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บทคัดย่อ

จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้จิตและกระบวนการคิดจนก่อให้เกิดปัญญา
มาใช้ในการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างใคร่ครวญ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเข้าใจในตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวโดยปราศจากอคติและสอดคล้องกับความเป็นจริง เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ รวมถึง
ตนเองจน นำ�ไปสู่ความรัก อ่อนน้อม มีจิตสำ�นึกต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันได้ โดยในปัจจุบันกระบวนการนี้ได้ถูกนำ�มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับ
รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมตามหลักจิตตปัญญา 7 หรือ 7C’s ทั้งนี้งาน
วิจัยต่างๆ ได้สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสามารถที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับ
อุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเหล่านั้นพร้อมที่จะเผชิญ
กับสังคมที่มีความซับซ้อนในยุคปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: จิตตปัญญาศึกษา อุดมศึกษา การเรียนรู้

Abstract

Contemplative education is a learning process applying mind and cognition
processes to consider the circumstance carefully. The learners are focus on self-awareness,
understanding others and environment around them with non-adjustment and in
accordance with reality. Moreover, they perceive of self-esteem and value of everything.
Compassionate-love and collective consciousness are the essential results that can occur
by contemplative education. Currently, this learning process has been to develop learners at
all level including higher education by organizing activities according to the seven principle
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of contemplative education or 7C’s. The relevant researches show that it is able to cultivate
learners in higher education to change in various dimension, which prepare them to confront
the complex society more effectively.
Keywords: Contemplative education, higher education, learning activity

บทนำ�

การที่ สั ง คมในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ ก้ า วเข้ า สู่
การเป็นสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization)
ที่ทุกคนสามารถสื่อสารหรือรับข้อมูลต่างๆ จาก
ทั่วทุกมุมโลกผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่หลากหลาย
ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีการ
ดำ�เนินชีวิตในแต่ละวันของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ทั้งในด้านของการเข้าถึงสารสนเทศใน
เชิงวิชาการและความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน หรือแม้แต่การเจริญเติบโตทางธุรกิจ
แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ ก็ส่งผลให้คนบาง
กลุ่มเกิดปัญหาในการไม่สามารถจัดการหรือใช้
ข้อมูลที่มีจำ�นวนมหาศาลให้เกิดประสิทธิผลได้
(เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และคณะ, 2559)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่อยู่ในช่วงของการ
เรียนรูท้ จี่ ะใช้วจิ ารณญาณของตนเองในการดำ�เนิน
ชีวิต การค้นหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อนำ�
ไปสู่การยืนยันเอกลักษณ์หรือบทบาทของตนเอง
(Ego Identity) อย่างแท้จริง จึงเป็นบทบาทสำ�คัญ
ของสถานศึกษาและผูส้ อนทีจ่ ะค้นหากระบวนการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนในช่วงวัยดังกล่าวมีความพร้อม
ในการก้ า วไปเผชิ ญ กั บ สั ง คมที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
มากยิ่งขึ้น
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2562 ได้ ร ะบุ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษานั้นต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาบุคคลให้
มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ที่ถนัด ตอบสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ รวมถึ ง นโยบายชาติ และมี ค วาม
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน (พระ

ราชบัญญัติการอุดมศึกษา, 2562) ทั้งนี้ ผู้สอน
ในระดับอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ในการพัฒนารูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำ�ให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะการพั ฒนาผู้ เ รี ย น
ให้มคี วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา ซึ่ ง การที่ จ ะ
เปลี่ ย นแปลงให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
แท้ จริ ง ต้ อ งอาศั ย กระบวนการที่ เ น้ น สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในความเชื่อ มุมมอง ไปจนถึง
การเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน (ชนัดดา ภูหงส์ทอง,
2561) ด้วยแนวคิดดังกล่าว กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และเห็นคุณค่า
ของสรรพสิ่งต่างๆ ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ เี่ น้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากภายใน
จึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งสำ�หรับผู้สอนในระดับ
อุดมศึกษาที่จะนำ�มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสังคม
ภายนอกได้อย่างเข้าใจ

ความหมายของจิตตปัญญา

ก า ร เ รี ย น รู้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คำ � ว่ า
จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษานั้ น เบื้ อ งต้ น ควรทำ � ความ
เข้าใจความหมายของคำ�ว่า “จิตตปัญญา” ก่อน
เป็ น อั น ดั บ แรก ซึ่ ง องค์ ก รแรกที่ เ ริ่ ม ใช้ คำ � ว่ า
“contemplation” คื อ The Center for
Contemplative Mind in Society ในสหรัฐอเมริกา
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โดยเลือกใช้คำ�ดังกล่าว แทนคำ�ว่า “meditation”
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติที่มากก
ว่าการนัง่ สมาธิ และเลือกใช้ค�ำ ว่า “contemplative
practice” เนือ่ งจากครอบคลุมทัง้ meditation และ
contemplation (จิรัฐกาล พงค์ภคเธียร, 2553)
Haynes (2005) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติ
จิตตปัญญา หรือ contemplative practice ไม่
สามารถทีจ่ ะอธิบายได้อย่างชัดเจนในทิศทางเดียว
ทัง้ นี้ ในภาษาละติน คำ�ว่า “Contemplari” หมายถึง
การสังเกต การพิจารณา การเพ่งมองอย่างตั้งใจ
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความหมายแล้ว คำ�ที่นำ�มา
ใช้ในการอธิบาย การปฏิบัติจิตตปัญญาได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด คือคำ�ว่า Mindfulness ที่แปลว่า การ
ตระหนักรูใ้ นปัจจุบนั ขณะ (awareness) เช่นเดียว
กับที่ Kabat-Zinn (1994) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ปฏิบัติจิตตปัญญาคือการที่จิตจดจ่ออยู่กับการคิด
และอารมณ์ นำ�ไปสู่การตระหนักรู้ การเกิดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ความผาสุกในชีวติ การทีจ่ ติ สงบ
และลดภาวะของความตึงเครียด
สำ � หรั บ คำ � ว่ า “จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา”
(contemplative education) นัน้ ผูท้ รี่ เิ ริม่ เป็นกลุม่
แรกๆ ในประเทศไทย คือ ประเวศ วะสี (2551)
อธิบายไว้ว่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การรู้จิต
ของตัวเอง แล้วเกิดปัญญาซึ่งเป็นการเข้าถึงความ
จริงสูงสุด หรือเข้าถึงความจริง ความดี ความงาม
ในขณะที่ สุมน อมรวิวัฒน์ (2551) ได้สรุปไว้ว่า
จิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้เกิดการตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าของสรรพสิง่ โดย
ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อม
ต่อธรรมชาติ มีจิตสำ�นึกต่อส่วนรวม และสามารถ
เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อย่างสมดุล ซึ่งทั้งสองท่านได้อธิบายไว้สอดคล้อง
กับความหมายที่ วิจักขณ์ พานิช (2550) ได้
กล่าวถึง จิตตปัญญาศึกษา หรือที่เรียกว่า “การ
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เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ว่า เป็นการขบคิด
ใคร่ครวญตั้งคำ�ถามด้วยปัญญาจากการบ่มเพาะ
และให้คุณค่าพื้นที่ว่างแห่งการเรียนรู้ด้านใน การ
มีประสบการณ์ตรง ตลอดจนพรั่งพร้อมด้วยศีล
สมาธิ อันเป็นบาทฐานของการก่อกำ�เนิดความรู้
ทีถ่ งึ พร้อม นัน่ คือ ปัญญา ทีส่ ามารถมองเห็นสรรพ
สิ่งตามที่เป็นจริง เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
เปลี่ ย นแปลง เห็ น คุ ณ ค่ า ของการมี ชี วิ ต อยู่ ใ น
ปัจจุบันขณะ เป็นการศึกษาที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ผลที่ ง อกงามจะทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นค้ น พบศั ก ยภาพ
ภายใน เข้าใจตนเองและโลก
นอกจากนี้ นักวิชาการและนักวิจัยที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาหลายท่าน ได้
สังเคราะห์ความหมาย จนได้ข้อสรุปไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2551) สรุปว่า
จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้เกิดการพัฒนาด้านในซึ่งประกอบด้วยจิตและ
การคิด ผ่านการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลาก
หลาย จนเกิดกระบวนการคิด ใคร่ครวญด้วยจิตที่
มีความเมตตากรุณา ทำ�ให้จติ ใจเปิดกว้าง สามารถ
ทำ�ความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ จนเกิดคุณลักษณะ
และการตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา
และจิตสาธารณะ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้
กับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำ�วัน เช่นเดียวกับที่
ธนา นิลชัยโกวิทย์ (2551) กล่าวว่าจิตตปัญญา
ศึ ก ษาเป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐานในตน ได้แก่ การเกิดความรู้
ความเข้าใจในตนเอง ผูอ้ นื่ และสรรพสิง่ อย่างลึกซึง้
และสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง เกิ ด ความรั ก
ความเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน เกิดจิตสำ�นึกต่อ
ส่วนรวมทีอ่ ยูบ่ นฐานของการเข้าถึงความจริงสูงสุด
และ เมือ่ มีการก่อตัง้ เครือข่ายและศูนย์จติ ตปัญญา
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2549 คณะผู้ทรง
คุณวุฒิจึงร่วมกันสรุปความหมายของจิตตปัญญา
ศึกษา (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 2551) ไว้ว่า
เป็นกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยใจอย่างใคร่ครวญ การ
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ศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง เพื่อ
ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อม
ต่อธรรมชาติ มีจิตสำ�นึกต่อส่วนรวม และสามารถ
เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อย่างสมบูรณ์
จากการสังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จึงสรุป
นิยามของคำ�ว่า “จิตตปัญญาศึกษา” ว่า เป็นกระ
บวนการเรียนรู้โดยใช้จิตและกระบวนการคิดจน
ก่อให้เกิดปัญญา มาใช้ในการพิจารณาสิ่งต่างๆ
อย่ า งใคร่ ค รวญ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การเข้ า ใจใน
ตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากอคติ
และสอดคล้องกับความเป็นจริง เห็นคุณค่าของ
สิ่งต่างๆ นำ�ไปสู่ความรัก อ่อนน้อม มีจิตสำ�นึก
ต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปสู่ชีวิตประจำ�วันได้

ความเป็นมาของจิตตปัญญาศึกษา

การปฏิบัติจิตตปัญญา (contemplative
practice) ได้ถูกศึกษาเมื่อหลายปีมาแล้วทั้งใน
โลกตะวันออกและโลกตะวันตก สำ�หรับในตะวัน
ตกได้เกิดขึ้นในยุคกรีก-โรมัน โดยมีการทำ�ความ
เข้าใจความเป็นอยูข่ องมนุษย์ผา่ นปฏิบตั ใิ นรูปแบบ
ที่หลากหลาย คือ 1) การอธิษฐานขอพรจาก
พระผู้เป็นเจ้าในผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ 2) การ
ทำ � สมาธิ ใ นชาวพุ ท ธ 3) การครุ่ น คิ ด อย่ า งลึ ก
ซึ้ ง ในชาวยิ ว 4) การโยคะของชาวฮิ น ดู และ
5) การตั้งคำ�ถามตามแนวคิดของเพลโต ส่วนใน
โลกตะวันออกได้ปรากฎขึน้ ในทางพระพุทธศาสนา
และความเชื่อทางจิตวิญญาณ ช่วงปี 1970 และ
ปี 1980 ในประเทศอินเดีย การปฏิบตั จิ ติ ตปัญญา
เป็นกิจวัตรของชาวพุทธ และอยูใ่ นหลักสูตรทีเ่ กีย่ ว
กับการดูแลสุขภาพ รวมถึงมีบทบาทในการศึกษา
สมัยใหม่อีกด้วย (Krikorian, 2016 ; Zajonc,
2016)
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ต่ อ มาได้ มี ก ารศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ ง
จิ ต ตปั ญ ญาในรู ป แบบของจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
(contemplative education) ในปี ค.ศ. 1974
ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ (Naropa University)
มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ก่อตัง้ โดยเชอเกียม
ตรุงปะ (ChÖgyam Trungpa) แต่เริ่มเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในนักการศึกษา
ทุกระดับ โดยมีอิทธิพลต่อเครือข่ายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น เครือข่าย Five
College และ Amherst หรือเครือข่ายในมลรัฐ
โคโลราโด ซึง่ เริม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือน
กันยายน ค.ศ. 2006 (จิรัฐกาล พงค์ภคเธียร,
2553)

ความสำ�คัญของจิตตปัญญาศึกษา

จิตตปัญญาศึกษา ได้รับความสนใจและ
ถูกนำ�มาศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะส่งเสริม
ให้ผเู้ ข้าร่วมเกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ เช่น ความรักความเมตตา การผ่อน
คลาย ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับสังคม การ
ตระหนักรู้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นำ�ไปสู่กิจวัตร
ประจำ � วั น ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาการดำ � เนิ น ชี วิ ต ใน
องค์รวม (Jenning, 2008 ; Song & Muschert,
2014)
ความสนใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ จิ ต ต
ปัญญาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินชีวิต
ในสังคมชาวอเมริกัน โดย Duerr (2009) ได้
สำ�รวจ การฝึกปฏิบตั จิ ติ ตปัญญาในสังคมอเมริกนั
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2001-2004 และนำ�ข้อมูลมาพัฒนา
เป็นต้นไม้แห่งการฝึกปฏิบตั แิ นวจิตตปัญญา (The
tree of contemplative practice) โดยรากของ
ต้นไม้แสดงถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่
ได้ฝึกปฏิบัติจิตตปัญญา อันประกอบด้วย 1) การ
ตระหนักรู้ (awareness) และ 2) การเชื่อมโยง
กับพระเจ้าหรือจิตอันบริสุทธิ์ (communion and
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connection) รวมถึงกิง่ ก้านของต้นไม้ทสี่ ะท้อนถึง
กิจกรรมทีน่ �ำ มาใช้ เช่น การทำ�สมาธิ (Meditation)
การเขียนอนุทิน (Journaling) การฟังอย่างลึกซึ้ง
(Deep Listening) สุนทรียสนทนา (Dialogue)
เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทย ชลลดา ทองทวี
และคณะ (2551) ได้ส�ำ รวจและสังเคราะห์ความรู้
เกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษา จนนำ�ไปสู่การพัฒนา
โมเดลที่ชื่อว่า “จิตตปัญญาพฤกษา” โดยส่วน
ของผลเป็ น การพู ด ถึ ง เป้ า หมายของการเรี ย นรู้
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสองระดับ คือการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน เกิดความเข้าใจในตนเอง
และสิ่ ง รอบตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ความ
รักความเมตตาและความอ่อนน้อม นำ�ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เรียกว่าจิตสำ�นึกต่อส่วน
รวม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสองระดับนี้มีความ
สัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ
อดิศร จันทรสุข, 2552)
จิตตปัญญาเป็นความสามารถของมนุษย์
ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในช่วงแรกของชีวิต เยาวชนจะมี
ประสบการณ์ตามธรรมชาติเกี่ยวกับจิตตปัญญา
ได้โดยการกระตุ้นและอบรมเลี้ยงดู ซึ่งการปฏิบัติ
แนวจิตตปัญญานี้จะช่วยให้เยาวชนสามารถที่จะ
พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง นำ�ไปสู่การเท่า
ทันความคิดและพฤติกรรมเดิมที่เคยชิน พร้อมทั้ง
เรียนรู้ที่จะพัฒนาลักษณะนิสัยใหม่ (Jennings,
2008) หากเยาวชนได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตต
ปัญญาขึ้น จะเป็นการวางรากฐานให้เกิดสังคมที่
ผูค้ นมีความเอือ้ อาทร ไว้วางใจต่อกัน มีการเคารพ
และให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ เกิดความรู้สึก
มั่นคงปลอดภัย เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ทางออกในการนำ�พามนุษย์ก้าวข้ามปัญหาหรือ
สภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ ในสังคมที่กำ�ลังเผชิญ
อยู่ (จิรัฐกาล พงค์ภคเธียร, 2553)
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หลักการพืน้ ฐานในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

หลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสังเคราะห์
ออกมาเป็ น “หลั ก จิ ต ตปั ญ ญา 7”หรื อ 7C’s
สรุปโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของแต่ ล ะหลั ก การดั ง ต่ อ ไปนี้
(ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ, 2551)
1. หลั ก การพิ จ ารณาด้ ว ยใจอย่ า ง
ใคร่ครวญ (contemplation) คือ การเข้าสู่สภาวะ
จิตใจที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ นำ�ไปใช้ทำ�งาน
อย่างใคร่ครวญทั้งด้านพุทธิปัญญา (cognitive)
ด้านระหว่างบุคคล (interpersonal) และภายใน
ตนเอง (intrapersonal) หลักการนี้เป็นหัวใจของ
การเรียนรู้แนวจิตปัญญาศึกษาที่กระบวนกรจะ
ต้องออกแบบกระบวนการที่สร้างเงื่อนไข และ
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเกิดการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ และประสบการณ์
ต่างๆ ที่สัมผัส โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่
สงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิและมีความตระหนักรู้
2 . ห ลั ก ค ว า ม รั ก ค ว า ม เ ม ต ต า
(compassion) คื อ การสร้ า งบรรยากาศของ
ความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ ความเข้าใจ
ความรู้สึกปลอดภัย ความจริงใจ เห็นอกเห็นใจ
(empathy) ห่วงใย และการยอมรับ รวมทั้งการ
เกือ้ หนุนซึง่ กันและกันบนพืน้ ฐานของความเชือ่ มัน่
ในศักยภาพของความเป็นมนุษย์
3 . ห ลั ก ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง สั ม พั น ธ์
(connectedness) คือการบูรณาการการเรียนรูใ้ น
แง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวม
เชื่อมโยงกับชีวิต และสรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ
อย่างแท้จริง
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4. หลักการเผชิญความจริง (confronting
reality) คือ การเปิดโอกาส การสร้างเงื่อนไขให้
ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เผชิญความเป็นจริงสอง
ด้าน ได้แก่
4.1 ความเป็นจริงในตนเอง เช่น ความคิด
ความรู้สึกที่ไม่รู้ตัว หลีกเลี่ยงหรือเก็บกดไว้ ด้วย
การส่งเสริมการสืบค้น และสัม ผัสกับตัวตนของ
ตนในแง่มมุ ต่างๆ ผ่านกิจกรรม และการใคร่ครวญ
อย่างลึกซึ้ง โดยไม่หลีกหนี ภายใต้บรรยากาศที่
ปลอดภัย เปิดกว้าง ยอมรับ และมีความรักความ
เมตตาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
4.2 การเผชิญกับสภาพความเป็นจริงที่
แตกต่างไปจากกรอบความ เคยชินของตน เช่นคน
ที่มีพื้นฐานต่างกัน สภาพความเป็นจริงในชุมชน
และสังคมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่
ได้เผชิญกับความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่าง
5. หลั ก ความต่ อ เนื่ อ ง (continuity)
ความต่อเนื่องของกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มี
ความสำ�คัญกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
มาก เพราะการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐาน มัก
เกิดขึ้นจากประสบการณ์สะสมที่ช่วยสร้างเงื่อนไข
ภายในให้สุกงอกพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐาน
6. หลั ก ความมุ่ ง มั่ น (commitment)
ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตนเองเป็ น องค์
ประกอบทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการนำ�สิง่ ทีไ่ ด้รบั รูเ้ ข้ามาสู่
ใจของตนเอง และนำ�เอากระบวนการที่ได้รับกลับ
ไปใช้ในชีวิตเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community)
ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ความรู้สึกเป็น
ชุมชนร่วมกัน ทีเ่ กือ้ หนุนให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการ
เปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคน รวมทั้งการจัด
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการมีเวลาใคร่ครวญตาม
ลำ�พัง และการใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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องค์ประกอบของการจัดกิจกรรม
แนวจิตตปัญญาศึกษา

จิตตปัญญาศึกษามีองค์ประกอบเช่นเดียว
กับการศึกษาในรูปแบบอืน่ ทีป่ ระกอบด้วย แนวคิด
หลักสูตร กระบวนการสอน และการประเมินผล
ความแตกต่างจะอยูท่ จี่ ติ ตปัญญาศึกษาจะเป็นการ
ศึกษาแบบองค์รวม (holistic education) ที่องค์
ประกอบทุกส่วนจะเชื่อมโยงโดยไม่มีส่วนใดส่วน
หนึ่งแยกออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบแต่ละส่วน
จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Grossenbacher &
Parkin, 2015)
1. แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
จิตตปัญญาศึกษาได้รับอิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา ที่ระบุถึงลำ�ดับขั้นของการเรียน
รู้ไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา (study) เป็นการ
รับและเก็บข้อมูลที่อาจจะได้จากการอ่านหรือรับ
ฟัง 2) การพิจารณาใคร่ครวญ (contemplation)
เป็นการพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นถึงข้อมูลนัน้ เช่น การ
ประเมินความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ นำ�ไปสู่การบู
รณาการกับองค์ความรู้เดิมที่มี ซึ่งจะต้องใช้ความ
พยายามและค่อยเป็นค่อยไป 3) การไตร่ตรอง
(meditation) เป็นการใช้จิตที่ผ่อนคลายผสานเข้า
กับการจดจ่อที่ยังยืนจนนำ�ไปสู่ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งหรือที่เรียกว่าการตระหนักรู้ และ 4) การ
ปฏิบัติ (community-based action) เป็นการ
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติและผลักดันข้อจำ�กัดในอดีตไปสู่การ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ โดยขั้นตอนข้างต้นจะเชื่อมโยง
และทับซ้อนกัน จึงไม่สามารถที่จะเห็นความแตก
ต่างระหว่างแต่ละขัน้ ของการเรียนรูไ้ ด้อย่างชัดเจน
2. หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยนาโรปะได้นำ�ขั้นตอนการ
เรี ย นรู้ 4 ขั้ น ตอนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี โดย 4 ภาคเรียนแรกจะฝึกให้
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นักศึกษาได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการศึกษา การพิจารณา
ใคร่ครวญ และการไตร่ตรอง ควบคู่กันไปตลอด
ทั้งภาคการศึกษา เมื่อจบในช่วงแรกพวกเขาจะ
ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น อาสาสมั ค รเข้ า ไปดู แ ล
ผู้ป่วยที่กำ�ลังจะเสียชีวิต คนชรา หรือผู้คนที่ไม่
สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
โดยนักศึกษาจะได้พบกับผู้สอนสัปดาห์ละครั้ง
เพื่อการนิเทศและร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่พวกเขา
พบเจอ ผลจากการฝึกปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะช่วยฝึกให้
ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการค้นพบด้วยตนเอง เป็นการ
ผสมผสานหลักการตระหนักรู้เข้ากับรูปแบบการ
เรียนรู้แบบเดิม
3. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ นว
จิตตปัญญาศึกษา
การเตรียมตัวและทักษะเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ต่อการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ขั้นตอน
ที่ สำ � คั ญ คื อ การที่ ผู้ ส อนจะต้ อ งค้ น หาแนวทาง
ในการพัฒนาการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
ก่ อ น ผู้ ส อนจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพราะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนจะมีความเป็น
ธรรมชาติและทำ�ให้บทเรียนเกิดคุณค่า ประการ
ต่อมาคือ กระบวนการทดสอบสิ่งที่ขัดแย้งหรือ
เพิ่มเติมจากประสบการณ์เดิมนำ�ไปสู่การเรียนรู้
ของผู้เรียน ประการสุดท้ายคือการใช้เทคนิคที่มี
ความหลากหลายและเน้นการปฏิบตั ิ จะช่วยทำ�ให้
เกิดข้อขัดแย้งในช่วงแรกและนำ�ไปสู่การประสาน
กั น ระหว่ า งหลั ก การเดิ ม และหลั ก การใหม่ บ น
พื้นฐานของกระบวนการคิด
4 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ
จิตตปัญญาศึกษา
ผูส้ อนจะมีโอกาสสะท้อนข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) ที่ช่วยให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นทางความ
คิด การตระหนักรู้ ความแม่นยำ� ความถูกต้อง
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และความสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดการผนวกความคิด
(cognitive inclusivity) ในงานของผูเ้ รียน ประกอบ
ด้วยความหลากหลายทางด้านเนื้อหา ทัศนคติ
หรื อ มุ ม มองที่ ชั ด เจน รวมถึ ง การเตรี ย มพร้ อ ม
ที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนตัวชี้วัดทาง
ด้ า นการตระหนั ก รู้ ประกอบด้ ว ย การอยู่ กั บ
ปัจจุบันขณะ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลตรงหน้า
และนึกถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ตรงหน้า ซึ่งการ
สื่อสารกับผู้เรียนผ่านการเขียนหรือพูดจะช่วยให้
ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการผนวกและ
การตระหนักรู้ขึ้นได้ เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ปรากฏบนกระดาษจะช่วยให้ผู้เรียนตั้งคำ�ถามกับ
ประสบการณ์ชีวิตของตนเอง เช่นเดียวกับข้อสอบ
อัตนัยที่เป็นตัวอย่างของการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้พิจารณาถึงข้อคำ�ถาม นอกจากนี้ การสอบ
ปากเปล่า (oral presentation) ยังเป็นรูปแบบ
ทางความคิดทีน่ �ำ มาซึง่ การตระหนักรูป้ จั จุบนั ขณะ
ตัวอย่างเช่น “warrior exam” เป็นรูปแบบการสอบ
ปากเปล่าที่มหาวิทยาลัยนาโรปะนำ�มาใช้เพื่อให้
ผูเ้ รียนเผชิญกับข้อคำ�ถามอย่างกล้าหาญและอ่อน
โยนแม้จะอยูใ่ นสภาวะของความกลัวทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่
จะต้องพูดต่อกลุม่ ให้เป็นธรรมชาติกต็ าม โดยผูถ้ กู
ทดสอบจะได้รับคำ�ถามและจะต้องตอบคำ�ถาม
นั้นแบบทันทีต่อหน้าผู้อื่นภายในวงสนทนา ซึ่ง
จะเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็จะได้รับโอกาส
ในการรับฟังคำ�ตอบของผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นประโยชน์จาก
การใคร่ครวญคำ�ตอบเหล่านัน้ การทีจ่ ะทดสอบใน
ลักษณะนี้ให้มีประสิทธิผล ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ
การพูดด้วยความถูกต้อง เข้าใจ และเฉพาะตัว
การทดสอบนี้ ผู้ ส อนจะให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ด้ า น
การเตรียมตัวและความเข้าใจที่ลึกซึ้งของผู้เรียน
โดยทันที

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย

รูปแบบการเรียนรูท้ พี่ บได้เป็นส่วนมากใน
บริบทของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยคือการ
เรียนรูจ้ ากอาจารย์และตำ�รา ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริง
แล้วผูเ้ รียนสามารถตระหนักได้วา่ พวกเขาสามารถ
ที่จะเรียนรู้ได้จากตนเอง รวมถึงประสบการณ์ที่
ผ่านมา (Miller &Nozawa, 2005) ด้วยเหตุนี้
การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบของจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาจึ ง
เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในตนเอง
และใช้ ป ระสบการณ์ ข องตนเองในการส่ ง เสริ ม
ให้การเรียนรู้นั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
มหาวิ ท ยาลัยนาโรปะ ถือ เป็นสถาบัน
อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น ผู้ นำ � ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษามานานกว่า
30 ปี ซึ่งกระบวนการนี้ช่วยส่งเสริมและท้าทาย
ผู้ เ รี ย นให้ เ ติ บ โตขึ้ น กว่ า การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบ
เดิม การเรียนการสอนในนาโรปะมีต้นกำ�เนิดมา
จากการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาแนวทิ เ บตที่ ฝึ ก
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ สมาธิ
(mindfulness) และ การตระหนักรู้ (awareness)
การศึกษาแนวนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมต่อ
ระหว่างใจและจิตของตนเอง รวมทัง้ ยังส่งผลให้เกิด
ความรักความเมตตา (compassion) และปัญญา
(wisdom) กับตัวผู้เรียน อันจะนำ�พาพวกเขาให้
กลายเป็น ผู้นำ�ที่มีความเชื่อมั่นและสร้างสรรค์ต่อ
ไป (Grossenbacher & Parkin, 2015) นอกจาก
นี้ ในปี 1997 The Center for Contemplative
Mind in Society ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการ
สังคมแห่งการเรียนรู้ของสหรัฐอเมริกา พัฒนา
หลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการหลั ก การเรี ย นการสอน
แนวจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาเข้ า กั บ รู ป แบบการสอน
เดิมเพื่อไปใช้ในห้องเรียน (Haynes, 2005) ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาในหลายประเทศได้มีการนำ�
เอาแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาไปใช้ ใ นการการ
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เรียนการสอน โดยสะท้อนให้เห็นในวัตถุประสงค์
รายวิชา การกำ�หนดเนื้อหา วิธีสอนรวมถึงการ
วั ด และประเมิ น ผล (จิ รั ฐ กาล พงค์ ภ คเธี ย ร,
2553) สำ�หรับในประเทศไทยมีองค์กรและสถาบัน
ต่างๆ ทีส่ นใจนำ�แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยส่วนใหญ่เริม่ ต้นจาก
กลุม่ การศึกษาทางเลือก เช่น เสมสิกขาลัย รุง่ อรุณ
สั ต ยาไส ฯลฯ ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารขยายแนวคิ ด
เข้าไปในระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นต้น (จิรัฐกาล พงค์ภคเธียร, 2553)

ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เรี ย นรู้ แ นวจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย

Eugene Gendlin ได้ ส รุ ป กิ จ กรรมที่
เกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษาว่าประกอบด้วย การนั่ง
การยืน การเดิน การนอน การใช้ทัศนคติ การฟัง
อย่างลึกซึ้ง การครุ่นคิด การถามแก่น การบริหาร
ร่างกาย การจินตนาการด้วยตนเองและได้รับการ
ชีแ้ นะ (Haynes, 2005) นอกจากนี้ ต้นไม้แห่งการ
ปฏิบัติตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (The Tree
of Contemplative Practices) ที่ Duerr (2009)
ได้สรุปและพัฒนามาจากการสำ�รวจ จิตตปัญญา
ศึกษาในสังคมอเมริกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2004
โดยรากของต้นไม้แสดงการพัฒนาการตระหนักรู้
การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงกับปัญญาภายใน
กิ่งและใบแสดงถึงแนวปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่ง
มี 7 ประเภท ได้ แ ก่ 1) การเรี ย นรู้ ผ่ า นการ
เคลื่อนไหว (movement practice) เช่น โยคะ
ซีก่ ง ไทเก็ก เป็นต้น 2) การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการ
เชิงสร้างสรรค์ (creative practices) เช่น การ
จัดดอกไม้ การจัดส่วนหย่อม เป็นต้น 3) การ
เรียนรู้ผ่านการทำ�กิจกรรมทางสังคม (Activist
practices) เช่ น การทำ � กิ จ กรรมอาสาสมั ต ร
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เป็นต้น 4) การเรียนรู้ผ่านพลังพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
(ritual practices) เช่น การสวดมนต์ การทำ�
VisioQuest การสัมผัสธรรมชาติ (retreat) เป็นต้น
5) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรังสรรค์ (generative
practices) เช่น การอ่านพระคัมภีร์ เมตตาภาวนา
เป็นต้น 6) การเรียนรู้ผ่านความสงบนิ่ง (stillness
practices) เช่น การทำ�สมาธิ การกำ�หนดจิต
จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นต้น และ 7) เรียน
รู้ผ่านกระบวนการเชิงความสัมพันธ์ (relational
practices) เช่น สุนทรียสนทนา (Dialouge) การ
ฝึกฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) เป็นต้น
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน คือ อยู่
ภายใต้ลักษณะกิจกรรมที่ Duerr ได้สรุปไว้ เช่น
อรอรอนงค์ แจ่มผล (2552) ที่ได้นำ�กิจกรรมจัด
ทำ�แฟ้มสะสมงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม
การเขียนโดยเสรี และกิจกรรมการทำ�งานร่วมกัน
(พลังกลุม่ ) มาพัฒนาการเรียนรูภ้ ายในตนเองของ
นักศึกษาครู เช่นเดียวกับ สุภาพร ชูสาย (2556)
ที่ได้นำ�กิจกรรมภาพในจิตนาการ สายธารแห่ง
ชีวิตในวัยเยาว์ ใครเหมือนกัน ปรบมือฝึกสติ วาด
ภาพศึกษามาใช้ในการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1
นอกจากนี้ วิชญา ผิวคำ� (2553) ได้สรุปรูปแบบ
การจัดการเรียนรูบ้ นฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ในอุดมศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาคือ สาขาวิชาจิตต
ปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
เนือ้ หาและกระบวนการทีห่ ลากหลาย ซึง่ จะตัง้ อยู่
บนหลักพืน้ ฐานจิตตปัญญา 7 ประการ หรือ 7C’s
บทบาทของผู้จัดการเรียนรู้และผู้เรียนทำ�หน้าที่
เป็นกัลยาณมิตร แบ่งปันทั้งความรู้และเรียนรู้ร่วม
กัน ผู้จัดการเรียนรู้คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้เกิดการ
สะท้อนตนเอง การตระหนักรู้ ส่วนผู้เรียนแสดง
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บทบาทเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดี โดยมีการรับฟัง
ร่วมกัน

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

นั ก วิ จั ย จากห้ อ งทดลองจิ ต สำ � นึ ก แห่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นาโรปะ ได้ ส ะท้ อ นข้ อ ค้ น พบที่
สำ�คัญว่ามนุษย์เรานัน้ มีความสามารถอันมหาศาล
สำ � หรั บ การทำ � สิ่ ง ต่ า งๆ ในเชิ ง บวก ซึ่ ง จะถู ก
กระตุ้น ผ่านกระบวนการใส่ใจและการตระหนักรู้
ด้ ว ยจิ ต สำ � นึ ก งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพชิ้ น หนึ่ ง ที่
อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อำ�นวยการการ
ทดลอง Dr. Peter G.Grossenbacher หัวหน้า
ภาควิชาจิตวิทยาจิตปัญญาแห่งมหาวิทยาลัยนา
โรปะและ Steven S. Parkin ผู้ช่วยนักวิจัย ที่ได้
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาถึงผลที่เ กิดขึ้นระหว่าง
และหลังจากการฝึกทำ�สมาธิ แล้วนำ�คำ�ตอบมา
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อนำ�ไปใช้
สร้างแบบสอบถามที่ชื่อว่า Naropa University
Meditation Questionnaire Battery โดยกลุ่ม
ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดสะท้ อ นว่ า การทำ � สมาธิ ทำ � ให้
1) เกิดการตระหนักรูท้ งั้ ต่อร่างกาย ความคิด ความ
รู้สึก ความต้องการของตนเอง และสิ่งแวดล้อม
2) เกิดการจดจ่อ (attention) นำ�ไปสูก่ ารตระหนักรู้
จิตสำ�นึก 3) เกิดความเข้าใจทุกอย่างตามความ
จริง รวมถึงการเข้าใจในตนเอง และการมองโลก
ตามมุมมองของตนเอง และ 4) ส่งผลต่อทักษะ
การสื่อสาร ทั้งในเรื่องของการพูดและการฟังที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Grossenbacher &
Parkin, 2015)
นอกจากนี้ Miller และ Nozawa (2005)
ได้สมั ภาษณ์ครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน รวมถึงทีป่ รึกษา
ทางการศึกษาซึ่งเคยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ย นในรายวิ ช าเกี่ ย วกั บ การทำ � สมาธิ ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัย ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่วนใหญ่ยังดำ�เนินการฝึกสมาธิในชีวิตประจำ�วัน
ต่อไปอย่างน้อย 4 ปี และ 62% ของกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า การฝึกสมาธิได้ช่วย
ให้พวกเขาเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและสงบใน
ชีวิตการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นครูส่วนใหญ่ได้สะท้อนว่า พวกเขา
มีการโต้ตอบกับสถานการณ์ทเี่ ลวร้ายในห้องเรียน
น้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ Miller และ
Nozawa ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ว่าการทำ�สมาธิ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเพิ่มสุขภาวะที่ดีทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ถือเป็นสิง่ สำ�คัญในการ
ที่จะช่วยเหลือให้ครูดำ�เนินการสอนได้อย่างดีและ
สอนด้วยตัวตนที่แท้จริง (original self)
ในบริบทของประเทศไทย มีนักวิจัยและ
นักการศึกษาหลายท่านได้บรู ณาการใช้จติ ตปัญญา
ศึ ก ษาในการพั ฒนาผู้ เ รี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ไม่ว่าจะเป็น สนิท สัตโยภาส (2556) ที่พบว่า
การจั ด การเรี ย นรู้ ข องวิ ช าจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มอั น
พึงประสงค์ 6 ตัวบ่งชี้ ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
GHUM1101 (จิตตปัญญาศึกษา)จำ�นวน 249
คน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับนักวิจัยท่านอื่นที่
สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านของการเข้าใจ
ตนเอง การเห็นใจผูอ้ นื่ ความสามารถในการกำ�กับ
อารมณ์ เปลีย่ นแปลงความคิดและแนวปฏิบตั ใิ หม่
ต่อตนเอง ผู้อื่น และเกิดการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง
ส่งผลสู่การประพฤติอย่างมีสติ และปัญญา มี
ความรัก ความเมตตาต่อตนเองและผูอ้ นื่ ตลอดจน
สรรพสิง่ รอบตัว (สุภาพร ชูสาย, 2556 ; อรอนงค์
แจ่มผล,2552 ; Kuroda, 2014)
นอกจากนี้ ศิรประภา ฤทธิกุล (2553)
ยั ง ได้ นำ � กระบวนการจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาไปใช้
กั บ นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าการจั ด
ประสบการณ์เรียนรูส้ �ำ หรับเด็กปฐมวัยตามแนววอ
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ลดอร์ฟ ซึง่ พบว่า ด้านความรู้ นิสติ เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหารายวิชา และเชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจเด็ก และการสร้างสัมพันธภาพต่อ
ผูอ้ นื่ ด้านทักษะ นิสติ มีพฒ
ั นาการทางด้านสติ การ
น้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการรับรู้รับฟังอย่าง
ลึกซึ้ง ส่วนด้านเจตคติพบว่า นิสิตมีความสุขและ
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของวิชญา ผิวคำ� (2553) ที่ได้สรุปผลการ
ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐาน
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษา ซึง่ เป็นกรณี
ศึกษาศูนย์จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การ
เปลีย่ นแปลง มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้วา่ ผูเ้ รียนต่าง
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเกิดการมีสติรู้ตัวและ
อยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนได้ดีขึ้นทั้งทางวาจา การกระทำ� ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ คือ การเข้าใจและยอมรับ
ตนเอง การเข้าใจและการยอมรับผู้อื่น และการ
เข้าใจและการยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติ

บทสรุป

จิตตปัญญาศึกษา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ทางการเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนในระดับ
อุดมศึกษาสามารถที่จะนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสำ�หรับพัฒนา
ผู้เรียนที่ให้ได้ทบทวนตนเอง ผู้อื่น รวมไปถึงการ
เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกันของสรรพสิ่งผ่าน
การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายซึ่งเน้นไปที่
การลงมือปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาให้ผู้เ รียนได้ปรับตัวให้
สามารถอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนได้อย่างรู้
เท่าทัน และสามารถที่จะสร้างความสมดุลให้เกิด
ขึ้นกับชีวิต จนนำ�ไปสู่การตระหนักรู้ในคุณค่าที่มี
อยู่ในตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติ เกิดเป็นความ
รักความเมตตาที่มีต่อสรรพสิ่ง นับเป็นรากฐานที่
สำ�คัญยิ่งของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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