
การจัดกลุ)มของอุปนิสัยเชิงบวก (Character Strengths)  สามารถแบ)งออกไดHเปIน 6 กลุ)ม ตามคุณค)าหลักหรือคุณธรรมร)วม (virtue) ที่ยึดถือร)วมกันของแต)ละกลุ)มของ

อุปนิสัยที่เปIนจุดแข็ง ซึ่งแบ)งเปIน ดHานป[ญญาและความรูH ดHานการยึดถือความยุติธรรม ดHานความเขHมแข็งและกลHาหาญ ดHานการยับยั้งชัง่ใจไดH ดHานการรูHจักความจริงของโลกและการ

ใชHชีวิต (เขHาใจโลก) และดHานการเขHาใจมนุษยb 

 

Virtues 
Character 

Strengths 
ความหมาย ตัวอย9าง 

 

ด"านป&ญญาและความรู" 

virtue of wisdom 

and knowledge 
 

เปCนกลุFมของจุดแข็งเชิงบวกที่บุคคลจะใช"ความคิดและฐานหัวในการพัฒนาตัวเอง สิ่งตFาง ๆ รอบตัว และการใช"ชีวิต  

การตัดสินใจ  การที่บุคคลมี character นี้เนี่ย ก็หมายความว9าเขาเปIนคนที่

เปJดรับขLอมูลที่หลากหลาย เพื่อที่จะนำขLอมูลที่ไดLนั้นมาชั่ง

น้ำหนักก9อนที่ตัวเองจะตัดสินใจ เปIนกลุ9มคนที่จะมีทัศนคติที่

เปJดกวLาง (open-minded) และคิดวิเคราะหaตามขLอเท็จจริงที่

อยู9ตรงหนLา 

ฟลุcคเปIนคนทีเ่ปJดรับขLอมูลต9าง ๆ ที่เขLามาก9อนที่จะตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นอะไรออกไป เพื่อใหLมั่นใจว9า

คําตอบที่ตัวเองเลือกจะเปIนคําตอบที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดในตอนนั้น และเขาเองจะยอมรับ กับผลลัพธaที่จะ

ตามมาไดLไม9ว9าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม  

ความคิด

สร"างสรรค[ 

เปIนจุดแข็งที่สำคัญในการแกLปjญหา เพราะบุคคลที่มีความคิด

สรLางสรรคaจะเปIนคนที่มักจะมีความคิดนอกกรอบ สามารถต9อ

ยอดไอเดียใหLเกิดไอเดียใหม9 ๆ หรือนวัตกรรรมใหม9 ๆ อยู9เสมอ 

เชฟเปIนเด็กที่ชอบทําอาหาร และแต9ละครั้งเขาจะคิดคLนเมนูสูตรใหม9 ๆ จากการลองเปลี่ยนวัตถุดิบ และส9วนผสม

ต9าง ๆ ทําใหLเกิดรสชาติที่แปลกใหม9อยู9เสมอ นอกจากนี้เขายังมีการตกแต9งจานอาหารที่เปIนสไตลa ที่ไมเ9หมือนใคร

อีกดLวย 

ความอยากรู"

อยากเห็น 

คือ character ที่เกิดจากการเปIนคนชอบสังเกตแลLวการสังเกต

นั้นทำใหLบุคคลประยุกตaหรือเกิดความคิดใหม9ขึ้นมาและนำสิ่งที่

ตัวเองไดLจากการสังเกตนั้นไปพัฒนาต9อใหLเกิดประโยชนa ซึ่งจะ

แตกต9างจุดแข็งถนัดไปซึ้ง ก็คือ  

ในสมัยที่คุณเรยa คร็อก ยังเปIนพนักงานขายเครื่องปjpนมิลคaเชค เขาเกิดความสงสัยว9าทำไมรLานเบอรaเกอรaรLานหนึ่ง

ถึงซื้อเครื่องปjpนมิลคaเชค เขาจึงไปดูใหLเห็นถึงรLานว9าที่รLานขายดขีนาดนั้นเลยหรอ หลังจากไดLเห็นการทำงานที่รLาน

เบอรaเกอรaแห9งนั้นก็ทำใหLเขาเชื่อในระบบ fast food และแลLวความสงสัยของเขาก็ทำใหLเกิด mcdonalds เกือบ 

40,000 สาขา  

การรักในการ

เรียนรู"  

สำหรับการรักในการเรียนรูLหรือการใฝwรูLนั้นจะเปIนการพยายาม

หาขLอมูลหรือรูLจรงิในเรื่องที่ตัวเองสนใจ 

โมนาชอบที่จะเรียนรูLสื่อใหม9 ๆ อยู9เสมอ เวลาว9างเธอชอบดู YouTube ช9องทําอาหารเพื่อไปทดลอง ทําเอง ฟjง 

TEDx Talks เรื่องราวความรูLใหม9 ๆ ลงเรียนพิเศษภาษาญี่ปุwนก9อนไปเที่ยวที่ญี่ปุwน นอกจากนี้ยัง ศึกษาการเขียน

โปรแกรมเพื่อทํา block เปIนของตัวเองดLวย 

การมีมุมมองที่

หลากหลาย 

คือการที่บุคคลสามารถมองเรื่องเรื่องหนึ่งไดLจากหลายมุมมองจึง

ทำใหLเขาเปIนคนที่ลึกซึ้งกับสิ่ง ๆ นั้น เปIนคนที่มีความรอบรูLและ

มักจะใหLคำปรึกษาในเรื่องที่ตัวเองถนัดไดLด ี

โอม ค็อกเทล มีความคิด มุมมองชีวิตที่น9าสนใจ ซึ่งเขาสัง่สมจากสังเกต คLนหา เรียนรูL และทําความ เขLาใจชีวิตอยู9

ตลอดเวลาอย9างไม9รูLจบ และสิ่งที่ โอม ค็อกเทล ไดLเห็นตลอดระยะเวลาในการทํางาน 15 ป�ในวง ค็อกเทลคือ 

“การเปลี่ยนแปลง 

 



 
 
 

กลุFมมีความ

เข"มแข็งและ

กล"าหาญ  

virtue of 

courage  

เปCนกลุFมของจุดแข็งเชิงบวกที่มีความสำคัญในการเอาชนะใจตัวเองเพื่อที่จะให"บุคคลก"าวผFานความท"าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตได" 

ความซื่อสัตย[ เปIนการที่บุคคลยอมรับกับตัวเองและผูLอื่นต9อความจริงที่เกิดขึ้น เปIน

คนที่รักษาคำพูด และสามารถไวLวางใจไดL 

หนูดีเปIนเด็กที่มเีพื่อนเยอะ เพราะเธอมีความจริงใจใหLกับคนรอบขLางเสมอ และเธอจริงใจกับตัวเอง ดLวย ทั้งดLาน

ความรูLสึก หรือสิ่งที่ตLองการ เช9น เวลาโกรธเธอก็จะเขLาไปพูดตรง ๆ เพื่อที่จะไดLรีบปรับความเขLาใจ ใหLตรงกัน 

ความมุมานะ/ 

ความอดทน 

เปIนการที่บุคคลวางแผนระยะยาวไวLแลLวพยายามทำใหLแผนที่ตัวเอง

วางไวLใหLสำเร็จ เปIนคนที่ขยัน อดทน เพื่อจะทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจที่จะทำ

ไวL และสามารถเอาชนะอุปสรรคระหว9างทางที่ตัวเองพบเจอไดL  

ความฝjนของลิซ9า คือการเปIนศิลปJนเกาหลี เธอจึงไปเรียนรLองเพลง ไปหาทักษะเพิ่ม จากนั้นเธอไป ออดิชั่นค9าย 

YG Entertainment ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเปIนป�แรก และผ9านการคัดเลือก เธอจึงกลายเปIน ศิลปJนฝ�กหดั ตั้งแต9

นั้นมา ผ9านไป 5 ป� จากการที่ลิซ9าไดLทุ9มเทฝ�กฝนตัวเธอ เธอไดLเปIนหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink และควLารางวัล

ต9าง ๆ มาไดLมากมาย จนทําใหLมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

ความกล"าหาญ คือการกลLาที่จะรับความทLาทายที่เขLามาในชีวิต เปIนคนที่ไม9หวั่นต9อ

การเผชิญกับความยากลำบาก และไม9กลัวที่จะแสดงความเห็นในสิ่งที่

ถูกตLอง เปIนคนที่เดินออกจาก comfort zone เพื่อที่จะทำสิ่งที่ผูLอื่น

หรือสังคม ไม9กลLาที่จะทำ 

เกรตLา ธันเบิรaก หันมาใส9ใจเรื่องของมลภาวะ และเกิดความคิดที่อยากจะแกLไขปjญหาโลกรLอนอย9าง จริงจัง เธอ

ตัดสินใจยืนหยัดที่จะต9อสูLเพื่อใหLไดLสภาพแวดลLอมที่ดีกลับคืนมา เธอจึงเริ่มประทLวงโดยการหยุด เรียน และไปยืน

ที่หนLารัฐสภาสวีเดน พรLอมกับชูป�ายแผ9นไมLที่เขียนดLวยลายมือตัวเองว9า “ไม9ไปเรยีนหนังสือ เพื่อประทLวงโลก

รLอน” 

ความ

กระตือรือร"น 

เปIนการที่บุคคลสามารถเอาชนะความง9วง เหงา หาว นอน ของตัวเอง

ไดL เปIนคนที่มี energy สูงอยู9ตลอดเวลา และพรLอมที่จะสิ่งต9าง ๆ 

เสมอ  

นLองแพรพาเพลิน เริ่มหัดแต9งหนLาตั้งแต9อายุ 3 ป� โดยนLองแพรเล9าว9า เริ่มแรกใชLเครื่องสําอางที่เหลือ จากที่คุณแม9

ซื้อมาแต9งหนLาใหLเธอสําหรับออกงานโรงเรียน ต9อมาเมื่อนLองแพรเริ่มมีฝ�มือในการแต9งหนLามากขึ้น คุณแม9เริ่มอัด

คลิปวีดีโอ และโพสตaลงช9องยูทิวบa โดยคลิปวีดีโอมีความยาวเกือบ 15 นาที ที่มีหนูนLอยวัย 5 ป� แต9งหนLาตัวเอง 

และพูดคนเดียวผ9านหนLากลLองอย9างฉะฉาน และคลิปวีดีโอไดLรับการแชรaต9อบนโลกโซเชียล มีเดียอย9างรวดเร็ว 

และมีเสียงตอบรับจากผูLคนจํานวนมาก โดยเสียงตอบรับมีทั้งดี และไม9ดีมีหลายคนมองว9า นLอง “แก9แดด” ซึ่งใน

ตอนนั้นนLองแพรถึงขั้นหยุดทําช9องของตัวเองไปเลย แต9ในที่สุดคุณแม9 กับนLองแพร ก็ คLนพบว9า ถLาเรารัก เราชอบ

ในสิ่งที่เราทํา เราก็ไม9จําเปIนตLองสนใจใคร นLองแพรจึงตัดสินใจเรียนแต9งหนLาอย9าง จริงจัง โดยมีคุณพ9อ และคุณ

แม9คอยสนับสนุน 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

กลุFมการเข"าใจ

มนุษย[  virtue of 

humanity  
 

คนที่เข"าใจความคิด ความรู" และความต"องการทั้งของตัวเองและผู"อื่นรอบตัว และสามารถแสดงออกอยFางอบอุFนให"กับผู"อื่นได" 

ความรัก คนที่พรLอมที่จะใหLและมีพลังที่จะทำบางสิ่งบางอย9างกับคนที่เขารัก

เสมอ 

อลัน ริกแมน เลือกที่จะอยู9กับริม9าแบบไม9ผูกมัดดLวยพิธีกรรมหรือหลักฐานทางความรักเปIนลายลักษณa อักษร 

ระหว9างพวกเขามีเพียงสัญญาใจ ขณะเดียวกัน ทั้งสองยังเลือกที่จะไม9มีลูก ซึ่งเปIนความตLองการของริม9า เอง 

และอลันก็เคารพการตัดสินใจของเธอแมLปรารถนาลึกๆ ของเขาคืออยากมีลูกสักสามคน อลันยินดีดําเนิน ชีวิตคู9

อยู9กันสองคนต9อไป ดLวยความรัก ของอลัน ริกแมน ทําใหLเขาไดLรับการยกย9องว9าเปIนมีความเปIน สุภาพบุรุษ และ

เปIนชายผูLยึดมั่นในรักต9อหญิงเพียงคนเดียวชั่วชีวิต 

ความใจ

ด ี

 คนที่มองเห็นคุณค9าของผูLอื่น แสดงออกอย9างอบอุ9น พรLอมที่จะหยิบยื่น

ความรูLสึกดีใหLกับผูLอื่น คนที่มีอุปนิสัยดLานนี้ก็มักจะเปIนที่รักจากผูLอื่น 

เมื่อพิมรี่พายมีพรLอมพอที่จะดูแลครอบครัวและคนใกลLชิดพอแลLว เธอจึงมักจะหาโอกาสในการเขLาไป ช9วยเหลือ

และใหLกําลังใจกับผูLที่กําลังลําบากอยู9เสมอ อย9างล9าสุดเธอไดLไปขึน้ดอยเพื่อนําอาหารและสิ่งของไปไป ช9วยเหลือ

เด็กเนื่องในวันเด็กที่จังหวัดเชียงใหม9 เมื่อเธอไดLเห็นบรรยากาศและความเปIนอยู9ของเด็ก ๆ และ ครอบครัวของ

พวกเขาแลLว พบว9าขาดแคลนเปIนอย9างมาก และยิ่งไปกว9านั้นเธอพบว9าเด็กที่นั่นไม9มีความฝjน เพราะพวกเขาไม9

เคยไดLทําความรูLจักกับโลกขLางนอกเลย เธอจึงตัดสินใจที่จะทําอะไรเพื่อใหLเด็ก ๆ ไดLรับ ประโยชนaในเรื่องนี้มากขึ้น 

แมLรูLว9าตLองแลกกับเงินที่เยอะมาก เธอก็บอกว9า “ทําพี่เดี๋ยวพิมกลับไปขายของ” โดยสิ่งที่เธอทําก็คือ แผงโซล9า

เซลลaนําไฟฟ�าเขLาสู9ชุมชน พรLอมทั้งมอบทีวีสําหรับตั้งไวLที่ลานชุมนุมของหมู9บLาน เพื่อใหLเปJดโลกแห9งการเรียนรูLและ

เปJดช9องทางแห9งการทําความรูLจักความฝjนใหLกับเด็ก ๆ นอกจากนี้เธอยัง สรLางแปลงผักเพื่อบริโภคและเพิ่มอาชีพ

ใหLกับชาวบLานอีกดLวย  

ความ

ฉลาด

ทาง

สังคม 

เปIนคนที่สามารถปรับตัวเพื่อที่จะอยู9ร9วมกับสังคมที่ตวัเองอยู9ไดL

สม่ำเสมอ โดยจะเปIนผูLที่สามารถเขLาใจความตLองการของผูLอื่น ว9าบุคคล

ที่ตัวเองอยู9ดLวยนั้นตLองการอะไร ตLองการ reaction แบบไหน หรือ

พยายามที่จะสื่อสิ่งใด หรือพูดสั้น ๆ ก็คือเปIนผูLที่มีความเขLาอกเขLาใจ

ผูLอื่นสูง   

คุณครผููLชายโรงเรียนแห9งหนึ่งในประเทศสเปนรวมพลกันใส9กระโปรงมาสอนที่โรงเรียนเพื่อรณรงคaใหL มองเห็นถึง

ความเท9าเทียมทางเพศ และเลิกยึดติดกับเครื่องแต9งกาย หลังจากป�ที่แลLวมีนักเรียนชายถูกไล9ออก ไล9ใหLไปหา

จิตแพทยaเพราะใส9กระโปรงไปโรงเรียน 

  

กลFาวโดยสรุป virtue of humanity เปCนการเห็นความสำคัญของ relationship แบบ one on one หรือคนในกลุFมยFอย ซึ่งในกลุFมถัดไป  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

กลุFมยึดถือ 

ความ

ยุติธรรม 

virtue of 

justice 

โดดเดFนในเรื่องของการเห็นความสำคัญของการอยูFรFวมกันของผู"คนในกลุFมใหญFหรือคนหมูFมากเปCนหลัก  

ความเปCน

ผู"นำ 

พรLอมที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมใหLกับบุคคบในกลุ9มใหLไดLมากที่สุด และพรLอมที่

จะตอบสนองต9อความตLองการของคนในกลุ9มใหLคนที่ตามเขาเนี่ยเดินไปขLางหนLา

พรLอมกันโดยที่ไม9มีใครรูLสึกว9าเขาโดยทิ้งไวLขLางหลัง 

ภูไดLรับมอบใหLในทําหนLาที่เปIนหัวหนLาหLอง ซึ่งภูมักจะแบ9งอํานาจในการตัดสินใจใหLเปIนของเพื่อน ๆ ทุกคนในหLอง 

และเขาจะทําหนLาที่เปIนตัวแทนในการรวบรวมการตัดสินใจและสรุปผลการตัดสินใจนั้นออกมา  

ความ

ยุตธิรรม 

คนที่มักจะคำนึงถึงความเท9าเทียมของคนที่อยู9ดLวยกัน และมักจะไม9พอใจเมื่อ

เห็นว9าในกลุ9มของตัวเองมีการปฏิบัติที่ไม9เสมอกัน 
 

เท็ด ซารานโดส นําทีมวิจัยมาวิเคราะหaผลงานดLานความเท9าเทียมของ Netflix พรLอมจัดตั้งกองทุนที่ สนับสนุน

ความหลากหลาย และผลักดันความเท9าเทียมกันทางเพศ เชื้อชาติ และดLานอื่น ๆ ไดLมากขึ้นใน อุตสาหกรรม

บันเทิงเพื่อสรLางความเท9าเทียมใหLเกิดขึ้นในผลิตซีรีสa  

ความเปCน

พลเมือง 

การรับผิดชอบต9อสังคม การทำงานร9วมกัน คนที่พรLอมที่จะทำงานกับผูLอื่น โดย

สามารถสรLางประโยชนaไม9ว9าจะทำงานในกลุ9มใดก็ตาม ซึ่งไม9ไดL apply เพียงแค9

การทำงานแต9รวมถึงการอยู9ร9วมกันกับผูLอื่นในสังคมดLวย  

มารีญา เล9าว9า “สิ่งแวดลLอมและชุมชนที่อยู9รอบขLางมีผลต9อเราจึงตLองทําอะไรตอบแทนดLวย เราเลย คิดว9าการทํา

เพื่อสังคมเปIนเรื่องปกติและเปIนเรื่องที่ควรจะทํา” และสาเหตุที่ทําใหLสนใจดLานสิ่งแวดลLอม เพราะ เธอเชื่อในพลัง

ของธรรมชาติ และเริ่มเขLาใจว9าทุกอย9างเชื่อมโยงกันเสมอ นอกจากนีย้ังเชื่อในเรื่องของพลังของ มนุษยaเช9นกัน ทุก

คนเปIนพลังสําคัญของสังคม โดยเป�าหมายสูงสุดของเธอก็คือ การที่คนรอบขLางของเธอม ี 

ความสุข ดังนั้นเธอจะเปIนพลเมืองที่ทําเพื่อสังคมต9อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

กลุFมยับยั้งชั่งใจได" 

virtue of 

temperance 

โดดเดFนในการยับยั้งอารมณ[ของตนเองได" ซึ่งจะเปCนการยังยั้งอารมณ[ของตัวเองเพื่อไมFให"เกิดความเสียหายตFอการใช"ชีวิต 

ความ

รอบคอบ 

ยับยั้งความใจรLอนของตัวเอง เพื่อชั่งน้ำหนักขLอดีหรือขLอเสียกับสิ่งที่

ตัวเองกำลังจะทำ แลLวป�องกันไม9ใหLเกิดปjญหาที่จะตามมากับสิ่งที่จะทำ 

นLําใจเวลาทําอะไรก็มักจะแผนอยู9เสมอ คิดหนLาคดิ หลัง ระวังหนLาระวังหลัง เพื่อน ๆ เลยเชื่อใจเสมอ ถLานLําใจจะ

เปIนคนวางแผนไปเที่ยวในทริปใดทริปหนึ่ง 

ความอFอน

น"อมถFอม

ตน  

ยับยั้ง ego ของตัวเอง เพื่อใหLอ9อนนLอมลงและปรับเขLาหาผูLอื่นไดLดีขึ้น มหาตะมะ คานธี ผูLนําคนสําคัญในการเคลื่อนไหวเรียกรLองอิสรภาพของอินเดีย จากการเปIนอาณา นิคมของส

หราชอาณาจักรโดยใชLวิธีอหิงสา เปรียบไดLกับคําว9า soft power ซ9ึงมีความหมายว9า พลังของการ เปลี่ยนแปลง

ความคิด การทําใหLผูLคนมีส9วนร9วม โดยไม9ไดLใชLอํานาจบังคับขู9เข็ญ แต9เต็มไปดLวยพลังที่มาจาก ความรูLสึกเขLาอก

เขLาใจ ความเมตตา การใหLอภัย รวมถึงการไม9ใชLกําลัง ซึ่งเปIนวิธีการประทLวงแบบสันติที่ไดLรับการยกย9อง  

การกำกับ

ตนเอง  

ยับยั้งความใจรLอนในรูปแบบที่ตั้ง checklist ในการทำบางสิ่งบางอย9าง

ไวLและสามารถยับยั้งตัวเองเพื่อทำตาม checklist ใหLสำเร็จไดL 

นLองเกล โสพิชา อังคะไวมงคล สาวนLอยวัย 13ป� ผูLเขLาร9วมแข9งขันรายการประกวดรLองเพลงของ ไตLหวัน Jungle 

Voice ตLองเรียนหนังสือดLวย ไปประกวดดLวย เมื่อมีกิจกรรมอะไรที่ตLองทํามากขึ้น นLองเกลจึง ตLองแบ9งเวลางาน 

เวลาฝ�กซLอม และเวลาเรียนใหLเปIน และตLองมีวินัยในการทํางาน ซง9ึ เธอก็สามารถทําไดL และ ไดLรับรางวัลในการ

แข9งขันประกวดรLองเพลงในครั้งนี้มา 

การให"อภัย คนที่สามารถยับยั้งอารมณaโกรธหรือการแกLแคLนไดL เปIนคนที่จัดการ

ความรูLสึกที่ไม9ดีที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นที่เรารูLสึกไม9ดดีLวยไดL 

อย9างเปIนรูปธรรม ไม9ไดLหมายความว9าเปIนการใหLอภัยเพื่อเปIนการ

รักษษความสัมพันธa แต9อาจจะเปIนการจัดการกับความรูLสึกภายในใจ

เพื่อไม9ใหLความรูLสึกไม9ดีนั้นส9งผลต9อการใชLชีวิต 

เนลสัน แมนดาลา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใตL ผูLนํารณรงคaคัดคLานนโยบายแบ9งแยกสี ผิว ในขณะ

นั้นรัฐบาลตLองการปราบปรามกลุ9มของเนลสัน ส9งผลใหLเนลสันถูกคุมขังเปIนเวลาถึง 27 ป� ระหว9างที่ ถูกจับกุมอยู9

นั้น รัฐบาลพยายามที่จะยื่นขLอเสนอใหLเนลสันยุติบทบาทหัวหนLากลุ9ม ANC แลกกลับอิสระภาพที่ จะปล9อยตัวเขา

ออกจากคุก แต9เนลสันไดLปฏิเสธขLอเสนอนี้ไป ในที่สุดเขาก็ไดLรับอิสรภาพโดยนายเฟรเดอริก วิล เลิม เดอ แกลรaก 

ประธานาธิบดีผิวขาวของแอฟริกาใตLมีคําสั่งใหLปล9อยตัวเขา และหลังจากนั้นไม9นานเขาก็ ไดLรับเลือกใหLเปIนหัวหนLา

พรรค ANC และกLาวขึ้นดํารงตําแหน9งประธานาธิบดีแอฟริกาใตL หลังพรรคของเขา ชนะการเลือกตั้งเปIนครั้งแรก 

ในพิธีสาบานตน เขาไดLเชิญผุLคุมที่เคยทรมานเขาทั้ง 3 คนมาร9วมพิธีดLวย เขา เลือกที่จะใหLอภัยกับผูLคุมแมLสิ่งที่เขา

เคยไดLรับจะทําความเจ็บปวดใหLเขามากแค9ไหนก็ตาม หากในวันนั้น เนลสัน ไม9เคารพตัวเอง ไม9ใหLอภัยผูLคุมขัง 

และไม9ยอมรับว9าทุกคนมีสิทธทิี่เท9าเทียมกัน ประเทศแอฟริกาใตLคงจะไม9มี ความเสมอภาคเกิดขึ้นมาไดL 

 

 
 
 
 
 
 



 

กลุFมที่เข"าใจโลก หรือ รู"จัก

ความจริงของโลกและการใช"

ชีวิต  

(virtue of 

transcendence)  

เข"าใจวFาโลกจะดำเนินไปยังไง มองวFาโลกงอกงามได" และไมFได"ยึดเปCนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

ชื่นชมตFอความ

งามและความ

เปCนเลิศ 

คือ คนที่มองเห็นความงามในสิ่งเล็กนLอย ๆ มักเปIนผูLที่

รูLสึกยินดีกับความสำเร็จของผูLอื่น และมักจะชื่นชมยินดี

กับสิ่งต9าง ๆ ที่อยู9รอบตัว  

พี่เอก-พิชัย แกLววิชิต คนขับวินมอเตอรaไซคaรับจLางที่ชื่นชอบการถ9ายรูป เขามีความชอบในศิลปะเปIน ทุนเดิม เลย

ไปลงเรียนถ9ายภาพ แต9ดLวยอาชีพทําใหLเขาไม9สามารถหาสถานที่ ๆ สวยงามไดL เขาจึงมองหาความ งามที่อยู9รอบ ๆ 

ตัวเขาแทน ความงามที่สังเกตไดLตามตรอกซอกซอย ซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะเดินผ9านไปเฉยๆ เท9านั้น เขาทํามาเรื่อย 

ๆ จนตอนนี้ไดLสรLางชื่อจากการมีงานแสดงภาพถ9ายของตัวเองแลLว 

มีความหวัง พรLอมที่จะมองเห็นแสงสว9าง หรือ พาใหLคนรอบขLาง

มองเห็นความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย9างโดย

ยึดหลักตามความเปIนจริง  

นิควูจิซิคชายผูLที่มีความพิการมาแต9กําเนิดแต9เขาเลือกที่จะหยุดมองตัวเองจากสิ่งที่ขาดแต9เลือก พัฒนาตัวเองจาก

สิ่งที่เขามีอยู9 จนตอนนี้นิคกลายเปIนนักพูดสรLางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตใหLกับผูLคน มากมาย และเปIนที่

รูLจักไปทั่วโลก  

มีอารมณ[ขัน  คนที่สรLางความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ 
 

โนLส อุดม ที่เปIนที่รูLจักจากเวท ี“เดี่ยวไมโครโฟน” วาทศิลป�และการแสดงออกของเขาบนเวทีไดLสรLาง เสียงหัวเราะ

ใหLกับผูLเขLาชมเปIนอย9างมาก และยังมีบางคําที่ติดหูจนหลังทอลaกจบ แต9คําเหล9านั้นยังถือเปIนเท รนดaในการนํามา

พูดเพื่อสรLางอรรถรสอย9างแพร9หลายทั้งในโลกสังคมออนไลนa และพูดเล9นกันตาม ชีวิตประจําวัน ซง9ึ แสดงใหLเห็น

ว9าเขานั้นสามารถดึงเอาธรรมชาติ หรือสิ่งรอบตัวมาสรLางสรรคaเปIนผลงานการ ทําเดี่ยวไมโครโฟน 

ของเขาไดLอย9างด ี 

ความศรัทธา มีแก9นแกนของชีวิตที่ตัวเองยึดถือ และจะไม9ถูกสั่นคลอน

ไดLง9าย หรือเปIนคนที่ยึดมั่นในอุดมการณaของตัวเอง  

ครูมาด ชายที่มุ9งมั่นทําหนLาที ่“คร”ู แห9งโรงเรียนกลางสายนLํา โดยหวังใหLการศึกษาแก9เด็กในพื้นที่ ห9างไกล เขาไดL

เผชิญกับปjญหามามากมาย แต9ครูสามารถก็ไม9ย9อทLอ และภูมิใจกับสิ่งที่ทํา เพราะสามารถ พัฒนานักเรียนที่นี่ใหL

ทดัเทียมกับที่อื่นเขาไดLใหLโอกาสไดLใหLความรูLกับเด็กๆที่แทบไม9มีใครมองเห็นซึ่งเปIน เรื่องสําคัญที่สุดในวิชาชีพครู 

นอกจากนี้เขายังเปIนแรงบันดาลใจใหLกับผูLคน โดยเฉพาะคุณครูที่ทํางานในชนบท ใหLมีเรี่ยวแรงทําสิ่งที่รักต9อไป

  

รู"จักบุญคุณชื่น

ชมสิ่งรอบตัว 

เปIนคนที่สัมผัสไดLถึงสิ่งดีดีที่เกิดขึ้น รูLสึกขอบคุณกับ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม9ว9าจะเปIนสิ่งที่จับตLองไดL หรือ

จับตLองไม9ไดLก็ตาม เหมือนเปIนการ pause เห็นคุณค9าสิ่ง

ต9าง ๆ ที่อยู9รอบตัวเรา 

นLองหมีหรือ เด็กชายภาคิน ภคโชติพงศa เด็กยอดนักสูL หัวใจกตัญ� ูที่ช9วยคุณแม9ขายขนมเพื่อแบ9งเบา ภาระของ

คุณแม9 เมื่อแม9ไดLลองฝ�กทําขนมจากอินเทอรaเน็ต เขาก็จะคอยช9วยแม9โดยการนําขนมออกมายืนขาย ทุกวันหลัง

เลิกเรียน 
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