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อาร ัมภกถา
ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา บุคลากรใน

สถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทาง

เลือก ได้ร่วมวิถีชีวิตเพื่อก่อร่างสร้างวิถีการเรียนรู้

ร่วมกัน ทั้งจากการลงมือปฏิบัติงานผ่านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ สิ่ง

เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่มีค่าของทางสถาบันฯ ที่

ควรนำมาเผยแพรใ่หเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัทัง้บุคคล 

ภายในและนอกสถาบันฯ ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบัน

จงึไดเ้ริม่ดำเนนิการจดัพมิพว์ารสารประจำสถาบันฯ 

ชื่อ “ชายคาอาศรม” เป็นชื่อที่ได้จากการประกวด

ตั้งชื่อในชุมชนอาศรมศิลป์ วารสารฉบับปฐมฤกษ์

จะเปดิตวัในวนัที ่๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่เปน็

วนัครบรอบ ๒ ป ีการสถาปนาสถาบนัอาศรมศิลป์ 

วารสาร “ชายคาอาศรม” แบ่งเป็นคอลัมน์ที่มีการ

ตัง้ชือ่คลอ้งจองกนัเปน็ลำดบั โดยไดร้บัความกรุณา 

จากอาจารย์ปิยวัชร์ สุทธิวนิช อาจารย์ประจำ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันอาศรม-

ศิลป์ เป็นผู้ร้อยเรียงชื่ออันไพเราะ ดังต่อไปนี้  

ธัมมานุสาร ีเป็นคอลัมน์ที่มีเนื้อเกี่ยวกับการ

สนทนาธรรม ในฉบับปฐมฤกษ์นี้เป็นการสนทนา

ระหวา่งอาจารยอ์มรา สาขากร กบั รศ. ประภาภทัร 

นยิม เมือ่วนัที ่๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ สวน 

พุทธธรรม อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 

หัวข้อสนทนามีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อความ

เป็นไทที่เน้นการนำไตรสิกขา อันได้แก ่ศีล สมาธิ 

ปัญญา มาเป็นประทีปส่องนำทางชีวิต 

วาทีพรรณนา เป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับบันทึก

เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในอาศรมศิลป์ 

ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย คอลัมน์นี้

เกิดจากการตระหนักในพลังของเรื่องเล่าในด้าน

ต่างๆ เช่น การเล่าเรื่องเป็นการประเมินตนเองใน

ลักษณะการมองย้อนอดีต การพิจารณาสภาพ

ปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงความคาดหวังต่อทิศทาง

ของชีวิตที่ควรจะเป็นด้วย ในฉบับปฐมฤกษ์นี้เปน็

ขอ้เขยีนนกัศกึษาหลกัสตูรสถาปตัยกรรมเพือ่ชมุชน

และสิ่งแวดล้อม คือ ภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์ 

และบทความของปาสิตา ศรีสง่า ทั้งสองบทความ

นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระพีศึกษาที่สอนโดยอาจารย์

สุรพล ธรรมร่มดี มีเนื้อหาสะท้อนเรื่องราวชีวิตการ

เรียนและการงานโดยเรียนรู้ผ่านการเทียบเคียงจาก

ประวัติชีวิตของศาสตราจารย์ระพี สาคริกในช่วงที่

ท่านเรียนอยู่ที่แม่โจ้ นอกจากนี้ ยังมีบทความชื่อ 

“การเรียนรู้เพื่อความเป็นอิสระเหนือดินลูกรัง” ของ

เปรมปรีติ หาญทนงค์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษา-

ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งได้บอก

เล่าประสบการณ์การทำงานด้านการเรียนการสอน

แบบบูรณาการได้อย่างมีสีสัน 

วิทยาผ่องอำพน เป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของทาง

สถาบันฯ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

อาท ิ“จริยศิลป”์ ที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องโดย

ชุมชนบ้านช่าง หรือกีฬาภูมิปัญญาไทยทีไ่ดร้บัการ

พฒันาโดยสำนกัสขุภาพวถิไีทย วารสารฉบับปฐม

ฤกษ์นี้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ “เรือนกาย เรือนใจ 

เรือนไทย” โดย รศ. ประภาภัทร นิยม และ

บทความ “จริยศิลป ์เมื่อศิลปะกับการภาวนาเป็น

เรื่องเดียวกัน” โดย อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้า

ชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์  

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากการเรียนการสอนของ

ทางสถาบันอาศรมศิลป์เน้น

ลักษณะการเรยีนรูจ้ากปญัหา

และสถานการณจ์รงิ (Problem -

Based Learning) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่

ชุมชน โดยเฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อ

ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม คอลมันน์ีเ้ปน็บทความหรือ

ความเรียงที่เกดิจากการวเิคราะห ์สังเคราะห์ 

ตลอดจนการใคร่ครวญการเรียนรู้จากการเรียนการ

สอนและการวิจัย ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ มีบทความ 

“แนวคิดทางจิตตปัญญาศึกษา และปัจจัยที่ทำให้

เกิดจิตตปัญญาวาส” (Conteplative Education 

Concept and Factors of Contemplative 

Hermitage) โดยอาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก 

อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่ง

แวดล้อม สถาบันอาศรมศลิป ์บทความดงักลา่วเปน็

ผลจากการศกึษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดพื้นที่ทีเ่น้นต่อ

การเรียนรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา

ศักยภาพของมนุษย์โดยมีมิติทางจิตวิญญาณ  

น้อมนำคำคร ูเป็นคอลัมน์บทสัมภาษณ์

ปูชนียบุคคลในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ วารสาร

ฉบับปฐมฤกษ์นี้ มีสัมภาษณ์อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง 

หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง ในประเด็น “ศิลปะเพื่อการ

เรียนรู้สู่ดุลยภาพแห่งชีวิต” 

รอบรู้เรือนชาน เป็นคอลัมน์นำเสนอรายงาน

ข่าว หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วสถาบันฯ รายงาน

ข่าวดังกล่าวอาจจะมีทั้งรายงานกิจกรรม เชน่ การ

รับนักศึกษาใหม่ หรือกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือขับ

เคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ เช่น การปั้นภาชนะ 

ดินเผา การรำพลอง 

ฯลฯ รวมทั้งการบอก

กล่าวเล่าแจ้งข่าวกิจกรรม

ที่น่าสนใจนอกสถาบัน  

บรรณสารปริทัศน์ 

คอลัมน์แนะนำหนังสือน่าอา่น ฉบบันีแ้นะนำ

หนังสือรูดอล์ฟ สไตเนอร ์(Rudolf Steiner: A 

Teacher from the West) เขยีนโดย รดูี ้ลสิเซา 

แปลโดย รวิมาศ ปรมศิริ หนังสือดังกล่าวเป็น

ชีวประวัติของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ ผู้เป็นต้นธารการ

ศึกษาแนววอลดอร์ฟ (Waldorf)  

วัจนสุนทร เป็นคอลัมน์ที่เปิดโอกาสให้มีการ

สื่อความรู้สึกนึกคิดในรูปของบทกวี โดยไม่จำกัด

รูปแบบ ฉบับนี้มีบทกวีของ “ปิยวช ิร” มาบูชาครู  

บัญชรอาศรมศิลป์ เป็นคอลัมน์ที่นำภาพที่น่า

ประทับใจในอาศรมศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราว แม้จะ

เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็อาจแสดงให้เห็น

บรรยากาศและวิถีชีวิตของอาศรมศิลป์ได้ ฉบับนี้

เป็นภาพอะไร และบอกเล่าเร่ืองราวอะไรก็ขอเชิญ

ท่านเปิดสัมผัสด้วยตนเอง  

การจัดทำวารสาร “ชายคาอาศรม” ยังมี

ลักษณะของการหาทิศทางและหาศักยภาพในการ

พัฒนาต่อไป ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำวารสารดัง

กล่าวในลักษณะ “มือทำ” (hand-made) โดยที่

ยังไม่ได้นำเข้าสู่ระบบการจัดพิมพ์อย่างเต็มรูป 

หากเราก็หวังอย่างยิ่งว่า เนื้อหาที่ได้นำเสนอนี้จะ

เป็นความพยายามรวบรวมองค์ความรู้ของทาง

สถาบันฯ ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและเป็นพลวัตต่อไป 

๐๕๐๔



เชา้ตรูว่นัจนัทรท์ี ่๑ กนัยายน ๒๕๕๑ ทอ้งฟา้ยงัหมน่สลวั บรเิวณดา้นหลงัสวนพทุธธรรม 

สถานปฏิบัติธรรม อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา แม่น้ำลพบุรียังคงไหลเอื่อย นก

ร้องตามสุมทุมพุ่มไม้ ในบรรยากาศอันเงียบสงบนี้ สุภาพสตรีสองท่านนั่งเก้าอี้ที่จัดวาง

บนผนืหญา้สเีขยีว ผูต้อบคำถามยิม้แยม้แจม่ใสเสมอ ทา่นคอือาจารย์อมรา  สาขากร 

ส่วนผู้ตั้งคำถามคือรศ.ประภาภัทร  นิยม หัวข้อสนทนาได้แก่การเรียนรู้ที่เน้นมิติการหัน

มาทำความเข้าใจตนเองตามแนวทางของพุทธธรรม ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ในขณะ

เดยีวกนักม็ไิดล้ะทิง้ความรูท้างโลก ทัง้ยงัเปน็ปจัจยัเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัดว้ย บทสนทนา 

นี้เป็นความพยายามในการมุ่งหาการเรียนรู้ที่นำสู่ความเป็นไทในสังคม ที่ทุกหนทุกแห่ง

เต็มไปด้วยโซ่ตรวนทางปัญญาและความคิด แน่นอนว่า “ความเป็นไท” ในที่นี้คือความ

เป็นอิสระทางจิตวิญญาณนั่นเอง 

อาจารยอ์มรา || ความเปน็อสิระหมายถงึความ

เปน็อสิระจากภายในจติใจ คำวา่ “ไท” นีน้า่จะ

หมายถงึความมอีสิระ เมือ่มอีสิระแลว้ควรจะมี

อสิระในความคดิ ในการกระทำ ในคำพดู การที่

จะมอีสิระเชน่นีไ้ด ้ตอ้งมาจากจติใจกอ่น ถา้จติใจ

ยงัหลง สดุโตง่ จติใจกไ็มเ่ปน็ปรกต ิตอ้งหนัมา

เรยีนรูค้ำสอนของพระพทุธองคใ์หถ้อ่งแทว้า่ความ 

เปน็ปรกตเิปน็อยา่งไร ทา่นบอกวา่ความสดุโตง่นี้

เปน็สิง่ทีไ่มค่วรดำเนนิ เมือ่ดำเนนิไปแลว้จะเกดิ

ความรูส้กึ เกดิจติสำนกึสดุโตง่ไป สดุโตง่กค็อืหลง

ไปตามกเิลสสว่นหนึง่ อกีสว่นหนึง่กห็ลงไปกดขม่

บงัคบั พยายามจะทำอะไรบางอยา่งภายในจติใจ 

อันนั้นเป็นมโนกรรมเป็นความปรุงแต่งภายใน เมื่อ 

ความปรุงแต่งภายในสุดโต่งแล้วจิตใจย่อมไม่เป็น

๐๗

คงกฤช ไตรยวงค์ ||  เรียบเรียง

การเร ียนรู ้ส ูความเป็นไท

อสิระ ยอ่มหลงทศิทางไปตามความหลงนัน้ ถา้หาก 

วา่รูส้กึตวัมคีำสอนประจำอยูใ่นใจกจ็ะไมเ่ดนิเพราะ

ทา่นบอกวา่ไมค่วรดำเนนิ ถา้เรารูซ้ึง้ถงึในจติในใจ

วา่เราเปน็เชน่ไร เราจะมคีวามรูส้กึขึน้มา นัน่แหละ

มคีวามเปน็ปรกตอิยูต่รงนัน้ เมือ่ความเปน็ปรกติ

เกิดขึ้น ใจก็ย่อมตั้งมั่นขึ้น ใจตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้

ให้ปัญญาเกิด ปัญญาตัวนี้เป็นตัวรู้ รู้ว่าไม่หลง 

ไม่หลงไปกับความคิด ไม่หลงไปกับอารมณ์ คือ  

ไม่หลงไปกับความรู้สึก มีสิทธิ์ในการเลือก เลือกที่

จะคิด ความคดิสามอยา่ง คอื คดิกงัวล คดิไม่

พอใจ คดิฟุง้ซา่น จะดำรอิอกได ้ใจกจ็ะมอีสิระขึน้ 

ความคดิดีๆ  มเียอะ แตถ่า้หากวา่ความคดิภายใน

ใจซึง่เกดิมาจากความหลงนีย้งัรูไ้มเ่ทา่ทนั จติใจก็

จะหลงไปกบัความคดิ ทัง้สามอยา่งแลว้กไ็มรู่จ้กั

การดำรอิอก กต็กเปน็ทาสของความคดิ  
 



อาจารยป์ระภาภทัร|| หลงไปในสามอยา่งนีค้อื

หลงไปในอะไร 
 

อาจารยอ์มรา|| ความคดิ สามอยา่งนีน้ะคะ ทนีี้

เมือ่หลงไปในความคดิแลว้ หลงกย็งัมอีกี หลงไปใน 

ความรูส้กึตา่งๆ ทัง้ในสว่นทีพ่อใจ และสว่นทีไ่ม่

พอใจ ถา้หากไมย่อ้นมาดวูา่ในความรูส้กึทีพ่อใจ

และไมพ่อใจนัน้ มบีางสิง่ซอ่นอยู ่บางทกีม็ตีณัหา

ซอ่นอยู ่บางทกีม็ทีฐิ ิคอืความเหน็ผดิบางอยา่ง

ซอ่นอยู ่ถา้เราไมรู่ไ้มม่สีตไิมม่สีมัปชญัญะ ไมม่ี

ความเพยีรพอทีจ่ะเขา้มาเรยีนรู ้ความรูส้กึทีพ่อใจ

และไมพ่อใจซึง่มนัเปน็ความปรงุแตง่ไปแลว้ ถา้เรา

ไมรู่เ้ลยนะ เรากจ็ะหลงไปกบัความรูส้กึ แลว้กจ็ะ

พดูจะทำอะไรไปตามความรูส้กึ ซึง่บอกวา่ถา้ทำไป

แบบนีไ้มม่อีสิระเลย ถกูครอบงำดว้ยความหลงดว้ย 

ตณัหาและทฐิ ิเมือ่ใดทีรู่ ้รูเ้ทา่ทนัความพอใจไม่

พอใจและกร็ูว้า่มนัมตีณัหาและทฐิซิอ่นอยูน่ะ จติใจ 

นัน้จะหยดุความปรงุแตง่ไปชัว่คราว ทำใหเ้กดิมสีต ิ

เกดิใจตัง้มัน่ เกดิปญัญา แลว้หนัมาทบทวนวา่ อะไร

ควรทำ ทำเพือ่อะไร ทำอยา่งไร แลว้จะไดท้ำไป

ดว้ยความไมห่ลง คำสอนของพระพทุธเจา้สอนให้

เรามอีสิระทีจ่ะเลอืก เลอืกวา่เราจะหลงตาม ตาม

ตณัหาและทฐิไิหม หรอืวา่จะเลอืกอยูข่า้งสตปิญัญา  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| แลว้เดก็ๆ ฝกึไดไ้หม 
 

อาจารยอ์มรา|| ไดค้ะ่ ตัง้แต ่๗ ขวบเปน็ตน้ไป  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| เขาฝกึอยา่งนีเ้ขากจ็ะรูว้า่

อะไรควรทำ อะไรไมค่วรทำ  

อาจารยอ์มรา|| จะเปน็เดก็ทีรู่จ้กัเหตรุูจ้กัผล รูจ้กั

ต้องตั้งต้นด้วยความเป็น

ปรกติของจิตใจก่อน ใจที่

หลงสุดโต่งไปคอยรู้สึกไว้... 

ใจจะได้เป็นกลางขึ้น แล้ว

ความคิดความรู้สึกใดๆ เกิด 

ขึ้นมันจะรู้แบบรู้เท่าทัน   

ไม่หลงไป เพราะ“ปัญญา” 

แปลว่า “ไม่หลง” 

ตนเอง รูจ้กัคนอืน่ รูจ้กักาลเวลา รูจ้กัประมาณ 

รูจ้กัชมุชน รูจ้กัวา่ถงึเวลาควรพดูกพ็ดู ถงึเวลาควร

นิง่กน็ิง่ ถงึเวลาควรทำอะไรกท็ำ  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| การนำเขา้มาสูจ่ดุนีย้ากมาก

ไหมคะ 
 

อาจารยอ์มรา|| ไมย่าก ถา้ผูน้ัน้มอีงค ์๓ คอื 

พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์อยูใ่นใจ เมือ่มี

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยูใ่นใจแลว้จะมกีาร

เขา้มาเรยีนรูธ้รรมชาตติามความเปน็จรงิ ธรรมชาติ

ตามความเปน็จรงิในใจ เมือ่ไดเ้รยีนรูก้จ็ะไดช้ือ่วา่

ปฏบิตัธิรรมตามสมควรแกธ่รรม ความสดุโตง่ภาย 

ในใจนีเ้ปน็ธรรมะ เปน็ธรรมชาต ิถา้รูก้ไ็มห่ลงไป 

เขา้สูค่วามเปน็ปรกตเิปน็กลาง ทางสายกลาง 

เพราะฉะนัน้ ความคดิ อารมณแ์ละความรูส้กึ มไีว้

เพื่อก่อให้เกิดสติ ปัญญา ถ้าหากว่าไม่มีสติ มี

ปัญญา ก็จะหลงไปตามความคิดและความรู้สึก 

อาจจะเป็นความคิดความรู้สึกทั้งดีและไม่ดี  

 

อาจารย์ประภาภัทร|| การที่จะทำให้พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในใจ ต้องฝึกอย่างไร 
 

อาจารยอ์มรา|| ฝกึงา่ยๆ พระพทุธ แปลวา่ ผูรู้ ้

ผูต้ืน่ ถา้เราจะกราบพระพทุธครัง้ที ่๑ กราบดว้ย

จติ ดว้ยใจทีต่ืน่ ตืน่แบบไหน ตืน่แบบกราบแทบ

บาทพระพทุธองค ์เหมอืนทา่นยงัมชีวีติอยู ่ตืน่รู้

ภายในอยา่งนัน้ ใจทำหนา้ทีน่กึหนา้ทีค่ดิ คดิวา่

กราบแทบพระบาททา่นกค็ดิไดน้กึได ้หรอืกราบไป

แบบไมรู่เ้รือ่งรูร้าวเลยกไ็ด ้ถา้กราบไปโดยมคีวาม

รูส้กึนกึคดิอยูภ่ายในวา่ เรากำลงักราบแทบบาทพระ

ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้อยูอ่ยา่งนีน้ะ พระธรรมคอื 

คำสอน สอนเรือ่งใจเปน็กลาง ในทีน่อบนอ้มบชูานี่

ใจเปน็กลางนะ แตใ่จทีไ่มรู่เ้ลยวา่ใจเปน็อยา่งไร

หลงไปขา้งไหนกไ็มรู่ ้ตัง้ใจแบบไหนกไ็มรู่ ้ใจตรง

นัน้ไมม่พีระธรรม คอืทา่นบอกวา่ไมค่วรดำเนนิก็

ไมรู่ ้แลว้ผูท้ำตามคำสอนทา่นแหละ คอื สงฆ ์

เพราะฉะนัน้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์กดิขึน้

ภายในดว้ยการเขา้ไปนกึแลว้กร็ูส้กึ  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| ตอ้งใหเ้ขามคีวามรูอ้ยา่งนี้

กอ่น ผูแ้นะนำกต็อ้งแนะนำใหถ้กูตอ้ง  
 

อาจารยอ์มรา|| คะ่ ตอ้งใหม้พีระพทุธ พระธรรม 

๐๙๐๘



พระสงฆใ์นใจ แลว้จงึจะปฏบิตัธิรรมตามสมควรแก่

ธรรม คอืธรรมทีอ่ยูใ่นใจนัน่แหละ ทีม่นัไมป่รกติ

นัน่แหละ รูส้ิง่ทีไ่มป่รกตนิัน้แหละ เพือ่ใหเ้กดิความ

เปน็ปรกต ิเมือ่ใจเปน็ปรกตแิลว้จะตัง้มัน่เอง และ

ใจตัง้มัน่นัน่เองเปน็เหตใุกลใ้หป้ญัญาเกดิ จะเหน็ได้

วา่การภาวนาไมใ่ชก่ารทำอะไร แตก่ารเขา้ไปรูจ้ติ 

รูใ้จ จติใจเปน็อยา่งไรรูไ้ปอยา่งนัน้ทเีดยีวเลย รูด้ว้ย 

ใจเปน็กลาง  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| เพราะฉะนัน้กห็มายความวา่

เราสามารถจะฝกึรูอ้ยา่งนีไ้ดอ้ยูเ่สมอ  
 

อาจารยอ์มรา|| อยูเ่สมอคะ่ เพราะความคดิเกดิ

กบัเราเสมอ ความรูส้กึใดๆ กเ็กดิขึน้กบัเราเสมอ 

ตลอดวนัและจะมอีสิระ ใจทีม่รีู ้อยูก่บัรูม้อีสิระมาก 
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| การทีเ่รา ครกูด็ ีหรอืวา่

นกัเรยีน หรอืวา่นกัศกึษา ทีอ่ยูใ่นวงการศกึษา 

อาจารยว์า่แนวทางทีเ่ขาสนใจหนัมาฝกึกนั เปน็

เพราะวา่มนัมกีารเปลีย่นแปลงในสงัคมหรอืเปลา่ที่

ตอ้งการวธิกีาร 
 

อาจารยอ์มรา|| คดิวา่คนตอ้งการเรยีนรูเ้รือ่งความ

พน้ทกุขเ์ยอะขึน้ แตเ่รือ่งความพน้ทกุขน์ี ้เปน็เรือ่ง

ของปญัญาตรสัรู ้ตอ้งเรยีนใหค้รบองค ์ศลี สมาธ ิ

ปญัญา แตป่จัจบุนันีเ้ทา่ทีส่งัเกตด ูการศกึษาพทุธ

ศาสนาเพือ่ความพน้ทกุข ์สว่นใหญแ่ลว้ไมไ่ดต้ัง้ตน้

ที่ศีล แต่ไปตั้งต้นที่สมาธิและก็ต่อด้วยปัญญา คือ 

อาศัยสติธรรมดาเข้าไปจับความคิด ความรู้สึก 

จากการกระทำทางรา่งกาย แลว้มนักร็ูส้กึตนัๆ  

ไมป่ลอดโปรง่ แตก่ารเรยีนรูพ้ทุธศาสนน์ัน้ ไมไ่ด้

ตัง้ตน้ทีส่ตสิมาธ ิแตต่อ้งตัง้ตน้ดว้ยความเปน็ปรกติ

ของจิตใจก่อน ใจที่หลงสุดโต่งไปน่ะคอยรู้สึกไว้  

ใจจะไดเ้ปน็กลางขึน้ แลว้ความคดิความรูส้กึใดๆ 

เกิดขึ้น มันจะรู้แบบรู้เท่าทัน ไม่หลงไป เพราะ

ปญัญาแปลวา่ไมห่ลงไง ดงันัน้การศกึษาสมยัใหมน่ี ้

แม้ว่าจะหันมาศึกษากันมากมายนะคะ แต่เท่าที่

สังเกตดูแล้ว จะใช้ขั้นสมาธิเป็นหลัก ไม่ได้ขั้นศีล  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| กจ็ะไมเ่ขา้ใจเรือ่งหลง  
 

อาจารยอ์มรา|| คะ่  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| กจ็ะไมเ่จอความเปน็ปกต ิ 
 

อาจารยอ์มรา|| ไมเ่จอคะ่ มนักจ็ะหลงไปเรือ่ยๆ 

พอสงบกห็ลงไปกบัความสงบ พอไมส่งบกห็ลงไป

กบัความไมพ่อใจ  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| แลว้อยา่งนีก้ค็อืปญัญากไ็ม่

อาจเกดิขึน้ได ้ 

อาจารยอ์มรา|| ปญัญากไ็ดจ้ากการจนิตนาการเอา 

ไม่ใช่ปัญญาภาวนา ปัญญาภาวนาเพื่อให้ตัณหา

และทฐิติัง้อยูไ่มไ่ดน้ะ  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| ความจรงิจะมสีิง่ทีเ่รา

กำหนดไมไ่ด ้ 
 

อาจารยอ์มรา|| ไมม่ตีวัไมม่ตีนนัน้เอง ถา้ยงัตวัตน

อยู่ก็ยังไม่มีอิสระจริงๆ พอมีอิสระจริงๆ ก็จะเห็น

ว่าพุทธศาสนานี่ เป็นศาสนาที่สอนให้จิตใจของเรา 

มีความยดืหยุน่มากทีส่ดุ  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| กไ็มไ่ดข้ดัแยง้วา่เราจะไป

เรียนรู้วิชาการอะไรต่อไป  
 

อาจารยอ์มรา|| ไมใ่ชเ่ลย เพราะวา่เมือ่จติใจมี

ความยดืหยุน่ และผอ่นคลายแลว้ จะเอาจติใจทีม่ี

ความยดืหยุน่มคีวามผอ่นคลาย ไปเรยีนอะไรไปทำ

อะไร รูส้กึมนัจะงา่ยเขา้ 
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| สงัคมไทยในปจัจบุนั ใน

วงการศกึษา กจ็ะหนกัไปในเรือ่งวชิาตา่งๆ แตไ่มรู่้

วธิกีารทีจ่ะเขา้สูศ่ลี สมาธ ิปญัญา  
 

อาจารยอ์มรา|| จรงิๆ แลว้เรยีนวชิาการทางโลก

จำเปน็ แตศ่ลี สมาธ ิปญัญา เปน็ตวัสง่เสรมิ

คณุภาพของจติใจ 
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| กจ็ำเปน็เชน่กนั แลว้จะเรยีก

ได้ไหมคะ ถ้าหากว่าสังคมไทยเรามีอริยทรัพย์อยู่ 

เรามีขุมทรัพย์ทางปัญญาอยู ่ 
 
อาจารยอ์มรา|| มอียูบ่รบิรูณน์ะคะ 

๑๑๑๐

การเรียนรู้ฝึกเจริญสติของคณาจารย์

และนักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์  

ผ่านการรับรู้เท่าทันสภาวะและอาการ 

ของจิต เพื่อการดำเนินวิถีชีวิตอย่าง 

เป็นปรกติสุข



อาจารยป์ระภาภทัร|| มอียูบ่รบิรูณ ์แตว่า่ใน

วงการศกึษายงัเอือ้มมาไมถ่งึ  
 
 
อาจารยอ์มรา|| ยงัไมถ่งึคะ่ 
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| เปน็ทีน่า่เสยีดาย 
 

อาจารยอ์มรา|| แตก่เ็รยีนรูไ้ดน้ะคะ  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| แตก่เ็หน็วา่ในตา่งประเทศ 

ในวงการศกึษาของตา่งประเทศ กจ็ะมกีารกลบัเขา้

มาดใูจ  
 

อาจารยอ์มรา|| เขาเรยีนเรือ่งนีอ้ยา่งลกึซึง้นะคะ 

ดแีลว้คะ่เปน็จดุตัง้ตน้  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| ทา่นอาจารยส์อนมาสกั ๑๐ 

ป ีไดแ้ลว้ใชไ่หมคะ 
 

อาจารยอ์มรา|| สำหรบัประชาชนทัว่ไป แตส่ำหรบั 

ลกูหลานแลว้ ทำใหด้ ูแลว้กบ็อกใหท้ำตามคำสอน

ของพระพทุธองคเ์ปน็เวลาเนิน่นานมากแลว้ แลว้ก็

จะมคีวามรูส้กึวา่ลกูและหลานของเราเปน็ผูม้จีติจะ

พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้มศีกัยภาพสงูมาก สงูมากจรงิๆ 
  

อาจารยป์ระภาภทัร|| ไดท้ดลองแลว้กบั... 
 

อาจารยอ์มรา|| ลกูและหลาน 
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| ซึง่กไ็ดผ้ล 
 

อาจารยอ์มรา|| ไดผ้ลมาก คะ่  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| ดงันัน้การนำไปสูก่ารปฏบิตัิ

หรือการที่คนทั่วไป คนทั่วไประดับกลางๆ ก็มี

ความเป็นไปได้  
 

อาจารยอ์มรา|| มคีวามเปน็ไปไดส้งูมากคะ่ ถา้

ระดับกลางนะคะ ซึ่งระดับมันสมองด้วยยิ่งเรียน

ง่าย เพราะว่าวิชานี้ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสู่ระดับมัน

สมองเยอะ ระดับฐานเจดีย์ยังไม่ค่อย ก็มีพื้นฐาน

วัด ให้เขาได้ทำบุญ ให้เขาได้รู้จักการรักษาศีลใน

เบื้องต้น ให้เขาได้รู้จักการทำสมาธิในเบื้องต้น 

แต่ว่าการฝึกเข้าสู่ระดับขั้นมาเรียนรู้จักความหลง 

รู้จักอวิชชา รู้จักตัณหาและทิฐิ สู่ชนชั้นระดับ

กลางมาก  
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| เรากค็งตอ้งสรา้งครใูหม้าก

ขึน้ ทกุคนกจ็ะไปเปน็ครตูอ่ไป  
 

อาจารยอ์มรา|| คะ่ 
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| กย็งัมคีวามหวงั 
 

อาจารยอ์มรา|| มีค่ะ มีความหวังค่ะ ตราบใดที่

อริยมรรคมีองค์ ๘ และศีล สมาธิ ปัญญายังอยู่

นะ ทางเดนินีม้อียูเ่สมอ 
 

อาจารยป์ระภาภทัร|| กราบขอบพระคณุอาจารย์

มากคะ่   

๑๓๑๒



ภคชาติ  เตชะอำนวยวิทย์
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรสถาปัตยกรรม
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม || เรื่องและภาพ

ชีวิตกับศิลปะ 
 

สิ่งที่อาจารย์ระพีได้เล่าผ่านตัวอักษรทำให้ผู้เขียน

ได้สัมผัสถึงความสุขจากการได้ทำสิ่งที่ชอบนั่นคือ 

การถ่ายภาพธรรมชาติที่นำตนไปเรียนรู้คุณค่าของ

ธรรมชาติ อาจารย์รักการถ่ายภาพถึงขนาดยอม

เก็บขวดเพื่อนำสตางค์ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับตรีโกณ 

มิติ ความร้อน-แสง-เสียง หรือการประดิษฐ์กล้อง 

รเูขม็ขึน้มาได ้ซึง่เปน็พืน้ฐานสำคญัในการถา่ยภาพ 

แทนที่จะเอาเวลาไปแอ่วสาวดังเช่นเพื่อนๆ คนอื่น 

แต่ท่านกลับใช้เวลาว่างไปกับการสังเกตและการ

สัมผัสกับความงดงามในธรรมชาติทั้งก้อนเมฆ 

หากจะคิดถึงช่วงเวลาที่สนุกสนาน ช่วงเวลาที่น่าจดจำ ช่วงเวลาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจ 

ช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความหมายในชีวิตแล้ว หลายคนคงจะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้เป็นนัก

ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคนคงจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ยิ่งไป

กว่านั้นหากเราได้ศึกษาและเปรียบเทียบประสบการณ์นั้นกับบุคคลผู้เป็นแบบอย่างของ

สังคมและนำคุณค่านั้นมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ก็จะเปรียบประหนึ่งแสงไฟที่คอย

ช่วยส่องนำทางในชีวิตของเราทีเดียว ในที่นี้ผู้เขียนจึงขอใคร่ครวญและเชื่อมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ของอาจารย์ระพี สาคริกในระหว่างที่ท่านเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง “แม่โจ้ ประสบการณ์ชีวิตกับคุณค่าที่ฉันได้รับ” 

กับประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่สถาบันอาศรมศิลป์ 

การเรียนรู้ผ่านเรื่องราวชีวิต
“ท่านอาจารย์ระพีสาคริก”

ขุนเขา เงาในน้ำ ฯลฯ แล้วบันทึกออกมาด้วย

กล้องถ่ายรูป เช่น ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นการ

สังเกตภาพ “เงาไม้” ซึ่งต้องอาศัยความละเอียด

ออ่นในการสงัเกตความงามของธรรมชาต ินีก่ระมัง 

ที่เป็นเหตุให้อาจารย์ระพีมีความละเอียดอ่อนกับ

ธรรมชาติรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามท่าน

สามารถยกมาเป็นข้อธรรมะได้เสมอ เช่น ควายที่

ชาวเมืองทั้งหลายชอบดูถูกนั้น อาจารย์กลับพาเรา

มองวา่หากไมม่คีวายทีช่ว่ยชาวนาไถนาแลว้ไซร ้เรา

จะมีข้าวกินหรือ ซึ่งนำเราไปสู่ความกตัญญูรู้คุณ

ธรรมชาติที่เรามักจะมองข้ามไป     

 ชีวิตนักศึกษาของผู้เขียนที่อาศรมศิลป์นี้ก็มี

ส่วนคล้ายกนัอยูบ่า้ง แตเ่ปลีย่นจากการถา่ยรปูมา

เปน็การสเกต็ช ์(sketch) รูป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อได้ไปออกภาคสนาม จำได้ว่าครั้งที่ไปวัดบ้าน

แสน เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ซึ่งเป็นวัดที่อยู่

ท่ามกลางขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ ห้อมล้อมด้วยแมกไม้

และธรรมชาติ ณ ช่วงเวลานั้นผู้เขียนได้นั่งลงกับ

โขดหินแล้วกวาดสายตามองไปยังสิ่งรอบตัว ได้

เห็นความงดงามในการมีอยู่ของสิ่งรอบตัว จึงเริ่ม

สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการวาดรูป มีความ

รู้สึกเบาสบายราวกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ

ธรรมชาติจนกระทั่งวาดรูปเสร็จเรียบร้อย แต่น่า

เสียดายที่ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักใน

ช่วงหลังนี้เนื่องจากความเร่งรีบของชีวิตนักศึกษา 

ทั้งๆ ที่รู้ว่ามีประโยชน์กับชีวิตโดยการสร้างความ

เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติขึ้นในจิตใจ ให้เราได้

สนทนากับสิ่งรอบตัว และยังทำให้ได้เรียนรู้ว่า

๑๕



ศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปให้สวยงามเหมือนจริง 

แต่ยังนำพาความงดงามของธรรมชาติเข้าไปผ่าน

มือผ่านสมองเข้าไปถึงหัวใจ เรียกได้ว่าเข้าถึงทั้ง 

head hand heart 
 
ทัศนคติต่อความยากลำบาก 
“ถ้าเป็นนกจะไม่ขอบินผ่านแม่โจ้อีก” เป็นประโยค

ทีแ่สดงถงึทศันคตติอ่ความยากลำบากทีต่รงกนัข้าม

กับอาจารย์ระพีอย่างมาก ท่านมีทัศนคติในแง่บวก

กับความลำบาก หากมีความยากลำบากเกิดขึ้น

เมื่อใด ท่านจะไม่วิ่งหนี แต่จะเผชิญกับมันอย่าง

ตรงไปตรงมาและเป็นธรรมชาติ ดังเช่นในตอนที่

ตัดสินใจไปเรียนที่แม่โจ้ แม้จะมีเพื่อนคือ คุณพยุง 

โพธิวร มาเตือนถึงความหนักหน่วงของชีวิตที่นั่น

แต่คำเตือนนั้นไม่ได้เป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจของ

อาจารยเ์ลยแมแ้ตน่อ้ย ในทางตรงกนัขา้มทา่นกลับ

สะท้อนออกมาว่า “คำปรามาสที่ฉันเล่ามาทั้งหมด 

เสมือนเติมพลังให้กับฉันอย่างเป็นระลอกร่วมกับ

ความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองที่มีอยู่ในรากฐานของ

จิตใจ” สิ่งนี้เองที่เป็นคุณค่าให้จิตใจมีความองอาจ

กล้าหาญทำให้ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาใน

ชีวิตทั้งความสุขและความทุกข์ 

 การเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยของผู้เขียนเอง

ไม่รู้ว่าได้รับการออกแบบแนวความคิดไว้เช่นเดียว 

กันกับที่แม่โจ้หรือไม่ แต่สิ่งที่ได้เผชิญมันคล้ายกัน

คือมีความยากลำบากทั้งจากปัจจัยภายนอกและ

ปจัจยัภายใน แตพ่ีน่อ้งทีร่ว่มเรยีนรวมทัง้ผูเ้ขยีนเอง

ก็มีความคิดที่จะเรียนรู้ปัญหาเหล่านั้นด้วยจิตใจที่

มุ่งมั่น เช่น ในภาคการศึกษาที่ ๑ งานชุมชนที่

ได้ลงไปเก็บข้อมูลนั้นมีปัญหาและความยากลำบาก

มากมายทั้งเรื่องผู้นำโกงเงินส่วนกลางของชุมชนไป 

ชาวชมุชนไมเ่ชือ่ถอืในสิง่ทีเ่รากำลงัทำอยู ่เมือ่กลับ 

มาประชุมกันเพื่อนำเสนอความคืบหน้าและแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้กันกับคณาจารย์และนักศึกษาด้วย

กันเอง บรรยากาศในวงประชุมก็มีแต่ความกดดนั 

ความคาดหวงั คำตำหน ิเพือ่ใหง้านสำเรจ็ลุล่วง

และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะ

เหตุใดก็ตาม ทุกคนที่นี่รวมถึงตัวผู้เขียนเองกไ็ม่

เคยยอ่ทอ้แตก่ลบัวิง่เขา้ชนกบัความยากลำบากนั้น 

ด้วยทัศนคติที่คล้ายกันกับอาจารย์ระพีว่า “ปญัหา

ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก (ซ้าย) 

คอืครขูองชวีติ” ซึง่ภายหลงัเมือ่ไดม้องยอ้นกลับไป

ก็นับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นได้

เพราะบางครั้งความทุกข์นั้นก็สอนอะไรเรามากกว่า

ความสุข    
 

การเอาตัวลงไปเรียนรู ้
การเรยีนรูท้ีแ่มโ่จน้ัน้ ไมใ่ชแ่คก่ารเรยีนรูใ้นหอ้งเรียน

ธรรมดา แตเ่ปน็การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติโดยเฉพาะ 

อาจารยร์ะพเีองทีเ่คยอาศยัอยูใ่นเมอืง กลบัตอ้งมา 

เปลีย่นวถิมีาใชช้วีติในชนบท มาเปน็เกษตรกรต้อง 

ถางป่า ไถที่ด้วยควาย ทำนา ปลูกผัก ล้างขี้หมู 

ล้างขี้ไก่ ฯลฯ นับได้ว่าเป็นการออกมาจากพื้นที่

ปลอดภยัของตวัเองและกา้วออกมาจากความคุน้ชนิ

เดิมๆ ของตัวเอง ทำให้เกิดการเติบโตทางจิตใจ 

ซึ่งสะท้อนมาจากสิ่งที่ท่านได้เล่าไว้ว่า “ใครว่ายาก

ลำบากแค่ไหน แต่ฉันว่ามันให้คุณค่าเป็นอยา่งมาก 

เพราะวา่สอนใหฉ้นัเปน็คนมคีวามอดทนสูง โดย

เฉพาะการเอาชนะใจตนเองที่ทำให้ชีวิตผ่านพ้นมา

ได้ แทนที่จะรู้สึกเข็ดหลาบจนไม่อยากกลับไปอีก 

หากทำให้รู้สึกรักประสบการณ์ชีวิตที่แม่โจ้มากขึ้น

เป็นลำดับ” เมื่อได้อ่านแล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า 

การเอาตัวลงไปเรียนรู้ที่แม่โจ้เป็นความทรงจำที่มี

คุณค่าในการพัฒนาชีวิตของอาจารย์เอง  

 ในการเรียนวิชา Problem-Based 

Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนต้อง

คลุกคลีกับผู้คนจำนวนมาก เป็นสิ่งที่ผู้เขียนไม่คุ้น

เคยเป็นอย่างมากเพราะชอบที่จะทำงานเงยีบๆ 

คนเดยีวมากกวา่ แตก่ารทีไ่ดอ้อกมาจากพืน้ที่

ปลอดภัยของตัวเองกลับทำให้จิตใจนั้นยืดหยุ่นและ

กลา้หาญมากขึน้ เชน่ การทำงานชมุชนนัน้จำเป็น 

ตอ้งมกีารประชมุชาวบา้นทัง้กลุม่ใหญแ่ละกลุม่ยอ่ย

อยา่งตำ่ๆ กไ็มน่อ้ยกวา่สบิคน ตอ้งคยุกบัชาวบา้น

ทุกๆ ครอบครัวที่อยู่ในชุมชนนั้น การที่ต้องเข้าไป

คลุกคลีกับคนจำนวนมาก นี่เองนับเป็นพื้นที่แสน

อันตรายของตัวเอง แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็ต้อง

เอาตัวลงไปในพื้นที่อันตรายนั้น  จำได้ว่าแรกๆ  

เวลาลงชมุชน กลุม่ของพวกเรามอีาการเกรง็ทกุคน

เมื่อเวลาผ่านไปอาการนั้นก็ค่อยลดน้อยลง พื้นที่

อันตรายเริ่มกลายเป็นพื้นปลอดภัย การลงชุมชน

บอ่ยมาก สรา้งความคุน้เคยกบัชาวบา้นทกุคนทีน่ั่น

จนพวกเรารู้สึกได้ว่า ชาวบ้านคิดว่าเราเป็นคนใน

ชุมชนกันแล้ว การเอาตัวลงไปเรียนรู้ทำให้รู้สึกได้

ว่าแต่ก่อนนั้นหากจะต้องให้ออกไปทำงานกับคน

มากๆ จิตใจจะต่อต้านเป็นอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้แม้

๑๗๑๖



จะยังมีความต่อต้านอยู่ภายใน แต่รู้สึกว่าน้อยลง

กว่าเมื่อก่อนมากและหากจะต้องทำงานชุมชนอีกก็

คิดว่าเราจะต้องกล้าหาญที่จะลงไปเผชิญกับความ

เป็นจริงในชุมชน 
 
ความอดทนต่อสิ่งต่างๆ 
นอกเหนอืจากที่จะต้องเอาตัวลงไปเรียนรู้แล้ว 

อาจารย์ระพียังมีความอดทนต่อความยากลำบาก

ทั้งหลายที่เข้ากระทบเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับ

จิตใจของตนเอง เช่น ความยากลำบากเพราะไม่ 

มีเงินที่ส่งมาจากบ้านเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ทำให้

ไม่มีชุดที่ถูกระเบียบแบบแผนของโรงเรียนเลย จน

ตอ้งไปเอากางเกงทีใ่ชท้ำเปน็ผา้เชด็เทา้ หมวกเกา่ 

ที่นำไปทิ้งแล้ว มาเป็นแต่งเป็นเครื่องแบบตอนที่

อาจารย์มาตรวจแถว แม้อาจารย์ระพีไม่ได้ระบุไว้

ในบทความแต่ผู้เขียนมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าต้อง

“...ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

ใครหลายคนอาจจะกำลัง

แสวงหาวิถีทางชีวิตของ    

ตัวเอง กำลังหาคำตอบ

เช่นเดียวกับผู้เขียน แต่ยัง

ไม่สามารถจะตอบได้เนื่อง 

จากชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน  

  

จะดีหรือไม่หากเราลอง 

ชะลอความเร็วของชีวิตลง

สักนิด หยุดพักเพื่อจะได้

มองดูชีวิตที่ผ่านมา ศึกษา

วิถีชีวิตของครูบาอาจารย์

เพื่อที่จะใคร่ครวญกับ 

‘คำถาม’ ที่สำคัญในชีวิต

เหล่านั้น...”   

อาศัยความอดทนต่อความอับอายในจิตใจตนเอง

เป็นอย่างมาก แต่ความอดทนนี้เองที่ทำให้ท่าน

สามารถยืนหยัดอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ตลอด

ชว่งชวีติทีแ่มโ่จโ้ดยไมไ่ดห้นไีปเสยีกอ่น และเพราะ 

ความอดทนต่อความยากลำบากนี่กระมังที่เป็นเหตุ

ให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งและได้ตั้งคำถามย้อนไปยัง

ผู้อ่านด้วยว่า ”ความยากลำบากมันให้ความทารุณ

โหดร้ายหรือให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตเรากันแน่”  

 ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้วา่ การเรยีนทีส่ถาบนั

อาศรมศลิป ์นั้นเหมือนการได้ออกมาจากความคุ้น

ชนิเดมิๆ ของตวัเอง เพราะฉะนัน้บางสิง่บางอยา่ง

ที่ต้องทำนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ชอบไปหมดทกุอยา่งซึง่

นบัเปน็ความยากลำบากของตวัเอง ยกตวัอยา่งเช่น 

ในงานชุมชนที่จะต้องสรุปเรื่องงบประมาณที่ใช้ใน

การสร้างบ้านเพื่อนำเสนอกับพอช. ซึ่งเป็นองค์กร

ที่ให้ชาวบ้านกู้เงินนั้น เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับ

ตัวเลขมากมายและต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมาก 

ตรงกันข้ามกับเวลาซึ่งมีค่อนข้างน้อยเพราะต้องส่ง

ในอีกไม่กี่วัน ผู้เขียนและน้องๆ ต้องอดทนอดตา

หลบัขบัตานอนเปน็เวลาหลายวนัเพือ่ใหง้านบรรลุ

ตามเปา้หมายที่ได้วางไว้ และแล้วในที่สุดความ

อดทนต่อจิตใจตนเองด้วยการมองไปถึงประโยชน์

ต่อชาวบ้านก็ทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งผลที่

ได้นั้น ไม่ใช่แค่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการ

สร้างบ้านให้ชาวบ้านเท่านั้น แต่ทำให้จิตใจของ  

ผู้เขียนสามารถรองรับกับความรู้สึกที่หลากหลาย

ได้ทั้งชอบและไม่ชอบได้ ในชีวิตจริงบางครั้งเราไม่

สามารถเลอืกอารมณท์ีม่ากระทบได ้แตเ่ราสามารถ 

อดทนและวางจิตวางใจให้ยอมรับทำให้มีความสุข

กับอารมณ์นั้นๆ ได้  
 
ความเคารพต่อทุกสรรพชีวิต 
จะมีผู้ชายสักกี่คนที่เห็นต้นมอส แล้วนั่งลงลูบไล้

อย่างทะนุถนอม หรือให้ความสำคัญกับข้าวที่หล่น

ลงพื้นแม้เพียงเมล็ดเดียว หรือเป็นรุ่นพี่แล้วไม่เห็น

ด้วยกับการรับน้องเพราะไม่ต้องการเห็นรุ่นน้องเป็น

เหยื่อของความบันเทิงของตน นั่นแสดงให้เห็นถึง

ความอ่อนโยนและให้คุณค่าต่อสรรพชีวิตของท่าน

อาจารยร์ะพแีกท่กุชนชัน้ไมว่า่จะตำ่ตอ้ย ไรค้า่หรือ 

อยู่ในตำแหน่งที่ด้อยกว่า คุณธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่

ขาดหายไปในสังคมทุนนิยมปัจจุบันเพราะทุกสิ่งถูก

ให้ค่าด้วยมูลค่าไม่ใช่คุณค่า 

 วิถีที่ดำเนินอยู่ที่อาศรมศิลป์ก็เป็นเช่นนั้น   

ทีน่ี่ไม่ได้ตัดสินผู้คนด้วยมูลค่าแต่ให้ดูคนที่คุณค่า 

๑๙๑๘



นั่นทำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับสิ่ง

เล็กๆ น้อยๆ จะเห็นได้ชัดจากการจัดงานแถลง

ข่าวปกาเกอะญอเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในการ

สรุปการเรียนรู้ร่วมกันนั้น ทุกคนรวมทั้งผู้เขียนเอง

มีความคิดเห็นร่วมกันว่างานสำเร็จได้ เพราะเหล่า

แม่บ้านทั้งหลายของโรงเรียนรุ่งอรุณ องค์ประกอบ

เลก็นอ้ย เชน่ การเรยีงดอกไม ้พวงมาลยั แม้แต่ 

ผ้าปูโต๊ะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของงานแถลงข่าว

ในวันนั้น หากไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้งานจะขาด

ซึ่งชีวิตชีวาแน่นอน แม้ภายนอกจะมองดูว่าอาชีพ 

แม่บ้านเป็นคนต่ำต้อย แต่ที่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น และ

ผู้เขียนเองก็ได้เรียนรู้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวของ

มันเอง แม้แต่มดดำเองที่มักจะขึ้นอยู่ตามโต๊ะให้

รู้สึกน่ารำคาญอยู่เป็นประจำ แต่วันหนึ่งมีคนบอก

วา่เพราะมดดำเหลา่นีแ้หละปลวกจงึไมข่ึน้เรือนไทย 

จึงทำให้เรือนไทยเรายังคงอยู่ได้ 
 

มิตรภาพ  
 

มิตรภาพที่งดงามเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาจารย์ 

ระพีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

แร้นแค้นได้ ในช่วงปิดเทอมปลายของชั้นปีที่หนึ่ง 

เป็นที่ช่วงอดอยากแห้งแล้ง ถึงกับมีคนกล่าวว่า 

“แม้แต่หมายังอดตาย” เพราะผู้คนเกือบทุกคนใน

แมโ่จก้ลบัถิน่ฐานกนัหมด แตส่ิง่ทีง่อกงามในชว่ง

เวลาทีแ่รน้แค้นเช่นนี้ กลับเป็นมิตรภาพระหว่างคน

สองคน คือ อาจารย์ระพีและคุณระดม เศรษฐีธร 

ทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน นอนด้วยกัน กินด้วยกัน 

เศร้าด้วยกัน สนุกด้วยกัน หาอาหารด้วยกัน ออก

ลา่แยก้นัดว้ยหนงัสติก๊คนละอนั ทำแยช้บุไขท่อด 

และนั่งอาเจียนด้วยกัน เพราะกลิ่นคาวของแย้ที่ไม่

สุกดีนัก จนในที่สุดต้องกินข้าวกับกล้วยน้ำว้า ทั้ง

สองเติบโตไปด้วยกัน แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน 

มีทั้งการให้และการรับไปพร้อมๆ กัน แม้ท้ายที่สุด

ทั้งสองจะต้องแยกย้ายกันกลับบ้านของแต่ละคน 

แต่นั่นไม่ได้เป็นเพราะทั้งสองอยู่ที่นั่นไม่ได้ หากแต่

เป็นเพราะมีโทรเลขเรียกให้กลับบ้าน จะเห็นได้ว่า

ในช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมที่ลำบากแร้นแค้น

มติรภาพนบัเปน็สิง่สำคญัทีจ่ำเปน็ตอ่การเกือ้หนนุ

จิตใจในการดำรงชีวิตอยู่ได้  

 ในบรรยากาศการเรียนการทำงานที่เร่งรีบ

ของนักศึกษาอาศรมศิลป์ซึ่งรวมทั้งผู้เขียนเองด้วย 

ทำให้มิตรภาพดังเช่น อาจารย์ระพีกับคุณระดมไม่

ไดเ้กดิขึน้กบัชวีติทีน่ีม่ากนกั ทำใหผู้เ้ขยีนเกดิความ 

ไม่แน่ใจกับการใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ของชุมชนอาศรม-

ศิลป์ในอนาคต พวกเราใช้เวลาร่วมกันผ่านเรื่อง

ของการงานแต่ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนสนุกสนานมี

ชีวิตชีวากับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องเพื่อน เรื่อง 

ส่วนตัวกันมากนัก ในเทอมหนึ่งเรามักจะมีการพูด

คยุกนัมากจนดกึดืน่ไมไ่ดห้ลบัไมไ่ดน้อนเปน็ประจำ 

แตก่เ็ปน็เพราะตอ้งวางแผนรว่มกนักอ่นการลงชุมชน 

แม้มีมิตรภาพเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่

ได้มีวิถีชีวิตร่วมกันมากนักดั่งเช่นอาจารย์ระพ ี และ

นี่คือสิ่งที่เรากำลังแสวงหากันอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ 
 

จติสำนึกต่อบ้านเมือง
 

อาจารย์ระพีและนักศึกษาแม่โจ้ไม่ได้นิ่งเฉยในยาม

ที่บ้านเมืองประสบปัญหา ตอนที่เกิดสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ คณะนักศึกษาแม่โจ้มีสำนึกต่อบ้านเมือง

ถงึกบัเดนิเทา้เขา้เมอืงเชยีงใหมเ่ปน็ระยะทาง ๑๘ 

กม. เพือ่อาสาสมคัรไปเปน็ทหารรบัใชช้าต ิอาจารย ์

ระพเีองกเ็ชน่กนัทีอ่ยูใ่นขบวนนัน้ดว้ย นอกเหนือ

จากได้พัฒนาตนเองในขณะที่เรียนแล้วยังคำนึงถึง

ประโยชน์ของประเทศชาติอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า

นักศึกษาสมัยนั้นมีจิตสำนึกสาธารณะที่สูงส่งมาก 

เช่นเดียวกับนักศึกษายุคสมัยต่อมา ในช่วง ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่นักศึกษาไม่ได้แค่เรียนในห้อง 

เรียน แต่กลับมีบทบาทในทางสังคมและการเมือง

ควบคู่ไปด้วย  

 การพยายามหยิบยกประเด็นสาธารณะของ

บ้านเมืองของครูบาอาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์มา

ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ทำให้ผู้เขียนมีสำนึกของความเป็นพลเมืองมากยิ่ง

ขึ้น เช่น กรณีชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพือ่

ประชาธปิไตยทีอ่าจารยท์า่นใหเ้ขยีนตอบคำถามใส่

กระดาษ ๓ ขอ้ คอื ทำไมตอ้งมกีารชมุนมุ แลว้

เกีย่วข้องกับตัวเราอย่างไร และเราจะมีบทบาท

ร่วมอย่างไร หรือกรณีวัดกัลยาฯ เกดิกรณพีพิาท

ระหวา่งเจา้อาวาสวดักบัชาวชมุชนกเ็ปน็ประเดน็ที่

นกัศกึษาพยายามจะเขยีนบทความเขา้ไปมสีว่นรว่ม
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ผ่านทางหนังสือพิมพ์มติชน หรือการศึกษาเรื่อง 

นโยบาลรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องข้าวและชาวนาเพื่อนำ

ไปใช้วางแผนการทำงานวิชาการพัฒนาศูนย์การ

เรยีนรูช้มุชน เปน็ตน้ สิง่เหลา่นีเ้ปน็แรงกระตุน้ที่

ทำใหผู้เ้ขยีนสนใจเรือ่งรอบตวันอกเหนอืไปจากการ

พฒันาตนเอง โดยไม่หลงลืมกับความเกี่ยวโยงกัน

ระหว่างเราและผู้ขับเคลื่อนประเทศชาติที่เรามักจะ

ละเลยแล้วรู้สึกว่า “ไม่เกี่ยวกับเรา” 
 

การวางเฉย 
 

แม้จะมีจิตสำนึกต่อบ้านเมืองแต่ท่านอาจารย์ระพี

ยังรู้จักอดทนและวางเฉยในบางสถานการณ์ที่อยู่

นอกเหนือความสามารถของตนจนทำให้อยู่ที่แม่โจ้

ได้จนตลอดรอดฝั่ง แม้จะไม่เห็นด้วยกับอำนาจมืด

ที่แม่โจ้จากพฤติกรรมเอาเปรียบของโรงเรียนในการ

ที่เก็บค่าอาหารกลางวันจากนักศึกษา ทั้งๆ ที่ได้

เอาวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่ใช้ในการทำอาหารเช่น ผัก 

ข้าว ฯลฯ เป็นสิ่งที่นักศึกษาปลูกให้โดยไม่คิดมูลค่า 

และการมีอภิสิทธิ์ใช้รถราชการของลูกหลานผู้

บรหิารของโรงเรยีนโดยการบรรทกุขา้วของเครือ่งใช้

ขา้วสารอาหารแหง้ ทัง้ทีเ่ปน็ของสว่นตวัเพือ่ทีจ่ะ

เอาไปขายแกน่กัเรยีนในโรงเรยีน หลายคนอาจจะ

สงสยัวา่ทำไมอาจารยร์ะพไีมล่กุขึน้มาตอ่ต้าน แต่ผู้

เขียนกลับมองว่านี่คือการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต

เหมือนดั่งเช่นต้นไม้ที่ดอยปุยที่ยิ่งสูงใบยิ่งน้อยและ

เลก็ลงจะไดค้ายนำ้นอ้ยลงเพือ่ใหช้วีติดำรงอยู ่การ

ลกุขึน้มาตอ่ตา้นหรอืการประทว้งไมเ่กดิประโยชน์

อนัใดในสถานการณต์อนนัน้ซึง่อาจจะทำให้อาจารย์

ไม่ได้ศึกษาต่อก็เป็นได้ การวางเฉยเป็นทางออกที่

ดีที่สุด ซึ่งผู้เขียนตีความเอาเองว่าไม่ได้เกิดจาก

ความขลาดกลัว เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อ

ตอนสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านคงจะเลือกที่จะไม่

ออกไปเป็นทหารอาสาแน่ ซึ่งก็มีนักเรียนอีกฝ่าย

หนึ่งที่เลือกที่จะหลบอยู่ในโรงเรียนโดยไม่เอาตัว

เข้าไปข้องเกี่ยวกับประเทศชาติ 

 การเรียนที่อาศรมศิลป์นี้อาจจะต่างจากที่ 

แมโ่จอ้ยูบ่า้ง ทีน่ีไ่มไ่ดม้อีทิธพิลมดืและไมไ่ดท้ำการ 

อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ประการใด หาก

แต่ประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนได้เรียนรู้จากการเรียนที่

นี่คือการเข้าใจในความเป็นเช่นนั้นเองของแต่ละ

บุคคลและวางเฉยในบางสถานการณ์จึงจะทำให้ทำ 

งานสำเรจ็และอยูท่ีน่ีอ่ยา่งมคีวามสขุได ้ยกตวัอยา่ง

หนึ่งที่ชัดเจนมาก คือ ในการทำงานชุมชนที่ต้อง

พบปะกับผู้คนที่มากมายหลากหลาย แต่ละคนมี

ความตอ้งการและมนีสิยัทีไ่มเ่หมอืนกนัเลย บา้งชว่ย

ทำงาน บา้งทำตวัมปีญัหา เชน่ มคีนกลุม่หนึ่งที่

พร้อมอาสาที่จะลุกขึ้นมาช่วยชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งการเงนิหรอืเรือ่งกอ่สรา้งบา้น สว่นอกีกลุม่หนึ่ง

มีแต่รอให้คนภายนอกเข้าไปช่วยและในบางครั้งก็

ต่อต้านไม่เชื่อถือในโครงการที่พวกเราจะทำ หาก

เราไปเคร่งเครียดที่จะเปลี่ยนทุกคนให้เป็นคนดีแล้ว

ค่อยดำเนินงานต่อ งานจะไม่มีทางเสร็จได้เลย

เพราะเป็นไปไม่ได้ ทีส่ดุแลว้เรากต็อ้งวางเฉยกบั

กลุ่มคนบางพวกเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ 

แต่ผู้เขียนก็เข้าใจว่าการวางเฉยเช่นนี้ย่อมแตกต่าง

จากการไม่ใส่ใจโดยสิ้นเชิง การวางเฉยในที่นี้ไม่ใช่

ไม่ใส่ใจอะไรเลย แล้วปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปเรื่อย 

โดยไม่ลงมือทำอะไร แต่หมายถึงการวางเฉยในผล

ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับ

เมื่อเราสร้างสรรค์เหตุของมันให้ดีที่สุดไปแล้ว ใน

การทำงานชุมชนเราต้องฟังเสียงผู้ที่ต่อต้านหรือคน

ที่ไม่ช่วยงานว่าปัญหามันมาจากอะไร แล้วก็แก้ที่

ตรงนั้น เมื่อแก้แล้วผลเป็นเช่นไรก็ต้องยอมรบั เช่น 

ปัญหาต่อต้านมาจากความไม่เชื่อถือในความ

โปร่งใสในการเก็บเงินออมทรัพย์ของชุมชนก็แก้โดย

การเอาบัญชีการเก็บเงินทั้งหมดมาแสดงที่บอร์ด

ของชุมชน ชาวบ้านบางส่วนก็เลิกต่อต้านบางส่วน

ก็ยังไม่สนใจอยู่เหมือนเดิมซึ่งคนกลุ่มหลังก็เป็นสิ่ง

ที่เราต้องยอมรับ วางเฉยแล้วทำงานของเราต่อไป 

 ประสบการณ์ของอาจารย์ระพีที่แม่โจ้กับ

ประสบการณ์ของผู้เขียนที่สถาบันอาศรมศิลป์นั้นมี

ความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประเด็นทีเดียว ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องศิลปะการอดทนต่อความยากลำบาก 

เป็นต้น ตลอดเวลาในการเขียนและเรียบเรยีง

บทความนีผู้เ้ขยีนไดเ้รยีนรูถ้งึวถิชีวีติของครบูา-

อาจารย์เปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองโดยผ่านทางตัว

อักษร ทำให้มีกำลังใจเป็นอย่างมากในการหยัดยืน

เรียนรู้กับโลกแห่งความเป็นจริง กับปัญหา กับ

ความท้อถอยยากลำบากที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยัง

ทำให้เกิดคำถามต่อชีวิตมากมาย เช่น เรานั้นเกิด

มาเพื่ออะไร เราได้ทำอะไรไปแล้ว และเราควรจะ

ทำอะไรต่อไป เป็นต้น แม้ในขณะนี้ผู้เขียนจะยัง

ไม่ได้คำตอบ แต่อย่างน้อยก็ทำให้มีหนทางที่จะ

ต้องดำเนินเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น ตลอดช่วง

เวลาที่ผ่านมาใครหลายคนอาจจะกำลังแสวงหาวิถี

ทางของชวีติของตวัเอง กำลงัหาคำตอบเชน่เดยีว

กบัผูเ้ขียน แต่ไม่สามารถจะตอบได้ เนื่องจากชีวิต

ที่เร่งรีบในปัจจุบัน จะดีหรือไม่หากเราลองชะลอ

ความเร็วของชีวิตลงสักนิด หยุดพักเพื่อจะได้มอง

ดูชีวิตที่ผ่านมา ศึกษาวิถีชีวิตของครูบาอาจารย์

เพื่อจะใคร่ครวญกับคำถามที่สำคัญในชีวิตเหล่านั้น   
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ปาสิตา ศรีสง่า
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรสถาปัตยกรรม
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม || เรื่องและภาพ

งานเขียนบทความชิ้นนี้เป็นการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงความคิดของอาจารย์ระพี

สาคริก ในช่วงที่ท่านศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแม่โจ้กับชีวิตวัยเรียนของผู้เขียนขณะศึกษา

ระดับปริญญาตรี แม้เป็นช่วงเวลาต่างกันนับสิบปี ระบบการศึกษาและบรรยากาศการ

เรียนที่ไม่เหมือนกัน แต่ได้รับบทเรียนสำคัญของชีวิตนักศึกษาที่มีบางส่วนคล้ายคลึงกัน  

จึงได้นำเอาประเด็นเรื่องทัศนคติในการเรียนรู้นอกห้องเรียนของท่าน ความรู้สึกที่ท้าทาย

ต่ออุปสรรคและคำปรามาสที่คนอื่นๆ มีต่ออาจารย์ ความอดทนต่อความยากลำบาก

และมุมมองการใช้ชีวิตการเรียนของท่าน มาศึกษาจับประเด็นในการอ่านและทดลอง

เขียนเปรียบเทียบชีวิตของผู้เขียนอย่างเป็นลำดับ 

เรียนรู้เรื่องราวชีวิตข้อคิดจาก
“ท่านอาจารย์ระพีสาคริก”

เรื่องการเรียนรู้นอกห้องเรียน อาจารย์ระพีมีทัศนะ

ต่อการเรียนแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปว่าการเรียนที่

อยู่เพียงในห้องสี่เหลี่ยมนั้น ทำให้ความคิดต่างๆ

นัน้คบัแคบลงจนไรอ้สิระในการเรยีนรู ้ทา่นจงึเลือก 

ที่จะแสวงหาและทำสิ่งต่างๆตามเสียงในใจของ

ตนเอง ในช่วงที่อาจารย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่๑ นั้น 

ได้เริ่มรู้สึกเบื่อการเรียนในห้องภายในกรอบของฝา

สี่ด้านและบทเรียนที่ซ้ำไปซ้ำมาเพราะทำให้รู้สึกว่า

ชีวิตนั้นซ้ำซาก และอาจทำให้รากฐานของความ

คิดนั้นคับแคบลง อาจารย์ระพีจึงเลือกไปนั่งเขียน

ภาพทิวทัศน์อยู่ที่เขาดินอย่างอิสระมากกว่าการ

เรียนอยู่ในห้อง จนกระทั่งมัธยม ๖ ทั้งที่อาจารย์

สามารถเรียนข้ามชั้นมัธยม ๗ และ ๘ เพื่อเข้า

เรียนระดับอุดมศึกษาต่อได้ แต่อาจารย์ก็สมัคร
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เรียนซ้ำชั้น มัธยม ๖ อยู่ถึง ๓ ปี เป็นเพราะ

อาจารย์ “รู้สึกเข็ด” กับการที่เรียนข้ามชั้นในสมัย

ชั้นมัธยม ๑ มาเรียนชั้นมัธยม ๒ กลางปี เข้าใจ

ถึงการเรียนรู้ที่จะให้ถึงความจริงนั้นมันขาดความ

ต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญคือ อาจารย์มีรากฐานของ

จิตใจที่เข้มแข็ง รู้และทำตามเสียงสัจจะในใจมาก 

กว่าการปล่อยให้อิทธิพลทางวัตถุมาครอบงำ ใน 

ช่วงเวลาที่เรียนซ้ำชั้นนี่เองอาจารย์ก็ได้ปรับปรุง

บทบาทชีวิตตนเองให้ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และ

มองว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตมากกว่าการได้

เรียนชั้นสูงๆ 

 หากเปรียบเทียบกับชีวิตผู้เขียนในช่วงระดับ

มธัยมนัน้มคีวามแตกตา่งกบัอาจารยเ์พราะคอ่นข้าง

รู้สึกพอใจกับการเรียนตามที่ครูอาจารย์จัดเตรียม

ไว้ให้ ผู้เขียนเป็นคนที่เรียนตามระบบมาตลอดไม่

เคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนในห้องเรียน ซ้ำยัง

รู้สึกสนุกและตื่นเต้นที่ครูได้นำเอาบทเรียนใหม่มา

ให้เรียนเสมอ แต่ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเป็นเพราะ

อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถจูงใจในการสอนให้มี

ประสิทธิภาพได้ หรือเป็นเพราะผู้เขียนไม่เคยตั้ง

คำถามกับการเรียนในห้องว่าได้ให้ประโยชน์อะไร

กับตนเอง หรือเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการรู้

อย่างแท้จริง ในขณะนั้นรู้เพียงแค่หากเราเรียนได้ดี

จะส่งผลให้พ่อแม่สบายใจ ครูอาจารย์ก็พอใจและ 

ผู้เขียนเองก็สามารถเรียนตามระบบได้ดีมีผลการ

เรียนเป็นที่พอใจตลอดมา 

 ถึงแม้ว่าจะพอใจกับการเรียนที่ผ่านมา และ

คิดว่าหากเรียนตามระบบการศึกษาไปเรื่อยๆ นี้

เราจะไดค้ำตอบทกุอยา่ง แตก่ลบัเกดิจดุเปลีย่นต่อ

ทัศนคติการเรียนของผู้เขียน การเรียนในห้องและ

อาจารย์ไม่สามารถตอบคำถามของเสียงภายในใจ

ได้อีกต่อไป ในช่วงการเรียนระดับมหาวิทยาลัยใน

คณะสถาปัตยกรรมปีที่สาม มีการเรียนออกแบบ

ตั้งแต่บ้าน อาคารขนาดเล็กจนถึงการออกแบบ

อาคารขนาดใหญ่ ล้วนแต่มีโจทย์ที่ต้องใช้เงิน

จำนวนมากในการก่อสร้างจึงจะทำให้มีผลงานที่

สร้างสรรค์น่าสนใจ และเป็นเรื่องใหม่ๆ ที่มนุษย์

คดิคน้ได ้ผูเ้ขยีนจงึไดเ้กดิคำถามสำคญัวา่สิง่ต่างๆ 

ที่อาจารย์ได้สอนมานั้นเป็นไปเพื่อออกแบบให้กับ

เศรษฐีเท่านั้นหรือ เราถึงจะมีโอกาสสร้างงานดีๆ

ได ้แลว้วชิาชพีเราจะเปน็ประโยชนอ์ะไรกบัคนอื่นๆ 

ได้บ้าง คำถามนี้ขึ้นมารบกวนจิตใจเป็นเวลานานก็

ไม่ได้คำตอบ ทำให้รู้สึกคุกรุ่น อึดอัดใจอยู่ภายใน

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ จนวันหนึ่งขณะที่ผู้เขียน

เดินมาห้องสมุดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได ้

เหน็ปา้ยประกาศการจดัสมัมนาในหวัขอ้ “สถาปนิก

จุด จุด จุด” ที่จัดขึ้นเพื่อรุ่นพี่ชั้นปี ๔ ที่เข้าสู่

การเรียนในชั้นปีสุดท้าย การสัมมนาได้จัดสัปดาห์

ละครัง้ เปน็เวลา ๑ เดอืน โดยไดเ้ชญิวทิยากรจาก

หลายสาขามาบรรยายเพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตได้รู้

วา่ เมือ่เรยีนจบคณะสถาปตัยกรรมศาสตรส์ามารถ 

ไปทำอะไรไดบ้า้ง ตอนนัน้ผูเ้ขยีนสนใจและคิดว่า

อาจจะได้คำตอบที่ตนได้ถามไว้ในใจ จึงเดินไปหา

อาจารย์ที่เป็นผู้จัดงานเพื่อขอเข้าร่วมฟังสัมมนา

ดว้ย อาจารยย์นิดรีะคนแปลกใจทีม่นีกัศกึษารุน่อื่น

ขอร่วมเข้าฟังด้วย และยังอนุญาตให้ชวนเพื่อนเข้า

ร่วมฟังได้ ผู้เขียนได้ชวนเพื่อนอีกหลายคน แต่ไม่ 

มีใครสนใจ จึงกลายเป็นรุ่นน้องเพียงคนเดียวที่

“...จึงได้เกิดคำถามสำคัญว่า
สิ่งที่อาจารย์ไดส้อนมานัน้
เปน็ไปเพือ่ออกแบบให้กับ
เศรษฐีเท่านั้นหรือ เราถึงจะ
มีโอกาสสร้างงานดีๆ ได้ 
แล้ววิชาชีพเราจะเป็น
ประโยชน์อะไรกับคนอื่นได้” 

ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก กับสิ่งอันเป็นที่รัก ทั้งกล้วยไม้และกล้องถ่ายวิดีทัศน์

ร่วมเข้าฟังด้วย  

 ในที่สุดการสัมมนาก็ได้ให้คำตอบ ผู้เขียน

ได้เข้าฟังทุกครั้งอย่างตั้งใจ มีวิทยากรจากหลาก

หลายอาชีพ ทั้งบรรณาธิการหนังสือ ช่างถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรมชื่อดัง สถาปนิกที่มีชื่อเสียง นัก

ออกแบบกราฟิก จนถึงสถาปนิกชุมชนของบริษัท 

CASE อาจารย์ชวนัฏฐ์ ล้วนเส้ง ได้นำผลงานที่

ทำร่วมกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ พร้อมเล่า

ประสบการณ์การทำงานที่อยู่นอกเหนือตำราที่ผู้

เขยีนไดรู้ม้า เชน่ การศกึษาหาวสัด ุวธิกีารกอ่สรา้ง 

จากชาวบ้านของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน

ทั้งด้านทรัพยากร วิธีการ การใช้งาน ฯลฯ และ 

อธิบายถึงคุณค่าที่ได้รับจากการทำงาน อาจารย์

พูดประโยคสำคัญที่ได้ตอบคำถามผู้เขียนในฐานะ

เป็น “สถาปนิก” ว่า การทำงานกับชาวบ้าน เรา
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ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ชาวบ้านในสลัมหรือชาว

บ้านที่มีรายได้น้อยต้องการความรู้และบริการจาก

สถาปนิกเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาไม่มโีอกาสได้

รบัเพราะวา่ไมม่เีงนิจา้งสถาปนกิ อาจารย์ ยังได้

ชักชวนนักศึกษาให้มาทำงานเป็นสถาปนิกชุมชน

มากขึ้น ในวันนั้น ผู้เขียนได้คำตอบสำคัญของ

การเรยีนเพือ่ไปประกอบวชิาชพีวา่ เราสามารถใช้

ความรู้ที่มีให้กับคนจนก็ได้ คนรวยก็ได้ แต่การให้

ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ทั้งต่อ

ชมุชนและสงัคมโดยรวมนัน้เปน็สิง่สำคญั ในวนันั้น 

ผู้เขียนรู้สึกเต็มอิ่มและคุ้มค่าอย่างยิ่งกับการตัดสิน

ใจเลือกมาฟังบรรยายแทนการเข้าห้องเรียนตาม

ปกติ และอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เขียนรักที่จะตั้ง

คำถามและการกลา้ทีเ่ดนิหาคำตอบ ออกนอกกรอบ 

นอกห้องเรียน คือการที่ได้รู้ว่า บางสิ่งเราต้องตั้ง

คำถาม ลงมือค้นหาแล้วจึงจะได้คำตอบ หากไม่

ถามก็ไม่มีคำตอบ 

 ความรู้สึกท้าทายต่ออุปสรรค อาจารย์ระพีมี

ความคดิทีเ่ปลีย่นเอาคำปรามาสตา่งๆ และเสยีงที่

เล่าลือถึงอุปสรรคที่เกินจะคาดเดา มาเป็นแรงพลัง

ท้าทายความสามารถให้ลงมือทำอย่างมุ่งมั่น ใน

ช่วงที่อาจารย์ตัดสินใจที่จะเรียนต่อแม่โจ้นั้น แม้จะ

ได้ยินว่าที่นั่นเป็นโรงเรียนที่ทุรกันดารมีแต่ป่าและ

ความยากลำบาก นักเรียนที่มีร่างกายกำยำแข็ง

แรงยังต้องหนีกลับลงมา ในขณะที่อาจารย์เป็นคน

ผอมบาง คงสู้ทนต่อความยากลำบากไม่ได้ แต่

เพราะความต้องการเป็นอิสระในจิตวิญญาณอย่าง

แรงกล้า ประกอบกับความต้องการที่จะไปอยู่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ ที่เดียวกับคุณแม่อาจารย์อยู่

อาจารย์จึงได้ตัดสินใจไปเรียนต่อที่แม่โจ้ คุณลุง

ของอาจารย์ได้พูดไว้ก่อนไปว่า หากยอมแพ้กลับ

มาแบบไม่ได้อะไร จะถือว่าเป็นหมา ทั้งที่อาจารย์

น่าจะหมดกำลังใจ กลับเปลี่ยนเอาคำสบประมาท

เหล่านั้นมาเป็นแรงมุมานะที่ต้องต่อสู้กับความยาก

ลำบากที่จะเจอในอนาคต การเดินทางไปที่แม่โจ้

เหมือนว่าโดดเดี่ยวเพียงลำพัง อาจารย์ก็ไม่ใส่ใจ

กับความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว หากแต่เป็นความรู้สึก

ท้าทาย ที่เติมพลังความแข็งแกร่งของจิตใจให้กล้า

เผชิญกับเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผู้เขียนเอง 

แม้จะมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนกับว่าโดดเดี่ยวไม่มี

อาจารย์ที่เป็นผู้สนับสนุนชีวิตการเรียน แต่เวลานั้น 

กลับทำให้เป็นชนวนจุดพลังที่ท้าทายในการหา  

หนทางที่จะทำให้เราสามารถยืนได้ด้วยตนเอง 

 เมื่อได้ย้อนมองดูชีวิตการเรียนที่ผ่านมา จน 

ถงึปลายชัน้ปทีี ่๓ ทำใหผู้เ้ขยีนรูส้กึไดอ้ยา่งชัดเจน

ว่า นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่ได้รับความ

สนับสนุนจากทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นได้

จากการทีไ่มจ่ดัสถานทีเ่รยีนของคณะใหเ้ปน็สดัส่วน

ต้องมาแทรกใช้กับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ทั้งที่ในมหาวิทยาลัยมีการสร้างอาคารใหม่ขึ้น บาง

อาคารยังไม่มีผู้ใช้ ก็สร้างไว้รอรับผู้ใช้อยู่เป็นปี 

เพราะเรื่องสถานที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับอาจารย์

คณะวศิวะฯ อยูบ่อ่ยครัง้ในเรือ่งการเขา้มาใชอ้าคาร 

เรียนในเวลากลางคืน เพราะการเรียนเป็นกลุ่มของ

นักศึกษาสถาปัตย์ มีความจำเป็นต่อการฝึกฝน

ทักษะในการทำงาน ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่

รวดเรว็ เหน็การแกป้ญัหาตา่งมมุมอง ประกอบกบั 

หากมกีารถา่ยทอดเทคนคิตา่งๆ จากรุน่พีสู่รุ่น่น้อง

“...เหมือนกับโดดเดี่ยวไม่มี

อาจารย์ที่เป็นผู้สนับสนุน

ชีวิตการเรียน แต่เวลานั้น 

กลับทำให้เป็นชนวนจุดพลัง

ที่ท้าทายในการหาหนทางที่

จะทำให้เราสามารถยืนได้

ด้วยตนเอง...” 

จะทำให้เกิดการพัฒนาความชำนาญมากขึ้น จึง 

จำเป็นที่ต้องใช้สตูดิโอที่สามารถทำงานเป็นกลุ่ม

นอกเวลาเรียนได้ การเรียนที่ต่างกันของสองคณะ 

ทำให้อาจารย์วิศวะฯ บางท่านไม่เข้าใจ ประกอบ

กับไม่มีการชี้แจงจากทางผู้บริหารอย่างจริงจัง ทำ 

ให้เกิดข้อขัดแย้งอีกหลายครั้ง นักศึกษาส่วนใหญ่

ไม่เข้ามาใช้สถานที่เพื่อตัดปัญหา เพราะเหตุการณ์

นีท้ำใหบ้รรยากาศการเรยีนแบบสตดูโิอในชัน้ปอีื่นๆ 

ไม่มี แต่ผู้เขียนเห็นต่างอย่างชัดเจนว่านี่คือหัวใจ

ของการเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงทำให้ผู้เขียนยัง

ยืนยันการเข้ามาใช้สถานที่  

 สถานการณ์บรรยากาศการเรียนย่ำแย่ลงไป

อีก ทำให้รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและต้องดิ้นรน

ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นอีก เหมือน

กบัเปน็คำทา้ทายวา่ตนเองจะพฒันาไดม้ากขึน้เทา่ 
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ใด ทา่มกลางความไมพ่รอ้มเชน่นี ้คณะสถาปัตย์ฯ 

ได้เกิดความขัดแย้งในการสอนของทีมอาจารย์ด้วย

กันเอง และได้แบ่งออกเป็นสองฝ่าย อาจารย์รุ่น

ใหมห่ลายทา่นลาออกเพราะไมต่อ้งการทีจ่ะขดัแย้ง 

จนทำให้นักศึกษาตกเป็นเครื่องมือในการกดดัน

จากอาจารย์อีกฝ่าย ผู้เขียนที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับ

อาจารย์ที่ลาออกไป ทำให้เวลานั้นรู้สึกเคว้งคว้าง 

เศร้าใจและเหมือนโดนทิ้งกลางคัน  ขณะนั้นมี

อาจารย์เหลืออยู่จำนวนน้อยมาก ทำให้การเรียน

การสอนเปน็ไปอยา่งไมเ่ตม็ที ่และมกีารยา้ยคณบดี 

มาใหม่ทำให้สภาพภายในขณะนั้นผันผวนและไร้ซึ่ง

ทิศทางการเรียนการสอนที่ชัดเจน ขณะนั้นผู้เขียน

ขึ้นเรียนชั้นปีที่ ๔ จึงเกิดความคิดว่าต้องทำอะไร

สกัอยา่งทีจ่ะไมป่ลอ่ยใหบ้รรยากาศการเรยีนเหมือน 

กับเรียนให้ผ่านไปวันๆ โดยไม่เกิดความรู้ใหม่ขึ้น

แบบนี้ สถานการณ์ปัญหาความแตกแยกของ

อาจารย์ และสถานที่ที่ไม่อำนวยให้เกิดการเรียนรู้ 

ฝึกฝนได้อย่างมีคุณภาพ กระตุ้นให้เสียงภายใน

ตนเองเรยีกรอ้งการแกป้ญัหา การขวนขวายหา 

ความรู้ด้วยตนเอง และการคิดหาวิธีการที่จะสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

 เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ เพื่อลงมือแก้

ปญัหา ขณะนัน้ผูเ้ขยีนสามารถเผชญิหนา้ไดโ้ดยไม่

กลวัตอ่ความลม้เหลว และสามารถวางใจใหเ้รือ่งที่

จะเกดิขึน้เปน็บทเรยีนทีจ่ะไดเ้รยีนรู ้ผูเ้ขียนได้คุย

กับเพื่อนสนิทอีกสามคนว่าจะสมัครเป็นประธาน

คณะฯ เพื่อจะได้สะดวกต่อการจัดการต่างๆ มี

สถานะในการดำเนินงานที่ชัดเจน และคาดว่าจะ

ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อนตอบ

ตกลงทันที การที่มีเพื่อนรักร่วมอุดมการณ์มาช่วย

กันลงมือแก้ปัญหาในครั้งนั้น เป็นแรงส่งที่มีพลัง

อย่างยิ่งที่ทำให้เกิดการจัดกจิกรรมอกีหลายอยา่ง 

โดยใชก้จิกรรมทีส่นุกสนานมาสร้างโอกาสของการ

ทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้เกิด

บรรยากาศของการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการขึ้น   

อาท ิการจดัละครเวทเีพือ่หางบประมาณซือ้หนังสือ 

เข้าห้องสมุดคณะฯ งานกิจกรรมวิชาการ นิทรรศ- 

การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่ เป็นต้น  

กิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้ได้ฝึกการแก้ปัญหา 

การจัดการ ทักษะในการออกแบบบนพื้นที่จริงการ 

ประเมินสถานการณ์และอื่นๆ อีกมากมายที่ได้

เรียนรู้จากการทำกิจกรรม ผ่านอุปสรรคความไม่

พร้อมทั้งด้านการเงินและความรู้ในการดำเนินการ  

“แม้จะท้อแต่ก็ยังสู้ และในที่สุดผู้เขียนก็ตัดสินใจ

ทำงานต่อโดยไม่สนใจต่อความกดดันภายใน...นี่คือบท

ทดสอบอันสำคัญที่จะทำให้ได้เรียนรู้ว่าความอดทนนั้น

เป็นครูที่สอนบทเรียนอันยากที่จะเจอ...” 

 การตัดสินใจท้าทายกับปญัหาทีเ่กดิขึน้ตรง

หนา้ในครัง้นัน้มคีณุคา่ตอ่ทัศนคติ ประสบการณ์

ความยากลำบากที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้เขียนเพื่อนร่วม

รุ่นและน้องพี่ ได้สอนความกล้าเผชิญและลงมือทำ 

ได้อย่างที่ห้องเรียนหรือครูอาจารย์ท่านใดไม่อาจ

สอนได ้ความไมก่ลวัตอ่สิง่ทีไ่มรู่แ้ละความลม้เหลว 

ความไม่เฉยชาต่อเรื่องที่ยากจะเปลี่ยนแปลง สิ่ง

เหล่านี้ได้ฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ในใจของผู้เขียน 

  ความอดทน  ความยากลำบากที่อาจารย์

ระพีได้ประสบในระหว่างการเรียนอยู่ที่แม่โจ้ โดย

ไม่ทดท้อนั้นเป็นบททดสอบและเครื่องพิสูจน์ความ

จรงิ แมว้า่การเรยีนทีแ่มโ่จข้องอาจารย ์มงีานหนกั

ทัง้การถางหญา้ปลกูขา้ว ดำนา เกีย่วขา้ว การลง

แปลงผัก งานเรียนและการทำงานที่เป็นกิจวัตร ทั้ง

ที่เป็นความไม่คุ้นเคยกับชีวิตชนบทเพราะเป็นลูก

๓๑๓๐



คนในเมือง แม้จะมีรูปร่างเล็กแต่ใจมีความอดทน

สูงมาก มีแต่สู้โดยไม่กังวลว่าอนาคตชีวิตจะเปน็

อยา่งไรตอ่ไป หากนำเรือ่งนีม้าคดิกจ็ะทำใหรู้ส้กึ

ทอ้ถอย ซึง่เปน็ศตัรกูบัความอดทนอย่างร้ายที่สุด 

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อาจารย์ตั้งใจทำการงานใน

ทุกๆ เรื่องอย่างเอาใจใส่   

 ผู้เขียนเองก็ได้ประสบกับความยากลำบาก

ทางจติใจทีต่อ้งอาศยัความอดทนและความเขม้แข็ง

ของตนเอง เมื่อมีโอกาสได้เริ่มกับการทำงานใน

วชิาชพีเปน็ครัง้แรกทีส่ถาบนัอาศรมศลิป ์ผูเ้ขียนได้

รับมอบหมายให้ออกแบบและดูแลงานก่อสร้างของ

สำนกังานขายหมูบ่า้นหนึง่ โดยมอีาจารยธ์รีพล 

นิยม หัวหน้าสำนักงานและรุ่นพี่สถาปนิกคอยช่วย

ให้คำแนะนำถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เขียนที่ยัง

ไม่มีประสบการณ์ แต่ต้องออกแบบและให้ราย

ละเอียดการก่อสร้างกับผู้รับเหมา และคนงาน

ก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายจากความไม่

แม่นยำ แต่ผู้เขียนก็ได้รับความไว้วางใจให้ฝึกฝน 

ช่วงนั้นได้เจอกับความกดดันในการทำงาน เพราะ

สิ่งที่ไม่รู้มีอีกมาก แต่ต้องทำงานให้ได้คุณภาพที่ดี 

และมีปัญหาในการสื่อสารกับช่างก่อสร้างที่ต้องใช้

ภาษาชา่งทีฟ่งัเขา้ใจงา่ยเหน็ภาพและวธิกีารทำงาน 

ซึง่เปน็เรือ่งทีจ่ำตอ้งเรยีนรูใ้หมใ่นทกุรายละเอยีด  

ผูเ้ขยีนจงึตอ้งกระตอืรอืรน้ในการหาขอ้มลู คดิหา

วธิกีารออกแบบที่หลากหลายมานำเสนอ เมื่อเกิด

ความผิดพลาดกร็บีแกไ้ขใหม ่เรือ่งทีย่ากทีส่ดุคอื

อดทนทีจ่ะยอมรับในความไม่สวยงามของตนเอง 

 ในเวลานั้น แม้จะท้อแต่ก็ยังสู้และในที่สุดผู้

เขียนก็ตัดสินใจทำงานต่อโดยไม่สนใจต่อความ

กดดันภายใน เพื่อรอดูผลงานของความอดทนและ

คดิวา่นีค่อืบททดสอบอนัสำคญัทีจ่ะทำใหไ้ดเ้รยีนรู้

ว่าความอดทนนั้นเป็นครูที่สอนบทเรียนอันยากที่

จะเจอ เพราะหากเมื่อเราล้มเลิกความตั้งใจไป ก็

ไม่สามารถรู้ได้ว่าหลังภูเขามีอะไรรออยู่ ผู้เขียนเอง

พบว่าหากเราทำงานอย่างตั้งใจโดยไม่คิดว่าสิ่งที่

เจอเป็นเรื่องยากลำบาก และทำให้ค่อยๆ ผ่านไป

ทีละอย่างอย่างใส่ใจ จะทำให้เราสามารถผ่านทุก

ปญัหาไดโ้ดยไมเ่หนือ่ยเลยและพบวา่ตวัเราสามารถ

เผชิญกับเรื่องอะไรก็ได้ 

 ผู้เขียนพบว่าข้อคิดที่ได้จากบทความของ

อาจารย์ระพีได้นั้นช่วยสะท้อนบทเรียนต่างๆ ที่

สำคัญของชีวิตผู้เขียนขึ้นมาอย่างชัดเจน ย้ำถึงมุม

มองสำคัญของการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเติบโตได้ไม่

สิ้นสุด ประสบการณ์และความรู้มีอยูก่วา้งขวางใน

ทกุทีแ่มจ้ะอยูใ่นหอ้งเรยีน นอกหอ้งเรียน หรือบน 

สถานการณ์จริงของทุกปัญหา หากเรามีความรู้สึก

ที่ท้าทายต่ออุปสรรค เราก็จะพบพลังของความ

สนกุและสรา้งสรรคท์ีจ่ะทำใหเ้ราเผชญิกับเรื่องยาก

ได้อย่างมีความสุข มีความอดทนต่อความลำบาก 

ความไม่สบายกายและใจ เพื่อจะได้พบกับความ

ชื่นฉ่ำของประสบการณ์ที่มีค่าหลังผ่านพายุฝน 

๓๓
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เปรมปรีีติิ  หาญทนงค์
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 

สาขาการศึกษาแบบองค์รวม || เรื่อง

เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้ชมรายการ “ปราชญ์เดินดิน” ครั้งนี้รายการนำเสนอชีวิตของ 

“ปราชญ์เดินดิน” ผู้หนึ่งนามว่า “นฤทธิ์ คำธิศรี” ที่ “พลิกความคิด” ของผู้คนทั่วไป 

พร้อมกับ “พลิกหน้าดินลูกรัง” ที่ใครต่อใครเคยคิดว่าเป็นดินที่ไม่มีอินทรียวัตถุจึงไม่

สามารถปลูกพืชได้ ให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินได้อย่างสบาย พร้อมทั้งตัวเขาเองก็พบกับ

ความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงาน 

การเรียนรู้เพื่อความเป็น
“อิสระเหนือดินลูกรัง”

๓๕

นฤทธิ์ค้นพบวิธีปลูกต้นไม้ในดินลูกรังได้สำเร็จไม่

เหมือนใคร โดยทดลองปลูกต้นไม้นานาชนิดแบบ

ขุดหลุมปลูกและให้พืชช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น 

ปลูกต้นกล้วย ปลูกต้นยางพารา ปลูกพริก และ

ปลูกฟัก ในหลุมเดียวกัน ต้นกล้วยจะช่วยบังแดด

ให้กับพืชด้านล่างที่ยังเล็กอยู่ เมื่อพืชอายุสั้นให้ผล 

ผลิตและตายไปก่อน ยางพาราก็จะเติบโตขึ้นมา

แทน แม้แต่การที่เขาไม่เคยจำกัดวัชพืชเช่นหญ้า 

เพื่อที่ว่าหญ้าจะช่วยเก็บความชื้น และเขาจะได้ไม่

ตอ้งรดนำ้มาก เขาเรยีกการปลกูพชืเชน่นีว้า่ “ปลกู 

แบบเอา๊ะเจา๊ะแอะ๊แจะ๊แตไ่ดผ้ล” (ภาษาอสีาน) 

หากเปน็ภาษากลางแปลวา่ “ปลกูแบบขีเ้กยีจๆ 

แต่ได้เงิน” ปัจจุบันที่ดินลูกรัง ๓๕ ไร่ ที่จังหวัด

สกลนครของเขา กลายเป็นพื้นที่ป่าทึบ รกครึ้ม  

มีอากาศที่บริสุทธิ์และเลี้ยงสัตว์รวมอยู่ในพืน้ที่

เดยีวกนัหลายชนดิ และใหผ้ลผลติตลอดทัง้ป ี

 รายการ “ปราชญ์เดินดิน” ได้นำเสนอแง่

มมุในการมองโลกและ “วธิคีดิ” ของนฤทธิไ์ดอ้ย่าง

น่าสนใจ และมีผู้เรียกเขาว่า “ผู้พิชิตความจน

อย่างมีความสุข” หากสังเกตให้ดี นฤทธิ์มักมีคำ

ดีๆ ที่ชวนใคร่ครวญตามอยู่มาก 



ธรรมชาติที่โหดร้ายที่สุด สิ่งที่นฤทธิ์ทำคือ โยน 

“ความไว้ใจและโอกาส” กลับสู่พื้นดินสีแดง ด้วย

การฝังเมล็ดพริก ฟัก หน่อกล้วย กล้ายางพารา

ลงในหลุมเดียวกัน โอกาสที่เขาให้แก่ทุกอย่างไม่ว่า

จะเปน็ตน้ไมห้รอืแผน่ดนิ ไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเอง 

และสร้างผลผลิตที่งดงามได้ เขาเป็นอิสระที่สุด

จากเงื่อนไขในการปลูกต้นไม้ตามที่เคยรู้มา 

 แน่นอน “ความคิดติดกรอบ” มีผลต่อ “วิธี

การเดิมๆ”.... วิธีการที่อาจส่งผลต่อการเปลืองแรง

กายแรงใจอยา่งเหนือ่ยหนกั “ความคดิตดิกรอบ” มี

มากมาย ทัง้เมือ่ยามเราสวมหมวกคร ูสวมหมวก

แม ่สวมหมวกนกัศกึษา สวมหมวกเพื่อน เป็นต้น 

และไม่สามารถแกะออกได้ เนื่องด้วยความกลัว 

ความคาดหวัง หรือความอยากของตน เช่นว่า... 

ความคาดหวงัของผูเ้ปน็แมใ่นตวัลกู และของครใูน 

ตัวศิษย์ ส่งผลต่อการพร่ำบ่น และคำสั่งสอนที่น่า

เบื่อ ทั้งแม่และลูก ครูและศิษย์ ต่างวางหน้าตา

บึ้งบูดใส่กัน และบรรยากาศที่หนักหน่วงก็เริ่มก่อ

ตัวขึ้นในบ้านและในชั้นเรียน    

 ...ความกลัวและความหวังในคำชื่นชมจาก

หัวหน้างานส่งผลต่อความไม่กล้าลงมือปฏิบัติงาน  

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ไม่เป็นตัวของตัว

เอง เงอะงะ จนยิง่ดนูา่ขำและงานการกไ็ปไมถ่งึ

ไหน กล่าวง่ายๆ ก็คือ ไม่พัฒนา เป็นการปิด

โอกาสตนเองอย่างที่สุด 

 ...ความไม่ไว้วางใจในผู้อื่นส่งผลต่อการแบก

ภาระทุกอย่างไว้เพียงคนเดียว ไม่เรียนรู้เพราะคิด

ว่ารู้เกินใครแล้วหรือคิดว่าตนรู้ไม่เท่าผู้อื่น ดังนั้น

จึงไม่ฟังใครหรือคิดว่าตนไม่เป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ  

ทำงานกบัใครไมไ่ด ้ไมเ่กดิทมีทำงานจงึเหนือ่ยมาก 

 ...ความยึดติดในตัวบุคคลส่งผลต่อความ

อคต ิไมเ่ปน็กลาง รกัใครช่อบพอบางคนเปน็พิเศษ 

เกลยีดชงับางคน ทำใหม้องไมเ่หน็ความจรงิ ละเลย 

สิ่งที่ควรทำ ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ 

 จากตัวอย่าง ที่ยกขึ้นมาเล่นๆ คงตรงกับ

กับสภาวะของใครหลายคน ที่แน่ๆ สำหรับฉัน 

“ตรงใจ” ทกุตวัอยา่ง สภาวะทีท่ำใหฉ้นั “เหนือ่ย” 

และ “หนัก” มักมาจากความไม่เป็นอิสระ นั่นคือ  

“ความไม่ไว้ใจ” และความไม่ให้ “โอกาส” ทั้งแก่

ตนเองและผู้อื่น ด้วยความผสมปนเปไปด้วยความ

กลัว ความโกรธ และความไม่รู้นั่นเอง 

 ขอยกตัวอย่างล่าสุด...เมื่อใกล้เปิดเทอมที่น่า

จะเปน็ฟา้ใหมส่ำหรบัฉนั เพราะฉนัหมายมัน่ปัน้มือ 

ที่จะสร้างหน่วยบูรณาการวิชาสังคมและภาษาไทย  

ร่วมกับประดิษฐ์... ครูผู้น้อง ผู้ที่ฉันเชื่อมือในเชิง

การสอนภาษาไทยและเราก็ถูกอกถูกใจในทาง

  “ความสขุแทจ้รงิของชวีติกค็อื ความมอีิสระ

ในด้านความคิดและการกระทำ และทำงานอย่าง

มีความสุข” นี่คือสิ่งที่เขาพูดทิ้งท้ายเมื่อจบรายการ 

 ฉนัใครค่รวญตามคำกลา่วนัน้อยา่งจริงจัง  

มีบ้างในบางโอกาสที่ฉนัเหนื่อยหน่ายต่อการทำงาน 

รูส้กึวา่งานนัน้หนกัหนาสาหสัอยา่งผดิปกติ ฉนัพบ

ว่าไม่ใช่เพราะความหนักจากการลงแรงทำงาน 

เนื่องด้วยฉนัเป็นคนอดทน หนักเอาเบาสู้ และยัง

คงแน่ใจว่า ฉนัเป็นเช่นนั้นเสมอ  

  “นฤทธิ ์คำธศิร”ี ยงักลา่วไวใ้นอกีสว่นของ

รายการวา่ “เกดิเปน็คนตอ้งอดทนและทำงานหนัก 

งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ซึ่งเป็นจริงเช่นนั้นอย่างไม่

ตอ้งสงสยั เมือ่นฤทธิไ์มต่ายเพราะตอ้งขดุหลมุปลูก 

ต้นกล้วยและพันธุ์ไม้อื่นของเขาในวันที่น่าจะร้อน

ระอุและเต็มไปด้วยฝุ่นแดงของดินลูกรัง ฉนัเองก็

ไม่เคยเฉียดตายกับการทำงานหนักเช่นกัน  

 แต่อะไรที่ทำให้ฉนัมีวันที่รู้สึก “เหนื่อย” และ 

“หนัก” เป็นพิเศษและไม่พบ “ความสุข” เมื่อย้อน 

มองตนเองและพิจารณาอย่างจริงจังเสียทหีนึง่ พบ

วา่ทกุครัง้ทีเ่กดิภาวะเชน่นัน้ ความเหนือ่ยและหนกั

มกัเกดิขึน้ที ่“ความรูส้กึ” และ “ความคิด” สมอง

และหัวใจของฉันจึงทำงานหนักอย่างไม่จำเปน็ 

และสง่ผลตอ่รา่งกายทีอ่อ่นลา้ลงทกุวนั การที่   

นฤทธิ์พลิกหน้าดินลูกรังให้เป็นพื้นที่ป่าได้ ส่งผล

ให้เขาเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วไป ให้เลิกกลัว 

“ดินสีแดงที่แห้งผาก” อย่างที่เคยเป็นมาและนีค่ือ 

จิตใจอันเป็นอิสระที่พาตนผ่านพ้นกรอบความคิด

เดิม และไม่ยอมให้มันอยู่เหนือศักยภาพความเป็น

มนุษย์ของตนเองที่เรียนรู้ทุกอย่างได้ และเมื่อเป็น

อิสระ ทุกอย่างจึงเบา สบาย และมีความสุข ใน

ที่นี้นฤทธิ์ใช้คำว่า “อย่างขี้เกียจ” แทน 

 นฤทธิเ์รยีนรูอ้ะไรบา้ง... เปน็ทีน่า่สงัเกตที ่ 

นฤทธิพ์ดูถงึตน้ไมข้องเขาวา่ “ตน้ไม.้..เขารูข้องเขา

ได ้ผมไมไ่ดท้ำอะไร” นัน่หมายความวา่ เขา 

“ไว้ใจ” ต้นไม้ และ “ไว้ใจ” แม้แต่ “ดินลูกรัง” 

ที่เกษตรกรโดยทั่วไปเชื่อว่านั่นคือสภาวะทาง

“... ฉนั “พลกิความคดิ”  

ใหเ้ปน็อสิระจากความติด 

ขัดของตน คงไม่ต่างกับที ่  

นฤทธิ์ “พลกิผนืดนิลกูรงั” 

ใหเ้ปน็ปา่ทบึ อดุมดว้ย  

พนัธุไ์ม ้พนัธุส์ตัว.์..”   
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 สอง...ให้ “โอกาส” ทั้ง“เอ้” “หนูนา” และ 

“ฉนั” ขุดดินและกระโดดลงในหลุมพร้อมกันทั้ง

สามคน เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นต้นอะไร  

 สาม...ทั้งสามคน “ไว้ใจกัน” ให้มาก และ

มันไม่น่าจะถึงตาย    

 เวลาผา่นไปไมน่าน เพยีงอาทติยแ์รกฉนัก็ได้

ลิ้มรสชาติแห่งความสุขในความเป็นอิสระแกต่นเอง 

ฉนัไดส้งัเกตการณก์ารสอนของ “ครหูนูนา” อย่างที่

เจา้ตวัไมรู่ต้วั แมเ้ธอจะแยกตวัออกไปทำหนว่ยการ 

สอนภาษาไทยของเธอเอง เนื่องจากมคีวามกลวัใน

การทำหนว่ยบรูณาการอยูบ่า้ง แตเ่มื่อ เธออยู่หน้า

ชั้นเรียน เธอดูสง่างามสมดังสมญานาม “หม่อม” 

ของเธอ รวมทั้งใบงาน และสื่อการสอนของเธอก็

สอดคลอ้ง รบักนั และมคีวามประณตีในการเตรยีม

การ ขณะที่การทำงานร่วมกันของครูเอแ้ละฉนั 

ทำใหฉ้นัไดเ้ขา้ใจมมุอืน่ๆ ของเธอ ซึ่งนอกจาก 

“มุมพันธุ์หมาบ้าแล้ว” ที่แท้ครูเอ้มีความอ่อนโยน 

ใจกว้าง รับฟัง และยังเส้นตื้นได้ไม่แพ้ครูหนูนา 

บางครั้งฉนัแอบเรียกเธอในใจวา่ “ยายตงิตอ๊ง”ดว้ย

ซำ้ ฉนัแนใ่จวา่สามารถเรียกเธอทั้งสองว่า “น้อง” 

ได้อย่างเต็มปาก และพร้อมจะช่วยสอน ช่วยบอก 

และแลกเปลี่ยน เพื่อให้เธอทั้งสองเป็นครูอย่างเต็ม

ภาคภูมิสมดังที่เธอทั้งสองตั้งใจไว้ 

 วันนี้แผ่นดินลูกรังที่ชั้นสอง ตึกมัธยมปลาย 

โรงเรียนรุ่งอรุณ นักศึกษาปริญญาโทของสถาบัน

อาศรมศลิปผ์ูห้นึง่กำลงัขดุดนิปลกูกลว้ย ยางพารา 

พรกิ และฟกัแฟง ไมต่า่งกบัหลมุปลกูของปราชญ์ 

เดินดิน “นฤทธิ์ คำธิศรี” เราไม่ได้รดน้ำพันธุ์ไม้

กันมาก แต่เราหล่อเลี้ยงกันด้วยการวางใจไว้ใจ 

เคารพและให้โอกาสกัน เรามีพื้นที่สำหรับการ

เติบโต วันนี้ฉนัอาจเป็นต้นยางที่สูงใหญ่และให้ 

ร่มเงาเผื่อแผ่ผู้อื่นได้มากกว่าใครหากมองกันเพยีง

ในแงข่องการสอน ครเูอเ้ปน็ผูท้ีก่วา้งขวางกว่าใน

แวดวงของการเขียนหนังสื่อและสื่อ ครูหนูนาเป็นผู้

ที่มีความสามารถทางภาษาไทยอย่างประณีต และ 

จะไม่ลืมครูแจ๊ะ ครูอีกผู้หนึ่งที่ประจำสายวิชาสาย

ศิลป์ในระดับมัธยมปลายเช่นกัน เขาเป็นผู้รอบรู้

เรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองและแวดวงข่าวและ

หนังสือพิมพ์เป็นอย่างมาก   

 แม้วันนี้ ต้นหญ้า ต้นพริก อาจต้องอาศัย

ร่มเงาของไมใ้หญไ่ปกอ่น แต่ไม้ใหญ่ต้องการการ

หล่อเลี้ยง ความชุ่มชื้นของพืชระดับล่างไม่แพ้กัน 

ที่มหัศจรรย์กว่าพันธุ์ไม้ของนฤทธิ์ เราทั้งสี่คน

สามารถผลัดกันเป็น “ไม้ใหญ่และไม้เล็ก” ใน

สถานการณ์ที่ต่างกัน 

 วนันีท้ีฉ่นั “พลกิความคดิ” ใหเ้ปน็อสิระจาก

ความติดขัดของตน คงไม่ต่างกับที่นฤทธิ์ “พลกิ

ผนืดนิลกูรงั” ใหเ้ปน็ปา่ทบึ อดุมดว้ยพนัธุไ์ม ้พนัธุ์

สตัว ์และสำหรบั “ครเูอ”้ และ “ฉนั” เราแอบสร้าง

พันธะสัญญาระหว่างกันว่า ครูเอ้จะทำใหฉ้นัเป็น 

“นักเขียนมือรางวัล” ให้ได้ และขณะทีฉ่นัจะทำให้

ครูเอ้เป็น “ครูชำนาญการ” ให้ได้เช่นกัน 

 และนี่คือความเป็นอิสระเกินความคาดฝัน 

จึงทำให้กล้าฝันได้ไกลเพียงนั้น และฉนัเชื่อว่า 

“ฝันนี้จะเป็นจริง”  

อัธยาศัยกันอยู่ไม่น้อย  

แต่ไม่นาน บทเรียน “การเรียนรู้เพื่อความ

เป็นอิสระ” ก็ถูกออกแบบมาสำหรับฉันโดยเฉพาะ 

เมื่ออาจารย์ประภาภัทร ปรมาจารย์แห่งชีวิตของ

ฉัน แนะนำให้ฉันรู้จักครูใหม่ผู้หนึ่ง นามว่า “เอ้” 

และครูใหม่อีกผู้หนึ่ง ที่เริ่มเข้ามาสังเกตการณ์การ

สอนตัง้แตป่ลายเทอมทีแ่ลว้ นามวา่ “หนนูา” รวม

ทั้งมอบหมายให้ฉันทำหน่วยบูรณาการวิชาสังคม

และภาษาไทยรว่มกบัเธอทัง้สอง เปรยีบไปกเ็หมือน

กับถูกบังคับให้ปลูกต้นกล้วย ต้นพริก ฟักแฟง 

แตงโม สารพนัลงในหลมุเดยีวกนั และในวนิาทนีัน้ 

ฉนัมองไมอ่อกหรอกวา่หน่วยบูรณาการหลุมนี้ ใคร

จะเป็นต้นยางพารา ใครจะเป็นต้นกล้วย หรือใคร

จะเป็นพริก และมิหนำซ้ำ...เหมือนไม่ต่างอะไรกับ

การที่ถูกทิ้งไว้กลางแผ่นดินลูกรังฝุ่นตลบที่จะหา 

ความชื้นหรืออินทรียวัตถุใดมาหล่อเลี้ยงพันธุ์ไม้ทั้ง

หลายให้เติบโตได้ ในเมื่อครูเอ้ไม่มีประสบการณ์

การสอนมาแม้แต่น้อย และแมค้รหูนนูาจะเรยีนจบ

ครมูาแตก่ไ็มม่ปีระสบการณ์ การสอนและการ

ออกแบบแผนการสอนมาก่อนเช่นกัน “ภาพความ

ฝัน” ในการทำแผนและสอนแผนบูรณาการอย่าง

สนุกสนานร่วมกันของประดิษฐ์และฉนัเป็นอันต้อง

สลายไป 

 ยิ่งเมื่อต้นไม้พันธุ์ “ครูเอ้” ประกาศตนเอง

วา่เปน็ “พนัธุห์มาบา้” สง่ผลใหฉนัอยากจะบา้แทน

ในตอนนัน้ ในขณะที ่ใครๆ กพ็ากนัเรยีก “ครหูนู

นา” ว่า “หม่อม” เนื่องจากความที่เธอมีจริยวัตร

งดงาม ทั้งผิวพรรณและหน้าตากระเดียดคล้ายผู้ดี 

แต่เธอมีความ “เส้นตื้น” อย่างเป็นที่สุด และ

หัวเราะได้ทุกสถานการณ์ “ไม่ได้หรอก” ฉันคิด 

“ฉันต้องแหกคอกแหวกกรอบ” ออกไปให้ได้ ซึ่ง

ฉันมีลำดับขั้นตอนในการหนีออกจากกรอบความ

คิดเดิมดังนี้ 

 หนึ่ง...วาง “ประดิษฐ์” ไว้ตรงนั้น ไว้ตรงที่

เดิมที่เขาอยู่ และเขาก็จะมี “บทเรียน” ของเขาที่

ต้องเรียนเช่นกัน 
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“จริยศิลป์” เกิดขึ้นจากการพิจารณาว่าคนทำงาน

ศิลปะ หรืองานช่างที่เป็นมาในบ้านเมืองเรา อันที่

จริงแล้วก็ถือเป็นการฝึกคนด้วย ไม่ใช่มุ่งให้เกิดแต่

ตัวชิ้นงานอย่างเดียว อาจกล่าวได้ว่า “ฝึกคนได้

งาน ฝึกงานได้คน” หรือเป็นการฝึกทั้งสองทาง 

ดังนั้น การที่มาตั้งต้นกันว่าเราจะต้องมีจริยศิลป์ 

คือทำงานศิลปะไปพร้อมกับการเจริญภาวนา โดย

ไม่แยกทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ 

ไม่ใช่มุ่งแต่ภาวนาจนทิ้งงานศิลป์ จนเป็นเรื่องของ

ศาสนธรรมอย่างเดียว ซึ่งเป็นการมองกิจกรรมใน

ชีวิตแบบแยกส่วน หากแต่เป็นการนำงานศิลป์มา

เป็นตัวหลักเพื่อให้เกิดการภาวนา 

  ในแง่นี้ ศิลปะกับการภาวนาจึงเป็นเรื่อง

เดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันตนเอง 

ตรงกับที่ท่านพุทธทาสบอกว่า “การทำงานคือการ

ปฏิบัติธรรม” คำกล่าวนี้สอนให้ชีวิตฆราวาสอยู่กับ

ศาสนาโดยอัตโนมัติ เมื่อเราศรัทธาและเชื่อถือว่า

คำพูดคำนี้เป็นความจริง การงานคือการปฏิบัติ

ธรรม เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์ แต่ในชีวิต

ประจำวันก็สามารถที่จะมีธรรมะมาคุ้มครองชีวิต

อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง
หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์ || เรื่อง

โดยทั่วไปศิลปะที่ทำกันมาในบ้านเมืองเราส่วนมากจะมุ่งเอาแต่ชิ้นงาน หรือฝึกทักษะให้

เชีย่วชาญเพือ่ใหเ้กดิชิน้งาน โดยลมืไปวา่กอ่นทีจ่ะมชีิน้งานหรอืกอ่นทีจ่ะเกดิกระบวนการ 

สร้างงานศิลปะจนเป็นชิ้นงาน ควรพิจารณากระบวนการที่เกิดขึ้นในใจของคนทำ พอเรา

ไปเอาแต่ชิ้นงานก็เป็นแค่ช่างเทคนิค ซึ่งทำให้เป็นคนอ่อนด้อยทางสติปัญญาลง อันจะ

เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ลดลงไปด้วย 

“จริยศิลป์”
เมื่อศิลปะกับการภาวนาเป็นเรื่องเดียวกัน

๔๑

ได้ ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เท่าทันตัวเองเพื่อให้รู้

เรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเองได้ด้วย 

 ถ้าเราเข้าใจว่าการทำงานด้วยการปฏิบัติ

ธรรมได้ ก็จะพบว่าแม้ศิลปะหรืองานช่างแต่ละ

แขนงจะมีความมุ่งหมายแตกต่างกันไปก็ถือเป็น

จริยศิลป์ได้ทั้งสิ้น จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างไร

ก็ได้ จะเป็นเรื่องสมัยใหม่อย่างการปั้นแบบศิลปะ

สมัยใหม่ (Modern Art) ก็ได้ จะเป็นเรื่องเก่าแก่

ที่บรรพบุรุษเราเคยทำมา แล้วเราย้อนไปทำแบบ

เขา เช่นงานพื้นบ้านอย่างงานทอผ้า หรืองานพุทธ

ศิลป์อย่างการปั้นพระพุทธรูปก็ได้ การทอผ้านั้น

ปลายทางนำไปสู่ผ้าที่นำไปนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัย

สี่ ส่วนที่เป็นเหตุหรือต้นทางนั้น ถ้าเราเข้าใจในแง่

จริยศิลป์ ก็คือการฝึกฝนตนเอง คนทอผ้าก็อยู่กับ

การงานอย่างมีฉันทะ อย่างมีความเป็นปกติสุข 

และจะไม่ทุกข์ในการทำงาน เป็นชีวิตที่มีคุณค่า

และมีความสุข ถ้าเราเข้าใจว่าการงานคือการ

ปฏิบัติธรรม ชีวิตก็กลมกลืนกับการงาน พุทธศิลป์

ก็เป็นศิลปะของศาสนา ตัวอย่างเช่น เวลาเราปั้น

พระพุทธรูป โดยนำดินมาก่อขึ้นมาปั้นอย่างรู้ตัว    



ตัวอย่างภาพวาดแบบสัมผัส (Contour) 
หรือภาพวาดโครงร่างล้วนๆ ฝีมืออาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง 

วาดภาพ อาจารย์ปิยวัชร์ สุทธิวนิช

การปั้นพระพุทธรูปก็ถือเป็น 

จริยศิลป์ ได้เช่นกัน 

จุดมุ่งหมายก็คือพระพุทธรูปที่เราจะนำไปกราบ

ไหวบ้ชูา แตเ่หตคุอืการทำงานทีม่กีารภาวนา   

 ความสำคัญของจริยศิลป์ คือการได้ฝึกคน

ตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่ปล่อยให้คนไปเป็นอย่างอื่น โดย 

เฉพาะศิลปะในโรงเรียนนั้น ควรจะมีมิตินี้ผสานอยู่

ตลอดเวลา แม้ว่าปลายทางจะมีความมุ่งหมาย

ของผลงานแตกต่างไป ถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธ

ศาสนา ท้ายที่สุดก็เป็นการงานที่เรียกว่าสัมมา

อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะพื้นบ้าน งานฝีมือ 

ทำเครื่องจักสาน หรืองานอะไรก็ตาม   

 ตัวอย่างอย่างหนึ่งของจริยศิลป์ก็คือการวาด

ภาพแบบสมัผสั (contour) ในหนงัสอื Drawing 

On The Right Side of The Brain เขียนโดย 

Betty Edward แปลโดย ดร. ชนิสา อรรถจินดา 

เรียกวิธีการแบบนี้ว่า “วาดภาพโครงร่างเปลือย” 

(Pure Contour Drawing) (อันที่จริงแล้วคำว่า 

“โครงร่างเปลือย” น่าจะแปลว่า “โครงร่างล้วนๆ” 

มากกว่า) หนังสือดังกล่าวระบุว่าเทคนิคนี้ปรากฏ

ในหนังสือชื่อ The Nature Way to Draw เขียน 

ขึ้น เมื่อปี 2484 โดย Kimon Nicolaides ซึ่งมี

หลักการสำคัญคือ “การมองและการเห็นยังไม่

เพียงพอต่อการวาดภาพแบบนี้ จำเป็นต้องสัมผัส

กับวัตถุที่วาดด้วยความรู้สึกที่แจ่มชัด ด้วยการใช้

สติสัมปชัญญะของประสาททั้งหมดเท่าที่จะทำได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสาทสัมผัส” 

 วิธีการวาดภาพแบบสัมผัสเริ่มต้นจากการ

จรดดินสอ ลากดินสอตามแบบไปอย่างช้าๆ เป็น  

การบนัทกึภาพจากสายตา การเคลือ่นดนิสอขึน้อยู่

กับความละเอียดรอบคอบของตาและความรู้สึก

สัมผัส ที่สำคัญปลายดินสอจะบันทึกความจริงจาก

สิ่งที่มองเห็นเท่านั้น ไม่ใช่บันทึกจากความคิดและ

ความจำ บันทึกจากสิ่งที่มองเห็น ไม่มากกว่าสิ่งที่

เห็น และไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่เห็น ซึ่งเป็นการเข้าถึง

ความจริงของการบันทึกแบบตาเห็นจริงๆ เท่านั้น 

ลากเส้นให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนสายตาแบบสัมผัส

กับรูปทรงไปโดยตลอด ไม่เร็ว ไม่ช้า หาจังหวะ

ให้พอเหมาะกับการลากเส้นไปโดยไม่หยุดจนกว่า

จะหมดรูปทรงหรือรูปร่างที่จะวาด  

 การลากเส้นโดยจิตของเรามีเจตจำนงสัมผัส

จรงิๆ โดยไมด่มูอืและไมด่กูระดาษทีเ่รากำลงัเขียน 

นี้ ถ้ามีสมาธิต่อเนื่อง ก็ถือว่าเป็นการภาวนาด้วย

การเคลื่อนไหวมือ เป็นการทำงานทั้งทางจิตและ

ทางกาย เพื่อจะไปสู่จุดหมายก็คือการเขียนเส้นลง

ไปบนกระดาษ โดยมีข้อตกลงว่าให้แขวนลอยเรื่อง

งานจะออกมาสวยหรือไม่สวยไว้ก่อน เพื่อให้การ

งานดำเนินไปตามสภาพธรรมชาติทางจิตที่แท้จริง

โดยไม่กลัว ถ้ากลัวก็ไม่กล้าที่จะลากเส้น หรือ

หากยังกังวลอยู่ในขณะที่วาด การเคลื่อนไหวมือ

กจ็ะไมร่าบรืน่ เนือ่งจากการทำงานคอืการปฏบิตั-ิ 

ธรรม ถา้เราตดัความกงัวลไดเ้รากป็ฏบิตัธิรรมได ้

ธรรมะก็จะปรากฏอยู่ใจเราเอง นอกจากนี้ การ

วาดภาพแบบสัมผัส (contour) ยังเป็นการฝึก

ทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นบาทฐานให้กับ drawing 

ในระดับอื่นๆ ในระดับเขียนให้เหมือน เขียนให้

จริง เขียนให้ถูก เขียนให้ดี จะเขียนแบบสมจริง 

“...จรยิศลิปเ์ปน็การปรบัสมดลุ 

องคป์ระกอบสามประการ ไดแ้ก ่

ฐานกาย ฐานความคดิ และ

ฐานจติ เพราะในปจัจบุนัการ

ศกึษามุง่แตค่วามคดิ โดยละเลย

ฐานกาย...”   

๔๓๔๒



(realistic) เขยีนแบบเรอแนสซองส ์(Renaissance) 

ก็ได้ รวมทั้งเป็นบาทฐานให้กับการเขียนภาพด้วย

เทคนิคต่างๆ เช่น การเขียนด้วยเกรยอง เขียน

ด้วยหมึกจีน เป็นต้น 

 ในยคุหลงัปฏวิตัอิตุสาหกรรมของโลก คนจะ

ถูกฝึกให้ใช้สมองด้านซ้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้

เหตผุลมากขึน้เรือ่ยๆ และเราไมค่อ่ยไดฝ้กึสมอง 

ด้านขวาซึ่งเป็นด้านของจินตนาการสรา้งสรรคเ์ทา่

ทีค่วร นอกจากจะเกดิขึน้เองจากการทำกจิกรรม

บางอย่าง เช่น การฟังเพลงเพลิดเพลินไป หรือ

การไปจ๊อกกิ้ง ซึ่งทำให้สมองหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน 

ออกมาและสมองด้านขวาก็ทำงานด้วย ซึ่งถือเป็น 

การปรับสมดุลของคน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะ

ให้คนหันมาใช้สมองด้านขวาทั้งหมด แต่อาจจะ

สลับด้านกันมาบ้าง เพื่อให้คนได้มีสมดุลขึ้นใน

ร่างกายและในชีวิตของเขา ปกติเราจะคุ้นเคยกับ

ความเคยชินกับการใช้สมองซีกซ้าย การลองฝึกให้

สมองซีกขวาทำงาน ก็ถือว่าเป็นการออกจากความ

เคยชินอย่างหนึ่ง 

 นอกจากนี้ จริยศิลป์ยังเป็นการปรับสมดุล

องค์ประกอบสามประการ ได้แก่ ฐานกาย ฐาน

ความคิด และฐานจิต ในปัจจุบันการศึกษามุ่งแต่

ความคิด โดยละเลยฐานกาย อันได้แก่ พลศึกษา 

ศิลปะก็เป็นฐานกายเหมือนกัน เพราะมีการเขยื้อน 

กาย ตาต้องด ูไม่ได้ไปพุ่งที่ฐานคิดอย่างเดียว

ศิลปะทั่วไปในปัจจุบันจะพุ่งไปที่ความคิดเสมอ ที่

ฝรั่งบอกว่า “มีไอเดียหรือยัง” จริยศิลป์ไม่ต้อง

บอกว่ามไีอเดยีหรอืยงั เพราะทำไปจนชำ่ชองกจ็ะ

พบไอเดียเอง ดังที่ภาษาของทางพุทธเขาเรียกว่า 

“ทำจนมุตโตแตก” มุตโตคือความคิดที่ออกมา

แบบมปีญัญาญาณ ซึง่หมายถงึความคดิทีม่จีติเปน็

ปัญญา เชงิสรา้งสรรค ์ตวัอยา่งของการทำซำ้จน

มตุโตแตก ได้แก่ การวาดลายไทย ในเบื้องต้นก็

ต้องวาดตามแบบครู เมื่อทำซ้ำจนมุตโตแตกก็เป็น

แบบของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในแบบคร ู

เพราะฐานปฏบิตัเิราเคารพครขูองเรามาแลว้ “จรยิ-

ศิลป”์ เน้นว่าการกระทำกับความคิดต้องเป็นไป

ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความคิดเสมอ หรือไม่

จำเป็นจะต้องก้าวหน้าเสมอ บางทีการทำซ้ำก็นำ

ไปสู่การสร้างสรรค์ได้เช่นกัน 

 การทำศลิปะแบบจรยิศลิปน์ัน้ ผลอาจจะนำ 

ไปสู่ศิลปะอันหลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าพื้นฐาน

เป็นจริยศิลป์ หรือถ้าฝึกแบบจริยศิลป์ก็เท่ากับฝึก

คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีสติสัมปชัญญะ ให้

ออกจากความเคยชินเพื่อไปหาสมดุลของชีวิต นี่

คือการนำศิลปะมาบูรณาการกับชีวิต จนทำให้ผู้

ปฏิบัติงานศิลปะเป็นคนที่มีสติปัญญาในการดำรง

ชีวิตด้วยการงานที่มีคุณค่าสำคัญของมนุษย์ 

๔๕๔๔



ครั้งนั้น คำพูดของท่านอาจารย์อังคาร เปรียบ

ประดุจลิขิตหน้าหนึ่งของบันทึกเล่มที่ชื่อว่า “สถา- 

ปัตยกรรมในรุ่งอรุณ” ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ต้อนรับ

ผู้คน และการใช้งานประจำวันเท่านัน้ หากยงัชว่ย 

“เปดิใจ” เราใหพ้รอ้มทีจ่ะหยัง่ลกึในสัมผัส ความ

หมายแห่งการดำรงอยู่ของใจมนุษย์ ที่มิไดอ้าศยั

รศ.ประภาภัทร นิยม || เรื่อง

ยังจำได้ว่า เมื่อครั้งที่ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติกวีรัตนโกสินทร์ ท่านได้

มาเยอืนโรงเรยีนรุง่อรณุในปกีารศกึษาแรก ๒๕๔๐ นัน้ เราไดเ้ชญิทา่นขึน้เรอืน “บา้นชา่ง”  

ทีพ่วกเราลงแขกชว่ยกนัยกขึน้เปน็ลกัษณะเรอืนเครือ่งผกูไมไ้ผห่ลงัเลก็ๆ ใตถ้นุสงูหลังคา

มุงหญ้า ท่านขึ้นบันไดไปหยุดยืนอยู่บนนอกชานหน้าเรือน แล้วมองออกไปรอบๆ ไล่เรื่อย 

ไปตั้งแต่พื้นฟากไม้ไผ่ ชายคา มองตามสิ่งต่างๆ ภายในเรือน แล้วจึงมองเลยตัวเรือน

ออกไปยังบริเวณรอบนอกที่เป็นพุ่มไม้ใบหญ้าและสนามกว้าง ในที่สุดท่านเงยหน้าขึ้น

แหงนมองทอ้งฟา้ ในจงัหวะนัน้ทา่นยิม้และพดูวา่  “นอกชานนีเ่ขาตอ้นรบัทอ้งฟา้” แล้ว 

หยดุมองมายงัพวกเราทีน่ิง่อึง้กนัชัว่ครู ่เพราะสะดดุใจในคำของทา่น “มนษุยเ์ลก็ๆ อย่าง

เราได้สรรค์สร้างพื้นที่แห่งการต้อนรับตะวันในเวลากลางวัน ส่วนในยามค่ำคืนนั้นก็ได้

สัมผัสดาวและเดือน และย่อมเอื้อมไปถึงจักรวาลอันไร้ขอบเขต” 

เรือนกายเรือนใจเรือนไทย

๔๗

อยูแ่ตล่ำพงัในกายเทา่นัน้ ดว้ยเพราะธรรมชาตแิหง่

จติมนษุยย์อ่มอยูอ่าศยัในทกุหนแหง่ แม้ในอนันต-

จักรวาล โดยนัยนี้เองสถาปัตยกรรมทีเ่ขา้ใจชวีติจงึ

เป็นสัญญะ หรือเครื่องเตือนให้มนุษย์ระลึกถึง

อิสรภาพและสัมพันธภาพ อันเป็นหนึ่งเดียวกันของ

สรรพสิ่งรวมทั้งกายและใจมนุษย์ 



 

ครอบครัวด้วย ดังนั้นบรรดาไม้กระถาง อ่างบัว 

เขามอ ซึ่งไม่อาจจะอยู่กับพื้นดินเพราะน้ำท่วมทุก 

ปีแล้ว ยังมีร้านไม้เลื้อยให้ร่มเงาบางส่วน ดังนั้น

ในเวลากลางวันที่มีแสงแดดแผดกล้าจึงใช้นอกชาน

เป็นที่ตากฟูก ตากกะปิน้ำปลา และตากข้าวสุก

เปน็ขา้วตากไวบ้ดทำขา้วตแูจกเดก็ สว่นเวลากลาง

คืนมีแสงเดือน แสงดาว มีลมพัดเย็นสบาย ใช้

นอกชานเป็นแหล่งกลาง  เพื่อการชุมนุมพักผ่อน 

หลานนวดให้ตา ซึ่งตอบแทนด้วยการเล่านิทานให้

หลานฟัง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วย

กลิ่นหอมของดอกไม้ประเภทบานกลางคืน 

 จากคำบรรยายของท่านอาจารย์นิจ      

หิญชีระนันทน์ เราจึงสามารถจินตนาการถึงความ

ผสานกลมกลืนระหว่างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทาง

กายภาพกับจิตใจที่เอื้ออาทรต่อชีวิตอย่างนอบน้อม

ยอมรับเอา “ธรรมชาติ” เข้ามาเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั โดยอาศยัพืน้ทีแ่ละองคาพยพของ “เรือน” 

ให้รองรับจุดบรรจบของเรือนกายและเรือนใจได้

อย่างแนบเนียน อันเป็นการสัมผัสความหมาย  

ลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมธรรมดาๆ นี้

ได้อย่างสมบูรณ์อีกโสหนึ่ง  

 และเมื่อไม่นานมานี้ โอกาสแห่งการเติมเต็ม

 แต่เหตุใดเล่าสถาปัตยกรรม “ธรรมดาๆ” 

อย่างเรือนไทยเครื่องผูกนี้จึงสามารถที่จะยกจิต 

เตือนใจเราได้ถึงปานนั้น 

 ปรมาจารย์ทางสถาปัตยกรรมและผังเมือง

อีกท่านหนึ่งคือ ท่านอาจารย์นิจ หิญชีระนันทน์  

ผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างยิ่ง ได้เคยบรรยายไว้ใน

ปาฐกถาชุด “สิรินธร” เรื่องสถาปัตยกรรมไทย 

เมือ่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๓๖ ทา่นกลา่วถงึ “ภมูปิัญญา 

ของสามัญชน” ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้

สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

โดยสรุปลักษณะเด่นของเรือนไทย (ภาคกลาง) ไว้

ถงึ ๒๔ ประการ อาท ิ“อยา่ปลกูเรอืนขวางตะวัน”  

เพื่อเลี่ยงแดดแต่รับลมประจำถึง ๙ เดือน เรือน

จึงหายใจได้ผ่าน “คอสอง” (ใต้อะเส) และผ่าน 

“ล่องแมวลอด” (เป็นลมเย็นจากใต้ถุนขึ้นสู่นอก 

ชาน) หรือลักษณะเด่นในการกำหนดขนาดส่วน 

สัดบ้านเรือน (เทียบเคียง) หรือวัดจากกายมนุษย์ 

ไม่ว่าจะเป็นความสูงของใต้ถุน การลดหลั่นของ

พื้นจากพื้นเรือนลงไปที่ชาน และจากชานลงไปยัง

นอกชานให้เป็นขั้นที่เหมาะสำหรับคนนั่งห้อยขา

พอดี ไม่ต้องใช้เก้าอี้ แม้แต่ระดับธรณีหน้าต่างที่

เรียกว่า “หย่อง” ก็เตี้ยพอให้คนนั่งเท้าแขน มอง

ผา่นชอ่งหนา้ตา่งออกไปขา้งนอกไดพ้อด ีอกีทัง้การ 

ปลูกเรือนก็ใช้วิธี “ลงแขก” ซึ่งต้องเตรียมการ

แบบแผนและจัดระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้พร้อม

เพื่อปลูกสร้างให้แล้วเสร็จในหนึ่งวันได้ นอกจากนี้

ยังมีการจัดระบบแสงและลักษณะการใช้งานของ

พื้นที่ซึ่งมีระดับแสงต่างกัน ตั้งแต่ภายในเรือนที่

ค่อนข้างสลัวซึ่งใช้เป็นที่นอนและเก็บกำปั่น ตู้พระ

ธรรมและสิ่งของเฉพาะส่วนตัว ออกมายังชานที่

สว่างมากขึ้น เป็นที่นั่งเล่น พักผ่อนอิริยาบถและ

มองออกไปยังนอกชาน ซึ่งบางครั้งใช้รับแขกใกล้

ชิดญาติมิตร ส่วนระดับสุดท้าย คือ นอกชานซึ่ง

เปดิโลง่ไมม่งุหลงัคาจะรบัแสงเตม็ที ่และทีน่อกชาน

นี้เองเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความสำคัญอีกหลาย

ประการ นอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ซึ่งยกหนีน้ำ 

หรือทำหน้าที่ทดแทนพื้นดินที่มักเฉอะแฉะ หรือถูก

น้ำท่วมแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเรือนหลายๆ 

หลงัเขา้ดว้ยกนั รวมทัง้หลงัทีเ่พิม่ใหมจ่ากการขยาย 

๔๙๔๘

ความผสานกลมกลนืระหวา่ง 

วถิชีวีติความเปน็อยูท่าง

กายภาพกบัจติใจทีเ่อือ้อาทร

ตอ่ชวีติอยา่งนอบนอ้ม ยอม 

รบัเอา “ธรรมชาต”ิ เขา้มา

เปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั โดย

อาศยัพืน้ทีแ่ละองคาพยพของ 

“เรอืน”  



กันอย่างอบอุ่นและอิ่มเอม  

และนี่คงเป็นลิขิตหน้าหนึ่งของบันทึกที่ชื่อว่า 

“สถาปัตยกรรมแห่งอาศรมศิลป์”  

 *ครูและศิษย์ (สถาปนิก) ประกอบด้วย ท่าน

อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง และภริยา  ท่านอาจารย์นิจ 

หิญชีระนันทน์ รองศาสตราจารย์ประสงค์ เอี่ยมอนันต์  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล  อาจารย ์บุญญวัฒน์  

ทิพทัส อาจารย์มานิต  ศิริวรรณ  นายธีรพล  นิยม 

และผู้เขียน 

 

ซึ่งความหมายหรือการถอดรหัสนัยแห่งเรือนไทย- 

สถาปัตยกรรมธรรมดาๆ นี้ก็มาถึงอย่างไม่คาดคิด 

และน่าประทับใจยิ่งเมื่อคณะสถาปนิกอาศรมศิลป์ 

ไดพ้ากนัไปกราบคารวะทา่นอาจารยว์ทญัญ ูณ ถลาง  

และอาจารย์ผ่องศรี ภริยาของท่าน ที่เรือนไทย

ใต้ถุนสูง บ้านแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑ 

- ๒ ธันวาคม ที่ผ่านมานี้เอง (๒๕๔๙) 

 ท่านอาจารย์วทัญญู (ณ บ้านแจ้ห่ม) 

เปรียบประหนึ่งบุคลาธิษฐานซึ่งเป็นสักขีพยานของ 

“ความเป็นไป” ทั้งหมด ตั้งแต่ความเป็นสถาปนิก

ชั้นครู ผู้ผันมาใช้ชีวิตอยู่ในวิถีชุมชนท้องถิ่น จน 

ชาวบ้านเรียกขานท่านว่าคุณพ่อ ท่านปลกู “เรือน” 

ซ่อนอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ใบบัง ไม่ปรากฏตัวเด่นชัด  

แต่ทว่ากลับเป็นหอสังเกตการณ์ความเป็นไปของ

ชีวิต และธรรมชาติได้อย่างแจ่มแจ้ง ท่านอาจารย์

เล่าว่า “เรือนนี้ไม่มีสถาปนิกออกแบบก่อสร้าง” มี

แต่ชาวบ้านช่วยกันปรุงยกขึ้นตามความประสงค์

ของท่านเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นผู้อาศัย ที่พร้อมจะ

ปรับวิถีความเป็นอยู่ให้เป็นไปตามคติแห่งการอยู่

อย่างรู้จักและรู้รักษ์ธรรมชาติ รู้จักคุณค่าของ

สรรพสิ่งซึ่งทำให้ท่านยิ่งประจักษ์ต่อความจริงของ

ชีวิตที่มีความหมายและเป็นสุขอย่างที่ไม่เคยเป็น

มาก่อน “ถึงจะรู้ช้าไปหน่อย แต่ก็ไม่ช้าเกินไป 

หากชาติหน้ามีจริง จะขอเกิดมาเป็นสถาปนิกบน

แผ่นดินนี้ มาทำหน้าที่และใช้ชีวิตอย่างเต็มคุณค่า 

เสยีแตต่น้” เปน็เจตจำนงทีจ่ะมุง่รงัสรรคส์ถาปตัย- 

กรรมให้เป็นภาษาและไวยากรณ์เดียวกันกับความ

จริงแห่งชีวิตและธรรมชาติของสรรพสิ่ง คำครูคำนี้

ทำให้ลูกศิษย์สะดุดใจและปลดปล่อยตนเองออก

จากความคิดความเข้าใจที่ติดอยู่เพียงแค่เปลือก

นอกของสถาปัตยกรรมออกไปทันท ี

 ดังนั้น ในคืนเดือนหงายที่อากาศเริ่มหนาว

เย็นสบายบนชานเรือนของท่านอาจารย์วทัญญู

นั่นเอง ที่ซึ่งวงสุนทรียสนทนาของครูและศิษย* ์

(สถาปนิก) เริ่มขึ้นล้อมรอบกองไฟ ณ ที่นั้น ที่

เราได้ซึมซับความรู้สึกจาก “คำครู” ที่ช่วยเปิด

เผยใจเราให้เป็นอิสระ ถอดเสื้อคลุมแห่งนักวิชาชีพ

ออกไปอย่างไม่กังวล เพราะลึกลงไปนั้นเราพบ

เรือนใจที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งล้วนเชื่อมโยงเข้าหา

๕๑๕๐

“...เปน็ผูอ้าศยั ทีพ่รอ้ม

จะปรบัวถิคีวามเปน็อยู่

ใหเ้ปน็ไปตามคตแิหง่

การอยูอ่ยา่งรูจ้กัและรู้

รกัษธ์รรมชาต ิรูจ้กั

คณุคา่ของสรรพสิง่” 



อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก
 อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรม

เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ || เรื่อง

จากสภาพปญัหาของสงัคมในปจัจบุนั ไมว่า่จะเปน็ปญัหาทางการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ 

ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่มีทักษะที่จะเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ที่จะ

มีความสุขที่เกิดขึ้นได้จากภายใน ดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงพยายามไขว่คว้าแต่ความสุข

ทางกายที่ไม่จีรังยั่งยืน ซึ่งระบบการศึกษาทั่วไปไม่สามารถมีส่วนในการแก้ไขปญัหาดงั

กลา่วได ้แนวคดิทางจติตปญัญาศกึษา หรอืการเรยีนรูด้ว้ยใจอยา่งใครค่รวญ ทำให้

มนษุยส์ามารถคน้พบตนเอง รูถ้งึปญัหาตลอดจนหนทางทีจ่ะลดปญัหานัน้ลง ทัง้ในระดบั

บคุคลจนถงึระดบัองคก์ร แนวคดินีจ้ะมกีารปฏบิตัแิละกจิกรรมเกดิขึน้อยา่งมากมาย 

แนวคิดทางจิตตปัญญาศึกษาและปัจจัย
ที่ท ำให้เกิด“จิตตปัญญาวาส”* 
ContemplativeEducationConceptandFactorsofContemplativeHermitage

๕๓

    ดงันัน้ การเตรยีมพืน้ทีท่างกายภาพเพือ่รองรับ  

กิจกรรมจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมมนุษย์ให้

เกิดการพัฒนาทางจิตตปัญญาได้โดยตรง ส่วน

พื้นที่ทางกายภาพจะมีองค์ประกอบอย่างไร และมี

ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดพื้นที่ดังกล่าวขึ้นนั้น จะได้

ทำการศึกษาไว้โดยละเอียดและนำเสนอเป็นลำดับ

ต่อไปในส่วนเนื้อหาของบทความนี้ 

ในปจัจบุนัคำวา่ “จติตปญัญาศกึษา” (Con- 

templative Education) ยงัไมม่กีารใหค้วามหมาย

หรอืนยิามทีช่ดัเจนตายตวั แตโ่ดยทัว่ไปแลว้สามารถ 

สรปุแนวคดิทางจติตปญัญาศกึษาไดว้า่ เปน็การ

เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ รู้จิตของตนเองทำให้ 

เกิดปัญญา ซึ่งเป็นทางเข้าถึงความจริงสูงสุดได้  

นอกจากนี้ วิจักขณ์ พานิช ได้อธิบายว่า การ

เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญนี้ เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที่พรั่งพร้อมด้วยศีล สมาธิ อันเป็นบาทฐาน

ของการก่อกำเนิดความรู้ที่ถึงพร้อมนั่นคือ ปัญญา 

ที่สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เห็น

ถงึความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงการเปลีย่นแปลงไหลเลือ่น 

ไม่หยุดนิ่ง เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตที่ทำให้

เรากลับมาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

ขณะด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ เป็นการศึกษา

ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยสายตาแห่งความ

สดใหม่อยู่เสมอที่ก่อเกิดผลเป็นการงานอันสร้าง-

สรรค์ เพื่อประโยชน์อันกว้างขวางต่อสังคมและ

ผู้คนรอบข้าง๑ 

จากความสำคัญของแนวคิดดังกล่าว ทำให้

หลายองค์กร/สถาบันเริ่มสนใจที่จะนำแนวคิดนี้มา

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเปน็รปูธรรมตวัอยา่งเชน่ โรงเรยีน

สตัยาไส สถาบนัอาศรมศลิป ์และมหาวิทยาลัย 

มหิดล ในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นได้มีการ

จัดตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการ

เรียนการสอนจิตตปัญญาศึกษา เป็นพื้นที่เชื่อมโยง

เครือข่าย และจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตต-

ปัญญาศึกษา เมื่อแนวคิดได้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมจึงเกิดขึ้นมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบัติภาวนา 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร หรอืแมแ้ตก่จิวตัรประจำ

วัน เช่น การกินอาหาร การพูดคุย การพบปะ

สังสรรค์ ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการพื้นที่ทางกาย 

ภาพเพื่อรองรับกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นจึงเกิดคำถาม

ว่าพื้นที่ทางกายภาพในลักษณะใดที่สามารถส่งผล

ต่อการพัฒนาทางจิตตปัญญา หรือทำให้เกิดการ

เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญได้ และปัจจัยอะไรที่

ทำให้เกิดพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นมาได้ 

* บทความนี้ ตัดต่อและเรียบเรียงใหม่จากโครงการงานวิจัยเพื่อศึกษอารูปแบบพื้นที่ใช้สอยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาจิตตปัญญา



|| พืน้ที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาทางจิตปัญญา
ศึกษา 

โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ทางกายภาพสามารถส่งผล

ต่อการรับรู้ของคนได้ทั้งทางกายและทางจิต 

ตวัอยา่งเชน่ หากเราอยูใ่นทีม่ดืและแคบ ไมป่ลอด

โปรง่ เรากจ็ะเกดิความไมว่างใจในพืน้ที ่กลวั กงัวล 

เมือ่เราเกดิความกงัวลใจ จติเรากจ็ะไมต่ัง้มั่น และ

นำไปสู่การขาดสตินั่นเอง ดังนั้น พื้นที่ที่ส่งเสริมต่อ

การพฒันาทางจติตปญัญาและสามารถเอือ้ใหม้นษุย์

มีจิตใจแจ่มใส มีสติตั้งมั่นไม่เลื่อนลอย เกิดความ

สำรวม และรู้ตัวทั่วพร้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้

เกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญนั้น ก็ควรจะ

เป็นพื้นที่ที่มีความสงบ ร่มรื่นและสร้างความผ่อน

คลายให้มนุษย์เกิดการวางใจได้  ในขณะเดียวกัน 

ก็จะต้องมีวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภาวนา 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวนี้จะถูก

เรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงพื้นที่

ศกัดิส์ทิธิโ์ดยละเอยีดนัน้ จะขออธบิายถงึคำสำคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้พื้นที่ทางกายภาพของมนุษย์ 

และเปน็พืน้ฐานของการพฒันาทางจติตปญัญาก่อน 

คือ ผัสสะแห่งสถานที่ (Sense of Place) และ

จิตวิญญาณสถานที ่(Spirit of Place) 
 

๑. ผัสสะแห่งสถานที่ (Sense of Place) 
โดยทั่วไปแล้วผัสสะแห่งสถานที่ (Sense of 

Place) จะหมายถึง ความรู้สึกและประสบการณ์

ของบุคคลเมื่อตนได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่

หนึ่ง ซึ่งบุคคลนั้นจะเป็นผู้กำหนดความรู้สึกและมี

ประสบการณ์ร่วมกับพื้นที่นั้นๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น

การที่คนแต่ละคนเข้าไปในสถานที่เดียวกันอาจจะ

เกิดความรู้สึก หรือการรับรู้ต่อพื้นที่นั้นๆ แตกต่าง

กันไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้และประสบการณ์ของ

ตน อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่นั้นๆ มีเอกลักษณ์ที่

เด่นชัดหรือมีความชัดเจนทางด้านภูมิประเทศก็

สามารถทำใหผู้ค้นสว่นใหญเ่กดิการรบัรูท้ีต่รงกนัได ้

และทำใหค้นเกดิความทรงจำกบัสถานทีไ่ดม้ากขึน้ 

ดงันัน้ ความเดน่ชดัหรอืเอกลกัษณข์องพืน้ที ่ซึง่

บางครัง้เรยีกวา่ความแทจ้รงิทีอ่ยูใ่นพืน้ที่ (Authen- 

ticity) สามารถชว่ยใหเ้รากำหนดตำแหนง่แหง่ทีไ่ด ้

รูแ้ละจดจำไดว้า่ตนเองอยูท่ีใ่ด ซึง่ตรงกนัขา้มกบั

คำวา่ Placeless ทีห่มายถงึสถานทีท่ีไ่มม่คีวาม

ชดัเจน ไมม่เีอกลกัษณ ์(Unauthenticated) หรอื

การไมม่คีวามทรงจำกบัสถานที ่ทีแ่หง่ใดซึง่มนษุย์

ไดส้มัผสัแลว้ปราศจากซึง่ความรูส้กึ ยอ่มเปน็ทีข่าด

ความผกูผนักบัมนษุยใ์นทีส่ดุ๒  

ผสัสะแหง่สถานทีน่ัน้คอืสนุทรยีะสมัผสั ซึง่

ถอืเปน็สิง่ทีร่วมขึน้จากประสาทสมัผสัทัง้หมดทีเ่รามี

ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน ดมกลิ่น การ

เคลื่อนไหว ผิวสัมผัส ความทรงจำ หรือแม้แต่

จนิตนาการ โดยทัว่ไปแลว้ ผสัสะแหง่สถานทีจ่ะ

เป็นการรับรู้เชิงกายภาพ จากสภาพตามธรรมชาติ

และสภาพภูมิประเทศ ไม่ใช่การรับรู้ที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม 

มนุษย์เองก็มีส่วนช่วยให้ตัวสถานที่สามารถแสดง

เอกลักษณ์และตัวตนของตนเองได้ชัดเจนขึ้นได้เช่น

กัน โดยผ่านทางวิถีชีวิต หรือกิจกรรมทางวัฒน- 

ธรรมของมนุษย์ ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า จิตวิญญาณ

สถานที่ (Spirit of Place) 
 

๒. จิตวิญญาณสถานที่ (Spirit of Place) 
จิตวิญญาณสถานที่ คือ กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ได้เข้าไปอยู่หรือตั้งถิ่นฐานใน

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มนุษย์มักจะมีปฏิสัมพันธ์ หรือ

ทำการปรบัเปลีย่นพืน้ที ่ไมว่า่จะเปน็การตัง้ถิ่นฐาน 

การสรา้งประเพณ ีพธิกีรรม คตคิวามเชือ่ เรือ่งเล่า 

ตำนาน และประวัติศาสตร์ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้

เองทีจ่ะมสีว่นชว่ยใหส้ถานทีท่ีม่นษุยไ์ดเ้ขา้ไปมปีฏ-ิ

สัมพันธ์นั้นมีผัสสะแห่งสถานที่ที่ชัดเจนขึ้นหรอืลด

นอ้ยลงกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัวา่มนษุยม์คีวามเคารพธรรม- 

ชาติและสภาพภูมิประเทศของสถานที่เดิมมากน้อย

เพียงใด หากมนุษย์มีความเคารพต่อพื้นที่หรือ

สถานที่แล้ว สิ่งที่มนุษย์ทำก็จะต้องมีความ

สอดคลอ้งและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น

การเปลี่ยนแปลงและทำลายจะเกิดขึ้นน้อยที่สุด 

หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการทำกิจกรรมหรือการสร้าง

จิตวิญญาณสถานที่ที่ดีนั้นจะช่วยให้สถานที่นั้นๆ 

ปรากฏผัสสะแห่งสถานที่ได้ชัดเจนขึ้น ยกตัวอย่าง

วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของชาวเขา

๕๕๕๔



ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)  ลานหินโค้ง  

เช่น ชนพื้นถิ่นหรือชาวเขาที่ตั้งถิ่นฐานอยูท่ัว่โลก 

พวกเขามคีวามใสใ่จอยา่งลกึซึง้ตอ่การเคารพธรรม-

ชาตขิองถิน่ฐาน เปน็เสมอืนจติวิญญาณ ทีพ่วกเขา

มมีาโดยกำเนดิ ไมว่า่จะเปน็ตำนาน เรือ่งเลา่ การ

ตัง้ถิน่ฐาน หรอืพธิกีรรม กม็กัจะเปน็ไปตามสภาพ

ของสถานทีอ่ยา่งสอดคลอ้งกบัภมูปิระเทศ และพืน้

แผน่ดนิ (Landscape) ทีพ่วกเขาอาศยัอยู ่ทกุๆ

กจิกรรมตัง้แตเ่กดิจนตายเปน็กจิกรรมทีเ่ตม็ไปดว้ย

จติวญิญาณและสอดคลอ้งไปกบัธรรมชาตขิองพืน้ที ่

เชน่การเอารกของทารกแรกเกดิไปผกูไวบ้นตน้ไม ้

หรอืการไหวเ้จา้ปา่เจา้เขาเมือ่มกีจิกรรมใดๆ เกดิ

ขึน้ เปน็ตน้ 

หากเปรียบเทียบเรื่องของผัสสะแห่งสถานที่

และวิญาณสถานที่กับองค์ประกอบของมนุษย์แล้ว 

จะพบว่า “ผัสสะแห่งสถานที่” เปรียบเสมือนเรือน

ร่างหรือสภาพกายภาพของคน ส่วน “จิตวิญญาณ

สถานที่” จะเป็นเสมือนดวงจิตวิญญาณ และความ

รูส้กึนกึคดิทีจ่ะคอยนำพาใหร้า่งกายเตบิโต เคลือ่น 

ไหวไปทางใด หากมนุษย์คนใดมีร่างกายที่สภาพดี

และมีจิตใจที่ดี คิดดี ก็จะยิ่งส่งผลให้ร่างกาย

เปลง่ปลัง่ สดใส ทำในสิง่ทีถ่กูทีค่วร มคีวามชัดเจน 

ในแนวทางการดำเนินชีวิต แต่หากคนใดมีจิต-

วิญญาณที่ไม่ดี ก็จะนำพาให้ร่างกายหมองหม่น 

ไม่รู้ทิศทางในการดำเนินชีวิต ทำให้ชีวิตพบกับ

ความผิดพลาดและเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่าจดจำ 
 

๓. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ ์(Sacred place) 
จิตวิญญาณสถานที่ หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นั้น สามารถแบง่

ประเภทกจิกรรมไดม้ากมายตามแตว่ตัถปุระสงค ์

ของผูจ้ำแนก ไมว่า่จะเปน็พธิกีรรมการเกดิ การตาย 

งานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลต่างๆ ซึ่งส่วน

ใหญ่แล้วกิจกรรมดังกล่าวก็มักจะเกี่ยวข้องกับ

มนุษย์ในแง่จิตวิญญาณ ความเชื่อ และความศักดิ์

สิทธิ์ เมื่อเกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นบริเวณที่ใดก็ตาม 

พื้นที่ดังกล่าวก็จะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น 

ศาล หลักเมืองกรุงเทพมหานคร พื้นที่ลานหินโค้ง

ที่วัดสวนโมกข์ หรือ บริเวณสโตนเฮนจ์  (Stone-

henge) บนที่ราบ Salisbury ในประเทศอังกฤษ 

เป็นต้น  

อยา่งไรกต็าม ไมไ่ดห้มายความวา่ทกุกิจกรรม 

ทางวัฒนธรรมของมนุษย์จะมีความเกี่ยวข้องกับ 

จิตวิญญาณ หรือจะทำให้พื้นที่ที่เกิดกิจกรรมจะ

เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอไป ยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่พัก

อาศัยและตลาดน้ำอัมพวา อัมพวาเป็นพื้นที่ที่มี

ผสัสะแหง่สถานที่ชัดเจนคือ เป็นพื้นที่ราบลุ่มริม

แม่น้ำและมีลำคลองหลายสาย ผู้คนเข้าไปตั้ง

ถิ่นฐานและเริ่มสร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรม วิถี

ชีวิต หรือเริ่มสร้างจิตวิญญาณให้แก่สถานที่ ด้วย

การสร้างบ้านไมเ้รอืนแถวลดเลีย้วไปตามลำคลอง 

ใชท้ีด่นิหลกัเพือ่การเกษตรและมีประเพณีประจำปี

เป็นของตนเอง เช่น การแข่งเรือ เป็นต้น จะเห็น

ได้ว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของผู้คนที่เข้าไปอาศัย

อยู่กับธรรมชาต ิและสภาพแวดลอ้มเดมินัน้ เปน็การ 

สรา้งจติวญิญาณให้กับสถานที่ได้อย่างสอดคล้อง 

และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเดิม จึงทำให้อัมพวา

มีผัสสะแห่งสถานที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้คนที่เข้าไป

เยี่ยมชมอัมพวาจดจำและรับรู้เอกลักษณ์ของพื้นที่

อมัพวาได ้จากตวัอยา่งดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่บรเิวณ 

ตลาดนำ้อมัพวามผีสัสะแหง่สถานทีท่ีช่ดัเจน และ

สรา้งจติวญิญาณสถานทีไ่ดอ้ยา่งด ีทัง้ทางรปูธรรม

และนามธรรม แตบ่รเิวณตลาดนำ้อมัพวาไมใ่ชพ่ืน้ที่

ศกัดิส์ทิธิ ์เนือ่งจากกจิกรรมทางวฒันธรรมทีเ่กดิ

ขึน้ดงักลา่วไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัมติทิางจติ-

วญิญาณ 

ดังนั้นการที่จะทำให้พื้นที่มีความศักดิ์สิทธิ์

นัน้ควรจะมอีงคป์ระกอบเบือ้งตน้ ๒ สว่นกอ่น คอื 

(๑) ธรรมชาตหิรอืสภาพแวดลอ้มของทีต่ัง้ทีม่คีวาม 

ชัดเจนสมบูรณ์ (๒) กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง

ทางจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งจะขอขยายความถึง

ความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมของที่ตั้งที่

มีความชัดเจนสมบูรณ ์  

สถานทีค่วรจะตอ้งมคีวามสมบรูณท์าง

ธรรมชาต ิเชน่ มตีน้ไม ้ลำธาร อากาศทีด่บีรสิทุธิ ์

๕๗๕๖



มสีิง่ชวีติทีแ่ทรกตวัอยูก่บัธรรมชาต ิไมว่่าจะเป็นนก 

ปลา แมลง หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย เมื่อสถานที่นั้น

มีธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้ว ความชัดเจนหรือ

เอกลักษณ์ของสถานที่ก็จะปรากฏขึ้นเองตามธรรม- 

ชาติ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติจะส่งผลทำให้คน

มีความรู้สึกสงบ เงียบ ร่มเย็น อันเนื่องมาจาก  

ร่มเงาของต้นไม้ ละอองไอน้ำจากลำธาร เสียงจาก

ลมพัด น้ำกระทบหิน และสัตว์น้อยใหญ่ สิง่ต่างๆ 

เหล่านี้เป็นเสมือนพลังงานที่เราได้รับจากธรรมชาติ

เปน็พลงัทางธรรมชาตทิีม่นษุยไ์มส่ามารถสรา้งหรอื

ลอกเลยีนแบบได ้เพราะธรรมชาตมิคีวามสมับรูณ์

ในตวัเอง กลา่วคอืมคีวามงาม ความจรงิและความ

ดปีรากฏใหเ้หน็พรอ้มกนัในธรรมชาต ิธรรมชาติจึง

เปน็เสมอืนสือ่กลางทีแ่สดงออกถงึกฎเกณฑท์ีย่ิง่ใหญ ่

ยิง่ใหญเ่กนิกวา่ความสามารถทีม่นษุยจ์ะควบคมุได ้

จงึทำใหม้นษุยไ์ดเ้กดิการรบัรูท้างจติวญิญาณ หรอื

เกดิสมัผสัทีล่กึลำ้ถงึศกัดิส์ทิธิน์ัน้เอง 

นอกจากนี้ธรรมชาติยังทำให้เราเกิดสมาธิและ 

ช่วยให้คนเกิดสติปัญญาที่ดีได้ เนื่องจากสภาพ

ธรรมชาติในลักษณะดังกล่าวจะมีคลื่นอัลฟ่า เป็น

คลื่นต่ำที่ไม่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในเมือง คลื่น 

อัลฟ่านี้ มีความถี่ ๘-๑๓ Hertz คลื่นนี้เป็นคลื่นที่

มีความสงบมากขึ้น และเป็นคลื่นที่มีความสำคัญ

อยา่งยิง่ยวดตอ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของมนุษย์ 

เพราะเปน็ชว่งทีเ่ราสามารถนำขอ้มลูดีๆ  เขา้สูร่ะบบ 

การเรยีนรูค้วามทรงจำถาวร หรอืเปน็การวาง

โปรแกรมสมองใหม่ได้ เป็นช่วงที่เรานำข้อมูลจาก

จิตสำนึก (Conscious) ไปสู่จิตใต้สำนึก (Sub-

conscious) ด้วยเหตุนี้ศาสตร์แห่งการบำบัดหลาย

แขนงจึงพยายามหาทางให้มนุษย์สามารถมีคลื่น

อลัฟา่เกดิขึน้ เพือ่เปน็การลา้งระบบของเสยีๆ ออก 

จากฐานข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลดีๆ เข้ามาแทน๓  

จึงมีผลอย่างยิ่งที่จะทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้ 

(๒) กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องทางจิต

วิญญาณ 

กิจกรรมเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์ อันเนื่องมาจากการที่ผู้คนน้อมเคารพต่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างศิโรราบ ได้รับการยอมรับและ

ร่วมกระทำกันมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นวิถีชีวิต 

หรือประเพณี ทำให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิดความ 

ศกัดิส์ทิธิแ์ละมคีวามหมายพเิศษเหนอืกวา่พืน้ทีอ่ื่นๆ 

เปน็พืน้ทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยความครำ่ (Patina) คราบไคล

ของชีวิตและความเชื่อ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้พื้นที่

เกิดบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ ยก

ตัวอย่างเช่น พื้นที่บริเวณกำแพงร้องไห้ (Wailing 

Wall) ในนครเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ชาวยิว

ต่างเดินทางมาสวดมนต์ที่กำแพงแห่งนี้เป็นเวลา

นานกว่า ๒,๐๐๐ ปีแล้ว เนื่องจากเชื่อว่าสถานที่

แห่งนี้เป็นสถานที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุดในโลก

และพระเจ้าจะคอยฟังคำขอของผู้ที่มาสวดอ้อนวอน  

ในบางกรณีแม้สภาพทางกายภาพของอาคาร 

และสถานที่จะไม่มีความคร่ำของกาลเวลา (Patina 

of Age) ปรากฏให้เห็นอยู่ แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้น

บนสถานที่นั้นๆ เป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณและ

ความเชือ่ พืน้ทีน่ัน้กเ็ปน็พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิไ์ด ้ตัวอย่าง

เช่น อนุสรณ์ ๑๔ ตุลา ซึ่งเป็นสถานที่เพื่อการ

ระลึกถึงวีรชนผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ ๑๔-๑๖ 

ตลุาคม ๒๕๑๖ ถกูสรา้งบนแนวคดิหลกั ๒ ประการ

คือ (๑) เคารพความจริงของประวัติศาสตร์ และ 

(๒) ให้ประชาชนส่วนต่างๆ เช่น เด็ก ผู้หญิง 

ศิลปิน กวี ชาวบ้าน มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

และให้มีความหมายกับสาธารณชนที่จะเป็นบทเรียน 

เป็นเครื่องจูงใจให้คนไทยมุ่งแก้ปัญหาและต่อสู้เพื่อ

สิ่งดีงามให้กับสังคมไทย จากแนวคิดดังกล่าว 

สถาปนิกได้นำไปพัฒนาแบบอนุสรณ์สถานฯ โดย

เน้นความสงบนิ่ง โล่งกว้าง และเรียบง่าย เพื่อ

รำลึกและคารวะต่อวีรชน มีประติมากรรมรำลึกอยู่

ใจกลาง (ภายหลังจึงเรียกว่า “สถูปวีรชน”) อาคาร

ประกอบด้วยสวนหย่อม ลานกิจกรรมสำหรับการ

อภิปราย ฟังเพลง และการแสดงกลางแจ้ง มีส่วน

ที่เป็นห้องประชุม ห้องอ่านหนังสือ และพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย๔ 

จากกรณีตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า ใน

ความเป็นจริงแล้วมิติทางจิตวิญญาณเป็นธรรมชาติ

ของมนุษย์ มนุษย์ไม่ว่าอยู่บนพื้นที่แห่งใดก็จะมี

ประสบการณ์และสร้างกิจกรรมทางจิตวิญญาณขึ้น

๕๙๕๘

“ธรรมชาตมิคีวามสมับรูณ์

ในตวัเอง กลา่วคอืมคีวาม

งาม ความจรงิและความดี

ปรากฏใหเ้หน็พรอ้มกนั... 

จึงเป็นเสมือนสื่อกลางที่

แสดงออกถึงกฎเกณฑท์ี ่

ยิง่ใหญ”่ 



เอง และเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาต่างๆ กัน ซึ่งส่วน

ใหญ่เรียกว่า “ศาสนา” มนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติรู้สึกขึ้นมาเองว่าแผ่นดินมีคุณ และมี

ความศักดิ์สิทธิ์ แล้วเรียกขานว่าพระแม่ธรณี 

(Mother Earth) แม่น้ำมีความศักดิ์เรียกว่าพระแม่

คงคา ต้นไม้มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์รยีกวา่มรีกุขเทวดาอยู่

ในตน้ไม ้ฯลฯ พระแมธ่รณกีด็ ีพระแมค่งคากด็ ี

รกุขเทวดากด็ ีเป็นภาษาที่บอกถึงคุณค่าทางจิต-

วิญญาณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยังมีสัมผัสมิติอื่น

ที่ไม่ใช่สัมผัสทางวัตถุ เป็นสัมผัสที่ล้ำลึกมีความ

ศักดิ์สิทธิ์ (Divinity) ที่เรียกชื่อแตกต่างกันไป 
 

๔. ระดับของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีอยู่หลายระดับและหลายประเภท 

ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้จิตวิญญาณแตกต่างกันออก

ไป บางแห่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มขีนาดกวา้งครอบ 

คลมุทัง้ประเทศ บางพืน้ทีม่ขีนาดเปน็เพยีงคหูา

สีเ่หลีย่มธรรมดา บางแหง่มหีนา้ทีใ่ชส้อย เป็นวัด 

เปน็สสุาน ในขณะทีบ่างแหง่เปน็เพยีงศาลเจา้เล็กๆ 

หรืออนุสรณ์สถาน ซึ่งพื้นที่บางประเภท เช่น ศูนย์

จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มีหน้าที่

หลักเป็นสถานศึกษา ไม่ใช่วัด หากแต่เป็นพื้นที่ที่

ต้องการบรรยากาศของความสงบ และความศักดิ์

สิทธิ์ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ส่ง

เสริมทางจิตตปัญญา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอยก

ตัวอย่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จากกรณีศึกษาในหลายรูป

แบบเพื่อให้เป็นเสมือนตัวอย่างที่สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

| พื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ระดับประเทศ 

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีขนาดกว้างหรือแคบก็ได้ 

บางแหง่มขีนาดกวา้งมากครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ประเทศ 

(Holy Grounds) เช่น ประเทศอิสราเอล เป็นดิน-

แดนแห่งคำสัญญาอันศักดิ์สิทธิ ์(Holy land) ที่

พระเจ้าประทานแก่อิสราเอล ประเทศภูฏาน ก็มี

ความศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมในระดับประเทศเช่นกัน 

จะเห็นได้จากการที่ผู้คนสามารถภาวนาโดยหมุน

กงล้อศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกแห่ง ไม่ใช่แค่เพียงบริเวณวัด 

แต่รวมถึงพิพิธภัณฑ์ สถานที่ราชการ หรือแม้แต่

รา้นคา้สองขา้งถนน รวมถงึธงมนตท์ีผู่ค้นผกูกระจาย 

ไปตามสถานทีต่า่งๆ ไมว่า่จะเปน็ตามถนนหนทาง 

บนต้นไม้ บนภูเขา เพื่อให้บทสวดมนต์ล่องลอยไป

ตามลมส่งไปสู่เทพเจ้า หรือวิญญาณที่จากไป และ

เนื่องจากภูฏานมีพื้นที่ทางธรรมชาติเป็นภูเขา จึง

ทำให้ไม่สามารถสร้างอาคารได้มากนั้น ผนวกกับ

ตัวอาคารก็ได้รับการอนุรักษ์รูปแบบจากภาครัฐ ไม่

ว่าจะเป็นในแง่ของความสูงหรือรูปแบบของช่องเปิด

ต่างๆ จึงทำให้อาคารมีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยคลงึกนั 

และมคีวามสงูเพยีง ๔-๕ ชัน้ เท่านั้น ทำให้เกิด

ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาและ

ต้นไม้ใหญ่และยังคงปรากฏบรรยากาศของความ

ศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมได้ทั้งประเทศ 
 

| พื้นที่ศักดิ์สทิธิ์ระดับเมือง 

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับเมืองก็มีให้เห็นได้ใน

หลายแห่ง ตัวอย่างเช่นเมืองเมกกะห์ ที่ถือเป็น

ภาระหน้าที่อย่างหนึ่งของชาวมุสลิม ครั้งหนึ่งใน

ชวีติสำหรบับคุคลซึง่มคีวามสามารถทัง้ทางร่างกาย 

และทางการเงินที่จะทำได้ ไปแสวงบุญประจำปี 

(ฮัจจ์) ในแต่ละปีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกประมาณ

สองล้านคนต่างไปชุมนุมกันที่นครเมกกะห์ แม้ว่า

นครเมกกะห์จะคลาคล่ำไปด้วยผู้มาเยือนอยู่ตลอด

เวลา แตพ่ธิฮีจัจใ์นแตล่ะปจีดัใหม้ขีึน้ในเดอืนสบิ

สอง ตามปฏทินิอสิลาม ผูแ้สวงบญุชายจะสวมใส่

เสื้อผ้า เรียบง่ายเป็นพิเศษเพื่อขจัดการแบ่งแยก

ชนชั้นและวัฒนธรรมออกไป เพื่อว่าทุกคนจะได้

ยืนอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า ผู้แสวง

บุญจะละหมาดอยู่ในสุเหร่าฮารามในนครเมกกะห์ 

ภาย ในสุเหร่าแห่งนี้จะมีกาบา ซึ่งชาวมุสลิมจะ

หันหน้าเข้าหาขณะทำการละหมาด กาบาเป็น

สถานที่สักการะซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้พระ

ศาสดาอับราฮัมและพระราชโอรสอิสราเอลสร้างขึ้น 
 

| พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับอาคารหรือสถานที ่

บริเวณที่ที่มีขนาดเล็กลงมาในระดับสถานที่

หรืออาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ แม้รูป-

แบบของสถาปัตยกรรมไม่ได้บอกถึงความศักดิ์สิทธิ์

อย่างชัดเจน แต่สร้างอยู่บนพื้นที่ที่มีเรื่องราวของ

ความศักดิ์สิทธิ์ และสถาปัตยกรรมได้แสดงออกถึง

เรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นั้นๆ ก็ถือเป็น

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น สักการ

สถานพระมารดาแห่งมรณสักขี ประเทศไทย ซึ่ง

สร้างอยู่บนพื้นที่หมู่บ้านสองคอน อ.หว้านใหญ่ 

จ.มุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่เกิดเรื่องราวของความขัด

แย้งทางศาสนา ในช่วงปลาย พ.ศ.๒๔๘๓ ซึ่งเป็น

ช่วงของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไทยเกิดข้อพิพาท

กับฝรั่งเศสในเรื่องพรมแดนและไม่สามารถเจรจา

ตกลงกันได้ เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจและ

เคียดแค้นของชาวไทยในท้องถิ่นเป็นอันมาก กลุ่ม

๖๑๖๐



ผู้โชคร้ายนั้น คือบรรดาบาทหลวงในศาสนา

คาทอลิกซึ่งในขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส 

ทำให้เกิดความผิดใจว่าบาทหลวง รวมทั้งผู้ที่เชื่อ

มั่นในศาสนาที่เป็นคนไทยในขณะนั้นถูกเหมารวมว่า

เป็นศัตรู และในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๔๘๓ 

กเ็กดิเหตกุารณน์า่เศรา้สลดใจขึน้ ชาวบ้านผู้นับถือ

ศาสนาครสิต ์๗ คน ในหมูบ่า้นสองคอนถกูล่อลวง 

ไปสังหารหมดสิ้นเนื่องจากที่พวกเขาไม่ยอมยกเลิก

ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าต่างยอมพลีชีพเพื่อพิสูจน์

ความเชื่อมั่นที่มีต่อศาสนาของตน เรื่องราวนี้ได้รับ

การตรวจสอบโดยสำนักวาติกันเป็นเวลาถึง ๕๐ ปี 

จึงได้รับการยอบรับและยกย่องให้ท่านทั้ง ๗ เป็น 

“บุญราศี”  

จากการศกึษาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่พืน้ทีศ่กัดิ-์

สทิธิ์ สามารถสง่ผลตอ่มนษุยม์ากทัง้ในดา้นกายภาพ 

และจติใจ นำพามนษุยไ์ปสูค่วามสมบรูณส์งูสดุได ้

จากการศึกษาสามารถระบุได้ว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มี

คณุภาพนัน้ จะตอ้งไดร้บัการออกแบบโดยคำนงึถงึ

องคป์ระกอบหลกั ๒ สว่นกอ่น ซึง่ไดแ้ก ่(๑) การ

กำหนดทีต่ัง้นัน้ควรเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามสมบรูณท์าง

ธรรมชาต ิมผีสัสะแหง่พืน้ทีท่ีช่ดัเจน เพือ่เปน็เสมอืน

สิง่ทีช่ว่ยบอกถงึรปูแบบของสิง่ปลกูสรา้งและกจิกรรม 

ทางจติวญิญาณทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ที ่(๒) การกำหนด 

กจิกรรมทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัทางจติวญิญาณ และ

จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่เชน่ การ

ฝกึภาวนา นัง่สมาธ ิการเรยีนการสอนทีเ่กดิขึน้ได้

ตามสภาพธรรมชาต ิเพือ่ใหก้จิกรรมทีเ่กดิขึน้ได้

แสดงถงึความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัธรรมชาตบิน 

ทีต่ัง้นัน้ๆ นอกจากนี ้ยงัมอีกีหนึง่องคป์ระกอบที่

ต้องคำนึงถึงคือ (๓) ตัวอาคารหรือสถาปัตยกรรม

ที่รองรับกิจกรรม ถือได้ว่าสถาปัตยกรรมเป็นสื่อ

สัญลักษณ์ชนิดหนึ่งที่แสดงออกถึงความศักดิ์สิทธิ์ 

ดังนั้นสถาปัตยกรรมที่สร้างบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะ

ต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมและ

ธรรมชาตแิวดลอ้มบนพืน้ทีน่ัน้ ไมว่า่จะเปน็สัดส่วน 

รูปทรงอาคาร วัสดุและสีสัน จะต้องไม่ขัดแย้งกับ

สภาพแวดลอ้ม จะตอ้งใหเ้กดิการปรงุแตง่ธรรมชาติ 

ให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยให้พื้นที่สามารถแสดงออกถึง

ผัสสะแห่งสถานที่และจิตวิญญาณของสถานที่ได้

มากขึ้น เมื่อองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการถูก

กำหนดอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน ก็จะเกิดเป็น

พื้นที่ที่เรียกได้ว่า “จิตตปัญญาวาส”๕ ซึ่งหมายถึง

๖๓๖๒

“พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ์

สามารถสง่ผลตอ่

มนษุยม์ากทัง้ในดา้น

กายภาพ และจติใจ 

นำพามนษุยไ์ปสูค่วาม

สมบรูณส์งูสดุได”้  

พื้นที่ที่เอื้อให้เกิดหรือส่งผลต่อการพัฒนาทางจิตต-

ปัญญานั่นเอง 

การสังเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อสืบหา

เหตุ-ปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตตปัญญาวาส 
 

อย่างไรก็ดี องค์ประกอบทั้ง ๓ ข้างต้นนี้ 

ล้วนเป็นสภาวะที่เรารับรู้ได้ด้วยสัมผัสผ่านอายตนะ

ทั้ง ๖ อันเป็นเสมือนองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้

พื้นที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเอื้อให้เกิดการพัฒนา

ทางจิตตปัญญา แต่อะไรเป็นเหตุปัจจัยหรือเป็น

เบื้องหลังที่ทำให้เกิดความเป็นจิตตปัญญาวาสขึ้น

นั้น ยังไม่มีความกระจ่างชัด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องอาศัยการศึกษาและสังเคราะห์จากกรณี

ศกึษาตา่งๆทัง้หมด ๖ แหง่ โดยผา่นการวเิคราะห ์

ในหวัขอ้ผสัสะแหง่สถานที ่จติวญิญาณสถานทีแ่ละ

พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ซึง่เปน็หวัขอ้หรอืประเดน็หลักทีจ่ะ

ทำใหส้ามารถระบไุดว้า่ รปูแบบพืน้ทีใ่นลกัษณะใด

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางจิตตปัญญา และปัจจัย

อะไรที่อยู่เบื้องหลังที่มีอิทธิพลต่อการเกิดจิตต-

ปัญญาวาส ซึ่งสามารถสรุปการสังเคราะห์กรณี

ศึกษาต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

กรณีศึกษาที่ ๑ เสถียรธรรมสถาน  

เสถียรธรรมสถานก่อตั้งขึ้นโดยท่านแม่ชี 

ศนัสนยี ์เสถยีรสตุ เปน็สถานปฏบิตัธิรรมทีม่คีวาม 

ร่มรื่น เนื่องจากเสถียรธรรมสถานมีพื้นที่ที่เป็น

ธรรมชาตมิากกวา่ ๗๐% ของพืน้ทีท่ัง้หมด มคีวาม 

เป็นผัสสะที่ร่มรื่น ร่มเย็น เต็มไปด้วยความเขียว

ขจี ท่ามกลางป่าคอนกรีตและความเร่งรีบแบบ



บูรณาการ มีหลักพุทธธรรมเป็นพื้นฐานในการจัด 

การศึกษา จึงมีความชัดเจนในแบบแผนปฏิบัติเป็น

พื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดเป็น “ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้” โดยผ่านกิจกรรมหลัก ๔ อย่างคือ (๑) 

กิจวัตรประจำวัน (๒) กิจกรรมการเรียนการสอน

ทีล่งมอืปฏบิตัจิรงิอยา่งหลากหลาย (๓) การทำ 

งานเปน็ทมีเปน็กลุม่การเรยีนรู ้และ (๔) กิจกรรม 

สนับสนุนการเรียนรู้และจากความเชื่อของผู้นำที่ว่า 

“ทุกสิ่งทุกอย่างต้องคืนสู่แผ่นดิน ไม่ได้มีใครเป็น

เจ้าของตลอดกาล” จึงทำให้โรงเรียนรุ่งอรุณเป็น

พื้นที่ที่มีสภาพเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูง มีการ

ปรับปรุงพื้นที่บ้าง แต่เป็นการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็น

ไปอย่างให้ความเคารพธรรมชาติและคุณค่าของ

ธรรมชาติ และจากพื้นฐานความเชื่อในการเรียนรู้

อยู่กับธรรมชาติ  ผู้ก่อตั้งก็ไม่ยอมให้ระดับของ

การเปลี่ยนแปลงเกินขีดที่จะไม่เป็นธรรมชาติ 
 

กรณีศึกษาที่ ๓ ประเทศภูฏาน 

ประเทศภูฏาน ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่

เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่อพุทธศาสนานิกายวัชร-

ยาน อันเป็นผลมาจากความเชื่อที่มีต่อผู้นำทางจติ

วญิญาณคอื ครรูนิโปเช หรอืพระปทมุสมภพ จนนำ

ไปสู่การกระทำที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่น

ชัด ทั้งในด้านพิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณี

ต่างๆ ที่แฝงอยู่ทั้งในชีวิตประจำวันของผู้คนใน

ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ชุมชนหมู่บ้าน เกิด

จติวญิญาณรว่มอยา่งเปน็สาธารณะ นอกจากนี ้การ

ที่ภูมิประเทศมีเป็นเอกลักษณ์ในลักษณะเป็นขุนเขา

ที่สูงชัน สลับซับซ้อน ป่าไม้ สายน้ำ ที่แผ่ปกคลุม

อยู่ทุกหนแห่ง ภูมิอากาศที่หนาวจัด มีหิมะปกคลุม

ยอดเขาตลอดปี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพล

สงัคมเมอืง จากความเชือ่ของผูก้อ่ตัง้ทีไ่ดก้ล่าวว่า 

“พระพุทธเจ้าสอนว่าจะสร้างอะไรก็ตาม สิ่งนั้น

ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้” จึง

เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้เสถียรธรรมสถานเป็น 

“ชุมชนแห่งการปฏิบัติภาวนา” อย่างชัดเจน คือ

เกิดการปฏิบัติธรรมแบบสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิต 

และกิจวัตรประจำวัน นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งยังได้

สะท้อนความเชื่อนี้ มาสร้างสรรค์ให้พื้นที่แทบทุก

ตารางนิ้วมีความหมายลึกซึ้ง และส่งผลต่อการรับ

รู้ของผู้คนในทุกขณะที่เข้ามายังพื้นที่แห่งนี ้โดย

ผ่านสภาพธรรมชาติและการจัดวางภูมิทัศน์โดย

รอบ รวมถงึตวัอาคารทีก่ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้ม 
 

กรณีศ ึกษาที่ ๒ โรงเรียนรุ่งอรุณ 

โรงเรียนรุ่งอรุณก่อตั้งโดย รศ.ประภาภัทร 

นิยม เป็นโรงเรียนทางเลือกที่เน้นการสอนแบบ

๖๕๖๔

๑. เสถียรธรรมสถาน  ๒.โรงเรียนรุ่งอรุณ  ๓.ประเทศภูฏาน  ๔.สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ 

ต่อวิถีชีวิต จิตใจของมนุษย์ใหน้อ้มยอมรบั และปรบั

ตวัใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาติ มากกว่าที่จะบงการ

หรือเบียดเบียนธรรมชาติ หากแต่พยายามธำรง

รักษาไว้ด้วยความเคารพหวงแหน  นี่คือผัสสะแห่ง

สถานที่ที่เปี่ยมด้วยพลังของประเทศภูฏาน 
 

กรณ ีศึกษาที่ ๔ สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ 

สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะก่อตั้งโดยอาจารย์

ปราณ ีสำเรงิราชย ์ซึง่ทา่นไดเ้ปน็ผูก้ำหนดแนวทาง

การปฏิบัติธรรม รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่รองรับ

กิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง สำนักวิวัฏฏะนี้เป็น

สถานที่ศึกษาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตใจตามแนวทาง

สตปิฏัฐาน หรอืวปิสัสนากรรมฐาน มสีภาพแวดลอ้ม 

ทีส่งบ วเิวก ในทา่มกลางธรรมชาตทิีร่ม่รืน่ดว้ย 

ตน้ไมใ้หญแ่ละความสะอาด เรยีบงา่ย ของสิง่ปลกู-

สรา้ง ตลอดจนสว่นประกอบต่างๆ ที่ได้รับการ

จัดการตามความจำเป็นแต่พอเพียง และพึ่งตนเอง

ให้มากที่สุด เป็นสถานที่สัปปายะ ประกอบด้วยสิ่ง

ปลูกสร้าง คืออาคารปฏิบัติธรรมที่เรียบง่าย เป็น

เรอืนวา่ง และสว่นประกอบทางเดนิจงกรม การเว้น 

ที่ว่าง ที่ป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน การจัด 

การอำนวยความสะดวกสบายตามสมควรแกอ่ัตภาพ 

เป็นแบบอย่างการอยู่ร่วมกันอย่างสันโดษนั่นเอง 
 

กรณีศึกษาที่ ๕ วัดป่านานาชาติและวัดป่า 

สุนันทวนาราม 

วัดป่าทั้งสองแห่งเป็นวัดสาขาของวัดหนอง 

ป่าพง ที่หลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นผู้นำ ซึ่งเน้นการ

ปฏิบัติวิปัสสนา และดำเนินวิถีบรรพชิตตามพระ



บ้านเรือนโดยรอบ แต่มีความพยายามในการเชื่อม

โยงกับธรรมชาติแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

แม่น้ำโขงที่แม้แต่อยู่ในตัวอาคารก็สามารถเชื่อม

โยงทางสายตาและได้รับพลังจากแม่น้ำโขงได้ 
 

บทสรุป : ปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตตปัญญาวาส 

หลังจากสังเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง ๖ แห่ง 

พบว่าหัวใจสำคัญที่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นพื้นฐาน 

ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ซึ่งนำไปสู่การเกิด

ผัสสะแห่งสถานที่ จิตวิญญาณสถานที่ และพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางจิตตปัญญา 

หรือเกิดความเป็นจิตตปัญญาวาสนั้น พบว่ามีอยู่ 

๒ ปัจจัย คือ  
 

(๑) ผู้นำทางจิตวิญญาณ  

ผู้นำทางจิตวิญญาณนี้เอง ไม่ว่าจะเป็นใน

กรณีของเสถียรธรรมสถาน โรงเรียนรุ่งอรุณ 

ธรรมวินัย อยู่อย่างเรียบง่าย มีสังฆะที่พร้อมเพรียง

และสม่ำเสมอ จากหลักธรรม คือ สะอาด สว่าง 

สงบ นำมาซึ่งวิถีปฏิบัติและระเบียบวินัยของผู้ที่เข้า

มาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เช่นการ

ดูแลความสะอาด การถอดรองเท้า ในที่จัดไว้เรียง

เป็นระเบียบ การสำรวมวาจา เป็นการใช้ สอยและ

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีสติร่วมกันได้ง่าย ผู้นำทาง

จิตวิญญาณ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นศูนย์รวม

จิตใจ คือความเชื่อความศรัทธาในปฏิปทาและคำ

สอนของท่านที่ดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดา 

เป็นพื้นฐานความศักดิ์สิทธิ์ที่มั่นคง ตัวอาคารวัด

และพื้นที่ป่าถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน 

เกิดการพัฒนาทางจิตวิญญาณด้วยพลังแห่ง

ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ สงบนิ่ง ช่วยให้มนุษย์รับรู้

ตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกัน 
 

กรณ ีศึกษาที่ ๖ สักการสถานพระมารดาแห่ง

มรณสักขี ประเทศไทย 

สกัการสถานพระมารดาแหง่มรณสกัขปีระเทศ

ไทย เป็นศาสนาสถานของคริสต์ศาสนา นิกาย

โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นเพื่อสักการะและรำลึกถึง  

ผู้ที่ยอมสละชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในศาสนาของ 

ตน ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาประจำสัปดาห์และเทศกาลประจำปี เป็น

สถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องราวในอดีตเป็น

พื้นฐาน เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการสละ

ชีพเพื่อยืนยันความเชื่อบนพื้นที่ชนบทที่เต็มไปด้วย

ความเงียบสงบ ในบริบทที่เป็นธรรมชาติของแม่น้ำ

โขง ดังนั้นแม้รูปทรงอาคารจะมีความแปลกแยกกับ

๖. สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี

๖๗๖๖

ประเทศภูฏาน สำนักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ รวมถึง

วัดป่านานาชาติและวัดป่าสุนันทวนารามด้วย ที่

ผู้นำจะทำการส่งสะท้อนความเชื่อและปฏิปทาของ

ตน โดยผ่านการกำหนดบทบาทและความเป็นไป

ในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของการเลือกและพัฒนา

พื้นที่ตั้งโครงการ การกำหนดวัฒนธรรมองค์กร 

คิดค้นรูปแบบของกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้

ฝึกฝนในองค์กรของตนทั้งกิจกรรมทางโลกและ

กิจกรรมทางจิตวิญญาณ กิจกรรมเหล่านั้นได้ผ่าน

กระบวนการทดลองปฏบิตั ิตรวจสอบ นำไปปรบัปรงุ 

และพฒันาขึน้จนไดร้บัการยอมรบัและกลายเป็นวิถี

ชีวิตในที่สุด รวมถึงการกำหนดรูปแบบและจัดวาง

กำหนดที่ตั้งของวัตถุรองรับต่างๆ ตลอดจนการ

ดูแลรักษาพื้นที่และทรัพยากรในองค์กรอย่างครบ

วงจรด้วย 
 

(๒) พื้นที่ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ 

เนื่องจากพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์จะ

มีพลังที่ส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ทั้งในด้าน

กายภาพและจิตใจ ด้านกายภาพในธรรมชาติจะมี

คลื่นอัลฟ่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่ส่งผลให้คนเกิด

สมาธิและมีสติในการรับรู้ ในขณะเดียวกันธรรม- 

ชาติก็ส่งผลต่อการรับรู้ทางจิตของมนุษย์เช่นกัน 

เนื่องจากในธรรมชาติมีพลัง มีธรรม ในพื้นที่

ธรรมชาติจึงเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงกฎเกณฑ์ของความ

จริงแท้ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได้ 

ดังนั้นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ก็ถือเป็น

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ อย่างเช่นในกรณีของวัดป่าและ

ประเทศภูฏาน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ธรรมชาตินี้จะ



อย่างไรก็ตาม การก่อรูปเป็นจิตปัญญาวาส 

นั้น อาจจะเริ่มต้นจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก่อนก็ได้ 

เพื่อเกิดการประกอบกันโดยสมบูรณ์ในภายหลังแล้ว

จะส่งผลให้เกิดโอกาสและกระบวนการพัฒนามนุษย์

อย่างเป็นองค์รวมได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณี

ของประเทศภฏูานซึง่ภมูปิระเทศทีท่รงอทิธพิล นั้น 

มีอยู่ก่อนแล้วตามธรรมชาติ ต่อเมื่อมีผู้นำทางจติ

วญิญาณไดใ้ชโ้อกาสนีใ้นการหลอ่หลอมผา่นการ

ปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ แล้วจึงกลายเป็นปัจจัยเสริมซึ่ง

กันและกันอย่างสอดคล้องและเข้มข้น จนสามารถ 

แผข่ยายอทิธพิลแหง่ผสัสะและความศกัดิส์ิทธิ์ตลอด

จนจิตวิญญาณแห่งสถานที่ออกไปสู่ผู้คนเป็นจำนวน

มาก ให้ปฏิบัติตามและได้รับผลเป็นความสุข สงบ

และปรองดองอย่างยั่งยืนได้ เช่นเดียวกัน กับกรณี

ศึกษาของวัดป่าทั้ง ๒ แห่ง ที่อิงอาศัยธรรมชาติที่

มีอยู่แล้วเป็นหลัก หรือค่อนข้างจะมีการประดิษฐ์

เติมเสริมแต่งแต่น้อยเท่านั้น ที่ช่วยให้การก่อกำเนิด

ขององค์ประกอบอื่นๆ นั้นง่ายขึ้น และเห็นผลเร็ว

ขึ้นด้วย 

ในทางตรงกันข้ามกรณีศึกษาอื่นๆ อีก  ๔ 

แห่งนั้นเป็นการเริ่มต้นจากตัวบุคคลที่เป็นผู้นำทาง

จิตวิญญาณหรือเป็นผู้มีความเชื่อด้านการพัฒนา

มนษุยใ์นระดบัจติวญิญาณ จงึเลอืกทีจ่ะสรา้งสภาพ 

แวดล้อมทางกายภาพ และวัตถุแห่งการรองรับ

ค้ำจุนที่จะส่งเสริมกระบวนการหรือวิถีปฏิบัติเรียนรู ้

เพื่อเข้าถึงการพัฒนาดังกล่าวนั่นเอง โดยการเสริม

สร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เด่นชัดขึ้น จัด

พื้นที่เพื่อเป็นสวนป่าบ้างสวนในเมืองบา้ง และดว้ย

วธิกีารออกแบบกายภาพคอื อาคารและสถาปัตย- 

กรรมให้สอดคล้องกัน เป็นต้น ในที่สุดแล้วไม่ว่า

จะเริ่มต้นจากปัจจัยใดก่อน แต่กเ็ปน็ไปเพือ่ให้

ปจัจยัสำคญัทัง้สอง ถงึพรอ้มในระดับที่จะก่อให้

เกิดผัสสะแห่งสถานที ่จิตวิญญาณสถานที่ และ

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นตามลำดับนั่นเอง 

  
เชิงอรรถ 
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ทีเ่ตม็ไปดว้ยคลืน่ลมและพายตุามกระแสความ

ผนัแปรและเรง่รบีของสงัคมในปจัจบุนั ในขณะเดียว 

กันหากพื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ธรรมชาติมีความ

สมบูรณ์ ก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นั้น

สามารถเกิดการรับรู้ถึงบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ และ

เปน็สว่นชว่ยขดัเกลาจติใจของคนใหม้คีวามละเอียด 

มากขึ้นได้ 

อาจกล่าวได้ว่าความถึงพร้อมของปัจจัยสำคัญ

ทัง้ ๒ ประการทีม่าประกอบกนันีเ้อง ทีเ่ปรยีบเสมอืน

รปูและนาม หรอืรา่งกายและจติวญิญาณ ที่

สอดคล้องต้องกันมิอาจแยกออกหรือขาดสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งได้ เป็นเหตุให้การก่อกำเนิดชีวิตขององค์กร

หรอืสถาบันที่มีคุณลักษณะพิเศษนี้ขึ้น เพื่อจะสร้าง

โอกาสและความเป็นไปได้ของการพัฒนามนุษย์ถึง

ระดับจิตวิญญาณอย่างเป็นองค์รวมนั่นเอง 

มีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีขนาดใหญ่พอสมควรหรือ

ประมาณ ๓ ส่วนใน ๔ ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด 

หากพื้นที่ใดที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเช่นนี้ 

ลักษณะของธรรมชาติในพื้นที่นั้นก็จะเป็นปัจจัยที่มี

ผลต่อการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิต กิจกรรม 

วัฒนธรรม รวมถึงลักษณะทางกายภาพของวัตถุ

รองรับหรืออาคารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าองค์กร หรือ

สถาบันใดก็ตามที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนามนุษย์

ในระดับที่เกี่ยวข้องกับจิตตปัญญา องค์กรหรือ

สถาบันนั้นจำเป็นต้องมีผู้นำทางจิตวิญญาณ เนื่อง 

จากเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การกำหนดเหตุ

ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางจิตปัญญา 

ผู้นำทางจิตวิญญาณจึงเปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่

กำหนดทิศทางและนำเรือล่องไปในท้องทะเลกวา้ง

แนวคิดในการสร้างจิตตปัญญาวาส 

๖๙๖๘



“จรยิศลิป”์ เพือ่พฒันาศกัยภาพความเปน็มนษุยใ์ห ้

เกดิดลุยภาพแหง่ชวีติระหวา่งกายกบัใจ ทีก่อปร

ดว้ยความจรงิ ความงาม และความด ี 

 

อยากใหเ้ลา่ถงึความเปน็มาของอาจารยเ์มือ่เริม่ตน้

ทำงานทีอ่าศรมศลิป ์ 
 

เขา้มาตัง้แตป่ ี๒๕๔๗ แตจ่ำไมไ่ดว้า่เดอืนไหน เรา 

อยูท่ีข่อนแกน่ อาจารยป์ระภาภทัร (รศ.ประภาภทัร 

นยิม-กองบรรณาธกิาร) เหน็วา่เราไมค่อ่ยอยูใ่นนาแลว้

แตไ่ปอยูใ่นเมอืงตามลกูไป เขาไปเรยีนในเมอืงเราก็

ไปอยูใ่นเมอืงดว้ย หาทางทำมาหากนิคอืกลบัเขา้ไป

สอนทีม่หาวทิยาลยัเปน็อาจารยพ์ิเศษที่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร ์ทางนีรู้ข้า่ววา่

เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งในแวดวงนักคิดปัญญาชนว่า ปัญหาสังคมทั้งหลายทั้งปวงมี

สาเหตุมาจากการมองสรรพสิ่งอย่างแยกส่วน ซึ่งเป็นปัญหามีรากเหง้ามาจากระบบการ

ศึกษา บ่อยครั้งเรื่องราวที่ได้ยินเป็นเสมือนตลกร้าย เช่น การที่ชาวอเมริกันเผชิญปัญหา

โรคอ้วนอันเนื่องมาจากบริโภคเกินความจำเป็น ทางแก้ปัญหาก็คือการผ่าตัดทำให้ขนาด

กระเพาะเล็กลง ถ้าพิจารณาลึกลงไปก็จะพบว่า ปรากฏการณ์ที่ยกมานี้สืบสาวไปได้ถึง

ระดับโลกทัศน์ที่เน้นอรรถประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนปัจจัยภายนอกเพื่อ

ตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์ แทนที่จะมาจัดการกับจิตใจตนเอง เพื่อปรับตัว

สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม และใช้ปัจจัยภายนอกเหล่านั้นเพื่อการพัฒนายก

ระดับจิตใจของตน  

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ส ู
“ดุลยภาพแห่งชีวิต”

กองบรรณาธิการ|| เรียบเรียง

ในกระแสบริโภคนิยมที่ถั่งท้นทะลักไหลไปทั่วโลก

ราวปฏกิลู กย็งัมบีางกระแสทีพ่ยายามทีจ่ะชีท้าง 

ออกจากสภาพการณด์งักลา่ว เชน่ การศกึษานอก

กระแสหลกัทีเ่นน้การหนักลบัมาทำความเขา้ใจตน 

อนัจะนำไปสูก่ารเรยีนรูท้ีจ่ดัวางความสมัพนัธ์

ระหวา่งตนเองกบัเพือ่นมนษุย ์และตนเองกบัโลก/

สิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื ในวนัที ่

๒๒ พฤษภาคม ทีผ่า่นมา เรามโีอกาสไดส้มัภาษณ์

อาจารยผ์อ่ง เซง่กิง่ หวัหนา้ชมุชนบา้นชา่งสถาบนั 

อาศรมศลิป ์ในประเดน็ทีน่า่สนใจยิง่ นัน่คอื ศลิปะ 

ทีเ่ปน็มากกวา่ศลิปะ (More Than Art) หรอืศลิปะ

ทีเ่นน้การกลบัมาเรยีนรูจ้ติใจของตนเองเรยีกวา่ 

เราไปทำนาอยู ่เราอยูใ่นบา้นนอกเลย เขาจะจดัตัง้

สถาบนัอาศรมศลิป ์โดยม ีManifesto ของ

สถาบนัวา่ตอ้งการสรา้งสถาบนันีข้ึน้เพือ่อะไร มี

คณุสมบตัอิะไร เขามเีอกสารไปสามสีห่นา้กระดาษ 

กบ็อกถงึหลกัการและเหตผุล บอกถงึหลกัการและ

ความมุง่หมายของการตัง้สถาบนัอาศรมศลิป ์แลว้

ถามเราวา่อยากมารว่มไหม ใหเ้ราอา่นแลว้ตดัสนิ

ใจคนืหนึง่วา่จะมาหรอืไมม่า ปรากฏวา่เราเองอยู่

ทางนูน้ สอนพเิศษอยูก่จ็รงิ แตเ่รากอ็ยากจะทำ

สถาบนัเหมอืนกนั อยากจะทำเปน็หอ้งเรยีนพเิศษ

สำหรบัคนทีจ่ะสอบเขา้มหาวทิยาลยัหรอืคนทีส่นใจ

ศลิปะมาเปน็นกัเรยีน ยงัไมท่นัไดต้ัง้ด ีพอดทีางนี้

เอามาใหอ้า่น อา่นแลว้ถกูใจกเ็ลยมาอยูน่ี ่ตอนแรก 

กม็าอาทติยล์ะ ๓ วนัอยูห่ลายป ี

๗๑๗๐



จะหลากหลายจนเกนิไป เหตทุีต่ดัสนิใจ มาอยู่

อาศรมศลิปก์เ็พราะวา่ ถา้สำนกัมนัเปน็แคส่ำนกัมนั

กจ็ะสรา้งสำนกึ เขา้มากไ็มผ่ดิหวงั เปน็ไปตามรอ่ง

นัน้จรงิๆ เราสามารถจะแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัได้

สามารถจะพดูคยุ ซึง่ตอนแรกๆ ทีม่าในขณะทีร่า่ง

หลกัสตูรไปดว้ย กม็กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ลอด

เวลา มีวงสุนทรียสนทนา มีวงไปอบรมธรรมะ มี

วงไปเจรญิสตสิมัปชญัญะหลายครัง้ ไดฝ้กึฝนตนเอง 

มนัเปน็กำลงัเสรมิในทางทีด่ขีึน้ แตก่อ่นเราคดิวา่

แก่ๆ  แลว้จะตอ้งมาฝกึตวัเองเรือ่งพวกนี ้พอเรามา

ฝกึแลว้รูส้กึวา่มนัเปน็เครือ่งเสรมิชวีติใหเ้ขา้ใจชวีติ

อกีมติหินึง่หรอือกีซกีหนึง่ไดช้ดัเจนขึน้  ทำใหเ้รา

รูส้กึวา่มาถกูทีถ่กูทางแลว้ 

 

อาจารยเ์ปน็รุน่แรกๆ ของอาศรมศลิปเ์ลยหรอืไม ่

 รุน่แรกๆ เปน็รุน่บกุเบกิ 

จะทำได ้กอ็ยูแ่บบไมรู่เ้นือ้รูต้วักนัไป รูว้ชิาแตม่นั

ไมรู่เ้นือ้รูต้วั ดา้นการจดัความสมัพนัธก์ไ็มส่มสว่น 

สาเหตทุีอ่ยากมาทำงานอาศรมศลิปก์เ็พราะเขาชู

เรือ่งนี ้สนุทรยีธรรม มงคลธรรม วฒันธรรม เขา

ชีแ้จงดว้ยวา่สนุทรยีธรรมคอือะไร มงคลธรรมคอื

อะไร วฒันธรรมคอือะไร เรารูส้กึถกูใจคลา้ยๆ กบั 

วา่มาเริม่เปน็สำนกัเลก็ๆ เรารูส้กึวา่เขาจะเปดิสำนกั

วชิา ไมไ่ดเ้ปดิมหาวทิยาลยั ถา้เปน็มหาวทิยาลยัที่

ใหญม่าก เราคดิวา่มนัจะเปน็ปญัหาเชงิซอ้นเยอะ 

แตถ่า้เปน็สถาบนัเลก็ๆ ปญัหาเชงิซอ้นจะมนีอ้ย 

คนจะพดูกนัไดม้ากขึน้ จะมทีีพ่ดูคยุทีแ่ลกเปลีย่น

ซึง่กนัและกนั เราคดิวา่มหาวทิยาลยัมนัสรา้งสำนกึ

ไมไ่ด ้แตส่ำนกัสรา้งสำนกึไดต้อ้งทีแ่บบนี ้เหมอืน

สำนกัวดัปา่สำนกัอะไรทีเ่ราไปเหน็ ถา้สำนกัเลก็ๆ 

ไมใ่หญม่าก มบีคุลากรไมม่ากมนักจ็ะสรา้งสำนกึ 

ถา้องคก์รมนัอุย้อา้ยคนเยอะเกนิกร็ูก้นัยากควบคมุ

กนัยาก ทัง้พฤตกิรรมทัง้วถิปีฏบิตัทิัง้แนวความคดิ

๗๓๗๒

บทบาทของอาจารยต์อนนัน้มอีะไรบา้ง 

 มารา่งหลกัสตูรตอนนัน้ใชช้ือ่วา่พทุธศลิป์

ตอนหลงัมาเปน็ชือ่ใหมท่ีอ่าจารยป์ระภาภทัรเรยีก

วา่ More than Art เรากร็ูว้า่ศลิปะของเรามนัไม่

เหมอืนศลิปะในทีอ่ืน่ๆ ซึง่ตอนหลงัเรากม็าเรยีก

จรยิศลิป ์หมายความวา่มาอยูม่าทำ ไปสอนเดก็

บา้ง เอาการสอนนัน้ไปทบทวนวชิาบา้ง มนัไมไ่ด้

อยูเ่ฉยๆ มนัมกีารกลบัไปกลบัมา เอาไปสอน จาก

สอนกเ็อาไปทบทวน เอามาทบทวนกเ็อามาเรยีนรู้

ใหม ่เรยีนรูใ้หมก่ไ็ดค้ดิใหมท่ดลองใหม ่ลองมาด ู

กรอบของมนัดคูวามหมายของมนั แมก้ระทัง่เวลามี

งานในโรงเรยีนจดังานตอนหลอ่พระพทุธรปูของ

รุง่อรณุ เรากเ็หน็พธิกีรรม มวีธิกีารเอาผูป้กครอง

กบันกัเรยีนมาทำงานดว้ยกนั ถา้เปน็ศลิปะแตก่อ่น

เขาเรยีกงานกำมะลอ งานรอ้ยดอกไม ้งานทำ

บายศร ีงานทำพวงมาลยั งานอะไรกแ็ลว้แตท่ีจ่ะ

จดัตกแตง่สถานทีบ่า้ง เอาไปบชูาบา้ง เรากน็กึได้

วา่นีเ่ปน็งานศลิปะสาธารณกศุล ปน็วถิชีวีติของคน

ไทย แตก่อ่นนีเ้ขาไมม่คีนเรยีก เขาเรยีกวา่ศลิปะ

ประดบัตกแตง่ หรอืศลิปะพืน้บา้นบางอยา่งไป แต่

เราคดิคำใหญใ่หก้บัศลิปะพวกนีเ้ลยวา่เปน็ศลิปะ

สาธารณกศุล กระบวนศลิปพ์วกนีม้นัไมจ่ำเปน็วา่

เปน็ของใคร เปน็ของ artist หรอืใครคนใดคนหนึง่ 

ทกุคนลงแรงกนัรว่มทำและชื่นชมด้วยกันเมื่อทำ

เสร็จแล้วอยู่ในประเพณอียูใ่นพธิกีรรม พอมนัเหีย่ว

มนัเฉารือ้ทิง้ไปกไ็มเ่สยีดาย กห็มายความวา่คนไทย

ไมย่ดึตดิกบัศลิปะทีเ่ปน็ตวัวตัถ ุแตไดเ้รือ่งความ

ชืน่ชม เรือ่งของความดงีาม เรือ่งความรว่มมอืกนั 

 

แนวคดิอะไรทีด่งึดดูใจใหอ้าจารยม์าทำงานทีน่ี ่

 เราเหน็วา่มนัเปน็แนวทางทีเ่ปน็สถาบนัทาง

เลอืก เราเคยอยูม่หาวทิยาลยัมากอ่น เราเหน็วา่

มหาวทิยาลยัเปน็การสอนแบบแยกสว่นหมดเลย  

แลว้เราไมเ่หน็วา่มนัจะเปน็ทางออกใหก้บัสงัคมได ้ 

เราคดิมานานแลว้วา่ การศกึษามนัไมไ่ดส้ำเรจ็ใน

ตวัมนัเองแลว้นกัศกึษาไปมอีาชพีแคน่ัน้ ไมใ่ช ่ 

 

อาจารยช์ว่ยขยายความเรือ่งปญัหาของมนษุย ์

 เทา่ทีเ่ราเคยเรยีนมาทางโลกๆ ทีเ่ขาวา่กนั 

มนัมาซกีทางอาชพี ทางการงาน ทางการบรโิภค 

และตามกระแส แตไ่มไ่ด ้“องคร์วม” ไมไ่ดอ้กีฝา

หนึง่มา ฝาสว่นทีเ่ปน็ศลีธรรมคณุธรรม อยูก่บัโลก

อยา่งรูเ้ทา่ทนั วา่เราบรโิภคไปเราเบยีดเบยีนโลกไป 

โลกจะเปน็อยา่งไร เราจะอยูก่ลมกลนืกบัโลกอยา่งไร  

กลมกลนืกบัมนษุยค์นอืน่ๆ อยา่งไร นีเ่รยีกวา่

ความสมัพนัธท์ีส่มสว่นเหมาะควร เราไมค่อ่ยพดู

กนัเรือ่งนี ้เราไปพดูกนัเรือ่งอาชพีของเราตามเรือ่ง

ตามราว แตเ่ราไมพ่ดูใหค้รบวงจรตรงนี ้ถา้พดู

แบบทา่นพทุธทาสกค็อื มนัเรยีนซกีเดยีว แตซ่กี

สำคญัไมไ่ดเ้รยีน 

 

เปน็สนุขัหางดว้น 

 ใช ่อนันัน้ทา่นพดูแรง ทา่นพดูอกีทเีรยีกวา่

เรยีนซกีเดยีว เปน็ซกีทางโลกๆ มนัเลยขาดหาง

เสอื ขาดตัวกำกับ ทำให้แทนที่การศึกษาจะช่วยแก้

ปญัหาโลกไดแ้กป้ญัหามนษุยไ์ดแ้ตม่นักไ็มส่ามารถ



เหมอืนหยดนำ้ศลิปะ ๒ ครัง้ ทีค่ัน้เอาแตห่วักะทิ

มาใหเ้หน็ เอางานดีๆ  ของเดก็มาใหด้วูา่สอนไปแลว้

เกดิผลอยา่งไร ศลิปะมนัทำแลว้ตอ้งแสดง ตอ้งมา

แลกเปลีย่นกนั ถา้ทำแลว้เกบ็ไวใ้นสมดุเกบ็ไวท้ีไ่หน 

แลว้ศลิปะกจ็ะไมม่คีวามหมาย ความหมายของ

ศลิปะคอืการแสดงออกและการตอ้งรบัรูร้ว่มกนั 

ตอ้งชืน่ชมยนิด ี

 

โครงการศลิปะทีเ่กดิขึน้ภายใตอ้าศรมศลิปต์ัง้แต่

อาจารยเ์ริม่เขา้มา จนกระทัง่ถงึตอนนีม้อีะไรบา้ง 

 ทีช่ดัเจนทีส่ดุกค็อื More Than Art ทีไ่ป

อบรมใหก้บัครสูอนศลิปะของกระทรวงศกึษาธกิาร 

แตก่ม็งีานอยา่งอืน่ดว้ย เชน่ ครสูอนทอผา้เวลา

บางทกีไ็ปเรยีนรูก้บัชาวบา้นกล็งไปชมุชน มนักท็ำ

เปน็โครงการยอ่ยๆ นีเ่ปน็สว่นของรุง่อรณุแตเ่รากม็ี

สว่นดว้ย เพราะเวลาคนเขาตดิตอ่กต็ดิตอ่ผา่นเรา 

มนัเกีย่วขอ้งกนัไมส่ามารถแยกขาดจากกนัได ้ศกึษา 

เราจงึเรยีกสิง่นีว้า่เปน็ศลิปะสาธารณ-กศุลซึง่เกดิ

จากการมจีติสำนกึรว่มหรอืจติสาธารณะ ในการ

รว่มกนัทำการใหส้ำเรจ็ลลุว่งดว้ยด ี

 มาอยูก่ไ็มไ่ดอ้ยูเ่ฉยๆ มกีารเรยีนรู ้ทบทวน 

คน้ควา้ แลกเปลีย่น พดูคยุ สอบถาม สอนกเ็ปน็

สว่นหนึง่ สอนแลว้กใ็หน้กัเรยีนไดส้ะทอ้นวา่ เขา

เขา้ใจไหม เราพาเขาไปดเูขามองเหน็ไหม เขา

ประจกัษไ์หม เขาเขา้ถงึความงามไดไ้หม มนัตรวจ 

สอบกบัเราดว้ย มนักเ็ปน็การเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา 

มนัไมน่ิง่อยูก่บัที ่เราคดิวา่ถา้การศกึษาเปน็แบบนีก้็

เรยีกไดว้า่มนัเปน็การศกึษาตอ่เนือ่ง บางทเีขาก็

เรยีกวา่เปน็การศกึษาระยะยาว บางทกีเ็รยีกวา่การ

ศกึษาตลอดชวีติ มนัอยูต่รงทีเ่ราสามารถจะแลก

เปลีย่นเรยีนรู ้มอีะไรสอบถาม มอีะไรใหม่ๆ  อยู่

ตลอดเวลา หาความสดใหม ่สอบถามอะไรได ้ไม่

ตดิขดั ทีน่ีอ่าจารยป์ระภาภทัรใชค้ำวา่ไมก่ลวัปญัหา  

ถา้เราเหน็วา่การงานหรอือะไรตา่งๆ ถา้ไดท้บทวน 

เรยีนรู ้สอบถาม หรอืตอบปญัหาได ้กจ็ะเกดิเปน็

วงจรการเรยีนไมรู่จ้บ สิง่ทีเ่ปน็ปญัหากเ็อามาเปน็

เครือ่งมอืเรยีนรูใ้หเ้กดิปญัญา นีค่อืสิง่ทีส่ำคญั 

 

บทบาทของอาจารยท์ีม่ตีอ่ชมุชนบา้งชา่งเปน็

อยา่งไร 

 ชมุชนบา้งชา่งนีเ่ราไมไ่ดส้รา้ง เขาอยูใ่น

รุง่อรณุของเขาอยูแ่ลว้ เรอืนศลิปห์ลงันี ้(ชีไ้ปทีเ่รอืน

รสกิคาม) เปน็แหลง่เรยีนศลิปะตัง้แตก่อ่นทีเ่ราจะ

มา พอมาปับ๊อาจารยป์ระภาภทัรกใ็หเ้รามาอยูต่รง

นี ้ใหเ้รามาอยูก่บัครสูอนรุง่อรณุ จรงิๆ ตำแหนง่

“การศึกษาต้องตอบสนอง 

ปัญหาของประเทศด้วย  

ลึกไปกว่านั้นคือต้องแก้

ปัญหาในระดับมนุษย์ 

ได้...จึงจะสมบูรณ์” 

“ศิลปะไม่ใช่แค่ชิ้นงานแต่

เป็นการเอาศิลปะมาฝึก 

ทำศิลปะแล้วได้คนด้วย 

ไม่ใช่ได้แต่งาน”  

เราอยูอ่าศรมศลิป ์แตพ่วกนีเ้ขาเปน็ตำแหนง่ครู

ร ุง่อรณุ มนักซ็อ้นกนันดิหนอ่ย เพือ่เราจะไดม้เีครือ่ง

มอื เราจะไดม้เีพือ่นคยุ เราจะไดม้คีนทีส่ามารถจะ

แลกเปลีย่นตลอดเวลา เรากม็าจอ่มอยูต่รงนี ้กไ็ด้

ผลจรงิๆ มนักส็วมกนัได ้อาศรมศลิปก์บัรุง่อรณุนี่

มนักแ็ยกกนัยากในแงข่องศลิป ์ทีน่ีน่อกจากจะทำ 

การเรยีนการสอนแลว้ เขากศ็กึษาคน้ควา้แลกเปลีย่น 

มงีานวจิยั มกีารแสดงงานปลีะ ๒ ครัง้ คอื งาน

ดลใจกบังานผลดิอก งานดลใจคอืไปเชญิศลิปนิขา้ง

นอกทีเ่ขามผีลงานดีๆ  เอามาเปน็ศลิปนิเกยีรตยิศ

ของเรา ใหเ้ขามาทำ workshop บา้ง ใหเ้ขามาพดู

ให้เราฟังบ้าง โดยที่จะได้มีทั้งครู นักเรียน ผู้

ปกครองไดม้าชืน่ชมมาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเขา  

พอหลงัจากงานดลใจประมาณ ๒ อาทติยก์จ็ะมงีาน

ผลดิอก ซึง่เปน็งานแสดงผลงานศลิปะทีเ่กีย่วเนือ่ง

กบังานดลใจ พอดลใจกผ็ลดิอก เหมอืนกบันกัเรยีน

ทีน่ี ่พอจะสรปุบทเรยีนเขากท็ำเรือ่งหยดนำ้ นีก่็

มาดว้ยกนักเ็ปน็ไปดว้ยกนั ถา้ของอาศรมฯ เอง 

เราลงไปชว่ยสอนระดบัมธัยมกบัครอูดเิรก (ครู

อดเิรก สมบตัวิงศ์ ครภูาษาไทย โรงเรยีนรุง่อรณุ-กอง

บรรณาธกิาร) ไปสอนบรูณาการระหวา่งลายไทยกบั

ภาษาไทย นีก่เ็ปน็ความรว่มมอืระหวา่งอาศรมศลิป์

กบัรุง่อรณุ มสีอนผูป้กครองเรือ่งลายไทย เรือ่งการ

วาดรปู แลว้กพ็าคนไปวดัจากทีพ่านกัเรยีนมธัยมไป

วดักพ็าผูป้กครองไปวดับา้ง ไปศกึษาลายไทย 

ศกึษาวถิวีฒันธรรมไทยทีส่ะทอ้นออกมาทางศลิปะ 

พาไปบา้นชา่ง ไปบา้นศลิปนิ ไปแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กนั นีเ่ปน็โครงการทีอ่าศรมฯ ทำอยู ่

 แตก่อ่นเคยมโีครงการสาระสญัจรพาคนไป

วดั พาคนไปวดั พาคนไปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั 

มนักข็ยายไปเรือ่ยๆ หลงัสดุพระมาเรยีน กท็ำรว่ม

กนัระหวา่งรุง่อรณุกบัอาศรมศลิป ์อาศยัครรูุง่อรณุ

ทำ More Than Art ใหพ้ระดว้ย ตอนทีไ่ปอา่ว

ทอ้งชงิเราไปเองมคีรกูุง้ (ครธูญัลกัษณ ์สนุทรมฏัฐ ์ครู

โรงเรยีนรุง่อรณุ-กองบรรณาธกิาร) ไปชว่ย พดูบรรยาย

ทีว่ดัมหาธาต ุทีน่ครศรธีรรมราชเรากไ็ปเอง นีเ่ปน็

โครงการศลิปะตอ่เนือ่ง แตก่อ่นเราเคยรา่งใชค่ำวา่

พทุธศลิปแ์ตแ่มว้า่เราจะไมใ่ชค้ำนัน้ ตอ่มาเปน็จรยิ- 

ศลิป ์เรากเ็นน้ศลิปะทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมไทย

สงัคมไทย เปน็บรบิทของเราเอง ทีอ่ืน่เขาไมไ่ดท้ำ

เยอะถงึขนาดนี ้ศลิปะไทยปจัจบุนันีต้ามทศันะของ

เรามนัถกูแยกเปน็สองสว่น สว่นหนึง่เปน็ modern 

art ซึง่มนักม็วีถิขีองมนั มวีธิกีาร มเีทคนคิ มี

เนือ้หาเปน็การเฉพาะ มหาวทิยาลยัตา่งๆ เขาก็

สอนพวกนีท้ัง้นัน้เลย เขาเรยีก contemporary 

๗๕๗๔



ตา่งๆ ศลิปะกก็ระจายตวัออกไป   

 อาศรมศลิปเ์องในแงส่ถาบนัการศกึษา เรา

กไ็ดบ้ทเรยีนมาเพราะตวัเราเองกไ็ดไ้ปบรูณะวดัพระ

แกว้ เราไปบรูณะปราสาทพระเทพบดิร เราไดเ้รยีน

รู้อะไรเยอะ มันก็สร้างจิตสำนึกของการหวงแหน

ศลิปะของตวัเอง กระทัง่คณุคา่และความหมายเรา

กเ็อามาใชเ้อามาดำเนนิการ สิง่ทีเ่รารูค้ณุคา่มนักม็ี

ผลไปถงึเดก็นกัเรยีนรุง่อรณุทีเ่ขามสีว่นรว่มรบัผดิ

ชอบในการเรยีนการสอนในปจัจบุนั 

 

อยา่งโครงการ More Than Art ซึง่ไดร้บัทนุจาก 

UNESCO กจ็ะมแีนวทางชดัในการรวบรวมองค์

ความรู ้ แลว้โครงการศลิปะอืน่ๆทีเ่กดิขึน้มี

แนวทางชดัเจนเชน่เดยีวกนัหรอืไม ่

 เราคดิไวห้ลายเรือ่ง อยา่งเรือ่งทำ “ทำเนยีบ 

ชา่ง” เราคดิไวน้านแลว้ พอเราคดิอยา่งนีใ้นกลุม่

ของครรูุง่อรณุกแ็ลกเปลีย่นกนัวา่ลองเริม่ทำจากคน

ใกลต้วักอ่น สมยันัน้กม็คีรสูทิธิ ์(ครสูพุจน ์คณุาน-ุ

คณุ ครมูธัยมปลาย สาขาศลิปะ โรงเรยีนรุง่อรณุ - 

กองบรรณาธกิาร) ทีม่าสอนปัน้ ไปเกบ็รายละเอยีด

ครสูทิธิ ์แตเ่รากค็ดิวา่อาจไมต่อ้งเกบ็รายละเอยีด

มาก แตจ่ดัเกบ็ทำเนยีบเขาไวเ้ยอะๆ จะมองเหน็

เลยวา่ชา่งอยูต่รงไหน ถา้เราจะไปสมัพนัธด์ว้ยเรา

จะสมัพนัธแ์บบไหน คดิอยา่งนี ้แตก่ย็งัไมค่อ่ยได้

ทำตอ่ ยงัคา้งอยู ่แลว้กค็ดิเรือ่งสทีีค่นไทยทำใชเ้อง 

นีเ่ราเริม่เกบ็สมีาอกีแลว้ นีเ่ปน็โครงการทีเ่ราจะทำ 

เราจะเอาเทคนคิเดมิมาเปน็บทเรยีน อยา่งเทคนคิ

เมด็มะขาม ดนิสอพอง การทำสฝีุน่ อนันีร้ือ้ฟืน้ที่

art ในทศันะของเราอนันีเ้หมาะกบัลกัษณะของ

เมอืง แตถ่า้ชนบทของเราเอาพวกนีเ้ขา้ไปกย็งัมี

ปญัหาอยู ่มนัไมค่อ่ยเขา้กนั เรากไ็ปคน้ควา้ กอ่น

ทีจ่ะมาอยูน่ีด่ว้ยซำ้ เขา้ไปคน้ควา้ทีบ่า้นสาวตัถ ี

คน้หาวา่วถิศีลิปะทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมกบั

ประเพณ ีกบัชาวบา้นจรงิๆ วา่มนัอยูต่รงไหนบา้ง 

ไดไ้ปทำและไดค้น้พบบางอยา่ง กเ็ปน็การคน้พบ

ของอาศรมฯ และอาจจะรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่หา

ชดุความรูใ้หมข่ึน้ของตวัเองและของสถาบนัขึน้มา 

 

แสดงวา่ความรูด้า้นศลิปะทีเ่หมาะสมกบับรบิทของ

สงัคมและวฒันธรรมไทยยงัเปน็เรือ่งทีข่าดอยูแ่ละ

ตอ้งการการคน้ควา้อกีมาก 

 จำเปน็ๆ จำเปน็มากๆ ยงัขาด แตก่อ่น

ราชสำนักเขารับผิดชอบ พอเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ราชสำนกัเขากย็งัรบัผดิชอบอยู ่แตไ่มไ่ด้

รบัผดิชอบเทา่เดมิ แตก่อ่นพระมหากษตัรยิไ์มไ่ด้

เปน็แค่ประมุขเฉยๆ แต่เป็นประมุขรัฐเลย คือเป็น

ราชาธปิไตย ทัง้เปน็ประมขุและปกครอง เวลาเขา

คา้พระคลงัขา้งทีเ่ขาจะมสีว่นเกนิจากภาษหีรอืจาก

การคา้ พระมหากษตัรยิแ์ตก่อ่นมกัเอาเงนิพวกนีไ้ป

บำรงุพระพทุธศาสนา ไปสรา้งวดัสรา้งวา สรา้ง

ความวจิติรสรา้งความอลงัการ ซึง่สรา้งการเรยีนรู้

ใหก้บัคน เพราะแตก่อ่นยงัไมม่โีรงเรยีน อยา่งวดั

โพธิก์ถ็อืเปน็มหาวทิยาลยัแหง่แรกของประเทศไทย

สมยัรชัการที ่๓ ราชสำนกัเขาสรา้งสิง่เหลา่นี ้แต ่

พอเปลีย่นแปลงการปกครองแลว้มนัไมค่รอบเหมอืน

ราชสำนกัเดมิทีเ่ขารบัผดิชอบ บางสว่นมนัหายไป  

อกีอยา่งหนึง่พอเปลีย่นแปลงการปกครองแลว้มนัมี

ทศันคตทิีไ่มด่บีางอยา่งเกีย่วกบัศลิปะของตวัเองกม็ ี

อยา่งเชน่ใหเ้ลกิเลน่ดนตรไีทย เลกิกนิหมาก เลกิ

นุง่โจงกระเบน ใหใ้สห่มวก 

 

สมยัรฐันยิม 

 ใช ่สมยัจอมพล ป.พบิลูสงคราม ใหเ้ลกิ

ดนตรไีทย ดนตรไีทยเลน่ไมไ่ด ้เลน่โดนจบั ดา้น

สถาปตัยกรรมเขากส็รา้งสถาปตัยกรรมแบบจอมพล 

ป.พบิลูฯ อยา่งอาคารในถนนราชดำเนนิทัง้หลาย  

 

ในสมยันีก้ถ็อืวา่นา่ดใีจทีค่นเริม่กลบัมาสนใจ

วฒันธรรมธรรมดัง้เดมิ อยา่งอาศรมศลิปก์เ็หน็

ความสำคญักบัศลิปะลกัษณะน้ี 

 ตัง้แต ่๒๐๐ ปกีรงุรตันโกสนิทรแ์ลว้ มนัเริม่

หวนกลบั สมเดจ็พระเทพฯทา่นเปน็ประธานบรูณ-

ปฏสิงัขรณว์ดัพระแกว้ พอไปบรูณปฏสิงัขรณม์นัไป

คน้พบวชิา วชิาบางทมีนัหายไปแลว้ ไมไ่ดร้ือ้ฟืน้  

ตัง้แตฉ่ลอง ๒๐๐ ปกีรงุรตันโกสนิทรใ์นทศันะเรา

มนัเหมอืน Siam Renaissance เพยีงแตว่า่ตอน

นัน้มนัเปน็การฟกัแตต่อนหลงัมนักก็ระจายออกมา 

ทำขึน้โดยทัว่ไป  มคีนทีห่นัดศูลิปะไทย ดคูณุคา่ 

ดบูรบิทของมนัวา่มนัควรจะดำเนนิไปอยา่งไรให้

สอดคลอ้งกบับรบิทเดมิๆ ของเรา ไมใ่ชว่า่กลบัไป

สูย่คุเกา่ สงัคมมนัเคลือ่นตลอดเวลา พดูอยา่งนี้

เดีย๋วจะวา่ใหเ้อาของเกา่ๆ กลบัมา ไมใ่ช ่เราอยูใ่น

บรรยากาศนีแ้หละ บรรยากาศใหม่ๆ  นีแ่หละเพยีง 

แตเ่ราไปหา ไปคดิคน้ทำอะไรทีส่ามารถจะผนวก

เอาศลิปะทีม่คีณุคา่ดัง้เดมิมาดำเนนิในกจิวตัรของ

ยคุสมยัปจัจบุนัได ้แตย่งัทำไดไ้มม่ากนกั แตอ่ยา่ง

การเขา้ไปบรูณาวดัพระแกว้ แลว้ไปบรูณะวดัโพธิ ์

วดัราชโอรสมนัชดัเจน มนัไดเ้ครือ่งมอืมา มนัเกดิ

กระทัง่วา่กรมศลิปากรเขาตอ้งตัง้ชา่งสบิหมูข่ึน้มา  

ชา่งสบิหมูแ่ตก่อ่นอยูก่บัราชสำนกั แตต่อนหลงัซอ่ม

วดัพระแกว้กถ็กูตัง้ขึน้มาใหม ่อกีอยา่งสมเดจ็พระ

นางเจา้ฯกเ็ขา้มาดแูลเรือ่งศลิปแ์ผน่ดนิเรือ่งอะไร
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 ทำๆ อยา่งมธัยมกท็ำกบัครอูดเิรก สว่น

เทคโนฯ บางมด (สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

- กองบรรณาธกิาร) ไมถ่งึกบัเปน็การจดัการความรู ้

(KM) หรอกแตเ่ปน็ Mind Mapping ซึง่กค็ลา้ย

กบัการจดัการความรู ้More Than Art กท็ำเปน็ 

Mind Mapping คอืใหเ้ขาระบคุวามรูข้องเขาที่

ปรากฏเหลา่นีก้เ็ปน็การจดัการความรูเ้หมอืนกนัแต่

ใหเ้ขาระบกุารเรยีนรู ้แตไ่มเ่อามาประมวลจนเปน็

วสิยัทศันน์ะ มนัอยูใ่นหอ้งเรยีน มนัไมไ่ดท้ำไปถงึ

ขั้นนั้น ทำแค่ว่าเขาเรียนรู้อะไร ก็มีความต่อเนือ่ง

นะ แลว้เรากว็าง step อยา่งสอนเทคโนฯ บางมด 

เราใหเ้ขาทำ contour กอ่น เปน็สตูรของทัง้

อาศรมฯ และรุง่อรณุเลยวา่ เวลาเริม่เขา้มา

สมัพนัธก์บัศลิปะจะเริม่จาก contour คอืการ

เขยีนเสน้โดยไมใ่หเ้ขาดมูอื เขยีนโดยใชจ้ติสมัผสั 

หรอืสญัญาณเกา่ๆ ทีเ่ขาจำไดห้มายรูท้ีเ่ขากลวั  

เกรงวา่วาดแลว้ไมส่วยวาดแลว้ไมเ่หมอืนมนัถกูรือ้

ทิง้ออกไป ใหว้าดไปเฉยๆ แบบนี ้ถา้เขากลา้ทำ

ถา้จติเขามสีมาธพิอมนักจ็ะเกดิเสน้ทีเ่ปน็ธรรมชาต ิ

ถา้ใครทำจติไปถงึขัน้นัน้ไดท้กุคนกจ็ะรู ้พอเปน็เสน้

อยา่งนี ้อาจารยป์ระภาภทัรกบ็อกเราวา่ อาจารย์

ไปทำคนใหเ้ขาสรา้งเสน้ของเขาขึน้มาไดแ้ลว้เอา

เสน้ไปพจิารณาศลิปะไทย ถา้เขาเขา้ใจเสน้เขากจ็ะ

เขา้ใจลายไทยผา่นตวัเขาเองไมใ่ชเ่ขา้ใจลายไทย

ผา่นความคดิ มนัเปน็ผสัสะ เปน็ความรูส้กึเกีย่ว

เนือ่งไปเลย อนันีไ้ปเสรมิสรา้งขา้งในคอืจติใจให้

เกิดความมั่นคง เขาเรียกว่าความรู้สึกผูกพัน

สมัพนัธจ์รงิๆ ไมใ่ชแ่ยกสว่นวา่นีส้ิง่ทีเ่ราดกูบัตวัเรา

การเรยีนรูท้างศลิปแ์บบใหม่ๆ  เลย การรูต้วั การ

ทำซำ้แบบไมเ่บือ่หนา่ย การทำซำ้แบบเผชญิ และ

เกดิความสดใหม ่มนัเปน็มติใิหมใ่นวงการศลิปะที่

เอามาพดูได ้แตก่อ่นคนเขาไมพ่ดูนะ กป็ลอ่ยให้

มนัเบลอๆ อยา่งนัน้ แตพ่อแยกเปน็กระบวนการ

วา่จากทีค่ณุกลวัไมก่ลา้ลงมอื แลว้พอเชยีรใ์หท้ำ 

กลา้ลงมอืจนทำไดแ้ลว้จนเกดิผลงาน มนัเกดิอะไร

ขึน้ มนักจ็ะเหน็เปน็สายใยของการเรยีนรู ้มนักจ็ดั

เปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนขึน้ 
  

อยากเชือ่มโยงเรือ่งทีอ่าจารยเ์ลา่เขา้กบัการเรยีนรู้

ของนกัศกึษาสถาปตัยฯ์ การเรยีนของเขากเ็ปน็

ศลิปะแขนงหนึง่ และกเ็รยีนโดยเนน้การปฏบิตัเิชน่

กนั แตก่ม็อีาจารยห์ลายทา่นทีส่ะทอ้นใหฟ้งัวา่  

บางครัง้นกัศกึษาเรยีนจนทำเปน็แลว้ แตพ่อเปลีย่น

สถานการณใ์หม ่เขาเจอปญัหาการดงึความรูเ้ก่า

มาใช้กับงานใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองนำเอาเทคนคิ 

การจดัการความรูม้าใชแ้ละชว่ยใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็ไป

ไดด้ขีึน้ ทางอาจารยผ์อ่งเองมกีารนำเทคนคิ

ลกัษณะนีม้าใชก้บัการสอนศลิปะบา้งหรอืไม ่

 

การสอนศลิปะของอาจารยเ์นน้การลงมอืทำเปน็วธิี

หลกั ประโยชนข์องการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารนีม้อีะไร

บา้ง 

 การทำนีก่ค็อืการภาวนา การทำงานกค็อื

การภาวนา ทำจนงานทีท่ำจนระลกึไดถ้งึขา้งในวา่

เราทำอยา่งนีม้นัเกดิอะไรขึน้กบัตวัเอง มกีาร

เปลีย่นแปลงอะไรบา้งหนอ ถา้พจิารณาไดร้ะบไุด้

มนักจ็ะชดัวา่การปฏบิตัมินัเกดิผล ศลิปะไมใ่ชแ่ค่

ชิน้งาน แตเ่ปน็การเอาศลิปะมาฝกึ ทำศลิปะแลว้

ไดค้นดว้ย ไมใ่ชไ่ดแ้ตง่าน พฒันาวฒุภิาวะของคน  

ของเอเชยีเรา เราไมไ่ปตัง้กรอบความคดิมากมาย  

เดมิทเีดยีวศลิปะเราทำเพือ่ตอบสนองศาสนาโดย 

ตรง ถา้ศลิปะพืน้บา้นกต็อบสนองการใชช้วีติโดย 

ตรง มนัไมไ่ดต้อบสนองวา่ตอ้งเอาของสวยๆ งามๆ

มาเสพมาบรโิภคกนั พอมาในปจัจบุนัเราไมไ่ดท้ำ 

งานเหมอืนกบัทำใหว้ดัใหว้าแลว้ แตเ่มือ่เราทำอะไร

แลว้เรารูต้วั การทีก่ายใจสมัพนัธ ์ตามอืใจสมัพนัธ์

กนัจนเกดิสตสิมัปชญัญะ มนักบ็รรลผุลวา่ศลิปะ

มนัสรา้งคน นีเ่ราเรยีกวา่ภาวนา ใชศ้ลิปะเพือ่

ภาวนาใหร้ะลกึรู ้ใหรู้เ้นือ้รูต้วั จดจอ่ แลว้จะเกดิ

เหน็ชดัๆ อยา่งการรือ้ฟืน้ศลิปะไทยในโรงเรยีน

รุง่อรณุกช็ดัเจนวา่มพีลงั มพีลวตัอยู ่ดำเนนิอยู ่

ยงัไมจ่บ บางเรือ่งมนัเปน็วชิาเรยีน มนัเคลือ่นไหว

ไปโดยไมส่ามารถสรปุไดใ้นระยะเวลาสัน้ๆ และ

มองเหน็ผลไดเ้ปน็ระยะๆ ประเมนิไดก้เ็ปน็ระยะๆ  
 

งานท่ีอาจารยท์ำทัง้หมดทัง้การอบรมและการเขา้ไป

สอนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ทางศลิปะคอ่นขา้ง

เยอะ อาจารยไ์ดว้างแนวทางอยา่งไรทีจ่ะรวบรวม

องคค์วามรูเ้หลา่นีแ้ละเผยแพรใ่หแ้กค่นทีอ่ยูใ่น

สงัคมตอ่ไป 

 เราทำ บางทเีรากม็กีารรวบรวมทีไ่มด่พีอ  

บางทเีราอบรมใหค้นอืน่ เขารวบรวมเลยนะ อยา่ง 

คณุทรงพล (อาจารยท์รงพล เจตนาวณชิย ์แหง่ศนูยจ์ติ-

ปญัญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล-กองบรรณาธกิาร) เขา

รวบรวมเปน็เลม่ แลว้เอาคำพดูเอาวธิคีดิของเราไป

นำเสนอ อนันีห้มายถงึเราทำอยูต่ลอดเวลา แต่

การรวบรวมยงัไมด่พีอ และยงัไมถ่งึขัน้วา่ไปทำวจิยั

จรงิๆ ในอนาคตกต็อ้งลงมอืทำมากขึน้ จะอยูอ่ยา่ง

นีไ้ปเรือ่ยๆ กค็งจะไมไ่ด ้มนัมอีะไรอยูใ่นมอื เพยีง

แตเ่ราตอ้งไปทำตอ่ เชน่ ลกัษณะศลิปะเฉพาะของ

รุง่อรณุ ของอาศรมศลิป ์ไมว่า่จะเปน็เนือ้หา ความ 

สำนกึและการใหค้วามหมาย คณุคา่ตา่งๆ ในเชงิ

วชิาการในเชงิคำบรรยายเราม ีมนัมมีนัชดั แลว้กม็ี

โครงการทีจ่ะสรปุออกมา อยา่ง More Than Art 

เขากส็รปุไปทหีนึง่แลว้ ศลิปะใน ๑๐ ป ีรุง่อรณุ

อาจารยป์ระภาภทัรกส็รปุไปท ีนัน่กเ็ปน็สว่นหนึง่

ขององคค์วามรูแ้บบนีอ้ยูใ่นนัน้ดว้ย เปน็ประเภท

เดยีวกนั 
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ไม่ใช่แบบอานาปานัสติ มันทำให้เราเวลาพิจารณา

อะไรความใคร่ครวญมันดีขึ้น สิ่งข้างในที่จะโยนิโส-

มนสิการมันดีขึ้น เป็นการพัฒนาวุฒิภาวะอย่าง

หนึง่ กเ็ขา้ทา่ไปๆ มาๆ กส็ัง่สมเปน็ประสบการณ์

เพิ่มพูน ก็เพิ่มพูนวุฒิภาวะให้แก่เราไม่ว่าจะในการ

พิจารณา ในการคิด ในการนำเสนอคำพูด การ

แยกแยะประเด็น ความละเอียดอ่อนต่างๆ เดิมก็

ไม่เป็นเท่าไหร่ก็ได้มาฝึกที่นี่ ได้ไปมา ๔-๕ ครั้ง 

แต่หลังๆ ก็ไม่ค่อยได้ไป ไปครั้งแรกอาจารย์ชม

เลยว่าอาจารย์นี่ทำได้ แต่ก่อนเราแค่เป็นช่างไม่ได้

สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ อีกอย่างหนึ่งอาจารย์

ประภาภัทรถือว่าเป็นต้นครู ดูจากวัตรปฏิบัติจาก

อาจารย์ประภาภัทร เราก็มีกัลยาณมิตรที่โน้มนำ

เราไป อยู่ด้วยกันมันก็เห็นกัน มีการแลกเปลี่ยน

ถ่ายเทความคิดกัน เราก็ได้รับการเรียนรู้ ได้รับ

การชุบย้อมแบบใหม่เกิดขึ้น มันก็เป็นประโยชน์

สำหรับเรา มันก็มีความสุขดี งานที่อาจารย์ให้เรา

ทำเราก็ทำได้ด้วย มันก็ไปผสมกลมกลืนกัน คือได้

พัฒนาตัวเราด้วยงานที่ทำก็ทำได้ด้วยและสามารถ 

จะพัฒนางานได้ด้วย มันแทบจะครบองค์ประกอบ 

เราก็เลยอยู่สบาย 
 

อยา่งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยความชุมชนที่

เกื้อกูลกัน 

 ใช่ๆ นี่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เราเข้าใจ

มากเลย เพราะเรานี่ก็เรียนรู้ตลอดเวลา ปัจจุบันนี้

เรียกได้ว่าการเรียนรู้ในตัวเรามันไม่รู้จบแล้ว มัน

เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา ชีวิตแห่งการเรียนรู้ 

รากฐานมาแลว้เตบิโตขึน้มา สอดคลอ้งกบับรบิทดว้ย 

สอดคลอ้งกบัคณุคา่ของศาสนา คณุคา่ของปญัญา 
 

ประเด็นสุดท้าย อยากให้อาจารย์วิเคราะห์การ 

เรียนรู้ของอาจารย์ว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานที่อาศรม- 

ศิลป์ อาจารยพ์บความเปลีย่นแปลงอะไรภายในตวั

เองบา้ง ไดเ้รยีนรูอ้ะไรทีม่คีณุคา่บา้ง 

 ปกติเราเรียนมาทางช่างเราก็สนใจเรื่อง

เทคนิค พูดให้ง่ายคือคนเป็นช่างผลิตชิ้นงานให้

สำเร็จก็โอเค แต่ชีวิตเราไม่ได้พอใจอยู่แค่นั้น ว่าเรา

ไม่ใช่ช่างเทคนคิ (technician) แตเ่รากเ็ปน็สว่น

หนึง่ของสงัคม ถา้สงัคมเจบ็ปว่ยเรากพ็ลอยเจบ็ปว่ย

ไปดว้ย เพราะฉะนัน้เรากเ็ลยสนใจปญัหาสงัคม พอ

สนใจปญัหาสงัคมปับ๊กส็นใจวา่ปญัหาของมนษุย ์คอื

เริ่มจากที่ตัวเราเองว่า เราเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเอง

ขนาดไหนเพือ่ทีจ่ะเอาความเขา้ใจนีไ้ปสูเ่ขา้ใจคนอืน่

ทีแ่ทจ้รงิอกีท ีทนีีจ้งึเกดิการเรยีนรู ้ตอนเราบวชเรา

กพ็ยายามเรยีนรู ้แตเ่สยีดายตอนทีบ่วชหลวงพอ่ให้

แยกสว่นกนั นีเ่ปน็การคน้พบของเราเหมอืนกนั ถา้

ไดท้ำอยา่งนีม้นัจะเกดิจติสำนกึทนัทวีา่ นีล่ายไทย 

มนัมคีา่อยา่งนี ้จะรูเ้ลย ไมไ่ดรู้ผ้า่นคำสอนของเรา

เฉยๆ แตไ่ดก้ระทำและประจกัษ ์นีค่อืลกัษณะการ

เรียนรู้ศิลปะของอาศรมศิลป์และรุ่งอรุณ พอลาย

ไทย เรากส็อนแมล่ายวา่ลายไทยมอีะไรบา้ง เวลา

เราพาไปดวูดัเราชีใ้หด้กูจ็ะเขา้ใจวา่นีอ่ะไร เขาไว้

ตำแหนง่นัน้ทำไม  
 
แปลวา่กระบวนการสอนตอ้งถกูจดัเรยีงอยา่งด ี

 ใช่ๆ  จากงา่ยไปหายาก ลกึขึน้เรือ่ยๆ ลาย

ไทยจะมกีารทำซำ้เยอะ ลอกลาย เขยีนลาย ปรุ

ลาย โรยลายวนไปวนมา ทางเอเชยีโดยเฉพาะที่

ผา่นศาสนา การทำซำ้นีเ่ปน็สิง่ประเสรฐินะ แตท่าง

ตะวนัตกการทำซำ้มนัซือ่บือ้ ไมส่รา้งสรรค ์ทำไม

คณุไมค่ดิคน้ มนัคนละเรือ่งเลย เพราะเราไมไ่ดไ้ป

เอาชิน้งาน แตม่นัเปน็การฝกึฝนเหมอืนลมหายใจ

เรา หายใจตลอดเวลาเราไมเ่หน็เบือ่เลย มนัซำ้จะ

ตาย ศาสนาเรากบัธรรมชาตขิองความเปน็มนษุย์

มนัสอดคลอ้งกนั เวลาเราไปฝกึมนักส็อดคลอ้งกนั 

แตเ่ราไปสรา้งคา่นยิมขึน้มาใหมว่า่มนัไมก่า้วหนา้ 

มนัตอ้งกา้วหนา้ตลอดเวลา ซึง่ไมใ่ช ่ของเราเวลาจะ

กา้วหนา้มนักา้วจรงิๆ เขาเรยีกทำซำ้จนมตุโตแตก 

ทีท่า่นพทุธทาสวา่มนัจะออกมาเอง เปน็ปฏภิาณ ยิง่

กวา่ไปคดิคน้ ตอ้งทำซำ้กอ่น จนรูเ้องมาจากขา้งใน

วา่ มนัไมใ่ชอ่ยา่งนี ้มนัตอ้งอยา่งนี้ๆ  แลว้กไ็มไ่ดไ้ป

ปฏเิสธตน้ตอดว้ยนะ มนัแตกยอดออกหนอ่ขึน้มา 

มทีางของมนัไมใ่ชผ่ดุโผลเ่ปน็อะไรไมรู่ ้มนัจะมี

ไปปั้นหัวพญานาคมากไปหน่อย ตอนนั้นอายุ ๓๘ 

อายุมากไปหน่อย ปกติเขาต้องบวชตอนอายุ ๒๐ 

ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่ทั้งที่เราบวชสำนักดีด้วย ที่

สำนักศูนย์กรรมฐานวัดสวนใหม่ จังหวัดยะลา แต่

เราไปปั้นหัวพญานาคให้หลวงพ่อ ตั้งแต่ช่วงเรียน

เราก็ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์บ้าง ฟังมานาน

แล้ว แต่มันไม่ค่อยได้นำมาใช้และไม่ค่อยแนบแน่น 

ไม่ค่อยเข้าใจ เหมือนว่าตัวเรากับธรรมะมันแยก

ส่วนกันอยู่ จริงๆ เพิ่งมาเข้าใจ อยู่ในเนื้อในตัว

เราแยกออกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ มา 

ระลึกอยู่อย่างที่ท่านพุทธทาสบอกว่าธรรมะกับ

ธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกัน โดยเฉพาะเราเป็นส่วน

หนึ่งของธรรมชาติ ที่ได้รู้ก็เพราะไปฝึกกับอาจารย์

อมรา สาขากร อาจารย์อมราได้เปิดพื้นที่ที่เป็น

ธรรมชาติของเรา แล้วเราก็ได้รู้จักธรรมะในตัวเอง 

ธรรมะมันไม่ได้อยู่ไกลที่ไหน มันอยู่ในตัวเองนี่เป็น

ครั้งแรกๆ ที่ได้ไปฝึกกับอาจารย์อมรา รู้จักและ

เข้าใจเรื่องการเจริญสติที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะ

๘๑๘๐



|| สถาบันอาศรมศิลป์กำลังจะอายุครบ ๒ ปี ในวันที่ 

๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๑ ปกีารศกึษา ๒๕๕๑ นี ้นอกจาก 

สถาบันอาศรมศิลป์จะเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์

แบบองค์รวมและสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่ง

แวดล้อมแล้ว ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เพิ่มเข้ามาอีกด้วย เช้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา 

ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นับเป็นนิมิตหมาย

อันดีที่เราจะเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง รศ.ดร.วีระ 

สัจกุล อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และอาจารย์

อาวุโสท่านอื่นๆ ให้โอวาท ต่อด้วยการฉายวิดีทัศน์

แนะนำสถาบันฯ ให้นักศึกษาใหม่ได้ชม เรียกว่าให้ทั้ง

แรงบนัดาลใจและความประทบัใจ นอกจากนีม้กีจิกรรม 

รว่มจดัดอกไม ้ซึง่กส็รา้งรอยยิม้และความประทบัใจให้

ทกุคน จากนัน้อาจารยธ์ปิ ศรสีกลุไชยรัก ก็พาเราไป

เยี่ยมชมอาคารสถาบันอาศรมศิลป์หลังใหม่ ตกเย็น

คณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาใหมก่ม็ุง่หนา้สูส่วน

พทุธธรรม อำเภอบางปะหนั อยธุยา เพือ่การเรยีนรู้

ครัง้แรกในวชิามงคลชวีติกบั อาจารยอ์มรา สาขากร  

ทา่นไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูต้ามหลกัพทุธธรรม 

ทีม่คีรบทัง้ ๓ กระบวนการ นัน่คอื ศลี สมาธ ิปัญญา 

และสอนให้เราย้อนกลับมารู้ตามความรู้สึกนึกคิด ซึ่ง

จะทำให้เราดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้ ||   

 

|| วันอังคารที่ ๓๐ กันยายนที่ผ่านมา ทางสถาบัน

อาศรมศิลป์ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมงามระพีเสวนา 

“การเรยีนรูเ้พือ่ความเปน็ไท” มหีลายองคก์รการเรยีนรู้ 

มาร่วมประชุมด้วยหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มการศึกษาขั้น

พื้นฐานแนวใหม่ กลุ่มสื่อเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มการ

เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มศิลปะเพื่อการ

เรียนรู้ภายใน กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กลุ่มการ

แพทย์และสาธารณสุขทางเลือก กลุ่มการเรียนรู้เพื่อ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และกลุ่มอุดมศึกษาทาง

เลือก เรียกกันว่ามากับอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง นับเป็น

นิมิตหมายอันดีที่จะผลักดันสานฝันไปสู่การปฏิบัติจริง

ร่วมกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่สำคัญคือจะมีการ

ร่วมกันจัดงานระพีเสวนาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ศกนี้ 

ความคืบหน้าและความรู้อันเป็นประโยชน์ต่างๆจาก

โครงการนี้สามารถหาอ่านได้ที่ www. rapee 
sewana.com ||  
 
|| มีข่าววิชาการดีๆ มาบอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ 

ศนูยว์จิยัและพฒันาจติปญัญาศกึษา คณะครศุาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุน

สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จดัการประชมุ 

วชิาการประจำป ี๒๕๕๑ เรือ่งจติปญัญาศึกษา: การ

ศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม 

ถึงวันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑ ณ ห้อง 

แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

งานนี้มีรายการน่าสนใจมาก ที่สำคัญคืออาจารย์  

สุรพล ธรรมร่มดี และอาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก 

สถาบันอาศรมศิลป์ เสนอผลงานวิจัยด้วย ||  

 
|| “รอบรู้เรือนชาน” ขอแจ้งข่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นวันสถาปนาอาศรมศิลป์ ครบ

รอบ ๒ ปี จะมีการจัดงาน ณ สถาบันอาศรมศิลป์ 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่เรือนรับอรุณ

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๑๕ น. ขอเชิญฟังพระธรรม

เทศนาโดยพระเทพปรยิตัมินุ ีเจา้อาวาสวดัทองนพคุณ 

ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น. นอกจากนี้ ยังมี

กิจกรรมการออกกำลังกายกีฬาภูมิปัญญาไทย 

ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. งานนีอ้ยา่ลมืเตรยีม

ผา้ขาวม้าและชุดรำพลองมาด้วย ||  

|| การเรียนรู้ของสถาบันอาศรมศิลป์เน้นบูรณภาพ

ระหว่างความจริง ความดี กับความงาม มีความ

พยายามปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องและสมดุล เช่น 

กิจกรรมการปั้นภาชนะดินเผาตอนเย็นวันพฤหัสบด ี

เพื่อที่จะนำไปใช้เอง (ใครไม่ยอมไปปั้นระวังไม่มีจาน

ชามใช้นะจะบอกให้) แต่ก็ใช่ว่าจะเน้นผลที่ได ้คือ

ภาชนะเท่านั้น หากแต่ยังได้เรียนรู้ดูจิตดูใจตัวเองไป

พรอ้มกนัดว้ย จะวา่ไปแลว้กท็ำใหจ้ติใจสงบไดไ้มน่้อย

เลย กวา่จะปัน้เปน็เรากต็อ้งมคีรกูอ่น ชว่งแรกครู

บัวลอย จากชุมชนบ้านช่าง มาช่วยสอน พอเป็นแล้ว

บางคนก็ติดอกติดใจไปลงมือปั้นดินเองเลยทีเดียว || 

  

|| นอกจากนี้ เรื่องความสมดุลของชีวิตทั้งร่างกาย

และจติใจ เรากย็งัมกีารออกกำลงักายทีแ่หวกแนวไม่

เหมือนใคร นั่นคือ การรำพลองซึ่งเป็นการออกกำลัง

กายวิถีไทยที่ประยุกต์จากศิลปะการต่อสู้ของไทย แต่

เดิมกิจกรรมนี้จัดในตอนเช้าวันพฤหัสบดี แต่ตอนนี้มี 

๒ วัน คือเย็นวันพุธหลังเลิกงาน กับวันเสาร์ตอนเย็น 

ใครที่กลัวพุงพลุ้ยหรือกลัวโรคอ้วนถามหา หรืออยากมี

พลานามัยแข็งแรงก็เชิญได้ สนุกสนานแค่ไหนก็ดูจาก

ภาพที่นำมาฝากก็แล้วกัน ||  

บรรยากาศในการประชุมเตรียมงานระพีเสวนา “การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”

๘๓๘๒



คงกฤช ไตรยวงค์ || เรื่อง

การที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงแนวคิดของนักปราชญ์ที่ได้ทิ้งมรดกทางปัญญาเอาไว้นั้น 

นอกจากการศึกษาจากงานเขียนแล้ว การได้เรียนรู้จากงานประเภทชีวประวัติก็สามารถ

ให้ความกระจ่างได้หลายแง่มุม โดยเฉพาะงานที่เขียนโดยผู้ที่เข้าใจชีวิตและผลงานของ

นักปราชญ์ท่านนั้นอย่างลึกซึ้ง หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ ผู้ก่อ

ตั้งมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) และผู้เป็นต้นธารของการศึกษาแนววอลดอร์ฟ   

ผู้เขียนคือ รูดี้ ลิสเซา ซึ่งเป็นชาวยิวที่สนใจงานของสไตเนอร์ตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี และได้

เขา้รว่มเปน็สมาชกิ “กลุม่ยวุชนเวยีนนา” ซึง่เปน็สานศุษิยข์องสไตเนอรท์ีม่คีวามสามารถ

และมีส่วนบุกเบิกกิจกรรมต่างๆ ทางด้านมนุษยปรัชญาทั่วโลก ดังนั้น ผู้เขียนจึง

ถ่ายทอดแง่มุมต่างๆ ได้อย่างหมดจดงดงาม 

AteacherfromtheWest

๘๕

หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดชีวประวัติของสไตเนอร์ 

แบง่เปน็ ๔ ภาค ไดแ้ก ่ภาค ๑ ชวีติของสไตเนอร ์

ภาค ๒ คำสอนของสไตเนอร ์ภาค ๓ วิถีทาง ซึ่ง

เป็นส่วนที่ชี้ทางไปสู่การเข้าถึงญาณทรรศนข์องเขา 

ภาค ๔ วา่ดว้ยนวตักรรมทางสงัคมและวฒันธรรม

ที่สไตเนอร์มีส่วนในการรังสรรค์และพัฒนาขึ้น 

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความ

คิดของนักปราชญ์ท่านนี้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับบริบท

ทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมทางความคิด

รูดอล์ฟ สไตเนอร ์

(Rudolf Steiner : A teacher from the West)
รูด้ี ลิสเซา เขียน / รวิมาศ ปรมศิริ แปล

พิมพ์คร้ังท่ี ๑ ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ ๔๐๐ หน้า

ราคาตามปก ๓๖๐ บาท

ของสังคมยุโรป เช่น การรับอิทธิพลความคิดทาง

ด้านวิทยาศาสตร์จากเกอเธ่ มหากวีชาวเยอรมัน 

ความประทับใจแนวคิดของฟรีดริช นีทเชอ นัก

ปรัชญาชาวเยอรมันผู้ประกาศว่า “พระเจา้ตาย

แลว้” รวมทัง้การแตกหกักบัสมาคมเทวปรัชญาที่

มีนางแอนนี บีแซนต์ เป็นผู้นำ ด้วยการประกาศ

ไม่ยอมรับว่ากฤษณมูรติเป็นพระเยซูกลับชาติมา

เกิด จากนั้นจึงมาก่อตั้งสมาคมใหม่ คือ “สมาคม

มนุษยปรัชญา”  

 สไตเนอร์ได้ให้นิยามว่า “มนุษยปรัชญา

หมายถงึวถิแีหง่ความรูท้ีจ่ะนำพามติทิางจติวญิญาณ 

มนุษย์ไปสู่มิติทางจิตวิญญาณแห่งจักรวาล...นัก

มนุษยปรัชญาคือผู้ที่ีประสบพบเจอคำถามว่าด้วย

ธรรมชาติของมนุษย์และจักรวาล เช่นเดียวกับการ

ประสบพบเจอความหิวและกระหาย ซึ่งเป็นปัจจัย

สำคัญในการดำรงชวีติ...” (Steiner, Anthrpo- 

sophical Leading Thoughts ๑๙๒๔) 

นอกจากนี้ ผู้อ่านจะพบว่าแนวคิดที่สไตเนอร์ทิ้งไว้

เป็นมรดกทางปญัญานัน้ มคีวามหลากหลายมาก 

ซึง่จะยกตวัอยา่งบางประการ เช่น ศิลปะการแสดง

ที่เรียกว่ายูริธมีที่กล่าวกันว่าเป็น “วาทะและบท 

เพลงที่มองเห็นได้” เนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวที่

สอดคล้องกับทุกแง่มุมของวาทะ ไม่ว่าจะเป็นเสียง

จงัหวะ โครงสรา้งไวยากรณฯ์ลฯ วิทยาศาสตร์ทาง

วิญญาณ ซึ่งแตกต่างจากวิทยาศาสตรก์ระแสหลกั

อยา่งวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ เนื่องจากมิได้จำกัด

กรอบเพียงการศึกษาสิ่งที่ตรวจสอบได้ด้วยการ

ทดลองสังเกตได้ทางประสาทสัมผัสเท่านั้น หากแต่

ยังกล่าวถึงมิติอื่น อันหมายถึงจิตของมนุษย์ด้วย

เกษตรชีวพลวัต ซึ่งเป็นระบบการทำเกษตรแบบ

นิเวศและยั่งยืน หลักการก็คือการไม่นำเอาวัตถุดิบ

อื่นเข้ามาในฟาร์ม หากแต่ทำทุกอย่างที่จำเป็นทั้ง

ปุ๋ยมูลสัตว์และอาหารสัตว์จากภายในฟาร์ม การ

ศึกษาแนววอลดอร์ฟที่มีพื้นฐานความคิดว่าเด็กมี

พัฒนาการเป็นขั้นตอนในแต่ละช่วงวัยและการ

ศึกษาควรจะพัฒนาให้สอดคล้องกับพัฒนาการนี้ 

รวมทั้งมุ่งให้ชีวิตเกิดการพัฒนาบคุลกิภาพอยา่ง

สมดลุทัง้กาย จติ และจติวิญญาณ เป็นต้น 

ลักษณะเฉพาะของชีวประวัติเล่มนี้ก็คือ การ 

นำเสนอดา้นทีเ่ปน็ผูน้ำทางจติวญิญาณของสไตเนอร์ 

เช่น ญาณหยั่งรู้พิเศษบางอย่าง ซึ่งทำให้ดูมีความ

เป็นรหัสยลัทธิที่มีความเร้นลับอยู่ด้วย แต่ก็เป็น 

การเน้นถึงแนวทางการแสวงหาความรู้แบบหนึ่งที่มี

มิติทางจิตวิญญาณ อันเป็นการท้าทายแนวทาง

การแสวงหาความรู้ของวิทยาศาสตร์กายภาพที่

ครอบโลกทัศน์ของมนุษย์หลังจากที่ได้รับชัยชนะ

และปลดปล่อยตัวเองจากคริสตจักรแล้วหลังผ่าน

การขับเคี่ยวกันมานับศตวรรษ 

หมายเหตุ || บทปริทัศน์นี้ได้ค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Wikipedia สารานุกรมในอินเตอร์เน็ท 



ปิยวัชร์ สุทธิวนิช || เรื่อง
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ทัศนีย์ จันอินทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 

สาขาการศึกษาแบบองค์รวม || เรื่องและภาพ

๑๐ นาที ก่อนภาพใบนี้ถูกถ่าย เด็กๆ แต่ละคนวิ่งเล่นเสียงดังตามใจชอบ แต่ไม่นานนัก  

พวกเขาก็มานั่งล้อมรอบ “จิ๊บ” นักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนรุ่งอรุณ ดังปรากฏในภาพ 

นั่งตาแป๋วแล้วฟังนิทาน

เมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่า่นมา นกัศกึษาสถาบัน 

อาศรมศิลป์ รุ่น ๑ ซึ่งเลือกเรียนรู้ชุมชนพื้นที่วัด

เกรยีงไกรเหนอื จงัหวดันครสวรรค ์ไดจ้ดักิจกรรม 

การเรียนให้นักเรียนชั้น ม. ๔ โรงเรียนรุ่งอรุณ  

ศึกษาวิถีชีวิตประมงของชาวเกรียงไกรเหนือเป็น

เวลา ๖ วัน    

ในวันแรกๆ นักเรียนรุ่งอรุณต้องเริ่มสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมให้กับ

นอ้งๆ โรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทติยว์ดัเกรยีงไกร

เหนือ แต่ปรากฏว่าน้องๆ ราว ๔๐ คน พูดคุย

กันเสียงดัง และไม่สนใจกิจกรรมของพี่ๆเท่าใดนัก   

นักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณจึงแก้ปัญหาโดยพา

น้องๆ ไปวิ่งเล่นตามใจชอบที่ลานวัด พอน้องๆ

เล่นจนเหนื่อยก็กลับมานั่งพักในโบสถ์ 

จังหวะนั้น “จิ๊บ” เริ่มต้นพูดกับเด็ก ๒-๓ 

คน ว่า “พี่เล่านิทานให้ฟังเอาไหม” น้องๆ รีบ

เข้ามานั่งใกล้จิ๊บทันที จากนั้นไม่นานกลุ่มเรื่องเล่า

ก็ค่อยๆ ใหญ่ขึ้นๆ แม้โบสถ์วันนั้นไม่มีเทคโนโลยี

ทันสมัยใดๆ แต่เด็กๆ กลับมีชีวิตชีวาอย่างเต็ม

เปี่ยม เพียงเพราะได้ผลัดกันฟังผลัดกันเล่านิทาน

และเรื่องราวเร้นลับ ใกล้ๆ กลุ่มสนทนาครูปุ๊ยืน

ยิ้มให้กับนักเรียนของตน 

หลาย ๑๐ นาที หลังภาพใบนี้ถูกถ่ายพี่ๆ 

รุ่งอรุณชวนน้องๆ ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อปะแป้ง

และเตรียมตัวกลับบ้าน น้องๆ หลายคนยังคงจับ

กลุ่มกันเล่าเรื่องไม่ยอมไปไหน 

๘๙



ไม่มีเหลือง ไม่มีแดง

ไม่มีขาว ไม่มีดำ

ไม่มีชาย ไม่มีหญิง

ไม่มีเขา ไม่มีเรา

ไม่แบ่งแยก ในความต่าง

ในความต่างย่อมมีความเหมือน

เมื่อมีความเหมือนย่อมเสมอภาค

เสมอภาคในความเป็นเพื่อน

เพื่อนเกิด

เพื่อนแก่ 

เพื่อนเจ็บ

เพื่อนซี้....

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรสถาปัตยกรรม

เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม || ภาพ
อภิเชษฐ์ อัศวบุญญาเดช || ภาพ

รวิภา เชี่ยวเจริญ || เรื่อง



สุนิสา ชื่นเจริญสุข
นายกสโมสรนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 
สาขาการศึกษาแบบองค์รวม || เรื่อง

สาส์นจาก“เมล็ดพันธุ์”
แห่งการศึกษา

ข้าพเจ้ามีความยินดีและรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่าง

ยิ่งต่อการได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา

สถาบันอาศรมศิลป์เป็นคนแรก ด้วยความเชื่อมั่น

ว่า การเกิดขึ้นของสถาบันอาศรมศิลป์นั้นเป็น

คุณูปการต่อการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง ด้วย

เหตุว่าการเรียนที่สถาบันอาศรมศิลป์นั้นเสมือนกับ

การได้เจริญธรรม ๓ ประการนั้น ได้แก ่ 

วัฒนธรรม คือ กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจ

อย่างใคร่ครวญ เรียนรู้ด้วยใจอย่างพากเพียร 

บูรณาการทั้งศาสตร์-ศิลป์สู่วิถีชีวิต  

สนุทรยีธรรม คอื การเรยีนรูแ้ละคน้พบความ

งามอนัเกดิจากความแตกตา่งหลากหลายของเพื่อน

มนุษย์และสรรพสิ่ง 

มงคลธรรม คือ การเจริญศรัทธาต่อความ

จริงที่ปรากฏของโลกภายในและโลกภายนอกตน 

วาระที่ครบ ๒ ป ีแห่งการก่อตั้งสถาบัน 

แสดงถึงการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งการ

ศกึษาแบบองคร์วม อนัเปน็หวัใจสำคญัของสถาบัน 

ผู้ก่อตั้งและคณาจารย์ผู้มีคุณูปการของสถาบันท่าน

ได้เตรียมดินไว้เป็นอย่างดีแล้ว พร้อมกับได้ปลูก

เมลด็พันธุ์นั้นไว้ การเติบโตของการศึกษาของ

สถาบันหากเปรยีบกบัเมลด็พนัธุน์ัน้ ๑ ป ีผา่นไป 

เปลอืกของเมลด็เริม่ปรอิอก มรีากแกว้ออ่นหยัง่ลง

ดิน และในปีที ่๒ ได้เกิดลำต้นอ่อนพร้อมใบเลี้ยง

อ่อน สีเขียวอวบขึ้นแล้ว พร้อมที่จะเติบโตแข็งแรง

ต่อไป 

๙๒


