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๑. 

การต่ืนรู้ 

ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์

 

การตื่นรูเ้ป็นธรรมชาตอิกีอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ ทีเ่กดิจากการเขา้ถงึความเป็นหน่ึง

เดยีวกนั ความจรงิตามธรรมชาตอินักวา้งใหญ่ไพศาลไมม่ทีีส่ ิน้สดุ หลุดเป็นอสิระจากการตดิอยู่

ในความบบีคัน้ความคบัแคบ เกดิความสว่างไสวและปีตสิขุอนัลํ้าลกึอยา่งไมเ่คยมมีาก่อน มี

มติรภาพอนัไพศาลต่อเพือ่นมนุษยแ์ละสรรพสิง่ อนัเป็นไปเพือ่การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ

 มนุษยอ์ยูใ่นธรรมชาตขิองการปรุงแต่ง ซึง่แยกเป็นสว่นๆ เป็นเขาเป็นเรา เป็นสิง่ทีไ่มม่ี

ชวีติ สิง่มชีวีติ นานปัการ โดยเอาตวัเองเป็นศนูยก์ลางเป็นสมมตสิจัจะไมใ่ชค่วามจรงิตาม

ธรรมชาต ิ เพราะความจรงิตามธรรมชาตไิมม่ตีวัตนของใครเป็นศนูยก์ลาง การเอาตวัเองเป็น

ศนูยก์ลางจงึเป็นมายาคต ิ ตวัเองนัน้คบัแคบและขดัแยง้กบัความเป็นจรงิตามธรรมชาต ิ มนุษย์

จงึตกอยูใ่นความบบีคัน้ไมเ่ป็นอสิระ ขดัแยง้ในตนเองและกบัคนอื่นและสิง่อืน่ แมม้นุษยจ์ะ

สามารถศกึษากฎเกณฑท์างฟิสกิสแ์ละนํามาประดษิฐเ์ทคโนโลยแีละโลกทางวตัถุต่างๆ แต่

สภาพความขดัแยง้ในตนเองและกบัคนอื่นและสิง่อืน่กย็งัดาํรงอยู ่หรอืกลบัมากยิง่ขึน้ จนกระทัง่

สรา้งสภาวะวกิฤต ทัง้วกิฤตชวีติ วกิฤตสงัคม และวกิฤตสิง่แวดลอ้มแก่โลกทัง้ใบ มนุษยชาตคิง

ไมส่ามารถจะหลุดออกจากสภาวะวกิฤตในปัจจุบนัดว้ยการอยูใ่นสภาพของการปรุงแต่งและแยก

สว่นในแบบเดมิ 

 แต่มนุษยไ์มไ่ดม้ธีรรมชาตกิารปรุงแต่งแยกสว่นแต่เพยีงอยา่งเดยีว มนุษยย์งัมธีรรมชาติ

ทีซ่่อนเรน้อยูอ่กีอยา่งหน่ึง ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ คอืธรรมชาตขิองการเขา้ถงึความเป็นหน่ึงเดยีวกบั

ความจรงิตามธรรมชาต ิ ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความรูส้กึนึกคดิ เหมอืนเป็นคนใหมโ่ดย

สิน้เชงิ มผีูเ้รยีกสภาพใหมน้ี่วา่ การต่ืนรู ้ บา้ง และในชือ่อืน่ๆ อกีหลายอยา่ง ตามทีจ่ะกล่าว

ต่อไป 
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 มนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเภทหน่ึงทีม่ชีวีติทางวตัถุ กนินอนสบืพนัธุ ์มคีวามชอบ ความไมช่อบ 

ความเกลยีด ความกลวั การต่อสู ้การหลบภยั และความบบีคัน้นานาชนิด อนัเป็นความรูส้กึนึก

คดิตามสตสิามญั 

 แต่มนุษยบ์างคน บางขณะ มปีระสบการณ์ทีท่าํใหค้วามรูส้กึนึกคดิเปลีย่นไป มคีวามเป็น

อสิระ เบาเน้ือเบาตวั มคีวามสขุอยา่งลกึลํ้าซมึซ่านไปทัง้เน้ือทัง้ตวั ไมรู่จ้ะเรยีกวา่สภาวะอยา่งน้ี

ว่าอะไร เรยีกว่า ความรูส้กึอนัเป็นทพิยบ์า้ง การเขา้ถงึพระผูเ้ป็นเจา้บา้ง การเกดิจติสาํนึกใหม่

บา้ง การตื่นรูบ้า้ง การรูอ้ยูก่บัปัจจุบนับา้ง ฯลฯ  

 วธิอีธบิายสภาวะอนัเป็นทพิยน้ี์อยา่งหน่ึงกค็อื เกดิขึน้จากจติไปเชือ่มโยงกบัธรรมชาตทิี่

ไมป่รุงแต่ง ซึง่เชือ่มโยงเป็นหน่ึงเดยีวกนั และใหญ่โตอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ เป็นอนนัตกาล ทาํให้

จติสาํนึกซึง่เคยตดิอยูใ่นความคบัแคบของตวัเอง ไปเชือ่มโยงกบัความจรงิทีใ่หญ่ทีส่ดุ จงึเป็น

อสิระหลุดพน้จากความบบีคัน้ อสิรภาพจากความบบีคัน้เป็นความสขุ อสิรภาพจงึเป็นอกีชือ่

หน่ึงของความสขุ จติสาํนึกใหมเ่ป็นจติทีใ่หญ่ จติสาํนึกเก่าเลก็ตดิอยูใ่นความคบัแคบ เสมอืนตดิ

อยูใ่นคกุทีม่องไมเ่หน็ การออกจากคกุทาํใหม้คีวามสขุฉนัใด การทีจ่ติออกจากทีค่บัแคบไปสู่

ธรรมชาตทิีก่วา้งใหญ่ไพศาลแลว้มคีวามสขุอยา่งมหาศาลกเ็ช่นเดยีวกนั  

 การออกจากมายาคต ิ คอืการเอาตวัเองอนัคบัแคบไปเขา้ถงึความจรงิของธรรมชาต ิ

บางครัง้จงึเรยีกว่าปัญญา หรอืวชิชา และเรยีกการตดิอยูใ่นความไมรู่ ้ (ความจรงิ) ว่าอวชิชา 

หรอืความหลงไป (โมหะ)  

 ธรรมชาตทิีใ่หญ่สดุประมาณนัน้บางทกีเ็รยีกว่า พระพรหมบา้ง ปรมาตมนับา้ง หรอืพระ

ผูเ้ป็นเจา้บา้ง ฉะนัน้การทีบ่างคตพิดูถงึการเขา้ถงึพระพรหม หรอืปรมาตมนั หรอืพระผูเ้ป็นเจา้ 

กม็คีวามหมายทาํนองเดยีวกบัการเขา้ถงึธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ 

 ฉะนัน้ คาํว่า การเข้าถึงความจริงหรอืธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุ จึงเป็นคาํกลางๆ ซ่ึง

อาจมีทางเข้าถึงอนัหลากหลาย ซ่ึงอาจจะเก่ียวกบัศาสนาหรือไม่เก่ียวกบัศาสนากไ็ด้  
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 การต่ืนรู ้(Awakening) กเ็ช่นเดยีวกนั ทีห่มายถงึตื่นรูเ้พราะเขา้ถงึความจรงิ โดยวธิใีดๆ

กไ็ด ้ ซึง่อาจเกีย่วหรอืไมเ่กีย่วกบัศาสนาใดๆ กไ็ด ้ มคีวามเป็นสากล ทีทุ่กคนไปเจอกนัไดห้มด 

เป็นอนาคตทีก่ําลงัผดุบงัเกดิของมนุษยชาต ิ

 เพราะมนุษยม์ธีรรมชาตขิองสมองเพือ่การตื่นรูซ้ึง่สตัวไ์มม่ ี
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๒. 

ตวัอย่างของการต่ืนรู้ 

 

(๑) มนุษยอ์วกาศช่ือ Edgar Mitchell ไปยนือยูบ่นดวงจนัทร ์ มองมาเหน็โลกทัง้ใบลอย

ฟ่องอยูใ่นอวกาศ เขากลบัมายงัโลกเป็นคนทีเ่ปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ เขากล่าวว่า “I came 

back to Earth, a totally changed man.” (ผมกลบัมายงัโลก เป็นคนทีเ่ปลีย่นไปโดย

สิน้เชงิ) 

   โดยมีความรู้สึกนึกคิดใหม่ มีความเบาสบาย เป็นอิสระจากความบีบคัน้ มี

ความสขุอย่างลํา้ลึก มีความรกัอนัไพศาลต่อเพ่ือนมนุษยแ์ละสรรพส่ิง  

    เขาเกดิจติสาํนึกใหม่ (New Consciousness) ซึง่เกดิจากการเขา้ถงึความเป็น

หน่ึงเดยีวของโลกทัง้ใบ กล่าวคอือยูบ่นโลกกเ็หน็แบบแยกสว่นเป็นสิง่นัน้สิง่น้ี แต่อยูบ่น

ดวงจนัทรเ์หน็โลกทัง้ใบเป็นหน่ึงเดยีวกนั ธรรมชาตมิคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนั เมือ่จติเรา

เขา้ถงึความจรงิอนัเป็นหน่ึงเดยีวกนักเ็กดิจติสาํนึกใหม ่ อนัเป็นจติสาํนึกใหญ่ ซึง่ทาํให้

ความรูส้กึนึกคดิเปลีย่นไปหมดทีเ่ขากล่าวว่า “ผมกลบัมายงัโลกเป็นคนทีเ่ปลีย่นไปโดย

สิน้เชงิ”  

   เอด็การ ์ มทิเชลล ์ รูแ้ลว้ว่าจติสาํนึกเปลีย่นแปลงได ้ และจติสาํนึกใหมน้ี่ดี

เหลอืเกนิ เพราะทาํใหเ้กดิความสขุอยา่งลน้เหลอื และความรกัอนัไพศาลต่อเพือ่นมนุษย์

และสรรพสิง่จกัเป็นไปเพือ่การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ เขาจงึตัง้สถาบนัทีม่ชีือ่ว่า Institute 

of Noetic Sciences (IONS) ทีแ่คลฟิอรเ์นีย ทาํหน้าทีศ่กึษาวจิยั ฝึกอบรม และเผยแพร่ 

เกีย่วกบัจติสาํนึกใหม ่

(๒) Eckhart Tolle ชาวแคนนาดา ชาวแคนาดา เป็นผูม้คีวามทุกขม์ากจนคดิจะฆา่ตวัตาย

อยูห่ลายครัง้ เชา้วนัหน่ึงคดิว่าวนัน้ีตอ้งเอาแน่เขาพดูกบัตวัเองว่า “I cannot live with 
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myself any longer.” (ฉันอยู่กบัตวัเองคนน้ีต่อไปไม่ได้แล้ว) การพดูกบัตวัเอง

เช่นนัน้กระตุกความคดิเขาว่า ทีว่่า I cannot live with myself นัน้ กบั I กบั myself มนั

เป็นคนละคนกนัหรอือยา่งไร 

   ตวัเอง (ร่างกาย) มนัเตม็ไปดว้ยความทุกข ์

   ฉัน (จติ) อยูก่บัมนัจะไมไ่ดอ้กีแลว้ 

     จติเลยหลุดจากอาํนาจกาย เขากลายเป็นคนไม่ความทุกขอ์กีต่อไป เขากไ็มเ่ขา้ใจ

เหมอืนกนัว่ามอีะไรเกดิขึน้ อยูต่่อมาอกีเป็นสปัดาห์ๆ  เขากไ็มม่คีวามทุกข ์กลายเป็นคน

มคีวามสขุอยา่งถาวร กลายเป็นครสูอนเรือ่งความสขุ เขาเขยีนหนงัสอืขายดเีล่มหน่ึงชือ่

ว่า  

   “The Power of Now” อาํนาจแห่งปัจจบุนัขณะ 

   การรูอ้ยูก่บัปัจจุบนัขณะ คอืการมสีต ิถา้มสีตกิไ็มม่คีวามทุกข ์

   เพราะความทุกขเ์กดิจาการคดิ ขณะทีค่ดิ ไมรู่อ้ยูก่บัปัจจุบนั เช่น เดนิคดิโน่นคดิ

น่ี ไมรู่ว้่าปัจจุบนักําลงัจะชนแลว้ จงึถูกรถชนตาย ขณะทีรู่อ้ยูก่บัปัจจุบนัจะเปลีย่นจากคดิ

เป็นรู ้ จติจะสงบจากความคดิ รูอ้ยูก่บัปัจจุบนั สงบอย่างยิง่ สขุอยา่งยิง่ เพราะฉะนัน้ชือ่

หน่ึงของความสขุคอืความสงบ สงบจากความคดิ แมไ้ปอยูใ่นทีส่งดัแต่ถา้การคดิยงัคกุรุ่น

กไ็มส่งบ 

   การมีสติกคื็อการต่ืนรู้ คือการไม่ประมาท 

   ถา้เราอยูใ่นโลกของการคดิปรุงแต่ง เราไมส่ามารถสมัผสัธรรมชาตคิวามเป็นจรงิ

ได ้ แต่เมือ่มสีตริูก้บัปัจจุบนั จติสงบ จงึสมัผสัความจรงิตามธรรมชาต ิ หรอืเขา้ถงึความ

จรงิ เรยีกว่าสตทิาํใหเ้กดิปัญญา (เขา้ถงึความจรงิตามธรรมชาต)ิ กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า 

ปัญญา อสิรภาพ ความสขุ--เป็นเรือ่งเดยีวกนั 

   เอค็ฮารท์ โทลเล จงึเขยีนเรือ่งพลงัอาํนาจแหง่ปัจจุบนัขณะหรอืพลงัอาํนาจแห่ง

การมสีตริูอ้ยูก่บัปัจจบุนันัน่เอง 
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  ทีว่่าจิตของ เอค็ฮารท์ (I) แยกหลุดจากอาํนาจของ กาย (myself) นัน้อธบิาย

 ดงัน้ี 

 ตามปรกตจิติตกอยูใ่นอาํนาจของกาย เช่น กายเจบ็ป่วยไม่สบาย จติกเ็จบ็ป่วยไม่

สบายไปดว้ย ดงัทีพ่ดูว่าไมส่บายกายไมส่บายใจหรอืกายกบัใจเป็นคูแ่ฝดตดิกนั กายนัน้

โดยธรรมชาตเิจบ็ป่วยอยูเ่ป็นประจาํ ใจจงึเจบ็ป่วยไปดว้ย 

แต่บางคนสามารถแยกใจไม่ให้เจบ็ป่วยไปกบักายได้ คอืกายป่วย แต่ใจไม่

ป่วยไปดว้ย ดงัทีท่่านอาจารยพ์ทุธทาสสอนว่า 

 

หรอืยา่งทีพ่ระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) สอนไวใ้นเรือ่ง  

รกัษาศีลจิตไว้ เม่ือกายป่วย  

จะทาํอยา่งไร เมือ่ร่างกายเจบ็ป่วย จติใจจะไมแ่ปรปรวนตาม พระพทุธเจา้ไดท้รง

คน้ควา้เรือ่งของชวีติไวม้ากมาย แลว้หนทางช่วยใหค้นทัง้หลายมคีวามสขุ พระองคเ์คย

พบท่านทีร่่างกายไม่สบาย เจบ็ไขไ้ดป่้วย พระองคเ์คยตรสัสอนว่า ใหท้าํในใจ ตัง้ใจไวว้่า 

ถึงร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราไม่ป่วยไปด้วย การตัง้ใจอยา่งน้ีเรยีกว่า มสีต ิ

ทาํใหจ้ติใจไมต่กอยูใ่นอาํนาจครอบงาํของความแปรปรวนในร่างกายนัน้  
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 เอด็ฮารท์ โทลเล เมือ่ตัง้คาํถามว่า “เอ๊ะ ฉนั (I) (ซึง่คอืจติ) กบัตวัเอง (myself) 

(ซึง่คอืกาย) มนัคนละคนกนัหรอือยา่งไร?” เกดิการกระตกุทางปัญญา จติพน้จาก

อาํนาจกาย เป็นอสิระ ตื่นรู ้หมดทุกข ์ทาํนองเดยีวกนัในนิกายเซน็ทีม่กีารตัง้คาํถามเพือ่

กระตุกทางปัญญา เพือ่ตปีระเดน็แตกกซ็าโตร ิ บรรลุธรรมทนัท ี ซึง่เขามชีือ่เรยีกว่าเป็น

พวก sudden school หรอืพวกฉบัพลนัทนัท ี

(๓) หลวงพ่อเทียน จิตตสโุภ หลวงพอ่เทยีนเป็นพระแบบชาวบา้น ไมม่คีวามรูท้างปรยิตัิ

มากมายแต่ประการใด คราวหน่ึงท่านคน้พบว่าเมือ่ทาํมอืเคลื่อนไหวไปในท่าต่างๆ แลว้

ใหจ้ติตามรูไ้ปกบัการเคลือ่นไหวของแขนและมอื เมือ่ตามรู้ไปสกัพกัหน่ึง ปรากฏว่าสงบ

จากการคิด ท่านกฝึ็กทาํไปเรือ่ยๆ และกฝึ็กตามรู้ ความรูส้กึนึกคดิ เมือ่รูค้วามคดิ 

ความทีก่ําลงัคดิกส็งบไป ทาํไปๆ กก็ลายเป็นว่ารูก้ายรูใ้จต่อเน่ือง วนัหน่ึงขณะทีก่ําลงั

เดนิอยา่งรูต้วัต่อเน่ือง ท่านว่าจู่ๆ มนัก ็ “ขาดผงึ” ไปเลย กลายเป็นคนใหม ่มคีวามรูส้กึ

นึกคดิใหม ่ คงจะทาํนองเดยีวกบัทีเ่อด็การ ์ มทิเชลล ์ กล่าววา่เขาเป็นคนทีเ่ปลีย่นไปโดย

สิน้เชงิ (กรณีที ่๑ ขา้งตน้) 

   การตามรู ้ กค็อื การมสีติ รูอ้ยูก่บัปัจจุบนันัน่เอง สตทิาํใหจ้ติสงบและเขา้ถงึ

ปัญญา ซึง่จะเรยีกว่าการตื่นรู ้ การตื่นรูด้ว้ยวธิต่ีางๆ ซึง่จะกล่าวถงึต่อไป อาจกลา่วว่ามี

สติ เป็นฐานทัง้สิน้กไ็ด ้พระพทุธองคจ์งึตรสัว่า  

   สติเป็นทางอนัเอก (เอกะมคัโค) 

(๔) อาจารยป์ระมวล  เพง็จนัทร ์ อาจารยป์ระมวลเรยีนปรชัญาทีป่ระเทศอนิเดยี และเป็น

อาจารยส์อนปรชัญาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ปรชัญานัน้ว่าดว้ยการคดิและการตัง้

คาํถามว่าอะไรเป็นอะไร วธิกีารหาคาํตอบต่อคาํถามทีต่ ัง้เป็นวทิยาศาสตร ์ คาํตอบทีไ่ด้

คอืความรู ้การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชเ้รยีกว่าเทคโนโลย ี

   ปรชัญา  วทิยาศาสตร ์       เทคโนโลย ี 

   จงึเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนัไปอนัเป็นวสิยัของวชิาการในโลกในปัจจุบนั 
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   อาจารยป์ระมวล ซึง่สอนปรชัญาอยูใ่นมหาวทิยาลยั อาจจะยงัรูส้กึไมม่คีวาม

สมบรูณ์ในตวัเองและแสวงหา วนัหน่ึงเกดิทาํสิง่ทีแ่ปลกประหลาด คอืออกเดนิดว้ยเทา้

จากเชยีงใหมไ่ปบา้นเกดิของท่านทีเ่กาะสมยุ โดยในตวัเองไม่มเีงนิสกับาทเดยีว ใครให้

กนิกก็นิ ไมม่ใีครใหก้นิกไ็มก่นิ พกัตามศาลาวดัหรอือะไรกแ็ลว้แต่ทีจ่ะพกัได ้ ดุ่มเดนิไป

ตามทาง สมัผสัอยู่กบัธรรมชาตอิยา่งทีเ่ป็นไปลว้นๆ โดยไมม่มีายาคตอิะไรมาขวางกัน้ 

เช่น เงนิ หรอืฐานะความเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั 

   จากคนทีคิ่ด (เชงิปรชัญา) มาเป็นสมัผสัอยู่กบัธรรมชาติความเป็นจริงล้วนๆ 

ของภูมปิระเทศ ดิน ฟ้า อากาศ ชีวติของผู้คน โดยเฉพาะของชาวบ้านที่ยากไร้ หรอื

แมแ้ต่สนุขัขีเ้รือ้น ทีม่าองิแอบหาไออุ่นขณะนอนในศาลาวดั 

   เมื่อเปลี่ยนจากคนที่คิด (ด้วยสมอง) มาเป็นคนที่รู้ (ความจรงิตามธรรมชาติ) 

ดว้ยใจ 

   กเ็กดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformation) ในตนเอง  

   ความรูส้กึนึกคดิกเ็ปลีย่นไปเหมอืนเป็นคนใหม่ คอืมคีวามสงบ มอีสิรภาพ ดื่มดํ่า

อยูก่บัความสขุและความเมตตามหาศาล 

   เมื่อออกเดนิทางจากเชยีงใหม่อาจารยป์ระมวลเป็นคนหน่ึง แต่เมื่อถงึเกาะสมุย

“เป็นคนทีเ่ปลีย่นไปโดยสิ้นเชิง” เปลี่ยนจากคนที่อยู่ในความคดิปรุงแต่งไปเป็นคนที่

สมัผสัอยูก่บัความจรงิตามธรรมชาต ิ

   เมือ่อาจารยป์ระมวลกลบัไปเยอืนอนิเดยี สถานทีเ่คยศกึษามาแต่เก่าก่อน สมัผสั

อนิเดยีคราวแรกกบัคราวหลงัไมเ่หมอืนกนั  

   คราวแรกสมัผสัด้วยความคดิเพราะเรยีนปรชัญา ในการคดิย่อมมชีอบมชีงั มี

ความคาดหวงั สมหวงัและผดิหวงั อาจเรยีกว่าจติมคีวามดิน้รนทุรนทุรายกไ็ด ้

   แต่ไปคราวหลงัด้วยจติที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชงิ สมัผสัอยู่กบัความเป็นจรงิว่ามนั

เป็นเช่นนัน้เอง มคีวามสงบ เห็นความงามและคุณค่าของผู้คนและสรรพสิง่ ทุกอย่าง
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กลายเป็นความงามและความสุข ต่างกนัราวฟ้ากบัดนิจากเมือ่มาศกึษาทีอ่นิเดยีวคราว

ก่อน  

   มนุษย์อยู่ในการคิดเป็นวิสยั จะหา้มไม่ใหค้ดิไม่ได ้การคดิมปีระโยชน์ในแง่ที่

ทําให้เกิดความรู้ แต่ขณะเดียวกนัก็มดี้านที่เป็นโทษ กล่าวคอื ทําให้เกิดความทุกข ์

ความทุกขเ์กิดจากการคิด  

   ตวัอยา่งนิทานโบราณมวี่า พระกบัเณรเดนิทางไปดว้ยกนัในป่า มาถงึลําธารแห่ง

หน่ึง มผีูห้ญงิจะขา้มแต่ขา้มไม่ได้ พระกเ็ลยสงเคราะห์อุม้ผูห้ญงิขา้มส่งไป แลว้พระกบั

เณรกเ็ดนิกนัต่อไป เณรคดิมาตลอดทางว่าทําไมหลวงพีจ่งึไปอุม้ผูห้ญงิ (ขา้มลําธาร)ๆๆ 

เมื่อถึงวดัจนล่วงเวลาคํ่าคนื เณรก็ยงันอนไม่หลบั เฝ้าแต่คดิว่า “ทําไมหลวงพี่ไปอุ้ม

ผูห้ญงิ” จนดกึทนไม่ไหวจงึไปเคาะหอ้งหลวงพีซ่ึง่หลบัไปแลว้ ถามเสยีงเครยีดว่า “หลวง

พี ่วนัน้ีทาํไมถงึไปอุม้ผูห้ญงิ” พระตอบว่า  

   “เราอุ้มเราก็วางไปแล้วที่ฝั ง่ตรงข้ามลําธาร แต่เณรสิอุ้มมาตลอดเวลา (ใน

ความคดิ) วางไมล่ง”  

   หรอือย่างที่มผีูห้ญงิผูห้น่ึงคดิมากมคีวามทุกขต่์อเน่ืองอยู่หลายวนัหลายคนื บ่น

ว่า “น่ีถา้ฉนัหยดุคดิได ้ฉนักห็ายทุกข”์ 

   ขณะทีม่สีตริูอ้ยูก่บัปัจจุบนั ขณะนัน้ความคดิสงบไป ความทุกขจ์งึทาํอะไรไมไ่ด ้

   ในการคดิ ถ้าไม่รูต้วั จะตกเป็นเหยื่อของความชอบหรอืไม่ชอบ ซึ่งจะพาเราไป

ไกลแสนไกลในอกุศลมลู เช่น ความโลภอนัไม่มทีีส่ ิน้สดุ ความโกรธทีไ่ม่ไดต้ัง้ใจ พาไปสู่

พยาบาท วหิงิสา คดิทําร้ายผูอ้ื่น ท่านกฤษณะมูรติ ซึ่งเป็นศาสดาร่วมสมยั ที่ทําการ

สอนอยู่ในอนิเดยี ยุโรป และสหรฐัอเมรกิา ไดพู้ดและเขยีนเกี่ยวกบัโทษของการคิด ไว้

มาก ว่าความรุนแรงทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในโลกเกดิจากการคดิ ในหนงัสอืเล่มหน่ึงของท่าน

ชื่อ Beyond Violence ซึ่งท่านจะพรํ่าสอนซํ้าแล้วซํ้าอีกว่าโลกจะมีสนัติได้ก็ต่อเมื่อ

มนุษยพ์ากนัออกจากการคดิไปสูก่ารรูอ้ยูก่บัปัจจุบนั ซึง่กค็อืการมสีตนิัน่เอง 
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(๕) นายกาํพล  ทองบุญนุ่ม กําพลเป็นเดก็ที่ยากจน ใฝ่ฝันที่จะมโีอกาสได้เขา้ไปเรยีนใน

มหาวทิยาลยั ไดพ้บผูอุ้ปถมัภ์ได้เขา้เรยีนพลศกึษาสมใจนึก ไดท้ํางานเป็นครูพลศกึษา 

มคีวามสุขอย่างยิง่ แล้ววนัหน่ึงอนาคตกด็บัวูบลงทนัท ีเมื่อเขาสอนการพุ่งหลาวลงน้ํา

แลว้หวัไปกระแทกพืน้ กระดกูตน้คอหกักดไขสนัหลงัทาํใหเ้ป็นอมัพาตแขนขาทัง้ ๒ ขา้ง 

ที่เรยีกว่าอมัพาตทัง้สี ่(Tetraplegia) แล้วชวีติจะทําอย่างไรต่อไป กําพลขวนขวายฝึก

เจรญิสตดิว้ยวธิต่ีางๆ จนจติตื่นรูก้บัปัจจุบนัตลอดเวลา ความทุกขห์ายไปหมด เขากล่าว

ว่า “ความทุกขน่์ะหรอื ลาจากกนัโดยสิน้เชงิ” กลายเป็นครสูอนความสขุใหค้นอืน่ๆ  

 

 

(๖) พระคิริมานนท์ ในครัง้พุทธกาล สมยัหน่ึงเมื่อพระพุทธองค์ประทบัอยู่ ณ วดัเชตวนั 

เมอืงสาวตัถ ีพระรปูหน่ึงชือ่คริมิานนทอ์าพาธมอีาการทุกขท์รมานอยา่งมาก พระอานนท์

เขา้ไปกราบทูลพระพทุธองคข์อใหเ้สดจ็ไปเยีย่มพระคริมิานนทถ์งึทีอ่ยู ่พระพทุธองคต์รสั

สญัญา ๑๐ ประการ ใหพ้ระอานนทไ์ปสวดใหพ้ระคริมิานนทฟั์ง พระคริมิานนทฟั์งกห็าย
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ป่วยทนัท ีสญัญา ๑๐ เกีย่วกบัความเป็นจรงิของชวีติว่าเป็นอนิจจงั อนตัตา อสภุะ ความ

เป็นรงัโรค .... เรือ่ยไปจนถงึวริาคะ นิโรธ และอานาปานสต ิ

   คริมิานนทสตูร นิยมใชส้วดรกัษาโรคคูก่นักบัโพชฌงค ์๗ 

   ทัง้ ๒ พระสูตรน้ีเป็นการกระตุกทางสตแิละปัญญา ทําใหเ้กดิการตื่นรู ้ซึ่งทําให้

หลุดจากอาํนาจความเจบ็ป่วยทางกายได ้

(๗) ปรมหงัสาโยคานันทะ หนงัสอื “อตัตชีวประวติัของโยคี” โดยปรมหงัสา โยคานนัทะ 

ผูนํ้าโยคะศาสตร์ไปเผยแพร่ในสหรฐัอเมรกิา ใหค้นตะวนัตกไดเ้ขา้ใจเรื่องการตื่นรู ้โดย

การเขา้ถึงพระผู้เป็นเจ้า มเีรื่องราวของสวาม ีโยค ีนักบุญ คนธรรมดาสามญั ที่เขา้ถึง

พระผู้เป็นเจ้าด้วยโยควิธ ีโยคะหมายถึงวธิีการที่ช่วยให้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า อนัเป็น

สภาพของการตื่นรูเ้ป็นเอกภาพกบัธรรมชาตทิีใ่หญ่ที่สดุ ศานตแิละเอบิอาบเป่ียมลน้ไป

ดว้ยอสิรภาพและความสขุ  
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(๘) A World Waiting To Be Born เป็นชื่อหนงัสอืของจติแพทยอ์เมรกินัชื่อ Scott Peck เขา

รกัษาคนเอมรกินัที่มคีวามทุกขจ์ํานวนมากจนรกัษาไม่ไหว ต่อมาเขาพบว่าตวัเองต้อง

ช่วยส่งเสรมิใหม้กีารรวมตวัร่วมคดิร่วมทํา การรวมตวัร่วมคดิร่วมทําเขาเรยีกว่าสร้าง

ความเป็นชุมชน (Community building) คาํว่าชุมชนไม่จาํเป็นตอ้งหมายถงึหมู่บา้นเสมอ

ไป เมื่อมกีารรวมตวัร่วมคิดร่วมทํากนัเรื่องอะไรก็ถือว่ามคีวามเป็นชุมชนในเรื่องนัน้ 

สก็อต เพ็ค พบว่าเมื่อสร้างความเป็นชุมชนได้สําเร็จทุกคนมีความสุขประดุจบรรลุ

นิพพาน เพราะในความเป็นชุมชนมกีารลดความเหน็แก่ตวั มคีวามเสมอภาค ภราดร

ภาพ ความเอื้ออาทร ความเปิดเผยและจรงิใจต่อกนัเรยีกว่าเกิดจติสํานึกใหม่ ซึ่งเป็น

จิตสํานึกที่ใหญ่กว่าตนเอง อาจเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมทางสงัคมก็ได้ เรื่องน้ีดู

เพิม่เตมิไดใ้นตอนที ่๖ 

   สาํหรบัผูท้ีคุ่น้เคยเรื่องการตื่นรู ้หรอืเรื่องการเจรญิสต ิหรอืเรื่องการเกดิจติสาํนึก

ใหม่ จะคุน้เคยกบัเรื่องทํานองกรณีตวัอย่างที่กล่าวมาขา้งต้นเป็นอย่างด ีสาํหรบัผูท้ี่ยงั

ใหม่ต่อเรื่องน้ี ก็เป็นทํานองเรื่องเล่า พอให้เหน็ภาพของการเกดิการตื่นรูห้รอืจติสํานึก

ใหมใ่นหนทางทีแ่ตกต่างหลากหลายเพือ่ปทูางไปสูพ่หบุทแหง่การตื่นรู ้ในบทหลงัๆ  
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๓. 

สมองของมนุษย ์

ธรรมชาติท่ีรอการต่ืนรู้มา ๒๐๐,๐๐๐ ปี 

 

 สมองของมนุษยเ์ป็นสดุยอดววิฒันาการของธรรมชาต ิ

 เพราะสมองมนุษยเ์ป็นโครงสรา้งที่วจิติรที่สุดในจกัรวาล สามารถเรยีนรูใ้หบ้รรลุอะไรก็

ได ้

 เน่ืองจากมนุษย์พฒันามาจากสตัว์ จงึมสี่วนที่เป็นสตัว์อยู่ในตวัมนุษย์ ทัง้ทางรูปธรรม

และนามธรรม ดเีอน็เอของมนุษยก์บัลงิชมิแปนซต่ีางกนัไม่ถงึ ๕ เปอรเ์ซน็ต ์สมองมนุษยเ์มือ่ผ่า

ซกีกส็ามารถเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่าว่าแบ่งเป็น ๓ ชัน้ คอื  

ชัน้ในสดุอยู่ข้างหลงั เรยีกว่าสมองสตัวเ์ลือ้ยคลาน (Reptilian brain)  

ชัน้กลาง เรยีกว่าสมองสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ํานม (Mammalian brain)  

ชัน้นอกสดุ อยู่ข้างหน้า เป็นสมองมนุษย ์เรยีกว่า สว่นนอกใหม ่(Neo-Cortex) 

 
รปูที� ๑ ไดอะแกรมแสดงสมอง ๓ ชั�น

สมองสตัวเ์ลี�ยงลูกดว้ยนม

  สมองสตัวเ์ลื�อยคลาน
= ความอยูร่อด

สมองมนุษย์

= สติปัญญา

ศีลธรรม
วิจารณญาณ

= อารมณ์

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1366&bih=677&site=webhp&q=Reptilian+brain&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi-s9j239TPAhWIp48KHVjaA6cQvwUIFygA
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สมองส่วนทีเ่ป็นธรรมชาตขิองสตัว์กท็ําหน้าทีอ่ย่างตามธรรมชาตขิองสตัว ์เช่น การกนิ 

การสบืพนัธุ ์การต่อสู ้การหลบภยั 

สมองส่วนหน้าหรอืสมองมนุษย์นัน้ ทําหน้าทีใ่นเรื่องนามธรรมที่สงูขึน้ไปจากวตัถุ เช่น 

สตปัิญญา วจิารณญาณ ศลีธรรม ความเหน็ใจผูอ้ื่น การอยากช่วยเหลอืเพือ่นมนุษย ์เป็นสว่นที่

ทําใหม้นุษยต่์างไปจากสตัว ์คอื เป็นผูม้จีติใจสงู สตัว์นัน้มแีต่สญัชาตญิาณลว้นๆ ไม่มบุีญไม่มี

บาป เช่น เสอืไปกดักวางตายกไ็มม่ใีครว่าเป็นบาป  

 มนุษยม์สีมองสว่นทีเ่ป็นศลีธรรมอยู่ตรงหลงัหน้าผาก เคยมผีูป่้วยเกดิอุบตัเิหตุรถชนกนั

แล้วหน้าผากยุบ พฤติกรรมที่เคยมศีีลธรรมหายไป ในสมยัปัจจุบนัมเีครื่องที่ทําให้เห็นภาพ

สมองทีเ่รยีกว่า Brain imaging ทีส่ามารถเหน็ว่าเมือ่มคีวามรูส้กึนึกคดิอยา่งไร สว่นใดของสมอง

ทีต่ื่นตวัขึน้ เช่น เมือ่มกีารนําพระทเิบตทีบ่ําเพญ็สมาธภิาวนามานานมาเขา้เครือ่งตรวจ กพ็บว่า

สมองส่วนหน้าปลายสุดของซ้ายแดงขึ้น และมกีารเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในสมอง การตรวจคลื่น

สมองพบว่าการเจรญิสตทิําใหส้ว่นต่างๆ ของสมองทาํงานประสานกนั (harmony) เหมอืนเครือ่ง

ดนตรทีุกชิน้ในวงบรรเลงเพลงเดยีวกนั  

 ในคนธรรมดาทัว่ไปสมองจะวุ่นดว้ยการคดิโน่นคดิน่ี และความรูส้กึต่างๆ ดงัทีค่าํเรยีกว่า

จติวุ่น ลองนึกถงึว่าเครือ่งดนตรแีต่ละชิน้บรรเลงไปคนละเพลง คงวุ่นวายสบัสนไมน่่าฟัง แต่เมือ่

จติสงบสมองเกดิ harmony เหมอืนทุกสว่นร่วมเล่นเพลงเดยีวกนัเกดิความไพเราะสดุประมาณ 

 เมื่อสมองเกดิ harmony จะมกีารหลัง่สารต่างๆ ออกมาหลายชนิดที่ก่อให้เกดิความสุข 

อาจเรยีกรวมๆ กนัว่าสารสขุ  ปัจจุบนัไดม้กีารศกึษาจนมคีวามรูว้่าอณูของสารเหล่าน้ีเป็นอะไร 

และไปออกฤทธิอ์ย่างไร จงึทําให้เกิดความสุขไปทัง้เน้ือทัง้ตวั เพราะฉะนัน้ผู้ที่เจรญิสติเจรญิ

สมาธจินจติสงบจงึเกดิความสุขเกดิซาบซ่านไปทัง้เน้ือทัง้ตวั (bliss) น้ีกเ็ป็นอานิสงสข์องการมี

จติสงบจากความคดิปรุงแต่ง 

 หรอือย่างทีบ่รรยายกนัว่าพระอรหนัต์ทัง้หลาย เพราะหมดกเิลสโดยสิน้เชงิ เสวยวมิุตติ

สขุหรอืความสขุอยา่งยิง่ หรอืบรมสขุเช่นเดยีวกบัการเกดิทพิยสขุของผูเ้ขา้ถงึพระผูเ้ป็นเจา้ 
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 มนุษย์อย่างที่ เป็นมนุษย์ในปัจจุบันที่ เรียกว่า Homo sapiens น้ี  มีอายุประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐ ปี จงึกล่าวว่าสมองส่วนหน้าของมนุษยท์ี่ทําใหม้นุษยบ์รรลุสภาพการตื่นรู ้หรอืการ

เกดิจติสาํนึกใหม ่หรอืการบรรลุธรรมนัน้รอการใชม้า ๒๐๐,๐๐๐ ปีแลว้ 

 แต่การทํางานของสมองนัน้ขึ้นอยู่กบัสมัพนัธภาพระหว่างมนุษย์และระหว่าง

มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม  

ในสมัยดึกดําบรรพ์มนุษย์ต้องยุ่งอยู่กับการแสวงหาอาหารต่อสู้และหลบภัยจาก

ภยนัตรายต่างๆ ตลอดเวลา ก็ต้องใช้สมองส่วนหลงัหรอืสมองสตัว์เลือ้ยคลานเป็นส่วนใหญ่ มี

ปฏกิริยิาตอบโต้กบัธรรมชาตไิปเยีย่งสตัว์หรอืเป็นสตัว์นัน้เอง สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นที่อยู่ของ

นามธรรมอนัสงูสง่ไมม่โีอกาสไดพ้ฒันา 

 ในช่วงประมาณ ๔,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปี ที่ผ่านมาต้องมคีวามประจวบเหมาะทางเรื่องความ

สมบูรณ์ของอาหารและสภาพสงัคมทีเ่กดิปัญญาใหญ่ๆ ขึน้ จะเป็นอุปนิษทักด็ ีพระพุทธเจา้กด็ ี

เหล่าจื๊อแห่งลทัธิเต๋าก็ดี พระครสิต์ก็ดี พระมะหะหมดัก็ดี ล้วนเกิดในช่วงน้ี เสมือนเป็น Big 

Bang ทางจติสาํนึก 

 ประมาณ ๕๐๐ ปี ที่มกีารค้นหาทางวทิยาศาสตร์และนํามาสร้างเป็นเทคโนโลย ีโลกก็

เอยีงมาทางวตัถุนิยมมากขึน้ๆ จนมากที่สุด ซึ่งทําใหเ้สมอืนปิดสมองส่วนที่เป็นนามธรรม ซึ่ง

เกีย่วกบัการตื่นรู ้หรอืการมจีติสาํนึกใหม่ หรอืการบรรลุธรรมไปเสยี และเมือ่โลกประสบสภาวะ

วกิฤตเน่ืองจากอารยธรรมวตัถุนิยม กจ็ะต้องหนัมาพฒันาสมองส่วนที่เป็นศกัยภาพสงูสุดของ

ความเป็นมนุษย ์เพือ่การตื่นรู ้เพือ่การเกดิจติสาํนึกใหม ่ซึง่รอการใชง้านมา ๒๐๐,๐๐๐ ปีแลว้ 
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๔. 

วิกฤตอารยธรรมและทางออก 

 

 มนุษยอ์ย่างทีเ่ป็นมนุษยปั์จจุบนัทีเ่รยีกว่า Homo sapiens มอีายุประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ปี 

ซึง่ส ัน้มากถา้เทยีบกบัอายุของโลกประมาณ ๔,๕๐๐ ลา้นปี และสรรพชวีติต่างๆ ทีม่วีวิฒันาการ

มาประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านปี และจะยิง่ส ัน้มากถ้าพจิารณาถงึในช่วง ๒๐๐,๐๐๐ ปีนัน้ เป็นชวีติ

แบบล่าสตัว์เก็บของป่าเสยี ๑๙๐,๐๐๐ ปี เพิง่ตัง้เป็นชุมชนเกษตรกรรมก็แค่ ๑๐,๐๐๐ ปี เท่า

นัน้เอง และเป็นสงัคมใหมก่ป็ระมาณ ๕๐๐ ปีเท่านัน้  

 แต่ในช่วงเวลาอนัสัน้ มนุษยก่์อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงบนโลกใบน้ีมากทีส่ดุ อย่างทีไ่ม่มี

ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงสรรพสตัว์ชนิดอื่นๆ ทัง้หมดทําให้เกิดขึ้นมาก่อน ก่อนมมีนุษย์ สรรพ

ธรรมชาตทิัง้หลายมปีฏสิมัพนัธก์นัแบบรกัษาสมดุล และปรบัคนืสูส่มดุล ถงึสตัวใ์หญ่จะกนิสตัว์

เลก็กท็ําไปตามธรรมชาตขิองความอยู่รอดเท่านัน้ ธรรมชาตขิองโลกจงึอยู่ในสมดุล และยัง่ยนื

มานบัดว้ยพนัลา้นปี  

 แต่มนุษย์ โดยเฉพาะใน ๕๐๐ ปีหลงั อยู่เหนือความสมัพันธ์ตามธรรมชาติดังกล่าว

ขา้งต้น เป็นต้นเหตุของการทาํลายชวีติของพนัธุพ์ชืและสตัว์จนสญูพนัธุไ์ปจากโลกนบัหมืน่นับ

แสนสปีซีส์ ทําลายป่าไม้ หน้าดนิ สร้างมลพิษในสิง่แวดล้อม ปล่อยวตัถุธาตุบางอย่างสู่ช ัน้

บรรยากาศ จนทําใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น และก่อใหเ้กดิหายนะภยัต่างๆ รุนแรงมากขึน้ ฯลฯ จน

มผีู้กล่าวว่าธรรมชาติสิ้นสุดแล้ว (The end of Nature) ถ้าธรรมชาติสิ้นสุดมนุษย์ก็สิ้นสุดด้วย 

เพราะธรรมชาตเิป็นประดุจมารดาของสรรพชวีติ ดงัทีเ่รยีกขานกนัว่าพระแม่ธรรมชาต ิ(Mother 

Nature)  

 แมอ้ารยธรรมสมยัใหม่ไดส้รา้งความรูแ้ละเทคโนโลยอีนัมหศัจรรยต่์างๆ ทีอ่ํานวยความ

สะดวกแก่ชวีติ เช่น เครื่องยนต์กลไกต่าง เทคโนโลยกีารคมนาคมและการสือ่สาร ยารกัษาโรค 

สามารถเดนิทางไปลงดวงจนัทรแ์ละดวงดาวอื่นๆ ฯลฯ แต่ไม่สามารถสรา้งการอยู่ร่วมกนัอย่าง
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สนัต ิความเหลื่อมลํ้ามมีากขึ้น อนันําไปสู่ปัญหาต่างๆ มคีวามขดัแยง้ ความรุนแรง สงคราม 

การอพยพ หลบภยัความยากจน และความรุนแรงของมนุษยจ์ํานวนมากอย่างไม่เคยมมีาก่อน 

ผู้คนมคีวามกดดนั และความเครยีดมากขึ้น ทําให้เกิดการฆ่าตวัตาย ฆ่าผู้อื่นตาย เช่น การ

กราดยงิโดยไมม่เีหตุผล เกดิการก่อการรา้ยสากล ฯลฯ  

 ทําไมในเมื่อมนุษย์ก็มสีตปัิญญาสูง มกีารคน้พบความรูท้ี่อศัจรรย์ต่างๆ ที่ได้รบัรางวลั

โนเบลกนัก็จํานวนมาก แต่ดูไม่มคีวามหวงัว่ามนุษยชาตจิะสามารถสรา้งระบบการอยู่ร่วมกนั

อย่างสนัต ิทัง้ระหว่างคนกบัคนและระหว่างคนกบัธรรมชาตแิวดลอ้ม จนกระทัง่มผีูเ้รยีกสภาวะ

ปัจจุบนัว่าเป็นวิกฤตอารยธรรม (Civilization Crisis)  

 นกัปราชญฝ์รัง่ ๓ คน คอื Laslo, Graf และ Russell คยุกนัทีช่ายฝัง่แคลฟิอรเ์นีย ๓ วนั 

๓ คนื ถงึวกิฤตของอารยธรรมปัจจุบนั เหน็ว่าอารยธรรมตะวนัตก กําลงัก่อใหเ้กดิสภาวะวกิฤต

อย่างรุนแรงทัว่โลกและไมม่ทีางทีจ่ะไปต่อไปในแนวทางเดมิโดยไม่วกิฤต เพราะเป็นอารยธรรม

วตัถุนิยม บรโิภคนิยม ทัง้ ๓ ท่าน เหน็ว่ามทีางเดยีวทีจ่ะพน้วกิฤตไดค้อื การปฏิวติัจิตสาํนึก 

(Consciousness Revolution)  

 ท่านดาไลลามะ เห็นว่าโลกวิกฤตเพราะเป็นโรคพร่องทางจิตวิญญาณ (Spiritual 

deficiency) การแกไ้ขจงึตอ้งปฏวิตัทิางจติวญิญาณ (Spiritual revolution)  

 มคีนไทยทีก่ล่าวถงึเรือ่งน้ีก่อนทัง้สองท่านขา้งตน้เน่ินนาน คอืท่านอาจารยพ์ทุธทาสภกิข ุ

ซึง่ไปก่อตัง้สวนโมกขพลาราม ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ และเริม่พดูตัง้แต่ครัง้กระนัน้ว่าวตัถุนิยมพา

ไปสูโ่ลกาวนิาศ และท่านไดฝ้ากปณิธานไว ้๓ ขอ้ คอื 

 (๑)  ขอใหศ้าสนิกของศาสนาต่างๆ เขา้ถงึหวัใจของศาสนาของตนของตน 

 (๒) ขอใหม้คีวามร่วมมอืกนัระหว่างศาสนา 

 (๓)  ขอใหช้่วยใหม้นุษยถ์อนตวัออกจากวตัถุนิยม 

 หวัใจของทุกศาสนาคอืจติวญิญาณ (spiritual) หรอืความสงูสง่ทางจติใจเหนือวตัถุ ฉะนัน้

ท่านอาจารยพ์ุทธทาสจงึมัน่ใจว่า ถา้ศาสนิกของทุกศาสนาเขา้ถงึหวัใจของศาสนาของตนๆ กจ็ะ
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ไปเจอสิง่เดยีวกนั คอืพฒันาการทางจติวญิญาณที่อยู่เหนือวตัถุหรอืการถอนตวัออกจากวตัถุ

นิยม 

 การปฏบิตัจิติสาํนึกที่ลาสโลกบัคณะเสนอ การปฏวิตัทิางจติวญิญาณที่ท่านดาไลลามะ 

กล่าว และการถอนตวัจากวตัถุนิยมทีท่่านอาจารยพ์ุทธทาสสัง่เสยีไว ้ลว้นมคีวามหมายไปทาง

เดียวกัน อาจรวมเรยีกเสยีว่าการเกิดจิตสํานึกใหม่ เพื่อพิจารณาว่าจิตสํานึกใหม่จะช่วยให้

มนุษยพ์น้วกิฤตอารยธรรมปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร 

 

วงกลมข้างใน เป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างความเหน็แก่ตวั – ความรูท้างวทิยาศาสตร์เทคโนโลย-ี

ความโลภอนัไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ดงัน้ี 

 สตัว์ทําไปตามความตอ้งการทางสรรีวทิยา มคีวามโลภจํากดัมาก เพราะไม่มเีทคโนโลยี

ที่จะสะสม มนุษย์เดมิก็เป็นเช่นนัน้ ไม่มปีระโยชน์อะไรที่จะล่าสตัว์มาเกนิกนิและปล่อยใหเ้น่า

เสยี ต่อมามนุษยม์คีวามรูแ้ละเทคโนโลยมีากขึน้ มคีวามสามารถทีจ่ะสนองตอบความโลภ ความ

โลภก็เพิ่มขึ้น เมื่อค้นพบระบบการเงนิ ความโลภก็เพิม่ขึ้นอย่างไม่มทีี่ส ิ้นสุด เพราะเงนิเป็น
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สมบตัทิีเ่พิม่ไดอ้ยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ สามารถเตมิตวัเลขลงไปไดเ้รือ่ยๆ 100000000000000… จงึมี

คนมเีงนิเป็นแสนเป็นลา้นเป็นลา้นลา้น และมเีทคโนโลยทีีท่รงพลงัทีจ่ะไปโคน่ทาํลายป่า จบัปลา

ในมหาสมทุร ขดุแร่ธาตุ และน้ํามนัจากใตด้นิ 

 ความเหน็แก่ตวั – ความรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี – ความโลภอนัไม่มีท่ี

ส้ินสดุ จงึเป็นวงจรทีข่บัเคลือ่นอารยธรรมวตัถุนิยม 

 สามเหล่ียมข้างนอก คือผลของการพัฒนาตามแรงขบัเคลื่อนของวงกลมข้างใน 

กล่าวคอื  ความเหล่ือมลํา้สดุๆ หรอืการขาดความเป็นธรรม  

   การแย่งชิงและทาํลายทรพัยากรธรรมชาติ จนโลกเสยีสมดุล และคกุคามต่อ

ความอยู่รอดของสรรพชวีติบนโลกใบน้ี ซึง่รวมถงึเกดิสภาวะโลกรอ้นซึง่นําไปสู่หายนภยัต่างๆ 

เช่น ลมแรง น้ําท่วม แผน่ดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ คลืน่สนึาม ิ

   ความขดัแย้งความรนุแรงและสงคราม 

 จากภาพวงกลมและสามเหลีย่มขา้งบนน้ีจะเหน็ว่า การสรา้งความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพิม่ขึน้ ไม่มทีางทีจ่ะช่วยใหม้นุษยห์ลุดออกจากวกิฤตอารยธรรมในปัจจุบนั เพราะ

มนัจะไปทําให้วฏัจกัรของความโลภและความเห็นแก่ตัว มีกําลงัมากขึ้น ส่งแรงเหวี่ยงไปสู่

สามเหลีย่มแหง่วกิฤตการณ์มากขึน้ 

 ฉะนัน้ การที่จะออกจากวิกฤตการณ์ปัจจุบนัได้จึงจําเป็นต้องตัดวงจรในวฏัจกัรของ

ความเหน็แก่ตวั นัน่คอืตอ้งปฏบิตัวิตัจิติสาํนึก 

 จิตสาํนึกเก่า เป็นจติสาํนึกทีเ่ลก็ คบัแคบ เอาความเหน็แก่ตวัเป็นทีต่ ัง้ ทําใหโ้ลกวกิฤต 

ไม่ว่าจะสร้างความรู้และเทคโนโลยขีึ้นมาเท่าใดๆ ถ้ายงัเห็นแก่ตวั (Ego-centric) โลกไม่หาย

วกิฤตหรอืยิง่วกิฤตมากขึน้  

 จิตสํานึกใหม่ ซึ่งเป็นจิตสํานึกใหญ่ที่คํานึงถึงคนอื่นและสิง่อื่นหรอืคํานึงถึงทัง้หมด 

(Wholeness-centric) เพราะแต่ละคนเป็นสว่นหน่ึงของทัง้หมด ถา้ไม่คาํนึงทัง้หมด ทัง้หมดย่อม

เสยีสมดุลดุจเดยีวกบัร่างกายของเราที่มเีซลล์และอวยัวะอนัหลากหลาย ทุกเซลล์ทุกอวยัวะม ี
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“จติ” ทีค่าํนึงถงึทัง้หมด เพือ่ทาํใหร้่างกายทัง้หมดมบีรูณภาพและดุลยภาพ ถา้เซลลพ์วกใดพวก

หน่ึงเอาตวัเองเป็นทีต่ ัง้ไม่คาํนึงถงึสว่นรวม นัน่คอืเป็นมะเรง็ ทําใหร้ะบบรวนและเสยีสมดุล นัน่

คอื เจบ็ป่วยและวกิฤตอยา่งยิง่ 

 โลกทีเ่จบ็ป่วยและวกิฤตกเ็หมอืนคนเป็นโรคมะเรง็ เกดิขึน้เพราะมนุษยม์จีติเลก็แยกสว่น 

เอาตวัของตวัเองเป็นทีต่ ัง้ ขาดจติสาํนึกของสว่นรวม 

 เพราะฉะนัน้ จติสํานึกใหม่จงึเป็นเครื่องมอืของการไปพ้นวกิฤตการณ์ของอารยธรรม

ปัจจุบนั นัน่เป็นเหตุว่า ทําไมลาสโลและคณะจงึกล่าวว่ามทีางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะพน้วกิฤต คอืการ

ปฏวิตัจิติสาํนึก 

 ท่านดาไลลามะจงึกล่าวว่าจาํเป็นตอ้งมกีารปฏวิตัทิางจติวญิญาณ 

 ท่านอาจารยพ์ทุธทาสจงึฝากปณิธานไวว้่าใหช้่วยใหม้นุษยถ์อนตวัออกจากวตัถุนิยม 

 ทัง้หมดล้วนเป็นเรื่องเดยีวกนั และเรื่องเดยีวกนักบั “การตื่นรู”้ (Awakening) ตื่นรูจ้าก

การหลบัใหลอยู่ในจติสาํนึกเก่า ไปสูก่ารมจีติสาํนึกเก่า ไปสูก่ารมจีติสาํนึกใหม่ ซึง่เป็นจติสาํนึก

ของทัง้หมดร่วมกนั 
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๕. 

พหบุท 

เส้นทางอนัหลากหลายสู่การต่ืนรู้ 

 

 มนุษย์แต่โบราณมาได้คน้พบเสน้ทางอนัหลากหลายสู่การตื่นรู ้ภายใต้สิง่แวดลอ้มและ

วฒันธรรมอนัหลากหลาย ทัง้ทีเ่กี่ยวกบัศาสนาและไม่เกี่ยวกบัศาสนา ทัง้แบบสมยัโบราณและ

สมยัใหม่ ทุกคนมเีสรภีาพที่จะเลอืกทางที่เหมาะกบัจรติและสภาพของตนๆ ไม่มใีครผูกขาด

วธิกีารใดวธิกีารหน่ึงเดยีว 

 แผนภาพขา้งล่างสรุปประเภทของเสน้ทางสูก่ารตื่นรูห้รอืการเกดิจติสาํนึกใหม ่ดงัน้ี 

 การตื่นรู ้= การเขา้ถงึความจรงิสงูสดุ (พระผูเ้ป็นเจา้หรอืสภาวะอนนัตกาล หรอือนตัตา)  

 

การเขา้ถึง

ความเป็นหนึ�งเดียว

กบัความจริงสูงสุด

พระผูเ้ป็นเจา้

สภาวะอนนัตกาล

อนตัตา

สติ... จิตสงบ ... สมาธิ

การตื�นรู ้

สมัผสั กาย วาจา ใจ ภาวนา สงัคม ศิลปะ การกระตุก

รปูที� ๓ แผนภาพสรปุพหุบทสู่การตื�นรู ้

โยคะธรรมชาติ
ไทเก็ก

ทางปัญญา

การทํางาน

สุนทรียสนทนา
Theory U

เมตตา
จิตอาสา

ความรกัของแม่

ความเป็น

การปฏิวติัสมัพนัธภาพ

สุนทรียธรรม
ชุมชน เซ็น

ซาโตริ
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 การเขา้ถงึความจรงิสงูสดุ = ปัญญาอนัยิง่ (อภปัิญญา) 

 ดว้ยจติทีส่งบจงึจะเขา้ถงึความจรงิสงูสดุได ้จติวุ่นเขา้ถงึไมไ่ด ้

 จติทีม่สีตหิรอืสมาธเิป็นจติทีส่งบทาํใหเ้ขา้ถงึความจรงิได ้

 พหบุทในการทาํใหจ้ติสงบและเขา้ถงึความจรงิทีม่ ีเช่น 

(๑) ทางการสมัผสัธรรมชาติ ธรรมชาตทิี่สงบ เช่น ป่า ทะเล ภูเขา ทะเลทราย หรอือื่นๆ 

ช่วยใหจ้ติสงบ ธรรมชาตนิัน้เชื่อมโยงกนัเป็นหน่ึงเดยีวทัง้จกัรวาล การเขา้ถงึความเป็น

หน่ึงเดยีวกบัธรรมชาตทิําใหเ้กดิจติสาํนึกใหม ่ดงัในกรณีของมนุษยอ์วกาศ เอด็การ ์มทิ

เชลล์ ที่กล่าวมาในกรณีตวัอย่างหรอืการเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอนัเป็นสภาวะ

อนันตกาล เป็นธรรมชาตทิีไ่ม่มตีวัตน โดยนัยพระผูเ้ป็นเจา้กค็อืธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดไร้

ขอบเขต การเขา้ถงึพระผูเ้ป็นเจ้าหรอืเขา้ถงึธรรมชาตทิี่ใหญ่ที่สุดจงึหลุดพ้นจากความ

บบีคัน้ของความคบัแคบในตวัตนได้ นัน่คอืบรรลุอสิรภาพ หรอืบรรลุความจรงิ ความด ี

ความงาม และความสขุอนัเป็นทพิย ์หรอืการตื่นรู ้หรอืการบงัเกดิขึน้ของจติสาํนึกใหม ่

(๒) ทางกิริยาทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกายโดยมสีตกิํากบัเป็นทางสรา้งการตื่นรู ้ไม่ว่า

จะเป็นโยคะ ไทเกก็ หรอืการเคลือ่นไหวมอืแบบหลวงพ่อเทยีน  จติตสโุภ การทาํงานทุก

ชนิดไม่ว่าจะเป็นล้างชาม กวาดบ้าน ลา้งสว้ม ฯลฯ ถ้ามสีตกิํากบัอยู่กบัการเคลื่อนไหว

ของร่างกายภายในการทํางานนัน้ๆ จติจะสงบและเขา้ถงึความสขุอนัเป็นทพิย ์เป็นกําไร

ชีวิตอนัมหาศาล เพราะการงานเป็นสิง่ที่ต้องทําในชีวิตประจําวนั ถ้าทําไปหงุดหงดิ 

รําคาญ หรอืโกรธทีต่้องทําสิง่นัน้ งานกจ็ะเป็นความทุกข ์แต่ถ้าฝึกใหรู้ต้วัในการทํางาน 

การทํางานก็จะกลายเป็นความสุขไป เมื่องานเป็นความสุขก็จะไม่ย่อท้อ อดทน ทํา

ไดม้าก ทาํไดด้ ีเป็นอสิระจากความบบีคัน้ดว้ยประการทัง้ปวง 

(๓) ทางวาจา คนเราตอ้งพดูคุยในชวีติประจาํวนั และหน้าทีก่ารงานถา้ใชก้ารพดูคุยมาสรา้ง

ความตื่นรูห้รอืจติสาํนึกใหม่กจ็ะเป็นกําไรชวีติตามปรกต ิอารมณ์ความรูส้กึชอบไม่ชอบ 

และความยดึมัน่ในตวัตนจะเขา้มาเป็นเจ้าเรอืนในการพูดคุย ทําให้สมัมาวาจาเป็นไป

ไมไ่ด ้สมัมาวาจาตามทีพ่ระพทุธเจา้สอนประกอบดว้ย 
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(๑) จะพดูอะไรตอ้งเป็นความจรงิ มทีีม่า มทีีอ่า้งองิ  

(๒) พูดเป็นปิยวาจา ไม่พูดจาส่อเสยีด เหยยีดหยาม ดูหมิน่ดูแคลน หรอืพูดให้เกิด

ความโกรธ ความเกลยีด 

(๓) พดูถูกกาลเทศะ 

(๔) พดูแลว้เกดิประโยชน์ 

จะเหน็ไดว้่าทีผู่ค้นพดูจากนั ยากทีจ่ะมคีุณลกัษณะครบทัง้ ๔ ขอ้ มกัจะพูดแพลบ้ๆ โดย

ไม่คํานึงถงึว่าจรงิหรอืไม่ มปีระโยชน์หรอืมโีทษ ยุตธิรรมต่อผูอ้ื่นหรอืไม่ พูดเพราะต้องการยก

ตวัหรอืเพื่อประโยชน์จรงิๆ ทีเ่ป็นบรภิาษวทิยาเสยีกม็าก จงึมกัเป็นอกุศลกรรมนําไปสู่ผลรา้ย

ต่างๆ แกปั้ญหาไมไ่ด ้กลบัซํ้าเตมิใหปั้ญหาเพิม่พนูขึน้ 

สุนทรียสนทนา (Dialogue) ไม่เน้นการพูดโต้เถียงกนัไปมา แต่เน้นการฟังอย่างลึก 

(deep listening) การฟังอย่างลึกก็คอืการฟังด้วยสติ ทําให้เข้าถึงความจรงิ เกิดปัญญา หรอื

จติสาํนึกใหม ่ซึง่เป็นจติทีใ่หญ่กว่าตวัตน ทาํใหเ้ขา้ถงึและเหน็ใจคู่สนทนา คลีค่ลายความขดัแยง้ 

และยกระดบัสตปัิญญาของทัง้สองฝ่ายหรอืหลายฝ่ายได ้

Otto Scharmer แหง่ MIT ไดส้รา้งทฤษฎตีวัย ูหรอื Theory U ตามรปูขา้งล่าง ดงัน้ี  

(๑) เมือ่รบัรูอ้ะไรเขา้มา  แทนทีจ่ะตอบโตท้นัทดีว้ยการพดูเปรีย้งทาํเปรีย้งซึง่เป็น 

อารมณ์ไมใ่ช่ปัญญา  
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(๒) อยา่เพิง่ตดัสนิใจว่าชอบหรอืไม่ชอบ ใหแ้ขวนไวก่้อน พจิารณาอยา่งเงยีบๆ ดว้ยจติ

ทีส่งบ (ตรงน้ีคงจะตอ้งมสีต)ิ ลงไปตามขาหน้าของตวั U  

(๓) ที่ก้นตัว U เป็นสภาพที่เขาเรียกว่า “presencing” เป็นคําใหม่ที่ เขาสร้างขึ้น 

หมายถงึจติน่ิงรูอ้ยู่กบัปัจจุบนัทําใหค้วามจรงิแสดงตวัออกมา ผมคดิว่าตรงน้ีน่าจะ

ใกลเ้คยีงกบัการรบัรูอ้ยูก่บัปัจจบุนัและปัญญา 

(๔) เมื่อขึน้ไปตามขาหลงัของตวั U คอืกริยิาที่ตอบโต้ออกไปโดยผ่านปัญญามาแล้ว 

ไมไ่ดท้าํดว้ยอารมณ์ 

  น้ีกจ็ะคลา้ยกบัสนุทรยีสนทนาทีก่ล่าวขา้งต้น และตรงกบัทีพ่ระพุทธเจา้สอน

ว่าเมื่อใครพูดอะไร เธออย่าเพิ่งเชื่อ แต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธ (= แขวน ไว้ก่อน) 

พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ ว่าสมเหตุสมผล หรือมีประโยชน์มีโทษอย่างไร 

ทัง้หมดกม็สีตเิป็นตวักลางนัน่เอง ทีนํ่าไปสูปั่ญญา 

(๕) ทางใจ ใจที่เจรญิเมตตาอนัไม่มปีระมาณไปสู่สรรพสิง่ทุกทิศทุกทาง ทําให้เกิด

ความสุขแผ่ซ่านไปทัว่สรรพางกาย และเป็นทางบรรลุธรรมหรอืบรรลุความจรงิ

(๑) การรบัรู ้

(๓)“presencing”

(๒) พิจารณาดว้ย

(๔) กิริยาตอบโต้

พูดเปรี�ยง ทําเปรี�ยง
ดว้ยอารมณ์

ความเงียบ

       โดยผ่านปัญญา

= ปัญญา

รปูที� ๔ Theory U ของ Otto Scharmer
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สงูสดุได ้ทุกศาสนาจงึเน้นเรือ่งความกรุณา (Compassion) ว่าเป็นทางเขา้ถงึพระผู้

เป็นเจา้ หรอืถงึสภาวะอนตัตา การมจีติอาสาหรอืเกื้อกูลอื่นกอ็ยู่ในตระกูลเดยีวกนั 

ความรกัของแมก่วา้งใหญ่ไพศาลดุจดนิฟ้ามหาสมทุร เป็นธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่ การ

เขา้ถงึความรกัของแมข่ยายจติสาํนึกใหใ้หญ่ได ้ 

(๖) การภาวนา การภาวนามใีนทุกศาสนา การสวดมนต์ทําใหจ้ติสงบ เมื่อจติสงบก็

สามารถสมัผสัความจรงิตามธรรมชาต ิในทางพุทธ ภาวนาหมายถงึการเจรญิศลี 

สมาธ ิปัญญา เรื่องน้ีมโีดยพสิดาร ในตําราและคําสอนต่างๆ ที่หาอ่านได้โดยไม่

ยาก 

(๗) ทางสงัคม การรวมตัวร่วมคิดร่วมทําที่เรยีกว่าสร้างความเป็นชุมชนนัน้ Scott 

Peck จิตแพทย์ชาวอเมริกันกล่าวว่าทําให้เกิดความสุข ประดุจบรรลุนิพพาน 

เพราะในการรวมตวัร่วมคดิร่วมทํานัน้มกีารลดความเหน็แก่ตวั ขยายการเหน็แก่

สว่นร่วม มเีมตตาจติต่อกนั เป็นการพฒันาทางจติวญิญาณ และทําใหเ้กดิจติสาํนึก

ใหมไ่ด ้พดูอกีนยัหน่ึง กระบวนการทางสงัคมทาํใหบ้รรลุธรรมได ้

  ตามปกตคิวามไม่เท่าเทยีมกนั และมายาคตต่ิางๆ ทาํใหส้มัพนัธภาพระหว่าง

บุคคลไม่ เป็นไปเชิงกัลยาณ มิตรและการเรียนรู้จากกัน  ถ้ามีการปฏิ วัติ

สมัพนัธภาพ (Associational revolution) คอืผู้คนสมัพนัธ์กนัด้วยความเสมอ

ภาค ภารดรภาพ มีเมตตาจิตต่อกัน และมีการเรียนรู้ระหว่างกัน (Interactive 

Learning) เช่น ระหว่างพ่อแม่กบัลูก ครูกบันักเรยีน ผู้คนในองค์กร และในสงัคม 

จะเกดิการเขา้ถงึสงูสุด คอืความจรงิ ความด ีความงาม เกดิความสุขอนัล้นเหลอื

อย่างขนานใหญ่เต็มสงัคม การปฏิวตัิสมัพนัธภาพควรจะได้รบัความสนใจและ

นําเสนอต่อสงัคม ทดลองปฏบิตั ิเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิและต่อยอดขยายตวัออกไป

ใหเ้ตม็สงัคม เพราะเป็นทางใหญ่ทีจ่ะสรา้งสงัคมจติสาํนึกใหม ่

(๘) ทางศิลปะ ศลิปะเป็นความงาม โดยที่สงูสุดนัน้ ความจรงิ ความด ีความงาม อยู่

ด้วยกนั เพราะฉะนัน้โดยผ่านทางความงาม บุคคลสามารถเขา้ถงึ ความจรงิและ

ความดไีด ้ถา้ใครไดอ่้านคีตาญชลี ของมหากว ีรพนิทรนาถ ฐากูร อนัเป็นสนุทรยี
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ธรรมทีไ่ดร้บัรางวลัโนเบล โดยชื่อกบ็อกว่าเป็นการอญัชลดีว้ยดนตร ีจะรูส้กึว่าเป็น

คาํกลอนทีส่ ือ่สารกบัพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลา กวนิีพนธ ์บทเพลง ดนตร ีจติรกรรม

สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม ได้รบัการนํามาสือ่สารเพื่อนํามนุษยเ์ขา้สู่ความจรงิ

สงูสดุ 

  สมยัน้ีเทคโนโลยกีารสือ่สารชนิดต่างๆ อาจเขา้ถงึมนุษยท์ุกคน ควรมกีารนํา

ศลิปะทุกแขนงมาเป็นเครือ่งมอื สรา้งจติสาํนึกใหมถ่ว้นหน้า  

  อนัทีจ่รงิ ความงามไม่ไดม้อียู่ในงานศลิปะอยา่งทีเ่รยีกกนัทัว่ๆ ไปเท่านัน้ ถา้

เจรญิสติให้รู้อยู่กบัปัจจุบนัในงานทุกชนิดที่ทํา จติสงบจากการปรุงแต่ง งานทุก

ชนิดจะกลายเป็นความงาม ทุกสิง่ทุกอย่างกลายเป็นความงาม ไม่ว่าน้ําสกัหยด

ใบไมส้กัใบ แมลงสกัตวั หรอืผูค้นอนัหลากหลายสรรพส่ิงกลายเป็นศิลปะหรือ

ความงาม ทําให้เข้าใจว่าความงามมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าจิตใจเราสงบ 

ปราศจากการปรุงแต่งและมายาคต ิและจะเขา้ใจทีว่่าในสภาวะสงูสดุนัน้ ความจรงิ 

ความด ีความงาม อยู่ทีเ่ดยีวกนั และในความเป็นมนุษยน์ัน้มศีกัยภาพทีจ่ะเขา้ถงึ

สิง่สงูสดุ  

(๙) การกระตุกทางปัญญา มีการตื่นรู้ชนิดฉับพลันทันที มีผู้ตัง้ชื่อเรียกว่าลัทธิ

ฉับพลนั (Sudden school) เช่น เกิดขึ้นขณะที่กําลงัฟังธรรม หรือตนเองแสดง

ธรรม หรอืตปีรศินาธรรมแตก แบบพวกลทัธเิซน็ เมื่อตปีรศินาธรรมแตกเรยีกว่า

บรรลุซาโตร ิหรอืได้รบัการนําเขา้โดยครูอาจารย์ผู้ทรงธรรมขัน้สูง หรอืโดยพระ

ศาสดาเอง ในครัง้พุทธกาลมเีหตุการณ์เป็นอนัมากที่พระสงฆ์สาวกได้สดบัธรรม

จากพระศาสดาแลว้บรรลุธรรมทนัท ี

  หนทางสู่การตื่นรู้คงจะไม่ได้มีเพียงเท่าน้ี พหุบทแห่งการตื่นรู้ที่นําเสนอ

ขา้งต้นพอให้เหน็หนทางอนัหลากหลาย และไม่ได้ตัง้ใจจะให้เป็นคู่มอืสู่การตื่นรู ้

เพราะหนทางแต่ละบทนัน้มผีู้สร้างตํารบัตําราไว้มากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจจะคน้คว้า

ศกึษาได้ การมจีิตสงบเป็นทางเข้าสู่ความจริงอนัสูงสุด การเจรญิสติน่าจะเป็น
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เครื่องมอืของเสน้ทางต่างๆ ที่นําบุคคลไปสมัผสัความจรงิสงูสุด เกดิการตื่นรูแ้ละ

จติสาํนึกใหม ่
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๖. 

การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั 

(Interactive learning through action) 

กบั 

การเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformation) 

 

ปัจจุบนัเต็มไปด้วยปัญหาที่สลบัซบัซ้อนและยากต่อการแก้ไข เช่นความยากจนและ

ความเหลื่อมลํ้า การแยง่ชงิทรพัยากร การขาดความยตุธิรรม เครือ่งมอืเดมิๆ เช่น การใชอ้าํนาจ 

ใชเ้งนิ ใชค้วามรุนแรง ใช้การวพิากษ์วจิารณ์ การประทว้ง ใช้ความรูส้าํเรจ็รูป ลว้นไม่ไดผ้ลใน

รปู ๕ ขา้งล่าง 

 

วิพากษวิ์จารณ์

ประทว้ง

ความรูสํ้าเร็จรูป

อํานาจ

เงิน

ความรุนแรง

ปัญหาที�ซบัซอ้นและยาก

ตอ้งใชก้ารเรียนรูร่้วมกนัในการปฏิบติั

รูปที� ๕ ปัจจยัที�ซบัซอ้นและยาก ตอ้งใชก้ารเรียนรูร่้วมกนัในการปฏิบติั

วิธีแกปั้ญหา

 ที�ไม่ไดผ้ล
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 การใชค้วามรูส้าํเรจ็รปูกเ็ช่น เคยเรยีนวชิานิตศิาสตร ์รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์ฯลฯ กนํ็า

ความรู้นั ้นๆ มาใช้โดย ไม่เรียนรู้ เพราะปัญหาซับซ้อนหลายแง่หลายมุม หลายมิติ มี

ความจําเพาะกรณี ซึ่งถ้าไม่เรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ เพียงแต่เอาความรู้มาใช้โดยไม่เข้า

ใจความจรงิจงึไม่ไดผ้ล น้ีเป็นเหตุใหก้ารพฒันาทัง้หลายในโลกไม่ได้ผล เป็นวธิกีารเก่าๆ เป็น

กระบวนทศัน์เก่าในการพฒันา 

 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) คือการเรียนรู้

ร่วมกนัในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ  

 ในปัญหาแต่ละเรื่องมีบุคคล องค์กร สถาบันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจํานวนมากทุกคนมี

ความสาํคญัต่อความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลว ใครจะเก่งไปคนเดยีวกจ็ะแกปั้ญหาไมไ่ด ้จึงต้อง

มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั  

 การปฏบิตัเิป็นสถานการณ์จรงิ 

 การปฏบิตัโิดยไมเ่รยีนรู ้หรอืเรยีนรูโ้ดยไมป่ฏบิตั ิกไ็มส่าํเรจ็ 

 จงึตอ้งมกีารเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตั ิ

 ตามปรกตจิะไมเ่รยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตั ิเพราะมเีครือ่งขวางกัน้ เช่น อคต ิมายาคติ

ต่างๆ ความเหลือ่มลํ้า การขาดสมัมาวาจา 

 การเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตั ิเกดิปรากฏการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การเคารพศกัด์ิศรี และคณุคา่ความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

(๒) เคารพความรูใ้นตวัคน ตามปรกตจิะเคารพความรูใ้นตํารา เลยทาํใหเ้กดิความ

เหลือ่มลํ้าว่าใครมกีารศกึษา มากน้อยแค่ไหน ไดป้รญิญาอะไร เหล่าน้ีเป็นมายาคต ิ

คนทุกคนมคีวามรูใ้นตวัทีไ่ดจ้ากการทาํงานและประสบการณ์ชวีติ ถา้เคารพความรู้

ในตวัคนทุกคนจะมเีกยีรต ิการจะเกดิการเรยีนรูร้่วมกนัทุกคนตอ้งมเีกยีรตเิสมอกนั 

เช่น จะพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล แพทย ์ พยาบาล เภสชั นกักายภาพบาํบดั   
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นกัเทคนิคการแพทย ์เจา้หน้าทีต่อ้นรบั คนเขน็เปล คนไข ้ญาตคินไข ้ฯลฯ ลว้นมี

ศกัดิศ์รแีละคณุคา่ความเป็นคน ตอ้งมคีวามเสมอภาค 

(๓) เหน็คณุค่า (Appreciate) ชืน่ชมซึง่กนัและกนั ไมใ่ชว้าจาดถูกูเสยีดส ีมกีตกิาว่าจะ

ไมว่่ากนั ทาํใหทุ้กคนกลา้ทีจ่ะแสดงออกในการประชมุ ตามกระบวนทศัน์เก่าหลาย

คนไมก่ลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ เพราะกลวัจะถูกทุกคนอืน่ว่าเชยไมไ่ดเ้รือ่ง พดู

โง่ๆ  การพดูจาดถูกูกนักเ็ป็นการใชอ้าํนาจชนิดหน่ึง ไปปิดกัน้ผูอ้ ืน่ใหไ้มม่เีสรภีาพ

ในการแสดงออกเมือ่มกีตกิาจะไมม่กีารว่ากนั ทุกคนกจ็ะไดร้บัการปลดปล่อยให้

เป็นอสิระกลา้แสดงความคดิเหน็ของตน 

(๔) ความสขุ จะเกดิขึน้อยา่งลน้เหลอื เพราะความเสมอภาคในศกัดิศ์รแีหง่ความเป็น

คน การไดร้บัการเหน็คณุคา่ความรูใ้นตวั และเสรภีาพในการแสดงออกโดยไมต่อ้ง

กลวัว่าจะถูกว่า น้ีเป็นสขุสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ในกระบวนทศัน์ใหม ่ ต่างจากทุกข

สมัพนัธซ์ึง่มอียูอ่ยา่งลน้เหลอืในกระบวนทศัน์เก่า และจะเขา้ใจว่าทีเ่รยีกว่ามสีิง่

ขวางกัน้ในรปูของอคต ิ และมายาคต ิ นัน้คอือะไร ซึง่เป็นสิง่จองจาํมนุษยไ์วใ้น

ความคบัแคบและบบีคัน้ กระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตัเิขา้มาปลดปลอ่ย

มนุษยอ์อกจากพนัธนาการของอคตแิละมายาคต ิไปสูเ่สรภีาพจงึมคีวามสขุยิง่นกั 

(๕) ความรกัและความเช่ือถือไว้วางใจกนั (Trust) เมือ่เกดิสขุสมัพนัธด์งักล่าวในขอ้

ทีผ่า่นมา จะเกดิความรกัระหว่างกนัมาก หรอืความรกัระหว่างกนัทาํใหเ้กดิ

ความสขุ ความเชือ่ถอืไวว้างใจกนัทีเ่กดิขึน้มคีา่มาก ซึง่ไม่คอ่ยมใีนสงัคมอาํนาจ

นิยม ทีผู่ค้นไมจ่รงิใจต่อกนั นินทาว่ารา้ยซ่อนขอ้มลู ออกใบปลวิ แอบแทงขา้งหลงั 

ความเชือ่ถอืไวว้างใจกนัซือ้ไมไ่ดด้ว้ยเงนิ แต่เกดิจากกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัใน

การปฏบิตั ิ ความสขุและความรกัระหว่างกนัสง่เสรมิการเรยีนรู ้ ท่ามกลางความ

เกลยีด ความกลวั ความเครยีด การเรยีนรูจ้ะมน้ีอย สมพรครสูอนลงิทีจ่งัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี อธบิายใหก้รรมการสภาการศกึษาทีไ่ปดงูานว่า ตอ้งทาํใหล้งิรกัผูส้อน

ก่อนจงึจะฝึกได ้ ในการศกึษาของเรามกัทาํใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นความทุกข ์ คนไทยจงึ

เกลยีดการศกึษา 
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(๖) เกิดปัญญาร่วม (Collective wisdom) และนวตักรรม เมือ่ผูค้นทีม่คีวาม

หลากหลาย สามารถเขา้มาเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตัจิะทาํใหเ้กดิปัญญาร่วม และ

เมือ่คนทีม่พีืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณ์เขา้มาเรยีนรูร้่วมกนัจะเกดิสิง่ใหมห่รอื

นวตักรรมขึน้ ถา้ของเหมอืนๆ กนัเจอกนัจะไมเ่กดิสิง่ใหม ่ เช่นถา้ฮยัโดรเจน็ (H) 

เจอกบัฮยัโดรเจน็กไ็มเ่กดิสิง่ใหม ่ แต่เมือ่ฮยัโดรเจน็เจอกบัออกซเิจน็ (O) ซึง่เป็น

ของต่างกนัเกดิเป็น H2O หรอืน้ําซึง่มคีณุสมบตัใิหมโ่ดยสิน้เชงิ ต่างไปจาก

คณุสมบตัขิอง H และคณุสมบตัขิอง O ฉะนัน้เมือ่คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์

ต่างกนัมาเจอกนัในการเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตั ิจงึเป็นการดยีิง่นกั เพราะจะทาํ

ใหเ้กดิคณุสมบตัใิหม่ขึน้ ซึง่ไมม่อียูด่ ัง้เดมิในบุคคลต่างๆ  

  ความทีเ่กดินวตักรรมขึน้เป็นประจาํในการเรยีนรูก้ลุ่ม จงึมผีูใ้ชค้าํว่า Group 

Genius หรอื “อจัฉรยิะกลุ่ม” 

(๗) เกิดพลงัทางสงัคม (Social energy) กระบวนการทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ซึง่

อาจเรยีกโดยสรุปว่า คอืการรวมตวัร่วมคดิร่วมทาํ ทาํใหเ้กดิพลงัทางสงัคม ซึง่เป็น

พลงัยิง่ยวดเหมอืนพลงันิวเคลยีรท์ีเ่กดิจาก fusion ดงัพลงังานจากดวงอาทติยท์ีแ่ผ่

ไปทัง้สรุยิะจกัรวาล เกดิจากปรากฏการณ์เชือ่มนิวเคลยีร ์ (Nuclear fusion) ของ

อะตอมฮยัโดรเจน็ (H) ๒ อะตอม กลายเป็นธาตุตวัใหมท่ีม่โีปรตอนในนิวเคลยีส ๒ 

ตวั คอืฮเีลยีม (He) ในกระบวนการน้ีปลอ่ยพลงัอนัมหาศาลออกมา การรวมตวักนั

ทางสงัคม ซึง่อาจเรยีกว่า social fusion กใ็หพ้ลงัสรา้งสรรคอ์นัมหาศาลออกมา  

(๘) สมัฤทธ์ิ หรอืสาํเรจ็ประโยชน์ ปัจจยั ๑-๗ ขา้งตน้ เป็นพลงัมหาศาล (Enormous 

energy) ทาํใหฝ่้าเรือ่งสลบัซบัซอ้นและยากไปสูค่วามสาํเรจ็ได ้ 

 ถา้อ่าน ๘ ขอ้ขา้งตน้ชา้ๆ ลกึๆ จะเหน็การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformative) 

หลุดออกจากอคตแิละมายาคตไิปสูค่วามจรงิ เกดิจติสาํนึกใหม ่เกดิความรกัในเพือ่นมนุษย ์เกดิ

ความปีตสิขุอนัลน้เหลอื มมีติขิองการพฒันาจติวญิญาณชดัเจน 
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 ในประเทศไทยมงีานใหญ่ทีใ่ชก้ารเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตัหิลายเรือ่ง เช่น 

กระบวนการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลทีเ่รยีกว่า HA กระบวนการการทาํใหง้านประจาํเป็น

งานวจิยั (Routine to Research = R2R) กระบวนการทาํงานพฒันาสขุภาพชุมชน จะ

สงัเกตเหน็ว่ากระบวนการเหล่าน้ีทาํใหเ้กดิพฒันาการทางจติวญิญาณ ความปีตสิขุ ความสาํเรจ็ 

และขยายตวัอยา่งรวดเรว็  

 ในหนงัสอืชือ่ “คาํตอบอยู่ท่ีอาํนาจขององคก์รประชาชน : ปฏิรปูสงัคมไทยต้องเร่ิม

ท่ีน่ี” ทีม่ปีระชา หตุานุวตัร และวราภรณ์ หลวงมณี เป็นบรรณาธกิาร จดัพมิพโ์ดยโครงการผูนํ้า

แหง่อนาคต ไดร้วบรวมกรณีใหศ้กึษาในการแกปั้ญหายากๆ ไวเ้กอืบ ๒๐ ตวัอยา่ง โดยใช้

กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตั ิ

 กรณีหน่ึงคอื “ชมุชนบา้นน้ําเคม็จดัการตนเอง” สู ่ “พงังาแห่งความสขุ” โดยไมตรี  

จงไกรจกัร บา้นน้ําเคม็จงัหวดัพงังาล่มสลายโดยสิน้เชงิจากโดนคลืน่สนึามถิล่ม เมือ่ ๒๖ 

ธนัวาคม ๒๕๔๗ การฟ้ืนตวัทัง้ทางเศรษฐกจิ จติใจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เกอืบเป็นไปไมไ่ด ้

ลาํพงัภาครฐัทาํไมไ่ด ้ ไมตรไีดเ้ขยีนเล่าไวโ้ดยละเอยีดว่ามใีครและองคก์รอะไรบา้งทีเ่ขา้มา

ร่วมกนั ใชอ้าํนาจสัง่การคงจะไมไ่ดผ้ล เขาใชก้ารเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ 

ทาํใหฝ่้าความยากไปสูค่วามสาํเรจ็ และเกดิปีตสิขุร่วมกนั กระบวนการน้ีสามารถดงึผูค้นและ

องคก์รเขา้มาร่วมมากขึน้ๆ จนขยายวตัถุประสงคไ์ปทีก่ารสรา้งพงังาทัง้จงัหวดัใหเ้ป็นจงัหวดั

แหง่ความสขุ โดยทาํการทุกตําบลทัง้ ๕๑ ตําบล โดยเรยีกว่าเป็น “พงังาแห่งความสขุ”   

 การเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตัเิป็นปฏปิทาไปสูก่ารปฏริปูสงัคมหรอืการสรา้งสรรคส์งัคม

ขึน้ใหม่ 
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๗. 

การสร้างสรรคส์งัคมขึน้ใหม ่

บคุคลวิวฒัน์ – กลุ่มวิวฒัน์ – สงัคมวิวฒัน์ 

 

 มนุษยล์ว้นใฝ่ฝันทีจ่ะสรา้งสรรคส์งัคมขึน้ใหม ่ทีเ่ป็นสงัคมแห่งการอยูร่่วมกนัทีเ่จรญิ หรอื

สงัคมศรอีารยิะ 

 แต่ไม่รู้จะทาํอย่างไร 

 เพราะโครงสรา้งของสงัคมดใูหญ่โตซบัซอ้น ยากทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นและมองไมเ่หน็ว่าจะทาํ

ใหด้ขี ึน้ไดอ้ย่างไร ผูค้นเคยฝากความหวงัไวก้บัสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ว่าจะช่วยสรา้งสงัคมศรอีาริ

ยะ แต่กต็อ้งผดิหวงัเป็นเรือ่งๆ ไป คอื  

(๑) การเมือง ซึง่เป็นอาํนาจสงูสดุ ถา้การเมอืงดเีสยีอยา่ง ทุกอย่างกจ็ะดหีมด  

(๒) การค้าเสรี จะมมีอืทีม่องไมเ่หน็จดัการใหทุ้กอยา่งลงตวั 

(๓) เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า จะมาทาํใหม้กีนิมใีชโ้ดยทัว่ถงึ 

(๔) ศาสนา ถา้มคีนปฏบิตัธิรรมกนัมากๆ สงัคมกจ็ะด ี

(๕) การศึกษา ถา้คณุภาพคนดกีจ็ะแกปั้ญหาทัง้ปวงได ้

 ทัง้ ๕ ขอ้ขา้งตน้ กไ็มใ่ช่จะจรงิหรอืไมจ่รงิไปทัง้หมด แต่ในระบบปัจจุบนัไดม้สี ิง่มชีวีติ 

species ใหม ่ ทีไ่มเ่คยมมีาในววิฒันาการของโลก ทีม่ขีนาดใหญ่และมฤีทธิม์อีาํนาจกว่าองคก์ร

หรอืสถาบนัใดๆ นัน่คอืบรรษทัขา้มชาตซิึง่มเีงนิทุนขนาดใหญ่ และมอีาํนาจทาํการไดโ้ดยไร้

ขอบเขตเป็นมหาอตัตา ตวัตนทีม่อีาํนาจมหาศาลเชน่น้ี ทาํใหโ้ลกเสยีดุลยภาพ เกนิกว่าที่
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สถาบนัทางสงัคมทุกชนิดจะสามารถควบคมุใหท้ัง้หมด มบีรูณภาพและความยัง่ยนืได ้ จงึเกดิ

วกิฤตอารยธรรมดงักล่าวขา้งตน้ 

 ท่ามกลางสงัคมทีบ่บีคัน้ไรท้างออก บางคนจงึปลกีตวัไปปฏบิตัธิรรมแลว้พบเสรภีาพ 

ความสงบ และความสขุ รูส้กึซาโตรวิ่า “ใช่เลย”  

 แต่ การปลกีตวัออกไปปฏบิตัธิรรมนอกสงัคม แมจ้ะ “ใช่เลย” มขีอ้จาํกดัทีน้่อยคนเท่านัน้

ทีจ่ะทาํได ้ เพราะทา่มกลางสงัคมทีเ่หลื่อมลํ้า สบัสน และรุนแรง คนสว่นใหญ่จะตดิกบัอยูก่บั

สภาวะวกิฤต ไมส่ามารถปลกีตวัไปได ้ ขอ้จาํกดัอกีประการหน่ึง คอืเรือ่งการผลติทางเศรษฐกจิ 

คนทีป่ลกีตวัไปปฏบิตัธิรรมเตม็เวลาตอ้งอาศยัผูอ้ืน่ทาํการผลติหาเลีย้ง จาํนวนคนทีจ่ะทาํอยา่ง

นัน้ไดจ้งึเกนิความสามารถการผลติของคนทีเ่หลอืไมไ่ด ้ 

 ฉะนัน้การปฏบิตัธิรรมแมด้ ี แต่สมการโดยรวมของสงัคมแลว้ยงัเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะทาํให้

ทัง้หมดดขีึน้  

 การท่ีจะทาํให้คนทัง้หมดดีขึน้ จงึตอ้งการ  

(๑) การมสีว่นร่วมของคนทัง้หมด เป็นสิง่ทีทุ่กคนทาํได ้

(๒) ทุกคนเกดิจติสาํนึกใหม ่ทีค่าํนึงถงึคนอืน่และสิง่อืน่ ไปพน้การเอาตวัเองเป็นศนูยก์ลาง 

(๓) มกีารรวมตวักนั (Social fusion) เกดิพลงัทางสงัคม 

(๔)  มกีารปฏบิตัภิารกจิในสงัคมใหส้าํเรจ็ประโยชน์โดยมกีารเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตั ิ

(๕) ขอ้ (๑) – (๔) ขา้งตน้ ทาํใหเ้กดิโครงสรา้งใหมท่างสงัคม ทีเ่อือ้อาํนวยให ้ (๑) – (๔) ดี

ยิง่ๆ ขึน้ 

 การสร้างสรรคส์งัคมขึน้ใหม่ โดยมลีกัษณะ ๕ ประการ ดงักล่าวมคีวามเป็นไปได ้

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) บคุคลวิวฒัน์ คนทุกคนมศีกัยภาพทีจ่ะ “ต่ืนรู”้ แลว้มจีติสาํนึกใหม ่ ดว้ยวธิกีารอนั

หลากหลายดงักล่าวในตอนที ่ ๕ สมองเพือ่การตื่นรูม้อียูใ่นคนทุกคนและรอการตื่นรูม้า 



๓๗ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ปีแลว้ มนุษยม์วัไปใชส้มองเพือ่สนองสญัชาตญาณอยา่งสตัวม์าจนวกิฤตสดุๆ 

ไมม่ทีางไปในภพภมูเิดมิ ถงึเวลาตอ้งใชส้มองเพือ่การตื่นรูก้นัทัว่ทุกคนแลว้ นอกจาก

แรงบบีบงัคบัของสภาพวกิฤตแลว้ ยงัมแีรงจงูใจเพือ่การตื่นรูท้ ีส่งูยิง่ นัน่คอืในสภาวะที่

ตื่นรูจ้ะพบความสขุมหาศาลอยา่งทีไ่มเ่คยพบมาก่อน คนทีต่ื่นรูแ้ลว้จะมกีารเปลีย่นแปลง

ขัน้พืน้ฐานในตน (Personal transformation) โดยทีค่วามรูส้กึนึกคดิจะเปลีย่นไปโดย

สิน้เชงิ เหมอืนเป็นคนใหมท่ีส่ามารถคดิเรือ่งดีๆ  ทาํเรือ่งดีๆ  อาจเรยีกบุคคลที่

เปลีย่นแปลงไปเช่นน้ีว่าบุคคลววิฒัน์ 

(๒) กลุ่มวิวฒัน์ มกีารรวมตวัร่วมคดิรว่มทาํ หรอืเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตัใินเรือ่งต่างๆ 

อยา่งหลากหลายเตม็สงัคม กลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเลก็ๆ มคีนไมก่ีค่น ไปจนถงึกลุ่มขนาด

ใหญ่ทัง้องคก์ร หรอืทัง้ชุมชน ทุกคนสามารถเลอืกเขา้กลุ่มตามความสนใจ คนเดยีวอาจ

อยูใ่นหลายกลุ่มได ้ ดงัทีบ่รรยายในตอนที ่ ๖ กลุ่มเรยีนรูร้วมกนัเกดิการเปลีย่นแปลงขัน้

พืน้ฐาน ซึง่อาจเรยีกว่าเป็น Organizational transformation ซึง่มลีกัษณะ ๘ ประการ

ดงักล่าวไว ้ โดยมคีวามเสมอภาค ภราดรภาพ ความรกั ความสขุ ปัญญาร่วม พลงัทาง

สงัคม และพลงัของความสาํเรจ็ อาจเรยีกกลุ่มชนิดน้ีว่าเป็นกลุ่มวิวฒัน์ เป็นกลุ่มทีม่พีลงั

มหาศาลทีม่พีฒันาการทางจติวญิญาณมคีวามสขุและความสรา้งสรรคอ์ยา่งยิง่ ทําอะไรๆ 

กส็าํเรจ็ไดง้า่ย เมือ่มกีลุ่มววิฒัน์ทาํงานในเรือ่งต่างๆ อยา่งหลากหลายไมว่่าเรือ่งเลก็หรอื

เรือ่งใหญ่ ไมว่่าเรือ่งเชงิพืน้ที ่หรอืเชงิองคก์ร หรอืเชงิประเดน็ ตลอดไปจนเรือ่งนโยบาย 

โดยวธิน้ีีกเ็ท่ากบัว่าคนไทยทุกคนมสีว่นร่วมในการปฏบิตัภิารกจิเพือ่ประเทศตามความ

ถนดัของตวัเตม็ประเทศ กลุ่มววิฒัน์เป็นประกนัใหท้ัง้ความสขุและความสาํเรจ็ ถา้มกีลุ่ม

ววิฒัน์อยา่งหลากหลายเตม็ประเทศ จะทาํใหป้ระเทศแกปั้ญหายากๆ ไดห้มด โดยคน

ไทยทัง้หมดทีม่คีวามสรา้งสรรคแ์ละความสขุอยา่งเตม็เป่ียม 

(๓) สงัคมวิวฒัน์ – สงัคมเปล่ียนโครงสรา้งใหมเ่ป็นสงัคมเครือข่ายคล้ายสมอง เมือ่ 

(๑) และ (๒) โดยเฉพาะ (๒) เกดิขึน้เตม็สงัคม สงัคมจะเปลีย่นโครงสรา้งแท่งอาํนาจทาง

ดิง่ไปสูก่ารเป็นสงัคมเครอืขา่ยคลา้ยสมอง สงัคมแหง่อาํนาจเป็นสงัคมทีบ่บีคัน้ มคีวาม

ทุกขม์าก มกีารเรยีนรูน้้อย ศลีธรรมน้อย สมรรถนะตํ่า บุคคลววิฒัน์และกลุ่มววิฒัน์จะ

เชือ่มโยงกนัเป็นเครอืขา่ย ในเครอืขา่ยไมม่ใีครมอีาํนาจเหนือใคร แต่เขา้มาเชือ่มโยงกนั 
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เชงิกลัยาณมติรและการเรยีนรูร้ะหว่างกนั สมองเป็นโครงสรา้งทีม่ศีกัยภาพในการเรยีนรูส้งูสดุ 

สามารถเรยีนรูใ้หบ้รรลุอะไรกไ็ด ้

 สงัคมวิวฒัน์ ทีเ่ป็นสงัคมเครอืขา่ยเปลีย่นคณุสมบตัไิปโดยสิน้เชงิเป็นสงัคมทีม่คีวาม

เสมอภาค ภราดรภาพ กลัยาณมติรธรรม เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูท้ีม่กีารเรยีนรูร้่วมกนัในการ

ปฏบิตัอิยา่งหลากหลายเตม็ประเทศ เป็นสงัคมอุดมปัญญาโดยแทท้ีม่กีารตื่นรูแ้ละพฒันาการ

ทางจติวญิญาณสงู เป็นสงัคมอุดมสขุ เพราะอสิรภาพ กลัยาณมติรธรรมและปัญญา 

 สงัคมเครอืขา่ยเป็นสงัคมทีม่ชีวีติ มกีารเรยีนรูร้่วมกนัในการปฏบิตัติลอดเวลา จงึ

ขยายตวั และยกระดบัคณุภาพขึน้ไปเรือ่ยๆ 

 ถ้าทาํความเข้าใจเรื่อง “การต่ืนรู”้ เชิงระบบ 

 จะเหน็ว่าสามารถนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformation) หรอืการววิฒัน์

ทัง้ ๓ ระดบั คอื 

  ระดบับคุคล (Personal transformation) – บคุคลวิวฒัน์ 

  ระดบัองคก์ร (Organizational transformation) – กลุ่มวิวฒัน์ 

การเมือง
ราชการ

การศึกษา
ธุรกิจ

ศาสนา

รูปที� ๖ สงัคมแท่งอํานาจ (ก) กบัสงัคมเครือข่ายคลา้ยสมอง

= บุคคลวิวฒัน์

= สงัคมวิวฒัน์

= กลุ่มวิวฒัน์

(ก) สงัคมแท่งอํานาจทางดิ�ง (ข) สงัคมเครือข่ายคลา้ยสมอง
      มีการเรียนรูน้้อย ศีลธรรมนอ้ย
      และสมรรถนะตํ�า

มีศกัยภาพในการเรียนรูสู้งสุด
และสมรรถนะในการเผชิญสิ�งยาก
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  ระดบัสงัคม (Social transformation) – สงัคมวิวฒัน์ 

 รวมกนัเป็นสงัคมทีเ่ปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ เป็นสงัคมทีม่อีสิรภาพ โดยองคร์วม (Wholistic 

freedom, whole = ทัง้หมด) คอืทัง้บุคคล ทัง้กลุ่ม และทัง้หมดเพือ่การอยูร่่วมกนัอยา่งบรรสาน 

(Harmony)  

 ไมใ่ช่เน้นเฉพาะทีเ่สรภีาพสว่นบุคคล แต่ไปกระทบองคร์วมหรอืทาํใหอ้งคร์วมแตก ดงัที่

เป็นอยูเ่ป็นอนัมากในความคดิเสรภีาพแบบตะวนัตก ซึง่ยงัเป็นเสรภีาพแบบแยกสว่นและ

เสรภีาพทีไ่ม่สมบรูณ์ 
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๘. 

การศึกษากบัการต่ืนรูค้วรอยู่ในกนัและกนั 

 

 มนุษยล์ว้นแสวงหาความสขุและความดงีาม 

 การศกึษาทีแ่ทค้วรนํามนุษยไ์ปสูอ่สิรภาพ ความสขุ ความงาม สมัฤทธผิล และมติรภาพ

อนัไพศาล  

 แต่ในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยักลบัเตม็ไปดว้ยความบบีคัน้ และทุกขสมัพนัธ ์ อยา่งน่า

สงสารและน่าเสยีดาย สมควรทบทวนว่าการศกึษาทีแ่ทห้รอืการเรยีนรูท้ีด่ ี ทีจ่ะนําคนทัง้มวล

ไปสูอ่สิรภาพ ความสขุ ความงาม สมัฤทธผิล และมติรภาพอนัไพศาล นัน้คอือยา่งไร 

 การศกึษาเป็นระบบทีก่วา้งใหญ่ไพศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติของคนทัง้สงัคม ถา้คน้พบว่า

การเรยีนรูท้ีด่นีัน้คอือยา่งไร การปฏริปูการเรยีนรูจ้ะเป็นประตูสูค่วามสขุ และความดงีามของคน

ทัง้มวลอยา่งแทจ้รงิ 

 ทีพ่ดูเรือ่งการตื่นรูม้าทัง้หมดใน ๗ ตอนขา้งตน้ เป็นการพดูถงึมติพิเิศษทีย่กระดบัความ

เป็นมนุษยโ์ดยการเขา้ถงึความจรงิ การตื่นรูก้ค็อืรูค้วามจรงิ ความด ี ความงาม ทาํใหเ้กดิ

อสิรภาพ ความสขุอนัลน้เหลอื ความงาม และมติรภาพอนัไพศาล 

 การศึกษากบัการต่ืนรู้จึงควรไปด้วยกนัหรืออยู่ในกนัและกนั 

 การตื่นรูท้าํใหเ้กดิจติสาํนึกใหม ่ และสมัพนัธภาพใหม ่ ซึง่อาจเรยีกว่าการปฏวิตัจิติสาํนึก 

(Consciousness revolution) และการปฏวิตัสิมัพนัธภาพ (Associational revolution) กไ็ด ้

 การเรียนรู-้จิตสาํนึก-สมัพนัธภาพ มผีลถงึกนัและกนั (รปูที ่ ๗) ดงัน้ี ถา้จติสาํนึกคบั

แคบ เอาตวัตนของตวัเองเป็นศนูยก์ลาง สมัพนัธภาพกบัคนอืน่และสิง่อืน่จะเป็นเชงิอาํนาจ 

สมัพนัธภาพเชงิอาํนาจทาํใหม้กีารเรยีนรูน้้อย วงจรแห่งจิตสาํนึกคบัแคบ-สมัพนัธภาพเชิง
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อาํนาจ-การเรียนรูน้้อย เป็นวงจรทไีมเ่จรญิหรอือนารยิะ นําไปสูค่วามทุกขค์วามบบีคัน้ ความ

ไมส่มัฤทธผิล และขาดมติรภาพ 

 

 ในทางตรงขา้มจติสาํนึกทีใ่หญ่คาํนึงถงึทัง้หมด ไมเ่อาตวัเองเป็นศนูยก์ลาง นําไปสู่

สมัพนัธภาพทีเ่สมอภาคหรอืเชงิกลัยาณมติร ความเสมอภาคทาํใหส้ามารถเรยีนรูจ้ากคนอืน่และ

ทุกสิง่ทุกอยา่ง การเรยีนรูจ้ากคนอืน่และทุกสิง่ทุกอยา่งทาํใหฉ้ลาด เกดิสมัฤทธผิล และ

มติรภาพ บุคคลเปลีย่นจากบุคคลอาํนาจเป็นบุคคลเรยีนรู ้

 จติสาํนึกใหม ่สมัพนัธภาพใหม ่การเรยีนรู ้สมัฤทธผิล และมติรภาพ ยงัใหเ้กดิสขุ 

 จิตสาํนึกใหญ่ – สมัพนัธภาพใหม่ – การเป็นบคุคลเรียนรู้ จงึเป็นวงจรทีเ่จรญิ หรอื

อารยิะ นําไปสูอ่สิรภาพ ความสขุ ความงาม สมัฤทธผิล และมมีติรภาพอนัไพศาล 

 ฉะนัน้ การตื่นรูซ้ึง่นําไปสูก่ารปฏวิตัจิติสาํนึก ปฏวิตัสิมัพนัธภาพและการสรา้งบุคคล

เรยีนรู ้จงึเป็นประตสููค่วามสขุและความดงีาม ตามรปูที ่๘ ดงัน้ี 

 

 

จิตสํานึก

สมัพนัธภาพการเรียนรู ้

รูปที� ๗ สามเหลี�ยมแห่งการเรียนรู ้– จิตสํานึก – สมัพนัธภาพ
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๑. การเรียนรู้ (ทีด่)ี อยูต่รงกลาง สมัพนัธก์บั ๒. การปฏิวติัจิตสาํนึก (การตื่นรู)้ จติสาํนึกใหม่

เกดิขึน้โดยเสน้ทางอนัหลากหลาย ดงักล่าวในตอนที ่๕ ๓. ปฏิวติัสมัพนัธภาพ (Associational 

revolution) ดงักล่าวขา้งตน้ 

 สมัพนัธภาพเชงิกลัยาณมติร นําไปสู ่ ๔. การเรียนรู้จากทุกคนและทกุส่ิงทกุอย่าง 

การสามารถเรยีนรูจ้ากทุกคนและทุกสิง่ทกุอยา่ง ทาํใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นชวีติ-ชวีติเป็นการเรยีนรู ้

บุคคลเช่นน้ีเป็น ๕. บคุคลเรียนรู ้ บุคคลเรยีนรูจ้ะฉลาดขึน้เรือ่ยๆ ในทุกทาง และ ๖. มี

ความสขุอยา่งยิง่ ความสขุเกดิจากมกีารเรยีนรูท้ีถู่กตอ้ง ความสขุยิง่ทาํใหย้ิง่อยากเรยีนรู ้ไมใ่ช่

ทาํใหก้ารศกึษาเป็นความทุกข ์ ซึง่ทาํใหค้นเกลยีดการศกึษาเยีย่งระบบการศกึษาในปัจจุบนั ๗. 

การเรียนรูร้่วมกนัในการปฏิบติั ดงัทีก่ล่าวโดยพสิดารในตอนที ่ ๗ นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ขัน้พืน้ฐาน (Transformation) และทาํใหส้ามารถฝ่าความยากในการแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้นและยาก 

รวมทัง้ทาํใหเ้กดิความสขุ ประดุจบรรลุนิพพาน  

 ๘. มิตรภาพอนัไพศาล เกดิจากกระบวนการทัง้หมด 
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 ๙. บคุคลวิวฒัน์ กลุ่มวิวฒัน์ สงัคมวิวฒัน์ ตามทีก่ล่าวถงึในตอนที ่ ๗ เป็นผลจาก

กระบวนการทัง้หมดซึง่มกีารเรยีนรูท้ีด่เีป็นศนูย ์

 การเรยีนรูท้ีด่จีงึเป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิทีส่ดุของมนุษย ์

 โดยจะเรยีกการเรยีนรูท้ีด่วี่าเป็นการปฏริปูการเรยีนรูห้รอืปฏวิตักิารเรยีนรูก้ไ็ด ้

 การเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งไปใหถ้งึสิง่สงูสดุของความเป็นมนุษย ์คอืการตื่นรูห้รอืการเกดิจติสาํนึก

ใหม ่ซึง่มกีารเจรญิสตเิป็นสะพานนําไปสู ่ 

 บดัน้ีการเจรญิสตกิําลงัไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้อยา่งรวดเรว็ เพราะประสบการณ์จาก

การเจรญิสตทิาํใหพ้บความสขุทีไ่มเ่คยเจอมาก่อน สขุภาพด ี สตปัิญญาด ี และเกดิมติรภาพอนั

ไพศาลต่อเพือ่นมนุษยแ์ละสรรพสิง่ 
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๙. 

องคก์รเจริญสติ – การเจริญสติของคนทัง้มวล 

อนาคตของมนุษยชาติท่ีกาํลงัผดุบงัเกิด 

 

 กระแสใหญ่ของโลก (Megatrend) คอืการเจรญิสต ิ

 เพราะมนุษยไ์ดค้น้พบโดยประสบการณ์ดว้ยตนเองว่า การเจรญิสตนํิามาซึง่ความสขุอนั

ประณตี ทีไ่มเ่คยพบมาก่อน ทาํใหส้ขุภาพด ี ลดความเครยีด สมองด ี สตปัิญญาด ี และ

สมัพนัธภาพดขีึน้  

 การศกึษาวจิยัทางการแพทยพ์บว่าการเจรญิสตทิาํใหค้วามดนัโลหติลด อตัราการเตน้

ของหวัใจชา้ลง สารก่อความเครยีดจาํพวกแอเดรนาลนิลดลง สารก่อความสขุพวกเอน็โดฟิน

ต่างๆ เพิม่ขึน้ ภมูคิุม้กนัเพิม่ขึน้ สมองมกีารเปลีย่นปลงทีต่รวจพบไดด้ว้ยเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า 

brain imaging การทาํงานของสว่นต่างๆ ของสมองมคีวามบรรสาน (harmony) มากขึน้ ประดุจ

ว่าเครือ่งดนตรทีัง้วงบรรเลงเพลงเดยีวกนั ในยามจติวุ่นนัน้เหมอืนกบัเครือ่งดนตรแีต่ละชิน้ต่าง

เล่นกนัไปคนละทศิละทาง วุ่นวายโกลาหลแต่เมือ่เครือ่งดนตรทีุกชิน้บรรเลงเพลงเดยีวกนั กเ็กดิ

ความบรรสาน (harmony) เป็นเพลงทีไ่พเราะฟังแลว้เกดิความสขุ เช่นเดยีวกบัสภาพสมองเมือ่

มกีารเจรญิสต ิ

 แรงจงูใจทีใ่หญ่ทีส่ดุของมนุษยค์อืความสขุ 

 เมือ่ทาํอะไรแลว้มคีวามสขุ กอ็ยากจะทาํสิง่นัน้ซํ้าๆ ฉะนัน้โดยทีก่ารเจรญิสตทิาํใหเ้กดิ

ความสขุชนิดทีม่นุษยไ์มเ่คยเจอมาก่อนจากการทาํอยา่งอืน่ๆ จงึไมม่ขีอ้น่าสงสยัเลยว่า มนุษย์

จะเจรญิสตกินัมากขึน้ๆ จนหมดทัง้โลก 

 นัน่คอือนาคตของมนุษยชาตทิีก่ําลงัผดุบงัเกดิ 
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 ซึง่กเ็ป็นการสมควร เพราะมนุษยไ์ดพ้ฒันามาดว้ยการไมเ่จรญิสตมิาจนวกิฤตสดุๆ จน

ไมม่ทีางไปต่อไปโดยไมว่กิฤตในภพภมูเิดมิของการไมเ่จรญิสต ิ

 สมองมนุษยส์ว่นหน้า ซึง่เกีย่วกบัสตปัิญญา วจิารณญาณ และศลีธรรม ทีถู่กกระตุน้ได้

ดว้ยการเจรญิสต ิ กร็อใหม้นุษยใ์ชม้าถงึ ๒๐๐,๐๐๐ ปีแลว้ แมค้นบางคนตัง้แต่อดตีกาล ซึง่

รวมถงึพระศาสดาของศาสนาต่างๆ เป็นผูต้ื่นรูเ้ขา้ถงึความจรงิอนัสงูสดุ และนํามาประกาศ แต่

กระแสใหญ่ของโลกกไ็ปทางอาํนาจและวตัถุนิยม จนเกดิวกิฤตอารยธรรมในปัจจบุนั 

 ในพหบุทหรอืเสน้ทางอนัหลากหลายสูจ่ติสาํนึกใหมท่ีก่ล่าวถงึในตอนที ่ ๕ มสีตเิป็น

สะพานร่วม จะเกีย่วกบัศาสนาหรอืไมเ่กีย่วกไ็ด ้การเจรญิสตจิงึเป็นสากล 

 การเจรญิสตนิอกจากทาํใหเ้กดิความสขุ และสขุภาพดแีลว้ ยงัทาํใหเ้กดิปัญญา เขา้ใจ

ธรรมชาตติามความเป็นจรงิ ว่าธรรมชาตทิัง้หมดสมัพนัธเ์ป็นหน่ึงเดยีวกนั ไมใ่ช่ตวัตนของเรา

เราเป็นศนูยก์ลางของสรรพสิง่ ปัญญาและจติสาํนึกของความเป็นหน่ึงเดยีวของทัง้หมดจะทาํให้

คาํนึงถงึการอยูร่่วมกนั ทัง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยแ์ละมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะนําไปสูก่าร

พฒันาอยา่งยัง่ยนื สตจิงึเป็นปัจจยัใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

 เสน่หข์องสตอิกีอยา่งหน่ึงคอืสามารถสมัปยตุกบัการงานทัง้ปวง ไมว่่าการงานอะไรๆ ก็

สามารถทาํดว้ยการเจรญิสตไิด ้ซึง่เมือ่เจรญิสตแิลว้กจ็ะทาํใหท้าํการนัน้ๆ ดขีึน้ เช่น กวาดบา้น

ไดด้ขี ึน้ ปีนภเูขาไดด้ขี ึน้ ชกมวยไดด้ขีึน้ ยงิปืนไดแ้มน่ขึน้ เรยีนหนงัสอืไดด้ขี ึน้ ทาํวจิยัไดด้ขี ึน้ 

แมแ้ต่เซก็ซก์ด็ขี ึน้ ฯลฯ สติจึงเป็นท่ีต้องการในงานทัง้ปวง 

 ยงัมคีาํถามอยูว่่าการทีค่นตะวนัตกกําลงัหลงเสน่หข์องการเจรญิสตอิยูใ่นขณะน้ี เป็น

เพยีงในเชงิเทคโนโลยสีรา้งความสขุและสมรรถนะในการทาํงานเพยีงเท่านัน้ หรอืว่าเขา้ถงึทาง

ไปสูปั่ญญาดว้ย ถา้เพยีงแต่เพิม่สมรรถนะกย็งัไมพ่อ เพราะถา้โจรเจรญิสตกิจ็ะปลน้ไดด้ขี ึน้ 

 ในทางพทุธนัน้ใช้สติและสมาธิเป็นทางไปสู่ปัญญา 

 ดงัทีพ่ดูว่าศลี สมาธ ิปัญญา  
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 การเจรญิสมาธนิัน้เรยีกวา่ สมถะกรรมฐาน สว่นเจรญิปัญญานัน้เรยีกว่าวปัิสสนา

กรรมฐาน 

 สตจิดัรวมอยูก่บัสมาธ ิสมาธถิา้ขาดปัญญายงัทาํใหห้ลงไปได ้

 ปัญญาหมายถงึการเขา้ถงึความจรงิ แลว้คลายจากการยดึมัน่ในตวัตนหรอืตวักูของกู ทาํ

ใหห้มดปัญหากบัตวัเอง และผูอ้ืน่ 

 การตื่นรูเ้ป็นปัญญา 

 สตชิ่วยใหรู้อ้ยูก่บัปัจจุบนั การรูอ้ยูก่บัปัจจุบนัทาํใหเ้ขา้ถงึความจรงิหรอืการตืน่รูแ้ละ

ปัญญา 

 เมือ่พดูถงึการเจรญิสตขิองคนทัง้มวล หมายถงึการตื่นรูข้องคนทัง้องคก์รดว้ย 

 องคก์รเจริญสติ 

 การเจรญิสตนิัน้นอกจากทาํกนัเป็นรายบุคคลแลว้ ยงัมกีารทาํกนัเป็นเชงิองคก์รดว้ย เช่น 

บรษิทัเจรญิสต ิ โรงเรยีนเจรญิสต ิ เพราะมแีรงจงูใจทีจ่ะทาํใหอ้งคก์รทาํเช่นนัน้ เช่น คนใน

องคก์รสขุภาพดขีึน้ มวีนัลาป่วยน้อยลง องคก์รประหยดัคา่ใชจ้่ายในการรกัษา สมรรถนะของคน

ในองคก์รดขีึน้ ความขดัแยง้น้อยลง บรษิทัมกีาํไรมากขึน้ เป็นตน้ มโีรงเรยีน และมหาวทิยาลยั

ทีส่นบัสนุนใหค้รอูาจารยแ์ละผูเ้รยีนเจรญิสตมิากขึน้เรือ่ยๆ เพราะชว่ยใหก้ารเรยีนและ

สมัพนัธภาพในองคก์รดขีึน้ แนวโน้มอนาคตจะมอีงคก์รเจรญิสตเิพิม่มากขึน้ๆ เช่น โรงพยาบาล

เจรญิสต ิกรมกองเจรญิสต ิมหาวทิยาลยัเจรญิสต ิฯลฯ 

 มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะทีด่าํเนินการโครงการจติตปัญญาศกึษา น่าจะเป็น

มหาวทิยาลยัแรกทีป่ระกาศว่า มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการเจริญสติ โดย

สง่เสรมิใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรในทุกคณะ ทุกสถาบนัตลอดจนนกัศกึษา ศกึษาคน้ควา้และ

ปฏบิตักิารการเจรญิสตใินรปูแบบหลากหลายตามจรติและความสนใจของแต่ละบุคคล แลว้มกีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั เกดิเป็นเครอืขา่ยแหง่การเจรญิสต ิ โรงพยาบาลในสงักดั

มหาวทิยาลยัอาจทาํการวจิยัเรือ่ง คลินิกเจริญสติ เพราะเป็นทีรู่ก้นัอยูแ่ลว้ว่าการเจรญิสตทิาํให้
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สขุภาพด ี ไมค่อ่ยเจบ็ป่วย หรอืเจบ็ป่วยกห็ายงา่ย อายขุยัเพิม่ขึน้ อาจพบว่าการเจรญิสตอิาจมี

ผลต่อ telomere ของโครโมโซมซึง่กําหนดอายุขยั โรงเรยีนแพทยจ์งึน่าวจิยัการป้องกนัและ

รกัษาโรคดว้ยการเจรญิสต ิเหล่าน้ีเป็นตน้ 

 เมือ่มบุีคคลและองคก์รเจรญิสตมิากขึน้ๆ จนถงึมวลวกิฤต สงัคมกจ็ะเปลีย่นคณุภาพ 

เป็นสงัคมววิฒัน์ (ตามรปูที ่ ๘) หรอืสงัคมทีม่กีารอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ ทัง้ระหว่างมนุษยก์บั

มนุษย ์และระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตแิวดลอ้มอนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของมนุษยชาต ิ

 มนุษยม์ศีกัยภาพทีจ่ะตื่นรู ้ และการตื่นรูข้องคนทัง้มวลจะนําไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุของ

ความเป็นมนุษย ์

 

จบ 

(๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) 


