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วิจักขณ: ผมวจิักขณ พานิช ครับ กําลังศึกษาปริญญาโทอยูที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ เมอืงโบลเดอร โคโร
ลาโด ไดเปดอานรายงานการประชุมจิตววิฒันคร้ังกอน พบวาพีณ่ัฐฬสไดพูดไปแลวเปนสวนมากวานา
โรปะเปนอยางไร  ที่ผมจะพดูในวันนี้ เปนลักษณะของคนที่กําลังเรียน เหมือนขับรถไปแลวอธิบายวานี่
คืออะไร คงจะไมสรุปวาการศึกษาตองเปนแบบนี ้ทุกที่ตองเปนแบบนาโรปะ หรือทุกคนตองเรียนนา
โรปะ  
 
ตอนนี้เปนชวงปดเทอม ผมกลับมาบาน ไดมีโอกาสไปคยุกับหลายๆ ทาน ไดคุยกับคุณอาวิศษิฐ วงั
วิญู ที่เชียงราย ไปดูดประสบการณมาในลักษณะของการทําสุนทรียสนทนา ผมชอบและเหน็คณุคา
ของสุนทรียสนทนา เพราะเปนการสังเคราะหความรูดวยกัน ไมใชผมที่จะบอกวานาโรปะดีอยางนัน้
อยางนี ้แตเรานาจะไดมาสังเคราะหรวมกันวาประสบการณที่ไดมาจะมปีระโยชนตอการศึกษาในบาน
เราอยางไร 

กอนอ่ืนผมขอเลาเรื่องของตัวเองวา ทําไมถึงไปเรียนที่นัน่ สนใจอะไร ชีวิตผานมาเปนอยางไร  ผมจบ
ปริญญาตรีจากวิศวะ จุฬาฯ เมื่อ ๓ ปที่แลว ชีวิตชวงวัยรุน อายุประมาณ ๑๕ - ๑๘ ป ก็คงเหมือนวยัรุน
ทั่วไป คือคอนขางมีความสับสน พยายามคนหาตวัเอง วาเราชอบอะไร สนใจเรื่องอะไร เขา
มหาวิทยาลัยโดยที่ยังไมรูเลยวา อยากเรยีนอะไร แตตามกระแสสังคมไป วาคนเรยีนเกงจะตองเรยีน
แพทยหรือเรียนวิศวะ ตอนนัน้ผมทะเลาะกบัคุณพอหนัก ทําใหมีอคติกบัคนที่เปนแพทย เมื่อ
เอนทรานซจึงเลือกสอบเขาเพียงคณะเดยีว คือ วิศวะ จฬุาฯ เพราะผมกเ็ปนคนเรียนเกงคนหนึ่ง สามารถ
เลือกเขาคณะอะไรก็ได  

ตอนนั้นชวีิตสับสนมาก เลือกทํากิจกรรมอยูในคณะ อยูกบัเพื่อน แตก็ตอบคําถามอะไรไมไดสักอยาง 
วาชีวิตคอือะไร เราเกิดมาทําไม เร่ิมกินเหลาเริ่มสูบบุหร่ีเหมือนวยัรุนทัว่ไป โชคดีตอนอายุ ๑๘ มีเพือ่น



คนหนึ่งเขาฟงผมพูดแลวชอบ ก็มาบอกผมวาอยาไปกินเหลาเลย อยาไปสับสนในตัวเอง ออกมาคนหา
ชีวิตดีกวา เขาก็เลยชวนผมไปนั่งสมาธิที่ยุวพุทธิกสมาคม ๗ วัน  

ผมเปนคนเชื่อคนยาก ก็เลยจะไปพิสูจนวาคุณแมสิริ (กรินชัย) จะเปนลัทธิอะไรหรือเปลา แตก็ปฏิบัติ
เต็มที่ ไมอยางนั้นเราจะไปบอกคนอื่นไมไดวามันไมถูกตองอยางไร ก็ทําตามที่เขาบอก ทําไปเรื่อยๆ ถึง
วันสุดทายมีเหตุการณที่ทําใหชีวิตของผมเปลี่ยนทั้งชีวิต ผมก็อธิบายไมไดเหมือนกันวาคืออะไร แตรูวา 
ณ วนิาทีนั้น มีเหตุการณที่ทําใหผมเหน็ศักยภาพของจิตและของชีวิตวามคีุณคามาก เหมือนกับในชวง
วินาทีส้ันๆที่เรากําหนดสติไดละเอียดตลอดเวลา รูสึกถึงพลังชีวิตอันมหาศาล แลวกเ็ปนอยูชวงสั้นๆ คือ
นั่งสมาธิส้ันๆ เสร็จแลวก็เขาไปสูสภาวะนัน้ แลวเราก็นอนหลับ พอตื่นขึ้นมาก็หายไป แตรูสึกไดวามี
บางสิ่งบางอยางที่เปลี่ยนไป ไดตระหนักวาชีวิตนี้เปนสิ่งที่มีคามาก  

ในแตละวนิาทีที่เรามีชีวิตอยูบนโลก ถามีสติอยูกับปจจบุัน โลกเปนของเรา จะทําอะไรก็ได 
ประสบการณนี้เปลี่ยนชวีิตผมทั้งชีวิต แลวไมใชการเปลีย่นที่มีเหตุผล คือชวงวันที่ ๔ เขามีการกราบ
ระลึกถึงพระคณุพอแมกัน เราก็นึกในใจวาดีนะ แตจะกราบพอไดหรือเปลา เพราะผมโกรธพอมานาน
แลว คิดในเชิงเหตุผลก็ดี ไปกราบก็แลวกนั แตเราจะกลาไหมนะ แตพอเกิดเหตุการณวนันั้น ก็เลยรูสึก
เหนือเหตุเหนอืผล คือไมรูแลววาถูกหรือผิด แตจะตองกลับไปกราบทาน ตองถามพอวารูสึกอยางไร แม
เราจะเปลี่ยนอะไรไมได แตเราเลือกชีวิตของเรา ณ วนิาทีนี้ได  
 
ตอนเรียน ผมไมชอบวิศวะเลย แตก็ตดัสินใจเรียนใหจบปริญญาตรี แลวก็ทํากจิกรรมไปดวย ไดเปนรอง
หัวหนาชั้นป ทําหองเชียร ทาํคาย ก็เรียนรูไปเรื่อยๆ เหมอืนกับเราตั้งปณิธานไววาเราอยากใชชีวิตใหมี
คุณคา ก็เลยหาทางทําความด ีทํากิจกรรมชวยชาวบาน ทําโนนทํานี่ แตกย็งัมีความทุกขอยู เหมือนติดดี
ครับ ความดีกม็ีทุกขเหมือนกัน ตอนผมเปนวากเกอร เวลาไปสอนนอง วาเปนวิศวกรตองมีจิตสํานึก
อยางนั้นอยางนี้ เราก็พูดไปแตในใจคิดวาการเปลี่ยนเขาเปนไปไมไดเลย ก็เกดิความทุกขขึ้นมาเวลาที่
เห็นสิ่งตางๆ ไมเปนอยางใจ แตกย็ังพยายามหลอเล้ียงจิตใจมาเรื่อยๆ แสวงหาทางนัน้ทางนี้ สุดทายพอ
เรียนจบรับปรญิญา ก็ไปบวชที่สวนโมกขปหนึ่ง  

ชีวิตที่สวนโมกขเปนชวงเวลาที่มีคามาก ไดยอนมองตัวเอง ถือเปนจุดเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง รูสึก
เหมือนกับเราเห็นความกลาๆกลัวๆของตัวเอง และถึงจดุที่เราตองกาวขามไปสูการเรียนรูอะไรสักอยาง
ที่เราตองการจริงๆ กอนจะสกึ ดวยความบาบิ่นที่อยากจะทําอะไรสักอยาง ก็เลยเขียนจดหมายไปหาคน
ที่เรานับถือสองทาน คือคุณลุงประเวศ กับ อ.สุลักษณ คณุลุงเขียนตอบกลับมา แนะนําที่เรียนมาสอง
สามแหง แหงหนึ่งคือนาโรปะ  



ผมก็ออกคนหาขอมูล คือผมจะไมชอบใหคนมาจูงผมไปทางนั้นทางนี้ ผมจะหาของผมเอง ไปดูเว็บไซต 
คนควาของผมเอง วาที่นี่ทีน่ัน่เปนอยางไร แสวงหาวาคนเรียนจบมไีหม ไปเจอชื่อณฐัฬส ก็โทรศัพทไป 
เราสองคนก็ติดตอกัน ผมเลยนั่งรถทัวรไปเชียงรายเพื่อไปคุยใหเห็นหนาเลยวาเขาเปนอยางไร  
ประทับใจหลายๆอยางในตวัพี่ณฐัฬส มาก คิดวานาไปคนหา เลยตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลัยนาโรปะ  

ชวงนั้น จะมีชวงวางอยูประมาณเกือบ ๘ เดือน ผมก็ใชเวลาไปเรียนรูชนบทไทย เพราะผมถาม
พี่ณัฐฬสวา ผมจะตองเตรยีมตัวอะไรบาง เขาบอกวาหนึง่ภาษา สองคือใหรูเร่ืองของคนไทย ผมก็คิดวา
เราไมตองไปเรียนเมืองนอกเพื่อตีตราวาเปนนักเรยีนนอก เรารูสึกวาอยากจะเอาคณุคาของเราไป
แลกเปลี่ยนกับเขา ก็เลยทองเที่ยวไทย ไดอะไรเยอะมาก จากการไปดูทีเ่ขาทําอยู ปราชญชาวบานบาง 
ชุมชนชาวเขาตางๆบาง  

ส่ิงที่ผมอยากจะบอกคือ นาโรปะไมใชคําตอบสําเร็จรูป หรือเปนโรงงานผลิตบัณฑติเหมือนที่เราเชื่อกัน
ในการศึกษากระแสหลัก นาโรปะจะเปนเหมือนส่ิงแวดลอมของการเรียนรูมากกวา คือการเรียนรูจะมี
พื้นฐานหลายปจจัย  

๑. ตัวเราเอง  
๒. ส่ิงแวดลอม  
๓. กัลยาณมิตร  

ที่เชื่อมโยงกัน ทําใหเกิดการเรียนรูในแบบของเราเอง เชน ผมไมเคยอาน เคน วิลเบอร เลย แตเพื่อนผม
อาน ผมก็จะรูวา เคน วิลเบอร พูดอะไร แลวผมก็คิดตอวาพื้นฐานที่เราม ีที่เราปฏิบัติธรรมมา คือส่ิงที่เขา
พยายามจะพูด เราก็ไปตอยอดในรากของเราเอง ผมมองวานี่คือกระบวนการเรียนรู คือทุกคนมีอิสระใน
การเรียนรูของตัวเอง มีอาจารย มีเพื่อน บรรยากาศของการเรียนรูชวงนัน้ทําใหเราเติบโต โดยแตละคนก็
เติบโตไมเหมอืนกัน ฟงผมกับฟงพีณ่ัฐฬสพูดก็ไมเหมอืนกัน คนละแบบ คิดวาตรงนั้นคือส่ิงที่ผมไดจาก
นาโรปะ  

ความแตกตางที่นาโรปะมีไมเหมือนที่อ่ืน คือในสายตาของคนอเมริกันทั่วไป จะบอกวานาโรปะเปน
สถานที่แปลกประหลาด ถาคิดเทียบอยางงายๆ คือทุกคนเรียนมหาวิทยาลัยหมด แตมีคนกลุมหนึ่งมา
เรียนทีว่ัด นั่งเรียนกันบนพื้นบาง ใตตนไมบาง ปริญญาที่ไดมาก็เอาไปสมัครงานไมคอยได เปนความ
แปลกที่หลุดออกมาจากกระแส จากความคาดหวังทีเ่ปนแบบแผนตามคานิยมของคนทั่วไป  



คนที่เลือกมาเรียนที่นาโรปะคอนขางจะมีความคิดกาวหนา หนึ่งคืออาจารย พวกนี้จะมคีวามคิดหลุด
ออกมาจากกระแสหลัก สังคมอเมริกันเปนสังคมสุดโตงทางดานวตัถุมาก คนที่หลุดเขามาในนาโรปะ 
คือคนที่เห็นทางตันมาแลว เห็นคุณคาในเรือ่งแบบนี้ เขาก็จะทุมเทชีวิตใหกับการสอน การพูดคยุกบั
นักศึกษา แลวตัวนักศกึษาเองเนื่องจากผมเรียนปริญญาโท คนที่มาเรียนจะมีประสบการณชีวติและพื้น
เพที่หลากหลาย บางคนอาจจะเคยเปน พยาบาล เปนนักเขยีน เปนนักจิตวิทยา แตละคนก็จะมี
ประสบการณของตัวเองมาแลกเปลี่ยนกนั โดยทุกคนเหน็คุณคาของการพัฒนาดานในและมิติทางดาน
จิตใจ  

ลักษณะเดนของนาโรปะ คือเปนสถานที่บมเพาะอุดมคติ บางคนอาจจะมองวาเปนโลกมายาหรือเปลา 
ใหคนไปเรียนอะไรก็ไมรู ไมใชความเปนจริง แตผมคิดวาสถานที่บมเพาะอุดมคติ เปนทางเลือกทีเ่รา
ตองมี การคิดวาเราตองอยูบนโลกที่มีความทุกข และหมกมุนอยูกับมนัตลอดเวลา นาจะไมถูก ตองมี
สถานที่ใหเราศึกษาแสวงหาหนทางพนทกุขวามีไหม ทําไดจริงไหม นัน่คือความหมายของความเปน
สถานที่แหงอุดมคติ คนจะพดูวาระวังนะ อยูนาโรปะนานๆ จะทําใหหลุดเขาไปในโลกฟองสบู แลว
หลุดออกมาไมได แตผมมองวาการบมเพาะอุดมคติเปนเรื่องที่สําคัญ แลวทําใหเราคนพบศักยภาพที่
แทจริงของตัวเอง เพื่อออกมาเผชิญกับความเปนจริงไดดวย  
 
อีกเรื่องหนึ่ง คอืเร่ืองบรรยากาศ พิธีกรรม และความศักดิ์สิทธิ์ อาจจะฟงดูแปลก ที่นาโรปะคอนขางจะมี
พื้นฐานวัฒนธรรมพุทธทิเบตเปนหลัก ก็จะมีเร่ืองของความศักดิ์สิทธิ์ เร่ืองความขลังของพิธีกรรม อยาง
การเริ่มเรียนกต็องมานั่งเปนวงกลม แลวอาจารยจะมีวิธีการ เชน เร่ิมตนดวยการเคารพกัน นั่งสมาธิ
เงียบๆ สักพักหนึ่งกอน อาจจะใหพูดเปนบทกลอนสั้นๆ แลวก็นอมตวัเคารพกนั มีการพูดเกีย่วกบัสิ่งที่
เราเรียนรูมา โลกของความเปนจริง โลกภายใน โลกภายนอก เปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของการเรียนรูที่
โยงเรื่องภายในกับภายนอกเขาดวยกัน ซ่ึงคนภายนอกมองแลวจะแปลกๆ แตคนที่เรียนจะรูวาความ
ศักดิ์สิทธิ์ทําใหเกิดสมาธ ิรับฟงคนอื่น แลวเกิดการประมวล คลายๆ กับกระบวนการในกลุมมีพลวัต
ตลอดเวลา  

คือ ถาคิดงายๆ อยางเรามีบานอยูหลังหนึ่งเกาแกมาก สงทอดจากปูยาตายายมา แลวเรามีความรูสึกวา
บานหลังนี้ศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์เหลานี้คืออะไร ผมคิดงายๆ วาคือ ความรูสึกที่ตวัเรามีความสมัพันธ
และความผูกพนัในฐานะสวนหนึ่งของสิ่งๆ นั้น เราจะไมสามารถแยกตัวเอง แยกจิตใจออกจากสิ่งๆ นั้น
ได ผมคิดวาการเรียนรูที่นาโรปะศักดิ์สิทธิ ์เพราะเปนการเรียนรูซ่ึงแตละคนมีสวนรวมในกระบวนการ



ตลอดเวลา ไมไดมีคําส่ังจากเบื้องบนวาถูกหรือผิด วาเราจะตองยอมอาจารย หรือตองเช่ือฟงอยางเดยีว 
แตทุกคนเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู มีพลวัตของการเรียนรูตลอดเวลา  

คิดงายๆการเรยีนรูพื้นฐานของนาโรปะ คือกระบวนการสุนทรียสนทนา ซ่ึงผมมองวานาโรปะมีตรงนี้ 
แลวพิธีกรรม การจัดวาง การจัดหองหรือวาบรรยากาศ มีผลมากตอการทําใหบรรยากาศการเรียนรู
ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ผมคิดวาทิเบตมีคอนขางมาก เพราะชวีติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมรวมเปนหนึง่
เดียว แลวทิเบตเห็นความทุกขชัดมาก เพราะถูกรังแก ทําใหเกิดพลังการเรียนรู ซ่ึงนาโรปะก็พยายามทาํ
ใหเห็นจดุนั้น  

กอนทําวิทยานิพนธเร่ืองหนึ่ง จะมีสวนหนึ่งที่เรียกวาการไปเรียนรูดวยการรับใช ผมเลือกที่จะกลับ
เมืองไทย แลวใชเวลา ๕ อาทิตย ในการเรยีนรูดวยการรับใช คือไปใชความรูที่เรียนมา ไปเห็นไปเรียนรู
จากปญหาจริงๆ เหมือนความรูที่เราเรียนกบัปญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกัน เปนสิ่งที่ผมเห็นวานา
โรปะแปลกกวาที่อ่ืน  
 
การเปนชุมชนเล็กๆ ตอนนี้มนีักเรียนอยู ๑,๒๐๐ คน ก็กอใหเกิดความสมัพันธที่ผมไมเคยไดรับจากที่
ไหนมากอน ยิง่ตอนเรียนจุฬาฯ ผมแสวงหาอาจารยทั้งชีวติ ขอแคอาจารยคนเดยีวที่ผมเขาไปหาเมื่อไรก็
ได ที่พูดเรื่องชีวิต พูดเรื่องความสับสนได ผมหาไมพบเลย แตที่นาโรปะ อาจารยทุกทานมีใจทีจ่ะอยูที่
นั่น นักเรียนมปีญหาอะไรในชีวิต ในการเรียน เขาไปหาอาจารยไดตลอดเวลา แลวเขาไมไดพูดเรื่อง
ความรูตลอดเวลา แตพูดจากประสบการณการใชชีวิตทั้งชีวิต ซ่ึงผมโชคดีมากที่ไปเจออาจารยทีผ่มรัก
และเคารพ ไดเรียนรู ไดเติบโตกับอาจารยทานนั้นมาตลอด ๑ ป  

ความสัมพันธระหวางนักเรยีนก็มีผลมาก เพราะนักศกึษากลุมเล็กๆ สวนหนึ่งก็จะมีหนาที่ทํางานใน
มหาวิทยาลัย อาจจะเก็บขยะ ทํางานหองสมุด เปนประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ทํางานบริหารจัดการ รับ
โทรศัพท เขาจะจางนกัศึกษาใหมีสวนรวมในมหาวิทยาลยั ในชุมชน ใหรูวามีอะไรเกิดขึ้นบางใน
มหาวิทยาลัย คือพยายามจะไมใหเปนภาวะคนนอกกับคนใน ทุกคนที่เรียนรูในชุมชนคือคนในหมด ทุก
คนก็จะรูความเปนไปในมหาวิทยาลัย ทุกสิ่งทุกอยาง การบริหาร การตัดสินใจของผูบริหารก็จะ
โปรงใส เพราะวาทกุคนจะมสีวนรวมหมด  

อยางผมทํางานที่หองสมุด และไดประโยชนมาก เพราะทุกคนจะเขาหองสมุดมาหาหนังสือหรือหา
งานวิจยัมาอาน ผมก็ไดแลกเปลี่ยนพูดคยุ ถามวาเลมนั้นที่อานไปเปนอยางไรบาง  คือแตละคนมีเวลา
วาง ไมรีบรอน การเรียนรูในมหาวิทยาลัยจะสบายๆ เขาหองสมุดก็มีเวลานั่งคุยกัน ไมตองรีบเขา



หองเรียน แลวเวลาที่เราเขาไปคุยกับคนที่ทาํงานดานอื่นๆ เราก็จะถามเขาวาเปนอยางไร ไดยินขาวนัน้
ไหม เราก็ไดเรียนรูกับเขาไปดวย  และหนังสือที่หองสมุดนาโรปะกม็ีคุณภาพมาก เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมลัีกษณะเดนของตัวเองที่เลือกมาแลว วาเราเปนการศึกษาแนวพุทธ บนพื้นฐานของการ
เรียนรูดานใน จิตวิญญาณ สังคม ศิลปะ หนังสือในหองสมุดจะถูกคัดสรรและมีความเชื่อมโยงมาแลว
ระดับหนึ่ง เราอานหนังสือเลมไหนก็จะโยงไปตรงนั้นหมด ทําใหผมจะไมคอยรูเร่ืองกระแสหลักเทาไร 
อาจเปนทั้งขอดีและขอเสียดวย ซ่ึงก็แลวแตวาจะมองในแงไหน แตผมมองวากระบวนการการเรียนรูที่
นั่นสมบูรณ เพราะวาหนังสือที่อยูในหองสมุดคัดสรรแลว  
 
ผมไดเรียนคลายๆ พี่ณัฐฬส คือปแรกเรียนภาควิชาส่ิงแวดลอม แตผมตัดสินใจเปลีย่นเมื่อเรียนจบไป
แลว ๑ เทอม คือกอนเรียน ผมตั้งคําถามไปคําถามเดียว คือคําถามที่เกี่ยวกับการศึกษา ผมไมรูอะไรมาก 
เพราะผมเรียนวิศวะมา แตผมอยากทําเรื่องการศึกษา ไมรูวาเขาจะเอาเราหรือเปลา แตเขารับเราแลวก็คง
จะเรียนได ผมเขาไปดวยความตั้งใจจะตอบคําถามใหไดวาการศึกษาคืออะไร การศึกษาที่มีคุณคาทาํ
อยางไร แลวเราก็เขาใจวาที่นาโรปะสิ่งแวดลอมนาจะครอบคลุมเรื่องการการศึกษา นาจะรวมเรื่องคน
เขามาดวย รวมเรื่องเกี่ยวกับชุมชน วัฒนธรรมดวย ซ่ึงก็ตรงกับที่ผมจินตนาการไวในระดับหนึ่ง แลว
อาจารยก็เขาใจวาการที่เราสนใจเรื่องการศกึษาแตมาเลือกภาคสิ่งแวดลอม เปนเรื่องธรรมดา รับได  

จะมีปญหานิดหนอย คือผมตองไปรอเพื่อน เพราะเพื่อนๆ ในกลุมจะมีความคิดกระแสหลักมากอน กจ็ะ
เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงมากในปแรก อาจเปนเพราะวาผมมีพืน้ฐานมาบางแลว โดยเฉพาะเรื่อง
การฝกตัวเอง เลยรูสึกวารอไมไหว เพราะเขาทะเลาะกนัมากเกินไป รูสึกวาตองเหนือ่ยมากเกินไป ไมใช
วาเราเกงกวาคนอื่น แตเรามีเวลาจํากัด เลยตัดสินใจวาปแรกจะลงภาคสิง่แวดลอม เพราะผมชอบเรียน
เร่ืองเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ เกีย่วกับมานุษยวิทยา สังคม ส่ิงแวดลอม ชุมชน แลวปที่ ๒ ตั้งใจวาจะยายไป
เรียนสหวิทยการ คือเรียนอะไรก็ได เพราะวาเราเริ่มรูจักมหาวิทยาลัยมากขึ้น (เปนความคิดเดียวกับที่
มองวา การเรียนรูนาจะรวมภมูิปญญาทั้งสามฝายเขาดวยกนั) คือส่ิงที่ผมสนใจมี ๓ สวน หลังจากที่ผาน
มาเทอมหนึ่งแลว เร่ืองแรกคอืวิทยาศาสตรกระบวนทัศนใหม เรียนเร่ือง ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโกลาหล 
เรียนเรื่องควอนตัม จิตสํานึกใหม เร่ืองที่ ๒ คือ การศึกษาดานใน และเรือ่งที่ ๓ คือ ภูมิปญญาดาน
ศาสนา 

นพ.โกมาตร: เวลาเรียนวิทยาศาสตร ไปเรียนอยางไร 
 
วิจักขณ: ไมมกีารเรียนวิทยาศาสตรโดยตรง จะเรียนในลักษณะวิธีคิดมากกวาจะลงลกึหรือเนนการ



พิสูจน โดยเอาหนังสือมาอานแลวแลกเปลีย่นกนั อาจารยก็ตองมีประสบการณ มีความรูมากกวาคนอื่น 
แตการเรียนวทิยาศาสตรกระบวนทัศนใหมจะเปนลักษณะวิธีคิดมากกวา วิธีคิดแบบเชื่อมโยงวา
นักวิทยาศาสตรเขาทดลองมาแลว พิสูจนมาแลววาเปนอยางไร  ผลของการเปลี่ยนผานจากฟสิกสแบบ
เกามาเปนแบบใหม มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง ไมใชลักษณะวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ตองเขาใจวานาโร
ปะเปนมหาวทิยาลัยแบบศลิปเสรี 
 
เร่ืองภูมิปญญาดานศาสนา นาโรปะสอนกวางมาก หลายรูปแบบ พุทธกม็ีเถรวาท มหายาน วัชรยาน 
คริสตก็มี อิสลามก็มี ซูฟ ฮินดู มีหมด แลวการสอนก็เปนลักษณะของการปฏิบัติควบคูไปดวย คือมี
ปริยัติ แลวก็มลัีกษณะการปฏิบัติในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกนั เชน คุยเร่ืองความโกรธ
วาเปนอยางไร ประมาณวาพระพุทธศาสนาสอนมาอยางนี้ แลวส่ิงที่เราประสบมาเปนอยางไร จะมี
กระบวนการสนุทรียสนทนาควบคูไปดวยตลอด บางคนพูดเรื่องความทุกขในชวีิตแลวก็รองไห ทกุคน
ก็ไดเรียนรูที่จะรวมทุกขไปกับเขาดวย เปนเรื่องธรรมดามาก ผมพบวากระบวนการที่นี่เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดานใน คือเราเรียนศาสนาอยางไร แลวนอมนําเขาสูใจ โยนิโสมนสิการ คิดใครครวญโดย
แยบคาย แลวก็มาพูดกนัในหองเรียน เปนลักษณะของการภาวนาอกีรูปแบบหนึ่ง ที่ไมตองไปนั่ง
หลับตา เปนกระบวนการโยนิโสมนสิการ  

นพ.โกมาตร: วิจักขณบอกวามีนักศึกษาสวนหนึ่งคลายๆ กับตองปรับตัวนานเหมือนกัน แสดงวาตอนที่
เขาตัดสินใจมาเรียน เขาไมรูหรือวาเปนมหาวิทยาลัยแบบนี้ คนเลือกเรียนที่นี่คิดอยางไร เพราะวาเราก็
พอจะทราบวาแปลกๆ แลวทาํไมถึงมา 
 
วิจักขณ: ผมวาเขารูแลว แตคนเราจะบอกใหเปลี่ยนมันเปลี่ยนยากนะครับ คือเรารูวาเราไมดีแตเรา
เปลี่ยนยาก ก็เราเปนของเราอยางนี้ จะมีความรูสึกนี้อยูเวลาที่เราอยูในภาวะเปราะบาง คือจะมีภาวะกาว
ขามผานพนไป หรือจะปดตวัเองแลวตอตาน ที่นาโรปะการเปลี่ยนสาขาเรียนหรือการลาออกเปนเรือ่ง
ปกติ สังคมตะวันตกไมเหมือนสังคมเอเชีย คนที่มาเรียนมคีวามเปนตวัของตัวเองสูงอยูแลวดวย ถาเขา
รูสึกวาไมใชส่ิงที่เขาตองการ เขาก็ไมทนเรยีนไปใหจบ เพื่อนผมในชั้นมี ๑๖ คน ตอนนี้มีลาออกไปแลว
คนหนึ่ง เขามปีญหากับพอมานาน เขาคิดเสมอวาสังคมตองเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น คิดถึงคนอื่น แตเขามี
ปญหาเปดรับความความแตกตางคนอื่นไมได เขารูวาพอทําธุรกิจปลูกพืชเชิงเดีย่ว ทําเกษตรกรรมแบบ
ทําลายธรรมชาติ ใชสารเคมี เขารูวาโลกเราถูกเปลี่ยนแปลงตรงนี้ เขามีความตั้งใจดี แตเขามองพอเปน
ศัตรู  
 



เขามีความรูสึกวายิ่งเรียนแทนที่จะเขาใจวาคนเราคอยๆ เปลี่ยนแปลงไป แตตัวเราตองเปลี่ยนกอน ความ
ทุกขของเขากลับโตขึ้น กลับเปนวาเขาเกลียดพอมากขึน้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ทําใหเขา
รูสึกวาความเปราะบางเปนอันตราย แลวเขาก็เครียดมาก เห็นไดชัดวาคนนี้มีปญหา คือเขาไมเขาใจวา
ความเปราะบางนี้คือการรูตัวเอง นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเอง แตเขากลับมองวาตรงนี้เปนอุปสรรค 
ซ่ึงผมวามันก็เปนเรื่องธรรมดา นักเรยีนที่เรียนไปแลวรับไมได ลาออกกลางคันก็มมีาก 

หากคนที่ไปเรียนมีพื้นฐานบางก็เปนสิ่งที่ด ีเพราะบางทีเรียนๆไปแรงตานของอัตตามันจะออกมามาก 
แตเพื่อนบางคนที่เขากาวขามผานไปแลว เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดมาก เขายังพดูกับผมวา เขาอยูใน
สังคมอเมริกันมาตลอด รูสึกเลยวาเปนวัฒนธรรมที่ไมเปดตัวเองเพื่อการเรียนรู เปนสังคมที่ตองตอสู
แขงขันตลอดเวลา you can’t be a loser. เปราะบางไมไดเลย ไมมีการหยุดมองดตูวัเอง เหมือนกับทกุคน
มีเกราะปองกนัตนเองตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เวลาที่เกราะคอยๆ เปดออก บางคนจะกลัวมาก แตบาง
คนก็บอกวาไมนากลัวอะไรเลย แคเขาเรียนรูวามีเพื่อน มีอาจารยที่เปนกัลยาณมิตร คุยกัน แลกเปลี่ยน
กัน เขาก็สบายใจแลว เห็นชดัมากวาจะมีสองพวก 

นพ.อารี: ในกระบวนการสุนทรียสนทนา ไดมีการพูดเรื่องของความคาดหวังในการมาลงเรียนอยางนี้ 
แตละคนมีความคาดหวังอยางไร 
 
วิจักขณ: ตอนเริ่มตนใชไหมครับ  

นพ.อารี: ใช ตอนเริ่มตน มีความคาดหวังอะไร เร่ืองที่ ๒ มีคนอเมริกันอยูเทาไร 
 
วิจักขณ: ๙๐ % 
 
นพ.อารี: ๙๐% คนตางชาตมิีนอยมาก 
 
วิจักขณ: คนตางชาตินอยมากครับ เขาจะรูมากอนวา นาโรปะสอนไมเหมือนที่อ่ืน มีบรรยากาศคลายๆ 
ภูมิปญญาตะวนัออกกคอนขางมาก เขาจะรูสึกวาชีวิตเขาแสวงหามิตดิานจิตวิญญาณอยูแลว เพียงแต
ตองเขาใจวาเขาเปนอเมริกัน สวนใหญเขาจะไมคอยรูวามติิทางจิตวิญญาณคืออะไร เพราะฉะนัน้ เขาจะ
รูสึกชีวิตพรอง พอเขามาหา ก็จะมกีระบวนการที่ตองวิ่งวนอยูสักพัก เพื่อหาจุดสมดลุ เขาก็มีความ
คาดหวังคลายๆ กันคืออยากจะมีชีวิตที่ดีขึน้ อยากมีชีวิตที่มีคุณคามากขึ้นกับโลก กบัสังคม  



 
อ.สุมน: เปนหวงนักศกึษาทีอ่อกไป ที่จริงถาหากวาในนาโรปะมีอาจารยที่จะชวยได ชักสงสัยวาทาํไม
ไมชวยนักศกึษา เวลาที่พดูถึงความเปราะบาง คนที่เขากรรมฐานจะรูวา ชวงหนึ่งเราก็เกิดอาการ
เปราะบาง แลวเราไปพจิารณาจนรูวาความจริงคืออะไร เชนเดยีวกัน เปนหวงนักศกึษาคนนี้ขึ้นมา ทําไม
ไมมีกัลยาณมติรไปชวย 
 
วจัิกขณ: ในกรณีของเพื่อนคนนี้ มีลักษณะที่ปดตวัเองแรงมาก จะมีปญหาบางอยาง เวลารวม
กระบวนการ ในหองเรยีนอาจารยก็มีเสนทางใหเราเดินไปเรื่อยๆ เราตองตามไปสักพัก คนอเมริกันสวน
ใหญพอตามไปสักพักไมเหน็อะไรเขากจ็ะกลัว คือไมเห็นอะไรเลย สอนหวย แลวเขาจะดา จะมภีาวะ
หนึ่งมีการตําหนิติเตียนกันเยอะมาก อาจารยคนนีก้็ถูกต ิคนนั้นก็ถูกติ คนนั้นถูกดา คนนี้ถูกดา เพราะ
อยางที่บอก ๙๐ % เปนคนอเมริกัน ผมมองวามันเปนกระบวนการเปลีย่นแปลงแบบฝรั่ง คือมีพื้นฐาน
ของการไมยอมใครสูง ไมใชการนั่งวิปสสนากรรมฐาน ๗ วัน คือไมมีบรรยากาศของตะวนัออก พอเขา
ปดตัวเอง ไมฟงอาจารย พดูอะไรก็ไมฟง เพื่อนพูดอะไรก็ไมตลก คือ ยากที่จะไปบอกเขาใหศิโรราบกับ
การเรียนรู การมีกัลยาณมิตรแนนอนครับวาชวยระดับหนึ่ง มีการประคับประคอง ใหกําลังใจ แต
ทายที่สุดผมวาทุกอยางตองมาจากแรงบันดาลใจของผูเรียนเอง เพราะไมมีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลง
ใครได เขาอาจจะไมพรอมในตอนนี้ ซ่ึงทกุคนตองใหความเคารพการตัดสินใจของเขา 

  
อ.เอกวิทย: เกือบลืมถาม ๒ ประเด็น ประเด็นแรก คุณวจิกัขณรูสึกไหมวาจากทีไ่ดรูจกัแลวอานถึง อ.สุ
ลักษณ อ.ประเวศ และบวชทีส่วนโมกข ไดสรางความพรอมทางความรูทางจิตใจไวระดับหนึ่ง พอไป
ถึงนาโรปะแลวไปไดสวย ไปไดทันท ีเพราะเรามีพื้นตะวันออกที่เขาใจปญหาชีวิตและสรรพสิ่ง เขาใจ
กฎของธรรมชาติของสรรพสิ่งไดดีกวาคนอเมริกันโดยรวม คําถามที่ ๒ คือ ชาวนาโรปะไดแลกเปลีย่น
กับนักศกึษาโคโรลาโดบางไหม เพราะวาระบบแตกตางกันโดยสิ้นเชิง มีโอกาสปะทะสังสรรค
แลกเปลี่ยนกนัอยางไร ? 
 
วิจักขณ: คําถามแรก แนนอนครับ อยางการเรียนทฤษฎีระบบไดโยงเขามาสูการเรียนเกี่ยวกับชวีิตของ
เรา จะมีคําเปนความคิดหลักอยู ๒-๓ ตัว คือคําวา ปฏิจจสัมพันธ ธรรมะจัดสรร อนจิจัง พื้นฐานทีผ่มมี
ชวยไดมาก ชวยใหเขาใจเรือ่งการเปดตัวเอง รับรูความเปราะบาง ความไมแนนอนของชีวิต ทําใหเห็น
ความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกอยางในปจจบุัน ณ วินาทีนัน้ แลวเราจะเห็นวามีบางสิ่งบางอยาง
เปลี่ยนแปลง ผุดบังเกิดขึ้นมาอยางเปนธรรมชาติ อยางไมตองไปตอตานหรือขัดขืน  



 
ผมมองวาการที่เราจะหลุดไปจากแบบแผนในอุดมคติของสังคม แลวเรียนรูโดยใชญานทัศนะของเรา 
ตรงนั้นจะมีพลังมาก ถาเราสนใจอะไร ทุกสิ่งจะเขามาสอดประสานทําใหเกิดขึ้นกบัตัวเรา คนทีด่ําเนิน
ชีวิตตามแบบแผนคานิยมของสังคมจะมีขอจํากัดอยูตลอดเวลา วาคนนัน้คิดอยางนัน้ คนนี้คิดอยางนี้ 
ลองเดินไปไหนเองไมไดเลย เหมือนใชชีวติไปวันๆโดยที่จิตใจไมไดเปดรับรูอะไรเลย จะปดอยู
ตลอดเวลา ทุกคนตางก็สวมหมวกกันคนละหลายๆใบ แตหลังจากที่ผมตัดสินใจไปนาโรปะ จะเกดิ
หลายๆ ส่ิงหลายๆ อยางที่ทําใหผมเหน็วาการเรียนรูของคนเรา ไมควรจะมีขีดจํากัดในเรื่องของความ
คาดหวัง วาจบแลวจะตองเปนอะไร เรียนอะไรอยู ไดปริญญาอะไร เรานาจะใหคณุคากับความสุขของ
การไดเรียนรู ไดอานหนังสือที่อยากอาน แลวพอเพื่อนมาคุยวานาสนใจจังเลย เรากอ็ยากมาอานบาง 
แลวก็เขยีนบทความวิชาการโดยนําส่ิงเหลานี้มาประมวลจากการตั้งคําถามของเราเอง อาจารยจะเปด
มาก เราจะใสเร่ืองอะไรลงไป ความคิดใหมๆที่ผุดขึ้นมา เขารับหมด เขาจะรูสึกวามนัเปนปญญาที่คุณ
สรางขึ้นมาเอง เขาไมไดปอนใหเรา 

เร่ืองแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดจะเปนแบบไมเปนทางการ เพราะไมคอยมนีักศึกษา
มหาวิทยาลัยโคโลราโดสนใจนาโรปะเทาไร เพราะเขาจะเปนกระแสหลักมาก ที่ไมเปนทางการ คอืคน
ที่มีจิตใจเปดกวางจะสนใจ อยากไดเพื่อนรวมหองเปนนาโรปะ เขาก็จะมาหาประเดน็ แลวพูดคยุกนั 

นพ.อุดมศิลป: ทีแรกก็สนใจคลายๆ อ.สุมน ที่ถามและเปนหวงนักศกึษาคนนั้น เพราะดูเหมือนจะมี
ปญหากับพอเหมือนวจิักขณ แตพอฟงแลว ก็รูวาเหมือนกันแตไมเหมอืนกัน ภาษาองักฤษวา like but 
not alike คลายๆ กับมือซายมือขวาเหมือนกัน แตจริงๆ ไมเหมือนกนัเลย เพราะถุงมือซายเอามาใสมอื
ขวาไมได ผมเชื่อส่ิงที่ตางกัน คือเพื่อนคนนั้นไมใชคนแบบวิจักขณ ที่เคยนั่งกรรมฐาน บวชเรียน 
จนกระทั่งในที่สุดกราบเทาคุณพอได ปมนั้นหลุดไปแลว แตเพื่อนคนนั้นโชครายกวา  
 
เขาแบกความเกลียด ซ่ึงไมมอีะไรในโลกนีท้ี่หนักเทากับการเกลียดพอ พอเกลียดแลวจะทุกขที่สุดใน
โลก พอเกลียดก็จะทั้งรักทั้งแคน เมื่อทั้งรักทั้งแคน จะเปนความโกรธที่รุนแรงมาก เพราะฉะนัน้ ผม
ตอบ อ.สุมน ไดเลยวา เพื่อนวิจักขณคนนัน้ ลําพังเพียงกัลยาณมิตรในวงแลกเปลี่ยนคงชวยไมได  ผมดี
ใจที่ผมไดฟงวจิักขณพดูถึงนาโรปะ เพราะ อ.ประเวศ เลาใหฟงวาวจิักขณไปนาโรปะ ผมก็ติดตามรอฟง
ขาวดวย คราวที่แลวยังฟงคุณณัฐฬสไมจใุจ วันนี้ก็มาฟงวิจักขณทําใหเห็นภาพชัดขึ้น  

มีคําถามเดียวคือวา ในฐานะที่พวกเราสวนใหญในหองนี้สนใจเรื่องการศึกษา ฟงแลวก็อยากไปด ูผมไม
เคยไป แตถารูวาที่ไหนมีดี มโีอกาสก็จะกระเสือกกระสนไป อยากไปดู ทราบจาก อ.ประเวศ วาระยะ



หลังมีการไปดงูานมาก แลวก็มีปญหาบาง ผมเชื่อวามหาวิทยาลัยแนวใหม วิธีการเรยีนการสอนแบบ
ใหม ขอสําคัญที่สุด วิจักขณพูดแลว ครูไมใชแตเฉพาะตองมีความรูจริงเทานั้น ยังตองมีทัศนคติในการ
เรียนการสอนเทากับปรัชญาของนาโรปะดวย ถึงจะทําการเรียนการสอนที่อยากจะไดเกิดขึ้น คําถามคือ
วา คนที่ไปดูงานที่ไมเขาใจ บางทีก็อาจจะสรางความรําคาญไดเหมือนกัน อยากจะใหวจิักขณขยาย
ความตรงนี้วา ประสบการณที่มีคนภายนอกมาเยีย่มมาดูงานเปนอยางไรบาง  

วิจักขณ: ก็มี ๒ แบบครับ คอืคนที่ไปดูงาน คนที่สนใจเรื่องปรัชญาดานการศึกษา สวนใหญจะไปนั่ง
เรียน ซ่ึงนาโรปะจะสนับสนนุมาก เขามานัง่บนพื้น มาแลกเปลี่ยน มารองไห หัวเราะ มาเรียนรูดวยกัน 
ไมวาคุณจะเปนใครจากไหน คุณก็มานั่งคยุกับเรา มาเปราะบางดวยกันได แตคนทีย่ึดตดิในการศึกษา
แบบเกา แลวมาดูงานที่นาโรปะ ก็จะสรางความปวดหวัใหผูบริหารพอสมควร ถาจะตอบแทนเขา ผมจะ
บอกวานาโรปะไมไดอยูที่ไปเดินด ูความรูไมไดอยูทีก่ายภาพของแตละคนหรือของผูบริหาร ความรู
เปนสิ่งบังเกิดขึ้นใหมซ่ึงไมไดเปนของใครคนใดคนหนึง่ แตเปนกระบวนการครับ  
 
อยางผมเคยไปหาอาจารย ผมสนใจเรื่องการศึกษาทางจติวิญญาน ผมถามวาจิตวิญญานของคุณมี
ความหมายวาอยางไร อาจารยอธิบายวา "It's too fragile; it's too precious." คือเปราะบางมาก แลวมีคา
เกินกวาที่จะไปพูดถึง ยิ่งเราจะไปจับจิตวญิญานมาใสอะไรสักอยางหนึ่ง มันก็จะแตก จะหายไป แลวส่ิง
ที่เราคิดวามีคา คลายๆ หิ่งหอย พอเราจับ ก็จะเปนแคหนอนธรรมดา ผมฟงแลวก็รูสึกวา ส่ิงที่เปนจติ
วิญญาน จริงๆ แลวก็เปนเพยีงการผุดขึ้นของหลายสิ่งหลายอยางของความสัมพันธ ของกระบวนการ
ทั้งหลาย แลวบางสิ่งที่เปนจติวิญญานสําหรับเรา อาจไมใชจิตวิญญาน สําหรับคนอื่นก็ได 

คุณวิศิษฐ: หารอยตอเชื่อมระหวางเชากับบายไดพอด ีที่วิจักขณพูดประเด็นจิตวิญญานวาเปราะบาง เปน
ส่ิงที่บอบบางตองทะนุถนอม หลอเล้ียง เปนชั่วขณะจิตไปสูอีกขณะจติ วิจักขณพดูเรื่องโผลปรากฏ การ
ผุดบังเกิด ณ ขณะนั้น ผมเชื่อมโยงกับเรื่องวิทยาศาสตรคณุภาพของคณุหมอประสาน ผมจินตภาพ
เสนทางเดินไปสูจุดหมายไมใชการเดนิไปจากหลายๆ จุดแลวไปจุดๆ เดียวกันหมด ผมวามันเปน
ปลายเปด เปนรูปทรงกรวย จุดหลายๆ จุดอาจเดินจากจดุเดียวกนั แลวเปดเปนทรงกรวยใหกวางขวาง
ลึกซึ้ง เพราะยิง่บรรลุถึงคุณภาพที่สูงกวา ยิ่งมีความกวางขวาง ลึกซึ้ง อะลุมอลวย ประนีประนอม 
รอมชอมกันไปไมมีที่ส้ินสุด เปนเรื่องที่เปดกวางจริงๆ  
 
ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากเปดพืน้ที่ใหกัน การเชื่อมโยง การรูจักธรรมชาติ จนกระทั่งเปน
หนึ่งเดยีวกันแลว ยังมีพื้นทีใ่หแกการโผลปรากฏดวย ในวงสนทนานัน้ ความรูไมใชของคนใดคนหนึ่ง 



ความรูไมใชนาํเขาจากตํารับตําราเทานั้น ตํารับตําราอาจจะเปนเพียงตวักระตุนเทานั้นเอง แตความรูจะ
เกิดขึ้นสดๆ ณ ขณะนัน้ๆ ที่คุยกัน เปนการผุดบังเกิด การโผลปรากฏ  

ในที่ประชุมนี ้ตองใช ๒ คํา คุณหมอประเวศใชคําวา "ผุดบังเกิด" คุณหมอประสานใชคําวา "โผล
ปรากฏ" พอดผีมเปนลูกศิษยของทั้ง ๒ ทาน เลยใชทั้ง ๒ คํา คือการโผลปรากฏ มันเปนการกอประกอบ  
 

ขอโยงทฤษฏีไรระเบียบเล็กนอย แลวก็โยงไปถึงความเปราะบาง วาในความเปราะบาง หมิ่นเหม มี
ความเสี่ยง มีความไมสะดวกสบาย เพราะออกมาจากความคุนเคย เขาไปสูส่ิงที่เรียกวาความโกลาหล
ปนปวน สับสนอลหมาน แตในความไรระเบียบนั้น เปนชวงของระยะเวลาดวย แลวกเ็ปนศักยภาพทีจ่ะ
นําไปสูการจัดระเบียบภายใน  

ส่ิงที่จะโผลปรากฏในทฤษฎไีรระเบียบมีความเปนไปไดอเนกอนนัต แตจะตองผานความโกลาหล 
ความไรระเบยีบ ซ่ึงตรงนั้น ในความรูสึกหนึ่งอาจจะเปนความเปราะบาง แลวทฤษฎีไรระเบียบกจ็ะพูด
ถึงตัวดึงดูดประหลาด ไมใชการกําหนดแนนอน ไมใชเปนกฎที่ตายตวั แตเปนกฎทีผั่นแปรได จะ
เรียกวามีชีวิต เปนววิัฒนาการที่ไมจบสิ้น ตอไปไดเร่ือยๆ ที่เชื่อมโยงทั้งหมด ก็คือพื้นที่คุณภาพ มนั
เปราะบาง มีคายิ่ง และดํารงอยูช่ัวขณะ พูดถึงเรื่องสติและการตื่นรูอยูในปจจุบันขณะ ก็นึกถึงวงสุนทรีย
สนทนาอันเปนพื้นที่ที่การโผลปรากฏในการคิดคนรวมกันจะเกดิขึ้นได  

ทั้งหมดนีก้ําลังจะบอกวา จดุหมายนัน้ปลายเปด อาจไมใชรูปทรงกรวย แตเปนรูปอะไรก็ได ยังไมแนใจ 
แตวาจินตนาการชั้นตนคือไมไดมุงไปที่จดุๆ เดยีว ขณะที่เปดออก ก็เชือ่มโยงถึงกัน ไมใชเปดออกอยาง
ขัดแยงไปคนละทิศละทาง อาจเปนทิศเดยีวกันทั้งหมดแตวามีอิสระภาพในการคดิแตละสวน เปน
ปจเจก ขณะเดยีวกันเปนคณุปูการของคําตอบสวนรวมดวย 

นพ.โกมาตร: ผมลองตั้งคําถามสําหรับในวงดูนะครับ เราฟงเรื่องนาโรปะมา ๒ คร้ังแลว คิดวาไดเห็น
มิติของการเรียนรูที่เชื่อมไปถึงส่ิงที่อาจมีคุณคาตอการเตบิโตของมนุษยชาต ิอยากจะลองโยนคําถาม
กวางๆ ในวงวา เราเห็นการปรับประยุกตของความคิดที่ไดมีการนํามาเสนอ ในแงผลตองานของพวกเรา
เอง ในแงทีจ่ะนําไปใชกบัสถาบันอื่นๆ หรือการสรางกิจกรรมการเรียนรูเสริมตอ หรือผลัดเปลี่ยนจากที่
เปนอยูในสถาบัน ในกลุม ในกิจกรรมทางดานศาสนากด็ ีทางดานอื่นๆ ก็แลวแต เราจะลองคุยเร่ืองนี้ดี
ไหม เพราะเราคุยเร่ืองนาโรปะมา ๒ คร้ังแลว  
 



นพ.ประเวศ: ที่นาโรปะตอนไปฟงเขาคุย เขาวามีกลุมหนึ่งที่มาเรียน เปนครูประจําการ แตมาทําปริญญา
โท ซ่ึงผมวานาสนใจ ถาครูมาเรียนอะไรที่ทําใหรูความรูสึกนึกคิดของตัวเอง เรียกวา จิตตปญญาศึกษา 
เปนแกนของทุกเรื่อง กับใหรูเพื่อนมนษุยแลวกลับไปเปนครู ผมวาจะดีมาก ขณะนี ้ร.ร.รุงอรุณกําลัง
สรางอาศรมศิลป กําลังพัฒนาแกนความคดิ ดูแลวคลายศานตินิเกตันกบันาโรปะบวกกัน หลักสูตรแกน
คือใหรูชีวิต ทุกหลักสูตรมีเร่ืองนี้เปนตวักลาง นอกจากนัน้จะเรยีนเรื่องสิ่งแวดลอม เร่ืองการศึกษา เปน
ตน 
 
มาดูเร่ืองการจดัการ ศานตินเิกตันที่ทานรพนิทรนารถ ฐากูร เปนผูกอตัง้ การจัดการอาจไมดี เพราะวา
ตอมารัฐเขามาอุดหนุน คลายๆ การยึดไปทาํ ก็เลยเพีย้นไป ผมไมรูจักนาโรปะมากพอ แตเทาที่ดู เขา
จัดการเกง อ.ประภาภัทร (นยิม) ก็พิสูจนตัวเองจากการทําโรงเรียนรุงอรุณ วาจัดการไดด ีไมขาดทุน 
สามารถวนเวยีนทรัพยากรใหเคล่ือนไหวไปได แลวเขากเ็ปดกวาง เขาใจวาไดคุยกับวศิิษฐใชไหม พระ
ธรรมปฎก วิจกัขณก็คยุ ผมวาตรงนี้นาสนใจ  

คือส่ิงที่เราคุยกันทั้งหมดจะตองเขาสูการศึกษาเหมือนทีน่าโรปะ เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งโลกที่ไม
ดี แตวาควรจะหารูปแบบไปสงเสริมวาหลักสูตรเปนอยางไรบาง อาจจะทดลองดูรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทีค่วรจะเปน ผมชอบพูดวา เรามีสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง เชน อ็อกซฟอรด ฮารวารด 
เคมบริดจ สแตนฟอรด แลวทําไมมนุษยเปนอยางนี ้ 

ที่เรามาคุยตั้งวงกัน ใชเวลาไป ๗ -๘ เดือน ก็เพื่อที่จะสมานทิฐิเขามา เรียกวาสมานัตตตา เพื่อจะได
เคล่ือนตอ ส่ิงที่เราทําคือเรียนรู ประมวลความรู แลวก็เอาไปทําอะไรตอในรูปแบบตางๆ ผมเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยูหลายแหง มีเรื่องที่นาทําเต็มไปหมด บางทีกรรมการใหความเหน็ แตเขา
ยังทําไมได ขาดการจัดการเปนที่สุด ถาผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการจัดการที่ดีก็สามารถจะทดลองอะไรก็
ได เพราะทรัพยากรมหาวิทยาลัยมีมาก แตวาบริหารแบบระเบียบราชการมันขาดการจดัการ เขาไมเรียก
การจัดการ ทีท่ําๆ กันเขาเรยีกบริหาร ถาจดัการจะตองไดผลตามที่ตองการ แตสวนใหญเปนแคบริหาร
ทั้งนั้น (นพ.ประสาน: ไมใชเผด็จการหรือ?) (หัวเราะ) โครงสรางเปนอยางนั้นหมดเลย ทั้งการเมือง 
ราชการ การศึกษา ธุรกิจ และคณะสงฆ เหมือนกันหมด 

พระไพศาล: นาโรปะมีนักศึกษากวา ๑,๒๐๐ คน ถือวาไมนอย ถาเทียบกับความพยายามทีจ่ะเสรมิสราง
ศักยภาพ ไมใชแตเรื่องสมอง สงสัยวาเขาจัดการอยางไร ในการทําใหไดครูที่มีคุณภาพ แลวมีความสุข 
เพราะวาหลายแหงที่พยายามทําการศึกษาแบบอุดมคติ เชน โรงเรียนหมูบานเด็ก หรือโรงเรียนรุงอรุณ 



ทราบวาครูเหนื่อยมาก แลวกําลังไมมีความสุข  
 
นพ.ประเวศ: โรงเรียนหมูบานเด็ก เปนของมูลนิธิเด็ก นักเรียนมีความสุข แตครูไมมีความสุข 
 
พระไพศาล: โรงเรียนรุงอรุณก็ไดขาวมาทํานองนั้น วาครูเหนื่อยมาก ขนาดมีขนาดเล็กกวานาโรปะมาก 
ไมทราบวาจัดการกันอยางไร หรือวาวยัรุนอาจจะมีปญหานอยกวาเดก็ เร่ืองนี้เปนประเด็นทีน่าสนใจ 
สอง ความสําเร็จของนาโรปะอยูตรงไหน อยางซัมเมอร ฮิลล เขาบอกเลยวา ถานักเรียนของเขาเปน
นายกรัฐมนตร ีถือวาลมเหลว ความสําเร็จของนาโรปะอยูที่ไหน อยูที่จบไปเปนใหญเปนโต หรือวา
อะไร ? 
 
อ. ประเวศ: ผมไปมหาวิทยาลัยมาหลายแหงในโลก อยางนาโรปะนี่เราสัมผัสได ครูก็ดี เจาหนาที่กด็ ี
นักศึกษาก็ดี ดมูีความสุขอยูภายในตวั ผมวาสารความสุขจะสูงกวาที่อ่ืน  
 
นพ.โกมาตร: เขาปลอยนักเรยีนเรียนเองเยอะครับ สัดสวนครูตอนักเรียนเปนอยางไรครับ 
 
วิจักขณ: คือหองหนึ่ง ประมาณ ๒๐ คนครบั สวนใหญจะประมาณ ๑๐ คน  
 
อ.ประเวศ: แลวครูละ 
 
วิจักขณ: ครูลาออกไมคอยเห็นนะครับ สวนใหญก็มีความสุข ผมมองวานาโรปะจะมีวัฒนธรรมใหม 
บางอยาง เชน การอยูรวมกัน มีการเฉลิมฉลอง การละเลน พิธีกรรม แลวจะเปนมหาวิทยาลัยศิลปเสรี ก็
มีการผอนคลายมาก ถาใครเคยอานงานของตรุงปะ รินโปเช จะเห็นวานาโรปะจะเลนกับธรรมะ จะมอง
ศาสนาวาเปนเรื่องของความสุข ความสบายใจ นาโรปะจะดึงดดูศิลปน นักแสดงมาไดเปนอันมาก 
ดังนั้น จะมีลักษณะสบายๆ หลุดจากความคาดหวังของคนอื่น มาเรียนรูรวมกันสบายๆ ไมตองอะไรมาก  
 
แลวผมเหน็วาขอดีอยางหนึง่ของนาโรปะคือ การบริหาร ผูบริหารมหาวทิยาลัยจะปลอยใหภายในทํากัน
ไป เรียนรูกนัไป ถามีปญหาอะไรจากภายนอก เขาจะเปนเกราะให เปนการสรางพื้นที่ใหเกิดการเรียนรู 
ถามองวามหาวิทยาลัยแปลกๆ ภายนอกก็ยอมสงสัยวา จะเอางบมาจากไหน ใครจะมาพูดวาอยางไร 



เร่ืองการยอมรับ ทําปริญญาไดหรือเปลา สุดทายก็ทําได มีปริญญา มีการวัดผลในรูปแบบแปลกๆ 
ออกมาเรื่อย เปนการสรางสรรคจากภายใน จะมีความสนุกสนาน แลวก็มีบรรยากาศรวมกันสบายๆ 

ในสวนของอาจารย พื้นฐานของอาจารยเปนนักการศึกษาอยูทุกคน เขามาเปนอาจารยเพราะเห็นคุณคา
ของการศึกษา เขามาทํารวมกนั นาโรปะมีพลังที่เกิดจากการทํารวมกันมาก กลับมาดูเมอืงไทย บางทผีม
ก็ตั้งคําถามวา เรามีคนอยากทําเปนจํานวนมาก แตกระจดักระจาย ที่นัน่ก็อยากทํา ที่นี่ก็อยากทํา 

อ.เอกวิทย: ผมมีโจทยฝากใหคุณวิจักขณคดิ คือวาวจิักขณมีอดีตและปจจุบันกรรมทีด่ีมาก แลวผมมอง
ไดชัดเจน จิตตปญญาจะเปนเชนเดยีวกับที่คุณวิศษิฐวา คือเปนหัวขบวนของกระแสธารใหมที่ดีงาม 
ดังนั้น ฝากโจทยไปคิด เชื่อไมเชื่อไมเปนไร อาชีพที่เหมาะสมกับคุณวิจักขณก็คือ เปนครูพันธุใหมที่
แทงทะลุอะไรดีๆ ที่พอจะใหนักเรียน เร่ืองนี้มีอยูทุกมหาวิทยาลัยในเมอืงไทย และทัว่โลก เพียงแต
ตองการคนที่เสียสละทุมเทที่จะสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดีใหกับนกัเรียนทีก่ําลังแสวงหาสัจธรรม 
ผมคิดวาเปนความหวังได อ.เอเชีย ก็เหมือนกันนะครับ ผมฝากโจทย ถาไมหนีไปทําอยางอื่น ดใีจมากที่
หนีจากเรียนรูทางวัตถุ เร่ืองวิศวกรรม มาเปนเรื่องของคน เร่ืองชีวิต เปนความสําเร็จอยางหนึ่ง ดังนั้น 
ลองเปนตัวหลักในการนํากระแสทางเลือกหลักที่สรางสรรคส่ิงดีงาม  
 
นพ.ประเวศ: คุณวิศษิฐ เอเชยี วิจกัขณ และคนอื่นๆ อีกไมชาคงรวมตัวกันทําวิทยาลัยแบบใหม แลว
ตอนนั้นจะสะสมพลัง จะมีนกัศึกษา อาจจะทําปรญิญาโทหรืออะไรก็ได แตใหไปจากของจริง ถาจะเริ่ม
โดยฟอรม ไปเสนอนายก ไปเสนอคุณอดิศยั ไมใชของจรงิ แลวจะไปไมได  
 
นพ.อารี: ประเด็นนี้ ผมจะถามอยูเหมือนกนั คือเปนผูนําดานการศึกษา แตอยาไปเปนอธิการ อยาไปเปน
รัฐมนตรี อยาไปเลนการเมือง  
 
นพ.ประเวศ: มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ คณุสดศรี คือนองสาวของ อ.อารี กอตั้งขึ้นมาเพือ่สงเสริม
นวัตกรรมทางการศึกษา เดิมคุณหญิงสดศรคีิดวาจะมีเงินสัก ๔๐๐ ลานบาท แตพอเศรษฐกิจตกก็ไมมี
เงิน แตมีทีด่ินอยู นาจะขายได จะเอามาทาํอะไรบางที่เปนการศึกษา คณุหญิงก็ปวารณาไวแลววาเงนิจาก
การขายที่ดิน จะมอบใหมูลนิธิบริหารจัดการ ที่ประเมินราคาไว มีราว ๕๔ ไร ๓๕๐ ลาน เขาวาจะให
หมด 
 
นพ.ประสาน: ผมกําลังนึกวานาโรปะเปนอยางไร เหมือนวาวดัสมัยสุโขทัยซ่ึงเปนเรื่องของการสราง



โยนิโสมนสิการจากภายใน ใหเรียนรูตัวเองกอนที่จะเรียนรูโลก เปนกรวยแบบ อ.วิศษิฐ กรวยมีจาก
บานไปหาตีบ และจากตีบไปหาบาน แตวาคนละมิติกัน เราก็ตองนึกถึงวา ขณะนี ้คนก็เรียนทางดานการ
มองภายใน แตคนที่เรียนไมไดเขาวดั ไมส่ือกัน ทําใหส่ิงซ่ึงเปนความลับเหลานั้น กลายเปนเรื่อง
ไสยศาสตร เมื่อวัตถุออกมาเปนวิทยาศาตร ออกมาเปนฝายนํา เราก็สรางรูปแบบการศกึษาการเรยีนรูไป
อีกแบบหนึ่ง ซ่ึงทําลายลางพวกจิตนยิมทัง้หมด มันก็จิตวิญญานเหมือนกัน แตอันหนึ่งเปนพวกจิตนิยม 
อีกอันหนึ่งเปนจิตวิญญาน เพราะฉะนัน้ เมื่อมีโรงเรียนวัดขึ้นมาใหม ที่อเมริกาเขากต็องตอตาน  
 
สมมติวาในประเทศไทยเราจะทํา ก็อยูในสภาพเดยีวกัน เพราะวาสังคมภายนอกสอนใหเรามองไปขาง
นอก ก็เห็นแตของขางนอกวนัยังค่ํา ไมมีทางที่จะเห็นขางใน ตราบใดที่ไมเจ็บปวด ตองมีความเจบ็ปวด
กอน เพราะฉะนั้น งานที่เราทํา ตองทํา และตองทําอยางรีบเรง แตไมใชทําไปดวยความรูสึกจะไปลม
ลาง แตทําดวยใจ วาเปนสิ่งสรางสรรค  

คุณวิศิษฐ: อยากจะตอบคําถาม แตไมใชคําตอบแบนๆ ขอเชื่อมโยงกับหลวงพี่ไพศาล เร่ืองความออนลา
ในงานจัดการศึกษาที่ดีๆ แลว อ. ประเวศ ก็พูดเรื่องการจัดการ ผมนึกถึง ๒ คํา คือ"การจัดการ"คําหนึ่ง 
และอีกคําหนึง่คือ "ศิลปะ"  
 
ผมมองวาเรื่อง"การจัดการ" คิดวาเขาใจคณุหมอประเวศถูก แตอาจถกูไมหมด เวลาฟงคําวา"จดัการ" ใน
คนทั่วไปจะมคีวามหมายหนึ่ง อยูในอุปมาของเครื่องจักร การสั่งการ ควบคุม ผมมองวาเปน
วิทยาศาสตรเกา กระบวนทศันเกา. การจัดการที่คุณหมอประเวศพดู ผมมองวาเปนการจัดการที่เปนเนื้อ
เปนตัว คือทําอยางไรใหความคิด อุดมคติเปนรูปธรรมขึ้นมา ตรงนี้จะเกี่ยวของกับสิ่งที่คุณหมอ
ประสานมองวาเปนความลี้ลับ เวลาเราเปนวิทยาศาสตรเกานั้น เราเอาเรื่องแบบนี้ออกมา เปนเรื่องของ
จิต เร่ืองของศิลปะเปนเรื่องของในเนื้อในตัว เร่ืองของศลิปะ ที่ผานมา ติดอยูกับความคิดมาก ร.ร.รุง
อรุณ ใหมๆ กเ็ลนเรื่องความคิดมาก ทําแผนการสอนลวงหนามาก  

ชวงหลังที่ผมไปใกลชิด พี่ออย(ประภาภัทร) ไมคอยสนใจเรื่องแผนการสอน เพราะรูวาแผนการสอนมี
ชีวิต แตสนใจเรื่องกระบวนการสอนมากกวา และเวลานี้เอาสุนทรียสนทนาเขาไปในการประชุมครูทุก
ระดับ ผมติดตามครูอยูคนสองคน คนหนึ่งชื่อครูชาลี จะบอกวาทุกครั้งที่ฟงถือวาฟงดแีลว พอมาทํา
สุนทรียสนทนาอีก การฟงก็จะดีขึ้น และทําใหเขารูวาการฟงที่ผานมายังไมดีพอ จะมีการพัฒนาที่
เรียกวาเกลียวพลวัต ซอนทบัที่เดิมแตยังตองขวนขวายตอไปอีก เปนทั้งศิลปะและการจัดการ  



เราพูดถึงความเทาเทียมกนัแตวาคนละสํานกั ไมวาจะเปนสํานักเรียน สงฆ ฆราวาสลวนแตทรงไวซ่ึง
อํานาจแบบพระราชา ราชอํานาจเสมอไป ไมไดถอดถอนอํานาจจริงๆ ลึกๆ เราไมคิดวาคนอืน่จะเกง คน
อ่ืนจะมีความคิด ปญหานี้ยากที่สุด ความเปนเนื้อเปนตัวและศิลปะ 

วรพงษ เวชมาลีนนท บันทึก 
สรยุทธ รัตนพจนารถ ตรวจทาน 
ชลนภา อนุกูล ตรวจทาน 
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