
แนวคิดส ำคัญ
การเรียนรู้เก่ียวกบัการท าความดีต่างๆ เช่น ประวติัพทุธ

สาวก ชาดก เร่ืองเล่า ศาสนิกชนตวัอยา่ง เป็นตน้ ตลอดจนการรู้จกั
พฒันาจิตตามแนวทางของศาสนา เช่น การสวดมนตไ์หวพ้ระและ
การแผเ่มตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นตน้ ยอ่มท าใหเ้กิด
ความช่ืนชมในการท าความดีและมีแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิต

บทท่ี ๓ เรียนรู้ส่ิงทท่ีดี



๑. เเบบอย่ำงทกำรท ำควำมดี

พระรำธะ เดิมเป็นพราหมณ์อาศยัอยูใ่นเมืองราชคฤห์
เม่ือเเก่ลงถูกลูกทอดท้ิง จึงไปอาศยัอยูก่บัวดั 
ต่อมาประสงคจ์ะบวช เเต่กไ็ม่มีใครรับบวชให้
วนัหน่ึงพระพทุธเจา้ไดท้รงพระด าเนินอยูใ่น
บริเวณพระวิหารและไดท้อดพระเนตร
เห็นราธพราหมณ์ พระศาสดาตรัสถามเหล่าภิกษุ
วา่“ใครท่ีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ผู้นีไ้ด้บ้าง” 
พระสารีบุตรระลึกไดว้า่คร้ังหน่ึงเคยไดรั้บบิณฑบาตเป็นขา้ว ๑ ทพัพี 
พระพทุธเจา้จึงทรงอนุญาตใหพ้ระสารีบุตรบวชใหร้าธพราหมณ์ดว้ยวิธี
ญัตติจตุตถกรรม เป็นการบวชโดยไดข้อมติจากคณะสงฆ ์จึงถือว่าราธพราหมณ์
ไดอุ้ปสมบทดว้ยวิธีน้ีเป็นบุคคลแรก



๒. กำรพฒันำจิตตำมเเนวทำงทของทศำสนำ

๑. การสวดมนตไ์หวพ้ระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๒. การแผเ่มตตา
๓. ความหมายของสติ สัมปชญัญะ สมาธิ และปัญญา

สติ คือ ความระลึกได ้นึกได ้ความไม่เผลอ
สัมปชญัญะ คือ ความรู้ตวัทัว่พร้อม ความรู้ชดั ความเขา้ใจดี
สมาธิ คือ การท าจิตใจใหจ้ดจ่ออยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความฉลาด ปัญญาเกิดได ้๓ ทาง

๑) สุตมยปัญญา คือ ปัญญาท่ีเกิดจากการได้ยิน ได้ฟัง และการไดอ่้าน
๒) จินตามยปัญญา คือ ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด
๓) ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติ



๔. วิธีบริหารจิตเเละเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญา คือ การท าสมาธิ ซ่ึงเป็นหนทาง

ท่ีจะช่วยท าใหเ้กิดสติสัมปชญัญะ สมาธิ และปัญญาได้
๕. ประโยชนข์องการบริหารจิตและเจริญปัญญา

การบริหารจิตเเละเจริญปัญญา มีประโยชนโ์ดยตรงท าใหจิ้ตใจสบาย 
ไม่เครียดหรือวิตกกงัวลมีประสิทธิภาพในการเรียนหรือการท างาน

๖. วิธีฝึกการยนื การเดิน การนัง่ และการนอนอยา่งมีสติ
วิธีฝึกการยนื การเดิน การนัง่ และการนอนอยา่งมีสติ คือการฝึก

ก าหนดรู้วา่ ตนเองก าลงัท าส่ิงใดและก าหนดลมหายใจเขา้-ออก อยา่งชา้ๆ

๒. กำรพฒันำจิตตำมเเนวทำงทของทศำสนำ



๗. วิธีฝึกก าหนดรู้ความรู้สึก การฝึกก าหนดรู้ความรู้สึกต่างๆ น้ี เป็นการฝึก
เม่ืออายตนะทั้ง ๖ไปสัมผสักบัส่ิงภายนอก อายตนะทั้ง ๖ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย และใจซ่ึงท าหนา้ท่ีรับรู้ส่ิงต่างๆ ภายนอกเม่ืออายตนะของเราไป
สัมผสักบัส่ิงต่างๆเเละการก าหนดรู้ความรู้สึกเป็นการสกดักั้นกิเลสท่ีเลวร้าย
ไดว้ิธีหน่ึง
๘. วิธีฝึกใหมี้สมาธิในการฟัง อ่าน คิด ถาม และเขียน การปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งาน การศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวนัทัว่ไป จ าเป็นตอ้ง
ใชท้กัษะในการฟัง อ่าน คิด ถาม และเขียน การท่ีจะสามารถใชท้กัษะ
ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัสมาธิเป็นตวัช่วย

๒. กำรพฒันำจิตตำมเเนวทำงทของทศำสนำ



แนวคิดส ำคัญ

การเรียนรู้เก่ียวกบัศาสนสถาน การปฏิบัติตามมารยาท
ของศาสนิกชนท่ีดี การเขา้ร่วมพิธีกรรมส าคญัของศาสนา ตลอดจน
การแสดงตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีของศาสนา จะท าใหเ้ราปฏิบติัตนได้
อยา่งถูกตอ้งในฐานะท่ีเป็นศาสนิกชนท่ีดี

บทที่ ๔ ศำสนิกชนที่ดีและศำสนพธีิน่ำรู้



๑. ศำสนสถำน เเละกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมเม่ืออยู่ในศำสนสถำน

๑. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั วดัเป็นศาสนสถานของ
พระพทุธศาสนา เพราะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระภิกษุและสามเณร รวมทั้งยงั
เป็นสถานท่ีส าหรับพทุธศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๒. การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมภายในวดั

๑) การแต่งกาย เม่ือไปวดั เราควรแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีสีขาว
หรือสีอ่อนๆ ไม่ควรใชสี้ฉูดฉาด

๒) การส ารวมใจ ขณะพระสงฆก์ าลงัแสดงพระธรรมเทศนาหรือ
ใหศี้ล ควรตั้งใจฟังอยา่งส ารวมเเละมีสมาธิ

๓) การส ารวมกายเเละวาจา ไม่กระท าการท่ีจะเป็นการรบกวน
การประกอบศาสนพิธีของผูอ่ื้น



๒. มรรยำทของทศำสนิกชน

๑. การถวายของแก่พระสงฆห์รือการประเคน คือ การยกส่ิงของ
อนัควรถวายใหแ้ก่พระภิกษุ
๒. การปฏิบติัตนในขณะฟังธรรม ผูฟั้งจะตอ้งตั้งใจฟังดว้ยความเคารพ ไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการรบกวนผูอ่ื้น หรือเป็นการแสดงความไม่เคารพใน
พระธรรมและพระภิกษุ
๓. การปฏิบติัตามแนวทางของพทุธศาสนิกชนเพ่ือประโยชนต่์อ
ศาสนา การศึกษาหาความรู้ ชาวพทุธท่ีดีควรศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกเเละ
ทางธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรม ประเพณี และพธีิกรรมทางศาสนา การ
เผยแผ่ศาสนา น าธรรมะมาปฏิบติัเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น
๔) การปกป้องศาสนา ใหข้่าวสารและค าอธิบายท่ีถูกตอ้งแก่ผูท่ี้ยงัเขา้ใจ
พระพทุธศาสนาไม่ถูกตอ้ง



๓.พธีิกรรมส ำคัญของทพระพุทธศำสนำ

๑. กำรอำรำธนำศีล อำรำธนำธรรม และอำรำธนำพระปริตร
การอาราธนา คือ การกล่าวเช้ือเชิญใหพ้ระภิกษุสงฆใ์นพิธีใหศี้ล

สวดพระปริตรหรือแสดงธรรม แบ่งได ้๓ กรณี ไดแ้ก่ การอาราธนาศีล 
อาราธนาธรรม และการอาราธนาพระปริตร ซ่ึงชาวพทุธควรฝึกปฏิบติัให้
ถูกตอ้งเน่ืองจากตอ้งน ามาใชป้ฏิบติัอยูเ่สมอ





๒. กำรบวช  แบ่งอยา่งกวา้งๆ เป็น ๒ ลกัษณะ ไดแ้ก่
๑) การบรรพชา หมายถึง การบวชเป็นสามเณร ผูบ้วชจะตอ้งมีอาย ุ๗ ปีข้ึนไป 
และมีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและรักษา ศีล ๑๐ ขอ้
๒) การอุปสมบท หมายถึง การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ ์ซ่ึงผูท่ี้จะบวชตอ้งมี

อายตุั้งแต่ ๒๐ ปีข้ึนไปและมีคุณสมบติัอ่ืนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น
และรักษาศีล ๒๒๗ ขอ้

๓. พธีิกรรมส ำคัญของทพระพุทธศำสนำ

๓. พธีิทอดผ้ำป่ำ ในสมยัพทุธกาลเรียกวา่ ผา้บงัสุกลุจีวร เป็นผา้เป้ือนฝุ่ น
เป็นผา้ท่ีอยูต่ามป่าดง ป่าชา้ พระภิกษุเกบ็เอามาเยบ็ต่อกนั น าไปซกัฟอก       
แลว้ยอ้มดว้ยน ้าฝาด ท าเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เรียกวา่  ผ้าบังสุกลุจีวร 
การทอดผา้ป่าสามารถทอดไดต้ลอดทั้งปี



๓. พธีิกรรมส ำคัญของทพระพุทธศำสนำ

๔. พธีิทอดกฐิน ค าวา่ กฐิน แปลวา่ กรอบไมห้รือสะดึง ส าหรับขึงผา้เยบ็จีวร
ของภิกษุ เพ่ือขยายเวลาการท าจีวรของภิกษุใหย้าวออกไปตามก าหนด คือตั้งแต่ 
วนัแรม ๑ ค  ่า เดือน ๑๑ จนถึงกลางเดือน ๑๒ กฐินมีอยู ่๒ ลกัษณะ คือจุลกฐิน 
เป็นกฐินท่ีต้องท าทุกอย่างใหเ้สร็จภายใน ๑ วนั มหากฐิน เป็นกฐินท่ีมีปัจจยั
ไทยธรรมมาก ใชเ้วลาเตรียมการหลายวนั โดยมีเจตนาเพื่อหาเงินมาพฒันาวดั
๕. กำรแสดงทตนเป็นพุทธมำมกะ คือ การประกาศตนวา่ ยอมรับนบัถือ
พระพทุธศาสนา รวมทั้งยอมรับพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์เป็นท่ี
พึ่ง เป็นท่ียดึเหน่ียว และระลึกถึง
๖. ระเบียบพธีิในกำรท ำบุญงทำนอวมงทคล พิธีท าบุญงานอวมงคล หมายถึง พิธีท่ี
ท าใหเ้กิดความเจริญโดยปรารภเหตุไม่ดี เป็นการท าบุญเพื่อกลบัส่ิงชัว่ร้ายให้
กลายเป็นดี และใหเ้กิดสิริมงคลต่อไป



๓. พธีิกรรมส ำคัญของทพระพุทธศำสนำ

๗. วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ



๓. พธีิกรรมส ำคัญของทพระพุทธศำสนำ

๘. ประโยชน์ของทกำรเข้ำร่วมในศำสนพธีิ พธีิกรรม และวนัส ำคัญทำงท
พระพุทธศำสนำ

๑) ช่วยขดัเกลากิเลสในจิตใจใหเ้บาบางลง
๒) เกิดความสมคัรสมานสามคัคี
๓) เป็นแบบอยา่งท่ีดีของพทุธศาสนิกชน
๔) เป็นการช่วยท านุบ ารุงเก้ือหนุนใหพ้ระพทุธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง
มัน่คงยิง่ข้ึน
๕) ก่อใหเ้กิดความสงบสุขในการด าเนินชีวิต



๔. พธีิกรรมส ำคัญของทศำสนำคริสต์

พิธีกรรมส าคญัของศาสนาคริสต ์เรียกวา่ พิธีรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมี
๗ ประการ คือ 
๑. พิธีศีลลา้งบาปหรือพิธีศีลจุ่ม
๒. พิธีศีลก าลงั
๓. พิธีศีลแกบ้าป
๔. พิธีศีลมหาสนิท
๕. พิธีศีลเจิมคนไข้
๖. พิธีศีลอนุกรมหรือพิธีศีลบวช
๗. พิธีศีลสมรส



๕. พธีิกรรมส ำคัญของทศำสนำอสิลำม

ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาท่ีไม่มีนกับวชเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมแต่
มุสลิมทุกคนเป็นทั้งฆราวาสและเป็นนกับวชอยูใ่นคนคนเดียวกนั
พิธีกรรมส าคญัของศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่
๑. กำรละหมำด เป็นการแสดงถึงความจงรักภกัดีในความเมตตากรุณาปรานี
ของอลัเลาะห์ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัทุกวนั วนัละ ๕ เวลา
๒. พธีิถือศีลอด เป็นการละเวน้จากการกิน การด่ืม การเสพ การร่วมเพศ การ
นินทา ตลอดจนการประพฤติท่ีผิดบาปทุกอยา่ง จะกระท าในเดือนรอมฎอน
เป็นเวลา ๑ เดือน
๓. พธีิฮัจญ์ เป็นการไปท าศาสนกิจ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ซ่ึงถือเป็นขอ้ก าหนดประการหน่ึงท่ีอลัเลาะห์ทรงบญัญติัไวใ้หแ้ก่มุสลิม



๖. พธีิกรรมส ำคัญของทศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู

ชาวฮินดูจะมีพิธีกรรมแบ่งเป็น ๔ หมวด ดงัน้ี
๑.  กฎส ำหรับวรรณะ

๑) การแต่งงาน จะแต่งงานกบัคนนอกวรรณะไม่ได้
๒) อาหารท่ีรับประทาน จะมีขอ้ก าหนดวา่ส่ิงใดกินไดห้รือไม่ได้

คนในวรรณะท่ีต ่ากวา่จะปรุงอาหารใหค้นในวรรณะท่ีสูงกวา่กินไม่ได้
๓) อาชีพ ตอ้งประกอบอาชีพตามก าหนดของแต่ละวรรณะ
๔) เคหสถานท่ีอยู ่ในกฎเดิมหา้มมีถ่ินฐานบา้นช่องนอกเขต

ประเทศอินเดีย หา้มเดินเรือในทะเล เเต่ในปัจจุบนัไม่ค่อยยดึถือปฏิบติักนั



๖. พธีิกรรมส ำคัญของทศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู

๒. พธีิประจ ำบ้ำนหรือพธีิสังทสกำร เป็นพิธีกรรมท่ีท าใหบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงผูท่ี้อยูใ่น
วรรณะพราหมณ์ กษตัริยแ์ละแพศย ์จะตอ้งปฏิบติั มีอยู ่๑๒ อยา่ง ดงัน้ี



๖.พธีิกรรมส ำคัญของทศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู

๓. พธีิศรำทธ์
เป็นพิธีท าบุญอยา่งหน่ึงบุญอุทิศใหแ้ก่บิดามารดาหรือบรรพบุรุษท่ี

ล่วงลบัไปแลว้ กระท ากนัในเดือน ๑๐ ตั้งแต่วนัแรม ๑ ค  ่าจนถึงวนัแรม ๑๕ 
ค ่า การท าบุญน้ี เรียกวา่ ท ำปิณฑะ ซ่ึงทหมำยถึงท ก้อนข้ำวท่ีจะถวายอุทิศใหแ้ก่
ผูล่้วงลบั

๔. พธีิบูชำเทวดำ
ถา้เป็นผูท่ี้อยูใ่นวรรณะสูงจะมีพิธีสวดมนตภ์าวนา อาบน ้าเพื่อช าระ

ร่างกาย และสังเวยเทวดาทุกวนั



๗. พธีิกรรมส ำคัญของทศำสนำสิข

๑. พธีิสังทคัต เป็นพิธีชุมนุมของผูน้บัถือศาสนาสิข ซ่ึงทุกคนจะมีการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนั จะไม่มีใครไดรั้บการยกเวน้เป็นพิเศษ
๒. พธีิอมฤตสังทสกำร เป็นพิธีในการรับคนเขา้สู่ศาสนาสิข

๓. พิธีปำหุล เป็นพิธีลา้งบาป หลงัจากผ่านพิธีปาหุลแลว้ ผูช้ายจะมีช่ือลง
ทา้ยวา่ “สิงห์” หรือ “ซิงซ์” หมายถึง ความเขม้แขง็ดงัเช่นสิงโต ส่วนผูห้ญิง
จะมีช่ือลงทา้ยวา่ “เการ์” หมายถึง เจา้หญิง เม่ือเสร็จพิธีแลว้จะไดรั้บกกะ




