หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/13

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักคาสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ

1. พระรัตนตรัย
ความหมาย
พระพุทธ

พระธรรม

พระสงฆ์

พระพุทธ
ความหมาย : ผู้ทรงตรัสรู้ ธรรมโดยพระองค์ เอง มีพุทธคุณฯ เป็ นสมบัตขิ องพระองค์
และคุณโดยย่อ 3 ประการ คือ พระปัญญาธิคณ
ุ พระบริสุทธิคณ
ุ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ
คุณค่ า : เป็ นพระศาสดาของพระพุทธศาสนา
ความหมาย
และคุณค่ าของ
พระรัตนตรัย

พระธรรม
ความหมาย : หลักคาสอนของพระพุทธเจ้ าทีเ่ กิดจากการตรัสรู้ เป็ นหลักความจริง
ทีไ่ ม่ มกี ารเปลีย่ นแปลง
คุณค่ า : เป็ นหลักปฏิบัตเิ พือ่ ให้ ชีวติ ประสบกับความสุข พ้ นจากความทุกข์
พระสงฆ์
ความหมาย : พระอริยสงฆ์ คือ ผู้ทบี่ รรลุธรรมตรัสรู้ ธรรมตามพระพุทธเจ้ า สมมุตสิ งฆ์
คือ ผู้ทอี่ ุปสมบทศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้ าและทาหน้ าทีเ่ ผยแผ่หลักคาสอน
คุณค่ า : เป็ นผู้สืบทอดหลักคาสอนของพระพุทธเจ้ า และอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ ดารงอยู่สืบไป

2. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

1. ทุกข์
(ธรรมที่ควรรู้)
1. ขันธ์ 5

2.โลกธรรม 8

3. จิ ต เจตสิก

1
ขันธ์ 5
1.รู ปขันธ์
รู ป : ส่ วนทีป่ ระกอบกันเป็ นร่ างกาย
จากการประชุ มกันของธาตุ 4 คือ
ดิน นา้ ลม ไฟ

2. นามขันธ์
เวทนา : อารมณ์ ความรู้ สึก ทุกข์ สุ ข กลาง ๆ
สั ญญา : ความจาได้ หมายรู้ ทเี่ กิดขึน้ ในอดีต
ปัจจุบัน
สั งขาร : จิตทีเ่ กิดการปรุ งแต่ งให้ คิดดี
คิดชั่ว และคิดกลาง ๆ
วิญญาณ : ความรู้ สึกทีเ่ กิดจากประสาท
สั มผัสทีผ่ ่ านมาทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ

2
โลกธรรม 8
สิ่ งทีเ่ กิดคู่กบั โลกมนุษย์
น่ าปรารถนา(อิฎฐารมณ์)
ไม่ น่าปรารถนา(อนิฎฐารมณ์ )
ลาภ
เสื่ อมลาภ
ยศ
เสื่ อมยศ
สรรเสริญ
นินทา
สุ ข
ทุกข์

3
จิต / เจตสิ ก
จิต

เจตสิ ก

สิ่ งทีร่ ับรู้ อารมณ์ หรือธรรมชาติทรี่ ้ ู อารมณ์ ผ่านทางตา
หู จมูก ลิน้ กาย และใจ
สิ่ งทีห่ รืออาการทีป่ ระกอบเข้ ากับจิต ทีใ่ ห้ เกิดปฏิกริ ิยาทางจิตหรือทางอารมณ์
เช่ น ชอบ ไม่ ชอบ ดีใจ เสี ยใจ เกลียด และโกรธ ทั้งที่เป็ นกุศล และอกุศล

2.สมุทยั
(ธรรมที่ควรละ)
หลักกรรม (ธรรมนิยาม)

ปฏิจจสมุปบาท

วิตก 3

มิจฉาวณิชชา 5

อวิชชา

นิวรณ์ 5

อุปาทาน 4

การเกิดขึน้ พร้ อมกันแห่ งธรรม
ทั้งหลายต้ องอาศัยซึ่งกันและกัน จึง
เกิดขึน้ มีขนึ้ สิ่ งทั้งปวงย่อมเกิดจาก
เหตุหรือมีความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน

หลักธรรมปฏิจจสมุปบาท สามารถนาความรู้ จากการกาเนิดชี วติ ของสั ตว์ มนุษย์ มาอธิบาย
เทียบเคียงหลักปฏิจจสมุปบาท โดยเริ่มตั้งแต่ การถือปฏิสนธิ

สรุ ปความรู้ วิตก 3 มิจฉาวณิชชา 5 นิวรณ์ 5 และอุปาทาน 4
ความเข้ าใจเกีย่ วกับหลักธรรม

แนวทางการนาหลักธรรมไปปฏิบัติ

ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ

วิตก 3
คิดลุ่มหลงในกาม
จิตมีความพยาบาท
จิตฝักใฝ่ การเบียดเบียน

บาเพ็ญตน ดาริออกจากกามคุณ
เจริญเมตตาพรหมวิหาร

จิตปลอดโปร่ ง
จิตใจมีความสุ ข ไม่ วติ กกังวล

หลีกเลีย่ งการประกอบอาชีพทีผ่ ดิ
กฎหมายและศีลธรรม

ชี วติ สงบสุ ข ไม่ ทาผิดกฎหมาย
และศีลธรรม

มิจฉาวณิชชา 5
การประกอบอาชีพทีผ่ ดิ ศีลธรรม คือ
1. ค้ าอาวุธ 2. ค้ ามนุษย์ 3. ค้ าสัตว์
4. ค้ ายาเสพติด 5. ค้ ายาพิษ

นิวรณ์ 5
สิ่งทีค่ อยกั้นขวางจิตไม่ ให้ บรรลุธรรม
ทีเ่ จริญ 5 อย่ าง คือ ความใคร่ ในกาม
ความพยาบาท ความหดหู่เศร้ าซึม
ความฟุ้ งซ่ านของจิต และความลังเลสงสัย

มีสติกาหนดรู้ เท่ าทัน เจริญสติ
ให้ กล้ าแข็งด้ วยสมาธิ ไม่ หมกมุ่น
ในกาม ฝึ กจิตให้ มเี มตตา สร้ างสติ
ศึกษาธรรมให้ กระจ่ าง

ไม่ ตกเป็ นทาสของอารมณ์ ฝ่ายตา่
ทาให้ การทางานต่ าง ๆ สาเร็จลุล่วง
ไม่ เกิดปัญหาและอุปสรรคตามมา

ฝึ กการดาเนินสติอย่ างรู้ เท่ าทันกิเลส
ไม่ หลงไปยึดถือในกาม มีเหตุผล
เห็นตามความเป็ นจริง

ไม่ ตกเป็ นทาสจากการหลงผิด
ชีวติ พบความสว่ างและความสุ ข

อุปาทาน 4
การยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่งทีผ่ ดิ 4 ประการ
คือ ยึดมัน่ ในกาม ความคิดเห็นทีผ่ ดิ
อานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในคาพูดของ
ตนว่ าถูกต้ องเสมอ

3.นิโรธ
(ธรรมที่ควรบรรลุ)
ภาวนา 4
1.กายภาวนา : การฝึ กระเบียบทางกายโดยการยืน เดิน นั่ง และนอน
อย่ างมีสติทุกอิริยาบถ โดยไม่ เผลอหรือขาดสติ
2.ศีลภาวนา : การสารวมระวังบาปไม่ ให้ เกิดทางกาย และวาจา
3.จิตภาวนา : การฝึ กอบรมจิตด้ วยสมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน
4.ปัญญาภาวนา : การเจริญภาวนาให้ เกิดปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 4

นิพพาน
นิพพานเป็ นสภาวะธรรมชั้นสู งสุด
ในพระพุทธศาสนา การดับกิเลสได้
โดยสิ้นเชิง โดยถาวร สภาวะนิพพาน
เกิดขึน้ พร้ อมกับการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้ า เพราะพระพุทธเจ้ า
ไม่ เหลือกิเลสเกาะเกีย่ วสภาวะจิต
แม้ แต่ เพียงเศษเสี้ยวผงธุลกี ไ็ ม่ มี
นีค้ อื นิพพาน

อริยสั จ 4
นิโรธ

วิมุตติ 5
วิมุตติมคี วามหมายเดียวกับนิโรธ มีลกั ษณะ
5 อย่ าง คือ
1.ตทังควิมุตติ : ดับตามลักษณะการเกิดของกิเลส
เช่ น เมือ่ ความโกรธเกิดมีสติรู้ เท่ ากันและดับได้
ในขณะนั้น
2.วิขัมภนวิมุตติ : ดับด้ วยข่ มหรือสะกดไว้ ด้วยสติ
และสมาธิ
3.สมุจเฉทวิมุตติ : ดับกิเลสด้ วยการตัดขาดโดย
สิ้นเชิง ไม่ เกิดอีก
4.ปฏิปัสสัทธิวมิ ุตติ : ดับด้ วยสงบระงับ
5.นิสสรณวิมุตติ : ดับได้ สูญสิ้น ถาวร

4.มรรค
(ธรรมที่ควรเจริญ)
 พระสัทธรรม 3
1. ปริยตั ติสัทธรรม การศึกษาพุทธพจน์ (พระไตรปิ ฎก)
2. ปฏิปัตติสัทธรรม การปฏิบตั ธิ รรมตามมรรคมีองค์ 8
(ไตรสิกขา)
3. ปฏิเวธสัทธรรม ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบัตคิ อื มรรค ผล
นิพพาน ได้ แก่ การบรรลุธรรม วุฒิธรรม
 วุฒิธรรม 4
1. สัปปุริสสังเสวะ การคบผู้ทรงธรรม ผู้มปี ัญญา
2. สัทธัมมัสสวนะ ใส่ ใจในการสดับศึกษาธรรม
3. โยนิโสมนสิการ พิจารณาทุกอย่ างอย่ างมีเหตุผล
4. ธัมมานุธัมมปฏิบัตติ ิ ปฏิบัตสิ มควรแก่ ธรรม
 พละ 5
มีธรรมทีเ่ ป็ นกาลัง 5 ประการ คือ 1. สัทธา
2. วิริยะ 3. สติ 4. สมาธิ 5. ปัญญา
 อุบาสกธรรม 5
1. ศรัทธา 2. ศีล 3. ไม่ ถือมงคลตืน่ ข่ าว 4. ไม่ แสวงหาบุญ
นอกศาสนา 5. ขวนขวายบารุงพระพุทธศาสนา
ปาปณิกธรรม 3 ธรรมสาหรับพ่ อค้ า - แม่ ค้า
1. วิสัยทัศน์ 2. จัดเจนธุรกิจ 3. มีแหล่ งเงินทุนทา
การค้ า
ทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิกธรรม 4 ธรรมหัวใจเศรษฐี
1. ขยันหาทรัพย์ 2. รู้ จกั เก็บรักษา 3. คบกัลยาณมิตร
4. ประกอบสัมมาชีพ

โภคอาทิยะ 5 การใช้ จ่ายทรัพย์ ให้ เกิดประโยชน์
1. เลีย้ งตัวและบุคคลในครอบครัว
2. บารุงมิตรสหายผู้ร่วมงานให้ มคี วามสุ ข
3. เก็บออมไว้ ใช้ ยามจาเป็ น
4. สละทรัพย์ เพือ่ ทาบุญ 5 อย่ าง คือ สงเคราะห์ ญาติ
ต้ อนรับแขก ทาบุญแก่ ผ้ลู ่ วงลับ เสียภาษีอากร
ทาบุญอุทศิ ให้ เทวดา
5. บารุงสมณชีพราหมณ์ ผ้มู ศี ีล
 อริยวัฑฒิ 5 หลักความเจริญของอารยชน
1. ศรัทธา 2. ศีล 3. สุ ตะ 4. จาคะ 5. ปัญญา
วิปัสสนาญาณ 9 ปัญญาการรู้ แจ้ งการตรัสรู้ ธรรม
1. พิจารณาเห็นการเกิดดับของขันธ์ 5
2. เห็นการดับของสังขารอย่ างเด่ นชัด
3. ญาณมองเห็นสังขารปรากฏเป็ นของน่ ากลัว
4. พิจารณาเห็นโทษการเกิดของสังขาร
5. เกิดความเบื่อหน่ ายในสังขารไม่ ต้องการยึดติดอีก
6. ญาณทีป่ รารถนาหลุดพ้นจากสังขาร
7. พิจารณาการเกิดดับของสังขารตามหลัก
ไตรลักษณ์
8. ญาณเป็ นกลางไม่ ยนิ ดียนิ ร้ ายในสังขารอีกต่ อไป
9. ญาณหยัง่ รู้ อริยสัจ 4 บรรลุเข้ าสู่ ความเป็ นพระ
อริยบุคคล

 มงคล 38
ธรรมอันนามาซึ่งความสุ ขความเจริญ
1. ปุตฺตสงฺคโห : สงเคราะห์ บุตร

8. ตโป : ความเพียรเผากิเลส

2. ทารสงฺคโห : สงเคราะห์ ภรรยา

9. พฺรหฺมจริย : ประพฤติพรหมจรรย์

3. สนฺตุฏฐี : สั นโดษ

10. อริยสจฺจาน ทสฺ สน : เห็นอริยสั จ

4. ผุฏฺฐสฺ ส โลกธมฺเมหิ จิตฺต ยสฺ ส น กมฺปติ
: จิตไม่ หวั่นไหวในโลกธรรม

11. นิพฺพานสจฺฉิกริ ิยา : ทาพระนิพพานให้ แจ้ ง
(บรรลุนิพพาน)

5. อโสก : จิตไม่ เศร้ าโศก
6. วิรช : จิตไม่ มัวหมอง
7. เขม : จิตเกษม

สรุปความรู ้ ดังนี้
● มงคล 38 เป็ นหลักธรรมเพื่อใช้ปฏิบตั ิตนในการดาเนินชีวิตตามมรรค
แห่งอริยสัจ 4 เพื่อความสุขในการดาเนินชีวิตประจาวัน

3. พุทธศาสนสุภาษิต

3.1 จิตฺต ทนฺต สุ ขาวห : จิตทีฝ่ ึ กดีแล้ วนาสุ ขมาให้
3.2 น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺ สยนฺติ : บัณฑิตย่อมไม่ แสดงอาการขึน้ ๆ ลง ๆ
3.3 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต : คนทีไ่ ม่ ถูกนินทา ไม่ มีในโลก
3.4 โกธ ฆตฺวา สุ ข เสติ : ฆ่ าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็ นสุ ข
3.5 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธน : คนขยันเอาการเอางาน กระทาเหมาะสม ย่ อมหาทรัพย์ได้
3.6 วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺ ส นิปฺผทา : เกิดเป็ นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสาเร็จ
3.7 สนฺตุฏฐี ปรม ธน : ความสั นโดษเป็ นทรัพย์อย่างยิง่
3.8 อิณาทาน ทุกฺข โลเก : การเป็ นหนี้เป็ นทุกข์ ในโลก
3.9 ราชา มุข มนุสฺสาน : พระราชาเป็ นประมุขของประชาชน
3.10 สติ โลกสฺ มิ ชาคโร : สติเป็ นเครื่องตื่นในโลก
3.11 นตฺถิ สฺ นติปร สุ ข : สุ ขอืน่ ยิ่งกว่าความสงบไม่ มี
3.12 นิพพาน ปรม สุ ข : นิพพานเป็ นสุ ขอย่ างยิ่ง

(ให้ นักเรียนสรุ ป)

ประโยชน์
ของการศึกษา
พุทธศาสนสุภาษิต

4. ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทาความดี ความชัว่

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/16

เชื่อมันต่
่ อผลของการทาความดี ความชัว่ สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ทีต่ อ้ งเผชิญและตัดสินใจเลือกดาเนินการ หรือปฏิบตั ิตน
ได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมจริยธรรมและกาหนด
เป้าหมาย บทบาทการดาเนินชีวิตเพือ่ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
และอยู่ร่วมกันเป็ นชาติอย่างสมานฉันท์

ให้นกั เรียนนาตัวอย่างเรื่องของบุคคลจากหนังสือเรียนมา 1 เรือ่ ง คือ

1.
2.
3.
4.

ผลจากการทาความชัว่

ผลจากการทาความดี

อดีตชาติของพระจักขุบาล
นายจุนทะพ่อค้าฆ่าหมูขาย
บุตรของนายโคฆาต
อดีตชาติของพระติสสะ

1. พระนางโรหิณี
2. พระภิกษุผูบ้ าเพ็ญสาราณียธรรม

โดยสรุปเหตุการณ์และผลจากการทาชัว่ หรือผลจากการทาความดีของบุคคล
ที่นกั เรียนเลือกลงในสมุด

ผลของ
การทาความชั่ว

ผลของ
การทาความดี

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6
*************************************************************************
1. พระรัตนตรัย มีความสาคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างไร
(………………………………………………………………………………………………)
2. เพราะเหตุใดอริยสัจ 4 จึงเป็ นหลักธรรมสาคัญที่ทกุ คนควรนาไปยึดปฏิบตั ิ
(………………………………………………………………………………………………)
3. หากนักเรียนต้องการประสบความสาเร็จด้านการศึกษา นักเรียนควรปฏิบตั ิตามพุทธศาสน
สุภาษิตบทใด เพราะอะไร
(………………………………………………………………………………………………)
4. ข้อความที่ว่า “บุคคลทากรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เขาย่อมต้องรับผลแห่งกรรมนั้น”
มีความหมายว่าอย่างไร
(………………………………………………………………………………………………)
5. นักเรียนสามารถนาหลักธรรมอริยสัจ 4 ข้อใด มาใช้ในการสร้างกรรมดีได้บา้ ง
(………………………………………………………………………………………………)

