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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾
ÊÓ¹Ñ¡ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ̧ÒÃ³ÊØ¢

ÇÑ́̈Ñ¡ÃÇÃÃ́ÔÃÒªÒÇÒÊ ÇÃÁËÒÇÔËÒÃ 
ÁÙÅ¹Ô̧ÔÊÁà́ç̈¾ÃÐ̧ÕÃÞÒ³ÁØ¹Õ
ÁÙÅ¹Ô̧ÔÍØ·ÑÂ ÊǾÊØ¢



แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ

คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ส�าหรับนักเรียนและเยาวชน

ณ ส�ำนักศึกษำและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี

(สำขำวัดจักรวรรดิรำชำวำส)

ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี

สนับสนุนโดย

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

ส�ำนักหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข

วัดจักรวรรดิรำชำวำส วรมหำวิหำร 

มูลนิธิสมเด็จพระธีรญำณมุนี

มูลนิธิอุทัย สุดสุข





อาเศียรวาทราชสดุดี

   ขอเดชะ พระมหาราชเจ้า จอมสยาม

 ปวงข้าพระบาททั่วเขตคาม สาธารณ์สุขพร้อม

 ชาวจักรวรรดิฯ วัดอาราม และราษฎรเอย

 ขอ วโรกาส มนัสน้อม นบไท้  บังคมเศียร

 ทุกวัน พลันฟังข่าว ยามเช้าค�่า ได้ยินย�า้ ราชกิจ ประสิทธิผล

 หลายทศวรรษ จัดท�า ย�้ายุบล เป็นมงคล ขวัญไทย ไล่ล�าเค็ญ

 พระราโชวาทชี้ทาง ทรงวางไว้ หลายเรื่องได้ ทรงน�า ท�าให้เห็น

 พระทรงจ�า ท�าได้ และท�าเป็น แม้ยากเย็น ก็ทรงย�า้ ต้องท�ากัน

 พระราชด�าริตริตรองมองการณ์กิจ  เกิดผลผลิต นับพันโครงการนั้น

 อ�านวยสุข สู่ประชา น่าอัศจรรย์  เป็นราชัน ทรงพลังทั้งแผ่นดิน

 เป็นศูนย์รวมความรักพิทักษ์ชาติ  เป็นอ�านาจ ทรงบารมี ทวีสิน 

 เป็นแสงทอง ส่องไทยให้ท�ากิน  ทั่วแผ่นดิน ขวัญทองของพระองค์

 ทรงเป็นเหมือน น�้า ฟ้าและอากาศ  เป็นนักปราชญ์ เปรื่องจริงสิ่งประสงค์

 เป็นตัวอย่าง พอเพียง เลี้ยงพระองค์  เป็นผู้ทรง ความยุติธรรม น�าขบวน 

   ขอเดชะพระจอมใจที่ไทยรัก  ไทยปลื้มนักเมื่อเห็นองค์ทรงพระสรวล

 แต่เศร้าเหลือเมื่อพระองค์ทรงประชวร  ไทยทั้งมวล ครวญค�า พร�่าห่วงใย

 แม้แปดสิบสี่พระชนม์พ้นผ่านแล้ว  พระจักรแก้ว ทรงกลด ยังสดใส 

 ยังทรงกิจ ผลิตการ เพื่อบ้านไทย  บ�าบัดภัย เพิ่มสุขให้ ประชาช ี

 โอ้ ขวัญสรวงดวงมณี ศรีประเทศ  องค์นเรศวร “ภูมิพล” มงคลศรี

 ทรงเป็นที่พึ่ง ที่ภูมใจ ไทยธานี  จงทรง ทีฆายุโก ภิยโย ยิ่งยิ่งเทอญ.

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม

ขอเดชะ

ข้ำพระพุทธเจ้ำ คณะสงฆ์อุบำสกอุบำสิกำวัดจักรวรรดิรำชำวำส วรมหำวิหำร

และคณะกรรมกำรค่ำยสร้ำงสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆรำชูปถัมป์

( นำยอุตส่ำห์ พิบูลย์บุญ ประพันธ์ )
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รักแห่งแผ่นดิน
ค�ำร้อง–ท�ำนอง: ธำนินทร์ เคนโพธิ์ 

เรียบเรียงดนตรี: ภิทรู พลชนะ 

ควบคุมกำรผลิต: วรรธนำ วีรยวรรธน

A1   รักที่ยิ่งใหญ่และยืนยง คือรักจากองค์เหนือหัวของไทย

   รักไพร่ฟ้าทั่วเขตคาม ทุกยามท่านทรงห่วงใย

   ในจิตใจ  เรารับรู้ได้ทุกคน

A2   รักที่เราซาบซึ้งพระนาม รักเพื่อความสุขของปวงชน

   สายเหงื่อไหลหยดลงดิน ให้ไม้ต้นโตออกผล

   ทุกแห่งหน ต้นโตงามร่มเย็นทั่วไทย

B   พระองค์เหนื่อยแค่ไหน ใครรู้บ้าง

   เภทภัยไทยมีทุกข์ ปัดเป่าให้หาย

   เนิ่นนานปีที่ผ่านมา ท่านเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่

   มาร่วมใจ  ส่งพลังให้ท่านชื่นใจสักครั้ง

HOOK   เปล่งเสียง..... ค�าว่ารักให้ดังออกมา

   เปล่งวาจา..... แสดงความรักพระองค์ให้ดัง

   ก้าวเท้าตามพ่อไป สืบสานงานของท่าน

   พร้อมกัน  ท�าหน้าที่ของลูกที่ดี

   เปล่งเสียง..... ค�าว่ารักให้ดังก้องไกล

   สุดแรงใจ..... ด้วยใจรัก ด้วยแรงศรัทธา

   จะขอปฏิญาณ มั่นคงไว้ ซึ่งความดี

   ภายใต้ร่มเงาแห่งนี้ จะมีความรัก แด่พระองค์ตลอดไป

ข





ค่ายสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ
   คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เป็นคำ่ยรวมยุทธศำสตร์ ที่อำจหำญ

 สร้ำงแนวรบ โรครำ้ย หลำยประกำร ด้วยปณิธำน อยำกให้คน พ้นโรคำ

 โดยคณะของนำยแพทย์อุทัย สุดสุข ผู้ประมุข บุกบั่น หมั่นศึกษำ

 สำธำรณสุข คลุกพระธรรม เป็นต�ำรำ ผสมยำ วิถีพุทธ เป็นยุทธกรรม

 สสส. และ สปสช. ก็ช่วยด้วย สมเด็จพระสังฆรำช ช่วยอุปถัมภ์

 วัดจักรวรรดิฯ จัดส�ำนักฯให้พักท�ำ มีผู้น�ำท้องถิ่น กำญจน์ ฯ เป็นฐำนกร

   น้อมส�ำนึกพระคุณ บุญเขต พระปกเกศ เทศน์ธรรมค�ำสั่งสอน

 องค์สมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวร ประธำนพรทรงอุปถัมภ์น�ำทำงบุญ

 ให้ค่ำยอยู่ คู่ทุกคน ผจญโรค เพื่อวิโยค โรครำ้ยให้หำยสูญ

 สร้ำงสุขภำพกำยใจ ให้สมบูรณ์ ผลเพิ่มพูน จะสุขสันต์กันทั่วไทย

ด้วยเกลำ้

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด

คณะกรรมกำรค่ำยสร้ำงสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์

(นำยอุตส่ำห์ พิบูลย์บุญ ร้อยกรอง)



ค�ำน�ำ

 นักเรียน และเยาวชน เป็นอนาคตของชาติ ถ้าในวัยเด็กได้รับการดูแลและศึกษาเล่าเรียนให้เป็นคนเก่ง

และคนดี เป็นผู้ที่มี คุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถสร้างสรรค์ประเทศชาต ิ

ให้พัฒนาได้อย่างมั่นคง แต่อย่างไรก็ดี เด็กและเยาวชนในช่วงการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

และจิตใจ และฮอร์โมนในร่างกายท�าให้มีอารมณ์ เปลี่ยนแปลงอ่อนไหวง่าย ถ้าไม่ได้รับความรู้และการดูแล 

ที่ถูกต้องจะ ท�าให้มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เช่นการขับขี่รวดเร็ว ท�าให้เกิด

อุบัติเหตุ การคบเพื่อน ตามเพื่อน ติดอบายมุข เที่ยวกลางคืน ติดเกมส์ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ติดยาเสพติด มีรักในวัยเรียน 

ติดโรคเช่นเอดส์ เกิดการตั้งครรภ์ ท�าให้เสียอนาคต 

 เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาดังกล่าว มูลนิธิอุทัย สุดสุข จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดท�าค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ส�าหรับนักเรียน 

และเยาวชนขึ้น ณ ส�านักศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี (สาขาวัดจักรวรรดิราชาวาส) ต�าบลวังกระแจะ 

อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ในพื้นที ่

ด�าเนินงาน

 แนวทางการจดักจิกจิกรรมค่าย สร้างสขุภาพ คณุธรรม จรยิธรรม วถิพีทุธ เป็นกจิกรรมทีใ่ช้หลกัพทุธธรรม

มาสอดแทรกในกจิกรรม การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 5 ประการ ได้แก่ภาวะโภชนาการบกพร่อง สบูบหุรี ่ดืม่สรุา 

เสพสารเสพติด อุบัติเหตุ อบายมุข มีเพศสัมพันธ์ไม่เหมาะสม ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นการปลูกฝังเบื้องต้น 

ปลูกจิตส�านึกที่ดี มีความกตัญญู มีปัญญา เกิดคุณธรรม จริยธรรมในใจ กิจกรรมมีลักษณะ ให้เด็กและเยาวชน

เป็นศนูย์กลาง ท�าให้เกดิความสนกุสนานและเรยีนรูด้้วยตนเอง จากการวเิคราะห์ของคณะท�างานวางแผนด�าเนนิ

งานค่ายฯ ปรากฏว่า กลุ่มกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ส�าหรับเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งและเยาวชนอีกส่วนหนึ่ง  

ซึ่งง่ายต่อการน�าไปใช้ ของผู้น�าไปจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ผู้เข้าค่ายและผู้สนใจทั่วไป

คณะผู้จัดท�ำ

พฤษภำคม 2555
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สำรบัญ

ค�ำน�ำ       หน้ำ

อาเศียรวาทราชสดุด ี   ก

รักแห่งแผ่นดิน     ข

ค�าน�า       ค

แผนกำรสอนค่ำยสร้ำงสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธฯ ส�ำหรับนักเรียนอำยุ 8 – 15 ป ี 1

ตารางกิจกรรมการเข้าค่ายฯ 2

ขอบข่ายเนื้อหาและแผนการเรียนการสอน 4

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ 7

แผนการสอน มอบตัวเป็นศิษย ์ 8

แผนการสอน กิจกรรมจุดเทียนปัญญา 9

แผนการสอน กิจกรรมอ�าลา 10

แผนการสอน สุขภาพดี วิถีพุทธ 11

แผนการสอน การออกก�าลังกาย สกาพาเต้น 13

แผนการสอน สุขภาพดีองค์รวมวิถีพุทธ 15

แผนการสอน เสี่ยวสองเกลอ 21

แผนการสอน ครบเครื่องเรื่องเบญจศีล 1 23

แผนการสอน  ครบเครื่องเรื่องเบญจศีล 2 28

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม กินดี มีสุข 30

แผนการสอน ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุข 32

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันอุบัติเหต ุ 34

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัยรุ่นรู้ทันป้องกันได้ ห่างไกลโรคเอดส ์ 36 

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม รักใสๆ ห่างไกลเพศสัมพันธ์ 38

ง



สำรบัญ (ต่อ)

แผนกำรสอน ค่ำยสรำ้งสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธฯ ส�ำหรับเยำวชนอำยุ 16 – 24 ปี  41

ตารางกิจกรรมการเข้าค่ายฯ ส�าหรับเยาวชน 42

แผนการสอน เรื่องสุขาภพดี วิถีพุทธ 44

แผนการสอน ขยับกายสบายชีวา 47

แผนการสอน 3ส. 3อ. 1น. 50

แผนการสอน เรื่องพลังสามัคคี 55

ใบความรู ้   เรื่องปั้นดินเป็นดาว 65

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม กินดี มีสุข 66

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม อบายมุข วัยทีน 68

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัยรุ่น วัยคะนอง 70

แผนการสอน หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันได้ ห่างไกลโรคเอดส ์ 72
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แผนการสอน
ค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ส�าหรับนักเรียน
อายุ 8 – 15 ปี



ตารางกิจกรรม

ค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ส�าหรับนักเรียนและเยาวชน
ณ ส�ำนักศึกษำและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี

ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 1 ของกำรเข้ำค่ำย

06.00 – 10.00 น.  พบกัน ณ จุดนัดพบ

     เดินทางถึงค่ายอ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

10.00 – 12.00 น  พิธีเปิดค่าย

     ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าค่าย

     - ประเมินความรู้

     - พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

13.00 – 14.00 น.  ธรรมะประสานสามัคคี แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม     

14.00 – 17.00 น.  อภิปรายความรู้เรื่องสุขภาพดี วิถีพุทธ     

17.00 – 18.00 น.  ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์    

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น เมนูสุขภาพ 

19.00 – 21.00 น.  ฝึกปฏิบัติ 3ส. สวดมนต์ (ท�าวัตรเย็น สนพิธี) สมาธิ สนทนาธรรม (จุดเทียนปัญญา)

21.00 น.     พักผ่อน เข้านอน

วันที่ 2 ของกำรเข้ำค่ำย

05.00 – 05.30 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ

     ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

05.30 – 07.00 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

     ฝึกปฏิบัติ สวดมนต์ (ท�าวัตรเช้า ศาสนพิธี) สมาธิ สนทนาธรรม    

     (ไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา)    

07.00 – 07.30 น.  กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ ความรู้เอกลักษณ์ชาติไทย

     ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมการถวายสังฆทาน ถวายอาหารพระสงฆ์

07.30 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า เมนูสุขภาพ

08.30 – 12.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ศาสนาของเรา คุณธรรมน�าปัญญา   

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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13.00 – 17.00 น.  แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติความรู้ เวียนฐาน 

     ฐำนที่ 1 กินอย่างไร ห่างไกลโรค   

     ฐำนที่ 2  ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุข 

     ฐำนที่ 3 การป้องกันอุบัติเหตุ  

     ฐำนที่ 4 ห่างไกลโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    

     ฐำนที่ 5  แนวทางพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง การท�าปุย๋หมกั ปลกูผกัปลอดสารพษิ

17.00 – 18.00 น.  ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม  

18.00 – 19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น เมนูจานสุขภาพ

19.00 – 21.00 น.  ฝึกปฏิบัติ 3ส. สวดมนต์ (ท�าวัตรเย็น ศาสนพิธี) สมาธิ สนทนาธรรม (พระคุณพ่อ - แม่)

วันที่ 3 ของกำรเข้ำค่ำย

05.00 – 05.30 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ

     ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

05.30 – 07.00 น.  พร้อมกนั ณ ห้องประชมุ ฝึกปฏบิตั ิ3ส. (สวดมนต์ ท�าวตัรเช้า) ศาสนพธิทีางพระพทุธศาสนา 

     สมาธิ สนทนาธรรม (สุขภาพ ธรรมะบ�าบัด)

     ตรวจสุขภาพ (ชั่งน�้าหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว)

07.00 - 07.30 น.  กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ

     ความรู้ คนดี คนเก่ง (คุณธรรม 8 ประการ)      

     ฝึกปฏิบัติกิจกรรม ถวายภัตตราหารเช้าพระสงฆ์ อาราธนาศีล ถวายสังฆทาน

7.30 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า เมนูสุขภาพ

08.30 – 09.30 น.  ฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่ม กลุ่มความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว

09.30 – 10.30 น.  ประเมินความรู้หลังการอบรม

     ข้อสอบ : การท่องบทศาสนพิธี

     สรุปประเมินผล ประเมินภาวะสุขภาพ

     เปรียบเทียบก่อนหลังการเข้าค่าย  

10.30 – 11.30 น.  ธรรมะสวัสดี (ปฏิญญา การปฏิบัติต่อเนื่องในการด�าเนินชีวิต และจัดตั้งชมรมนักเรียน 

     สุขภาพดี วิถีพุทธ หลังการเข้าค่าย)

11.30 – 12.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตร

     ปิดการอบรม

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

13.00 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมำยเหตุ   - รับประทานอาหารเครื่องดื่มสุขภาพ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. ตามอัธยาศัยในระหว่าง 

    การเรียนการสอน 

   - กิจกรรมกลุ่ม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขององค์ความรู้และสถานที่ 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ขอบข่ายเนื้อหาและแผนการเรียนการสอน

แผนกำรสอน   พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

วัตถุประสงค ์  สร้างแรงจงูใจด้านบวก ปลกูจติส�านกึให้มคีวามรูส้กึด ีเกดิความซาบซึง้รูส้กึมคีณุค่าในตวัเอง

วิธีกำรด�ำเนินกำร วิทยากร น�าด้ายสายสินผูกข้อมือ

    ยินดีรับเป็นศิษย์ ให้โอวาส

    บอกถึงความรู้สึกดีๆ ต่อศิษย์

แผนกำรสอน   ธรรมะประสานสามัคคี

วัตถุประสงค ์  เพือ่สร้างทศันคตทิีด่ต่ีอการเข้าค่ายและอยูร่่วมกนัในค่ายอย่างมคีวามสามคัคเีอือ้อาทรต่อกนั

วิธีกำรด�ำเนินกำร หลักธรรมะเชื่อมโยงกับกิจกรรม

แผนกำรสอน   ความรู้เรื่องสุขภาพดี วิถีพุทธ

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้เข้าใจหลักสุขภาพดี โดยใช้หลักพุทธศาสนา ในการดูแลตนเอง 

    ป้องกันโรค ประกอบด้วย 3ส. 3อ. 1น.

วิธีกำรด�ำเนินกำร บรรยายความหมายสุขภาพดี วิถีพุทธ เน้นหลัก 3ส. 3อ. 1น.

    3ส.   ประกอบด้วย สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม 

    สวดมนต์   ประโยชน์ของการสวดมนต์กับสุขภาพ ปฏิบัติแล้วผู ้ปฏิบัติจะได้อะไร  

        เกิดมงคลแก่ชีวิตอย่างไร

    สมาธิ    มีกี่รูปแบบ วิธีการท�าสมาธิที่เกิดผลดีกับสุขภาพและการด�าเนินชีวิต ท�าให้ 

        มีอนาคตที่สดใส

    สนทนาธรรม เป็นการให้ความรู้เรื่องธรรมะ เชื่อมโยงชีวิตประจ�าวัน

    ศาสนพิธี  เป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เมื่อสามารถน�ากลุ่มการท�า 

        พิธีกรรมต่างๆ ได้ 

    3อ.   ประกอบด้วย อาหาร อากาศ อารมณ์ เรยีนรูป้ระโยชน์การปฏบิตัติวัทีถ่กูต้อง 

        ท�าให้ป้องกัน ลดโรคได้

    1น.   นาฬิกาชีวิต ตารางเวลา การปฏิบัติตน

    3ส. 3อ. 1น. ผู้ปฏิบัติท�าเป็นนิสัย เป็นการสร้างวินัย ฝึกสุขนิสัย ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

        อย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการท�าให้เกิดการด�าเนินชีวิต สุขภาพดี วิถีพุทธ 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนกำรสอน   จุดเทียนปัญญา

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เป็นความหวังของครอบครัวเป็นอนาคต 

    ที่เป็นบุคคลส�าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ

วิธีกำรด�ำเนินกำร วิทยากร จุดเทียนเล่มใหญ่ ให้นักเรียนทุกคนน�าเทียนเล่มเล็ก จุดต่อจากวิทยากรแล้วน�าไป 

    ปักรวมกัน ให้กระถางทราย รวมเป็นแสงสว่างยิ่งใหญ่ วิทยากรบรรยายกระตุ้นความรู้สึก  

    ให้ความหมาย

แผนกำรสอน   ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ตรง กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนท�างานเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ

วิธีกำรด�ำเนินกำร แบ่งกลุ่มมอบหมายกิจกรรมให้ท�าร่วมกัน โดยการหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบ

แผนกำรสอน   ศาสนาของเรา คุณธรรมน�าปัญญา

วัตถุประสงค ์  ให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตัว คุมกาย วาจา ใจ ปฏิบัติดี เบญจศีล เบญจธรรม   

    เป็นการปฏบิตัตินเป็นคนด ีรูจ้กัศาสนพธิใีนทางศาสนา ฝึกให้เป็นผูน้�าและพธิกีารในพธิกีรรมต่างๆ  

    เกิดความภาคภูมิใจ

วิธีกำรด�ำเนินกำร บรรยายฝึกปฏิบัติจริง

แผนกำรสอน   กินอย่างไร ห่างไกลโรค

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง ป้องกันโรคตามหลักโภชนาการ

วิธีกำรด�ำเนินกำร สาธิตวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและฝึกปฏิบัติการตักอาหารให้รับประทานถูกต้อง  

    ในแต่ละมื้อ ใน 1 วัน

แผนกำรสอน   ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุข

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองเรื่องอบายมุข

วิธีกำรด�ำเนินกำร ฉายภาพซีดีให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และบอกวิธีการห่างไกลจากอบายมุข ทั้งปวง

แผนกำรสอน   การป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการด�าเนินชีวิต ป้องกันอุบัติเหตุ

วิธีกำรด�ำเนินกำร ให้ดูภาพหรือข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องอุบัติเหตุ ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ และบอกถึง 

    การป้องกันตนเอง 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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แผนกำรสอน   ห่างไกลโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักป้องกันตนเองเพื่ออนาคตที่ดี

วิธีกำรด�ำเนินกำร เปิดซดีตีวัอย่างโรคเอดส์และการตัง้ครรภ์ในเดก็นกัเรยีนให้ด ูร่วมกนัวเิคราะห์และท�าสญัญาใจ  

    ห่างไกลโรคและการปฏิบัติตัวที่ดี

แผนกำรสอน   แนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง การท�าปุ๋ยหมัก ปลูกผัก ปลอดสารพิษ

วัตถุประสงค ์  เพื่อเรียนรู้ด�าเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถ่ายทอดความรู้ให้กับ 

    ประชาชน สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันแบบพอยู่พอกิน ห่างไกลโรค

วิธีกำรด�ำเนินกำร สาธิต ฝึกปฏิบัติสถานที่จริง

แผนกำรสอน   ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตในการใช้สมุนไพรใกล้ตัว

วิธีกำรด�ำเนินกำร น�าสมุนไพร สาธิตให้ดู ฝึกปฏิบัติจริง

แผนกำรสอน   ธรรมสวัสดี

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้นักเรียนได้ท�าสัญญาใจ เรียนรู้และปฏิบัติต่อเนื่อง เมื่อออกจากค่ายใช้ชีวิตประจ�าวัน 

    และจัดตั้งชมรมนักเรียนสุขภาพดี วิถีพุทธ

วิธีกำรด�ำเนินกำร ให้ปัจฉิมนิเทศและกล่าวปฏิญญา พร้อมกัน

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

เรื่องมอบตัวเป็นศิษย์ ส�าหรับนักเรียนและเยาวชน

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 1. สร้างแรงจูงใจด้านบวก ปลุกจิตส�านึกให้มีความรู้สึกดี เกิดความซาบซึ้ง รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

ชื่อกิจกรรม ฝำกตัวเป็นศิษย์

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์ 

 1. วิทยากรนั่งเรียงหน้ากระดาน 5 คน 1. พระพุทธรูป

 2.  นักเรียนเข้าแถวตอน แถวละ 20 คน 2. ด้ายสายสินส�าหรับผูก 

  จ�านวน 5 แถว   ข้อมือเท่ากับจ�านวนสมาชิก

 3. วิทยากรให้นักเรียนกราบพระพุทธรูป

  ตั้งนะโม 3 จบ

 4. นักเรียนเดินเข้าหาวิทยากร นั่งคุกเข่า

   กราบที่ตักวิทยากร ขอมอบตัวเป็นศิษย์ทีละคนจนครบ

 5. วิทยากรรับการกราบ ผูกด้ายสายสินที่ข้อมือ ยินดีรับเป็นศิษย์

  ให้โอวาทสั้นๆ กล่าวถึงความรู้สึกที่ดี มีต่อศิษย์

พระพุทธรูป

วิทยากร

นร.

นร.

นร.

วิทยากร

นร.

นร.

นร.

วิทยากร

นร.

นร.

นร.

วิทยากร

นร.

นร.

นร.

วิทยากร

นร.

นร.

นร.

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

กิจกรรม จุดเทียนปัญญา

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน เยาวชน รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

ชื่อกิจกรรม จุดเทียนปัญญำ

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรดับไฟจุดเทียนเล่มใหญ่ บรรยายเทียนเล่มใหญ่ 1. เทียนเล่มใหญ่เท่ากับจ�านวน

   เปรียบเหมือนพระคุณพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผู้อาวุโสที่ทุกคน   วิทยากร

   เคารพรัก ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ (พูดให้ประทับใจ 2. เทียนเล่มเล็กจ�านวนเท่ากับ

   ทางบวก)     นักเรียน / เยาวชน ที่เข้าร่วม

 2. วิทยากรแจกเทียนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คนละ 1 เล่ม เรียงแถว   กิจกรรม

   จุดเทียนจากวิทยากรโดยส�ารวม ตั้งสติ น�าไปปักในกระถาง 3. กระถางทรายขนาดใหญ่ 

   ที่เตรียมไว้ให้ รวมเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ที่รวมกัน  ส�าหรับปักเทียนจ�านวน

 3. วิทยากรบรรยายทุกคนเปรียบเสมือนเทียนเล่มเล็กที่ได้รับ  เท่ากับผู้ร่วมกิจกรรม

   แสงสว่างจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ ท�าให้เป็นผู้มีความรู้ 4. ไม้ขีดไฟ

   มีสติปัญญาในการด�าเนินชีวิตเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามารวมกัน  

  (แสงไฟในกระถาง) เปรียบประดุจแสงสว่างกระจายแสงแห่ง 

  ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งของครอบครัว

  พัฒนาประเทศชาติ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

กิจกรรมอ�าลา

เวลา 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้สมาชิก เกิดความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความคิดทางบวก เกิดความผูกพัน  

เป็นเครือข่ายมิตรที่ดี

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอ�ำลำ

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ ์

 1.  วิทยากรสร้างบรรยายกาศเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ 1.  ผ้าส�าหรับผู้ปิดตาจ�านวน 20 

 2. ให้สมาชิกยืนเป็นวงกลม จับมือลักษณะมัดข้าวต้ม   ผืน ส�าลีรองตา

   ปล่อยมือ ยืนระยะห่างพอสมควร 2. เทปแพลงบรรเลง

 3. แบ่งวงกลมเป็น 2 วง วงในมีสมาชิกประมาณ 10 คน

   มากกว่าสมาชิกวงนอก

 4. ใช้ผ้าผูกตาสมาชิกวงใน โดยใช้ส�าลีรองตา

 5. วิทยากรจูงสมาชิกที่ผูกตาให้สัมผัสมือกับสมาชิก

   วงนอก สมมุติว่าเพื่อตาบอด

 6. ให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ผูกตาสัมผัสมือ พูดถึงความรู้สึกดี ๆ 

  ที่มีต่อเพื่อน ส่งต่อไปเรื่อยๆ จนครบแถว ทุกคนต้องได้

  ผูกตาทุกคน สัมผัสมือกันทุกคน

หมำยเหต ุ ตัวอย่างค�าพูดที่ดี เช่น เพื่อนเป็นเพื่อนที่ดี มีน�้าใจ เรารักเพื่อน, เราเป็นเพื่อนกันจะช่วยเหลือ 

  ซึ่งกันและกัน ให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อนไม่ได้อยู ่คนเดียวในโลก มีเราและเพื่อน มีอะไร  

  เราจะพูดคุยปรึกษากันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

สุขภาพดี วิถีพุทธ

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง สุขภาพของตัวเอง ในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้  

รู้จักชนะ และมีหลักธรรม คือสติ อดทน อดกลั้น มุทิตา อุเบกขา จิตสงบ

ชื่อกิจกรรม สุขภำพดี วิถีพุทธ

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. สมาชิกทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 1. เชือกมีความยาว สามารถ

   (ใช้อาสาสมัคร 2 คน/กลุ่มผู้แทนแต่ละกลุ่มให้ได้มาจาก  ขึงเป็นสี่เหลี่ยมได้

   การระดมสมอง โดยใช้เป็นผู้น�ากลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน 2. ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดเท่า

 2. วางผ้าสี่เหลี่ยม มีข้อความตามที่ก�าหนด ไว้ตามจุดที่ก�าหนด  ผ้าเช็ดหน้า เขียนข้อความ

  4 จุด ผู้แข่งขันต้องพยายามเข้าหาผ้าสี่เหลี่ยมของตนให้ได ้   ในแต่ละผืน ซื่อสัตย์ 

  จึงจะให้ทีมชนะและต้องชนะ 2 ใน 3 ของการแข่งขัน  สามัคคี, มีน�้าใจ, มีความเพียร

 3. วิทยากรให้นักเรียนได้ร่วมสรุป กิจกรรมที่ท�า

ค้นหำคนที่มีสุขภำพสมบูรณ์สูงสุดจำ้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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สุขภาพดี วิถีพุทธ

สุขภาพองค์รวม

สุขภำพและสุขภำพองค์รวม

 ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีแต่ความรีบร้อน และขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ทุกคนมุ่งสนใจแต่การท�างาน

และท�างานหนัก โดยรับประทานอาหารรวดเร็วไม่ถูกหลักอนามัย ไม่สนใจกับสุขภาพ มารู้ตัวอีกครั้ง เมื่อมีความ

ผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ไขมันในเส้นเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา รุนแรง  

เป็นโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าเราละเลยไม่สนใจตัวเอง ด้วยเหตุนี้ คนจ�านวนมากจึงต้องหันกลับมาคิดดูแล

ตนเอง แบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม หรือเรียกว่า การดูแลคนทั้งคน (Holistic Health)  

โดยสุขภาพองค์รวมต้องครอบคลุม 4 มิติ ด้วยกัน

 1. มิติทางกาย ได้แก่ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง 

โรคหวัใจและหลอดเลอืก เป็นต้น ปัจจยัทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญั อาหาร โภชนาการ การหลกีเลีย่งต่อสิง่แวดล้อม

ที่ท�าลายสุขภาพ การออกก�าลังกายสม�่าเสมอ เศรษฐกิจที่พอเพียงในการส่งเสริมสุขภาพ

 2. มิติทางจิตใจ มีการผ่อนคลายความเครียด เป็นบุคคลที่มีภาวะจิตใจแจ่มใส ไม่มีความกังวลใจ  

มีความสุข ไม่เป็นโรคทางจิต

 3. มิติทางปัญญา คือ มีความฉลาด ความรู้ทั่วไป ความรู้เท่าทัน และเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล 

แห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์ มีโทษ น�าไปสู่จิตใจอันดีงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคคลที่พร้อมด้วยปัญญา  

ย่อมมีความรู้เท่าทันเหตุผล มีความคิดเห็นและประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องในการสร้างเสริมสุขภาพ

 4. มติทิางสงัคม คอื บคุคลทีอ่ยูใ่นสงัคมได้อย่างปกตสิขุ ไม่เป็นภาระหรอืภยัต่อสงัคม ท�าคณุประโยชน์

ให้สังคม และเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม

สุขภำพดี วิถีพุทธ

 หมายถงึการน�าหลกัพทุธธรรมมาบรูณาการกบัหลกัการแพทย์และการสาธารณสขุ ในการพฒันาภาวะ

ของมนุษย์ให้ความสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน การออกก�าลังกาย

สกาพาเต้น

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพือ่ให้นกัเรยีนรูจ้กัดแูลตนเอง โดยการออกก�าลงักายเบือ้งต้น เพือ่ให้สขุภาพแขง็แรง วถิพีทุธ โดยการ

ใช้สมาธิ สติในการฝึก รู้สึกสนุก ไม่เบื่อ มีความสุข คลายความเครียด

ชื่อกิจกรรม สกำพำเต้น

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ ์

 1. ให้สมาชิกจัดแถว เรียงหน้ากระดาน 1. เพลงประกอบท่าร�า

 2.  ออกก�าลังกาย วิธีร�าไท้เก็ก ก�าหนดให้ผู้น�าที่ได้รับการฝึก  (เพลงเร็ว)

  แล้วเป็นต้นแบบและให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตาม

 1. วิทยากรสรุปตามใบความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้ 

การออกก�าลังกายด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม

 การออกก�าลงักาย หมายถงึ กจิกรรมทีก่ระท�าแล้วท�าให้ร่างกายมสีขุภาพทีด่ ีมคีวามฟิต การออกก�าลงั

กายจะท�าให้กล้ามเนื้อ หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

สุขภำพ >> กำรออกก�ำลังกำย

 การออกก�าลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกก�าลังกาย เป็นการแข่งขัน

กับตนเอง

 หลายคนก่อนจะออกก�าลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกก�าลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ 

ปญัหาเกีย่วกบัสขุภาพ ปญัหาเกีย่วกบัอากาศ ทัง้หมดเปน็ขอ้อา้งทีจ่ะไมอ่อกก�าลงักาย แตล่มืไปวา่ การออกก�าลงักาย 

อาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป

 เป็นที่น่าดีใจว่า การออกก�าลัง ให้สุขภาพดี ไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ  

แลก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกก�าลังจะท�าให้รูปร่างดูดี  

กลา้มเนือ้แขง็แรง ปอ้งกนัโรคหวัใจ ปอ้งกนัโรคกระดกูพรนุ ปอ้งกนัโรคอว้น การออกก�าลงักายท�าใหร้า่งกายสดชืน่ 

มีพลังที่จะท�างานและต่อสู้กับชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย 

 มวยไท่เก๊ก หรือไท้เก๊ก หรือไท่จี๋ หรือบางคนเขียนเป็น ไทชิ, ไทยจิ, ไทเก๊ก, ไทเก็ก, หรือแม้แต่ไท้กิ๊บก็มี 

ภาษาอังกฤษก็มีทั้งที่เขียนว่า TAIJI , TAICHI , T’AICHI เป็นวิทยายุทธที่มีต้นก�าเนิดจากจีนแผ่นดินใหญ่  

และมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน แตกแยกย่อยเป็นสายต่าง ๆ มากมาย จนแทบหาต้นตอที่แท้จริงไม่ได้  

หากแต่ละสายยังยึดหลักการเดียวกัน คือการเน้นความอ่อน เบา ต่อเนื่อง อาศัยจิตและสมาธิในการควบคุมพลัง

และกระบวนท่า การฝึกอาศัยความเบา ช้า กลม และสม�่าเสมอ เรียงร้อยกันเป็นกระบวนท่า ปัจจุบันมวยไท่เก๊ก

ที่นิยมฝึกกันอยู่มี 5 ตระกูลหลัก คือ เฉิน , หยาง , อู๋ , และซุน การร�าไท้เก๊ก ที่น�ามาฝึกปฏิบัตินี้ ต้องใช้ 

หลักพุทธธรรมมาเชื่อมโยง ผู้ท�าต้องมีสมาธิ มีสติในการฝึกจะท�าให้ได้ผลดีกับร่างกายและจิตใจ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน 

การสร้างสุขภาพองค์รวม วิถีพุทธ

3ส. 3อ. 1น.

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติแนวพุทธ ตามนาฬิกาชีวิต โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม 3ส. 3อ. 1น.

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. สมาชิกทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 1. ด้าย เข็มเย็บผ้า

  (ใช้อาสาสมัคร 2 คน / กลุ่ม ตัวแทนแต่ละกลุ่มให้ได้ 2. ข้าวโพด ผักต้มและน�า้ดื่ม

  มาจากการระดมสมอง โดยใช้เป็นผู้น�ากลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน 3. ลูกโป่ง

 2. กิจกรรมจะคล้ายๆ กับเกมวิบาก มีจุดเริ่มต้นและปลายทาง 4.  สนับเข่า

  (มีจุดการท�ากิจกรรม 3 ช่วง) ดังนี้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ร้อยด้ายเข้าเข็ม กินข้าวโพดฝักกับน�้า เป่าลูกโป่งให้แตก

จุดเริ่มต้น ปลำยทำง

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้

เรื่องเทคนิค 3ส. 3อ. 1น.

เทคนิค 3 ส. 3 อ. นำฬิกำชีวิตเพื่อสุขภำพดี วิถีพุทธ

ควำมหมำยและคุณประโยชน์

 เทคนิค 3 ส. คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม 3 อ. คือ อาหารสุขภาพ ออกก�าลังกาย อารมณ์ดี นาฬิกาชีวิต 

คือสุขนิสสัย : สุขวินัยประจ�าวัน เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ นี้ เป็นเครื่องมือชุดหนึ่งที่น�ามาใช้ในการสร้างสุขภาพ 

ป้องกนั และการรกัษาโรคเรือ้รงั คอืโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ไขมนัในเลอืดสงู หวัใจและหลอดเลอืด มะเรง็

และเอดส์ ซึ่งสามารถน�ามาประพฤติปฏิบัติเสมือนเป็นยาเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคเหล่านี้ได้เต็มรูปแบบ 

ส่วนการน�ามาประพฤติ ปฏิบัติเสมือนเป็นยารักษาโรคเรื้อรังเหล่านี้ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย

ว่ามสีภาพร่างกายและจติใจแขง็แรงสมบรูณ์เพยีงใดในการน้อมน�าหลกัพทุธธรรมมาบรูณาการกบัหลกัการแพทย์

และการสาธารณสุข ในการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง แบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1. การสร้าง

สุขภาพและป้องกันโรค และระยะที่ 2. การรักษาพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ 2 ชุด คือ ชุดเทคนิค 3 ส. 3 อ. นาฬิกา

ชีวิต และชุดหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ทีป่รากฏในเรือ่งที ่2. ต่อไป ซึง่เครือ่งมอืทัง้ 2 ชดุนี ้ใช้ควบคูก่นัทัง้ 2 ระยะดงักล่าวส�าหรบัความถีใ่นการประพฤติ 

ปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเวลา และอาชีพ รวมทั้งประเภทของเครื่องมือด้วย เช่นเทคนิค 3 ส.  

ควรปฏบิตัทิกุวนั หรอือย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 วนั ส่วนนาฬิกาชวีตินัน้ ควรปฏบิตัทิกุวนั หรอือย่างน้อยสปัดาห์ละ 

3 วัน เป็นต้นส�าหรับผู้ที่ป่วยแล้ว ควรน�าหัวข้อพุทธธรรมที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักการแพทย์และสาธารณสุข 

มาปฏิบัติเพิ่มเติมเสริม ต่อด้วย เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี่ ภาวะอ้วนด้วย การใช้หลักธรรมข้อรู้จักประมาณ 

ในการบริโภค (โภชเนมัตตัญญุตา) มาปฏิบัติด้วย เป็นต้น

วิธีปฏิบัติเทคนิค 3 ส. 3อ. นำฬิกำชีวิตเพื่อสุขภำพดี วิถีพุทธ

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค บ�าบัด เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย 

ไม่เสียเวลาพึ่งตนเอง วิถีพุทธได้ ด้วยเทคนิค 3 ส. 3 อ. นาฬิกาชีวิต

1) เทคนิค 3 ส. (สวดมนต์ สมำธิ สนทนำธรรม)

 หลักการ 3 ส. นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติตามและเกิดผลขึ้นมากน้อยตามก�าลังศรัทธา

และความเพยีรในการปฏบิตักิารสวดมนต์ ทีค่่ายส่งเสรมิสขุภาพ คณุธรรม จรยิธรรมวถิพีทุธนีไ้ด้แนะน�าบทสวดมนต์ 

ในท้ายคู่มือนี้ แต่เมื่อกลับบ้านแล้วมีเวลามากอาจสวดมนต์บทอื่นๆ ด้วยก็ได้ เช่นบทสวดพระคาถาชินบัญชร  

บทสวด โพชฌังคปริตร เป็นต้น หลังจากสวดมนต์ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์

ของการเจรญิสมาธนิัน่เอง ช่วยปลดปล่อยความเครยีดและช่วยพฒันาการใช้ชวีติให้เป็นปกตส่ิงผลให้สขุภาพดขีึน้

ด้วยการเจริญสมาธิ ท�าให้จิตสงบ ใจสบายคลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจ�าดี 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ท�างานมปีระสทิธภิาพ มผีลงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ว่า การเจรญิสมาธต่ิอเนือ่งช่วยให้ปรบัสมดลุของร่างกายและ

สารเคมีในร่างกายสร้างสารสุขและภูมิคุ ้มกันโรค สามารถสร้างสุขภาพและบ�าบัดโรคให้หายหรือทุเลาได ้

หลายชนดิการสนทนาธรรม หมายถงึการเรยีนรูธ้รรมะทีเ่กือ้กลูต่อการสร้างสขุภาพ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสขุภาพ

แล้วน�ามาปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุขด้วย โดยปรึกษาหรือซักถาม  

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูม้คีวามรูด้้านพทุธธรรม และหรอืด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ซึง่อาจเป็นพระภกิษุ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้

2) เทคนิค 3 อ. อำหำรสุขภำพ ออกก�ำลังกำย (ยืดเหยียดกลำ้มเนื้อ เดินจงกรม) อำรมณ์ดี (คลำยเครียด 

สมำธิ สวดมนต์)

 อำหำร หมายถึงการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการในปริมาณพอประมาณ  

กล่าวคือรู้จักประมาณในการบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้ร่างกายเป็นปกติสุขพอเพียง  

มิใช่รับประทานตามความอยากหรือความอร่อยเท่านั้น

 ออกก�ำลงักำย หมายถงึ การออกก�าลงักายรปูแบบต่างๆเช่น การเดนิ การวิง่ ยดื เหยยีดกล้ามเนือ้ เดนิ

จงกรมและอื่นๆเป็นเวลาครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ตามแนวทางที่กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุขก�าหนด

 อำรมณ์ด ีหมายถงึ การควบคมุและปล่อยวางจติใจ ไม่ยดึมัน่ถอืมัน่โดยไม่มเีหตผุล การยดึหลกัทางสาย

กลางตามหลกัพทุธธรรม การรูจ้กัคลายเครยีด เมือ่มสีิง่กระทบให้เกดิอารมณ์โดยใช้สตสิมัปชญัญะ และเจรญิสมาธิ

สม�า่เสมอ

3) เทคนิคนำฬิกำชีวิต ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ด้วย 3 ส. 3 อ. ผสมผสำนกำรเรียนรู้ กำรอำชีพและกำรสังสรรค์

จนเป็นนิสัย มีวินัยประจ�ำตนอย่ำงมีดลุยภำพกับกำรท�ำงำนของอวัยวะส�ำคัญของร่ำงกำย ท�ำให้มีสุขภำพ

และคุณภำพชีวิตที่สมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีกิจวัตรประจ�ำ วันหมุนเวียนกันไปตำมนำฬิกำชีวิต ดังนี้

ช่วงเวลำ กิจวัตรประจ�ำวัน สัมพันธ์กับกำรท�ำงำนของอวัยวะ

05.00 น.    ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน ดื่มน�้า 2 – 3 แก้ว 

05.00 – 07.00 น.  สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา ออกก�าลังกาย 

07.00 – 08.00 น.  อาบน�้า กินข้าว (มื้อหนัก) 

08.00 – 12.00 น.  ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ�าวัน 

12.00 – 13.00 น.  กินข้าวกลางวัน (มื้อหนัก) 

13.00 – 16.00 น.  ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ�าวัน

16.00 – 17.00 น.  ออกก�าลังกาย 

17.00 – 18.00 น.  พักผ่อน อาบน�้า สังสรรค์ในครอบครัว สังคม 

18.00 – 19.00 น.  กินอาหารเย็นเบาๆ หรืออาหารว่าง

 ล�าไส้ใหญ่, ปอด

 ล�าไส้ใหญ่, ปอด

 กระเพาะอาหาร

 ม้าม

 หัวใจ

 ล�าไส้เล็ก

 กระเพาะปัสสาวะ

 ไต

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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19.00 – 22.00 น.   พักผ่อน ผ่อนคลาย สบายอารมณ์ สวดมนต์

     ปฏิบัติสมาธิ ฟังหรืออ่าน หรือสนทนาธรรม

22.00 น. แปรงฟัน  ดื่มน�้า 1 แก้ว ปัสสาวะ เข้านอน

(01.00 - 03.00น.)   นอนหลับสบาย

(03.00 – 05.00 น.)  นอนหลับสบาย

 เยื้อหุ้มหัวใจ

 ถุงน�้าดี

 ตับ

 ปอด

 ทั้งนี้ ควรท�าความเข้าใจ วงจรการท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญของร่างกายในรอบ 1 วัน ที่เป็นเหตุผล

สนบัสนนุการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั ตามนาฬิกาชวีติเพือ่สขุภาพด ีวถิพีทุธดงักล่าวข้างต้น ตามวงจรการท�างาน

ของอวัยวะที่ส�าคัญของร่างกายในรอบแต่ละวัน ในช่วงเวลาต่างๆ ต่อไปนี้

เวลา 05.00 – 07.00 น.  - ล�าไส้ใหญ่ ถูกกระตุ้นให้ขับของเสียออกจากร่างกาย (อุจจาระ) จากการดื่มน�้า  

        2-3 แก้ว หลังตื่นนอน 

เวลา 07.00 – 09.00 น.  -  กระเพาะอาหาร รับอาหารเช้า หลั่งกรดไปย่อยอาหารบางส่วนและส่งอาหาร 

        ลงไปย่อยต่อยังล�าไส้เล็ก

เวลา 09.00 – 11.00 น.  -  ม้าม เกบ็พลงังานส�ารอง เกบ็สารอาหาร เกบ็ทกุอย่างทีก่ระเพาะอาหาร

         ย่อยเต็มที่แล้ว ท�าหน้าที่กรองแบคทีเรีย (เชื้อโรค) สร้างเม็ดเลือดขาว 

        กรองเม็ดเลือดเสีย ผลิตน�้าดี

เวลา 11.00 – 13.00 น.  - หัวใจ ท�าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างาย ในภาวะปกติหัวใจจะสูบฉีดโลหิต 

        ในระดบัความดนัปกตถ้ิาหวัใจสบูฉดีโลหติไปเลีย้งส่วนต่างๆของ ร่างกายถีข่ึน้  

        แรงขึ้น เร็วขึ้น ก็จะเป็นภาวะของความดันโลหิตสูง

เวลา 13.00 – 15.00 น.  -  ล�าไส้เล็ก ท�าหน้าที่ย่อยอาหาร ล�าไส้เล็กตอนบน ท�าหน้าที่หลั่งน�้าย่อยที่ 

        เป็นด่างจ�านวนมาก แต่ถ้าร่างกายไม่ได้รับอาหารเช้าอาหารที่มารอย่อยใน 

        ล�าไส้เล็กไม่มี ล�าไส้เล็กก็จะย่อยตัวเองและเริ่มอ่อนแอลงเพราะล�าไส้เล็ก 

        จะท�างานโดยเปลี่ยนรูปอาหารที่ได้จากตอนเช้า ทั้งคาร์โบไฮเดรท ไขมัน 

        เกลอืแร่ เป็นพลงังานทัง้หมด ล�าไส้เลก็ตอนกลางและตอนปลายจะหลัง่น�้าย่อย 

        ที่เป็นกรดท�าให้เกิดกรด และแก๊สเพิ่มขึ้นที่ล�าไส้เล็ก

เวลา 15.00 – 17.00 น.  - กระเพาะปัสสาวะ ขับของเสียที่เกิดจากการแปรรูปอาหารที่ล�าไส้เล็กในช่วง 

        เวลาที่กระเพาะปัสสาวะจะท�างานมากที่สุดเพื่อขับกรดและของเสียออกจาก 

        ร่างกาย

เวลา 17.00 – 19.00 น.  -  ไต มีหน้าที่ขับของเสียออกมากับน�้าปัสสาวะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกรด

เวลา 19.00 – 21.00 น.  -  เยื้อหุ้มหัวใจ คลายตัวจากการพักงานหนัก พักผ่อนและผ่อนคลาย

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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เวลา 21.00 – 23.00 น.  -  ระบบความร้อนของร่างกาย ลดลงเนื่องจากไม่ต้องการใช้พลังงานมาก 

        ในการย่อยอาหารหรือเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ จึงควรรักษาความอบอุ ่น 

        ของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ

เวลา 23.00 – 01.00 น.  - ถุงน�้าดี มีหน้าที่เก็บน�้าดีที่ผลิตจากตับ และส่งน�้าดีไปย่อยไขมันในล�าไส ้

        ในช่วงนี้มีความผ่อนคลายจากการไม่ต้องส่งน�้าย่อยไปย่อยอาหารหรือ 

        ส่งไปน้อยในระหว่างการหลับนอน

เวลา 01.00 – 03.00 น.  -  ตับ ท�าหน้าที่สะสมอาหารส�ารอง ขับสารเคมีออกจากร่างกาย ผลิตน�้าดี 

        ส่งไปเก็บที่ถุงน�้าดีเพื่อย่อยไขมัน ถ้าช่วงนี้ยังไม่หลับนอนการท�าหน้าที่ของตับ 

        อาจด้อยประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดโรค ต่างๆ หลายชนิด ส่งผลถึงตับอ่อน 

        อาจผลิตฮอร์โมนอินซูลินน้อยลงด้วยท�าให้เกิดโรคเบาหวานได้

เวลา 03.00 – 05.00 น.  -  ปอด ได้รบัออกซเิจนไปฟ้ืนฟเูซลล์และขบัสารพษิออกจากเซลล์ต่างๆ จากการ 

        ตื่นนอนและสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าๆ ท�าวัตรเช้า สวดมนต์

ที่มำ  1. ประยุกต์จากหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

 2. ประยกุต์จากหลกัการแพทย์ทางเลอืก เรือ่งเวลาชวีติ,ล้อเกวยีน พมิพ์ครัง้ที ่4 โรงพมิพ์ บรษิทัฟ้าอภยั  

  ตุลาคม 2549

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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แผนการสอน

เสี่ยว 2 เกลอ

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ถึงเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะ และมีวินัยในตัวเอง ท�าให้ชีวิตและงานประสบ

ความส�าเร็จ น�าไปสู่คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ชื่อกิจกรรม เสี่ยว 2 เกลอ

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. สมาชิกทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน  1. เก้าอี้ที่มีความแข็งแรง

   คัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 6 คน ได้มาจากการแชร์

   ประสบการณ์ ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง 

   (ดูกิจกรรมก่อนหน้านี้) โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม

 2. ผู้เข้าแข่งขันไปยืนบทเก้าอี้ แล้วช่วยกันส่งต่อเก้าอี้ให้

  ไปถึงเส้นชัยที่ก�าหนดไว้

 3. วิทยากรสรุปความรู้ (ตามใบความรู้)

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ใบความรู้ 

กิจกรรมเสี่ยวสองเกลอ

การเสริมสร้างความมีวินัย และความสามัคคี

 ปฏิรูปกำรศึกษำกับ 8 คุณธรรมพื้นฐำนที่ควรปลูกฝัง  

 ด้วยภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ เมื่อพิจารณา 

อย่างรอบด้าน หนทางทีจ่ะผ่อนคลายคนไทยทกุคนกค็วรหนัหน้าเข้าหากนั ร่วมคดิ ร่วมแรง ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา 

ทุกฝ่ายยอมลดเป้าหมายเพื่อพบกันครึ่งทาง เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญของประเทศอย่างต่อเนื่อง

และยัง่ยนื จะด้วยวธิใีดกต็ามสิง่ส�าคญัต้องอยูบ่นรากฐานของคณุธรรม ซึง่เป็นสิง่ทีด่งีามควรแก่การประพฤตปิฏบิตัิ 

การพัฒนาบุคคลโดยใช้คุณธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ  

การศึกษาก็มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษา 

การพัฒนาการเมืองก็ขึ้นอยู่การศึกษา สังคมก�าลังเสื่อมโทรม ก็ต้องหันไปพึ่งการศึกษา การพัฒนาการศึกษา 

จงึเป็นเงือ่นไขส�าคญัของการพฒันาประเทศ พฒันาคน โดยใช้คณุธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่ม

โยงความร่วมมือของสถาบัน ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี 

มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดย 8 คุณธรรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ซื่อสัตย์ 4. มีวินัย 5. สุภาพ 

6. สะอาด 7.สามัคคี 8. มีน�้าใจ

 สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้น�าและผู้ตามที่ดี 

มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานส�าเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัด 

ความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ 

พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์

 มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนใจขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ โดยที่

ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นใน ระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัย 

ทั้งต่อตนเองและสังคม

 กิจกรรมเสี่ยวสองเกลอเป็นการฝึกให้สมาธิ ฝึกความสามัคคี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความร่วมแรง 

ร่วมใจกัน

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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แผนการสอน

ครบเครื่อง เรื่องเบญจศีล ( 1 )

เวลา 30 นาที
วัตถุประสงค์	 	

 เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เรื่องเบญจศีล โดยให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการแสดงบทบาทสมมุติและ 

ร่วมกันวิเคราะห์

ชื่อกิจกรรม ครบเครื่องเรื่องเบญจศีล 

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ ์

 1. วิทยากรแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 20คน 1. เนื้อเรื่องเบญจศีล

 2.  น�านิทานเนื้อเรื่องว่า ให้สมาชิกอ่าน แสดง

   บทบาทสมมุติ นิทานธรรมะเรื่องศีลเป็นเยี่ยมในโลก

 ในกาลครัง้หนึง่ สมยัพทุธกาลมนีายพรานคนหนึง่ออกเดนิทางเข้าป่าเพือ่ล่าเนือ้สตัว์ ซึง่ยดึถอืเป็นอาชพี

มาเวลาช้านาน วันหนึ่งเขาได้เตรียมเสบียงและอาวุธ แล้วออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ มุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ตามปกติแล้ว

วันนั้นเกิดเหตุอะไร ไม่ทราบแน่ชัด เขาเดินทางเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนใกล้เที่ยงก็ยังไม่พบสัตว์เดินผ่านแม้แต่ตัวเดียว 

เขาจึงรู้สึกท้อแท้หมดแรง จึงเดินต่อไปยังล�าธารแห่งหนึ่ง เขามองไปรอบๆ ได้เห็นต้นไทรใหญ่จึงหวังจะเข้าไป 

นั่งพักให้หายเหนื่อย พลันสายตาเขาก็ได้กระทบกับภาพเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนใต้ร่มเงาต้นไทรใหญ่นั้น จึงโก่ง 

คันธนูหวังจะสังหารสัตว์ แต่เมื่อเข้าไปใกล้ภาพที่เห็นไม่ได้เป็นสัตว์แต่กลับเป็นมนุษย์

นายพราน   ท่านเป็นใคร มาจากไหน ท�าไมถึงมาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ?

โพธิสัตว์   เรามาจากแดนไกล เราอยู่ที่แห่งนี้นานมากแล้ว 

   มาสวงหาที่อันสงบเพื่อบ�าเพ็ญเพียรบารมี แล้วท่านล่ะ

    เป็นใคร มาจากไหน?

นายพราน   ข้าพเจ้าเป็นนายพราน ออกหาสัตว์เพื่อน�าไปเป็น

   อาหาร ตั้งแต่เช้าจนเที่ยง ยังไม่เจอสัตว์แม้แต่ตัวเดียว

โพธิสัตว์   การฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพของท่านนั้น เป็นเหตุให้

   สัตว์อื่นได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมันไม่ดี ชีวิตใคร 

   ใครก็รัก ใครก็หวงแหน เหมือนชีวิตท่าน ล้วนแล้ว

   แต่ไม่อยากตาย

นายพราน   ที่ท่านพูดมาข้าพเจ้าก็เข้าใจอยู่ ข้าพเจ้าคิดหลงผิด

   ไม่ได้ค�านึงถึงเรื่องนี้ เอาล่ะ ต่อนี้ไป ข้าพเจ้าจะเลิก

   อาชีพล่าสัตว์ ขอให้ท่านได้ให้ก�าลังใจและให้เครื่อง

   ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยเถิด

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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โพธิสัตว์   ให้ท่านสมาทานศีล 5 เพราะ ตามความหมาย

   ของศีล คือความปกติการไม่เบียดเบียน เปรียบเสมือน

   ข้อห้ามนั่นเอง

นายพราน   กราบโพธิสัตว์ 3 ครั้ง ข้าพเจ้าขอลากลับก่อน 

   (เดินออกจากต้นไทรนั้นและได้หักคันธนูทิ้ง เดินทางกลับ) 

   ภรรยาของนายพราน พี่ๆ ท�าไมมามือเปล่าล่ะ ? 

   ไม่ได้สัตว์ซักตัวเลยเหรอ ?

ลูกนายพราน  พ่อๆ ไหนกระต่ายของผมพ่อสัญญาว่าจะหากระต่าย

   ให้ผมไม่ใช่เหรอ ?ครับ

นายพราน   พ่อออกจากบ้านไปแต่เช้า จนเที่ยงไม่เจอสัตว์แม้แต่

   ตัวเดียว เดินจนเหนื่อย จึงไปนั่งพักใต้ต้นไทรริมล�าธาร

   และได้พบโพธิสัตว์ก�าลังนั่งบ�าเพ็ญเพียรบารมีอยู่ ท่าน

   ได้แนะน�าให้รักษาศีล 5 ถ้าใครรักษาได้จะมีความสุข

   ทั้งโลกนี้และโลกหน้านะ

ภรรยานายพราน งั้นครอบครัวเราก็รักษาศีล 5 ตามที่โพธิสัตว์บอกเถอะ

ลูกนายพราน  ศีล 5 ที่ว่าข้อหนึ่ง ห้ามฆ่าสัตว์ ข้อสองห้ามลักขโมย 

   ข้อสามห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่น ข้อสี่ห้ามพูดปด ข้อห้า 

   ห้ามดื่มสุราเมรัย ใช่มั้ยคะ?

ภรรยานายพราน ลูกแม่เก่งจัง จ�าได้หมดเลย

ลูกนายพราน  คุณครูสอนครับแม่

นายพราน   ดีแล้วลูก งั้นต่อไปนี้ไปครอบครัวเราจะรักษาศีล 5 นะ 

   พ่อจะเลิกล่าสัตว์ ผ่านไปหนึ่งเดือน ครอบครัวนั้น

   ประสบปัญหาความขาดแคลนอาหาร ต้องอดๆ อยากๆ 

   อิ่มบ้าง ไม่อิ่มบ้าง ไม่สมบูรณ์พูสุขเหมือนแต่ก่อน

ภรรยานายพราน พี่ๆ ฉันว่าเอาศีลไปคืนโพธิสัตว์เถอะ พวกเราเลิกล่าสัตว์

    ไม่มีอาหารจะกินแล้ว

นายพราน   งั้นพรุ่งนี้พี่จะเอาศีลไปคือโพธิสัตว์

 เมื่อรุ่งสาง นายพรานได้เดินออดจากบ้านแต่เช้าตรู่ เพื่อเอาศีลไปคืนโพธิสัตว์ ระหว่างทางได้เจอเปรต 

4 จ�าพวก และได้พบเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ตนอาศัยอยู่มากมาย แต่เมื่อบ้านเมืองนี้สร้างเสร็จกลับถูกไฟไหม ้

หลายครั้ง นายพรานเดินผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน

เปรตจ�าพวกที่ 1 ท่านจะไปไหน

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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นายพราน    จะเอาศีลไปคืนโพธิสัตว์

เปรตจ�าพวกที่1   ฝากทูลถามโพธิสัตว์ด้วยว่า “เหตุใดบ้านเมืองนี้จึงถูกไฟไหม้ครั้งแล้ว ครั้งเล่า”

นายพราน    ได้ๆ จะถามให้นะ (แล้วเดินต่อไป)

เปรตจ�าพวกที่ 2  ท่านๆ จะไปไหนเหรอ ?

นายพราน    จะเอาศีลไปคือโพธิสัตว์

เปรตจ�าพวกที่ 2  ฝากทูลถามโพธิสัตว์ด้วยว่า “ท�าไมพวกข้าจึงไม่มีเสื้อผ้าใส่ อาหารกินก็ไม่มี”

นายพราน    ได้ๆ จะถามให้นะ (แล้วเดินต่อไป)

เปรตจ�าพวกที่ 3  ท่านจะไปไหน

นายพราน    จะเอาศีลไปคืนโพธิสัตว์

เปรตจ�าพวกที่ 3  ฝาทูลถามโพธิสัตว์ด้วยว่า “ท�าไมข้าจึงเกิดมาเป็นงูเหลือม 

    นอนขดอยู่ในจอมปลวกนี้ไปไหนไม่ได้

นายพราน    ได้ๆ จะถามให้นะ (แล้วเดินต่อไป)

เปรตจ�าพวกที่ 4  ท่านๆ จะไปไหน

นายพราน    จะเอาศีลไปคืนโพธิสัตว์

เปรตจ�าพวกที่ 4  ฝากทูลถามโพธิสัตว์ด้วยว่า “ท�าไม พวกข้าจึง

    เกิดมาเป็นช้างป่า กินแต่ใบไผ่ใบหวายรสชาติ

    จืดชืด ต้องเจ็บปวดจากหนามไผ่หนามหวาย”

นายพราน    ได้ๆ จะถามให้นะ (แล้วเดินต่อไปจนถึงต้นไทร

    ใหญ่ที่ประทับของโพธิสัตว์) ก้มลงกราบ 3 ครั้ง

โพธิสัตว์    เป็นอย่างไรบ้าง ไม่พบกันนานนะ ท่านสบายดีหรือ?

นายพราน    ข้าพเจ้าจะเอาศีลมาคืนท่าน

โพธิสัตว์    ศีลคืนกันไม่ได้ เพราะไม่ใช่วัตถุสิ่งของ ถ้าใครรับไปแล้วต้องรักษาให้ได้

นายพราน    ถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าก็ต้องรักษาศีลต่อไป ... และ

    ระหว่างทางข้าพเจ้าได้เจอเปรต 4 จ�าพวก พวกแรกไม่มีที่อยู่ 

    พวกที่ 2 ไม่มีเสื้อผ้าใส่ พวกที่ 3 เป็นงูเหลือมเฝ้าจอมปลวก 

    พวกที่ 4 เป็นช้างป่า ท�าไม

    พวกเขาจึงเป็นอย่างนั้นครับท่าน?

โพธิสัตว์    เปรต 4 จ�าพวกนั้น พวกแรก ไม่มีที่อยู่ เมื่ออดีตชาติ

    ชอบจุดไฟเผ่าป่าเพื่อหาเต่า แต่การเผาป่าไม่เพียงแต่

    เต่าเท่านั้นที่ตาย สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ต้องตายด้วย 

    พวกที่ 2 ไม่มีเสื้อผ้าใส่ เพราะชอบลักเล็กขโมยน้อย

    และดื่มสุราของมืนเมา ท�าให้ขาดสตติ พวกที่ 3 

    เป็นงูเหลือมเฝ้าจอมปลวก พวกนี้เคยเป็นคนร�่ารวย

    มีสมบัติมากมาย แต่ไม่รู้จักท�าบุญให้ทาน ตระหนี่ขี้เหนียว 
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    พวกที่ 4 เป็นช้างป่า ในอดีตชาติ เป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ 

    มีอ�านาจ เช่นก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทนายอัยการ ผู้พิพากษา 

    แต่ไม่รักษาความยุติธรรม เห็นแก่เงิน

นายพราน    ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วครับ กราบลาโพธิสัตว์ 3 ครั้ง 

    (ระหว่างทางเดินกลับเจอกับฝูงช้างป้า)

เปรตพวกที่ 4 (ช้างป่า)   ท่าได้ถามโพธิสัตว์ตามที่ข้าฝากถามหรือไม่

นายพราน      ถามแล้ว เมื่ออดีตชาติพวกท่านเห็นแก่เงิน ไม่รักษาความยุติธรรม

เปรตพวกที่ 4 (ช้างป่า)   งั้นพวกข้า ขอมอบตัวเป็นพาหนะรับใช้ให้ท่าน

นายพราน      จึงนั่งขี่ช้างกลับบ้าน (ระหว่างทางเจองูเหลือมนอนขออยู่)

เปรตพวกที่ 3 (งูเหลือม) ท่านได้ถามโพธิสัตย์หรือเปล่า ?

นายพราน      ถามให้แล้ว ในอดีตชาติท่านเป็นคนรวย แต่ไม่ชอบท�าบุญ

เปรตพวกที่ 3 (งูเหลือม)  งั้นขอให้ท่านขุดจอมปลวกนี้สิ ในนี้มี

      สมบัติมากมาย ข้ายกให้ท่านทั้งหมดเลย

นายพราน      เดินทางต่อไป พบกับ ชีเปลือย

เปรตพวกที่ 2 (ชีเปลือย) ท่านได้ถามโพธิสัตว์ที่ข้าขอหรือไม่

นายพราน      ถามสิ เมื่ออดีตชาติ พวกท่านชอบลักเล็กขโมยน้อยและดื่มเหล้า

เปรตพวกที่ 2 (ชีเปลือย) งั้น พวกข้าขอเป็นทาสรับใช้ท่านตลอดไป

นายพราน      เดินทางต่อไปพบกับเปรตพวกที่ 1 ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย บ้านเมืองที่ถูกไฟไหม้

เปรตพวกที่ 1     ท่านได้ถามโพธิสัตว์ตามที่ข้าขอหรือไม่

นายพราน      ถามสิ ที่ท่านเป็นแบบนี้เพราะว่า เมื่ออดีตชาติ

      ชอบเผาป่าล่าเต่า ท�าให้สัตว์น้อยใหญ่ตายไปด้วย

เปรตพวกที่ 1     พวกข้าอยากจะหมดเวรหมดกรรม พวกข้าขอติดตาม

      รับใช้ท่านที่บ้านตลอดไปนะ

 นายพรานจงึได้มอบช้างมาเป็นพาหนะ ได้ทรพัย์สนิมหาศาลจากงเูหลอืม ได้ข้าทาสบรวิารทัง้ชายหญงิ

จ�านวนมาก โดยไม่ต้องออกแรงไปแข่งขันแสวงหาอย่างใดเลย แต่ได้มาด้วยการท�าดีและได้มาอย่างบริสุทธิ์ 

เนื่องด้วยอ�านาจแห่งศีลนั่นเอง

3. วิทยากรสรุปตามใบความรู้
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แผนการสอน

ครบเครื่อง เรื่องเบญจศีล (2)

เวลา 30 นาที
วัตถุประสงค์	 	

 เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เรื่องเบญจศีล5 ประการ โดยการดูภาพและร่วมกันวิเคราะห์

ชื่อกิจกรรม ครบเครื่องเรื่องเบญจศีล

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ ์

 1. วิทยากรสอบถามนักเรียนถึงศีล 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ภาพข่าวหนงัสอืพมิพ์หรอื แผ่นซดีี

   ให้ตอบและให้ท่องพร้อมๆ กัน  สถานการณ์เกี่ยวข้อง ศีล 5

 2. วิทยากรให้นักเรียนดูภาพข่าวหรือเปิดแผ่นซีดี เกี่ยวกับ

   สถานการณ์ ศีล 5

 3. วิทยากรให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าแต่ละสถานการณ์

   เกี่ยวข้องกับศีล ข้อใด

 4. วิทยากรสรุปตามใบความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ใบความรู้

เรื่องเบญจศีล

	 เบญจศีล คือข้องดเว้น 5 ประการ ส�าหรับควบคุม กาย วาจา ให้เป็นปกติในความเป็นมนุษย์ เบญจศีล 

เบญจธรรม เป็นธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยทั่วไป

 ซึ่งทั้งเบญจศีล เบญจธรรม ต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลปฏิบัติแล้ว นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็น

คนดี ยังท�าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยราบรื่นอีกด้วย 

เบญจศีล	5	ประการ	ประกอบด้วย

 เว้นจากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต

 เว้นจากการยึดเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

 เว้นจากการกล่าวเท็จ

 เว้นจากการดื่มสุรา เมรับ และสิ่งเสพติด

เบญจธรรม	5	ประการ	ประกอบด้วย

 เมตตากรุณา การปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ปราศจากทุกข์

 สัมมาอาชีพ การเลี้ยงชีพ โดยสุจริต

 การส�ารวมในกาม การยินดีเฉพาะคู่ครองของตน

 ความมีสัจจะ การพูดความจริง

 การมีสติ สัมปชัญญะ การมีสติรอบคอบ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

28 ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



แผนการสอน

หลักพุทธธม คุณธรรม จริยธรรม 

กินดีมีสุข

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์	 	

 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง น�าเป็นพื้นฐาน ในการรับประทาน เพื่อป้องกันโรค ตาม

หลักโภชนาการ

ชื่อกิจกรรม กินดี มีสุข

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรจัดเตรียมอุปกรณ์จัดเรียงให้เห็นชัดเจน 1. จาน 9 นิ้ว 1 ใบ

 2. สอบถามนักเรียนถึงการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง 2. เทปใส

  ตามหลักโภชนา 3.  ผัก ผลไม้

 3.  วิทยากรสาธิตวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง 4.  เนื้อสัตว์

  ในแต่ละมื้อใน 1 วันเพื่อสุขภาพป้องกันโรค 5. ข้าวสวย ข้าวกล้อง

  วิทยากรให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการตักอาหารที่ถูกต้อง

   ในการรับประทานแต่ละมื้อ

 5. วิทยากรสรุปตามใบความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

29ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



ใบความรู้เรื่อง

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม

กินดี มีสุข ไร้พุง ลดโรค

หลักการกินอาหารถูกส่วน 2 : 1 : 1

 กินถูกส่วน	2	:	1	:	1	คืออะไร	ใน	1	มื้อ

 การกินอาหารที่ถูกต้อง ถูกปริมาณ และหลากหลายชนิด เป็นสิ่งที่มีผลดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม  

ถ้าเรามีน�้าหนักเกิน เราต้องการควบคุมน�้าหนักหรือลดน�า้หนัก อาหารที่กินโดยใช้แนวคิดในการก�าหนดปริมาณ

จากแบบจ�าลองอาหารโดยแบ่งส่วนของจานออกเป็น 4 ส่วน (เส้นผ่าศูนย์กลางจานประมาณ 9 นิ้ว) แบ่งปริมาณ

อาหารที่จะใส่ลงในจานดังนี้

 1. ผักชนิดต่างๆ ปริมาณ 2 ส่วนของจาน (ครึ่งจาน)

 2. ข้าว แป้ง ปริมาณ 1 ส่วนของจาน (หนึ่งในสี่ของจาน)

 3. เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต�่า ถั่วเมล็ดแห้ง ปริมาณ 1 ส่วนของจาน (หนึ่งในสี่ของจาน)

ที่มำ เอกสำรเผยแพร่กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

1 1

1 1
ผัก

เนื้อสัตว์

ข้าว

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

30 ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



แผนการสอน

พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุข

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน ได้รู้ถึงโทษของการติดอบายมุข และการป้องกันตนเอง โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ชื่อกิจกรรม ห่ำงไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยำเสพติด อบำยมุข

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรเปิดแผ่นซีดี โทษของบุหรี่ 1. แผ่นซีดี เรื่องครอบครัวไร้สุข

 2. ให้วิทยากรสอบถามความรู้สึกโทษของบุหรี่  เพราะคุณติดสุรา

  ร่วมกับออกความคิดเห็น 2. แผ่นซีดีโทรของบุหรี่

 3. วิทยากรเปิดแผ่นซีดี ครอบครัวไร้สุข 3. เส้นตาย

  เพราะคุณติดสุรา

 4. วิทยากรให้นักเรียนร่วมกันออกความคิดเห็น

   เรื่องโทษของสุราและการป้องกัน

 5. วิทยากรสรุปตามใบความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

31ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



ความรู้

เรื่องการติดอบายมุข

 อบายมุข แปลว่า ช่องทางแห่งความเสื่อม สมัยนี้ ผู้คนไม่ค่อยรู้จักว่าความเสื่อมเป็นอย่างไร เพราะ

อบายมุขมีอยู่รอบกาย

 อบายมุข จ�าแนกได้แก่ การพนันทุกชนิด การดื่มสุรา และสิ่งเสพติดทุกประเภท การเที่ยวกลางคืน ดู

กาลเล่นหรือการเล่นเกมส์ ติดเกมส์ ฯลฯ

 อบายมุขท�าให้เกิดปัญหามากมาย ในวัยรุ่น เช่น การเรียนตกต่�า ปัญหาเด็กใจแตก เด็กผู้หญิงท้องก่อน

วัยอันควร ปัญหาการลักขโมย ปัญหา ยกพวกตีกัน ไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ ครูอาจารย์

 อบายมุขนั้น ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอย่างยิ่ง แต่มีโทษมหันต์ ในภายหลัง ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม

 ทุกคนมองเห็นและกลัวก็ต้องพยามลด ละ เลิกมันเสีย และพยายามช่วยกันเผยแพร่ถึงโทษภัยของ

อบายมุข

บุหรี่

 โทษของการสบูบหุรี ่บหุรีม่สีารนโิคตนิ เมือ่สบูเขา้ปอดหรอืผูท้ีอ่ยูข่า้งเคยีงไดร้บัควนับหุรี ่สารขนาดเลก็นี้ 

จะเข้าในปอดกระจายไปในกระแสเลือด ท�าให้เกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคอัมพาต และสมองเสื่อม โรคปอด  

ถุงลมโปร่งพอง สูบอายุน้อยๆ จะท�าให้เป็นหมัน เป็นต้น

โทษและพิษภัยของยำเสพติด

 ยาเสพตดิ เชน่ยาบา้ เฮโรอนี เปน็สารพษิทีม่คีวามรา้ยแรง ท�าลายประสาท สมอง ท�าใหเ้สยีการควบคมุ

ตนเอง มีอาการคุ้มคลั่งท�าร้ายผู้อื่น ไม่มีพ่อ แม่ พี่น้อง เมื่ออยากยา 

โทษของสุรำ

 เปน็เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลเ์ปน็สารประกอบ เขา้ไปในกระเพาะจะกระจายไปสูก่ระแสเลอืด กระจาย

ไปทุกส่วนของร่างกาย รวดเร็ว ท�าให้เกิดอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดอุบัติเหตุ ท�าลายของ ท�าร้ายผู้อื่น  

หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

32 ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



แผนการสอน

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ป้องกันอุบัติเหตุ

เวลา 30 นาที
วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ การป้องกัน อุบัติเหตุ อย่างมีสติ

ชื่อกิจกรรม กำรป้องกันอุบัติเหตุ 

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรสอบถามถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ การแข่ง CD รถซึ่ง

  นักเรียนมากที่สุด สาเหตุจากอะไร - แผ่นซีดี เรื่องอุบัติเหตุ

 2. วิทยากรให้นักเรียนดู CD เรื่องอุบัติเหตุ คลปิ VDO ความเจบ็ รายการต ี10

 3. ถามความรู้สึกว่าดูแล้ว รู้สึกอย่างไร  วันที่ 1 พ.ค. 2555

   จะมีการป้องกันตัวเองอย่างไร

 4. วิทยากรสรุปตามใบความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

33ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



ความรู้

เรื่องอุบัติเหตุในวัยรุ่น

 วยัรุน่ เปน็วยัที ่ตอ้งการความสนกุสนานตืน่เตน้ ทา้ทาย อยากรู ้อยากเหน็ อยากลอง แตข่าดความยัง้คดิ

ไตร่ตรอง อุบัติเหตุที่พบบ่อยในวัยรุ่น จากสถิติพบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด คือการไม่เคารพกฎจารจร 

ขี่จักรยานแข่งบนถนน ขับรถแบบตื่นเต้น หวาดเสียว แสดงออกถึงความเก่ง ขาดความช�านาญ ดื่มสุรา เสพยา 

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ ตาย หรือพิการ เป็นทุกข์กับตนเอง เป็นภาระกับครอบครัว สังคม

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุวัยรุ่น

 1. เรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับการปลอดภัย อันตราย และความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 2. ฝึกการควบคุมอารมณ์ และความคิดตนเอง จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในทางที่ถูกต้อง

 3. ฝึกการควบคุมตัวเอง ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จักจิตใจตนเอง และควบคุมได้ รู้จักยั้งคิด ฝึกระเบียบ 

  วินัยที่มาจากใจในตนเอง

 4. หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขี่จักรยานใส่หมวก ขี่ไม่ซิ่ง ขับไม่เมา หรือ เมาไม่ขับ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

34 ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



แผนการสอน

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันได้ ห่างไกลโรคเอดส์

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ และป้องกัน โดยมีธรรมในใจ

ชื่อกิจกรรม วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันได้ ห่ำงไกลโรคเอดส์

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรสอบถามความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน 1. ซีดีเรื่องเอดส์

 2. วิทยากรเปิดซีดีเรื่องเอดส์

 3. วิทยากรสอบถามความรู้สึกเรื่องเอดส์ให้นักเรียน

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. วิทยากรสอบถามเรื่องศีล 5 ข้อ มีข้อใดที่ควร

  ปฏิบัติเพื่อห่างไกลเอดส์

 5. วิทยากรสรุป (ตามใบความรู้)

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

35ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



ใบความรู้

เรื่องโรคเอดส์

 เอดส์ หรือ AID S (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค เกิดจาก

การติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปท�าลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท�าให้ติดเชื้อโรคอื่นง่าย 

เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรือมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการรุนแรง และเป็นสาเหตุ

ส�าคัญของการเสียชีวิต

เอดส์ ติดต่อได้อยำ่งไร

 1. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย โอกาสติดเชื้อได้แก่การมีแผล เปิดที่อวัยวะเพศ

 2. การรบัเชือ้ทางเลอืด โดยการใชเ้ขม็ฉดียารว่มกบัผูต้ดิเชือ้เอดส ์มกัพบในกลุม่ผูฉ้ดียาเสพตดิ รบัเลอืด

ในขณะผ่าตัด

 3. ทารกติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ 

อำกำรของเอดส์มี 2 ระยะ

 1. ระยะไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ตัวเองก็ไม่ทราบ อาจแพร่ไปสู่

ผู้อื่นได้

 2. ระยะมีอาการ ผู้ติดเชื้อ เริ่มมีอาการภายหลังได้รับเชื้อประมาณ 7 – 8 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะคือ

 ระยะเริม่ปรากฏอาการ มเีชือ้ราในปาก ตอ่มน้�าเหลอืงโต งสูวดั มไีข ้ทอ้งเสยี น้�าหนกัลด มตีุม่คนับรเิวณ

ผิวหนัง

 ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะทีมีภูมิต้านทานลดลงมาก ท�าให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม  

เยื้อหุ้มสมองอักเสบ ถึงแก่ความตาย

กำรป้องกัน

 1. ต้องมีศีลธรรม ธรรมะในใจ ไม่ผิดศีล ไม่ประพฤติผิดในกราม รักเดียวใจเดียว หากมีเพศสัมพันธ์ใช้

ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

 2. ขอรับการรักษาเรื่องโรคเอดส์ ก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรทุกท้อง

 3. ไม่ดื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน 

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

รักใสๆ ห่างไกลเพศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน เข้าใจเรื่องความรักที่ถูกต้อง เข้าใจบทบาทของตนเองในวัยเรียน

ชื่อกิจกรรม รักใสๆ ห่ำงไกลเพศสัมพันธ์

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรสอบถามความรักในวัยเรียน รักใครบ้าง 1.  แผ่นซีดี มายเกิล (My Girl)

 2.  ถามเหตุผลของความรักให้สมาชิกตอบสั้นๆ 2.  กระดาษรูปหัวใจใหญ่

 3.  วิทยากรเปิดแผ่นซีดี เรื่องมายเกิล (My Girl) 3.  กระดาษรูปหัวใจเล็ก

 4.  เมื่อจบแล้วให้วิทยากรถามเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ

   อะไร ให้สรุป

 5.  ถ้าเป็นคุณพ่อ คุณแม่รู้สึกอย่างไร ตัวเองรู้สึกอย่างไร

 6.  คุณแม่ คุณพ่อ เป็นอย่างไร

 7.  ให้เขียนสัญญาใจในเรื่องความรักในวัยเรียน

 8. วิทยากรสรุปตามใบความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้

รักใสๆ ห่างไกลเพศสัมพันธ์

 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความรักในวัยรุ่นมักเต็มไปด้วยกามอารมณ์ หากจิตใจไม่สามารถ

เอาชนะความยั่วยวนต่างๆ จนต้องตกไปในอ�านาจของกิเลศ แล้วยากจะแก้ไข เพราะผลพลอยได้ที่ตามมาคือ 

การท้องก่อนวัยอันควรแน่นอน เป็นวัยรุ่นที่ท้องโต คงหมดอนาคต อายเพื่อน ไม่มีที่ไหนรับเข้าเรียน หรือรับ

เข้าท�างาน ชาวบ้านติฉิน นินทา ความรู้สึกเสียใจของพ่อ แม่ รวมถึงค่าเลี้ยงดู ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าของเด็ก ที่จะ

เติมโตขึ้นมาเลยตัดไว้ในฐานะของคนขาดความซื่อสัตย์ ขาดความรับผิดชอบและขาดความกตัญญูว่า เด็กคนนี้  

คือตัวท�าลายอนาคต ไม่มีสิทธิเกิดมาดูโลก ไม่มีสิทธิจะมาหัวเราะ ร้องไห้

 ความรัก มีข้อดีมากมายในวัยรุ่น วัยเรียน เช่นการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขในกลุ่มเพื่อน  

ท�าให้รู้สึกดีๆ มีความรักที่สดใส ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ฝึกความอดทน ฝึกปรับตัวให้อยู่ร่วมกัน 

อย่างมีความสุข ความรักสวยงาม และมีประโยชน์ หากเรารู้จักรัก แต่ทุกวันที่เกิดปัญหา เพราะไม่รู้จักรัก มีรัก 

ในวัยเรียน ผู้ใหญ่ ไม่ได้ห้ามให้มีรักในวัยเรียน แต่ห้ามปัญหาที่จะตามมาต่างหาก

 ธรรมะกับความรัก 3 อย่าง

 1. รักเทียม เมื่อความรักเกิดขึ้นคือปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของ เป็นความรัก เกิดจากการเห็นแต่ตัว 

ให้ความทุกข์มากกว่าความสุข

 2. รักธรรมดาทั่วไป เมื่อความรัก ชนิดนี้เกิดขึ้น มีความรู้สึกสองอย่าง อยากได้เป็นเจ้าของ และ 

อยากให้ อยากเสียสละ อยากให้คนที่เรารักมีความสุข ความรักประเภทนี้ จะให้ทั้งความสุข  

ความเศร้า คละเคล้ากันไป

 3. รักแท้ เป็นความรักที่เกิดขึ้น จะมีความรู้สึกอยากจะให้ อยากเสียสละ อยากให้คนรักมีความสุข 

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงแต่ได้รักก็มีความสุขแล้ว ถือเป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักชั้นสูง 

ความรักประเภทนี้ เกิดแก่ใครจะท�าให้ผู้นั้นมีความสุข

 “อย่าริรักในวัยเรียน ให้พ่อ-แม่ เสียใจ เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องท�าลายชีวิต” คนรู้จักธรรมะมักจะชนะ

คนอื่น แต่คนมีธรรมมันจะชนะตนเอง

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้

เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดมาตรฐาน คุณธรรม ของนักเรียนและเยาวชน ไว้ 8 ประการ เพื่อให้

นักเรียนในโรงเรียนและเยาวชน ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เรียนรู้และ 

ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อการศึกษาเล่าเรียน มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติ

เรียบร้อยและมีการด�าเนินวิถีชีวิตราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองเป็นก�าลังส�าคัญสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

สืบต่อไป

 คุณธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย

 1. ความเพียร

 2. ประหยัด

 3. ซื่อสัตย์

 4. มีวินัย

 5. สุภาพ

 6. สะอาด

 7. สามัคคี

 8. มีน�้าใจ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการเรียนการสอน
ค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ

ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ส�าหรับเยาวชน
อายุ 16 – 24 ปี



ตารางกิจกรรมการเข้าค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ  

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ส�าหรับเยาวชน

ณ ส�านักศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี 

ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1 ของกำรเข้ำค่ำย

06.00 – 10.00 น.  พบกัน ณ จุดนัดพบ

     เดินทางถึงค่ายอ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

10.00 – 11.00 น.  พิธีเปิดค่าย

     ตรวจสุขภาพ (ชั่งน้�าหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว)

11.00 – 12.00 น.  พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ – สัญญาใจ

     ระเบียบการอยู่ค่ายสร้างเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเมนูสุขภาพ

13.00 – 14.00 น.  พบครูพี่เลี้ยง ธรรมนันทนาการ การแบ่งกลุ่ม

14.00 – 17.00 น.  เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม เวียนฐาน

     ฐานที่ 1 สุขภาพดี วิถีพุทธ

     ฐานที่ 2 ขยับกาย สบายชีวา

     ฐานที่ 3 3ส. 3อ. 1น.

     ฐานที่ 4 พลังสามัคคี

     ฐานที่ 5 ปั้นดินเป็นดาว

17.00 – 18.00 น.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ และปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น เมนูสุขภาพ

19.00 – 20.30 น.  กิจกรรม 3 ส. สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม แผ่เมตตา

     พิธีจุดเทียนปัญญา

20.30 น.     พักผ่อน เข้านอน

วันที่ 2 ของกำรเข้ำค่ำย

05.00 – 05.30 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ ตื่นนอน

05.30 – 06.30 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุม กิจกรรม 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) แผ่เมตตา

06.30 -07.30 น.  กิจกรรมหน้าเสาธง

     กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

07.30 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า เมนูสุขภาพ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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08.30 – 11.30 น.  บรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติศาสนา ของเรา 

     คุณธรรมน�าปัญญา ระเบียบวิธีศาสนา อาราธนาศีล

11.30 – 12.00 น.  พบครูพี่เลี้ยง

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

13.00 – 16.00 น.  บรรยายความรู้ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเวียนฐาน ความรู้ 5 ฐาน

     “พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม”

     ฐานที่ 1 กินดีมีสุข

     ฐานที่ 2 อบายมุขวัยทีน

     ฐานที่ 3 วัยรุ่น วัยคะนอง

     ฐานที่ 4 วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันได้ ห่างไกลจากโรคเอดส์

     ฐานที่ 5 รักใสๆ ห่างไกลเพศสัมพันธ์

16.00 – 17.00 น.  บรรยายฝึกปฏิบัติ แนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

     การท�าปุ๋ยหมัก ปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ (พื้นที่)

17.00 – 18.00 น.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น เมนูสุขภาพ

19.00 – 20.30 น.  กิจกรรม 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) พระคุณพ่อ – แม่

20.30      พักผ่อน เข้านอน งดน�้าอาหารหลัง 2 ทุ่ม

วันที่ 3 ของกำรเข้ำค่ำย

05.00 – 05.30 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงธรรมะ ตื่นนอน 

05.30 – 06.30 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุม

     กิจกรรม 3ส. ตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด ชั่งน�้าหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว)

06.30 – 07.00 น.  กิจกรรมหน้าเสาธง

07.00 – 07.30 น.  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เตรียมความพร้อม เก็บสัมภาระส่วนตัว

07.30 – 08.30 น.   รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 09.30 น.  ความรู้เรื่องสมุนไพรกับสุขภาพเบื้องต้น

09.30 – 10.30 น.  สรุปประเมินผล ประเมินภาวะสุขภาพเปรียบเทียบ ก่อน – หลัง เข้าค่าย

10.30 – 11.30 น.  กิจกรรมอ�าลา ถาม – ตอบปัญหาธรรมสุขภาพ

11.30 - 12.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสุขภาพ

13.00 น.     เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

หมำยเหตุ  รับประทานเครื่องดื่มสุขภาพ ระหว่างเวลา 10.30 น. และ 14.00 น. ตามอัธยาศัยในระหว่าง

  การเรียนการสอน กิจกรรมกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขององค์ความรู้และ 

  สถานที่

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

เรื่องสุขภาพดี วิถีพุทธ
วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้เรียนรู้ถึงความหมายของสุขภาพดี วิถีพุทธ ใน 4 ด้าน

ชื่อกิจกรรม กำรเรียนรู้

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. แบ่งกลุ่มเยาวชน ออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 5 คน  1. กล่องเปล่า 4 กล่อง

   ท�ากิจกรรมบัตรค�าพุทธธรรมที่เกิดสุขภาพ 4 มิติ คือ 2.  บัตรค�า 20 ค�า

  - ด้านสุขภาพกาย 3. ไวท์บอร์ด 1 แผ่น

  -  ด้านสุขภาพทางจิต 4. เมจิก 2 ด้าม

  -  ด้านสุขภาพทางปัญญา 5. ค�าชมเชย รางวัล(ถ้ามี)

  -  ด้านสุขภาพทางสังคม

 2. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มอ่านและศึกษาจากใบความรู้

  ที่แจกให้ ภายใน 5 นาที

 3. วิทยากรให้ตัวแทนแต่ละทีมวิ่งไปเอาบัตรค�าที่ผู้คุมสั่ง

   แล้ววิ่งกลับมานั่งที่กลุ่มตัวเอง

 4. วิทยากรดูบัตรค�าที่ตัวแทนแต่ละกลุ่มน�ามาพร้อมเฉลย

 5. วิทยากรบอกคะแนนแต่ละกลุ่ม พร้อมชื่นชมกลุ่มที่ชนะ

 6. วิทยากรอธิบายถึงเรื่องสุขภาพดี วิถีพุทธ

 

 ลักษณะกำรเล่น

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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บัตรค�าพุทธธรรม

สุขภำพร่ำงกำย

 - การออกก�าลังกาย

 - การรู้จักประมาณในการบริโภค

 - ไม่เสพสิ่งเสพติด

 - การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

 - การเลิกดื่มสุรา

สุขภำพทำงจิต

 - สวดมนต์

 - นั่งสมาธิ

 - เจริญวิปัสสนา

 - รักษาศีล

 - วันนี้เราเห็นครูสมศรีอารมณ์ดีเมื่อลูกศิษย์สอบได้ยกชั้น

สุขภำพทำงปัญญำ

 - อิกคิวซังใช้สมองในการแก้ปัญหาเชาว์

 - คุณตาชอบอ่านหนังสือธรรมะแล้วน�าหลักธรรมมาปฏิบัติ

 - นักเรียนต้องท�ารายงานหรือการบ้านที่ครูมอบหมายให้เรียบร้อยด้วยตนเอง

 - นักศึกษาปริญญาโทต้องท�าวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง

 - ประชาชนนิยมเข้าห้องสมุดมากขึ้น

สุขภำพทำงสังคม

 - ชาวพุทธร่วมมือกันทอดกฐิน เพื่อสร้างห้องสมุด

 - ชาวบ้านร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว

 - ประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 - ต�ารวจทางหลวงช่วยประชาชนเข็นรถจากการถูกน้�าท่วม

 - เด็กนักเรียนรวมตัวกันไปก�าจัดผักตบชวา

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้

สุขภาพดี วิถีพุทธ

สุขภาพองค์รวม

สุขภำพและสุขภำพองค์รวม

 ชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีแต่ความรีบร้อน และขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ทุกคนมุ่งสนใจแต่การท�างาน

และท�างานหนัก โดยรับประทานอาหารรวดเร็วไม่ถูกหลักอนามัย ไม่สนใจกับสุขภาพ มารู้ตัวอีกครั้ง เมื่อม ี

ความผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ไขมันในเส้นเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา 

รุนแรง เป็นโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าเราละเลยไม่สนใจตัวเอง ด้วยเหตุนี้ คนจ�านวนมากจึงต้องหันกลับมา

คิดดูแลตนเอง แบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม หรือเรียกว่า การดูแลคนทั้งคน (Holistic Health)  

โดยสุขภาพองค์รวมต้องครอบคลุม 4 มิติ ด้วยกัน

 5. มิติทางกาย ได้แก่ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง 

โรคหวัใจและหลอดเลอืก เปน็ตน้ ปจัจยัทีเ่ปน็องคป์ระกอบส�าคญั อาหาร โภชนาการ การหลกีเลีย่งตอ่สิง่แวดลอ้ม

ที่ท�าลายสุขภาพ การออกก�าลังกายสม่�าเสมอ เศรษฐกิจที่พอเพียงในการส่งเสริมสุขภาพ

 6. มิติทางจิตใจ มีการผ่อนคลายความเครียด เป็นบุคคลที่มีภาวะจิตใจแจ่มใส ไม่มีความกังวลใจ  

มีความสุข ไม่เป็นโรคทางจิต

  7. มิติทางปัญญา คือ มีความฉลาด ความรู้ทั่วไป ความรู้เท่าทัน และเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล

แห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์ มีโทษ น�าไปสู่จิตใจอันดีงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคคลที่พร้อมด้วยปัญญา  

ย่อมมีความรู้เท่าทันเหตุผล มีความคิดเห็นและประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องในการสร้างเสริมสุขภาพ

  8. มติทิางสงัคม คอื บคุคลทีอ่ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ ไมเ่ปน็ภาระหรอืภยัตอ่สงัคม ท�าคณุประโยชน์

ให้สังคม และเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม

สุขภำพดี วิถีพุทธ

 หมายถึงการน�าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการหลักการแพทย์และการสาธารณสุข ในการพัฒนา

ภาวะของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์

รวมอย่างสมดุล

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

ขยับกาย สบายชีวา

วัตถุประสงค์  

 ออกก�าลังกายโดยโยคะ เพื่อบริหารกายแบบผ่อนคลาย และควบคุมจิตใจให้สงบ

ชื่อกิจกรรม กำรเรียนรู้

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรอธิบายถึงการขยับกายสบายชีวี 1. ดนตรีประกอบเพลง

 2. วิทยากรให้เยาวชนเข้าแถวตอนลึก แถวละ 4 คน

 3. จ�านวน 5 แถว

 4. วิทยากรน�าออกก�าลังกายโดยใช้ท่าโยคะ

 5. วิทยากรอธิบายประโยชน์ของโยคะ

ลักษณะกำรเล่น

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ท่าเล่นพื้นฐานของการเล่นโยคะ

ท่ำยืน

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการยืน บางคนลงน�้าหนักส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของเท้า แอ่นพุ่งไปข้างหน้า หลังโก่งท�าให้เสียทรวดทรง การฝึกโยคะในท่ายืนจะ

ช่วยลดอาการปวดหลังและท�าให้ทรวดทรงดีขึ้น

ท่ำนั่ง

การฝึกท่านั่งมีด้วยกันหลายท่า มีตั้งแต่ง่ายจนยาก ท่านไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกท่า  

ควรจะเลือกท่าที่เหมาะสมกับตัวเอง

 

 ท่ำนอนคว�่ำ

ท่านอนคว�่ามวีธิเีริม่ต้นอาจจะแตกต่างกนั บางท่าเริม่จากนอนคว�่า บางท่าเริม่จาก

การคลาน แต่โดยรวมล�าตัวต้องอยู่ในท่าคว�่า คออาจจะเงย ก้มลงหรือขนานกับ

พื้น จะมีประโยชน์ในการท�าให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง

ท่ำนอนหงำย 

ท่านอนหงายเป็นท่าท�าได้ไม่ยาก การฝึกจะท�าให้ได้ผลดต่ีอร่างกาย กระตุน้อวยัวะ

ในช่องท้อง ลดอาการปวดประจ�าเดือน ลดอาการปวดหลัง

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ใบความรู้

ขยับกาย สบายชีวี โยคะ

 ขยับการสบายชีวี หมายถึงการออกก�าลังกายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ได้มีการ

เคลื่อนไหว มีวิธีออกก�าลังกายได้หลายรูปแบบ ตามความเหมาะสม ของอาย เพศ วัย ควรท�าอย่างสม�่าเสมอ  

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาที ขึ้นไปจึงเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากความส�าคัญของผลรวมจากการออก

ก�าลงักายทีส่่งผลต่อความแขง็แรง การออกก�าลงักายเป็นการป้องกนัโรค กลุม่โรค ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจขาดเลอืด 

โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือด เป็นต้น การออกก�าลังกายด้วยโยคะเป็นการออกก�าลังกาย ชนิดหนึ่งที่สามารถ

ท�าได้กับทุกเพศวัย เป็นการใช้พลังทั้งร่างกาย จิตใจ ต้องมีสมาธิ และมีสติในการฝึก ซึ่งจะท�าให้ได้ผลดี  

และมีประโยชน์ ดังนี้

ประโยชน์ของการฝึกโยคะ

 1. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และความยึดหยุ่น ให้กับกล้ามเนื้อข้อพับ และข้อต่อ 

 2.  เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทางต่อโรคภัยไข้เจ็บและท�าให้อาการเจ็บป่วยต่างๆ บรรเทาลงได้ 

 3.  เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว อาจรักษาให้หายขาดได้ และช่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 

 4.  เพื่อนวดอวัยวะภายในให้แข็งแรงขึ้นแรงขึ้น เช่น หัวใจ มดลูก กระเพาะอาหาร ส�าไส้ ตับ ตับอ่อน ไต 

เป็นต้น ท�าให้มีระบบย่อยอาหารที่ดี ช่วยให้การเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเพิ่มขึ้นระบบการหายใจปลอดโปร่ง

เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่ไต และช่วยล้างไตให้สะอาดมากขึ้น

 5. เพื่อให้ร่างกายมีสัดส่วนดีขึ้น และยังช่วยควบคุมน�้าหนักได้เป็นอย่างดี 

 6. เพื่อให้มีสุขภาพจิตดี จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น ลดความวิตกกังวลและอาการตื่นกลัว 

 7.  เป็นการพักผ่อนระบบประสาทและสมองให้ได้ผ่อนคลายจากความเครียด 

 8.  การหายใจแบบโยคะจะช่วยให้การท�างานของปอดมีประสิทธิภาพ มากขึ้น เพิ่มความจุปอด และ

การขยายของถุงลม รับออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้น ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นส่งผลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างานในส่วนต่างๆของร่างกาย

 9.  ช่วยให้สมองปลอดโปร่งใบหน้าสดใสชะลอความเหี่ยวย่นและแก่ชราและช่วยให้มีบุคลิกภาพทาง

ร่างกายและจิตใจที่ดี 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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แผนการสอน

3ส. 3อ. 1น.

วัตถุประสงค์  

 เพือ่ให้เรยีนรูแ้ละปฏบิตัตินในการดแูลสขุภาพ ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกบัการท�างานส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย 

เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ชื่อกิจกรรม กำรเรียนรู้

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1.  แบ่งกลุ่มๆละ 10 คน 1. ฟิวเจอร์บอร์ด จ�านวน 2 แผ่น

 2.  วิทยากรให้แต่ละกลุ่มท�าแผนผังนาฬิกาชีวิต 2. ป้ายค�านาฬิกาชวีติ จ�านวน 2 ชดุ

   ตามอุปกรณ์ที่แจกให้ ภายใน 20 นาที 3. กระดาษ เอ 4 จ�านวน 10 แผ่น

 3. วิทยากรตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้คะแนน 4. ดินสอ ปากกา จ�านวน 2 ด้าม

 4.  ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายความหมายของ 5. ของรางวัล 5 ชิ้น

   3ส. 3อ. 1 น. และบอกความสัมพันธ์ของอวัยวะใน

   แต่ละช่วงเวลา

 5. วิทยากรให้คะแนน พร้อมมอบรางวัลให้กลุ่มที่ชนะ

 ลักษณะกำรเล่น
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ใบความรู้

เรื่องเทคนิค 3ส. 3อ. 1น.

เทคนิค 3 ส. 3 อ. นำฬิกำชีวิตเพื่อสุขภำพดี วิถีพุทธ

ควำมหมำยและคุณประโยชน์

 เทคนิค 3 ส. คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม 3 อ. คือ อาหารสุขภาพ ออกก�าลังกาย อารมณ์ดี  

นาฬิกาชีวิต คือสุขนิสสัย : สุขวินัยประจ�าวัน เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ นี้ เป็นเครื่องมือชุดหนึ่งที่น�ามาใช้ในการสร้าง

สุขภาพ ป้องกัน และการรักษาโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและ 

หลอดเลือด มะเร็งและเอดส์ ซึ่งสามารถน�ามาประพฤติปฏิบัติเสมือนเป็นยาเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคเหล่านี้

ได้เต็มรูปแบบ ส่วนการน�ามาประพฤติ ปฏิบัติเสมือนเป็นยารักษาโรคเรื้อรังเหล่านี้ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสม

กับสภาพผู้ป่วยว่ามีสภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์เพียงใดในการน้อมน�าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ 

กับหลักการแพทย์และการสาธารณสุข ในการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง แบ่งได้เป็น 2 ระยะ  

คือ ระยะที่ 1.การสร้างสุขภาพและป้องกันโรค และระยะที่ 2. การรักษาพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ 2 ชุด คือ  

ชดุเทคนคิ 3 ส. 3 อ. นาฬิกาชวีติ และชดุหวัข้อพทุธธรรมทีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัโรคและรกัษาพยาบาล

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ปรากฏในเรื่องที่ 2. ต่อไป ซึ่งเครื่องมือทั้ง 2 ชุดนี้ ใช้ควบคู่กันทั้ง 2 ระยะดังกล่าว

ส�าหรับความถี่ในการประพฤติ ปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเวลา และอาชีพ รวมทั้งประเภทของ 

เครื่องมือด้วย เช่นเทคนิค 3 ส. ควรปฏิบัติทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ส่วนนาฬิกาชีวิตนั้น ควรปฏิบัติ

ทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นต้นส�าหรับผู้ที่ป่วยแล้ว ควรน�าหัวข้อพุทธธรรมที่ตรงหรือสอดคล้อง

กับหลักการแพทย์และสาธารณสุข มาปฏิบัติเพิ่มเติมเสริม ต่อด้วย เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี่ ภาวะอ้วนด้วย 

การใช้หลักธรรมข้อรู้จักประมาณในการบริโภค (โภชเนมัตตัญญุตา) มาปฏิบัติด้วย เป็นต้น

วิธีปฏิบัติเทคนิค 3 ส. 3อ. นำฬิกำชีวิตเพื่อสุขภำพดี วิถีพุทธ

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค บ�าบัด เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย 

ไม่เสียเวลาพึ่งตนเอง วิถีพุทธได้ ด้วยเทคนิค 3 ส. 3 อ. นาฬิกาชีวิต

1) เทคนิค 3 ส. (สวดมนต์ สมำธิ สนทนำธรรม)

 หลักการ 3 ส. นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติตามและเกิดผลขึ้นมากน้อยตามก�าลังศรัทธา

และความเพยีรในการปฏบิตักิารสวดมนต์ ทีค่่ายส่งเสรมิสขุภาพ คณุธรรม จรยิธรรมวถิพีทุธนีไ้ด้แนะน�าบทสวดมนต์ 

ในท้ายคู่มือนี้ แต่เมื่อกลับบ้านแล้วมีเวลามากอาจสวดมนต์บทอื่นๆ ด้วยก็ได้ เช่นบทสวดพระคาถาชินบัญชร  

บทสวด โพชฌังคปริตร เป็นต้น หลังจากสวดมนต์ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์

ของการเจรญิสมาธนิัน่เอง ช่วยปลดปล่อยความเครยีดและช่วยพฒันาการใช้ชวีติให้เป็นปกตส่ิงผลให้สขุภาพดขีึน้

ด้วยการเจริญสมาธิ ท�าให้จิตสงบ ใจสบายคลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจ�าดี 

ท�างานมปีระสทิธภิาพ มผีลงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ว่า การเจรญิสมาธต่ิอเนือ่งช่วยให้ปรบัสมดลุของร่างกายและ

สารเคมีในร่างกายสร้างสารสุขและภูมิคุ้มกันโรค สามารถสร้างสุขภาพและบ�าบัดโรคให้หายหรือทุเลาได้หลาย

ชนิดการสนทนาธรรม หมายถึงการเรียนรู้ธรรมะที่เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
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แล้วน�ามาปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุขด้วย โดยปรึกษาหรือซักถาม  

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูม้คีวามรูด้้านพทุธธรรม และหรอืด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ซึง่อาจเป็นพระภกิษุ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้

2) เทคนิค 3 อ. อำหำรสุขภำพ ออกก�ำลังกำย (ยืดเหยียดกลำ้มเนื้อ เดินจงกรม) อำรมณ์ดี (คลำยเครียด 

สมำธิ สวดมนต์)

 อำหำร หมายถึงการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการในปริมาณพอประมาณ  

กล่าวคือรู้จักประมาณในการบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้ร่างกายเป็นปกติสุขพอเพียง 

มิใช่รับประทานตามความอยากหรือความอร่อยเท่านั้น

 ออกก�ำลังกำย หมายถึง การออกก�าลังกายรูปแบบต่างๆเช่น การเดิน การวิ่ง ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ  

เดินจงกรมและอื่นๆเป็นเวลาครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ตามแนวทางที่กรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

 อำรมณ์ดี หมายถึง การควบคุมและปล่อยวางจิตใจ ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่มีเหตุผล การยึดหลักทาง 

สายกลางตามหลักพุทธธรรม การรู้จักคลายเครียด เมื่อมีสิ่งกระทบให้เกิดอารมณ์โดยใช้สติสัมปชัญญะ และ 

เจริญสมาธิสม�่าเสมอ

3) เทคนิคนำฬิกำชีวิต ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ด้วย 3 ส. 3 อ. ผสมผสำนกำรเรียนรู้ กำรอำชีพและกำรสังสรรค์

จนเป็นนิสัย มีวินัยประจ�ำตนอย่ำงมีดลุยภำพกับกำรท�ำงำนของอวัยวะส�ำคัญของร่ำงกำย ท�ำให้มีสุขภำพ

และคุณภำพชีวิตที่สมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีกิจวัตรประจ�ำ วันหมุนเวียนกันไปตำมนำฬิกำชีวิต ดังนี้

  ช่วงเวลำ กิจวัตรประจ�ำวัน  สัมพันธ์กับกำรท�ำงำนของอวัยวะ

05.00 น.      ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน ดื่มน�้า 2 – 3 แก้ว   ล�าไส้ใหญ่, ปอด

05.00 – 07.00 น.   สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา ออกก�าลังกาย  ล�าไส้ใหญ่, ปอด 

07.00 – 08.00 น.   อาบน�า้ กินข้าว (มื้อหนัก)   กระเพาะอาหาร

08.00 – 12.00 น.   ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ�าวัน   ม้าม

12.00 – 13.00 น.   กินข้าวกลางวัน (มื้อหนัก)   หัวใจ

13.00 – 16.00 น.   ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจ�าวัน   ล�าไส้เล็ก

16.00 – 17.00 น.   ออกก�าลังกาย   กระเพาะปัสสาวะ

17.00 – 18.00 น.   พักผ่อน อาบน�้า สังสรรค์ในครอบครัว สังคม   ไต

18.00 – 19.00 น.   กินอาหารเย็นเบาๆ หรืออาหารว่าง

19.00 – 22.00 น.   พักผ่อน ผ่อนคลาย สบายอารมณ์ สวดมนต์  เยื้อหุ้มหัวใจ

     ปฏิบัติสมาธิ ฟังหรืออ่าน หรือสนทนาธรรม

22.00 น.  แปรงฟัน  ดื่มน�้า 1 แก้ว ปัสสาวะ เข้านอน   ถุงน�้าดี

(01.00 - 03.00น.)   นอนหลับสบาย   ตับ

(03.00 – 05.00 น.)  นอนหลับสบาย   ปอด

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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“สุขภำพดี วิถีพุทธ ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้อุปกรณ์”

 ทั้งนี้ ควรท�าความเข้าใจ วงจรการท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญของร่างกายในรอบ 1 วัน ที่เป็นเหตุผล

สนบัสนนุการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั ตามนาฬิกาชวีติเพือ่สขุภาพด ีวถิพีทุธดงักล่าวข้างต้น ตามวงจรการท�างาน

ของอวัยวะที่ส�าคัญของร่างกายในรอบแต่ละวัน ในช่วงเวลาต่างๆ ต่อไปนี้

เวลา 05.00 – 07.00 น. - ล�าไส้ใหญ่ ถูกกระตุ้นให้ขับของเสียออกจากร่างกาย (อุจจาระ) จากการดื่มน�า้  

2-3 แก้ว หลังตื่นนอน 

เวลา 07.00 – 09.00 น. - กระเพาะอาหาร รับอาหารเช้า หลั่งกรดไปย่อยอาหารบางส่วนและส่งอาหาร 

ลงไปย่อยต่อยังล�าไส้เล็ก

เวลา 09.00 – 11.00 น. - ม้าม เก็บพลังงานส�ารอง เก็บสารอาหาร เก็บทุกอย่างที่กระเพาะอาหารย่อย 

เตม็ทีแ่ล้ว ท�าหน้าทีก่รองแบคทเีรยี (เชือ้โรค) สร้างเมด็เลอืดขาวกรองเมด็เลอืดเสยี 

ผลิตน�้าดี

เวลา 11.00 – 13.00 น. - หัวใจ ท�าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างาย ในภาวะปกติหัวใจจะสูบฉีดโลหิต 

ในระดับความดันปกติถ้าหัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายถี่ขึ้น  

แรงขึ้น เร็วขึ้น ก็จะเป็นภาวะของความดันโลหิตสูง

เวลา 13.00 – 15.00 น. - ล�าไส้เล็ก ท�าหน้าที่ย่อยอาหาร ล�าไส้เล็กตอนบน ท�าหน้าที่หลั่งน�า้ย่อยที่เป็นด่าง

จ�านวนมาก แต่ถ้าร่างกายไม่ได้รับอาหารเช้าอาหารที่มารอย่อยในล�าไส้เล็กไม่มี 

ล�าไส้เล็กก็จะย่อยตัวเองและเริ่มอ่อนแอลงเพราะล�าไส้เล็กจะท�างานโดยเปลี่ยน

รูปอาหารที่ได้จากตอนเช้า ทั้งคาร์โบไฮเดรท ไขมันเกลือแร่ เป็นพลังงานทั้งหมด 

ล�าไส้เลก็ตอนกลางและตอนปลายจะหลัง่น�า้ย่อยทีเ่ป็นกรดท�าให้เกดิกรด และแก๊ส

เพิ่มขึ้นที่ล�าไส้เล็ก

เวลา 15.00 – 17.00 น. - กระเพาะปัสสาวะ ขับของเสียที่เกิดจากการแปรรูปอาหารที่ล�าไส้เล็กในช่วงเวลา

ที่กระเพาะปัสสาวะจะท�างานมากที่สุดเพื่อขับกรดและของเสียออกจากร่างกาย

เวลา 17.00 – 19.00 น. - ไต มีหน้าที่ขับของเสียออกมากับน�้าปัสสาวะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกรด

เวลา 19.00 – 21.00 น. - เยื้อหุ้มหัวใจ คลายตัวจากการพักงานหนัก พักผ่อนและผ่อนคลาย

เวลา 21.00 – 23.00 น. -  ระบบความร้อนของร่างกาย ลดลงเนื่องจากไม่ต้องการใช้พลังงานมากในการ 

ย่อยอาหารหรอืเปลีย่นแปลงอริยิาบถ จงึควรรกัษาความอบอุน่ของร่างกายให้อยู่

ในภาวะปกติ
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เวลา 23.00 – 01.00 น. - ถุงน�้าดี มีหน้าที่เก็บน�า้ดีที่ผลิตจากตับ และส่งน�า้ดีไปย่อยไขมันในล�าไส้ในช่วงนี ้

มคีวามผ่อนคลายจากการไม่ต้องส่งน�้าย่อยไปย่อยอาหารหรอืส่งไปน้อยในระหว่าง

การหลับนอน

เวลา 01.00 – 03.00 น. - ตับ ท�าหน้าที่สะสมอาหารส�ารอง ขับสารเคมีออกจากร่างกาย ผลิตน�้าดีส่งไปเก็บ

ที่ถุงน�้าดีเพื่อย่อยไขมัน ถ้าช่วงนี้ยังไม่หลับนอนการท�าหน้าที่ของตับอาจด้อย

ประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดโรค ต่างๆ หลายชนิด ส่งผลถึงตับอ่อนอาจผลิตฮอร์โมน

อินซูลินน้อยลงด้วยท�าให้เกิดโรคเบาหวานได้

เวลา 03.00 – 05.00 น. - ปอด ได้รับออกซิเจนไปฟื้นฟูเซลล์และขับสารพิษออกจากเซลล์ต่างๆ จากการ 

ตื่นนอนและสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าๆ ท�าวัตรเช้า สวดมนต์

ที่มำ  1. ประยุกต์จากหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

 2. ประยุกต์จากหลักการแพทย์ทางเลือก เรื่องเวลาชีวิต,ล้อเกวียน พิมพ์ครั้งที่ 4 โรงพิมพ์ บริษัท ฟ้าอภัย

  ตุลาคม 2549
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แผนการสอน

เรื่องพลังสามัคคี

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อฝึกการท�างานเป็นทีม สร้างความสามัคคีและมีวินัย

ชื่อกิจกรรม พลังสำมัคคี

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 คน เพื่อแข่งขันเกมส์ ดังนี้ 1. ป้ายค�าแต่ละเกมส์

  1.1 เลี้ยงลูก  2.  ลูกโปร่งใส่น�า้

  - ให้แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 แถว ยืนในต�าแหน่งที ่ 3. วุ้น หรือ เฉาก๊วย

   ก�าหนดให้  4. ตะเกียบ

  - แต่ละกลุ่มส่งลูกโป่งโดยอย่าให้ตกหล่น ถ้าตก 5. ขวดน�้า (ใส่น�า้ประมาณครึ่ง

   ให้เริ่มใหม่   ขวด) 

  - ทีมไหนโยงครบแถวเสร็จก่อนเป็นทีมชนะ 6. เชือกยาว3เมตรจ�านวน20เส้น

  1.2 กู้ระเบิด  7. หนังยาง

  - ให้แต่ละกลุ่มแบ่งกันท�าหน้าที่ โดยมีคนบอก 2 คน  8. ของรางวัล จ�านวน 5 ชิ้น

    ผู้เล่น 8 คน   หรือค�าชมเชย

  - น�าเชือกที่ให้มาผูกเอว แล้วหันหลัง (เฉพาะผู้เล่น) 

  - พยามยามช่วยกันน�าขวดจากจุดที่ก�าหนดให้ ย้ายไป

    อีกที่หนึ่ง โดยห้ามหันมามอง ให้ผู้บอกมีหน้าที่มอง

    และคอยบอกเท่านั้น ทุกส่วนของร่างกายโดนขวด 

  *  หาจุดยืนกันเองเริ่มเล่น เชือกจะต้องตึงทุกเส้น ต้อง

    พยายามยกขวดไปอีกที่หนึ่งให้ได้*

  -  ทีมไหนย้ายได้เสร็จก่อนเป็นทีมชนะ

  1.3 หนีบหนึบ

  - ให้แต่ละกลุ่มยืนเข้าแถวตอนลึก

  - ให้แต่ละทีมวิ่งไปหนีบวุ้น (เฉาก๊วย) กลับมาไว้ในถาดทีมตัวเอง 

  - ทีมไหนหนีบได้ครบ 10 ชิ้น ก่อนเป็นทีมชนะ
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ใบความรู้

พลังสามัคคี มีวินัย

 วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย จิตใจ ทางด้านจิตใจ มีอารมณ์รุนแรง อ่อนไหวง่าย  

ไม่มั่นคง ท�าอะไรก็ต้องท�าให้ได้ ถ้าถูกขัดขวาง จะตอบโต้รุนแรง แต่ความต้องการนั้น จะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย  

ถ้าครอบครัว ครู อาจารย์ บุคคลรอบข้างมีความเข้าใจ ฉะนั้น กิจกรรมพลังสามัคคี มีวินัย เป็นเกมส์ที่ท�าให้

สนุกสนาน ขณะเดียวกันก็เป็นการปลูกฝัง เรื่องความมั่นคง มีสมาธิ ไม่ประหม่า ลนลาน มีสติเสมอ สร้างความ

เชื่อมั่นในตัวเอง มีความสามัคคีในการท�างานร่วมกัน ฝึกความมีวินัย เคารพต่อกฎ กติกาของกลุ่ม มีความสามัคคี

ร่วมแรงร่วมใจ ฝึกหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบเบื้องต้น เป็นการปูพื้นฐานทางอารมณ์ในวัยรุ่น
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แผนการสอน

เรื่อง ปั้นดินเป็นดาว

เวลา 30 นาที 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อให้ร่วมกันคิดและแสดงละครในหัวขอ “มาตรฐานคนดี” โดยใช้กิริยา มารยาท ทางกาย วาจา ใจ 

พร้อมด้วยหลักเบญจศีล

ชื่อกิจกรรม ปั้นดินเป็นดำว

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. แบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน 1.  ไมค์ จ�านวน 2 ตัว

 2.  ปรึกษาคิดละครสั้น ในหัวข้อ “มาตรฐานคนดี” 2. ล�าโพง จ�านวน 1 ตัว

   ภายใน 10 นาที 3. กระดาษ จ�านวน 10 แผ่น

 3. ออกมาแสดงละครของกลุ่มตนเอง ประมาณ 10 นาที 4. ดินสอ ปากกา จ�านวน 2ด้าม

 4.  วิทยากรสรุปผลและอธิบายมาตรฐานเด็กดี
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ตัวอย่างละครสั้น 

เรื่องที่ 1 

แพะรับบาป

 ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภมตกภัต ได้ตรัสอดีตนิทาน 

มาสาธกว่า...

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองพาราณสี สมัยพระเจ้าพรหมทัต มีพราหมณ์ทิศาปาโมกข์ผู้หนึ่ง  

คิดจะท�ามตกภัต (อุทิศคนตาย) จึงให้ลูกศิษย์จับแพะตัวหนึ่งไปอาบน�า้และประดับดอกไม้ แพะพอถูกลูกศิษย ์

จูงไปที่ท่าน�้า ก็ทราบถึงวาระสุดท้ายชีวิตของตนมาถึงแล้วอันเนื่องจากกรรมเก่า จึงเกิดความโสมนัส ได้หัวเราะ

ออกมาเสียงดัง และคิดเวทนาสงสารพราหมณ์ที่จะได้รับความทุกข์โศก จึงร้องไห้ออกมา แพะแสดงอาการ 

เดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ยวร้องไห้ออกมา ท�าให้พวกลูกศิษย์แปลกใจ เมื่อน�าแพะกลับมาถึงส�านักแล้ว จึงบอกเรื่องนี้แก่

พราหมณ์ พราหมณ์จึงถามแพะถึงอาการนั้น 

 แพะจึงบอกพราหมณ์ว่า “อดีตชาติเคยเป็นพราหมณ์เหมือนกัน เพราะได้ฆ่าแพะตัวหนึ่งท�ามตกภัต  

จึงเป็นเหตุให้ถูกฆ่าตัดศีรษะถึง 499 ชาติ นี่เป็นชาติที่ 500 พอดี จึงหัวเราะดีใจที่จะสิ้นกรรมในวันนี้ และร้องไห้ 

เพราะสงสารท่านที่จะเป็นเช่นกับเรา” 
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คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

57ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



 พราหมณ์ ได้ฟังแล้วเกิดความสลดใจ จึงยกเลิกไม่ฆ่าแพะ และสั่งให้ลูกศิษย์ท�าการอารักขาแพะ 

เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้แพะเกิดอันตราย แพะจึงบอกพราหมณ์ว่า “การอารักขาของท่านมีประมาณน้อย  

ส่วนบาปกรรมของเรามีก�าลังมาก อะไรก็ห้ามไม่ได้”

 แพะพอเขาปล่อย ก็ชะเง้อคอจะกินใบไม้ใกล้แผ่นหินแห่งหนึ่ง ทันใดนั้นเอง ฟ้าได้ผ่าลงที่แผ่นหิน  

สะเก็ดหินชิ้นหนึ่งได้ปลิวไปตัดคอแพะที่ก�าลังชะเง้อคออยู่พอดี แพะล้มลงสิ้นใจตายทันที 

 รุกขเทวดาที่อยู่ในที่นั้น ได้กล่าวสอนว่า “มนุษย์ผู้กลัวตกนรก พึงพากันงดจากปาณาติบาต ตั้งอยู่ใน

เบญจศีลเถิด”

 นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้วำ่ : เกิดเป็นคนไม่พึงท�ำกรรมชั่วด้วยกำรฆ่ำสัตว์ด้วยกัน มิเช่นนั้นจะได้รับ

ควำมทุกข์เช่นแพะรับบำปนี้
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เรื่องที่ 2 

ดาบสขี้โกง

 ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้มักหลอกลวงรูปหนึ่ง  

ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า...

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองพาราณสี มีชฎิลโกงผู้หนึ่งเป็นดาบสหลอกลวง อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

แห่งหนึ่ง ภายใต้การอุปถัมภ์ของพ่อค้าคนหนึ่ง เขาสร้างศาลาให้ดาบสและปรนนิบัติด้วยอาหารอันประณีต  

ด้วยเชือ่ว่าดาบสเป็นผูท้รงศลี จงึน�าทองค�าร้อยแท่งไปฝังไว้ใกล้ๆ ศาลาของดาบสนัน้ เพือ่ให้ดาบสช่วยดแูลรกัษา 

ดาบสพูดให้เขาเกิดความสบายใจว่า 

       “ขึ้นชื่อว่าความโลภในสิ่งของผู้อื่น บรรพชิตไม่มีเลย” 

 เวลาผ่านไปสองสามวนั ดาบสได้น�าทองค�าไปฝังไว้เสยีทีแ่ห่งอืน่ แล้วย้อนกลบัมา ในวนัรุง่ขึน้ฉนัอาหาร

ในบ้านของพ่อค้าแล้วกล่าวอ�าลาว่า 

       “อาตมาอาศัยท่านอยู่นานแล้ว ความพัวพันกับกับพวกมนุษย์ย่อมมี ธรรมดาการพัวพันเป็นมลทิน 

ของบรรพชิต เพราะฉะนั้น อาตมาจะขอลาไป” 

 แม้พ่อค้าจะอ้อนวอนอย่างไร ก็จะไม่อยู่ท่าเดียว เมื่อพ่อค้าบอกว่า “ไปเถิดพระคุณเจ้า” 

 ตามไปส่งจนถึงประตูบ้านแล้วกลับเข้าบ้านไป ดาบสนั้น เดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็เดินกลับมา  
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พร้อมกับยื่นหญ้าเส้นหนึ่งให้แก่พ่อค้าพร้อมกล่าวว่า 

      “มนัตดิชฎาของอาตมาไป จากชายคาเรอืนของท่าน ขึน้ชือ่ว่าอทนินาทานไม่สมควรแก่บรรพชติ” 

 พ่อค้ายิ่งเลื่อมใสเข้าใจว่า 

       “ดาบสนี้ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่น แม้เพียงเส้นหญ้า โอ! พระคุณเจ้าช่างเคร่งคัดจริง ๆ” 

 ก็พอดีมีชายบัณฑิตคนหนึ่งไปชนบทเพื่อต้องการสิ่งของ ได้พักแรมอยู ่ในบ้านพ่อค้านั้นด้วย  

เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วฉุกคิดว่า 

       “ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ ๆ ที่ดาบสนี้ถือไป” 

 จึงถามพ่อค้าว่า “ท่านได้ฝากอะไรไว้กับดาบสไหม? “ 

 พ่อค้าจึงเล่าเรื่องฝากให้ดาบสดูแลหลุมฝังทองค�า 100 แท่ง เขาจึงบอกให้พ่อค้ารีบไปตรวจเช็คดูว่า 

หายหรอืไม่ เมือ่พ่อค้าไปตรวจดแูล้วปรากฏว่าไม่เหน็ทองค�า จงึรบีกลบัมาบอกชายบณัฑตินัน้ แล้วพากนัรบีตดิตาม

ดาบสจับมาทุบบ้าง เตะบ้าง ให้น�าทองค�ามาคืน 

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ : ไม่ควรลักขโมยหรือฉ้อโกงทรัพย์ของผู้อื่น 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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เรื่องที่ 3
พระมเหสีทรามสวาท

 อดีตกาล นางจิญจมาณวิกาได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี พระองค์ทรงหลงใหลพระนางมาก

ถึงกับพระราชทานพรว่า 

 “พระองค์ยนิดใีห้ทกุสิง่ทีเ่ธอปรารถนา”โดยนางจญิจมาณวกิาได้ขอให้ พระองค์อย่าเหลยีวแลหญงิอืน่

 ครั้งหนึ่ง พระราชาต้องเสด็จไปปราบข้าศึกที่ชายแดนไกลถึง 32 ประโยชน์ นางจิญจมาณวิกาได้ขอให้

พระองค์ส่งราชบรุษุกลบัมารายงานทกุประโยชน์ทัง้ขาไปและขากลบั และพระราชาทรงตัง้ปโุรหติ (พระโพธสิตัว์) 

เป็นผู้รักษาพระนคร 

 เมือ่ราชบรุษุแต่ละคนจากพระราชามาถงึกจ็ะถกูพระนางรบัสัง่ให้เข้าเฝ้าในห้องบรรทม พระนางเป็นชู้

กับราชบุรุษทุกคนรวม 64 คน ก่อนพระราชาจะกลับถึงวัง ปุโรหิตหนุ่มได้มาตระเตรียมสถานที่รอรับเสด็จ 

พระราชาล่วงหน้า นางจิญจมาณวิกาก็ได้สั่งให้เข้าเฝ้าในห้องบรรทมเหมือนราชบุรุษที่ผ่านมา แต่ปุโรหิตหนุ่ม

ปฏิเสธและจากไป พระนางจึงแกล้งทุบตี หยิกข่วนตนเองเป็นริ้วรอยตามร่างกาย และวางแผนเสแสร้งประชวร 

บรรทมในห้องบนปราสาท

 พระเจ้าพาราณสีทรงได้รับรายงานว่า พระอัครมเหสีประชวรจึงเสด็จไปเยี่ยม นางจิญจมาณวิกาจึงเล่า

ให้พระราชาฟังว่า ปุโรหิตขืนใจพระนาง แต่พระนางไม่ยอมจึงโดนปุโรหิตทุบตี หยิกข่วน พระราชาโกรธมากจึง 

สั่งให้ราชบุรุษจับตัวปุโรหิตมัดมือไพล่หลัง และน�าตัวออกไปจากพระราชวัง แต่ปุโรหิตผู้มีปัญญากล่าวว่า

 “เดีย๋วก่อน พวกท่านจงน�าเรากลบัไปเฝ้าพระราชาก่อน เพราะเรารูข้มุทรพัย์และราชทรพัย์ในพระคลงั

หลวงทั้งหมดที่ผู้อื่นไม่รู้ ขอเราได้ทูลพระราชาก่อน” 

 เมื่อปุโรหิตได้เข้าเฝ้าพระราชาจึงกล่าวว่า 

 “ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระบาทเกดิในตระกลูมศีลีมธีรรมตัง้แต่จ�าความได้ไม่เคยท�าผดิศลี 5 เลยซกัข้อ

เดียว ส่วนพระมเหสีของพระองค์เป็นราชินีที่คนทั่วเมืองเคารพแต่กลับเป็นชู้กับราชบุรุษ 64 คน ที่มาส่งข่าว  

เท็จจริงประการใดโปรดไตร่สวนดูก่อนเถิดพระเจ้าข้า “ 

 พระราชาจึงให้ตามพระมเหสี และราชบุรุษ 64 คนมาสอบสวนจนความจริงปรากฏ พระราชาจึงสั่งให้

น�าพระมเหสีไปตัดหัว แต่ปุโรหิตขอให้พระองค์เนรเทศพระนางออกจากพระราชวังก็พอเนื่องจากยังไงพระนาง 

ก็ตกอับหมดอนาคตและต้องตกนรกอยู่แล้ว ส่วนตัวทานปุโรหิตขออนุญาตออกบวช 

 นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ : ไม่ควรประพฤติผิดในกำม 
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เรื่องที่ 4 
ผู้ครอบครองดอกไม้ทิพย์

 อดีตกาล มีการจัดงานมหรสพที่ยิ่งใหญ่ในเมืองพาราณสี มีผู้มาเที่ยวกันมากมายรวมทั้งครุฑ นาค และ

เทพบุตร รวม 4 องค์ 

 4 เทพบตุรจากดาวดงึห์ถงึงานด้วยกลิน่หอมของบปุผาสวรรค์ เหล่ามนษุย์ตืน่เต้นเหน็เทพบตุรหอมทีส่ดุ 

ก็อลหม่านดังอื้ออึง ถึงกลิ่นหอมดอกฟักทิพย์จากสวรรค์ และกล่าวขอดอกไม้หอม แต่เทพบุตรกล่าวว่า ดอกไม้นี้

สมควรแก่เทวดาหรือผู้มีความละอายชั่ว กลัวบาป ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น ไม่โกหก เท่านั้นที่สมควรได้ 

 ปุโรหิตที่ยืนอยู่ ณ ที่นั่นด้วยกล่าวว่า 

       “ข้านี่แหล่ะ ควรค่าดอกฟักทิพย์ คุณสมบัติ ข้ามีทุกประการ” ปุโรหิตคิดว่าไม่มีใครรู้ความจริงของ

ตนเอง และต้องการสร้างภาพ จึงโกหกสี่เทพบุตรว่าข้าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

 4 เทพบุตรรู้ทันสันดานบาปของปุโรหิต แต่ต้องการสั่งสอนให้หลาบจ�าและปราบพิษสง จึงโยนมาลัย

ดอกฟักทิพย์ใส่ศีรษะ ปุโรหิตก็ยิ้มส่ง หลงภูมิใจ สี่เทพบุตรก็หายวับกลับสวรรค์ จากนั้นปุโรหิตล้มลงนอนทุรุน 

ทุรายด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนายิ่งนัก แม้ผู้คนจะช่วยกันดึงดอกไม้ทิพย์ออก แต่ก็ไม่มีใครช่วยได้ส�าเร็จ 

ผู้คนจึงหามปุโรหิตกลับบ้าน เขาทนทุกขเวทนาร้องไห้ถึง 7 วัน 

 เมื่อพระราชาทรงทราบเรื่อง จึงปรึกษาเรื่องนี้กับอ�ามาตย์ทั้งหลาย โดยได้ข้อสรุปว่าจะลองจัดงาน

มหรสพใหม่เทพบุตรเจ้าของดอกไม้ทิพย์อาจมาอีกก็ได้ 

 จากนัน้งานมหรสพทีย่ิง่ใหญ่ถกูจดัขึน้อกีครัง้หนึง่มผีูม้าเทีย่วงานกนัมากมายรวมทัง้ 4 เทพบตุรกป็รากฏ

ตวัเช่นเดมิ ผูค้นจงึช่วยกนัหามปโุรหติมาทีง่านเพือ่เฝ้าเทพบตุรและปโุรหติยอมรบัผดิเรือ่งมสุา สีเ่ทพบตุรกล่าวว่า 

       “พวกเราเตือนท่านแล้ว ดอกไม้ทิพย์ควรคู่แก่ผู้ใด ท่านบังอาจโกหก มิอายตน” ปุโรหิตขอกลับตัว  

กลบัใจ พร้อมสญัญาอย่างหนกัแน่นว่าจะไม่โกหกอกีต่อไป สีเ่ทพบตุรพร้อมบปุผาทพิย์มาลยัจงึหายวบัไร้ร่องรอย 

นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ : ไม่ควรพูดโกหก หลอกลวง 
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เรื่องที่ 5

ก�าเนิดสุรา

          ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงนักดื่มสุรา 500 คน ผู้เป็น

สหายของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...

          กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สมัยของพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสี มีนายพรานป่าคนหนึ่งชื่อสุระ 

ได้เข้าป่าเพื่อหาของป่าค้าขาย มีต้นไม้ต้นหนึ่งล�าต้นตรงสูงขนาดเท่าคนยืน มี 3 คาคบ ตรงกลางมีโพรงขนาด

เท่าตุ่มน�้า เมื่อฝนตกน�้าก็จะขังเต็มเปี่ยม ลูกสมอ มะขามป้อม และพริกไทยที่ขึ้นอยู่รอบข้างต้นไม้นั้น ก็จะหล่น

ไปหมักอยู่ในน�้านั้น และที่ใกล้ ๆ ต้นไม้นั้นมีข้าวสาลีเกิดเองอยู่เมื่อนกคาบรวงข้าวสาลีบินไปจับกินอยู่บนต้นไม้

โน้น เมล็ดข้าวสาลีก็หล่นลงไปในน�้านั้น 

          เมื่อย่างเข้าฤดูร้อน ฝูงนกกระหายน�้าก็จะบินมากินน�้าที่ต้นไม้นั้น ก็มึนเมาพลัดตกลงไปที่โคนต้นไม้นั้น 

ม่อยหลับไปสักครู่หนึ่งก็บินขึ้นไปได้ ฝูงลิงก็เช่นกัน วันหนึ่งนายพรานสุระไปพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดนั้นเข้า  

กค็ดิแปลกใจว่า “แปลกจรงิหนอ..ถ้าน�้านีม้พีษิ พวกสตัว์เหล่านีค้งตายไปแล้วละ แต่นีม่นัร่วงลงมานอนสกัครูห่นึง่

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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แล้วก็เดินหนีไปได้ น�้านี่คงไม่มีพิษอะไร “จึงลองดื่มดูเกิดอาการมึนเมาแล้วอยากจะกินเนื้อสัตว์ จึงก่อไฟปิ้งนก 

ที่ร่วงลงมาพื้นดินนั้นกิน มือหนึ่งฟ้อนร�า มือหนึ่งถือปิ้งนกกัดกินเขาเป็นอยู่อย่างนี้ถึง 2 วัน จึงออกเดินหาของป่า

โดยไม่ลืมตักน�้าใส่กระบอกไม้ไผ่น�าไปดื่มด้วย

 ในทีไ่ม่ไกลจากนัน้ มดีาบสชือ่วรณุบี�าเพญ็พรตอยู ่นายพรานสรุะเมือ่เดนิหาของป่าไปพบเหน็ดาบสนัน้

เข้า จึงชวนให้มาดื่มน�้าที่เขาใส่กระบอกไม่ไผ่ไปด้วยนั้น คนทั้งสองจึงดื่มน�า้นั้นกับเนื้อย่างร่วมกัน เพราะเหตุนั้น

น�้านั้นเขาจึงเรียกว่าสุราบ้าง วรุณีบ้าง ตามชื่อของพรานและดาบสนั้น 

           เมื่อดื่มน�้านั้นด้วยกัน คนทั้งสองจึงเกิดความคิดในการประกอบอาชีพได้อย่างหนึ่ง พากันตักน�้าใส่

กระบอกไม่ไผ่แล้วหาบเข้าเมืองไปถวายพระราชา พระราชาเสวยแล้วเกิดติดใจในรสชาติจึงรับสั่งให้คนทั้งสอง 

น�ามาถวายอกี พร้อมกบัประทานรางวลัให้พวกเขาทัง้สองไปน�าน�า้นัน้มาถวายพระราชาอกี เมือ่หมดกร็บัสัง่ให้ไป

น�ามาถวายอีก ในระหว่างทางคนทั้งสองจึงปรึกษากันว่า “พวกเราไม่สามารถจะเทียวมาเทียวไปได้ตลอดปี  

หาทางปรุงสุราขึ้นเองในเมืองจะดีกว่า” จึงจดจ�าสิ่งประกอบในน�้านั้นแล้ว น�ามาปรุงในเมืองถวายพระราชา  

และขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ชาวเมืองพากันดื่มสุราจนมัวเมาไม่ประกอบอาชีพ เลยยากจนเข็ญใจไปตามๆ  

กัน ไม่นานเมืองนั้นก็เป็นเหมือนเมืองร้าง มีแต่นักเลงสุราไม่มีคนท�ามาหากินอะไร

 คนทั้งสองเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจะมีก�าลังทรัพย์พอจะซื้อสุราได้แล้ว จึงหนีไปอยู่เมืองพาราณสี ไม่นาน

เมอืงพาราณสกีเ็ป็นเช่นกนักบัเมอืงร้าง จงึหนไีปอยูเ่มอืงสาวตัถ ีในสมยันัน้พระเจ้าสพัพมติต์ปกครองเมอืง พระองค์

ได้ท�าการต้อนรบัคนทัง้สองเป็นอย่างด ีและให้ท�าการปรงุสรุามาถวาย ขณะเดยีวกนักส่็งทหารสอดแนมไปสงัเกต

ดูพฤติกรรมของคนทั้งสอง

 นายพรานสุระและวรุณดาบส ท�าการปรุงสุราจ�านวน 500 ตุ่มตั้งไว้เกรงว่าหนูจะมาลงตุ่ม จึงฝึกแมว 

500 ตัวไว้ข้างตุ่มนั้นเมื่อแมวหิวจึงพากันดื่มน�้านั้นมึนเมาเหลับไป พวกหนูมาแทะหู จมูกและหางแมวก็ไม่ตื่น  

ขณะนั้นพวกทหารสอดแนมที่พระราชาส่งมาเฝ้าดูคนทั้งสองเห็นแมวนอนตายหมด จึงไปกราบทูลพระราชา 

ให้ทรงทราบ 

 พระเจ้าสัพพมิตต์เห็นว่าคนทั้งสองปรุงยาพิษหวังจะลอบปลงพระชนม์จึงมีรับสั่งให้น�าไปประหารชีวิต 

แม้คนทัง้สองจะทลูให้ทราบว่าเป็นสรุารสอร่อยกไ็ม่ทรงเชือ่ฟัง เมือ่ประหารชวีติคนทัง้สองแล้ว จงึรบัสัง่ให้ท�าลาย

ตุ่มเหล่านั้นเสีย พวกทหารจะไปท�าลายตุ่มสุรา เห็นแมวกลับมีชีวิตคืนมาเหมือนเดิมจึงกราบทูลพระราชาให้ 

ทรงทราบ พระราชาจึงรับสั่งให้จัดเตรียมสุราขึ้นมาถวายเพื่อจะทดลองดื่มดู

 ในขณะที่พระราชาจะดื่มสุรานั้นเอง ท้าวสักกะเห็นความพินาศจักมีแก่ชาวเมืองสาวัตถี จึงแปลงร่าง

เป็นพราหมณ์มือหนึ่งถือหม้อสุรา เหาะมายืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระราชาร้องขายหม้ออยู่

           พระราชาตรัสถามว่า “ท่านเป็นใครมาร้องขายหม้ออยู่กลางอากาศเช่นนี้ หม้อท่านใช้ประโยชน์อะไร

ได้บ้าง”

 พราหมณ์ตอบว่า “ขอเดชะ หม้อใบนี้มิใช่หม้อน�้าผึ้งเป็นหม้อที่มีโทษมาก กล่าวคือผู้ใดดื่มน�า้ในหม้อนี้

แล้วเดินโซซัดโซเซ ตกหลุมตกบ่อ ไม่มีกฎเกณฑ์ในใจ เทียวหย�าเปไป ฟ้อนร�า ขับร้องได้ เดินแก้ผ้าเปลือยกาย 

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ตามถนนกไ็ด้ นอนตืน่สาย พดูค�าทีไ่ม่ควรพดู กนิอาหารทีเ่หลอืเดนสนุขัได้ นอนจมอยูใ่นอาเจยีนของตน มตีาขวาง 

เข้าใจว่าบ้านเมืองเป็นของเราผู้เดียว ทะเลาะวิวาท เสียทรัพย์สินเงินทอง ไร่นา ด่ามารดาบิดาได้ ฆ่าสมณชีพราหมณ์ได้ 

ท่านจงซื้อหม้อใบนี้เสียเถิด น�้าในหม้อใบนี้ ก็เป็นสุราเช่นเดียวกัน ถ้าประสงค์จกเห็นความพินาศของตนเองและ

บ้านเมืองแล้ว จงดื่มเถิด”

 พระราชา “พราหมณ์..ท่านมิใช่มารดาบิดาของเรายังหวังดีแก่เราปานนี้ ขอมอบบ้านเก็บภาษี 5 ต�าบล 

ทาสี 500 คนวัว 700 ตัว รถม้าอาชาไนยอีก 10 คัน แก่ท่าน ขอท่านจงเป็นอาจารย์แก่ข้าพเจ้าเถิด”

 พราหมณ์แสดงตนให้ทราบว่าเป็นท้าวสักกะแล้วให้โอวาทว่า “ พระราชา..บ้าน ทาสี วัว และรถม้า

อาชาไนยจงเป็นของท่านตามเดิมเถิดเราเป็นท้าวสักกะ ขอพระองค์จงตั้งอยู่ในธรรมอย่าประมาทเถิด” 

เมื่อประทานโอวาทแก่พระราชาแล้ว ท้าวสักกะก็เสด็จกลับยังสถานวิมานของพระองค์ทันที 

 ฝ่ายพระราชาก็ไม่ดื่มสุรานั้น รับสั่งให้ท�าลายทิ้งทั้งหมด สมาทานศีลบริจาคทานแล้วในที่สุดของชีวิต

ไปเกิดในสวรรค์ ส่วนการดื่มสุราก็มีมาในโลกมนุษย์ แต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 นิทำนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ำ : กำรดื่มสุรำไม่มีประโยชน์ มีแต่โทษฝำ่ยเดียว ท�ำให้เสียทรัพย์เสียของรัก 

และท�ำให้ผู้คนประกอบกรรมชั่วได้ สำธุชนเมื่อทรำบเช่นนี้แล้วมิควรดื่มสุรำเลย

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ใบความรู้

ปั้นดิน เป็นดาว

มาตรฐานคนดี

 การปั้นดินให้เป็นดาว เป็นการให้สมาชิกได้ฝึกความคิด ว่าผู้ที่เป็นคนดี มีมาตรฐานอย่างไรในความ

เข้าใจของสมาชิก เช่น คนดี คิดดี สังคมดี มีการปฏิบัติที่ดีในสังคมไทย มีการเสียสละท�าเพื่อส่วนรวมมากกว่า 

ส่วนตัว แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ต้องมีศีล 5 เบญจศีล ได้แก่ 

 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์

 2. เว้นจากการลักทรัพย์ หรือไม่ยึดเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนเอง

 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

 4. เว้นจากการพูดเท็จ

 5. เว้นจากอบายมุขทั้งปวง รวมทั้งการดื่มสุรา และเสพสิ่งเสพติด

เบญจธรรม 5 ประกำร ประกอบด้วย

 1. เมตตากรุณา การปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ปราศจากทุกข์

 2. สัมมาอาชีพ การเลี้ยงชีพโดยสุจริต

 3. การส�ารวมในกาม การยินดี เฉพาะคู่ครองของตน

 4. ความมีสัจจะ การพูดความจริง

 5. การมีสติสัมปชัญญะ การมีสติรอบคอบ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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แผนการสอน

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

กินดี มีสุข

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงน�าไปใช้

เป็นพื้นฐานในการดูแลตนเอง และป้องกันโรค ตามหลักโภชนาการ

ชื่อกิจกรรม กินดี มีสุข

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรจัดเตรียมอุปกรณ์เรียงให้เห็นชัดเจน 1. จาน 9 นิ้ว 1 ใบ

 2.  วิทยากรสอบถามกลุ่ม 2 – 3 คน เรื่องการรับประทาน  2. เทปใส

   อาหารประจ�าวันมีหลักอย่างไรที่ผ่านมา 3. ข้าวกล้องหุงสุก

  3. วิทยากรสาธิตวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกสัดส่วน 4.  เนื้อสัตว์

   ในแต่ละมื้อ 1 วัน เพื่อสุขภาพ ป้องกันโรค 5.  ผักผลไม้

 4.  วิทยากรให้สมาชิกฝึกการตักอาหารที่ถูกต้อง เพื่อ

   รับประทานอาหารใน 1 มื้อ

 5. วิทยากรสรุปตามใบความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ใบความรู้เรื่อง

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม

กินดี มีสุข ไร้พุง ลดโรค

 องค์การอนามัยโรค ก�าหนด การบริโภคผักและผลไม้ 400 – 600 กรัม / คน / วัน (5 – 7.5 ถ้วน

มาตรฐาน) พบว่า คนบริโภคผักผลไม้ต�่ากว่าเกณฑ์ ท�าให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ และ

โรคมะเรง็ พบว่าเยาวชนไทย อาย ุ15 ปี ขึน้ไป มแีนวโน้มบรโิภคผกัผลไม้ลดลง นยิมบรโิภคอาหารจานด่วน อาหาร

ส�าเร็จรูป ซึ่งมีปริมาณโปรตีนและไขมันสูง ท�าให้เกิดโรคอ้วน เป็นเหตุท�าให้เกิดโรค เกิดจากพฤติกรรมเรื้อรัง 

ทางสุขภาพ เป็นสาเหตุการตายในระดับต้นของประเทศ

 การรับประทานอาหารที่ถูกสัดส่วน เป็นการป้องกันและลดโรคได้ นอกจากนั้นยังควบคุมน�า้หนักตัว

และลดน�้าหนัก การกินอาหารถูกส่วน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีหลัก 2 : 2 : 1 การรับประทานอาหาร

แต่ละมื้อให้พลังงาน 400 , 500 กิโลแคลอรี่ ค�านึงถึงสัดส่วน 2 : 2 : 1 โดยมีจานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว 

ตัวอย่างอาหารใน 1 มื้อ ปริมาณ 400 กิโลแคลอรี่ จะมีปริมาณ ดังนี้

 1. ผักต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ชนิด (ปริมาณครึ่งจาน)

 2. ข้าว แป้ง ปริมาณ 2 ทัพพี (ปริมาณ 1 ใน 4 ของจาน)

 3. เนื้อสัตว์ ไขมันต�่า ปริมาณ 4 ช้อน กินข้าว ( ปริมาณ 1 ใน 4 ของจาน)

 4. ผลไม้รสไม่หวานจัด 1 จานเล็ก (หนึ่งก�ามือคว�่า)

 5. ถ้าต้องการพลังงานมากหรือน้อยกว่านี้ก็ปรับลดปริมาณได้

1 1

1 1
ผัก

เนื้อสัตว์

ข้าว

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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แผนการสอน

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

อบายมุข วัยทีน

เวลา 30 นาที

วตัถุประสงค ์  

 เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของอบายมุข และการป้องกันตนเอง

ชื่อกิจกรรม อบำยมุข วัยทีน

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ , อุปกรณ์

 1. วิทยากรสอบถามความรู้เรื่องอบายมุขส่วนใหญ่ 1. ไมโครโฟน

   ที่วัยรุ่นชื่นชอบ ได้แก่อะไรบ้าง

 2. ให้สมาชิกได้แสดงบทบาทสมมุติถึงชนิดของ

   อบายมุขที่วัยรุ่นชอบประพฤติ พร้อมแสดงถึงโทษ

   และการป้องกัน

 3. วิทยากรสอบถามความรู้สึก เมื่อแสดงจบ สมาชิก

   ร่วมแสดงความคิดเห็น

 4. วิทยากรสรุป (ตามใบความรู้)

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
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ใบความรู้

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

อบายมุข วัยทีน

 อบายมุข แปลว่า ทางแห่ง ความฉิบหาย ทางแห่งความเสื่อม สาเหตุท�าให้เกิดความเสื่อม มี 2 หมวด

 1. อบายมุข 4 ได้แก่ เป็นนักเลงหญิง นักดื่มสุรา นักเลงการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร

 2.  อบายมุข ช่องทางความเสื่อม เหตุแห่งความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งทรัพย์ ได้แก่ดื่มน�้าเมา  

เที่ยว กลางคืน ดูกาลเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร และเกียจคร้าน การเรียน การท�างาน  

 ผู้ที่ติดอบายมุข เป็นสาเหตุแห่งการเกิดโรค เช่น เอดส์ มะเร็ง เป็นเหตุแห่งการเสียชื่อเสียง ไม่รู้จัก 

ความละอาย ปั่นทอนสติปัญญา เกิดอุบัติเหตุ ติดยาเสพติด ท�าร้ายผู้อื่น ท�าร้ายตนเอง ครอบครัว จากสถิติ 

กระทรวงสาธารณสุข พบว่า วัยรุ่นติดอบายมุข สูบบุหรี่ ติดเกมส์ พนันบอล หนีโรงเรียน 

 อบายมุขนั้น ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินอย่างยิ่ง แต่มีโทษมหันต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 ฉะนั้น ทุกคนมองเห็นก็ต้องพยายามลด ละเลิก และพยายามช่วยกันแพร่ถึงโทษภัยของอบายมุข

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม

วัยรุ่น – วันคะนอง

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้อารมณ์ตนเองในวัยรุ่น การเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกัน

ชื่อกิจกรรม วัยรุ่น วัยคะนอง

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรสอบถามถึงอารมณ์ความรู้สึกของวัยรุ่น 1. กระดาษ – ปากกา

   โดยให้สมาชิก เขียนลงบนกระดาษเปลี่ยนกันอ่าน 2.  ซีดีอุบัติเหตุ

 2.  วิทยากรสรุป เรื่องอารมณ์วัยรุ่น

 3.  วิทยากรสอบถามถึงการเกิดอุบัติเหตุในวัยรุ่น

  ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

 4.  ให้นักเรียนดูซีดีอุบัติเหตุ

 5.  วิทยากรสอบถามเมื่อดูจบ รู้สึกอย่างไร

 6.  นักเรียนมีวิธีป้องกันอย่างไร

 7.  วิทยากรสรุป (ตามใบความรู้)

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม

วัยรุ่น วัยคะนอง

 วัยรุ่น เป็นวัยที่ ต้องการความสนุกสนานตื่นเต้น ท้าทาย อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง แต่ขาดความ 

ยั้งคิด ไตร่ตรอง อุบัติเหตุที่พบบ่อยในวัยรุ่น จากสถิติพบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนมาที่สุด คือการไม่เคารพกฎจารจร 

ขี่จักรยานแข่งบนถนน ขับรถแบบตื่นเต้น หวาดเสียว แสดงออกถึงความเก่ง ขาดความช�านาญ ดื่มสุรา เสพยา 

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ ตาย หรือพิการ เป็นทุกข์กับตนเอง เป็นภาระกับครอบครัว สังคม

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุวัยรุ่น

 1. เรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับการปลอดภัย อันตราย และความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 2. ฝึกการควบคุมอารมณ์ และความคิดตนเอง จัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในทางที่ถูกต้อง

 3. ฝึกการควบคุมตัวเอง ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จักจิตใจตนเอง และควบคุมได้ รู้จักยั้งคิด ฝึกระเบียบ 

  วินัยที่มาจากใจในตนเอง

 4. หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขี่จักรยานใส่หมวก ขี่ไม่ซิ่ง ขับไม่เมา หรือ เมาไม่ขับ

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันได้ ห่างไกลโรคเอดส์

เวลา 30 นาที

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ และป้องกัน โดยมีธรรมในใจ

ชื่อกิจกรรม วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันได้ ห่ำงไกลโรคเอดส์

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรสอบถามความรู้เรื่องโรคเอดส์กับนักเรียน 1. ซีดีเรื่องเอดส์

 2.  วิทยากรเปิดซีดีเรื่องเอดส์

 3.  วิทยากรสอบถามความรู้สึกเรื่องเอดส์ให้นักเรียน

   ร่วมแสดงความคิดเห็น

 4.  วิทยากรสอบถามเรื่องศีล 5 ข้อ มีข้อใดที่ควร

   ปฏิบัติเพื่อห่างไกลเอดส์

  วิทยากรสรุป (ตามใบความรู้)

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้

เรื่องโรคเอดส์

 เอดส์ หรือ AID S (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค เกิดจาก

การติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปท�าลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท�าให้ติดเชื้อโรคอื่นง่าย 

เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื้อหุ้มสมองอักเสบ หรือมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการรุนแรง และเป็นสาเหตุ

ส�าคัญของการเสียชีวิต

เอดส์ ติดต่อได้อยำ่งไร

 4. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย โอกาสติดเชื้อได้แก่การมีแผล เปิดที่อวัยวะเพศ

 5. การรับเชื้อทางเลือด โดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด  

  รับเลือดในขณะผ่าตัด

 6. ทารกติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ 

อำกำรของเอดส์มี 2 ระยะ

 3. ระยะไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ตัวเองก็ไม่ทราบ อาจแพร่ 

 ไปสู่ผู้อื่นได้

 4. ระยะมีอาการ ผู้ติดเชื้อ เริ่มมีอาการภายหลังได้รับเชื้อประมาณ 7 – 8 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะคือ

 ระยะเริ่มปรากฏอาการ มีเชื้อราในปาก ต่อมน�้าเหลืองโต งูสวัด มีไข้ ท้องเสีย น�้าหนักลด มีตุ่มคัน 

บริเวณผิวหนัง

 ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะทีมีภูมิต้านทานลดลงมาก ท�าให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม  

เยื้อหุ้มสมองอักเสบ ถึงแก่ความตาย

กำรป้องกัน

 4. ต้องมีศีลธรรม ธรรมะในใจ ไม่ผิดศีล ไม่ประพฤติผิดในกราม รักเดียวใจเดียว หากมีเพศสัมพันธ์ใช้

ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

 5. ขอรับการรักษาเรื่องโรคเอดส์ ก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรทุกท้อง

 6. ไม่ดื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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แผนการสอน 

คุณธรรม หลักพุทธธม จริยธรรม 

รักวัยใส ห่างไกลเพศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้นักเรียน เข้าใจเรื่องความรักที่ถูกต้อง เข้าใจบทบาทของตนเองในวัยเรียน

ชื่อกิจกรรม รักใสๆ ห่ำงไกลเพศสัมพันธ์

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม สื่อ, อุปกรณ์

 1. วิทยากรสอบถามสมาชิกว่า ขณะนี้ ใครมีแฟนหรือมีความรัก 1. สถานการณ์ เรื่องเล่า 

    เพศตรงข้ามบ้าง บอกความรู้สึกเรื่องของความรัก  กระดาษ – ปากกา

 2.  วิทยากรเล่าเรื่องให้สมาชิกฟัง

 3.  วิทยากรสอบถามสมาชิกว่า 

   - สมาชิกรู้สึกอย่างไรในเรื่องที่ฟัง

 4.  ถ้าเป็นสมาชิกๆ จะท�าอย่างไร

 5.  ถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาให้ให้ค�าปรึกษาอย่างไร (กลุ่ม-เดี่ยว)

 6.  วิทยากรสรุป (ตามใบความรู้)

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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สถานการณ์เรื่องเล่า

 เกส วัยรุ่นอายุ 18 ปี ก�าลังเรียนชั้น ปวช. พ่อแม่เป็นคนต่างจังหวัด เช่าหอพักเรียนในกรุงเทพฯ  

ท้อง 6 เดือน กว่าแล้ว แฟนหนุ่มซึ่งเป็นนักเรียนเช่นกัน ไม่ยอมรับรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น ท�าตัวหายหน้าหายตาไปเลย  

หลบเลีย่งไม่ยอมมาพบเจอทัง้สิน้ ฝ่ายหญงิกพ็ยายามหาทางออกโดยบกุบัน่ไปถงึบ้านพ่อแม่ของแฟน หวงัพึง่ผูใ้หญ่

ช่วยแก้ปัญหา แต่เธอกลับได้รับความช�้าใจยิ่งนัก เพราะพ่อแม่แฟนกลับบอกว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเธอท้องกับ

ลกูชายของเขา เธออาจไปท้องกบัใครมากไ็ด้แล้วจะมาให้ลกูชายเขารบัเป็นพ่อ เธอจงึเสยีใจมากทีถ่กูเหยยีดหยาม 

ในที่สุดท้องก็โตขึ้นทุกวัน ไม่สามารถจะปิดปังได้อีกต่อไป จึงตัดสินใจน�าเรื่องไปปรึกษาพ่อแม่ตัวเอง

 พ่อแม่ของเธอก็เช่นกัน ไม่เป็นที่พึ่งได้กลับว่าลูกสาวตัวเองมากมาย เช่น แม่สั่งให้ไปเรียนหนังสือ  

ท�าไมใจง่าย ไปเที่ยวนอนกับผู้ชายจนท้อง ไม่รักดี ใจง่าย ปล่อยให้ผู้ชายหลอก “ฟัน” เล่นๆ แล้วสลัดทิ้งแบบ 

ไม่ใยดี แบบไม่มีค่าอะไรเลย พร้อมบอกว่าพ่อแม่ไม่รู้จะแก้ปัญหาให้อย่างไร ผูกเองก็แก้เอง ถ้าปล่อยให้ท้องก็ 

ไม่ต้องเรียนหนังสือต่อแล้ว พ่อแม่จะไม่ส่งเรียนต่อ ถ้าจะเรียนต่อต้องไม่ท้อง พ่อแม่เองก็ฐานะไม่ดีมาก  

เงินทองก็มีจ�ากัด ถ้าปล่อยให้ท้องต่อไปไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหลานได้ คือไม่ต้องการเด็กในท้องอย่างแน่นอน

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ใบความรู้

หลักพุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม

รักวัยใส ห่างไกล เพศสัมพันธ์

 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความรักในวัยรุ่นมักเต็มไปด้วยกามอารมณ์ หากจิตใจไม่สามารถ

เอาชนะความยั่วยวนต่างๆ จนต้องตกไปในอ�านาจของกิเลศ แล้วยากจะแก้ไข เพราะผลพลอยได้ที่ตามมาคือ  

การท้องก่อนวัยอันควรแน่นอน เป็นวัยรุ่นที่ท้องโต คงหมดอนาคต อายเพื่อน ไม่มีที่ไหนรับเข้าเรียน หรือรับเข้า

ท�างาน ชาวบ้านติฉิน นินทา ความรู้สึกเสียใจของพ่อ แม่ รวมถึงค่าเลี้ยงดู ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าของเด็ก ที่จะ 

เติมโตขึ้นมาเลยตัดไว้ในฐานะของคนขาดความซื่อสัตย์ ขาดความรับผิดชอบและขาดความกตัญญูว่า เด็กคนนี้  

คือตัวท�าลายอนาคต ไม่มีสิทธิเกิดมาดูโลก ไม่มีสิทธิจะมาหัวเราะ ร้องไห้

 เตือนภัยวัยรุ่นไทย 10 ผลกระทบและภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งที่เกิดต่อร่างกาย

ตนเอง ครอบครัว รวมถึงผลต่อพฤติกรรมและสภาพจิตใจที่ยากเยียวยา และอาจจะติดตัวไปตลอดชีวิต

1) ท้อง-แท้ง-ทิ้ง 

 ปัจจุบันการตั้งท้องในวัยเรียนเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ระวังหรือไม่ตั้งใจได้เพิ่มมากขึ้นและ 

น�ามาซึง่ปัญหามากมาย นบัตัง้แต่ปัญหาการท�าแท้งของวยัรุน่ทัง้ทีไ่ปใช้บรกิารคลนิกิและทีก่นิยาเองสงูซึง่ปัจจบุนั

สูงถึงกว่าปีละแสนราย การตั้งท้องและท�าแท้งยังน�ามาซึ่งชีวิตการเรียนที่พังพินาศไป รวมไปถึงบางรายที่มิได้

ท�าแท้ง ก็ต้องเริ่มชีวิตการเป็นแม่ตั้งแต่วัยรุ่นที่ยังขาดความพร้อมและสร้างปัญหาทั้งแม่และเด็ก ส�าหรับวัยรุ่นที่

คดิว่าจะไม่มกีารตัง้ท้องเพราะอปุกรณ์คมุก�าเนดินัน้ จากงานวจิยัพบว่า แม้การใช้ถงุยางอนามยัเองกม็โีอกาสพลาด

ได้สูงถึง 20% หรือ 1 ใน 5 ครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ใช้ถุงยางอนามัยก็ยังมีโอกาสพลาดและตั้งท้องได้ เนื่องจาก

คุณภาพของถุงยางเสื่อมหรือการใช้ไม่ถูกต้อง ส่วนการใช้ยาเม็ดคุมก�าเนิดก็มีโอกาสพลาดได้สูงถึง 5%

2) ติดโรค-เครื่องเพศเน่ำ เสี่ยงติดโรค 

 งานวจิยัทางการแพทย์ชีช้ดัว่า แม้จะมกีารใช้ถงุยางอนามยักย็งัไม่สามารถปลอดจากโรคตดิต่อทางเพศ

ต่างๆ เช่น โรคผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ รวมถึงโรคอื่นๆ เช่นโรคหนองใน ในหลายประเทศพบว่า กลุ่มวัยรุ่น 

15-29 ปี เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อกามโรคสูงที่สุด

3) เรียนต�่ำ-งำนตก 

 การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นจะส่งผลการเรียนและการท�างาน งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผลของการ 

มีเซ็กส์ในวัยรุ่นสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนที่ตกต�่าลงด้วย

4) ชื่อทรำม-ภำพเสีย

 หลายครั้งที่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นต้องถูกเปิดเผย และสิ่งดังกล่าวได้น�าไปสู่การ

ท�าลายเกียรติชื่อเสียง เช่น จะมีค�ากล่าว “เสียตัวแล้ว” เป็นต้น และยังท�าภาพลักษณ์ของวัยรุ่น เช่น จากเด็กชาย

ที่ดูเป็นสุภาพบุรุษที่น่ารักกลายเป็น “เสือผู้หญิง” ที่ไม่น่าคบ เป็นต้น
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5) เซ็กส์เป็นหลัก-รักฉำบฉวย 

 หรอือาจถกูหลอกซ�า้ซาก วยัรุน่หญงิจะพบว่า ตนเองถกูหลอกให้รกัหรอืหลงเพือ่ทีแ่ลกกบัเซก็ส์ อย่างไร

ก็ตามมีข้อมูลที่ชี้ว่า เด็กวัยรุ่นชายเองก็จะถูกหลอกโดยเพื่อนชายและเพื่อนหญิงโดยใช้เซ็กส์เป็นสื่อเพื่อให้ได้ 

“สิง่ของ” หรอืสิง่ต่างๆ ทวียัรุน่ต้องการ วยัรุน่จะเริม่คุน้เคยกบัการมเีพศสมัพนัธ์ตามความต้องการหรอืความใคร่

มากกว่าความรู้สึกรัก ชินกับการใช้เซ็กส์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ซึ่งท้ายที่สุดความสัมพันธ์ระหว่าง 

วัยรุ่นจะมีแต่ความไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืน

6) ซึมเศร้ำ-เหงำง่ำย

 วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เสรีเปลี่ยนคู่นอนบ่อยโดยเฉพาะฝ่ายหญิง ซึ่งในส่วนลึกยังต้องการความผูกพัน

มากกว่าเพศชาย มักเป็นฝ่ายถูกทิ้งและอยู่ในภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เสรีหลายเท่า และ 

จากสถิติก็พบว่า วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เสรีมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เสรี

7) หมิ่นชำย-หยำมหญิง

 ประสบการณ์รักฉาบฉวยจะเพาะบ่มทัศนคติทางลบต่อเพศตรงข้าม โดยฝ่ายชายก็มองเพศหญิง 

เป็นเพียงเครื่องสนองความใคร่ เท่าๆ กับที่ฝ่ายหญิงก็ฝังใจว่าผู้ชายเลวเหมือนกันหมด จนในที่สุดก็จะกลายเป็น

คนที่มีท่าทีที่สร้างปัญหาในการคบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม

8) ดูถูกตัวเอง-วังเวงไร้ค่ำ

 การทีว่ยัรุน่มเีพศสมัพนัธ์เสรมีากขึน้ท�าให้การมองเหน็คณุค่าตนเองเปลีย่นไป การมเีพศสมัพนัธ์ระหว่าง

วยัรุน่ส่งผลให้วยัรุน่มองกจิกรรมทางเพศเป็นเพยีง “การแลกเปลีย่น” อารมณ์และวตัถทุางเพศ ยิง่เมือ่มบ่ีอยครัง้

ขึ้นการเคารพและเห็นคุณค่าตนเองก็จะยิ่งน้อยลง

9) เจอคนจริงก็แห้ว-เรื่องที่แล้วตำมหลอกหลอน 

 วัยรุ่นบางคนอาจจะปฏิเสธตัวเองเมื่อมีโอกาสพบคนที่ดีจริงๆ เนื่องจากความรู้สึกดูถูกตัวเองหรือ 

ต้องพยายามปิดบังเบื้องหลังตนเอง โดยเฉพาะฝ่ายหญิงจะมีความรู้สึกว่าตนเองมีประสบการณ์ไม่ดีหรือไม่มีค่า

เพียงพอ ในทางตรงกันข้ามฝ่ายชายเองเมื่อพบผู้หญิงดีๆ ก็อาจเสี่ยงต่อได้รับการปฏิเสธจากผู้หญิงดีๆ เช่นกัน 

เพราะถือว่า ผู้ชายคนนี้ไม่ดีมากพอที่ควรคบหา

10) ชีวิตคู่อำจเฉำ-ระยะยำวครอบครัวอำจพัง

 อนัเนือ่งมาจากความทรงจ�าทีเ่ลวร้ายในวยัรุน่ของกนัและกนั ท�าให้เกดิความไม่ไว้วางใจในการไม่เคารพ

กัน หรืออาจท�าลายชีวิตคู่อันเนื่องมาจากภาวะเจ็บป่วยจากกามโรคหรือการท�าแท้งที่ท�าลายภาวะเจริญพันธ์ 

ของตนเอง
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ใบความรู้

เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดมาตรฐาน คุณธรรม ของนักเรียนและเยาวชน ไว้ 8 ประการ เพื่อให้

นักเรียนในโรงเรียนและเยาวชน ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เรียนรู้และ 

ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อการศึกษาเล่าเรียน มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติ

เรียบร้อยและมีการด�าเนินวิถีชีวิตราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองเป็นก�าลังส�าคัญสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

สืบต่อไป

   คุณธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย

 9. ความเพียร

 10. ประหยัด

 11. ซื่อสัตย์

 12. มีวินัย

 13. สุภาพ

 14. สะอาด

 15. สามัคคี

 16. มีน�้าใจ
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ภาคผนวก
ผนวก 1  ค�ำอำรำธนำ บูชำ ถวำย ในศำสนพิธิทำงพระพุทธศำสนำ

ผนวก 2  ควำมเป็นมำของค่ำยสรำ้งสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ



ผนวก 1 

ค�ำอำรำธนำ บูชำ ภำวนำ ถวำย

ในศำสนพิธีทำงพระพุทธศำสนำ

ค�ำบูชำพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

ค�ำกรำบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ

ค�ำอำรำธนำศีล 5

  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

 ทุติยัมปิ มะยัง ภันเตวิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 

 ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ค�ำอำรำธนำพระปริตร

  วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

  สัพพะทุกขะ วินาสายะ  ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

  วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

  สัพพะภะยะ วินาสายะ  ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

  วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา 

  สัพพะโรคะ วินาสายะ  ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
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ค�ำอำรำธนำธรรม

พรหมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ 

กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ 

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา

เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

ค�ำถวำยขำ้วพระพุทธ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)

อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง 

อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ 

ค�ำลำขำ้วพระพุทธ

เสสัง มังคะลา ยาจามิ

ค�ำถวำยสังฆทำน (สำมัญ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุ สังฆัสสะ 

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ 

สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ค�ำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร

กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร

กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข 

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

ที่มำ : พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ, มนต์พิธี
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ผนวก 2

ควำมเป็นมำของค่ำยสร้ำงสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ 

ในพระสังฆรำชูปถัมภ์

 มูลนิธิอุทัย สุดสุข ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพ แห่งชาติ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

มูลนิธิlสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาสให้ด�าเนินการจัดท�าค่ายสร้างสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม  

วิถีพุทธ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงรับไว้ใน 

พระสงัฆราชปูถมัภ์ ตัง้อยูท่ี ่ส�านกัศกึษาและปฏบิตัธิรรมพระพทุธวิงศมนุ ีต�าบลวงักระแจะ อ�าเภอไทรโยค จงัหวดั

กาญจนบรุ ีทัง้นี ้ได้รบัความร่วมมอื การสนบัสนนุอ�านวยความสะดวกจากนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรุี 

และบุคคลากรโรงพยาบาลในการด�าเนินงานในพื้นที่เป็นอย่างดี

 1. การด�าเนนิการของค่ายเป็นการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัโิดยใช้หลกัพทุธธรรม เชือ่มโยงในการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพในชวีติประจ�าวนั กลุม่เป้าหมายได้แก่ ประชาชนทีม่ภีาวะเสีย่งและป่วยเรือ้รงัด้วย

โรค เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เน้น 6 โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง  

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและโรคเอดส์ 

 2. นักเรียนและเยาวชนในวัยเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษาให้รู้จักวิธีการดูแลตนเองพื้นฐาน 

ห่างไกลโรคและป้องกันแก้ไขปัญหา จากการส�ารวจพบ 5 กลุ่ม ภาวะโภชนาการบกพร่อง 2) การ

สบูบหุรี ่สารเสพตดิ ดืม่แอลกอฮอล์ 3) อบุตัเิหต ุ4) อบายมขุ ตดิเกมส์ ตดิการพนนั 5) มเีพศสมัพนัธ์

ทีไ่ม่เหมาะสม รวมทัง้ปฏบิตัติามคณุธรรม จรยิธรรม 8 ประการ ได้แก่ ความเพยีร ประหยดั ซือ่สตัย์ 

มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน�้าใจ

 ส�าหรับกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงได้ด�าเนินการทดลองเข้าค่าย รุ่นที่ 1 จ�านวน 40 คน ระหว่างวันที่  

19 – 21 ธันวาคม 2554 ผลปรากฏว่า น�้าตาลในเลือดส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยการเจาะปลายนิ้ว วันสุดท้าย

การเข้าค่าย ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ และได้มีการด�าเนินการค่ายจริง รุ่นที่ 2 จ�านวน 85 คน ระหว่างวันที่ 26 – 28 

กมุภาพนัธ์ 2555 มพีธิเีปิดวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2555 ในพธิเีปิด ได้มกีารทอดผ้าป่าสามคัค ีเพือ่สมทบทนุบรูณปฏสิงัขรณ์ 

อาคารส�านักงานศึกษาและปฏิบัติธรรมสนับสนุนค่าย โดยมี พระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส 

วรมหาวิหาร กรุงเทพ ให้เกียรติเป็นองค์ประธานในพิธีทอดผ้าป่า มีผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข 

ส�านกังานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ เป็นผูก้ล่าวรายงานจ�านวนผูร่้วมงานประมาณ 700 คน จากจงัหวดักาญจนบรุี 

จังหวัดใกล้เคียง และ กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันออกร้าน เช่น ร้านมูลนิธิอุทัย สุดสุข 

รพ.สต.หนองปลา รพ.สต.แก่งระเบิด คณะศิษย์ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 1 อบต. วังกระแจะ ในโอกาสนี้ 

ท�าการเปิดค่ายสร้างคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดย รองผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัด
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 กาญจนบุรีเป็นประธานในการเปิด มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสขุอธบิดกีรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก รองอธบิดกีรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพ นายอ�าเภอไทรโยค รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพหล

พลพยุหเสนา ผู้อ�านวยการ รพ.สต. นายกองการบริหารส่วนต�าบลวังกระแจะ ผู้อ�านวยการโรงเรียน ก�านันผู้ใหญ่

บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนกลุ่มชมรมและประชาชนทั่วไป

 การด�าเนินกิจกรรมค่าย ระยะเวลาการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน โดยให้โอกาสผู้สนใจกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 

จังหวัดกาญจนบุรีก่อนในปี 2555 เนื่องจากต้องการให้เป็นแม่แบบและค่ายตั้งอยู่ในพื้นที่ แต่ละรุ่นจ�านวน 100 คน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าค่าย ต้องพักในสถานที่ฝึกอบรม ตามที่ได้จัดไว้ให้บริการ เจาะเลือด ตรวจน�้าตาลในเลือด 

ชั่งน�า้หนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต ก่อนและหลังเข้าค่าย เพื่อเปรียบเทียบผล

 องค์ความรู้ เน้นหลัก 3 อย่าง

 1. 3ส. ได้แก่  สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม

 2. 3อ. ได้แก่  อาหาร ออกก�าลังกาย อารมณ์

 3. 1 น. ได้แก่ นาฬิกาชีวิต

 วัตถุประสงค์ เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย สามารถปฏิบัติเองได้ ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  

ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล 

 การเรียนการสอน เป็นการบูรณาการ การแพทย์สาธารณสุข แพทย์แผนไทย พุทธธรรม วิถีไทย  

น�ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน เมื่อกลับไปบ้านแล้ว

 จากการประเมินผลของการเข้าค่าย 2 ครั้ง ปรากฏว่าผู้เข้าค่ายมีผลตรวจเลือดเบาหวานลดลง  

และความดันโลหิตของผู้ป่ายความดันโลหิตสูงลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ในวันที่ 3 ของการเข้าค่าย

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

84 ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



บรรณานุกรม

มูลนิธิอุทัย สุดสุข. โครงกำรค่ำยสร้ำงสุขภำพ คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน,  

สนับสนุนงบประมำณโดย สสส. : 2555.

กระทรวงสำธำรณสุข. พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 กรุงเทพฯ : รำชกิจจำอุเบกขำ  

เล่มที่ 25 ตอนที่ 16 : 19 มีนำคม 2550.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลศัพท์.กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.อำร์พริน

ติ้ง แมสโปรดักส์ จ�ำกัด : 2546.

อุทัย สุดสุข. สำธำรณสุขในพระไตรปิฎก : บูรณำกำรสู่สุขภำพดี ชีวีมีสุข . เทพประทำนกำรพิมพ์, 

พิมพ์ครั้งที่ 2 นนทบุรี : 2554.

อุทัย สุดสุข และคณะ. แนวทำงกำรด�ำเนินงำนหมู่บ้ำนสุขภำพดี วิถีพุทธ หำ้งหุ้นส่วนจ�ำกัด ศิริธรรมออฟเซ็ท, 

อุบลรำชธำนี : 2554.

อุทัย สุดสุข และคณะ. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ส�ำหรับวิทยำกรระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอและแกนน�ำ

อำสำสมัครหมู่บ้ำนสุขภำพดี วิถีพุทธ, ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดศิริธรรมออฟเซ็ท, อุบลรำชธำนี : 2554.

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

85ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน



คณะผู้จัดท�า

 พระมหำพรชัย วรญำโณ ผูช่้วยเจ้ำอำวำสวดัจกัรวรรดริำชำวำส วรมหำวหิำร

 พระมหำนนทศักดิ์ นนฺทสกฺโก วัดจักรวรรดิรำชำวำส

 พระมหำสมคิด ธีรว�โส วัดจักรวรรดิรำชำวำส

 ดร.นำยแพทย์อุทัย สุดสุข ประธำนกรรมกำรมูลนิธิอุทัย สุดสุข

 นำงอำริยำ สัพพะเลข กรรมกำรและเลขำนุกำรมูลนิธิอุทัย สุดสุข

 นำงนันทนำ ศรีพินิจ กรรมกำรมูลนิธิอุทัย สุดสุข

 นำงนลินี มกรเสน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรมูลนิธิอุทัย สุดสุข

 นำงนิพำ วัฒนำมงคล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรมูลนิธิอุทัย สุดสุข

 นำงพิจณำ เพ็ญกิตติ ส�ำนักบริหำรกำรสำธำรณสุข

 นำงชลธิชำ พิเชษฐวณิชย์โชค  มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 ผศ.ศรีสมร ผ่องพุฒิ มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 นำยปิยะชำติ บริสุทธิ์ มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 นำงสำวยุภำวรรณ ดวงอินตำ มทร.รัตนโกสินทร์พบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 นำงบุษรำ เขินอ�ำนวย ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

 นำยสิริกร ทิติวงษ์ อำจำรย์โรงเรียนวัดจักรวรรดิรำชำวำส

 นำงสำวชุษณมน ชัยโยธำ อำจำรย์โรงเรียนวัดจักรวรรดิรำชำวำส

 นำยประกิจ ประชำศรัทธำชำติ  อำจำรย์โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม

 นำยอุตส่ำห์ พิบูลย์บุญ ไวยำวัจกรวัดจักรวรรดิรำชำวำส

 

ผู้พิมพ์

 นำงสำวกนกวรรณ กรรณสูต ผู้ช่วยเลขำนุกำรมูลนิธิอุทัย สุดสุข

แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสุขภาพ
คุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

86 ส�ำหรับนักเรียนและเยำวชน




