
20/03/56 

1 

หลกัธรรมส าหรับเด็กไทย 

รายช่ือสมาชิกกลุม่ ท่ี 12 ขอนแก่น 
 1.นางกญัญารตัน์  แสงสขุ            รหสั 5522471802 

 2.นางกนกรตัน์  หงสม์าลา      รหสั 5522471803 

 3.นางสาวพรนภา  ประจติะ    รหสั 5522471804 

 4.นายฉลอง  พฤกษาหอม        รหสั 5522471810 

 5.นางสาวศยามล  นามรกัษา   รหสั 5522471835 
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รายช่ือสมาชิกกลุม่(ต่อ) 
 6.นางปารชิาต ิ พรเพง็  รหสั 5522471864 

 7.นายกงเพชร  อุดมวงศ ์  รหสั 5522471847 

 8.นายจามร  สอนจนัทร ์  รหสั 5522471910 

 9.นางสาววลิาวลัย ์ อุดม  รหสั 5522471880 

หลกัธรรมส าหรับเด็กไทย 
ดชันีช้ีวดัตน้ทุนชีวิตของเดก็และเยาวชน
ประกอบดว้ย 
โดยแบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ กล่าวคือ  
1. หมวดตน้ทุนชีวิตภายนอก (External Assets)  
2.หมวดตน้ทุนชีวิตภายในตวับุคคล (Internal 
Assets) ดงันี้ 
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หมวดตน้ทุนชีวิตภายนอก (External Assets) 
1. พลงัครอบครัว 
2. พลงัชุมชน 
3. พลงัสร้างปัญญา 
4. พลงัเพ่ือนและกิจกรรม 
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1. พลงัครอบครัว 
 

1.1 ครอบครัวใหก้ารสนบัสนุนดว้ยความรัก
และผกูพนั 
1.2 สมาชิกในครอบครัวใหก้ าลงัใจซ่ึงกนั
และกนัและปรึกษาไดทุ้กเร่ือง            
1.3 มีผูใ้หญ่นอกเหนือจากครอบครัวท่ีให้
การสนบัสนุน 

 

พลงัครอบครัว 
1.4 ครอบครัวมีวินยั กรอบกติกาท่ีเหมาะสม และ
ติดตามสมาชิกในครอบครัว 
1.5 รู้สึกอบอุ่น ปลอดภยัในการใชชี้วิตท่ีบา้น 
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พลงัครอบครัว 

1.6 ไดรั้บการสนบัสนุนรวมทั้งบรรยากาศ
ท่ีดีจากโรงเรียน  
1.7 ไดรั้บการติดตามเร่ืองการเรียนเป็น
อยา่งดีจากผูป้กครองทั้งค  าแนะและติดตาม
ประเมิน  

2. พลงัชมุชน 
 
2.1 ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นชุมชนเห็นคุณค่าและให้
ความส าคญั  
2.2 ไดรั้บมอบหมายกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน  
2.3 บ าเพญ็ประโยชน์ใหชุ้มชน  
2.4 รู้สึกอบอุ่น ปลอดภยัในการใชชี้วิตในชุมชน  
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พลงัชมุชน 

2.5 ไดรั้บแรงใจท่ีดีจากเพื่อนบา้น 
2.6 ผูใ้หญ่เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.7 ชุมชนแวดลอ้มมีวินยั และขอบเขตท่ี
เหมาะสมและติดตามสมาชิก 

 

3. พลงัสร้างปัญญา 

3.1 รู้สึกอบอุ่น ปลอดภยัในการใชชี้วิตท่ี 
โรงเรียน 
3.2 สมัฤทธ์ิผลทางการเรียน  
3.3 ความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียน  
3.4 ความผกูพนักบัโรงเรียน  
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พลงัสร้างปัญญา 

3.5 รักการอ่านหนงัสือ  
3.6 โรงเรียนมีวนิยัและขอบเขตท่ีเหมาะสมและ
ติดตามผลงานและพฤติกรรมของเดก็ 
3.7 ใหก้ าลงัใจและกระตุน้ในการเรียนหรือ
กิจกรรมท่ีดีจากผูป้กครองและครู 
 

4. พลงัเพ่ือนและกิจกรรม 

4.1 เยาวชนมีกิจกรรมสนัทนาการนอก
หลกัสูตร  
4.2 เยาวชนมีการเล่นกีฬาออกก าลงักาย  
4.3 กิจกรรมทางศาสนา ≥ 1 ชม./ สปัดาห์  
4.4 การมีนดักบัเพ่ือนในกิจกรรมท่ีดี 
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พลงัเพ่ือนและกิจกรรม 

4.5 กลุม่เพือ่นทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ี

4.6 ไดร้บัแรงใจทีด่จีากเพือ่น 

4.7 วนิยัในกลุม่เพือ่น  

 
 
 
 
 
 
 
  

หมวดต้นทนุชีวติภายในบคุคล 
1. การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
2. การมีจุดยนืท่ีชดัเจน รักความยติุธรรม ไม่
แบ่งแยกชนชั้น   
3. ความซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ 
4. วินยัในตนเองท่ีจะไม่ขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรม
เส่ียง   
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หมวดต้นทนุชีวิตภายในบคุคล 

5. มีทกัษะในการตดัสินใจโดยค านึงถึงผลดี
และผลเสียจากการตดัสินใจนั้น                               
6. มีทกัษะในการคบเพื่อน  
7. มีทกัษะในการคบคา้สมาคมกบัเพ่ือนต่าง
วยัต่างเพศต่างสงัคมตลอดจนต่างวฒันธรรม 
 
 
 
หมวดตน้ทุนชีวิตภายในตวับุคคล  
 
8. มีทกัษะในการปฏิเสธ  
9. มีทกัษะในการแกปั้ญหาขดัแยง้ดว้ย สนัติวธีิ 
10. ตระหนกัถึงคุณค่าของตนเอง  
11. ความรู้สึกวา่ชีวติยงัมีความหวงั  
12. มีเป้าหมายของชีวติและมองโลกในแง่ดี 
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12 หลกัธรรม ช้ีทางชีวิตใหค้นยคุใหม่ 
1. สมัมาทิฏฐิ มีปัญญา คือ เขา้ใจว่าทุกขมี์ไวใ้หเ้ห็น ทุกข์
ไม่ไดมี้ไวใ้หเ้ป็น คนเราตอ้งเจอทุกข ์ทุกขม์นักเ็ป็นแค่
ปรากฏการณ์สั้น ๆ มีไวใ้หเ้ห็นแลว้กจ็บไป 
 2. สมัมาสงักปัปะ ตอ้งไม่มุ่งร้าย ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง
ผูอ่ื้น ไม่พยาบาท ไม่ผกูโกรธ ไม่เพลิดเพลินในกามคุณหา้ 
แต่เราตอ้งรู้จกัใหอ้ภยั เก้ือกลูกบัส่ิงท่ีเราปฏิเสธไม่ไดใ้น
อดีต อยา่จมอยูก่บัอารมณ์หน่ึงอารมณ์ใดนาน ๆ 

 

12 หลกัธรรม ช้ีทางชีวิตใหค้นยคุใหม่ 
3. สมัมาวาจา ศีลในสงัคม คือเราตอ้งไม่ใชว้าจาท าใหใ้คร
เจบ็ปวด ตอ้งใชว้าจาใหศ้กัด์ิสิทธ์ิ ไม่ท าใหเ้ร่ืองเลก็เป็นเร่ืองใหญ่ 
ส่ือสารในส่ิงท่ีเป็นความจริง แต่ถึงเป็นความจริง ถา้พดูแลว้คน
อ่ืนทุกข ์เรากไ็ม่ควรพดู ถา้เร่ืองไม่จริงพดูแลว้คนอ่ืนทุกข ์ยิง่
ไม่ใหพ้ดูใหญ่เลย 
 4. สมัมากมัมนัตะ เป็น ศีล 3 ขอ้ในศีลหา้มมารวมกนั คือเป็นผูท่ี้
ประกาศตวัวา่จะไม่เป็นผูฆ่้า ไม่ลกัขโมย ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์เกินความจ าเป็น และไม่เป็นผูส้ าส่อนทางเพศ 
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12 หลกัธรรม ช้ีทางชีวิตใหค้นยคุใหม่ 
5. สมัมาอาชีวะ คือเราจะเล้ียงชีวิตของเราดว้ยสมัมาอาชิโว 
ละการเล้ียงชีวิตดว้ยตณัหา แต่เล้ียงชีวิตอยูด่ว้ยปัญญา 
 6. สมัมาวายามะ ก าลงั ของความเพียรชอบ คือการมีชีวิตอยู่
ดว้ยการดูแลกายและใจของเรา โดยเฉพาะใจ อยา่ใหมี้อกศุล 
ถา้อกศุลใดเกิดกต็อ้งใหม้นัดบั เช่น ถา้โกรธเกิดกรี็บบ๊ายบาย 
อยา่พอโกรธเกิดแลว้กพ็ยาบาท เอาคืน ผกูเวร เพียรท าอกศุล
ท่ีเกิดขน้แลว้ใหด้บัไป เพียรท ากศุลท่ีไม่เคยเกิดใหเ้กิดข้ึน 
เพียรรักษากศุลนั้นใหย้ ัง่ยนื 

 

12 หลกัธรรม ช้ีทางชีวิตใหค้นยคุใหม่ 
 7. สมัมาสติ คือใหเ้ห็นวา่ชีวิตไม่เท่ียง กายกไ็ม่เท่ียง เวทนาก็
ไม่เท่ียง จิตกไ็ม่เท่ียงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เท่ียง พอเรา
เห็นอะไรกไ็ม่เท่ียง เราจะร่าเริง รู้ต่ืนและเบิกบาน 
8. สมัมาสมาธิ คือ ก าลงัของสมาธิจิตท่ีแขง็แรงมาก บริสุทธ์ิ 
ตั้งมัน่ร่าเริงอยูใ่นงานไม่เป็นคนห่อเห่ียว หนีโลก หลบัหู
หลบัตา แต่จะอยูก่บัโลกดว้ยจิตท่ีมีก าลงัของอุเบกขา
เอกคัคตารมณ์ 
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12 หลกัธรรม ช้ีทางชีวิตใหค้นยคุใหม่ 
9. เม่ือเราอยูบ่นธรรมดาแห่งการต่ืน คือตอ้งเดินบนทางสายกลางไม่เอน
เอียงไปกบัส่ิงท่ีเพลินชอบ เพลินขงั เพราะเห็นวา่ทั้งชอบทั้งขงัเป็น
อนิจจงัทั้งนั้น และใหเ้ราใชห้วัใจของโพธิสตัวร่์วมกนัคือ ไม่มีความถือ
ตวัอวดดี ไม่มีความโง่เขลา ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง ไม่มีความ
อิจฉาริษยา ไม่มีความคิดเห็นท่ีผดิ ไม่มีความโลภ ไม่มีความยดืมัน่ถือ
มัน่ ไม่มีความยดืติด ความเคลือบแคลงสงสยัทั้งปวง 
 10. สุขขั้นท่ี 1 'สุขง่าย...ใชน้อ้ย' ไดแ้ก่ ไม่หวงัใหค้นอ่ืนตอ้งตามเราทุก
อยา่ง ไม่คบเพื่อนเพื่อหวงัประโยชน์จากเพื่อน ท าความดีโดยไม่หวงัส่ิง
ตอบแทน ไม่ปรารถนาลาภเพื่อประโยชน์ตน 
 

12 หลกัธรรม ช้ีทางชีวิตใหค้นยคุใหม่ 
11. สุขขั้นท่ี 2 'สุข...เม่ือสร้าง' ไดแ้ก่ ไม่กลวัต่ออุปสรรคในการ
พฒันาตน ไม่กลวัต่อทุกปัญหาในทุกการท างาน เตรียมร่างกายให้
แขง็แรงเพือ่ความไม่ประมาทกลวัต่อความเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
12. สุขขั้นท่ี 3 'สุข...เม่ือให'้ ไดแ้ก่ ใหอ้ภยัเม่ือถูกใส่ร้ายป้ายสี 
หรือติเตียนนินทา มีสุขในการท างานโดยไม่ตอ้งการใหเ้สร็จอยา่ง
ร้อนรน ไม่ประมาทต่อการด ารงตน จึงไม่กลวัต่อภยัอนัตราย 
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สวสัดี 


