จริยธรรมประยุกต์ : การศึกษาเปี่ ยมสติของผู้สอนและผู้เรียน
ความเป็ นมา
เป็ นที่ยอมรับมากขึ ้นว่า สติ เป็ นปั จจัยสาคัญซึง่ มีผลต่อนักเรี ยน ครู และผู้บริ หาร ผลงานวิจยั ชี ้ชัดว่า สติ ช่วยเพิม่ พูนสมาธิและความ
ตังใจมากขึ
้
้น รวมถึงความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ ภาวะอารมณ์ เข้ าใจตนเองและตระหนักรู้ในความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น เพิ่มพูน
สุขภาวะ และ มีความสามารถในการผ่อนคลาย ลดความตึงเครี ยด ภาวะหดหู่ ความกังวล ความรู้สกึ ด้ อยค่า และความรู้สกึ เชิงลบต่างๆ
เยาวชนของเรากาลังตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิง่ พวกเขาขาดทิศทางและเครื่ องมือเพื่อรับมือกับแรงกดดัน ภาวะตึงเครียด ที่
พบในชีวติ ประจาวัน หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน และชุมชนหมูบ่ ้ านพลัม ตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการสร้ างสรรค์กระบวนการศึกษาที่บม่ เพาะสติให้ ที่ยงั่ ยืนอย่างมัน่ คงในสถานศึกษาที่เรามีอยู่ วิธีการนี ้ไม่เพียงช่วยครู
และผู้บริ หารการศึกษา พัฒนาวิธีปฏิบตั ิของตนเอง ซึง่ จะหล่อลี ้ยงและเพิ่มพูนทักษะเพื่อนากลับไปใช้ ในโรงเรี ยนเท่านัน้ หากแต่จะได้ รั บ
การแลกเปลีย่ นกิจกรรมต่างๆ ซึง่ จะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการบ่มเพาะสติให้ แก่เด็กๆ ในโรงเรี ยนอีกด้ วย
แทบทุกประเทศในโลกรวมทังประเทศไทย
้
ต่างตระหนักแล้ วว่าศึกษาที่เน้ นเฉพาะความรู้ในหลักสูตร ละเลยองค์ความรู้บางด้ านทีจ่ าเป็ น
ต่อการใช้ ชีวิตนัน้ ทาให้ เด็กๆ ขาดแคลนความสามารถในการดูแลอารมณ์ การศึกษาที่เปี่ ยมสติจะช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการใช้
ชีวิต ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญ เช่นความเข้ าใจตนเองและการรู้คณ
ุ ค่าของชีวติ ความเข้ าใจผู้อื่น ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม
การเผชิญอารมณ์ด้านลบและความกดดันของชีวติ ความสามารถในการสือ่ สาร การดูแลความสัมพันธ์ ความคิดสร้ างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ และการรู้จกั แก้ ปัญหา การศึกษาที่เปี่ ยมสติจะเพิม่ พูนความสามารถเหล่านี ้ในตัวนักเรี ยนและส่งผลให้ ผลการ
เรี ยนด้ านวิชาการก็จะดีขึ ้นด้ วยในเวลาเดียวกัน
ในฐานะที่ประเทศไทยมีพทุ ธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ เราสามารถผสานการฝึ กฝนทางจิตวิญญาณเหล่านี ้เข้ าไปในการศึกษาในแต่
ละวันได้ เช่นการนัง่ สมาธิ การเดินในวิถีแห่งสติ ที่ผา่ นมาเราอาจยังไม่มีทกั ษะเพียงพอที่จะทากิจกรรมเหล่านี ้อย่างเบิกบาน จึงทาให้ เรา
ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ทชี่ ดั เจน แต่จากประสบการณ์การทางานของชุมชนหมูบ่ ้ านพลัมนานาชาติซงึ่ ทางานร่วมกับครู และนักการศึกษาใน
หลายประเทศทัว่ โลก เราเห็นแล้ วว่า การศึกษาที่เต็มเปี่ ยมด้ วยสติที่เริ่ มจาก ครูผ้ สู อนที่เปี่ ยมสติจะช่วยให้ เด็กๆได้ รับความเบิกบานและ
ได้ รับผลที่เกื ้อกูลจากการปฏิบตั อิ ย่างแท้ จริ ง
ประสบการณ์ ของเรา ชุมชนหมู่บ้านพลัม
หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน และ ชุมชนหมูบ่ ้ านพลัม ได้ ปฏิบตั ิและถ่ายทอดการเจริ ญสติความ
ตระหนักรู้ อีกทังยั
้ งพัฒนาวิถีแห่งการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมสมัยใหม่เป็ นเวลากว่า 30 ปี มีประสบการณ์ในการแบ่งปั นการปฏิบตั เิ หล่านี ้
ให้ แก่คนหลายต่อหลายพันคน ทังครู
้ -อาจารย์ พ่อแม่ผ้ ปู กครอง เด็กๆ นักสังคมสงเคราะห์ นักบาบัด เจ้ าหน้ าที่ตารวจ บุคลากรทาง
การแพทย์ นักการเมือง นักธุรกิจ และศิลปิ น ซึง่ หลายๆคนได้ กลายเป็ นผู้สอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีการเจริ ญสติ สร้ างชุมชน

แห่งสติได้ พวกเราจัดงานภาวนาขึ ้นมาแล้ วหลายร้ อยครัง้ ในหลายประเทศ งานภาวนาที่จดั ขึ ้นมีทงมุ
ั ้ ง่ เน้ นที่ครอบครัวเป็ นหลักซึง่ มี
กิจกรรมเฉพาะสาหรับเด็กๆและวัยรุ่น นอกจากนันยั
้ งมีงานภาวนาสาหรับนักการศึกษาและนักเรี ยนซึง่ เราได้ พฒ
ั นาและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบตั ิให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสติและการตระหนักรู้สเู่ ยาวชนอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
•เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคและวิธีการ ทีง่ า่ ยและเป็ นประโยชน์ให้ กบั บุคลากรในโรงเรี ยนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับสากล
•ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันที่เกี่ยวข้ อง ถ่ายทอดวิธีการที่ได้ ผลเหล่านี ้ไปสูอ่ งค์กรที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ที่มคี วามสนใจ
ยุทธศาสตร์
•เลือกโรงเรี ยนต้ นแบบซึง่ มีภมู ิหลังและบริ บทที่หลากหลาย เช่นโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ โรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงฯ แล้ วทาการสารวจ
•แปลหนังสือสาคัญเพื่อใช้ เป็ นคูม่ ือทางานเช่น หนังสือ Planting Seeds : บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สติในตัวเด็ก
•เข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จริยธรรมประยุกต์ ซึง่ นาโดยหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ และชุมชนหมู่บ้านพลัม 4-8 เมษายน 2556
•ให้ การสนับสนุนโรงเรี ยนต้ นแบบด้ วยการติดต่อ สือ่ สาร และให้ คาปรึกษาเพื่อจัดอบรมการฝึ กปฏิบตั ิเบื ้องต้ น จัดการพูดคุย แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
•ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์การชาวพุทธที่สนใจ เพื่อเกื ้อกูลการฝึ กปฏิบตั ิ และถ่ายทอดองค์ ความรู้
•ติดตามผลการศึกษาเชิงลึกถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นในโรงเรียนต้ นแบบ
•รวบรวมผลสรุป จัดทาแบบชุดปฏิบตั ิการสาหรับประเทศไทย
เป้าหมาย
หัวใจของหลักสูตรอบรมจริ ยธรรมเชิงประยุกต์คือความมีสติหรื อความตระหนักรู้ ซึง่ หมายถึงพลังงานแห่งการรับรู้และตื่นรู้ในสิง่ ทีก่ าลัง
เกิดขึ ้นทังภายในจิ
้
ตใจ และรอบๆตัวในปั จจุบนั ขณะด้ วย การตระหนักรู้อย่างลึกซึ ้งนี ้จะทาให้ เราทราบว่าเราจะทาสิง่ ใด และจะไม่ทาสิง่
ใดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจะนาไปสูก่ ารลดทอนความทุกข์ และเพิ่มเติมความสุข วิธีการต่างๆทีเ่ รานาเสนอในหลักสูตรอบรมจริ ย ธรรม
ประยุกต์นี ้จะช่วยให้ เราเข้ าใจร่างกาย จิตใจ ความรู้สกึ และการรับรู้ของตนเอง เมื่อเราเกิดความเข้ าใจนันแล้
้ ว เราจะสามารถช่วยให้ ผ้ อู ื่น
เกิดความเข้ าใจดังกล่าวได้ ด้วย เราจะเรียนรู้ถึงศิลปะแห่งการดูแลความทุกข์ของตนเอง และแปรเปลีย่ นความทุกข์นนให้
ั ้ กลายเป็ นความ
เบิกบาน จากนันจึ
้ งรดน ้าให้ ความเบิกบานเติบโต จากนันความเมตตากรุ
้
ณาและความเข้ าใจในการมีอยูอ่ ย่างเชื่อมโยงอิงอาศัย ก็จะเกิด
ขึ ้นกับครอบครัวและสังคมของเราอย่างเป็ นธรรมชาติ

เนือ้ หาหลักสูตรโดยรวม
ขันที
้ ่ ๑ : การดูแลครู-อาจารย์
•บ่มเพาะการหายใจอย่างรู้ตวั ทัว่ พร้ อมเพื่อเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจให้ เป็ นหนึง่ เดียวกัน และช่วยพัฒนาสมาธิ
•ดูแลร่างกายตนเองเพื่อลดความเครี ยดและความเจ็บปวด
•เรี ยนรู้เพื่อบ่มเพาะความเบิกบาน ความสุข และพึงพอใจในสิง่ ทีม่ ีอยูแ่ ล้ ว
•เรี ยนรู้ที่จะทาให้ ชีวิตมีความเรี ยบง่ายมากขึ ้น ซึง่ จะทาให้ เรามีเวลาพักผ่อนและมีเวลาดืม่ ด่ากับชีวิตมากขึ ้น
•เรี ยนรู้ที่จะรับฟั งและโอบกอดอารมณ์ความรู้สกึ รุนแรงของตนเอง เช่น ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล และความสิ ้นหวัง เป็ นต้ น
•เรี ยนรู้การใช้ วาจาแห่งรักและการฟั งอย่างกรุณาเพือ่ ดูแลความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
•ค้ นพบวิถีแห่งจริ ยธรรมที่ไม่แบ่งแยก เพื่อให้ ตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน สังคม และโลก เต็มเปี่ ยมด้ วยสุขสภาวะและ ความสุข
•มองอย่างลึกซึ ้งถึงวิถีการบริ โภคและการผลิตที่เกิดขึ ้นทังในระดั
้
บบุคคลและระดับสังคม
ขันที
้ ่ ๒ : การถ่ายทอด วิธีการบ่มเพาะสติ และ การประยุกต์ใช้ สนู่ กั เรี ยน
•เรี ยนรู้การนาให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกผ่อนคลาย
•เรี ยนรู้การช่วยเหลือให้ นกั เรี ยนตระหนักรู้และจัดการกับอารมณ์รุนแรง
•เรี ยนรู้ศิลปะแห่งการสร้ างชุมชน เพื่อให้ ห้องเรี ยนและโรงเรี ยนเป็ นดัง่ ครอบครัวที่เปี่ ยมด้ วยความรัก
•เรี ยนรู้ที่จะแก้ ไขความขัดแย้ งในห้ องเรี ยนอย่างสร้ างสรรค์
•ช่วยเหลือนักเรี ยนให้ พฒ
ั นาความเมตตากรุณาโดยการเอื ้อให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจในความทุกข์ของตนเองและของเพื่อนๆ
•เรี ยนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาสติที่เหมาะสมกับนักเรี ยนระดับอายุตา่ งๆ และพัฒนาสือ่ การสอนมัลติมีเดียที่สามารถประยุกต์ใช้ ใน
ห้ องเรี ยนได้
กลุ่มเป้าหมาย
ครูและนักการศึกษา
ผู้บริ หารในระบบโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษา
นักบวชผู้ทางานใกล้ ชิดกับสถานศึกษา

การสมัครและลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaplumvillage.org / ภาวนาจริ ยธรรมประยุกต์ โดย เลือกชาระค่าลงทะเบียนตามเหมาะสม
๏ ค่าลงทะเบียนสนับสนุนการจัดงาน ๓,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
๏ สมทบค่าอาหารในงานภาวนาตามกาลัง (กรอกรายละเอียดและโอนเงินในหน้ าลงทะเบียน)
๏ “ขอรับทุน” ขอให้ ทา่ นกรุณามัดจาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน 1000 บาท (ท่านจะได้ รับเงินจานวนนี ้คืนในวันสุดท้ ายของงานภาวนา)
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑.หลักสูตรการอบรมนี ้พัฒนาจากคาสอนของพระพุทธเจ้ า และตังอยู
้ บ่ นรากฐานของความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งเพื่อการนาไปปฏิบตั จิ ริ ง
รวมไปถึงการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของสรรพสิง่ ซึง่ ผู้เข้ าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้ รับเข้ าสูห่ ้ องเรี ยน
และ ชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.เกิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างครู – ศิษย์ ในห้ องเรี ยนและในโรงเรี ยนเช่น ลดความขัดแย้ งและความตึงเครียดในห้ องเรียน เปิ ดพื ้นที่รับ
ฟั งมากขึ ้น สามารถดูแลความขัดแย้ งในแนวทางสร้ างสรรค์มากขึ ้น
๓.เกิดความเชื่อมโยงในการทางานของบุคคลากรครู นักการศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้ องในแวดวงการศึกษา เพื่อการนาหลักการเจริ ญสติ
และเทคนิค วิธีการปฏิบตั ิตา่ งๆ ให้ เป็ นจริ งในห้ องเรียน และโรงเรี ยน

