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ออกแบบปกและรูปเล่ม ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
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และ Neng Tieo

จำ�นวน 144 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำ�นวน 2,000 เล่ม
สิงหาคม 2557
ราคา 200 บาท
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ภาพพิมพ์

คำ�นำ�

อ

งค์ประกอบสำ�คัญประการหนึง่ ในการส่งมอบบริการสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่
ประชาชนในเขตนครชัยบุรินทร์ ที่สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
นำ�โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ได้ให้ความสำ�คัญคือ แพทย์ที่มีหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์ หมอเก่ง หมอดี และ หมอที่มีความสุข

ค่ายใจอัศจรรย์ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ในปี 2549 สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้เปิดโอกาสให้
พญ.รุจริ า มังคละศิริ และคณะไปร่างหลักสูตรแพทย์ใหม่ส�ำ หรับหมอรุน่ ใหม่ในเขตจังหวัด
“นครชัยบุรินทร์” (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์) และได้ช่วยกันร่างชุดวิชา
ชนบทศึกษาทางการแพทย์ (5 หน่วยกิต) สำ�หรับนักศึกษาในชัน้ ปีที่ 1-3 โดยเป็นหลักสูตร
เน้นหนักทีก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นทัศคติ คือ การเป็นแพทย์ทรี่ จู้ กั เข้าใจตนเอง และชาว
ชนบท เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจ กลับไปเป็นหมอดี และ มีความสุขอยู่ในชนบท
เพื่อเติมเต็มเป้าหมายการเรียนรู้นี้ เราได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชน
ชนบท และ ศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit) เป็นฐาน มีอาจารย์แพทย์ และ
อาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็น “คนต้นแบบ” เป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์ทุกคนจะได้รับการ
เสริมทักษะให้สามารถจัดการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning) หรือ
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) จากเสมสิกขาลัย ได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมค่าย “ใจอัศจรรย์” เพื่อบ่มเพาะพลังสติ สมาธิ
ปัญญา การตระหนักรูใ้ นตน และ เสริมความมัน่ คงภายใน ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ ในชัน้ ปี
ที่ 1-2 ปีละ 2 วัน และต่อมาทาง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ได้เชิญให้ทีมกระบวนกรชุดเดียวกันไปจัดกิจกรรมค่าย “ใจอัศจรรย์” ให้แก่
นักศึกษาแพทย์ ปี 3 และ ปี 5 อีกปีละ 2 วัน

สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นักศึกษาแพทย์ และ ครูแพทย์ในเขตนครชัยบุรินทร์
จากทั้งสองสถาบัน ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มาแสดงธรรม
ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ในช่วงเช้า และ จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ครูแพทย์ในช่วงบ่าย เป็นการเพิ่มพูน สติ สมาธิ ปัญญา ทั้งทางโลกและทางธรรมให้แก่
ครูแพทย์ที่เข้าร่วมกระบวนการอย่างมีพลัง ทางคณะทำ�งานจึงได้จัดพิมพ์เนื้อหาธรรม
บรรยาย และ การเรียนรู้ใน workshop ภาคบ่ายแก่ผู้ที่อยู่ในวงการแพทยศาสตรศึกษา
ที่สนใจมิติด้านจิตตปัญญา
นอกจากนี้ ที ม กระบวนกรโคราช อั น ประกอบด้ ว ย พญ.รุ จิ ร า มั ง คละศิ ริ
น.ส.จันทรัศมิ์ ตั้งรวมทรัพย์ นางณฐพร อ่อนศิริ นางสิริกุล ปุสุรินทร์คำ� และทีม
ประเมินผลการเรียนรู้ คือ ผศ.รัตนา รุจิรกุล นางเบญญาภา มะโนธรรม ได้ช่วยกัน
เรียบเรียงเนื้อหา และชุดการฝึกอบรมในค่ายใจอัศจรรย์ เพื่อเป็นการประยุกต์ธรรมที่
ได้รับจาก พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล คือ “มีสติ มีน้ำ�ใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้สิ่งยาก” เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อเผยแพร่ แบ่ง
ปัน ให้ครูแพทย์อื่นๆที่สนใจ ได้นำ�ไปทดลองใช้ บูรณาการกับการเรียนการสอนทาง
คลินิกอื่นๆต่อไป
ขอขอบคุณ อรุณจิตรา หรือ ตุ้ง จากหมู่บ้านพลัม ที่รับเป็นบรรณาธิการให้แก่
หนังสือเล่มนี้ ขอพลังแห่งความศรัทธา ปัญญา และประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ได้สง่ ผลให้เกิดการตระหนักรูใ้ นครูแพทย์รนุ่ ใหม่ นำ�สูก่ ารสร้างสุขแท้ดว้ ยปัญญา
เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดินสืบไป
พญ.รุจิรา มังคละศิริ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
มิถุนายน 2557
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ห

นังสือ สร้างสุขแท้ดว้ ยปัญญา เพือ่ พัฒนาหมอดีของแผ่นดิน (ชุมชนเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง)
เล่มนี้ มีถ้อยคำ�และรูปแบบที่สะท้อนการเรียงร้อยจากใจ เน้นการบอกความในใจลึกๆ ซึ่ง
เมื่ออ่านแล้วทำ�ให้เกิดพลัง ที่เป็นพลังด้านใน ด้านจิตวิญญาณ หรือด้านจิตใจใฝ่ดี มุ่งทำ�
ประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อทั้งตัว ที่เรียกว่า
Transformative Learning
โครงการผลิตแพทย์เพือ่ ชนบท (CPIRD) เน้นให้แพทย์ทสี่ �ำ เร็จการศึกษา ออกไปทำ�งานในชนบท
ด้วยความสุข โดยมีทกั ษะ ฉันทะ วิรยิ ะ และจิตตะ ต่อสภาพการทำ�งานในชนบทของไทย ซึง่ ในเวลานี้
ไม่ได้กันดารหรือห่างไกลความเจริญแต่อย่างใด โครงการนี้จะประสบความสำ�เร็จได้ นักศึกษาต้อง
ได้เรียนรู้มิติ ด้านในเช่นนี้ สำ�หรับเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ต่อโรควัตถุนิยม
โรควัตถุนิยม เงินนิยม ระบาดไปทั่วโลก ครอบงำ�จิตใจมนุษย์แบบไม่รู้ตัว พวกเราทุกคนต่างก็
ถูกครอบงำ�ด้วยกันทุกคน (รวมทั้งผมด้วย) มีอาการของโรคมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่กรณี โรคนี้ก่อ
ปัญหา ที่ซับซ้อนทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งก่อปัญหาแก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
ด้วย คือทำ�ให้การกระจายบุคลากรด้านสุขภาพไปยังเมืองเล็กและชนบท ทำ�ได้ยาก ซึ่งแม้เราจะมี
มาตรการหลายอย่างและได้ผลดีในระดับหนึง่ แต่มขี อ้ มูลบอกว่ามาตรการเหล่านีอ้ าจกำ�ลังเพลีย่ งพล้�ำ

มีแนวโน้มว่าแพทย์รุ่นใหม่ นิยมเลือกทำ�งานเบาและได้เงินมาก แทนที่จะเลือกทำ�งานที่ให้คุณค่า
ทางใจสูง แม้จะมีความยากลำ�บากบ้าง
ผมขอแสดงความชืน่ ชมต่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และสำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ทีร่ เิ ริม่ สร้างหลักสูตรใหม่ส�ำ หรับหมอรุน่
ใหม่ ในเขตจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เกิดวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ ที่จัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในการดำ�เนินชีวิตแพทย์ชนบทอย่างมีความสุข
เป็นการ “กล้าฝัน กล้าริเริ่ม และปรับปรุงต่อเนื่อง” จนขณะนี้ “กล้านำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
ในวงกว้าง ดังปรากฎในหนังสือ สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน เล่มนี้
หนังสือเล่มนี้ มีทั้งภาคหลักการหรือทฤษฎี และภาคฝึกปฏิบัติจิตตปัญญา เพื่อให้เกิดทักษะ
ด้านใน เพื่อการเรียนรู้ด้านใน คือจิตตปัญญาศึกษา ที่เน้นสมองซีกขวา ดังปรากฎภายในกิจกรรม
ในค่ายนักศึกษาแพทย์ รุน่ ใหม่มใี จอัศจรรย์ ผมขอย้�ำ ว่า การเรียนรูด้ า้ นใน ฝึกฝนจิตตปัญญาศึกษานี้
คนเราทุกคนต้องฝึกฝนตลอดชีวิต ในชีวิตประจำ�วัน หากโรงเรียนแพทย์ และสถาบันการศึกษาทุก
แห่ง ดำ�เนินการให้การเรียนรู้ฝึกฝนจิตตปัญญา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาชีพ การเรียนรู้วิชาการ
และทักษะอื่นๆ ประเทศไทยจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นอันมาก นำ�ไปสู่สังคมที่มีสันติสุข
ดังปรากฎในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และกลุ่มนอร์ดิก
เครื่องมือฝึกจิตตปัญญาสำ�หรับนักศึกษาอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ในค่ายใจอัศจรรย์ ตามที่ปรากฏ
ในหนังสือเล่มนี้ ซึง่ ผมเชือ่ ว่าอาจารย์ทเี่ ข้าร่วม ทัง้ ทีเ่ ป็นวิทยากรและไม่เป็นวิทยากร ก็จะได้อานิสงส์
ได้ฝึกจิตตปัญญาของตนไปด้วย เพิ่มเติมจากทุนเดิมที่เป็นคนเห็นคุณค่าของความสุขทางใจอยู่แล้ว
ผมเข้ า ใจว่ า อาจารย์ ที่ ป รากฎตั ว ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ฝึ ก ฝนจิ ต ตปั ญ ญา ทั้ ง ด้ ว ย
กระบวนการในค่ายใจอัศจรรย์ และด้วยกระบวนการปฏิบัติจริงในการทำ�หน้าที่อาจารย์ในโครงการ
ผลิตแพทย์เพือ่ ชนบท เมือ่ คนเหล่านีม้ าทำ�กระบวนการสุนทรียสนทนา (dialogue) ร่วมกัน และร่วม
กับท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล จึงเกิดคำ�สนทนาทีม่ พี ลังล้�ำ ลึก อยูใ่ นหนังสือตอน “เราสอนอย่าง
ที่เราเป็น” ถ้อยคำ�เหล่านี้ยากที่คนทั่วไปจะปล่อยออกมา หรือเมื่อเปล่งถ้อยคำ�ออกมาแล้ว ก็ยากที่
จะเรียงร้อยเป็นตัวหนังสือ ผมจึงขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้จัดทำ�หนังสือ และต่อคณะผู้ร่วมอยู่
ในกระบวนการสุนทรียสนทนา ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการถ่ายทอดกระบวนการฝึกฝนจิตตปัญญา
ทั้งของนักศึกษาและของอาจารย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกไปในวงกว้าง
หนังสือเล่มนี้ จะไม่เพียงเป็นเครือ่ งมือพัฒนาหมอดีของผ่นดินเท่านัน้ แต่จะเป็นเครือ่ งมือพัฒนา
คนดีของแผ่นดิน ด้วย
ผมขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องกับการทำ�หนังสือ สร้างสุขแท้ดว้ ยปัญญา เพือ่ พัฒนาหมอดีของแผ่นดิน
(ชุมชนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง) ทุกท่าน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม และขออนุโมทนาต่อ
กุศลกรรมนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับปิติสุข จากการทำ�คุณประโยชน์แก่สังคมไทยในครั้งนี้
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
28 มิถุนายน 2557
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“สร้างสุขแท้ดว้ ยปัญญา เพือ่ พัฒนาหมอดีของแผ่นดิน”
พระไพศาล วิสาโล
21 ตุลาคม 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ธรรมบรรยายสำ�หรับนักศึกษาแพทย์ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์
(นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ศึกษาบางคนอาจสงสัยว่าอาตมาจะพูดหัวข้อนี้ได้อย่างไร เพราะนอกจาก
อาตมาเป็นพระ ไม่ใช่นักศึกษาแล้ว จะรู้จักความสุขหรือ ไม่สามารถดูหนัง
ฟังเพลง เที่ยวห้าง มีแฟน แล้วจะมีความสุขได้อย่างไร บางคนคงคิดอย่างนี้

อยู่ในใจ
อันที่ จริ งความสุขนั้นมีห ลายประเภท ถ้า หากมองว่ า ความสุข จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่อเมื่ อ
ได้เทีย่ วห้าง ดูหนัง ฟังเพลง กินอาหารอร่อย มีแฟน อาตมาก็คงมีความสุขไม่เท่านักศึกษา เพราะว่า
พระทำ�อย่างนั้นไม่ได้ แต่ความสุขมีมากกว่านั้น แม้อาตมาจะไม่มีโอกาสได้ทำ�อย่างคุณ แต่ก็
มีสิทธิที่จะเป็นสุขได้มากกว่าทุกคนในที่นี้ อย่าว่าแต่พระเลย แม้กระทั่งคนพิการที่ไม่สามารถ
เดินเหินไปไหนมาไหนได้อาจจะมีความสุขมากกว่าพวกเราก็ได้
อาตมารูจ้ กั คนพิการคนหนึง่ ชือ่ อาจารย์ก�ำ พล ทองบุญนุม่ พิการตัง้ แต่อายุ 24 ปี ปัจจุบนั
อายุ 58 แล้ว พิการตั้งแต่คอลงมา เดินไม่ได้ ต้องมีคนอุ้ม ขยับไม้ขยับมือได้บ้าง หลังจากที่ได้
ทำ�กายภาพบำ�บัดก็เขียนหนังสือได้บ้าง ถูฟันได้บ้าง ตักอาหารใส่ปากได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถ
จะเทีย่ วเล่นได้อย่างพวกเรา แม้กระนัน้ อาจารย์กำ�พลเป็นคนทีม่ คี วามสุขมาก เป็นคนพิการทีม่ ี
คนมากมายนับถือเป็นอาจารย์ มีคนมาปรึกษาปัญหาชีวติ บ่อยๆ ทัง้ ทีค่ นเหล่านัน้ ก็มรี า่ งกาย
ปกติ มีสุขภาพดี มีการงานที่มั่นคง เที่ยวเล่นได้ตามใจปรารถนา แต่ก็ความทุกข์และต้องการ
คำ�แนะนำ�จากอาจารย์ก�ำ พล มีคนหนึง่ ถึงกับพูดว่า “ถ้าหากผมมีความสุขเหมือนอาจารย์ก�ำ พล
แม้จะพิการเหมือนท่าน ผมก็ยอมแลก”
คนพิการจะมีความสุขมากกว่าเราได้อย่างไร ? เทีย่ วก็ไม่ได้ เล่นก็ไม่ได้ แต่วา่ อาจารย์ก�ำ พล
มีความสุขจริงๆ คนที่ได้รู้จักท่านต่างก็สัมผัสสิ่งนี้ในตัวท่าน เพราะว่าท่านยิ้ม เบิกบานอยู่
ตลอดเวลา ทั้งที่ช่วยตัวเองได้น้อยมาก แสดงว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้เที่ยว ได้เล่น
หรือว่าดูหนัง
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สุขได้เพราะใฝ่รู้
ความสุขนั้นมีหลายมิติ มีหลายระดับ ความสุขที่เกิดจากการได้เที่ยวเล่น คือความสุขที่
เกิดจาก ‘การเสพ’ ทั้งการเสพทางหู ทางตา ทางปาก หรือแม้กระทั่งเพศสัมพันธ์ เหล่านี้เป็น
ความสุขระดับพื้นๆ แต่ยังมีความสุขที่สูงกว่านั้น ซึ่งแม้ไม่ใช่พระ ไม่ใช่พระอรหันต์ ไม่ใช่นัก
ปฏิบัติธรรมก็สุขได้ บางคนสุขที่ได้เรียนรู้ สุขที่ได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆเรียกว่า ความสุขที่เกิด
จากการได้รู้ พวกเราอาจจะเคยสัมผัสกับความสุขแบบนี้เมื่อทำ�สิ่งที่ยากๆ ได้สำ�เร็จแล้วเกิด
ความรู้ขึ้นมา เป็นความรู้ที่ไม่ได้มาจากการป้อนของครูบาอาจารย์ แต่เกิดจากการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง ยิง่ ยากลำ�บากเท่าไรก็ยงิ่ มีความสุข ความภาคภูมใิ จทีท่ �ำ สำ�เร็จ นีเ้ ป็นความสุขชนิดหนึง่
ซึ่งพวกเราสามารถสัมผัสได้ และถ้าหากเรามีความสุขประเภทนี้ก็จะเกิด “ความใฝ่รู้” ขึ้นมา
ความใฝ่รู้จะทำ�ให้เรามีความสุขมากขึ้น
มีค�ำ 2 คำ�ทีต่ า่ งกัน คือ ใฝ่รู้ กับ ใฝ่เสพ ; การใฝ่เสพนัน้ ให้ความสุขชัว่ คราว ถ้าพวกเรารูจ้ กั
เพียงการใฝ่เสพ เราจะมีความสุขได้น้อย มีเท่าไรก็ไม่พอ มีแล้วก็อยากได้อีก คนที่มีความสุข
จากการมีเสื้อผ้าตัวใหม่จะรู้ว่า เสื้อผ้าที่ซื้อใหม่ให้ความสุขได้ไม่นาน บางคนใส่ครั้งเดียวก็เลิก
อยากได้ตัวใหม่ร่ำ�ไป
เมื่อปีที่แล้วหลายคนมีความสุขที่ได้ไอโฟน 4S แต่ตอนนี้หลายคนไม่อยากใช้แล้ว เพราะ
อยากได้ไอโฟน 5S ถ้ามีไอโฟน 5Z ก็คงจะอยากได้เหมือนกัน หลายคนในกรุงเทพไม่เอา
ไอโฟน 4S แล้ว เพราะอาย เชย อยากได้ไอโฟน 5S เหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราว ทำ�นองเดียวกันกับการได้เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า กางเกง การได้ไปดูหนังฟังเพลง ฯลฯ ความใฝ่เสพ
ต่างจากความใฝ่รู้ตรงนี้ ความใฝ่เสพให้ความสุขชั่วคราว แต่ความใฝ่รู้ให้ความสุขที่ยั่งยืนกว่า
อาตมาโชคดีที่ได้สัมผัสกับความสุขชนิดนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน อาตมาเรียนที่อัสสัมชัญ
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวด มีระเบียบเคร่งครัด ต้องทำ�การบ้านทุกวัน ทุกวิชามี
การบ้าน ถ้าทำ�การบ้านไม่เสร็จก็ถูกตี ทำ�เลขไม่ถูกก็ถูกตี แปลหนังสือผิดก็ถูกตี ตีอย่างเดียว
การเรียนแบบนี้จะมีความสุขได้อย่างไร แต่ก็ต้องเรียนเพราะกลัวครู อาตมากลัวครูมากกว่า
พ่อแม่อีก อาตมาเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขเลย
เมือ่ เรียนชัน้ มศ.2 (ปัจจุบนั คือ ม.3) วันหนึง่ อาตมาถามตัวเองว่า “เรียนไปทำ�ไม” ก่อนหน้า
นัน้ ไม่เคยถาม นึกเพียงว่าเราเรียนเพือ่ เอาคะแนน สอบทุกครัง้ เราก็หวังคะแนน เรียนเพือ่ สอบ
จนกระทัง่ มีค�ำ ถามกับตัวเองว่า “เรียนเพือ่ อะไร”เมือ่ ได้ใคร่ครวญก็พบคำ�ตอบว่า เราน่าจะเรียน
เพราะ “ความรู้” ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาคะแนน เมื่อเห็นว่าเราควรเรียนเพื่อความรู้ การเรียนก็มี
ความสุขขึน้ เพราะทุกวิชากลายเป็นเรือ่ งสนุก เราได้ความรูต้ ลอดเวลา ไม่ตอ้ งแคร์เรือ่ งคะแนน

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ก่อนหน้านัน้ เวลาสอบก็เครียดเพราะกลัวจะได้คะแนนน้อย ทัง้ ทีต่ วั เองก็เรียนดี ติดอันดับหนึง่
ในสิบของชั้นมาตลอด แต่ก็ยังมีความเครียด หากคะแนนไม่ดีก็ทุกข์มาก แต่เมื่อรู้ว่าเรียนเพื่อ
อะไร การสอบก็ไม่เครียดแล้ว เพราะไม่ได้ปักใจที่จะเอาคะแนน ได้คะแนนมากหรือน้อยก็ไม่
สำ�คัญเท่ากับได้ความรู้
ในช่วงนัน้ อาตมาจะตืน่ ตัง้ แต่ตสี คี่ รึง่ เพือ่ อ่านหนังสือเรียน วันไหนเรียนวิชาอะไร ก็ลกุ ขึน้ มา
อ่านหนังสือก่อนตั้งแต่เช้า สิ่งนี้เกิดขึ้นมาเอง ได้อ่านหนังสือก็ได้ความรู้มากขึ้น และไม่สนใจ
ว่า สิ่งที่เราอ่านมาครูจะสอนหรือไม่ จะสอบหรือเปล่า คะแนนเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอน ครูลด
คะแนนของเราได้ แต่ความรู้อยู่กับเรา ไม่มีใครเอาไปได้เลย
อาตมารู้จักเด็กคนหนึ่ง อายุ 15 ปี ชื่อน้องยุ้ย เป็นมะเร็ง เธอมีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่ง
คืออยากจะเจอพระไพศาล เพราะได้อ่านหนังสือที่อาตมาเขียน มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
(Wishing well foundation) ซึง่ เป็นองค์กรทีช่ ว่ ยให้ความฝันของเด็กป่วยเป็นจริง จึงพามาพบ
อาตมาทีว่ ดั ป่ามหาวัน จากนัน้ ก็ตดิ ต่อกันเรือ่ ยมา อาการของยุย้ ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ วันหนึง่ หมอบอกว่า

สำ�หรับผู้ที่ใฝ่รู้นั้น คะแนนเป็นของมายา ความรู้ต่างหากที่เป็นของจริง
คะแนนสามารถเพิ่มได้ ลดได้ แต่ว่าความรู้นั้นใครก็เอาไปไม่ได้
อาตมาคิดว่าทุกวันนี้ สิ่งที่คนไทยขาด คือขาดความใฝ่รู้
เราใฝ่เสพกันมากกว่าใฝ่รู้ การเรียนหนังสือจึงเป็นความทุกข์
“คราวหน้าหนูไม่ตอ้ งมาแล้วนะ หนูหายแล้ว” แต่เธอกลับไม่ดใี จ หมอจึงถามว่าทำ�ไมหนูไม่ดใี จ
เธอบอกว่า “เป็นมะเร็งมันก็ดเี หมือนกัน เพราะทำ�ให้ได้เจอคนทีน่ า่ รักหลายคน เช่น พยาบาล
พี่ๆ ที่มูลนิธิ แล้วยังได้เจอหลวงพ่อไพศาลด้วย ถ้าไม่เป็นมะเร็งหนูก็คงไม่ได้เจอคนเหล่านี้”
ยุ้ยเล่าว่า เมื่อปีที่แล้วได้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ ครูบอกว่า ถ้าพบว่ามีคนทุจริตแม้แต่
คนเดียว ครูจะหักคะแนนสิบคะแนนทัง้ ห้องเลย ปรากฏว่ามีคนหนึง่ ทุจริตในห้องสอบ ครูจบั ได้
จึงหักคะแนนทุกคน นักเรียนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ก็พากันต่อว่าเพื่อนที่ทุจริต เด็กที่ทุจริตก็เสียใจ
ไปขอโทษขอโพยเพื่อนทั้งชั้น รวมทั้งมาขอโทษยุ้ยด้วย ยุ้ยบอกว่า “ไม่เป็นไรฉันไม่ได้โกรธเธอ
เลย เพราะครูหักได้แต่คะแนน แต่ครูเอาความรู้ของฉันไม่ได้” ยุ้ยไม่ทุกข์ที่ถูกตัดคะแนน ทั้งๆ
ที่เธอไม่ได้ทำ�ผิด ทำ�ไมเธอจึงไม่ทุกข์ เป็นเพราะเธอรู้ว่าคะแนนเป็นเรื่องรอง
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หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร บิดาการเกษตรแผนใหม่ของไทย เคยกล่าวว่า “เงินทองเป็น
ของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” สำ�หรับผู้ที่ใฝ่รู้นั้น คะแนนเป็นของมายา ความรู้ต่างหากที่
เป็นของจริง คะแนนนั้นเพิ่มได้ ลดได้ แต่ว่าความรู้นั้นใครก็เอาไปไม่ได้ อาตมาคิดว่าทุกวันนี้
สิง่ ทีค่ นไทยขาด คือขาดความใฝ่รู้ เราใฝ่เสพกันมากกว่าใฝ่รู้ การเรียนหนังสือจึงเป็นความทุกข์
เพราะทำ�ให้เราอดเทีย่ ว อดแชต อดกินโน่น กินนี่ นัง่ อยูอ่ ย่างนีก้ ไ็ ม่ได้ฟงั เพลง จะแชตกับเพือ่ น
ก็ไม่สะดวก แต่ถ้าหากใฝ่รู้ การเรียนหนังสือจะทำ�ให้มีความสุข ไม่ใช่เรื่องทรมาน ถ้ามีความ
ใฝ่รู้ ชีวติ จะเป็นอีกแบบหนึง่ เราจะมีความสุขกับการเรียน ไม่ทกุ ข์เวลาใกล้สอบ เพราะนัน่ เป็น
ช่วงเวลาที่กระตุ้นให้เราใส่ใจในการหาความรู้มากขึ้น
อาตมาได้ความรูม้ ากในช่วงใกล้สอบเพราะตอนเป็นนักศึกษาอาตมาไม่คอ่ ยเข้าห้องเรียน
เนื่องจากทำ�กิจกรรมสังคมเสียมาก ดังนั้นเมื่อใกล้สอบก็ต้องกลับมาตั้งหลัก นั่งอ่านหนังสือ
ได้ความรูเ้ ยอะเลย ถ้ามีความใฝ่รู้ นอกจากจะแคร์คะแนนน้อยลงแล้ว ยามทีป่ ระสบความล้มเหลว
ก็จะไม่กลัวเพราะความล้มเหลวจะให้ความรู้แก่เรา
เคยมีคนถาม โทมัส อัลวา เอดิสัน ซึ่งเป็น ผู้คิดค้นหลอดไฟฟ้าแบบไส้คนแรกของโลก
ปัญหาของการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าคือต้องหาวัสดุทำ�ไส้หลอดที่ทนทาน เขาใช้เวลานานมาก
เพื่อหาวัสดุนั้น เพื่อให้หลอดไฟฟ้าทนและสว่างได้นานเป็นชั่วโมงๆ เขาหาวัสดุเป็นร้อยๆ
ชนิด กว่าจะเจอวัสดุที่เหมาะสม ช่วงที่เขายังค้นไม่พบวัสดุดังกล่าว มีคนถามเขาว่า ท้อไหมที่ล้มเหลว เขาตอบว่า ไม่ท้อเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวก็ได้ความรู้ว่าวัสดุชนิดนั้นใช้ไม่ได้

ล้มเหลวก็เป็นความรู้
เมือ่ ล้มเหลวเราก็ได้ความรูม้ าอย่างหนึง่ คือรูว้ า่ สิง่ นัน้ ใช้ไม่ได้ ซึง่ คล้ายกันนักวิทยาศาสตร์
อีกคนหนึง่ เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชือ่ ว่า ออสวอลด์ เอเวอรี่ ชือ่ นีไ้ ม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั
มากนัก แต่เขาเป็นคนสำ�คัญ เมื่อร้อยปีก่อนมีไขหวัดใหญ่ระบาดทั่วโลก เรียกว่า ‘หวัดสเปน’
คนตายนับสิบล้าน ตายเป็นใบไม้ร่วงเลยทีเดียว บางคนกำ�ลังเดินอยู่บนถนน จู่ๆ ก็ล้มลง
แล้วตายคาที่ เอเวอรี่ เป็นแพทย์ที่พยายามหาว่าโรคนี้เกิดเพราะอะไร ทีแรกเขาคิดว่ามันเกิด
จากแบคทีเรียชนิดเดียวกับที่ทำ�ให้ปอดบวมและเชื่ออย่างนั้นมาตลอด แต่ปรากฏว่า ผิด เขา
ใช้เวลาเป็นสิบๆ ปี ในการหาตัวการที่ทำ�ให้เกิดโรค ในช่วงนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักไวรัสเพราะมัน
เล็กมาก เอเวอรี่เป็น ผู้ที่พบว่าไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส แต่ต้องใช้เวลานานถึง 30 ปี
กว่าจะพบความจริงดังกล่าว ถ้าเขาไม่ตายไปเสียก่อนก็คงได้รางวัลโนเบล เพราะสิ่งที่เขา
ค้นพบนั้นมีความสำ�คัญมาก
ออสวอลด์พูดไว้น่าสนใจมาก เขาบอกว่าตลอดเวลาสามสิบปีนั้นเขาไม่เคยท้อเลย เขา
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ค้นคว้า ศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่าและล้มเหลวมาตลอดเพราะไม่พบเลยว่า อะไรเป็นต้นเหตุของ
ไข้หวัด เขาพูดประโยคหนึ่งซึ่งให้ข้อคิดที่ดีมากว่า “คนเราเมื่อล้มแล้วต้องหยิบอะไรขึ้นมา
สักอย่าง” พวกเราเข้าใจไหม คนเราเมือ่ ล้มแล้วต้องลุก แต่ลกุ ขึน้ มาแล้วยังไม่พอ ต้องได้อะไร
ติดมือมาด้วย หมายความว่า เมื่อประสบความล้มเหลว เราควรได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความ
ล้มเหลว ความล้มเหลวนัน้ ให้อะไรแก่เราได้เสมอหากรูจ้ กั มอง ถ้าคุณเป็นคนใฝ่รู้ ความล้มเหลว
จะให้ความรู้แก่คุณ อาจไม่ใช่ความรู้ทางวิชาการ แต่เป็นความรู้เกี่ยวกับชีวิต
เมื่ออกหัก ของหาย เราควรได้บทเรียน ถ้าคุณเจ็บป่วยคุณก็ได้ความรู้ด้วย ท่านอาจารย์
พุทธทาสบอกว่า “ความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาด” ท่านบอกว่า “ป่วยทุกที ต้องฉลาดทุกที”
คือ ฉลาดในเรื่องชีวิต เรื่องสังขารร่างกาย คือได้ความรู้ว่า สังขารร่างกายนั้นไม่เที่ยง หรือได้
ความรู้ว่า เป็นเพราะเรากินอาหารไม่ถูกต้อง นอนไม่เพียงพอ นอนดึกเกินไป เราจึงล้มป่วย
ความเจ็บป่วยสอนให้เรารู้ว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง เรากินไม่ถูกต้อง เรานอนน้อย นี่คือความรู้
อย่างหนึ่งที่เราควรได้จากความเจ็บป่วย

เขาเอาความรู้เป็นใหญ่
ไม่ได้เอาตัวตนเป็นใหญ่
ถ้าเราเอาตัวตนเป็นใหญ่
เราก็จะโกรธ หาว่า
เขาหักหน้าฉันต่อหน้า
ธารกำ�นัล แต่ถ้าเราเป็น
คนใฝ่รู้ เราจะขอบคุณ
คนวิจารณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเขาวิจารณ์
ได้อย่างถูกต้อง
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พรมแดนของความรู้
มีศาสตราจารย์คนหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นผู้รู้ระดับ “เจ้าพ่อ”ด้านชีววิทยา
ของเซลล์ เขาทั้งเขียนตำ�รา บทความ และบรรยายเพื่อชี้ว่า ในเซลล์ว่าเซลล์ไม่มีส่วนประกอบ
ที่เรียกว่า กอลจิ แอพพาราตัส (Golgi apparatus) เพราะในขณะนั้นมีการเสนอทฤษฏีที่ว่า
ในเซลล์นนั้ มีองค์ประกอบเล็กๆ ทีเ่ รียกว่า กอลจิ แอพพาราตัส ซึง่ ศาสตราจารย์คนนีย้ นื ยันว่า
ไม่มี (เราต้องไม่ลมื ว่าในสมัยนัน้ ยังไม่มกี ล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอน) เขาทัง้ บรรยายเขียนตำ�รา
มานานนับสิบปีเพื่อโต้แย้งทฤษฎีดังกล่าว ปรากฏว่าวันหนึ่ง คณะชีววิทยาของศาสตราจารย์
คนนีไ้ ด้เชิญนักวิชาการหนุม่ จากอเมริกามาบรรยาย นักวิชาการหนุม่ คนนีน้ �ำ เสนอรายงานทาง
วิชาการ และหลักฐานต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่า กอลจิ แอพพาราตัส มีอยู่จริง นี่เป็นการโต้แย้ง
ความคิดของศาสตราจารย์โดยตรงและหนักแน่นมาก ส่วนศาสตราจารย์ก็นั่งฟังการบรรยาย
ด้วย เมื่อนักวิชาการหนุ่มบรรยายจบ ศาสตราจารย์คนนี้เดินขึ้นไปบนเวที จับมือนักวิชาการ
หนุ่ม แล้วบอกว่า “ขอบคุณมาก เพื่อนรัก ขอบคุณมาก ผมผิดพลาดมานานถึง 15 ปี”
เขายอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่าผิด ไม่มีความโกรธเลย ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องโกรธที่
ถูกหักหน้าในที่สาธารณะ คงจะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องลุกขึ้นไปโต้แย้งสารพัด แม้จะต้องเอาสีข้าง
เข้าถูก็ยอม อย่างที่เราอาจจะเคยเห็น แต่ศาสตราจารย์คนนี้กลับยอมรับความผิดพลาดอย่าง
หน้าชื่นตาบานและขอบคุณด้วย เขาทำ �อย่างนั้นได้อย่างไร เขาเป็นศาสตราจารย์ เป็น
นักวิชาการอาวุโสทีม่ คี นนับถือทัว่ ประเทศ แต่เขาไม่รสู้ กึ เสียหน้าเมือ่ ถูกหักล้าง ทีเ่ ขาทำ�เช่นนัน้ ได้
ก็เพราะว่าเขารักในความรู้ เขาขอบคุณนักวิชาการหนุม่ เพราะทำ�ให้พรมแดนแห่งความรูข้ ยายตัว
ทำ�ให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้น เขาเอาความรู้เป็นใหญ่ ไม่ได้เอาตัวตนเป็นใหญ่ ถ้าเราเอาตัวตน
เป็นใหญ่ เราก็จะโกรธ หาว่าเขาหักหน้าฉันต่อหน้าธารกำ�นัล แต่ถ้าเราเป็นคนใฝ่รู้ เราจะ
ขอบคุณคนวิจารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาวิจารณ์ได้อย่างถูกต้อง
ผู้ใฝ่ดีหรือผู้มีปัญญาก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าสอนว่า “คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใดๆ
ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าวคำ�ขนาบอยู่เสมอไป คนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ ควรคบบัณฑิตที่เป็น
เช่นนัน้ เมือ่ คบหากับบัณฑิตชนิดนัน้ อยู่ ย่อมมีแต่ดที า่ เดียว ไม่มเี ลวเลย” กล่าวอีกนัยหนึง่ เมือ่
มีใครวิจารณ์เรา เราควรขอบคุณเขา เพราะเขาคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เรา อันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิต
ที่มุ่งพัฒนาตน
มีหมอคนหนึ่งชื่อ หม่อมราชวงค์ธันย์โสภาคย์ เกษมสันต์ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรค
มะเร็ง คุณหมอบอกว่า “เมื่อก่อนก็สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะ สนุกกับการเล่นปิงปอง
กับหลานๆ สนุกกับการอ่านหนังสือ แต่การเป็นมะเร็งเป็นความสนุกที่สุดในชีวิต” ทำ�ไมถึง
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พูดเช่นนั้น ก็เพราะว่าคุณหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงสนุกกับการทดลองว่ามียาอะไรบ้าง
ที่จะรักษามะเร็งในตัวท่านได้ สุดท้ายก็พบว่า “คีโมทุกตัวไว้ใจไม่ได้” การได้รู้ว่าคีโมบำ�บัด
ไม่สามารถรักษาโรคของตนได้เลย แทนทีจ่ ะทำ�ให้คณ
ุ หมอผิดหวังหรือเสียใจ ท่านกลับบอกว่า
ไม่เสียใจเลย เพราะได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
เห็นไหมว่า ถ้าเรามีความใฝ่รู้ก็จะมีความสุขได้ง่าย สุขจากการใฝ่รู้จะทำ�ให้เราเกิด
ความเพียร เกิดความขยัน เมื่อมีฉันทะก็จะทำ�ให้เกิดความใฝ่รู้ เมื่อมีฉันทะก็ทำ�ให้เกิดวิริยะ
เกิดความเพียรขึ้นมา เมื่ออยากรู้ก็จะขยัน ไม่กลัวสิ่งยาก
ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ท่านพูดว่าสิ่งที่คนไทยขาดคือ “ความใฝ่รู้
และการสูส้ งิ่ ยาก” ถ้าเรามีความใฝ่รู้ และกล้าสูส้ งิ่ ยาก ความยากลำ�บากหรืออุปสรรคจะกลาย
เป็นความท้าทาย ไม่ได้น�ำ ความทุกข์มาให้ ความยากในวิชาเรียนกลายเป็นสิง่ ท้าทาย หากเรา
ไม่แคร์เกรด ไม่แคร์คะแนน สนใจแต่ความรู้ วิชาเรียนยิ่งยากก็ยิ่งสนุก ทำ�ให้มีความสุขในการ
เรียน ช่วยให้เราเป็นนักศึกษาแพทย์ทมี่ คี วามสุข เมือ่ เป็นหมอก็เป็นหมอทีม่ คี วามสุข เพราะจะ
เปิดใจใฝ่รู้อยู่เสมอ การทำ�สิ่งยากๆ ทำ�ให้มีความสุขได้ ถ้าวางจิตวางใจเป็น และจะกลายเป็น
พื้นฐานของความสำ�เร็จด้วย

หากเราไม่แคร์เกรด ไม่แคร์คะแนน สนใจแต่ความรู้
วิชาเรียนยิ่งยากก็ยิ่งสนุก ทำ�ให้มีความสุขในการเรียน
ช่วยให้เราเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีความสุข
เมื่อเป็นหมอก็เป็นหมอที่มีความสุข
เพราะจะเปิดใจใฝ่รู้อยู่เสมอ

พวกเราคงรู้จักนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค(National Geographic) นิตยสารนี้มีชื่อ
เสียงในด้านภาพถ่าย ภาพปกฉบับล่าสุดนีเ้ ป็นภาพทีม่ ชี อื่ มาก พิมพ์ครัง้ แรกเมือ่ 20-30 ปีกอ่ น
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เขานำ�มาลงใหม่ เพราะภาพนี้บอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับผู้ถ่ายภาพ เด็กสาวคนนี้ และ
ผู้อ่าน ช่างภาพของนิตยสารนี้ถ่ายทอดภาพมหัศจรรย์ต่างๆ มากมาย เคยมีคนตั้งคำ�ถามว่า
อะไรที่ทำ�ให้ช่างภาพของเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค ประสบความสำ�เร็จ อะไรคือสิ่งที่เหมือนกัน
ของบรรดาช่างภาพเหล่านี้ บรรณาธิการภาพพูดไว้อย่างนี้ “ช่างภาพของเรามีอะไร ทีเ่ หมือนกัน
นะหรือ ---ความหิวกระหายในสิง่ ทีย่ งั ไม่รู้ ความกล้าทีจ่ ะยอมรับในสิง่ ทีต่ นไม่รู้ การถ่ายภาพที่
ดีนั้นหาใช่การได้ภาพมาอย่างฉาบฉวย หากแต่ต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทเสมอ” นี่คือกุญแจ
ความสำ�เร็จของช่างภาพนิตยสารเนชัน่ แนลจีโอกราฟฟิค อาตมาคิดว่านีค่ อื เคล็ดลับแห่งความ
สำ�เร็จของคนทั่วไปด้วย รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ และความเป็นแพทย์
ความสำ�เร็จของนักศึกษาแพทย์ และความสำ�เร็จของแพทย์ทพี่ วกเราจะเป็นในอนาคต มี
สองปัจจัยทีส่ �ำ คัญมากคือ “ความใฝ่รู้ และกล้าสูส้ งิ่ ยาก” ซึง่ ไม่เพียงทำ�ให้มคี วามสำ�เร็จเท่านัน้
แต่จะทำ�ให้มีความสุขด้วย สุขแม้กระทั่งในเวลาที่ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ สุขที่ได้เรียนรู้
สิง่ ใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากความสุขจากการใฝ่รแู้ ละการสูส้ ิ่งยากแล้ว ยังมีความสุขทีเ่ กิดจาก
สิง่ อืน่ ๆ อีกมาก เช่น ความสุขจากการให้ หลายคนคิดว่าความสุขจะต้องมีเยอะๆ แต่ ‘การให้’
กลับเป็นความสุขยิ่งกว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข”

สุขเพราะการให้
มีการทดลองกับนักศึกษาฝรั่งโดยแบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งไปเที่ยว กลุ่มหนึ่ง
ไปเป็นจิตอาสา เมื่อจบกิจกรรมเขาให้เขียนความรู้สึก และพบว่านักศึกษากลุ่มที่สองมี
ความรู้สึกเป็นบวกมากว่า มีความพอใจมากกว่า และรู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับของผู้คนได้มาก
ทั้งๆ ที่ทำ�กิจกรรมแค่ไม่นาน
คุณนิรมล เมธีสุวกุล เล่าว่า กองถ่ายสารคดีทุ่งแสงตะวันเคยไปทำ�สารคดี ที่หมู่บ้านแห่ง
หนึง่ ระหว่างทีพ่ กั อยูใ่ นหมูบ่ า้ นก็มคี ณ
ุ ป้าถือปลาพวงใหญ่เดินผ่านมาแล้วถามว่า “หนูรไู้ หมว่า
ปลาพวงนี้ ทำ�อย่างไรถึงจะกินได้นาน” คำ�ตอบจากกองถ่ายมีหลายอย่างเช่น นำ�ไปแช่ตู้เย็น
หมัก เอาไปตากแดด แต่คุณป้าเฉลยว่า “ไม่ถูกเลย ต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอย่างทั่วถึง
จึงจะกินได้นาน”
พวกเราอาจสงสัยในใจว่า เอ๊ะ! จะกินได้นานๆได้อย่างไร ถ้าเราแบ่งให้คนอืน่ เราก็เหลือน้อยลงสิ แต่นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะถ้าแบ่งให้เขาเราจะมีกินอย่างยั่งยืน เมื่อถึงเวลาที่
เขามีเขาก็แบ่งให้เราด้วย นีค่ อื “หลักประกันแห่งความมัน่ คงและ ยัง่ ยืน” คนสมัยก่อนรูจ้ กั สิง่ นี้
การให้ผอู้ นื่ จะส่งผลดีกบั ตัวเรา ยิง่ ให้ยงิ่ ได้ ยิง่ เก็บไว้ยงิ่ หมดเร็ว ยิง่ ให้ความสุขก็ยงิ่ ได้รบั ความสุข
มีผหู้ ญิงคนหนึง่ เป็นไมเกรนและปวดหัวมากต้องกินยาทุกวัน ต่อมาเธอไปเป็นจิตอาสาช่วย

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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เด็กทีบ่ า้ นปากเกร็ด ไปสัปดาห์ละสองวัน ทำ�เช่นนีอ้ ยูส่ กั ระยะหนึง่ แล้ววันหนึง่ ก็เอะใจขึน้ มาว่า
ลืมกินยา ทัง้ ทีป่ กติตอ้ งกินทุกวัน ทำ�ไมจึงลืม? ก็เพราะไม่ปวดไมเกรน จึงลืมกินยา เธอมีความสุข
ในการได้เป็นพีเ่ ลีย้ งเด็ก มีความสุขทีไ่ ด้ให้ ความสุขนัน้ ทำ�ให้เธอหายปวด ตอนแรกเธอคิดว่าจะ
ไปให้ความสุขแก่เด็ก แต่กลายเป็นว่า เด็กให้ความสุขแก่เธอ เธอเกิดความเพลิดเพลิน อิ่มเอิบ
ทำ�ให้หายปวดหัว คนทีเ่ รียนแพทย์คงจะทราบว่า ความสุขในใจนัน้ สัมพันธ์กบั สารต่างๆ ทีห่ ลัง่ ใน
สมอง ถ้ามีความสุขใจ ความเจ็บปวดก็บรรเทาลง ความปวดไม่ได้บรรเทาด้วยยาเพียงอย่างเดียว
ร่างกายเรา มีสารหลายอย่างทีช่ ว่ ยบรรเทาปวดได้ และสารเหล่านีจ้ ะหลัง่ ออกมาเมือ่ เรามีความสุข
หรือได้ทำ�สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
มีอีกเรื่องหนึ่งน่าอัศจรรย์กว่านั้น ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเหนือ วันหนึ่งพบว่าตัวเองติดเชื้อ
เอชไอวีจากสามี แต่เธอก็ไม่โกธรสามี ยังคงดูแลสามีทรี่ า่ งกายทรุดโทรมเพราะเอดส์จนกระทัง่
สามีตาย พอสามีตายเธอก็นกึ ถึงผูห้ ญิงทีป่ ระสบชะตากรรมเหมือนเธอ ก็เลยไปเป็นอาสาสมัคร
ช่วยผูห้ ญิงทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี จากนัน้ เธอก็ไปช่วยเป็นวิทยากรอบรมให้กบั เยาวชนในระดับมัธยม
เพื่อจะได้รู้จักป้องกันตัวเอง ต่อมาก็ขยายไปทำ�งานด้านการพัฒนาการศึกษาสำ�หรับเยาวชน
เพราะว่าถ้าเยาวชนมีความรู้ ผู้ชายก็จะไม่ต้องขายแรงงาน ผู้หญิงก็จะไม่ขายบริการ ซึ่งจะ
ทำ�ให้ติดเชื้อได้ง่ายๆ
ผู้หญิงคนนี้ทำ�งานด้านพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรหลายที่ จนเวลาผ่านไป 18-19 ปีก็ยัง
มีชีวิตอยู่ทั้งที่ไม่ได้กินยาต้านเชื้อ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่มีอายุไม่นาน แต่เธออยู่มาเกือบ
ยี่สิบปีแล้วและมีสุขภาพดีเสียด้วย จึงมีคนถามว่า “พี่ทำ�งานหนักแบบนี้ พี่ไม่กลัวป่วยหรือ”
จริงๆแล้วเขาคงอยากจะถามว่า พี่ทำ�งานหนักแบบนี้พี่ไม่กลัวตายเหรอ--- หญิงคนนี้พูดไว้น่า
สนใจ เธอบอกว่า “ถ้าฉันคิดถึงแต่ตวั เอง ฉันป่วยไปนานแล้ว” การทีเ่ ธออุทศิ ตนช่วยเหลือผูอ้ นื่
ทำ�ให้เธอมีความสุข การคิดถึงผูอ้ นื่ ส่งผลให้จติ ใจและร่างกายของเธอดี จนกระทัง่ เธอสามารถ
ที่จะอยู่กับเชื้อเอชไอวี ได้อย่างปกติสุข
เหล่านี้เป็นตัวอย่างว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมี การได้ แต่ความสุขเกิดจากการให้
ความสุขไม่ได้เกิดจากการนึกถึงแต่ตัวเอง แต่ความสุขเกิดจากการนึกถึงผู้อื่น ทำ�เพื่อผู้อื่น ยิ่ง
คิดถึงผู้อื่นมากก็เกิดความสุขได้ง่าย
มีนกั ศึกษาคนหนึง่ เล่าว่าช่วงปิดเทอมปีหนึง่ เพือ่ นร่วมก๊วนไปเรียนซัมเมอร์ทเี่ มืองนอกกัน
หมด เขาเลยคว้าง ไม่มีอะไรทำ�เพราะเป็นคนติดเพื่อน จึงไปเป็นจิตอาสาให้กับบ้านปากเกร็ด
ซึ่งมีเด็กกำ�พร้าเป็นจำ�นวนมาก ที่จริงเขาเองก็มีชีวิตคล้ายๆ เด็กกำ�พร้า พ่อแม่แยกทางตั้งแต่
เขายังเล็ก เขาต้องอาศัยอยูก่ บั ลุง เมือ่ ไปเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่เด็กเหล่านัน้ เขาก็รสู้ กึ ประทับใจมาก
เพราะได้พบว่าตัวเองมีความรักมากพอทีจ่ ะให้เด็กๆได้ ก่อนหน้านีไ้ ม่เคยคิดว่าตัวเองมีความ
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ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมี การได้
แต่ความสุขเกิดจากการให้
ความสุขไม่ได้เกิดจากการนึกถึงแต่ตัวเอง
แต่ความสุขเกิดจากการนึกถึงผู้อื่น
ทำ�เพื่อผู้อื่น
ยิ่งที่คิดถึงผู้อื่นมากก็เกิดความสุขได้ง่าย
รักที่จะให้ใครได้เลยเพราะเป็นคนขาดความรัก แต่พอเจอเด็กกำ�พร้ากลับมีความรักที่จะมอบ
ให้ เด็กเป็นตัวกระตุ้นให้ ความรัก ความเมตตา กรุณาเบ่งบานขึ้นมาในใจเขา ขณะเดียวกัน
ความรักที่เด็กมอบให้กลับมาก็ทำ�ให้เขารู้สึกได้รับการเติมเต็มในหัวใจ เพราะพื้นฐานเขาเป็น
คนขาดความรัก โหยหาความรัก ไม่เคยรู้สึกว่าได้รับความรักแม้จะอยู่กับลุง จนกระทั่งได้รับ
ความรักจากเด็กๆ มาเติมเต็มหัวใจ เขามีความสุขมาก
เขาพูดว่า “ชีวิตผมสมบูรณ์ได้เพราะเด็กเจ็ดขวบ” ชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้หมายถึง มีเงิน มี
ทอง ความสะดวกสบาย มีบ้าน มีรถยนต์ แต่หมายถึง จิตใจที่เต็มอิ่ม อิ่มด้วยความรัก ความ
ภาคภูมิใจ และความสุข เด็กเจ็ดขวบที่เขาพูดถึงก็คือเด็กที่เขาไปช่วยเป็นพี่เลี้ยง เด็กเหล่านี้
ทำ�ให้เขารู้ว่าตนเองมีความรักที่จะมอบให้กับผู้อื่น ขณะเดียวกันก็ได้รับความรับเติมเต็มหัวใจ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงภายใน ที่เกิดจากการให้
จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกาย หรือคุณภาพจิต สิ่งดีๆ สามารถเกิดขึ้นกับเรา
ได้ถ้าเรารู้จักให้ และนี่คือสิ่งที่จะทำ�ให้ความเป็นหมอในอนาคต เปี่ยมไปด้วยความสุข
หลายคนทุกวันนี้เมื่อนึกถึงอาชีพหมอก็นึกถึงเงิน รายได้ ความมั่งคั่ง ความมั่นคงที่วัด
เป็นตัวเงิน นักศึกษาแพทย์ ปีสี่ ปีห้า ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะหาเงินได้เท่าไร ทำ�งานกี่ปีจึงจะมีรถ
ทำ�งานกีเ่ ดือนถึงจะออกรถได้ บางคนอาจจะตัง้ เป้าหมายว่าจะต้องได้สบิ ล้านเมือ่ อายุสามสิบ
ปี เพราะคิดว่าความสุข ความสำ�เร็จ อยู่ที่ตรงนั้น อยู่ที่เงิน อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทอง แต่นั่นเป็น

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ความสุขขั้นต่ำ� ความสุขที่แท้จริง คือความสุขที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ความสุขที่เกิดจากการให้
ได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือผู้ที่ลำ�บากให้เขาได้มีความสุข ได้เห็นรอยยิ้มของญาติ
เมื่อคนรักของเขารอดชีวิตกลับมา นั่นคือ รางวัลของความเป็นแพทย์
หมอที่ดีต้องมีความสุข ความดีกับความสุขเป็นของคู่กัน ความดีจะทำ�ให้มีความสุข แล้ว
ความสุขจะไปหล่อเลี้ยงความดีให้มั่นคงสามารถทำ�ดีได้ต่อเนื่อง หมอที่ดีกับหมอที่มีความสุข
เป็นคนๆ เดียวกัน นักศึกษาที่ดีกับนักศึกษาที่มีความสุขก็คือคนๆ เดียวกัน แล้วความเก่งก็
จะตามมา

Head Hand Heart
ความดีและความสุขเชือ่ มโยงกันได้ ถ้ามีความใฝ่รู้ กล้าสูส้ งิ่ ยาก ก็จะมีอกี สิง่ หนึง่ คือน้�ำ ใจ
สรุปแล้วมีอยูส่ ามปัจจัยทีส่ �ำ คัญ คือ “น้�ำ ใจ ใฝ่รู้ สูส้ งิ่ ยาก” ซึง่ ไม่เพียงทำ�ให้เป็นนักศึกษาแพทย์
ที่ดี และมีความสุขเท่านั้น แต่ยังทำ�ให้เป็นหมอที่ดี เป็นแพทย์ที่ดี และมีความสุขด้วย รวมทั้ง
ทำ�ให้เป็นคนดี และมีความสุขไปพร้อมๆ กัน หมอที่ดีและหมอที่มีความสุขคือคนคนเดียวกัน
ไม่ได้แยกจากกันเลย และพึงตระหนักว่าหมอทีด่ ี หมอทีเ่ ก่งไม่ได้อยูท่ ที่ กั ษะฝีมอื หรือความรูใ้ น
สมองเท่านัน้ การเป็นหมอทีด่ ี ทีเ่ ก่ง อาศัย 3H ไม่ใช่แค่ 2H คือไม่ใช่เพียงแค่ Hand กับ Head
เท่านั้น แต่ต้องมี Heart ด้วย Hand ,Head and Heart การเรียนเราใช้ Head คือความคิด
หรือปัญญา ต่อมาก็ต้องใช้ Hand คือทักษะ ความเชี่ยวชาญ แต่ว่าสิ่งที่สำ�คัญและจำ�เป็นมาก
อีกอย่างคือ Heart หรือ ‘หัวใจ’ คือมีน�้ำ ใจ ใจทีเ่ ปีย่ มด้วยความสุข และทีม่ คี วามสุขได้กเ็ พราะ
มีใจที่ใฝ่รู้ และไม่กลัวสิ่งยาก
ในวงการแพทย์ของตะวันตกมีปชู นียบุคคลหลายคน คนหนึง่ ชือ่ เซอร์ วิลเลียม ออสเลอร์
เป็นชาวแคนาดาแต่โด่งดังมากในอเมริกา เป็นหมอทีเ่ ก่งมาก เป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์
ตะวันตก มีคนพูดถึงเซอร์ออสเลอร์ว่า “ผลสำ�เร็จในการบำ�บัดรักษาของเขา เป็นเพราะบุคลิก
และพฤติกรรมของเขา ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องอะไรกับความรูท้ างการแพทย์ของเขาเลย” ทีพ่ ดู เช่นนีก้ ็
เพราะเซอร์ออสเลอร์เป็นคนมีเมตตาต่อคนไข้มาก คนไข้เห็นก็มคี วามสุขแล้ว นายแพทย์วลิ เลียม
เฮนรี เวลซ์ ซึง่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอนห์น ฮอปกินส์ (Johns Hopkins
University ) ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เคยพูดถึงพ่อของเขาซึง่ เป็นแพทย์วา่ “ทันทีทที่ า่ นเข้าห้อง
ผู้ป่วย ผู้ป่วยก็รู้สึกดีขึ้นทันที บ่อยครั้งมิใช่เพราะการรักษาของท่าน แต่เป็นเพราะการปรากฏ
ตัวของท่านต่างหากที่รักษาผู้ป่วยให้หายได้”
นี้คือลักษณะของหมอที่ดี หมอที่เก่ง ไม่ใช่เก่งเรื่องความคิด วิชาการ หรือทักษะเท่านั้น
แต่เพราะมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตา สามารถแผ่พลังแห่งเมตตาให้คนไข้รับรู้ด้วย หมอที่ดีคือ
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คนที่เข้าใจความรู้สึกคนไข้ บางทีไม่ต้องทำ�หัตถการเลย แค่นั่งเป็นเพื่อนคนไข้ คนไข้ก็รู้สึกดี
ขึ้นแล้ว คนป่วยทั้งหลายไม่ได้ทุกข์เพราะป่วยกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะทุกข์ใจด้วย
เพียงแค่หมอพูดดีๆ ใส่ใจ ให้เวลาคนไข้ คนไข้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้ว ความปวดก็ทุเลาเบาบางลงไป
มาก มีตัวอย่างมากมายที่แสดงว่าเพียงแค่หมอเป็นเพื่อนคนไข้ คนไข้ก็รู้สึกดีขึ้น เป็นเพราะใจ
สบายจึงทำ�ให้กายสบายด้วย แต่ที่กายย่ำ�แย่ก็เพราะใจย่ำ�แย่ด้วย เมื่อใจย่ำ�แย่กายก็เลยย่ำ�แย่
นักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ ควรจะตระหนักว่ากายกับใจสัมพันธ์กันมาก ความทุกข์ของ
แพทย์สามารถส่งผ่านไปที่คนไข้ได้ถ้าแพทย์ไม่รู้เท่าทัน ขณะเดียวกันความเมตตาของแพทย์
ความสุขของแพทย์ ก็สามารถส่งผ่านไปให้คนไข้ได้เช่นกัน และสิง่ เหล่านีจ้ ะทำ�ให้การเป็นหมอ
ที่ดี เก่ง และมีความสุข กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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บทเรียนครูแพทย์
น.พ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์

รองผู้อำ�นวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
ประจำ�สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
(อาจารย์พิเศษวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ มทส.)

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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อาจารย์ที่ให้ลูกศิษย์ ‘ท่องแล้วทำ�’ นั้นหาไม่ยาก
แต่อาจารย์ที่สอนให้ลูกศิษย์คิดเป็นจะไม่ค่อยมี

บทเรียนจากชีวิต
นพ.สรรั ต น์ : เมื่ อ สั ก สิ บ กว่ า ปี ก่ อ นผม
ไม่ ค่อ ยมี ค วามสุ ข ทำ � งานไปในใจก็ พ ลุ่ ง พล่ าน
ทำ�งานบริหารก็หงุดหงิดคนโน้นคนนี้ ส่วนหนึ่ง
อาจเพราะผมเป็นหมอผ่าตัดจึงมีบคุ ลิกแบบนี้ คือ
บุคลิก Type A คาดหวังความสมบูรณ์แบบ ไม่
เข้าใจสังคม ไม่เข้าใจบริบท ภาพรวมของคนเป็น
หมอผ่าตัดก็คือ อยากสำ�เร็จ งานต้องเสร็จ คนไข้
ปลอดภัย ทำ�ให้ดีที่สุด อยากเห็นผลไวๆ เหล่านี้
เป็ น ภาพที่ น่ า จะอธิ บ ายได้ ดี อี ก ภาพหนึ่ ง ก็ คื อ
หมอผ่าตัดมักจะไม่ชอบ palliative care (การ
รักษาแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย) เพราะมันสะท้อนความพ่ายแพ้ สะท้อน
ความไม่มีท่าของเรา เราอยากให้คนไข้หายเร็วๆ
ถ้าผ่าแล้วไม่หายเราไม่ชอบ อยากได้ผลลัพธ์ที่ดี

พอไม่ได้ก็ไม่เข้าใจ เมื่ออยากได้สิ่งดีแต่จิตใจของ
เราอ่อนแอ เราก็จะแสดงออกด้วยการ projection
คนอื่น เพ่งโทษคนอื่น ดังนั้นก็จะมีเรื่องเล่าลือว่า
ในห้องผ่าตัดมีปรากฏการณ์มดี บิน มีสตั ว์วงิ่ ในห้อง
ผ่าตัด ขณะนีผ้ มพูดได้เพราะมันผ่านมาแล้ว แต่ใน
ขณะทีผ่ มเป็นแบบนัน้ มีความทุกข์อย่างนัน้ ผมไม่
เคยพูดเรื่องราวแบบนี้ได้เลย
คนที่เป็นแพทย์ศัลยกรรมมีบุคลิกรวมๆ คือ
ชอบสิ่งยาก ชอบความท้าทาย อยากทำ�ให้สำ�เร็จ
คิดไว ทำ�ไว ตอบสนองไว ซึง่ เป็นทัง้ ด้านดีและไม่ดี
หมอผ่าตัดมักจะเป็นผูน้ �ำ ในการทำ�งานคุณภาพถ้า
เขาเข้าใจสิ่งนั้น เขาจะไม่ยืดยาด ไม่มัวแต่ระดม
ความคิดเห็น ระวังซ้ายระแวงขวา ถ้าระดมความคิด
มากๆแล้วทำ�อะไรไม่ได้สักอย่าง นั่นไม่ใช่หมอ
ผ่าตัด ส่วนใหญ่หมอผ่าตัดจะคิดแล้วทำ�เลย เอาไง
เอากัน ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย
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เมื่อก่อนเวลาทำ�งานผมทุ่มเทมาก ทุ่มหมด
หน้าตัก แต่ไม่มีความสุข คล้ายๆ กลั้นใจทำ� แล้ว
พอสิ่งนั้นไม่ให้ผลอย่างที่คิดแม้เพียงนิดเดียวเราก็
โมโห มีอารมณ์ “กูอุตส่าห์ทุ่มเท..กูอุตส่าห์ทุ่ม...”
หงุดหงิด มักจะคิดไปว่า เราคิดอย่างนี้ คุณก็ควร
คิดอย่างนีส้ ิ เราทำ�อย่างนี้ ผลก็นา่ จะเป็นอย่างนีส้ ิ
ซึ่งนี่ไม่ใช่ในโลกของความเป็นจริง ผมไม่อยากให้
นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ๆ ตกร่องนี้อีก ไม่อยากให้
เขาตกอยูใ่ นกองไฟของอารมณ์ ไม่อยากให้เขาต้อง
ทุกข์เหมือนเรา
เราอาจจะทำ � อะไรใหญ่ ๆ ไม่ ไ ด้ ผมไม่
สามารถที่จะทำ�เหมือนพี่ๆ ของผมเช่นเป็นผู้วาง
นโยบายในกระทรวง คิดเรื่องใหญ่ๆ เราไม่ได้มี
เงื่อนไขที่จะทำ�แบบนั้น ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาอย่าง
นั้นแล้ว แต่จะให้ผมเอาแต่นั่งบ่น นั่นไม่ดี นี่ไม่ใช่
ก็ไม่ใช่วิสัยของคนType นี้ ผมจึงทำ�โครงการนี้
พญ.รุ จิ ร า: ถ้าจะใช้หลักสี่ทิศมาอธิบาย
หมออั้ น เป็ น กระทิ ง ผสมเหยี่ ย ว คื อ มี ส ายตา
กว้ า งไกลเห็ น ทิ ศ ทาง พร้ อ มกั น นั้ น เขาก็ เ ป็ น ผู้
ลงมือทำ�ด้วยอั้นไม่ใช่นักคิดเฉยๆ ความคิดของ
เขาจึงเป็นความคิดที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ แต่
ก็แน่นอนว่ามีบางความคิดที่ยังนำ�ไปปฏิบัติไม่ได้
ระบบไม่เอื้อให้ทำ� ซึ่งนั่นเองจึงเป็นความขัดแย้ง
ภายใน เวลาเขามองปัญหา มองทิศทางเขาเห็น
เป็นภาพมีจินตนาการ หมออั้นเป็นอาร์ติสนิดๆ
มีความอ่อนไหว ซึ่งบางครั้งความสามารถแบบนี้
ก็ทำ�ให้ชีวิตลำ�บากกว่าคนอื่น มองไกล เห็นภาพ
แต่พอเริ่มลงมือปฏิบัติกลับตีบตัน เกิดเป็นความ
ขัดแย้ง แต่ถ้าเขาอยู่ในบริบทที่มีคนซื้อไอเดียแล้ว
เอาไปปฏิบัติให้เห็น ผล เขาดำ�รงตนเป็น ผู้จัดการ
โครงการหมออั้นจะมีความสุขมาก แต่วงการของ

เราไม่ใช่แบบนั้น ต้องคิดเอง ทำ�เอง ระบบไม่เอื้อ
ให้เราเป็น ผู้จัดการโครงการในที่สุดอั้นจึงเลือกที่
จะสร้างคน

การสร้างคนคืออะไร
พญ.รุ จิ ร า: ‘การสร้ า งคน’ คื อ การสร้ า ง
วิธีคิด ในระบบโรงเรียนแพทย์นั้นเราหาอาจารย์ที่
ให้ลกู ศิษย์ ‘ท่องแล้วทำ�’ นัน้ หาไม่ยาก แต่อาจารย์
ที่สอนให้ลูกศิษย์คิดเป็นจะไม่ค่อยมี หมออั้นเป็น
อาจารย์ที่สอนให้ลูกศิษย์คิดเป็น

อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า ‘คิดเป็น’เพราะเรารู้
กันดีว่านักศึกษาแพทย์คือลักษณะของคน
เรียนดี เรียนเก่ง สมองดี การคิดเป็น ต่าง
จากสิ่งเหล่านี้อย่างไร
พญ.รุจิรา: ‘คิดเป็น’ คือคิดเชื่อมโยง เห็น
เหตุปัจจัย คิดให้พ้นไปจากตัวของเรา ซึ่งเราจะ
คิ ดพ้ น ไปจากตั ว เราเองได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ เราเห็ น เหตุ
ปัจจัย เห็นการเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ดังนั้นจึงมี
ความจำ�เป็นทีพ่ วกเราพยายามใส่กระบวนการของ
จิตตปัญญาศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
จิตตปัญญาศึกษามีคำ�ว่าการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญเมือ่ เราได้ท�ำ กิจกรรมกับนักศึกษา เราจะ
เห็นว่า ทักษะการใช้ใจใคร่ครวญในตัวนักศึกษานัน้
มีน้อย เขาใช้สมองได้ดี แต่เขาใช้จิตใจไม่เป็น การ
ใช้จิตใจใช้หัวใจนั้นมีมิติ มีความลึก ซึ่งอาจารย์
แพทย์จะทำ�สิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์แพทย์คนนั้น
เห็นความสำ�คัญและเขามีประสบการณ์ต่อสิ่งนั้น

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

25

ไม่รอเวลา ถ้าทำ�อะไรได้ในวันนี้ผมทำ�เลย ผมลง
มาทำ�งานเล็กๆ แต่ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้หมกมุ่นอยู่
กับงานเล็กๆ เมื่อใดก็ตามที่มีคนเชิญผมให้ไปพูด
ในเวทีระดับชาติ ผมไม่ลังเลที่จะขายไอเดีย ก่อน
หน้านี้ผมรู้สึกว่าตัวเองLow profile ปัจจุบันนี้ผม
ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้ว ถ้ามีจังหวะผมไม่ลังเลเลย
ถ้าผมขายไอเดียในบ้านไม่ได้ ผมไปขายไอเดีย
นอกบ้ า น ให้ ค วามคิ ด นั้ น ได้ รั บ การตี ต รา ติ ด
แบรนด์เนม แล้วในที่สุดบ้านของผมก็จะยอมรับ
ในที่สุด ผมไม่ลังเลที่จะทำ�แบบนี้
ขณะนี้ชีวิตไม่ทุกข์แล้ว ความทุกข์ในปัจจุบัน
นพ.สรรัตน์: ผมใช้กรรไกรเพื่อทำ�แผลให้ เป็ น เพี ย งความตรากตรำ � ทำ � งานหลายอย่ า ง
คนไข้ไม่ได้ มันควรจะต้องซื้อใหม่ แต่ระบบพัสดุ แต่ ไ ม่ ใ ช่ ค วามทุ ก ข์ เ หมื อ นสมั ย ก่ อ นที่ ห งุ ด หงิ ด
ของโรงพยาบาลก็คือ ถ้าไม่เสียก็ซื้อใหม่ไม่ได้ ผม ฉุนเฉียว
จึงทำ�ให้มันเสียซะเลย คือผมหักกรรไกรทิ้ง ทำ�ให้
มันเสียเพื่อเขาจะได้ซื้อใหม่ ภาพที่ทุกคนมองผม จุดเปลี่ยน จุดหักเหมาจากที่ไหน ช่วงเวลา
ก็คือ เป็นพวกต่อต้านสังคม ก้าวร้าว แต่นั่นเป็น ตกผลึก อยู่ตรงไหน
เพราะผมไม่มีทางออก
เมื่อผมอายุมากขึ้น ผมเข้าใจบางเรื่องมาก
พญ.รุจิรา: หมออั้นเป็นคนที่มีปัญญาอยู่
ขึ้น เชื่อมโยงมากขึ้น ภาพยนตร์ชีวิตของพี่หงวน แล้ว เขามีต้นทุนที่ดี เรื่องความสามารถในการคิด
(นพ.สงวน นิตยารัมพงศ์) มีผลกับชีวิตผมมาก เชื่อมโยง แต่การแสดงออกก็ยังเป็นเรื่องของการ
ขณะนั้ น เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ผ มกำ � ลั ง แสวงหาคำ � ว่ า เสียดสี ด่าทอ ทำ�ลาย ซึ่งแน่นอนว่าภาพลักษณ์
อุเบกขา--- พี่หงวนก็คงเคยเจอสภาพอย่างผม คือ แบบนี้จะเป็นครูที่ดีไม่ได้ น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เราต้องการทำ�อะไรบางอย่างทีด่ มี ากๆ แต่กต็ ดิ ขัด ที่ทำ�ให้อั้นเปลี่ยนแปลง
ไปหมด เมื่อผมดูภาพยนตร์เรื่องนั้น ทำ�ให้ผมคิด
ขึ้นมาได้ว่า อุเบกขา ไม่ได้แปลว่ายอมจำ�นน ไม่
นพ.สรรัตน์: ผมเห็นตัวเองผ่านเพือ่ นร่วมงาน
ได้แปลว่าเราจะไม่ทำ�อะไร แต่คือการที่เราเข้าใจ เขาเป็นเหมือนผมเปีย๊ บ เป็นหมอผ่าตัดเหมือนกัน
ว่า สิ่งนั้นยังไม่ใช่จังหวะเวลา ยังไม่พร้อมที่สิ่งนั้น มีปฏิกริ ยิ าหลายเรือ่ งคล้ายๆ กับเรา ซึง่ เราเคยคิด
จะเกิดขึ้น แต่เราทำ�อะไรได้บ้างในสถานการณ์ ว่านั่นเป็นเรื่องปกติ
แวดล้อมแบบนี้ เราควรจะทำ�เลย เพื่อที่วันหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในตัวผมคงเกิดขึ้นที่ละเล็ก
เมื่อจังหวะเวลาพร้อม สิ่งนั้นก็จะได้เกิดขึ้น ผมจึง ทีละน้อยตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ แต่วันหนึ่งผมมี self

หมออัน้ ทำ�สิง่ นีไ้ ด้ในวันนีเ้ พราะเขาผ่านจุดเปลีย่ น
มาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อก่อนเขาเป็นคนคิดเก่ง คิด
ลึกซึ้ง เชื่อมโยง แต่ไม่ได้ใคร่ครวญ สิ่งที่แสดงออก
มาก็คอื การเสียดสี ต่อต้าน“ทำ�ไมมึงโง่ฉบิ หายเลย
ทำ�ไมมึงคิดไม่ได้ กูคิดข้ามหัวมึงไปแล้วนะเนี่ย”
เมื่อเห็นกรรไกรตัดพลาสเตอร์ใช้ไม่ได้ หมออั้นไม่
ได้มองเห็นเพียงแค่เรือ่ งกรรไกร แต่มองไปถึงเรือ่ ง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง แต่แทนที่เขาจะเดินไปพูดกับ
ฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้าง เขากลับขว้างกรรไกร หักกรรไกร
ทิ้ง พูดเสียดสี “ทีหลังกูซื้อมาให้ก็ได้”
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สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน

awareness ขึ้นมาเอง เกิดการถามตัวเองว่า“กู
โกรธ --- โกรธอะไร” วันหนึง่ ผมเห็นเพือ่ นร่วมงาน
ของผมกำ�ลังโกรธ ดุด่าว่าคนอื่น เหมือนผมเห็น
ตัวเอง ผมรูส้ กึ ว่าสิง่ นัน้ น่าเกลียด ทำ�เข้าไปได้ยงั ไง
ช่วงที่ผมดุด่า ว่าคน เสียดสีโดยไม่คิด ผม
ไม่ทุกข์ อัตตาสูง ไม่มีความเคารพเกรงใจผู้หลัก
ผูใ้ หญ่ เป็นอัตตาของหมอผ่าตัด แต่จงั หวะเปลีย่ น
ผ่าน จังหวะทีผ่ มรูแ้ ล้วว่าทุกคนเป็นมนุษย์ ผมไม่มี
สิทธิไ์ ปก้�ำ เกินเขา ไม่มสี ทิ ธิไ์ ปด่าทอเสียดสี จังหวะ
นี้แหละที่ผมเป็นทุกข์มากเหลือเกิน

อะไรคือจุดเปลี่ยนสำ�คัญ อะไรคือสิ่งที่
ทำ�ให้คุณหมอซึ่งรู้สึกว่าตนเองถูกมา
ตลอดเริ่มรู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างที่
ไม่ถูกต้อง ทุกคนเป็นมนุษย์ มีหัวใจ
และเจ็บปวดเป็น
นพ.สรรัตน์ : พวกเราจัดค่ายอยู่เสมอ พา
นักศึกษาไปที่โน่นที่นี่ ผมก็ตามเขาไปเรื่อย ไป
กล่าวเปิดบ้าง ไปกล่าวปิดบ้าง จริงๆ แล้วผมไม่ใช่
คนที่สนใจเรื่องราวแบบนี้ แต่ผมไม่ปฏิเสธ เมื่อไป
บ่อยๆ ก็ค่อยๆซึมซับ รับฟัง เรียนรู้ไปพร้อมๆ
กั บ นั ก ศึ ก ษา จั ง หวะเปลี่ ย นผ่ า นที่ ผ มอยู่ ใ น
ความทุกข์นนี้ านพอสมควร เป็นช่วงเวลาทีผ่ มรูส้ กึ
ทุกข์ทรมาน ผมรูว้ า่ ผมทำ�ไม่ถกู จนกระทัง่ วันหนึง่
เมื่อซึมซับเรื่องราวมากๆ เข้าผมก็คิดได้ว่า “การ
ขอโทษก็ไม่ใช่เรือ่ งยาก ถ้าเราทำ�บางอย่างแล้วรูส้ กึ
ไม่ดี แล้วทำ�ไมเราจะต้องรู้สึกไม่ดีไปนานๆ ทำ�ไม
เราจะต้องเลี้ยงความรู้สึกไม่ดีนั้นด้วย”
คนแรกที่ ผ มยกโทรศั พ ท์ ไ ปขอโทษคื อ

พยาบาลแผนกออโธปิดิกส์คนหนึ่ง คือผมด่าเขา
แล้วจากนั้น ผมรู้สึกไม่ดีมากๆผมตัดสินใจโทรไป
บอกพยาบาลคนนั้นว่า “พี่ครับ ผมขอโทษ ตอน
นัน้ ผมหงุดหงิด” พอพูดเสร็จแล้ว โล่งมาก อธิบาย
ความรู้สึกไม่ถูก เหมือนกับ Yes! กูทำ�ได้ สำ�เร็จ
เป็นภาวะทีเ่ ราวางอะไรบางอย่างได้ เอาชนะอะไร
บางอย่างได้ จากนั้นก็ติดเป็นนิสัยคือผมขอโทษ
เป็น

อยากถามคุณหมอว่า ขณะนั้นมีความกลัว
ไหมคะ
นพ.สรรัตน์: กลัวสิ กลัวอยู่แล้ว แต่ผมรู้สึก
ว่า ผมสบายใจกว่าถ้าผมได้ขอโทษ ส่วนเขาจะให้
อภัยหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเขา ในระยะแรกผมก็
ยังมีฟอร์มอยู่แต่ฟอร์มก็ค่อยๆ น้อยลงไปเรื่อยๆ
ผมฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล (พระ
อาจารย์ไพศาล วิสาโล) มาก โดยเฉพาะเรือ่ ง แมว
จับหนู แมวเป็นสติ หนูเป็นความคิด ในช่วงนัน้ ผม
ยังปากไว ด่าไปแล้วถึงได้รสู้ กึ ว่า เฮ้อ..ไม่นา่ เลย แต่
ในเทปธรรมบรรยายนั้นบอกว่า ถ้าเราฝึกจนเห็น
ความรูส้ กึ บ่อยๆ จะถึงขัน้ ทีบ่ อกว่า พอเห็นตัวเอง
ปุ๊บก็จะหยุดได้เลย แมวจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ผม
ฟังแล้วรู้สึกดี รู้สึกสนุก ทำ�ให้สนใจที่รู้ความรู้สึก
ของตัวเอง ถ้าหลุดไปแล้วก็กลับมา
สำ�หรับงานเรือ่ งนักศึกษา ผมรูส้ กึ ว่าเป็นงาน
ที่มีคุณค่า มีความหมาย แม้บางคนอาจจะมองว่า
เป็นงานที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน แต่ผมคิดว่า
ถ้าผมสามารถสร้างคนทีม่ คี วามคิด รูท้ นั ความรูส้ กึ

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

มี self awareness น่าจะเป็นคุณูปการมาก ผม
รู้สึกว่า เด็กๆ ก็เหมือนลูก ถ้าเขาทำ�เรื่องแบบนี้
ได้นา่ จะเป็นสิง่ ทีด่ ี เป็นคนเก่งและเป็นคนดี เป็น
คนที่มีความสุข

คุณูปการในการสร้างคนของโครงการ
ศูนย์แพทย์ฯ จะต้องอยู่ในชุมชน อยู่ใน
พื้นที่ ใช่หรือไม่
นพ.สรรัตน์: ผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลย
ผมคัดค้านความคิดการสร้างแพทย์เพื่อใช้ทุนใน
ชนบท 12 ปี (รพ.สต.) มาโดยตลอด เวลาเราคิด
โครงการอะไรก็ตาม เราต้องคิดอย่างเป็นมนุษย์
ถ้าเรามีลูก เราอยากให้ลูกอยู่ใน รพ.สต. 12 ปี
หรือเปล่า? ถ้าเด็กๆ เหล่านัน้ มาจากตำ�บลห่างไกล
เรียนจบแล้วอยากจะกลับไปอยูต่ �ำ บลของเขาอย่าง
มีความสุข ผมไม่คัดค้าน แต่ถ้าเราเขียนกฏให้ทุก
คนที่อยากเรียนแพทย์ต้องใช้ทุนใน รพ.สต. 12 ปี
ผมไม่เห็นด้วย เราไม่ควรใช้กฏบังคับ แต่เราควร
สร้างให้เขาเป็นสุขกับสิ่งนั้น แพทย์บางคนอาจจะ
มีครอบครัวอยู่ที่นั่น มีลูก มีโรงเรียนของลูก เขา
พอใจทีจ่ ะอยูต่ รงนัน้ เป็นสุขทีจ่ ะอยูต่ รงนัน้ ก็โอเค
ขณะนี้เรามีลูกศิษย์ที่อยู่แบบนั้น ผมไม่หวังว่าใน
ระยะยาวเขาจะอยู่ตรงไหน แต่ผมหวังว่าในระยะ
2 ปีแรกที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน เขาควรจะ
อยู่ได้อย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ จากนั้นเขา
ควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยตัวของเขาเอง
ปั จ จุ บั น นี้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของเราเลื อ กที่ จ ะเป็ น
แพทย์ ผู้ เ ชี่ ยวชาญ 80-90 % แต่ เ ป็ น แพทย์ ผู้
เชี่ยวชาญที่รับทุนท้องถิ่น น่าพอใจไหม ? เราต้อง
ยอมรับว่า เราต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เราไม่ได้
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ต้องการเฉพาะ อสม.และในความเป็นจริงแพทย์
ประมาณ 10% ต้องการจะทำ�งานในระดับโลกเสีย
ด้วยซ้ำ� เขาสนใจเรื่องเสต็มเซลล์ อยากเชี่ยวชาญ
เรื่องมะเร็ง ผมไม่เกี่ยงเลยว่าเขาจะอยู่ตรงไหน
แต่ผมอยากให้เขาคิดเป็น ถ้าคิดเป็นอยู่ตรงไหน
ก็ทำ�ประโยชน์ได้ แต่แน่นอนว่านักศึกษาแพทย์
ในโครงการของผมจะต้องอยู่ในชนบท 2 ปี ผมก็
อยากให้เขาใช้เวลาสองปีนนั้ อย่างมีความสุข อยูไ่ ด้
ถ้าเขามีความสุข อยู่ได้ เชื่อมโยงเป็น เขาจะไม่
ทำ�ให้ใครทุกข์ คนรอบข้างก็จะเป็นสุขด้วย แต่ถ้า
เขาอยู่แบบเป็นทุกข์ คนรอบข้างก็คงจะสุขไม่ได้
และถ้าเขาสุขคนเดียวไม่สนใจคนรอบข้างเลย ผม
ก็คงรับไม่ได้เหมือนกัน เมื่อผมเห็นเครื่องมือทาง
จิตตปัญญา สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจของผมก็จะง่าย ไม่ใช่เป็น
เรื่องพ่อสอนลูก แต่ผมให้คุณค่ากับงานนี้

อยากจะขอให้คุณหมอรุจิราเล่า
ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านของตัวเอง
บ้างค่ะ
พญ.รุจริ า: แนวคิดแรงจูงใจทีจ่ ะทำ�งานเพือ่
ชุมชนนัน้ มีมาตัง้ แต่เรียน เพราะเป็นนักศึกษาสมัย
14 ตุลา 6 ตุลา เรามีรุ่นพี่ที่เราเชิดชู เป็นตัวอย่าง
ให้เดินตามเช่น พี่สงวน (นพ.สงวน นิตยารัมพงศ์)
พีส่ มศักดิ์ (นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ)์ Theme ในการ
ทำ�งานคือ Think Globally, Act Locally คือ เรา
สามารถทีจ่ ะมีองค์ความรูก้ ว้างขวาง รูไ้ ด้กว้างไกล
แต่สุดท้ายเราต้องลงมือทำ� เวทีของพี่อาจไม่ใช่
พื้นที่ในห้องผ่าตัดที่ทำ�แล้วเห็นผลเลย งานชุมชน
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เป็นงานที่เราต้องสร้างเหตุ สร้างปัจจัย ใส่ความ
เพียร แล้วก็รอ ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเห็น ผล
หรอก (หัวเราะ) เราทำ�งานในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ เพื่อนหมอคนอื่นๆ เขาทำ�งานก็มีผลงาน
ชัดเจน มีพื้นที่ยืน แต่พื้นที่ของเราอยู่ในชุมชน อยู่
ในสลัม ดูเวิ้งว้าง จับต้องไม่ได้ ซึ่งก็ต้องคอยบอก
กับตัวเองว่า เราต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมา
ทิฏฐิ) เราต้องคิดให้ชัด แล้วยึดสิ่งนี้เอาไว้ ซึ่งเป็น
ความพยายามที่จะยืนหยัดในอุดมคติบางอย่าง
เรารู้ว่างานของเรานั้นไม่ได้เห็นผลทันตา เราต้อง
รอ พร้อมกันนั้นเราก็ต้องการการยอมรับสิ่งที่เรา
คิด สิ่งที่เราทำ� ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะควร ซึ่ง
จริงๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ดี แต่อีกด้านหนึ่งก็ทำ�ให้เรา
กลายเป็นคนยึดมั่นถือมั่น “ฉันเชื่อสุดจิตสุดใจ
ฉันทำ�สุดจิตสุดใจ” เพื่อจะยืนอยู่ท่ามกลางเสียงที่
บอกว่า “แหมเธอก็ท�ำ งานเรือ่ งเด็กขาดสารอาหาร
มาตัง้ นาน เดีย๋ วนีม้ นั ก็ยงั ขาดสารอาหารอยู”่ ...เรา
ต้องยืนให้ได้ เพื่อให้ยังคงทำ�สิ่งนี้
คำ�สอนที่บอกว่า ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย ไม่ได้อยู่ในอำ�นาจเรา ดูเหมือนว่าเราจะ
รู้มานานแล้วเพราะเรายืนอยู่ในระบบใหญ่ แต่
เราก็ยังคงต้องกอดความคิด ยึดความเชื่อของเรา
เอาไว้ เพือ่ จะบอกกับคนอืน่ ๆ ได้วา่ สิง่ ทีเ่ ราทำ�นีม้ ี
ความหมาย ซึง่ เมือ่ พิจารณาดีๆ จะเห็นว่า เหล่านี้
คือที่มาของความกดดัน มีเพื่อนเคยถามว่า “ตุ๊...
เธอเชือ่ เรือ่ งงานชุมชน ทำ�ไมจึงไม่ยา้ ยตัวเองไปอยู่
สาธารณสุขจังหวัด ทำ�ไมจึงไม่เข้ากระทรวง ทำ�ไม
จึงไม่สังกัดกองวิชาการ สถานที่เหล่านั้นมีที่ให้ยืน
ทำ�ไมจึงยังอยู่ในโรงพยาบาล”
เมื่อทบทวนตัวเอง เราเคยโทษคนอื่นว่าเรา
ไปไม่ได้เพราะเราต้องอยู่กับครอบครัว เพราะ

สามีเป็นตำ�รวจ เขาต้องย้ายอยู่เรื่อยๆ เราต้อง
อยู่กับครอบครัว ดูแลแม่ ดูแลลูก แต่ตอนหลังพบ
ว่า ไม่ใช่คนอื่นหรอก เราเป็นคนที่อยากจะพิสูจน์
ตัวเอง เป็นคนที่อยากจะได้รับการยอมรับในที่
แปลกๆ เพื่อจะยืนยันกับใครๆ ได้ว่า อยู่ตรงไหน
ฉันก็ทำ�ได้ กลายเป็นคนที่กดดันตัวเอง และกลาย
เป็นคนกดดันคนอื่น กดดันคนในหน่วยงานโดยที่
เราไม่รตู้ วั เราเป็นคนมีผลงาน ทำ�อะไรก็ส�ำ เร็จ ได้
รับคำ�ชมเชย ได้รางวัล แต่ทั้งหมดนั้นคือ Chronic
stress การงานทัง้ หมดนัน้ เสริมอัตตาตนเอง ภายใต้
ความเครียดนี้เองจึงกลายเป็นความเจ็บป่วย
สำ � หรั บ พี่ ความเจ็ บ ป่ ว ยเป็ น โชคดี เป็ น
กัลยาณมิตรที่กระทบใจแรง ถ้าไม่ป่วยอาจจะ
ไม่ซมึ ซับธรรมะ ไม่ซมึ ซับคำ�สอนของพระอาจารย์
อย่ า งเช่ น ทุ ก วั น นี้ ในบ้ า นมี ห นั ง สื อ หลวงพ่ อ
พุทธทาสเต็มไปหมด อ่านแล้วเข้าสมอง แต่ไม่
เข้าใจ คือไม่เข้าไปที่หัวใจ ไม่เข้าไปที่จิตใจ พี่พูด
คำ�ว่า สัมมาทิฏฐิ (ความคิดตรงและถูกต้อง) มา
นานแล้ว พูดแล้วเท่ห์ พี่เข้าใจคำ�นี้สิ่งนี้ด้วยสมอง
แต่ไม่เคยเข้าใจด้วยจิตใจ คำ�พูดของท่านอาจารย์
ประเวศ วะสี เรื่องการคิด 10 วิธี ก็รู้มานานแล้ว
เที่ยวได้เอาไปสอนใครต่อใคร แต่ความรู้ไม่ได้
เข้าไปสู่หัวใจ หลักอิทัปปัจจยตาก็รู้มานานมาก
แล้ว คิดเป็น วิเคราะห์ได้ แต่สงิ่ เหล่านีไ้ ม่เคยได้เข้า
มาที่จิตใจ กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ
เป็นคำ�ที่ ‘โดนใจ’ อย่างมาก เป็นเรื่องเฉพาะตัว
เฉพาะคน แนะได้สอนได้ แต่ให้ผลได้ไม่เท่ากัน
ในช่วงที่ป่วยได้ใคร่ครวญเยอะ เมื่อร่างกาย
อ่อนแอ จิตใจจะแข็งแรง ถ้าจิตใจนัน้ เคยฝึกฝนมา
บ้าง เมื่อร่างกายเหนื่อยมาก จิตใจจะนิ่ง ช่วงป่วย
จึงเป็นช่วงทีด่ มี าก นอนมองหยดน้�ำ เกลือ เกิดการ

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

ใคร่ครวญมากมาย “ทีเ่ ราเชือ่ ว่าเรารูเ้ ยอะ จริงเหรอ ?
ที่เรารู้นั่น รู้นี่ เราเอามาช่วยตัวเองได้จริงเหรอ?”
ข้อดีของการที่อ่านเยอะ รู้เยอะ มีประโยชน์ตรงที่
เมื่อถึงนาทีวิกฤตเราประมวลทุกสิ่งเพื่อใคร่ครวญ
เริ่มรู้ว่า นั่นไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ค่อยๆ เห็นตัวเอง
ว่ า ที่ ผ่ า นมาเพราะเราเป็ น แบบนี้ เราเป็ น คนที่
ต้องการการยอมรับ เราเป็นคนสู้ ต้องการที่ยืน
เราจึงเป็นแบบนี้ กลายเป็นว่า การงานที่เราทำ�
เพื่อสลัม เพื่อชุมชน ส่วนหนึ่งก็เพื่อหล่อเลี้ยงตัว
ตนของเรา สิ่งเหล่านี้เห็นด้วยตัวเอง วันนี้เราพูด
ได้เพราะผ่านแล้ว รู้ด้วยตัวเองว่า ภายในของเรา
หลอกตัวเราเองอย่างแนบเนียน
เมือ่ เรียนนพลักษณ์ รูว้ า่ ตัวเองเป็นคนลักษณ์
อะไร เห็นกิเลส และในศาสตร์ของนพลักษณ์ก็
บอกด้วยว่า คนลักษณ์นี้มีกิเลสแบบนี้ เพียงแค่
ได้ยินครั้งแรกก็ วาบไปทั้งตัว ข้างในจิตใจของเรา
นั้นหลอกตัวเองซับซ้อนมากมาย ทุกวันนี้ต้องฝึก
กลับมาอยู่กับ ความเป็นตัวเองให้ได้ เห็นความดี
ของตัวเองและเห็นความไม่ดีของตัวเอง อยู่กับตัว
เองให้ได้อย่างเป็นสุข
การพยายามนำ�กระบวนการจิตปัญญาเข้ามา
ในหลักสูตรก็เพื่อจะบอกว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัว
ไม่รอดหรอก หมอทุกคนถูกสอนให้คดิ สอนวิธคี ดิ
คิดเยอะ คิดเก่ง คิดแบบหมอ แต่การเรียนรูด้ ว้ ยใจ
อย่างใคร่ครวญไม่ใช่การคิด

คุณหมอกำ�ลังจะบอกว่า เราจำ�เป็นต้อง
เรียนรู้ทักษะอะไรบางอย่างที่มากกว่าการ
คิดเก่งเรียนเก่งใช่ไหม
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พญ.รุจริ า: ใช่ เราต้องอาศัยทักษะความเป็น
มนุษย์ ต้องฝึกทักษะการฟัง ฝึกที่จะเรียนรู้ว่าทุก
คนก็เป็นคน เป็นมนุษย์ มีความรู้สึก เราต้องมีสติ
เพือ่ จะรับรูส้ งิ่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าให้ชดั เจน เพราะเมือ่ เรา
มีสติ เราจะไม่ท�ำ ให้คนอืน่ เจ็บปวด และเมือ่ คนอืน่
ไม่เจ็บปวด เราก็จะไม่เจ็บปวด
อาจจะพูดได้วา่ เราทัง้ คู่ (คุณหมอรุจริ า และ
คุณหมอสรรัตน์) ต่างก็พยายามทีจ่ ะเป็นคนดีและ
เป็นคนเก่ง แต่ชีวิตการทำ�งานของเราสองคนก็
เจ็บปวด ผ่านความทุกข์ มันไม่คุ้มค่าเลย
นพ.สรรัตน์: เหมือนเราเป็นเจ้าภาพกฐิน
ชวนคนทำ�งานบุญ แต่จัดทุกครั้งก็ทุกข์ทุกที ไม่
คุ้มเลย ทำ�ไมเราต้องทุกข์เพราะการทำ�ดีด้วยนะ

เคยมีบางครั้งไหม ที่อยากเลิก ไม่ทำ�แล้ว
พอกันที
นพ.สรรัตน์: ผมยังไม่มี เป็นแค่ เหนื่อยจัง
พักหน่อย แต่ยังไม่เคยคิดที่จะเลิก
พญ.รุจิรา: ยังไม่มีความรู้สึกแบบนั้น ยัง
ชอบทำ�อยู่เรื่อยๆ จนต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า
เรากำ�ลังทำ�งานด้วยฉันทะ(ความพอใจ สุขใจที่
ได้ทำ�) หรือด้วยตัณหา(ความอยากได้ อยากเป็น)
ต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆ ว่า ความสุขในการงาน
ที่เราได้รับเป็นสุขแท้ หรือสุขเทียม สิ่งเหล่านี้เมื่อ
ก่อนไม่เคยถามเลย
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นพ.สรรั ต น์ : ช่ ว งแรกที่ ผ มต้ อ งสอน
จริยศาสตร์ศึกษา ผมรู้สึกอึดอัดมากเพราะรู้สึก
ว่าผมไม่ใช่คนดี ผมเป็นแม่ปูที่เดินเฉไปเฉมาแล้ว
ผมจะสอนลูกปูได้อย่างไร แต่วันหนึ่งอาจารย์ของ
ผมก็บอกกับผมว่า “เราอย่ารอให้ตวั เราดี สมบูรณ์
แบบเสียก่อนแล้วจึงสอน เราสอนจากความไม่ดี
ก็ได้ แล้ววันหนึ่งนักศึกษาก็จะเห็น เขาก็จะเติบโต
และดีกว่าเรา” ผมฟังแล้วรู้สึก แมนมาก เราไม่ได้
ดีหรอก ยังโกรธอยู่ แต่เราอยากให้เด็กดีกว่าเรา
ความรู้สึกแบบนี้ทำ�ให้ผมกล้าที่จะสอน กล้าที่จะ
เล่า ไม่อาย เพราะเราอยากคนรุ่นหลังดีกว่าเรา มี
บางเรื่องที่นักศึกษาเก่งกว่าผม เขามีหลักคิดมีวิธี
คิดที่ดีกว่าผม สมัยที่ผมอายุเท่านี้ผมคิดไม่ได้เท่า
เขา แต่แน่นอนว่าทักษะอีกบางเรือ่ งผมก็มมี ากกว่า
เขา เดี๋ยวนี้ผมไม่อายที่จะบอกกับลูกศิษย์ว่า บาง
เรื่องผมก็ไม่รู้
พญ.รุจริ า: สำ�หรับพี่ หมอดีกค็ อื หมอทีร่ จู้ กั
ตัวเอง มีความสุข ไม่พึ่งพิงสิ่งภายนอกมากจน
เกินไป ถ้ามีโอกาสขอให้คนเป็นหมอได้กลับมาพึ่ง
ภายในของตัวเองได้บา้ งก็จะเป็นสิง่ ทีด่ มี าก หมอดี
ไม่ต้องไล่แจกเงินใคร แต่ขอให้รู้จักตัวเอง ถ้าเขา
เลือกทีจ่ ะเอือ้ เฟือ้ ใครก็ให้เขาเลือกด้วยตนเอง และ
ทำ�อย่างมีความสุข อย่าทำ�ไปด่าไป อย่าไปทวงบุญ
คุณชาวบ้าน ให้เป็นคนทีม่ คี วามสุข อิม่ เต็ม คิดเป็น
ดูแลตัวเองได้

ออโธฯ นะ ทำ�ไมคุณไม่ฟังผม ทำ�ไมคุณฟังหมอ
นวดน้ำ�มัน”...เวลาเราเป็นแบบนี้เราทุกข์ เราทุกข์
เพราะอัตตาทั้งนั้น แต่เราไม่รู้ ทุกวันนี้ผมเริ่มวาง
เป็น เริม่ ทีจ่ ะเห็น บางทีกแ็ อบคิดว่า จะทำ�อย่างไร
ให้คนเขาศรัทธาเราเหมือนศรัทธาหมอนวดน้�ำ มัน
บ้างวะ ? (หัวเราะ) ก็คิดไป แต่ไม่ซีเรียส ทุกวันนี้
บางกรณีผมก็ส่งคนไข้ไปรักษากับหมอนวดน้ำ�มัน
ผมไม่ รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองตกต่ำ � หรื อ ต่ำ � ต้ อ ย บางที
ก็อยากจะไปดูงานเขา ไม่รู้สึกเสียหน้า เพราะ
สุดท้ายบางครั้งคนไข้ก็กลับมาขอบคุณเรา กลับ
มาเล่าให้เราฟัง เพราะเขาหายเจ็บปวดแล้ว เรา
ช่วยแนะนำ�ให้คนไข้หายเจ็บปวด ...ทำ�ไมเราต้อง
เสียหน้าด้วย ไม่มีอีกแล้วความรู้สึกแบบนั้นชีวิต
เริ่มสมดุลขึ้น เพียงแต่บางทีก็รู้สึกว่า ช้าไปหน่อย
ถ้าผมคิดได้เร็วกว่านี้คงจะดี แต่คิดได้ก็ดีแล้วล่ะ

ทิ้งท้าย
นพ.สรรัตน์: สมัยที่ผมเรียน ทำ�กิจกรรม
เพือ่ นรุน่ พีค่ นหนึง่ ทำ�ทีค่ นั่ หนังสือมอบให้ เขียนว่า

“ขอให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นบ้าง และส่วนหนึ่งนั้น
ขอให้เราได้กระทำ�” เป็นคำ�พูดที่ติดอยู่ในใจของ

ผมเสมอ ผมทำ�ได้เท่านี้ ยุคหนึ่งเราให้คุณค่ากับ
บางเรื่อง แต่สัจธรรมก็คือสัจธรรม สิ่งดีไม่ใช่เงิน

ไม่ใช่ชื่อเสียงหน้าตา ถ้าเราสนใจชุมชน สิ่งที่
ดีก็คือชุมชนแข็งแรง เป็นสุข เติบโต ถ้าเราทำ�
ใหญ่ๆ ไม่ได้ ขอให้เราทำ�สิง่ เล็กๆ และเป็นสุข

นพ.สรรั ต น์ : ผมเคยผ่ า นประสบการณ์
สำ�หรับคนเป็นครูผมอยากชวนคิดว่า เราทำ�
เลวร้ายแบบนั้น ผมเคยทวงบุญคุณคนอื่นอย่าง สิ่งนี้ไปทำ�ไม เมื่อเรามีคำ�ตอบแล้วขอให้ลงมือทำ�
แนบเนียน “ทำ�ไมคุณไม่ดกี บั ผม ทัง้ ทีผ่ มอุตส่าห์....” ทำ�ทันที แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ แล้วเราก็จะเป็นสุข
นี่คือการทวงบุญคุณที่แนบเนียน “ผมเป็นแพทย์ กับสิ่งนั้น อย่าคิดนาน อย่ารอให้ตัวเองสมบูรณ์

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

แบบแล้วจึงทำ� ผมยังไม่ดีทุกเรื่องผมก็เอาเรื่องที่
ไม่ดีเป็นครูสอนเด็กว่าอย่าทำ� อย่าทำ�ลายความ
เป็นมนุษย์ของผู้อื่น บางเรื่องถ้าเรายังมีมาด ยัง
เก็กอยู่ก็ต้องตามดู ตามรู้ตัวเราเอง อย่าให้มัน
หลอกเรานาน

พญ.รุจิรา: พี่เคยเสียดายโอกาสที่ได้รู้จัก
เครื่องมือในการดูแลเรื่องราวด้านในจิตใจช้าไป
รู้จักการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญช้าไป เรามี
โอกาสไปเรียนรูเ้ รือ่ งราวภายนอกเยอะมาก แต่เรา
ไม่รจู้ กั เครือ่ งมือทีด่ แู ลภายใน เมือ่ ได้ศกึ ษาประวัติ
ชีวิตของพระอาจารย์ไพศาล ซึ่งเป็นคนรุ่นใกล้ๆ
กัน การเรียนรู้ของท่านเป็นเรื่องด้านใน ได้เรียน
รู้เรื่องสันติวิธี รู้จักการดูแลจิตใจ พี่เป็นนักศึกษา
มหิดลเรียนรู้เรื่องจิตสาธารณะ ความเท่าเทียม
ความเสมอภาค ซึ่งก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี แต่กลาย
เป็นว่าเครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริงไม่มี ไม่เกิดการเรียนรู้ด้านใน
เครื่องมือในการเรียนรู้ด้านในนั้นมีมานาน
แล้ ว พุ ท ธศาสนาก็ มี ม านมนานกว่ า สองพั น ปี
แล้ว แต่เราไม่รู้จัก เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ ไม่ได้
นำ�เครื่องมือเหล่านี้มาใช้ พี่ไม่ได้คาดหวังว่าทุก

คนจะเปลี่ยนตัวเองเร็วๆ ไม่ได้คาดหวังให้
ไปเปลี่ยนลูกศิษย์ แต่อยากจะบอกกับทุกๆ
คนว่า อย่าพลาดโอกาสที่จะทำ�ความรู้จัก
เครื่องมือเหล่านี้ เครื่องมือในการเรียนรู้ด้าน
ในของตัวเอง เพื่อจะเรียนรู้เรื่องราวภายใน
จิ ต ใจ ดู แ ลตั ว เองในฐานะอาจารย์ แ พทย์
นำ�เครื่องมือเหล่านี้ไปมอบให้ลูกศิษย์ เรามี
เครื่องมืออยู่เพียงลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้
บ้าง มันไม่ต่างจากการใช้เครื่องคิดเลข หรือหัด
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ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอเพียงเปิดใจที่จะใช้
เครื่องมือด้านจิตปัญญาบ้าง ยุคนี้มีเครื่องมือใน
การดูแลด้านในจิตใจเยอะมาก อย่าพลาดโอกาส
การสนใจเรือ่ งเหล่านีก้ เ็ ป็นสิงทีท่ นั สมัย ไม่ใช่เรือ่ ง
เชยๆ เมื่อเกิดวิกฤติเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเราได้
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“เราสอนอย่างที่เราเป็น” งานอบรมเชิงปฏิบัติ
การสำ�หรับครูแพทย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
		 ครู แ พทย์ ก ว่ า 30 คน จาก มทส.
รพ.มหาราชฯ รพ.สุรินทร์ รพ.บุรีรัมย์ และ
เครือข่าย รพช. ที่เป็นฐานการเรียนรู้วิชา
ชนบทศึกษา มีคำ�ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
“ใช่ เราเคยมีวันสอนที่แย่ๆ และทำ�ให้เรารู้สึก
เป็นทุกข์” ครูแพทย์ผลัดกันเล่าประสบการณ์
สนทนากับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และ
สรุ ป ประเด็ น หลากหลายที่ ค รู แ พทย์ เ ล่ า
มาว่ า สาเหตุ ข องความทุ ก ข์ นั้ น เกิ ด จาก
1. ไม่มีฉันทะ 2. ภาระงานมาก 3. ความ
คาดหวังของครูแพทย์ 4. การจัดการอารมณ์
		 เราคัดบทสนทนานั้นเป็นตอนๆ เพื่อนำ�
มาแบ่งปันโดยจะพยายามรักษาเนื้อหา สาระ
และบรรยากาศ ไว้ให้มากทีส่ ดุ แทรกอยูต่ ลอด
เล่มของหนังสือนี้

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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เ ร า ส อ น อ ย่ า ง ที่ เ ร า เ ป็ น

-1-

ฉันทะ ของครูแพทย์
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

อาตมาคิดว่า ‘ฉันทะ’ เป็นหัวใจของครู ความเป็นครู ไม่ได้แปลว่า มีอาชีพสอน
หนังสือ ความหมายของ ‘ครู’ คือ เป็นครูของลูก เป็นครูของหลาน เป็นครูของศิษย์
ตรงนี้อาตมาคิดว่า ‘ฉันทะ’ เป็นสิ่งสำ�คัญ คือมีใจรักที่จะสอน และมีความสุขที่ได้
สอน
สิ่งสำ�คัญของการศึกษาคือ การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา หรือลูกๆ เรา
ต้องการให้เขาเกิดการเรียนรู้ในสิ่งนั้น เพื่ออะไร? ก็เพราะสิ่งนั้นมีประโยชน์ เพราะ
สิ่งนั้นน่าเรียน เขาต้องรู้สึกว่า สิ่งนั้นน่าเรียน มีประโยชน์ ถ้าครูเห็นประโยชน์ เห็น
คุณค่าของสิง่ นัน้ มีใจรักในการสอน มีความสุขทีไ่ ด้พดู ได้ถา่ ยทอด ได้กระตุน้ ผูเ้ รียน
ก็จะรู้สึกเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากครูพบว่าเด็กมีปัญหาในการเรียน ไม่สนใจ
เรียน ก็อาจจะเป็นเพราะ ครูไม่มีฉันทะ หรืออาจเกิดจากความคาดหวังของครูเอง
ครูตั้งใจสอนแต่นักเรียนไม่ตอบสนอง ฉันทะก็ร่วงโรย ทีนี้อาตมาก็จะถามต่อไปว่า
ถ้าเช่นนั้น นี่เป็นฉันทะหรือไม่ ลูกศิษย์ไม่รับสิ่งที่เราอยากถ่ายทอด เราจึงท้อ ทำ�ให้
ไม่อยากสอน ถ้าเป็นเช่นนัน้ ก็นา่ สงสัยว่านัน่ ใช่ฉนั ทะจริงหรือเปล่า เพราะหากเป็น
ฉันทะ ไม่วา่ นักเรียน นักศึกษาจะตอบสนองอย่างไร เราก็ยงั สนุกทีจ่ ะสอน เพราะว่า
เป็นสิ่งที่เรารักและได้เรียนรู้ตลอดเวลาที่ได้สอน
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ผู้ร่วมสนทนา

ผมรู้สึกลังเลในบทบาทของความเป็นครู ผมเคยตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบก็อยาก
ทำ�งานเก็บเงิน อยากมีบ้าน มีรถ แต่ก็ต้องมาสอน รู้สึกเหมือนเป็นภาระ รู้สึกว่า
นี่ไม่ใช่งานหลักที่เราจะต้องทำ� มันเป็นงานอื่นที่แทรกเข้ามา เป็นเพียงงานเสริม
และไม่มีค่าตอบแทน ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมารับงานนี้ ทำ�ให้ต้องย้อนกลับมาถาม
ตัวเองว่าอยากทำ�ตรงนี้หรือเปล่า
ใจหนึง่ รูส้ กึ ชอบ อยากทำ� แต่กอ็ ดเปรียบเทียบกับคนอืน่ ๆ ไม่ได้ คนทีไ่ ม่ทำ�งานนี้
เขามีพลังเหลือพอทีจ่ ะไปหาเงินข้างนอก และเขาก็อยูใ่ นระบบนีไ้ ด้ แล้วทำ�ไมเราจะ
ต้องทำ�งานนี้ ทำ�ให้รสู้ กึ ลังเลเสมอว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่า เราเห็นแก่ตวั หรือเปล่า
บ่อยครั้งที่ความคิดวกวน กระเพื่อม เวลาที่ไม่คิด ก็นิ่งๆ ไปได้เรื่อยๆ แต่เมื่อมีอะไร
บางอย่างมากระตุ้นให้เราเปรียบเทียบ ก็จะอึดอัดขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราว
สิ่งเหล่านี้อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการสอนโดยตรง แต่กระทบกับความสุขที่จะ
อยู่ตรงนี้ เหมือนมีความสุขน้อยลง ทำ�ตามหน้าที่ ถ้ามอบหมายให้สอน ก็สอน ถ้า
ไม่มีงานสอนก็สบายจะได้ไปทำ�อย่างอื่น
ผมมีเรือ่ งไม่สบายใจด้วยนิดหน่อย คือช่วงนีผ้ มไปรับงานคลินคิ ข้างนอกเกีย่ วกับ
เรือ่ งผิวพรรณ แล้วมีนกั ศึกษาของเรามาเป็นคนไข้ ผมรูส้ กึ ว่า แย่จงั เพราะเราสอนว่า
ไม่อยากให้เขาทำ�อย่างนี้แต่เรากลับทำ�เสียเอง รู้สึกจี๊ดอยู่ข้างในลึกๆ แม้จะบอกกับ
ตัวเองว่าเราไม่ได้คดิ จะทำ�สิง่ นีย้ าวนาน แค่อยากลองเท่านัน้ แต่พอเจอนักศึกษามา
เป็นคนไข้ก็รู้สึก---ข้างในไม่โอเคเลยครับ
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล :

เราคิดว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหน มีเงินเดือนเยอะๆ ตำ�แหน่งดีๆ หรือว่า
ความสุขของเราอยู่ที่เราได้ทำ�สิ่งที่เราชอบ ทำ�สิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่า มีประโยชน์
ผู้ร่วมสนทนา

ความสุขทีเ่ ราต้องการคืออยากมีชวี ติ เรียบๆ เรือ่ ยๆ ได้ท�ำ งานตอนกลางวัน ตก
เย็นก็ได้ไปออกกำ�ลังกาย ได้ใช้ชวี ติ ของเรา แต่วา่ เมือ่ เอาความสุขไปเปรียบเทียบกับ
คนอื่น มันทำ�ให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตปัจจุบันเท่าไรนัก

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

เมื่อใดก็ตามที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมีความทุกข์ แสดงว่า
สิ่งที่เราทำ�อยู่ยังไม่ใช่บ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริง
ช่วงทีอ่ าตมาบวชใหม่ๆ เห็นพระสึกออกไป จิตใจก็หวัน่ ไหว อยากทำ�อย่างเขา
บ้าง เพราะรู้ว่าเมื่อสึกไปเขาก็ได้ไปกินของอร่อย ได้ดูหนังที่ชอบ เลยอิจฉาเขา นั่น
แสดงว่าอาตมาไม่มีความสุขในการบวชจึงอิจฉาเขา ที่ได้สึกออกไป แต่เมื่ออาตมา
บวชนานขึน้ ก็เริม่ มีความสุขในการเป็นพระ ไม่มคี วามรูส้ กึ อยากสึก ไม่คดิ ว่าสึกออก
ไปแล้วจะมีความสุขเลย ดังนั้นพอเห็นพระสึกไป ก็ไม่มีความอิจฉาเขาแล้ว
การเปรียบเทียบทำ�ให้เรามีความทุกข์ ถ้าเมื่อใดที่เราเปรียบเทียบแล้วเราไม่มี
ความทุกข์เลย นั่นล่ะ แสดงเรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นแล้ว เมื่อใดก็ตามที่เรา
เปรียบเทียบแล้วเราหวั่นไหว ยังมีความทุกข์อยู่ แสดงว่าสุขที่เราคิดว่ามีนั้นไม่ใช่
ของแท้ แสดงว่าสิ่งที่เราทำ� สิ่งที่เราเป็น ยังไม่ใช่ความสุข เรายังไม่มีความสุขกับ
สิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริง
ผู้ร่วมสนทนา

ผมเคยคิดว่า ถ้าลาออกจากราชการเพื่อไปทำ�งานคลินิกดูแลผิวพรรณ ทำ�งาน
แบบนัน้ เต็มเวลาเต็มตัวจะดีไหม เพราะงานดูแลผิวพรรณไม่ตอ้ งใช้ความสามารถ ไม่
ต้องใช้ทักษะมากมายนัก เราอาจจัดอบรมเป็นคอร์ส ผมก็ทำ�นั่นเป็น ทำ�นี่เป็น การ
ตลาดก็เป็น เรียกลูกค้าก็ได้ แล้วโอกาสทีจ่ ะมีเงินมีทองก็เยอะแยะ ผมเคยถามตัวเอง
ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะมีความสุขมากขึ้นไหม แต่ก็รู้สึกว่าข้างในมันเคว้งๆ เหมือน
มีเงินแต่ก็ไม่ได้ดีต่อชีวิตเท่าไหร่นัก
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

อาตมาจึงถามตั้งแต่แรกว่า เรารู้หรือยังว่าความสุขของตัวเราอยู่ที่ไหน เพราะ
ถ้าหากเรารู้ว่าอะไรคือความสุขของเรา เราก็จะมุ่งไปที่ตรงนั้น หากเป็นความสุข
ที่มีฉันทะเป็นพื้นฐาน แม้ยังไม่ถึงเป้าหมายเราก็มีความสุข เพราะสุขที่ได้ทำ� เป็น
ความสุขทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ระหว่างทางและเมือ่ ถึงจุดหมาย ตรงกันข้ามหากไม่ใช่ความสุข
ของเรา แต่เป็นความสุขของคนอืน่ หรือความสุขทีค่ นอืน่ ยัดเยียดให้ พูดใส่หวั เรา เช่น
ความร่ำ�รวย ชื่อเสียง เกียรติยศ แม้เรามีสิ่งนั้น เราก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดี
ความสุขทีแ่ ท้นนั้ ต้องออกมาจากภายในทีไ่ ด้รบั การเติมเต็มและมัน่ คง แม้เรามี
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ความทุกข์ของผู้คนส่วนใหญ่แล้ว
เกิดจากการที่เขาคิดถึงแต่ตัวเอง
แท้จริงแล้วความสุขของมนุษย์คือการนึกถึงผู้อื่น
สิ่งนี้สำ�คัญมาก
เงินเป็นร้อยล้าน หากข้างในไม่มนั่ คง ก็ไม่พบความสุข อาตมาเคยเล่าถึงเด็กนักเรียน
ทีส่ อบได้ 95 คะแนนแต่กย็ งั ทุจริตในการสอบ เพราะอยากได้คะแนนเต็มร้อย ทีจ่ ริง
95 คะแนนก็มากแล้ว แต่เป็นเพราะเขาเปรียบเทียบตัวเองกับคนทีไ่ ด้ 100 คะแนน
เขาจึงรูส้ กึ ด้อย ได้ 95 คะแนนแล้วก็ยงั ไม่พอใจ ยังไม่มคี วามสุข นัน่ เป็นเพราะเขา
ไม่สามารถพบความสุขที่แท้จริงจากภายใน แต่เอาความสุขไปฝากไว้กับคะแนน ได้
95 คะแนนก็ยังไม่มีความสุข เพราะมีคนอื่นได้เต็มร้อย
เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะไปทำ�งานมีเงินเดือนเยอะๆ แต่ถ้าเรายังไม่พบความสุข
ที่แท้จริงจากภายใน เราก็จะยังคงหวั่นไหว รู้สึกด้อย ไม่พอใจในสิ่งที่มี เป็นเศรษฐี
ร้อยล้าน พันล้าน ก็ยังหาเงินไม่หยุดเพราะความสุขของเขาอยู่ที่การมีเงินมากกว่า
คนอืน่ แต่นนั่ จะเป็นความสุขทีแ่ ท้ได้อย่างไร หากได้มาแล้วก็ยงั ไม่พอใจ ไม่ยอมหยุด
แสวงหา ไม่รู้สึกเต็มอิ่มเสียที
อาตมาคิดว่าถ้าเราไม่เจอความสุขที่แท้จริงของเรา เราก็จะไม่มั่นคง ก็จะ
ต้องดิ้นอยู่เรื่อยๆ แสวงหาอยู่เรื่อยๆ และรู้สึกว่าเราพร่องเสมอ โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับคนอื่นที่มีมากกว่าเรา แต่ถ้าเราพบสิ่งที่เป็นความสุขของเราแล้ว
เราก็จะรูส้ กึ ว่าเรือของเราทอดสมอลงแล้ว being ของเราจะหนักแน่น คำ�ว่า being
คือ ‘เป็น’ การเป็น จะหนักแน่น เหมือนเรือที่มีสมอยึดเอาไว้ ไม่ว่าจะมีพายุ จะมี
คลื่นลมอย่างไร เรือก็มั่นคงอยู่อย่างนั้น คลื่นพายุหมายถึงอุปสรรค ถ้าหากมีความ
หนักแน่นแล้ว เราจะพบความสุขของเรา มีชีวิตที่มั่นคง ตั้งมั่น เพราะฉะนั้น being
จึงสำ�คัญมาก สำ�คัญมากกว่า having หรือ doing
อาตมาคิดว่า being สัมพันธ์กับความสุขอย่างมาก เราจะต้องหาให้ได้ว่าสิ่งที่
เป็น being ของเรา ที่จะทำ�ให้เรามั่นคงมีความสุขคืออะไร

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ผู้ร่วมสนทนา

พระอาจารย์มแี นวทางค้นหาความสุขทีเ่ ราต้องการหรือไม่ เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

ต้องแสวงหา ต้องทดลองไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบ
แต่เป็นเรือ่ งแปลกนะ ยิง่ เราแสวงหาก็ยงิ่ ไม่พบ โดยเฉพาะเมือ่ เราแสวงหาเพือ่
ตนเอง
อาตมาพบว่า ความทุกข์ของผูค้ นส่วนใหญ่แล้ว เกิดจากการทีเ่ ขาคิดถึงแต่ตวั เอง
แท้จริงแล้วความสุขของมนุษย์คอื การนึกถึงผูอ้ นื่ สิง่ นีส้ ำ�คัญมาก เมือ่ เราคิดถึงตัวเอง
ปรารถนาทีจ่ ะเห็นตัวเองมีความสุขนัน่ คือ เราเอาตัวเองเป็นใหญ่ นึกถึงแต่ตวั เอง และ
ยิง่ เราอยากให้ตวั เองมีความสุขเท่าไหร่กก็ ลับไม่เจอความสุข แต่เมือ่ คิดถึงตัวเองน้อย
ลง คิดถึงคนอืน่ มากขึน้ กลับมีความสุขได้มาก เคยมีตงั้ ข้อสังเกตว่า คนส่วนใหญ่ชอบ
พูดว่า “I Want Happiness” แต่ตราบใดที่ยังมี I ตราบใดที่ยังมี Want เขาจะไม่
เจอ Happiness คุณต้องขีดคำ�ว่า I ทิ้ง ขีดคำ�ว่า Want ทิ้ง ก็จะเหลือ Happiness
หมายความว่าคุณจะพบความสุขก็ต่อเมื่อ ละวางตัวตนและความอยากลงเสีย
มีผู้หญิงคนหนึ่งติดเชื้อ HIV จากสามี เธอมีชีวิตอยู่มาได้ถึง 18-19 ปีแล้วโดย
ไม่ได้กินยาต้านเชื้อเลย เธอทำ�งานมากมาย เป็นจิตอาสา เป็นวิทยากร และทำ�งาน
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง เคยมีคนถามเธอว่า พีท่ ำ�งานมากๆ แบบนีพ้ ี่ไม่กลัวป่วย
ไม่กลัวตายหรือ เธอบอกว่าถ้าพี่คิดถึงแต่ตัวเอง พี่ป่วยไปนานแล้ว นี้หมายความว่า
ความสุขเกิดขึน้ ได้เมือ่ คิดถึงผูอ้ นื่ นีค่ อื หลักสำ�คัญ แต่ไม่อยากให้เป็นข้อสรุปทีไ่ ม่ตอ้ ง
พิสูจน์ จะรู้ว่าจริงหรือไม่เราก็ต้องลองทำ�ดูก่อน
หมอตุ๊

ในงานภาวนาปีที่แล้วพระอาจารย์พูดเรื่องคุณค่าแท้คุณค่าเทียม และในงาน
ภาวนามีน้องคนหนึ่งกำ�ลังอยู่ในช่วงสับสน แสวงหาเช่นเดียวกับหมอ ก็มีโอกาส
ได้ใคร่ครวญตกผลึกอย่างแท้จริง จนกระทั่งรับรู้ได้ว่า คุณค่าแท้คืออะไร ขณะนี้เธอ
เลือกเส้นทางแล้วและมีความสุขค่ะ
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เ ร า ส อ น อ ย่ า ง ที่ เ ร า เ ป็ น

-2-

ฉันทะ กับภาระงาน
ผู้ร่วมสนทนา

หนูคิดว่าคนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า กลุ่มกลางๆ พวกเราหลายคนตก
อยูใ่ นสิง่ ทีเ่ รียกว่า สถานการณ์บงั คับ เช่น สอนๆ ไปเถอะ แต่พวกเราในทีน่ มี้ เี ชือ้ ของ
การอยากจะทำ�ดี แต่พร้อมกันนั้นเราก็มีหมวกใบอื่นที่ต้องสวมในฐานะที่เป็นหน่วย
หนึ่งของสังคม เราต้องเล่นบทบาทของสมาชิกในบ้าน มีบทบาทในที่ทำ�งาน ต้อง
ทำ�หน้าที่หลายอย่าง และเวลาของเราก็มีอยู่เท่านี้และขาดทักษะว่าควรจะให้ความ
สำ�คัญกับอะไรก่อน-หลัง จะแบ่งสันปันส่วนอย่างไรเพื่อจะทำ�ให้ดีที่สุด อะไรคือ
สิ่งสำ�คัญ เราจะดูแลความคาดหวังอย่างไร

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ถ้าเราเป็นแม่ที่ให้ความสำ�คัญกับลูกๆ เราก็คาดหวังอยากจะเป็นแม่ที่ดี ถ้าเรา
ให้ความสำ�คัญกับการเป็นครู เราก็เริม่ จะคาดหวังจากศิษย์ นีเ่ ธอหลับใช่ไหม ฉันสอน
เท่าไรเธอก็ไม่จำ� --- เมื่อไม่ได้สิ่งที่คาดหวัง มันก็จี๊ด! ผิดหวัง ในทางตรงข้าม ถ้าเรา
ก็ไม่ค่อยสนอกสนใจเท่าไรนัก ช่างมัน ทำ�ให้พอแล้วๆไป จะเอาอะไรกันนักหนา ถ้า
เป็นแบบนี้ เราจะไม่ค่อยทุกข์ แต่มันดีหรือเปล่า? เราทุกข์เพราะเราให้ความสำ�คัญ
เราอุตส่าห์ลงทุน ลงแรง ลงความคิด แล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

ถ้าสิ่งนั้นเป็น ฉันทะ เราจะมีความสุขเมื่อได้ทำ� ฉันทะนั้นตรงข้ามกับตัณหา
ตัณหาคือความอยากได้ ฉันทะคือความอยากทำ� ยิง่ ทำ�ก็ยงิ่ มีความสุข คนใฝ่รพู้ อได้
เรียน ได้รู้ ก็จะยิง่ มีความสุข ถ้าครูมฉี นั ทะในการสอน ไม่วา่ จะสอนนักศึกษาหรือสอน
ลูก ก็มีความสุข ฉันทะแท้ๆ นั้น เพียงแค่ได้ทำ�ก็มีความสุขแล้วแม้ผลยังไม่เกิด เช่น
มีความสุขในการปลูกต้นไม้ มีฉันทะในการปลูกต้นไม้ เพียงได้ทำ�ก็สุข ต้นไม้จะโต
หรือไม่โตเป็นอีกเรือ่ งหนึง่ แต่คนเรานัน้ มักไม่มฉี นั ทะเต็มร้อย มักจะมีตณ
ั หาเจือปน
อยู่ด้วยเสมอ เช่น ปลูกต้นไม้ก็อยากให้ต้นไม้โตไวๆ อยากจะได้เห็นดอกเห็นผลที่
สมบูรณ์ ความอยากจะได้เห็นดอกเห็นผลคือตัณหา ไม่วา่ เห็นแล้วรูส้ กึ ชืน่ ใจ หรือ
อยากลิ้มรสอร่อยของมัน หรืออยากเอาไปขายได้เงินเยอะๆ
ดาบตำ�รวจวิชัย สุริยุทธ์ ซึ่งตอนนี้เป็นร้อยตำ�รวจตรีแล้ว ปลูกต้นไม้นับล้านต้น
ปลูกตามริมทาง โตบ้างไม่โตบ้าง เขาไม่สนใจแต่ทำ�ทุกวัน เขามีเวลาน้อย ทำ�วันละ
1-2 ชัว่ โมงเท่านัน้ คือก่อนไปทำ�งานและหลังจากเลิกงานแล้ว เวลาส่วนใหญ่คอื เป็น
ตำ�รวจ แต่เขามีความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้ อันนี้เป็นเพราะเขามีฉันทะ
อาตมาคิดว่า คนทีม่ ฉี นั ทะในความเป็นครูนนั้ แม้แต่ละวันจะมีเวลาสอนไม่มาก
เพราะงานเยอะ แต่ความสุขที่ได้สอนแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถหล่อเลี้ยงใจให้มี
ความสุขไปได้ทั้งวัน และส่งผลไปถึงชีวิตช่วงอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังการสอนได้ด้วย
อาตมาคิดว่าถ้ามีฉันทะจริงๆ นั้น แม้จะทำ�น้อย แต่ก็ไม่ทุกข์มาก ถ้าไม่ได้ทำ�ต่าง
หากจึงเป็นทุกข์ แต่ถา้ ได้ท�ำ แล้วก็จะมีความสุข เหมือนกับดาบตำ�รวจวิชยั เขาเหนือ่ ย
ทุกวันแต่ก็มีความสุข ฉันทะต่างจากตัณหา ตัณหาอยากสบาย แต่ฉันทะนั้นถึงแม้
ไม่สบาย ถึงแม้จะลำ�บาก ก็ยังมีความสุขเพราะได้ทำ�
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ผู้ร่วมสนทนา

พระอาจารย์หมายถึงว่าเราไม่ตอ้ งคาดหวัง ? เมือ่ จบกิจกรรมการสอน เขาจะได้
หรือไม่ได้ จะหลับหรือไม่หลับ ปีหน้าจะยังเหลือความรู้อยู่หรือเปล่า เขาจะได้อะไร
หรือไม่ ก็ไม่เป็นไร อย่างนี้หรือคะ
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

สิ่งแรกคือครูต้องมีฉันทะ สนุกกับการสอน นักเรียนจึงสนุก อาตมามีเพื่อนคน
หนึ่ง ชื่อธเนศ วงศ์ยานนาวา เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เขาเป็นคน
อิสระเสรีมาก เป็นครูนอกกรอบ ผมยาว แต่งตัวตามสบาย ไม่มเี ครือ่ งแบบ แต่เตรียม
การสอนมาดี และสอนตรงเวลาทุกวิชา ขณะที่บรรยายเขาไม่สนใจด้วยว่านักเรียน
จะฟังเขารึเปล่า นักศึกษาบางคนดูเฟซบุ๊ค บางคนหลับ บางคนเล่นไลน์ แต่เขาก็ไม่
สนใจ ไม่เคยต่อว่านักศึกษา ทั้งๆ ที่เป็นคนปากจัดมาก วิชาที่สอนก็ยาก เอาไป
ทำ�มาหากินที่ไหนก็ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องปรัชญา แถมยังให้เกรดยากมาก แต่เขา
บรรยายได้น่าสนใจและสนุก ปรากฎว่าเขาเป็นอาจารย์ที่ป็อปปูล่าร์มาก นักศึกษา
จำ�นวนไม่น้อยข้ามคณะไปเรียนกับอาจารย์ธเนศ ทั้งที่รู้ว่าเรียนกับอาจารย์คนนี้
ยากที่จะได้เกรดดีๆ อาจารย์ธเนศมีชื่อเสียงในเรื่องการให้เกรดที่โหดมาก มีเพียง
B หรือ C เท่านั้น แต่นักศึกษาก็ชอบฟังเขาบรรยาย เพราะถึงอกถึงใจดี เคยมีคน
บอกว่า ถ้าให้นักศึกษาโหวตเลือกอธิการบดี อาจารย์ธเนศก็มีสิทธิ์ได้เป็นอธิการบดี
ประเด็นที่น่าสนใจในที่นี้คือ
1) สนุกในการสอน
2) นักศึกษาไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจขณะที่สอนได้เลย
ไม่มีใครสามารถเบี่ยงเบนสมาธิของอาจารย์ธเนศได้เลย เขาให้ความสนใจกับ
นักศึกษาทีต่ งั้ ใจฟัง มากกว่านักศึกษาทีก่ �ำ ลังหลับ ผิดกับอาตมา หากอาตมาบรรยาย
แล้วมีคนคุย อาตมาอดไม่ได้ทจี่ ะเพ่งไปยังคนคุย จนบางทีลมื คนทีต่ งั้ ใจฟัง บางครัง้
เลยเสียสมาธิและรู้สึกหงุดหงิด อันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาต้องเรียนรู้จากเขา
ผู้ร่วมสนทนา

แสดงว่าหนูอาจจะเข้าใจผิดว่าหนูมีฉันทะซึ่งอาจจะไม่ได้มีฉันทะแท้ๆ หนูขอ
ถามต่อว่า ทำ�อย่างไรจึงจะสร้างฉันทะได้ คำ�ถามนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อคนอื่นๆ

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

ครูต้องเน้นให้เห็นถึงความสำ�คัญของการใฝ่รู้ ซึ่งอาศัย 2 ปัจจัย
1.รู้ว่าความรู้นั้นมีประโยชน์
2.มีความสุขที่ได้เรียนรู้
ครูต้องเห็นประโยชน์ของการใฝ่รู้ เพราะสิ่งนี้สำ�คัญต่อเป้าหมายชีวิต นักศึกษา
แพทย์ต้องมีเป้าหมายในการเป็นแพทย์ที่ดี เป็นแพทย์ที่มีความรู้ในการรักษาคนไข้

42

สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน

อาตมาสนใจประวัติศาสตร์ เรียนประวัติศาสตร์ทั้งๆ ที่รู้ว่า เมื่อเรียนจบแล้ว
จะเอาวิชาความรู้ไปทำ�มาหากินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่อาตมาเห็นประโยชน์ของวิชา
นี้ วิชานี้ช่วยให้อาตมาเข้าใจชีวิตและโลก มีบทเรียนในการดำ�เนินชีวิต และเข้าใจ
โลกชัดขึ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทำ�ไมถึงเป็นอย่างทุกวันนี้ อีกทั้งยังช่วยให้เข้า
มองอนาคตของสังคมได้ เป็นการเพิ่มมิติมุมมองที่ยาวไกล นอกเหนือจากมุมมองที่
ลุ่มลึก อาตมาไม่ได้สนใจการมีชีวิตที่ร่ำ�รวย เพราะฉะนั้นแม้วิชาประวัติศาสตร์อาจ
จะใช้ทำ�มาหากินไม่ได้ แต่อาตมาก็เห็นประโยชน์ของวิชานี้ ประวัติศาสตร์ช่วยตอบ
โจทย์เรือ่ งเกีย่ วกับชีวติ และสังคม เห็นอนิจจังหรือความไม่จริ งั ของสรรพสิง่ ชัดเจนขึน้
ประวัติศาสตร์สอนสิ่งเหล่านี้เยอะมาก นี่คือประโยชน์ เป็นข้อแรก
ส่วนข้อทีส่ อง คือความสุข อาตมาอ่านประวัตศิ าสตร์แล้วอาตมามีความสุข ทุก
วันนีอ้ าตมาก็ยงั อ่านอยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่มใี ครมาบังคับ เป็นเรือ่ งของความพึงพอใจทีไ่ ด้อา่ น
อ่านแล้วมีความสุขกว่าการไปเที่ยวหรือร้องเพลงเสียอีก
คนเราต้องอาศัยสองอย่าง สมอง กับ หัวใจ ถ้า สมองเห็นประโยชน์ หัวใจ
เกิดความสุข ความใฝ่รู้ก็เกิดขึ้น ฉันทะก็ตามมา แล้ววิริยะก็จะตามมาด้วย พร้อม
กับจิตตะและวิมงั สา เรียกว่าตามมากันเป็นขบวนทีเดียว อาตมาชอบประวัตศิ าสตร์
ให้เล่าก็เล่าได้ แม้ว่าคนอื่นจะฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง อาตมาก็ไม่สนใจ เพราะอาตมามี
ความสุขที่ได้เล่า
หมอตุ๊

ขอย้อนกลับมาที่อาจารย์ธเนศ พระอาจารย์พูดเอาไว้ว่าครูไม่ใช่สักแต่สอน แต่
ครูตอ้ งสร้างกระบวนการเรียนรู้ ครูแบบอาจารย์ธเนศทีส่ นุกในการสอน แต่วา่ ไม่รวู้ า่
นักศึกษาได้เรียนรูห้ รือไม่ ถ้าฉันทะคือความสุขทีไ่ ด้ท�ำ แล้วต้องสนใจผลลัพธ์ไหมคะ
องค์ประกอบของฉันทะมีเพียงแค่ท�ำ แล้วฉันสุข หรือว่า ทำ�แล้ว 1. ฉันสุข 2. งานได้ผล
3. งานได้ผลคนเป็นสุข
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

ขึน้ อยูก่ บั ว่าฉันทะเรือ่ งอะไร ในความเป็นครูตอ้ งมีฉนั ทะในวิชาความรูน้ นั้ และมี
ฉันทะในการสอน สองอย่างนีต้ อ้ งมาด้วยกัน อาจารย์ธเนศมีฉนั ทะทัง้ สองประการนี้

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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หมอตุ๊

สิ่งนี้เป็น ‘การสอน’ แต่ไม่ใช่ ‘การเรียนรู้’ เพราะการเรียนรู้อยู่ที่ตัวของผู้เรียน
ครูสอนไปแล้วเรียบร้อย แต่การเรียนรู้เกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เรียน เมื่อสักครู่เพื่อน
ของเราถามว่า ถ้าฉันชอบ ฉันสนุก ฉันทำ�เต็มที่ แต่ว่านักศึกษาเรียนบ้างไม่เรียน
บ้าง แล้วนักศึกษาที่ไม่เรียนก็ไม่สามารถเบี่ยงเบนสมาธิหรือรบกวนได้เลยเพราะ
ผู้สอนกำ�ลังสนุก เหล่านี้พอหรือคะ
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

อาตมาคิดว่าไม่พอ
อาจารย์ธเนศอาจไม่ใช่ครูทดี่ ที สี่ ดุ แต่อย่างน้อยเขามีสองสิง่ ทีส่ �ำ คัญ สิง่ แรกคือ
เขารักในสิ่งที่เขาศึกษาและนำ�มาสอน สองเขามีความสุขที่ได้สอน ได้บรรยาย ได้
ถ่ายทอดสิ่งนั้น แต่สุดท้าย ครูที่ดีต้องกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในตัวของผู้เรียนด้วย
แต่สองปัจจัยที่ว่ามานี้ ก็สำ�คัญมากพอที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความชอบ สนใจ
ในวิชาที่เขาสอน ทั้งๆ ที่อาจจะได้คะแนนไม่ดีเลย ดูเหมือนจะไม่เคยมีใครได้
Aสักคนในวิชาที่เขาสอน แต่ว่านักศึกษาก็ยังรู้สึกสนุก เพราะได้ความรู้ ไม่ใช่เพียง
เพราะรูส้ กึ สนุกกับลีลาการสอนของเขาเท่านัน้ อาตมาเห็นด้วยว่า ครูทดี่ ตี อ้ งกระตุน้
ให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) แต่กอ่ นทีจ่ ะเกิดการเรียนรูไ้ ด้นนั้ ฉันทะทัง้ ของครูและ
ศิษย์สำ�คัญมาก
การสอนไม่ใช่เพียง การสอน(teaching) ไม่ใช่เพียงการพูด-บรรยาย(speaking)
สิ่งสำ�คัญของการสอนอยู่ที่ การเป็น ( being) ซึ่งมีความหมายกว้างมาก เป็นเรื่อง
ภาวะภายใน เช่น เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราสอน เราภูมิใจในตัวเอง เคารพตัวเอง
being หรือการเป็น หมายรวมถึง being now คือ ดำ�รงอยู่ในปัจจุบัน อยู่กับเด็ก
นักเรียน วางเรื่องบ้าน วางเรื่องหนี้สินที่มีอยู่ วางงานอื่นๆ ลงไป อยู่กับนักเรียนที่อยู่
ข้างหน้าเราเพียงอย่างเดียว รวมทั้งเชื่อมั่นว่านักเรียน-นักศึกษามีปัญญาที่จะเรียนรู้ได้

วิธกี ารเช็ค being คือ เรารูส้ กึ อย่างไรเมือ่ เห็นนักเรียนเข้ามาในห้อง ใจเราเบิกบาน
ไหม ถ้าเห็นเด็กนักเรียนเข้ามาแล้วใจห่อเหี่ยว แสดงว่า being ของเราไม่ค่อยดี
เท่าไรนัก เช่น ไม่มีฉันทะ ไม่มีความหวังในตัวนักศึกษา อารมณ์ดังกล่าวสะท้อน
‘การเป็น’ ของเราในขณะนั้น สะท้อน being ของเรา ซึ่งนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้เมื่อ
เห็นสีหน้าท่าทางของเราว่า ครูรู้สึกกับเขาอย่างไร ถ้าเด็กนักเรียนเข้ามาในห้องแล้ว
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เห็นครูหน้าตาสดใส เขาก็กระตือรือร้นที่จะฟัง มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน เมื่อ
เราให้ความสำ�คัญกับเขา เมื่อเขารู้ว่าเขามีความสำ�คัญในสายตาของเรา เขาก็เกิด
ความปรารถนาที่จะเรียนรู้ ถ้า being เราดี เรามีความสุข มีเมตตา มีทัศนคติที่ดี
ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่นอกห้องเรียน เราก็จะสนุกกับการเราสอน นักเรียน
ก็สนุกกับการเรียนรู้จากเราด้วย อยากฟังเรา ไม่เฉพาะในห้องเรียน แต่อยากคุย
กับเรานอกห้องเรียนด้วย ตรงนี้แหละที่ทำ�ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แล้ว
การเรียนรู้ก็จะนำ�ไปสู่การพัฒนา being ของเด็กนักเรียน ถ้าครูมีความรู้สึกที่ไม่ดี
อวจนภาษา (ภาษากาย กิริยาท่าทาง) จะบอกความรู้สึกของครูที่มีต่อเด็กนักเรียน
“เด็กมีความสามารถในการมองผู้ใหญ่จนทะลุถึงหัวใจ” คนที่พูดประโยคนี้คือ
ป้ามล--คุณทิชา ณ นคร ผู้อำ�นวยการบ้านกาญจนาภิเษก เธอสามารถเปลี่ยนชีวิต
เยาวชนที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของเธอได้มากทีเดียว เด็กๆเหล่านี้เป็นเด็กติดลบ
เป็นอาชญากร ข่มขืน ฆ่าคน ติดคุก เธอสามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขาด้วยการให้
ความรัก อาตมาคิดว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู หรือผู้อำ�นวยการ ถ้าเรารักเขา
เราเห็นความสำ�คัญของเขา เคารพเขา ฟังเขา เด็กก็จะเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนและฟังเรา เกิดการสื่อสารจากใจถึงใจ สิ่งสำ�คัญคือ being ซึ่งจะนำ�ไปสู่การ
เชื่อมสัมพันธ์(Relating) แล้วนำ�ไปสู่การเรียนรู้(Learning) ถ้าการเรียนรู้เป็นไปได้
ดี being ของเด็กก็จะเจริญ เขาจะเปลีย่ นเป็นคนใหม่ เยาวชนทีบ่ า้ นของป้ามลไม่หนี
ทั้งที่บ้านนี้ไม่มีกำ�แพงสูง เขาหนีได้ตลอดเวลา ทุกโอกาส แต่ไม่หนี เพราะเขามี
ความสุขที่อยู่ที่นั่น เพราะเขาได้รับความไว้วางใจ ได้รับความรัก เขาจะหนีไปทำ�ไม
ในเมื่ออยู่ข้างในมีความสุขใจมากกว่าอยู่ข้างนอก
มีค�ำ กล่าวทีว่ า่ ครูทดี่ นี นั้ -สอน ครูทดี่ กี ว่านัน้ -สาธิต ส่วนครูทดี่ ที สี่ ดุ นัน้ -บันดาล
ใจ ครูจะให้แรงบันดาลใจได้ ครูตอ้ งมีปจั จัยภายในทีด่ ี คือ being ทีด่ ี อย่าคาดหวัง
กับเด็กแต่ขอให้มคี วามหวังในตัวเด็ก อันนีเ้ ป็นคติของครูทชิ าทีไ่ ด้มาจากแม่ชเี ทเรซา
หลายคนเป็นทุกข์กบั ความคาดหวัง ถ้าเราคาดหวัง เด็กจะรูส้ กึ อึดอัด แต่ถา้ เรา
มีความหวังเด็กจะรู้สึกดีกับตัวเอง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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นพ.การุญพงศ์ ภัครามรุต

ทำ�อย่างไรที่เราจะ
ไม่เป็นหมอในเชิงพาณิชย์
ทำ�อย่างไรให้เราเท่าทัน
ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้
เป็นโจทย์ยาก แต่เป็นสิ่ง
จำ�เป็นที่เราต้องรู้ ระวัง
และต้องสอน
หากไม่อย่างนั้นเราจะ
ใช้ความเป็นแพทย์
เล่นกับกิเลสมนุษย์

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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คิดอย่างไรจึงเป็นอาจารย์
ผมเรียนจบเป็นแพทย์ใน ร.พ.มหาราช ทำ�
งานในร.พ.มหาราชหนึ่งปี จากนั้นเป็นแพทย์ใช้
ทุนในโรงพยาบาลชุมชน วันหนึ่ง อาจารย์สรรัตน์
ถามผมว่า ผมสนใจเป็นอาจารย์ไหม ร.พ.มหาราช
มีทุน ตัว ผมรู้สึกว่าถ้าตัวเองเองได้เป็นอาจารย์
ในโรงเรียนที่ตัวเองจบมาก็ดีเหมือนกัน เราเคย
เห็นบทบาทของอาจารย์ที่เคยสอนเรามาเราก็น่า
จะพอทำ�ได้ การเป็นอาจารย์แพทย์ก็เป็นการให้
อย่างหนึ่ง เป็นการตอบแทนสังคมอย่างหนึ่ง การ
เป็นแพทย์เราได้ทำ�หน้าที่ให้บริการให้การรักษา
แต่การทำ�หน้าทีอ่ าจารย์แพทย์นนั้ ทำ�เราได้สอนคน
และการสอนนี้ก็เป็นการพัฒนาตัวเราด้วย ความ
รู้ที่เราได้มาเมื่อเรียนจบนั้น ถ้าไม่ต่อยอดความรู้
ทักษะของเราก็จะนิ่งๆ การทำ�งานเป็นอาจารย์
จะได้พัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะของตัวเรา

การเป็นแพทย์ที่ได้ทำ�การรักษาผู้ป่วยก็น่า
จะเป็นการต่อยอดความรู้ ได้ทักษะเพิ่มอยู่
แล้วไม่ใช่หรือ ?
ผมคิดว่าคนที่จะเป็นครูสอนคนอื่นได้น่าจะ
ต้องมีการพัฒนาอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้น พัฒนา
ตัวเองบางด้าน มีทักษะ มีองค์ความรู้ในการสอน
ผมรู้ว่าขณะนี้ตัวผมมีทักษะน้อยแต่มีใจที่จะสอน
เวลาเตรียมการสอนก็พยายามคิดพยายามนึกว่า
จะสอนอย่างไรให้น้องๆ เข้าใจได้ง่ายๆ
เมือ่ เร็วๆ นีม้ เี คสหนึง่ ทีผ่ มได้ไปดูคนไข้แผนก
อื่น มีน้องที่กำ�ลังจะเรียนจบเป็นแพทย์เป็นคน
ดูเคส เขาอธิบายกับผมว่าเขาเตรียมการในการ
รักษาอย่างไร(manage case) จากนัน้ ผมก็มาดูแล
เคสนีต้ อ่ จากเขา พบว่าผลตอบสนองต่อการรักษา
ดีมาก น้องทำ�เบือ้ งต้นได้ดมี าก ทำ�ให้ผมประทับใจ
ว่าความรู้ที่ผมสอน น้องได้นำ�ไปใช้ น้องเข้าใจ
คนไข้ก็หายเร็ว ถ้าคนดูแลเคสนี้ไม่ดีก็จะมีอาการ
บางอย่างที่หายช้ากว่าปกติ แต่เคสนี้ดี แสดงว่า
น้องได้ใช้ความรู้ที่เราสอนเพื่อทำ�การรักษา น้อง
เข้าใจ ทำ�ให้ผมรู้สึกจริงๆ ว่าสิ่งที่ผมสอนนั้นเป็น
ประโยชน์
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การเป็นแพทย์แล้วยังต้องเป็นครู
ถือเป็นการเพิ่มงานหรือไม่
สำ�หรับผม ผมไม่คิดในเรื่องนี้

ความรู้สามารถหาได้ง่ายๆ ในอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้
นักศึกษาจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนน้อย

แล้วจะทำ�ยังไงดี

(นิ่งคิด) ผมคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่มี
รู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเป็นครูทั้งที่เรียนจบ ในไอแพดและกูเกิล เราคงต้องสอนเพือ่ กระตุน้ ให้
เขาคิดเป็นระบบ กระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ เพื่อ
แพทย์
ให้เขาไปต่อยอด ไปหาเอาเอง ไม่ต้องป้อน สิ่ง
นักศึกษากลุม่ ทีผ่ มสอนแบ่งคร่าวๆ เป็นสอง สำ�คัญคือผมคิดว่าคนเป็นแพทย์จะต้องมีจริยธรรม
กลุ่ม กลุ่มแรกก็จะสนใจดี แต่อีกกลุ่มก็ไม่สนใจ (Ethic) ทำ�อย่างไรเราจึงเป็นแพทย์ที่พร้อมจะ
เลย เล่นมาก บางทีก็หลับ ตอนที่สอนผมมักจะมี ช่วยเหลือ ไม่หาผลประโยชน์กับคนไข้
คำ�ถามให้เขาตอบ ซึง่ ก็พอจะกระตุน้ ความสนใจได้
บ้าง แต่บางครัง้ การเล่นของเขาก็ท�ำ ให้ผมหงุดหงิด จริงๆ แล้วบ้านเราก็เป็นเมืองพุทธ เรา
ซึ่งผมก็พยายามจะคิดว่านักเรียนก็มีหลายแบบ ยังจะต้องสอนจริยธรรมอยู่หรือ? และ
การจะเปลี่ยนนิสัยใครคงเป็นเรื่องยาก ผมทำ�ได้ จริยธรรมนั้นสอนกันได้จริงหรือไม่
เพียงแค่บอกว่าสิ่งที่เราจะสอนนี้สำ�คัญอย่างไร
ผมคิ ด ว่ า เรื่ อ งจริ ย ธรรมเป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ และ
สำ�หรับคนที่อยากจะเป็นหมอ ถ้าเขาไม่สนใจจะ
มีผลอะไรบ้างตามมา บางทีก็เป็นเรื่องยากเพราะ เราน่ า จะสอนกั น ได้ เรามี ก ารค้ า มากขึ้ น ทำ �
น้องก็ยังเด็ก เขาไม่เจอในสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามันจะ ธุรกิจมากขึ้น เช่นเรื่องผลประโยชน์กับบริษัทยา
ผลประโยชน์แอบแฝง ทำ�อย่างไรที่เราจะไม่เป็น
เป็นปัญหา เขานึกไม่ออก
ผมไม่ได้ชอบการเป็นครูตั้งแต่แรก แต่เคยมี หมอในเชิงพาณิชย์ ทำ�อย่างไรเราจึงจะรู้เท่าทัน
รุ่นน้องบอกกับผมว่า ผมสอนเข้าใจง่าย ผมรู้สึก สิ่งเหล่านี้ ผมรู้สึกว่าเหล่านี้เป็นโจทย์ยากนะครับ
ว่า ทักษะการสอนให้คนเข้าใจได้ง่ายๆ คงไม่ได้มี แต่เป็นสิ่งจำ�เป็นที่เราต้องรู้ ระวัง และต้องสอน
อยู่ในทุกคน เมื่อได้ยินคำ�พูดนี้จึงรู้สึกว่านี่คงเป็น ไม่อย่างนั้นเราจะพากันไปเป็นหมอผิวหนัง คือใช้
จุดแข็งของผมทีน่ า่ จะพัฒนาต่อไป แต่พร้อมกันนัน้ ทักษะไม่มากแต่เงินดี ใช้ความเป็นแพทย์เล่นกับ
ผมก็รวู้ า่ ตัวเองไม่ได้เป็นครูโดยสายเลือด ผมไม่ได้ กิเลสของมนุษย์ อยากสวยอยากหล่อก็จัดให้ เพื่อ
ถูกฝึกมาเพือ่ การสอน ผมเรียนแพทย์ถกู ฝึกมาเพือ่ ทีเ่ ราจะได้เงินง่ายๆ สภาพสังคมของเราเปลีย่ นไป
รักษาคน ถ้าเลือกการรักษากับการสอนผมเลือก เราให้ความสำ�คัญกับรูปลักษณ์มากขึ้น
ผมคิดว่า คนที่เป็นครูคงจะต้องเป็นโมเดล
การรักษาเพราะมั่นใจมากกว่า มีทักษะมากกว่า
รู้สึกว่าง่ายกว่า การสอนต้องมีใจ ต้องขวนขวาย ให้น้องเห็น การเรียนของแพทย์เป็นลักษณะของ
พัฒนาตัวเองเพื่อจะสอนให้ได้ สอนให้เป็น การ พี่สอนน้อง เรามีแพทย์ประจำ�บ้านสอนน้อง และ
เป็นครูเป็นเรื่องยาก ท้าทาย ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง มีอาจารย์แพทย์คอยดูอีกที เป็นการเรียนรู้ที่เป็น
คือ ปัจจุบันนี้มีสิ่งเร้าภายนอกมาก โดยเฉพาะ ลำ�ดับขั้น ถ้าคนใกล้ชิด คนสอน เป็นแบบอย่างใน
โซเชียลมีเดีย เฟซบุคส์ ไลน์ สมาร์ทโฟน ไอแพด เชิงพาณิชย์ น้องๆ ลูกศิษย์ก็คงไม่มีภาพแพทย์ใน

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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การออกไปชุมชนทุก 2 เดือน จะทำ�ให้เราได้เห็นว่า
คนเป็นหมอนั้นทำ�ได้มากกว่าการทำ�งานในเชิงธุรกิจ
การทำ�งานในชุมชนให้ประโยชน์ต่อสังคมและยังมีอะไรบางอย่าง
กลับมาที่ตัวเราด้วยมากมาย จับต้องได้
พบว่าความสุขไม่ใช่เพียงแค่เงิน

แบบอื่นๆ ที่ควรจะเป็นให้เห็นเป็นแบบอย่าง พี่
เป็นแบบนั้น อาจารย์เป็นแบบนั้น อาจารย์น่าจะ
ต้องเป็นโมเดลสำ�คัญ เรื่องเหล่านี้ ลำ�พังการพูด
การสอน ก็คงจะยากแต่ผมคิดว่ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น การออกไปชุมชนทุก 2 เดือน จะ
ทำ�ให้เราได้เห็นว่า คนเป็นหมอนั้นทำ�ได้มากกว่า
การทำ�งานในเชิงธุรกิจ การทำ�งานในชุมชนนั้นให้
ประโยชน์ตอ่ สังคมและยังมีอะไรบางอย่างกลับมา
ที่ตัวเราด้วยมากมาย จับต้องได้ พบว่าความสุข
ไม่ใช่เพียงแค่เงิน

ผู้ที่เรียนจบแพทย์ก็จะต้องประจำ�
ที่โรงพยาบาลชุมชนทุกคน
(หรือเกือบทุกคน) คนละหลายปี
นั่นไม่ใช่ช่วงเวลาของการซึมซับและมี
ความสุขในการทำ�งานเป็นแพทย์หรือ?
การเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนทำ�ให้
เราได้เห็นน้ำ�ใจ ได้รับความสุขจากการ
เป็นแพทย์หรือไม่ สิ่งนั้นสามารถเป็น
ภูมิคุ้มกันการแพทย์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่

ตอนที่ เ ราประจำ � อยู่ ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน
มันก็ไม่ใช่ ‘ชุมชน’ สักเท่าไรนะครับ (หัวเราะ) เรา
อยู่แต่ในโรงพยาบาลมีคนไข้เข้ามามากมาย เป็น
โรคนั้นโรคนี้เยอะแยะไปหมดเราทำ�หน้าที่รักษา
รักษา รักษา เพื่อนแพทย์บางคนคนทนไม่ไหว
บางคนBurn out ไม่เหลือความประทับใจต่อ
โรงพยาบาลชุมชน หมอน้อย แต่คนไข้เยอะ แต่การ
ออกหน่วย ลงพื้นที่ชุมชนแตกต่างไป เราได้เห็น
น้ำ � จิ ต น้ำ � ใจ เมื่ อ อยู่ ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชนเรา
เน้นการรักษา แต่การไปออกหน่วยในชุมชนคือ
ออกไปเห็น ทำ�ให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ บางครั้ง
ก็ได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันเพื่อไม่ให้เขาเจ็บ
ป่วย เขาจะได้ไม่ต้องมาโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงแค่เรื่อง
ความรู้สึกดีในแง่ของจิตใจเท่านั้น
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เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลชุมชน
เราเน้นการรักษา
แต่การไปออกหน่วยในชุมชน
คือออกไปเห็น
ทำ�ให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่

คุณหมอคิดอย่างไรต่อกิจกรรมค่าย
เมื่อผมเป็นนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ก็มักจะ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นการไปร่วมคอร์ส
วิปสั สนา คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ ซึง่ เป็นเวลาทีไ่ ด้
ทำ�กิจกรรมกับเพือ่ น ได้เข้าใจตัวเอง รูจ้ กั ตัวเองมาก
ขึ้น นักศึกษาแพทย์เรียนเยอะ เหนื่อย การไปทำ�
กิจกรรมก็รสู้ กึ ว่าได้ความสุข ผ่อนคลาย รูจ้ กั ตัวเอง
มากขึ้น รู้จักเพื่อน เข้าใจเพื่อน พัฒนาทักษะ
เรื่องความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงกับ
นักศึกษาแพทย์
ผมเป็ น อาจารย์ ใ หม่ รู้ สึ กว่ า นั ก ศึ ก ษากั บ
อาจารย์มชี อ่ งว่าง มีระยะห่าง ผมถูกสอนว่าเราอยู่
ในโรงเรียนแพทย์ ต้องมีบุคลิกดี ต้องดูน่าเชื่อถือ
มีมาด แต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำ�ให้มีระยะห่าง มี barrier
เข้าไม่ถึงตัวนักเรียน สอนลำ�บาก ไม่รู้จะสอน
อย่างไร
แต่ เ ดิ ม ผมไม่ รู้ จั ก น้ อ งนั ก ศึ ก ษาเลยแต่ พ อ
ทำ�กิจกรรมค่ายร่วมกัน ผมรู้จักน้องๆ มากขึ้น

เตรียมการสอนง่ายขึน้ ก่อนหน้านีผ้ มไม่รจู้ ะวางตัว
อย่างไร รูส้ กึ เกร็ง ทำ�ตัวไม่คอ่ ยถูก การสอนก็เกร็ง
แต่เมื่อได้รู้จัก ได้ทำ�กิจกรรมในค่าย ผมเกร็งน้อย
ลง สอนเป็นธรรมชาติมากขึ้น น้องๆ ก็น่าจะได้
รับผลดีนี้ด้วย
กระบวนการในค่ายทำ�ให้ผมได้เรียนรู้เรื่อง
สติ จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะผมก็
เคยได้รับการสอน การเข้าค่ายสมัยเป็นนักศึกษา
มาแล้ว แต่การได้มาอีกครั้งก็เหมือนได้รับการ
กระตุ้นอีกครั้ง บางครั้งเราทำ�งานมากๆ ก็ล้า แต่
การมาค่ายทำ�ให้มีพลังกลับคืนมาใหม่ คนเป็น
หมอโรงพยาบาลใหญ่ คนไข้มาก ล้าง่าย อารมณ์
แปรปรวนง่าย ผมสังเกตว่าบางครั้งอาจารย์บาง
คนอารมณ์เสียแล้วไปลงกับคนไข้บ้าง ไปลงกับ
นักศึกษาบ้าง บางทีตรวจคนไข้มากเกินไป ภาระ
งานเยอะสติก็หลุด ถ้าอาจารย์ เพื่อนแพทย์ได้
มาร่วมกิจกรรมค่ายนักศึกษาบ้างก็คงจะได้อะไร
ดีๆ กลับไป

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

เวลาเราเหนื่อยมากๆ เราก็อยากได้
ความเป็นส่วนตัว เราอยากทำ�อะไรก็ได้
ที่เราอยากทำ� ซึ่งกิจกรรมค่ายไม่ใช่พื้นที่
ส่วนตัวและไม่ใช่กิจกรรมที่ใครจะทำ�อะไร
ก็ได้ กิจกรรมแบบนี้จะให้ผลแตกต่างจาก
การไปพักผ่อนส่วนตัวเช่น ตีกอล์ฟ
เล่นเทนนิส แล่นเรือ ตกปลา ไหม
กิจกรรมเหล่านั้นก็คงได้การผ่อนคลาย แต่
กิจกรรมค่ายทำ�ให้เราได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจจิตใจ
ของตัวเอง กิจกรรมผู้นำ�สี่ทิศ หรือศาสตร์เรื่อง
นพลักษณ์ ทำ�ให้เรารูจ้ กั ตัวเองลึกขึน้ รูว้ า่ เรา Type
ไหน มีจดุ อ่อน-จุดแข็งอย่างไร ทีส่ �ำ คัญคือเราเข้าใจ
คนอื่นมากขึ้น ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น มอง
เพื่อนร่วมงานได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เราสามารถ
ที่จะบอกตัวเองได้ว่า เราควรหัดมองเพื่อนในด้าน
ดีๆ ให้มากขึ้น ยอมรับข้อด้อยของเพื่อนร่วมงาน
ทำ�ให้ทำ�งานร่วมกันได้ง่าย มีความสุขขึ้น และเรา
ก็สามารถพัฒนาตัวเองทั้งในด้านจุดเด่น จุดด้อย
ได้ด้วย กิจกรรมในค่ายเราเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตส่วน
ตัวและชีวิตการงาน

คุณหมอเป็นอาจารย์แพทย์รุ่นใหม่ คิดว่า
อะไรคือเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตครู
ตอนนี้ผมสนุก แต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงได้
ผมรู้สึกว่า งานวิชาการของอาจารย์แพทย์น่าจะ
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอาจารย์แพทย์ได้ ถ้าเรามีผล
งานวิชาการ เราใช้งานนัน้ ในการสอน ขยายผล ได้
รับการยอมรับ ใช้งานนั้นต่อยอดในการสอน เป็น
ประโยชน์ น่าจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง
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คุณหมอมีคนต้นแบบหรือมีคุณลักษณะ
ของอาจารย์แพทย์ในใจบ้างไหมคะ
เมือ่ ผมเป็นนักเรียนแพทย์ ผมชืน่ ชมอาจารย์
2 ท่าน คืออาจารย์สรรัตน์กบั อาจารยภิเศก อาจารย์
สรรั ต น์ เ ป็ น แพทย์ อ อร์ โ ธฯ มี เ ทคนิ ค การสอน
ที่นักศึกษาแพทย์สนใจ ที่สำ�คัญคืออาจารย์ให้
เวลา-อยูก่ บั พวกเรา บางทีพวกเราอยูแ่ ผนกฉุกเฉิน
อาจารย์ก็มาสอนทั้งๆ ที่ไม่ใช่เวรของอาจารย์
อาจารยภิเศกเป็นสูตินรีเวช เป็นโมเดลของ
คนที่เป็นอาจารย์ ความคิดของอาจารย์เป็นระบบ
ดีมาก เวลาสอนก็มีเทคนิคให้เราจำ�ได้ง่ายๆ สอน
อย่างที่เรียกกันว่าจับมือทำ� เช่นการเย็บแผล ก่อน
ทีเ่ ราจะไปเย็บแผลคนไข้ เราจะได้หดั เย็บอวัยวะที่
เตรียมไว้กอ่ น สอนกันก่อน หัดใช้เครือ่ งมือ หัดจับ
เครือ่ งมือ อาจารย์สอนแม้กระทัง่ การจับเครือ่ งมือ
สอนทีละขั้น สอนให้เย็บ ผูก ตัดไหม เมื่อทำ�เป็น
แล้ว จึงไปทำ�กับคนไข้จริง ซึ่งขณะที่ทำ�กับคนไข้
จริงอาจารย์ก็อยู่ด้วย สอนอีก นักศึกษาแพทย์
ทุ ก คนที่ ต้ อ งเย็ บ คนไข้ ค รั้ ง แรกก็ ก ลั ว กั น ทั้ ง นั้ น
(คนไข้ก็กลัว) การมีอาจารย์อยู่ใกล้ บอกทีละขั้น
ทำ�ให้นักศึกษาสบายใจ ทำ�ให้ผมรู้สึกว่าอาจารย์
แพทย์น่าจะเป็นแบบนี้แหละ
ขณะนี้ผมเองก็ยังไม่ใช่อาจารย์แพทย์ที่ดีสัก
เท่าไร แต่ผมก็อยากพัฒนาตัวเอง อยากพัฒนา
ทักษะการสอนของตัวเอง ซึ่งก็คงจะต้องเรียนรู้
จากอาจารย์ผู้ใหญ่ ต้องคอยสังเกตอาจารย์ระดับ
ปรมาจารย์ เ หล่ า นั้ น ถ้ า มี โ อกาสก็ ค งได้ รั บ คำ �
แนะนำ�เพื่อผมจะได้ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆ ครับ
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เมื่อโลกทัศน์ของเรามีเพียงโรค
เราก็เพียรหาแค่เหตุของโรค
เจาะโน่นเจาะนี่ แต่ไม่ทันได้คิดว่า
มีองค์ประกอบอื่นๆ
อีกตั้งมากมายที่ทำ�ให้คนเรา
เจ็บป่วย เห็นโรค แต่ไม่เห็นคน
แต่พอโลกทัศน์เปิดออกทำ�ให้
เห็นว่า จริงๆ แล้วเบื้องหลัง
ของโรคคือฅน

สัมภาษณ์

พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์

ความเป็นมาของแรงบันดาลใจ
เมื่อเรียนจบใหม่ เป็นแพทย์ในโรงพยาบาล
ชนบทแทบจะเรียกได้ว่า ได้ทำ�และทำ�ได้ทุกสิ่งทุก
อย่าง ด้านดีกค็ อื ได้ฝกึ ทักษะหลายๆ เรือ่ งพร้อมๆ
กัน ผลที่ตามมาคือเรารู้สึกว่าเราแน่ เราเจ๋ง ครู
คนแรกทีเ่ ตือนเราอย่างแรง คือเด็กทารกแรกคลอด

คนหนึง่ ในขณะนัน้ เราเป็นแพทย์ใหม่ ประสบการณ์
ไม่มากแต่เราเชื่อมั่นในความเป็นแพทย์มาก แต่
เคสนั้นเป็นเคสนั้นมีปัญหา เราพบขีดจำ�กัดของ
ตัวเอง แม้จะพยายามทำ�อย่างเต็มที่ เต็มกำ�ลัง
ความรู้ ตามประสบการณ์และสภาพแวดล้อม แต่
ในทีส่ ดุ เขาก็เสียชีวติ เป็นเหตุการณ์รา้ ยทีส่ ดุ ทีส่ อน
เราอย่างแรง เป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญในชีวิต ทำ�ให้
ตระหนักอย่างแท้จริงว่าเราไม่ได้แน่นกั หนา เราเคย
รู้สึกว่าการเป็นหมอนั้นยิ่งใหญ่มาก รักษาโรคได้
ยื้อชีวิต ชี้ถูกชี้ผิด แต่พอเวลาผ่านไปเราค่อยๆ
เห็นว่า หมอเป็นเพียงบางสิ่งที่เล็กๆ มาก เราเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นส่วนเล็กๆ เท่านั้น

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

อีกเรื่องคือการเสียเพื่อนรัก เขาเป็นเพื่อน
สนิทของเรา เพื่อนสูญเสียคุณแม่ของเขาไปด้วย
โรคมะเร็งในขณะที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสอง
เป็นครั้งแรกที่ตัวเองได้เห็นภาพของคนที่กำ�ลัง
เผชิญกับภาวะสูญเสีย ด้านหนึ่งเรารู้ว่าคนที่รักษา
คุ ณ แม่ ข องเพื่ อ นคื อ อาจารย์ ข องเรา เราน่ า จะ
วางใจแต่ในกระบวนการรักษาก็มีบางอย่างซึ่งเรา
รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้

ขอให้คุณหมอขยายความ
รักษาแบบที่เหมือนกับว่า อาจารย์-เพื่อนคนไข้ (ซึ่งก็คือคุณแม่ของเพื่อน) สามส่วนนี้ไม่มี
ความเกี่ยวพัน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันเลย ถ้า
ปวดก็กินยา จะผ่าไหม ถ้าไม่ก็ไม่ จะทนไหม ฯลฯ
รู้สึกว่าตัวเราอยู่ตรงกลาง รับรู้ว่าเป็นการรักษา
ตามขั้นตอนของอาจารย์แต่มีเสียงในหัวที่ถามว่า
แค่นี้เองหรือ ใช่หรือ ถูกต้องแล้วหรือ ทำ�ไม?
เมือ่ เพือ่ นเสียแม่ของเขาไป เขามีภาวะซึมเศร้า
หยุ ด เรี ย นทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ฝนตกเพราะแม่ ข องเขา
เสียชีวิตตอนฝนตก ต้องดรอปเรียน ต่อมาตัวเขา
ก็เริ่มมีความผิดปกติหลายอย่าง ไม่กิน จนกระทั่ง
ร่างกายขาดโปตัสเซียม คลื่นหัวใจผิดปกติ เมื่อ
เรียนปีสดุ ท้ายเราฝึกงานด้วยกันในแผนกER เพือ่ น
ก็เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้
จะเกิดขึ้นได้ เราอยู่ด้วยกันในโรงเรียนแพทย์ เรา
อยูใ่ นแผนกฉุกเฉินควรจะตรวจพบสาเหตุได้ไว แต่
กระบวนการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเลย ตอนนั้นรู้สึกว่า
ตัวเองมีสภาพเป็นคนตรงกลาง ด้านหนึ่งเราเรียน
รู้กระบวนการและวิธีการทางการแพทย์ แต่อีก
ด้านคือความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิท เป็นมนุษย์
เป็นเหตุการณ์แรกๆ ที่สั่นคลอนความศรัทธาต่อ
การรักษาโรคโดยไม่เห็นความเป็นคน พอเผชิญ
เหตุการณ์ทเี่ ด็กทารกในความดูแลของเราเสียชีวติ
ความมัน่ ใจทีเ่ ราคิดว่าเราเก่ง เราแน่ ทำ�ให้เรารูส้ กึ
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ว่า เราคงต้องทบทวนอะไรบางอย่าง
เมือ่ เรียนต่อด้านเวชศาสตร์ครอบครัวได้เห็น
ภาพกว้าง รู้จักการเชื่อมโยง รู้สึกว่าความรู้แบบ
นี้ไม่น่าจะอยู่ที่ตัวเราเท่านั้น ถ้าให้น้องๆ ได้เห็น
มีภูมิคุ้มกัน ไม่อหังการในความเป็นแพทย์ เรื่อง
ราวความเจ็ บ ปวดหลายๆ อย่ า งคงไม่ เ กิ ด ขึ้ น
จุดบอดในสังคมทีม่ อี ยูห่ ลายเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาล้วน
มาจากการที่คนคิดไม่เป็น ปัญหาหนึ่งเป็นผลพวง
จากอีกปัญหาหนึ่ง เชื่อมโยงกันไปมา
ช่วงแรกทีจ่ บใหม่ เราเคยรูส้ กึ ว่าทำ�ไมชาวบ้าน
ในชุมชนช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย ทำ�ไมไม่ติดตาม
ปัญหา ทำ�ไมไม่หาทางป้องกัน ทำ�ไมจึงยังสร้าง
ปัญหาให้เราแก้ เหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่า หมอ
บางคนด่าว่าคนไข้โง่ คนไข้ของเราขาดการศึกษา
ขาดโอกาส แต่จริงๆ แล้วตัวเราเองซึ่งเป็นแพทย์
บางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเรารู้ไม่จริง เมื่อได้
เรียนต่อในด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โลกทัศน์
ของตัวเองก็เปิดออก เราเคยสนใจเฉพาะโรค เชื้อ
โรค เรื่องราวทางกายภาพ เมื่อโลกทัศน์ของเรามี
เพียงโรค เราก็เพียรหาแค่เหตุของโรค เจาะโน่น
เจาะนี่ แต่ไม่ทันได้คิดว่ามีองค์ประกอบอื่นๆ อีก
ตั้งมากมายที่ทำ�ให้คนเราเจ็บป่วย เห็นโรค แต่ไม่
เห็นคน แต่พอโลกทัศน์เปิดออกทำ�ให้เห็นว่า จริงๆ
แล้วเบื้องหลังของโรคคือฅน และเบื้องหลังฅนที่
เป็นโรคก็มีฅนที่แวดล้อมอีกตั้งเยอะแยะ โรคเป็น
เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ทำ�ให้อยากเป็นครู อยาก
เป็นอาจารย์แพทย์ รูส้ กึ ว่า การสร้างแพทย์ทดี่ เี ป็น
สิ่งสำ�คัญ เห็นว่าประเทศไทยต้องการครูที่ดีไม่ว่า
จะเป็นครูด้านใดก็ตาม ถ้าเราสร้างบางสิ่งบาง
อย่างที่ดีในตัวของนักศึกษาไม่ได้ เราก็จะผลิตคน
ดีออกมาสู่สังคมไม่ได้

การสร้างแพทย์ในทัศนะของคุณหมอ
ต้องทำ�อย่างไร
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สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน

เมือ่ พวกเราเรียนจบ เป็นแพทย์จบใหม่ๆ เรา
เชื่อมั่นในตัวเองมาก ทั้งที่จริงๆ แล้วเราอาจไม่รู้
อะไรมากนัก พี่ๆ แพทย์บางคนฝึกฝนทำ�งานมา
ตั้ง 30 ปี เพิ่งจะพบว่าเรามาผิดทาง ได้เห็นความ
ทุกข์ในหมู่แพทย์ด้วยกันมาก พวกเราหลายคนไม่
พอใจในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร
เราดิ้นรนไปเรื่อยๆ กลายเป็นวังวนของความผิด
ซ้ำ�ซาก เราไม่รู้ว่าเรากำ�ลังอยู่ในระบบแบบไหน
เรากำ�ลังแก้ไขอะไร เรากำ�ลังทำ�อะไรอยู่ เราวิ่งวน
อยูต่ รงไหนของเขาวงกต เราเหน็ดเหนือ่ ย ไม่พอใจ
แต่เราก็ไม่มีทางออก มีรุ่นน้องของเราฆ่าตัวตาย
มีน้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ เราอดรู้สึกไม่ได้ว่า
เป็นเพราะระบบของพวกเรากันเองหรือเปล่า เรา
ถูกฝึกให้อดทน อึดสู้กับงานหนัก ไม่ปริปาก จน
บางครั้งเราลืมตัวของเราเอง ไม่รู้ขีดจำ�กัดของตัว
เอง ลืมร่างกาย ลืมความรู้สึก และความเป็นฅน
ของตัวเรา เมื่อเราเรียนเพิ่มขึ้น เชื่อมโยงมาก
ขึ้ น มองรอบด้ า นมากขึ้ น เราก็ อ ยากให้ น้ อ งๆ
นักศึกษาแพทย์มีภูมิคุ้มกัน
บางครั้งเคยรู้สึกว่า เราได้รับการสอนเรื่อง
จริยธรรม แต่ครัน้ พอถึงเวลาทำ�งานเรากลับมองไม่
เห็นสิ่งนั้น เราเห็นแต่กระบวนการทางการแพทย์
แต่เราไม่ให้ความสำ�คัญของความสัมพันธ์ แพทย์
กับผู้ป่วย รักษาตามอาการ ถ้าปวดก็กินยา ปวด
มากก็ตัดก้อนนั้นทิ้ง เอาไหม เอาก็เอา ไม่เอาก็
ทนไป...ทำ�นองนี้ ซึง่ เรารูส้ กึ ว่าแบบนีไ้ ม่ใช่ เราต้อง
ดูแลฅน ไม่ใช่ดูแค่โรค

ในวิชาเรียน แต่ส่วนหลังเราต้องสอนผ่านความ
เป็นตัวเรา
การเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนทำ�ให้เห็น
รูโหว่ เราได้พบน้องๆแพทย์จบใหม่ที่เพิ่งออกมา
ใช้ทุนอยู่เสมอ เรารู้ว่าน้องแต่ละรุ่นมีหลายแบบ
แต่ทกุ คนมีความทุกข์เหมือนๆ กัน ลึกๆ แล้วน้อง
มีความกลัวบางอย่าง โรงพยาบาลที่เราอยู่ไม่มี
ความพร้อมในหลายๆ เรื่อง แพทย์น้อย งานหนัก
แพทย์ใหม่ พยาบาลใหม่ บางคนเพิ่งจบมาใหม่ๆ
แต่กลายเป็นหัวหน้าวอร์ดแล้ว เหล่านี้เป็นภาระ
ที่ต้องแบกเอาไว้ ด้านหนึ่งทุกข์มากแต่เราก็เห็น
ศักยภาพของกันและกัน ทำ�ให้รู้สึกว่า ทำ�อย่างไร
ที่จะทำ�ให้น้องๆ เห็นความทุกข์ และเห็นด้านสุข
เห็นศักยภาพของตัวเอง ให้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา
เป็นปุ๋ยอันอุดมเพื่อเติบโตต่อไป
ในโรงพยาบาลชุมชนที่เราอยู่ หลายๆ ครั้ง
ที่เห็นว่าน้องๆ พยาบาลอยู่ได้ดี อยู่ได้นาน ทั้งที่มี
ค่าตอบแทนไม่มากแต่เขามีความสุขตามอัตภาพ
ดูแลคนไข้ด้วยน้ำ�ใสใจจริง ในขณะที่น้องของเรา
ซึ่งเป็นแพทย์กลับเกาะเกี่ยวด้านที่เป็นวัตถุเยอะ
พึ่งพาสิ่งภายนอกมาก ทำ�ให้ฉุกคิดอยู่เหมือนกัน
ว่า บางอย่างกำ�ลังมาผิดทางหรือเปล่า เราต้อง
สอน เราต้องบอกอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นไหม เกิด
อะไรขึ้น ทำ�ให้เราอยากที่จะเป็นอาจารย์แพทย์ยิ่ง
ขึ้น อยากปูทางสำ�หรับอนาคตบ้าง

คุณหมออยากจะเน้นการสอนนักศึกษา
แพทย์เรื่องการเชื่อมโยง ?

ตอนนี้ชอบเป็นครูค่ะ ชอบมาก แต่ก็รู้สึกว่า
เป็นกิเลสบ้างเหมือนกัน คือรู้สึกว่า เราเจ๋ง สิ่งนี้
เป็ น กิ เ ลสตั ว หนาที่ ต้ อ งเฝ้ า ดู คื อ ความรู้ สึ ก ว่ า
อยากให้คนเห็นเรา อยากให้เขายอมรับ เวลาสอน
น้องๆ ก็ได้เห็นตัวเองในบางด้านด้วย รูส้ กึ ว่าหลายเรือ่ ง
น้องๆ ก็น่ารัก น้องไม่ได้เลวร้าย บางเรื่องที่เราว่า
เขาเลวร้าย นั่นมาจากความคาดหวังของเราเอง

เมื่อเป็นอาจารย์แพทย์ก็ต้องให้น้ำ�หนักการ
สอนในด้านความรู้วิชาการ แต่อีกส่วนก็ต้องสอน
ให้เห็นความเป็นฅน ถ้าจะพูดเป็นสัดส่วนตัวเลข
ก็คงจะพูดไม่ถูก ส่วนแรกนั้นเราสอนในห้องเรียน

แสดงว่าคุณหมอเป็นครูแพทย์ที่มีความสุข

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

อยากให้คุณหมอพูดถึงความเป็นครู
ความเป็นครูไม่ใช่การสอนเรือ่ งความรูเ้ ท่านัน้
แต่ตอ้ งให้เขาได้ทกั ษะการดำ�เนินชีวติ ด้วย ซึง่ เรือ่ ง
นี้ก็ไม่ง่ายเลย สิ่งแรกที่พยายามสอนก็คือความ
รู้ในการเป็นแพทย์ แต่ทีมครูแพทย์ที่คิดคล้ายๆ
กันก็พยายามจะใส่ความคิดบางเรื่องเข้าไปด้วย
ให้น้องๆ นักศึกษาแพทย์รู้ว่า ชีวิตมีมิติอื่นๆ ด้วย
แต่นอ้ งๆก็ยงั รูส้ กึ ว่าไกลตัว ไม่จ�ำ เป็นต้องรูใ้ นตอน
นี้ก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงวัยของเขา แต่เป็นโจทย์
ใหญ่ของพวกเรา
เวชศาสตร์ ค รอบครั ว สอนว่ า ยาไม่ ใ ช่ สิ่ ง
สำ�คัญที่สุด สิ่งที่สำ�คัญกว่ายาคือฅน เราจะทำ�
อย่างไรให้ฅนหยิบยาขึ้นมากิน ทำ�ให้ฅนตระหนัก
ในศักยภาพของตนเองจนเปลีย่ นพฤติกรรมตนเอง
ซึ่งครูที่สอนเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวได้ดี ตัวครู
ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น คือมีความสามารถที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ เมื่อครูเห็นคนไข้เดิน
เข้ า มาก็ มี ค วามสามารถที่ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ข้ า งหลั ง
ของคนไข้รายนี้มีคนอื่นๆ อีกมากมาย มีปัจจัย
แวดล้อมทีท่ �ำ ให้เขากลายเป็นคนไข้ของเราในวันนี้
และหากเรารักษาเขาได้ในวันนีก้ จ็ ะส่งผลสะเทือน
ตามไปอีกมากมายเช่นกัน เช่นเมื่อคนไข้คนนี้หาย
ป่วย ครอบครัวของเขามีความสุขขึ้น หรืออาจจะ
ส่งผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมบางเรื่อง
ในชุมชนเลยทีเดียว นี่คือเวชศาสตร์ครอบครัว ถ้า
แพทย์เห็นความสำ�คัญแบบนี้ แพทย์กจ็ ะดูแลคนไข้
อย่างประณีตมากขึน้ ใส่ใจมากขึน้ ไม่ใช่เพียงสัง่ ยา
แล้วให้คนไข้กลับบ้าน

ฟังดูก็เป็นเรื่องดีๆ ทั้งนั้น มีเรื่องบั่นทอน
การเป็นอาจารย์ที่อยากได้การหนุนช่วย
ไหมคะ
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ตอนนี้ มี ค วามพยายามที่ จ ะสร้ า งแพทย์
ที่ เ ข้ า ใจการเชื่ อ มโยงแบบนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ บ างคน
ก็บอกว่า หมอเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์
ชั้ น สอง แพทย์ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ สิ่ ง เหล่ า นี้
เพราะเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นทักษะของพยาบาล เรารูว้ า่
คนที่พูดแบบนี้เพราะเขาไม่เข้าใจ แต่เมื่อได้ยินก็
รู้สึกบั่นทอนกำ�ลังใจอยู่บ้าง แต่หน้าที่ของเราก็
คือทำ�ตัวเองให้เห็นว่าการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์จริงๆ ทำ�ให้นอ้ ง
นักศึกษาแพทย์เห็นว่า การดูแลผูป้ ว่ ยก็มมี ติ แิ บบนี้
ด้วย เรายืนยันสิ่งนี้ด้วยการกระทำ�ของตัวเรา
สิ่งแรกที่สำ�คัญมากคือ เราต้องทำ�ให้น้อง
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ ชื่ อว่ า ตั ว เองมี ค วามสุ ข ได้ ด้ ว ย
ความเป็นตัวของเขาเอง เป็นความสุขจากภาวะ
ภายใน ซึ่งยากมาก เพราะถ้าเขายังไม่มีความสุข
จากด้านใน เขาหาตัวเองไม่พบ ก็ยากมากทีเ่ ขาจะ
เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับคนอื่นๆ และมอบความสุข
บางที เ ลยกลายเป็ น ครู ที่ ค าดหวั ง ในตั ว
นักศึกษาทีอ่ ยากให้เขารูจ้ กั ตัวเอง กลายเป็นคุณครู
องค์รวม โดนล้อ “คุณครูคนนี้ต้องรักษาคนไข้ให้
ครอบคลุมทุกมิติ” ซึ่งที่สุดเราก็รู้ว่าทั้งหมดเป็น
เรือ่ งการจัดสมดุล ชีวติ การงาน เรือ่ งราวประจำ�วัน
พยายามจัดสมดุลในแต่ละวัน ให้เป็นองค์รวม
ในแต่ละวัน สอนวิชาการ สอนให้เขาเห็นฅนเป็น
ฅน และสอนให้เขาเข้าใจตัวเองด้วย เขาคิดอะไร
ทำ�อะไร มีความตระหนักรู้ ซึ่งเป็นเรื่องยาก และ
ยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาดู
ด้วยการจัดสมดุลของตัวเอง มันคงตลกถ้าเรา
สอนให้เขาทำ�อย่างหนึ่ง แต่ตัวเรากลับเป็นในสิ่ง
ตรงกันข้าม เราต้องรักษาสมดุลให้เป็นจริง ได้ฝึก
ตัวเอง เห็นด้านในของตนเองเยอะ ได้ใคร่ครวญตัวเอง
เยอะ เยอะแต่ดี ^^
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ทีมของเราเชื่อว่า นักศึกษาจะเป็นแบบไหน
ก็ขึ้นกับว่าเราปั้นอย่างไร
ทีมของเราเชื่อว่าเราจะสร้างความดีด้วยกระบวนการ
คนเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกระบวนการที่ดี

พญ.หมอสีขาว เชื้อปรุง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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คิดอย่างไรจึงมาเป็นครูแพทย์
เราเป็นนักเรียนในโครงการ PI (สถาบันบรม
ราชชนก) รุ่นแรกๆ เรียนจบจากที่นี่ (ร.พ.มหาราช
นครราชสีมา) ได้เรียนแพทย์ทงั้ ทีไ่ ม่ใช่คนเรียนเก่ง
เคยรู้สึกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญ เราก็คงถูก
เลือกเข้ามาในเส้นทางสายนี้ เราเป็นคนชอบทำ�
กิจกรรม ชอบเข้าชุมชน ทำ�ค่ายทุกปีจนกระทั่ง
เรียนแพทย์ปี4 ปี 5 ก็ยังออกค่ายแบบค่ายอาสา
อาจารย์สรรัตน์เห็นจึงแนะให้นำ�วิชาการทางการ
แพทย์เข้ามาบูรณาการในกิจกรรม เช่นการออก
ตรวจ ซึ่งทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมาก
ตอนหลังๆ สิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆเป็นระบบมากขึ้นๆ
พอเรียนจบได้ทำ�งานในโรงพยาบาลอำ�เภอ
ประมาณ 5 ปี มีความสุขมาก แต่ก็มีปัญหาในที่
ทำ�งาน ทางบ้านจึงขอให้ย้ายซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่
เสียใจมากเพราะเรามีความสุขในการอยู่ตรงนั้น
มีความสัมพันธ์กับชาวบ้านที่ดีมาก บางทีบางครั้ง
ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านกลางค่ำ�กลางคืน เข้าไปกิน
ข้าวกับชาวบ้าน เป็นความสัมพันธ์ต่อกัน เรามี
ความสุขชาวบ้านก็มีความสุข พบปะพูดคุยกัน ใน
โรงพยาบาลเราก็มีกิจกรรมมีโครงการใหม่ๆ ให้
คิดให้ทำ�เช่น ช่วงที่ทำ�งานนั้นทำ�โครงการเกี่ยวกับ
สมุนไพร คิดสูตรสบู่เหลวว่านสาวหลง ซึ่งบัดนี้
โครงการฯ ก็ต่อยอดมาเรื่อยๆ ในโรงพยาบาล
แห่งนั้น เป็นความภูมิใจของเราแม้ว่าเราจะไม่ได้
อยู่ที่นั่นแล้ว

จริงๆ แล้วไม่เคยคิดเรื่องการเป็นอาจารย์
แพทย์เลย เพราะมีความสุขในการเป็นแพทย์โรง
พยาบาลชุมชนมาก ช่วงที่ใช้ทุนหมดใหม่ๆ มีคน
ชวนให้มาเป็นอาจารย์เราก็ไม่สนใจ แต่เมือ่ เกิดเหตุ
ในที่ทำ�งาน พ่อแม่ไม่สบายใจ กังวล เราก็ต้องคิด
ใหม่ และเมือ่ คิดหลายๆ ด้านก็รสู้ กึ ว่าไม่อยากย้าย
จากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งแต่อยาก
เปลีย่ นเนือ้ งาน อยากเรียนรูใ้ หม่ จึงตัดสินใจสมัคร
เข้าเป็นอาจารย์แพทย์ที่ มทส. เป็นการตัดสินใจที่
ไม่ได้วางแผน
ในช่ ว งแรกๆ ไม่ มี ค วามสุ ข กั บ การเป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเท่าไรนัก ปัญหาไม่ได้
มาจากภายนอกแต่เป็นปัญหาในใจ คือใจเรายัง
อยู่ในโรงพยาบาลอำ�เภอ ปกติได้ออกหน่วยไป
ในพื้นที่ชนบทเดือนละ 2 ครั้ง แต่พอทำ�งานใน
มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีกิจกรรมอย่างนั้นแล้ว พอ
คิดน้ำ�ตาก็ไหล แต่การเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพ
ก็ทำ�ให้ได้เจอเรื่องใหม่ๆ อีกหลายๆ อย่าง ค่า
ตอบแทนของการเป็นอาจารย์น้อยกว่าเงินเดือน
สุดท้ายเกือบ 5 เท่า ซึง่ ก็เป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เรา
ต้องดิน้ รน ออกไปอยูโ่ รงพยาบาลเอกชนซึง่ ก็ท�ำ ให้
เราได้เรียนรูร้ ะบบงานใหม่ๆ ต้องออกหน่วยกับรถ
ฉุกเฉิน เจอเรือ่ งท้าทาย การได้ออกหน่วยไปกับรถ
ฉุกเฉินหลายๆ ครัง้ ทำ�ให้เราเรียนรูแ้ ละตกผลึกกับ
ตัวเองว่า จริงๆ แล้วแม้เราจะไม่ได้ประจำ�อยูใ่ นโรง
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พยาบาลชุมชนเราก็ชว่ ยเหลือชีวติ คนได้ รูส้ กึ ว่าได้ สถาบันที่ทำ�งานด้วยกันว่าเราเตรียมนักศึกษาไม่
คุณค่าตัวเองกลับมา
ค่อยดี นักศึกษาไม่คอ่ ยพร้อม แต่รนุ่ หลังๆ มีความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ได้รับคำ�ชมมาก

ชีวิตใหม่ บทบาทใหม่

เมือ่ ตัดสินใจทีจ่ ะออกจากโรงพยาบาลอำ�เภอ
เราอาจจะเลือกเป็นอาจารย์ที่มหาราชฯ ก็น่าจะ
พอเป็นไปได้ แต่ดา้ นหนึง่ ในใจรูส้ กึ ว่ารพ.มหาราชฯ
มีประสบการณ์และหลักสูตรที่ลงตัวแล้ว อาจารย์
ของเรา เพื่อนๆ ของเรา รุ่นน้องของเรา อยู่ใน
ระบบที่ค่อนข้างเหมาะสม ลงตัวแล้ว แต่ที่ มทส.
เป็นสิ่งใหม่ หลายเรื่องยังไม่ชัดเจน ต้องทุ่มเท ตัว
เราน่าจะเหมาะกับเด็กๆ ที่นั่น เขาน่าจะต้องการ
เราและเราน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ด้วยวัย
ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราน่าจะเหมาะ
กับนักศึกษาใหม่ที่กำ�ลังต้องปรับตัว ได้เข้าไปจัด
วางระบบหลายๆ เรื่อง ได้ใช้ประสบการณ์ตัวเอง
ทำ�งานกับรุ่นน้องอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

การใช้จิตตปัญญาในหลักสูตร
สมัยก่อนเราเคยเป็นว้ากเกอร์ ใช้ระบบว้าก
เกอร์เพื่อสร้างความเป็นยูเนี่ยน เราไม่รู้จักเครื่อง
มืออื่นเราก็เป็นอย่างนั้น แต่ต่อมาเมื่อเราได้รู้จัก
เครือ่ งมืออืน่ ๆ มากขึน้ ได้รจู้ กั อาจารย์ตุ๊ (พญ.รุจริ า)
รู้จักกระบวนการถอดบทเรียน เรียนรู้ว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์ การสร้างความเป็นยูเนี่ยนนั้นบ่ม
เพาะได้ เราก็หัดใช้เครื่องมืออื่นๆ มากขึ้น ซึ่ง
ก็ได้ผลดี
กระบวนการทางจิตตปัญญาทำ�ให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงชัดมาก นักศึกษารุ่นก่อนที่เราจะเข้า
มาทำ�กระบวนการ กับรุ่นที่เราเริ่มใช้กระบวนทาง
จิตปัญญามีความต่างกันมาก รุ่นหลังๆได้รับคำ�
ชมเยอะ ทั้งในเรื่องของระเบียบวินัยและการร่วม
แรงร่วมใจ ก่อนหน้านั้นเราเคยได้รับเสียงบ่นจาก

ตัวอาจารย์เองเปลี่ยนไหม
รู้ สึ กว่ า ตั ว เองเป็ น คนโชคดี คื อ ได้ พ บการ
เรียนรู้บางเรื่องเร็วและมีกัลยาณมิตร จากเดิมที่
ใจของเราฝักใฝ่กับการเป็นแพทย์ในโรงพยาบาล
อำ�เภอ แต่เมือ่ มาเป็นอาจารย์เราต้องพานักศึกษา
ไปลงพืน้ ทีเ่ กือบทุกอำ�เภอ มีกจิ กรรมถอดบทเรียน
ทุกครัง้ และเนือ่ งจากเราเป็นเจ้าของงาน นอกจาก
ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาก็ ต้ อ งพยายามชั ก ชวนให้ เ พื่ อ น
อาจารย์มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทำ�ให้เรามีการ
เรียนรู้ จดจำ� ฝึกปรือเร็วมาก ด้านหนึ่งก็เหมือน
งานพาเราไป แต่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง ก็ คื อ เราได้ ผ่ า น
กระบวนการมากมาย ฝึกวิทยายุทธ์ เห็นได้ว่า
ตัวเราเปลี่ยนแปลง ค่อยๆ ซึมซับไปเอง รู้ตัว
ไม่ตื่นตระหนก
ทีมของเราเชื่อว่า นักศึกษาจะเป็นแบบไหน
ก็ขึ้นกับว่าเราปั้นอย่างไร เราเชื่อว่า เราจะปั้นดิน
ให้เป็นดาว นักศึกษาของเราไม่เหมือนนักศึกษา
มหิดล เขาไม่ใช่คนเรียนเก่งมาก บางคนมีพื้นฐาน
ติดลบ ถ้าเรารู้จักพื้นฐานของเขา เราได้เห็นเขา
มานานๆ ช่วยฝึกฝน ชี้ทาง ถ้าเขาผ่านเขาก็จะไป
ได้ แต่ถ้าไม่ผ่านเขาก็ได้เห็นว่าแล้วเขาเหมาะกับ
อะไร ช่วยสร้างวัคซีนให้เขา เอาบทเรียนของตัว
เองสอนเขา
ที ม ของเราเชื่ อ ว่ า เราจะสร้ า งความดี
ด้ ว ยกระบวนการ คนเราเปลี่ ย นแปลงได้ ด้ ว ย
กระบวนการที่ดี เรามีประสบการณ์ว่านักศึกษา
บางคนที่คะแนนไม่ดีเลยในช่วงแรกเข้า เราคิด
แล้วคิดอีกว่าจะตัดเขาออกไปดีไหม แต่เมื่อเขา
ผ่านกระบวนการ เราดูแลเขาด้วยกระบวนการที่
ดี มาถึงวันนี้เขาไปได้สวยมาก เด็กในเมืองบาง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

คนเสียอีกที่ยึดกับความโก้ในตัวเองมากไม่ยอม
เปลี่ยนแปลง มีแรงต้านบางอย่าง จะเรียกว่าอีโก้
ก็ได้ ถ้าเด็กๆ มีสิ่งนี้มากในที่สุดเขาก็ไปไม่รอด
กระบวนการทางจิตตปัญญาช่วยอย่างมากทีจ่ ะให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการ
ตอนนี้ รู้ สึ ก ชอบชี วิ ต ตั ว เอง รู้ สึ กว่ า ตั ว เอง
กำ�ลังเดินตามคำ�พูดที่คณะบดีแพทย์เคยบอกเอา
ไว้วา่ “เธอไม่ตอ้ งไปอยูใ่ นโรงพยาบาลชนบทตลอด
ชีวิตของเธอก็ได้ ขอให้เธอมาเป็นอาจารย์และ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ของเธอไปยังนักศึกษาแพทย์”
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พอใจสิ่งที่มี ยินดีสิ่งที่ ได้

ผู้ร่วมสนทนา:

ผมตระหนักดีว่า เรารู้สึกชอบ อยากสอน เป็นครูแพทย์ แต่ศัตรูตัวฉกาจคือ
ความคิดเปรียบเทียบ ผมควรจะจัดการ รับมือ ดูแล สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
ได้อย่างไร พ่อแม่ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอสไตล์ลูกคนจีน ผมควรจะดูแลใจ
ที่คอยจะเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างไร
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

อาตมาพูดไว้เรื่องสาวพิการชาวไต้หวัน เธอกล่าวว่า “ฉันมองสิ่งที่ฉันมี ฉันไม่
มองสิง่ ทีฉ่ นั ขาด” เรามักจะมองสิง่ ทีเ่ ราขาดอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะเมือ่ เราเปรียบเทียบ
กับคนอื่น เราจะพบว่าเขามีนั่นมีนี่แต่ฉันยังไม่มีเลย การเปรียบเทียบแบบนี้ทำ�ให้
เราทุกข์เพราะว่ามันตอกย้�ำ สิง่ ทีเ่ ราไม่มี เห็นแต่สงิ่ ทีเ่ ราไม่มี แต่ความสุขเกิดขึน้ ได้งา่ ย
เมือ่ เราเห็นและชืน่ ชมสิง่ ทีเ่ รามี ไม่มองสิง่ ทีเ่ ราขาด คำ�ว่า สันโดษ แปลว่า พอใจในสิง่
ทีม่ ี ยินดีในสิง่ ทีไ่ ด้ อาตมามักจะยกตัวอย่างนีใ้ ห้ฟงั เสมอ มีคนหนึง่ ไปเทีย่ วเชียงใหม่
เห็นย่ามทีไ่ นท์บาซาร์ราคา 500 บาท เขาต่อราคาได้ 300 บาท ดีใจมาก พอกลับมา
ที่โรงแรมพบว่าเพื่อนร่วมทัวร์ซื้อย่ามแบบเดียวกัน แต่ซื้อในราคา 200 บาท
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ปรากฏว่าทีเ่ คยยิม้ ก็หบุ เลย รูส้ กึ เสียใจทีซ่ อื้ มา นีเ่ พราะเปรียบเทียบ จริงๆ เขาน่าจะ
พอใจนะ ในเมื่อราคาเต็ม 500 แต่ซื้อได้ในราคาแค่ 300
อีกตัวอย่างหนึ่ง ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้วัดอาตมา แทงหวย 15 บาท โชคดี
ถูกรางวัล ได้เงิน 600 บาท เขาดีใจมาก แต่พอเจอเพื่อนในหมู่บ้านซึ่งซื้อหวยตัว
เดียวกัน แต่แทง 50 บาท ได้เงินมา 2000 บาท พอรู้ว่าเพื่อนได้มา 2000 บาท
ความดีใจก็เปลีย่ นเป็นความเสียใจเลย รูส้ กึ โมโหตัวเองทีแ่ ทงน้อยไป นีเ้ รียกว่าทุกข์
เพราะการเปรียบเทียบ
ถ้าเรามัวแต่เปรียบเทียบกับคนอื่น เราจะไม่มีความสุขเลยทั้งชีวิต เพราะเรา
จะเห็นคนอื่นมีมากกว่าเสมอ ไม่ว่าเราได้อะไร ก็จะไม่มีความสุขเมื่อเห็นคนอื่นได้
มากกว่าหรีอดีกว่า ครัง้ หนึง่ อาตมาไปบรรยายธรรม พอบรรยายจบก็แจกหนังสือเล่มเล็กๆ
แต่หนังสือมีจำ�นวนจำ�กัด คนที่ได้รับต่างดีใจ พอหนังสือเล่มเล็กหมด อาตมาก็หยิบ
หนังสืออีกปึกหนึง่ ขึน้ มา คราวนีเ้ ป็นหนังสือเล่มใหญ่ คนทีไ่ ด้เล่มเล็กไปแล้ว เมือ่ สักครู่
ยังดีใจทีไ่ ด้หนังสือ แต่พอรูว้ า่ มีแจกหนังสือเล่มใหญ่ดว้ ย ก็รสู้ กึ เสียใจเมือ่ เห็นคนอืน่
ได้เล่มใหญ่ บางคนถึงกับเอาหนังสือเล่มเล็กมาคืนเพื่อแลกกับเล่มใหญ่ ทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ทนั ได้อา่ นเล่มเล็กเลย เล่มใหญ่ดกี ว่าเล่มเล็กหรือเปล่า เขาก็ไม่รเู้ พราะยังไม่ได้อา่ น
แต่เป็นทุกข์ที่ได้เล่มเล็ก ทั้งๆ ที่เมื่อกี้ยังดีใจอยู่เลย
ทีจ่ ริงหากเขาวางใจถูก แม้ได้เล่มเล็กก็นา่ จะดีใจ เพราะดีกว่าไม่ได้อะไรเลย แต่
พอเปรียบเทียบกับคนที่ได้เล่มใหญ่ ก็เลยเป็นทุกข์ทันที เห็นไหม ขนาดได้ของฟรีก็
ยังทุกข์เลยหากมีการเปรียบเทียบขึ้นมา
ผู้ร่วมสนทนา:

พระอาจารย์จะบอกว่า เราควรมองในแง่บวก
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

ใช่ พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้
ผู้ร่วมสนทนา :

แต่บางครั้งก็เหมือนกับการปิดตาไม่ให้มองสิ่งอื่น ความเป็นไป คิดในสิ่งที่เป็น
มนสิการ คิดในแง่ดีมองในแง่บวก แต่ว่าโลกก็ยังมีอีกแง่หนึ่งด้วย เราควรจะมอง
เฉพาะด้าน หรือเราควรวางอุเบกขา หรือยังไงดีครับ
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พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

เราควรมี มุทติ าจิต เป็นลำ�ดับแรก เมือ่ เขาร่�ำ รวยกว่าเรา มีเงินเดือนมากกว่าเรา
ได้โบนัสมากกว่าเรา หรือได้เลือ่ นขัน้ เราควรมีมทุ ติ าจิต ยินดีกบั เขาด้วย อาจจะมอง
ต่อไปว่า เขาจำ�เป็นต้องใช้เงินมากกว่าเรา เพราะ ต้องผ่อนบ้าน หรือแม่เขากำ�ลัง
เป็นมะเร็ง ยิ่งถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้ แต่เป็นภาระด้วยซ้ำ� เราก็
จะไม่รู้สึกอิจฉาเขาเลย คนเรานั้นเมื่อมีมากก็ทุกข์มาก ถ้าเราเห็นชัดว่า ทรัพย์สิน
เงินทองก็ดี ชือ่ เสียงก็ดี อำ�นาจก็ดี สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสุขทีเ่ จือด้วยทุกข์ เราก็จะไม่หวัน่ ไหว
เราจะเห็นใจเขาด้วยซ้ำ� การมีสมบัติมาก มีตำ�แหน่งสูง ก็มีภาระมากตามไปด้วย
วัยรุ่นคนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่ดู่ พรหมปัญญโญ วัดสะแก จ.อยุธยา เขาไป
เช่าพระพุทธรูปมาบูชา หลวงปูถ่ ามว่า บูชาทำ�ไม เขาตอบว่าบูชาแล้วรวยครับ หลวงปู่
บอกว่า “รวยกับซวยมันใกล้ๆ กันนะ” เขาจึงถามว่า ใกล้กันยังไงครับ ท่านตอบว่า
“มันออกเสียงคล้ายกัน” แล้วท่านก็อธิบายว่า ความร่�ำ รวยนัน้ “จะหามายังไงก็ทกุ ข์
จะรักษามันก็ทกุ ข์ หมดไปก็ทกุ ข์อกี กลัวคนจะจีจ้ ะปล้น ไปคิดดูเถอะ มันไม่จบหรอก
มีแต่เรื่องยุ่ง” แล้วท่านก็แนะนำ�สั้นๆว่า “เอาดี ดีกว่า”
เมื่อเราใคร่ครวญด้วยปัญญา ก็จะเห็นว่า ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ไม่ใช่ของ
ประเสริฐ ใครได้ไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุข เห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เสียใจที่เรามีหรือ
ได้น้อยกว่าเขา แต่สิ่งแรกที่ควรมีคือ มีมุทิตาจิตต่อเขาก่อน ขณะเดียวกันก็รู้จัก
ชื่นชมสิ่งที่ตนมี เป็นสุขกับสิ่งที่มี กับสิ่งที่เป็น หรือ พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้
ซึ่งรวมถึงการทำ�งานด้วย หลายคนมีความทุกข์เพราะเห็นว่า เราทำ�งานมากกว่าเขา
อาตมาชอบเด็ ก ผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง เธอได้ รั บ เชิ ญ ไปออกรายการพลเมื อ งเด็ ก
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อหลายปีก่อน รายการนี้นำ�เด็กสามคนมาทำ�กิจกรรม
บำ�เพ็ญประโยชน์ เช่น ทำ�ความสะอาดห้องเรียน พาม้าไปเลีย้ ง ส่วนกรณีทจี่ ะเล่านี้
เด็กทั้งสามได้รับมอบหมายให้ขนของขึ้นรถไฟ รถไฟมีเวลาออกที่แน่นอน จึงต้อง
รีบขนของ แต่ปรากฏว่าบ่ายวันนั้น สมจิตร จงจอหอ ขึ้นชก มีการถ่ายถอดสด เด็ก
ผูช้ ายสองคนหนีไปดูสมจิตรชกมวย เหลือเด็กผูห้ ญิงคนเดียว เธอก็ขนของด้วยความ
กระตือรือร้น พิธกี รจึงถามว่า คิดยังไงทีเ่ พือ่ นๆ ทิง้ ให้เราขนของคนเดียว เธอตอบว่า
“หนูเห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนสมจิตร หนูไม่ใช่แฟนสมจิตร หนูก็เลยทำ�งานของ
หนูไป” พิธีกรยังไม่พอใจคำ�ตอบ จึงถามต่อว่า หนูไม่โกรธ ไม่คิดจะว่าเขาหรือที่ทิ้ง
งานให้หนูท�ำ คนเดียว เธอตอบว่า “หนูขนของขึน้ รถไฟหนูกเ็ หนือ่ ยอย่างเดียว ถ้าหนู
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โกรธหรือไปต่อว่าเขา หนูก็เหนื่อยสองอย่าง”
เหนื่อยสองอย่าง คือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจ พวกเราส่วนใหญ่เลือกเหนื่อย
กีอ่ ย่าง สองอย่างใช่ไหม ทำ�ไปก็บน่ ไป ถ้าคนฉลาดก็จะเหนือ่ ยอย่างเดียวคือเหนือ่ ยกาย
ใจไม่เหนือ่ ย แต่ปกติแล้วพวกเรามักเปรียบเทียบอยูต่ ลอดเวลาว่า เราทำ�มากกว่าเขา
เขาทำ�น้อยกว่าเรา เราก็เลยเหนื่อยสองอย่าง
ผู้ร่วมสนทนา:

หนูคดิ ว่าเราทุกคนมาด้วยฉันทะ แต่ไม่มกี ารจัดการอารมณ์ เพราะเรือ่ งอารมณ์
เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับทุกคน การเรียนรูท้ จี่ ะจัดการกับอารมณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือน
กัน หนูจัดการดูแลอารมณ์ได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเทียบกับพระอาจารย์ก็ยังไม่นิ่งได้
ขนาดนั้น แต่ทุกครั้งที่มีอารมณ์ก็รับรู้ได้เร็วกว่าเดิม อารมณ์ของตัวเองเป็นต้นตอที่
ทำ�ให้ตัวเองเป็นทุกข์ อารมณ์จะอยู่กับเราช่วงหนึ่งถ้าคิดได้ก็หายไป พระอาจารย์มี
วิธแี นะนำ�ไหมคะ พระอาจารย์พดู ว่าให้มสี ติ หนูรเู้ ส้นทาง เหลือแค่ปฏิบตั วิ า่ เมือ่ เกิด
อารมณ์แล้วนิ่งได้ ปกติโกรธแล้วก็บ่น พอบ่นเสร็จก็หาย ตัวเราไม่ได้ทุกข์ แต่คน
รอบข้างคิดว่าเราทุกข์ เพราะเรามีอารมณ์ พอคนรอบข้างทุกข์ เราก็กลับมาทุกข์อีก
แสดงว่าเรายังไม่ดีพอคนรอบข้างเลยทุกข์เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเรา ถูกไหมคะ
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

อารมณ์มักจะเกิดจากความคิด เช่น เราคาดหวังกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาไม่
เป็นตามที่คาดหวังเราก็ทุกข์ หงุดหงิด ความคิดมีผลต่ออารมณ์มาก เราเสียใจเมื่อ
นึกถึงอดีต นึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราสูญเสียไป นึกถึงความผิดพลาดในอดีต แต่ถ้าเรา
นึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็มักจะเกิดความกังวล เพราะนึกถึงงานที่ค้างคา ปัญหา
ที่กำ�ลังจะตามมา หรือพอคิดเปรียบเทียบกับคนอื่น เราก็มีความทุกข์ที่เห็นเขามี
มากกว่าเรา ได้รับการยกย่องมากกว่าเรา
คนเราทุกข์เพราะความคิด และความทุกข์สว่ นใหญ่เกิดจากการคิดถึงอดีตและ
อนาคต รวมถึงการมองในแง่ลบหรือชอบเปรียบเทียบ ความคิดและมุมมองเป็นสิง่
ที่กำ�หนดสุขและทุกข์ของคนเราเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่เจอเฉพาะหน้าก็มีส่วนกำ�หนด
สุขหรือกำ�หนดทุกข์ แต่ไม่สำ�คัญเท่ากับความคิดและมุมมองของเรา โดยมากแล้ว
ความเครียด ความกังวล ความโกรธ ความเสียใจเกิดจากการครุ่นคิดถึงอดีตกับ
อนาคต หรือนึกถึงสิ่งที่เราไม่มี สิ่งที่เราเสียไป มากกว่าสิ่งที่เรามี

64

สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน

อาตมาคิดว่าถ้าเราพยามรู้เท่าทันความคิด แล้วพาใจให้อยู่กับปัจจุบันก็จะเห็น
ความจริงในขณะนั้นมากขึ้น หลายคนพูดกับอาตมาว่า ‘เวลาทำ�งานก็นึกถึงลูก แต่
เวลาอยูก่ บั ลูกก็นกึ ถึงงาน เวลานอนมักจะคิดถึงงานจนนอนไม่หลับ แต่เวลาทำ�งาน
ก็งว่ งนอน’ ปัญหานีแ้ ก้ได้งา่ ยมาก นัน่ คือ เวลาทำ�งานใจก็อยูก่ บั งาน ยังไม่ตอ้ งนึกถึง
ลูก เวลาอยูก่ บั ลูกก็วางเรือ่ งงานลงเสีย ให้อยูก่ บั ลูกทัง้ กายและใจ แต่พวกเรามักจะ
ไม่ทำ�เช่นนั้น เวลาทำ�งานก็นึกถึงลูก จนเกิดความกังวล เครียด ไม่มีความสุข ครั้น
กลับมาถึงบ้าน แทนที่จะอยู่ลูก ใจกลับคิดถึงงาน ก็เลยรู้สึกหงุดหงิด กังวล เผลอ
ระบายอารมณ์ใส่ลูกโดยไม่รู้ตัว
ถ้าเราปรับใจเสียใหม่ เวลาทำ�งานใจก็อยูก่ บั งาน เวลาอยูก่ บั ลูกก็ให้ความสำ�คัญ
กับลูก ความเครียด ความกังวลจะลดไปเยอะ เวลานอนก็นอน อย่าเพิ่งคิดเรื่องงาน
ทัง้ หมดนีก้ ค็ อื การอยูก่ บั ปัจจุบนั หากเราอยูก่ บั ปัจจุบนั ตลอดเวลา จะช่วยลดความทุกข์
ได้เยอะ
อารมณ์มักจะสัมพันธ์หรือมีเหตุปัจจัยมาจากเรื่องความคิดและมุมมอง ถ้าคิด
ให้ถูกหรือมีมุมมองที่ดีก็จะลดความทุกข์ไปได้ หลวงพ่อชา สุภัทโท บอกว่าอะไรที่
เกิดขึ้นกับเราถูกทั้งนั้น แต่ที่เราทุกข์เพราะวางใจผิด การอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้
เรามีทกุ ข์นอ้ ยลง มีคนถามหลวงพ่อพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว ซึง่ กูเ้ งินเพือ่ จัดตัง้
มูลนิธิช่วยเหลือชาวบ้าน เขาถามท่านว่า “หลวงพ่อเป็นหนี้หลายสิบล้าน ไม่เครียด
หรือ” ท่านตอบว่า “อาตมาไม่เครียดหรอก คนที่น่าจะเครียดคือเจ้าของเงิน เพราะ
ไม่รู้ว่าอาตมาจะมีปัญญาจ่ายหนี้เขาหรือเปล่า” ที่ท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าท่านคิดจะเบี้ยวหนี้ เป็นแต่ว่าท่านไม่เอาหนี้มาเป็นกังวล ท่านก็ทำ�งานของท่าน
ไป ถึงกำ�หนดชำ�ระหนี้เมื่อไหร่ ก็ใช้หนี้ไป หากมีกำ�หนดชำ�ระหนี้สิ้นเดือนหรือสิ้นปี
ก็เป็นเรือ่ งของสิน้ เดือนหรือสิน้ ปี ไม่ใช่ขณะนี้ ไม่ตอ้ งเอามาเป็นกังวล ไม่ตอ้ งแบกให้
หนักใจ แต่ขณะนี้ก็ทำ�งานเต็มที่ หามาได้เท่าไหร่ ก็จ่ายเท่านั้น
อาตมาพูดเสมอว่า เราควร “ทำ�เต็มที่แต่อย่าซีเรียส” การทำ�งาน การสอน เรา
ควรทำ�เต็มทีแ่ ต่อย่าซีเรียส ระหว่างทีท่ �ำ งานเราก็ท�ำ จิตไปด้วย ส่วนใหญ่เราทำ�กิจแต่
ไม่ได้ท�ำ จิต ควรฝึกทีจ่ ะ “ปล่อยวางอย่างรับผิดชอบ” ต้องทำ�สองอย่างนีค้ วบคูก่ นั ไป
คือทำ�กิจกับทำ�จิต ท่านพุทธทาสสอนว่า “จงทำ�งานทุกชนิดด้วยจิตว่าง” สุภาษิต
จีนกล่าวว่า ‘ความพยายามเป็นของมนุษย์ ความสำ�เร็จเป็นของฟ้า’ เมือ่ ทำ�งานก็ขอ
ให้ท�ำ เต็มที่ ส่วนความสำ�เร็จเป็นเรือ่ งของอนาคต อีกทัง้ ขึน้ กับเหตุปจั จัยมากมาย ถ้า
หากเข้าใจตรงนี้ก็จะทำ�ใจได้ง่าย ไม่จดจ่ออยู่กับผลสำ�เร็จ จะวางความคาดหวังลง
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ซึ่งทำ�ให้เครียดน้อยลงด้วย เมื่อจะสอนหนังสือ เราก็เตรียมการสอนเต็มที่แต่ไม่คาด
หวังกับเด็กว่าจะต้องเข้าใจทุกอย่างที่เราสอน หรือฟังอย่างกระตือรือร้น แต่เรามี
ความหวังกับเด็กอยู่เสมอ
การคาดหวังกับตนเองก็เช่นกัน หลายคนรู้สึกแย่เพราะคาดหวังกับตัวเองมาก
ทำ�ได้ไม่ดีอย่างที่คิด ก็โมโหตัวเอง ลงโทษตัวเอง อย่างนี้ไม่ถูกต้อง อย่าคาดหวังกับ
ตัวเองแต่ให้มีความหวังกับตัวเอง
ผู้ร่วมสนทนา:

หนูเป็นหมออายุรกรรม สังกัดโรงพยาบาลนางรอง ทำ�งานมา 16 ปี ตั้งใจ
ทำ�งานมาก ทำ�งานมานานหลายปี บอกตัวเองว่าเรามีความสุขกับการทำ�งาน ทำ�งาน
ทัง้ วันทัง้ คืน แต่กย็ งั เป็นทุกข์จากการเปรียบเทียบ รูว้ า่ สติมคี า่ มาก และสิง่ ทีม่ คี า่ มาก
ที่สุดคือกัลยาณมิตร โดยเฉพาะกัลยาณมิตรที่โคราช
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

ก่อนหน้านีอ้ าตมาพูดว่า อย่าให้เกรดมาเป็นนายเรา ขอให้เราเป็นนายของเกรด
อันนี้รวมไปถึงเรื่องเงิน เรื่องตำ�แหน่งด้วย เราต้องเป็นนายของเงิน เงินเป็นบ่าวที่
ดีมาก แต่ถ้าปล่อยให้เงินเป็นนายเรา มันจะพาเราเข้ารกเข้าพง จึงต้องระมัดระวัง
หาไม่เราอาจจะยอมทำ�ชั่วเพื่อเงิน โกงพี่น้องเพื่อเงิน ทิ้งครอบครัวเพื่อเงิน
มีคนหนึ่งเล่าว่า เมื่อเขาเรียนจบเขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเมื่ออายุ 30 ปี เขาจะหาเงิน
ให้ได้ 10 ล้านบาท เมื่อหลายปีก่อน 10 ล้านบาทเป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วเขาก็ทำ�ได้
จริงๆ แต่ผลที่ตามมาก็คือ การหย่าร้าง สุขภาพทรุดโทรม ลูกก็ไม่มองหน้า อย่างนี้
คุ้มไหม ? นี่เป็นเพราะเขาเอาเงินเป็นนาย เขาได้เงิน 10 ล้านสมใจก็จริง แต่กลับ
เป็นทุกข์ ไม่มคี วามสุข ชีวติ ย่�ำ แย่ เขาสำ�เร็จในแง่ทบี่ รรลุความคาดหวัง แต่ชวี ติ ไม่มี
ความสุข ถ้าหากเราเป็นนายของเงินก็จะไม่เป็นแบบนี้ อาจจะมีเงินน้อยกว่าแต่ว่ามี
ความสุขใจ มีสุขภาพดี มีครอบครัวที่อบอุ่น นี่คือโจทย์ของชีวิตที่เราต้องตอบให้ได้
ไม่อย่างนั้นชีวิตจะย่ำ�แย่
นพ. ริชาร์ด เตียว (Dr.Richard Teo) หมอชาวสิงคโปร์ เขาประสบความสำ�เร็จ
อย่างที่ใครๆ ปรารถนา คือ ร่ำ�รวยมาก เขาเคยดูถูกหมอที่ช่วยเหลือคนยากคนจน
ว่ามีเงินน้อย ก่อนหน้านั้นเขาทำ�งานวิชาการ แต่ว่าไม่รวยจึงหันมาทำ�คลินิกเสริมความงาม ดูแลผิวพรรณ จนร่ำ�รวยมาก สุดท้ายเขาเป็นมะเร็ง เขาพบว่า เงินที่เขา
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มีมากมายไม่ได้ให้ความสุขกับเขาเลย สิ่งที่ให้ความสุขคือเพื่อน คือการทำ�ให้ชีวิตมี
คุณค่า ก่อนเสียชีวิต 2 – 3 เดือน เขาไปบรรยายให้นักศึกษาแพทย์ฟัง ใช้ชีวิตของ
เขาเป็นตัวอย่างว่าเงินไม่ใช่คำ�ตอบ มีเงินมากๆ ก็ใช่ว่าจะมีความสุข ควรจะคิดถึง
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
มีแพทย์อีกคนหนึ่งเธอไม่ได้ป่วย ไม่ได้เป็นมะเร็ง เมื่อเรียนจบเธอหันไปทำ�
ธุรกิจเพราะรวยเร็ว ต่อมาเธอก็แต่งงาน และทำ�ธุรกิจกับสามี มีเงินเป็นร้อยล้าน
ภายในเวลาไม่กปี่ ี ปรากฏว่าวันหนึง่ สามีขอหย่า ทันทีทรี่ ขู้ า่ ว เธอรูส้ กึ ช็อค เคว้งคว้าง
ว่างเปล่า เหมือนกับว่าชีวติ ไม่เหลืออะไรเลย ทัง้ ทีม่ เี งินร้อยล้าน แต่กลับรูส้ กึ ว่าตัวเอง
ไม่มีอะไรเหลือเลย เธอเล่าว่าช่วงที่เธอสบายใจนั้น เห็นเพชรที่เก็บสะสมไว้ราคา
หลายล้านบาทแล้วมีความสุข แต่เมื่อมีความทุกข์ มีปัญหาชีวิต เห็นเพชรที่เอามา
วางไว้บนโต๊ะแล้ว รู้สึกว่ามันไม่ต่างจากก้อนหิน คือไม่ช่วยให้มีความสุขใจเลย เวลา
มีความทุกข์ เงินก็ช่วยไม่ได้ สมบัติที่มีมากมายก็ช่วยไม่ได้ เช่นเดียวกับหมอริชาร์ด
นี่คือข้อจำ�กัดของความสุขที่เกิดจากเงิน มันให้ความสุขเฉพาะช่วงที่ประสบความ
สำ�เร็จในชีวิตเท่านั้น แต่เมื่อไรก็ตามที่เจอวิกฤติชีวิต เงินช่วยอะไรไม่ได้ ยิ่งใกล้ตาย
ก็ยิ่งไม่ช่วย แต่ธรรมะ ความสุขใจ หรือBeing ที่มั่นคง จะช่วยเราได้ เพราะเรามี
สมอที่ยึดใจไว้ไม่ให้หวั่นไหว แม้เจอพายุร้ายพัดกระหน่ำ� ก็ไม่อับปาง เมื่อพายุผ่าน
ใจก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิม
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เ ร า ส อ น อ ย่ า ง ที่ เ ร า เ ป็ น

-4-

ความคาดหวังของครูแพทย์

หมออั้น:

ผมเคยลองถามตัวเองยามตืน่ นอน ถามว่าอยากทำ�อะไรทีส่ ดุ ทำ�งานบริหาร ไป
อยูค่ ลินกิ ฯลฯ สุดท้ายก็หยุดอยูท่ อี่ ยากสอนทุกที แปลว่าเราชอบอันนี้ แต่ทำ�อย่างไร
จึงจะทำ�ให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโต มั่นคง หนักแน่นเหมือนเรือทอดสมอ เพราะขณะนี้
คล้ายกับ เรือเมล์จอดป้าย เอามือเกาะขอบเรือไว้ เรืออย่าไปนะ ฉันจะสอน การจะ
เป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่า เป็นเรือที่ทอดสมอ ลอยนิ่ง ผมก็ยังเป็นไม่ได้ขนาดนั้น
ผมเห็นว่ารุน่ น้องของผมมีฉนั ทะ เพียงแต่เกิดความคาดหวัง แบ่งเวลาไม่ถกู ไม่
เข้าใจ being ตัวเอง รุน่ น้องของผมแสดงให้ผมเห็นว่าเขามีฉนั ทะมาก แต่ท�ำ ไมยังเป็น
ทุกข์ พวกเราหลายคนก็คงคล้ายๆ กัน รวมทั้งตัวผมเองด้วย พวกเรามีฉันทะ เพียง
แต่ไม่รู้ว่าเป็นฉันทะระดับ ป.2, ฉันทะ ป.3 ฉันทะป.4 ฉันทะมีระดับไหม? จึงจะ
ทำ�ให้มีความสุขอย่างแท้จริง ฉันทะจะต้องประกอบด้วยอะไรอีกบ้าง
หรือว่า พวกเราไม่เคยเข้าใจสิง่ ทีม่ นั เป็นอย่างแท้จริง พวกเราสอนแล้วนักศึกษา
นั่งหลับ ความเป็นจริงก็คือเขาเล่นเกมตอนกลางคืน เขาไปดูบอล นักศึกษาวัยนี้ก็
เป็นอย่างนี้ เราอยากให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้น มี
เหตุปัจจัย ถ้าเราเข้าใจ เราก็ไม่โกรธ แต่ทุกข์ของผมคือ จะทำ�ยังไงจะเผด็จศึกเด็ก
นักเรียนพวกนี้ให้ได้!
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ผู้ร่วมสนทนา:

ถ้ามีฉันทะอย่างนี้คงจะยิ่งสนุก เมื่อเข้าใจนักศึกษา ก็ไม่โกรธ ยิ่งอยากสอน
มากขึ้น
หมออั้น:

พอฉันทะดี เรือ่ งราวในสมองดี เนือ้ หาดี ตัวเราดี ใจเราดี แสดงออกดี นักศึกษา
ก็คงจะค่อยๆ ดีขึ้น
ผู้ร่วมสนทนา:

แล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ใช่ไหมคะพระอาจารย์
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

ลูกศิษย์ของพวกเราสอนยากไหม? บางทีอาจจะเป็นเพราะว่า บรรยากาศใน
ห้องไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรืออาจเป็นเพราะว่าการสอนของเรามีปัญหา เราอาจจะ
ไม่เต็มที่กับสิ่งที่เราสอน อาตมาฟังจากที่พวกเราพูดแล้วรู้สึกว่า นักศึกษาบางคนมี
ปัญหา อาจเป็นปัญหาในจิตใจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาอื่นๆ อีกหลายอย่าง ทำ�ให้
เขาไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียน
อาตมาขอยกตัวอย่าง ปาร์คเกอร์ เจ. พาล์มเมอร์ (Parker J. Palmer ผู้เขียน
หนังสือ กล้าที่จะสอน : The Courage To Teach) เขาเป็นครูที่เก่งมาก ได้รางวัล
มากมาย คนชื่นชมเขามากว่าเขาสอนเก่ง ครั้งหนึ่งเขาไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าได้รับคำ�ชมมาก เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
เขาถูกขอร้องให้ไปเป็นครูสักหนึ่งชั่วโมงให้แก่นักศึกษารัฐศาสตร์
เขายินดีรับคำ�เชิญ แต่พอไปสอนเขาจึงได้คิดว่าเขาตัดสินใจผิด ห้องนั้นมี
นักศึกษา 30 คน หลังห้องมีนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งไม่สนใจเรียนเลย นั่งหลังงอ สวม
หมวกแก๊ปลงมาปิดตา เลยไม่รู้ว่านอนหลับอยู่หรือเปล่า สมุดจดบันทึกก็ไม่มี เขา
พยายามทำ�ทุกอย่างเพื่อปลุกเด็กคนนี้ให้ตื่นมาสนใจเรียน แต่ยิ่งเขาพยายามเท่าไร
ก็ยิ่งเครียดเพราะเด็กไม่มีทีท่ากระตือรือร้นเลย เขาทุ่มเทพลังเพื่อดึงเด็กคนนี้ให้
ตื่นตัว ก็ฉันเป็นครูเก่งไงล่ะ ต้องฉุดนักศึกษาขึ้นมาให้ได้ แต่ก็เหมือนเจอหลุมดำ�
ยิ่งพยายามเท่าไร ความพยายามก็ยิ่งถูกดูดหายไป เขาเล่าว่า เขาจดจ่อหมกมุ่นอยู่
กับเด็กคนนี้ จนลืมนักศึกษาคนอืน่ ทีอ่ ยูในห้อง สุดท้ายเขารูส้ กึ ว่าล้มเหลวไม่เป็นท่า
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เพราะนอกจากเด็กหลังห้องคนนั้นจะไม่ขยับแล้ว นักศึกษาที่เหลือก็เรียนไม่รู้เรื่อง
เพราะหายไปจากการรับรู้ของเขา
พอออกจากห้องเรียน เขารู้สึกแย่มาก หงุดหงิด รู้สึกว่าตกม้าตาย ไม่ต่างจาก
ครูฝึกหัดไร้เดียงสาที่พลั้งพลาดเพราะไปหมกมุ่นกับนักศึกษาคนนั้นคนเดียว ---ถ้า
พระที่กำ�ลังเทศน์ มัวแต่พะวงกับคนที่เอาแต่คุย ก็ตกม้าตายเหมือนกัน
ปาร์คเกอร์ บอกว่าเขารู้สึกว่าตัดสินใจผิดพลาดมากที่ไปสอนห้องนั้น เรื่องนี้
ทำ�ให้เขาเสียความรู้สึกมาก ค่ำ�นั้นเขาต้องไปงานเลี้ยงแต่ก็ไม่มีอารมณ์อยากจะ
สังสรรค์ เพราะมัวนึกถึงแต่ถงึ ประสบการณ์แย่ๆ นัน้ พอเสร็จงาน เขาขึน้ รถแท็กซีไ่ ป
สนามบิน แล้วก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าคนขับแท็กซี่คือเด็กคนนั้น ปาร์คเกอร์บอกว่า เขา
รู้สึกว่าเหมือนกับถูกลงโทษ เขาทำ�อะไรผิดหรือถึงต้องมาเจอเด็กคนนี้อีก เด็กคน
นั้นพูดกับเขาว่า “ผมขอคุยด้วยได้ไหมครับ” เขาตอบตามมารยาทว่า “ได้” แต่จริงๆ
แล้ว ปาร์คเกอร์ไม่อยากคุยกับเด็กคนนี้เลย
แล้วเด็กก็เล่าว่า “พ่อของผมเป็นกรรมกรตกงาน แถมติดเหล้าด้วย พ่อไม่อยาก
ให้ผมเรียนมหาวิทยาลัย เพราะเห็นว่าการเรียนมหาวิทยาลัยให้จบเพื่อมีงานทำ�นั้น
เป็นเรื่องไร้สาระ พ่อดุด่าผมทุกวันว่างี่เง่า พ่ออยากให้ผมออกจากมหาวิทยาลัย
แล้วหางานทำ� ผมไม่รู้จะทำ�อย่างไรกับชีวิต”
คำ�พูดดังกล่าวทำ�ให้ความรูส้ กึ ทีเ่ ขามีตอ่ เด็กคนนีเ้ ปลีย่ นไป และทำ�ให้เขาเห็นชัด
เลยว่า นักศึกษาทีไ่ ม่ตงั้ ใจเรียน ไม่กระตือรือร้น เอาแต่นงิ่ เงียบเหม่อลอยหรือหดหูใ่ น
ห้องเรียนนัน้ จริงๆ ไม่ได้เป็นคนงีเ่ ง่าสมองลีบ แต่เป็นเพราะเขามีปญ
ั หา มีความกลัว
มีความสับสนในชีวิต
บางครั้งเด็กเหล่านี้ไม่สามารถที่จะพูดปัญหาของเขาออกมาได้ในห้องเรียน
ปัญหาทับถมทำ�ให้เขาไม่สามารถที่จะจดจ่อการเรียนได้ บางครั้งการแก้ปัญหาของ
เด็กนั้นทำ�ไม่ได้ในห้องเรียน แต่ต้องเป็นนอกห้องเรียน
อาตมาคิดว่าปัญหาของนักศึกษาอาจจะมาจากข้อจำ�กัดของเราทีอ่ ยูใ่ นห้องเรียน
นักศึกษาบางกลุ่มสนใจเรียนก็จริง แต่บางคนอาจจะหลับ ทำ�ให้เราสูญเสียความ
มั่นใจในการสอน หรือขาดสมาธิ จนตกม้าตายไปเลย บางทีนักศึกษาเหล่านั้นมี
ปัญหาชีวิตทำ�ให้ไม่มีสมาธิกับการเรียน การช่วยให้เขาสนใจเรียนนั้น อาจทำ�ไม่ได้
ด้วยการบรรยายให้สนุกแต่ต้องไปแก้นอกห้อง ปัญหาก็คือเรามีเวลาพอหรือเปล่าที่
จะช่วยเขานอกห้องเรียน
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วิชาชีพของพวกเราคาบเกี่ยวกับการทำ�บุญกับบาป
เมื่อเราดูแลคนไข้อย่างตั้งใจ ต่อให้เกิดผลบวกหรือลบ
ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำ�อย่างเต็มที่แล้ว แต่ความผิดพลาด
บางอย่างที่เกิดจากความไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร แล้วทำ�ให้เกิด
ความผิดพลาด วิชาชีพนี้ไม่ควรเป็นแบบนั้น

ผู้ร่วมสนทนา:

พระอาจารย์กล่าวถึงทุกข์จากความคาดหวังไปบ้างแล้ว เท่าทีว่ เิ คราะห์ดตู วั เอง
เป็นคนคาดหวังกับทุกสิง่ ทุกอย่าง คาดหวังกับตัวเอง คาดหวังกับคนอืน่ แต่สงิ่ ทีท่ �ำ ให้
ทุกข์บอ่ ยทีส่ ดุ คือคาดหวังให้คนอืน่ ทำ�อะไรบางอย่างให้เราโดยเฉพาะเมือ่ สิง่ นัน้ เป็น
มาตรฐานทีเ่ ขาควรทำ�ให้ได้ วิชาชีพของพวกเราคาบเกีย่ วกับการทำ�บุญกับบาป เมือ่
เราดูแลคนไข้อย่างตั้งใจ ต่อให้เกิดผลบวกหรือลบ ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำ�อย่างเต็มที่
แล้ว แต่ ความผิดพลาดบางอย่างทีเ่ กิดจากความไม่เอาใจใส่เท่าทีค่ วร แล้วทำ�ให้เกิด
ความผิดพลาดนั้น วิชาชีพนี้ไม่ควรเป็นแบบนั้น ก็คาดหวัง อยากจะสอนให้หลายๆ
คนมีมุมมองแบบนี้ และรู้จักที่จะบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการมุมมอง จัดการ
วิธีคิดในการทำ�งาน ถ้ายังคิดที่จะยังทำ�งานในวิชาชีพนี้ รวมไปถึงเรื่องความรู้
ความสามารถ ทักษะ ระเบียบวินัยที่ควรจะเป็น เราคิดว่าเหล่านี้จำ�เป็นต่อวิชาชีพนี้
พระอาจารย์มีข้อแนะนำ�เพิ่มเติมไหมคะ เพื่อลดความทุกข์
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:

อาตมาเห็นว่าความคาดหวังเหล่านี้เป็นสิ่งจำ�เป็น ความคาดหวังด้านหนึ่งเป็น
แรงผลักดันให้เรามีแรงทำ�อะไรได้มากมาย รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขให้มนั ดีขนึ้ แต่ในอีก
ด้านหนึ่งมันก็ทำ�ให้เรารู้สึกกดดัน คำ�ถามก็คือ เป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับปรุงแก้ไข
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โดยไม่ยึดติดกับความคาดหวัง ดูเหมือนยากแต่ที่จริงอยู่ในวิสัยที่เราทำ�ได้ คือเรา
พยายามทำ�ให้เต็มที่ พยายามปรับปรุง พยายามวิเคราะห์ความผิดพลาดว่าเกิดจาก
อะไร เกิดจากปัจจัยภายในของคน หรือเกิดจากปัจจัยภายนอก ระบบอาจมีสว่ นทำ�ให้
เกิดปัญหา ระบบอาจทำ�ให้คนทำ�งานท้อแท้ ถ้าเช่นนัน้ ก็ตอ้ งปรับปรุงระบบให้ดขี นึ้ นี้
คือการจัดการกับปัจจัยภายนอก รวมถึงการปรับปรุงบุคลากรด้วย ดูวา่ เขามีปญ
ั หา
เพราะอะไร เขามีความรูไ้ หม เขาประมาท ปล่อยปละละเลย หรือเลินเล่อไหม ถ้าใช่
ก็ต้องพยายามแก้ไข ให้กำ�ลังใจ บางครั้งการวิจารณ์ให้ผลน้อยกว่าการให้กำ�ลังใจ
ขัน้ ตอนทีว่ า่ อาตมาเรียกว่า การทำ�กิจ คือ การพยายามสร้างเหตุปจั จัยภายนอก
ให้ดี ขณะเดียวก็ควรทำ�จิตด้วย คือ วางความคาดหวังลง ถ้าเมื่อใดเราคาดหวังใน
ความสำ�เร็จเราจะเป็นทุกข์ได้งา่ ย โดยเฉพาะเมือ่ ผลไม่ออกมาอย่างทีเ่ ราหวัง ทีจ่ ริง
เป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนที่กำ�ลังทำ�แล้ว เพราะเกิดความกังวลว่าจะไม่สำ�เร็จอย่างที่หวัง
เป็นไปได้ไหมที่เราจะทำ�เต็มที่โดยไม่คาดหวัง ใจของเราอยู่ที่การกระทำ�ในขณะนั้น
มีนกั ปีนเขาคนหนึง่ ชือ่ บรูซ๊ เคิรก์ บี้ ภูเขาสูงทีส่ ดุ ในโลกเขาพิชติ มาแล้ว ทัง้ ยอดเขา
เอเวอร์เรสต์ และ K2 บรูซ๊ บอกว่า จากประสบการณ์ของเขา ทุกสิง่ น่ากลัวกว่าความ
เป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกล เมื่อจะปีนเขา เวลามองไปที่ยอดเขา ก็จะรู้สึกท้อ
เพราะมันทัง้ ลาดชัน ทัง้ ลำ�บาก กว่าจะไปถึง แต่ประสบการณ์อนั โชกโชนให้บทเรียน
สำ�คัญแก่เขาว่า “แทนทีจ่ ะมองขึน้ ไปข้างบนและสูญเสียกำ�ลังใจกับการจินตนาการถึง
อันตรายข้างหน้า ผมจับจ้องอยู่ที่พื้นใต้ฝ่าเท้าแล้วก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว”
ขณะทีป่ นี เขา บรูซ๊ ไม่สนใจยอดเขาเลย แต่ใส่ใจผืนดินใต้เท้ามากกว่า แน่นอนเขา
ต้องมีการวางแผน มีเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายชัดเจนแล้ว เส้นทางก็ชัดเจนแล้ว ทีนี้ก็
สนใจแค่กา้ วเท้าทีละก้าวๆ ถ้าเดินไม่หยุด ก็ถงึ ยอดเขาแน่นอน เป็นวิธที ที่ ำ�ให้เขาพบ
กับความสำ�เร็จโดยไม่รู้สึกกังวลหรือเครียดระหว่างเดิน ถ้าพูดภาษาคุณหมอรุจิรา
ก็ต้องบอกว่า “งานได้ผล คนก็เป็นสุข” นี่คือความหมายของการทำ�เต็มที่แต่อยู่กับ
ปัจจุบัน นี่คือความหมายของการวางความคาดหวังที่อาตมาพูดถึง คือปล่อยวาง
ความคาดหวังหรือผลที่มุ่งหมายลงเสีย แล้วสนใจสิ่งที่กำ�ลังทำ�อยู่และทำ�ให้ดีที่สุด
ทำ�ไม่หยุด เดี๋ยวถึงเอง เห็นได้ว่านี้ไม่ใช่เรื่องธัมมะชั้นสูง แต่เป็นเทคนิคธรรมดาที่
นักปีนเขาก็ใช้จนประสบความสำ�เร็จ
อีกรายหนึ่งเป็นนักไต่ลวด ฟีลิปป์ เปอตีต์ ความฝันของเขาก็คือการไต่ลวดที่
ขึงระหว่างยอดตึกแฝด เวิร์ดเทรด เซ็นเตอร์ ที่นิวยอร์ก (ซึ่งขณะนี้กลายเป็นอดีตไป
แล้ว) นีเ่ ป็นความฝันของเขาเมือ่ 40 ปีกอ่ น ตึกแฝดนัน้ สูง 400 เมตร เมือ่ ตึกใกล้จะ
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เสร็จเขาแอบเข้าไปในตึกแล้วขึงลวดโดยวิธีการยิงธนู ดึงเส้นลวดให้ตึง แล้วเริ่มเดิน
บนลวด เมือ่ เดินไปได้สกั พัก คนข้างล่างเห็นเข้าจึงแจ้งตำ�รวจ ตำ�รวจก็ขนึ้ มาทันที รอ
อยู่ที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง แต่เขาไม่สนใจ พอเขาเดินถึงยอดตึกอีกฝั่งหนึ่ง ก็เดิน
กลับมายังยอดตึกที่ตำ�รวจรออยู่ แต่พอจะถึงเขาก็หันหลังเดินกลับ เขาเดินกลับไป
กลับมาแบบนี้ 8 เที่ยว ประมาณ 45 นาที พอเบื่อ ก็ยอมให้ตำ�รวจจับ
ต่อมามีนกั ข่าวมาสัมภาษณ์ถงึ ความรูส้ กึ ของเขาขณะทีเ่ ดินอยูบ่ นลวด เขาเล่าว่า
ตอนทีอ่ ยูก่ ลางอากาศนัน้ ใจเขาจดจ่ออยูแ่ ค่กา้ วเท้าข้างหนึง่ ให้มาอยูห่ น้าอีกข้างหนึง่
เท่านั้น ไม่ได้คิดไปไกลกว่านั้นเลย สำ�หรับเขา “ชีวิตอยู่ที่ตรงนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้น”
ตอนทีเ่ ดินนัน้ เขาไม่สนใจจุดหมายข้างหน้าเลย แค่เดินทีละก้าวๆ เท่านัน้ เขาก็
ทำ�สำ�เร็จเพราะใจเขาอยูก่ บั ปัจจุบนั ไม่สนใจเป้าหมาย ไม่สนใจพืน้ ข้างล่าง ไม่สนใจ
ด้วยซ้ำ�ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาพลาด
ชีวิตของคนเราบางครั้งก็เหมือนไต่ลวด เต็มไปด้วยความเสี่ยง ตกลงมาก็เจ็บ
หรือตาย แต่เรื่องยากๆ เราก็สามารถทำ�ให้สำ�เร็จได้ เมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบัน นี่คือ
ความหมายของการปล่อยวางความคาดหวัง ไม่พะวงกับจุดหมายปลายทางข้างหน้า
เมื่ออยู่กับปัจจุบัน เราจะรู้สึกได้ว่า ทำ�งานสบายขึ้น ความกังวลน้อยลง
ผู้ร่วมสนทนา:

ขอขอบพระคุณพระอาจารย์เท่าที่ทบทวนก็สังเกตว่า ทุกงานที่เรารับก็ใช่ว่าจะ
ประสบความสำ�เร็จทุกครัง้ แต่หากได้ท�ำ เต็มทีก่ บั งานแม้จะไม่ถงึ เป้าหมายก็มคี วาม
สุข สิ่งที่ทำ�ให้เราทุกข์เป็นเพราะงานนั้น ยังไม่ได้ทำ�เต็มที่ ไม่ได้อยู่ปัจจุบันอาจจะ
เป็นความรูส้ กึ ผิดในใจด้วยว่าเพราะเราไม่ได้ท�ำ เต็มที่ ผลจึงเป็นแบบนี้ จะลองนำ�คำ�
แนะนำ�ของพระอาจารย์ไปปรับใช้ให้ ขอบพระคุณค่ะ
หมออั้น:

ผมเคยได้ยินประโยคที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ� ทำ�ทีละอย่าง” ผม
เข้าใจผิด คิดว่าไม่ให้วางแผน หายใจทิ้งไปวันๆ แต่เมื่อฟังเรื่อง การไต่ลวด และ
การปีนเขา ก็คิดใหม่ คือมีการวางแผน ทำ�เต็มที่ แล้วค่อยๆออกเดิน อยู่กับความ
สุขในปัจจุบัน ไม่เปรียบเทียบ ไม่คาดหวัง ทำ�เต็มที่ เคยได้ยินพี่ตุ๊ พูดไว้เหมือนกัน
ว่า Think Globally, Act Locally (คิดระดับโลก ลงมือทำ�ระดับท้องถิ่น) วันนี้ เรา
ยืนอยู่ตรงนี้ มีส่วนในการสร้างสิ่งเล็กๆ แต่ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำ�นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
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โครงข่ายกัลยาณมิตร พวกเรากำ�ลังทำ�สิง่ เดียวกัน หากเราจะสร้างนักเรียนแพทย์ทดี่ ี
ของแผ่นดิน อาจารย์พยาบาลคนหนึ่งกำ�ลังทำ�อะไร อาจารย์แพทย์คนหนึ่งกำ�ลังทำ�
อะไร ผูบ้ ริหารคนหนึง่ กำ�ลังทำ�อะไร ผมเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการนี้ มีความสุข
กว่าการนั่งหงุดหงิดว่า มีหมอคนหนึ่งเงินเดือนเท่าผม ซีเท่าผม แต่ทำ�งานเดือนละ
4 วัน ถ้าคิดแบบนั้นก็เหนื่อยสองเด้ง ลงมือทำ�ดีกว่า สนุกกว่า
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เส้นทางการสร้างหมอดี

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ครูเปลี่ยนชีวิต

ใน

กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างหมอดีเพื่อแผ่นดินนี้ จู่ๆ ก็มีคำ�ถาม
เกิดขึ้นระหว่างทาง “ในชีวิตของการเป็นนักศึกษาแพทย์ พวกเรา
ประทับใจครูคนไหนบ้าง ครูคนไหนที่ทำ�ให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป
จากเดิม ครูคนไหนเป็นแรงบันดาลใจทำ�ให้เราเปลีย่ นชีวติ ครู-อาจารย์เหล่านี้ ไม่ใช่
ครูในตำ�รา ไม่ใช่ครูตามอุดมคติ แต่เป็นครูที่เป็นฅน มีความรู้สึก มีชีวิต ที่บรรดา
นักศึกษาแพทย์ได้ใกล้ชิด ได้เรียนรู้จากชีวิตของครู
“หนูชอบอาจารย์หมอสีขาวขาโหดค่ะ” คำ�อธิบายก็คอื “เพราะหนูไม่ใช่เด็ก
เรียนค่ะ หนูดอื้ แบบทีเ่ รียกว่า ‘หน้ามึน’ ใครเตือนก็ไม่คอ่ ยฟัง หนูอยากเทีย่ ว อยาก
ทำ�อะไรๆ ทีว่ ยั รุน่ เขาทำ�กัน และมันต้องทำ�ในวัยนีแ้ หละไม่ใช่ปล่อยให้เวลาของวัย
รุน่ ผ่านไปโดยไม่ได้ท�ำ อะไรแบบนัน้ เลย แต่อาจารย์มคี �ำ พูดทีท่ �ำ ให้คดิ ได้ตงั้ แต่ปี 3
เป็นต้นมา” คำ�พูดของอาจารย์แรงมากค่ะ กระแทกใจหนู ความจริงอาจารย์คน
อื่นๆ ก็เตือนหนูทั้งนั้น แต่หนูเปลี่ยนได้เพราะอาจารย์หมอสีขาว อาจารย์พูดแบบ
คนที่เข้าใจหนู”
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อาจารย์ นพ.วัชระ บุรพลกุล
กลุ่มงานศัลยกรรมตกแต่ง

อาจารย์มีความรู้ความสามารถทางด้านการผ่าตัดที่เก่งมาก แต่ที่สำ�คัญก็คือ
อาจารย์ดูแลคนไข้อย่างเข้าใจด้วย ผมประทับใจการออกตรวจ OPD กับท่าน การ
ตรวจคนไข้ OPD รีบเร่งและวุน่ วายมาก แต่อาจารย์กใ็ ห้เวลาถามคนไข้เกีย่ วกับความ
เป็นอยู่ การเดินทาง ความเจ็บป่วยอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แค่เรื่องศัลยกรรมตกแต่ง ทำ�ให้
เราได้รู้ว่ามีปัญหาหรือข้อจำ�กัดใดบ้างที่ทำ�ให้คนไข้ของเราไม่หาย คนไข้บางคนเมื่อ
ได้เล่า ได้บอกก็สบายใจ เห็นรอยยิม้ แม้เขาจะป่วยหนัก กระบวนการเหล่านีเ้ ป็นการ
เรียนของผม ความจริงเคยเรียนแล้วในวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแต่ไม่ได้น�ำ มาใช้เมือ่
มาอยูร่ พ.ศูนย์ จนกระทัง่ เมือ่ ได้มโี อกาสเรียนรูจ้ ากอาจารย์ แล้วทำ�ให้เรารูว้ า่ จริงๆ
แล้ว การดูคนไข้แบบองค์รวมที่ได้เรียนรู้มา ไม่ได้ยากอย่างที่เคยจิตนาการไว้ นำ�มา
ใช้ได้จริง แม้เราจะไม่ได้เป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัว และกำ�ลังทำ�งานอยู่ใน OPD
ที่รีบเร่ง ทำ�ให้ผมเข้าใจหลักการและความสำ�คัญ แล้วนำ�มาใช้ตลอดการเรียนชั้น
คลินิก ทำ�ให้เราเข้าใจคนไข้มากขึ้น และคนไข้ก็เชื่อถือเรามากขึ้น
ผมเคยคิดว่าหมอต้องไม่มเี วลาออกกำ�ลังกาย แต่เมือ่ เห็นอาจารย์ซงึ่ เป็นแพทย์
ศัลยกรรมตกแต่งเพียงคนเดียวของ รพ.บุรรี มั ย์ มีเวลาไปเตะบอลกับ นศพ. สามารถ
คุยเรื่องกีฬาที่เพิ่งผ่านไปสดๆ อย่างเป็นกันเอง ทำ�ให้ความคิดของผมเปลี่ยนไป
นอกจากนีอ้ าจารย์เป็นคนพูดเพราะทัง้ กับผูร้ ว่ มงานและคนไข้ทกุ คน วลีทตี่ ดิ หู ติดใจ
มาตลอดคือ “การเรียนไม่ pain ก็ grain ได้” นีค่ อื ครูผทู้ เี่ ป็นแบบอย่างของผมครับ
Extern อีกคนบอกว่า “อาจารย์ท�ำ ให้เรารูจ้ กั ใจเย็นทัง้ ต่อคนไข้ และคนรอบข้าง
มากขึ้นทำ�ให้เราอยากมีความเสียสละแบบอาจารย์บ้างค่ะ”
อาจารย์วัชระทำ�ให้ผมตัดสินใจที่จะไปเรียนเป็นศัลยแพทย์แล้วกลับมาทำ�งาน
ที่นี่ ผมอยากจะปฏิบัติตนแบบอาจารย์ครับ

อาจารย์ นพ. วิทยา กองเงิน

อาจารย์แพทย์อายุรกรรม รพ. บุรีรัมย์ (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)

แม้อาจารย์จะเป็นแพทย์อาวุโส แต่ท่านมาทำ�งานตรงเวลาเสมอ ดูแลคนไข้ดี
มาก อาจารย์ไม่เคยตรวจแบบรีบๆ ให้เพียงแค่จบๆ เสร็จๆ อาจารย์สอนให้รักษา
คนไข้จากคลินคิ อล ไม่องิ การตรวจพิเศษมากเกินไป เน้นประวัตคิ นไข้ ตรวจร่างกาย

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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อย่างละเอียด แม่นยำ� และให้เวลาพูดคุยกับคนไข้มากๆ
ในการวางตัวกับผูร้ ว่ มงาน อาจารย์กม็ คี วามเป็นกันเอง เอาใจใส่เพือ่ นร่วมงาน
ทุกคน ให้ความช่วยเหลือ แม้แต่เรื่องส่วนตัวที่หากท่านพอช่วยได้ท่านก็ช่วย มอง
เพื่อนร่วมงานเหมือนพี่น้องให้ความสนิทสนม ไม่มองตามตำ�แหน่งงานเช่น แพทย์
พยาบาล พนักงาน อาจารย์ให้ความสนิทสนมกับทุกคนอย่างเท่าเทียม
อาจารย์ทำ�ให้เราเปลี่ยนความคิดได้ จากที่คิดเรียนไปวันๆ ให้จบๆไป กลาย
เป็นว่า ที่เรากำ�ลังเรียนและฝึกฝนอยู่ทุกวันนี้เพราะมีคนที่ฝากความหวังไว้ ผู้ป่วย
และญาติ ต่างหวัง รอที่จะพึ่งพาเราอยู่ ทำ�ให้เรามีเป้าหมายในการเรียน การฝึกฝน
มากขึน้ ขยันดูแลคนไข้ ท่านเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการรักษาคนไข้ สอนให้คยุ กับคนไข้
มากๆ ไม่ใช่ดูแต่ผลจากห้องแล็บ ตัวเองไม่ค่อยชอบงานด้านอายุรกรรมแต่อาจารย์
ทำ�ให้เราอยากอยู่ในวิชาชีพนี้
“แสดงว่าเคยคิดจะไม่เป็นหมอหรือคะ?”
“เคยคิดว่าเป็นหมอแล้วจะมีความสุขหรือเปล่า การได้เห็นอาจารย์ท�ำ ให้เราปรับ
ความคิด มุมมองใหม่ ทำ�ให้ทกุ วันนีเ้ ป็นหมออย่างแฮปปีม้ ากๆค่ะ พอเห็นคนไข้ทเี่ รา
รักษากลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็รู้สึกมีความสุข ส่วนความเหนื่อย ความลำ�บาก
เป็นการฝึกประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะของตนเองทำ�ให้มีความอดทน และเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น”

อาจารย์ พญ.รุจิรา มังคละศิริ
อาจารย์นา่ รัก เป็นกันเอง ทุม่ เท เสียสละ มีเทคนิคการสอนทีช่ ว่ ยให้จ�ำ ง่ายและ
ไม่นา่ เบือ่ อาจารย์เป็นแรงผลักดันให้หนูอยากเป็นหมอของชาวบ้าน หมอของชุมชน
จึงเลือกที่จะเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ในขณะนี้ การเปลี่ยนแปลงของหนู

นอกจากนี้ ยั ง มี ค รู แ พทย์ อี ก หลายท่ า นที่ Extern กล่ า วว่ า ทำ � ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่นอาจารย์ นพ.ธนภณ งามมณี เป็นครูแพทย์เป็นต้นแบบให้
รู้ถึงความเสียสละ เอาใส่ดูแลคนไข้ นักศึกษาแพทย์กล้าที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับอาจารย์ในการดูแลคนไข้ อาจารย์ พญ.อุมาพร สีหะวงศ์ ทำ�ให้เห็นความ
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สำ�คัญของการอ่านหนังสือ แม่นทฤษฎี รู้จักตรวจคนไข้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สร้าง
ความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ อาจารย์ นพ.อารีย์ นิสภนันต์ ทำ�ให้รู้จัก เข้าใจ และ
รักชีวิตของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน มากขึ้น
อาจารย์แพทย์เหล่านีเ้ ป็นตัวอย่างครูแพทย์จ�ำ นวนหนึง่ เท่านัน้ ในโรงเรียนแพทย์
ทุกแห่งย่อมมีครูแพทย์ผดู้ �ำ รงตนเป็นแบบอย่างอีกมากมายหลายท่านทีม่ ไิ ด้เอ่ยนาม
ไว้ ณ ที่นี้ ความสุข ความสดชื่น ความเมตตาของครูแพทย์จะส่งผลต่อนักศึกษา
แพทย์ให้ได้ซึมซับรับรู้ สืบต่อวิถีคิด วิธีปฏิบัติของการเป็นแพทย์ที่ดี น่ารัก เป็นที่
พึ่งของชุมชน การดำ�รงตนของครูแพทย์คือการสอนอย่างไม่เป็นรูปแบบ ปราศจาก
กระบวนการ แต่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง เป็นปัจจัยสำ�คัญของงานพัฒนามนุษย์ “สร้าง
สุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีแห่งแผ่นดิน”

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ฉันสอนอย่างที่ฉันเป็น สอนจากประสบการณ์ตรงของตนเองด้วยซึ่งได้
ศึกษาและเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์และผู้รู้อีกมากมาย

ภูมิคุ้มกันทางใจ
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

ใน

หลักสูตรแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรามี
กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจของนักศึกษาแพทย์เพื่อส่งเสริมการผลิต
แพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรมและศีลธรรม ในชั้นปีที่ 1-3 ปี
ละ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าหากมีบ่อยกว่านี้น่าจะดีกว่าแต่
คงเป็นไปได้ยากเพราะนักศึกษามีเวลาทีจ่ �ำ กัดและเรียนหนักมาก ดังนัน้ เมือ่ นักศึกษา
เข้ามาเรียนวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์หรือวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ซึ่ง
เป็นวิชาหลักที่ฉันสอนฉันจึงแทรกธรรมะไปในระหว่างการสอน ให้กลมกลืนกับ
เนื้อหาวิชาการ
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ในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในช่วงที่ฉันสอนวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาทางการ
แพทย์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ฉันเห็นความทุกข์ของนักศึกษา ทั้งความทุกข์
จากการเรียนและความทุกข์อื่น ณ ขณะนั้นฉันอยากจะบอกกับเขาว่าอาชีพแพทย์
เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของชีวติ แท้จริงแล้วชีวติ มีอะไรมากกว่านัน้ มากและทุกชีวติ ก็มี
คุณค่า ฉันเคยเป็นทุกข์ รูจ้ กั ความทุกข์ และฉันไม่อยากให้เขาต้องทุกข์เหมือนฉัน
หรือมากกว่าที่ฉันเคยเป็น ฉันอยากให้เขามีความสุขมากกว่าฉัน
ฉันถามตัวเองว่าเมื่อนักศึกษามาอยู่ในการเรียนการสอนของเราแล้ว เรา
สามารถจะช่วยอะไรเขาได้บ้างที่จะช่วยให้เขาเป็นแพทย์ที่มีความสุขมีทั้งภูมิคุ้มกัน
ทางกายและภูมิคุ้มกันทางใจ แพทย์เป็นอาชีพที่ต้องทำ�งานหนักและอาจเครียดจัด
หากไม่รู้จักวิธีการดำ�เนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม ฉันถามตัวเองว่า คนเป็นครูจะทำ�
อะไรได้บ้างที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนหนักได้อย่างมีความสุข
เมือ่ คิดได้ดงั นีแ้ ล้วฉันก็ตดั สินใจทีจ่ ะจัดการเรียนการสอนเรือ่ งภูมคิ มุ้ กันทางใจ
นีข้ นึ้ มาทันที โดยมิได้วางแผนล่วงหน้าฉันปรับเปลีย่ นชัว่ โมงการสอนเพือ่ พูดคุยเรือ่ ง
ธรรมมะ เรือ่ งชีวติ บางครัง้ ฉันพาลูกศิษย์ของฉันนอนผ่อนคลาย(Total Relaxation)
เพือ่ ว่าเขาจะได้รจู้ กั ผ่อนคลายร่างกายให้เป็นเมือ่ เขาดำ�รงวิชาชีพแพทย์ บางครัง้ เรา
พากันเล่นเกมส์ บางครัง้ เรากินขนมด้วยกันในวิถแี ห่งสติ ฉันพยายามนำ�หลักการเรือ่ ง
สติเข้ามาอยู่ในห้องเรียน ในชั่วโมงเรียนที่ฉันรับผิดชอบเสมอ หลังจากการเรียนการ
สอนเช่นนี้ผ่านไประยะหนึ่ง ลูกศิษย์เข้ามาขอพบเพื่อปรึกษาเรื่องการหยุดดื่มสุรา
และเขาทำ�ได้สำ�เร็จเมื่อจบปีการศึกษานั้น นักศึกษาบางคนเขียนบันทึกเล่าให้ฟังว่า
เขาใจเย็นขึ้น เข้าใจเพื่อนมากขึ้น รู้จักการประยุกต์ใช้สติในชีวิตประจำ�วัน และเริ่ม
ตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งนี้

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ฉันไม่มคี �ำ ถามต่อตนเองในด้านความเมตตา แต่บางครัง้ ฉันก็อดถามตนเองไม่ได้
ว่า ฉันกำ�ลังเอาตนทีต่ งั้ หรือเปล่า ฉันกำ�ลังเอาแต่ใจตนเอง ประพฤติตเป็นมาเฟียคุม
ห้องเรียนใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การสอนนีจ้ ดั ขึน้ ตามการเรียนรูแ้ ละการฝึกปฏิบตั ิ
ของตัวฉันเอง ฉันสอนอย่างทีฉ่ นั เป็น สอนจากประสบการณ์ตรงของตนเองด้วย
ซึ่งได้ศึกษาและเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์และผู้รู้อีกมากมาย
ฉันรูด้ วี า่ ฉันยังไม่ใช่ครูตวั อย่าง ไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญทางธรรม ฉันเพียงอยากกระตุน้
ภูมคิ มุ้ กันทางใจให้นกั ศึกษาของฉันอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกวัคซีนทางใจให้จริงๆจังๆ
เผื่อว่าจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในจิตของเขาให้แข็งแกร่งมากขึ้น
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เ ร า ส อ น อ ย่ า ง ที่ เ ร า เ ป็ น

-5-

ครูเมตตา หรือ ครูมาเฟีย

ผู้ร่วมสนทนา:
กราบเรียนพระอาจารย์ เราเป็นครูสอนวิชาภูมิคุ้มกันทางกาย ที่ผ่านมาเป็น
คนบ้างาน รู้ว่าการเป็นแบบนั้นเป็นทุกข์อย่างไร เมื่อพบธรรมะก็เปลี่ยนตัวเองได้
เห็ น อานิ ส งส์ ก ลายเป็ น คนที่ มี ค วามสุ ข ขึ้ น งานดี ขึ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เดิ ม
เมื่อเป็นครูสอนนักศึกษาแพทย์ ซึ่งปกติก็จะสอดแทรกธรรมมะเล็กๆ น้อยๆ ตาม
ความสามารถอยู่แล้ว วันหนึ่งเมื่อมองนักศึกษาแพทย์ มองแพทย์ มองเหตุการณ์
และข่าวต่างๆ ที่ปรากฏ เราพบว่าแพทย์ทั่วโลกเป็นทุกข์ ขณะนี้นักศึกษาแพทย์
อยู่ในมือเรา เราทำ�อะไรได้บ้าง เราเห็นความทุกข์ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆ อย่างนี้
เขาก็จะต้องไปเผชิญทุกข์เครียด ถ้าแพทย์เป็นอย่างนั้นจะรักษาใครได้ ความเมตตา
ก็เกิดขึ้นมา เราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
ตัวเราเองสอนวิชาภูมิคุ้มกันทั้งการบรรยายและส่วนของห้องปฏิบัติการ ที่
ผ่านมาทุกปีเราสอนตามกรอบหลักสูตรที่แพทยสภาวางไว้ แต่ปีนี้เรากลายเป็น
ครูนอกกรอบ โดยที่ไม่ได้บอกใครเลย คือเอาชั่วโมงเรียนสำ�หรับห้องปฏิบัติการ
9 ชั่วโมง แทนที่เราจะสอนกรณีศึกษาของคนไข้ สอนวิชาการเพื่อให้นักศึกษาสอบ
ใบอนุญาต(License) เราเอาเวลา 9 ชั่วโมงนั้นมาจัดการใหม่ เลือกกรณีที่มีการ
รักษาแบบองค์รวม ใช้การฝึกสติในการเยียวยา บางครัง้ ก็พานักศึกษาเล่นเกมส์ สอน
ธรรมะให้เขาในเชิงทฤษฎี ชวนเขาฝึกการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์(นอนสมาธิ : Total
relaxation) สอน 3 ชั่วโมงแรก นักศึกษาคนหนึ่งขอปรึกษาท้ายชั่วโมง เขาอยาก

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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จะเลิกเหล้า เมื่อสอนครั้งที่สอง นักศึกษาคนนี้แบ่งปันในห้องบอกว่าเขาเลิกเหล้า
ได้แล้วซึ่งทำ�ให้นักศึกษาคนอื่นอยากเลิกเหล้าบ้าง เหนี่ยวนำ�นักศึกษาที่ติดเกมส์
ให้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง นักศึกษาบางคนที่เคยต่อต้านมาก วันหนึ่งขับรถแล้ว
เกิดอุบัติเหตุ จึงรู้ว่าสติ เป็นสิ่งสำ�คัญ ก็เริ่มเข้าใจ และเริ่มเรียนรู้ว่าชีวิตของแพทย์
ควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
นักศึกษาบางคนเล่าว่า เขาเป็นพวกทูอินวัน (bi-sexual) สิ่งนี้เป็นอุปสรรค
หรือไม่สำ�หรับอาชีพแพทย์ การอยู่ในสังคม เพราะขณะนี้เขาก็ไม่รู้จะจัดการ
ตัวเองอย่างไร มีเรื่องราวลึกๆ บางอย่างที่กล้าพูดออกมา สอน 3 ครั้ง ก็เห็นการ
เปลีย่ นแปลงพอสมควร แต่กม็ นี กั ศึกษาอีกกลุม่ ประมาณ 11 – 12 คน ไม่เข้าเรียน
โดยให้เหตุผลว่าอาจารย์สอนไร้สาระ เขาต้องการความรู้ที่เป็นวิชาการ ความรู้ที่จะ
ไปรักษาผูป้ ว่ ย แต่อาจารย์กลับพาเขานอนสมาธิราวกับเด็กอนุบาล เรียนอะไรก็ไม่รู้
เล่นเกมส์ที่เขาไม่ต้องการ แต่เรายังยืนยันว่าเราจะสอนช็อตที่ 3 ซึ่งไม่บังคับ เมื่อ
สอนครบ 3 ช็อต แล้วปรากฏว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองของนักศึกษาหลายคน
แต่นกั ศึกษากลุม่ ทีเ่ หมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลงก็มี ซึง่ ตัวผูส้ อนก็เสีย่ งทีจ่ ะถูกผูบ้ ริหาร
สำ�นักแพทย์เรียกสอบสวนว่าเอาเวลา 9 ชั่วโมงของนักศึกษาไปทำ�อะไร เล่นเกมส์
นอนสมาธิ ฝึกสติ ไม่ได้ให้ความรู้ทางการแพทย์เลย เสี่ยงที่นักศึกษาจะด่าว่า เรา
พร้อมรับ เพราะเราสอนด้วยเมตตา แต่คำ�ว่า “ครูมาเฟีย” กับ “ครูเมตตา” นั้น
ต่างกันมาก แต่กใ็ กล้เคียงกันมาก การสอนตามกิเลสของตัวเอง อยากจะเห็นแพทย์
ที่เบิกบาน และยืนหยัดบนความคิดของตัวเอง ทำ�ตัวคล้ายมาเฟีย จัดการการเรียน
การสอน สอดแทรกสิ่งที่ควรเข้าไปในคอร์สเลย ซึ่งไม่มีครูคนไหนเคยทำ� รู้สึกสงสัย
ว่าตัวเองเดินถูกทางไหม “ครูมาเฟีย” กับ ครูที่เหมาะจะสอนแพทย์ ควรที่จะเป็น
ยังไง ทำ�ถูกหรือทำ�ผิด เด็กที่บอกว่าเขาต้องการความรู้วิชาการทางการแพทย์ ก็พูด
ถูกเพียงแต่วา่ เขายังไม่ได้ตระหนักรูเ้ ห็นถึงว่าความทุกข์ในอนาคต ซึง่ เขามองไม่เห็น
เรามาถูกทางหรือเปล่า
หมออั้น
ในฐานะผู้บริหารหลักสูตรแม้ว่าเราสังกัดต่างสถาบัน ผมอยากให้มีคนแบบนี้
เยอะๆ เพราะว่า 1) อาจารย์มฉี นั ทะ และมีชดุ ความรูว้ า่ การเป็นหมอทีส่ มบูรณ์ตอ้ ง
อาศัยอะไรบ้าง ทัง้ องค์ความรู้ หัวใจพฤติกรรม และยังรูด้ ว้ ยว่ากระบวนการแบบไหน
เด็กจึงจะเปลีย่ นแปลงตนเอง(Transform) เพราะเราก็ฮติ มากเรือ่ ง Transformative
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คือเปลีย่ นจากภายใน ถ้าอาจารย์ใช้กระบวนการทีห่ ลากหลายแทนการบรรยายและ
ไม่บังคับ ทำ�ให้เขามีความสุขในการเรียน มีทั้ง สมอง และทักษะที่ใช้การได้ และมี
หัวใจที่เมตตาด้วย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:
ครูมาเฟีย หมายถึง ครูที่ใช้อำ�นาจกับเด็ก เชื่อในการใช้อำ�นาจหรือการบังคับ
มีครูแบบนีอ้ ยูม่ ากมาย ครูสอนศิลปะจำ�นวนไม่นอ้ ยเป็นครูทใี่ ช้อ�ำ นาจมาก พยายาม
บังคับเด็กนักเรียนให้วาดอย่างทีค่ รูตอ้ งการ แทนทีจ่ ะให้เด็กวาดตามจินตนาการหรือ
ความถนัดของตน ครูหลายคนก็เป็นอย่างนี้ หน้าตาเคร่งเครียด ชอบบังคับให้เด็ก
ทำ�ความดีตามความคิดของตัว หรือดีเหมือนตัว ทั้งนี้เพราะมั่นใจในความดีของตัว
มาก จนใครๆ ก็รู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ใกล้ ไม่เฉพาะนักเรียนเท่านั้น พ่อบางคนก็เป็น
พวกอำ�นาจนิยม บังคับลูกแทบทุกเรือ่ ง จึงมีปญ
ั หากับลูก โดยทีพ่ อ่ เองก็ไม่เข้าใจ ว่า
ทำ�ไมลูกถึงไม่ชอบพ่อ ทั้งๆ ที่พ่อปรารถนาดีกับลูก
ฉะนั้น’ครูมาเฟีย’ในความหมายของอาตมาก็คือ ใช้อำ�นาจในนามของความดี
หรือบังคับให้เด็กทำ�ความดีตามความคิดของตน ซึ่งมักจะล้มเหลว อาตมาเจอ
นักเรียนจำ�นวนมากไม่ชอบครูสอนศีลธรรม และบางทีครูด้วยกันก็รู้สึกอึดอัดเวลา
อยูใ่ กล้ เพราะครูศลี ธรรมยึดติดกับความดีของตน จนกลายเป็นคนคับแคบ ตรงข้าม
กับครูบางคนอาจจะไม่ได้เคร่งครัดในศีลธรรม ในระเบียบวินัย แต่สามารถเปลี่ยน
เด็กเกเรให้เป็นเด็กดีได้ เพราะเข้าใจเด็ก ให้เสรีภาพแก่เด็ก หรือพยายามใช้เหตุผล
กับเด็ก
การไม่บงั คับ การเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทดลอง เป็นความพยายามทีจ่ ะทำ�ให้
อุปสรรคของการเรียนรูห้ ายไป อุปสรรคของการเรียนรูส้ ว่ นหนึง่ คือภาวะอารมณ์ของ
เขา จิตใจของเด็กนักเรียนก็เหมือนแก้วน้ำ� ถ้ามีน้ำ�อยู่ก่อนแล้ว เราเติมน้ำ�ลงไปไม่
เท่าไหร่กเ็ ต็มแล้ว เด็กนักเรียนบางคนจิตใจเขาเหมือนน้ำ�เต็มแก้ว เราเติมอะไรใหม่ๆ
เข้าไป ยังไงเขาก็ไม่รบั น้ำ�ในแก้วคืออารมณ์ ความเครียด ความรูส้ กึ แย่ของเด็ก เรา
ต้องพยายามเทน้ำ�ออกเพื่อที่ให้แก้วมีที่ว่าง สามารถรับน้ำ�ได้
การรับน้�ำ ก็เปรียบได้กบั การซึมซับรับวิชาความรู้ นักศึกษาจำ�นวนไม่นอ้ ยทีจ่ ติ ใจ
เขาเหมือนกับแก้วน้ำ�ที่เต็มแล้ว คือเต็มไปด้วยอารมณ์ลบ ความรู้สึกที่ย่ำ�แย่ ความ
รูส้ กึ เครียด ความกลุม้ ใจ ความกลัว ความสับสน เหล่านีค้ อื ภาวะอารมณ์ทที่ �ำ ให้เด็ก
กลายเป็นน้ำ�เต็มแก้ว ครูสอนอะไรไปไม่ รับเพราะไม่มีที่ว่าง
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อาตมาคิดว่าเขาจะเปิดรับสิง่ ใหม่ๆได้ เกิดการเรียนรูไ้ ด้ ก็ตอ้ งเอาอารมณ์ขนุ่ มัว
ออกไปจากใจก่อน นี้เป็นสิ่งที่มักจะถูกมองข้าม ในวงการศึกษา แม้แต่การเรียนรู้
ทางธรรมก็ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ ตราบในที่นักปฏิบัติธรรมจิตไม่ว่าง ฟุ้งซ่าน จะไม่มี
ทางได้เห็นธรรม ธรรมะจะเห็นได้ ใจต้องว่าง เมื่อใจว่าง ก็สามารถเห็นธรรมะได้
จากทุกสิ่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรากฏแสดงอยู่ตลอดเวลา แต่ทำ�ไมเราไม่รู้ นั่น
เพราะใจของเราไม่วา่ ง ทำ�ไมพระบางรูปแค่ดอกบัวบานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เพราะใจท่านว่างจึงรับธรรมะจากดอกบัวได้เต็มที่ พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โตเคยกล่าว
ว่า “ธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า สำ�หรับผู้มีปัญญา” หมายความว่า ธรรมะแสดงอยู่
ตลอดเวลา จำ�เพาะผู้มีปัญญาจึงจะมองเห็น
ทำ�ไมบางคนปิ๊ง บางคนไม่ปิ๊ง อาตมาคิดว่ามี 2 ปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ คือ
1) ใจที่ว่าง โปร่งเบา ครูมีหน้าที่ช่วยให้ใจของเขาว่างพร้อมที่จะรับความรู้ ให้
เขาเรียนด้วยใจผ่องใส การที่จะทำ�ให้ใจว่างมีหลายประการ และไม่จำ�เป็นที่จะต้อง
ทำ�ในชั้นเรียน
2) ต้องทำ�ให้เด็กนักเรียนคิดเป็น ถ้าเด็กคิดเป็น การเรียนรูก้ จ็ ะง่าย ปัญหาขณะ
นี้คือ เด็กต้องท่องจำ�มากจึงเครียด ที่ท่องจำ�มากส่วนหนึ่งก็เพราะไม่สามารถที่จะ
คิดเชื่อมโยง จับสาระหรือหลักการได้ (conceptualize) เรียนแต่เทคนิคแต่ไม่เข้าใจ
หลักวิชา พอโจทย์เปลี่ยนก็ทำ�ไม่ได้ นี่คือปัญหา ถ้าเราสอนเด็กนักเรียนให้คิดเป็น
เขาจะมีความสุขมาก
อาตมานึกถึงมีภาพยนตร์สองเรือ่ ง เรือ่ งแรกชือ่ Freedom Writers เป็นครูใหม่
ที่มาสอนวิชาวรรณกรรมเช่นงานของเช็คเปียร์ ตอลสตอย เกอเธ่ ส่วนนักเรียนนั้น
ส่วนใหญ่เป็นเด็กเหลือขอ จำ�นวนไม่น้อยมาจากสลัม ยากจน ผลการเรียนตกต่ำ�
และชอบทะเลาะวิวาทกันเพราะในห้องมีทงั้ คนขาว คนดำ� คนเอเซีย เป็นไม้เบือ่ ไม้เมา
เด็กเหล่านี้สงสัยว่าเรียนวรรณกรรมคลาสสิกเหล่านี้ไปทำ�ไม เรียนไปก็ทำ�มาหากิน
ไม่ได้ ดูไกลตัวเด็กมาก เด็กก็ไม่อยากเรียน ครูพยายามสอน แต่ไม่ว่าจะพยายาม
อย่างไร เด็กๆ ก็ไม่สนใจ ต่อมา ครูพานักเรียนไปพิพิธภัณฑ์การสังหารโหดชาวนา
ซีสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เด็กเห็นก็สะเทือนใจ เห็นโทษความรุนแรง รวมทั้งมี
คำ�ถามหลายอย่างเกิดขึ้น ตอนหลังก็มีการทำ�กิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เด็กทุก
คนได้ตระหนักว่า แม้จะมีผิวสีต่างกัน แต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกัน มีเรื่อง
เจ็บปวดเหมือนกัน กิจกรรมเหล่านีท้ �ำ ให้เด็กเกลียดชังกันน้อยลง ร่วมมือกันมากขึน้
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มีกิจกรรมหลายอย่างที่ครูชวนนักเรียนทำ� ที่ทำ�ให้เขาได้คิด ทั้งหมดนี้ไม่
เกี่ยวข้องกับวิชาวรรณกรรมเลย แต่เมื่อทำ�กิจกรรมเหล่านี้ เด็กก็เริ่มได้คิด คิดเป็น
สนใจเรือ่ งชีวติ ทีนกี้ เ็ ริม่ สนใจอ่านวรรณกรรม เพราะพบว่ามันได้ให้แง่คดิ หลายอย่าง
เกีย่ วกับชีวติ และโลก หลายคนไปหาวรรณกรรมของเช็คสเปียร์มาอ่านเอง เพราะเขา
รู้แล้วว่ามันมีประโยชน์อย่างไร เกิดความอยากรู้อยากศึกษา เกิดฉันทะ ผลก็คือใน
ที่สุดเด็กเหลือขอ เด็กอันธพาล ที่ชอบทะเลาะกัน กลับมาอ่านหนังสือเรื่องแฮมเล็ต
(Hamlet) ของเช็คสเปียร์ อ่านสงครามและสันติภาพของตอลสตอย ทั้งหมดนี้เกิด
ขึ้นเพราะครูสอนให้เขารู้จักคิดด้วยวิธีการที่ไม่ติดในกรอบ แต่จะทำ�เช่นนั้นได้ก็ต้อง
ทำ�ให้เด็กมีภาวะอารมณ์ที่พร้อมจะเรียนรู้ การลดความเกลียดชังกันในห้องเรียน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เด็กมีอารมณ์พร้อมจะเรียนรู้มากขึ้น
ภาพยนตร์อกี เรือ่ งคือ Mr.Holland’s Opus เป็นเรือ่ งของครูทสี่ อนเพลงคลาสสิค
ซึ่งเด็กๆ ไม่ชอบ ครูจึงหาเพลงของเดอะบีทเทิล, เพลงของ มิก แจ็กเกอร์ หาเพลง
แร็พมาสอน เด็กนักเรียนเหล่านี้รู้สึกใกล้ชิดกับเพลงรุ่นใหม่อยู่แล้ว ก็เลยเปิดรับได้
ง่ายขึน้ ครูพยายามชีใ้ ห้เห็นว่าเพลงเหล่านีม้ คี ณ
ุ ค่าอย่างไร นำ�มาร้องด้วยกัน เต้นด้วย
กัน เด็กสนุก แต่ครูใหญ่ไม่ชอบ ไม่พอใจที่ทำ�ไมไม่สอนเพลงคลาสสิค แต่ครูก็ยัง
ยืนยันที่จะสอนอย่างนั้นเพราะนักเรียนเริ่มเปิดใจเรียนรู้เพลงที่หลากหลาย ฉันทะ
เหล่านีใ้ นทีส่ ดุ ก็น�ำ ไปสูก่ ารอยากเรียนเพลงเรียนเพลงคลาสสิค เพราะเห็นความเชือ่ ม
โยงระหว่างดนตรีคลาสสิคกับชีวิตตัวเอง ผ่านเพลงป็อป ผ่านเพลงแร็พ
สิ่งที่ตามมาก็คือ นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้รักเฉพาะเพลงคลาสสิคเท่านั้น เด็ก
นักเรียนเริม่ คิดเป็น และหลายคนแก้ปญ
ั หาชีวติ ได้ดขี นึ้ เพราะบางคนถูกพ่อแม่บงั คับ
ให้เรียนหรือมีอาชีพทีต่ นไม่ชอบ เขาไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ในตัวเอง พอมาเรียนวิชานีไ้ ด้รบั
อิสระ ได้ด้นเพลงตามจินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงรู้สึกสนุกและเชื่อมั่น
ในตนเองมากขึน้ กล้าตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง แต่ครูกต็ อ้ งสูก้ บั ผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เข้าใจว่า
ทำ�อะไรอยู่ แต่สุดท้ายเขาก็ประสบความสำ�เร็จ แม้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น
นักร้อง ไม่ได้เป็นนักดนตรี แต่ประสบความสำ�เร็จในชีวิต บางคนเป็นผู้บริหาร เป็น
นักธุรกิจ เป็นครู คนเหล่านี้พบว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเพราะได้รับแรงบันดาลใจ
จากครูคนนี้ ได้เรียนรูช้ วี ติ จากเพลงต่างๆทีค่ รูสอน ครูทดี่ ที สี่ ดุ คือครูทใี่ ห้แรงบันดาล
ใจ ครูทั่วไปนั้นแค่สอน ครูที่ดีนั้นสาธิตด้วย ส่วนครูที่ดีที่สุดคือสร้างแรงบันดาลใจ
ไม่ว่าครูจะสอนวิชาอะไรก็ให้แรงบันดาลใจได้ทั้งนั้น ถ้าสอนให้คิดเป็น เมื่อเขาเรียน
จบ จะเป็นนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก วิศวกร แพทย์ เขาก็มีความ

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

87

สุข มีชีวิตชีวา ประสบความก้าวหน้าในชีวิต อาตมาคิดว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายครู
การให้แรงบันดาลใจนั้น คือการจุดประกายไฟขึ้นมาในใจเด็ก ซึ่งอาตมา
คิดว่าสำ�คัญกว่าวิชาความรู้ที่ครูให้เสียอีก อย่างที่อาตมาได้พูดเมื่อกี้ เด็กจะรับวิชา
ความรู้ได้ก็ต่อเมื่อใจว่าง หน้าที่ของครูแง่หนึ่งก็ไม่ต่างจากการเติมน้ำ�ใส่แก้วที่ว่าง
แต่หน้าที่ที่สำ�คัญที่สุดคือ จุดไฟในใจเด็ก ทำ�ให้เด็กมีไฟ เช่น ความใฝ่รู้ มีความ
กระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์หรือจินตนาการ เด็กจะมีความสุขในการเรียนและการ
ดำ�รงชีวิตถ้าเขามีไฟในใจ และนี้คือสิ่งดีที่สุดที่ครูสามารถช่วยเขาได้
หมออั้น
การบริหารการศึกษาพยายามฟังนักศึกษา ใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ทำ �
แบบสอบถามว่านักศึกษาอยากเรียนอะไร อยากเรียนอย่างไร เราลืมนึกไปว่าเขาโต
มาแบบปรนัย เมื่อสอบเข้า เขาก็กวดวิชามา ดังนั้นเมื่อถามว่าอยากเรียนแบบไหน
เขาก็จะตอบว่าอยากให้อาจารย์สอนสั้นๆ ตรงประเด็น เพื่อจะสอบผ่าน เมื่อเราพา
ลูกไปโรงเรียนอนุบาล ไม่มีเด็กคนไหนขอไปโรงเรียนอนุบาล แต่เป็นเพราะพ่อแม่
ตระหนักว่าการเรียนจะทำ�ให้เขามีรากฐานที่ดีในอนาคต เราเป็นผู้ใหญ่ บางครั้งก็
ต้องจัดกิจกรรมให้เขา จะเรียกว่ายัดเยียดไหม ผมว่าตรงนี้หาจุดพอดียากนะครับ
บางครัง้ เราฟังนักศึกษาแล้วก็ท�ำ ตามทีเ่ ขาต้องการทัง้ หมดไม่ได้ เรามีสทิ ธิท์ จี่ ะดูและ
ทำ�สิง่ ทีเ่ หมาะสม ถ้าเราถามนักศึกษาทีก่ �ำ ลังอยูต่ อ่ หน้าเรา เขาจะบอกว่าสอนสัน้ ๆ
อย่ายืดยาด เสาร์อาทิตย์ขอหยุด อย่าเรียน อย่าติว บอกมาเลยอยากให้รู้อะไร บอก
มาเป็นข้อๆ ซึ่งถ้าเราทำ�อย่างนั้น ก็จะเหมือนกับถามเด็กอนุบาลว่า หนูจะอยู่บ้าน
หรือจะไปโรงเรียน เด็กก็จะบอกว่าขออยู่บ้าน เล่นตุ๊กตา
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:
อาตมาคิดว่าการให้นกั ศึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นเรือ่ งทีท่ �ำ ได้ แต่หากนักศึกษา
บอกว่าอยากให้สอนสั้นๆ เราก็ควรถามนักศึกษาว่าทำ�ไมถึงอยากจะให้สอนสั้นๆ
หรือถามต่อไปว่าชีวิตเขาต้องการอะไร การสอนสั้นๆ จะนำ�ไปสู่เป้าหมายชีวิตที่
เขาต้องการได้ไหม ถ้าเขาอยากรวย ก็ควรถามต่อว่า ทำ�ไมจึงอยากรวย รวยแล้ว
มีความสุขไหม ควรตั้งคำ�ถาม เพื่อให้เขารู้ได้ใคร่ครวญแล้วตัดสินด้วยตนเองว่า นั่น
คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ หรือเปล่า สุดท้ายเขาอาจบอกว่า ไม่ใช่แล้วล่ะ นั่นไม่ใช่
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สิ่งที่เขาต้องการ
อาตมาคิดว่าเราทำ�แบบสอบถามได้ ก็เพือ่ ให้ครูรวู้ า่ นักศึกษาอยากจะได้แบบนี้
แต่นักศึกษาก็ต้องชัดว่าทำ�ไมจึงอยากได้แบบนั้น อยากให้สอนสั้นๆ เพื่อสอบ ครู
ควรถามเขาถึงเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการอะไร เมื่อเขาเห็นว่า สิ่งที่เขาต้องการเช่น
การสอนสัน้ ๆ อาจไม่ได้ชว่ ยให้ถงึ เป้าหมายทีเ่ ขาต้องการ เขาก็จะเริม่ เปลีย่ นความคิด
ถ้าความต้องการของเขาเป็นคุณค่าเทียม แต่ถ้าเขาต้องการชีวิตที่ดี เขาก็จะรู้ว่า
เรียนง่ายๆ จบง่ายๆ นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง นักศึกษาจะเห็นเอง และเกิดฉันทะใน
การเรียนมากขึ้น
หมออั้น
ผมให้นกั ศึกษาปี 3 พบคนไข้ ให้เขาซักประวัตคิ นไข้ โดยตัง้ โจทย์วา่ คุณเป็นหมอ
ต้องแก้ปัญหาให้คนไข้นะ เขาปวดท้อง ตัวเหลือง แล้วนักศึกษาก็รู้สึกขึ้นมาเองว่า
ตายล่ะ ไปยังไงต่อ อึ้งไปหมดทุกคน พอเชิญคนไข้ออกนอกห้อง เราถามนักศึกษา
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาบอกว่าคงเป็นหมอไม่ได้แน่ ถ้าไม่เรียนวิชานั้นวิชานี้ เขาขอ
เรียนเอง ผมสอนพยาธิวิทยา นักศึกษาแพทย์ทุกคนเบื่อวิชานี้ ‘แกเอาซากชิ้นเนื้อ
มาให้ฉนั ดูท�ำ ไม’ แต่เมือ่ เขาได้ดคู นไข้แล้วเขารูท้ นั ทีวา่ ถ้าไม่รวู้ ชิ านี้ ก็ไปต่อไม่ได้ ขอ
เรียนเอง ผมปิง๊ นะครับ แล้วผมจะกลับไปทำ�ต่อ ช่วงนีผ้ มพานักศึกษาไปดูคนไข้ทกุ ๆ
2 เดือน พอเห็นโรคบางทีเขาจะ เอ๊ะ ตรงนี้เคยเรียน แต่ลืม เป้าหมายของเขาคือ
เป็นหมอที่สมาร์ท สิ่งนี้น่าจะสร้างฉันทะได้ แล้ววิริยะก็จะตามมา
ผู้ร่วมสนทนา
รู้สึกขอบคุณคุณหมอรุจิราที่ชวนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอบคุณพระอาจารย์
ตัวเองไม่ได้อยูใ่ นแวดวงโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล และไม่ได้เป็นครู แต่เป็นนักเรียน
แบบที่ครูมีผลต่อการเรียนมาก เมื่อประมาณชั้น ม.2 เราเรียนวิชาสังคมได้ A และ
ได้ A แบบคะแนนเต็มร้อยก็สอบได้ร้อย ถ้าคะแนนเต็ม 80 ก็สอบได้ 80 ทั้งนี้
เพราะรักครู แต่พอขึ้นชั้น ม.3 เรียนวิชาสังคมได้เกรด 2 เท่านั้นเพราะเปลี่ยนครู
เด็กแบบนีม้ อี ยูจ่ ริง เด็กแบบทีค่ รูมผี ลมาก ทุกวันนีส้ นใจเรือ่ ง สติ ทีส่ นใจการฝึกสติ
ไม่ใช่เป็นเพราะว่าอ่านหนังสือแล้วทำ�ให้รู้ว่าสติเป็นเรื่องดี แต่เราสนใจเรื่องเหล่านี้
เพราะใกล้ชิดครูบาอาจารย์
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พระอาจารย์ใช้ค�ำ ว่า being คือ การเป็นสิง่ นัน้ ครูของเราไม่ได้สอนเรือ่ งสติจาก
ตำ�รา แต่ตวั ท่านเป็นสิง่ นัน้ ท่านน้อมนำ�สติมาอยูใ่ นตัวท่าน แล้วสิง่ นัน้ ก็ฉายออกมา
ช่วงต้นพระอาจารย์เล่าว่าพระอาจารย์มีความสุขในการเป็นพระ เป็นพระที่มีความ
สุข แล้วความสุขของท่านก็ฉายออกมาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนมากมาย ท่านไม่
ต้องพูด ไม่ต้องสอน เพียงแค่คนเห็นท่านยิ้ม เห็นท่านเดิน ก็เกิดแรงบันดาลใจ ครูที่
มีความสุขก็เป็นแบบนั้น หมอที่มีความสุขก็เป็นแบบนั้น เมื่อคุณหมอเดินเข้ามาใน
วอร์ด คนไข้ก็รู้สึกสบายใจ
เรามีเพื่อนคนหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ได้เป็นครู เขาเป็นวิศวกร แต่ว่าต้อง
ไปเป็นครู ซึ่งก็อาจจะเหมือนคุณหมอหลายๆ ท่านในที่นี้ เรียนแพทย์แต่ต้องไปเป็น
ครู เขาเคยโกรธลูกศิษย์ที่สอนแล้วก็ไม่สนใจฟัง เขาเตรียมการสอนมากแต่นักเรียน
ไม่ตงั้ ใจเรียน นักเรียนก็รวู้ า่ อาจารย์คนนีเ้ ก่งแต่กไ็ ม่สนใจเรียน ต่อมาเขาสนใจฝึกสติ
และตัวเขาเปลี่ยน นักเรียนก็รู้สึกได้ว่าครูคนนี้เปลี่ยน โดยที่ครูไม่เคยพูดเรื่องสติ แต่
นักเรียนกลับรูส้ กึ ได้ รับรูไ้ ด้ วันหนึง่ ในขณะทีก่ �ำ ลังสอนอยูน่ กั ศึกษาคูห่ นึง่ นัง่ จีบกัน
ในห้องเรียน เขาโกรธมากแต่พยายามดูแลความโกรธด้วยสติ เขาค่อยๆ เดิน หายใจ
ใช้สติอยูก่ บั ลมหายใจ ทำ�อย่างนัน้ อยูท่ หี่ น้าห้องเรียน ดูแลความโกรธแทนการระเบิด
อารมณ์ จนกระทั่งรู้สึกว่าโอเค แล้วเขาก็สอนต่อ สถานการณ์วันนั้น พลังงานที่ครู
ดูแลความโกรธได้ ส่งถึงนักศึกษาคูน่ นั้ และส่งพลังบางอย่างให้กบั ทัง้ ห้องด้วย (ตอน
หลังนักศึกษาคู่นั้นมาขอโทษเป็นการส่วนตัว) เขากลายเป็นครูคนใหม่ที่ไม่ระเบิด
อารมณ์ใส่นักศึกษาอย่างที่แล้วๆ มา
เขาเล่าว่า ปีนมี้ เี ด็กนักเรียนเข้ามาคุยกับเขาว่า อาจารย์ครับหมอบอกว่าแม่ก�ำ ลัง
จะเสียชีวิตในอีก 1 เดือนข้างหน้า ผมขอเลื่อน Project ได้ไหม หรือว่าอาจารย์คิด
ว่าผมควรจะทำ�อย่างไรดี ผมควรจะเร่งทำ� Project ให้จบเพื่อให้แม่ตายตาหลับ
(เพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กเกเรมาก่อน แม่เป็นห่วงมาก) หรือผมควรจะใช้เวลานี้
อยูก่ บั แม่ การทีเ่ ด็กนักศึกษาตัดสินใจเคาะประตูหอ้ ง เดินเข้ามาหาเพือ่ พูด ปรึกษา
ทำ�ให้เขารู้สึกตื้นตันใจมาก รู้สึกว่าเขาเป็นครูแล้ว ได้ทำ�หน้าที่ครูแล้ว
ต่อมามีแก๊งค์นักศึกษาหัวโจกประมาณ 5 คน เข้ามาหาและบอกว่า “อาจารย์
ผมรู้สึกอาจารย์เปลี่ยน ผมไม่รู้ว่าทำ�ไมอาจารย์ถึงเปลี่ยน” เขาจึงนั่งคุยกับนักศึกษา
กลุ่มนี้ สุดท้าย นักศึกษาหัวโจกกลุ่มนี้บอกว่า “ถ้าคำ�ว่า สติ ทำ�ให้อาจารย์เปลีย่ นได้
อาจารย์สอนผมบ้างสิ ผมอยากเปลีย่ นบ้าง” เหล่านีค้ อื เรือ่ งของครูทสี่ ร้างแรงบันดาลใจ
เป็นเรื่อง being อย่างที่พระอาจารย์กล่าว
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หมอตุ๊
ก่อนที่จะจัด workshop วันนี้ ตัวเองก็มีความคาดหวัง และมีความกังวลลึกๆ
อยากจะให้เกิดประโยชน์สงู สุด วันนี้ พอทำ�จริง ปล่อยวางความคาดหวัง ทำ�งานด้วย
พลังการอยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ ทำ�งานด้วยพลังของพระอาจารย์ พลังแห่งปัญญา พลัง
แห่งความเมตตา ทำ�ให้สามารถทำ�งานเอื้ออำ�นวยให้พวกเราได้เรียนรู้กัน
พระอาจารย์ทำ�ให้เราเห็นว่า being ของครู ความสุขแท้ของครู จะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ของครู-ศิษย์ แล้วทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ key word ทีเ่ ราได้กค็ อื การเรียนรู้
จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปิดใจของผู้เรียน ให้ใจของเขาว่าง เพื่อจะคิดเป็น ทั้งหลาย
ทั้งปวงครูต้องมีทักษะในการจัดกระบวนการ ผลลัพธ์คือ แรงบันดาลใจ ‘นักเรียน’
ในความหมายของพระอาจารย์ ไม่ใช่เพียงนักศึกษาแพทย์ แต่หมายถึงลูก หมายถึง
เพื่อนร่วมงาน เราสามารถให้แรงบันดาลใจต่อคนตรงหน้าได้โดย มอบ being ให้
กับคนตรงหน้า
workshop นีต้ งั้ ชือ่ ว่า เราสอนอย่างทีเ่ ราเป็น จะเห็นว่า ปัจจัยภายใน (ใจ) ของครู
ส่งผลต่อ “Being” คือความเป็นตัวครูค่อนข้างมาก อันจะส่งผลต่อ ความสัมพันธ์
การเรียนรู้ และ ตัวตนของศิษย์นั่นเอง อาจเขียนสรุปได้สั้นๆดังนี้คือ Being ของครู
Relating Learning Being ของนักศึกษา
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล:
อยากจะให้ก�ำ ลังใจกับพวกเราทีม่ าร่วมงานนีด้ ว้ ยฉันทะ ด้วยความเมตตา ความ
ปรารถนาดีกับนักศึกษา เห็นว่าสิ่งที่ตนทำ�นั้นมีคุณประโยชน์ทั้งแก่นักเรียนและ
แก่ตนเอง ประโยชน์แก่ตนเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงลาภสักการะ แต่หมายถึงการมี
จิตใจทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ มีความสุขมากขึน้ ได้พบความจริงของชีวติ ว่า สิง่ ต่างๆทีท่ กุ
คนปรารถนา แสวงหา เช่นลาภสักการะ แท้จริงแล้วเป็นเพียงของนอกกาย เป็นมายา
อาตมาบวชมาย่าง 31 พรรษาแล้ว พระทีบ่ วชพร้อมอาตมา บางรูปเป็นพระครู
เป็นเจ้าคณะตำ�บล เป็นเจ้าคุณชั้นราช ชั้นธรรม ชั้นรองสมเด็จก็มี พวกเราคิดว่า
อาตมาควรเป็นทุกข์ไหมที่ไม่มีตำ�แหน่งเหล่านั้น? ไม่น่าทุกข์เลย เพราะสิ่งเหล่านั้น
ไม่มีเสน่ห์ ไม่น่าสนใจเลยใช่ไหม เพราะมันเป็นมายาหรือสมมุติ ในทำ�นองเดียวกัน
ชื่อเสียง ตำ�แหน่ง เงินเดือน และสถานะ ก็เป็นมายาไม่ต่างจากสมณศักดิ์ เราจะ
ลุม่ หลงทำ�ไม ทำ�ไมจึงต้องเป็นทุกข์ดว้ ยทีค่ นอืน่ มีมากกว่าเรา สิง่ ทีห่ ลายคนในวงการ
แพทย์ หรือวงราชการ ปรารถนาล้วนเป็นมายา พระรูปไหนจะได้เป็นสมเด็จ คุณก็
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ไม่รสู้ กึ อิจฉา ใช่ไหม คุณไม่เสียใจทีไ่ ม่ได้เป็นเหมือนเขา ฉันใดก็ฉนั นัน้ ทำ�ไมจะต้อง
อิจฉาคนอื่นที่มีตำ�แหน่งสูงกว่าเรา ได้เลื่อนขั้นมากกว่า
ถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติ เราก็จะไม่สนใจอยากได้ใคร่ดี แต่จะมี
ความสุขกับสิ่งที่มี และสิ่งที่ทำ�อยู่ เงินเดือนของเราอาจจะน้อย ยศอาจจะต่ำ�
ขั้นไม่ได้เลื่อน แต่เหล่านี้ก็คือ มายา อาตมาไม่ได้เป็นเจ้าคุณ ไม่ได้เป็นเจ้าคณะ
ก็ไม่เดือดร้อน อาตมาคิดว่าพวกเราก็ทำ�ได้เช่นเดียวกันเมื่อไม่ได้เป็น ผอ. หรือได้รับ
ยศศักดิ์ต่างๆ ทั้งนี้เพราะเรามีความสุขอยู่แล้ว เป็นความสุขมาจากภายใน
ต้นไม้ในป่าของอาตมาเขียวสดตลอดปี แม้ไม่มีฝนในฤดูแล้ง ต้นไม้ก็ยังเขียว
อยู่ ต่างจากพืชล้มลุกซึง่ พอหน้าแล้งมันก็แห้งตายเพราะไม่มฝี นจากฟ้ามาหล่อเลีย้ ง
ต้นไม้ในป่าสามารถดูดน้ำ�จากใต้ดินด้วยตัวเองจึงเขียวตลอดปี ฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไร
เปรียบได้กับคนเรา คนที่รอความสุขจากภายนอก เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง
หากไม่ได้มา ก็จะเหีย่ วแห้ง อันนีไ้ ม่ตา่ งจากพืชล้มลุก ถ้าเราเป็นไม้ใหญ่ แม้ฝนไม่ตก
ไม่มลี าภยศเทลงมา ก็มคี วามสุขได้เพราะว่ามีความสุขจากภายในหล่อเลีย้ งใจอยูแ่ ล้ว
จึงไม่ได้พึ่งพาความสุขจากภายนอก ความสุขจากภายในนี้เรามีกันทุกคน ถ้าใจ
หยัง่ ลึกลงไปเพียงพอก็จะพบ เหมือนครูทเี่ ป็นวิศวกร เมือ่ พบความสุขจากภายในก็มี
เมตตากับนักศึกษา สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นนักศึกษาโดยทีเ่ ขาอาจจะไม่ตอ้ งทำ�อะไรเลย

Workshop “เราสอนอย่างที่เราเป็น” จบลงด้วยเสียงเพลงของทีมกระบวนกร
“ยืนยงดังต้นไม้ ทีม่ รี ากหยัง่ ลึก กิง่ ก้านและใบแผ่กว้างออกไป.....” ประกอบการแจก
หนังสือ ขอลายเซ็น และขอถ่ายภาพกับพระอาจารย์ด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข และ เบิก
บานในธรรม ก่อนที่ทุกคนจะน้อมกราบพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล ผู้เป็นครูของ
ครูแพทย์ โดยพร้อมเพรียงกัน

92

สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน

คนเราจะมีสุขภาวะที่ดีได้
สมองและหัวใจต้องมีคู่กัน
ปาร์คเกอร์ เจ. พาล์มเมอร์

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ค่ายใจอัศจรรย์
ชุมชนการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง

คนเก่า เล่าความหลัง
ในปี 2549 สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิด
โอกาสให้หมอตุ๊ (พญ.รุจริ า มังคละศิร)ิ และคณะได้รา่ งหลักสูตรแพทย์ใหม่ส�ำ หรับ
หมอรุน่ ใหม่ในเขตจังหวัด “นครชัยบุรนิ ทร์” (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ และ สุรนิ ทร์)
และได้ชว่ ยกันร่างชุดวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ (5 หน่วยกิต) สำ�หรับนักศึกษา
ในชั้นปีที่ 1-3 โดยเป็นหลักสูตรเน้นหนักที่การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านทัศคติ คือ
การเป็นแพทย์ที่รู้จักเข้าใจชาวชนบท และ เตรียมตัวเตรียมใจ กลับไปเป็นหมอดี
และ มีความสุขอยู่ในชนบท
เพื่อเติมเต็มเป้าหมายการเรียนรู้นี้ เราได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
ชุมชนชนบท และ ศูนย์สขุ ภาพชุมชน (Primary Care Unit) เป็นฐาน มีอาจารย์แพทย์
และ อาจารย์พเี่ ลีย้ งทีเ่ ป็น “คนต้นแบบ” เป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ โดยอาจารย์ทกุ คนจะ
ได้รบั การเสริมทักษะให้สามารถจัดการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง (Transformative
Learning) ได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มกี จิ กรรมค่าย “ใจอัศจรรย์” เพือ่ บ่มเพาะพลังสติ สมาธิ
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ปัญญา การตระหนักรูใ้ นตน และ เสริมความมัน่ คงภายใน ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ ใน
ชัน้ ปีที่ 1 และชัน้ ปีที่ 2 ปีละ 2 วัน และต่อมาทาง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เชิญให้ทมี กระบวนกรชุดเดียวกันไปจัดกิจกรรม
ค่าย “ใจอัศจรรย์” ให้แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 อีกปีละ 2 วัน

พญ.นพร อึ้งอาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมอนัน้ มีโอกาสทีจ่ ะเครียดกว่าคนอืน่ มีตวั ตน
ที่ใหญ่โตนั้นมากกกว่าอาชีพใดๆ การปลูกฝังให้
นศพ.สามารถที่จะเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และ
ทำ�งานเป็นทีมได้จึงสำ�คัญมาก โครงการสร้างสุขแท้ด้วย
ปัญญาเพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมอาจารย์
กัลยาณมิตรจากทีม อ.ตุ๊ อาจารย์จากวิชาชนบทศึกษา ร่วมกับอาจารย์แพทย์รนุ่ ใหม่
ไฟแรงที่ต้องการพัฒนานักศึกษาเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่คิดและต้องพยายามทำ�ให้เกิดขึ้น
ให้ได้ คือ การสร้างหมอที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภายในหรือ ศัพท์ทันสมัยคือ
transformative learning คือ มีการพัฒนาภายในที่มิใช่เพียงปี 1 ปี 2 หรือปี 3 แต่
เมือ่ เริม่ เข้าสูว่ ชิ าชีพก็ถกู กลืนกินด้วยวัฒนธรรมจนหมอกลายเป็นเทวดา นีน่ บั เป็นสิง่
ทีอ่ ยากจะผลักดัน พัฒนาให้เกิดขึน้ เพือ่ พัฒนาหมอใหม่ ซึง่ ต้องอาศัยความกล้าหาญ
และความตัง้ ใจแน่วแน่ อาศัยความร่วมมือจากกัลยาณมิตรทัง้ หลายด้วย นัน่ เป็นจุด
เริ่มต้นที่ นศพ.ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายใจอัศจรรย์” ซึ่งส้มก็ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมทีท่ �ำ ร่วมกับนักศึกษา ได้รจู้ กั ผูน้ �ำ สีท่ ศิ ได้รวู้ า่ คนนัน้ แตกต่างกันทัง้ ความคิด
และการกระทำ� ทำ�ให้เข้าใจผูอ้ นื่ และเห็นตนเองมากขึน้ จากทีเ่ คยคิดว่าเราคิดดีและ
ถูกต้อง อยากให้เขาคิดแบบเดียวกับเรา ก็เปลี่ยนไป ประสบการณ์ที่จัดกิจกรรมนี้
และอีกหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการฟังอย่างลึกซึง้ การจับประเด็น ส่งผลให้ตวั เอง
เป็น ผู้ใหญ่มากขึ้น รู้จักการทำ�งานเป็นทีม รู้สึกขอบพระคุณทีม อาจารย์ตุ๊และ
ทุกท่านจริงๆ
“หมอดีของแผ่นดิน” ควรต้องมี

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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1. ความเป็นองค์รวม (Holistic) คือ มีการดูแลด้านสุขภาพแบบที่ดูแล ป้องกัน
รักษา ฟื้นฟูทั้งร่างกาย จิตใจและครอบครัวชุมชนด้วย
2. มีความใจความเป็นมนุษย์ (Humanize) คือ คิดถึงใจเขาใจเรา เปรียบเหมือน
เขาเป็นญาติสนิท เพือ่ นของเราอันหมายถึงทัง้ ผูป้ ว่ ยและผูท้ เี่ ราได้พบเจอหรือร่วมงาน
ด้วย มีความเมตตา กรุณา และรู้จักอุเบกขาเมื่อเจอสิ่งที่ยากลำ�บาก และ
3. มีความสุข (Happy) มีความสุขอย่างพอดีในการทำ�งานอย่างปกติ สุดท้าย
4. มีการเรียนรู้ (Learning) เพื่อให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นสิ่ง
ที่ทางสำ�นักวิชาฯต้องดำ�เนินการให้หมอและบัณฑิตต่างๆ มีความตระหนักและเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้

น.พ.ประภัสร์ อัศยเผ่า

นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ รองผู้อำ�นวยการด้านกิจการนักศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

ผมมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ การการออกค่ า ยสำ � หรั บ
นักศึกษาแพทย์ในระดับต่างๆ กัน ในช่วงของการเรียน
ปี 3 กำ�ลังจะขึ้นชั้นปี 4 เพื่อเรียนในชั้นคลินิก ผมอยาก
ให้เขารู้จักคำ�ว่า สติ มีความรู้เนื้อรู้ตัว รู้กาย รู้ใจตัวเอง รู้
อารมณ์ หวังว่าเขาจะได้นำ�สิ่งเหล่านี้ไปใช้เมื่อเรียนในชั้น
คลินคิ และในระดับทีเ่ ขาเรียนสูงขึน้ เมือ่ นักศึกษาแพทย์เรียน
มาจนถึงปี 5 ก้าวมาสูช่ นั้ ปีที่ 6 เราอยากให้เขามีทกั ษะอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้
เช่น การรับฟังความเห็นของผูอ้ นื่ การสังเกตภาษาท่าทาง(อวจนภาษา)ของคนไข้ ฟัง
เสียงในหัวของคนไข้ทแี่ ม้เขาจะไม่ได้พดู ออกมา สิง่ เหล่านีต้ อ้ งฝึก และทักษะเหล่านี้
เป็นทักษะทีย่ าก ไม่มอี ยูใ่ นตำ�รา โชคดีทเี่ ราได้ อ.รุจริ าและทีม เข้ามาช่วย ให้เขารูจ้ กั
การฟังมากขึน้ ฟังตนเองและฟังผูอ้ นื่ ฟังโดยไม่ตดั สิน เพือ่ ก่อให้เกิดความเข้าใจมาก
ขึ้น เพื่อการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นแพทย์
ระยะหลังนี้มีอาจารย์แพทย์มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผลสะท้อนก็คือแต่ละคน
ก็เข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจเพื่อนอาจารย์ด้วยกันมากขึ้น เข้าใจลูกศิษย์มากขึ้น
อาจารย์ก็ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ด้วยไม่ใช่เพียงนักศึกษาแพทย์เท่านั้น
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พญ.รุจิรา มังคละศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
(อาจารย์พิเศษวิชาชนบทศึกษา และ กระบวนกร)

กระบวนการแบบนีเ้ ป็นกระบวนการของจิตตปัญญาศึกษา เรียกว่า การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ ค รวญ ในกระบวนการนี้ มี อ งค์ ป ระกอบ
หลักสองส่วน องค์ประกอบแรกคือ กระบวนกร
(ผู้นำ�กระบวนการ) คนเหล่ า นี้ ถูก ฝึ ก มาเพื่ อ
นำ�ผู้คนให้เข้าสู่การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง
องค์ ป ระกอบที่ ส องคื อ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาผู้ อ ยู่ ใ น
กระบวนการ คนที่ศึกษาพุทธศาสนามาบ้างก็จะรู้จักคำ�ว่า โยนิโสมนสิการ ซึ่ง
อาศัยพลังสติมาก การใคร่ครวญไม่ใช่การนัง่ นึกเอา คิดเอา เราอาจจะคุน้ เคยกับ
การอ่านหนังสือแล้วคิด วิเคราะห์ เข้าใจ ถูก-ผิด แต่กระบวนการนี้ไม่ใช่การคิด
ไม่ใช่การหาความรู้ ไม่ใช่การทำ�ความเข้าใจความรู้ แต่เป็น ‘การรู้เดี๋ยวนั้น’
เป็นการเจริญปัญญา เป็นพลังของสติในปัจจุบันขณะแล้วตื่นรู้โดยฉับพลัน
อาจารย์เป็นสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเขา ถ้าเรา
เป็นพี่เลี้ยงก็จะมีผลต่อชีวิตนักศึกษามากขึ้น เราคาดหวังว่า ความต่อเนื่องของ
การเรียนรู้ เช่น เมล็ดพันธุ์ดีๆ บางอย่างอาจได้รับการรดน้ำ�ในกิจกรรมค่ายครั้ง
นี้ เช่น การฟังโดยไม่ด่วนตัดสิน การเปิดใจรับ แต่เมื่อเขากลับเข้าไปสู่การเรียน
กลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิม เขาอาจจะถูกตัดสินครั้งแล้วครั้งเล่า เมล็ดพันธุ์ที่เรา
เพาะไว้ในค่ายก็คงจะเหี่ยวเฉาลงไป ไม่งอกงาม จึงอยากชวนอาจารย์แพทย์
ให้เข้ามาร่วมเรียนรู้ ร่วมอยู่ในกระบวนการ ให้สิ่งเหล่านี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
เนือ้ ตัวอาจารย์ Being ของอาจารย์เป็นสิง่ จำ�เป็น เราอยากได้หมอดีของแผ่นดิน
คือ หมอเก่ง หมอดีและหมอที่มีความสุข ดังนั้น Being ของอาจารย์แพทย์ที่มี
ความสุขจึงเป็นสิง่ สำ�คัญมาก Being ของอาจารย์แพทย์จะส่งผลต่อความสัมพันธ์
ของตัวเรากับนักศึกษาแพทย์ ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษาแพทย์ ซึง่ สุดท้าย
จะส่งผลต่อความเป็นแพทย์ Being ของความเป็นแพทย์ของตัวนักศึกษาคนนั้น
ในที่สุด
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เป้าหมายการเรียนรู้ ในภาพรวมของค่ายคือ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์
1. ตระหนักความสำ�คัญในการ รูจ้ กั เข้าใจตนเอง และ ผูอ้ นื่ เพือ่ สร้างความเห็น
ชอบ (สัมมาทิฐิ)ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ และ การเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์
2. ตระหนักการสร้างสุขแท้ด้วยปัญญา “มีน้ำ�ใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้สิ่งยาก”
3. รู้จัก เครื่องมือทางจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education- การ
เรียนรู้ด้วยใจ อย่างใคร่ครวญ) ได้แก่ สติ สมาธิ ปัญญา การฟังอย่างลึกซึ้ง การคิด
ใคร่ครวญ เพื่อเปลี่ยนแปลง “โลกภายใน” ตนเอง อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนรู้ ที่สำ�คัญคือ การจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง โดย
กระบวนกรทำ�หน้าที่

จัดกระบวนการ และ ถอดบทเรียน เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ โดยมีหลัก
การสำ�คัญ 3 ขั้นตอนคือ
(1) จัดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง ทำ�ให้นักศึกษา ได้สัมผัสกับ สื่อ
กระตุ้นความรู้สึก เช่น เกมส์ต่างๆ แล้วแสดงออกมาเป็น พฤติกรรมทางกาย วาจา
(2) กระบวนกรตัง้ คำ�ถามเพือ่ ให้เกิดการใคร่ครวญภายในตนทำ�ให้นกั ศึกษา ได้
สัมผัส โลกภายใน(ใจ) ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ความ
ต้องการ เจตนา แรงจูงใจ ฯลฯ ที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมดังกล่าว
(3) แลกเปลี่ยนอภิปรายในกลุ่มใหญ่ และกระบวนกรตั้งคำ�ถามเพิ่มเติม ตาม
เข็มทิศ และวิธีคิดที่วางไว้ เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ หรือ ปัญญา
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ตารางแสดง ตัวอย่าง กิจกรรมนำ�สูธ่ รรมะ และเป้าหมายการเรียนรูร้ ายวิชา ในค่าย “ใจอัศจรรย์”
ธรรมะ
สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา
ชื่อกิจกรรม
เพื่อพัฒนาหมอดีแห่งแผ่นดิน
บ่มเพาะสติและความมีน้ำ�ใจ - กงล้อสี่ทิศ
- ใจอัศจรรย์
- แต่งตัวนางแบบ
สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้
- Home
- เป็ดชิงพื้นที่
สร้างความเพียรสู้สิ่งยาก

แม่น้ำ�พิษ

เป้าหมายการเรียนรู้รายวิชา
- เข้าใจตน ลดตัวตน
- สติและสุขจากการให้
- นึกถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง
- ใฝ่รู้ มากกว่า ใฝ่เสพ
- เรียนรู้จากความผิดพลาด
- คะแนนเป็นของมายา
ความรู้เป็นของจริง
Head Hand Heart

* สอดแทรกกิจกรรม เจริญสติ ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น สัญญาณระฆัง เกมส์สติ กายเคลือ่ นไหว
ใจรู้ทัน ตลอดทั้ง 2 วัน

สร้างการเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยพลังกัลยาณมิตร
นอกจากนี้ กระบวนการค่าย นศพ. ยังเป็นโอกาสในการเปิดมุมมอง กระบวนทัศน์
ให้แก่อาจารย์แพทย์ที่สนใจ น้อมนำ� จิตตปัญญาศึกษา เข้ามาสู่กระบวนการเรียน
รู้ของตนเอง และ บูรณาการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในวิชาทางคลินิกอื่นๆ
ได้ด้วย โดยมีกระบวนกรหลักอีก 1 ทีม ได้ออกแบบการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ที่มา
สังเกต / เข้าร่วม กิจกรรมค่ายของ นศพ. ดังรายละเอียด แผนการเรียนรู้สำ�หรับ
อาจารย์ ที่มาร่วมกิจกรรมค่าย นศพ. ที่นำ�เสนอไว้ตอนท้ายในบทนี้

เสียงสะท้อนจากอาจารย์แพทย์ที่ร่วมกิจกรรมค่ายนักศึกษา
• ผมเป็นอาจารย์ใหม่ ผมก็อยากรูจ้ กั น้องๆ เขาไม่คนุ้ หน้าผม ผมก็ไม่คนุ้ หน้า
เขา ผมอยากรูว้ า่ เขาแต่ละคนเป็นอย่างไร อยากรูค้ วามคิด อยากรูค้ วามคาดหวัง ถ้า
ผมรู้จักเขามากขึ้น รู้ว่าเขาคิดอะไร สนใจอะไร เป็นคนแบบไหน มีการเรียนรู้แบบ
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ไหน ผมก็คงจะสอนเขาได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำ�หรับผมด้วย อีกส่วนหนึ่ง
ก็คือ ผมมาค่ายก็เพราะอยากสนุกสนาน ได้อยู่กับน้องๆ
• อยากเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาและอยากเรียนรู้กระบวนการของจิตต
ปัญญา อยากรู้จักทีมงาน เราสอนน้องๆ ก็รู้จักเขาระดับหนึ่ง แต่บรรยากาศใน
ห้องเรียนกับการอยูค่ า่ ย-นอกห้องเรียน ไม่เหมือนกัน น้องบางคนในในห้องเรียนเป็น
คนเงียบ แต่อยู่ในค่ายเป็นคนสนุก เราก็จะได้รู้จักเขามากขึ้น เข้าใจเขามากขึ้น
• ในฐานะผูจ้ ดั ก็อยากให้นอ้ งเปิดใจเรียนรู้ ได้สงิ่ ดีๆ กลับไป คาดหวังอาจารย์
แพทย์ว่าเขาอาจจะได้รับประโยชน์ ได้จุดประกายบางอย่าง ตอบโจทย์อาจารย์
• เมื่อก่อนผมเคยรู้สึกว่าสอนนักศึกษาแพทย์ไม่ยาก แต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผม
สอนเขายากขึน้ ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่ เป็นเพราะเราแก่ขนึ้ ทำ�ให้เราเบือ่ หน่ายต่อการพูดซ้�ำ ซาก
ของตัวเอง หรือเป็นเพราะว่าเด็กๆเปลีย่ นไปจนเราสอนเขาไม่ได้แล้ว สอนไม่เป็น เรา
รู้ว่าเราสอนเขาเหมือนเดิมไม่ได้ แต่เราจะทำ�อย่างไรก็ต้องมาสังเกต ดูความเป็นเขา
ในค่าย
• สมัยทีผ่ มเป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา ผมก็ชอบออกค่ายแม้จะไม่ใช่คา่ ยแบบนี้
ผมรู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะจากการออกค่าย เมื่อเป็นอาจารย์มีเรื่องอื่นเยอะ ไม่ค่อย
ได้คลุกคลีกับนักศึกษา เมื่อได้มาร่วมได้ก็รู้สึกดี
• เวลาทำ�กิจกรรมร่วมกัน รู้สึกได้ว่า น้องๆ เกร็ง เราเองก็ยังรู้สึกว่าเราเป็น
อาจารย์ เราสวมหมวก จะไปเล่นกับเขาก็ยงั ไงอยู่ แต่พอได้วาดรูปด้วยกัน เล่นเกมส์
ด้วยกันก็รู้สึกสบายขึ้น ทำ�ให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น เขาเข้ามาสู่พื้นที่ของเรามากขึ้น
• ตอนแรกผมอยากเป็นผู้สังเกตน้อง เมื่อให้ผมต้องลงไปทำ�กิจกรรมร่วมกับ
น้องๆ ก็รู้สึกกังวล ไม่รู้ว่าผมควรจะทำ�ตัวอย่างไร แต่ผมเป็นคนกลมกลืนง่าย ก็ลด
ความกังวลลงไป รู้สึกสนุกที่ทำ�กิจกรรมด้วยกัน ได้มีประสบการณ์กับคำ�ว่า “การ
สังเกตแบบไม่ตัดสิน” คือการเห็นสีหน้า ท่าทาง คำ�พูด กิริยา ตามที่เขาเป็น ไม่
ตอบโต้ ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของเรา
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• ถ้าเราถอยออกมาไม่เข้าร่วมอยู่ในกิจกรรม เป็น ผู้สังเกต เราจะเห็นอะไร
ต่างๆ ชัดเจน เห็นบรรยากาศกลุม่ เห็นการเคลือ่ นของกลุม่ แต่การได้เข้าร่วมกิจกรรม
ก็จะเห็นอีกอย่าง เมื่อเราเข้าร่วมกิจกรรม เราเห็นตัวเองด้วย และสังเกตน้องๆ ด้วย
ซึง่ ถ้าเราสังเกตตัวเองไม่ทนั ก็จะกระโดดไปสูก่ ารตัดสินง่ายมาก คล้ายๆ กับพวกเรา
ในช่วงที่จมไปกับงาน เราไม่รู้ว่าใจเรารู้สึกอย่างไร เราคาดหวังต่อนักศึกษาอย่างไร
เราคาดหวังต่อผลงานอย่างไร จะทำ�ให้เราตัดสินเขาง่ายมาก การฝึกที่จะต้องทำ�
กิจกรรมด้วย สังเกตุใจตัวเองด้วยว่าจิตใจของเรากำ�ลังเป็นอย่างไร การทำ�ไปด้วย
สังเกตตัวเองไปด้วย เราต้องฝึกและเป็นทักษะทีส่ งิ่ จำ�เป็น บางครัง้ เราโฟกัสไปทีง่ าน
ไม่ได้ดูความเป็นไปของเขา ไม่ได้ดูใจของเรา ก็กระทบกันง่ายมาก ความสัมพันธ์ก็
จะเสียไป แต่เราฝึกสังเกต เห็นใจของเรานึก คิด รู้สึก เราจะดูแลปฏิกิริยาที่จะมีต่อ
กันดีขึ้น สบตากันก่อน ยิ้มให้กันก่อน ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลงานที่มีร่วมกันและผลงาน
ของเรา ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้มอง ไม่มีโอกาสได้ใคร่ครวญ เราทำ�ตามสิ่งที่วิ่งเข้ามา
ชนอยู่เรื่อยๆ เราไม่มีเวลาใคร่ครวญ การทำ�กิจกรรมแบบนี้ก็ช่วยให้เราได้ใคร่ครวญ
นะคะ

เสียงสะท้อนจากนักศึกษา
• ได้เรียนรู้ความเป็นตัวเรา กับ เพื่อนของเรา มากขึ้น รับรู้ว่าเราแตกต่างกัน
จากเดิมทีค่ ดิ ว่าเรามาอยูด่ ว้ ยกันในรัว้ มหาวิทยาลัยแบบนี้ เราคงมีพนื้ ฐานชีวติ ความ
นึกคิด ไม่ต่างกัน แต่เมื่อทำ�กิจกรรม ผู้นำ�สี่ทิศ ก็รู้ว่า เรามีการเรียนรู้ มีความรู้สึก
นึกคิด มีที่มาและความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นที่ต่างกันมาก ผมสามารถอยู่
นิ่งๆ และฟังเพื่อนได้มากขึ้น ซึ่งนำ�ไปสู่การฟังอาจารย์สอนได้มากขึ้น แก้ปัญหาได้
ดีขึ้น
• มีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ดีขึ้น รวมกลุ่มกันได้มากขึ้น
• เรียนรู้ที่จะฝึกการวางใจ การวางไว้ ผ่อนคลายตัวเอง ไม่กดดัน
• ฝึกที่จะแสดงออกความรัก และ รับรู้ความรักที่เพื่อนๆ มอบให้ เรียนรู้ที่จะ
เข้าใจเพื่อนๆ และคนที่อยู่รอบข้าง
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• ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าตัวเองจะเป็นอย่างไร จะเขวจากวันนี้ไปมากแค่ไหน เมื่อ
บริบททางสังคมเปลี่ยนไป ทิฏฐิ ของผมจะมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ถ้ามีครอบครัว
มีกลุ่มเพื่อนๆ ก็จะช่วยสะท้อนตัวผมและเตือนสติผมได้
• ตอนเข้ามาเรียนใหม่ๆ ก็ไม่คิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมาก แต่พอพี่ๆ บอก
ว่ายิ่งเรียนสูงก็ยิ่งยาก หนัก ทำ�ให้รู้สึกกลัวมาก ในกิจกรรมค่ายได้ฟังธรรมบรรยาย
บ้าง บางทีกไ็ ม่เข้าใจ แต่บางครัง้ ก็ท�ำ ให้เราปล่อยอะไรๆ ออกไปจากใจได้บา้ ง ได้รบั
การเตือนสติว่า ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา เริ่มต้นที่ตัวเรา
• เมื่อก่อนหนูเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก เรียนเก่ง มุ่งมั่นที่จะเรียนแพทย์
แต่พอสอบได้ ได้เข้ามาเรียนก็เหงามาก เครียด มีกิจกรรมต้องทำ�เยอะแยะไปหมด
รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง เหนื่อยมาก แต่เมื่อได้ทำ�กิจกรรมกับเพื่อน ได้สัมพันธ์กับเพื่อนๆ
มากขึ้นก็รู้ว่า จริงๆ แล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียว ถ้าเราเปิดใจคุยกับเพื่อน แบ่งปันกัน
ช่วยกันรับผิดชอบก็จะไม่เหนื่อยมาก ทำ�ให้เข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้น ยอมรับ
เพื่อนมากขึ้น เป็นบทเรียนสำ�คัญที่ได้เรียนรู้ค่ะ
• รูส้ กึ ว่า หมอทีด่ ี คือ หมอทีฟ่ งั ผูป้ ว่ ย และมีความเข้าใจเพือ่ นร่วมงาน ผมจะ
พยายามเป็นหมอทีร่ บั ฟังความเห็นของคนอืน่ และทำ�ความเข้าใจ ว่าทำ�ไมเขาจึงพูด
อย่างนั้น คิดอย่างนั้น ซึ่งต้องเริ่มจากการเข้าใจในตัวเอง และสมดุล
• ได้เห็นภาพของการเป็นหมอดีชดั เจนขึน้ ตัง้ ใจว่า จะไม่เป็นหมอทีเ่ อาตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง เลือกใช้ค�ำ พูดได้เหมาะสม เป็นตัวของตัวเอง เข้าใจตัวเอง และเข้าใจ
คนอื่นๆ
• อยากเป็นหมอที่ทำ�สิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุด และรู้จักวางใจให้เป็น พยายามรับ
รู้ว่า ความรู้นั้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เราจะน้อมรับ ใฝ่หา หรือไม่ ถ้าเราไม่อคติ เราก็
จะได้เรียนรู้
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เมื่อหมอก้ามปูตระหนักใน
คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม

หมอก้ามปู หรือ พญ.ชัชชนก เปาอินทร์ ขณะนี้เป็นแพทย์ประจำ�บ้านปีที่ 1

สาขาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา เล่าว่า
หนู เ ป็ น เด็ ก เรี ย นเก่ ง สอบได้ ที่ ห นึ่ ง เป็ น ประจำ � และทำ � อะไรมั ก ประสบ
ความสำ�เร็จเสมอ หากทำ�อะไรได้ไม่ดี หนูจะรู้สึกกังวล วุ่นวายใจ ตอนเด็กๆ
เคยเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่อง แม้เลขเพียงข้อเดียว หนูนั่งร้องไห้ทั้งชั่วโมง ทั้งนี้
ส่วนหนึง่ อาจเกิดจากการเลีย้ งดู คุณแม่เป็นครู และ มักผลักดันให้ทงั้ ลูก และตัวเอง
ต้องประสบความสำ�เร็จ และ อยู่แถวหน้าของชั้นเรียน
ขณะเป็ น แพทย์ ใ ช้ ทุ น อยู่ โ รงพยาบาลห้ ว ยแถลง หนู ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมค่าย “ใจอัศจรรย์” ทีอ่ าจารย์ปา้ หมอตุจ๊ ดั ให้แก่เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ด้วย
บุคลิกภาพของอาจารย์ที่เป็นคนเก่ง (หนูมักจะชื่นชมคนเก่ง) ทำ�ให้หนูมองเห็น

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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อาจารย์เป็นไอดอล จากนั้นจึงมองเข้าไปเห็น ภายในตัวอาจารย์ ที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลง คือ ศีล ธรรมะ ความดี ความเมตตากรุณา ความสุข ความสงบ
และสติปัญญาที่มีในตัวอาจารย์ค่ะ
หนูเริ่มได้เรียนรู้ มองเห็นและเข้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่อหนูได้รับโอกาสจากอาจารย์
ให้ร่วมลองปฏิบัติในวิถีที่อาจารย์ปฏิบัติ ได้รับโอกาสให้ร่วมเรียนรู้ธรรมะจาก
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามวิถีปฏิบัติของ
หมู่บ้านพลัม และได้ร่วมอยู่ในทีมกระบวนกรจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาให้แก่
น้องๆนักศึกษาแพทย์ การได้เดินตามรอยของอาจารย์เช่นนี้ ยิ่งทำ�ให้หนูมีโอกาสได้
รูจ้ กั ได้สมั ผัสถึงคำ�ว่าธรรมะและชีวติ มากขึน้ ทำ�ให้หนูมโี อกาสได้สมั ผัสถึงความสุข
อันละเอียดและความสงบทีเ่ กิดขึน้ ภายใน อย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ ในชีวติ มาก่อน ซึง่ สิง่ ดีๆ
เหล่านี้ต่างจากความสุขทางโลกที่เคยผ่านเข้ามาในอดีต
สิ่งดีๆเหล่านี้สอนให้หนูมองเห็นมุมมองต่างๆของชีวิตในมุมที่ต่างออกไปจาก
เดิม ได้มองชีวติ ในมุมทีเ่ ป็นกลางมากขึน้ รูจ้ กั และเข้าใจตัวเองมากขึน้ เข้าใจผูอ้ นื่ มาก
ขึ้น ได้เรียนรู้การนำ�วิถีทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ�วันได้มากขึ้น
ในช่วงนั้น หนูกำ�ลังได้รับความกดดันจากการที่ต้องตัดสินใจเพื่อเรียนต่อ
แพทย์ประจำ�บ้านว่าจะยึดความเป็นเลิศทางวิชาการ (เหมือนที่ตัวเองให้คุณค่ามา
ตลอด) โดยเลือกไปเรียนต่อในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ หรือจะเลือก
การเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในท้องถิ่นมากขึ้น คือเรียน
ที่โรงพยาบาลมหาราชฯแห่งนี้
อาจารย์ป้าหมอตุ๊ ได้น้อมนำ�ธรรมะจาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลมาสอนให้
หนูมองเห็นความจริงและนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายตามมา ด้วยคำ�
ง่ายๆเพียงไม่กี่คำ� คือคำ�ว่า “คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม”
หนูจึงมองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตชัดเจนขึ้น ดังเช่นว่า
การประสบความสำ�เร็จที่ผ่านมาหรือที่ต้องการอาจไม่ใช่ความสุข
การได้รับการยอมรับ คำ�ชม ชื่อเสียง เกียรติ การมีความสามารถสูง ทิฐิ อาจ
ไม่ใช่ความสุข การปล่อยวางจึงเป็นสุข
การเป็นผูท้ ตี่ งั้ ใจและใช้ความพยายามเพือ่ ให้ได้มแี ละได้มาซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งการอาจ
ไม่ใช่ความสุข การให้ดว้ ยจิตทีต่ อ้ งการให้อย่างแท้จริง การปฏิบตั ติ นให้เป็นประโยชน์
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จึงเป็นสุข
การตัดสินซ้ายหรือขวา ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี อคติ การตีกรอบความคิด การ
ใช้ชวี ติ เดินตามเส้นทีค่ ดิ ว่าถูกต้องเสมอ อาจไม่ใช่ความสุข ความเข้าใจธรรมชาติของ
ชีวิต ความสมดุลของชีวิตและธรรมชาติ ทางสายกลางจึงเป็นสุข
ทุกสิ่งไม่แน่นอน มีทุกข์เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปและเกิดขึ้นใหม่ มีสุขเกิดขึ้น
ตั้งอยู่และดับไปและเกิดขึ้นใหม่ สลับกันไป
บางครัง้ ความทุกข์อาจไม่ใช่ทกุ ข์เสมอไป บนความทุกข์อาจมีความสุข หากทุกข์
นัน้ ก่อให้เกิดการมองเห็น การเรียนรูแ้ ละเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวติ บนความสุขอาจ
มีความทุกข์ซ่อนอยู่ หากสุขนั้นเป็นสุขเทียม ความอยากเป็นสุขจึงทำ�ให้เป็นทุกข์
การใฝ่เสพจึงเป็นสุขเทียม เมื่อความสุขหมดไป จึงทำ�ให้ทุกข์มาแทนที่ ความ
ไม่อยากเป็นทุกข์นำ�ไปสู่ความทุกข์
ความสงบ ความรู้ตัว การได้ปฏิบัติ เฝ้ามองอย่างเข้าใจจนก่อให้เกิดการเรียนรู้
จึงเป็นสุข อย่างแท้จริง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

สนทนาประสา “ใจอัศจรรย์”
เมื่อกระทิง (ลูกหมี) ตื่นรู้

อ่านหัวเรื่องเล่าเรื่องนี้แล้วหลายคนอย่าเพิ่งงงนะคะ เพราะมีชื่อสัตว์ถึง
2 ประเภท
ลูกหมีเป็นชื่อน้อง นศพ.ปี 3 รพ.มหาราชฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย
“นศพ.รุ่นใหม่ มีใจอัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556
“กระทิง” หมายถึงประเภทของบุคลิกภาพที่คนกลุ่มหนึ่งใน 4
ประเภท (กระทิง หนู หมี เหยี่ยว) มักแสดงออกตามสัญชาติญาณ ถูก
จัดกลุ่มขึ้นมาโดยการประเมินตนเองของน้องๆนศพ. หลังจาก อ่าน
คุณสมบัติ และ ฟังเรื่องเล่าจากพี่ๆกระบวนกร
หลังจากใคร่ครวญผ่านวงเล็กๆ ทีม่ สี ตั ว์เอ๊ยคนประเภทเดียวกัน คือ
มีการแสดงออกแบบกระทิงบ่อยๆคล้ายกัน คือ หน่องนศพ.รุ่นเดียวกัน
และ ป้าหมอตุ๊ นศพ.รุ่นป้า ^_^ ลูกหมีกลับเข้าวงใหญ่และเล่าเรื่องตัว
เองให้เพื่อนๆทิศอื่นฟัง อย่าง “ตื่นรู้”
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จุดเด่นของกระทิงคือ เป็นคนมุง่ มัน่ ทำ�อะไรทำ�จริง และมักจะสำ�เร็จ
นะคะ

พี่จุ้ย (กระบวนกร) แล้วมีจุดอ่อนบ้างไหมครับ
ลูกหมี

(ตอบแบบไม่ลังเล) มีค่ะ เรามักชอบอยากเอาชนะ และบ่อยครั้งก็
จะไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น

พี่จุ้ย		พอจะเล่าเรื่องในชีวิตจริงสักเรื่องนึงให้เพื่อนๆฟังได้ไหมครับ
ลูกหมี

เอาเรื่องตอนอยู่ชั้นมัธยมนะคะ มีเพื่อนมาดูถูกหนูเรื่องเรียน มัน
ท้าทายความสามารถหนู หนูเลยมุ่งมั่น อยากเอาชนะ ตั้งใจเรียน
ไม่พูดไม่จากับใคร ใครมาหยอกมาเล่นด้วย ก็ไม่สนใจ ไม่ทำ�งาน
กลุ่ม เอาแต่ท่องหนังสือ

พี่จุ้ย

แล้วผลเป็นไงครับ

ลูกหมี

หนูท�ำ ได้ส�ำ เร็จค่ะ เอาชนะเขาได้ แต่หนูเสียความสัมพันธ์กบั เพือ่ นๆ
เกือบหมดห้องเลย

พี่จุ้ย

มาถึงวันนี้ น้องได้เรียนรู้อะไรบ้าง เราจะมีแนวทางแก้ไข หรือ
ป้องกันปัญหาที่เรามัวแต่มุ่งมั่นความสำ�เร็จของงาน จนอาจละเลย
ความรู้สึก ความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างไร

ลูกหมี

(ยิม้ เบิกบาน) วันนี้ ตอนเช้า ขณะเล่นเกมส์ “เป็ดเจ้าปัญหา” หนูได้
เสนอความคิดเห็นเรือ่ งวิธกี ารเดินให้เพือ่ นฟัง แต่เพือ่ นไม่ฟงั หนูเลย
หนูจมอยูก่ บั ความคิด และวิธกี ารของตัวเองอยูค่ รูห่ นึง่ เฝ้าแต่คดิ ใน
ใจว่า จะพูดยังไงดี เพือ่ ให้เพือ่ นๆเข้าใจ...ระหว่างนัน้ หนูไม่ได้ยนิ วิธี
การทีเ่ พือ่ นคนอืน่ พยายามเสนอเลย...จนมีเสียงเพือ่ นคนหนึง่ พูดขึน้
ว่า...เราเล่นกันสนุกๆ อย่าเครียดนะ..เสียงนัน้ เหมือนเสียงเตือน สติ
ให้หนูกลับมาเห็นตนเองว่าหนูกำ�ลังจมอยู่กับความคิดของตัวเอง
โดยไม่ได้ฟงั คนอืน่ เลย...จึง ปล่อยวาง ความคิดของตัวเอง และ กลับ
มาตั้งใจฟังเพื่อน...ความเครียด ความ กดดันก็หายไป

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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(แอบร้องเพลงในใจ) “เมือ่ ใดทีฉ่ นั ตืน่ ก็สขุ ทุกที เมือ่ ดวงตาฉันเปิด
ก็สุขทุกที”
ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะ หลานลูกหมี
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สนทนาประสา “ใจอัศจรรย์”
ไม้พายเรือจ้าง

กำ�ลังขับเคลือ่ นสำ�คัญในการพัฒนาหมอดีแห่งแผ่นดิน ทีบ่ างคนอาจละเลย มองข้าม
คือพี่ๆ นักวิชาการในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งทำ�หน้าที่ เหมือน “พี่เลี้ยง” น้องๆ
นักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่เป็นหมอวัยละอ่อน หน้าใส จนเป็นหมอแก่ หน้ายู่ยี่
หากเปรียบครูแพทย์ เหมือน เรือจ้าง ตามที่คนในวงการครูเขามักเปรียบกัน
พีเ่ ลีย้ งเหล่านี้ ก็เหมือนไม้พายเรือจ้าง เพราะต้องทำ�หน้าที่ ทัง้ พาย ทัง้ งัด ทัง้ ขัด ทัง้
เสริม เพื่อให้กระบวนการศึกษาแพทย์เดินไปได้ และบ่อยครั้ง ที่พี่เลี้ยงเหล่านี้ คือ
ผู้ปั้น “หมอดี มีสุข” อย่างแท้จริง เพราะครูแพทย์มักสนใจแต่ “หมอเก่ง” แถมยังมี
ภาระกับงานบริการที่ค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์ต่างจังหวัด
สุดารัตน์ หรือ พี่หนึ่ง ของน้องๆ ทำ�หน้าที่เป็น พี่เลี้ยง น้องนักศึกษาแพทย์
มากว่า 8 ปีแล้ว พีห่ นึง่ ทำ�งานด้วยใจ และ พลังความรักทัง้ หมด หวังให้นอ้ งนักศึกษา
แพทย์จบออกมาเป็น หมอดีแห่งแผ่นดิน อย่างแท้จริง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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วันหนึง่ พีห่ นึง่ เห็นไฟในห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์เปิดสว่างอยูเ่ ต็มห้อง ทัง้ ๆ
ที่เด็กๆ กลับไปกันหมดแล้ว พี่หนึ่งเล่าว่า
“วูบหนึง่ ก็คดิ ตำ�หนิ ว่าเด็กๆ ช่างไม่มคี วามรับผิดชอบ และ จิตสำ�นึกสาธารณะ
บ้างเลย คงคุน้ เคยกับการรอให้คนอืน่ มารองมือรองเท้า เก็บตามหลังละมัง้ (หมอรุน่
อาจารย์หลายคนก็เป็นอย่างนี้แหละ)”
แต่ “พลังสติ” ทำ�ให้พี่หนึ่งเตือนตัวเองว่า “อย่าเพิ่งตัดสินน้อง”
“ทีจริงเรือ่ งนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งเล็กๆ ปล่อยไปเถิด ให้นอ้ งไปอ่านหนังสือ ทำ�เรือ่ งยากๆ
ดีกว่า แค่นี้เราทำ�เองก็ได้” อีกเสียงหนึ่งในใจที่มีแต่ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของ
พี่หนึ่งบอกตัวเอง
“ไม่ได้นะ เรื่องเล็กๆ นี้แหละ จะเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์เชิงลบ (ที่ใครๆ เขา
มักบอกว่า หมอเห็นแก่ตัว อัตตาสูง) ให้แก่เด็กๆ แล้วเมื่อทำ�ซ้ำ�ๆ ก็จะงอกงามออก
มาเป็นตัวตนของหมอ ที่พอโตแล้วก็ไม่มีใครกล้าว่า กล้าเตือน”
พีห่ นึง่ ใคร่ครวญดูแล้วจึงโทรศัพท์ไปหาผูแ้ ทน นศพ. ชัน้ ปีนนั้ สอบถามได้ความ
ว่า “หนูขอโทษค่ะหนูลืม แหะๆ คราวหน้าจะแก้ตัวใหม่”
“แค่นี้เอง ปรุงแต่งอยู่ตั้งนาน” พี่หนึ่งบอกตัวเอง
แต่ผู้รู้บอกว่า
“อย่าเห็นว่าเป็น “ความไม่ดี” เพียงเล็กน้อย จึงทำ�
อย่าเห็นว่าเป็น “ความดี” เพียงเล็กน้อย จึงไม่ทำ�”
พี่หนึ่งคือไม้พายทองคำ�ที่มีค่า ทำ�หน้าที่คัดท้ายเรือ ทีละเล็ก ทีละน้อย ไปสู่
เป้าหมายอย่างสง่างาม
ขอคารวะ พลังใจ พลังเมตตา ของพี่หนึ่ง

* หมายเหตุ ข้อความในวงเล็บพี่หนึ่งไม่ได้พูด แต่ผู้เรียบเรียงเสริมเอง เพื่อให้เห็นภาพจริงบางกรณี
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เครื่องมือและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
นำ�สู่การเปลี่ยนแปลงภายใน

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ครูคือกัลยาณมิตร

อ

าจารย์แพทย์ที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านใน และให้ความสำ�คัญต่อ
จิตใจของผูเ้ รียนคือกัลยาณมิตรทีส่ �ำ คัญของนักศึกษาแพทย์ กิจกรรมค่าย
ทางจิตตปัญญาศึกษา (1) ปีละ 2 วัน ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนของ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (2) เข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวของนักศึกษา
แพทย์ได้เลย หากบริบท สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแพทย์ไม่เกื้อกูล
มีความจริงที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือเราไม่สามารถทำ�ให้ใครเปลี่ยนแปลง
(Transform) ได้ นอกจากการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อรดน้ำ�เมล็ดพันธุ์เชิงบวก (สติ
ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ฯลฯ) ในใจที่ทุกคนมีอยู่แล้ว “Being”
คือ การดำ�รงอยูแ่ ละพฤติกรรมทีแ่ สดงความเป็นตัวตน ของอาจารย์จะส่งผลต่อความ
สัมพันธ์ และ การเรียนรู้ด้านในของลูกศิษย์อย่างมาก ดังคำ�กล่าวว่า “ทำ�ให้ดู อยู่ให้
เห็น” สำ�คัญกว่าการสั่งสอน
ดังนั้น ค่ายใจอัศจรรย์ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมทักษะ ทางจิตตปัญญา
ศึกษา ให้แก่อาจารย์แพทย์ ที่สมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ ขณะกระบวนกรจัดกิจกรรมให้
แก่นักศึกษาด้วย โดยมีทีมกระบวนกร ของอาจารย์ทำ�หน้าที่โค้ชอีกระดับหนึ่ง ดัง
แผนการเรียนรู้ ที่แสดงสาระสำ�คัญไว้ในลำ�ดับต่อไป
1. จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) คือกระบวนการเรียนรู้
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิด
ความตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าของสิง่ ต่างๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตา
อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจติ สำ�นึกต่อส่วนรวม และสามารถเชือ่ มโยงศาสตร์ตา่ งๆ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่าสมดุล (Transformative Learning Mongraph No.2, ศูนย์
จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplative) แปลเป็นไทยว่า “ที่
ใคร่ครวญ ครุน่ คิดด้วยใจ โดยแยบคาย” ในทางพุทธศาสนา เทียบได้กบั คำ�ว่า “โยนิโส
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มนสิการ” นัยที่ซ่อนอยู่ของคำ�คำ�นี้ ไม่ใช่แสดงถึงรูปแบบของการศึกษา หรือ ระบบ
การศึกษา แต่เน้นไปที่ “กระบวนการ” การเรียนรูข้ องคนตลอดชีวติ (วิจกั ขณ์ พานิช,
Transformative Learning Mongraph No.3, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล)

กิจกรรมค่าย นศพ.

รับผิดชอบโดยทีมกระบวนกรจากเครือข่ายสร้างสุขแท้ด้วย

ปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์แพทย์

รับผิดชอบโดย พญ.รุจิรา และ คณะ

(ทีมกระบวนกรโคราช)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์แพทย์
1. ตระหนักกระบวนการเรียนรูด้ า้ นจิตตปัญญาศึกษาเพือ่ เปลีย่ นแปลงภายในของ
นักศึกษาแพทย์
2. มีทักษะในการสังเกต (แบบไม่ตัดสิน) ถึงการแสดงออกของ นศพ.ขณะเข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
3. มีทกั ษะในการตัง้ คำ�ถาม เพือ่ กระตุน้ การเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดการใคร่ครวญภายใน
ของ นศพ.
4. มีทักษะในการนำ�ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
(Self & Professional Development)มาเปิดโลกทัศน์ มุมมองของ นศพ. อย่าง
เหมาะสม

กระบวนการ

จัดกิจกรรมคู่ขนานไปกับ ค่าย นศพ. โดยใช้ใบกิจกรรม ดังนี้

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ใบกิจกรรมที่ 1

การสังเกตแบบไม่ตัดสิน
คำ�ชี้แจง
1. ให้อาจารย์สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ขณะทำ�กิจกรรม “เป็ดชิงพื้นที่” และ

จดบันทึกสิ่งที่เห็นลงบนกระดาษข้างล่างนี้
2. นำ�คำ�ตอบที่บันทึกไว้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มอาจารย์ (พ.รุจิราและ
คณะ ทำ�หน้าที่กระบวนกร)
แนวคิดรวบยอด
1. Being ของอาจารย์ ส่งผลต่อ ✓ Relating ✓ Learning ✓ Being ของ

นักศึกษาแพทย์
2. ทักษะการสังเกตแบบไม่ตัดสิน (ปรุงแต่ง ตอบโต้) ของอาจารย์ จะช่วยให้
อาจารย์เห็นบทบาทของนักศึกษา และ กระบวนกรแต่ละคน ว่า มีพฤติกรรม
การแสดงออกทาง กาย วาจา อย่างไร และ กระบวนกรตั้งคำ�ถาม เพื่อนำ�ไป
สู่การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ได้อย่างไร ทำ�ให้อาจารย์ได้เห็นนักศึกษา
ตามความเป็นจริง
3. การสังเกตที่สำ�คัญคือ การสังเกตเสียงด้านในของอาจารย์เอง โดยธรรมชาติ
เป็นไปได้ยากที่เราจะเห็น โดยไม่เกิดความคิด ปรุงแต่งตอบโต้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติ มุมมอง ของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งส่งผลต่อการ “เห็น” ที่แตกต่างกัน
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ใบกิจกรรมที่ 2

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
คำ�ชี้แจง

ให้อาจารย์ทบทวนกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) หรือ การเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning) ทีไ่ ด้สงั เกตใน
2 วันนี้ ว่าแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร โดยบันทึกคำ�ตอบลงในช่องว่างแต่ละกล่อง(ที่
ขยายจากไดอะแกรม)ข้างล่างนี้ ในหน้าถัดไป
กระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา

1. นศพ.

3. จัดสรรประสบการณ์ตรง หรือ
สือ่ กระตุน้ ความรูส้ กึ ให้ นศพ.
4. ตั้งคำ�ถามเพื่อให้เกิดการ
ใคร่ครวญ
5. พลังของการใคร่ครวญ
(Contemplation)
6. ผลของการเรียนรู้ด้วยใจที่
ใคร่ครวญ
7. ความต่อเนื่องของการเรียนรู้

2. กระบวนกร

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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1. นศพ. ตัวอย่างต้นทุนของ นศพ. ที่ส่งผลต่อ พลังการใคร่ครวญ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. กระบวนกร หรือ อาจารย์ ตัวอย่าง ทัศนคติ หรือ ทักษะของกระบวนกร ที่ส่งผลต่อพลัง
การใคร่ครวญ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. การจัดสรรประสบการณ์ตรง เช่น เกมส์ หรือ สื่อกระตุ้นความรู้สึก เช่น เรื่องเล่า คำ�
น้อมจิต
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. การตั้งคำ�ถาม ตัวอย่างคำ�ถามที่ทำ�ให้เกิดการใคร่ครวญ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. พลังการใคร่ครวญ ตัวอย่าง เหตุ-ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการใคร่ครวญของ นศพ.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. ผลลัพธ์จากการเรียนรูด้ ว้ ยใจทีใ่ คร่ครวญ ตัวอย่างทีเ่ ห็นว่าเกิดขึน้ หรือ เป้าหมายการเรียนรู้
ทีค่ าดหวัง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. ความต่อเนื่องของการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

แนวคิดรวบยอด
1. ความรู้ วิชาชีพ จิตวิญญาณ เป็นพลังทีเ่ กือ้ กูลกัน อันจะส่งผลให้การเรียนรูข้ องคนคนหนึง่

ได้เห็น ความจริง ความดี ความงาม ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์
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ที่ควรตระหนักในการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยเริ่มต้นจากการ
“รู้จักและเข้าใจ” ความเป็นมนุษย์ของตนเองก่อน อันจะนำ�มาสู่การยอมรับ
และ รักผู้อื่นได้ แบบไม่มีเงื่อนไข ลดอัตตาตัวตน ทำ�หน้าที่แบบสงบเย็น และ
เป็นประโยชน์
2. พลังของการใคร่ครวญภายใน (โยนิโสมนสิการ) เกิดจาก สติ สมาธิ ปัญญา
ที่ตื่นรู้ จากการกระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยอาศัย กัลยาณมิตร
ประกอบกับการน้อมรับ “ธรรม” เช่น คำ�สั่งสอนตามหลักศาสนา อันจะนำ�มา
สู่ การเห็นตามจริง (สัมมาทิฐิ) ด้วยใจของตนเอง
3. อาจารย์แพทย์ ทีก่ า้ วเข้าสูเ่ ส้นทางการเรียนรูด้ ว้ ยใจอย่างใคร่ครวญ สามารถเป็น
กัลยาณมิตร ให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้ ในกระบวนการทางแพทยศาสตรศึกษา
ไม่วา่ จะเป็นการสอนในชัน้ เรียน การการสอนในคลินกิ การสอนข้างเตียง หรือ
ในฐานะอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยต้องฝึกฝนตนเองก่อน และ มีทกั ษะกระบวนกร

ใบกิจกรรมที่ 3

ทักษะกระบวนกร
คำ�ชี้แจง
1. อาจารย์ทผี่ า่ นการมีสว่ นร่วมจัดกิจกรรม หรือ สังเกต กิจกรรมในค่าย นศพ. แล้ว

ลองทดคิดดูวา่ ทักษะกระบวนกร ทีจ่ ะจัดการเรียนรูด้ ว้ ยใจอย่างใคร่ครวญ (จิตต
ปัญญาศึกษา) อันนำ�มาสูก่ ารเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงภายใน (Transformative
Learning) มีอะไรบ้าง
2. นำ�กระดาษคำ�ตอบของแต่ละคนที่ทดคิด มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในกลุ่ม
อาจารย์
แนวคิดรวบยอด
1. มีความจริงที่ว่า

ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ การเปลี่ยนแปลง
ภายในจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุปัจจัยของคนคนนั้นถึงพร้อม อาจารย์มีหน้าที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยตนเอง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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แม้เมื่อสิ้นสุด การเรียนรู้แล้ว นักศึกษาอาจไม่สามารถบรรลุการเรียนรู้ตามเป้า
หมายของอาจารย์ได้ แต่ประสบการณ์เหล่านี้ จะฝังอยู่ในใจ เป็นทุนสำ�หรับ
ต่อยอดการเรียนรู้ของนักศึกษาในชีวิตจริงต่อไป
2. ทักษะกระบวนกร ((จัดกระบวนการเรียนรู้) เป็นทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เรียน มีองค์ประกอบที่สำ�คัญ ดัง
ไดอะแกรมข้างล่างนี้

ไดอะแกรมแสดงองค์ประกอบสำ�คัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ อย่างใคร่ครวญ
วงนอก คือ กระบวนการ
วงใน คือ ทักษะกระบวนกร และ
ชั้นในสุด คือ “ใจ” ของกระบวนกร

จัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน
การฟังอย่างลึกซึ้ง
ห้อยแขวนการตัดสิน

การประยุกต์กับ
ชีวิตจริง

การตั้งคำ�ถาม
ที่ทรงพลัง

สติ
สมาธิ
ปัญญา

เข็มทิศ วิธีคิด
แนวคิดรวบยอด

การจับประเด็น
ทวนความ สรุปความ
สะท้อนความรู้สึก
สะท้อนความต้องการ

สะท้อน /
อภิปราย
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กิจกรรม ใจอัศจรรย์

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

1. ตระหนักถึงเมล็ดพันธุ์บวก (กุศล) และ ลบ (อกุศล) ภายในใจ ที่ส่งผลต่อการ

แสดงออก ทาง กาย วาจา ใจ ของมนุษย์
2. อธิบาย ธรรมชาติ ของใจ ที่ปรุงแต่ง ตอบโต้ สิ่งเร้าทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
3. ตระหนักถึงความสำ�คัญของการสร้าง “สติ” เพื่อ รู้กาย รู้ใจ ในปัจจุบันขณะ
อยู่เนืองๆ เพื่อ “รู้เท่าทัน” การแสดงออกของเมล็ดพันธุ์ภายในใจ

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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สาระสำ�คัญ
• คนทุกคนมีเมล็ดพันธุ์เชิงบวก (สิ่งที่เป็นกุศล) และ เมล็ดพันธุ์เชิงลบ (อกุศล)

ภายในใจ ที่ส่งผลต่อการแสดงออก ทางกาย วาจา ใจ ของมนุษย์
• ในชีวิตประจำ�วันของแพทย์มีสิ่งที่เข้ามากระทบมากมาย ทาง ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ เมื่อสิ่งกระทบ ที่เราชอบ ไม่ชอบ อยากได้ ไม่อยากได้ เข้ามา
กระทบทำ�ให้ใจเราปรุงแต่ง และตอบโต้ได้ ทัง้ ทางบวก และทางลบ อันส่งผลต่อ
ทุกข์-สุข ของตัวเราและความสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์
• ทั้งๆที่เรามีเมล็ดพันธุ์เชิงบวกอยู่ในใจแต่เมื่อมีสิ่งกระทบ เมล็ดพันธุ์เชิงลบ
ก็มักถูกเชิญขึ้นมาและแสดงออกอยู่เสมอ เราจึงต้องมี สติ เพื่อรู้เท่าทันการ
แสดงออกของเมล็ดพันธุ์เชิงบวกและเมล็ดพันธุ์เชิงลบ

กระบวนการ
1. เก็บเมล็ดพันธุ์บวก ด้วย กิจกรรม “ทาแป้ง แต่งใจ” โดยให้ผู้เรียนส่งกระป๋อง

แป้งไปรอบๆห้อง พร้อมเปิดเพลง “ใจอัศจรรย์” กระป๋องแป้งไปหยุดทีใ่ คร ถาม
คำ�ถามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
“จงบอกนิสัยของเรา ที่เรามักชื่นชมตัวเอง อยู่บ่อยๆ”
(ขยัน อดทน ใจดี ชอบช่วยเหลือ พูดเพราะ ฯลฯ)
“จงเอาแป้งไปทาหน้าเพื่อน คนที่เรามักชื่นชมเขาอยู่เสมอ และ บอกนิสัยของ
เขาที่เราชื่นชมด้วย”
“จงบอกชื่ออาจารย์แพทย์ หรือ บุคคลสาธารณะ ที่เราชื่นชม แล้วบอกด้วยว่า
คุณสมบัติอะไรในตัวเขา ที่เราอยากเป็น อยากเอาเป็นเยี่ยงอย่าง”
2. กระบวนกร เขียนภาพภูเขาน้ำ�แข็ง แสดงภูเขาส่วนบนน้ำ�และส่วนใต้น้ำ� เขียน
คำ�ตอบลงในด้านที่เป็นเมล็ดพันธุ์เชิงบวก โดยแยกเป็น การแสดงออก ทาง
กาย วาจา ใจ การแสดงออกทางกายและวาจา อยู่ในส่วนบนน้ำ� แต่ทางใจอยู่
ในส่วนใต้น้ำ�
3. เก็บเมล็ดพันธุ์ลบ ด้วยกิจกรรม เกมส์ “เหรียญบาท” “กำ�แพง” และ “แห”
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4. แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 20 คน) แยกเข้าฐานเรียนรู้ 3 ฐาน

4.1 ฐานเหรียญบาท ให้ผู้เล่นทุกคน เตรียมเหรีญบาทไว้ในมือ แล้วเอามือทั้ง
สองไขว้อยู่ด้านหลัง และ แบมือที่มีเหรียญอยู่เสมอ พยายามกรักษาเหรียญในมือ
ตนเองไว้ ด้วยกลยุทธ์หลบหลีก แต่ห้ามกำ�มือ ผู้เล่นพยายามแย่งเหรียญในมือของ
เพื่อนคนอื่นๆ แต่รักษาเหรียญของตนเองผู้เล่นที่ถูกแย่งเหรียญไปแล้วถือว่า ตาย
กลับมานั่ง ผู้ที่มีเหรียญมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ
4.2 ฐานกำ�แพง ผูเ้ รียนแบ่งเป็น 2 ทีม เท่าๆกัน จับมือกัน และ ตกลงกันว่าทีม
ใดจะเป็นทีมบุกและทีมรับ ให้ทีมบุกพยายามนำ�เพื่อนของตนทุกคน ข้ามไปยืนด้าน
หลังของทีมรับให้ได้ โดยมือไม่หลุดจากกัน
4.3 ฐานแห ให้ผู้เรียนคนหนึ่งเป็นแห ที่เหลือเป็นปลา แหวิ่งไล่จับปลามาเป็น
พวก และเกมส์จะสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ปลาทุกคนกลายมาเป็นแห หรือ (2) ปลา
สามารถทำ�ให้แหขาดออกจากกันได้

เงื่อนไขของเกม

ระบุไว้เป็นตัวหนาในแต่ละข้อแล้ว ขอให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่

คำ�ถามเพื่อถอดบทเรียน
• รู้สึกอย่างไรขณะทำ�กิจกรรม เพราะอะไร
• เห็ น อะไรในตั ว เราขณะทำ � กิ จ กรรม (เมล็ ด พั น ธุ์ เ ชิ ง ลบที่ เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น

พฤติกรรม ได้แก่ การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ความอยากได้ ความรุนแรง
ความมุ่งเอาชนะ ความกลัว ฯลฯ)
• หากได้เล่นเกมส์ใหม่ จะปรับปรุงอย่างไร

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญจากการทำ�งานในวิชาชีพ
1. ในวิชาชีพแพทย์ มีปจั จัยอะไรทีส่ ง่ ผลให้เมล็ดพันธุเ์ ชิงลบในตัวเรา แสดงออกมา

ได้บ้าง (ค่านิยม การฝึกอบรม คนต้นแบบ อัตตา ภาระงาน ระบบงาน ฯลฯ)
2. ทั้งๆที่ เราทุกคน ต่างก็มีเมล็ดพันธุ์บวก (ที่บันทึกไว้ในข้อ 1-2) อยู่ในใจ อะไร
ที่ทำ�ให้เมล็ดพันธุ์ลบ มักถูกเชิญขึ้นมาแสดงออกอยู่เสมอ (ความทรงจำ� ความ
เคยชิน แบบแผนพฤติกรรมเดิม นิสัยเดิม)
3. หากเราไม่มีสติ จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตการเป็นแพทย์ของเรา
4. ทำ�อย่างไร เราจึงจะ “มีสติ” รู้เท่าทัน การแสดงออก ของเมล็ดพันธุ์ ลบ และ
บวก ในใจเรา

แนวคิด และ ทฤษฎีที่นำ�มาใช้สรุป
• โมเดลจิตรูส้ �ำ นึก และ จิตใต้ส�ำ นึกของเวอร์จเิ นีย ซาเทียร์ ประกอบ คำ�อธิบาย

จิตวิทยาแนวพุทธของ ติช นัท ฮันห์
• กลไกสมองกับการปฏิบตั ธิ รรม มนุษย์จะตอบสนองต่อสิง่ เร้าด้วย สัญชาติญาณ
และ อารมณ์ ก่อนเหตุผล
• การฝึกสติ เป็นการสร้างร่องสมองใหม่ๆ ให้มนุษย์รู้จักควบคุมอารมณ์ ความ
รู้สึก สร้างพลังเมตตา และ ปัญญาญาณ
• ความสุขสองแบบแต่ไม่เหมือนกัน 1. สุขจากการเอา (เช่น ทรัพย์ อำ�นาจ ชื่อ
เสียง) 2. สุขจากการลดละ (ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา)
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กิจกรรม กงล้อสี่ทิศ

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

1. อธิบายจุดแข็ง จุดอ่อนตามบุคลิกลักษณะของตนเอง ใช้จุดแข็งเป็นศักยภาพ

และรู้วิธีแก้ไขจุดอ่อนของตนเอง เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ตระหนักเมล็ดพันธุ์เชิงบวกและเชิงลบตามบุคลิกลักษณะของตนเองในแต่
สถานการณ์
3. ตระหนักเมล็ดพันธุ์เชิงบวกและเชิงลบ ภายในตนเอง และเข้าใจผู้อื่นยอมรับ
ผู้อื่น

สาระสำ�คัญ
• กงล้อ 4 ทิศ เป็นวิธีประเมินบุคลิกภาพของตนเองขั้นต้น
• คนทุกคนมีบุคลิกภาพตามกงล้อ 4 ทิศอยู่ในตัวเอง อยู่ภายใต้จิตใต้สำ�นึก

ขึน้ กับสถานการณ์ และบริบทต่างๆทีม่ ากระทบและ เมล็ดพันธุภ์ ายในใจทำ�ให้
คนแสดงออก ตามบุคลิกภาพต่างกัน

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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• ภายใต้การแสดงออกที่แตกต่างกัน เพราะ คนเรามี ความรู้สึก ความคาดหวัง

ความต้องการ ต่อสิ่งที่มากระทบแตกต่างกัน ทั้งที่เป็นเมล็ดพันธุ์ บวก และลบ
• ในชีวิตจริง ของการเป็น นักศึกษาแพทย์ , แพทย์ เราจะได้พบสิ่งที่มากระทบ
มากมาย พบคนมากมายซึง่ เมือ่ เจอสถานการณ์ตา่ งๆก็จะมีปฏิกริ ยิ าทัง้ ทีเ่ หมือน
เรา ไม่เหมือนเรา
• หน้าทีเ่ ราคือ ตระหนัก จุดดี จุดด้อย (ทีเ่ ป็นปัจจัยภายนอก) เมล็ดพันธุเ์ ชิงบวก
และเมล็ดพันธุ์เชิงลบ ที่เป็นปัจจัยภายใน เพื่อนำ�มาสู่การพัฒนาตนเองและ
เรียนรู้เพื่อเข้าใจและยอมรับผู้อื่นมากขึ้น ว่าผู้อื่นไม่ต่างจากเรา

กระบวนการ
1. กระบวนกรนำ�แผ่นข้อมูลแสดงรายละเอียดของสัตว์ 4 ทิศ ไปติดไว้บริเวณมุม
2.

3.

4.

5.

ห้องทั้งสี่มุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินไปศึกษารายละเอียดได้สะดวก
เล่าถึงความเป็นมาของกิจกรรม แล้วให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินไปศึกษาราย
ละเอียดของสัตว์ทั้งสี่ทิศให้ครบ พิจารณาสิ่งที่เป็นข้อดี และข้อที่ควรปรับปรุง
ของสัตว์แต่ละทิศ
เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษารายละเอียดของสัตว์ทั้งสี่ทิศครบแล้ว ให้ตัดสินใจ
เลือกว่าตนเองมีบคุ ลิกลักษณะใกล้เคียงกับสัตว์ทศิ ใดมากทีส่ ดุ (เลือกจากตัวตน
ที่แท้จริงของเรา) คนที่ยังเลือกไม่ได้ให้ทำ�กราฟวงกลมแบ่งสัดส่วนความคล้าย
ของแต่ละทิศทิศใดมีสัดส่วนมากที่สุดให้เลือกทิศนั้นและทดลองเข้ากลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนกรยกตัวอย่าง สถานการณ์และขอให้ทีมงาน 4 คน ผู้เป็นตัวแทน
ในแต่ละทิศ บอกวิธีการตอบสนองสถานการณ์เดียวกันด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
ตามบุคคลิกของแต่ละทิศ และบอกว่าที่มีการตอบสนองสิ่งที่มากระทบเช่นนี้
เพราะลึกๆ แล้วรูส้ กึ อย่างไรหรือต้องการอะไร จึงตอบสนองเช่นนี้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมเข้าใจมากขึ้น
ให้คนที่ตัดสินใจเลือกสัตว์ทิศเดียวกันรวมกลุ่มกัน โดยแบ่งกลุ่มย่อยให้หนึ่ง
กลุ่มมีสมาชิกไม่เกิน 4 คน เลือกตัวแทนทำ�หน้าที่จดบันทึก และนำ�เสนอผล
การพูดคุย
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6. ในกลุ่มย่อย ให้แต่ละคนเขียนลักษณะที่เป็นข้อดีในตัวเอง 2 ข้อ และข้อควร

ปรับปรุงของตัวเอง 2 ข้อแล้วพูดคุยแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นในกลุม่ โดยเล่าตัวอย่าง
ประกอบจากประสบการณ์ตรงของตนเอง
7. เมื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนจนครบทุกคนในกลุ่มย่อยแล้วให้ตัวแทนทบทวนข้อดี
และข้อทีค่ วรปรับปรุงของแต่ละคน และสรุปข้อทีต่ รงกันมากทีส่ ดุ อย่างละ 2 ช้อ
8. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำ�ข้อดี และข้อที่ควรปรับปรุงเสนอต่อส่วนรวม
9. กระบวนกรสรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยน ชี้ให้เห็นว่า เรารู้จักตนเองเพื่อ
พัฒนาตนเอง การพัฒนาเริ่มจากการยอมรับตนเองถึงข้อดี และข้อที่ควร
ปรับปรุงอะไรและยอมรับทิศอื่นๆ ทุกคนมีทั้งสี่ทิศอยู่ในตนเอง เป็นวงล้อ
หมุนกลับไปกลับมา

ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญ
1. การทีเ่ รามีบคุ ลิกลักษณะตามกงล้อ 4 ทิศนัน้ ทิศของเราทีเ่ ราเลือกแต่ละทิศ มี

จุดเด่นและจุดด้อยอย่างไรบ้าง
2. ในชีวิตเราที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำ�ให้เราแสดงออกตามบุคลิกและส่ง
ผลกระทบมาถึงเราทุกวันนี้

ตัวอย่างคำ�ถามประยุกต์
1. ถ้าเราต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีบุคลิกในทิศตรงข้ามกับเรา เราจะเข้าใจตนเอง

และเข้าใจเพื่อน ยอมรับเพื่อนได้อย่างไร
2. ในวิชาชีพแพทย์ การเข้าใจตนเองและการลดตัวตน เพื่อยอมรับความเข้าใจคน
อื่น มีความสำ�คัญอย่างไร
3. ทำ�อย่างไรเราจึงจะสามารถ เข้าใจตนเอง และลดตนเองได้

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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แนวคิด ทฤษฏีที่นำ�มาใช้สรุป
• กงล้อ 4 ทิศ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมือง

อเมริกนั และประยุกต์มาเป็นกระบวนการโดย จอร์จ เลกี และเสมสิกขาลัย นำ�
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณ
• คำ�พูด พฤติกรรม การแสดงออกของแต่ละทิศล้วนมาจาก ความรู้สึก ความคิด
ความเชือ่ ความคาดหวัง ความต้องการ การตอบสนองต่อสิง่ ทีม่ ากระทบต่างๆ
กัน
• การเรียนรู้กงล้อ 4 ทิศ เพื่อให้เกิดการเข้าใจตนเอง และเข้าใจ ยอมรับผู้อื่นว่า
ไม่ต่างจากเรา
• การเข้าใจตนเอง และลดตัวตน เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เรา พัฒนาตนเอง และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวอย่างแผนการสอนแบบบูรณาการในชุดวิชาชนบทศึกษา “ตามพระบิณฑบาต”

เป้าหมายการเรียนรู้
แนวคิดรวบยอด

การให้อย่างลดตัวตน

แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย มักมีอำ�นาจเหนือผู้ป่วย ซึ่งเกิดจาก การมีความรู้ ยา
เทคโนโลยี ที่ผู้ป่วยต้องมาร้องขอ ดังนั้นแพทย์ส่วนใหญ่มักรู้สึกว่าตนเหนือกว่า
มีตัวตน (อัตตา) สูง จากธรรมชาติของการปฏิบัติงาน
การแพทย์ทมี่ หี วั ใจความเป็นมนุษย์ ต้องสร้างเสริมทัศนคติ การให้แบบลดตัวตน
ผู้ให้จะรู้สึกขอบคุณผู้รับที่อยู่ตรงหน้า “เพราะมีเขา เราจึงมีโอกาสได้ทำ�หน้าที่นี้”
“ผู้ป่วยคือครูของเรา”
ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการให้แบบลดตัวตน ได้แก่
1. บริบท เช่น เมื่อ นศพ. ต้องออกไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งไม่ใช่สถานที่ตนเองเป็น
เจ้าของ หรือคุ้นเคย (เหมือนในโรงพยาบาล)
2. บทบาท เช่น เมื่อ นศพ.ไม่ได้ไปในฐานะ ผู้รักษา แต่ไปในฐานะ จิตอาสา หรือ
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เพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมทุกข์ของผู้ป่วย ลูกหลานชาวบ้าน (การจัดให้มีพ่อแม่
บุญธรรม) หรือการหัดให้ นศพ.มองผู้ป่วยเป็นครูของตนเอง
3. ทักษะการติดต่อสื่อสาร เพื่อรู้จักและเข้าใจผู้ป่วย / ชาวบ้าน โดยฝึกให้ นศพ.
ลดคำ�ถามทีเ่ จาะจงการค้นหา หรือวินจิ ฉัยโรค แต่เพิม่ คำ�ถามทีจ่ ะค้นหาคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ เช่น ความสุข ความสำ�เร็จ ความภูมิใจ
การให้แบบลดตัวตน เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความสุข (ภายใน)ให้แก่แพทย์อย่างยิง่
เหมือนคนทำ�บุญด้วยการให้ทาน ซึ่งเมื่อให้แล้ว จะเกิดความรู้สึก ปิติ อิ่มเอิบ
จากการลดละ กิเลส และปล่อยวาง จากความยึดมั่นถือมั่น (ตัวกู ของกู)
กิจกรรม จัดให้ นศพ.ได้เดินตามพระภิกษุที่ออกบิณฑบาต ในหมู่บ้าน (ทำ�
หน้าที่เหมือนลูกศิษย์วัด ช่วยพระถือของ) สังเกตชาวบ้านที่มาใส่บาตร หรือ จัด
กิจกรรมให้ นศพ.ได้ใส่บาตพระในหมู่บ้าน

ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญ
1. ขณะติดตามพระบิณฑบาต/ หรือใส่บาตรพระ นศพ.สังเกตเห็นอะไร มีความ

รู้สึกอย่างไร
2. มีปัจจัยอะไรที่ทำ�ให้ชาวบ้านผู้ใส่บาตร เกิดความรู้สึกที่ดี (ปิติ อิ่มเอิบ ได้บุญ)
3. แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ มีความรู้สึกดีๆ (ปิติ อิ่มเอิบ ได้บุญ) จากการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. ทำ�อย่างไร แพทย์จงึ จะเกิดความรูส้ กึ ว่า “ได้บญ
ุ ” จากการทำ�งานในชีวติ ประจำ�วัน

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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กิจกรรม แต่งตัวนางแบบ

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

1. ตระหนักในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อ คุณภาพงาน
3. ตระหนักในโครงสร้างอำ�นาจของวิชาชีพ

สาระสำ�คัญ
• คุณภาพ หมายถึง การทำ�ตามมาตรฐาน+ การตอบสนอง ความคาดหวัง และ

ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
• ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพด้านมาตรฐานคือ ความรู,้ ทรัพยากร,บริบทโครงสร้าง
อำ�นาจ,วิชาชีพ ต่างๆ และความสามารถในการตอบสนอง ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และของสุขภาพ
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• การดูแลด้วยหัวใจมนุษย์ การใส่ใจ การให้คุณค่า การนึกถึงคนอื่นมากกว่าตนเอง จะมี

ผลต่อ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและความสุขของคนทำ�งาน
• ในชีวติ ความเป็นแพทย์ การทีเ่ ราจะทำ�งานสำ�เร็จหรือไม่ส�ำ เร็จล้วนมาจากการทำ�งานร่วม
กันของทีมสุขภาพ แพทย์ในฐานะผูน้ �ำ ทางวิชาชีพ ควรตระหนักถึงความสำ�คัญของทีมงาน
ทุกระดับที่เกื้อกูลกัน และควรตระหนักถึงการนึกถึงคนอื่นมากกว่าตนเองเพื่อการลดตัว
ตน และนำ�ไปสู่ความสุขในการทำ�งานด้วยใจมนุษย์

กระบวนการ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ทำ�กิจกรรมผ่านประสบการณ์ตรง 15 นาที (ห้องละ 4 กลุ่ม)
ขออาสาสมัคร 1 คนเป็นนักออกแบบ เชิญมารับทราบกติกา และเงื่อนไขของเกม
ขออาสาสมัคร 1 คนเป็นช่างแต่งตัว จับคูก่ บั นักออกแบบ (โดยไม่ได้รบั ทราบเงือ่ นไขของเกม)
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ หลือ 4 คน เป็นนางแบบ ให้นางแบบสำ�รวจอุปกรณ์แต่งตัวและเลือก
อุปกรณ์โดยการบันทึกในแบบบันทึกที่แจกให้จากนั้นกลับไปนั่งในกลุ่มย่อยรอเข้าร่วม
กิจกรรม ใช้เวลา 2 นาที
ให้นักออกแบบเลือกอุปกรณ์สำ�หรับแต่งตัวนางแบบในเวลา 3 นาที แล้วนำ�อุปกรณ์กลับ
ไปนั่งประจำ�คู่ที่มีช่างแต่งตัวเป็นผู้ช่วย
เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มเกม ให้ช่างแต่งตัวเรียกนางแบบเข้ามาทีละคน
นักออกแบบเลือกอุปกรณ์ที่มีแต่งตัวให้นางแบบที่เข้ามาทีละคนจนครบทุกคนภายใน
เวลา 10 นาที
นางแบบจดบันทึกอุปกรณ์ทนี่ กั ออกแบบเลือกให้ เทียบกับความคาดหวัง และ ตอบคำ�ถาม
ความพึงพอใจในกระดาษทดคิด
กระบวนกรนับคะแนนอุปกรณ์ที่แต่งตัวให้นางแบบตามเกณฑ์ รวมผลงานจากนางแบบ
4 คน และประกาศผลคะแนนการออกแบบของกลุ่ม

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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เงื่อนไขของเกม
1. แจ้งกติกาแก่นักออกแบบให้รับทราบว่า
อุปกรณ์ตกแต่งตัวนางแบบมีคะแนน ดังต่อไปนี้
ตำ�แหน่งที่ตกแต่ง
ศีรษะ
คอ บ่า ไหล่ เสื้อ
แขน
เอว

อุปกรณ์(ใช้เฉพาะที่จัดเตรียมให้)
กิ๊บ ที่คาดผม ยางรัดผม โบว์ หมวก
สร้อย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เข็มกลัด
เน็กไทเสื้อ
กำ�ไล นาฬิกา
เข็มขัด ผ้าผูกเอว

คะแนน
1
2
3
4

ให้พยายามแต่งตัวนางแบบให้ได้คะแนนรวมสูงสุด (นางแบบ 4 คน คะแนนเต็ม 50)
ภายในเวลา 10 นาที

2. ช่าง และ นางแบบ ไม่ทราบกติกา มีเพียงนักออกแบบเท่านัน้ ทีท่ ราบกติกาก่อน

คำ�ถามเพื่อถอดบทเรียนจากเกม

ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญจากกิจกรรม
• รู้สึกอย่างไรขณะทำ�กิจกรรม เพราะอะไร
• สิง่ ที่ทำ�ได้ดีคืออะไร ปัจจัยสนับสนุนให้ทำ�ได้ดีคืออะไรบ้าง
• พอใจกับผลงานหรือไม่ อย่างไร หากให้ทำ�ใหม่อยากปรับปรุงอะไร
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ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญจากการทำ�งานในวิชาชีพ
1. เกมแต่ ง ตั ว นางแบบนี้ มี ส่ ว นที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ การทำ � งานในชี วิ ต จริ ง หาก

นักออกแบบหมายถึงแพทย์ ช่างหมายถึงพยาบาล (หรือทีมสหวิชาชีพอื่น)
นางแบบหมายถึงผู้ป่วย
2. มีปจั จัยอะไรทีส่ ง่ ผลต่อการแต่งตัวนางแบบให้ได้ดกี ว่าเดิม = บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
3. การแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ หมายถึงอะไร
4. ในวิชาชีพแพทย์ การทำ�งานเป็นทีมมีความสำ�คัญอย่างไร

ตัวอย่างข้อธรรมที่นำ�มาใช้ในการสรุป

การนึกถึงผู้อื่นมากกว่านึกถึงตัวเอง

• งานเป็นปัจจัยพัฒนาคน สานสัมพันธ์อันดีงาม และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
• เราปฏิเสธการแข่งขันไม่ได้ แต่ควรแข่งขันโดยยังรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ อย่าคิด

เพียงแต่เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน สิ่งสำ�คัญกว่านั้นคือการชนะใจตนเอง
• ไม่มอี ะไรเป็นของเราล้วนๆ แม้แต่รา่ งกายของเรากว่าจะเป็นทุกวันนีก้ ต็ อ้ งอาศัย
ความเอื้อเฟื้อของผู้คนจำ�นวนมาก ในทำ�นองเดียวกันกับความคิดและผลงาน
ของเราไม่วา่ รูปธรรมหรือนามธรรมก็ไม่ได้เกิดจากฝีมอื เราคนเดียว แต่เกิดจาก
ปัจจัยต่างๆมากมาย
• คุ ณ สมบั ติ ข ององค์ ร วม(การทำ � งานเป็ น ที ม )มี ค่ า มากกว่ า ผลลั พ ธ์ ข องส่ ว น
ย่อย(การทำ�งานแบบต่างคนต่างทำ�)รวมกัน ความสามารถขององค์กรไม่ได้ขึ้น
กับว่ามีคนฉลาดหรือเก่งเยอะเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าทำ�งานประสานหรือ
เชื่อมโยงกันหรือไม่

ตัวอย่างการบูรณาการเป้าหมายการเรียนรูเ้ ดียวกันในการเรียนการสอนอืน่ ๆ
• กิจกรรมตามรอยผู้รับบริการ
• กิจกรรมอาสาข้างเตียง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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• ค่ายจิตอาสาค่ายเสริมทักษะ นศพ.
• วิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์
• บูรณาการกับการเรียนรู้ทางคลินิก

แบบบันทึกอุปกรณ์สำ�หรับนางแบบ
1. ก่อนเล่น นางแบบเลือกอุปกรณ์แต่งตัวที่ชอบไว้ในใจ โดยขีดเครื่องหมาย x ลงในคอลัมน์ที่ (1)
2. หลังได้รับการแต่งตัวจากนักออกแบบและช่าง ให้นางแบบตรวจนับอุปกรณ์ บันทึกลงในคอลัมน์ที่ (2)
3. ทดคิดเพื่อตอบคำ�ถาม ความคาดหวัง ความพึงพอใจ

ตำ�แหน่งที่ตกแต่ง
ศีรษะ

คอ บ่า ไหล่ เสื้อ

แขน
เอว
รวม

อุปกรณ์
กิ๊บ
ที่คาดผม
โบว์
ยางรัดผม
หมวก
เข็มกลัด
เน็กไท
ผ้าคลุมไหล่
ผ้าพันคอ
สร้อยคอ
เสื้อ
กำ�ไล
นาฬิกา
เข็มขัด
ผ้าผูกเอว

จำ�นวน
ขีด X ที่เลือก อุปกรณ์ที่ ตรงตามที่คาด
หวังหรือไม่
ได้รับการ
(1)
แต่งตัว (2)

รู้สึกอย่างไร
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กิจกรรม เป็ดชิงพื้นที่

เป้าหมายการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

บอก/อธิบาย สภาวะอารมณ์ของตนเอง
ตระหนักการวางแผนและการทำ�งานเป็นทีม
ตระหนักการใช้สติในการเรียนรู้จาก ความผิดพลาด
ตระหนักคุณค่าของการเรียนรู้ “คะแนนเป็นของมายา ความรู้เป็นของจริง”

สาระสำ�คัญการเรียนรู้
1. ในการเรียนรู้ในชีวิตจริงนั้น นอกเหนือจากการเรียนรู้ในด้านวิชาการที่เป็น

บทบาทของ นักศึกษา ยังมีการเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ , การอยูร่ ว่ มกันในสังคมซึง้ เป็น
สิ่งที่สำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับชีวิต
2. ในการดำ�เนินชีวิตคนเรามักประสบกับความสำ�เร็จและความผิดพลาดในชีวิต
ซึ่งเป็นเรื่อธรรมดาของชีวิต

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

133

3. คนทุกคนล้วนเคยทำ�ผิดพลาดมากบ้าง น้อยบ้าง เล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง แตกต่างกันไป

ความผิดพลาด ไม่ใช่เรือ่ งน่าอับอายหากเราสามารถยอมรับด้วยสติ อย่าคิดว่า
เป็นความล้มเหลวในชีวติ ความผิดพลาดไม่ใช่เรือ่ งน่ารังเกียจ สิง่ สำ�คัญของการ
พัฒนาตน คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ป้องกันและพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำ�ๆอีกและเรียนรู้ที่จะให้อภัย
ตนเอง เพราะความผิดพลาดเกิดจากเหตุปัจัยมากมาย ความผิดพลาดเป็น
ครู ขอให้เราตระหนักรู้มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้จากความผิดพลาด
4. ในชีวติ จริงเราใช้ความรู้ ไม่ได้ใช้คะแนน ดังนัน้ “คะแนนเป็นของมายา ความรู้
เป็นของจริง”

กระบวนการ
วิธีการเล่น
1. จัดวางเบาะรองแทนบ้านเท่ากับจำ�นวนคนเล่น บวก หนึ่ง
2. เป็ดจะเดินไปหาบ้านทีว่ า่ ง (เบาะ) โดยเดินด้วยความเร็วคงที่ คนทีเ่ หลือคือทีม

เดียวกัน ต้องพยายามรักษาพื้นที่เอาไว้
3. เตรียมนาฬิกาจับเวลา
กติกา
1. ผู้เล่นสามารถวิ่งไปมาได้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ผูกขาดการวิ่งเฉพาะคนหรือ
2.
3.
4.
5.
6.

กลุ่มคน
ออกจากพื้นที่แล้วออกเลย ไม่วิ่งแทงกั๊ก (ยืน 2 บ้านในเวลาเดียว)
ไม่กีดขวางทางหรือทำ�ร้ายเป็ด
ห้ามเคลื่อนบ้าน(เบาะ)
ให้โอกาสเล่นได้ 7 รอบ
จับเวลาในแต่ละรอบ และบันทึกชื่อผู้ที่ทำ�ให้เสียพื้นที่

เงื่อนไขของเกมส์

ให้ทุกคนช่วยกันรักษาพื้นที่ว่างให้นานที่สุด โดยจะมีเป็ดเดินเข้าไปชิงพื้นที่
ด้วยความเร็วคงที่

134

สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน

ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญ
• กิจกรรมเมือ่ สักครูเ่ รามีความรูส้ กึ อะไรเกิดขึน้ บ้าง(ถ้าคิดไม่ออกให้คดิ แต่ละช่วง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เช่นช่วงที่ประชุม ช่วงที่เป็ดเข้ามาใกล้)
มีใครเสียใจไหม
ใครรู้สึกโกรธเมื่อความคิดของเราถูกเพิกเฉย
เป็ดรู้สึกอย่างไร
รู้สึกอย่างไรกับคนที่มีชื่ออยู่บนกระดาน เมื่อมีคนทำ�พลาดเพื่อนรู้สึกอย่างไร
มีใครไม่รู้สึกเหมือนกับที่เพื่อนบอกมาบ้างมีความรู้สึกอื่นหรือไม่
คนที่มีชื่อบนกระดาน อยากบอกอะไรเพื่อนๆ หรือไม่
เรามักจะพุง่ ความสนใจออกไปภายนอก ลืมย้อนกลับเข้ามาดูภายในของตนเอง
หรือเปล่า
สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานบ้างไหม
ถ้าได้เล่นอีกรอบจะทำ�ได้ดีกว่านี้ไหม
อะไรที่คิดแล้วได้ทำ� อะไรที่ไม่ได้ทำ�อย่างที่คิด
มีข้อเสนอของใครหรือไม่ที่ยังเสนอไม่จบแต่ถูกปฏิเสธ
อะไรเป็นปัจจัยทีท่ �ำ ให้เราจัดการเวลาได้ด/ี ประสบความสำ�เร็จ (กลุม่ เป็นอย่างไร
เราทำ�อะไร)
บางกลุ่มเริ่มคุยปรึกษากันค่อนข้างเร็ว เริ่มคุยตั้งแต่ครั้งที่ 2 ในชีวิตจริงเราคุย
กันอย่างนี้หรือไม่
ถึงจะเสียพื้นที่แต่สังเกตว่าบรรยากาศสนุกสนาน อยากจะชวนคุยถึงชีวิตการ
เรียนเป็นอย่างไรบ้าง
ให้อภัยคนที่ทำ�ผิด ให้โอกาสคนที่ร้องขอ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตจริง

ตัวอย่างข้อธรรมที่นำ�มาใช้สรุปบทเรียน
อารมณ์ “ป่วน” ได้แก่ ความอยาก ความหงุดหงิด หรือโกรธ ความลังเลสงสัย
ความฟุง้ ซ่าน และความซึมเศร้า (นิวรณ์ 5) มักเกิดขึน้ ในใจเราเสมอ ด้วย เหตุปจั จัย

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ทั้งจากภายใน และ ภายนอก การมีสติระลึกรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น และ การวางใจ
ให้เป็น ถือเป็นศิลปะในการดำ�เนินชีวิตอย่างหนึ่ง
ทุกครั้งที่ล้มเหลวไม่ได้ดังที่ตั้งใจไว้ก็ทำ�ให้ได้เรียนรู้ว่าที่ทำ�ไปนั้นยังใช้ไม่ได้ ดัง
ธรรมบรรยายตอนต้นทีว่ า่ “ล้มแล้วลุกยังไม่พอ แต่ตอ้ งหยิบอะไรขึน้ มาสักอย่าง
หนึ่งด้วย”
เป้าหมายการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งสำ�คัญประการหนึ่งในชีวิต งานอาจสำ�เร็จ หรือ
ไม่ก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้แน่นอน คือ การเรียนรู้ เช่นเดียวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย
ขอให้ถอื ว่า “คะแนนเป็นของมายา แต่ ความรูเ้ ป็นของจริง” ขอให้ นศพ. มีความ
เห็นถูก ในเป้าหมายการเรียนรู้

ตัวอย่างการบูรณาการในการเรียนการสอน
•
•
•
•
•
•

กิจกรรมอาสาข้างเตียง
ค่ายจิตอาสาค่ายเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ
วิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์
บูรณาการกับการเรียนรู้ทางคลินิก
แนะแนวรุ่นน้อง
กิจกรรมรับน้อง

สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน
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กิจกรรม HOME

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

1. ตระหนักถึงความสำ�คัญของเป้าหมายชีวิต
2. ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเรียนรู้ “ใฝ่รู้มากกว่าใฝ่เสพ”
3. อธิบายปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการนำ�ไปสู่เป้าหมายชีวิต

ที่แท้จริง

สาระสำ�คัญ
เป้าหมายของชีวติ ทีต่ งั้ ขึน้ นัน้ ล้วนเกีย่ วผูกพันกับการให้คณ
ุ ค่า ถ้าเราให้คณ
ุ ค่า
แก่ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง เราก็ย่อมถือเอาความร่ำ�รวย เกียรติยศ
เป็นเป้าหมายของชีวิต ตรงข้ามถ้าเราถือว่าความสันโดษสงบเย็น การเรียนรู้ มี
คุณค่ากว่าทรัพย์สินเงินทอง เราก็ย่อมถือว่าความสงบเย็นในจิตใจ การเรียนรู้เป็น
เป้าหมายชีวิต

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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ความสุขกับการเรียนรูน้ นั้ เป็นสิง่ เกือ้ กูลกัน มิใช่สงิ่ ทีแ่ ยกขาดจากกัน การเรียนรู้
นั้นสามารถทำ�ให้เกิดความสุขได้โดยเฉพาะเมื่อมีใจใฝ่รู้ ขณะเดียวกันความสุขก็เอื้อ
ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้มาก ยิง่ มีใจผ่องใสโปร่งเบาก็สามารถใช้ความคิดได้ดี เรือ่ งยากก็
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ความสุขมีหลายประเภท เกิดขึ้นได้หลายทาง การเรียนรู้ก็เช่นกันสามารถ
เกิดขึ้นได้หลายวิธี มิได้จำ�กัดแต่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้
ทุกหนแห่ง และจากกิจกรรมทุกชนิด กล่าวได้วา่ โลกนีเ้ ป็นห้องเรียนทีส่ ามารถเรียนรู้
ได้ไม่จบสิ้น และหากเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายและใช้ความคิดอย่างถูกวิธี ก็สามารถ
ให้ความสุขแก่เรา ช่วยให้ชีวิตมีคุณค่า สามารถพัฒนาตนและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมได้
พระพุทธศาสนานั้นมองว่า ความสุข ความดี ความจริง นั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างยิ่ง การเรียนรู้ที่ถูกต้องนั้นย่อมช่วยให้เราเข้าถึงความจริง น้อมใจสู่ความดี
และเกิดความสุขในทีส่ ดุ เป็นความสุขทีเ่ กิดขึน้ ท่ามกลางชีวติ ทีเ่ รียบง่าย และเอือ้ เฟือ้
เกื้อกูลผู้อื่น ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างปัญญาของสังคมส่วนรวมให้งอกงามขึ้น
มาก
การเรียนรู้สามารถทำ�ให้เกิดความสุขได้โดยเฉพาะเมื่อมีใจใฝ่รู้ ขณะเดียวกัน
ความสุขก็เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้มาก ยิ่งมีใจผ่องใสโปร่งเบาก็สามารถใช้ความคิด
ได้ดี เรื่องที่ยากก็สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

กระบวนการ
กระบวนการเรียนรู้รอบที่ 1
1. นำ�เข้าสู่บทเรียน โดยถามคำ�ถามภาพรวมว่า “ ถ้าถามลึกๆ เวลาเราออกเดิน

ทางไปนอกบ้านทุกครั้งที่ออกจากบ้านเราไปเพื่ออะไร” สุ่มถาม (ไปหาความ
สุข ไปเรียน ไปเที่ยว ไปกิน ไปคลายทุกข์ ฯลฯ)
2. ให้ผู้รียนหาพื้นที่ซึ่งเป็นจุดพักพิงของตนเอง สมมติว่าเป็น บ้าน ของผู้เรียน
3. กระบวนกร ชีแ้ จงกติกา ว่ามีปา้ ยติดอยูใ่ นจุดต่างๆ ให้ นศ .เดินดูปา้ ยทีต่ ดิ อยู่
ว่ามีอะไรบ้างทีค่ ล้ายคลึงกับเป้าหมายการออกนอกบ้านของผูเ้ รียน โดยมีปา้ ย
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ที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆดังนี้
1. เงิน 2. เกียรติยศ ชื่อเสียง 3. การเรียนรู้ 4. สังคม
4. กระบวนกรให้สัญญานระฆัง และน้อมจิตผู้เรียน ให้กลับมาอยู่กับตนเอง
และลองทบทวนในใจว่า การออกจากบ้านของเราแต่ละครั้ง จริงๆ แล้วเรา
ไปเพื่ออะไร และให้ผู้เรียนเดินออกจากบ้านไปยังจุดต่างๆ ตามกติกา โดยให้
สัญญานระฆังเป็นรอบๆ ให้ผู้เรียนเดินออกจากบ้านประมาณ 2-3 รอบ
เงื่อนไขของเกมส์รอบที่ 1
• ทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องกลั้นหายใจ เมื่ออยู่ที่บ้านจึงหายใจเข้าออกได้
• เดินออกจากบ้านกลั้นหายใจเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
• ถ้าคนใดไม่มเี ป้าหมายทัง้ 4 อย่างนี้ คิดว่าไม่ใช่เป้าหมายของเราให้ยนื อยูก่ บั ที่
• กลั้นหายใจทั้งไปและกลับ ถ้าจะหมดลมหายใจให้กลับมาหายใจที่บ้าน
ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อถอดบทเรียนจากเกมส์
1. มีใครบ้างที่อยู่กับที่ คนที่อยู่กับที่ ลองทบทวนจริงๆว่า ที่ไม่ออกจากบ้านไป

ทั้ง 4 จุด เพราะอะไร หรือเพราะมีเป้าหมายอื่น
2. ใครที่ออกเดินทางไปนอกบ้าน ไปจุดใดบ้าง เพราะอะไร
3. ใครเลือกมากกว่า 1 จุด เลือกอะไร เพราะอะไร
4. ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญจากการในชีวิตจริง
5. เมื่อทบทวนตนเองและฟังเพื่อนแล้ว ลองใคร่ครวญว่า
- เป้าหมายชีวิตในปัจจุบัน เราออกเดินทางจากบ้านไป เพื่ออะไร
- การเดินทางสู่เป้าหมายแห่งชีวิต ตามบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน เราออกจาก
บ้านเพื่ออะไร
- หากเป้าหมายของชีวิตคือความสุข อะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราใน
ปัจจุบัน
- การเรียนรู้นำ�ไปสู่ความสุขได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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กระบวนการเรียนรู้รอบที่ 2
1. กระบวนกรชี้แจงกติกาเพิ่มเติม ให้ผู้เรียนเลือกเดินทางครั้งใหม่ การเดินทาง

ครัง้ นี้ นอกจากกลัน้ ลมหายใจแล้ว จะมีอปุ สรรคมาขวางกัน้ คือมีคนมาแตะตัว
ให้เราตาย
2. เมื่อถูกแตะตัวเราต้องนั่งตรงนั้นเลย กลับบ้านไม่ได้
3. กระบวนกรให้สัญญานระฆัง ให้ทบทวนตนเองกับการตัดสินใจเลือกครั้งใหม่
ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อถอดบทเรียนจากเกมส์
1. ถามภาพรวม ใครตายบ้าง ใครเปลี่ยนเป้าหมาย ใครมั่นคงในเป้าหมายเดิม

เพราะอะไร
2. ถามคนทีต่ าย ไปไม่ถงึ เป้าหมาย เจออะไรจึงตาย อะไรเป็นปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรค
3. ถามคนที่ไปถึงเป้าหมาย อะไรคือปัจจัยที่ทำ�ให้เราไปถึงเป้าหมาย
ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญจากการในชีวิตจริง

ในชีวิตจริง อะไรคือปัจจัยสนับสนุน และอะไรคือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการ
เดินทางไปสู่เป้าหมาย

แนวคิด และ ทฤษฎีที่นำ�มาใช้สรุป
ไพศาล วิสาโล

แนวคิดสุขแท้ด้วยปัญญา โดย พระอาจารย์

สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน

140

กิจกรรม แม่น้ำ�พิษ

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

1. ตระหนักถึงความสำ�คัญของการ “มีน้ำ�ใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้สิ่งยาก”
2. ตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้ “Head Hand Heart” ในการทำ�งานยาก

ให้ประสบความสำ�เร็จ

กระบวนการ
มอบหมายภาระกิจให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มละไม่เกิน 30 คน) เดินข้าม
แม่น้ำ�พิษตามเส้นทางที่กำ�หนด

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)
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เงื่อนไขของเกม
1. นศพ. ทุกคน ต้องเดินอยูบ่ นก้อนหิน ทีม่ จี �ำ นวนจำ�กัด (จำ�นวน 16 ก้อน สำ�หรับ
2.
3.
4.
5.

30 คน)
นศพ. ทุกคน ต้องมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายติดกัน ตั้งแต่เริ่มทำ�งาน
จนงานสำ�เร็จ
หากเท้าข้างใด ของ นศพ. ตกลงในแม่น้ำ�พิษ จะถูกทำ�โทษให้พิการ (ต้องเดิน
ด้วยขาข้างเดียว)
หากก้อนหิน วางอยู่โดยไม่มีเท้าของใครสัมผัส จระเข้จะมาคาบหินไปทิ้ง
ให้เวลาในการปรึกษาหารือ วางแผน และ ทดลองแผนกัน จนพอใจ ค่อยเริ่ม
กิจกรรม แต่หากใช้เวลาวางแผนมากไป เขื่อนกั้นแม่น้ำ�จะพัง และ แม่น้ำ�พิษ
จะไหลท่วม ทุกคนจะตายหมด

คำ�ถามเพื่อถอดบทเรียนจากเกม
ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญจากกิจกรรม
1. ขั้นตอนการวางแผน

- รู้สึกอย่างไร
- จุดแข็ง จุดอ่อนของทีม ขณะวางแผน คืออะไร (ผู้นำ� การติดต่อสื่อสาร ความ
ร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้าน การฟังความเห็นที่แตกต่าง การ
ทดลองแผนก่อนลงมือทำ�จริง)
- หากทำ�ใหม่จะปรับปรุงอะไร
2. ขั้นลงมือดำ�เนินการ (ข้ามแม่น้ำ�พิษ)
- รู้สึกอย่างไร (ขณะมีเพื่อนทำ�ผิด แล้วต้องเริ่มงานใหม่ ขณะรู้สึกเหนื่อย ยาก
ลำ�บาก)
- อะไรคือ ปัจจัยที่ส่งผลให้ทำ�งานนี้ได้สำ�เร็จ/ไม่สำ�เร็จ
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ตัวอย่างคำ�ถามเพื่อให้เกิดการใคร่ครวญจากการทำ�งานในวิชาชีพ
1. ใน การเรียนแพทย์ ซึง่ มีความยากลำ�บากนัน้ เหมือนและต่างกับการข้ามแม่น�้ำ

พิษ อย่างไร
2. มีปัจจัยอะไร ที่เกื้อกูล ให้การเรียนแพทย์ เต็มไปด้วยพลัง “มีน้ำ�ใจ ใฝ่เรียนรู้
สู้สิ่งยาก”

แนวคิด และ ทฤษฎีที่นำ�มาใช้สรุป
• โมเดลทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น ภาวะผู้นำ� การวางแผนงาน การ
•

•
•
•
•
•

ติดต่อสื่อสาร
โมเดลทางการบริหารทีต่ อ้ งอาศัย Head (สติปญ
ั ญา ความคิด วิสยั ทัศน์ กลยุทธ
การเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด) Hand (ความร่วมมือ ความสามัคคี วิธีการที่
เหมาะสม) Heart (ความมีน้ำ�ใจ ความเสียสละ ความอดทน)
การทำ�งานคือการปฏิบัติธรรม จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์
องค์กรแห่งการตื่นรู้ ประกอบด้วย
ปัจเจกบุคคล ที่มี สติ สมาธิ ปัญญา
กลุ่มที่มีพลังกัลยาณมิตร
องค์กร ระบบงาน โครงสร้างอำ�นาจ ที่เกื้อกูล

ตัวอย่างการบูรณาการในการเรียน – การสอน
• การฝึกการทำ�งานด้วยจิตอาสา
• การฝึกเรียนรู้จากการปฏิบัติ
• การใช้สติ / ฝึกสติ ในการทำ�งาน

(ชุมชนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง)

143

