รายละเอียดกิจกรรม ฉบับธรรมะอารมณ์ดี
แนวคิดในการอบรมหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้ยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา สามารถนําหลักธรรมคําสังสอนไปประยุ
่
กต์ใช้ในชีวิตประจําวันและ
อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่ านิยมทีด่ ีงาม พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ รวมทัง้ บําเพ็ญตนประโยชน์แก่ สงั คมส่วนรวม เพื่อพัฒนาให้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมให้เป็ น
มนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทง้ั ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา คุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในในการดํารงชีวติ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุข
การจัดกิจกรรมกระบวนการอบรมทีส่ อดคล้องกับวัยและการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรม
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม ดังมีรายละเอีดยดังนี้

กิจกรรม “รวมความแตกต่างให้เป็ นหนึ่ งเดียว”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการละลายพฤติกรรม หลอมรวมจิตใจของผูร้ บั การอบรมทีม่ ี จากต่าง
โรงเรียน ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่ อน ได้รูจ้ กั กันมากขึ้น คุน้ เคยกันมากขึ้น ยํา้ เน้นให้ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีหวั ใจทีจ่ ะทําความดีเหมือนกัน มีการกระทําทีเ่ ป็ นไปในทางเดียวกัน

กิจกรรม “เรียนรูม้ ารยาทชาวพุทธ”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการฝึ กมารยาทของชาวพุทธและมารยาทไทย เช่น การกราบ การไหว้
การพูดกับพระ การประเคน สรรพนามการใช้กบั พระ การยิ้ม การทักทาย รวมถึงกฎระเบียบ
กติกาการใช้ชวี ติ ในวัดในฐานะบวชศีลจาริณี กติกาในการอยู่รวมกันในสังคม การอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข ความเกรงใจผูอ้ ื่น

กิจกรรม “ วิปสั สนานุ บาล ”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้น การให้ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญวิปสั สนากัมมัฎฐานสําหรับผู ้
เริ่มต้นในการปฏิบตั ธิ รรม ตามรูเ้ ท่าทันปัจจุบนั ขณะทีน่ งั ่ ยืน เดิน นอน โดยเน้นการปฏิบตั ิ
ตามแนวมหาสติปฏั ฐาน ๔ มีการนําสือ่ วีดีทศั น์ และกิจกรรมการเคลือ่ นไหวสอดแทรกในการ
เรีย นรู ้

กิจกรรม “positive and creative thinking” แค่พลิกความคิดชีวิตก็เปลี่ยน
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการฝึ กทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยมีกิจกรรมให้ผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีแง่มุมในการคิดทีด่ ี ในการมองโลก มีทศั นะคติทดี่ ีต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นกับชีวิตและสัง คม
สามารถรับสภาพเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นอย่างมีสติ ปรับมุมในการมอง เปลีย่ นความคิด

กิจกรรม “สานแสงแห่งศรัทธา จุดเทียนชัยถวายในหลวง”
เป็ นกิจกรรมทีแ่ สดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ โดยผ่านการเรียนรูพ้ ระ
ราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
การจุดเทียนชัยและรวมพลังปฏิบตั ิธรรม ถวายพระพร

กิจกรรม “ ศิลปะพาใจกลับบ้าน......กันเถิด”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการปฏิบตั ิธรรม การทําวัตรสวดมนต์ การทําสมาธิ การแ ผ่เมตตา
ด้วยอานาปนสติ เป็ นการเรียนรูช้ วี ติ จากลมหายใจศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า ด้วยความรู ้
หยิบมือเดียวทีท่ าํ ให้คุณพบความสุข

กิจกรรม “ธรรมะทอรัก “ชีวติ วัยรุ่น.....วุน่ รัก”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการสะท้อนปัญหาสังคมของเยาวชน เช่น ปัญหาความรักในวัยเรียน
ปัญหาการเรียน ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาการคบเพือ่ น เพือ่ ปลุก
จิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนให้มองเห็นปัญหาและลุกขึ้นมาแก้ปญั หาด้วยตนเอง

กิจกรรม “ธรรมะคลายใจ / คิดอย่างเซ็น”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการเสวนาพูดคุยกัน ในเรื่องของความทุกข์และวิธีการดั บทุกข์ โดย
ผ่านกิจกรรมการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนา การเล่าเรือ่ ง การตีความหมายความทุกข์แบบเซน
การเรียนรูว้ ธิ กี ารดับทุกข์แบบเซน

กิจกรรม “มุมมอง......เมื่อคุณยืนอยู่คนละฝัง่ กับใครสักคน”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้น การเรียนรูเ้ รื่องมุมมองทีแ่ ตกต่างแต่ไม่แตกแยก กา รอยู่ร่วมใน
สังคมทีม่ ีคนมากมายบางครัง้ เราจะมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน แต่ก็ไม่ควรทีจ่ ะนํามาซึง่ ความ
แตกแยกกันสอนให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมบวชศีลจาริณีได้เรียนรูว้ ธิ กี ารสลายความขัดแย้งเชิงพุทธ

กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้น การส่งเสริมให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมบวชศีลจาริณีได้ตระหนักถึงหน้าที่
ของความเป็ นบุตรธิดาของบิดามารดา ว่าคุณทําหน้าทีข่ องคุณในฐานะลูกสมบูรณ์หรือยัง คุณทํา
ในสิง่ ทีเ่ ขาอยากเห็น คุณพูดในคําทีเ่ ขาอยากได้ยนิ แล้วหรือยัง ?

กิจกรรม “ พลังบวกของชีวิต “การสร้างกําลังใจให้ตนเองและผูอ้ น่ื ”
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้น การสร้างกําใจให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมในการดําเนินชีวติ ทีม่ ปี ญั หาและ
อุปสรรคมากมายในชีวติ จะสามารถสร้างกําลังใจให้กับตนเองและผูอ้ น่ื ได้อย่างไร รวมถึงการใช้
คําพูดทีส่ ร้างกําลังใจ การคิดแบบสร้างกําลังใจ

กิจกรรม “ปรัชญาหน้ากุฏิ “ไอสไตน์ถาม..พระพุ ทธเจ้าตอบ”

เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้มีโอกาสได้แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรื่องของความ
สงสัยทีเ่ กิดขึ้น กับเพือ่ นผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ทัง้ ความสงสัยในคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาหรือปัญหาชีวติ การแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึ้นกับชีวติ

