
 

        Uni 

   versal 

Design 

พื้นท่ีการเรียนรู้..สู่ชีวิตอันอุดม 

: สำหรับเด็กและเยาวชน 
ที่ขาดโอกาสทางสังคม 



0 

(ร่าง) 

คู่มือองค์ความรู้ 

 

พื้นที่การเรียนรู้..สูช่ีวิตอันอุดม 

: ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จัดท าโดย โครงการจัดการพื้นท่ีการเรยีนรูสู้่ชีวิตอันอุดม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีขาดโอกาสทางสังคม 

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  



1 

(ร่าง) 

คู่มือองค์ความรู้ 

“พื้นที่การเรียนรู้สู่ชีวิตอันอุดม” 

: ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม 

 

 องค์ความรู้เรื่อง “พื้นที่การเรียนรู้สู่ชีวิตอันอุดมส าหรับเด็กและ

เยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม” ได้น ามาใช้ในการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิด

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ

กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ในเขตอ าเภอสังขละบุรี   ให้สามารถ

ยกระดับความสามารถในการท างานช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก

และเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะการถอดบทเรียนจากการ

ท างานสู่การพัฒนาทิศทาง และฝึกฝนบุคคลากรให้เป็นนักจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเรียนการสอนให้เกิดข้ึน 

คณะนักวิจัยได้ออกแบบชุดกระบวนการเรียนรู้มาจากข้อค้นพบจาก

ผลงานวิจัย โดยมีแนวคิดและหลักการผ่านการสังเคราะห์ ดังนี้  

1) งานสังคมสงเคราะห์ที่มีเป้าหมายและความสุข ได้พัฒนามาจาก

ผลงานวิจัย เรื่องเล่าครูข้างถนน…ตัวตนที่ ไม่ เคยถูกถาม โลก 

ประสบการณ์กับการท างานเพ่ือเด็กเสี่ยงและเด็กเร่ร่อน กรณีศึกษา: 
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ครูข้างถนนภายในศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 (2554) โดย ยุพิน 

ประเสริฐพรศรี 

2) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)1 

ได้พัฒนามาจาก คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมผู้น าชุมชน (Grassroot 

Leaders Training and Action) เน้นเสริมสร้างผู้น าชาวพุทธเพ่ือ

สังคมในประเทศไทย (2543-2545) และประเทศลาว (2550-2557) 

โดยพรชัย บริบูรณ์ตระกูล 

3) ภาวนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน ได้พัฒนามาจากผลงานวิจัย

เรื่อง แนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงานแนวพุทธในการให้ความ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบกับความยากล าบาก: กรณีศึกษา 

อารามภิกษุณีนิโรธาราม อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศ

ไทยและโครงการพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา (คพพ.) นครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. (2557). โดย

ยุพิน ประเสริฐพรศรี. 

ซึ่ งผลลัพธ์และข้อค้นพบบางประการที่ ได้จากการสัง เคราะห์

ผลงานวิจัยและคู่มือข้างต้น ได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือและ

                                                           
1

 การเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) หมายถึง การออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้จากฐานประสบการณ์  การสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในและการเชือ่มโยงกระบวนการเรียนรู้
กับบริบทชุมชนและสังคม 
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พ้ืนที่การเรียนรู้สู่ชีวิตอันอุดม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาด

โอกาสทางสังคม 

ด้านแรก  

งานสังคมสงเคราะห์ที่มี
เป้าหมายและความสุข  

ด้านที่สอง 

การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง  

ด้านที่สาม 

ภาวนาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงจากด้านใน 

หลักสูตรการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในโครงการจัดการพ้ืนที่การเรียนรู้สู่

ชีวิตอันอุดมส าหรับเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม 

ฉะนั้น ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้มาสู่ระดับของการปฏิบัติการช่วย

ให้เกิดรูปแบบ (โมเดล) ส าหรับแนวทางสร้างสรรค์การเรียนรู้ภายใต้การใช้

ประโยชน์จากผลงานวิจัยขยายสู่กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ชุมชน/สังคม  โดยมี

เนื้อหาองค์ความรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนภาพกระบวนการนวัตกรรมในการจัดการความรู้: 
พื้นที่การเรียนรู้สู่ชีวิตอันอุดมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม 
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 จากแผนภาพข้างต้นเป็นกระบวนการและ/หรือนวัตกรรมในการ

ถ่ายทอดและจัดการความรู้สู่กลุ่มสถานสงเคราะห์ในเขตพ้ืนที่ อ. สังขละบุรี จ.

กาญจนบุรี  17 แห่ง และบุคลากรที่ท างานด้านเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

ทางสังคม ให้มีพัฒนาการและเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคล (การ

พัฒนาตน) กลุ่มและชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 ดังนั้น คณะนักวิจัยใช้แนวความคิดจากงานศึกษาวิจัย 3 เล่ม เป็น

นวัตกรรมในการถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนาเป็น “พ้ืนที่การเรียนรู้สู่ชีวิตอัน

อุดมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคม” ที่เป็นหลักสูตรการเรียนรู้

ในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่ดูแลเด็กและเยาวชน

ในสถานสงเคราะห์จนสามารถบ่มเพาะตนให้มีบทบาทเป็นนักจัดการความรู้

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงด้านในให้กับตนเองและช่วยพัฒนาศักยภาพในด้าน “จิต

พฤติกรรมเยาวชน” ให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางสังคมในบ้านของ

ตนได้อย่างมีความหมาย โดยท าให้เกิดการพ่ึงตนเองและการมีทักษะทางชีวิต 
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องค์ความรู้/หลักสูตรที่ใช้ในการถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ชุดองค์ความรู้ เนื้อหา/สาระส าคัญในการเรยีนรู้ 

ด้านแรกคือ 

งานสังคมสงเคราะห์ที่มีเป้าหมาย

และความสุข 

o แนวทาง รูปแบบ วิธีการเพ่ือการ

พัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคม

ในสถานดูแลเด็ก 

o ความสุขและเป้าหมายของการ

ท างานในการดูแลเด็กและเยาวชนที่

ด้อยโอกาสทางสังคม 

o การส ารวจ วิเคราะห์ความรู้ในตนต่อ

การท างานด้านเด็กและเยาวชน 

ครอบครัวบนพ้ืนฐานวิถีวัฒนธรรม

ชุมชนของตน 

o สมดุลของชีวิตในการท างาน 

ด้านที่สองคือ 

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

(Transformative Learning) 

 

o การออกแบบกระบวนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง 

o การเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้กับ

บริบทชุมชนและสังคม 

o การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านในของ

ชีวิต 

o งาน กลุ่ม และสัมพันธภาพในการ
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เรียนรู้  

ด้านที่สามคือ 

ภาวนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

จากด้านใน 

o การฝึกฝนตน: ภาวนาเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงจากด้านใน  

o การรู้จักและเข้าใจตนเอง 

o บ่มเพาะความรัก ความกรุณาต่อ

สรรพสิ่ง 

o ส ร้ า ง วิ ถี ก า ร ฝึ ก ฝ น ต น ใ น วิ ถี

ชีวิตประจ าวัน 

o เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ลั ก แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็ น

ธรรมชาติและสรรพสิ่ง 
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ด้านแรก 

งานสังคมสงเคราะห์ที่มีเป้าหมายและความสุข 

 
งานหลักของสังคมสงเคราะห์คือ การปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู้

หลากหลายศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐกิจ 
การเมือง มาใช้ในการช่วยเหลือผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบ่งการ
ปฏิบัติงานออกได้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับจุลภาค ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และ
ระดับนโยบาย โดยเครื่องมือแต่ละระดับจะมีการคัดเลือก การประเมิน 
วิเคราะห์ ออกแบบ การวางแผน และการอ่านกลุ่มเป้าหมายก่อนว่า จะใช้
เครื่องมืออะไรในการช่วยเหลือ ส่งต่อ และติดตามประเมินผล ในการท างาน
แต่ละระดับ จะต้องการเครื่องมือและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน นอกจาก
การอาศัยทฤษฎีเป็นหลักการท างานแล้ว สิ่งส าคัญคือประสบการณ์จากการลง
มือปฏิบัติ เรียนรู้จากคนที่ผ่านการท างานมามาก และเรียนรู้ระหว่างกัน 

 
ระดับจุลภาค 

ระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดแค่สองคน มีการให้ค าปรึกษาระหว่างกัน 
รวมถึงการท างานกับครอบครัวเป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้ เช่น การให้ค าปรึกษา 
 
ระดับกลุ่ม 

เน้นการท างานโดยใช้กลุ่ม เชน่ เมื่อเด็กกลุ่มหนึ่งติดยาเสพติด การ
ท างานคือการออกแบบ วางแผน ประเมิน ใช้กลุ่มในการบ าบัดหรือเยียวยา ใช้
อิทธิพลของกลุ่มเป็นตัวหล่อหลอมหรือแก้ไขปัญหา เช่นกรณีของบ้านกาญจนา



8 

ภิเษก เป็นต้น เรียกว่ากลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มเด็กด้วยกันเองท างานระหว่าง
กัน เครื่องมือที่ใช้ เช่น การใช้กลุ่มในการท างาน การบ าบัด 
 
ระดับชุมชน  
เป็นการน าศาสตร์และศิลป์ของงานสังคมสงเคราะห์มาใช้เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาใน
แต่ละชุมชน ว่าจะเคลื่อนคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ของชุมชนไปในทิศทาง
ไหน ท าให้ชุมชนพ่ึงตัวเองได้ และเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เครื่องมือที่
ใช้ เช่น การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ในการหาเครื่องมือ และหาความรู้ในการ
พัฒนา 
 
ระดับนโยบาย  
เป็นการท างานที่ครอบคลุมไปถึงนโยบายและการได้รับสิทธิต่างๆ เครื่องมือที่
ใช้ เช่น การใช้นโยบายและสวัสดิการสังคมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 
1.1 แนวทาง รูปแบบ วิธีการเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมใน

สถานดูแลเด็ก 

1.2 ความสุขและเป้าหมายของการท างานในการดูแลเด็กและเยาวชนที่ด้อย

โอกาสทางสังคม 

1.3 การส ารวจ วิเคราะห์ความรู้ในตนต่อการท างานด้านเด็กและเยาวชน 

ครอบครัวบนพ้ืนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชนของตน 

1.4 สมดุลของชีวิตในการท างาน 
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ด้านที่สอง 
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) 

 

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางการศึกษาที่กลับมาให้

คุณค่าความส าคัญกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงใน

ชีวิตและสังคม โดยเกื้อหนุนให้เกิดการเข้าถึงศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ที่มี

ปัญญาและความสุข ตลอดรวมถึงการสร้างสรรค์หรือพัฒนาสังคมอย่างเป็น

องค์รวมที่ก่อให้เกิดสมดุล สานติสุข ความยุติธรรม และธรรมชาติที่ยั่งยืน  

เสมสิกขาลัย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้เป็นส่วน

หนึ่ งที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ เ พ่ือการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย โดยให้

ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปถึงมิติทางจิตวิญญาณ ด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์ตรง การมีส่วนร่วมและความเป็น

เพ่ือน การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งที่ผสมผสานความรู้ทางสมอง  หัวใจ  และ

ร่างกาย (การปฏิบัติ) อย่างบรรสานสอดคล้อง เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงความสุข  

ความดี ความงาม และความจริง ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่ความรักและรู้จัก

ตนเอง ภูมิใจในความเป็นมนุษย์  ส านึกและเคารพถึงความเป็นธรรมทางสังคม 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา 



10 

หัวใจส าคัญของการจัดการความรู้ของทางโครงการฯ วางไว้คือ 

มุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

ทางสังคมและ/หรือกลุ่มเป้าหมายที่ผู้มีส่วนร่วมต้องน าความรู้ที่ได้รับจากการ

เรียนรู้ ทั้งในส่วนของแนวคิด วิธีการออกแบบการเรียนรู้ รูปแบบการจัด

กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมน าไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่/หน่วยงานองค์กรบ้านดูแล

เด็กของตน  ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับบริบทชุมชนพ้ืนที่

ของตนกับการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้การสวมบทบาทการ

เป็น “นักจัดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง”  ซึ่งคุณภาพของการเรียนรู้

เบื้องต้นช่วยสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตที่ได้รับคือ การที่ผู้เข้าร่วมอบรมเริ่มหัน

มาสนใจแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์และเน้นการมีส่วน

ร่วม  

ไม่เพียงเท่านี้ การที่คุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เข้ามา

เป็นเครื่องมือในการท างานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ทั้งในเชิงทักษะของการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ เทคนิค ยังท างานลึกไปถึง ความกล้าหาญ 

การตระหนักรู้ในตนกับการจัดการความสมดุลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้

อย่างมีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น 

 

2.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์ตรง 
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 เนื้อหาของการอบรมชุดนี้จะช่วยให้ความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ท าความเข้าใจหลักการที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้น ากระบวนการเรียนรู้ โดยฝึกทักษะ

วิธีคิดที่จ าเป็น เช่น ทักษะการตั้งค าถาม การรับฟัง ส าคัญที่ เป็นข้อแตกต่าง

จากการเรียนในสถาบันการศึกษากระแสหลัก ขั้นตอนการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การวางเป้าหมายวิธีการวางแผนการสอนตลอดถึงการใช้เครื่องมือ

เบื้องต้นต่างๆ ส าหรับการเป็นวิทยากร ทั้งที่เป็นหมู่คณะ และปัจเจกบุคคล 

ฝึกการภาวนาเพ่ือสร้างอ านาจภายในส าหรับการเป็นวิทยากรแบบมีส่วนร่วม  

ฝึกการรับฟัง แบบจับประเด็น รับฟังด้วยใจเพ่ือการสื่อสารให้ตรงกันระหว่าง

วิทยากรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกการสรุปบทเรียน การอ่านกลุ่ม  การจัด

กิจกรรมท้าทายกลุ่ม ทั้งฝึกคนเดียว และฝึกเป็นคู่  และที่พ่วงเข้ามาก็คือ การ

ฝึกวัฒนธรรมในการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบสร้างสรรค์ ทั้งกรณีที่เป็นผู้วิจารณ์

และเป็นผู้รับฟังการวิจารณ์   

หลักการ 10 ข้อ ในการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์ตรง 

1) คนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในบรรยากาศทางกายภาพและสภาวะ

จิตใจที่ผ่อนคลาย 

2) โดยธรรมชาติแล้วคนเราต้องการเรียนรู้ 

3) ทักษะที่จะเรียนรู้ต้องง่ายไม่ซับซ้อนและปฏิบัติได้ เน้นให้มีการฝึก

ปฏิบัติ ทดลองท า 

4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5) ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

6) ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะผู้ใหญ่ 

7) คนเราชอบเรียนรู้จากกันและกัน 

8) ต้องมีความเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

9) ต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับสภาพของผู้เรียน 

10) ความรู้ความเข้าใจ และสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องท าให้เกิดข้ึนเอง

ผู้อื่นท าได้แค่ช่วยเหลือเท่านั้น 

 

2.2 การ เชื่ อมโยงกระบวนการ เ รี ยนรู้ กั บบริบท ชุมชนและสั งคม 

 แรงบันดาลใจกับการน้อมน าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับจากโครงการจัดการพื้นที่การเรียนรู้สู่ชีวิตอัน

อุดมฯ นั้น ได้ส่งผลกระเพ่ือมต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายด้วยแง่มุมที่มี

ความหลากหลาย ทั้งในส่วนของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เข้าไปท า

หน้าที่โอบอุ้มและสร้างพื้นท่ีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ ซึ่งพ้ืนที่แห่งนี้ได้มอบ 

พลังแห่ง “ความไว้วางใจ มิตรไมตรีอันดีงามด้วยการสานสัมพันธภาพ เรียนรู้

วิธีการสื่อสารด้วยความรัก และการสร้างขวัญ/พลังใจในการอยู่ร่วมกัน”  

 ซึ่งกิจกรรมในการจัดความรู้ด าเนินไปด้วยคุณภาพของการเรียนรู้บน

พ้ืนฐาน “ความผ่อนคลาย” การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันและการมีสติกับ

การจัดการกับปัญหา จนส่งผลให้ปัจจัยภายในได้รับรู้ถึงทักษะการอยู่ร่วมกัน 
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เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลาย และการด ารงอยู่อย่างเป็นธรรมชาติเรียบ

ง่ายมากขึ้น 

 

2.3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านในของชีวิต 

 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านในของชีวิตคือ การขับเคลื่อนโลก

ภายในด้วยการส ารวจใคร่ครวญและกล้าหาญที่จะกลับมาท างานภายในอย่าง

ลึกซึ้ง ด้วยการรู้จักตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง และให้คุณสมบัติของจริยธรรม ไม่

ว่าจะเป็น ความซื่อสัตย์ ความรัก ความกตัญญูกตเวที การมีปัญญาในการมอง

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เข้ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือหล่อหลอม

วิธีคิด ประสบการณ์ และความเข้าใจในชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคมต่อการด าเนิน

ชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน 

2.4 งาน กลุ่ม และสัมพันธภาพในการเรียนรู้ 

 สัมพันธภาพอันดี ความไว้วางใจและการเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้มาสู่พ้ืนที่

ปลอดภัยนั้น ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การมีพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันจะ

เกิดขึ้นได้อย่างงดงามและสร้างสรรค์นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัย “ความ

ไว้วางใจและความผ่อนคลาย” เข้ามาเป็นสภาวะในการเติมเต็มช่องว่างของ

การเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมท่ีสานสัมพันธ์และการเล่าเรื่องราวแบ่งปันให้

เกิดการฟังระหว่างกันอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวของเป้าหมายกับการท างานด้าน

เด็ก รวมถึงความสมดุลในชีวิต ได้เป็นโยงใยในการขยายสัมพันธภาพและการ
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ร่วมอุดมการณ์เดียวกันอย่างเข้าใจ นอกจากนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้

ส่งผลให้เกิดการได้รับ “พลังการปลดปล่อย” ช่วยสะสางเรื่องราวภายในใจให้

คลี่คลายลงอีกด้วย 

 เห็นได้ว่า  พ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมและพลังกลุ่ม เป็นการหลอมรวม

ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจระหว่างกัน และเนื้อหาของการเรียนรู้ที่

เสริมพลังในการช่วยเปิดใจระหว่างกัน ซึ่งหากมองย้อนกลับมา ก็จะพบว่า 

สัมพันธภาพ งาน และกลุ่มที่มาพบกันช่วยสร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกัน 

ด้วยความเข้าใจ การได้ประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่

มิได้คาดหมายไว้คือ การเรียนรู้แบบผ่อนคลายและการได้ปลดปล่อยสิ่งที่

ตกค้างในการเล่าเรื่องราวและสัมพันธ์กัน 
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ด้านที่สาม 
ภาวนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน 

 

3.1 การฝึกฝนตน: ภาวนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน  

 ภาวนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน เป็นหลักสูตรของการจัดการ

เรียนรู้ในโครงการจัดการพ้ืนที่การเรียนรู้สู่ชีวิตอันอุดมฯ เป้าหมายส าคัญคือ 

การสร้างการเรียนรู้ที่เอ้ือให้กลุ่มเป้าหมายได้กลับมา (1) รู้จักและเข้าใจตนเอง 

(2) บ่มเพาะความรักความกรุณาต่อสรรพสิ่ง (3) สร้างวิถีแห่งการฝึกฝนตนใน

วิถีชีวิตประจ าวัน และ (4) มีความสามารถในการเชื่อมโยงหลักความเป็น

ธรรมชาติและสรรพสิ่งตามความเป็นจริงได้ ข้อค้นพบส าคัญของการเรียนรู้ 

ได้แก่ การรู้จักเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างมีความหมาย บ่มเพาะความกรุณา

ต่อสรรพสิ่ง  สร้างวิถีการฝึกฝนตนในวิถีชีวิตประจ าวันและเชื่อมโยงหลักความ

เป็นจริงของธรรมชาติและสรรพสิ่ง  

3.2 การรู้จักและเข้าใจตนเอง 

การรู้จักตน ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Self- awareness หมายถึง การ

เข้าใจความรู้สึก จุดมุ่งหมายของชีวิตตนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การรู้จักถึง

จุดเด่น จุดด้อยของตนเองอย่างไม่เข้าข้างตนเอง ซึ่งในทางพุทธศาสนาการ

รู้จักตนนั้นคือ อัตตัญญุตา การพิจารณาเข้าใจตนเอง กับการประพฤติตน

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ เรียนรู้เข้าใจตนเอง ยอมรับสภาพ
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ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ยังรวมไปถึงการรับรู้ และความสามารถที่บอกได้ว่า  

การรู้จักตนคือ การรู้ตัวและการมีสติ อันเป็นรากฐานในความเชื่อมั่นของ

ตนเอง การรู้จักอารมณ์ของตนเอง เพ่ือน ามาสู่วิธีการจัดการกับอารมณ์  รู้ว่า

เราเป็นคนอย่างไร หมายถึง ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร รู้

ข้อจ ากัดของตัวเอง อะไรที่ท าได้และอะไรที่ท าเกินฝัน  นอกจากนั้นยังรวมไป

ถึง ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ พฤติกรรม

หรือการแสดงออกที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัย โดยจะเอ้ือ

ไปสู่การเรียนรู้ที่ท าให้เราเกิดการยอมรับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการใช้

ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งถ้ามองเทียบกับนักปราชญ์อย่างโสคราติส (469 -399 

B.C.) บุคคลยุคแรกที่มองเห็นและให้ความส าคัญกับการรู้จักตนเองด้วยค า

กล่าวที่ว่า  จงรู้จักตนเองว่าชีวิตของตนเป็นชีวิตที่มีค่า ส ารวจตนเอง แล้วจะรู้

ว่าสิ่งที่ควรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร 

 ดังนั้น การรู้จักตนเองและการเข้าใจผู้อ่ืนอย่างมีความหมายนั้น น ามา

ซึ่งผลลัพธ์ในการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากด้านใน ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จาก

การอบรม “นักจัดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” ของโครงการจัดการพ้ืนที่

การเรียนรู้สู่ชีวิตอันอุดมฯ คือ กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน

แล้วน ามาซึ่งการปรับความคิด พฤติกรรม มุมมองใหม่เพ่ือการปรับตัวให้เข้า

กับการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้น ามาถึง วิธีการ

มองโลกที่ดีข้ึนกับผู้คน 
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3.3 บ่มเพาะความรัก ความกรุณาต่อสรรพสิ่ง 

 ความส าคัญของการบ่มเพาะความรัก ความกรุณาต่อสรรพสิ่งเป็น

หัวข้อในการจัดการความรู้ที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีประสบการณ์ใน

การรับรู้ เข้าถึงความกรุณาในตัวเองด้วยการรับรู้เรื่องราวของความทุกข์ภายใน

ใจกับแนวทางในอดีตท่ีเป็นประสบการณ์ของตนที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์

ที่เป็นความไม่สบายใจในระหว่างการปฏิบัติงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาด้วย  

 อีกทั้งความรักและความกรุณา เป็นเสมือนเครื่องมือทางพลังงานที่

ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ให้ได้ยินเสียงของความทุกข์ของผู้อ่ืนและ

เพ่ือนที่อยู่ตรงหน้าเรา หรือมีกิจกรรมใดที่เคยผ่านและก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมา 

จนเกิดการเรียนรู้มีวิธีการในการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ปัญญา 

 

3.4 สร้างวิถีการฝึกฝนตนในวิถีชีวิตประจ าวัน 

 สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ทางโครงการฯ มุ่งเน้นว่า ความยั่งยืนหรือการสานต่อภายหลังการเข้าร่วม

กิจกรรมและมีประสบการณ์บางอย่าง วิธีการเรียนรู้ ที่ได้เครื่องมือจากการเข้า

ร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ าเป็นอย่างยิ่งต้องน าประสบการณ์หรือ

ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปฝึกฝนและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง สานต่อให้

วิถีแห่งการฝึกฝนนั้นเกิดขึ้นในชีวิตการงานของตน รวมถึงการน้อมน ากลับมา
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ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก็จะเอ้ือให้ความเข็มแข็งภายในและการดูแลตนเอง การ

ดูแลเด็กเยาวชนของตนนั้นมีความยั่งยืนขึ้น เมื่อผู้เข้าร่วมได้ดูแลใส่ใจ วิถีแห่ง

การฝึกฝนของตนเองดีพอ 

 

3.5 เชื่อมโยงหลักแห่งความเป็นธรรมชาติและสรรพสิ่ง 

 ภาวนาเพ่ือการเข้าถึงธรรมชาติช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง

อย่างลึกซึ้ง  การฝึกฝนตนอีกหนทางหนึ่งที่ส าคัญคือ การค่อยๆ เปิดรับความ

เป็นไปในธรรมชาติ ส าหรับกิจกรรม “การค้นหาค าตอบจากธรรมชาติ” นับว่า

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อีกชุดหนึ่งของหลักสูตรการจัดการความรู้ ใน

โครงการฯ ด้วยการหมายมุ่งให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง ผลลัพธ์ของการ

เรียนรู้ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมคือ การมีความรู้สึกตัวและการมีสติกับการจัดการ

ตัวเองและใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติ แล้วก็พบค าตอบของตนผ่าน

ประสบการณ ์

ข้อค้นพบช่วยเผยให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายและ/ผู้เข้าร่วมอบรม มี

ประสบการณ์การกลับมาอยู่กับธรรมชาติและมีเวลาแห่งการด ารงอยู่ จากเดิม

ที่เคยรับรู้ว่าธรรมชาติมีองค์ประกอบของท้องฟ้า ต้นไม้ ภูเขา เป็นต้น แต่การ

รับรู้ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นคือ การเข้าไปสัมผัสพลังของธรรมชาติเหมือนดังเป็น

เพ่ือนสนิท ได้ปล่อยให้ตัวเองเปิดโอกาสในการเรียนรู้ ขยายใจให้กว้างขึ้น และ
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สิ่งส าคัญต่อพัฒนาการที่เกิดขึ้นคือ การตระหนักรู้ถึงสภาวะของการรู้ตัวและ

การมีสติสัมปชัญญะด้วยประสบการณ์ของตนได้อย่างเข้าใจ 

 กล่าวโดยสรุป การเชื่อมโยงหลักความเป็นจริงของธรรมชาติและ

สรรพสิ่ง เป็นการเรียนรู้เพื่อมุ่งการเปลี่ยนแปลงจากภายใน โดยให้คุณภาพ

ของการภาวนานั้นเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ในการ

เรียนรู้ และน าพากลุ่มเป้าหมายร่วมกันเรียนรู้จากธรรมชาติและสรรพสิ่ง 

ด้วยหมุดหมายที่ว่า ลดละการวางตัวตน การปล่อยวางความคิดในบาง

เวลา และการยอมรับค าตอบจากการค้นหาโจทย์ในชีวิตและการท างานกับ

ธรรมชาติ ซึ่งมิเพียงท างานแบบเพียงธรรมชาติที่มีความหมายคือ ต้นไม้ 

ก้อนหิน สายลม ก้อนเมฆ ท้องฟ้า ภูเขา ฯลฯ เพียงเท่านั้นแต่รวมถึง การ

น าพาผู้เข้าร่วมกลับเข้ามาส ารวจและสัมผัสกับธรรมชาติของจิตของตนว่า

เป็นเช่น สภาวะการรับรู้ต่อโลกและสังคม รวมถึงการท างานกับเด็ก ซึ่ง

เป็นการช่วยให้การท างานภายในได้ปฏิบัติการอย่างเข้าอกเข้าใจถ่องแท้ขึ้น 

แล้วค าตอบของธรรมชาติจะกลับมาเป็น “ของขวัญของธรรมชาติ” ที่มี

ความหมายต่อพวกเขาอย่างงดงาม 


