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บทที่  1 
บทนำ 

 
1.  ความเป็นมาและความสำคัญ 
  ยุคโลกาภิวัตน์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารยุค  
ไร้พรมแดนโลกข้อมูลข่าวสารจึงมีอิทธิพลต่อความคิดจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มากข้ึน คนไทยจำนวนไม่น้อย
ได้ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารถูกอิทธิพลของวัฒนธรรมและค่านิยมจากต่างชาติครอบงำไม่สนใจในคำสอน  
ของศาสนาและวัฒนธรรมไทยทำให้คนมุ่งแสวงหาแต่ความสุขทางวัตถุมีความเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้น ขาดความเอ้ืออาทร 
ขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นความสำคัญของศาสนาและขาดคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่ง
กรรม เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าสภาพสังคมเกิดความเสื่อมทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างหนัก  ทั้งนี้องค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นตรงกันว่าเป็นความสำคัญ
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนซึ่ง
จะเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคคลในประเทศให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเข้มแข็งในอนาคต  
  ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า การที่ประเทศมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก แม้จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัดแต่ความเจริญและการพัฒนานั้น
ไม่ได้เป็นไปอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นการพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นที่มาของปัญหาสังคมที่ดูเหมือนจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การเป็นผู้มีคุณธรรมในสังคมปัจจุบันลดลง ประชาชนและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็น
ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควรไม่ได้ยึดมั่นในคุณธรรมและไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมทำให้
สังคมมีปัญหา สังคมมีความเจริญทางด้านวัตถุแต่มีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ในปัจจุบันค่านิยมบางอย่างได้
เปลี่ยนแปลงไปก่อนนี้สังคมยกย่องคนที่มีคุณธรรม คนที่ประพฤติผิดศีลธรรมจะถูกประณามไม่มีใครอยากคบหาแต่
ในปัจจุบันสังคมกลับยกย่องคนที่มีเงิน คนมีตำแหน่งสูง และคนที่มีชื่อเสียงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะประพฤติผิดใน
ศีลธรรมก็ตาม  
  จริยธรรมมีความสำคัญต่อสังคมประเทศชาติ เพราะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนหรือ
ทำลายซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้มนุษย์มีจิตใจที่ดีงาม  มีความรักความสามัคคี ความเมตตา เสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นสิ่งจำเป็น คุณธรรมจริยธรรม เป็นความดีที่พึง
ประพฤติ ปฏิบัติ ต่อตนเองต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ถ้าสังคมใดมีคุณธรรมจริยธรรมจะทำให้สังคมนั้นพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามถ้าในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมจะมีผลต่อการพัฒนาการประเทศ (เพ็ญแข พุ่มพิมล. 
2545: 2) การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้น ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กในวัยนี้
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติต่อไป  โดยสถาบันที่จะทำ
หน้าที่พัฒนาจริยธรรมมีด้วยกันหลายสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และ
สื่อมวลชน   
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความหมาย
ของคำว่า“การศึกษา” หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แนวการจัดการศึกษา
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ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญมากที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542: มาตรา22) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ระบุการจัดการศึกษาในโรงเรียนว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 24 การจัดการะบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 5, 
13)  นอกจากนั้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนให้เป็น
คุณลักษณะของคนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 49)  
   จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนโดย
ใช้กิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม เป็นสื่อเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว และตอบสนอง 
กลยุทธ์ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
 
2.   วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้านความอดทน 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข  
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีศรีอนุบาลขอนแก่น มีจิตอาสาดี มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ 
 
๓.  ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จำนวน  443 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ  95  ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในขั้นดี 
  - นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา รู้จักบทบาท หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบูรณาการในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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๔.  ระยะเวลา 
 - วันอังคาร ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
๕.  สถานที่ดำเนินการ 
   หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 
๖.  งบประมาณ 
  งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  19,885 บาท 
 
 
๗.  ผู้รับผิดชองโครงการ 
  ๑. นางยุพิน  โพธิ์ทอง        หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  ๒. คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1   นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 8.2   ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและระเบียบวินัยในตนเอง 
 8.3 นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมทั้งตระหนักในความเป็นไทย มีความรู้ ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง  มีพลังใจที่เข้มแข็ง  เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ 
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บทที่  2 
ความรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  ความรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
 1.1   สารคดีเชิงพุทธ 
   สารคดี มุ่งให้ให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นเบื้องต้น มีความเพลิดเพลินเป็นเบื้องหลัง ที่มุ่งแสดงความรู้ 
ความคิด ความจริง ความกระจ่างแจ้ง และเหตุผลเป็นสำคัญ อาจจะเขียนเชิงอธิบาย เชิงวิจารณ์เชิงแนะนำสั่งสอน 
เป็นต้น 
   สารคดีจะมุ่งให้ความรู้ ข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นแก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ การเสนอข้อมูลหรือเนื้อหา
สาระเป็นข้อเท็จจริง โดยเน้นเนื้อหาสาระ เรื่องราว เหตุการณ์ ตัวบุคคล หรือสถานที่ต้องเป็นข้อเท็จจริง ( fact) 
และยังเป็นการเสนอข้อมูลที่ผู้เขียนได้ศึกษา สังเกต สำรวจ หรือวิเคราะห์ตีความเป็นอย่างดีแล้ว 
   วีดิทัศน์ ในความหมายกว้าง ๆ คำนี้หมายถึง ภาพหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพ  ในทาง
คอมพิวเตอร์ จึงหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้มีการแสดงภาพบนจอได้  ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับ
ภาพ จานบันทึกที่ใช้เก็บภาพ หน่วยประมวลผลที่สามารถประมวลผลภาพได้ เรามักใช้คำนี้นำหน้าคำอ่ืน เช่น 
video disk, video conference เป็นต้น 
   ประโยชน์ของวีดิทัศน์ 
   วีดิทัศน์ (Video tape) เป็นสื่อที่เหมาะสมสําหรับใช้เพ่ือการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์เป็นสื่อที่
สามารถทําให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวและทําให้ผู้เรียนได้ยินเสียงที่สอดคล้องกับ
ภาพนั้นๆ ด้วยวีดิทัศน์สามารถใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็นและยังจัด
ความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลองต่างๆได้ เพราะผู้สาธิตสามารถจัดเตรียม และจัดทําวีดิทัศน์อย่ าง
ถูกต้อง ก่อนที่จะนําไปใช้จริง นอกจากนั้นการใช้วีดิทัศน์สามารถเลือกดูภาพช้า หรือหยุดดูเฉพาะภาพได้การ
บันทึกภาพวีดิทัศน์สามารถกระทําได้ทั้งในห้องถ่ายภาพ (Studio) และห้องปฏิบัติการซึ่งเราสามารถตัดต่อ ส่วนที่
ต้องการ หรือเพ่ิมเติมส่วนใหม่ลงไปได้ วีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถตรวจเช็คภาพได้ทันที และในขณะที่ถ่ายภาพถ้าไม่
พอใจก็สามารถลบทิ้ง และบันทึกให้มาได้สําหรับเสียงก็สามารถบันทึกลงในแหล่งบันทึกไปพร้อมๆ กับการ
บันทึกภาพได้ทันทีในขั้นตอนของการตัดต่อก็ทําได้โดยง่าย และไม่จําเป็นต้องแยกการบันทึกเสียงต่างหาก
เหมือนกับภาพยนตร์ วชิระ อินทร์อุดม (2539) ได้สรุปถงึคุณค่า และประโยชน์ของวีดิทัศน์ว่า 
  1. ผู้ชมได้ เห็นภาพ และได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นการรับรู้ โดยประสาทสัมผัสทั้งทางซึ่งยอมดีกว่า
การรับรู้ โดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
  2. ผู้ชมสามารถเข้าในกระบวนการที่ซับซ้อนได้โดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ 
  3. การผลิตวีดิทัศน์ที่สามารถย่อขยายภาพทําให้ภาพเคลื่อนที่ช้า เร็ว หรือหยุดนิ่งได้ แสดงกระบวนการที่มี
ความต่อเนื่องมีลําดับขั้นตอนได้ในเวลาที่ต้องการโดยอาศัยเทคนิคการถ่ายทํา และเทคนิคการตัดต่อ 
  4. บันทึกเหตุการณ์ในอดีต และหรือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตางสถานที่ ตางเวลา แล้วนํามาเปิดชมได้ทันที
  5. เป็นสื่อที่ใช้ได้ท้ังเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และใช้ กับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับชั้น  
  6. วีดิทัศน์ที่ได้รับการวางแผนการผลิตที่ดี และผลิตอย่างมีคุณภาพสามารถใช้ แทนครูได้ ซ่ึงจะเป็นการลด
ปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นอย่างดี 
  7. ใช้ได้กับทุกขั้นตอนของการสอน ไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนขั้นระหว่างการสอน หรือขั้นสรุป  
  8. ใช้เพื่อการสอนซ่อมเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  9. ใช้เพื่อบันทึกภาพที่เกิดจากอุปกรณ์การฉายได้ หลายชนิด เช่น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ โดยไม่จําเป็นต้อง
ใช้เครื่องฉายหลายประเภทในห้องเรียน  
  10. ใช้เป็นแหล่งสําหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทําห้องสมุดวีดิทัศน์ใช้ในการฝึกอบรม
ผู้สอนด้วยการบันทึกการสาธิตวิธีการสอน การบันทึกรายการ หรือการจัดการ ศึกษาใหม่ ๆ 
  11. ชว่ยปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching) การ
เรียนรู้แบบเปิด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล(Distance Education)  
  สรุปคุณค่าของวีดิทัศน์ ดังนี้ 
  1. ช่วยยกระดับการศึกษาแก่มวลชน  
  2. ช่วยแพรกระจายความรู้ไปยังมวลชน  
  3. ทําให้มวลชนมีความรู้ทันสมัยทันต่อวิทยาการ 
  4. ช่วยให้ครูสามารถติดต่อกับผู้เรียน และครูด้วยกันเองได้อย่างรวดเร็ว 
  5. ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
  ประทิน  คล้ายนาค  (2545) ได้ให้ข้อดีและประโยชน์ของระบบวีดิทัศน์ ดังนี้  
  1. สามารถฉายกลับดูภาพที่บันทึกไว้ได้ทันที 
  2. เทปวีดิทัศน์มีราคาถูกใช้บันทึกได้หลายครั้ง ขณะเดียวกันก็สามารถทําการตัดต่อภาพด้วยกระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ได้ภาพและเสียงที่สมบูรณ์ หรือหากจะทําสําเนาเพ่ือการเผยแพร่จํานวนมากก็ได ้ 
  3. ชุดอุปกรณ์แบบกระเป๋าหิ้วสามารถนําไปถ่ายทํายังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
  4. วีดิทัศน์มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในวงการศึกษาการแพทย์ การอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ที่มี
งบประมาณจํากัด 

พุทธ พุทธะ [พุด พุดทะ] หมายถึง ผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบานแล้ว ใช้เฉพาะเป็นพระนามของพระบรม
ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่า พระพุทธเจ้า. (ป.).[พุด พุดทะ] น. ผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่นแล้ว ผู้เบิกบานแล้ว 
ใช้เฉพาะเป็นพระนามของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่า พระพุทธเจ้า. (ป.). 
   สารคดีเชิงพุทธ หมายถึง วีดิทัศน์สารคดีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีเนื้อหาอิงหลักธรรมคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ผลจาการกระทำความดี ความชั่ว  
 
 1.2   ศาสนพิธ ี
   ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่ถือปฎิบัติในศาสนา เมื่อนำมาใช้ในพระพุทธศาสนา 
จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่างๆ ช่วยทำให้ความศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนิกชนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม  จึง
เป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ควรรักษาไว้คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป 
   ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมา เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นแบบเดียวกัน เหตุให้เกิดศาสนพิธีนี้คือความนิยมทำบุญของพุทธศาสนิกชนซึ่งไม่ว่า
จะปรารภเหตุอะไรทำกัน ก็มักจะให้ตรงและครบตามหลักวิธีทำบุญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงแนะแนวไว้ 3 หลัก คือ 
   1. ทาน การบริจาควัตถุสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
   2. ศีล การรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อย 
   3. ภาวนา การยกระดับจิตให้สูงขึ้นด้วยการอบรมให้สงบนิ่งและให้เกิดปัญญา 

http://dictionary.sanook.com/search/พุทธ
http://www.dmc.tv/search/ศรัทธา
http://www.dmc.tv/search/ศรัทธา
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/บริจาค
http://www.dmc.tv/search/ปัญญา
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   ดังนั้น ในการทำบุญทุกครั้ง ชาวพุทธจึงถือคติว่าต้องให้เข้าหลัก 3 ประการนี้ โดยเริ่มต้นจะทำข้อไหน
ก่อนก็ได้ เช่น รับศีลแล้วฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ (ภาวนา) จบลงด้วยการถวายทาน เป็นต้น 
   ความนิยมนี้ได้แพร่หลายทั่วไปจนกลายเป็นประเพณีทางศาสนาไป พิธีกรรมแบบนี้จึงสมมติเรียกกัน
ต่อมาว่า “ศาสนพิธี” 

 
 

ศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนา 
 

   ประโยชน์ของศาสนพิธี 
   ถ้าเปรียบศาสนาเหมือนกับต้นไม้ ศาสนพิธีก็เปรียบได้กับเปลือกนอกของต้นไม้ ตัวสัจธรรมคือคำสอนที่
เป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาเปรียบได้กับแก่นไม้ทั้งเปลือกทั้งแก่นไม้ย่อมมีประโยชน์ต่อต้นไม้เท่าๆ กัน หากมีแต่
แก่น ไม่มีเปลือกห่อหุ้ม ต้นไม้นั้นก็จะอยู่ไม่ได้ หรือมีแต่เปลือกอย่างเดียว แก่นไม่มี หรือแก่นมีแต่เล็กเรียวเกินไป
เพราะเปลือกหนามาก ต้นไม้นั้นก็ให้ประโยชน์น้อย ดังนั้น ต้นไม้จึงต้องมีท้ังแก่นและเปลือกเพ่ืออาศัยซึ่งกันและกัน 
หากถึงคราวจะใช้ทำประโยชน์จริงๆ ค่อยกะเทาะเปลือกนอกออก นำเฉพาะแก่นเท่านั้นไปใช้ จึงจะได้รับประโยชน์
จากต้นไม้นั้นอย่างแท้จริง 
   ศาสนาก็มีลักษณะเช่นนี้ พิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเรียกในที่นี้ว่าศาสนพิธีนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกที่
ห่อหุ้มแก่นศาสนาคือตัวสัจธรรมไว้ หากจะเลือกใช้เลือกสอนกันแต่แก่นๆ แล้วคงเป็นไปและเข้าใจได้ยาก จำต้อง
เริ่มต้นจากเปลือกกระพ้ีไปก่อนเพราะความนิยมของคนและพ้ืนฐานความรู้ของคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน แต่
พิธีกรรมนั้นต้องเป็นไปพอเหมาะพอควร ไม่มากไม่น้อยเกินไป หากพิธีกรรมมีมากเกินไป แก่นธรรมก็จะเล็กเรียว
ลง เหมือนต้นไม้ ถ้ามีเปลือกกระพ้ีหนามาก แก่นของต้นไม้นั้นมักจะเล็กเรียวมาก พิธีกรรมนั้นจะต้องเป็นพิธีกรรม
ที่ดีด้วย เพราะพิธีกรรมที่ดีจะส่อให้เห็นว่าแก่นธรรมนั้นดี เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีเปลือกดี ส่อให้เห็นว่าแก่นข้างใน
ย่อมดี หรือผลไม้ที่มีเปลือกนอกดีก็ส่อให้เห็นว่าเนื้อข้างในจะไม่เน่าไม่เสียด้วย ตรงข้ามหากเปลือกนอกมีจุดด่างดำ
หรือมีรอยเน่า ก็ส่อให้เห็นว่าเนื้อข้างในยังวางใจไม่ได้ 

http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5.html


๗ 
 

   ดังนั้น ศาสนพิธีจึงต้องคงคู่ไว้กับแก่นธรรม แต่การประกอบศาสนพิธีอย่าติดเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น ทั้ง
ไม่ควรคิดว่าพิธีกรรมต่างๆ ที่ทำกันอยู่นั้นเป็นตัวแท้เป็นแก่นศาสนา ความจริงพิธีกรรมเป็นเพียงส่วนประกอบ
ภายนอกเพ่ือเป็นทางผ่านให้เข้าถึงแก่นธรรมหรือตัวแท้แห่งศาสนาเท่านั้น รวมความแล้ว ศาสนพิธีมีประโยชน์ 2 
อย่าง คือ 
   1. รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คือพิธีกรรมทางศาสนานั้นมีแบบแผนเป็นของตัวเองโดยเฉพาะจึง
เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งในแบบวัฒนธรรมของชาติ อาจเชิดชูเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้ด้วยแบบอย่างนั้น เพราะเป็น
เอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะ นับว่าเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของชาติได้ทางหนึ่งที่พอจะอวดผู้อื่นได้ว่าชาติเรานั้น
ได้สะสมระเบียบประเพณีอันดีงามมานานแสนนานแล้ว ซึ่งแสดงถึงว่าเรามีวัฒนธรรมมานานแสนนานแล้วนั่นเอง 
   2. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจ คือทำให้ผู้ประกอบพิธีกรรมนั้นๆ เบิกบานใจ เกิดความปีติสดชื่นขึ้น
เพราะได้ประกอบพิธีกรรมนั้นแล้ว เป็นการเตรียมใจไว้รองรับบุญกุศลหรือความดีอ่ืนๆ ต่อไป และเป็นเหตุจูงใจให้
ผู้พบเห็นปรารถนาจะทำตามอย่างบ้าง ตัวอย่างในการส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจของศาสนพิธีเช่นเมื่อต้องการจะ
ทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน แบบแรกตัดพิธีกรรมออกหมด คือเมื่อพระมาถึงบ้านก็นำอาหารคาวหวานมาถวายท่านเลย 
เมื่อพระท่านฉันเสร็จแล้วก็อำลากลับวัดเลยเช่นกัน นี่แบบตัดพิธีกรรมออก อีกแบบหนึ่งเป็นแบบทำตามพิธีกรรม 
คือ เมื่อพระมาถึงแล้วเจ้าของบ้านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้กราบพระ ได้รับศีล ได้ฟังพระเจริญพระพุทธ
มนต์ ได้ถวายทานด้วยมือตนเอง พระท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้รับพรจากพระ ได้กรวดน้ำ ได้รับประพรมน้ำพระพุทธ
มนต์ตามลำดับ ในสองแบบนี้แบบแรกไม่มีพิธีกรรม แบบหลังมีพิธีกรรมเพ่ิมขึ้นตามความนิยม แบบไหนจะเป็นเหตุ
ให้ผู้เป็นเจ้าภาพหรือผู้กระทำประทับใจและเกิดความแช่มชื่น เป็นสุขใจมากกว่ากัน 
 

 
 

การถวายภัตตาหารแก่คณะสงฆ์เป็นศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง 
 
 
 



๘ 
 

   ผลจากการเรียนรู้ศาสนพิธี 
   ผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนพิธีดีแล้วย่อมเป็นผู้ฉลาดในการจัดทำพิธีกรรมต่างๆ ในทางศาสนา 
เป็นผู้สามารถในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ได้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมกันทั่วไป เป็นเหตุให้ผู้ได้พบเห็นเกิด
ศรัทธาในผู้นั้นว่าเป็นผู้ช่ำชองได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว ไม่มีความเคอะเขินในการจัดทำเป็นการเพิ่มเสน่ห์และ
บุคลิกภาพให้แก่ตัวเองอย่างหนึ่ง และนอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าช่วยสืบต่ออายุพระศาสนาโดยปริยายด้วยเพราะ
แบบอย่างหรือธรรมเนียมที่ดีงามมีเหตุมีผลเป็นพิธีกรรมนั้นๆ เมื่อยังรักษากันไว้ได้เพียงใด ตัวศาสนาก็ยังชื่อว่า
ได้รับการรักษาอยู่เพียงนั้น เหมือนเปลือกกระพ้ีของต้นไม้ยังคงสดอยู่ตราบใดต้นไม้นั้นก็จะยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้น 
   การประกอบศาสนพิธี 
   ดังกล่าวมาแล้วว่าพิธีกรรมนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบไม่ใช่ตัวหลักการศาสนา เวลาจะประกอบพิธีกรรม
จึงควรยึดถือเฉพาะที่เป็นหลักศาสนพิธี คือให้เข้าหลักการทำบุญทางศาสนา ๓ ประการข้างต้นนั้นเท่านั้น ตัด
พิธีกรรมส่วนเกินซึ่งเป็นเหตุฟุ่มเฟือย เป็นสิ่งที่ทำต่อกันมาโดยไม่ทราบเหตุผลออกเสีย นอกจากต้องคำนึงถึง
หลักศาสนพิธีแล้วต้องคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจและหลักสังคมด้วย 
   สรุปแล้ว การประกอบพิธีกรรมทุกประเภทควรคำนึงถึงหลักอย่างน้อย 4 ประการ คือ 
   1. ต้องประหยัด คือใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ทำแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ตัดสิ่งที่
ไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลออกเสีย ยิ่งสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆ ด้วยแล้วไม่ควรจัดให้มีขึ้นในพิธีกรรมเป็นเด็ดขาด เพราะ
นอกจากจะไม่เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว ยังจะพลอยเป็นบาปเป็นกรรมไปเสียอีกด้วย 
   2. ต้องให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่า คือสิ่งที่ทำที่ลงทุนไปนั้นต้องให้ได้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือผู้อื่นที่
เราต้องการให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทำแล้วให้มีกำไรมากกว่าขาดทุนหรือให้เป็นกำไรทั้งหมด คือให้เป็นบุญ
มากกว่าเป็นบาป หรือให้เป็นบุญล้วนๆ ไม่มีบาปเข้ามาปน 
   3. ต้องถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คือทำให้ถูกหลักเกณฑ์แห่งการทำบุญนั้นๆ 
ตัดพิธีกรรมส่วนเกินออกเสีย แต่เมื่อตัดแล้วต้องไม่เสียแบบแผนที่ดีงาม ที่มีเหตุมีผลต้นปลายซึ่ งนิยมกันมา ทั้งนี้
มิใช่ว่าต้องทำตามอย่างที่เขาทำมาทั้งหมดเสมอไป เพราะพิธีกรรมที่ทำตามอย่างกันมานั้นมักจะเป็นพิธีกรรม
ส่วนเกินเสียเป็นส่วนใหญ่ บางทีก็ทำกันไปโดยไม่รู้ว่าทำกันไปทำไมก็มี เห็นเขาทำก็ทำตามเขาบ้าง หรือทำไปด้วย
ความจำใจ ถ้าไม่ทำก็กลัวว่าเขาจะตำหนิหรือติฉินเอาก็ม ี
   4. ต้องให้เหมาะสม คือเวลาทำต้องดูฐานะความเป็นอยู่ดูกำลังของตัวก่อนว่าควรทำได้เพียงไรแค่ไหน มี
แค่ไหนก็ควรทำแค่นั้น ไม่จำเป็นต้องทำให้เท่าเขาหรือให้เหมือนเขาเสมอไป อย่าถึงกับต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาทำ 
เพราะจะทำให้เดือดร้อนในภายหลังได้การประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ย่อมได้ผลไม่น้อยและทำได้ไม่
ยากนัก เป็นทางบุญแน่แท้ ทำแล้วย่อมได้บุญสมประสงค์ แต่ถ้าประกอบไม่ถูกต้องหรือประกอบโดยไม่เข้าใจ
อาจจะไม่ไดผ้ลบุญเท่าท่ีควรจะได้ ทั้งยังจะขาดทุนเสียด้วยซ้ำไป 
 
  ศาสนพิธีมี 4 หมวดใหญ่ 
  ในพระพุทธศาสนาแบ่งศาสนพิธีออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
  1. กุศลพิธี เป็นพิธีเกี่ยวกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะบุคคล เช่น การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการรักษาศีลประเภทต่างๆ เป็นต้น 
  2. บุญพิธี เป็นพิธีทำบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีท่ีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคน
ทั่วไปมี 2 ประเภท คือ 
   2.1 พิธีทำบุญในงานมงคล ได้แก่การทำบุญในโอกาสต่างๆ  
   2.2 พิธีทำบุญในงานอวมงคล เช่น บุญหน้าศพ เป็นต้น 

http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/seach/ครอบครัว


๙ 
 

  3. ทานพิธี เป็นพิธีถวายทานต่างๆ เช่น การถวายทาน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น 
  4. ปกิณกะพิธี เป็นพิธีเบ็ดเตล็ด ได้แก่ การอาราธนาศีล การประเคนของพระ เป็นต้น  
 
  ในบทนี้จะนำมาเฉพาะพิธีที่สำคัญๆ อันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของชาวพุทธเสมอๆ ดังต่อไปนี้  
 

 
 

พิธีการตักบาตรเป็นหนึ่งในศาสนพิธีของชาวพุทธ 

  ศาสนพิธีของศาสนาพุทธ 

  พิธีตักบาตร  
  คือการนำข้าวและอาหารคาวหวานใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร โดยอาจทำเป็นประจำวันในท้องถิ่น
ชุมชนที่มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรออกบิณฑบาตจะทำในวันเกิดของตนหรือวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งวันพระ 
8 ค่ำ และ 14,15 ค่ำ เป็นต้น 
  เบื้องต้นของการตักบาตร ต้องเตรียมใจให้ผ่องใสเป็นกุศล เปี่ยมด้วยความเต็มใจ บุญจะได้บังเกิดขึ้นตั้งแต่
เริ่มคิด ขณะทำก็ไม่นึกเสียดาย ให้มีใจเป็นสุข หลังจากให้ไปแล้วก็ปลื้มปิติยินดีในทานนั้นไม่นึกเสียดายในภายหลัง 
บุญกุศลจึงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมของตักบาตร เช่น ข้าวสารอาหารแห้งหรือคาวหวาน ถ้าของสดพึง
ระวังอย่าให้ข้าวและอาหารนั้นๆ ร้อนหรือเย็นจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความลำบากแก่พระภิกษุหรือสามเณร 
ที่ต้องอุ้มบาตรต่อไปในระยะทางไกล ของที่ใส่บาตรนั้นนิยมปฏิบัติธรรมเนียมว่าให้ยกขึ้นจบ (ยกขึ้นสูงระดับ
หน้าผาก ด้วยท่าประนมมือโดยอนุโลม) แล้วนิมนต์พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรว่า นิมนต์ครับ หรือนิมนต์ค่ะ เมื่อ
ท่านเดินผ่านมาในระยะใกล้แล้วใส่ของลงบาตร กล่าวคำถวายทานว่า 

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุฯ 
แปลว่า ทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วด้วยดีหนอ จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวกิเลส ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด 
เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วนิยมทำการกรวดน้ำเพ่ืออุทิศส่วนกุศลผลบุญแก่ผู้อื่นอันเป็นที่รักด้วย ช่วยทำให้เกิดความอ่ิม
เอิบใจ เป็นสุขแก่ผู้ปฎิบัติ 

http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5.html
http://www.dmc.tv/search/บิณฑบาต
http://www.dmc.tv/search/ปฏิบัติธรรม
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 1.3   ทำวัตรสวดมนต์ 
   ความหมาย 
   การทำวัตร หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ทำวัตร คือการทำกิจที่ต้องทำจนเป็นกิจวัตรประจำวัน ซ่ึงเป็นหน้าที่
ของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป จะละเว้นเสียเป็นการไม่สมควร เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้มุ่ง 
แสวงบุญอย่างหนึ่ง การทำวัตรนิยมทำกันวันละ ๒ เวลา คือเช้ากับเย็น เรียกว่า ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น 
   กิจที่ต้องทำในเวลาทำวัตรทั้งสองเวลานั้นคือ สวดบูชาพระรัตนตรัย สวดพิจารณาปัจจัยที่บริโภคทุกวัน 
สวดเจริญกรรมฐานตามควร สวดอนุ โมทนาทานของทายก และสวดแผ่ส่วนกุศล (กรวดน้ำ) ซึ่ งคำสวดเหล่านี้มี  
แบบสากลใช้ทั่ วไป จะมีต่างกันบ้ างในบางแห่ งก็ เฉพาะบางบทที่ ตัดออกหรือเพ่ิมเติมเข้ามาตามความนิยมใน 
ถิ่นนั้น ๆ  เท่านั้น 
   การสวดมนต์ คือ การสวดสาธยายบทพระพุทธมนต์ต่าง ๆ ที่เป็นพระสูตรก็มี  เป็นพระปริตรก็มี เป็น
คาถา 
   นิยมที่กำหนดขึ้นเพ่ือให้นำมาสวดประกอบในการสวดมนต์เป็นประจำก็มี  การสวดมนต์นี้นิยมสวด
ต่อท้ายทำวัตร 
   จะสวดมากหรือน้อย และสวดบทไหนบ้าง แล้วแต่วัดนั้นๆจะกำหนดกันขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมักเรียกรวมกัน
ไปว่า "ทำวัตรสวดมนต์" 
   ความมุ่งหมาย 
   ในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ พระภิกษุสงฆ์จักพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในตอนหัวค่ำของ
ทุกๆ วันเป็นนิตย์ ในโอกาสนั้นนอกจากจะได้พบพระพุทธเจ้าแล้ว ยังได้ฟังโอวาท ฟังอนุสาสนี และระเบียบวินัยที่
ทรงบัญญัติขึ้นใหม่ด้วย การเข้าเฝ้านี้ถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุ และแม้อุบาสกอุบาสิกาก็เข้าเฝ้าแบบ
นี้เหมือนกัน แต่เป็นเวลาบ่ายถึงเย็น 
   พระพุทธองค์ก็ทรงถือว่าการให้พระภิกษุสามเณร ทายกทายิกาเข้าเฝ้าในเวลานั้น ๆ เป็นกิจวัตรประจำวัน 
จึงไม่เสด็จไปไหนในเวลานั้น ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว  มีประเพณีสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็น
เครื่องหมายเคารพสักการะแทนพระพุทธเจ้า และประดิษฐานไว้ ณ สถานที่สำคัญ ๆ ของวัด เช่น ในโรงอุโบสถ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นต้น 
   สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจัดเป็นเอกเทศ โอ่โถง และสะอาดสวยงาม เพราะถือกันว่าเป็นที่ประทับ 
ของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธจึงนิยมเข้าไปยังสถานที่นั้น ๆ โดยปฏิบัติเหมือนว่าได้เข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าทุกเช้า- 
เย็น และพากันสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเรียกว่า ทำวัตร และสวดพระสูตรพระปริตรต่าง  ๆ ซึ่งเป็นพระ 
พุทธพจน์ เป็นพระโอวาทเรียกว่า สวดมนต์ เท่ากับได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกเช้าเย็น การกระทำเช่นนี้ 
นิยมแพร่หลายขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นระเบียบพิธีขึ้นจนทุกวันนี้ 
   การทำวัตรสวดมนต์ 
   นอกจากมุ่งหมายเพ่ือให้ชาวพุทธได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลแล้ว 
ยังเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้บำเพ็ญพระกรรมฐานอันเป็นอุบายให้จิตเป็นสมาธิมีความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายในขณะนั้น แม้
จะชั่วระยะเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ก็จะมีผลทำให้จิตใจได้พักผ่อนจากอารมณ์ภายนอก ทำให้เกิด 
ความเยือกเย็นสุขุมขึ้น เหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกใช้งานหนักมาแล้วได้ถูกพักบ้างแม้ไม่นานก็ตาม  ก็ทำให้เครื่อง 
ยนต์นั้นเย็นลงมีกำลังดีขึ้น ฉะนั้น 
   นอกจากนั้น การทำวัตรสวดมนต์ยังเป็นโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้สวดพิจารณาปัจจัย  ได้สวด 
อนุโมทนาทานของทายก ได้สวดแผ่ส่วนกุศลหรือกรวดน้ำให้ผู้อ่ืนด้วยจิตบริสุทธิ์อีกด้วย เพราะมีความมุ่งหมาย 
ดังนี้ บัณฑิตทั้งหลายจึงกำหนดการทำวัตรสวดมนต์ขึ้นไว้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธอย่างหนึ่ง  ที่ไม่ควรละเว้น หรือ
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หลบหลีกเสีย ด้วยมองข้ามว่า "เป็นกิจไม่สำคัญอะไร" เพราะเป็นอุบายทำความดีอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่
เรียกว่า "ภาวนามัย" 

 ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์ 
   ดังกล่าวมาแล้วว่า การทำวัตรสวดมนต์เป็นอุบายทำความดีซึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่ง ฉะนั้น เมื่อทำจนเป็น
นิสัยประจำวันแล้ว ย่อมได้รับผลอานิสงส์หลายประการ เช่น 
   ๑. ทำให้ได้รับความชื่นใจสบายใจ ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระ- 
สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระพักตร์ทุกวัน 
   ๒. ได้ชื่อว่าบำเพ็ญพระกรรมฐาน อบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ มีความแน่วแน่ สงบเย็น ไม่ฟุ้งซ่าน ทำให้
จิตใจมีอำนาจมีพลัง สามารถควบคุมอารมณ์ข่มกิเลส และควบคุมตัวเองได้ดี 
   ๓. ได้เปลื้องมลทินอันเกิดจากการบริโภคปัจจัยของทายกโดยมิได้พิจารณาในวันนั้น เท่ากับได้เปลื้องหนี้ 
ให้ตัวเอง จัดเป็นผลทางพระวินัย 
   ๔. ได้มีโอกาสแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้อ่ืน จัดว่าได้ทำบุญข้อว่า ปัตติทานมัย 
   ๕. ได้รับความนับถือและยกย่องจากพระภิกษุสามเณรด้วยกันและทายกทายิกาทั่วไปว่าเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี ไม่ละเว้นหน้าที่ท่ีจะต้องทำ รักษาระเบียบประเพณีไว้ได้ เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีไว้แก่อนุชน
รุ่นหลัง 
   ๖. ทำให้เป็นผู้อาจหาญในหมู่ ไม่ติดขัดเก้อเขินในเวลาทำพิธี เพราะเป็นผู้แคล่วคล่องในมนต์ต่าง ๆ
   แบบพิธีทำวัตรสวดมนต์ 
   การทำวัตรสวดมนต์นี้มีแบบอย่างโดยเฉพาะ คือ แบบทำวัตรสวดมนต์สำหรับพระภิกษุสามเณร 
แบบทำวัตรสวดมนต์สำหรับอุบาสกอุบาสิกา และแบบทำวัตรสวดมนต์สำหรับนักเรียน เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบนั้นมี 
เหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง มากน้อยตามความนิยม ส่วนมากก็มีเป็นหนังสือเฉพาะแบบแล้ว  จึงจะไม่นำมา 
กล่าวในที่นี้อีก ผู้สนใจพึงแสวงหาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเพ่ือปฏิบัติเองเถิด. 
   การสวดมนต์ คืออะไร 
   การสวด หมายถึง การท่องบ่นสาธยายบทสวดเป็นทำนองมนต์ หมายถึง คำภาษาบาลีที่เป็นคำสอนของ
พระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งมีแหล่งที่มาจากพระไตรปิฎก อีกส่วนหนึ่งเป็นคำบาลีที่อาจารย์ทั้งหลายแต่งข้ึน เพ่ือใช้เป็น
บทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนะตรัยเสริมสร้างศรัทธาความเลื่อมใสแก่ผู้สวดภาษาบาลีนี้เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ใช้ประกาศพระศาสนา เป็นภาษาท่ีใช้จารึกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นภาษาของ
พระพุทธเจ้า 
   ฉะนั้น การสวดมนต์ จึงมิใช่การท่องบ่นคำบาลีเพ่ือให้จดจำได้เท่านั้น แต่ได้หมายถึงการเรียนเอาหลักคำ
สอนจากถ้อยคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสด้วยพระโอษฐ์โดยตรงเลยทีเดียว  และได้สรรเสริญคุณของพระองค์ คุณ
ของพระรัตนตรัยด้วยภาษาท่ีพระองค์ใช้สั่งสอนพวกเรา 
   การสวดมนต์แต่ละครั้งจึงถือว่า ผู้สวดได้รับคุณประโยชน์นานัปการ ทั้งแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมด้วย ไม่
ว่าจะเป็นการสวดด้วยวิธีการไหนหรือบทใดก็ตาม หากสวดด้วยความตั้งใจจริง  หมั่นพิจารณาเนื้อความจนเข้าใจ
และรู้ซึ้งถึงความหมายของบทสวดนั้นๆแล้ว ย่อมได้รับผลานิสงส์มากมายดังนี้ 
   ๑. เป็นการสร้างศรัทธา (สทฺธาพลํ) คือ ความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนะตรัย กล่าวคือ  พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้และเปิดเผยสัจธรรมแก่มวลมนุษย์ พระธรรมทำให้เข้าใจในสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริง และพระสงฆ์เป็นผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนนั้นมาเผยแพร่แก่ประชาชน ดังนั้น การสวด
มนต์จึงเป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามากที่สุด 
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   ๒. เป็นการสร้างปัญญา (ปญฺญาพลํ) คือ การสร้างสรรค์พลังทางปัญญา  เพราะการที่เราท่องบ่นจดจำ
หลักธรรมที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆนั้น แล้วนำไปพิจารณาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยการพินิจ
พิจารณาความหมายของแต่ละสูตร ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเป็นการพัฒนาทางด้านความคิดและสติปัญญาให้
เกิดข้ึน และย่อมสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
   ๓. เป็นการไล่ความขี้เกียจ และตัดความเห็นแก่ตัว เพราะในขณะที่กำลังสวดมนต์นั้น  ความเบื่อหน่าย 
ง่วงนอน และเกียจคร้านจะหายไป กลับมีจิตใจแช่มชื่นฮึกเฮิมอย่างน่าประหลาด นอกจากนี้ก็เป็นการตัดความเห็น
แก่ตัวออกไปอีกด้วย เพราะในขณะที่เราสวดมนต์ อารมณ์จะจดจ่ออยู่ที่บทสวดมนต์ ไม่ทำให้คิดไปในเรื่องอ่ืนที่
เป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่าน และเป็นการกำจัดความโลภ ความโกรธ หลงออกไปจากใจ 
   ๔. จิตสงบเป็นสมาธิ ในขณะที่สวดมนต์ ผู้สวดต้องสำรวมใจให้แน่วแน่ ไม่หวั่นไหวคลอนแคลน มีใจจด
จ่ออยู่กับบทสวดมนต์ระมัดระวังอย่าให้สวดผิดอักขระ ขณะที่สวดอยู่จิตย่อมเป็นสมาธิ และเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว
ย่อมเกิดความสงบเยือกเย็น ทำให้มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 
   ๕. ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กล่าวคือ ในขณะที่เรากำลังสวดมนต์อยู่นั้น  เราย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 
สมาธิ ปัญญา กล่าวคือ มีกาย วาจา เป็นปกติ (ศีล) มีใจที่แน่วแน่นิ่งสงบ (สมาธิ) และมีความรู้ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า (ปัญญา) ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา คือ การสวด
มนต ์
    
 1.4   ปฏิบัติธรรมจิตตภาวนา 
   ปฏิบัติธรรม คืออย่างไร  
   คำว่า ปฏิบัติธรรม นั้น หมายความว่าอย่างไร ปฏิบัติธรรมก็คือ เอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ เอามา
ใช้ดำเนินชีวิตทำการทำงาน คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ทำให้เป็นชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นเอง  
   เมื่อปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่า เอาธรรมมาใช้ในชีวิตจริง หรือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ถ้ายังไม่ได้
ใช้ ก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ ว่าถึงตัวคำว่า "ปฏิบัติ" เองนี้ เดิมนั้นแปลว่า "เดินทาง" มาจากภาษาบาลี ของเดิมนี้
มีคำคล้ายๆ กับอีกคำหนึ่งคือ "ปฏิปทา"  
   "ปฏิปทา" แปลว่าอะไร จะเห็นได้ในคำว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" ที่เราแปลกันว่า "ทางสายกลาง" มัชฌิมา 
แปลว่า สายกลาง และปฏิปทา แปลว่า ทาง ทางคืออะไร ทางนั้น คือ ที่จะเดิน คำว่าปฏิปทา ก็คือ ที่ ที่จะเดิน คำ
ว่า ปฏิปทา กับคำว่า ปฏิบัตินี้ เป็นคำเดียวกัน รากศัพท์อันเดียวกัน ถ้าเป็นกริยา มีรูปเป็น  ปฏิปชฺชติ แปลว่า 
ดำเนิน หรือเดินทาง  เพราะฉะนั้น ปฏิปชฺชติ มาเป็น ปฏิบัติ หรือเป็น ปฏิปทา ก็ตาม ก็แปลว่า การเดินทาง หรือ
แปลว่า ทางที่เดิน ถ้าเป็นการเดินทางก็นิยมใช้ในรูปว่า ปฏิปตฺติ หรือไทยใช้ว่า ปฏิบัติ  ถ้าเป็นทางที่เดินก็นิยมใช้ 
ปฏิปทา เพราะฉะนั้น เราเอาถ้อยคำสำหรับสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นเอง มาประยุกต์ใช้ ในทางธรรม การเดินทาง
ตามปกตินั้น เป็นการเดินทางภายนอก เป็นการเดินทางด้านวัตถุ เอาเท้าเดิน  หรือแม้มีรถแล้ว เอารถวิ่งไป 
ตลอดจนไปด้วยเครื่องบิน ก็เรียกว่า เป็นการเดินทาง  
   ทีนี้ ชีวิตของเราก็เหมือนกัน ชีวิตก็เป็นการเดินทางชนิดหนึ่ง แต่เรามักเปลี่ยนคำพูดจากเดินมาเป็น 
ดำเนิน ที่จริงเดินกับดำเนินนั้น ก็ศัพท์เดียวกันนั่นแหละเดินก็แปลงมาดำเนิน  แล้วเราก็มีการดำเนินชีวิตในการ
ดำเนินชีวิตนั้น ก็เหมือนกับว่าเราเอาชีวิตนี้ไปเดินทาง หรือว่าการเป็นอยู่ของเรานั้นเปรียบเสมือนทาง ถ้าเป็นอยู่
อย่างถูกต้อง ก็เรียกว่าเดินทางชีวิตอย่างถูกต้อง คือ ดำเนินชีวิตได้ดี ถ้าเดินทางชีวิตไม่ถูกต้อง ก็เรียกว่าดำเนินชีวิต
ที่ผิด ในเมื่อปฏิปทา หรือปฏิบัตินี้ แปลว่า การเดินทาง และทางที่เดิน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรม
มาใช้ในการเดินทางชีวิต หรือเอามาช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องหรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิต เพ่ือให้การ
ดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดี  



๑๓ 
 

   หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมมาใช้ การเดินทางชีวิตของเราก็อาจจะผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด 
อาจจะหลง อาจจะไปในทางที่เกิดความเสื่อม ความพินาศ แทนที่จะเป็นทางแห่งความสุข ความเจริญ เราก็เลยเอา
ธรรมมาช่วย เอาธรรมมาปฏิบัติ ก็คือ เอาธรรมมาใช้ช่วยให้การเดินทางชีวิตนี้ถูกต้อง ได้ผลดีที่ประสงค์ พูดง่ายๆ 
จึงว่า การปฏิบัติธรรมก็คือการเอาธรรมมาใช้นั่นเอง ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา  เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ
ธรรมก็จึงเป็นเรื่องกว้างๆ ไม่เฉพาะการที่จะปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยู่ที่วัด ไปอยู่ที่ป่า แล้วก็ไปนั่งบำเพ็ญสมาธิ
อะไรอย่างนั้น ไม่ใช่แค่นั้น อันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เป็นการพยายามนำธรรมมาใช้ในขั้นลึก ในการที่จะฝึกฝน
จิตใจอย่างจริงๆ จังๆ  
   ถ้าจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ การปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้น ก็เรียกว่า เป็นการปฏิบัติแบบ intensive 
เป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้น หรือลงลึกเฉพาะเรื่อง ที่จริงนั้น การปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลา เรานั่งกันอยู่ในที่นี้ ก็
ต้องมีการปฏิบัติธรรม คือเอาธรรมมาใช้ เมื่อปฏิบัติสิ่งนั้น ทำสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง ก็เป็นการปฏิบัติธรรม เมื่อทำงาน
หรือทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องตั้งใจทำให้ดี ให้เกิดคุณประโยชน์  ให้สำเร็จความมุ่งหมายที่ดีงาม ก็เป็นการ
ปฏิบัติธรรม  
   ดังนั้น ถ้าตนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน แล้วศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกต้อง มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่า
เรียน เล่าเรียนให้ได้ผล ก็เป็นการปฏิบัติธรรม เช่น เล่าเรียนโดยมีอิทธิบาท ๔ มีฉันทะ พอใจรักในการเรียนนั้น มี
วิริยะ มีความเพียร ใจสู้ มีจิตตะ เอาใจใส่รับผิดชอบ มีวิมังสา คอยไตร่ตรอง ตรวจสอบ ทดสอบ ทดลองให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้นไป อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรม หรือในการทำงานก็เหมือนกัน เมื่อมีอิทธิบาท ๔  เอาอิทธิบาท ๔ มาใช้ใน
การทำงานนั้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรม  
   แม้แต่ออกไปในท้องถนน ไปขับรถ ถ้าขับโดยรักษากฎจราจร ขับเรียบร้อยดีไม่ประมาท มีความสุภาพ 
หรือลึกเข้าไปแม้กระทั่งว่า ทำจิตใจให้สบาย ไม่เครียด มีความผ่องใส สบายใจ ในเวลาที่ขับรถนั้นได้  ก็เป็นการ
ปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆ แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำกิจหน้าที่นั้น ให้
ได้ผลแค่ไหน เพียงไร ก็เรียกว่า ปฏิบัติธรรมทั้งนั้น เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น ต้องมีอยู่ตลอดเวลา 
เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องดำเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้อง  
   แม้แต่การนั่งฟังปาฐกถานี่ก็มีการปฏิบัติธรรม เมื่อตั้งใจฟัง ฟังเป็นใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง สิ่งที่รับ
ฟังนั้นทำให้เกิดปัญญาขึ้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น เป็นอันว่า การปฏิบัติธรรมนี้ เป็นเรื่องที่กว้างมาก หมายถึง
การนำเอาธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต หรือการทำกิจทำงานทำหน้าที่ให้ถูกต้อง ทำทุกเรื่องทุกอย่างให้
ถูกต้อง ให้ดี ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ เพราะจะได้เข้าถึงชีวิตที่ดีงามมีความสุขที่แท้จริงนั่นเองเป็นการปฏิบัติธรรม  
  จิตตภาวนา หรือการพัฒนาจิต เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าคิดค้นขึ้น แล้วตรัสสอนให้พุทธสาวก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทำให้จิตใจสงบ และเป็นวิธีการทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ที่เจริญภาวนา จิตตภาวนานี้แยกออกเป็น
สองคำ สองความหมาย คือ คำว่า “จิต” และ “ภาวนา” พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายไว้ใน
หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม (2538) ดังนี้ 
  จิต หมายถึง ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ  
  ภาวนา หมายถึง การทำให้มีข้ึนเป็นขึ้น การทำให้เกิดขึ้น การเจริญ การบำเพ็ญ  ท่านพุทธทาส (2542 ข) 
ได้กล่าวไว้ว่า จิตตภาวนา แปลว่า การทำจิตให้เจริญ หรือจะเรียกว่า สมาธิภาวนา คือใช้สมาธิทำให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ 
จะเรียกว่าจิตตภาวนาก็ได้ เพราะว่ามันต้องทำด้วยจิตที่เจริญ เพราะทุกอย่างนั้นต้องทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิ ถ้าว่า
แยกออกไปอีกมันก็กลายเป็นเรื่องสมถะ คือทำในส่วนจิต, และเป็นเรื่องวิปัสสนา ทำในส่วนที่เป็นปัญญา ดังนั้นจึง
ขอขยายความเพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการฝึกจิตด้วยภาษาง่ายๆ เพื่อเกิดความเข้าใจ ดังนี้ 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/จิตตภาวนา
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พัฒนาจิต


๑๔ 
 

   การฝึกจิต ก็คือ ควบคุมจิตที่ออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง 6 ธรรมชาติของจิตนั้นมีลักษณะดังนี้ 
   1. จิตแตกต่างกับสมอง ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาบางคนหรือบางกลุ่มกล่าวว่า “จิตไม่มี สมอง
ต่างหากเป็นผู้สั่งงาน หรือควบคุมร่างกาย และแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา คนเราเมื่อตายแล้วก็สูญ ไม่มีอะไร
เหลือ บาปบุญไม่มี เป็นเพียงเชื่อถือกันไปต่างหาก” และบางคนก็ถือว่า “จิตคือสมองนั่นเอง” ความคิดและความ
เชื่อดังกล่าวข้างต้น ขัดกับความเป็นจริง และขัดต่อหลักพระพุทธศาสนา เป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาในเรื่องจิตศาสตร์ที่แท้จริง โดยเฉพาะพุทธจิตวิทยา จึงเป็นความเชื่อถือที่เป็นอันตรายต่อตนเองและ
สังคมโดยส่วนร่วมได้มาก เพราะคนเหล่านี้ไม่สนใจต่อการพัฒนาจิต เพราถือว่าจิตไม่มี พวกเขาสามารถทำชั่ว ก่อ
ความทุกข์ความเดือนร้อนให้แก่สังคมตามที่พวกเขาต้องการ ในเมื่อพวกเขามีโอกาสและมีอำนาจที่จะทำได้เพราะ
เขาไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาป  แท้จริงจิตกับสมองไม่เหมือนกัน สมองเป็นส่วนหนึ่งของกาย แต่เป็นเครื่องมือของจิต 
บางคนอาจจะคิดว่า “ถ้าไม่มีสมองสั่งงาน เช่นสมองพิการ หรือได้รับการกระทบกระเทือนจนสั่งงานไม่ได้ จิตก็ไม่มี
อำนาจที่จะบังคับกายได้เลย จึงแสดงให้เห็นว่า สมองต่างหากเป็นตัวไปสั่งงานไม่ใช่จิต” ข้อนี้อธิบายได้ว่า “ก็เมื่อ
สมองอันเป็นเครื่องมือในการสั่งงานของจิตพิการเสียแล้วจิตก็ขาดเครื่องมือในการสั่งงาน จึงไม่อาจบังคับร่างกายได้ 
เพราะขาดเครื่องมือ ถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายๆก็คือ กายอันประกอบด้วยประสาทรับรู้ต่างๆ เปรียบเสมือนโทรศัพท์
ที่ต่อจากชุมสายไปตามบ้านเรือนต่างๆ สมองเปรียบเสมือนชุมสายโทรศัพท์หรือโทรศัพท์กลาง จิตเปรียบเสมือน
พนักงานควบคุมสายโทรศัพท์กลาง ถ้าหากชุมสายโทรศัพท์เสียใช้การไม่ได้แล้ว แม้จะมีพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ก็
ไม่อาจติดต่อไปถึงทางเครื่องรับได้ เพราะชุมสายใช้การไม่ได้ ข้อนี้ฉันใด มนุษย์เราก็เหมือนกัน แม้ร่างกายส่วนอ่ืน
ยั งไม่ พิการ แต่ถ้ าสมองพิการเสียแล้ ว แม้แต่จิตก็สั่ งการไม่ ได้  เพราะขาดเครื่องมือในการสั่ งงาน ” 
มนุษย์เราก็เหมือนกัน ถ้ามีร่างกาย สมอง และจิต ครบบริบูรณ์ก็ย่อมนำชีวิตไปสู่ความสงบสุขได้ รวมทั้งช่วยเหลือ
คนอ่ืนให้มีความสงบสุขได้ด้วย ถ้ามีแต่ร่างกายกับสมอง แต่ไม่มีจิตเป็นผู้สั่ง คนนั้นก็เหมือนคนนอนหลับ หรือ
เหมือนกับคนตาย หรือมีร่างกายบริบูรณ์แต่สมองพิการ แม้จะมีจิตเป็นผู้สั่งงานก็สั่งไม่ได้ เพราะเครื่องมือคือสมอง
ใช้การไม่ได้ เพราะฉะนั้น การพัฒนาจิตให้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ สะอาด สว่าง สงบ ปลอดจากกิเลสและถือว่า
คนเราทุกคนล้วนเกิดมาแล้วทั้งสิ้น นับชาติไม่ถ้วน และเกิดในภาพภูมิที่ดีบ้าง ตามกฎแห่งกรรมที่ได้ทำไว้ทั้งดีและ
ชั่ว ถ้ายังมีกิเลสอันเปรียบเหมือนยางเหนียวในพืชอยู่ตราบใด ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้น จิตที่ได้รับการ
อบรมแล้ว ถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็ย่อมนำไปเกิดในภาพภูมิที่ประณีต มีความสุข ประเสริฐ และสูงขึ้น แต่ถ้าจิตไม่ได้รับ
การอบรม ปล่อยไว้ตามสภาพที่มันเป็น ปล่อยให้สกปรกเศร้าหมอง เพราะถูกกิเลสจับ นอกจากจะก่อความเดือน
ร้อนให้แก่ตนเองและสังคมในชาตินี้แล้ว ยังจะให้ภาพชาติต่ำทรามลงไป ต้องประสบความทุกข์ ความเดือนร้าน
มากในชาติต่อไปด้วย 
   2. จิตเป็นตัวสั่งสมบุญและบาป ลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของจิต ก็คือ เป็นตัวสั่งสมบุญ บาป กรรม 
และกิเลสเอาไว้ ก็เมื่อจิตมีหน้าที่รับอารมณ์ จึงเก็บอารมณ์ทุกชนิด ทั้งที่เป็นบุญ ทั้งที่เป็นบาป ทั้งที่มิใช่บุญมิใช่
บาปเอาไว้ แล้วเก็บไว้ในภวังค์ที่เรียกว่า “ภวังคจิต” เก็บให้หมดสิ้นอย่างละเอียด และสามารถนำติดตัวข้ามภพ
ข้ามชาติไปได้ด้วย ในเรื่องที่จิตสามารถเก็บบุญและบาปเอาไว้จนถึงนำข้ามภพชาติไปได้นี้ บางคนอาจสงสัยและ
ค้านว่า “ถ้าหากว่าจิตมีลักษณะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้ว เมื่อจิตดวงที่ทำบุญและบาปเอาไว้ดับไปแล้ว บุญและ
บาปจะติดตามจิตต่อไปได้อย่างไร เพราะบุญและบาปได้ดับไปพร้อมจิตดวงนั้นเสียแล้ว” ข้อนี้ขอเฉลยว่า ธรรมชาติ
ของจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็จริง แต่ก็ได้เกิดดับสืบต่อกันไปไม่ขาดสาย เหมือนกระแสไฟฟ้าที่เกิดดับอยู่
ตลอดเวลาให้แสงสว่างติดต่อกันตลอด เพราะเกิดดับไวมาก อันธรรมชาติของจิตนั้น ก่อนที่มันจะดับไป ได้
ถ่ายทอดทิ้งเชื้อ คือบุญ บาป กรรม กิเลส ไว้ให้จิตดวงต่อไปเก็บไว้นำต่อไป แล้วแสดงผลออกมาเป็นระยะ ตาม
พลังแต่กรรมคือบุญและบาปที่ได้สั่งสมไว้ บุญบาปมิได้สูญหายไปพร้อมกับความตายของร่างกาย หรือพร้อมกับ
ความดับของจิต แต่ได้ถ่ายทอดสืบเนื่องไปตลอดเวลา เหมือนกับพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ได้



๑๕ 
 

ถ่ายทอดสืบต่อ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด แม้ท่านจะตายล่วงลับไปแล้ว แต่ตัวท่านก็ยังอยู่ เพราะยีน (Gene) ซึ่ง
ถ่ายทอดจากสเปอร์มและไข่ อันเป็นเชื้อในพันธุกรรมของท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนบุญบาป ยังสืบต่อในบุตรหลานของ
ท่าน เพราะฉะนั้น บาป บุญ จึงมิได้หายไปตราบเท่าที่คนนั้นยังเวียนว่ายตายเกิด แม้จิตจะเป็นธรรมชาติเกิดดับอยู่
ตลอดเวลาก็ตาม คนที่เคยพัฒนาตนไว้ดีเมื่อชาติก่อนๆ เมื่อมาสู่ชาติใหม่ จิตก็ยังมีคุณภาพสูงอยู่ ดังที่เราได้พบเห็น
ท่านที่มีบุญมากมาเกิด ซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างดีปัญญาเฉียบแหลม จิตใจเข้มแข็ง เสียสละ ประกอบด้วยเมตตา กรุณา 
เป็นต้น  
   กล่าวโดยสรุป จิตตภาวนา หมายถึง การใช้สมาธิฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามด้วยการใช้สติ เป็นตัว
ควบคุม กำกับการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง 6 ทำให้จิตสงบ สว่าง และสะอาด หรือเรียกอีกชื่อว่า ”สมาธิภาวนา” 
ในการฝึกจิตนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าเป็นคนละตัวกับสมอง จิตเป็นตัวที่สั่งการสมอง จิตเป็นตัวสั่งสมบุญ
และบาป และจิตมีลักษณะที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลา 
    
 1.๕   การปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา 
   วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ 
ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้าง
แรมที่ อ่ืน หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน , "จำ" แปลว่า พักอยู่) พิธี
เข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม [1] การเข้าพรรษา
ตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงใน
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา 
   วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 
ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวัน
อาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอด
ประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
   สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์
นั้น มีเหตุผลเพ่ือให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพ่ือเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความ
ยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพ่ือป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงใน
ฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่
พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพ่ือศึกษาพระธรรมวินัยจาก
พระสงฆ์ท่ีทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย 
   ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่
จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอ่ืน ๆ คือ มีการถวาย
หลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพ่ือสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้
สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชา
อุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพ่ืออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการ
บรรพชาอุปสมบทเพ่ือจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า "บวชเอาพรรษา" 
   นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยใน
ปีถัดมา ยังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักร[3] ทั้งนี้เพ่ือรณรงค์
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2#cite_note-3


๑๖ 
 

ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง 3 เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดีให้แก่สังคมไทย 
 
   ความสำคัญ 
   ความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษา 
   ๑. ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่นา ดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุด
การเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหาย
จากการเดินธุดงค ์
   ๒. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 - 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ให้
พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน 
   ๓. เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึง วันออกพรรษา 
   ๔. เพ่ือจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันเป็นกำลังสำคัญในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
   ๕. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียน
พรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระ
ธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 
 
   มูลเหตุที่พระพุทธเจ้าอนุญาตการจำพรรษาแก่พระสงฆ์ 
   ในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงวางระเบียบเรื่องการเข้าพรรษาไว้ แต่การเข้าพรรษานั้นเป็น
สิ่งที่พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกปฏิบัติกันมาโดยปกติเนื่องด้วยพุทธจริยาวัตรในอันที่จะไม่ออกไปจาริกตาม
สถานที่ต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝนอยู่แล้ว เพราะการคมนาคมมีความลำบาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในช่วงต้น
พุทธกาลมีจำนวนน้อยและส่วนใหญ่เป็นพระอริยะบุคคล จึงทราบดีว่าสิ่งใดที่พระสงฆ์ควรหรือไม่ควรกระทำ 
   ต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้น และด้วยพระพุทธจริยาที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงบัญญัติพระวินัยล่วงหน้า ทำ
ให้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษาไว้ด้วย จึงเกิดเหตุการณ์กลุ่มพระสงฆ์
ฉัพพัคคีย์พากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่าง ๆ โดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ทำ
ให้ชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะที่นักบวช
ในศาสนาอ่ืน พากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝน การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆ แม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่ำ
ข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตาย 
เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่อง จึงได้วางระเบียบให้ภิกษุประจำอยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง เป็นเวลา 3 เดือนดังกล่าว 
   อานิสงส์การจำพรรษาของพระสงฆ์ท่ีจำครบพรรษา 
   เมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาสได้ปวารณาออกพรรษาและได้กรานกฐินแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ หรือ
ข้อยกเว้นพระวินัย 5 ข้อ[12] คือ 
   ๑. เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา (ออกจากวัดไปโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ รูปอ่ืนก่อน
ได้) 
   ๒. เที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสำรับ 3 ผืน 
   ๓. ฉันคณะโภชน์ได้ (ล้อมวงฉันได้) 
   ๔. เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา (ยกเว้นสิกขาบทข้อนิสสัคคิยปาจิตตีย์บางข้อ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2#cite_note-12


๑๗ 
 

   ๕. จีวรลาภอันเกิดในที่นั้นเป็นของภิกษุ (เมื่อมีผู้มาถวายจีวรเกินกว่าไตรครองสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่
ต้องสละเข้ากองกลาง) 
 
   การถือปฏิบัติการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
   การเข้าพรรษานั้นปรากฏในพระไตรปิฎกเถรวาท ซึ่งพระสงฆ์ในนิกายเถรวาททุกประเทศจะถือการ
ปฏิบัติการเข้าจำพรรษาเหมือนกัน (แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างในการให้ความสำคัญและรายละเอียดประเพณี
ปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น) 
   การเตรียมตัวเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
   เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พระสงฆ์ในวัดจะรวมตัวกันอธิษฐานจำพรรษาภายในวิหารหรืออุโบสถของวัด 
การเข้าจำพรรษาคือการตั้งใจเพ่ืออยู่จำ ณ อาวาสใดอาวาสหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นประจำตลอด
พรรษา 3 เดือน[13] ดังนั้นก่อนเข้าจำพรรษาพระสงฆ์ในวัดจะเตรียมตัวโดยการซ่อมแซมเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถู
ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าพรรษา 
   เมื่อถึงวันเข้าพรรษา ส่วนใหญ่พระสงฆ์จะลงประกอบพิธีอธิษฐานจำพรรษาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็น
พิธีเฉพาะของพระสงฆ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะลงประกอบพิธี ณ อุโบสถ หรือสถานที่ใดตามแต่จะสมควรภายในอาวาสที่
จะจำพรรษา โดยเมื่อทำวัตรเย็นประจำวันเสร็จแล้วเจ้าอาวาสจะประกาศเรื่อง วัสสูปนายิกา คือการกำหนดบอก
ให้ให้พระสงฆ์ท้ังปวงรู้ถึงข้อกำหนดในการเข้าพรรษา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   ๑. แจ้งให้ทราบเรื่องการเข้าจำพรรษาแก่พระสงฆ์ในอาราม 
   ๒. แสดงความเป็นมาและเนื้อหาของวัสสูปนายิกาตามพระวินัยปิฏก 
   ๓. กำหนดบอกอาณาเขตของวัด ที่พระสงฆ์จะรักษาอรุณ หรือรักษาพรรษาให้ชัดเจน (รักษาอรุณคือ
ต้องอยู่ในอาวาสที่กำหนดก่อนอรุณขึ้น จึงจะไม่ขาดพรรษา) 
   ๔. หากมีภิกษุผู้เป็นเสนาสนคาหาปกะ ก็ทำการสมมุติเสนาสนคาหาปกะ (เจ้าหน้าที่สงฆ์) เพ่ือให้เป็นผู้
กำหนดให้พระสงฆร์ูปใดจำพรรษา ณ สถานที่ใดในวัด 
 
  การถือปฏิบัติประเพณีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในประเทศไทย 
  การถือปฏิบัติประเพณีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในประเทศไทย สันนิษฐานว่าเริ่มมีมาแต่
แรกที่รับพระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาในดินแดนประเทศไทย ซึ่งอาจมีปฏิบัติประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยทวาราวดี 
แต่มาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าชาวไทยได้ถือปฏิบัติในการบำเพ็ญกุศลในเทศกาลเข้าพรรษาในสมัยกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานี ดังปรากฏความในศิลาจารึกหลักท่ี 1 (ด้านที่ 2) ดังนี้ 
 

... คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มันโอยทาน พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทังชาวแม่ชาวเจ้า 
ท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้นทังหลายทังผู้ชายผู้ญีง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสน ทรงศีลเมื่อ
พรรษาทุกคน เมื่อโอกพรรษากรานกฐินเดือนณื่งจี่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ 
มีหมอนนั่งหมอนโนน บริพารกฐิน โอยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน ไปสูดญัตกฐินเถิงอไรญิกพู้น เมื่อจักเข้ามาเวียง 
เรียงกันแต่อไรญิกพู้นเท้าหัวลาน ดมบังคมกลองด้วยเสียงพาทย์เสียงพีณ เสียงเลื้อนเสียงขับ ใครจักมักเล่น 
เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื้อน เลื้อน เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากปตูหลวง เที้ยรย่อมคนเสียดกัน เข้ามาดู
ท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจักแตก ...  

— คำอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านที่ ๒ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2#cite_note-13
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA


๑๘ 
 

   นอกจากนี้ในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ยังได้กล่าวถึงการเทศกาลเข้าพรรษาในสมัยสุโขทัยไว้อีกว่า 
"เมื่อถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ทั้งทหารบก และทหารเรือก็จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ทั้งใส่คานหาบไปและลงเรือ 
ประดิษฐานอยู่ในบุษบกทองคำ ประดับ ธงทิว ตีกลอง เป่าแตรสังข์ แห่ไป ครั้นถึงพระอารามแล้วก็ยกต้นเทียนนั้น
เข้าไปถวายในพระอุโบสถ หอพระธรรมและพระวิหาร จุดตามให้สว่างไสวในที่นั้น ๆ ตลอด ๓ เดือน ดังนี้ทุก 
พระอาราม" ซึ่งตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์นั้นสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์โดยมี ตามความที่ สมเด็จกรม
พระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่าแม้มี เค้าโครงมาจากสมัยสุโขทัย แต่
รายละเอียดมีการแต่งเสริมกันขึ้นมาในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ประเพณีเนื่องด้วยการเข้าพรรษาในประเทศไทย 
   ในประเทศไทยมีประเพณีมากมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ไทยมาช้านาน ดังปรากฏ
ประเพณีมากมายที่เกี่ยวกับการเข้าจำพรรษา เช่น ประเพณีถวายเทียนพรรษา แก่พระสงฆ์เพ่ือจุดบูชาตามอาราม
และเพ่ือถวายให้พระสงฆ์สามเณรนำไปจุดเพ่ืออ่านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในระหว่างเข้าจำพรรษา ประเพณี
การถวายผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าวัสสิกสาฏก แก่พระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์นำไปใช้สรงน้ำฝนในพรรษา 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่พุทธศาสนิกชนไทยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีคือ ประเพณีถวายผ้ากฐิน ที่จัดหลัง
พระสงฆ์ปวารณาออกพรรษา เพ่ือถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ที่จำครบพรรษาจะได้กรานและได้รับอานิสงส์กฐิน  
เป็นต้น 
   ประเพณีถวายเทียนพรรษา 
   เทียนพรรษาในปัจจุบันใช้ประโยชน์เพียงจุดบูชาพระพุทธปฏิมา ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาพระธรรม
เหมือนในอดีตอีกแล้ว จึงทำให้ในปัจจุบันเริ่มมีชาวพุทธนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างไปถวายแก่พระสงฆ์แทน
เทียนพรรษาซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่าใช้จุดบูชาเท่านั้น 
   มีประเพณีหนึ่งที่เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาและจัดเป็นประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันเรื่อยมา ก็คือ 
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา สำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ซึ่งเทียน
พรรษาสามารถอยู่ได้ตลอด 3 เดือน และเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งในปัจจุบันได้
พัฒนามาเป็นงานประเพณี "ประกวดเทียนพรรษา" ของแต่ละจังหวัดโดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ 
การถวายเทียนเพ่ือจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสงส์การถวายเทียนเพ่ือจุดเป็นพุทธบูชา ที่ปรากฏ
ความในพระไตรปิฎก[23]และในคัมภีร์อรรถกถา ว่าพระอนุรุทธะเถระ เคยถวายเทียนบูชาทำให้ได้รับอานิสงส์
มากมาย รวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ (ตาทิพย์) ด้วย[24] ด้วยการพรรณาอานิสงส์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยม
จุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยถวายเริ่มมีมาแต่
สมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่ามีการถวายเทียน
พรรษาด้วย 
   ในประเทศไทย การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยรัตนโกสินทร์การ
ถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ โดยจะเรียกว่าพุ่มเทียน[25] มีการพระราชทานถวายพุ่ม
เทียนรวมพึงโคมเพ่ือจุดบูชาตามอารามต่าง ๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนปัจจุบัน 
การถวายเทียนพรรษาโดยแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ นั้น มีมาแต่โบราณ เดิมเป็นประเพณีราชสำนักดังที่ปรากฏ
ในเทียนรุ่งเทียนหลวงตามพระอารามต่าง ๆ สำหรับเทียนแกะสลักท่ีปรากฏว่ามีการจัดทำประกวดกันเป็นเรื่องราว
ใหญ่โตในปัจจุบันนั้น พ่ึงเริ่มมีเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายโพธิ์ ส่งศรี ได้เริ่มทำแม่พิมพ์
ปูนซีเมนต์เพ่ือหล่อขี้ผึ้งเป็นทำลวดลายไทยไปประดับติดพิมพ์บนเทียนพรรษา นับเป็นการจัดทำเทียนพรรษา
แกะสลักของช่างราษฏร์เป็นครั้งแรก และนายสวน คูณผล ได้ทำลวดลายนูนสลับสีต่าง ๆ เข้าประกวดจนชนะเลิศ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 จึงเริ่มมีการทำเทียนพรรษาติดพิมพ์ประกวดแบบพิสดารโดยนายประดับ ก้อนแก้ว คือทำ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2#cite_note-23
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2#cite_note-24
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2#cite_note-25
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2483
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497


๑๙ 
 

เป็นรูปพุทธประวัติติดพิมพ์จนได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันมาหลายปี จนปี พ.ศ. 2502 นายคำหมา แสงงาม 
ช่างแกะสลัก ได้ทำเทียนพรรษาแบบแกะสลักมาประกวดเป็นครั้งแรกจนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้ นจึงได้มีการ
แยกประเภทการประกวดต้นเทียนเป็นสองแบบคือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก จนในช่วงหลังปี พ.ศ. 
2511 นายอุตสาห์ และนายสมัย แสงวิจิตร ได้เริ่มมีการจัดทำเทียนพรรษาขนาดใหญ่โต ทำเป็นหุ่นและเรื่องราว
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบัน 
   ในอดีต การหล่อเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวพุทธจะมารวมตัวกันนำขี้ผึ้งมาหลอมรวมเป็น
แท่งเทียนเพ่ือถวายแก่พระสงฆ์ แต่ในปัจจุบันชาวพุทธส่วนใหญ่จะนิยมการซื้อหาเทียนพรรษาจากร้านสังฆภัณฑ์ 
โดยบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างถวายแก่พระสงฆ์แทนด้วย ซึ่งนับเป็นการ
ปรับเปลี่ยนที่ได้ประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยตรง เพราะปัจจุบันไม่ได้มีการนำเทียนมาจุดเพ่ืออ่านหนังสืออีกแล้ว 
พระสงฆ์คงนำเทียนไปจุดบูชาตามอุโบสถวิหารเท่านั้น 
 

 1.6   วัฒนธรรมชาวพุทธ 
   วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝงวิธีการฝึกฝนคุณธรรมด้วยกิจวัต ร 
    และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยตลอดจนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมา 
    นานแสนนาน 
            โดยจัดออกเป็น ๔ หมวด คือ วัฒนธรรมการใช้และดูแลรักษาปัจจัย ๔, วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ,  
มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี จึงสะดวกต่อการนำไปเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตัวและใช้ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม 
แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพราะเนื้อหาสาระของแต่ละหมวดจะมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อใครลงมือปฏิบัติ 
ตามแล้ว คุณธรรมพ้ืนฐานที่จะเกิดขึ้นทันที คือ 
               ๑.  ความรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองและส่วนรวม มีความสม่ำเสมอในการทำความดี 
               ๒.  ความกระตือรือร้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
               ๓.  ความอดทนและอดกลั้น 
               ๔.  ความมีน้ำใจต่อหมู่คณะและรู้จักสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจ 
             คุณธรรมดังกล่าวนี้ตรงกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ คือ ฆราวาสธรรม ๔ อัน
เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเจริญไปเป็นคุณธรรมเบื้องสูงอีกมากมาย 
            เป้าหมายที่สำคัญในการฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพ่ือละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรม
ความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ 
 
 1.7 ความดีสากล 
   ความดีสากล 5 ประการ คือ คุณลักษณะพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และ
พัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้ จะต้องฝึกฝนเป็นประจํา 
ทุกวันจนเป็นนิสัย ความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่  
   ๑.  ความสะอาด หมายถึง ไม่สกปรก ไม่เลอะเทอะ มองดูสบายตา พาสบายใจ ซึ่งมี ๓ ระดับ คือ สะอาดกาย 
วาจา และใจได้แก ่ 
    • สะอาดกาย คือ การไม่ฆ่า ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม  
    • สะอาดวาจา คือ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดให้แตกแยก ไม่พูดคําหยาบให้เจ็บใจ ไม่พูดเพ้อเจ้อ  
    • สะอาดใจ คือ การคิดดี ไม่คิดทําลาย จิตใจผ่องใส  
   ๒.  ความมีระเบียบ หมายถึง ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย หยิบก็ง่าย หายก็รู้ มีดังนี้  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2511
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2511
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    •  ความมีระเบียบทางร่างกาย  
    •  ความมีระเบียบทางความคิด  
    •  ความมีระเบียบทางคําพูด  
   ๓.  สุภาพนุ่มนวล หมายถึง การมีกิริยา วาจา การแสดงออกต่างๆ สุภาพนุ่มนวล ไม่รุนแรง หยาบคาย ไม่ทําให้
ผู้อื่นรู้สึกในทางที่ไม่ด ี 
   ๔.  การตรงต่อเวลา หมายถึง การทํางาน การทํากิจวัตร และกิจกรรมตรงตามเวลาอย่าง เหมาะสม  
   ๕.  การมีสมาธิ หมายถึง การที่จิตใจจดจ่อ มีสติ ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว  
   ความดีพ้ืนฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจําจะทําให้เรามีพ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาตนเอง
นําไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทําให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทําให้เรามีนิสัย บัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้น
พ้ืนฐานที่ดีต่อไป 
 
2.  เอกสารประกอบการอบรม    
 2.1  วีดีทัศน์ เรื่อง ประวัติพระพุทธเจ้า 
 2.2  วีดีทัศน์ เรื่อง วันเข้าพรรษา 
 2.3  วีดีทัศน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา 
 2.4  บันทึกสรุปความรู้ จากการอบรม วันที่ 12 กรกฎาคม  ๒565  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

บทที่  3 
วิธีดำเนินงาน 

 
 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม ในวันที่ 12 
กรกฎาคม  2565  สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมคือ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ซึ่งดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1.    ขั้นวางแผน - เตรียมการ 
  1.1   ศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ความต้องการ  ข้อมูล  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
  1.2   จัดทำโครงการ  เสนอโครงการ 
  1.3   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  1.4   จัดเตรียม  วสัดุ  อุปกรณ์  สถานที่   
  1.5   ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 2.  ขั้นดำเนินการ 
  2.1    จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
  2.2    ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3    การนิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงาน  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้างาน 
           ติดตาม  ผลการปฏิบัติงาน  ศึกษาคุณภาพงานและเสนอแนะ 
 3.  ขั้นประเมินผล 
  3.1  สังเกต 
  3.2  แบบประเมินโครงการ 
  3.3  สรุปผลและจัดทำรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

บทที่  4 
ผลการดำเนินงาน 

 
   สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม ในวันที่ 12 
กรกฎาคม  2565  สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมคือ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ 
 
๑.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของครู 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จำนวน  2 คน   เพศหญิง จำนวน 16 คน 
ตารางที่ ๑ แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครู 
 

ข้อ
ที ่

รายการ 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
มากที่สุด/ 

พอใจ  
(5) 

มาก/
ค่อนข้าง
พอใจ (4) 

ปานกลาง/ 
เฉยๆ  
(3) 

น้อย/ไม่ค่อย
พอใจ  
(2) 

น้อยที่สุด/ 
ไม่พอใจ  

(1) 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 ความเหมาะสมของสถานที่ 13 52 5 20 0 0 0 0 0 0 
2 ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม

มีความเหมาะสม 
8 32 10 40 0 0 0 0 0 0 

3 ความรู้จากฐานต่างๆ ที่
ได้รับ 

16 64 2 8 0 0 0 0 0 0 

4 กิจกรรมมีประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด 

12 48 6 24 0 0 0 0 0 0 

5 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้มากน้อย
เพียงใด 

13 52 5 20 0 0 0 0 0 0 

6 อาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 

13 52 5 20 0 0 0 0 0 0 

7 ความพึงพอใจในกิจกรรม
ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 

15 60 3 12 0 0 0 0 0 0 

 

 จากตารางที่ ๑ พบว่า ครูมีความพึงพอใจในด้านความรู้จากฐานต่างๆ ที่ได้รับ มากที่สุด จำนวน ๑6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด  จำนวน ๑5 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 และมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม น้อยที่สุด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.๐๐ 
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ๑. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย 



๒๓ 
 

  ๒. พระอาจารย์ทุกรูปมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน 
  ๓. อยากให้จัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 
  ๔. แต่ละฐานมีความเหมาะสมทั้งเวลาและเนื้อหาที่พระอาจารย์และคณะวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ 
  ๕. เวลาในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม  
  6. มีฝนตกในวันที่จัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถไปบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนได้ 
 
๒.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จำนวน  50 คน   เพศหญิง จำนวน ๕๐ คน 
 
ตารางที่ ๒ แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ข้อ
ที ่

รายการ 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
มากที่สุด/ 

พอใจ  
(5) 

มาก/
ค่อนข้าง
พอใจ (4) 

ปานกลาง/ 
เฉยๆ  
(3) 

น้อย/ไม่ค่อย
พอใจ  
(2) 

น้อยที่สุด/ 
ไม่พอใจ  

(1) 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 ความเหมาะสมของสถานที่ 47 47 46 46 7 7 0 0 0 0 
2 ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม

มีความเหมาะสม 
40 40 35 35 25 25 0 0 0 0 

3 ความรู้จากฐานต่างๆ ที่
ได้รับ 

68 68 28 28 4 4 0 0 0 0 

4 กิจกรรมมีประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด 

49 49 34 34 17 17 0 0 0 0 

5 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้มากน้อย
เพียงใด 

55 55 27 27 18 18 0 0 0 0 

6 อาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 

44 44 32 32 24 24 0 0 0 0 

7 ความพึงพอใจในกิจกรรม
ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 

47 47 35 35 18 18 0 0 0 0 

 
 จากตารางที่ ๒ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านความรู้จากฐานต่างๆ ที่ได้รับ มากที่สุด จำนวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด  จำนวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม น้อยที่สุด 
จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
 



๒๔ 
 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ๑. ดีใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ 
  ๒. ได้รับความรู้และความสนุกสนานในการทำกิจกรรม 
  ๓. พระอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมาวัด 
  ๔. ได้ฟังนิทานและดูวีดิทัศน์ที่สนุกสนาน 
  ๕. พระอาจารย์และวิทยากรมีหลักคำสอนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ๖. อากาศดี สะอาด ปลอดภัย  
  ๗. ไดค้วามรู้เรื่อง “ความดีสากล” และ“วัฒนธรรมชาวพุทธ” 
  ๘. ไดท้ำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ห้องเรียน 
 
๓.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จำนวน  20 คน   เพศหญิง จำนวน 3๐ คน 
 
ตารางที่ ๓ แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 

ข้อ
ที ่

รายการ 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
มากที่สุด/ 

พอใจ  
(5) 

มาก/
ค่อนข้าง
พอใจ (4) 

ปานกลาง/ 
เฉยๆ  
(3) 

น้อย/ไม่ค่อย
พอใจ  
(2) 

น้อยที่สุด/ 
ไม่พอใจ  

(1) 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1 ความเหมาะสมของสถานที่ 32 64 13 26 5 10 0 0 0 0 
2 ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม

มีความเหมาะสม 
23 46 15 30 12 24 0 0 0 0 

3 ความรู้จากฐานต่างๆ ที่
ได้รับ 

28 56 18 36 4 8 0 0 0 0 

4 กิจกรรมมีประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด 

26 52 15 30 9 18 0 0 0 0 

5 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้มากน้อย
เพียงใด 

34 68 13 26 3 6 0 0 0 0 

6 อาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 

30 60 15 30 5 10 0 0 0 0 

7 ความพึงพอใจในกิจกรรม
ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 

36 72 12 24 2 4 0 0 0 0 

 
 



๒๕ 
 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด มาก
ที่สุด จำนวน ๓6 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มาก
น้อยเพียงใด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมมี
ความเหมาะสม น้อยที่สุด จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 
 
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ๑. อยากให้จัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 
  ๒. สถานที่มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย 
  ๓. พระอาจารย์วิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดี  
  ๔. นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้ผู้ปกครองฟัง 
  ๕. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการสวดมนต์ไหว้พระ และการกราบไหว้ที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

บทที่  5 
สรุป อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

 
   การดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรม เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  สถานที่
ปฏิบัติกิจกรรมคือ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกจากการฟังการพูด การอ่าน การเขียน ในแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทำให้มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก  
 
   อภิปรายผลการดำเนินงาน 
   1.  ผลท่ีปรากฏต่อนักเรียน 
    ๑. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ 
    ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ๓.  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
         ข้อเสนอแนะ 
    ๑.  ก่อนไปทำกิจกรรมต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการอบรม 
    ๒.  นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละฐาน 
    ๓.  นักเรียนควรได้ทำใบงานหรือได้เห็นใบงานก่อนไปทำกิจกรรม 
 
   2.  ผลที่ปรากฏต่อโรงเรียน 
    ๑.  โรงเรียนมีนกัเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ๒.  โรงเรียนเป็นแหล่งผลิต และหล่อหลอมทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 
    ๓.  โรงเรียนมคีวามสงบเรียบร้อย นักเรียนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
         ข้อเสนอแนะ 
    ๑.  โรงเรียนควรสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดี 
    ๒.  ควรมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนใกล้ชิดวัดใกล้ชิดพระธรรม 
    ๓.  ควรสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าวัดฟังธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝังและ 
     สร้างจิตสำนึกท่ีดีแก่นักเรียน 
 
   3.  ผลที่ปรากฏต่อชุมชน 
    ๑.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม ทีส่่งผลให้ลูกหลานรู้จักการเข้าวัดฟังธรรม 
    ๒.  ชุมชนได้พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
    ๓.  นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมอันดีงามตามแบบอย่างชาวพุทธที่ดี 
         ข้อเสนอแนะ 
    ๑.  ขอให้มีการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 
    ๒.  แจ้งกำหนดการในการทำกิจกรรมให้ชัดเจน  
    ๓.  การทำกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนบางคนได้เข้าวัดเป็นครั้งแรก 
 
 



๒๗ 
 

           4.  ผลที่ปรากฏต่อคุณครู 
    ๑.  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
    ๒.  คณะครูได้เข้าฟังธรรม 
    ๓.  คณะครูมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำกิจกรรม 
         ข้อเสนอแนะ 
    ๑.  ควรมีการแนะนำ ให้ความรู้ เรื่องมารยาท ไม่กระโดดและวิ่งเล่นรอบบริเวณ 
    ๒.  แจ้งจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมให้นักเรียนทราบชัดเจน 
    ๓.  สร้างข้อตกลงกับนักเรียน และให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    ๔.  คณะครูต้องช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และร่วมเป็นวิทยากรในแต่ละฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมวิชาการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
   การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552. 
กรมวิชาการ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ,  
   2545 . 
กิดานันท์  มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพ : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์ , ๒๕๔๓. 
ประทิน  คล้ายนาค .การผลิตรายการโทรทัศน์ทางการศึกษา. นครปฐม:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
   ๒๕๔๕. 
เพ็ญแข พุ่มพิมล. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพแก่ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3. สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครนายก สำนักงานการ 
   ประถมศึกษาจังหวัดนครนายก , 2545 . 
พระไตรปิฎก เล่มที่ 4 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 4 มหาวรรค  ภาค 1 วัสสูปนายิกขันธกะ . พระไตรปิฎก 
วันเข้าพรรษา โดย พระธรรมคุณาภรณ์ (เอ้ือน หาสมธโม)  วัดสามพระยา กรุงเทพฯ  
สำนักปฏิบัติธรรมประจำขอนแก่น . คู่มือทำวัตรเช้า – สวดมนต์แปล ฉบับสร้างบารมี วัดโพธิ์บ้านโนนทัน  
   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
https://www.gotoknow.org/posts/116711 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 


