วารสารเพื่อการเรียนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของชี วิต
ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างสมดุล บนหลักการที่ถูกต้อง
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กรอบความคิดใหม่ของการบู รณาการศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม หนึง่ เดียว สมดุล พอเพียง บนพืน้ ฐานของหลักการทีถ่ ูกต้อง
กระบวนการสู่ความเป็นเลิศของตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืน

สรรพสิง่ เชื่ อมโยง
ไม่มีต้น ไม่มีปลาย
ไม่มีสาเหตุแรกเริม่
มีแต่เหตุปัจจัยให้เกิด

ก่อนเข้าเรื่อง

เรียนทุกท่านที่เคารพ เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารที่ทางสถาบันอินทรานส์/Intrans Institute
ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจากหลักสูตร
Hipot - การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดและ
ขยายองค์ความรู้เพื่อการยกระดับขีดความสามารถอย่างเป็นองค์รวม ทั้งนี้ทางสถาบันเชื่อในเรื่อง
ความเป็นระบบที่แสดงถึงภาวะองค์รวมใหม่ที่ผุดก�ำเนิดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบหลัก
ที่สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าเดิมอย่างมีคุณค่าและความหมาย ด้วยเหตุนี้ เอกสารชุดนี้จะ
ได้ท�ำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ที่เหนือกว่าเดิม
อย่างมีคุณค่าและความหมายอันเกิดจากการเชื่อมโยงอย่างหลอมรวมของมวลสมาชิกร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ของการน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการกับความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้
อย่างมั่นใจ
Hipot Journal นี้จะออกเป็นรายเดือนทุกต้นเดือน โดยที่ในแต่ละฉบับจะได้น�ำเสนอสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อการยกระดับศักยภาพมนุษย์ในทุกมิติ โดยจะเน้นปัญหาหรือความท้าทายที่เป็น
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม กระบวนการเรียนรู้
การบริหารจัดการ ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา และสังคมอย่าง
บูรณาการ นอกจากนี้จะได้น�ำเสนอมุมมองที่แตกต่างหลากหลายและแนวโน้มของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งบทความทางวิชาการที่ทันสมัยจากแหล่งข้อมูลส�ำคัญต่างๆ ทั่วโลกที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างมั่นคง ยั่งยืน
สถาบันเพื่อการบู รณาการศักยภาพมนุษย์
อย่างเป็นองค์รวม มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
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มุ ่งมั่นพัฒนากรอบความคิดใหม่
ของการยกระดับศักยภาพ
เพือ่ ชี วิตทีม่ ีคุณค่าและความหมาย

สถาบันอินทรานส์/Intrans Institute

ในฉบับแรกนี้ ทางบริษัทจะขออนุญาตน�ำเสนอความเป็นมาของสถาบันดังนี้
Intrans 				
มาจากภาษาอังกฤษ 2 ค�ำ คือ Integral และ Transformation
Integral 			
มีความหมายว่า บูรณาการ ทุกมิติ รอบด้าน ความเป็นทั้งหมด
							
อย่างเป็นองค์รวม สมดุล
Transformation มีความหมายว่า การปฏิรูป การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
							
การยกระดับที่สูงขึ้น ที่เหนือกว่าเดิม
Intrans 				
จึงมีความหมายถึงการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะ
							
ที่สูงขึ้นในทุกมิติชีวิตอย่างสมดุลรอบด้าน

สถาบันเพื่อการบู รณาการศักยภาพมนุษย์
อย่างเป็นองค์รวม มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข

สถาบันอินทรานส์จึงเป็นองค์กรเพื่อการบริหารจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่าง
บูรณาการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักการชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่กรอบความคิดอันเป็นฐานราก
ของชีวิต เพื่อน�ำไปสู่การยกระดับศักยภาพมนุษย์เพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาหรือความท้าทาย
อย่างเป็นองค์รวม สมดุล ครอบคลุมทุกมิติชีวิตทั้งภายใน ภายนอก ระดับบุคคล และระหว่าง
บุคคล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าชีวิตคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร ด�ำเนินไปอย่างไร และควร
เป็นอย่างไรตามความเป็นจริงทั้งรูปและนาม ด้วยความเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในอีกระดับหนึ่ง เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิผลทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษาและสังคม เพื่อความส�ำเร็จ ความ
เจริญงอกงามของชีวิต อย่างมั่นคง ยั่งยืน สมดุล มีคุณค่าและความหมาย บนพื้นฐานของคุณธรรม
และหลักการที่ถูกต้อง
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การเปลีย่ นแปลงทีฐ่ านรากของชี วิต
เชื่ อมโยงทุกมิติชีวิตอย่างเป็นระบบ
ด้วยค่านิยมบนหลักการทีถ่ ูกต้อง
เพือ่ ความมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
อย่างมีคุณค่าและความหมาย

Hipot/การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบู รณาการ

Hipot/ไฮพอท - การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ คือ กรอบความคิดใหม่ของการบูรณาการ
ศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกมิติชีวิตอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นหนึ่ง
เดียว สมดุล พอเพียง บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง โดยผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาขึ้นมา
อย่างมุ่งมั่นบนฐานขององค์ความรู้ที่หลากหลายอย่างหลอมรวม อาทิ หลักการธรรมชาติของชีวิต หลัก
ปรัชญาพุทธศาสนา หลักปรัชญาบูรณาการ หลักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก หลักจิตวิทยา
บูรณาการ หลักการคิดอย่างเป็นระบบ หลักการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ หลักการพัฒนาความเป็น
ผู้น�ำและการบริหาร หลักการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อความเข้าใจชีวิต
และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
Hipot/ไฮพอท จึงเป็นกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการ
ศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืนอย่างมีคุณค่าและความหมาย มีความสุข โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่
ฐานรากของชีวิต เพื่อมุ่งสร้างความเจริญงอกงามขึ้นทั้งมิติภายในและมิติภายนอก ทั้งระดับตนเองและ
ระหว่างกันอย่างสมดุล ด้วยเหตุนี้ Hipot จึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างเชื่อมโยงเป็น
ระบบ ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มแนวคิดการพัฒนา ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ดังนี้

สถาบันเพื่อการบู รณาการศักยภาพมนุษย์
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• กลุ่มแนวคิดการพัฒนาฐานรากของชีวิต
หลักสูตรที่ 1 เปลี่ยน: พลิกความคิด ชีวิตมีสุข
• กลุ่มแนวคิดการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคล
หลักสูตรที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ
หลักสูตรที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
• กลุ่มแนวคิดการพัฒนาศักยภาพระหว่างบุคคล
หลักสูตรที่ 5 การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์
หลักสูตรที่ 6 การสร้างศรัทธาอย่างเป็นหนึ่งเดียว
หลักสูตรที่ 7 การสร้างภาวะผู้น�ำอย่างมีคุณค่า
ท่านสามารถสืบค้นรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อท�ำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องเรียน
ตลอดจนกระบวนการพัฒนาและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงการประยุกต์ใช้ของแต่ละหลักสูตรได้ที่
www.intrans.co.th
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หลักการคือกฎธรรมชาติ
เป็นความจริงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
ค่านิยมคือตัวทีส่ ะท้อนถึง
กรอบความคิด ทัศนคติ ความเชื่ อ

ค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง

ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ ผู้เขียนต้องการสื่อสารถึงเรื่องที่มีความส�ำคัญมากเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวก�ำหนด
ความเป็นไปของบ้านเมืองเราทุกวันนี้ (รวมทั้งครอบครัวด้วย) นั่นคือค�ำว่า ค่านิยม เราคุ้นเคยกับ
ค�ำๆ นี้ เป็นอย่างดี และก็มีค�ำที่คู่กันมาคือ หลักการ แต่เราลองมาท�ำความเข้าใจในความหมายว่า
ทั้งสองคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร ทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ค่านิยมบนหลักการ
ที่ถูกต้องคืออะไร ค่านิยมและหลักการเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในปัจจุบันอย่างไร รวมทั้งการแก้ปัญหาด้วยค่านิยมบน
หลักการที่ถูกต้องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นท�ำอย่างไร
หลักการคือ กฎธรรมชาติ เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยน ไม่ขึ้นกับเวลาหรือสถานที่ เป็นสิ่งที่อยู่นอกตัว
เราที่คอยควบคุมเราตลอดเวลา หากพิจารณากฎทางด้านกายภาพ เช่น ทิศทาง ฤดูกาล การเพาะ
ปลูก แรงโน้มถ่วง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือพิจารณากฎของความเป็นมนุษย์ เช่น การมอง
โลกในเชิงบวก ความอดทน มุ่งมั่น การเห็นคุณค่าและความหมายซึ่งกันและกัน ความกตัญญู
ความรัก ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ การแบ่งปัน การอิงอาศัยกัน เป็นต้น คุณสมบัติ
เหล่านี้ยึดโยงโลกให้ด�ำรงอยู่ได้เพราะมันคือความจริง มันคือกฎธรรมชาติ มันคือความถูกต้องหรือ
คุณธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบที่ตามมา ไม่ว่าเราจะเข้าใจมันหรือไม่ก็ตาม สิ่งเหล่านี้
ก็ด�ำเนินไปตามธรรมชาติของมันอย่างแน่นอนมั่นคง

สถาบันเพื่อการบู รณาการศักยภาพมนุษย์
อย่างเป็นองค์รวม มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข

ส่วนค่านิยมคืออะไรก็ตามที่บุคคลแสดงออกมาภายนอกในรูปของพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาวะ
ภายในอันเป็นตัวสะท้อนถึงทัศนคติ ความเชื่อ หรือกรอบความคิดของตนเอง เราจะประเมินว่าค่า
นิยมที่บุคคลแสดงออกมานั้นใช้ได้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ เราต้องน�ำค่านิยมที่แสดงออกมานั้นมา
เทียบกับหลักการ หากค่านิยมนั้นสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยมนั้นก็คือหลักการด้วย หากบุคคล
ด�ำเนินชีวิตโดยตั้งอยู่บนค่านิยมที่ถูกต้อง ชีวิตย่อมมั่นคง ยั่งยืน มีคุณค่าและความหมาย มีความ
สุข ด้วยตระหนักถึงความเข้าใจดังกล่าว ทางสถาบันจึงตั้งใจพัฒนาหลักสูตร Hipot ให้สอดคล้อง
กับค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง
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กรอบความคิดใหม่ของการบู รณาการศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม หนึง่ เดียว สมดุล พอเพียง บนพืน้ ฐานของหลักการทีถ่ ูกต้อง
กระบวนการสู่ความเป็นเลิศของตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมบนหลักการคือหลักการ

ปัญหาสังคมในบ้านเราทุกวันนี้นับวันทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะเราได้รับ
การปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ถูกต้องทั้งในด้านมุมมองและทัศนคติที่มีต่อโลกที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
การมีกรอบความคิดติดลบ การแสวงหาส�ำเร็จอย่างขาดความมุ่งมั่น ขาดระเบียบวินัย ขาดความ
อดทน ขาดความรับผิดชอบ การไม่เข้าใจธรรมชาติของความเป็นระบบ ขาดความเชื่อมั่นและไม่
เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น ขาดศรัทธาระหว่างกัน ขาดภาวะผู้น�ำที่เห็นคุณค่าในความแตกต่าง
การใช้อ�ำนาจเกินขอบเขต ขาดความเข้าใจในจิตสาธารณะที่เป็นความสมดุลที่ต้องคิดถึงตนเองและ
ผู้อื่น จึงน�ำไปสู่การใช้ชีวิตที่มุ่งตนเองเป็นหลัก ยึดติดกับวัตถุ การบริโภคสื่ออย่างเกินความจ�ำเป็น
การใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล เร่งรีบ ขาดวุฒิภาวะของความรับผิดชอบต่อสังคม และยังเชื่อว่ามีทางลัดใน
การที่จะได้อะไรมาอย่างง่ายๆ ทั้งหมดนี้จึงส่งผลเป็นแรงกดดันต่อการแย่งชิงแสวงหาอย่างเกิน
พอดี ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้ง ความรุนแรง อาชญากรรม อันเป็นปัญหาทางสังคมที่ทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นเป็นประจักษ์ในปัจจุบัน ผลที่ตามมาจึงผุดขึ้นเป็นภาวะบูรณาการอย่าง
สลับซับซ้อนของความสับสนวุ่นวายที่ทับถมหมักหมมมากขึ้น จนถึงจุดหนึ่งระบบนั้นก็ไม่อาจ
ทรงตัวอยู่ได้และล้มเหลวในที่สุด เพราะเรามิได้ใช้ชีวิตที่ด�ำเนินไปอย่างสอดคล้องกับหลักธรรมชาติ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรามิได้ด�ำเนินชีวิตด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง

สถาบันเพื่อการบู รณาการศักยภาพมนุษย์
อย่างเป็นองค์รวม มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข

ที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมมี 2 ฝ่ายที่เห็นต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมื่อ
ทั้งคู่มีการศึกษาสูงแต่กลับมีค่านิยมที่ผิด จึงใช้ความรู้ความสามารถนั้นมาโต้เถียงเพื่อสนับสนุน
ความคิดของตนเอง เพื่อการเอาชนะ เพื่อที่ตนจะได้เปรียบ จะเห็นได้ว่ามนุษย์เรานั้นท�ำทุกอย่างก็
เพื่อตนเองจะได้ประโยชน์ซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่ผิด เพียงแต่ว่าอะไรคือจุดสมดุลที่ทั้งตนเองและ
ผู้อื่นจะได้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ค่านิยมที่ส�ำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์จึงเป็นการตั้งอยู่บน
ความสมดุลของการที่เราคิดถึงตนเองและผู้อื่นอย่างพอดี การที่สังคมไม่ว่าระดับใดก็ตามไม่อาจ
พัฒนาไปได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ก็เพราะขาดความเข้าใจในความมีวุฒิภาวะของความสมดุลที่มีต่อตนเอง
และส่วนรวมนั่นเอง
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กรอบความคิดใหม่ของการบู รณาการศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม หนึง่ เดียว สมดุล พอเพียง บนพืน้ ฐานของหลักการทีถ่ ูกต้อง
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ชี วิตทีต่ งั้ อยู ่บนค่านิยมทีถ่ ูกต้อง
ย่อมมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
มีคุณค่าและความหมาย

ที่ส�ำคัญค่านิยมเหล่านี้เกิดจากการปลูกฝังทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าค่านิยมนั้นมาจากผู้ที่มี
อ�ำนาจ ไม่ว่าในครอบครัว องค์กร สังคม หากค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนั้นถูกปลูกฝังลงไปในสามัญส�ำนึก
ของมวลสมาชิกแล้ว สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อเนื่องในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่เป็นการเพาะบ่มการพึ่งพิงผู้อื่นด้วยความมักง่าย ขาดระเบียบวินัย ขาด
ความมุ่งมั่น ขาดความรับผิดชอบ อันจะส่งผลเป็นการสร้างความอ่อนด้อย เป็นภาวะที่มีภูมิ
ต้านทานต�่ำ ขาดศักยภาพ เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังมาอย่างยาวนาน จึงส่งผลสามารถน�ำพา
ครอบครัว ประเทศ สู่ความถดถอยอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน และทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลเสียต่อทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในระยะยาวแน่นอน และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว การแก้ไขก็เป็นไปได้ยาก
เพราะมันได้รับการบันทึกเป็นกรอบความคิดเชิงลบลงในจิตใต้ส�ำนึกซึ่งเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรม
ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายดังกล่าวก�ำลังเล่นกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์นั่นคือ กิเลส
การสร้างค่านิยมบนฐานของกิเลสจึงน่ากลัวอย่างยิ่งและเป็นสาเหตุที่ท�ำให้คนไทยแยกไม่ออกว่า
อะไรถูกอะไรผิด หากว่าตนเองได้ประโยชน์ แม้ค่านิยมนั้นจะผิดหลักการ ก็จะท�ำ
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพใดๆ ก็ตามต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับธรรมชาติ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ย่อมเชื่อได้ว่า สังคมในทุกระดับไม่ว่าตนเอง
ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา สังคม จะพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน อย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย มีความสุข
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วิสัยทัศน์
อินทรานส์เป็นสถาบันการจัดการเพื่อการบู รณาการศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม
มุ ่งมั่นเพื่อน�ำไปสู่ กระบวนการสร้างกรอบความคิดใหม่อย่างเป็นระบบ
เพื่อการยกระดับศักยภาพของบุ ตรหลาน ครอบครัว องค์กรธุ รกิจ
สถาบันการศึกษาและสังคมอย่างบู รณาการ บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง
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