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ความดี ความประทับใจ

จํานวน
นักศึกษา

วิทยากร
- มีหวั คิดแบบคนสมัยใหม หัวคิดแบบพัฒนา ไมยึดติดกับอะไรเดิมๆที่ทาํ แลวไมเกิดการพัฒนา
- ชื่นชมที่พยายามตัง้ ใจ ทําความดีเสมอมา โดยที่ไมไดอะไรตอบแทน และไมสนใจวาใครจะชอบหรือไม
ชอบ
- ถึงแมพี่เขาจะบอกวา การที่ทาํ ดีแลวยังมีคนมาดาอีก แตก็มหี นูคนหนึ่งคะที่ชื่นชมพี่มากๆเลย
- พูดจาตรงไปตรงมา สนุกสนาน มีความเปนกันเองกับผูฟง และสามารถพูดใหคนสนใจได
- เปนคนเกง มั่นใจในตัวเองสูง มีความสามารถ มีประสบการณที่ผา นมาอยางโชกโชน แตสามารถผาน
มาและกลับตัวทําประโยชนใหกับสังคม นายกยองมากกวาคนดี (คนที่บอกวาตัวเองเปนคนดี) เสียอีก
- ประทับใจวา วัยเทาพี่เขา มีความตัง้ ใจทีจ่ ะถายทอดและตามรอยพระพุทธศาสนา
- มีความตั้งใจ มุงมั่น และ อดทนในการบรรยายมาก ประทับใจมาก
- ประทับใจทัศนคติในการมองสิง่ ตางๆ คนเราสามารถมองในสิ่งทีแ่ ตกตางได
- ประทับใจพีโ่ จโฉมาก ทั้งน้าํ เสียง ทาที คําพูดของพี่โจโฉแตละคํานั้นแฝงไปดวยขอคิด ซึง่ บางครั้งเรา
อาจจะคิดไมถึง พี่โจโฉรองเพลงเพราะมาก อีกทัง้ ยังสามารถพูดใหเราสนใจฟงไดตลอดเวลา และเรือ่ ง
แตละเรื่องที่พี่นาํ มาพูดใหฟงนั้น ลวนมีประโยชนกับคนฟงเปนอยางมาก
- แตงเพลงไดดีมาก แตละเพลงมีคุณคาทางจิตใจทั้งนั้น เสียงพูดและเสียงรองเพลงเพราะมาก
- ชอบที่พี่เขาเสียสละ พี่เขาทําอะไรดวยตัวเองทุกอยาง ทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อใหคนไดเขาถึง
ธรรมะมากขึ้น อยากใหมคี นอยางนี้อยูในสังคมไทยเยอะๆ และทีส่ าํ คัญพี่โจโฉใหขอคิดไวหลายอยาง
มากทําใหรูในสิง่ ที่ไมเคยรู พี่เขาเปนวิทยากรทีแ่ ปลกไมเคยเห็นการสอนธรรมะรูปแบบนีม้ ากอน
- พี่เขาเปนคนที่นายกยองคนหนึ่ง ประทับใจในความเด็ดเดี่ยว ความมุงมั่นของพี่เคาที่กระทําสิง่ ดีงาม
โดยมีหวังผลตอบแทนใดเลย และอีกอยางพี่เคารองเพลงเพราะมากๆ
- ตั้งแตเห็นครั้งแรกเลย ประทับใจการแตงตัว คําพูดตรงๆมันโดนใจ การที่อาจารยเชิญมาบรรยาย
ธรรมะ ไดแนวความคิดจากพี่โจโฉหลายเรือ่ งมากๆ พี่เขาจะถายทอดและพูดเรื่องทีส่ ามรถนําไปใชได
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จริง มีจิตใจที่จะเผยแพรศาสนาตออยางแนวแน ทําใหยอนกลับมามองตัวเอง
การบรรยายนาฟงและเปนกันเอง
มีความสามารถมาก คือ รูและเขาใจในความตองการของผูฟง เปนอยางดี
พี่โจโฉนารักดีคะ พูดตรงไปตรงมา เขาใจงาย เขาใจวัยเรา ถึงจะไดรว มกิจกรรมแควันเดียวก็รสู ึกดีมาก
คะ อยางนอยก็ไดเขารวมและไดฟงอะไรที่เปนประโยชนกบั ตัวเองมากมาย ที่สาํ คัญพีร่ องเพลงเพราะ
มากคะ
ชอบความคิดทีแ่ ปลกใหม กลาทํา แลวทํามันได
ประทับใจความอดทนตอสิง่ ตางๆ และความพยายาม
พี่โจโฉมีความเปนกันเอง คุยสนุก พูดตรงๆ เขาใจวัยรุน ทําใหบรรยากาศการบรรยายสนุก ไมนา เบื่อ
รูสึกวาพี่เขาเขาใจเราและทําใหเราไมเกร็งเหมือนการฟงบรรยายกับผูใหญหรืออาจารย พี่เขาใหนั่ง
แบบไหนก็ได สบายๆคะ ชอบมาก ทําใหไมเมื่อยขามาก นั่งตามสบายเลย วัยรุนสุดๆ เขาใจเรามาก
บรรยายก็พูดตรงๆเปนคําพูดทีม่ ันเปนจริงในตัวเราที่บางครัง้ เราใช บางครั้งเราก็พูดในใจคะ ตรงใจเลย
ชอบพี่โจโฉมากๆคะ
พี่เขาเขาใจวัยรุนอยางพวกเราได สามารถอธิบายใหเราเขาใจไดงา ย โดยใชศัพทที่ไมเปนทางการ เปน
ภาษาพูดที่ทาํ ใหเขาใจและเปนการอธิบายหลักธรรมที่สอดคลองกับวิทยาศาสตรซงึ่ เปนความจริงที่
สามารถพิสจู นได
พี่โจโฉเปนคนพูดตรงๆ ทําใหเนือ้ หาที่ยากๆงายขึ้น พี่รองเพลงประกอบเกือบทุกหัวขอ ทุกหัวขอมี
ความจริงที่สามารถพิสูจนได
ประทับใจความมุงมั่นของพี่โจโฉ เพราะสิง่ ที่ทาํ แมสิ่งตอบแทนไมคมุ คากับสิ่งทีท่ าํ หรือแมแตการทิง้
การรองเพลงเพื่อมาทําสิ่งทีท่ ุกคนไมคิดวาวัยรุนจะทําและสิง่ ทีป่ ระทับใจที่สุดคือ การรองเพลงเพราะ
พี่โจโฉรองเพลงไดชัดถอยชัดคําซึ่งแตกตางจากเพลงวัยรุนในปจจุบัน
ประทับใจในการสื่อสารของพี่โจโฉ พี่ใชภาษาที่เขาใจงายและเปนคําทีว่ ัยรุนใชกันทัว่ ไป ทําใหรสู ึกเปน
กันเองและสนุกในการทํากิจกรรม พี่โจโฉรองเพลงเพราะมากคะ ประทับใจมาก พี่สอนการใชชวี ิต
หลายๆอยางๆ ทําใหหนูคิดอะไรไดเยอะเลย ขอบคุณนะคะ
ประทับใจที่พี่เคามีความเสียสละ ทุมเททุกอยางเพื่อจะนํา CD ธรรมะ ไปแจกตามโรงเรียน หรืองานที่
จัดเชน วัดปาบานตาด และการสละเวลาเปนวิทยากรบรรยายธรรมะใหตามโรงเรียน โดยไปเอง ทําทุก
อยางเอง และพี่เคารองเพลงะไดเพราะอีกดวย
พี่เคาเปนคนพูดอะไรตรงๆ ทําใหเรื่องที่ถา ยทอดออกมาเขาใจงาย พี่เคาความรูเยอะดี บรรยายสนุก มี
ภาพประกอบตลอดทําใหไมงวงนอน พี่รอ งเพลงเพราะมาก รูสึกไมเบือ่ ดี
ประทับใจตัง้ แตทราบวาพี่โจโฉจะมาบรรยายแลว ประทับใจในตัวพี่เขามาก กลาคิด กลาทําทุกอยาง
ดวยตัวเอง นานับถือมาก “คนเราจะทําดีได ไมใชอยูที่การกระทําหรือทรงผม หรือการแตงกาย”
ประทับใจมากคะ เปนการบรรยายที่มผี ูฟง สนใจมากทั้งๆที่ไมมีการบังคับเลย สนุกและเต็มไปดวย
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สาระที่สามารถนํามาใชในชีวิตจริงได
ความไมเปนทางการ ทําใหรสู ึกเปนกันเอง
สามารถทําใหเขาใจธรรมชาติและการกระทําของมนุษยไดชดั เจนยิ่งขึ้น
มีความสามารถในการบรรยายทุกรูปแบบ
ประทับใจพี่โจโฉมากคะ พี่รอ งเพลงเพราะมาก พูดเกง เปนคนดีของสังคม ไมยอทอตออุปสรรค เมื่อ
ฟงพี่บรรยายแลว มีกาํ ลังใจอยากสูตอคะ
เปนตัวของตัวเอง มุงมั่นตัง้ ใจ สรางความดีโดยการอัดเสียง CD แจกฟรี เผยแพรพุทธศาสนา สามารถ
เปนแบบอยางแกผูอื่นได
ความตั้งใจในการเผยแพรคาํ สอนของพระพุทธเจา (การเปนพุทธศาสนิกชนทีค่ วรยกยอง)
ตั้งใจทํางานที่ตัวเองรัก และ ชอบ
วิทยากรนารักมากคะ
ประทับใจในความสามารถของพี่โจโฉ ที่มแี นวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง สูไมถอยแมจะมีปญหา
อุปสรรคตางๆมากมายเขามาทําลาย แตพี่ก็ยังไมปลอยความตั้งใจใหหายไปไหน จนประสบ
ความสําเร็จกับชีวิตไดทุกวันนี้ พี่เปนคนที่รรู อบดาน สามารถดึงทุกสิง่ ทุกอยางเชื่อมเขามาเปนเรื่อง
เดียวกัน
สามารถสื่อถึงความรูส ึกที่ทาํ ใหผูฟง เห็นและเขาใจไดอยางลึกซึ้ง
กลาคิด กลาแสดงออก มั่นคงในการทําความดี
พี่โจโฉเปนวัยรุนคนหนึ่งที่เขาใจในทุกๆอยาง พี่เขาเปนตัวของตัวเอง และสามารถนําสิง่ ที่ดี สิง่ ทีค่ ิดได
ของตนเองมาเลาใหคนอื่นฟง และเกิดประโยชนสงู สุด และเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหกับวัยรุน
เปนเครื่องเตือนใจใหกบั คนอื่น ถือวาเปนตัวอยางที่ดีใหกับคนอื่นดวย
ประทับใจในการทีพ่ ี่โจโฉทําทุกอยางดวยตัวเอง นานับถือ เปนแบบอยาง บรรยายไดโดนใจวัยรุนมาก
และ เสริมกําลังใจไดมากเลย ทําใหมองโลกดวยเหตุและผลมากขึ้น
ประทับใจในตัววิทยากรและสื่อเนื้อหาที่มคี วามแปลกใหม รวมไปถึงเทคนิคการนําเสนอของวิทยากรที่
สามารถเอนเตอรเทรนคนฟงไดดี ประทับใจในสิ่งที่วทิ ยากรพูดแทนนักศึกษาไดในเรื่องการลิดรอนสิทธิ
ของนักศึกษา การกดดันนักศึกษา ซึง่ มีผลเสียมากกวาผลดี
วิทยากรสามารถถายทอดความรูใหนักศึกษาเขาใจและไดเรียนรูสิ่งแปลกใหม อยางนาเชื่อถือได เพราะ
เปนแนวคิดวิทยาศาสตรทพี่ ิสจู นได
ชอบความตรงๆเปดเผยของวิทยากร ทําใหเห็นมุมหนึ่งของความคิดที่ไมเคยเห็น
ประทับใจในความกลาคิด กลาทําในตัวพี่โจโฉ ถึงแมหลายๆคนจะมองพี่เขาวาทําไปเพื่ออะไร ทําให
หนา ตางๆนาๆ แตพี่เขาก็ตั้งใจทําเต็มที่ ชอบที่พี่เขาบรรยาย แบบใหทาํ โดยมองความเปนจริง ใหทาํ
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ตัวสบายๆมีสาระ
ชอบ / ประทับใจพี่โจโฉมากๆคะ มีความสามารถหลากหลาย
เปนคนสูช วี ิต และ เขาใจวัยรุน
สามารถทําในสิ่งที่อยากทําได โดยไมเดือดรอนใคร และทําจนประสบความสําเร็จ
มีความคิดเห็นทีแ่ ตกตาง และเวลาตัดสินใจทําอะไร จะมีเหตุผลเสมอ
อดทนและพยายามสูง
รักทีจ่ ะบรรยายใหบคุ คลทําความดี คิดในสิง่ ทีถ่ ูกตอง และประทับใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปน
คนดี และสามารถทําใหหลายๆคนยอมรับและเปนที่รจู ักของคนในสังคม
รูสึกชื่นชมในตัวพี่เขามาก ที่ไมวา จะมีคนดา คนวาอยางไร พี่ก็ไมยอมถอย ยังยืนยันทีจ่ ะทําความดี
ตอไป ซึ่งมันทําใหหนูไดรูจักวา แมคนดีดียังมีคนไมชอบ แตกไ็ มไดหมายความวาเราจะทอในการทํา
ความดี เราตองสูตอ ไป ชอบตรงที่พบี่ อกวา “การที่บอกวาทําดีไมไดดีนั้น คุณไดทาํ ความดีนั้นไดเสี้ยว
หนึ่งของผมหรือยัง นี่ขนาดผมทําความดีมากขนาดนี้ ยังมีคนวา ยังมีคนไมชอบ”
ไมเปนคนเสแสรงแกลงทํา ทําอะไรก็ไมไดหวังผลตอบแทนจากผูอื่น เสียวสละ และ เห็นแกประโยชน
สวนรวม
มีความสามารถหลายดาน
มีเทคนิคการสอนที่ใชการพูดประโยคสั้นๆ แตใหความหมายที่ลึกซึ้ง เพื่อสอนเราใหเราไดคิดถึงอีก
มุมมองหนึง่ ที่เราคาดไมถงึ เขาใจงาย และสิง่ ๆนั้นก็เปนสิ่งทีด่ ีสําหรับตัวเราดวย
สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหบุคคลอื่นได
เปนแนวของตัวเอง ไมชอบใหใครมาตีกรอบชีวิต
สามารถนําขอผิดพลาดของตนเองมาสอนคนอื่น นายกยองอยางยิง่
เคยเปนคนไมดี แลวกลับมาดีได ยอมรับนะครับวาพี่เคาเกงจริงๆ สามารถมาสอนใหคนทําดีตามได
สามารถเปนแบบอยางดีที่มากสําหรับการทําสิ่งดีดี เปนแรงกระตุนทีจ่ ะทําดีไดมากยิง่ ขึ้น
การทราบวาพี่โจโฉเปลี่ยนศาสนา ทําใหรสู ึกดีวา ศาสนาของเราคือศาสนาพุทธนี้เปนหลักวิทยาศาสตร
ลวน มีเหตุมีผลทุกอยาง
เปนวัยใกลเคียงกับเรา และสามารถเขาใจความรูส ึกเราได
ความคิดของวัยรุนคนหนึง่ ทีค่ ิดจะเผยแพรศาสนา นายกยองมากคะ
สิ่งทีป่ ระทับใจทีส่ ุดคือ พี่โจโฉมีความมุงมั่นเพื่อจะเผยแพรธรรม ใหคนหลายคนไดเขาใจ พี่เขาสามารถ
ตอบปญหาหลายเรื่องได ทั้งๆทีค่ นสวนใหญปฏิบัตแิ ตไมรวู า ปฏิบัติเพื่ออะไร แตหนูชอบที่พี่เขา
สามารถอธิบายเหตุผลตางๆได
มีความจริงใจในการถายทอดความรู มีแนวทางสอนที่ดี และเสียสละ

จํานวน
นักศึกษา
6
9
3
9
2
2
2

9
2
3
4
1
8
1
3
1
6
2
8
5

ความดี ความประทับใจ
- เปนกันเอง และใชภาษาที่เขาใจงาย ไมเหมือนการบรรยายธรรมะอื่นๆ
- สอนตรงๆ สามารถเขาใจงายๆ โดยไมตองมีพธิ ีรีตองอะไรมากมาย
- ประทับใจความแตกตางในการดําเนินชีวิต ความอดทนในการเอาชนะใจตนเอง(จากประวัตทิ ี่เคยเปน
คนไมดีมากอน) สามารถกลับตัวมาเปนคนดีของสังคมได ฝาฟนอุปสรรคจนคนในสังคมยอมรับ และ
เปนบุคคลที่ทาํ งานเพื่อสังคม สงเสริมสังคมโดยการเผยแพรธรรมะที่ทาํ ใหบคุ คลนําเอาไปเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวในการดําเนินชีวิต
- พี่โจโฉเปนคนทีไ่ มชอบพิธหี รือการมีระเบียบอะไรมากเกินไป สิ่งที่พี่พูดทําใหคิดอะไรไดเยอะ มันปรับ
มุมมองของเราอีกดานหนึ่ง ทําใหเรามองอะไรไดหลายดาน และชอบตรงที่พี่โจโฉพูดแบบไมโกหก คือ
พูดความจริงที่เปนความรูส ึกของคนแบบนั้นออกมา
- เปนวัยรุนคนหนึ่ง แตสามารถเผยแพรความรู หลักธรรม คําสอน ของหลวงตามหาบัวไดดีมาก
- พี่โจโฉนารัก เปนกันเองคะ ไมเครียด สบายๆ ขณะบรรยายเราสามารถทําอะไรก็ได ที่สาํ คัญพี่เขา
เขาใจวัยรุน และก็มีประสบการณใหมๆทีแ่ ตกตางมาแลกเปลี่ยนคะ
- พี่โจโฉ เปนคนที่กลาคิด กลาพูดในสิง่ ที่เราอยากฟง อยากใหมีความกลาทีจ่ ะแตกตาง ก็ทําใหพี่โจโฉ
เปนเหมือนตัวแทนเด็กทุกคนที่จะบอกผูใหญใหรับรู มีความประทับใจในตัวพีแ่ ละคําพูดทีว่ า “ถา
ตัวเองมีความฝน ก็อยาทิ้งความฝนของตัวเอง และจงทําในสิง่ ที่ตัวเองรัก มีจะทําใหเรามีความสุข”
- ประทับใจในตัววิทยากรมาก เพราะสามารถนําการบรรยายมาผสมผสานกับการรองเพลงที่ชอบ และ
ประทับใจพี่เขาเรื่องการทําสื่อแจกโดยไมหวังผลกําไร ทําใหเราไมเบื่อหนาย และการทีแ่ ตงตัวเหมือน
นักเลง ทําทรงผมผิดระเบียบ ก็เปนคนดีได
- ประทับใจในความมุง มั่นและอดทน ทีผ่ ูบรรยายสอนใหเราตระหนักอยูตลอดเวลา ซึง่ สิง่ ที่ผบู รรยาย
หรือพี่โจโฉไดบอกมานั้น พี่เคาไดทาํ ใหดูเปนตัวอยางแลวพี่เคาคอยมาพูดหรือบอกตอ ทําใหเราไม
ทอแททจี่ ะทําสิ่งดีดีทกี่ าํ ลังทําอยู
- พี่โจโฉ จะชอบพูดวา “อยาทิ้งความฝนของตนเอง ทําในสิง่ ที่ตัวเองรัก จะทําใหชีวิตเรามีความสุข”
- พี่โจโฉเปนแบบอยางในการใชชวี ิตที่ดีมากในการทําดี ในการคิดดี คนสวนมากมักตัดสินคนวาดีหรือไม
ดีแคภายนอก โดยที่ยังไมพิจารณานิสัยเคาจริงๆ เชนเดียวกับพี่โจโฉทีแ่ ตงตัวแนว วัยรุน พูดจา
ตรงไปตรงมา อาจจะแรง คนอาจจะมองไมดี ไมชอบ แตสิ่งที่ดีมากในตัวพี่เขาคือ คุณธรรม ความคิด
การกระทํา พี่โจโฉเปนบุคคลตัวอยางคนหนึ่ง อยางนอยก็ทาํ ใหเราคิดไดวา เห็นมั้ยพี่เคาแตงตัวแนวซะ
การพูดแรงไดอีก แลวก็เปนคนคนหนึ่งที่ดูธรรมดาๆอยากทําอะไรก็ทาํ แตพี่เคายังคิดไดวาตองคิดดี ทํา
ดี ฝกจิตใหบริสุทธิ์ ศรัทธาในศาสนา
- ไดเรียนรูช วี ิตของคนคนหนึ่งที่เคยหนีออกจากบาน ไมเชือ่ ฟงพอ แม ดื่มสุรา สูบบุหรี่ แตสุดทาย
กลายเปนผูบ รรยาย (วิทยากร) ที่มีชื่อเสียง
- ประทับใจผูบ รรยายที่สามารถทําใหคนฟงนัง่ ฟงได ซึ่งมันไมนาเบื่อ และการนําเสนอที่สามารถเขาถึง
วัยรุนได

จํานวน
นักศึกษา
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1
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1
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ความดี ความประทับใจ
- พี่โจโฉมีสว นในการทํานุบํารุงศาสนา และเสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อทําแผนซีดีเผยแพร
เนื้อหาการบรรยาย

จํานวน
นักศึกษา
1

- แนะนําการใชชวี ิต มีขอ คิดมากมายหลายอยาง โดยเฉพาะความรูท ี่ยังไมทราบมากอน

5

- ทําใหไดคิดถึงอะไรหลายๆอยาง ไดคติธรรมสอนใจหลายประการ

1

- เนื้อหาทันยุค ทันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชกบั วิชาชีพการพยาบาล และการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได
- เปนเรื่องใกลตัว ทําใหคนสนใจมาก

3

- เรื่องบางเรือ่ งที่เลา เหมือนเปนแรงผลักดัน เปนกําลังใจใหเรา

1

- ประทับใจความรูที่นาํ มาบรรยาย ซึ่งเปนเรื่องใกลตวั ที่เรามองขามมาตลอด

1

- การบรรยายไมนาเบื่อ เนื้อหาเยอะแตทาํ ใหนาสนใจ

1

- ประทับใจเนื้อหาที่มแี นวคิดถึงพระคุณแม

1

- แสดงธรรมะเปนบางครัง้ ทําใหไดเปลี่ยนมุมมองใหม

1

- ใหรูจกั ทําบุญ ทําความดี โดยไมหวังสิ่งตอบแทน

1

- ทุกหัวขอของการบรรยาย มีขอคิด/ขอเท็จจริงแฝงอยู จึงมีความนาเชื่อถือและควรนําไปปฏิบัติ

1

- ประทับใจในการแนะนําการใชชวี ิตทีว่ า ดวย ถาสิง่ ที่เราทําแลวมีความสุขก็ทาํ ถาไมมคี วามสุขก็ไมตอง
ทําหรือฝนทํา แตสงิ่ ทีท่ ํานั้นจะตองไมทาํ ใหผูอื่นเดือดรอน
- ประทับใจนิทานสอนใจทุกเรื่องทีน่ ํามาบรรยาย แตเรื่องที่ดแู ลวประทับใจทีส่ ุด คือ เรื่องเกี่ยวกับตนไม
กับเด็กนอย ทําใหรสู ึกวาบุคคลที่เราควรดูแล ถนอมกายใจ คือ พอ แม ความรูสกึ แรกหลังจากดูนิทาน
เรื่องนี้คอื ตองการเรียนใหจบ เปนพยาบาลที่ดแี ละกลับไปดูแลพอ แม และความรูสกึ ที่เคยมีกค็ ือ
ทําไมพอแมไมซอื้ สิง่ นั้นสิง่ นี้ใหกห็ มดไป ไมมขี อสงสัยใดอีก เพราะนิทานเรื่องนี้ใหคาํ ตอบทุกอยางที่
เปนขอสงสัยวาทําไมพอแมไม...... ?
- สอนใหมีการดําเนินชีวิตในมุมมองที่ดขี ึ้น แนะวิธีการที่จะทําใหชวี ิตมีความสุขและพบเจอสิง่ ดีดีมากขึ้น

1

- ประทับใจที่พี่โจโฉบรรยายถึงพอ แม รูสกึ คิดถึงแมมากจนรองไห เพื่อนก็รองไหดว ย ทําใหเห็น
ความสําคัญของพอแมมากขึ้น จากการทีฟ่ งเรื่องตนไม

1

2

1

1

ความดี ความประทับใจ
- การสอนเกี่ยวกับการมองถึงสิง่ ที่เปนจริงในปจจุบันวา โลกเราในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากมาย แต
คนไทยก็คงยังอยูที่เดิม ไมมคี วามเขาใจในธรรมชาติของมนุษย เมื่อพี่โจโฉไดพูดถึงธรรมชาติของมนุษย
มันทําใหรูสึกวาคนเราคิดไดแบบพี่เขา ประเทศเราคงเจริญ และมีคนทีป่ ระสบความสําเร็จในชีวิตมาก
ขึ้น จะทําใหเราถึงจุดสูงสุดของชีวิตไดอยางมีความสุข

จํานวน
นักศึกษา
1

- ทุกเรื่องที่พูดมีเหตุผล สิง่ ทีป่ ระทับใจมากทีส่ ุดคือเรื่องของผลึกน้าํ ซึ่งมันเกี่ยวกับการพูดจา มารยาท
ของเรา ถาเราพูดแตสงิ่ ดีดี สิ่งดีดีกจ็ ะเกิดกับเรา แตถา เราพูดไมดีออกไป ผลตอบแทนก็จะออกมาไมดี
เหมือนกัน

1

- การดําเนินชีวิตในแงบวก มองโลกดีดี ชีวิตมีความสุข มุงบรรยายเนื้อหาในทางวิทยาศาสตร นาสนใจ

1

- การบรรยายตามหลักความเปนจริง เมื่อฟงแลวก็นาํ มาเปรียบเทียบซึง่ ตรงกับชีวิตเรามากๆ ทําใหได
ขอคิดดีดี

1

- การกลาวถึงพระคุณของแม และ การรักนวลสงวนตัวของผูห ญิง เพราะสมัยนี้เห็นเรื่องแบบนี้ไดนอย
มากแลว

1

- การสอนคานิยมเรื่องเพศใหนักศึกษา โดยใชคาํ พูดแบบงายๆ ฟงแลวเกิดความสนใจ

1

- ความรูท ี่ไดรับมีประโยชนมาก และเปนเรื่องใกลตัว

1

- ประทับใจที่วา วันเกิดของเราเปนวันเจ็บทีส่ ุดของแม เพราะแมตองคลอดเราออกมา เราถึงมีวันนี้ได
จากการที่เราไดของขวัญจากพอ แม เราควรตอบแทนบุญคุณทาน เชน พาทานไปทานขาว มอบ
ของขวัญ หรือ กราบเทาทาน
- การสะทอนปมดอยของเด็กวัยรุน แลวนําไปสูการหลงกระทําในเรื่องที่ไมดี ทําใหรูวา บางครัง้ การที่เด็ก
ทําไมดมี ันมาจากหลายๆสาเหตุทคี่ นชอบบอกยังไมตัวตนทีแ่ ทจริงของเด็กได
- ดวยความจริงทีม่ ีอยูแ ลว แตเราไมเขาใจ พี่โจโฉสามารถใหคาํ ตอบไดโดยไมตองใชคาํ ถาม

1

- สอนใหเรารูจกั คิดกอนทีจ่ ะทําสิ่งใด เชนเรื่องการรักนวลสงวนตัว การพูดจา การใหความเคารพนอบ
นอม การไมดถู ูกผูอื่น รวมถึงการที่เราไมควรมองคนจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว
วิธีการบรรยาย
- เขาใจผูฟง สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย
- มีรูปแบบการบรรยายที่ดึงดูดความสนใจของผูฟง เชนมีการรองเพลงสด ซึง่ เพราะมากๆ เนื้อหาของ
เพลงก็สอดคลองกับเรือ่ งทีบ่ รรยายอยูแ ละยังมีการอัดเสียงแบบบรรยายเรือ่ งทีก่ าํ ลังสอน ก็เปนอะไรที่
ดี มีการสอนหลายรูปแบบดีมากคะ

1

1
1

2
1

ความดี ความประทับใจ
-

ทําใหรสู ึกวาการฟงธรรมะเปนสิ่งที่ไมนา เบื่อ ทําใหสนุก และมีความสุขเวลาฟง
ทําใหเขาใจประเด็นไดงาย ปญหาทีส่ อนเปนสิ่งที่เคยผานมา ทําใหนา ฟง และไดแงคิดหงายอยาง
ประทับใจเทคนิคการบรรยาย เพราะเปนการบรรยายที่ไมงว งนอน ไมนาเบื่อ ตื่นเตน
มีแนวทางการเผยแพรศาสนาแนวใหมที่เขาใจวัยรุน โดยสามารถหยิบยกปญหาของวัยรุนมาบรรยาย
เพื่อใหเขาใจงาย
มีการบรรยายหลายรูปแบบ ทําใหตื่นเตนและนาสนใจ
การใหขอคิดตางๆในสิ่งที่เราทําผิดหรือกระทํามาตลอด ทั้งประสบการณของพี่เขาที่นํามาเลาสูเราฟง
เพื่อความเขาใจในความเปนอยูข องตนเองและมุมมองสวนตัวของเราเอง
ประทับใจ คําพูด การบรรยาย และความคิด เพราะพี่โจโฉพูดตรงดี เขาใจงาย รูปแบบการบรรยายไม
เหมือนใคร มีการรองเพลงไปดวย แลวก็เปดเพลงบรรเลง ซึง่ พี่โจโฉบอกวาการอธิบาย บรรยายอะไร
ถาเปดเพลงไปดวยจะทําใหคนฟงผอนคลาย เขาใจเร็ว และก็เปนการทําใหสมองปลอดโปรง
บรรยายไดดีมาก และมาบรรยายเพื่อใหเราไดเห็นแงคิดดีดีอกี มุมหนึง่ ที่เรายังไมเคยรู ทําใหไดขอคิดดี
ดีหลายอยางและทําใหไดปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง
มีแนวทางการสอนที่ดี เลานิทาน พระคุณแม เลาประสบการณ ซึ่งเปนแนวการสอนจริยธรรมทีแ่ ปลก
ใหม
เปนการบรรยายที่สอดแทรกสาระเขาไปไดอยางผสมผสานกลมกลืน มีขอคิด และใหเราไดคิดตามไป
ดวย
บรรยายไดดีมาก ถามีเวลาเยอะกวานี้จะดีมากเลยทีเดียว ฟงแลวไมเครงเครียด เปนธรรมชาติ เอา
ความจริงของมนุษยมาเลา ชอบมากจริงๆคะ
ประทับใจการบรรยายมาก พีส่ อนใหเห็นความสําคัญของการสวดมนต ทําใหเกิดความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น ไมตองการทําใหพอ แมเสียใจอีกแลว ประทับใจแงคิดดีดีในการดํารงชีวิต
ตองเชื่อมั่นตัวเองดวยวาเราสามารถทําได
บรรยายแบบหลักวิทยาศาสตร มีที่มาที่ไป สามารถพิสจู นได
สื่อที่เกี่ยวของกับการมีชวี ิต นาสนใจ ทําใหเรามีกาํ ลังใจสู
รูปแบบการบรรยายนาสนใจ ตื่นเตน
ชอบมาก เพราะเปนสไตลวัยรุน
การบรรยายไมนาเบื่อ และมีเรื่องผอนคลายไวคั่นเวลาบรรยายอยูเปนระยะๆ มีเรือ่ งใหคิดตามตลอด
การบรรยาย และการบรรยายเปนแนววัยรุนจึงสนุกมาก
การบรรยายที่เปนกันเอง และเราไดรบั ความรูแ ละสามารถนําไปปรับใชไดในชีวิตประจําวันเราไดเปน
อยางมาก และทําใหเราคิดทีจ่ ะปรับทัศนคติของตนเองไดอยางมาก
ประทับใจหลักการในการบรรยายที่นาํ เอานิทาน หรือ VDO คลิปรูปแบบตางๆมาใหดู ทําใหฟง แลวไม
นาเบื่อ และเรือ่ งราวทีน่ าํ มาบรรยายชวยดึงดูดผูฟ งไดเปนอยางดี
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- เปนการบรรยายที่แปลกใหม และ นาสนใจ
- การบรรยายสลับกับการผอนคลายใหนักศึกษา โดยการรองเพลง ทําใหนักศึกษาไมงว ง ตื่นตัว
ตลอดเวลา อีกทั้งภาพและสื่อการสอนก็เปนที่นา สนใจ เปนภาพของสังคมในชีวิตจริง ทําใหนกั ศึกษา
เขาใจในเรื่องที่ตอ งการสือ่ มากขึ้น
- การบรรยายดีมาก สื่อออกมาใหเห็นถึงความรูส ึกจริงๆ
- ความเขาใจในวัยรุน และมีสื่อที่นา สนใจ ทําใหไมนาเบื่อ และแปลกแหวกแนวไปจากการบรรยาย
ธรรมะทั่วไป
- เปนการบรรยายธรรมะที่วัยรุนสุดๆเทาที่เคยฟงมา
- ทําใหการบรรยายธรรมะที่สนุก ไมรูสกึ เบื่อหนาย
- มีการรองเพลงคั่น ทําใหไมเบื่อหนายตอการฟงบรรยาย
- ใชภาษาที่เขาใจงาย สะทอนถึงมุมมองของสังคมในที่ตางๆ เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางสังคมไทย
กับสังคมตางประเทศ ทําใหเราเห็นการเรียนรูการใชชวี ิตทีแ่ ตกตางของประเทศไทยและตางประเทศ
- การดําเนินชีวิตจากคนที่เคยเกเร หันมากลับตัวเปนคนดี แลวนําเรื่องราวที่เคยประสบมาในอดีต มา
สอนใหคนอื่นไดเห็นถึงขอดี ขอเสียของพฤติกรรมนั้นๆ
- ประทับใจการบรรยายซึ่งไรขอบเขตในดานภาษาและแงคิด ธรรมะเปนเรื่องทีจ่ ะทําใหเขาใจอยาง
แทจริงนั้นยาก ดังนั้นแตละคนยอมมีการตีความธรรมะแตกตางกัน ทําใหไดเห็นธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง
ในความคิดของคนที่มวี ัยวุฒิใกลเคียงกัน อาจทําใหคุยและเขาใจกันงายขึ้น ประทับใจการสอนธรรมะที่
นําสิ่งแวดลอมตางๆมาอธิบายควบคูกันไปดวยเชน โมเลกุล หรือ อะตอมของน้าํ ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
ตามอารมณ ความรูส ึก หรือ ความคิด สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
- ทําใหรสู ึกวาไมใชการฟงบรรยาย จึงเกิดความสบายทัง้ กายและใจที่จะรับฟงสิ่งตางๆ
- เปนการบรรยายธรรมะทีแ่ ปลกใหมตา งไปจากเดิม ทําใหรูสกึ ตื่นเตนและสนุกมาก
- สอนใหคิดตามได โดยการเลาใหฟง รองเพลง และไมตองยึดติดกับพิธกี าร และสิง่ เดิมๆในสังคม
- การบรรยายเปนแบบวัยรุน เขาใจงาย สามารถนํามาประยุกตใชไดในวิชาชีพ
- ประทับใจการนําเสนอทุกเรื่อง บางเรื่องก็สนุกและมีแงคิด บางเรื่องก็ทาํ ใหนา้ํ ตาซึมและทําใหคิดภาพ
ตาม
- เปนการบรรยายที่แปลกใหม ทําใหรสู ึกสบายไปในตัว ไดฟงประสบการณชีวิตที่เคยไมดีมากอน แต
สามารถกลับมาเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีได การฟงบรรยายก็ไมเหมือนการบรรยายธรรมะ มีการรอง
เพลงใหขอคิดดวย
- ชอบในสิ่งที่บรรยาย เพราะเปนสิ่งทีอ่ ยูรอบตัวเรา และสามารถนําไปใชได
- ประทับใจในวิธีการสอนที่มีการรองเพลงคั่นการสอนในแตละครั้ง ซึ่งเปนการทําใหคนสนใจมากขึ้น
และการที่ไมบงั คับเด็กใหนั่งตัวตรง ใหตั้งใจฟง เมื่อไมถูกบังคับจนเกินไป ก็จะทําใหผูฟงรูสกึ ดี ไมอึด
อัดเวลาฟง และเปนการทําใหคนฟงตั้งใจฟงมากขึ้น
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บรรยากาศ
- บรรยายในบรรยากาศที่เปนกันเอง การใหนงั่ ในทาทีส่ บายทําใหเราสามารถเรียนรูอะไรไดดียิ่งขึ้น ไม
คิดกังวล หรือวาปวดเมื่อยจากการนั่ง อาจทําใหรบกวนสมาธิและสิ่งที่ประทับใจอีกอยางหนึ่งคือ การ
บรรยายเรือ่ งแม ทําใหเราคิดถึงแมมากๆ และทําใหรวู า แมเปนผูใหกับเราเสมอ เราควรตอบแทนแม
ทําใหแมภูมิใจ และทําในสิง่ ทีค่ วรทําคือการ กอดแม
- สามารถนําอาหารมารับประทานได สามารถนัง่ ฟงในทาทีส่ บายได ไมเครงเครียดเกินไป บรรยากาศมี
การรองเพลง ทําใหผฟู งไมเบื่อหนาย
- มีอิสระในการฟงบรรยาย พี่โจโฉเปนกันเองและใจดีมากคะ
- เปนการบรรยายที่ไมนา เบื่อ และสนุกสนานเพลิดเพลินพรอมกับไดฟงเพลงเพราะๆจากพี่โจโฉ รูสกึ
ประทับใจกับการฟงบรรยายครัง้ นี้มากๆคะ /บรรยากาศสบาย ผอนคลาย ทําใหไดรบั ความรูมากกวา
การบรรยายที่เปนพิธกี าร
- เปนการบรรยายที่ไมเคยฟงจากที่ไหนมากอน ถึงแมวา จะเปนการบรรยายธรรมะก็ตาม ซึ่งทําใหเราได
มองเห็นแงมุมตางๆในชีวิตของคนเราทีแ่ ตละคนตางมีไมเหมือนกัน ทําใหเขาใจในหลักพระพุทธศาสนา
เขาใจบาป บุญ ทําใหเรามีจิตใจที่ดีมากขึ้น
- การนั่งฟงบรรยายธรรมะทีแ่ ปลกใหม ที่ไมตองมีระเบียบก็ได ไมตองนั่งตัวตรง ทําใหผรู วมฟงบรรยายมี
ความตั้งใจในการฟง ทําตัวตามสบาย ไมเบื่อหนาย เนื่องจากไมมีความกดดันหรือความเครียด และเรา
นั่งฟงไดอยางสบายใจ โดยไมมีคนอื่นวาให หรือจับตามองเปนพิเศษ
- เปนการฟงที่สนุกมาก และไดความรูท ี่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
- การบรรยายเปนกันเอง ใหนั่งในทาทีส่ บาย เขาใจเด็กที่มารวมกิจกรรม
อื่นๆ
- คนที่เขาลมเหลว เราสามารถลุกกลับขึ้นมายืนดวยลําแขงตนเองได คนที่จะประสบความสําเร็จไม
จําเปนตองเปนคนเกงเสมอไป ขอแคเปนคนดีก็พอ
- การบังคับใหคนเราอยูในกฎระเบียบมากเกินไป ทําใหเกิดผลเสีย เชน เก็บกด ตัดสินใจเองไมเปน
- การทําใหเรารูจกั ตนเอง การสะทอนตนเองจากสิ่งที่เปนอยู การกระทําของตนเอง และความมุงมั่น
อดทนที่สอนใหเราไดยอมรับความจริง พยายามปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มคุณคาในตนเองและความมุงมั่น
อดทน สอนใหเราตระหนักถึงการทํางานโดยไมทอแทตอสิ่งใด
- การทําความดีจะเปนเกราะปองกันเราจากอะไรที่ไมดี ยิ่งเราเปนพยาบาลเราจะไดรับพลังงานดานลบ
จากญาติและผูป วย เราจึงควรมีเกราะปองกันที่ดี
- การมองโลกในแงดี การที่เรามองคนหนึ่งคนใดนั้น ใจเราตองมีความสุขดวย แลวความสุขนั้นก็จะมี
พลังงานสงใหคนทีเ่ รานึกถึง หากเราคิดอกุศลจิตแลวคนที่ไดรับก็จะทําใหเขารูส ึกดานลบกับเรา การที่
เราจะใหใครรักเรา เราก็ควรทีจ่ ะรักเขากอน ไมใชรอใหเขารักกอน ซึ่งความรูส ึกหรือพลังจิตนั้นจะสง
คลื่นความรูสกึ ของเขากลับมาเชนกัน
- การพูดถึงบุญคุณพอแม วา อยาไปขออะไรทานมาก ทานใหชีวิตเราก็ดมี ากแลว และการใชชวี ิตของ
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-

-

เรา คือ ถาเราชอบก็ทาํ สิง่ นั้นออกมาใหดี แตถา ไมชอบไมตองทําและเดินออกมาซะ ชีวิตเราจะไดมี
ความสุข
สิ่งทีป่ ระทับใจมากที่สุดคือ เทคนิคสูค วามสําเร็จ การปฏิบัตติ างๆทีผ่ อนคลายจิตใจ สรางสมาธิ
กอใหเกิดแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันในการใชชวี ิตที่พรอมจะเผชิญกับอุปสรรคตางๆเพื่อไขวควา
ความสําเร็จ เพื่อบุคคลที่เรารัก พอ แม ตา ยาย
ประทับใจขอความที่วา “ยิ้ม มีความสุข สวดมนต สมาธิ มีเมตตา ปฏิบัตธิ รรม เครงครัดในศีล ฝกจิต
กินผัก ออกกําลังกาย หามใจกินของไรประโยชน ความเพียร ความอดทน ความขยัน คือคุณธรรม
พื้นฐานที่ตองมี การทําไดคือการชนะใจตนเอง” เปนขอความที่รสู ึกวาสามารถใชไดในทุกสถานการณ
ไดเปนอยางดี แมบางสิง่ เราปฏิบัติอยูแ ลว แตบางสิง่ เราไดแนวทางเพิ่มเติมทีจ่ ะสามารถนํามา
ประยุกตใชไดจริง รูส ึกประทับใจเทคนิคการสงพลังจิตใหผปู ว ย ชวยใหดขี ึ้น แมจะไมมั่นใจวาได
100% หรือไม แตกป็ ระทับใจที่ไดแนวทาง เนื่องจากบุคคลในครอบครัวไมสบาย รูส ึกตองการดูแล แต
ดวยความจําเปนที่ตองมาเรียนเพื่ออนาคต บางครัง้ เกิดความรูสกึ เปนกังวล แตพอไดแนวทางวันนี้ทาํ
ใหมแี รงผลักดัน มีแนวทางทีจ่ ะทําใหรสู ึกสบายใจขึ้น
อยาฟงคําพูดดานลบ หรือแงลบของคนอื่น เราตองทําตัวเสมือนกับหูหนวก ไมฟง คําพูดที่ไมดขี องคน
อื่น เพราะเปนอุปสรรคขัดขวางการทําสิง่ ใดใหประสบความสําเร็จไดยาก ตองมีความเชือ่ มั่นในตนเอง
เรียนรูเอง ไมเชื่อในคําพูดของผูอ ื่นงายๆ
เปนเรื่องจริงทีบ่ อกวา ตัวอยางที่ดีมคี า กวามากกวาคําสอน หลายอยางทีผ่ ูบรรยายไดชี้ใหเราเห็น พี่เขา
ก็ไดผานมาแลวทัง้ สิ้นไมใชแคเปนการสอนคนอื่น บอกคนอืน่ วาใช วาดี ขณะที่ตวั เองก็ยังทําไมได ไม
แปลกนักที่การบรรยายครัง้ นีส้ ามารถสรางความประทับใจอยางมากแกผูที่ตั้งใจฟงและติดตาม
การรักษาคุณคาในตนเอง การรักนวลสงวนตัวเปนสิ่งที่ผหู ญิงทุกคนควรมี ควรรักในคุณคาในศักดิศ์ รี
ความเปนผูห ญิง ไมยอมเสียตัวใหใครงายๆ เพราะคําวารักทีอ่ อกมาจากปากผูช าย ควรรอคนที่เขารัก
เราจริงๆ คนที่เขาสามารถรอไดจนถึงวันแตงงาน
การทําความดี ทําไดทุกที่ ทุกเวลา
ชอบคําคม “อยาใหคนคนเดียวมีอิทธิพลตอชีวิตเรา”

- การมองโลกในแงดี อยางเชน เรื่องที่พี่โจโฉบอกวา ถาเวลาคิดถึงใครสักคนใหคิดถึงในแงดี เพราะใจเรา
ตองมีความสุขกอน ถึงจะสงความสุขไปใหอีกฝายใหเขารูส ึกดีดวย แตถา เรารูส ึกหวง อยากเปนเจาของ
ใครสักคนมันก็จะเกิดเปนพลังงานแบบอกุศลจิตสงถึงอีกฝายหนึ่งและจะทําใหเขารูสกึ ดานลบดวย
เพราะเกิดจากคลื่นพลังจิต
- ประทับใจในสิ่งที่ไดจากวิทยากรทัง้ ในเรื่องมุมมองของการทําบุญ การทําความดีคือการทําความดีหรือ
ไดเปนคนดี ไมสาํ คัญวาเราจะแตงตัวอยางไร ตัดผมทรงไหน และสิ่งที่พี่โจโฉทําใหประทับใจมากคือ
คนที่ตัดผมทรงแปลก คนทีช่ อบทําสีผมและแตงตัวแนวๆก็สามารถที่จะเปนคนดีและเปนคนที่ใฝธรรมะ
ไดไมเฉพาะวาตองเรียบรอย แตงตัวสุภาพอยางเดียว ประทับใจในเนือ้ หาสาระของการทําสมาธิ ซึง่
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ความดี ความประทับใจ
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เปนสิ่งที่นา สนใจมากๆครับ และเพลงแตละเพลงก็เพราะมาก โดยเฉพาะการรองเสียงสดครับ
ขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี และใหอภัย แคสิ่งเล็กๆทีจ่ ะทําใหสงั คมมีความสุขได
จินตนาการสําคัญกวาความรู
ความฝนไมสามารถพิสจู นได แตกร็ วู ามีจริง
ทําไมถึงทําดีไมไดดี เพราะคนชัว่ มีหนาที่ทาํ ชั่ว
อะไรที่ยังเปนความลับ คนมักจะทําตาม
เด็กนอกเรียนไปใช เด็กไทยเรียนไปสอบ
เราเปนนกเราก็ตอ งบิน ไมใชไปวิ่งกับมา
อยาทําทุกอยางเพื่อกลบปมดอยของตนเอง
ประทับใจในเรือ่ งของการสรางแรงบันดาลใจ วาขนาดคนเรียนไมจบ แตสามารถเปนสุดยอดคนได
หรือเปนอัจฉริยะของโลกแลวเรามามองเปรียบเทียบกับตัวเอง และอีกประโยคหนึง่ ที่ผมประทับใจคือ
“คุณพรอมจะเปนขีข้ าคนหรือเปลา”
การไมยึดติดกับคนวาจะมองอยางไร ขอใหเราทําความดี เชือ่ วาเราทําดีก็พอ เพราะคนที่ทาํ ไมดี ก็
ยังคงทําไมดีตอไป หรือ พูดใหคนดีหมดกําลังใจ “คนชัว่ ก็มหี นาที่ เกิดมาทําชัว่ ”
คําพูดของพี่โจโฉ “คนเลวก็มหี นาที่เลว คนดีก็มีหนาที่ทาํ ดี” ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาแลววา เราทําดี
แลว ก็จงทําหนาทีข่ องเราตอไป
เรื่องการสรางพลังจิตดี เพื่อเพิ่มศักยภาพใหตนเอง สรางกระแสคลื่นพลังจิตเพื่อการพัฒนาของสมอง
เชน การฟงเพลงที่มผี ลตอคลื่นพลังจิต
การบรรยายนี้เปนสิ่งที่รอคอยอยากฟง พี่โจโฉพูดนาฟง เสียงเพราะ ถือวาการบรรยายนี้เปนความรู
ใหมที่เกิดขึ้นสําหรับหนู รูส ึกวาตัวเองโชคดีที่ไดฟงบรรยายนี้ ขอบคุณพี่โจโฉ ขอบคุณอาจารยที่จัดทํา
กิจกรรมนีข้ ึ้น
คนเราจะประสบความสําเร็จและมีความสุขได ตองเริ่มทํางานตามความฝน
การแตงกาย ทรงผม ไมใชสิ่งที่บงบอกวาคนจะดี หรือเกง
ประทับใจเรื่องพลังจิต คนเราทุกคนมีพลังจิตในตัวเองและเราสามารถถายทอดใหคนอื่นได ถาจิตเรา
คิดแตเรื่องดีดี สิง่ ดีดีก็จะเกิดขึ้น ถึงแมเราจะอยูไกลแคไหน เราก็จะสงกระแสจิตหากันไดและยังมีการ
วิจัยเกี่ยวกับผลึกของน้าํ ประทับใจมากครับ
ประทับใจการจัดกิจกรรมบรรยายครั้งนีม้ าก เปนการฟงบรรยายที่ไมเคยฟงจากไหนมากอน ประทับใจ
ในวิทยากรที่เลาประสบการณ และนําเรื่องราวดีดีมาถายทอดในมุมมองทีแ่ ตกตางออกไป ทําใหเรา
รูจักคิดในมุมทีแ่ ตกตาง ทําใหเราสนใจในพระพุทธศาสนาในการชวยดานจิตใจมากขึ้น
ประทับใจเรื่องสมาธิดอกไม เพราะตองการเรียนและฝก เพื่อจะไดสง กําลังใจไปใหแมที่นครพนม
เพราะทานสูญเสียลูกชายทําใหทา นเศราโศกเสียใจ ก็เลยอยากเปนกําลังใจใหทาน อยากใหทา นสบาย
ใจ และทําใจไดงายขึ้น แตเสียดายพี่โจโฉอธิบายไวแตเวลาไมพอ เลยไมไดฝกปฎิบัติจริง
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คนเรายอมทําทุกอยาง เมื่อเห็นวาเปนสิ่งมีคา และอยากไดมา
ถาจิตเปนกุศล คนรอบขางดีดีก็จะเขามาโดยไมรูตัว บรรยากาศเพื่อนก็จะดีเอง
สอนใหคนรูจักการทําบุญ โดยไมหวังสิง่ ตอบแทน
ประทับใจเรื่องพลังจิต
ทุกคนสามารถเลือกทําในสิ่งที่เราถนัด และควรทําในสิง่ ที่ดีนนั้ ใหดีที่สุดจนสําเร็จ ไมจาํ เปนตองรูทกุ
อยาง แตควรรูในสิ่งที่เราสามารถทําได ตอยอดผลงาน อาชีพเราได ไมตองเรียนตามหลักสูตรแตเรียน
ตามสิ่งที่เราชอบ เราถนัด และประทับใจสิง่ ทีบ่ อกวา “เหรียญหาจะมีคา มากถาเราอยากรู อยากเห็น
และ ยอมทําทุกอยางเพื่อจะไดรูเห็น และเมื่อเราเห็นแลว ก็ไมอยากเห็นอีก เปรียบเหมือนความสาว
สด ของผูห ญิง”
การทําความดี คิดดี ทําดี การเปนคนดีไมไดอยูที่รปู ลักษณภายนอก เราสามารถทําความดีไดทุกที่ ทุก
เวลา
การรักพอ รักแม กอดหอม บอกรักทาน เปนลูกที่ดี จะเปนบุญกุศลสงตอเรา
การที่เราไดทาํ เพื่อคนอื่น แมวา เราจะเปนแคคนที่อยูเบื้องหลังก็ตาม ขอแคสิ่งนั้นๆสําเร็จและลุลว งไป
ไดดวยดีก็พอแลว
พี่โจโฉพูดหลายเรื่องแลวก็หลายเรือ่ งทีท่ าํ ใหผมประทับใจ ทําใหมองเห็นโทษของกิเลสตางๆ ไมใชเพียง
ทําใหผมเขาใจความหมาย แตทําใหผมเขาใจถึงสภาพของธรรมะดวย
คนทําความดี ไมจาํ เปนตองไปวัดก็ได
ประทับใจขอตกลงในการบรรยาย เชน นั่งแบบไหนก็ได กินได นอนได เพราะทําใหรสู ึกวาอิสระ
ผูบรรยายเขาใจเรา เราก็พรอมทีจ่ ะรับฟง
การเห็นตัวอยางคนทีป่ ระสบความสําเร็จในชีวิต ซึง่ แตละคนก็ไมไดแตกตางจากเรา ก็ทาํ ใหมีกาํ ลังใจที่
จะเรียนตอไป
ประทับใจในเรือ่ งนิทานสอนใจ
การสองกระแสจิตระยะไกล : ไมคิดวาวิธีสามารถปฏิบัติไดจริง นึกวาเปนแคความบังเอิญ แตพอคิด
แลว สิง่ ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการสงกระแสจิตก็เปนได
ประทับใจเรื่อง พระคุณของบิดา มารดา
การปฏิบัตหิ ายใจ 3 จังหวะ สามารถทําไดในตอนที่เราไมสบายใจ ตองการพัก และทําไดทกุ เมื่อที่
ตองการ
เรื่องเลา เหรียญหาบาท เปนเรื่องทีส่ อนใหผูหญิงรักนวลสงวนตัว บางสิ่งทีค่ วรสงวนไวกอนถึงเวลาอัน
ควร สอนใหเราคิดวาผูชายในชวงวัยรุนจะไมคอยรักผูห ญิงจริงๆ เราจึงควรสงวนไวใหคนที่เรารักและ
รักเรา
นิทานกบหูหนวก เปนนิทานที่ใหคติที่ดี และใหขอคิดตางๆ คือถาเราอยากทําอะไรใหสาํ เร็จ เราไม
จําเปนตองนําคําพูดของคนอื่นมาคิดเสมอไป และการเรียนที่ดี เรียนใหเกง ไมไดขึ้นอยูกบั การแตงตัว
บางทีระเบียบมันก็เยอะเกินไป
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ความดี ความประทับใจ
- ประทับใจสื่อที่เกี่ยวกับแม ซึ้งมากจนน้าํ ตาไหล แลวหนูอยากกลับบานทันทีเลยคะ
- การแบงปนสิ่งดีดีใหกับคนอื่น ถึงแมจะมีอะไรมาเปนอุปสรรค แตเราทําแลวมีความสุข และคนอื่นไม
เดือดรอนเปนพอ
- ทําจิตใหสะอาด และตัง้ มั่น เพื่อสงเสริมจิตดีดีใหคนที่เรารัก
- การใหอภัยผูอื่นดวยจิตบริสุทธิ์
- การทําอะไรโดยไมหวังสิง่ ตอบแทน ไมวา เราจะโดนวิจารณหรือตําหนิอยางไร ขอแตเราทําไปแลวเปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวมแลวไมสงใหเกิดความเดือดรอนตอคนอื่นก็พอ
- ประทับใจเพลงตามรอยบัว พี่โจโฉแตงเพลงไดเกงมากๆคะ
- ประทับใจการบรรยายเรื่องหลวงตามหาบัว เพราะแสดงใหเห็นผลของบุญไดอยางชัดเจน ทําคุณเพื่อ
แผนดิน เพื่อสวนรวม ทําดีจนหลวงตาสามารถดับขันธปรินพิ พานได
- ทําใหเรารูจ ักตนเอง และเขาใจตัวเองในสวนลึกๆขางในจริง จึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนในแนวทางการ
ดําเนินชีวิตใหดียิ่งขึ้นนั่นเอง (ขอบคุณมากครับ)
- ทําดี ไดดี ดึงดูดคนดีดี
- ทําใหดีทสี่ ุดกอนทีจ่ ะบอกวาทําไมได
- การทําสิ่งที่ดี เพื่อตอบแทนพระคุณแม
- ทําในสิ่งที่ตวั เองชอบและมีความสุขทีส่ ุด สิ่งนั้นจะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากที่สุด
- การมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ประทับใจเสียงเพลงที่พี่โจโฉรอง นิทานทีส่ อดแทรกเนื้อหา
คุณธรรม เรื่องการสวดน้าํ พระพุทธมนต โดยการสงกระแสจิตไปจนเกิดผลึกน้าํ ทีส่ วยงาม มันแสดงให
เห็นวาสิง่ ดีงามมักจะกอใหเกิดความสวยงามกับชีวิตเสมอ
- การพูดดีทาํ ใหชวี ิตเราสดใส รางกายสดชื่น ผิวพรรณผองใสดวย
- การไดทาํ สิง่ เล็กๆนอยๆใหผูอื่นมีความสุข นั่นก็ถอื เปนการทําความดีแลว
- มีแรงบันดาลใจในการใชชวี ิตมากยิ่งขึ้น เมื่อดูสื่อตางๆ เชน เกี่ยวกับคุณคาในความเปนหญิง ผูช ายขาย
ตัว ทําใหเกิดความรูสกึ วา เรายังมีคา มาก และทําใหประทับใจมากๆ เพราะทําใหเกิดความคิดที่ดีตอ
การใชชวี ิตในวิทยาลัย อีกอยางที่ประทับใจคือ พี่โจโฉเปนผูท ี่มีประสบการณ พูดตรงๆ จึงทําใหเรียนรู
จากพี่เขาจริงๆ นอกจากนี้พี่ยังสอนเรือ่ งเกี่ยวกับแม ทําใหรวู า ยังไมสายที่ตอนนีจ้ ะบอกรักแม

รวมข้ อความจากน้ องนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล อุดรธานี ปี

จํานวน
นักศึกษา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ทีมีตอ่ การบรรยายของ.. โจโฉ www.jozho.net
รวบรวมโดย.. อาจารย์ จิระพรรณ สุปัญญา รองผู้อํานวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
เวลาในการบรรยาย

. - . น. วันที ส.ค.

ความดี ความประทับใจ

จํานวน
นักศึกษา

วิทยากร
- ความรู ความสามารถของผูบรรยาย คืออายุยังนอย แตมคี วามคิดและมุมมองชีวิตทีแ่ ตกตางไปจาก
บุคคลอื่นๆ และใชความสามารถของตนเองมาสรางและทําใหเกิดประโยชน
- เสียงเพราะมาก รองเพลงไพเราะ เหมาะสมกับการที่เปนนักรองมากอน
- วิทยากรมีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาทีพ่ ูดดี
- สอนไดรูเรื่อง เขาใจดี เปนสิ่งที่เราสามารถพิสูจนได ทําใหเรือ่ งที่ไมนา เชื่อ สามารถเชื่อได ทําใหนาํ มา
ปรับใชไดงา ยขึ้น
- มีเทคนิคการบรรยายที่นา สนใจ ไมเคยพบเคยเห็นที่ใดมากอน สามารถควบคุมผูฟ งได
- เปนวิทยากรธรรมะที่ไมไดสอนใหตองสละโลกแบบนักบวช แตพสี่ อนใหนาํ หลักธรรมะตางๆมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเลย เพราะในวัยแบบนี้เราจะยังปลงไมได เพราะเราตองมีครอบครัวให
ดูแล มีหนาทีท่ ี่ตองทํา ทุกคนสามารถปฏิบัตธิ รรมไดในชีวิตประจําวัน คือทําหนาทีข่ องตัวเองใหดีที่สุด
- เขาใจวัยรุน สามารถสอนใหวัยรุนเขาใจไดงา ย บรรยายสนุก ไมนาเบื่อ
- เสียสละสิ่งตางๆ เพื่อใหคนอื่นไดรบั รู เขาถึงธรรมะ
- ประทับใจวิทยาการมาก
- การมองโลกในแงมมุ ของผูบรรยาย
- สามารถสอนธรรมะในรูปแบบที่เขาใจงาย ไมนา เบื่อ และสามารถเขาถึงวัยรุนไดดี เวลาสอนก็จะไมใช
แคพูดไปเรื่อยๆ แตจะมีการแทรกการรองเพลง หรือวิดีโอตางๆ ทําใหไมรูสกึ งวงนอน แตสนุกสนาน
มาก
- พี่โจโฉ สามารถนําเอาสิ่งผิดพลาดในชีวิตมาใชเปนสิ่งเตือนใจและสามารถเปลี่ยนตัวเองใหมเปนคนดี
และนําประสบการณที่ผา นมาสอนเตือนคนอื่น เพื่อไมใหหลงผิด โดยพี่โจโฉทุมเทเพื่อคนอื่นมากมาย ดี
ไมดีอยูที่ตัวและการกระทํา ไมใชหนาตา ทรงผม หรือการแตงตัว
- พูดจาตรงไปตรงมา เขาใจงาย สาระดี พูดความจริง
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-

-

จํานวน
นักศึกษา
5
มีความเขาใจผูฟ งมาก / เขาใจวัยรุน
2
เปนกันเอง ตามใจผูฟง
3
เสียสละความสุขสวนตน เพื่อสวนรวม
2
วิทยากรจริงใจ สนุกสนาน ไมเบื่อ
2
เขาใจชีวิตนักเรียน นักศึกษา
1
พี่โจโฉพูดนาฟง แสดงเหตุผลตามหลักทีถ่ ูกตองและพิสจู นได ทําใหรูสกึ ประทับใจ
2
มีความสามารถทั้งรองเพลงเพราะและมีจิตใจที่เมตตา เอื้อเฟอตอคนทั้งโลก
2
มีการนําเสนอและการบรรยายทีน่ า สนใจ ทําใหไมนา เบื่อ ตืน่ เตนกันตลอดเวลา
2
เปนคนเกงมาก มีความสามารถในหลายๆดาน และพูดคุยเปนกันเอง
2
เปนคนพูดตรงๆ แตมวี ิธที าํ ใหนักศึกษามีความสนใจ
1
ดีใจมากที่เจอพี่โจโฉ พี่เขามีเทคนิคการสอนธรรมะทีว่ ัยรุนสามารถเขาใจไดงา ย สนุกสนาน ไดฝกสมาธิ
ไดขอคิดในการดําเนินชีวิต
2
การนําสื่อมาประกอบ หรือรองเพลงเอง ทําใหเนื้อหานาสนใจยิ่งขึ้น
1
ทุกคําพูดแฝงดวยแงคิดเสมอ
1
ประทับใจในตัวพี่โจโฉ ทําใหเราเห็นสิ่งใหมๆ มีความคิดใหมๆวาวิทยากรไมจาํ เปนตองแก พี่โจโฉมี
คําพูดที่เขาถึงจิตใจได เพราะเปนคําพูดทีไ่ มซับซอน ฟงรูเรื่อง และเรื่องที่เขานํามาพูด นํามาบรรยายก็
ลวนเกี่ยวของกับตัวเราทั้งสิ้น และสามารถทําใหเรารูจ ักที่จะปรับตัว ปรับจิตได และการบรรยายของ
พี่โจโฉก็มีสื่อตางๆมาใหเห็นไดชัดเจน สามารถดึงดูดความสนใจได
1
วิทยากรบรรยายไดสนุก มีสอื่ ที่นา สนใจ สามารถปรับมุมมองได
1
รองเพลงแตละเพลง จะมีเนื้อหาทีส่ อนหรือใหแรงใจ ใหกาํ ลังใจ
1
มีความสามารถ แคผชู ายคนหนึ่งแตสามารถทําอะไรไดมากมาย ทําทุกอยางดวยสองมือของตนเอง
1
เปนคนใจบุญ ชอบทําบุญ ฝกใฝในธรรมะวินัย
1
มีความพยายาม ไมยอทอตอสิ่งตางๆ
1
เปนผูมีประสบการณมาก เปนแบบอยางที่ดีใหกบั เด็กๆและเยาวชน
1
ประทับใจในมุมมองและแนวความคิด ซึ่งบางเรื่องก็สามารถเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวความคิดของ
คนเราได เพื่ออนาคตหรือการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
1
พี่โจโฉอัดเสียงธรรมะใสแผนแจกฟรี มีทั้งคนดาและคนชื่นชม บางคนก็หาวาเพื่อผลประโยชน บางคน
ก็บอกวาเพื่อชื่อเสียง เงินทอง แตพี่เขาก็ไมไดไปสนใจคําพูดของคนเหลานี้ หากพี่เขาอยากดัง อยาก
รวยจริงๆ พี่เขาคงไปเปนนักรองตอ เพราะเสียงที่ไดฟงพี่เขาดังระเบิด (รองเพราะกวานักรองทุกวันนี้

ความดี ความประทับใจ

-

บางคนซะอีก) ความสามารถพี่เขามีเยอะ
เสียงเพลงเพราะมากๆ เมื่อฟงแลวทําใหรสู ึกสบายใจ จิตใจไมฟุงซาน
วิธกี ารบรรยายที่ไมเหมือนใคร ฟงแลวเกิดความสนุกสนาน ใจจดจอกับการฟง ไมนาเบื่อ
นารัก เปนกันเอง
ประทับใจพี่โจโฉมาก เพราะเปนวัยรุนทีฝ่ กใฝในพระพุทธศาสนา และสามารถเผยแพรและปฏิบัติตวั ให
เปนคนดีของวัยรุนสมัยปจจุบัน เปนบุคคลที่สามารถกลับตัวกลับใจมาเปนเด็กดีของพอแมได ที่สาํ คัญ
พี่รองเพลงเพราะมาก
การพูดของวิทยากรทีท่ าํ ใหรูสึกไดวา ผูพูดจริงใจและเปนกันเองมาก
ประทับใจวิทยากรมากเลยคะ พูดจาแบบตรงไปตรงมา เขาใจงาย ทําใหคนฟงคิดตามและไมงวงดวย
คะ
ประทับใจการบรรยายของวิทยากรในแงมมุ ตางๆ
พี่โจโฉสอนดีมากเลยคะ สอนใหเห็นชีวิตในแงมุมที่ตางออกไป แตเสียดายทีม่ ีเวลานอย ทําใหพสี่ อนเร็ว
ถาเวลามีมากกวานี้ คงจะไดเรียนรูอะไรที่มากกวานี้
รูสึกไดวา วิทยากรมีความจริงใจ และเปนกันเองมาก
มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่พูดดีมาก อธิบายไดชัดเจน
ความกลาในการที่จะลุกมาทําสิง่ สิง่ หนึง่ ที่เปนประโยชนตอชาวพุทธ ตอเพื่อนมนุษยดวยกัน เพราะคน
สวนมากไดแตคิด แตไมลงมือทํา มันเปนเรื่องที่ยากมากทีจ่ ะลุกขึ้นมาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหคนในสังคม
ยอมรับ ถึงแมจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตาม พี่เขายังไมยอมแพ นับถือพี่โจโฉจริงๆ
การบอกถึงประวัตขิ องตัวเองวา เคยเปนคนเกเรมากอน กวาจะมีทกุ วันนีก้ ็ยากลําบาก ขนาดทําดี
ขนาดนี้ยังมีคนดา ฉะนั้นเหรียญยอมมีสองดานเสมอ
การบอกแนวทางในการแกปญ
 หาของตนเอง ถาเจอปญหาควรกําจัดดวยอะไร ใชสติเขารวมเสมอ
พี่โจโฉเขาใจนักศึกษาทีร่ วมฟงวันนั้น ทําใหการบรรยายสนุกมาก
เปนคนตรง มองเห็นปญหาวัยรุนชัดเจน พูดตรงประเด็น
ประทับใจวิทยากรมากๆทีส่ ามารถนําธรรมะมารวมกับเนื้อหาอื่นๆไดดีเยีย่ ม
พี่โจโฉเสียสละสิง่ ตางๆ เพื่อใหคนไทยไดเขาใจธรรมะ
ประทับใจปญหาชีวิตที่เกิดขึ้น ทําใหเราเห็นถึงการตอสูช ีวิตและการพยายามทีจ่ ะทําความดี เสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวม ถึงแมจะมีคนดาก็ตาม
แตเพลงเนื้อหาดี รองเพลงเพราะ ชี้ใหเห็นเหตุและผลตางๆไดดี
วิทยากรเขาใจในการใชชวี ิตของวัยรุน เปนกันเอง สอนในรูปแบบที่ไมเคยมีใครสอนมากอน แตบาง
คําพูดก็ดแู รงไป

จํานวน
นักศึกษา
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จํานวน
นักศึกษา
1
- สิ่งแรกที่ประทับใจคือวิทยากร เพราะความคิดบางอยางตรงกับที่เราคิด มุมมองบางอยางของวิทยากร
คลายกับเรา ประทับใจอยางทีส่ องคือ เรื่องที่วทิ ยากรถายทอด เพราะหลายเรื่องคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจําวัน ทําใหเราไดมุมมองหลายดานในการมองเรือ่ งตางๆไดมากขึ้น
1
- พี่เขาทําใหหนูมแี รงบันดาลใจ และฉุกคิดอะไรดีดขี ึ้นมาไดหลายอยาง ทําใหหนูสบายใจขึ้น หลายๆ
มุมมองของหนูเปลี่ยนไป พี่เขาทําใหรูสึกวาชีวิตมีคา มากกวาที่คิด สิง่ ที่เราเจอมันแคเริม่ ตนเทานั้นเอง
1
- ประทับใจที่พี่เปนคนดี โดยไมหวังสิ่งตอบแทนนานําไปเปนแบบอยางและปฏิบัติตาม
1
- ประทับใจพี่โจโฉที่มีทศั นคติที่ดแี ละแตกตางจากคนอื่น
1
- วัยใกลเคียงกัน จึงมีความเขาใจกันมากกวา
1
- พี่โจโฉเปนบุคคลทีไ่ มธรรมดาจริงๆ จากคนธรรมดามีสองมือเหมือนทุกคน พบเจอชีวิตที่ทกุ ข
ยากลําบากมามาก แต ณ ตอนนี้ พี่โจโฉสามารถทําไดมากมายในสิง่ ทีค่ นอื่นไมสามารถทําได หรือไม
คิดทีจ่ ะทํา เพราะสิ่งทีพ่ ี่โจโฉทําอยูในตอนนี้เปนสิง่ ที่ดีทงั้ สิ้น สามารถเปนแรงผลักดัน เปนกําลังใจ
ใหกับหลายๆคนทีค่ ิดจะทําดี และเผยแพรคาํ สอนของพุทธศาสนาโดยใชเสียงของตนเอง ทําเองเพียง
คนเดียว เปนบุคคลคนหนึง่ ทีค่ วรนํามาเปนแบบอยาง
- ประทับใจพี่โจโฉ ที่ผา นประสบการณทุกอยางมาหมดแลว แตก็พรอมที่จะปรับตัวเปนคนดีและมา
1
บรรยายเพื่อเปนสิ่งเตือนสติแกผูอื่น
1
- วิทยากรมีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของวัยรุนได พูดหรือยกตัวอยางที่ผฟู งเขาใจงายและ
ตรงประเด็น และยังมองเห็นปญหาทีแ่ ทจริงของวัยรุนปจจุบนั รวมทัง้ การนําธรรมะมาปฏิบัติใชไดจริง
ในชีวิตปจจุบัน โดยการทําความเขาใจไมใชการทองจํา
1
- พี่โจโฉพูดเกง เขาใจงาย ใชภาษาที่เปนกันเอง ทําใหจูนเขากันไดงาย
1
- พี่โจโฉพูดอะไร จะมีแนวคิดทุกประเด็น ทําใหสามารถนําไปประยุกตใชกบั ชีวิตประจําวันไดคะ
1
- การสอนและเลาประสบการณที่เคยเจอใหนอ งๆฟง
1
- เปนวิทยากรที่มปี ระสบการณตรง สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี
1
- บรรยายไดดี ทําใหไมนา เบือ่ และไมงวง มีทั้งหลักในการใชชวี ิตใหมคี วามสุข เขาใจโลกมากขึ้น ตางคน
ก็คิดไมเหมือนกัน มีทงั้ ดีและไมดี
1
- ประทับใจการใชชวี ิตของวิทยากร ที่มกี ารใชชวี ิตและความคิดในแงดีทแี่ ตกตางไป
1
- เปนกันเอง ที่สาํ คัญสอนในเรื่องศาสนาในแบบที่ไมเคยไดยินมากอน
1
- วิทยากรเขาใจความตองการและการใชชวี ิตของวัยรุน
1
- วิทยากรบรรยายใหเราเขาใจงายขึ้น พูดทําใหคิดและมีแงคิดตลอด
เนื้อหาการบรรยาย

ความดี ความประทับใจ
- ความรูท ี่ได สามารถนําไปปรับใชไดจริงในชีวิตประจําวัน

จํานวน
นักศึกษา
9

- แนวคิดการใชชวี ิตใหไดผลดี

1

- ประทับใจการบรรยายเรื่องพระคุณแม

4

- ประทับใจการบรรยายเกี่ยวกับการเลือกเรียน ตองเรียนในสิง่ ที่ชอบ เพราะเราตองอยูกับมันไปตลอด
ชีวิต ใหถามตัวเองวาจะทนเปนขี้ขาคนอื่นไดมั้ย
- นิทานสอนใจเรื่องแอปเปล เรื่องสอนใจหญิง

1

- อธิบายการวางตัวของผูห ญิง ชัดเจน ตรงตามสังคมปจจุบัน

1

- ประทับใจนิทานสอนใจทุกเรื่องทีม่ ขี อคิดดีดี ทําใหมองโลกกวางขึ้น

4

- เรียนรูเรื่องออรา เพื่อใหทราบลักษณะคน

1

- ไดเรียนรูการทําใหพอ แม มีความสุข ดีที่สุด

2

- การสอนใหถือศีล 5 บริสุทธิ์ทาํ ใหรา งกายเราดีขึ้น

2

- เนื้อหาทีน่ าํ มาบรรยายมีความเหมาะสมกับวัยของผูฟง ฟงแลวเขาใจงาย และทําใหเขาใจอะไรหลายๆ
อยางมากขึ้น
- บรรยายหลักศาสนา แตทุกความเชื่อที่พิสจู นไดจากหลักวิทยาศาสตร ไมไดเจาะลึกในศาสนา แตสอน
การดําเนินชีวิตและการเอาตัวรอดในเหตุการณตา งๆใหได
- การชี้ใหเห็นความสําคัญของศาสนา

5

- เนื้อหาตางๆใหขอคิดดีมาก และเปนประโยชน

3

- เนื้อหาทีบ่ รรยายเปนธรรมะที่ไมนา เบื่อ เปนวิทยาศาสตรพิสจู นได

1

- สามารถนําหลักของศาสนามาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร ทําใหเขาใจมากขึ้น

1

- ประทับใจชวงที่พูดถึงระบบการศึกษาของไทย เรื่องกฎระเบียบที่สถาบันการศึกษาของไทยใชบังคับ
เด็ก วาเราเรียนหนักเกินไป แตเด็กไทยก็ไมเกงเทาเด็กตางชาติ เรื่องระเบียบที่เอากฎของทหาร ตํารวจ
มาใชกบั นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไมกอ ใหเกิดประโยชน แตกอ ใหเกิดผลทางลบมากกวา
- ประทับใจในเรือ่ งเด็กนอยกับตนแอปเปล เพราะมันคือความจริง พอ แมสามารถใหเราไดทุกสิ่งทุก
อยางแมแตชวี ิตทานเอง ทานรักเรามาก ไมมีใครรักเราเทาทานอีกแลว
- ประทับใจขอมูลที่วทิ ยากรนํามาใช หรือถายทอดให เพราะเปนประโยชนสาํ หรับการเติบโตในวัน
ขางหนา และทําใหตัวเราสามารถควบคุมตัวเองและความคิดได
- เนื้อหาการบรรยายนาสนใจมาก ชวยสอนใหทราบเกี่ยวกับขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ และมีขอสนับสนุน
ที่สามารถพิสจู นไดจริง จึงทําใหมีความนาเชือ่ ถือ ชวยใหมแี นวทางในการดําเนินชีวิต

1

2

1
4

1
1
2

ความดี ความประทับใจ
- บางเรื่องที่บรรยายมันสะทอนชีวิตใหเห็นจริงๆ และมีบางเรือ่ งทีส่ อนใหคติ

จํานวน
นักศึกษา
1

- มีเนื้อหาที่นา สนใจและทําใหประทับใจ

1

- ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน

1

- เปนวิทยาศาสตรทสี่ ามารถพิสจู นได

1

- เนื้อหาที่นาํ มาชวยใหเขาใจอะไรไดหลายๆอยางในชีวิต

3

- สอนใหทําความดี มีจิตใจดีเปนมิตร

1

- สอนใหมีความกตัญู รูจกั บุญคุณคน

1

- ยกตัวอยางที่ดแี ละไมดมี าใหเห็นวาเปนอยางไร จะเลือกแบบไหน

1

- เนื้อหาการอบรมดีมากๆ ชวยทําใหเขาใจอะไรหลายๆอยางมากขึ้น ไดแงคิดหลากหลายในการ
ดํารงชีวิต ซึง่ เปนประโยชนมาก
- การบรรยายเรื่องประสบการณชวี ิตและการทําสมาธิ

2

- ความรูในหลักการสอนของศาสนา เนื้อหาทีว่ ิทยากรเตรียมมาใหแงคิดในหลายๆดาน

1

- การถือศีลหาบริสทุ ธิ์ ทําใหรา งกายเราดีขึ้น

2

- เนื้อหาตางๆที่ไดจากการเรียนรู ทําใหมีกาํ ลังใจในการเรียนมากขึ้น

1

- เขาใจงาย ชวนติดตาม

1

วิธีการบรรยาย
- วิทยากรมีการใหความรูในรูปแบบที่แปลกใหม เขาใจงาย ทําใหการเรียนรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดูไม
นาเบื่อ หรือเปนเรื่องยากอีกตอไป
- รูปแบบสือ่ ที่นาํ เสนอมีความนาสนใจ ทําใหเรารูส ึกอยากติดตาม
- วิธกี ารสอนธรรมะแบบใหมๆ
- เปนการสอนที่มีเนื้อหาดีมาก สอนใหเราคิดตาม และมีการฝกทําในขั้นตอนตางๆดวย
- การบรรยายที่แตกตางจากการบรรยายอื่นๆ มีการรองเพลงและใชภาษาที่เขาใจงาย
- การบรรยายแปลกใหม เปนเนื้อหาที่พสิ จู นได มีขอมูลสนับสนุนที่เชื่อไดวา เปนจริง เชนเรื่องการ
ทดลองเกล็ดน้ํา เปนเรื่องทีป่ ระทับใจมาก เปนเรื่องที่ไมจะคิดวาจะสามารถทดลองแลวเห็นผลไดจริง
นอกจากนีย้ งั ไดทราบถึงความแตกตางของบุคคล ไดทราบถึงมุมมองความคิดที่แตกตางจากเรา
- วิธกี ารสอนใหคิดดี และผลของการคิดดี
- บรรยายไดนา สนใจ ดึงดูดความสนใจไดดี เขาใจสไตลของเด็ก
- ประทับใจในเทคนิคการบรรยายของวิทยากรที่เปนกันเอง ไมนาเบื่อ ตื่นเตนอยูตลอดเวลา บรรยายให

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ความดี ความประทับใจ
ผูอื่นเขาใจและคลอยตามได
- บรรยายไดถูกใจและเขาใจความเปนไปของสังคม
- เทคนิคการบรรยาย ทําใหรถู งึ สิง่ ที่ตองการสื่อไดชัดเจน เขาใจในสิ่งที่ผพู ูดบรรยาย
- มีการบรรยายที่เปนกันเอง และทําใหนักศึกษาสามารถรับขอมูลและประสบการณตา งๆจากวิทยากรได
อยางเต็มที่
- ประทับใจในวิธีการบรรยายมากคะ ฟงแลวไมนา เบื่อ พูดไดนาฟงมากๆ
บรรยากาศ
- เวลาฟงบรรยายสนุก และ ไมนา เบื่อ
- บรรยากาศเปนกันเอง
- การนั่งตามสบาย กินขนมได
- สนุกสนาน ไดหวั เราะตาม และคลายเครียดดวย
- บรรยากาศเหมาะตอการเรียนรู
อื่นๆ
- ทําใหเราไมทอแทในการทําความดี ทําความดีโดยไมสนใจคําดาของคนอื่น มีกําลังใจทําดีตอไป
- ไดรวมทําบุญและอิม่ ใจกับการทําบุญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
- การดูแลพอ แม การคบคนดี การคิดดีทาํ ดี ใสใจคนรอบขาง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมสนใจคําพูดทีค่ น
นินทา
- ทําใหมคี วามคิดกวางขึ้น มองโลกในมุมมองใหมๆ
- แนวคิดในการดําเนินชีวิตใหไดผลดี
- ทําใหรวู า ชีวิตหนึ่งของเราทําอะไรเพื่อคนอื่นไดมากมาย ไมวา เรื่องนั้นจะไมมีผอู ื่นยอมรับก็ตาม
- ในการดําเนินชีวิตของวัยรุน ควรคิดใหมากๆ ควรมีสติใจการทําอะไร
- ผูหญิงควรรักนวลสงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม
- ชอบคําพูดของวิทยากรที่วา “คนเลวคิดไดแตเรื่องเลวๆ ถาเขาพูดใหเรา ตําหนิสิ่งที่ไมดี นั่นคือใจเขา
เลวแลว”
- ขอมูลที่ทาํ ใหรูสึกโดนสะกิดในขอเสีย ปมดอยของตัวเอง และสามารถทําใหเรามีความคิดทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลง
- ควรมองตัวเองกอนจะโทษคนอื่น
- ฟงเรื่องเกี่ยวกับแมแลวรูส ึกอยากกลับบาน
- การสอนใหรูจักการทําบุญ
- วิธกี ารทําสมาธิและการแผเมตตาใหกบั คนที่เรารัก
- วิดีโอเกี่ยวกับแม
- การแผรังสีความดี ความรักที่มแี ตการให ใหกับคนที่เรารัก

จํานวน
นักศึกษา
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

ความดี ความประทับใจ

-

จํานวน
นักศึกษา
1
การสงกระแสจิตที่ดีไปยังบุคคลที่เรารัก
3
กบหูหนวกทีป่ นไปสูยอดเสาไฟฟาได เพราะไมไดยินเสียงของกบตัวอื่นพูด
3
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตได ไมจาํ เปนตองเรียนสูง แคตั้งเปาหมายไว หาตัวตนใหเจอ และลง
มือทําอยางไมยอ ทอ
1
เมื่อเรามองสิ่งเดียวกันนั้นหลายๆดาน หลายๆมุมมองทําใหเราทราบความจริงบางอยางที่เราไมเคย
รูจักมากอน
1
มีกาํ ลังในการทําความฝน และมีกาํ ลังในการทําสิง่ ตางๆมากขึ้น
1
ไดแงคิดในการดํารงชีวิตและการตัดสอนในกระทําสิง่ ตางๆลงไปและการใชโอกาสที่มีเกิดประโยชนตอ
ตนเอง
1
ชีวิตทุกคนไมไดเกิดบนเสนทางที่สวยหรู แตเราสามารถเลือกเดินบนเสนทางที่เราใฝฝน และทํามันให
สวยหรูได
1
เมื่อเรานึกถึงคนที่เรารัก ไมควรนึกถึงเขาในแงลบ หรือคิดถึงเพราะหวงและหวง และเปนกังวลกับเขา
แตควรนึกถึงในดานบวก ปลอยวาง คิดถึงแตดา นดีดี
7
ประทับใจทานอาจารยที่นาํ สิ่งดีดีมามอบใหลกู ศิษย ขอบพระคุณอาจารยทกุ ทาน ประทับใจมากคะ
3
ประทับใจการอบรมครั้งนีม้ าก
2
กบทีป่ นยอดเสาไฟฟาได เพราะไมไดยินเสียงกบตัวอื่น
2
บุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตได โดยไมจําเปนตองเรียนรู แคตงั้ เปาหมายไว หาตัวตนใหเจอ อยาไป
ยอทอเมื่อมีปญหา
1
ชอบคําพูดของวิทยากรที่วา “คนเลว คิดไดแตสงิ่ เลวๆ ถาเขาพูดใหเรา ตําหนิสิ่งที่ไมดี นั่นคือใจเขาเลว
แลว”
1
ทําใหเราอยากทีจ่ ะปรับตัวขึ้น เนื่องดวยในเรื่องของผลึกของน้ํามีผลตอรางกาย อารมณ ความรูส ึกมี
ผลตอรางกายของเรา ทําใหเราอยากทําตัวใหดีขึ้น ปรับตัวเองใหดขี ึ้น
1
ประทับใจในทุกเรื่อง การบรรยายไมนา เบือ่ ทําใหไดเสียงหัวเราะ มีความคิดที่กวางขึ้น มองโลกใน
แงมุมตางๆไดดีขึ้น
2
ไดรูจักวิธกี ารดูแลตัวเอง
2
ไดเรียนรูวา การทําใหพอ แมมคี วามเปนสุข เปนสิง่ ที่ดีทสี่ ุด
2
ไดเรียนรูเรื่องออรา เพื่อใหทราบลักษณะคน และสอนเรื่องกระแสจิต
1
การบรรยายนี้ดมี ากๆ ทําใหไดแงคิดและมุมมองที่ดีกวาเดิม
1
มีความสุขในการฟงบรรยาย ทําใหมีกาํ ลังใจในการใชชวี ิตมากขึ้น
1
การทําสิ่งดีดีเพื่อคนที่เรารักมันมีคา และดียิ่งกวาทําตามใจเราตองการอยางเดียว
1
รูจักดูแลตนเอง รูจกั ใสใจคนรอบขางที่เรารักและรักเรา
1
คนทุกคนยอมมีออราในตัว แตอยูทวี่ า จะมีมากหรือนอยเทานั้นเอง

ความดี ความประทับใจ

-

จํานวน
นักศึกษา
1
ทําใหเราสามารถทีจ่ ะเรียนรูก ารอยูก ับผูอื่นได
1
ไดความรูทคี่ ิดไมถึง
1
ไดรับความสุขที่ไมเคยไดรับ
1
รูจักมุมมองทีแ่ ปลก แตกตางออกไป
1
เห็นเรื่องจริงทีเ่ รามองขามไป เชนเรื่องระเบียบ วินัยตางๆ
1
แนวคิดการดําเนินชีวิตที่ไดผลดี
1
เรียนรูและเขาใจในชีวิตมากขึ้น
1
สิ่งที่เกิดขึ้น เรียนรูไดจากวิทยาศาสตร การมีเหตุมผี ลและการเรียนรูจ ากประสบการณ การสรางสมาธิ
สรางสติ กอนทํากิจกรรมตางๆ

