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เรียนรู้ศาสนาบทที่๑

ศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี การที่ศาสนิกชนปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมของศาสนา ส่งผลให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้แก่ พระพุทธศาสนาสอนให ้
แสดงความเคารพด้วยการกราบ การไหว้ และมวีฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ  ทีเ่กดิจากพระพทุธศาสนา 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของชาติไทย

แนวคดิส�ำคญั

เพื่อน ๆ  คิดว่า 
คนในภาพนบัถือศาสนาใด 
และสังเกตจากสิ่งใด
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พระพทุธศาสนา เปนศาสนาทีค่นไทย

นับถือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําให

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ

คนไทย ทั้งดานความคิด ความเชื่อ จารีต

ประเพณี และการดําเนินชีวิต จนกอใหเกิดเปนเอกลักษณของ

ชาติไทยในหลาย ๆ  ดาน เชน

ò ÈÒÊ¹Òã¹»ÃÐà·Èä·Â
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีประชาชนมีอิสระในการเลือก

นับถือศาสนา จึงมีผูนับถือศาสนาตาง ๆ  หลายศาสนา เชน 

พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาฮินดู 

เราจึงควรศึกษาศาสนาตาง ๆ  ใหเขาใจเพ่ืออยูรวมกันในสังคม

ไดอยางมีความสุข

ดานประเพณี ประเพณีสวนใหญ
ในประเทศไทยมีความเกีย่วของกบั
พระพุทธศาสนา เชน การทําบุญ
ตักบาตร การแหเทียนพรรษา
การบวช

ดานการดําเนินชีวิต หลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนาสอน

ในเรือ่งการไมทําชัว่ การทาํความดี
และการทําจิตใหผองใสบริสุทธิ์ 
ส งผลให คนไทยมีนิสัยสุภาพ
ออนโยน มีเมตตา และมีความ
กตัญูกตเวที

พระพุทธศาสนา
มีความเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต
ของนักเรียน
อย่างไร

ศาสนาตาง ๆ  ในประเทศไทย ๓



๑. พระพุทธศาสนา

 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีคนไทยสวนใหญนับถือ 

ในฐานะที่เราเปนคนไทยและนับถือพระพุทธศาสนา เราจึงควร

ศึกษาพุทธประวัติ ดังนี้

 คัมภีรของศาสนา
 คัมภีรที่บันทึกหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา เรียกวา  
พระไตรปฎก

   เจาชายสทิธตัถะทรงเขาศึกษาศิลปวทิยาในสาํนกัของครวูศิวามติร 

เจาชายสิทธัตถะทรงมีความขยันและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว

ศึกษาศิลปวิทยา

   พระพุทธเจา มีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ” พระองคเปนพระราชโอรส

ของพระเจาสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา แหงกรุงกบิลพัสดุ เมื่อพระนาง

สริมิหามายามพีระครรภใกลคลอด จงึตัง้ใจท่ีจะเสดจ็กลบัไปกรุงเทวทหะ แตเม่ือ

เสด็จถึงลุมพินีวันก็ไดประสูติพระราชโอรสใตตนสาละ

ประสูติ

เหตกุารณสาํคญับางสวนใน พุทธประวัติ

   หลงัประสตู ิ๕ วนั พระเจาสทุโธทนะไดเชญิพราหมณ ๑๐๘ คน เพ่ือ

มาทาํพธิขีนานนามใหแกพระราชโอรสวา “สทิธตัถะ” แปลวา “ผูสาํเรจ็ตามความประสงค”

ขนานพระนาม

   เมือ่ถึงฤดูทํานา พระเจาสุทโธทนะเสดจ็ไปประกอบพิธแีรกนาขวัญ 

เจาชายสทิธตัถะไดตามเสด็จไปดวย ในขณะทีท่กุคนกาํลงัเขารวมพธิ ีเจาชายสทิธตัถะ

ประทบัอยูพระองคเดียวใตตนหวา จงึไดนัง่สมาธจินเกดิสมาธแิรก เรยีกวา “ปฐมฌาน”

พิธีแรกนาขวัญ

    สถานที่กําเนิด
   พระพุทธศาสนากําเนิด
     ขึ้นในประเทศอินเดีย

ประเทศ
อินเดีย  คัมภีรของศาสนา

คําสอนของพระพุทธเจา เรียกวา  

๔



   พระสทิธตัถะเสดจ็ไปศกึษาหนทางดบัทุกขจากอาจารยหลาย

สํานัก แตก็ยังไมสามารถดับทุกขได จึงทรงทรมานพระวรกายดวยวิธีตาง ๆ  แตก็

ไมพนจากความทุกข ตอมาทรงเปลี่ยนไปบําเพ็ญเพียรดวยการนั่งสมาธิ

   พระพทุธเจาเสดจ็ไปตามทีต่าง ๆ  เพ่ือแสดงธรรมโปรดประชาชน 

เปนระยะเวลายาวนานถึง ๔๕ ป

        พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษาปรินิพพาน

คนหาทางดับทุกข

หลังจากตรัสรู

  พระสิทธัตถะบําเพ็ญเพียรโดยการนั่งสมาธิ จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาตรัสรู

   เมือ่เจาชายสทิธตัถะ

เสด็จออกนอกพระนคร ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔ คือ 

คนแก คนเจบ็ คนตาย และนกับวช ทาํใหทรงเรยีนรูวา มนษุย

ทกุคนเกดิมาแลวยอมตองแก เจบ็ ตาย ไมมีใครจะหลกีเลีย่งได

การบวชนาจะเปนหนทางท่ีทําใหหาวิธพีนจากทกุขได จงึตดัสิน

พระทัยออกผนวช

  พบเทวทูต ๔ และการออกผนวช

ปรินิพพาน

   เจาชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับเจาหญิง

ยโสธรา หรือพิมพา พระราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธะและ

พระนางอมิตาแหงกรุงเทวทหะ

การอภิเษกสมรส

   พระนางพิมพาไดประสูติพระโอรสองคหนึ่งมีพระนามวา “ราหุล” 

เมื่อเจาชายสิทธัตถะทรงทราบก็อุทานวา “บวงเกิดขึ้นแลวหนอ”

พระราหุล

๕



๒. ศาสนาอิสลาม

ประวตัศิาสดา ศาสดาของศาสนาอสิลาม คอื 
นบีมุฮัมมัด เปนชาวอาหรับ ประสูติที่เมือง
เมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวัยเด็ก
ทานเปนผูที่มีความสนใจในศาสนา เมื่อ
เจริญวัยขึ้นทานไดไปบําเพ็ญสมาธิในถํ้า 
และไดรบัโองการจากพระเจา คอื พระอลัเลาะห
ใหทานประกาศศาสนา

คมัภรีของศาสนา คมัภรี
ของศาสนาอิสลามเรียก
วา คัมภรีอลักรุอาน เปน
คัมภีรที่รวบรวมคําสอน
ของศาสนาอิสลาม เพื่อ
ใหชาวมุสลิมไดนําไป
ประพฤติปฏิบัติตาม

 
 คัมภีรอัลกุรอาน  
เปนคัมภีรสําคัญ 
ของศาสนาอิสลาม

 การละหมาด เปนหนึ่งในหลัก
ปฏิบัติ ๕ ประการ ที่ชาวมุสลิม
ตองกระทําทุกวัน

สถานที่กําเนิด ศาสนาอิสลามกําเนิดขึ้นที่
นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนา
ที่คนไทยนับถือมาก เปน
อันดับสอง รองจาก 
พระพุทธศาสนา

ศาสนาอสิลาม

๖



๓. ศาสนาคริสต

ประวัติศาสดา ศาสดาของศาสนาคริสต คือ   
พระเยซ ูเปนชาวยวิ ประสตูทิีเ่มืองเบธเลเฮม
แควนยูดาย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑ 
มบีดิาชือ่ โยเซฟ มารดาชือ่ มาเรยี พระเยซู
เปนผูมีความสนใจในศาสนาและไดศึกษา
จนมีความรูแตกฉาน พระองคจึงรวบรวม
สาวกออกเผยแผคําสอน และไดรับความ
ศรัทธาจากชาวยิวเปนอยางมาก

คัมภรีของศาสนา คัมภรีของศาสนาครสิต เรยีกวา
 คมัภรีไบเบลิ เปนคัมภรีทีร่วบรวมคําสอน

ของศาสนาคริสต  เพื่อให ผู ที่นับถือ
ศาสนาคริสตไดนําไปประพฤติปฏิบัติ 

เพื่อใหมีความสุขในการดําเนินชีวิต

 คัมภีรไบเบิล 
เปนคัมภีรสําคัญ
ของศาสนาคริสต

 คริสตศาสนิกชนกําลังประกอบ 
พิธีกรรมในโบสถ

สถานที่กําเนิด ศาสนาคริสตเกิดขึ้นใน
ดินแดนปาเลสไตน ซึ่งในปจจุบันดินแดนนี้
บางสวนอยูในประเทศอิสราเอล

ศาสนาคริสตเปนศาสนา 
ที่คนไทยจํานวนหนึ่ง 
นับถือ

ศาสนาคริสต

ศาสนาคริสตเผยแผเขามาในประเทศไทยเปนครั้งแรกโดยชาว
โปรตุเกสที่เขามาทําการคาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แหง
กรุงศรีอยุธยา

สังคมฯ นารู

๗



 ๔. ศาสนาฮินดู

พฒันาการเรียนรู ้กิจกรรม

๑. ยกตัวอย่างประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นบัถอื แล้วร่วมกนัอภปิรายว่า “ศาสนามคีวามส�าคญัต่อชาตไิทยอย่างไร”                                                                                                      

๒. เขียนสรุปพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่นักเรียนนับถือ  
ลงในสมุดมาพอเข้าใจ                           

๓. ให้นักเรียนเลือกศาสนาที่ตนเองสนใจ จากนั้นสืบค้นข้อมูล แล้วจัดท�า
เป็นแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนานั้น ๆ  พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

ประวตัศิาสดา ศาสนาฮนิดเูป็นศาสนาที่ไม่มี
ศาสดา แต่มีการนับถือเทพเจ้า โดยเทพเจ้า
ที่นับถือสูงสุดมี ๓ องค์ ได้แก่ พระพรหม
พระนารายณ์ และพระศิวะ

คัมภีร์ของศาสนา คัมภีร์ส�าคัญของศาสนา 
ฮนิดู ได้แก่ คัมภร์ีพระเวท คัมภร์ีพราหมณะ 
คัมภีร์อุปนิษัท และคัมภีร์อารัณยกะ ซึ่ง
คัมภีร์เหล่านี้เป็นที่รวบรวมค�าสอนของ
ศาสนาส�าหรับให้ผู้ที่นับถือได้น�าไปปฏิบัติ
เพื่อประสบกับความสุขในการด�าเนินชีวิต

 เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู

สถานที่ก�าเนิด ศาสนาฮินดูก�าเนิดขึ้นใน
ประเทศอินเดีย

ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที ่
เก่าแก่ทีส่ดุศาสนาหนึง่ของ 
โลก เดิมเรียกว่า ศาสนา
พราหมณ์

ศาสนาฮินดู

พระพรหม

พระนารายณ์

พระศิวะ
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หลักธรรมน�าความสุขบทที่๒

ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมค�าสอนที่มุ่งสอนให้คนท�าความดี การศึกษาหลักธรรมของ
ศาสนาต่าง ๆ  ท�าให้เรามีแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

แนวคดิส�ำคญั

มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
หลักธรรมใดบ้างที่นักเรียนน�ามา 
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพราะอะไร
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• การสวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
• การฝกนั่งสมาธิ
• การเจริญสติ

โอวาท ๓

ËÅÑ¡¸ÃÃÁ·Ò§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอน

มากมาย  แตในระดับชั้นนี้จะกลาวถึง 

โอวาท  ๓  ศรัทธาในพระรัตนตรัย  และ

พุทธศาสนสุภาษิต

การทําจิตใจใหผองใสบริสุทธิ์๓

• เบญจศีล

การไมทําความชั่ว๑

• เบญจธรรม                                 
• หิริ-โอตตัปปะ      
• สังคหวัตถุ ๔  
• ฆราวาสธรรม ๔      
• กตัญูกตเวทีตอ  
 ครูอาจารยและ   
 โรงเรียน            
• มงคล ๓๘

การทําความดี๒

ถ้าคนในสังคม
ไม่ปฏิบัติตาม
ศีล ๕ จะเกิดผล
อย่างไร

๑. โอวาท ๓ (หัวใจของพระพุทธศาสนา)
 โอวาท  ๓  เปนคําสอนที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา

ทําใหผูปฏิบัติตามดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข

๑๐
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