
 

 

Krishnamurti International Annual Gathering 

9-13 ธนัวาคม 2560 

ณ เชสท์นัท ฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขลา 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ anveekshana@gmail.com, chestnuthilleco@gmail.com 

ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ http://www.chestnuthilleco.com/krishnamurti-gathering-2017-th.html 

 

กิจกรรม 

8 ธ.ค. 2560 

1400 เป็นต้นไป   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม     

1600    เดินชมสถานที่และดูพระอาทิตย์ตก ณ บ้านนา ออร์แกนิค ฟาร์ม 

1830-1930   อาหารเย็น 

1930-2100   เปิดงานเสวนา  
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9 ธ.ค. 2560 

ประเด็นเสวนาประจ าวัน “เราก าลังแสวงหาอะไร?” 

อะไรหรือที่เราแต่ละคนต้องการ ความสะดวกสบายทางกายหรือ ความมั่นคงปลอดภัยทางกาย

หรือ หรือว่าลึกลงไป มันมีความเรียกร้องต้องการหรือมีความอยากท่ีจะมั่นคงปลอดภัยเต็มที่ ใน

กิจกรรม ในความสัมพันธ์ทั้งหมดของเรา เราอยากมีเสถียรภาพ มีความแน่นอน มีความมั่นคง

ปลอดภัย และความยั่งยืนถาวร 

 

0630-0730  โยคะขั้นพ้ืนฐาน 

0800-0900  อาหารเช้า 

0915-1030  ดีวีดี: Saanen 1977 Talk 1 “เราก าลังแสวงหาอะไร?” 

1030-1045  ชา/กาแฟ 

1100-1230  เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็น 

1230-1330  อาหารกลางวัน 

1330-1430  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

1430-1600  เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็น 

1600-1630  อาหารว่าง ชา/กาแฟ 

1630-1800  เดินชมธรรมชาติ / กิจกรรมตามอัธยาศัย / เวลาเงียบ 

1645-1745  พิลาทิส แม็ต (ออกก าลังการแบบพิลาทิสโดยใช้เสื่อโยคะ) 

1800-1930  อาหารเย็น 

1930-2100  สารคดีหรือภาพยนตร์ / พักผ่อน / ปลีกวิเวก 

 

 

 



10 ธ.ค. 2560 

ประเด็นเสวนาประจ าวัน การเริ่มต้นปลุกสติปัญญา 

การที่จะค้นหาด้วยตัวเราเอง ว่าจริงๆแล้ว มีโครงสร้างใดบ้างที่ให้ความมั่นคงปลอดภัย ไม่ว่าจะ

เป็นโครงสร้างทางปรัชญา ศาสนา อุดมการณ์ หรือเศรษฐกิจ จะต้องไม่เพียงมีการคิดที่ชัดเจน ที่

เป็นตรรกะ มีเหตุผล คิดอย่างเป็นปกติวิสัย ไม่มีอคติและความล าเอียงเท่านั้น แต่ในการคิด ใน

การใช้เหตุผลนั้นเอง ถ้าสืบค้นลึกลงไปอย่างยิ่ง สติปัญญากเ็ริ่มตื่นขึ้น  

 

0630-0730  การยืดเหยียด 

0800-0900  อาหารเช้า 

0915-1030  ดีวีดี: Saanen 1977 Talk 2 “เจตจ านงเป็นอุปสรรคในการสังเกต” 

1030-1045 ชา / กาแฟ 

1100-1230 เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็น 

1230-1330 อาหารกลางวัน 

1330-1430 พักผ่อนตามอัธยาศัย 

1430-1600 ดีวีดี: Saanen 1977 Talk 3 “การศึกษา สมาธิ และความตาย” 

1600-1630  อาหารว่าง ชา / กาแฟ 

1630-1800  เดินชมธรรมชาติ / กิจกรรมตามอัธยาศัย / เวลาเงียบ 

1645-1745  โยคะแบบวินยาสะ 

1800-1930  อาหารเย็น 

1930-2100 เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็น 

 

 

 



11 ธ.ค. 2560 

ประเด็นเสวนาประจ าวัน ในการปลุกสติปัญญาให้ตื่นขึ้นมีสามปัจจัยส าคัญที่จ าเป็น  

เราต้องเข้าใจความหมายของศิลปะของการฟัง ศิลปะของการดู และศิลปะของการเรียนรู้ 

 

0630-0730  โยคะ ผสมด้วย   พิลาทิส 

0800-0900 อาหารเช้า 

0915-1030 ดีวีดี: Saanen 1977 Talk 4 “ความจริง ความเป็นจริง และสัจจะ” 

1030-1045  ชา / กาแฟ 

1100-1230 เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็น 

1230-1330  อาหารกลางวัน 

1330-1430 พักผ่อนตามอัธยาศัย 

1430-1600  ดีวีดี: Saanen 1977 Talk 5 “ความสัมพันธ์และสติปัญญา” 

1600-1630  อาหารว่าง ชา / กาแฟ 

1630-1800  เดินชมธรรมชาติ / กิจกรรมตามอัธยาศัย / เวลาเงียบ 

1645-1745  การออกก าลังกายช่วงท้อง 

1800-1930  อาหารเย็น 

1930-2100  เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็น 

 

 

 

 

 

 



12 ธ.ค. 2560 

ประเด็นเสวนาประจ าวัน การสร้างมโนภาพเป็นกระบวนการของการบันทึกจดจ า 

ในความสัมพันธ์ของมนุษย์ระหว่างชายหญิงหรือเพ่ือนบ้านหรืออ่ืนๆ การสร้างมโนภาพเป็น

กระบวนการของการบันทึกจดจ า เมื่อภรรยาของคุณพูดในสิ่งที่น่าเกลียด เป็นไปได้ไหมที่จะฟัง

แล้วจบลง ไม่บันทึกจดจ ามันเอาไว้ หรือเมื่อสามีพูดสิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นไปได้ไหมที่จะฟังอย่างใส่

ใจ จบมันลง ไม่แบกพามันเอาไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ความสัมพันธ์ก็จะแตกต่างออกไป – แตกต่าง

ออกไปอย่างสิ้นเชิง 

 

0630-0730  ออกก าลังกาย แบบมวยไทย 

0800-0900 อาหารเช้า 

0915-1030  ดีวีดี: Saanen 1977 Talk 6 “การสังเกตที่เป็นทั้งหมดหมายถึงอะไร”  

1030-1045  ชา / กาแฟ 

1100-1200 เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็น 

1200-1245  อาหารกลางวัน 

1245 กิจกรรมตามอัธยาศัย – เดินป่าไปว่ายน้ าที่น้ าตก หรือ ไปเที่ยวสงขลา เมืองเก่า

ชายทะเลอ่าวไทย สัมผัสลมทะเล นั่งรถรางและเดินเที่ยวชมเมือง รับประทาน

อาหารเย็นริมชายทะเล 

หมายเหตุ ส าหรับกิจกรรมชมเมืองสงขลา ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในกิจกรรมหลัก 

 

 

 

 

 

 



13 ธ.ค. 2560 

ประเด็นเสวนาประจ าวัน มีความแตกต่างระหว่างการตั้งจิตจดจ่อ การรับรู้โดยไม่เลือก และภาวะใส่ใจ 

การตั้งจิตจดจ่อบ่งบอกว่ามีแรงต้าน ดังนั้นจึงมีความพยายามและการแบ่งแยก การรับรู้โดยไม่

เลือกบ่งบอกถึงการรับรู้ทั้งสภาพภายนอก สิ่งภายนอก และภายใน โดยไม่มีการเลือก การ

ตัดสินใจ ทิศทาง และเจตจ านงใดๆ ส่วนภาวะใส่ใจนั้นไร้ศูนย์กลาง ไร้ความเป็นฉันผู้ท าให้ภาวะ

ใส่ใจจ ากัดคับแคบ ดังนั้น ในภาวะใส่ใจ มีที่ว่างอันสมบูรณ์  

 

0630-0730  บู๊ท แคมป์ 

0800-0900 อาหารเช้า 

0915-1030  ดีวีดี: Saanen 1977 Talk 7 “กระแสอันไร้กาลเวลา” 

1030-1045  ชา / กาแฟ 

1100-1230  เสวนาสืบค้นนัยทั้งหมดของประเด็นและสรุปงานเสวนา 

1230-1330 อาหารกลางวัน 

1330-1430 เดินทางกลับ 

 

ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย ตราบใดที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักส าหรับคนอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ห้องพักเดี่ยว (เรือนไม้ 3 หลัง)  6,500 บาท 

ห้องพักคู่พร้อมแอร์   6,300 บาท  

ห้องพักคู่   5,500 บาทต่อ 1 ท่าน  

ห้องพักรวม   4,000 บาทต่อ 1 ท่าน 

ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าที่พัก อาหาร และค่าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง ยกเว้น การไปชมเมืองสงขลา 

 



มูลนิธิอันวีกษณา (Anveekshana Foundation) 

สอบถามเพิ่มเติม - contact us 

คุณพิมพ์ลักษณ์ สุขบูรณ์ (จอย)   090-1800606, 087-7042979 - Joy 

คุณพรทิพย์ ศิริสุคนธ์    098-0522935 - Thip 

คุณอุบลรักษ์ คงชนะ   074-257873 - Bol 

  


