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บทคัดย่อ

จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ภายในตนเอง
อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อม
ต่อธรรมชาติ มีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม และสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างสมดุลและ
มีคุณค่า ด้วยเหตุนี้ จิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภายในตน การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม โดยที่การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นการเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐานอย่างลึกซึง้ โดยจิตตปัญญาศึกษา
เป็นแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ ส่วนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงเป็นเป้าหมาย โดยเป็นการขยายจิตส� ำนึกโดยผ่านกระบวนการเปลีย่ น
มุมมองของเรื่องราวต่าง ๆ ในการสัมผัสได้ถึงความรู้สึกใต้จิตส�ำนึก เพื่อพัฒนามนุษย์ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จัดเป็นการศึกษา
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อโยงจิตตปัญญาศึกษาสู่ transformative education เพื่อพัฒนามนุษย์
ค�ำส�ำคัญ : จิตตปัญญาศึกษา, การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนามนุษย์

Abstract

Contemplative education is a philosophy of higher education that infuses learning with the experience
of awareness, insight and compassion for oneself and others through the erudite academic practices of
meditation. Contemplative education is both concept and practice that purposes to transformative learning
in various level such as self transformation, organizational transformation and social transformation.
Transformative learning leads to basic change deeply. Contemplative education helps students know
themselves more deeply and engage constructively with others. The goal is not to nurture the solitary
contemplative only; it is also to cultivate those act as preparation for compassionate and transformative work
in the world. More specifically, the value of contemplative education is measured in students’ ability to put
their wisdom and insight into practice through creative, helpful and effective action. Conclusion, Contemplative
education is concept and practice that goal to transformative learning.
Keywords: Contemplative education, Transformative learning, Human development
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ความเป็นมา

		 จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education)
เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับ การพัฒนาการ
ตระหนักรู้ส�ำรวจภายในตนเอง (อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
ความเชือ่ มุมมองต่อชีวติ และโลก) โดยเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรง
ให้คุณค่าในเรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการ
รับฟังด้วยใจเปิดกว้าง โดยมีเป้าหมาย คือ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ขั้นพื้นฐาน (fundamental) อย่างลึกซึ้งทางความคิดและ
จิตส�ำนึกใหม่ เกีย่ วกับตนเองและโลก ส่งผลให้มกี ารด�ำเนินชีวติ
อย่างมีสติและมีปัญญา มีความรักความเมตตาต่อสรรพสิ่ง
ซึ่งน�ำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อกันในสังคม
		 จิตตปัญญาศึกษา เริ่มขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี ค.ศ. 1974 ณ มหาวิทยาลัยนาโรปะ สหรัฐอเมริกา ก่อตั้ง
โดย เชอเกียม ตรุงปะ ในประเทศไทย เริม่ มีความสนใจหลักการ
ด�ำเนินงานและการส่งเสริมแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
และผลส�ำเร็จที่เกิดกับผู้เรียนตามแนวคิดแบบจิตตปัญญา โดย
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดเสวนา การแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดย
ศึกษาดูงาน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จนกระทั่งเกิดการ
รวมตัวขยายเป็นภาคีเครือข่ายการเรียนรู้จิตตปัญญาโดยกลุ่ม
องค์กร สถาบันต่าง ๆ เช่น กลุ่มจิตวิวัฒน์ เสมสิกขาลัย สถาบัน
ขวั ญเมื อง สถาบั น อาศรมศิลป์ สถาบันการศึก ษาสัตยาไส
ส่วนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มรี ะบบการศึกษาแบบ
จิตตปัญญาศึกษาอย่างเป็นทางการขึน้ ครัง้ แรก เมือ่ ปี 2549 คือ
ศู น ย์ จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และต่ อ มาที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และการพัฒนา
จิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ เช่นกัน
		 ในปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว สภาพสังคมมีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม มีการแข่งขันกัน
มากขึ้นท�ำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
การจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านนอกที่ให้
ความส�ำคัญทางด้านวัตถุ มากกว่าการเรียนรู้ด้านในที่ให้ความ
ส�ำคัญทางด้านจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมถูกสอนในรูปแบบของ
เนื้อหาวิชา ผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการ
ด�ำเนินชีวิตส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามถูกละเลย ในภาวะที่
สั ง คมไทยเป็ น เช่ น นี้ การเรี ย นรู ้ ที่ มุ ่ ง พั ฒ นาด้ า นในด้ ว ย
จิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการวางพืน้ ฐานด้าน
จิตใจและกระบวนทัศน์ใหม่ทเี่ ป็นองค์รวมอย่างแท้จริง โดยเน้น
การส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ให้เข้าถึงความดี ความงาม
และความจริง ที่จะสามารถช่วยให้คนในสังคมด�ำรงชีวิตและ
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กระท�ำสิ่งต่าง ๆ ด้วยจิตส�ำนึกที่ดีงามและมีความรับผิดชอบ
และร่วมกันน�ำพาสังคมไทยไปสูค่ วามสุขทีแ่ ท้จริง ซึง่ เป็นความสุข
ที่เกิดจากปัญญา ความตระหนักรู้ และความเข้มแข็งทางจิต
วิญญาณ (ประเวศ วะสี. 2550, วิจักขณ์ พานิช. 2550, ธนา
นิลชัยโกวิทย์. 2550)
		 แนวคิดที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
ระบบการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับจิตใจและปัญญาของมนุษย์ จึงเป็น
ที่มาของจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education)
ซึ่งเป็นชื่อวิชาที่นักการศึกษาระดับแนวหน้าของโลกก�ำลังให้
ความสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่อง
การเรียนรู้ของมนุษย์อย่างได้ผล เนื่องจากปัญหาของมนุษย์ที่
พบเห็นอยู่เสมอ คือบางครั้งคนเก่งอาจตัดสินใจท�ำอะไรลงไป
โดยหลงลืมแง่มุมของจริยธรรม หรือคนมีจริยธรรมอาจขาด
ศิลปะในการท�ำงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม เราจะเห็น
ได้ว่าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มุ่งเน้นสร้างกระบวนทัศน์ใหม่
ต่อชีวิตและความเป็นมนุษย์ เน้นการปลูกฝังความตระหนักรู้
ภายในตน ความเมตตา และมีจติ ส�ำนึกต่อส่วนรวม การพัฒนาจิต
และการฝึกปฏิบัติ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดปัญญาที่แท้จริง (สุมน
อมรวิวัฒน์. 2549, ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2551)
		 จิตตปัญญาศึกษามีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการศึกษา
ทุกระดับ ควรท�ำความเข้าใจ เห็นคุณค่า และส่งเสริมการเรียน
รู้ในแนวนี้ให้มากที่สุด เพื่อจะช่วยให้มีการพัฒนามนุษย์ให้เกิด
ปัญญาสูงขึน้ อย่างแท้จริง (ประเวศ วะสี, 2550) มีกระบวนการ
ได้มาซึ่งความรู้ 3 ลักษณะ คือการฟังอย่างลึกซึ้ง การน้อมสู่ใจ
อย่างใคร่ครวญและการเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (วิจักขณ์
พานิช, 2550) ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู้
และการเรียนรูม้ ติ โิ ลกด้านใน ให้คณ
ุ ค่าในเรือ่ งการเรียนรูด้ ว้ ยใจ
อย่างใคร่ครวญผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
การนิ่งสงบอยู่กับตนเอง การเจริญสติภาวนา การสะท้อนคิด
สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปะ
ดนตรี รวมถึงพิธกี รรมทางศาสนา ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบตั ิ
และการด�ำเนินชีวติ อย่างมีสติและปัญญา มีความรักความเมตตา
ต่อตนเองและสรรพสิง่ ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ และเป็นหนึง่ เดียว
กับธรรมชาติ

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

		 จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education)
มีรากฐานจากแนวคิดเรื่องไตรยางค์แห่งการเรียนรู้ (ประเวศ
วะสี, 2554) ได้แก่

Contemplative education: education for human development in 21st century

		 1. การเรี ย นรู ้ ใ นฐานวั ฒ นธรรมเพื่ อ การท� ำ เป็ น
คือเอาวิถีชีวิตร่วมกันเป็นตัวตั้ง ไม่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง
		 2. การเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่
การคิดเป็น คือใช้เหตุผลวิเคราะห์สังเคราะห์ให้สิ่งที่รับรู้กลาย
เป็นความรู้ที่คมชัดลึกยิ่งขึ้น
		 3. การเรียนรูด้ ว้ ยจิตตปัญญาศึกษา เพือ่ ความรูแ้ จ้ง
คือการศึกษาจากการดูจิตของตนเองแล้วเกิดปัญญา โดยมี
เป้ า หมายหลั ก ให้ ผู ้ เ รี ย นตื่ น รู ้ เกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก ใหม่ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง (Individual transformation) เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์และ
ธรรมชาติ เพื่อเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานใน
องค์กร (Organization transformation) ท�ำให้คนในองค์กร
และชุมชน เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของกันและกันอย่างลึกซึ้ง
จนเชื่อมประสานเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางสังคม
(Social transformation) เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่าง
แท้จริง
		 จุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา
(ประเวศ วะสี. 2554)
		 1. การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง ได้แ ก่
การเกิดความรู้ ความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งอย่าง
ลึกซึง้ และสอดคล้องกับความเป็นจริง เกิดความรัก ความเมตตา
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
		 2. การเกิดจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการเข้าถึงความจริงสูงสุด คือ ความจริง ความดี ความงาม
และน�ำไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก
		 ปรัชญาพืน้ ฐานของการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ นว
จิตตปัญญาศึกษา (ประเวศ วะสี, 2554)
		 1. ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (humanistic
value) คือ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนือ่ ง มีความจริง ความดี และความงาม
ในตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงไม่ใช่การ “สอน” แต่
เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ศักยภาพภายในที่มีอยู่แล้วสามารถ
พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการเติบโตจากภายใน
		 2. กระบวนทัศน์องค์รวม (holistic paradigm) คือ
ทัศนะทีม่ องเห็นว่าธรรมชาติ สรรพสิง่ คือ การเชือ่ มโยงเป็นหนึง่
เดียวกัน ท�ำให้การปฏิบัติต่อสรรพสิ่งไม่แยกส่วนจากชีวิต ด้วย
ทัศนะทีม่ องเห็นว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึง่ ของสรรพสิง่ และสรรพสิง่
เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางสรรพสิ่ง
เน้นความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการเปลี่ยนแปลงตนเองและ
การเปลี่ยนแปลงโลก
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		 หลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปัญญาศึกษา (โครงการเอกสารวิชาการ การเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
2552)
		 1. การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือการเข้าสู่ภาวะจิตใจที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
แล้วสามารถน�ำจิตใจดังกล่าวไปใช้ใคร่ครวญในด้านพุทธิปญ
ั ญา
(Cognitive) ด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal) และด้าน
ภายในบุคคล (Intrapersonal)
		 2. ความรั ก ความเมตตา (Compassion) คื อ
การสร้างบรรยากาศของความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ
การเข้าใจ และการยอมรับ รวมทั้งการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
บนฐานของความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์
		 3. การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connectedness) คือ
การบูรณาการการเรียนรูใ้ นแง่มมุ ต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรูท้ เี่ ป็น
องค์รวม เชือ่ มโยงกับชีวติ และสรรพสิง่ ต่าง ๆ ในธรรมชาติอย่าง
แท้จริง
		 4. การเผชิญความจริง (Confrontating reality)
คือการเปิดโอกาสและสร้างเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้
เผชิญความจริง 2 ด้านคือ ความเป็นจริงในตนเอง และการเผชิญ
กับสภาพความเป็นจริงทีแ่ ตกต่างไปจากกรอบความเคยชินเดิม
ของตน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่
		 5. ความต่อเนื่อง (Continuity) ความต่อเนื่องของ
กระบวนการ เป็นสิ่งส�ำคัญของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพราะการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานมักเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่
สะสมที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งเงื่ อ นไขภายในให้ พ ร้ อ มที่ จ ะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขึ้น
		 6. ความมุ่งมั่น (Commitment) ความมุ่งมั่นที่จะ
เปลีย่ นแปลงตนเอง เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการน�ำสิง่
ทีไ่ ด้รบั มาสูใ่ จของผูร้ ว่ มกระบวนการและน�ำเอากระบวนการไป
ใช้ในชีวิตประจ� ำวันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
ภายในตนเองอย่างต่อเนื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกเร้าให้
เกิดพลังความมุ่งมั่น ความรัก ความเมตตา
		 7. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) สิ่งส�ำคัญ
ของกระบวนการจิตตปัญญาคือความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ที่ค่อย ๆ ก่อตัวจากกระบวนการอบรม และคลี่คลายมาเป็น
องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ความส�ำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ป็นหัวใจของกระบวนการ
เรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา โดยมีเหตุผลในแง่มุมต่าง ๆ
4 ประการ คือ 1. เป็นพืน้ ทีท่ กี่ อ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างลึกซึง้ บน
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พื้นฐานของการยอมรับซึ่งกันและกัน 2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เกิดมุมมอง ความรู้สึก และแง่มุมความเป็นจริงที่
แตกต่างกันออกไป 3. ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกลุ่ม
และ 4. ความรู้สึกเป็นชุมชนที่มีเป้าหมาย ความสนใจและ
อุดมการณ์ร่วมกัน

จิตตปัญญาศึกษากับการศึกษาทางการพยาบาล

		 การจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพพยาบาลต้องมี
ความสมดุลระหว่างศาสตร์ทางวิชาชีพกับชีวติ และจิตใจ รวมทัง้
ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยประยุกต์เอา
ปรัชญาพื้นฐานเรื่อง “ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์” และ
“กระบวนทัศน์แบบองค์รวม” มาใช้ในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ที่ 1) ใช้การเข้าถึงความจริง ความงาม ความดี ที่มีอยู่
ในตัวมนุษย์เองเป็นแกน 2) เป็นการจัดการเรียนรูแ้ บบองค์รวม
เพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างสมดุล ทั้งกาย ใจ และความคิด
เป็นการเรียนรูท้ เี่ ชือ่ มโยงจากภายนอกสูภ่ ายใน และจากภายใน
สู่ภายนอก ส�ำหรับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มี 4 ด้าน คือ 1 ความตระหนักรู้ใน
ตนเอง 2. ความเมตตากรุณา 3. ด้านจิตสาธารณะ และ 4. ด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (พลวัต วุฒิประจักษ์, 2554)
		 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เป็นการมุง่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
จากภายในตนเองและเกิดส�ำนึกเพื่อส่วนรวม โดยใช้หลักการ
พืน้ ฐาน ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ดังนัน้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ ใ ช้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ข องจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งเริ่ ม
ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมและความสมดุลจาก
ภายในจิตใจให้มี ความรู้สึกนึกคิดที่ละเอียดอ่อน อ่อนโยน
ทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่น และธรรมชาติ ต่อยอดเป็นกระบวนการคิด
และทักษะทางปัญญาที่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกอย่างลึกซึง้ มีพลังอ�ำนาจในทางสร้างสรรค์ แบ่งปัน
ความรักความเมตตาต่อบุคคลที่ก�ำลังประสบกับความทุกข์ทั้ง
กาย ใจ และจิตวิญญาณ (โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล,
2552)
		 แนวทางในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนนั้น การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาก็มีความจ�ำเป็นในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการ
สอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนจะน�ำไปสู่การ
บูรณาการอย่างสมบูรณ์ จิตตปัญญาศึกษา เป็นการศึกษาที่
มุง่ พัฒนาความเป็นมนุษย์ ด้วยการปลูกฝังความตระหนักภายในตน
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ความเมตตา และจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม เน้นการน�ำปรัชญาและ
ศาสนธรรมมาพั ฒ นาจิ ต ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ นมี ส ติ แ ละเกิ ด ปั ญ ญา
เพียงพอที่จะสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ผูอ้ นื่ และสังคมได้ จากการศึกษาของ ปราณี
อ่อนศรี และคณะ (2556) ใช้หลักในการจัดกิจกรรมพิจารณา
ตามหลักจิตตปัญญา 7 ตามที่กล่าวมาแล้วน�ำมาประยุกต์ใช้
ซึ่งกิจกรรมหลักที่นิยมใช้พัฒนาทางจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่
กิจกรรมสุนทรียศิลป์ กิจกรรมโยคะ กิจกรรมสุนทรียสนทนา
กิจกรรมผ่อนคลายตระหนักรู้ และกิจกรรมการสะท้อนคิด
(โคทม อารียา, ปาริชาด สุวรรณบุบผา, และ แสงแข ชมภูมิ่ง.
2550, ปาริชาด สุวรรณบุบผา. 2548, วิศิษฐ์ วังวิญญู. 2548,
Bohm, David. 1996, Burns, Sarah & Bulman, Chris. 2000,
จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, 2550)
		 ปัจจุบันได้มีการน�ำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ทางการศึกษาแพทย์และพยาบาล
มีการศึกษาวิจัยมากขึ้น ตามที่ วนาพร วัฒนกุล และ ศิรินาถ
ตงศิริ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสอนวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวแก่นสิ ติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา พบว่า นิสิตเข้าใจเนื้อหา
วิธกี ารดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมได้อย่างลึกซึง้ มีความเข้าใจพืน้ ที่
ด้านในของตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญยิ่งต่อการเข้าใจผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความเจ็บป่วยในทุกมิติ ท�ำให้
กระบวนการรักษาเป็นไปด้วยไมตรีจติ เอือ้ อาทร มีความเมตตา
กรุณาต่อกัน และจากการศึกษาของ ศิริรัตน์ จ�ำปีเรือง (2556)
ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กระบวนการสุนทรีย
สนทนา พบว่ า การน� ำ สุ น ทรี ย สนทนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของมนุษย์
บนพื้นฐานของความเชื่อมั่น ไว้วางใจต่อกัน เคารพในความ
เท่าเทียมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งเหมาะกับวิชาชีพ
พยาบาลเป็นอย่างยิ่ง

บทสรุป

		 จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเองโดยการพัฒนาจากด้านใน ได้แก่ จิตและการคิด ด้วยการ
เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ที่ ห ลากหลาย เป็ น กระบวนการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ สู ่ ก าร
เปลีย่ นแปลง (Transformational Learning) เป็นการบูรณาการ
การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ประสบการณ์ ข องบุ ค คล ช่ ว ยยกระดั บ

Contemplative education: education for human development in 21st century

คุณค่าความดีงาม เสริมกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และท�ำให้เกิดความฉลาด
ในด้านต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาบัณฑิตควรพัฒนาด้วยรูปแบบ
การจัดการการเรียนการสอนที่จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เป็นบัณฑิตที่มีความคิดลึกซึ้ง มีทักษะทาง
ปัญญาและวิชาชีพตลอดจนมีกลยุทธ์การสอนให้เหมาะกับการ
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