หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/12

วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับการศึกษาที่สมบูรณ์
การเมืองและสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

1. ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
คันธธุระ
(ปริยตั ิธรรม)

วิปัสสนาธุระ
(ปฏิบัติธรรม)

การศึกษาหลักทฤษฎี
องค์ ประกอบของ
ตามหลักคาสอนทีบ่ ันทึก
การศึกษาตามหลัก
ไว้ ในพระไตรปิ ฎก
พระพุทธศาสนา

ทีม่ าของความรู้
ระดับต้ น : สุ ตมยปัญญา (การฟัง)
ระดับกลาง : จินตมยปัญญา (การคิด)
ระดับสู ง : ภาวนามยปัญญา (การปฏิบัตบิ าเพ็ญเพียรทางจิต)

การศึกษาทางจิตโดยการปฏิบัติ
ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ตาม
อริยมรรคมีองค์ 8 เพือ่ ให้ จติ บรรลุ
ปฏิเวธ รู้ แจ้ งธรรมตามความเป็ นจริง

การนาสัมมาทิฏฐิเป็ นแนวทางการจัดกระบวนการศึกษา
หลักพืน้ ฐานของการศึกษา
มนุษย์ เป็ นสัตว์ ทตี่ ้ องฝึ ก
มนุษย์ เป็ นสัตว์ ทฝี่ ึ กได้

ความสาคัญ
ของพุทธศาสนา
กับการศึกษา

ใช้ สัมมาทิฏฐิเป็ นแนวทาง
จัดกระบวนการศึกษา
●
●

ปัจจัยกระตุ้นการเรียนรู้ จากภายนอก (ปรโตโมสะ)
ปัจจัยการเรียนรู้ ภายใน (โยนิโสมนสิ การ)

อริยสัจ 4
ปฏิจจสมุปบาท

คุณธรรมในการศึกษา
อริยมรรคมีองค์ 8

2. ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง

สรุ ปผลดี-ผลเสีย การปกครองแบบอัตตาธิปไตยแบบโลกาธิปไตยและแบบธัมมาธิปไตย

ผลทีเ่ กิดขึน้
หลักอธิปไตย

1. อัตตาธิปไตย

ผลดี

ผลเสี ย

การแก้ไขปัญหาหรือการ ผูน้ ามักจะเผด็จการ
ตัดสินใจในเรื่องทีด่ ี มี
และใช้อานาจเกิน
ความรวดเร็ว และเด็ดขาด ขอบเขต ทาให้คนหมู่
มากเดือดร้อน
2. โลกาธิปไตย การปกครองถ้าขึ้ นอยูก่ บั กลุ่มคนทีเ่ ป็ นคณะ
คนหมู่มากซึ่งเป็ นกลุ่มที่ดี ผูป้ กครองมักจะยึด
มีคุณภาพ ก็จะทาให้มี
ผลประโยชน์ของพวก
ประสิทธิภาพและเกิดผล ตนเป็ นหลักทาให้
ดีแก่ประชาชน
เกิดผลเสียแก่
ประชาชนโดยมาก
3. ธรรมาธิปไตย การปกครองเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
—
ความเป็ นอยู่ทีด่ ี สังคม
ส่วนรวมสงบสุข

สรุ ปหลักอปริหานิยธรรม 7 ซึ่งเป็ นหลักการปกครองคนหมู่มาก
อปริหานิยธรรม 7 ธรรมสาหรับใช้ ในการปกครอง
หมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย์ โดยความพร้ อมเพรียง
พร้ อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจกรรมร่ วมกัน
เคารพผู้อาวุโส ผู้มปี ระสบการณ์ โดยการให้ เกียรติ
ให้ เกียรติ และคุ้มครองสตรี
เคารพปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจาชาติ และสถาบันหลักของชาติ
ส่ งเสริมศีลธรรม จริยธรรมทีด่ งี ามแก่ ประชาชน
ถือปฏิบัตมิ นั่ อยู่ในบทบัญญัตใิ หญ่ ทวี่ างไว้ เป็ นหลัก

3. ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักสาราณียธรรม : ธรรมที่เป็ นทีต่ ้งั แห่ งความปรารถนาดีต่อกัน
หลักสั งคหวัตถุ 4 : ธรรมที่เป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยว สร้ างความสามัคคี
หลักพรหมวิหาร 4 : ธรรมที่ประเสริฐบริสุทธิ์แห่ งใจ
หลักทศพิธราชธรรม : ธรรมของผู้ปกครอง
หลักจักรวรรดิวตั ร : ธรรมที่เป็ นหน้ าทีข่ องนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

3.1 การรจ้ ู กั การเมตตากันทางกาย วาจา ใจ แบ่งปันช่วยเหลือ มีความประพฤติดี
เสมอกัน และมีความสามัคคีเห็นพร้อมไปในทิศทางเดียวกันเป็นข้อปฏิบตั ิของ
หลักธรรมใด
(สาราณี ยธรรม)
3.2 หลักธรรมใดที่สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมและมีหลักปฏิบตั ิ
อย่างไร
(หลักสังคหวัตถุ 4 คือ การให้ วาจาอ่อนหวาน ประพฤติตนเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็ น
บุคคลปฏิบตั ิตนเสมอต้นเสมอปลาย)
3.3 “เมตตาธรรม ค้าจุนโลก” เป็นความหมายของหลักธรรมใด
(พรหมวิหาร 4)
3.4 พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงใช้หลักธรรมใดปกครองบ้านเมืองอย่างสงบส ุขตัง้ แต่
สมัยส ุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
(ทศพิธราชธรรม)
3.5 หลักธรรมจักรวรรดิวตั ร หมายถึง หลักธรรมสาหรับผูใ้ ด และปฏิบตั ิอย่างไร
(เป็ นหลักธรรมเนี ยมการบาเพ็ญพระราชกรณี ยกิจของพระเจ้าจักรพรรดิ หรือของพระราชา
ผูม้ ีอานาจมาก โดยการยึดหลักธรรมาธิปไตยปกครองแผ่นดิน)
3.6 การสงเคราะห์ประชาชน ด้วยการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมคนดี ประสาน
รวมใจประชาชน มีวาจาที่สร้างประโยชน์ เป็นความหมายของหลักธรรมใด
(ราชสังคหวัตถุ 4)

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
*****************************************************************************
1. พุทธธรรมที่นามาเป็ นหลักในการประยุกต์ใช้กบั การจัดการศึกษาแบ่งเป็ นกี่กลุม่ อะไรบ้าง
(.......................................................................................................................................)
2. คุณธรรมข้อใดบ้างที่ตอ้ งนามาเสริมในกระบวนการเรียนการสอน
(.......................................................................................................................................)
3. ในการปกครองบ้านเมืองนั้น ผูป้ กครองที่ดีควรมีคณ
ุ ธรรมใดบ้าง
(.......................................................................................................................................)
4. พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อการเมืองอย่างไร จงอธิบาย
(.......................................................................................................................................)
5. พระพุทธศาสนาจะมีสว่ นช่วยก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกนี้ ได้อย่างไร
(.......................................................................................................................................)

