
 

จริยธรรมประยุกต์ : การศึกษาเป่ียมสติของผู้สอนและผู้เรียน 

ความเป็นมา 

เป็นท่ียอมรับมากขึน้วา่ สติ  เป็นปัจจยัส าคญัซึง่มีผลตอ่นกัเรียน ครู และผู้บริหาร ผลงานวิจยัชีช้ดัวา่ สติ ชว่ยเพิม่พนูสมาธิและความ

ตัง้ใจมากขึน้ รวมถึงความสามารถในการจดัการ การตดัสนิใจ ภาวะอารมณ์ เข้าใจตนเองและตระหนกัรู้ในความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น เพิ่มพนู

สขุภาวะ และ มีความสามารถในการผอ่นคลาย ลดความตงึเครียด ภาวะหดหู ่ความกงัวล ความรู้สกึด้อยคา่ และความรู้สกึเชิงลบตา่งๆ 

เยาวชนของเราก าลงัตกอยูใ่นสถานการณ์ที่ท้าทายอยา่งยิง่ พวกเขาขาดทิศทางและเคร่ืองมือเพื่อรับมือกบัแรงกดดนั ภาวะตงึเครียด ที่

พบในชีวติประจ าวนั หลวงปู่ ติช นทั ฮนัห์ พระมหาเถระในพทุธศาสนามหายาน นิกายเซน และชมุชนหมูบ้่านพลมั ตระหนกัถงึ

ความส าคญัตอ่การสร้างสรรค์กระบวนการศกึษาที่บม่เพาะสติให้ที่ยัง่ยืนอยา่งมัน่คงในสถานศกึษาที่เรามีอยู่ วิธีการนีไ้มเ่พียงช่วยครู

และผู้บริหารการศกึษา พฒันาวธีิปฏิบตัิของตนเอง ซึง่จะหลอ่ลีย้งและเพิ่มพนูทกัษะเพื่อน ากลบัไปใช้ในโรงเรียนเทา่นัน้ หากแตจ่ะได้รับ

การแลกเปลีย่นกิจกรรมตา่งๆ ซึง่จะมีประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงในการบม่เพาะสตใิห้แกเ่ด็กๆ ในโรงเรียนอีกด้วย 

แทบทกุประเทศในโลกรวมทัง้ประเทศไทย ตา่งตระหนกัแล้ววา่ศกึษาที่เน้นเฉพาะความรู้ในหลกัสตูร ละเลยองค์ความรู้บางด้านท่ีจ าเป็น

ตอ่การใช้ชีวิตนัน้ ท าให้เด็กๆ ขาดแคลนความสามารถในการดแูลอารมณ์ การศกึษาที่เป่ียมสติจะช่วยเพิ่มพนูความสามารถในการใช้

ชีวิต ซึง่เป็นหวัใจส าคญั เช่นความเข้าใจตนเองและการรู้คณุคา่ของชีวติ ความเข้าใจผู้อื่น ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสงัคม 

การเผชิญอารมณ์ด้านลบและความกดดนัของชีวติ ความสามารถในการสือ่สาร การดแูลความสมัพนัธ์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิด 

วิเคราะห์ การตดัสนิใจ และการรู้จกัแก้ปัญหา การศกึษาที่เป่ียมสติจะเพิม่พนูความสามารถเหลา่นีใ้นตวันกัเรียนและสง่ผลให้ผลการ

เรียนด้านวิชาการก็จะดีขึน้ด้วยในเวลาเดียวกนั 

ในฐานะที่ประเทศไทยมีพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เราสามารถผสานการฝึกฝนทางจิตวิญญาณเหลา่นีเ้ข้าไปในการศกึษาในแต่

ละวนัได้ เช่นการนัง่สมาธิ การเดนิในวิถีแหง่สติ ที่ผา่นมาเราอาจยงัไมม่ีทกัษะเพยีงพอท่ีจะท ากิจกรรมเหลา่นีอ้ยา่งเบิกบาน จึงท าให้เรา

ยงัไมเ่ห็นผลสมัฤทธ์ิทีช่ดัเจน แตจ่ากประสบการณ์การท างานของชมุชนหมูบ้่านพลมันานาชาตซิึง่ท างานร่วมกบัครู และนกัการศกึษาใน

หลายประเทศทัว่โลก เราเห็นแล้ววา่ การศกึษาที่เต็มเป่ียมด้วยสติที่เร่ิมจาก ครูผู้สอนท่ีเป่ียมสติจะช่วยให้เด็กๆได้รับความเบกิบานและ

ได้รับผลที่เกือ้กลูจากการปฏิบตัอิยา่งแท้จริง 

ประสบการณ์ของเรา ชุมชนหมู่บ้านพลัม 

หลวงปู่ ติช นทั ฮนัห์ พระมหาเถระในพทุธศาสนามหายาน นิกายเซน และ ชมุชนหมูบ้่านพลมั ได้ปฏิบตัิและถ่ายทอดการเจริญสติความ

ตระหนกัรู้ อีกทัง้ยงัพฒันาวถีิแหง่การด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมสมยัใหมเ่ป็นเวลากวา่ 30 ปี มีประสบการณ์ในการแบง่ปันการปฏิบตัเิหลา่นี ้

ให้แก่คนหลายตอ่หลายพนัคน ทัง้ครู-อาจารย์ พอ่แมผู่้ปกครอง เดก็ๆ นกัสงัคมสงเคราะห์ นกับ าบดั เจ้าหน้าที่ต ารวจ บคุลากรทาง

การแพทย์ นกัการเมือง นกัธุรกิจ และศิลปิน ซึง่หลายๆคนได้กลายเป็นผู้สอนท่ีสามารถถา่ยทอดความรู้และวิธีการเจริญสติ สร้างชมุชน



แหง่สติได้ พวกเราจดังานภาวนาขึน้มาแล้วหลายร้อยครัง้ในหลายประเทศ งานภาวนาที่จดัขึน้มีทัง้มุง่เน้นท่ีครอบครัวเป็นหลกัซึง่มี

กิจกรรมเฉพาะส าหรับเด็กๆและวยัรุ่น นอกจากนัน้ยงัมงีานภาวนาส าหรับนกัการศกึษาและนกัเรียนซึง่เราได้พฒันาและปรับปรุงวิธีการ

ปฏิบตัิให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพในการถ่ายทอดสติและการตระหนกัรู้สูเ่ยาวชนอกีด้วย 

วัตถุประสงค์ 

•เพื่อพฒันาทกัษะ เทคนิคและวธีิการ ทีง่า่ยและเป็นประโยชน์ให้กบับคุลากรในโรงเรียนเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในระดบัสากล 

•ร่วมมือกบักระทรวงศกึษาธิการและสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง ถ่ายทอดวิธีการท่ีได้ผลเหลา่นีไ้ปสูอ่งค์กรที่เก่ียวข้องอื่นๆ ท่ีมคีวามสนใจ 

ยุทธศาสตร์ 

•เลอืกโรงเรียนต้นแบบซึง่มีภมูิหลงัและบริบทที่หลากหลาย เช่นโรงเรียนวถีิพทุธ โรงเรียนในสงักดักระทรวงฯ แล้วท าการส ารวจ 

•แปลหนงัสอืส าคญัเพื่อใช้เป็นคูม่ือท างานเช่น หนงัสอื Planting Seeds : บม่เพาะเมลด็พนัธุ์สตใินตวัเด็ก 

•เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ จริยธรรมประยกุต์ ซึง่น าโดยหลวงปู่  ติช นทั ฮนัห์ และชมุชนหมู่บ้านพลมั 4-8 เมษายน 2556 

•ให้การสนบัสนนุโรงเรียนต้นแบบด้วยการตดิตอ่ สือ่สาร และให้ค าปรึกษาเพื่อจดัอบรมการฝึกปฏิบตัิเบือ้งต้น จดัการพดูคยุ แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ 

•ประสานงานกบักระทรวงศกึษาธิการและองค์การชาวพทุธท่ีสนใจ เพื่อเกือ้กลูการฝึกปฏิบตัิ และถา่ยทอดองค์ความรู้ 

•ติดตามผลการศกึษาเชิงลกึถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในโรงเรียนต้นแบบ  

•รวบรวมผลสรุป จดัท าแบบชดุปฏิบตัิการส าหรับประเทศไทย 

เป้าหมาย 

หวัใจของหลกัสตูรอบรมจริยธรรมเชิงประยกุต์คือความมีสติหรือความตระหนกัรู้ ซึง่หมายถงึพลงังานแหง่การรับรู้และตื่นรู้ในสิง่ทีก่ าลงั

เกิดขึน้ทัง้ภายในจิตใจ และรอบๆตวัในปัจจบุนัขณะด้วย การตระหนกัรู้อยา่งลกึซึง้นีจ้ะท าให้เราทราบวา่เราจะท าสิง่ใด และจะไมท่ าสิง่

ใดในแตล่ะชว่งเวลา เพื่อจะน าไปสูก่ารลดทอนความทกุข์ และเพิ่มเติมความสขุ วิธีการตา่งๆทีเ่ราน าเสนอในหลกัสตูรอบรมจริยธรรม

ประยกุต์นีจ้ะช่วยให้เราเข้าใจร่างกาย จิตใจ ความรู้สกึ และการรับรู้ของตนเอง เมื่อเราเกิดความเข้าใจนัน้แล้ว เราจะสามารถชว่ยให้ผู้อื่น

เกิดความเข้าใจดงักลา่วได้ด้วย เราจะเรียนรู้ถึงศิลปะแหง่การดแูลความทกุข์ของตนเอง และแปรเปลีย่นความทกุข์นัน้ให้กลายเป็นความ

เบิกบาน จากนัน้จึงรดน า้ให้ความเบิกบานเติบโต จากนัน้ความเมตตากรุณาและความเข้าใจในการมีอยูอ่ยา่งเช่ือมโยงองิอาศยั ก็จะเกิด

ขึน้กบัครอบครัวและสงัคมของเราอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

 

 

 



เนือ้หาหลักสตูรโดยรวม 

ขัน้ท่ี ๑ : การดแูลครู-อาจารย์ 

•บม่เพาะการหายใจอยา่งรู้ตวัทัว่พร้อมเพื่อเช่ือมโยงร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึง่เดยีวกนั และช่วยพฒันาสมาธิ 

•ดแูลร่างกายตนเองเพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวด 

•เรียนรู้เพื่อบม่เพาะความเบกิบาน ความสขุ และพงึพอใจในสิง่ทีม่ีอยูแ่ล้ว 

•เรียนรู้ที่จะท าให้ชีวิตมคีวามเรียบง่ายมากขึน้ ซึง่จะท าให้เรามีเวลาพกัผอ่นและมีเวลาดืม่ด ่ากบัชีวิตมากขึน้ 

•เรียนรู้ที่จะรับฟังและโอบกอดอารมณ์ความรู้สกึรุนแรงของตนเอง เช่น ความกลวั ความโกรธ ความวิตกกงัวล และความสิน้หวงั เป็นต้น 

•เรียนรู้การใช้วาจาแหง่รักและการฟังอยา่งกรุณาเพือ่ดแูลความสมัพันธ์กบับคุคลอื่น 

•ค้นพบวิถีแหง่จริยธรรมที่ไมแ่บง่แยก เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชมุชน สงัคม และโลก เตม็เป่ียมด้วยสขุสภาวะและ ความสขุ 

•มองอยา่งลกึซึง้ถงึวถีิการบริโภคและการผลติที่เกิดขึน้ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัสงัคม 

ขัน้ท่ี ๒ : การถ่ายทอด วิธีการบม่เพาะสติ และ การประยกุต์ใช้สูน่กัเรียน 

•เรียนรู้การน าให้นกัเรียนได้ฝึกผอ่นคลาย 

•เรียนรู้การชว่ยเหลอืให้นกัเรียนตระหนกัรู้และจดัการกบัอารมณ์รุนแรง 

•เรียนรู้ศิลปะแหง่การสร้างชมุชน เพื่อให้ห้องเรียนและโรงเรียนเป็นดัง่ครอบครัวที่เป่ียมด้วยความรัก 

•เรียนรู้ที่จะแก้ไขความขดัแย้งในห้องเรียนอยา่งสร้างสรรค์ 

•ช่วยเหลอืนกัเรียนให้พฒันาความเมตตากรุณาโดยการเอือ้ให้นกัเรียนมีความเข้าใจในความทกุข์ของตนเองและของเพื่อนๆ 

•เรียนรู้เก่ียวกบัหลกัสตูรการพฒันาสติที่เหมาะสมกบันกัเรียนระดบัอายตุา่งๆ และพฒันาสือ่การสอนมลัติมีเดียที่สามารถประยกุต์ใช้ใน

ห้องเรียนได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครูและนกัการศกึษา 

ผู้บริหารในระบบโรงเรียนและสถาบนัการศกึษา 

นกับวชผู้ท างานใกล้ชิดกบัสถานศกึษา 

 

 

 



การสมัครและลงทะเบียน 

ลงทะเบียนผา่นเว็บไซต์ www.thaplumvillage.org / ภาวนาจริยธรรมประยกุต์ โดย เลอืกช าระคา่ลงทะเบียนตามเหมาะสม 

๏ คา่ลงทะเบียนสนบัสนนุการจดังาน ๓,๕๐๐ บาท (ไมร่วมคา่เดินทาง) 

๏  สมทบคา่อาหารในงานภาวนาตามก าลงั (กรอกรายละเอยีดและโอนเงินในหน้าลงทะเบยีน) 

๏  “ขอรับทนุ” ขอให้ทา่นกรุณามดัจ าเพื่อยืนยนัการลงทะเบียน 1000 บาท (ทา่นจะได้รับเงินจ านวนนีค้ืนในวนัสดุท้ายของงานภาวนา) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.หลกัสตูรการอบรมนีพ้ฒันาจากค าสอนของพระพทุธเจ้า และตัง้อยูบ่นรากฐานของความเข้าใจอยา่งลกึซึง้เพื่อการน าไปปฏิบตัจิริง 

รวมไปถึงการตระหนกัรู้ถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัของสรรพสิง่ ซึง่ผู้ เข้าร่วมอบรมสามารถประยกุต์ประสบการณ์ที่ได้รับเข้าสูห้่องเรียน 

และ ชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

๒.เกิดความสมัพนัธ์ใหมร่ะหวา่งครู – ศิษย์ ในห้องเรียนและในโรงเรียนเช่น ลดความขดัแย้งและความตงึเครียดในห้องเรียน เปิดพืน้ที่รับ

ฟังมากขึน้ สามารถดแูลความขดัแย้งในแนวทางสร้างสรรค์มากขึน้ 

๓.เกิดความเช่ือมโยงในการท างานของบคุคลากรครู นกัการศกึษา และ ผู้ที่เก่ียวข้องในแวดวงการศกึษา เพื่อการน าหลกัการเจริญสติ

และเทคนิค วิธีการปฏิบตัิตา่งๆ ให้เป็นจริงในห้องเรียน และโรงเรียน  

 

 

 

 


