หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 11

ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา
ตัวชี้ วัด
ส1.2 ม.4/2

ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ทีต่ นนับถือ
ส1.2 ม.4/3 แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของ
ศาสนาทีต่ นนับถือ

1. ศาสนพิธี
1.1 ศาสนพิธีเนือ่ งด้วยพุทธบัญญัติ
● การประกอบพิธีเวียนเทียนมีการประกอบพิธีในโอกาสใด
(วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา)
● การถวายสังฆทานหมายถึงอะไร และถวายในโอกาสใด
(การถวายสังฆทานเป็ นการถวายทานท่ถี วายให้เป็ นส่วนกลางแด่พระสงฆ์ ถวายได้
ทุกโอกาส)
● พิธีทอดกฐินมีพทุ ธบัญญัติเอาไว้อย่างไร
(คือ การถวายผ้าครองแด่พระสงฆ์ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา คือ ตัง้ แต่แรม 1 คํา่ เดือน
11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 คํา่ เดือน 12 คือ ระยะเวลาภายใน 1 เดือน)

● พิธีปวารณาหมายถึงพิธีอะไร
(เป็ นสังฆกรรมประเภทญัตติกรรม คือ ให้พระสงฆ์กล่าวตักเตือนกันได้ ในวันสุดท้าย
ของการจําพรรษา คือ ขึ้น 15 คํา่ เดือน 11 เรียกว่า วันมหาปวารณา โดยให้พระสงฆ์มสี ทิ ธิเท่าเทียม
กันไม่ได้แบ่งอาวุโส)
1.2 ศาสนพิธีทีน่ าํ พระพุทธศาสนาไปเกีย่ วข้อง
 การทําบุญในงานมงคล
 การทําบุญในงานอวมงคล

ขัน้ ตอนการจัดศาสนพิธี
การนิมนต์ พระ

การจัดสถานที่

ศาสนพิธี 4 หมวด

1. บุญพิธี ได้ แก่ พิธีการทําบุญในโอกาสต่ างๆ
2. ทานพิธี ได้ แก่ พิธีถวายทาน ทั้ง กาลทาน
และอกาลทาน หรือ สั งฆทานและ
ปาฏิบุคลิกทาน
3. กุศลพิธี ได้ แก่ พิธีการบําเพ็ญกุศล
4. ปกิณกพิธี ได้ แก่ พิธีเบ็ดเตล็ดทัว่ ไป

การเตรียมอุปกรณ์ / บุคลากร / เวลา

การเตรียมกําหนดการ

คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี

1. ประโยชน์ ทางใจ ช่ วยให้ เกิดตุณธรรมแก่
ผู้ปฏิบตั ิ
2. ช่ วยรักษาเอกลักษณ์ วฒ
ั นธรรมของชาติ
3. ช่ วยธํารงรักษาพระพุทธศาสนา

พิธีการบรรพชาอุปสมบท
คุณสมบัติผ้ ูทจี่ ะบรรพชาอุปสมบท

ลําดับพิธีกรรมบรรพชาอุปสมบท

ไม่ เป็ นบุคคลต้ องห้ ามตามพระวินัยบัญญัติ
มีอฎั ฐบริขารทีจ่ ะบรรพชาอุปสมบทครบ
มีพระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด และพระนั่งอันดับ
ครบ 10 รูปขึน้ ไป
บิดามารดาอนุญาตให้ บวช
พิธีบรรพชา
อุปสมบท

ลาญาติผู้ใหญ่ และขออโหสิ กรรม
ปลงผม ตัดเล็บ โกนหนวดเคราให้ สะอาด
แต่ งกายเป็ นนาคเพือ่ จะทําพิธี
เวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ
เข้ าสู่ ในทีป่ ระชุ มสงฆ์ และพระสงฆ์ ทาํ พิธี
บรรพชาอุปสมบทให้
เสร็จแล้วญาติผู้ร่วมงานถวายเครื่อง
ไทยธรรม กรวดนํา้ เป็ นเสร็จพิธี

ประโยชน์ ของการบรรพชาอุปสมบท
1
2
3
4
5
6

เป็ นการป้องกันการถูกชักนําไปทางเสื่ อมเสี ย
เป็ นการปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามให้ คงอยู่ตลอดไป
เป็ นการช่ วยสื บต่ ออายุพระพุทธศาสนา
เป็ นการรักษาจารีตประเพณีอนั ดีงามของไทย
เป็ นการช่ วยแก้ ปัญหาสั งคมเกีย่ วกับเยาวชนทีเ่ หินห่ างจากศีลธรรมและวัฒนธรรม
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมอย่ างแท้ จริง

การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ความหมายและการเตรียมพิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
จุดประสงค์ ของการประกอบพิธีกรรม
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
เพือ่ ประกาศตนว่ า เป็ นผู้ยอมรับนับถือ
เอาพระพุทธศาสนาเป็ นทีพ่ ง่ึ และ
เพือ่ เป็ นการส่ งเสริมให้ พระพุทธศาสนา
มีความเจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป

ประโยชน์ ของพิธีกรรมการแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะ
ผู้แสดงตนเป็ นพุทธมามกะได้ ทพ่ี ง่ึ
ทีป่ ระเสริฐ คือ พระพุทธเจ้ าสามารถ
ดําเนินชีวติ ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและพัฒนาตนเอง
และสั งคมให้ มคี วามรุ่งเรืองต่ อ ๆ ไป

การเตรียมพิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
การมอบตัว โดยการมอบตัวกับพระอาจารย์ ถ้ าเป็ นเด็กให้ ผู้ปกครองพาไป
การเตรียมการประกอบพิธี
ฝ่ ายสงฆ์
เตรียมสถานทีโ่ ต๊ ะหมู่บูชา
มีประธานสงฆ์ และพระลําดับรวม 4 รูป
ฝ่ ายผู้แสดงตน
แต่ งกายด้ วยชุ ดสุ ภาพทั้งชาย / หญิง
เตรียมเครื่องสั กการะ ดอกไม้ ธูป เทียน
เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ (แล้วแต่ ศรัทธา)

คําถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 11
*********************************************************************************

1. ถ้านักเรียนจะไปเข้าร่วมพิธเี วียนเทียน นักเรียนต้องเตรียมอะไรไปบ้างและเมื่อไปถึงวัดแล้ว
นักเรียนต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
(.............................................................................................................................................)
2. ให้นกั เรียนฝึ กเขียนหนังสือนิ มนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ในการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ให้
ถูกต้อง
(.............................................................................................................................................)
3. เหตุใดจึงกล่าวว่าศาสนพิธใี ห้ประโยชน์ทางใจแก่ผูป้ ฏิบตั ิ
(.............................................................................................................................................)
4. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ มีระเบียบพิธกี ารอย่างไรบ้าง
(.............................................................................................................................................)
5. นักเรียนคิดว่าการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ มีความจําเป็ นและมีประโยชน์มากน้อ ยเพียงใด
ในสังคมไทยปัจจุบนั นี้
(.............................................................................................................................................)

