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คํานํา 

 “คูมือ ทางแหงรัก” เปนสวนหนึ่งท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนเนื้อหา 

หลักสูตร ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับเยาวชนท่ีมีความเสี่ยงในเรื่อง

ความสัมพันธทางเพศซ่ึงนําไปสูการตั้งครรภไมพึงประสงค ภายใตโครงการ 

“ศิลปะแหงการเรียนรูเชิงพุทธสูทางแหงรักสําหรับเยาวชนฯ” และยังเปน

องคความรูผานการบูรณาการศาสตรจากผลงานวิจัย ผลงานศึกษาทางดาน

การพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนามนุษยและสังคมเขามากับการสราง

กระบวนการเรียนรู ท่ีเนนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผาน

ประสบการณจริงจากการเขารวมการอบรมจากคายเยาวชนฯ “ทางแหง

รัก” จํานวน 4 แหง คือ จ. ราชบุรี จ.ระยอง จ. กาญจนบุรี และ จ. กระบี่ 

 สําหรับชุดหลักสูตร คูมือ “ทางแหงรัก” เปนนวัตกรรมของการใช

ศิลปะเพ่ือสรางสรรคการเรียนรู และยังเปนเสมือนกับ “โคช”  ท่ีชวยเปน

แนวทางในการแนะนํารูปแบบ วิธีการ ข้ันตอน สําหรับครูนักจัดการเรียนรู

และ/หรือผูปฏิบัติงานดานเยาวชน ในการสรางภูมิคุมกันทางคุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค  ซ่ึงเนน

ใหไดรับ “ประสบการณ” ผานกระบวนการเรียนรูมาสูการบมเพาะและ

ฝกฝนตนเพ่ือเรียนรูในดานความรัก ความเอ้ืออาทร การเห็นคุณคาในตน 

ความเคารพในความแตกตางหลากหลายท้ังเรื่องเพศภาวะ ความสัมพันธ

ระหวางหญิงชาย เพ่ือน ครู และชุมชน ในสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผูใชสามารถนํามาปรับประยุกตเคาโครงรูปแบบของ

การเรียนรูใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของชุมชน วิถีชีวิตและฐาน

วัฒนธรรมของตน เพ่ือใหกระบวนการฝกอบรมไดเกิดประโยชนและ



ประสิทธิภาพในการเรียนรูอยางคูควร ก็จะชวยใหกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

เปนท้ังบทเรียนและการพัฒนาศักยภาพ ความชํานาญใหกับครูนักจัดการ

เรียนรูและผูสนใจ 

 ท้ังนี้ ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริม

และสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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กระบวนการพระสงฆ แมชี อุบาสก อุบาสิกาทุกทาน ท่ีชวยประสานพลัง 

ทรัพยากรทุน ทุมเท เวลา แรงกาย แรงใจ ตอการเอ้ือใหกระบวนการ

เรียนรูบังเกิดเปนหลักสูตร คูมือ “ทางแหงรัก” และบมเพาะเมล็ดพันธุอัน

ดีงามสูเยาวชนในสังคมไทยสืบตอไป 

คณะผูวิจัย 
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บทท่ี 1  

บทนํา คูมือ “ทางแหงรัก” 

ความเปนมา 

 โครงการจัดการความรูภายใตชื่อโครงการ “ศิลปะแหงการเรียนรู

เชิงพุทธสูทางแหงรักสําหรับเยาวชนท่ีประสบความยากลําบาก” โดยใช

นวัตกรรมการเรียนรูผานการสังเคราะหองคความรูจากผลงานวิจัยและ

ผลงานศึกษาจํานวน 3 เลมหลักเปนพ้ืนฐาน นํามาเปนแนวทางและ

รูปแบบในการชวยสรางหลักสูตรและกิจกรรมเพ่ือสรางสรรคการเรียนรู 

ออกแบบใหการเรียนรูของเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายไดใชแนวทางของ 

“ศิลปะของการเรียนรู” มาสูพลังแหงความรัก ดวยการมุงเนนการเรียนรู

แบบผานประสบการณ (วงจรของการเรียนรูผานประสบการณ) เสริมสราง

คุณคาทางจิตใจและฟนฟูการมองเห็นคุณคาในตน เรียนรูคุณคาของความ

รักมากยิ่งข้ึน  

 ในโครงการฯ “ทางแหงรัก” ไดออกแบบเพ่ือจัดทําคูมือสําหรับ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีบทบาทเปนแมชีนักจัดการเรียนรูและครูท่ีจัดการศึกษา

ใหแกเยาวชนกลุมเสี่ยงในโรงเรียนและศูนยการเรียนรู ใหมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ ในการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาเยาวชนท่ีต้ังครรภไมพรอม 

(หรือแมวัยใส) โดยมุงหวงัสรางการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาวะแบบองครวม 

ท้ังทางดานพฤติกรรม จิตใจ และสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาเยาวชน



2 

กลุมเปาหมายใหมีการบมเพาะความรักในตน และมีภูมิคุมกันเชิงคุณธรรม 

จริยธรรม จนสามารถแกไขปญหาของตน รูจัก และเทาทันสถานการณทาง

สังคม เขาใจชีวิต มีแนวทางในการดําเนินชีวิตทามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  

 ฉะนั้น ตัวแทนเยาวชนท่ีผานการฝกอบรมในโครงการ จะสามารถ

เปนตนแบบการเรียนรูท่ีมีภูมิคุมกันใจและเปนแบบอยางใหแกเยาวชนรุน

ตอไป นอกจากนั้น โครงการจัดการความรู “ทางแหงรัก”จะเปนสะพานใน

การชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว ชุมชน และ

สถาบนัการศึกษา ใหรวมมือกันตระหนักตอปญหาท่ีเยาวชนตองประสบกับ

สังคมแหงความทันสมัย ตลอดจนชวยเก้ือหนุนสตรีในพระพุทธศาสนาให

พัฒนาตนเปนผูนําทางจิตวิญญาณของสังคม และใหมีเมล็ดพันธุแหงความ

รักและความการุณยไดอยางยั่งยืน  

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีความเสี่ยงไดมีภูมิคุมกันเชิงคุณธรรม

และจริยธรรมในเรื่องความสัมพันธทางเพศ และเสริมสรางศักยภาพความรู 

ทักษะในการปฏิบัติงานใหกับเครือขายแมชีไทยพัฒน โดยใชศิลปะแหงการ

เรียนรูเชิงพุทธเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลในทางตรง    

1) กลุมเปาหมายสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมไปในทางท่ีดีข้ึน โดยมี

ภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูเรื่องเพศ
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ภาวะ (Gender) และเคารพความสัมพันธระหวางกัน ซ่ึงมีพลังแหงความ

รักเปนพ้ืนฐาน  

2) ผูปฏิบัติงานสามารถถายทอดองคความรูสูภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเยาวชน

ท่ีประสบปญหาความยากลําบาก และสามารถจัดการเรียนการสอนอยูใน

หองเรียนภายใตการดูแลของเครือขายแมชีไทยพัฒน 27 แหง 

3) ไดองคความรู ความเขาใจ หลักสูตร และคูมือในการปฏิบัติงานศิลปะ

การเรียนรูเชิงพุทธสูทางแหงรัก 

2. ผลในทางออม 

 สามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนโดยทําใหมีกระบวนการเรียนรู ใหรูจักและเทาทันสถานการณทาง

สังคม ในระยะยาว สามารถนําเอาองคความรูดังกลาวไปเปนแนวทาง

กําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาเยาวชนของประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความ

เขมแข็งให กับสถาบันครอบครัว ท้ังนี้ โดยผานผูปฏิบัติงานในการ

สงเคราะหเยาวชนภายใตการดําเนินงานของสตรีในพระพุทธศาสนาอันจะ

กอใหเกิดความสุขมวลรวมในประเทศตอไปในอนาคต 
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คุณลักษณะของเยาวชนท่ีมีภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 

เรื่องการแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค (พอ-แมวัยใส) 

 

 

ภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ความเขาใจในตนเองและเรื่องเพศศึกษา 

การเห็นคุณคาในตัวเอง การเขาใจเรื่องเพศศึกษา 

การเขาใจในเรื่ององคประกอบของชีวิต โดยเฉพาะในสามดานทาง

กายภาพ จิตใจ และสังคม 

ความม่ันคงทางจิตใจ 

ความม่ันคงทางจิตใจ 

ความอดทนตอการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ 

ความรักในตัวเองและความรักในผูอ่ืน 

วิธีการดูแลตัวเอง 

การมีทักษะในการปฏิเสธ และทักษะในการควบคุมอารมณ   

การใครครวญตนเอง การฟงอยางลุมลึก 

การปฏิสัมพันธกับแฟน (คูรัก) เพ่ือน พอแม และครู  

ทักษะในการคิดวิเคราะหเพ่ือจัดการกับปญหาของตน โดยเปนไปใน

ทิศทางท่ีมีประโยชนและหาทางออกอยางสรางสรรค และมีพฤติกรรม

ในการรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
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บทท่ี 2 

การจัดการเรียนรู 

“ศิลปะแหงการเรียนรูเชิงพุทธสูทางแหงรักสําหรับเยาวชน” 

สาระสํ า คัญในการเรียนรู ท่ีครูนักจัดการ เรียนรูหรื อแมชี

ผูปฏิบัติงานในการสรางการเปลี่ยนแปลงในเด็กและเยาวชน เพ่ือทําความ

เขาใจหลักการข้ันพ้ืนฐาน และเปนกระบวนทัศน (มุมมองตอโลก) ในการ

กาวเขามาเปนผูมีความรูความชํานาญในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี

สวนรวมและผานประสบการณ ดวยชุดองคความรูท่ีผานการออกแบบหรือ

ท่ีเรียกวา การจัดการความรู จากผลงานวิจัยและผลงานศึกษา ไดถูกนํามา

สังเคราะหและออกแบบเปนพ้ืนฐานองคความรูในการดําเนินกิจกรรม มีอยู 

3 ประการในการจัดกระบวนการเรียนรู นั่นคือ  

1. หลักการพัฒนามนุษยและแบบองครวม (โดยมุงเนนการให

ความสําคัญกับแนวทางในการสรางภูมิคุมกันและการเปล่ียนแปลงใน

เยาวชนท่ีมีสวนรวมกิจกรรม)  

2. พุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรม

สําหรับเยาวชน  
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3. การเสริมสรางศักยภาพความรู ทักษะในการปฏิบัติงานใหกับ

ครูนักจัดการเรียนรูและ/หรือครูฝกอบรม (ในบทท่ี 4)  

คณะผูดําเนินงานในโครงการฯ “ทางแหงรัก” เชื่อม่ันในพลังแหง

พุทธธรรมในการเปนสวนหนึ่งของชีวิตจิตใจ รางกาย และสังคม ในการอยู

รวมกันของสังคมมนุษย โดยมีพ้ืนฐานของพลังแหงความรัก ความเมตตา 

การเอาใจใสซ่ึงกันและกัน เปนพลังงานหนึ่งในชีวิตท่ีอาศัยซ่ึงพ่ึงพาระหวาง

กันท้ังมนุษย สังคม และธรรมชาติ เหตุเพราะมนุษยไมสามารถอยูไดตาม

ลําพังหรืออยูคนเดียว จําตองมีสังคม ความสัมพันธ ครอบครัว ชุมชน และ

สังคมเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ขณะเดียวกัน สวนประกอบของชีวิตมี

หลายสิ่งหลายอยางท่ีมีความซับซอน กวาจะมาเปนมนุษยสักหนึ่งคนบน

โลกใบนี้มาเผชิญหนากับโลกและสังคม  

มนุษยหนึ่งคนยอมเกิดมาจากผูชายและผูหญิงท่ีมีความสัมพันธ

ระหวางกันโดยพ้ืนฐานของครอบครัว บางครอบครัวโชคดีท่ีพอและแมให

ลูกเกิดมาบนพ้ืนฐานพลังแหงความรัก การเอาใจใส การดูแลระหวางกันจน

ลูกเติบใหญเปนหนุมสาวเปนดั่งเมล็ดพันธุท่ีดีงามใหกับสังคม หากแตวา

บางครอบครัวเด็กหรือลูกมิไดเกิดมาจากความรัก แตเกิดมาจากความไม

ปรารถนาท่ีจะมีลูก หรือการตองเผชิญกับการตั้งครรภไมพรอมในเยาวชนท่ี

เราเรียกวา พอและแมวัยใส นั้นก็ยอมสงผลสะเทือนตอชีวิต การดูแล

ตัวเอง การมองเห็นความรักท่ีถูกตีกรอบเฉพาะวัยหรือหนุมสาว ในมิติของ

การมีเพศสัมพันธเทานั้น  

เด็กๆ ตาใสๆ ท่ีลืมตามองดูโลกใบนี้ก็ยอมตองอยูในภาวะของ

ความไมพรอมในการดูแล และอาจเปนสวนหนึ่งในปญหาชีวิตของพอแมวัย
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ใสท่ีมีรักในวัยเรียน ท่ีตองจัดการกับชีวิตเจาตัวนอยดวยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม 

เพียงใหมี “สติ” พึงระลึกถึงคุณคาความหมายของชีวิต ดวยการเริ่มรักและ

มองเห็นคุณคาในตัวเรา และความรักรอบๆ ตัวเรา จะเปนดั่งเครื่องยึดสติ

และศีลธรรมกํากับไมใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง ซ่ึงถาหากเรารักตัวเอง

อยางมากพอ เรียนรูคุณคาในตัวเอง เห็นความเปนมนุษยจากการเรียนรู

เพ่ือปฏิสัมพันธกับแฟน (คูรัก) พอแม เพ่ือนและครู หรืออ่ืนๆ แลว เราก็จะ

คอยๆ กลับมาเชื่อมโยงพลังความรักรอบๆ ตัวเรา อยางตระหนักรูถึงคุณคา

และความหมายของการมีชีวิตอยูตอไป 

1. การพัฒนามนุษยแบบองครวม  

หลักการพัฒนามนุษยและสังคมแนวพุทธแบบองครวม เปน

ศาสตรและศิลปะในการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางกวางขวางในมิติของ

ชีวิตและจิตใจ ซ่ึงในท่ีนี้ไดหยิบยกแนวคิดของการพัฒนามนุษยและสังคม

มายังประโยชนตอเยาวชนกลุมเปาหมาย หรือผูท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูในโครงการฯ “ทางแหงรัก” ไดมีแนวปฏิบัติและมีพ้ืนท่ีในการ

เรียนรูเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงในตน เรียนรูจักความรักในตน เคารพผูอ่ืน 

การเสริมสรางคุณคาภายในตนเอง จึงเปนเครื่องมือในการเรียนรูการสราง

ความเขาใจตอปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตน  

การเรียนรูท่ีจะอยูกับสังคมในยุคบริโภคอยางรูเทาทันสิ่งแวดลอม 

วัตถุ และเทคโนโลยีรอบตัวอยางชาญฉลาดกับการใชชีวิต ภายใตรมเงา

ของรากฐานทางวัฒนธรรมสังคมไทย โดยมีศาสนธรรมอยูคูกับวิถีในการ

ดําเนินชีวิตและชุมชน หากมองยอนกลับไปในยุคกอน ความสัมพันธ

ระหวางบาน วัด โรงเรียน ยังมีความเชื่อมโยงกันอยางชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึง
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กันและกัน วัดยังเปนศูนยอบรมบมเพาะคุณธรรม จริยธรรมใหกับชุมชน 

ใหการสงเคราะห เยียวยา พัฒนาเมล็ดพันธุภายในจิตใจไดอยางสมํ่าเสมอ 

รวมถึงถายทอดการศึกษาใหบุตรหลานชาวบานในชุมชนไดมีความรู ศิลป

วิทยาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน   

ในแงของการนําธรรมะมาใชเพ่ือการพัฒนามนุษยและสังคม โดย

การประสานสังคมแตละภาคใหมีความเปนหนึ่งเดียวกัน รวมมือ เก้ือกูล 

ประกอบดวย จิตแหงความรัก ความเมตตา ความสมานฉันทปรองดอง

ระหวางกัน ธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถนํามาใชเปน

เครื่องมือสําหรับการแกไขปญหาของสังคมและพัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี มีจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องคุมครองกาย

และใจใหเติบใหญ เปนมนุษยท่ีมีความสมบูรณ มีความสุข เรียนรู เขาใจ 

และปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนการชวยรดน้ําพรวนดินเมล็ดพันธุของ

ประเทศชาติใหมีความงอกเงย ออกดอก ออกผล เติบโต อยางมีความ

ม่ันคงและมีศีลธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีภูมิคุมกันเปนเครื่องนําทางใน

การพัฒนาชีวิต 

ในแงการสรางภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ในการปองกัน 

ชวยเหลือ และพัฒนากลุมเปาหมายเยาวชนใหมีความเขมแข็งและมี

แนวทางในการดูแลปญหาของตนไดอยางรูเทาทันตอสภาพการณของ

สังคมในยุคปจจุบัน ทามกลางเทคโนโลยี ความทันสมัย และยุคแหงการ

บริโภคนิยม สังคมเรงรีบมากข้ึน สงผลตอรากฐานของสถาบันครอบครัว

ออนแอลง จนปญหาลําดับตนๆ เกิดข้ึนกับเยาวชนนั้นมีเพ่ิมมาก เชน การ
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เผชิญกับการตั้งครรภไมพรอม (แมวัยใส) การคาแรงงานเด็กและเยาวชน

ขามชาติ ปญหายาเสพติด เปนตน ดังนั้น การมีวัคซีนเพ่ือการปองกัน 

แก ไขปญหาข า งต น  โดย ใช หลั กการ  แนวทาง  และ คุณค าของ

พระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายใน และการสรางความเขาใจโลกใหรูเทาทันกับสภาวการณท่ีเกิดข้ึน จึง

มีความจําเปนและเรงดวน  

ข้ันตอนและวิธีการพัฒนาศีล สมาธิ และปญญา 

ในการฝกฝนและสรางกระบวนการเรียนรูใหกับตน และพัฒนา

เยาวชนกลุมเปาหมาย ตองพัฒนา 3 แดน ตั้งแตการพัฒนาแดน

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท้ังทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางสังคม พัฒนา

แดนภาวะจิต และพัฒนาแดนปญญา ใหมีความเชื่อมโยงกัน ก็จักเกิด

ผลลัพธและคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงตามตารางในข้ันของหลักธรรม

ไตรสิกขา: ศีล สมาธิ และปญญา ดังนี้ 

 ข้ันศีล คือ การสรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

วัตถุ สิ่งของ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมทางสังคม เปนการรูจักใชอินทรีย

สังวร (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) ใหเปนประโยชนกับการศึกษา รูจักการ

ประมาณตน ฝกฝนสรางสรรคงาน ซ่ือตรงตามจุดหมาย (พัฒนาชีวิต) 

 ข้ันสมาธิ คือ การพัฒนาแดนภาวะจิตใหมีสุขภาพจิตใจดีงาม

เขมแข็ง มีความสุข มีเจตจํานงท่ีเปนกุศล  

 ข้ันปญญา คือ การแกไขปญหาใหมีจิตใจสดใส เบิกบาน สงบสุข  

 

รวมความวา ในการพัฒนาคนแบบองครวม ควรใหความสําคัญ

กับการเช่ือมโยงการฝกฝนและการเรียนรูใหเขากับธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอม อันนําไปสูชีวิตความเปนอยูท่ีดีและมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ 

เชนเดียวกับการมุงพัฒนาเยาวชนท่ีเปนรากฐานสําคัญของประเทศ การ

พัฒนาแบบองครวม ในดานการพัฒนาประชาสังคมของประเทศโดยใชดัชนี

ชี้วัดความสุขแบบมวลรวม ควรเนนการบูรณาการท้ังทางดานโครงสราง

ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมไปพรอมกัน 

ขณะเดียวกัน ในดานการพัฒนามนุษย ควรใหบุคคลไดมีการศึกษา อบรม 

บมเพาะ เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง พรอมกับการฝกฝนดานสุขภาวะท้ัง

ดานรางกาย จิตใจ ใหเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนไปสู

เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสมบูรณ  

 

2. พุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเยาวชน 

พุทธวิธีในการสรางภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ

เยาวชน ซ่ึงใชกระบวนการสิกขา 3 ดาน (ศีล สมาธิ ปญญา) มาสราง

กระบวนการเรียนรู “ทางแหงรัก” สําหรับเยาวชนกลุมเปาหมายใหเกิด

ภูมิคุมกัน และผลลัพธของสุขภาวะท่ีสมบูรณ โดยเปนทาง 3 สายคือ 

สมอง หัวใจ และมือ ท่ีตองเรียนรูแนวคิดเปนพ้ืนฐานในการนําไปลงมือ

ปฏิบัติงาน 

ทางสายแรก หลักธรรมสําคัญและความรูทางเพศศึกษาสําหรับ

เยาวชน เปนทางแหงปญญาสิกขา ท่ีใหความสําคัญกับความรูและ

ความคิด หรือ “สมอง”   

เปนทางแหงปญญาสิกขา ท่ีใหความสําคัญกับความรูและความคิด 

หรือ “สมอง” ในกระบวนการสรางภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรม
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สําหรับเยาวชนกลุมเปาหมาย ครูนักจัดการเรียนรู /ครูฝกอบรมใน

โครงการฯ “ทางแหงรัก” ตองเรียนรู ฝกฝน และบมเพาะตนอยูเนืองนิตย

ใหมีปญญาความเขาใจในเชิงความรูทางโลกและทางธรรมอยางเชื่อมโยงถึง

กัน โดยเขาใจถึงความรูในเรื่องเพศศึกษากับหลักธรรมะท่ีเปนหลักสําคัญใน

การพัฒนาเยาวชนกลุมเปาหมาย ไดแก หลักอริยสัจ 4 ไตรสิกขา (ศีล 

สมาธิ ปญญา) และ หลักทิศ 6 เปนตน  

อริยสัจ 4: กระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค

หลัก เพ่ือเปนหลักการสรางความเขาใจและแนวทางในการแกไขปญหา

เยาวชนท่ีต้ังครรภไมพรอม ในศูนยเรียนรู/โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 

หมายความวา เปนการทําความเขาใจและรูเทาทันกับปญหา ดวยการ

วิเคราะห วินิจฉัย รูวาเหตุของปญหาเกิดจากอะไร และแกปญหาตาม

ข้ันตอนของอริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค  

ข้ันตอน/วิธีการ 

• ข้ันทุกข รูวาเกิดจากอะไร ปญหาเยาวชนในสังคมไทยตั้งครรภ

ไมพรอม (พอ-แมวัยใส) 

• ข้ันสมุทัย เขาใจถึงสาเหตุของปญหาท่ีทําใหเยาวชนตั้งครรภไม

พรอม  

• ข้ันนิโรธ วางเปาหมายในทางท่ีดีงาม โดยเนนใหเยาวชนมี

ภูมิคุมกันเชิงคุณธรรม  

• ข้ันมรรค เปนการถายทอด อธิบาย และสรางกระบวนการ

เรียนรูใหกับเยาวชนไดมีวิธีคิด ความรู ความเขาใจ และการ
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ฝกฝนปฏิบัติในชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 

โดยใชหลักไตรสิกขา: ศีล สมาธิ และปญญา เปนแนวทางใน

การออกแบบการเรียนรู 

หลักไตรสิกขา: ศีล สมาธิ และปญญา เพ่ือมุงการเปลี่ยนแปลง

ดวยการฝกฝน ศีล สมาธิ และปญญา ใหเยาวชนกลุมเปาหมายมีแนวทาง

ในการฝกฝนตนใหมีภูมิคุมกันเพ่ือแกไขปญหาของตน และเขาใจการ

ดําเนินชีวิต ตลอดจนการอยูรวมกันดวยคุณธรรมตามหลักของเบญจศีลสู

เบญจธรรม ดวยสภาวะจิตใจเบิกบาน และมีความสุข สุขภาพกายแข็งแรง 

จนไปสูการพัฒนาดานจิตวิญญาณ 

โดยเปนแนวทางท่ีทําใหเกิดการรูจักตนและเขาใจตนเอง ท้ัง

ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสิ่งแวดลอม เรียนรู พัฒนาแดน

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ วัตถุ สิ่งของ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอมทางสังคม สรางภูมิคุมกันในตน ดวยการเรียนรู “ความรัก 

ความเคารพ” ใหกับตน เพ่ือน ครอบครัว ชุมชน เสริมสรางความรูเทาทัน

ตอปญหารอบตัว สามารถวิเคราะหและมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือแกไข

ปญหาใหกับตนเอง จนเกิดผลลัพธจากการฝกฝน ดวยสภาวะจิตใจสดใส 

เบิกบาน มีความสุข และสุขภาพกายแข็งแรง จนไปสูการพัฒนาดานจิต

วิญญาณ ผานวิธีการฝกอบรมภาวนา พัฒนาภาวะจิตดวย “สมาธิ” 

หลักทิศ 6: การหลอหลอมความกตัญูกตเวทีและเสริมสราง

ความสัมพันธทางสังคม เพ่ือมุงเนนใหเยาวชนคุณธรรมมีความกตัญู

กตเวทีและรูจักหนาท่ีของตน เสริมสรางเยาวชนใหมีความรับผิดชอบและ

พึงปฏิบัติตามหนาท่ีของบุตรตอบิดามารดา  
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วิธีการคือ ฝกใหเยาวชนเรียนรูปฏิสัมพันธกับเพ่ือน กลุม ดวย

กิจกรรมนันทนาการชวยหนุนทักษะชีวิตใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรม

ความกตัญูกตเวทิตาธรรมในการปฏิบัติตนตอผูมีพระคุณ รูจักหนาท่ี เชื่อ

ฟงคําสั่งสอน มีจิตใจในการชวยเหลือ 

นอกจากนั้น การเรียนรูในเรื่องธรรมชาติของรางกายและจิตใจใน

มิติของเพศศึกษากับการเปลี่ยนแปลงตามชวงวัย เปนสิ่งสําคัญท่ีใชหลักใน

พระพุทธศาสนามาใชเปนพ้ืนฐานความรู โดยมีความมุงหมายเพ่ือสราง

ความรู ความเขาใจ ในเรื่องธรรมชาติของชีวิต ในแงมุมตางๆ ของชีวิต 

ตั้งแตธรรมชาติของรางกาย จิตใจ ภาวะของความเปนเพศ (Gender) กับ

การหลอหลอม ปลูกฝง คานิยมทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื้อหาสาระองคความรูท่ีมุงเนนเปนแนวทางคือ ความเขาใจใน

เรื่องพัฒนาการทางเพศ (กาย/จิต/สังคม) การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน 

(ธรรมชาติของพัฒนาการมนุษย) ประสาทสัมผัส เชน ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ (อายตนะ 6) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายหลังการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร 

   ตลอดจนการเรียนรูแนวพุทธกับการจัดการปญหาภาวะทางดาน

รางกาย อารมณ ความสัมพันธกับตัวเราและการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม 

(แฟน กลุมเพ่ือน พอแม ครู เปนตน) แหลงใหความชวยเหลือ เพ่ือเปนการ

หาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน   
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ทางสายท่ีสอง การใหคุณคาและความหมายในการฝกฝนตน

ของเยาวชน เปนทางแหงจิตสิกขา ท่ีใหความสําคัญกับจิตใจและ

ความรูสึก หรือ “หัวใจ”   

เปนทางแหงจิตสิกขา ท่ีใหความสําคัญกับจิตใจและความรูสึก 

หรือ “หัวใจ” โดยเปนการเรียนรู มีความเขาใจในการพัฒนาจิตใจของ

ตนเอง บมเพาะความรัก คุณคา และความหมายของความเปนมนุษย 

ความม่ันคงในตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาภาวะจิต

ใหเยาวชนกลุมเปาหมาย ไดเรียนรูถึงคุณคาในตนเองและเคารพตน ฝก

ความเขมแข็งใหกลับมารูจักและเทาทันตอสถานการณชีวิตไดอยางมี

ภูมิคุมกันทางใจ 

ความหมายและข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน มุงเนนการเห็นเยาวชน

กลุมเปาหมายมีความเชื่อม่ันในตนเอง รูจักตนเอง มีความเขมแข็งของจิตใจ 

มีความอดทนสามารถปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลงของชีวิต การฝก

เสริมสรางพลังชีวิต และการทําสมาธิภาวนา    

ทางสายท่ีสาม รูปแบบ/วิธีการปองกันและออกจากปญหา เปน

ทางแหงศีลสิกขา ท่ีใหความสําคัญกับวิธีการลงมือปฏิบัติ หรือ “มือ”     

เปนทางแหงศีลสิกขา ท่ีใหความสาํคัญกับวิธีการลงมือปฏิบัติ หรือ 

“มือ” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเรียนรูและเสริมสรางทักษะในการปองกัน

และจัดการกับสภาวะอารมณของตน รวมถึงใหเขาใจวิธีการดูแลตนและ

แกไขปญหา สามารถจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางชาญฉลาด 
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ความหมาย ข้ันตอน/วิธีการ โดยเนนการมีทักษะการควบคุม

อารมณ ทักษะการจัดการปญหา ทักษะการปฏิเสธ ทักษะแหลงใหความ

ชวยเหลือ และทักษะรองขอความชวยเหลือ 

โดยในท่ีนี้กลาวถึงสองแนวทางหลักในการดําเนินการเพ่ือ

ชวยเหลือและสรางภู มิ คุมกัน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเยาวชน

กลุมเปาหมาย ไดแก การใชรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติงานแนวพุทธโดยใช 

“กลุม” และพุทธวิธีในการใหคําปรึกษา   

I. การใชรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติงานแนวพุทธโดยใช “กลุม”  

เปนวิธีการใหความชวยเหลือและเปนแนวทางสําหรับการปองกัน 

แกไข เยียวยา และพัฒนาเยาวชนท่ีประสบปญหาการตั้งครรภไมพรอม 

(แมวัยใส) โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับเด็กและเยาวชน

เปนไปอยางมีประสิทธิผล และเพ่ือสรางภูมิคุมกันในเชิงคุณธรรมใหกับ

เยาวชน ซ่ึงมี 3 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันแรกคือ การใหความชวยเหลือดวยการประเมินกลุมเปาหมาย

ท่ีมีความเหมาะสม เชน เพศ ชวงวัย สภาพแวดลอม เปนตน  

ข้ันท่ีสองคือ การใชรูปแบบกิจกรรมและแนวทางการฝกฝนตน 

โดยใช “กลุม” เปนเครื่องมือ/สื่อกลางในการฝกอบรม พัฒนาและเสริม

คุณคาภายในใหกับกลุมเปาหมาย ดวยรูปแบบการเจริญภาวนา (เจริญสติ 

นั่งสมาธิ เดินจงกลม ฟงธรรมะ สวดมนต ฯลฯ) กิจกรรมกลุมนันทนาการ 

(สรางความสนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียนรู และการเคลื่อนไหวรางกาย) 

การใชเสียงดนตรีบรรเลง (สรางการผอนคลายใหกาย จิต และเสริมสราง
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สมาธิ ความเบิกบานใจ) ซ่ึงโนมไปในทิศทางของการสรางความหวังและมี

ศีลธรรม  

ข้ันสุดทายคือ การประเมินโดยผูปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก

พลวัตดานพฤติกรรมศีล (วินัย) ดานจิตใจ ดานพัฒนาการตามชวงวัย ดาน

สิ่งแวดลอม (เพ่ือน กลุม ครอบครัว ครู ชุมชน และสังคม) 

II. พุทธวิธีในการใหคําปรึกษา   

เปนกระบวนการใหคําปรึกษา ชวยเหลือบุคคล/กลุมเปาหมาย

ตามหลักการ วิธีการแนวพุทธ โดยใช “พุทธวิธีในการใหคําปรึกษา” เปน

เครื่องมือ อาศัยแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธมาเปนแนวทางในการอธิบาย

ปรากฏการณ ท่ี เ กิดข้ึน และมุงเนนการเยียวยา ชวยเหลือ เ พ่ือให

กลุมเปาหมายสามารถรูจักตน เขาใจปญหาของตน และเรียนรูท่ีจะแกไข

ปญหานั้ น ได  ด ว ย กา ร ใ ช ลั กษณะ คํ าอธิ บ ายตามแนว ทา งขอ ง

พระพุทธศาสนาในการเขาใจหลักของธรรมชาติ  ชีวิต จิตใจ และ 

สิ่ งแวดลอมรอบดาน ใชการถายทอดดวยการชวยเหลือแบบเปน 

“กัลยาณมิตร” เปนเพ่ือนท่ีดี คอยรับฟงผานวัจนภาษา (ภาษาพูด) อวัจ

นภาษา (ภาษาทาทาง การแสดงออก) เยียวยา และเขาใจอยางลึกซ้ึง รูเทา

ทันตอปญหา เพ่ือใหสามารถดับทุกขและกลับมาพ่ึงพาตนเองเปนมนุษยท่ีมี

ความสมบูรณ 

ข้ันตอน แนวทาง และวิธีการตามหลักการใหคําปรึกษาแนว

พุทธและจิตบําบัดแนวภาวนา ครูนักจัดการเรียนรู/ครูฝกอบรม ใน

โครงการฯ “ทางแหงรัก” ตองมีการฝกฝนตน โดยเฉพาะการฝกเจริญสติ 

ซ่ึงเปนความรูสึกตัวท่ัวพรอมกับการรับรู เพ่ือท่ีจะไดเปนมิตรกับตนดวย
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การมีภูมิคุมกันกับการใหคําปรึกษากับเยาวชนกลุมเปาหมาย และเปดใจใน

การใหความชวยเหลือ การฝกเจริญสติมีเทคนิคอยู 3 ดาน คือ รางกาย ลม

หายใจ และความคิด 

ทักษะการฟงข้ันพ้ืนฐาน สูทักษะการฟงอยางใสใจและลึกซ้ึง 

การฟงดวยความใสใจอยางแทจริง เปนการเรียนรูใหกลับมาสูปจจุบัน

ขณะ วางเรื่องราวของตนลง ผอนคลาย โดยมีการทวนความ ภายหลังจาก

การฟง สังเกตทาทางและน้ําเสียงของการพูด 

 การใหและรับ การสะทอนกลับเพ่ือเปนกระจกสะทอนและสงบ 

โดยเปนการนําเสนอทัศนะท่ีมีความสมดุล ไมดวนตัดสิน เอาใจเขามาใสใจ

เรา ระบุประเด็นใหชัด ไมพูดเปนวงกวาง แนวทางสําหรับการฟงสะทอน

กลับคือ มีใจเปดรับสนใจสภาวะจิตใจของตนเอง (สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนในจิต 

ขณะท่ีมีการรับฟง ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ) มองทุกเสียงท่ีสะทอนกลับเขา

มาในใจเปรียบดั่งของขวัญใหเราไดเรียนรู ไตรตรองสิ่งท่ีเราไดรับฟง รับรู

ความรูสึก พรอมกับการเผชิญหนากับสภาวะอารมณของตน คอยๆ ผอน

คลายและปลดปลอย 

 ไมเพียงเทานี้ การลงมือปฏิบัติการ ควรมุงเนนการใหคําพูดท่ีดี

และเปนประโยชน ใชคําถามท่ีดี ใชการกระทําท่ีเปนประโยชน เชน การลง

มือชวยเหลือ 
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บทท่ี 3 

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู “ทางแหงรัก” 

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู “ทางแหงรัก” มีเนื้อหาและสิ่ง

สําคัญในการออกแบบการเรียนรูสําหรับเยาวชนฯ ดังนี้ 

การออกแบบการเรียนรู มีองคประกอบ ดังนี้  

1. วัตถุประสงคของการฝกอบรม เนนการมีภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและ

จริยธรรมในเรื่องความสัมพันธทางเพศ และการเห็นคุณคาภายใน

ตนเอง 

2. เนื้อหาในการจัดฝกอบรม จัดตามแนวทางองคความรูในการสราง

ภูมิคุมกันเชิงคุณธรรมและจริยธรรม “ทางสามสาย”  

3. กลุมเปาหมายท่ีเขารวม จํานวนประมาณ 50 คน ระดับมัธยมศึกษา 

4. ระยะเวลาและสถานท่ีในการจัดอบรม ประมาณ 3 วัน  

5. วิทยากร คณะวิทยากรประมาณ 5-8 คน  

6. รูปแบบการดําเนินกิจกรรม เนนกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู

แบบผานประสบการณตรง  

7. วางแผนตารางการจัดอบรม ไดยกตัวอยางจากตารางการจัดอบรม

คายเยาวชน “ทางแหงรัก” ท่ีจัดใหเด็กและเยาวชนท่ีเปนกลุมเสี่ยง  

8. ส่ือประกอบการอบรม  
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รูปแบบการดําเนินกิจกรรม “ทางแหงรัก” 
 

            

        กิจกรรรม “รักษาไข” 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ฝกความมีวินัยในเรื่องความรับผิดชอบตอหนาท่ี

ของตัวเอง 

กติกา 1. ใหรักษาไขตลอดท้ังโครงการ หามแตก!!! หาม

ราว!!! โดยสมมุติวา ไขใบนี้เปนตัวนักเรียนท่ีอยู

ขางในทองแม หากแตกก็จะไมไดเกิด 

2. ใหไขอยูขางตัว รัศมีไมเกิน 1 ชวงแขน  

3. ไมจํากัดวิธีในการเก็บรักษาไข 

4. หากใครทําไขแตกกอน จะตองรักษาไขใบใหม 

2 ฟอง และใครยังทําแตกอีกก็จะไดเปน 3 ฟอง 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. วิทยากรแจกไขไกคนละฟอง 

2. เขียนคําวา “The way of love” หมายถึง 

ทางแหงรัก ไวบนเปลือกของไขไก 

อุปกรณ ไขไก ปากกาเคมี  
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กิจกรรม “สองเทากาวพรอมกัน” 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค สรางความสัมพันธท่ีเกื้อกูลภายในกลุมเพ่ือน เปน

พลังกลุม รูรัก รูอภัย  

กติกา 1. ทุกคนตองกาวไปเหยียบเสนพรอมกันจึงสําเร็จ 

2. เทาสองขางตองติดกับเทาคนดานขางตลอด 

หากเทาหลุดออกจากกัน ใหเริ่มตนใหม  

3. หากเทาเหยียบเสนไมพรอมกับ ตองเริ่มตนใหม 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. ทําเสนจุดเริ่มตนและเปาหมายหนากระดาน

กวางเทาจํานวนเด็ก หางกันประมาณ 20 กาว 

2. จัดกลุมเรียงแถวท่ีจุดเริ่มตน ใหเทาขวาและ

ซายยืนติดกับเพ่ือนดานขาง 

3. วิทยากรคอยคุมกติกา 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- เม่ือเลนกิจกรรมเสร็จแลวรูสึกอยางไรบาง 

- ทําอยางไรในการเดินไปถึงเสนชัยแบบพรอม

เพรียงกัน 
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กิจกรรม “ตนไมแหงตัวฉัน” 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ทบทวนตนเองในเรื่องความเขาใจ ความรูสึก และ

วิธีการดูแลตนเองในเรื่องความสัมพันธระหวางเพศ 

กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 

กติกา ใหเปรียบเทียบตนเองกับสวนประกอบของตนไม 

สวนราก หมายถึง ความเขาใจ หรือความรูในเรื่อง

ความสัมพันธเรื่องเพศ  

ลําตน หมายถึง ความม่ันคงทางอารมณหรือจิตใจ

ของตนเองในแงคุณธรรมและจริยธรรมทางเพศ 

ใบ หมายถึง ทักษะหรือวิธีการในการดูแล

ความสัมพันธทางเพศ  

      กําหนดระดับคะแนนในการประเมินตนเอง 

จากเลข 1- 5 โดยเรียงลําดับดังนี้      

          5 คือ มากท่ีสุด   

          4 คือ มาก 
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** หมายเหตุ กิจกรรมน้ีจะทําสองครั้ง โดยครั้งแรกเปนการประเมินตนกอนเขารวม

การฝกอบรม แลวครั้งท่ีสองเปนการใหคะแนนเพ่ือดผูลลัพธท่ีไดจากการดําเนิน

กิจกรรม 

          3 คือ ปานกลาง 

          2 คือ นอย 

          1 คือ นอยท่ีสุด 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. วิทยากรวาดตนไมหนึ่งตนเปนแบบ แลวลองใส

ตัวเลขแทนตัวเองใหเด็กดูเปนตัวอยาง 

2. แจกกระดาษเอสี่ คนละ 1 แผน และสี 1 

กลองประมาณ 3 คน 

3. ใหแตละคนวาดรูปตนไม โดยเปดเพลงเบาๆ  

4. ใหนักเรียนใสตัวเลขลําดับความสําคัญของแต

สวนของตนไม 

5. หลังจบการอบรม ใหประเมินตนเองอีกครั้ง  

อุปกรณ กระดาษเอสี่, สีเทียน  

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- ตอนนี้เรามีความรูสึกตอตัวเองเปนเชนใดใน

เรื่องของการรูจักตนเก่ียวกับเรื่องเพศสัมพันธ 

ลองมองดูเรื่องราวในชีวิตท่ีผานมาและท่ีเกิด

ข้ึนกับตัวเอง 

- จากนั้น ลองใสตัวเลขสามสวน ราก ลําตน 

และใบ เรียงลําดับความรูสึกดู 
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    กิจกรรม “คนหาอารมณ”  

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค เรียนรูภาวะอารมณ และเขาใจอารมณตนเอง 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. แจกกระดาษ ตัดกระดาษใหเปนวงกลมเล็กๆ

และสมมุติวานั่นคือใบหนา 

2. ใหเด็กนั่งสมาธิหลับตาและคนหาตนเองวา 

ในขณะปจจุบันนี้ตนเองมีอารมณเชนไร อยูใน

อารมณไหน 

3. ใหนําอารมณนั้นมาวาดเปนภาพแสดงออกทาง

สีหนา บนกระดาษวงกลมท่ีเตรียมไว 

4. ใหเด็กพลิกดานหลังและเขียนการแสดงออก

ทางอารมณนั้นพรอมเหตุผล 

5. ใหเด็กนําภาพนั้นวางตรงกลางหอง โดยแยก

ความรูสึกเปนสวนๆ 

6. สุมใหเด็กนําเสนอภาพของตนเองและเหตุผลท่ี

บันทึกไวดานหลังดวยตนเองหนาชั้น 
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7. วิทยากรอธิบายถึงองคประกอบของอารมณ

โดยใชวิธีการระดมความคิดเห็น 

อุปกรณ กระดาษวาดรูป สีเทียน ปากกาเคมี 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- เม่ือวาดรูปเสร็จแลว ลองกลับมาอยูกับลม

หายใจในปจจุบัน คอยๆ เขาใจตัวเองผาน

อารมณท่ีเราไดวาด 

- อธิบายและสรุปความหมายตามความเขาใจใน

เรื่องอารมณจิต และอายตนะ 6 กาย หู จมูก 

ลิ้น กาย และใจ 
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กิจกรรม “หัวใจ 4 หอง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การสรางความรูจักตนเองและผูอ่ืน 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. แจกกระดาษเอสี ่และสี ใหนักเรียนวาดรูป

หัวใจ พรอมระบายสีเฉพาะกรอบนอก   

2. ใหเขียนหมายเลข 1, 2, 3, 4 เทากับ 4 หอง

หัวใจของเรา 

3. ใหนักเรียนตอบคําถามแตละขอลงในหองหัวใจ 

จากนั้น ใหเวลากลุมเดินไปสอบถามเพ่ือน

ประมาณขอละ 5 คน โดยใหสัญญาณทีละขอ    

    หองท่ี 1 ใหใสชื่อ-นามสกุล, ชื่อเลน, จํานวนพ่ี

นอง, บานเกิด 

     หองท่ี 2 ใหตอบคําถามเรื่องอาหาร, กีฬา, 

ดารา ท่ีเราชอบ ในหัวใจ 

หองท่ี 3 ใหคิดถึงความภูมิใจหรือสิ่งท่ีระลึกถึง
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แลวทําใหเราสุขใจ 

หองท่ี 4 ใหคิดถึงความไมดีท่ีเม่ือใดคิดแลวทํา

ใหไมสบายใจ ถาเปลี่ยนแปลงแกไขได 

คิดวา อยากจะแกไขหรือไมอยางไร  

4. จับกลุมแลกเปลี่ยน 

5. สรุปบทเรียนท่ีไดรับ 

อุปกรณ กระดาษเอสี่ ปากกา สีเทียน 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- ภายหลังจากการบอกเลาแลวเรารูสึกเปน

อยางไรบาง 

- อะไรเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหเราเผยความรูสึกดีๆ 

แกเพ่ือน และบอกเรื่องตัวเราใหกับเพ่ือนฟง 

- เราไดเรียนรูอะไรบางจากการทบทวนในเรื่อง

หัวใจท้ัง 4 หองของเรา 
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กิจกรรม “ตุกตาลมลุก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การสรางความสัมพันธท่ีอยูบนพ้ืนฐานแหงความ

ไววางใจ และความเชื่อม่ันในตนเองและเพ่ือน 

กติกา ตองรับเพ่ือนใหได หามปลอยใหเพ่ือนหลนลงมา 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. ใหจับกลุมกัน 3 คน โดยตัวตองเทาๆ กัน 

2. คนท่ีอยูตรงกลางตองทําตัวเปนตุกตาท่ีตัวแข็ง 

พรอมใหเขาผลักเราได 

3. สองคนมีหนาท่ีประคองและผลักเพ่ือนไปมา   

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- ภายหลังจากการเลนกิจกรรมนี้แลว เรารูสึก

อยางไรบาง 

- เรามองเห็นและรูจักเพ่ือนเราอีกสองคนเปน

อยางไร 

- แลวเราไดพัฒนาทักษะอะไรในตนเอง 
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กิจกรรม “มหัศจรรยแหงชีวิต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค องคความรูในเรื่องเพศศึกษา ทางกาย จิต และ

สังคม 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. วิทยากรใหเด็กอยูในทาท่ีผอนคลาย โดยการ

ประยุกตใชทาโยคะ “ศพอาสนะ” ในการนอน  

2. จัดระเบียบการนอนของเด็ก แลวใหเด็กได

หลับตาเพ่ือการผอนคลาย 

3. นําภาวนา ในนิทาน “เตาตาบอด”*** 

4. วิทยากรเกริ่นนําเรื่องความสัมพันธในระบบ

การทํางานของตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สงผล

ไปท่ีอารมณและหัวใจท้ังสี่หอง และกลาวถึง

ความรูสึกทางเพศ และเขาสูกระบวนการมี

เพศสัมพันธ การทํางานของสเปรม เชื้ออสุจิท่ี

กอใหเกิดการจุติของทารก ตลอดจนถึง
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กระบวนการเกิด คลอด คลอดปกติ ผาคลอด 

และการทําแทง โดยผานสื่อการศึกษาทางวีดิ

ทัศน 

5. หลังจากการคลอด ก็เปนการเจริญพันธุ ตาม

ชวงอายุ ผานคลิบตางๆ  

6. วัฏจักรของชีวิตมนุษย 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- เราตื่นมาแลว รูสึกเปนเชนไร 

- หลังจากนั้น ลองจินตนาการดูวา ภาพแรกท่ีเรา

อยากสื่อสารหรืออยากวาดคือภาพอะไร  

- ลองวาดภาพนั้นในกระดาษ ใหเวลา 15 นาที  

- จากนั้น เขียนความรูสึกใสดานหลังรูปภาพนั้น

ไว 3 คํา แทนสิ่งท่ีเราอยากสื่อสารหลังจาก

เรียนรูกิจกรรมนี้ 

*** หมายเหตุ นิทานเตา โปรดดเูน้ือหาในบทภาวนาทายบท 
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กิจกรรม “นับเลข” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การสรางความม่ันคงในจิตใจ มีสติรูตัว ความอดทน 

และเบิกบาน 

กติกา ใหนับเลขพรอมตบมือ ตั้งแตเลข 1 จนครบทุกคน 

โดยไมใหซํ้ากัน และหามตบมือใกลกับคนขางๆ 

หามสงสัญญาณกัน ถาตบมือซํ้ากัน ใหเริ่มนับใหม 

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. ใหนักเรียนนั่งกระจายเปนรายบุคคล หางกัน

เล็กนอย 

2. เม่ือทําสําเร็จแลวใหแบงกลุม แลวนั่งสงบนิ่ง 

นึกถึงกิจกรรมท่ีผานมาวา รูสึกอยางไร และ

ไดรับอะไรบางจากกิจกรรมนี้ 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- เปนอยางไรบาง สําหรับอารมณและความรูสึก

ท่ีไดรับภายหลังจากการทํากิจกรรม 
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กิจกรรม “ณ ท่ีนี้ท่ีมีเรา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 1. การปองกันและแกไขสถานการณเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ  

2. ทักษะของการเทาทันภาวะอารมณตนเองและ

การปฏิเสธในการมีเพศสัมพันธ 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. วิทยากรพูดคุยระดมความคิดถึงเรื่องการ

เจริญเติบโตของกายภาพในชวงเปนวัยรุน 

ผลกระทบตอสิ่งเราท่ีทําใหเกิดมีอารมณ 

สัมพันธไปสูฮอรโมนและการแสดงออกทาง

กายภาพ 

2. วิทยากรถามเด็กถึงความสัมพันธระหวางเพ่ือน

ท่ีกลายเปนแฟนกัน ใหจับคูท่ีเปนแฟนกันมานั่ง
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ดวยกัน วิทยากรสรางบรรยากาศและเลาเรื่อง

ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ ณ คืนวันหนึ่ง

ไดไปเท่ียวลองแพกับคนรักกัน เกิดหลงทางเขา

ไปในปาเพียงลําพัง 2 คน วันนั้นเปนคืนเดือน

มืด ฝนตก มีกระทอมรางเพียงหลังเดียวท่ี

สามารถพักได คูรักกันจําเปนจะตองพักอยูใน

บางหลังนั้นแตเพียงลําพัง 

3. วิทยากรตั้งคําถามวา “ฝายชายจะขอมี

เพศสัมพันธกับฝายหญิงหรือไม เพราะเหตุใด 

ฝายหญิงจะปฏิเสธหรือยอมรับการขอมี

เพศสัมพันธหรือไม ดวยวิธีใด 

4. เม่ือเด็กตอบ จะแบงเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งจะ

ปฏิเสธ อีกกลุมยอมรับ 

5. กลุมท่ียอมรับ วิทยากรจะตั้งคําถามตอคูรักวา 

จะทําอยางไรตอไปเม่ือผูหญิงตั้งครรภ และให

กลับไปคิดคําตอบ พรอมสงในวันรุงข้ึน 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- หากกลับไปสูเหตุการณในคืนวันนั้นไดอีก จะ

ปฏิเสธหรือยอมรับในการมีเพศสัมพันธหรือไม 

อยางไร จะไดรับคําตอบวาปฏิเสธอยางแนนอน 
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กิจกรรม “หาคูจากคุณคาแท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค การมีวิธีคิดในการเลือกคบคูท่ีใหคุณคากับชีวิต 

 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. ใหเด็กจับกลุม กลุมละ 7 คน แจกอุปกรณ 

กระดาษ ปากกา สี  

2. ใหวาดรูปโครงสรางของมนุษยลงบนกระดาษ 

3. ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด คนหาคูจาก

คุณคาแทแหงหัวใจตามฝนของตนเอง 

ประมาณ 20 อยาง เชน เปนคนหนาตาดี 
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เสื้อผาราคาแพง มีรถสปอรต เปนคนด ีมี

การศึกษา ฐานะดี มีบาน ท่ีดิน เปนตน  

4. ใหเด็กเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดมา 3 อยาง  

นําเสนอเปนกลุมๆ ใหครบทุกกลุม 

อุปกรณ กระดาษ ปากกา สี   

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- วิทยากรถามความคิดเห็น-นําเสนอใน 3 สิ่งท่ี

เด็กเลือก ตามเหตุผลของแตละอยาง เชน เปน

คนดี หวังพ่ึงอนาคต เพ่ือปกปองชีวิตได มีเงิน 

จะไดไมอดตาย เปนตน 

-  ใหเลือกมา 1 อยางท่ีตองการและจําเปนท่ีสุด

ในชีวิต หาคุณคาแท    

 

กิจกรรรม “ดูส่ือวิดีโอวัยใส” 

วัตถุประสงค แบบอยางชีวิตของวัยใสเพ่ือการมีอนาคตงดงาม 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

วิทยากรเปดสื่อวิดีโอใหนักเรียนดูเปนกลุม 

อุปกรณ วิดีโอ คอมพิวเตอร และเครื่องฉายภาพ 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- ดวูิดีโอแลวเรารูสึกอยางไรบาง 

- แลวถาเราอยากมีอนาคตท่ีสดใสและงดงาม

เหมือนกับความรักของเอ ตองทําอยางไรบาง 

 



38 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู 

 

 

กิจกรรม “เดินดูใจ” 

 

วัตถุประสงค เพ่ือสรางบรรยากาศในการผอนคลาย และพาเด็กๆ 

มาฝก “สมาธิ” ผานการเดิน พักผอน และเรียนรู

เรื่องราวของสถานท่ีรอบๆ สัมผัสกับธรรมชาติ

รอบตัว อากาศ ตนไม สิ่งมีชีวิตตางๆ  

กติกา คอยๆ เดินอยางชาๆ ไมตองรีบ แลวหามพูดเลย

จนกวาจะจบกิจกรรม 

พยายามสังเกตความรูสึกท่ีเกิดข้ึนระหวางเดินจาก

ภายในใจเราวาเปนอยางไร 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

วิทยากรจัดระเบียบแถวในการเดินสําหรับเด็กๆ  

หาวิทยากรบรรยายเก่ียวกับความเปนมาของ

สถานท่ีนั้นๆ เพ่ือใหเด็กไดทราบประวัติของสถานท่ี

และความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี 

จากนั้น พอเดินจบแลว ใหเด็กได “อธิษฐานจิต” 

ในสิ่งท่ีปรารถนา ปฏิบัติไวในใจ แลวนําเทียน

อธิษฐานไปปกลงไว   

อุปกรณ เทียน ไมขีดไฟ 
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ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- ถามเพ่ือการถอดบทเรียน กิจกรรมเดินดูใจได

ใหอารมณความรูสึกภายในใจเราอยางไรบาง 

- เรารูสึกเปนเชนใด 

- เขียนลงแผนกระดาษแลวสงใหวิทยากร 
 

 

กิจกรรม “ภัยวัยรุน” 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษาไดชวยกันคนคิดถึงปญหาของวัยรุน

ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน   

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. แจกอุปกรณใหแตละกลุม 

2. ใหชวยกันคิดปญหาวัยรุนปจจุบันวามีอะไรบาง 

แลวเลือกมากลุมละ 1 หัวขอใหญ พรอมให

เขียนวา ปญหานั้นมีผลกระทบและแนวทาง

แกปญหาอยางไร  

3. พรอมนําเสนอผลงานของแตละกลุม 

อุปกรณ กระดาษ ปากกาเคมี หรือสีท่ีใชในการเขียน 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- อะไรท่ีคิดวาเปนภัยท่ีสําคัญสําหรับตัวเราและ

สังคมในยุคปจจุบัน  

- แลวเราจะมีแนวทางวิธีการแกไขปญหานั้น

อยางไรบาง 
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กิจกรรม “นิยามแหงความรัก” 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเรียนรูถึงนิยามแหงความ

รัก รักตัวเอง รักพอแม รักของครูบาอาจารย และ

การแสดงออกในเรื่องความรักตามเหมาะสม 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. ใหนักเรียนดูสื่อประกอบการบรรยาย เรื่อง

บุญคุณของพอแม ครูอาจารย คุณคาในตัวเอง 

2. ใหครูนั่งเกาอ้ีเรียงแถว ใหตัวแทนเด็กนักเรียน

ออกมาพูดความรูสึกผิดท่ีเคยทํา หรือแสดงการ

กระทําท่ีไมดีตอครูอาจารย แลวออกมากลาว

ขอโทษคุณคร ู

อุปกรณ เกาอ้ี  

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- ใหนักเรียนบอกเลาหรือเผยความรูสึกท่ีเคยทํา

ไมดีตอพอแม เพ่ือน หรือครู เทาท่ีจะเผยได

และสื่อสารไดจากความรูสึก 

- กิจกรรมนี้แสดงใหเห็นถึงคุณคาและความรัก

ของพอแม ครู และเพ่ือน 

- ใหสื่อสารระหวางกันเพ่ือใหอภัยซ่ึงกันและกัน 

(เพ่ือเปนการสรางแรงใจในการมองเห็นคุณคา

ของตัวเองและบุคคลท่ีเรารักมากยิ่งข้ึน)  
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กิจกรรม “ตามลาหาความฝน” 

 

วัตถุประสงค เพ่ือรูจักการประเมินกิจกรรมกลุม รูจักอารมณ

ตนเอง 

กติกา มือหามหลุดออกจากกัน 

วิธีการดําเนิน

กิจกรรม 

1. แจกกระดาษใหนักเรียนคนละ 1 แผน 

2. เขียนความใฝฝนในอนาคตของตนเองลงบน

กระดาษ  

3. นํากระดาษใบนั้นไปซอนท่ีท่ีปลอดภัย ภายใน

เขตบริเวณโรงเรียน 

4. เขากลุมแลวใหจับมือกันเดินไปหากระดาษใบ

นั้นของตนเองใหครบสมาชิกในกลุมทุกคน  

อุปกรณ กระดาษ สีเทียน 

ตัวอยางคําถาม

นําสรุปบทเรียน 

- มีอะไรบางเปนบทเรียนท่ีเราไดรับจากกิจกรรม

นี้ 

- ลองเลาสูเพ่ือนเทาท่ีอยากจะสื่อสารจากใจของ

เรา  
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การวางแผนตารางการจัดอบรม 

ตัวอยางการจัดตารางการอบรม: คายเยาวชน “ทางแหงรัก” 3 วัน 

 

วัน วัตถุประสงคการเรียนรู กิจกรรม 

วันท่ี 1    

เชา    การสรางกระบวนการกลุมใน

การเรียนรูรวมกัน 

พิธีเปด และจัดกลุมฐาน  

“ทางแหงรัก”  

การสรางความสัมพันธและ

เปดใจในการเรียนรูรวมกัน 

กิจกรรม “ตอนรับเพ่ือนวัยใส”  

การฝกฝนนิสัยในการดูแลและ

รับผิดชอบในตนเอง 

กิจกรรม “รักษาไข”  

บาย การสรางความสัมพันธท่ีเกื้อกูล

ภายในกลุมเพ่ือน 

กิจกรรม “สองเทากาวพรอม

กัน” 

การทบทวนตนเองในเรื่อง

ความรู ความม่ันคง และวิธีการ

ดูแลตนเองในเรื่อง

ความสัมพันธระหวางเพศ 

กิจกรรม “ตนไมแหงตัวฉัน”  

ค่ํา   การรูจักและเขาใจกระบวนการ

ทํางานทางอารมณของตนเอง 

กิจกรรม “คนหาอารมณ” 

การสรางความเขาใจในตนเอง

และผูอ่ืน 

กิจกรรม “หัวใจส่ีหอง” 
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วันท่ี 2  

เชา   การสรางความสัมพันธท่ีอยูบน

พ้ืนฐานแหงความไววางใจ 

กิจกรรม “ตุกตาลมลุก”  

 

องคความรูในเรื่องเพศศึกษา 

ทางกาย จิต และสังคม 

กิจกรรม “มหัศจรรยแหง

ชีวิต” 

บาย   การสรางความม่ันคงในจิตใจ 

มีสติรูตัว ความอดทน และเบิก

บาน 

กิจกรรม “นับเลข”  

การสรางความสงบและกลับมา

ใกลชิดกับจิตใจของตนเอง  

กิจกรรม “เดินดูใจ” 

ค่ํา การเขาใจภาวะความเส่ียงใน

ความสัมพันธทางเพศ และ

ทักษะการปองกันความเสี่ยง

และการปฏิเสธในเรื่อง

เพศสัมพันธ 

กิจกรรม “ณ ท่ีนี่ท่ีมีเรา”  

วันท่ี 3  

เชา การมีวิธีคิดในการเลือกคบคูท่ี

ใหคุณคากับชีวิต 

กิจกรรม “หาคูจากคุณคาแท” 

แบบอยางชีวิตของวัยใสเพ่ือ

การมีอนาคตงดงาม 

กิจกรรม “ส่ือ VDO รักวัยใส” 

บาย สรุปการอบรม สรุปเนื้อหา 

มอบใบประกาศเกียรติบัตร 

และปดการฝกอบรม 
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บทท่ี 4 

การเสริมสรางศักยภาพสําหรับครูนักจัดการเรียนรู 
 

 หลักการท่ีใชในการฝกอบรม 

การสรางความสัมพันธ ในกลุม และหลักใ น ก า ร ข ย า ย

ความสามารถของตนเองหรือกลุม เปนการเริ่มตนสรางพ้ืนท่ีของการ

เรียนรูในการจัดฝกอบรมใหเกิดความคุนเคย ความกลาแสดงออก และเปด

ใจในการเรียนรูระหวางกัน โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ และเชื่อมโยงกับ

การอธิบายถึงแนวคิดของการขยายความสามารถของตนเองหรือกลุม 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: กิจกรรมการฝกทักษะการสรางความสัมพันธ เพ่ือสราง

ความคุนเคย และความไววางใจในการเรียนรูของกลุม 
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 หลักในการขยายความสามารถของตนหรือกลุม 

(ทฤษฏีพ้ืนท่ีสบาย Comfort Zone)  

 

พ้ืนท่ีเติบโต พ้ืนท่ีเรียนรู 

     

 

 

พ้ืนท่ีเสี่ยง ตื่นกลัว  

                       

                          

      

                     

พ้ืนท่ีท่ีเราคุนเคย พ้ืนท่ีท่ีเราสะดวกสบาย (ตัวตน) 

                        

 

***  คนจะตองกาวออกมาจากพ้ืนท่ีที่ตนเองคุนเคย

เพ่ือท่ีจะเรียนรู  แตถากาวออกมามากจนเสี่ยง ก็จะไม เกิดการ

เรียนรู   

 ดังนั้น หากอยูแต ในบริ เวณพื้นที่ คุนเคย หรือไดรับความ

กดดันจนออกมาสู พื้นที่ เสี่ ยง จะไม ทําให เราเกิดการเรียนรูหรือ

เติบโตได เลย  *** 
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 การรูจักตนเองและความคาดหวังตอการเขารวมอบรม  

กิจกรรม “หัวใจส่ีหอง” 

เปนการกลับมาสํารวจและทบทวนตนเองใหเกิดความเขาใจ และ

ตั้งเปาหมายของการรวมเดินทางเรียนรูไปดวยกันกับการอบรมในครั้งนี้       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ขอมูลสวนตัวของเรา 

/ท่ีอยู/การทํางาน  

*แนะนําตัวเอง* 

 

3) จุดออนท่ีมีในตัวเรา  

จุดแข็ง/จุดดีในตัวเรา 

2) ปญหาอุปสรรคตอ

การทํางานจัด

กิจกรรมตอเด็กและ

เยาวชนท่ีผานมามี

อะไรบาง 

   4)  ความคาดหวังตอ

การเขารวมอบรมในครั้งน้ี 
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 การจัดตารางการเรียนรูประจําวัน  

 6:00  สมาธิภาวนา 

 7:00  อาหารเชา 

 8:30  กิจกรรมภาคเชา 

 11.30  อาหารกลางวัน 

 13:00  ผอนพักตระหนักรู  

 13:20   กิจกรรมภาคบาย 

 16:30   พักผอน  

 19:00  กิจกรรมภาคคํ่า 

 20:30   พักผอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: กระบวนการถายทอดการจัดการความรู โดยการนําเสนอ

ชุดความรูและแลกเปลี่ยนในกลุมใหญและกลุมยอย 
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 กรอบการทํางานท่ีเนนการปองกันปญหาการตั้งครรภไมพรอม   

ชวยใหครูนักจัดการเรียนรูไดเขาใจถึงการทํางานกับกลุมเด็กและ

เยาวชน ท่ีตองเก่ียวเนื่องกับการทํางานกับครอบครัวและชุมชนหรือสังคม

ควบคูไปดวย ท้ังนี้ งานปองกันปญหาไดเนนกลุมเด็กปกติและคลุมไปถึง

กลุมเด็กเสี่ยงดวย โดยหลักสูตรในเรื่องเพศศึกษาจะเนน 3 ดานคือ กาย 

จิต และสังคม ซ่ึงในเรื่องของ “จิต” สิ่งท่ีสําคัญคือการทําให “เห็นถึง

คุณคาตนเอง” 
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 ความหมายในการเห็นคุณคาตนเอง  

เปนสิ่งสําคัญในกระบวนการเรียนรูหลักสูตรเพศศึกษาใหกับเด็ก

และเยาวชน ในกลุมไดระดมความคิดเห็นวา ควรสรางใหเกิดสิ่งเหลานี้คือ  

- การมองเห็นศักยภาพในตนเอง รักตัวเอง  

- ตระหนักตอในหนาท่ี มีเปาหมายของตัวเอง   

- เชื่อม่ันในความคิด-เหตุผลของตัวเอง  

- สามารถแยกแยะและรูผิด-รูถูก 

- รูจักใหอภัยตัวเอง-ไมโทษตัวเอง อยางไมเขาใจ  

- รูจักตัวเองท้ังจุดดีและดอย    

- อดทนตอสภาวะของปญหาและพยายามลุกข้ึนสู 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: กิจกรรมการฝกฝนทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพ

ใจ ดวยการทําสมาธิภาวนาและการเสริมสรางพลังชีวิต  
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 หลักการจัดฝกอบรมในเรื่องเพศศึกษา 3 ดาน 

 

1. ความเขาใจในเรื่องการเปล่ียนแปลงทางรางกาย และ

ความสัมพันธระหวางสมองกับฮอรโมน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอมเล็กๆใตสมอง 

สงผานมาตอมพิชจูนตารี (Pituitary) 

สงตอไปยังอวัยะเพศ ผลิตฮอรโมนเพศ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงดาน รางกาย/จิตใจ/สังคม 

รังไขผลิตฮอรโมน

เอสโตรเจน 

(Estrogen) 

ลูกอัณทะผลิต

ฮอรโมน 

เทสตอสเตอโรน 

(Testosterone) 
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2. ความเขาใจเรื่องสมอง 3 ช้ัน คือ  

สมองช้ันใน มีในสัตวทุกชนิด ทําหนาท่ีควบคุมในเชิงสัญชาติญาณ

สมองช้ันกลาง มีเฉพาะในสัตวเลือดอุนหรือเลี้ยงลูกดวยนม ทํา

หนาท่ีสั่งการพฤติกรรมในชีวิต 

สมองช้ันนอก มีเฉพาะในมนุษย มีหนาท่ีควบคุมอารมณ และ

การคิดเปนเหตุเปนผล 

 

3. กระบวนการเกิดอารมณทางเพศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีควบคุมและจัดการกับอารมณ  

1. เบี่ยงเบน  2. หลีกเลี่ยงตอสิ่งเรา  

3. การตอบรับ-ปฏิเสธ 4. ออกจากสถานการณ 

5. ชวยตนเอง 

ประสาทสัมผัส 

ฮอรโมนเพศถูกกระตุน 

เกิดอารมณทางเพศ 

ตา ห ู จมกู ลิน้ กาย ใจ 
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 การจัดหลักสูตรการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ใหเหมาะสมกับชวง

วัยของเด็กและเยาวชน 

 วัย 4-6 ป 

- สอนความแตกตางระหวางเพศ/ขอบเขต 

- ผูใหญยังตองชวยเหลือเด็กใหอาบน้ํา แตอวัยวะสวนตัวให

เด็กทําเอง และคอยสอน 

- การเขาหองน้ํา สอนใหลางอวัยวะเพศได 

- กระตุนใหเด็กเขาใจเรื่องสวนตัวของตนเอง  

- จะพบเด็กทํา Masturbation ดวยตัวเอง เปนพัฒนาการ

การอยากรูอยากเห็น เวลาทําจะรูสึกแปลกๆ คลายกับ

การกระตุน (สนุก) เปนการคนพบโดยบังเอิญของเด็ก 

 วัย 6-9 ป 

- เรียนรูโครงสรางของรางกายเก่ียวกับเพศเชิงชีววิทยา 

- การผสมพันธุ การเกิด-เปรียบเทียบกับสัตว 

- การเห็นความสัมพันธท่ีไมเหมือนกันระหวาง พอ-แม/

ญาติ/พ่ี-นอง  

- ใหเด็กเขาใจ หญิง-ชาย ท่ีนอนหองเดียวกัน มี

ความสัมพันธมากกวาคนอ่ืน 

- รูการตอบรับ-ปฏิเสธ Feeling Yes-No 

 วัย 9-12 ป (วัยกอนมีฮอรโมนเพศ) 

- ความแตกตางระหวางเพศ  

- แยกความจริงออกจากจินตนาการไดแลว 

- สอนเพศ 2 อยาง  
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- ฮอรโมนเพศ/กลไกทางเพศทํางานอยางไร  

- การเปลี่ยนแปลงทางเพศ (กาย/จิต/สังคม) 

- ระยะหางระหวาเพศ (การแบงกลุมชัดเจน) 

- ความแตกตางระหวางเพศ ชาย-หญิง ถูกกําหนดโดย 

สังคม/วัฒนธรรม/พฤติกรรมทางเพศ/ความพอใจ 

 วัย 12-15 ป 

- ความแตกตางระหวางเพศ (ประสาทสัมผัส) 

- พฤติกรรมทางเพศ (ความคุมได/เกิดได) 

- ระยะหางทางเพศ 

- การมีปฏิสัมพันธระหวางเพศตรงขาม 

- อารมณทางเพศเกิดจาก? เกิดแลวจะทําอยางไร/จะ

ควบคุมตนเองไดอยางไร 

- ปญหาทางเพศของ หญิง-ชาย 

- สัมพันธภาพของคนท่ีผิดปกติเปนอยางไร  

 วัยรุนตอนปลาย 

- ความแตกตางระหวางเพศ 

- บทบาทหนาท่ีของคนในกลุมตางๆ ครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน ท่ีเก่ียวของกับการเปนเพศท่ีแตกตางกัน และการ

แสดงออกของแตละคนและกลุม 
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 วงจรการจัดกระบวนการเรียนรูแบบผานประสบการณ   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

การอบรมครั้งนี้ เปนการใชกระบวนการเรียนรูโดยผาน

ประสบการณ ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีเชื่อวา ผูเรียนหรือผูเขารวมอบรมแตละ

คนเปนผู ท่ี มีความรู  มี ศักยภาพอยู ในตัวแลว  การใช กิจกรรมผาน

ประสบการณ จึงเปนการดึงความรูท่ีแตละคนมีอยูออกมา โดยใหผูเขารวม

ผานประสบการณจริง จากนั้น จึงทบทวนประสบการณนั้นๆ โดยถามถึง

ความรูสึกและสิ่งท่ีไดทําในชวงกิจกรรมของแตละคนมารวมกันเปนของ

กลุม และสรุปประสบการณใหเปนหลักการรวมของกลุม เพ่ือใหกลุมนํา

ทบทวน
การนําไป 

ประยุกตใช 

กิจกรรม 

สรุปบทเรียน

หรือหลักการ 

วงจรการเรียนรูแบบ

ผานประสบการณ 
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หลักการนั้นๆ ไปประยุกตใชกับประสบการณอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกันตอไปได 

และเม่ือผานประสบการณเดิมท่ีเหมือนหรือคลายกันอีกครั้ง ก็จะมีการสรุป

บทเรียนแบบเดิมอีก การเรียนรูแบบนี้จึงเรียกไดวา เปน “วงจรการเรียนรู

ผานประสบการณ” 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: ฝกการนํากิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: กิจกรรมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูเพ่ือใหมองเห็น

คุณคาและความเชื่อม่ันในตนเอง 
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บทภาวนา บทเพลง และนิทานจินตนาการ 

ประกอบการฝกอบรม 

นิทานเตา มหัศจรรยแหงชีวิต 

เรากําลังพาสูทองทะเลอันกวางใหญ มีแสงอาทิตยสีทองสองมายัง

ผิวทองทะเล ในทะเลนั้นมีเตาตาบอดตัวหนึ่งกับหวงเล็กๆ อยูหนึ่งหวง 100 

ปจะมีหวงข้ึนมาหนึ่งครั้ง เจาเตาตัวหนึ่งท่ีอาศัยอยูในทะเลปรารถนาท่ีจะ

เกิดมาเปนมนุษย จะตองลอดเอาหัวลอดหวงนั้นใหได 

  กาลครั้งนั้น เจาเตาตาบอดไดวายน้ําวนเวียนมาแลววนเวียนไป ตา

ก็มองไมเห็น คิดอยูในใจวา “อยากลอยข้ึนมาดูพ้ืนทะเลกับผิวน้ํา ทองเท่ียว

ไปกวางใหญไพศาล อยากสัมผัสกับความรัก ความเบิกบาน และความ

อบอุน” เตาตัวนั้นอยากเห็นความงดงามของทองทะเล  

วันหนึ่ง เตาวายน้ําออกมา เปนเวลา 100 ปผานไป มี 1 บวงบน

ทองทะเล เตาตาบอดก็มองไมเห็น บวงนั้นก็เล็กมากยากท่ีเตาจะลอดไปได 

100 ปกวาจะออกมาไดหนึ่งครั้ง แตดวยความพยายามของเตา แมวาตาจะ

มองไมเห็น แตก็เพียรพยายามอาศัยซ่ึงความรัก ความสุข แบกตัวเองข้ึนมา

เพ่ือท่ีจะลอดพนจากบวงนั้นเพ่ือท่ีจะไดเกิดมาเปนมนุษย เตามีความ

พยายามวายน้ําดวยการหายใจเขาอยางยาวๆ หายใจออกดวยความแผว

เบา  

“เราจะตองเกิดเปนมนุษยใหไดแมวาจะยากเย็นเพียงใด” เตาพูด

กับตัวเอง 
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เตาตัวนั้นต้ังจิตอธิษฐานวา “แมพลังความดีท่ีเราไดสั่งสมในทอง

ทะเลนี้ยังคงมีอยู แมคุณงามความดีท่ีเรารักตัวเอง แมคุณงามความดีท่ีเรา

จะสามารถพบกับพระพุทธศาสนายังคงมีอยู เราก็ขอตั้งจิตอธิษฐานวา เรา

อยากเกิดมาเปนมนุษยเพ่ือท่ีจะไดพบธรรมะท่ีพระพุทธองคไดทรงสั่งสอน

มนุษย ไดทรงนํามนุษยไปสูความผาสุก ความเบิกบาน ความรักท่ีเรา

ปรารถนา”    

ดวยแรงอธิษฐานและความพยายามของเตา ประกอบกับตาท่ีมอง

ไมเห็น แตใจของเตานั้นไดมีความเพียรพยายามอยูมาก เตาคอยๆ วายน้ํา

วนเวียนไปและวนเวียนมา  

ทันใดนั้น เตาไดพบกับปลาฉลาม ปลาฉลามนั้นทักทายเตาวา 

“เจาจะไปไหน” เตาตอบปลาฉลามอยางเร็วพลันวา “เราจะไปเกิดเปน

มนุษย หนึ่งรอยปท่ีผานมา เรารอเวลามานานแสนนานแลว ท่ีเราจะไปเขา

บวงนั้น เจาอยาไดเสียเวลากับเราเลย เรามีหนาท่ีอยูขางหนา หนาท่ีท่ีเรา

ตองรับใชเพ่ือนมนุษย เรารอคอยมานานแลว”   

แตปลาฉลามชวนเตาคุยอยางไมหยุดหยอน เตาก็พยายามรักษา

ความสัมพันธกับปลาฉลาม ดวยความใสใจและคุยกับปลาฉลามวา เรา

ขอบคุณเจาปลาฉลามท่ีคอยเปนเพ่ือนสอบถามและคอยหวังดีแกเรา  

“แตตอนนี้เรามีเปาหมายอยูขางหนา คือการไดพบกับธรรมะของ

พระพุทธองค เรามีเปาหมายอยูขางหนาท่ีเราจะไดพบความรัก ความ

อบอุนท่ีพอแมของเราจะมอบให ดวยแรงปรารถนาและแรงอธิษฐาน เรา

ขอทําหนาท่ีนั้น” เตาพูด 



59 

ปลาฉลามไดยินดังนั้น ดวงตาก็แวววาวและขอตามเตาไปดวย  

ปลาฉลามพูดข้ึนวา “เราขอตามไปดวย”  

 เตาตอบวา “ไมไดหรอก เพราะบวงนั้นมันเล็กมาก”  

แตดวยความรักท่ีเตามีหัวใจท่ีเสียสละ เตาไดตอบปลาฉลามวา  

“ถาหากเจาอยากจะไปเกิดเปนมนุษย ขอใหเจามีความเพียร

พยายาม มีจิตท่ีดีและตั้งจิตอธิษฐาน เจาจะไดลอดบวงนั้นไปพรอมกับเรา”  

จากนั้น ปลาฉลามกับเตาก็ไปพรอมกัน ครั้งแรกเตาทําไมสําเร็จ 

เตาตองรอคอยอีก 100 ป  

“เอะ! เม่ือไรบวงนั้นจะมาอีกครั้ง เรารอคอยมากกวา 100 ปแลว 

ตอนนี้อายุของเราก็มากข้ึน เราทรมานเหลือเกิน”  

ทันใดนั้น บวงก็โผลข้ึน เตาก็ผุดข้ึนมาเพ่ือเอาหัวของตัวเองไปลอด

บวงท่ีน้ําทะเล  

ไมนานนัก ความมหัศจรรยของชีวิตเตาก็ไดเกิดข้ึน เตาไดไปเกิด

ในทองของมนุษย คูหนุมสาวคูหนึ่งท่ีเต็มไปดวยความรักและครองรักกันมา

ยาวนานกวา 8 ป เตาไดไปจุติในทอง ใชเวลากวา 9 เดือนกวาจะคลอด

ออกมา  

และแลวเม่ือเวลาผานไป 9 เดือน หลังจากคูหนุมสาวไดดูแล เอา

ใจใสซ่ึงกันและกัน เตาก็ไดลืมตาข้ึนมาเจอพอแม เม่ือเตาลืมตาข้ึนมา 

ความรูสึกแรกของเตาคือ ไดเห็นคูหนุมสาวท่ีเปนพอแมผูใหกําเนิด ได
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สัมผัสซ่ึงความรัก ความอบอุนในบาน ไดสัมผัสทองฟา ตนไมและพ้ืนดิน ได

สัมผัสความรักและความเอาใจใสในคูรักหนุมสาว เตารูสึกขอบคุณอยาง

มาก น้ําตาเตาไหลรินดวยความรูสึกขอบคุณ. . .ขอบคุณ. . .และขอบคุณ. .    

ขอบคุณรางกายท่ีทําใหเกิดมาเปนมนุษย กวาเราจะเกิดมาเปน

มนุษยนั้นมันยากเหลือเกินท่ีเราตองรอคอยมายาวนาน 

ขอบคุณอวัยวะทุกสวนของรางกาย ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย และ

ใจ ท่ีประสานเปนหนึ่งเดียวท่ีทําใหเราเกิดมาเปนมนุษย ขอบคุณผูให

กําเนิด ขอบคุณทองฟา สายน้ํา ภูเขา ทองทะเล ตนไม และอากาศ อาหาร

ท่ีหลอเลี้ยงรางกายและจิตใจของเรา ขอบคุณทุกๆ คนท่ีคอยดูแลเรา 

หายใจเขาเราเปนดั่งเตาตัวนั้น หายใจออกเราสัมผัสถึงความรัก 

ความอบอุนท่ีเตาไดรับ หายใจเขาเรารูวาเราเบิกบาน หายใจออกเรารูวา

เราขอบคุณ หายใจเขาเรารูวาเราสัมผัสไดซ่ึงความรัก ความม่ันคง ความ

แข็งแรงของรางกายและจิตใจ  

หายใจเขาเราเปนสวนหนึ่งของทองทะเลอันกวางใหญไพศาล 

หายใจออกเราเปนสวนหนึ่งของทองฟาท่ีกวางใหญไพศาล 

ในเวลานี้ ใหเรากลับมาสูรางกายและจิตใจของเราท่ีเต็มเปยมไป

ดวยความรัก ความเบิกบาน ความอบอุน และความม่ันคง ใหเราลองคอยๆ 

ผอนคลายและจินตนาการดูวา ตัวเราเปรียบเหมือนกับอะไร คอยๆ ขยับ

แขนขยับขา รูจักรางกายของเรา แขนอยูตรงไหน เทาอยูตรงไหน ใหเรา

จินตนาการภาพวาดวา เราเปรียบเหมือนกับอะไร เราใหเวลาผอนคลาย
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ประมาณ 2-3 นาทีแลวเราคอยๆ ตื่นข้ึนมาดูโลก เหมือนกับพ่ีเตาในเวลานี ้

คอยๆ กลับมาท่ีความรูสึกตัว คอยๆ คิดวาตัวเราเปรียบเหมือนกับอะไร 

เสียงระฆัง คอยๆ ดึงลมหายใจใหลึก แลวลองขยับตัว หายใจเขา หายใจ

ออก แลวต่ืนข้ึนมาลืมตาดูโลก เรากําลังตื่นแลว ตื่นมาเจอความรักและ

ความอบอุน ขอตอนรับเขาสูการอบรมอีกครั้ง   
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บทเพลงท่ีใชในคายเยาวชน “ทางแหงรัก” 

 

เพลง เส้ือแหงความสุข 

ลานนา คัมมินส 

เกิดเปนพระราชา อยากไดก็ไดอยางใจ 

อยากมีแตสุขไมทุกขใจ แตหาไมเจอซักที 

ใหโหรชวยทํานาย โหรบอกใหทําอยางนี้ 

ก็ใสเสื้อของผูวิเศษ ท่ีเคาไมมีความทุกขใดๆ 

ทหารของพระราชา ออกตามหาแทบพลิกแผนดิน 

ไมพบไมเจอไมไดยิน คนท่ีไมมีทุกขใจ 

เสาะหานับแรมป ผูวิเศษคนนั้นอยูไหน 

ไมวาจะหญิงจะชาย ก็ลวนแตมีความทุกขทุกคน 

หาเทาไรหาไมเจอ เสื้อแหงความสุขนั้นอยูไหน 

จะคนจะหาเทาไร ก็ยังไมพบไมเจอสักที 

หาเทาไรหาไมเจอ คนคนนั้นเคาอยูท่ีใด 

คนท่ีไมเคยทุกขใจ ไมมี 

กอนตะวันจะลับปลายนา ท่ีหนากระทอมหลังหนึ่ง 

แววเสียงถอยคําพร่ํารําพึง ขอบคุณชีวิตแสนดี 
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เม่ือหิวก็แคมีกิน เม่ือหลับก็นอนฝนดี 

แคนี้ก็มีความสุข วันนี้ไมมีความทุกขใดๆ 

ทหารของพระราชา เสาะหามาท้ังแผนดิน 

เพ่ิงพบเพ่ิงเจอเพ่ิงไดยิน คนท่ีไมมีทุกขใจ 

เหลาทหารของพระราชา จึงกระแทกประตูเขาไป 

ไดพบเพียงชายยากไร ไมมีแมเสื้อติดกายสักตัว 

หาเทาไรหาไมเจอ เสื้อแหงความสุขนั้นอยูไหน 

จะคนจะหาเทาไร ก็ยังไมพบไมเจอสักที 

หาเทาไรหาไมเจอ ความสุขนั้นมันอยูท่ีใด 

ลืมวามันอยูท่ีใจ ตรองใหดี 

เพลง สวัสดีสังฆะ 

กลุมสังฆะหมูบานพลัม 

* เรายินดีท่ีพบเธอ ไดเจอะเจอสนทนา 

คือเวลาอันล้ําคา พวกเรามาอยูรวมกัน 

รวมกันเปนเชนสังฆะ มีธรรมะเบิกบานใจ 

รวมรดน้ําเมล็ดพันธุภายใน ใหดวงใจมีสามัคคี  

ลัน ลัน ลา… (ซํ้า * ) 

สวัสดี...สังฆะ สังฆะ...สวัสดี   (สวัสดีครับ/สวัสดีคะ) 
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เพลง เด็กดั่งดวงดาว 

ศุ บุญเลี้ยง 

เม่ือดาวหนึ่งดวง รวงลงจากฟา  

จะมีดวงตา เกิดข้ึนมาบนโลกนี้แทน  

เปนเด็กผูหญิง เปนเด็กผูชาย  

สองแววประกาย  

เด็กมีความหมายเชนดาว 

* พวกเราจะโต ไมนานหรอกหนา  

เราจะอาสา เติบโตมาดูแลโลกแทน  

ปกปองปาไม ภูเขาแมน้ํา  

ไมมีสงคราม  

หากทําตามความฝนของเด็ก (ความฝนของพวกเรา) 

** ยังมีพรุงนี้ ยอมมีความหวัง  

เด็กคือพลัง เปนความหวังแหงวัน  

อยาทําลายฝน อยาปดก้ันไฟ  

เด็กมีหัวใจ ผูใหญชวยระวัง (ซํ้า */**) 
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เพลง ยืนยงดังตนไม 

กลุมสังฆะหมูบานพลัม 

ยืน ดังตนไม ท่ีมีรากหยั่งลึก   

ก่ิงกานและใบ แผกวางออกไป 

มาสิ หยาดฝน มาสิ ดวงอาทิตย    

มาชวยกันผลิต ผลไม อันงดงาม ดวยใจท่ี  

ยืนยง ดังตนไม ท่ีมีรากหยั่งลึก   

ก่ิงกานและใบ แผกวางออกไป 

มาสิ หยาดฝน มาสิ ดวงอาทิตย   

มาชวยกันผลิต ผลไม อันงดงาม ดวยใจท่ี   

ยืนยง ดังตนไม 
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เพลง Standing like a tree 

กลุมสังฆะหมูบานพลัม 

Standing like a tree with the roots dug down, 

my branches wide and open. 

Come down the rain, come down the sun,  

Come down the fruits to our heart that is open to be 

Standing like a tree with the roots dug down, 

my branches wide and open. 

Come down the rain, come down the sun, 

Come down the fruits to our heart that is open to be 

Standing like a tree. 
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เพลง ใบไมตนเดียวกัน 

กลุมสังฆะหมูบานพลัม 

เราคือใบไม ตนเดียวกัน        

เราคือใบไม ตนเดียวกัน 

เวลามีมาใหเรา ไดใชรวมกัน     

เราคือใบไม ตนเดียวกัน 

เราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกัน        

เราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกัน  

เวลามีมาใหเรา ไดใชรวมกัน  

เราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกัน 

เราคือดวงดาว ฟาเดียวกัน     

เราคือดวงดาว ฟาเดียวกัน  

เวลามีมาใหเรา ไดใชรวมกัน    

เราคือดวงดาว ฟาเดียวกัน 
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เพลง The leaves of one tree 

กลุมสังฆะหมูบานพลัม 

We are the leaf of one tree.  

We are the leaf of one tree. 

The time has come for all to live as one,  

we are the leaf of one tree. 

We are the wave of one sea.  

We are the wave of one sea.  

The time has come for all to live as one,  

we are the wave of one sea. 

We are the star of one sky.  

We are the star of one sky 

The time has come for all to live as one,  

we are the star of one sky. 
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บทพิจารณาอาหาร 

พระพุทธเจาทรงเชื้อเชิญใหเรารับประทานอาหารอยางมีสติ โดย

ตระหนักรูถึงอาหารท่ีเรารับประทาน และทุกคนท่ีอยูรอบขาง เราจะไม

ปลอยใหตัวเราถูกดึงไปกับความคิดในอดีตหรือในอนาคตท่ีไรประโยชน 

และการสนทนาท่ีไมมีความหมาย  

อาหารนี้เปนของกํานัลแหงจักรวาล ทองฟา แผนดิน และการ

ทํางานหนักของคนท้ังหลาย ความรัก และเมตตา ขอใหเรารับประทาน

อาหารและดําเนินชีวิตอยางมีสติ เพ่ือใหเรามีชีวิตท่ีคุมคา 

ขอใหเราเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตท่ีไมกอประโยชน และเรียนรูท่ีจะ

รับประทานอาหารพอประมาณ ขอใหเรารับแตอาหารท่ีบํารุงหลอเลี้ยง

รางกาย จิตใจ และปองกันการเจ็บปวย เรายอมรับอาหารนี้ เพ่ือท่ีจะ

ตระหนักรูถึงหนทางแหงการปฏิบัติ ในวิถีทางแหงความรัก เมตตา และ

เขาใจของผูอ่ืน 
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เกมสันทนาการประกอบการอบรม 

 

ช่ือเกม วัตถุประสงค วิธีการเลน 

“แนะนําตัว” แนะนําตนเองเพ่ือ

เพ่ิมความรูจักซ่ึงกัน

และกัน 

1. ใหผูเขาอบรมเดินแยกออก

จากกัน อยูกับตัวเอง  

2. ใหเดินไปหาคู จับคูแลวนั่งลง  

3. ใหเลาเรื่องใหกันฟงตามโจทย 

เชน ความประทับใจวัยเด็ก 

4. แลวเปลี่ยนคูกันสลับกันคุย

ประมาณ 20 นาที   

“ชาวเกาะ” สรางความสัมพันธ 1. วิทยากรจะเปนผูพูดคําวา เรา

เปนชาวเกาะ เด็กจะถามพรอมๆ 

กันวาเกาะอะไร วิทยากรจะบอก

วาใหสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเด็กก็ตอง

วิ่งไปเกาะสิ่งนั้น เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 

เทาท่ีมีอยูในสถานท่ีอบรม เชน 

วิทยากรบอกวา “เราเปนชาว

เกาะ...เราเปนชาวเกาะ”  

เด็กถามกลับวาเกาะอะไร  “เกาะ

เกาอ้ี” แลวเด็กๆ ก็ว่ิงไปเกาะ

เกาอ้ี เปนตน 
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ช่ือเกม วัตถุประสงค วิธีการเลน 

“เงาพาไป” ฝกสติสัมปชัญญะ 1. ใหนักเรียนนั่งลอมวงกลม 

2. ใหเริ่มนับเลขเรียงไปตั้งแต 1 

ไปรอบวง หากเรานับแลวมีเลข 3 

หรือ 9 เชน 3, 9, 13, 19 ฯลฯ 

ใหหัวเราะแทน ฮาฮา, โอเอ, อิอิ, 

อ๊ึบ, ฮําๆ    

“เท่ียวปา” ฝกสติสัมปชัญญะ 1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 7 

คน 6 กลุม 

2. ใหแตละกลุม พูดตามประโยค

พรอมทําทาประกอบ คือ 

กลุม 1 “ไปเท่ียว”  

ทาทางแสดงความเบิกบาน 

กลุม 2 “ในปา”  

ทาทางแสดงชูมือข้ึน  

กลุม 3  “สิงโต” ทาทางแสดง

เสียงคําราม 

กลุม 4 “มาแลว” 

ทาทางแสดงตบหัวเขาอยูกับท่ี 

กลุม 5 “หนีเร็ว”  

ทาทางแสดงโดยเตรียมวิ่ง 

กลุม 6 “เผน”  

ทาทางแสดงโดยวิ่งเขาท่ีเดิม 
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ช่ือเกม วัตถุประสงค วิธีการเลน 

“กระจกเงา” ใหสะทอนตัวเอง 1. จับคู 2 คน ใหแบฝามือ

ประสานกันไวตรงดานหนา ให

คนท่ี 1 เปนกระจก สวนอีกคน

เปนเงา ใหคนท่ีเปนเงาทําทาทาง

ตางๆ และคนท่ีเปนกระจกก็ตอง

ทําทาทางตาม โดยไมใหมือหลุด 

สักครูก็เปลี่ยนขางสลับกันทํา

เหมือนเดิม 

“หมาปา” เพ่ือใหมีความ

ตื่นตัว สนุกสนาน 

1. ใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ 4 

คน โดยใหตกลงกันวา ใครจะเปน

พอ แม ลูก และหมาปา 

2. คนท่ีมีหนาท่ีเปนหมาปา

จะตองไปแยงคนท่ีเปนลูกจากพอ

กับแมใหได 

“ผ้ึงแตกรัง” สรางความสัมพันธ 1. ใหเด็กจับกลุม 3 คน ใหสอง

คนจับมือหันหนาเขาหากัน 

สมมุติวาเปนรังผึ้ง อีกคนอยูตรง

กลางเปนผึ้ง วิทยากรสั่งวา “ผึ้ง

แตกรัง” ใหผึ้งทุกตัวสลับรังกัน 

สวนรังใหอยูกับท่ี วิทยากรสั่งวา 

“รังแตก” ใหผึ้งอยูกับท่ีและรังวิ่ง

ไปหาผึ้งตัวใหม สลับกันไปเรื่อยๆ 
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ช่ือเกม วัตถุประสงค วิธีการเลน 

“ปากกา

อันตราย” 

เพ่ือใหมีความ

ตื่นตัว สนุกสนาน 

1. ใหนักเรียนตั้งเปนวงกลม 

วิทยากรสุมมอบปากกาให 6 ดาม

ตอนักเรียน 6 คน 

2. เม่ือไดยินเสียงเพลงใหผูท่ีถือ

ปากกานําปากกาใหผูอ่ืน คนท่ี

ไดรับปากกาก็ตองรีบสงปากกา

ตอใหอ่ืน จนเพลงเลิก ปากกาอยู

ท่ีคนใด คนนั้นตองถูกทําโทษ

เล็กนอย และทําแบบนี้ประมาณ 

3-4 รอบ เพ่ือใหเกิดความ

คลองตัว 

3. วิทยากรสั่งเพ่ิมเติม โดยมี

ปากกาแทงใหญอีก 2 แทง 

ปากกาแทงใหญไปอยูท่ีคนใด ให

คนนั้นนําเพ่ือนขางๆ อีกสองคน

ไปมอบใหผูอ่ืนอีกตอไป เม่ือเพลง

จบก็หยุด 
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เปดบันทึกความรูสึก. . .   

มุมมองและผลสะทอนท่ีไดรับจากการเขาคายเยาวชน “ทางแหงรัก” 
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ความรูสึกและความประทับใจที่ไดเขารวมอบรมคายเยาวชนใน

โครงการศิลปะแหงการเรียนรูเชิงพุทธสูทางแหงรัก 

 

 

 

 

 “ไดความรู ไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมาย รูจักความสามัคคี มีผูนําท่ีดี ทํา

กิจกรรมหลายๆ อยาง รวมกัน สนุกสนาน เฮฮา รูสึกมีความสุขท้ังท่ีแมครู 

พ่ีหยี และพ่ีเมษ และพระอาจารยจุก และพระอาจารยตอง รูสึกดีมาก    

ทุกคนท่ีนี่ใจดี พาทํากิจกรรมท่ีสนุกๆ ไมนาเบื่อ รูสึกเบื่อบางเวลาใน

ชวงเวลาท่ีข้ีเกียจ แตพอทํากิจกรรมกับทุกๆ คนก็ไมนาเบื่อ มีความสุข 

ไดรับความรูหลายๆ อยาง และยังสามารถนําไปปฏิบัติใหนองๆ รุนตอไป

กลับมาใชได และเกิดประโยชนแกนองๆ และตัวเราเอง ท่ีไดนําความรูจาก

แมครู วิทยากร พ่ีหยี พ่ีเมษ ในตัวเราเองรูสึกดีท่ีไดเขารวมในโครงการ 

“ทางแหงรัก” ท่ีวัดถํ้าสิงโตทองคะ”  

นองนอย 

 

บันทึกขอความ   

จากคายเยาวชน “ทางแหงรัก” 

3 วัน 2 คืน 
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“รูสึกดีมากท่ีไดมาอยู ท่ีนี่ ไมอยากจะกลับบานเลย ขอบคุณแมชี พระ

อาจารย พ่ีหยี และพ่ีเมษ ท่ีชวยดูแลพวกหนูอยางดีตั้งแตวันแรกจนถึงวัน

สุดทาย ขอบคุณคะ ขอฝากบทกลอนไววา “สายน้ํายังไหลวน สายชลยัง

ไหลเวียน เหมือนรักในวัยเรียน ไดแตเขียน I Love You” จาก ราตรีพร 

พิมพรมมา 

“ในการเขามาคายท่ีนี่ หนูมีความสุขในเวลา 3 วันคือ สิ่งนี้ วันท่ีหนึ่ง วัน

แรกหนูตื่นเตนเปนอยางมากในการทํากิจกรรม และรูสึกไมคอยม่ันใจเทาไร 

วันท่ีสอง วันตอมาหนูไดตื่น หนูรูวาการออกกําลังกายตอนเชามันทําใหเรา

มีความแข็งแรงมากข้ึน ทําใหเรามีความสุขท่ีไดออกกําลังกาย วันท่ีสาม 

วันสุดทาย หนูม่ันใจมากท่ีสุด วาการอยูรวมกันหรือสังฆะ มันทําใหเรารูจัก

เพ่ือนใหมท่ีเราไมคอยรูจักเลย เรารูจักกันหลายคน คนท่ีเราไมเคยพบและ

ไมรูจักกัน นี่แหละคือความรูสึกใน 3 วัน แตเวลาท่ีหนูกลัว กลุมใจ ไม

สบาย ปวดทอง ปวดหัว ก็จะมีพระอาจารย แมชี พ่ีเมษ พ่ีหยี พ่ีอาตี้คอย

ชวยในเวลาท่ีหนูกลัว ฯลฯ พวกพ่ี พระ แมชี ทําใหหนูหายได วันสุดทาย

แลว หนูคงตองจากกับพวกพ่ีๆ แลวนะ ถามีโอกาสหนา หนูกับพวกพ่ีคงได

พบกันใหมนะ หนูรักทุกคน ดวยรักจากใจ”                      

เด็กชายอุเทน เอ่ียมสะอาด  

 

 “ขอขอบคุณพระทุกทาน แมชีทุกทานท่ีสอนใหหนูอดทน รูจักอะไรหลาย

อยาง เขาใจอะไรมากข้ึน มีความสุข ความทุกขบางอยางก็อดทนได ฝกหนู

จนหนูชอบ อยากเลนอีก สอนใหหนูรูวา ความสามัคคี ความอดทน มีสติ 
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และอะไรหลายอยาง ถามีโอกาสก็อยากมีอีก พ่ีเมษนารักนะคะ สอนใหหนู

เดินเหมือนเดินจงกลม (กิจกรรมเดินดูใจ) มันอาจจะยุงกัดบาง แตมีสมาธิดี

คะ พ่ีลูกหยี สอนใหวาดรูป แตเวลามันนอยไป หนูเปนคนชอบศิลปะมาก

เลย อยากใหมันสวยมาก ตองทําชาๆ และแมชีหาเกมมาเลนหลายอยาง

ชอบมากคะ”   

แปง จา 

 

“รูสึกสนุกสนาน ต่ืนเตน เบื่อ งวง ทุกๆ ความรูสึกกับกิจกรรมท่ีไดมารวม 

สนุก ชอบมาก โดยเฉพาะกิจกรรม “ตุกตาลมลุก” เพราะวาตองไวใจเพ่ือน

มากข้ึน และตองมีความม่ันใจ ชอบแมชีทุกคน พ่ีเมษ พ่ีหยี พระอาจารยจุก 

พระอาจารยตอง เปนความท่ีแบบเปนมิตรมาก แมวาจะดื้อก็ตาม แตก็

คุมคามาก ไดความรูท้ังเรื่องความรัก ความสามัคคี เรื่องเพศ ก็ตาม สุดทาย

ตองขอบพระคุณทุกๆ คนเลยท่ีใหความรูแกเรา และอาหารก็อรอยดวย 

ขอบคุณแมครัวดวย”  

Cartoon 

 

“การท่ีไดมาเขาคายในครั้งนี้ ทําใหไดรูอะไรหลายๆ อยางท่ีไมเคยรูมากอน 

และลองทําบางสิ่งท่ีไมเคยทํา มีกิจกรรมสนุกๆ มีความสุขมากๆ เลย ไดฝก

ความอดทน การเขาใจซ่ึงกันและกัน ไดรูจักเพ่ือนใหมๆ”   

นองพลอย 
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“รูสึกมีความสุขตั้งแตวันแรกท่ีไดเขามาในคาย เราไดรูจักเพ่ือน พ่ีใหมและ

ไดมีความสนุกสนาน ตั้งแตวันแรกเราก็อยากกลับบาน แตเราอดทนจน

มาถึงวันสุดทาย ตอนแรกเราคิดวามาอยูท่ีนี่แลวจะไมมีความสุข แตจริงๆ 

แลวมันไมใชเลย มันกลับทําใหเรามีความสุขมากกวาท่ีเราคิดเยอะ พวกเรา

ตองขอบคุณพระอาจารย แมชีทุกทาน ท่ีคอยสอนทุกเรื่องท่ีเราไมเขาใจ 

และชวนเราเลนเกมและกิจกรรมอยางสนุกสนาน พวกเราจะเอาคําสอน

ของพระอาจารยและแมชีมาใชตั้งแตท่ีไดอยูในคายนี้ รูสึกมีความสุข มี

ความสงบ มีจิตใจท่ีแจมใสหรือบริสุทธิ์ ทําใหเราสบายใจกวาทุกท่ี พวกเรา

สัญญาวา จะเอาคําสอนของทุกทานมาใชใหเกิดประโยชนคะ”  

พราว 

 

“ขอบคุณ แมชี-พระ ท่ีใหความรูเก่ียวกับความรัก เรื่องตนไมแหงตัวฉัน 

และพาเลนเกมหลายๆ เกมท่ีหนูไมเคยเลน เชน ตุกตาลมลุก และทําใหรูวา

ความรักคืออะไร เรื่องเพศสัมพันธ และการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ 

อาหารอรอยมาก มีท้ังไขพะโล-ผัดกะเพรา และอ่ืนๆ อีกหลายอยาง แมชี

และพระไดนําทางไปโบสถ เดินเหมือนเวียนเทียน เพ่ือใหหลวงปูโตะนําทาง

แสงสวางใหพวกเรา”   

หนูนอย 
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“ความรูสึกของหนู มีความรูสึกดีใจ มีความสุข ตลก หนูขอบคุณทุกคนมาก

นะคะท่ีสอนใหเรารูวาอะไรดี อะไรไมดี ความรักของหนูคือ การท่ีเรารักใคร

สักคนแลวไมมีความสุข แตตอนนี้เริ่มมีความสุข ถากลับมาไดก็จะมา 

เพราะมันทําใหหนูรูมากอีกหลายๆ เรื่องท่ีหนูไมรู แตวันนี้หนูมาแลว หนูก็รู

แลววาอะไรดีหรือไมดี หนูจะเอาความรูท่ีหนูรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตัวเอง 

ขอบคุณนะคะท่ีมาสอนหนู ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอยางท่ีสอนมาระหวาง 

3 วัน 2 คืน หนูจะเก็บไวนะ รักทุกคนมากนะคะท่ีสอนพวกหนู” รักและ

คิดถึง  

กอไผ 

 

“ขอบคุณคายนี้ท่ีไดพาเรามาเรียนรูสิ่งตางๆ เชน เพศศึกษา และกิจกรรม

อ่ืนๆ เชน เลนเกม สิ่งท่ีเรารับมาจะนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

อยางเต็มท่ี ขอบคุณพอกับแม ครูอาจารย และทุกๆ คน อยากขอบคุณท่ี

เลี้ยงดูเรามา ใหกําเนิดเรามา อบรมสั่งสอนเรามา ใหคําปรึกษาและให

คําแนะนําวาอะไรดี อะไรไมดี ขอโทษนะคะท่ีเคยทําตัวไมคอยดี ถึงจะเปน

ลูกท่ีไมคอยดี แตก็รักแมท่ีสุด”   

สายแจะ 

 

“สําหรับหนู หนูมีทุกอารมณ ทุกความรูสึก วิทยากรก็สนุกดี ชอบตอน

ทํางานกลุมคะ เพราะตางคนตางก็มีความสามารถกันคนละแบบ ก็เลยแบง
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หนาท่ีกันถูก ชอบทุกกิจกรรม เม่ือวานท่ีเดินดูอะไรๆ ยุงก็กัด แตทนได รู

อะไรหลายอยางท่ีไมเคยรูมากอน ตอนกลางคืนเวลานานก็กลาๆ กลัวๆ แต

ก็ไดยินเสียงเพ่ือนก็หายกลัวได เพราะเพ่ือนทุกคนทําใหเราไดรวมทุกข สุข 

ไดในเวลาเดียวกัน ไววางใจกันได สามัคคีกัน สนุกไปดวยกัน. . . !!”   

H.P. รักวิทยากรทุกคน 

 

“ขอบคุณนะคะแมครูทุกทานท่ีไดอบรมหนู ใหหนูไดมีความรูมากมาย และ

ขอบคุณพ่ีเมษ พ่ีหยี พ่ีอาตี้ ขอบคุณนะคะท่ีสั่งสอนพวกหนูมา หนูไดรูจัก

เพ่ือนทุกคน มีความสามัคคี เราเปนพ่ีนองกัน รูสึกดีท่ีไดทํางานดวยกัน หนู

เริ่มเขาใจอะไรหลายอยาง ถามีโอกาสหนูจะมาอีก หนูจะไมลืม หนูจะ

คิดถึงแมครูทุกคน หนูรักแมครูทุกคนมากนะคะ แลวจะคิดถึงทุกคนเพ่ือนๆ 

พ่ีๆ ทุกคน แตท่ีรูหนูคิดถึงพอแมและอยากกลับบานคะ”   

       

ดาว 

 

“อยากขอบคุณแมชี พ่ีเลี้ยง พระอาจารยท่ีสรางโครงการนี้ อยากใหมี

โครงการนี้อีก รักทุกคนเลย รักแมชีทุกคนเลยคะ”  

ปลา 
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“สิ่งท่ีเราขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอยาง ท่ีพวกเราไดทํากิจกรรม ขอขอบคุณแม

ชีและพระ เพ่ือนทุกๆ คนท่ีมีกิจกรรมมากมาย และชอบมากเลยตั้งแตวัน

แรกท่ีเราไดอยูรวมกัน ทุกสิ่งมีมากมาย ความสุข ความสนุกมากกับเพ่ือนๆ 

ตางโรงเรียน ความนารัก การแขงขัน และทําใหสบาย เรื่อง “ทางแหง

ความรัก” ชอบเพ่ือนท่ีทําใหขํา และเพ่ือนก็ทําใหหลายสิ่งหลายอยาง”  

โอปอ 

 

“มีความสุขมากท่ีมาท่ีนี่ เกมท่ีนี่สนุกแตไมคอยชอบวาดรูป แมชีและพระ

ท่ีนี่นิสัยดีทุกคน รวมถึงพ่ีหยีและพ่ีเมษดวย แมชีและพระท่ีนี่ใจดีมาก ไมดุ

เหมือนท่ีอ่ืน อยูท่ีนี่มีแตความเฮฮา สนุกสนาน ไดขอคิดอะไรดีๆ เยอะ หนู

จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน และสอนรุนนองสืบทอดรุนตอๆ ไป”     

 หญิงกลา 
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“สิ่งท่ีเราคิดวาไดกับเด็ก จากการสังเกตดู เพราะเราเหมือนทีมให

คําปรึกษาในตัว เด็กไดรูจักตัวเองและการวิธีการแกไขปญหามากข้ึน เรา

จะเห็นวาเด็กแตละพ้ืนท่ีรูจักสภาพปญหาของตัวเองไดชัดเจน เขาใจปญหา

สังคมวาเกิดอะไรข้ึน เด็กสามารถคิดเปน วางแผนชีวิตตัวเองเปน และรูจัก

ยับยั้งชั่งใจ ไมปลอยไปตามกระแสสังคม และเด็กรูวาชองทางท่ีเขาจะขอ

คําปรึกษาเปนใคร อยูท่ีไหน ทําใหเขารูจักตัวเอง รูจักปญหาตัวเอง และวิธี

แกปญหาตัวเอง”  

“ตอนทํากิจกรรม เด็กกลาแสดงออกมากข้ึน กลารวมกิจกรรม 

บางรายวันแรกอยากกลับ แตวันตอมาไมอยากกลับ อยากทํากิจกรรมกับ

เพ่ือนตอ เพราะสนุก ไดรูจักเพ่ือน รูจักตัวเองวา มีอารมณโกรธ เหงา เศรา

ซึม สนุกสนาน เบื่อ มีความสุข ราเริงแจมใส จะรูเทาทันตัวเอง รูจักยอมรับ

ขอผิดพลาด ใหอภัยเพ่ือนในกลุมทํากิจกรรม นําไปสูการแกไขหรือพัฒนา

ปรับปรุงตนเอง และเอาไปใชกับชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะเด็กจะกลา

แสดงออกวา ใครชอบใคร ใครเปนแฟนใคร และเปดใจกับแมชีท่ีไปอบรม 

บางคูตอนแรกอาจไมกลาแสดงออก แตวันตอมาจะกลาเปดเผยมากข้ึน 

และเริ่มเขามาขอคําปรึกษากับคณะแมชี” 

 

มุมมองและผลสะทอนท่ีไดรับจาก 

“ครูนักจัดการเรียนรู” 
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“สําหรับคนท่ีเกิดผิดพลาดไปแลว จะรูแนวทางแกไข รูแหลงท่ีจะ

กลาเขาไปหา ซ่ึงแมชีก็เปดโอกาสใหแลว ทําใหมีกําลังใจในการปรับปรุง

ตัวเอง เพ่ือใหมีชีวิตท่ีดี มีกําลังใจจากการท่ีไดรับความชวยเหลือ วาสิ่งท่ี

เขาทําเปนเรื่องธรรมชาติ และสามารถแกไขใหดี ข้ึนได ปรับปรุงได 

แกปญหาโดยไมกระทบสังคม เพราะถาเด็กวัยรุนเจอปญหา แลวไมมีผูให

คําปรึกษา เด็กจะประชดสังคมมากข้ึนไปเรื่อยๆ”  

 

“ผูปกครองจะเขาใจนักเรียนมากข้ึน จากคายท่ีกระบี่ ผูปกครอง

จะมาคอยดูตลอดวาเราใหอะไรเด็กบาง ใหขอมูลอะไร ใหเลนอะไร แลว

เด็กจะไปสัมพันธไปคุยกับผูปกครองอยูเรื่อยๆ ทําใหเขาเขาใจปญหาของ

เด็กวา สิ่งท่ีเด็กเปน คนอ่ืนก็เปน แตมีวิธีแกไข โดยท่ีพวกเรา ครูบาอาจารย

เปนท่ีปรึกษา เพราะเราคอยชี้ชองทางใหเขา” 

 

“ครูเขาใจเด็กมากข้ึน วาพฤติกรรมของเด็กท่ีเปลี่ยนไปเปน

เพราะพัฒนาการของรางกาย เขาจะเขาใจวาจะไปปรับปรุงพฤติกรรมนี้

อยางไร คุณครูจะสอบถามมาเรื่อยๆ วาเด็กเปนอยางนี้ จะแกไขอยางไร” 

 

“หลังจากจบอบรมไปแลว มีเด็กและทางโรงเรียนเขามาติดตอ

ขอใหทางสํานักแมชีเปนท่ีปรึกษาให อยางคายท่ีกระบี่ หลังจากจบอบรม

ไปแลว เด็กไดถามถึงแมชีและครูโทรมาคุยกับแมชีอยูเรื่อยๆ มีการนําวิธีท่ี

เราสอนในคายไปใช เด็กมีความคิดจะเปลี่ยนความประพฤติ ถาเด็กมีแฟน

แลวมีปญหาการเรียน เขาจะพูดคุยกับครูหรือแมชีวาตองทําอยางไรถึงจะมี

แฟนไปดวยเรียนไปดวยได หรือบางคนอยากเลิก เปนตน” 
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“คายระยอง เด็กกลามาพูดคุยกับแมชีเรื่องการคบหากับแฟน เด็ก

คนหนึ่งมาปรึกษาเพราะเขาอยากเลิก แตมีเพศสัมพันธกันแลว เลยใหเขาดู

อารมณตนเอง มาบนไดสองวันวาอยากจะรูวาผูชายรักเขาจริงไหม ซ่ึง

ทรมานใจ ทําใหเรียนไมรูเรื่องเลย ลาสุดเด็กขอมาอยูดวยและตื่นตีหามา

สวดมนตทําวัตรเชาดวยกัน เปนนิมิตหมายท่ีดีวาเด็กสมัครใจ พอชวงเย็นๆ 

บางครั้งก็จะมีเด็กๆ โทรเขามาขอเขามาทําวัตรเย็นกับเรา 7-8 คน”  

 

“เด็กๆ ยังมีการไปคุยกับเพ่ือนๆ วาแมชีไวใจได และเอาการอบรม

ของเราไปคุยใหเพ่ือนๆ โรงเรียนอ่ืนๆ ฟง เพ่ือนๆ ก็สนใจมาสอบถาม

รายละเอียดจากแมชี ไดคุยกับเด็กเปนรายๆ ไป ตอนหลังแมชีตองแอบ

เพราะเด็กมากันเยอะ จนแมชีตองเนนวา ใหโทรบอกพอแมกอนนะ เพราะ

กลัวเด็กบางสวนจะเอาไปแอบอาง บางทีเด็กมาเปนกลุม เรื่องดังกลาวไป

ถึงครู ทําใหสํานักไดรับการยอมรับจากโรงเรียนจริงๆ ท้ังท่ีโรงเรียนและ

ชุมชนมีการบอกวา ไมอยากจะเชื่อวาแมชีและพระยุคนี้ไฮเทค เอาเด็กสาย

ยอได เด็กลือไปท้ังโรงเรียน เปลี่ยนมุมมองตอนักบวช ซ่ึงทีแรกครูก็กลัวกัน

วาแมชีจะคุมเด็กไมอยู ดังนั้น ถาปหนามีโครงการ จะขอใหมาจัดท่ีโรงเรียน

อีก พรอมกับนําเงินมาทําบุญท่ีสํานัก 5,000 บาท”   

 

“ขอบคุณมากท่ีไปทําใหสํานักชีท่ีระยองมีชีวิตชีวา หลังจากท่ีแมชี

ทํางานกับโรงเรียนมาสามป ไมเกิด แตพอจัดคายทางแหงรักครั้งเดียว 

เกิด”  
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“ความประทับใจกระบวนการอบรม ท่ีไดเสนอดวยรูปแบบ

กิจกรรมตางๆ ท่ีใหมีสวนรวมระหวางกัน ใหนักเรียนไดลงมือทํา คิด 

แกปญหาดวยตัวเอง สนุกและมีความรูท่ีเขาใจงาย ไมนาเบื่อ และชวยให

นักเรียนไดซึมซับความรูสึกดีๆ จากเพ่ือน ครู และพอ-แมท่ีมา

สังเกตการณ”  

“เนื้อหาการอบรม มีหลักธรรมในการเลือกคูหรือการมีความรัก 

ชวยใหนักเรียนสามารถคิดเปนและรูจักมีสติ รูจักอยูในสังคม เขาใจชีวิตได

ดีข้ึน และเห็นแสงสวางในชีวิตตั้งแตเยาววัย” 

 “เนื้อหาเปนประโยชน ใหเด็กไดขอคิดสามารถปองกันตนเองใน

เรื่องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธในวัยท่ียังไมพรอม เรียนรูปญหาท่ีเกิดกับ

วัยรุนสมัยนี้ ท่ีเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมอยางชัดเจน ไดรูจัก

ควบคุมอารมณตนเอง ไดรับรูแนวทางการปฏิบัติตนในการท่ีนําหลักธรรม

ไปแกปญหาชีวิตไดเปนอยางดี นําไปใชในสังคมโรงเรียน สังคมชุมชน 

ชีวิตประจําวัน และนําความรูไปแนะนําคนอ่ืนได โดยเฉพาะเนื้อหาเหมาะ

กับเด็ก ม.1-3” 

 

 

ผลสะทอนจากโรงเรียนและชุมชน 
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“การใชกิจกรรม คําพูด และส่ือในการอบรม ไดเหมาะสมกับ

เนื้ อหา เวลา และวัย (รุ น )ผู เข าร วมอบรม โดยวิทยากรมีความรู

ความสามารถมาก และมีความเสียสละในการจัดการอบรม” 

“กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดคายฯ นักเรียนไดเรียนรูอยาง

สนุกสนาน ตื่นเตน เขาใจงาย กะทัดรัด ไมเครียด มีเกมท่ีหลากหลาย 

ทันสมัยเขาใจวัยรุน นาสนใจ ชวนใหอยากเรียนรู ไมนาเบื่อ เหมาะกับเวลา

ท่ีจัด บทเพลงเขากับยุคสมัย เราความสนใจ เหมาะกับวัยของนักเรียน 

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีสวนรวมทุกคน มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

พูดในสิ่งท่ีนึกคิด บรรยากาศในการอบรมสนุกสนาน แตแฝงไวดวยสาระ

ขอคิดในการใชชีวิตของวัยรุน ใหปฏิบัติตัวเหมาะสม สรางความมีสํานึกท่ีดี

ตอสังคม” 

 

ดานการเปล่ียนแปลงในเยาวชน 

“มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยมีระเบียบวินัยมากข้ึน ตรงตอ

เวลา สงบข้ึน กลาแสดงออกมากข้ึน มีความสัมพันธในกลุมเพ่ือนดีข้ึน

กวาเดิม และไดเห็นถึงความมีคุณคาของตนเอง”   

“มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม โดยคิดวิเคราะห

เปน มีวิธีการในการแกไขปญหามากข้ึน บางคนไดนําไปใชในการแกไข

ปญหาจริงท่ีกําลังหาทางอออก มีความคิดกอนท่ีจะทําอะไรท่ีไมเหมาะสม 

โดยเฉพาะการเลือกคบแฟน และปฏิบัติตนใหถูกตองกับแฟน มีพฤติกรรม

ดานความรักในกรอบท่ีเหมาะสมกับวัย เฉพาะขอคิดถึงผลของการกระทํา 

และความรับผิดชอบของผูชายและผูหญิงตอการกระทําของตนเอง ท่ีจะทํา

ใหคนท่ีเรารักทุกขหรือเสียใจ” 
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รายช่ือคณะพัฒนาหลักสูตรการจัดฝกอบรม 

โครงการ “ศิลปะแหงการเรียนรูเชิงพุทธสูทางแหงรัก” 

 

คณะผูดําเนินโครงการ และจัดการความรู 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนตรี สิระโรจนานันท 

2. นางสาว ยุพิน ประเสริฐพรศรี  

3. นายพรชัย บริบูรณตระกูล  

4. แมชีจุติภา ทรรพสุทธิ์   
 

คณะผูเขารวมเปนครูนักจัดการเรียนรู 
1. พระสมชาย ใจจริงดี   มูลนิธิธรรมานุรักษ ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

2. พระธีรโชติ จนฺทวํโส    วัดถ้ําสิงโตทอง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  

3. พระภาณุ วิสุทฺโธ    วัดถ้ําสิงโตทอง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  

4. แมชีจุติภา ทรรพสุทธ์ิ   มูลนิธิธรรมานุรักษ ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

5. แมชีปาลิดา วงศานันท   มูลนิธิธรรมานุรักษ ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

6. แมชีพัฒนศรา พูลเกิด   มูลนิธิธรรมานุรักษ ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

7. แมชีชูใจ ปทุมนันท    สํานักแมชีรัตนไพบูลย รามอินทรา 14 บางเขน กรุงเทพฯ  

8. แมชีนฤมล ตะยุนรัมย  สํานักแมชีรัตนไพบูลย รามอินทรา 14 บางเขน กรุงเทพฯ 

9. แมชีวิไลลักษณ สมประกอบ สํานักแมชีวัดสรอยทอง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

10. แมชีกนกวรรณ วีปะสูงเนิน สํานักแมชีเนกขัมมาภิรมณสถาน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

11. แมชีสรภัส พ่ึงพันธ   สํานักแมชีวัดชะอําคีรี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

12. แมชีอุไร ตันฮ้ือ  วัดโพธ์ิบางคลา อ.บางคลา ฉะเชิงเทรา   

13. แมชีนิชนันท บุญม่ัน   สํานักแมชีไทยสันติวิริยะ อ. เขาชะเมา จ.ระยอง 

14. น.ส.อภิญญา บัวแดงสกุลใหม   มูลนิธิธรรมานุรักษ ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนตรี สิระโรจนานันท 

 สนใจมิติทางพระพุทธศาสนาอันเปนพ้ืนฐานในการชวยบมเพาะ

ดานจิตใจและใหความรูมาสูการพัฒนาชีวิต ทํางานสอนในมหาวิทยาลัย 

โดยมีหลักการท่ีวา ใชศาสนามาเปนเครื่องมือในการสืบคนความรู ความ

เชื่อไมใหหลงผิด ดวยการเรียนรูจากตําราสูหองเรียน จากหองเรียนสูเพ่ือ

พัฒนาตนเองและผูอ่ืน มีผลงานหนังสือเรื่อง “สตรีในพระพุทธศาสนา”  

นางสาว ยุพิน ประเสริฐพรศรี  

สนใจงานดานวิถีวัฒนธรรมชุมชน รักการเรียนรูและฝกฝนตนใน

การไปสูความเจริญงอกงามและการเติบโตทางดานจิตวิญญาณ บนพ้ืนฐาน

ของศาสตรและศิลปในทางศาสนธรรม เพ่ือบมเพาะ เมตตา-กรุณาใน

ดวงใจ รวมท้ังการเจริญสติในการดํารง "อยู" ของชีวิต และการดูแลสุขภาพ

แบบองครวม ทํางานเปนนักวิจัยอิสระทางดานสังคมศาสตร จบปริญญาโท

สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

นายพรชัย บริบูรณตระกูล 

ศรัทธาและรักในงานกระบวนการเรียนรู ท่ีเอ้ือใหเกิดแรงบันดาล

ใจในการกลับมาฝกฝนตนและสรางชุมชนพ่ึงตนเอง โดยเฉพาะการนําวิถี

แหงธรรมและภูมิปญญามากอใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ดํารง

อยูไดดวยรัก เขาใจในตน และมีสวนสรางสรรคสังคมใหเกิดความงดงาม  



“ประทับใจกระบวนการอบรม ท่ีไดเสนอดวยรูปแบบกิจกรรม

ตางๆ ท่ีใหมีสวนรวมระหวางกัน ใหนักเรียนไดลงมือทํา คิด แกปญหาดวย

ตัวเอง สนุกและมีความรูท่ีเขาใจงาย ไมนาเบื่อ และชวยใหนักเรียนได     

ซึมซับความรูสึกดีๆจากเพ่ือน ครู และพอ-แมท่ีมาสังเกตการณ”  

“เนื้อหาการอบรม  มีหลักธรรมในการเลือกคูหรือการมีความรัก 

ชวยใหนักเรียนสามารถคิดเปนและรูจักมีสติ รูจักอยูในสังคม เขาใจชีวิตได

ดีข้ึน และเห็นแสงสวางในชีวิตตั้งแตเยาววัย” 

ผลสะทอนจากโรงเรยีนและชุมชน 

 

“คายระยอง เด็กกลามาพูดคุยกับแมชีเรื่องการคบหากับแฟน    

เด็กคนหนึ่งมาปรึกษาเพราะเขาอยากเลิกแตมีเพศสัมพันธกันแลว เลยให

เขาดูอารมณตนเอง มาบนไดสองวันวาอยากจะรูวาผูชายรักเขาจริงไหม         

ซ่ึงทรมานใจทําใหเรียนไมรูเรื่องเลย ลาสุดเด็กขอมาอยูดวยและต่ืนตีหามา

สวดมนตทําวัตรเชาดวยกัน เปนนิมิตหมายท่ีดีวาเด็กสมัครใจ พอชวงเย็นๆ 

บางครั้งก็จะมีเด็กๆโทรเขามาขอเขามาทําวัตรเย็นกับเรา 7-8 คน”  

แมชีนักจัดการเรียนรู จ.ระยอง 

 
 

โครงการศิลปะแหงการเรียนรูเชิงพุทธสูทางแหงรักสําหรับเยาวชนฯ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 


