
David Bohm's Dialogue
ส ุนทร ียหร อื (Dialogue)

เป ดิร บัท กุเร  ือง

ฟ ังด วยหมวกส ขีาว

ละวางอำนาจ และต วัตน

มองภาพองค รวม

ต อเช  ือมเร  ืองท  ีฟ ังฟ งัด วยหมวกส ฟี า
การฟ ังอย างล กึซ  ึง
(Deep Listening)

มองต างท ิศ

ค ิดต างทาง
ยอมร บัความแตกต าง

ตระหน กัต อจ ดุย นื

การเคารพ ป นัพ  ืนท  ีไม ก าวก าย
(Respecting)

หมวกส ดีำใคร ครวญ

หมวกส ฟี ามองภาพรวม
พ จิารณารอบคอบ

การทดแขวน ตรวจสอบ
(Suspending)

หล ักการจากหน งัส อื
The 8th Habit ว ิส ัยท ัศน 

ฉากท ศัน 

โลกท ศัน 

กระบวนท ศัน 

มโนท ศัน 

เบญจท ศัน 

การเป ดิเผยเส ยีงภายใน
(Inner Voice)

หล กั 4 ประการโดย ว ลิเล ยีม ไอแซคส 
(Dialogue and the Art of Thinking
Together : William Isaacs)

ท ี มา/หล กัการค ดิ

ท กุคนอย  ูในกรอบ/กฎ/กต กิา

ท กุคนปฏ ิบ ตั ติามบรรท ดัฐาน

ไม ม ใีครแหกกฎ

ส ขุภาพ เกรงใจ
(Shared) Monlogueกรอบค ดิ

ความค ดิ

ม มุมอง หร อืเบญจท ศัน 
การแสดงต วัตนท  ีแตกต าง

ม ีป ัญหาท ี ย ุ งเหย ิง

จะเก ดิในสภาวะท  ีย  ุงยาก

แยกแตก ล มสลาย
(Controlled Discussion)

สวมหมวกส เีข ยีวเพ  ือต อยอด

สวมหมวกส ีเหล ืองเพ ื อสร างสรรค 

ส บืค น ต  ังคำถาม
(Reflecive Dialogue)

ความเป น็อ นัหน  ึงอ นัเด ยีวของวงสนทนา

เก ดิการหลอมรวมของผ  ูคนท  ีหลากหลาย

ไหลเล  ือน เคล  ือนท  ี
(Generative)

ส  ีสภาวะของการสนทนา
(Four state Dialogue)

ห นัหน าเข าหาก นั (turning to one another)
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ประสบการณ การข บัเคล  ือนกองท นุส ขุภาวะ
กร งุเทพโดยใช ส ุนทร ียสนทนา (Dialogue)
ISBN : 978-974-13-2412-5 ราคา 120 บาท

ส นุทร ยีสนทนา โดย ว ศิ ษิฐ  ว ังว ิญญ ู เข ยีน
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หน ังส ือสำหร ับร ียนร ู 
"ส ุนทร ียสนทนา"

ค ดิแบบแยบคายด วยหล กั
โยน โิสมนส กิาร

ให คนได  ค ดิ
ม สี วนในการ ค ยุ

จากโลกภายใน (Implicit world)
ค น ความ ค ิดด วยจานเปล า ลดความเป น็

ผ ู ร ู ลง เพ  ือค นความร  ูใหม 
ค  ุย ความจร ิง

เข ยีนความค ดิ

คาถาของส ุนทร ียสนทนา
10 ค 2 ข

ม นัเหม อืนการไปปฏ บิ ตั ธิรรมหร อืเปล า?

ความย  ังย ืนและผลกระทบของส ุนทร ยีสนทนา ?

ด กูรอบของเวท ี

ระด บัของการประช ุม

จะนำส นุทร ยีสนทนาเข าไปในการประช มุปกต ิ
ขององค กรต างๆ ได อย างไร??

ทำอย างไรก บัแรงต านการเปล  ียนแปลง ?

ม นัเป น็การสะกดจ ติหร อืเปล า (ด วยภาษาสละสลวย) ?

ส นุทร ยีสนทนาแตกต างจากสภากาแฟ
 และวงเหล าอย างไร?

เข าร วมวงสนทนา กล บัไปบ านแล วนอนไม หล บั?

คำถามท  ีเก ดิข  ึนบ อยคร  ัง
ของส ุนทร ยีสนทนา
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แนวค ดิหมวก 6 ใบ

หล ักสมด ลุ
และผ อนคลาย

การมองหาส ิ งท ี ส ูงส งท ี ส ุด ด ีท ี ส ุดในต ัวบ คุคลหน  ึง
ปฏ บิ ตั ติ อผ  ูคนอย างก บัว าเป น็ความล  ีล บัท  ีเราไม ม วี นั
จะเข าใจได โดยตลอด พวกเขาเป น็ส วนหน  ึงของ
ท ั งหมด และโดยเฉพาะอย างย  ิง เป น็ส วนหน  ึงของ
ต วัตนของเรา

เคารพท ี แท จร ิง

เป ดิเน  ือท  ีของความเป น็ไปได 
ในแบบไร ข ดีจำก ดั

ไม ต ดัส นิคน (ต ัวบ คุคล)

ไม ต ดัส นิความ (ประเด น็)
ห อยแขวน

โลกภายนอก (Explicit world)

โลกภายใน (Implicit world)
การม วนเข าออก

การเป ิดพ ื นท ี ห ัวใจ

อน ตัตล กัษณะ

ลดความเป น็ต วัตน

ข บัด นัด วยความกล วั
ไม เก ดิการสนทนา

ด งึอารมย ลงมา

งานว ิทยากร

อยากร  ูอยากเห น็

เก ดิการแบ งป นั
การเคล  ือนไหลของความค ดิ ว ุฒ ภิาวะส ูงส ุดของการสนทนา

ความเป น็องค รวม

download
เพ  ิมเต มิ prachasan.com

FAQ

ค นหาต อไปหน งัส อื

เอกสารเผยแพร  เพ  ือการสร างส งัคมอบอ  ุนและเข มแข ง็
เพ  ือการห นัหน าเข าหาก นั เร ยีบเร ยีงโดย ดร. 
ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล 

หน งัส ืออ างอ ิง


