอยางไรก็ตาม ท่ีไมจัดอยูในบุคคล 3 ประเภทตามตารางขางตน ก็สงเคราะห 
                    จัดเขาอยูในบุคคลประเภทท่ี 4 นี้ได 
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สวนแนวทางการเรียนรูอยางเปนระบบในกรณีท่ีมีจรณะ 15 วิชชา 8 นั้นมีความแตกตาง
กันจนสมควรจะจัดวางไวเปนอีกระบบหนึ่ง ซ่ึงจะมีกรอบความคิดอยางเปนระบบของเปาหมาย
โครงสราง กระสวน วิธีการ และตัวแบบผลลัพธดังนี้ คือ 

(1) เปาหมาย ใชหมวดธรรมอริยสัจ 4 เปนกรอบในเชิงโครงสราง เพราะถาอยู 
ในโครงสรางอริยสัจ 4 แลว พัฒนาไปถึงเปาหมายอริยสัจ 4 ก็ยอมเปนวิทยาศาสตร เฉกเชน 
ปลูกเมล็ดมะมวงยอมเติบโต เปนตนมะมวงท่ีใหดอก (มรรค) ออกผลเปนมะมวง หากใชเมล็ดพืช
พันธุนั้นยอมไมได 

โครงหยาบเบ้ืองต น คือ จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีเป นหมวดใหญอยูในโครงสรางของ   
อริยสัจ 4 หมวด 1 คือ สังวรศีล และ อปณกปฏิปทา 3 อยูในโครงสรางทุกขอริยสัจ หมวด 2 คือ 
สัทธรรมอยูในโครงสรางสมุทัยอริยสัจ หมวด 3 คือ ฌาน อยูในโครงสรางนิโรธอริยสัจ หมวด 4 คือ 
วิชชา อยูในโครงสรางมรรคอริยสัจ  

(2) กระบวนการ ใชหลักไตรสิกขาเปนกรอบในเชิงพัฒนาการอยางเปนระบบโดยตอง
ทําใหเกิดมีกระบวนการ ยกระดับกาวข้ึนสูไตรสิกขาข้ันอธิจนถึงผลสําเร็จเปน ไตรสิกขาข้ันอเสขะ
จบกิจแลวของ จรณะ 15 วิชชา 8 ไดอยางไร และสัมพันธกับหมวดธรรมของสติปฏฐาน 4 อยางไร 
เพื่อเห็น เอกภาพของกระบวนการเรียนรูและวิธีการเรียนรู 

(3) วิธีการใชหลักกิจของอริยสัจ 4 เปนกรอบใหญและใชหลักโพชฌงค 7 เปนกรอบ
เจาะลึก ในการ เปล่ียนแปลงยกระดับคุณภาพของจิตวิญญาณท่ีหางไกลจากกิเลส (อริยะ) และถึง
การดับทุกขส้ินเชิงเปนลําดับข้ันขององคแหง การตรัสรู (โพชฌงค) 
 
ตารางท่ี  8.2  การใชหลักกิจของอริยสัจ 4 เปนกรอบใหญโดยใชรวมกับหลักโพชฌงค 7 
 

ฐานของ 
สติปฎฐาน 4 

จรณะ 15 วิชชา 8 
4 หมวด 

กิจของอริยสัจ 4 โพชฌงค 7 

ฐานธรรม วิชชา เจริญ          ภาวนา อุเบกขา 
ฐานจิต ฌาน  แจง             สัจฉิกิริยา ปติ ปสสัทธิ สมาธิ 

ฐานเวทนา สัทธรรม ละ         ปหานะ ธรรมวิจัย วิริยะ 
ฐานกาย จรณะขอ 1 - 4 รู         ปริญญา สติ 

 
(4) ผลลัพธ เปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนมี 2 แนวทาง 

(4.1)  แนวโครงสรางต้ืน ดวยหลักธรรมสําคัญในขอ 1 ถึงขอ 3 เปนกรอบรวมกัน
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ในการปฏิบัติธรรมลดละ ตัดกิเลสแลวจะทําใหบรรลุเขาถึงธรรมเปนพระอรหันตมี  ปญญาวิมุติ 
เปนผลในท่ีสุดเม่ือทําครบท้ัง 3 ญาณคือ สัจจญาณ กิจญาณ และกตญาณเปน การตรัสรูตามหลัก
ของอริยสัจ 4 โดยปฏิวัฏฏ 3 (3 รอบได 3 ญาณ) อาการ 12 (อริยสัจ 4 คูณ 3 รอบ เทากับ 12) 
เกิดอริยบุคคล 4 ระดับคือ โสดาบัน สกิทาคามีอนาคามีอรหันตท่ีจะประเมินรูไดดวยหลักธรรม
สําคัญ คือ สังโยชน 10 โดยโสดาบันละสังโยชน 3 เบ้ืองตนสกิทาคามีละ สังโยชนขอ 4 และขอ 5 
เพิ่มข้ึน สวนพระอนาคามีละสังโยชน 5 เบ้ืองต่ําไดแลวและกําลังละสังโยชน 5 เบ้ืองสูง เม่ือละ 
สังโยชน 10 ครบสมบูรณก็เปนพระอรหันต องคความรูนี้มีในกระแสหลักเขาใจตามไดโดยไมยาก 

(4.2) แนวโครงสรางลึก ยังมีชุดความรูท่ีพบรายละเอียดนอยมากในกระแสหลัก 
แตก็สามารถคนควาหา ความสัมพันธขององคธรรมในจรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีลงรายละเอียดยิ่งข้ึน 
เปนโครงสรางลึกในแนว Matrix ท่ีสัมพันธกับหลักไตรสิกขาและหลักอริยสัจ 4 ไดดังนี้ 

(4.2.1) จากหลักไตรสิกขา  3 เ ม่ือจะยกระดับเป นไตรสิกขาข้ันอธิ 
ตองประกอบกับหลักไตรลักษณมีการเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของกิเลสได จึงเปนเง่ือนไขหักเห
เขาสูเสนทางโลกุตตระ อันปรากฎในญาน 3 ขอแรกของ ญาณ 16 (โสฬสญาณ) การพัฒนา
ไตรสิกขาข้ันอธิใหเพิ่มรายละเอียดยิ่งข้ึนเปน Matrix 9 คือ 

อธิศีล  พัฒนาเพิ่มอีก 3 เปน อธิศีลในอธิศีล อธิจิตในอธิศีล 
อธิปญญาในอธิศีล 

อธิจิต  พัฒนาเพิ่มอีก 3 เปน อธิศีลในอธิจิต อธิจิตในอธิจิต 
อธิปญญาในอธิจิต 

อธิปญญา  พัฒนาเพิ่มอีก 3 เปน อธิศีลในอธิปญญา อธิจิตใน 
อธิปญญา อธิปญญาในอธิปญญา  
 
ตารางท่ี  8.3  โครงสราง Matrix  
 

ปญญา  อธิปญญา ใน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
สมาธิ อธิจิต ใน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
ศีล อธิศีล ใน อธิศีล อธิจิต อธิปญญา 
         
           ไตรสิกขา 3 

 
ไตรสิกขาข้ันในอธิโดย Matrix 
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โครงสราง Matrix 9 ทําใหยกระดับอธิปญญาข้ึนสูระดับญานปญญาดังมีในวิปสสนา
ญาณ  9 อันเป น  ญาณช วงกลางของญาณ  16 (โสฬสญาณ )  ดวยการทําระเบียบวิ ธีวิจั ย 
ในระดับโครงสรางลึกเปน Matrix นี้ทําใหไดชุดองคความรูท่ีสัมพันธกับจรณะ 15 วิชชา 8 
แลวจะทําใหพัฒนาเขาสูสวนสัมมาญาณของผลสอง ดังปรากฏในบทท่ี 5 ขอ 5.1.5 

(4.2.2) หลักอริยสัจ 4 มีกิจสําคัญคือ ทุกขควรรู สมุทัยควรละ นิโรธควรแจง 
มรรคควรเจริญ นั้นในกระแสหลัก ยกใหมรรค (4) เปนตัวทํางานเพ่ือไปถึงเปาหมายคือนิโรธ  (3) 
โดยหลักปญญา ศีล สมาธิเพื่อละตนเหตุ (สมุทัย) (2) คือความอยาก (ตัณหา) จนถึงดับทุกข (1) ได
ส้ินเชิง เปนกระสวน pattern (4)(3)(2)(1) หรืออาจจะเปน (4)(2)(1)(3) 
ตามลําดับ ท้ังท่ีในคําสอนของพระพุทธองค คือ ทรงย้ําวาเม่ือกลาวถึงอริยสัจ 4 ตองกลาวโดยลําดับ 
อยากลาวโดยสลับกัน ซ่ึงโครงสรางของจรณะ 15 วิชชา 8 เปนคําสอนของพระองคท่ีเปนไป
ตามลําดับของโครงสรางของอริยสัจ 4 อยางแทจริง อยูในกระสวน (1)(2)(3)(4)  จริง ๆ 
กลาวคือ 

หมวดท่ี 1 จรณะ ขอ 1 - 4  เม่ือดําเนินกิจรูกิเลสไดเปนทุกขสัจจ 
หมวดท่ี 2 สัทธรรม  เม่ือดําเนินกิจละตัณหาไดเปนสมุทัยสัจจ 
หมวดท่ี 3  ฌาน  เม่ือดําเนินกิจใหแจงสลายอุปาทานในจิตไดนิโรธสัจจ 
หมวดท่ี 4 มรรค  เม่ือดําเนินกิจใหเจริญพนอาสวะไดมรรคสัจจ  
ยิ่งกวาในจรณะ 15 วิชชา 8 ยังมีโครงสรางลึกเปน MATRIX 16 

ของอริยสัจ 4 ตามที่พระพุทธองคทรง แสดงหลักสําคัญของอริยสัจ 4 ท่ีเนื่องกัน จนเห็นแตอริยสัจ
เดียวไมไดในมหาวาร สํ: ๑๙/๕๔๖/๑๗๑๑ คือ ผูใด เห็นทุกข ผูนั้นยอมเห็นแมซ่ึงเหตุใหเกิดทุกข 
(สมุทัย) ยอมเห็นแมความดับไปเหลือแหงทุกข (นิโรธ) ยอมเห็นทาง ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข (มรรค) 

ผูใดเห็นเหตุใหเกิดทุกข (สมุทัย) ผูนั้นยอมเห็นทุกขยอม 
 เห็นนิโรธยอมเห็นมรรค 

ผูใดเหน็ความดับไมเหลือแหงทุกข ผูนั้นยอมเหน็ทุกข 
(นิโรธ) ยอมเห็นสมุทัย ยอมเห็นมรรค 
ผูใดเห็นทางดําเนินใหถึงความดับ  ผูนั้นย  อมเห็นทุกขย อมเห็น

 สมุทัย 
  ยอมไมเหลือแหงทุกข (มรรค)

 เห็นนิโรธ  
ดังปรากฏในตาราง Matrix 16 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  8.4  โครงสราง Matrix 16 
 

มรรค          เจริญ  เจโตปริยญาณ 
วิปสสนาญาณ 

บุปเพนิวาสนุสสติญาณ 
มโนมยิทธิญาณ 

จุตูปปาตญาณ 
อิทธิวิธญาณ 

อาสวักขยญาณ 
ทิพพโสตญาณ 

นิโรธ           แจง  ฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 
สมุทัย            ละ  พาหุสัจจะ 

ศรัทธา 
วิริยะ 
หิริ 

สติ 
โอตตัปปะ 

ปญญา 
พาหุสัจจะ 

ทุกข         รู  สังวรศีล สํารวมอินทรีย โภชเนมัตตัญุตา ชาคริยานุโยคะ 
      
  รู 

(ปริญญา) 
ละ 

(ปหานะ) 
แจง 

(สัจฉิกิริยา) 
เจริญ 

(ภาวนา) 
  ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 

 
ความรูอริยสัจ 4 ท่ีมีโครงสรางลึกเปน Matrix 16 นี้ชวยใหงานวิจัยไดความรูลึกละเอียด

ของอริยบุคคล 4 เหลา ท่ีสามารถมีพัฒนาการความกาวหนาของอริยบุคคล 4 อยางละเอียดไดถึง 
16 ลําดับ อันเปนองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการในงานวิจัยตอยอดตอไปภายหนา  

8.2.3 ศึกษาวิจัยแนวทางบูรณาการที่เหมาะสมกับองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 
จรณะ 15 วิชชา 8 ช้ันสูงนั้นสมควรศึกษาโฮลอนบูรณาการ (integral holonics) ข้ันสูงยิ่งข้ึนเพิ่มเติม 
พรอมกับจตุรภาคในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิง 

แนวทางบูรณาการท่ีศึกษาตอยอดดังกลาวมานี้คือ องคความรูในกระบวนข้ัน
ความคิดข้ันท่ี 3 ท่ีเปนโฮลอนท่ีทําใหความรูเร่ืองสสาร (matter) กาย (body) ใจ (mind) จิต (soul) 
วิญญาณ (spirit) ไปถึงระดับท่ีทําใหเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโน คือ พนความไมรูเร่ืองอริยสัจ 4 
และพนความไมรูเร่ืองปฎิจจสมุปปาท 

จากองคความรูของโฮลอนท้ัง 5 ในแผนภาพ The Great Chain in Various 
Wisdom Tradition (ดูภาพประกอบ) 
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ภาพท่ี  8.4  The Great Chain in Various Wisdom Tradition. Compiled by Huston Smith; graphic  
      layout by Brad Reynolds. จาก Integral Spirituality (KW, 2006) 

 
จะเห็นวามีการแบงเปน 2 ซีก คือ ซีกลางเปนระดับของตัวตน (level of selfhood) ซีกบนเปนระดบั
ของความเปนจริง (level of reality) โดยในซีกลางไดแก 

ในสวนของกาย (body) คือ  ประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือวิญญาณ 5 (five-vijannas) 
ในสวนของใจ (mind)  คือ  ประสาทสัมผัสท่ี 6 หรือมโนวิญญาณ (mano-

vijannas หรือ gross mind) 
ในสวนของจติ (soul)  คือ  อลยวิญญาณ (alaya-vijannas หรือ subtle mind) 
ในสวนของวญิญาณ (spirit) คือ  ธรรมชาติพุทธะ (Buddha-nature) 
ในทฤษฎีของทุกสรรพส่ิงของกลุม Ken Wilber มีพื้นฐานองคความรูของ

พราหมณในเร่ืองอาตมันและการพัฒนาเปนวงจรครบรอบ ดังรูปประกอบ 
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ภาพท่ี  8.5   ทฤษฎีของทุกสรรพส่ิงของกลุม  Ken Wilber โดย Reynolds Brad, 2004 
 

เหลานี้ เปนรองรอยของขอมูลท่ีนาคนควาเพิ่มเติมวาแนวทางบูรณาการ
โดยเฉพาะในภาคบนซายหรือภาคฉัน (Q-“I”) ทางตะวันตกสนใจศึกษาปรัชญาตะวันออกใน
หนังสือช่ือ โครงการอาตมัน (The Atman Project) แสดงถึงจิตวิญญาณช้ันสูงสุดของพฺรหฺมนฺ   
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 (อานวา พรัมมัน – Brahman) สวนของพระพุทธเจาไดตรัสรูถึงอนัตตาธรรมช้ันสูงสุดแลวประกาศ
ความจริงเร่ืองอริยสัจ 4 และปฎิจจสมุปปาท จึงเปนเร่ืองท่ีตองศึกษาและนําเสนออยางละเอียดลึกซ้ึง
ใหเห็นเขาใจความจริงช้ันสูงสุดหรือสัจจะอันติมะของพุทธโดยเฉพาะภาคความเปนกระแสของเหตุ 
ปจจยาการของปฎิจจสมุปปาท เปนองคความรูระดับวิชชาทัศนเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธกับ
อริยมรรคมีองค 8 ในข้ันอนาสวะท่ีเปนภาคสมบูรณในมหาจัตตารีสกสูตรกันตอไปภายภาคหนาดัง
สรุปประเด็นสําคัญในแผนภาพ “ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการวิจัยอนาคต” ในเร่ืองจตุรภาค
รวมกับโฮลอนบูรณาการแลวสงผลใหสามารถตรัสรูตามเปนผู มีวิชชาจรณสัมปนโน  คือ            
อาริยบุคคล 4 ระดับไดในท่ีสุด 

ภาพท่ี 8.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในการวิจัยอนาคต โดยผูวิจัย พ.ศ.2555 
 
8.3 ตัวบงชี้หัวใจของความสําเร็จ 
 

ความสําเร็จในการทํางานวิจัยนี้จะมากหรือนอย มีตัวช้ีวัดอยูท่ีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู
ฝกฝนหรือสิกขาสามท่ีปฏิบัติหยั่งลงไปถึงและดําเนินไปในกิจของอริยสัจ 4 อันคือหัวใจของจรณะ 
15 วิชชา 8 และเขาสูวิถีชีวิตใหมของอริยะในครรลองของปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนองคความรูสําคัญ
สูงสุดท่ีพระพุทธเจาไดทรงยํ้าเนนใหปฏิบัติควบคูกันไปอยางแยกออกจากกันมิได แตความสําคัญ
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ขอนี้ไดเลือนหายไป จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิของการเกิดข้ึนแกอริยสาวกภูมิเหลือนอยลง กลาวคือ 
ในชาวพุทธกระแสหลักเรียนรู จากส่ิงท่ีไดรับการสอนกันมาในอริยสัจ 4 แตไมไดเขาถึงกิจของ
อริยสัจ 4 ท่ีระบุชัดเจนวาตองทํากิจของอริยสัจแตละขอชนิด “ตัวตอตัว” (one on one) ใหครบท้ัง 
4 ขอ ซ่ึงในงานวิจัยก็ไดแสดงและเนนย้ําตลอดวาการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 ตองเปนการปฏิบัติ
กิจของอริยสัจ 4 ดวยการชี้ชัดลงไปท่ีแตละหมวดไดแก จรณะ 4  สัทธรรม  ฌานและวิชชา ตองทํา
จนครบ 4 หมวดใหญนั่นเอง และสงผลใหการปฏิบัติกิจของอริยสัจ 4 นี้ เปนการเขามาอยูในวิถีของ
อริยสัจ 4 ได จึงเทากับดําเนินในเสนทางโลกุตตระตลอดสาย 

การเกิดข้ึนของโลกุตตระตลอดสายอยูท่ีการปหานกิเลสตามครรลองของปฏิจจสมุปบาท 
ซ่ึงมีในมหานิทานสูตรไดขยายการปหานกิเลส ตองปหานเปนลําดับข้ันตอนจากหยาบไปละเอียด 
โดยเร่ิมเจาะลึกเขาไปถึงตนเหตุของกิเลส คือความอยากหรือตัณหา 3 (ดวยหมวดสัทธรรม) ในข้ัน
กายและเวทนา หรือ “body” สวนกิจใน “mind” นี้ ถาจะขยายใหตรงคือบทบาทการกาวขามพนออก
จากนิวรณ 5 อันเปนความลึกของเวทนาหรือท่ีเรียกกันวาเวทนาในเวทนา คือดับหรือกาวขามพน
นิวรณ 5 ซ่ึงการเนนย้ําตรงนี้สําคัญมากเพราะเปนท่ีต้ังของสติ (จากหมวดจรณะ ขอท่ี 1 - 4) 
สัมปชัญญะ (จากหมวดสัทธรรม) เปนคุณภาพหยั่งลึกถึงระดับเปนฐานของปญญา (ไดท่ีมาจากจรณะ
ขอ 1-11) จึงครบพรอมในการกาวขามออกจากนิวรณ 5 และนี่คือข้ันตอนการพัฒนา mind ใหเปน 
mindfulness ทางโลกุตตระ เพราะเปนฐานแหง “สติปญญา” ท่ีพาเขาถึงธรรมหรือ (ดับ) นิวรณ 5    
อันเปนขอแรกในหมวดธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

แทบจะกลาวได มนุษยเกือบ 7,000 ลานคนในโลกน้ี ผานเขาสูโลกุตตระไมได เพราะมา
ติดอยูท่ีคอขวดของนิวรณ 5 นี่เอง เพราะโลกุตตระเกิดข้ึนท่ีจิตบริสุทธ์ิเปนพื้นฐาน แตนิวรณ 5   
เปนส่ิงท่ีกางกั้นกุศลไมใหเขาถึงจิต หรือทําใหจิตไมบริสุทธ์ิดวย ผานนิวรณ 5 ไมได ก็เทากับหมด
สิทธ์ิเขาถึงโลกุตตระ ความสําคัญขอนี้พระพุทธองคทรงขยายผลสัมฤทธ์ิของการพนนิวรณ 5 ไวใน
สามัญญผล ดวยการมีสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเปนอริยะเปนฐาน โดยยกอุปมาแสดงโทษของ
นิวรณ 5 และอุปมาแสดงอานิสงสของการพนนิวรณ 5 อยางสําคัญ การพนนิวรณ 5 ได ก็ตองเรียนรู
ภาคมรรคปฏิปทาหรือจรณะ 15 วิชชา 8 ซ่ึงขยาย 4 หมวด ออกเปน 6 ชุด กลาวคือ 

หมวดจรณะชุดท่ี 1 หรือ (จรณะ ขอ 1-4) เพื่อสรางฐานแหงสติท่ีเกิดมีข้ึนหลังจากดับ
ความดิ้นรนรายแรงหรือสักกายะของกิเลสได 

หมวดสัทธรรมใน (จรณะ ขอ 5-8) เปนจรณะชุดท่ี 2 เพื่อสรางฐานแหงสัมปชัญญะ 
ท่ีไดมาจากการหม่ันพิจารณาโทษภัยของความอยากใหมากข้ึน พิจารณาคุณประโยชนของตัว
สภาวะทุกขนอยลง เพราะความอยากลดนอยลง  
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การอยูดวยความอยากหรือเพิ่มพูนความอยากเปนความจริงท่ียอมรับรวมกันของปุถุชน
ท่ีเรียกวาสมมุติสัจจะ  

การอยูดวยการลดละความอยากหรือกาวขามพนความอยากเปนความจริงของการเดิน
เขาสูอริยชนเรียกวา ปรมัตถสัจจะ 

อาหารของสมมุติสัจจะท่ีเปนโทษภัย คือทุจริต 3 และเปนอาหารของนิวรณ ซ่ึงเปน
อาหารของอวิชชา 

อาหารของปรมัตถสัจจะท่ีเปนคุณ (ของ) ธรรม คือสุจริต 3 (หรือธรรมจริยา) และเปน
อาหารของสติปฏฐาน 4 ซ่ึงเปนอาหารของวิชชา 

หมวดสัทธรรมในจรณะขอ 9 - 11 เปนจรณะชุดท่ี 3 เพื่อสรางฐานแหงปญญาท่ีเกิดจาก
จรณะขอท่ี 1-11 ท่ีเปนโฮลอนตลอด ไมไดแยกแบงช้ันเด็ดขาด เปนปญญาท่ีรูเร่ืองอาหารของ
อวิชชาและของวิชชา ดังกลาวขางตน และวัดผลสัมฤทธ์ิฝกฝายโลกุตตระข้ันแรกดวยการพนนิวรณ 
5 คือ การเกิดข้ึนอยางชัดจริงของปญญาอันเปนจรณะ ขอท่ี 11 ท่ีพรอมจะพาดําเนินไปดวยความมี
ปญญาตลอดไปในปฏิบัติการข้ันตอนของฐานจิตหรือ “soul” ความตางท่ีตองขยายคอขวดของฝง
ตะวันตกของกลุม Ken Wilber คือพัฒนาการข้ันตอนของจิตสํานึก 3 ระดับ คือ subconscious แลว
เปน self-conscious จนถึงข้ัน superconscious สัมพันธกับข้ันตอนของการพัฒนาตน 3 ระดับ คือ 
prepersonal, personal, transpersonal แตของพระพุทธเจาในจรณะขอ 1 - 11 (หรือจรณะชุดท่ี 1 - 3) 
สรางสติสัมปชัญญะปญญาท่ีตนอาศัยไดเปนระดับจิตสํานึกท่ีเรียกวา self - conscious  

หมวดฌาน พระพุทธเจาใชจรณะขอท่ี 12 - 15 (หรือจรณะชุดท่ี 4) สรางสติปญญา 
ช้ันกลางใหฌานจิตท่ีมีจิตสํานึกข้ึนเพราะสามารถกําจัดชําระความยึดติดม่ันหรืออุปาทานท่ีมีอยู 
ในจิตใตสํานึก (subconscious)  

หมวดวิชชา พระพุทธเจาใชจรณะ 15 วิชชา 8 (หรือจรณะ ชุดท่ี 5-6) สรางสติปญญาข้ัน
สูงสุดหรือวิชชาท่ีเปนญาณทัสสนะรูการพนความไมรูหรืออวิชชาข้ันละเอียด หรืออนุสัยอาสวะ 
ท่ีเปนจิตไรสํานึก (unconscious) ใหผุดเกิดปรากฏข้ึนมาปหานในช้ันสูงจนถึงระดับสลัดออกได
หรือนิสสรณปหาน จึงเกิดสติช้ันสูงท่ีพระพุทธองคเรียกวาเปนสติวินัยท่ีเปนจิตสํานึกช้ันสูงยิ่ง 
ท่ีมีคุณภาพระดับ super conscious ของวิญญาณข้ันสูงสุดหรืออันติมะ (ultimate spirit) 

ความสําเร็จทางโลกุตตระท่ีเกิดข้ึนในจิตวิญญาณของมนุษยแตละคนนี่เอง ท่ีจะนําสู 
ชัยชนะแหงการพัฒนาคือความสงบผาสุก และเจริญอยางยั่งยืน บรรลุเปาหมายการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะเขาถึงไดจริงดวยเปนครรลองตามสามัญญผลของพระพุทธเจา 
ดวยการขยายรายละเอียดทางปฏิบัติหรือมรรคปฏิปทาท่ีอยูในหลักสิกขาสาม ดวยความเจริญสูงข้ึน
หรือสิกขาสามข้ันอธิดวยการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนแนวทางบูรณาการที่สงเสริม
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พัฒนาการของอริยธรรมของชาวพุทธ เพื่อรวมแรงในวิถีโลกบูรณาการชวยลดวิกฤตโลกและจะทํา
ใหการพัฒนาชุมชนสูโลกุตตระได ซ่ึงก็คือ เปนชุมชนพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับโลกุตตระได แลวมีผลยอนกลับเปนสังคมส่ิงแวดลอมดี หรือสัปปายะอุปมาดังสนามพลังงาน
ละเอียดข้ันสูง ท่ีชวยใหมนุษยหรือสมาชิกแตละคนสามารถพัฒนาจิตวิญญาณสูโลกุตตระ เปนเร่ือง
มนุษยชวยมนุษยตามหลักกรรมนิยามท่ีเปนโลกุตตระ จึงพนเทวนิยม (theism) เปนอเทวนิยม 
มีความรูรักสามัคคีของมวลหมูมนุษยชาติใหกันเองท่ีจะแกวิกฤตตาง ๆ โดยการลดละกิเลสตัณหา
ของมนุษยดวย 4 วิถี คือวิถีธรรม วิถีชุมชน วิถีพอเพียง และวิถีโลกบูรณาการ ท่ีเปนหนึ่งเดียวกัน
เปนจตุรพักตรของจิตวิญญาณ (The Four Faces of Spirit) ท่ีพึงประสงคของกลุม Ken Wilber 
จุดประกายความจริงใหแกชาวโลก โดยมีความจริงของผลสําเร็จของวิถีชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับโลกุตตระ ดวยภาวะเชิงประจักษไมใชแคหนึ่งหรือสิบ แตเปนรอยหรือ 
พันคนในวิถีชุมชนโลกุตตระท่ีพรอมใหเขาไปสํารวจวิจัย พิสูจนในหมูชุมชนชาวอโศกท้ังมวล 
ซ่ึงยังมีศักยภาพของพัฒนาการไปไดอีกกวางไกลในอนาคต    

 
8.4 ประมวลผลสารัตถะสําคัญในงานวิจัย 
 

โลกทุกวันนี้เต็มไปดวยวิกฤตรายแรงดานพลังงาน ดานเศรษฐกิจสังคมการเมือง 
ดานโลกส่ิงแวดลอมท่ีถูกกระพือโหมดวยบริโภคนิยมอันเปนผลจากลัทธิทุนนิยม อันเปนการใช 
“พลังงานดานมืด” หรือพลังของความโลภและราคะ โทสะ โดยเฉพาะความหลงหรือโมหะ ท่ี
มนุษยซ่ึงหมายถึงผูมีจิตใจงาม จะไมประหลาดใจตอเหตุปจจัยท่ีนําไปสูหายนะดวยพลังอํานาจมืด 
แตธรรมชาติของจิตวิญญาณท่ีเกิดมาพรอมกับความเปนมนุษย จะไมยอมจํานนกับปญหาและ
อุปสรรค ไมวายุคใดสมัยใดจะตองคนหาแสวงรูหรือวิชชา ท่ีเปล่ียนแปลงความไมรูหรืออวิชชา 
ดวยจุดประสงคหลักคือการพนทุกข 

เพราะตรรกะคูโลกคือ มนุษยชาติตองประสบความทุกขเพราะอวิชชาของมนุษยเอง 
ความรูท่ีถึงระดับวิชชาจึงวัดท่ีการพนทุกขไดถึงระดับใด วิชชาสูงสุดก็คือพนทุกขสูงสุดหมายถึง
ทุกขดับสนิทส้ินเชิงทั้ง 3 แดน โลกธาตุ คือโลกกามวัตถุ อันเปนแดนของกาย (realm of the body) 
โลกของรูปจิต อันเปนแดนของจิต (realm of the soul) โลกของอรูปและธรรมธาตุท้ังหลาย อันเปน
แดนของวิญญาณ (realm of the spirit) ซ่ึงความรูหรือวิชชาสูงสุดนี้คือ องคความรูท่ีช่ือวาวิชชา 3 
หรือเตวิชโชที่ทําใหเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจาอุบัติเปนผูถึงพรอมดวยความรูและ 
ทางประพฤติหรือวิชชาจรณสัมปนโน ดวยองคความรูของหลักประพฤติ เพื่อใหเกิดความรูหรือ
จรณะ 15 วิชชา 8 มีผลเกิดเปนสมณะหรือสามัญญผลของบุคคลผูถึงแลวคือผูพนแลวจากพลัง 
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ดานมืดท้ังปวง ภายในจิตวิญญาณจึงมีชีวิตอยูกับ “พลังงานดานแสงสวาง”  ท้ังชีวิตท่ีเหลืออยู 
ทํางานเกื้อกูลอนุเคราะหมนุษยชาติและดําเนินไปพรอมกับสรางสมดุลโลกส่ิงแวดลอมเปนจิต
วิญญาณท่ีนาเคารพบูชา เปนท่ีพึ่งของโลกหรือโลกนาถ 

อาจกลาวไดวาอารยธรรมของโลกทุกสมัยมุงคล่ีคลายปญหาความทุกขเข็ญของแตละ 
ยุคใหบรรเทาเบาบางมาตลอด แตดวยอํานาจของความไมรูหรืออวิชชาทําใหเกิดปญหาและความ
ทุกขใหม ๆ เกิดข้ึนตามมาเสมอ ความเคราะหรายของยุคกาลศตวรรษท่ี 20 อาจพลิกผันมาเปนโชคดี 
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปนโอกาสใหมนุษยชาติหวนกลับมาร้ือฟนเรียนรู “วิชชาของพลังดานแสง
สวาง” อยางไมมีทางเลือกอ่ืนหรือไมมีทางอื่นท่ีแกไขตนเหตุของปญหาคือความโลภ ความโกรธ 
ความหลงอันมาแตความไมรูหรืออวิชชาไดตรงจุดและท่ีสําคัญมีประสิทธิผล 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีรวดเร็วในการออกจากทุกขของ 3 แดนโลกธาตุขางตน อยูท่ีจรณะ 15 
วิชชา 8 ท่ีมีโครงสราง 4 หมวดใหญ (รายละเอียดมีอยูในงานวิจัยแลว) กลาวคือ 

หมวดแรก คือ  จรณะขอ 1-4 มีประสิทธิผลตีกรอบดับไฟทุกขรอนแรงดุจขุมนรกหรือท่ี
เรียกวาอบายภูมิ ท่ีเปนดานกามภูมิท่ีมากเกินไประดับท่ีเรียกวา สามานย ซ่ึงจะรอดพนดวยจรณะ  
ขอ 1 - 4  

หมวดท่ีสอง  คือ  สัทธรรมหรือหมวดธรรมท่ีทําใหจิตใจสูงดุจเทพเปนเทวธรรม วัดท่ี
ความละอายใจ เกรงกลัวตอบาปหรือหิริโอตตัปปะ เปนหมวดสําคัญในการกาวออกโลกกามวัตถุ 
ซ่ึงเปรียบเหมือนยานอวกาศท่ีจะตองออกจากสนามแรงดึงดูดของโลก นั่นก็คือสนามแรงดึงดูด 
ของนิวรณ 5 สนามแรงดึงดูดไมใชวัตถุมองเห็นฉันใด สนามดึงดูดใหจมปลักกับกามโลกก็มอง 
ไมเห็นไดงาย ๆฉันนั้น กามภูมิในอริยวินัยวัดท่ีพลังชีวิตในรอยตอเขตแดนท่ีทวาร 5 คือ หู ตา จมูก 
ล้ิน กาย จึงตองสรางความเปนใหญของพลังชีวิตท่ีออกจากอํานาจการเสพยสุข ทุกขท่ีครอบงํา หู ตา 
จมูก ล้ิน กาย การกาวขามออกมาไดนี้  จึงเปนการปฏิบัติอินทรีย 6 โดยเพิ่มใจท่ีทํางานหรือมนสิการ
กาวขามหรือเนกขัมมะออกมาได เปนการปฏิบัติชอบในแดนของกาย ออกจากอํานาจครอบงํา 
ของโลกกามวัตถุไดจริง วัดผลไดท่ีพลังชีวิตของความอยากในกามภพ หรือกามตัณหาลดนอย 
เบาบางลงจนหมดไดจริง จึงออกจากแดนของกาย (realm of body) ไดจริง เปนผูมีศีลท่ีพระอริยเจา
พอใจ เปนแดนของมนุษยผูมีใจประเสริฐตองทํางานหนัก มีเร่ืองราวมากมายท่ีตองชําระสะสาง 
ออกจากใจหรือสํานึกท่ีเรียกวา mind ไดสูงยิ่งข้ึน ก็ยิ่งชวยลดปญหามายาของโลกวัตถุไดมากยิ่งข้ึน
เทานั้น ๆ 

หมวดท่ีสาม คือ  ฌานเปนหมวดท่ีเจาะลึกในอินทรียท่ี 6 คือใจ หรือมนินทรียท่ีจะ
ทํางานหรือมนสิการโดยการพิจารณาอยางแยบคายหรือโยนิโสผานเคร่ืองกางก้ันกุศลของจิตหรือ
นิวรณ 5 มาแลว จึงหยั่งลึกเขามาจนเปนการสํารวมอินทรียข้ันสูงข้ึน ในการลดละการเสพยในภพ
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ของจิตเปนรูปราคะ อรูปราคะ การเสพยระดับนี้ไมใชหยาบใหญแบบรสอรอยหรืออัสสาทะใน
ทวาร 5 แลวแตยังติดเสพยในความเพลิดเพลินหรือนันทิเปนความยินดี พึงใจ หรือฉันทราคะท่ีพระ
พุทธองคระบุวาอุปาทานน้ีคือฉันทราคะ ดังนั้นการกาวขามอุปาทานหรือฉันทราคะจึงตองสลาย
ตนเหตุคือความเพลิดเพลินหรือนันทิท่ีมีอยูในกามอุปาทาน มีในความเห็นหรือทิฏุปาทาน มีในขอ
ประพฤติปฏิบัติหรือศีลลัพพตุปาทาน มีในความรูยิ่งแตยังเขาไมถึง ยังไมเปนจริงข้ึนในตนหรืออัตต
วาทุปาทานใหไดตามจริง การทํางานของจิตท่ีไมมีอุปาทานในความรับรูหรือเวทนาในความ
กําหนดหมายจําไดโดยไมมีอุปาทานหรือพนสัญญาวิปลาส ไมมีความเพลินหรือนันทิในอุปาทาน
ระหวางการปรุงแตงนึกคิดหรือสังขาร จึงเรียกวาดับอุปาทานในสังขารขันธ (จึงไมใชดับการปรุง
แตงหรือดับตัวสังขารขันธไมใหทํางาน) จึงเปนการกาวขามพนอุปาทานในวิญญาณขันธ จึงเรียกวา
พนปญจุปาทานขันธไดถูกทางหรือเปนสัมมามรรคไดจริง 

หมวดท่ีส่ี  คือ  วิชชาเปนหมวดท่ีดําเนินท้ัง 3 หมวดมาอยางไดผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน แม
สํารวมอินทรียท่ีพัฒนามาถึงระดับวิชชานี้ก็เปนระดับสุดยอดหรืออนุตตราอินทรียภาวนาในข้ันปฎิ
ปสสัทธิปหานจนแกกลายิ่งข้ึนเปนความสามารถข้ันสลัดคืนไดอยางรวดเร็วหรือนิสสรณปหานได
อยางนี้จึงเปนปญญาข้ันสูงสุดรูถึงความหลุดพนหรือวิมุต 5 ท่ีไดมาตามลําดับ และอยูบนฐานจิตท่ี
บริสุทธ์ิ พรอมดวยคุณสมบัติ 5 ประการหรือองคคุณ 5 ของอุเบกขา ท่ีรวมท้ังหมดลงในคุณสมบัติ
ขอท่ี 5 คือ มีแสงสวางดวยอธิปญญาหรือปภัสสราท่ีเจริญสูงยิ่งข้ึนในวิถีดําเนินชีวิตประจําวัน ดวย
สัมมาอริยมรรคมีองค 8 จนเขาถึงอริยสัจ 4 อยางสมบูรณ เปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนไดแทจริง 

อนึ่งทางกลุม Ken Wilber ไดพูดถึง 3 ดวงตาเปนความรูท่ียังไมพนโลกียะ แตองค
ความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 ท้ัง 4 หมวด ดําเนินในเสนทางโลกุตตระท้ัง 3 ระดับ ไดแก หมวด
จรณะขอท่ี 1 - 4 และหมวดสัทธรรมเปนดวงตาของกาย (the eye of flesh) หมวดฌานเปนดวงตา
ของจิต (the eye of soul) หมวดวิชชาเปนดวงตาของวิญญาณ (the eye of spirit)  

ผูมีวิชชาจรณสัมปนโนจึงเปนผูมีดวงตาท่ี 3 ท่ีมีความรูของดวงตาโลกุตตระทั้ง  3  
ระดับ ครบพรอมสมบูรณแจมแจงชัดเจน ไมใชแคระดับอิทธิปาฏิหาริยหรือหยั่งรูนอกตนทายใจ
ผูอ่ืน (อาเทสนาปาฏิหาริย) แตเปนความรูท่ีแจมแจงในตนเปนปจจัตตังท่ีพรอมจะมอบใหทุกคนท่ี
สนใจไมวามากหรือนอยก็ตามอยางเสมอภาคตามฐานอินทรียพละของผูรับอยางไดผลจริงหรือท่ี
เรียกวาเปนอนุศาสนีปาฏิหาริยท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญและนําพาเหลาสาวกใหดําเนินอยาง
งดงามท้ังเบ้ืองตน ทามกลาง และบ้ันปลาย ตามลําดับ 

องคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 อันเปนวิถีพอเพียงใหเห็นผลสัมฤทธ์ิรวดเร็วในพฤติกรรม
รวมหมูหรือวิถีชุมชนสูโลกุตตระไดดีกวาปลีกเดี่ยว (หรือปจเจกนิยมท่ีนับวันจะมากข้ึนในโลกของ
ทุนนิยมมายาท่ีกระพือโหมความไรระเบียบในโลกใหมากย่ิง ๆ ข้ึน) วิถีชุมชนมีชีวิตเรียบงายตาม



292 

 

 

หลักดําเนินชีวิตของผูท่ีนานับถือและพึงประสงค 9 ประการ หรือวรรณ 9  คือเปนคนเล้ียงงาย         
(สุภระ) บํารุงงาย (สุโปสะ) เปล่ียนเข็มทิศชีวิตมามักนอยกลาจน (อัปปจฉะ) พอใจสันโดษ (สันตุฏฐิ) 
เพราะขัดเกลาตน (สัลเลขะ) และกําจัดกิเลสดวยศีลเครงครัด (ธูตะ) จนมีอาการนาเล่ือมใส 
(ปาสาทิกะ) มีชีวิตพอเพียงไมสะสม (อปจย) ไดจึงมุงม่ันปรารภความเพียร (วิริยารัมภะ) สูโลกุตระ 
ท้ัง 9 ขอนี้เม่ือรวมลงแลวมีผลตามท่ีพระพุทธองคทรงกลาววาบุคคลลวงทุกขไดดวยความเพียร 

วิถีชุมชนท่ีมีการปฏิบัติตอโลกวัตถุภายนอกเห็นเปนรูปธรรมคือวรรณะ 9 และมีการ
ปฏิบัติตอโลกภายในคือจิตวิญญาณอันเปนนามธรรมดวย จรณะ 15 วิชชา 8 จึงเปนเหตุปจจยาการ
แหงความสําเร็จของวิถีพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
มุงหวังใหเกิดชัยของการพัฒนา มีผลถึงข้ันเปนความสงบและความเจริญยั่งยืนของประเทศชาติและ
เปนเยี่ยงอยางใหนานาประเทศนําไปใชได นับเปนเพชรน้ําหนึ่งในอาริยธรรมโลกท่ีกําลังสนธิ 
พลังกันชวยกอบกูวิกฤติโลกอันเปนภาระกิจหลักและจําเปนเรงดวนในวิถีโลกบูรณาการ 

อาจกลาวไดวาความเจริญของการพัฒนาแบบโลกาภิวัฒนนําหนามาโดยโลกตะวันตกท่ี
ท่ัวโลกดําเนินตาม แลวมีปญหาวิกฤตโลกอันเกิดจากการพัฒนาผิดทางเปนมิจฉาทิฏฐิ จึงไดรับ
ความสนใจจากนักรูนักคิดนักทํานักพัฒนาทั่วโลกอาทิเชน แนวทางบูรณาการ (integral approach) 
ของกลุม Ken Wilber ไดนําเสนอทฤษฎีของทุกสรรพส่ิงท่ีมีพื้นฐานหลักอยูท่ีจตุรภาคและโฮลอน
โดยรวมลงในการพัฒนาทุกภาคทุคระดับ (AQAL) เพราะมีการศึกษาแนวคิดแกนธรรมของทุก 
ลัทธิศาสนา เชน พุทธ คริสต อิสลาม ยิว ยูดาย เตา ขงจื้อ เปนตน ไดรับความสนใจและพัฒนา
ปรับปรุงใชกันหลากหลายกลุมมากมายท่ัวโลก บนพื้นฐานหลักคิดรวบยอดคือทุกคนคิดถูกตอง
แลว (everybody is right) แตเปนความถูกควรท่ีควรนํามาบูรณาการชวยโลกใหได แตละหมูกลุม 
จึงสามารถออกแบบพัฒนาวิถีบูรณาการของตนเองข้ึนไดและใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองและ
มีประสิทธิผลอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม กลุม Ken Wilber ไมมีการนําเสนอองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ท้ังท่ีมี
เปาหมายไปใหถึงคุณสมบัติของจิตวิญญาณข้ันสูงสุดหรือ ultimate spirit ไดแก พุทธะข้ันอันติมะ 
ธรรมะข้ันอันติมะ สังฆะข้ันอันติมะ ซ่ึงความจริงวิญญาณข้ันสูงสุดท้ัง 3 ประการก็คือวิญญาณ 
ของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนนั่นเอง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเห็นเปนโอกาสท่ีดีในการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอวิชชา
จรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพน อันมีภาคผลหรือสามัญญผลดวยรูปธรรมของวิถีชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีภาคมรรคหรือจรณะ 15 วิชชา 8 เปนภาวะเชิงประจักษได ในระดับ
ชุมชนเขมแข็งชาวอโศก ท่ียืนยันการปฏิบัติชุมชนฝกฝนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชนชาวอโศกหลายแหงท่ัวประเทศ มีสมาชิกหลายรอยหลายพัน
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และแนวรวมในการนําไปปฏิบัติดวยอีกนับหม่ืน เปนองคความรูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และนํามาเสนอในแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวท่ีมีพสกนิกรนอมนํามาสูภาคปฏิบัติอยางจริงจังดวยหลักจรณะ 15 วิชชา 8 ไดแกกลุม
ชาวอโศก นี้แหละท่ีจะตอยอดองคความรูตะวันตกโดยแนวทางของกลุม Ken Wilber ใหสมบูรณ 
เขาสูเปาหมายโลกุตตระไดจริง 

องคความรูในงานวิจัยต้ังแตแรกจนถึงบทท่ี 6 จะดําเนินดวยความระมัดระวัง โดยการ
นําเสนอตามแหลงขอมูลโดยตรง เพื่อผูอ่ืนจะไดพิจารณาเหล่ียมมุมอ่ืน ๆไดดวย การเรียงรอย 
ตามความสัมพันธของขอมูลตาง ๆ ท่ีผุดข้ึนมาเองระหวางการวิจัย โดยท่ีผูวิจัยไมไดคาดหมายมากอน 
และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดเปนไปตามกรอบของกิจในอริยสัจ 4 และทายสุดทําการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
กับธรรมวินัยพรอมดวยหลักธรรมและพุทธวจนะอีกมากมายท่ีอางอิงในพระไตรปฏก ซ่ึงถือเปน
ความพยายามยึดหลักไมประมาทและรอบคอบปลอดภัยไดระดับหนึ่งบนเสนทางโลกุตตระ 

สวนในบทท่ี 8 สรุปงานวิจัยนี้ ในสวนของการสรุปแบบปลายเปดใหเห็นอนันตังของ
พุทธะและกวางไกลลึกลํ้าของจักรวาฬธรรมท่ีผูปฏิบัติถึงพรอมเปนชีวิตนิพพานไดดังบทสวดท่ีวา 
“พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สัมฆังนิพพานัง ปจจโยโหตุ” โดยผูวิจัยแยกประเด็นตาง ๆ 
ท้ังหลักการ หลักเกณฑ ความเห็นแนวคิดท่ีหลากหลาย อันเปนประโยชนบนพื้นฐานทางวิชาการ 
ในการคนควาวิจัยเพื่อไดรับความรู ความจริง และอัตถสาระที่สามารถนํามาใชประโยชนตอโลก 
สังคม ส่ิงแวดลอมและมนุษยชาติใหอยูรวมกันอยางมีศานติสุข สงบ เจริญยั่งยืน อันเปนการบรรลุ
ชัยชนะของการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเปนการเดินทางของมนุษยชาติออกสู
มหาสมุทรแหงความรู และเปนความรูท่ีอุดมในมหาสมุทรแหงธรรมดังเชน โพธิปกขิยธรรม 
(เปนดุจรัตนะลํ้าคามากมายในมหาสมุทร) และชีวิตมิอาจดําเนินไปโดยไรธรรมและธรรมสูงสุด 
ก็ดํารงอยูท่ีอ่ืนใดไมได นอกจากในชีวิตของมนุษยหรือผูมีจิตวิญญาณอันประเสริฐ ความสมบูรณ
ครบพรอมท้ังกาย (body) ใจ (mind) จิต (soul) และวิญญาณ (spirit) ลวนประมวลผลสัมฤทธ์ิหยั่งลง
ในวิชชาจรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพน เปนความพยายามหนึ่งของผูวิจัยท่ีรวมเฉลิมฉลองวันท่ี
พระองค ตรัสรู บรรจบครบ 2,600 ป ในวาระมหาอุดมมงคลของ “สัมพุทธชยันตี” เปนขวัญกําลังใจ
ในการดําเนินอุดมการณและพันธกิจของชาวพุทธโดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานฆราวาส ใหกลับคืน
ความแข็งแรงและชวยสืบสานพุทธชีวีใหเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนสืบไป 
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8.5   สรุปปดงานวิจัยเพื่อประโยชนสุขสําหรับมนุษยชาติ 
 

การศึกษาเร่ือง “วิชชาจรณสัมปนโนเพื่อการหลุดพนในกระบวนทัศนเชิงบูรณาการ” 
เปนการคนควาท่ียึดถือแนวทางพุทธธรรม เพื่อเพิ่มการเกิดสติปญญาในการพัฒนาของมนุษยชาติ ใน
ศตวรรษท่ี 21 อันสามารถชวยทําใหกาวขามหลุดพนจากหายนะภัยของโลก คือ วิกฤตโลกรอน วิกฤต
พลังงาน วิกฤตเศรษฐกิจการเมือง สังคมอันเปนผลสืบเนื่องจากลัทธิทุนนิยมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม
บริโภคนิยม ซ่ึงลวนมีตนเหตุมาจากความโลภ อันเปนผลจากความไมรูหรืออวิชชาของมนุษย 

กระบวนทัศนใหมในงานวิจัยนี้ไดศึกษาจากกลุมของเคน วิลเบอร (Ken Wilber)  ซ่ึง
เปนความคิดจากตะวันตกและมีสวนท่ีเช่ือมตอกับพุทธธรรมมาแลวในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
แนวคิดบูรณาการเกลียวพลวัต (Integral Spiral Dynamics) อันเปนแนวทางพหุนิยมบูรณาการ 
(Integral Pluralism) ซ่ึงวิเคราะหความเปนจริงในการดําเนินชีวิตอยางเปนองครวม โดยผานการ
เรียนรูฝกฝนแบบบูรณาการ (Integral Practices) ในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง ในจตุรภาคของการ
พัฒนามนุษยชาติ ไดแก ภาคจิต ภาคพฤติกรรม ภาคสังคมส่ิงแวดลอม ภาควัฒนธรรมโลก  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาองคความรูของผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ี
สัมฤทธิผลดวยการดําเนินจรณะ 15 วิชชา 8 อยางเปนลําดับ ในระดับกระบวนทัศนตามแนวทาง
บูรณาการ  โดยมีคําถามวิจัยหลักวาดวยองคความรูจรณะ 15 วิชชา 8 ระดับใดท่ีสงเสริมยกระดับจิต
วิญญาณมนุษยเขาสูอริยชนข้ันตนได 

การประมวลผลการวิจัยบงช้ีวาทางออกจากวิกฤตโลกจําตองมีปญญารู ชัดถึง              
ข้ันปรับเปล่ียนกระบวนทัศนท่ีมีการปฎิบัติไดจนถึงข้ันปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหมท่ีเปนวิถีแหง  
ปญญาญาณ (The Path of Wisdom) ในแนวทางพุทธธรรม 4 ประการ ประกอบดวย “วิถีโลกบูรณา
การ – วิถีพอเพียง – วิถีชุมชน - วิถีธรรม” ท่ีมีองครวมเปนหนึ่งเดียวกันประดุจดังพรหม 4 หนา    
ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาโลกวัตถุและจิตวิญญาณของมนุษยชาติใหเกื้อกูลกันดังนี้ 

1.  การดําเนินชีวิตวิถีโลกบูรณาการควรเปนกระบวนทัศนใหมของศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี
กระแสขับเคล่ือนการพัฒนาจิตสํานึกรักษโลกส่ิงแวดลอมในวิถีชีวิตเรียบงายและเปนมิตรกับเพื่อน
มนุษยดวยกัน ดวยความรูท่ีพนอวิชชาและมีขอปฎิบัติใหถึงพรอมหรือวิชชาจรณสัมปนโนนี่เองท่ี
จะพัฒนากระบวนทัศนใหมใหเปนสัมมาทิฎฐิและชวยใหวิกฤตโลกลดนอยลงได 

2.  วิถีพอเพียงเปนรูปธรรมของวิถีชีวิตท่ีพึงประสงคในศตวรรษท่ี 21 และชวยโลกได 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชของประเทศไทย มี
เปาหมายชีวิตท่ีพึงประสงค ไดแก ความยั่งยืน ความสมดุล และความมั่นคง ซ่ึงมีประโยชนสุขหรือ
ความรมเย็นเปนสุขแกมนุษยชาติ และจะเกิดเปนจริงไดเม่ือมี “ใจพอ” ตามพุทธสุภาษิตวา สันโดษ
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เปนทรัพยอยางยิ่ง วิถีพอเพียงมีท้ังในระดับโลกียะและพัฒนาตอไดถึงระดับ โลกุตตระดวยหมวด
ธรรมในสามัญญผลสูตร ซ่ึงแสดงถึงผลอันทําใหเปนสมณะได 

3.  วิถีชุมชนไดเลือกศึกษาชุมชนชาวอโศกอันเปนรูปธรรมของชุมชนเขมแข็งตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพัฒนาไปไดถึงระดับโลกุตตระมีผลเปนสมณะไดตามหลัก  
สามัญญผล อันมีภาคมรรค คือ จรณะ 15 วิชชา 8 ในเสขปฎิปทาสูตร ซ่ึงเปนการฝกฝนไตรสิกขาข้ัน
สูงข้ึนเปนอธิศีล อธิจิต อธิปญญา ดวยการถือศีล 5 เปนชุมชนปฎิบัติธรรม รวมทั้งละอบายมุขจึงทํา
ใหปดอบายภูมิได และสามารถเปนชุมชนท่ีมีภูมิคุมกันตอวัฒนธรรมบริโภคนิยมของลัทธิทุนนิยม
ไดและสามารถพัฒนาตอเปนชุมชนบุญนิยมในฐานศีล 8 ชุมชนสาธารณโภคีในฐานศีล 10 และ
สามารถเจริญตอไปเปนชุมชนสาราณียธรรมบนฐานท่ีสูงกวาศีล 10 หรือโอวาทปาฎิโมกขศีลไดใน
อนาคต 

4.  วิถีธรรมไดคนควาเจาะลึกหมวดธรรมท่ีเนนย้ํานําสูโลกุตตตระได เชน วิชชา 8 เปน
หลักสําคัญเพราะมีความเช่ือม่ันหรือศรัทธาในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาตามท่ีพระองคตรัส
รับรองหลักพุทธธรรมตาง ๆ ดวยพระองคเอง (อิติวุ. ข. 25/321/293 อางจากพระศึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล, 
2553 พุทธวจนะฉบับท่ี 1 ตามรอยธรรม : 35) วา 
  “ภิกษุ ท. นับต้ังแตราตรีท่ีตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระท่ัง  
ถึงราตรีท่ีตถาคต ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหวางนั้น ตถาคตไดกลาว
สอน พรํ่าสอนแสดงออกซ่ึงถอยคําใด ถอยคําเหลานั้นท้ังหมดยอมเขากันไดโดยประการเดียวท้ังส้ิน 
ไมแยงกันเปนประการอ่ืนเลย  ภิกษุ ท. ตถาคตกลาวอยางใดทําอยางนั้น ทําอยางใดกลาวอยางนั้น” 
นับแตอดีตจวบจนปจจุบันมักมีความเขาใจวา วิชชา 8 เปนอิทธิปาฎิหาริย เชน มโนมยิทธิ อิทธิ     
วิธญาณและการดักรูทายใจผูอ่ืนหรืออาเทสนาปาฎิหาริย คือ เจโตปริยญาณ หรือความสามารถพิเศษ
ทางจิตนอกตน เชน หูทิพยหรือทิพพโสตญาณ ตาทิพยหรือจุตูปปาตญาณ แมระลึกชาติกอนหรือ
บุพเพนิวาสานุสสติญาณซ่ึงก็ลวนเปนโลกียธรรมถึง 7 ขอ มีเพียงวิชชาขอสุดทายเปนโลกุตตระ คือ 
ญาณรูวาจบส้ินอาสวะของความไมรูหรืออาสวักขยญาณท่ีทําใหบรรลุอรหัตตผลได ซ่ึงเปนการ
สอนท่ียังไมแสดงถึงการลดละตัดกิเลสหยาบกลางละเอียดเขาถึงจิต หรือจิตสัมปทาท่ีไมชัดแจงพอ 
จึงไมเขาถึงปญญาหรือปญญาสัมปทาท่ีชัดจริงเปนญาณทัสสนะไดตามลําดับในวิชชา 8 ท่ีเปนโลกุต
ตระท้ัง 8 ขอ เพราะ ตามรายละเอียดท่ีแสดงในวิชชา 8 มีรูปรอยใหเห็นไดวาความจริงแลววิชชาทุก
ตัวก็สามารถไปบรรจบถึงผลสําเร็จข้ันสุดทายดวยกันท้ังส้ิน เชน อิทธิวิธญาณขอสุดทายเปนอิสระ
ไมถูกผูกติดในฐานเทวดา พรหมไดทุกช้ัน ในสวนปลายสุดของเจโตปริยญาณ 16 ก็มีวิมุต – อวิมุต 
เปนตัววัดความหลุดพน อาสวักขยญาณในข้ันสุดทายก็หลุดพนจากอวิชชาสวะเปนวิชชา ดังนั้น
ผูปฎิบัติไดผลจริงก็จะมีพัฒนาการของวิชชาทุกตัวอยูอยางรวมกันตลอดไปเปนองครวมไมแยกขาด
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จากกันจนบรรลุในท่ีสุด  ซ่ึงตรงกับคําตรัสรับรองวา พระธรรมของพระองคยอมเขากันไดโดย
ประการเดียว ท้ังส้ินไมแยงกันเปนประการอ่ืนเลย และพระองคยังตรัสวาวิชชา ขอถัดมายอมดีกวา
ประณีตกวาท่ีประจักษในขอกอน ๆ มาโดยลําดับ 
  ขอคนหาในประเด็นวิถีธรรมจึงอยูในงานวิจัยท่ีคนควาเจาะลึกถึงข้ันสามารถ
อธิบายตีความเช่ือมโยงหมวดธรรมสําคัญตาง ๆ ท่ีนําพายกระดับสูโลกุตตระแบบเขากันไดโดย
ประการเดียวและไมแยงกันเปนประการอ่ืนไดอยางไร เชน ไตรสิกขา วิปสสนาภาวนารูปนาม กิจ
ของอริยสัจ 4 ใหประสานกับองคความรูของจรณะ 15 วิชชา 8 โดยเริ่มจากวิชชาขอแรกคือ วิปสสนา
ญาณในโครงสรางของญาณ 16 หรือโสฬสญาณ ซ่ึงเปนปญญาสัมปทาท่ีเกิดจากการปฎิบัติจรณะ 15 
วิชชา 8 ไดไปตามลําดับของความเจริญข้ึนทางจิตวิญญาณในชีวิตประจําวันของฆราวาสฐานศีล 5 
บนเสนทางเอกของขอปฎิบัติมีสติเปนประธานหรือสติปฎฐาน 4 ในสัมมาอริยมรรคมีองคแปด จน
เขาถึงผลสอง คือ รูชอบหรือสัมมาญาณและหลุดพนชอบหรือสัมมาวิมุตติดวยธรรมท่ีเปนองคแหง
การตรัสรู  หรือโพชฌงค 7 ท่ีพัฒนาคล่ีคลายใหสมบูรณข้ึนท้ังโลกจิตวิญญาณ (ในตน) ออกมาถึง
ความสมดุลลงตัวกับการพัฒนาโลกวัตถุ (นอกตน) ไดตามหลักธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรู
หรือโพธิปกขิยธรรม 37 ท่ีทําไดไมเฉพาะปจเจกบุคคล แตเปนชุมชนหรือหมูกลุมสังฆะใหสมบูรณ
ในกําลังปญญา 4 พนภัย 5 มีศีล 5 ละอบายมุขเปนภูมิคุมกันเบ้ืองตนได เพราะเปนเสนทางโลกุตตระ
ดวยมีการลดละกิเลสตัณหาอุปาทาน อนุสัย อาสวะอันเปนหัวขอปฎิบัติตามข้ันตอนท่ีระบุใน
หลักปฎิจจสมุปปาท ในมหานิทานสูตรโดยเนนท่ีสวนผัสสะปจจุบันใหมีสติระลึกรูกิเลสหยาบกลาง
ละเอียดไดแลว มีเวทนาท่ีพัฒนาการดับตัณหาสามลงจริงอยางตอเนื่องจึงไดเวทนา 108 ครบถวน   
จนพนอุปาทานส่ี ในภพท้ังสามมาตามลําดับคือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ จึงดับชาติโลกียะท่ีเปนทุกข
ดวยความเปนอริยภูมิ 4 ระดับของอริยบุคคล 4 เขาถึงอริยสัจ 4 ท้ังสัจจญาณ กิจญาณ กตญาณ จึงเปน
พื้นฐานองคความรู ทําใหเปนผูมีวิชชาจรณสัมปนโนไดในฐานศีล 5 ของฆราวาสเบ้ืองตน คือ พระ
โสดาบันใหเห็นเปนปริยัติท่ีชัดเจน เห็นภาพรวมอันเปนประโยชนตอการปฎิบัติและทําใหเขาถึงผล
ของธรรมหรือปฎิเวธเบ้ืองตนไดคือ การเร่ิมเขากระแสนิพพานไดสําเร็จ 
  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในแนวทางปรากฎการณวิทยา  (Phenomenology) 
และแนวทางบูรณาการญาณวิทยา (integral Epistemology) ของตะวันตกและของแนวทางพุทธธรรม
ตะวันออกท่ีมีระบบการศึกษาครบพรอมท้ังปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวธ ตามหลักทางสายกลางบนพื้นฐาน
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา เพื่อใหไดผลเปนความปรกติสุขในชีวิตประจําวัน โดยมีกรอบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานในแนวทางบูรณาการองคความรูท่ีไดจากการใชระเบียบวิธีวิจัยในการคนหาความ
จริงอยางเปนวิทยาศาสตร จะชวยใหองคความรูพุทธธรรมยกระดับจากความเช่ือศรัทธาท่ีสูงกวา
ความงมงายใหมีเปนศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญาท่ีพนจากสมมุติสัจจะ จนกระท่ังสามารถมี
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ประสบการณของญาณทัสสนะกาวขามผาน (Transcend) อํานาจกิเสลมูลคือ โลภ โกรธ หลง เพื่อ
ชวยเหลือจิตวิญญาณของตนเองและหมูกลุมชุมชนไปจนถึงมนุษยชาติท้ังปวง  
  งานวิจัยนี้นําเสนอวิถีแหงปญญาญาณตามแนวพุทธพจน (ทุก. อํ 20 / 92 / 292   
อางแลว : 1 - 2) ท่ีวา “สุตตันตะท่ีเปนบทกวีรอยกรองหรือกาพยกลอนมีอักษรสละสลวยมี
พยัญชนะอันวิจิตรแตเปนเร่ืองนอกแนวเปนคํากลาวของสาวกแลว เธอจักไมฟงดวยดีไมต้ังจิตเพื่อรู
ท่ัวถึง ไมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน 

สวนสุตตันตะเหลาใดเปนคําของตถาคตเปนขอความลึกมีความหมายซ้ึงเปนข้ันโล
กุตตระวาเฉพาะเร่ืองสุญญตา เม่ือมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยูเธอยอมฟงดวยดี ยอมเง่ียหูฟง 
ยอมต้ังจิตเพื่อรูท่ัวถึง และยอมสําคัญวาเปนส่ิงท่ีตนควรศึกษาเลาเรียน จึงพากันเลาเรียนไตถาม 
ทวนถามแกกันและกันอยูวา “ขอนี้เปนอยางไร ? มีความหมายกี่นัย ?” ดังนี้ ดวยการทําดังนี้เธอยอม
เปดธรรมท่ีถูกปดไวได ธรรมท่ียังไมปรากฎ เธอก็จะทําใหปรากฎได ความสงสัยในธรรมหลาย
ประการท่ีนาสงสัย เธอก็บรรเทาลงได... ดวยการสอบถามแกกันและกันหาใชดวยการชี้แจงโดย
กระจางของบุคคลภายนอกเหลาอ่ืนไมนี้จัดเปนบริษัทท่ีเลิศแล” 

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยทางวิชาการในอนาคต เพื่อขยายผลเปน
รูปธรรมในข้ันการประยุกตใชงานพัฒนบูรณาการอยางเปนระบบใหมีผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 4 ประการ 

(1) ในวิถีโลกบูรณาการมีการนําเสนอองคความรูวิชชาจรณสัมปนโน 3 ระดับท่ี
สัมพันธตะวันตก ซ่ึงจัดระดับข้ันของความคิด (Tier of Thinking) ไว 3 ข้ันอันเปน
กรอบการยกระดับจิตสํานึก (Basic Levels of Consciousness) 10 ระดับ 

(2) ในวิถีพอเพียงมีภาพรวม ของแนวทางการพัฒนาทางโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณ
ของมนุษยชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงระดับโลกุตตระได 

(3) ในวิถีชุมชนไดเสนอตัวแบบบูรณาการของพัฒนาการสูโลกุตตระของชาวอโศก 
(4) ในวิถีธรรมมีปญญาญาณสูการตรัสรูไดในแผนภูมิพัฒนาการของอริยบุคคล 4 โดย

ลําดับ กับแผนภูมิผูมีวิชชาจรณสัมปนโนท่ีมีญาณ 3 แบบองครวมในการเขาถึงอริยสัจ 4 
  ประโยชนของงานวิจัยนี้อยูท่ีการจุดประกายของการคนหาความจริงในพุทธธรรม
อันเปนพลังบริสุทธ์ิท่ีมีอยูหรือประกอบดวยสติปญญาญาณทัสสนะท่ีไดจากการฝกฝนปฎิบัติจริง
แลวมีผลชวยเหลือตนเอง และเพื่อประโยชนสุขสําหรับมนุษยชาติใหสามารถกาวขามพนปญหา
ของวิกฤตโลกรายแรงพนจากการติดหลมของความไมรู หรืออวิชชาของมนุษยชาติไดทันกาลใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ 

 
 


