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  โครงการ ขับ เคลื่อน เครือขาย คุณธรรม ใน ระบบ การ ศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษา : การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย
เกิดขึ ้น จาก แนวคิด ของ ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะ สี  ที ่ ตองการ

 ให สถาบัน การ ศึกษา ไทย จัดการ เรียนรู แบบใหม ที่ มุง การ พัฒนา ดานในดวย

กระบวนทัศน ใหม ที่ สงเสริม ศักยภาพ ของ มนุษย ใน การ เขาถึง ความ จริง ความ ดี

ความ งาม  ซึ ่ง เปนความ สุข ที่เกิด จาก ปญญา ความ ตระหนัก รู  และ ความ 

เขมแข็ง ทาง จิตวิญญาณ  ซึ่ง แนวคิด ดังกลาว นั้น เปน ที่มา ของจิตต ปญญา ศึกษา

(Contemplative Education) ที่ มุงเนน การ สรางกระบวนทัศน ใหม การ ปลูกฝง

 ความ ตระหนัก รู  ดวย กิจกรรม บม เพาะ ความ รัก  ความ เมตตาการ มี จิตสำนึก

 ตอ สวนรวม การ พัฒนา จิต และ ฝก ปฏิบัติ จน ผูเรียน เกิด ปญญา (Wisdom)

อัน จะ สงผลให พลโลก อยู รวมกันอยาง สันติ  ไม เกิด ความ แปลกแยกระหวาง 

คนใน สังคม และ ระหวางมนุษย กับ สิ่งแวดลอม  

 สำนักงาน เลขาธิการสภา การ ศึกษาใน ฐานะ หนวยงาน ที่ วางนโยบาย

 การ ศึกษา ของ ประเทศได เล็งเห็น ความ สำคัญเรงดวน ใน การ ผลักดัน แนวคิด 

และ ระบบ การ เร ียนรู  เชนนี ้ ขึ ้น ใน สังคม ไทยจึง ได ดำเนิน โครงการ รวมกับ 

คณะ ครุศาสตร จุฬา ลง กรณมหาวิทยาลัย  จัด อบรมภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา 

ศึกษา ให แก แกนนำ ผูบริหาร ใน ระดับ อุดมศึกษา โดย มี วัตถุ ประสงค เพื ่อให 

ผูบริหาร  คณาจารย  ใน ระดับ อุดมศึกษา ได เรียนรู อยางเขาใจ ผาน ประสบการณ 

เพื่อจะ ได เปนกำลัง สำคัญใน การ ผลักดัน แนวคิด และ กระบวนการ เรียนรู แบบ

จิตต ปญญา ศึกษา ให เกิดขึ ้น ใน มหาวิทยาลัย  และ สราง กลุ มคน ที ่จะ เปน

 ผู กอ กระแส เริ่มตน (Critical Mass)  และ จุดประกายให กระบวนการ เรียนรู แบบ 

จิตต ปญญา ศึกษาขยายตัว ไป เปน เครือขาย อยางกวางขวาง  และ เกิด ความ 

เปลี่ยนแปลงใน สังคม ไทย ขึ้น ได

(ก)



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

 อยาง เปนระบบ จากทั้งหมด 4 เรื่อง คือ  1) การ เรียนรู ดวย หัวใจ ใครครวญ

2) ศาสตร แหง นพ ลักษณ 3) การ คิด อยาง เปนระบบ 4) การ ศึกษา เพื ่อ

 การ เปลี่ยนแปลง อยาง ลึกซึ้ง  โดยการ คิด อยาง เปนระบบ  เปน วิชา ที่ พยายาม

 ทำความ เขาใจ ระบบ ที่ ซับซอน ความ สัมพันธ ระหวาง เรา กับ ระบบ ที่ ซับซอน

 และ เปลี่ยนแปลง  ฝก การ มองระบบ ที่ ปรับ เปลี่ยน เสมือน “ภูเขา น้ำแข็ง” ที่ เรา

 ตอง คิด ทั้ง 4 ระดับ จึง จะ เห็นระบบ ทั้งหมด ฝก การ ทำแผนที่ ความ สัมพันธ 

ที ่มองไมเห็น ดวย ตาเปลา  ดวยการ ทำความ เขาใจ เสน ทางการ ปอน กลับ

(feedback loops)  ที่ เปน ทั้งการ ปอน กลับ เพิ่มกำลัง ทวีคูณ  (reinforcing

feedback) การ ปอน กลับ คาน กำลัง (balancing feedback) รูจัก การ มาชา 

ใน ระบบ ที ่ ซับซอน  เรียน รู เร ื ่อง “โคตร แบบ” (archetypes) ที ่ มักเกิดขึ ้น 

จาก การ คิด และ การ กระทำ ของ เรา การ ฝกอบรม systems thinking จะ ชวย

 ให มี ทักษะ ใน การ conceptualize ดวย 

 สำนักงานฯ ขอ ขอบคุณวิทยากร  ผู บริหาร  คณาจารย ผู  เขา รับ 

การ อบรม ทุกทาน และ หวัง เปน อยางยิ ่ง วา เอกสาร ฉบับ นี้ จะ เปน เครื ่องมือ

 ให ผู ผาน การ อบรม และ ผู สนใจได ศึกษา เพื่อ จุดประกาย ให สถาบัน อุดมศึกษา

 ทั ่วประเทศ ได นำ สิ ่ง ที ่ ได เร ียนรู  สู  การ ปฏิบัติ  ให ปรากฏผล เปน รูปธรรม

 ที่ คณาจารย หลักสูตร และ คุณภาพผูเรียน อยาง ยั่งยืน ตอไป
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การคิดอยาง เปนระบบ 

  º·¹Ó º·¹Ó 
º· ·Õè 1

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 ศึกษ า ดวย กลไก ที่ 

ไม เปนทางการ ทำงาน สนับสนุน กลไก ที่ เปนทางการ

 สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา ได ดำเนิน โครงการ ขับ เคล่ือน 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  เพื่อ 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 

นำไปสูการ เปลี่ยน แปลงภาย 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  ที ่ 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

   กลุม โกศล ได จัด ประชุม เปนระยะๆ   เพื่อ ขยาย ภาคี  แสวง หา การเรียนรู 

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 เร ื ่อง การ เร ียนรู  หลาย แงมุม รวม ทั ้งเร ื ่อง 

กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร ผนวก กับ ศิลปะ  ดนตรี  B od y   M o v e m e nt   และ
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สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

 ยัง ได ติด ตามเร่ือง  B r a i n   B a s e d   L e a r n i n g   มี เร่ืองหนึง่ เรียกวา  “ จิตต ปญญา ศึกษา”

 ซ่ึง ศาสตราจารย สุมน  อมร วิวัฒน  ได กรุณาแปล 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 ) 

   ใน คราว ที่กลุม โกศล ประชุม รวมกับ แกนนำ ผูบริหาร ใน มหาวิทยาลัย

 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 เรื ่อง จิตต ปญญา 

ศึกษา มา แลกเปลี่ยน และ เลา ประสบการณ การ ดำเนินงาน  รวม ถึงการ ดำเนินงาน 

ใน มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่ง กอ ตั้ง ศูนย จิตต ปญญา ศึกษา ในมหาวิทยาลัย ขึ้นเปน 

แหง แรก

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

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

8 6   แหง   ดัง นั ้น  สถาบัน อุดมศึกษา จึง เปนความ หวัง วา จะ เปน หัวรถจักร 

ทาง ปญญา ที่ จะ ดึง ขบวนการ ศึกษา ทั้ง หมดไป ดวย พลัง องค สาม 2 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

   ปจจุบัน ทั่วโลก ได มีการศึกษา  เรื่อง  C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n   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 

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

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

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

2550.
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   ในประเทศ ไทย มี ความ พยายาม นำ หลักการ และ แนวคิด เกี่ยวกับการ 

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 หลักสูตรการ อบรม

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

 ปรัชญา หลักการ พ้ืนฐาน   กระบวนการ คุณสมบัติ ของ กระบวน กร และ องคประกอบ

 อื่นๆ   สำหรับ การ จัด กระบวนการ เรียนรู ตามแนว จิตต ปญญา ศึกษา ดวยการ จัด 

ฝกอบรม กระบวน กร แกนนำ ดวย  9   กระบวนการ3    ที่ มุงเนน การ สราง กระบวนทัศน 

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

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

เคล่ือนไหว ผลักดัน แนวคิด และ กระบวนการ เรียนรู แนว จิตต ปญญาศึกษา ใน สังคม 

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

ศึกษา  และ การ เรียนรู สู การ เปลี่ยน แปลง  ใน มหาวิทยาลัย มหิดล  ปการศึกษา  

2 5 5 1   

   จาก แนวคิด ดังกลาว  สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  เครือขาย 

กระบวน  กร4 จิตต  ปญญา  ศึกษา   ( นาย  ณัฐฬส   ว ัง  ว ิญู   และ  นาย  อดิศร  

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

จึง รวม กัน กำหนด หลักสูตร การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย 

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 เพื่อ การ เปล่ียนแปลง รวม 7) วิธี คิด กระบวน ระบบ  8) การ เผชิญ ความ 

ตาย อยาง สงบ  9) นิเวศ ภาวนา
4 กระบวนกร เปนคำที่นาย ณัฐฬส วังวิญู ได บัญญัติ ขึ้น หมาย ถึง “วิทยาก รกระบวน กา ร” 

หรือ “ผูจัดกระบวนการ เรียน รู”
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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 สัมผัสไป 

เผย แพร แนวคิด สู การ ปฏิบัติ ตาม บริบท ของ แตละ สถาบัน  รวม ทั้ง เปนการ สราง 

เครือขาย จิตต ปญญา ศึกษา ใน ระดับ อุดมศึกษา เพื่อการขยาย ผล ใน วงกวาง 

ตอ ไป 

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

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

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

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

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 ผูบริหาร และ คณาจารยในดาน 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 )   และ เพื่อ 

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

สำ คัญประกอบ ดวย

   หลักสูตร ที่หนึ่ง  การ 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 )6   เปนการ สราง ความ เขาใจ พื้นฐาน ดวย กระบวนการ เรียน รู ดว ย ใจ

 อยาง ใครครวญ ผาน ประสบการณ ที่ เริ ่ม จาก การ สราง มณฑล แหง การ เรียน รู 

การ เรียน รู พื้นที่ และ การ สราง สัมพันธภาพ การ รับ ฟง 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 มิตรภาพสอดคลองกับ

 แนวทาง แหง การ เขา ถึง ความรู ของวิทยาศาสตร กระบวนทัศน ใหม  ความเขา ใจ

 เรื ่อง คลื่น สมอง  การ ทำงาน ของสมอง  ปญญา สาม ฐาน ทิศทั้ง 4   ผนวก กับ 

ปรัชญา และ แนวปฏิบัติ ของ ภูมิปญญาตะวันออก  ได แก  การ เจริญ สติ ภาวนา

5 หลักสูตร ในที่นี ้ หมายถึง เนื ้อหา 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
6 ศ.สุมน อมร วิวัฒน แปล Contemplative Education วา จิตตปญญาศึกษา



55
การคิดอยาง เปนระบบ 

บม เพาะ ความตืน่ รู ในกาย  ไทฉีฉวน   โดย ท้ังหมด น้ี ถือไดวา เปน อีก รูป แบบหนึง่ ของ

 จิตต ปญญา ศึกษา  เพ่ือ ให เขา ถึง ปาฏิหารยิ แหง การ หันหนา เขาหา กันดวย ความรกั 

ความเมตตา

   หลักสูตร ที่สอง  ศาสตร แหง นพ ลักษณ  ( E n n e a g r a m )   เปน ทฤษฎี

บุคลิกภาพทีมี่รากฐาน จาก ศาสตร โบราณ และ ได ถูกนำ มา พัฒนา โดย นัก จิตวิทยา

 ตะวันตก จุดเดน ของนพ ลักษณ คือ การ เนน ความ เขา ใจ บุคลิกภาพ จาก โลก ทัศน

จุด สน ใจ และ เกิด กิเลส พื้นฐาน ใน คนทั้ง เกา ลักษณ ที่ จำ แนก ไว   ทั้งนี้ อาจ กลาว

 ได วา นพ ลักษณ เปน เครื่องมือ ที่ ดี ที่สุดอยาง หนึ่ง ใน การ เขา ใจ จิต ใจ  และ ความ

รูสึก นึกคิด ของ ตน เอง และ ผูอื ่น   กระบวนการอบรม และ การ เรียนรู จะ เกิดขึ้น 

ผาน กระบวนการ ที่ เอื้อ ให เกิด การ สำรวจตน เอง  และ การ สัมภาษณ  ( P a n e l

 i n t e r v i e w )   เพื่อ ให ผู เขารวม กระบวนการเกิด การ ทบทวนประสบการณ ของ ตน

และ เรียนรู  ลักษณะ หลัก ของ คน แตละ ลักษณ รวม กัน จาก ตัวอยาง รูปธรรม

 ใน ชีวิต ของ แตละคน

 หลักสูตร ที่ สาม   การ คิด อยาง เปนระบบ  ( S y s t e m s   T h i n k i n g )   เปน

การ พยายาม ทำความ เขา ใจ ระบบ ที่ ซับซอน ความ สัมพันธ ระหวาง เรา กับ ระบบ 

ที่ ซับซอน และ เปลี่ยน แปลง  ฝก การ มอง ระบบ ที่ ปรับ เปล่ียน เสมือน  “ ภเูขา น้ำ แข็ง”

 ที่ เรา ตอง คิด ทั้ง  4   ระดับ  จึง จะ เห็น ระบบ ทั้งหมด  ฝก การ ทำ แผน ที่ ความ สัมพันธ 

ท่ี 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 )   ที่ เปน ทั้ง การ ปอน กลับ เพิ ่มกำลัง 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 รูเรื่อง  “ โคตร แบบ”   ( a r c h e t y p e s )   ที่ มัก เกิดขึ้น จาก การ คิด และ การ กระทำ

 ของ เรา  การ ฝกอบรม  s y s t e m s   t h i n k i n g   จะ ชวย ให มี ทักษะใน การ  c o n c e p t u a l i z e

 ดวย

   หลักสูตร ที่ สี่  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 )   คือ แนวคิด สำคัญ ใน การ พัฒนา บุคลากร ทางการ ศึกษา 

ให เกิด ความ ตระหนัก รู  ตอ โลกภาย ใน ของ ตน เอง ที ่ ประกอบดวย ความคิด  
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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 เก่ียวกับ โลกภาย ใน ของ ตน เอง  ซ่ึง เปน พ้ืนฐาน สำคัญ ท่ี เช่ือมโยง

 ไปสู ความคิด ความ เชื่อ และ การ ปฏิบัติ ใน ระดับ วิชาชีพ  ก็ อาจ กลาย เปน อุปสรรค 

สำคัญตอ กระบวนการ สอน และ การ พัฒนา คุณภาพภาย ใน ของ ผูเรียน ให เปน

 มนุษย ที่ สมบูรณ ได  กระบวนการ สืบคน ตน เอง และ กลุม เชิง สรางสรรค จะ ชวย ให 

ผูสอน เกิด ความ ตระหนัก  ยอมรับ  และ กาว ขาม ความคิด ความ เชื่อ ดั้งเดิม ของ ตน

 เกี่ยวกับ การ สอน และ การ เรียนรู ไปสู การ เปดรับ แนวคิด ที่ แตกตาง หลากหลาย 

บน พื้นฐาน ความ เชื่อ ใน ศักยภาพ ของ มนุษย  จน สามารถออก แบบ กระบวนการ

 เรียนรู แนว ใหม ที่ ชวย ให ผูเรียน เกิด การ เปลี่ยน แปลง อยาง ลึกซึ้ง ใน ทุก สาระ วิชา  

และ ใน 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 เดือนจึง ได มี การ จัด 

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

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

การ เร ียนรู  และ นำ สิ ่ง ที ่ ได เร ียนรู  ไป ใช ประโยชน ใน ระดับที ่แตกตาง กันทั ้ง

 ใน สวน ตน เอง  ครอบครัว กับผูคน รอบขาง  รวม ถึง การ นำไป ปรับ ใชกับ การ จัด

การ 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 ที ่

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

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

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

  ตอ ครอบครัว  :   เขา ใจ คน ใน ครอบครัว มากขึ้น  มี เมตตา  มี การ ปฏิบัติ ที่ 

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

ความ ขัด แยง ลดลง

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

กิจกรรม ไป ปรับ ประยุกต ใชกับ การ เรียน การ สอน  เริ่มจาก การ ฟง นักศึกษา อยาง

 ลึกซึ้ง  มี เทคนิค ใน การ ใช ภาษา  การ ตั้งคำถาม ลง ลึก  การ ตั้งคำถามยอนกลับ  

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

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

( อยู กับ ตัวเอง)   ให เขียน  แลว คอย พูดคุย หรือ นำเสนอ  ให นักศึกษา สรุปสาระ จาก 

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

 เปน องค รวม  เปน เหตุ เปนผล

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

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

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

อยาง ใครครวญ   มี การ นำไป ใช ใหคำปรกึษา กับ นักศึกษา   หมัน่ ประชมุ  มี เครอืขาย 

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

  ขอเสนอ แนะ  :   ผู เขา รับ การ อบรม จะ กลับ ไป ดำเนินการ ตอ ที่ 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 แลกเปลี่ยน เรียนรู)    อาทิ  สำนักงาน กองทุน การ สรางเสริม สุขภาพ  ( สสส. )   

สำนักงาน เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  ( สกศ. )   เปนตน  
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º· ·Õè 2
 การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย ที่ สำนักงาน

เลขาธิการ สภา การ ศึกษา  และ ศูนย วิจัย และ พัฒนา จิตต ปญญา ศึกษา คณะ 

ครุศาสตร จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย รวมกัน ดำเนินการ นี้  ประกอบดวยหลักสูตร 

1) การ เรียนรู ดวย หัวใจ ที่ ใครครวญ (Contemplative Education) หลักสูตร 

2) ศาสตร แหง นพ ลักษณ (Enneagram)  หลักสูตร 3) การ คิด อยางเปนระบบ 

(Systems thinking) หลักสูตร 4) การ ศึกษา เพื่อ การ เปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง

โดย มี วัตถุ ประสงค เพื่อ พัฒนา ผูบริหาร และ คณาจารย คณะ ครุศาสตร/ศึกษา-

ศาสตร ในดาน ภาวะผูนำ ดาน จิตต ปญญา ศึกษา (Contemplative Education

Leadership) และ เพื ่อ พัฒนา “ทีม เรียนรู ” และ ชุมชน แหง การ เรียนรู ดาน 

จิตต ปญญา ศึกษา 

 กำหนดการ การ ฝกอบรม

วัน ที่หนึ่ง
09.00 - 09.15 น.  กลาว ชี้แจง กระบวนการ เรียนรู รวมกัน

09.15 - 10.30 น.  ทฤษฎี วาดวยวัฎ จักร การ เร ียนร ู  ลึกซึ ้ง (Deep learning 

   cycle) และ องคกร เรียนรู   (Learning organization) ซึ ่ง 

   สัมพันธกับ กระบวนการ คิด กระบวน ระบบ (systems thinking)

10.45 - 11.30 น. เขาใจ หลักการ พ้ืนฐาน ของ วิธี คิด กระบวน ระบบ  ดวยการ เลา เร่ือง 

   “ตัว ของ ฉัน”  

11.30 - 12.00 น. Refl ection in action บทเรยีน จาก การ เลา เร่ือง ตัว ของฉนั สัมพนัธ

   กับ มิติ วิธี คิด กระบวน ระบบ และ ปรีชาญาณตะวันออก อยางไร?  

   มัน สะทอน อะไร ตอ Contemplative seeing

  ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ  
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 ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 

13.00 - 14.30 น.  แบบฝกหัด วาดวย เสน ของ เหตุ และ ผล (Causal loops) ขอคิด 

   จาก บทเรียน นี้

14.30 - 15.15 น.   ทฤษฎี วาดวย การ คิด 4 ระดับ “มอง ให ทะลุ ภูเขา น้ำแข็ง”

15.30 - 16.30 น.  แบบฝกหัด การ คิด 4 ระดับ จาก ปญหา จริง

16.30 - 17.00 น.  Reflection in action บทเรียน นี้ ให ขอคิด อะไร มี อะไรเปน 

   ความคิด ใหมๆ ใน แบบฝกหัด นี้ บาง?

17.00 - 17.30 น.  Journaling and check out

วัน ที่สอง
09.00 - 09.45 น.  นั่ง สมาธิ แลว Check in

09.45 - 10.15 น.  ทฤษฎี วาดวย ปรัชญา  ทักษะ และ ขอ ควร ระมัดระวังใน การ คิด

    กระบวน ระบบ

10.30 - 11.00 น. ทฤษฎี วาดวย เสน การ ปอน กลับ (Feedback loops) และ 

   การ มาชา (Delay) ใน โลก ที่ ซับซอน

11.00 - 12.00 น. แบบฝกหัด ทำความ เขาใจ กับ ความ ซับซอน ของ การ Delays 

   ของ สภาพ ปญหา ที่ เรา เผชิญ

13.30 - 14.00 น.  Refl ection in action การ เขา ใจความ ซับซอน ให “ญาณทัศนะ” 

   อะไร แก เรา?

14.00 - 14.30น. “โคตร แบบ” (Archetype) เมื่อ ภาพจำลอง ความคิด (Mental

    model) เขามา เปน สวนสำคัญ ของ ระบบ โดยที่ เรา ไมได สังเกต  

14.30 - 15.00 น. แบบฝกหัด หนึ่ง โคตร แบบ ที่ เรา พบ บอยๆ  ใน การ ทำงาน (ทำงาน 

   กลุม 3 คน)

15.15 - 15.45 น.  ทฤษฎี วาดวย การ ปอน กลับ เพิ่มกำลัง ทวีคูณ (Reinforcing 

   feedback) และ การ ปอน กลับ คาน กำลัง (balancing feedback)

15.45 - 16.30 น.  แบบฝกหัด คนหา การ ปอน กลับ เพิ่มกำลัง และ การ ปอนกลับ คาน 

   กำลัง ใน ระบบ ที่ เรา ดำรงอยู

16.30 - 16.45 น.   Refl ection in action

16.45 - 17.15 น.  Journaling and check out



1010
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

วันที่ สาม
08.30 - 08.45 น.  นั่ง สมาธิ  แลว Check in 

08.45 - 10.15 น.  วาดวย “โคตร แบบ ยิ่ง แก ยิ่ง ยุง” (Fix that back fi res)

10.30 - 11.30 น.  ทำ แบบฝกหัด  ปญหา เรื้อรัง ที่ เรา พบ มา นาน แลว ยัง แกไม ตก

11.30 - 12.00 น. ขอคิด กล ยุทธ ใน การ รับมือ กับ ปญหา แบบนี้

13.00 - 13.45 น. ทฤษฎี “โมเดล ของ ระบบ พลวัต” (System dynamic)

13.45 - 14.30 น. แบบฝกหัด ระบบ พลวัต และ ตัวแปร ใน การ รักษา และพัฒนา 

   ระบบ ที่ เรา ปรารถนา

14.45 - 15.30 น.   เรา ได อะไร จาก การ คิด กระบวน ระบบ ศึกษา จาก  Hand  outs 

   (ทำงาน กลุม ยอย)

15.30 - 16.15 น.  Journaling and check out

 วัน ที่หนึ่ง ของ การ อบรม

 แนวคิด พื้นฐาน ของ หลักสูตร การ เรียน

 การ คิด อยาง เปนระบบ (Systems thinking)  เปน วิชา ที่ พยายาม

ทำความ เขาใจ ระบบ ที่ ซับซอน ความ สัมพันธ ระหวาง เรา กับ ระบบ ที่ ซับซอน

และ เปลี่ยนแปลง ฝก การ มอง ระบบ ที่ ปรับ เปลี่ยน เสมือน “ภูเขา น้ำแข็ง” ที ่

เรา ตอง คิด ทั้ง 4 ระดับ จึง จะ เห็น ระบบ ทั้งหมด ฝก การ ทำแผนที่ ความสัมพันธ 

ที่ มองไมเห็น ดวย ตาเปลา การ ทำความ เขาใจ เสน ทางการ ปอน กลับ (feedback

loops) เปน ทั ้ง การ ปอน กลับ เพิ ่มกำลัง ทวีคูณ (reinforcing feedback)

การ ปอน กลับ คาน กำลัง (balancing feedback) รู จ ัก การ มาชาใน ระบบ

 ที่ ซับซอน  เรียน รูเรื ่อง  “โคตร แบบ” (archetypes) ที่ มัก เกิดขึ้นจาก การ คิด 

และ การ กระทำ ของ เรา การ ฝกอบรม systems thinking จะ ชวยให มี ทักษะ

 ใน การ conceptualize ดวย

 วิธี คิด กระบวน ระบบ (Systems Thinking) วิชา ที่ วาดวย ความ เขาใจโลก

และ ความ เขาใจ ใน ระบบ ที ่ ซับซอน  หาก เรา ตองการ เขาใจ เร ื ่องราวการ 

เปลี่ยนแปลง ตางๆ ที่ เกิดขึ้น ใน ยุค โลกาภิวัตน วา มี ความ เกี่ยวของ กับ เราอยางไร
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หรือ ตองการ ที่จะ เขาใจ ระบบ ของ สังคม ระบบ เศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม หรือ 

ระบบ อื่นๆ อีก มากมาย เรา จำเปน ตอง เรียนรู  และ ฝกฝน วิธีการ คิด วิธีการ

 เชื่อมโยง และ ทำความ เขาใจ กับ ความ เปน เหตุ เปนผล ของกันและกัน

 วิธี คิด กระบวน ระบบ หรือ Systems thinking ใน ทัศนะ ของ อาจารย 

ชัย วัฒน   ถิระ พันธุ เปนเรื่อง ของ วิธี คิด เกี่ยวกับ ระบบ ที่รวม เอา ทฤษฎี ตางๆ 

มา ไว ซึ่ง ถาหาก แปล ตรงตัว ก็ คือ “วิธี คิด ระบบ” แต เหตุผล ใน การ เติม คำ วา 

“กระบวน ระบบ” เขาไป เพื่อ เปนการ ตอกย้ำ ความ แตกตาง ของ ระบบ สอง ระบบ 

และ วิธี คิด สอง วิธี คิด คือ ระบบ แหง ธรรมชาติ ซึ ่ง เปนระบบ เปด ที ่ มี ชีวิต 

มี กระบวนการ วิวัฒน ที่ ไม หยุดนิ่ง กับ ระบบ ที่ ไมมี ชีวิต ที่ เปนระบบ กลไก ใน เชิง 

วิศวกรรมศาสตร การ ใช คำ วา “กระบวน” จึง เปนความ สำคัญ ทาง ภาษา และ ภาพ 

แหง ความ เขาใจ ตอ Systems thinking

 วิธี คิด กระบวน ระบบ (Systems thinking) จึง ให ความ สำคัญกับ

ระบบ แหง ธรรมชาติ ซึ่ง ยิ่งใหญ เหนือ ระบบ ใดๆ เปนระบบ เปด ที่ มี ชีวิต และ

มี กระบวนการ วิวัฒน อยาง ไม หยุดยั้ง 

 ฉะนั้น การ ทำความ เขาใจ กับ ระบบ และ การ คิด อยาง เปนระบบ จึง เปน 

หลักการ เบื้องตน ใน การ ทำความ เขาใจ ตอ เรื่องราว ตางๆ รอบ ตัวเรา ลวน เปน

เรื่อง ของ วิถี ชีวิต ที่ เรา เกี่ยวของ ระบบ จึง ไม อาจ แยกจาก การ มี ชีวิตของมนุษย 

การ ทำความ เขา ใจถึง ความ สัมพันธ ความ เชื ่อมโยง ที่มองเห็นสัมพันธภาพ 

และ ความ โยงใย ของ ชีวิต มองเห็น คุณคา ใน ตัว ของ มนุษยได เปน วิธีการ มองโลก 

แบบ องค รวม ที่ ทำให เรา สามารถ อยู กับ ระบบ ตางๆ ได อยางสมดุล

 การ ฝกอบรม ครั ้งนี ้ เปนการ ฝกอบรม ที ่ เนน การ ปฏิบัติ เนน การ ฝก

ปฏิบัติ เปนกลุม ลงมือทำ ความ ยาก ของ Systems thinking คือ การ เอาชนะ

ความ เคยชิน เกา เหมือน การ เรียนรู ภาษา ใหม ที่ ฝด ใน ชวงแรก การ ฝก แบบนี้ 

เวลา จึง เปน สิ่งจำเปน อยางยิ่ง หัวใจ ของ การ คิด อยาง เปนระบบ คือ การ ฝกฝน

บอยๆ ซึ่ง จะ หนัก ใน เรื่อง ภาษา ใน การ ลากเสน ซึ่ง ตอง ใช การ เรียนรู แบบ team

learning และ การ ใช ภาษา ใน การ เลา เรือ่ง (story telling) ซึง่ เปน ภาษา ที ่ม ีอารมณ 

การ กระทำ 
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 2.1 ทฤษฎี วาดวยวัฎ จักร การ เรียนรู ลึกซึ้ง

  ทฤษฎ ีวาดวยวฎั จักร การ เรียนรู ลึกซ้ึง และ องคกร เรียนรู ซ่ึงสัมพันธ
กับ กระบวนการ คิด กระบวน ระบบ
 ที่มา และ ความ สำคัญ กอน จะ เรียน การ คิด กระบวน ระบบ
 ทำความ เขาใจ โลก อัน ซับซอน ดัง รูป กระบวน กร นำ แผนภาพ ของ 

ชาว เยอรมัน ชื่อ ไฮ โยว ริก มันซ ซึ่ง เปนผล การ ศึกษา ใน ป ค.ศ. 1993 โดย ที่ เขา

ชี้ใหเห็น วา โลก ที่ เรา อาศัยอยู ซับซอน อยางไร เพื่อ เปนการ ทำความ เขา โลก อัน

ซับซอน ดัง รูป กระบวน เริ่ม เกริ่น นำ เพื่อ ทำคาม เขาใจ โลก อัน ซับซอน โดย มี ภาพ 

ผล การ ศึกษา วิเคราะห ของ ชาว เยอรมัน ชื่อ ไฮ โยว ริก มันซ, 1993

แผนภาพที่ 1

 จาก แผนภาพ ดาน หน่ึง คือ พลวัต (Dynamic) ท่ี เร่ิมจาก ดานลางมี ระเบียบ

(order) 100% และ จะ มี ความ นิ่ง (static) ไม เคลื่อนไหว ระบบจะ มี พลวัต

จาก พลวตั ไปสู Turbulence เริม่ ปนปวน และ ไปสู chaos ความวุนวาย ไรระเบยีบ

โกลาหล สิ่ง นี้ เปน สภาวะ ที่ เปน ดาน แกน แนวนอน ความซับซอน (Complexity)
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เริ่มจาก ความ ซับซอน นอย ไปสู กลางๆ ความ ซับซอน จะ สูงขึ้น กวา เดิม โซน 3 

ความ ซับซอน เขาขั้น extreme ที่ นาสนใจ คือโซน สุดทาย อันเปนโซน ที่อยู เหนือ 

ความ สามารถ ใน การ จัดการ ของ มนุษย เมื่อ เขาสู วิกฤติ หายนะ จะ ทำ อยางไร 

เมื่อ อยูโซน 4 ซึ่ง เกิน ขีด ความ สามารถ ศักยภาพ ของ ความ เปน มนุษย คำ ถาม 

สำคัญ คือ มนุษย แบบไหน จะ จัดการ กับโซน 4 ได และ ขณะนี้ โลก กำลัง จะ อยู ใน

โซน 4 แลว จะ ทำ อยางไร

 ดานบน คือ ความ ตอเน่ือง ของ ความ ซับซอน (Continuity of dynamic) และ 

Dynaxity (Dynamic + Complexity) ของ ปญหา เชน การ กอการราย สิ่งแวดลอม 

ปญหา ของ โอกาส ท่ีจะ เกิด สงครามโลก คร้ัง ท่ี 3 การ ระเบิด ของ ประชากร โลก ความ 

อดอยาก จริยธรรม เส่ือม โรคภัย ตางๆ 

แผนภาพ ที่ 2

 แผนภาพ นี้ เกิดขึ ้นใน ชวง ป 1993 การ ศึกษา คนพบ วา สาเหตุ ของ 

ปญหา ใน โลก นี้ เกิด จาก หลาย สาเหตุ เปน Dynaxity (Dynamic + Complexity)/

Dynaxibility (Dynamic + Ability) (ความ สามารถ ใน การ รับมือ กับ ความ ซับซอน) 

เสนประ คือ ความ สามารถ ใน การ รับมือ กับ พลวัต (Dynaxibility) กอน ป 1991 
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มนุษย มี ความ สามารถ เหนือ ความ ซับซอน วุนวาย อยู เหนือ ปญหา หลัง ป 1991 

ความ สามารถ ของ มนุษย อยู ต่ำกวา ปญหา เหตุผล ที่ เปน หลัง ป 1991 เพราะ 

หลังจาก สิ้นสุด สงครามเย็น โลก ทั้งโลก เปน ใบ เดียวกัน แทนที่ มนุษย จะ หวง 

เรื่อง การรบ การ ฆา หรือ ความ ขัดแยง ดาน อุดมการณ แต มนุษย คิดวา โลก เปน 

แบบ เดียวกัน แลว ใช ระบบ เดียวกัน หมด แต กลาย เปน วา ปญหา กลับ เพิ่มขึ้น 

จน เกิน ขีด ความ สามารถ ของ มนุษย เกิด เปน ชองวาง ท่ี ทำให ความ สามารถ ไล ไมทัน 

ปญหา สิ่ง ที่ ทำให ได คือ การ ไล ให ทัน กับ ปญหา ให ได 

 3 ป กอนหนา นี้ มี การ วิเคราะห เพิ่มเติม เรื่อง ความ ซับซอน จาก เดิม ที ่

มี ความ ซับซอน ประเภท เดียว คือ Dynamic Complexity เปนความ ซับซอน ที่ หา 

ตนเหตุ แนนอน ไมได (Whole-System Approach) นอกจาก เวลา แลว สถานที ่

สงผลกระทบ ของ เรา ได ตลอด เวลา คือ ปญหา กระทบ มาถึง ตัวเรา ได ตลอด เวลา 

แมวา เรา จะ ไมได เปน คน สราง ปญหา ก็ตาม เปน เพราะ การ ที่ โลก เปน หนึ่งเดียว 

ทำให มา กระทบ ถึง เรา ดวย คือ dynamic complexity ที่ เกิดขึ้น ได ตลอด เวลา 

 อยาง ที่สอง คือ Social Complexity  คือ  ความ ซับซอน ทางสังคม 

เนื่องจาก ใน โลก นี้ มี ตัวละคร มากมาย  การ ที่ ไม รูวา ใคร กัน แน เปน ผูสราง ปญหา 

ที่แท (Multistakeholder Approach) เมื่อ สอง อยาง นี้ เกิด สงผล ใหการ หา คน 

แกปญหา ยาก ขึ้น ดวย 

 ความ ซับซอน ประเภท ที่ สาม คือ ความ ซับซอน แบบ ฉับพลัน (Emerging

Complexity) เปน ปญหา ที่ เกิดขึ้น อยาง ฉับพลัน อาจจะ เปน ทั้งที่ มนุษย กอ หรือ 

ไมได กอ ขึ้น เชน ภัยพิบัติ จาก ธรรมชาติ 

 ฉะนั้น หาก จะ รับมือ กับ ปญหา ทั้ง 3 ประเภท ให ได นี่ คือ เหตุผล ที่ ตอง 

ทำความ เขาใจ การ คิด อยาง เปนระบบ ไอ สไตน กลาว ไว วา ปญหา สำคัญ ที่ เผชิญ 

ไม สามารถ แก ได ดวย วิธี คิด ที่ เรา เคย แกปญหา มาแลว 

 สรรพสิ่ง ทั้งหลาย ลวน มา แต เหตุ การ คิด อยาง เปนระบบ เกิดขึ้น 
เพราะวา ปญหา ใน โลก เริ่ม ซับซอน มากขึ้น การ คิด อยาง ที่ เคย คิด กัน มา 
คิด แบบ แยกสวน คิด เปน เสนตรง คิด แบบ วิทยาศาสตร แบบเกา ไมเห็น 
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ความ สัมพันธ ของ กันและกัน จึง แกปญหา โลก นี้ ไมได ตอง โยง เปนหนึ่ง 
เดียวกัน ดังเชน  ซุนหวู ได เขียน ตำรา พิชัยสงคราม ขึ้น มา ใน ยุค ที่ เมืองจีน เปน

 มิคสัญญี รบ กัน ตลอด หาความ สงบ ไมได เปนชวง ที่ เมืองจีน ไรระเบียบ ประโยค 

สำคัญ คือ  ชนะสงคราม โดย ไม ทำสงคราม  สงคราม คือ ความ ขัดแยงขั้น สูงสุด

แต เนื้อแท เริ ่มตน มาจาก ความ ขัดแยง  ฉะนั้น จะ ยุติสงคราม โดยไม ใช ความ 

รุนแรง ได อยางไร  

 การ คิด อยาง เปนระบบ เปนการ เรียนรู การ คิด ท่ี ไม แยกสวน   เห็น ส่ิง ท้ังหลาย

 เกี่ยวของ กับ ตัวเรา เรา อยู ใน ระบบ หัวใจ ของ การ เรียนรู ที่ ปเตอร เซ งเก (Peter

Senge) ซึ่ง เขียน หนังสือ ชื่อ The Fifth Discipline แปล วา วิชาที่ หา ซึ่ง เปน

 หนังสือ ที่ วาดวย Learning Organization  ทายที่สุด systems thinking

เปนเรื่อง ของ การ เรียนรู ดวย การ คิด แบบใหม  มอง แบบใหม  แต ไมได ใหม สุด

เพราะ systems thinking มี ฐาน ที่ ยืน อยู บน พื้นฐาน การ คิด ของ โบราณ คือ

 1. การ คิด แบบ องค รวม โดย มี รากฐาน มาจาก เตา เห็น สภาวะ มี สอง 

ดาน เสมอ มี หยินห ยาง และ ผันแปร เสมอ การ คิด แบบ องค รวมอยู ใน ทุก ศาสนา 

อยู แลว รวมถึง เรื่อง การ คิด ดวยใจ ที่ เปน พื้นฐาน อยู แลว

 2. สิ่ง ทั้งหลาย ยอม เกิด มา แต เหตุ ( อิทัปปจจย ตา) ดัง คำ ที่ พระพุทธเจา 

ได สอน ไว

 Systems thinking  เปนการ คิด แบบ ไม แยกสวน  คิด แบบ องค รวม 

คิดเห็น สรรพสิ่ง ทั้งหลาย เปน อนิจจัง มี ขึ้น มี ลง มี ดี มี ชั่ว เห็นวา ตน เปน สวนหนึ่ง 

ของ ปญหา ตอง ไม คิดวา เรา อยู นอก ระบบ ตรงกันขาม เรา เปน สวนหนึ่ง ของ 

ระบบ ที่ ปญหา จะ กระทบ เรา ดวย  และ หาก เรา อยากจะ แก ระบบ เรา จำเปน 

ตอง แกไข ตน เอง ดวย พื้นฐาน ของ การ เรียนรู ที่ แทจริง หัวใจ ของ การ เรียนรู ที ่

เซ งเก พูดถึง คือ การ เรียนรู อยาง ลึกซึ้ง

 วงจร ของ การ เรียนรู อยาง ลึกซึ้ง (Deep/Enduring Learning Cycle) 

และ ไมมีวัน สิ้นสุด ซึ่ง ประกอบดวย
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Belief/Attitude

Deep Learning

          Awareness/Sensibilities 

     Skill/Capability

 -  Awareness/Sensibilities การ มี สติ และ การ มี จิตใจ ที่ ละเอียดออน 

เปน ปจจัย ที่ สำคัญ ของ การ เรียนรู อยาง ลึกซึ้ง

 - Belief/Attitude คน เรา ตอง มี ศรัทธา มี ความ เช่ือ หาก เรา ไม เช่ือ ทัศนคติ 

เรา เปน แบบ หนึ่ง หาก เรา เชื่อ หรือ ศรัทธา ทัศนคติ ของ เราจะ เปน อีก แบบ หนึ่ง

 - Skill/Capability ทำไม ความ ชำนาญ หรือ ทักษะ มี ความ สำคัญตอ 

การ เรียนรู อยาง ลึกซึ้ง  สมมติวา เรา อยาก เรียน รูเรื่อง จิตต ปญญา ศึกษา เรา 

ตอง มี ทักษะ อะไร เชน สมาธิ หรือ การ เจริญ สติ จำ เปนตอ การ เรียนรู ดวยใจ 

การ ฝกฝน ตอง ใชเวลา ทักษะ และ ความ สามารถ จึง เปน สิ่ง ที่ สัมพันธกัน ทั้ง สาม 

สวน เชื่อมโยง กัน

 l กิจกรรม ที่ 1 : ผู เขา รับ การ อบรม จับกลุม คุย กัน วา ทำไม การ เรียนรู 

อยาง ลึกซึ้ง จึง ตอง ประกอบดวย องคประกอบ ทั้ง สาม สวน

 ขอ คิดเห็น ของ ผู เขา อบรม
 ความ คิดเห็น ที่  1 คิดวา วงจร การ เรียนรู นี้ ได ใช และ ทำ เมื่อ เรา คิด จะ 

ทำ อะไร สัก อยาง หนึ่ง มักจะ สอน นักเรียน เสมอ วา หาก อยาก เปน ครู ตอง ศรัทธา 

จึง ตั้ง อกตั้ง ใจ เรียน หาก อยาก เปน ครู ที่ เกง ตอง ฝกฝน

 ความ คิดเห็น ที่  2 เหมือน ตอน หลงทาง ตอง มี สติ กอน เพ่ือจะ หา ทางออก 

จากนั้น เรา ก็ มี ความ เชื่อ วา จะ ตองหา ทางออก เจอ ขณะ เดียวกัน ก็ ใช ประสบการณ 

วา เคย ใช ทางนี้ คอยๆ คิด จน หา ทางออก เจอ
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 กระบวนกร :

 ทำไมความรักกอใหเกิดการเรียนรู  หรือสงเสริมการเรียนรู ความรัก

อาจจะเปนเรื่องของเมตตาและกรุณา ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ และทำอยางไร

ใหใจมากอน สิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับ Awareness อยางไร มีคำถามอีกมากมาย

ซึ่งเหลานี้เกี่ยวของกับทักษะของการเปดตา ใจ ความคิด แมวาจะพูดงายแต

ทำยากมาก จะปฏิบัติอยางไร

 การเรียนรูในความหมายของ Community of practices/Learning

organization  คือ  ความสามารถในการทำสิง่ท่ีปรารถนาท่ีดีใหเปนจริง  การเรียนรู

ในที่นี้เปนการสรางความจริงใหมใหปรากฏ (new reality) เพราะมีความจริง

เกาๆ ที่เราไมปรารถนา เมื่อกอนเราบินไมไดแตตอนนี้เราบินได และบินไดทีละ

เปนรอยๆ คน จะเปนอนาคตที่ตองการไดตองมีทักษะหรือความสามารถหลักๆ

(core learning capability) 5 ประการ โดยเขาเปรียบความสามารถเหลานี้

เหมือนเกาอี้ 3 ขา คือ 

 1. Aspiration ความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ ความมีวิริยะ

พากเพียร มีไฟที่จะทำสิ่งนั ้นใหได ทักษะในการสรางแรงบันดาลใจจึงเปน

เรื่องสำคัญมาก เพราะหากไมมีตัวนี้ จะทำใหไมอยากทำสิ่งตางๆ องคกรใด

ไมมีแรงบันดาลใจ มักทำสิ่งตางๆ ไมไดดีเทาที่ควร 

 2. Refl ective and Generative Conversation เปนทักษะการสนทนา

และการครุนคิดอยางพินิจนึกลึกซึ้ง และมีทักษะในการ generate เมื่อคิดแลว

ตองทำใหความคิดนั้นผลิดอกออกผล สนทนาแลวเกิดปญญาใหมๆ ขึ้นมา

ใหได สนทนาอยางไรใหคนตื่น เกิดกำลังใจ 

 3. Understanding Complexity หรือ/และ Conceptualization 

การเขาใจความจริงอันซับซอนและการสราง concept ความสามารถในการทำ 

concept ใหไดเพื่อที่จะจับเรื่องความซับซอนใหได

 โลกที่ซับซอนตองมีทักษะทั้งสามประการ   ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได 

ขณะเดียวกันก็ตองมี 5 วิชาและวินัย (Disciplines) ตอใหรู เทคนิควิธีการ 



1818
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

แตไมมีวินัย ทำใหบรรลุในสิ่งที่ตองการไมได วินัยทั้ง 5 ประกอบดวย

 1. Shared Vision วิสัยทัศนที่ไปดวยกัน เพราะฉะนั้นผูนำที่มีความ

สามารถคือ ผูนำที่กระตุนใหคนในองคกรเดินไปสูวิสัยทัศนรวมกันได 

 2. Personal Mastery ฝกฝนเอาชนะตนเองใหเปนคนเกงขึ้น ยกระดับ

ตนเองใหสูงขึ้น หากไมพัฒนาตนเอง ก็ไปไมถึงการมีวิสัยทัศน

 3. Team Learning แกนของทักษะนี้คือ บทสนทนา (Dialogue) 

และที่สำคัญคือ การมีสติ (Mental Model) สังเกตเห็นวาเรามีสติหรือไม ตอง

เห็นสมมติฐานของตนเอง มองเห็นวาสิ่งที่เราพูดออกไป มาจากสมมติฐานนี ้

มองเห็นที่มาของคำพูด

 4. Conceptualization เปนเรื่อง ของ การ คิด อยาง เปนระบบ

 5. System Thinking ตอง ฝกฝน เปน ทีม เปน วิชา ที่ สำคัญที่สุด เพราะ 

ตอง อาศัย ความ เปน ทีม เพื่อที่จะ ให เรา เขา ใจความ ซับซอน ของ ปญหา จำเปน

ที่จะ ตอง เขาใจ ทุก คนใน ทีม จึง จะ แกปญหา ได เพราะ แตละคน คิด ไม เหมือนกัน

ประวัติ ความ เปนมา ความ เติบโต ประสบการณ ที่ ตางกัน และ การ คิด อยาง

เปนระบบ ตอง มี สติ เมื่อ มี สติ จะ สนทนา อยางไร เพื่อให เห็น ความ จริง ออกมา การ 

ไป หาความ จริง ตอง มี การ คนหา ตั้งคำถาม (Inquiry) มี การ ฝกฝน ถา ไมเห็น

ความ จริง อัน เจ็บปวด เรา ก็ ไม สามารถ สราง วิสัยทัศน รวมกัน ได ตองฝกฝนตัวเอง 

 ให เกง ขึ้น ได เมื่อ เห็น ความ จริง เรา ก็ ทำให เปนจริง ให ได

 นอกจาก จะ เปนการ เรียนรู เพื่อ จัดการ กับ ความ ซับซอน แลว นั้น การ คิด

อยาง เปนระบบ ชวย ใน การ เขาใจ เรื ่อง ตางๆ ศาสตร อื่นๆ ได อยางไร ให เรา

มี Awareness ตลอด ให มี ทักษะ โดยเฉพาะ การ ครุนคิด Reflection และ

ตั้งคำถาม
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เกาอ้ีสามขาของการคิดอยางเปนระบบ

 l กิจกรรมที่ 2 : แบงเปนกลุมๆ ละ 5 คน

  แบบฝกหัด นี้ จะ เกี่ยวกับ Systems thinking กอน อื่น จะ พูด เกี่ยวกับ 

ความ ปรารถนา ความ ตองการ (to aspire) ซึ่ง เปนเรื่อง ที่ เกี่ยวกับ พลัง กลาว 

ไปถึง เรื่อง ของ คริสต ศาสนา จะ มี เรื่อง ของ พระพุทธเจา สราง มนุษย โดย การ ปน ดิน 

ขึ้น มา แลวก็ เปา ลมหายใจ เขาไป  พระเจา ให ลมหายใจ แก มนุษย และ สวน นี้ ที่ เรา

 เรียกวา Aspire การ ให ลมหายใจ และ ลมหายใจ นี้ เกิด มี พลัง เกิด มี ชีวิต ขึ้น มา หาก 

ใคร เคย ได ดู รูปภาพ ของ Michel Angelo เปน ภาพ การ เปา ลมหายใจ ให แก มนุษย 

นี่ ก็ คือ รากเหงา ของ ความ ตองการ

 ทุก กลุม จะ มี กระดาษ Flip Chart 1 แผน พรอมทั้ง ปากกา หรือ ดินสอ สี 

2 – 3 สี เพื่อ มา รวมกัน ทำ แบบฝกหัด สนุกๆ แต จริงใจ เพราะ ทุกคน จะ ตอง เลา 

ความ จริง ทุกคน จะ ตอง เลา เรื่อง “ตัว ฉัน” แตละคน จะ ใชเวลา คนละ 6 นาที 

วา ตัวเอง นั้น เปน ใคร ดังที่ ได กลาว ไว แลว วา หัวใจ ของ Systems thinking คือ 

Story telling เลา เรื ่อง ให มี ชีวิตชีวา ให คน อื่น นึกภาพ ออก วา ตัว ทาน เปน ใคร 

ให นำอัต ลักษณ หรือ เอกลักษณ ของ ตัวเอง ออกมา เพื่อ บอกวา ตัวเอง เปน ใคร 

โดย การ เลา เรื่อง ออกมา เรา จะ ใช กระบวนการ Mind mapping ซึ่ง แตละคน 

จะ เลา เรื่อง สมมติวา ก. เลา เรื่อง ของ ตัวเอง แลว เพื่อน ใน กลุม จด ออกมา โดย 
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ทุกคน มี สิทธิ์ เลา ตาม รูปแบบ ของ ตัวเอง แต ขอ สำคัญ จะ ตอง ทำให คน อื่น เขาใจ 

ดวยวา ตัว ทาน เอง เปน ใคร 

 หลังจากนั้น ข. เลา เรื่อง ของ ตัวเอง และ ทาน อื่น จด ออกมา แบบ Mind

mapping เมื ่อ ค. เลา ก็ ใช สี ใหม เขียน สลับสี กัน ไปเรื ่อยๆ เพื่อให เรา เห็น 

แตละคน จะ มี สี ที่ เรา เห็นภาพ ชัดเจน โดย จะ ตอง จด ไว ดวยวา อาจารย ทาน นี ้

ชื่อ นี้ มี เรื่องราว แบบนี้ จด สั้นๆ เรื่อง ที่ สำคัญ ที่ สะทอน ความ เปน ฉัน ของ แตละคน 

แลว หลังจากนั้น เรา จะ นำมา สะทอน กัน วา เรื ่อง เกี ่ยวกับ“ตัว ฉัน”มัน เกี ่ยวกับ 

Systems thinking  อยางไร ทาน ใด พรอม ให เลา กอน แตละ กลุม จะ ตอง 

มี อาสาสมัคร ใน การ จดบันทึก ใน ลักษณะ Mind mapping โดย จด ใน กระดาษ 

Flip Chart ที่ แจก ให พยายาม ใช สี ใน การ เขียน สัก 3 สี เพื่อให เรา เห็น สีสัน 

มี ชีวิตชีวา

 สรุป บทเรียน จาก การ เลา เรื่อง “ตัว ของ ฉัน”

 ผู เขารวม 1 : จาก การ ที่ ได เรียน มา นี้ สิ่ง ที่ ไดรับ คือ

 1.  ได เห็น คน ที่ ได อยู กลุม เดียวกัน มี ความ วิริยะ อุตสาหะ ที่จะ ทำให งาน 

ที่ ตัวเอง รับผิดชอบ สำเร็จ

 2.  ความ ไม ยึดติด

 3.  การ แบงปน คน อื่น เทาที่จะ แบงปน ได

 4.  มี พลัง ที่จะ ทำงาน ที่ ตัวเอง ตั้งใจ ให ได

 วิทยากร  :   ใน กระบวนการ การ ฝกอบรม ของ เมืองไทย  เมื่อ ทำงาน กลุม

 ให สะทอน วา เห็น อะไร  ซึ่ง สวน ใหญ มัก จะ เปนการ รายงาน สิ่ง ที่ ทำ ใน กลุม ซึ่ง อันนี้ 

ไม ใช   เรา ตองการ ที่ จะ สะทอนกลับ จาก ตัวเรา เอง วา เห็น อะไร  การ หยั่ง เห็น  

การ มอง ให ทะลุ  ซึ่ง เปนเรื่อง ที่ สำคัญกวา การ รายงาน  และ สิ่ง ที่ ผู เขารวม ได กลาว 

ไป นั้น มัน ไม ใช การ รายงาน  แต อาจารย พยายาม ที่ จะ ดึง อะไร บางอยาง ออก มา

จาก ตัว  ซึ่ง ที่ กลาว ไป วา ทาน เห็น อะไร  นัก ประพันธ คน สำคัญ ชาว ฝรั่งเศส ทาน หนึ่ง 

กลาว ไว วา  “ การ เดนิทาง ที ่สำคญัๆ   ไม ใช เปนการ คนพบ ภมูทิศัน และ ทิวทศัน ใหมๆ    

แต เปนการ พบ ดวงตา ใหม”   มี คน หลาย คน ได มี โอกาส ทองเ ที่ยว หลาย ประเทศ 
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ทั่วโลก ไม ใช แค การ เห็น วิว  แต ดวงตา ของ เรา เห็น อะไร ใหมๆ  บาง หรือเปลา สิ่ง นี้ 

สำคัญ ที่สุด  เพราะ ฉะ นั้น การ เรียนรู ของ เรา เปน  L e a r n i n g   J o u r n e y   และ ตอนนี้ 

เรา กำลัง  L e a r n i n g   J o u r n e y   ดวย กัน  โดย การ เดินทาง ดวย กัน  ดวย การ เรียนรู 

เรา เห็น อะไร บน เสน ทางนี้ จาก เพื่อน จาก ตัวเรา เอง อันนี้ คือ แกน ที่ เกี่ยวของ กับ  

C o n t e m p l a t i v e   E d u c a t i o n   

  ผู เขารวม  2   :   สำหรับ กิจกรรม นี้ ที่ ทาน วิทยากร ให มอง ดวย ใจ นี้ ทำ 

ให เห็นวา  การ ที่ เรา ได เขียน เรื ่อง ของ ตัวเอง ก็ คือ การ ไตรตรอง ตัวเอง และ เปน

เรื่อง ของ พื้น ที่ ของ ตน เอง  ซึ่ง ได เรียน จาก หลักสูตร แรก  คือ มณฑล แหง การ ตื่น รู  

เรา รูวา ตัวเอง เปน อยางไร และ ยอมรับวา สมาชิก ใน กลุม เปน อยางไร  ระหวาง 

ที่ สมาชิก ใน กลุม พูด ถึง ตัวเอง  เรา ฝก ยอมรับวา เปน อยาง นั้น ไมได โต แยง  เปด 

ใจ ยอมรับ เขา  และ สิ่ง ที่ เห็น ใน อีก แง หนึ่ง คือ  ทุกคน รวม ทั้ง ตัวเอง พูด ถึง ตัวเอง 

ใน แงบวก ไมมี ใคร พูด ถึง ตัวเอง ใน แงลบ  มัน ก็ เหมือนกับ วา เรา มอง ตัวเอง 

ใน แง ที่ ดี ฉะ นั้น จะ สะทอน ไป ถึงวา เรา ก็ จะ มอง คน อื่น ใน แงดี ดวย  ซึ่ง เปน มณฑล 

แหง การ ต่ืน รู อยาง หน่ึง  ซ่ึง มณฑล แหง การ ต่ืน รู จะ สัมผัสได โดย การ ท่ี เรา ยอมรบั คน 

อื่น เปด ใจ ที่ จะ เรียน รูวา คน อื่น เปน อยางไร และ ก็ เรียนรู ตัวเอง ดวยวา ตัวเอง คิดวา 

ตัวเอง เปน อยางไร  มี  C o n c e p t   เกี่ยวกับ ตัวเอง อยางไร ซึ่ง ถือวา เปน มณฑล แหง 

การ ตื่น รู อยาง หนึ่ง  

 ผู เขารวม 3 : เม่ือ เรา ต้ังใจ บันทึก ส่ิง ท่ี เพ่ือน เลา ทำให เรา รูจัก เพ่ือน มากกวา

 หนาตา ของ เขา  ทำให รูจัก เพื่อน ใน วง มา กขึ้น วา ทำไม เขา ถึง เปน แบบนั้น  แต 

สำหรับ ตัวเอง คิด วาไมได ทำให คน อื่น เขาใจ ตัวเอง เลย เนื่องจาก วา ตัวตน ที่ แตละ 

ทาน เลา นั้น จะ เลา ตั้งแต เด็ก จนถึง ตอน โตขึ้น มา เลา ถึง ความ ประทับใจ จาก ชวง 

ชีวิต ที่ผานมา ทำให เรา รูวา ลักษณะ สำคัญ ที่จะ เกิดขึ้น ใน ตัว ของ เขา คน นั้น ที่ เปน 

ตัวตน อยู ตอนนี้ มี อะไร ที่ เปน ลักษณะเดน มี ภูมิหลัง ที่ พอ จะ วิเคราะห และ ประเมิน 

ได  แต ในทาง ตรงกันขาม ตัวเอง เปน คน ที่ เลา คน แรก และ ทำให เพื่อนๆ  ตอง ลุน 

วา จะ เลา อะไร ซึ่ง แตละคน พยายาม จะ ตั้งคำถาม ให   ตัวเอง จะ เลา เกี่ยวกับ

 เรื่องราว ที่ เกิดขึ้น ใน ปจจุบัน วา ตอนนี้ ตัวเอง เปน อาจารย เปน แม มี ลูกสาว 3 คน 
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แตกลับ ไมได เลา เรือ่ง ทีผ่านมา เลย วา เกิด อะไร บาง จงึ ทำให คดิวา อาจารย ทาน อืน่ 

ไม ทราบ วา ตัวเอง เปน อยางไรบาง

 กระบวน กร : สิ่ง ที่ ได ฟง สำคัญ มากกวา สิ่ง ที่ เรา เขียน ลง ไป เพราะ

ฉะนั้น สิ่ง ที่ เรา สนใจ คือ เรื ่อง Awareness Sensibility กับ Deep listening 

วา เกี่ยวของ กัน อยางไร ระหวางที่ เรา ฟง เพื่อน เรา Aware หรือไม รูสึก หรือไม 

การ ที่ เรา รับ รูวา จิต รับรู แต เมื่อ เรา จะ นำมา แปลเปน ภาษา นั้น บางครั้ง ออกมา 

ไมได สวน นี้ คือ สิ่ง หนึ่ง ที่ นาสนใจ เพราะฉะนั้น ทายที่สุด ความรู บางสิ่ง บางอยาง ที่ 

ดึง ออกมา น้ัน มัน ทำให บางส่ิง บางอยาง หลุด หายไป ดังน้ัน เรา ควร จะ ทำ อยางไร ให 

ส่ิง เหลาน้ัน มัน ปรากฏออกมา สภาวะ การ จับ ส่ิง ท่ี บางคร้ัง ไม สามารถ อธิบาย ออกมา 

ได หมด แต เรา รับ รูวา ควร ดึง ออกมา อยางไร และ คำพูด ก็ เปน อีก อยาง หนึ่ง แต 

มี บางสิ่ง บางอยาง ที่อยู เหนือ คำพูด เรา รับรู ได เรา สังเกตเห็น อะไร ทำไม เรา สัมผัส 

ถึง ความ “เปน ฉัน”ของ เพื่อน ได มี อะไร ที่อยู นอกเหนือ คำ บรรยาย แลว เรา ยัง คน

 ไม พบ วา ทายที่สุด แลว ความ สามารถ (Capacity) หรือ สมรรถภาพ (Capability) 

ของ มนุษย นั้น มี ลึกซึ้ง มาก แคไหน

 ผู เขารวม 4 : จาก การ ที่ เรา ฟง เพื่อนๆ ใน กลุม เลา ทำให เรา กลา ที่จะ

เปด ตัวเอง มากขึ้น และ สามารถ ที่จะ อธิบาย ตัวเอง ทั้ง ใน แงบวก และ แงลบ และ

จาก การ ที่ เรา ฟง ประสบการณ จาก คน อื่น นั้น ก็ ทำให เรา ได รูจัก ตัวเอง มากขึ้น

ดวย ตัวเอง นั้น เปน คน ที่ ทุรนทุราย กับ เรื ่อง ของ การ ทำงานมาก คิดวา ตัวเอง 

เกง ดี และ สามารถ ทำ อะไร ไดดี อยู แลว แต เมื่อ ถูก ยาย ไป ทำงาน ที่อื่น ก็ ทำให

เรา ตีโพยตีพาย คิดวา เรา ทำ สิ่งๆ นั้น ดี อยู แลว แต เหตุใด ถึง ให เรา ไป ทำ อยาง อื่น 

แต พอได ฟง อาจารย ใน กลุม ทาน หนึ่ง พูดวา เรา จะ ตอง มี ใจ ที่ ตัด สละ คือ อาจารย 

ทาน นั้น พูดวา ทาน ได ถูก ยาย ไป ทำงาน ที่อื่น โดย ที่ บอก กอน เพียงแค หนึ่ง วัน วา 

จะ ตอง ยาย ซึ่ง มัน สะทอน ให ตน เอง คิดวา ตน เอง ยึด ติดกับ ตัวเอง มาก  และ เมื่อ ฟง 

อาจารย ทาน นั้น พูด ทำให เรา ได คิด และ ควร จะ ตอง ปรับ ตัวใหม

 วิทยากร : อาจารย ได พูด สิ่ง ที่ นาสนใจ “ฟง คน อื่น มากขึ้น ทำให 

รูจัก ตัวเอง มากขึ้น” มหา กวี  เกอเธ เคย กลาว ไว วา “ฉัน รูจัก ฉัน ฉัน รูจัก ตัว ฉัน 
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เทาที่ ฉัน รูจัก โลก เพราะ ฉัน อยู ใน โลก และ โลก ก็ อยู ใน ฉัน” มัน เกี่ยวของ กับ 

การ เรียนรู ดวย หัวใจ อยางไร และ การ คนพบ ตัวเอง นั้น มี กระบวนการ ที่ ซับซอน 

พอสมควร และ สิ่ง ที่ นาสนใจ คือ ตัว ฉัน เอง กอตัว เปน ฉัน ขึ้น มา ได อยางไร  มัน

 เปนเรื่อง ฉัน หรือ เรื่อง อะไร ซึ่ง สวนมาก จะ เปนเรื่อง อื่น เรื่อง ของ บริบท เปนเรื่อง

 ของ คน นั้นๆ เลย แลว ฉัน จึง ปรากฏ ฉัน มี หลายๆ สิ่ง มี  พอ  แม  พี่  นอง 

มี นักเรียน มา ทำให ฉัน มุงมั่น  หรือ มา ทำให ฉัน มี ไฟ  มัน มี อยาง อื่น มา เกี่ยวของ 

ทั้งสิ ้น ตัว ฉัน ที่ เกิดขึ ้น มา นั้น เกิด มาจาก อะไร ถา ไมมี คน อื่น ตัวฉัน เอง นั้น 

จะ เกิด เอกลักษณ ความ เปนตัว ของ ตัวเอง เกิดขึ ้น มา ได หรือไม  สำหรับ ผม 

นั้น คิดวา ความ “เปน ฉัน” นั้น ไม สามารถ เกิดขึ้น มา ได หาก ไมมี บุคคล
อื่นๆ เมื่อ มี ชุมชน ครอบครัว สังคม และ โลก จึง ทำใหเกิด ความ “เปน
 ฉัน” การ ที่ เรา ประสบ ความ สำเร็จ หรือ เกิด ความ ลมเหลว นั้น สิ่ง นั้น ได ชวย 

สราง ความ “เปน ฉัน” ขึ้น มา และ ฉัน เอง ก็ ไมได หยุด แตเพียง เทานั้น เพราะ

 จนกวา ที่ เรา จะ เสียชีวิต นั้น ก็ อาจจะ มี นิสัย บางอยาง ที่ คงอยู และ มี นิสัย บางอยาง 

ที่ เรา ได ปรับ ไปแลว และ แบบฝกหัด ที่ ได ทำ ไป นั้น มาจาก การ ได เรียนรู  จาก 

หนังสือ The fi fth discipline fi eld book นั้น หนังสือ จะ พูดถึง การ ทักทาย ของ 

เผาๆ  หนึ่ง ที่ South Africa เมื่อ เจอ หนา กัน จะ ทักทาย กัน วา (ฉัน เห็น คุณ) แต 

คน ไทย สวนใหญ จะ ทักทาย กัน วา (ไป ไหน มา) หรือ (กิน ขาว หรือยัง) แต ที่ South 

Africa จะ ทัก กัน วา (ฉัน เห็น คุณ) ซึ่ง หมายความวา ฉัน Respect คุณ คุณ 

ใน ฐานะ มนุษย ซึ่ง ปญหา ของ ชาติ เกิด จาก การ ที่ ฉัน ไมเห็น คุณ แสดงวา บุคคล 

ผู นั้น ไม มีความหมาย เมื่อ ฉัน ไมเห็น คุณ และ เมื่อ เรา ไมเห็น เขา ก็ แสดงวา เรา 

ไม เคารพ เขา ไมเห็น คุณคา ของ เขา เมื่อ คุณ ไมเห็น คุณคา ของ ผูอื่น คุณ ก็ จะ ปฏิบัติ 

ตอ ผูอื่น ดวย วิธีการ หนึ่ง แต เรา เห็นวา ผูอื่น มี คุณคา เขา ทำให เรา โต ทำให เรา 

อยู ได เรา ก็ จะ ปฏิบัติ ตอ ผู นั้น ดวย วิธี อีก วิธี หนึ่ง

 ดังนั้น ความ “เปน ฉัน” นั้น ถูก ฟูมฟก ถูก เลี้ยงดู จาก ครอบครัว จาก 

ชุมชน และ จาก สังคม ความ เปน“ฉัน”จึง ปรากฏ ไมวา จะ ความ เปน ฉัน หรือ 

ความ เปนอัต ลักษณ เกิด จาก สิ่ง อื่นๆ ทั้งสิ้น
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 เพราะฉะนั้น Systems thinking เปนเรื่อง การ เห็น ภาพรวม (Holistic 

thinking) เห็น ความ เชื่อมโยง ของ สรรพสิ่ง ทั้งหลาย และ แมกระทั่ง ตัว ฉัน เอง นั้น ก็ 

เปน ผลิตผล ของ ผูอ่ืน ท้ังส้ิน ซ่ึง เปนของ พอแม วงศตระกลู หรือ ชุมชน ท่ี เรา เกิด และ 

วัฒนธรรม นั้น สราง เรา ขึ้น มา หาก ไมมี สิ่ง เหลานี้ ก็ ไมมี เรา แสดงใหเห็น วา ทุกสิ่ง 

ทุกอยาง นั้น เกี่ยวของ ซึ่ง กันและกัน ทุกสิ่ง ทุกอยาง จะ เปนระบบ สำหรับ บางคน 

อาจจะ มี ขอบเขต ที่ กวาง แต กับ บางคน อาจจะ มี ขอบเขต ที่ แคบ สิ่ง นั้น เกิดขึ้น จาก 

ประสบการณ ชีวิต จาก การ ทำงาน และ การ พบปะ กับ ผูคน บางคน อาจจะ มี ขอบเขต 

แค ใน จังหวัด ใน มหาวิทยาลัย หรือ ใน คณะ ของ ตน เอง แต บางคน นั้น มี ขอบเขต 

กวาง โดย ขาม ไป จังหวัด อ่ืนๆ หรือ บางที ไปถึง ประเทศ อ่ืนๆ ซ่ึง เปน สวนหนึง่ ของโลก

 หรือ สวนหนึ่ง ของ กระบวนการ ของโลก  เพราะฉะนั้น เมื่อ ตัวเรา ทำ หรือ เรา เปลี่ยน 

อะไร ผลกระทบ นั้น จะ เกิด กับ คน อื่น ดวย ซึ่ง อาจจะ กระทบ มาก หรือ นอย ก็ได แต 

วิธีการ พูด หรือ การ คิด ของ เรา ลวน ทำใหเกิด ผลกระทบ กับ ผูอ่ืน ท้ังส้ิน และ ตัวเรา เอง 

นั้น กวา จะ เกิดขึ้น มา ได ก็ ลวน มี ที่มา และ ที่ ไป มากมาย มี ภูมิหลัง และ มี บริบท

 ยกตัวอยาง จาก ตัวเอง เอง ซึ่ง เปน คน นครศรีธรรมราช นั้น  ซึ่ง หลายๆ 

คน ทราบ ด ีวา  คน นครศรธีรรมราช เปน คน ที ่ไมยอม ใคร หาก เกิด ความ ไม เปนธรรม 

คน นครศรีธรรมราช จะ ลุกขึ้น สู ซึ่ง สิ่ง นี้ เปนมา แต โบราณ  ทั้งนี้ ก็ ยังมี เรื่องเลา 

มี ประวติั ศาสตร ของ คน นครศรธีรรมราช ซ่ึง ได สืบทอด กัน ตอๆ มา และ สราง บุคลิก 

ของ แตละคน ข้ึน มา และ เม่ือ ผม เติบ โตข้ึน ก็ ทำให ไดรับ อิทธิพล อะไร ตางๆ มากมาย 

ไดรับ วิธี คิด รับ ความรู ของ แตละ ชาติ มา ความ เปน ตัวเรา ก็ จะ คอยๆ พัฒนาขึ้น 

เรื่อยๆ จนกระทั่ง ทำให ได พบปะ กับ คน อเมริกา ซึ่ง เมื่อกอน ตัวเอง จะ ติดกับ ความ 

เปน คน ยุโรป ทำให ผม ไมคอย ชอบ คน อเมรกัิน มาก เทาไร แต เม่ือ ผม ได ไป พบปะ กับ 

เพื่อนๆ ชาวอเมริกัน บอยๆ ทำให ผม ได เรียนรู อะไร ตางๆ มากขึ้น  

 เพราะฉะนั้นความเปนผมก็เกิดจากสิ่งตางๆ ที่ ผม ไดรับ เขามา เหมือน 

อยาง ที่ มี คน กลาว วา “You Are What You Eat” ซึ่ง “Eat” นั้น ก็ ยัง เกี่ยวกับ เรื่อง 

ของ วัฒนธรรม ดวย ซึ่ง แบบฝกหัด นี้ ทำให เรา ได รูจัก อะไร มากขึ้น ได รูจัก เพื่อน 

และ ตัวเรา เอง ทำไห รูวา เรื่อง ของ Systems thinking นั้น เปนเรื่อง ของ วิธี คิด 
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ทุกอยาง เปน กระบวนการ วิวัฒนาการ ไปเร่ือยๆ ทุกส่ิง ทุกอยาง น้ัน ลวน มี บริบท หรือ 

Background ถึงแมวา เรา จะ สัมพันธกัน ระดับโลก เช่ือม ถึง โลก แต ใน ความ เปนจริง 

นั้น สิ่ง ตางๆ ลวน มี ขอบเขต มี เอกลักษณ มี ความ เปน ชาติ ของ แตละ สังคม หรือ 

ของ แตละ จังหวัด แตละ ที่ ก็ จะ มี บุคลิก ของ ตัวเอง  ทำให เห็น ถึง ความ สัมพันธ ของ 

บุคลิก และ ใน ระบบ ใหญ ก็ ยังมี ระบบ ยอย แลวก็ จะ กลาย เปน กระบวนการ 

 ทายสุด นั้น Systems thinking ก็ จะ เปน Network thinking การ คิด เปน 

เครือขาย เปนการ เชื่อมโยง ซึ่ง กันและกัน สรุปไดวา เมื่อ ตัวเรา อยากจะ ทำการ 

แกไข ระบบ หรือ เปลี่ยนแปลง ระบบ เรา จะ ตอง ทำการ เปลี่ยนแปลง และ แกไข 

ตัวเอง ดวย เพราะ เมื่อ เรา เปลี่ยน ระบบ ก็ มี สิทธิ์ เปลี่ยน ได การ ที่จะ เปลี่ยน มาก 

หรือ นอย ก็ จะ ขึ้นอยู กับ ศักยภาพ และ ความ สามารถ ของ คน แตละคน และ นี่ คือ 

เหตุผล ที่ ทาน คานธี พูดวา การ ที่ เรา จะ เปลี่ยน โลก เรา จะ ตอง เปลี่ยน ตัวเอง 
กอน  เพราะฉะนั้น ถา เรา จะ เปล่ียน ระบบ เรา ตอง ดู ตัวเอง กอน และ เรา จะ มี วิธีการ 

แกไข อยางไร ที่ เฉลียวฉลาด มี ยุทธศาสตร ใน การ คนหา การ เปลี่ยนแปลง สิ่ง นี้ คือ 

หัวใจ ของ การ เขา ใจความ ซับซอน คนหา จุด ที่ เปน คาน งัด ทั้งหมด นี้ คือ การ เกริ่น 

เกี่ยวกับ Systems thinking รวมถึง วิธี คิด ตางๆ

 2.2 ทฤษฎีวาดวยการคิด 4 ระดับ “มองใหทะลุภูเขาน้ำแข็ง”

 l กิจกรรม ท่ี 3 : ให ผู เขารวม อบรม ทุกคน เงยหนา และ ยก มือข้ึน จินตนาการ 

ถึง นาิกา  นาิกา เรือน นี้ คือ นาิกา เรือน โปรง อยู ใน ขอมือ หมุน ตาม เข็ม นาิกา 

เรา จะ มอง ไป ขางบน แลว หมุน ตาม ไปเรื่อยๆ  แลว เมื่อ นำ นาิกา เรือน นี้ เอา 

ลงมา ขางลาง โดย ไม ตอง หงายทอง แลว มอง ขางบน ลงมา ขางลาง เมื่อ นาิกา 

เรือน นี้ โปรง แสดงวา มัน จะ ทวน เหตุ ที่ ทวน เข็ม นาิกา เพราะวา เรา เปลี่ยน มุม 

ขณะ ที่ เรา มอง ขึ้น ไป เปน มุม ขางบน อยาง เชน มุมมอง สายตา ของ มด ที่ มอง ขึ้น ไป 

ขางบน   แต ถา เปน มุมมอง ของ เหยี่ยว ซึ่ง มอง ลงมา ขางลาง ก็ จะ แตกตางกัน

   หมายความว า  Systems thinking กำลัง  บอกวา  ทุกๆ  คน  อยู  

ใน ระบบ ทั้งหมด ยกตัวอยาง เชน ผูบริหาร มอง มุม หนึ่ง แต ผู ที่อยู ใต บังคับ บัญชา 

จะ มอง ดวย อีก สายตา หนึ่ง เมื่อ มอง ไป ที่ เดียวกัน แต มอง จาก คนละ มุม เพราะ
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ฉะนั้น ไม แปลกใจ ที่ ทำไม ใน หลายๆ เรื ่อง เหตุ ถึง ได เกิด ปญหา เพราะ แตละ

คน ลวน ยืน อยู บน ตำแหนง ของ ตน และ ไมยอม ขยับ วา ทาน อื่น มอง ดวย สายตา

 ของ อะไร  เขา หวง อะไร และ คิด อะไร สิ่ง นี้ คือ ปญหา อยาลืม วา เมื่อ เรา มอง อะไร 

น้ัน เรา มอง จาก สายตาๆ หน่ึง ดวย ประสบการณ หน่ึง ดวย วัย หน่ึง และ ตำแหนง หน่ึง 

แต ถา เรา เปน ตำแหนง อื ่น หรือ สายตา อื ่น เรา จะ มอง อยางไร ตัวอยาง เชน 

ตำแหนงการ เปน พอ แม หรอื ลูก น้ัน ตอนที ่เรา เปน วัยรุน เรา มอง พอแม ดวย สายตา 

อะไร และ เมื่อ เรา เปน พอแม นั้น เรา มอง ลูก ดวย สายตา อะไร ซึ่ง เปน คนละ ตำแหนง 

กัน  และ วัยรุน ขณะนี้ เมื่อ เทียบกับ วัยรุน สมัยกอน มัน มี บริบท ที่ แตกตางกันอยางไร 

 Systems thinking เปนเรื่องของการเขา ใจ มุมมอง ของ แตละ มุม วา
คน อื่น มอง เรา ดวย สายตา อะไร เขา คิด อะไร และโดยเฉพาะ โลก ของ เขา
 ใน สมัยนี ้ เปน โลก ของ อะไร แลว กับ โลก ของ เรา นั้น เปน โลก อะไร แต 

คน สวนใหญ มักจะลืม และ เอา ตัวเอง เปน ตัวตั้ง  สิ่ง นี้ คือ ปญหา ที่ สำคญั ของระบบ

Systems thinking เพราะฉะนั ้น Systems thinking คือ การ สังเกตวา 

ตัว คุณ เอง นั้น อยูใน Position ไหน ของ System และ คุณ มอง ดวย อะไร และ 

ขณะนี้ System ได เปลี่ยนไป แบบ ใด แลว บาง และ สิ่ง สำคัญ ของ Systems

thinking  คือ นอกจากที ่ เรา จะ มอง จาก ตำแหนง ของ ตัวเอง แลว เรา ยัง ตอง

 ตระหนัก วา ตรงจุด ที่ เรายืน นั้น ยืน อยู ตำแหนง อะไร  เรา มี ผลประโยชน อะไร

เรา หวง อะไร  เรา มี บริบทอยางไร เรา คิด อะไร บริบท ที่ เรา เติบโต มา กวา ที่จะ เปน 

แบบนี้ เคย เปน อยางไร และใน ระบบ ที่ เรา เปน อยาง ทุกวันนี้ เรา ได เปลี่ยนแปลง 

อะไร ไป บาง คน อื่น ที่ เขามา อยู ใน ระบบ คน อื่น เขา คิด อะไร บาง เขา เติบโต 

มา อยางไร Life Style  ของ เขา เปน อยางไร  วิธี มอง ของ เขา เปน อยางไร ซึ่ง มัน 

จะ ทำให เรา คนพบ อะไร บางอยาง ที่จะ ทำให ตอ ติด ได หรือไม หรือ จะ คิด เฉพาะ 

จาก ตำแหนง ของ ตัวเอง และ ทำ ตามที ่ เรา มอง เทานั ้น Systems thinking 

จะ พยายาม ให มอง จาก หลายๆ จุด เปลี่ยน มุมมอง ให มอง จาก หลายๆ  มุมได 

มิฉะนั้น แลวจะ ทำให เรา ไม สามารถ แกไข ใน หลายๆ เรื่อง ได เพราะวา แตละคน 

ยึด อยู เพียง อยางเดียว นี่ คือ ปญหา ของ คน ตาบอด คลำ ชาง จะ จับ เฉพาะ สิ่ง ที่ 

ตัวเอง จับ คือ คน ตาบอด 10 คน พยายาม จะ จับ ชาง เปรียบได กับ เรา ที่ ตาบอด กับ 
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ใน หลายๆ เรื่อง ทั้งๆ ที่ ตา ของ เรา เอง นั้น 

ไมได บอด แต ความ สามารถ ใน การ มอง 

ของ เรา น้ัน ทำให เรา ตาบอด สวน น้ี คือ หัวใจ 

Systems thinking วา ควร จะ ทำ อยางไร 

ให เรา มีตา ใน Systems thinking เปน

เรื่อง ที่ ทำให เรา มีตา ใน หรือ ทำให สิ่ง ที่ เรา 

ไม สามารถ มอง เห็นดวย ตา นั้น ปรากฏ

ออกมา ให เรา เห็นดวย ตา ได ดัง ใน รูป 

 รูป นี้ คือ ภูเขา น้ำแข็ง ไมมีใคร รูชัด วา ภูเขา น้ำแข็ง นี้ลึกมาก เพียงใด เมื่อ

 มอง ดวย ตา แต หาก คน ไหน ที่ เคย ดู หนัง เรื่อง Titanic เรือ ที่ ชน ภูเขา น้ำแข็ง นั้น เรา 

สามารถ หลบ สวน ขางบน ได แต จะ ชน ใต เรือ เพราะ เรา ไม สามารถ รู ได วา ภูเขา น้ำแข็ง 

นั้น ลึก เพียงใด ทำให เรือ ทะลุ และ น้ำ เขา เรือ เชน เดียวกัน กับ ที่ เรา ก็ ไม สามารถ รูวา 

ราก ของ ปญหา นั้น อยู ที่ไหน นี่ คือ สาเหตุ ที่ เรา จะ ตอง คนหา และ แบบฝกหัด ตอไป 

จะ เปน แบบฝกหดั ที่จะ ทำให ได ฝก การ คน หาวา มัน เกิดขึ้น ได อยางไร ตอไป จะ เปน 

แบบฝกหัด เบื้องตน ที่ เรียกวา การ คนหา สาเหตุ ที่แท (Causal loops) อัน เปนเรื่อง 

ที่ วาดวย เสน ของ เหตุ แต จะ เปน Causal loops งายๆ กอน แลวจะ คอยๆ ยกระดับ 

ไปเรื่อยๆ 

 l แบบฝกหัด วาดวย เสน ของ เหตุ และ ผล (Causal loops)
  ยกตัวอยาง แบบฝกหัด เกี่ยวกับ Beckham นัก ฟุตบอล ซึ่ง มี รายได สูง 

ไดรับ ความ สำเร็จ ใน ชีวิต ทั้งที่ ครอบครัว ของ เขา เอง ไมได มาจาก ครอบครัว ที ่

มี ฐานะ มาก นัก แต ตัว เขา เอง ไดรับ ความ สำเร็จ ใน ชีวิต มาก กอน อื่น เรา จะ มา 

ตั้งคำถาม วา ความ สำเร็จ ของ Beckham นี้ เกิดขึ้น ได อยางไร วิธีทำ เรา จะ เอา 

ประเด็น ที่ เปน ผลลัพธ สุดทาย ความ สำเร็จ ของ Beckham เปน ผลลัพธ สุดทาย 

ขณะน้ี เขียน ไว ทางซายมือ แลว คนหา สาเหตุ ไปเร่ือยๆ แลว นำมา ใสไว ขวามือ ความ 

สำเร็จ ของ Beckham นั้น มาจาก อะไร บาง

 Beckham โดงดังมาจากการเปนนักฟุตบอล  กีฬา ฟุตบอล ของ เขา

 ได มา อยางไร  เหตุผล หนึ ่ง คือ  การ มี พรสวรรค  มี ความ สามารถ ใน การ เลน
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 ฟุตบอล มา ตั้ง แต เด็ก  แต ขณะ เดียว กัน เพียง แต พรสวรรค นั้น ยัง ไม เพียงพอ

 เพราะ ยังมี นัก ฟุตบอล จำนวน มาก ที่ มี พรสวรรค แต ไปได ไม ไกล เพราะ เขา ไมได

 พัฒนาการ เลน ของ เขา เอง ให ดีขึ้น เรื ่อยๆ   เพราะ ฉะ นั้น การ ฝกฝน การ เลน รวม

 กับ พรสวรรค จึง ทำ ให มี ความ สามารถ ใน การ เลน  การ ฝกฝน นั้น มาจาก การ ได

 เขาไป อยู ใน โรงเรียน  M a n c h e s t e r   U n i t e d   A c a d e m y   เปน โรงเรียน ที่ ฝกฝน

 การ เลน ฟุตบอล โดยเฉพาะ   ทาง โรงเรียน จะ เนนหนัก เรื ่อง การ เรียน เกี่ยวกับ

 ฟุตบอล เปนหลัก  สิ่ง นี้ แสดง ให เห็น ถึง ระบบ ที่ เขามา รองรับ  ทำ ให เขา ได ฝกฝน

 อยาง ดี  นอกจาก นั้น แลว  B e c k h a m   ยังมี โคช อยาง  S i r   A l e x   F e r g u s o n   เปน

 ผู ที่ เกง ใน การ ปน เด็กรุน ใหม ได พัฒนา เติบโต การ เปน โคช ที่ ดี ไม ใช แค การ สอน 

ฟุตบอล เพียง อยางเดียว เพราะ วัยรุน จะ มี ชีวิต สวนตัว ที่ เปน ปญหา  ถา หาก โคช

 ไม ดู แล เปน อยาง ดี อาจ จะ ทำ ให เด็ก เสียคน ได    S i r   A l e x   F e r g u s o n   จะ คอย

 ดู วา ใคร ที่ มี พรสวรรค สูงๆ   และ จะ คอย ติดตาม ดู เสมือนวา นัก ฟุตบอล เปน ลูก

 คน หนึ่ง  เชน  ขณะ ที่  R i a n   G i g g   อายุ  1 7   –   1 8   ป  เปน วัยรุน ไดรับ ความ สำเร็จ ใน 

ชีวิต  มี เงินทอง มากมาย  ซึ่ง อาจ จะ ทำ ให เกิด ผลเสีย กับ ตัว เขา ได หาก ไมมี ใคร ดู แล 

อยาง ดี  ขณะ นั้น  S i r   A l e x   F e r g u s o n   จะ คอย กำกับ ดู แล  และ สิ่ง ที่  S i r   A l e x   

F e r g u s o n   ทำ ยังคง เกิด ข้ึนกับ นัก ฟุตบอล ใน รุน ตอๆ  มา  ท้ังน้ี ท้ัง น้ัน การ ท่ี มี โคช ดู แล 

เอา ใจ ใส ก็ เปนเร่ือง ท่ี สำคัญกับ นัก ฟุตบอล มาก  มิ ใช เพียง แต ใน สนาม แต นอก สนาม 

ก็ เปนเรื่อง ที่ สำคัญ เชน เดียว กัน  ฉะ นั้น โคช ที่ มี ความ สามารถ แบบนี้ ก็ จะ มี คาตัว ที ่

แพง  ซึ่ง สโมสร เหลา นั้น จะ ตอง มี เงิน มาก ใน การ จาง โคช ที่ มี ความ สามารถ  เมื่อ เรา 

ไล ดู แลว ทำ ให เห็น วาการ ประสบ ความ สำเร็จ ของ  B e c k h a m   นั้น  พบ วา  เหตุผล 

ที่สอง ของ การ ประสบ ความ สำเร็จ ของ เขา คือ หาก  B e c k h a m   ไมได ลง เลน ฟุตบอล  

เขา จะ ไม สามารถ โชว ฝเทา ของ เขา ได เพราะ ฉะ นั้น เมื่อ  B e c k h a m   มี โอกาส ได

 ลง เลน เขา ก็ จะ มี โอกาส ได โชว ฝเทา  และ การ ที่ เขา จะ ได ลง เลน ก็ เนื่อง มาจาก

 สโมสร ของ  M a n c h e s t e r   U n i t e d   นั้น มี โอกาส ได เลน ใน หลายๆ   ถวย  และ  

M a n c h e s t e r   U n i t e d   ก็ จำเปน จะ ตอง ใช นัก ฟุตบอล จำนวน มาก เพื ่อ ลง เลน  

ดัง นั้น  จึง เพิ่ม โอกาส ให เด็กหนุม ได ลง เลน  และ ทดสอบ ฝเทา  M a n c h e s t e r   

U n i t e d   เปน สโมสร ที่ มี เงิน จำนวน มาก ใน การ จาง นัก ฟุตบอล ที่ มี ความ สามารถ 
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มากๆ   ใน ราคา แพงๆ   ทั้งนี้ จะ ตอง อาศัย คน ที่ มี ความ สามารถ ใน การ บริหาร จัดการ 

เพ่ือ ให เกิด กำไร  หรือ รวม ถึง การนำ เขาสู ตลาดหุน  ดัง น้ัน ความ สำเร็จ ของ  B e c k h a m

 นั้น มี ที่มา และ ที่ ไป ซึ่ง อาจ จะ ไม ใช เพียง แต ความ สามารถ ของ ตัวเอง เพียง อยาง

เดียว แต ยัง ตอง อาศัย  B a c k u p   ที่ ดี ดวย   สิ่ง ที่ นา สน ใจ อีก ประการ คือ   ยัง

มี นัก ฟุตบอล ที่ มี ความ สามารถ อีก มาก แต ไม ประสบ ความ สำเร็จ เชน เดียว กับ  

B e c k h a m   ทั้ง ที่ ขณะนี้ ฝเทา ของ  B e c k h a m   ได ตกลง แต เขา ยัง สามารถ ที่ จะ 

ไป ลง เลน ที่ อเมริกา ได เกิด จาก สาเหตุ ใด  และ ขณะนี้ รายได ของ เขา สวน ใหญ 

ได มาจาก การ โฆษณา ไม ใช มาก จาก การ เลน ฟุตบอล  นั่น มาจาก การ ที่ เขา เปน 

คน ดัง  ซึ่ง สาเหตุ มาจาก การ ที่  B e c k h a m   มีหนา ตาดี และ ยังมี ภรรยา เปน ดารา 

และ นัก รอง อีกดวย และ ตัว เขา เอง มี เพื่อน ที่ เปน ดารา ดัง อีก มากมาย  การ ที่ อะไร 

หลายๆ  อยาง รวม กัน อยู ใน คนๆ   เดียว ก็ จะ ทำ ใหการ โฆษณา สินคา มี มากกวา 

คน อื่น  ทาย ที่สุด แลว ความ สำเร็จ ของ  B e c k h a m   ได มาจาก หลายๆ   วิธี  ซึ่ง ถา

 เปนนัก ฟุตบอล คน อื่นๆ   ก็ จะ ไม สามารถ ทำ แบบ  B e c k h a m   ได แมวา พวกเขา จะ 

เลน ฟุตบอล ได ดีกวา แต รายได ก็ ไม สามารถ จะ มาก เทา  B e c k h a m   ได เพราะวา เขา 

มี ปจจัย องคประกอบ มากกวา เปนพิเศษ  สิ่ง นี้ ทำ ให เขา ไดรับ ความ สำเร็จ ใน ชีวิต 

ดัง นั้น แบบฝกหัด นี้ จะ เอา ความ สำเร็จ ที่ เปน ผลลัพธ หรือ นำ ปญหา ที่ เกิดขึ ้น

 ใน ปจจุบัน วางไว และ ทำการ คน หาวา ปญหา เหลา นั้น เกิดขึ้น มา ได อยางไร หรือ 

แมกระทั่ง ความ สำเร็จ นั้น เกิดขึ้น มา ได อยางไร  เพื่อ จะ คนหา ปจจัย ที่ กอ ให เกิด 

ความ สำเร็จ  ผลลัพธ สุดทาย ไมวา จะ เปน ปญหา หรือ ความ สำเร็จ เปรียบ เสมือน 

ปลาย ยอด ของ ภูเขา น้ำ แข็ง  เรา จะ ตอง คนหา ที่มา ลึกๆ   วา มัน เกิดขึ้น มา ได อยางไร  

หา ไปเรื่อยๆ   แลว จะ ทำ ให เรา จับ สาเหตุ ที่ แท ได  เปนการ มอง ที่ ลึก ลง ไปยัง สาเหตุ 

ท่ี แทจริง  นิยาม ปญหา ให ชัดเจน  ต้ัง โจทย ให ชัด  หลังจาก น้ัน ต้ังคำถาม วา เกิด มาจาก 

อะไร และ จะ ทำ ให เรา เจอ กับ อีก หลายๆ   สาเหตุ  จนกระทั่ง ทำ ให เรา ได เจอ สาเหตุ ที่ 

แทจริง  ซึ่ง ไม ควร รีบดวน สรุป ตั้งคำถาม ไปเรื่อยๆ   

 l กิจกรรม ที่ 4 : แบงกลุม 5 คน แบบ เดิม ทาน จะ ตั้ง โจทย โดย การ ใช

ความ สำเร็จ หรือ ใช ตัวปญหา เปน ตัวตั้ง ก็ได แลว คนหา สาเหตุ ของ มัน บาง กลุม

อาจจะ ใช เรื่อง ของ ปญหา ที่ เคย เกิดขึ้น ซ้ำๆ เรา ก็ มา รวมกัน คนหา ดวยกัน หรือ 
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บางทาน อาจจะ ใช ความ สำเร็จ วาความ สำเร็จ น้ัน เกิดข้ึน ได อยางไร ขอ สำคัญ คือ เรา 

จะ ตอง นิยาม ไว อยาง ชัดเจน วา เกิด มา ได อยางไร และ ลูกศร จะ ตอง ไล มาสู ผลลัพธ 

สุดทาย ทำให เรา ได รูวา มี อีก หลาย สิ่ง หลายอยาง ที่จะ นำ มาสู ผลลัพธ 

บทสรุป รวมกัน ขอ คนพบ จาก การ ทำ แบบฝกหัด นี้ 

  - เกิด กระบวนการ เรียน รูวา ทำไม เรา ทำ ไมได ทำไม คิด ไมได ทั้งที่ 

   ทำ ใน สิ่ง เหมือนกัน

  - คิดวา ตัวเอง ถอยหลัง ไปหา รากเหงา ของ ปญหา ไมได เพราะ เรา 

   เคยชิน กับ การ เดิน ไป ขางหนา ทำ ใหหา คำ ตอบ ไมได 

  - เมื่อ สืบคน ไปถึง ราก จะ เชื่อมโยง กันและกัน สาเหตุ ที่แท พันกัน ไป 

   พันกัน มา

  - กิจกรรมนี ้ฝ กใหเราหาเหตุและตนเหตุ แตอาจจะมีปญหาคือ 

   หากเราคิดตนเหตุผิดนำไปสู การแกปญหาที ่ผิด ซึ ่งตองแกไข

   ดวยการหาขอมูลใหลุมลึก

   - หัวใจ ของ แบบฝกหัด นี้ คือ ให เรา ไม ยึดมั่น ถือมั่น วา สิ่ง นี้ ใช แลว 

   คนหา ไปเรื่อยๆ ไม สรุป

 l ทฤษฎี วาดวย การ คิด 4 ระดับ “มอง ให ทะลุ ภูเขา น้ำแข็ง”
  วิธี คิด ของ Systems thinking อยาง หนึ ่ง คือ พยายาม รู  ทุกอยาง

พรอมทั้ง รูจัก ตัวเอง ดวย เพราะวา ตัวเอง นั้น ถือวา เปน สวนหนึ่ง ของ ระบบ ระบบ

นั้น เปรยีบ เสมือน ภูเขา น้ำแข็ง เปน ปรากฏการณ ให เรา เห็น และ จับตอง ได เชน 

  1. ระดับ ปฏิกิริยา (Reactive) ปลาย ยอด ของ ภูเขา น้ำแข็ง เปน ระดับ 

ของ เหตุการณ ปฏิกิริยา (Reactive) เชน เกิด เหตุการณ ไฟไหม เรา ก็ ดับไฟ 

ตาม สถานการณ เปน ระดับ Reaction แต การ แกปญหา นี้ มิได เปนการ แกปญหา 

ทั้ง ระบบ ดังนั้น เรา ตอง มี วิธี แกไข เพื่อ เรียนรู ใหม ให ดีกวา เดิม 

  2. ระดับ การ ปรับตัว (Adaptive) หาก ตองการ จัดการ อัคคีภ ัย

 ทั้ง ระบบ ตอง กลับ ไป ดู สถิติ ขอมูล ดู เวลา หรือ พื้นที่ ที่เกิด ไฟไหม เปนประจำ พื้นที่ 

เสี่ยงภัย เมื่อ เรา รู รูปแบบ รู เวลา พื้นที่ ก็ แกปญหา เชน เรา จะ ตอง จับ pattern 

หรือ จับ แนวโนม ให ได วา ไฟไหม นั้น มักจะ ไหม บอย ใน เดือน ไหน แลว สถิติ จะ บอก 
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เรา ซึ่ง เปนการ จับ กาล เวลา อยาง ที่สอง ลอง สังเกต ดู วา พื้นที่ ที่ มี ความ หนาแนน สูง 

แถว นั้น จะ มี โอกาส ไฟไหม มาก สวน หมูบาน ที่ มี บาน ติดกัน อยาง บานจัดสรร จะ 

มี โอกาส นอยกวา หลังจากนั้น เรา ก็ จะ รู วิธี ที่จะ รับมือ วิธีการ แกปญหา เมื่อ เรา รู 

แลว วา พื้น ที่ใด เปนที่ ที่ มี โอกาส เกิด เพลิงไหม สูง ดังนั้น เรา ควร จัด สถานี ดับ เพลิง 

ไว ใกล พื้นที่ นั้น ให มาก ที่สุด หาก พื้นที่ นั้น มี ลักษณะ ซอย แคบ ก็ ควร จะ ปรับปรุง 

รถดบัเพลิง ให เล็กลง เพ่ือ ความ สะดวก การ เพ่ิม สาย ฉีด น้ำ ให ยาว ข้ึน หรอื ระยะยาว 

คือ เอา คนใน ชุมชน มา อบรม การ ดับ เพลิง

  3. ระดับ ความคิด สรางสรรค (Creative) อยางไร ก็ตาม  เม ื ่อ

 การ สรางตึก สูงขึ ้น  โครงสราง ของ อาคาร เปลี่ยนไป  ทำให ตอง สรางสรรค 

การ ออกแบบ อาคาร เพื่อ ปองกัน อัคคีภัย หรือ ทำทาง หนี ไฟ จัดให มี การ ออก

กฏ หมาย ซึ่ง ระดับ นี้ เปนการ แกเชิง โครงสราง เพราะ โครงสราง กอ ให เกิด รูปแบบ 

ของ พฤติกรรม ที่ สามารถ นำไปสู ระดับ สถานการณ ขณะ เดียวกัน ระดับ นี้ เอง 

ก็ เกิด มาจาก ความคิด ของ มนุษย เปนการ แกปญหา เชิง ลึก

  4. ระดับ ภาพจำลอง ความคิด (Mental Model) แต การ จะ จัดการ 

ใน ระยะยาว ให ได ตอง ปรับ วิธี คิด (Mental Model) ของ ผู คนใน สังคม โดย 

ประกอบดวย

   -  World view หรือ โลก ทัศน

   -  Core value

   -  Attitude

   -  Habit

  เพราะฉะนั้น หัวใจ ใน การ แกไข ปญหา ของ Systems thinking คือ 

ใช เปน เครื ่องมือ ใน การ วินิจฉัยโรค เพื ่อจะ แกไข ให ถูกตอง ดังนั ้น ตอง มี การ 

ฝก เสมอๆ เพราะ ไมวา เรา จะ ทำ อะไรก็ตาม เรา จะ คิด แบบ 4 ระดับ เสมอ เชน  

ประเทศ ทาง ยุโรป จะ มี วิธีการ แกไข ปญหาจราจร โดย การ ใช mass transit 

การ ใช รถราง หรือ การ ใช underground  ซึ ่ง ตาง จาก อเมริกา ที่ ใช รถ เพียง

อยางเดียว โครงสราง เปนตัว ที่ ทำใหเกิด ปญหา มากมาย กับ ชีวิต ของ มนุษย 

และ โครงสราง นั้น ก็ มาจาก การ สราง ของ มนุษย โดย จินตนาการ ใน การ สราง



3232
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

เมือง การ จัด ระบบ จราจร การ อยู รวมกัน สังคม ไทย ใน สมัยนี้ มี โครงสราง ที ่

เปลี่ยนแปลง ไป ทุกคน มี พื้นที่ ใน การ อยู รวมกัน นอยลง หาก เรา มี การ สราง สนาม 

กีฬา สวนสาธารณะ หรือ พ้ืนท่ี ท่ีจะ ให เรา อยู รวมกัน ก็ จะ สามารถ ชวย เปล่ียน รูปแบบ 

การ ดำเนิน ชีวิต ของ เรา ได หาก โครงสราง ไมดี ปญหา อื่นๆ  ก็ จะ ตาม มา ไมวา จะ 

เปน ปญหา ของ เด็ก ใน ปจจุบัน ลวน เก่ียวเน่ือง มาจาก ปญหา โครงสราง และ mental 

model ทั้งสิ้น ทั้ง ปญหา การ จัด ระบบ ตางๆ และ แมแต ครอบครัว ก็ ยัง ละเลย กับ 

ปญหา นั้น ดวย ไมมี คน ชวยกัน ผลักดัน ความ สุข สาธารณะ ความ สุข ที่ สรางสรรค

 l กิจกรรมที่ 5 : ใหนำเอาปญหาหรือเหตุการณ อาจจะเปนปญหา
เรื่องเดิม โดยเพิ่มวิธีคิดเปน 4 ระดับ จับระดับเหตุการณใหไดและจับ pattern 

of behavior ซึ่งเปนเรื่องของการจับสถิติหรือแนวโนม แลวคนหาวาแนวโนมนั้น

มาจากไหน ขุดคนหาระดับตางๆ ของภูเขาน้ำแข็งวามีอะไรบาง

  ยกตัวอยางว า Pattern นั ้นเปร ียบเสมือนกับน้ำท ี ่ไหลไปตาม

ทาง บางครั้งก็ไหลวน บางครั้งก็ไหลเอื่อย หรือบางที่ไหลเร็ว นั่นเปนเพราะ

โครงสรางของฝงทำใหน้ำตองไหลแบบนั้น ตราบใดที่ตลิ่งไมเปลี่ยนน้ำจะไหล

ไปแบบเดิม แตหากวันหนึ ่งมีคนมาสรางประตูน้ำปดจะทำใหการไหลของ

น้ำเปลี่ยนเพราะวาโครงสรางไดถูกเปลี่ยนไปแลว อยางเชนแมน้ำโขงสมัยกอน

ที่ มี เกาะ  แกง หิน มากมาย  ทำให มี ปลา อาศัยอยู มาก  แต เมื่อ ประเทศ จีน 

ตองการ ขยาย ทางคมนาคม ทำให ตอง ระเบิด โขดหิน ตางๆ ทำให ปลา หาย ไป

จาก แมน้ำโขง เนื่องจาก pattern ถูก เปลี่ยน ไปแลว เพราะ มนุษย ไป ทำลาย 

โครงสราง ของ แมน้ำโขง ยิ่งกวานั ้น ยัง ทำให วิถี ชีวิต ของ คน ที่ อาศัยอยู  ตาม 

แมน้ำโขง เปลี่ยนแปลง ไป อีกดวย สิ่ง นี้ เนื่อง มา จากที่ คน เรา ไมได มอง ถึง ระบบ 

ทั้ง 4 ระบบ หาก พูดถึง event ของ ปลา แมน้ำโขง ประเภท หนึ่ง หายไป ไหน ก็ จะ 

ทำให เรา เห็น pattern การ หาย ของ ปลา การ หาย ไปได อยาง นั้น เปน เพราะ 

โครงสราง และ โครงสราง ก็ หายไป จาก การ ที่ จีน ตองการ เปลี่ยน แมน้ำโขง เปน

 เสน ทางการ ขนสง โดย ไม สนใจใน ระบบ นิเวศน สิ่ง นี้ ก็ มาจาก วิธี คิด ของ มนุษย 

ทั้งสิ้น ที่ ไป สราง ปญหา ให เกิด โดย ที่ ไมรูตัว และ ปญหา นี้ ทำใหเกิด ปญหา เรื่อง 

ของ สภาวะ โลก รอน ตาม มา ดวย โครงสราง การ ใช อุตสาหกรรม ตางๆ ใช พลังงาน 
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สิ้นเปลือง และ กอ ให เกิด มลภาวะ ตางๆ ทำให สภาวะ ดิน ฟา อากาศ แปรปรวน 

ทุกอยาง ลวน มี เหตุ ทั้งสิ้น เพียง แตวา เรา จะ จับ เหตุ นั้น ได หรือไม ลักษณะ ไหน 

อยางไร 

 กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู

  วิทยากร : จาก กิจ กรรมการ คิด 4 ระดับ คิดวา ทาน ได อะไร บาง มี สวน 

ไหน ที่ ยาก บาง การ แยก ระดับ คอนขาง ยาก

 สมมติ วาการ แตงกาย ผิด ระเบียบ เปน ปญหา ที ่ เรา ตองการ แกไข 

สถานการณ ที่ เห็น คือ การ แตงตัว  รัดรูป  กระโปรง สั้น แต การ แตงกาย ผิด ระเบียบ 

นี้ มี ทั้ง ผูหญิง และ ผูชาย มาถึง การ ตั้งคำถาม pattern of behavior วา นิสิต 

ใน คณะ ไหน แตงกาย ผิด ระเบียบ บอย ที่สุด  เพื่อ ระบุ ปญหา ให แคบลง  โดย

 การ จับ ระดับ สถิติ จาก การ identify คณะ หรือชั้นป  ป ไหน มี การ ทำผิด ระเบียบ

มาก  หลังจากนั้น ให ตั้งคำถาม ตอวา  ทำไม  และ ทำ กราฟ ลอง คนหา ดู วา 

มี โครงสราง อะไร เพราะ หัวใจ ของ Systems thinking คือ การ ตั้งคำถาม โครงสราง 

ใด ที่ ทำให คณะ นี้ แตงกาย ผิด ระเบียบ เกิด มาจาก สาเหตุ ใด หัวใจ ของ Systems

thinking  ไมมี ขอสรุป ลวงหนา มี เฉพาะ การ ตั้งคำถาม  เพราะ หาก เรา หาโครงสราง 

ของ คณะ ได วา คณะ จะ เกี่ยวเนื่อง กับ วิธี คิด ตางๆ  ของ วิธี คิด ของ เด็ก หรือไม และ 

เหตุใด ชั้นป ที่ 3 และ 4 มี จำนวน ลดลง หาวา มี โครงสราง ใด เขาไป เกี่ยวของ หรือไม 

เพราะ โครงสราง ทุกอยาง มี ตั้งแต hard ถึง soft หลังจากนั้น เรา ตอง ยอนกลับมา ดู 

วา mental model อะไร ที่ ทำใหเกิด โครงสราง นี้ มาจาก ความคิด ของ ใคร อยาง 

เชน ความคิด ของนิสิต ความคิด ของ อาจารย หรือ ครู ผูบริหาร ที่ เกี่ยวของ ดังนั้น 

วิธี คิด แรก คือ การ ตั้ง pattern มอง ยอนกลับไป ดู สมัยกอน วา มี การ ทำผิด ระเบียบ 

หรือไม อยางไร แต สมัยน้ี มี การ ผิด ระเบียบ ท่ี ลอแหลม มากข้ึน เหตุ ท่ี ทำให นักศึกษา 

แสดง ออกมา อยาง นั้น เกิด จาก อะไร เรา ตอง ตั้งคำถาม และ ทำการ คนหา ไปเรื่อยๆ 

เสมอืน กับ นกัสืบ โดย การ เก็บ หลกัฐาน ให มาก ทีสุ่ด เทาทีจ่ะ มาก ได และ คนหา ทีม่า 

ที่ ไป ตอไป 
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 สิ่ง ที่ ยาก ของ ปญหา โครงสราง เนื ่องจาก โครงสราง นั้น มี หลาย ระดับ 

ไมวา จะ เปนเรื่อง ของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และ ยัง

มี โครงสราง บางอยาง ที่ ไมได เขียน แต ทุกคน ปฏิบัติ เชน นักเรียน อาชีวะ สถาบัน 

หนึ่ง มี วิธีการ รับนอง หรือ ปลูกฝง ให มี การ ทะเลาะ เบาะ แวง กับ โรงเรียน อื่น คลาย 

กับ code of conduct ซึ่ง อาจารย เอง ก็ ไมรู เหตุผล 

 ทายที่สุด เรื่อง ของ Systems thinking คือ การ ที่ เรา จะ ทำให เห็นกับตา 

เปนการ visualize สิ่ง ที่ซอน อยู ใต ภูเขา น้ำแข็ง เมื่อ เจอ แลว ให กลับมา ดู วา อะไร 

คือ วิธีการ แกปญหา เพราะ บางอยาง มี คำ ถาม เพียง คำ ถาม เดียว แต มี คำ ตอบ ถึง 

5 คำ ตอบ ก็ เปนได คน หาวา คำ ตอบ ไหน เหมาะสม ท่ีสุด หรือ วิธีการ อาง คำ ตอบ แบบ 

บูรณาการ  

 ยกตัวอยาง กลุม หนึ่ง พูดวา เด็ก คิด ไม เปน หรือ คิด วิเคราะห ไม เปน 

ดังนั้น เรา ควร จะ ถาม กอน วา สาเหตุ มา จากไหน และ มา ได อยางไร ยิ่ง ไป กวา นั้น 

ใน สมัยนี ้ ผู ใหญ ที ่ คิด วิเคราะห เปน แต มี นอยมาก และ ไม ลึก พอ อยาง เชน 

ตาม หนังสือ พิมพ ยังมี การ วิเคราะห การเมือง แบบ เดิมๆ สวนหนึ่ง อาจจะ มาจา ก

การ ดวน สรุป มาก เกินไป และ อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ เรา มัก มองขาม เพราะ คิดวา ไม เกี่ยวกับ 

การ ศึกษา คือ การ คิด ใน 2 สวน 

 หนึ่ง คือ active mind คือ การ คิด สรางสรรค การ คิด นอก กรอบ แต สิ่ง ที่ 

สำคัญกวา active mind และ คน ไทย มักจะ มองขาม คือ quiet mind สวน นี้ จะ ไป 

อยู กับ สาย ของ ศาสนา ดังนั้น active mind กับ quiet mind ตอง อยู รวมกัน เพราะ 

คน ที ่เกง มกัจะ นิง่ และ ม ีจติ ที ่สงบ เรา สามารถ สังเกตได จาก ตวัเอง เมือ่ เรา รูสึก เกิด 

อาการ หงุดหงิด เรา จะ คิด อะไร ไม ออก แต เมื่อ เรา ผอนคลาย ความคิด ดีๆ ก็ จะ มา 

เอง ดังนั้น active mind กับ quiet mind สองสวน นี้ เปน สวน ที่ สำคัญ

 เมื่อ ถาม วา เหตุใด เด็ก คิด ไม เปน นั่น อาจจะ หมายถึง เด็ก มี สมาธิ สั้น และ 

เหตุใด เด็ก จึง มี สมาธิ สั้น เพราะ เด็ก สมัยนี้ มี สิ่ง เรา ใน สังคม เกิดขึ้น มากมาย และ 

ส่ิง น้ัน ก็ ลอใจ (Distract) เรา ทุกวัน ซ่ึง ตาง จาก คน สมัยกอน ไมมี ส่ิง เรา เขา ก็ จะ อยู กับ 

Inner part เพราะฉะนั้น Inner part เปน สงบนิ่ง สงบ เย็น สงบ สวาง และ สภาวะ 

ตรงนี้ ก็ หายไป



3535
การคิดอยาง เปนระบบ 

 l อารมณกับความรูสึกแตกตางกันอยางไร
 ความรูสึก คือ Feeling อยาง เชน เวลา ที่ เลา เรื่อง ให เพื่อน ฟง เรื่อง นั้น 

อาจจะ เปนเรื่อง ที่ สะเทือนใจ เรา หรือ บางเรื่อง อาจจะ สะเทือนใจ เพื่อน ที่ ฟง อยู 

ก็ได  สิ่ง นี้ คือ feeling ที่ สราง อารมณ ได ดวย และ ปจจุบัน นี้ ก็ มี หนังสือ ที่ เกี่ยวกับ 

emotion ซึ่ง อาจจะ สำคัญกวา IQ ดวยซ้ำ แลว EQ เกี่ยวของ กับ เรื่อง active mind 

อยางไรบาง อยางไร ก็ตาม สิ่งที่คิด วา สำคัญ ใน ตอนนี้ คือ เรื่อง ของ quiet mind 

เพราะ เหมือนกับ วา หาก เรา ตอง ทำงาน แลว แบงเวลา ไป พักผอน ดวย จะ ทำให เรา 

มี แรง มา ทำงานตอ ได จิต ก็ เหมือนกัน จิต เปนเรื่อง ของ fi tness ทาง mental  หาก 

เรา ออกกำลังกาย เรา ก็ ตอง พักผอน เพื่อ ทำใหเกิด สมดุล และ ที่ผานมา สังคม ไทย

 ไมมี ความ สมดุล ของ active mind กับ quiet mind และ active mind คือ 

การ เรง ไล ตาม สภาวะ ขางนอก แลว สังคม ก็ ทำให สมาธิ ของ คน สั้นลง ไปเรื่อยๆ 

และ ส่ิง น้ี ก็ สามารถ เกิด ข้ึนกับ ตัว ผูใหญ ได ดวย ดังน้ัน เรา จะ ตอง ใช ความ สงบ เปนตัว 

แกไข แลวจะ ทำให เรา เกิด ความ สมดุล ใน ตัวเอง มัน จึง เปนเรื่อง ที่ เกี่ยวของ กับ 

awareness สติ จะ เขามา เปนตัว กำกับ ทุกอยาง วา เกิด อะไร ขึ้นกับ เรา เรา พักผอน 

เพียงพอ หรือไม จิต ของ เรา สงบ หรือไม กอน ที่ เรา จะ พูด อะไร เรา มี ความ สบายใจ 

หรือวา หงุดหงิด หรือไม เรา ตอง เห็น ตัวเอง ทุกครั้ง

  เพราะฉะนั ้น แลว แมว า Systems thinking จะ เป น วิธ ี คิด ของ 

การ วิเคราะห เชื่อมโยง การ มีเหตุมีผล ตางๆ เปน พื้นฐาน คือ การ มี จิตใจ ที่ สงบ ไมมี 

อารมณ โมโห ซึ่ง เรื่อง Systems thinking มา ตอง อาศัย การ ฝกฝน มาก พอสมควร

 l สะทอน ความคิด ประจำวัน (Check out)
  หัวใจ ของ การ Check out คือ การ ให แตละ ทาน นั ่ง ลอมวง  โดย 

มี กติกา วา ให หยิบ สัญลักษณ อยาง เชน ปากกา วางไว ตรงกลาง วง ให เปน 

เหมือน talking stick ใคร ที่ถือ talking stick จะ สามารถ พูด ได สวน ทาน อื่น 

ก็ นั่ง ฟง กระบวนการ คือ เมื่อ ใคร พรอม จะ พูด ให หยิบ ปากกา หรือ สัญลักษณ 

อะไรก็ตาม แลว ทำการ เริ่ม พูด ประมาณ 2-3 นาที หลังจากนั้น พูดวา “check 

out แลว ครับ/คะ” หัวใจ ของ การ ทำ check out คือ เพื่อให แตละ ทาน ได ตกผลึก 

เพราะวา บางครั้ง เรา ได รับรู อะไร ตางๆ  มา มากมาย แต เรา ไมมี การ ตกผลึก ซึ่ง จะ 



3636
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

ทำให ความคดิ เหลาน้ัน กระจดั กระจาย หาก เรา ได ฟง ตัวเอง หรือ เพ่ือน พูด ความคดิ 

เหลานั้น จะ เชื่อม เขาหา กัน เปนการ ตกผลึก ครั้ง สุดทาย ของ วัน แบงปน รวมกัน วา 

วันนี้ เรา ได เรียนรู อะไร ที่ นาสนใจ มา บาง โดย มอง จาก ตัวตน เอง เลา ให เพื่อนๆ ฟง  

จะ ได เปนการ collective learning ครั้ง สุดทาย ของ วันนี้ 

 ผู เขารวม 1 : วันนี้ ได เรียนรู อะไร หลายๆ อยาง แต สวนตัว แลว วันนี้ 

คาด หวังไว วา อยากจะ เรียนรู วิธี กระบวนการ คิด ท่ี เปนระบบ แต ยัง เรียนรู ได ไมมาก 

อยาง ที่ วิทยากร เคย กลาว ไว วา เพิ่งจะ เปน เพียง การ เริ่มตน เทานั้น อีก อยาง คือ 

หาก เรา ไม สามารถ แปลภาษา อังกฤษ ถูกตอง ก็ อาจจะ ทำให เรา ไมเขาใจ บางสิ่ง 

บางอยาง ได

 วิทยากร : อยาง ที่ อาจารย ได กลาว วา คิดวา ตัวเอง คิด ไม เปนระบบ 

อาจารย เคย สังเกต ตัวเอง หรือ ไมวา รูสึกวา ตรงไหน ที่ ติดขัด หรือ รูสึกวา สวน ไหน 

ที่ ไมเขากับ วิธี คิด ของ ตัวเอง แบบ รูปธรรม

 ผู เขารวม 2 : อาจจะ เปน เพราะวา วันนี้ เรา ได พูด กัน เรื่อง ของ ปญหา 

ซึ ่ง มัน อาจจะ ทำให กระจัด กระจาย มาก แต สวนใหญ สิ่ง ที่ ตัวเอง จะ คิดออก 

มักจะ เปนเรื่อง ใน เชิง positive มากกวา แต หาก คิด เรื่อง ของ ปญหา จะ ทำให เรา 

คิดวา ไม สามารถ หา ทางออก ได สวน นี้ จึง ไม ทราบ วา จะ เกี่ยวกับ สิ่ง ที่ ทำใหเกิด 

การ ติดขัด หรือไม สวน เรื่อง ของ ภาษา ก็ มี สวนใน บางชวง เพราะ คิดวา คำ ศัพท นั้น 

ไมตรง กับ กระบวนการ ที่ เรา ทำ อยู

 ใน สวนแรก เร ื ่อง ของ ภาษา reactive, creative, adaptive และ 

rethink สิ่ง นี้ แสดงใหเห็น วาการ แกปญหา ใน แตละ ระดับ มัน เกี่ยวของ กัน อยางไร 

อยาง เชน เรื่อง reaction เมื่อ นักเรียน คิด ไม เปน reaction ของ ครู คือ ดุ นักเรียน 

สิ่ง นี้ คือ การ แกปญหา แบบ reactive แต ถา ไป ถึงขั้น ที่ ลึก ลง ไป คือ การ จับ pattern 

ให ได สวนมาก แลว เด็ก ที่ คิด ไม เปน นั้น มักจะ อยู ใน วิชา ไหน เรา ก็ ควร ไป เริ่ม ดู จาก 

สถิติ เมื่อ รู แลว เรา จะ ตองหา วิธี ใน การ คุย กับ นักเรียน การ แก แบบนี้ คือ การ แกไข 

แบบ adaptive การ แกไข แบบ ปรบัตวั เขากับ ปญหา ปรบั ให ดขีึน้ และ การ แก แบบ 

เชงิ creative คอื การ แกไข แบบ ไม ให ปญหา นัน้ เกิดขึน้ ซำ้ อกี และ สังคม ไทย สมยันี ้
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มี แต การ แกไข ปญหา แบบ วัว หาย ลอมคอก โดย ท่ี ไมได ใช เวลาน้ัน ไป ซอม คอก เชน 

กรณทีี ่นกัเรยีน ต ีกัน นัน้ ที ่เรา ไม สามารถ แกไข ได เรยีกวา Chronicle problem เปน 

ปญหา ที่ เรื้อรัง แต ไมเคย แกไข ใน เชงิ creative ซึ่ง เรา ไมได แกไข จาก รากเหงา ของ 

ปญหา ตอง หาวา โครงสราง ของ ปญหา อยู ตรงไหน โดย การ คดิ นอก กรอบ ออก จาก

ที่ เดิม แลวก็ มา จัด โครง สรางใหม แต สวน ที่ สำคัญ คือ เรา จะ มองเห็น ปญหา ที ่

แทจริง กอน แลว คอย ลงมือ แก และ ปญหา ใหญ ของ Systems thinking คือ 

การ ติดกับ สิ่ง เกาๆ  นอกจากนี้ ปญหา อีก อยาง หนึ่ง คือ มนุษย บางคน นั้น ไมมี จริต 

ใน การ แกไข ปญหา แต หาก เรา ฝก แกปญหา อาจจะ ทำให ดีขึ ้น เพราะ ราก ของ 

Systems thinking นั้น อยูที่ หลัก คิด ของ อิทัปปจจย ตา และ การ มองโลก แบบ 

องค รวม ที่ มี มา ใน ทุกๆ ศาสนา เพราะ ทุกๆ อยาง นั้น ลวน มี ชีวิต แต คน สวนใหญ 

มักจะ ลืม

 สรุปวา วันนี้ สิ่ง ที่ เรียน จะ เรียน เฉพาะ การ วินิจฉัย ปญหา การ หา ปญหา 

ให เจอ วา สาเหตุ ที่แท นั้น มาจาก อะไร ดังนั้น เรา จึง คอย แกไข

 วัน ที่สอง ของ การ อบรม

 2.3 ทฤษฎี วาดวย ปรัชญา ทักษะ และ ขอ ควร ระมัดระวัง ใน การ คิด กระบวน 
 ระบบ

 l เริ่ม กิจกรรม โดย ให ผู เขา รับ การ อบรม แบงกลุมๆ ละ 5 คน (Check in)

 การ ประชุม ที ่ ดี มักจะ เปนการ ประชุม ที ่ ผู  เขารวม มา พรอมทั ้ง กาย

 และ ใจ แต การ ประชุม ที่ มี ผล ไมคอย จะ ดี นัก นั้น คน ที่มา ไมมี ใจ ใน การ เขารวม 

บางครั้ง มนุษย ขณะ ที่มา ประชุม นั้น ใจ คอย แต พะวง ใน เรื่อง อื่นๆ เชน บางทาน 

อาจจะ กังวล เรื่อง วา ลูก ปวย นอน อยูที่ บาน กลัว วา จะ ไมมี คน ดูแล หรือวา กังวล 

วา จะ ตอง ไป ซื้อของ หรือ ไป ธนาคาร เปนตน เนื่องจาก การ มี ความ กังวล เพราะ

ฉะนั้น เวลา ที่ เรา พูด หรือ คุย ก็ อาจจะ ทำได ไมดี เพราะ ไมมี สมาธิ 

 ดังนั้น กอน ที่ เรา จะ เขารวม ทำการ ประชุม นั้น ควร จะ จับกลุม พูดคุย

 เรื่อง ตางๆ  ที่ อาจจะ มี ความ กังวล อยู เพื่อให ได ระบาย และ พรอมที่จะ มี สมาธ ิ
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ตอไป  การ อยู ในที่ ปจจุบัน  บางที่ อาจจะ มี หรือ ไมมี หัวขอ ใน การ check in 

แต ควร จะ คุย ใน เรื ่อง ที่ ทำให เรา สบายใจ วิธีทำ คือ การ ทำ เชน เดียว กับ วิธีการ 

check out หยิบ ปาก กามา วาง กลาง วง ใคร พรอมทีจ่ะ พูด กอน ก็ หยิบ ปากกา ข้ึน มา 

แลวก็ เลา เรื่อง ตอไป จะ เปนเรื่อง อะไร ก็ได เมื่อ พูด จบ แลว ให พูดวา “check in แลว 

ครับ/คะ” ใชเวลา ทาน ละ ประมาณ 2-3 นาที 

 หลังจากที่ ได ทำการ Check in แลว รูสึก อยางไรบาง

 ผู เขารวม  : รูสึก อยาก คุย ตอ เพราะ เปนเรื่อง ของ ตัวเอง

 วิทยากร : การ ที ่ ได พูด เรื ่อง ของ ตัวเอง นั ้น ดี อยางไร เพราะอะไร 

ใน การ พูด เรื่อง ของ ตัวเอง แลว ทำให เรา รูสึก สบายใจ ทุกอยาง มี สาเหตุ ความ 

สบายใจ นั้น เกิดขึ้น ได จาก อะไร สิ่ง นั้น คือ อะไร มนุษย มี บางสิ่ง บางอยาง ซอน อยู 

หรอืเปลา และ หาก เรา คน ไป ลึกๆ แลว อาจจะ ม ีสาเหต ุบางอยาง ที ่เรา ไมได ครุนคดิ 

มา กอน และ ถา เรา จับ สิ่ง นั้น ได เรา ก็ จะ ใช เครื่องมือ นั้น มา ใช กอน การ ประชุม เพื่อ

ให ผู  เขารวม นั้น มี ความ สบายใจ  แลว เขา จะ มี สติ และ สมาธิ  ซึ ่ง จะ ดีกวา 

การ เขา ประชุม เลย สำหรับ ผม ที่ เลนกีฬา บอย ตัว ผม เอง ก็ ยัง ตอง ผอนคลาย 

อิริยาบถ ไม เกร็ง ไม เครียด เพราะ ถา นักกีฬา เกิด ความเครียด ไม ผอนคลาย จะ 

ทำให เลนกีฬา ชนิด นั้น ได ไมดี ทุกอยาง ลวน เกี่ยวกับ การ ผอนคลาย ซึ่ง ทำใหเกิด 

พลัง (Energy) ดังนั้น แสดงวา สภาวะ ความ เปน มนุษย นั้น มี อะไร บางสิ่ง บางอยาง 

ที่ เรา ยัง ครุนคิด กับ มัน ไม พอ และ ใช ประโยชน กับ มัน ไม เต็มที่ นี่ แสดงใหเห็น วา

 ทำไม คน ที่ ฝก สมาธิ จึง ผอนคลาย (relax) ได งาย และ เร็ว ดังนั้น กอน ที่ เรา จะ 

ทำ อะไร ตางๆ อยาง เชน ตอนนี้ ที่ เรา ทำ contemplative education จะ ตอง 

สังเกต อารมณ ตลอด เวลา มี awareness ตลอด เวลา เพราะ เมื่อ เรา สบายใจ นั้น 

ใน การ ทำการ สนทนา หรือ การ เรียนรู จะ ทำให เรา คิดได ดีขึ้น หรือไม เร็ว ขึ้น หรือไม 

และ มอง เรื่องราว ตางๆ ได ทะลุ หรือไม

 ดังนั ้น จาก วงจร ที่ เรา เรียน เรื ่อง ของ Awareness and Sensibility

ซึ่ง เรา นำไป ใชได ตลอด เวลา  สิ่ง สำคัญที่สุด ใน การ สนทนา โดยเฉพาะ ใน สมัยใหม 

ที่ ซับซอน นั้น ไมมีใคร เกง คน เดียว ไมมีใคร มองเห็น ทุกอยาง ได หมด ทุกอยาง 
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ตองการ ความ ฉลาด รวม (Collective Intelligence)  เพราะฉะนั้น คน ที่ เปน 
ผูนำ ใน โลก สมัยใหม โลก ที่ ซับซอน จะ ไมใช ผูนำ ที่ เกง คน เดียว แลว บอก
 แผน ให คน อื่น ทำตาม แต จะ เปน ผูนำ ที่ สามารถ สราง บรรยากาศให เกิด 
การ สนทนา และ มี ปญญา รวมกัน พรอมทั้ง ผู ที่ รวม ฟง สนทนา จะ ตอง
 รู ดวยวา ตัวเอง จะ ตอง ทำ อะไร ถึง จะ เกิด การ แบงปน วิสัยทัศน หรือแบงปน 
ความ ตองการ ขึ้น มา สิ่ง นี้ คือ สภาวะ ของ ผูนำ ใน โลก สมัยใหม  เปน สมัย
 ของ การ สราง ความ ฉลาด รวมกัน  ดังนั้น ผูนำ ที่ ดี จะ ตอง เปน ผูนำ ที่ สามารถ

facilitate การ ประชุม ให เกิด พลัง  ให เกิด Mindfulness และ Awareness 

ขึ้น ใน กลุม และ สราง ปญญา รวมกัน สิ่ง นี้ คือ ทักษะ ที่ สำคัญมาก โดยเฉพาะ 

อาจารย ผู  ที่ สอนหนังสือ ใน หองเรียน นั้น  อาจารย จะ ตอง สราง บรรยากาศ 

อยางไร ให นักเรียน สนใจ ติดตาม เรื่องราว และ คิด ตาม เรา

 การ เร ียนรู  ดวยใจ นั ้น แตกตางจาก การ เร ียนรู  ดวย สมอง ตรงไหน 

ทำ อยางไร ใหการ เรียนรู ดวยใจ  เกิดขึ้น ได บอย และ งาย  มี ความ เกี่ยวของ อยางไร

 กับ IQ และ EQ บาง สภาวะ ใน การ ที่ ให ทำการ พูดคุยกัน ใน ชวง เชา ทำใหเกิด การ 

ผอนคลาย หรือไม

 ในภาพทีเ่ราเห็นน้ีคือภาพของมนษุยถีบจักร

ที่วิ่งวนอยูกับปญหา และไมสามารถหาทางออกได 

ซึ่งในสังคมของเราขณะนี้มีอยูเยอะมาก เนื่องจาก

การที่ติดอยูในวงความคิดของตัวเองไมสามารถจะ

แกไขไดทำใหเหน่ือยกับการถีบจักรน้ีไปเร่ือยๆ ดังน้ัน

ชีวิตของเราจะหมดพลัง เมื่อตองคิดอะไรที่ซ้ำซาก

แลวทำใหเกิดอาการเบื่อ และเมื่อจิตของเราไมสวาง

ก็จะทำใหความคิดของเรานั้นพรามัว Systems thinking จึงเปนเครื่องมือหนึ่ง

ที่ใชในการที่พยายามจะทำใหเราออกจากกรอบความคิดเดิมๆ
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l  ทฤษฎีวาดวย ปรัชญา ทักษะและขอควรระมัดระวังในการคิดกระบวน
 ระบบ
 l กิจกรรมที่ 6 : เจาะรูเล็กๆ ตรงกลางที่กระดาษ A4 และ ใหดูรูปนี้

ผานรูนั้น

  ขณะนี ้ในชีว ิตของเรา เราไมร ู ว ามีกรอบอะไรติดอยู บ าง เรา

ไมรู วาเราเปนมาลำปางขนาดไหน เมื ่อเราเห็นแคนี ้แสดงวาเราเห็นเฉพาะ

สวน แตหากเราเห็นองครวม เห็นสภาวะทั ้งหมด ทายที ่สุดแลวผลนั ้นจะ

กระทบกลับไปที่ตนเอง 

  ปญหานี้คือสิ ่งที ่  Systems

thinking จะเขาไปเกี่ยวของ มองใหเห็น

ผลกรรม หัวใจของ Systems thinking

จริงๆ แลวคือการทำใหเห็นกรรม วาเมื่อ

ทำกรรมอะไรไว ก็จะกลับมา Systems

thinking จะสอนเร ื ่องของการกระทำ 

เมื ่อทำอะไรไป จะมี consequence หรือผลลัพธ นี่คือแกนของ Systems

thinking ดังนั้น เราจะตองระมัดระวัง สังเกตใหดีกอนที่จะทำอะไร โดยเฉพาะ

ในโลกที่ เปราะบาง ออนไหว และซับซอนอยาผลีผลามลงมือแกปญหา โดย

ที่ไมครุนคิดใหรอบคอบเสียกอนเพราะวาจะมี (Unintended Consequences)

ผลลัพธที่ไมไดเจตนา และผลพวงที่ไมไดคาดคิด 

 2.4 ทฤษฎีวาดวย Feedback การปอนกลับของเรื่องราว

 2.4.1  ทฤษฎีวาดวย เสนการปอนกลับ (Feedback loops) และการมาชา 
(delay) ในโลกที่ซับซอน
  l ทฤษฎี วาดวย เสน การ ปอน กลับ (Feedback Loops) 
    เสน feedback คือ เสน ของ การ ปอน กลับ หรือ เสน ที่ ทำให เรา

 เห็น เรื่อง ของ กรรม คือ System thinking ไมใช ความรู ใหม แต มัน ยืน อยู บน 

หลักการ ของ การ คิด แบบ เดิม หลัก อิทัปปจจย ตา เพียง แตวา เรา นำ ขึ้น มา ใน ภาษา 
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ใหม คือ ภาษา ของ เสน และ ภาษา ของ การ เลา เรื่อง กอนหนา นี้ ได เรียน รูเรื่อง ของ 

การ คิด 4 ระดับ นอกจาก การ ที่ เรา จะ แกไข เหตุการณ ปจจุบัน แลว ยังคง ตอง 

คำนึงถึง ปญหา ใน อนาคต ดวย จาก การ ที่ ได นิยาม ปญหา ก็ จะ นิยาม ปญหา 

ใน ประเด็น เรื ่อง ที่ เรา สนใจ หรือ การ นิยาม ปญหา คือ การ จับ ประเด็น จับ เรื ่อง 

หรือ จับ เรื่องราว ที่ เรา คาง คาใจ วา ทำไม ถึง เกิดขึ้น บอยๆ อาจจะ มี ความ สงสัย 

วา เหตุใด ถึง แตกตางจาก เมื่อ 20 หรือ 30 ป ที่แลว เรา จึง เอา เรื่องราว เอา สถิติ 

เหลานั้น มา ตั้งคำถาม แลว พยายาม หา pattern อยาง เชน กรณีที่ เรา ยกตัวอยาง 

ของ การ เกิด ไฟไหม สถิติ บอกวา เกิด การ ไฟไหม ถี่มาก คือ ชวง ประมาณ ตรุษจีน 

แต ชวงหลังๆ นั้น กราฟ ของ การ ไฟไหม ใน ชวง ตรุษจีน นั้น ลดลง สิ่ง แรก ที่ เรา จะ ทำ 

คือ plot กราฟ หรือ หา pattern of behavior ของ ระบบ ให ได วา เสน กราฟ นั้น บอก 

อะไร บาง หาก กราฟ บอกวา ตรุษจีน ใน สมัยใหม นั้น เมื่อ เขา ป 2530 เปนตนมา 

การ เกิด ไฟไหม ใน ชวง ตรุษจีน นั้น ลดลง เรา จึง ตอง ตั้งคำถาม วา เหตุใด จึง เปน 

เชนนั้น ทำไม ตัวเลข ลดลง อะไร ที่มา ทำให structure เหลานี้ ลดลง ทำไม ตรุษจีน 

สมัยนี้ จึง ไฟไหม นอยกวา สมัยกอน อะไร คือ โครงสราง ที่ ทำให เสน กราฟ เปลี่ยน 

สมมติวา ไมมี การ การ ทำ วิจัย กัน อยาง ชัดเจน แต เรา อาศัย เรื่อง ของ การ สังเกต 

และ คาดเดา วา วิถี การ ปฏิบัติ เริ่ม เปลี่ยนแปลง แลว ความ รีบรอน ทำให ความ 

เครงครัด ตางๆ เริ่ม ลดลง และ รวมทั้ง การ จุด เทียน จุด ธูป มี เทคโนโลยี ใหม เกิดขึ้น 

อยาง เชน เทียน ไฟฟา สิ่ง ที่ กลาว มา ขางตน แสดงใหเห็น วา ทุกสิ่ง ทุกอยาง ลวน 

มี เหตุ และ ผล ทั้งสิ้น สิ่ง นี้ Systems thinking สอนให เรา ตั้งคำถาม จาก pattern of 

behavior ลงมา ดู วา โครงสราง เปน อยางไร

    อยาง เชน การ เกิด ไฟไหม มาก ที่สุด คือ พื้นที่ ชุมชนแออัด หรือ 

ท่ี ท่ี มี บานเดีย่ว อยู รวมกนั เยอะๆ จะ มี อัตรา การ เกิด ไฟไหม ต่ำ ส่ิง น้ี บอก อะไร กับ เรา 

บอก อะไร เกี่ยวกับ คน ที่ทำงาน ดับ เพลิง บอก อะไร เกี่ยวกับ ผู ที่ บรรเทา สาธารณภัย 

บอก อะไร เกี่ยวกับ เรื่อง ผังเมือง แลว บอก อะไร เกี่ยวกับ วิธีการ แกปญหา การ ที่เกิด 

ไฟไหม นั้น เกี่ยวของ กับ โครงสราง ของ อาคาร หรือไม Structure และ กฎหมาย ที่ 

เกี่ยวของ กับ การ สราง อาคาร การ แกปญหา อัคคีภัย ควร จะ เปน อยางไร เรา ยังคง 

ตอง ปรับ กัน ตอไป
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    ดังนั้น หัวใจ ของ Systems thinking จึง เปนเรื่อง ของ การ คิด 

แกไข ปญหา ระดับ เหตุการณ ใน ปจจุบัน นอกจากน้ัน เรา ยัง ตอง มี วิสัยทัศน มอง ไปยัง 

อนาคต อีกดวย  วา จะ แกไข อยางไร  โดย ไม ทำให วงจร ซ้ำ อยูที่ เดมิ การ แกปญหา 

แบบ reaction เปน adaptive การ ปรับตัว โดย ทำเปน ลักษณะ creative สราง เปน 

โครง สรางใหม ขึ้น มา ไม ให ซ้ำ เดิม สุดทาย คือ generative การ ขยายผล หรือ การ 

สรางข้ึน มา ใหม ส่ิง น้ี คือ เร่ือง ของ ระดับ vision การ generate คือ การ คิด ไป ขางหนา 

แต อาจจะ เปนไปได วา ส่ิง ท่ี เกิดขึน้ ในอดตี อาจจะ ไม เกิด ซ้ำ ก็ได แต อาจจะ มี ปญหา 

ใหม เกิดขึ้น อีก ซึ่ง อาจจะ ซับซอน มากขึ้น กวา เดิม อยาง เชน เรื่อง โรคระบาด ตางๆ 

วัณโรค ที่ เพิ่ง เกิดขึ้น มา ใหม และ มี สิทธิ์ ที่จะ ขยายตัว ขึ้น เรื่อยๆ เนื่อง มาจาก สภาวะ 

โลก ท่ี เปล่ียนไป และ หากวา ภูมิ ตานทาน ของ เอดส ได มา รวมกับ วัณโรค จะ ทำใหเกิด 

อะไร ตอไป และ pattern of behavior of the system เปน อยางไร

    นี่ คือ เหตุผล ที่ วาความ สำคัญ ของ Systems thinking วา ทำไม

 จึง ตอง พยายาม สิ่ง แรก คือ การ คิด ให ทะลุ ตั้งแต เหตุการณ ปจจุบัน ไป จนถึง 

pattern กราฟ ซึ่ง เรา เรียกวา เปน เสน ที่ บอก เรา ให รู ถึง ระบบ พฤติกรรม ของระบบ

แลว คนหา โครงสราง วา มา ได อยางไร ถา ลง ให ลึก ลองคิดดู วา มนุษย มี สวน

 ทำ อะไร บาง จนกระทั่ง ไปสู วิธี คิด ของ มนุษย เมื ่อ เรา ปรับ วิธีการ แกไข จาก 

โครงสราง ไปสู วิธี คิด ของ มนุษย คือ เชน หาก ใคร ที่ เคย ดู ภาพยนตร ใน สมัยกอน 

จะ เรา จะ เห็นวา กรุง London ของ อังกฤษ ใน สมัยกอน หรือ โรงหนัง ใน New York 

มี ความ สกปรก มาก แต ตอมา ก็ มี การ ปรับ วิธี คิด ปรับ ระบบ การ สรางเมือง ใหม 

ทั้ง การ ระบาย น้ำ พฤติกรรม ของ คน ก็ จะ เปลี่ยนไป ดวย เพราะ โครงสราง หลายๆ

อยาง เปลี่ยน โครงสราง เปน ปจจัย หนึ่ง ที่ ทำให ความ สัมพันธ ของ มนุษยเปลี่ยนไป 

และ โครงสราง นี้ เกิดขึ้น จาก ฝมือ ที่ มี มนุษย วางไว ทั้งสิ ้น  การ สรางถนน เห็น 

แต ถนน แต หาก คน ที่ เขาใจ ก็ จะ คิดได วา เปนการ สราง เพื่อ รับใช ความเปน มนุษย 

หาก อยากจะ หาความ สะดวก ก็ จะ ตองหา วิธ ีคดิวา จะ ทำ อยางไร ให คน ทีอ่ยู รวมกนั 

นั้น มี ความ สุข อยาง ปลอดภัย เพื่อให อยู ได ตอไป เรา ไมเคย คิด แสดงใหเห็น วา 

วิธี คิด ของ มนุษย นั้น นำไปสู ปญหา ตางๆ ที่ เรา คาดไมถึง 
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  l Casual loops 
    เสน ของ เหตุ และ ผล (Casual loop) เดิม ที่ เห็น เปน แบบ one way 

แต จะ พบ วา ยังมี เสน ท่ี สัมพันธกัน ไปมา หรือ ขาม ไปหา กัน บาง ก็ มี และ ส่ิง เหลาน้ี ใน 

ความ เปนจริง แลวจะ มี การ feedback เกิดข้ึน ทุกอยาง ท่ี ทำ จะ มี ผลลัพธ ติดตาม มา 

ดวย อยาง เชน ใน รูป

    เมื่อ เรา กระหายน้ำ เรา ก็ จะ ถือ แกวน้ำ ไป ที่ ถังน้ำ แลวก็ กดน้ำ ให 

ไหล ลงมา ถา เรา เปน คน ที่ ใสใจ ตอ เรื่อง สิ่งแวดลอม เรา ก็ จะ กดน้ำ ตาม สภาพ ที ่

เรา ตองการ ดื่ม  สิ่ง นี้ แสดงใหเห็น วา ทุก สวน ของ รางกาย มี Feedback อยู ตลอด 

เวลา เมื่อใด ที่ เรา กระหายน้ำ เรา จะ หยิบ แกวน้ำ มา กด เมื่อ พอ แลวก็ จะ หยุด แต 

บางครั้ง เรา อาจจะ ไมได สังเกตเห็น เรา มี การ feedback อยู ตลอด เวลา ใน การ

 ดำเนิน ชีวิต แต การ ที่ เรา ทำ แบบนี้ มา ตั้งแต เด็ก ทำให เกิน ความ เคยชิน เลย

 ไมทัน ได สังเกต อยาง เชน เมื่อ เรา ขึ้น ลิฟต ขณะ ที่อยู คน เดียว เรา อาจจะ ยืน ทำ อะไร 

ก็ได แต เม่ือ มี บุคคลอืน่ เขามา ปฏิกิริยา ของ เรา ก็ จะ เปล่ียน ทันท ีส่ิง น้ี คือ feedback 

ซึ่ง จะ เกิดขึ้น เร็วมาก

    การ ทำ แบบฝกหัด เกี่ยวกับ เรื่อง feedback จะ ทำให เห็น สภาวะ 

เชื่อมโยง ตางๆ กอนหนา นี้ เรา ทำ แบบ ก. ไป ข. จาก ข. ไป ค. และ จาก ค. ไป ง.

เปน เสนตรง (linear) แต Systems thinking นั้น ไมเคย เปน เสนตรง เพราะ

 เปนเรื่อง ของ การ ไปแลว กลับ การ คิด แบบ 

เปน วัฏจักร การ คิด แบบ มีเหตุมีผล ซึ ่ง 

ผล นั้น อาจจะ กลับมา เปน เหตุ ได แต การ 

กลับมา นั้น อาจจะ มี การ ทิ้งชวง ระยะเวลา 

หนึ ่ง  หร ือ  อาจจะ  delay เช น  หาก  เรา 

ปวดศีรษะ แลว เรา กิน ยา ซึ่ง เรา ไม สามารถ 

จะ หาย ได ทันที จะ ตอง ทิ้ง ชวงเวลา ระยะ 

หนึ่ง กอน กวา ที่ ยา จะ ออกฤทธิ์ ทุกอยาง 

สามารถ delay ได เสมอ หรือ อยาง เชน 
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เมื ่อ เรา ไป พัก ตาม โรงแรม ใน ฤดูหนาว หาก ชั ้น ที ่ พักอยู  นั ้น อยู  หาง ถัง เก็บ 

น้ำ มาก แลว เมื ่อ ทาน หมุน กอกน้ำ อุน น้ำ ที่ ออกมา จะ ไม อุน โดย ทันที แลว 

เมื ่อ ทาน หมุน กอก น้ำเย็น น้ำ ก็ อาจจะ เย็น ไป ทำให เรา ตอง หมุน ปรับ ไปมา 

นั่น จะ แสดงใหเห็น ถึง การ delay ที่ เกิดขึ้น เสมอ

    ส่ิง น้ี คือ หัวใจ ของ  Systems  thinking  เรา เรียกวา  เสน ของ การ ปอน

 กลับ (Feedback Loops) เรา ตอง ทำ เสน ของ การ ปอน กลับ ให ปรากฏ เปน 

mapping ข้ึน มา  ปอน กลับมา อยางไร เพ่ือให เรา เห็น การ กระทำ ท่ี มี การ ปฏิสัมพันธ กัน 

ไปมา และ ถา เรา รู delay ควร จะ ใส ลง ไป ดวย 

    ระบบ ที่ นากลัว ที่สุด คือ ระบบ ที่ delay หรือ มาชา เพราะวา เรา

 ไม รูวา จะ ปรบัตวั อยางไร อยาง เชน มะเรง็ เพราะ ความ นากลัว ของ มะเรง็ คอื การ มา 

แบบ ชาๆ และ เงียบ เนื่องจาก การ delay ซึ่ง ไม เหมือนกัน โรค อื่นๆ ซึ่ง ถา delay 

แลว การ แกไข จะ ชา ขึ้น เชน เดียว กับ สภาวะ โลก รอน ที่ ใชเวลา สั่งสม เปนเวลา นาน 

หลังจากนั้น ทำใหเกิด ภัยพิบัติ ทาง ธรรมชาติ อีก มากมาย แลว สิ่ง ที่ นากลัว เหลานี ้

ได เกิดขึ้น อยาง เงียบๆ ชาๆ และ เรา เอง ไมทัน ระวัง เชน เมื่อ เรา ปลอย ให ความ 

ชั่ว เขาสู ตัวเรา ทีละ นิด ทน ไปเรื่อยๆ ยอม ไปเรื่อยๆ จะ ทำให เรา รูสึก เหนื่อยลา แต 

ไม รูวา จะ แกไข ปญหา อยางไร เพราะ ได ครอบงำ ตัวเรา ไปแลว ทั้ง โครงสราง และ 

วิธี คิด น่ี เหตุผล ท่ีวา เหตุใด deep learning circle จึง ตอง เก่ียวกับ Awareness and 

Sensibility เมื่อ เรา ขาด สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง อาจ ทำใหเกิด ปญหา ได เพราะฉะนั้น ปญหา 

ใหญๆ ที่ มี มาก ใน สังคม ที่ นากลัว คือ ปญหา ที่มา อยาง ชาๆ เพราะ จิต ของ เรา ได ถูก 

สราง ให เกิด ความ เคยชิน ไปแลว อยาง ความ รุนแรง ที่ เกิดขึ้น ทุกวันนี้ ทำให จิต เรา 

กระดาง ลง เรื่อยๆ นี่ คือ สิ่ง ที่ เกิดขึ้น ใน เรื่อง ของ Feedback 

 2.4.2 ทฤษฎี วาดวย  การ ปอน กลับ เพิ่มกำลัง ทวีคูณ (reinforcing 
feedback) และ การ ปอน กลับ คาน กำลัง (balancing feedback) 
   Feedback มี 2 ประเภท 
   1. Reinforcing Feedback คือ การ ปอน กลับ เพิ่มกำลัง ทวีคูณ ที่มา 

ที่ ไป คือ A กระทำ บางอยาง ตอ B (คือ ใน ทิศทาง เดียวกัน same direction) เมื่อ 

A วา B หลังจากนั้น B ก็ จะ วา A กลับ ไป ใน same direction ยิ่ง วา กัน มาก 
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เทาไหร ก็ ยิ่ง ทำให มี อารมณ โกรธ มากขึ้น เรื ่อย ๆ ดังนั้น เสน กราฟ ที่ ตอนแรก 

อาจจะ เลื่อนไป อยาง ชาๆ หลังจากนั้น มัน จะ เพิ่มขึ้น ไปเรื่อยๆ ยกกำลัง ขึ้น ไป 

เพราะ เกิด ซ้ำ แลว ซ้ำ เลา ไป ใน ทิศทาง เดียวกัน โดย ที ่ ไมมี การ Break เลย 

เสริม ไป ใน ทิศทาง เดียวกัน หมด หรือ หาก ดี ก็ จะ ดีมาก เลว ก็ จะ เลวมาก สิ่ง นี้ 

คือ การ ปอน กลับ เพิ่ม ทวีคูณ ซึ่ง จะ เสริม ซึ่ง กันและกัน ไป ใน ทิศทาง เดียวกัน

 โดย ที่ ไมมี การ Break ใน รูป อาจจะ มี เพียงวา A กับ B แต ใน ความเปนจริง

 อาจจะ มี ทั้ง A B C D หรือ E ทุกอยาง สามารถเสริมไป ในทาง เดียวกัน ได หมด

ไมมีใคร คาน ใคร  มี แต การ เสริม กัน ทั ้งหมดถา แบบนี ้ แสดงใหเห็น วาการ 

ที่ มี หลายๆ  คน เทากับ การ มี หลาย motor และตาง คน ก็ ไมมี ความ ยับยั้ง ซึ่ง กัน

และกัน เลย การ ไป ในทาง เดียวกัน บวก หรือ ลบ ก็ได ขึ ้นอยู  กับ เรื ่องราว นั้น

เรื ่องที่ ดีๆ อาจจะ เปนเรื ่อง ของ กำลัง ใจความ หวังหรือ เรื ่อง ที่ ทำใหเกิด ความ

 ฮึกเหิม  แต ถา เปนเรื่อง ราย ก็ จะ ทำให เปน วงจร อุบาทว เปน สิ่ง ที่ ฉุด ให เรา ลงต่ำ

   กฎ แหง กรรม คือ อะไรก็ตาม ถา มี ขึ้น ก็ ตอง มี ลง เมื่อ เสื่อม ก็ ตอง 

มี ฟน เพียงแต เรา จะ Plot ให เปน กราฟ เพื่อให มอง เห็นภาพ ความ เปน อนิจจัง 

และ สิ่ง ที่ สำคัญที่สุด คือ ทำให เรา เห็น สภาพ ของ การ take action ถา เรา ไม ระวัง

 อาจจะ กอ ให เกิด ผลกรรม ที่ เรา ไม ปรารถนา (Unintended Consequences) ซึ่ง

 เกิดขึ้น โดย ที่ เรา ไมตั ้งใจ สิ่ง นี้ คือ สิ่ง ที่ สำคัญมาก และ เมื่อ เรา ทำ Systems 

thinking บอยๆ จะ ทำให เรา กลาย เปน คน ที ่ ละเอียด ทำ อะไร ตอง มี การ 

ระมัดระวังและ คิดถึง สิ ่ง ที ่จะ เกิดขึ ้น เสมอ  ไมคิด เพียงแค การ แกปญหา 

เฉพาะหนา 

   2. Balancing Feed-
back คือ A กับ B เมื่อ A กระทำ ตอ 

B ไป ใน ทิศทาง เดียวกัน แต B ตอบ

 กลับมา แบบ ทิศทาง ตรงกันขาม

เชน A วา B แรงๆ แต B เปน คน มี สติ 

และ เขาใจ วา A มี พื้นฐาน ที่ ไมได 

มี เจตนา แต อาจจะ เปน เพราะ การ 
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ดื่มเหลา จึง ทำให ขาดสติ แลว พูด อะไร กับ B แรงๆ แต B ไม พูด แรง กลับ จึง 

ทำให อารมณ ของ A นั้น เบาลง ดังนั ้น ความ โกรธ ถูก Balance ไว หรือ ถูก 

ดึง เอา ไว ไม ให ไป ไหน ไกล ขณะ ที่ Reinforcing feedback ที่จะ ไป แบบ เรื่อยๆ 

ฉะนั้น ลอง สังเกต ดู วา เสน ไหน เปน same direction และ เสน ไหน ที่ ถวง เอาไป ไว 

อยางไร ก็ตาม Balancing feedback จะ ข้ึนอยู กับ บริบท เพราะ เร่ือง บางเร่ือง น้ัน เปน

 สิ่ง ที่ ดี อยาง เชน การ พัฒนา อยาง ยั่งยืน การ รูจัก นำ ของ ที่ ใชแลว กลับมา ใช ซ้ำ อีก 

ดูแลรักษา สิ่งแวดลอม ไม เนน ความ เติบโต ทาง เศรษฐกิจ จน เกินไป แต ให ดู เรื่อง 

ของ การ ศึกษา สภาพแวดลอม และ คุณภาพ ทางจิตใจ ไป ดวย 

     หากลองสงัเกตดจูะพบวา ประเทศใดกต็ามทีเ่นนการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ไมชาก็เร็วประเทศนั้นจะมีปญหาในดานอื่นๆ

ตามมา เชนเดียวกับประเทศไทยของเราที ่เนนความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ทายที่สุดก็เกิดภาวะฟองสบูแตก เนื่องจากโลภมากเกินไปทำใหเกิดผลเสียกับ

ประชาชน พื้นที่หลายๆ แหงถูกทำลาย และเกิดปญหาครอบครัวขึ้นมากมาย 

ทำใหชีว ิตของแตละคนเปลี ่ยนไป และอยางเชนขณะนี ้ประเทศจีนที ่เร ง

การเติบโตทางเศรษฐกิจ แตไมชาปญหาก็ตองเกิดขึ้นตามมา สิ่งที่กลาวมานี้คือ

การ Reinforcing มากๆ วันหนึ่งจะมีผลกระทบกลับมา อยางเชนเมื่อบริโภค

อะไรมากๆ ก็อาจจะทำใหเกิดโรคอวนได  ทำใหเห็นวาปญหาสรรพสิ่งทั้งหลาย

นั ้น ถาขาดความสมดุลอาจจะทำใหเกิดผลเสียตามมาภายหลังได ดังนั ้น 

Balancing feedback จะดีในเรื่องของธรรมชาติหรือเรื่องขององครวม ดังนั้น 

Balancing feedback ขึ ้นอยู กับบริบทวาจะนำไปใชในดานใดหากนำไป

ใชในเรื ่องของการพัฒนา เรื ่อง เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่มีคุณภาพ

การพัฒนาที่ยั่งยืน แตหากเราตองการที่จะปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบ

การบริหารราชการแผนดิน เราตองเรงทำเพราะวามีความเดือดรอนเกิดขึ้น

อยู มาก เราตองพยายามสรางพลังดานบวกโดยการ Reinforcing หรือ

Reinforcing บางอยางที่ไปเสริมในดานบวกไปทอนกับดานลบก็ทำได ดังนั้น

เราตองสังเกตบริบทตลอดเวลา เพราะ Systems thinking นั้นคือการสังเกต

เห็นบริบทตลอดเวลา และทุกอยางนั ้นยอมมี delay เสมอ ไมวาจะเปน
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ทาง Balancing หรือ Reinforcing เพราะกวาจะประสบความสำเร็จนั ้น

ก็ตองใชเวลา 

     ทายที่สุดแลวเมื่อเราจะศึกษาเรื่อง Systems thinking เราตอง

ดูที่กายของเรา  และสิ่งแวดลอมอาหารการกิน  รางกายของเราเปนอยางไร 

รูสึกอะไรบาง ปฏิกิริยาเวลาที่เราพูดหรือฟงคนอื่นพูดแลวอารมณของเราเปน

อยางไร แลวจะสังเกตเห็นวา feedback นี้อยูกับตัวเราตลอดเวลา ทั้งเสริม

ไปในทางโมโห หรือใจเย็น ก็ตาม Systems thinking ทำงานตลอดเวลา หาก

เรามีสติอยูกับมัน เพียงแตวาสิ่งเหลานี้ไมมีเสนที่เรามองเห็นได ดังนั้นการทำ

Systems thinking คือ การ plot กราฟ ให เห็น อยาง ที่ กลาว ไว ขางตน คือ การ ทำ

Systems thinking เปนเรื ่อง ของ การ ทำ สิ่ง ที่ เปน Relationship of forces

เปนเรื่อง การ ปฏิสัมพันธ ของ สิ่ง ตางๆ พลัง เหลานี้ เปนได ทั้ง พลัง กาย พลัง ใจ

และ พลัง ปญญา  ทุกสิ่ง ลวน เกิดขึ้น ได ทุกอยาง การ ปฏิสัมพันธ ของ พลัง ตางๆ

ที่ เรา ทำ นั้น ไม สามารถ เห็น ได ดวย ตา แต จะ ดึง สิ่ง นั้น ขึ้น มา เปน เสน เพื่อ ได ทราบ

วา อะไร ทำ กับ อะไร และ จะ สามารถ คลี ่ คลาย ปญหา ได งาย ขึ ้น คลายๆ กับ

 การ ที่ เรา มี แผนที่ จะ ทำให เรา เดิน ทางได สะดวก มากขึ้น อยาง ที่ เรา ทราบ ดี วา 

Systems thinking คือ การ mapping และ เสน ของ ความ สัมพันธ ตางๆ จะ ทำให 

เรา รู วา ปญหา นั้น อยู ที่ไหน และ มาก จากไหน แลว เรา จะ หา หนทาง คลี่ คลาย 

อยางไร สิ่ง นี้ คือ หัวใจ ของ System thinking เปนเรื่อง ของ การนำ ปฏิสัมพันธ 

ทั้งหลาย ซึ่ง ไม สามารถ เห็น ได ดวย ตา นั้น ปรากฏขึ้น มา บน แผนที่ เพื่อให เรา 

มี สติ แลว นึกได หลังจากนั้น ก็ หา หนทาง คลี่ คลาย ปญหา เหลานั้น

     ตัวอยางของ Feedback เชน เมื ่อเราจะดื่มกาแฟ ตองเดิน

ไปกดน้ำรอน แลวตักกาแฟใสแกว ทุกอยางจะ feedback ไปในตัว อยาง

เมื ่อเรามองเห็นระดับน้ำเมื ่อเรารู ส ึกพอ  เราก็จะหยุดกดน้ำ  สิ ่งนี ้ก ็คือ

feedback เราจะไมเห็น แตการกระทำจะเกิด สวนนี้เราตองการทำใหเห็น

วาอะไรสัมพันธกับอะไร อยางที่กลาวไววาหัวใจของการทำ Systems thinking 

คือการปฏิบัติ 
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     โดยจะนำปญหาที่ใชในเรื ่องของความคิด 4 ระดับ การเห็น 

event, pattern, structure และเห็นวิธีคิดของมนุษย ลองนำสิ่งนั้นมาเชื่อมโยง

ดูวาอะไรกระทำกับอะไรแลวทำใหเกิดอะไรขึ้น ไมวาจะผลสำเร็จหรือปญหาจาก

ที่ได หลังจากนั้นทำเปน mapping ในรูปแบบของการเชื่อมโยงของเหตุปจจัย

ตางๆ เขาดวยกัน อะไรทำใหเกิดอะไรขึ้น อะไรที่เปนปญหา ซึ่งบางปจจัยอาจจะ 

reinforcing เสริมทางดานดีหรือราย หรือความ balancing พยายามถวงไว 

เชนเรื่องที่ลูกศิษยคิดไมเปน อาจารยก็จะพยายามชวย พยายามจะ balance 

หรือแกไข แตวิธีการท่ีทำแบบไหนนัน้ตอง plot ออกมา อยางเชนเวลาท่ีเราตองการ

เตือนลูกศิษยนั้นเราจะตองใชวิธีไหนอยางไร จะทำใหเห็นวิธีคิด หรือ structure 

  l กิจกรรมที่ 7 : ทำแบบฝกหัดโดยใชเสนลากเชื่อมโยงวา อะไร

ทำใหเกิดอะไรขึ้น อะไรเปนเหตุและอะไรเปนผล และบางทีผลก็จะกลับกลาย

เปนเหตุได หรือวาผลนี้ก็อาจจะไปสรางใหเกิดเหตุอยางอื่นก็ได ใชโจทยเดิมเปน

ตัวตั้ง แตการเลาเรื่องนั้นตองละเอียดมากขึ้นทำใหเห็นเหตุปจจัยที่กระทำตอกัน

มากขึ้นและ plot ขึ้นมา เนนวาสิ่งไหนที่เขาไปเสริมใช (S) แตสิ่งไหนที่เขาไปถวง

หรือ break ไวใช (O) สิ่งที่สวนกันเขียนไวที่ปลายเสน

   ยกตัวอยาง บริษัทหนึ่งที่ตองการใช Systems thinking ในการ

แกปญหา ชื่อวา Boeing ซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 3,000 กวาคน มีเครื่องบิน 

15,000 ลำทั่วโลก ทั้ง 24 time zone คน 3,000 กวาคน ตองเปลี่ยนกันทำงาน 

เกือบ 200 ประเทศที่จะตองเขาไปดูแลเอาใจใสและติดตาม แกปญหาใหลูกคา

ทั้งหมด ซึ่งเปนเรื่องซับซอนมาก Boeing จึงใช Systems thinking ลากเปน

เสนเชื่อมโยง การเห็นภาพใหญทั้งหมดจะวุนวาย แตเขาจะคอยๆ plot โดย

จะมีเสนเชื ่อมโยงกันแลวใหเห็นชัดเจนวาเสนไหนเปนเสนไหน อยางเชน

อาจารยแยกสีระหวางเสนของ balancing และ reinforcing หลังจากการ 

plot แลวจะทำให Boeing เขาใจสภาวะทั้งหมดและรูวาตัวเองควรจะจัดการ

อยางไรบางกับปญหา ดังนั ้นการทำ Systems thinking ตองอาศัยความ

ใจเย็น คอยๆ หาวาอะไรมาจากไหน อยางไร ทำไปเรื่อยๆ จนใหความยุงยาก

ตางๆ ปรากฏขึ้นมา สิ่งนี้คือตัวอยาง
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   ดังท่ีกลาวไววาหัวใจของ  Systems  thinking  น้ันคือ  ความเขาใจความ
ซับซอนดวยใจสงบ แลวจึงจะแกปญหาไดดี (understanding complexity)
   ถาพวกเรา plot เสนไปเรื่อยๆ วา อะไรนำไปสูอะไร อะไรทำใหเกิด

อะไร เพราะทุกอยางลวนมาจากเหตุ ทำไปเรื ่อยๆ แลวทุกอยางจะกอตัว

ขึ้นมาเอง คอยๆ เรียนรู การทำ Systems thinking ตองพยายามจับที่รายละเอียด

พยายามอยาไปยึดติดกับนามธรรม เพราะบางสิ่งบางอยางอาจจะมีรูปธรรม

มากกวาน้ัน และดูวามันสงผลกระทบอยางไรบาง พยายามไปใหพนจากนามธรรม

ลงไปสูรูปธรรม (concrete) และ concrete น้ัน เม่ือเช่ือมโยงแลวจะทำใหเกิดอะไร

ขึ้นมา การทำแบบฝกหัดนี้เปนการฝกเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ และเกิดความ

เขาใจ หลังจากนั้นเราจะทำการ reflection วาเมื่อเราเริ่มทำแบบฝกหัดแลว

ไดอะไรบาง

 การ Refl ection

 ผูเขารวม 1 :  ตัวเราเขาใจวิธีมากขึ้น เชน เมื่อเรามีปญหานั้นเรา

จะยอนกลับไปดูวาสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร แลวเราก็สามารถจะเชื่อมโยง

ไดวาเสนไหนที่ควรจะเปน (S) หรือเสนไหนที่จะเปน (O) 

 วิทยากร :  สิ่งที ่นาสนใจอีกเรื ่องคือ บางกลุมทำเรื ่องเด็กขายตัว

เมื่อกอนปญหานี้ไมคอยจะรุนแรงมากนัก  แตขณะนี้เปนปญหามากในประเทศ

ญี่ปุ น  ซึ่งไมทราบวาประเทศอื่นจะเปนอยางไร  ทราบมาวาที ่สวีเดนเปน

ดินแดนที่เกี่ยวกับเรื่อง Free Sex แตทำไมปญหาแบบนี้ในสวีเดนมีนอยมาก

หรือในเดนมารกก็มีนอยมาก  แมวาประเทศเขามีความเสรีทางเพศมาก 

แตปญหาเกี่ยวกับเอดสหรือปญหาการขายตัวของโสเภณีมีอยูนอยมาก ทั้งๆ 

ที่เขาเปนประเทศที่มีเสรีทางเพศสูง และยังเปนประเทศแรกๆ ที่สอนเรื่องเพศ

ศึกษาในมหาวิทยาลัย  สิ่งนี้อธิบายอะไรเกี่ยวกับสังคมบาง  แลวตอไปเรื่อง

คานิยมทางเพศก็จะเปลี่ยนไป สิ่งสำคัญคือทำไมบางประเทศถึงยังคงรักษา

ไว ได  ซึ ่ง ประเทศ อื่น ก็ อาจจะ ทำ ไมได แลว สิ่ง นี้ บอก สภาวะ อะไร บาง ของ 

มนุษย  อยางไร ก็ตาม สิ่ง ที่ เรา เห็น นั้น ก็ อาจจะ ไมตรงกัน Systems thinking
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นั้น เปนการทำแผนที่ ที่อธิบาย relationship of forces ซึ่งหมายถึงความ

สัมพันธหรือปฏิสัมพันธของพลังตางๆ ที ่มากระทบ  และปรากฏมาเปน

แผนที่ใหเราเห็น ในเมื่อตัวแปรของ (S) มีอยูมากกวา (O) ดังนั้นเราควรจะ

มาตั้งคำถามตอไป วาควรจะทำอยางไร แนนอนวาเรื่องบางเรื่องอาจจะอยูไกล

จากตัวเรา ซึ่งเราไมสามารถมีอิทธิพลตอสิ่งๆ นั้นได เชน กระแสโลกาภิวัตน 

หรือกระแสเกาหลี เปนตน เหมือนกับสมัยโบราณมีหลายเรื่องของวัฒนธรรม

ตะวันตกที่เขามา แตในสมัยนั้นเราจะมีการคัดเลือก และอีกทั้งความชาของ

การคมนาคม เรื่องของทุนนิยม ทำใหเรามีเวลาที่จะไตรตรองวาจะรับหรือไมรับ

อะไร ซึ่งสมัยนี้ไมมีเวลาที่จะไตรตรอง มีแตการรับเขามา นั่นอาจจะเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนบางอยางดวย อยางเชน คาราโอเกะเปนสิ่งที่เรารับเขามาจากญี่ปุน

ซ่ึงคนญีปุ่นน้ันเขาใชสถานท่ีน้ันเพียงเพ่ือการรองคาราโอเกะ แตในไทยนีจ้ะมีเร่ือง

ของการบริการทางเพศเปนสวนใหญ หรือเรื่องอินเทอรเน็ตเขามาตอนนี้มีผลเสีย

เกิดขึ้นมาก ดังนั้นแสดงวาสภาวะขางในของเรานั้นพรอมที่จะแปลงอะไรก็ได

ใหเปนสิ่งที่ไมดี เพราะฉะนั้นหากเรามองอยางลึกๆ แลว เราจะเห็นวาเสนนั้นเปน

เสนของวิธีคิดของมนุษยทั้งสิ้น Systems thinking ไมไดสอนใหเรายอมจำนน

ตอชะตากรรม แตทำใหเราเห็นวามีเหตุปจจัยเงื่อนไขอะไรบาง ที่เปนคุณและ

เปนโทษ Systems thinking จะไมใหคนยอมแพแกชีวิต แตเราควรจะมุงมั่น

และแกไขปญหาอยางมีสติ เพื่อทำชีวิตของเราใหมีคา Systems thinking 

เปนสวนหนึ่งของการเห็นปญหา แตไมยอมแพกับปญหา ซึ่งปญหานั้นมาจาก

มนุษยทั้งสิ้น 

 การศึกษาเรื่องของ Contemplative Education หรือ Contemplative 

Thinking สภาวะชวงที่เราเผชิญนั้นหากเรามองอีกดานหนึ่งคือ สภาวะของ

การทาทายศักยภาพแหงตน การไมยอมแพ เราก็จะไมทำใหตัวเองเปนทุกข 

แลวเราก็ควรจะ balance ตัวเองใหเปน แตในขณะเดียวกันก็ไมตกอยูในหวง

แหงทุกขดวย ในการตอสูเพื ่อทำสิ่งดีๆ ใหปรากฏ สิ่งนี้คือ key massage 

ของ Systems thinking การที่เห็นปญหาแลวรู วาปญหานั้นเกิดขึ้นมาจาก

มนุษย เพราะทายที่สุดเปนเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษยทั้งสิ้น หากเรานั่งพิจารณาจะ
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เห็นใบหนาของมนุษย เราไมไดเห็นเพียงแคกระดาษอีกตอไป สิ่งนี้คือหัวใจ

ของ Contemplation มองใหทะลุกระดาษใหเปนเพียงแผนที่ แตกระดาษนี้จะ

ทำใหเราเห็นหนาของมนุษยและชีวิตของมนุษยที่มีปฏิสัมพันธกัน

 เรานั ้นเปนสวนหนึ่งของระบบ สิ่งสำคัญคือเราหาวิถีทางคลี่คลาย

ปญหาไดอยางไร ตอนนี้เราตองการเพียงใหทำปญหานั้นๆ ใหปรากฏออกมา

หลังจากนั้นจะพยายามชวยกันหาทางแกไข หัวใจของ Systems thinking คือ 

การทำไปที่ Strategic point จุดยุทธศาสตร หรือจุดคานงัด เราตองใชพลังงาน

ของเราอยางฉลาด ไมใชพลังงานของเราใหกระจัดกระจาย อยางท่ีกลาวไวตอนตน

วา Systems thinking คือเรื่องของ understanding complexity ซึ่งอีกขั้นตอนคือ

การ Conceptualize คือการไมไลตามเหตุการณ อยางเชนเมื่อเราเห็นตนไม 

เราก็จะตองเห็นปาดวย เมื่อเราเห็นอะไรหลายๆอยาง จะสามารถทำใหเรา

คลี่คลายปญหาได 

 การคิดอยางเปนระบบ หรือ Systems thinking นั้นไมไดอยูที่ความยาก

หรือความชาญฉลาด แตอยู ที ่การเอาชนะความเคยชินเดิมๆ ของเราใหได 

ขอแรกคือการรีบสรุปหรือหาทางออกเร็วเกินไป  และไมทันไดมองที่มาที่ไปตางๆ

กอน สิ่งที่สองคือการขาดความอดทนในการนั่ง Plot แตเมื่อใดก็ตามที่ไดมา

รวมกันนั ่งทำกันเปน Team ทุกอยางจะออกมาได และตอไปหากคิดวา 

Systems thinking มีประโยชน ทำวันละประมาณ 15 นาที จะสามารถทำให

มีความเชี่ยวชาญได และเราก็สามารถนำวิธีคิดนี้ไปสอนได หากการคิดแบบ 

4 ระดับนั้นยากไป  ก็สามารถนำการคิดแบบเชื่อมโยงนี้ไปสอนไดและสิ่งนี้ก็

งายตอการคิดวิเคราะหดวย 

 l กิจกรรมที ่ 8 : ใหผู เขารับการอบรมชมวีดิทัศน ซึ ่งเปนเรื ่อง 
การฝกเลนดนตรีของนักดนตรีชาวอินเดีย ราวีชังกา ซึ่งเปนนักดนตรีผูยิ่งใหญ

เครื ่องดนตรีจะคลายกับกีตารของอินเดีย  ซึ ่งดนตรีอินเดียนั ้นไมใชดนตรี

ธรรมดา แตเปนดนตรีที่เลนเพื่อขับขานพระเจา หนังภควัตคีตา คือบทเพลง

แหงองคภควัน  หนังเรื่องนี้บอกอะไรบางเกี่ยวกับเรื่อง Systems thinking 



5252
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

  บทสรุปรวมกันของผูเขารับการอบรมหลังจากการชมวีดิทัศน
  - มีการประสานความคิดเห็นในการเลน 

  - เปน deep learning cycle มีทักษะ

  - สรางจินตนาการ เชนในเรื่องนี้ ราวีชังกา บอกวาใหดีดเหมือน

   น้ำผึ้งหยดใส

  - มี Awareness ในการฟงผูอื่น 

  - มีการ feedback ไปมา  แตจะสะทอนอยางไรใหเปนการสะทอน

   ที่นำไปสูดานบวก สรางสรรค

 สมมติวาราวีชังกากลาวโทษแกนักดนตรีอยางเดียว นักดนตรีอาจจะ

สงสัยวา แลวเขาควรจะทำอยางไรเพื่อใหถูกใจอาจารย แตหากราวีชังกาพูด

วา “เลนใหเหมือนน้ำผึ้งหยด” สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาการที่เราพูดนั้นเราใชภาษา

อะไร การที่ใหคนที่ฟงนั้นรูสึกและคิดขึ้นมาได สิ่งนี้คือ skill หรือทักษะ ซึ่งเราเห็น

ไดชัดจากการเลนดนตรี ขณะที่เราเลนนั้นเราไดฟงเพื่อนเลนหรือไม ทายที่สุด

คือการ  learning  together  เพราะจะตองไป  perform  concert  เพ่ือใหผูฟงมีความสุข 

แลวทุกคนก็ควรจะทำใหกลมกลืนกันใหได  สิ่งนี้เปน learning community 

เล็กๆ แตเราจะแปลงจากวงดนตรมีาเปนการสนทนาของมนษุยอยางไร การท่ีจะให

มีเสียงดนตรีในจิตใจของคน เราจะ perform อยางไร และจะ feedback อยางไร 

 ส่ิงทีเ่ราคดิและเหน็วาเปนทัง้หลายนัน้มนัมอีะไรบางทีเ่ราจะนำมาแปลง

ใหเปน Positive หรือ Reinforcing ดานบวกไดหรือไม แลวตัวปญหาเหลานั้น

มันอยูที ่ไหน สิ่งไหนคือสิ่งสำคัญ ลองหา Feedback ใหมเปน Feedback 

ดานบวกหรือ Reinforcing ดานบวก

 โดยลองหาแรงบันดาลใจจากการที่ดูการเลนดนตรีวา เขามีวิธีพูดกัน

อยางไร แลวเราตองทำอยางไรเพ่ือใหเกิดความหวัง และกำลังใจ  เม่ือเปล่ียนแปลง

ก็จะกระทบกันไปเรื่อยๆ อยางที่กลาวไววา Systems thinking เปนเรื่องของ 

connection และ feedback จากสิ่งที่อยูใกลและขยายวงออกไป แลวเรา

ควรจะทำอยางไรใหเกิดการ feedback ดานบวก  แลวใหเกิดการยกกำลัง

ดวย เลือกจากบางจุดของปญหาเกาที่เคยทำกันมา 
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 เราจะตองมีการปรับ Mental model หรือ rethink กอน หลังจากนั้น

จึงเริ่มวางยุทธศาสตรใหม สวนนี้ไดมาจากการประเมินขอมูล การไดรับขอมูล

ที่ไดมา เช็คอีกครั้งหนึ่ง ปรับความคิดใหม กอนที่จะไปปรับยุทธศาสตร เพราะ

ยุทธศาสตรจำนวนมากเกิดขึ้นโดยที่ไดปรับแนวคิด  เพราะฉะนั้นหากคนที่

ทำยุทธศาสตร  ไมไดปรับความคิดกอนก็อาจจะไมสำเร็จเทาที่ควร  สิ่งนี้คือ

หัวใจที่สำคัญอยางหนึ่ง การเรียนรูแบบนี้เรียกวา Double Loop Learning 

เหมือนกับการเลนหมากรุกซึ่งผูเลนจะตองคิดอยางมีชั้นเชิง และคิดหลายๆ 

ชั้น Double Loop Learning หรือเรียกอีกอยางวา Generative learning เปน

ภาษาของปเตอรเซงเก เหมือนกับตอนที่เราเขียนเสนจาก present to future จาก 

reactive สู adaptive, creative และ generative 

 การเรียนรูสองชั้นนั้นเราจะตองกลับมาที่ Mental model ซึ่งมี โลกทัศน

บวกกระบวนทัศน และกระบวนทัศนคือชุดความคิด ความเชื่อ คุณคา ทาที 

อุปนิสัยและพฤติกรรม (Value, attitude, habits and behavior) ทั้งหมดนี้

รวมกันแลวถึงจะเปนกระบวนทัศน 

 Double Loop Learning นั้นเปนเรื่องของ inside-out การปรับตัวเอง

กอน คิดอยางไร เพราะอะไร เปลี่ยนตนเองกอน แลวออกมา acting ขางนอก 

ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ พระพุทธเจา ซึ่งพระพุทธเจานั้นไมไดแตกตางจาก

เจาชายสิทธัตถะในแงของความเปนมนุษย แตสิ่งที่เปลี่ยนคือวิธีคิดดานใน

ของทาน และ impact ของทาน แตตอนนี้ทานเปนประวัติศาสตรไปแลว แต

พระพุทธเจาเปนประวัติศาสตร ทั้งปจจุบัน และอนาคต เชนเดียวกับ พระเยซู 

เพราะทานไมไดเปนอดีต แตทานเปนทั้งปจจุบัน และยังจะเปนอนาคต เพราะ

สภาวะขางในที่มีผลไปกับสภาวะธรรมชาติ สภาวะแหงโลก 

 ทายที ่สุดแลว Deep learning  เปนเรื ่องของ inside-out มันถึง

มีผลสะเทือนมากมาย เรื ่องยิ่งซับซอนเทาไรเรายิ่งตองคิดใหลึกมากเทานั้น

ดังนั้นเราจะสังเกตไดวาผูที่มีผลกับประวัติศาสตรนั้นจะมี inside ที่ลึก อยาง

ทานมหาตมคานธี  คนที่ไมมีอาวุธตัวเล็กๆ คนเดียวสามารถที่จะตอสู กับ

ประเทศที่ยิ ่งใหญที่สุดในขณะนั้นคือประเทศอังกฤษ ขณะนั้นยังไมสามารถ



5454
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

จะเอาชนะทานมหาตมคานธีได เพราะวาสภาวะภายในของทานนั้นลึกเกินที่

ใครจะเขาใจได หรือคนอยาง Nelson Mandela ถาไมมีคนอยางเขา Africa 

ก็อาจจะไมสามารถคงอยูไดถึงวันนี้ เพราะจิตของเขานั้นยิ่งใหญ เขาถึงทำให

คนผิวดำและผิวขาวอยูรวมกันได แสดงใหเห็นวาสภาวะของมนุษยคนๆ หนึ่งนั้น

มี impact มหาศาล 

 ดังนั้นสำหรับ System thinking เมื่อเราเห็นสภาวะการกระทำของ

โลกภายนอกแลว เราก็เห็นโลกภายในคือตัวเรา ซึ่งอยูในระบบ เมื่อภายในของ

เรายิ่งลึกเทาไร impact ของเราจะยิ่งเยอะมากเทานั้น 

 l ทฤษฎีตัวยู (U-Theory)
  ยกตัวอยางหนังสือที ่ เข ียน

โดย Otto Charmer วาดวยเรื่องของทฤษฎี

ตัว U ซึ่งพูดถึงเรื่องของ reactive learning

ซึ่งไมตางจาก adaptive learning หรือ

เรียกวา downloading model คลายๆ กับ

การ download ขอมูลตางๆ เปนความคิด

เปนความเชื่อตางๆ download ลงมาแลวนำไปปฏิบัติทำซ้ำ ดังนั้นการเรียนรู

นั้นเปนไปทั้งการบูรณาการความคิดและการปฏิบัติ ใน reactive learning นั้น

การคิดจะถูกครอบงำโดย model เกา เพราะเรา download ลงมา เรื่องของ

ความคิดเกาๆ แลวก็ถูกครอบงำโดยพฤติกรรมเดิมๆ จึงทำใหเปนวงจรวน

ไปเรื่อยๆ เห็นชัดไดจากปญหาบานเมืองของบานเรา ซึ่งเกิดขึ้นแบบซ้ำซาก

และหนักหนวงมากๆ เนื่องจากนักการเมืองมีแตความคิดเกาๆ และถูกครอบงำ

จากความคิดเกาๆ และไมวาเราจะมีการเปลี่ยนนักการเมืองไปกี่คนก็ตามแต

เมื ่อใดที ่เรายังใช model เดิมในการบริหารบานเมือง ปญหาตางๆ ก็จะ

เกิดขึ้นซ้ำแบบเดิม 

 Otto กลาวไววาถาเราจะทำใหเกิด Deep learning ตองนำ Mental 

model ของมนุษยปรากฏมาใหเห็น เพราะฉะนั้นหากเราตองการใหเปลี่ยน

ระบบ เปลี ่ยนวิธ ีค ิดตัวเรา หรือเปลี ่ยนการกระทำตัวเราแลวทำใหเก ิด

RReeaaccttiivvee  
LLeeaarrnniinngg  

Downloading 
Mental 
models 

Thinking 

Doing 

Reenacting 
habits 
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ผลสะเทือนกระทบกับคนอื่น เหมือนอยางตอนที่ราวีชังกาเลนดนตรีก็เพื ่อ

พยายามจะบอกวาการปรับอะไรหลายๆอยางเพื่อใหเขากัน เพราะฉะนั้น Deep 

learning คือเราตองคิดใหลึกลงมามากกวา reacting เรียกวา U Theory
 ทายที่สุดเราตองทำความ
คิด ทำเรื่องโลกทัศนแหงองครวม
ตระหนักกับมันจริงๆ  วาโลก
ทั้งหมดมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กัน และกระทบถึงกันและกันหมด 

Awareness  ตัวนี ้จะตองติดตัว

ไปตลอดเวลา  อยางทุกสิ ่งที ่เรา

พูด  ทุกสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัตินั้น

กระทบกับคนอื่นตลอดเวลามี Feedback ตลอดเวลา ดังนั้นเราจะตองระวัง

ทั ้งคำพูดและการกระทำ เพราะตองคิดวาสิ ่งนั ้นอาจจะกระทบกับผู อื ่นได 

เมื่อสิ่งนี้ลงลึกแลวก็จะมีการทำอะไรก็ตามก็รับใชสิ่งที่ใหญกวาเรา สิ่งที่มีคุณคา

มีความหมายมากกวาตัวเรา อยางเชน เราก็ตองรับใชสิ ่งที ่ยิ ่งใหญกวาเรา 

สรรพสิ่งที่เชื ่อมโยงถึงกันหมด การรับใชสังคม รับใชโลก รับใชเพื่อนมนุษย 

สิ่งนี้คือ Deeper learning และสิ่งนี้เปนสิ่งที่ หลายๆ ทานเชน มหาตมคานธี

หรือทาน Nelson Mandela ไดทำไวเปนตัวอยาง

 ฉะน้ัน การเรียนรูท่ีหย่ังลึกแบบ Deep learning จะสรางความตระหนัก
ตอสภาวะที่ใหญกวา ทั้งสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน และกำลังจะเกิด อัน
จะนำไปสูการรับใช สภาวะใหมที่กำลังจะเกิดขึ้น (The emerging whole) 

เหมือนภาพยนตรที ่ฉายใหดูถึงเรื ่องของความซับซอนเรื ่องของ Dynamic 

complexity, social complexity และ emerging complexity เราจะตองรู

วาขางหนานั้นกำลังจะเกิดอะไรขึ้น แลวเราทำเพื่อจะรับใชอะไร อยางเชน 

ความคิดของผมเรื่องใหญขางหนาก็คือ ความสามัคคี ปรองดองกันในชาติเปน

เรื่องใหญ เพราะถาไมมีความสามัคคีหรือไมมีความเขาใจกันในชาติ เพราะ

ความไมไวใจซึ ่งกันและกัน ทั้งในมหาวิทยาลัยหรือชุมชนใดก็ตามก็ยังหา

Deeper learningDeeper learning
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ความเขาใจกันยาก และหากวาประเทศใดไมมีความเขาใจกัน แลวประเทศ

นั้นจะอยูรวมกันอยางไร เรานั้นไมสามารถสราง Symphony ของชาติได สิ่งนี้

คือ emerging whole ของสังคมไทยซึ่งเปนเรื่องใหญ มัน need Awareness 

และ Sensibility  อยางมาก ดั้งนั้นทุกคนจะเดินไปตามอยางที่ทุกคนอยากจะทำ 

ทุกคนจะไปตามทางของตัวเองหมด ซึ่งมันไมสามารถสราง Symphony ได 

 Deep learning จึงมีความหมายความสำคัญที่วา ยิ่งเราลงลึกไปขาง

ในมากเทาไร who am I, what I am going to do, what is meaning of life 

สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันถึงจะมากระทบกับ Mental model และเมื่อ Mental model 

เปลี่ยนอยางอื่นก็จะเปลี่ยนตาม 

 ทายที่สุดแลว Systems thinking คือเครื่องมือหน่ึงของการทำใหเรา
ฉกุคิด หยุดคิด และหาทางออก และการหาทางออกนัน้ คือการมองเขามา
ในตัวเองกอน สิ่งที่ย้ำมากๆ คือ mental model ซึ่งเปนตัวกระทำแลวเกดิ 
interaction กับสิ่งตางๆ การปรับ mental model หรือการปรับความคิดของ

เรานั้น แทนที่เราจะรีบกระทำอะไรตางๆ ทันที จะตองฟงความคิดเห็นของ

คนอื่นกอน  และสมมติฐานเดิมๆ นั้นใชไดหรือไม  แลวขอมูลของเรานั้น

มีเพียงพอหรือไม แลวคอยลงมือ action และทุกคนนั้นก็ตองเริ่มจากสมมติฐาน

เสมอ และบางครั้งเราก็ตอง check ดูวาสมมุติฐานของเรานั้นมีขอมูลอะไรมา

รองรับหรือไม หรือเปนความเชื่อที่เราเชื่อมาโดยไมไดพิสูจน และบางทีความเชื่อ

นี้ก็อาจจะหมดความหมายไปแลวก็ได 

 สิ่งที่ตองย้ำคือ เนื่องจากการอบรมนี้เปนหลักสูตรของ Contemplative 

education คือการย้ำการเรียนรูดวยใจ หรือบางครั้งเปนเรื่องของการพัฒนา

เรื่องตาใน การมองใหทะลุ และสัมผัสบางสิ่งบางอยางที่ไมสามารถมองเห็น

ดวยตา 

 Systems thinking คือเครื่องมือหนึ่งของการที่นำบางสิ่งบางอยาง
ที่ไมสามารถมองเห็นดวยตา ใหปรากฏขึ้นมา ใหเปน mapping แตเมื่อ

เราเห็น mapping แลว เราไมควรไปติดอยูกับ map สิ่งที่เกิดขึ้นมาบน map

นั้นลวนเกิดมาจากฝมือของมนุษย และเกิดจากภายในของมนุษยแลวก็ลงลึก
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เขาไปในขางใน แลวสนทนากันใหคนอื่นนั้นเปลี่ยนความคิด มองมุมใหม และ

มองดวยสายตาใหม จึงจะเปลี่ยนแปลงได และการเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงนั้น

เรื่องของยุทธศาสตร เพราะทายที่สุดแลวยุทธศาสตรมันมาจากการคิด จากการ

วางแผน แตทายที่สุดแลวแผนนั้นก็เปนเพียงแคกระดาษ ซึ่งมันไมมีความหมาย 

มนุษยผูกระทำนั้นที่มีความหมาย ถามนุษยคนนั้นไมไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตัวเอง ไมมี vision, aspiration หรือไมมีความเสียสละ ก็จะทำใหเกิดความ

แตกตางระหวางผูที่ทำอยางตั้งใจกับผูที่ทำโดยไมมีความตั้งใจ แตตรงนี้ก็จะ

มาจากไฟภายในของตัวเราเอง

 Systems thinking นำไปสูการ awakening บอกวาเรื่องราวตางๆ นั้น

ซับซอนกันอยางไร แลวเรื่องราวเหลานี้เกิดขึ้นมา เพราะมนุษยไดกระทำตอกัน

และกัน มี feedback ตอกันไปมา ดังนั้น ขึ้นอยูกับวาเรามีภาษาที่จะ feedback 

กลับไปตอกันอยางไรเพื่อทำใหอีกคนนั้นตื่นขึ้นมาเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นดวย 

หรือตัวเราเองนั้นตองสังเกตตัวเองดวยวาขณะที่เราสนทนาอยูนั้นเราพูดและเรา

คิดอะไรเราตอง aware อยูตลอดเวลา 

 Systems thinking จะมีประโยชนตอเม่ือเราทำเปนทีม ครุนคิดคำนึง 
และเอาชนะตนเองไปเพื ่อทำสิ ่งที ่เราปรารถนาใหเปนจริง เพราะวา

การกระทำที ่จะมีพลังนั ้นมักจะเปนการกระทำที ่ไม ค อยไดค ิดถึงตัวเอง

สักเทาไรซึ่งจะกลายเปน selfless-self เปนตัวตนที่ไมมีตัวตน คนที่ทำอะไร

ไดใหญจริงๆ นั้นตัวตนของเขาจะเบาและบางมาก ซึ่งสวนนี้การทำงานนั้นจะ

ขัดเกลาตัวของเราเอง  ซึ่งเราจะสามารถไปหาอานไดจากหนังสือของทาน

มหาตมคานธี  เรื ่อง เมื ่อขาพเจาแสวงหาความจริง เปน process ของ 

self actualization ความยิ่งใหญของทานคือ ความกลาเอาตัวเองไปทดลอง

ความจริง

 2.4.3 ทฤษฎีวาดวย “โคตรแบบ” (Archetype) 
   ใน Systems thinking จะพบเหตุการณที่เรามักเจอซ้ำๆ เปนรูปแบบ

ที่เกิดซ้ำอยูบอยๆ จนเปน pattern ที่แมจะไมเหมือนเสียทีเดียว แตรูปแบบจะ

มีลักษณะคลายเดิม จึงเรียกรูปแบบนี้วา “โคตรแบบ” Archetype type  แบบ 



5858
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

และ arches   ดึกดำบรรพ รุนแรก รุนเกา คนแรก หรือสิ่งแรก ดังนั้นการที่

เราจะหาสิ่งนั้น เราตองพยายามจับ pattern ใหได หรือการดูจากกราฟ และ

จากสถิติของมหาวิทยาลัย สำหรับในหลายๆ เรื่อง กราฟจะเปนตัวบอกเราไมวา

กราฟจะมีอายุนานเทาไหรก็ยิ่งชวยเราไดมากเทานั้น เพราะกราฟจะบอกเรื่อง

เลาที่มาที่ไป 

 กราฟที ่เห ็นนั ้นบอกวา 

ความพยายามที ่จะขายสินค า

ชิ ้นนี ้ใหได ยิ่งเวลานานเทาไหร

ยิ ่งมีความพยายามสูงขึ ้นเรื ่อยๆ 

เสนที ่สองบอกวาพยายามที ่จะ

ตามบริการสินคา หลังการขาย 

และมันก็เยอะขึ้นดวย แตปรากฏ

วายอดขายนั้นตก สิ่งนี้คือ story 

ของบริษัทๆ หนึ่ง Systems thinking เริ่มตนที่ story เสมอ เรื่องราวจะบอกวา

เรามีความพยายามมากที่จะขายสินคา ไมวาจะเปนการโปรโมชั่น ลด แลก

แจก หรือแถมเขาทำในหลายๆ อยางแลว พรอมทั้งพยายามบริการหลังการขาย

ดวย แตยอดขายก็ยังตกอยู สิ่งนี ้คือปญหา เชนเดียวกับการที่อาจารยนั ้น

เขมงวดกับเรื่องการแตงกายของนักศึกษา  แตวานักศึกษานั้นก็ยังคงแตงกาย

ผิดระเบียบอยู เสมอไมวาเราจะพยายามเทาไรแตก็ไมมีอะไรดีขึ ้น  สิ ่งนี ้

เรียกวา pattern of behavior เปนพฤติกรรมของระบบที่มันแสดงออกมา

ไดระยะหนึ่ง ไมวาจะเปน 1 ป 2 ป หรือ 5 ป ก็ตามแลวแตวาเราจะนิยาม

ขึ ้นมา ดังนั ้นเราจะตองคนหาวามันมีอะไรเกิดขึ ้น จากตรงนี ้เราก็ไป plot

การกระทำของมนุษยที ่กราฟดูจากบริษัทนี้ MD ตั้งยอดขายไว กำหนดวา

ปนี ้จะตองขายสินคาใหได 10 ลานชิ ้น ดังนั ้นผู จัดการฝายขายก็ตองเรง

การขาย และพยายามโหมการขายอยางหนัก แตปรากฏวาเมื ่อขายสินคา

ไปแลว ฝายบริการนั้นตามไมทันเพราะเวลาที่วางเปาการขายนั้น ฝายบริการ

นั ้นมีจำนวนคนไมพอ เครื ่องมือหรืออุปกรณสำหรับพนักงานขายก็ไมพอ 
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ดังนั้นฝายบริการจะตามบริการลูกคาไมทัน After sale service ไมทัน (S) คือ

สิ่งที่ฝายขายพยายามทำตามที่เจานายสั่ง แตผลคือ (O) มีการบริการลูกคา

ไมทัน ทำใหลูกคาไมพอใจทำใหมีการพูดกันปากตอปากเรื่องการบริการสินคา

ของบริษัท ซึ่งเปนแงลบและทำใหยอดขายตก จึงตองพยายามขายใหตาม

เปาที่ตั ้งไว สิ่งนี้เรียกวา “โคตรแบบ” ซึ่งเราเจอแบบนี้อยูบอยๆ มาก  แต

อยางไรก็ไมไดตามเปา ทั้งๆ ที่ทุกคนก็พยายามทุกอยาง หลังจากนั้นจะเกิด

ปญหาที่ซ้ำซากขึ้น สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาการที่เราพยายามจะทำสิ่งที่เปนโคตร

แบบที่เกิดขึ้นบอย ซึ่งในหลายๆ ที่ทั่วโลกก็เกิดเรื่องแบบนี้การผิดแบบซ้ำซาก 

ที ่กลาวขางตนมาทั ้งหมดนี ้เปนการพรรณนา  วาปญหาเหลานี ้เปนวงจร

ที่เกิดขึ้นมานานหลายปแลว 

 ดังนั้น “โคตรแบบ” หรือ System Archetype นั้นมาจากการคิดของ

มนุษยแลวกระทำตอกันและกัน หลังจากนั้นผลลัพธจะเกิดขึ้น ซึ่งเราสามารถ

สังเกตดูไดจากเสนกราฟ 

 l กิจกรรมที่ 9 : ใหผู เขารับการอบรมจับคูคนหา “โคตรแบบ” 

ในชีวิตของตนเองวา 

  อะไรคือ สิ่งที่คิดวนไปวนมา ทำลายพลังงานโดยที่ไมจำเปน และ

มา aware ใน “โคตรแบบ” ของเรานั้นเรื่องที่เราตกอยูในวังวนกับเรื่องเดิมๆ 

ซึ่งบางทีเราอาจจะหลุดมาจากสิ่งๆ นั้นได พยายามคนหาจากดานลบ เรื่อง

ที ่บั ่นทอนกำลังของตัวเอง ตางคนตางคนหา “โคตรแบบ” ของตัวเองกอน

แลวนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแลวพยายามชวยกันแกไข เราจะชวย feedback 

ซึ่งกันและกัน เรื่องที่ทำนั้นอาจจะเกี่ยวของกับการที่เราจะตั้งเปาเพื่อทำบางสิ่ง

บางอยาง แลวเราก็กำลังบีบตัวเองอยู หรืออาจจะเกี่ยวกับตัวเราเองก็ได และตอ

งพยายามทำสิ่งที่เกิดประโยชนกับตัวเราเอง

 บางคนจะตั ้งคำถามวาบางครั ้งที ่ Plot กราฟแลวจะมีแตตัว (S) 

หรือการตั้งเปาหมาย แตไมสามารถหาตัว (O) หรือ opposite ไดเจอ นั่นแสดง

วาทุกอยางเปนไปตามแผน จึงไมตองมี (O) เพราะสิ ่งที ่เรา plot นั ้นคือ

การ plot ความจริง เพราะบางครั้งการที่เราตั้งใจจะทำอะไรหลายๆ อยางกับ
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คนรอบขางแตวามันก็ไมเปนอยางที่เราตั้งใจนั้น เราจึงตองคนหาวา มันเกิด

อะไรขึ ้น แตเมื ่อเราทำขึ ้นมาแลว เปนไปตามที ่เราหวัง เราก็ตองกลับมา

ดูดวยวาทำไมถึงทำได ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการ plot กราฟใหเจอ แลวไดอยาง

ที่เราตองการหรือไม 

 อภิปรายแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

 ผูเขารวม 1 : คิดวาถาเราใช “โคตรแบบ” นี้ อยางไรก็ทำไมสำเร็จ 

จึงคิดวาเรานั้นตองยกระดับความคิดเพื่อการที่เราจะแกปญหา

 วิทยากร : สิ่งที่อาจารยพูดนั้นคือ การพยายามที่จะลดน้ำหนัก ซึ่ง

ทำอยางไรก็ไมประสบผลสำเร็จ แตอาจจะมีเรื่องอื่นที่สำคัญกวาหรือไม เพราะ

หากวาเรานั้นพอที่จะมีสุขภาพที่ดีก็นาจะเพียงพอแลว สำหรับความคิดของผม 

 ผูเขารวม 2 : มีปญหาคลายๆ ทานอื่น คือสุขภาพรางกายไมคอย

แข็งแรง เราจึงตั้งเปาหมายวาอยากจะมีสุขภาพที่ดี จึงพยายามที่จะดูแลตัวเอง

ใหดีที่สุดซึ่งสวนนี้เรามี Awareness คือรู แตกระบวนการใหมๆ ที่เราพยายาม

ที่จะ Rethink  เชนการเลนโยคะ  แตปรากฏวาตัวเราเองนั้นก็ไมมีความตั้งใจ

ผลัดวันประกันพรุง และหาเหตุเพื ่อจะสนับสนุนจิตใจตัวเองวาเราจะไมทำ

เพราะอะไร และสิ่งที่ปรากฏใหเห็นคือ ทุกอยางนั้นก็เปนเหมือนเดิม จึงตั้ง

คำถามวาความพยายามที่เราคิดวามันเพิ่มขึ้นนั้น มันใชหรือไม เพราะวาสิ่งที่

เราทำนั้นมันลดลง หรือวาตัวเราเองนั้นอาจจะยังไมไดใชความพยายามเลยก็ได 

 วิทยากร : สิ่งที่สำคัญนั้นคิดวา เกี่ยวกับเรื่องของ Personal vision 

แตหากวาเราไมมี vision คือปรารถนาจะทำสิ่งใดๆ ก็ตามเราก็จะยังไมฝก

ตัวเองเทาไร เชนเดียวกับผมในขณะนี้กำลังเรียน อาคีโด ซึ่งโดยปกติแลวจะ

ไมมีคนที่อายุมากมาเรียนกันเทาไรนัก แตตัวผมนั้นอยากเรียนเพราะวาผม

มี personal vision ที่อยากจะรู  ตนเองนั ้นมีความพยายามอันแรงกลาที ่

จะเขาใจหนังสือของซุนหวู  เพราะการจะเขาใจตำราพิชัยสงครามของซุนหวู 

ตองเขาใจ เตา และหากตองการจะเขาใจ เตา ก็ตอง practice เตา เพราะฉะนั้น 

อาคีโดเปนวรยุทธของการตอสูที่ใหผูอื่นทำรายเราแลวเราก็จะไมทำรายผูอื่น
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และยังเปนการเรียนรู ที ่กายกับจิตจะตองประสานกันตลอดเวลา คลายๆ 

กับการเรียนมวยจีน สวนตัวนั้นผมเคยเขาไปเรียนรูพลังของญี่ปุ นที่เรียกวา

พลัง ki ซึ่งมันจะอยูที่ทอง ของจีนจะเรียกวาพลัง ฉี และของอินเดียจะเรียกวา 

กุลยานี แสดงวาเรานั ้นมีพลังอยู ในตัวแลวเรานั ้นจะทำอยางไรใหพลังนั ้น

ไปอยูในตัวของคนอื่น และเราสังเกตวานักคิดตางๆ นั้นจะมีพลังในตัวเอง 

มิไดหมายความถึง พลังของรางกาย แตเปนพลังบางอยางที่ดึงดูดคนอื่นและ

มีอิทธิพลบางอยางใหคนอื ่นไดรับผลกระทบจากความคิดและการกระทำ

ของเรา  ผมเองนั้นพยายามจะฝกโดยเริ่มเรียนจาก อาคีโด หลังจากนั้นก็ไดเรียน

การเขียนพูกันญี่ปุนและจีน เพราะการเขียนนั้นจำเปนจะตองใชพลังมากจึง

จะเขียนไดสวยและงดงาม ขณะนี้ผมก็ยังเรียนอยูซึ่งเรียนรวมกับเด็กดวย  ดังนั้น

จะตองปรับตัวใหมใหเขากับเด็กได รับฟงคำตำหนิของอาจารยได สิ่งนี้เพราะ

วาผมมี Aspiration คืออยากที่จะเขาใจในสิ่งนี้ จึงตองพยายามนำตัวเองเขาไป

ทดลองดู เพราะวาเมื่อเราอานแตหนังสือเองอาจจะไมเขาใจไดอยางลึกซึ้ง และ

การเรียนของผมทุกครั ้งก็ตองใชความพยายามอยางมาก  นั ่นเปนเพราะ

มี Aspiration คืออยากที่รูและพัฒนาตนเอง หากตัวเราเองนั้นไมพบ Aspiration 

เราก็จะปลอยใหสิ่งอื่นเอาชนะตัวเราเองดวย และ Aspiration นั้นไมมีใครตอบ

ไดหากเราไมคนพบดวยตัวของเราเอง Aspiration และก็เปนเรื่องของความ

ศรัทธาดวย 

 ผูเขารวม 3 : การที่เราจะทำบางสิ่งบางอยางนั้นเราจะตองตั้งใจ
ใหมากกวาที่เราเคยทำหรือไม และ Vision ของเรานั้นควรจะเปนอยางไร 

 วิทยากร : มีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะลืมคือ The wheel of power เปน

ตัวสำคัญที่พยายามจะยกระดับของตัวเองใหได จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม The 

wheel of power เปนตัวสำคัญ อยางเชนเวลาที่เราตองเอาตัวเองเขาเสี่ยงเพื่อ

จะเรียนรู และเขาใจเกี ่ยวกับ self actualization ทานอาจารยคงจะจำได

ในเรื่องของ สามเหลี่ยม Maslow และขั้นสูงสุดนั้นคือ self actualization และ

สภาวะตรงนี้คือสภาวะของ Spiritual ดังนั้นการคนพบ who am I, why I am here 

มันเปนเรื่องที่สำคัญมาก 
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 หัวใจของ Systems thinking นั้น ถึงแมวาเราจะ plot อะไรลงไป
มากมาย แตสิ่งที่กระทำจริงๆ คือ mental model การที่ inside เดินเขา
ไปในตัวของเราเอง และสิ่งนี้ก็ need aspiration อยางมาก เพราะตัวเรา
นั้นเปนตัวเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

 l  กิจกรรมที่ 10 : ดูภาพยนตรเรื่องโหมโรง
  ...ศร เปนดาวเดนในเชิงระนาด  หลังจากชนะประชันครั้งแลครั้งเลา

เมื ่อศรเดินทางเขามายังบางกอก เขาพายแพเปนครั ้งแรกตอขุนอินผู ม ีฝ ม ือ

การเลนระนาดในระดับสูง และมีทางระนาดที ่ดุดัน ศรกลายเปนคนที ่สูญเสีย

ความภาคภูมิใจในตัวเอง จนวันหนึ ่งศรไดไปนอนอยู ที ่ทุ งโลงริมน้ำและสังเกต

เห็นตนมะพราวที ่มีใบพริ ้วไหวไปตามแรงลม ทำใหคิดไดวาจุดเดนและวิธีการ

ตีระนาดของตนเองนั ้นเปนคนละทางกับของขุนอิน คือของตนเองจะมีลักษณะ

พริ้วไหวเหมือนกับทางของตนมะพราว  ดังนั้นเขาก็กลับมามุมานะฝกปรือฝมือ

อีกครั้ง และคิดคนทางระนาดแบบใหมที่ไมซ้ำใคร…

 วิทยากร  :  หลังจากการดูภาพยนตรแลวไดอะไรบาง

 ผู เขารวม 1 : จากการที ่ดูแลวมองเห็นวาการที ่เราไดพักอยาง
ผอนคลายในที่ที่สงบอาจจะทำใหเราพบกับบางสิ่งบางอยางที่ทำใหเราเปลี่ยน

ความคิดเดิมได  ขอคิดวาไมวาเราจะทำอะไรก็ตามนั้นไมจำเปนจะตองไป

ทำตามผูอื่น เนื่องจากแตละคนยอมมีจริตและความสามารถที่ตางกัน 

 ผูเขารวม 2 : สวนตัวแลวทำใหนึกถึงคำวา “Back to the nature” 

การที่ศร นั้นเห็นใบมะพราวปลิว เนื่องจากมีลมมากระทบ สิ่งนั้นคือสัจธรรม 

มันเปนธรรมชาต ิเปนธรรมะ ถาหากเขาตบีทตรงนัน้แตก น่ันหมายความวาเขาจะ

สามารถอานตัวเองออกแลวนำไปใชได เพราะเมื่อขณะที่เราเห็นใบมะพราวนั้น

ทำใหเรารู วามันพลิ้วไหวอยางไร จึงทำใหกลับมาคิดถึงคำที่อาจารยพูดวา

การที่เราจะทำอะไรนั้นตองมีสิ่งเชื่อมโยง เปนองครวม เปนธรรมชาติ ถาหาก

เราทำอะไรแลวมี harmony ซึ่งการเลนดนตรีนั้นเปนธรรมชาติอยูแลว จาก

ภาพยนตรเห็นวาเมื่อศรเห็นทางของตัวเองและเมื่อมีจิตที่สงบ นั่นจะแสดงให
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เขาเห็นวาสิ่งๆ นั้นจะเปนสิ่งที่เขาสามารถจะทำได  และในขณะที่จิตของขุน อิน

ในขณะนั้นซึ่งจิตของเขากำลังตก  การที่มีความมุงมั่นเอาชนะ  และหากเรา

ไมรูทางของตัวเองนั้น งานที่ทำนั้นก็อาจจะไมประสบความสำเร็จ 

 วิทยากร : เมื ่อผมดูภาพยนตรแลวทำใหผมเห็นวาเมื ่อใดก็ตาม
ที่จิตของมนุษยจดจอกับสิ่งใดอยางหนึ่งอยางเชนในภาพยนตรที่พระเอกรูสึก

ลำพองกับความสามารถของตัวเองแลว เมื่อไปเจอคนที่เหนือกวาตัวเองทำให

เกิดผลกระทบกับตัวเอง จิตจึงหมดสภาพเพราะรับสิ่งที่เกิดขึ้นไมไหว จึงทำให

ครุนคิดมากมายและเมื่อไดยินเพื่อนพูดจึงทำใหเห็นทางของตัวเองขึ้นมา โดย

ใชความพลิ้วไหวซึ่งเปนทางของตัวเอง และชวงขอหนังในชวงนั้นเปนชวงของ

หลวงศิลปบรรเลง ที่คิดเปลี่ยนแปลงการเลนดนตรีใหมๆ แสดงใหเห็นวาสภาวะ

ตางๆ ทำใหเกิดการพลิกแพลงสิ่งใหมอยูเสมอเปนการคิดแบบนอกกรอบ 

 สภาวะของจิตเราทุกวันนี้เราคิดนอกกรอบไมได เมื่อสภาวะจิตของ

เรานั้นใชเพียงแตสมอง อยางเดียว แตถาเรากลับมามอง มา Relax ตัวเอง 

ผอนคลาย และทำใจใหสบาย แลวบางสิ่งบางอยางจะเขามาอยูในสมองของ

เราเอง ดังนั้นหนังเรื่องนี้จะเนนเรื่องของ inside บางอยางจะเขามาอยูในสมอง

ของเราเอง หรือเรียกอีกอยางวาการคิดโดยไมคิด ทำใหใจวาง เมื่อใด Relax
ความคิดที่เปน creative จะเขามาเสมอ  ดังนั้นเราจึงตองฝกตัวเองบอยๆ
เรื ่องของการทำใจใหสงบ วางความตึงเครียดลง ดังนั้นการนั่งสมาธิจึงเปน

ตัวชวยเรื ่อง quiet mind แลว active mind ก็จะเกิดขึ้นหลังจากการที่เรา

พักผอน เชนซามูไร ที่สงบจะสามารถทำการตอสูไดดี 

 ดังนั้นผมอยากจะใหเชื่อมโยงเรื่องของ Contemplative education 

วาเกี่ยวของกับเรื่องของความสงบในการคิดอยางไร เราตองลากเสนใหเปน 

mapping แลวพยายามมองผานกระดาษใหเห็นความคิดของคนตางๆ เพราะ

บางครั้งเราอาจจะคนพบสิ่งใหมๆ ไดเสมอ โดยเฉพาะจิตใจที่สงบและมีเมตตา

จะทำใหเราคิดไดเสมอ

 เรื ่องแบบนี้หากวาเราไดไปอาน ชีวประวัติ ของบุคคลสำคัญในโลก 

นักวิทยาศาสตร เราจะไปคนพบตอนที่เขามีสภาวะที่กำลังสบายนั้น ชวงนั้นจะ
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เปนชวงที่มีความคิดดีๆ เขามา แลวเราจะรูวา System thinking เปนเพียง

เครื่องมือหนึ่งเทานั้นที่ทำใหเรานั้นไดมองอะไรดวยสายตาใหมๆ กวาที่จะมอง

อะไรเดิมๆ และหากเราพัฒนาบอยๆ ก็จะทำใหเราเชี่ยวชาญ

 วันที่สามของการอบรม

 l  “โคตรแบบยิ่งแกยิ่งยุง” (fi x that back fi res)
  โคตรแบบมักจะมี Feedback 2 ประเภทมาเจอกันเสมอ เราจะเห็น

ปญหาที่เกิดขึ้น 

  ส่ิงท่ีจะทำคือ การคิดแกปญหา 

เมื ่อพบวิธ ีแกปญหา  กลับเขามาแก

พยายามจะทำใหปญหาสมดุล  เมื่อผาน

ไปชั่วระยะหนึ่ง  เกิดสิ่งที่คาดไมถึงเกิดขึ้น

เกิดปญหาใหมเรื่องใหม  เปนผลลัพธที่

ไม ปรารถนาให  เก ิด   (unintended 

consequences) วนกลับไปสูปญหาเดิม  

เราก็พยายามแกปญหาใหมอีก แกครั้ง

ที่สอง  อาจจะนำไปสูผลลัพธเดิม  หรือ

ผานไปสักระยะเกิดผลลัพธที ่คาดไมถึง

ไดอีก  นี ่ค ือ รูปแบบของความพยายามแกปญหา แตเกิด reinforcing

feedback ทำใหปญหาใหมๆ เกิดขึ้นมาไดอีก ตัวอยางเชน ปญหายาเสพติด

ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ที ่ใชวิธีทำลายโรงยาฝน เผาทำลาย หลังจากนั้นเกิด

เฮโรอีนมีการปราบเฮโรอีน แตกัญชาเกิดมากขึ้น และเกิดยาขยัน แพรจาก

โรงเรียน ไปโรงงานและคนขับรถบรรทุก  ตอมาเกิดยามาแลวเปลี ่ยนเปน

ยาบามีการปราบปรามอยางหนัก ปญหาคือยาบาขาดตลาด ราคาสูงขึ้น ทำให

ยายไปสูแวดวงเยาวชน เมื ่อขายไดดีมีการจูงใจขนานใหญ การขายยาบา

ขยายแวดวงผู ซ ื ้อมากขึ ้น วงจรนี ้เปนการชี ้ใหเห็นวา ยิ ่งแกยิ ่งหนัก หรือ

ตัวอยางอัลคาโปน
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 ทั้งหมดไดแสดงใหเห็นถึงปญหาที่เมื่อใดที่เรายิ่งแกก็จะยิ่งยุง เนื่อง

มาจากการไมรูจักวิเคราะหปญหาใหดีเสียกอน รีบ React กับปญหานั้นทันที 

Unintended consequences การไมเห็นความซับซอนของปญหา จึงทำให

ปญหาบานปลายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งจัดการไมได 

 ทำแบบฝกหัดวิเคราะหปญหาที ่คอนขางเรื ้อรังและยังไมสามารถ

จัดการได ยิ่งทำการแกเทาไรปญหายิ่งบานปลายออกไปเทานั้น และเรื่องเกา

ยังไมหมดก็มีเร ื ่องใหมแทรกเขามาอีก อาจจะเปนปญหาที ่มหาวิทยาลัย 

หรือครอบครัว กอนอื ่นตองนิยามปญหากอนวาปญหานั ้นคือปญหาอะไร 

แลวทางออกของสิ่งนั้นคืออะไร หลังจากลงมือแกไข แลวมันมีอะไรเกิดขึ้นอีก 

เราสามารถเขียนซอนกันหลายๆ วงก็ได  เมื่อมีปญหา  แลวเกิดปญหาใหม 

หลังจากนั้นอาจจะกลับไปที่ปญหาเดิมก็ได

 สรุปบทเรียนรวมกัน

 -  หลังจากที่ไดทำแบบฝกหัดไปเรื่อยๆ ทำใหเห็นวาเวลาเรายิ่งแกนั้น

เราก็ยิ่งไปเจอเขากับวงจรอุบาทว ยิ่งแกยิ่งเลวราย ซึ่งปญหาที่แกอยูนั้นคือ

ปญหาหนี้สินครู สมัยกอนรัฐบาลมีโครงการ มอเตอรไซคคุรุสภา ครูก็ไดไปกูมา 

สุดทายแลวเมื่อกูก็กูมาขายแลวก็ผอนไปเรื่อยๆ แตกลับทำใหปญหาหนี้สินนั้นก็

ลนพนตัว 

 -  เปนปญหาเร่ืองการแกปญหา  การขาดครู   เน่ืองจากรัฐบาลมีมาตรการ

การลดจำนวนครู โดยการใหครูเกษียณกอนกำหนด และไมไดยับยั้งจำนวน 

จึงทำใหเกิดปญหาการขาดครูเมื่อรวมกับจำนวนเดิมที่ขาดอยูแลว และการให

ครูเกษียณกอนกำหนดโดยที่เสียเงิน 10 – 20 % นั้นทำใหคุณภาพการศึกษา

ของเรานั้นต่ำลง วิธีการแกปญหาของสถานศึกษาก็คือการใชเงินจากคาบำรุง

การศึกษาหรือคาอื่นๆ มาจางครูอัตราจาง แลวครูอัตราจางนั้นไมมีจิตวิญญาณ

ก็จะยิ่งทำใหปญหาแยไปอีก ทั้งตอนนี้ที่รัฐบาลตองการที่จะแกปญหาการศึกษา

โดยที ่องคกรและกระทรวงรวมมือกันทำรายงานผลการศึกษายอนหลังวา

มีสภาพอะไรบางในประเทศเรากับของตางประเทศเปรียบเทียบกัน เขาเสนอ
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มาตรการหนึ่งคือขออัตราการเกษียณคืนรอยเปอรเซ็นตใหครู สองคือลงมาดูวา

มันขาดจำนวนเทาไร และเมื่อเสนอไปถึงสามรัฐบาลแลวก็ยังแกปญหาไมได 

ก็ยังสงกลับมาใหเราทบทวนซ้ำเนื่องจากไมมีงบประมาณ นี่คือวงจรปญหา

ที่แกไขไมได 

 วิทยากร : จากประสบการณที่ผมเคยเขารวมกับการประชุมจากที่หนึ่ง
คือ นายทหารชั้นสูงของสหรัฐอเมริกานั้นคิดวาไมมีทางการชนะการกอการราย

โดยทางอาวุธได หากจะเอาชนะการกอการรายโดยทางอาวุธจะตองใช Civil 

society คือ มีความยุติธรรมใหกับสังคม และยังยอมรับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เชื้อชาติ และตองมีเศรษฐกิจใหมนุษยทุกคน เรื่องราวเหลานี้จึงจะ

คลายตัวลงได ทหารเปนผูรูปญหาและแนวทางแกไข แตการเมืองนั้นคือปญหาที่

วา เขาอยากจะโชวผลงานใหประชาชนเห็น เพื่อจะไดคะแนนเสียง ซึ่งนายทหาร

คิดวาปญหานั้นถาจะแกไขตองใชเวลา 20 ปขึ้นไป นักการเมืองจะมีแนวโนม

ในการกระโดดไปสู Quick fix คือการแกอยางรวดเร็ว แตหลังจากนั้นคนอื่น

ก็ตองรับกรรมตอ ดังนั้นกอนที่เราจะแกปญหาเราตอง มองใหเห็นภาพรวม

ทั้งหมดกอน หรือกรณีการโฆษณาเรื่องการลดความอวนนั้นที่ตองเขาคอรส

แลวหมดเงินมากมายนั่นไมใชการแกปญหาที่ถูกจุด เพราะความอวนเกิด

มาจาก Behavior แตคนเราก็ชอบใชเพียงชั่วคราว 

 l ยุทธศาสตรการรับมือกับปญหาแบบนี้
  เมื ่อ มี ของเสีย อยาง เครื ่องจักร เครื ่องใช ตางๆ เรา ก็ ตอง แกไข 

ปญหา ใหญ ของ การ คิด ของ มนุษย นั้น เนื่องจาก เรา มี กระบวนทัศน แบบ กลไก

เรา มี กระบวนทัศน แบบ เสนตรง ทำให เรา นั้น แกปญหา ผิด เพราะ เรา เห็น ปญหา

สังคม เปนเสมือน ปญหา ของ เครื่องจักร เมื่อใด ที่ เครื่องจักร เสีย หาก เรา ถอด

อะไหล ออก แลว รูวา ชิ้นสวน ไหน เสีย เรา ก็ เปลี่ยน ชิ้นสวน นั้น แต สังคม เรา นั้น

ไมใช เครื่องจักร สังคม จะ เคลื่อน ตลอด เวลา ไมเคย หยุดนิ่ง ดังนั้น สิ่ง ที่ เรา ทำ

อยู นั้น เปนเรื่อง ของ Living system ไมใช เรื่อง ของ Mechanic system เพราะ

ฉะนั้น Quick fix นั้น ก็ มาจาก Mental model หรือ วิธี คิด ตั้งแต โลก ทัศน  
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1) มองโลก เปน ชิ้นสวน  2) มองโลก เปน เครื่องจักร  ทำให เรา คิด ปญหา ผิด 

คิดวา ถา เรา แกไข ชิ้น นี้ แลว เรา จะ จบ หารูไม วา ปญหา ที่ แก นั้น สามารถ บานปลาย

ไป เปน ปญหา อื่นๆ ได อีก ซึ่ง ไมมีใคร เขาใจ วา สังคม และ สิ่งมีชีวิต นั้น ไมใช

เครื ่องจักร เพราะ มัน จะ ปรับตัว และ โตตอบ กับ เรา อยู  ตลอด เวลา และ มัน ก็

ไมยอม จะ ให เรา แกไข ได งายๆ ระบบ ทุก ระบบ นั้น เมื่อ เกิดขึ้น มาแลว ไมยอม ตาย

ไป งายๆ 

 ดังนั้น ยุทธศาสตร ใน การ แกปญหา ตอ Quick fix คือ การ ที่จะ มี ผล

ตีกลับ ดังนั้น เรา ตอง plot กราฟ กอน วา มี ปญหา อะไร เกิดขึ้น ใชเวลา มา นาน

กี่ ป แลว แลว เรา ได แกไข ดวย มาตรการ ใด บาง แลว ผล เปน อยางไร เมื่อ เห็น กราฟ 

เรา ตอง มา ตั้งคำถาม วา เกิด อะไร ขึ้นกับ สิ่ง ที่เกิด มา วา 

 1. เรานั ้นอาจจะใชวิธีแกไขแบบเดิมๆ ไมได จะตองเห็นภาพรวม

หรือรากเหงาของปญหา ซึ่งเราอาจจะใชวิธีอยางวันแรกที่เราใชคือ การลากเสน 

causal loop วาอะไรมาไดอยางไร พยายามใชหลายๆ เครื่องมือ อยาเกียจคราน

ในการแกปญหา คิดมากๆ และใชเคร่ืองหลายๆ อยาง แลวจะทำใหเราเห็นภาพแหง

ความเปนจรงิ ส่ิงน้ีคือประการแรกการตระหนกัถึงผลลัพธท่ีไมไดคาดฝนวาจะเกิด 

หลงัจากนั้นก็มาสนใจวาปญหาที่จริงนั้นเกิดมาจากที่ไหน 

 2. หากเราตองการที ่จะแกปญหาบางอยางเราตองแกโดยการลด

ความถี่หรือจำนวนการแกไขลง เพราะเรารูวาหากเรายิ่งแกไขก็ยิ่งทำใหเกิด

ปญหา เราจึงตองทำบางสิ ่งบางอยางเพื ่อสรางความมั่นใจไมใหคนวาเรา

ไมทำอะไรหรือไมยอมแกปญหา เราจึงจำเปนตองลดความถี่ หรือจำนวน

การแกไขลงเพื่อการลด side effect หรือทำอยางไรใหมี effect นอยที่สุด เชน

หมอจะใหยาแกคนไขและหมอก็รูวาถายาตัวนี้เปนตัวที่แรง หมอก็จะใหคนไข

ในปริมาณที่ไมมาก หรืออยางนอยอาจจะหยุดชั่วคราวไปกอน สิ่งนี้คือสิ่งที่

หมอระวังตอ side effect

 3. ถามตัวเองดูวาถาเราลงมือที่จะแกเราระวังเรื่อง side effect แลว

หรือยัง  แลวมีรูปแบบอื่นในการแกปญหาหรือไม  แลวเราใชรูปแบบอื่นๆ 

แลวหรือยัง  สิ่งสำคัญคือหากเราไมทำการแกไขแลว  ปญหาจะปรับตัวเอง
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หรือคลี ่คลายตัวเองไดหรือไม  เพราะยังมีเรื ่องหลายๆ เรื ่องที ่ไมมีใครไป

แกไข แตปญหานั้นสามารถคลายดวยตัวของมันเองก็เปนไปได  ซึ่งในจีนม ี

management แบบแกโดยไมแก ทำโดยไมกระทำ ซึ่งคนที่จะสามารถทำแบบนี้

ไดผูนั้นจะตองนิ่งพอสมควร การเห็นภาพใหญแลวไมหวั่นไหวตอสถานการณ

เฉพาะหนา เรื่องบางเรื่องที่เปนความขัดแยงระหวางเพื่อน หรือแฟน หรือสาม ี

ภรรยา การพยายามไปชี้แจงในจังหวะที่ไมเหมาะสมนั้นก็จะยิ่งทำใหปญหา

บานปลายได แตหากเราปลอยใหเวลาผานไปเพื่อใหแตละคนเกิดความใจเย็น 

ปญหานั้นก็อาจจะคลี่คลายไปไดเอง ทุกอยางขึ้นอยูกับบริบท 

 สุดทายเราจะเหน็วาปญหาแบบนี ้ ท้ังปญหาเรือ่งคร ู หรอืเรือ่งยาเสพตดิ

ก็ตาม เรื่องแบบนี้ถาจะแกใหถึงรากเหงาอยางแทจริงเราตองพูดถึงเรื่องของ 

Shared Vision เพราะการแกปญหาครูนั้นจะตองมีวิญญาณหรือมีไฟ ตอใหครู

คนนี้ไมเคยมีวุฒิเลยก็ตาม แตหากมี fi re to teach มีความรักมีความเมตตาตอ

คนอ่ืนแลว จะเปนครูไดเสมอ  เพราะครใูนสมัยโบราณก็ไมเคยเรียนการเปนครู แต

วาเมื่อมีหัวใจ มีไฟ มีความรักความเมตตาตอผูอื่นแลว วิญญาณตรงนี้ถึงจะ

เรียกวาใจที่บริสุทธิ์ มันเปนเรื่องของ Spiritual แตสิ่งที่เราสอนกันมากหลายๆ

ปนั้นมันเปนเรื่องของเทคนิค เพราะทายที่สุดแลวเมื่อมีวิญญาณนั้นคุณก็จะ

จัดการทุกอยางได ซึ่งเปนเรื่องของ vision เราจึงตองแกปญหาสวนนี้กอนที่จะ

แกเรื ่องงบประมาณ อาชีพทั้งหลายไมเฉพาะอาชีพครูหากขาดความรักหรือ

ขาดวิญญาณตออาชีพนั้นทุกอยางก็จะลมเหลวหมด 

 ดังนั้นทุกอยางอยูที่ Personal vision and shared vision ที่ตองสราง 

และตรงน้ีจะไมเกิดหากเราไม deep inside เขาไปในตัวของมนุษย  ส่ิงน้ีเกิดมาจาก

การที่คนเราเมื่อเรียนรู technique ใหมๆ ทำใหหลงลืมเรื่องของจิตวิญญาณไป

 เครื่องมือที่เราใชประโยชนในการทำ System thinking

 1. เราตองสนใจเรื่องเครื่องมือ Loop การลากเสน Causal Loop ไล

ตั้งแตวาสิ่งไหนมาไดอยางไร 

 2.  Causal Loop ของเราจะมาในรูปของ feedback loop ไปมา

เพราะทุกสิ่งทุกอยางนั้นลวนเกิดมาแตเหตุ Causal Loop เปนเรื่องอิทัปปจยตา 
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ขามมาสูการปฏิบัติแลวทำมาเปนแผนที่ใหเห็น

 3. System Archetype เรื ่องของ โคตรแบบ มนุษยจะทำพลาดกับ

สิ่งเดิมๆ สิ่งนี้จะทำใหเราเขาใจในหลายๆอยางไดมากขึ้น 

 4. การจับ Pattern of behavior of the system คือการจับกราฟหรือ

สถิติใหได เพราะมันจะบอกวาอะไรเปนอะไร 

 5. System dynamic หรือระบบพลวัตซึ่ง System thinking สามารถ

นำมาใชประโยชนได  อธิบายไดโดยระบบทุกระบบนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแลว มันจะ

มีเปาหมายในการดำรงตนของมันเอง เชน องคกรออมทรัพย เมื่อตั้งขึ้นมาแลว

ก็ยอมมีเปาหมายในตัวของมันเอง หนวยงานใดตั้งขึ้นมาก็ยอมจะมีเปาหมาย

ในการดำรงอยู อะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นมาแลวก็ยอมอยากรักษาไว เหมือนกับ

รางกายเรานั้นวาเมื่อเกิดขึ้นมาแลว เราก็ยอมอยากจะมีชีวิตอยู และรางกาย

ของเรานั้นก็สูกับสิ่งตางๆ อยูตลอดเวลา เชนเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวนั้น

ก็ทำการตอสูกับเชื้อโรคที่เขามาสูรางกายของเราแตระบบภูมิคุมกัน (Immune 

System) ของเราแข็งแรงพอ จึงเอาชนะได ฉะนั้นระบบทุกระบบ พยายาม 

survive ทั้งสิ้น  ดังนั้นสิ่งที่ควรจำคือ ระบบทุกระบบเมื่อเกิดขึ้นมาแลวยอม
มีเปาหมายทั้งสิ้น และถาทานตองการที่จะเปลี่ยนระบบ ทานก็ตองระวังวา

ทานจะตองเจอกับการตอตาน แตคนที่ไดประโยชนจากความไมดีนั้นมีเยอะ 

ดังนั้นการพยายามทำความดีในตอนนี้เปนเรื่องที่ยากมากเพราะวาสั่งสมมา

หลายๆ ป เหมือนกับความคุนชินเกาๆ 

 2.5 ทฤษฎี “โมเดลของระบบพลวัต” (system dynamic)

 วิธีการ Plot เรื ่อง System 

dynamic โดย ผม จะ เปรียบ รูป นี้ เปน

 เหมือนกับ อางอาบน้ำ มี ทอ น้ำไหล เขา

กับ ทอ น้ำไหล ออก สมมติวา ถา ตองการ

 ที่จะ อาบน้ำเมื่อ เปดกอกน้ำ ให น้ำไหล 

เขา โดย เปด ทั้ง กอก น้ำเย็น และ น้ำรอน 
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พรอมกัน แลว เรา ก็ เฝาดู ระดับน้ำ จะ คอยๆ สูงขึ้น ซึ่ง ระดับน้ำ นั้น ก็ คือ สภาวะ 

ของ ระบบ เรา ก็ ตอง ตั้งเปา วา จะ ให น้ำ สูง ขนาด ไหน สิ่ง นี้ คือ การ ควบคุม เรียก วา

การ ควบคุม (Parameter) ทั้งหมด แสดงใหเห็น วา เรา นั้น มี เปาหมาย วางไว 

 หาก สมมติวา มี โทรศัพท มือถือ ดังขึ้น มา เรา ก็ได แต คุย โทรศัพท โดย

ที่ ไม หันมา มองวา น้ำขึ ้น มา เต็ม จน เกือบจะ ลน แลว เรา ก็ จะ ปด กอกน้ำ กอน

ที่จะ ลน  ดังนั้น ทำให สภาวะ ของ น้ำ นั้น ลน แลว หาก เรา ลง ไป อาบน้ำ ก็ จะทำให 

น้ำ ลนออกมา ได  ดังนั้น เรา ควร จะ ทำ อยางไร ใน เมื่อ น้ำ นั้น สูงกวาเปาหมาย

 ที่ กำหนด ไว ผม ก็ จะ ปลอย น้ำ ให ไหล ออก เพื่อให กลับ เขาสู สภาวะที่ ปรารถนา 

สิ่ง นี้ ก็ คือ การ ควบคุม (Parameter) 

 ดังนั้น เปาหมาย สูงสุด ก็ คือ เรา จะ ตอง ดู เพราะวา ระบบ ทุก ระบบ นั้น

มี เขา มี ออก ตลอด เวลา เหมือนกับ การ ที่ รางกาย ของ เรา หายใจ เขามา แลวก็

หายใจ ออกไป และ การ รับประทาน อาหาร หรือ ดื่ม น้ำ เขามา เรา ก็ ตอง ถาย มัน

ออกไป  นี่ คือ ระบบ ที่ ตอง อยู ใน สภาวะ สมดุล  ซึ ่ง มัน จะ ดูแล รักษาตัว ของ 

มัน เอง เพียง แตวา ใน หลายๆ เรื ่อง นั้น เรา ไมทัน ได ระวัง เชน  การ ทาน มาก 

ออกกำลังกาย นอย น้ำหนัก ของ เรา ก็ จะ เพิ ่ม ดังนั้น เรา จะ ตอง นำ ไขมัน ออก 

โดย การ ทาน ให นอย หรือ ดูแล เรื ่อง อาหาร ให เขมงวด ออกกำลังกาย มากขึ้น 

สิ่ง นี้ คือ สภาวะ ของ System dynamic และ เปาหมาย ของ เรา ใน ขณะนี้ คือ

เศรษฐกิจ ของ เรา ตอนนี้ ไมดี เทาที่ควร เรา จะ ใช เงิน เหมือนเดิม ไมได อีกแลว 

เงินเฟอ ก็ สูงขึ ้น น้ำมัน ก็ แพง ดังนั ้น สิ่ง ที่ สำคัญ คือ เรา ควร จะ ตอง มี การ เก็บ

และ ออมเงิน ไว สวนหนึ่ง สำหรับ ครอบครัว ดังนั้น เรา ตอง ดู วา ตอนนี้ เงิน เทาไหร

แลว เรา ตอง ตั ้งเปา วา อีก 5 ป ขางหนา นั ้น เรา จะ เก็บ เงินได มาก เทาไร เมื ่อ

เปรียบ เทียบกับ อัตรา เงินเฟอ ทุกวันนี้ แลว ขณะนี้ มี ทาง ใด บาง ที่จะ เพิ่มเติม

รายได ของ เรา เชน  การ หา อาชีพ ใหม หรือ มี การ สอน เพิ ่ม มากขึ้น  เพื ่อ ให

เงินใน บัญชี มี เพิ ่ม มากขึ้น  หลังจากนั้น ตอง กลับมา ดู วา มี คา ใชจาย ใด บาง

 ที่ไม จำเปน  ถา มี ก็ ตอง ตัดออก เพื ่อให สภาวะ เงิน ออก ของ เรา นั้น บรรลุ ตาม

เปาหมาย ที่ เรา วางไว พูด งายๆ วา เรา นั้น สราง buffer หรือ สราง ระบบ ฉุกเฉิน

เพื ่อ ความ ไม ประมาท หรือ เรา สามารถ จะ มอง ได อีก ดาน ก็ได  ใน เรื ่อง ของ
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การ ดูแลรักษา สภาวะ สิ ่งแวดลอม  เชน  พื้นที ่ แถว สมุทรสาคร  เปน พื้นที ่

ที ่ ทำ ปา โกงกาง ซึ่ง มี คุณภาพ ที่ ดีมาก และ ยัง เปนที่ ชื่นชอบ ของ บาง ประเทศ

ทำให ขาย ไดราคา ดีมาก  ชาวบาน จึง พา กัน ตัด ไม โกงกาง ขาย จน แทบจะ

ไมมี เหลือ และ ตน โกงกาง ก็ โต ไมทัน หลังจากนั้น คน ก็ ตกงาน เนื่องจาก ไมมี

ตนไม ให ขาย เพราะ การ ควบคุม (Parameter) นั้น เสีย ไปแลว ระบบ นั้น เสียไป

แลว ทำให คน คิดได หลังจากนั ้น มา เขา ก็ จะ คอยๆ ตัด เปน แปลงๆ ไม ตัด

ทีเดียว ทั้งหมด แสดงใหเห็น วา เขา ก็ สามารถ รักษา ระบบ ได และ ยังมี อีก หลายๆ 

ประเทศ ที่ มี การ ทำ furniture โดย การ ที่ ใช สน นั้น เขา ก็ จะ ใช กระบวนการ แบบนี ้

ทดแทน และ หมุนเวยีน กัน เพื่อให ดำรงอยู กัน อยาง ยั่งยืน

 หาก เรา ตองการ ที่จะ ให คน ไววางใจ ใน ตัวเรา (Trust) ซึ่ง สภาวะ ของ 

Trust นั้น เรา ก็ สามารถ ที่จะ วัด ได  เหมือนกับ ระดับน้ำ  แลว เรา จะ ทำ อยางไร

ให มี Trust ก็ เหมือน การ มี น้ำไหล เขา  เรา จะ แสดง ฝมอื ใน การ บริหาร  นอกจากนั้น

ยัง จะ ตอง มี ความ เมตตากรุณา อีกดวย อีกทั้ง ยัง ให ความ เที่ยงธรรม กับ ผูอื่น ดูแล 

ผูอื่น เหมือนกับ การ ไหล เขา คุณ งาม ความ ดี ของ เรา นั้น แสดงวา เรา มี Trust 

เกิดขึ้น มากมาย แต ถา เรา ไม ระมัดระวัง หาก ถาม วาการ ไหล ออก ของ Trust 

คือ อะไร  ซึ่ง บางครั้ง ก็ ตอง ใช อำนาจ และ ใช การ แสดงออก บางอยาง บาง ถา

ไม ทำ เสีย เลย มัน เปนไป ไมได อีก อยาง เรา นั้น ตอง รักษา ชองวาง ให ดี ซึ่ง ทาน

จะ เห็น ได วา System dynamic นั้น ใชได กับ ทุกอยาง ทั้ง เรื่อง ของ ความ ไววางใจ

เรื่อง social capital, ecology, fi nance ฯลฯ เรา ก็ สราง ได หมด เพียง แตวา

เราตอง รูจัก และ เขาใจ สภาวะ ของ ระบบ และ มี ปจจัย ใด บาง ที่ เปน ตัวควบคุม การ 

ไหล เขา และ ออก การ ไหล เขา นั้น คือ การ เพิ่ม และ ก็ จะ มี การ ไหล ออกหาก ไม ระวัง 

 ประเด็น ของ System dynamic นั้น คือ การ รูจัก ใช Parameter
ควบคุม ปจจัย ตัวแปร ให ดี ดังนั้น เมื่อ เรา หยิบ ขึ้น มา พอดู แลว เรา ก็ จะ รูวา

สิ่ง นั้น คือ ระบบ อะไร แลว ปจจัย ตัวแปร ของ เรา มี กี่ เรื่อง เหมือนกับ วา กอกน้ำ นั้น 

มี กี่ กอก อาจจะ มี บาง กอก ที่ รั่ว หรือ ซึม ออกมา เรา จึง ตอง เปลี่ยน กอก ใหม หรือ 

บางอยาง มัน ไหล เขา มาก เกินไป ก็ ไมดี แลว น้ำมัน ลน เรา ก็ ตองระวัง เพราะ บางท ี

ถา เกลียวหวาน แลว เปด น้ำ ไมได เรา ก็ ตอง คอย เช็ค ตลอด เวลา 



7272
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

 หัวใจ ของ System dynamic นั้น คือ การ จะ ตอง สนใจใน สิ่ง ที่ เรา
เรียกวา Parameter คือ ปจจัย ตัวแปร ที่จะ คอย ควบคุม ระบบ ให เปนไปตาม 
เปาหมาย ที่ ตั้งไว ชองวาง คือ การ รับ รูวา ขณะนี้ ระบบ อยู ใน ชวง ไหน แลว มัน 

นอยหรือ มาก เกินไป หรือไม ชองวาง ก็ คือ ยกตัวอยาง เชน ตอนที่ เรา มอง ไป 

ที่ อาง น้ำ วา ไมมี น้ำ เลย  หรือ ชองวาง ก็ คือ เปาหมาย ที่ เรา ตองการ กับ สภาพ 

ที่ เปนจริง ใน ปจจุบัน ดังนั้น ถา เรา เห็นวา ใน อาง น้ำ ไมมี น้ำ ขั้นแรก ของ เรา คือ

 ไป ปด กอก กอน แลวก็ มา เปด ให น้ำ เขา เมื่อ น้ำ เพียง พอแลว เรา ก็ ปด กอก สิ่ง นี้ คือ 

ชองวาง ระหวาง เปาหมาย กับ ความ เปนจริง โดย เรา จะ ตอง control ตัวแปร ดวย 

ตัวเอง 

 l กิจกรรม ที่ 11 : แบงกลุม แบบ เดิม ทำ แบบฝกหัด เกี่ยวกับ เรื่อง ของ 

Dynamic System ตั้ง โจทย โดย การ ใช ตัวปญหา เปน ตัวตั้ง แลว ใช Parameter 

ควบคุม ปจจัย ตัวแปร ให ดี ปจจัย ตัวแปร มี กี่ เรื่อง เรา ควร จะ ทำ อยางไร

  วิทยากร : หลังจากที่ เรา ทำ แบบฝกหัด เกี่ยวกับ เรื่อง ของ Dynamic 

System แลว ทาน ได ขอคิด อะไร บาง ซึ่ง หัวใจ ของ Dynamic System ก็ คือ

 การ เห็น สภาวะ ของ ระบบ ใน ตอนนี้ และ รับ รูวา เปน อยางไร และ เรา ตอง สังเกต

 ทั้ง ดาน บวก และ ดาน ลบ 

  มี อาจารย ทาน หนึ่ง ถาม วา จะ ตอง ทำ อยางไร เพื่อให คณาจารย นั้น 

มี ความ รวมมือกัน ใน การ ทำงาน กัน มากขึ้น ผม จึง ให คำ ตอบ วา ตอนแรก เรา 

ตอง รู เปาหมาย กอน เปาหมาย นั้น คือ การ ให อาจารย ทำงาน รวมกัน ดีขึ้น ดังนั้น

 เรา ตอง เช็ค สภาวะ กอน วา สภาวะ ของ ความ รวมมือ จริง กับ สภาวะ ที่ ตองการ 

มี ชองวาง เปน อยางไร การ ที่ เรา ตองการจะ เช็ค สภาวะ ความ รวมมือ ณ ตอนนี้ 

วา ดี หรือ ไมดี จะ มี อะไร เปนตัว ชี้ วัด เชน การ เขา ประชุม นั้น มาสาย เลิก เร็ว หรือ 

ความ ใสใจ ใน การ ประชุม สิ่ง นี้ จะ มี ดัชนี ชี้ วัด อยู วา มี ความ รวมมือ หรือไม เรา 

ตองหา ตัว ชี้ วัด ให เจอ เสีย กอน เพราะ เรา จะ ตัดสิน โดย ที่ ไมมี ขอมูล หรือ หลักฐาน 

ใน การ ยืนยัน ไมได เรา หา เจอ แลวแต เมื่อ เทียบกับ ความ ตองการ แลว ยังขาด 

อยู เรา ก็ ตอง ดู ดาน อื่น วา อะไร เปน ดาน ลบ เชน การ ไม เขา ประชุม ตรงเวลา เปน 

เพราะอะไร หรือ การ สนทนา ใน หองประชมุ ไมมี การ ให ความ ใสใจ (Pay attention)
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นั่น เปน เพราะอะไร เรา ตอง สังเกต จาก ดาน ลบ กอน แลว ทำ อยางไร เพื่อ ปด ดาน 

นี้ กอน หลังจากนั้น เรา ก็ ไป ดู จาก ดาน บวก หรือ มี แรงจูงใจ ใด บาง เพื่อจะ ให คน 

มา รวม เรา ก็ ตอง ไป ดู วา มี ตัวแปร อะไร บาง ซึ่ง หัวใจ ของ Dynamic System คือ 

การ Control parameter เปน ตัวควบคุม ตัวแปร เรื่อง นี้ เปนเรื่อง ที่ ซับซอน แตวา 

มัน เปน เครื่องมือ ที่ เรา สามารถ จะ นำไป แกปญหา ตางๆ ได สวนมาก แลว ระบบ นี้ 

จะ ดี อยู ที่วา เปาหมาย ที่ ชัดเจน เรา นั้น ตองการ ที่จะ บรรลุ อะไร เพราะ ใน หลายๆ 

รูปแบบ ของ Systems thinking นั้น คือ การ ปลอย ให มัน evolving แต ตรงนี้ 

คอนขาง ชัดเจน เพราะวา เรา ควบคุม ไม ให ระบบ น้ัน เกิด ปญหา เปนการ Collecting

การ ปรับ เพื่อ ปด ดาน ลบ และ เพิ่ม ดาน บวก หรือ ปองกัน ดาน ลบ ไม ให ไหล ออก 

แต ดาน บวก ก็ ตอง ควบคุม ไว เชน บางคน ที่ มี รายไดเยอะ มาก จะ ทำให มากกวา นี้ 

ไมได แลว เพราะวา เวลา ไม พอ  แต เรา ก็ มา ดู เรื่อง คา ใชจาย ดวย

  สิ่ง สำคัญ ของ เรื่อง นี้ คือ เมื่อ เรา เห็น ดัชนี ชี้ วัด เรา จะตอง จับ ดัชนีชี้ วัด

 ให ได เพราะ มัน จะ ทำให เรา ไมคิด ไป เอง ทำให เรา นั้น มี ลักษณะ เปนวิทยาศาสตร

นอกจากนั้น การ ทำงานที่ ดี เรา ควร จะ รวมกัน พูดคุย วา สภาวะเปน อยาง มี การ

 ชี้แจง ใน ขอ สงสัย และ ตอง รวมกัน ระดมสมอง ชวยกัน หา วิธี ปด ดาน ลบ และ 

วางกฎ กติกา รวมกัน ให ทุกคน มี สวน รวมกับ เรา 

 l สะทอน ความคิด ประจำวัน (Check Out)
  เรา ได เรียนรู อะไร ที่ มีความหมาย และ ความ สำคัญ บาง และ สามารถ 

นำไปใช อยางไร ได บาง  เพราะ ถา เรา ไมได คนพบ ความ หมายความ สำคัญตอ 

ตัวเรา สิ่ง นั้น ก็ จะ ไมติด ตัวเรา ให ทุกทาน ลอง ถาม ใจ ตัวเอง และ ความรูสึก ของ 

ตัวเอง กอน

  -  หลังจาก การ ที่ ได เขารวม การ อบรม ทั้ง 3 วันนี้ แลว ทำให ได ขอคิด 

หลาย ประการ สรุป ได คือ การ แกปญหา นั้น ทุก ปญหา นาจะ มี ทางออก ใน การ 

แกปญหา แต สวนใหญ แลวจะ คิด ใน สิ่ง ที่ เปน ขอเสนอ ในทาง ลบ มากกวา แต 

เมื่อ ได รับฟง จาก การ เขารวม สัมมนา แลว ทำให เขาใจ วาการ ที่ เรา ไดรับ ขอเสนอ

 หรือ feedback นั้น นาจะ ดู ทาง บวก ดวย  เพราะวา จะ ทำได งาย กวา ประการ 

ที่สอง คือ ใน การ แกปญหา นั้น เรา นาจะ นำ คน ที่ ทำใหเกิด ปญหา นั้น เขามา มี สวน
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ใน การ แกปญหา ดวย ไมใช แค วา ตัดสินใจ ไป ดวย ตัวเอง โดย ที่ ยังๆ ไมรู ปญหา 

ที่ แทจริง เพราะ บางครั้ง เรา ได แต เดา วา นาจะเปน อยาง นั้น อยาง นี้ แต ความ จริง 

แลว เรา จะ ตอง นำ ปญหา นั้น เขามา มี สวน รวมดวย โดย ไมคิด หรือ แกปญหา

 เพียง คน เดียว  เรา จะ ตอง ให คน อื่น มี สวน ดวย  นอกจากนั้น กอน ที่จะ แกปญหา 

เรา จะ ตอง คิด ให เปน องค รวม กอน วา ถา จะ แกปญหา แลว ควร จะ มี อะไร บาง อีก 

สวน คือ การ คนหา ปญหา นั้น เพื่อ ไปสู เปาหมาย อยาง เชน วิธี ที่ อาจารย สอน คือ

 เรื ่อง ของ System Dynamic สวนตัว คิดวา เปน วิธี ที่ งาย และ ทุกคน เอง ยัง 

สามารถ นำไป ปรับใช ใน ชีวิต ประจำวัน ได อีกดวย เชน การ ตั้ง เปาหมาย วา หาก 

เรา ตองการ ที่จะ มี บาน เรา ควร จะ ตอง มี รายได เทาไร เปนตน ประการ สุดทาย 

คือ การ มอง ปญหา นั้น ไม ควร ดู เฉพาะ จุด เพราะ ถา เรา ดู เพียงแค จุด เดียว นั้น เรา

 ก็ จะ แกปญหา ได เพียง ชวง เดียว เทาน้ัน แต ถา เรา ดู ปญหา เปนชวง ยาว แลวจะ ทำให 

เรา แกไข ได ดีกวา

  -  โดย สวนตัว แลว สิ่ง ที่ ได นั้น คือ ได รูจัก การ คิด เปนระบบมากขึ้น

นอกจาก การ จะ คิด อยาง เปนระบบ แลวก็ ยัง ทำให เรา ได คิด เชื ่อมโยง ระบบ

 ใน สวน ตางๆ ที่อยู ใน โลกมนุษย ทุกอยาง สามารถ เชื่อมโยง ถึงกัน ได และ เมื่อ

 เรา คิด หรือ มอง อะไร ก็ จะ ทำให เรา ไม มอง อะไร แบบ แคบๆ อีก  เรา จะ ตอง 

มี การ เปดโลก ทัศน ให กวาง ทุกอยาง ลวนแต มี เหตุ และ ผล ทั้งสิ้น อีก เรื ่อง คือ 

การ ได เรียน รูเรื ่อง Contemplative education หรือ การ เรียนรู ดวยใจ การ ที่ 

ไตรตรอง และ มี ความ สม่ำเสมอ ดวย ใน แตละวัน เมื่อ มี การ มอง อะไรก็ตาม จะ 

ตอง นำมา คิด และ ไตร ตรอง วา เกิด จาก อะไร และ เปน เพราะอะไร แลว เรา 

ก็ จะ ไม ตัดสิน อะไร อยาง เรงดวน วา ใคร ผิด หรือ ถูก และ สิ่ง ที่ ประทับใจ ที่สุด 

คือ inside ที่ อาจารย มี ภาพยนตร ประกอบ ให ดู ทำให จด จำได ดีมาก ยิ่งขึ้น และ

 ทุกครั ้ง การ ที่ เรา ได พบปะ กับ ใคร ก็ตาม ทุกสิ่ง นั้น ลวน เปน สิ่ง ที่ เรา ตอง สัมผัส

ได ดวย ภายใน ของ เรา แลวจะ เกิด inside ขึ้น มา แลว เรา จะ มี การ ปฏิบัติ ตัว

 กับ คนๆ นั้น อยางไร ซึ่ง เรา จะ ตอง มี ความ เมตตา และ ความ สงบ ในใจ ของ เรา เอง 

กอน และ ทุกอยาง จะ เปนไป ดวยดี 
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  -  การ ที่มา ครั้งนี้ ได เกิด ประโยชน สูงสุด อะไร กับ ตัวเอง ใน ฐานะ และ 

บทบาท ที่ทำงาน อยู ซึ่ง ภาพ ใบไม ไหว จาก ภาพยนตร เมื่อวานนี้ ยัง ติดตา เรา 

อาจจะ มี ความคิด บางอยาง เขามา หรือ เรา อาจจะ คนหา โคตร แบบ ซึ่ง เปน 

Pattern of behavior ของ ทุกๆ คน นั้น เปน อยางไร และ เรา อาจจะ สังเคราะห อะไร

ได อยาง ชัดเจน วา มัน ไหล เขา ไหล ออก หรือวา มัน พรอง ตรง สวน ไหน ของ ระบบ 

แต ลอง ตั้งคำถาม วา เรา กลา คิด นอก แบบ หรือไม และ นอก แบบนั้น เปน นอก แบบ 

ที่ มัน ตรง หรือ ถูกตอง เพราะ การ ที่ เรา จะ คิด หรือ ดำเนินการ นอก แบบนั้น มัน จะ

 ตอง ใช ความ กลาหาญ และ ตอง ใช ความ พรอม ใน หลายๆ อยาง เมื่อ ได คุย กัน

 ใน กลุม วา องคกร นั้น มี ปญหา อาจ เปน เพราะ ความ รวมมือ ที่ นอย ซึ่ง เรา ตอง 

ยอมรับ วาการ พรอง ของ ปญหา นั้น ก็ เกิด จาก เรา ดวย เพราะ ทุกคน นั้น เปน สวน 

ที่ ทำใหเกิด ปญหา และ อนาคต จะ เปน อยางไร ก็ เกิด จาก การ กระทำ ใน วันนี้ แต 

เมื่อ เรา ได มาตรการ แลว เรา นั้น กลาหาญ พอ หรือไม  และ หากวา สิ่ง ที่ เรา คิด นั้น 

มัน ถูก แลว เขา พรอม หรือไม เพราะ ทุกคน นั้น ก็ มี เหตุ มี ปจจัย ของ ตวัเอง หลังจาก

ที่ จบ หลักสูตร นี้ ก็ คิดวา เปน สิ่ง ที่ มี ประโยชน และ ควร จะ ศึกษา เปนการ ตอเนื่อง 

ไปเรื่อยๆ 

  วิทยากร : หาก ถาม วา ทำไม ยังมี Aspiration เพื่อจะ เรียนตอ ทั้งๆ 

ที่ รางกาย ก็ ไมคอย เอื ้ออำนวย มาก เทาไร นัก นั่น เปน เพราะวา ผม ตองการจะ 

เขาใจ สภาวะ ของ เตา และ ตองการจะ เขาใจ ตำรา พิชัยสงคราม ของ  ซุนหวู  

ที่ พูดถึง เรื่อง การ ทำสงคราม โดย ที่ ไมมี สงคราม การ เอาชนะ ความ ขัดแยง โดย

 ไม ใช ความ รุนแรง ซึ่ง เปน คำ ถาม ของ ยุคสมัย สิ่ง นี้ คือ แรงบันดาลใจ ผม เคย 

มี โอกาส ได สนทนา กับ ทาน อาจารย ปรีดี สิ ่ง ที่ ผม ไดรับ จาก ตัว ทาน คือ เรา

 เขาใจ วา ทาน เปน คน ที่รัก แผนดิน สยาม และ ราษฎร สยาม การ ที่ เรา ได พบ คนๆ 

หนึ่ง ที่ ทำ แต สิ ่ง ดีๆ ตลอดชีวิต ทำให ผม คิดวา จะ ตอง มี การ สืบทอด เจตนา 

รมย ของ ทาน แต นานมาแลว ประเทศ ของ เรา ก็ ยัง เหมือนเดิม แต มัน ก็ ไมได 

ทำให ผม รู ส ึก ทอแท สิ ้นหวัง  เพราะ เมื ่อ เจอ ความ ยากลำบาก ทำให ผม ได 

เกิด การ พัฒนาขึ้น เรื ่อยๆ  และ อนาคต ของ ชาติ นั้น ก็ อยูที ่ ความรู และ ปญญา 

ตรงนี้ คือ หัวใจ และ หากวา เรา ทำ ดวย ความ รัก แลว เรา จะ สามารถ จุดประกาย
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 คน ที่อยู ขางๆ เรา ได เพราะ ตัวเรา นั้น เปน ผู เปล่ียนแปลง  และ เมื่อวานนี้ เรา ได เห็น

 บท สวดมนต ของ ทาน นักบุญ Francis ชีวิต ของ ทาน นั้น ทำ เพื่อ สันติภาพ และ 

ความ สุข เรา ทุก นั้น ก็ เดิน ตามรอย นี้ ได เชนกัน ไม ตอง หวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ

วา สิ่ง ที่ เรา ทำ ไม อาจจะ มี สิ่ง ไหน ที่ สำเร็จ อยาง งายๆ แต เรา ก็ได ทำ อยาง ดีที่สุด

 แลว ลอง จินตนาการ ดู วา เมื่อ ป 1962 มี บุรุษ ทาน หนึ่ง ดร.มาติน ลูเธอร คิง

ซึ่ง ตอสู เพื่อ สิทธิ เสรีภาพ ของ คน ผิวดำ แลว ทาน ก็ ถูก ลอบสังหาร แต สิ่ง ที่ ทาน

 ทำ ไว ก็ ยังมี ผล กระเทือน อยู ทุกวันนี ้  มี ใคร เคย คิด บาง วา เมื ่อ 40 ป ที่แลว 

คน อเมริกัน ผิวดำ จะ มี สิทธิ เสรีภาพ เชนนี้ แต ปลาย ปนี ้ สหรัฐอเมริกา อาจจะ

 มี ประธานาธิบดี เปน ชาว ผิวดำ ก็ได และ อาจจะ ดี กับ โลก ไดโลก อาจจะ ไปถึง 

จุด เปลี ่ยนที ่ สำคัญ ได ทุก สรรพสิ ่ง สามารถ เปลี ่ยนแปลง แต ทุกคน จะ ตอง 

never give up สิ่ง นี้ คือ บท สวดมนต ของ องค ดาไลลามะ “จง อยา ยอมแพ 
ไมวา อะไร เกิดขึ้น ก็ตาม  จง อยา ยอมแพ ขอให เรา ดำรงอยู  สันติภาพ 
ความ หวัง ไว ใน หัวใจ ของ เรา ไมวา สิ่ง ใด ก็ตาม จง อยา ยอมแพ”
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 อาจารยชัยวัฒน : Systems thinking เปนภาษาอยางหนึ่ง ที่ใชเสน 

เมื่อใดที่เราไดใชบอยๆ สิ่งนั้นก็จะติดตัวเรา  แลวเราควรจะทำอยางไรให 

Systems thinking นั้นติดตัวเรา การเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องมาจากการเปลี่ยน

ความคิด และการแกปญหาเปนกลุม ตางจากการแกปญหารายบุคคลอยางไร 

ลองอานแลวทำความเขาใจ หลังจากนั้นก็จับกลุมคุยกับเพื่อนวาเราตีความวา

อยางไร เพราะการอานนั้นบางครั้งแตละคนอาจจะตีความไมเหมือนกัน และ

เมื่อเราฟงความคิดเห็นคนอื่นแลวอาจจะทำใหเราเห็นมุมมองที่เรามองไมเห็น

ได และทานไดพบอะไรที่จะทำให Systems thinking นั้นติดตัวเราไป เพราะ

บางสิ่งบางอยางถาเราไมไดทำอยางตอเนื่อง ก็อาจจะทำใหเราลืมสิ่งๆ นั้นได 

ทุกอยางเราจะตอง practice บอยๆ เพราะมันจะเกิดประโยชนกับตัวเรา

 ศึกษาเอกสารประกอบการอบรม โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 l การทำทิศทางเชิงกระบวนระบบใหติดตัว (Embodying a Systemic 

Orientation)

  1. Curiosity มีนิสัยอยากรูอยากเห็น อยากรูความจริง 

  2. Clarity ฝกฝนทำเรื่อง/ระบบที่ซับซอนใหเขาใจไดงายขึ้น

  3. Compassion มีเมตตา เขาใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น

  4. Choice เรามีทางเลือกไมจำเปนตองทำแบบเดิม มีทางออก

  5. Courage ความกลาหาญ

º· ·Õè 3 
º·ÊÃØ» :º·ÊÃØ» :

àÊÕÂ§ÊÐ·ŒÍ¹¨Ò¡¼ÙŒà¢ŒÒ ÍºÃÁàÊÕÂ§ÊÐ·ŒÍ¹¨Ò¡¼ÙŒà¢ŒÒ ÍºÃÁ



7878
สรุปองคความรูจากการอบรม “ภาวะผูนำทางจิตตปญญาศึกษาสู มหาวิทยาลัย” :

 l การแกปญหาเปนกลุมตางจากการแกโดยปจเจกบุคคลอยางไร?

  1. เปาหมาย: ไมไดคิดวาตนเองมีคำตอบที่ถูกตอง แตพัฒนาความ

เขาใจใหดีที่สุดโดยใช “ความฉลาดรวมกัน”

  2. เครื่องมือ: ทักษะการวิเคราะหเปนสิ่งที่ดีในชวงเริ ่มตน  แต

เครื่องมือที่สำคัญยิ่งกวา คือการสืบคน (ตั้งคำถาม) และการสนทนาที่เก่ียวของ

กับสูวิสัยทัศน/จุดมุงหมายที่ตองการไปใหถึงโดยไมลืมสถานการณที่เปนจริง

ในปจจุบัน (current reality)

  3. ผลลัพธ: ทำใหเกิดความรวมมือและติดตามงานนั้นสำคัญกวา

การตัดสินใจที่คิดวาสุดยอดแลว (optimized decision)

  4. ความรวมมือและติดตาม: ตองมาจากการเรียนรู – มันมีความ

เปนไปไดที่จำเปนตองแกไขปรับปรุง ซึ่งจะชวยใหเพิ่มขีดความสามารถและ

ปลดล็อกที่ยึดติดอยู

 l การเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนความคิด

  1. แรงจูงใจ – คนมักมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนเมื่อเขาเขาใจดีวาเขา

มีสวนในการสรางปญหาที่เปนอยูวันนี้

  2. ความรวมมือ – คนมักจะเต็มใจใหความรวมมือ เมื่อเขาเห็นวา

พฤติกรรมที่ไมอยากมีนั้นสวนหนึ่งก็มาจากการกระทำของตัวเขาดวย

  3. โฟกัส – คนมักจะประสานงานกันไดดีขึ้นและทำใหการโฟกัส

ไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่งยาวนานขึ้น เมื่อพวกเขาเห็น “พลังงัด” ไดชัดเจน

  4. การเรียนรู – คนมักเปดรับการเรียนรู เมื่อเขาไดเขาใจวา ขอตกลง

ที่ทางออกรวมกันนั้นจะตองปรับไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงภายนอก และ

เมื่อมีขอมูลใหมๆ เขามา  เราไดอะไรจากการคิดกระบวนระบบศึกษาจาก

เอกสารประกอบ (hand outs)

 สรุปสาระสำคัญที่สะทอนจากผูเขาอบรม (Check Out)

 ผูเขารวม 1 : หลงัจากที่ทำกิจกรรมแลวทำใหเรายิ่งตองฝก ทำใหเกิด

ความอยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ และเรื่องของความเมตตานั้นก็นาจะเขากับ
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เรื ่องของ Balancing feedback ที่ตองฝกทักษะในการพูดในเชิงบวกและ

บางสิ่งบางอยางนั้นเรามีทางเลือกที่หลากหลายดังนั้น อยาไปทำ “โคตรแบบ” 

เดิมๆ และเมื่อใดที่เรามีทางเลือกแลวเราตองกลาและอาจหาญที่จะทำ 

 อาจารยชัยวัฒน : คำวา Compassion คือความเมตตา แตบาง

ทานอาจจะแปลวาความกรุณา ในการเรียนรูและเขาใจบางสิ่งบางอยางนั้น 

ถาจิตใจของเรามีความโกรธ มีโมหะจริต และคิดแคบ เราจะหาความจริงยาก 

เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นปญหา  เห็นความซับซอนและความทุกขของ

คนอื ่นแลวตองการจะแกปญหาเหลานั ้นทั ้งของตนเองและเพื ่อน  เราจะ

ตองมีใจเมตตาเพื่อจะไดมองเห็นอะไรที่ดีกวาได  สิ่งนี้เปนเรื่องสำคัญมาก

ในการเรียนรู การเขาสูปรีชาญาณ  เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเจอปญหาในหลายๆ

เรื่อง เนื่องจากแตละคนในระบบนั้นจะเห็นอะไรตางกัน เราจะตองนำเขามา

คุยดวย ไมเชนนั้นเราก็จะไปสรุปอะไรเอาเอง เพื่อแตละคนจะไดมีโอกาสชี้แจง 

อีกอยางหนึ่งคือเราตองมีความกลาที่จะทำบางสิ่งบางอยาง ลองทำในสิ่งที่เรา

ไมเคยทำบาง  เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเรากลาจะทำสิ่งใหมๆ 

เสมอ กลาที่จะคิดตาง ปญหาตางๆ นั้นอาจจะมีเพียงปญหาเดียว แตอาจจะ

มีหนทางแกไขมากมาย  เราไมรูวาทางใดคือหนทางที่ดีที่สุด  ดังนั้นจึงตอง

ลองดูกอน หากไมสำเร็จลองเปลี่ยนเปนวิธีใหม ตองมองวา ความลมเหลวนั้นคือ

ครขูองเรา เรียนรูกับความลมเหลวนัน้ เพราะไมมีอะไรที ่Perfect ส่ิงนีคื้อลักษณะ

ของ innovator โดยแท การกลาที่จะลองทำ เชนเครื่องบินสมัยกอนที่มีการผลิต

เครื ่องบินใหมๆ ขณะนั้นยังบินไดไมสูงมากนัก  แตพอมาถึงปจจุบันก็ได

มีการพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อยๆ 

 การเมตตานั้นจะมากอนสิ่งอื่นๆ เมื่อเรามีความเมตตาตอคนอื่นแลว 

เราก็จะมีความเมตตาตอตัวเอง ใหอภัยตัวเองได ยอมรับตัวเอง เพราะบางครั้ง

ตัวผมเองก็ยังลองเช็คตลอดเวลาวา บางครั้งเราก็ทำบางสิ่งบางอยางไมถูก 

และเมื่อเราปลอยวาง open mind แลวทำใหเราไดพบเห็นสิ่งใหมๆ สิ่งนี้ก็เปน

การเรียนรูใหมๆ  และทำใหเห็นวา ยิ่งกายของเรา Relax และมีจิตที่สงบ
มากเทาไหรจะยิ่งทำใหเรามีพลังมากขึ้นเทานั้น
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 จะสังเกตไดวาเวลาที่เราทำงานเปนกลุมแลวงานจะออกมาดี เชน

การฝกลากเสนเชื่อมโยง แลวมันทำใหเกิดอะไรบาง เริ่มจากงายไปสูยากกอน 

รางใหเห็นภาพแลวคอยตั้งคำถามวา อะไรมาไดอยางไร เมื่อใดจับเสน Pattern

ไดเมื่อนั้นก็จะคนหา structure นั้นได การจับ Pattern นั้นคือการจับสถิติ 

มองยอนไปแลวสถิติจะเปนตัวบอกเราวาอะไรมาอยางไร ที่สำคัญคือเราตอง

ไมคิดที่จะรีบรอนหาทางออก ตองใจเย็นๆ ฟงความเห็นใหรอบดาน แลวก ็

plot สิ่งนั้นขึ้นมา แลวทานจะเห็นความจริงที่ซับซอน เมื่อเห็นแลวเราก็จะเขาใจ

มากยิ่งขึ้น 

 Focus คือการรวบรวมพลังสมาธิไปที่ใดที่หนึ่ง เพราะเมื่อใดก็ตาม

ที่จิตของเราจดจอกับสิ่งใดอยางหนึ่งนั้นการคิดของเราจะดีเสมอ การมุงมั่น

ตั้งใจไปที่ใดที่หนึ่ง  พลังจะไปที่นั่นเสมอ  พลังจะไหลไปในที่ที่เราใจจดใจจอ

อยางเชนการสอนอาคีโดนั้น  อาจารยจะย้ำเสมอวาจิตของเราตองมั่น  แม

บางครั้งรางกายจะไมไดแข็งแรงมากก็ตาม  แตเมื่อใดที่เรามุงความสนใจ (pay 

attention) ไปที่ใดที่หนึ่ง พลังจะไปที่นั่นเสมอ

 การที่จิตของเราจดจอกับสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งคลายกับแสง Laser ที่ถูก 

Synchronize เขาหากันทำใหเกิดพลัง ดังนั้นเมื่อคนที่ฝกสมาธิบอยๆ ก็จะ

สามารถ concentrate พลังของตัวเองออกมาได การที่เราจดจอกับที่ใดที่หนึ่ง

เราก็จะคนพบวาเราจะตองเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหน ดังนั้น quiet mind จิต

ที่สงบนั้นมักจะสวางเสมอ ซึ่งคนสมัยโบราณจะมีการฝกแบบนี้บอยๆ ดังนั้น

คนโบราณจะเปนผูที่มีญาณทัศนะ หากทานสนใจจะศึกษาเรื่องนี้สามารถไป

หาหนังสื่อเรื่อง “Brink” ซึ่งจะพูดถึงสภาวะบางอยางที่จะเขามาสูตัวเรา แตถา

อยากอานหนังสือเชิงวิชาการตองอานหนังสือเรื่อง “Flow” เปนสภาวะที่ไหลลื่น

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

 การ อบรม ภาวะผูนำ ทางจิตต ปญญา ศึกษา สู มหาวิทยาลัย

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

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

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

 ถอดเทป และ สรุป สาระสำคัญ
   นาง กัญชิ ตา   ประพฤติ ธรรม  และ คณะ

 เรียบเรียง และ ประสาน การ จัดพิมพ
   นางพั ชรา พรรณ  กฤษฎา จินดา รุง 

 บรรณาธิการ
   นางสาว ศศิธร    เล็ก สุข ศรี



 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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