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การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง

  º·¹Ó º·¹Ó 
º· ·Õè 1

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดำเนินโครงการขบัเคล่ือนเครือขาย

 คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา  ระดับ อุดมศึกษา  :   การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา

ศึกษา สู มหาวิทยาลัย  รวมกับ คณะ ครุศาสตร  จุฬาลง กรณ มหาวิทยาลัย  ซึ่ง เปน

โครงการ สืบ เน่ืองจาก การ ประชมุ  “ ภาค ีสงเสรมิ นวัตกรรม การ เรียนรู”   ( กลุม โกศล) 1

 ซึ่ง มี  ศาสตราจารย นาย แพทย ประเวศ   วะ สี   เปน ประธาน ได ประชุม รวมกับ

อธิการบดี  รอง อธิการบดี คณบดี  จาก มหาวิทยาลัย ทั้ง ภาครัฐและ ภาคเอกชน

ที่ สน ใจ มิติ การ พัฒนา จิตวิญญาณ ใน การ จัดการ ศึกษา เพื่อ สราง ความ สมดุล

 ระหวาง ความเขม แข็งทางวิชาการ กับ การเติบโต ดาน ใน  ดวย การ เรียนรู ผาน

 ประสบการณ ตรง แบบ บูรณาการ และ ผสาน สรรพ ศาสตร    เพื่อ นำไปสู การ

 เปลี่ยน แปลงภาย ใน ตน เองอัน จะ นำไปสู การ ปรับ สังคม ไทย จาก สังคม อำนาจ

 ไปสู สังคม ปญญา ซึ่ง เปน กระบวนการ ทาง ปญญา  กระบวนการ ทางสังคม  และ

กระบวนการทางศีลธรรมรวม กัน  อาจ กลาว ได วา  การ เรียนรู ที่ ดี เปน สิ่ง ประเสริฐ

ของ มนุษยสามารถ พา มนุษย ให บรรลุ อะไรได ทั ้งสิ ้น   และ การ เร ียนรู  ที ่ ดี

ควร มี วัฒนธรรม เปน ฐาน และ มีวิทยาศาสตร เปน เครื่องมือ

  กลุมโกศลไดจัดประชุมเปนระยะๆ เพื่อขยายภาคี  แสวงหา การ เรียนรู 

ที่ ดี ที่สุด และ ชวย เพื่อน มนุษย ให ได พบ การ เรียนรู ที่ ดี ที่สุด   เพื่อเขา จะ ได พัฒนา

ศักยภาพของ ตัวเอง ได    โดย จับ เร่ือง การ เรียนรู หลาย แงมุม รวม ท้ัง เร่ืองกระบวนการ

1 เรียกสั้นๆ วา กลุมโกศล เปนกลุมที่รวมตัวอยางอิสระ เพื่อรวมคิด รวมแสวงหา รวมสงเสริม

 กระบวนการเรียนรูที ่ดีใหขยายตัวออกไปทั้งในและนอกระบบการศึกษาดวยกลไกที่ไมเปน

 ทางการ ทำงานสนับสนุนกลไกที่เปนทางการ
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สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย :

 ทาง วิทยาศาสตร ผนวก กับ ศิลปะ   ดนตรี  B o d y   M o v e m e n t    ซ่ึง เขาไป กระทบ ขาง ใน

 และยัง ได ติด ตามเรื่อง  B r a i n   B a s e d L e a r n i n g   มี เรื่อง หนึ่ง เรียกวา  “ จิตต ปญญา

 ศึกษา”   ซึ่ง ศาสตราจารย สุมน  อมร วิวัฒน  ได กรุณา แปล จาก  “ C o n t e m p l a t i v e

 E d u c a t i o n ”   สวน นาย แพทย ประสาน  ตาง ใจ  ได อธิบาย วา  จิตต ปญญา ศึกษา 

 หมาย ถึง W i s d o m   จาก  I n t u i t i o n   ซึ่ง ก็ คือ การ ศึกษา ที่ ทำ ให เกิด ปญญา จาก

 การ รู จิต ของ ตัวเอง  ( ปญญา ญาณ)   แลว เกิด ปญญา ใหม  ( W i s d o m ) 

 การประชุมกลุมโกศลรวมกับแกนนำผูบริหารในมหาวิทยาลัยทั้ง ภาครัฐ 

และ เอกชน กวา  1 0 0   คน   ได มี การ แลกเปลี่ยน ประสบการณ การ เรียนรู แนว 

จิตตปญญา ศึกษา  โดย มี ผู ทรงคุณวุฒิ  นัก คิด  ผู สน ใจ เรื่องจิตต ปญญา ศึกษา

 มา แลกเปลี่ยน และ เลา ประสบการณ การ ดำเนินงาน   รวม ทั้ง การ ดำเนินงาน 

ใน มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่ง ตั้ง ศูนย จิตต ปญญา ศึกษาเปน แหง แรก

 ผล จาก การ ประชุม   ผูบริหาร สถาบัน อุดมศึกษา แสดง ความ สน ใจที่ จะ 

รวม เรียนรู แนว จิตต ปญญา ศึกษา เพื่อ นำมา ปรับ ใช ใน ระดับ อุดมศึกษาจำนวน

8 6   แหง   ดัง น้ัน  สถาบัน อุดมศึกษา จึง เปนความ หวัง วา จะ เปน หัวรถจักร ทาง ปญญา 

ที่ จะ ดึง ขบวนการ ศึกษา ทั้ง หมดไป ดวย พลัง องค สาม2 หรือ   “ ไต รยางค แหง 

การ ศึกษา”   ได แก

   องค ที่  1   การ ศึกษา ใน ฐาน วัฒนธรรม

   องค ที่  2   กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร

   องค ที่  3   จิตต ปญญา ศึกษา

 ปจจุบันทั่วโลกไดมีการศึกษา เรื่อง Contemplative Education ไว มาก

 เชน   ใน สหรัฐอเมริกา   มหาวิทยาลัย นา โรปะ มี การ จัดการ ศึกษา ดวย  C o n t e m p l a t i v e

E d u c a t i o n   ทั้ง มหาวิทยาลัย มี คน ไทย ไป ศึกษา ระดับ ปริญญาโทจนจบ มา แลว

 5   –   6   คน  แคลิฟอรเนีย  มี  I n s t i t u t e   o f   N o e t i c   S c i e n c e   ทำการ วิจัย คนควา และ

 ฝกอบรม เกี่ยวกับ จิตสำนึก ใหม  ( N e w   C o n s c i o u s n e s s )

2 ศ.นพ.ประเวศ  วะ สี.  มหาวิทยาลัย กับ จิตตปญญาศึกษาและไตรยางค แหง การ ศึกษา. 

2550.
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 ในประเทศไทยมีความพยายามนำหลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับ

การ เรียนรู มิติภาย ใน ของ มนุษย หรือ จิตต ปญญา มา บูรณาการ เขากับ การ ศึกษา 

ทั้ง ใน ระบบ และ นอก ระบบ  ใน รูป แบบ ที่ หลากหลาย  ขึ้น อยู กับบริบท  ทัศนคติ

ประสบการณ  ความ ชำนาญ  รวม ทั้ง ปรัชญา พื้นฐาน ของ สถาบัน หรือ หนวยงาน

 ตนสังกัด นั้นๆ   เชน  กลุม โรงเรียน วิถี พุทธ  โรงเรียนสัต ยาไส โรงเรียน รุงอรุณ 

 เสม สิกขา ลัย  เครือขาย พุทธิกา  สถาบัน ขวัญเมือง  เปนตน

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง 

แผนดิน เชิง คุณธรรม   ได ดำเนิน โครงการ วิจัย เพื่อ พัฒนา หลักสูตร การ อบรม 

กระบวน กร ดาน จิตต ปญญา ศึกษา  โดย มี วัตถุ ประสงค หลัก ใน การ สังเคราะห 

ปรัชญา หลักการ พ้ืนฐาน   กระบวนการ คุณสมบัติ ของ กระบวน กร3 
 และ องคประกอบ 

อื่นๆ   สำหรับ การ จัด กระบวนการ เรียนรู ตาม แนว จิตตปญญา ศึกษา  ดวย การ จัด

 ฝกอบรม กระบวน กร แกนนำ ดวย   9   กระบวนการ4    ท่ี มุงเนน การ สราง กระบวนทศัน 

ใหม  การ ปลูกฝง ความ ตระหนัก รู  ความ รัก ความ เมตตา  จิตสำนึก ตอ สวนรวม  

ตลอดจน การ ฝก ปฏิบัติ พัฒนา จิต  เพื่อ ให กระบวน กร เกิด ปญญา และ นำไป ใช 

เคลื่อนไหว ผลักดัน แนวคิด และ กระบวนการ เรียนรู แนว จิตต ปญญา ใน สังคม ไทย  

และ ได มี การ เปด สอน หลักสูตร ศิลป ศาสตร มหาบัณฑิต  สาขา จิตต ปญญาศึกษา  

และ การ เรียนรู สู การ เปล่ียน แปลง  ใน มหาวิทยาลัย มหิดล  ปการศึกษา  2 5 5 1 

 จากแนวคิดดังกลาว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เครือขาย

กระบวน กรจิตต ปญญา ศึกษา  ( นาย ณัฐฬส  วัง วิญู  และ นายอดิศร จันทร สุข)

 และ ศูนย จิตต ปญญา ศึกษา  คณะ ครุศาสตร  จุฬา ลง กรณมหาวิทยาลัย จึง 

รวม กัน ดำเนินการ กำหนด หลักสูตร การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา

3 กระบวนกร เปนคำที่นาย ณัฐฬส วังวิญู ได บัญญัติ ขึ้น หมาย ถึง “วิทยาก รกระบวน กา ร” 

หรือ “ผูจัดกระบวนการ เรียน รู” 
4 การ อบรม แนว จิตต ปญญา ศึกษา 9 กระบวนการ  1) การ เจริญ สติ วิปสสนา  2) การ ทำงาน

 เชิง อาสาสมัคร  3) จิตต ศิลป  4) พลัง กลุม  5) นพ ลักษณ เพื่อ การ พัฒนา ตน  6) สุนทรีย- 

สนทนา / ชุมชน แหง การ เรียนรู  เพื ่อ การ เปลี ่ยนแปลง รวม 7) วิธี คิด กระบวน ระบบ  

8) การ เผชิญ ความ ตาย อยาง สงบ  9) นิเวศ ภาวนา
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สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย :

 สู มหาวิทยาลัย ขึ้น    โดย มุงหวัง ให แกนนำ ซึ่ง เปน ระดับ ผูบริหาร ใน สถาบัน

 อุดมศึกษา  ได เรียนรู จาก ประสบการณ ตรง เพื่อ เปน แกนนำความรู  ความ เขา ใจ

จาก ที่ ได สัมผัส ไป เผย แพร แนวคิดสู การ ปฏิบัติ ตาม บริบท ของ แตละ สถาบัน  

 รวม ทั้ง เปนการ สราง เครือขายจิตต ปญญา ศึกษา ใน ระดับ อุดมศึกษา

 ดวยเหตุที ่ผู เขาอบรมเปนผูบริหารระดับอธิการบดี  รองอธิการบดี

คณบดี   ใน ระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่ง มี ขอจำกัด ดาน เวลา ที่ จะ มา เขา อบรม  จึง กำหนด 

หลักสูตร การ อบรม ไว  4   หลักสูตร5    คือ  1 )   การ เรียนรู ดวย หัว ใจที่ ใครครวญ

 ( C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n )    2 )   ศาสตร แหง นพ ลักษณ  ( E n n e a g r a m )    3 )   การ คิด 

อยาง เปนระบบ  ( S y s t e m s   T h i n k i n g )   4 )   การ ศึกษา เพื่อ การเปลี่ยน แปลง อยาง

 ลึกซึ้ง   โดย มี วัตถุ ประสงค เพื่อ พัฒนา ผูบริหาร และ คณาจารยคณะ ครุศาสตร

 ศึกษาศาสตร ในดาน ภาวะผูนำ ดาน จิตตปญญา ศึกษา  ( C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n

 L e a d e r s h i p )   และ เพื ่อ พัฒนา  “ ทีม เรียนรู ”   และ ชุมชน แหง การ เรียนรู  ดาน 

จิตต ปญญา ศึกษา

 หลักสูตรที่หนึ่ง  การเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญ (Contemplative

E d u c a t i o n )   เปน กระบวนการ เรียนรู รวม กัน อยาง เปนกลุม  เพื่อ ให เห็นวา ความรู 

น้ัน กอ รูป ข้ึน มา ใน วง สนทนา ได   ใน บรรยากาศ แหง ความ ผอนคลาย ความ ไว วาง ใจ

 และ มิตรภาพ  สอดคลองกับ แนวทาง แหง การ เขา ถึง ความรู ของวิทยาศาสตร 

กระบวนทัศน ใหม   ความ เขา ใจ เรื่อง คลื่น สมอง   การ ทำงาน ของ สมอง  ปญญา 

สาม ฐาน  ผนวก กับ ปรัชญา และ แนวปฏิบัติ ของ ภูมิปญญา ตะวันออก  ได แก  

การ เจริญ สติ ภาวนา  และ วิถี แหง เตา  ไทฉีฉวน  โดย ทั้งหมด นี้ ถือไดวา เปน อีก 

รูป แบบ หนึ่ง ของ จิตต ปญญา ศึกษา   เพื่อ ให เขา ถึง ปาฏิหาริย แหง การ หันหนา

 เขาหา กัน

5 หลักสูตรในที ่น ี ้ หมายถึง เนื ้อหาสาระและรูปแบบการฝกอบรม รวมถึงวัตถุประสงค

ที ่ ตองการ ให เกิด กับ ผู ผาน การ อบรม  และ ตัวอยาง กิจ กรรมการ เรียนรู  ที่ กระบวน กรจง ใจ 

จัด ขึ้น เพื่อ เปน เครื่องมือ นำไปสู วัตถุ ประสงค ที่ ตองการ และ ความ เขาใจ ตน เอง เขาใจ เพื่อน 

รอบขาง
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 หลักสูตรที่สอง ศาสตรแหงนพลักษณ (Enneagram) เปนการเนน

 ความ เขา ใจ บุคลิกภาพ จาก โลก ทัศน   จุด สน ใจ และ เกิด กิเลส พื้นฐานใน คน ทั้ง เกา

 ลักษณ ท่ี จำ แนก ไว    ท้ังน้ี อาจ กลาว ได วา นพ ลักษณ เปน เคร่ืองมือท่ี ดี ท่ีสุด อยาง หน่ึง 

ใน การ เขา ใจ จิต ใจ   และ ความรูสึก นึกคิด ของ ตน เอง และ ผูอื ่น  กระบวนการ 

อบรม และ การ เรียนรู จะ เกิดขึ้น ผาน กระบวนการ ที่ เอื้อ ให เกิด การ สำรวจตน เอง

 และ การ สัมภาษณ  ( P a n e l   i n t e r v i e w )   เพื่อ ให ผู เขารวม กระบวนการ เกิด การ 

ทบทวน ประสบการณ ของ ตน   และ เรียนรู ลักษณะ หลักของ คน แตละ ลักษณ 

รวม กัน จาก ตัวอยาง รูปธรรม ใน ชีวิต ของ แตละคน

 หลักสูตรที่สาม การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) เปน

การ พยายาม ทำความ เขา ใจ ระบบ ที่ ซับซอน ความ สัมพันธ ระหวางเรา กับ ระบบ

 ที่ ซับซอน และ เปลี่ยน แปลง   ฝก การ มอง ระบบ ที่ ปรับ เปลี่ยนเสมือน  “ ภูเขา

 น้ำ แข็ง”    ที่ เรา ตอง คิด ทั้ง  4   ระดับ   จึง จะ เห็น ระบบ ทั้งหมด   ฝก การ ทำ แผน ที่ 

ความ สัมพันธ ที่ มอง ไม เห็นดวย ตาเปลา    ดวย การ ทำความ เขา ใจ เสน ทาง

การ ปอน กลับ  ( f e e d b a c k   l o o p s )   ที่ เปน ทั้ง การ ปอน กลับ เพิ ่มกำลังทวีคูณ

 ( r e i n f o r c i n g   f e e d b a c k )  การ ปอน กลับ คาน กำลัง  ( b a l a n c i n g   f e e d b a c k )  รูจัก

 การ มาชา ใน ระบบ ที่ ซับซอน  เรียน รูเรื่อง  “ โคตร แบบ”   ( a r c h e t y p e s )   ที่ มัก เกิดขึ้น 

จาก การ คิด และ การ กระทำ ของ เรา  การ ฝกอบรม  s y s t e m s   t h i n k i n g   จะ ชวย

 ให มี ทักษะ ใน การ  c o n c e p t u a l i z e ดวย  ทั้ง สาม หลักสูตร ดังกลาว มี รูป แบบ

 และ กระบวนการ คลายคลึง กัน  กลาว คือ เนน การ สำรวจภาย ใน ตัวเอง ซึ่ง เปน

 กระบวนการ ที่ ชวย ให เกิดการ เรียนรู จากภาย ใน อยาง แทจริง

 หลักสูตรที่สี ่ การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง (Trans-

for m a t i v e     E d u c a t i o n )   คือ แนวคิด สำคัญ ใน การ พัฒนา บุคลากร ทางการ ศึกษา

 ให เกิด ความ ตระหนัก รู ตอ โลกภาย ใน ของ ตน เอง ที่ ประกอบดวย ความคิด ความ

รูสึก   ความ เชื ่อ   ทัศนคติ   การ มองโลก และ ชีวิต   ซึ่ง เชื ่อมโยง สัมพันธกับ 

โลก ภายนอก ทั้ง ใน แง การ ดำเนิน ชีวิต และ การ ปฏิบัติ งาน ในดาน ตางๆ อยาง

 ไม สามารถ แยกจาก กัน ได   หาก ผูสอน ไมวา จะ เปน ตั้ง แต ระดับชั้นอนุบาล จน ถึง 
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สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย :

อุดมศึกษา มองขาม การ เรียนรู เกี ่ยวกับ โลกภาย ใน ของตน เองซึ่ง เปน พื้นฐาน 

สำคัญ ที่ เชื่อมโยง ไปสู ความคิด ความ เชื่อ และ การ ปฏิบัติ ใน ระดับ วิชาชีพ ก็ อาจ 

กลาย เปน อุปสรรค สำคัญตอ กระบวนการ สอน และ การ พัฒนา คุณภาพภาย ใน

 ของ ผู เรียน ให เปน มนุษย ที่ สมบูรณ ได  กระบวนการ สืบคนตน เอง และ กลุ ม

 เชิง สรางสรรค จะ ชวย ให ผูสอน เกิด ความ ตระหนัก  ยอมรับและ กาว ขาม ความคิด 

ความ เชื่อ ดั้งเดิมของ ตน เกี่ยวกับ การ สอน และ การ เรียนรูไปสู การ เปดรับ แนวคิด

 ที่ แตกตางหลากหลาย บน พื้นฐาน ความ เชื่อ ใน ศักยภาพของ มนุษย   จน สามารถ 

ออก แบบ กระบวนการ เรียนรู  แนว ใหม ที่ ชวย ให ผูเรียนเกิด การ เปลี ่ยน แปลง

 อยาง ลึกซึ้ง ใน ทุก สาระ วิชา  และ ใน บริบท ตางๆ   ได

  การฝกอบรมทั้ง 4 หลักสูตร จัดขึ้นในชวงวันที่ 28 เมษายน – 5   สิงหาคม

2 5 5 1   หลังจาก สิ้นสุด การ ฝกอบรม หลักสูตร ที่  4   ไป แลว หนึ่ง เดือน จึง ได มี การ 

จัด ประชุม เพื่อ แลกเปลี่ยน ประสบการณ การนำ สิ่ง ที่ เรียนรู ไป ปรับ ใช ตาม บริบท 

ของ ผู ผาน การ อบรม  เมื่อ วัน ที่  3   –   4   กันยายน  2 5 5 1   พบ วา  ผู เขา รับ การ อบรม

 เกิด การ เรียนรู และ นำ สิ่ง ที่ ได เรียนรู ไป ใช ประโยชน ทั้ง ใน สวนตน เอง  ครอบครัว

 กับ ผูคน รอบขาง  รวม ถึง การ นำไป ปรับ ใชกับการ จัดการ เรียน การ สอน  สรุป ได ดังนี้

 ตอตนเอง : การรูจักตนเอง เขาใจตนเอง สังเกตตนเอง อัตตาความ 

มี ตัวตน ลดลง  มี การ ใครครวญ  ( q u i e t   m i n d )   มากขึ้น  ทำ ให ตน เอง เปน คน ที่ 

ชา ลง  เย็น ลง  ( c o o l   d o w n )   ได เรียน รูเรื ่อง กระบวนการ คิด  รูจัก มอง ใต ภูเขา 

น้ำ แข็ง ประกอบดวย มากกวา การ มอง แค ปรากฏการณ ที่ เห็น ตอง สืบคน จาก 

ตนตอ ของ ปญหา  เหตุ ปจจัย  มองเห็น ผัง ความ เชื่อมโยง ของ ชีวิต ตน เอง

 ตอครอบครัว : เขาใจคนในครอบครัวมากขึ้น มีการปฏิบัติที่เปล่ียนไป

 ตอ ผูคน รอบขาง  :   ฟง ผูอ่ืน อยาง ต้ัง ใจ  ชวยเหลือ คน ท่ี อยู รอบขาง มากขึน้  

ความ ขัด แยง ลดลง

  การ นำไป ปรับ ใชกับ การ จัดการ เรียน การ สอน  :   มี การนำ รูป แบบ

กิจกรรม ไป ปรับ ประยุกต ใชกับ การ เรียน การ สอน  เริ่มจาก การ ฟงนักศึกษา อยาง 
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ลึกซึ้ง  มี เทคนิค ใน การ ใช ภาษา  การ ตั้งคำถาม ลง ลึก  การ ตั้งคำถาม ยอนกลับ

นำ กิจ กรรมการ ผอน พัก ตระหนัก รู  มา ใช  ใช ระฆัง ประกอบการ จัด กิจ กรรม

การ เรียนการ สอน  ปลูกฝง วิธี คิด ให กับ นักศึกษา  ให เวลา นักศึกษา นิ่ง แลว คิด กอน

 ( อยู กับ ตัวเอง)   ให เขียน  แลว คอย พูดคุย หรือนำเสนอ  ให นักศึกษา สรุปสาระ

 จาก บทเรียน  เวลา ทำ อะไร ให นึก ถึง เหตุ ปจจัย  มอง อยาง เปนระบบ  เชื่อมโยง อยาง 

เปน องค รวม  เปน เหตุ เปนผล

  ผล ที่ เกิดขึ้น  :   กลุม นักศึกษา ที่ ผาน การ ใช กระบวนการ นี้ ใน ชวง แรก 

จะ รูสึก งง แต ใน ชวงหลัง จะ ชอบ    แต บาง กลุม ที่ ไมคอย เขา ใจ ก็ มี กระบวนการ นี้ 

สามารถ นำไป ใช จริง  ได ประโยชน ผูรับการอบรมรูสึกวา  “ คุมคา” 

 ปญหาอุปสรรค : การนำไปใชทำไมไดตอเนื่อง ติดอยูกับความเคยชิน
ของ ผูรับ ที่ อยากได ชุด ความรู ที่ สำเร็จรูป ที่ นำไป ใชได ทันที   ผูบริหารบาง แหง

 ยัง ไม เห็นดวย

 ขอเสนอตอการประยุกตใชและการขับเคลื่อน : นำไปปรับปรุง 
หลักสูตร การ เรียน การ สอน ใน สถาบัน การ ศึกษา  การ จัด กิจกรรม อบรมหลักสูตร 

จิตต ปญญา ศึกษา ให แก บุคลากร ใน มหาวิทยาลัย   หลักสูตร การ เรียนรู ดวย ใจ 

อยาง ใครครวญ  มี การ นำไป ใช ใหคำปรึกษา กับ นักศึกษา  หมั่น ประชุม  มี เครือขาย 

ที่ เรียนรู ดวย กัน  ทำ ให สด ใหม  ( r e f r e s h )    ใน เรื่อง นี้ อยู ตลอด เวลา   เริ่มจาก กลุม

 เล็กๆ   กอน  เพราะ ปจจัย สนับสนุน ไมมาก

  ขอเสนอแนะ : ผูเขารับการอบรมจะกลบัไปดำเนนิการตอทีส่ถาบันของ 

ตน เอง  สวน ใน ระดับ เครือขาย อาจ จะ มี การ จับ มือ กัน ระดับ พื้น ที่ จังหวัดภาค

 โดย มี หนวยงาน ที่ เปน กลไก ใน การ ขับ เคลื่อน  ( สนับสนุนวิทยากร และ การ จัด เวที 

แลกเปล่ียน เรียนรู)    อาทิ  สำนักงาน กองทุนการ สรางเสริม สุขภาพ  ( สสส. )    สำนักงาน 

เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  ( สกศ. )   เปนตน 
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  à¹×éÍËÒÊÒÃÐ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¹×éÍËÒÊÒÃÐ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ  
º· ·Õè 2 

 การศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึง  (Transformative E d u c a t i o n )

มิ ได เปนการ สอน เพื่อ ให ความรู  หรือ ฝกฝน ทักษะ หนึ่ง ใด  ตาม ที่ คน สวน ใหญ มัก 

เขา ใจ เกี่ยวกับ ความ หมาย ของ การ ศึกษา ใน ปจจุบัน   แต เปนการ พัฒนา ผู เรียน

 ให เกิด ความ ตระหนัก รู ตอ โลกภาย ใน ของ ตน เอง ท่ีประกอบดวยความคิด   ความรูสึก

ความ เชื่อ  ทัศนคติ  การ มอง โลก และ ชีวิต  รวม ไป ถึงพฤติกรรม ใน ชีวิต ประจำวัน

 แตละ ชวง ขณะ  ความ ตระหนัก รู ดังกลาว นี้ จะ นำ ผู เรียน ให กาว ลวง สู การ พัฒนา 

ตน ให เปน คน ที ่ สมบูรณ   และ สรางสรรค ปฏิสัมพันธ ที ่ ดี ตอ สรรพชีวิต และ 

สิ่ง แวดลอม รอบตัว ใน ลักษณะ ที่ เกื้อกูล กัน ได ตอ ไป  การ อบรม ครั้งนี้ มี จุด เนน

 ท่ี การ แลก เปล่ียนประสบการณ การ เรียนรู เก่ียวกับ ตน เอง และ ระหวาง กัน ของ ผู เขา 

รับ การ อบรม  ผาน ข้ันตอนการ ทำ กิจกรรม ตางๆ   ท่ี ไดรับ การ ออก แบบ เพ่ือ จุด มุงหมาย

 ของ การ เรียนรู  เพื่อ การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง ของ ผู เขา รับ การ อบรม  อาทิ  

การ ทำงานผาน กระบวนการ สรางสรรค  การ ใครครวญภาย ใน  การ สะทอน ตน เอง  

และการ สนทนา แลก เปลี่ยน เรียนรูภาย ในกลุม ยอย  ความ เขา ใจ ที่ เกิดขึ้น ระหวาง 

และ ภายหลัง กระบวนการ  ( ทั้ง จาก การ ใครครวญ ประสบการณ ตรง ของ ตน เอง

และ การ รับฟง ผู เขารวม กระบวนการ คน อื่นๆ )   จะ ชวย ให ผู เขา รับ การ อบรม 

สามารถกำหนด เปาหมาย และ ทิศทาง ของการ ศึกษาเพื ่อ การ เปลี ่ยน แปลง 

อยาง ลึกซึ้ง ( T r a n s f o r m a t i v e E d u c a t i o n )   ภาย ใน หนวยงาน และ สถาบัน ของ 

ตน เอง ได อยาง ชัด เจน และ เปน รูปธรรม มาก ย่ิงข้ึน  รวม ท้ัง สามารถ มอง เห็น แนวทาง 

ใน การ ประยุกต ประสบการณ ตรง ที่ ไดรับ จาก การ เปน สวนหนึ่ง ของ การ อบรม  ใน 

การ ออก แบบ รูป แบบ และ วิธีการ เรียนรู เพื่อ การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง ใน บริบท 

งาน และ พื้น ที่ เปาหมาย ที่ ตน เอง รับผิดชอบ ได ใน ลำดับ ตอ ไป    
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  กำหนดการ อบรม

 วัน ที่หนึ่ง :   เหลียวหลัง  แล หนา  อุดมศึกษา กับ โลก ที่ เปลี่ยน แปลง
 0 8 . 0 0   –   0 9 . 3 0   น.   ลงทะ เบียน

 0 9 . 3 0   –   1 0 . 0 0   น.   แนะนำ กำหนดการ อบรม

 1 0 . 3 0   –   1 2 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  1  :   มาตรวัด มิติภาย ใน  –   ภายนอก

     กิจกรรม ที่  2  :   สำรวจ ความ สมดุล

 1 3 . 0 0   –   1 3 . 3 0   น.   ผอน พัก ตระหนัก รู

 1 3 . 3 0   –   1 5 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  3  :   สำรวจ แนวคิด นามธรรม

 1 5 . 3 0   –   1 7 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  4  :   สำรวจ แบบ แผ นภาย ใน

 1 7 . 0 0   –   1 8 . 0 0   น.   พักผอน สวนตัว  เขา หองพัก

 1 9 . 0 0   –   2 1 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  5  :   สำรวจ ประสบการณ ดาน ใน

 วัน ที่สอง:   “ ความ เปน วิชาการ”   กับ  “ ความ เปน มนุษย” 
 0 9 . 0 0   –   1 0 . 3 0   น.   กิจกรรม ที่  6  :    สำรวจ ชุมชน วิชาการ    

 1 1 . 0 0   –   1 2 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  7  :    เลือก ภาพ  บอก ความ หมาย  

 1 3 . 0 0   –   1 3 . 3 0   น.  ผอน พัก ตระหนัก รู

 1 3 . 3 0   –   1 5 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  8  :  สำรวจ องค ประกอบการ ศึกษาใน มหาวิทยาลัย

 1 5 . 3 0   –   1 7 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  8  :  สำรวจ องค ประกอบการ ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย  ( ตอ) 

 1 7 . 0 0   –   1 8 . 0 0   น.   พักผอน สวนตัว

 1 9 . 0 0   –   2 1 . 0 0   น.   กิจกรรม ที่  9  :  สนทนา แลก เปลี่ยน เรียนรู

 วัน ที่ สาม:   วัฒนธรรม การ เรียนรู ที่ มุงสู การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง
  0 9 . 0 0   –   1 2 . 00   น.   กิจกรรม ที่  1 0  :  สะทอน การ เรียนรู สู การ ลงมือ ปฏิบัติ

 1 2 . 0 0   –   1 3 . 0 0   น.   สิ้นสุด การ อบรม

หมายเหตุ : 10.30 - 11.00 น. และ 15.00 - 15.30 น.    พัก อาหารวาง

  12.00 - 13.00 น. และ 18.00 - 19.00 น.  รบัประทาน อาหาร กลางวัน 

      และ อาหาร เย็น
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 ใน การ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ ทั้ง 3 วัน กระบวน กร จะ เชื้อเชิญ ให ผู เขา รับ 

การ อบรม แตละคน  สำรวจ  และ รวม เรียนรู  ระหวาง กัน  โดย กระบวน กร จะ 

ทำ หนา ที่ เปน แค ผู เอื้ออำนวย ให กระบวนการ สามารถ ดำ เนิน ตอ เนื่อง
 ลื่น ไหลไป ได  รวม ทั้ง  ตั้งคำถาม  จับประ เด็น และ สรุป ความคิด ใน แตละ 

ชวง เพือ่ สะทอนกลับ ให ผู เขา รับ การ อบรม ได ใครครวญ และ ระบ ุการ เรยีนรู 
ของ ตน เอง เปนระยะๆ   ให เกิด การ เรียนรู อยาง ด ีที่สุด

  ขอตกลง รวม กัน ของ การ อบรม

   กอน เริ่ม การ อบรม  กระบวน กร ได ชี้ แจงรูป แบบ การ อบรม  และ กติกา ที่ 

ขอ ให ปฏิบัติ ตลอด การ อบรม  3   วัน  เพื่อ ใหการ อบรม ใน ครั้งนี้ บรรลุ เปาหมาย

  1 . ปด เครื่องมือ สื่อสาร ทุกชนิด  หรือ ใช ระบบ สั่น    และ ไมรับ โทรศัพท 

ระหวาง กระบวนการ  เนื ่องจาก ใน กระบวนการ เรียนรู  นั้น  ถา ทุกคน มี สมาธิ 

ใน กระบวนการ  จะ เปน สิ่ง ที่ ดี  นอกจาก จะ  f o c u s   ตัว เอง กับ งาน อยาง มี สมาธิ แลว 

จะ ไม เปนการ รบกวน ผูอื่น ดวย

 2. การใหเกียรตใินระหวางผูอ่ืนพดูในกลุม และหากมปีระเดน็บางอยาง

 ที่ จะ ตอง พูด ให รอ เวลา ที่ ผู ที่ กำลัง พูด อยู พูด จบ กอน   เพื่อ ให กระบวนการ เรียนรู 

เปน ไป อยาง ราบรื่น สมบูรณ

 3. หนาที่หลักของกระบวนกรคือ การจัดกระบวนการ และเปดพื้น ที่ 

ให ทุกคน ได คนหา คำ ตอบ ดวย ตน เอง รวม กัน   ทั้งนี้  การ เรียนรู สวน ใหญ จะ เกิด 

จาก การ ที่ ผู เขา รับ การ อบรม นำ ตน เอง เขาสู ประสบการณ ตรง ใน การ เปน สวนหนึ่ง 

ของ กิจกรรม ตางๆ   ที่ กระบวน กร จัด ขึ้น  เพื่อสัง เกต  ใครครวญ  และ ทำความ เขา ใจ 

ตอ บท เรียน ที่ ไดรับ  ซึ่ง สวน ใหญ ไม สามารถ จะ เขา ใจ ผาน ทาง ความคิด เพียง อยาง 

เดียว ได

 4. การอบรมในครั้งนี้อาจมีการนำศิลปะมาใชในกระบวนการบางสวน

ซึ่ง เปน การนำ ผู เขา รับ การ อบรม เขาสู ฐาน ใจ  ( การ ใช อารมณ ความรูสึก) และ

 ฐาน กาย  ( การ เคลื ่อน ไหว  การ รับรู  ภาวะ ทางรางกาย)    นอก เหนือ ไปจาก 

ฐาน คิด  ( การ ใช เหตุผล  และ ความคิด)   ซึ่ง มัก เปน ฐาน ที่ คน สวน ใหญ คุน เคย
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การ เรียนรู  ใน ลักษณะ นี้ จะ กอ ให เกิด ความ สมดุล ของ ชีวิต  ถึง แม ใน ชวงตน

อาจ จะ กอ ให เกิด ความ ไม คุนชิน  หรือ ความลัง เล  สงสัย  ไม แน ใจ  ใน ความรูสึก 

ของ ผู เขา รับ การ อบรม บาง ก็ตาม

 5. ในกิจกรรมครั้งนี้หากกระบวนการใดที่ผูเขารับการอบรมรูสึก
วา ไม อยาก ลงมือกระทำ  หรือ อยาก จะ เปน แค ผูสัง เกต การณ  กระบวน กร 

จะ ให เกียรติ แตละคน เปน ผูตัดสิน ใจ เลือก ดวย ตน เอง วา อยาก มี สวนรวม
 ใน ลักษณะ ใด  เพียง แตกอน ที่ จะ ดวน ตัดสิน ใจ ดังกลาว   กระบวน กร ขอ ให
 แตละคน ได ใช เวลา ใน การ ใครครวญ   สัง เกต ใจ ตัว เอง กอน วา เหตุ ใด จึง อยาก
 มี สวนรวม หรือ ไม อยาก มี สวนรวมใน กิจกรรม นั้นๆ   อยาง ไร ก็ตาม  หาก 

เปน ไป ได  กระบวน กรอยาก ให ผู เขา รับ การ อบรม ทุกคน มี สวนรวม ใน กิจกรรม

 โดย เฉพาะ ใน แง ของการ ลงมือกระทำ เพราะ กระบวนการ ใน ครั้งนี้ เปนการ เรียนรู

 ผาน ประสบการณ ตรง คอน ขางมาก  

  6 . ในระหวางการเขารวมลงมือกระทำในแตละกิจกรรมกระบวน กร 

ขอ ให ผู เขา รับ การ อบรมสัง เกต ความคิด  และ ความรูสึกที่ เกิดขึ้น ตอ ประสบการณ 

ที่ ตน เอง ไดรับ ใน แตละ ชวง ขณะ ดวยเชน กัน  โดย เฉพาะ ความคิด และ ความรูสึก 

ใน เชิง ตัดสิน  เชน  ความชอบ  ความไมชอบ  ใน ระหวางการสัง เกต  อาจ ตั้งคำถาม

 กับ ตน เอง  อาทิ  เหตุ ใด ตน เอง จึง ชอบ  หรือไมชอบกิจกรรม ดังกลาว  คุณลักษณะ 

ใด ที่ เกิดขึ้น ระหวางกระบวนการ ที่ ตน เองรูสึกพึง พอ ใจ  หรือ ไม พึง พอ ใจ  ความ

รูสึก ใน ลักษณะ ดังกลาว มี ความ พอง กับ สถานการณ บางอยาง ใน ชีวิต ประจำวัน 

ของ ตน เอง บาง หรือ ไม   อยางไร?  การ ใครครวญ ใน ลักษณะ ดังกลาว  เปน ไป

 เพื่อให ทุกขณะ ของ การ เขารวม ใน แตละ กิจกรรม เกิดประ โยชน ตอ การ เรียนรู 

เกี่ยวกับ ตน เองได เสมอ

 7. ใหผูเขารับการอบรมสังเกต  แบบ แผน  ( P a t t e r n ) ของ ตน  ซึ่ง หมาย ถึง

ความคลายคลึง กัน ของ ความคิด  และ ความรูสึก ท่ี มี ตอ สถานการณ ท่ี มี องคประกอบ

 ใกล เคียง กัน   โดย มักจะ เกิดขึ้น ซ้ำๆ   ใน ชีวิต ประจำวัน  ทั้ง ใน โลก สวนตัว  และ 

ใน วิถี การทำงาน   แบบ แผน ดังกลาว นี้ เกิด จาก โลก ทัศน  ความ เชื่อ  ทัศนคติ  ของ

ปจ เจก บุคคล ที่ ไดรับ การ ปลูกฝง มา เปน เวลา นาน  ผาน กระบวนการ เรียนรูทาง
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สังคม  แบบแผน นี้ มัก จะ นำ ไปสู การประ เมิน หรือ การ ตัดสิน ตอ สิ่ง ตางๆ ที่ ผาน

เขามา ใน ชีวิต  ( รวม ไป ถึง การ ปฏิบัติ งาน  และ การ ปฏิสัมพันธ กับ ผูอื่น)   ซึ่ง อาจ 

สงผลให เปน ได ทั้ง ขอดี และ ขอจำกัด ใน การ ดำ เนิน ชีวิต ของ แตละบุคคล  อยาง ไร 

ก็ตาม  กระบวน กร แนะนำ ให ผู เขา รับ การ อบรมใช เวลา ใน การสัง เกต ใครครวญ 

ตอ แบบ แผน ดังกลาว ของ ตน   โดย ไม ตอง รีบประ เมิน  ตัดสิน  หรือ พยายาม

อธิบาย ถึง ที่มา ที่ ไป ของ แบบ แผน ดังกลาว   เพราะ การ พยายาม อธิบาย ใน ลักษณะ

ท่ีวา   อาจ จะ ย่ิง ทำ ใหแตละบุคคล เกิด ความ พยายามใน การ ปกปองตน เอง มาก ย่ิงข้ึน

สิ ่ง ที่ ควร ทำ จึง เปน เพียง แค การสัง เกต บันทึก  และทบทวนเพื่อ ที่ จะ นำ ไปสู 

การ ใครครวญ ใน เวลา ตอมา   การ เรียนรูเกี่ยวกับตน เองใน ลักษณะดังกลาว นี้ เอง

 จะ เปน วิถีทาง ข้ันตน ใน การ กาว ลวง สู การ เปล่ียน แปลง อยาง ลึกซ้ึง ของ แตละบุคคล

และ เปน เปาหมาย สำคัญ ของ การ ศึกษา เพื่อ การ เปล่ียน แปลง อยาง ลึกซึ้ง  

  8 .  ใน ระหวาง กิจกรรม  กระบวน กร จะ ให เวลา ผู  เขา รับ การ อบรม

 ได บันทึก การ เรียนรู   รวม ทั ้ง ความคิด  และ ความรู สึก ที ่ มี ตอ ประสบการณ 

ใน การ เขารวม กิจกรรม ดังกลาว  โดย ไม จำ เปน จะ ตอง เขียน เฉพาะ สิ่ง ที่ เปน 

แงบวก เสมอ ไป  ทั้งนี้  ไมวา จะ เปน ความคิด  ความรูสึก  ทั้ง ใน แงบวก และ แงลบ

 จะ สามารถ ถูก นำมา ใช เปน เครื ่องมือ ใน การ เรียนรู  ได เสมอ  โดย กระบวน กร

 เชิญชวน ให ผู เขา รับ การ อบรม จินตนาการ วา ตน เอง กำลัง เขารวม การ ทดลอง

 เชิง ปฏิบัติ การ เกี่ยวกับ การ ศึกษาวิ เคราะห และ ทำความ เขา ใจตน เอง ใน แงมุม

 ตางๆ   อยาง ลึกซึ ้ง   ซึ ่ง จะ ชวย ให ทุกคน สามารถ ทดลอง และ เรียนรู  รวม กัน

 โดย ปราศจาก ขอจำกัด  และ เปนตัว ของ ตัว เอง ได อยาง เต็ม ที่  เมื่อ ใดที่ มี ความคิด

และ ความรูสึก ใน แงลบ  เชน  ไม พอ ใจ  เบื่อ  งวงนอน  ใหสัง เกต ความ รูสึกตัว เอง 

ดังกลาว  โดย ยัง ไม ตอง อธิบาย  หรือประ เมิน ตัดสิน ใดๆ   เชน เดียว กับ การสัง เกต

 แบบ แผน ดัง ที่ กลาว มา แลว ขางตน นั่น เอง 
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วัน ที่หนึ่ง  :   เหลียวหลัง  แล หนา  อุดมศึกษา กับ โลก ที่ เปลี่ยน แปลง

   ตระหนัก รู ใน ตน  ฝกฝน มองภาย ใน
   กิจกรรม:  มาตรวัด มิติภาย ใน  –   ภายนอก

  วัตถุ ประสงค:   เปนการ สำรวจ ความรู   ความ เขา ใจ เกี่ยวกับ แนวคิด 

และ การ ปฏิบัติ ในดาน  T r a n s f o r m a t i v e   E d u c a t i o n   ของ ผู เขารวม กระบวนการ 

และ สถาบัน ตนสังกัด  กระบวน กร ได นำ กระบวนการ โดย มี วิธีการ ดังนี้

   วิธีการ  : 
   1 .  ให ทุกคน ยืน เรียง กัน   โดย ให เรียง ตามลำดับ โจทย ท่ี กระบวน กร 

กำหนด  อาทิ ยืนเรียงตามลำดับพยัญชนะชื่อเลนของตัวเอง ยนืเรียงตามลำดับ

วัน เดือน และปที่เกิด ยืนเรียงตามลำดับอายุการทำงาน เปนตน  
  2 .  จัด แบง หอง โดย ใช เสา เปนตัว แบง จำนวน  4   หอง  แตละ หอง 

แทนคะ แนน ท่ี ทุกคน จะ เลอืก ตอบ ตาม โจทย ท่ี กำหนด  คือ  1   นอย ท่ีสุด  และ
4   มาก ที่สุด   ทั้งนี้  การ ใหคะ แนน ของ แตละคน จะ มี ลักษณะ เปนอัต วิสัย
คือ  แตกตาง กัน ตาม การ ให คุณคา และ ความ หมาย ของ แตละปจ เจก บุคคล
 จาก นั้น กระบวน กร จะ สุม สัมภาษณ ผู เขา รับ การ อบรม บางคนถึงสา เหตุ ที่ ตัดสิน ใจ

 เลือก ให ตน เอง อยู ใน กลุมคะ แนน นั้นๆ 

 คำถามที่ 1 ทุกคนคิดวาตนเองเขาใจคำวา  “การศึกษาเพื่อ 

การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง”   มาก นอย เพียง ใด  ใหประ เมิน จาก ตน เอง 

เทา นั้น  ไม จำ เปน ตอง เปรียบ เทียบกับ ผู เขา รับ การ อบรม คน อื่นๆ  และ ไม เกี่ยวของ

 กับ ความ  “ ถูกตอง”   ของ ความ หมาย ที่ ตน เอง เขา ใจ  กับ ที่ คน อื่น เขา ใจ ให ดู เฉพาะ

 ความรู สึก ของ ตัว เอง วา เขา ใจ มาก นอย เพียง ใด  สรุปผล การ สะทอนสา เหตุ 

การ ตัดสิน ใจ เลือก อยู ใน กลุมคะ แนน ตางๆ   ดังนี้

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  1   คะ แนน
 n ไม มั่นใจ เลยวา ลึกซึ้ง คือ ขนาด ไหน การ ศึกษา มีอะไร บาง / ไดเรียน รู

จากตัวเอง และเพื่อนำไปปรับกระบวนการตัวเอง แต ไม มั่น ใจ ใน ความ สามารถ 

ตัว เอง วา จะ ทำ ได หรือ ไม  

  11
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  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  2   คะ แนน
 l เขาใจวาเพื่อรูจักตนเอง เปนในสิ่งที่ตัวเองเปน และเขาใจตัวเอง 

มาก ยิ่งขึ้น / การศึกษาทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตอยางลึกซึ้งยังไม เขา ใจ 

วา จะ มี กระบวนการ อยาง ไร  

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  3   คะ แนน  
  n  การศึกษาที่ทำใหผูเรียนเกิดการเขาใจตนเอง เปลี่ยนแปลง ความรู
ความคิด  จิตวิญญาณ  และ พฤติกรรม  สวน ที่ ยัง ไม ถึง  4   เพราะ ไม ได เรียน 

มา โดย ตรง  หรือ สน ใจ เปนพิ เศษ จึง ไม เชื่อมั่น  เขา ใจ วาการ เรียนรู นี้ ตอง ผาน 

ประสบการณ บางอยาง ทำ ให เกิด การ คิด ไตรตรอง  และทำ ให เกิด ปญญา  ซึ่ง 

เคย ทำงาน มา  ประสบการณ นี้ ทำ ให เกิด การ เปลี่ยนคน  โดย ผาน การ ไตรตรอง / 

เคยมีประสบการณการเปลี่ยนแปลง และมีความรูอยูบาง เพราะสัง เกตตัว เอง

 วา มี ประสบการณ ที่ เปลี่ยน แปลง  ที่ เลือก  3   เพราะ เรา พอ จะ รู  แต ยัง ตองการ 

ความรู เพ่ิม เติม / ไมกลาน่ัง 4  เพราะไมสามารถถายทอดใหคนไมเขาใจใหเขา ใจได

คิดวา พอ รู   แต เปลี่ยน พฤติกรรม บางอยาง ไม ได  คือ  รู   แต ยัง ทำเพราะ นิสัย 

สวนตัว ของ ตัว เอง  

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  4   คะ แนน  
 n  เคย ผาน กระบวนการ นี้  และ มี การ เปล่ียน แปลงตัว เอง

 คำถามที่ 2  หากพิจารณาในภาพที่ใหญขึ้นคือ พิจารณาจาก 

มหาวิทยาลัย ท่ี เรา อยู น้ัน มีความหวัง วา จะ เกิด การ เรียนรู เพ่ือ การ เปล่ียน แปลง 

อยาง ลึกซึ้ง  มาก นอย เพียง ใด  ถา นอย ที่สุด อยู กลุม  1   คะ แนน  ตามลำดับ ไป 

จน ถึง มาก ที่สุด  คือ  กลุม  4   คะ แนน

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  1   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

 n สามารถเปลี่ยนแปลงได แตการไปบังคับคนอื่นนั้นยาก มีความหวัง 

แต ริบหรี่  ซึ่ง จาก ประสบการณ ทำงาน พบ วา ถา มี การ ประสาน  ( l i n k )   ระหวาง 

หนวยงาน จะ ไม เกิดผล   จึง หวัง วา โครงการ นี้ จะ เปน สิ่ง ผลักดัน ได ดีกวา   เพราะ 

ทุกคน เปน ครู ของ ครู   จึง จะ สามารถ ปลูกฝง ได ตั้ง แตตน / คิดวา ขึ้น อยู กับ คน ใน 
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มหาวิทยาลัย  หาก ความคิด  และ สิ่ง ที่ ทำ ของ คน ใน ไม เปลี่ยน ก็ จะ เปล่ียน ได ยาก /

ขับเคลื่อนยาก และมองวาหากพัฒนาบุคคลคิดวาได  แตหากขับ เคลื่อน องคกร 

คิด วายาก  เพราะ ขึ้น อยู กับ คานิยม   ประสบการณ ของ คน ใน สังคม  ขณะนี้ องคกร  

มี การ เคล่ือน ไหว อยู ตลอด เวลา  สังคม ไทย เปล่ียน แปลง ไป แบบ เบ้ียวๆ   ทำ ให สังคม 

เดิน ไปทาง นั้น

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  2   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

 n   เมื่อนำกระบวนการนี้ไปบรรจุในการเรียนการสอน สวนมากเขา จะ

 รวมมือ  จึง คิดวา นา จะ เปน ไป ได  แต ยัง ไม แน ใจ วา จะ ได มาก หรือ นอย /  มีความ

เปนไปได แตตองใชเวลา คือ มหาวิทยาลัยตองเขา ใจและ ตอง ขับ เคลื่อน ไป 

ดวย กัน  ตอง มี ผูบริหาร ที่ เปน ผูนำ ที่ เขา ใจ  ซึ่ง กระบวนการนี้ เปน วิธีการ ใหม  และ

 ผู ที่ เกี่ยวของ ชอบ  แต มองวา ยัง ไม เร็วมาก  ตอง ใช เวลา

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  3   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

 n นาจะมีการเปลี่ยนแปลงได  เนื่องจากมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
อยาง ตอ เนื่อง  มี การ เรียนรู รวม กัน  อัน นา จะ ทำ ให มี การ เปลี่ยน แปลง ที่ ดี / ทุกคน

มีใจที่จะชวยเหลือคนอื่นอยูแลว นาจะทำใหเร็วขึ้นแต มองวา ผูบริหาร ตอง มี สวน 

ขับ เคลื่อน   ซึ่ง สวน นี้ ยอม ขึ้น อยู กับ ผูบริหาร ดวย  จึง ยัง ไม เลือก  4 

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  4   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

  n  หลักในการบริหารคือ การศึกษาเปนเคร่ืองมือสูชีวิตในการรบั ใช สังคม

 และ ทุกคน   นักศึกษา สามารถ เลือก ได วา ถา ไม เปลี่ยน แปลงตัว เองหรือ พัฒนา 

ตัว เอง  ก็ สามารถ เลือก ไป อยู ที่อื่น ได / มีความมั่นใจวาสามารถเปลี่ยนองคกร

ใหดีขึ้นได เนื่องจากเปน มหาวิทยาลัย เอกชน   รวม ทั้ง ตน เอง เปน ผูบริหาร และ

 เจาของ สวนหนึ่ง  ซึ่ง แตละ มหาวิทยาลัย มี ความ แขงขัน สูง   ใน องคกร จึง ตอง

 มี การ เนน บุคลากร ใน มหาวิทยาลัย  และ มั่น ใจ วา นา จะ ทำ ได เต็ม ที่  โดย ไม ตอง

 รอ คำ สั ่ง / มนุษยทุกคน เรียนรู ได  และที ่เลือก 4  เพราะหากสำนักงาน 

เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  ( สกศ. )   ไม ขับ เคลื่อน เรื ่อง การ ศึกษา  ก็ ไม ทราบ วา

การ ศึกษา จะ ทำ ไป เพื่ออะ ไร  และ คิดวา ทำ สวนตัว ได  แมวา จะ ไมมี องคกรทำ
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 คำถามที่ 3 ทุกคนคิดวาตนเองเขาใจเปาหมายการจัดการอบรม
ใน คร้ังน้ี มาก นอย เพียง ใด  ( ไม เก่ียวของ วา  ความ เขา ใจ ดังกลาว  ถูกตอง ตรง ตาม 

วัตถุ ประสงค ของ ผูจัดงาน หรือ ไม)   

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  1   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลอืก  ดังนี้

 n เมื่อไดรับหลักสูตรเห็นแลวสนใจ ซึ่งเคยเขารวมการบรรยายเรื่อง 

จิตต ปญญา ใน ครั้ง แรก  แต ตน เอง ไมรู เรื่อง  และ เมื่อ ทราบ หลักสูตร นี้ จึง สน ใจมา /

ไมรูอะไรเลย ที่เคยมาครั้งกอนไมเคยรูอะไรเลย แตวันที่สองก็ เริ่ม รู  และ คิดวา 

จะ ไดประ โยชน เยอะ  และ จะ ได นำ กระบวนการ ไป ใชกับ นิสิต

 กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  2   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

 n เปาหมายคือ เพื่อพัฒนาแนวคิดของคนและเปดใจรับผูอื ่นให ได

 และ เขากับ ทุกสิ่ง ให ได  

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  3   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

 n ทำใหเราไดมีประสบการณในการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง ทำ ให 

เรา เขา ใจ มาก ยิ่งขึ้น / เพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมของ

ตัวเอง แต ยัง ไม เขา ใจ วา ลึกซึ้ง คืออะ ไร    เปาหมาย คือ  เพื่อ นำ ไป ใช

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  4   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

 n เพื ่อใหผู บริหารของมหาวิทยาลัยตางๆ ไดเห็นวิธีการ และได 

ประสบการณ ตรง ใน การ เปลี่ยน แปลง คน วา จะ ตอง ทำ อยาง ไร   จาก นั้นหาก 

ผูบริหาร เห็นวา เปนประ โยชน ก็ จะ นำ ไป ใช ใน หนวยงาน / เพื่อใหผูบริหารผาน

ประสบการณดวยตัวเองกอน  และเพื่อขยายผล ตอ ไป

  กระบวน กร  : 

   จากการสังเกตทั้ง 4 กลุมจะเห็นวา เมื่อสงไมคให ทุกทานก็สามารถ 

ตอบ ได   เพราะ มี ความคิด ความ เขา ใจ ใน เรื่อง นี้ อยู พอสมควร  คำถาม ที่ ตอง ตั้ง

 กลับ ไป คือ  การ ที่ เรา จะ เลือก อยู เบอร  1   2   3   หรือ  4 บอกอะ ไร เกี่ยวกับ ตัว เรา
 บาง    เปนตัว บอก ความ มั่น ใจ  ความรู สึก ของ ตัว เรา ตอ เรื ่องนี ้ อยาง ไร บาง
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 ความ ไม มั่น ใจ  ความ ไมมี หวัง   เมื ่อ เรา มองโดย ไมประ เมิน คา วา ดี หรือ ไมดี

การ ใช เวลา ใน การ ใครครวญ มอง ลึก ลงไป กวา คำ ตอบ ที่ ปรากฏ  อาจ จะ ทำ ให 

เรา เขา ใจ โลก ทัศน  ความ เชื่อ   ทัศนคติ   อัน เปน พื้นฐาน สำคัญตอ การ ดำ เนิน ชีวิต 

ของ เรา ดวย เชน กัน  

 คำ ถาม ที่  4      แตละ ทาน มี เปาหมาย ใน การ มา ครั้งน้ี  มาก นอย เพียง
 ใด   ( คำ ถาม นี้มุ ง เนน ไปสู การ ตระหนัก รู  ถึง ความ ตองการ และ ความ ชัด เจน

 ใน เปาหมาย สวนบุคคล ของ การ มา รวม การ อบรม ใน ครั้งนี้) 

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  3   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

 n เราอยากจะเขาใจอยางชัดเจนขึ้น และคิดวาทานอื่นๆ จะไดรับ 

อะ ไร ไป บาง / อยากมา แตยังไมชัดวาส่ิงท่ีไดจะนำไปทำอะไรกนัแน และยังไม รูวา 

จะ นำ ไป ใช ได ถูก หรือ ไม / การเขามาเรียนรูนาจะนำไปใชได และมองวาการสอน

นักศึกษาพยาบาล  ตอง ทำอะ ไร ให เกิด การ เปล่ียน แปลง ได อยาง มาก

  กลุม ผู ที่ เลือก ใหคะ แนน  4   คะ แนน  มีสา เหตุ การ เลือก  ดังนี้

  n  การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองกอน และเมื่อทำงานไปนานๆ   

ตอง กลับมา ทบทวน ตัว เอง วา   สิ่ง ที่ ทำ ลง ไป มี ผลอะ ไร ตอ สังคม   ซึ ่ง คิด วา

การ เปลี่ยน แปลง นี้ ขึ้น อยู กับ แตละคน / เพื่อ จะ ดู วา จะ เปลี่ยน แปลงอะ ไร ได บาง  

และ ตัว เอง จะ เปลี่ยน แปลง ได มาก แค ไหน / อยากรู  และ พรอม ที่ จะ รู  และ จะ นำ 

ไป บอก ให ลูกๆ   รู / อยากมา เพราะมาแลวมีความสุข ไดเจอเพื่อนๆ และมั่นใจ 

ใน ตัว กระบวน กร วา ให เรา ได ขนาดนี ้ จะ สามารถ นำ ไป ใช ได กับ ตัว เอง  อีก ท้ัง ขยาย 

ไปยัง เพื่อน รวมงาน  และ จะ ทำ โครงการ เพื่อ ตอบสนอง โครงการ นี้  

  ความคิด เห็น ของ กระบวน กร  : 

  สิ่งสำคัญในกิจกรรมนี้ คือ การสำรวจความรูสึก ความคิดของตัว เอง 

ที่ มี ตอ สิ่ง ตางๆ   สิ่ง ที่ มัก จะ พบ คือ  อคติ ที่ เรา มี โดย ไมรู ตัว  ( และ หลายครั้ง เรา 

ไม ได มองวา เปน อคติ)   อัน จะ เปน อุปสรรค ใน การ เร ียนรู  ของ เรา คอน ขาง

มาก  รวม ทั้ง เปน อุปสรรค ตอ การ ปฏิสัมพันธ กับ ผูอื ่น  เชน  เวลา ที่ เรา ฟง ผูอื ่น 
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พูด เกี่ยวกับ ความคิด  ความรูสึก ของ เขา  เรา ก็ มัก จะ มี เสียง โต แยง อยูภาย ใน ใจ

 ทำ ให เรา พลาด โอกาส ที่ จะ ได  “ ฟง”   และ  “ เขา ใจ”   เขา ผู นั้น จริงๆ   นอกจาก 

นั ้น  ในขณะ ที ่ เรา ฟง  หลาย คน มัก จะ มุ ง เนน ไป ที ่ การ ฟง เฉพาะ เนื ้อหา และ 

จับผิดประ เด็น ที่ ออน ดอย  หรือ ไมตรง กับ ความคิด ของ ตัวเรา  เพื่อ ที่ จะ โต แยง

 เขา  เรา ไม ได ตระหนัก วา  ภาย ใต เนื้อหา นั้น  อาจ จะ มี ความคิด  ความรูสึก  หรือ

อะ ไร บางอยาง ท่ี มาก ไป กวา น้ัน    โดย สวนตัวเช่ือ วา ไมมี ใคร หวังราย กับประ เทศ เรา

 ไมมี ใคร หวังราย กับ นักศึกษา  แต เรา อาจ จะ มี ชุดความ เชื ่อ และ การ มอง โลก 

ที่ แตกตาง กัน ออก ไป  

  นอกจากนี้ทุกคนควรสังเกตตัวเองอยางจริงจัง วา ทำไมจึงรูสึก 
ชอบ  หรือ ไมชอบ  ตอ บางสิ่ง  หรือ บาง เรื่อง  การสัง เกต ทบทวน  เรา ตอง 

เริ่มจาก ตัว เอง กอน เสมอ  โดย เฉพาะ เมื่อ คนพบ วา มี ชุด ความคิด  ( ความ 

เชื่อ  ทัศนคติ  การ มอง โลก และ ชีวิต)   บางอยาง ที่ เรา ยึดถือ อยู  ซึ่ง ได กลาย 

มา เปน อุปสรรค ตอ การ เปดกวาง รับฟง ผูอื่น อยาง แทจริง  เรา ยัง ไม ควร
 จะ รีบ กำจัด ชุด ความคิด เหลา นั้น ทิ้ง ไป  แต ขอ ให ใส ใจ และ เฝาติดตาม
สัง เกต ที่มา ที่ ไป  เพื่อ ที่ จะ เขา ใจ ธรรมชาติ ของ ตัว เรา ให มาก ยิ่งขึ้น  บุคคล 

จะ เปลี่ยน แปลง คุณภาพ บางอยางภาย ใน ตน เอง ได นั้น  จำ เปน ตอง เขา ใจ
 โครงสราง ของ โลก ทัศนภาย ใน ของ ตน เอง เสีย กอน   จึง จะ นำ ไปสู การ 

เปลีย่น แปลง อยาง ลึกซึง้ และ ย่ังยืน ได  นอกจาก น้ัน  ใน ทุก การ เปลีย่น แปลง  
หาก เรา เร่ิมตน จาก ตน เอง กอน เปน ประการ สำคัญ เสมอ  ถึง แม โลก ภายนอก 

จะ ยัง ไม เปล่ียน แปลง  แต พลังงาน ท่ี เปล่ียน แปลง ไป แลวภาย ใน ตัว เรา จะ ถูก 

สง แผขยาย ไปสู บุคคล รอบขาง  และ ชวย เอื้อ ให บุคคล ตางๆ   เหลา นั้น เกิด 

แรง บันดาล ใจ ใน การ พยายาม ที่ จะ เปลี่ยน แปลง ตน เอง ดวย เชน กัน  ซึ่ง การ 

เปลี่ยน แปลง จาก ระดับปจ เจก บุคคล ยอม จะ คอยๆ   ขยาย สู ระดับ องคกร  

และ สังคม ใน ที่สุด  
  ในกระบวนการตางๆ กระบวนกรทำหนาที่เปรียบเสมือนกับมัคคุ เทศก

คือ เปน ผู ออก แบบ การ เดินทาง ตั้ง แต เริ่มตน จน จุด สุดทาย  รวม ทั้ง คอย เอื้ออำนวย

 ใหการ เดินทาง เปน ไป โดย ราบรื่น  อยาง ไร ก็ตาม  ผู รวม เดินทาง จะ เปน ผูตัดสิน ใจ
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 ดวย ตน เอง วา จะ เลือก ให ความ สน ใจ กับ จุด ใด จุด หนึ่ง เปนพิ เศษ  มาก นอย เพียง 

ใด  เพราะ ใน สถาน ที่ เดียว กัน  ผู รวม เดินทาง อาจ  “ มอง เห็น”   ไม เหมือน กัน  ขึ้น อยู 

กับ ความ สน ใจ  และ ความ พรอม ของ แตละคน  กระบวน กร ไม ได มีหนา ที่  “ จัดการ”   

ให ผู เขา รับ การ อบรม ตอง เรียนรู ใน สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง โดย เฉพาะ  แต เปด พื้น ที่ ที่ เอื้อ

อำนวย ใหการ เรียนรู  เกิดขึ ้น ได  ( ผาน ประสบการณ ของ การ เขารวม กิจกรรม 

ใน รูป แบบ ตางๆ )   ผู เขา รับ การ อบรม แตละคน อาจ เกิด การ เรียนรู ที่ ไม เหมือน กัน  

ถึง แม จะ เขารวม ใน กิจกรรม เดียว กัน ก็ตาม   ทั้งนี้  ขึ้น อยู กับ โลก ทัศน  ความ เชื่อ  

ท ัศนคต ิ   และ  ป จจ ัย  พื ้นฐาน  ด าน  อ ื ่นๆ    ของป จ  เจก  บ ุคคล  เป นสำค ัญ  

 อีกประการหนึ่งที ่สำคัญ คือ การที่ผู เขารับการอบรมสังเกต
ตัว เองเวลา พูด แสดง ความคิด เห็น หรือ ความรูสึก ใน กลุม  วา เสียงของ
 ตัว เองมีนัย อยาง ไร บาง?   เรา พูด ไป เพื่ออะ ไร?   เรา ใช โลก ทัศนความ เชื่อ
ทัศนคติ แบบ ใด ใน การ พูด?   เรา ไดยิน ใน สิ่ง ที่ คน อื่น พูดมาก นอยเพียง ใด?
 หรือ เรา อยาก ให คน อื่น ไดยิน สิ่ง ที่ เรา พูด เพื่ออะ ไร?   เหลานี้ ลวน เปน
 จุด มุงหมาย ที่ สำคัญ ของ กระบวนการ เรียนรู  สู การ เปลี่ยน แปลงอยาง
 ลึกซึ้ง นั่น คือ การ กลับ เขามา มอง ตน เอง ใน ทุก ชวง ขณะ  ทุก ชวง เวลา
 ไม ใช เฉพาะ ใน ระหวาง การ ทำ กิจกรรมเทา นั้น  สำหรับ จุด มุงหมาย ของ

 การ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ  ( Wo r k s h o p ) ใน ครั้งนี้   หาก เปรียบ เทียบกับ การ อบรม

 ใน สอง ครั ้ง แรก  ( หลักสูตร  C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n   และศาสตรแหง

 นพ  ลักษณ)    จะ  เห ็นได   วา  เป น  เร ื ่อง  ของการ  สำรวจ  ตน  เอง  ของ  ทุกคน  เป น

 ประการ สำคัญ  ครั ้ง ที่ สามเปน เรื ่อง เนื ้อหาระบบ คิด  ( S y s t e m s   T h i n k i n g )

 ที่ จะ มีสวนชวย ใน การ ทำความ เขา ใจ โลก ทัศน ของ ตัว เรา เอง และ ผูอื ่น   สวน 

ครั ้งนี ้อาจ กลาว ได วา เปนการ ประมวล เนื ้อหา สามครั ้ง ที ่ผานมา  และ เพิ ่ม

ประ เด็น การ แสวงหา คำ ตอบ รวม กันวา    จาก ตัว เรา เอง จะ ขยาย ไปสู  ผู อื ่น

 ได อยาง ไร   เรา จะ ทำ ใหการ เรียนรู  ของตัว เรา เอง   ขยาย ไปสู วิถีปฏิบัติ หรือ 

ร ูป แบบ การ ทำงาน ใน ชีว ิต ประจำวัน  ( โดย เฉพาะ ใน องคกรของ  ตน เอง)

 ได อยาง ไร  ถึง แม แตละคน อาจ จะมี เปาหมายเฉพาะ ที่ แตกตาง กันใน การ มา

 เขา รับ การ อบรม ใน ครั้งนี้  แต เปาหมาย รวม อาจ จะ มี ความ คลายคลึง กัน  นั่น คือ
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การ ชวย คนหา แนว คำ ตอบ วา เรา จะ กลับไป ทำอะ ไร ตอ ใน องคกร ของ เรา

 เรา จะ มี ทิศทางอยาง ไร   การ เรียนรู  ใน ลักษณะ นี้ สามารถ ใช ได จริง ใน บริบท

 ที ่ เรา ทำงาน อยู  หรือ ไม   และ การ ศึกษา เพื ่อ การ เปลี ่ยน แปลง อยาง ลึกซึ ้ง

 นี้ จะ นำ ไปสู การ เปล่ียน ใน ระดับ องคกร และ สังคมได อยาง ไร ตอ ไป  

 สำหรับการสรุปกิจกรรม กระบวนกรจะเนนใหผูรับการอบรมใช เวลา

 ใน การสัง เกต และ ทบทวน การ เร ียนรู  ที ่ ได จาก กิจกรรม ตางๆ   ดวย ตน เอง

 โดย จะ จัด ชวง เวลา ของ การ ใครครวญ และ การ บันทึก ภายหลัง กิจกรรม เสมอ

อัน ถือ เปน สิ ่ง ที่ จำ เปนตอ กระบวนการ เรียนรู  ใน แนว จิตต ปญญา   อยาง ไร

 ก็ตาม  กระบวน กร อาจ จะ ชวย ตั้งคำถาม ปลาย เปดสำหรับ การ ใครครวญของ 

ผูรับ การ อบรม   เพื่อ เปน แนวทาง ที่ ชวย ใน การ พิจารณา ทบทวนถึง ประสบการณ 

การ เร ียนรู  ของ ตน เอง  โดย เฉพาะ สำหรับ ผู  ที ่ ยัง ไม คุ น เคย ตอ การ สะทอน

 การ เรียนรู ของ ตน เอง ใน ลักษณะ ดังกลาว    เชน  กิจกรรม การ เรียงลำดับ  กับ 

การ จัดกลุม   เรา เห็น การ เปลี่ยน แปลง ใน การเลือก อยาง ไร บาง  การ เลือกแบบ 

เรียง ตอ กัน เปน แถว เดียว   โดย มี กฎ เกณฑ ที่ คอนขาง ชัด เจน  กับ การ เลือก

 ที่ ให ตัว เอง เปน ผูตัดสิน ใจดวย ตัว เอง    โดย ไมมี บรรทัดฐาน เดียว เปน เกณฑ  

แตกตาง กัน อยาง ไร บาง?  การ ตัดสิน ใจ เลือก ใน แตละคร้ัง ของ เรา มี ท่ีมา หรือสา เหตุ 

จากอะ ไร บาง? เรา ใชอะ ไร เปน เครื่องมือ ใน การประ เมิน ตัดสิน ตัว เรา เอง?    ใน แง นี้

กระบวน กร จะ เนนย้ำ เสมอ วา   การ ใครครวญ ดวย ใจ เปน สิ่ง ที่ กระบวน กร สามารถ 

ย้ำ เตือน ให ผูรับ การ อบรม เกิด ความ ตระหนัก รู ได เปนระยะๆ   แต ไม สามารถ จะ

 ทำ ให ได ใน แตละคน  เพราะ สิ่ง ที่ อยูภาย ใน  แตละคน ตอง ลงมือ ปฏิบัติ ดวย

 ตน เอง  หาก ใครปฏิ เสธ ที่ จะ เฝาสัง เกต ใครครวญภาย ใน ของ ตัว เอง  ก็ คงเปน

 เรื ่อง เฉพาะตัว บุคคล ที่ จะ ตอง รับผิดชอบ ดวย ตน เอง  นอกจาก นั้นกระบวน กร

 ยัง ชวน ให ผูรับ การ อบรม ได ใส ใจ กับ ความรูสึก ทางรางกาย ที่ อาจ เกิดขึ้นเปน

ระยะๆ   ใน ระหวาง การ เขารวม กิจกรรมหลายครั้ง  ภาวะ ทางกาย เปน สัญญาณ

 เตือน ให เรา รับ รูวา  เรา กำลัง อยู ใน ภาวะ ใด  เชน  ตึง เครียด  ผอนคลาย  สบาย  ฯลฯ

 การ ตระหนัก รู ตอ ภาวะ รางกาย ของ ตัว เรา เอง จะ ชวย ให เรา สัมผัส ประสบการณ 

การ เรียนรู อยาง เปน องค รวม ไดดี ยิ่งขึ้น  
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 สำรวจ กาย  สำรวจ ใจ  
  กิจกรรม  :   สำรวจ ความ สมดุล

 วัตถุประสงค: เพื ่อฝกสังเกตภาวะทางกายที่สงผลตอความรู สึก
ทาง ใจ  ชวย ให เห็น ความ เชื ่อม โยง ระหวาง โลกภาย ใน และ โลก ภายนอก ของ 

แตละบุคคล  รวม ทั้ง เขา ใจ การ เปลี่ยน แปลง ทางจิต ใจ ที่ เกิดขึ้น ใน แตละ ชวง ขณะ 

อยาง เปนกลาง  โดย ไม พยายาม แทรก แซง ใดๆ   

  ใน ระหวาง กิจกรรม  กระบวน กร ขอ ให ผูรับ การ อบรม ตั้ง ใจ ฟง โจทย ที่ 

จะ คอยๆ   บอก ไป ทีละ ขั้นตอน  โดย ให แตละคน ทำตาม และสัง เกต ภาวะ ความ

รูสึก ที่ เกิดขึ้นภาย ใน ใจ  จาก การ เคลื่อน ไหว และ การ หยุดนิ่ง เปนระยะๆ   ตลอด 

การ ทำ กิจกรรม กระบวน กร ขอ ให ทุกคน ไม สนทนา กัน   เพื่อ ที่ จะ ได มี สมาธิ อยาง

 เต็ม ที่ตอ สภาวะ ทางกาย และ ทาง ใจ ใน แตละ ชวง ขณะ  

 ตัวอยาง โจทย ที่ กระบวน กร นำ

 ทุกคนหาพื ้นที ่ที ่จะยืนโดยสะดวกและอยู หางจากผู อ ื ่นเปนระยะ 

พอสมควร  ไม ให ใกล ชิด จน เกิน ไป  ทุกคน ยืน  โดย หา จุด สมดุล ของ รางกาย เมื่อรู

แลววาการยืนอยางไรที่รางกายเกิดสมดุลใหสังเกตความรูสึกวา เปน อยาง ไร

 บาง  ( อาจ ใช การ หลับตา เพื ่อ ชวย ให เกิด สมาธิ ตอ การสัง เกต สภาวะภาย ใน 

ไดดี ยิ่งขึ ้น)  เปลี่ยนการถายเทน้ำหนักไปทางซายจนกระทั่งขาขวายกเหนือ 

พื ้น ได    จาก นั ้น ลองสัง เกต ดู วา จะ ทำทา แบบ ไหน ที ่ จะ รักษา สมดุล ของ 

ตัว เอง ได  ไม ลม  แลวสัง เกต ความรูสึก ของ ตน เอง เมื่อทำไปสักระยะ คือหา

จุดสมดุลไดแลว แลวทาทายตัวเองดวยการ โถม ตัว ไป มากขึ ้น  เพื ่อ ให เกิด 

ภาวะ ไร สมดุล  แต ให ประคอง ตน เอง ไว  ไม ให ลม  แลว ลอง เปลี่ยน ทาทาง ไป เรื่อยๆ

 โดย ทุกครั ้ง ให คนหา สมดุล ใหม ของ ทาทาง    จาก นั้น จึงสัง เกต ความรู สึก ที่ 

เกิดขึ ้น  ( โดย เฉพาะ ความ รู สึกกลัว)  จับคู คนที ่อยู ขางๆ สรางสรรคทาทาง

ที่ทั ้งสองคนตองทำ รวม กัน   โดย มี ขอ แมวา  หาก ขาด คน ใด คน หนึ่ง ใน แตละ

 ทาทาง ดังกลาว   อีก คน หนึ่ง จะ ทรงตัว อยู ไม ได   ( ทั้งคู ตอง อยู ใน สภาพ ที่ ตาง 

ก็ พึ่งพา กัน) เมื ่อหาจุดสมดุลไดแลว ใหหลับตาลง แลวสังเกตความรู สึก
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ตัว เอง จับกลุมสามคน  ใหทำเชนเดียวกับตอน

จับคู  คือการคนหา ทาทาง ที่ จะ รักษา จุด สมดุล ไว 

ให ได  ( ซึ่ง ทั้ง สาม คน  จะ ตอง ไมมี ใคร คน ใดคน หนึ่ง

 สามารถทรงตัว อยู ได   โดย ปราศจาก การ พึ่งพา คน 

อีก สอง คน ที่ เหลือ)    หลังจาก นั้น ให หลับตา  แลว

สัง เกต ความ รูสึกตัว เอง  จาก น้ัน ใหเปล่ียนใหม (ในกลุมเดิม)  โดยจัดใหคนหน่ึงเปน

เสาหลัก ให กับ เพื่อน  และ ให อีก สอง คน พึ่งพิง คน ที่ เปน เสาหลัก จะ ตอง ทรงตัว 

อยู ได  โดย ปราศจาก การ พึ่งพิง เพื่อน อีก คน สอง  ในขณะ ที่ อีก สอง จะ ตอง พึ่งพา 

เสาหลัก เพียง คน เดียว  ไม เชน นั้น  ตน เอง จะ ทรงตัว อยู ตามลำพังไม ไดเมื่อ หา

 ทาทาง ที่ มั่นคง ได แลว ให ลอง หลับตา เพื่อสัง เกต ความรูสึก ของ ตนเอง หลังจาก 

นั้น ให สลับ กัน เปน เสาหลัก  และสัง เกต ความรูสึก ของ ตัว เองใน แตละบทบาท  

ในกลุม 3 คน จัดใหสองคนเปนหลัก  และอีกคนหนึ่งตองพึ่งพิงหลัก ทั้งสอง

จาก นั้น หลับตา แลว ลองสัง เกต ความรูสึก ของ ตัว เองใน แตละ บทบาท ทายที่สุด

ใหทั้งสามคนทำทาทางที่ใชอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง ใน รางกายแตะ กับเพื่อน อีก 

สอง คน   โดย สามารถ ทรงตัว อยูได ตามลำพัง อยางส บายๆ  จาก นั้นหลับตา 

แลวสัง เกต ความรูสึก ของตัว เอง เชน เดิม

 เมื่อจบกิจกรรมแลว กระบวนกรขอใหทุกคนทบทวนกลับไปวาชอบ 

ลักษณะ ทาทาง แบบ ไหน  หรือ บทบาท ใด เปนพิ เศษ  จาก นั ้น จึง เขียน ความ

รูสึก ที่ เกิดขึ้น ดังกลาว ใน บันทึก ของ ตน เอง   นอกจาก นั้นกระบวน กร ขอ ให ผูรับ 

การ อบรม นึกยอน ไป ถึง ประสบการณ ในอดีต   ที่ มี ความ คลายคลึง กับ สภาวะ

 ทาง ความรู สึก ที่ เกิดขึ ้น ในขณะ ทำ กิจกรรม  เชน  กลัว  กังวล  ไว วาง ใจหรือ

 ไม ไว วาง ใจ   กับ ทา ใด   อยาง ไร บาง   สามารถ ใช เปน กระจก สองไป ใน ชีวิต

จริง เกี่ยวกับ แบบ แผน  ( P a t t e r n )   ของ ความรูสึก ที่ เกิด จากการมี ปฏิสัมพันธ กับ

 ผูอื่น ใน ชีวิต ประจำวัน  ( รวม ทั้ง ใน หนา ที่ การ งาน)   โดย เฉพาะ อยางยิ่ง ความรูสึก 

เกี่ยวกับ การ พึ่งพา  และ การ เปน ที่พึ่งพิง  ซึ่ง ลวน อธิบาย ถึง โลก ทัศน  ความ เชื่อ  

ทัศนคต ิ ของ แตละบุคคล ได เปน อยาง ดี



2323
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง

   กิจกรรม  :   สำรวจ แนวคิด นามธรรม

  วัตถุประสงค:  เพื่อฝกสังเกตแบบแผนในการตีความและสื่อสาร

 ความคิด ใน เชิง นามธรรม   ซึ ่ง เปน องคประกอบ ที ่ สำคัญ สำหรับ การ ศึกษา

 แนว จิตต ปญญา ศึกษา 

  วิธีการ :   จับกลุม กลุม ละ  7   คน  และ นั่ง ลอม

 เป น  วงกลม  ตรงกลาง  มี สี ตางๆ    เท  ปะปน  กัน  อยาง 

ไม เปนระ เบียบ   ทุกคน จะ ไดร ับ กระดาษ วาด เขียน

 คนละ  1   แผน พลิกคว่ำ อยู ตรงหนา  โดย อีก ดาน หนึ่ง ที่ มุม

 ของ กระดาษ จะมี คำ  1   คำ กำหนด ไว  เมื่อ กระบวน กร 

บอก เริ ่ม  ให ผู ร ับ การ อบรม พลิก กระดาษ เพื ่อ อาน วา 

คำดังกลาว คือ คำ วาอะ ไร  ( คำ ที่ กำหนด ให ทั้ง  7   คำ ได แก  สันติภาพ  ความ หวัง

 ความ เมตตา  ปญญา  ความ ดี  วิกฤต  และ มิตรภาพ)   

  จากนั้นใหตีความคำๆ นั้นออกมาเปนภาพโดยไมจำกัด กำหนดเกณฑ 

ใดๆ   ใน วิธีการวาด หรือ เนื้อหา ของ ภาพ ที่ วาด   แต มี เวลาให เพียง   2 0    วินาที  เมื่อ

 ครบ กำหนด เวลา  กระบวน กร จะ ตี ระฆัง  ให แตละคน เคลื ่อน กระดาษ ไปยัง 

ดานขวามือ ของ ตน  เพื ่อ มอบ กระดาษ ให เพื ่อน คนถัดไป  สวน ตน เอง ให รับ

 กระดาษ จาก เพื่อน ที่ อยู ทาง ดาน ซายมือ  จาก นั้น ให ดู วาคำๆ   ใหม ที่ อยู ตรง มุม 

กระดาษ  คือ คำ วาอะ ไร  เมื่อ เห็น แลวก็ ให ตีความ ออกมา เปน ภาพ โดย ใช อุปกรณ 

ศิลปะ ตางๆ   ที่ มี อยู เชน เดียว กัน  ทำ เชนนี้ ไป เรื่อยๆ   ภาย ใต ระยะ เวลา ที่ จำกัด  

จนกระทั่งวน ครบ ทั้ง กลุม  

  เมื่อ เสร็จ เรียบรอย แลว  ให ทุกคน นำ ผลงาน มา วาง รวม กัน  โดย แยกออก 

เปน กลุมคำ  จาก นั้น  ให เดินสัง เกต ดู รูป แตละ รูป  แลว ตอบ คำ ถาม ใน ใจ โดย

 มี ราย ละ เอียด ดัง ตอ ไป นี้

 n  แตละ กลุมคำ มี แนว โนม ของ การ ใช สี  หรือ สัญลักษณ ที่ เหมือน หรือ 

คลาย กัน หรือ ไม  อยาง ไร  

  n ถา เรา จินตนาการ วา  เรา ไม ได อยูรวม ใน วัฒนธรรม เดียว กัน กับ ผูสราง 
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ผลงาน  เรา จะ สามารถ เขา ใจ สัญลักษณ ที่ มี อยู ใน ภาพ เหลานี้ หรือ ไม  อยาง ไร  

  n  เรา รูสึก อยาง ไร เวลา ดู ภาพ แตละ ภาพ  

 n คำ ไหน ที่ เรา รูสึก วายาก ตอ การ ถายทอด ออกมา เปน ภาพ  และเรา 

ใช วิธี แกปญหา ใน การ สื่อสาร อยาง ไร   ( เชน  ใช สัญลักษณ ที่ คิดวาคน สวน ใหญ 

คุน เคย ใน การ แสดงออก  หรือ เขียน เปน ตัวหนังสือ แทน)   

 n คำ ไหน ท่ี เรา รูสึก วางาย ตอ การ ถายทอด มาก ท่ีสุด  ทำ ไม เรา ถึง คิด วางาย  

เรา คิดวา คน สวน ใหญ เขา ใจ คำๆ   นี้ ใน ความ หมาย เดียว กับ เรา หรือ ไม  แลว เรา เอง 

เขา ใจความ หมาย ของ คำๆ   นี้ มากพอ หรือ ไม  

 n หลายครั้ง ในขณะที่เราดูภาพที่เราคุนเคย เรามีแนวโนมจะมอง

ขาม ไป อยาง รวด เร็ว เพราะ คิดวา เขา ใจดี แลว หรือ เรา จะ ใส ใจใน ราย ละ เอียด 

ของ ภาพ มากขึ้น กวา เดิม  ทำ ไม ถึง เปน เชน นั้น

   ความคิด เห็น ของ กระบวน กร  : 

  การถายทอดความคิดเปนภาพอาจทำไดยากเปนธรรมดา เพราะ

เรา ไม ใช ศิลปน  แต ใน กิจกรรม นี้  เรา ได นำ ศิลปะ มา เปน วิธี เรียนรู  โลก ทัศน 

ของ ตัว เรา   ไมวา จะ เปนการ เรียนรู ภาวะ ที่ อยาก จะ สื่อสาร   แต ทำ ไม ไดหรือ 

ไมตรง ใจ เรา  วา เรา มี แนว โนม ใน การ แกปญหา เหลานี้ ได อยาง ไร เห็นได ชัด 

วา หลายๆ   ครั ้ง  เรา มี แนว โนม จะ ใช สัญลักษณ  และ ตัวหนังสือ แทน  ซึ่ง เรา 

ลืม ไป วา  หลายครั้ง ตัวหนังสือ หรือ สัญลักษณ เอง  มี ขอจำกัด ทางวัฒนธรรม

และ พื้นฐาน สวนบุคคล ของผู รับสาร   ซึ่ง อาจ จะ ทำ ให เกิดการ ตีความคลาด เคลื่อน

 ได เชน กัน  ในขณะ ที่ ภาพ นามธรรม  ซึ่ง ตีความ ได ยาก  แต ก็ อาจ มีประ โยชน 

ใน  การ  ชวน  ให สงสัย และ  คนหา  ตอ  รวม  ทั ้ง  เป ดกวาง  ตอ  การ  ตีความ  และ 

การ สนทนา เพื่อ แลก เปลี่ยน ความ เขา ใจ ตอ ไป  เหลานี้ ลวน เปน สิ่ง สำคัญตอ 

การ เผย แพร แนวคิด จิตต ปญญา ศึกษา  ซึ่ง ยัง เปน เรื ่อง ยาก  และ มี ความ เปน 

นามธรรม สูง  ซึ ่ง อาจ จะ กอ ให เกิด การ ตีความ ที ่ แตกตาง กัน ออก ไป ของ ผู  ที ่ 

มี สวน เกี่ยวของ  การ รีบ พยายาม สรุป ขอจำกัด เพื่อ ให เกิด ความคิด เห็น ตรง กัน

 อาจ กลาย เปน ขอจำกัด ใน ตัว เอง ที่ ทำ ให ผู เกี่ยวของ ไมมี โอกาส ได สำรวจ คน หา
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ความ หมาย ดาน ใหมๆ   ที่ อาจ จะ นำ ไปสู การ แลก เปลี่ยน เรียนรู ใน ระดับ ที่ ลึกซึ้ง 

มาก ยิ่งขึ้น   รวม ทั้ง ยัง เปนการ เปด พื้น ที่ ให ความคิด เห็น ที่ ไม เหมือน กันได เปด เผย 

ตน เอง ออกมา เชน กัน

  สื่อสาร ภายนอก  บงบอกภาย ใน
  กิจกรรม  :   สำรวจ แบบ แผ นภาย ใน

 วัตถุประสงค : เพื่อใหสำรวจ ความคิดความเขาใจของตนเองตอ

คำ วา  “ การ ศึกษา เพื่อ การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง”  รวม ทั้งสำรวจ แบบ แผน ของ 

ตัว เรา ใน การ ทำงาน  และ วิธีการ ของ ตวั เรา ใน การ สัมพันธกับ ผูอื่น

 วิธีการ: ใหทุกคนเลือกสีชอลคคนละ 2 แทง พรอมทั ้งกระดาษ 

วาด เขียน คนละ  1   แผน  จาก นั้นให เดิน ไป รอบๆ   หอง  เมื ่อ ไดยิน เสียง ระฆัง

ให รีบ จับคู  กับ คน ที ่ ยืน อยู  ใกล ที ่ส ุด  แลว นั ่งลง เพื ่อ วาดภาพสื ่อสาร คำ วา

 “ การ ศึกษา เพื ่อ การ เปลี ่ยน แปลง อยาง ลึกซึ ้ง”   ใน กระดาษ ของ ตัว เอง  และ

 ใน กระดาษ ของ เพื ่อน    โดย ไมมี การ พูด กัน  ภาย ใน เวลา  2   นาที รวม กัน  

( จะ ทำงาน ของ เรา กอน  หรือ ของ เพื ่อน กอน ก็ ได  และ จะ ใช เวลา กับ งาน ของ 

เรา และ งาน ของ เพื่อน มาก นอย เพียง ใด  ขึ้น อยู กับ การ ตัดสิน ใจ ของ ตัว เรา เอง)   

จาก นั้น  เมื่อ หมด เวลา  2   นาที  จะ ไดยิน เสียง ระฆัง อีกครั้ง  ให หยุด การ ทำงาน 

ทันที  แลว หยิบ กระดาษ ของ ตน เอง ขึ้น มา ถือ ไว  จาก นั้น ให เดิน ไป รอบๆ   หอง 

เหมือน เชน เดิม  จนกระทั่ง ไดยิน เสียง ระฆัง ครั้ง ใหม  ก็ ให จับคู กับ เพื่อน คน ใหม  

และ เริ่มตน ทำงาน รวม กัน เหมือน เชน รอบ ที่ เพิ่ง ผาน ไป  โดย ไม ตอง สนทนา กัน  

ทำ เชนนี ้ ไป เรื ่อยๆ   ประมาณ  6   –   7   รอบ  ทั้งนี ้  ในขณะ ทำงาน กระบวน กร 

จะ คอย เตือน ให ผูรับ การ อบรมสัง เกต ความรูสึก ของ ตัว เอง ที่ เกิดขึ้น ใน แตละ 

ชวง ขณะ  เมื่อ เสร็จ แลว  จึง ให แตละคน นั่งลง  แลว ฟง คำ ถาม จาก กระบวน กร เพื่อ

 ใช ใน การ ใครครวญ ใน ลำดับ ตอ ไป  ดังนี้

  1 .  เมื่อ เรา ไดยิน วา ตอง ทำงาน นี้  รูสึก อยาง ไร

  2 .  ความ ยาก งาย ของ ความรูสึก ใน ตัว เรา คืออะ ไร  

  33
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  3 .   ความรูสึก ท่ี เกิดข้ึน น้ัน มาจาก ไหน  มี ท่ีมา 

ที่ ไป อยาง ไร  

  4 .   ภาย ใต ขอจำกัด เวลา  2   นาที  การ ทำงาน 

กับ เพื่อน  เรา มัก จะ เริ่มตน ของ ตัว เอง  หรือ เพื่อน กอน

  5 .   มี วิธีการ ตกลง กับ เพื่อน อยาง ไร  

  6 .  มี ความ กังวล ในการ ทำ งานกับ คน อื่นหรือ ไม

  7 . เราใสใจกับเฉพาะงานของเราหรือของเพื่อนมากกวากัน หรือให 

เรา ใส ใจ กับ เฉพาะ งาน ของ เรา หรือ ของ เพื่อน มากกวา กัน หรือ ให ความ สำคัญ

 เทาๆ   กัน

  8 .   เมื่อ ผาน ไป หนึ่ง คู  เรา รูสึก อยาง ไร กับ งาน ที่ เพื่อน ทำ มา ให  คับ ของ ใจ 

หรือไม รูสึกหรือไม วา ไม นา จะ คู กับ คนๆ   นี้

  9 .  ถาตองเร ิ ่มตนทำงานกับคนใหม เราใสใจกับภาพที ่มีอยู แลว

เพียงใด เชน  คอยๆ   ตีความ ภาพ นั้น  และ พยายาม ทำ ให เปน ไปตาม ภาพ  หรือ  เรา 

มี ภาพ เฉพาะ ที่ จะ ไป วาด อยู ใน ภาพ ของ ทุกๆ   คน

  10. ใหสังเกตดูวาเราวาดภาพในที่วาง หรือเติม หรือตอจากภาพเดิม 

กอนหนา นั้น  

  1 1 .   มี ความ กลา ทำงาน ใน กระดาษ ของ เพื่อน เพียง ใด

  1 2 .  รูสึก อยาง ไร บาง ใน ระหวาง ที่ ทำ  และ ในทาง กลับ กัน รูสึก อยาง ไร ที่ 

เพื่อน ทำงาน ใน แผน ของ เรา

  1 3 . เวลาที่ไดยินวาเหลือสองครั้งสุดทาย มีผลตอการทำงานบางหรือ ไม

  14. เมื่อเปนครั้งสุดทาย เราใหความสำคัญ และปรับภาพของตัว เอง 

ให ชัด เจน หรือ ไม

  1 5 .   เมื่อ งาน กลับมา ที่ มือ ครั้ง สุดทาย แลว  รูสึก อยาง ไร  คิดวา ภาพ นั้น เปน 

ภาพ ของ เรา หรือ ไม  มี ความรูสึก เปน เจาของ บาง หรือไม

  16. ตลอดเวลาที่ควบคุมภาพ และพบวาควบคุมไมได เราจะปลอย 

หรือพยายาม ควบคุม ตอ ไป หรือ ไม
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 17. ภาพสุดทายมีความพอใจหร ือไม หรือภาพนั ้นสะทอนตัวเรา

มาก เพียง ใด  หรือ สะทอน รองรอย ของ เพื่อนๆ   หรือไม  

 1 8 .  ใน การ วาดภาพ ได มี การ ตอ รูป และ วาด ภาพตอ กัน บาง หรือไม

  1 9 .  ใน ทุกๆ   การ เรียนรู จาก คำ ถาม ตางๆ   ขางตน  เรา พบ วา  วิธีการ ที่ เรา ใช  

รวม ทั้ง ความคิด  และ ความรูสึก  ที่ เกิดขึ้น ตลอด ชวง การ ทำงาน มี ความ คลายคลึง 

กับ  ( หรือ สะทอน)   แบบ แผน พฤติกรรม  ความคิด และ ความรูสึก ของ ตัว เรา ใน ชีวิต 

ประจำวัน อยาง ไร  โดย เฉพาะ ในดาน ของ ปฏิสัมพันธ ที่ เรา มี ตอ ผูอื่น  อาทิ  เพื่อน 

รวมงาน  เจา นาย  ลูกนอง  ญาติมิตร

 เมื่อกระบวนกรตั้งคำถามใหผูรับการอบรมไดใครครวญเรียนรู เกี่ยวกับ

 ตน เอง  แตละ คำ ถาม จะ ชวย ให ทุกคน โยง กลับ ไปสัง เกต ใน ชีวิต การ ทำงาน ของ

 ตน วา มี แบบ แผน ที่ คุนชิน หรือ มัก จะ ทำ เปนประจำ โดย ไมทันสัง เกตเห็น หรือ ไม

อยาง ไร   โดย เฉพาะ ใน การ ทำงาน กับ เพ่ือน รวมงาน   หรือ ใน สถานการณ ท่ี เก่ียวของ 

กับ ความ สัมพันธ ที่ มี ตอ ผูอื่น  ซึ่งอาจ เปน ทั้ง ขอดี และ ขอจำกัด ใน ตัว เรา เอง

 นอกจากนี้ กระบวนกรยังเปดพื้นที่ใหผู รับการอบรมไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู รวม กัน  เกี่ยวกับ แนวคิด  “ การ ศึกษา เพื่อ การ เปล่ียน แปลง อยาง ลึกซึ้ง”   โดย 

ตั้งคำถาม กับ ตัว เอง วา  รูป ของ แตละคน ชวย ให คน อื่นๆ   เขา ใจ แนวคิด นี้ มากขึ้น 

หรือ ไม  อยาง ไร  และ ทำ ไม ถึง เปน เชน นั้น  ที่ สำคัญ คือ แตละคน ได เรียนรูอะ ไร บาง 

จาก กิจกรรม นี้

 เมื่อทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผานมา แลว

 กระบวน กร ขอ ให แตละคน ใช เวลา ใน การ ทบทวน ประสบการณ การ เรียนรู ของ 

ตัว เอง ตั ้ง แต ภาค เชา เปนตนมา  วา มี เหตุการณ ใด ที ่ประทับ ใจ บาง  และ

เพราะอะ ไร  โดย กระบวน กร ทวน ราย ละ เอียด ของ กิจกรรม ให ฟง ใน แตละ ชวง 

อีก ครั้งหนึ่ง  นอกจาก นั้น ยัง ขอ ให แตละคน พิจารณา ดู วา  มี กิจกรรม ใด ที่ เรา 

รูสึกวา มี ความ สำคัญตอ การ เรียนรู ของ เรา บาง  และอะ ไร คือ สิ่ง ที่ สำคัญ ที่สุด

 สำหรับ การ เรียนรู ของ เรา ใน วันนี้
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   ผู เขารวม แลก เปลี่ยน ประสบการณ  : 

 n กิจกรรมที่ชอบในกิจกรรมสมดุล คือ ไดมีตัวอยางของการทำ โดย

 มี เรา คน เดียว  หรือ ทำ รวมกับ คน อื ่น   การ ทำอะ ไร คน เดียว ที ่ ตอง ใช ความ

 สมดุล เปนหลัก นั้น   รูสึกวา บางครั้ง โดด เดี่ยว   อางวาง   แต เมื่อ มี เพื่อน   เรา 

ก็ จะ มั่นคง มากขึ้น  ใน กลุม  3   คน นั้น ตน เอง เปน คน พึ่งพา  เรา ก็ พึ่ง  แต ถา เพื่อน

 พึ่ง เรา  เรา ก็ ตอง เขม แข็ง  

  n ชอบทุกกิจกรรม แตจะสะทอนกิจกรรมจับคู วาดภาพ ทำใหได

 แนวคิด การ อยูรวม กัน  คือ  เวลา จับคู วาดภาพ กับ ใคร  เหมือนกับ การ มีคูครอง

 เพราะ ตาง คน ก็ ตาง ที่ จะ วาด  สวน การ เขียน ภาพ ให กัน และ กัน เหมือน เลี ้ยง

ลูก วัยรุ น  ที่ เขา อยาก จะ วาด  และ เรา ก็ อยาก จะ เสริม อยาง ที่ เรา ตองการ ดู วา 

ภาพ ของ เรา กับ ของ เขา ที่ วาด ให กัน  วา เรา จะ เติม เต็ม ชีวิต ของ เขา ได อยาง ไร  

ถา ไป ทำอะ ไร ให เขา ไมสบาย ใจ ก็ จะ เกิด การ ประทวง ข้ึน  จะประคบั ประคอง ให ชีวิต 

เขา สวยงาม ไปตาม ที่ เรา วาด ไว ยาก  แต ตอง ประคับ ประคอง ไป

 n  ยาก ที่ จะ หา จุดยืน ที่ สมดุล ของ ตัว เอง  แต ตัว เรา สามารถ ที่ จะ เชื่อม กับ 

คน อื่น ได

 n เรา จะ รู ส ึกวา การ หา จุด สมดุล คน เดียว ยาก แต พอ สอง คน หา

งาย กวา  ทุกครั้ง ที่ ได จุด สมดุล    จะ รู สึก เบา สบาย  เวลา ที่ จะ ให คน อื่น พึ่งพิง 

รู สึก อึดอัด  และ มี แรง ปะทะ  แต เวลา ไป พึ ่งพิง  ก็ จะ รู สึกวา ทำ ให เขา หนัก  

จุด สบาย ที่สุด คือ  นั่ง ใกลๆ   กัน  แต ผอนคลาย    กิจกรรม วาดภาพ จะ เห็นวา  เรา จะ 

มี รูป แบบ เดิมๆ   พอ วาด ให เพื่อน ก็ เอา รูป แบบ เดิมๆ   ไป

 n ตัวเรา มี ตัวตน สูง ใน เร ื ่อง ความ มี เจาของ พอ มี คน อื ่น ก็ ยัง ยึด

ตัว เอง อยู  แต พอ เปลี่ยน หลายๆ   ครั้ง  ก็ เริ่ม รูวา ใน ชีวิต ทำงาน ก็ จะ มี คน อื่นๆ   มา 

เกี่ยวของ  ก็ จะ ไม กาวกาย เขา  แต ของ ตน เอง ก็ ยัง ตอง อยู

 n คิด ตาม ผูนำ การ เขียน ภาพ ตาม คำ เห็นวา หลาย ภาพเขียน ตาม

สิ ่ง ที ่ สังคม เห็น รวม กัน  แต มา ฉุกคิด วา  สังคม ไม ได มี ฐาน ตรง กัน ทั ้งหมด  

ทำ ให เห็นวา  สิ่ง ที่ สื่อ อาจ จะ สื่อ ไม ได กับ คน ทั้งหมด
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 n กิจกรรมสมดุล ยืนคนเดียวรูสึกมั่นใจมาก เพราะเราจะรูจังหวะ

ของตนเองใหพอดีกับตัวเรา  เหมือนกับการทำงานที ่เห็นวาทำคนเดียว

สบายมาก  พอสองคนเลือกคนที่หุ นเทาๆ กับเรา  พอหาหลักได  ก็ไปยึด

คนอื่น แตพอเอียงซายขวาเกิดความไมมั ่นใจ  ไมไวใจ  แตพอยืนสามคน 

เราตองเปนหลัก ตองไวใจคนที ่มายืนกับเรา เนื ่องจากหาคนที ่ตัวโตกวา

การวาดภาพ  ถาทำคนเดียวก็สวยแบบฝมือเรา  แตพอทำหลายๆ คนก็

สวยงามจากการแลกเปลี่ยน  และกลมกลืนกัน  เหมือนการทำงานที่รวมมือ

กันทำ เขาใจซึ่งกันและกัน และมีการพูดคุยก็จะชัดเจนมากขึ้น

 n  สมดุล ใหเราไดเรียนรูการชวยเหลือ และยอมรับกันในการทำงาน 

ทำคนเดียวทำได  แตลักษณะตางคนตางทำ  งานสำเร็จแตโดดเดี ่ยว แต

เปนกลุมทำใหยอมรับกันและกันมากขึ้น  ไดมองเห็นศักยภาพของแตละคน

การสรางสมดุลจะดูไดว าจะชวยเหลือกันตรงไหน  งานจะสำเร ็จกวาทำ

คนเดียวดวยซ้ำ

 n การ วาดภาพ ใน กลุ ม 7 คน เห็น ความ เปน ทีม ทำงาน ให บรรลุ

เปาหมาย  ทุกคน รวมแรง กัน ให ถึง เปาหมาย นั้น  ถา ใน บทบาท องคกร  ถา

เรา จะ เปน ผูนำ ใน การ ขับ เคลื่อน จะ ทำให หลายๆ คน รวม เปนหนึ่ง เพื่อ บรรลุ

เปาหมาย อยางไร ตอง ใช ทักษะ หลายๆ อยาง 

 n  รูสึก ไมชอบ กิจกรรม แต เมื่อ ทำ เสร็จ แลว สังเกต ตัวเอง วา หา สมดุล

ให ตัวเอง ยาก กวา อยู สาม คน  สะทอน การ ทำงาน วา ไมชอบ ทำงาน คน เดียว

เพราะ ตอง คิด คน เดียว กิจกรรม วาดภาพ ได ขอคิด เรื่อง การ สะทอน ตัวเอง เรื่อง 

การ เปด ปลด ปลอย วาง 

 n สมดุล พิสูจน ให เห็น วาการ พึ่งพิง ทาง ภายนอก มี การ พิจารณา

จาก รูปราง และ ขนาด กอน วา จะ พึ่งพิง ได ไหม  เปน สัญชาตญาณ ของ มนุษย 

เรา ตอง ให มี ความ รูสึกตัว เปนสำคัญ การ วาดภาพ เหมือน เปนการ ทายใจ ตอง

ตั้งสติ ถา ตี โจทย ไม แตก ทำการ ศึกษา ไมได

 n ให ขอ คิดได ทุก กิจกรรม และ ที ่ ได มาก คือ กิจกรรม สมดุล ถา

ยืน คน เดียว จะ ยืน ได พอ ยืน สอง คน มี การ พิง กัน ถาย น้ำหนัก ตัว ได ให เรา 
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ได พัก สาม คน ยิ ่ง เพิ ่ม การ ยืน ได นาน ขึ ้น  โดย พิง กัน สาม คน  แต ขนาด

ตัว ตอง เทาๆ กัน การ วาดภาพ ตาม ชื่อ ได เห็น สิ่ง ที่ สะทอน ความคิด ของ แตละคน 

 ความคิดเห็นของกระบวนกร  :

 ความสงสัยอันเกิดจากกิจกรรมเปนการเรียนรู อยางหนึ ่ง ซึ ่งหาก

มองลงไปลึกๆ จะเห็นวาข อสังเกตของเรามักจะเกิดจากความคาดหวัง

ใหบางสิ่งบางอยางเปนไปตามที่ตั ้งใจ  แตสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไมตรงกับความ

คาดหวังนั ้น  สิ ่งที ่ชวนใหผู ร ับการอบรมไดทำรวมกัน  ไมไดเนนไปที ่การ

ใหความรูหรือทักษะอยางใดอยางหนึ่งเพียงแคนั้น  แตจะเห็นวาทุกคนเกิด

การเร ียนรู  จากประสบการณตรงที ่ได ร ับในการทำกิจกรรมตางๆ ซึ ่งจะ

เห็นมาก  หรือเห็นนอย  หรือเห็นตัวเองในแงมุมใดบางก็ขึ ้นอยู กับความ

พรอมและความตองการของแตละบุคคล  ขอคิดประการหนึ่งที่สังเกตไดชัด

คือ ที่ผานมาหลายๆ คนมักจะคิดวา ทุกคนนาจะตองคิดเห็นเหมือนกับเรา

ซึ ่งพอเขาคิดไมเหมือนกับเรา เราก็จะมักเกิดคำถามหลายๆ ครั ้งเราไปติด

อยูที ่คำหรือนิยาม  ซึ่งบางครั้งเปนกับดักทางความคิด คือ เราจะพยายาม

ทำความเขาใจมันกอนวาคืออะไร แลวจึงแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็น

ดวย แตหากเราฟงจากทุกคนในวันนี้ จะเห็นไดวา ไมมีใครตีความประสบการณ

ชุดเดียวกันในลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด 

 ความหมายของการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้งไมมีความ

สำคัญเทากับการที ่แตละบุคคลไดเห็นและเขาใจตัวเอง เรียนรู จ ักตัวเอง

มากนอยเพียงใด เราอาจจะตองเริ ่มตั ้งคำถามกับตัวเราเองวา เราจำเปน

ตองรู ความหมายของคำๆ นั้นกอนหรือไม เปนไปไดหรือไมที ่เราจะลองละ

การพยายามอธิบายความหมายตอสิ ่งใดๆ ไวกอน  เพื ่อเปดโอกาสใหเรา

รู จักกับสิ ่งนั ้นๆ ดวยตัวเราเอง ผานประสบการณตรง ซึ ่งอาจจะทำใหเรา

เกิดความเขาใจอยางชัดเจนจากความรู ภายในก็เปนได ซึ ่งถาเปนเชนนั ้น

เราอาจจะชวยใหผูอื่นเกิดความเขาใจตอความหมายในเรื่องตางๆ ดวยวิถีทาง

ของแตละคน  โดยมุ งเนนไปที ่การสนทนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ระหวางกัน
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อ ันจะช วยขยายโลกท ัศน และม ุมมองต อโลก  และช ีว ิตได กว างขวาง

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระบวนกรยังชวนใหผูรับการอบรมแตละคนไดสังเกต

เห็นความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยาง

ลึกซึ้งจากกิจกรรมภาคเชามาจนถึงกิจกรรมภาคบายวามีความแตกตางหรือ

คอยๆ คลี่คลายออกมาอยางไรบาง 

 ขอสังเกตประการหนึ่งคือ กิจกรรมที่คนรูสึกประทับใจมากที่สุด 
คือ กิจกรรมสำรวจความสมดุล เพราะกิจกรรมนี้แตละคนไดมีโอกาส
เรียนรูจากสภาวะทางกาย ซึ่งสื่อเขาไปถึงใจไดมากกวาการใชคำพูด
ทั้งนี้ จะเห็นไดวาความคิดของมนุษยมักถูกจำกัดดวยภาษาและการสื่อสาร

ดังนั ้น หากเราเริ ่มเรียนรู ในการใชความรู สึก  หรือการรับรู ทางใจมาเปน

เครื ่องมือในการเรียนรู โลกและชีวิต  บางทีอาจจะทำใหเราเขาใจสิ ่งตางๆ

รอบตัวเราไดดียิ่งขึ้น เชน การสอนใหมนุษยรูจักรักธรรมชาติ แทนที่จะอธิบาย

เปนถอยคำ ความคิด ก็เปลี่ยนเปนพาใหผูเรียนไดเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติ

ดวยตนเองจริงๆ ซึ่งนอกจากจะเกิดความเขาใจในมิติที่แตกตางไปจากความคิด

แตเพียงอยางเดียวแลว ยังอาจสงผลใหเกิดความรักและความรู สึกตางๆ

ในดานบวกตอธรรมชาติตามมาดวยเชนกัน 

 จาก “ความรู” สู “ประสบการณ”
 กิจกรรม : สำรวจประสบการณดานใน

 วัตถุ ประสงค :  เพื ่อ ให ผูรับ การ อบรม ได ยอน นึกถึง ประสบการณ

ตรง ของ ตัวเอง เกี ่ยวกับ การ เปลี ่ยนแปลง อยาง ลึกซึ ้ง (ประสบการณ ที ่ คิด

วา ทำให ตัวเอง เปลี่ยน มุมมอง และ ความ เขาใจ ตอ โลก และชีวิต)  ฝก ใครครวญ

 อยาง ละเอียดออน  ถึง ปจจัย และ องคประกอบ ที ่ สงเสร ิมให ตน เอง เก ิด 

ความ เปลี่ยนแปลงภาย ใน 

 วิธีการ : แบงผู รับการอบรมออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน พูดคุย

กันตามประเด็นที ่กำหนดให โดยเนนคนที ่ยังไมมีโอกาสไดคุยหรือทำงาน

รวมกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในกลุมคนที่แตกตางหลากหลายมากขึ้น 
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 ขั้นตอนการทำกิจกรรม
 n ใหทุกคน ยอน นึกถึง ประสบการณ ของ ตัวเอง  ตั้งแต จำ ความ ได 

จากนั้น เลือก หนึ่ง ประสบการณ ที่ คิดวา ทำให ตัวเอง เปลี่ยนแปลง ในแง มุมมอง

และ ความ เขาใจ ตอ โลก และ ชีวิต และ ใครครวญ วา มี ปจจัย และ องคประกอบ

อะไร  สงเสริม ให เรา เปลี่ยนแปลง โลก ทัศน  ความคิด ความ เชื่อ ทัศนคติ หรือ 

คานิยม นั ้นๆ จากนั ้น ให แลกเปลี ่ยน ระหวาง กัน ใน กลุ ม วา มี องคประกอบ

ที่ เหมือน และ แตกตางกัน อยางไร 

 n ใหแตละกลุมกำหนดผูจดบันทึก เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

กลุมอื่นๆ ในภายหลัง 

 n  ใน ระหวาง การ สนทนา ขอให แตละคน ได รับฟง กันและกัน อยาง 

แทจริง  โดย ใช วิธี ให แตละคน ได พูด โดย ไมมี คน อื่น แทรก หรือ ตั้งคำถามจะ 

ทำได ก็ตอเมื่อ คนๆ นั้น พูด จบ แลว สมาชิก ทุก คนใน กลุม ควร ชวยกันรักษาเวลา

 ใน การ พูด ให ไม ยาว จน เกินไป เพื่อ เปด พื้นที่ ให คน อื่นๆ ได พูด หรือ ทั้ง แลกเปลี่ยน 

ความคิด ความรูสึก ระหวาง กัน ดวย 

 ประเด็น สำคัญ จึง อยู ที่วา เรา สามารถ ที่จะ สังเกต ตัวเรา เอง  สังเกต 

ประสบการณ ชีวิต ที่ผานมา และ มองเห็น ความ เปลี่ยนแปลง ไมวา จะ เล็ก หรือ 

ใหญ สำคัญ หรือไม สำคัญ ได มาก นอย เพียงใด จุด เนน คือ ตอง ใช ความ ละเอียด

ออน และ ความ จริงใจ ใน การ มอง ยอนกลับ ไปสู ประสบการณ ของ ตัวเรา เอง วา 

ที่ผานมา เรา เห็น ความ เปล่ียนแปลง ของ เรา อยางไรบาง และ เรา จริงใจ กับ การ เห็น 

ของ เรา เพียงใด บางครัง้ เร่ือง บางเรือ่ง เรา รูสึกวา เปล่ียน แต ถา สังเกต จรงิๆ แลว เรา 

อาจจะ ยัง ไม เปล่ียน หรือ บางเร่ือง เรา รูสึกวา เรา ก็ ไมเห็น เปล่ียนแปลง แต ถา เรา มอง 

ดีๆ  เรา อาจจะ เหน็วา เรา เปล่ียนแปลง ไป ใน สายตา ของ ผูอืน่  หรอื ถา ถึงทีสุ่ด คอื เรา 

กำลัง อยู ใน สายธาร แหง การ เปล่ียนแปลง อยาง ไมรูจบ นั่นเอง 
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วันที่สอง :  “ความเปนวิชาการ” กับ “ความเปนมนุษย”
 ชุมชนวิชาการผสานชุมชนจิตตปญญา
 กิจกรรม :  สำรวจชุมชนวิชาการ 

 วัตถุประสงค: เพื่อสำรวจมุมมอง โลกทัศน ความเชื่อ และทัศนคติ

ของผูรับการอบรมเกี่ยวกับแงมุมในดานตางๆ ของชุมชนวิชาการ (สถาบัน

อุดมศึกษา) โดยเฉพาะในดานความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในชุมชน

(อาจารย นักศึกษา ผูบริหาร เจาหนาที่ ฯลฯ) กับชุมชนและสังคมภายนอก 

รวมทั้งชุดความเชื่อเกี่ยวกับองคประกอบของความเปนชุมชนวิชาการ (การเรียน

การสอน การวิจัย การบริการชุมชน ฯลฯ) ที่ลวนเกี ่ยวของเชื ่อมโยงอยาง

ไมสามารถแยกขาดจากกันได

 วิธีการ : ให ผูรับ การ อบรม แบงกลุม กลุม ละ 8 – 10 คน นั่ง ลอมวง 

แลวจึง แจก กระดาษ ขาว แผน ใหญ วางไว ตรงกลาง ของ แตละ กลุม จากนั้น ขอให 

สมาชิก กลุม เลือก สิ่งของ สวนตัว อะไร ก็ได จำนวน 8 ชิ้น (ระบุ หมายเลข 1 – 8)

เพื่อ นำมา วางไว บน กระดาษ ขาว ตรงกลาง การ วาง แตละครั้ง ขอให เรียง ตาม

ลำดับ หมายเลข โดย ผู วาง สามารถ กำหนด ตำแหนงที่ ตองการ วาง บน จุด ไหน 

ก็ได ของ กระดาษ แต ขอให ดู ความ สัมพันธ ระหวาง สิ่งของ ที่ ตัวเอง วาง กับ สิ่งของ 

ที่ วางอยู กอนหนา นั้น  เมื ่อ ทุกคน วาง ครบ หมดแลว  กระบวน กร จึง กำหนด

 คำ อธิบาย ประจำ หมายเลข ไว ดังนี้ 

 หมายเลข 1 แทน ผูบริหาร

 หมายเลข 2 แทน คณาจารย

 หมายเลข 3 แทน ฝายสนับสนุน

 หมายเลข 4 แทน นักศึกษา

 หมายเลข 5 แทน การสอน

 หมายเลข 6 แทน การวิจัย

 หมายเลข 7 แทน การบริการวิชาการและการบริการชุมชน

 หมายเลข 8 แทน ชุมชนและสังคม
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 กระบวนกรอธิบายตอวา ใหแตละกลุ มจินตนาการวา กระดาษ

สีขาวแผนใหญตรงกลางกลุ ม เปรียบเสมือนสถาบันอุดมศึกษาหนึ ่งแหง 

โดยสิ ่งของที ่วางอยู  (ซึ ่งมีหมายเลขกำกับ) เปรียบไดกับองคประกอบของ

สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ที่มีความสัมพันธในลักษณะที่แตกตางกันออกไป

 จากตำแหนงการจัดวางสิ่งของ  (ความใกล – ไกลระหวางสิ่งของ

แตละชิ้น  การซอนทับของสิ่งของบางชิ้น  หรือการใชพื้นที่ในกระดาษสีขาว)

โดยไมตั้งใจของผูรับการอบรม กระบวนกรขอใหแตละกลุมทดลองจินตนาการ

ถึงบรรยากาศและความสัมพันธขององคประกอบความเปนชุมชนวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาสมมติแหงนั ้น โดยอาศัยตำแหนงการจัดวางสิ ่งของ

ที่อยูบนกระดาษสีขาวเปนตัวกำหนด 

 จากตัวอยางขางบน อาจอธิบายไดดังนี้คือ

 ผูบริหารสถาบัน (หมายเลข 1) ทำงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที ่

ฝายสนับสนุน (หมายเลข 3) นอกจากนั้น ผูบริหารสถาบัน (หมายเลข 1)

ยังทำหนาที่เปนผูกำหนดควบคุมนโยบายการทำวิจัย (หมายเลข 6) และการสอน 

(หมายเลข 5) ของสถาบันนั้นๆ อีกดวย 

 สำหร ับคณาจารย  (หมายเลข  2) กับนักศ ึกษา (หมายเลข  4) 

ของสถาบันนี ้ จะพบวามีความสัมพันธ ก ันอยางใกลช ิด และดูเหมือน

วาจะอยูในลักษณะขั้วตรงขามกับผูบริหารสถาบัน (หมายเลข 1) 

 
1 
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 อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาสถาบันนี ้ใหความสำคัญกับการสราง

ความสัมพันธกับชุมชนภายนอก(หมายเลข 8) คอนขางนอย ทั้งผู บริหาร

สถาบัน คณาจารย นักศึกษา หรือเจาหนาที ่ฝายสนับสนุนแทบจะไมได

ใหความสำคัญกับการทำงานในลักษณะบริการวิชาการและการบริการชุมชน 

(หมายเลข 7) 

 จากคำอธิบายดังกลาว เปนเพียงแคตัวอยาง

หน ึ ่งในการทดลองอธ ิบายความส ัมพ ันธ ระหว าง

องคประกอบของชุมชนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

สมมติแห งหน ึ ่ง   โดยใช ตำแหนงการวางส ิ ่งของ

บนกระดาษสีขาวเป นต ัวกำหนดการอธ ิบายนั ้นๆ 

(ซึ่งไมจำเปนตองเปนเรื่องจริง    หรือถูกตองสมบูรณ

แตประการใด) 

 เมื ่อผู ร ับการอบรมเขาใจถึงขั ้นตอนในการ

ทำกิจกรรมและสามารถอธิบายความสัมพันธ (ในเชิง

ส ัญลักษณ) ตามตำแหนงของสิ ่งของบนกระดาษ

แลว (ในชวงนี ้กระบวนกรจะเนนย้ำวา กิจกรรมนี ้

เปนเพียงเร ื ่องสมมติ  และขอใหผู ร ับการอบรมใช

จินตนาการอยางเต็มที่) กระบวนกรจึงใหโจทยตอไป โดยขอใหผูรับการอบรม

ไดลองใครครวญถึงขอดีขอเสียในความสัมพันธระหวางองคประกอบของ

ชุมชนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาสมมติตามที ่ได ทดลองอธ ิบายเมื ่อ

สักครู นี ้  ไมเพียงเทานั ้นกระบวนกรยังขอใหผู ร ับการอบรม ทดลองออก

แบบรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบของชุมชนวิชาการ “ในฝน” ซึ่ง

จะเปนชุมชนที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยในอนาคตขางหนา อันจะเปนสังคม

ที่เต็มไปดวยวิกฤตปญหาตางๆ ทั้งในเชิงธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ

การเมือง ครอบครัว การศึกษา ฯลฯ ชุมชน วิชาการในลักษณะใดที่จะเอื้อ
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ตอการเร ียนรู ท ี ่นำไปสู การเปลี ่ยนแปลงอยางลึกซึ ้งได?5  ในขั ้นตอนนี ้ 

ผูรับการอบรมสามารถเคลื่อนยายตำแหนงสิ่งของบนกระดาษสีขาวไดตาม

ความพอใจ โดยขอใหสิ่งของแตละอยาง  ยังคงความหมายสัญลักษณของสิ่ง

ที่กระบวนกรกำหนดไวในตอนตน  เมื่อแตละกลุมเห็นพองรวมกันและสามารถ

สรางร ูปแบบความสัมพันธของชุมชนวิชาการในฝนเสร ็จเร ียบรอยแลว

กระบวนกรจึงขอใหแตละกลุมไดอธิบายและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

 ในระหวางการทำกิจกรรม กระบวนกรจะเนนย้ำใหผู ร ับการอบรม

ไดสังเกตความคิด ความรู ส ึก ทัศนคติ และมุมมองความเชื ่อของตนเอง 

ทั ้งที ่พูดออกมาหรือในระหวางที ่กำลังรับฟงเพื ่อนคนอื ่นๆ ในกลุ ม ถึงแม

กิจกรรมนี้จะไมไดนำไปสูการปฏิบัติจริง  เพราะองคประกอบของชุมชนวิชาการ

มีความซับซอนหลายระดับ รวมทั้งมีความแข็งตัวที่ยากตอการเปลี่ยนแปลง

แตกิจกรรมจะชวยใหผูรับการอบรมไดยอนมองทบทวนตนเองเกี่ยวกับแนวคิด

และความเชื่อที่มีตอเรื่องดังกลาว ซึ่งมักจะเปนสิ่งที่ถูกละเลยหรือมองขามไป

เสมอ โดยบุคลากรสวนใหญในสถาบันอุดมศึกษามักจะมีแนวโนมในการคิดวา

คนอื่นๆ นาจะคิดเห็นคลายๆ กับตน แตในความเปนจริงมักจะไมเปนเชนนั้น

เสมอไป และมักจะกอใหเกิดปญหาในการสื่อสารตามมาเสมอ หากแตละคน

คาดหวังใหคนอื่นๆ คิดเห็นเชนเดียวกับตน

 ความคิดเห็นของกระบวนกร :

 กิจกรรมนี้ชวยใหผูรับการอบรมสำรวจมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ และ

ความเขาใจของตนเองตอองคประกอบของชุมชนวิชาการในระบบอุดมศึกษา

5 กิจกรรม ใน ชวงนี้ กระบวน กร อาจ ตั้งคำถาม วา “ถา มนุษยชาติ ตอง เผชิญกับ ภาวะวิกฤต อีก 

จำนวน มาก ในขณะที่ เรา ไม สามารถ ยึด โยง กับ อะไรได มหาวิทยาลัย จะสามารถ เตรียม 

ความ พรอม ได อยางไร”  “ถา นักศึกษา จะ ตอง เจอ วิกฤต ที่ ไม สามารถ คาดเดา ได ลวงหนา
เรา จะ สราง ชุมชน วิชาการ อยางไร ที่จะ สามารถ เตรียมพรอม รับมือ กับ อนาคต ขางหนา ได” 
“พวกเรา ใน ฐานะ ของ ผู ม ีส วน รับผิดชอบ ใน การ ผลิต บัณฑิต จะ ตอง เตรียมตัว รับมือ กับ 

สถานการณ อยางไรบาง?” และ “โครงสราง ของ มหาวิทยาลัย ใน อีก 4 ป ขางหนา ควร เปน 

อยางไร?”   
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โดยเฉพาะความสัมพันธของแตละองคประกอบดังกลาว ซึ่งมักจะถูกมองขาม

หรือมองแบบแยกสวนในระบบการศึกษา ในขณะเดียวกันกิจกรรมนี้ไดชวย

ใหผ ู ร ับการอบรมไดตระหนักถึงความสัมพันธระหวางมุมมอง ทัศนคติ

ความเชื ่อ   และความเขาใจตอโลกและชีวิตของผู ร ับการอบรมแตละคน

ที ่เชื ่อมโยงสัมพันธกับแนวคิดทางการศึกษาที ่ตนเองยึดถืออยู โดยไมรู ตัว

การไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู กับผู รับการอบรมคนอื่นๆ จะชวยใหผู รับ

การอบรมมองเห็นและตระหนักตอจุดยืนของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ ้น  ทั้งนี  ้

ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป  มักจะมีแนวโนมในการแยกคนออกจากระบบ

โดยผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษามักจะสรางระบบที่มีลักษณะตายตัว และ

คำนึงถึงผลลัพธสุดทายของการจัดระบบดังกลาว แตในความเปนจริง หาก

บุคลากรไมไดมีมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ และความเขาใจตอองคประกอบ

ของระบบที่ตนเองสังกัดอยูเชนเดียวกับผูบริหาร ก็อาจจะกอใหเกิดอุปสรรค

นานัปการในการทำใหระบบดำเนินไปตามความตองการของผู บริหารของ

สถาบันดังกลาว กิจกรรมนี้จึงชวยใหผูรับการอบรมไดตระหนักวา ดวยการสราง

ความเข าใจร วมกันขั ้นพื ้นฐาน (ซึ ่งม ักจะเปนขั ้นที ่ถ ูกมองขามหรือถูก

คาดหวังวาทุกคนนาจะเขาใจไดตรงกันตั ้งแตแรก)  เกี ่ยวกับองคประกอบ

ของระบบสถาบันอุดมศึกษา (โดยรวมบุคลากร กลุมเปาหมาย และบทบาท

หนาที่เขาไวดวยกัน) ซึ่งในที่นี้เรียกวา ชุมชนวิชาการ เพื่อที่จะนำไปสูการสำรวจ

ทดลองความเปนไปได ในการจัดรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบ

ดังกลาวใหมีลักษณะเปนชุมชนการเรียนรูเพื ่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง

ที่แทจริง นอกจากนั้น ในกระบวนการของกิจกรรมยังชวยใหผู รับการอบรม

ไดยอนมองตนเองอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประสบการณของตนเองในอดีต

ที่ผานมา สะสมกลายเปนฐานความคิดความเชื่อและมุมมองตอโลก ชีวิต และ

หนาที่การงาน เพื่อที่จะสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นไดโดยไมรีบดวน

ประเมินตัดสิน โดยเฉพาะกับผูที่มีพื้นฐานความคิดความเชื่อแตกตางออกไป 

 นอกจากนั้น กระบวนกรยังชี้ใหผูรับการอบรมเห็นวา ความพยายาม

ที่จะเปลี่ยนคนอื่นใหมาคิดเหมือนกับเรา เพราะเราคิดวาสิ่งที่เราเชื่อนั้นเปน
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สิ่งที่ถูกตอง (ซึ่งในความเปนจริง อาจจะถูกตองหรือไมถูกตองก็ได ขึ้นอยูกับ

กาละและเทศะเปนสำคัญ) แตการที่เราไปบังคับเปลี่ยนความคิดของคนอื่น

โดยที่เขายังมองไมเห็นประโยชนในสิ่งที ่เราไปบังคับ  ยิ่งถาเขามีตำแหนง

สูงกวาเรา ก็คงจะเปลี่ยนไดยาก แตถาเขามีตำแหนงต่ำกวาเรา เราก็อาจ

บังคับเขาใหทำตามเราได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ ้นในเชิงพฤติกรรม 

คำพูด  แตจริงๆ แลวเราไมสามารถจะเขาใจและมั่นใจไดวาเขาเชื่อเชนนั้น

จริงหรือไม   ดังนั ้น  สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปดพื ้นที ่ใหทุกคนไดมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นโดยลดการประเมินตัดสินใหนอยที่สุด โดยอาจจะเริ่มตน

จากคำถามที่วา  เราตองการสรางชุมชนวิชาการของเราใหมีลักษณะแบบไหน

หากเราสามารถสรางบรรยากาศใหสมาชิกของชุมชนรูสึกวาตนเองสามารถ

เปดอกพูดคุยความคิดความรูสึกกันไดจริงๆ โดยแตละคนรับฟงซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งพยายามเขาใจถึงมุมมอง ความเชื่อ ทัศนคติ และความเขาใจที่แตละ

คนมีตอโลกและชีวิต ซึ ่งเชื ่อมโยงอยางไมแยกขาดจากความคิดความเชื ่อ

ในเร ื ่องระบบและองค ประกอบของช ุมชน การทำความเข าใจโลกทัศน

ของแตละคนจะชวยใหเรามองหาจุด “สมดุล” ที่ตั ้งอยูบนฐานของมิตรภาพ

และความมุ งหวังในแงบวกตอชุมชนของตนเอง  ถึงแมคำตอบหรือการ

เปลี่ยนแปลงอาจจะไมไดเกิดอยางทันทีทันใด  เพราะการทำสิ่งใดที่เกี่ยวของ

ก ับคนจำนวนมากหร ือองค ประกอบที ่หลากหลาย  และควบคุมได ยาก 

ยอมตองการระยะเวลาในการสำรวจ ทดลอง  แสวงหาทางที ่ถ ูกและผิด 

แตการที่ไดมีโอกาสเริ ่มตน และความพยายามในการ “หันหนาเขาหากัน”

ยอมจะเปนตนทางที่ดีของการเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 กิจกรรม : เลือกภาพ บอกความหมาย
 ว ัตถ ุประสงค  :  เพ ื ่อให ผ ู ร ับการอบรมสังเกตเห ็นกระบวนการ
ใหความหมายของตนเอง

 วิธีการ : กระบวนกรนำรูปภาพหลากหลายที่ปราศจากคำบรรยาย 

(ตัดจากนิตยสารตางๆ) มาวางไวกลางหอง จากนั้น ใหผู รับการอบรมเดิน
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ดูไปรอบๆ เพื่อสังเกตวาตนเองรูสึกสะดุดตาหรือ

ถูกใจรูปใดบางเปนพิเศษโดยใหเลือกไวในใจ

ประมาณ 2-3 รูป   เมื่อทุกคนเดินดูจนครบทุก

รูปแลวกระบวนกรจึงใหแตละคนเลือกรูปคนละ

1 รูป  (ถารูปที ่เลือกไวในใจถูกคนอื ่นเลือกไป

แลว ก็ใหเลือกรูปที่ถูกใจเปนลำดับถัดไป) เมื ่อไดรูปแลวจึงกลับมานั่งกับ

ที่ของตนเองแลวสังเกตรูปนั้นอยางละเอียด  จาก นั้นใหทุกคนแตงเรื่องจากรูป

โดยสามารถใชจินตนาการไดอยางเต็มที่ แตจำกัดความ

ยาวไมเกิน 5 บรรทัดภายในเวลา 10 นาที เมื่อเสร็จ

รอบที่ 1 แลว กระบวนกรจึงใหทุกคนสรางเรื่องใหมจาก

รูปเดิมของตนเอง  โดยไมจำเปนตองเปนเรื ่องที่ตรง

กันขามโดยสิ ้นเชิงและยังคงจำกัดความยาวไมเกิน

5 บรรทัดเชนเดิม ภายในเวลา 10 นาที นอกจากนั้น

ใหใชว ิธ ีเข ียนไปเรื ่อยๆ ไมใหหยุดปากกา หากคิด

อะไรไมออกก็สามารถเขียนลงไปไดวา  คิดอะไรไมออก  เมื ่อเสร็จรอบ
ที ่ 2 กระบวนกรแจกภาพโดยวิธีการสุ ม  เพิ ่มใหผู ร ับการอบรมอีกคนละ

1 ภาพ (ซึ ่งจะเปนภาพที ่ไมมีความเกี ่ยวของกัน) แลวใหทุกคนนำภาพ

ทั้งสองมาวางคู กันเพื ่อสังเกตดูวามีองคประกอบทั้งที ่เปนรูปธรรม  (สิ่งที ่

ปรากฏอยูในภาพ) และทั้งที ่เปนนามธรรม (ความคิด ความรูสึกที่เกิดจาก

การมองภาพ) ระหวางรูปทั้งสองที่สามารถอธิบายความหมายบางอยางที่เปน

แงคิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตไดหรือไม? (ไมวาจะเปนในแงความขัดแยง ความ

เหมือน หรือความไมสมบูรณแบบของชีวิต ฯลฯ) โดยขอใหทุกคนเขียนแงคิด

สั้นๆ จากการมองภาพทั้งสองเปนประโยคไมเกิน 1 ประโยค  เมื่อทุกคนเขียน

แงค ิดของตนเองลงบนกระดาษแล วกระบวนกรขอให แตละคนนำเสนอ 

โดยยกภาพใหเพื่อนคนอื่นๆ เห็นและบอกแงคิดและที่มา โดยสรุปเปนประโยค

บอกเลาสั้นๆ คนละไมเกิน 2 นาที
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 สาระสำคัญของกิจกรรมนี ้คือ การใหผู ร ับการอบรมไดสังเกตเห็น

กระบวนการใหความหมายของตัวเอง โดยเริ่มตั้งแตการเลือกภาพ การแตง

เรื ่อง การเปลี่ยนเรื ่องใหม และการอธิบายแงคิดเกี ่ยวกับโลกและชีวิต ซึ่ง

ทุกชวงนั ้นลวนสะทอนถึงโลกทัศนภายในของผู ร ับการอบรมทั้งสิ ้น เพราะ

แมจะเปนภาพเดียวกัน แตวิธีการใหคุณคา และความหมายของแตละคน

ยอมไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับชุดประสบการณและความคิดความเชื่อของตนเอง

ที่ยึดถืออยู  นอกจากนั้น ยังมีประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสราง

ความหมายที่ปรากฏอยูในแงคิดตอโลกและชีวิตของแตละคน ซึ่งสามารถ

ทำไดตลอดเวลาในทุกสถานการณ  ชี้ใหเห็นวามนุษยมีศักยภาพในการสราง

ความหมายที่สะทอนการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง ทั้งที่ในแงความ

เปนจริง สิ ่งที ่เรากำลังอธิบายอยู นั ้น ไมไดมีความหมายในตัวของมันเอง

ดังเชนที่เราเขาใจ แตความหมายเกิดขึ้นจากการที่เราตีความปรากฏการณ

(หรือเหตุการณ) จากชุดความคิดความเชื่อของตัวเรา (ซึ่งเมื่อสืบคนตอลงไป

ก็จะพบวา มุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ เกี่ยวกับโลกและชีวิตของเราลวนถูก

ประกอบสรางขึ้นจากการกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมในลักษณะตางๆ

ตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน) การที่เรามองเห็นแนวโนมในการสรางความหมายตอสิ่ง

ตางๆ ในชีวิตประจำวัน จะชวยใหเราไมรีบดวนตัดสินประเมินความคิดความ

เช่ือของผูอ่ืน เพราะเราจะเขาใจแลววา การท่ีทุกคนมคีวามคดิความเชือ่ไมเหมือน

กัน ลวนแตมีที่มาที่ไปทั้งสิ้น 

 สำรวจความหมายของ “การเรียนการสอน” “การวิจัย” และ 
 “การบริการวิชาการและบริการชุมชน”
 กิจกรรม  :  สำรวจองคประกอบการศึกษาในมหาวิทยาลัย

 วัตถุประสงค: เพื่อสำรวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการและชุมชน) ที่สามารถนำไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง

ลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถบูรณาการความรูความเขาใจของตนเองเขากับชุดความรู
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ความเขาใจของผูอื่น ไดอยางสัมพันธกลมกลืน  

 วิธีการ : กระบวนกรขอใหผูรับการอบรมแตละคนเลือกหัวขอความ
สนใจจากองคประกอบการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา  อันประกอบดวย “การเรยีน

การสอน” “การวิจัย” และ “การบริการวิชาการและชุมชน” โดยเลือกเพียง

องคประกอบเดียว จากนั้นจึงแยกยายกันไปนั่งอยูในธรรมชาติขางนอก โดย

ใชเวลาอยูกับตัวเอง  ไมพูดคุยหรือสื่อสารกัน สำหรับกระบวนการที่อยูกับ

ธรรมชาติ  จะประกอบดวยการเลือกเฝาสังเกตจุดใดจุดหนึ ่งในธรรมชาติ

ใชเวลาในการใครครวญจนมองเห็นมิติความจริงของชีวิตบางอยางที่ปรากฏ

อยูในปรากฏการณนั้นๆ (เชน การเดินทางของมดเปนแนว หรือการพยายาม

แทงยอดออนของตนไมขึ ้นจากสิ ่งกั ้นขวาง) จากนั ้นจึงถามตนเองวา มิติ

ความจริงดังกลาวที่เราสังเกตเห็น  สามารถเชื ่อมโยงไปสูการเรียนกาสอน

การวิจัย หรือการบริการวิชาการและชุมชน (แลวแตองคประกอบที่แตละคน

เลือก) ที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้งไดอยางไรบาง? (เชน การเดินทาง

ของมด  เมื ่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนที ่นำไปสู การเปลี ่ยนแปลง

อยางลึกซึ ้ง  อาจหมายถึง  การที ่มนุษยสามารถปรับตัวเขาสู ธรรมชาติ

(หรือความเปนจริงของสรรพสิ่ง) เพื่อใหการเดินทางแหงชีวิตดำเนินไปอยาง

เปนปกติ  แมมีอุปสรรคใดๆ ก็สามารถขามพนไปไดอยางไมยอทอหรือ

อีกตัวอยางหนึ่ง  คือ  การพยายามแทงยอดออนของตนไมจากสิ่งกั้นขวาง

เมื ่อเปรียบเทียบกับการวิจ ัยที ่นำไปสู การเปลี ่ยนแปลงอยางลึกซึ ้ง อาจ

หมายถึง เราสามารถแสวงหาองคความรูจากการวิจัยไดเสมอในทุกสถานที่

และทุกเวลา  หากเราใหเวลาในการพินิจใครครวญอยางเพียงพอ ความรู 

ตางๆ ที่เกิดขึ้นยอมหยั่งรากและมีชีวิตดวยตัวของมันเองได ซึ่งยอมจะนำไป

สูการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้งไดในเวลาตอมา) 

 เมื่อทุกคนไดมีโอกาสลงไปใชเวลาอยูกับธรรมชาติแลว กระบวนกร

ขอใหแตละคนไดใชเวลาอยูกับตัวเองอยางเงียบๆ ภายในหอง เพื่อพิจารณา

ถึงมิติการเรียนรูที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู โดยกระบวนกรชวยตั้งคำถามใหผูรับการ
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อบรมไดใครครวญเพิ่มขึ้น ในมิติความสัมพันธของระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับ

ปรากฏการณที่แตละคนเลือกเฝาสังเกตในธรรมชาติ (เชน การเดินทางของมด 

ที่สัมพันธกับสภาพดินฟาอากาศ หรืออุปสรรคกีดขวาง) การพยายามมอง

ในระบบที่ใหญขึ้นอาจชวยใหผูรับการอบรมบางคนเกิดความเขาใจใหมเกี่ยวกับ

มิติการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง ที่มีลักษณะคลายระบบนิเวศ

ในแงการพยายามปรับสูความสมดุลภายในตัวของมันเองอยูเสมอ เชนเดียว

กับเปาหมายของการเรียนรูเพื ่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้งที่นาจะนำไปสู

การที่บุคคลแสวงหาความสมดุลภายในตัวเอง และความสัมพันธกับคนรอบขาง 

ชุมชน สังคม และโลกอยางไมแยกขาดจากกัน 

 เมื ่อทุกคนไดใชเวลาในการใครครวญเพิ ่มมากขึ ้นพอสมควรแลว 

กระบวนกรจึงขอใหผูรับการอบรมแบงกลุมตามองคประกอบการศึกษาที่ตนเอง

เลือกไวในตอนแรก (การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

และชุมชน) จากนั ้นใหแตละกลุ มวาดภาพระบบนิเวศนหนึ ่งๆ ที ่รวบรวม

องคประกอบของปรากฏการณที่สมาชิกแตละคนในกลุมไดเขาไปเฝาสังเกต

เมื ่อตอนตนกิจกรรม (เช น การเดินทางของมด การแทงยอดของตนไม 

ปลาในสระ) ใหทุกองคประกอบสามารถอยูรวมภายในภาพเดียวกันได เมื่อ

วาดภาพเสร็จสมบูรณแลว กระบวนกรขอใหแตละคนเขียนบรรยายความเขาใจ

ที่เกิดจากการเชื่อมโยงมิติจากธรรมชาติมาสูแนวคิดองคประกอบการศึกษา

(การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการและชุมชน) ซึ่งจะนำไป

สู การเร ียนรู เพื ่อการเปลี ่ยนแปลงอยางลึกซึ ้ง โดยระบุเปนประโยคสั ้นๆ

ลงในแผนกระดาษ (เชน การเรียนการสอนท่ีนำไปสูการเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลง

อยางลึกซึ้ง คือ การเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการตระหนักรูเกี่ยวกับ

ธรรมชาติของสรรพสิ่ง เพื ่อใหเกิดการเตรียมพรอมรับมือกับอุปสรรคตางๆ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางไมยอทอ) แลวจึงวางคำบรรยายดังกลาวไวบริเวณ

ดานขางรูปที่ตนเองวาดนั้นๆ 

 กิจกรรม  :  สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
 วัตถุประสงค : เพื่อใหผูรับการอบรมไดสำรวจองคความรูเกี่ยวกับ 
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แนวคิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง ซึ่งไดมาจากการเขารวมทำ

กิจกรรมตางๆ ของผู ร ับการอบรมตั้งแตเริ ่มตน โดยสามารถบูรณาการชุด

ความรูความเขาใจของตนเอง (จากประสบการณตรงในการเขารวมกิจกรรม

ตางๆ) เขากับชุดความรูความเขาใจของผูอื่น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกัน อันจะนำไปสูการสรางความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

 วิธีการ : กระบวนกรนำผลงานทั้งหมด
ของผู ร ับการอบรมตั ้งแตกิจกรรมแรก  จนถึง

ก ิจกรรมสุดทายของว ันที ่สองมาวางนำเสนอ

บริเวณตรงกลางหอง  เพื ่อใหผ ู ร ับการอบรม

ไดเดินสำรวจผลงานของตนเองและผู อ ื ่น โดย

ในระหวางการเดินสำรวจ  หากผู ร ับการอบรมมีความรู ส ึกประทับใจกับ

ขอความใดที ่ปรากฏอยู ในผลงานของตัวเองและผู อื ่น  หรือเกิดความคิด 

ความรูสึกบางอยางขึ้นในระหวางที่กำลังใครครวญผลงานตางๆ (ซึ่งอาจจะ

ไมเกี่ยวของกับภาพหรือขอความที่วางอยู) ก็ขอใหจดบันทึกไว นอกจากนั้น 

ในระหวางที ่กำลังเดินสำรวจผลงานตางๆ ภายในหองนั ้น  หากเกิดความ

ไมเขาใจ ลังเล สงสัย ติดใจ หรือความรูสึกใดก็ตาม ก็ขอใหสังเกตใจของ

ตนเองไปเรื่อยๆ โดยไมพยายามแทรกแซงตัดสิน   

 สุดทายกระบวนกรขอใหทุกคนแบงกลุม กลุมละ 5 คน แลกเปลี่ยน

สิ ่งที ่แตละคนจดบันทึกใหเพื ่อนสมาชิกในกลุ มรับฟง โดยในขณะรับฟง

ขออยาเพิ่งโตแยงกัน ใหรับฟงอยางตั้งใจ แลกเปลี่ยนกันวาคำใดที่เรารูสึกวา

ประทับใจบาง  โดยเฉพาะอยางยิ ่งคำที ่เรารู ส ึกวาเปนคำสำคัญสำหรับ

ความหมายของ “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง” ทั้งนี้ ในระหวาง

ที่กลุมกำลังดำเนินการสนทนา ขอใหมีเลขานุการเพื่อจดบันทึกสิ่งที่สมาชิก

กลุมไดแลกเปลี่ยนกัน 
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วันที่สาม : วัฒนธรรมการเรียนรูที่มุงสูการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง

 การศึกษาเริ่มตนจากภายในตน
 กิจกรรม  :  สะทอนการเรียนรูสูการลงมือปฏิบัติ
 วัตถุประสงค : เพื่อใหผูรับการอบรมไดสะทอนการเรียนรูของตนเอง
จากการเขารวมการอบรมในครั้งนี้ สูการวางแผนลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

และบทบาททางวิชาชีพที่ตนเองสังกัดอยู โดยมุงเนนใหมีความเปนรูปธรรม

ที่ชัดเจนและสามารถทำไดสำเร็จจริง 

 วิธีการ : กระบวนกรขอใหทุกคนไดทบทวนการเรียนรู ของตนเอง
จาก  2  วันท่ีผานมา  เพ่ือทำความเขาใจกับคำวา  “การศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลง

อยางลึกซึ้ง”  ในความหมายที่เราเปนผูใหเอง  (ทั้งจากการสะทอนประสบการณ

ตรงของตนเอง และการรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนจากผูอื่นดวยเชนกัน) 

จากน้ันจึงลองทบทวนดวูา แตละคนจะสามารถนำการเรยีนรูท่ีไดรับจากการอบรม

ไปใชในชีวิตประจำวันและในหนาที่การงานไดอยางไรบาง โดยขอใหระบุอยาง

ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อที่จะสามารถสรางพันธะสัญญาทางใจใหแกตนเอง

ในการเผยแพรแนวคิด “การศึกษาเพ่ือการเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึง” ใหกวางขวาง

ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู แลวจึงแบงกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคดิกับเพ่ือนสมาชกิคนอืน่ๆ ท้ังนี ้กระบวนกรไดย้ำวา ในระหวางการสนทนา

ภายในกลุมยอย ขอใหสมาชิกทุกคนเปดเวทีการเรียนรูใหแกกันและกัน ดวย

การรับฟงกันอยางลึกซึ้ง ไมประเมินตัดสิน เพื่อใหเราสามารถเรียนรูจากผูอื่นได

อยางแทจริง เม่ือแลกเปล่ียนกันเปนระยะเวลาพอสมควรแลว  กระบวนกรจงึขอให

ผูรับการอบรมแตละคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนสมาชิกนอกกลุมเกี่ยวกับ

การเรียนรูที่สำคัญที่สุดของตนเอง จากการเขารวมการอบรมในครั้งนี้

ตัวอยางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูรับการอบรม
 n   ในกลุมไดใหความเห็นวา  “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยาง

ลึกซึ้ง”  นั้นเปนเรื่องของการทำงานกับใจโดยเริ่มที่ใจกระบวนการก็อยูที่ใจจะ

สำเร็จหรือไมก็ขึ้นอยูกับใจทั้งการเปดใจ แรงบันดาลใจ ผลกระทบที่ใจ  ความ

  77



4545
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง

มุงมั่นตั้งใจ  ถูกใจ  พอใจ  โดนใจ  และเปลี่ยนใจ  โดยทั้งหมดนั้นตองเปนไปอยาง

มีความสมดุลในความแตกตางที่งดงามของชีวิต

 n เปน กระบวนการ ครุนคิด อยาง ใครครวญ  โดย เริ ่มจาก การ เขาใจ 

ตน เอง  เขาใจ ผูอ่ืน  เปดใจ รับฟง  และ เรียนรู จาก ธรรมชาติ  เรียนรู จาก ประสบการณ 

อยาง ลึกซึ้ง   เพื่อ นำไปสู การ เปล่ียนแปลง อยาง ลึกซึ้ง

  n ใน การ ที่จะ เปลี่ยนแปลง ได อยาง ลึกซึ้ง นั้น จะ ตอง เริ่มจาก การ มี สติ

เสีย กอน  เมื่อ เรา มี สติ ก็ จะ ทำให พรอมที่จะ รับรู ใน สิ่ง ตางๆ ที่จะ เขามา ทำ ให

การ รับรู เหลานั้น สามารถ ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม อัน จะ แสดงออก ตอ สังคมใน 

ลักษณะ ที่ ดีงาม เปนที่ ยอมรับได  และ เปน พฤติกรรม ที่ ปลูก ฝงแนน อยาง ยั่งยืน

  n “การ ศึกษา เพื ่อ การ เปลี ่ยนแปลง อยาง ลึกซึ ้ง”  นั ้น ตอง อาศัย 

เทคนิคหลายอยาง หรือ วิธีการ ตางๆ ที่จะ กระตุน ให เกิด การ คิด อยาง ใครครวญ สู 

การ เปลี่ยนแปลง อยาง ลึกซึ้ง ไมวา จะ เปน ภาพ ธรรมชาติ เสียง เพลง ฯลฯ ซึ่ง

 โดย ปกติ คน เรา นั้น หาก สมอง อยู เฉยๆ จะ ไมมี การ คิด แต หาก ไดรับการ กระตุน

 ก็ จะ เกิด การ คิด  และ ใครครวญ ขึ้น  ซึ่ง จะ ทำให ได ขอคิด ขอ เตือนใจ อัน จะ นำไปสู 

การ เปลี่ยนแปลง ได

  n  ไดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและผูเขารวมหลายๆ คนที่

เกิดขึ้น   แตการจะทำใหกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถคงอยูไดตลอดไป  

จะทำไดอยางไรนั้นเปนคำตอบที่ตองคนหาตอไป

 กระบวนกร :

 จาก การ ท่ี แตละคน ได แบงปน ให กัน จะ พบ วา มี หลาย ประเด็น ท่ี นาสนใจ   ซ่ึง 

เปน ประเด็น เดียวกัน กับ ท่ี นัก ทฤษฎี ตะวันตก หลาย ทาน ได คิดคน ใน เร่ือง “การ ศึกษา

เพ่ือ การ เปล่ียนแปลง อยาง ลึกซ้ึง”  เปนเร่ือง ท่ี ขาม วัฒนธรรม ในแง ของ การ กลับ มาสู 

ความ เปน มนุษย    ซึ่ง ใน การ เรียนรู ก็ เริ่ม ดวย การ ที่ ตอง เปดใจ กอน และ จาก การ ได

ศึกษา ขอมูล ที่ แตละ กลุม ได เขียน ใน ระยะเวลา ที่ผานมา  ก็ พบ วา จะ มี คำ ที่ คลายๆ 

กัน เหมือน เปน  KEY  WORDS  หรือ คำ สำคัญ ท่ีจะ ใช สราง ให เกิด กระบวนการ เรียนรู

ที่จะ นำไปสู การ เปลี่ยนแปลง ภายใน อยาง ลึกซึ้ง คน สวนใหญ ใน สังคม ทั้ง เด็ก
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และ ผูใหญ มักจะ เกิด การ ตอตาน ถา รูวา มี ใคร ตองการ พยายาม เปลี่ยนแปลง เขา 

เพราะ การ เปล่ียนแปลง น้ัน  ไมได เกิดข้ึน จาก ความ ตองการ ภายใน  แต เกิด จาก ความ

ตองการ ภายนอก หรือ จาก คน อื่น ซึ่ง ถึงแม บางครั้ง อาจ ประสบ ความ สำเร็จ ในแง

ของ การ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม แต จิตใจ อาจจะ ไมได เปล่ียนแปลง ตาม ไป ดวย 

 หลาย กรณี เม่ือ มนุษย ประสบ กับ ภาวะ วิกฤต ข้ัน รุนแรง  เชน  บาน ถูก ไฟไหม

บุคคล อันเปน ที่รัก นับถือ เสียชีวิต หรือ การ ประสบภัย ธรรมชาติ อยาง รุนแรง ซึ่ง

มี ผลกระทบ ตอ ตน เอง โดย ตรง โดย ใน ภาวะ วิกฤต นั้น เรา อาจจะ หา ทางออก ดวย

วิธีการ หรือ ความคิด เดิมๆ ที่ เรา เคย ใชไมได อีก ตอไป หรือ อาจ กลาว ได วา วิธีการ

มองโลก แบบ เดิมๆ ที่ เรา เคย มี ไม สามารถ ที่จะ ใชได อีก ตอไป หาก มี ใคร ที่ เคย ได

อานหนังสือ ของ ผูเขียน ที่ ปวย เปน โรคเอดส  หลายๆ คน จะ พบ วา กอนหนา นี้ พวก

เขา มักจะ ใชชีวิต อยาง ไมใสใจ อะไร แต เม่ือ ไดรับ รูวา ตัวเอง ปวย เปน โรคเอดส  มุมมอง

ตอ โลก และ ชีวิต ของ เขา จะ เปลี่ยนไป ทันที คน ที่ คิดได สวนใหญ จะ เริ ่ม หันมา

สนใจ ตน เอง ดวย การ ดูแล ตัวเอง มากขึ้น เริ่ม รู แลว วา ตัวเอง มี ขอจำกัด บางอยาง 

ท่ี ไม สามารถ จะ ใชชีวิต ใน แบบ เดิมๆ ได อีก ตอไป ดังน้ัน  ทุกๆ ชวง ขณะ ใน การ ใชชีวิต 

เขา จะ เริ่ม ตระหนัก วา ควร จะ ทำ อยางไร จึง จะ ใชชีวิต ให มี คุณคา มี คุณ ประโยชน

ที่สุด นับ จากนี้

 ใน ฐานะ ของ ครู อาจารย เรา อาจจะ กลับ ไป ต้ังคำถาม อะไร สำคัญ บางอยาง

กับ เหลา นักศึกษา ที่จะ ทำให พวกเขา ตอง หยุด ชะงัก ใครครวญ ทบทวน ตอ ชีวิต

ของ ตน เอง ซึ่ง หลาย คน อาจจะ พบ วา วิธีการ คิด แบบ เดิมๆ ที่ เขา เคย ยึดถือ อยู โดย

ไมรูตัว อาจจะ ใช ไมไดผล ตอ การ ตอบ คำ ถาม ของ อาจารย ได อีก ตอไป 

 องคประกอบ ของ กระบวนการ เรียนรู ท่ี สำคัญท่ีสุด คือ “การ เปดใจ” น่ัน คือ

ผูเรียน ตอง มี ความ พรอมที่จะ ใครครวญ ทบทวน เกี่ยวกับ ชีวิต หรือ ความคิด ความ

เช่ือ ของ ตน เอง ใน ระดบั หนึง่ ทฤษฎ ีใน งานวจัิย ตางๆ ของโลก ตะวนัตก พบ วา   หาก 

คน ไม เปดใจ พรอมที่จะ เรียนรู โอกาส ที่จะ เกิด การ เรียนรู จะ มี นอยกวา คน พรอม

ที่จะ เปดใจ เชน บางราย ใน กลุม ผูปวย เอดส มะเร็ง ฯลฯ ที่ ยอมแพ ปด ตัวเอง

ไป เลย ไม สามารถ ที่จะ เรียนรู อะไรได ในขณะที่ อีก หลาย คน ที่ ประสบ เคราะห

กรรม เดียวกัน หรือ เกิด การ สูญเสีย อะไร บางอยาง ใน ชีวิต ทำให เขา ได เปด ตัวเอง 
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หยุด คิด เปดใจ เพื ่อที ่จะ เรียน รู วา วิธีการ ใน การ ใชชีวิต ของ เขา แบบ เดิม นั้น

ไมไดผล อีก ตอ ไปแลว   

 แมแต ในแง อุดมการณ ที่ เรา เคย ยึดถือ หรือ มี ความ เชื่อ อยาง มั่นคง
ตอ สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ใน หลายครั้ง เรา จะ พบ วา อุดมการณ ของ เรา อาจจะ
ไม สามารถ ไปกันได กับ สถานการณ เฉพาะ หนาท่ี เรา กำลัง เผชิญ อยู  ท้ังน้ี ไมได
หมายความวา ให เรา ละทิ้ง อุดมการณ ของ ตัวเรา เอง เสีย เพราะ หลายครั้ง
สิ่ง นั้น ก็ สามารถ ทำให เรา ประสบ ความ สำเร็จ ใน หนาที่ การ งาน การ ใชชีวิต
ท้ัง ในดาน สวนตัว และ ภาค สังคม ดวย เชน อุดมการณ ในแงท่ี รูสึกวา เรา อยาก 
ที่จะ กระทำ ความ ดี เพื่อ ผูอื่น หรือ การ เชื่อ วา มนุษย ควร ที่จะ ตอง ปฏิบัติด ี
ตอกัน ซ่ึง อาจ กลาว ได วา เปน อุดมการณ ท่ี ไม จำเปน ตอง ละท้ิง แต เรา อาจจะ 
ตอง มี สติ ใน การ รับรู เพราะ หาก เรา รูจัก และ เขาใจ วา เรา กำลัง ยึดมั่น ใน 
อุดมการณ นั้น อยู   หรือ มองเห็น ตัวเอง เสีย กอน วา เรา เชื่อ ใน อุดมการณ นี้ 
เรา ก็ สามารถ เปดใจ ท่ีจะ ยอมรับวา มัน เปน แค ชดุ ความคดิ หน่ึง ของ ตัวเรา ท่ี
เชื่อ วา คน เรา ควร จะ ตอง ปฏิบัติดี ตอกัน เพราะ เมื่อ เรา ไป พบเจอ คน ที่ เขา
ไม เชื่อ วา คน เรา ตอง ปฏิบัติดี ตอกัน เรา ก็ จะ ไม รีบรอน พยายาม ที่จะ เปลี่ยน
เขา หรือ ประเมิน ตัดสิน เขา วา เปน คน ไมดี เรา จะ เพียงแต มอง เห็นวา ชุด ความ
เชือ่ ของ เรา และ ของ เขา ไม ตรงกัน   ซ่ึง น่ัน ไมได หมายความวา เรา ตอง ละท้ิง
อุดมการณ ของ เรา แลวไป รับ อุดมการณ ของ เขา มา ไว กับ ตัวเอง แต เรา อาจจะ
พยายาม หา วิธีการ ใน การ สื่อสาร กัน ดวย ความ กรุณา เพราะ ถา เรา เขาใจ
โลก ของ เขา โดย ไม ประเมนิ ตัดสินใจ เรา อาจจะ พบ วา ชุด ความ เชือ่ ของ เขา
ก็ เปน เพียง ผล จาก การ ท่ี เขา เติบโต มา ใน โลก ท่ี สราง ให เขา เปน คน แบบน้ี  อยู 
กับ ชุด ความ เชื่อ แบบนี้ มา เปนเวลา หลาย สิบ ป การ พยายาม จะ เปลี่ยน เขา
ให มา คิด เหมือนกับ เรา จะ สามารถ ทำได จริง หรือ เกิด ความ ยั่งยืน จริง หรือ? 
การ ยอมรับ ใน สิ่ง ที่ เขา เปน อาจ นำไปสู การ ที่ เขา รูสึก ไววางใจ ที่ ไม ถูก
ประเมนิ ตัดสิน จาก เรา และ มี ความ พรอมท่ีจะ เปดกวาง ใน การ เรียนรู ใหมๆ  
เก่ียวกับ โลก และ ชีวิต ได มาก ย่ิงข้ึน ในขณะ เดียวกัน ตัวเรา เอง ก็ ยอมจะ เกิด
การ เปลี่ยนแปลง ภายใน เชนกัน ใน การ ที่ เรา สามารถ ยอมรับ ผูอื่น ได ดวย
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ความเมตตากรุณา อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงน้ัน เรามักจะทำส่ิงน้ีไดยาก 
เพราะโดยธรรมชาตขิองมนุษยมักจะมีแนวโนมในการคิดและมองโลกจาก
กรอบของตัวเองโดยไมไดรับรูวา ส่ิงท่ีตัวเองคิดและเช่ือน้ันเปนเพียงแคชุด
ความคิดหนึ่งๆ แตไมใชความจริงทั้งหมดที่ทุกคนจะตองยอมรับเชนกัน
 งานวิจัยในโลกตะวันตกไดระบุวากระบวนการในการเปลี่ยนแปลง

อยางลึกซึ้ง  ไมสามารถจะเกิดขึ้นไดภายในเวลาอันสั้น  เราตองสราง  “สังฆะ” 

หรือชุมชนที่จะชวยสรางและสนับสนุนใหสมาชิกเกิดความมุงมั่นในการเรียนรู

และเติบโตไปพรอมๆ กัน เชน การสรางบรรยากาศในหองเรียน เราอาจจะตอง

ตั้งคำถามกับตัวเราเองวา ทำอยางไร เราจึงจะสามารถสรางบรรยากาศให

นักเรียนสวนใหญเปดใจของตวัเอง พรอมทีจ่ะเรยีนรูรวมกับเพ่ือนคนอืน่ ๆ  (รวมถึง

ตัวเราเองในฐานะครูอาจารยที่จะพรอมรวมเรียนรูไปกับลูกศิษยของเราดวย

เชนกัน) หากเราลองยอนมองกลับไปสูประสบการณของตัวเราเอง เราอาจจะ

เห็นไดวาเม่ือไรก็ตามท่ีเราเร่ิมท่ีจะเปดใจคุยกับเพ่ือนคนใด  แนนอนวาเราตองรูสึก

ไววางใจเพื่อนคนนั้นเสียกอน   เราตองรับรูวาเขาจะไมประเมินไมตัดสินเรา และ

พรอมทีจ่ะรบัฟงเราอยางแทจริง   คำถามคอืเราทกุคนจะสามารถสรางบรรยากาศ

เหลานี้ใหเกิดขึ้นในหองเรียนไดอยางไร  ใหผูที่เรียนรูสึกวา เขาสามารถพูดอะไร

ก็ได  เขาสามารถที่จะบอกเลาความรูสึกภายในใจเขาได มีอาจารยบางทานที่พบ

วามีนักศึกษากลัวมากที่จะเรียนวิชาสถิติ  ซึ่งความกลัวนั้นถือเปนอุปสรรคตอ

การเรียนรูเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรเปนเรื่องยาก   ทำอยางไรที่จะทำให

พวกเขาไดเปดใจในเรื ่องนี้เราอาจจำเปนตองเปดพื้นที่ใหพวกเขาไดพูดคุย

ในเรื่องความกลัวของพวกเขากอนหรือไม  โดยที่เราไมรีบรอนไปประเมินตัดสิน

วา  “วิชาสถิติไมเห็นจะนากลัวอะไร ใครๆ ก็เรียนได” ซึ่งนั่นอาจแปลวาเราไมได

รับฟงเขาอยางแทจริง หากเราสามารถเปดพื้นที่ใหพวกเขาไดพูดคุยสนทนากัน  

ไดบอกเลาความรูสึกกลัว กังวล หรือแมกระทั่งประสบการณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

การเรียนคณิตศาสตรของพวกเขา ซึ่งอาจจะโยงไปถึงเหตุการณในวัยเด็กที่

เคยถูกประเมิน เคยสอบตก ฯลฯ การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

อาจจะชวยใหพวกเขาเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับความกลัวของตัวเอง และพรอม
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ที่จะกาวขามไดหากไดรับความชวยเหลือจากอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียน

คนอื่นๆ ได ในที่สุดเขาอาจจะพบวา ความกลัวที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของ

เขานั้น  อันที่จริงแลวไมใชตัวเขาทั้งหมด แตเปนเพียงชุดประสบการณบางอยาง

ที่ฝงใจทำใหเขาเชื่อวาเขาทำไมได การที่เราใหเวลาเขาในการไดสำรวจ พูดคุย 

บนฐานของความไววางใจที่เขาจะรูสึกวาอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียนไมได

พยายามที่จะประเมินและตัดสินเขา 

 การสรางบรรยากาศการเรียนรู เชนนี ้ทั ้งในและนอกหองเรียนไมได

มีรูปแบบตายตัว อาจารยแตละคนอาจจะมีความสามารถและชุดประสบการณ

ที่รูวาจะจัดบรรยากาศในหองเรียนอยางไรใหผูเรียนไมรูสึกวา   เขาจะตองตอบ

คำถามอาจารยใหถูกตอง  ใหพวกเขารับรูวาสามารถตอบอะไรก็ไดที่เกิดจาก

ความรูสึกความเชื่อของเขา เพื่อที่จะสามารถสำรวจชุดความเชื่อความรูสึก

ดังกลาว ถึงที่มาที่ไป รวมทั้งเกิดการยอมรับและเรียนรูถึงชุดความเชื่อหรือความ

คิดอื่นๆ ได โดยไมรูสึกวากำลังถูกบังคับใหทองจำแตอยางใด ทั้งนี้ เราอาจจะ

เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความคิดความเชื่อของผูเรียนก็ได แตเราควรจะตอง

สังเกตชุดความเห็นของเราดวยเชนกันวามีที่มาที่ไปอยางไร นั่นคือ เราสามารถ

ตรวจสอบความคิดความเชื่อของตัวเราเอง ไปพรอมๆ กับการเอื้ออำนวยให

ผูเรียนไดตรวจสอบชุดความคิดความเชื่อของเขาเชนเดียวกัน ทั้งนี้ แนวโนมของ

คนสวนใหญเมื่อเริ่มเปดใจเรียนรูอะไรบางอยางเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น  โดย

ธรรมชาติ ความยึดมั่นถือมั่นจะเริ่มคลายลง  ซึ่งนาจะดีกวาการที่เราไปบังคับ

ใหเขาเปลี่ยนโดยที่เขายังไมเห็นถึงที่มาที่ไปของความคิดความเชื่อของเขา

วามาจากไหนกันแน

 มี งานวิจัย ของ ศาสตราจารย โรนัลด  บารเนท (Prof. Ronald Barnet) 

จาก มหาวิทยาลัย ลอนดอน ประเทศ อังกฤษ ได เขียน บทความ ขึ้น โดย ระบุ วา   

“มนษุยชาต ิกำลัง เผชิญปญหา ท่ี มองขาม มาตลอด เวลา โดย ท่ีผานมา เรา พยายาม

ที่จะ สราง ความรู ที่ คิดวา ใชการได แนนอน สามารถ ทำนาย เหตุการณ ตางๆ ได 

ลวงหนา แมนยำ แต ที่จริง แลว ใน ทายที่สุด เรา จะ พบ วา เรา ไม สามารถ ที่จะ

คาดเดา อนาคต อะไรได เลย   แต เพราะ เรา ไม เชือ่ เรา จงึ พยายาม ผลิต ความรู ขึน้ มา 
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เพื่อ อธิบาย ปรากฏการณ ตางๆ ใน สังคม พยายาม อธิบาย ทฤษฎี ตาง ๆ เพื่อที่จะ

สามารถ ทำให เรา รูสึก ไววางใจ วา โลก รอบตัว และ สรรพสิ่ง ทุกอยาง นั้น สามารถ

อธิบาย ได ทั้งหมด  แต ความ เปนจริง ใน ปจจุบัน เรา จะ พบ วา เรา ถูก ธรรมชาติ สอน

ให เรา รับ รูวา เรา ไม สามารถ จะ คาดเดา อะไรได เลย”  ภัย ธรรมชาติ ใน รูป ลักษณะ

ตางๆ ที่ เกิดขึ้น คอนขาง จะ ถี่ ใน ชวงนี้   อาจ เปน สัญญาณ บอก เรา วา ถึงแม เรา จะ

มี กรม อุตุนิยมวิทยา หรือ สถาบัน ใด ก็ ตามที่ ออกมา คาดการณ ทำนาย   แต ก็

ไม สามารถ ท่ีจะ คาดเดา ส่ิง ท่ีจะ เกิดข้ึน ลวงหนา ได แมแต อยางเดียว  การ คาดการณ

ตางๆ อาจจะ เปน เพียง การ ทำนาย คราว ๆ เทานั้น  ซึ่ง ศาสตราจารย บารเนท ได

ตั้งคำถาม วา “ถา เชนนั้น ความรู หรือ ทักษะ อะไร จะ เปน สิ่ง ที่ เหมาะสม สำหรับ

การ เตรียม บัณฑิต ที่ กำลัง จะ จบ การ ศึกษา  ให พวกเขา มี ความ พรอมที่จะ รับมือ

กับ อนาคต ที่ ไม สามารถ คาดเดา อะไรได เลย”   ศาสตราจารย บารเนท ได สรุป ไว 

ประการ เดียว วา   “ไมวา จะ เปน ความรู หรือ ทักษะ ใดๆ ก็ตาม ใน ทายที่สุด แลวก็

ไม สำคัญ เทากับ การ ดำรงอยู  (being)  หรือ การ เปนอยู ของ ตัวเรา ใน แตละ ชวง ขณะ

ซึ่ง ควร จะ อุดม ดวย คุณภาพ ความ เปน มนุษย อัน ไดแก ความ รัก  ความ เมตตา   

ความ เปดกวาง ความ ยุติธรรม ความ กลาหาญ ความ เสียสละ ฯลฯ คุณภาพ

เหลานี ้ จะ เปน สิ ่ง เดียว ที ่ ทำให มนุษยชาติ สามารถ เอาตัวรอด ได ใน อนาคต

ขางหนา เมื่อ ตอง เผชิญกับ ภาวะ วิกฤต ตางๆ  อยางไร ก็ตาม ไมได หมายความ

วา ความรู และ ทักษะ ไมใช สิ่งจำเปน อีก ตอไป  เพราะ ความรู และ ทักษะ บางอยาง

ก็ ยังมี ความ จำเปน ใน การ ชวย ให เรา ตัดสินใจ  หรือ การ กระทำ บางอยาง เพื่อให 

บรรลุผล  เรา อาจจะ สังเกตได วา เม่ือ เรา เผชิญกับ ภาวะ วิกฤต อะไร บางอยาง  ความรู

ตางๆ ที่ เรา ได ร่ำเรียน มา ตั้งแต อนุบาล จนถึง มหาวิทยาลัย บางที อาจจะ นำมาใช

ไมได เลย   แต ชวงเวลา ท่ี เรา อยู กับ คน อีก คน หน่ึง ใน ชวงเวลา วิกฤต เรา จะ อยู อยางไร 

ให เรา สามารถ มี ความ เมตตา กับ พวกเขา มี ความ กลาหาญ   เปดใจ ยอม ที่จะ 

รับฟง   ซึ่ง สิ่ง เหลานี้ เปน สิ่ง ที่ สำคัญ มากกวา   ที่ สามารถ จะ ชวย ให เรา อยูรอด ได 

นี ่เปน เพียง ตัวอยาง หนึง่ ท่ีจะ ช้ีใหเห็น วา   ขณะนี ้ท้ังโลก เร่ิม หันมา ใหความสนใจ กับ 

เรื่อง คุณภาพ ของ ความ เปน มนุษย มากขึ้น
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 ขณะเดียวกันคำวา  Being  น้ันไมไดหมายความวาใหเราพยายามไปเปล่ียน

นักเรียน  นักศึกษา ของ เรา ให เขา มี คุณภาพ ความ เปน มนุษย   ในขณะที่ ตัวเรา เอง

ได ลืม ไป วา เรา ก็ เปน มนุษย คน หนึ่ง เชนกัน มี งานวิจัย บาง ชิ้น ที่ ระบุ วา   ขอ สำคัญ 

ของ ความ เปน อาจารย   ความ เปน นักการ ศึกษา   ก็ คือ เรา จะ อยู กับ ผูอื่น อยางไร 

ใน แตละ ชวง ขณะ ได อยาง มี คุณภาพ แทจริง   นั่น ก็ คือ อาจารย จะ ดำรงอยู กับ 

นักศึกษา อยางไร ใน แตละ ชวง ขณะ ทั้ง ภายใน และ ภายนอก หองเรียน อาจารย จะ 

ตอง วาง คำ วา   “สอน”   หรือ   “วิจัย”   ออกไป  แต ใช คำ วา  “Being” หรือ “ดำรงอยู” น่ัน 

คือ เรา จะ อยู กับ นักศึกษา ของ เรา อยางไร  เรา จะ อยู กับ คน ท่ี เรา ไป สัมภาษณ ทำ งาน

วิจัย อยางไร  เรา จะ อยู กับ คน ที่ เรา ลง ไป เก็บขอมูล อยางไร ให แตละ ชวง ขณะนั้น 

มี ประโยชน มี คุณคา มาก ที่สุด ไมใช เพียงแค ลง ไป เก็บ ผลวิจัย โดย ไมใสใจ วา ผูถูก 

วิจัย เอง ก็ เปน มนุษย คน หนึ่ง  ที่ เรา สามารถ จะ เรียนรู และ เติบโต ไปดวยกัน ได

 จาก หลาย วัน ที่ผานมา จะ เห็น ได ผูรับ การ อบรม แตละคน สามารถ สราง 

ความ เขาใจ เกี่ยวกับ แนวคิด และ การ ปฏิบัติ ของ การ ศึกษา เพื่อ การ เปลี่ยนแปลง

อยาง ลึกซึ้ง โดย อาศัย การ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง กับ ประสบการณ ตรง ของ ตน เอง

รวมทั้ง การ แลกเปลี่ยน เรียนรู จาก ผูรับ การ อบรม คน อื่นๆ ผูรับ การ อบรม ทาน

หนึ่ง ได อธิบาย “การ ศึกษา เพื่อ การ เปลี่ยนแปลง อยาง ลึกซึ้ง” วา หมายถึง “การ 
ศึกษา ที่ มี ชีวิต จาก ชีวิต เพื่อ ชีวิต” หรือ อีก ทาน หนึ่ง กลาว วา หมายถึง “การ 
ศึกษา ที่ เริ่มตน จาก ใจ” ซึ่ง อาจ กลาว ได วา ทั้งสอง คำ อธิบาย ถึงแม จะ สั้น แต ก็ 

มี ความ จับใจ และ มี ความ สมบูรณ ใน ตัว ของ มัน เอง ในแง หนึ่ง เหตุ ที่ ใช คำ วา “แง 

หนึ่ง” เพราะ ไม คิดวา จะ มี ชุด คำ อธิบาย หนึ่ง ใด ที่ ครอบคลุม สาระ ทั้งหมด ของ 

แนวคิด และ การ ปฏิบัติ นี้ ไดทั้งหมด   เพราะ แนวคิด นี้ ม ีรายละเอียด ซึ่ง ไม สามารถ 

ให คำ จำกัด ความ สั้นๆ ได 

 ใน การ จัด กระบวนการ เรียนรู ที่จะ นำไปสู การ เปลี่ยนแปลง อยาง ลึกซึ้ง 

ควร จะ ตอง มี ชวงเวลา ที่ เปด ให ผู เขารวม ได ใครครวญ (Contemplating) เพราะ 

การ ใครครวญ นำไปสู การ เรียนรู ใน มิติ ที่ ลึกซึ้ง ไมวา จะ เปนการ ใครครวญ ที่เกิด 

จาก การ สะทอน ประสบการณ ที่ ไดรับ จาก การ ทำ กิจกรรม ตางๆ วา เรา ได เรียนรู 

อะไร บาง ใน แตละ กิจกรรม และ การ ใครครวญ ท่ีเกิด จาก การ มองเหน็ ตน เอง อยาง มี 
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วิจารณญาณ น่ัน คือ ความ สามารถ ท่ีจะ มองเห็น แบบ แผนการ คิด การ มองโลกและ 

ชีวิต ของ ตัวเรา เอง ที่ สงผลตอ การ ดำเนิน ชีวิต การ พูด การคิด หรือ การปฏิสัมพันธ 

กับผูอื่น ใน ชีวิต ประจำวัน 

 นอกจากนั้น จะ เห็น ได วา ผูรับ การ อบรม หลาย ทาน กลาว ถึง ความ รัก

ความ เมตตา (Compassion) ซึ่ง เปน องคประกอบ สำคัญ ที่ นำไปสู การ สราง

บรรยากาศ ที่ มี ความ เปนมิตร ทำให ผูเรียน เกิด ความ กลา ที่จะ เปดเผย กลา ที่จะ 

เรียนรู เพราะ รูสึก วาไมได กำลัง ถูก ประเมิน ตัดสิน แต ไดรับ การ ยอมรับ ดวย ความ 

เขาใจ อยาง แทจริง จาก ผูอื่น และ นั่น ยอมจะ นำไปสู การ มี ความ รัก ความ เมตตา ใน 

ตน เอง กลา ที่จะ กาว ขาม ขอจำกัด ของ ตัวเอง ได ในที่สุด 

 นอกจากนั้น ใน กระบวนการ ควร จะ มี การ จัดให เกิด “การ เผชิญ” (Con-

fronting) ซึ่ง หมายถึง การ เผชิญกับ ความ เปนจริง ตางๆ ของ ชีวิต ไมวา จะ เปนการ 

เผชิญกับ ปญหา การ เผชิญกับ วิกฤต  หรอื แมกระทัง่ การ เผชิญกับ ความ เปนจรงิ ใน 

ตัวเอง   ซึ่ง หลายครั้ง อาจจะ พบ วา เปน ดาน ที่ ไม งดงาม นัก และ ทำให ตน เอง รูสึก 

กระอักกระอวน ใจ ที่จะ มอง แต อยางไร ก็ตาม หาก เรา ตองการ เติบโต เรา ก็ จำเปน 

จะ ตอง มองเห็น ความ จริง ของ ชีวิต ทั้งที่ ทำให เรา สบายใจ และ อึดอัดใจ เพราะ หาก 

เรา คุนชิน แต กับ การ อยู กับ ความ สุขสบาย ไม เปดโอกาส ให ตน เอง ได เขาไป เผชิญกับ 

ภาวะ ท่ี อึดอัดคับ ของใจ เรา ยอม ไมมีวัน เติบโต เปน มนุษย ท่ี สมบูรณ ได  ความ เติบโต 

ของ ชีวิต คือ การ ด้ินรน ท่ีจะ กาว ขาม ขอจำกัด บางอยาง ของ ตน เอง ดังน้ัน หลายครัง้ 

เรา จึง จำเปน ตอง ทาทาย ให ผูเรียน ได เกิด การ เผชิญหนา กับ ความ เปนจริง ของ ชีวิต 

ทั้งที่ เกี่ยวของ กับ ตัว เขา เอง และ ใน ความ สัมพันธ ที่ มี ตอ ผูอื่น และ สรรพสิ่ง รอบตัว

 ประการ ตอมา หลาย คน มักจะ ตั้งคำถาม ตอ การ จัด กระบวนการ เรียนรู 

ใน ลักษณะ นี้ วา “จะ สราง ให เกิด ความ ตอเนื่อง ยั่งยืน ได อยางไร” คำ ตอบ คือ การ 

เรียนรู ที่จะ นำไปสู การ เปลี่ยนแปลง อยาง ลึกซึ้ง ไม สามารถ จะ เกิดขึ้น ได เพียง ครั้ง 

เดียว แต ตอง เกิดขึ้น อยาง ซ้ำๆ สม่ำเสมอ (Continuity) ทั้งนี้ การ เรียนรู ใน ลักษณะ 

ซ้ำๆ เชนนี้ นอกจาก จะ สงผลให เกิด ความ ยั่งยืน ใน การ เปล่ียนแปลง แลว ยัง กอ ให 

เกิด ความ ตั้งใจ อยาง แทจริง เปน พันธะ สัญญา ทางใจ (Commitment) ของ ตน เอง 

ที่จะ มุงมั่น พัฒนา เปล่ียนแปลง ตน เอง อยาง ไม หยุดนิ่ง 
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 องคประกอบ ท่ี ส่ิง สำคัญ อีก ประการ หน่ึง ท่ี การ ศึกษา เพ่ือ การ เปล่ียนแปลง 

อยาง ลึกซึ้ง จะ เกิดขึ้น ได ใน สถาบัน อุดมศึกษา ก็ คือ ความ จำเปน ที่จะ ตอง สราง ให 

เกิด ความ เปน เครือขาย ชุมชน (Community) หรือ กลุม กัลยาณมิตร นั่น คือ การ หา 

คูคิด ที่ เขาใจกัน และ คอยๆ ทำ คอยๆ รวม สรางขึ้น มา เพราะ ไมเชนนั้น เรา อาจจะ 

รูสึก โดดเดี่ยว และ ทอแทใจ ไป ในที่สุด 
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บทสรุป: เสียง สะทอน จาก ผู เขา อบรม

 หลังจากเสร็จการอบรมหลักสูตรที่ 4 กระบวนกรไดใหทุกคน ทบทวน 

ประสบการณ ทั้งหมด ใน การ มา เขารวม โครงการ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ  ทั้ง 3 วัน

ดวย การ ให ทุกคน ได ทบทวน นึก ยอนกลับไป ดู ตัวเอง วา ได เห็น การ เรียนรู อะไร

บาง ที่ เกิดขึ้น เกิด ความรูสึก อะไร ขึ้น บาง ใน ระหวาง ที่มา เขารวม การ อบรม  ตั้งแต 

การ ที่ ได ทำ กิจกรรม ทำความ รูจัก กัน ได มี โอกาส สำรวจ ความ เขาใจ ของ ตัวเอง 

เกี่ยวกับ เรื่อง เหลานี้  ได ทำ กิจกรรม ทั้ง การ วาดภาพ การ เคลื่อนไหว รางกาย 

การ สำรวจ สมดุล ตางๆ การ ได มี โอกาส สนทนา กับ เพื่อน การ ได สังเกต ตัวเอง

 ใน ระหวาง ทำงาน ใน ระหวาง การ ฟง เพ่ือน พูด หรือ ใน ระหวางท่ี เรา กำลัง แสดง ความ 

คิดเห็น  การ ท่ี ได มี โอกาส ยอน ทบทวน ประสบการณ ใน การ เปล่ียนแปลง ภายใน ของ 

ตัวเอง ในอดีต ประสบการณ ที่ ทำให เรา เติบโต งอกงาม ขึ้น รวมถึง ประสบการณ 

ใน การ คน หาความ หมาย ของ การ ศึกษา หรือ การ เรียนรู เพื่อ การ เปลี่ยนแปลง

 อยาง ลึกซึ้ง ใน มุมมอง ของ ตัวเรา จาก การ รับฟง และ แลกเปลี่ยน ความคิด เห็นกับ 

เพื่อนๆ ใน กลุม

 จากน้ัน ให แตละคน สรุป ความรูสึก ท่ี เปน คำ สำคัญ ไมใช ประโยค ซ่ึง อธิบาย 

ถึง สภาวะ ของ ตัวเอง ท่ี เกิดข้ึน จนถึง วันสุดทาย ของ การ อบรม วา เกิด ความรูสึก อะไร 

บาง ที่ เรา รูสึกวา สำคัญ สำหรับ ตัวเรา หรือ อาจ เปน แนวคิด อะไร บางอยาง ที่ เปน 

ลักษณะ ของ คำ เสมือน เปน สิ่ง ที่ อยากจะ นำ ติดตัว กลับ บาน โดย เขียน คำ 3 คำ 

ลง ใน กระดาษ 3 แผนๆ ละ 1 คำ ที ่เปน แงคิด เปนการ สรุป ความรูสึก ของ เรา เปน 

ประเด็น ท่ี อยากจะ จดจำ หรือ เปน คำ ท่ี มี อยู แลว ใน ตัวเรา อาจจะ เปน ส่ิง ท่ี ตอง ละวาง 

หรือ อาจจะ เปน ส่ิง ท่ี ตอง เตือน ตัวเอง วา  เรา ขาด ภาวะ น้ันๆ อยู    หรือไมอาจ เปนความ 
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ประทับใจ ที่ มี ตอ ความรูสึก ที่ ได มา อยู กับ เพื่อนๆ ณ ที่นี้ จากนั้น ขอให เลือก เพียง 

1 แผน (1 คำ) จาก ทั้ง 3 คำ ที ่เห็นวา ประทับใจ มาก ที่สุด ซึ่ง จะ เปน สิ่ง ที่จะ นำ กลับ 

ไป ทำเปน การบาน ตอไป เปน ขอ ย้ำเตือน ของ ตัวเอง หรือ เปน คำ ดีๆ ท่ี อยาก เก็บ กลับ 

ไป ใช รวมถึง อาจ เปน คำ ท่ี สรุป ประสบการณ ใน การ มา เขารวม คร้ังน้ี โดย ให แตละคน 

ได พูดถึง คำๆ นี ้สั้นๆ ใน ตอนทาย

 คำ หนึ่ง คำ ที่ ประทับใจ
 ผู เขารวม 1: “สติ” คือ การ เปล่ียนแปลง ใดๆ จะ ตอง กระทำ อยาง มี สติ

 ผู เขารวม 2: “อิสระ” คือ การ ปลอยวาง จิต ให มี อิสรเสรี ภาพ

 ผู เขารวม 3: “ยอมรับ” เปนการ ยอมรับ ในอัต ลักษณ แตละคน ซึ่ง จะ 

ทำใหเกิด สันติ

 ผู เขารวม 4: “เพื่อน” ที่ เปน เพื่อนแท

 ผู เขารวม 5: “Open mind” การ เปดใจ ให กวาง ที่จะ ยอมรับ

 ผู เขารวม 6: “ให” เปน สิ่ง ที่ ทำ อยู แลว และ จะ ทำ ตลอดไป

 ผู เขารวม 7: “สงบ” ความ สงบ สามารถ สยบ ได ทุก ความ เคลื่อนไหว

 ผู เขารวม 8: “เขาใจ” เปนความ เขาใจ ที่ สามารถ เขาใจ ตน เอง และ ผูอื่น

 ผู เขารวม  9: “รัก” ที่ เปนความ รัก ทั้ง ตน เอง และ ผูอื่น

 ผู เขารวม  10: “พลัง ใจ” คือ การ รักษา ใจ ของ ตน เอง ท่ีจะ สราง จิตต ปญญา 

เพื่อ เผยแพร ให กับ ผู ใกล ชิด

 ผู เขารวม 11: “สมดุล” คือ ไมมาก และ ไม นอยเกินไป

 ผู เขารวม 12: “ใครครวญ” เพื่อให เกิด ความ ตระหนัก รู ทั้ง กาย และ ใจ

 ผู เขารวม 13: “วาง” จะ ทำให ปลอยวาง ได งาย

 ผู เขารวม 14: “ปลอย” เพราะ หาก ไม ปลอยวาง ก็ จะ หนัก และ มี แต ความ 

ทุกข

 ผู เขารวม 15: “ทบทวน” เพราะ ตอง ทบทวน พฤติกรรม และ ความสัมพันธ 

ของ ตน เอง ใน หลายๆ เรื่อง

 ผู เขารวม 16: “รูตัว” จะ ทำให รูวา เรา กำลัง ทำ อะไร อยู
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 ผู เขารวม 17:  “เมตตา” เปนการ นำมาซึ่ง ความ สุข

  การ ที่ ทุกคน นอมนำ คำ ตางๆ ทั้ง ของ ตน เอง และ ของ ผูอื่น เขา มาสู ใจ เรา 

เชื่อ วา ประโยชน อัน ยิ่งใหญ จะ พึง ได แกตัว ของ ผู นอมนำ เอง 

 เมื่อ การ ฝกอบรม ครบ 4 หลักสูตร ไปแลว หนึ่ง เดือน ได มี การ จัด ประชุม 

เพ่ือ แลกเปล่ียน ประสบการณ การนำ ส่ิง ท่ี เรียนรู ไป ปรับใช ตาม บริบท ของ ผู ผาน การ 

อบรม สรุป ตาม ประเด็น ตางๆ ดังนี้

 ส่ิง ท่ี กระทบ ใจ : โลก ยุคใหม เปล่ียนแปลง เร็ว ความรู มี มาก ทำให ปรับตัว 

ไมทนั การ เรยีนรู ทีจ่ะ เปล่ียนแปลง ได ตอง ม ีพลงั มติ ิภายใน กับ ภายนอก เชน ม ีคน 

บังคับ ให เปลี่ยน เชน สูบบุหรี่ พลัง จาก ภายใน สำคัญ อยาง มาก ใน การ เรียนรู การ 

เรียน จำ แต รูปแบบ แต ตอง สราง การ เรียน ให เกิด พลัง จาก ภายใน

 สิ่ง ที่ ได : ทำให เห็น ตัวเอง และ เขาใจ ผูอื่น ซึ่ง เปน ทักษะ การ เรียนรู ที่ ตอง 

มี ทั้ง สุ จิ ปุ ลิ สิ่ง ตางๆ ที ่เขามา สามารถ ทำให เขา ไปสู Learning loop เพื่อให เกิด 

การ เรียนรู เพื่อ การ เปลี่ยนแปลง  เพื่อให อยู ใน สังคม ได ถา เขามา ใน โหมด เรียนรู 

จะ เปนการ เรียนรู รวมกัน และ พา ให อยูรอด ได ตอง ฟง อยาง ลึกซึ้ง มา นั่ง คุย กัน 

และ สื่อสาร ออกมา เพื่อให สังคม อยูรอด

 การ นำไป ใชกับ กิจ กรรมการ เรียน การ สอน : มี การนำ รูปแบบ กิจกรรม 

ไปปรับใช ประยุกต ใช บางครั้ง มี การ ผสมผสาน กัน ใช การ ฟง นักศึกษา อยาง ลึกซึ้ง 

ฝก ให นักศึกษา น่ิง (อยู กับ ตัวเอง) คิด เขียน แลว คอย พูดคุย/นำเสนอ เม่ือ ทำ อะไร ให 

นึกถึง เหต ุปจจัย มอง อยาง เปนระบบ เชื่อมโยง อยาง เปน องค รวม เปน เหตุ เปนผล

 ความ คิดเห็น : ทั้ง 4 หลักสูตร ทั้งหมด นาจะเปน มิติ หรือ กระบวนทัศน 

ใหม ที่จะ มา มอง เรื่อง การ ศึกษา จะ ทำ อยางไร จึง จะ เตรียม คน ของ เรา ให มี ทักษะ 

แหง การ เรียนรู และ ถา เรียนรู อยาง มี พลัง ก็ จะ ทำให คนเหลานั้น เปล่ียนแปลง และ 

อยูรอด ได

 ปญหา อุปสรรค : ภาษา และ การ สื่อสาร บาง กลุม เขาใจผิด ไป ทำให ลด 

พลัง ลง การ รับรู ไม เทากัน อิทธิพล ของ ส่ิงแวดลอม อัตตา สวนบุคคล ถือวา เปน กรรม 

ของ คน เพราะ บัว 4 เหลา ไม เทากัน
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การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง

 ขอ เสนอแนะ : การ ศึกษา เพื่อ การ เปลี่ยนแปลง อยาง ลึกซึ้ง คือ ตอง 

เรียนรู ผาน 3 ฐาน คือ ใจ ความคิด กาย ตอง ให เรียน รูเรื่อง ใจ กอน เพราะ ปจจุบัน 

ใช ฐาน หัว มาก ตอง เร่ิมจาก ตัวเรา กอน เพราะ เรา เปน ผูนำ การ เปล่ียนแปลง เร่ิมจาก

 วง เล็กๆ เชน จาก ตัวเรา หองเรียน และ มี ปจจัย สนับสนุน นอย มี อุปสรรค มาก 

ทำให เปน snow ball คอยๆ ทำให ใหญ ขึ้นๆ แลว อุปสรรค จะ ลดนอยลง เชน 

เริ่มแรก ที่ ทำ ใน หอง เดก็ จะ พูด กัน ไม ฟง จึงกลับ ไป ใช การ ฟง อยาง ลึกซึ้ง ทดลอง

ทำ กัน กอน  และ ชวงหลัง  นักศึกษา เริ ่ม พรอมที่จะ ฟง  เรียน  และ มี สมาธิ 

ใน การ เรียน มากขึ้น ใช การ ฟง เริ ่มจาก ตัวเอง กอน ฟง คน อื่น เขาใจ คน อื่น 

สราง เครือขาย พระพุทธเจา สอน วา ตอง หมั่น ประชุม มา พูดคุยกัน กอน และ เตือน 

กัน ให คิด จาก ใจ ที่ ใครครวญ เริ่มจาก เล็กๆ แลว คอยๆ ทำให ใหญ ขึ้นๆ อุปสรรค 

ตางๆ ก็ จะ ลดลง
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สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย :

 รายนาม คณะ ผูจัดทำ เอกสาร
 โครงการ ขับ เคลื่อน เครือขาย คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา  ระดับ อุดมศึกษา:

 การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย

 ที่ปรึกษา
   รศ. ธง ทอง  จันทรางศุ  เลขาธิการ สภา การ ศึกษา
   นางสาว สุทธา สินี  วัช รบูล  รอง เลขาธิการ สภา การ ศึกษา
   ดร. จิร พรรณ  ปุ ณ เกษม  ผู อำนวยการ สำนัก มาตรฐาน การ ศึกษา 
    และ พัฒนาการ เรียนรู  
    รักษาการ ที่ปรึกษา ดาน ระบบ การ ศึกษา สกศ. 

 ผู รับผิดชอบ โครงการ
l  กลุม พัฒนา มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ  สกศ. 
   นางสาว ศศิธร  เล็ก สุข ศรี   หัวหนา กลุม พัฒนา มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ
   ดร. ประวีณา  ชะ ลุย   นัก วิชาการ ศึกษา  ชำนาญการ  
  นางพั ชรา พรรณ  กฤษฎา จินดา รุง นัก วิชาการ ศึกษา  ชำนาญการ

 l  คณะ ครุศาสตร  จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย
   รศ. ดร. พฤทธิ์  ศิริ บรรณ พิทักษ  คณบดี  คณะ ครุศาสตร  
    จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย
   ผศ. ดร. จุมพล    พูล ภัทร ชีวิน   ผู อำนวยการ ศูนย วิจัยและพัฒนาจิตต ปญญา-
       ศึกษา  จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย
   อ. ดร. อุไรวาส  ปรีดี ดิลก    คณะ ครุศาสตร  จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย
   อ. ดร. อัญมณี    บุญ ซื่อ    คณะ ครุศาสตร  จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย

 ถอดเทป และ สรุป สาระสำคัญ
   นาง กัญชิ ตา   ประพฤติ ธรรม   และ คณะ

 เรียบเรียง และ ประสาน การ จัดพิมพ
   ดร. ประวีณา  ชะ ลุย    นัก วิชาการ ศึกษา  ชำนาญการ

 บรรณาธิการ
   นาย อดิศร  จันทร สุข    กระบวน กร
   นางสาว ศศิธร    เล็ก สุข ศรี    หัวหนา กลุม พัฒนา มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ
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