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“

ผลวิจยัใหมใ่นสาขาจิตวิทยา การศกึษา และประสาทวิทยา พบวา่ 
การสอนกรรมฐานในโรงเรียน มีผลบวกตอ่สวสัดิภาพ 
ทกัษะทางสงัคม และทกัษะวิชาการของวยัเรียน

”
“

New research in the fields of psychology, 
education and neuroscience shows 
teaching meditation in schools is having 
positive effects on students’ well-being, 
social skills and academic skills.

“





ผลกระทบจากการปฏิบตัิธรรม (meditation) ใน
โรงเรียน ครอบคลมุทัง้ผลการศกึษา 15 แห่ง และ นกัเรียน 
1800 คน จากประเทศออสเตรเลีย เคนาดา อินเดีย และ 
สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และ ไต้หวนั 

งานวิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ กรรมฐานมีประโยชน์ทกุกรณี และ
ก่อให้เกิดประสทิธิผลแก่นกัเรียน คือ การเป็นอยู่ท่ีดีขึน้มาก 
ทกัษะทางสงัคมดีขึน้ และทกัษะวิชาการดีขึน้ 



นกัเรียนท่ีเรียนปฏิบตัิกรรมฐานท่ีโรงเรียน มีทศันะเชิงบวกมองโลกในแง่ดีมากขึน้ 
อารมณ์บวกมากขึน้ มีอตัลกัษณ์ชดัเจนขึน้ ยอมรับตวัเองมากขึน้ และดแูลสขุภาพ
ตวัเองดีขึน้ พร้อมกนันีมี้ความวิตกกงัวล ความเครียด และภาวะกดดนัน้อยลง นีเ้ม่ือ
เทียบกบันกัเรียนท่ีไม่ได้เรียนปฏิบตัิกรรมฐาน

ทัง้นี ้ยงัแสดงให้เห็นอีกกวา่ กรรมฐานช่วยชีวิตทางสงัคมของนกัเรียน น าไปสู่
พฤตกิรรมสนบัสนนุช่วยเหลือสงัคม อีกด้วย และลดการตอ่ต้านสงัคม เช่น โกรธ 
หรือ ไมเ่ช่ือฟัง ไม่เคารพกฎระเบียบ

ยงัพบวา่ กรรมฐานช่วยพฒันาทกัษะทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ของนกัเรียน 
รวมทัง้การรับรู้ข่าวสารได้เร็วมากขึน้ การสนใจดีขึน้ และการจดัจ าเรียนมี
ประสิทธิผลมากขึน้ มีความคดิสร้างสรรค์ และจิตใจท่ีหยืดหยนุ ผอ่นคลาย ที่มา : https://www.independent.co.uk/life-

style/health-and-families/features/how-

meditation-could-be-beneficial-in-schools-
10355650.html



หวัข้อที่จะบรรยาย:
ทุกข/์ปัญหา/วิกฤติของวยัเรียน / วยัรุ่น

พฒันาการดา้นกาย / พฒันาการดา้นอารมณ ์/พฒันาการดา้นปัญญา/พฒันาการดา้นสงัคม

กายฟิต ดว้ย ๓ส  สุขภาพกายเดก็มปัีญหา อาหาร พฤติกรรม เทคโนโลย?ี

กายฟิต ดว้ยสวดมนต ์ /  ดว้ยสมาธิ / ดว้ยสนทนา

จิตด ีดว้ย ๓ส อารมณข์องเดก็มปัีญหา จดัการยากไหม?

จิตด ีดว้ยสวดมนต ์/ ดว้ยสมาธิ  / ดว้ยสนทนา

มปัีญญา ดว้ย ๓ส เดก็มคีวามคดิระยะสัน้ แคบ ติดสบาย?

มปัีญญา ดว้ยสวดมนต ์/ ดว้ยสมาธิ  / ดว้ยสนทนา



วัยเรียน /วัยรุ่น
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ทางการแพทยไ์ดแ้บง่วยัเดก็ๆ ไวเ้ป็นระยะ 5 ระยะ ดงัน้ี

 * ทารกแรกเกดิ --- ชว่งตัง้แตค่ลอดจนอายุได ้28 วนั

 * ทารก --- ชว่ยตัง้แตแ่รกคลอดจนอายุ 1 ปี

 * เดก็วยักอ่นเรียนหรือปฐมวยั --- อายุระหวา่ง 2-6 ปี

 * เดก็วยัเรียน --- อายุ 7-15 ปี

 * เดก็วยัรุ่น (หนุ่ม - สาว) ถา้เป็นหญิง --- ระหวา่งอายุ 12-17 ปี แตถ่า้เป็นชาย ---

ระหวา่งอายุ 14-19 ปี





เดก็วยัเรียน - เดก็ที่ก  าลงัเรียนอยูใ่นชัน้ประถมศึกษาปีที่ 

1(ป.1) ถึง ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ซ่ึงเป็นการศึกษา

ขัน้บงัคบั

เดก็วยัเรียนชว่งปลาย - ที่ก  าลงัเรียนในชัน้ ม.1 – ม.3 ก็

จะเร่ิมมพีฒันาการเขา้สูช่ว่งวยัรุ่น หรือวยัหนุ่ม-สาว โดย

เดก็หญิงจะเขา้สูว่ยัรุ่นเร็วกวา่เดก็ชาย 2 ปี



เดก็ในวัยเรียนถงึวัยรุ่น  
จะใชช้วีิตสว่นใหญ ่ไมไ่ดอ้ยูก่บัครัว แต่

เป็นโรงเรียน 

อยูก่บัเพ่ือนเป็นสว่นใหญ ่

ชอบการเลน่ซุกซน การเลน่กฬีา



ภาวะวิกฤตของวัยเดก็ตอนปลาย (วัยเรียน)

1.พอ่แมเ่สยีชวีิต

2.พี่หรือนอ้งเสยีชวีิต

3.มขีอ้ขดัยา้งกบัพอ่แม่

4.พอ่แมแ่ยกทางกนั

5.พอ่แมห่รือพี่นอ้ง เขา้อยูใ่นโรงพยาบาล

6.มนีอ้งใหม่

7.มปัีญหาเกดิข้ึนระหวา่งพอ่แม่

8.ผลการเรียนตกต ่า

9.เจบ็ป่วยไดร้ับบาดเจบ็ตอ้งเขา้รับ

การณกัษาในโรงพยาบาล

10.เพ่ือนสนิทเสยีชวีิต

ในประเทศอเมริกา พบวา่ภาวะวิกฤตของเดก็อายุ 6-11 ขวบ เรียงตามล าดบัดงัน้ี



กายฟิต
ดว้ย ๓ส (สวดมนต ์สมาธิ สนทนาธรรม) 

ส าหรบัวยัเรียน





ปัญหา: กายไม่ฟิต โรคทางกาย
เกดิจากพฤตกิรรมของวยัเด็กตอนปลาย (วยัเรียน)

 พฤติกรรมการบริโภค /โรคอว้นหรือภาวะโภชนาการเกิน

 พฤติกรรมการเสพติดโซเชียลมีเดีย/เกมส์

 พฤติกรรมการไรร้ะเบียบวินยันิยมในสงัคม และชีวิตส่วนตวั

 พฤติกรรมค่านิยมตามกระแส 



โรคอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกนิ
ปัจจุบนัก าลงัระบาดอยูท่ ัว่โลกทัง้ในประเทศที่พฒันาแลว้และที่ก  าลงัพฒันา 

มรีายงานวา่ประมาณ 55% ของประชากรผูใ้หญใ่นประเทศสหรัฐอเมริกามภีาวะ

โภชนาการเกนิ 

ยงัพบวา่ในเดก็ทุก 4 คน จะเป็นเดก็ที่มภีาวะโภชนาการเกนิ 1 คน 

ส าหรับประเทศไทยพบวา่มปีระชากรที่ เป็นโรคอว้นเพิ่มมากขึ้น ในทุกกลุม่อายุ 



จากการศึกษาที่ผา่นมาชี้วา่เดก็อว้นมกัเป็นผูใ้หญท่ี่อว้นโดยที่ เดก็โตอว้นจะมโีอกาส

เป็นผูใ้หญอ่ว้นมากกวา่ 

จากผลการส ารวจภาวะสุขภาพและโภชนาการในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ 

10-20% ของทารกที่อว้นจะยงัคงอว้นในวยัเดก็ 40% ของเดก็ ที่อว้นจะยงัคงอว้นใน

วยัรุ่น และ 75-80% ของวยัรุ่นที่อว้นจะเป็นผูใ้หญอ่ว้น 

การป้องกนัโรคอว้นในวยัเรียน จึงนับเป็นงานที่จ าเป็นและเร่งดว่นและควรป้องกนัมิให ้

เป็นโรคอว้นตัง้แตเ่ดก็ เพราะการป้องกนัไมใ่หเ้ดก็อว้นเทา่กบัเป็นการลดจ านวน

ประชากรผูใ้หญอ่ว้น





จากขอ้มูลพบวา่ 

ในชว่ง 10 ปีที่ผา่นมา อุบตัิการณโ์รคอว้นในเดก็ไทยเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

และตามสถติิอาจจะสรุปไดว้า่ เป็นประเทศที่มกีารเพิ่มจ านวนเดก็อว้นเร็ว

ที่สุดในโลก 

มรีายงานวา่ ในชว่งระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา จ านวนเดก็กอ่นวยัเรียนอว้น

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 36 และเดก็วยัเรียนอายุ 6-13 ปี อว้นเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 15.5 

ทัง้ยงัพบวา่ เดก็ไทยมเีชาวปั์ญญาโดยเฉลี่ย ต ่ากวา่เกณฑเ์ฉลี่ยมาตรฐาน 

ที่ระดบั 90 มมีากถึง 1 ใน 4 หรือรอ้ยละ 25



ผลวิจยัหลายชิ้น ที่บง่ชี้ใหเ้หน็วา่ 

สาเหตุส าคญัที่ท  าใหสุ้ขภาพเดก็ไทยไมแ่ขง็แรง เกดิจากการไดร้ับ

อาหารที่มปีระโยชน์ 

จากการบริโภคอาหารหรือขนมไรคุ้ณภาพที่วางขายบริเวณหนา้

โรงเรียน ซ่ึงแฝงไวด้ว้ยพษิภยัที่บรรดาผูใ้หญพ่รอ้มใจกนัหยิบย่ืนให ้

ไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรือเพราะขาดความรู ้ กลายเป็นการสรา้งปัญหา

ดา้นสุขภาพที่ เกดิจากการบริโภคใหก้บัเยาวชนไทยไดแ้บบไมค่าดคดิ



หวัข้อข่าวเกี่ยวกับ อ้วน
 เดก็ไทยน่าหว่ง-สถิติ'อว้น'พุง่ที่ สุดในโลก กระทบสติปัญญา-ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 

จี้ ข้ึนภาษีน ้าอดัลม-สกดัขนมหนา้โรงเรียน

 หว่งเดก็ไทยอว้นพุง่เร็วที่ สุดในโลก

 ‘นมเปร้ียว-น ้าอดัลม’ ตวัการส าคญัของโรคอว้น

 คาดอกี 2 ปี ในไทยเดก็ 5 คนจะมเีดก็อว้น 1 คน

 เดก็ชนบทเสี่ยงเป็นเบาหวาน

 ขนมหนา้โรงเรียนยงัขายกระหน ่ าแมถู้กหา้ม

 เครือขา่ยสุขภาพเดก็ จี้รัฐขึ้นภาษีน ้าอดัลม



กายฟิต
ดว้ย ส ท่ี ๑ สวดมนต ์ส าหรบัวยัเรียน



กิจกรรม กายไม่ฟิต ด้วยสวดมนต์ 

กิจกรรมการป้องกนั  

กิจกรรมการส่งเสริม 

กิจกรรมการรกัษา  

กิจกรรมการฟ้ืนฟ ู 

ดว้ย ส ท่ี ๑ สวดมนต ์ส าหรบัวยัเรียน





กจิกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน

สวดมนตก่์อนนอน

สวดมนตด์ชีวีเีป็นสุข

สวดมนตว์นัละนิดจิตแจม่ใส่

สวดมนต ์& เลน่เกมส ์



กายฟิต ลดบริโภคด้วยการสวดมนต์

 กจิกรรมเสริมการเรียนการสอน

สวดมนต ์หมู ่

สวดมนตเ์ดี่ยว



บทที่จะสวด /สถานที่/ เวลา 
บทสวด: บทอติปิิโส พุทธคุณ ธรรมคุณ สงัฆคุณ  บทเจริญพุทธมนตต์า่งๆ ที่ เหมาะกบัตนเอง 

สถานที่: บา้น วดั โรงเรียน สถานที่ท  างาน

เวลา: ที่บา้นต่ืนนอน-กอ่นเขา้นอน
-ที่โรงเรียน หนา้เสาธง และ เลิกเรียน กจิกรรมสวดมนตเ์สริม   

-หลกัสูตร เชน่ สวดมนตเ์พิ่ มเกรด สวดมนตไ์รโ้รค

-ที่วดั: โอกาสพิเศษ เทศกาลงานบุญตา่งๆ  





กายฟิต
ดว้ย ส ท่ี ๒ สมาธิ ส าหรบัวยัเรียน



กจิกรรม: กายฟิต ด้วย ส ที่ ๒ สมาธิ 
ส าหรับวัยเรียน

กจิกรรมเนน้การป้องกนั กายไมฟิ่ต ดว้ยสมาธิ 

การจดัท าหลกัสูตรเสริมการเรียนการสอน

การใหค้วามรู ้ผลดขีองสมาธิ 

การปฏิบตัเิป็นประจ าสม ่าเสมอ 

กจิกรรมเนน้การสง่เสริม กายฟิต ดว้ยสมาธิ



กจิกรรมเนน้รักษา ดว้ยสมาธิ

กจิกรรมเนน้ฟ้ืนฟ ูระยะยาว  ดว้ยสมาธิ



กายฟิต
ดว้ย ส ท่ี ๓ สนทนาธรรมส าหรบัวยัเรียน



กายฟิต – ตดิปัญญาแยกแยะคุณค่าแท้-คุณค่าเทยีม

 การบริโภค

 การเสพเทคโนโลยี

 การตดิคา่นิยม

 การไรร้ะเบยีบ และไรท้ศิทาง 



กายฟิต -ตดิปัญญาหาความรู้ให้ชัด 
แนวทางแก้ไขเดก็ที่มีภาวะโภชนาการเกิน (เร่ิมอ้วน/อ้วน)

1. ตดิตามการชัง่น ้าหนักทุกเดือนและวดัสว่นสูงทุก 6

เดือน

2. แนะน าการใหอ้าหารครบทุกกลุม่ไดแ้ก ่เน้ือสตัว/์ไข/่

นม ขา้ว-แป้ง ผกั ผลไม ้และน ้ามนัในปริมาณที่ เหมาะสม

และควรกนิใหห้ลากหลาย



3. ลดอาหารที่ใหพ้ลงังาน ไดแ้ก ่อาหารประเภทขา้ว-แป้ง ขา้ว กว๋ยเตี๋ยว ขนมจนี 

ขนมปัง เผือก มนั เป็นตน้ และอาหารไขมนั เชน่ น ้ามนั กะท ิควรหลกีเลี่ยงการ

ปรุงอาหารดว้ยวธิกีารทอด ผดั แกงกะะทหิรือขนมใสก่ะทิ

4. งดกนิจุกจิก เชน่ ขนม น ้าหวาน น ้าอดัลม

5. ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 วนั ครังละ 20 นาท ีและเคล่ือนไหว

ร่างกายเป็นประจ า เชน่ เลน่กฬีา วิ่ งเลน่ เดินข้ึน-ลงบนัได



ดว้ย ๓ส (สวดมนต ์สมาธิ สนทนาธรรม) 

ส าหรบัวยัเรียน



ด้านสมาธิ/อารมณ์ เดก็วัยรุ่นช่วงมีการเปล่ียนแปลงสู่
วัยผู้ใหญ่

มอีารมณห์งุดหงิดและแปรปรวนงา่ย 

มอีารมณช์อบความต่ืนเตน้/ พึงพอใจในส่ิงแปลงใหม่

มอีารมณก์ารพลกัตวัเองออก อาจจะหนีหรือสู ้



พัฒนาการด้านจติใจ/อารมณ์
1.วยัเดก็ตอนปลาย (วยัเรียน) จะเขา้ใจอารมณข์องตนเองและผูอ่ื้นดข้ึีน รูจ้กัควบคุม

อารมณไ์ด ้ดกีวา่วยัที่ผา่นมา รูจ้กัแสดงอารมณไ์ดใ้นแบบที่สงัคมยอมรับทัง้ในดา้นที่ไม่

พึงใจและพึงใจ ลกัษณะอารมณจ์ะเป็นเชน่เดยีวกบัวยัเดก็ตอนตน้

2.มคีวามนสใจ สมาธิ และระเบยีบวินัย ถึงแมใ้นชว่งอายุ 6-7 ปี ชว่งความสนใจจะสัน้

แตเ่ม่ืออายุ 8 ปี ชว่งความสนใจจะนานข้ึน พยายามท างานจนเสร็จ สนใจเกบ็สะสม

ส่ิงของสนใจ

3.รูจ้กัตนเอง เร่ิมมองเหน็ตนเอง วพิากษว์จิารณต์นเองยอมรับความแตกตา่งของคนอื่น 

สนใจการรวมกลุม่ที่ เป็นวยัเดยีวกนั (peer group) เริมเรียนรูเ้อกลกัษณก์ลุม่
ของตนเองตอ่ไป



อารมณ์ในด้านไม่พงึใจ
 อารมณก์ลวั 

เดก็เลกิกลวัส่ิงที่ไมม่ตีวัตน สตัวแ์ละปรากฏการณธ์รรมชาต ิแตจ่ะกลวัส่ิงที่จะเกดิไดจ้ริง เชน่ กลวัความ

อดอยาก กลวัไมม่เีพ่ือน กลวัเรียนไมด่หีรือกลวัอนัตรายที่จะเกดิข้ึนกบัครอบครัวของตน เป็นตน้ 

แหลง่ก าเนิดความกลวั ไดแ้ก ่ประสบการณต์รง ค าบอกเชา่ของผูอ่ื้น จินตนาการของตนเองและ

ส่ือมวลชน  วิธตีอบสนองความกลวั ----- การหนี การสูแ้ละการหลกีเลี่ยงหรือท าตนใหเ้ขา้กบัส่ิงน้ัน

 อารมณโ์กรธ เดก็จะควบคุมความโกรธไดด้ข้ึีน และรูจ้กัวิธรีะงบัความโกรธไดด้ว้ย 

 อารมณค์ดิแกแ้คน้เงยีบๆ ในใจ--- แตไ่มท่ าจริงดงัคดิ หรือจะบอกเลิกเลน่ทนัททีนัใด

 อารมณอ่ื์นๆ เชน่ ใจนอ้ย ---ไมช่อบใหเ้พ่ือนลอ้เลยีน 

 อารมณผ์ิดหวงัจะแสดงออกทนัทแีตไ่มรุ่นแรงเทา่วยัรุ่น 

 อารมณเ์กลยีด อจิฉาริษยา จะรูจ้กัเกบ็อารมณไ์ดด้ข้ึีน ไมแ่สดงออกมาตรงๆ



อารมณ์ในด้านพงึใจ
ความรูสึ้กสงสารเหน็ใจ

จะมคีวามรูสึ้กสงสารเหน็ใจผูอ่ื้นตลอดจนสตัวเ์ลี้ยง เขา้ใจความรูสึ้กผูอ่ื้นไดด้ี

เพราะส่ิงแวดลอ้มของเดก็กวา้งขวางข้ึน

ความรัก ความเบกิบาน 

จะแสดงความร่าเริงมนี ้าใจชว่ยเหลือผูอ่ื้น วยัน้ีจะมอีารมณด์เีป็นสว่นใหญ ่โดยเฉพาะ

เม่ือขณะอยูใ่นกลุม่

เดก็ในวยัน้ียงัมอีารมณเ์ปลี่ยนแปลงงา่ย 

เพราะเดก็ตอ้งปรับตวัตอ่สภาพแวดลัอ้มใหมห่ลายอยา่ง ไดแ้ก ่การเปลี่ยนแปลงกจิวตัรประจ าวนัเม่ือไป

โรงเรียน การท าตามกฏ ระเบยีบและค าสัง่ตา่งๆ แทนการท าตามใจตนเองดงัที่ เคยผา่นมา การแขง่ขนักนัใน

เร่ืองการเรียนหรือปัจจยัดา้นร่างกาย เชน่ รูสึ้กเหน่ือย หิวกท็ าใหเ้ดก็กงัวล หงุดหงิด และมอีารมรุ์นแรงได ้





จติดี 
ดว้ย ส ท่ี ๑ สวดมนต ์

ส าหรบัวยัเรียน



กิจกรรม: จิตด ีด้วย ส ที่ ๑ สวดมนต์ส าหรับวัยเรียน

กิจกรรมการป้องกนั  

กิจกรรมการส่งเสริม 

กิจกรรมการรกัษา  

กิจกรรมการฟ้ืนฟ ู 

จิตดี ดว้ยการสวดมนต์



จติดี 
ดว้ย ส ท่ี ๒ สมาธิ 

ส าหรบัวยัเรียน



Religious Childcare Centres and Kindergartens 

in Singapore

Basic religious values

Religious childcare centres or kindergartens integrate basic 

religious values impartation into the academic curriculum. 

For example, My Little Gems Preschool (pictured above), 

a Buddhist inspired preschool, children attend character class 

where child learn Buddhist values such as self-reliance, motivation,

gratitude, unconditional love and compassion through role play,

Buddhist stories and songs. Mr Ben Lim, Director of My Little Gems Preschool 

explains that children also engage in daily mindfulness and meditation sessions, 

so that they can be more attentive, less reactive, have more empathy and self-control.



กิจกรรม: จติดี ด้วย ส ที่ ๒ สมาธิ ส าหรับวัยเรียน

กิจกรรมการป้องกนั

กิจกรรมการส่งเสริม 

กิจกรรมการรกัษา 

กิจกรรมการฟ้ืนฟ ู

จิตไม่ดี/ดี ดว้ยสมาธิ





สมาธิ มีประโยชน์ต่อเดก็วัยเรียน 

เชื่อมโยงความสงบภายใน ท าใจให้สงบ และสิ่งที่เป็นแง่ลบได้ไปออกจากจิต

พบความสุขแบบไม่พึ่งพาวัตถุสิ่งเสพ  ความสงบสุขภายในเกิดจากความสงบ
ภายใน อยู่กับตัวเอง เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจท าอะไร และท าให้ตัวเด็ก
มีความสุข 

ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหลับยาก- ปัญหาการนอนหลับ สามารถแก้ไขได้ ท าใจ
ให้สงบหลังจาก กิจกรรมทั้งวันที่ส่งผลต่อการหลับยาก ท าให้มีการนอนเต็มอิ่ม



ช่วยให้เกิดปัญญาจากภายใน-จากการปฏิบัติธรรมท ากรรมฐาน
สร้างสติและความมั่นใจในตนเอง ท าให้ใจสงบและมุ่งเฉพาะจิตตนเอง

ช่วยให้ไม่โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย และอารมณ์ประเภทน าไปสู่พฤติกรรม
ก้าวร้าว

สร้างความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ-มุ่งสนับสนุน ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 





จติดี 
ดว้ย ส ท่ี ๓ สนทนาธรรม

ส าหรบัวยัเรียน



กิจกรรม: จติดี ด้วย ส ที่ ๓ สนทนาธรรม ส าหรับวัยเรียน

กิจกรรมการป้องกนั 

กิจกรรมการส่งเสริม  

กิจกรรมการรกัษา 

กิจกรรมการฟ้ืนฟ ู

จิตดี ดว้ยสนทนาธรรม 



มีปัญญา
ดว้ย ๓ส (สวดมนต ์สมาธิ สนทนาธรรม) 

ส าหรบัวยัเรียน



เดก็ในวัยเรียนด้านปัญญา

เร่ิมเรียนรูช้วีิตกวา้งมากขึ้น 

เรียนรู ้เพราะความอยากรู ้อยากเหน็ อยากทดลอง

เร่ิมสงัเกตเหน็ความเปลี่ยนแปลงของตนเอง



กจิกรรมเสริม
กิจกรรม การป้องกนั  

กิจกรรม การส่งเสริม  

กิจกรรม การรกัษา 

กิจกรรม การฟ้ืนฟ ู

จิตดี ดว้ยการสวดมนต์



มีปัญญา
ดว้ย ส ท่ี ๑ สวดมนต ์

ส าหรบัวยัเรียน



สวดมนต์ท าให้เดก็เกิดปัญญา มีปัญญา ตระหนักรู้ 

กิจกรรมการป้องกนั 

กิจกรรมการส่งเสริม 

กิจกรรมการรกัษา 

กิจกรรมการฟ้ืนฟู

มีปัญญา ดว้ยการสวดมนต์



มีปัญญา
ดว้ย ส ท่ี ๒ สมาธิ 

ส าหรบัวยัเรียน





สมาธิท าให้การเรียน การใช้ปัญญาแก้ปัญหาชีวิต

กิจกรรมการป้องกนั 

กิจกรรมการส่งเสริม 

กิจกรรมการรกัษา 

กิจกรรมการฟ้ืนฟู

มีปัญญา ดว้ยสมาธิ





มีปัญญา
ดว้ย ส ท่ี ๓ สนทนาธรรม

ส าหรบัวยัเรียน





กิจกรรมการป้องกนั 

กิจกรรมการส่งเสริม 

กิจกรรมการรกัษา 

กิจกรรมการฟ้ืนฟ ู

มีปัญญา ดว้ยสนทนาธรรม



สรุป
เลือกใชก้จิกรรม 3 ส.ที่พอเหมาะกบัวยัเรียน 

เนน้จดัการที่ตวันักเรียนวยัเรียน

เนน้จดัการที่ตวัผูเ้รียน จากขา้งใน สู ่ขา้งนอก

เนน้จดัการที่สภาพแวดลอ้ม มุง่สูภ่ายใน

มุง่สูภ่ายใน 

ปฏิบตัเิป็นประจ า สม ่าเสมอตอ่เน่ือง

เนน้ความสงบ สงดั เรียบงา่ย

ตรวจสอบระดบัพฤติกรรมตอ่เน่ือง 





การสอนกรรมฐานแก่ วัยเรียน ด้วย 3ส มีหลายวิธี

ประการแรก การปฏิบัติกรรมฐาน ไม่ว่า จะอาศัย สวดมนต์ สมาธิ หรือ การสนทนาธรรม 
กลายเป็นส่วนส าคัญของการศึกษา  คุณครูทั้งหลายจึงต้องมีทักษะในการใช้กรรมฐานเป็นส่วน
ส าคัญของการเรียนการสอน

 ประการที่สอง โรงเรียนหรือผู้ปกครองสามารถน าหลักสูตรกรรมฐานที่เป็นเชิงประจักษ์  เช่น ที่
พัฒนาในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรีเลีย  (Smiling Minds; Meditation capsules), ประเทศ
อินเดีย (The Alice Project), ประเทศสหราชอาณาจักร (Mindfulness in Schools 
Project), และประเทศอเมริกา (InnerKids, Mindful Schools, MindUp, Learning to 
Breath)



 ประการที่สาม โรงเรียนสามารถน าการเจริญสติชั่วขณะ เข้าไปสู่ในวัฒนธรรมโรงเรียนในวงกว้าง โดยเริ่ม 
กิจกรรมหมู่คณะ ด้วยการปฏิบัติธรรมแบบเจรญิสติสั้น มีการปฏิบัติแบบให้นักเรียนเงียบทุกกิจกรรมของ
โรงเรียน เช่น มี โซนหรือมุม สงบ และมีการสร้างพื้นที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ นักเรียน ครูบาอาจารย์ ผู้บริหาร 
เช่น ห้องสมุด ห้องสวัสดิการ และพื้นที่สวนบางส่วนของสนามโรงเรียน โรงเรียน ไม่จ าเป็นจะต้องเรียกชื่อ
ว่า สมาธิ หรือ กรรมฐาน ตลอดเวลา ในหลักสูตรต่างๆ เช่นละครเวที ดนตรี ศิลปะ พละศึกษา และ
การศึกษานอกห้องเรียน ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานและเป็นเทคนิคในการดึงความสนใจของนักเรียน 

 ประการที่สี่ ถ้ากรรมฐานต้องกลายเป็นการใช้แพร่หลายในระบบการศึกษา จ าเป็นต้องมีการวิจัยวัดผล
กระทบกรรมฐาน เพื่อค้นหาผลและเวลาที่จะกรรมฐานท าได้อย่างมีประสิทธผิล





“

”

Thank you 


