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ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งของสังคมไทย
ในปัจจุบัน หลายๆฝ่ายกำลังพยายามร่วมกัน แสวงหา
แนวปฏิบัติการสร้างความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุขของชาวไทย
ย้อนหลังไปในยุคกรุงธนบุรี ต่อเนื่องมาจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ได้ทุ่มเทพระวรกาย และสติปัญญา ที่จะรวบรวม
ชาวไทย “ก๊กต่างๆ” ให้เป็นหนึ่งเดียว จนสถาปนา
ความเป็นชาติไทย ตราบจนถึงปัจจุบันนี 
้
แล้วตอนนี้สังคมไทย คำสั่งจะก้าวย่างไปใน
ทิศทางทีต่ รงกันข้ามหรือ ในฐานะเป็นพยาบาล ซึง่ เป็น
กำลังสำคัญในองค์กรสาธารณสุข เหล่าพี่น้องพยาบาล
คงไม่สามารถนิง่ ดูดาย เฝ้าดูการเปลีย่ นแปลงของสังคม
ไปในทางเสื่อม ท่ามกลางทัศนคติที่แตกต่างโดย
เบื้องหลังคือการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตน จนสร้าง
กระแสความแตกต่างทางความคิด  เพื่อเป็นกลยุทธ์
ดำรงรักษาผลประโยชน์สว่ นตนและพวกพ้อง ประชาคม
พยาบาลจะมีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อน ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างไรให้ แปรเวทีความ
รุนแรง พลิกกลับไปสูค่ วามสงบ ร่มเย็น เป็นสุข เปีย่ มด้วย
ศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภานในตน
ความหลากหลายของแนวคิดที่สะท้อนสู่เวที
สาธารณะ กำลังใฝ่หาทางออกว่าอะไรเป็นปัจจัยทีจ่ ะนำพา
ให้เราได้รว่ มกัน ใช้ประสบการณ์การเรียน การทำงาน
การอยูร่ ว่ มกัน ด้วยมิตรไมตรี เป็นพลังปัญญา สร้างสรรค์
สังคมที่พร้อมจะให้ลูกๆ หลานๆ ได้เติบโตอย่างมี
ความสุข

เรามาร่วมกันสร้างพลังปัญญา เพื่อชี้นำตนเอง
และสังคมไทย ที่สัมผัสได้ถึงความสุขกันดีไหม
ทำอย่างไร ไทยจะเข้มแข็ง ทำอย่างไรพยาบาลไทย
จะเป็นผู้นำในสังคมที่เข้มแข็ง ณ เวลาปัจจุบันขณะ
มีการนำเสนอรูปแบบการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง
โดยผ่าน ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
แต่พยาบาลไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ อย่างนั้นเรามา
ร่วมกันสร้าง ระบบการทำงานสุขภาพอย่างสร้างสรรค์
กันดีไหม (Creative Working) 
ในระยะเวลาไม่นานนี้ มีกลุ่มนักวิชาการอิสระ
นักวิชาการสหสาขาวิชาชีพได้รว่ มกันนำเสนอ กระบวนทัศน์
การเรียนรู้จากภายในผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตใจและปัญญา (Contemplative learning) 
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ของกระบวนการเรียนรู้
จากภายในทีส่ บื ทอด ต่อเนือ่ งยัง่ ยืนมายาวนานมากกว่า
สองพันปี เริ่มที่การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์กับ
สิง่ แวดล้อม โดยใช้ตวั ตนของแต่ละบุคคลเป็นเครือ่ งมือ
สำคัญ เผยแผ่โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ที่เรารู้จักกัน คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา
อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากการใช้ปัญญา
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้บุคคลได้ใช้ปัญญาอย่าง
ถูกต้อง คือ การคบหากัลยาณมิตร และการมีโยนิโส
มนสิการ
Contemplative learning หรือ จิตตปัญญา
ศึกษา มีการก่อตั้งขึ้นโดย เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช
บนฐานของพุทธศาสนานิกายวัชรยาน และเริ่มต้นใช้
เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด
สหรัฐอเมริกา (http://www.naropa.edu) โดยมี
ความหมายว่า เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์

Thai Journal of Nursing Council Vol. 24 No.3 July-September 2009

5

แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์

ของการตระหนักรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ความเมตตา
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยการนั่งสมาธิ วิธีการด้าน
จิตปัญญา ทักษะฟัง การสื่อสารที่สะท้อนความรู้สึก
ภายใน การลงมือกระทำ ความซาบซึ้งในประสบการณ์
ของผู้อื่น อันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการสังเกต
และสืบค้นภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง สามารถเข้าถึง
ขุมปัญญา เรียนรู้ธรรมชาติของจิต ตัวตน และผู้อื่น
ได้อย่างลึกซึง้ เป็นกระบวนการเรียนรูท้ สี่ ร้างความสมดุล
ระหว่างการเรียนรู้ภายนอกกับการเรียนรู้ภายในตน
เพื่อบ่มเพาะสมรรถภาพของบุคคล ให้ก้าวข้าม การ
สะท้อนความสามารถผ่านถ้อยคำ ไปสู่การสะท้อน
สมรรถภาพของจิตใจ การตระหนักรูใ้ นตนเอง บุคลิก
ลักษณะ ความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้าง ยืดหยุ่นทาง
ความคิด อันเป็นการบ่มเพาะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็น
การใช้ทรัพยากรภายในของบุคคล เพื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ทางสังคมที่สั่งสมความขัดแย้งซับซ้อน
จากภายนอกตัวตนอย่างท้าทายและกล้าหาญ สอดคล้อง
กับทฤษฏีอตั ลิขติ (self determination theory) ทีส่ ะท้อน
ว่าการกระทำใดๆของบุคคลควรมาจากองค์ประกอบ
ภายในที่รู้จักใช้สมรรถภาพของตน (competency)
การลิขิตตนเอง (self determination) การมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง (relatedness) (http://
www.psych.rochester.edu/SDT/) เป็นการเชื่อมโยง
ความรู้สึกเป็นสุขภายในมาสู่พฤติกรรมภายนอกที่
มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ หรือเป้าหมายในการกระทำ
ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
ได้เวลาหยัง่ ลึกการนำปัญญา ความสามารถและ
ทักษะในการงานวิชาชีพ ไปใช้ในกระบวนการทำงานที่
ส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม
บนพื้ น ฐานที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย (http://www.ce.mahidol.ac.th/
activities.php) สะท้อนคุณค่าการทำงานจากภายใน
การใช้ภูมิปัญญาที่มีความหลากหลายในแต่ละสถาบัน
เพื่อร่วมกันสร้างชุมชน วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  
6

ผ่านกระบวนการทำงานในวิชาชีพพยาบาล ที่สมดุล
ระหว่างการให้บริการวิชาชีพและการสื่อสารให้สังคม
ตระหนักชัดถึงพลังภายในของพยาบาล ซึ่งสะท้อน
ออกมาเชิงทักษะการทำงานที่เปี่ยมด้วยความเมตตา
ความเอื้ออาทร จิตตปัญญา โดยพยาบาลได้รับผลของ
การทำงานด้วยการสัมผัสลึกซึง้ หยัง่ ถึงความสุขแห่งชีวติ
พยาบาลจะร่วมกันใช้พลังปัญญา อย่างไร เรามา
นัง่ ล้อมวงสนทนากันอย่างสร้างสรรค์ ดีไหมเพือ่ สะท้อน
ประสบการณ์ชวี ติ การทำงานในคลินกิ ตลอด 24 ชัว่ โมง
สังเคราะห์แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลจากองค์ความรูท้ ชี่ มุ ชน
พยาบาลนักปฏิบัติพัฒนาขึ้นร่วมกันอย่างกระตือรือร้น
แล้ ว นำความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการเปลี่ ย นแปลงการ
กระบวนการใหม่ในการดูแลผู้รับบริการทางสุขภาพ
โดยเริม่ ต้นก้าวย่าง นำร่องทีก่ ารเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐาน
ดำรงชีวิตภายในตน ไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
ในองค์การ ต่อยอดสูก่ ารขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงใน
สังคม ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความสุข อิสรภาพ อ่อนโยน
สงบ มัน่ คง เข็มแข็ง ความเข้าใจซึง่ กันและกัน ตลอดจน
ตระหนักชัด ยอมรับ และเคารพในความแตกต่างทาง
ความคิด ทัศนคติ และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล
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