หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2
หลักการของพระพุทธศาสนา
ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/4

วิเคราะห์ขอ้ ปฏิบตั ิทางสายกลางในพระพุทธศาสนา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ าหนด

ธรรมะ คือ หลักความเป็ นจริงทีป่ รากฏอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งทีเ่ ป็ นรูปธรรมที่จบั ต้อง
ได้และนามธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งธรรมะเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ระดับโลกิยธรรม คือ ธรรมของผูย้ งั ไม่หมดกิเลส และ
2. ระดับโลกุตตรธรรม ธรรมชั้นสูง ได้แก่ บุคคลผูบ้ รรลุธรรมรูแ้ ละเข้าใจสภาพ
ของรูปธรรมและนามธรรมอย่างแจ่ มแจ้งจนหมดอาสวะกิเลสโดยสิ้ นเชิง

1. ข้อปฏิบตั ิทางสายกลางในพระพุทธศาสนา
1.1 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็ นสากล
1.ทุกข์

ปั ญหาความทุกข์ ของสิ่ งมีชีวติ และโลก

2.สมุทยั

อริยสัจ 4
3.นิโรธ
4.มรรค

แนวทางทีส่ ามารถทีจ่ ะดับทุกข์
หรือแก้ปัญหาต่ าง ๆ ให้ จบลงได้
โดยการปฏิบัติจนบรรลุถึง
เป้าหมายของทีส่ ุ ดของปัญหานั้น ๆ

ปัญหาความทุกข์ ต่าง ๆ ล้วนมีสาเหตุ
ของการเกิด หาสาเหตุให้ พบ
การดับทุกข์ มนุษย์ มีศักยภาพ
เพียงพอทีจ่ ะแก้ ปัญหาต่ าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ โดยการพบต้ นตอของ
ปัญหา

1.2 พระพุทธศาสนามีขอ้ ปฏิบตั ิท่ีเป็ นทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา)

ข้ อปฏิบัติทางสายกลาง (อริยมรรคมีองค์ 8)
1.สั มมาทิฏฐิ (การเห็นชอบ)

เห็นว่า บาป บุญ คุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดามีจริง

2.สั มมาสั งกัปปะ (คิดชอบ)

คิดออกจากความยึดติดในกาม ความพยาบาท และการไม่ เบียดเบียนผู้อื่น

3.สั มมาวาจา (เจรจาชอบ)

เว้นจากการพูดเท็จ คาหยาบ วาจาส่ อเสี ยด และพูดจาสิ่ งทีไ่ ร้ สาระ

4. สั มมากัมมันตะ (การกระทาชอบ)

ไม่ ฆ่าสั ตว์ ไม่ ลกั ทรัพย์ และไม่ ประพฤติผดิ ในกาม

5. สั มมาอาชีวะ (เลีย้ งชีวติ ชอบ)

ไม่ ประกอบอาชี พทุจริต เช่ น ค้ ามนุษย์ อาวุธ ยาเสพติด และนา้ เมา

6. สั มมาวายามะ (พยายามชอบ)

เพียรระวังความชั่วทีจ่ ะเกิดขึน้ ในใจ
เพียรละความชั่วทีเ่ กิดแล้วให้ หมดไป
เพียรสร้ างความดีทยี่ งั ไม่ เกิดให้ เกิด
เพียรรักษาความดีทเี่ กิดขึน้ แล้ วให้ ดารงอยู่ตลอดไป

7. สั มมาสติ (ระลึกชอบ)

ระลึกรู้ ภายในกายของตนเอง
ระลึกรู้ ทนั ความรู้ สึกของตนเอง
ระลึกรู้ ทนั อาการของจิต เช่ น จิตเกิด โทสะ โมหะ โลภะ
ระลึกสภาวะธรรมทีเ่ กิดขึน้ เท่าทัน

8. สั มมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)

จิตทีม่ ีความตั้งมั่นทีป่ ราศจากนิวรณ์ 5 คือ
● ความใคร่ ในกาม
● ความพยาบาท
● ความง่ วงซึม
● ความฟุ้ งซ่ าน
● ความลังเลสงสั ย

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/5

วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปั ญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

2. การพัฒนาศรัทธาและปั ญญาทางพระพุทธศาสนา

2.1 การพัฒนาศรัทธา

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
1. กัมมสั ทธา เชื่อว่ากรรมมีจริง
4. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อการ
ตรัสรู้ ธรรมของพระพุทธเจ้ า

ศรัทธา 4

3. กัมมัสสกตาสั ทธา เชื่อว่ า
มนุษย์ ต้องรับผลของการกระทา
ของตนเอง

2. วิปากสั ทธา เชื่อผลของ
การกระทา (ผลกรรม) ว่ามีจริง

2.2 การพัฒนาปั ญญา

ปั ญญาในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาแบ่ งปัญญาเป็ นกีร่ ะดับ และมีวธิ ีการพัฒนาปัญญาอย่ างไร
ปัญญาทีเ่ กิดจากการปฏิบัติธรรมจนบรรลุรู้ แจ้ งอริยสั จ 4
จัดเป็ นปัญญาของพระอริยบุคคลผู้หมดจดจากกิเลสเป็ นโลกุตตรปัญญา
3

ภาวนามยปัญญา : ปัญญาทีเ่ กิดจากการภาวนา

2 จินตมยปัญญา : ปัญญาทีเ่ กิดจากการคิดวิเคราะห์
1 สุ ตมยปัญญา : ปัญญาทีเ่ กิดจากการศึกษาเล่าเรียน

เป็ นปัญญาโลกิยะระดับปุถุชน ตั้งแต่ สามัญชนธรรมดาจนถึงนักวิทยาศาสตร์
การพัฒนาระดับปัญญาของปุถุชนให้ สมบูรณ์ ตามหลักของพระพุทธศาสนา
ปัญญารู้ จักความเสื่ อม (อปายโกศล)ว่าสิ่ งใดควรเสพ สิ่ งใดควรละ
ปัญญาที่ร้ ู จักความเจริญ (อายโกศล)รู้ ว่าอะไรทีเ่ ป็ นเหตุแห่ งความเจริ ญ
ปัญญาที่ร้ ู ท้งั เหตุแห่ งความเสื่ อมและความเจริญ (อุปายโกศล)

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/6

วิเคราะห์ลกั ษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ าหนด

3. ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
3.1. หลักประชาธิปไตยทัว่ ไปในพระพุทธศาสนา

หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
พระธรรมวินัยเป็ นธรรมนูญสู งสุ ดในการปกครอง
ดูแลพุทธบริษทั 4 และรักษาพระพุทธศาสนา

พระสงฆ์ ทุกรู ปทีอ่ ปุ สมบทเข้ ามาในพระพุทธศาสนา
มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันตามพระธรรมวินัย เคารพกัน
ตามลาดับอาวุโส ไม่ มีการแบ่ งชนชั้นทางสั งคม
กิจการด้ านศาสนาต้ องผ่ านมติทปี่ ระชุ มสงฆ์ เรียกว่า สั งฆกรรม
โดยมีมติทปี่ ระชุ มสงฆ์ เป็ นเอกฉันท์ เช่ น การทาพิธีอุปสมบท
การตัดสิ นอธิกรณ์ (การกระทาผิดวินัย) เป็ นต้ น

ธรรมาธิปไตย
ประชาธิปไตย

3.2 หลักประชาธิปไตยในการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็ นใหญ่แก่สงฆ์
การทาสังฆกรรม
จานวนสงฆ์เข้าประชุม
สถานที่ประชุมสงฆ์
การประกาศเรื่องที่ประชุม
สิทธิของภิกษุผูเ้ ข้าประชุม
มติที่ประชุม

3.3 ลักษณะอืน่ ๆ ที่แสดงถึงความเป็ นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
● ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา สามารถนาไปใช้ในสังคมได้อย่างไรและมีผล
เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
ลักษณะประชาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนา
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
เน้ นความเสมอภาคของกลุ่มคน
ในสังคม โดยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการปกครองอย่ างเต็มที่
แต่ ท้งั นีต้ ้องตั้งอยู่บนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรมหรือหลักคุณธรรม
ทีด่ งี ามถือความถูกต้ องเป็ นใหญ่
(ธรรมาธิปไตย)

แนวทางการนาหลักประชาธิไตย
ในพระพุทธศาสนาไปใช้ ในสังคม
ปฏิบัตติ ามหลักธรรมทีด่ งี าม
และยึดถือความเสมอภาคของคน
ในสังคมเป็ นหลัก ไม่ ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของคนอืน่ และบาเพ็ญตน
เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม
ส่ วนรวมเป็ นหลัก

ผลทีเ่ กิดขึน้
ชีวติ มีความสุ ข เกิดความรักใคร่
สามัคคีในชุมชนหรือสังคม
ส่ งผลให้ ประเทศชาติพฒ
ั นา
ปัญหาต่ าง ๆ ลดน้ อยลง

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/7

วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ าหนด

1. หลักการของวิทยาศาสตร์กบั พระพุทธศาสนา

เปรียบเทียบความเหมือนและต่ างกันระหว่ างหลักการ
และวิธีคดิ ตามนัยแห่ งพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์

หลักการและวิธีคดิ ตามนัยแห่ ง
หลักการและวิธีคดิ ตามนัย
ส่ วนทีเ่ หมือนกัน
พระพุทธศาสนา (ส่ วนทีแ่ ตกต่ าง)
แห่ งวิทยาศาสตร์ (ส่ วนทีแ่ ตกต่ าง)
(ใช้ หลักเหตุผลในการค้ นหา
(หลักการและวิธีคดิ ของ
(หลักการและวิธีคดิ ของวิทยาศาสตร์
ความจริง สามารถพิสูจน์ ได้
พระพุทธศาสนามุ่งเน้ นหาคาตอบ
มุ่งเน้ นหาคาตอบหรือแก้ปัญหา
และสามารถสืบสาวหาเหตุ
หรือแก้ ปัญหาในสิ่งที่เป็ นนามธรรม
ในสิ่งทีเ่ ป็ นรู ปธรรม ด้ านวัตถุ
ปัจจัยได้ ชัดเจน)
เน้ นความจริงในด้ านจิตใจ
ทีร่ ับรู้ ได้ ด้วยการสัมผัส)
อยู่เหนือประสาทสัมผัส)

2. การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์

สรุ ปความรู้ เกี่ยวกับหลักการและวิธีคดิ ตามนัยแห่ งพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์
หลักการและวิธีคดิ ตามนัยแห่ งพระพุทธศาสนา

หลักการและวิธีคดิ ตามนัยแห่ งวิทยาศาสตร์

มุ่งเน้ นในเรื่องทีเ่ ป็ นนามธรรม หรือเรื่องจิตใจ
สอนให้ เชื่อโดยยึดหลักเหตุผลเป็ นหลัก
ใช้ หลักความจริงเป็ นหลักในการวินิจฉัย
เน้ นในเรื่อง “กฎธรรมชาติ” คือ เชื่อว่ าสิ่งต่ าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ มีกฎเกณฑ์ และเหตุผลเกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน

มุ่งเน้ นไม่ ให้ เชื่ออะไรง่ ายจนกว่ าจะได้ พสิ ู จน์ ก่อน
โดยมุ่งเน้ นสืบค้ นความจริงเกีย่ วกับสิ่งทีเ่ ป็ น
รู ปธรรม โดยในการสืบค้ นความจริงนั้น มีลาดับ
ขั้นตอนทีช่ ัดเจนตั้งแต่ การตั้งสมมุตฐิ าน การทดสอบ
และการสรุปผล

แนวทางการนาหลักการและวิธีคดิ ทั้ง 2 แนวไปปฏิบตั ใิ นชีวติ
ในการดาเนินชีวติ ฝึ กเป็ นคนใช้ เหตุผลในการดาเนินชีวติ ไม่ เชื่ออะไร
ง่ าย ๆ ฝึ กเป็ นคนช่ างคิดวิเคราะห์ หาผลดี ผลเสียจากการปฏิบัติ และ
สืบค้ นข้ อมูลอย่ างมีข้นั ตอน และหลักการทีช่ ัดเจนทีส่ ุ ดก่ อนทีจ่ ะ
ปักใจเชื่อ เป็ นต้ น

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
*******************************************************************************
1. นักเรียนสามารถนาหลักทฤษฎีและวิธีการที่เป็ นสากลในพระพุทธศาสนา มาปรับใช้เพื่อแก้ปญั หา
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างไร
(...................................................................................................................................................)
2. เราสามารถฝึ กให้เป็ นผูท้ ่ียดึ ทางสายกลางเป็ นหลักในการดาเนิ นชีวิตได้อย่างไร
(...................................................................................................................................................)
3. ความเชื่อมัน่ ในการกระทาที่ว่า “ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั ่ ” นั้น เป็ นความเชื่อมัน่ ในทางพระพุทธศาสนา
หรือไม่ อย่างไร
(...................................................................................................................................................)
4. บุคคลควรมีคุณสมบัติหรือบุคลิกลักษณะอย่างไร จึงจะได้ช่ือว่าเป็ น “ผูใ้ ฝ่ รู”้
(...................................................................................................................................................)
5. พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสทิ ธิเสรีภาพ เหมือนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร
(...................................................................................................................................................)
6. หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนากับหลักประชาธิปไตยในสังคมไทย มีความเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
(...................................................................................................................................................)
7. หลักการทางพระพุทธศาสนามีความเหมือน หรือแตกต่างจากหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร
(...................................................................................................................................................)
8. นักเรียนคิดว่าระหว่าง “ความสุขทางกาย” ซึ่งเป็ นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ม่งุ แสวงหากับ “ความสุขทางใจ”
ซึ่งเป็ นสิ่งที่พระพุทธศาสนามุ่งเน้น สิ่งใดมีความสาคัญมากกว่ากันเพราะเหตุใด
(...................................................................................................................................................)
9. นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์ควรมีจรรยาบรรณหรือไม่ และควรจะเป็ นไปในลักษณะใด
(...................................................................................................................................................)
10. เราสามารถนาหลักการทางพุทธและหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้รว่ มกันในการดาเนิ นชีวติ
เพื่อความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรบ้าง
(...................................................................................................................................................)

