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วิทยากร  ศ. เกียรตคิณุ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี 
บทน า R2R ปีท่ี ๙ ก้าวไปสู่หลายสิ่งหลายอย่าง ท่ีส าคัญคือก้าวไปสู่สิ่งสูงสุด น่ันหมายถึง ความจริง ความดี และความ
งาม …R2R ท าแล้วงอกงาม ท าแล้วดี ท าแล้วรัก ท าแล้วมีความสุข น่ันแสดงว่าก าลังก้าวไปสู่สิ่งสูงสุด หัวข้อปฐกถาในวันน้ี
ท่ีจะชวนคิด คือ “R2R เรียนรู้จากภายใน เครื่องมือแก้ไขวิกฤตโลก” อะไรคือวิกฤต อารยธรรมสร้างวิกฤตโลกได้อย่างไร 
และหนทางแก้ไขวิกฤตด้วยการเรียนรู้จากภายใน สู่การเกิดจิตตปัญญาเป็นไปได้อย่างไร  
เนื้อหา อารยธรรม (civilization)หมายถึง เจริญงอกงาม ซึ่งหมายรวมถึงวิธีคิด แนวปฏิบัติ และวิถีชีวิต       อารยธรรม
โลกในยุคปัจจุบันมาจากวิทยาศาสตร์ ความรู้ และสร้างเทคโนโลยี ก่อเกิดอุตสาหกรรม การสร้างอาวุธ โลกาภิวัฒน์ 
ประชาธิปไตย และการค้าเสรี เป็นต้น น าไปสู่ความเหลื่อมล้ า “คนได้รับประโยชน์เพียงส่วนน้อย” แต่สร้างผลกระทบต่อ
มวลมนุษย์เป็นวงกว้าง ท้ังต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีน าไปสู่การก่อการร้ายและสงคราม
(สงครามครูเสดโลก) น ามาซึ่งหายนะภัยและผู้ลี้ภัย สิ่งเหล่าน้ีปรากฏให้เห็นเด่นชัดท้ังในอดีตและปัจจุบัน น่ีรวมๆเรียกว่า 
เกิดวิกฤตอารยธรรม 
 มีกลุ่มบุคคลท่ีกล่าวถึงเกี่ยวกับทางออกจากวิกฤตอารยธรรมหลายท่าน ได้แก่ Lazzlo, Grof, Rusell : ปฏิบัติ
จิตส านึก (consciousness Revolution) ,ท่านดาไล ลามะ : Spiritual Revolution ,อ.พุทธทาส : ช่วยมนุษย์ให้ถอนตัว
จากวัตถุนิยม และ Edgar Mitchell : มนุษย์ท่ีกลับจากอวกาศท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงตังเองไปโดยสิ้นเชิง 
(Transformation) น่ันคือบรรลุสิ่งสูงสุด “รู้สึกถึงความจริง ความดี และความงาม” เป็นต้น กระบวนการท า HA และ 
R2R ถือเป็นการน าสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกว่าเป็นอารยะ เพราะเป็นการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
 การเรียนรู้สองแบบท่ีให้ผลแตกต่างกัน การเรียนรู้ภายนอก ก่อให้เกิดความรู้ ซึ่งไม่ส่งผลให้ลดอัตตา (โลภะ โทสะ 
โมหะ) แต่อาจจะยิ่งเพิ่มข้ึน “ด้วยความรู้สูงท าให้ไม่เห็นความส าคัญของคนอื่น” ท้ังมีส่วนในการสร้างสัมพันธภาพของ
อ านาจและการเงิน ผู้ท่ีได้สัมผัสจะรู้สึกบีบค้ันและไม่มีความสุข ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น “อนาริยะ” ส่วนการเรียนรู้ภายใน 
ก่อให้เกิดปัญญา น่ันคือรู้ท้ังหมดรวมถึงรู้ตัวเอง ลดความเป็นตัวกู ของกู ซึ่งจะน าไปสู่อิสระภาพ ความสุข ความรักอัน
ไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง สร้างสัมพันธภาพเชิงการเรียนรู้    ท่ีเรียกว่า “อาริยะ” 
 การเรียนรู้จากภายในผ่านงานประจ า สู่งานวิจัย สู่จิตปัญญาอธิบายได้ด้วยสามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู้ใหม่อันอาริ
ยะ มุมฐานแรกท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก“งานประจ า”ท่ีก่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์ อันหมายถึงสัมมาอาชีโวในมรรค 8 
ตามค าสอนในพระพุทธศาสนา มุมฐานท่ีสอง“การวิจัย”ท่ีก่อให้เกิดปัญญาร่วม ความสุขร่วมจากการท างานร่วมกันของ
บุคคลหลายฝ่ายหลายวิชาชีพ ซึ่งมักสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนเสมอ มุมยอดเป็น“จิตปัญญา”ท่ีก่อให้เกิดปัญญายิ่ง 
ความสุขยิ่ง เกิดจากการท าอย่างรู้กาย รู้ใจ ท าให้ทุกก้าวย่างของการท ามีความสุข  
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สามเหลี่ยมแห่งการเรียนรูอ้ันอาริยะ    Otto Scharmer : Theory U 
 
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ภายในเพื่อไปสู่จิตปัญญา คือสามสัตว์ร้ายในตัวคน (ตัณหา:ความอยากได้ ,มานะ:การใช้อ านาจ
เหนือคนอื่น ,ทิฐิ:เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่) ซึ่งมีอยู่ในทุกผู้คน มากน้อยต่างกัน และมักเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตัว แต่ก็มี
หนทางจัดการ คือ สติ(รู้กาย รู้ใจ และรู้ความคิดภายในตน) ซึ่งช่วยป้องกันการตอบสนองต่อสิ่งท่ีรับรู้โดยฉับพลันทันใด 
ท าให้เกิดการพิจารณา เกิดปัญญาท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งท่ีรับรู้ ซึ่งอธิบายได้โดยทฤษฎี ตัวยู (Otto Scharmer : Theory 
U) และสอดคล้องกับค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีว่า “เมื่อใครพูดอะไร อย่าเพิ่งเช่ือและอย่าเพิ่งปฏิเสธ ให้ใช้ปัญญาพิจารณา
ให้ถ่องแท้เสียก่อน”  
 เมื่อสามารถจัดการสามสัตว์ร้าย(ตัณหา มานะ ทิฐิ) จิตปัญญาจึงจะเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ภายใน เพราะการ
เรียนรู้ภายในคือศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ และเมล็ดพันธุ์ความดีท่ีมีอยู่ภายในทุกคน ซึ่งมนุษย์ทุกคนขาดความดี
ไม่ได้ ท้ังน้ี จิตปัญญาสามารถเกิดข้ึนได้จากการท างานด้วยสติ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ การใช้สุนทรียสนทนา 
ศิลปะ การสัมผัสธรรมชาติของโลกกว้าง และการเจริญภาวนา 
บทสรุป การท างานประจ า สู่งานวิจัย จนเกิดจิตปัญญา และก้าวไปสู่สิ่งสูงสุด (ความจริง ความดี ความงาม) ด้วยการ
เรียนรู้ภายใน คือการบรรลุธรรม ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์จ านวนมากไปพร้อมกัน เช่นการท า HA และ R2R ซึ่ง
ต่างจากการปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมแบบปัจเจกที่มีข้อจ ากัด เพราะไม่สามารถท าได้ด้วยจ านวนมากๆและมักเกิดประโยชน์
เฉพาะตน ฉะน้ันจึงขอเชิญชวนทุกท่านท างานประจ าสู่งานวิจัยด้วยการเรียนรู้จากภายในให้เกิดจิตปัญญา จนไปสู่สิ่งสูงสุด 
อันจะสร้างประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลมนุษย์ต่อไป 
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