หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 12
การปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี

ตัวชี้ วัด
ส1.2 ม.4/1

ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนทีด่ ีต่อสาวกสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง

1. การปฏิบตั ิตนเป็ นชาวพุทธที่ดตี ่อพระภิกษุ

กิจของพระภิกษุสามารถแบ่งได้เป็ น 2 หลัก คือ
1. กิจของการเป็ นพระภิกษุ (กิจส่วนตน) คือ การศึกษาประวัติ (พระธรรมวินยั )
และการปฏิบตั ิตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปั ญญาให้บริบูรณ์ (การบาเพ็ญเพียร
ทางจิ ต ปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฏฐาน)
2. กิจของพระศาสนา คือ การสืบทอดหลักคาสอน โดยการเผยแผ่อบรมประชาชน
ให้รูแ้ ละปฏิบตั ิตามคาสังของพระพุ
่
ทธเจ้า

การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตามหลักคาสอน
สนับสนุนส่ งเสริมพระภิกษุผ้ ปู ฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ

เผยแผ่คาสอนหรือร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนาในโอกาสต่ าง ๆ
การปกป้ อง
คุ้มครอง
พระพุทธศาสนา

ช่ วยกันดูแลรักษาศาสนสถาน
ศาสนสมบัติของวัด

ศึกษาหลักคาสอนของพระศาสนา
ให้ เข้ าใจอย่ างถูกต้ อง

ไม่ ส่งเสริมพระภิกษุทปี่ ฏิบัติตน
ไม่ ถูกต้ องตามหลักคาสอน

สอดส่ องดูแลมิให้ เกิดการกระทา
ทีล่ บหลู่ ทาลาย ดูหมิ่นพระศาสนา

2. การปฏิบตั ิตนและปฏิสนั ถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ

ทางวาจา

ทางกาย
แสดงความเคารพอ่อนน้ อมถ่ อมตน
การกราบพระภิกษุด้วยเบญจางคประดิษฐ์
การประนมมือฟังหรือสนทนากับ
พระภิกษุ
การปฏิบัติตน
สารวมกายขณะเข้ าร่ วมพิธีกรรม
ต่ อพระภิกษุ
ทางศาสนา

ใช้ คาสุ ภาพ ถูกกาลเทศะ
ใช้ คาสรรพนามทีถ่ ูกต้ องเหมาะสม
พูดจาด้ วยถ้ อยคาทีแ่ สดงถึงความเคารพ
ทั้งต่ อหน้ าและลับหลัง

ทางใจ
การแสดงความเคารพด้ วยความศรัทธา ไม่ เสแสร้ ง
สารวมใจน้ อมระลึกถึงพระสั งฆคุณด้ วยความบริสุทธิ์ใจ

3. การปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดขี องครอบครัวและสังคม

ศีล 8 หรือศีลอุโบสถ เป็ นข้อปฏิบตั ิทีช่ าวพุทธผูม้ ีจิตศรัทธาไปรวมตัวกันปฏิบตั ิใน
วันขึ้ น/แรม 8 คา่ และ 15 คา่ นิยมในวันธรรมสวนะ ตลอด 1 วัน กับคืน 1

● องค์กรชาวพุทธที่นกั เรียนรจ้ ู กั มีองค์กรใดบ้าง
(สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ศูนย์พทิ กั ษ์พระพุทธศาสนา องค์กรพุทธศาสนิ กสัมพันธ์แห่งโลก)
● องค์กรชาวพุทธมีความสาคัญและบทบาทหน้าที่อย่างไร
(เผยแผ่และปกป้ องพระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา)
● นักเรียนจะปฏิบตั ิตนในการมีสว่ นร่วมกับองค์กรชาวพุทธอย่างไรบ้าง
(เข้าไปร่วมเมื่อมีกจิ กรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา)

การปฏิบัติตนเป็ นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบือ้ งบนในทิศ 6
หน้ าที่ของพระภิกษุทพี่ ึงประสงค์
ต่ อฆราวาส
●
●
●

●
●

●

ห้ ามไม่ ให้ ทาความชั่ว
สอนให้ ต้ งั อยู่ในความดี
อนุเคราะห์ ด้วยความปรารถนาดี
และนา้ ใจอันดีงาม
ให้ ได้ ฟังในสิ่ งทีไ่ ม่ เคยได้ ฟัง
อธิบายสิ่ งทีเ่ คยฟังให้ เข้ าใจ
แจ่ มแจ้ ง
แนะนาทางดาเนินชี วติ ทีถ่ ูกต้ อง

หน้ าที่ของฆราวาสทีพ่ ึงปฏิบัติ
ต่ อพระภิกษุ
●

ทิศเบือ้ งบน
พระภิกษุ

●
●
●

●

จะทาสิ่ งใดต่ อพระภิกษุกท็ าด้ วยเมตตา
จะพูดสิ่ งใดกับพระภิกษุกพ็ ูดด้ วยเมตตา
จะคิดสิ่ งใดกับพระภิกษุกค็ ิดด้ วยเมตตา
เมื่อพระภิกษุมาถึงบ้ านต้ อนรับ
ด้ วยความเต็มใจ
อุปถัมภ์ บารุ งพระภิกษุด้วยปัจจัย 4

การปฏิบัตติ นให้ เหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง ตามหลักทิศเบือ้ งล่ างในทิศ 6
1. ผู้ปกครอง หรือนายจ้ าง ควรปฏิบัติต่อ
ผู้อยู่ในปกครอง หรือลูกจ้ าง ดังนี้
● มอบหมายงานให้ ทาตามความเหมาะสม
แก่ กาลังและความสามารถของลูกจ้ าง
● ให้ ค่าจ้ างหรือรางวัลสมควรแก่ งาน
ทีท่ าและความเป็ นอยู่ของลูกจ้ าง
● จัดสวัสดิการทีด
่ ี และช่ วยเหลือ
ค่ ารักษาพยาบาลให้ ในยามลูกจ้ าง
เจ็บป่ วย
● นาสิ่ งของทีด
่ ีและพิเศษมาแบ่ งปัน
ให้ แก่ ลูกจ้ างอยู่เสมอ
● กาหนดให้ มีวน
ั หยุดและวันพักผ่ อน
แก่ ลูกจ้ างตามโอกาสที่สมควร

การปฏิบัติตน
ระหว่ างผู้ปกครอง
กับผู้ใต้ ปกครอง
2. ผู้อยู่ในปกครอง หรือลูกจ้ าง ควรปฏิบัติ
ต่ อผู้ปกครอง หรือนายจ้ าง ดังนี้
● มาทางานให้ ตรงเวลา หรือก่ อนเวลา
● เลิกงานตามเวลาทีก่ าหนด
● ถือเอาแต่ สิ่งของที่เขาให้ ไม่ ได้ ลกั ขโมย
● ทางานทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ เรียบร้ อย และ
มีคุณภาพ
● นาคุณงามความดีของนายจ้ างไปสรรเสริ ญ
เผยแพร่

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 12
เรือ่ งการปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี
*************************************************************************************

1. พระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่สาคัญอย่างไร
(..............................................................................................................................................................)
2. นักเรียนเคยเป็ นผูใ้ ห้ทาน (ทายก) บ้างหรือไม่และการเป็ นทายกที่ดีน้นั ควรคานึ งถึงอะไรบ้าง
(..............................................................................................................................................................)
3. นักเรียนในฐานะที่เป็ นหนึ่ งในพุทธบริษทั 4 ควรตอบแทนคุณพระรัตนตรัยอย่างไรบ้าง
(..............................................................................................................................................................)
4. การเดินสวนกับพระภิกษุ ควรปฏิบตั ติ นอย่างไร
(..............................................................................................................................................................)
5. นายจ้างมีหลักปฏิบตั ติ ่อลูกจ้างอย่างไร
(..............................................................................................................................................................)

