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คำนำคำนำ
 

   โครงการ ขับ เคลื่อน เครือขาย คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา
 ระดับ อุดมศึกษา :  การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู
 มหาวิทยาลัย  เกิดขึ้น จาก แนวคิด ของ ศาสตราจารย นาย แพทย ประเวศ  

วะ สี    ที่ ตองการ ให สถาบัน การ ศึกษา ไทย จัดการ เรียนรู แบบ ใหม   มุง 

การ พัฒนา ดาน ใน ดวย กระบวนทัศน ใหม ที่ สงเสริม ศักยภาพ ของ มนุษย 

ใน การ เขา ถึง ความ จริง  ความ ดี  ความ งาม  ซึ่ง เปนความ สุข ที่เกิด จาก 

ปญญา  ความ ตระหนัก รู  และ ความ เขม แข็ง ทาง จิตวิญญาณ  แนวคิด 

ดังกลาว เปน ที่มา ของ  จิตต ปญญา ศึกษา  ( C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n )

 ที่ มุงเนน การ สราง กระบวนทัศน ใหม  การ ปลูกฝง ความ ตระหนัก รู  ดวย 

กิจกรรม บม เพาะ ความ รัก   ความ เมตตา   การ มี จิตสำนึก ตอ สวนรวม 

 การ พัฒนา จิต และ ฝก ปฏิบัติ  จน ผูเรียน เกิด ปญญา  ( W i s d o m )   อัน จะ 

สงผล ให พลโลก อยูรวม กัน อยาง สันติ   ไม เกิด ความ แปลก แยก ระหวาง คน 

ใน สังคม และ ระหวาง มนุษย กับ สิ่ง แวดลอม  

 สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา   ใน ฐานะ หนวยงาน ที่ กำหนด

นโยบายการ ศึกษา ของ ประเทศ  ได เล็งเห็น ความ สำคัญ เรงดวน ใน การ

 ผลักดัน แนวคิด และ ระบบ การ เรียนรู เชนนี้ขึ้น ใน สังคม ไทย  จึง ไดดำเนิน

 โครงการ รวมกับ คณะ ครุศาสตร   จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย   เพื ่อ

 จัด อบรม ภาวะผูนำทางจิตต ปญญา ศึกษา ให แก แกนนำ ผูบริหาร ใน ระดับ

 อุดมศึกษา   โดย มี วัตถุ ประสงค เพื่อ ให ผูบริหาร  คณาจารย  ใน ระดับ 

อุดมศึกษา ได เรียนรู อยาง เขา ใจ ผาน ประสบการณ  เพื่อ จะ ได เปนกำลัง 

สำคัญ ใน การ ผลักดัน แนวคิด และ กระบวนการ เรียนรู แบบ จิตต ปญญา 

ศึกษา ให เกิดขึ้น ใน มหาวิทยาลัย  และ สราง กลุมคน ที่ จะ เปน ผู กอ กระ แส



 เริ ่มตน  ( C r i t i c a l   M a s s )   และ จุดประกาย ให กระบวนการ เรียนรู  แบบ 

จิตต ปญญา ศึกษา ขยายตัว ไป เปน เครือขาย อยาง กวางขวาง  และ เกิด 

ความ เปล่ียน แปลง ใน สังคม ไทย ขึ้น ได

   เอกสาร ฉบับ นี้ เปนการ สรุป องคความรู ที่ ได จาก การ อบรม  เรื่อง

 การเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญจาก ทั้งหมด  4   เรื่อง  คือ  1 )   การ เรียนรู 

ดวย หัว ใจ ใครครวญ  2 )   ศาสตร แหง นพ ลักษณ  3 )   การ คิด อยางเปน

ระบบ  4 )   การ ศึกษา เพื่อ การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง  มี สาระ สำคัญเนน

การสรางพ้ืนฐานดวยการเปดใจท่ีจะรับฟงอยางลึกซ้ึง  ดวยการสรางมณฑล

แหงการเรียนรู ดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนกลุม เพื่อใหเห็น

วาความรูกอรูปในวงสนทนาได  ในบรรยากาศที่ผอนคลายสอดคลอง

กับการเขาถึงความรูของวิทยาศาสตรกระบวนทัศนใหม     

 สำนักงานฯ  ขอ ขอบคุณ  วิทยากร  ผูบริหาร  คณาจารย ผู เขา รับ 

การ อบรม ทุกทาน  และ หวัง เปน อยางยิ่ง วา เอกสาร ฉบับ นี้  จะ เปน เครื่องมือ 

ให ผู ผาน การ อบรม และ ผู สน ใจ   ได ศึกษา เพื ่อ จุดประกาย ให สถาบัน 

อุดมศึกษา ทั่วประเทศ ได นำ สิ่ง ที่ ได เรียนรู สู การ ปฏิบัติ  ให ปรากฏผล เปน 

รูปธรรม ที่ คณาจารย  หลักสูตร  และ คุณภาพ ผูเรียน  อยาง ยั่งยืน ตอไป
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1 เรียก สั้นๆ วา กลุม โกศล เปนกลุม ที่รวม ตัวอยาง อิสระ เพื่อ รวม คิด รวม แสวงหา รวม 

 สงเสริม กระบวนการ เรียนรู ที่ ดี ให ขยายตัว ออกไป ทั้ง ใน และ นอก ระบบ การ ศึกษา ดวย

 กลไก ที่ ไม เปนทางการ ทำงาน สนับสนุน กลไก ที่ เปนทางการ

  สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา ได ดำเนิน โครงการ ขับ เคลื่อน

เครือขาย คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา  ระดับ อุดมศึกษา  :   การ อบรม 

ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย  รวมกับ คณะ ครุศาสตร  

จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย  ซึ่ง เปน โครงการ สืบ เนื่องจาก การ ประชุม  “ ภาคี 

สงเสริม 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 ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่ สน ใจ มิติ การ พัฒนา 

จิตวิญญาณ ใน การ จัดการ ศึกษา เพื ่อ สราง ความ สมดุล ระหวาง ความ

 เขม แข็ง ทางวิชาการ กับ การ เติบโต ดาน ใน ดวย การ เรียนรู ผาน ประสบการณ 

ตรง แบบ บูรณาการ และ ผสาน สรรพ ศาสตร เพื่อ นำไปสู การ เปลี่ยน แปลง

ภาย ใน ตน เอง อัน จะ นำไปสู การ ปรับ สังคม ไทย จาก สังคม อำนาจ ไปสู สังคม

 ปญญา   ซึ่ง เปน กระบวนการ ทาง ปญญา  กระบวนการ ทางสังคม  และ

 กระบวนการ ทางศีลธรรม รวม กัน  อาจ กลาว ได วา  การ เรียนรู  ที่ ดี เปน

 สิ่ง ประเสริฐ ของ มนุษย  สามารถ พา มนุษย ให บรรลุ อะไรได ทั้งสิ้น  และ 

การ เรียนรู ที่ ดี ควร มี วัฒนธรรม เปน ฐาน และ มี วิทยาศาสตร เปน เครื่องมือ
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 กลุมโกศลไดจัดประชุมเปนระยะๆ เพื่อขยายภาคี  แสวงหา

การ เรียนรู ที่ ดี ที่สุด และ ชวย เพื่อน มนุษย ให ได พบ การ เรียนรู ที่ ดี ที่สุด  เพื่อ

 เขา จะ ได พัฒนา ศักยภาพ ของ ตัวเอง ได  โดย จับ เรื่อง การ เรียนรู หลาย แงมุม 

รวม ทั้ง เรื่อง กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร ผนวก กับ ศิลปะ  ดนตรี  B o d y   

M o v e m e n t   และ ยัง 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 แลว เกิด ปญญา ใหม  

( W i s d o m ) 

  ในคราวท่ีกลุมโกศลประชุมรวมกับแกนนำผูบริหารในมหาวิทยาลัย

ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน กวา  1 0 0   คน  ได มี การ แลกเปลี่ยน ประสบการณ 

การ เรียนรู แนว จิตต ปญญา ศึกษา  โดย มี ผู ทรงคุณวุฒิ  นัก คิด  ผู สน ใจ เรื่อง 

จิตต ปญญา ศึกษา มา แลกเปลี่ยน และ เลา ประสบการณ การ ดำเนินงาน

 รวม ถึง การ ดำเนินงาน ใน มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่ง กอตั้ง ศูนย จิตต ปญญา 

ศึกษาใน มหาวิทยาลัย ขึ้น เปน แหง แรก

 ผลจากการประชุม ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาแสดงความสนใจ 

ท่ี จะ รวม เรียนรู แนว จิตต ปญญา ศึกษา เพ่ือ นำมา ปรับ ใช ใน ระดับ อุดมศึกษา  

จำนวน  8 6   แหง  ดัง นั้น  สถาบัน อุดมศึกษา จึง เปนความ หวัง วา จะ เปน 

หัวรถจกัร ทาง ปญญา ท่ี จะ ดึง ขบวนการ ศึกษา ท้ัง 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
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3 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 เพ่ือ การ เปล่ียนแปลง รวม  7) วิธี คิด กระบวน ระบบ   8) การ เผชิญ

  ความ ตาย อยาง สงบ  9) นิเวศ ภาวนา  

 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 ปริญญาโท จนจบ มา แลว ถึง  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 )   

   ในประเทศ ไทย มี ความ พยายาม นำ หลักการ และ แนวคิด เกี่ยวกับ 

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 

กับ บริบท  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  มหาวิทยาลัย มหิดล  รวมกับ ศูนย สงเสริม และ พัฒนา 

พลัง 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 พื้นฐาน  กระบวนการ คุณสมบัติ ของ 

กระบวน กร และ องคประกอบ อื่นๆ   สำหรับ การ จัด กระบวนการ เรียนรู ตาม 

แนว จิตต ปญญา ศึกษา  ดวย การ จัด ฝกอบรม กระบวน กร แกนนำ รุน แรก 

ดวย  9   กระบวนการ3    ที่ มุงเนน การ สราง กระบวนทัศน ใหม  การ ปลูกฝง 

ความ ตระหนัก รู  ความ รัก ความ เมตตา  จิตสำนึก ตอ สวนรวม  ตลอดจน 
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4 กระบวนกร เปนคำทีน่าย ณัฐฬส วังวิญ ู ได บัญญติัข้ึน หมาย ถึง “วิทยากรกระบวนการ”   

 หรือ “ผูจัดกระบวนการ เรียนรู”
5 หลักสูตร ในที่นี้ หมายถึง เนื้อหา สาระ และ รูปแบบ การ ฝกอบรม รวมถึง วัตถุ ประสงค 

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

 จัด ขึ้น เพื่อ เปน เครื่องมือ นำไปสู วัตถุ ประสงค ที่ ตองการ

การ ฝก ปฏิบัติ พัฒนา จิต   เพื่อ ให กระบวน กร เกิด ปญญา และ นำไปใช 

เคลื่อนไหว ผลักดัน แนวคิด และ กระบวนการเรียนรู แนว จิตต ปญญาศึกษา

 ใน สังคม ไทย   และ ได มี การ เปด สอน หลักสูตร ศิลป ศาสตร มหาบัณฑิต

 สาขาจิตต ปญญา ศึกษา   และ การ เรียนรู สู การ เปล่ียน แปลง   ใน มหาวิทยาลัย 

มหิดล  ปการศึกษา  2 5 5 1

 จากแนวคิดดังกลาว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เครือขาย 

กระบวน กร4  จิตต ปญญา ศึกษา  ( นาย ณัฐฬส  วัง วิญู  และ นาย อดิศร  

จันทร สุข)   และ ศูนย จิตต ปญญา ศึกษา  คณะ ครุศาสตร  จุฬา ลง กรณ 

มหาวิทยาลัย  จึง รวม กัน กำหนด หลักสูตร การ อบรม ภาวะผู นำ ทาง

จิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย ขึ้น  โดย มุงหวัง ให แกนนำ ซึ่ง เปน ระดับ 

ผูบริหาร ใน สถาบัน อุดมศึกษา  ได เรียนรู จาก ประสบการณ ตรง เพื่อ เปน 

แกนนำ ความรู  ความ เขา ใจ  จาก ที่ ได สัมผัส ไป เผย แพร สู การ ปฏิบัติ ตาม 

บริบท ของ แตละ สถาบัน  รวม ทั้ง เปนการ สราง เครือขาย จิตต ปญญา ศึกษา 

ใน ระดับ อุดมศึกษา  เพื่อ การ ขยายผล ใน วงกวาง ตอไป

   ดวย เหตุ ที่ ผู เขา อบรม เปน ผูบริหาร ระดับ อธิการบดี  รอง อธิการบด ี  

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 ใจ 

 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 การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง  โดย มี วัตถุ ประสงค เพื่อ 

พัฒนา แกนนำ ผูบริหาร และ คณาจารย ในดาน ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา 

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  



55
การเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญ

“ ทีม เรียนรู”   และ ชุมชน แหง การ เรียนรู ดาน จิตต ปญญา ศึกษา  สาระสำคัญ 

ประกอบดวย

 หลักสูตรท่ีหน่ึง การเรียนรูดวยหัวใจท่ีใครครวญ (Contemplative

E d u c a t i o n ) 6    เปนการ สราง ความ เขา ใจ พื้นฐาน ดวย กระบวนการ เรียนรู 

ดวย ใจ อยาง ใครครวญ  ผาน ประสบการณ ที่ เริ่มจาก การ สราง มณฑล แหง 

การ เรียนรู  การ เรียนรู พื้น ที่ และ การ สราง สัมพันธภาพ  การ รับฟง อยาง 

ลึกซึ้ง  ดวย กระบวนการ เรียนรู รวม กัน อยาง เปนกลุม  เพื่อ ให เห็นวา ความรู 

นั้น กอ รูป ขึ้น มา ใน วง สนทนา ได  ใน บรรยากาศ แหง ความ ผอนคลาย  ความ 

ไว วาง ใจ และ มิตรภาพ  สอดคลองกับ แนวทาง แหง การ เขา ถึง ความรู ของ 

วิทยาศาสตร กระบวนทัศน ใหม  ความ เขา ใจ เรื่อง คลื่น สมอง  การ ทำงาน 

ของ สมอง  ปญญา สาม ฐาน  ทิศ ทั้งสี่   ผนวก กับ ปรัชญา และ แนวปฏิบัติ 

ของ ภูมิปญญา ตะวันออก  ได แก  การ เจริญ สติ ภาวนา  บม เพาะ ความ ตื่น รู 

ใน กาย  ไทฉีฉวน (รำมวยจีน)  โดย ทั้งหมด นี้ ถือไดวา เปน อีก รูป แบบ หนึ่ง 

ของ จิตต ปญญา ศึกษา  เพื่อ ให เขา ถึง ปาฏิหาริย แหง การ หันหนา เขาหา กัน 

ดวย ความ รัก ความ เมตตา

 หลักสูตรท่ีสอง ศาสตรแหงนพลกัษณ (Enneagram) เปนทฤษฎี

บุคลิกภาพ ที่ มี รากฐาน จาก ศาสตร โบราณ และ ได ถูก นำมา พัฒนา โดย 

นัก จิตวิทยา ตะวันตก  จุดเดน ของ นพ ลักษณ  คือ  การ เนน ความ เขา ใจ 

บุคลิกภาพ จาก โลก ทัศน  จุด สน ใจ และ เกิด กิเลส พ้ืนฐาน ใน คน ท้ัง เกา ลักษณ 

ท่ี จำ แนก ไว   ท้ังน้ี อาจ กลาว ได วา นพ ลักษณ เปน เครือ่งมอื ท่ี ดี ท่ีสุด อยาง หนึง่ 

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

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

ตน เอง   และ การ สัมภาษณ  ( P a n e l   i n t e r v i e w )   เพ่ือ ให ผู เขารวม กระบวนการ 

6 ศ.สุมน  อมร วิวัฒน แปล Contemplative Education วา จิตต ปญญา ศึกษา
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เกิด การ ทบทวน ประสบการณ ของ ตน  และ เรียนรู ลักษณะ หลัก ของ คน แตละ 

ลักษณ รวม กัน จาก ตัวอยาง รูปธรรม ใน ชีวิต ของ แตละคน

 หลักสูตรที่สาม การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking)

 เปนการ พยายาม ทำความ เขา ใจ ระบบ ที่ ซับซอน ความ สัมพันธ ระหวาง เรา 

กับ ระบบ ท่ี ซับซอน และ เปล่ียน แปลง   ฝก การ มอง ระบบ ท่ี ปรับ เปล่ียน เสมือน  

“ 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 ทางการ ปอน กลับ  ( f e e d b a c k     l o o p s )   ที ่เปน ทัง้ การ ปอน กลับ เพิม่กำลงั 

ทวีคูณ  ( 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 รูเรื ่อง  “ โคตร แบบ”   

( a r c h e t y p e s )   ท่ี มัก เกิดขึน้ 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

 หลักสูตรที ่สี ่  การศึกษาเพื ่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ ้ง 
(Transformative  E d u c a t i o n )   มี แนวคิด สำคัญ ใน การ พัฒนา บุคลากร ทาง

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

ความคิด  ความรูสึก  ความ เชื่อ  ทัศนคติ  การ มองโลก และ ชีวิต  ซึ่ง เชื่อมโยง 

สัมพันธกับ โลก ภายนอก ทั้ง ใน แง การ ดำเนิน ชีวิต และ การ ปฏิบัติ งาน 

ในดาน ตางๆ   อยาง ไม สามารถ แยกจาก กัน ได   หาก ผูสอน ตั้ง แต ระดับ 

ชั้นอนุบาล จน ถึง อุดมศึกษา มองขาม การ เรียนรู เกี่ยวกับ โลกภาย ใน ของ

 ตน เอง   ซึ่ง เปน พื้นฐาน สำคัญ ที่ เชื ่อมโยง ไปสู ความคิด ความ เชื ่อ และ

 การ ปฏิบัติ ใน ระดับ วิชาชีพ   ก็ อาจ กลาย เปน อุปสรรค สำคัญตอ กระบวน

การ สอน และ การ พัฒนา คุณภาพภาย ใน ของ ผูเรียน ให เปน มนุษย ท่ีสมบูรณ

ได    กระบวนการ สืบคน ตน เอง และ กลุม เชิง สรางสรรค จะ ชวย ให ผูสอน

 เกิดความ ตระหนัก  ยอมรับ  และ กาว ขาม ความคิด ความ เชื ่อ ดั ้งเดิม

 ของ ตนเกี่ยวกับ การ สอน และ การ เรียนรู ไปสู การ เปดรับ แนวคิดที่ แตกตาง
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 หลากหลาย บน พื้นฐานความ เชื ่อ ใน ศักยภาพ ของ มนุษย  จน สามารถ

 ออก แบบ กระบวนการ เรียนรู แนว ใหม ที่ ชวย ให ผูเรียน เกิด การ เปลี่ยน แปลง 

อยาง ลึกซึ้ง ใน ทุก สาระ วิชา  และใน บริบท ตางๆ   ได

  การ ฝกอบรม ทั้ง  4   หลักสูตร  จัด ขึ้น ใน ชวง วัน ที่  2 8   เมษายน  –   

5   สิงหาคม  2 5 5 1   หลังจาก สิ้นสุด การ ฝกอบรม หลักสูตร ที่  4   ไป แลว หนึ่ง

 เดอืน จงึ ได ม ีการ จดั ประชมุ เพือ่ แลกเปลีย่น ประสบการณ การนำ ส่ิง ที ่เรยีนรู 

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 ส่ิง ท่ี ได เรียนรู ไป ใช ประโยชน 

ใน ระดบั ที ่แตกตาง กัน  ทัง้ ใน สวน ตน เอง  ครอบครวั  กับ ผูคน รอบขาง  รวม ถึง 

การ นำไป ปรับ ใชกับ การ จัดการ เรียน การ สอน  สรุป ได ดังนี้

 ตอ ตน เอง  :   การ รูจัก ตน เอง  เขา ใจ ตน เอง  สังเกต ตน เอง  อัตตา 

ความ 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 รูเรื่อง กระบวนการ คิด  รูจัก 

มอง ใต ภูเขา น้ำ แข็ง ประกอบดวย   มากกวา การ มอง แค ปรากฏการณ ที่ 

เห็น  ตอง สืบคน จาก ตนตอ ของ ปญหา   เหตุ ปจจัย  มองเหน็ ผัง ความ เช่ือมโยง 

ของ ชีวิต ตน เอง กับสิ่งตางๆ

 ตอครอบครัว :  เขาใจคนในครอบครัวมากขึ ้น  มีเมตตา

มี การ ปฏิบัติ ที่ เปลี่ยนไป

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

มากขึ้น  ความ ขัด แยง ลดลง

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

รูป แบบ กิจกรรม ไป ปรับ ประยุกต ใชกับ การ เร ียน การ สอน   เร ิ ่มจาก

 การ ฟง นักศึกษา อยาง 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 กรรมการ เรียน การ สอน  ปลูกฝง วิธี คิด ให กับ นักศึกษา  
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ให เวลา นักศึกษา นิ่ง แลว คิด กอน  ( อยู กับ ตัวเอง)   ให เขียน  แลว คอย พูดคุย

 หรอื นำเสนอ  ให นกัศกึษา สรปุสาระ จาก บทเรยีน  เวลา ทำ อะไร ให นกึ ถึง เหตุ 

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

  ผล ท่ี เกิดข้ึน  :   กลุม นักศึกษา ท่ี ผาน การ ใช กระบวนการ น้ี ใน ชวง แรก 

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

นี้ สามารถ นำไป ใช จริง  ได ประโยชน  รูสึกวา  “ คุมคา” 

  ปญหา อุปสรรค  :   การ นำไป ใช ทำ ไมได ตอเนื่อง  ติด อยู กับ ความ 

เคยชิน ของ ผูรับ ที่ อยากได ชุด ความรู ที่ สำเร็จรูป ที่ นำไป ใชได ทันที  ผูบริหาร 

บาง แหง ยัง ไม เห็นดวย

  ขอเสนอ ตอ การ ประยุกต ใช และ การ ขับ เคลื่อน  :   นำไป 

ปรับปรุง หลักสูตร การ เรียน การ สอน ใน สถาบัน การ ศึกษา  การ จัด กิจกรรม 

อบรม หลกัสูตร จติต ปญญา ศกึษา ให แก บุคลากร ใน มหาวทิยาลยั  หลกัสูตร 

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 : ผูเขารับการอบรมจะกลับไปดำเนินการตอที่
สถาบัน ของ ตน เอง  สวน ใน ระดับ เครือขาย อาจ จะ มี การ จับ มือ กัน ระดับ 

พื้น ที่ จังหวัด  ภาค   โดย มี หนวยงาน ที่ เปน กลไก ใน การ ขับ เคลื่อน  ( สนับสนุน 

วิทยากร และ การ จัด เวที แลกเปลี ่ยน เรียนรู )   อาทิ  สำนักงาน กองทุน 

การ สรางเสริม สุขภาพ  ( สสส. )   สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  ( สกศ. )

 เปนตน 
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 การ เรียบเรียง เนื้อหา สาระ การ อบรม ครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อให 

เปน เครื่องมือ สำหรับ ผู ผาน การ อบรม ได ใช สำหรับ ทบทวน บทเรียน ที่ ได 

จาก การ ฝกอบรม ตลอดจน เปน เครื ่อง มือหนึ ่ง เพื ่อ จุดประกาย สราง 

เครือขาย ขยายผล แนวคิด จิตต ปญญา ศึกษา ให แพรกระจาย ใน สถาบัน 

อุดมศึกษา อยาง จริงจัง จึง ได พยายาม คงสภาพ เนื้อหา การ อบรม และ ให 

รายละเอียด กิจ กรรมการ เรียนรู ใน ลักษณะ ที่ ตรงไป ตรง มา มากกวา การ 

ตีความ เนื่องดวย เกรง วาการ ตีความ จะ ไม ครอบคลุม ธรรมชาติ การ เรียนรู 

ที่ เกิดขึ้น ภายใน แตละคน ได  อยางไร ก็ตาม ได พยายาม บอกกลาว ถึง

 วัตถุ ประสงค ของ แตละ กิจกรรม หลักๆ ไว สวน สิ่ง ที่เกิด ขึ้นกับ ผู เขา รับ

 การ อบรม  เมื ่อ ผาน แตละ กิจ กรรมการ เร ียนรู  จะ ขึ ้นอยู  กับ พื ้นฐาน

 ประสบการณ  บรรยากาศ  และ ปจจุบัน ขณะ ของแตละบุคคล  ซึ่ง 

ผู ผานประสบการณ ตรง เทานั้น ที่จะ บอกกลาวสิ่ง ที่ ไดรับ จาก การ อบรม

 ได เที่ยงตรง ที่สุดดวย ความ ตั้งใจ ของ กระบวน กร และ คณะ ผู จัด ที่ อยาก 

ให เกิด การนำ แนวคิด จิตต ปญญา ศึกษา ไป ใช ใน สถาบัน อุดมศึกษา 

ของ ประเทศ ไทย ที่ เปน รูปธรรม แต มี ขอจำกัด ดาน เวลา ของ ผู เขา อบรม 

ซึ่ง เปน แกนนำ ใน มหาวิทยาลัย ระดับ อธิการบดี รอง อธิการบดี คณบดี 

ใน ชวง 3 วัน กระบวน กร จึง ได รวบ เนื้อหา พื้นฐาน แนวคิด จิตต ปญญา 

ศึกษา กับ สุนทรีย สนทนา ไว ดวยกัน ผาน กิจ กรรมการ เรียนรู  ที่ ให ผู เขา 
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อบรม ได สัมผัส ดวยใจ อยาง ใครครวญ  ตาม กำหนดการ ที ่ ยืดหยุ น 

ใน บรรยากาศ ที่ ผอนคลาย แต แฝง ไป ดวย ความ จริงจัง ของ กระบวน กร 

ที ่ สังเกตได จาก ทุก ชวงเวลา พัก กระบวน กร จะ ตั ้งวง สนทนา ทบทวน 

ปรับ กระบวนทา ตาม สถานการณ และ ขอมูล สะทอนกลับ ตลอด เวลา

 กำหนดการ อบรม

วันที่หนึ่ง
09.00 – 09.30 ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 พิธีเปด การ อบรม 

10.00 – 10.15 พัก อาหารวาง

10.15 – 10.45 แนะนำตัว 

10.45 – 12.00 พื้นฐาน เบื้องตน ของ การ สราง SPACE 

    มณฑล แหง การ เรียนรู 

12.00 – 13.00 อาหาร กลางวัน

13.00 – 13.30 ผอน พัก ตระหนัก รู

13.30 – 14.30 ภาวนา บม เพาะ ความ ตื่น รู ใน กาย

14.30 – 14.45 พัก อาหารวาง

14.45 – 16.00 การ รับฟง อยาง ลึกซึ้ง สัมพันธภาพ ที่ปลอดภัย

18.00 – 19.00 อาหารเย็น

19.00 – 21.00 เรื ่องเลา นา โรปะ อุดมศึกษา กับ แสวง หาความ หมาย 

    บน หนทาง จิตวิญญาณ 

วันที่สอง
07.00 – 08.00  ไทฉีฉวน พลัง แหง กาย จิต

08.00 – 09.00 อาหารเชา

09.00 – 10.30 แบงปน หนทาง แหง การ ฝก ตน สืบคน แรงบันดาลใจ
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10.30 – 11.00 พัก อาหารวาง

11.00 – 12.00 แบงปน หนทาง แหง การ ฝก ตน (ตอ)

12.00 – 13.00 อาหาร กลางวัน

13.00 – 13.30 ผอน พัก ตระหนัก รู

13.30 – 14.00 ทิศ ทั้ง 4

14.00 – 16.00  ซัมบา ลา : หนทาง อัน ศักดิ์สิทธิ์ ของ นักรบ

18.00 – 19.00 อาหารเย็น

19.00 – 21.00 เผชิญหนา พลัง แหง ความ กลัว

วันที่สาม
07.00 – 08.00  ไทฉีฉวน 

08.00 – 09.00 อาหารเชา

09.00 – 09.30 เรียนรู คลื่น สมอง

09.30 – 10.00 สุนทรีย สนทนา

10.00 – 12.00 ชุมชน แหง ผู ฝกฝน การ สราง วัฒนธรรม แหง จิตต ปญญา

12.00 – 13.00 อาหาร กลางวัน

13.00 – 13.30 ผอน พัก ตระหนัก รู

13.30 – 15.00  การ ประเมินผล แนว จิตต ปญญา ศึกษา

15.00 – 15.30  ใครครวญ : เสียง สะทอน จาก ผู เขา อบรม

การ แตงกาย: ตาม อัธยาศัย สะดวก ตอ การ นั่ง กับ พื้น และ ควร เตรียม
   ชุด ออกกำลังกายใน ชวง ไทฉีฉวน พลัง แหง กาย จิต
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วัน ที่หนึ่ง ของ การ อบรม

 พื้นฐาน เบื้องตน การ สราง มณฑล แหง การ เรียนรู (Space)

 กิจกรรม : การ เลา เรื่อง
 กระบวน กร *  จัด บรรยากาศ เพ่ือ สราง ความ เขาใจ พ้ืนฐาน เบ้ืองตน 

การ สราง มณฑล แหง การ เรียนรู (Space) ดวย การ แนะนำ ตัวเอง ใน ลักษณะ 

ของ การ เลา เร่ือง  ซ่ึง ทำให ผูฟง รูสึก ไดรับ ความ ไววางใจ จาก ผูเลา บรรยากาศ 

ความ เปน กัลยาณมิตร จาก กระบวน กร ทำให ผูฟง ที่ สวนใหญ ไมคุนเคย 

กับ การ เลา อยาง เปดเผย เชนนี้ มา กอน  ได ฝก การ ฟง อยาง ตั้งใจ อยาง 

ไมรูตัว สังเกตได จาก ทุกคน เงียบ ฟงจนจบ โดย มิได พูดคุย หรือ แสดงกริยา 

เบื่อหนาย

 คุณ ณัฐฬส : เปน ชาว เชียงราย คุณตา คุณยาย และนา อีก สาม คน 

เปน ครู สมัยกอน ก็ อยาก เปน ครู แต ระบบ โรงเรียน ก็ ทำให อยาก เปน วิศวกร 

แทน อยาก ทำ อะไร ที่ พิสูจน ตัวเอง จึง ไป สอบ ที่ คณะ วิศวกรรมศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร สมัย เรียน มี คำ ถาม กับ ตัวเอง เกี่ยวกับ ชีวิต และ คุณคา 

ไมมีใคร ตอบ ได มี คน เคย กลาว ไว วา เด็ก ทุกคน บน โลก นี้ เปน นัก ปรัชญา 

นอย คือ มี คำ ถาม หนึ่ง ซึ่ง ไม ตอง มี ใคร มา บอก เขา คือ คำ ถาม ที่วา เรา เกิด 

มา เพื่ออะไร ตัวเอง นั้น เกิด มา ใน โลก ที่ หา คำ ตอบ วา จะ ประกอบ รถยนต 

อยางไร จะ สรางเขื ่อน อยางไร จะ สรางถนน อยางไร แต อาจจะ ตอบ 

คำ ถาม ได วา จะ สราง ไป เพื่ออะไร รับใช สังคมมนุษย อยางไร ตอนนั้น เปน 

คำ ถาม ท่ี ถาม ตัวเอง ถาม เพ่ือน เพ่ือน บอกวา คำ ถาม เหลาน้ี ไมมี ความ สำคัญ 

ใน ขอสอบ การ เปน วิศวะ ไม ตอง ถามคำถาม ไม ตอง ตอบ คำ ถาม วา เกิด มา 

ทำไม  ก็ ตัดสินใจ ออกบวช ที่ เชียงราย หลัง เรียนจบ ไป พำนัก กับ พระ ไพศาล  

* กระบวน กร หมายถึง วิทยากร กระบวนการ หรือ ผู ที่ จัด กระบวนกร เรียนรู ( ณัฐฬส  
 วัง วิญู, 2548)
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วิสาโล ประมาณ 1 ป ได เรียนรู อะไร มากมาย โลก ของ การ เดินทาง ดาน

ใน ก็ เริ ่ม เปด ขึ ้น  หลังจาก สึก ก็ ไป ทำงาน ที่เสม สิกขา ลัย (เปนความ 

พยายาม ฟนฟู ระบบ การ ศึกษา ให มี จิตวิญญาณ ของ อาจารยส.ศิว รักษ 

โดย ชื่อ เปนการ ใหเกียรติ กับ นายแพทยเสม พริ้ง พวง แกว) ได เรียนรู ใน สิ่ง ที่

เสม สิกขา ลัย ได ทำ จัด อบรม โดย เชิญ วิทยากร ทั้ง ใน และ ตางประเทศ 

ทุกๆ  ศาสนา ให มา พูดคุย  มี บท สนทนา ระหวาง กัน วา อะไร คือ แนว ทางใน การ 

พัฒนา จิตวิญญาณ ของ ตน เอง เพ่ือ ไปสู ความ ไม รุนแรง ความ ไม เบียดเบียน 

และ ทำหนังสือ ปา จารย สาร ทำงาน ไป เรียนรู ไป ตัดสินใจ ไป เรียนตอ จึง

 มี การ ตอรอง กับ ครอบครัว วา ตองการ ไป เรียน ใน สิ่ง ที่ ตน เอง สนใจ และ 

มี ความ สุข เพื่อ ชวย ใน การ ตอบ คำ ถาม ที่ เคย ตั้งไว ดวย

 หลังจากนั้นตัดสินใจไปเรียนตอที ่นาโรปะ ระดับปริญญาโท

(มหาวิทยาลัย นา โรปะ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ที ่ กอตั ้ง โดย คุรุ ทิเบต 

สาย วัชรยาน) เปนเวลา สอง ป ครึ่ง ทำให ได รูจัก ตัวเอง มากขึ้น ได คนพบ 

สิ่ง ตางๆ มากมาย แต นั่น ก็ ไมได แปล วา ประสบ ความ สำเร็จ เวลา เดินทาง 

ไปกับ ตัวเอง เมื่อ ตั้งเปา ใน การ คนหา ไมวา จะ เรื ่อง อะไร ก็แลวแต มัน 

ไม จบ เปน ชวงเวลา ที่ ที่นั่น เปน แปลง เพาะเมล็ด พันธุ ที่ สำคัญ ของ ชีวิต 

มหาวิทยาลัย เปน แปลงเพาะ จิตวิญญาณ มนุษย ที่ สำคัญมาก ชวง นั้น 

ตั้ง ปณิธาน ไว กับ ตน เอง วา เมื่อ ได กลับมา เมืองไทย จะ อุทิศ ตน เอง เปน 

แปลงเพาะ ชวย รดน้ำ พรวนดิน ผู คนใน สังคม ที่ ตองการ พัฒนา ดาน

ใน จิตใจ ของ ตน เอง โดย ที่ ไม เกี่ยง วา มาจาก ศาสนา อะไร ความ รัก เปน 

ภาษาสากล ของ ทุก ศาสนา ความ ตื่น รู  ความ เปน เนื ้อ หนึ่ง ใจเดียวกัน

เมื่อ กลับมา ก็ มา อยู เชียงราย เริ ่มจาก การ ตั้ง สถาบัน ขวัญเมือง รวมกับ 

คุณ วิศิษฏ วัง วิญู (เปน ผูแปล หนังสือ การ ศึกษา เพื่อ ความ เปนไท ของ 

อดัมย เคอร) เพื่อจะ ทำงาน ทุก รูปแบบ ที่ ทำได รวมทั้ง การ ทำ งานเขียน 

การ แปล เพื่อ เปนการ สราง การ เปลี่ยนแปลง ที่ เปนไปได  พยายาม ทำงาน 

ใน สิ่ง ที่ เรา เชื่อ รูปแบบ คือ การ จัด ใน สิ่ง ที่ คลายๆ  Workshop  เรียกวา เปน
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การ อยู รวมกัน ใน ความ ปลอดภัย ความ ผอนคลาย และ ความ เปนกันเอง 

 พบ วาการ สราง พื้นที่ (space) ที่ปลอดภัย เปน สิ่ง สำคัญมาก 

ใน การ เรียนรู การ สราง ความ เปนมิตร ตอ กันและกัน ความเปนเพื่อน เปน 

พื้นฐาน เบื้องตน ของ การ กลับมา ศึกษา สิ่ง ที่ เรา เปน ครั้น เริ่ม ทำงาน ก็ได 

เพ่ือน มากมาย ได ญาติมิตร ทาง จิตวิญญาณ เวลา เขาไป อยู ใน พ้ืนท่ี ตางๆ ก็ 

ไม เหมือนกัน เรา ทำงาน กับ เครือขาย โรงพยาบาล ทำงาน ดวย การ สราง 

พื้นที่ แหง การ เรียนรู และ เปน พื้นที่ ที่ปลอดภัย ใน องคกร ปลอด จาก โรค “บ” 

(บอ ใบไม) แตละ ที่ ก็ มักจะ มี การ บี้  โบย บน (ไม สื่อสาร ตรงๆ) บูด เบี้ยว

(ไม ทำ ตามที่ พูด) และ ก็ บาดเจ็บ ตลอด 7 ป ที่ผานมา สถาบัน ขวัญเมือง 

ทำงาน กับ องคกร เกิด โรค “บ” มี ความ กดดัน มนุษย ทุกคน เมื ่อ เกิด 

ความ กลัว ที่จะ ถูก กัด แทะ ทำลาย จิตใจ ความรูสึก แบบนี้ ทำให ไม อยาก ไป 

ทำงาน เกิด คำ ถาม วา เรา สามารถ สราง ความ ปลอดภัยได ไหม ได หรือไม 

หรือ เรา ตอง เผชิญกับ ความ กลัว ตอไป แต ผูคน ก็ มีความหวัง ใน การ คนหา คำ 

ตอบ ให กับ ชีวิต ตน เอง การ อยูรอด อยางเดียว ก็ ทำให รูสึก เงียบเหงา โดดเด่ียว 

ศักยภาพ ของ มนุษย สามารถ ที่จะ อยูรอด แต การ อยู รวมกัน ก็ ยังเปน ปญหา  

เรา จะ ทำ อยางไร ให ได อยูรอด และ มากไป กวา นั้น คือ การ ทำให อยู รวมกัน 

เปนไปได อยาง มีความหมาย ใน ระดับ ของ สติปญญา ทุกๆ ที่ เต็มไปดวย 

ศักยภาพ เหลานี้ คือ อยูรวม อยูรอด และ อยู รวมกัน อยาง มคีวามหมาย

 คุณ วิจักขณ : เมื่อ ได ฟง เรื่องราว ของ คุณ ณัฐฬส ทำให ภาพๆ 

หนึ่ง ปรากฏ เสมอ โดยเฉพาะ การ ได ฟง เรื่องราว ของ คน ที่ ได เดินทาง และ

 ได คนพบ สิ่ง เหลานั ้น ดวย ตน เอง ชน พื้นเมือง อินเดียนแดง บอก ไว วา 

การ เรียนรู ที่ สำคัญ คือ Quest คำ วา “จิตต ปญญา ศึกษา” นั้น อาจจะ 

สำคัญ นอย ในแง ของ นิยาม แต สิ่ง ที่ สำคัญกวา คือ การ เดินทาง ที่ ได 

แสวง หา ได ตามหา (Quest) คน อเมริกัน อินเดียน เมื่อ เด็ก ได เติบโต จนถึง 

จุด หนึ่ง พวกเขา จะ เลา ถึง ตำนาน ของ เทพ ประจำ พื้นที่ หรือ เรื่องราว ของ 
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บรรพบุรุษ เรียกวา “การ เดินทาง ของ ฮีโร” (Journey of Hero) และ 

คน เหลานี้ เดินทาง ไปพบ อุปสรรค ตางๆ เพื่อจะ คนพบ วา มี ภารกิจ หรือ 

สิ่ง ที่จะ มอบให ผูอื ่น อยางไรบาง ครู เปนการ เดินทาง ของ ฮีโร ชนิด หนึ่ง

แต เมื่อ ถาม วา  การ เดินทาง ของ ตัวเอก ใน ตำนาน สิ้นสุด ตรงไหน คำ ตอบ 

คือ ไมมี ที่ สิ้นสุด

 ผม เปน คน หาดใหญ เรียน ที่นั่น ตั้งแต ชั้นประถม  มัธยม คุณพอ 

ยาย ขึ้น มา เปน ผู อำนวยการ สำนักงาน กองทุน สนับสนุน การ วิจัย (สกว.) 

ถูก กดดัน มา กวา ตอง สอบ เตรียม อุดม ให ได จึง ยาย ขึ้น มาเรียน ที่ โรงเรียน 

เตรียม อุดมศึกษา ทำให รูสึกวา เรา ตอง คนหา อะไร บางอยาง ที่ เปนตัว ของ 

เรา เอง ตัวเอง นั้น โตขึ้น มา ใน โรงพยาบาล พอแม ไมคอย มี เวลา จึง ปลอย ให 

วิ่งเลน ใน โรงพยาบาล สนาม เด็ก เลน คือ หอง พักฟน ผม คิดวา นั่น เปน โลก 

ที่ เต็มไปดวย ความ จริง ของ ชีวิต มี ทั้งคน ที่ มี อาการ โคมา และ ไมใช ตอนนั้น 

ผม ตอง ชวย พยาบาล กรอก ระเบียน ผูปวย กรอก ชื่อ กรอก ประวัติ ความ 

เจ็บไข ได ปวย ทำให เรียน รูวา ผม ไม กลัว ตาย เกิด ความรูสึก อยาก เปน หมอ 

อยาก เปน ผู ที่ ได ดูแล ชีวิต คน ให ได อยู ใน ชวงเวลา เปลี่ยน ผาน ของ ชีวิต คน 

ที่ ผาน ความ เจ็บปวด เมื่อ ตอง สอบเขา มหาวิทยาลัย ทะเลาะ กับ คุณพอ 

เนื่องจาก ทาน อยาก ให เรียน หมอ แต ใน สภาวะ ตอนนั้น ดวย ความ อยากจะ 

หา พื้นที่ ให ตัวเอง อยากจะ ตอตาน อยากจะ เปนตัว ของ ตัวเอง จึง ตัดสินใจ 

ดวย การ ไป เรียน คณะ วิศวกรรมศาสตร จุฬา ลง กร ณ มหาวิทยาลัย เพราะ 

อยาก ไป เจอ ความ หลากหลาย อยางไร ก็ตาม ก็ เห็นวา ใน ความ หลากหลาย 

ยังมี ความ คลายคลึง ของ ความคิด เพราะ อยู ใน การ ศึกษา ที่ มี เบาหลอม 

ทาง ความคดิ ท่ี เหมือนๆ  กัน ทำให เร่ิม ต้ังคำถาม กับ ชีวิต ตอ ระบบ การ ศึกษา 

เรียนจบ ก็ ออกบวช ท่ี สวน โมกข ทำให ได ใชเวลา อยู กับ ปา ธรรมชาต ิเจอ ผูคน 

มากมาย ทำให ซมึซบั กับ วิถี ชวิีต ที ่งายๆ ทำให สนใจ ที ่อยากจะ ออก เดนิทาง 

ตาม หาความ หมาย (Quest) ของ ชวิีต อยากจะ เรยีนรู ดานใน ตวัตน ภายใน 

จิตใจ ของ ตน เอง การ ภาวนา ที่ ไม จำเปน ตอง เกี่ยวของ กับ ศาสนา อยากจะ 
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ผนวก เอา ทั้ง ภาวะ ทาง ความคิด และ อารมณ มา ไว ดวยกัน จึง ไป ปรึกษา กับ 

หมอ ประเวศ วะ สี ซึ่ง ทาน แนะนำ ที่นา โรปะ พรอมทั้ง ได คุย กับ คุณ ณัฐฬส 

ชวง นั้น ยัง สับสน อยู  คำ ถาม ที่ ผม ถาม คือ “จบ จาก นา โรปะ จะ ไป ทำ อะไร 

กิน”   คุณ ณัฐฬส ตอบ วา  “ท่ีนา โรปะ สอนให เรา คนพบ ตัวเอง เจอ ตัวเอง 

วา สิ่ง ที่ เรา มี เรา เปน สิ่ง ที่ หัวใจ รอง บอก คือ อะไร เมื่อ เรา คนพบ เรา 

ก็ จะ ไม สามารถ ไป ผูก กรอบ กับ งาน นา โรปะ ไมได สอน ใหหา งาน แต 
ให สรางงาน สราง จาก การ รูวา ตัวตน เรา เปน อยางไร แลว ทำ มัน ดวย 

หัวใจ”   และ นี่ เปน คำ ตอบ ให ตัดสินใจ ไป เรียน นา โรปะ คณะ สิ่งแวดลอม 

เรียน ไปถึง จุด หนึ่ง รูสึกวา ผิดหวัง จึง เริ่ม ไป เจอ กัลยาณมิตร อื่นๆ ได ไป 

พบเจอ กับ กัลยาณมติร ดาน ศาสนา ทัง้ๆ ที ่เมือ่กอน จะ ตอตาน ศาสนา อยาง 

มาก เพราะ คิดวา เปน ส่ิง ท่ี แข็ง มาก อยางไร ก็ตาม ได เขาไป เรียน วิชา เก่ียวกับ 

ศาสนา วิชา หนึง่ ทำให คนพบ วา ศาสนา สามารถ เปล่ียน ตวัเรา สอน ศาสนา 

ที่ ไมได พูด คำ วา “ศาสนา” เลย แต สอนให แสวงหา คุณคา ของ ชีวิต ทำให 

พบ วา นี่ คือ สิ่ง ที่ ตองการ จึง เปลี่ยนไป เรียน ภาควิชา ประวัติ ศาสตร ศาสนา 

ซึ่ง ไม สอน เรื่อง ศาสนา อยาง แข็งทื่อ แต สอน ศาสนา ในแง ประวัติ ศาสตร 

สอนให เห็น เหต ุปจจยั เห็น การ เปล่ียนแปลง ความ หมาย ของ ยุคสมยั ความ 

หมาย ของ คนใน สังคม นั้นๆ ซึ่ง เปนเรื่อง การ เรียน รูความ เขาใจ สังคม และ

 ได เรียนรู วิถี ศาสนา ของ ทิเบต ซึ่ง ทำให ได เรียนรู เกี่ยวกับ เรื่อง พื้นที่ มณฑล 

แหง การ เรียนรู และ การ ภาวนา

 ขณะนี้ เปน วิทยากร ประจำที่เสม สิกขา ลัย ทำ หลักสูตร การ ภาวนา 

เรื่อง Quest เปน หลักสูตร ทั้งป โดย ซี รี่ส แรก เปนเรื่อง ของ การ เดินทาง ของ 

นักรบ การ คนหา คุณคา ของ จิตวิญญาณ การ เดินทาง บน เสนทาง ของ 

การ แสวงหา โดย ที่ ทุกคน เปน นักรบ แต เปน นักรบ ที่ ไมได ฆาฟน และ ไมได 

เดิน โดดเดี่ยว แต เปนการ แสวงหา จาก ขางใน เขาไป เผชิญ ปศาจ เทพ 

อุปสรรค ภายใน รางกาย และ ใน ความคิด  ขอจำกัด และ เมฆหมอก ใน 

ตัวตน นี่ คือ การ เดินทาง นอกจากนั้น ยัง ได ทำ งานเขียน งานแปล อยู บาง 
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การ ได มา อบรม ใน ครั้งนี้ รูสึก ดีใจ เพราะ เปนการ สราง พื้นที่ ของ การ เรียนรู 

กับ ครูบาอาจารย ซึ่ง เปน ผูใหญ ใน ระบบ การ ศึกษา และ ทำให ทุกคน ได 

Quest 

 อ.ฌาน เดช : การ เดินทาง ของ เรา เหมือน การ เดินทาง ของ สายน้ำ ท่ี 

ไหล ไมมวัีน ส้ินสดุ  และ การ เดนิ ทางนี ้เอง ที ่ทำให เรา ได ซมึซบั ประสบการณ 

มากมาย ผม เปน เด็ก ชาวสวน ใน กรุง เทพ ตอนที่ คุณ วิจักขณ บอกวา เด็ก 

ทุกคน มักจะ ถาม ตัวเอง วา ชีวิต เกิด มา เพ่ืออะไร เกิด มา จากไหน เกิด มา ทำไม 

คุณคา ชีวิต คือ อะไร ตาย แลวไป ไหน ผม ก็ ถาม เชน เดียวกัน นั่น ก็ คง เปน 

จุด เริ่มตน ของ การ เดินทาง เริ่ม ถาม พอแม ญาต ิพี่นอง ได คำ ตอบ ที่ ไมถูกใจ 

จึง เริ่มจาก แสวงหา ครูบาอาจารย และ ไป เรียน กรรมฐาน ทำให รูสึกวา 

คลายๆ  กับ จะ ได คำ ตอบ พรอมๆ  กับ เรียน ศาสตร อื่นๆ ดวย ในที่สุด ก็ได ไป 

ทำงาน ใน ระบบ อยูที่ ธนาคาร แหง ประเทศ ไทย ตอนเย็น ก็ เปน อาจารย สอน 

กรรมฐาน ทำงาน เปน มนุษย เงินเดือน ปกติ ชีวิต ก็ อยู ใน ความ ซ้ำๆ เดิมๆ 

ตอนนั้น คิดวา ชีวิต ปลอดภัย มั่นคง แลว 

 วันหนึ่ง อารมณ ความรูสึก หวนกลับ มา เมื่อ ตอน อายุ 30 กวา แลว

ก็ เกิด คำ ถาม วา ชีวิต เรา ตองการ แคนี้ หรือ จะ ได อะไร จาก การ ทำงาน

 แบบนี้   ในที่สุด ตัดสินใจ ลาออก ออก เดินทาง หาความ หมาย ของ ชีวิต อีก 

ครั้งหนึ่ง ขณะนั้น ชีวิต ลำบากมาก เกิด การ ตอสู ภายใน เหมือน นักรบ ออก 

เดินทาง ไป เชียงใหม และ มี โอกาส ไป สอน มวย จีน และ รักษา ผูคน เกิด คำ ถาม 

กับ ตน เอง วา ความรู ที่ ไดรับ จาก ประสบการณ ตรง จะ สามารถ นำไปใช หรือ 

เผยแพร ให คน อื่น ได อยางไร เพราะ การ สอน เรื่อง แบบนี้ เปนเรื่อง ยากมาก 

ขณะนั้น มี โอกาส ได ไปพบ กับ อาจารย วิศิษฐ  วัง วิญู  ซึ่ง ทำ เรื่อง  “มณฑล 

แหง พลัง”  เห็น อาจารย วิศิษฐ ทำ กระบวนการ แลว ไดผล อยาง มาก ทำให 

คิดวา นาจะ เช่ือมโยง กับ ของ ตน เอง ได จึง นำ เร่ือง มวย จีน ลอง ไป เช่ือมโยง กับ 

กิจ กรรมการ เรียนรู และ ได เขาไป ทำ ใน สถาบัน ขวัญเมือง สิ่ง ที่ สำคัญที่สุด 

ใน วิถี ของ เตา วิถี ของ มวย จีน แบงออก เปน 3 ชั้น คือ ฟา ดิน และ มนุษย 
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ใน ทองฟา มี ดวงอาทิตย ดวงจันทร และ ดวงดาว กอ เกิด ระบบสุริยะ เกิด 

วงโคจร  มี ชีวิต  ใน พื้นดิน มี ดิน ตนไม สายน้ำ ภูเขา แลว ใน ตัว มนุษย 

มี อะไร เตา บอกวา ใน มนุษย มี 3 อยาง คือ 

 1. จิง  คือ รางกาย ลึก จนถึง ระดับ เซลล

 2. ชี่  คือ  พลังงาน ที่ หลอ เลี้ยงชีวิต ที่ ไหลเวียน  อยู ใน รางกาย

ให เคลื่อนไหว ไปมา ได 

 3.  เสิน  หมายถึง  จิตวิญญาณ

 เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบมเพาะการเรียนรูสิ่งใดก็แลวแตให

บม เพาะ เซลล หรือ ฮอรโมน ใน รางกาย ให กลาย เปน พลังชีวิต ให กลาย เปน 

ช่ี  ท่ี ไหลเวียน ใน รางกาย และ บม เพาะ พลังชีวิต ให เขาถึง จิตวิญญาณ  ดังน้ัน 

จึง มี รูปแบบ หรือ สัญลักษณ คำ วา ไท ฉี หรือ หยิน/ห ยาง ซึ่ง เปน มารดา 

ของ สรรพสิ่ง ซึ่ง ขั้ว สอง ขั้ว พลังงาน สอง พลังงาน ที่ มี พลวัต ซึ่ง กันและกัน 

หลอหลอม รวมกัน  หยิน/ห ยาง นั้น เกิด จาก ความ วาง ทำใหเกิด สรรพสิ่ง 

คอื ทวิ ลักษณะ ซึ่ง กอ ให เกิด อื่นๆ  อีก มากมาย เปน ธาตุ ตางๆ  รอบตัว เชื่อ วา 

จิตต ปญญา ศึกษา หรือ การ เรียนรู ตอง ผาน จิง ชี่  เสิน (กาย อารมณ 

ความรูสึก) จึง จะ เปน Being ซ่ึง จะ กอ ให เกิด พ้ืนท่ี ของ การ เรียนรู เปน ความรู 

ที่ แทจริง ที่จะ นำไปสู การ เกิด จิตวิญญาณ อัน ยิ่งใหญ คือ Space หรือ 

ความ วาง ใน วิถี ของ มวย จีน นำมา ใชกับ การ อบรม   ตลอด ระยะเวลาการ อบรม 

ตอง ผาน ฐาน กาย ใจ และ อารมณ ความรูสึก อยาก เชิญชวน ให ผู เขารวม 

ได สังเกต ตน เอง ทุกครั้ง วา ตน เอง รูสึก อยางไร รางกาย เปน อยางไร

 กิจกรรม : การ แสวงหา Quest

 กระบวนกร ให ผู เขา อบรม แบงกลุมๆ  ละ 4 ทาน แจก กระดาษ 

และ ดินสอ ให ผู เขารวม เขียน ออกมา วา แตละ ทาน แสวงหา อะไร ทำให 

ปรากฏออกมา เปน ตัวหนังสือ อยากจะ เรียน รูเรื่อง อะไร สนใจ อะไร เชน

บางทาน อาจจะ อยาก มี สุขภาพ ชีวิต ที่ ดี บางทาน อยากจะมี ชีวิต ที่ มี พลัง
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ซึ่ง อาจจะ สงผลตอ คน ที่ เรา รัก ตอ คนใน ครอบครัว ของ เรา การ เดินทาง 

ของ ฮีโร นั้น ฮีโร ไมใช ดารา แต ฮีโร คือ ผู เลือก ที่จะ อุทิศ  เอาชีวิต เขา แลก

 กับ การ เรียนรู และ การ เรียนรู นั้น ก็ จะ สงผลกระทบ หรือ ไปสู ความ สัมพันธ 

อื ่น ที่ เรา สัมพันธ ดวย  เรา ทุกคน มี จิตวิญญาณ อัน เกาแก ใน ฐานะ ที่ 

เปน มนุษย และ แสวงหา สิ่ง ดีๆ  ให ตน เอง อยู เสมอ  สิ่ง นั้น คือ อะไร ให 

เวลา 5-6 นาที ใน การ เขียน วา สิ่ง ที่ กำลัง แสวงหา คือ อะไร เมื่อ ได พูดถึง 

จิตต ปญญา ศึกษา หรือ การ แสวงหา Quest ซึ่ง มีความหมาย เหมือน

กับคำ วา “Question” แตQuest นั้น มี “การ เลือก” เปนการ กระทำ

 ที ่ม ีการ เลือก การ เดนิทางคน หาความ หมาย การ เดนิทาง เหลานี ้ม ีการ เลือก 

ที่จะ แสวงหา ของ เรา เอง นอกเหนือ ไปจาก เรื่อง ภารกิจ การ งาน

 หลังจากที่ ทุกคน เขียน เสร็จ แลว ให ผู เขารวม จับคู กัน แนะนำตัว 

กัน สั้นๆ และ ให ผลัดกัน ฟง เรื่องราว การ แสวงหา ของ กันและกัน เพื่อ เปน

การ สราง พื้นที่ ของ การ ฟง

 คุณ วิจักขณ  :  การ เรียนแบบ จิตต ปญญา ศึกษา สิ่ง ที่อยู ใน เนื้อ 

ใน ตัวเรา ที่ แทจริง ไมได อยูที่หมวก ไมได อยู ที่วา ทำงาน ในตำแหนงไหน 
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ขั้น ไหน แต สิ่ง สำคัญ   คือ Quest เปน คุณคา ความ หมาย จินตนาการ 

ของ คน ที่ แตละคน อยาก คุย กัน แลก เปลี ่ยนกัน เชน ที่นา โรปะ เมื ่อ

 เรา ไมได เจอ เพื่อน 3 เดือน การ กลับมา พบกัน อีกครั้งทำให เรา อยาก 

ที่จะ นั่ง พูดคุยกันอยากจะ พูดคุยกัน เรื ่อง ประสบการณ ตรง ที่ แตละคน

 ไดรับ มา ได เปลี่ยนแปลง อะไร ได คน หาความหมายอะไร บาง ใน ตน เอง

เปนการ เร ียนรู  แบบ ที ่ รับรู  ไม เฉพาะใน ความคิด ความรู ส ึก ความ

 เปนอยู แต เปนการ รับรู  ทั้ง เนื้อ ทั้งตัว ของ ตน เอง รับรู  Being ของ กัน

และกัน สิ่ง นี้ เปน เพียง จุด เล็กๆ  ของ การ เริ่มตน เมื่อ ถึง จุด หนึ่ง การ เดินทาง 

บน เสน ทางจิตต ปญญา ศึกษา เปนการ รับฟง เรื ่องราว อยาง ใสใจ โดย

 ท่ี ไมได สนใจ ภาพลกัษณ ลดทอน กลับ มาสู ความ เปนเพือ่น ความ เปนเพือ่น 

มนุษย เห็น คุณคา ของ กันและกัน 

 อ.ฌาน เดช :  เชิญชวน ให บอกเลา วา  Quest  ของ ตน เอง

มีความหมาย อยางไร พรอมทั้ง แนะนำ ตน เอง ให เพื่อน ได รูจัก

 ผู เขารวม แตละ ทาน เลา เรื่อง Quest ของ ตน เอง สรุป ได ดังนี้  

 ๏ การ แสวงหา ตัวเอง คือ การ ปฏิบัติตน ให ถึง ภาวะ ที่ เห็น อนิจจัง 

ทุก ขัง อนัตตา 

 ๏ Quest ไดมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่สอนใหรูจักให ทำ

ตน เอง ให สงบ มี ความ สุข หา หนทาง ที่ รูจัก ใช ปญญา ให มี สติ สราง ปญญา 

และ กลาหาญ ที่จะ แบงปน ความรูสึก นั้น

 ๏ กลับ ไป อยาก ไป พัฒนา จิต ของ ผู ใหการ ศึกษา

 ๏ เริ่ม ทำงาน มา ตั้งแต ปริญญาตรี สิ่ง ที่ เปน ปรัชญา ชีวิต คือ จะ 

พัฒนา อะไร ก็ ติด ถา จิต ไมพัฒนา ให ความ สำคัญ และ คุณคา กับ จิต มาก 

เกิด มา ใน ครอบครัว ที่ ใกล ชิดกับ ธรรมชาติ รูสึกวา ชีวิต ที่อยู กับ ธรรมชาติ 

จริงๆ เปน ชีวิต ที่ มี คุณคา และ เปน ชีวิต ที่ พัฒนา
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 ๏  คนหาวาตัวเองทำอยางไรใหตนเองมีคุณคา และสามารถ

 ทำ อะไร ให สังคม ได บาง ได มี โอกาส เสีย สละใหกับ สังคม ได เทาที่ ความ 

สามารถ จะ ม ีส่ิง ที ่สำคญั ใน ฐานะ ที ่ตน เอง เปน คร ูตอง สอดแทรก ให ลูกศษิย 

รูจัก เสีย สละใหกับ สังคม

 ๏ ทำงาน ดาน การ ศึกษา ท่ี ไมใช ราชการ คิดวา สามารถ จะ ชวยเหลือ 

สังคม ประสิทธ์ิ ประสาท ความรู ได มีความรู มากข้ึน การ มา คร้ังน้ี เพ่ือ คน หาวา 

จะ บรรลุ ใน การ ชวยเหลือ คน ให มาก เทาที่จะ เปนไปได

 ๏ การ มา ครั้งนี้ เพราะ มักจะ มี คำ กลาว ที่วา ความรู คู คุณธรรม 

แต ตน เอง เห็นวา คน ยิ่ง เปน ใหญยิ่ง หลอกลวง โกหก จึง อยาก มา คนพบ วา 

เมื่อ เขามา ใน แหลง ศึกษา ครั้งนี้ แลวจะ ได จริง หรือไม ที่จะ ออกไป ถายทอด 

ให กับ นักศึกษา ทำ อะไรได บาง อยาก เรียน รู วา จิต ทำใหเกิด ปญญา 

นำไป ใชได จริง หรือไม ความรู จะ คู คุณธรรม ได หรือไม เพราะ วันนี้ ยัง ไม เชื่อ 

กระทรวง ศึกษา เรื่อง คุณธรรม นำ ความรู

 ๏ Quest ของ ตน เอง คือ เชื่อ วา ความ สงบ จะ ทำใหเกิด ปญญา 

และ มี ความ มุงม่ัน วา เม่ือ เรา มี ปญญา แลวจะ นำไป แกปญหา ได และ มุงหวัง 

วา จะ เก็บเก่ียว ประสบการณ จาก ผูรู ทุกทาน และ นำไป ใชกับ ลูกศิษย 

 ๏ เกิดที่จ.สตูล พอกับแมสงมาเรียนที่กรุงเทพ รู สึกตอตาน

มาตลอด รูสึกไมดี กับ การ เรียน หนังสือ และ ไม อยาก เรียน สิ่งที่คิด อยู เสมอ 

คอื เมือ่ เปน คร ูจะ เปน คร ูที ่ด ีเปน กัลยา ณ มติร กับ ลูกศษิย จะ ไม ใช คำ รนุแรง 

กับ ลูกศิษย 

 ๏ ตองการ มา เพื่อ รู และ เขาใจ อยากจะ มา เพิ่มพูน ความ รูความ 

เขาใจ เร่ือง จิตต ปญญา ศึกษา จาก เดิม ท่ี รูอยู แลว อาจจะ ไม พอ หรือยัง เขาใจ 

สิ่ง นี้ ไมถูกตอง ครั้งนี ้คาดหวัง วา จะ เปนการ เพิ่มพูน ความรู และ ถายทอด ให 

กับ เพื่อน มนุษย ดวยกัน และ ให กับ นักศึกษา

 ๏  อยากจะ เรียนรู ให รูจริง ดวย ตน เอง กอน แลวจึง นำไป ปฏิบัติ ตอ
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 ๏  สนใจ โครงการ นี้ เพราะ อยาก เรียน รูเรื่อง ภายใน ของ ตน เอง ได 

มา คนหา วิธี ท่ีจะ ส่ือ กับ ตน เอง  ได คนหา คำ ตอบ ให ตน เอง เพราะวา อยู ใน ชวง 

ที่ กำลัง สับสน ใน การ หา คำ ตอบ ทั้ง ใน เรื่อง ชีวิต สวนตัว และ การ งาน

 ๏ สนใจ เรื่อง นี้ อยู แลว เปนการ สวนตัว อยากจะ เรียนรู เพิ่มเติม 

มากขึ้น เพื่อ เปน ประโยชน ตอ ตน เอง และ ผูอื่น

 ๏  สิ่งที่คิดอยูเสมอวา ชีวิตคือการเรียนรู จำเปนที่จะตองเปด

ให ตน เอง เรียนรู เสมอ และ ตอง คิด นอก กรอบ จากที่ เรา มี ประสบการณ 

แต ก็ ตอง ดำเนิน ชีวิต ใน กรอบ ใน บริบท ของ ตน เอง อยาก เรียน รูวา มี อะไร

ที่จะ ทำให มี ความ สุข ใน การ มี ชีวิต ยิ่งขึ้น ทำ อยางไร จะ สอน ปรัชญา ให

นักศึกษา แลว พวกเขา มี ความ สุข มากขึ้น

 ๏ คิดวาจิตตปญญาศึกษาชวยใหเราไดรูจักตนเองไดรอบดาน
มากขึ้น และ สามารถ นำ ความรู ไป ถายทอด ให คน อื่น มากขึ้น

 ๏ เมื่อ เห็น หัวขอ จึง เกิด คำ ถาม วา จิตต ปญญา ศึกษา คือ อะไร 

จิต กับ ปญญา อยู รวมกัน ได ดวย หรือ  รวมกัน ได อยางไร  จะ นำไป ใช

ได อยางไร โดย ปกติ เมื่อ ได พบ กับ นักศึกษา จิต กับ ปญญา เปนเรื ่อง ที่ 

แยกสวน กัน 

 ๏ ยังไมมีคำตอบที่แนชัด แตสิ่งที่ถามคือ อะไรคือสิ่งที่ทำให

เปนสุข ที่สุด ใน ชีวิต ความ สุข ตอนนี้ คือ การ ได เปน ครู ตามที่ ตองการ ได 

เรียน รูสึก มี ความ สุข เมื่อ ได เรียน เมื่อ จบ แลว ได นำไป ใชกับ นักศึกษา

ของ ตน เอง ที่ สำคัญ อยาก ให นักศึกษา มี ความ สุข ใน การ เรียน ตอนนี้ 

มี ปญหา คือ นักศึกษา เรียน แลว เปนทุกข

 ๏  ส่ิง ท่ี ตามหา คือ ความ สงบ ความ ไม วุนวาย มอง ทุกอยาง ให เปน

แบบ ธรรมชาติ เมื่อ มอง คน ก็ มอง ให เห็นวา นั่น คือ ธรรมชาติ ของ แตละคน 

เรียนรู คน จาก ธรรมชาติ ของ เขา ทำให เรา สงบ ขึ้น เขาใจ มากขึ้น

 ๏  อยาก ให ความ ฝน ของ ตัวเอง เปนจริง คือ เปนอิสระ จาก กรอบ 

คิด อะไร แลว ได ทำ สิ่ง นั้น อยาก กาว พน ตัวเรา เอง เมื่อ กาว พน แลวจะ มี ชีวิต 
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อยู ใน โลก ที่ มี กรอบ มี ความ คาดหวัง นี้ ได อยางไร

 ๏  อยากได อิสรภาพ ที่ เรา ตอง อยู กับ สังคม การ ทำงาน คน ชีวิต ที่ 

เปนปกติ แบบนี้ อยากจะ หลุด ออกไป จาก ใจ เรา เอง ได อยางไร

 ๏  ทำ อยางไร ที่จะ ชวย ให นักศึกษา อยู อยาง มี ความ สุข อยู อยาง

เรียบงาย  ปราศจาก ความ ฟุงเฟอ  อยาก นำ ความรู ท่ี ได ไป ใช พัฒนา บุคลากร 

และ นักศึกษา ของ เรา ให อยู อยาง มี ความ สุข

 ๏  จริงๆ ก็ ไม รูวา ตองการ อะไร อะไร กัน แน คือ ความ สุข ที่ แทจริง

ของ ตน เอง

 ๏  อยาก อยูนิ่งๆ บาง เพราะ รูสึกวา ชีวิต วุนวาย วุนวายกับ ความ

เจ็บปวย ของ คน รอบตัว แต ตน เอง เปน คน ที่รัก อิสระ ชอบ เที ่ยว ชอบ

เลนกีฬา อยาก ไดความ นิ่ง ที่ ไม ตอง มี สิ่ง กังวล และ ไม ตอง หวงใย อยากได

อิสระ

 ๏  มา สวัสดี เพื่อนๆ  ที่ เดินทาง มาจาก แดน ไกล มา คน หาความ

เปน วัยเยาว   ตัวเรากลับ ไปหา สิ่ง ที่ มีความหมาย ใน วัยเยาว กลา ที่จะ

ออกจากการ เรียนรู แบบ เดิมๆ มา หาความ เปน ตัวเราเหมือน เด็ก   ฉะน้ัน คร้ังน้ี

จึงเหมือนกับ มา เติม ความ เปน เด็ก ให ตัวเรา

 ๏  ส่ิง หน่ึง ท่ี ไมรู ขณะนี ้คือ การ ทำให เด็กๆ  ท่ี เรา ทำงาน ดวย รูจักคิด 

ฟง ให รูจัก โลก วิธี ที่ ใช ตอนนี้ ไมไดผล รูจัก ตัวตน วิธี ชี้แนะ ได แลกเปลี่ยน 

ได หาทาง ได เรียนรู กับ ผูรู อื่นๆ

 ๏  รูวา ตน เอง มา จากไหน และ จะ ไป ไหน  คือ  การ ไปหา พระเปนเจา 

อยาก สนิท สัมพันธกับ พระเปนเจา ให มาก ที่สุด เพราะ เรา กำลัง เดินทาง ไป

กับ พระองค อะไรก็ตาม ที่จะ ชวย ให ภาวนา ไดดี ยิ่งขึ้น 

 ๏ เห็นหัวขอก็สนใจ เพราะตรงกับสิ่งที่ตนเองจะตองสอนเด็ก

เพราะวา เปน อาจารย ผูปกครอง และ สอน จริยธรรม สิ่ง ที่ ทำ อยู คือ ใช วิธี 

ไม ดุ ไมวา  แต ใช วิธี ใหกำลังใจ เด็กๆ เมื่อ ทำผิด เพราะ เยาวชน จะ รูวา 

สิ่ง ถูกคือ อะไร  เรา เปน เพียง ผูชี้แนะ อยาก นำ จิตต ปญญา ไป ประยุกต ใช 
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ใน การ สอน เด็กๆ และ ให สามารถ วิเคราะห สถานการณ ความ เปนไป 

ของ สังคม ดวย

 ๏ อยาก ได อ ิสระ การเลือก หรือ การ หา อิสระ เปน ขั ้น ตอน ไป

เรื่อยๆ ปรารถนา อยางยิ่ง ที่จะ ได อิสระ จึง ได ไปหา เด็ก ดอย เพื่อ ไป เรียนรู

จาก พวกเขา

 ๏ อยาก เห็น ทางออก ใหกับระบบ การ ศึกษา ไทย ไม อยาก เห็น

เด็ก ไทย ถูก ทารุณ จาก ระบบ การ ศึกษา ไทย อีก

 ๏  อยาก เอาไป แบงปน กับ นองๆ  ที่ มหาวิทยาลัย

 ๏  อยากจะ หา หนทาง พนทุกข มา เพื่อ ตัวเอง เปนหลัก

 ๏  รู สึกวา ตัวเอง ยัง ทุรนทุราย อยาก หา ตัวเอง ให พบ แลวจะ

ได รูวา เรา จะ ไป ไหน

 ๏  ตื่นตัว ตื่น ใจ ตื่น รู รู ผอนคลาย รู สบาย รูวา รู รูวา ไมรู รับ สภาพ 

เขาใจ สภาพ ตื่น ตื่น อยาง สงบ ตื่น อยาง เทาทัน ตื่น อยาง เทาเทียม นี่ คือ

สิ่ง ที่ แสวงหา
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 คุณ ณัฐฬส : เปน Quest ที ่ยิ่งใหญ สิ่ง ที่ ทุกทาน ได ทำให ปรากฏ

ขึ้น มา หลายๆ ทาน ก็ มี สิ่ง ที่ กำลัง Quest อยู และ หลายๆ  ทาน ก็ มี คำ ตอบ

อยู แลว ดูแล ตน เอง และ คน ใกล ตัว เพียงแต วาการ มา ครั้งนี้ อาจจะ อยาก

มา เรียนรู เพิ่มเติม อาจจะ ยืนยัน สิ่ง ที่ ทำ อยู แลว หรือไม ที่ สรุปจาก ทุกทาน

อาจจะ แบง ได เปน 2 ประเด็น ใหญๆ คือ

 1. การ ดูแล ชีวิต ตน เอง และ คน อ่ืน การ เรียนรู ท่ีน้ี เปนการ เรียนรู

จาก ทุกคน และ สืบคน ไปดวยกัน เรียกวา เปน “กระบวน กร” ที่ มาจาก

การ แลกเปลี่ยน เรียนรู ซึ่ง กันและกัน ไปดวยกัน เกิด การ คนพบ และ นำไป 

ปฏิบัติ เอง

 2. ในแง ของ การ ไป ดูแล นักศึกษา หรือ ใน มหาวิทยาลัย 

เปน อีก  Quest  หนึ่ง ซึ่ง มี ความ ละเอียด และ ซับซอน เชื่อมโยง กับ ยุคสมัย

เปน อยางยิ่ง  ยุคสมัย ที่ มี ความเร็ว  ความเครียด  ซึ่ง แตกตาง ใน วิถี เปน

อยาง มาก  ทั้ง 2 Quest  ไมได มี คำ ตอบ การ ได มา รวม แลกเปลี่ยน เรียนรู 

อยาก แบงปน นั้น ถือวา เปนเรื่อง ที่ ทาทาย 

 คุณ วิจักขณ : เกิด คำ ถาม เหมือนๆ กับ ที ่ หลาย คน ถาม วา 

จิตต ปญญา ศึกษา คือ อะไร มี เรื ่องเลา จาก อาจารย ที่นา โรปะ ทาน หนึ่ง 

กลาว วา คำ บาง คำ ไมได มีความหมาย ใน ตัว มัน เอง ความ หมาย กลับ 

อยูที ่ การ คนหา ใน ทุก ยางกาว ที่ เรา เดิน หา คำ ตอบ เมื ่อ เรา เจอ คำ ตอบ 

ความ หมาย ก็ จะ หายไป  คำ หลายๆ คำ ใน การ ทำ กระบวนการ ไมได

มีความหมาย ใน ตัว มัน เอง แต อยู การ เอา ตัวเอง เขาไป แลก คลุกคลี กับ

สิ่ง นั้น จะ ทำให เรา รับรู ชั่วโมงบิน ประสบการณ บม เพาะ ตัวเอง ให อยู

ใน เนื้อ ใน ตัว ของ เรา เอง และ โยง ยอนกลับไป ใน เรื ่อง ของ จิตวิญญาณ

อัน เกาแก อาจจะ เรียก ได วา คน ทุกคน เปน เหมือน นักรบ คือ คน ที่ เดินทาง 

ออกไป ตามหา วิชา ประสบการณ ตามหา อาจารย ตามหา ชีวิต ก็ จะ

มี ภาวะ หนึ่ง ที่ เปน ภารกิจ รวม ของ ยุคสมัย ที่ บางครั้ง เรา ก็ รูตัว และ บางครั้ง

ก็ ไม รูวา เรา ทำ ทำไม หรือ คือ อะไร 
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 คุณ ณัฐฬส : กระบวนการ ทั้งหมด อยาก ให ทุกๆ ทาน สังเกต วา 

แตละ กระบวนการ มี เปาหมาย อยางไร กิจกรรม แรก เปนการ ให เสียง ให 

มี พื้นที่ ของ ตน เอง การ ให คุณคา ตอ เสียง ไมวา เสียง นั้น จะ เปน อยางไร 

ไมมี การ บอก ถูก หรือ ผิด เปนการ ให ตอ พื้นที่ ของ ตน เอง ทำให ทุกคน รูสึก

เปน เจาของ และ ได เรียนรู รวมกัน รวมทั้ง ได ดูแล กันและกัน ดวย

 การสรางที่วางแหงการเรียนรู (Space)

 คุณวิจักขณ : เมื่อเราคุยกับใครดวยความรูสึก  ผอนคลาย

สบายใจ รูสึก เชื่อใจ กัน ความ ผอนคลาย เหลานี้ จะ สราง พื้นที่ บางอยาง

เหลานี ้ เปน ภาษา ของ ประสบการณ  ลอง จินตนาการ ดู วา หาก เรา อยู

ใน หองเรียน  แลว กลัว อาจารย จะ ดุ  กลัว วา จะ ตอบ ไม ถูก  กลัว วา จะ

สอบผาน ไหม จะ ทำใหเกิด อาการ เกร็ง การ รับฟง และ การ เรียนรู ถูก ปด

มณฑล แหง การ เรียนรู ถูก ปด  แต ถาหาก ทำ กิจกรรม ดวย การ ผอนคลาย 

เรียนรู ที่จะ อยู กับ ความรูสึก ดานใน ของ ตน เอง  ความรูสึก ใน กาย สิ่ง นี้

เปนการ สราง ฐาน ของ การ ผอนคลาย เพื่อที่จะ รับรู  อารมณ ความรูสึก

ในใจ เรา ความคิด และ ฐาน นี้ เอง ที่จะ เปน ฐาน ของ การ เรียนรู อันนี้ เปน

สิ่ง เดียว กับ สิ่ง ที่ เรียกวา กรรมฐาน ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ ไมได ทำ อะไร ไมได แมแต 

จะ คิด แต เปนการ สราง ฐาน ที่ ดี ฐาน ที่ ตื่น รู เปน พื้นที่ ที่ เปดกวาง ของ ตั้งอยู 

และ ดับ ไป ของ กรรม กรรม คือ อารมณ คำพูด การ กระทำ ทุกอยาง ที่ เปน

ที่ ทำ การ เกิดขึ้น ทั้งหมด ใน Being นั่นเอง 

 กิจกรรม : ภาวนา บม เพาะ ความ ตื่น รู ใน กาย

 เริ ่มจากทานอนหงาย แขนแนบลำตัวตามสบาย ชันเขาขึ ้น 

เทา สอง ขาง แยกออก จากกัน เล็กนอย ให รูสึกวาเขา ทั้งสอง ขาง พิง กัน

ความ สำคัญ ของ การทำทา นี้ มี 2 ประการ คือ 
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 ประการแรก  การยกเขานี ้ทำใหกลามเนื ้อบริเวณเหนือ 

 สะโพก ราบ ไปกบัพืน้ เพราะ เมือ่ นอนราบ ไปกบั พืน้ จะ ทำใหกลามเนือ้ เหนอื

 สะโพก ยกขึ้น และ ทำให หลัง แอน อาจปวดหลังได 

 ประการ ที่สอง การ ฝก เชนนี้ ไมวา จะ เปนการ นั่ง หรือ นอน มนุษย

เชื่อม ตอ ระหวาง ดิน กับ ฟา ดิน เปน พื้นที่ ที่ รุมรวย พื้นที่ ของ ประสบการณ

ของ การ เกิด การ ตาย ของ ชีวิต เปน พื้นที่ ของ ทุกสิ่ง ทุกอยาง การ สราง ความ 

สัมพันธกับ ธาตุ ดิน ดวย การ ไป สัมผัสกับ พื้น จะ ทำให เรา มี รากฐาน ราวกับ

ตนไม ที่ มี ราก หยั่ง ลงดิน ทำให เรา มี ใจ เปดกวาง ตอ ประสบการณ ลดทอน

จาก โลก ของ ความคิด ลง มาสู ความ เปนจริง

การ สังเกต ความรูสึก  และ การ เปด ทวาร ทั้ง สิบ ใน รางกาย  เพื่อ
การ ผอนคลาย และ เปด พื้นที่ แหง การ เรียนรู

 เมื ่อไดนอนราบกับพื ้นใหจับความรู สึกถึงสภาวะในรางกาย

ขณะนี้ สังเกต ความรูสึก ที่ ได มา อยู กับ เนื้อ กับ ตัว  คำ วา พื้นที่ หรือ มณฑล

ของ การ ต่ืน รู เปน คำ ท่ีจะ ได สัมผัส ดวย ประสบการณ ของ ตน เอง  การ เดินทาง 

ดานใน ไมได มี มาตรฐาน แต ตอง รับรู ดวย ตัวเรา เอง ฐาน ของ ชีวิต รางกาย 

การ รับรู ใน เนื้อ ใน ตัว ของ เรา ให ลอง สังเกต วา 

 1. อาจ มี ความ เกร็ง ปม ของ ความคิด ความเครียด มี อยู มาก นั่น

เพราะ ความ คุนชิน ใน โลก ความคดิ  ความ คาดหวงั  การ ตัดสิน ผิด ถูก เหลาน้ี

เปนความ เกร็ง ท่ีซอน อยู ตาม สวน ตางๆ เรา จะ คอยๆ ปลด ความ เกร็ง เหลาน้ัน

ลง สู ผืนดิน รูสึก ถึง การ โอบอุม ความ กวางใหญ ของ ผืนดิน ที่ สามารถ คลาย 

ความ กังวล สู โลก ของ ความ เปนจริง 
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 2. สังเกต การ ที่ เรา หายใจเขา ออก  ดวย ความ ผอนคลาย  การ ที่

สามารถ หายใจ ทั่ว ทอง เปน อยางไร เพื่อ กลับ สู ภาวะ ปกติ ภาวะ สมดุลย 

 3. สังเกตรางกายท่ีสมดุลวา สบายอยางไร พรอมอยางไร ลมหายใจ 

จะ ดึง พลัง ของ ความ สดใหม พลังชีวิต พลัง สรรพสิ่ง ที่อยู นอกเหนือมณฑล

 เขาไป หลอเลี้ยง 

 4. จากนั้น ให ทุกคน ลอง ตอ เอา ความรูสึก ที่ หายใจ ไปถึง ทอง ให 

เห็น พลัง เหมือน ลูกโปง ที่อยู ใน ทอง พื้นที่ ที่ คอยๆ ขยาย ขึ้น จน พลัง ของ

การ ตื่น รู ไปถึง ฝาเทา 

 5. จากน้ี ลอง หายใจ ไปถึง ฝาเทา การ หายใจ ไปถึง ฝาเทา ตอง อาศัย

ความรูสึก ผอนคลาย สบาย วาง จน พลัง ของ ความ สดใหม หลอเลี้ยง ไป

ถึง ฝาเทา ได โดย ที่ ไม ตอง ทำ อะไร เพียงแค กำหนด ความรูสึก กอน จะ ถึง

ฝาเทา พลัง จะ ไหลผาน จุด ที่ เกร็ง เครียด ให เรา รูสึก คลาย ปลดปลอย 

เรา กำลัง คืน ชีวิต กลับคืน สู ฝาเทา เปน ปญญา ทางกาย ที่ ไมได ผาน สมอง

และ ความคิด จนกระทั่ง อาจจะ รูสึก ได วา ฝาเทา สามารถ หายใจ ได ดวย

ตัวเอง ถายเท ความ ตึง แนน ได ดวย ตัว ของ มัน เอง ปลอย เอา ความคิด

การ ตัดสิน ทาง วิทยาศาสตร ให คลาย ลง สู ดิน และ รับรู ความรูสึก ที่ แทจริง 

ชีวิต และ พื้นที่ ของ การ เรียนรู ที่ ฝาเทา เปน อยางไร

 6. จากนั้น เลื่อนขึ้น มา อีก 2 จุด ที่ สะโพก ทั้งสอง ขาง หายใจเขา

โดย ให รูสึกวา พลัง ที่ หายใจเขา เออลน ไปสู สะโพก ทั้งสอง ขาง ปลุก เอา

ความ ตื่น รู  ของ สะโพก ให กลับมา มี ชีวิต คลาย เอา ปม ตางๆ ความคิด

คืน สู ผืนดิน ให สังเกต วา พ้ืนท่ี บริเวณ สะโพก มี การ รับรู อยางไร จุด สัมผัส ของ 

การ รับรู ของ สะโพก เปน อยางไร เมื่อ สามารถ ถายเท หายใจเขา ออก ได ดวย

ตัวเอง เปน อยางไร ปลอยวาง ทาง ความคิด และ การ ตัดสิน ขณะ เดียวกัน

ก็ รับรู พลัง ของ การ เรียนรู พื้นฐาน ของ ความ วาง ของ จิต

 7. ตอมา เลื่อน มา บริเวณ 2 จุด สัมผัส ตรง ขอศอก ทั้ง 2 ขาง โดย

ที่ หายใจ เขามา ที่ ทอง และ ให รูสึก วาการ หายใจเขา เออ ลนออกมา บริเวณ
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ขอศอก ทั้งสอง บริเวณ ตน แขน อาจจะ มี ความ ตึง ความ แนน อยู  เมื่อ เรา รับรู

ก็ ปลอย ลง มาสู ดิน  ลอง สังเกต รางกาย ท่ี มี พ้ืนท่ี ท่ี เปดออก  เปด ให กับ การ รับรู

ใหมๆ สิ่ง ที่ ไมเคย คาดคิด มา กอน ขอศอก ทั้งสอง ขาง สามารถ ม ีชีวิต เอง ได

 8. เล่ือนขึ้น มา 1 จุด คือ บริเวณ แผนหลัง ซึ่ง เปน จุด ใหญ สามารถ

รับรู พลัง ของ ผืนดิน ได มาก ที่สุด ความ โอบอุม ของ ผืนดิน ความ รัก เมตตา

ของ ผืนดิน ที่ ไมวา เรา จะ เปน อยางไร ดี หรือ ไมดี เกง หรือไม พื้นดิน ไมเคย

ตัดสิน แต รับรู จาก สิ่ง ที่ เปนจริง หายใจ ให ไปสู บริเวณ แผนหลัง แงม

บานประตู ให เปดออก เปด สู โลก ของ ประสบการณ ที่ กวางใหญ

 9. จากนั้นเลื่อนมาที่หัวไหลทั้งสองขาง เชนเดียวกัน ใชความ 

รูสึก ที่ ละเอียดออน ใช ลม แหง ความ สดใหม ที่ ได จาก การ หายใจ ไป เปด

ชีวิต ให หัวไหล ทั้งสอง ขาง คืน ชีวิต แก มัน ให รู ทั้ง เนื้อ ทั้งตัว ดึง ความรูสึก

ให แตะ ที่ หัวไหล ทั้งสอง ขาง จน รูสึก ราวกับวา ไหล ทั้งสอง สามารถ มี ชีวิต

ของ มัน เอง  มี พื้นที ่ ของ การ เรียนรู  ของ มัน เอง  สังเกต ความ ตึง แนน

ใน สวน ขางเคียง  คลาย ออก ได ผาน ประตู ที่ เปดออก เรา จะ พา ตัวเอง ไปสู

พื้นที่ ที่ กวาง ขึ้น เปด พื้นที่ ของ การ เรียนรู ที่ สดใหม 

 10. เลื่อนไปยังจุดสุดทาย ดานหลังศีรษะ เอาความตื่นรู จาก 

หายใจ ไป หลอเลี้ยง บริเวณ ศีรษะ บริเวณ นี้ เปน บริเวณ ที่ เกร็ง ที่สุด ให 

คลาย ออก และ รับรู  ถึง ความ โอบอุม ของ ผืนดิน และ ให ทุกทาน ได รับรู  

10 จุด สัมผัส เปดประตู ทั้ง 10 บานออก โดย จะ ไล ไป ทีละ จุด ฝาเทา

สอง ขาง สะโพก สอง ขาง ขอศอก สอง ขาง แผนหลัง หัวไหล สอง ขาง ศีรษะ 

และ สังเกต ภาวะ ของ รางกาย ตอนนี้ คำ วา มณฑล ของ การ ตื่น รู คือ อะไร

ใน ขณะนี้ พลัง ของ การ ตื่น รู การ ผอนคลาย ให รับรู ดวยใจ และ ความรูสึก 

การ ถายเท ประสาท เปน หนึ่งเดียว กับ ผืนดิน เบื้องลาง ที่ ไมมี ขอจำกัด ใดๆ 

เรา สามารถ เปด พื้นที่ ของ การ รับรู ไปได ใน ทุกที่ ไวใจได อยาง ไมมี เงื่อนไข

ให รางกาย เปน ฐาน ของ การ รับรู พื้น ที่จะ เกิด อยาง ไม ตอตาน ไม ขัดขืน 

ให ผอนคลาย ให ทุกคน สังเกต ภาวะ ตอนนี้ สังเกต ความ สบาย การ ที่ เรา
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ผอน พัก แต เปยม ไป ดวย ความ ตระหนัก รู เปน อยางไร  และ คอยๆ ลุกขึ้น

นั่ง ชาๆ ให สังเกต วา การ เปลี่ยน อิริยา บท ของ เรา สามารถ ดำรง ภาวะ ของ

ความ เปนปกติ น้ี ได อยางไร  การ จะ สราง หองเรียน กิจกรรม ความ สัมพันธ
ตอง ดำรงอยู อยาง ภาวะ ตอนน้ี เปน พื้นที่ ของ การ รับรู ซึ่ง จะ เปนการ เปด

พื้นที่ ให กับ การ เดินทาง ดานใน ของ แตละคน ที่ แตกตางกัน นี่ คือ คุณคา

ของ การ ภาวนา ดานใน   การ รักษา ความ เปนปกติ พ้ืนท่ี ดานใน ของ การ เรียนรู

การ ที่ เรา นั่ง และ สามารถ หายใจ ได อยาง ปกติ ที่ โลก ของ การ รับรู ไมได อยู

แค หัว แต อยู ใน เนื้อ ใน ตัว ทุก สวน

 การ รับฟง อยาง ลึกซึ้ง สัมพันธภาพ ที่ปลอดภัย

 คุณ ณัฐฬส : เริ ่มจาก Space ใน ความ หมาย ของ ความ วาง 

วาง จาก การ กระทำ วาง จาก ความ พยายาม ความ วาง นี้ หมายถึง Being 

ถา เรา แบง 2 อยาง คือ Being กับ Doing

 ๏ Doing ที่ แปล วา ทำ การ กระทำ การ แสดง (Performance) 

ตอง พิสูจน ตน เอง ตอง ยืนยัน ตน เอง ตอง แขงขัน เนน ที่ ผลลัพธ เปน โลก

แหง กรรม และ คำ ถาม วา “ทำ อยางไร” เปนเรื่อง ของ ทักษะ นอกจากนี้

ก็ มี ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี เนน เรื ่อง ความรู (knowledge) พูด เขียน 

คำ อธิบาย เปน ประสบการณ ตรง ที่ ได ออกมา ไม เหมือนกัน แตกตางกัน ไป 

แตละคน 

 ๏ แต สิ่ง ที่ จิตต ปญญา ศึกษา สนใจ ไมใช เพียง Performance 

ไมได ศึกษา การ กระทำ แต ศึกษา วา ใคร เปน ผูกระทำ อะไร ที่ กระทำ โลก

ภายใน ของ ผูกระทำ คือ อะไร ทำไม ถึง ทำ ที่มา ของ การ กระทำ อยู ที่ไหน 

Being ในที่นี ้ คือ Space ศึกษา Being ตัวตน ของ เรา คือ อะไร เปน

แบบแผน เปนนิสัย ทั้งที่ รูตัว และ ไมรูตัว

 โลก ที่ เรา คุนเคย ที่สุด คือ ใน โรงเรียน ซึ่ง เปน โลก ของ การ หาความรู 

ศิลปะ วิทยาศาสตร เรียนรู มากมาย ในแง ของ แนวคดิ มี ทฤษฎ ีหลากหลาย 
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เรา พยายาม เชื ่อมโยง ทาง ความคิด สวน ขางนอก นี้ มักจะ ถูก เรียกวา 

“ความรู” (Knowledge) ความรู แบบ ที่ พูด เขียน จำได อธิบาย ได โลก 

แหง วาทะ เรา รูมาก การ เรียนรู ของ เรา มาจาก การ อาน ฟง หาก เมื่อ เทียบ 

สัดสวน แลว สิ่ง ที่ ทำได จริงๆ มี นอย และ มี จำกัด มาก 

 หาก โลก ขางใน เกิดขึ ้น เมื ่อ ภายนอก ประสบ ผลสำเร ็จ เปน

ประสบการณ ตรง ที่ ไดรับ แตกตางกัน  อันที่จริง มี พื้นที่ ที่ เรา ไม ตัดสิน

สิ่ง ใด เรียกวา พื้นที่ ที่ ไร การ ตัดสิน พันธกิจ อันดับแรกๆ ของ นา โรปะ 

คือ การตะ หนัก รู รู เนื้อ รูตัว โลก ที่ การ ศึกษา แบบ จิตต ปญญา สนใจ คือ 

การ คน หาวา สิ่ง ที่ เรา เปน จาก ภายใน คือ อะไร มี ทั้ง อารมณ ความรูสึก 

ซึ ่ง สวน นี ้ เต็มไปดวย พลัง  โดย ปกติ บางครั ้ง เรา ใช อารมณ มากกวา 

บางครั้ง เรา ใช ความคิด มากกวา แต อารมณ เปนตัว ที่ ขับ เคลื่อน ตัวเรา 

ฉะนั้น การ ศึกษา ภายใน จึง เปนเรื่อง ที่ สำคัญ การ ที่ ทำ กิจกรรม ผอน พัก

ตระหนัก รู  เปนการ สราง พื้นที ่ การ สังเกต เรียกวา Non-Judgment 

Space (พื้นที่ ของ การ ไม ตัดสิน) แต ให สังเกต ความคิด ความคิด มา

อยางไร มาจาก กรอบ คิด อะไร ยิ่ง เรา พัฒนาการ ฝก เรื่อง พื้นที่ (Space) 

ได ชัด เทาไหร พลัง ของ การ สังเกต ก็ จะ เพิ่ม ไป ตามนั้น พันธกิจ อันดับแรก

ของ นา โรปะ คือ การ สราง การ รับรู (awareness) ไมใช การ แขงขัน กัน วา

นั่ง สมาธิ ได นาน เทาไหร แขง กัน ทำความดี แต พัฒนาการ รับรู รู เนื้อ รูตัว 

เมือ่ รูตวั ก็ นำมา สังเกต ประสบการณ จาก การ ปฏบัิต ิBeing นี ้เปน แบบแผน

หรือ นิสัย ที่ อาจจะ เกิด จาก ประสบการณ ในอดีต ที่ ทำให เรา มี พฤติกรรม

และ ความ คุนชิน ซึ่ง แตกตางกัน ออกไป แบบแผน เหลานี้ อาจจะ ทำให เรา

ไมรูตัว ความ เปน อัตโนมัติ (อัตตา-อนุมัติ) 
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 สิ่ง ที่ จิตต ปญญา ศึกษา สนใจ คือ สิ่ง ที่ เกิดขึ้น ทั้งหมด ทั้ง ในแง

ความ คุนชิน ประสบการณ ซ้ำๆ หรือ ที่ แปลกใหม การ ดำรงอยู กับ ปจจุบัน

อยาง แยกแยะ ยัง ไม ตัดสิน เพื่อที ่จะ รับรู  ประสบการณ ตรง อัน เปนผล

มาจาก เงื่อนไข ใน ปจจุบัน และ อดีต ไมมีใคร เปนอิสระ จาก เงื่อนไข ของ

อดีต แต สามารถ รับรู ได พ้ืนท่ี ใน รูป เปน พ้ืนท่ี ของ แตละคน การ ศึกษา แบบน้ี 

สนใจ พื้นที่ ที่ มี อารมณ ความรูสึก เพราะ สวนมาก เรา ใช อารมณ มากกวา
ความคิด อารมณ เปน สิ่ง ที่ ไมใช ความคิด แต คน มักจะ พยายาม อธิบาย

อารมณ 

 บันได 5 ขั้น 

เรียนรู
                                Inspiration

                       Bonding

                Trust

Safety

Action

We

You

I

Knowledge

  วาทะ

    อธิบาย

Product

How

ประสบการณตรง 

  Product

 Skill  

 Being
Pattern
คุนชิน

Results

 อัตโนมัติ

แนวคิด ทฤษฎี

Doing
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 1. เรา เริ่มตน จาก ความ ตองการ ความ ปลอดภัย (Safety)
บันได ขั้นแรก จึง เปนเรื่อง ความ ปลอดภัย ตองการ การ ยอมรับ สวนใหญ 

ภัย ทางกาย ไมได ทำให เรา หยุด เรียนรู   ภัย ทางใจ จึง เปนภัยที ่ ทำให 

เรา ไม อยาก เรียนรู  เมื ่อ เกิด ความ ไม ปลอดภัย เรา ก็ จะ ปกปองปด ตัว

เปน จิต ไร สำนึก ของ มนุษย อันเปน ธรรมชาติ ของ ชีวิต  ถาเรา ยอมรับ

วา มนุษย ทุกคน ตองการ ความ ปลอดภัย ใน ชีว ิต และ จิตใจ  ในทาง 

ชีววิทยา ภาวะ ปกติ ของ สิ่งมีชีวิต มี 4 ขั้นตอน คือ เติบโต ฟนฟู พลัง 

ซอมแซม สวน ที่ สึกหรอ และ เปดรับ เรียนรู  รางกาย มนุษย มี 2 โหมด 

คือโหมด ปกติ และ โหมด ปองกัน เมื่อ มนุษย รูสึก ปลอดภัย รางกาย ก็ จะ

 ดำเนินไปตาม ขั้นตอน บันได ขั้นแรก คือ เมื่อ เรา รูสึก ปลอดภัย ก็ อยากจะ 

เปดตัว พูดคุย กับ เรา มากขึ้น

 2. การ สราง ความ ไววางใจ (Trust) สิ่ง นี้ ตอง ใชเวลา ทุกครั้ง 

ที่ บันได เลื่อนขึ้น ไป  เมื่อ ไมมี ความ ไววางใจ บันได ก็ จะ ตก ลงมา ที่ ขั้นแรก 

ฉะนั้น ก็ ตอง สรางใหม

 3. ความรูสึก ผูกพัน ใกล ความ เปน กัลยาณมิตร ใกล ชิด
(Bonding) เปรียบดัง อวัยวะ  อวัยวะ แตละ สวน มี ชีวิต และ หนาที ่ 

ของตัวเอง  แต มี การ สื่อสาร อยู ตลอด เวลา โดย ไมมี อะไร กั้น รางกาย

ที่ มี การ ประสานกัน ดี จึง เปน รางกาย ที่ทำงาน อยาง เปนปกติ 

 4. เม่ือ ความ สัมพันธ เปนไป ดวยดี ก็ จะ เกิด เปน แรงบันดาลใจ
ที่จะ เรียนรู (Inspiration) คำ วา “แรงบันดาลใจ” บังคับ ไมได เรา อาจจะ

บังคับ ให นักศึกษา อานหนังสือ ได  แต บังคับ ให เรียนรู  ไมได  เพราะ

ไมมี แรงบันดาลใจ

 5. แรงบันดาลใจ ทำให เปดใจ ท่ีจะ ยอมรับ และ กระทำ (Action) 
ใน สิ่ง ที่ อยาก ทำ
 กรณี ตัวอยาง เชน การ เลน ไมวา จะ เปนของ สัตว หรือ ของ มนุษย

คือ การ เขาสู มณฑล ของ การ เรียนรู สูงสุด มี ความ วางใจ เพราะ ใน พื้นที่
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ของ การ เลน นั้น  ไมมี การ ระแวดระวัง  สนุก  มี ความ สุข  ไม ตอง ให ดูดี 

ตาง จาก การ ที่ เรา อยู ในที่ๆ ไมคุนเคย ดังเชน ภาพ นี้

 

 

 

 SecurityUnknown

Comfort

Zone

 มนุษย ทุกคน แสวงหา (Comfort Zone) เรา มักจะ ไมคอย

อยาก ทำ อะไร ที่ หมิ่นเหม อยาก ทำ ใน สิ ่ง ที่ปลอดภัย วงกลม นอก คือ 

บริเวณ ที่ ไมแนใจ หมิ่นเหม เหมือน ยืน อยู บน ปาก เหว พื้นที่ ทั้งสอง พื้นที่

มี ความ สำคัญ เทาๆ กัน ใน แวดวง จิตต ปญญา ศึกษา การ ที่ เรา จะ เรียนรู

ตน เอง เรา จะ ทำซ้ำ สิ่ง เดิม อยางเดียว ไมได แต ตอง ออก ไปหา สิ่ง ใหมๆ

ดวย อาจจะ ตอง ใช ความ กลาหาญ ความ กลาเผชิญ ความ ฝน ทั้งนี้ ทั้งนั้น 

การ บังคับ ขูเข็ญ ให คน ออกมา อยู ใน พื้นที่ ที่ ไม คุนชิน  ไม กอ ให เกิด การ

เรียนรู เพราะฉะนั้น ทางเลือก (Choice) เปน เรื่องสำคัญ ของ การ ศึกษา

แนว นี้ สวนใหญ เมื ่อ เด็ก ถูก บังคับ ขูเข็ญ ก็ จะ เรียน ไป ให พอ ผาน แต

เมื่อ ลมเหลว เขา ก็ จะ โทษ คน อื่น ไม รับผิดชอบ ตอ สิ่ง ที่เกิด ขึ้นกับ ตัวเอง

หลายครั้ง ที่ เรา มักจะ คุนชิน อยู กับ การ อยู ในที่ส บายๆ ที่ๆ คุนเคย แต

ถา เรา ได ออก ไปนอก พื้นที่ ไขแดง ไปสู ในที่ๆ ไมคุนเคย บาง จะ เปน อยางไร

 อันที่จริง จิตต ปญญา ศึกษา นี้ ไมได จำกัด อยู ใน สาขา ใด สาขา 

หนึ่ง แต เปนการ เรียนรู ที่จะ ฝกฝน ให รูจัก ใสใจ อารมณ ความรูสึก 
คุณคา ตัวตน ตัวอยาง เชน แทนที่จะ ถาม วา คุณ ทำ อะไร แต ให ถาม วา 

คุณ ทำ เชนนี้ คุณ รูสึก อยางไร มี เจตนา อะไร ทำ เพื่ออะไร
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 กิจกรรม : การ เรียนรู พื้นที่ และ การ สราง สัมพันธภาพ 

 ให จับคู หญิง-ชาย โดย มี กติกา ดังนี้ 

 1. ให สงสายตา ตอกัน สัมผัสมือ ตอกัน สังเกต ความรูสึก

 2. เดิน เขาไป ใกล 1 กาว มองตา กัน ไม ตอง พูด กัน ให สังเกต 

  ความรูสึก ตน เอง 

 3. แลว ให ถอยหลัง 1 กาว สังเกต ความรูสึก เชน เดิม 

 4. ให ปรับ ระยะ กัน ดู วา ระยะ ไหน รูสึก สบายตัว 

 5. ให ถอย ไป ให ไกล ที่สุด แลว ยัง มอง กัน อยู สังเกต ความรูสึก 

  อยางไรบาง ความ แตกตาง เปน อยางไร 

 6. ให เดิน ไปเรื่อยๆ แต ยัง มอง กนั อยู ไม วาง สายตา ให รู เนื้อ รูตัว 

 7. เดิน จาก คน ท่ี เรา รูจัก กัน โดย ไม ตอง หันมา มอง กัน อีก เหมือน จาก 

  เพื่อน ที่ สนิท คุนเคย กัน แลว สังเกต ดู วา เรา รูสึก อยางไร

 8. กลับมา จับคู กัน เหมือนเดิม แลว คุย กัน วา รูสึก กัน อยางไร

 ผล ของ กิจกรรม จาก การ สะทอน ของ ผู เขา อบรม

 ๏ ใน ชวง ที่ มอง หนา กัน ยัง ตีความหมาย ไม ออก แฝง ดวย ความ 

ประหมา ยัง งงๆ แต เมือ่ เริม่ ถอยออกมา การ ครุนคดิ ก็ มคีวามหมาย มากขึน้ 

เม่ือ ถอย ออกไป ก็ ไววางใจ มากข้ึน แต เม่ือ ให ถอย ออกไป แต ไม ให วาง สายตา 

ก็ รูสึก ผูกพัน วา เพื่อน อยู ที่ไหน แต เมื่อ ให จากกัน เกิด ความรูสึก 2 อยาง คือ 

อิสระ ของ กันและกัน สอง คือ คิดวา ถา ให กลับมา เจอกัน อีก คู เรา จะ อยู ที่ใด

 ๏ เมื่อ ให ใกล กัน รูสึก ไม ปลอดภัย รูสึก เหมือนวา ตองหา อะไร มา 

ปองกนั แต เม่ือ ถอย ระยะ ให พอด ีความรูสึก ก็ ไววางใจ มากข้ึน เม่ือ ถอยหาง 

และ ไมได มอง กัน ก็ จะ สงสยั วา เพือ่น จะ ไป ไหน อยู ตรงไหน เริม่ ผูกพนั ตอง 

ใชเวลา ใน การ เรียนรู ซึ่ง กันและกัน
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 ๏ ตอน ใกล ชิด กัน ก็ อึดอัด กังขา หลายอยาง แต เมื่อ ถอย ระยะ 

ออกไป ก็ ไววางใจ มากขึ้น คิดวา ตอง ใชเวลา แต เมื่อ ตอง หางกัน ก็ รูสึกวา 

เรา รูจัก กัน แลว 

 ๏  เมื่อ ใกล ชิด กัน ก็ รูสึก ดี แต เมื่อ ถอยหาง เรา ก็ รูสึก วาเหว พอ 

กลับมา ให หันมา เจอกัน อีก ก็ ดีใจ ที่ ได กลับมา เจอกัน อีก

 ๏  คิดวา ถา อยู ใกล กัน เกินไป ใน ภาวะ ที่ ไม คุนชิน ก็ รูสึก อึดอัด แต 

เมื่อ ถอยหาง ออกไป หนอย ก็ รูสึก พอดี

 ๏ อึดอัด แต เมื่อ จองตา ก็ เห็น ความรูสึก ใน ดวงตา แต ถา ถอยหาง 

ออกมา นิด ก็ รูสึก ดีขึ้น เมื่อ ให ถอยหาง และ มองหา เพื่อน ดวย ก็ เปนกังวล 

เพราะ กลัว วา เรา จะ สะดุด และ เพื่อน จะ หายไป 

 ๏  ใน ระหวางที่ ทำ กิจกรรม นี้ คือ ทำให รูวา อะไร ที่ มาก เกินไป 

นอยเกินไป ก็ ไมดี สามารถ เอาไปใช ใน การ สอน ได ดวย

 ๏  เขิน มาก ก็ เลย พยายาม จะ หา วิธี วา ทำ อยางไร ไม ให เขิน จึง คิดวา 

อาจารย เปน พอ เม่ือ เขาไป ใกล อีก ก็ ไมกลา มองตา เลย คิด เปน พอ ก็ ไมได แลว 

แต เมื่อ ถอยหาง ออกไป ก็ สบายใจ มากขึ้น แต เมื่อ ให ถอยหาง ไปไกล ที่สุด 

ก็ รูสึก เปนหวง ก ็แปลกใจ ที่ ทำไม ตอนแรก เรา เขินๆ  แต ตอนนี้ ก็ รูสึก คิดถึง

 สรุป ความรู และ สิ่ง ที่ ได จาก กิจกรรม

 คุณ ณัฐฬส : แตละคน มี ประสบการณ ตรง ที่ ไม เหมือนกัน และ

 เรา ก็ ให คุณคา ตอ ประสบการณ ตรง อยาง เทาเทียม ไมมี การ บอกวา

 ใคร ถูก ผิด เพราะวา ประสบการณ ตรง ของ มุษย มี ความ สมบูรณ ใน ตัว ของ 

มัน เอง นั่น คือ การ เขา ไปสู ใน พื้นที่ วงกลม ใน แนวคิด ของ การ ให คุณคา ของ 

ทางเลือก เรา มี หนาที่ เชื้อเชิญ (Invitation) ดวย ทัศนคติ ของ การ เชื้อเชิญ 

ทำให โหมด ปกปอง นอยลง ทันที เชน การ ที่ เรา เชื้อเชิญ ใหนศ.มา เรียนรู เขา 

ก็ อยากจะ เรียน เมือ่ เรา สราง เสนห (Attraction) ให กับ พืน้ที ่ที ่เรา จะ เชือ้เชญิ 

สราง บรรยากาศ ของ การ ชักชวน มากกวา ท่ีจะ บังคับ ขู รุกล้ำ ก็ จะ เหน่ียวนำ 
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ดึงดูด ให เกิด การ เรียนรู และ เทากับ สราง ทางเลือก ให กับ ผูคน ที่ อยากจะ 

เขาใกล เรา เรา กำลัง สราง บริบท (Context) เพราะ บริบท ที่ เหมาะสม จะ 

กอ ให เกิด เนื้อหา ที่ เปน ประสบการณ เมื่อ เรา สะทอน (Refl ection) เชน ถาม 

วา รูสึก อยางไร การ ใครครวญ ก็ จะ ออกมา อยาง บริสุทธิ์ ตรง ที่สุด และ การ 

เรียนรู ก็ มาจาก การ สื่อสาร กับ ผูอื่น ดวย การ รับฟง ที่ ดี จะ ทำให คน ที่ สะทอน 

ตองการจะ เลา เพราะ รูสึก ปลอดภัย เรื่อง ที่ ออกมา จะ เปนเรื่อง ที่ ตรง และ 

บริสุทธิ์

 คุณ วิจักขณ : ยอนกลับไป เรื่อง การ ภาวนา รูสึก ดี ที่ หลาย ทาน 

สังเกตเห็น อาการ เกร็ง ของ รางกาย แต เมื่อ ถึง จุด พอเหมาะ หรือ ผอนคลาย 

ของ รางกาย ทำให เรา สบาย มากขึ้น ทำใหเกิด พื้นที่ ของ การ เรียนรู เชน 

การ จัด กระบวนการ สอน กระบวนการ เรียน รูเรื ่อง Space ของ อาจารย 

ฟอเรสต ที่นา โรปะ จะ แบง เปน พื้นที่ ภายนอก (Outer Space) คือ บริบท 

ภายนอก ของ ผูเรียน บริบท ของ หองเรียน สิ่งแวดลอม อยาง เหมาะสม ให 

นักเรียน ใน หองเรียน ได รับรู ประสบการณ ตรง และ จริง นำมาซึ่ง การ ได เห็น 

พื้นที่ ภายใน (Inner Space) คือ การ ได สัมผัส การ ใครครวญ อารมณ 

ความรูสึก ภายใน แตละคน ได เห็น กระบวนการ ขางใน มี การ ได สะทอน 

ออกมา และ พื้นที่ ของ ความ ลับ (Secret Space) เปน พื้นที่ ปรากฏขึ้น โดย 

ที่ บางที ก็ ไมรูตัว อธิบาย ไมได เปน ญาณ ทัศนะ ที่ เกิดขึ้น จาก ประสบการณ 

ตรง หรือ ปรากฏขึ้น ที่ เปน ลักษณะ เฉพาะ เปน สวนตัว มาก เปน สิ่ง ที่ สะทอน 

ให เห็น Quest ของ คน นั้น

 Space ที่ พูดถึง นั้น เปน พื้นที่ ของ ความ ศักดิ์สิทธิ์ ไมใช พื้นที่ ของ 

การ ขูเข็ญ แต เปน พื้นที่ ที่ เรา สรางขึ้น ได นอมนำ เกิด ญาณ ทัศนะ ในที่สุด ก็ 

เปลี่ยนแปลง ชีวิต ไปสู สิ่ง ที่ กำลัง แสวงหา

 อ.ฌาน เดช : กิจกรรม อันนี้ ที่ ทำให เรา ได เรียน รูเรื่อง พื้นที่ ของ 

เรา แตละ พื้นที่ๆ เชื่อมโยง กัน มีความหมาย มาก พื้นที่ กอ ให เกิด อารมณ 
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ความรูสึก และ อารมณ ความรูสึก มีผลตอ รางกาย เพราะฉะนั้น เวลา เรา 

สัมพันธกับ ใคร ก็ จะ ผาน รางกาย อารมณ ความรูสึก และ ผาน ใจ ของ เรา 

เชน เมื่อ คน หนึ่ง สัมผัสกับ อีก คน หนึ่ง โดย ที่ ยัง ไมรูจัก กัน มือเย็น ขึ้น มา ทันที 

ที่ สำคัญ คือ เรา จะ หลอเลี้ยง อารมณ ความรูสึก เหลานี้ ได อยางไร ดังเชน 

กิจกรรม ที่ ได ทำ ไป เมื่อ มี คน มา ยืน ตอหนา เรา เรา จะ หลอเลี้ยง อารมณ 

ความรูสึก ที่ เปน บวก ได อยางไร ฉะนั้น ไมวา เรา จะ เรียน อะไร ก็แลวแต 

เร่ืองราว เหลาน้ี มีความหมาย ควร มี กระบวนการ ให เรา เห็น แลว เรา จะ เขาใจ 

มัน ทั้งหมด ดวย ตัวเรา เอง

 กิจกรรม : การ รับฟง อยาง ลึกซึ้ง

  ให ผู เขารวม เดิน ไป หาคู ท่ี ไม คุนชิน คอย ปด เปลือกตา ชาๆ  อยาง 

ผอนคลาย หายใจเขา ชาๆ  สบาย หายใจออก ผอนคลาย ให จินตนาการ 

ตน เอง เมื่อ ตอน อายุ 15 ป มี ความ ฝน อะไร มี ความ ประทับใจ อะไร เมื่อ เรา 

คิด เรื่อง ประทับใจ ให ยิ้ม นอยๆ 

  จินตนาการ ถอยลง ไป อีก เมื่อ วัยรุน เรา มี ความ สดใส มี เพื่อน 

มี ความ สุข มี ความ ฝน มี ความ ประทับใจ ให รับรู ความรูสึก นั้น เก็บ ไว 

ใน ความรูสึก ของ เรา 
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  ให ลอง จินตนาการ เม่ือ อายุ 4-5 ขวบ เด็กนอย ท่ี ราเริง ท่ี มี ความ 

แจมใส ท่ี มี แรงบันดาลใจ ท่ี มี ความ ฝน จินตนาการ วา กำลัง เลน เรือ ท่ี ลองไป 

ใน สายน้ำ ม ีเพื่อน ที่ นารัก มี พี่นอง มี พอแม ที่ นารัก ให ระลึกถึง ความทรงจำ 

ใน วัยเด็ก ความ ซุกซน ความ มอมแมม ให คอยๆ รับรู ความรูสึก ประทับใจ 

ใน วัยเด็ก ของ เรา วา เปน อยางไร สายตา อันเปน ประกาย เต็มเปยม ไป ดวย 

พลังชีวิต เปน อยางไร เก็บ ความทรงจำ ประทับ ไว ใน ความทรงจำ ของ เรา 

แลว คอยๆ ลืมตา ขึ้น อยาง ผอนคลาย

  นัง่ ใกล กัน ขึน้ อกี นดิหนึง่ แลว เลา เรือ่ง ที ่จนิตนาการ ให คู ของ ตน 

ฟง เวลา ฟง ให ฟง อยาง ต้ังใจ ให รูสึก ราวกับวา เปน นิทาน ท่ี เรา ฟง อยาง ต้ังใจ 

ขณะ ที่ รับฟง ไม พูด กลับ ไป ให เขา รูสึกวา เขา มีความหมาย ลอง ฝก ฟง แลว 

สังเกต ตน เอง วา ฟง อยาง ตื่น รู เนื้อ รูตัว หรือ ฟง ดวย ความ หลับ ไหล สลับกัน 

เลา แลว ให ผูฟง สรุปเรื่อง ที่ ได ฟง ให ผูเลา เปน ผูฟง อยาง ตั้งใจ สลับกัน เลา 

เรื่อง ที่ ได ฟง

 ภาค ค่ำ

แลกเปลี่ยน เรียนรู เกี่ยวกับ เรื่อง การ ภาวนา บม เพาะ ความ ตื่น รู ใน กาย

 คุณ วิจักขณ : เมื่อ เรา มี ครูบาอาจารย มี นักเรียน ผู รวม เรียนรู 

เพื่อน ของ เรา แตละคน ตาง ก็ มี ปญหา ปญหา สำคัญ คือ การ ยึดมั่น ทาง 

ความคิด การ ยึดถือ ตัวตน อันที่จริง แตละคน มี Trauma หมด มี ความ 

กลัว อะไร บางอยาง  จาก อดีต ที่ แตกตางกัน การ พบเห็น Trauma เกิด จาก 

การ ที่ เรา ได เผชิญ จาก โลก ดานใน มี คน บาง กลุม ที่ เรา เผชิญ ไมได ความ 

เจ็บปวย หรือ บาดแผล ในใจ ก็ เปน ส่ิง ท่ีอยู ใน รางกาย เม่ือ ตอง เผชิญกับ ส่ิง น้ัน 

ก็ จะ ทำให รางกาย มี ภาวะ ของ ความ เกร็ง เปน ปม การ ฝก ภาวนา จึง เปน

การ ทำ จิตใจ และ รางกาย ให อยู ใน ภาวะ ปกติ  เปนการ สราง ของ การ 

ผอนคลาย เพื่อให เกิด การ เรียนรู ยอมรับ ล่ืนไหล จน ทำให เรา ยอมรับได
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 ผู เขา รับ การ อบรม : มี ขอ คำ ถาม กระบวน กร สรุป สาระสำคัญ ได 

ดังนี้

 คำ ถาม  : ใน เรื่อง พื้นที่ ของ การ เรียนรู จำเปน หรือ ไมวา จะ ตอง 

มี จิตใจ ที่ ผอนคลาย กอน ที่ คิด อะไร ออก หรือ กอ ให เกิด การ ตื่น รู จริงๆ

 คำ ตอบ : การ สราง พื้นที่ ของ การ เรียนรู จะ เกิดขึ้น เมื่อ เรา ได 

ผอนคลาย เพราะ เมื่อ เรา เริ่ม คิด อะไร ซ้ำ เดิม วน ไปวน มา นั่น คือ การ ที่ พื้นที่ 

ของ การ เรียนรู เรา เร่ิม หายไป เพราะฉะน้ัน การ ผอนคลาย จึง เปนการ เปด พ้ืนท่ี 

ของ การ ตื่น รู ได

 คำ ถาม : ทำไม ตอง นอนหงาย เพราะวา นอนหงาย แลว รู สึก 

แนนหนาอก

 คำ ตอบ : เพราะ การ นอนหงาย ทำให รางกาย ของ เรา สัมผัสกับ ดิน 

ได มาก ที่สุด ทำให เรา ได ซึมซับ กับ ธาตุ ดิน ได มาก ที่สุด มนุษย เชื่อม ตอ กับ 

ธาตุ ดิน กับ ธาตุ ฟา ธาตุ ดิน เปน ธาตุ ท่ี รุมรวย ประสบการณ ทุกอยาง ท่ี เกิดข้ึน 

มี ฐาน จาก สิ่ง นี้ แต บางครั้ง เรา ก็ หมกมุน และ เครียด ทำให มอง อะไร ไมเห็น 

ภาค ฟา เปน สิ่ง ที่ เรา เชื่อใจ เชื่อ ใน ศักยภาพ ของ การ เรียนรู การ ภาวนา เมื่อ 

เรา ลุกขึน้ นัง่ จะ ทำให สัมผสั ความรูสึก นี ้ได ชดัเจน การ ภาวนา ไมได เก่ียวกับ 
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ศาสนา แต เปนการ อยู ใน ภาวะ ปกติ การ เช่ือม ตอ กับ ดิน ทำให รางกาย เรา ได 

เรียนรู ชีวิต

 คำ ถาม : ทำไม ตอง นอน ชันเขา นอน เหยียดตรง ได หรือไม ความรูสึก 

แตกตางกัน หรือไม มีผลตอ การ ตื่น รู หรือไม

 คำ ตอบ : มี สอง ประเด็น อยาง แรก รางกาย ของ มนุษย เปน สวน 

ที่ สำคัญที่สุด และ พลัง ที่ ไหล ใน กระดูก สันหลัง ของ เรา ซึ่ง เปน แหลง สราง 

เมด็เลอืด จะ ม ีการ ไหลเวยีน ชวิีต เหตผุล ของ การ ให นอนหงาย คอื การ ทำให 

กระดูก สันหลัง เรียง ตัวอยาง มี ระเบียบ มาก ที่สุด และ การ นอน แบบนั้น จะ 

ทำให กระดูก สันหลัง เรียง ตัวอยาง มี สมมาตร ที่สุด กลามเนื้อ ตั้งแต ศีรษะ 

จนถึง ปลายเทา เปน กลาม เนื้อที่ เชื่อม ตอกัน หมด กระดูก สันหลัง มี สาม สวน 

คือ บน กลาง ลาง เมื่อ นอน เหยียดตรง จะ ทำให กระดูก สันหลัง ชุด สุดทาย 

แอน ขึ้น กระดูก สันหลัง ก็ จะ ผิดรูป ทำใหเกิด อาการ ปวดหลัง ได 

 อยางทีส่อง เม่ือกลาวถึงจดุตางๆในรางกายทัง้หมดมมีากมาย จุด

ท่ีสำคัญในกระดกูสันหลงัเปนจดุทีท่ำใหแรงดงึดดูของโลกผานตลอดเวลา

การไหลเวียนของพลังในรางกายก็เกิดจากเหตุนี้ดวย ฉะนั้นเมื่อนอนให

รางกายปรับไดดีแลว การนอนใหกระดูกสันหลังสัมผัสกับผืนดินทั้งหมด

ทำใหการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ทำใหรางกายดีขึ้น

วัน ที่สอง ของ การ อบรม

 กิจกรรม : พลัง แหง กาย จิต

  อ.ญาณเดช : วงกลมรอบนอกเปน
สิ่งที่ธรรมชาติมีอยู เมื่อหยิน (Yin) และ ห ยาง

(Yang) รวมกัน  สิ่ง ที่ ตรงขาม หรือ ใน ความ

 ขัดแยงหลอหลอม กัน เมื่อใด ก็ จะ เกิด นวัตกรรม

เชน ดาน หนึ ่ง คือ ไข ของ เพศหญิง อีก ดาน 
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หน่ึง คือ อสุจิ ของ เพศชาย หลอหลอม กัน เปน ชีวิต ใหม ใน ธรรมชาติ เม่ือ อาจจะ 

มี หลายอยาง ที่ คน ไม ตองการ หรือ ไมชอบ แต นั่น นำมา สิ่ง นวัตกรรม หรือ

 วิธี คิด ใหมๆ นวัตกรรม ใหม เรียกวา ธาตุ มี 5 ธาตุ ใน ทฤษฎี แพทย แผน 

จีน ประกอบดวย น้ำ ไม ไฟ ดิน และ ทอง ใน 5 ธาต ุนี้ เมื่อ อยู ใน โหมด ปกติ 

พลวัต จะ เสริม กัน น้ำ เสริม ไม (เรา ปลูก ตนไม น้ำ ทำให ตนไม โต) ไม เสริม 

ไฟ (กอ ให เกิด เชื้อเพลิง ให พลังงาน) ไฟ เสริม ดิน (ไฟ มอดไหม กลาย เปน 

ดิน) ดิน เสริม ทอง (ดิน ทับถม นาน เขา กลาย เปน แรธาตุ หรือ ธาตุ ทอง) ธาตุ 

ทอง หรือ โลหะ เสริม น้ำ (ทอง หรือ โลหะ เมื่อ ทำเปน แผน กระทบ ความ เย็น 

กลาย เปน หยดน้ำ) พลวัต ของ ธาตุ ท้ัง หา เสริม กันและกัน แต ถา ชีวิต ของ เรา อยู 

ใน โหมด ไมปกติ  ก็ จะ หักลาง กันและกัน น้ำ ไป ดับไฟ ไฟ ละลาย ทอง  ทอง 

หรือ โลหะ เมื่อ ทำเปน มีด เปน ขวาน ก็ จะ ทำ ลายไม ไม ทำลาย ดิน ดิน ทำ ลาย

น้ำ ใน ธรรมชาติ เปน เชนนี้ ในรางกาย เชน เดียวกัน มนุษย ไมได อยู โดดๆ

แต อิง อาศัย กันและกัน และ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง

 ใน  5  ธาตุ นั้น  เมื่อ เปน อวัยวะ ภายใน จะ เปน ดังนี้

 น้ำ = ไต ทั้งสอง ขาง

 ไม = ตับ 

 ไฟ = หัวใจ 

 ดิน = มาม 

 ทอง = ปอด ทั้งสอง ขาง
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 เมื่อ รางกาย อยู ใน ภาวะ ปกติ ไม เครียด อวัยวะ ตางๆ  ก็ จะ ทำงาน 

สัมพันธ  สื่อสาร กัน สนทนา กัน เสริม ซึ่ง กันและกัน ขณะ เดียวกัน เมื่อ 

อารมณ แปรปรวน  พลัง ดานใน ก็ วิ่ง ไปมา สับสน ชีวิต มนุษย นั้น เปน 

องค รวม รางกาย นั้น เปน สิ่ง ที่ มี ความ สลับซับซอน  มนุษย ถือกำเนิด มา 

อยาง ยาวนาน ใน ความ ซับซอน นั้น เอง ก็ มี อารมณ ความรูสึก แตละ อวัยวะ 

นั้น ลวนแต เปน เสี้ยว สวน ที่ ซอน ทับกัน เปน แบบจำลอง กันและกัน  เชน ไต 

เมื่อ อยู ดานนอก รางกาย คือ หู (มี รูปราง คลาย กัน มาก) มี เสน เชื่อมโยง กัน 

ตับ เชื่อมโยง ภายนอก คือ ตา หัวใจ เชื่อมโยง ภายนอก คือ ลิ้น มาม เชื่อมโยง 

ภายนอก คือ ริมฝปาก ปอด เชื่อมโยง ภายนอก คือ ปาก และ เมื่อ รางกาย 

ภายนอก ไดรับ ความ กระทบ กระเทือน ภายใน ก็ ไดรับ ผล นั้น ดวย เชน 

ธาตุ อวัยวะ ลึกลงไปในอวัยวะดานใน โหมดปกติ โหมดปกปอง

     (สภาวะไมปกติ)

 น้ำ ไต กระดูกและไขกระดูก มีแรงบันดาลใจสูง  ขาดแรงบันดาลใจ

    กลาเผชิญ หอเหี่ยว หวาดกลัว

 ไม ตับ เสนเอ็น ใจกวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ  เห็นแกตัว โมโหบอย

    ใหอภัย 

 ไฟ หัวใจ แรงดัน มีความรัก ความเมตตา  เกลียด พยาบาท 

    ชื่นชม จองเวร อิจฉา

 ดิน มาม กลามเนื้อ นิ่ง มีความสงบ สมาธิ วิตก กังวล ฟุงซาน

 ทอง ปอด ผิวหนัง แจมใส หดหู ซึมเศรา

 เพราะฉะนั้น เมื่อ ได ออกกำลังกาย บริหาร อยาง ถูกวิธี ผิวพรรณ ดี 

กลามเนื้อ แข็งแรง เลือด ลม สูบฉีด หัวใจ แข็งแรง เสนเอ็น ยืดหยุน กระดูก 

แข็งแรง ไขกระดูก เม็ดเลือด ดี

 จากภาคทฤษฎี อ.ญาณเดช ไดทำใหผู เขาอบรมรำมวยจีน 

 ไทฉีฉวน เปนเวลา 30 นาที และ แนะนำ วา ถา ทำ ทุกวัน ให ลอง สังเกต

ผล ที่ เกิดขึ้น ดวย
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 กิจกรรม : จับกลุม เลา เรื่อง กลุม ละ 3 คน

 คุณ ณัฐฬส : อยากจะ ชวน ให ทำ กิจกรรม รวมกัน ลอง เฝาดู วา

เร่ืองราว ของ เรา  เม่ือ ได เลา เรา รูสึก อยางไร  การ ท่ี ได มี คน รับฟง มี ผล อยางไร

ตอ เรา ตอ หัวใจ เรา เรา รูสึก อยางไร และ การ รับฟง เรื่องราว ของ ผูอื่น หรือ

เพื่อน เรา รับฟง อยางไร ไดยิน อะไร รับรู อยางไร ใครครวญ ประสบการณ

สักเล็กนอย เรา เปน ผูฟง อยางไร ใน ชีวิต ของ เรา นั้น เรา รับฟง อยางไร 

ชีวิต ทั่วไป ของ การ ฟง คน ใกล ตัว คน ที่ บาน ที่ทำงาน เรา รับฟง อยางไร 

อยากจะ ชวน ให จับกลุม กลุม ละ ไม เกิน 3 คน ได เลา เรื ่องราว ของ กัน

และ กัน รับฟง อยู ใน space รวมกัน ใน การ สนทนา เรา ตอง รับฟง เสียง

ของ เพื่อน เรา อยาง แทจริง ไมมี การ แทรกแซง ลอง สังเกต ดู ความรูสึก 

อารมณ ของ ตน เอง และ เพื ่อน ให รับฟง ประสบการณ ใน เรื ่อง การ ฟง

ที่ ได จาก การ แลกเปลี่ยน เรื่องราว วัยเด็ก ใน วันแรก 

 ทายสุดเปลี่ยนมาเปนการเลาใหฟงตอกลุมใหญวาแตละคน

สังเกต ความรูสึก อารมณ ของ ตน เอง วา เปน อยางไร ขณะ ที่ ฟง เพื่อ สรุป 

สาระสำคัญ ตาม ประเด็น คำ ถาม ได ดังนี้

 1. เรา รับฟง อยางไร
  มี การ ประสาน สายตา (Eye Contact) เปน ผูฟง ที่ ดี แต เมื่อ

พูด เรื่อง งาน ที่ ไมใช เปนการ เลา เรื่อง ก็ มักจะ ไม ฟงจนจบ

  การ แยง พูด ไมใช เรื่อง ที่ ดี ใจเย็น ขึ้น ใน การ รับฟง เพื่อน หรือ

คูสนทนา

  อยาก ให คูสนทนา เริ่ม ดวย ความ สบายใจ คิดวา สังคม ทุกวันนี้ 

การ สนทนา แบบ โหมด ปกติ มี นอยลง บางคน ก็ ทำตัว เปน มีดโกน จึง

ใหการ สนทนา ไมเปนผล อยาง ที่ ควร จะ เปน โดยเฉพาะ แวดวง การ ศึกษา 

การ ที่ ครู และ นักเรียน ได สนทนา กัน แบบ ที่ เปนปกติ นาจะ ทำ ใหการ เรียนรู

เกิดขึ้น ได คิดวา จะ ลอง นำ เอาไป ใชกับ นักศึกษา ดู
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  ปกติ ไมคอย ได เปน ผูฟง สวนใหญ มัก อยากจะ เปน ผูเลา เมื่อ

ได มา เปน ผูฟง ทำให คนพบ วา  ไม เพียงแต ฟง เรื่อง ที่ คน อื่น เลา  แต เรา

ตอง รับฟง อารมณ ของ คน เลา ดวย เชนกัน  รวมทั้ง สงผลตอ พฤติกรรม

ของ เรา ดวย ถาหาก เรา เปน ผูฟง ที่ ดี ทำให เรา เปน คน ที่ มี เสนห 

  สัมผัสไดถึงความรูสึกของผูเลา ทำใหไดสัมผัสความรูสึก

ของ เขา จริงๆ วา เขา มี ความ สุข จริงๆ ทำให พบ วา เม่ือ ได ต้ังใจฟง อยาง จริงจัง

ทำให สัมผัส ความรู สึก ของ เขา จริงๆ ทั ้งที ่ ปกติ ตน เอง เปน คน ที ่ ชอบ

ผสมโรง เมื่อ คน อื่น พูด แต กิจกรรม ครั้งนี้ ทำให รูสึก ถึง การ สัมผัส ความรูสึก 

อยาง แทจริง

  เมื่อไดพูดโดยที่ไมรู สึกกดดัน เพราะไมมีคนมาตรวจสอบ 

ไม ตอง กังวล วา ตอง ใช ทฤษฎี มา อางอิง เมื่อ เปน ผูฟง ก็ สบายใจ ไม ตอง

ตัดสิน หรือ หา คำ ตอบ ขณะ เดียวกัน ก็ เห็น รอยยิ้ม ของ ผูเลา ทำให รูสึก

ประทับใจ 

  ชี้ใหเห็นวาเมื่อเราฟงผูอื่นอยางใสใจ ทำใหคิดตามไปดวย 

จะ รับรู ความรูสึก รับรู ได รู เรื่องราว ชีวิต ของ เรา และ จะ เขาใจ เขา มากขึ้น 

ทำให ไม ซีเรียส วา คน นั้น เปน อยางไร เพราะ เห็น และ รับรู เรื่องราว ใน วัยเด็ก 

ของ เขา
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  การ ได ฟง ผูอื่น อยาง ตั้งใจ เปน วิธี ที่ งาย ที่สุด ใน การ เขา ใจความ 

เปนตัว ผูเลา แมวา เวลา เพียง สั้น แต ทำให เรา เหมือน เขาใจ ผู นั้น อยาง ลึกซึ้ง

  โดย ปกติ เปน คน ท่ี ไมชอบ ฟง ให จบ เม่ือ เลา ถึง ประเด็น ท่ี เรา สนใจ 

ก็ จะ ยกมือ ถาม ชอบ แทรก แต เม่ือ ไดรับ โจทย วา ตอง ฟง อยางเดียว ทำให เรา 

คิด ไป ดวย 

  ฟงอยางตั ้งใจและจับประเด็น  เพราะไมรู จักกันมากอน

แต รูสึกวา ผูเลา มี ความ สุข มากๆ เมื่อ ได เลา เรื ่อง ใน วัยเด็ก ไมมี ความ 

กดดัน

  ไดใชภาษากายในการฟง เชน การฟงนิสิตพูด ก็จะมีการ

สงสายตา และ พยักหนา ฟง อยาง จริงจัง ตั้งใจ เมื่อ ได มา ฟง คิดวา อาจจะ

ตอง ยั้ง ภาษากาย ไว บาง เพื่อ ไม ใหการ แทรกแซง

  เนื่องจากไดทำจิตนิ่ง การรับฟงทำใหเหมือนมีพื้นที่ที่พรอม

จะ รับฟง

  ทำให รูสึก มี Space พรอมที่จะ รับฟง อยาง ชื่นชม และป ติ เปน

ความ สุข ที่ ได รับฟง สิ่ง ที่ ดี ของ เพื่อน ของ องคกร

  ตั้งใจฟง และ ประทับใจ เมื่อ ได ฟง

  ใน เวลา ทำงาน การ รับฟง นิสิต และ เพื่อน รวมงาน เรา ไมคอย

ชอบ ฟง  เมื่อ ได มา รวม กิจกรรม แบบนี้ ทำให คิดวา การ รับฟง ที่ ดี ทำให ผูเลา

ได ความรูสึก ที่ ดี จะ กลา เลา เรื ่อง ให เรา ฟง เรา ก็ ไดรับ รูเรื ่อง ดีๆ คิดวา

จะ ไม ดุ นักศึกษา อีก

 2. การ เลา เรื่อง ใน วัยเด็ก มีผลตอ เรา อยางไร

  รูสึก ดี ที่ ได เลา เรื่อง และ คิดวา ชีวิต ผานมา ได ขนาดนี้ ได อยางไร

  ทำใหไดรู วา ที่ผานมาไมเคยคิดถึงหรือเขาใจชีวิตในวัยเด็ก 

การ ได มา เลา เรื ่อง ทำใหเกิด ความคิด ที่ อยากจะ หัน กลับมา ดูแล ตน เอง 

มากขึ้น การ เดินทาง ของ เรา ใน วัย นี้ ที่ มี ผล มาก จาก วัยเด็ก ดวย
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   หลายสิบปมาแลวที ่ไมมีใครถามวาในวัยเด็กชีวิตเราเปน

อยางไร เมื่อ ได มา เลา ให ฟง ก็ รูสึกวา อยาก กลับ ไป เปน เด็ก อีกครั้ง ทำให 

ได เรียน รูวา ใน วัยเด็ก แตละคน ตางกัน แม สิ่งแวดลอม ตางกัน แต ขึ้นอยู 

กับ ตัวเอง มากกวา และ สามารถ มาถึง เปาหมาย เดียวกัน ได เปน ประโยชน 

ใน การ เรียนรู รวมกัน 

  เร ื ่องราวในวัยเด็กมีผลกระทบกับตัวเราในปจจุบันและ

ในอนาคต ยกตัวอยาง ใน วัยเด็ก ตน เอง หลงทาง เจอ กับ ตำรวจ คน หนึ่ง 

ซ่ึง เขา ก็ บอกทาง และ ไป สง ท่ี บาน ทำให ปจจุบัน เม่ือ มี คน หลงทาง ตน เอง ก็ จะ 

บอกทาง ให ผู ที่ผานมา เสมอ อาจจะ เกิด จาก ความ ฝงใจ ใน วัยเด็ก

  ตื่นเตน ดี เพราะ หาง จาก วัยเด็ก มา มาก แลว รูสึกวา ให ชีวิต ใหม 

แก เรา เห็นวา ได นำ เอา ประสบการณ ใน วัยเด็ก นำมา ใชกับ เด็ก ใน ปจจุบัน 

ได ดวย

  สะทอน ไปสู ใน วัยเด็ก วา เรา เปน แบบน้ัน ได อยางไร โดย ท่ี ไม ตอง

 เตรียม พูด เหมือน สอนหนังสือ รูสึกวา พูด ไป ยิ้ม ไป สงผลตอ สิ่ง ที่ เรา เปน 

ใน ปจจุบัน 

  ทำให นึก ยอนไป ใน วัยเด็ก วา เรา เปน แบบนั้น เพราะอะไร ตัวเรา 

ส่ิงแวดลอม หรือ อะไร ก็แลวแต แต ส่ิง ท่ี ผสมผสาน กัน เหลาน้ัน ได หลอหลอม 

ให เรา เปน แบบนี้ ใน ปจจุบัน และ ทำให ตระหนัก วา เมื่อ เรา ฟง ผูอื่น เรา 

ก็ ฟง ไป อยาง นั้น เอง แต การ ได รับฟง ผูอื ่น อยาง ตั้งใจ กอ ให เกิด ความ 

คิดวา ชีวิต ของ คน เรา ก็ มี ทั้งที ่ แตกตาง และ เหมือนกัน อยู บาง ฉะนั้น 

คน แตละคน จะ เหมือน หรือ ตางกัน อยางไร เรา ก็ อยา ไป เครียด เขา เปน

แบบนั้น เพราะ ใน วัยเด็ก เขา ดวย

  เคย ประเมนิ ตวัเอง วา ไมเคย จดจำ อะไรได เลย แต รูสึก แปลกใจ 

เมื่อ ให เลา เรื่อง อดีต ที่ผานมา เลา ได รูสึกป ติ และ ดีมาก ที่ ได มา เลา เรื่อง

ที่ เรา คิดวา ลืม ไปแลว
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  รู สึกสนุกที ่ไดเลาเรื ่องวัยเด็ก  ทำใหคิดถึงเรื ่องราวและ

ประสบการณ ที่ เคย ไดรับ มา และ นำไป เปรียบ เทียบกับ คน อื่นๆ วา เรา

เหมือน หรือ ตางกัน อยางไร

  เลา ให เพื่อน ฟง โดย ที่ ไม รูสึก กดดัน และ คิดวา จะ นำ ประเด็น

เรื่อง การ รับฟง อยาง ตั้งใจ ไป ใช ประโยชน ตอ ใน หองเรียน

  เมื่อ ให เลา คิดไมออก เลย วา จะ เลา อยางไร เพราะ นานมาก แลว 

แต เมื่อ เพื่อน เลา เรา ก็ จะ คิดออก วา จะ เลา อยางไร และ ทำให คิดถึง เรื่อง ที่ 

ไมเคย นึกถึง มา กอน รูสึก ได ทบทวน เรื่อง เกาๆ และ แปลกใจ ที่ ตน เอง มาถึง 

ตรงนี้ ได อยางไร

  มี ความ สุข เมื่อ ได เลา เรื ่อง ใน วัยเด็ก เปนความ บริสุทธิ์ และ 

เปนอิสระ เสรี ใน ดวงใจ ดังเชน เวลา ที่ สอน เมื่อ สามารถ จัด เนื้อหา เปน นิทาน 

ได ทำให คน ฟง อยาก ที่จะ ฟง และ เปน หนึ่งเดียว กับ ผูพูด ได

  เมื่อ ได พูด ก็ รูสึก เหมือน ได ปลดปลอย เพราะ ปกติ ไมคอย ได พูด

  วัยเด็กเปนวัยท่ีประทับใจอยูตลอดเวลา  เพราะอยูกับธรรมชาติ

และมีครอบครัวที่อบอุน และคิดวาปจจุบันสงผลตอชีวิตในตอนนี้ของเรา

ดวย

  การ ได เลา เรื่อง ใน วัยเด็ก ทำให เราสาน สัมพันธกัน ได เร็ว ขึ้น 

มี ความ สุข ใน การ ได เลา เรื่อง วัยเด็ก

 คุณ ณัฐฬส : เมื่อ สราง พื้นที่ บริบท และ เชื้อเชิญ ให เลา เรื่อง 

ชีวิต ของ มนุษย อยู กับ เรื่องราว ของ การ มี ชีวิต  การ ได เลา เรื่องราว และ 

มี ผู รับฟง การ รับฟง เปนการ ให คุณคา เพราะ มี การ ใช สายตา ทาทาง 

ทำใหเกิด ความรูสึก ผูกพัน ไมมี การ ตัดสิน หรือ พิพากษา มนุษย มัก แยก 

ไม ออก ระหวาง เรื่อง ราวกับ อัตตา หรือ ตัวตน นั้น เมื่อ ตัดสิน เรื่องราว ของ 

ผูเลา ก็ มักจะ ตัดสิน ผู นั้น ไป ดวย  แมวา เรา จะ ตั้ง เงื ่อนไข ไว แลว วา จะ

 ไม ให มี การ เอา ตัวตน เขามา เกี่ยว แต ก็ ทำ ไมได เพราะ เรา ไมเคย แยกแยะ 

ระหวาง เรื่อง ราวกับ ตัวตน วา ไมใช เรื่อง เดียวกัน  เพราะฉะนั้น การ ดูแล
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 การ สนทนา ของ เรา เปน เรื ่องสำคัญ  เรื ่อง ใน วัยเด็ก เปนเรื ่อง ที่ มี พลัง 

เพราะ มี อารมณ ซึ ่ง มี บทบาท ตอ การ เร ียน รู มาก จิตต ปญญา ศึกษา 

ทำ เรื่องราว ตางๆ  ให เปนเรื่อง สวนตัว (Personalize) เนื่องจาก เรื่อง สวนตัว 

มี อิทธิพล ที่ กระทบ เรา ถาหาก เปนเรื ่อง อื่น เชน เรื ่อง ความ ทุกข โดย 

ปกติ เรา มักจะ แทรกแซง และ เขาไป แกปญหา บางครั้ง ผูเลา อาจจะ ไมได 

ตองการ คำ ตอบ จาก เรา แต การ ที่ เรา ฝกฝน ให มี พื้น ที่ตอ คำพูด ความคิด 

ทำให เรา “ไดยิน” มากขึ้น ไดยิน เรื่อง อารมณ เจตนา การ สราง พื้นที่ ทำให 

เรา ไดยิน และ รับรู อยาง ละเอียด ไปถึง เจตนา ของ ผู ที่ เลา บอยครั้ง การ ฟง 

ตอง อาศัย ความ กลาหาญ อยาง หนึ่ง หมายความวา 

 1. เปนการ ยอม ทิ้ง ตัวเอง ยอมศิโรราบ ตัวเอง ตอ การ รับฟง 
(Surrender) กลา ที่จะ ปกหลัก รับฟง ผูอื่น เพื่อ เปนการ รับใช เพื่อน มนุษย 

เรา อาจจะ ไมมี ทางออก ตอ เรื่องราว นั้นๆ โดย ทั่วไปเรา มักจะ ถูก ฝก มา ให 

แกปญหา หา ทางออก กอ ให เกิด การ แทรกแซง พื้นที่ หายไป การ ไดยิน 

ของ เรา ก็ มักจะ มี พื้นฐาน ของ การ ใช ความ รวดเร็ว เชน จำกัด เวลา ให พูด 

นอกจาก จะ ทำให ไม ไดยิน เรื่องราว ที่ ผูพูด ตั้งใจ จะ สื่อ อยาง แทจริง แลว 

ยัง ทำให ผูฟง เหนื่อย ดวย เพราะฉะนั้น การ สราง ความ พรอม และ Space 

เปน เรื ่องสำคัญ เรา จะ เปน ชน เผา ใหม เผา พรอม ฟง พันธุ ผอนคลาย 

สลาย ถูก ผิด รูสึก นึกคิด รวมกัน 

 2. ยอมให ตน เอง เปราะบาง สิ่ง ที่ เรา ไดยิน นั้น มา สั่นสะเทือน 

ตัวเรา ทำใหเกิด การ แปรเปลี่ยน เติบโต และ จะ ทำให กลา ที่จะ พูด และ 

คิด มากขึ ้น  ขณะ เดียวกัน ก็ ตอง เปด พื ้นที ่ ให คน รอบ ตัวเรา มากขึ ้น 

ไม ควร ไป สรุป หรือ ตัดสิน วา ใช หรือ ไมใช โดยเฉพาะ ใน ครอบครัว เนื่องจาก 

ครอบครัว เปน พื้นที่ และ มี บุคคล ที่ เรา มี หมาย หรือ การ ตัดสิน ลวงหนา 

อยู เสมอ วา   เพียง อาปาก ก็ รู แลว วา เปน อยางไร   การ ฝกฝน จาก ใน ครอบครัว 

จึง เปน พื้นฐาน ที่ ดี  ฉะนั้น ตอง ยอมให เรื่องราว สั่นสะเทือน ตอ ตัวเรา ได ดวย 
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เชนกัน   เพราะ หาก ส่ันสะเทือน ตัวเรา ทำให เรา เปนหน่ึง เดียวกัน  บางเร่ือง ราว

จะ มีความหมาย ตอ เรา ดวย  นอกจากนี้ ความ ชื่นชม เปน สิ่ง หลอเลี้ยง 

ไมใช รางวัล คำ ชื่นชม เปนการ ชื่นชม สิ่ง ที่ เขา ทำ แต ไมใช ชื่นชม เพื่อจะ 

ใหรางวัล กิจกรรม ที่ ให ความ สุข (Self-Fulfi lling Activity) เปนการ กระทำ 

ที่ ไม ตอง บังคับ ขูเข็ญ แต เปนการ กระทำ ที่ สมัครใจ เพราะฉะนั้น การ ชื่นชม 

สิ่ง ที่ ทำ จะ มีผลตอ ทำใหเกิด ความ สมัครใจ อยากจะ ทำ ใน สิ่ง ตางๆ เชน 

คนๆ  หนึ่ง บอกวา สิ่ง ที่ เขา ทำ ไดดี และ มี ความ สุข ที่สุด คือ การ ดู แผนที่ 

นั่น เพราะ พอ เขา ชื่นชม การ ดู แผนที่ เขา มา ตั้งแต เด็กๆ

 วงจร ของ การ เรียนรู  โดย ใช ประสบการณ เปน ตัวตั ้ง สะทอน 

ออกมา เกิด ความรู ชุด หนึ่ง และ เมื่อ นำไป เชื่อมโยง กับ ความรู อีก ชุด หนึ่ง 

เกิด แบบแผน ขึ้น มา ก็ นำไป ประยุกต ใช ดวย ตัวเอง ดัง วงจร ใน รูป นี้ 

 ขณะ เดียวกัน ใน รูป ตนไม เมื่อ เรา ได ฝก การ สราง พื้นที่ มณฑล 

ของ การ ตื่น รู แต การ เรียนรู ตอง เกิด จาก ขางใน มาสู ขางนอก (Inside Out) 

เพราะ โลก ความ เปนจริง มักจะ เปนการ เรียนรู ที่ เอา โลก ดานนอก มา ใส 

ดานใน และ ทำให โลก ดานใน ตาย แหงแลง ตนไม ใน รูป แสดงใหเห็น 
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วา ผืนดิน เปน พื้นที่ ที่ กอ ให เกิด การ งอกงาม ของ กระบวนการ ของ การ เลา 

เรื่อง การ รับฟง กระบวนการ กอ ให เกิด ประสบการณ ตรง ทำให เห็น ตัวเอง 

ใน วัยเด็ก ความ สุข ความ ซุกซน ความ พลาด ของ ตน เอง เปนการ เชื้อเชิญ 

ตัวเอง ในอดีต กลับมา ให เต็ม เชื้อเชิญ คน ที่ เรา เคย ปฏิเสธ เขา ให กลับมา 

เชื้อเชิญ เรื่อง ที่ เรา ไม อยากจะ ไดยิน ให กลับมา เหมือน ตนไม ที่ ได อาหาร 

เติมเต็ม งอกงาม ผลที่ได เปนการ คนพบ (Discovery) ไม ตอง มี รางวัล 

เปนการ เรียนรู อะไร บางอยาง จาก ดานใน เปนการ เดินทาง ที่ ไรจุดหมาย 

(Journey without goal) ทำให เรา กลาย เปน ตนทาง ของ การ เรียนรู ที่ มี ชีวิต 

เปน ตนน้ำ ที่ ไมมีวัน เหือดแหง คนพบ ดวย ตัวเรา เอง และ เมื่อ ให คุณคา กับ 

ประสบการณ ของ ผูเลา ก็ จะ เขาถึง เขาใจ รับรู คน เหลานั้น ได ที่ สำคัญ คือ 

ไดใจ ของ เขา ดวย

 นอกจากนี้ การ เดินทาง พรอมๆ  กับ การ สังเกต ตัวเอง ทำให เห็น 

การ ลื่นไหล (Flow) ของ เรื่อง ความ ลื่นไหล ของ ความรูสึก ที่ เปนอัน หนึ่ง

 อัน เดียวกัน มีความหมาย ตอ การ นำไปใช จริง บท สนทนา มีเสียง หัวเราะ 

การ เลา เรื่อง ให ฟง กัน อยาง ไม เคอะเขิน และ พื้นที่ ทำใหเกิด ความ อยากจะ 

เลา  เปน แรงบนัดาลใจ นำไปสู การ เรียนรู รวมกนั หาก การ เรยีน ใน หองเรยีน 

เร่ิมตน จาก เร่ืองเลา จะ ทำให เด็ก มี ความ อยาก มี แรงบนัดาลใจ ใน การ เรียนรู 

เพิ่มขึ้น อีก มากมาย

 กิจกรรมภาวนา บมเพาะความตื่นรูในกายกับคำถามและคำตอบ

 คุณวิจักขณ :  กอนที ่จะฝกภาวนา อยากใหทุกทานลอง

แลกเปลี่ยน ซักถาม เกี ่ยวกับ ขอ สงสัย เรื ่อง การ ภาวนา กอน ประมาณ 

10-15 นาที

ถาม : กระบวนกร พูดถึง Space บอยๆ อยากจะ ทราบ วา เกี่ยวของ

 หรือ หมายถึง อะไรได บาง
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ตอบ : เมื่อ เรา ฝก ดานใน  โลก ของ แตละคน ไม เหมือนกัน  คน เรา 

หลอหลอม วิธีการ มอง สิ่ง ตางๆ ไม เหมือนกัน แต ไมมี สิทธิ์ 

ตัดสิน เพราะฉะนั้น ทำ อยางไร ให เกิด การ เรียนรู ที่ หลากหลาย 

หา คำ ตอบ จาก สิ่ง ที่ อาจจะ ไมมี คำ ตอบ

ถาม :  พื้นที่ ของ การ ตื่น รู เหมือน หรือ ตางกับ การ เปดใจ อยางไร

ตอบ :  เมื่อ เวลา ที่ เรา ฝก ภาวนา เรา เปดประตู ทั้ง 10 ประตู จะ ทำให เรา 

รูสึก ผอนคลาย ใจ เปดกวาง ขึ้น พรอมที่จะ ตอนรับ สิ่ง ที่ ไมตรง 

กบั เรา 

ถาม :  ขณะ ที่ทำการ ฝก พยายาม จะ จินตนาการ ตามที่ วิทยากร บอก 

แต ไมเห็น ตามนั้น รูสึก แต เพียงวา สบาย 

ตอบ : ไม อยากจะ ตัดสิน วา เปน อยางไร  แต ตัว ผม กำลังอิน กับ 

การ เปดประตู ทั้ง สิบ บาน  เมื่อ ไม เหมือนกัน ก็ ไมเปนไร เพราะ 

แตละคน ก็ ตางกัน

ถาม :  การ ที่ พวกเรา มา คน หาวา แตละคน มี กระบวนการ เรียนรู จะ พบ 

กระบวนการ คนหา การ เรียนรู ของ ตน เอง อยางไร  แต ความรู ท่ี เรา 

ให นกัเรยีน เรยีน อยู ใน หองเรยีน กระบวนการ เรยีนรู ใน หองเรยีน 

ซึ่ง รับ มาจาก ขางนอก ฉะนั้น เมื่อ เรา เรียนรู จาก ดานใน แบบนี ้

จะ สามารถ นำไป โยง กับ การ เรียน ใน หองเรียน ได หรือไม

 พลัง 4  ทิศ

 เริ่มจาก ละคร โดย ให ผู เขารวม สังเกต วิธี คิด คำพูด สายตา เรื่อง 

มี อยู วา ใน องคกร หนึ่ง มี ความคิด จะ เอา จิตต ปญญา ศึกษา มา ใชกับ สังคม 

ไทย จึง มี การ พูดคุย แลกเปลี่ยน ตอ ประเด็น นี้ ประกอบดวย ตัวละคร 4 ตัว 

คือ เผด็จ ระเบียบ ประนอม เสก สรรค 

เสก สรรค  : “ผม พยายาม คนหา วิธีการ และ กระบวนการ เรียนรู  จาก 

หลายๆ  ท่ี ซ่ึง เปน นวัตกรรม ใหม ท่ี เขา เรียก กัน วา จิตต ปญญา 



5353
การเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญ

ศึกษา คิดวา เครื่อง มือใหมๆ นาจะ นำมาใช แกปญหา ใน 

แวดวง การ ศึกษา ได โดย พวกเรา นาจะ นำไปใช ใน วง ใหญ 

มากขึ้น คุย กับอ.ประเวศ เห็นวา ขอ แค คน ไทย เพียงแค 10 

ลาน คน ก็ พอ จึง คิดวา นาจะ นำไปใช ใน สถาบัน การ ศึกษา ทุก 

ระดับ”

ระเบียบ :  “ผม วา คุณ เส่ียง เกินไป อยา ไป ทำ เร่ืองใหญ เกินไป ตอง แนใจ 

กอน เริ่มจาก เล็กๆ จาก บุคคล ใน องคกร เรา กอน เรา ผลิต คน 

นะ ถา พลาดไป จะ ไมคุม”

เสก สรรค : “มัน ไมทัน น้ำ จะ ทวม โลก อยู แลว นะ ทำ อยางไร ให คน พนทุกข

เร็วๆ”

เผด็จ :  “คุณ คิด ซับซอน เกินไป ตัว ผม วา นาจะ ทำ เลย ถา คุณ ไป ดู แลว 

ตอง ทำ เลย ชักชา ทำไม”

ระเบียบ : “แต มัน เปนเรือ่ง ละเอยีดออน นะ ตอง สะทอน จาก ดานใน นะ 

คุณ เผด็จ มัน ตอง ใชเวลา พิสูจน”

เผด็จ :  “ชีวิต มัน ละเอียดออน ก็ จริง มัวแต ไตรตรอง เดี๋ยว ก็ ไมได 

   ทำ หรอก ถา ผม ไม ผลักดัน งาน ก็ ไม เสร็จ หรอก กี่ งาน แลว 

   ที่ คุณ เสก สรรค เอา เขามา แลว ไมได ทำ” 

เสก สรรค : “ผม มี ไอเดีย ใหม นาจะ มี เครื่องมือ มา ติด มัน มี เทคโนโลย ี

มา ใชได คุณ ระเบียบ ถา อยาก ลอง นะ คุณ ไป โรงพยาบาล 

มี เครื่อง ตรวจ สมอง มัน สามารถ ตรวจ สมอง เรา นาจะ สราง 

เครื่อง ตรวจ แบบแผน ของ เรา ได ดวย”

ระเบียบ : “ชักจะ ไป กัน ใหญ ทำ อะไร ตอง คิด ดูกอน งาน ก็ พัง หมด ส ิ

ทำ ใน สิ่ง ที่ เปนไปได กอน สิ”

ประนอม :  “เห็นดวย กับ คุณ ทั้ง สาม เรา นาจะ เอา สิ่ง ที่ คุณ ทั้ง สาม คน 

เสนอ มา ไตรตรอง หรือ จะ ลอง จัด เวที สอบถาม ความ สมัครใจ 

ผู เกี่ยวของ ดูกอน จะ ดี ไหม”
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ระเบียบ : “ผม อยาก ฟง ความคิด คุณ นะ บอก มา เลย คุณ ประนอม วา 

คุณ คิด อยางไร คุณ ไม ชัดเจน”

เผด็จ  : “คณุ ประนอม ชวิีต มนั ตอง ชดัเจน ม ีจดุยนื นะ ไมใช อะไร ก็ได 

ซื้อเวลา ไปเรื่อยๆ”

เสก สรรค :  “ง้ัน ถา ไมแนใจ เรา ไป ดูงาน ตางประเทศ ก็ได ผม วา เมืองไทย 

คนดี เยอะ มาก แต ไมมี คน บริหาร อยาง เรื่อง จิต อาสา นาจะ 

ไป ดูงาน วา เคา ทำ กัน อยางไร”

ระเบียบ :  “ผม วา เรา นาจะ ลอง เอา สิ่ง ที่ มี อยู แลว มา ดู อยา ไป คิด เยอะ”

เผด็จ :  “ผม วา จิตต ปญญา ศึกษา ทำ เลย เดี๋ยว ผม ทำให ไม ลอง 

ไมรู”

ระเบียบ :  “แต มัน ตอง safe ตอง วางแผน ดีๆ อีก สัก หา ป คอย เริ่ม ก็ได”

เสก สรรค :  “อีก อัน หน่ึง คือ เรา ตอง คิดถึง ความ สนใจ คน รุนใหม เชนวา จะ 

ชวน เคา มา ปน เปน ดารา แลว จัด คอนเสิรต ให วัยรุน สนใจ”

เผด็จ :  “เดี๋ยว ผม จัดการ ให เลย หา วัยรุน หา งบประมาณ มา ให”

ระเบียบ :  “จะ ดี เหรอ ตอง คิด ดีๆ นะ นาจะ ลองทำ dialogue ดูกอน นะ 

อยา เพิ่ง ฟนธง”

เผด็จ :  “ดี เหมือนกัน การ จัด event ได ประโยชน ดาน ประชา สัมพันธ 

อีกดวย งั้น พรุงนี้ เรา ไป ทำ เลย นะ ผม เดินหนา ไป เลย นะ”

ระเบียบ :  “เรา ตอง มา คุย กัน ใน รายละเอียด ให ชัดเจน กอน อยา รีบ 

เกินไป”

เมื่อ ตัวอยาง ละคร จบลง คณะ กระบวน กร ได ให ผู เขา อบรม สะทอน
 ขอ สังเกต พลัง และ บุคลิก ของ แตละคน

1. คุณ เผด็จ 
 -  กลา คิด กลา ทำ กลา นำ

 -  เสียง ดัง ฟง ชัด นาเกรงขาม นา เชื่อถือ
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 -  ลุย

 -  ขาด ขอมูล ไม กลั่นกรอง ขอมูล ไม ใครครวญ

 -  เปน นัก จัดการ

 -  ตัดสินใจ รวดเร็ว

 -  เสียง ดัง ฟง ชัด

 -  กลา คิด กลา นำ แต ขาด การ วาง แผนที่ ดี

 -  ยอมรับ การ เปลี่ยนแปลง ไดดี

2. คุณ เสก สรรค
 -  ดวงตา มี ประกาย มุงมั่น ตองการ ให แนวคิด ไปสู ความ สำเร็จ

 -  ไมคิด เรื่อง ความ คุมคา

 -  ใจรอน เกินไป

 -  ตองการ การ เปลี่ยนแปลง

 -  มี ความ รอบรู ชอบ แสวง หาความรู

 -  ไฟแรง

 -  ดันทุรัง จะ คิด ให ได

 -  เปน ผูนำ การ เปลี่ยนแปลง แต ขาด แนวรวม

3. คุณ ระเบียบ
 -  ละเอียดลออ

 -  ตึง เกินไป ไมมั่นใจ

 -  พยายาม จะ หา เหตุผล ให คิด ใหม

 -  คิด เล็กๆ  กอน

 -  คิด อะไร เปน ขั้นตอน ไม กาว กระโดด

 -  ตอง เนี้ยบ 

 -  ชา ไมกลา เปลี่ยนแปลง ถา ยัง ไมแนใจ

 -  ตองการ ความ ชัดเจน กอน ไมกลา ฟนธง ไมกลา ตัดสินใจ
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4. คุณ ประนอม
 -  เปน คน ประนีประนอม 

 -  เอาตัวรอด

 -  ความ ขัดแยง ลดนอย

 -  ไมกลา ตัดสินใจ เหมือน สน ตอง ลม เปลี่ยน ไปเรื่อย

 -  มี บทบาท นอยที่สุด แต งาย ที่สุด

 ตอจากนั้น กระบวน กร ได สรุป ลักษณะ ของ คน ซึ่ง แบง ได เปน 

4 ประเภท ตาม ชน เผา พื้นเมือง ใน อเมริกา ได แบง ไว ตามที่ มาจาก ทิศ ทั้ง 

4 สรุป สาระสำคัญ ได ดังนี้

 1. ทิศเหนือ (กระทิง/ธาตุไฟ) เปนทิศของการมีพลังชีวิต
กลาเผชิญ มี ความ มุงม่ัน เปดเผย ตรงไป ตรง มา กลา ได กลา เสีย กลา ยืนหยัด 

ใน สิ่งที่คิด สิ่ง ที่ เปน ยืนยัน ใน สิ่ง ที่ เปน (Assertiveness) ปกปอง ลูกนอง รัก 

ความ ยุติธรรม ถือ สัจจะ เปน พลัง ความ แข็งแกรง รวดเร็ว ชอบ ลง ไม ลงมือ 

จะ หงดุหงดิ เมือ่ ตอง เผชญิหนา กับ คน ที ่ระแวดระวงั เปาหมาย คอื การ สราง 

ผลลัพธ ตองการ ความ สำเร็จ เปน ทิศ ของ นักรบ มี แรงขับ เคลื่อน ภายใน 

สูง พรอม จะ ปรับตัว แต เฉพาะ คน รัก อาจจะ มี คติพจน วา ถา ไม ลงแรง จะ 

ได งาน ได อยางไร  ถา ใคร เปน แม ที่ มี ความ เปน กระทิง อยู มาก อยู บาน จะ 

ทำงาน ทั้งหมด เอง หมด ทุกอยาง ทำให ลูก ทำ อะไร ไมคอย เปน แต ถา ได 
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ฝก ปลอยวาง ได ให ลูก ทำความ ผิดพลาด ก็ ชวย ให ลูก ได เรียนรู แต กระทิง 

ก็ มี หลายแบบ ไดแก กระทิง ที่หวัง ความ บริบูรณ, กระทิง ที่ บุก ตะลุย ชัดเจน 

คำ ไหน คำ นั้น เปดเผย ไมชอบ เก็บ ปาก กับ ใจ ตรงกัน และ กระทิง แบบ ที ่

เงียบ ไมคอย พูด แต ทำ เนน การ ปฏิบัติ ความรู มาจาก ประสบการณ ตรง 

ไมใช ทฤษฎ ี   กระทงิ จะ ไมชอบ คน ที ่มวัแต คดิมาก ใครครวญ คาดคะเน แต 

ไม ทำ อะไร เลย หาก มอง ทาง เตา กระทิง ถือเปน ห ยาง เปน ทิศ แหง 

การ ยืนหยัด เมื่อ มี ปญหา ก็ พรอม จะ เผชิญ พรอม ลุย หาก มี อำนาจ มา กดดัน 

ก็ พรอม จะ ทาทาย อำนาจ นั้น โดย เปดเผย แต ในขณะ เดียวกัน ตัวเอง ก็ ชอบ 

ใช อำนาจ เชนกัน อำนาจ จะ กิน พื้นที่ โดย ไมรูตัว 

 2. ทิศใต (หนู/ธาตุ น้ำ) เปน ทิศ ของ หัวใจ ถือ อารมณ ความรูสึก 

เปนหลัก หนู มี บุคลิก ที่ ปราดเปรียว ขี้เลน อยู เปนกลุม และ เปน ผู หลอเลี้ยง 

อารมณ ความรูสึก ของ หมูคณะ เฝาสังเกต ความรูสึก ของ พรรคพวก หนู จะ 

มี ความรูสึก เอาใจใส อยาง มาก มี นิสัย ชอบ ให ความ ชวยเหลือ เยียวยา หนู 

เปนพวก ที่ พยายาม ดึง ผูคน มารวมกัน อยู กับ ผูคน ได มากมาย เพราะ ความ 

เปน ชุมชน และ สัมพันธภาพ นั้น หลอ เลี้ยงชีวิต เขา จะ ทำ ทุก วิถีทาง เพื่อให 

ผูคน ที่อยู รอบๆ เขา รูสึก ดี มี ความ สุข ถา หนู กับ กระทิง เปนเพื่อน กัน จะ พบ 

วา หนู เปน คน ชวย ทำให กระทิง รูสึกวา กระทิง เปน คน เกง เขมแข็ง สงางาม 

และ หนู รูสึก ดี วา ตน เอง เปน ผูให ในขณะที่ ทิศเหนือ เปนห ยาง ทิศใต ก็ เปน 

หยิน คือ เปน ฝาย ต้ัง รับ บางที หนู ก็ จะ ไม บอก ไม เปดเผย หนู จะ เก็บ ให อีก ฝาย 
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เดา หนู มี แบบแผน เพื่อ ตอบสนอง ความ ตองการ ของ คน อื่น ทำให บางครั้ง 

ไม รูวา ตน เอง ตองการ อะไร เปนพวก ประนีประนอม ไมชอบ เผชิญหนา กับ 

ความ ขัดแยง ตรงๆ ใช วิธี ออนโยน หรือ หลบ ไม เผชิญหนา หนู หลายๆ ตัว 

ใน หลาย องคกร รูสึก นอยใจ เพราะวา มัก ถูก มองขาม Performance ไม เดน 

เทา กระทิง กระทิง จะ สำเร็จ ตลอด แต ชน กับ ผูอื่น ไป ทั่ว สวน หนู พยายาม 

เปน ผู ประสาน แต ผลสำเร็จ ของ เขา อาจจะ ไม เดนชัด ออกมา ดังนั้น อาจจะ

 ถูก มองวา อยู เบื้องหลัง ความ สำเร็จ มัก เปน ผู ที่ ไดกลิ่น ความ ขัดแยง หรือ 

ความ ไม ลงตัว กอน ผูอื่น เนื่องจาก อยู ใกล ชิด ผูคน ทาง ความรูสึก มาก

 3. ทิศตะวันตก (หมี/ธาตุ ดิน) เปน ทิศ ของ เสถียรภาพ ความ 

ม่ันคง ชา หนักแนน ตัดสินใจ ชา ชอบ การ ช่ัง ตวง หมี เปน ทิศ ของ ระเบียบ วินัย

แบบ แผนที่ ลงตัว เปน นัก วาง ระบบ คิด เรื่อง เสถียรภาพ ความ มั่นคง ชอบ

วางแผน ทำ อะไร ตอง มี ขั้นตอน เชื่อ วาการ ทำซ้ำ ไปเรื่อยๆ จะ เกิด ความ

สำเร็จ มี ประสิทธิภาพ หมี จะ เปน คน ที่ รักษา ตนทุน ให ต่ำ ที่สุด วิเคราะห

การเงิน ในขณะที่ กระทิง เปน ผู ที่ สำเร็จ โดย ไว กระบวนทา หมี จะ ใจเย็น

คนหา หนทาง ที่ มี เสถียรภาพ มาก ที่สุด เปน เจา หลักการ มี กรอบ ทำให

คน รอบขาง อาจจะ เขา ไมถึง หรือ สื่อสาร กับ หมี ลำบาก หมี จะ มี ความรูสึก

มั่นคง เมื่อ ได ทำ แบบแผน บางอยาง ใน ชีวิต เนน ความ ปลอดภัย ไมชอบ

เปลี่ยน เสนทาง หมี เปน นัก เฝาสังเกต ไมชอบ เขาไป เกาะ ติด นัวเนีย จะ

มี ระยะหาง จาก สิ่ง ที่ เขาไป ศึกษา พอสมควร ไม คลุกคลี มี พื้นที่ ของ ตัวเอง
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ชัดเจน มี ความ สันโดษ ไมชอบ สังคม วุนวาย มี เพื่อน ไม กี่ คน การ ที่ หมี

มี พื้นที่ ของ ตัวเอง ทำให มี พลัง

 4. ทิศตะวันออก (นก อินทรี/ธาตุลม) เปนพวก ที่อยู สูง ดังนั้น

เขา จะ ชอบ คิด เปน ภาพรวม เชื่อมโยง แต ไม ลง รายละเอียด เปน ทิศ ของ 

ความคิด สรางสรรค ชอบ เรียนรู ชอบ เร่ือง ใหมๆ  การ มี ชีวิต อยู คือ การ คิด อะไร 

ใหมๆ ความ สำคัญ ไมได อยูที่ การ กระทำ ไมสำเร็จ แต อยูที่ การ ได คิด ถือวา 

มี คุณคา แลว สวน กระทิง และ หมี นั้น ตอง ทำให สำเร็จ จึง จะ ถือวา มี คุณคา 

ความคิด ของ อินทรี เปน ความคิด แบบ นอก กรอบ เปนพวก เจา PROJECT 

ฝน ทั้งวัน บางที อาจ ฟุงซาน ชอบ ขาย ฝน แต ไม ลงมือทำ แต หาก มี ความ เปน 

อินทรี ผสม กับ กระทิง มัน ก็ จะ เกิด การ ผลักดัน ไปสู การ กระทำ อินทรี เปนพวก 

ที่ ใคร จะ ทำ อะไร ก็ ทำ ดวย หมด ชอบ ทำ อะไร หลาย ๆ อยาง พรอมกัน ขี้ เบื่อ 

บางครั้ง ถึงขนาด จับจด สิ่ง ที่ ทาทาย ของ คน ที่ มี อินทรี ใน ตัว คือ FOCUS ถา 

อินทรี สามารถ เรียนรู จาก กระทิง และ หมี ได ใน เรื่อง FOCUS จะ ดีมาก เชน 

การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ อะไร ตอง ทำ กอน หลัง แบบ หมี และมุ บากบ่ัน ทำให 

สำเร็จ อยาง กระทิง จะ ทำให เขา มี ความ สมบูรณ มาก เปน ทิศ ของ ญาณ ทัศนะ 

แต อินทรี จะ หลีกเลี่ยง และ หงุดหงิด มาก ถา ตอง รับผิดชอบ งาน ที่ มี ระบบ 

ระเบียบ เชน บัญชี และ การเงิน
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 กระบวน กร : สรุป ทัง้ ส่ี ทศิ เปน สวนผสม อยู ใน ตวัเรา แตกตางกนั 

ตาม สถานการณ และ ประสบการณ แต สิ่ง สำคัญ คือ ถา เรา สามารถ จะ รูตัว 

วา ตอนนี้ เปน ทิศ อะไร และ ถา สามารถ รูเทาทัน ตัวเอง ควบคุม และ เปน 

ผู เลือก พลัง เหลานี้ ตาม สถานการณ ที่ เปนไป เพราะ ปกติ เรา มักจะ ถูก ใช 

และ ถูก เลือก จาก ทิศ ทั้ง สี่ และ ปรับ ตน เอง ไป ให เปน ทิศ ที่ แตกตาง จากที่ เรา 

เปน เชน การ ที่ เรา เปน กระทิง จะ ปรับ ตน เอง ให เปน หนู ก็ ไมใช เรื่อง งาย แต 

ถาหาก เรา ฝก บอยๆ ม ีมณฑล แหง ความ ตืน่ รู เรา ก็ จะ รู ตวัตน วา เรา จะ ใช ทศิ 

ทั้ง สี่ ตอนไหน ซึ่ง ไมใช เรื่อง งาย

 กิจกรรม : คนหา ตัวเอง จาก ทิศ ทั้ง 4

 1. สำรวจ จับกลุม ตาม ทิศ ที่ คิดวา ตน เอง เปน และ เลา ให เพื่อน ฟง 

วา ตน เปน อยางไร จึง ทำให คิดวา อยู ใน ทิศ นั้น

 2. แบง เปน 5 กลุม ให แตละ กลุม คละ ทิศ ให หมี เลา เรื่อง ความ 

เปน หมี กอน เนน การ เลา ใน สิ่ง ที่ เรา เปน และ ผลัดกัน เลา

 (เปาหมาย ของ กิจกรรม เปน เพียง การ สืบคน พลัง ใน ตัวเรา และ เรา 

แตละคน ก็ มี ดาน มืด หรือ เงา ใน ตัวเรา ซึ่ง เรา เทานั้น ที่จะ คนพบ ตัวเรา เอง)

ภาค ค่ำ ชม วิดิ ทัศน เรื่อง  ชัมบา ลา: หนทาง อัน ศักดิ์สิทธิ์ ของ นักรบ 

 นักรบ ในที่นี้ คือ การ เผชิญกับ ภาวะ ตางๆ โดย ที่ ไม กลัว รับรู ตน เอง  

ชัมบา ลา เปน โลก ของ ตำนาน พูดถึง โลก ที่ เปน อุดมคติ ผา สุข ผูคน รักใคร 

มี สันติ แต การ จะ เปน แบบนั้น ได ก็ ตอง เริ่มจาก ภายใน รบ กับ ตน เอง ให ชนะ 

กอน เมื่อ นักรบ แหง ชัมบา ลา รวมตัวกัน เปน ชุมชน ก็ จะ เปน สังคม ที่ ผา สุข

 ขอสรุป ของ การ เปน นักรบ ดังกลาว โดย เริ่มจาก ภายใน ตน มี สาระ 

สรุป ได ดังนี้
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 1. มณฑล ของ การ ตื่น รู 
  จุด เริ่มตน ของ การ สราง พื้นที่ แหง การ ตื่น รู เริ่มจาก การ พูดคุย 

ประสบการณ แต การ จะ พูดคุย นั้น ก็ ตอง มาจาก การ รับฟง เสียง ดานใน 

ความ เงียบ ดานใน พื้น ที่วาง ภายใน ความ วาง เปน อิสรภาพ ทาง ความคิด 

ตอง เปน ฐาน ที่วาง และ พรอม จะ รับ เรื่องราว ตางๆ เปน เสนทาง ของ พาหนะ 

ใน การ ตื่น รู ของ ชีวิต

 2. การ คนพบ ฐานราก แหง ความ ดีงาม ใน ตัวตน
  โดย ปกติ มนุษย มี รากฐาน ความ ดี ที่อยู ใน ตัวเรา อยู แลว (Basic 

Goodness) ความ ดีงาม พื้นฐาน ไมใช การ เปรียบ เทียบกับ ผูอื่น อยู เหนือ ขั้ว 

การ ตัดสิน หรือ ขั้ว ตรงขาม แต เปน ศักยภาพ แหง การ เรียนรู  แม ชีวิต ที่ ตอง

 เจอ ชวง วิกฤต ศักยภาพ นั้น ก็ ยัง ไม สั่นคลอน  ทุก ภาวะ มี รากฐาน ของ 

ความ ดีงาม  และ เปน เหมือน พื้นที่ ของ การ งอกงาม ทาง ประสบการณ 

คอยๆ  ทำให เรา เติบโต เปน นักรบ แหง ชีวิต และ จิตวิญญาณ สิ่ง สำคัญ อีก 

อยาง คือ การ คนพบ วินัย ที่ เปน ธรรมชาติ ซึ่ง จะ เปน หนึ่งเดียว ก็ตอเมื่อ เรา 

สามารถ ประสาน จิต กับ กาย ให เปนหนึ่ง

 3. ประสาน จิต กับ กาย
  การ ประสาน จิต กับ กาย ให เปนหนึ่ง นั้น ตอง มี กาย ที่ ตื่น ทุก 

เซลล เปน องคาพยพ ที่ มี พลัง ทุก สวน  สามารถ ดูแล ตัวเอง  ซอมแซม 

ตัวเอง และ กาย ท่ี ต่ืน จะ เปน พ้ืนฐาน สำคัญ ของ จิต ท่ีวาง  ก็ จะ พรอมทีจ่ะ รับรู 

นักรบ นั้น ตอง ประสาน จิต กับ กาย เพื่อ สราง ความ พรอม ใน การ ออกรบ 

 4. หัวใจ อัน เปราะบาง
  นกัรบ แหง จติวญิญาณ นัน้ เปน คน ที ่ม ีความ ออนโยน อยาง ทีสุ่ด 

การ ที่ มี จิต ที่วาง และ การ ประสาน กาย กับ จิต ทำให เปน คน ที่ รับรู ดวยใจ

 ไมใช หัว หรือ ความคิด เปน โลก ของ ความรูสึก สัมผัส ดวย กาย รับรู อารมณ
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 5. ไวใจ ชีวิต อยาง ไมมี เงื่อนไข
  ดวย หัวใจ อัน เปราะบาง ทำให เรา พรอมที่จะ สัมผัส ทุก ผูคน 

ไมวา จะ มี ปญหา ภูมิหลัง ความ ผิดพลาด อยางไร กอ ให เกิด แรงขับ เคลื่อน 

ของ ความ กลา  ความ ไม กลัว ที่จะ เผชิญกับ ทุก เรื ่องราว นักรบ ไม กลัว 

ที่จะ กลัว  ทำใหเกิด ความ มั่นคง ไม หวั่นไหว ความ กลัว ที่ นากลัว ที่สุด คือ 

การ กลัว ตัวเอง กลัว ความ ผิดพลาด กลัว ความ เปลี่ยนแปลง กลัว ความ

 ไม แนนอน กลัว ความ ไมร ู  กลัว เจ็บ กลัว ตาย เมื ่อ ความ กลัว สราง 

เกราะที่ ปด ตัวเอง ไว และ เห็นวา สิ่ง ที่ เปนอยู ดี อยู แลว เปน เหมือน ดักแด 

ที ่อยู ใน รัง แต ใน นั ้น มี ความ กดดัน ความเครียด เกร็ง พลังชีวิต ถูก 

ปดกั ้น จน กลาย เปนการ ทำราย ตน เอง นักรบ นั้น จะ เปน คน กลา ที่จะ

 เผชิญหนา กับ ความ เปนจริง ดวย หัวใจ ที่เปราะบาง ไม หวั่นไหว ใน การ เห็น

 ตัวเอง ไม หวั่นไหว ใน ความ ไม แนนอน ไม หวั่นไหว ใน ความ เปลี่ยนแปลง 

ไม หวั่นไหว ใน ความ ไมรู ไม หวั่นไหว ตอ ความ เจ็บ และ ตาย กลาย เปน พลัง 

ของ การ เรียนรู พลัง ของ ความ สดใหม และ มี ชีวิตชีวา

 กิจกรรม : เผชิญหนา พลัง แหง ความ กลัว

 ผู เขา อบรม นั่ง เปน วงกลม บอกเลา เรื่อง ความ กลัว ที่ ตน เอง มี  และ 

การ เผชิญหนา กับ พลัง แหง ความ กลัว โดย เร่ิม ท่ี กระบวน กร ตอจากนัน้ ผู เขา 

อบรม จึง กลา ที่จะ แบงปน ประสบการณ ชีวิต ความ กลัว สรุป ได ดังนี้

 คุณ ณัฐฬส   : การ ยอมรับ ความ เปน ธรรมดา สามัญ ที่ ไม ตอง 

เสแสรง ไม ตอง แกลง ทำ  ซึ่ง ยากมาก เพราะ เรา ถูก ฝก มา เหมือน ดักแด 

ให อยู ใน รัง ที่ปลอดภัย  เพื่อจะ เอาตัวรอด ผม พยายาม หา สมดุล ใน การ 

ให คุณคา ไม ตองหา สมดุล ไม ตอง ใช อำนาจ ใน การ ตัดสิน สิ่ง ที่ แบงปน

 ใน ครอบครัว ทาง จิตวิญญาณ ถา กลาว ถึง เรื่อง สี่ ทิศ ผม เปน หนู จะ รูสึกผิด 

มาก เม่ือ ไม สามารถ ดูแล ใคร ได เม่ือ เรา พูดถึง เงา เปรียบ เสมือน แสงเทียน ย่ิง 

แสงเทียน แรง ขนาด ไหน เงา เบ้ืองหลัง แสงเทียน ย่ิง ชัด มาก ขนาด ไหน เม่ือใด
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 ก็ ตามที่ เปน ผู รับฟง ที่ ไมดี เรา ก็ มักจะ ตอ สูกับ ตัวเอง และ คน ที่ ไม เหมือนกับ 

เรา พอ ผม เปน หมี จะ ตอง รู ทุก เรื่อง ตลอด เวลา และ จะ อยู กับ เวลา ตลอด ไป 

ไหน คุย กับ ใคร ถาม ตลอด เมื่อ รู เรา จะ ไป ไหน เมื่อ ไม รีบ ออกจาก บาน จะ 

ถูก ถาม อีก แต เมื่อ เรา มาเรียน เรื่อง เงา ของ ตัวเอง ทำให เรา คิดวา เรา ควร จะ 

เขาใจ เขา ดวย เรา ตอง เปน หมี บาง เพราะ เบื้องหลัง พฤติกรรม ชาง ถาม ของ 

พอ คือ ความ หวงใย เรา  เรา ตอง ยอมรับ ใน ความ ไม สมบูรณ ใน แตละคน ให 

ได พลัง ดาน ลบ ก็ จะ ลดลง กับ คน อื่นๆ ก็ เชน เดียวกัน ใน ตัวตน ของ ตน ก็ จะ 

มี พลัง ทั้ง สี่ ทิศ อีก ดาน หนึ่ง ผม มี ความ เปน อินทรี สูงมาก ชอบ พูด ฟาดฟน 

คน อื่น ทำให คน อื่น รูสึก ดอย ผิด ตลอด เวลา เรา จะ รูสึก แยมาก เมื่อ เรา 

เห็น อารมณ ดาน ลบ ของ ตน เอง เมื่อ เรา เห็น ตัวเอง ในดาน มืด อารมณ ลบ

 มี พลัง มาก สวนลึก ที่สุด คือ ความ กลัว การ กลัว ไม ไดรับ ความ รัก ไม ไดรับ

 การ ยอมรับ 

 อ.ฌาน เดช : ผม อยากจะ นำเสนอ ความ เปราะบาง ของ ชีวิต และ 

ความ กลัว ผม คิด วาการ เดินทาง ตอง มี เงา เสมอ มุมมืด ที่ เรา มองไมเห็น 

สมัย ที่ทำงาน ธนาคาร เรา ถูก บม เพาะ มา ให ดำรง ตน อยู ใน ความ ดี ศีลธรรม 

เมื่อ มีคูครอง ตัวเอง มี ความ ละเอียด ความ เนี้ยบ เก็บ เงา ของ ตัวเอง ผม แตง 

ตัวดี ผูก เนคไท รีด เสื้อ กางเกง เนี้ยบ ไมเคย รูสึกวา คน ใกล ตัว ไมมี ความ สุข

คิด แตวา ตน เอง ทำ แบบนี้ ดีแลว กลับ บาน ตรงเวลา เปะ ทุกวัน เมื่อ เดิน

 เขา บาน ผาน โตะ หัว เตียง ก็ จะ เอา มือ ลูบ ตลอด คูชีวิต เปนทุกข แต ตน เอง 

ไม ทราบ เปนเวลา 16 ป เมื่อ ลา ออกจาก ธนาคาร และ ไป ทำ กระบวนการ 

เรียนรู กับ อ. วิศิษฐ อาจารย ถาม วา “เคล็ดลับ มวย ของ อาจารย คือ อะไร” 

ผม ตอบ วา “ความ ออนโยน ชนะ ความ แข็ง” อ. วิศิษฐ ถาม วา “คุณ ออนโยน 

กับ ภรรยา หรือยัง คุณ ตอง ดูแล คน ใกล ชิด ดุจดั่ง อาคันตุกะ” ทำให ผม หัน 

กลับมา มอง ตัวเรา พบ วา ตน เอง เปน คน เจาระเบียบ เจา คำ สั่ง ติด ศาสนา 

ทำให ตั้งคำถาม กับ ตน เอง วา “สิ่ง ที่ ตน เอง ทำ ดีจริง หรือ ทำไม คน ใกล ชิด 

เรา ไมมี ความ สุข”  กลับ ไป บอก ภรรยา วา ตอไป จะ ไม เปน แบบ เดิม อีก และ
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 จะ ให พื้นที่ แก เขา ผม จึง เริ่ม เรียน ความ ออนโยน ความ นุมนวล จาก เขา 

ทำให ผม เขาใจ และ ยอมรับ สิ่ง ที่ ตัวเอง และ ภรรยา เปน เรียนรู ซึ่ง กันและกัน

 ผู เขา อบรม : เปน คน ที่ตอ สูกับ ตน เอง พอสมควร เรียน หนังสือ 

ก็ ไมได ตั้งใจ เรียน ติด F ทำให หัน กลับมา มอง ตน เอง วา เรา มา ทำ อะไร 

กลัว แม เสียใจ แลวก็ เรียน ใหม ชีวิต การ เรียน ก็ เรียน บาง เลน บาง แต เรา 

เปนหนึ่ง ในใจ ของ เพื่อน เรียนจบ ไป เรา ก็ ไป สอน พลศึกษา 3 ป กลับ 

มาเรียนโท และ ทำงาน ก็ ทำ ไดดี ภายหลัง มาเรียน ปริญญาเอก ตอน อาย ุ

39 ป เรียน อยู 5 ป ก็ ยัง ไมได แตงงาน กลับมา ทำงาน ใน มหาวิทยาลัย อยาง 

สนุกสนาน มี เพ่ือน กลุม ใหญ ท่ี แนนแฟน ทำให ส่ิง ท่ี ตาม มา คือ การ กลัว ความ 

ลมเหลว ใน การ ทำงาน ตั้งเปา ไว ไม ให ตน เอง ลมเหลว เมื่อ ได เปน ผูบริหาร 

เริ่มมี ปญหา กับ เพื่อน รวมงาน จาก เพื่อน กลุม ใหญ กลาย เปนกลุม เล็กๆ 

ยิ่ง เมื่อ ได ทำ งานใหญๆ สำคัญๆ เรา เริ่ม หยิ่ง และ คิดวา เรา เปน คน ถูกตอง 

ชี้ ผิด ถูก ปฏิกิริยา จาก เพื่อน รวมงาน คือ ไมกลา จะ คุย กับ เรา เริ ่ม หาง 

ทำให กลับมา ทบทวน ตน เอง วา ทำไม ย่ิง ทำงาน ย่ิง ไมมี เพ่ือน จึง เร่ิม ปรับตัว 

ฟง เพื่อน รวมงาน มากขึ้น ใชเวลา 2-3 ป ถือวา เปน ระยะเวลา ที่ นานมาก 

ทำให ได เรียน รูวา ไมวา จะ อายุ เทาไหร หาก เริ่ม แกไข ไม สายเกินไป ที่จะ ทำ 

ถือวา โชคดี ที่ ได รูตัว และ ได แกไข ปจจุบัน นี้ ลูกนอง กลา เดิน เขามา ปรึกษา 

มา เลา ปญหา ให ฟง

 ผู เขา อบรม 2 : เมื่อ มาเรียน ปริญญาเอก ที่ จุฬาฯ ขับรถ ไป กลับ 

กรุง เทพ-จันทบุรี ทุก อาทิตย  เปน คน ที่ คอนขาง หวาดระแวง เมื่อ มี คน มา 

ขาย พวงมาลัย ขาย ถั่ว ตม มา ยืน ใกลๆ  รถ บวก กับ อคติ ที่วา คน เหลานั้น 

เปน คน สกปรก ไม นาไวใจ ครั้นเมื่อ ได เรียน เรื่อง การ มอง อยาง ใครครวญ 

ขณะ ที่ รถติด ที่ สี่แยกไฟแดง หนึ่ง เรา เห็น คน ขาย พวงมาลัย ที่ ยิ้ม และ โคง 

ตลอด เวลา แต ไมมี รถ คัน ไหน จอด แต เขา ก็ ยัง ทำ เชน เดิม เรา ก็ เปด กระจก 

และ ซ้ือ พวงมาลัย เขา ก็ ย่ืน พวงมาลัย พวง เล็ก อีก พวง เรา บอก เขา วา ซ้ือ พวง 
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เดียว เขา บอกวา ผม ให เรา ก็ ปด กระจก แลว รองไห ตลอด กลับ มาถึงบาน 

เพือ่น บอกวา กับ คน อืน่ๆ คน ขาย พวงมาลยั เขา ก็ ย้ิม ให อยาง นัน้ ทกุครัง้ เรา 

ก็ รูสึกวา ทำไม ทีผ่านมา เรา มองไมเห็น ตัง้แต นัน้ มา มอง คน อยาง ใครครวญ 

มากขึ้น

 ผู เขา อบรม 3 : กำลัง ตอ สูกับ ตัวเอง อยาง หนัก แต ก็ ยัง แพ อยู 

เมื่อ เลือก เขากลุม เลือก เปน นก อินทรี ตัวเอง จริงๆ เปน หมี ที่ มี ปก และ 

มี เขา เหมือน กระทิง สง เสียงรอง อยาง หนู แต ยัง ยืนยัน วา ตน เอง เปน 

นก อินทรี ใน ชีวิต มี เรื่อง ที่ ทำให ตน เอง เปลี่ยนแปลง ชีวิต จาก คน ที่ ไมเคย 

นับ ถือศาสนา อะไร เลย ยึดถือ แต ความ เปน วิทยาศาสตร ตอนนั้น รูสึกวา 

ตน เอง ไมมี ที่พึ่ง ทางจิตใจ เลย จนกระทั่ง เกิด เรื่องสำคัญ ทำให รูสึกวา

 ตน เอง ดีขึ้น แต วันนี้ ยงั ไม สามารถ จะ เลา ออกมา ได ยัง กาว ขาม ไม พน 

 ผู  เขา อบรม 4 : ปกติ อยู ที ่ มหาวิทยาลัย ซึ ่ง เปน วิทยาเขต 

ที่ หาง จาก เมือง ไป 7 กม.ขางๆ  มี วัด ธรรมยุต นิกาย เหมือนวา เปน วัด

 ประจำ มหาวิทยาลัย ตัวเอง ก็ ทำหนาที ่ ใน การ รับผิดชอบ เขาไป ถวาย

 อาหาร พระ ทุกวัน ขณะเดียวกัน ก็ มี นิสิต ที่ เขาไป ใน วัด เหมือนกัน ทำให 

ได รู จัก ใกล ชิด ได พูดคุย กับ นิสิต เมื ่อ มี ปญหา ก็ได ปรึกษาหารือ กัน 

รูสึกวา มี ความ สุข มาก ทำงาน ได อยาง สบายใจ

 ผู เขา อบรม 5 : คิดวา ตน เอง ยัง แพ อยู และ ยัง หา คำ ตอบ ไมได 

คือ หลังจาก อบรม ได สอง วัน พยายาม กลับ ไป ตรวจสอบ ใครครวญ วา ตน 

เอง เปน อยางไร ทำให รูวา ตน เอง ยัง กลัว อยู ยัง ปกปอง ตน เอง อยู เมื่อกอน 

คิด วาการ ไม กลัว ความ ตาย เรา กลา แลว เกง แลว เพราะ คิด วาความ ตาย 

เปนที่สุด แลว ครั้งหนึ่ง คุณพอ ปวย ก็ ไป ดูแล คุณพอ ที่ โรงพยาบาล ขณะ 

ที่จะ ขึ้น ตึก เห็น ปาย เชิญชวน ให ตรวจ มะเร็ง เตานม ก็ เขาไป ตรวจ เจอ กอน 

เนื้อ ทั้งสอง ขาง อาทิตย ตอมา คุณหมอ นัด ผาตัด หมอ ให ผา ทีละ ขาง แต เรา 

ก็ ยืนยัน วา จะ ผา ทีเดียว ท้ังสอง ขาง ตอนนัน้ คิดวา เรา เกง มาก ท่ี ไม กลัว ความ 
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เจ็บปวด ทำให คิดวา ตน เอง ไม กลัว อะไร มองเห็น สังขาร เรือนราง เปน เรือน 

อาศัย จริงๆ แต วันนี้ พบ แลว วา ไมใช เพราะ ตน เอง เปน คนเนี้ยบ ที่ ตอง ดูแล

 ตน เอง ให ดูดี ตลอด เวลา ตอง สวย ตอง แตงหนา ทำ ผม ไมวา จะ พบ คน

ใน เวลาใด วันนี้ เห็น แลว วา จริงๆ  แลว เรา กลัว กลัว การ ไม ไดรับ การ ยอมรับ 

กลาย เปนเรื่อง อัตโนมัติ ที่ เรา ตอง เปน แบบนั้น เมื่อ มี คน ทัก บอก ให ทำตัว 

ตามสบาย ไม ตอง ทำ ผม แตงหนา เรา รูสึกกลัว ไมกลา เพราะ คิดวา น่ัน ไมใช 

ตัวตน ของ เรา จึง ยอมรับวา ตอนนี้ ยัง แพ ยัง ไม หลุด จาก ความ กลัว

วันที่ สาม ของ การ อบรม

 กิจกรรม : ทบทวน ไทฉีฉวน

 เรียนรูคลื่นสมอง

 คุณ ณัฐฬส  :  เมื่อ การ ศึกษา เรื่อง จิตวิญญาณ เกิดขึ้น มา บน โลก 

ที่ การ ใชเหตุผล ใน การ อธิบาย มี อานุภาพ ที่ ทรง พลัง มาก บางที ศาสนา

 และ โรงเรียน ท่ี ฝกฝน ทาง ดาน จิตใจ สามารถ เอา เหตุผล มา ใช อธิบาย ได เร่ือง 

คลื่น สมอง ก็ เชน เดียวกัน มี นัก วิทยาศาสตร ที่ ศึกษา แบบ แผนการ ทำงาน 

ของ คลื่น สมอง ของ บุคคล ที่ทำงาน ใน แขนง ตางๆ  เพื่อ ดู วา บุคคล ที่ มี ความ 

สำเร็จ และ มี ความ สุข ดวย พวกเขา จัดการ พลัง และ คลื่น สมอง ของ ตน เอง 

อยางไร 

 คลื่น สมอง หลัก มี 4 คลื่น

 1. เบตา (Beta) จิตสำนึก ที่ คลื่น เบตา เปน คลื่น ที่ มี ความเร็ว รอบ 

อยูที่ 14 รอบ ตอ วินาที ขึ้น ไป เมื่อ เรา อยู ใน สภาวะ ตื่น จะ มี คลื่น นี้ ถา หลับ 

คลื่น นี้ จะ หายไป

 2.  อัลฟา (Alpha) เปน คล่ืน ท่ีทำงาน เม่ือ เรา อยู ใน สภาวะ ผอนคลาย 

ความเร็ว รอบ อยูท่ี 7 – 14 รอบ เม่ือ เรา ฝก ภาวนา คล่ืน น้ี จะ เยอะ มาก เกิดข้ึน 

เมื่อ เรา กลับ สู ฐาน ของ รางกาย การ ได เดิน ดู ตนไม การ ผอนคลาย คลื่น นี้ จะ 
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มี มากขึ้น หรือ การ ลูบ การ สัมผัส การ ไดกลิ่น ทุกอยาง ที่ เปน ผัสสะ ทางกาย 

จาก ฐาน ของ ความคิด ที่ หมุน เร็ว ทอน ลงมา ให ชา ลง คลื่น นี้ จะ มี มากขึ้น

 3.  เธตา (Theta) เปน คลื่น ที่ทำงาน ขณะ ที่ เรา หลับ ไหล เปรียบ 

เสมือน เปน จิต ใต สำนึก เปน แหลง บรรจุ ความ จำ มี ความเร็ว คลื่น อยู

ที่ 4 - 7 รอบ ตอ วินาที

 4. เดลตา (Delta) เปน คลื่น ที่ หมุน ชา มาก แต มี กำลัง แรง 

0-4 รอบ ตอ วินาที เหมือน คลื่น วิทยุ สามารถ ขาม ผาน จาก คน หนึ่ง ไป 

อีก คน หนึ่ง ได สมัยกอน นัก วิทยาศาสตร คิดวา สมอง มนุษย สามารถ คิด 

อะไรได เยอะ มาก

 ยิ่ง คลื่น สมอง เร็ว แรงกระตุน ใน รางกาย ก็ จะ เร็ว เมื่อ เรา ตกใจ 

เครียด กลัว จริงจัง รางกาย จะ ถูก กระตุน ตา จะ แข็ง ระแวดระวัง สมอง 

สวนใน ทำให เรา ตอง เตรียมตัว ที่จะ ตอสู ยิ่ง อยู ใน สภาวะ ปกปอง ยาวนาน 

เรา ก็ อยู ใน ภาวะ นั้น รางกาย เปนผล จาก ความคิด ของ เรา ทำให ใช พลังงาน 

ชีวิต มาก หาก เมื่อ เรา ไววางใจ รูสึก ปลอดภัย อัลฟา จะ มากขึ้น สุนทรียภาพ 

การ มองเห็น การ สัมผัส ความรูสึก ที่ ดี นำไปสู การ รับรู ใน ระดับ  เธตา และ 

เดลตา ที่ นาสนใจ คือ  อัลฟา เปน เหมือน สะพาน เชื่อม โลก จิต ใต สำนึก กับ

 จิต รูสำนึก ความรู ทั้งหมด ของ เรา อยู ใน ชั้น เดลตา มากไป กวา นั้น เดลตา

 มี ความ เปน คลื ่น หรือ มหาสมุทร เรา เชื ่อม กับ สนาม พลัง ของ ความรู  

ทั ่ว จักรวาล เมื ่อ เรา รู สึก เครียด และ ออกไป ผอนคลาย เชน คุย กับ 

เพื่อน เลน กับ สุนัข ออกไป ขับรถ ฯลฯ สมอง ของ เรา ก็ จะ ไป ดึง สวน ที่ เปน 

จิต ใต สำนึก ออกมา กอ ให เกิด ความคิด ที่ โลดแลน ญาณ ทัศนะ เกิดขึ้น 

เชน นัก วิทยาศาสตร นักกีฬา สุดยอด ตางๆ
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 คล่ืน สมอง เก่ียวของ กับ จิตต ปญญา ศึกษา อยางไร ถาหาก เรา มี วินัย 

มี การ ฝก ตน เอง อยู เรื่อยๆ และ ไม ปลอย ให ตน เอง เปน อัตโนมัติ ที่ หลับใหล 

สามารถ ดึง ตน เอง กลับ มาสู ภาวะ รู เนื้อ รูตัว ได เสมอ เพื่อที่จะ ใครครวญ 

สิ่ง ตางๆ ตัดสินใจ ใน เรื่อง ตางๆ แต การ ที่ เรา จะ บม เพาะ ให เกิด การ ตื่น รู 

(awakening mind)ได นั้น ตอง มี ทั้ง สี่ คลื่น อีกทั้ง ยัง จำเปน อยางยิ่ง ที่จะ ตอง 

มี ปญญา 3 ฐาน คือ กาย อารมณ และ ความคดิ เพราะฉะนัน้ ใน ส่ี คล่ืน ก็ ตอง 

พรอมดวย ฐาน กาย ใจ ความคิด ท้ังหมด คือ ส่ิง เดียวกัน  แนวทาง อีก อัน หน่ึง 

ที่ พวกเรา สนใจ คือ แนวทาง ของ Dialogues

  สุนทรีย สนทนา (Dialogue) 
  บท สนทนา ไมใช การ อภิปราย (Discussion) ซึ่ง เปนการ โต 

ให เหลือ เพียง ขอสรุป หรือ ความคิด ที่ ดีที่สุด เพียง อันเดียว ใช ทักษะ การ พูด 

หรือ การ ฟง แต สิ่ง ที่ เกิดขึ้น ใน องคกร การ ตี ให แตก ก็ มักจะ ตี คน ไป ดวย 

และ ปกปอง ตน เอง การ สนทนา กลาย เปน สมรภูมิ ทาง ความคิด ตัวตน

 ก็ เต็มไปดวย เกราะ แต Dialogue นำเสนอ ความ เปนไปได ใหม โอกาส

 ของ การ อยู รวมกัน การ เรียนรู รวมกัน อยาง เปนกลุม อาศัย กัลยาณมิตร และ 

 รอบตอวินาที
             Body Arousal
เบตา  ตื่น/ความคิด/จิตสำนึก
 11   

อัลฟา  ผอนคลาย/รูตัว 
 7

เธตา  ฝน/Memory Storage/จิตใตสำนึก
 4

เดลตา   Radio / มหาสมุทร  / จิตไรสำนึก

(คลื่น)
   
LB  0  RB

รูปแสดงคลื่นสมอง
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พื้นที่ ที่ปลอดภัย ความ หมาย ก็ มาจาก Dia = ทะลุทะลวง Logos = ความ 

หมาย รวมกัน แปล วา ความ เขาใจ ที่ ทะลุทะลวง ยิ่ง ไป กวา คำพูด ไป พน 

จาก คำพูด ไมติด เพียงแค ความคิด เหตุผล หรือ คำพูด เทาน้ัน แต เขา ใจความ 

หมาย ลึกๆ ของ มัน โดย หลักการ ใน แนว นี้ เนน ความ สำคัญ 4 อยาง คือ

 1. การ เขาใจ คุณคา แตละคน

 2.  การ ไม แทรกแซง ยอมรับ ความคิด ท่ี เขา พูด แมวา เรา ไม เห็นดวย 

ยอมรับ เขามา ใน ที่วาง ของ เรา

 3.  การ หอย แขวน สมมติฐาน ไม ดวน สรุป ไม เนน หา คำ ตอบ

 4.  การ พูดถึง วาระ ปจจุบัน มี 2 วาระ คือ วาระ ของ เรา ใน ปจจุบัน 

อะไร คือ สิ่ง ที่ มี ชีวิต ใน ตัวเรา ณ ขณะ ที่ เรา นั่ง คุย แตละคน ก็ มี วาระ 

ไม เหมือนกัน สวนใหญ วาระ ปจจุบัน คือ เรา แคร หรือ ใสใจ อะไร เปด พื้นที่ 

รับฟง อยู เรื ่อยๆ และ รับฟง กัน โดย ที่ ไม ประหัตประหาร ความคิด กัน สิ่ง 

เหลานัน้ ก็ จะ ม ีคณุคา กอ ให เกิด ส่ิง ใหมๆ  และ ตาม ตน เอง อยู เรือ่ยๆ สิง่ ที ่เรา 

กำลัง พูด เปน ประโยชน ตอ อะไร และ วาระ น้ัน รับใช อะไร เชน ให กับ ตัวเรา เอง 

ให กับ ความ ดูดี ของ เรา ให กับ วง สนทนา ฉะนั้น เมื่อ เรา ดูแล วง ดูแล ความ 

เงียบ วง บท สนทนา ที่ ได ฝก กัน อยู เรื่อยๆ  จะ รับรู รับฟง ความ เงียบ ยอมรับ 

จังหวะ ของ ความคิด มองเห็น พื้นที่

 วงจร การ สนทนา จะ เริ่มจาก ความ สุภาพ รักษา ตัวตน กอน เปน

การ สงวนทาที กันและกัน เมื่อ วง สนทนา ไหลลื่น ก็ เริ ่มมี การ เผย ตัวตน 

แสดงออก  ถา การ แสดงออก นั้น ไดรับ การ ยอมรับ (ถา ไม ไดรับ การ ยอมรับ

 ก็ จะ กลับ ไป ที่ เดิม) และ เมื่อ ได ฝก รวมกัน ก็ จะ มี การ สืบคน มี การ ใครครวญ 

หา ขอดี ขอเสีย เห็น ขอจำกัด และ มี การ ยอมรับ ตน เอง หาก ทำ กัน อยาง 

มี คุณภาพ ก็ จะ กอ ให เกิด ปญญา การ เกิดใหม ของ ความคิด รวมกัน 

มี คุณลักษณะ ของ การ เปน สมบัติ รวม ประกอบ กัน ขึ้น มา เปน ความคิด 

สรางสรรค เขาใจกัน มากขึ้น แต ขอสรุป ก็ ไม จำเปน ตอง เปนอัน เดียวกัน 

ก็ได
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 การ สราง ชุมชน ผู ฝกฝน (ชุมชน แหง การ เรียนรู)

 คุณ ณัฐฬส  :  จุด เริ่มตน ที่ สำคัญ ที่จะ ทำให เรื่อง นี้ เปนเรื่อง ที ่

ย่ังยนื จำเปน อยางยิง่ ที ่ตอง อาศยั เพือ่น เพราะ ความ วุนวาย ความ โกลาหล 

มักจะ เกิด ใน ชีวิต เรา สิ่ง ที่ เกิดขึ้น ใน หมู พวกเรา ชุมชน ที่ เชียงราย คือ เมื่อ 

เรา ตองการ บม เพาะ ความ ตื่น รู บางที มี ความ เหงา อยู ใน นั้น เยอะ เหมือนกัน 

และ เรา ตองการ การ ประคับ ประคอง กันและกัน เมื่อ เรา มี ใคร ที่อยู กับ เรา 

ทำ ใหการ เดินทาง ของ เรา ไม โดดเดี่ยว เกินไป

 คุณ วิจักขณ  : เรื่อง ของ ชุมชน มองวา เปนเรื่อง ยาก ที่สุด คน 

สวนใหญ จะ สราง ชุมชน จาก ความคิด คือ การ หา ความคิด ที่ เหมือนกัน 

แลว ดึง คน เขามา แต ไมได ใช space ใน การ สราง ชุมชน ที่รองรับ ความ 

หลากหลาย ของ ปจเจก ผม คิดวา เปน เรื่องสำคัญ ใน การ ใช พี้น ที่ สำหรับ

 การ สราง ชุมชน เพราะ ทำให ผูคน ภูมิใจ ที่ ได ทำ ดวย ตน เอง เปน เหมือน 

container ที่ ทำให เติมเต็ม คน ที่ ฝกฝน ใน เรื่อง นี้ จะ มี ความ โดดเดี่ยว คอน 

ขางมาก เรา ไมมี เปาประสงค ใน การ ประสบ ความ สำเร็จ หรือ มี อะไร เหมือน 

 

 Dialogues
ทะลุ + ความ
ทะลวง    หมาย
Collective Learning

4. Generative       3. Self-Refl ective
   สรางสรรค         Contemplative ใครครวญ สืบคน
ความรูใหมรวมกัน                   มองด ูตน  เห ็นข อจำก ัด 
ยอมรับดวยตนเอง

                      ใหคุณคาวาระปจจุบัน  หอยแขวน ขอสรุป
                     เปดพื้นที่ รับฟงกัน           สมมติฐาน 
                      ไมประหัตประหาร    

                       เคารพ ใหคุณคา        รับฟงอยางลึกซึ้ง
                          ชื่นชมทุกคน              ใสใจ ไมแทรกแซง

            1. Polite                       2. Differentiation
   สุภาพ รักษาภาพลักษณ Space            เผยตัวตน ความแตกตาง
         สงวนทาที Security         Silence/Listen        แสดงออก
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คน อื่น หาก เพียง อยากจะ รูวา เรา มี อะไร ใน ตัวเรา ซึ่ง ก็ นำไปสู การ เกิด 

คุณ คาที่ แทจริง ใน ตัวเรา (Individuality) เปนตัว ของ เรา เอง ชวงแรก ที่ ไป 

เรียน ที่นา โรปะ จะ เปน คน ขี้อาย ไมกลา เปนตัว ของ ตัวเอง จนกระทั่ง ได ไป 

เจอ อาจารย ทาน หนึ่ง ได คุย กัน ใน เรื่อง นี้ ทาน สอน วา คน เรา เวลา มอง คนๆ 

หนึ่ง คิดวา คนๆ  นี้ เปนการ สรางสรรค เพียง ครั้ง เดียว ใน จักรวาล จะ ไมมีใคร 

เหมือน หรือ ซ้ำ ได อีก เมื่อ เรา มอง เพื่อน รวม เดินทาง ของ เรา ให เปนความ 

หลากหลาย ความ โดดเดน ของ ปจเจก จะ ทำให เห็น คุณคา ของ คน เหลานั้น 

ทำให เรา ถอมตัว ออนนอม หา สีสัน คนๆ นั้น ให เจอ และ ชื่นชม คนๆ  นั้น ให 

ได เมื่อนั้น จะ กอ ให เกิด เปน ความรูสึก ที่ เปน ชุมชน เดียวกัน ได อยาง เห็น 

คุณคา กันและกัน ชุมชน ตอง มี “พื้นที่” ให มาก เพื่อ เปดโอกาส ให แตละคน 

ได คนหา ตน เอง ได มี แนวทาง ของ ตน เอง เห็น คุณคา ใน ตัวเอง ชุมชน ควร

 มี การ เดินทาง เปน ที่ตั้ง มี การ สนทนา ไมมี การ ตัดสิน ผิด ถูก

 อ.ฌาน เดช : เมื่อ พูดถึง ชุมชน คิดถึง คำ วา “แตกตาง” แตกตาง 

อยาง ที่ เปนตัว ของ ตัวเอง เมื่อ เดิน ทางใน สาย จิตวิญญาณ เรา ก็ มี ความ 

เปนตัว ของ ตัวเอง และ มี ความ แตกตาง ท่ี เดนชัด กัน มากๆ จะ ทำใหเกิด ชุมชน 

ได อยางไร ตัวอยาง ชุมชน ที่ เชียงราย ซึ่ง มี อยู แลว ตอนที่ ไป อยู สิ่ง ที่ เปนตัว 

ของ ตัวเอง ผม ก็ เอา เสนห ของ เรา มา กอ เกิด เสนห ของ ผม คือ การ ดูแล ฐาน 
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กาย ตอนเชา ก็ มา รำ มวย เสร็จ แลวก็ มา น่ัง ทาน น้ำชา ต้ังวง คุย กัน การ รับฟง 

ที่ ดี การ มี บท สนทนา กอ ให เกิด การ แบงปน กัน เรา ก็ มา แบงปน กัน ดวย ตัว 

ของ ตัวเอง มุมมอง แตละคน ไม เหมอืนกนั แต เม่ือ ได คุย กัน ก็ มี ความคดิ และ 

การ แบงปน รวมกัน จึง ได นำ กระบวนการ เหลาน้ัน มา ใช อยาง เชน เร่ือง พลัง 

สี่ ทิศ เรา ก็ มา คุย กัน ทุกวันนี้ เรา ก็ ยัง เรียน กัน อยู เรียนรู รวมกัน สะทอน ตอ 

กันและกัน ให เพื่อน บอก ดวย ความ กรุณา อยาง ตรงๆ ทั้งนี้ การ รับฟง ของ 

เรา ขึ้นอยู กับ ความ พรอมที่จะ รับฟง ขึ้นอยู กับ คลื่น สมอง ขณะนั้น ถา เรา 

ผอนคลาย เรา ก็ รับ ฟงได นำมา ดู ใครครวญ ตัวเอง ได แลว เรา ก็ มา เติมเต็ม 

กัน จึง ออกไป เดินทาง ออกไป ทำงาน ใน ความ เปนจริง เรา ก็ ผาน ความ 

เจ็บปวด ความ เปราะบาง เมื่อ เรา ตระหนัก อยู ตลอด เวลา วา เรา ยืน อยู หนา 

คมมีด ทุกครั้ง จะ ทำให เรา ไม ประมาท ตื่น ตลอด เวลา ที่ ออกมา ทำงาน หรือ 

ทำ อะไรก็ตาม สิ่ง นี้ มีความหมาย มากๆ นอกจากนี้ คน มักจะ ถาม เรา เสมอ 

วา เรา อยู รวมกัน ได อยางไร คำ ตอบ คือ 

 1. เรา จะ ดูแล พลังชีวิต ตัวเรา เอง ดูแล ฐาน กาย ใจ และ ความคิด

 2. เรา จะ ดูแล วาระ ของ ผูอื่น ใน วาระ ของ เขา จริงๆ เชน คุณพอ 

คุณแม ไมได เรียนรู เปยโน แต ชอบ จึง พา ลูก ไป เรียน เปยโน อันท่ีจริง เปน วาระ 

ของ แม ท่ี ไมได เลน เปยโน แต ไมได เปน วาระ ของ ลูก ตอมา ลูก รูสึก อึดอดั แม 

จึง คิดวา อันที่จริง เปน วาระ ของ ตน เอง มากกวา ฉะนั้น เรา จึง ควร จะ ดูแล 

วาระ ซึ่ง กันและกัน ซึ่ง เปน วาระ ของ เขา จริงๆ

 คุณ วิจักขณ : นอกจากนี้ ยังมี เรื่อง ภาษา ที่ ใช ใน การ เรียนรู คือ 

เรา มี พื้นฐาน ทาง ดาน จิตวิญญาณ ก็ จริง แต เมื่อ อยู ใน บริบท ของ การ ศึกษา 

เรียนรู หาก เรา ไมได ใช ภาษา ประสบการณ หรือ ภาษา ธรรมดา คน ก็ จะ รูสึก 

ปกปอง ไม อยากรู ตอง สราง ภาษา ที่ เปนกลาง เคารพ พื้นที่ ของ ผูอื่น ดวย 

เชน หมวก ที่ เรา ใส ตำแหนง หนาที่ การ งาน ยศ ชนชั้น ฉะนั้น เรา ตอง สราง 

บรรยากาศ ที่ คน ทุกคน มี สวนรวม และ เปนตัว ของ ตัวเอง
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 คุณ ณัฐฬส : ชวยกัน รดน้ำ คน รอบๆ  ตัวเรา ดวย ความ จริงใจ 

สิ่ง หนึ่ง คือ การ ฝก ที่จะ ชื่นชม การ ชื่นชม ไมใช เรื่อง งาย เรา มักจะ คิด วา

การ ชื่นชม จะ ทำให คนๆ นั้น ไดใจ หรือ บอยครั้ง เรา ไมคอย ได รับคำ ชม ก ็

กลาย เปน คน ท่ี ชม ใคร ไม เปน แต หาก เรา รูวา เงา ของ เรา คือ อะไร แลว เรา ฝก

 ตน เอง ยอมรับ ดาน มืด ของ เรา ฝก ขอบคุณ การ ใหอภัย Action ท่ี สำคัญท่ีสุด 

คือ การ ยอมรบั ทุกอยาง แมวา มัน อาจจะ ไมใช ส่ิง ท่ี เรา ปรารถนา ท้ังนี ้ชุมชน 

ยัง ชวยกัน เตือน ชวยกัน บอก ใน ส่ิง ท่ี เรา อาจจะ มองไมเห็น บอก ถึง ศักยภาพ 

ของ เรา ยิ่ง เดินทาง ก็ ยิ่ง เห็นวา ไมมีใคร พิเศษ กวา ใคร และ ไมมีใคร ตอง 

ทำให ตน เอง เปน เหมือน ใคร ไม ตอง เปลี่ยน ถา เรา สามารถ ยอมรับ สิ่ง ที ่

เปนอยู นี้ ได

 การ ประเมิน ผลการเรียน รู ใน แนว จิตต ปญญา ศึกษา

 คุณ วิจักขณ  : การ คุย เร่ือง จิตต ปญญา ศึกษา มักจะ มี คน กลุม หน่ึง 

ถามหา ตัว ช้ี วัด ทันที วา ไดผล อยางไร เอา อะไร มา วัด ใช เคร่ืองมือ หนาตา เปน 

อยางไร หาก เรา พูดถึง เรื่อง พื้นที่ เมื่อ มอง พื้นที่ ใน ตัวเรา เปน เหมือน วงกลม 

เล็กๆ  ที่อยู ในใจ เรา เปน วงกลม ของ ความคิด นิยาม หลักการ เปน เหมือน 

เกราะ ของ ตน เอง และ คิดวา ตน เอง ถูก แลว ดีแลว แต การ ศึกษา แนว นี้ คือ 

การ ทำให พื้นที่ กวาง ขึ้น ไป การ แสวงหา การ เดินทาง ความ ผดิพลาด ความ 

ซุกซน ของ ตน ผม คิดวา ทุกคน มี รากฐาน ท่ี ดีงาม ใน ตัวเอง เม่ือ เรา มี พ้ืนท่ี ของ 

ประสบการณ สิ่ง ที่จะ ทำให พื้นที่ เติบโต หรือ กวาง ขึ้น ไป อีก  คือ Feedback 

การ ประเมิน เรา สราง space อยางไร ให คน เห็น ตัวเอง ให ประเมิน ตน เอง

ซึ่ง จะ ชวย ให เรา มองเห็น ตน เอง ที่ สำคัญที่สุด คือ ประเมิน อยางไร เปน

การ เพ่ิม พ้ืนท่ี  ไมใช ลด พ้ืนท่ี นอกจากนี ้ทัศนะ ของ การ ประเมนิ ท่ัวไป มี แบบ 

ท่ี เปน เหมอืน การ ควบคมุ มาตรฐาน ผลิตภณัฑ แต การ ประเมนิ ท่ี สวยงาม 
มากกวา คือ การ ประเมิน เพื่อ การ เติบโต ให เห็น กระบวนการ ดานใน 
เห็น การ เดินทาง ของ ตน เอง เห็น ศักยภาพ ดานใน ให เห็น impact ที่ 
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มี ตอ ผูอื่น สิ่ง เหลานี้ ไมมี คำ ตอบ แต เปนเรื่อง ของ ศิลปะ ครู อาจารย ตอง 

feedback อยาง มี ศิลปะ ที่จะ ไม ไป ลด พื้นที่ ของ ผูเรียน แต ไป เพิ่ม พื้นที่ 

ให  โดย ให แงมุม ท่ี เขา มองไมเห็น ดังนัน้ กิจกรรม ของ การ ประเมนิ แนว จิตต- 

ปญญา ศึกษา ตอง สราง รูปแบบ ที่ หลากหลาย อาจจะ มอง การ ประเมิน เปน 

องคาพยพ ที่ มี การ เปลี่ยนแปลง ตลอด เวลา เพื่อ การ เติบโต

 อ.ฌา ณ เดช : ทำให นึก ถึงเวลา ปฏิบัติ ธรรม เรา ก็ มักจะ ประเมิน 

ครูบาอาจารย วา อยู ข้ัน ไหน แลว ครู ก็ ประเมิน เรา วา เรา อยู ตรงไหน ส่ิง เหลาน้ี 

ยัง ไมใช เปนการ ละ ตัวตน คน รอบขาง เรา ตางหาก ที่จะ บอก เรา วา เรา 
เปน เชนไร แต การ ประเมิน แบบ มี ชีวิต เปนการ ให คุณคา กับ ชีวิต มากกวา 

การ ประเมิน แบบ วัตถุ จิตต ปญญา ศึกษา ประเมิน แบบไหน

 คุณ ณัฐฬส : มี สอง กรอบ คือ หนึ่ง การ ประเมิน ที่ เหมือน 
การ ประเมิน ผลิตภัณฑ ใน โรงงาน (Measurement) เปนการ ประเมิน 
ทักษะ เชน ประเมิน วา เขียน โปรแกรม ได หรือไม ประกอบ รถยนต ได 

หรือไม เปนเรื่อง ทักษะ สอง การ ประเมิน แบบ ที่ ทำให เรา เติบโต แต 
การ ประเมนิ แตละ อัน ไม จำเปน ตอง มี มาตรฐาน ทุกครัง้ การ ประเมนิ ทุกครัง้ 
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ตอง พรอมทีจ่ะ รับ ความ ประหลาดใจ ชีวิต น้ัน มี พลัง ใน การ กระทำ และ สราง 

ส่ิง ตางๆ นอกเหนือ กรอบ การ ประเมิน เปน ผลผลิต ของ การ มี ชีวิต อยู ใน ระบบ 

นิเวศน ก็ มี การ ประเมิน มี การ รับ feedback มี การ เลียนแบบ ผสมผสาน 

เพื่อให เกิด การ เจริญ เติบโต เรา เรียนรู และ รับ feedback ตลอด เวลา ซึ่ง มี 

อยู ใน ตัวเรา เอง อยู แลว แต เรา จะ ประเมนิ อยางไร การ ประเมนิ ตน เอง ทุกวัน 

วันนี้ เปน ไง เรา จะ ฝกฝน เพื่อ พัฒนา อะไร ยิ่ง เมื่อ มี พื้นที่ ที่ปลอดภัย ใน การ 

ประเมิน ตัวเอง ก็ จะ ทำ ใหการ ประเมิน เปน สิ่ง สรางสรรค หลอเลี้ยง เรา การ 
ประเมิน ตน เอง และ เคารพ การ ประเมิน จาก ผูอื่น ทำให เรา เติบโต

 กรอบคิดหรือกระบวนทัศนมีสองคำคือ ควบคุมและสั่งการ 
(Command and Control) กับแบบที ่เปนธรรมชาติ (Nature) 
หลอเลี้ยงดูแล ชีวิตตองการการหลอเลี้ยงดูแลมากกวาการควบคุม
สั่งการ ระบบที่เปนการควบคุมสั่งการมักจะมีแรงตานเสมอ แต
เราอาจจะหลอเลี้ยงในวาระของกันและกัน ดูแลในสิ่งที่แตละคน
เปนดวยความเมตตาทั้งตอตนเองและผูอื่นทั้งตอตนเองและผูอื่น
(Contemplative)  อันจะทำใหบรรลุจุดมุงหมายการศึกษาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงภายในตน และเชื่อมโยงไปสูการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทย
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 ความรูสึกของผูเขารับการอบรมตอกิจกรรมของกระบวนกร

 คุณณัฐฬส : ขอใหกลับมาอยูกับเนื้อกับตัว ใครครวญความรูสึก 

วางความคิด ความกังวล ยอมรับสิทธิของเราที่จะบอกกลาว โดยไมตอง

เตรียมหรือตั้งใจใหดี ขอเพียงใหออกจากใจ

 ผานความเปนหนึ่งเดียวดวยการเงียบระยะหนึ่ง เริ่มมีผูสะทอน

ความรูสึกออกมาสรุปไดดังนี้

 ๏ ขอบคุณวิทยากรและเพ่ือนทุกทาน  การมาคร้ังน้ีชวยจุดประกาย

การสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหโลกและใหเขาใจโลก

 ๏  สุข สงบ คือสิ่งที่สนใจและใฝหา เห็นคุณคา เพิ่มพลังทั้งใจกาย 

หนทางที่เดินมาผานประสบการณที่หลากหลาย แตสุดทายพบวา จิตต-

ปญญาศึกษานี้มีคุณคา

 ๏  คิดวาเปนบุญอยางหนึง่ท่ีสรางรวมกันมา ท่ีไดมาเจอกนัในวนัน้ี 

แมอาจจะเปนแคเสี้ยวหนึ่ง แตทำใหไดคำตอบในใจแลววา ตองมอง

ใหไกลตัวออกไปดวย เรามักจะมองขามสิ่งรอบตัว แตการอบรมครั้งนี้ 

นอกจากจะไดกับตนเองแลว ก็จะนำไปเผยแพรกับคนใกลตัวหรือองคกร

ของเราตอไป

 ๏  ขอบคุณแผนดิน จักรวาล รางกายที่มีทั้งความคิด จิตใจ การ

เดินทางครั้งนี้ไมโดดเดี่ยว แตอบอุนผูกพัน และจะเดินตอไป

ã¤Ã‹¤ÃÇÞ : ã¤Ã‹¤ÃÇÞ : 
àÊÕÂ§ÊÐ·ŒÍ¹¨Ò¡¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁàÊÕÂ§ÊÐ·ŒÍ¹¨Ò¡¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ

º· ·Õè 3
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 ๏  มีหนอออนเรื่องจิตตปญญาศึกษาที่ตองหลอเลี้ยงตอไป
 ๏  มีโอกาสจะขยายผลเรื่องนี้ตอไป
 ๏  ไดซึมซับสิ่งดีๆ ไปพัฒนาตนเองและคนรอบขาง ไปปรับใช

ตอไป

 ๏  ไดคนหาความสุขของตนเอง และนำไปใชในหนวยงานของ

ตนเอง

 ๏  ทำใหใจนิ่ง ไมคิดถึงเรื่องงาน ไดสิ่งที่เปนประโยชนที่จะนำไป

ใชตอ แมจะเปนเพียงจุดเริ่มตน ไมลึกซึ้งมาก แตไดเห็นแนวทางการ

ในการทำเรื่องนี้

 ๏  รูสึกดี ในฐานะที่มีโอกาสไดมาเจอเรื่องแบบนี้ ไดปลดปลอย
ตนเองวาไดทำในสิ่งที่อยากจะทำ เปนอิสระ

 ๏  โชคดีที ่ไดรับมอบหมายในการประสานงานครั ้งนี ้ ตนเอง
ก็สนใจอยูแลวดวย เมือ่ไดเขามาสัมผสัรูสึกวาอบอุน สามารถนำไปพฒันา

ตนเองและคนรอบขางได เมื่อจะทำสิ่งใดก็จะรอบคอบมากขึ้น

 ๏  ดีใจที่ไดมารวมอบรม ทำใหคิดวาตองรักตัวเองใหมากขึ้น 

ที่ผานมาลืมนึกถึงหัวใจตนเองและผูอื่น หลังจากนี้ตองดูแลใหมากขึ้น

 ๏  รูสึกดีที่ไดความรูใหมๆ และไดเพื่อนใหมมากมาย

 ๏  เมื่อไดเรียนรู ก็ประเมินในใจวา นาเสียดายที่การศึกษาแบบนี้ 

มีกลิ่นอายที่เปนตะวันตกมากไป นาจะมีการปรับใหสอดคลองกับสังคม

ไทยดวย

 ๏  ขอสงคลื่นความรูสึกดีๆไปยังทุกทานที่มารวมการอบรมครั้งนี้
 ๏  ตอไปเราจะเปนนักรบที่ไมโดดเดี่ยวอีกตอไป
 ๏  สิ่งตางๆ ไมรูสึกวาเปนเรื่องใหม แตเปนเรื่องที่ไมสิ้นสุด สิ่งที่

ประทับใจคือ เราตองกลับใจในส่ิงท่ีเคยคิดวาจะไมกลับใจ ตองกลับใจอยาง

ตอเนื่อง
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 ๏  อีกไมกี ่อ ึดใจเราก็ตองกลับไปสู สนามรบของตนเอง แต

การเดินทางครั้งนี้ไมใชการเดินทางที่โดดเดี่ยวอีกตอไป เมื่อใดก็ตาม

ที่ดาบจะหลุดจากมือ อยาลืมสื่อสารกับวิทยากร

 ๏  ทำใหไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและคนอื่น 

 ๏  สิ่งที่อยากไดก็ไดรับอยางเต็มเปยม ทำใหไดกลับมาทบทวน

ตนเองในสิ่งที ่ครั ้งหนึ่งเคยทำวายังทำอยูหรือไม และทำใหคิดไปถึง

การสอนหนังสือใหกับนักเรียนวาจะทำอยางไรใหมีความสุขในการเรียน

และทำใหเขารู สึกวา เราไมไดบังคับเขา ใหพวกเขาสบายใจ คิดวา

จิตตปญญาศึกษาทำใหตนเอง อิ่ม เต็ม และมีพลัง

 ๏ เปนประสบการณที่จะเปนพลังในการเรียนรูในเสนทางของ
ตนเองตอไป

 ๏  จากการเร ียนร ู พบวา ตองเปดโอกาสใหก ับตนเองและ

คนรอบขาง 

 ๏  ขอบคุณพื้นที ่ตรงนี้ นี่เปนครั ้งแรกที่ทำกระบวนการจิตต-

ปญญาศึกษา รูสึกดีใจมากๆที่ไดมาเจออาจารยหลายๆทาน

 ๏  ขอบคุณที่ทำใหไดเรียนรูรวมกัน  ไมวาใครจะมีหนาที่อยางไร

แตก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ  ไมวาจะศาสนาไหน  ก็เปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน

 โดยสรุป  จิตตปญญาศึกษา เปนการศึกษาที่เนนการฝกฝน

ปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานในตนเอง หรือที่กระบวนกรเรียกวา

เปนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ผานกิจกรรมการเรียนรูแบบใหม

ท่ีมุงพัฒนาดานในท่ีไมจำกัดเฉพาะศาสนา เชน1  การทำงาน การออกกำลัง 

งานศิลปะ สุนทรียสนทนา การปลีกวิเวก การปฏิบัติกรรมฐานและ

1 ศ.นพ.ประเวศ  วะสี “มหาวิทยาลัยกับจิตตปญญาศึกษาและไตรยางคแหงการศึกษา”, 

 2550
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กิจกรรมอื่นๆ ที่โยงไปสูการรูจิตของตัวเอง อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขั้นพื้นฐานในตนเองเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในองคกรและสังคม

จิตตปญญาศึกษาจึงควรเขาไปสู หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและ

ทุกประเภทหรืออยูในวิชาการศึกษาทั่วไปที่เนนการปฏิบัติ และควรเริ่ม

ที ่มีศูนยจิตตปญญาศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยและเชื ่อมโยงกันเปน

เครือขายจิตตปญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 ต ัวอย างพ ันธก ิจมหาว ิทยาล ัยแนวจ ิตตป ญญาศ ึกษา  : 

มหาวิทยาลัยนาโรปะ2  สหรัฐอเมริกา

 “เรามุงที่จะใหการศึกษาคนทั้งคน บมเพาะทั้งความสามารถทาง

วิชาการ และความหยั่งรูที่ลึกซึ้งจากแบบแผนการปฏิบัติเชิงจิตตปญญา 

เพื่อประสานความรูเขากับปญญา...บมเพาะความสุขในการเรียนรูตลอด

ชีวิต ความคิดที่มีวิจารณญาณ จุดมุงหมายที่จะรับใชโลกดวยจิตเมตตา 

ความเปดกวาง ความสงบและมั่นคงภายในที่เกิดจากการตระหนักรูและ

เขาใจในตนเองอยางแทจริง...นักศึกษาของเราจักสำรวจตนเองและ

ใชทรัพยากรภายในตนเพื่อเขาเผชิญกับโลกที่ซับซอนและทาทายอยาง

กลาหาญ รวมกันเปลี่ยนแปลงโลกดวยทักษะในตน และความเมตตา 

เพื่อสรางความสุขและความหมายในชีวิตของในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น” 

(http://www.naropa.edu/about/mission.cfm, 20Sept.2008)

2 อางจากเอกสารการประชุมวิชาการประจำป 2551 “จิตตปญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อ

 การพัฒนามนุษย” , 2551
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â¤Ã§¡ÒÃ ¢Ñº à¤Å×èÍ¹ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ¤Ø³¸ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃ ¢Ñº à¤Å×èÍ¹ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ¤Ø³¸ÃÃÁ
 ã¹ ÃÐºº ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ  ÃÐ Ñ́º ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ:  ã¹ ÃÐºº ¡ÒÃ ÈÖ¡ÉÒ  ÃÐ´Ñº ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ: 

 ¡ÒÃ ÍºÃÁ ÀÒÇÐ¼ÙŒ¹Ó ·Ò§ Ô̈μμ »̃ÞÞÒ ÈÖ¡ÉÒ ÊÙ‹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¡ÒÃ ÍºÃÁ ÀÒÇÐ¼ÙŒ¹Ó ·Ò§ Ô̈μμ »̃ÞÞÒ ÈÖ¡ÉÒ ÊÙ‹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
 ( 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 ) ( 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 )  

 1 .  หลักการ และ เหตุผล

 “ ปญหา ใหญ ท่ีสุด ของโลก ใน ยุค ปจจุบัน   คือ   มนุษย กำลัง สน ใจ
สิ่ง ที่ อยู ดานนอก ตัว   หรือ สิ่ง ที่ เปน รูปธรรม เทา นั้น   และ ทิ้ง สิ่ง ที ่
เปน นามธรรม ไป”1  คุณคา ของ ความ เปน มนุษย จึง ถูก ลดทอน โดย เนน 

กระบวนการ เรียนรู แบบ แยกสวน   โดยเฉพาะ ในทาง วิทยาศาสตร ท่ี ให ความ 

สน ใจ กับ ความ แมนยำ  ( p r e c i s i o n )   และ การ ผลิต ซ้ำ  ( r e p r o d u c t i v i t y )   ของ 

วัตถุ  การ ศึกษา ที่ เนน การ มองออก นอก ตัว และ ขาด ความ เชื่อมโยง  ทำ ให 

มนษุย หลงลมื ที ่จะ พฒันา คณุภาพ ดาน ใน ของ ตน เอง  สน ใจ แต ส่ิง ภายนอก  

เชน  การ สราง มูลคา สวนเกิน หรือ กำไร  และ การ เสพ สุข ตาม แนวคิด บริโภค 

นิยม  ระบบ คุณคา ตางๆ   ใน สังคม ได ถูก บิดเบือน ไป   การ เปรียบเทียบ แขงขัน

 ชิงดี ชิง เดน  กลาย เปน คานิยม ที่ ไดรับ การ สงเสริม  แทน การ เกื้อกูล และ 

โอบออมอารี ตอ กัน  สงผล ให โลก ขาด การ อยูร วม กัน อยาง สันติ  ขาด 

ความ สุข ที่ แทจริง  เกิด ความ แปลก แยก ระหวาง คน ใน สังคม และ ระหวาง 

มนุษย กับ สิ่ง แวดลอม  ดัง ที่ องคทะ ไลลามะ ใช คำ วา  “ โลก เปน โรค ขาด 
พรอง ทาง จิตวิญญาณ  ( s p i r i t u a l   d e fi   c i e n c y ) ” 

1 จากบทกลาวนำของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ในการประชุมจิตตปญญาศึกษา: 

 การเรียนรูจากภายใน วันที่ 13 มกราคม 2549 ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร-

 ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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   ใน ภาวะ ที่ โลก กำลัง ตก อยู ใน วิกฤติการณ เชนนี้  มี แต การ เรียนรู 

แบบ ใหม ที่ มุง การ พัฒนา ดาน ใน  การ วาง พื้นฐาน จิต ใจ และ กระบวนทัศน 

ใหม ที่ เปน องค รวม อยาง แทจริง  และ เนน การ สงเสริม ศักยภาพ ของ มนุษย 

ใน การ เขา ถึง ความ จริง   ความ งาม   และ ความ ดีเทา นั้นที่ จะ สามารถ 

ชวย ให คน ใน สังคม ดำรงชีวิต และ กระทำ สิ่ง ตางๆ   ดวย จิตสำนึก ที่ ดีงาม 

และ ความ รับผิดชอบ  และ รวม กัน นำพา สังคม โลก ไปสู ความ สุข ที่ แทจริง  

ซึ่ง เปนความ สุข ที่เกิด จาก ปญญา  ความ ตระหนัก รู  และ ความ เขม แข็ง 

ทาง จิตวิญญาณ  เพราะ ใน ยุค ปจจุบัน  สิ่ง ที่ เปน อุปสรรค สำคัญ ที่สุด 

ใน การ กาว ไป ขางหนา คือ  กระบวนทัศน เกา ที่ ครอบงำ เรา อยู  ดัง ที่ องค

ทะ ไลลามะ กลาว วา  “ หาก เรา ยังคง ยึดติด อยู กับ คุณคา และ ความ เชื่อ 
เกาๆ   ท่ี ลาสมัย  จิตสำนึก แบบ แยกสวน  ( f r a g m e n t e d   c o n s c i o u s n e s s ) 
 และ จิตวิญญาณ ที่ ยึด ตน เอง เปน ศูนยกลาง  ( s e l f - c e n t e r e d   s p i r i t )  
 เรา ก็ จะ ยังคงมี เปาหมาย และ พฤติกรรม แบบ เดิมๆ   ซึ่ง เปน อุปสรรค 
ท่ี สำคัญ ท่ีสุด ใน การ เปล่ียน ผาน ไปสู สังคม โลก ท่ี เก้ือกูล ซ่ึง กัน และ กัน  
และ รวมมือ กัน ดวย สันติสุข”2   

   แนวความคิด และ การ ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ พัฒนา 

ระบบ การ เรียนรู เพื่อ ยกระดับ จิตสำนึก และ ปญญา ของ มนุษย ดังกลาว เปน 

ที่มา ของ  C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n   หรือ  “ จิตต ปญญา ศึกษา”   ซึ่ง มุงเนน 

การ สราง กระบวนทัศน ใหม  การ ปลูกฝง ความ ตระหนัก รู  ความ เมตตา  

จิตสำนึก ตอ สวนรวม  และ การ พัฒนา จิต และ ฝก ปฏิบัติ  จน ผูเรียน เกิด ปญญา 

ที่ แทจริง  และ เกิด การ เคลื่อนไหว ที่ จะ ผลักดัน แนวคิด และ ระบบ การ เรียนรู 

แบบนี้ ขึ้น ใน สังคม ไทย

2 จากปาฐกถาขององคทะไลลามะในการประชุม Forum 2000 ระหวางวันที่ 3 – 7 

 กันยายน 1997 ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ค
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   จิตต ปญญา ศึกษา เปนเรื่อง ของ การ ให คุณคา กับ การ เรียนรู ดวย 

ใจ  อยาง ใครครวญ   การ พัฒนา มิติ ดาน ใน ของ มนุษย เพื่อ ให สามารถ 

พัฒนา สู ศักยภาพ สูงสุด ได  การ มี ประสบการณ ตรง และ ความ สามารถ 

ใน การ เชื่อมโยง สิ่ง ที่ เรียนรู จน ทำ ให เกิด การ เปลี่ยน แปลงภาย ใน ได นั้น เปน 

ส่ิง ท่ี จำ เปนตอ การ เปน ผูนำ ท่ี แท  ( A u t h e n t i c   L e a d e r s h i p )   และ ผู ท่ี สามารถ 

สราง ความ เปล่ียน แปลง ให เกิด แก สังคม รอบขาง

   คณะ ครุศาสตร  ศึกษาศาสตร  ถือไดวา เปน สถาบัน ท่ี มี ความ สำคัญ 

อยางยิ่ง ใน การ ผลิต ครู  ผู ซึ่ง จะ เปนกำลัง สำคัญ ใน การ ผลักดัน แนวคิด 

และ กระบวนการ เรียนรู แบบ จิตต ปญญา ศึกษา ให เกิดขึ้น ใน สังคม ไทย  

และ มี ความ จำเปน อยางยิ่ง ที่ ผูนำ ระดับ ผูบริหาร ของ มหาวิทยาลัย จะ ตอง

 มี ความ เขา ใจ ใน แนวคิด และ กระบวนการ เรียนรู แบบ จิตต ปญญา ศึกษา  

เพื่อ ผลักดัน การ พัฒนา ผู จัด กระบวนการ เรียนรู  ( กระบวน กร  :   F a c i l i t a t o r )   

ท่ี จะ ทำ หนา ท่ี สงเสริม ให เกิด กระบวนการ เรียนรู ใน เชิง จิตต ปญญา  และ สราง 

กลุมคน ที่ จะ เปน ผู กอ กระ แส เริ่มตน  ( C r i t i c a l   M a s s )   และ จุดประกาย ให 

กระบวนการ เรียนรู แบบ จิตต ปญญา ศึกษา ขยายตัว ไป เปน เครือขาย อยาง 

กวางขวาง  และ เกิด ความ เปลี่ยน แปลง ใน สังคม ไทย ขึ้น ได ตอไป

  ดวย เหตุ ดังกลาว  สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  และ 

คณะ ครุศาสตร  จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย  จึง ได รวม กัน จัด ให มี โครงการ 

ขับ เคลื ่อน เครือขาย คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา  ระดับ อุดมศึกษา:  

 การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย ขึ้น  เพื่อ เปน

การ ขบั เคลือ่น เครอืขาย คณุธรรม ใน ระบบ การ ศกึษา  ระดบั อดุมศกึษา  และ 

เพื่อ เสริมสราง ความ รูความ เขา ใจ ให แก ผูบริหาร ของ มหาวิทยาลัย ให ได 

เรียนรู ถึง กระบวนการ เรียนรู จิตต ปญญา ศึกษา ที่ จะ ชวย ให เกิด ความ เขา ใจ 

ใน ตัวเอง และ เห็น ความ เชื่อมโยง เปน หนึ่งเดียว กัน ของ ชีวิต  กับ สังคม และ 

สิ่ง แวดลอม    ตลอดจน เพื่อ เรียนรู การ ปรับ ใช วิธีการ ทางจิตต ปญญา
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 ใน สาขา วิทยา การ ตางๆ ใน ระดับ อุดมศึกษา  อีก ทั้ง รวม กัน เปน เครือขาย 

ผลักดัน ให เกิด การ พัฒนา จิตต ปญญา ศึกษา ใน สังคม ไทย ตอไป  

  2 .   วัตถุ ประสงค

  1 )  เพื่อ ขับ เคลื่อน เครือขาย คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา  ระดับ 

อุดมศึกษา

   2 )  เพื่อ พัฒนา เครือขาย ผูบริหาร   คณาจารย   ใน ระดับ อุดมศึกษา 

ทั่วประเทศที่ สน ใจ ในดาน ภาวะผูนำ ดาน จิตต ปญญา 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 )   ให เปน แกนนำ ขับ เคลื่อน เครือขาย 

คุณธรรม

  3 )     เพื ่อ พัฒนา  “ ทีม เรียนรู ”   และ ชุมชน แหง การ เรียนรู  ดาน 

จิตต ปญญา ศึกษา

  4 )   เพ่ือ ให ผู เขา รับ การ อบรม ได มี การนำ องคความรู จาก การ อบรม 

สู การ ปฏิบัติ

  3 .  ระยะเวลา

  กุมภาพันธ  –   กันยายน  2 5 5 1 

  4 .   กลุม เปาหมาย

   บุคลากร จาก มหาวิทยาลัย ที่ มี ความ สน ใจ  เชน  อธิการบดี  รอง 

อธิการบดี  คณบดี คณะ ครุศาสตร  ศึกษาศาสตร จาก มหาวิทยาลัย ตางๆ   

ทั่วประเทศ  จำนวน ประมาณ  8 0   คน

  5 .   แนว ทางการ ดำเนินงาน

   สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  รวมกับ  “ คณะ ครุศาสตร  

จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย”    ดำเนินการ จัด ฝกอบรม จำนวน  2   รุ น  
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รุ น ละ ประมาณ  4 0   คน  รวม ประมาณ  8 0   คน  การ จัด อบรม ประกอบ

ดวย หลักสูตร  4   หลักสูตร  และ การ ประชุม ถอด บทเรียน  รายละเอียด 

กำหนดการ อบรม  ดังนี้

 หลักสูตร การ เรียนรู      รุน ที่  1   รุน ที่  2 

 1 .   เรียนรู ดวย หัว ใจ ที่ ใครครวญ 

  ( C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n )   ( 3   วัน)   2 8   -   3 0   เม. ย.   5 1   2 0   –   2 2   พ. ค.   5 1 

   วิทยากรหลัก  : นาย ณัฐฬส  วัง วิญู  

   นาย วิจักขณ  พานิช      

 วิทยากร รับเชิญ  :   นายฌาญ เดช  พวง จีน

  รายการ พิเศษ  แบงปน ประสบการณ จาก นา โรปะ  

 และ การนำ เอา จิตต ปญญา ศึกษา 

 ไป ใช ใน มหาวิทยาลัย 

 2 .   ศาสตร แหง นพ ลักษณ  ( E n n e a g r a m )   ( 3   วัน ) 

  วิทยากร  :   กลุม เพื่อน นพ ลักษณ  1 4   –   1 6   พ. ค.   5 1   1 8   –   2 0   มิ. ย.   5 1  

  ผศ. นพ. ธ นา  นิล ชัย โกวิทย  และ คณะ 

 3 .   การ คิด อยาง เปนระบบ  

 ( S y s t e m s   T h i n k i n g )   ( 3   วัน )   1 1 - 1 3   มิ. ย.   5 1   3 0   ก. ค.   –   1   ส. ค.   5 1 

  วิทยากร  :   นาย ชัย วัฒน  ถิระ พันธุ  

4 .   การ ศึกษา เพื่อ การ เปลี่ยน 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 ) ( 3   วัน)    3   –   5   ส. ค.   5 1   2 2   –   2 4   ก. ค.   5 1 

  วิทยากร  :   นาย อดิศร  จันทร สุข  และ คณะ 

 5 .   ประชุม สรุป บทเรียน และ แนว ทางการ ขยายผล  

  ระยะเวลา  2   วัน  *                             3   –   4   ก. ย.   5 1 

  วิทยากร  :   นาย ทรง พล  เจ ตน วณิชย  และ คณะ       

 *   วัน ที่  2   นำเสนอ สรุปผล การ ประชุม ตอ คณะ ผู ทรงคุณวุฒิ เพื่อ รับฟง ขอเสนอ แนะ ยุทธศาสตร 

 ขยายผล  ( คณะ ผู ทรงคุณวุฒิ  เชน  ศ. นพ. ประเวศ  วะ สี  ศ. สุมน  อมร วิวัฒน  ศ. นพ. ประสาน  

 ตาง ใจ  รศ. ประภา ภัทร  นิยม  ฯลฯ) 
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6 .  งบประมาณ
   งบประมาณ ของ สำนัก มาตรฐาน การ ศึกษา และ พัฒนาการ เรียนรู  

สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  

  7 . หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ

   กลุ ม พัฒนา มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ   สำนัก มาตรฐาน 

การ ศึกษา และ พัฒนาการ เรียนรู  สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  ( สกศ. )

รวมกับ คณะ ครุศาสตร  จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย  

  8 .  ผล ที่ คาดวา จะ ไดรับ

   1 )       เกิด เครือขาย คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา  ระดับ อุดมศึกษา  

ที่ เปน ระดับ ผูบริหาร  เปน ผูนำ สำคัญตอ การ เปลี่ยน แปลง  ขับ เคลื่อน 

เครือขาย คุณธรรม ตอไป  

   2 )  ผู เขา รับ การ ฝกอบรม ได เรียนรู  แนวคิด การ พัฒนา ตน เอง 

 โดย การ เรียนรู ถึง กระบวนการ เรียนรู ที่ ชวย ให เกิด ความ เขา ใจ ใน ตัวเอง  

ยกระดับ ตน เอง ไปสู  ผู นำ ที ่ แท  ( A u t h e n t i c   L e a d e r s h i p )   ทาง ดาน

 จิตต ปญญา ศึกษา  ดวย การ พัฒนาจากภาย ใน และ เห็น ความ เชื่อมโยง

 เปน หนึ่งเดียว กัน ของ ชีวิต  กับ สังคม และ สิ่ง แวดลอม

   3 ) ผู  เข า รับ การ ฝกอบรม นำ ความรู  ที ่ ไดร ับ ไป ประยุกต ใช 

ใน การ ทำงาน อัน นำไปสู การ จัดการ ศึกษา ตาม แนว จิตต ปญญา ศึกษา

 อยาง นอย  1   กิจกรรม  ภาย ใน  6   สัปดาห หลังจาก สิ้นสุด การ อบรม

   4 )       เกิด  “ ทีม เรียนรู”   ซึ่ง เปน เมล็ด พันธุ ใน การ เกิด องคกร เรียนรู  

( L e a r n i n g   O r g a n i z a t i o n )   และ ชุมชน การ เรียนรู  ( L e a r n i n g   C o m m u n i t y ) 
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คณะผูจัดทำ

ที่ปรึกษา
 รศ.ธงทอง  จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา

 นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 ดร.จิรพรรณ  ปุณเกษม ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา

   และพัฒนาการเรียนรู  

   รักษาการที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา สกศ.

ผูรับผิดชอบโครงการ

 กลุมพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ สกศ.
 นางสาวศศิธร  เล็กสุขศรี หัวหนากลุมพัฒนามาตรฐานการศึกษา

   ของชาติ

 ดร.ประวีณา  ชะลุย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 นางพัชราพรรณ  กฤษฎาจินดารุง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ คณบดี คณะครุศาสตร 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน ผูอำนวยการศูนยจิตตปญญาศึกษา 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 อ.ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 อ.ดร.อัญมณี  บุญซื่อ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

ถอดเทปและสรุปสาระสำคัญ
 นางกัญชิตา  ประพฤติกรรม และคณะ

เรียบเรียงเพื่อจัดพิมพ
 นางสาวศศิธร  เล็กสุขศรี

 นางพัชราพรรณ  กฤษฎาจินดารุง
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 เพ ื่อ เปนการ ใช ทรัพยากร ของชาติ ให คุมคา

หาก ทาน ไมใช หนังสือเลม นี้ แลว

โปรด มอบ ให ผูอื่น นำ ไป ใช ประโยชน ตอ ไป 
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