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ค�ำนิยม
แบบฉบับดั้งเดิมเดิมของการเรียนรู้ในโลกของนักวิชาชีพไม่ว่าสาขาใดก็ตามมัก
จะยึดเอาผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เริ่มต้นการเรียนการสอนจากคติฐานที่ว่า “ผู้เรียนไม่รู้”
ผู้ประสาทวิชาจะเป็นผู้ให้ “ค�ำตอบที่ถูกต้อง” มิใยที่ศาสดาแห่งพุทธศาสนาจะเตือนสติ
ผูส้ อนมากกว่าสองพันห้าร้อยปีกอ่ นหน้านัน้ เป็น กาลามสูตร 10 ประการแล้วก็ตาม ดังนัน้
บรรยากาศแห่งการเรียนการสอนที่จัดกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จึงเริ่มจากบรรยากาศของผู้รู้
จากนั้นก็เริ่มมีการสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนด้วย การใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง และ
ลงท้ายด้วยการทดสอบความรู้ ความจ�ำ และความสามารถในการใช้มอื แล้วให้คะแนนตาม
การรู้ของผู้สอนว่านักศึกษามีความรู้แต่ไหน
ชะรอยที่ รองศาสตราจารย์วิรัช พัฒนาภรณ์ เกิดแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุง
การเรียนการสอนในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันให้ดกี ว่าเดิม และมีความกล้าหาญเพียงพอที่
จะริเริ่มในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอนอยู่ ด้วยการเปิดพรมแดนการเรียนรู้ให้มีพื้นที่แห่ง
การสนทนาร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันและตัวผู้สอน ในบรรยาการที่ต่างฝ่ายต่างก็
ใส่ใจ “ฟัง” กันมากขึ้นและลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม อีกทั้งรับรู้ว่าผู้เรียนหรือผู้สนทนาแต่ละคน
“คิด” เช่นไร โดยไม่ด่วนตัดสินและภายหลังจากที่ได้ทดลองฝึกตามรูปแบบที่เรียกว่า
“สุนทรียสนทนาประยุกต์” ก็มกี ารสะท้อนความคิดถอดบทเรียนและประเมินผลร่วมกันได้
ผลลัพธ์น่าสนใจยิ่ง ถือได้ว่าเป็นก้าวย่างครั้งส�ำคัญของการวางแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ระบบและวิธีการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างท้าทาย ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่
ต่างสะท้อนความรูส้ กึ ให้ผสู้ อนรูว้ า่ ก�ำลังตกอยูใ่ นความทุกข์ และทางคณะทันตแพทยศาสตร์
หลายสถาบันในประเทศไทยก�ำลังช่วยกันหาทางออกด้วยการด�ำเนินโครงการ “โรงเรียน
ทันตแพทย์สร้างสุข” ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ผมขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วิรัช พัฒนาภรณ์ และผู้
ปฏิบตั กิ ารเปลีย่ นแปลงสังคมในกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็นผูใ้ ดก็ตาม และ
ขอให้อานิสงส์ทพี่ งึ มีเป็นพลังในการเรียนรูด้ ว้ ยความสุข ในบรรยากาศของกัลยาณมิตร ศิษย์
ครู และบรรลุจุดหมายของ “การศึกษาเพื่อความเป็นไท” ในอนาคต
				 ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล
				
ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมสร้างพลังชุมชน

ค�ำน�ำ
จากการพบปะพูดคุยกับ อาจารย์ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล บ่อยๆ
อาจารย์ได้เล่าถึงประสบการณ์การน�ำหลักสุนทรียสนทนาไปใช้ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
ชุมชน โดยอาศัยหลักสร้างสรรค์ชมุ ชนเข้มแข็ง และพึง่ พาตนเองได้ จึงป็นการจุดประกายให้
ผมสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของสุนทรียสนทนา ต่อมา อาจารย์อุทัยวรรณ ยังได้แนะน�ำให้
อ่านหนังสือ เรือ่ ง สุนทรียสนทนาของอาจารย์ วิศษิ ฐ์ วังวิญญู ทีบ่ อกเล่าถึงหลักการสนทนา
ซึ่งประกอบด้วยการฟังอย่างตั้งใจ การเคารพ การห้อยแขวน และเสียงที่เปล่งออกมา
จากใจ จึงท�ำให้ผมเกิดความประทับใจ และมีความคิดทีจ่ ะน�ำหลักการสนทนานีม้ าประยุกต์
ใช้ในการเรียนการสอน การสัมมนาในทางวิชาการ
ผมจึ ง ได้ น� ำ หลั ก การสุ น ทรี ย สนทนาไปสอนในกระบวนการสั ม มนาทาง
ทันตกรรมจัดฟันคลินิก โดยหวังว่าจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ โดยมีความ
เสมอภาคระหว่างกัน เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการคิด การพูด การถามอย่าง
เต็มที่ สร้างเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความสุข รู้สึกผ่อนคลาย และไม่เครียด
รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสัมมนามากขึ้น ภายหลังเมื่อได้สัมมนากับ
นักศึกษาแล้ว ได้มีโอกาสคิดทบทวนประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับจากการ
น�ำหลักสุนทรียสนทนามาใช้ในการเรียนการสอน ท�ำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการเขียน
และเรียบเรียงเรื่องราวที่ตัวเองประทับใจผ่านตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้
หนั ง สื อ แรงบั น ดาลใจ จากสุ น ทรี ย สนทนา เล่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ยหลั ก
สุ น ทรี ย สนทนา จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งคนต่ อ คน ความมุ ่ ง มั่ น ความสุ ข และ
ความส�ำเร็จในชีวิต

ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ วิศิษฐ์ วังวิญญู ผู้เขียนหนังสือเรื่องสุนทรียสนทนา
เป็นอย่างมาก ที่ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา หลักคิด และบทความ
ต่างๆ ของหลักสุนทรียสนทนา ผมต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ทันตแพทย์อุทัยวรรณ
กาญจนกามล ทีแ่ นะน�ำให้ผมรูจ้ กั หลักสุนทรียสนทนา ตลอดจนท่านทีป่ รึกษา ผูร้ ว่ มโครงการ
ผูจ้ ดั พิมพ์ตน้ ฉบับ ผูพ้ สิ จู น์อกั ษรและตรวจสอบ ตลอดจนทัง้ นักศึกษาทันตแพทย์ทรี่ ว่ มสัมมนา
ทุกคน ที่ร่วมมือ ร่วมใจ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน
ขอขอบคุณอย่างยิ่ง ส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) โรงเรี ย นทั น ตแพทย์ ส ร้ า งสุ ข องค์ ก รผู ้ บ ริ ห ารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ที่ได้ให้การสนับสนุน งบประมาณ บุคลากร และ
การประสานงานอย่างดียิ่ง จนท�ำให้การจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จลงได้ด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแรงบันดาลใจ จาก สุนทรียสนทนา จะเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆ
ที่จะค่อยๆ เติบโตในใจของทุกคน และเบ่งบาน เติบใหญ่ จนเป็นพลังในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการด�ำเนินชีวิตของทุกคนที่จะก้าวไปให้
ไกลเกินฝัน

							ด้วยจิตคารวะ
						
วิรัช พัฒนาภรณ์
							กันยายน 54
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สุนทรียสนทนา

12

สุนทรียสนทนาคืออะไร
สุ น ทรี ย สนทนา แปลตามตั ว น่ า จะมี ค วาม
หมายว่ า การสนทนาที่ ท� า ให้ เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น
เจริ ญ ใจ มี ค วามสุ ข เกิ ด ความจรรโลงใจ และความ
ผ่อนคลายระหว่างผู้ร่วมสนทนา ท�าให้เกิดความเข้าใจกัน
อย่างถ่องแท้
อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู ได้อธิบายว่า
สุนทรียสนทนา มาจากค�าว่า Bohmian dialoque เป็นการพูดคุยสนทนาโดยใช้
กระบวนการซึง่ น�าเสนอโดย เดวิด โบห์ม (David Bohm) โดยผูร้ ว่ มสนทนาทุกคนมีสว่ นร่วม
ทุกคนตัง้ ใจฟังความคิดเห็นของคนอืน่ ให้เกียรติผอู้ นื่ ไม่ตดั สินผูอ้ นื่ และสามารถแสดงออก
โดยการเปิดเผยเสียงที่เกิดขึ้นจากภายในใจของเรา จากการศึกษาประวัติของเดวิด โบห์ม
น่าจะเป็นไปได้วา่ เขาได้ความคิดจากการอ่านหนังสือเรือ่ งความคิดของกฤษณมูรติ ซึง่ กล่าว
ถึงการแสวงหาธรรมชาติของความคิด และการเข้าถึงความหมายของความจริงแท้ ที่เน้น
ความส�าคัญของการสร้างสรรค์สู่ความเป็นองค์รวมของทุกสิ่งทุกอย่าง
เดวิด โบห์ม ใช้กระบวนการนี้เพื่อการคิดร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ และใช้เป็น
เครื่องมือในการระดมความคิดเพื่อค้นหาวิธีการหรือความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขความ
ขัดแย้งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นการสื่อสารที่ ไหลเลื่อนเคลื่อนที่ ถ่ายเทไปมาหากันได้
โดยปราศจากสิ่งกีดกั้น ดังนั้นการสนทนาในลักษณะเช่นนี้ จึงเป็นการสนทนาอย่างเสมอ
ภาค เป็นการคิดร่วมกัน ฟังร่วมกัน โดยไม่ได้ตัดสินใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ได้หวังว่าจะแพ้หรือชนะ
ซึ่งจะท�าให้เกิดความคับข้องใจและน�าไปสู่ความขัดแย้งกันได้
อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า กระบวนการสุนทรียสนทนานั้น
จะน�าผู้ร่วมสนทนาไปสู่ความลุ่มลึกของการเรียนรู้ ทุกคนต่างได้แบ่งปันประสบการณ์ของ
ตนเอง ทุกคนมีสว่ นร่วมในการสนทนา รูจ้ กั สือ่ สารด้วยใจ เสมือนว่าทุกคนเป็นหนึง่ เดียวกัน
และพูดกันเพือ่ ความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน ค้นพบปัญหาและความสุขร่วมกัน อย่างไรก็ตามทุกคนที่
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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เข้าร่วมการสนทนาในลักษณะนี้ต้องได้รับการฝึกฝนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆ
หลายๆ ประการ และต้องเรียนรู้ว่า ต้องยอมรับกันและกันอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
รวมทัง้ ต้องยอมรับความอยากรูอ้ ยากเห็นของผูร้ ว่ มสนทนา ยอมรับความช่วยเหลือเกือ้ กูล
ระหว่างกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้เราเป็นผู้ฟังที่ดี โดยผู้ร่วมสนทนาทุกคนต้องลดความเร็ว
ในการพูด เพือ่ จะได้มเี วลาคิดมากขึน้ และไตร่ตรองมากขึน้ เนือ่ งจากการสนทนาในลักษณะ
เช่นนี้เป็นวิถีทางอันเป็นธรรมชาติ จึงต้องยอมรับว่าอาจมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า
การสนทนาในแบบเดิมๆ
หลักส�ำคัญ 4 ประการ ของสุนทรียสนทนาก็คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep
listening) การให้เกียรติเคารพซึง่ กันและกัน (Respecting) การห้อยแขวน การไม่ตดั สินคน
รวมทั้งไม่ตัดสินความคิดคนอื่น (Suspending) และการเปิดเผยเสียงที่อยู่ในใจ (Voicing)
การฟัง เป็นความสามารถพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนโดยทั่วไปอยู่
แล้ว อย่างไรก็ตาม การฟังให้ดีมีคุณภาพ ต้องผ่านการฝึกฝนเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
ต้องฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งด้วยจิตจดจ่อตลอดเวลา ต้องฝึกการฟังจนเกิดสมาธิ เพื่อจะได้
รับรู้ข้อมูลจากการสื่อสารของผู้พูดได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง
การเคารพ คือ การยอมรับผู้อื่นที่อยู่ในวงสนทนา เราต้องมองหาสิ่งที่ดีที่สุด
ในตัวเขา เชือ่ มัน่ ในคุณค่าและความสามารถของเขา ต้องให้เกียรติกนั และกันในขณะสนทนา
ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเคารพนับถือผู้ร่วมสนทนาทุกคน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่เป็น
พลังสร้างสรรค์ก่อให้เกิดปัญญา ความส�ำเร็จและความสุขตามมา
ห้อยแขวน ในกระบวนการสุนทรียสนทนา การห้อยแขวนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและ
ท�ำได้ยาก ดังนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมการสนทนาจึงต้องเรียนรูแ้ ละฝึกฝนและปรับเปลีย่ นทัศนคติ โดย
ยอมรับการห้อยแขวนไว้ในระหว่างการสนทนา เป็นการห้อยแขวน ไม่ตัดสินคน ไม่ตัดสิน
ความคิด ในขณะที่ฟังผู้อื่นพูด
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เสียงจากใจ เสียงที่เปล่งออกมาจากใจของเรา เป็นถ้อยค�าที่เปียมไปด้วยพลัง
ที่จะท�าให้ผู้ฟังที่อยู่ในวงสนทนา สนใจ ประทับใจ และเกิดจินตนาการคล้อยตามความ
รู้สึกของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสุข เรื่องเศร้า หรือเรื่องราวสะเทือนใจใดๆ ก็ตาม
จริงๆ แล้ว การฟังอย่างลึกซึ้งด้วยความตั้งใจ การเคารพให้เกียรติกันและกัน
การห้อยแขวนไม่ตัดสินคน และเสียงที่กลั่นออกมาจากใจ จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่าง
แยกกันไม่ออก โดยที่แต่ละส่วนต่างมีความส�าคัญและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
กระบวนการสนทนาในลักษณะนี้ จึงเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิด สติ สมาธิ และปัญญา
แก่ผู้ร่วมสนทนาทุกคน
เพื่อให้เข้าใจง่าย และสะดวกในการน�าไปใช้ ผู้เขียนจึงได้เรียงร้อยหลักส�าคัญ
สี่ประการของสุนทรียสนทนาให้สัมพันธ์กัน ดังนี้

ฟังด้วยจิตจดจ่อ
ก่อให้เกิดความเคารพ
ครบด้วยการห้อยแขวน
แทนด้วยเสียงจากใจ... ของตัวเราเอง

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต...
			 ไม่ใช่สิ่งที่จะแลกเป็นเงินได้
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ผู้คน และเรื่องราวในโลกนี้...
			
ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์ไร้ที่ติ
โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ

สุนทรียสนทนาในชีวิตประจ�าวัน
การเรี ย นรู ้ สุ น ทรี ย สนทนา ท� า ให้ เ ราตั้ ง ใจฟั ง คนอื่ น มากขึ้ น รู ้ จั ก การให้
เกียรติ¼ู้อื่นได้ดีขึ้น กล้าพูด กล้าถามในสิ่งที่อยู่ในใจเรา และมีความคิดเห็นในแง่บวก
ไม่ตัดสินคน หรือความคิดใดๆ อย่างรีบด่วน โดยปราศจากการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีจ่ า� เป็นอย่างยิง่ ในชีวติ ประจ�าวันของเรา ทัง้ การท�างานในอาชีพต่างๆและ
การบริการเพื่อสังคมและชุมชน
คนเราแต่ละคนได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน จากหลากหลายครอบครัวหรือ
ภูมิล�าเนา ด้วยสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ย่อมหล่อหลอมให้แต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิด
รวมทั้งทักษะการท�างานไม่เหมือนกัน เมื่อหลายคนมารวมกันท�างานในสถานที่เดียวกัน
และต้องระดมความคิด เพื่อตกลงกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นต่างๆ
กัน โดยทัว่ ไปแล้วคนส่วนใหญ่ตงั้ ใจทีจ่ ะพูด จะฟัง เฉพาะเรือ่ งทีต่ นเองเห็นด้วย และหลายๆ
ครัง้ ไม่ได้ฟงั ความคิดเห็นของคนอืน่ อย่างครบถ้วนหรือบางครัง้ ก็ไม่ได้ฟงั เลย บางครัง้ ไม่รอ
ให้คนอื่นเสนอความคิดเห็นของเขาให้จบก่อนก็ชิงแย่งพูด พูดแทรกขึ้นมาในขณะที่ผู้อื่น
ยังพูดไม่จบ ท�าให้ไม่ได้รบั ข้อมูลของผูอ้ นื่ อย่างครบถ้วน และตรงประเด็น จึงเกิดการตัดสิน
ใจผิดพลาดตามมา
ดังนั้นการท�างานในชุมชนที่มีผู้คนหลากหลาย ยิ่งต้องตั้งใจฟังความคิดของผู้อื่น
ให้มากยิ่งขึ้น ในท�านองเดียวกัน ทุกครั้งที่ทันตแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก เมื่อผู้ป่วยพูด เรา
ต้องตั้งใจฟัง ไม่ควรขัดจังหวะการพูดของผู้ป่วย แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าข้อมูลที่ผู้ป่วยบอกเรา
นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเลยก็ตาม แต่เราควรฟังเพื่อรับรู้รับ
ทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยด้วย เรียกได้ว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม คือ
ดูแลผู้ป่วยทั้ง กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณโดยไม่แยกส่วน เช่นเดียวกันกับการเข้าร่วม
ประชุมกับผูร้ ว่ มงานในวิชาชีพเดียวกัน หรือวิชาชีพข้างเคียง รวมทัง้ การประชุมร่วมกับผูค้ น
ในชุมชนต่างๆ ผูน้ า� ในการด�าเนินการประชุมและผูร้ ว่ มประชุมต้องฟังผูเ้ ข้าร่วมประชุมคนอืน่
ด้วยความตั้งใจ ฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็นโดยไม่
ปิดกั้น และไม่ตัดสินคน ตัดสินความใดๆ ถ้าท�าได้เช่นนี้จะน�ามาซึ่งความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ผลสรุปของการประชุมก็เป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่าย ท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยัง
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในการด�าเนินการด้วย
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อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดของหลักการสุนทรียสนทนานี้คือ การใช้เวลาที่นานกว่า
กระบวนการทั่วๆ ไป เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องท�าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ
ที่ต้องการสื่อสารระหว่างกันและกัน หรือบางครั้ง ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมหรือคู่สนทนาไม่
ค่อยมีสมาธิในการสนทนา ไม่ตั้งใจ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือไม่ยอมร่วมมือ
กับผู้น�าการประชุม ก็ท�าให้การสนทนาที่เราตั้งใจไว้ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น
การน�าหลักการสุนทรียสนทนาไปใช้ ก็ต้องเลือกกรณี สถานการณ์ จังหวะ โอกาส ให้
เหมาะสม เพื่อท�าให้การสนทนาหรือการพูดคุยในลักษณะต่างๆ ได้ผลดีมากที่สุด

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สิ่งที่ล�้ำค่าที่สุดในโลก
ไม่ใช่ลาภยศทรัพย์สินศฤงคาร
แต่เป็น... น�้ำใจระหว่างคนต่อคน
โกวเล้ง

การเผยความในใจ...
ผ่อนคลายภาระหนักอึ้งของหัวใจได้เสมอ
อเล็กซานเดอร์ ปุชก้ิน

สุนทรียสนทนากับการเรียนการสอน
จากประสบการณ์ของพวกเราเอง จะพบว่ามีหลายต่อหลายครั้งที่มีใครบางคน
ก�าลังพูดหรือบรรยายอยู่ มีเพื่อนไม่กี่คนที่ตั้งใจฟัง และมีบางคนจะพูดคุยกันในเรื่องราว
ส่วนตัว โดยไม่ได้สนใจผู้พูดเลย ท�าให้ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวหรือข้อมูลต่างๆ ที่
ผู้พูดได้สื่อสารออกมาอย่างถ่องแท้ได้ แต่ถ้าใช้หลักสุนทรียสนทนาแล้วจะพบว่า ผู้ร่วม
สนทนาทุกคนจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น เพราะเมื่อเราฟังผู้อื่นพูด เราจะหยุดคิดเรื่องอื่น และ
ให้ความสนใจผู้พูดเพียงอย่างเดียว คิดตามที่ได้ยินได้ฟัง แม้บางครั้ง ค�าพูด ข้อคิด หรือ
ข้อเสนอแนะของผู้พูดจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ แต่เราก็ได้รับรู้ถึงแนวคิดของผู้อื่น
โดยที่เราไม่รีบตัดสินผู้อื่นว่าความคิดของผู้อื่นผิด ความคิดเห็นของเราต่างหากที่ถูกต้อง
เราควรให้เวลาตนเองได้คิดทบทวน และเมื่อไตร่ตรองดีแล้วจึงค่อยน�าเสนอความคิดของ
ตนเองภายหลังจากที่ผู้พูดได้พูดจบแล้ว การปฏิบัติตัวเช่นนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้เคารพความ
คิดเห็นของผู้อื่น และความคิดเห็นของเราด้วย โดยทั่วไปแล้วบรรยากาศสนทนาในแบบ
สุนทรียสนทนามักจะเป็นแบบสบายๆ ไม่เครียด หรือ กดดัน ท�าให้ผู้ร่วมสนทนากล้าที่
จะเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรือแม้กระทั่งกล้าที่จะถามเมื่อมีข้อสงสัย ซึ่งมักไม่ค่อย
พบเห็นลักษณะเช่นนี้ในการเรียนการสอน เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะกลัวและไม่กล้า
แสดงออกนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราสามารถประยุกต์การเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบสุนทรียสนทนา จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเองได้มากขึ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียน
และผู้สอนได้เพิ่มพูนศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
การเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะเป็นการสอนแบบบรรยายในห้องบรรยาย เป็นการ
เรียนรูภ้ าคทฤษฎี โดยส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายจากอาจารย์เพียงฝ่ายเดียว นักศึกษาเป็น
ผู้ฟัง บางคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง บางคนก็เข้าใจบ้างและไม่เข้าใจบ้าง แต่ไม่กล้าถาม ไม่กล้า
เสนอแนะในชัน้ เรียน เนือ่ งจากมีเวลาจ�ากัด หรือถามแล้วกลัวเพือ่ นว่าตัวเองไม่รเู้ รือ่ งท�าให้
เสียหน้า บรรยากาศในลักษณะนี้ จึงไม่ค่อยมีความเป็นกันเอง และนักศึกษาไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ถา้ เราน�าหลักการของสุนทรียสนทนามาใช้ในการ
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เรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย การสัมมนา หรือการปฏิบัติในคลินิก จะช่วยท�าให้
บรรยากาศดีขนึ้ ท�าให้การเรียนการสอนไม่นา่ เบือ่ เป็นกันเองมากขึน้ และทุกคนมีสว่ นร่วม
ในการฟัง การพูด การแสดงความคิดเห็น กล้าถามกล้าตอบอย่างเต็มที่ ท�าให้เรียนรู้อย่างมี
ความลุ่มลึกในเนื้อหามากขึ้น เพราะทั้งนักศึกษา เพื่อนๆ และอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่างกันและกันด้วยความเสมอภาค จึงท�าให้เข้าใจง่ายขึ้น สนุกสนานมากกว่าการ
บรรยายหรือการอ่านหนังสือเพียงล�าพังผู้เดียว นอกจากนี้การกล้าแสดงความคิดเห็นยัง
เป็นการฝึกความเป็นผู้น�า และฝึกการท�างานเป็นทีมไปพร้อมๆ กันด้วย

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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ปรารถนาสารพัดในปฐพี
เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง
สุนทรภู่

สุนทรียสนทนา ทันตแพทย์ กับผู้ป่วย
ผู้ป่วยแต่ละคนที่เข้ามารับการรักษากับทันตแพทย์ ล้วนแต่มีความต้องการ
ที่ อ ยู ่ ใ นใจไม่ เ หมื อ นกั น เนื่องจากมีที่มาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน รวมทั้งความรู้
พื้นฐาน ก็แตกต่างกันด้วย ท�าให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบทันตแพทย์มีความรู้สึกกลัว
หรือกังวล ไม่กล้าแสดงความคิดไม่กล้าพูด ไม่กล้าถามหรือไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่แท้
จริงของตนเองอย่างเต็มที่ เนื่องจากคิดว่าทันตแพทย์หรือหมอเป็นผู้ที่สูงส่งกว่า มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี มีความรู้มากกว่าตนเอง และในท�านองเดียวกัน ถ้าหมอหรือทันตแพทย์ยึดติด
ว่าตนเองมีความสูงส่งเหนือกว่า มีความรู้มากกว่า และฐานะดีกว่าผู้ป่วยแล้ว ก็จะยิ่งท�าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยมีช่องว่างที่ห่างกันมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยจะไม่กล้า
เล่าข้อมูลทีแ่ ท้จริง ไม่กล้าถามปัญหาข้อข้องใจของตัวเอง ท�าให้การรักษาไม่สามารถส�าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายได้ เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือ การพูดคุยในลักษณะ
ที่เป็นกันเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต่างฝ่ายต่างต้องมองกันในแง่ดี มีความเอื้ออารีแก่กัน
และเปิดใจกันในการพูดคุยสนทนา หากใช้หลักของสุนทรียสนทนา ซึ่งได้แก่ การฟัง
อย่างจดจ่อ การเคารพความคิด ยอมรับการพูดจา บอกเล่าเรือ่ งราว สาเหตุความเจ็บป่วยที่
ออกมาจากใจของผู้ป่วย และไม่รีบตัดสินใจ โดยต้องพิจารณาให้รอบคอบ ในขณะเดียวกัน
การให้ผู้ป่วยอธิบายความต้องการที่จะขอรับการรักษาและบอกความรู้สึกที่แท้จริงของ
ผู้ป่วย จะน�าไปสู่การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ตลอดจนการให้การรักษาผู้ป่วย
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ถ้าเราจบเป็นทันตแพทย์แล้วและได้ท�างานเพื่อบริการประชาชน ไม่ว่าจะ
ท�างานในโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน หรือตามคลินกิ ต่างๆ ถ้าได้พบผูป้ ว่ ยทีม่ า
หาเราด้วยฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือการสบฟันผิดปกติ ทันตแพทย์ตอ้ งตรวจขัน้ พืน้ ฐานก่อน
ก็คือ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจลักษณะใบหน้า ตรวจภายในช่องปาก หลังจาก
นั้นก็น�ามาวิเคราะห์และประเมินว่าความผิดปกติอยู่ในระดับใด หากเป็นระดับที่ไม่รุนแรง
มากนัก ทันตแพทย์ทั่วไปก็สามารถรักษาในขั้นต้นให้ผู้ป่วยได้ หากพบว่ามีความผิดปกติ
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ซับซ้อนรุนแรงมาก ก็ควรแนะน�าให้ผู้ป่วยได้ไปรับการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทาง
จะดีกว่า อย่างไรก็ตามทันตแพทย์ที่พบผู้ป่วยเป็นคนแรกจะเป็นคนที่ส�าคัญมาก เพราะ
จะต้องอธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสาเหตุของโรค แนวทางการรักษา และทางเลือกการ
รักษาให้เหมาะสมในแต่ละกรณีด้วย การพูดคุยดังกล่าวข้างต้นระหว่างทันตแพทย์และ
ผู้ป่วย ต้องด�าเนินไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เปิดเผยอย่างจริงใจและเปิดใจต่อกัน
ในการพบกับผู้ป่วยในทุกๆ ครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา ถ้าเราสามารถน�าหลักสุนทรียสนทนา
มาใช้ในการพูดคุยสนทนา เชื่อได้ว่าจะส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จในการรักษาผู้ป่วย
ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการรักษาโรค และในส่วนทีท่ า� ให้ผปู้ ว่ ยและทันตแพทย์มคี วามเข้าใจอัน
ดีต่อกันและมีน�้าใจที่เอื้อเฟอต่อกันมากยิ่งขึ้น

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สุ จิ ปุ ลิ กับ สุนทรียสนทนา
สุ จิ ปุ ลิ เป็นหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่าหัวใจนักปราญช์
เป็นหลักค�าสอนทีส่ อนให้กา้ วสูก่ ารเป็นผูร้ ู้ เป็นบัณฑิตหรือเป็นนักปราชญ์ โดยมีความหมาย
และรายละเอียดดังนี้
สุ
คือ
สุตะ มีความหมายว่า ต้องขยันหมั่นรับฟัง
จิ
คือ
จินตะ มีความหมายว่า ต้องหมั่นคิด
ปุ
คือ
ปุจฉา มีความหมายว่า ต้องหมั่นไต่ถาม เมื่อสงสัย
ลิ
คือ
ลิขิตะ มีความหมายว่า ต้องหมั่นเขียน จดบันทึกไว้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่น�าไปปฏิบัติตาม จะท�าให้เกิดมงคล
แก่ตนเอง จะท�าให้เรียนรู้วิชาการได้เป็นอย่างดี เรียนรู้ได้รวดเร็วและจะท�าให้เป็นคนเรียน
เก่งประสบความส�าเร็จในการเล่าเรียนและประสบความส�าเร็จในชีวิต
เมื่ อ เราลองเปรี ย บเที ย บค� า สอนหั ว ใจนั ก ปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ กั บ หลั ก การ
สุนทรียสนทนา จะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ในข้อแรกของสุนทรียสนทนา ได้แก่
การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้รับรู้เจตจ�านงและความรู้สึกของผู้พูด จะตรงกับ สุ หรือ สุตะ
ที่แปลว่า ต้องขยันหมั่นรับฟัง และรับฟังด้วยจิตใจที่จดจ่อต่อการสื่อสารจากผู้พูด ในข้อ
ที่สองได้แก่ค�าว่า เคารพ ในสุนทรียสนทนา ซึ่งหมายความถึง การเคารพความคิด การให้
เกียรติกับผู้อื่นที่ร่วมสนทนา จะมีความหมายใกล้เคียงกับ จิ หรือ จินตะ ซึ่งแปลว่าต้อง
หมั่นคิด เป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา ข้อต่อมาของ
สุนทรียสนทนาได้แก่ เสียง เสียงที่ออกมาจากใจของผู้พูดอาจเป็นการพูดเพื่อการเสนอ
แนะหรือการถามในสิ่งที่ต้องการรู้จริงๆ จะมีความหมายใกล้เคียงกับ ปุ หรือ ปุจฉา ซึ่ง
แปลว่า หมั่นไต่ถามเมื่อสงสัย
ส�าหรับข้อสุดท้ายของสุนทรียสนทนา ได้แก่ การห้อยแขวน ไม่ตัดสินคนหรือความคิด
ที่ได้รับรู้ในการสนทนา อาจจะมีความหมายที่ไม่ตรงเลยทีเดียวนักกับค�าว่า ลิ หรือ ลิขิตะ
ซึ่งมีความหมายว่า หมั่นเขียน จดบันทึกไว้ เพื่อบันทึกเรื่องราวที่ได้ยิน ได้เห็น จะได้
เป็นคลังข้อมูลส�าหรับการเรียนรู้ในภายหลัง หรือถ้าเราต้องการทบทวนสิ่งที่เราเคย
ได้ยินได้ฟังมาก่อนอีกครั้ง จะได้สามารถย้อนกลับมาดูอีกครั้งเพื่อท�าความเข้าใจและ
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จะได้ น� า ความรู ้ นั้ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นโอกาสต่ อ ไป แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว ถ้ า ลองมาคิ ด และ
ประยุกต์ใช้ จะพบว่าทั้งสองประการนี้สอดคล้องไปด้วยกันได้ เพราะเมื่อเราห้อยแขวน
ไม่ตัดสินคน ไม่ตัดสินความคิดผู้อื่นในขณะสนทนา แต่เราก็อาจได้ข้อคิดต่างๆ จากการ
สนทนา และน�ามาจดบันทึกไว้เพื่อเตือนความจ�าของเรา เป็นการสั่งสมข้อมูลความรู้
ก่อให้เกิดภูมิปัญญาได้
ดังนั้น ถ้าเราน�าหลักค�าสอน สุ จิ ปุ ลิ และหลักการสุนทรียสนทนามาผสมผสาน
กัน และน�าไปใช้ในการเรียนการสอน การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานใดใดก็ตาม จะท�าให้
ผู้พูด ผู้ฟังหรือครูบาอาจารย์และนักศึกษาสื่อสารกันได้ดีมากขึ้น เข้าใจกันและกันดีขึ้น
จะเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนาและก่อให้เกิด
ความเอื้ออาทรต่อกันมากยิ่งขึ้น สุดท้าย...จะเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นสุขได้

หนึ่งสดับตรับฟังโดยตั้งจิต
หนึ่งเฝ้าคิดตามไปให้กว้างขวาง
หนึ่งสงสัยถามไถ่ไม่อ�าพราง
หนึ่งหาทางจดด้วยช่วยความจ�า

(ผจงวาด วายวานนท์)

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~

29

ใช้เวลาเพื่อการท�ำงานเถิด…
มันคือรางวัลแห่งความส�ำเร็จ
ใช้เวลาเพื่อการคิดเถิด...
มันคือที่มาแห่งพลังอ�ำนาจ
ใช้เวลาเพื่อการผ่อนคลายเถิด...
มันคือเคล็ดลับแห่งการมีชีวิตชีวา
ใช้เวลาเพื่อการหัวเราะเถิด...
มันคือดนตรีแห่งจิตวิญญาณ
				

ภาษิตไอริช

ค�าถามที่เกิดขึ้นได้กับสนุทรียสนทนา
1.จะน� า หลั ก การสุ น ทรี ย สนทนาไปใช้ ใ นการประชุ ม หรื อ การสั ม มนา
ทางวิชาการได้หรือไม่?
โดยทั่ ว ไป การประชุ ม หรื อ การสั ม มนาจะต้ อ งมี ว าระการประชุ ม
หรื อ หั ว ข้ อ ในการสั ม มนา และต้ อ งมี ข ้ อ สรุ ป ภายหลั ง การประชุ ม
เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันหรือน�าไปด�าเนินการต่อไป แต่สุนทรียสนทนาไม่มีวาระ
และไม่มีข้อสรุป ดังนั้นถ้าจะใช้หลักสุนทรียสนทนาแทนการประชุมหรือการ
สัมมนาอย่างตรงๆ ก็คงไม่ได้ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู แนะน�าว่าเราสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักสุนทรียสนทนามาผสมผสานกับการประชุมหรือการสัมมนา
โดยใช้จุดแข็งของสองแนวทางมาเสริมกัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมบรรยากาศที่ดี
ในระหว่างการประชุม โดยยึดหลักการฟังอย่างตั้งใจ การให้เกียรติผู้ร่วมประชุม
หรือสัมมนา การไม่ตัดสินในขณะที่คนอื่นพูดหรือแสดงความคิดเห็น และการ
สนับสนุนให้เปล่งเสียงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการพูด การถาม การตอบที่ออกมา
จากใจ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้น�าการประชุมหรือสัมมนาต้องใจกว้างและพร้อม
ที่ จ ะรวบรวมความคิ ด ของผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ สั ม มนาทุ ก คน แล้ ว น� า มา
สรุปรวบยอดให้กลายเป็นมติร่วมของที่ประชุม หลังจากนั้นก็น�าผลสรุปของการ
ประชุม หรือสัมมนาให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้รับทราบ การด�าเนินในลักษณะนี้
จะท� าให้ ก ารประชุม เต็ม เปียมไปด้ว ยความคิ ด ดี ๆ มี ชี วิ ต ชี ว า ผ่ อ นคลายไม่
เคร่งเครียด เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพ และอาจมีเสียงหัวเราะผสมผสานกับการ
เรียนรูท้ างวิชาการ โดยทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วม และทุกคนยอมรับข้อสรุปของทีป่ ระชุม
หรือการสัมมนาด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกัน
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2. เป็นไปได้ไหมทีจ่ ะประยุกต์หลักสุนทรียสนทนาเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน
ตามหัวข้อที่ครูบาอาจารย์ต้องการสอนนักศึกษา
ตามที่ เ ราทราบกั น แล้ ว ว่ า หลั ก ของสุ น ทรี ย สนทนาจะไม่ มี ก ารตั้ ง
ประเด็ น และไม่ มี ว าระ แต่ เ ป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ร ่ ว มสนทนามี อิ ส ระ
อย่างเต็มที่ในการพูดคุย แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู ได้กล่าวถึง
มาร์กาเร็ต วีตเลย์ ซึ่งได้แนะน�าไว้ในหนังสือของเธอ เรื่อง หันหน้าเข้าหากัน
โดยอธิบายถึงการสนทนาที่มีประเด็นของเรื่องที่จะสนทนากัน ดังนั้นจึงเป็นไป
ได้ทจี่ ะน�ามาใช้ในการเรียนการสอน การสัมมนาทางวิชาการ โดยหยิบยกประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง หรือหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อท�าให้ผู้เรียนติดตามได้ง่ายขึ้น และ
ปรับตัวง่ายขึ้นเพื่อก้าวไปอีกขั้นสู่การสนทนาแบบไม่มีวาระหรือประเด็นใดเลย
ในแนวทางของสุนทรียสนทนาแบบดั้งเดิมต่อไป โดยเน้นให้ทุกคนสามารถพูดได้
ถามได้ ตอบได้ อย่างเสมอภาคกัน โดยไม่ต้องกลัวรู้สึกเสียหน้า ขอเพียงการพูด
หรือแสดงความคิดเห็นของเรานั้นไม่ได้ไปท�าร้ายความรู้สึกของคนอื่นและเป็นไป
ในแง่บวก นี่คือหลักการที่แท้จริงของสุนทรียสนทนาที่ใช้ได้และเป็นประโยชน์กับ
ผู้ร่วมสนทนาทุกคน

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สะท้อนคิดจากการเรียนรู้… สุนทรียสนทนา

สะท้อนคิด... จากนักศึกษา
นทพ.ศศิประภา ประค�าสาย
จากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสุ น ทรี ย สนทนากั บ อาจารย์ วิ รั ช และเพื่ อ นๆ
ในกลุ่ม สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมาก็คือ หลักการของการสนทนา 4 หัวข้อ คือ การเคารพ
ฟังอย่างลึกซึ้ง เปิดเผยเสียงจากภายใน และห้อยแขวน ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการสนทนาที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ท�าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสลองน�าไปใช้ในกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อให้
สามารถน�าหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้ในอนาคตและเป็นประโยชน์ ต่างจากการสนทนาทั่วไป
ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงลองน�ามาคิดเปรียบเทียบกันก็พบว่า บางครั้งในการสนทนาปกติ
ทั่วไป ต่างคนเหมือนต่างพูด ฟังกันบ้างไม่ฟังกันบ้าง บางครั้งโดนสอดแทรกระหว่างการ
สนทนาบ้าง ท�าให้เกิดความไม่ประทับใจ ไม่มีใครเรียนรู้เรื่องราวของใคร บางครั้งก่อให้
เกิดประโยชน์น้อย
จากหลักสุนทรียสนทนาท�าให้ขา้ พเจ้าได้เรียนรูว้ า่ เราควรเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี โดยเฉพาะ
การฟังอย่างลึกซึ้ง แล้วลองคิดตาม ส�าหรับข้าพเจ้าแล้วการฟังเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนบ่อยๆ
เพราะบางครั้งข้าพเจ้าฟังแล้วก็มักจะคิดเพลิน จนบางครั้งลอยไปมาหรืออาจมีอารมณ์
ความรู้สึกอื่นเข้ามาร่วมด้วย การฟังที่ดีก็ควรฟังเพื่อเรียนรู้ผู้อื่น ไม่ใช่ตัดสินตามที่เราคิด
หรือตามอารมณ์ของเรา ซึง่ นัน่ คือ การเคารพผูอ้ นื่ เชือ่ มัน่ ในตัวผูพ้ ดู ไม่สอดแทรก ก้าวก่าย
ตั้งใจฟัง ตามด้วยห้อยแขวน คือไม่ตัดสิน เปิดมุมมองใหม่ๆ ไม่บอกว่าเพื่อนพูดผิดหรือถูก
ซึง่ การห้อยแขวนมักจะก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ เสมอ ท�าให้เราเข้าใจมากขึน้
และสุดท้ายคือ การพูดแบบเปิดเผยเสียงจากภายใน ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามมา
ก่อให้เกิดการพูดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากการทีเ่ ราได้ตงั้ ใจฟังผูอ้ นื่ เคารพ และห้อยแขวน ซึง่ ทัง้ หมดนี้
คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ท�าให้ทราบว่าการสนทนาแบบมีคุณภาพเป็นอย่างไร การเรียน
วิชาทันตกรรมจัดฟันเป็นวิชาที่ยาก ต้องอ่านหนังสือมาก บางครั้งเคยอ่านไปแล้วแต่ก็
จ�าไม่ได้ สรุปใจความไม่ได้ พอได้มาสัมมนาโดยใช้หลักของสุนทรียสนทนาแล้ว ท�าให้มคี วาม
เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ผ่านการปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ต่างๆ ฟังแบบลึกซึ้ง ตามความคิด
ในหัวข้อที่อาจารย์วิรัชได้พูดคุยให้ฟัง ท�าให้มีสมาธิ ใจจดจ่อมากขึ้น สิ่งที่จ�าไม่ได้ ก็จ�าได้
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เมื่อลองกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งจึงเข้าใจ และมีความรู้สึกประทับใจในการเรียนรู้ครั้งนี้
แม้วา่ ความเข้าใจทีไ่ ด้อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ จ�าเนือ้ หาทีเ่ รียนได้ไม่หมด แต่ขา้ พเจ้า
คิดว่าควรต้องฝึกฝนบ่อยๆ ต่อไปก็จะเข้าใจได้เอง ส�าหรับการท�างานในโรงพยาบาลใน
อนาคตทีข่ า้ พเจ้าและเพือ่ นๆ ปี 6 ทุกคน จะต้องได้เข้าไปสัมผัสชุมชน การน�าสุนทรียสนทนา
ไปใช้เป็นสิ่งที่ดีมาก ต่อการเข้าใจชุมชน และผู้ป่วยทั้งในแง่มุมมอง สังคม วัฒนธรรมต่างๆ
การใช้การสือ่ สารทีด่ เี กีย่ วกับความต้องการของผูป้ ว่ ย การให้ความเข้าใจ การอธิบายผูป้ ว่ ย
ถึงปัญหา และการแก้ไขอย่างเหมาะสมในหลายๆ ด้าน รวมทัง้ การดูแลรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันด้วย แม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่หมอจัดฟันก็ตาม แต่การให้ข้อมูลที่ดี และการสื่อสารที่ดี
น�าไปสู่การจัดการที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้ป่วยได้ หรืออย่างน้อยก็ช่วย
ลดความรุนแรง ด้วยการให้การรักษาเบื้องต้นได้

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สะท้อนคิด ... จากนักศึกษา
นทพ.วรร³Àา จินาเดª
ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าเคยได้ยินเพื่อนๆ พูดถึง การสัมมนาแบบสุนทรีย
สนทนามากันหลายคน เพราะว่าทุกคนเข้าห้องจัดฟันกันมาก่อน ในตอนแรกที่ได้ยินมา
ก็คือ เหมือนมานั่งคุยกันและเลิกเย็น ก็เกิดความรู้สึกว่าท�าไมนานจัง แต่พอได้เข้าร่วม
การสุนทรียสนทนาจริงๆ แล้ว จึงได้เข้าใจถึงกระบวนการที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการ
เคารพ (respecting) การฟังอย่างตั้งใจ (deep listening) การห้อยแขวน (supending)
และ เสียงจากภายใน (voicing) รู้สึกว่าเป็นการใช้เวลาทุกวินาทีที่มีคุณค่ามาก เพราะใน
ช่วงเวลานั้น ได้ตั้งใจฟังที่ทุกๆ คน พูด ฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิ อยู่กับเฉพาะสิ่งที่คุยกัน
นั้น ความคิดไม่ได้หลุดลอยไปที่อื่น ท�าให้ได้รับความรู้ ได้ท�าความเข้าใจในเรื่องที่คุยกัน
อย่างลึกซึ้ง ได้แสดงความคิดเห็นโดยที่ทุกคนรับฟัง รวมถึงได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ด้วยและได้รับฟังเหตุผล ได้ค�าตอบของค�าถามที่ต้องการทราบอย่างละเอียด ยกตัวอย่าง
เช่น การเรียนรู้ steiner’s box ประทับใจมาก เพราะไม่ค่อยเข้าใจตั้งแต่ตอนเรียนปี 5
ได้ท�าความเข้าใจอย่างจริงจังก็วันที่ได้สุนทรียสนทนา ได้ทราบความหมายว่าแต่ละค�า
พิจารณายังไง ค�าไหนต้องเติมเป็นค่าบวก หรือค่าลบ ได้หลักการคิด ไม่ใช่แค่จ�า คาดว่า
ในอนาคตสามารถน�าความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอน หรือไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ขนาดฟัน (Botton’s analysis) เข้าใจมาก รวมถึงหลักการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
ที่พิจารณาขากรรไกรล่างเป็นส่วนที่ส�าคัญก่อน โดยที่เหตุผลแต่ละข้อนั้น ไม่ต้องใช้
ความจ�าแต่ใช้ความเข้าใจ ส�าหรับการสุนทรียสนทนา โดยทีส่ ว่ นตัวนัน้ รูส้ กึ ว่าเป็นกิจกรรม
ที่ดีมาก ท�าให้เข้าใจเรื่องต่างๆ ที่เคยเรียนมาก่อนแล้ว แต่การเรียนนั้นโดยส่วนใหญ่เป็น
การเรียนแบบทางเดียว (one way) คือผูส้ อนเป็นผูใ้ ห้ฝา่ ยเดียว บางครัง้ บรรยากาศการเรียน
ในห้อง lecture นอกจากคนเยอะแล้ว เวลามีปญ
ั หาไม่เข้าใจบางเรือ่ ง โดยทัว่ ไปนิสยั ของคน
ไทยจะไม่กล้ายกมือถามอยู่แล้ว จึงสังเกตเห็นได้ง่ายๆ ว่า เวลาอาจารย์ถามว่า ใครมีอะไร
สงสัย จะไม่มีใครยกมือเลยแม้ว่าจะมีเรื่องสงสัยก็ตาม บรรยากาศในห้อง คนก็เยอะ เลยไม่
กล้าถาม แต่พอได้มาคุยแบบสุนทรียสนทนา บรรยากาศเป็นกันเองสบายๆ คนก็ไม่เยอะเกิน
ไป ท�าให้กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น ได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่น รวมถึงได้ตระหนัก
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ว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นผิด จริงๆ แล้วคนที่ผิดคือเราเอง ดังนั้นเราจึงไม่ควรด่วน
ตัดสินใคร ได้เรียนรู้การเปิดใจให้กว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ได้เรียนรู้เหตุผล
ว่าท�าไมข้อสรุปถึงไม่เป็นอย่างที่เราคิด อยากให้มีการสุนทรียสนทนาแบบนี้กับภาควิชา
อื่นบ้าง อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามสิ่งที่อยากรู้และอยากถาม
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอะไร การคุยกันนัน้ ยังสามารถเชือ่ มโยงไปยังเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ามารถประยุกต์
ใช้ได้ หากในอนาคตได้ออกไปอยูโ่ รงพยาบาล คิดว่าสามารถน�าหลักการของสุนทรียสนทนา
ไปใช้ได้กบั การสนทนาหลายแบบ ไม่วา่ จะเป็นการพูดคุยกับคนไข้ เช่น คนไข้มคี วามผิดปกติ
ของการสบฟันมาหาเรา ขอค�าปรึกษาจากเรา ก่อนอื่นต้องพูดคุยกับคนไข้ ว่าปัญหาที่
แท้จริงของคนไข้คืออะไร การจะได้มาซึ่งค�าตอบที่แท้จริงก็ต้องรับฟังคนไข้อย่างตั้งใจ
อย่าเพิง่ ตัดสิน อย่าไปคิดเอาเองว่าสิง่ นีแ้ หละคือปัญหาของคนไข้ ซึง่ ความจริงแล้วอาจไม่ได้
เป็นปัญหาของคนไข้เลยก็ได้ สิง่ ทีเ่ ราคิดว่าเป็นเรือ่ งเล็กน้อยและมองข้ามไปจากการทีต่ ดั สิน
เองโดยไม่ได้ตงั้ ใจฟังคนไข้ให้ดตี า่ งหากเป็นสิง่ ทีค่ นไข้ตอ้ งการให้เราช่วยแก้ไข หลักการของ
สุนทรียสนทนาความจริงแล้วสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันด้วย การรับฟัง
ผูอ้ นื่ การไม่ตดั สิน การแบ่งปันพืน้ ทีใ่ ห้ผอู้ นื่ ได้แสดงความคิดเห็นและเราต้องรับฟังเขาอย่าง
ตั้งใจ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะคุยกับใคร เพราะหากคิดในทาง
กลับกัน หากมีผู้ที่ปฏิบัติกับเราแบบนี้บ้าง คงจะดีไม่น้อยทีเดียว
สุดท้ายนี้อยากให้มีการจัดสุนทรียสนทนาต่อไปค่ะ เพื่อให้ในคณะทันตแพทย์
ของเรานั้น ยังมีพื้นที่เล็กๆ ที่เราได้ละวางภาพลักษณ์ สลัดอ�านาจต่างๆ ทิ้งไว้ก่อนและ
ร่วมกันใช้เวลา แม้ไม่นาน แต่ในแต่ละวินาทีนั้นสิ่งที่ได้คุยกัน จะซึมซับและอยู่กับเรา
ต่อไปอีกนาน

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สะท้อนคิด … จากนักศึกษา
นทพ.บงกช ทองอยู่
ก่อนที่จะได้ท�ากิจกรรมสุนทรียสนทนา ข้าพเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสุนทรีย
สนทนากับการเรียนวิชาทันตกรรมจัดฟันจะมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไร ข้าพเจ้ามักจะ
คิดว่า สุนทรีย ก็น่าจะหมายถึงความไพเราะ ความรื่นเริง ความสนุกสนาน สนทนาก็คือ
การพูดคุย เพราะฉะนัน้ สุนทรียสนทนาก็นา่ จะเกีย่ วข้องกับการพูดคุยอย่างสนุกสนาน รืน่ เริง
พูดคุยในสิ่งที่ไพเราะ ผู้พูด ผู้ฟัง รู้สึกสบายใจ แล้วสุนทรียสนทนากับวิชาทันตกรรมจัดฟัน
จะท�าให้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เพราะทันตกรรมจัดฟันดูเป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างยาก
แล้วเราจะพูดคุยกันอย่างไพเราะ สนุกสนานเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันได้อย่างไร แต่พอ
อาจารย์ ไ ด้ อธิบ ายให้ฟังว่าจริงๆ แล้ว สุน ทรีย สนทนา ประกอบด้ ว ยองค์ ประกอบ
หลายๆ อย่าง คือ การเคารพ ไม่แทรกแซง ยอมรับความคิดผู้อื่น แม้ว่าบางทีเราอาจจะ
ไม่เห็นด้วย รู้จักฟัง การแขวนสมมติฐานไว้ ไม่ด่วนสรุป จึงเข้าใจว่าจริงๆ แล้วสุนทรีย
สนทนาคืออะไร
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมสุนทรียสนทนา คือ การรู้จักฟังอย่างลึกซึ้ง บ่อยครั้ง
ที่ข้าพเจ้าฟัง แต่ที่ดูเหมือนฝัน เหมือนกับก�าลังล่องลอยไปในโลกของตัวเราเอง ฟังอย่าง
เหม่อลอย บางทีฟังแล้วก็ผ่านออกไป ไม่ได้ฟังแล้วคิดตาม แต่การฟังอย่างลึกซึ้ง ตัวเราจะ
ต้องออกมาจากโลกของเราเอง เพื่อยอมรับและเข้าใจโลกของผู้อื่น ทั้งสิ่งที่ผู้อื่นก�าลังพูด
ความคิด และอารมณ์ของผู้พูด
การท�ากิจกรรมสุนทรียสนทนาท�าให้เราได้ประสบการณ์แตกต่างจากการเรียน
แบบบรรยาย ที่เราเป็นผู้รับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว อาจารย์พูดอะไรมาเราก็ฟัง หรือบางที
ก็ไม่ได้ฟงั ไม่ใส่ใจ ฟังมาแล้วเราก็เชือ่ ตามนัน้ ฟังแล้วไม่ได้คดิ ต่อ กิจกรรมสุนทรียสนทนาเป็น
กิจกรรมที่ท�าให้เราได้ใช้ความคิด ท�าให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าถาม กล้า
ตอบ โดยเฉพาะการมีอาจารย์อยูด่ ว้ ย ซึง่ ท�าให้เรารูว้ า่ จริงๆ แล้วทีเ่ ราเคยเข้าใจมาแบบนี้ เรา
เข้าใจได้ถกู ต้องหรือไม่ บางทีเราอาจเข้าใจผิดในเรือ่ งนีม้ าโดยตลอด หรือการรับฟังความคิด
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จากเพื่อนด้วยกันเอง ซึ่งบางครั้งเพื่อนที่เก่งกว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้
เราได้ง่ายกว่า อธิบายให้เราฟังได้ การแลกเปลี่ยนความคิดท�าให้เรารู้จักยอมรับความคิด
ของผู้อื่น ไม่ปิดกั้นตนเอง เปิดรับมุมมองความคิดของผู้อื่น

สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการจัดฟันและการน�าไปใช้
สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
จั ด ฟั น กรณี ที่ เ รี ย นจบไปแล้ ว เมื่อไปอยู่
ในโรงพยาบาลชุ ม ชน และมี ผู ้ ป ่ ว ยมา
ปรึกษาเรื่องการสบฟันผิดปกติ สิ่งที่ส�าคัญ
คือการตรวจ เพื่อที่จะได้น�าข้อมูลมาใช้
ประกอบการวินิจฉัยและมีแนวทางในการ
วางแผนการรั ก ษาที่ เ หมาะสมแก่ ผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละราย โดยเริ่มจากปัญหาที่ผู้ป่วยมา
พบทันตแพทย์ การซักประวัตทิ วั่ ไป ประวัติ
ทางการแพทย์และทางทันตกรรม จากนั้น
ท�าการตรวจภายนอกช่องปาก ลักษณะ
ใบหน้าทั้งหน้าตรง และด้านข้าง ซักถาม
ถึงนิสยั ทีผ่ ดิ ปกติตา่ งๆ จากนัน้ ท�าการตรวจ
ภายในช่องปากทั้งสภาวะปริทันต์ เนื้อเยื่อ
ในช่องปาก ตรวจดูฟันว่ามีความผิดปกติ
หรือไม่ ทั้งขนาดฟัน รูปร่าง จ�านวน ตรวจ
ความผิดปกติของขากรรไกร เมือ่ ตรวจแล้ว
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ วินิจฉัยเพื่อที่ดูว่า

ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับการจัดฟันหรือไม่
หรื อ ต้ อ งมี ก ารส่ ง ต่ อ ทั น ตแพทย์ จั ด ฟั น
เฉพาะทาง หรือผูป้ ว่ ยบางรายอาจเพียงแค่
ท�าการติดตามผลเป็นระยะๆ หรือผูป้ ว่ ยต้อง
อาศัยข้อมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ ในการช่วยวินจิ ฉัย
เช่น ภาพรังสี เป็นต้น เพื่อที่จะได้ท�าการ
วางแผนการรักษาและสามารถอธิบายให้
ผู้ป่วยได้เข้าใจ และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วย
ได้ ซึ่งการให้การรักษาความผิดปกติของ
ฟันบางกรณี ทันตแพทย์ทั่วไปก็สามารถ
ให้การรักษาได้ เช่น การให้ค�าแนะน�าเกี่ยว
กับนิสัยที่ผิดปกติ การท�าการป้องกันการ
สบฟันปกติในระยะแรก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในระยะฟันน�้านม แต่ในกรณีที่คิดว่าเราไม่
สามารถให้การรักษาแก่ผปู้ ว่ ยได้ หรือผูป้ ว่ ย
มีความผิดปกติทรี่ นุ แรง ก็ควรท�าการส่งต่อ
ทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้
รับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สะท้อนคิด … จากนักศึกษา
นทพ.ปยภา สอนชม
ในการศึ ก ษาหาความรู ้ สามารถท� า ได้ ห ลายวิ ธี วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ถู ก พู ด ถึ ง คื อ
หลั ก “สุ จิ ปุ ลิ” ที่พ่อแม่มักจะคุ้นเคยและเอาไว้สอนลูกหลาน ข้าพเจ้ามักเป็น
คนชอบเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มองเห็นเป็นภาพ จนเมื่อมาเรียนระดับอุดมศึกษา กิจกรรม
ที่มากขึ้น ผนวกกับเนื้อหาที่เรียนนั้นมากกว่าชั้นมัธยมเป็นเท่าตัว จากการเรียนที่เน้น
ความเข้าใจ ก็กลายเป็นการเรียนแบบท่องจ�า จ�าเอาไปสอบ พอออกจากห้องสอบมาก็ลืม
คืนครูบาอาจารย์ไปหมด จนทุกวันนีข้ า้ พเจ้าซึง่ ก�าลังศึกษาอยูช่ นั้ ปี 6 คณะทันตแพทยศาสตร์
ได้มโี อกาสศึกษาและวางแผนการรักษาคนไข้แบบองค์รวม ความรูท้ เี่ คยเล่าเรียนแบบท่องจ�า
ท�าให้ข้าพเจ้ามองภาพรวมไม่ออก และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เคยเรียนมาไม่ได้ จนเมื่อได้
มีโอกาสเข้าร่วมสุนทรียสนทนา ในเนื้อหาของวิชาทันตกรรมจัดฟัน โดยผู้ร่วมเข้าฟังและ
พูดคุยนั้น คือ เพื่อนๆ 11 คน และอาจารย์วิรัช ความรู้สึกตอนแรกคือ กังวลมาก คิดว่า
จะเอาความรู้อะไรไปพูดในการสัมมนา แต่พอถึงเวลาจริงๆ กลับสนุกและแปลกใจที่ตัวเอง
ยังมีความรูอ้ ยูบ่ า้ งอาจเป็นเพราะบรรยากาศพูดคุยเรือ่ งวิชาการทีเ่ ป็นกันเองระหว่างเพือ่ นๆ
ด้วยกันเอง และมีอาจารย์เป็นคนช่วยเหลือ อธิบายในสิ่งที่พวกเราคิด อธิบายกันเองไม่ถูก
อีกทัง้ อาจารย์ยงั ช่วยกระตุน้ ตัง้ กระทู้ เพือ่ ให้พวกเราทัง้ 11 คน ได้ลองทบทวนความรูเ้ ก่าๆ
เอามาสังเคราะห์ และอภิปรายกัน โดยเรามีกฎอยู่ว่า ต้องฟังผู้อื่นให้จบ ฟังอย่างตั้งใจ และ
ไม่คิดที่จะพูดแทรกหรือแย้งขึ้นมาเพื่อแสดงความคิดเห็นของตัวเอง บางคนอาจรู้สึกว่า
อึดอัดที่ต้องฟังคนอื่นพูดให้จบ ทั้งที่ในใจรู้สึกขัดแย้งอย่างยิ่ง แต่ส�าหรับข้าพเจ้ากลับเป็น
ตรงกันข้าม เพราะถึงแม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกขัดแย้ง แต่ก็จะเงียบๆ ไว้ เงียบจนเหมือนไม่ได้
มีส่วนร่วมในวงสนทนา ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่กฎของสุนทรียสนทนาที่ทุกคนต้อง
มีสว่ นร่วม ท�าให้ขา้ พเจ้าต้องบังคับตัวเอง ตอนแรกก็รสู้ กึ กดดัน ตอนหลังจึงค่อยผ่อนคลาย
และเริม่ สนุกทีไ่ ด้แชร์ความคิดกับเพือ่ นๆ เพราะการแสดงความคิดเห็นไม่มคี า� ว่าผิดหรือถูก
เธอไม่เก่ง ฉันเก่ง การเข้าร่วมสุนทรียสนทนาครั้งนี้ จึงท�าให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็น และฟังคนอื่นอย่างตั้งใจมากขึ้น และที่ส�าคัญการที่ได้นั่งคิดวิเคราะห์เอา
ความรู้เก่าๆ ในสมองที่คิดว่าไม่มีนั้นมาร่วมอภิปรายกับเพื่อนและมีอาจารย์เป็นเหมือน
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พี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�าให้ตัวเองได้ท�าความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ท�าให้รู้ได้ว่า
ตัวเองยังไม่เข้าใจหรือมีความรู้น้อยในส่วนไหน ซึ่งหลังจากนั้นก็สามารถไปค้นคว้าเพิ่ม
เติมได้ ข้าพเจ้าคิดว่าการท�าสุนทรียสนทนาเช่นนี้ อาจจะเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งทีเดียว
ในอนาคตอันใกล้นี้ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ก็จะจบจากคณะทันตแพทย์แล้ว
ในระยะเวลา 6 ปี เคยชินกับการมีอาจารย์คอยชีแ้ นะและบอกให้ทา� ตาม แต่หลังจากจบไป
การตัดสินใจคงต้องขึ้นอยู่กับตัวเองบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในกรณีของทันตกรรมจัดฟัน ถ้ามีผู้ป่วยมาปรึกษาในเรื่องดังกล่าว ถ้าในโรงพยาบาลมี
ทันตแพทย์เฉพาะทาง ก็จะสามารถให้ผปู้ ว่ ยปรึกษาได้โดยตรง แต่ถา้ โรงพยาบาลทีข่ า้ พเจ้า
ไปใช้ทนุ เป็นโรงพยาบาลชุมชน การให้คา� วินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้องและการส่งต่อทีเ่ หมาะสมน่าจะมี
ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ ยกตัวอย่างเช่น กรณีทผี่ ปู้ กครองน�าบุตรหลานมาปรึกษาเรือ่ ง
การสบฟัน ถ้าเป็นกรณีฟันน�้านม ก็สามารถใช้ให้เด็กกัดไม้ไอติมเพื่อแก้ไขการสบฟันผิด
ปกติในระยะฟันน�า้ นม และให้ฟนั หน้าเรียงตัวปกติ แต่ถา้ เป็นฟันชุดผสมก็อาจแก้ไขหรือใช้
เครื่องมือง่ายๆ ที่ทันตแพทย์ทั่วไปเช่นเราสามารถท�าได้ แต่ถ้ารุนแรงและแก้ไขได้ยาก
เราจ�าเป็นต้องส่งต่อ ก็ควรประเมินถึงสถานที่ที่มีการรักษาเฉพาะทาง และการเขียน
ใบส่งต่อที่เหมาะสมที่ไม่ต้องท�าให้ผู้ป่วยเสียเวลาไปแต่ไม่ก่อประโยชน์ เป็นต้น

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สะท้อนคิด … จากนักศึกษา
นทพ.เªียงªัย เสียงตรง
หลังจากที่เข้าป¯ิบัติงานที่ห้องทันตกรรมจัดฟันได้สักหนึ่งอาทิตย์ ก็มีโอกาส
ได้เข้าชั้นเรียน “สุนทรียสนทนา” ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินได้ฟังมาจากนักศึกษาที่
เคยผ่านการปฏิบัติงานที่ห้องนี้มาบ้าง แต่จากที่ฟังมา เขาก็เล่าว่ามันก็เป็นการพูดคุย
กันธรรมดานี่แหละ ฟังดูงงๆ คลุมเครือจริงๆ เพราะชื่อมันก็ฟังดูแปร่งๆ พิกล ถ้าดูจาก
ค�าศัพท์แล้วมันอาจจะแปลว่า การพูดคุยอย่างมีความสุข สบายใจ อะไรท�านองนี้ แต่มันก็
ยังดูแปลกๆ เพราะเราเข้ามาปฏิบตั งิ านในห้องทันตกรรมจัดฟัน ดังนัน้ เนือ้ หาทีจ่ ะพูดคุยกัน
มันก็นา่ จะเกีย่ วข้องกับงานจัดฟัน ซึง่ เป็นความรูท้ างวิชาการ จึงน่าจะต้องมีความเคร่งเครียด
และจริงจังกับความถูกต้อง แล้วยังงีม้ นั จะพูดคุยกันอย่างมีความสุข ผ่อนคลาย และสบายใจ
ได้อย่างไร ก็น่าสงสัยจริงๆ ว่าบรรยากาศของการพูดคุยกันมันจะเป็นอย่างไร
ในการท�ากิจกรรมสุนทรียสนทนาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนักศึกษา 11 คน
และอาจารย์วิรัช เป็นผู้ที่จัดการกระบวนการการสนทนาครั้งนี้ ในตอนแรกบรรยากาศ
ค่อนข้างน่าอึดอัด เวลาจะพูดอะไรก็ค่อนข้างเกร็งทีเดียว แต่สักพักพออาจารย์เริ่มพูดคุย
และอธิบายถึงความหมายและลักษณะของสุนทรียสนทนาให้ฟัง ก็พอเริ่มเข้าใจและเห็น
ภาพกว้างๆ ขึ้นมาบ้าง บรรยากาศการพูดคุยก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น การพูดเสนอ
ความคิดเห็นก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในช่วงแรกๆ ของการสนทนา
ส�าหรับการพูดคุยในครัง้ นีจ้ ะเรียกว่ามีการตัง้ เป็นหัวข้อในการสนทนาอย่างจริงจังก็คงจะไม่
ถูกต้องนัก น่าจะพูดว่ามาร่วมสนทนา พูดคุยกันในเรือ่ งทัว่ ๆ ไปเกีย่ วกับหลักการจัดฟันเสีย
มากกว่า เพราะเนือ้ หาในการพูดคุยก็ลว้ นแต่เป็นความรูท้ เี่ คยเรียนกันมาก่อนแล้วทัง้ นัน้ เช่น
การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาการสบฟันแบบผิดปกติชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกีย่ วข้อง เช่น แบบจ�าลองฟัน ภาพรังสีฟนั กะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง ตลอดจนน�าข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั มาท�าการวางแผนการรักษาต่อไป จากทีก่ ล่าวไปแล้วว่าเนือ้ หาเหล่านีต้ า่ งก็เคยเรียน
รูก้ นั มาแล้ว แต่วา่ ก่อนหน้านีไ้ ด้เรียนในลักษณะเป็นความรูใ้ นเชิงลึก และมีรายละเอียดมาก
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จนบางครัง้ ตัวนักศึกษาเองก็ไม่ทราบว่าสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ปนัน้ ส่วนใดมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อ
การน�าไปใช้ และบางทีก็ยังไม่ทราบว่าจะน�าไปใช้อย่างไร คือที่เรียนมาทั้งหมดจะเป็นการ
ลงรายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วนของงานทันตกรรมจัดฟัน (ถ้าเปรียบเทียบก็คงจะคล้าย
กับมองเห็นรูปร่างของชิ้นจิ๊กซอว์ว่ามีรูปร่างลักษณะแต่ละด้านเป็นอย่างไร แต่มันก็ยังไม่
สามารถปะติดปะต่อกันให้เห็นเป็นภาพทีส่ วยงามสมบูรณ์ได้) แต่สา� หรับการสนทนาในครัง้
นี้ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการของการสนทนาได้ดีมาก อย่างน้อยก็ท�าให้ผมเข้าใจว่า
สิ่งที่ได้เคยเรียนกันมานั้น สามารถน�ามาใช้งานได้อย่างไรในการตรวจ เก็บข้อมูล และ
วางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาการสบฟันผิดปกติ ซึง่ ก่อนหน้านี้ บางอย่างรูส้ กึ ว่าทีเ่ รียน
เข้าใจยาก ก็เคยมีความสงสัยอยูเ่ ช่นกันว่า ข้อมูลบางตัวนัน้ หามาได้แล้วจะเอาไปท�าอะไรต่อ
เหรอ? ซึง่ หลังจากผ่านการสนทนาก็รสู้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูไ้ ปนี้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้นะ เพราะก่อนหน้านี้ จะคิดว่าถ้าในอนาคตมีผู้ป่วยที่มีความสบฟันผิดปกติมาปรึกษา
ก็คงจะท�าการส่งต่อไปให้ทันตแพทย์จัดฟันเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้คงจะพยายามตรวจ
และวินจิ ฉัยการสบฟันผิดปกติ ตลอดจนหาสาเหตุของความผิดปกตินนั้ และคงจะสามารถ
ให้ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปได้
หลังจากทีไ่ ด้ผา่ นการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมสุนทรียสนทนา ก็รสู้ กึ ว่าการพูดคุยและ
สนทนาในรูปแบบนี้ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกันเองระหว่างสมาชิก ช่วยส่งเสริม
การคิดร่วมกัน ใช้การฟังอย่างตั้งใจและมีคุณภาพมากกว่า เพราะการพูดคุยในหัวข้อหรือ
ประเด็นใดประเด็นหนึง่ หลายครัง้ จะมีการเอาความคิดของตนเองทีค่ ดิ ว่าถูกต้องไปถกเถียง
โต้แย้งกับคนอื่น มุ่งไปสู่ข้อสรุปที่มีผลแพ้ชนะกัน น�าไปสู่ความขัดแย้งกันระหว่างคู่สนทนา
ในทีส่ ดุ ซึง่ ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากกับกระบวนการสุนทรียสนทนาเพราะเท่าทีส่ งั เกตดู
จะเน้นให้เกิดการฟังอย่างสงบ ฟังจนจบไม่ด่วนพูดแทรก ไม่ด่วนสรุปไปก่อน ซึ่งเป็นเรื่อง
ส�าคัญที่ควรน�ามาใช้ในชีวิตของเรา

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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ในสังคมที่สลับซับซ้อนของยุคปัจจุบันนี้ การติดต่อสื่อสารมีการเชื่อมโยงถึงกัน
ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ผู้คนมีความสัมพันธ์
และมีปฏิสมั พันธ์กนั ด้วยบทบาทและหน้าทีอ่ นั สลับซับซ้อน มีการแบ่งชนชัน้ ต�ำแหน่งหน้าที่
ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน วัยวุฒิ ความเชือ่ สิง่ เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดอคติตอ่ คน
รอบข้าง และส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตามมาด้วยการโต้เถียงหาข้อสรุป
หรือลงมติ แต่มนั ก็กลับเป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งคุกรุน่ ตามมา ดังนัน้ จากทีไ่ ด้ลองร่วม
กิจกรรมสุนทรียสนทนาแล้ว คิดว่ากระบวนการในการคิดร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน โดยการลดอคติระหว่างกัน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดี และยังช่วยจัดการความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิดที่มีประสิทธิภาพ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาสิ่งดีๆ ใหม่ๆ ในอนาคต
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กาลามสูตร 10 ประการ คือ
1. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา
2. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
4. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์
5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ
6. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน
7. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษ®ีที่พินิจไว้แล้ว
9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเห็นรูปการณ์ว่าน่าจะเป็นไปได้
10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนีเ้ ป็นครูของเรา
ต่ อ เมื่ อ ใดที่ รู ้ และเข้ า ใจด้ ว ยตนเองว่ า ธรรมเหล่ า นั้ น
เป็นกุศล เป็นอกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือถือป¯ิบัติ
ตามนั้น

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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เรียนรู้อะไรจากสุนทรียสนทนา
บัว

: เรียนรู้การฟังผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น และเรียนรู้ว่าแต่ละคนมี
ความคิดเห็นต่างกัน

หน่อง : กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ได้เรียนรู้ความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น
โดยอาศัยประสบการณ์ที่เราเคยมี
แพรว : บรรยากาศสบายๆ เหมือนคุยกับเพื่อนใกล้ชิดและเข้าใจง่ายกว่าการเรียน
แบบบรรยาย ทุกคนมีส่วนร่วมในการสัมมนาและกล้าแสดงความคิดเห็น
กันมากขึ้น
โต

: ได้สัมผัสการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ได้ระดมความคิดหลายๆ คน
เห็นถึงความคิดเห็นของผู้อื่น ได้ฝึกฟัง ฝึกพูด ฝึกคิด และฝึกหาข้อสรุป
ร่วมกัน ได้เรียงร้อยองค์ความรู้จากการเรียนแบบบรรยาย โดยมีอาจารย์
ช่วยให้ค�าแนะน�าด้วย

แจแปน : ทุกคนได้มีเวลาคิดและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ต่างจากตอนเรียน
แบบบรรยายอาจารย์สอนฝ่ายเดียวไม่ค่อยมีใครเสนอความคิดเห็น
ท�าให้มองภาพรวมได้มากขึ้น เข้าใจสิ่งที่เรียนมามากขึ้น
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ป้อน

:

เอ็ม

: ฝึกตนเองในทักษะของการฟัง คิด พูด ในแบบสุนทรียสนทนา
รู้สึกได้ความรู้จริงๆ เข้าใจมากขึ้น จ�าได้มากกว่าเรียนในห้อง สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต เช่น การประชุมกลุ่ม เป็นต้น

ได้แสดงความคิดเห็น และน�าความคิดที่แตกต่าง หลากหลายมาประมวล
ร่วมกันได้ คิดตามไปด้วยท�าให้จ�าได้ดีขึ้น คิดวิเคราะห์จากผู้ป่วยจริงๆ
ท�าให้จ�าได้ด้วยความเข้าใจ และเข้าใจทฤษฎีที่เรียนมาได้มากขึ้น

หนุ่ม

: ชอบการแชร์ความรู้ ความเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ กล้าถามมากขึ้น
ลดความกังวล ฝึกมารยาทในการตั้งใจฟัง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

ฟาง

: สามารถน�าไปปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันกับการสนทนาร่วมกับผู้อื่น
การเรียนแบบบรรยายมีเวลาน้อย ไม่กล้าถามอาจารย์ ประทับใจ
การเรียนแบบสุนทรียสนทนา ซึ่งมีน้อยมากในคณะทันตแพทยศาสตร์
แต่ก็พบว่าอย่างน้อยก็ยังมีมุมเล็กๆ ในห้องสุนทรียสนทนานี้ที่เป็นการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง

เฮง

: การเข้าใจสุนทรียสนทนาเท่ากับเรียนรู้ศิลปะการเข้าใจคน รู้จักฟังผู้อื่นแบบ
ไม่ตัดสิน เป็นทักษะที่ดีมาก ที่สามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างดี

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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เก็บตก : สุนทรียสนทนาน�าไปใช้ได้จริงหรือ
หมูน้อย : สามารถน�าไปใช้ได้จริง ได้ความคิดจากคนหลายๆ คน แต่ละคนกล้าแสดง
ความคิด ได้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มจากการ
ใช้ค�าถามเชิงบวก
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แปน

: ใช้ได้จริง เป็นการพูดคุย ไม่ใช่เป็นการไปสั่งการให้ผู้อื่นท�าตาม
ท�าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม

โบว์

: ใช้ได้จริงหรือไม่ ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ในกลุ่มคนที่ร่วม
สนทนา หากมีคนที่ไม่ถูกกัน อาจท�าได้ยาก แต่ถ้าในสถานการณ์ทั่วไป
ก็น่าจะใช้ได้จริง

เต

: ใช้ได้จริง แต่ต้องขึ้นกับสภาพแวดล้อมด้วย เพราะบางสถานการณ์
ผู้ร่วมสนทนาอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แท้จริง... ในส่วนตัวคิดว่า
จะน�าไปใช้ให้ดีที่สุด แต่ผลเป็นอย่างไรก็ต้องขึ้นกับอีกหลายปัจจัย

แก้ว

: มีประโยชน์และสามารถใช้ได้ แต่การน�าไปใช้กับผู้อื่น ซึ่งมีที่มาต่างกัน
ผลอาจต่างกันได้ เราต้องท�าการศึกษาและปรับตัวกับคนในองค์กรให้ดีก่อน

หน่อง : สิ่งที่น�าไปใช้ ได้แก่ การฟัง … ต้องรู้จักฟังผู้อื่น แสดงถึงการให้เกียรติ และ
แสดงความสนใจผู้พูดด้วยความจริงใจ เป็นการเริ่มต้นสนทนาที่ดี
เต้

: สามารถน�าไปใช้ได้จริง ทั้งการน�าไปคุยกับเพื่อน ไม่ไปตัดสินความคิดผู้อื่น
เป็นการลดความขัดแย้ง

ป้อน

: น�าไปใช้ได้จริง เริ่มจากเปิดใจ ไม่ว่าจะพูดคุยกับใคร ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
ได้กล้าแสดงความเห็น เราจะได้เห็นศักยภาพของผู้อื่นและยอมรับผู้อื่น
อย่างจริงใจด้วย

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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ชัยชนะ... คงอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม
แต่ความดีงาม... จักอยู่ชั่วนิรันดร์
อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น

แรงบันดาลใจ
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พรแสวงจาก... แรงบันดาลใจ
“©ั น ไม่ เ คยสงสั ย ในความส� า เร็ จ ของคุ ณ เพราะคุ ณ มี พ ลั ง ที่ จ ะท� า ในสิ่ ง
ที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้ ใ ห้ เ ป็ น จริ ง ได้ ” ภรรยาของเฮนรี่ ฟอร์ ด ราชาแห่ ง รถยนต์ ข องโลก
ได้พดู ให้กา� ลังใจ เฮนรี่ ฟอร์ด เมือ่ สร้างรถยนต์ลม้ เหลวในตอนแรก ค�าพูดทีเ่ ป็นแรงจูงใจของ
ภรรยา ท�าให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการผลิตรถยนต์ได้ส�าเร็จตามเป้าหมายในเวลาต่อมา
แรงบันดาลใจ เกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ขอเพียงเราใช้ปญ
ั ญาในการพินจิ พิจารณา
สิ่งต่างๆ ที่เราพบเห็น ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้ท�าด้วยตัวของเราเอง บางครั้งแม้เพียงค�าพูดสัก
ค�าสองค�า ถ้าท�าให้เกิดความสว่างวูบขึน้ ในใจ ก็จดุ ประกายแรงบันดาลใจได้ หรือแม้เพียงได้
อ่านหนังสือสักเล่ม อ่านนวนิยาย หรืออ่านวรรณกรรมสักเรือ่ งก็สามารถปลุกเร้าแรงบันดาล
ใจให้เกิดขึ้นได้ บางครั้งได้อ่านพบค�าพูด ค�าคม ปรัชญาชีวิตที่นักปราชญ์ได้เขียน ได้บันทึก
ไว้ กระตุน้ ให้แรงบันดาลใจของเราลุกโชนขึน้ มา ในท�านองเดียวกันเพียงค�าชมทีก่ ลัน่ ออกมา
จากใจของผู้พูด ก็ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของผู้ฟังได้ ดังนั้นแรงบันดาลใจ
จึงเป็นเสมือนเชื้อเพลิงที่ไปกระตุ้นให้เกิดพรแสวงในการท�างานให้ส�าเร็จด้วยตัวเราโดยไม่
ต้องพึ่งพาพรสวรรค์เลย
แล้วแรงบันดาลใจ มันคืออะไรกันแน่? มีผรู้ หู้ ลายคนได้อธิบายไว้วา่ แรงบันดาลใจ
คือภาพที่ผุดขึ้นในใจของเราตลอดเวลา ภาพที่เราอยากจะเป็น ภาพที่เราคิดถึงทุกครั้งแล้ว
ท�าให้เราตืน่ เต้น รูส้ กึ ดี รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า รูส้ กึ ดีใจถ้าตัวเองได้รบั และก้าวไปในระดับทีส่ งู ขึน้ ตาม
ที่ตนเองใฝ่ฝันตั้งใจ และจะท�าให้รู้สึกมีความสุข ดังนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่พบกับ
ความส�าเร็จ ต้องใฝ่หาแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องลึกของจิตใจของเราเอง คนที่มี
แรงบันดาลใจ จะมองเห็นสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยเฉพาะการสร้างโอกาสจากสิ่งต่างๆ
รอบตัวเรา เชื่อมั้ยว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรค ไม่ว่าเราจะอายุมากน้อยแค่ไหน จะเป็นเด็ก
เป็นผู้ใหญ่ หรือมีวัยอาวุโสเท่าไร ก็ไม่เป็นปัญหาในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเติมเต็ม
พลังให้ชีวิตและสร้างเสริมศักยภาพให้ตัวเอง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม
คนสองคนที่ เ ผชิ ญ สถานการณ์ เ ดี ย วกั น ในเวลาเดี ย วกั น ด้ ว ยมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกั น
ด้วยทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน จะมีการรับรู้และจินตนาการที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจที่แตกต่างกันไป
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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วิลเลียม โฟล์กเนอร์ นักประพันธ์ชาวอเมริกัน ได้เขียนถึงความรู้สึกของนักโทษ
สองคนที่มองลอดจากหน้าต่างกรงขังพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน แต่นักโทษทั้งสองคนนี้
มีความรูส้ กึ นึกคิดต่างกันโดยสิน้ เชิง คนหนึง่ มองเห็นดินโคลนบนพืน้ ดิน อีกคนหนึง่ มองเห็น
ดวงดาวบนฟากฟ้า โดยเรียงร้อยถ้อยค�ำดังนี้ “สองคนยลตามช่อง คนหนึง่ มองเห็นโคลนตม
คนหนึ่งมองเห็นดวงดาว พราวพราย” ซึ่งเป็นการบรรยายที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจ
ที่ต่างกัน เพราะคนหนึ่งมีทัศนคติในทางลบ ก็จะมองเห็นในสิ่งที่ไม่จรรโลงใจ อีกคนหนึ่ง
มีทัศนคติในทางบวก ก็จะมองเห็นในสิ่งที่เป็นความสวยงามของธรรมชาติ เป็นความหวัง
ของมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดความสุขและความชุ่มชื่นใจ
บางครั้งเราอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติของผู้มีชื่อเสียงของโลกหรือ
ประวัติอัจฉริยะบุคคลจากวรรณกรรมระดับโลก โดยบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ
เหล่านี้ อาจเป็นบุคคลที่อยู่ในต�ำนานก็ได้ แต่การด�ำเนินชีวิตของเขาเป็นต้นแบบให้เรา
เกิดแรงบันดาลใจ คนต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจของเราเหล่านี้ ไม่จ�ำเป็นต้องมีเพียง
คนเดียว เราอาจมีคนทีเ่ ป็นฮีโร่ประจ�ำใจของเราหลายๆ คนก็ได้ เราควรศึกษาประวัตขิ องเขา
สะสมเรื่องราวหรือรูปภาพเขา หรือจดจ�ำประโยคค�ำคมที่เขาได้กล่าว ที่ฟังแล้วจับใจ เพื่อ
ให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างลึกซึง้ ขอยกตัวอย่างบุคคลทีอ่ ยูใ่ นวรรณกรรมสามก๊ก ทีม่ ผี กู้ ล่าว
ถึงมากมายก็คือ ขงเบ้ง มังกรหลับแห่งเขาโงลังกั๋ง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ของ
แผ่นดินจีน ด้วยความเฉลียวฉลาด รอบรู้ รอบคอบ และมีภูมิปัญญารอบด้าน มีอุดมการณ์
ที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง มีความสมถะ ไม่หลงในต�ำแหน่ง และไม่เหลิงในอ�ำนาจ มีความ
มัน่ ใจในตัวเอง แต่อยูบ่ นพืน้ ฐานของความไม่ประมาท และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่
ขงเบ้งเคยกล่าวว่า “ยาดีมกั จะมีรสขม ค�ำแนะน�ำทีด่ มี กั จะไม่เสนาะหู” นอกจากนี้ ขงเบ้ง
ยังเป็นผูท้ ชี่ อบศึกษาหาความรูแ้ ละหาข้อมูลอย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้
อย่างถึงรากถึงโคน ขงเบ้งกล่าวไว้ในหลายโอกาสว่า เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย เนื่องจากขงเบ้ง
เชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา เราจะท�ำอะไร จะเป็นอะไร จะส�ำเร็จหรือล้มเหลว ก็อยู่ที่
ตัวเรา ขงเบ้งเป็นคนที่ท�ำงานด้วยความรอบคอบและใช้สติปัญญารอบด้าน เมื่อเจอปัญหา

56

หรือประสบวิกฤตการณ์เขาพร้อมที่จะยอมอุทิศตนเองเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความส�าเร็จ รวมทั้งความอยู่ดีมีสุขของประชาชน นอกจากนี้ ขงเบ้งมีหลักการบริหารที่ดี
โดยรู้จักพินิจพิเคราะห์ใช้คนให้ท�างานตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน โดยยึดหลัก
“อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น”
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่ามีวิธีการหลายๆ วิธีในการสร้างเสริมแรงบันดาลใจ
เราลองฝึกดูก็ได้ ในขั้นตอนแรก เมื่อใดก็ตามที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือได้รับฟัง
เสียงกระซิบภายในใจของเรา อย่าได้วิตกกังวลว่าจะท�าไม่ได้หรือยอมล้มเลิกความคิด
ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ขัน้ ต่อไปเขียนแนวคิด หรือ ข้อความประทับใจไว้ในสมุดบันทึกหรือบน
โต๊ะท�างาน เพื่อปลูกฝังให้ประทับอยู่ในความทรงจ�าส่วนลึกของหัวใจของเรา หลังจากนั้น
ก็ตั้งต้นท�าไปเลย ท�าตามสิ่งที่หัวใจร�่าร้องตามแรงบันดาลใจ แล้วดูผลที่เราท�าว่าดีเพียงใด
แม้ตอนแรกจะรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบทีเดียวนัก ก็ไม่ต้องย่อท้อ ท�าต่อไปเรื่อยๆ เชื่อว่า
ผลงานในขัน้ ตอนสุดท้ายจะดียงิ่ ขึน้ และอย่าลืมชืน่ ชมความส�าเร็จเมือ่ ท�างานได้ผลบรรลุเป้า
หมายเป็นขัน้ เป็นตอน เป็นระยะๆ เพือ่ เป็นการให้รางวัลกับชีวติ และเพิม่ พลังใจในการก้าว
ต่อไป เพื่อสู่จุดหมายปลายฝันที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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อ�ำนาจจะไม่มีค่าเลย... หากไร้คุณธรรม
ความร�ำ่ รวยก็เช่นกัน จะไม่มคี า่ เลย... หากไม่รจู้ กั แบ่งปัน
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วรรณกรรมสามก๊ก

ชีวิต...เป็นไปตามจินตนาการ
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า “จินตนาการส�าคัญกว่าความรู้” เพราะเขา
เชื่อว่าความรู้มีข้อจ�ากัด ขณะที่จินตนาการแผ่คลุมโลกทั้งโลก กระตุ้นความอยากก้าวหน้า
และให้ก�าเนิดวิวัฒนาการใหม่ๆ แก่โลกของเราได้ ตอนแรกๆ คงไม่ค่อยมีใครเชื่อไอน์สไตน์
มากเท่าไรนัก เพราะคนส่วนใหญ่ย่อมเข้าใจว่าความรู้คือศักยภาพ คืออ�านาจที่จะช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ แต่เมื่อผ่านการพิสูจน์
ของกาลเวลาแล้ว ทุกคนก็ยอมเชื่อตาม
ที่ไอน์สไตน์ได้พูดไว้ เพราะเราจะไม่
สามารถท� า อะไรให้ เ ป็ น รู ป ธรรม
ได้ เ ลย ถ้ า หากเราไม่ ส ามารถ
จิ น ตนาการภาพแห่ ง

ความส�าเร็จของตัวเอง เราก็
จะไม่เกิดขวัญ ก�าลังใจที่จะท�า
สิ่งนั้นๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงลงได้ แต่ถ้า
เราเริม่ ต้นวาดภาพเป้าหมายทีเ่ กิดขึน้
ในใจเราได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปในทางบวก
นัน่ คือ การเริม่ นับหนึง่ ในการด�าเนินการด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เพือ่ ท�าให้ความฝันกลายเป็น
ความจริงโดยสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยม ที่ได้จินตนาการไว้ในหัวใจของเราเอง
สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องใช้จินตนาการในแง่บวกเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้เกิดขึน้ บนโลก คนทีจ่ นิ ตนาการในทางบวก จะประสบความส�าเร็จและมีความสุขมากกว่า
คนที่ชอบวิตกกังวลและจินตนาการในทางลบ
จากการศึกษาพบว่าเด็กอนุบาลมีจินตนาการดีกว่าเด็กโตหรือคนในวัยผู้ใหญ่
และพบว่า จินตนาการจะหดหายไปเรื่อยๆ เมื่อได้เรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นวิธีสอนเด็กที่ดีที่สุด
ก็คือ ค้นหาว่าเขาอยากท�าอะไร แล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาท�าตามจินตนาการที่อยู่ในใจของ
พวกเขาเหล่านั้น
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การอ่านหนังสือมากๆ หลายๆ ประเภท ได้ฟังประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ
ของบุคคลที่ประสบความส�าเร็จในชีวิต หรือการได้ดูภาพยนตร์บางเรื่อง จะไปกระตุ้น
จินตนาการของเราให้กว้างไกลไปจากเดิม ลองฝึกการจินตนาการโดยตั้งค�าถามในใจของ
เราในสิ่งที่เราอยากรู้ อยากจะเป็นในอนาคต แล้วลองจินตนาการถึงค�าตอบ หรือผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ค�าตอบที่ได้อาจจะมีหลายๆ ค�าตอบจากข้อสงสัยที่เราถามอย่างเงียบๆ ในใจเรา
การฝึกแบบนีจ้ ะท�าให้เราเห็นภาพของความฝันจากการจินตนาการทีเ่ ป็นรูปเป็นร่างชัดเจน
มากขึ้น
บิ ล ล์ เกตส์ เจ้ า ของบริ ษั ท ไมโครซอฟ คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี ชื่ อ เสี ย งในด้ า น
คอมพิวเตอร์ระดับโลกเคยพูดว่า “บริษัทเรามี สินทรั พ ย์ อยู ่ เ พี ย งอย่ างเดี ย ว ก็ คื อ
จินตนาการของมนุษย์” ความหมายก็คือ บริษัท ไมโครซอฟ ที่เจริญก้าวหน้าและพัฒนา
จนถึงระดับโลก ได้อาศัยจินตนาการและความคิดของคนทุกคนในบริษัท ไม่ได้อยู่ที่
ความใหญ่โตของอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครี่องใช้ที่เป็นของบริษัท
ดังนั้น อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ก็ต้องฝึกฝนการใช้จินตนาการเพื่อการเรียน
การสอน ตลอดจนการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ ศักยภาพของตัวเรา บางครัง้ เราอาจแกล้งคิดแบบเด็กๆ
เพื่อปลุกเร้าจินตนาการของเรา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในวงการการศึกษาและ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคต
ได้มีการศึกษาและแนะน�าขั้นตอนง่ายๆ ที่จะท�าให้จินตนาการของเรากลายเป็น
ความจริงได้ดังนี้
ขัน้ ตอนแรก ก�าหนดความใฝ่ฝนั ทีเ่ กิดขึน้ จากการจินตนาการของเรา หรือก�าหนด
ว่าชีวิตนี้มีอะไรที่อยากท�าให้ส�าเร็จ และวางแผนเพื่อก้าวสู่ความส�าเร็จนั้นๆ ขั้นตอนต่อไป
คือ แบ่งเป้าหมายที่เราต้องการท�าให้ส�าเร็จเป็นระยะๆ โดยอาจจะก�าหนดสิ่งที่อยากท�าให้
เสร็จภายใน 1 เดือน ภายใน 1 ปีหรือภายใน 5 ปีก็ได้ หลังจากนั้นก็ลงมือท�าด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถท�าส�าเร็จได้โดยไม่ยากล�าบากนัก แล้วลงมือ
ท�าไปเรื่อยๆ ตามแผน จากแผนระยะสั้นสู่แผนระยะยาว อย่าท้อถอยหรือล้มเลิกกลางคัน
ลงมือท�าอย่างจริงจัง จนกระทัง่ สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละขัน้ แต่ละตอน และ
ในที่สุดก็สามารถก้าวเดินต่อไปสู่ความใฝ่ฝันที่ได้จินตนาการไว้
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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“ จินตนาการปกครองโลกได้ ”
					

นโปเลียน โบนาปาร์ต

ฟ˜งกันมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น
จากกระบวนการสุ น ทรี ย สนทนา ที่ เ น้ น ให้ เ ราฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ ฟั ง อย่ า ง
ลึ ก ซึ้ ง ฟั ง ด้ ว ยจิ ต จดจ่ อ ถ้าเราน�ามาใช้ในการเรียนการสอน จะท�าให้อาจารย์และ
นักศึกษาตั้งใจฟังกันและกันมากขึ้น หรือเมื่อใช้ในการสัมมนา จะท�าให้ผู้ร่วมการสัมมนา
ทุกคนเรียนรู้การฟังที่ดีขึ้น เราฟังกันและกันด้วยความสนใจ ฟังด้วยความตั้งใจ ฟังด้วย
ความคิดในแง่บวก แม้ผู้พูดจะคิดหรือพูดสิ่งที่แตกต่างจากความคิดของเราก็ตาม มีการ
สบสายตาระหว่างคนพูดกับคนฟัง มีการสนับสนุนค�าพูดหรือค�าตอบของนักศึกษา มีการ
ชมเชยด้วยความจริงใจเมื่อนักศึกษาตอบได้ตรงประเด็น หรือมีแง่มุมที่ท�าให้อาจารย์และ
นักศึกษาต้องคิดทบทวนให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาถามประเด็นที่นักศึกษาไม่เข้าใจ
อาจารย์ต้องฟังด้วยความตั้งใจ บางครั้งเป็นค�าถามที่อาจารย์ต้องคิดให้ละเอียด รอบคอบ
และเรียนรู้ที่จะอธิบายโดยตอบค�าถาม ให้สั้น กระชับ และเข้าใจได้ง่ายมากที่สุด
สิง่ ส�าคัญในกระบวนการสุนทรียสนทนาก็คอื การให้เกียรติผพู้ ดู ดังนัน้ ในการเรียน
การสอน ครูบาอาจารย์ควรจะฟังนักศึกษาพูดให้จบก่อน ไม่พูดแทรกขณะนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น แม้ว่าผู้พูดจะอ่อนวัยวุฒิและมีคุณวุฒิน้อยกว่าเรา ก็จะท�าให้บรรยากาศของ
การสัมมนาเป็นไปได้ดว้ ยดี ทุกคนทีเ่ รียนมีความสุข ผ่อนคลาย การเรียนการสอนในลักษณะ
เช่นนี้กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้เรียนรู้ทั้งสาระวิชาการ มีความสนุกสนาน และมีเสียง
หัวเราะเป็นระยะๆ ท�าให้นักศึกษามีความศรัทธาครูบาอาจารย์มากขึ้น เพราะอาจารย์
ไม่ท�าตัวสูงส่งจนท�าให้นักศึกษากลัวจนวิตกจริต หรือกังวลจนกระทั่งไม่กล้าที่จะพูดคุย
ซักถาม ดังนัน้ จึงเป็นบรรยากาศทีน่ กั ศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีอสิ รภาพมากขึน้ ท�าให้
นักศึกษามีกา� ลังใจและมีความมัน่ ใจมากขึน้ ในการกล้าพูด กล้าถาม กล้าตอบ รวมทัง้ มีสมาธิ
ในการฟังด้วยจิตจดจ่อ ซึง่ จะมีผลให้การเรียนการสอนเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ อาจารย์
จะเข้าใจนักศึกษามากขึน้ อาจารย์จะจับประเด็นทีน่ กั ศึกษาไม่เข้าใจได้จากการตอบค�าถาม
ของนักศึกษา ได้รวู้ า่ นักศึกษาไม่เข้าใจทีจ่ ดุ ไหน และมีคา� หรือข้อความส�าคัญใดใดทีน่ กั ศึกษา
ใช้อภิปรายหรือตอบค�าถามแล้วยังเข้าใจคลาดเคลื่อน สับสน หรือไม่ถูกต้อง ท�าให้อาจารย์
ได้มโี อกาสอธิบายเพิม่ เติมให้นกั ศึกษาเข้าใจได้กระจ่างมากขึน้ และภายหลังเมือ่ อาจารย์ได้
น�าค�าถามข้อสงสัยเหล่านั้นมาทบทวน จะช่วยให้อาจารย์เข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอนมากขึ้น
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ตั ด สิ น ใจได้ ถูก ต้องมากขึ้น อาจารย์จะได้รับ ความเชื่ อ ใจ ไว้ ใจจากนั ก ศึ ก ษามากขึ้ น
ส่วนนักศึกษาก็จะมีทักษะในการฟังดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และสามารถจดจ�าได้ดีขึ้น
การทีน่ กั ศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างอาจารย์หรือกับเพือ่ นๆ ด้วยกันเอง โดยร่วมกันคิด
ร่วมกันตอบและร่วมกันเติมเต็มความรูซ้ งึ่ กันและกัน จะส่งเสริมให้นกั ศึกษาเชือ่ มัน่ ในตนเอง
มากขึ้น และเรียนรู้การท�างานเป็นทีมได้ดีขึ้น ท�าให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองไปอีกขั้นหนึ่ง
และเป็นการพัฒนาสมรรถภาพของนักศึกษาให้มีภาวะผู้น�าทีละน้อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จะได้มีความพร้อมส�าหรับการท�างานเพื่อชุมชนและสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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พูดเป็น เห็นความสุข
ปากเป็ น เอก เลขเป็ น โท หนั ง สื อ เป็ น ตรี ชั่ ว ดี เ ป็ น ตรา สุ ภ าษิ ต ไทย
โบราณที่ มี ค วามหมายดี ยิ่ ง เป็ น ข้ อ คิ ด เตื อ นใจผู ้ ค นได้ ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย โดยยกย่ อ ง
ค�าพูดว่าส�าคัญกว่าสิ่งอื่นใด เพราะค�าพูดท�าให้คนรักกันได้ ท�าให้คนเกลียดกันได้ หรือ
ท�าให้คนที่เคยเกลียดกันหันกลับมารักกันก็ยังได้ ดังนั้นคนโบราณจึงเตือนให้คิดก่อน
ที่จะพูดออกไปให้ใครฟัง
จากสุภาษิตไทยของเรา ได้เปรียบเทียบการใช้ปากพูด วิชาเลข วิชาหนังสือหรือ
อักษรศาสตร์ และความชั่ว ความดี เพื่อท�าให้ผู้คนในโลกใบนี้ได้เห็นภาพ และจะได้ใช้เป็น
หลักคิดเพื่อประกอบการด�าเนินชีวิตให้ประสบความส�าเร็จและความสุข
จะเห็นได้วา่ สุภาษิตนี้ ได้ยกย่องการใช้ปากพูดและค�าพูดของคนไว้เป็นอันดับหนึง่
เพราะเห็นความส�าคัญของการพูดได้ พูดเป็น พูดให้เกิดสิ่งดีๆ ในโลก ส่วนวิชาเลข
วิชาค�านวณ เพือ่ ใช้ประโยชน์สา� หรับการประกอบอาชีพด้านการช่าง ด้านเทคนิค เครือ่ งยนต์
กลไก หรือการค้าขายก็ตาม ถูกจัดไว้เป็นอันดับสอง ส�าหรับวิชาหนังสือหรืออักษรศาสตร์
การเขียนหรือการประพันธ์ที่คนทั่วไปต้องร�่าเรียนเขียนอ่าน เพื่อใช้เป็นทักษะในชีวิต
เพื่อการคิด การบริหารจัดการ และใช้ในการท�ามาหากิน เลี้ยงชีวิตและเลี้ยงครอบครัวได้
ถูกจัดไว้เป็นอันดับสาม
ดังนั้น จึงถือว่าการพูดเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ บางคนสงสัยว่าเกิดมาก็
พูดได้แล้ว ท�าไมคนโบราณจึงเน้นการพูดว่าเป็นสิ่งส�าคัญนักหนา เหตุผลก็คือการพูดได้
คุยได้ ถามได้ ยังไม่ถือว่าเป็นคนพูดเป็น เพราะคนพูดเป็นจะต้องเป็นคนที่พูดจาสุภาพ
ไพเราะ พูดให้เหมาะแก่โอกาส พูดแล้วท�าให้ผู้ฟังได้รับความรู้ สาระ และความเพลิดเพลิน
เจริญใจ ลักษณะการพูดทีด่ ี ต้องท�าให้คนฟังอยากฟัง และมีความรูส้ กึ ทีด่ ี โดยผูพ้ ดู ต้องสนใจ
ผูฟ้ งั เห็นความส�าคัญของผูฟ้ งั มีทา่ ทีตงั้ อกตัง้ ใจทีจ่ ะพูดเพือ่ ถ่ายทอดสือ่ สารสิง่ ต่างๆ จากใจ
จริง มีการประสานและสบสายตา โดยทัว่ ไปบางคนจะเห็นว่าเป็นการเสียมารยาททีจ่ อ้ งตา
ของผู้ฟังขณะพูด ดังนั้นจึงมีข้อแนะน�าให้มองไปที่หว่างคิ้วของผู้ฟัง เพื่อจะท�าให้ผู้พูดและ
ผู้ฟังรู้สึกสบายขึ้น ผ่อนคลายขึ้น โดยไม่รู้สึกเครียด เกร็ง หรือประหม่าเขินอาย การพูดที่
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ไม่มีการสบสายตา จะเป็นการพูดที่ไม่มีพลัง เพราะแสดงว่าผู้พูดไม่มั่นใจในสิ่งที่พูด และ
ผู้ฟังก็ไม่แน่ใจว่าผู้พูดตั้งใจพูดกับเขาหรือเปล่า
การพูดให้มีเสน่ห์ ต้องพูดให้เป็นธรรมชาติ พูดออกมาจากใจ อย่าพูดล้อเลียน
ผู้ฟัง เมื่อจะกล่าวชมหรือต�าหนิใครก็ตาม ต้องดูโอกาสให้เหมาะสม ให้ถูกกาลเทศะด้วย
พูดด้วยความปรารถนาดี โดยพูดแนะน�าจุดดี ของเขา เพื่อให้เขาเพิ่มศักยภาพการคิด
การพูดและการท�างานให้ดียิ่งขึ้น พูดบอกจุดด้อยหรือข้อบกพร่องของเขาเพื่อให้เขา
ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นโดยจะต้องมีศิลปะในการพูด มีข้อแนะน�าว่าการบอกข้อบกพร่องของ
ผูใ้ ดก็ตามควรบอกกับเขาตัวต่อตัว ไม่ควรพูดในทีส่ าธารณะให้คนทัว่ ไปได้ยนิ ต้องหาจังหวะ
เวลา สถานที่ โอกาสที่เหมาะสม โดยต้องค�านึงถึงอายุและความมีอาวุโสด้วย เพราะ
คนที่เราบอกข้อบกพร่องของเขาอาจจะเกิดความอับอาย และรู้สึกเสียหน้า แล้วจะท�าให้
เกิดความขัดข้องหมองใจกันได้ในภายหลัง
จึงกล่าวได้ว่า การพูดที่ดี จึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึก ฝึก และฝึกตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ให้ เราเป็ น คนที่ พู ด ได้ พู ด เป็ น ดั ง นั้ น เมื่ อ พู ด กั บ ใครทุ ก ครั้ ง ต้ อ งให้ ค วามสนใจ
ผู้ฟังด้วยจิตจดจ่อ จงพูดในสิ่งที่เขาอยากฟัง ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดเพียงผู้เดียว เหมือน
นักจัดรายการวิทยุที่พูดเป็นเชิงประชดประชันว่า ตามใจผู้จัด ขัดใจผู้ฟัง อย่างนี้ จะท�าให้
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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ผูฟ้ งั เบือ่ หน่าย ต้องเข้าใจว่าคนฟังมีหลายระดับ การพูดให้เข้าใจจึงต้องพูดด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจ
ได้ง่าย ในวงสนทนาไม่ควรแย่งพูด แย่งคุยเสียคนเดียว ต้องไม่พูดจายกตนข่มท่าน หรือ
วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งต้องไม่พูดเรื่องครอบครัว เรื่องสามี
ภรรยา หรือลูกหลานของเราให้ใครฟังอย่างพร�ำ่ เพรือ่ นอกจากจะถูกถามหรือผูฟ้ งั ต้องการ
ทราบข้อมูลจริงๆ และเมือ่ ได้ยนิ เรือ่ งไม่ถกู ใจ เราไม่ควรพูดต่อต้านความคิดเห็นทีไ่ ม่เหมือน
กันโดยทันที ต้องคิดให้รอบคอบก่อนแล้วจึงเสนอแนะความคิดของเรา ประการสุดท้าย
ถ้าอยากพูดให้มีเสน่ห์ ควรพูดอย่างมีอารมณ์ขันให้เหมาะกับกาละเทศะ โดยใช้ศิลปะการ
พูดเล่าเรื่องข�ำขันบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อสร้างบรรยากาศในวงสนทนาและเป็นการพักผ่อน
หย่อนใจไปด้วย ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพูดที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่สมัย
โบราณจวบจนปัจจุบัน
ส�ำหรับความดีความชั่วจะเป็นสิ่งที่จะหลงเหลืออยู่ในโลก แม้นเมื่อยามเรา
ยังมีชีวิตอยู่หรือเมื่อภายหลังที่ตายจากไปแล้ว ความดีของคนเรานั้นจะปรากฏขจรขจาย
ได้ไกลแสนไกลหลายร้อยหลายพันกิโลเมตร ไกลมากกว่ากลิ่นหอมใดๆ ในโลก ส่วนความ
ชั่วนั้นก็จะเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลกเช่นเดียวกัน ชั่วดีจึงเป็นตราที่ประทับไว้ใน
โลกใบนี้ตราบเท่าฟ้าดินสลาย
ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ถ้าน�ำหลัก ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ
เป็นตรี ชั่วดีเป็นตราประทับ มาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะท�ำให้
ครูบาอาจารย์และนักศึกษาพูดคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดี ฟังและพูดกันด้วยความเข้าใจที่ดี
ต่อกัน เป็นเสมือนหลักธรรมค�ำสอนทีส่ ามารถเพาะบ่ม ครูบาอาจารย์และนักศึกษา ให้เป็น
คนดี คนเก่ง และเป็นคนที่มีคุณธรรม พร้อมที่จะน�ำประชาชน พาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป
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เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา

จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ
สุนทรภู่

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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“อย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน
แต่จงถามตัวท่านเองว่า... ท่านจะให้อะไรแก่ประเทศชาติ”
					
					
					

จอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประธานาธิบดี คนที่ 35
ของประเทศสหรัฐอเมริกา

กล้าถาม กล้าตอบ
“ท�าไมเรื่องเลวร้ายแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับ©ันด้วยนะ”
ถ้าเราตัง้ ค�าถามเช่นนีใ้ นใจ ท�าให้เรายิง่ คิดยิง่ โกรธคนอืน่ โกรธเพือ่ น โกรธสิง่ แวดล้อม
รอบตัว และสุดท้ายอาจจะโกรธตัวเอง การคิดเช่นนี้ท�าให้ภาวะจิตใจตกต�่า จิตเศร้าหมอง
และอาจจะแสดงออกในลักษณะก้าวร้าว ซึมเศร้า และอาจท�าร้ายตนเองและคนรอบข้างได้
แต่ถ้าเราตั้งค�าถามใหม่ในใจของเราเองว่า “เรื่องแย่ๆ ปัญหาที่ยุ่งยากเหล่านี้ คงจะเป็น
บทเรียนให้ชีวิตเราแข็งแกร่งมากขึ้นใช่มั้ยนี่” เราก็จะมีหลักคิด มุมมองและทัศนคติใน
การเผชิญกับปัญหาในทางบวกมากกว่า
บางครัง้ ค�าถามเพียงค�าถามเดียวสามารถกระตุน้ ให้เราฉุกคิด เกิดแรงบันดาลใจใน
ทางบวก และท�าให้ใจเรานิง่ มากขึน้ สงบมากขึน้ ถือว่าเป็นจุดเปลีย่ นโชคชะตาชีวติ ของเราได้
ดังนัน้ เมือ่ เกิดปัญหาทีต่ อ้ งขบคิด และเราไม่สามารถหาค�าตอบด้วยตนเอง ต้องกล้าทีจ่ ะถาม
เพือ่ หาค�าตอบทีถ่ กู ต้องจากบุคคลรอบๆ ตัวเอง ตัง้ แต่พอ่ แม่ เพือ่ นฝูง ครูบาอาจารย์ เพราะ
ในโลกนีม้ คี นทีม่ ปี ญ
ั ญาและมีประสบการณ์มากมาย หลายความคิด หลายข้อเสนอแนะอาจ
จะดีกว่าความคิดของเราเพียงล�าพัง เราอาจน�าข้อคิดเห็นที่ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
เราได้ ขอเพียงเรากล้าถามด้วยความจริงใจ ด้วยความกระตือรือร้น และตัง้ ใจฟังค�าตอบของ
ครูบาอาจารย์หรือเพือ่ นๆ และจดจ�าค�าตอบทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา ถ้าท�าได้
เช่นนี้จะช่วยพัฒนาความคิดจิตใจของเราให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้เราตัดสินใจ
ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าได้อย่างดีถูกต้องและเหมาะสมกว่าเดิม
พวกเรานักศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องใด วิชาใด อย่าปล่อยให้ผ่าน
เลยไป ถ้าเป็นเรื่องทางวิชาการ อาจถามเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ จะได้ค�าตอบที่ท�าให้
เราเข้าใจกระจ่างชัดมากขึ้น หรือบางครั้งถ้าครูบาอาจารย์สอนโดยใช้ศัพท์ที่เราไม่เข้าใจก็
ขออนุญาตถาม เพือ่ อาจารย์จะได้มโี อกาสอธิบายความหมายทีถ่ กู ต้องให้เรารับรูไ้ ด้ อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษาก็ต้องเตรียมตนเองให้มีความรู้พื้นฐานที่ดีพอควร และถามค�าถามด้วย
ความเคารพและสุภาพ จึงจะท�าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจและ
ท�าเป็นเข้าใจ เราจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวของการสนทนาหรือการบรรยายนั้นได้เลย
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ในท�านองเดียวกัน อาจารย์ก็ต้องเปิดใจกว้างให้นักศึกษาได้ซักถามเนื้อหาที่นักศึกษา
ไม่เข้าใจ อธิบายข้อสงสัยเหล่านั้นอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่กัน
เดลลี ฟีโอรินา ประธานของบริษทั ฮิวเลตต์ แพกการ์ด บริษทั คอมพิวเตอร์ระดับ
โลก แนะน�าให้ถามตัวเองทุกวันว่า “ฉันจะฝากอะไรไว้บนโลกใบนีด้ นี ะ” ถ้าลองถามหัวใจ
ตัวเองแบบนี้ทุกวัน เมื่อหาค�าตอบได้แล้ว เริ่มต้นนับหนึ่ง แล้วก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อ
ไขว่คว้าแสวงหาผลงานชิ้นเอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนาจากหัวใจของเราฝากไว้ในโลกใบนี้
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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อ่านมาก รู้มาก
“ทุ ก วั น นี้ ถึ ง ผมจะยุ ่ ง แค่ ไ หน ผมก็ จ ะต้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ อย่ า งน้ อ ยวั น ละ
1 ชั่วโมง” นี่คือค�าพูดของ บิลล์ เกตส์ พ่อมดคอมพิวเตอร์ ที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักเขาในฐานะ
เจ้าของบริษัทไมโครซอฟต์ คนที่ร�่ารวยติดอันดับหนึ่งของโลก เขาเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟอ
เผื่อแผ่ให้กับสังคม ได้บริจาคช่วยผู้คนที่ยากไร้ และบริจาคช่วยทางด้านการแพทย์
เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง บิลล์ เกตส์ ให้สัมภาษณ์ว่า
ความส�าเร็จทั้งหมดของเขามาจากการอ่านหนังสือ
การอ่านหนังสือท�าให้เราท่องเที่ยวไปทั่วโลกโดยใช้เวลาน้อยที่สุด เราสามารถ
เรียนรู้ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตในเวลาอันรวดเร็ว การอ่านหนังสือท�าให้เราได้เรียนรู้
ความรู้ต่างๆ มากมายหลายอย่าง อาทิ เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ สังคม การบริหาร ศาสนา ปรัชญา สุภาษิต ค�าคม รวมทั้งสุนทรพจน์ที่ผู้น�า
หรืออัจฉริยบุคคลผู้ที่ประสบความส�าเร็จในระดับโลกได้บันทึกไว้ การอ่านท�าให้มุมมอง
การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พัฒนาให้เราเป็นคนเฉลียวฉลาดขึ้น และ
ท�าให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขจากข้อคิดและประสบการณ์ที่ได้รับจากหนังสือ หนังสือ
บางเล่มจะมีข้อคิดที่ดีมากส�าหรับผู้ที่ได้อ่านพบและจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต
เลยทีเดียว เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นก้าวไปให้ถึงจุดสุด
ยอดของความใฝ่ฝันของเรา
การอ่านหนังสือหลากหลายประเภท ท�าให้เรามีความรู้รอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าเรา
จะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อเข้าไปในวงสนทนา เราก็จะเข้าใจเรื่องราวที่เขาสนทนากัน ทั้งเรื่องที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศ และต่างประเทศ บางครั้งเราสามารถเสนอข้อมูล
ต่างๆ เพื่อเติมเต็มให้การสนทนานั้นสมบูรณ์มากขึ้นได้
อาจารย์และนักศึกษาเกือบทุกคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว เพียงแต่ฝากข้อคิด
เตือนใจไว้ว่า นอกจากหนังสือวิชาการที่เราอ่านเป็นประจ�าอยู่แล้ว เราควรแบ่งเวลาอ่าน
หนังสือประเภทอื่นๆ ที่เราชอบ ที่มีทั้งสาระและความบันเทิง เพื่อเสริมเพิ่มเติมความรู้
รอบตัว รวมทัง้ ได้ทราบข่าวสารความเป็นไปของสังคมอีกด้วย เชือ่ เถิดว่า...ผูท้ ปี่ ระสบความ
ส�าเร็จและมีความสุขในชีวิตทุกคน ต่างเป็นคนรักการอ่านหนังสือทั้งสิ้น
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“เวลาได้ท่องโลกผ่านการอ่านหนังสือ
มันตื่นเต้นมากเลยนะ”
			

อัลวิน ทอฟเฟลอร์ ผู้เขียน คลื่นลูกที่สาม

ค�าชม...เปลี่ยนโชคชะตาได้
“แม้แต่โลมายังกระโดดโลดเต้นได้เพราะค�าชม” ข้อคิดค�าคมของ เคน มล
องชาร์ ด นั ก เขี ย นชาวอเมริ กั น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นค�าชมจากหัวใจ เพราะ
ค� า ชม... จะท� า ผู ้ ค น ต้ น ไม้ ใบหญ้ า และปลาโลมา มี ค วามสุ ข สดชื่ น รื่ น เริ ง ใจ
ค�าชม... ท�าให้คนฟังก็มีความสุข คนชมก็มีความสุข ค�าชม... ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
แม้เพียงค�าเดียว ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้
ความสุขทีท่ า� ให้ผคู้ นได้รบั โดยไม่ตอ้ งใช้เงินซือ้ หรือออกแรงใช้กา� ลังอย่างมากมาย
ก็คอื ค�าชมด้วยความจริงใจ จากพ่อแม่ เพือ่ นร่วมงาน เจ้านาย ผูบ้ งั คับบัญชา ครูบาอาจารย์
หรือบุคคลทั่วไปในสังคม
คนส่วนใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาและมีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย ความคิด บุคลิกภาพ
และจิตใจที่ดี ล้วนแล้วแต่เกิดจากการได้รับค�าชมที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยตอนเด็กก็ได้รบั ค�าชมจากพ่อแม่ ชมให้กนิ อาหารให้มากขึน้ ชมว่าเดินเก่งขึน้ และ
ชมทุกครัง้ เมือ่ ท�าสิง่ ดีๆ ให้พอ่ แม่ชนื่ ใจ เมือ่ โตขึน้ ก็จะได้รบั ค�าชมจากครูบาอาจารย์ถา้ ตัง้ ใจ
เรียนดีขึ้นและประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีศีลธรรม และเมื่อถึงวัยท�างาน ถ้าท�างานได้ดี
ผลงานก้าวหน้า ก็จะได้รับค�าชมจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา ยิ่งได้รับค�าชมเชยมากขึ้น
ก็เป็นแรงจูงใจให้ท�าดีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่น่าเสียดายเป็นอย่างมากที่โลกในสมัยปัจจุบันนี้
คนในสังคมส่วนใหญ่ชื่นชมกันน้อยลง หรือบางครั้งไม่พูดชื่นชมกันเลยเมื่อใครสักคน
ท�าสิ่งที่ดีงาม
เนื่องจากวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ การประเมิน
ความรู้ความสามารถว่านักศึกษาได้เรียนรู้ได้ดีจนบรรลุมาตรฐานของคณะและคณาจารย์
การประเมินการเรียนการสอน มีทงั้ การสอบวัดผลทีป่ ระเมินได้แบบทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์เป็น
ตัวเลขออกมาได้ชัดเจน และการประเมินแบบคุณภาพที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้
เพราะการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะทางทันตแพทยศาสตร์เป็นการผสมผสานระหว่าง
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ดังนั้นการประเมินการบรรลุมาตรฐานของอาจารย์จึงไม่สามารถ
บอกด้วยตัวเลขได้ ครูบาอาจารย์ต้องชี้แนะด้วยความรัก ความเมตตา ปราณี และบอกจุด
ด้อยหรือข้อเสียทีน่ กั ศึกษาควรปรับปรุงให้ชดั เจน นักศึกษาจึงจะแก้ไขได้ตรงจุด และเมือ่ ใด
ก็ตามที่นักศึกษาท�าได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนแบบบรรยาย สัมมนา หรือการท�างาน
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ทักษะทันตกรรม หรือแม้แต่ความสามารถพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การ
วาดภาพ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน สิ่งเหล่านี้ถ้าได้
รับการชื่นชมจากครูบาอาจารย์ จะท�าให้นักศึกษามีขวัญก�าลังใจที่ดี มีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมส�าหรับการเป็นทันตแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
ค�าชมที่แสนอบอุ่นจากเบื้องลึกของหัวใจ ในช่วงเวลาที่ใครบางคนก�าลังท้อแท้
หมดหวัง เป็นสิ่งวิเศษสุดที่ใครๆ ในโลกนี้ต้องการ เพราะการชมเปรียบเสมือนหยาดฝนที่
ชุ่มฉ�่า ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิตบนโลก ค�าชม ... จุดประกายความหวัง เป็นเสมือนยา
รักษาจิตใจให้มีพลังในการต่อสู้ชีวิตได้ต่อไป
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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สิ่งแรกที่ผู้คนในโลกต้องเรียนก็คือ...
			
การรู้จักควบคุมตัวเอง
อัลแบร์ กามู

โค้ชดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
โค้ ช เป็ น ผู ้ มี ค วามสามารถ
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ สั่ ง ส ม
ศั ก ยภาพต่ า งๆ หลายๆ
อย่ า งอยู ่ ใ นตั ว คนๆ เดี ย ว
โค้ ช เป็ น ทั้ ง ครู ผู ้ ส อน เป็ น
พี่ เ ลี้ ย ง เป็ น ผู ้ แ นะน� า เป็ น
เพื่อนคู่คิด เป็นผู้ชี้จุดอ่อน จุด
แข็ งของเราได้ โค้ ชสามารถ
มองออกว่ า มี สิ่ ง ใดของเรา
ที่ ข าดหายไป สิ่ ง นี้ เ ป็ น จุ ด
ส� า คั ญ ที่ เ ขาสามารถน� า มา
ใช้ในการถ่ายทอดและพัฒนา
ศักยภาพส่วนทีข่ าดหายไปของ
ลูกศิษย์แต่ละคนได้
โค้ชที่ดีจะบอกให้เรารู้ว่า เราควรตรวจสอบตัวเองอย่างไร โดยการวิเคราะห์จุด
อ่อน จุดแข็ง จุดใดที่ควรปรับปรุง สามารถแนะน�าและช่วยแก้ไขในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
เมือ่ ท�าได้ตามทีโ่ ค้ชแนะน�า จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาความสามารถของ
เราให้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น
โค้ชที่ยอดเยี่ยมต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ มีความสนใจในเรื่องราวและ
ปัญหาต่างๆ ของลูกศิษย์ด้วยความกระตือรือร้น สามารถอธิบายแนะน�าและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และกระตุ้นให้ลูกศิษย์เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โค้ชเป็น
คนช่างสังเกต จะสังเกตในสิง่ ทีค่ นอืน่ มองข้ามไป โค้ชมีความสามารถเฉพาะตัว เป็นคนมอง
โลกในแง่ดี และมีแรงจูงใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ที า� ให้เกิด
ความไว้วางใจระหว่างกันและกัน มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี อธิบายได้อย่างตรงไป
ตรงมาโดยไม่ทา� ให้เกิดความขัดแย้ง โค้ชเคารพความคิดเห็นของผูอ้ นื่ แม้จะมีความแตกต่าง
จากความคิดของตนเอง โค้ชมีสมาธิที่ดี และควบคุมจิตใจได้ดี สามารถปล่อยวางความคิด
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ไม่ยึดติดความคิดของตนเอง ท�าให้จิตว่างได้ และแนะน�าลูกศิษย์ด้วยใจเป็นกลาง สามารถ
ชี้แจง อธิบาย ตอบค�าถาม ลูกศิษย์ได้ชัดเจน มีความสามารถในการจับประเด็นข้อคิด หรือ
ข้อความส�าคัญในระหว่างการสนทนาได้ โค้ชพร้อมที่จะเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ กัน โค้ชใจเย็นพอในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อน
ได้ โดยมีชั่วโมงบินที่นานพอจากประสบการณ์ที่ท�างานด้วยตนเอง โค้ชที่ดีไม่ใช่เป็นแค่นัก
วิจารณ์แล้วก็เดินจากไป แต่จะต้องสามารถบ่งบอกจุดส�าคัญทีเ่ ป็นปัญหาทีต่ อ้ งแก้ไขได้ โค้ช
ทีด่ ตี อ้ งมองหาความเป็นไปได้ทจี่ ะเสริมสร้างความเป็นผูน้ า� ให้กบั ลูกศิษย์ดว้ ย โค้ชต้องรูจ้ กั
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และรูส้ กึ ตืน่ เต้นเสมอเมือ่ ได้เรียนรูร้ ว่ มกันกับลูกศิษย์ และสุดท้ายโค้ช
ต้องยอมรับการประเมินการท�างานของตนเองได้ด้วยใจสงบ
ในท�านองเดียวกัน ลูกศิษย์ที่ได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้จากโค้ชที่ดี จะเกิดแรง
กระตุ้นให้พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้ามากขึ้น รวมทั้งซึมซับเรื่องการสังเกตและการสื่อสาร
ระหว่างคนต่อคน การเชื่อมโยงจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
ต่างๆ เพือ่ ปรับเปลีย่ นความผิดพลาดให้กลายเป็นบทเรียนทีเ่ ราจะได้ไม่ตอ้ งผิดพลาดซ�า้ อีก
และเตรียมตนเองให้พร้อมกับการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่ความส�าเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้
การเรียนการสอนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัย อาจารย์อาจจะประยุกต์
การสอนแบบโค้ชมาสอนลูกศิษย์ของเราได้ อย่างไรก็ตามลูกศิษย์ก็ต้องปรับตัวให้พร้อมที่
จะได้รบั การเรียนรูจ้ ากอาจารย์ผสู้ อนทีจ่ ะสอนแบบโค้ช เพือ่ ท�าให้เกิดความเข้าใจอันดีตอ่ กัน
ทั้งนี้อาจารย์และลูกศิษย์ต้องยอมรับปรับใจ และรู้จักควบคุมตัวเองผ่านการเรียนรู้
ทีส่ ร้างสรรค์ โดยมีขนั้ ตอนและกระบวนการใหม่จากประสบการณ์ของตนเอง ทีท่ า� ให้ตนเอง
เกิดความภาคภูมิใจและแรงผลักดันให้ก้าวสู่ความส�าเร็จและความสุขในเวลาเดียวกัน

เดินหมากรุก ยังต้องคิด
เดินหมากชีวิต จะไม่มีโค้ชคู่คิดได้อย่างไร
~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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หากท่านอยากจะประสบความส�ำเร็จ
ต้องมี ... ความพากเพียรเป็นเพื่อนรัก
		
... ประสบการณ์เป็นผู้ช่วย
		
... ความรอบคอบเป็นพี่น้อง
		
... ความหวังเป็นทหารเฝ้ายาม
					

โทมัส อัลวา เอดิสัน

ล้มเหลวแล้วเป็นยังไง ส�าเร็จแล้วเป็นยังไง
ชายผู้นี้ท�าธุรกิจล้มเหลว และกลายเป็นคนล้มละลายตอนอายุ 22 ปี
สมัครเพื่อรับเลือกตั้ง... และแพ้การเลือกตั้งเมื่ออายุ 23 ปี
ท�ากิจการค้าอีกครั้ง ก็ประสบกับความล้มเหลว ตอนอายุ 24 ปี
เมื่อเขาอายุ 27 ปี เขาก็มีอาการทางประสาท
และถ้าเขา... ละความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต่อสู้กับชีวิตตอนอายุ 50 ปี
...ในวัย 51 ปี เขาก็จะไม่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ... เขาจะไม่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(เรียบเรียงจากหนังสือเรื่อง 77 คนดังสร้างพลังใจสู่ความส�าเร็จ เขียนโดย Park, Sung-Cheol แปลโดย สฤษดิ์ สามารถ)

ชายผู้นี้คือ... ประธานาธิบดีอับราฮัม ลิงคอล์น ผู้น�าการเลิกทาสในสหรัฐ
อเมริกาได้ส�าเร็จ และได้รับการยกย่องให้เป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
ตราบเท่าทุกวันนี้
จากชีวิตของประธานาธิบดีลิงคอล์น ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่า แม้ว่าจะพบอุปสรรค
มากมาย ถึงกับล้มลุกคลุกคลานและประสบความล้มเหลวในชีวิตในบางช่วงบางตอน ท่าน
ก็ไม่เคยท้อถอย สิ้นหวัง หรือหมดก�าลังใจ แต่ท่านค้นหาสาเหตุความล้มเหลว และใช้ความ
ล้มเหลวเป็นบทเรียนและหาแนวทางเดินสายใหม่ดว้ ยความมีสติ ไม่ประมาท และพิจารณา
ทุกๆ ด้านด้วยความรอบคอบ โดยไม่ปล่อยให้ชวี ติ ต้องจมอยูก่ บั ความทุกข์และซึมเศร้าตลอด
เวลา ท่านได้เปลีย่ นแปลงตัวเองและปลุกปลอบขวัญก�าลังใจตัวเองให้กลับมาเป็นคนใหม่ที่
มีความมั่นใจมากขึ้น เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดพลังและสร้างศรัทธาในการฟันฝ่า
อุปสรรค และปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมในการก้าวเดินต่อไป
เช่นเดียวกับ โทมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่ประสบความส�าเร็จ
ในการประดิษฐ์ผลงานมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขา อาทิ หลอดไฟฟ้า เครื่องเล่น
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จานเสียง เครือ่ งขยายเสียง เครือ่ งอัดส�าเนา และแบตเตอรี่ จริงๆ แล้วก่อนทีเ่ ขาจะประดิษฐ์
สิง่ ต่างๆ ขึน้ มาได้สา� เร็จนัน้ เขาทดลองแล้ว ทดลองอีก และล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกหลายครัง้
เมื่อนักข่าวถามเขาว่า เขาคิดอย่างไรกับการที่คนทั่วไปเรียกเขาว่า อัจฉริยะ เอดิสันตอบว่า
ค�าว่าอัจฉริยะในความคิดของผมประกอบด้วยพรสวรรค์เพียง 1% ส่วนอีก 99% มาจาก
หยาดเหงื่อและความพยายาม นอกจากนี้เขายังให้ความคิดเห็นว่า ความล้มเหลวทั้งหมด
ในโลกนี้ มีอยู่ถึงร้อยละ 75 เกือบจะประสบความส�าเร็จอยู่แล้ว หากเรามุ่งมั่นท�าต่อไป
อีกนิดเดียว จุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ของคนเราก็คือ การล้มเลิกไปเสียก่อน ดังนั้น หากต้องการ
ความส�าเร็จ สิ่งที่ต้องท�าก็คือ ลองพยายามใหม่อีกครั้ง
(เรียบเรียงจาก ประวัติของเอดิสัน ในเว็บไซต์วิกิพีเดีย)

จากชีวิตและผลงานของท่านประธานาธิบดีลิงคอล์น และเอดิสัน สอนให้เรารู้
ว่าชีวิตของคนเรานั้น มีทั้งทุกข์และสุข มีทั้งความล้มเหลวและความส�าเร็จ ขอเพียงเรามี
ความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีความหวังและก�าลังใจอยู่เสมอ ไม่นานนัก... ความส�าเร็จที่
เราใฝ่ฝัน... ก็จะเป็นของเราได้ในที่สุด
ความเพียรพยายามเป็นสิ่งส�าคัญ เราต้องพยายามมุ่งมั่นท�างานจนกระทั่งลุล่วง
ไปด้วยดี อย่าล้มเลิกระหว่างทาง เพราะเมื่อความล้มเหลวผ่านไป ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่
จะตามมา มีแต่คนที่ไม่กลัวความล้มเหลวเท่านั้นที่จะท�าความฝันให้กลายเป็นความจริงได้

~ แรงบันดาลใจจากสุนทรียสนทนา ~
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คนเรานั้น... ไม่มีใครล้มเหลว
มีแต่ล้มเลิกต่างหาก

					

นิรนาม

ภาคผนวก
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แบบฟอร์มเสนอโครงการหรืองานวิจัยโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขระยะที่สอง
ชื่อโครงการ
    สุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิดในการเรียนการสอนสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน
หัวหน้าโครงการและคณะทำ�งาน
    รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์
    อ.ทพญ.ดร.ธนพรรณ  วัฒนชัย

อ. ที่ปรึกษา
    อ.อุทัยวรรณ   กาญจนกามล
    รศ.ดร.บุบฝา   อานันต์สุชาติกุล

สถานที่ทำ�งานหัวหน้าโครงการ
    คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
           081-6715125 ,  053-944465

อีเมล์
dnoti003@chiangmai.ac.th

ช่วงเวลาดำ�เนินการ
   เมษายน 2553 – พฤษภาคม 2554

กลุ่มเป้าหมายหลัก/จำ�นวนโดยประมาณ
87  คน

งบประมาณที่ขอจาก ทพ.สส.
    27,500  บาท

งบประมาณที่คณะสนับสนุน

ประเด็นหลักที่สอดคล้อง
(    ) การเรียนรู้อย่างมีความสุข                           
(    ) การทำ�งานอย่างมีความสุข
(    ) การนำ�แนวคิดสุขภาพองค์รวมไปใช้ในคลินิก     
(    ) การนำ�แนวคิดสุขภาพองค์รวมไปใช้ในชุมชน
(    ) การนำ�แนวคิดสุขภาพองค์รวมไปใช้ในระดับบุคคลหรือคนรอบข้าง
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วิธีการสังเคราะห์ความรู้ของโครงการ
(     ) การวิจัย                                                  (     ) การจัดการความรู้
(     ) การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียน             (     ) อื่นๆ โปรดระบุ…………
กลยุทธ์หลักของโครงการ  (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
(    ) การเปลีย่ นแปลงนโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์  
(    ) การเปลีย่ นแปลงด้านการเรียนการสอน
(    ) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                 
(    ) การสร้างมาตรฐานการศึกษา
(    ) การสร้างเครือข่าย / โครงการร่วม         
(    ) การมีส่วนร่วม/การเสริมสร้างพลังอำ�นาจ
(    ) การสร้างกระแส สร้างความเข้าใจในวงกว้าง    
(    ) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………
สิ่งที่อยากระบุเพิ่มเติมต่อ reviewer
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ทพ.สส. 2

ความเป็นมาและความสำ�คัญของโครงการ

การเรียนการสอนวิชาทันตกรรมจัดฟันประกอบด้วยการบรรยายเพือ่ ให้ความรูเ้ นือ้ หาทาง
ทันตกรรมจัดฟัน  และการตรวจวินิจฉัย  รวมทั้งการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางทันตกรรมจัด
ฟัน ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่ายลักษณะใบหน้าผู้ป่วย  แบบจำ�ลองฟัน  และภาพรังสีฟัน  และภาพ
รังสีกะโหลกศีรษะใบหน้าขากรรไกรของผู้ป่วยด้วย  ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่  6  มี
ความเข้าใจในการเรียนวิชาทันตกรรมจัดฟัน จึงจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยการสัมมนาเป็นกลุม่
กลุ่มละประมาณ  10  คน โดยใช้เทคนิคสุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิดสำ�หรับกลุ่มนักศึกษา
แต่ละกลุ่ม โดยยึดหลักการ การอธิบาย การสนทนา ถามคำ�ถามที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิด และ
ตอบคำ�ถาม โดยแต่ละคนมีส่วนร่วมในการตอบคำ�ถามนั้น ๆ โดยอาจารย์ต้องเปิดใจสำ�หรับคำ�ตอบ
ของนักศึกษาแต่ละคนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อธิบายถึงเหตุผลของคำ�ตอบของนักศึกษาด้วย
โดยกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ความคิด  ด้วยตนเอง  และอนุญาตให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มช่วยตอบคำ�ถาม
ในกรณีที่นักศึกษาคนเดียวไม่สามารถหาคำ�ตอบได้    การจัดการสัมมนากลุ่มย่อยเช่นนี้  เชื่อว่าจะ
ทำ�ให้นักศึกษาเกิดปัญญาแห่งการเรียนรู้  และนักศึกษามีความผ่อนคลายขณะเรียนรู้  จึงทำ�ให้การ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์
ปีที่ 6 ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
อาจารย์และเพือ่ น ๆ และเรียน
รู้ จ ากคำ�ถามที่ ส ร้ า งสรรค์
และเรียนรู้ที่จะตอบคำ�ถาม
อย่างมีเหตุผล โดยใช้เทคนิค
สุนทรียสนทนาในการสัมมนา
2 . เ พื่ อ ทำ� ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ทั น ตแพทย์ ปี ที่ 6 สะท้ อ น
คิ ด โดยอาศั ย ประสบการณ์
การเรี ย นรู้ จ ากการสั ม มนา
กลุ่มย่อยแล้วนำ�ไปประยุกต์
กั บ การทำ�งานในวิ ช าชี พ
ทันตแพทย์ในอนาคต

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
สั ง เกตจากพฤติ ก รรมของ
นั ก ศึ ก ษ า ทั น ต แ พ ท ย์ ชั้ น ปี
ที่ 6 ที่ เข้ า สั ม มนาว่ า มี ค วาม
กระตื อ รื อ ร้ น และมี ค วามสุ ข
จากการร่วมกิจกรรม   รวมทั้ง
การประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมโดยนักศึกษาในระดับดี
ประเมิ น จากแบบฟอร์ ม การ
สะท้อนคิดในระดับดี  
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วิธีการประเมินตัวชี้วัด
ประเมินจากแบบฟอร์มความ
พึ ง พอใจภายหลั ง การจั ด
กิจกรรมสัมมนา

ประเมิ น จากแบบฟอร์ ม การ
สะท้อนคิด   ภายหลังการจัด
กิจกรรมสัมมนา

ทพ.สส. 2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 6 เรียนรู้ทักษะการฟัง การจับใจความและการตอบคำ�ถามอย่างมีเหตุผล
โดยกล้าคิด กล้าพูด กล้าตอบคำ�ถามด้วยความมั่นใจและมีความสุขจากการสัมมนารวมทั้งเกิด
ปัญญาแห่งการเรียนรู้ด้วย
2.นักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทางทันตกรรมจัดฟันเพิ่มขึ้นภายหลัง
การสัมมนา
3.นักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 6 เรียนรู้ทักษะการสะท้อนคิดเพื่อนำ�ไปใช้สำ�หรับการทำ�งานในวิชาชีพ
ทันตแพทย์ในอนาคต
4.อาจารย์ได้เรียนรู้ทักษะการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นสุข  ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาและ
การสะท้อนคิด

ขั้นตอน / กิจกรรมของโครงการ หรือระเบียบวิธีวิจัย
กิจกรรม
ช่วงเวลาดำ�เนินการ
1.รวบรวมความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมจากบทความ
เรื่อง สุนทรียสนทนา  ในการทำ�งานและการสะท้อนคิด  
2.จั ด กลุ่ ม สั ม มนานั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6 ออกเป็ น 8 กลุ่ ม
ตามการเข้าคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  
3. มีการอธิบาย (Orientation) ถึงขั้นตอนต่างๆ ของการสัมมนาให้
แก่นักศึกษาก่อนการสัมมนา ในการสัมมนาครั้งที่หนึ่งมีการสอนการ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา (case) ผูป้ ว่ ย โดยอาศัยความรูท้ างทันตกรรมจัดฟัน
ที่ได้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4 และ 5 แล้ว ในระหว่างการสัมมนา ตามแผนการดำ�เนินงาน
และภายหลังการสัมมนา จะให้คำ�ถามทีจ่ ำ�ลองสถานการณ์การแก้ปญ
ั หา ของโครงการ ดังแนบ
ผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันที่มีการสบฟันผิดปกติ โดยใช้การสะท้อนคิดและ
นำ�หลักการสุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิด รวมทั้งเนื้อหาความรู้
ทางทันตกรรมจัดฟันทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการสัมมนามาใช้ในการตอบคำ�ถาม  
โดยให้เวลานักศึกษาประมาณ 1 อาทิตย์ ภายหลังการสัมมนา เพื่อให้
นักศึกษาได้สรุปการสะท้อนคิดประมาณ 1 – 2 แผ่นกระดาษ  
4.ในการสัมมนาครั้งที่สองจะมีการประเมินผล เพื่อประเมินว่านักศึกษา  
มีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรจากการสัมมนา ในช่วงท้ายชั่วโมงของ
การสัมมนาครั้งที่สองจะให้นักศึกษานำ�เสนอการสะท้อนคิดของแต่ละ
กลุ่ม และอภิปรายร่วมกันด้วย
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งบประมาณ
รายการ

ใช้ในกิจกรรมใด

หมวดค่าวัสดุ
และ
ค่าใช้สอย

1. สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่  6  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำ�หรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  รวม 100 คน (คนละ 60 บาท)
2. รวบรวมจัดรูปเล่มองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รว่ มกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- ค่าเอกสารและกระดาษพิมพ์
- ค่าตอบแทนผู้พิมพ์เอกสาร
3. จัดทำ�รูปเล่มรายงานการถอดบทเรียนของโครงการ ฯ
- ค่าจัดทำ�รูปเล่มการถอดบทเรียนเพือ่ เผยแพร่ให้แก่ผสู้ นใจ
4.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (อื่นๆ)

หมวดค่า
ตอบแทน

1. ค่าตอบแทนวิทยากร
- วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน  2  ครั้ง
  (ครั้งละ 1,000 บาท)
รวม

จำ�นวนเงิน
6,000 บาท

1,000 บาท
1,500 บาท
15,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
27,500 บาท

ลงชื่อ ........................................ หัวหน้าโครงการ
       ( รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์)
       (วันที่...10..... เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 )
ลงชื่อ ......................................... ประธานคณะกรรมการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขคณะ
       (ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา  ปัทมพันธุ์)
       (วันที่...10..... เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553
ลงชื่อ........................................... คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
       (รศ.ทพ.ทองนารถ  คำ�ใจ)
       (วันที่...10..... เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 )
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แบบสรุปผลโครงการ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (ทพ.สส.)
ชื่อโครงการ รูปแบบการศึกษา :  สุนทรียสนทนา และการสะท้อนคิด
     ในการเรียนการสอนสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ทพ.วิรัช   พัฒนาภรณ์,   อ.ทพญ.ดร.ธนพรรณ   วัฒนชัย
อาจารย์ ที่ปรึกษา : อ.ทพ.อุทัยวรรณ   กาญจนกามล, รศ.ดร.บุบผา   อานันต์สุชาติกุล
ช่วงเวลาดำ�เนินการ   ตั้งแต่  เม.ย. 53  ถึง  พ.ค. 54
งบประมาณที่ขอจากเครือข่ายฯ        27,500     บาท
เงินที่เหลือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ………………………..บาท
ประเด็นหลักที่บรรลุ
( / ) การเรียนรู้อย่างมีความสุข
( / ) การทำ�งานอย่างมีความสุข
(    ) การนำ�แนวคิดสุขภาพองค์รวมไปใช้ในคลินิก  
(    ) การนำ�แนวคิดสุขภาพองค์รวมไปใช้ในชุมชน
(    ) การนำ�แนวคิดสุขภาพองค์รวมไปใช้ในระดับบุคคลหรือคนรอบข้าง
วิธีการสังเคราะห์ความรู้ของโครงการ
(    ) การวิจัย      (    ) การจัดการความรู้      (  /  ) การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียน     
(    ) อื่นๆ โปรดระบุ…….............................……
กลยุทธ์หลักของโครงการ  (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
(    ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์   
(  / ) การเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน
(  / ) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
(  / ) การสร้างมาตรฐานการศึกษา
(    ) การสร้างเครือข่าย / โครงการร่วม
(  / ) การมีส่วนร่วม/การเสริมสร้างพลังอำ�นาจ   
(    ) การสร้างกระแส สร้างความเข้าใจในวงกว้าง      
(    ) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………….
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ผลการดำ�เนินงาน

3. กิจกรรม สัมมนานักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6
จำ�นวน 8 กลุ่ม ตามตารางฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ทันตกรรมจัดฟันฯ

(20 เม.ย.-21 พค.) (24 พค. – 18 มิย.) (21 มิย. – 16 กค.)
(19 กค. – 20 สค.) (25 สค. – 21 กย.) (22 กย. – 26 ตค.)
(27 ตค. – 23 พย.) (24 พย. – 23 ธค.)

3.1 สัมมนาทันตกรรมจัดฟันโดยประยุกต์ใช้
เทคนิคสุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิด
3.2 สัมมนาโดยการถาม-ตอบ เพื่อประมวล
ความรู้ในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
จากทฤษฎีสู่การทำ�งานในคลินิก

ว/ด/ป  1 มีค. 53 ถึง 30 เม.ย.53
1. กิจกรรม ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสุนทรียสนทนา 1. ได้จดั ทำ�โครงการ”สุนทรียสนทนาและการ
และการสะท้อนคิดและจัดทำ�โครงการฯ
สะท้อนคิดในการเรียนการสอนสัมมนา
ทันตกรรมจัดฟัน”
2. ประสานกั บ ภาควิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ 2. ได้ จั ด ทำ�ตารางฝึ ก ปฏิ บัติ ง านในคลิ นิ ก
ทันตกรรมจัดฟันฯ
ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก เพื่อจัดทำ�รายชื่อนักศึกษา
ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จำ�นวน 8 กลุ่มที่จะเข้าปฏิบัติ
งานในคลินิกฯ
ว/ด/ป เวลาจัดกิจกรรมในปี 2553

ขั้นตอนหรือกิจกรรมหลักของโครงการ /
ช่วงเวลาที่ดำ�เนินการ
27,500

(บาท)
25,500

2,000

ค่าดำ�เนินการ ค่าตอบแทน*

งบประมาณ แยกตามกิจกรรม
ผล (บาท)
แผน
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วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ
(ได้รับประโยชน์หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านใด/เรื่องใด
ฯลฯ)

3. นักศึกษาฯ กล้าคิด กล้า
ถาม กล้ า ตอบ คำ�ถาม
อย่างมั่นใจ

1. นั ก ศึ ก ษ า ฯ ไ ด้ แ ล ก
เปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์
และเพื่อน ๆ จากคำ�ถาม
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ โ ด ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร สุ น ท รี ย
สนทนา
2. นักศึกษาทุกคน(87 คน) 2. นั ก ศึ ก ษาฯ ฝึ ก การใช้
ไ ด้ จั ด ทำ� ร า ย ง า น ภ า ย เทคนิคการสะท้อนคิดภาย
หลั ง การสั ม มนาและทำ� หลังการสัมมนา
แบบสอบถาม

1. นักศึกษาทันตแพทย์
   ชั้นปีที่ 6 จำ�นวน8 กลุ่ม
   รวม 87 คน

วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ
(กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
ใคร จำ�นวนเท่าไร จำ�นวนและชนิด
ของสื่อที่ผลิตขึ้น ฯลฯ)

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ที่ระบุไว้ใน ทพ.สส.2)
เชิงปริมาณ

2. ป ร ะ เ มิ น จ า ก แ บ บ
ฟอร์ ม ความพึ ง พอใจ
และการสะท้ อ นคิ ด ใน
ระดับดี

2. นักศึกษาทุกคน (87 คน) ได้จัด
ทำ�รายงานภายหลังการสัมมนา
ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ 85
คน (ป่วย 2 คน) โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็ น อั ต นั ย และ
แบบประเมินความพึงพอใจ
3. นักศึกษา 8 กลุ่มได้จัดทำ� CD
การนำ�เสนองานภายหลังการ
สัมมนาจำ�นวน  8  ชุด

3. นั ก ศึ ก ษาบอกเล่ า ความพึ ง
พอใจและอยากให้มีการสัมมนา
ในลั ก ษณะนี้ต่อไปในการสอน
นักศึกษารุ่นน้องในปีต่อ ๆ ไป
รวมทัง้ อยากให้ขยายการสัมมนา
ลักษณะเช่นนี้ไปสู่การเรียนการ
สอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย

2. นักศึกษากล้าพูด กล้าถาม กล้า
ตอบ และกล้าซักถามมากขึ้นใน
ระหว่างการสัมมนา

1. พฤติกรรมของนักศึกษาเปลี่ยน
จากเดิมเป็นมีความกระตือรือร้น
มีความสนใจและพึงพอใจในกิจ
กรรมสัมมนาฯ

เชิงคุณภาพ

ผลที่เกิดจริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1. สังเกตจากพฤติกรรม 1. นั ก ศึ ก ษาฯ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรม
ของนักศึกษาฯ มีความ สัมมนา 8 กุล่ม จำ�นวน 87 คน
กระตื อ รื อ ร้ น และพึ ง
พอใจ

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
ความสำ�เร็จ
(ที่ระบุใน ทพ.สส.2)

ผลที่ได้รับที่ได้มากกว่าวัตถุประสงค์ (Outcome) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (หากมี)
1. นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์กระบวนการสุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิดจากการสัมมนาทันตกรรมจัด
ฟัน
2. นักศึกษาเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าจะนำ�เทคนิคสุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิด ไป
ประยุกต์ใช้ในการทำ�งานวิชาชีพทันตแพทย์ รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปในชีวิต
ประจำ�วันได้
3. อาจารย์ได้เรียนรู้ที่จะลด ละ เลิก และปล่อยวาง การยึดติดตัวตนว่าเป็นผู้ทรงความรู้
หรือมีความรู้มาก ๆ ในทางวิชาการ เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาหรือบุคคลอื่น ๆ
ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนแต่ละกิจกรรม (ทั้งในคณะและนอกคณะ)
ในคณะ 1. ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ความร่วมมือในการประสานงานทางด้านวิชาการ และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการสัมมนา
2.  หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร
ในการบันทึกภาพกิจกรรมสัมมนาฯ รวมทั้งการประสานงานในการจัดทำ�สื่อ
อื่น ๆ
นอกคณะ 1. โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขที่ส่งแบบฟอร์มมาให้แง่คิดตอบคำ�ถาม
             2. อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ได้สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
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สรุปการถอดบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรคในการดำ�เนินงานและวิธกี ารแก้ไข

วิธีการ/แนวทางการแก้ไข

1. นั ก ศึ ก ษาฯ ยั ง ไม่ คุ้ น เคยเทคนิ ค กระบวนการ 1. ได้ มี ก ระบวนการชี้ แ จงและ
สุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิด ซึ่งเน้นให้
อธิบาย (orientation) หลักการ
ทุ ก คน (นัก ศึก ษาและอาจารย์) มีส่ว นร่ว มใน
และเทคนิคกระบวนการสุนทรีย
กิจกรรมสัมมนาฯ
สนทนา และการสะท้อนคิด ก่อน
การสัมมนาทุกครั้งในทุกๆ กลุ่ม
(8 กลุ่ม)
2.นักศึกษายังไม่คุ้นเคยกับการเขียนรายงาน การ 2. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการสั ม มนาได้
สะท้อนคิดในกิจกรรมสัมมนาฯ
อธิบายถึงหลักการสะท้อนคิด ใน
การสัมมนาฯ และได้แบ่งหัวข้อ
การสะท้ อ นคิ ด เป็ น 2 หั ว ข้ อ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ชัดเจน
ขึ้น ได้แก่
2.1 การสะท้อนคิดในเนือ้ หาวิชา
ทันตกรรมจัดฟัน โดยแนะนำ�
ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก การทบทวน
ความคิดที่ได้เรียนรู้จากการ
สั ม มนา เพื่ อ ประมวลสรุ ป
ความรู้ และมานำ�เสนอในช่วง
ท้ายของการสัมมนา
2.2 การสะท้ อ นคิ ด ที่ เ น้ น การ
ประยุกต์เทคนิคกระบวนการ
สุนทรียสนทนา ที่จะนำ�ไปใช้
ในการดูแลและบริการผู้ป่วย
ทางทันตกรรมในอนาคตฯ
3. ใช้เวลาในการสัมมนานาน เพราะมีการทำ� Pretest 3. การแก้ไข เอา Pretest แยกไป
ก่อนการสัมมนา
อีก 1 period แล้วสัมมนาอีก 1
period ต่างหาก
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จของโครงการ

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความไม่สำ�เร็จ
ของโครงการ

1. การเตรียมการของกิจกรรมและการวางแผนการ 1. ในช่วงแรกอาจารย์ผู้สอนอธิบาย
ดำ�เนินงานของกิจกรรมที่เป็นระบบ มีขั้นตอน
เทคนิ ค สุ น ทรี ย สนทนาและ
แต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน
การสะท้ อ นคิ ด อาจยั ง ไม่ ค่ อ ย
2. Plan ของโครงการ
ชัดเจนนัก อาจทำ�ให้นักศึกษา
2.1 Orientation
บางส่วนไม่เข้าใจในกระบวนการ
2.2 Pre-test
และกิจกรรมสัมมนาฯ แต่ต่อมา
2.3 Post-test
ได้ ป รั บ ปรุ ง โดยการอธิ บ ายให้
2.4 จัดสัมมนา
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
3. มีอาจารย์ทปี่ รึกษา (ทพ.อุทยั วรรณ  กาญจนกามล, 2. บางครั้งอาจารย์ตั้งคำ�ถามยังไม่
รศ.ดร.บุบผา อานันต์สุชาติกุล) คอยแนะนำ�การ
ค่ อ ยชั ด เจน ทำ�ให้ ไ ด้ คำ�ตอบที่
ดำ�เนินการของโครงการให้สอดคล้องกับเรือ่ งและ
หลากหลายไม่ชัดเจนได้
วัตถุประสงค์ รวมทั้งเป้าหมายของโครงการด้วย 3. ในการตอบแบบสอบถาม ผู้สอน
4. มีการดำ�เนินการตามแผนของโครงการ ประเมิน
อาจให้เวลาน้อยไปในการอธิบาย
ผลของกิจกรรมเป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุงใน
ให้นกั ศึกษาในเรือ่ งการตอบแบบ
การสัมมนากลุ่มต่อๆไป เช่น การแนะนำ�วิธีการ
ประเมินความพึงพอใจ จึงทำ�ให้มี
(orientation)เพิ่มเติม ก่อนการสัมมนา
ความแปรปรวนบางคำ�ตอบ
5. การจัดบรรยากาศในระหว่างการสัมมนา ให้มกี าร
ผ่อนคลาย มีความเสมอภาคระหว่างผู้สอนและผู้
เรียน ตลอดจนการมีสว่ นร่วมของผูร้ ว่ มสัมมนาทุก
คน อาทิ ผู้สอนจะเรียกชื่อเล่นของผู้เรียน ทำ�ให้
เกิดความสนิทสนมและเป็นกันเองมากขึ้น หรือ
ผู้สอนพูดเรื่องสนุกสนานที่สอดรับกับเนื้อหาการ
สัมมนา ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้หัวเราะบ้างเป็น
ครั้งคราว เป็นต้น
6. ในระหว่างสัมมนาถ้ามีนักศึกษาจับกลุ่ม(2-3 คน)
คุยกันหรือปรึกษากัน ผู้สอนจะบอกให้ผู้เรียนทุก
คนตัง้ ใจฟังและมีสมาธิกบั คำ�ตอบของเพือ่ นทีต่ อบ
คำ�ถามในแต่ละคำ�ถามของผู้สอน
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กรุณาเล่าแนวปฏิบัติที่ดี (Good/Best Practice) ของโครงการ (ถ้ามี)
1. การมี Pre-test / Post-test เพื่อจะได้ประเมินให้รู้พื้นฐานความเข้าใจของนักศึกษา
ก่อนและหลังการสัมมนา
2. ผู้สอนได้จัดบรรยากาศให้มีการผ่อนคลาย เป็นการสัมมนาแบบไม่เป็นทางการ ทุกคน
มาล้อมวงสนทนาแบบโต๊ะกลม (round table) โดยพยายามสอดแทรกอารมณ์ขัน
ร่วมกับเนื้อหาสาระตลอดการสัมมนา และพยายามดึงทุกคนให้มีส่วนร่วมด้วย
3. ผู้สอนสร้างความสนิทสนมกับผู้เรียนโดยการเรียกชื่อเล่นของผู้เรียนทุกคนในระหว่าง
การสัมมนาทุกครั้ง จึงทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและกล้าคิด กล้าถาม กล้าตอบ
โดยไม่รู้สึกวิตกกังวลว่าจะตอบผิดหรือตอบถูก
4. ผู้สอนพยายามตั้งคำ�ถามชวนให้คิด โดยถามผู้เรียนหลาย ๆ คนในแต่ละคำ�ถาม
โดยไม่ได้บอกว่าคำ�ตอบใดถูกหรือผิด โดยส่วนใหญ่จะรวมคำ�ตอบของแต่ละคน
มาผสมผสานให้ได้ความหมายที่ชัดเจน  และเป็นคำ�ตอบที่สมบูรณ์
5. ผู้สอนได้อธิบายผู้เรียนว่าคำ�ถามที่ถามผู้เรียนคนที่หนึ่ง สักครู่จะถามผู้เรียนคนต่อไป
โดยไม่ได้เรียงตามลำ�ดับว่าจะถามใคร  จึงเป็นลักษณะคำ�ถามแบบฉับพลัน ทำ�ให้
ผู้เรียนทุกคนต้องคิดคำ�ตอบขึ้นในใจในทุก ๆ คำ�ถาม จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นที่จะฟังและคิดตาม และพร้อมที่จะตอบในทุก ๆ คำ�ถามด้วย
6. ผู้สอนจะเตือนผู้เรียนให้สนใจฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening) ทุกครั้ง ถ้าผู้เรียนจับ
กลุ่มปรึกษากันเสียงดัง ในขณะผู้เรียนอีกคนหนึ่งกำ�ลังตอบคำ�ถาม โดยขอความร่วมมือ
ให้ทุกคนตั้งใจฟังคำ�ถามและฟังคำ�ตอบด้วยความตั้งใจอย่างลึกซึ้งในทุกๆ ครั้ง
7. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่เคร่งเครียด วิตกกังวล ประหม่า
ไม่กล้าพูด กลายเป็นคนที่รู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย มีความเชื่อมั่น และกล้าพูด
กล้าคิด กล้าถามได้มากขึ้น
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สรุปการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผู้ดำ�เนินงาน (ทีมงานเกิดความเข้าใจอย่างไรต่อแนวคิด
และการทำ�งานสร้างเสริมสุขภาพ ประสบการณ์ การเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จากโครงการนี้)
1. ผู้สอนและผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคสุนทรียสนทนาและการสะท้อนคิด โดยมีลักษณะการ
เรียนรู้และการถาม-ตอบเชิงสร้างสรรค์ และมีความสุขจากการร่วมกิจกรรมสัมมนา
2. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียนไปในทางที่ดี เช่น ผู้สอนเข้าใจผู้เรียน
มากขึ้น  ผู้เรียนก็เข้าใจผู้สอนมากขึ้น และทั้งผู้สอน/ผู้เรียน มีความเข้าใจในเนื้อหา
สาระวิชาทันตกรรมจัดฟันมากขึ้น จากคำ�ถาม คำ�ตอบเชิงสร้างสรรค์  และจากการ
วิเคราะห์คำ�ตอบในแต่ละครั้ง
3. การที่ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมมนา ทำ�ให้เสริมสร้างพลัง
อำ�นาจ(empower)ของแต่ละคนมาคิดร่วมกัน ทำ�งานร่วมกัน(synergy) ทำ�ให้เกิด
ความแตกฉานทางปัญญา ในการคิด วิเคราะห์ และสามารถสรุปผลการจัดการเรียนรู้
ได้ดีขึ้น
4. ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่
4.1 ภาพนิ่ง
4.2 ภาพ VDO
4.3 Pre-test / Post-test
4.4 แบบประเมิน
4.5 รายงานสะท้อนคิด
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ผู้เรียนได้สะท้อนคิดและเสนอว่าน่าจะด�าเนินกิจกรรมสัมมนาในลักษณะนี้ในการเรียน
การสอนนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นน้องในปีต่อ ๆ ไป
2. ผู้เรียนได้เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาในลักษณะนี้ไปยังสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย
3. การจัดสัมมนาในลักษณะนี้ ผู้สอนต้องละทิ้งตัวตน ต้องถ่อมตน ต้องยอมรับในความ
คิดเห็นที่แตกต่างของผู้เรียน ท�าให้เกิดบรรยากาศที่ดีได้ในการเรียนรู้ ท�าให้ผู้เรียน
เรียนอย่างมีความสุข ผู้สอนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น จากการเรียนรู้และอภิปรายโดย
ประสบการณ์ตรงจากการสัมมนา

ลงชื่อ ………….…….......................…หัวหน้าโครงการ
(รศ.ทพ.วิรัช
พัฒนาภรณ์)
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ลงชื่อ .............................................ผู้ร่วมโครงการ
(อ.ทพญ.ดร.ธนพรรณ วัฒนชัย)
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ลงชื่อ ……………………….........………ประธานคณะกรรมการทพ.สส. ระดับคณะ
(ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา ปัทมพันธุ์)
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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แก้วปวงค�ำ  วงไชย  วาทะไอน์สไตน์  ส�ำนักพิมพ์ เดลฟี 2537
ไป่ลี่หมิง  อ่านความคิดขงเบ้ง    ณดา  ส�ำนักพิมพ์  มิถุนายน  2552
สตีฟ  แชนเดลอร์  เขียน  ทรงวิทย์  เขมเศรษฐ์  แปล  คู่มือสร้าง แรงจูงใจไร้ขีดจ�ำกัด
ส�ำนักพิมพ์ต้นไม้  มีนาคม  2549
Nicholas  Bate  เขียน  นพ.สมศักดิ์   หวานกิจเจริญ  เรียบเรียง  จาก  A-Z  สร้างพลังใจ
สู่ความส�ำเร็จ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด(มหาชน)  2554
โยโกยาม่า  ยาสุยุกิ  เขียน  โชว์เดียร์ แปล  วิถีแห่งโดราเอมอน : ฝึกสอนคนขี้แพ้ให้เป็นผู้ชนะ  
ส�ำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์  ตุลาคม 2552
Park, Sung-Cheol   เขียน  สฤษดิ์  สามารถ  แปล   77 คนดัง สร้างพลังใจสู่ความส�ำเร็จ  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  มีนาคม 2552
Oh, Joo-Young   เขียน อารีวรรณ  ธรรมธร  แปล  สุดยอดความคิด 70 ยอดคน  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  มิถุนายน 2553
Noh Ji-young  เขียน  วิมลมาส  หมื่นหอ  แปล  46 วิธีฝึกวันละนิด ฉลาดคิด ฉลาดพูด
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  มิถุนายน 2553
Jeong, Mi-geum  เขียน   อารีวรรณ  ธรรมธร  แปล  40 คนดังสร้างนิสัยดี  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  ตุลาคม 2553
Kim, Jeong-hong  เขียน  อารีวรรณ  ธรรมธร  แปล  คุมอารมณ์ให้อยู่หมัด  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  ตุลาคม  2553
Oh, Soo-jin  เขียน   อรชร  อุตสาหโรจนพงศ์   แปล  ไม่ยาก ถ้าหากเป็นผู้ฟังที่ดี  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  พฤศจิกายน  2553
Lee Yeon  เขียน  ดลฤทัย  จารุโรจน์  แปล  ไม่ยาก ถ้าอยากก้าวสู่ความส�ำเร็จ  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  มกราคม  2554
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John  Middleton  เขียน   พ.ท.วีระจิต  กลัมพะสุต  เรียบเรียง  อัปเกรดสมอง  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด(มหาชน) 2551
ระเด่น  ทักษรา  คนมีเสน่ห์ และศิลปะการพูด การฟัง ครั้งที่ 8  ชมรมการประชาสัมพันธ์
และโฆษณา  เมษายน  2549
พ.อ.หลักแก้ว  อัมโรสถ  เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา  ส�ำนักพิมพ์ อนิเมทกรุ๊ป  
พฤษภาคม  2550
ณ หทัย  “สู้” แบบคนฉลาด   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด(มหาชน) 2553
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นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  ตุลาคม  2547
ไช่จื้อจง  เขียน  วรรณวรา จิราภัทร  แปล   ค�ำคม  คารม  ความคิด การเรียนรู้  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  ตุลาคม  2547
ไช่จื้อจง  เขียน  ชุตินันท์  เอกอุกฤษฎ์กุล  แปล   ค�ำคม  คารม  ความคิด ชีวิตคู่
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  พฤศจิกายน  2547
ไช่จื้อจง  เขียน   อัษมา  มหาพสุธานนท์  แปล   ค�ำคม  คารม  ความคิด ความสุข  
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น  กรกฎาคม  2548
Richard  Shea  เขียน  นาริตะ  แปล  เตือนใจ ... ให้จ�ำ   ส�ำนักพิมพ์เรือนบุญ  
กุมภาพันธ์  2550
เอกรัตน์  อุดมพร  สุภาษิตสอนศิษย์  ส�ำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา  ตุลาคม  2548
ดร.ชัยเสฎฐ์  พรหมศรี  ค�ำคิด  ส�ำหรับผู้บริหาร  SME และ ผู้บริหารยุคใหม่  
ส�ำนักพิมพ์ขวัญข้าว  มิถุนายน  2549
ประวัติของเอดิสัน จากเวปไซต์วิกิพีเดีย
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ผู้จัดท�าหนังสือ
ที่ปรึกษา

อ.ทพ.อุทัยวรรณ
รศ.ดร.บุบผา

กาญจนกามล
อานันต์สุชาติกุล

ผู้เขียนและเรียบเรียง

รศ.ทพ.วิรัช

พัฒนาภรณ์

ผู้ร่วมโครงการ

อ.ทพญ.ดร.ธนพรรณ

วัฒนชัย

ผู้พิมพ์ต้นฉบับ

นางสาววาสนา

ใจค�าแปง

พิสูจน์อักษร

นางสาววาสนา
นายธงชัย

ใจค�าแปง
ปรีชา

ประสานงาน

นางสาวเจฬญญ์

สุรินทร์แก้ว
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