
สถานที่ส าคัญของศาสนา ในการใช้ประกอบศาสนกิจต่างๆ

วัด เป็นศาสนสถานที่เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ภายในวัดมีศาสนสถานต่างๆ เช่น 

ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของศาสนสถาน

• โบสถ์ คือ สถานที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้เพื่อประชุมท าสังฆกรรมต่างๆ เช่น การท าพิธีอุปสมบท เป็นต้น
• เจดีย์ คือ สิ่งท่ีก่อเป็นยอดแหลมเป็นท่ีบรรจุสิ่งท่ีเคารพบูชา เช่น พระธาตุ อัฐิบรรพบุรุษ เป็นต้น
• วิหาร คือ สถานที่ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งคู่กับโบสถ์ ใช้ประชุมสังฆกิจ โดยทั่วไปลักษณะของวิหารแตกต่างจากโบสถ์ตรงที่ไม่มีใบเสมา

ล้อมรอบ
• ศาลาการเปรียญ คือ ศาลาอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นสถานที่ท าบุญตักบาตรในวันพระ ฟังพระเทศน์ เป็นต้น
• หอสวดมนต์ คือ ที่ส าหรับใช้สวดมนต์ท าวัตรเช้าและเย็นของพระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา
• โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ สถานท่ีเรียนธรรมะและภาษาบาลีของพระสงฆ์และสามเณร
• กุฏิ คือ เรือนหรือตึกส าหรับพระภิกษุและสามเณรใช้ส าหรับอยู่อาศัย
• หอพระไตรปิฎก คือ สถานที่เก็บพระไตรปิฎก และหนังสือส าหรับการศึกษาค้นคว้า



โบสถ์คริสต์ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนา เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมส าคัญทางศาสนาของชาวคริสต์

เทวสถาน เป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นสถานที่ส าหรับประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาของผู้ที่นับถือ
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู และเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปหรือเทพเจ้าส าคัญของศาสนา

มัสยิด เป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลาม เป็นสถานท่ีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของมุสลิม



การแสดงความเคารพต่อศาสนสถาน

๑ กราบไหว้บูชาด้วยความส ารวมและตั้งใจ

๒ แต่งกายเรียบร้อย และแสดงกิริยาวาจาที่สุภาพเมื่อเข้าไปในศาสนสถาน

๓ ไม่สวมหมวก รองเท้า หรือกางร่มเข้าไปในบริเวณศาสนสถาน

๔ ไม่ท าความสกปรกเสียหาย หรือส่งเสียงดังในศาสนถาน



การบ ารุงรักษาศาสนสถาน

๑ บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุที่ช ารุดทรุดโทรม บริจาคทรัพย์ซ่อมแซม หรือชักชวนให้ผู้อื่นช่วยกันบ ารุงรักษา

๒ รักษาความสะอาดศาสนสถาน พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบ

๓ ปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ เพื่อให้ศาสนสถานมีบรรยากาศท่ีร่มรื่น สวยงาม และสงบร่มเย็น

๔ ช่วยบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ภาชนะต่างๆ เป็นต้น

๕ ไม่ท าลายศาสนสถาน เช่น ไม่ขีดเขียนก าแพง ฝาผนังให้สกปรกเลอะเทอะ

๖ ไม่ลักขโมยทรัพย์สมบัติของศาสนสถาน และช่วยกันปกป้องดูแลไม่ให้ผู้อื่นท าลายหรือลักขโมยทรัพย์สมบัติของศาสนสถาน



มรรยาทของศาสนิกชนท่ีดี

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ

๑ การสนทนากับพระภิกษุ

พระภิกษุเป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ท าให้สังคมเกิดความสงบสุข ในการสนทนากับท่านจึงต้องใช้ค าพูดท่ีเหมาะสมและสุภาพ เช่น

• การใช้สรรพนามแทนตัวเอง ใช้ค าว่า ผม กระผม (ส าหรับผู้ชาย) ดิฉัน (ส าหรับผู้หญิง)
• การใช้สรรพนามแทนพระภิกษุ ใช้ค าว่า ใต้เท้า หลวงพ่อ ท่านพระครู ท่านเจ้าคุณ พระคุณเจ้า เป็นต้น
• เวลารับค าใช้ค าว่า ครับ ขอรับ (ส าหรับผู้ชาย) ค่ะ เจ้าค่ะ (ส าหรับผู้หญิง)

ถ้าพระภิกษุน้ันเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ให้ประนมมือพูดกับท่าน ส าหรับผู้หญิงไม่ควรพูดกับพระสองต่อสองในท่ีลับตาคน เมื่อเสร็จธุระแล้วควร
ลากลับ ไม่ควรสนทนานานเกินควร เพราะเป็นการรบกวนเวลาของท่าน ก่อนกลับให้กราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วเดินเข่าออกไป



๒ การแสดงความเคารพต่อพระภิกษุ

การกราบ

การกราบพระที่ถกูตอ้งอ่อนนอ้ม จะต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

อัญชลี

วันทา

อภิวาท

ขั้นที่ ๒ อัญชลี (ประนมมือ) ประนมมือระดับอก ปลายน้ิวเบนออกจากอกประมาณ ๔๕ องศา แขนและศอกแนบล าตัว

ขั้นที่ ๔ อภิวาท (กราบ) ก้มลงกราบโดยให้แขนท้ังสองลงพร้อมกัน มือท้ังสองคว่ าลงวางห่างกันเล็กน้อย ให้หน้าผากจรดพื้นได้

ขั้นที่ ๕ ท่าจบกราบ เมื่อกราบครบ ๓ คร้ังแล้ว ให้เงยหน้าขึ้นยกตัวอยู่ในท่าวันทา (ไหว้) แล้วลดมือลงในท่าอัญชลี (ประนมมือ) 
ท าเพียงคร้ังเดียว แล้วน่ังพับเพียบ

ขั้นที่ ๑ ท่าเตรียม ให้น่ังคุกเข่า ผู้ชายน่ังคุกเข่าท่าเทพบุตร คือ น่ังบนส้นเท้า ปลายเท้าตั้งตรง ล าตัวตรง เข่าท้ังสองห่างกันเล็กน้อย
โดยวางมือท้ังสองข้างบนหน้าขาให้นิ้วชิดกัน ผู้หญิงน่ังคุกเข่าท่าเทพธิดา คือ น่ังบนส้นเท้าปลายเท้าไขว้กันหรือเหยียดตรง

ขั้นที่ ๓ วันทา (ไหว้) ยกมือขึ้นพร้อมกับก้มศีรษะลงรับมือเล็กน้อย ให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายน้ิวชี้จรดไรผมเหนือหน้าผาก



ผู้หญิง

การไหว้

การแสดงความเคารพต่อพระภิกษุ ถ้าอยู่ในท่ีท่ีไม่สามารถจะกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ ก็ให้ยืนไหว้ได้ท้ังชายและผู้หญิง 

ผู้ชาย
ยืนตรง ประนมมือขึ้น 

ใหห้ัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว 
น้ิวชีจ้รดหน้าผาก น้อมตัวและก้มศีรษะลง

สืบเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อย ย่อเข่าน้อมตัวลง 
พร้อมกับประนมมือขึ้น 

ใหห้ัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว น้ิวชี้จรดหน้าผาก



การยืน เดิน และนั่งที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ

การยืน

การเดิน

การนั่ง

• การยืนตามล าพัง ควรยืนอยู่ในลักษณะท่ีสุภาพ ขาชิดกันไม่หันหน้าหรือแกว่งแขนไปมา
• การยืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ถ้าไม่จ าเป็นไม่ควรยืนตรงหน้าควรยืนเฉียงทางด้านใดด้านหน่ึง โดยอาจยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าแยกห่างกันเล็กน้อย มือท้ังสองแนบข้างล าตัว หรืออาจยืน

ค้อมส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเล็กน้อยมือประสานกัน
• การยืนไหว้ผู้ใหญ่ควรยืนส้นเท้าชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย ประนมมือขึ้น น้ิวชี้อยู่ระหว่างคิ้ว ผู้ชายน้อมศีรษะลงพองาม ยกมือขึน้และน้อมตัวลงส่วนผู้หญิงให้สืบเท้าไปข้างหน้า

เล็กน้อย และน้อมตัวลง

• การเดินตามล าพัง พึงตั้งตัวตรง ไม่ก้มหน้าหรือไม่เชิดหน้าจนเกินไป ระยะก้าวเท้าไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่เดินเร็วหรือช้าจนเกินไป อย่าเดินลงส้น แกว่งแขนพอประมาณ
• การเดินกับผู้ใหญ่ ควรเดินตามไปข้างหลัง เยื้องไปทางซ้ายจากท่านประมาณ ๒-๓ ก้าว เพื่อสะดวกแก่การสนทนา การเดินให้อยู่ในกิริยานอบน้อมมือประสานไว้ข้างหน้า
• การเดินสวนกับผู้ใหญ่ หรือการเดินผ่านผู้ใหญ่ ควรหลีกให้ห่างกันเล็กน้อย และค้อมตัวลง เมื่อผู้ใหญ่ทักทายก็ให้หยุดยืนมือประสานกัน เมื่อจบการสนทนาแล้วให้ไหว้ค้อมตัว    

ก่อนผ่านไป

• การน่ังเก้าอี้ น่ังตัวตรงหลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าชิด เข่าชิด มือวางไว้บนหน้าขา ไม่ควรน่ัง “ไขว่ห้าง” ควรน่ังเต็มเก้าอี้ อย่าน่ังโยกเก้าอี้ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ถ้าเป็นนักเรียนหญิง
ต้องระวังเคร่ืองแต่งกาย

• การน่ังกับพื้น ควรน่ังพับเพียบ ยืดตัวให้ตรง ถ้าน่ังต่อหน้าผู้ใหญ่ ต้องน่ังเก็บปลายเท้า มือประสานกันวางไว้ท่ีบริเวณหน้าตัก น่ังเว้นระยะห่างจากท่านพอประมาณ
• การน่ังคุกเข่า ควรน่ังตัวตรง วางก้นลงบนส้นเท้า ผู้ชายยกปลายเท้าตั้งตรง ส่วนผู้หญิงให้ปลายเท้าไขว้กันหรือเหยียดตรงก็ได้มือทั้งสองประสานกัน หรือจะวางคว่ าบนหน้าขาก็ได้



ศาสนพิธี

การอาราธนาศีล การขอศีลจากพระภิกษุ 

การสมาทานศีล การรับเอาศีลไปเป็นข้อปฏิบัติ

ก่อนการอาราธนาศีล เจ้าภาพหรือประธานของงานจะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

การอาราธนาศีล และสมาทานศีล

๑

ทายกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการอาราธนาศีล นั่งคุกเข่าต่อหน้าประธานสงฆ์ กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ คร้ัง 
แล้วประนมมือตั้งตัวตรง จากนั้นกล่าวค าอาราธนาศีล

๒



มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

(ค าแปล) ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้า พร้อมทั้งไตรสรณคมน์เพื่อจะแยกรักษาแต่ละข้อ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

(ค าแปล) แม้ครั้งที่ ๒ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ...

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

(ค าแปล) แม้ครั้งที่ ๓ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ...

ค าอาราธนาศีล



นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ค าแปล) ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เมื่อพิธีกรอาราธนาศีลเสร็จแล้ว พระภิกษุที่เป็นประธานสงฆ์จะหยิบตาลปัตรยกตั้งข้างหน้า แล้วกล่าวบทสวด ดังนี้๓

หลังกล่าวค านมัสการพระพุทธเจ้า พระสงฆ์จะสวดบทไตรสรณคมน์ เมื่อพระสวดให้ว่าตาม ดังนี้๔

ค านมัสการพระพุทธเจ้า



พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(ค าแปล) 
ข้าพเจ้าขอถงึพระพทุธเจ้า เป็นที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอถงึพระธรรม เป็นที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอถงึพระสงฆ ์เป็นที่ระลึก 
แม้วาระที่สอง ข้าพเจ้าขอถึง...
แม้วาระที่สาม ข้าพเจ้าขอถงึ...

พระภิกษุจะสวดต่อท้ายว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง
ผู้อาราธนาศีลจะรับว่า อามะ ภันเต

บทไตรสรณคมน์



ขั้นตอนต่อไป พระภิกษุจะให้ศีลที่เราได้อาราธนาไว้คร้ังละ ๑ ข้อ ผู้รับศีลจะต้องว่าตามท่านด้วยความตั้งใจว่าจะน าไปปฏิบัติ
ตามล าดับ ดังนี้

๕

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ค าแปล) ข้าพเจ้าขอนอ้มรับข้อก าหนดให้ละเว้นจากการฆา่สัตว ์ทารุณสัตว์

๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ค าแปล) ข้าพเจ้าขอนอ้มรับข้อก าหนดให้ละเว้นจากการเอาสิ่งของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้

๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทยิามิ
(ค าแปล) ข้าพเจ้าขอนอ้มรับข้อก าหนดให้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ค าแปล) ข้าพเจ้าขอนอ้มรับข้อก าหนดให้ละเว้นจากการพดูเทจ็

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ค าแปล) ข้าพเจ้าขอนอ้มรับข้อก าหนดให้ละเว้นจากการเสพสุราและเมรยั อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ค าสมาทานเบญจศีล



จากนั้นพระภิกษุจะสวดอานิสงส์ของศีล มีใจความส าคัญว่า “บุคคลจะถึงสุคติโลก จะได้โภคทรัพย์ จะถึงพระนิพพานเพราะศีล 
เพราะฉะนั้น ต้องรักษาศีลให้บริสุทธ์ิ” เมื่อพระภิกษุสวดจบนักเรียนตอบรับว่า “สาธุ” แล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง เป็นอัน
เสร็จสิ้นการสมาทานศีล

๖



การอาราธนาธรรม

การอาราธนาธรรม หมายถึง การกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟัง กระท าหลังจากท่ีได้กล่าวอาราธนาศีลและสมาทานศีลแล้วโดยไม่ต้องกราบอีก

พรัหมา จะ โลกาธปิะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

(ค าแปล) 
ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ของโลก ได้ประนมหัตถ์นมัสการกราบทูลวิงวอน พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเบาบางยังมีอยู่ในโลกนี้ ขอพระองค์ทรง
แสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์เหล่านั้นเถิด

เม่ือกล่าวอาราธนาจบ พระภิกษุจะแสดงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เม่ือจบแล้วให้ผู้ฟังพระธรรมก้มกราบ ๓ คร้ังและถวายเคร่ืองกัณฑ์เทศนท่ี์เตรียมไว ้
พระภิกษุท่ีแสดงธรรมจะให้พรแก่ผู้ท าบุญ ให้ผู้ท าบุญกรวดน้ าและตั้งใจรับพรจากพระภิกษุเปน็อันเสร็จพิธี

ค าอาราธนาธรรม



การอาราธนาพระปริตร

การอาราธนาพระปริตร เป็นการขอให้พระภิกษุสวดมนต์

ถ้าสวดในงานมงคล เรียกว่า   เจริญพระพุทธมนต์
ถ้าสวดในงานอวมงคล เรียกว่า   สวดพระพุทธมนต์

การอาราธนาพระปริตรจะกระท าหลงัจากการสมาทานศลี เม่ือพระภิกษุให้ศีลจนจบ ผู้อาราธนาจะกล่าวค าอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระภิกษุเจริญพระพุทธมนต ์
ผู้ร่วมพิธีนั่งพับเพียบ ประนมมือฟังด้วยความเคารพ



(ค าแปล) 
ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย โปรดสวดพระปริตรอันเป็นมงคล เพื่อป้องกันความทุกข์ ภัยอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บมิให้เกิดขึ้น

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

ค าอาราธนาพระปริตร



ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ คือ วันฟังธรรม เรียกกันทั่วไปว่า วันพระ วันธรรมสวนะจะมีอยู่ ๔ วัน ใน ๑ เดือน คือ

วันขึ้น ๘ ค ่า

วันขึ้น ๑๕ ค ่า

วันแรม ๘ ค ่า

วันแรม ๑๕ ค ่า

ระเบียบพิธีการปฏิบัติ
• ไปวัดในวันพระและบ าเพ็ญความดี เช่น ท าบุญตักบาตร บริจาคทรัพย์แก่คนยากจน หรือบริจาคเพื่อบ ารุงวัด ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธ์ิตลอดวัน 

ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์
• ไม่ท าชั่ว เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดปด ไม่ฆ่าสัตว์หรือท าลายชีวิตผู้อื่น
• ท าความดี เช่น การมีความเมตตากรุณาให้กับบุคคลทั่วไปและสัตว์ต่างๆ อ่านหนังสือธรรมะ สนทนาธรรมกับผู้รู้ ท าความสะอาดบ้านเรือนให้น่า

อยู่อาศัย เป็นต้น


