
เชื่อม่ันในการท าความดี
บทที่ ๓

คนดีที่น่าช่ืนชม
คนดี คือ คนที่ท ำควำมดี ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไม่ท ำสิ่งที่ท ำให้ตนเองและผู้อื่นเดอืดรอ้น มีคุณธรรมเป็นหลักในกำรด ำเนนิชีวิต กำรท ำควำมดีมีหลำยระดับ 
ท ำได้ง่ำยๆ โดยเริ่มจำกตนเอง ดังนี้

ระดับครอบครัว
• ปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตน
• เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่
• ช่วยพ่อแม่ท ำงำนบ้ำน
• มีควำมซ่ือสัตย์
• ไม่พูดโกหก

ระดับโรงเรียน
• ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
• เชื่อฟังค ำสั่งสอนของครู อำจำรย์
• รักใครสำมัคคีกัน
• ช่วยเหลือเพื่อนๆ

ระดับชุมชน
• ปฏิบัติตำมกฎของชุมชน
• มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น
• ช่วยเหลืองำนในชุมชน
• มีควำมสำมัคคี



แบบอย่างความดี
พุทธสาวกและชาดก

๑ พุทธสาวก : พระอุรุเวลกัสสปะ

เดิมเป็นนักบวชชฎิล มีน้องชาย ๒ คน คือ นทีกัสสปะและคยากัสสปะ มีสาวกรวมกันถึง ๑,๐๐๐ คน เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าพิมพิสารและผู้คนทั่วไป ต่อมาได้เลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ทั้งสามพร้อมบริวารทั้งหมดก็ได้ขอบวช ภายหลังได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก

พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหำรธรรม อันเป็นธรรมส ำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูเเลบริวำรให้มีควำมสุข ซ่ึงประกอบด้วย

๑

๒

๓

๔

เมตตา ควำมรักใคร่ ปรำรถนำให้ผู้อื่นเป็นสุข

กรุณา ควำมสงสำร ปรำรถนำจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

มุทิตา ควำมพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

อุเบกขา ควำมวำงเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงควำมวิบัติ



๒ กุฏิทูสกชาดก (นกขมิ้นสอนลิงพาล)

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงรำชคฤห์ ครั้งนั้นพระมหำกสัสปะเถระพักอยู่ในอรัญกุฏ ิมีภิกษุสองรูปปรนนิบัติอยู่ รูปหนึ่งตั้งใจปรนนบัิติรับใชพ้ระเถระ ส่วนอีกรูปหนึ่งนั้นก็
ไม่สนใจปรนนิบัติ แต่จะคอยฉกฉวยโอกำสเอำเปรียบภิกษุทีต่ั้งใจขยันท ำงำนอยู่เสมอ 

เมื่อพระเถระทรำบควำมจรงิ จึงได้กล่ำวตักเตือนภิกษุผู้ชอบเอำเปรยีบ ท ำให้ภิกษุผู้ชอบเอำเปรียบผูกใจเจ็บ ได้ท ำลำยสิ่งของเครื่องใช้ เมื่อสบโอกำสจึงได้จุดไฟ
เผำกุฏิของพระเถระ หลังจำกนั้นพระพุทธเจ้ำได้ตรสัสรุปว่ำ “ภิกษุท่ีได้เผากุฏิของพระมหากัสสปะเถระนั้น มิใช่ท าแต่ในเวลานีเ้ท่านั้น แต่ได้เคยท ามาแล้วใน
อดีตชาต”ิ และได้ตรัสอดีตนทิำนมำสำธกว่ำ...



• ในอดีตกำล ณ กรุงพำรำณสี มีนกขมิ้นตัวหนึ่งอำศัยอยู่ในรังที่ท ำขึ้นเองอย่ำงประณีต แข็งแรง แม้เมื่อฝนตกน้ ำฝนก็ไม่รั่วเข้ำไปให้เปียกได้
• ครั้งหนึ่งในฤดูฝน มีฝนตกชุกติดต่อกันนำนจนพื้นดินชุ่มฉ่ ำไปด้วยน้ ำฝน ลิงตัวหนึ่งได้วิ่งหลบฝนมำนั่งอยู่ใกล้ๆ กับรังของนกขมิ้น นกขมิ้นเห็นลิงนั่งกอดเข่ำตัวสั่น 

เปียกปอนด้วยควำมหนำว จึงบังเกิดควำมสงสำรและแปลกใจ



“น่ีท่ำนลิง ท่ำนก็มีมือเท้ำคล้ำยกับคน ท ำไมจึงไม่สร้ำงบ้ำนอยู่เล่ำ มำน่ังเปียกฝนอย่ำงน้ีท ำไมกัน”

“น่ีแน่ะ! เจ้ำนกขมิ้น แม้เรำจะคล้ำยคน แต่เรำก็ไม่มีปัญญำเหมือนคนน่ี เรำจะสร้ำงบ้ำนได้ยังไง
กัน”

“น่ีแน่ะ! ท่ำนลิง หำกท่ำนต้องกำรจะให้ปัญญำเกิดขึ้นในตัวของท่ำน ท่ำนจงตั้งใจละทิ้งควำมไม่
ดี ควำมคดโกงท่ีท่ำนเคยเป็น แล้วท ำควำมดี รักษำศีล ท ำจิตให้มั่นคงเป็นสมำธิแล้วปัญญำก็จะ
เกิดในตัวท่ำนจะช่วยให้ท่ำนสร้ำงบ้ำนได้”

“หนอยแน่ะ! เจ้ำนกขมิ้น บังอำจมำสั่งสอนข้ำ”



• กำรที่ตนท ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เมื่อได้รับกำรอบรมตักเตือน แล้วโกรธแค้นอำฆำตพยำบำทท ำลำยทรัพย์�สินให้เสียหำย ย่อมได้ชื่อว่ำ
เป็นคนพำลไม่มีผู้ใดอยำกคบค้ำสมำคมด้วย

• พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรสัสรุปชำดกว่ำ “ลิงพาลในคร้ังนั้นได้เกดิเป็นภิกษุหนุ่มท่ีเผาท าลายกุฏิของพระมหากัสสปะเถระ ส่วน
นกขม้ินได้มาเป็นพระพุทธองค์นั่นเอง”

• เมื่อลิงได้ฟังค ำสั่งสอนแนะน ำของนกขมิ้นก็คิดโกรธเคืองนกึในใจว่ำ “เจ้านกขม้ินปากดี อวดตนมาสั่งสอนเรา เด๋ียวจะได้เห็น
ดีกัน” นึกได้ดังนั้นแล้ว ลิงก็ตรงเข้ำไปจะคว้ำตัวนกขมิ้นจำกในรัง นกขมิ้นรู้ทันจึงรีบบินหนีไป ลิงจึงรื้อท ำลำยรังของนกขมิ้น
จนพังหมด

ข้อคิดที่ได้ 



ศาสนิกชนตัวอย่าง

๑ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก



พระราชสมภพ
• สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก พระองค์ทรงเป็นพระรำชโอรสองค์

ที่ ๖๙ ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิรำบรมรำชเทวี 
พระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ พระรำชสมภพ เมื่อวันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๓๔

ทรงบรรพชา
• สมเด็จฯ พระบรมรำชชนกทรงเข้ำบรรพชำเป็นสำมเณร ในวันที่ ๒๐ สิงหำคม ถึงวันที่ ๑๓ ธันวำคม 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ขณะพระองค์ผนวชเป็นสำมเณรได้ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร พระองค์ทรงสน
พระทัยศึกษำและปฏิบัติธรรมเป็นอย่ำงดี

ทรงศึกษา ณ ประเทศยุโรป

• เสด็จไปศึกษำ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงเข้ำเรียนที่โรงเรียนแฮโรว์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เพ่ือทรงศึกษำ
วิชำเบื้องต้น ต่อมำทรงศึกษำต่อโรงเรียนเตรียมนำยร้อยที่ประเทศเยอรมนีและศึกษำต่อที่โรงเรียน
นำยร้อยทหำรบกจนส ำเร็จ จำกนั้นศึกษำด้ำนทหำรเรือ ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรเรือในปี 
พ.ศ. ๒๔๕๔ และเข้ำรับรำชกำรอยู่ในกองทัพเรือของประเทศเยอรมนี



ทรงเข้ารับราชการ
กระทรวงทหารเรือ

• ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๖ ได้เกิดสงครำมโลกครั้งที่ ๑ สมเด็จฯ 
พระบรมรำชชนกจึงเสด็จกลับประเทศไทย และเข้ำรับรำชกำรในกระทรวงทหำรเรือ

ทรงสนพระทัยการแพทย์
และสาธารณสุข

ทรงอภิเษกสมรส

• เมื่อครั้งเสด็จไปยังโรงพยำบำลศิริรำช ทรงทอดพระเนตรเห็นควำมขำดแคลน ควำมทุกข์ยำกของ
รำษฎรยำมป่วยไข้ พระองค์ได้ตัดสินพระทัยลำออกจำกกองทัพเรือ เสด็จประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ศึกษำต่อด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข จนส ำเร็จแพทยศำสตรบัณฑิตเกียรตนิิยมเหรียญทอง 
และได้เสด็จนิวัตเมืองไทย

• อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พระนำมเดิม สังวำล ตะละภัฏ) ในวันที่ 
๑๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยรับพระบรมรำชำนุญำตจำกพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระธิดำและพระโอรสรวมทั้งส้ิน ๓ พระองค์



สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



ด้านการแพทย์

• ทรงสนพระทัยในกำรปรับปรุงกำรศึกษำแพทย์ กำรศึกษำพยำบำล กำรปรับปรุงโรงพยำบำลและ
สำธำรณสุข และทรงพัฒนำรำกฐำนระบบกำรแพทย์และสำธำรณสุขของไทย ทรงได้รับกำรถวำย
พระรำชสมัญญำนำมว่ำ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และพระบิดาแห่งการ
สังคมสงเคราะห์ของไทย

ด้านการทหาร

ด้านศาสนา

• พระองค์ยังได้ทรงพัฒนำกองทัพเรือ เช่น เรือตอร์ปิโด เรือด ำน้ ำ

• ทรงเป็นชำวพุทธตัวอย่ำง ทรงน ำหลักธรรมมงคลชีวิต ๓๘ ประกำรมำปฏิบัตพิระองค์ ทรงเคำรพ
เช่ือฟังพระบรมรำชชนก พระบรมรำชชนนีอย่ำงยิ่ง ทรงบรรพชำเป็นสำมเณร ตั้งใจเล่ำเรียนด้วย
ควำมอ่อนน้อม

พระราชกรณียกิจ



ศาสนิกชนตัวอย่าง

๒ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



พระราชสมภพ

• สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทรงมีศักดิ์ก ำเนิดเป็นสามัญชน พระนำมเดิมว่ำ นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ พระรำชสมภพในวันอำทิตย์
ที่ ๒๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรีล ำดับที่ ๓ ในพระชนกชูและพระชนนีค ำ

ทรงศึกษา

• เมื่อยังทรงพระเยำว์ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีได้ทรงเข้ำศึกษำ ณ โรงเรียนวัดอนงคำรำม โรงเรียนศึกษำนำรี โรงเรียนสตรีวิทยำ 
ตำมล ำดับ และทรงเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยำบำลแห่งศิริรำช จนกระทั่งจบหลักสูตรและสำมำรถประกอบอำชีพได้ 
ต่อมำสมเด็จพระศรีสวรินทิรำบรมรำชเทวีฯ ได้พระรำชทำนทุนเล่ำเรียนเพ่ือคัดเลือกพยำบำลส่งไปศึกษำต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ ทรงได้รับ
คัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จำกอธิบดีกรมสำธำรณสุข โดยสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลำนครินทร์เป็นผู้ดูแล ท ำให้กลำยเป็นท่ีสนิท
เสน่หำในเวลำต่อมำ



ทรงอภิเษกสมรส

• ต่อมำทั้งสองพระองค์ได้เข้ำสู่พิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน 
พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้วจึงได้เสด็จกลับไปทรงศึกษำต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกำดังเดิม และ
ทรงมีพระธิดำและพระโอรสรวม ๓ พระองค์ เมื่อทรงศึกษำต่อจนส ำเร็จแล้ว ทั้งสอง
พระองค์เสด็จนิวัตพระนครเพื่อน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำใช้ในกำรทรงงำนทำงด้ำน
กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข สมเด็จฯ พระบรมรำชชนก ทรงงำนหนักจนกระทั่ง
พระสุขภำพพลำนำมัยทรุดโทรม ท ำให้ทรงประชวรหนักจนสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระ
ศรีนครินทรำบรมรำชชนนี จึงต้องทรงรับพระรำชภำระเลี้ยงดูพระธิดำและ
พระโอรสที่ยังทรงพระเยำว์แต่เพียงผู้เดียว

พระมารดาผู้อภิบาล ๒ กษัตริย์ไทย

• สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ได้ทรงสั่งสอนอบรมพระรำชโอรสและพระรำชธิดำให้รู้จักกำรท ำงำน กำรบริจำค กำรเสียสละ กำรอดทน 
และกำรไม่เบียดเบียนรังแกผู้อื่น ทรงสำมำรถอบรมพระรำชโอรสทั้งสองให้ทรงมีพระรำชอุปนิสัยที่ดีงำม



พระราชภาระเพื่อประชาชน

• จัดตั้ง มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีหรือมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อให้คณะแพทย์ในขบวนเสด็จออกรักษำประชำชนที่เจ็บไข้ในท้องถิ่นทรุกันดำร

• จัดตั้ง โครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อพัฒนำพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงรำย และเป็นกำรช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของชำวไทยภูเขำ

• จัดตั้ง มูลนิธิสงเคราะห์ต ารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือข้ำรำชกำรและต ำรวจตระเวนชำยแดน

• จัดตั้ง โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ต ำรวจตระเวนชำยแดนสอนหนังสือนกัเรยีนชำวเขำทีอ่ยู่ห่ำงไกล

จำกพระรำชกรณยีกิจต่ำงๆ พระองค์ทรงอุทศิพระวรกำยให้กับวงกำรแพทย์ และกำรศึกษำของประชำชนที่อำศัยตำมถิน่ทุรกันดำรจนเป็นทีร่ักเคำรพของประชำชนทัง้ประเทศ 
จึงได้เทิดทูนพระองค์เป็น สมเด็จย่าของแผ่นดิน และชำวไทยภูเขำได้ขนำนพระนำมพระองค์ว่ำ แม่ฟ้าหลวง



ศาสนิกชนที่ดี
บทที่ ๔

การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา

ค านมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ

(กล่ำว ๓ จบ)

ค าสักการะพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ



ค าบูชาคุณพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภำคเจ้ำเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กรำบ)
ข้ำพเจ้ำอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจำ้ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ (กรำบ)
ข้ำพเจ้ำขอนมัสกำรพระธรรม

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ (กรำบ)
ข้ำพเจ้ำขอนอบนอ้มพระสงฆ์



บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลำยที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตำย ด้วยกันท้ังหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ำได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ำได้เบียดเบียนซ่ึงกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ำได้มีควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีควำมสุขกำย สุขใจ รักษำตนให้พ้นจำกทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด



การบริหารจิตและเจริญปัญญา

• ควำมระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอว่ำตนเองก ำลังท ำ
อะไรอยู่ รู้ว่ำสิ่งใดควรท ำ และไม่ควรท ำ

• ฝึกควบคุมจิตใจให้มีควำมจดจ่อแน่วแน่กับส่ิงใด
สิ่งหน่ึงโดยไม่เปล่ียนแปลง จนกว่ำจะถอนจิต
ออกไปจำกสิ่งน้ัน

• ควำมรอบรู้ ควำมรู้ท่ัวไปท่ีเข้ำใจชัดเจน 
และสำมำรถแบ่งแยกเหตุและผลได้

สติสัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา

ความหมายของสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา



วิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญปัญญา

๑. บูชาพระรัตนตรัย

๒. นมัสการพระรัตนตรัย

๓. สมาทานเบญจศีล

๔. สมาทานสมาธิภาวนา

๕. การฝึกสมาธิ

๖. แผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศล

การบริหารจิต • กำรฝึกจิตเพื่อให้เกดิควำมสงบ มั่นคงไม่หวั่นไหวกับ
สภำวะต่ำงๆที่เข้ำมำกระทบ มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับกำรฝึกสมำธิ

ขั้นตอนการบริหารจิตและเจริญปัญญา

การเจริญปัญญา • กำรฝึกอบรมตนเอง เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในสิ่งต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและรอบคอบ ตรงตำม
ควำมเป็นจริง



การฝึกการยืน เดิน นั่ง และนอนอย่างมีสติ

ให้ก ำหนดรู้ว่ำ ตนก ำลังยืนอยู่
ยืนอยู่ท่ีใด เวลำใด 

และก ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออก อย่ำงช้ำๆ

ให้ก ำหนดรู้ว่ำ ตนก ำลังเดินอยู่ 
ก้ำวเท้ำซ้ำยก็ให้ก ำหนดรู้ว่ำเท้ำซ้ำย 
ก้ำวเท้ำขวำ ก็ให้ก ำหนดรู้ว่ำเท้ำขวำ 

เดินไม่ช้ำหรือไม่เร็วจนเกินไป แกว่งแขนแต่พองำม

ให้ก ำหนดรู้ว่ำ ตนก ำลังน่ังอยู่ 
ควรน่ังตัวให้ตรง และก ำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำ-ออก อย่ำงช้ำๆ

ให้ก ำหนดรู้ว่ำ ตนก ำลังนอนอยู่ 
พระพุทธเจ้ำทรงช้ีแนะให้นอนในท่ำสีหไสยำ 
คือ กำรนอนตะแคงขวำ เป็นท่ำนอนท่ีสุภำพ

ฝึกการยืนอย่างมีสติ

ฝึกการเดินอย่างมีสติ

ฝึกการนอนอย่างมีสติ

ฝึกการนั่งอย่างมีสติ



การฝึกก าหนดรู้ความรู้สึกของประสาทสัมผัสท้ัง ๖

ฝึกการได้เห็น ระลึกถึงตา

มองดู

มองดูปลา

ตาหนอ

เห็นหนอ

เห็นปลาหนอ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ฝึกการได้ยิน ระลึกถึงหู

ตั้งใจฟัง

ฟังเสียงนก

หูหนอ

ได้ยินหนอ

ได้ยินเสียงนกหนอ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ฝึกการได้กลิ่น ระลึกถึงจมูก

ดมกลิ่น

ดมดอกมะลิ

จมูกหนอ

ได้กลิ่นหนอ

กลิ่นมะลิหนอ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ฝึกการได้รู้รส ระลึกถึงล้ิน

ตั้งใจลิ้มรส

ลิ้มรสน้ าตาล

ลิ้นหนอ

ลิ้มรสหนอ

ลิ้มรสน้ าตาลหนอหนอ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ฝึกการสัมผัส ระลึกถึงมือ

หยิบของ

หยิบปากกา

มือหนอ

หยิบของหนอ

หยิบปากกาหนอหนอ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ฝึกการใช้ความคิด ระลึกถึงความคิด

ตั้งใจคิด

คิดถึงแม่

ใช้ความคิดหนอ

ได้คิดหนอ

คิดถึงแม่หนอ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ

ภำวนำว่ำ



การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง

ฝึกให้มีสมาธิในการคิด

ฝึกให้มีสมาธิในการอ่าน

ฝึกให้มีสมาธิในการถาม

ฝึกให้มีสมาธิในการเขียน

• เป็นกำรตั้งใจฟัง มีจิตจดจ่อในกำรฟัง จนเกิดควำมรู้และเข้ำใจในสิ่งที่ฟัง

• เป็นกำรตั้งใจอ่ำน มีจิตจดจ่อในกำรอ่ำน ท ำใหอ้่ำนได้เข้ำใจและรวดเร็ว

• เป็นกำรน ำสิ่งที่ได้ฟังและอ่ำนมำคิดพิจำรณำหำเหตุผลจนเข้ำใจแจ่มแจ้ง

• ถำมในสิ่งที่คิดแต่ไม่เข้ำใจ ถำมด้วยควำมอยำกรู้ ศึกษำเรียนรู้ให้เข้ำใจ ใช้ถ้อยค ำสุภำพ ตรงประเด็น 
และถำมในสิ่งที่มีประโยชน์

• จดบันทึกสิ่งที่ได้ฟัง อ่ำน คิดและถำม เพื่อกันลืม โดยต้องเขียนด้วยควำมตั้งใจ มีระเบียบ


