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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research design) แบบอัตชี วประวัติ (Autobiography) ที
ศึ ก ษาประสบการณ์ ก ารใคร่ ครวญบาดแผลภายในตน ในระหว่า งการศึ ก ษาหลัก สู ตรจิ ตตปั ญ ญาศึ ก ษา ในช่ ว งปี
การศึกษา 2554-2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาประสบการณ์ การเรี ยนรู ้จิตตปั ญญาศึ กษาที ก่อให้เกิ ดการใคร่ ครวญ
อัน จะนํา ไปสู่ ก ารคลี คลายบาดแผลในจิ ตใจ โดยใช้วิ ธี ก ารเล่ า เรื อง หรื อ การบรรยายในเชิ ง วิ เคราะห์ (Narrative
approach) แบบสื บค้นประวัติ ผ่านงานศิลปะ เพือนําเสนอประสบการณ์การใคร่ ครวญบาดแผลภายในตน
ผลการวิจยั พบว่า (1) จิตตปัญญานําทางให้ผวู ้ ิจยั ได้ยอ้ นกลับไปสู่ ในอดีต เพือเยียวยาบาดแผลและทุกข์มากมายที มี เมื อ
เดินทางมาถึงจุดนี ผูว้ ิจยั เริ มมองเห็นบางสิ งในบาดแผล 1.1 บาดแผลในอดี ตที เกิ ดขึนจากครู ในวัยเด็ก เป็ นบาดแผลที
ทําให้รู้สึ กอับอาย ผิ ดหวัง บาดแผลนี เริ มก่อตัวขึ นตังแต่ใ นวัยเด็ก จากความคิ ด ความเชื อที ว่า ครู ต้องเป็ นคนดี ไม่
ล้อเลียนเด็ก เริ มสั นคลอน 1.2 บาดแผลในอดีตทีเกิดขึนจากครอบครัว เป็ นบาดแผลทีทําให้รู้สึกผิดหวัง และเสี ยใจ จาก
ความคิด ความเชื อทีว่า พ่อแม่ตอ้ งเชื อมันในตัวตนของลูก 1.3 บาดแผลในอดี ตที เกิ ดขึนจากจิ ตตปั ญญา เป็ นบาดแผลที
ทําให้รู้สึกเสี ยความรู ้สึก และสู ญสิ นศรัทธา จากทังหมดทังมวลทีมี จากความคิ ด ความเชื อที ว่า ครู ทจิี ตตปั ญญาจะต้อง
เชื อมันในตัวตนของศิษย์ เชื อมันในความเป็ นมนุษย์ หากพิจารณาแต่ละบาดแผล จะพบว่ามีสิ งหนึ งทีอยูภ่ ายใต้บาดแผล
ทังหมด ภายใต้เหตุก ารณ์ ทงหมดที
ั
ทําให้ตรงนี แตกสลาย ที เป็ นคุณ ค่าและความหมายที ได้ห ายไปจากชี วิต นั นคื อ
“ความเชื อมัน ” (2) ความรัก ความห่ วงใย ความใส่ ใจที เพือนได้มอบให้ นั นเป็ นสิ งสําคัญที ทําให้ผวู ้ ิจยั มี แรงหยัดยืน
และความเชื อมันในความเป็ นศิษย์จากครู ครู ผมู ้ อบความรักโดยไม่มีเงื อนไข ผูเ้ ชื อในความเป็ นมนุ ษย์ทงหมดของศิ
ั
ษย์
ก่อนหน้าที ท่ านจะมอบความรู ้และความเข้าใจในชี วิต กัลยาณมิ ตรทังสองหล่อ หลอมให้ผวู ้ ิ จยั ได้มองเห็นสรรพสิ ง
ตามทีมันเป็ น ค่อยๆเปิ ดใจ และกล้าทีจะเผชิ ญกับโลกภายในที เจ็บปวดทุกข์ทรมาน (3) ศิ ลปะย้อนกลับไปทําให้ผวู ้ ิจยั
มองเห็น กล้ากลับไปสัมผัสกับบาดแผลและความรู ้สึกต่า งๆอย่างลึ กซึ ง กลับไปยินดี กบั สิ งที ผ่านมาได้อย่างภาคภู มิ
กลับไปเข้าใจและสามารถยอมรับมัน และเมือได้กลับไปเห็นบาดแผล ไม่เพียงแต่เป็ นการกลับเข้าไปในสภาวะภายใน
แต่ศิลปะยังหลอมรวมร่ างกายและจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน
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ABSTRACT
This research was a qualitative research that used Autobiography as the experience of self healing pain
while studying in the Contemplative Education Center from 2011-2015. The objective of this research was to
contemplate on the previous experience according to the method learnt from the center where as a result, the reflection on
the researcher’s self led to a solution for the internal wound. The research applied on autobiography narrative approach
using art to present the experience of the reflection of the internal wound. The result of the research showed that
Contemplative Education guided the research to look back in time and heal the pain and sufferings. At this point, the
researcher started to see somethings in the pain, including; the pain that was caused by teachers when the researcher was
young. This pain started in the researcher’s childhood when the set of thoughts and beliefs, about the teachers being good
people who could never tease the children, were destroyed, the pain caused by the researcher’s family that disappointed
and saddened the researcher and due to thinking and believing that parents had confidence in their children, the pain felt
while at the Contemplative Education Center as a result of the faith the researcher had in the teachers in the Center, that
the teachers had faith in their students and humanity. Once each pain that resulted in the current broken status, was
analyzed; the missing point in the researcher’s life was “confidence”. The love and care that the researcher received from
friends played an important role in strengthening the researcher and building confidence in the teachers for the
researcher, it was demonstrated that teachers displayed unconditional love and had faith in the entire humanity before
becoming teachers to provide knowledge and understanding of life. These true friends the researcher found, molded the
researcher to view the world as it is, to slowly open up the heart and be brave enough to confront the inner world of pain
and suffering. The study also showed that Arts helped the researcher to look back and have courage to face the wounds
and broken feelings at a deeper level, this led the researcher to feel content and proud with the experiences of the past.
The researcher could understand and accept the past as it was, one the wound was exposed. This was not only evident as
an internal reflection but also as art because it helped integrate the researcher’s body and mind.

KEY WORDS: INNER PAIN / HEALING / HEALNG EXPERIENCE / ART AND HEALING
80 pages

