หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/8

วิเคราะห์การฝึ กฝนและพัฒนา การพึง่ ตนเองและการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามทีก่ าหนด

1. การฝึ กฝนและพัฒนาตนเอง การพึง่ ตนเองและการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา

การประกาศอิสระของมนุษย์ ของพระพุทธเจ้ าศึกษาจากบทพระพุทธคุณ
อะระหัง

ทรงเป็ นผู้ห่างไกลจากกิเลส

สั มมาสั มพุทโธ

ทรงตรัสรู้ ชอบได้ โดยพระองค์ เองไม่ มีใครสอน

วิชชาจะระณะสั มปันโน

ทรงถึงพร้ อมด้ วยความรู้ แจ้ งและการปฏิบัติ

สุ คะโต

ทรงดาเนินไปสู่ เส้ นทางทีเ่ ป็ นความสุ ขสงบ

โลกะวิทู

ทรงรู้ แจ้ งโลกโดยไม่ มีอะไรมาปิ ดบังพระปัญญาญาณ

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

ทรงเป็ นผู้สามารถฝึ กบุรุษให้ เป็ นผู้ยอดเยีย่ มได้

สั ตถา เทวะมะนุสสานัง

ทรงเป็ นศาสดาของทั้งมนุษย์ และเทพทั้งหลาย

พุทโธ
ภะคะวาติ

ทรงเป็ นผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จากกิเลส
ทรงเป็ นผู้จาหน่ ายจ่ ายแจกพระสั ทธรรม

สรุ ปแนวทางและผลของการฝึ กฝนพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ
แนวทางการฝึ กฝนพัฒนาและพึง่ พาตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ
พัฒนาความก้าวหน้ าทางการศึกษาอยู่เสมอ
แก้ ไขและพัฒนาจุดด้ อยของตนเองให้ ดีขึน้
นาจุดเด่ นของตนเองมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ท้งั ตนเองและผู้อนื่
พึง่ ตนไม่ พงึ่ พาโชคชะตาหรืออ้อนวอนขอจากสิ่ งใด
ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมทีด่ ีงาม
พัฒนาสติปัญญาให้ สะอาดสว่ างไสวอยู่เสมอ
พัฒนาจิตของตนไม่ ให้ ตกเป็ นทาสของสิ่ งเศร้ าหมองทั้งปวง
มีอสิ ระทางด้ านความคิดบนพืน้ ฐานทีถ่ ูกต้ องดีงาม
ผลทีไ่ ด้ รับ
ชี วติ ประสบกับความสุ ขและความสาเร็จ
มีอสิ ระทางด้ านความคิดและจิตใจ
ไม่ ตกเป็ นเครื่องมือของลัทธิความเชื่อต่ าง ๆ
การดาเนินชี วติ อยู่บนพืน้ ฐานของปั ญญาและความถูกต้ อง

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/9

วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็ นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

2. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึง่ เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหา

2.1 พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์แห่งการศึกษา
1. ความหมาย * การฝึ กอบรมให้ มคี วามรู้ (วิชา) ความดีงาม (จริยธรรม) และความสามารถ

(ศิลปะ) การเห็นแจ้ ง (สั จธรรม) ด้ วยตนเอง
2. จุดเริ่มต้ นของการศึกษา มนุษย์ เป็ นสั ตว์ ประเสริฐทีม่ ศี ักยภาพในการพัฒนาตนเองไร้ ขดี จากัด

3. ศักยภาพของมนุษย์ ที่เอือ้ ต่ อ
การศึกษา
● ปุริสทัมม์ ผู้ควรแก่ การฝึ ก /
การศึกษา
● เวไนยสั ตว์ สั ตว์ ทพ
ี่ งึ ฝึ กฝน
ตนเองได้

4. หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา
ศาสตร์ แห่ ง
การศึกษา

●

●

●

ไตรสิ กขา
ศีลสิ กขา การฝึ กอบรมระเบียบ
วินัยทางกาย วาจา
จิตตสิ กขา (สมาธิ) การศึกษา
ด้ านจิตใจ
ปัญญาสิ กขา การศึกษาด้ านปัญญา

5. คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาตามแนวพุทธ
● ภาวิตกาย กายทีพ
่ ฒ
ั นาแล้ว คือ กายทีม่ ีศีล
● ภาวิตศีล ศีลทีพ
่ ฒ
ั นาแล้ว คือ มีความบริสุทธิ์ท้งั กาย วาจา ใจ
● ภาวิตจิต มีจิตทีพ
่ ฒ
ั นาแล้ ว จิตทีบ่ ริสุทธิ์ปราศจากอาสวะกิเลส
● ภาวิตปัญญา มีปัญญาทีพ
่ ฒ
ั นาแล้ ว รู้ และเข้ าใจสรรพสิ่ งอย่ างแจ่ มแจ้ งตามความเป็ นจริง

2.2 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา

จากพจนานุ กรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
อิทปั ปั จจยตา หมายถึง “ภาวะที่มีอนั นี้ ๆ เป็ นปั จจัย ความเป็ นไปตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย กระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัย ตามกฎว่า
เมือ่ สิง่ นี้ มี
เพราะสิง่ นี้ เกิดขึ้ น
เมือ่ สิง่ นี้ ไม่มี
เพราะสิง่ นี้ ดับไป
เป็ นอีกชื่อหนึง่ ของหลักปฏิจจสมุปบาท

สิง่ นี้ จึ งมี
สิง่ นี้ จึ งเกิดขึ้ น
สิง่ นี้ ก็ไม่มี
สิง่ นี้ ก็ดบั ด้วย”

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/10

วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึ กตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์
และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาทีต่ น
นับถือตามที่กาหนด

3. พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพ แก่บคุ คล
สังคม และโลก

3.1 พระพุทธศาสนาฝึ กฝนไม่ให้ประมาท

การรู้ จักหน้ าทีข่ องตนเอง

ไม่ ประมาทในวัยการเรียน
การทางาน และการใช้ ชีวิต

พัฒนาการเรียนของตนอย่ างสมา่ เสมอ
ตามลาดับ

วิธีฝึกตน
ไม่ ให้ ประมาท

มีสติพจิ ารณาการดาเนินชีวติ
ชีวติ ประจาวัน
รู้ ว่าสิ่ งใดควรไม่ ควร

รู้ จักเตือนตนให้ สั่งสมความดีอยู่
เสมอ

มีสติหลีกเลีย่ งเหตุแห่ งความเสื่ อม

3.2 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์และสันติภาพ แก่บคุ คล สังคมและโลก

1. การเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้ า

2.การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา

ทรงเมตตามุ่งหวังให้ ชาวโลกพ้ นทุกข์
พระพุทธศาสนา
การบาเพ็ญศาสนกิจของพระพุทธเจ้ า มุ่งประโยชน์ และสันติภาพ
เพือ่ ประโยชน์ เกือ้ กูล บุคคล สังคม
แก่ บุคคล สังคม
และโลกให้ สงบสุขเกิดสันติภาพ
และโลก

มุ่งหวังให้ บุคคล สังคมและโลก
เกิดความเกือ้ กูล เมตตา และปฏิบัตติ น
ให้ พ้นจากความทุกข์
มุ่งหวังให้ เกิดความสงบสุขและ
สันติภาพแก่ บุคคล สังคมและโลก

3. การทาการสั งคายนา
เพือ่ ชาระพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ าให้ บริสุทธิ์ตามหลักคาสอนเดิม
เพือ่ ให้ หลักคาสอนนีด้ ารงอยู่เป็ นข้ อปฏิบัติเกือ้ กูลแก่ บุคคล สั งคมและโลกให้ เกิดความสงบสุ ขและ
สั นติภาพ

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
******************************************************************************
1. เพราะเหตุใดมนุ ษย์จงึ เชื่อว่าเมื่อเราบวงสรวง อ้อนวอนเทพเจ้าด้วยพิธกี รรมต่างๆ แล้วเทพเจ้าจะช่วยเรา
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
2. จากคากล่าวที่วา่ “พระพุทธเจ้าแม้จะเป็ นมนุ ษย์ แต่เป็ นผูท้ ่ไี ด้ฝึกฝนพัฒนาแล้ว..... แม้เทพเจ้าทัง้ หลาย
ไม่วา่ ชัน้ เทพ หรือชัน้ พรหม ก็นอ้ มนมัสการ” หมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใด
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
3. เพราะเหตุใดมนุ ษย์จงึ ต้องพยายามฝึ กฝน เพือ่ พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
4. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการศึกษาและถ้ามนุ ษย์ไม่มีการศึกษา สังคมจะเป็ นอย่างไร
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามแนวพุทธจะมีลกั ษณะอย่างไร
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
6. หลัก “ปฏิจจสมุปบาท” มีความสอดคล้องกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีสมั พัทธภาพอย่างไร
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
7. การใช้หลักเหตุปจั จัยมีความสัมพันธ์กบั วิธกี ารแก้ปญั หาอย่างไร
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
8. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “ความไม่ประมาท คือ หัวใจของพระพุทธศาสนา”
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
9. เหตุใดจึงกล่าวว่า “พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่ม่งุ เน้นประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บคุ คลสังคมและโลก”
(………………………………………………………………………………………………………………………..)
10. มีหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาข้อใดบ้างที่สามารถนาไปใช้เพือ่ ก่อให้เกิดสันติภาพในสังคม
(………………………………………………………………………………………………………………………..)

