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(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
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ก 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

ค าน า 
 
เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง ประวติัและความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา  สร้างข้ึนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  นกัเรียนสามารถศึกษาเน้ือหา และปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองโดยมีครูผูส้อนคอยใหค้  าแนะน า
และช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้                             
ในชีวติประจ าวนั โดยเอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี ๑ เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้เร่ือง พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา พระพุทธศาสนาเนน้ความสัมพนัธ์
ของเหตุปัจจยัและวธีิการแกปั้ญหา พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ใหป้ระมาทและพระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์
สุขและสันติภาพแก่บุคคล สงัคม และโลก 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารประกอบการเรียน จะอ านวยประโยชน์ต่อนกัเรียน  และ
ครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา รายวชิา              
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 

 
           สุชาดา  หาญสาริกิจ 
                                                                                  ผูจ้ดัท า 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
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เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

ค าช้ีแจงในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ จดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน              
เป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดประสงคใ์หผู้เ้รียนได้
ฝึกทกัษะและสร้างนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์ดว้ยเน้ือหาท่ีเหมาะสม
กบัวยั และประสบการณ์ในปัจจุบนั เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕                         
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ไดจ้ดัแบ่งเน้ือหาออกเป็น                  
๙ หน่วย จ านวน ๙ เล่ม ดงัน้ี  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
 เล่มท่ี ๑ เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ เร่ือง พุทธประวติั พุทธสาวก พุทธสาวกิา ชาดก และชาวพุทธตวัอยา่ง 
 เล่มท่ี ๒ เร่ือง พุทธประวติั พุทธสาวก พุทธสาวกิา ชาดก และชาวพุทธตวัอยา่ง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 เล่มท่ี ๓ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ เร่ือง พุทธศาสนสุภาษิต ค าศพัทท์างพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก 
 เล่มท่ี ๔ เร่ือง พุทธศาสนสุภาษิต ค าศพัทท์างพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก 

หน่วยการเรียนรู้ที ๕ เร่ือง หนา้ท่ีและมารยาทชาวพุทธ 
 เล่มท่ี ๕ เร่ือง หนา้ท่ีและมารยาทชาวพุทธ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖ เร่ือง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
 เล่มท่ี ๖ เร่ือง วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ เร่ือง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 เล่มท่ี ๗ เร่ือง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๘ เร่ือง พระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาและการพฒันา 
 เล่มท่ี ๘ เร่ือง พระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาและการพฒันา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๙ เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนากบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
 เล่มท่ี ๙ เร่ือง หลกัธรรมทางศาสนากบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
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เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
เอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี ๑ เร่ือง ประวติั และความส าคญัของพระพุทธศาสนา สร้างข้ึน

เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง โดยนกัเรียนจะไดรั้บความรู้ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวด้ว้ยการปฏิบติัตาม
ค าแนะน าต่อไปน้ี  

๑. นกัเรียนตอ้งศึกษาเอกสารประกอบการเรียนดว้ยตนเอง ถา้มีปัญหาใหป้รึกษาครูผูส้อน  
๒. นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ไม่ดูเฉลยก่อนตอบแบบทดสอบหรือก่อนตอบแบบฝึกหดั               

โดยใหเ้ขียนค าตอบในกระดาษอ่ืน ไม่ขีดเขียนขอ้ความใด ๆ   ลงในเอกสารประกอบการเรียน  
๓. นกัเรียนศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ  
๔. นกัเรียนตอบแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจค าตอบจากเฉลยในภาคผนวก บนัทึกคะแนน 
๕. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาแต่ละเร่ือง เม่ือจบเน้ือหาแลว้ ตอบแบบฝึกหดัทุกขอ้ และตรวจค าตอบ

จากเฉลยในภาคผนวก บนัทึกคะแนน 
๖. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาครบทุกเร่ืองจบแลว้ ใหต้อบแบบทดสอบหลงัเรียนและตรวจค าตอบ          

จากเฉลยในภาคผนวก บนัทึกคะแนน น าผลคะแนนท่ีได ้ไปเปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบก่อน          
การใชเ้อกสารประกอบการเรียน เพื่อประเมินผลดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 
 

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑                           
สังคมศึกษา ๕ (สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ มีขั้นตอน          
การจดักิจกรรมท่ีครูผูส้อนตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ขั้นเตรียมการสอน 

๑.๑ ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียดและเอกสารประกอบการเรียนจนเขา้ใจเป็นอยา่งดี 
๑.๒ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน  
๑.๓ แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) และคละเพศชาย - หญิง 
๑.๔ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหส้มาชิกในกลุ่มรับผดิชอบและการปฏิบติั 

 ๒. ขั้นด าเนินการเรียนการสอน 
๒.๑ ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนใหก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒.๒ ครูช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียนให้นกัเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบติั 
๒.๓ ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อศึกษาระดบัความรู้พื้นฐานของนกัเรียน 
๒.๔ ครูใหน้กัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ดงัน้ี 

๒.๔.๑ ใหน้กัเรียนอ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 
๒.๔.๒ ศึกษาใบความรู้ 
๒.๔.๓ ท าแบบฝึกหดั 

๒.๕ ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อศึกษาพฒันาการของนกัเรียน 
 ๓. ขั้นการประเมินผล 

๓.๑ ครูตรวจสอบแบบทดสอบและแบบฝึกหดั 
๓.๒ บนัทึกคะแนน ประเมินผลตามเกณฑก์ารประเมิน 
๓.๓ หากมีนกัเรียนคนใดยงัท าแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบฝึกหดัไม่ผา่นร้อยละ ๘๐            

ใหท้ าการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนใหม่อีกคร้ัง 
๓.๔ บนัทึกผลการสอน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 



 
 

๔ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 
 

 

การเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระท่ี ๑ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นกัเรียน 
ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

๑. ควรศึกษาโครงสร้างเอกสารประกอบการเรียนใหเ้ขา้ใจ 
๒. ก่อนศึกษาใบความรู้ทุกคร้ัง ควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนของเอกสารประกอบการเรียน         

ใหค้รบถว้นตามท่ีระบุไว ้เม่ือนกัเรียนไม่เขา้ใจควรสอบถามครูผูส้อน เพื่อใหก้ารเรียนบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

๓. ควรเอาใจใส่และตั้งใจศึกษาใบความรู้ และแบบฝึกหดัในเอกสารประกอบการเรียน ตามท่ี
ก าหนด เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  

๔. เม่ือนกัเรียนศึกษาและปฏิบติัแบบฝึกหดัในเอกสารประกอบการเรียนตามท่ีก าหนดแลว้                                
ใหน้กัเรียนแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อวดัความกา้วหนา้ในการเรียนโดยเปรียบเทียบกบัคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน  

๕. นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยค าตอบก่อนท าแบบทดสอบ หรือ 
แบบฝึกหดัต่าง ๆ  

๖. หากนกัเรียนคนใดยงัท าแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบฝึกหดั ไม่ผา่นร้อยละ ๘๐ ใหศึ้กษา
เอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนใหม่อีกคร้ัง หากยงัไม่ผา่นหรือมีขอ้สงสัยใหน้กัเรียนยมืเอกสาร
ประกอบการเรียนไปศึกษานอกเวลาเรียนหรือปรึกษาครูผูส้อน 

๗. เม่ือนกัเรียนศึกษาและปฏิบติัแบบฝึกหดัในเอกสารประกอบการเรียนเรียบร้อยแลว้ นกัเรียน 
ควรเก็บส่ือ และอุปกรณ์การเรียนใหเ้รียบร้อย เพื่อให้นกัเรียนคนอ่ืนไดใ้ชต่้อไป 
 เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ น้ีจะมีประโยชน์ต่อนกัเรียน ถา้นกัเรียนศึกษาตามล าดบั
ขั้นตอนและมีความซ่ือสัตย ์ถา้ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดก็ศึกษาจากใบความรู้และแบบฝึกหดัหลาย ๆ คร้ัง 
แลว้กลบัมาทดสอบอีกคร้ัง เช่ือวา่นกัเรียนจะมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง มีความรู้ความสามารถ                         
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

 
 
 



 
 

๕ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
 

 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก มีทั้งหมด ๑๐ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน 

คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  
 ใหต้รงกบัขอ้ ก ข ค หรือ ง ของกระดาษค าตอบ 
 

๑. การยอมรับความแตกต่างของบุคคลสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
 ก. ความสัมพนัธ์ของเหตุและผล 
 ข. การสร้างสันติภาพ 
 ค. การสร้างความสุข 

ง. การแกปั้ญหา 
๒. พระพุทธศาสนามีหลกัค าสอนใหค้นในสังคมมีความรักความสามคัคีกนั เพราะปฏิบติัตาม 

หลกัธรรมในขอ้ใด 
 ก. สัมมาอาชีวะ 
 ข. สาราณียธรรม 
 ค. เบญจศีล 
 ง. เบญจธรรม 
๓. พร้อมทรัพยท์กัทายโอภาสดว้ยค าพดูท่ีสุภาพ และมีกิริยาหนา้ตายิม้แยม้ แต่จีรพฒัน์กลบัหนา้บ้ึง

ไม่พดูตอบ พร้อมทรัพยคิ์ดวา่จีรพฒัน์อาจจะมีความทุกขใ์จ เขาจึงไม่โกรธจีรพฒัน์  ขอ้ความ
ดงักล่าวแสดงวา่พร้อมทรัพยเ์ป็นผูท่ี้มีลกัษณะในขอ้ใด 

 ก. ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 
 ข. มีสายตากวา้งไกล 
 ค. เป็นคนใจกวา้ง 
 ง. มีเหตุผล 
 
 



 
 

๖ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๔. ภูมิสิริเป็นชาวพุทธท่ีชอบเรียนรู้ในเร่ืองส่ิงต่าง ๆ อยูเ่สมอและเม่ือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

ปัญหาเขาจะใชว้ธีิคิดตามแนวพุทธมาใชใ้นการแกปั้ญหา ขอ้ความดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
 ก. การพฒันาศีล 
 ข. การพฒันากาย 
 ค. การพฒันาปัญญา 

ง. การพฒันาจิตใจ 
๕. ถึงแมว้า่เจนจิราจะไม่ชอบสายธาร และชอบพดูจาดูถูกรุจณิชาอยูเ่สมอ แต่รุจณิชาก็ไม่โตต้อบ  

การกระท าของเจนจิรา สอดคลอ้งกบัค าสอนของพระพุทธศาสนาในขอ้ใด 
ก. พึงเอาชนะความชัว่ดว้ยความดี 
ข. การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นทางวาจา 
ค. บุคคลพึงไม่โกรธตอบผูอ่ื้น 
ง. ความรักและความเมตตา 

๖. หลกัแห่งการแกปั้ญหาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือขอ้ใด 
 ก. ความรัก ความเมตตา 
 ข. ปฏิจจสมุปบาท 
 ค. ความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
 ง. อริยสัจ ๔ 
๗. การกระท าใดน าไปสู่ความสุขท่ีแทจ้ริง 
 ก. การลดละกิเลสอาสวะไดโ้ดยส้ินเชิง 
 ข. มีความภูมิใจวา่ตนมีความประพฤติสุจริต 
 ค. การฝึกฝนจิตใจใหเ้ป็นสมาธิตั้งมัน่ 
 ง. ความสุขระดบัญาณ 
๘. เกียรติศกัด์ิชอบสูบบุหร่ีทุกวนัจนกระทัง่กลายเป็นติดบุหร่ี ถา้เกียรติศกัด์ิจะเลิกบุหร่ีไดเ้ขาจะตอ้ง

ใชห้ลกัธรรมใด 
 ก. ฉนัทะ 
 ข. กรรม 
 ค. วริิยะ 
 ง. จิตตะ 
 
 



 
 

๗ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๙. บุคคลใดมีการกระท าท่ีตรงกนัขา้มกบั “อปัปมาทธรรม”  
 ก. ภคัจิราเหน่ือยจากการซอ้มกีฬาจึงนอนพกัก่อนท าการบา้น 
 ข. สุมิลตาบอกกบัเพื่อนวา่ เขาตอ้งท าการบา้นใหเ้สร็จในวนัน้ี 
 ค. กมลเนตรชอบชวนเพื่อนไปเรียนพิเศษทุกวนัเสาร์ 
 ง. ชฎาพรตอ้งการสอบใหไ้ดท่ี้หน่ึงของระดบัชั้น 
๑๐. การท่ีพระพุทธศาสนาสอนไม่ใหเ้บียดเบียนตนและผูอ่ื้น จะส่งผลดีในขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. ความเจริญรุ่งเรืองต่อผูป้ฏิบติั 
ข. สังคมเกิดสันติภาพ 
ค. มีความรักต่อกนั 
ง. สังคมมีการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 
 

๘ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ เร่ือง ประวตัิและความส าคญัของพระพทุธศาสนา 
เล่มที ่๑ เร่ือง ประวตัิและความส าคญัของพระพทุธศาสนา 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
๑. ส ๑.๑ ม.๔-๖/๙ วเิคราะห์พระพุทธศาสนาวา่เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซ่ึงเนน้ความสัมพนัธ์

ของเหตุปัจจยักบัวธีิการแกปั้ญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 
๒. ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐ วเิคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ใหป้ระมาท มุ่งประโยชน์และ

สันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 
 

สาระส าคัญ 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยักบัวธีิการแกปั้ญหา 
เพื่อการพฒันาตนไดถู้กตอ้ง พระพุทธศาสนาสอนไม่ใหป้ระมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคล 
สังคม  และโลก 

  

สาระการเรียนรู้ 
๑. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา  
๒. พระพุทธศาสนาเนน้ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยัและวธีิการแกปั้ญหา 
๓. พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ใหป้ระมาท 
๔. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
 หลงัจากศึกษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้นกัเรียนมีความสามารถ ดงัน้ี 

๑. อธิบายความหมายของการศึกษาในฐานะเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาได ้
๒. วเิคราะห์การพฒันาตนตามกระบวนการศึกษาได้ 
๓. วเิคราะห์พระพุทธศาสนาท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยัและวธีิการแกปั้ญหา 
๔. วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งฝึกตนไม่ใหป้ระมาท และมุ่งประโยชน์สุขและ

สันติภาพของบุคคล สังคม และโลก 
 

เวลาเรียน 
ใชเ้วลาในการศึกษา จ านวน ๕ ชัว่โมง 

 



 
 

๙ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ใบความรู้ที่ ๑.๑ 

เร่ือง พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
 

 

ค าวา่ “การศึกษา”  มาจากค าวา่ “สิกขา” โดยทัว่ไป หมายถึง กระบวนการเรียน การฝึกอบรม             
การคน้ควา้ การพฒันาการ และการรู้แจง้เห็นจริงในส่ิงทั้งปวง 

การศึกษาตามหลกัพระพุทธศาสนา หมายถึง การฝึกอบรมตนใหง้อกงามใน ๔ ดา้น ไดแ้ก่             
ดา้นร่างกาย ดา้นศีล ดา้นจิตใจ และดา้นสติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหม้นุษยเ์ป็นทั้งคนดีและเก่ง 

 
๑. ความหมายของการศึกษาในทศันะของพระพทุธศาสนา 
 

การศึกษาตรงกบัค าศพัทภ์าษาลีวา่ “สิกขา” แปลวา่ การฝึกอบรมตนใหง้อกงามหรือการพฒันา
ตนใหง้อกงาม ตามหลกัพระพุทธศาสนาแบ่งการพฒันาตนใหง้อกงามออกเป็น ๔ ดา้น ดงัน้ี 

๑.๑ การพฒันากาย คือ การรักษาสุขภาพ
ร่างกายใหแ้ขง็แรง มีสุขภาพดี มีความเป็นอยูท่ี่ถูก
สุขลกัษณะ รวมไปถึงการรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดประโยชน์
ดว้ย เช่น กินอาหารเพื่อมุ่งให้ร่างกายมีก าลงั มีสุขภาพ
ดี มิใช่กินเพื่อความเอร็ดอร่อยหรือเพื่อความหรูหรา
ฟุ่มเฟือย ติดตามข่าวสาร แสวงหาความรู้ ส่งเสริม
ปัญญามิใช่เพื่อมุ่งความเพลิดเพลินเพียงอยา่งเดียว  
หรือเป็นเคร่ืองมือเล่นการพนนั เป็นตน้ 

๑.๒ การพฒันาศีล คือ การควบคุมกาย 
วาจา ไม่ใหมี้พฤติกรรมออกมาในทางเบียดเบียน
ตนเองและคนอ่ืน เช่น ทางกาย ก็ไม่ท าร้ายข่มเหงรังแก
คนอ่ืน ทางวาจา ก็ไม่พดูเทจ็ ไม่พดูค าหยาบ ไม่พดู
ส่อเสียด ท่ีจะท าใหค้นอ่ืนเสียหายและเสียประโยชน์ 
คือใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยดีในสังคม เป็นตน้ 

 

ภาพที ่๑.๑ การพฒันาศีล 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๑๐ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๑.๓ การพฒันาจิตใจ คือ การท าจิตใจใหมี้คุณสมบติัท่ีดีงามพร่ังพร้อมใน ๓ ดา้น คือ 

๑.๓.๑ ดา้นความดี เช่น มีเมตตา มีความรัก ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผมี่ความเป็นมิตรไมตรี         
ต่อคนรอบขา้ง มีความกรุณาคิดช่วยเหลือเม่ือเห็นคนอ่ืนมีความทุกข ์มีความกตญัํู มีสัมมาคารวะ เป็นตน้ 

๑.๓.๒ ดา้นความแขง็แกร่ง เช่น มีจิตใจท่ีเด็ดเด่ียวแน่วแน่ต่อเป้าหมายท่ีวางไว ้มีสติ 
(รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ) มีวิริยะ (ความพากเพียร) มีขนัติ (ความอดทน) มีสมาธิ (ความตั้งมัน่แห่งจิต) มีสัจจะ 
(ความจริง) เป็นตน้ 

๑.๓.๓ ดา้นความสุข เช่น จิตใจมีความสดช่ืน ร่าเริงเบิกบาน สะอาด สงบ ปลอดโปร่ง       
มีปีติปราโมทย ์ไม่เครียด ไม่กระวนระวาย ไม่ขุ่นมวัหมองเศร้า เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔ การพฒันาปัญญา คือ การรู้จกัเพิ่มความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ตวัเอง เร่ิมตั้งแต่รู้จกัเรียนรู้
ศิลปวทิยาท่ีดี มีประโยชน์ส าหรับการด ารงชีวิต เป็นผูข้วนขวายใคร่เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อยูเ่สมอ เพื่อกา้ว           
ใหท้นัความเปล่ียนแปลงของโลก ตลอดจนรู้จกัคิด รู้จกัวนิิจฉยั รู้จกัใช่ปัญญาในการแกไ้ขปัญหาชีวติ         
ดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๑.๒ การพฒันาปัญญา 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๑๑ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๒. บุรพภาคของการศึกษา 
 

 ทางพระพุทธศาสนานั้น แมจ้ะมีความเช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนใหง้อกงาม
ในดา้นต่างๆ ไดด้ว้ยตวัเองก็จริง แต่ในกระบวนการพฒันาตนนั้น จะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ           
เป็นตวัสนบัสนุนในเบ้ืองตน้อีกดว้ยจึงจะส าเร็จไดด้ว้ยดี องคป์ระกอบน้ีเรียกวา่ “บุรพภาคแห่งการศึกษา”  
มีอยู ่๒ ประการ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๑ องค์ประกอบภายนอก หรือการมีเง่ือนไขภายนอกไขภายนอกท่ีสนบัสนุนให้ การพฒันา
ตนเองเป็นไปดว้ยดี เช่น ไดรั้บการถ่ายทอดการสั่งสอนอบรมท่ีดีจากพอ่แม่ ครูบาอาจารย ์เพื่อนท่ีดีรวมไป
ถึงหนงัสือ ส่ือมวลชน และวฒันธรรมอนัดีงาม ซ่ึงไดใ้หข้่าวสารและความรู้ท่ีถูกตอ้ง ใหท้ศันคติอนัดีงาม 
เหล่าน้ีถือวา่เป็นสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีดี ซ่ึงองคป์ระกอบภายนอกน้ีเรียกวา่ “ปรโตโฆสะ” 

 ๑.๒ องค์ประกอบภายใน หมายถึง ตวัผูศึ้กษาอบรมเองจะตอ้งเป็นคนรู้จกัคิด รู้จกัพิจารณา 
รู้จกัใชเ้หตุผลในการด าเนินชีวติ ใชค้วามคิดอยา่งถูกวธีิ คิดเป็น คือมองส่ิงทั้งหลายตามหลกัของเหตุผล 
แยกแยะส่ิงนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ออกให้เห็นตามสภาวะและความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั องคป์ระกอบ
น้ีเรียกวา่ “โยนิโสมนสิการ”  

 องคป์ระกอบทั้งสองเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัและเก้ือหนุนกนั โดยอาศยักระบวนการศึกษา      
ต่าง ๆ และอาศยัความเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลภายนอกเป็นแรงผลกัดนัหรือเป็นปัจจยั
เก้ือหนุน ถา้ไดรั้บการ่ายทอด แนะน า ชกัจูงจากแหล่งความรู้ท่ีถูกตอ้ง ก็จะน าไปสู่การคิดท่ีถูกตอ้ง                
เกิดสัมมาทิฐิอนัจกัเป็นบนัไดกา้วข้ึนสู่กระบวนการศึกษาท่ีแทจ้ริง  

 
 
 
 

ภาพที ่๑.๓ บุรพภาคแห่งการศึกษา 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๑๒ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๓. กระบวนการศึกษา 
 

กระบวนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเนน้ไปท่ีสัมมาทิฐิ คือ ความคิดเห็นท่ีถูกตอ้งอนัรวม
ไปถึงความเช่ือถือ ความนิยม เจตคติต่าง ๆ ท่ีเป็นไปในทางถูกตอ้งดีงาม เม่ือมีสัมมาทิฐิเป็นฐานแลว้ 

การบวนศึกษาภายในตวับุคคลก็ด าเนินไปไดด้ว้ยดี กระบวนการศึกษาน้ีแบ่งรายละเอียด
ออกเป็นอริยมรรคมีองค ์๘ และสรุปเป็นขั้นตอนใหญ่เรียกวา่ “ไตรสิกขา” (สิขขา ๓) ดั้งน้ี 

๑.๑ การฝึกอบรมในด้านความประพฤติ ซ่ึงรวมไปถึงระเบียบวนิยั ความสุจริตทางกายและ
วาจา ละเวน้การล่าสัตว ์ลกัทรัพย ์ประพฤติผดิในกาม ละเวน้การพดูเทจ็ พดูส่อเสียด พดูหยาบคาย               
และพดูเพอ้เจอ้ ตลอดการประกอบชีพท่ีสุจริตไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น เรียกวา่ “อธิศิลสิกขา” 

อธิศีลสิกขา คือ การฝึกปรือใหเ้กิดมีสัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ และสัมมาอาชวใหเ้จริญ            
งอกงามข้ึนจนมีความพร้อมทางดา้นความประพฤติ และความมีระเบียบวนิยัท่ีดีงาม 

๑.๒ การฝึกฝนอบรมในด้านจิตใจ อนัไดแ้ก่ การปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างคุณภาพ
สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต คือ มีจิตนเป็นสมาธิ ความมีจิตใจดีงาม แขม้แขง็วอ่งไว และปลอดโปรง
เป็นสุขเรียกวา่ “อธิจิตตสิกขา” 

อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือใหเ้กิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิใหเ้จริญ               
งอกงามจนมีความพร้อมทางดา้นคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๑.๔ การฝึกฝนอบรมในดา้นจิตใจ 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๑๓ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๑.๓ การฝึกอบรมในด้านปัญญา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงทั้งหลายตามความ           

เป็นจริง รู้ความเป็นไปตามเหตุปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไปตามแนวทางของเหตุผลรู้เท่าทนัโลก
และ ชีวติจนสามารถท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิหลุดพน้จากความยดืมัน่ในส่ิงทั้งหลาย มีจิตใจท่ีเป็นอิสระผอ่งใส
เบิกบาน ซ่ึงเรียกวา่ “อธิปัญญาสิกขา” 

อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฐิ และสัมมาสังกปัปะใหเ้จริญงอกงามจนมี
ความพร้อมทางดา้นปัญญา และรู้จกัคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๑.๕ การฝึกฝนอบรมในดา้นปัญญา 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๑๔ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
แบบฝึกหัดที่ ๑.๑ 

เร่ือง พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์ อธิบายบุรพภาคแห่งการศึกษาหรือองคป์ระกอบท่ีสนบัสนุน      
การพฒันาตน (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 

 

 
 
 

องค์ประกอบภายนอก 
ทีส่นับสนุนการพฒันาตนเอง 

บุรพภาคแห่งการศึกษา 
(องค์ประกอบสนับสนุนการพฒันาตน) 

องค์ประกอบภายใน 
ทีส่นับสนุนการพฒันาตนเอง 



 
 

๑๕ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ใบความรู้ที่ ๑.๒ 

เร่ือง พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยัและวธีิการแก้ปัญหา 
 
 

หลกัของเหตุปัจจยั หรือหลกัความเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงเป็นหลกัของเหตุปัจจยัท่ีอิงอาศยัซ่ึงกนั           
และกนั ท่ีเรียกวา่ "กฎปฏิจจสมุปบาท"  

 

๑. พระพทุธศาสนาเน้นความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจัยและวธีิการแก้ปัญหา 
 

ไม่มีอนัน้ีก็ไม่มี เพราะอนัน้ีเกิด อนัน้ีจึงเกิด เพราะอนัน้ีดบัอนัน้ีจึงดบั"น่ีเป็นหลกัความจริง
พื้นฐาน วา่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะเกิดข้ึนมาลอย ๆ ไม่ได ้หรือในชีวติประจ าวนัของเรา "ปัญหา" ท่ีเกิดข้ึนกบัตวั
เราจะเป็นปัญหาลอย ๆ ไม่ได ้จะตอ้งมีเหตุปัจจยัหลายเหตุท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนมาหากเราตอ้งการแกไ้ข
ปัญหาก็ตอ้งอาศยัเหตุปัจจยัในการแกไ้ขหลายเหตุปัจจยัไม่ใช่มีเพียงปัจจยัเดียวหรือมีเพียงหนทางเดียว       
ในการแกไ้ขปัญหาเป็นตน้ 

ค าวา่ "เหตุปัจจัย" พุทธศาสนาถือวา่ส่ิงท่ีท าใหผ้ลเกิดข้ึนไม่ใช่เหตุอยา่งเดียว ตอ้งมีปัจจยั            
ต่าง ๆ ดว้ยเม่ือมีปัจจยัหลายปัจจยัผลก็เกิดข้ึน ตวัอยา่ง เช่น เราปลูกมะม่วงตน้มะม่วงงอกงามข้ึนมา                
ตน้มะม่วงถือวา่เป็นผลท่ีเกิดข้ึนดงันั้นตน้มะม่วงจะเกิดข้ึนเป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัเหตุปัจจยัหลาย 
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดเป็นตน้มะม่วงไดเ้หตุปัจจยัเหล่านั้นไดแ้ก่ เมล็ดมะม่วง ดิน น ้า ออกซิเจน แสงแดด 
อุณหภูมิท่ีพอเหมาะปุ๋ย เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าพร่ังพร้อมจึงก่อใหเ้กิดตน้มะม่วง 

ตวัอยา่งความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั เช่น ปัญหาการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าซ่ึงเป็นผล         
ท่ีเกิดจากการเรียนของนกัเรียนมีเหตุปัจจยัหลายเหตุปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนอ่อน เช่น ปัจจยัจาก
ครูผูส้อนปัจจยัจากหลกัสูตรปัจจยัจากกระบวนการเรียนการสอนปัจจยัจากการวดัผลประเมินผลปัจจยั 
จากตวัของนกัเรียนเอง เป็นตน้ 

ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั หรือหลกัปฏิจจสมุปบาทแสดงใหเ้ห็นอาการของส่ิงทั้งหลาย
สัมพนัธ์เน่ืองอาศยัเป็นเหตุปัจจยัต่อกนัอยา่งเป็นกระแส ในภาวะท่ีเป็นกระแสน้ี ขยายความหมายออกไป
ใหเ้ห็นแง่ต่าง ๆ ไดคื้อ 

 ส่ิงทั้งหลายมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองอาศยัเป็นปัจจยัแก่กนั 
 ส่ิงทั้งหลายมีอยูโ่ดยความสัมพนัธ์กนั 
 ส่ิงทั้งหลายมีอยูด่ว้ยอาศยัปัจจยั 

 



 
 

๑๖ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 ส่ิงทั้งหลายไม่มีความคงท่ีอยูอ่ยา่งเดิมแมแ้ต่ขณะเดียว (มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ไม่อยูน่ิ่ง) 
 ส่ิงทั้งหลายไม่มีอยูโ่ดยตวัของมนัเอง คือไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริงของมนั 
 ส่ิงทั้งหลายไม่มีมูลการณ์หรือตน้ก าเนิดเดิมสุด แต่มีความสัมพนัธ์แบบวฏัจกัรหมุนวนจน

ไม่ทราบวา่อะไรเป็นตน้ก าเนิดท่ีแทจ้ริง 
หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั            

มีมากมายในท่ีน้ีจะกล่าวถึงหลกัค าสอน ๒ เร่ือง คือ 
๑. ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ ๔ 
๒. กฎปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิจจสมุปบาท คือ การท่ีส่ิงทั้งหลายอาศยัซ่ึงกนัและกนัเกิดข้ึนเป็นกฎธรรมชาติท่ีพระพุทธเจา้

ทรงคน้พบ การท่ีพระพุทธเจา้ทรงคน้พบกฎน้ีน่ีเองพระองคจึ์ง ไดช่ื้อวา่พระสัมมาสัมพุทธเจา้
กฏปฏิจจสมุปบาท เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ กฎอิทปัปัจจยตาซ่ึงก็คือ กฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลของกนั        
และกนันัน่เอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อวชิชา 
สังขาร 

วญิญาณ 

นามรูป 

สฬายตนะ 

ผสัสะ ตัณหา 

เวทนา 

อุปาทาน 

ภพ 

ชรา มรณะ 

ชาต ิ

ภาพที ่๑.๖ ภาพแผนผงักฎปฏิจจสมุปบาท 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๑๗ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
กฏปฏิจจสมุปบาท คือ กฎแห่งเหตุผลท่ีวา่ถา้ส่ิงน้ีมี ส่ิงนั้นก็มี ถา้ส่ิงน้ีดบั ส่ิงนั้นก็ดบัปฏิจจสมุป

บาทมีองคป์ระกอบ ๑๒ ประการคือ 
 
๑. อวชิชา คือ ความไม่รู้จริงของชีวติไม่รู้แจง้ในอริยสัจ ๔ ไม่รู้เท่าทนัตามสภาพท่ีเป็นจริง  
๒. สังขาร คือ ความคิดปรุงแต่งหรือเจตนาทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศล  
๓. วญิญาณ คือ ความรับรู้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ เช่น เห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ินรู้รส รู้สัมผสั  
๔. นามรูป คือ ความมีอยูใ่นรูปธรรมและนามธรรม ไดแ้ก่กายกบัจิต  
๕. สฬายตนะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ  
๖. ผสัสะ คือ การถูกตอ้งสัมผสั หรือการกระทบ  
๗. เวทนา คือ ความรู้สึกวา่เป็นสุข ทุกข ์หรืออุเบกขา  
๘. ตณัหา คือ ความทะเยอทะยานอยากหรือความตอ้งการในส่ิงท่ีอ านวยความสุขเวทนา                  

และความด้ินรนหลีกหนี ในส่ิงท่ีก่อทุกขเวทนา  
๙. อุปาทาน คือ ความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตน  
๑๐. ภพ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อสนองอุปาทานนั้นๆเพื่อใหไ้ดม้าและใหเ้ป็นไปตาม            

ความยดึมัน่ถือมัน่  
๑๑. ชาติ คือ ความเกิด ความตระหนกัในตวัตน ตระหนกัในพฤติกรรมของตน  
๑๒. ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนสั อุปายาสะคือ ความแก่ ความตาย          ความ

โศกเศร้า ความคร ่ าครวญความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 
 
 
 
 
องคป์ระกอบทั้ง ๑๒ ประเภทน้ีพระพุทธเจา้เรียกวา่องคป์ระกอบแห่งชีวิต หรือกระบวนการ         

ของชีวติซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัท านองปฏิกิริยาลูกโซ่เป็น เหตุปัจจยัต่อกนั โยงใยเป็นวงเวยีน         
ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่มีท่ีส้ินสุดจากกฏปฏิจจสมุปบาทหรือกฎอิทปัปัจจยตาท่ีวา่อวชิชาเป็นตวัเหตุของ        
ทุกส่ิงทุกอยา่ง อวชิชา คือ ความไม่รู้แจง้ในอริยสัจ ๔ ดงันั้น กฎปฏิจจสมุปบาทเม่ือกล่าวโดยสรุปแลว้ก็ 
คือ อริยสัจ ๔ นัน่เอง 

 
 



 
 

๑๘ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
อริยสัจ หมายถึง หลกัความจริงอนัประเสริฐหรือหลกัความจริงท่ีท าใหผู้เ้ขา้ถึงเป็นผูป้ระเสริฐ         

มี ๔ ประการ คือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือสภาพท่ีบีบคั้นจิตใจใหท้นไดย้าก ทุกขเ์ป็น

สภาวะท่ีจะตอ้งก าหนดรู้  
๒. สมุทยั (ทุกขสมุทัย) หมายถึง ตน้เหตุท่ีท าให้เกิดทุกข ์ไดแ้ก่ ตณัหา ๓ ประการ คือ กามตณัหา 

ภวตณัหา และวภิวตณัหา สมุทยัเป็นสภาวะท่ีจะตอ้งละหรือท าใหห้มดไป  
๓. นิโรธ (ทุกนิโรธ) หมายถึง ความดบัทุกข ์หรือสภาวะท่ีปราศจากทุกข ์เป็นสภาวะท่ีตอ้งท า

ความเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้  
๔. มรรค (ทุกขนิโรธคามินีปฎปิทา) หมายถึง ทางดบัทุกข ์หรือขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์

ไดแ้ก่ มชัฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค ์๘ ซ่ึงสรุปลงในไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค             
เป็นสภาวะท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจึงจะไปสู่ความดบัทุกขไ์ดอ้ริยสัจ ๔ น้ีถา้วเิคราะห์กนัในเชิง
วทิยาการสมยัใหม่ก็คือ ศาสตร์แห่งเหตุผล เพราะอริยสัจ ๔ จดัไดเ้ป็น ๒ คู่ แต่ละคู่เป็นเหตุเป็นผล         
ของกนัและกนั 

 
 
 

อริยสัจ ๔ 

ทุกข์ สมุทยั 

นิโรธ มรรค 

ภาพที ่๑.๗ ภาพแผนผงัอริยสัจ ๔ 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๑๙ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
เม่ือวิเคราะห์ในทางกลบักนั จากกฎท่ีวา่ เม่ือมีทุกข ์ก็ตอ้งมีความดบัทุกข ์อริยสัจ คู่ท่ีสอง (นิโรธ

และมรรค) กลายเป็นเหตุท่ีน าไปสู่ผล คือ การดบัอริยสัจคู่แรก (ทุกขแ์ละสมุทยั) อนัเป็น การยอ้นศร              
อีกรอบหน่ึง จะเห็นชดัวา่ อริยสัจ ๔ เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เป็นระบบเหตุผล คือ เม่ือมีเหตุเกิด
แห่งทุกข ์(สมุทยั) ก็จะท าใหเ้กิดความทุกข ์(ทุกข)์ ในขณะเดียวกนั หากตอ้งการสภาวะหมดทุกข ์(นิโรธ) 
ก็ตอ้งก าจดัเหตุเกิดแห่งทุกข ์คือตณัหาดว้ยการปฏิบติัตามมรรค ๘ (มรรค) 

วธีิแกปั้ญหาตามแนวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนน้การแกปั้ญหาดว้ยการกระท า                  
ของมนุษยต์ามหลกัของเหตุผลไม่หวงัการออ้นวอนจากปัจจยัภายนอก เช่น เทพเจา้ รุกขเทวดา ภูตผปีีศาจ 
เป็นตน้ จะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งค าสอนในคาถาธรรมบท แปลความวา่ มนุษยท์ั้งหลายถูกภยัคุกคามแลว้             
พากนัถึงเจา้ป่าเจา้เขาเจา้ภูผาตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีพึ่งแต่ส่ิงเหล่านั้นไม่ใช่สรณะอนัเกษม 

เห็นปัญหา เหตุเกิดของปัญหา ภาวะไร้ปัญหาและวธีิปฏิบติัใหถึ้งความส้ินปัญหาจึงจะสามารถ
หลุดพน้จากทุกขท์ั้งปวงไดด้งันั้น มนุษยต์อ้งแกปั้ญหาดว้ยวธีิการของมนุษยท่ี์เพียรท าการดว้ยปัญญา               
ท่ีรู้เหตุปัจจยัหลกัการแกปั้ญหาดว้ยปัญญาของมนุษย ์คือ 

 
 

๑. ทุกข ์คือ การเกิดปัญหา หรือรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือรู้วา่ปัญหา         
ท่ีเกิดข้ึนคืออะไร  

๒. สมุทยั คือ การสืบหาสาเหตุของปัญหา  
๓. นิโรธ คือ ก าหนดแนวทางหรือวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาก

สาเหตุต่าง ๆ เหล่านั้น  
๔. มรรค คือ ปฏิบติัตามวธีิการใหถึ้งการแกไ้ขปัญหาหรือวธีิ             

การดบัปัญหาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
หลกัการแก้ปัญหาตามหลกัอริยสัจ ๔ นีม้ีคุณค่าเด่นทีส่ าคัญพอสรุป ไดด้งัน้ี 
 

๑. เป็นวธีิการแห่งปัญญา ซ่ึงด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผลเป็นระบบ                    
วธีิแบบอยา่ง ซ่ึงวธีิการแกปั้ญหาใด ๆ ก็ตาม ท่ีจะมีคุณค่าและสมเหตุผลจะตอ้งด าเนินไปในแนวเดียวกนั
เช่นน้ี 

๒. เป็นการแกปั้ญหาและจดัการกบัชีวติของตน ดว้ยปัญญาของมนุษยเ์องโดยน าเอาหลกั 
ความจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ไม่ตอ้งอา้งอ านาจดลบนัดาลของตวัการพิเศษเหนือ
ธรรมชาติ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใด ๆ  

๓. เป็นความจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของคนทุกคนไม่วา่มนุษยจ์ะเตลิดออกไปเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัส่ิงท่ีอยูห่่างไกลตวักวา้งขวางมากมายเพียงใดก็ตามแต่ถา้เขา ยงัจะตอ้งมีชีวิตของตนเองท่ีมีคุณค่า             
และสัมพนัธ์กบัส่ิงภายนอกเหล่านั้นอยา่งมีผลดีแลว้เขาจะตอ้งเก่ียวขอ้งและใชป้ระโยชน์จากหลกัความจริง
น้ีตลอดไป  

๔. เป็นหลกัความจริงกลาง ๆ ท่ีติดเน่ืองอยูก่บัชีวติ หรือเป็นเร่ืองของชีวติเองแท ้ๆ ไม่วา่
มนุษยจ์ะสร้างสรรคศิ์ลปวทิยาการ หรือด าเนินกิจการใด ๆ ข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาความเป็นอยู่
ของตน และไม่วา่ศิลปวทิยาการ หรือกิจการต่าง ๆ นั้น จะเจริญข้ึนเส่ือมลง สูญสลายไป หรือเกิดมีใหม่         
มาแทนอยา่งไรก็ตามหลกัความจริงน้ีก็จะคงยนืยงใหม่ และใชเ้ป็นประโยชน์ไดต้ลอดทุกเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
แบบฝึกหัดที่ ๑.๒ 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านกรณีศึกษา แลว้ตอบค าถาม (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 
 

กรณีศึกษาที ่๑ 
 

 นายเกียรติศกัด์ิ ไชโย เรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ตั้งใจวา่เม่ือเรียนจบแลว้จะออกไปหางานท า
เกียรติศกัด์ิ อยากมีรายไดเ้ป็นของตนเอง แต่แม่ของเกียรติศกัด์ิตอ้งการใหเ้กียรติศกัด์ิเรียนต่อ                           
ในระดบัอุดมศึกษา เพื่อใหจ้บระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งต ่า ซ่ึงจะท าใหมี้ความรู้พื้นฐานดีพอส าหรับ         
การประกอบอาชีพใหก้า้วหนา้มัน่คง แต่ถา้มีความรู้เพียงจบมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ยอ่มมีความรู้นอ้ย              
การไปท างานก็ไดรั้บค่าตอบแทนต ่า เกียรติศกัด์ิบอกกบัแม่วา่ เกียรติศกัด์ิเกรงวา่จะสอบเขา้มหาวทิยาลยั
ของรัฐไม่ได ้และถา้จะเรียนต่อก็อยากเรียนในสาขานิติศาสตร์บณัฑิต เพราะเขาตอ้งการมีความรู้เก่ียวกบั
กฎหมายซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ แม่บอกกบัเกียรติศกัด์ิวา่ใหส้อบเขา้มหาวทิยาลยั          
ของรัฐไปก่อน ถา้สอบไม่ได ้แม่จะส่งใหเ้รียนในมหาวทิยาลยัเอกชน เพราะพ่อแม่มีรายไดเ้พียงพอต่อ 
การส่งเกียรติศกัด์ิ เขา้เรียนในมหาวทิยาลยัเอกชนไดใ้นท่ีสุด เกียรติศกัด์ิก็ตดัสินใจสอบเขา้เรียน                     
ต่อในระดบัอุดมศึกษา 
 

ค าถาม 
๑. การกระท าของเกียรติศกัด์ิสอดคลอ้งกบัหลกัของพระพุทธศาสนาในเร่ืองความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั

อยา่งไร 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
๒. การกระท าของเกียรติศกัด์ิแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีดีของเกียรติศกัด์ิอยา่งไร จงอธิบายเหตุผล 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
๓. เกียรติศกัด์ิสามารถแกปั้ญหาของตนเองในเร่ืองใดไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
 



 
 

๒๒ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 
 

กรณีศึกษาที ่๒ 
 

 หมู่บา้นรักถ่ินเป็นหมู่บา้นพฒันาตวัอยา่ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคนไทยและชาวต่างชาติชอบไป
เท่ียวตลาดน ้าวนัอาทิตย ์เพื่อซ้ือสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตจากสวนผลไมแ้ละมีส่ิงของเคร่ืองใชป้ระเภทเคร่ือง         
จกัสานจ านวนมากท ารายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้น นอกจากนั้นยงัมีชาวบา้นในหมู่บา้นใกลเ้คียงท าอาหาร
ประเภทต่าง ๆ มาขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย จงลกัษก์็เป็นคนหน่ึงท่ีท าขนมตาลไปขายในตลาดน ้า            
วนัอาทิตย ์ขนมตาลของจงลกัษข์ายดีมากและไม่พอขาย ดงันั้นจงลกัษจึ์งข้ึนราคาขนมตาลจากถุงละ                 
๒๐ บาท เป็น ๓๐ บาท ท าให้เธอไดก้ าไรมากข้ึน 
 วนัอาทิตยต่์อมาจงลกัษข์ายขนมตาลไม่หมด เหลือเป็นจ านวนมาก เธอจึงเก็บใส่ตูเ้ยน็ไว ้                 
แลว้น าไปขายใหแ้ก่ชาวบา้นในหมู่บา้นของเธอจนหมด 
 ต่อมาจงลกัษเ์อาขนมตาลไปขายท่ีตลาดน ้าเช่นเคย แต่นกัท่องเท่ียวก็ไม่ค่อยซ้ือขนมตาล           
ของจงลกัษ ์วนัรุ่งข้ึนเธอก็เอาไปขายในหมู่บา้นอีกแต่ก็ไม่มีใครซ้ือขนมตาลของเธอ จงลกัษต์อ้งขาดทุน
ในการขายขนมจงลกัษก์ลุม้ใจมาก 
 

ค าถาม จงลกัษค์วรใชว้ธีิการแกปั้ญหาตามหลกัพุทธศาสนาอยา่งไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
แบบฝึกหัดที่ ๑.๓ 

เร่ือง ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ ๔ 
 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีถูกและท าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีผดิ         
(คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน  ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

 
……......๑. อวชิชา คือ ความไม่รู้จริงของชีวิตไม่รู้แจง้ในอริยสัจ ๔ ไม่รู้เท่าทนัตามสภาพท่ีเป็นจริง  
……......๒. นามรูป คือ ความคิดปรุงแต่งหรือเจตนาทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศล  
……......๓. อุปาทาน คือ ความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตน  
……......๔. เวทนา คือ ความรับรู้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ เช่น เห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ินรู้รส รู้สัมผสั  
……......๕. ผสัสะ คือ การถูกตอ้งสัมผสั หรือการกระทบ  
……......๖. ชาติ คือ ความเกิด ความตระหนกัในตวัตน ตระหนกัในพฤติกรรมของตน  
……......๗. ทุกข ์หมายถึง ทางดบัทุกข ์ 
……......๘. สมุทยั (ทุกขสมุทยั) หมายถึง ตน้เหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์ 
……......๙. นิโรธ (ทุกนิโรธ) หมายถึง ความดบัทุกข ์หรือสภาวะท่ีปราศจากทุกข ์ 
……......๑๐. มรรค (ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา) หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือสภาพท่ี

บีบคั้นจิตใจใหท้นไดย้าก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ใบความรู้ที่ ๑.๓ 

เร่ือง พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 

 

 

๑. ความส าคญัของพระพทุธศาสนาในด้านการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 

ความประมาท คือ ความเลินเล่อ เผลอสติ ไม่ส ารวมระวงั กาย วาจา ใจ ส่วนความไม่ประมาท
มีวนิยัตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ความรอบคอบ มีสติคอยก ากบัการกระท า วาจา ใจ 

สติ คือ ความระลึกรู้สึกตวัอยูเ่สมอจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมทุกอยา่ง ตั้งแต่การท าการงาน
ตามปกติ 

 

๒. หลกัค าสอนในเร่ืองความไม่ประมาท (ปัจฉิมโอวาท) 
 

 "ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย... บดัน้ี เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลาย มีความเส่ือมไป                 
เป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงท าความไม่ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด" มหาปรินิพพานสูตร ๑๐/๑๘๐ 
อธิบาย... พระพุทธเจา้ตรัสสอน เร่ืองความไม่ประมาทเป็นพระโอวาทสุดทา้ยในท่ีอ่ืน ทรงสั่งสอนวา่  
กุศลธรรมทั้งหมดรวมลงในความไม่ประมาทเหมือนรอยเทา้สัตวเ์ดินดินต่าง ๆ รวมลงในรอยเทา้ชา้ง
ฉะนั้นความไม่ประมาท จะเป็นเหตุใหเ้ราเตือนใจตามค าสอนท่ีทรงเตือนไวว้า่ "วนัคืนล่วงไป ๆ บดัน้ี          
เราท าอะไรอยู"่ เราจะไดห้มัน่พิจารณาดูตน และหาโอกาสเพิ่มพนูคุณงามความดีละความชัว่ใหล้ดนอ้ยลง
ความไม่ประมาทจะเตือนไม่ใหเ้ราลืมตน เห็นเป็นจริงเป็นจงักบัชีวติในโลกประหน่ึงวา่จะด ารงอยูไ่ด ้         
ชัว่กปัชัว่กลัป์ในท่ีสุด ทุกคนจะตอ้งจบลงดว้ยความตายทรัพยส์มบติัต่าง ๆ ก็จะเปล่ียนมือไปเป็นของ         
คนอ่ืนท่ีดินท่ีเรานึกวา่เป็นของเราแต่ถา้เราจะกลายเป็นเถา้ถ่าน ฝังเร่ียรายอยูบ่นพื้นดินนั้น หรือ บางทีเขา 
ก็จะเก็บไวใ้นโกศเล็ก ๆ เหมือนของเด็กเล่น แต่ไม่มีใครอยากจบัตอ้ง ถึงท่ีสุดเหมือน ๆ กนัเช่นน้ีในขณะท่ี
มีชีวติอยูจึ่งควรตั้งอยูใ่นความไม่ประมาทถือเอาสาระจากชีวติท่ีเน่าเป่ือย ไม่มีสาระน้ี ไวใ้หไ้ดด้ว้ย                
การบ าเพญ็คุณงามความดีบ าเพญ็ประโยชน์ท่าน ใหส้มบูรณ์เถิด.. 
 
 
 
 



 
 

๒๕ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ค าสอนทัว่ไปพระพุทธศาสนาสอนเร่ืองความไม่ประมาทและความประมาทคู่กนัในกรณทีัว่ ๆ ไป

เพือ่ให้พุทธศาสนิกชนทราบผลดีของความไม่ประมาท และผลร้ายของความประมาทเปรียบเทยีบค าสอน
เฉพาะกรณ ีระดับต ่าแบ่งเป็น ๔ อย่าง 

 
๑. ในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริต 
๒. ในการละวจีสุจริตประพฤติวจีสุจริต 
๓. ในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริต 
๔. ในการละความเห็นผดิ ท าความเห็นใหถู้ก 
 
  

๓. ค าสอนในระดับสูง แบ่งเป็น ๔ อย่าง 
 
 

๓.๑ ระวงัใจไม่ใหก้ าหนดัในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั 
๓.๒ ระวงัใจไม่ใหข้ดัเคืองในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความขดัเคือง 
๓.๓ ระวงัใจไม่ใหห้ลงในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความหลง 
๓.๔ ระวงัใจไม่ใหม้วัเมาในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความมวัเมา 

 

 
ค าสอนโดยรวบยอดพระพุทธเจา้ทรงสอนไวว้า่ ท่านทั้งหลาย จงมีความไม่ประมาท หรือแปล

อยา่งยาวโดยเพิ่มเติมขอ้ความเขา้วา่ ท่านทั้งหลายจงท าประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ่ื้นใหถึ้งพร้อมดว้ย
ความไม่ประมาท 

ค าสอนเร่ืองความไม่ประมาทจึงเป็นค าสอนท่ีกวา้ง ประมวลค าสอนอ่ืน ๆ ไวเ้ปรียบเทียบ
เหมือนร้อยเทา้ชา้งท่ีใหญ่กวา่รอยเทา้สัตวอ่ื์น ๆ ท่ี รวมลงในรอยเทา้ชา้งได ้ค าสอนเร่ืองความไม่ประมาท 
จึงส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง 

 
 
 
 
 



 
 

๒๖ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

  

๔. ประโยชน์ของความไม่ประมาท 
 

 พระพุทธองคต์รัสวา่ ความไม่ประมาทเป็นบิดา ของธรรมะทั้งปวง (ทรงเปรียบ                         
ความไม่ประมาทเหมือนรอยเทา้ชา้ง ท่ีใหญ่กวา่รอยเทา้สัตวท์ั้งหลายท่ีมีอยูใ่นโลกปัจจุบนั) ธรรมะ                  
ขอ้ไม่ประมาท จึงเป็นธรรมท่ีใหญ่กวา่ธรรมะทั้งหลาย ถา้ไม่ประมาท ความชัว่อยา่งอ่ืนก็เกิดข้ึนไม่ได ้
ความไม่ประมาทจึงมีประโยชน์ต่อบุคคล เม่ือบุคคลใดด าเนินชีวติดว้ยความไม่ประมาท ทุกส่ิงท่ีท า พดู 
คิด ก็เป็นไปดว้ยความไม่ประมาท ผลท่ีเกิดข้ึนคือความถูกตอ้งจากการกระท า พดู คิด แลว้ผลนั้นก็ส่งผล
ใหชี้วติมีความสุข  ความเจริญ และส่งผลต่อสังคมอีกดว้ย 
  

๕. ประโยชน์ของความไม่ประมาทต่อการด าเนินชีวติและสังคม 
 

๕.๑ ประโยชน์ในการด าเนินชีวติส่วนบุคคล ความไม่ประมาทมีประโยชน์ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีและการด าเนินชีวิต เช่น ในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการด าเนินชีวิตท่ีมีความเส่ียง ต่ออุบติัภยัมาก              
ในการท างานท่ีละเอียดประณีต ในการครองเรือน ในการป้องกนัโรค 

๕.๒ ประโยชน์ต่อสังคมการป้องกนัประเทศ การป้องกนัอาชญากรรม การวางแผน
เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

๕.๓ ประโยชน์ในการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา การปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาจะตอ้งมี
ความไมป่ระมาท กล่าวคือมีสติก ากบัอยูเ่สมอ การรักษาศีล การเจริญสมาธิหรือการท ากรรมฐาน                    
การเจริญปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๑.๘ การเจริญสมาธิ 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๒๗ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

  

๖. ส่ิงทีก่่อให้เกดิความประมาท 
 

๖.๑ ความเป็นหนุ่มสาวท าให้บุคคลเพลิดเพลินในความสนุกสนานในภาวะของหนุ่มสาว             
ท าใหท้  า พดู คิด ในส่ิงต่าง ๆ ตามประสาอารมณ์ของวยัรุ่น ไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้งดีงาม บางรายตอ้ง
สูญเสียอนาคตชีวติไป เพราะความประมาท พระพุทธศาสนาจึงสอนใหไ้ม่ประมาทในวยั (โยพนมตัตงั) 

๖.๒ ความไม่มีโรค ท าใหบุ้คคลลุ่มหลงในชีวติลืมนึกถึงโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดา เม่ือโรคภยัเกิดข้ึนแลว้ก็ไม่อาจท าความดีได ้เม่ือตอนแขง็แรงอยูไ่ม่ไดท้  าไว ้จึงตกอยูใ่นภาวะ 
ของคนประมาท (อโรคยมตัตงั) 

๖.๓ ความมีทรัพยท์  าใหค้นหลงเพลิดเพลินในทรัพย ์โดยไม่ใส่ใจในการท าความดี หลงใหล
คลัง่ไคลใ้นวตัถุนิยมคิดวา่มีเงินแลว้จะท าดีเม่ือใดก็ได ้เม่ือเพลิดเพลินไปมากจิตใจก็ถอยห่างจากความดี
ไปเร่ือย ๆ สุดทา้ยเม่ือก่อนจะเสียชีวตินึกเสียดายท่ีไดท้  าความดีไวน้อ้ย 

๖.๔ เวลาการท่ีประมาทในเวลาโดยคิดวา่ มีเวลาท าดีอยูม่าก หรือบางคนบอกวา่รอให้แก่ก่อน 
แลว้จึงค่อยท าบุญกุศล ถา้เกิดเป็นอะไรไปเสียก่อนหรือเม่ือแก่แลว้ก็ท  าดีไม่ไดส้ะดวก เพราะไม่ไดส้ั่งสม
พฤติกรรมการท าดีมา (พฤติกรรมเคยชิน) จึงท าดีไดไ้ม่เท่าท่ีควร 

 

  

๗. วธิีการสร้างความไม่ประมาท 
 

๗.๑ มีสติระลึก ก่อนจะท า พูด คิด ในทุกส่ิง หากส่ิงท าไปแลว้เป็นทุกข ์เป็นโทษ เดือดร้อน        
ก็ไม่ท  า ส่ิงใดท่ีท าแลว้ ก่อประโยชน์ ก่อสุข ก็พึงท าในส่ิงนั้น 

๗.๒ ตระหนกัในผลของการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองและผูอ่ื้นรอบขา้ง 
๗.๓ ระลึกอยูใ่นคุณงามความดีเสมอเอาคุณธรรมความดีมาผกูไวท่ี้ใจ เหมือนคนโบราณ            

เอาพระมาแขวนไวท่ี้คอเพื่อใหเ้ตือนสติตนเองใหท้ าความดีทุกลมหายใจ หรือทุกวินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

  

๘. ธรรมะทีส่ร้างความไม่ประมาท 
 

ธรรมะท่ีเป็นเคร่ืองมือสร้างความไม่ประมาท ไดแ้ก่ 
๘.๑ สติ ความระลึกไดก่้อนท่ีจะท า จะพดู จะคิด ในส่ิงต่าง ๆ และ สัมปชญัญะ ความรู้ตวั 

ในขณะท่ีท า พดู คิดอยู ่โดยไม่เผลอใจ หรือขาดสติ 
๘.๒ ปธาน คือ ความเพียร อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต ไดแ้ก่ 

 ๘.๒.๑ สังวรปธานความเพียรในการระวงัมิใหค้วามชัว่เกิดกบัตน หรือป้องมิใหต้นเอง
กระท าในส่ิงท่ีไม่ดี 

 ๘.๒.๒ ปหานปธานความเพียรในการละทิ้งความไม่ดีท่ีเคยเกิดข้ึนกบัตนให้หมดไป 
 ๘.๒.๓ ภาวนาปธานความเพียรในการสร้างสรรคค์วามดีท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดข้ึนกบัตน

หรือเพียรในการส่ิงดี ๆ ท่ียงัไม่ไดส้ร้าง 
๘.๒.๔ อนุรักขนาปธานเพียรในการรักษาความดี ท่ีเราไดท้  าไวแ้ลว้มิใหห้ายไป คือรักษา

ส่ิงดีๆท่ีท าไวแ้ลว้ใหค้งอยูเ่หมือนเดิม 
๘.๓ หิริ โอตตปัปะหิริ คือ ความละอายใจในการจะท าความชัว่ และโอตตปัปะ ความเกรงกลวั

ต่อผลของความชัว่เม่ือบุคคลมีความละอาย และเกรงกลวัต่อบาป แลว้ก็จะท าใหผู้น้ั้นด าเนินชีวิตดว้ย 
ความระมดัระวงั ไม่ประมาทเผลอตวัท าความชัว่ได ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๑.๙ กาท าดี คิดดี 
ทีม่า : ภาพโดย นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ 



 
 

๒๙ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
ใบความรู้ที่ ๑.๔ 

เร่ือง พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันตภิาพแก่บุคคล สังคม และโลก 
  

๑. ความส าคญัของพระพทุธศาสนาทีมุ่่งประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคม 
 
 

หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ท่ีมุ่งประโยชน์และความสุขแก่บุคคลไดแ้ก่ 
๑.๑ ทฎิฐธัมมิกตัถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การตั้งตวัไดอ้ยา่งมัน่คงมีทรัพยใ์ชจ่้าย          

ไม่ขดัสน หลกัปฏิบติัเพื่อให้ไดรั้บประโยชน์ในปัจจุบนัมี ๔ ประการ 
 ๑.๑.๑ อุฏฐานสัมปทา มีความหมัน่ขยนั 
 ๑.๑.๒ อารักขสัมปทา รักษาทรัพยท่ี์หามาได ้
 ๑.๑.๓ กลัยาณมิตตตา คบเพื่อนท่ีดี 
 ๑.๑.๔ สมชีวติาเล้ียงชีวติตามสมควรแก่ก าลงัทรัพยท่ี์หามาได ้

๑.๒ สัมปรายกิตัถะ คือ ประโยชน์ในภายหนา้ หมายถึง ในอนาคตของชาติปัจจุบนัน้ี                  
หรือในชาติต่อ ๆ ไป ไดแ้ก่ ความอุ่นใจวา่ไดท้  าความดีไวพ้ร้อมแลว้ สามารถหวงัความเจริญในอนาคต 
หรือหวงัสุคติในชาติต่อไปได ้หลกัปฏิบติัเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ในภายหนา้มี ๔ ประการ 

 ๑.๒.๑ สัทธาสัมปทา มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง 
 ๑.๒.๒ สีลสัมปทามีศีลบริสุทธ์ิตามภูมิชั้นของตน 
 ๑.๒.๓ จาคสัมปทาท าการบริจาคอยา่งสมบูรณ์ 
 ๑.๒.๔ ปัญญาสัมปทา มีปัญญาเพียบพร้อม รู้จกับาปบุญคุณโทษ 

๑.๓ ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิง่ คือ นิพพาน ความดบักิเลสและกองทุกขไ์ดส้ิ้นเชิง ซ่ึงจะ
บรรลุไดด้ว้ยการด าเนินตามอริยมรรคมีองค ์๘ ประการ เม่ือปฏิบติัตามอริยมรรค ยอ่มไดรั้บผล                   
ตามสมควรแก่การปฏิบติั 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

๒. หลกัค าสอนของพระพทุธศาสนาทีมุ่่งความสุขแก่โลก 
 
 

 โดยสอนเร่ืองความสุขและวิธีปฏิบติัใหถึ้งความสุข ความสุขมี ๒ ประเภท คือ โลกิยสุข 
ความสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลก และโลกุตตรสุข ความสุขเหนือโลก  

 โลกยิสุข ส าหรับความสุขของคฤหสัถมี์ ๔ ประการคือ 
๑. สุขเกิดจากความมีทรัพย ์
๒. สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค 
๓. สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหน้ี 
๔. สุขเกิดจากการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ 

 โลกุตตรสุข 
 ความสุขของพระอริยบุคคล ผูพ้น้จากกิเลสบางส่วนหรือส้ินเชิง การก าจดักิเลสไดห้มดส้ินนั้น

พระพุทธศาสนา ถือวา่ เป็นความสุขอยา่งยิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
แบบฝึกหัดที่ ๑.๔ 

เร่ือง พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ขอ้ละ ๒ คะแนน) 
 

๑.  ความประมาท คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

๒. สติ คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

๓. ค าสอนในระดบัสูง แบ่งเป็นก่ีอยา่ง และประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

๔. ใหบ้อกวธีิการสร้างความไม่ประมาทมาอยา่งนอ้ย ๓ ขอ้ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

๕. ใหบ้อกส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความประมาทมาอยา่งนอ้ย ๓ ขอ้ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 
 

๓๒ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

สรุปท้ายเร่ืองประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
 

ค าวา่ “การศึกษา”  มาจากค าวา่ “สิกขา” โดยทัว่ไป หมายถึง กระบวนการเรียน การฝึกอบรม             
การคน้ควา้ การพฒันาการ และการรู้แจง้เห็นจริงในส่ิงทั้งปวง 

๑. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
๑.๑ ความหมายของการศึกษาในทศันะของพระพุทธศาสนา 
การศึกษาตรงกบัค าศพัทภ์าษาลีวา่ “สิกขา” แปลวา่ การฝึกอบรมตนใหง้อกงามหรือการพฒันา

ตนใหง้อกงาม ตามหลกัพระพุทธศาสนาแบ่งการพฒันาตนใหง้อกงามออกเป็น ๔ ดา้น ดงัน้ี 
๑.๑.๑ การพฒันากาย  
๑.๑.๒ การพฒันาศีล  
๑.๑.๓ การพฒันาจิตใจ  
๑.๑.๔ การพฒันาปัญญา  

๑.๒ บุรพภาคของการศึกษา มีอยู ่๒ ประการ ดงัน้ี 

๑.๒.๑ องค์ประกอบภายนอก หรือการมีเง่ือนไขภายนอกไขภายนอกท่ีสนบัสนุนให้      
การพฒันาตนเองเป็นไปดว้ยดี ซ่ึงองคป์ระกอบภายนอกน้ีเรียกวา่ “ปรโตโฆสะ” 

๑.๒.๒ องค์ประกอบภายใน หมายถึง ตวัผูศึ้กษาอบรมเองจะตอ้งเป็นคนรู้จกัคิด                   
รู้จกัพิจารณา รู้จกัใชเ้หตุผลในการด าเนินชีวิต ใชค้วามคิดอยา่งถูกวธีิ คิดเป็น คือมองส่ิงทั้งหลายตามหลกั
ของเหตุผล แยกแยะส่ิงนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ออกใหเ้ห็นตามสภาวะและความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
องคป์ระกอบน้ีเรียกวา่ “โยนิโสมนสิการ”  

๑.๓ กระบวนการศึกษา 
กระบวนการศึกษาน้ีแบ่งรายละเอียดออกเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ และสรุปเป็นขั้นตอน

ใหญ่เรียกวา่ “ไตรสิกขา” (สิขขา ๓) ดั้งน้ี 
๑.๓.๑ การฝึกอบรมในดา้นความประพฤติ เรียกวา่ “อธิศิลสิกขา” 
๑.๓.๒ การฝึกฝนอบรมในดา้นจิตใจ เรียกวา่ “อธิจิตตสิกขา” 
๑.๓.๓ การฝึกอบรมในดา้นปัญญา เรียกวา่ “อธิปัญญาสิกขา” 
 

 

 

 

 



 
 

๓๓ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

๒. พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจัยและวธีิการแก้ปัญหา 
หลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั              

มีมากมายในท่ีน้ีจะกล่าวถึงหลกัค าสอน ๒ เร่ือง คือ 
๑. ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ ๔ 
๒. กฎปฏิจจสมุปบาท 

๓. พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในด้านการฝึกตนไม่ให้ประมาท 
ความประมาท คือ ความเลินเล่อ เผลอสติ ไม่ส ารวมระวงั กาย วาจา ใจ ส่วนความไม่ประมาท

มีวนิยัตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ความรอบคอบ มีสติคอยก ากบัการกระท า วาจา ใจ 
สติ คือ ความระลึกรู้สึกตวัอยูเ่สมอจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมทุกอยา่ง ตั้งแต่การท าการงาน

ตามปกติ 
ค าสอนทัว่ไปพระพุทธศาสนาสอนเร่ืองความไม่ประมาทและความประมาทคู่กนัในกรณีทัว่ ๆ 

ไปเพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนทราบผลดีของความไม่ประมาท และผลร้ายของความประมาทเปรียบเทียบค า
สอนเฉพาะกรณี ระดบัต ่าแบ่งเป็น ๔ อยา่ง 

๑. ในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริต 
๒. ในการละวจีสุจริตประพฤติวจีสุจริต 
๓. ในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริต 
๔. ในการละความเห็นผดิ ท าความเห็นใหถู้ก 

ค าสอนในระดับสูง แบ่งเป็น ๔ อย่าง 
๑. ระวงัใจไม่ใหก้ าหนดัในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั 
๒. ระวงัใจไม่ใหข้ดัเคืองในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความขดัเคือง 
๓. ระวงัใจไม่ใหห้ลงในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความหลง 
๔. ระวงัใจไม่ใหม้วัเมาในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความมวัเมา 

ประโยชน์ของความไม่ประมาท 
พระพุทธองคต์รัสวา่ ความไม่ประมาทเป็นบิดา ของธรรมะทั้งปวง (ทรงเปรียบความไม่ประมาท

เหมือนรอยเทา้ชา้ง ท่ีใหญ่กวา่รอยเทา้สัตวท์ั้งหลายท่ีมีอยูใ่นโลกปัจจุบนั) ธรรมะขอ้ไม่ประมาท จึงเป็น
ธรรมท่ีใหญ่กวา่ธรรมะทั้งหลาย ถา้ไม่ประมาท ความชัว่อยา่งอ่ืนก็เกิดข้ึนไม่ได ้ความไม่ประมาทจึงมี
ประโยชน์ต่อบุคคล เม่ือบุคคลใดด าเนินชีวิตดว้ยความไม่ประมาท  

 

 



 
 

๓๔ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๔.  พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก 

หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ท่ีมุ่งประโยชน์และความสุขแก่บุคคลไดแ้ก่ 
๔.๑ ทฎิฐธัมมิกตัถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั หลกัปฏิบติัเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ในปัจจุบนั           

มี ๔ ประการ อุฏฐานสัมปทา มีความหมัน่ขยนั อารักขสัมปทา รักษาทรัพยท่ี์หามาได ้กลัยาณมิตตตา             
คบเพื่อนท่ีดี สมชีวติาเล้ียงชีวิตตามสมควรแก่ก าลงัทรัพยท่ี์หามาได ้

๔.๒ สัมปรายกิตัถะ คือ ประโยชน์ในภายหนา้ หลกัปฏิบติัเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ในภายหนา้
มี ๔ ประการ สัทธาสัมปทา มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง สีลสัมปทามีศีลบริสุทธ์ิตามภูมิชั้นของตน จากสัมปทา           
ท  าการบริจาคอยา่งสมบูรณ์ ปัญญาสัมปทา มีปัญญาเพียบพร้อม รู้จกับาปบุญคุณโทษ 

๔.๓ ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิง่ คือ นิพพาน ความดบักิเลสและกองทุกขไ์ดส้ิ้นเชิง ซ่ึงจะ
บรรลุไดด้ว้ยการด าเนินตามอริยมรรคมีองค ์๘ ประการ 

โดยสอนเร่ืองความสุขและวิธีปฏิบติัใหถึ้งความสุข ความสุขมี ๒ ประเภท คือ โลกิยสุข ความสุข
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลก และโลกุตตรสุข ความสุขเหนือโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

เร่ือง ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
 

 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก มีทั้งหมด ๑๐ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน 

คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  
 ใหต้รงกบัขอ้ ก ข ค หรือ ง ของกระดาษค าตอบ 

 

๑. ภูมิสิริเป็นชาวพุทธท่ีชอบเรียนรู้ในเร่ืองส่ิงต่าง ๆ อยูเ่สมอและเม่ือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัญหา
เขาจะใชว้ธีิคิดตามแนวพุทธมาใชใ้นการแกปั้ญหา ขอ้ความดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

 ก. การพฒันากาย 
 ข. การพฒันาศีล 
 ค. การพฒันาจิตใจ 

ง. การพฒันาปัญญา 
๒. พร้อมทรัพยท์กัทายโอภาสดว้ยค าพดูท่ีสุภาพ และมีกิริยาหนา้ตายิม้แยม้ แต่จีรพฒัน์กลบัหนา้บ้ึงไม่

พดูตอบ พร้อมทรัพยคิ์ดวา่จีรพฒัน์อาจจะมีความทุกขใ์จ เขาจึงไม่โกรธจีรพฒัน์  ขอ้ความดงักล่าว
แสดงวา่พร้อมทรัพยเ์ป็นผูท่ี้มีลกัษณะในขอ้ใด 

 ก. มีเหตุผล 
 ข. เป็นคนใจกวา้ง 
 ค. มีสายตากวา้งไกล 
 ง. ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 
๓. หลกัแห่งการแกปั้ญหาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือขอ้ใด 
 ก. อริยสัจ ๔ 
 ข. ปฏิจจสมุปบาท 
 ค. ความรัก ความเมตตา 
 ง. ความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
 



 
 

๓๖ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๔.  เกียรติศกัด์ิชอบสูบบุหร่ีทุกวนัจนกระทัง่กลายเป็นติดบุหร่ี ถา้เกียรติศกัด์ิจะเลิกบุหร่ีไดเ้ขาจะตอ้ง

ใชห้ลกัธรรมใด 
 ก. ฉนัทะ 
 ข. วริิยะ 
 ค. จิตตะ 
 ง. กรรม 
๕. บุคคลใดมีการกระท าท่ีตรงกนัขา้มกบั “อปัปมาทธรรม”  
 ก. กมลเนตรชอบชวนเพื่อนไปเรียนพิเศษทุกวนัเสาร์ 
 ข. ชฎาพรตอ้งการสอบใหไ้ดท่ี้หน่ึงของระดบัชั้น 
 ค. สุมิลตาบอกกบัเพื่อนวา่ เขาตอ้งท าการบา้นใหเ้สร็จในวนัน้ี 
 ง. ภคัจิราเหน่ือยจากการซอ้มกีฬาจึงนอนพกัก่อนท าการบา้น 
๖. การกระท าใดน าไปสู่ความสุขท่ีแทจ้ริง 
 ก. ความสุขระดบัญาณ 
 ข. การลดละกิเลสอาสวะไดโ้ดยส้ินเชิง 
 ค. การฝึกฝนจิตใจใหเ้ป็นสมาธิตั้งมัน่ 
 ง. มีความภูมิใจวา่ตนมีความประพฤติสุจริต 
๗. การท่ีพระพุทธศาสนาสอนไม่ใหเ้บียดเบียนตนและผูอ่ื้น จะส่งผลดีในขอ้ใดมากท่ีสุด 
 ก. มีความรักต่อกนั 
 ข. สังคมมีการพฒันา 
 ค. สังคมเกิดสันติภาพ 
 ง. ความเจริญรุ่งเรืองต่อผูป้ฏิบติั 
๘. พระพุทธศาสนามีหลกัค าสอนใหค้นในสังคมมีความรักความสามคัคีกนั เพราะปฏิบติัตาม 

หลกัธรรมในขอ้ใด 
 ก. เบญจศีล 
 ข. เบญจธรรม 
 ค. สัมมาอาชีวะ 
 ง. สาราณียธรรม 
 
 



 
 

๓๗ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๙. การยอมรับความแตกต่างของบุคคลสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
 ก. การแกปั้ญหา 
 ข. การสร้างความสุข 
 ค. การสร้างสันติภาพ 

ง. ความสัมพนัธ์ของเหตุและผล 
๑๐. ถึงแมว้า่เจนจิราจะไม่ชอบสายธาร และชอบพดูจาดูถูกรุจณิชาอยูเ่สมอ แต่รุจณิชาก็ไม่โตต้อบ 

การกระท าของเจนจิรา สอดคลอ้งกบัค าสอนของพระพุทธศาสนาในขอ้ใด 
  ก. ความรักและความเมตตา 
  ข. บุคคลพึงไม่โกรธตอบผูอ่ื้น 
  ค. การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นทางวาจา 
  ง. พึงเอาชนะความชัว่ดว้ยความดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๘ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๓๙ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๐ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

 

 
 

ข้อที่ เฉลยข้อสอบ 
๑ ข 
๒ ข 
๓ ง 
๔ ค 
๕ ก 
๖ ง 
๗ ก 
๘ ค 
๙ ก 
๑๐ ข 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๔๑ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑.๑ 

เร่ือง พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์ อธิบายบุรพภาคแห่งการศึกษาหรือองคป์ระกอบท่ีสนบัสนุน        
การพฒันาตน (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 

 

 
 
 

พอ่แม่ 

รู้จกัคิด รู้จกัใชเ้หตุผล 
ใชค้วามคิดอยา่งถูกวธีิ คิดเป็น 

ไดรั้บการถ่ายทอด 
สัง่สอน อบรม 

องค์ประกอบภายนอก 
ทีส่นับสนุนการพฒันาตนเอง 

บุรพภาคแห่งการศึกษา 
(องค์ประกอบสนับสนุนการพฒันาตน) 

องค์ประกอบภายใน 
ทีส่นับสนุนการพฒันาตนเอง 

ครู  
อาจารย ์

เพื่อน ส่ือมวลชน วฒันธรรม 
ท่ีดีงาม 

ท าใหเ้กิดผล คือ 
- ไดรั้บข่าวสารความรู้ท่ีถูกตอ้ง 
- ใหท้ศันคติท่ีดีงาม 
 

โยนิโสมนสิการ 

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีดี 
“ปรโตโฆสะ” 



 
 

๔๒ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑.๒ 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านกรณีศึกษา แลว้ตอบค าถาม (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 
 

กรณีศึกษาที ่๑ 
 

 นายเกียรติศกัด์ิ ไชโย เรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ตั้งใจวา่เม่ือเรียนจบแลว้จะออกไปหางานท า
เกียรติศกัด์ิ อยากมีรายไดเ้ป็นของตนเอง แต่แม่ของเกียรติศกัด์ิตอ้งการใหเ้กียรติศกัด์ิเรียนต่อ                         
ในระดบัอุดมศึกษา เพื่อใหจ้บระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งต ่า ซ่ึงจะท าใหมี้ความรู้พื้นฐานดีพอส าหรับ            
การประกอบอาชีพใหก้า้วหนา้มัน่คง แต่ถา้มีความรู้เพียงจบมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ยอ่มมีความรู้นอ้ย                  
การไปท างานก็ไดรั้บค่าตอบแทนต ่า เกียรติศกัด์ิบอกกบัแม่วา่ เกียรติศกัด์ิเกรงวา่จะสอบเขา้มหาวทิยาลยั
ของรัฐไม่ได ้และถา้จะเรียนต่อก็อยากเรียนในสาขานิติศาสตร์บณัฑิต เพราะเขาตอ้งการมีความรู้เก่ียวกบั
กฎหมายซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ แม่บอกกบัเกียรติศกัด์ิวา่ใหส้อบเขา้มหาวทิยาลยั            
ของรัฐไปก่อน ถา้สอบไม่ได ้แม่จะส่งใหเ้รียนในมหาวทิยาลยัเอกชน เพราะพ่อแม่มีรายไดเ้พียงพอ                 
ต่อการส่งเกียรติศกัด์ิ เขา้เรียนในมหาวทิยาลยัเอกชนไดใ้นท่ีสุด เกียรติศกัด์ิก็ตดัสินใจสอบเขา้เรียนต่อ            
ในระดบัอุดมศึกษา 
 

ค าถาม 
๑. การกระท าของเกียรติศกัด์ิสอดคลอ้งกบัหลกัของพระพุทธศาสนาในเร่ืองความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั

อยา่งไร 
   เกียรติศกัด์ิเป็นคนใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ เม่ือแม่อธิบายเหตุผลท่ีแม่ตอ้งการให้เกียรติศกัด์ิเรียนต่อ
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีความแตกต่างกบัความตั้งใจของเกียรติศกัด์ิในตอนแรก เม่ือเหตุผลของแม่ถูกตอ้ง
เหมาะสมกวา่เกียรติศกัด์ิ  เกียรติศกัด์ิก็ตดัสินใจท าตามความคิดของแม่     

๒. การกระท าของเกียรติศกัด์ิแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีดีของเกียรติศกัด์ิ อยา่งไร จงอธิบายเหตุผล 
   เป็นคนใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีเหตุผลท่ีดีกวา่ของตน เป็นคนไม่ยดึมัน่ถือมัน่    
เม่ือมีความคิดเห็นแตกต่างกนัก็ไม่ยดึถือความคิดเห็นของตนเป็นส่วนใหญ่     

๓. เกียรติศกัด์ิสามารถแกปั้ญหาของตนเองในเร่ืองใดไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
   เกียรติศกัด์ิสามารถแกปั้ญหาเร่ือง การวางแผนอาชีพของตนในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกวธีิ          
โดยตดัสินใจเรียนต่อแทนท่ีจะหางานท า 

 



 
 

๔๓ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 
 
 

กรณีศึกษาที ่๒ 
 

 หมู่บา้นรักถ่ินเป็นหมู่บา้นพฒันาตวัอยา่ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคนไทยและชาวต่างชาติชอบไป
เท่ียวตลาดน ้าวนัอาทิตย ์เพื่อซ้ือสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตจากสวนผลไมแ้ละมีส่ิงของเคร่ืองใชป้ระเภทเคร่ือง          
จกัสานจ านวนมากท ารายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้น นอกจากนั้นยงัมีชาวบา้นในหมู่บา้นใกลเ้คียงท าอาหาร
ประเภทต่าง ๆ มาขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย จงลกัษก์็เป็นคนหน่ึงท่ีท าขนมตาลไปขายในตลาดน ้า          
วนัอาทิตย ์ขนมตาลของจงลกัษข์ายดีมากและไม่พอขาย ดงันั้น  จงลกัษจึ์งข้ึนราคาขนมตาลจากถุงละ            
๒๐ บาท เป็น ๓๐ บาท ท าให้เธอไดก้ าไรมากข้ึน 
 วนัอาทิตยต่์อมาจงลกัษข์ายขนมตาลไม่หมด เหลือเป็นจ านวนมาก เธอจึงเก็บใส่ตูเ้ยน็ไว ้                
แลว้น าไปขายใหแ้ก่ชาวบา้นในหมู่บา้นของเธอจนหมด 
 ต่อมาจงลกัษเ์อาขนมตาลไปขายท่ีตลาดน ้าเช่นเคย แต่นกัท่องเท่ียวก็ไม่ค่อยซ้ือขนมตาล                
ของจงลกัษ ์วนัรุ่งข้ึนเธอก็เอาไปขายในหมู่บา้นอีกแต่ก็ไม่มีใครซ้ือขนมตาลของเธอ จงลกัษต์อ้งขาดทุน
ในการขายขนมจงลกัษก์ลุม้ใจมาก 
 

ค าถาม จงลกัษค์วรใชว้ธีิการแกปั้ญหาตามหลกัพุทธศาสนาอยา่งไร 
   ๑. ตอ้งใชปั้ญญา           
     ๑.๑ ตอ้งรู้วา่ปัญหาคืออะไร เช่น ปัญหา คือ ขายขนมตาลไม่ได ้ตอ้งขาดทุน    
     ๑.๒ เขา้ใจสาเหตุวา่ เกิดจากอะไร เม่ือสืบสาวไปแลว้จะรู้วา่ สาเหตุเกิดจากขายขนมตาลราคาแพง 
    ๑.๓ เขา้ใจเป้าหมายวา่ ปัญหาการขายขนมตาลขาดทุนนั้น แกไ้ขได ้     
     ๑.๔ เขา้ใจขั้นตอนของการแกปั้ญหา คือ ตอ้งเขียนป้ายติดราคาขนมใหน้กัท่องเท่ียวรู้ และจูงใจใหม้า
ซ้ือและใหน้กัท่องเท่ียว ชิมขนมตาลวา่ รสอร่อย และไม่น าของเหลือมาขายต่อในวนัรุ่งข้ึน เพราะรส
ของขนมจะไม่อร่อย ท าใหผู้ซ้ื้อไม่ประทบัใจ       
   ๒. กรรม (การลงมือกระท า) จงลกัษต์อ้งลงมือท าตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไว ้    
   ๓. วริิยะ (ความเพียร) จงลกัษต์อ้งมีจิตใจเขม้แขง็ มีความอดทน ถา้การท าขนมตาลขายในวนัแรกยงั
ขายไม่หมด ก็ตอ้งพยายาม หาวธีิจูงใจผูซ้ื้อเพิ่มข้ึน เช่น มีการแถมขนมแก่ผูซ้ื้อ หรือพดูจาเชิญชวนใหผู้ ้
ซ้ือเห็นวา่ ขนมตาลของจงลกัษมี์คุณภาพดี สะอาด ถูกสุขอนามยั จงลกัษต์อ้งใชค้วามพยายามหลาย ๆ 
คร้ัง จนกวา่จะประสบผลส าเร็จ         

 
 
 



 
 

๔๔ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑.๓ 

เร่ือง ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ ๔ 
 

 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีถูกและท าเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีผดิ         
(คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ขอ้ละ ๑ คะแนน) 

 
….....๑. อวชิชา คือ ความไม่รู้จริงของชีวิตไม่รู้แจง้ในอริยสัจ ๔ ไม่รู้เท่าทนัตามสภาพท่ีเป็นจริง  
…....๒. นามรูป คือ ความคิดปรุงแต่งหรือเจตนาทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศล  
….....๓. อุปาทาน คือ ความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตน  
…....๔. เวทนา คือ ความรับรู้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ เช่น เห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ินรู้รส รู้สัมผสั  
….....๕. ผสัสะ คือ การถูกตอ้งสัมผสั หรือการกระทบ  
….....๖. ชาติ คือ ความเกิด ความตระหนกัในตวัตน ตระหนกัในพฤติกรรมของตน  
…....๗. ทุกข ์หมายถึง ทางดบัทุกข ์ 
….....๘. สมุทยั (ทุกขสมุทยั) หมายถึง ตน้เหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์ 
….....๙. นิโรธ (ทุกนิโรธ) หมายถึง ความดบัทุกข ์หรือสภาวะท่ีปราศจากทุกข ์ 
…....๑๐. มรรค (ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา) หมายถึง ความไม่สบายกาย ไมส่บายใจ หรือสภาพท่ี

บีบคั้นจิตใจใหท้นไดย้าก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑.๔ 

เร่ือง พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน ขอ้ละ ๒ คะแนน) 

๑.  ความประมาท คืออะไร 
ความเลินเล่อ เผลอสติ ไม่ส ารวมระวงั กาย วาจา ใจ ส่วนความไม่ประมาทมีวนิยัตรงกนัขา้ม 

ไดแ้ก่ ความรอบคอบ มีสติคอยก ากบัการกระท า วาจา ใจ      
๒. สติ คืออะไร 

ความระลึกรู้สึกตวัอยูเ่สมอจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมทุกอยา่ง ตั้งแต่การท าการงานตามปกติ  
๓. ค าสอนในระดบัสูง แบ่งเป็นก่ีอยา่ง และประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 ๔ อยา่ง           
๑. ระวงัใจไม่ใหก้ าหนดัในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั     
๒. ระวงัใจไม่ใหข้ดัเคืองในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความขดัเคือง     
๓. ระวงัใจไม่ใหห้ลงในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความหลง      
๔. ระวงัใจไม่ใหม้วัเมาในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความมวัเมา      

๔. ใหบ้อกวธีิการสร้างความไม่ประมาทมาอยา่งนอ้ย ๓ ขอ้ 
๑. มีสติระลึก ก่อนจะท า พดู คิด ในทุกส่ิง หากส่ิงท าไปแลว้เป็นทุกข ์เป็นโทษ เดือดร้อนก็ไม่ท า 

ส่ิงใดท่ีท าแลว้ ก่อประโยชน์ ก่อสุข ก็พึงท าในส่ิงนั้น      
๒. ตระหนกัในผลของการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองและผูอ่ื้นรอบขา้ง    
๓. ระลึกอยูใ่นคุณงามความดีเสมอเอาคุณธรรมความดีมาผกูไวท่ี้ใจ เหมือนคนโบราณเอาพระ        

มาแขวนไวท่ี้คอเพื่อให้เตือนสติตนเองใหท้ าความดีทุกลมหายใจ หรือทุกวนิาที    
๕. ใหบ้อกส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความประมาทมาอยา่งนอ้ย ๓ ขอ้ 

๑. ความไม่มีโรค ท าใหบุ้คคลลุ่มหลงในชีวติลืมนึกถึงโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนเป็นธรรมดา 
เม่ือโรคภยัเกิดข้ึนแลว้ก็ไม่อาจท าความดีได ้        

๒. ความมีทรัพยท์  าใหค้นหลงเพลิดเพลินในทรัพย ์โดยไม่ใส่ใจในการท าความดี หลงใหลคลัง่
ไคลใ้นวตัถุนิยมคิดวา่มีเงินแลว้จะท าดีเม่ือใดก็ได ้       

๓. เวลาการท่ีประมาทในเวลาโดยคิดวา่ มีเวลาท าดีอยูม่าก หรือบางคนบอกวา่รอใหแ้ก่ก่อน          
แลว้จึงค่อยท าบุญกุศล           



 
 

๔๖ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เร่ือง ประวตัแิละความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

 

 
 

ข้อที่ เฉลยข้อสอบ 
๑ ง 
๒ ก 
๓ ก 
๔ ข 
๕ ง 
๖ ข 
๗ ค 
๘ ง 
๙ ค 
๑๐ ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ช่ือ – สกุล..........................................................................ช้ัน ม............./.........เลขที.่............................. 
โรงเรียน.................................................................................................................................................... 
 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก มีทั้งหมด ๑๐ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน 

คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  
 ใหต้รงกบัขอ้ ก ข ค หรือ ง ของกระดาษค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อ 
ค าตอบ 

คะแนน 
ก ข ค ง 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      
๑๐      

 

รวมคะแนนทีไ่ด้.........................คะแนน 



 
 

๔๘ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
ช่ือ – สกุล..........................................................................ช้ัน ม............./.........เลขที.่............................. 
โรงเรียน.................................................................................................................................................... 
 
ค าช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก มีทั้งหมด ๑๐ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน 

คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที 
ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง  
 ใหต้รงกบัขอ้ ก ข ค หรือ ง ของกระดาษค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ 
ค าตอบ 

คะแนน 
ก ข ค ง 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
๖      
๗      
๘      
๙      
๑๐      

 

รวมคะแนนทีไ่ด้.........................คะแนน 



 
 

๔๙ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

แบบสรุปผลการเรียน 
 
ช่ือ – สกุล..........................................................................ช้ัน ม............./.........เลขที.่............................. 
โรงเรียน.................................................................................................................................................... 

 
 

ประเมินผล แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม ๑๐ ๑๐ 

คะแนนทีไ่ด้   

รวม   
 

เกณฑ์การผ่าน 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน มี ๑๐ ขอ้ คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน 
คะแนน  ๘ – ๑๐  ระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
คะแนน  ๖ – ๗  ระดบัคุณภาพ  ดี 
คะแนน  ๔ – ๕  ระดบัคุณภาพ  ปานกลาง 
คะแนน  ๑ – ๓  ระดบัคุณภาพ  ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลการท าแบบฝึกหัดที ่๑ - ๔ 
 

ประเมินผล แบบฝึกหัดที ่๑.๑ แบบฝึกหัดที ่๑.๒ แบบฝึกหัดที ่๑.๓ แบบฝึกหัดที ่๑.๔ รวม 

คะแนนเต็ม ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 

คะแนนทีไ่ด้      
 

เกณฑ์การผ่าน 
แบบฝึกหดัทั้ง ๔ มี ๔๐ ขอ้ คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน 
คะแนน  ๓๑ – ๔๐  ระดบัคุณภาพ  ดีมาก 
คะแนน  ๒๑ – ๓๐  ระดบัคุณภาพ  ดี 
คะแนน  ๑๑ – ๒๐  ระดบัคุณภาพ  ปานกลาง 
คะแนน  ๑ – ๑๐   ระดบัคุณภาพ  ควรปรับปรุง 

 



 
 

๕๐ 

 

 

เร่ือง ประวติัและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 

เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕  
(สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 


