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The Contemplation for Developing the Teacher
Characteristics in the 21st Century:
The Pre-Service Teachers
มนตรี หลินภู1 Montree Linphoo
บทคััดย่่อ
จิิ ต ตปัั ญ ญาเป็็ น ปัั ญ ญาที่่� มีี ฐ านมาจากจิิ ต ซึ่่� ง ได้้ รัั บ การบ่่ ม เพาะอย่่ า งดีีแล้้ ว
ผ่่านกระบวนการใคร่่ครวญด้้วยใจในระดัับเหนืือสำำ�นึึกจนเกิิดการตระหนัักรู้้�ถึึงคุุณค่่าของ
สิ่่�งต่่าง ๆ เห็็นการผสานเชื่่�อมโยงอย่่างเป็็นภราดรภาพระหว่่างตนเอง ผู้้�อื่่�น สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมอัันเป็็นเหตุุให้้เกิิดความอ่่อนโยนภายในที่่�นำำ�ไปสู่่�ความอ่่อนน้้อม เคารพและ
ให้้เกีียรติิความเป็็นมนุุษย์์ของแต่่ละบุุคคลผ่่านการบููรณภาพของความรัักและเมตตา ที่่มี� ีต่่อ
เพื่่อ� นมนุุษย์์และสรรพชีีวิิตกอปรกัับมีีความเชื่่อ� มั่่น� ในศัักยภาพที่่จ� ะถอดถอนตััวตน ในระดัับ
จิิตใต้้สำ�นึึ
ำ กที่่คั� บั แคบเห็็นแก่่ตัวั  อัันเป็็นรากเหง้้าของความยึึดมั่่�นถืือมั่่น� ในอััตตาเพื่่อ� ขยายมิิติแิ ห่่ง
ความสำำ�นึึกรู้้�  ในการอยู่่�ร่่วมกัันที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นเป้้าหมายและพร้้อมลงมืือ
กระทำำ�  เพื่่� อการเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�สร้้างสรรค์์ให้้เ กิิ ดขึ้้� นแก่่ องค์์ ก ร สัั งคมและโลก
การเรีียนรู้้�แนว “จิิตตปััญญา” จึึงเป็็นไปเพื่่�อปลุุกการตื่่�นรู้้�เกี่่�ยวกัับคุุณลัักษณะภายใน
ตััวมนุุษย์์จนนำำ�ไปสู่่�ปััญญาที่่�กระจ่่างชััดเกิิดการปฏิิวััติิจิิตที่่�คัับแคบสู่่�จิิตที่่�กว้้างใหญ่่ไพศาล
ด้้วยมิิตรภาพแห่่งความกรุุณาและเกื้้�อกููล
คำำ�สำำ�คััญ : จิิตตปััญญา คุุณลัักษณะครูู นัักศึึกษาวิิชาชีีพครูู ศตวรรษที่่� 21
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ราชภััฏกำำ�แพงเพชร ติิดต่่อได้้ที่่� : Montreegate@hotmail.com
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Abstract
Contemplation is the intuition based on the well-trained mind
through pondering with the consciousness leading to the awakening of all
thing values, see the solidarity connectedness among oneself, others,
society, and environment which cause the inner tender within the self and
leads to docile, respect, and honour each humanness with the integration of
loving-kindness towards mankind and entire beings as well as having
confidence in self-potential to dismantling the subconsciousness of smug
and selfish which is the root of self-attachment in order to expand the
awareness dimension in living together that consider the public benefits as
a target and be ready to act the creative changes to the organization, the
society, and the world. Contemplative earning is the alarm of awakening of
attributes within humans leading to insight intuition in order to revolutionize
from smug to generous with the loving-kind and supportive mind.
Keywords: Contemplation, Teacher Attribute, Pre-Service Teachers,
     21st Century
บทนำำ�

การเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นเอาตััววิิชาเป็็นที่่�ตั้้�งดัังที่่�ผ่่านมาได้้สร้้างปััญหาให้้เกิิดขึ้้�นกัับมิิติิ
ความเป็็นมนุุษย์์ที่่�ขึ้้�นชื่่�อว่่าเป็็น “สััตว์์สัังคม” ที่่�จะต้้องดำำ�รงอยู่่�อย่่างเกื้้�อกููลและเห็็นอก
เห็็นใจกัันกลายเป็็นต้้องแข่่งขััน แบ่่งชนชั้้�น เกิิดวิิกฤตการณ์์ด้้านความเหลื่่�อมล้ำำ��ของคุุณค่่า
ความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ จ นส่่ ง ผลเสีียหายต่่ อ การดำำ�ร งอยู่่�เป็็ น สัั ง คม ต่่ า งคนต่่ า งคำำ�นึึ งถึึ ง แต่่
ผลประโยชน์์ของตััวเองและพวกพ้้องเป็็นหลััก ยึึดตััวเองเป็็นศููนย์์กลางในการตััดสิินใจและ
การแสดงออกโดยไม่่ตระหนัักถึึงสิิทธิิเสรีีภาพของผู้้�อื่่�น ปััญหาดัังกล่่าวล้้วนมีีต้้นเหตุุมาจาก
มิิติิภายในจิิตใจที่่�มีีความคัับแคบ ขาดจิิตสำำ�นึึกตระหนัักรู้้�ในการอยู่่�ร่่วมกััน ยึึดมั่่�นถืือมั่่�นใน
ความคิิ ด ความเห็็ นของตนเอง มุ่่�งแต่่ จะเอาชนะด้้ ว ยการแข่่ งขัั นจนลืื ม ไมตรีีมิิ ต รภาพ
ขาดการสำำ�นึึกรู้้�ด้้านความผููกพัันในฐานะเพื่่�อนมนุุษย์์ด้้วยกััน
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การแก้้ไขวิิกฤตการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงต้้องหัันกลัับมาทบทวนและเรีียนรู้้�มิิติิภายใน
ตััวมนุุษย์์ด้้วยวิิถีีที่่�จะก่่อให้้เกิิดปััญญาอัันแท้้จริิงผ่่านกระบวนการสร้้างความสมดุุลระหว่่าง
กาย ใจ และความคิิด  เพื่่อ� ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงภายใน จนจิิตเกิิดการตระหนัักรู้ถึ�้ งึ คุุณค่่า
ของสิ่่�งต่่าง ๆ เกิิดความรัักความเมตตาต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์ อ่่อนน้้อมถ่่อมตนต่่อธรรมชาติิและ
ขยายขอบเขตความสำำ�นึึกเพื่่�อส่่วนรวม มองเห็็นความเชื่่�อมโยงระหว่่างตนเองกัับสรรพสิ่่�ง
และจะต้้ อ งเรีียนรู้�้อ ย่่ า งใคร่่ ค รวญด้้ ว ยใจที่่�ล ะเอีียดลึึกซึ้้�ง ซึ่่�ง เรีียกว่่ า “การเรีียนรู้�้แ นว
จิิตตปััญญา”
การเรีียนรู้้� แ นวจิิ ต ตปัั ญ ญาถืื อ เป็็ น เครื่่� อ งมืื อ สำำ�คัั ญ ที่่� ส ามารถนำำ�ม าพัั ฒ นา
คุุณลัักษณะภายในของบุุคคลที่่�จะไปประกอบอาชีีพเป็็นครููได้้ เนื่่�องด้้วยบุุคลากรสายนี้้�
ถืือว่่าเป็็นคลัังปััญญาของประเทศที่่�จะก้้าวไปทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนแต่่ละรุ่่�นในอนาคต
นัักศึึกษาวิิชาชีีพครููจะต้้องได้้รัับการปฏิิวััติิในระดัับจิิตใต้้สำำ�นึึกเพื่่�อให้้เกิิด  “คุุณสมบััติิ”
ด้้านการสำำ�นึึกรู้้�เพื่่�อสาธารณะ มีีความเชื่�อ่ มั่่�นศัักยภาพภายในตน ลดตััวตนที่่�คัับแคบด้้วยใจ
ที่่�เปิิดกว้้างจนเกิิดความอ่่อนน้้อมถ่่อมตน เห็็นการเชื่�อ่ มโยงระหว่่างตนเอง ผู้้�อื่่�น สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�งจะต้้องไปเป็็นตััวแทนของความจริิง ความดีีและความงามให้้กัับสัังคมใน
เชิิงรููปธรรม
บทความนี้้�นำำ�เสนอเพื่่�อให้้ครููอาจารย์์หรืือบุุคลากรทางการศึึกษาได้้เล็็งเห็็นถึึง
ความสำำ�คััญของการพััฒนาปััญญาอัันเกิิดจากมิิติิภายใน ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาความรู้้�
เชิิ ง วิิ ช าการของนัั ก ศึึกษาวิิ ช าชีีพครููสัั ง กัั ด ครุุ ศ าสตร์์ ห รืื อ ศึึกษาศาสตร์์  อีี กทั้้� ง เป็็ น ไป
เพื่่�อนำำ�เสนอแนวคิิดและแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวทางจิิตตปััญญาไปสู่่�การ
พิิ สููจน์์ เชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ใ นรููปแบบการวิิ จัั ย  นอกจากนี้้� ยัั ง เป็็ น การเผยแพร่่ อ งค์์ ค วามรู้้�
เพื่่�อการพััฒนามนุุษย์์ด้้านคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ และเป็็นแนวทางสำำ�หรัับผู้้�ศึึกษา
โดยตรงที่่�จะนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการบ่่มเพาะตนเองเพื่่�อความเติิบโตภายในและความเจริิญ
งอกงามของชีีวิิต
แนวคิิดพื้้�นฐานของการเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญา
การเรีียนรู้�แ้ นวจิิตตปััญญามีีรากฐานมาจากแนวคิิดเรื่่�องไตรยางค์์แห่่งการเรีียนรู้� ้
(ประเวศ วะสีี, 2557, น. 21-25) ได้้แก่่
1. การเรีียนรู้้�ในฐานวััฒนธรรมเพื่่�อการทำำ�เป็็นคืือเอาวิิถีีชีีวิิตร่่วมกัันเป็็นตััวตั้้�ง
ไม่่ใช่่เอาวิิชาเป็็นตััวตั้้�ง
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2. การเรีียนรู้้�จากการคิิดอย่่างเป็็นเหตุุและผลด้้วยกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์
กล่่าวคืือใช้้เหตุุผลวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์ให้้สิ่่�งที่่�รัับรู้้�กลายเป็็นความรู้้�ที่่�คมชััดลึึกยิ่่�งขึ้้�น
3. การเรีียนรู้้�ด้้วยจิิตตปััญญาเป็็นไปเพื่่�อการทำำ�จิิตให้้ยิ่่�งเกิิดความรู้้�แจ้้ง คืือ
การศึึกษาจากการดููจิิตของตนเองแล้้วเกิิดปััญญาโดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนตื่่�นรู้้� 
ใจกว้้างขึ้้�นและเห็็นแก่่ส่่วนรวม มีีสมาธิิ มีีปััญญา เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงขั้้�นพื้้�นฐานในตนเอง
และความรู้้�สึึกนึึกคิิดเกี่่�ยวกัับเพื่่�อนมนุุษย์์และธรรมชาติิเพื่่�อเป็็นรากฐานการเปลี่่�ยนแปลง
ขั้้�นพื้้�นฐานในองค์์กร ทำำ�ให้้คนในองค์์กรและชุุมชนเคารพในศัักดิ์์�ศรีีและคุุณค่่ากัันและกััน
อย่่างลึึกซึ้้�งจนเชื่่�อมประสานเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงขั้้�นพื้้�นฐานทางสัังคมเพื่่�อการอยู่่�ร่่วมกััน
โดยสัันติิอย่่างแท้้จริิง
จิิตตปััญญามีีความเชื่่�อว่่ามนุุษย์์มีีคุุณค่่าศัักดิ์์�ศรีีและมีีศัักยภาพความสามารถ
ที่่�จะเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองด้้วยการตระหนัักรู้้�ผ่่านประสบการณ์์ตรงภายในตนเกี่่�ยวกัับ
คุุณลัักษณะภายในตััวเอง กล่่าวคืือ มนุุษย์์มีคี วามจริิง ความดีี และความงามอยู่่�ในตััว อีีกทั้้ง�
มองเห็็นคุุณค่่าของสรรพสิ่่�งที่่�เชื่่�อมโยงต่่อกััน มองมนุุษย์์ว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสรรพสิ่่�งหรืือ
เป็็นหนึ่่ง� เดีียวที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับสิ่่ง� อื่่น� ๆ ในจัักรวาล จึึงไม่่ได้้แยกตััวปฏิิบัติั ต่ิ า่ งหาก ไม่่ยึึดตัวั เอง
เป็็นศููนย์์กลาง ปฏิิวััติิตััวตนจากมิิติิภายในของจิิตใจในระดัับใต้้สำำ�นึึก เป็็นการตระหนัักรู้้�
และสำำ�นึึ กรู้้� ใ นการเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� งของสรรพสิ่่�ง ไม่่ แ ปลกแยกตนเองออกจากธรรมชาติิ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ผู้้�คน และพร้้อมที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการเปลี่่ย� นแปลงสิ่่�งรอบข้้างให้้ดีีขึ้้�น
มีีความเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพของตนเองที่่�จะสร้้างสรรค์์ประโยชน์์ให้้เกิิดขึ้้�นแก่่สัังคม อีีกทั้้�งมีี
ความศรััทธาในเพื่่�อนมนุุษย์์ เห็็นคุุณค่่าของตนเองและผู้้�อื่่�นที่่�พร้้อมให้้การเกื้้�อกููลในการอยู่่�
ร่่วมกััน
สามารถวิิเคราะห์์ความเชื่่�อพื้้�นฐานตามแนวคิิดของ ธนา นิิลชััยโกวิิทย์์ และ
อดิิศร จัันทรสุุข (2559, น. 67-68) ได้้ดัังนี้้�
1. ความเชื่่�อมั่่�นในความเป็็นมนุุษย์์ (Humanistic value) ว่่ามนุุษย์์ทุุกตััวตนล้้วน
แต่่มีีเมล็็ดพัันธุ์์�แห่่งความดีีงามที่่�เป็็นองค์์ประกอบภายใน ได้้แก่่ มีีความดีี ความจริิง และ
ความงามอยู่่�ในตััว มีีศัักยภาพที่่�จะเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาตนเองไปสู่่�เป้้าหมายอัันสููงสุุด (นิิพพาน
พระเจ้้ า  ปรมาตมัั น เอกภาพ) มีี จิิ ต ใจที่่� พ ร้้ อ มจะทุ่่�มเท มุ่่�งมั่่� น ในการสร้้ า งสรรค์์
สิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่าและเป็็นประโยชน์์เพื่่�อสัังคม การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�จึึงไม่่ใช่่การ “สอน”
แต่่เป็็นการเอื้้อ� อำำ�นวยด้้านเงื่่อ� นไขที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความงอกงามเติิบโตภายในของผู้้เ� รีียนแต่่ละคน
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2. กระบวนทััศน์์แบบองค์์รวม (Holistic paradigm) เป็็นการมองว่่ามนุุษย์์เป็็น
เอกภาพกัับสรรพสิ่่�ง มีีการผสานเชื่�อ่ มโยงเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน มนุุษย์์และสรรพสิ่่�งต่่างก็็
เป็็นองค์์รวมของกัันและกััน เมื่่�อมนุุษย์์กระทำำ�สิ่่�งใดย่่อมมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งอื่่�น ๆ ด้้วย เช่่น
เดีียวกัันเมื่่�อสิ่่�งอื่่�น ๆ มีีการเปลี่่�ยนแปลงย่่อมมีีผลกระทบต่่อมนุุษย์์เช่่นกััน จึึงไม่่ควรที่่�จะยึึด
ตััวเองเป็็นศููนย์์กลางของสรรพสิ่่�ง เน้้นการพััฒนาอย่่างเป็็นองค์์รวมทั้้�งตนเอง ผู้้�อื่่�น สัังคม
และธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อม
3. การยอมรัับและเคารพความแตกต่่างของปััจเจกบุุคคล (Acceptance and
Respect of Individual Differences) ผู้้�สอนหรืือกระบวนกรต้้องเปิิดใจยอมรัับและ
เคารพในความแตกต่่ า งของผู้้� เรีียนอย่่ า งไม่่ มีี เ งื่่� อ นไขไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ความคิิ ด ความเชื่่� อ
ประสบการณ์์ พื้้�นความรู้้� ค่่านิิยมตลอดจนวััฒนธรรมประเพณีีต่่าง ๆ ที่่�หล่่อหลอมผู้้�เรีียน
ให้้มีีบุุคลิิกลัักษณะเฉพาะที่่�มีีความแตกต่่างกัันทั้้�งในระดัับบุุคคล ระดัับชุุมชน และระดัับ
สัังคม กล่่าวได้้ว่่า การเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญามีแี นวความเชื่�อ่ พื้้�นฐานในการมองมนุุษย์์ในแง่่
ของความศรััทธาเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพของมนุุษย์์แต่่ละบุุคคลและพร้้อมที่่�จะเติิบโตงอกงาม
ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�เอื้้�ออำำ�นวย จึึงไม่่เน้้น “การสอนหรืือการถ่่ายทอดความรู้้�” แต่่เน้้นการจััด
บรรยากาศให้้เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� อีีกทั้้�งมองว่่ามนุุษย์์ไม่่ได้้เป็็นศููนย์์กลางของสรรพสิ่่�ง
แต่่เป็็นเนื้้�อเดีียวกัันกัับสรรพสิ่่�งที่่�มีีความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงและมีีผลกระทบต่่อกัันและกััน
รวมถึึงการยอมรัับและให้้เกีียรติิความแตกต่่างระหว่่างปััจเจกบุุคคลอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
จุุดมุ่่�งหมายการเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญา
จิิตตปััญญาเป็็นกระบวนการเรีียนรู้ด้�้ ว้ ยใจอย่่างใคร่่ครวญ เน้้นการพััฒนาความคิิด 
ความรู้้�สึึกภายในตนเองอย่่างแท้้จริิงเพื่่�อให้้เกิิดการตระหนัักรู้้� ในตนเอง รู้้�คุุณค่่าของ
สิ่่�งต่่าง ๆ โดยปราศจากอคติิ เกิิดความรัักความเมตตา อ่่อนน้้อมต่่อธรรมชาติิและสามารถ
ประยุุกต์์เชื่่�อมโยงกัับศาสตร์์ต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างสมดุุล อีีกทั้้�งมุ่่�งให้้
ผู้้เ� รีียนเกิิดความชััดแจ้้งในปััญญาคืือ เข้้าถึงึ ความจริิง ความดีีและความงาม ไม่่ใช่่การท่่องจำำ�
เพีียงความรู้้�ที่่�อยู่่�ภายนอกเท่่านั้้�น นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มีีอยู่่�ในตนเองและ
เกิิดจิิตสำำ�นึึกเพื่่�อส่่วนรวมโดยมีีคุุณลัักษณะต่่าง ๆ ภายใต้้กรอบของการเรีียนรู้้�ด้้วยใจอย่่าง
ใคร่่ครวญ การสัังเกตอย่่างมีีสติิซึ่่�งทำำ�ให้้มีีทิิศทางที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น (ศิิรประภา พฤทธิิกุุล,  
2553, น. 4) ด้้วยเหตุุนี้้� จิิตตปััญญาจึึงมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับต่่าง ๆ
ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงภายในตนเอง การเปลี่่ย� นแปลงภายในองค์์กร และการเปลี่่�ยนแปลง
ภายในสัังคม โดยการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวไม่่ใช่่เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงเล็็ก ๆ น้้อย ๆ
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แต่่เป็็นการเปลี่่ย� นแปลงขั้้น� พื้้น� ฐานอย่่างลึึกซึ้้ง� โดยจิิตตปััญญาเป็็นทั้้ง� แนวคิิดและแนวปฏิิบัติั ิ
ส่่วนการเรีียนรู้้�สู่่�การเปลี่่�ยนแปลงเป็็นเป้้าหมาย (วิิจัักขณ์์ พานิิช,  2548, น. 14)
ธนา นิิลชััยโกวิิทย์์ และอดิิศร จัันทรสุุข (2559, น. 52) ได้้กล่่าวถึึง ความมุ่่�งหมาย
ที่่�สำำ�คััญของการเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญาในบริิบทของสัังคมไทยไว้้ 2 ประการ ได้้แก่่
1. การเปลี่่�ยนแปลงขั้้�นพื้้�นฐานในตนเอง เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดการตระหนัักรู้้�และได้้เรีียนรู้้�จิิตของตนเองจนเกิิดปััญญาการหยั่่�งเห็็น สามารถเข้้าถึึง
ความจริิงความดีีและความงามได้้อย่่างจริิงแท้้ เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับจิิตสำำ�นึึก
เปลี่่� ย นรููปความรู้้�สึึ กนึึกคิิ ด ใหม่่ ด้้ ว ยความเข้้ า ใจอย่่ า งลึึกซึ้้� ง เกี่่� ย วกัั บ ตัั ว ตนของตนเอง
เพื่่�อนมนุุษย์์และสรรพสิ่่�งอย่่างสอดคล้้องตรงต่่อความเป็็นจริิง นำำ�ไปสู่่�การเกิิดความรััก
ความเมตตา และความอ่่อนน้้อมถ่่อมตนขึ้้�นภายในตน
2. เกิิดจิิตสำำ�นึึกต่่อส่่วนรวม เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงเกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึกนึึกคิิดด้้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม ตระหนัักถึึงความเป็็นองคาพยพร่่วมกััน มีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
เกิิดความกระหายใคร่่เห็็นองค์์กรและสัังคมมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ดีีงามสร้้างสรรค์์
และพร้้อมที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การลงมืือกระทำำ�เพื่่�อให้้องค์์กร สัังคมหลุุดพ้้นไปจากวิิกฤตการณ์์
ของมนุุษยชาติิที่กำ่� �ลั
ำ ังเผชิิญอยู่่�ด้้วยพื้้�นฐานจิิตใจที่่�มีีความดีีความงามและความจริิงนั้้�น
จากจุุดหมายดัังกล่่าวชี้้�ให้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงใน 2 ระดัับ ระดัับแรกเป็็น
การเปลี่่�ยนแปลงภายในตนเองระดัับจิิตสำำ�นึึกจนเกิิดปััญญาการหยั่่�งรู้้�อย่่างลึึกซึ้้�งจนจิิตเข้้า
ถึึงความดีีความงามและความจริิงแท้้ภายในตนเอง มองเห็็นมิิตรภาพระหว่่างเพื่่�อนมนุุษย์์
เชื่อ�่ มโยงตนเองกัับสรรพสิ่่ง� อย่่างเป็็นเนื้้อ� เดีียวกััน เกิิดความรัักเมตตา และมีีตััวตนที่่อ่� อ่ นโยน
และอ่่อนน้้อมต่่อสรรพสิ่่�ง ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงระดัับ 2 เกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึกสำำ�นึึก
รัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม มีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะด้้วยการสำำ�นึึกรู้้�ในการอยู่่�ร่่วมกัันและพร้้อม
ที่่�จะทุ่่�มเทเสีียสละเพื่่�อลงมืือกระทำำ�ให้้องค์์กร สัังคมหลุุดพ้้นจากวิิกฤตการณ์์ของมนุุษย์์
ที่่�กำำ�ลัังเป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญา
การจััดการกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญาจะไม่่เน้้นการบรรยายเนื้้�อหาหรืือ
การสอน แต่่จะเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่านการใคร่่ครวญ ตรวจสอบ
การเคลื่่�อนไหวจิิตใจของตนเองเมื่่�อเผชิิญสถานการณ์์ต่่าง ๆ  ฉะนั้้�น จึึงสามารถเรีียนรู้้�ผ่่าน
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กิิจกรรมได้้อย่่างหลากหลาย ดัังนี้้� (สลัักจิิต ตรีีรณโอภาส, 2563, ออนไลน์์; Shani Singh,
2017, p. 322)
1. เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมประจำำ�วััน เป็็นการเฝ้้าสัังเกตความรู้้�สึึกของตนเองขณะที่่�
ดำำ�เนิินกิิจกรรมหลััก ๆ ในชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างรู้้�เท่่าทััน เช่่น การเก็็บที่่�นอน การรัับประทาน
อาหาร การปััดกวาดเช็็ดถููอาคารสถานที่่� เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนรู้้�เท่่าทัันความรู้้�สึึกของ
ตนเองที่่� ขุ่่�นมััวหรืือผ่่องใสขณะดำำ�เนิินกิิจกรรมเหล่่านั้้�นนำำ�ไปสู่่�การไม่่ถููกครอบงำ��ด้้วย
กระแสความคิิดเชิิงลบ
2. เรีียนรู้้�ผ่่านการเคลื่่�อนไหว เป็็นการเฝ้้าสัังเกตและจดจ่่อกัับกิิริิยาอาการ
เคลื่่�อนไหวของร่่างกายในรููปแบบต่่าง ๆ ณ ปััจจุุบัันขณะด้้วยการมีีสติิ เช่่น การฝึึกโยคะ
รำำ�ไทเก๊๊ก ชี่่�กง การยืืน เดิิน นั่่�ง หรืือนอน เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีสมาธิิจดจ่่อกัับเรื่่�องใด
เรื่่�องหนึ่่�งนาน ๆ อัันเป็็นฐานของจิิตที่่ส� งบนิ่่�งซึ่่�งจะนำำ�ไปใช้้ในการใคร่่ครวญเรื่่�องราวต่่าง ๆ
ได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง
3. เรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการสร้้างสรรค์์ เป็็นการฝึึกความละเอีียดประณีีตของจิิต
ผ่่านการพิิจารณาใคร่่ครวญภายในเพื่่�อให้้เกิิดญาณทััศนะ (การหยั่่�งเห็็น) ด้้วยกิิจกรรม
สร้้างสรรค์์ด้้านศิิลปะ เช่่น  การวาดภาพ การจััดดอกไม้้ การเย็็บปัักถัักร้้อย การตกแต่่ง
สวนหย่่อม เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดปััญญาที่่จ� ะนำำ�ไปใช้้เป็็นเครื่่�องพิิจารณาแยกแยะอย่่าง
ถี่่�ถ้้วน มีีความละเอีียดรอบคอบในการประกอบกิิจหรืือตระหนัักรู้้�ในเรื่่�องราวใด ๆ
4. เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมทางสัังคม เป็็นการสัังเกตวิิถีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมของคนใน
สัังคม ปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�คนในกลุ่่�มที่่�เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมด้้วย เห็็นความเชื่่�อมโยง
แห่่งเหตุุปััจจััยของความสุุขความทุุกข์์ในชีีวิิตจริิง เช่่น การมีีสติิใคร่่ครวญการดำำ�เนิินชีีวิิต
ของตนเองและผู้้�อื่่�น กิิจกรรมค่่ายอาสา เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความรัักความเมตตา
เห็็นอกเห็็นใจในความทุุกข์์และชื่่�นชมยิินดีีในความสุุขกอปรกัับมีีจิิตกรุุณาอยากช่่วยเหลืือ
เพื่่�อนมนุุษย์์
5. เรีียนรู้้�ผ่่านพลัังพิิธีีกรรมศัักดิ์์�สิิทธิ์์� เป็็นการสััมผััสพลัังภายในอัันเกิิดจาก
จิิตสำำ�นึึกรู้้�ด้้านความงดงามที่่�มีีต่่อสรรพสิ่่�ง สััมผััสความบริิสุุทธิ์์�ของธรรมชาติิเพื่่�อพััฒนา
ความสงบ ทำำ�ได้้ผ่่านกิิจกรรม เช่่น พิิธีีกรรมทางศาสนา (สวดมนต์์) การปลีีกวิิเวกสััมผััส
ธรรมชาติิ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้สภาวะจิิตของผู้้�เรีียนเกิิดความผ่่อนคลาย ทลายกำำ�แพงกั้้�น
ระหว่่างตััวตนของตนเองกัับความบริิสุุทธิ์์�ของธรรมชาติิพร้้อมเปิิดรัับสิ่่�งรอบข้้างให้้เข้้ามา
เยีียวยาและเกื้้�อหนุุนจิิตใจให้้สงบเยืือกเย็็น เป็็นการเชื่�อ่ มโยงตนเองกัับสรรพสิ่่�งรอบตััว
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6. เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมรัังสรรค์์ เป็็นการระลึึกถึึงสิ่่�งศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �ที่่�เคารพนัับถืือ อาทิิ
พระเจ้้า เทวดา พระ บรรพบุุรุุษ เป็็นต้้น เป็็นการร้้องขอ อธิิษฐานจิิตให้้เพื่่�อนมนุุษย์์พ้้นจาก
ความทุุกข์์ทั้้�งหลายผ่่านกิิจกรรม เช่่น การสวดมนต์์ การอ่่านพระคััมภีีร์์ การอธิิษฐาน
การเจริิญเมตตาภาวนา เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้างฐานพลัังงานให้้กัับผู้้�เรีียนได้้เกิิดกำำ�ลัังใจ อีีกทั้้�ง
รู้้�จัักแผ่่ขยายพลัังงานดัังกล่่าวเพื่่�อให้้สภาพจิิตใจเกิิดความอ่่อนโยน
7. เรีียนรู้ผ่�้ า่ นความสงบนิ่่ง�  มุ่่�งเน้้นให้้จิติ ตั้้ง� มั่่น� ในกิิริยิ าอาการใดอาการหนึ่่ง� นาน ๆ
ของร่่างกายเพื่่�อจิิตเกิิดความตั้้�งมั่่�นผ่่านกิิจกรรม เช่่น การทำำ�สมาธิิโดยการจดจ่่อกัับสิ่่�งใด
สิ่่�งหนึ่่�ง อาทิิ ลมหายใจ เพ่่งมองวััตถุุ หรืือฟัังดนตรีีบรรเลง เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการ
รู้้�ตััวทั่่�วพร้้อม จิิตใจไม่่วอกแวกหรืือซััดส่่ายไปตามสิ่่�งเร้้าภายนอก เป็็นอิิสระภายในตััวเอง
มีีความสุุขที่่ล้ำ� ำ��ลึึกอัันจะนำำ�ไปสู่่�การเกิิดปััญญาที่่�แท้้จริิง
8. เรีียนรู้้� ผ่่ า นกระบวนการเชิิ ง สัั มพัั น ธ์์ เป็็ น การเฝ้้ า สัั ง เกตความรู้้�สึึ กนึึกคิิ ด 
เฝ้้ามองปรากฏการณ์์ภายในของตนเองที่่�เกิิดขึ้้�นด้้วยสติิขณะพบปะสนทนากัับผู้้�อื่่�นและ
อาศััยการสะท้้อนในฐานะกััลยาณมิิตร เทคนิิคที่่นำ� ำ�มาใช้้ผ่่านกิิจกรรมนี้้� ได้้แก่่ การฟัังอย่่าง
ลึึกซึ้้�ง สุุนทรีียสนทนา การเขีียนบัันทึึกสะท้้อนคิิด  การพููดสะท้้อนคิิด  การสนทนากัับเสีียง
ภายใน เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้มองเห็็นและเข้้าใจตััวตนอย่่างที่่�ตััวเองเป็็นจริิง ๆ ปราศจาก
อคติิคิิดเข้้าข้้างตััวเองและเปิิดใจยอมรัับอย่่างตรงไปตรงมารวมทั้้�งได้้เรีียนรู้้�และฝึึกทัักษะ
การสื่่�อสารอัันจะเป็็นประโยชน์์ในการอยู่่�ร่่วมกัับคนอื่่�น ๆ ในสัังคม
คุุณลัักษณะครููในศตวรรษที่่� 21
บทบาทของครููผู้้�ส อนในยุุ ค ปัั จจุุ บัั น ไม่่ เ หมืื อ นกัั บ ในอดีีตที่่� ผ่่ า นมาที่่� ค รููเป็็ น
ศููนย์์กลางของความรู้้�  การเรีียนการสอนจึึงมีีลัักษณะเป็็นการถ่่ายทอดเนื้้�อหาจากครููผู้้�สอน
ไปยัังผู้้�เรีียน แต่่ปััจจุุบัันความรู้้�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและมีีปริิมาณมหาศาล ความรู้้�ของครูู
จึึงไม่่เพีียงพออีีกต่่อไป เพราะฉะนั้้�น ครููจึึงต้้องปรัับเปลี่่ย� นบทบาทของตนเองจากผู้้�สอนมา
เป็็นกระบวนกร (Facilitator) กล่่าวคืือ เป็็นผู้้�คอยขัับเคลื่่�อนกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้ดำำ�เนิิน
ไปสู่่�เป้้าหมาย การเป็็นกระบวนกรจะต้้องมีีคุุณลัักษณะที่่�เหมาะสม มีีจิิตใจประกอบด้้วย
เมตตาที่่�คอยให้้คำำ�ปรึึกษาชี้้�แนะแนวทางในการเรีียนรู้้�  เปิิดใจกว้้างยิินดีีรัับฟัังปััญหาหรืือ
ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�เรีียน เป็็นแบบอย่่างให้้กัับผู้้�เรีียน ใฝ่่รู้้�และรอบรู้้�ทั้้�งด้้านวิิชาการและ
การดำำ�เนิินชีีวิิต มนตรีี หลิินภูู (2562, น. 191) กล่่าวว่่าครููจะต้้องมีีความรอบรู้้�และ
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มีีความสามารถในหลาย ๆ เรื่่�อง นอกจากนี้้�จะต้้องมีีความประพฤติิที่่�ดีีงามเพื่่�อเป็็นแบบ
อย่่างให้้กัับผู้้�เรีียน รู้้�จัักแสวงหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมอยู่่�เสมอ มีีเทคนิิคการสอนที่่ส� ามารถจููงใจให้้
ผู้้�เรีียนเกิิดความกระตืือรืือร้้นในการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ คอยให้้คำำ�ปรึึกษาชี้้�แนะแนวทาง
ทั้้ง� ด้้านการเรีียนและการดำำ�เนิินชีีวิิต มีีคุุณลัักษณะด้้านจิิตใจที่่มี� เี มตตา ปรารถนาดีีต่่อผู้้เ� รีียน
มีีความจริิงใจที่่�จะช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนให้้ประสบความสำำ�เร็็จ  นอกจากนี้้� สมหมาย ปวะบุุตร 
(2558, น. 169) ได้้ศึึกษาคุุณลัักษณะครููไทยและครููต่่างประเทศในศตวรรษที่่� 21 ได้้สรุุป
คุุณลัักษณะของครููที่่�จะต้้องปรัับเปลี่่�ยนให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของโลกในด้้านที่่�สำำ�คััญ
ต่่อไปนี้้�
1. ครููต้้องมีีทัักษะด้้านต่่าง ๆ อัันเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การจััดการเรีียนรู้ใ�้ นโลกปััจจุบัุ นั
ได้้แก่่ ทักั ษะกระบวนการจััดการความรู้้เ� พื่่อ� ผู้้เ� รีียน ทัักษะการสื่่�อสารโดยใช้้ภาษาสากล และ
ทัักษะการถ่่ายทอดความรู้้�  โดยเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�หลากหลายให้้เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน
ปััจจุุบััน
2. ครููต้้องมีีความรู้้�ด้้านวิิชาการในสาระหลัักสููตรระดัับประเทศ และโลกเพื่่�อ
นำำ�มาเชื่่�อมโยงความรู้้�สู่่�ผู้�เ้ รีียนปััจจุุบััน
3. ครููต้้องมีีคุุณธรรม จริิยธรรม และศีีลธรรมนำำ�ความรู้้�
4. ครููต้้องมีีบุุคลิิกภาพที่่�ดีี ทั้้�งกาย วาจา ใจ และภาวะผู้้�นำ�ำ ในการเปลี่่�ยนแปลง
ชุุมชนให้้พััฒนาไปสู่่�ความยั่่�งยืืน
5. ครููต้้ อ งมีี ค วามเข้้ า ใจและยอมรัั บ ความแตกต่่ า งทางวัั ฒ นธรรมในระดัั บ
ประเทศและประชาคมโลก
กล่่าวได้้ว่่า ครููจะต้้องมีีคุุณลัักษณะด้้านสมรรถนะในการจััดกระบวนการเรีียนรู้้� 
มีีความรอบรู้้�ในเนื้้�อหาวิิชาการที่่�สอนอย่่างลึึกซึ้้�ง อีีกทั้้�งจะต้้องมีีความรอบรู้้�ในด้้านอื่่�น ๆ
ประกอบด้้วย และเป็็นแบบอย่่างในการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ยึึดมั่่�นในหลัักคุุณธรรม จริิยธรรม 
มีีบุุคลิิกภาพที่่�ดีีงาม ทั้้�งกาย วาจา ใจ เข้้าใจผู้้�เรีียนและยอมรัับความแตกต่่างตั้้�งแต่่ระดัับ
ปััจเจก (ตััวตน) สัังคม วััฒนธรรม (ความคิิดความเชื่่�อ) มีีความเป็็นกััลยาณมิิตรคอยให้้
คำำ�ปรึึ กษา อำำ� นวยความสะดวกในการเรีียนรู้้� ของผู้้� เรีียนด้้ ว ยความเอาใจใส่่  สามารถ
ประยุุกต์์เชื่่�อมโยงความรู้้�สู่่�วิิถีีชีีวิิตจริิงของผู้้�เรีียนได้้
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จิิตตปััญญากัับการพััฒนานัักศึึกษาวิิชาชีีพครูู
นัักศึึกษาวิิชาชีีพครููเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญที่่�จะก้้าวไปเป็็นครููในอนาคต ผู้้�ที่่�จะไปทำำ�
หน้้าที่่�ครููจึึงต้้องได้้รัับการบ่่มเพาะทั้้�งความรู้้�ความสามารถและจิิตวิิญญาณความเป็็นครูู 
นัักศึึกษาครููจะต้้องไม่่ไปประกอบอาชีีพครููเพีียงแต่่หวัังความมั่่�นคงในอาชีีพการงานหรืือได้้
รัับเงิินเดืือนเท่่านั้้�น แต่่จะต้้องไปทำำ�หน้้าที่่�ครููอย่่างมืืออาชีีพ เป็็นครููด้้วยหััวใจ ที่่�คำำ�นึึงถึึง
“คุุณค่่า” มากกว่่า “มููลค่่า” กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�ง ต้้องมีใี จที่่�เปิิดกว้้าง มองเห็็นเมล็็ดพัันธุ์์�แห่่ง
ความงดงามภายในจิิตใจของบุุคคลอื่่�นโดยเฉพาะเด็็กนัักเรีียนที่่�พร้้อมจะงอกเงยและเติิบโต
ไปเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์ ฉะนั้้�นนัักศึึกษาวิิชาชีีพครููจำำ�เป็็นจะต้้องได้้รัับการปลููกฝัังคุุณค่่า
เหล่่านี้้�ก่่อนเพื่่�อความสำำ�นึึกรู้้�แห่่งคำำ�ว่่า “ครุุ” ซึ่่�งแปลว่่า ผู้้�หนัักแน่่นมั่่�นคง ซึ่่�งจะต้้องทุ่่�มเท
พละกำำ�ลัั ง แห่่ ง ความเชื่่� อ มั่่� น ศรัั ทธ าในตัั ว เองในการเปลี่่� ย นแปลงจิิ ต สำำ�นึึ กและพัั ฒ นา
ศัักยภาพภายในตนจนเกิิดเป็็นความสำำ�นึึกรู้้�ขึ้้�นในตนเอง อีีกทั้้�งจะต้้องเชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่า
แห่่งเมล็็ดพัันธุ์์�ในตััวบุุคคลอื่่�นที่่�พร้้อมจะเบ่่งบานเมื่่�อได้้รัับการเกื้้�อหนุุนในฐานะที่่�ตนเอง
เป็็ น กัั ลย าณมิิ ต ร  หากมองจากมุุ มนี้้�มีีลัั ก ษณะสอดคล้้ อ งกัั บ ความคิิ ดพื้้�น ฐานตามแนว
จิิตตปััญญา ในเรื่่�อง “ความเชื่�อ่ มั่่�นในความเป็็นมนุุษย์์”
อีีกประการหนึ่่�ง จิิตตปััญญาเป็็นกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการพััฒนามิิติิภายใน
ด้้วยการใคร่่ครวญตนเองจนเกิิดการหยั่่ง� เห็็น (ปััญญาญาณ) จนสััมผัสั ได้้ถึงึ ความดีีความงาม
และความจริิ ง แท้้ ภ ายในตน นัั ก ศึึกษาครููจะต้้ อ งได้้ รัั บ การกระตุ้้�นให้้ เ กิิ ด ความสำำ�นึึ ก
ตระหนัักรู้้�คุุณค่่าของสรรพสิ่่�ง ให้้มองเห็็นการผสานเชื่่�อมโยงระหว่่างตนเองกัับผู้้�อื่่�นและ
สิ่่�งรอบข้้างอย่่างเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน เกิิดความเห็็นอกเห็็นใจ ไม่่รู้้�สึึกแปลกแยกแตกต่่าง
ระหว่่างตนเอง ผู้้�อื่่น� และธรรมชาติิ จะต้้องสำำ�นึึกถึึงการเคารพให้้เกีียรติิผู้�อื่่้ น� มีีจิติ ใจที่่อ่� อ่ นโยน
และอ่่อนน้้อมถ่่อมตนอยู่่�เสมอ ตระหนัักรู้�มิ้ ติิ ภิ ายในตนเองด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงจิิตสำำ�นึึกใหม่่
ที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ส่่วนรวม รู้้�จัักมองโลกผู้้�อื่่�น และธรรมชาติิอย่่างเป็็นองค์์รวมเชื่่�อมโยง
กัันและกัันจนจิิตใจเกิิดอิิสระ เกิิดความสุุข เกิิดปััญญาและความรัักอัันไพศาลต่่อเพื่่�อน
มนุุษย์์และสรรพสิ่่�งหรืืออีีกนััยหนึ่่�ง เกิิดความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์นั่่�นเอง (ประเวศ วะสีี,
2550, น. 13 - 14) และพร้้อมที่่จ� ะลงมืือสร้้างการเปลี่่ย� นแปลงให้้เกิิดขึ้้�นแก่่องค์์กร สัังคม
และโลกเสมืือนตนเองเป็็นเอกภาพหนึ่่�งเดีียวกัับสิ่่�งเหล่่านั้้�น มองจากมุุมนี้้�จะเห็็นว่่ามีี
ความสอดคล้้องกัับความเชื่่�อพื้้�นฐานในเรื่่�อง “กระบวนทััศน์์แบบองค์์รวม”
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กิิจกรรมแนวจิิตตปััญญาที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้�นั้้�น สามารถบููรณาการ
ร่่วมได้้ในทุุกรายวิิชาหรืือจะจััดเป็็นกิิจกรรมกลุ่่�มเสริิมการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาคุุณลัักษณะ
เฉพาะอย่่าง โดยขั้้�นเริ่่�มต้้นจะเน้้นการสร้้างความตระหนัักรู้้�ในปััจจุุบัันขณะ (Here and
Now) ผ่่านการฝึึกสติิ (Mindfulness) การกำำ�หนดรู้้�อวััยวะส่่วนต่่าง ๆ (Body Scan)
การตระหนัักรู้้�กริิยาท่่าทาง (Movement Scan) การฝึึกผ่่อนคลายผ่่านโยคะ ไทเก๊๊ก
การตามดููลมหายใจเข้้า - ออก การร้้องเพลงที่่�มีีความหมายเชิิงบวก หรืือฟัังดนตรีีบรรเลง
สมาธิิ  ขั้้� น ดำำ� เนิิ น การจัั ด การเรีียนรู้้�จ ะใช้้ เ ทคนิิ ค แนวจิิ ต ตปัั ญ ญาเข้้ า มาร่่ ว มด้้ ว ย  อาทิิ
การใส่่ใจรัับฟัังด้้วยการห้้อยแขวนพิิพากษาตััดสิิน ปล่่อยวางตััวตนเพื่่�อเปิิดใจใคร่่ครวญ
เรื่่อ� งราวที่่ไ� ด้้ยินิ ด้้วยใจที่่เ� ป็็นกลาง พร้้อมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงมิิติภิ ายใน (ความคิิด  ความรู้้�สึึก ความเชื่่อ�
มุุ มม อง เจตคติิ )  ทั้้� ง ของผู้้�พููด ผู้้�ส อน สมาชิิ ก กลุ่่�มรวมถึึ ง ตนเอง ขั้้� น สรุุ ป ใช้้ เ ทคนิิ ค
การสะท้้อนคิิดเพื่่อ� ทบทวนมุุมมองที่่มี� ีต่่อองค์์ความรู้้ที่� ไ�่ ด้้รับั นั้้น� ตระหนัักถึึงคุุณค่่าความหมาย
ที่่�ช่่วยขยายขอบเขตมิิติิความรู้้�ภายในตนและอาจปิิดท้้ายด้้วยการอธิิษฐานจิิต คิิดปรารถนา
เชิิงบวกบนฐานของความเมตตากรุุณาทั้้�งต่่อตนเอง ผู้้�อื่่�นและสรรพชีีวิิตทั้้�งหลาย
การเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญาสามารถนำำ�มาใช้้จััดการเรีียนการสอนเพื่่�อพััฒนา
นัักศึึกษาวิิชาชีีพครููในแง่่มุุมดัังต่่อไปนี้้�
1. การสร้้างความตระหนัักรู้้�ตนเอง เป็็นการช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้เข้้าใจและรู้้�จััก
ตนเอง มีีสติิใคร่่ครวญ ทบทวนข้้อเด่่น - ข้้อบกพร่่อง และยอมรัับตนเองตามความเป็็นจริิง
นำำ�ไปสู่่�การพยายามปรัับปรุุงแก้้ไขและพััฒนาตนเองอยู่่�เสมอ
2. การสร้้างความเข้้าใจผู้้�อื่่น� เป็็นการช่่วยให้้นักั ศึึกษาเปิิดใจยอมรัับความแตกต่่าง
ของแต่่ละบุุคคลตามที่่�เขาเป็็น ไม่่เอาความรู้้�สึึกนึึกคิิดของตนเองไปตััดสิินหรืือพิิพากษา
3. การสร้้ า งทัั ก ษะการติิ ดต่่ อ สื่่� อ สาร  เป็็ น การช่่ ว ยให้้ นัั ก ศึึกษาตระหนัั ก ถึึ ง
กาลเทศะความเหมาะสมในการปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น รู้้�จัักการวางตััว มีีความสุุภาพอ่่อนโยน
ทั้้�งภาษาพููดและภาษาท่่าทาง
4. การสร้้างความเป็็นสัังคม เป็็นการช่่วยให้้นักั ศึึกษาได้้ตระหนัักถึงึ การอยู่่�ร่ว่ มกััน
ด้้วยความเอื้้�ออาทร เสีียสละ มีีจิิตสาธารณะที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นหลััก
5. การสร้้างความเข้้าใจชีีวิิตและโลกตามความเป็็นจริิง เป็็นการช่่วยให้้นัักศึึกษา
ลดละความยึึดมั่่�นถืือมั่่�นในตััวตนและไม่่ขััดแย้้งต่่อกฎเกณฑ์์ของโลกสมมติิพร้้อมทั้้�งดำำ�เนิิน
ชีีวิิตอย่่างมีีเป้้าหมาย
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6. การส่่งผ่่านมิิติคิ วามงดงาม เป็็นการช่่วยให้้นักั ศึึกษารู้สำ�้ �นึึ
ำ กในการพููดคุุยแลกเปลี่่ย� น
ด้้านเนื้้�อหาความรู้้�เชิิงวิิชาการผ่่านความรัักความเมตตาด้้วยหััวใจของความกรุุณาที่่�มีีต่่อ
เพื่่�อนในกลุ่่�มในฐานะที่่�ตนเองเป็็นกััลยาณมิิตร
แง่่มุมุ การจััดการเรีียนการสอนดัังกล่่าว สามารถพััฒนาผ่่านกระบวนจััดการเรีียนรู้�้
ตามหลัักจิิตตปััญญา 7 ขั้้�นหรืือภาษาอัังกฤษใช้้คำ�ว่
ำ า่ 7C’s ประกอบด้้วย (ธนา นิิลชัยั โกวิิทย์์
และอดิิศร จัันทรสุุข, 2559, น. 67-68)
ขั้้�นที่่� 1 หลัักการพิิจารณาด้้วยใจอย่่างใคร่่ครวญ (Contemplation) เป็็นขั้้�นที่่�
ผู้้�นำำ�กลุ่่�มดำำ�เนิินกิิจกรรมโดยให้้นัักศึึกษาได้้อยู่่�กัับตนเองผ่่านการทำำ�สมาธิิเป็็นการสร้้าง
สภาวะจิิตให้้เกิิดความเหมาะสมต่่อการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ใคร่่ครวญทบทวนทั้้�งในด้้านเนื้้�อ
ความรู้้� ด้้านระหว่่างบุุคคลและด้้านภายในตััวบุุคคล
ขั้้�นที่่� 2 หลัักความรัักเมตตา (Compassion) เป็็นขั้้�นที่่�ผู้้�นำำ�กลุ่่�มชวนนัักศึึกษาให้้
มองเห็็นมิิติิความงดงามหรืือคุุณค่่าของแต่่ละคนของเพื่่�อนสมาชิิกเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�สึึก
อบอุ่่�นเป็็นมิิตรปลอดภััย  แต่่ละคนกล้้าที่่จ� ะเปิิดเผยตััวเองพร้้อมทั้้�งส่่งพลัังโอบอุ้้�มเพื่่�อเกื้้อ� หนุุน
กลุ่่�มผ่่านการให้้กำำ�ลัังใจและการรัับฟัังซึ่่�งกัันและกััน
ขั้้�นที่่� 3 หลัักความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยง (Connectedness) เป็็นขั้้�นที่่�ผู้้�นำำ�กลุ่่�มเอื้้�อ
ให้้นัักศึึกษาได้้ร่่วมแบ่่งปัันสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตนเอง (อารมณ์์ความรู้้�สึึก ความคิิด  ความเชื่่�อ)
ด้้วยการบููรณาการการเรีียนรู้้�ในแง่่มุุมต่่าง ๆ อย่่างเป็็นองค์์รวม เชื่�อ่ มโยงเนื้้�อหาความรู้้�กัับ
ชีีวิิตตนเอง มองเห็็นความสััมพัันธ์์ระหว่่างตนเอง ผู้้�อื่่�น สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็น
เอกภาพที่่�มีีผลต่่อกัันและกััน
ขั้้�นที่่� 4 หลัักการเผชิิญความจริิง (Confronting Reality) เป็็นขั้้�นที่่�เปิิดโอกาสให้้
นัักศึึกษาได้้เผชิิญมิิติิภายในตนเองทั้้�งด้้านลบและด้้านบวก เช่่น ความเขิินอาย ความไม่่กล้้า
การหลีีกเลี่่�ยงและ/หรืือศัักยภาพความสามารถ ความเชื่่�อมั่่�น เป็็นต้้น และกล้้าที่่�จะเผชิิญ
ความจริิงที่่�แตกต่่างไปจากกรอบความเคยชิินเดิิมของตนเองในด้้านที่่จ� ะไปมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
โลกภายนอก
ขั้้�นที่่� 5 หลัักความต่่อเนื่่�อง (Continuity) เป็็นขั้้�นที่่�เอื้้�อให้้นัักศึึกษาเกิิดการ
ใคร่่ครวญเรื่่�องราวประสบการณ์์ภายในกลุ่่�มเป็็นระยะ ๆ เพื่่�อค่่อย ๆ หลอมรวมหรืือสะสม
ประสบการณ์์จนเกิิดคุุณภาพและดุุลยภาพภายในตนที่่�มากพอจนนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ลึึกซึ้้�งและเกิิดความคมชััดขึ้้�นในตน  

วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

จิิตตปััญญากัับการพััฒนาคุุณลัักษณะครููในศตวรรษที่่� 21 :
นัักศึึกษาวิิชาชีีพครูู

189

ขั้้น� ที่่� 6 หลัักความมุ่่�งมั่่น� (Commitment) เป็็นขั้้น� ที่่นั� กั ศึึกษามองเห็็นความหมาย
อย่่างลึึกซึ้้�งและซึึมซัับเอาสิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ถููกกระตุ้้�นให้้เกิิดแรงบัันดาลใจ
จนมีี พ ลัั ง และความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะฝึึ ก ฝนตนเองและปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
การเปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นภายในตน
ขั้้�นที่่� 7 หลัักชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�  (Community) เป็็นขั้้�นที่่�นัักศึึกษารู้้�สึึกถึึง
ความเป็็นกลุ่่�มก้้อนหรืือเครืือข่่ายการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันและการเปลี่่�ยนแปลงภายในของแต่่ละ
คนรวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายสำำ�หรัับการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้อ�้ ย่่างต่่อเนื่่อ� งและเชื่่อ� มโยงกัับชีีวิิต
จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่า การจััดการเรีียนรู้้�แนวจิิตตปััญญาสามารถพััฒนา
นัั ก ศึึกษาวิิ ช าชีีพครููให้้ เ ห็็ น คุุ ณ ค่่ า และเกิิ ด ความรัั ก ความศรัั ทธ าในวิิ ช าชีีพครููมากขึ้้� น
เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างลึึกซึ้้�ง ช่่วยลดภาวะความเครีียด ส่่งเสริิมสุุขภาวะทางจิิตใจให้้เข้้มแข็็ง
กอปรกัับเกิิดความอ่่อนโยนภายใน มีีความพากเพีียรและอดทน รู้้�จัักกำำ�กัับอารมณ์์ตััวเอง
มีีสติิระลึึกรู้้�และเมตตาตนเองพร้้อมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงจิิตใจของคนอื่่�น เกิิดความสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ
ประพฤติิ ต นอย่่ า งเหมาะสมกัั บ สถานภาพและเป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี  เสีียสละเอื้้� อ อาทร 
เห็็นคุุณค่่าของการมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างประโยชน์์แก่่สัังคม รัับรู้้�ถึึงคุุณค่่าของสิ่่�งต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิต ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิตนที่่�ดีีงามด้้วยการมีีคุุณธรรม
จริิ ยธรรมอััน เหมาะสมกัั บ จรรยาบรรณวิิ ช าชีีพครููและมีี ค วามตั้้� ง ใจที่่� จ ะเป็็ น ครููที่่� ดีี ใน
อนาคต (จัักรกฤษณ์์ จัันทะคุุณ, 2560, น. 93-94; วัันทนีีย์์ นามสวััสดิ์์�, 2557, น. 9;
Kuroda, 2014, p. 1400; Impedovo & Malik, 2016, p. 3)
สรุุป

จิิตตปััญญาเป็็นกระบวนการเรีียนรู้�อ้ ย่่างใคร่่ครวญด้้วยจิิตเหนืือสำำ�นึึกเพื่่�อให้้เกิิด
การกระเพื่่�อมและเปลี่่�ยนแปลงในระดัับจิิตใต้้สำำ�นึึกผ่่านกิิจกรรมการฝึึกฝนตนเอง (กิิจวััตร
ประจำำ�วันั  ดนตรีีศิิลปะ การเคลื่่อ� นไหว การสงบนิ่่ง�  กิิจกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์สัมพั
ั นั ธ์์ทางสัังคม 
พิิธีีกรรมอัันศัักดิ์์�สิิทธิ์์�) ที่่�กำำ�กัับด้้วยการตระหนัักรู้้�  (สติิ) จนเกิิดการเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งถึึง
ความคัับแคบตีีบตัันภายใต้้ทััศนะที่่�มีีอุุปาทานเข้้าไปยึึดมั่่�นอย่่างหลงผิิด รื้้�อถอนมายาทิิฐิิ
ที่่�ครอบเคลืือบจิิตจนขาดอิิสระ ปราศจากความสุุขและปััญญาอัันกระจ่่างแจ้้ง เป็็นไปเพื่่�อ
วิิวััฒนาการจิิตตนให้้เข้้าถึึงความจริิง ความดีีและความงาม อัันเป็็นสััจจะที่่�มีีอยู่่�ภายในตน
และคนอื่่�น เป็็นเหตุุนำำ�ไปสู่่�การฝึึกฝนศัักยภาพความสามารถที่่�มีีอยู่่�ภายในและดึึงออกไปใช้้
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ให้้เกิิดประโยชน์์เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงตั้้�งแต่่ระดัับมิิติิตััวตนของบุุคคล องค์์กร สัังคม และ
โลกด้้วยจิิตสำำ�นึึกเพื่่�อส่่วนรวม นัักศึึกษาครููจึึงเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญที่่�จะต้้องได้้รัับการบ่่มเพาะ
คุุณลัักษณะดัังกล่่าวเพื่่�อเป็็นคลัังปััญญาของสัังคมก่่อนที่่�จะไปประกอบอาชีีพครููในฐานะ
“ครููมืืออาชีีพ” ต่่อไป
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