
 

 

หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 2 
หลกัการของพระพทุธศาสนา 

 
ตวัช้ีวดั 

ส1.1 ม.4/4     วิเคราะหข์อ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา   

หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถอืตามท่ีก าหนด 

 

   ธรรมะ  คือ  หลกัความเป็นจริงท่ีปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้ง 
  ไดแ้ละนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้   
   ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งธรรมะเป็น  2  ระดบั  คือ  
    1. ระดบัโลกิยธรรม  คือ  ธรรมของผูย้งัไม่หมดกิเลส และ 

  2. ระดบัโลกุตตรธรรม ธรรมชั้นสูง  ไดแ้ก่  บุคคลผูบ้รรลุธรรมรูแ้ละเขา้ใจสภาพ 
      ของรูปธรรมและนามธรรมอย่างแจ่มแจง้จนหมดอาสวะกิเลสโดยส้ินเชิง 

 
 
 

1. ขอ้ปฏบิตัิทางสายกลางในพระพทุธศาสนา    

 
1.1 พระพุทธศาสนามีทฤษฎแีละวิธีการท่ีเป็นสากล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 4.มรรค         แนวทางทีส่ามารถทีจ่ะดับทุกข์ 

                  หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้จบลงได้ 
                  โดยการปฏิบัติจนบรรลุถึง  
                   เป้าหมายของทีสุ่ดของปัญหาน้ัน ๆ 
 

3.นิโรธ            การดับทุกข์ มนุษย์มีศักยภาพ 

                     เพยีงพอทีจ่ะแก้ปัญหาต่าง ๆ  
        ทีเ่กดิขึน้ได้ โดยการพบต้นตอของ 
                     ปัญหา    
 

2.สมุทยั           ปัญหาความทุกข์ต่าง ๆ ล้วนมีสาเหตุ 

                          ของการเกดิ  หาสาเหตุให้พบ 
  อริยสัจ 4 
 

1.ทุกข์           ปัญหาความทุกข์ของส่ิงมีชีวติและโลก 
 



 

 1.2  พระพุทธศาสนามีขอ้ปฏบิติัท่ีเป็นทางสายกลาง 
                                                           (มัชฌิมาปฏิปทา) 
 
 
        ข้อปฏบิัติทางสายกลาง (อริยมรรคมีองค์ 8) 
 
  
   1.สัมมาทฏิฐิ (การเห็นชอบ)  เห็นว่า บาป บุญ คุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดามีจริง 
 
   2.สัมมาสังกปัปะ (คิดชอบ) คิดออกจากความยดึติดในกาม  ความพยาบาท และการไม่เบียดเบยีนผู้อื่น 
       
 
    3.สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) เว้นจากการพูดเทจ็  ค าหยาบ วาจาส่อเสียด และพูดจาส่ิงทีไ่ร้สาระ 
       
 
   4. สัมมากมัมันตะ (การกระท าชอบ)   ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลกัทรัพย์ และไม่ประพฤติผดิในกาม 
 
    5. สัมมาอาชีวะ   (เลีย้งชีวติชอบ) ไม่ประกอบอาชีพทุจริต เช่น ค้ามนุษย์  อาวุธ  ยาเสพติด และน า้เมา 
        
 
   6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)   เพยีรระวงัความช่ัวทีจ่ะเกดิขึน้ในใจ 
       เพยีรละความช่ัวทีเ่กดิแล้วให้หมดไป 
       เพยีรสร้างความดีทีย่งัไม่เกดิให้เกดิ 
       เพยีรรักษาความดีทีเ่กดิขึน้แล้วให้ด ารงอยู่ตลอดไป 
 
    7. สัมมาสติ   (ระลกึชอบ)  ระลกึรู้ภายในกายของตนเอง 
       ระลกึรู้ทนัความรู้สึกของตนเอง 
       ระลกึรู้ทนัอาการของจิต เช่น  จิตเกดิ  โทสะ  โมหะ โลภะ 
       ระลกึสภาวะธรรมทีเ่กดิขึน้เท่าทนั 
 
      8. สัมมาสมาธิ  (ตั้งจิตมั่นชอบ)    จิตทีม่ีความตั้งมั่นทีป่ราศจากนิวรณ์ 5  คือ 
    ●  ความใคร่ในกาม  
    ●  ความพยาบาท  
    ●  ความง่วงซึม 
    ●  ความฟุ้งซ่าน 
    ●  ความลงัเลสงสัย 

 



 

 
ตวัช้ีวดั 

  ส1.1 ม.4/5        วิเคราะหก์ารพฒันาศรทัธาและปัญญาท่ีถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา   

         หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถอืตามท่ีก าหนด 

 

 

2. การพฒันาศรทัธาและปัญญาทางพระพทุธศาสนา 
 
 

2.1  การพฒันาศรทัธา 
 

  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศรัทธา 4 
 

1. กมัมสัทธา เช่ือว่ากรรมมีจริง 

2. วปิากสัทธา เช่ือผลของ 

การกระท า (ผลกรรม) ว่ามีจริง 
 

3. กมัมสัสกตาสัทธา เช่ือว่า
มนุษย์ต้องรับผลของการกระท า
ของตนเอง 
 

4. ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือการ 

ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า 
 



 

 2.2  การพฒันาปัญญา 
 

ปัญญาในทางพระพุทธศาสนา 
 

พระพทุธศาสนาแบ่งปัญญาเป็นกีร่ะดบั และมีวธีิการพฒันาปัญญาอย่างไร       
 
 
 
    ปัญญาทีเ่กดิจากการปฏบัิติธรรมจนบรรลรูุ้แจ้งอริยสัจ 4   
    จัดเป็นปัญญาของพระอริยบุคคลผู้หมดจดจากกเิลสเป็นโลกตุตรปัญญา 
 
           3    ภาวนามยปัญญา : ปัญญาทีเ่กดิจากการภาวนา 
 
     2   จินตมยปัญญา : ปัญญาทีเ่กดิจากการคิดวเิคราะห์ 
 
 1   สุตมยปัญญา : ปัญญาทีเ่กิดจากการศึกษาเล่าเรียน   
 
   เป็นปัญญาโลกยิะระดับปุถุชน ตั้งแต่สามญัชนธรรมดาจนถึงนักวทิยาศาสตร์ 
 
     การพฒันาระดับปัญญาของปุถุชนให้สมบูรณ์ตามหลกัของพระพทุธศาสนา  
      ปัญญารู้จักความเส่ือม (อปายโกศล)ว่าส่ิงใดควรเสพ ส่ิงใดควรละ 
      ปัญญาที่รู้จักความเจริญ (อายโกศล)รู้ว่าอะไรทีเ่ป็นเหตุแห่งความเจริญ 
      ปัญญาที่รู้ทั้งเหตุแห่งความเส่ือมและความเจริญ (อุปายโกศล) 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
ตวัช้ีวดั 

 ส1.1            ส1.1 ม.4/6     วิเคราะหล์กัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา   

      หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถอืตามท่ีก าหนด 

 
 
3.  ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา 
 

 

 

3.1. หลกัประชาธิปไตยทัว่ไปในพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 

หลกัประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา 

พระธรรมวนัิยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครอง 
ดูแลพทุธบริษทั 4 และรักษาพระพทุธศาสนา 

 

พระสงฆ์ทุกรูปทีอุ่ปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนา 
มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทยีมกันตามพระธรรมวนัิย เคารพกัน

ตามล าดับอาวุโส ไม่มีการแบ่งชนช้ันทางสังคม 
 

กจิการด้านศาสนาต้องผ่านมตทิีป่ระชุมสงฆ์ เรียกว่า  สังฆกรรม 
โดยมีมติทีป่ระชุมสงฆ์เป็นเอกฉันท์ เช่น  การท าพธีิอุปสมบท
การตัดสินอธิกรณ์ (การกระท าผดิวนัิย) เป็นต้น 

ธรรมาธิปไตย 

ประชาธิปไตย 
 



การท าสงัฆกรรม   

 
 3.2  หลกัประชาธิปไตยในการท่ีพระพุทธเจา้ทรงมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ ์

 

      

        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.3  ลกัษณะอืน่ๆ ท่ีแสดงถงึความเป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

 

●  ประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนา  สามารถน าไปใชใ้นสงัคมไดอ้ยา่งไรและมีผล

เกิดข้ึนอยา่งไรบา้ง 
   
   

ลกัษณะประชาธิปไตย 
ในพระพุทธศาสนา 

 แนวทางการน าหลกัประชาธิไตย 
ในพระพุทธศาสนาไปใช้ในสังคม 

 ผลทีเ่กดิขึน้ 

ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
เน้นความเสมอภาคของกลุ่มคน 
ในสังคม โดยทุกคนมสิีทธิเสรีภาพ
ในการปกครองอย่างเตม็ที ่ 
แต่ทั้งนีต้้องตั้งอยู่บนพืน้ฐาน 
ของหลกัธรรมหรือหลกัคุณธรรม 
ทีด่งีามถือความถูกต้องเป็นใหญ่ 
(ธรรมาธิปไตย) 

 ปฏิบัตติามหลกัธรรมทีด่งีาม  
และยดึถอืความเสมอภาคของคน
ในสังคมเป็นหลกั ไม่ละเมดิสิทธิ
และเสรีภาพของคนอืน่ และบ าเพญ็ตน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวมเป็นหลกั 

 

 ชีวติมคีวามสุข เกดิความรักใคร่ 
สามคัคใีนชุมชนหรือสังคม  
ส่งผลให้ประเทศชาตพิฒันา 
ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง 

 

 จ านวนสงฆเ์ขา้ประชมุ 

สถานท่ีประชุมสงฆ ์

การประกาศเรื่องท่ีประชุม 

สิทธิของภิกษุผูเ้ขา้ประชุม 

มติท่ีประชุม 



 

ตวัช้ีวดั 

  ส1.1 ม.4/7 วิเคราะหห์ลกัการของพระพุทธศาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร ์  

หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถอืตามท่ีก าหนด 

 
1. หลกัการของวิทยาศาสตรก์บัพระพทุธศาสนา 

 
 
 

เปรียบเทยีบความเหมือนและต่างกันระหว่างหลักการ 
และวิธีคดิตามนัยแห่งพระพทุธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  หลกัการและวธีิคดิตามนัยแห่ง 
     พระพุทธศาสนา (ส่วนทีแ่ตกต่าง) 
    (หลกัการและวธีิคดิของ 
   พระพทุธศาสนามุ่งเน้นหาค าตอบ 
    หรือแก้ปัญหาในส่ิงที่เป็นนามธรรม 
           เน้นความจริงในด้านจติใจ 
                        อยู่เหนือประสาทสัมผสั) 
 

                     หลกัการและวธีิคดิตามนัย 
                         แห่งวทิยาศาสตร์ (ส่วนทีแ่ตกต่าง) 
                             (หลกัการและวธีิคดิของวทิยาศาสตร์  
                               มุ่งเน้นหาค าตอบหรือแก้ปัญหา 
                              ในส่ิงทีเ่ป็นรูปธรรม ด้านวตัถุ 
                         ทีรั่บรู้ได้ด้วยการสัมผสั) 
 

ส่วนทีเ่หมอืนกนั  
(ใช้หลกัเหตุผลในการค้นหา 
ความจริง สามารถพสูิจน์ได้ 
และสามารถสืบสาวหาเหต ุ

ปัจจยัได้ชัดเจน) 
     



 

 

 
2. การคิดตามนยัแห่งพระพุทธศาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
สรุปความรู้เก่ียวกับหลักการและวธีิคดิตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์ 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

หลกัการและวธีิคดิตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา 
 

   มุ่งเน้นในเร่ืองทีเ่ป็นนามธรรม หรือเร่ืองจติใจ  
   สอนให้เช่ือโดยยดึหลกัเหตุผลเป็นหลกั  
   ใช้หลกัความจริงเป็นหลกัในการวนิิจฉัย  
  เน้นในเร่ือง “กฎธรรมชาต”ิ  คอื  เช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ  
  ทีเ่กดิขึน้มกีฎเกณฑ์และเหตุผลเกือ้หนุนซ่ึงกนัและกนั 
 

     หลกัการและวธีิคดิตามนัยแห่งวทิยาศาสตร์ 
 
 มุ่งเน้นไม่ให้เช่ืออะไรง่ายจนกว่าจะได้พสูิจน์ก่อน 
โดยมุ่งเน้นสืบค้นความจริงเกีย่วกบัส่ิงทีเ่ป็น 
 รูปธรรม โดยในการสืบค้นความจริงนั้น มลี าดบั   
 ขั้นตอนทีชั่ดเจนตั้งแต่การตั้งสมมุตฐิาน การทดสอบ 
 และการสรุปผล    

แนวทางการน าหลกัการและวธีิคดิทั้ง 2 แนวไปปฏิบตัใินชีวติ 
 

ในการด าเนินชีวติฝึกเป็นคนใช้เหตุผลในการด าเนินชีวติ ไม่เช่ืออะไร 
ง่าย ๆ ฝึกเป็นคนช่างคดิวเิคราะห์หาผลด ีผลเสียจากการปฏิบัต ิและ
สืบค้นข้อมูลอย่างมขีั้นตอน และหลกัการทีชั่ดเจนทีสุ่ดก่อนทีจ่ะ 
ปักใจเช่ือ เป็นต้น   
 



ค ำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี  2 
******************************************************************************* 
1.  นักเรยีนสามารถน าหลกัทฤษฎแีละวธิีการที่เป็นสากลในพระพทุธศาสนา  มาปรบัใชเ้พื่อแกป้ญัหา 

      ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร   

 (...................................................................................................................................................) 

2.  เราสามารถฝึกใหเ้ป็นผูท้ี่ยดึทางสายกลางเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งไร 

 (...................................................................................................................................................) 

3.  ความเช่ือมัน่ในการกระท าที่ว่า  “ท าดีไดดี้  ท าชัว่ไดช้ัว่”  นั้น  เป็นความเช่ือมัน่ในทางพระพทุธศาสนา 

     หรอืไม่  อยา่งไร       

 (...................................................................................................................................................) 

4.  บคุคลควรมีคุณสมบตัิหรอืบคุลกิลกัษณะอยา่งไร  จงึจะไดช่ื้อว่าเป็น  “ผูใ้ฝ่รู”้ 

 (...................................................................................................................................................) 

5.  พระภกิษุในพระพทุธศาสนามีสทิธิเสรภีาพ  เหมือนพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตยหรอืไม่ อยา่งไร 

 (...................................................................................................................................................) 

6.  หลกัประชาธิปไตยในพระพทุธศาสนากบัหลกัประชาธิปไตยในสงัคมไทย  มีความเหมือน   

      และแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง  จงอธบิาย 

 (...................................................................................................................................................) 

7. หลกัการทางพระพทุธศาสนามีความเหมือน  หรอืแตกต่างจากหลกัการทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งไร 

 (...................................................................................................................................................) 

8.  นักเรยีนคิดว่าระหวา่ง “ความสุขทางกาย” ซ่ึงเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตรม์ุ่งแสวงหากบั “ความสขุทางใจ”   

    ซ่ึงเป็นสิ่งที่พระพทุธศาสนามุ่งเนน้  สิ่งใดมีความส าคญัมากกว่ากนัเพราะเหตใุด 

 (...................................................................................................................................................) 

9.  นักเรยีนคิดว่านักวทิยาศาสตรค์วรมีจรรยาบรรณหรอืไม่  และควรจะเป็นไปในลกัษณะใด  

 (...................................................................................................................................................) 

10. เราสามารถน าหลกัการทางพทุธและหลกัการทางวทิยาศาสตรม์าใชร้ว่มกนัในการด าเนินชีวติ   

       เพื่อความสุขที่แทจ้รงิไดอ้ยา่งไรบา้ง   

 (...................................................................................................................................................) 

 


