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เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๑

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๒

ก
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คานา
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๑ เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา สร้างขึ้นตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ นักเรี ยนสามารถศึกษาเนื้อหา และปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองโดยมีครู ผสู ้ อนคอยให้คาแนะนา
และช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน โดยเอกสารประกอบการเรี ยน เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เพื่อให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้เรื่ อง พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่ งการศึกษา พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาทและพระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์
สุ ขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเอกสารประกอบการเรี ยน จะอานวยประโยชน์ต่อนักเรี ยน และ
ครู ผสู ้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา รายวิชา
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ให้มีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ดต่อไป
สุ ชาดา หาญสาริ กิจ
ผูจ้ ดั ทา

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

ข
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สารบัญ
หน้ า
คานา....................................................................................................................................
ก
สารบัญ................................................................................................................................
ข
สารบัญภาพ.........................................................................................................................
ง
คาชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน.........................................................................
๑
คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนสาหรับครู ..........................................................
๓
คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนสาหรับนักเรี ยน.................................................
๔
แบบทดสอบก่อนเรี ยน.........................................................................................................
๕
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั /สาระสาคัญ/สาระการเรี ยนรู้/จุดประสงค์การเรี ยนรู้/เวลาเรี ยน.
๘
ใบความรู้ที่ ๑.๑ เรื่ อง พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษา.........................................
๙
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๑ เรื่ อง พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษา......................................
๑๔
ใบความรู้ที่ ๑.๒ เรื่ อง พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา........................................................................................................
๑๕
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๒ เรื่ อง ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย............................................................ ๒๑
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๓ เรื่ อง ปฏิจจสมุปบาท และอริ ยสัจ ๔....................................................... ๒๓
ใบความรู้ที่ ๑.๓ เรื่ อง พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท............................................... ๒๔
ใบความรู้ที่ ๑.๔ เรื่ อง พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม
และโลก................................................................................................................... ๒๙
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๔ เรื่ อง พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท............................................. ๓๑
สรุ ปท้ายเรื่ องประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา................................................... ๓๒
แบบทดสอบหลังเรี ยน.......................................................................................................... ๓๕
บรรณานุกรม........................................................................................................................ ๓๘
ภาคผนวก............................................................................................................................. ๓๙
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน................................................................................................
๔๐
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

ค
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๑ เรื่ อง พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษา...............................
เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๒ เรื่ อง ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย.....................................................
เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๓ เรื่ อง ปฏิจจสมุปบาท และอริ ยสัจ ๔................................................
เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๔ เรื่ อง พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท.....................................
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน..................................................................................................
กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน................................................................................
กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรี ยน..................................................................................
แบบสรุ ปผลการเรี ยน............................................................................................................

๔๑
๔๒
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

ง
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สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ ๑.๑ การพัฒนาศีล.....................................................................................................
ภาพที่ ๑.๒ การพัฒนาปัญญา..............................................................................................
ภาพที่ ๑.๓ บุรพภาคแห่งการศึกษา.....................................................................................
ภาพที่ ๑.๔ การฝึ กฝนอบรมในด้านจิตใจ............................................................................
ภาพที่ ๑.๕ การฝึ กฝนอบรมในด้านปั ญญา..........................................................................
ภาพที่ ๑.๖ ภาพแผนผังกฎปฏิจจสมุปบาท..........................................................................
ภาพที่ ๑.๗ ภาพแผนผังอริ ยสัจ ๔........................................................................................
ภาพที่ ๑.๘ การเจริ ญสมาธิ ..................................................................................................
ภาพที่ ๑.๙ กาทาดี คิดดี.......................................................................................................

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๖
๑๘
๒๖
๒๘

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๑

คาชี้แจงในการใช้ เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ จัดทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดประสงค์ให้ผเู้ รี ยนได้
ฝึ กทักษะและสร้างนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม
กับวัย และประสบการณ์ในปั จจุบนั เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ได้จดั แบ่งเนื้อหาออกเป็ น
๙ หน่วย จานวน ๙ เล่ม ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๑ เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
 เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๒ เรื่ อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง
 เล่มที่ ๒ เรื่ อง พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๓ เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 เล่มที่ ๓ เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๔ เรื่ อง พุทธศาสนสุ ภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก
 เล่มที่ ๔ เรื่ อง พุทธศาสนสุ ภาษิต คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และพระไตรปิ ฎก
หน่วยการเรี ยนรู้ที ๕ เรื่ อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
 เล่มที่ ๕ เรื่ อง หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๖ เรื่ อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
 เล่มที่ ๖ เรื่ อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๗ เรื่ อง การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
 เล่มที่ ๗ เรื่ อง การบริ หารจิตและเจริ ญปั ญญา
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๘ เรื่ อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
 เล่มที่ ๘ เรื่ อง พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ๙ เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนากับการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
 เล่มที่ ๙ เรื่ อง หลักธรรมทางศาสนากับการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๒

เอกสารประกอบการเรี ยน เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติ และความสาคัญของพระพุทธศาสนา สร้างขึ้น
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยนักเรี ยนจะได้รับความรู ้ตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดว้ ยการปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาต่อไปนี้
๑. นักเรี ยนต้องศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนด้วยตนเอง ถ้ามีปัญหาให้ปรึ กษาครู ผสู้ อน
๒. นักเรี ยนต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ดูเฉลยก่อนตอบแบบทดสอบหรื อก่อนตอบแบบฝึ กหัด
โดยให้เขียนคาตอบในกระดาษอื่น ไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการเรี ยน
๓. นักเรี ยนศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้เข้าใจ
๔. นักเรี ยนตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน และตรวจคาตอบจากเฉลยในภาคผนวก บันทึกคะแนน
๕. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาแต่ละเรื่ อง เมื่อจบเนื้ อหาแล้ว ตอบแบบฝึ กหัดทุกข้อ และตรวจคาตอบ
จากเฉลยในภาคผนวก บันทึกคะแนน
๖. นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาครบทุกเรื่ องจบแล้ว ให้ตอบแบบทดสอบหลังเรี ยนและตรวจคาตอบ
จากเฉลยในภาคผนวก บันทึกคะแนน นาผลคะแนนที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบก่อน
การใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เพื่อประเมินผลด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๓

คาแนะนาการใช้ เอกสารประกอบการเรียนสาหรับครู
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑
สังคมศึกษา ๕ (สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ มีข้ นั ตอน
การจัดกิจกรรมที่ครู ผสู ้ อนต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ขั้นเตรียมการสอน
๑.๑ ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างละเอียดและเอกสารประกอบการเรี ยนจนเข้าใจเป็ นอย่างดี
๑.๒ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเรี ยน
๑.๓ แบ่งกลุ่มนักเรี ยนโดยคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) และคละเพศชาย - หญิง
๑.๔ กาหนดบทบาทหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบและการปฏิบตั ิ
๒. ขั้นดาเนินการเรียนการสอน
๒.๑ ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยนให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๒.๒ ครู ช้ ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบก่อนลงมือปฏิบตั ิ
๒.๓ ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อศึกษาระดับความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยน
๒.๔ ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยน ดังนี้
๒.๔.๑ ให้นกั เรี ยนอ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
๒.๔.๒ ศึกษาใบความรู้
๒.๔.๓ ทาแบบฝึ กหัด
๒.๕ ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรี ยน
๓. ขั้นการประเมินผล
๓.๑ ครู ตรวจสอบแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
๓.๒ บันทึกคะแนน ประเมินผลตามเกณฑ์การประเมิน
๓.๓ หากมีนกั เรี ยนคนใดยังทาแบบทดสอบหลังเรี ยนและแบบฝึ กหัดไม่ผา่ นร้อยละ ๘๐
ให้ทาการศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
๓.๔ บันทึกผลการสอน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๔

คาแนะนาการใช้ เอกสารประกอบการเรียนสาหรับนักเรียน
การเรี ยนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระที่ ๑ ศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล นักเรี ยน
ควรปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
๑. ควรศึกษาโครงสร้างเอกสารประกอบการเรี ยนให้เข้าใจ
๒. ก่อนศึกษาใบความรู้ทุกครั้ง ควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนของเอกสารประกอบการเรี ยน
ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ เมื่อนักเรี ยนไม่เข้าใจควรสอบถามครู ผสู้ อน เพื่อให้การเรี ยนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
๓. ควรเอาใจใส่ และตั้งใจศึกษาใบความรู้ และแบบฝึ กหัดในเอกสารประกอบการเรี ยน ตามที่
กาหนด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ
๔. เมื่อนักเรี ยนศึกษาและปฏิบตั ิแบบฝึ กหัดในเอกสารประกอบการเรี ยนตามที่กาหนดแล้ว
ให้นกั เรี ยนแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรี ยนโดยเปรี ยบเทียบกับคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
๕. นักเรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิ ดดูเฉลยคาตอบก่อนทาแบบทดสอบ หรื อ
แบบฝึ กหัดต่าง ๆ
๖. หากนักเรี ยนคนใดยังทาแบบทดสอบหลังเรี ยนและแบบฝึ กหัด ไม่ผา่ นร้อยละ ๘๐ ให้ศึกษา
เอกสารประกอบการเรี ยนตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ผา่ นหรื อมีขอ้ สงสัยให้นกั เรี ยนยืมเอกสาร
ประกอบการเรี ยนไปศึกษานอกเวลาเรี ยนหรื อปรึ กษาครู ผสู้ อน
๗. เมื่อนักเรี ยนศึกษาและปฏิบตั ิแบบฝึ กหัดในเอกสารประกอบการเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว นักเรี ยน
ควรเก็บสื่ อ และอุปกรณ์การเรี ยนให้เรี ยบร้อย เพื่อให้นกั เรี ยนคนอื่นได้ใช้ต่อไป
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ (สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ นี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรี ยน ถ้านักเรี ยนศึกษาตามลาดับ
ขั้นตอนและมีความซื่ อสัตย์ ถ้าไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดก็ศึกษาจากใบความรู้และแบบฝึ กหัดหลาย ๆ ครั้ง
แล้วกลับมาทดสอบอีกครั้ง เชื่อว่านักเรี ยนจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีความรู้ความสามารถ
และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๕

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก มีท้ งั หมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ให้ตรงกับข้อ ก ข ค หรื อ ง ของกระดาษคาตอบ
๑. การยอมรับความแตกต่างของบุคคลสอดคล้องกับข้อใด
ก. ความสัมพันธ์ของเหตุและผล
ข. การสร้างสันติภาพ
ค. การสร้างความสุ ข
ง. การแก้ปัญหา
๒. พระพุทธศาสนามีหลักคาสอนให้คนในสังคมมีความรักความสามัคคีกนั เพราะปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมในข้อใด
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. สาราณี ยธรรม
ค. เบญจศีล
ง. เบญจธรรม
๓. พร้อมทรัพย์ทกั ทายโอภาสด้วยคาพูดที่สุภาพ และมีกิริยาหน้าตายิม้ แย้ม แต่จีรพัฒน์กลับหน้าบึ้ง
ไม่พดู ตอบ พร้อมทรัพย์คิดว่าจีรพัฒน์อาจจะมีความทุกข์ใจ เขาจึงไม่โกรธจีรพัฒน์ ข้อความ
ดังกล่าวแสดงว่าพร้อมทรัพย์เป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะในข้อใด
ก. ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
ข. มีสายตากว้างไกล
ค. เป็ นคนใจกว้าง
ง. มีเหตุผล
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๖

๔. ภูมิสิริเป็ นชาวพุทธที่ชอบเรี ยนรู ้ในเรื่ องสิ่ งต่าง ๆ อยูเ่ สมอและเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็ น
ปัญหาเขาจะใช้วธิ ี คิดตามแนวพุทธมาใช้ในการแก้ปัญหา ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
ก. การพัฒนาศีล
ข. การพัฒนากาย
ค. การพัฒนาปั ญญา
ง. การพัฒนาจิตใจ
๕. ถึงแม้วา่ เจนจิราจะไม่ชอบสายธาร และชอบพูดจาดูถูกรุ จณิ ชาอยูเ่ สมอ แต่รุจณิ ชาก็ไม่โต้ตอบ
การกระทาของเจนจิรา สอดคล้องกับคาสอนของพระพุทธศาสนาในข้อใด
ก. พึงเอาชนะความชัว่ ด้วยความดี
ข. การไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่นทางวาจา
ค. บุคคลพึงไม่โกรธตอบผูอ้ ื่น
ง. ความรักและความเมตตา
๖. หลักแห่งการแก้ปัญหาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ความรัก ความเมตตา
ข. ปฏิจจสมุปบาท
ค. ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
ง. อริ ยสัจ ๔
๗. การกระทาใดนาไปสู่ ความสุ ขที่แท้จริ ง
ก. การลดละกิเลสอาสวะได้โดยสิ้ นเชิง
ข. มีความภูมิใจว่าตนมีความประพฤติสุจริ ต
ค. การฝึ กฝนจิตใจให้เป็ นสมาธิ ต้ งั มัน่
ง. ความสุ ขระดับญาณ
๘. เกียรติศกั ดิ์ชอบสู บบุหรี่ ทุกวันจนกระทัง่ กลายเป็ นติดบุหรี่ ถ้าเกียรติศกั ดิ์จะเลิกบุหรี่ ได้เขาจะต้อง
ใช้หลักธรรมใด
ก. ฉันทะ
ข. กรรม
ค. วิริยะ
ง. จิตตะ
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๙. บุคคลใดมีการกระทาที่ตรงกันข้ามกับ “อัปปมาทธรรม”
ก. ภัคจิราเหนื่อยจากการซ้อมกีฬาจึงนอนพักก่อนทาการบ้าน
ข. สุ มิลตาบอกกับเพื่อนว่า เขาต้องทาการบ้านให้เสร็ จในวันนี้
ค. กมลเนตรชอบชวนเพื่อนไปเรี ยนพิเศษทุกวันเสาร์
ง. ชฎาพรต้องการสอบให้ได้ที่หนึ่งของระดับชั้น
๑๐. การที่พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น จะส่ งผลดีในข้อใดมากที่สุด
ก. ความเจริ ญรุ่ งเรื องต่อผูป้ ฏิบตั ิ
ข. สังคมเกิดสันติภาพ
ค. มีความรักต่อกัน
ง. สังคมมีการพัฒนา

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๗

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๘

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๑ เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เล่มที่ ๑ เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
๑. ส ๑.๑ ม.๔-๖/๙ วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
๒. ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๐ วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึ กตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรื อแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
สาระสาคัญ
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษาที่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา
เพื่อการพัฒนาตนได้ถูกต้อง พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพแก่บุคคล
สังคม และโลก
สาระการเรี ยนรู้
๑. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษา
๒. พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
๓. พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท
๔. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
หลังจากศึกษาเนื้อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแล้วนักเรี ยนมีความสามารถ ดังนี้
๑. อธิบายความหมายของการศึกษาในฐานะเป็ นศาสตร์ แห่งการศึกษาได้
๒. วิเคราะห์การพัฒนาตนตามกระบวนการศึกษาได้
๓. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาที่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
๔. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มุ่งฝึ กตนไม่ให้ประมาท และมุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพของบุคคล สังคม และโลก
เวลาเรียน
ใช้เวลาในการศึกษา จานวน ๕ ชัว่ โมง
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๙

ใบความรู้ที่ ๑.๑
เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่ งการศึกษา
คาว่า “การศึกษา” มาจากคาว่า “สิ กขา” โดยทัว่ ไป หมายถึง กระบวนการเรี ยน การฝึ กอบรม
การค้นคว้า การพัฒนาการ และการรู้แจ้งเห็นจริ งในสิ่ งทั้งปวง
การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง การฝึ กอบรมตนให้งอกงามใน ๔ ด้าน ได้แก่
ด้านร่ างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มนุษย์เป็ นทั้งคนดีและเก่ง

๑. ความหมายของการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนา
การศึกษาตรงกับคาศัพท์ภาษาลีวา่ “สิ กขา” แปลว่า การฝึ กอบรมตนให้งอกงามหรื อการพัฒนา
ตนให้งอกงาม ตามหลักพระพุทธศาสนาแบ่งการพัฒนาตนให้งอกงามออกเป็ น ๔ ด้าน ดังนี้
๑.๑ การพัฒนากาย คือ การรักษาสุ ขภาพ
ร่ างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี มีความเป็ นอยูท่ ี่ถูก
สุ ขลักษณะ รวมไปถึงการรู ้จกั ปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมทางวัตถุได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
ด้วย เช่น กินอาหารเพื่อมุ่งให้ร่างกายมีกาลัง มีสุขภาพ
ดี มิใช่กินเพื่อความเอร็ ดอร่ อยหรื อเพื่อความหรู หรา
ฟุ่ มเฟื อย ติดตามข่าวสาร แสวงหาความรู้ ส่ งเสริ ม
ปั ญญามิใช่เพื่อมุ่งความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว
หรื อเป็ นเครื่ องมือเล่นการพนัน เป็ นต้น
๑.๒ การพัฒนาศีล คือ การควบคุมกาย
วาจา ไม่ให้มีพฤติกรรมออกมาในทางเบียดเบียน
ตนเองและคนอื่น เช่น ทางกาย ก็ไม่ทาร้ายข่มเหงรังแก
คนอื่น ทางวาจา ก็ไม่พดู เท็จ ไม่พดู คาหยาบ ไม่พดู
ส่ อเสี ยด ที่จะทาให้คนอื่นเสี ยหายและเสี ยประโยชน์
ภาพที่ ๑.๑ การพัฒนาศีล
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ คือให้อยูร่ ่ วมกันด้วยดีในสังคม เป็ นต้น
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๑๐

๑.๓ การพัฒนาจิตใจ คือ การทาจิตใจให้มีคุณสมบัติที่ดีงามพรั่งพร้อมใน ๓ ด้าน คือ
๑.๓.๑ ด้านความดี เช่น มีเมตตา มีความรัก ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่มีความเป็ นมิตรไมตรี
ต่อคนรอบข้าง มีความกรุ ณาคิดช่วยเหลือเมื่อเห็นคนอื่นมีความทุกข์ มีความกตัญํู มีสัมมาคารวะ เป็ นต้น
๑.๓.๒ ด้านความแข็งแกร่ ง เช่น มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อเป้ าหมายที่วางไว้ มีสติ
(รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ) มีวิริยะ (ความพากเพียร) มีขนั ติ (ความอดทน) มีสมาธิ (ความตั้งมัน่ แห่งจิต) มีสัจจะ
(ความจริ ง) เป็ นต้น
๑.๓.๓ ด้านความสุ ข เช่น จิตใจมีความสดชื่น ร่ าเริ งเบิกบาน สะอาด สงบ ปลอดโปร่ ง
มีปีติปราโมทย์ ไม่เครี ยด ไม่กระวนระวาย ไม่ข่นุ มัวหมองเศร้า เป็ นต้น

ภาพที่ ๑.๒ การพัฒนาปั ญญา
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ
๑.๔ การพัฒนาปัญญา คือ การรู ้จกั เพิ่มความรู ้ความเข้าใจให้แก่ตวั เอง เริ่ มตั้งแต่รู้จกั เรี ยนรู ้
ศิลปวิทยาที่ดี มีประโยชน์สาหรับการดารงชีวิต เป็ นผูข้ วนขวายใคร่ เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ อยูเ่ สมอ เพื่อก้าว
ให้ทนั ความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนรู้จกั คิด รู้จกั วินิจฉัย รู ้จกั ใช่ปัญญาในการแก้ไขปั ญหาชีวติ
ด้านต่าง ๆ เป็ นต้น

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๑๑

๒. บุรพภาคของการศึกษา
ทางพระพุทธศาสนานั้น แม้จะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาตนให้งอกงาม
ในด้านต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเองก็จริ ง แต่ในกระบวนการพัฒนาตนนั้น จะต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ
เป็ นตัวสนับสนุ นในเบื้องต้นอีกด้วยจึงจะสาเร็ จได้ดว้ ยดี องค์ประกอบนี้เรี ยกว่า “บุรพภาคแห่ งการศึกษา”
มีอยู่ ๒ ประการ ดังนี้

ภาพที่ ๑.๓ บุรพภาคแห่งการศึกษา
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ
๑.๑ องค์ ประกอบภายนอก หรื อการมีเงื่อนไขภายนอกไขภายนอกที่สนับสนุนให้ การพัฒนา
ตนเองเป็ นไปด้วยดี เช่น ได้รับการถ่ายทอดการสั่งสอนอบรมที่ดีจากพ่อแม่ ครู บาอาจารย์ เพื่อนที่ดีรวมไป
ถึงหนังสื อ สื่ อมวลชน และวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่ งได้ให้ข่าวสารและความรู ้ที่ถูกต้อง ให้ทศั นคติอนั ดีงาม
เหล่านี้ถือว่าเป็ นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี ซึ่ งองค์ประกอบภายนอกนี้ เรี ยกว่า “ปรโตโฆสะ”
๑.๒ องค์ ประกอบภายใน หมายถึง ตัวผูศ้ ึกษาอบรมเองจะต้องเป็ นคนรู้จกั คิด รู้จกั พิจารณา
รู้จกั ใช้เหตุผลในการดาเนินชีวติ ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดเป็ น คือมองสิ่ งทั้งหลายตามหลักของเหตุผล
แยกแยะสิ่ งนั้น ๆ หรื อปั ญหานั้น ๆ ออกให้เห็นตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย องค์ประกอบ
นี้เรี ยกว่า “โยนิโสมนสิ การ”
องค์ประกอบทั้งสองเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั และเกื้อหนุนกัน โดยอาศัยกระบวนการศึกษา
ต่าง ๆ และอาศัยความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอิทธิ พลภายนอกเป็ นแรงผลักดันหรื อเป็ นปั จจัย
เกื้อหนุ น ถ้าได้รับการ่ ายทอด แนะนา ชักจูงจากแหล่งความรู ้ที่ถูกต้อง ก็จะนาไปสู่ การคิดที่ถูกต้อง
เกิดสัมมาทิฐิอนั จักเป็ นบันไดก้าวขึ้นสู่ กระบวนการศึกษาที่แท้จริ ง

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๑๒

๓. กระบวนการศึกษา
กระบวนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเน้นไปที่สัมมาทิฐิ คือ ความคิดเห็นที่ถูกต้องอันรวม
ไปถึงความเชื่อถือ ความนิยม เจตคติต่าง ๆ ที่เป็ นไปในทางถูกต้องดีงาม เมื่อมีสัมมาทิฐิเป็ นฐานแล้ว
การบวนศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดาเนินไปได้ดว้ ยดี กระบวนการศึกษานี้แบ่งรายละเอียด
ออกเป็ นอริ ยมรรคมีองค์ ๘ และสรุ ปเป็ นขั้นตอนใหญ่เรี ยกว่า “ไตรสิ กขา” (สิ ขขา ๓) ดั้งนี้
๑.๑ การฝึ กอบรมในด้ านความประพฤติ ซึ่งรวมไปถึงระเบียบวินยั ความสุ จริ ตทางกายและ
วาจา ละเว้นการล่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ในกาม ละเว้นการพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดหยาบคาย
และพูดเพ้อเจ้อ ตลอดการประกอบชีพที่สุจริ ตไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น เรี ยกว่า “อธิศิลสิ กขา”
อธิศีลสิ กขา คือ การฝึ กปรื อให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชวให้เจริ ญ
งอกงามขึ้นจนมีความพร้อมทางด้านความประพฤติ และความมีระเบียบวินยั ที่ดีงาม
๑.๒ การฝึ กฝนอบรมในด้ านจิตใจ อันได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรม การเสริ มสร้างคุณภาพ
สมรรถภาพ และสุ ขภาพของจิต คือ มีจิตนเป็ นสมาธิ ความมีจิตใจดีงาม แข้มแข็งว่องไว และปลอดโปรง
เป็ นสุ ขเรี ยกว่า “อธิจิตตสิ กขา”
อธิจิตตสิ กขา คือ การฝึ กปรื อให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิให้เจริ ญ
งอกงามจนมีความพร้อมทางด้านคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุ ขภาพจิตที่ดี

ภาพที่ ๑.๔ การฝึ กฝนอบรมในด้านจิตใจ
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๑๓

๑.๓ การฝึ กอบรมในด้ านปัญญา ซึ่ งก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งทั้งหลายตามความ
เป็ นจริ ง รู ้ความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยที่นามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาไปตามแนวทางของเหตุผลรู ้เท่าทันโลก
และ ชีวติ จนสามารถทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ หลุดพ้นจากความยืดมัน่ ในสิ่ งทั้งหลาย มีจิตใจที่เป็ นอิสระผ่องใส
เบิกบาน ซึ่ งเรี ยกว่า “อธิปัญญาสิ กขา”
อธิปัญญาสิ กขา คือ การฝึ กปรื อให้เกิดมีสัมมาทิฐิ และสัมมาสังกัปปะให้เจริ ญงอกงามจนมี
ความพร้อมทางด้านปั ญญา และรู้จกั คิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น

ภาพที่ ๑.๕ การฝึ กฝนอบรมในด้านปั ญญา
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๑๔

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

แบบฝึ กหัดที่ ๑.๑
เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่ งการศึกษา
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนผังมโนทัศน์ อธิ บายบุรพภาคแห่งการศึกษาหรื อองค์ประกอบที่สนับสนุน
การพัฒนาตน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

บุรพภาคแห่ งการศึกษา
(องค์ ประกอบสนับสนุนการพัฒนาตน)

องค์ ประกอบภายนอก
ทีส่ นับสนุนการพัฒนาตนเอง

องค์ ประกอบภายใน
ทีส่ นับสนุนการพัฒนาตนเอง

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๑๕

ใบความรู้ที่ ๑.๒
เรื่อง พระพุทธศาสนาเน้ นความสัมพันธ์ ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ ปัญหา
หลักของเหตุปัจจัย หรื อหลักความเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งเป็ นหลักของเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่ งกัน
และกัน ที่เรี ยกว่า "กฎปฏิจจสมุปบาท"

๑. พระพุทธศาสนาเน้ นความสั มพันธ์ ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
ไม่มีอนั นี้ก็ไม่มี เพราะอันนี้เกิด อันนี้ จึงเกิด เพราะอันนี้ดบั อันนี้ จึงดับ"นี่ เป็ นหลักความจริ ง
พื้นฐาน ว่าสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจะเกิดขึ้นมาลอย ๆ ไม่ได้ หรื อในชีวติ ประจาวันของเรา "ปัญหา" ที่เกิดขึ้นกับตัว
เราจะเป็ นปัญหาลอย ๆ ไม่ได้ จะต้องมีเหตุปัจจัยหลายเหตุที่ก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นมาหากเราต้องการแก้ไข
ปั ญหาก็ตอ้ งอาศัยเหตุปัจจัยในการแก้ไขหลายเหตุปัจจัยไม่ใช่มีเพียงปั จจัยเดียวหรื อมีเพียงหนทางเดียว
ในการแก้ไขปั ญหาเป็ นต้น
คาว่า "เหตุปัจจัย" พุทธศาสนาถือว่าสิ่ งที่ทาให้ผลเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุอย่างเดียว ต้องมีปัจจัย
ต่าง ๆ ด้วยเมื่อมีปัจจัยหลายปั จจัยผลก็เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น เราปลูกมะม่วงต้นมะม่วงงอกงามขึ้นมา
ต้นมะม่วงถือว่าเป็ นผลที่เกิดขึ้นดังนั้นต้นมะม่วงจะเกิดขึ้นเป็ นต้นที่สมบูรณ์ได้ตอ้ งอาศัยเหตุปัจจัยหลาย
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดเป็ นต้นมะม่วงได้เหตุปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ เมล็ดมะม่วง ดิน น้ า ออกซิ เจน แสงแดด
อุณหภูมิที่พอเหมาะปุ๋ ย เป็ นต้น ปั จจัยเหล่าพรั่งพร้อมจึงก่อให้เกิดต้นมะม่วง
ตัวอย่างความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย เช่น ปั ญหาการมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าซึ่ งเป็ นผล
ที่เกิดจากการเรี ยนของนักเรี ยนมีเหตุปัจจัยหลายเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรี ยนอ่อน เช่น ปัจจัยจาก
ครู ผสู้ อนปั จจัยจากหลักสู ตรปัจจัยจากกระบวนการเรี ยนการสอนปัจจัยจากการวัดผลประเมินผลปัจจัย
จากตัวของนักเรี ยนเอง เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย หรื อหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นอาการของสิ่ งทั้งหลาย
สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็ นเหตุปัจจัยต่อกันอย่างเป็ นกระแส ในภาวะที่เป็ นกระแสนี้ ขยายความหมายออกไป
ให้เห็นแง่ต่าง ๆ ได้คือ
 สิ่ งทั้งหลายมีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องอาศัยเป็ นปั จจัยแก่กนั
 สิ่ งทั้งหลายมีอยูโ่ ดยความสัมพันธ์กนั
 สิ่ งทั้งหลายมีอยูด่ ว้ ยอาศัยปั จจัย
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๑๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
 สิ่ งทั้งหลายไม่มีความคงที่อยูอ่ ย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียว (มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ไม่อยูน่ ิ่ง)

 สิ่ งทั้งหลายไม่มีอยูโ่ ดยตัวของมันเอง คือไม่มีตวั ตนที่แท้จริ งของมัน
 สิ่ งทั้งหลายไม่มีมูลการณ์หรื อต้นกาเนิดเดิมสุ ด แต่มีความสัมพันธ์แบบวัฏจักรหมุนวนจน
ไม่ทราบว่าอะไรเป็ นต้นกาเนิ ดที่แท้จริ ง
หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาที่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
มีมากมายในที่น้ ีจะกล่าวถึงหลักคาสอน ๒ เรื่ อง คือ
๑. ปฏิจจสมุปบาท และอริยสั จ ๔
๒. กฎปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาท คือ การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยซึ่ งกันและกันเกิดขึ้นเป็ นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบ การที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎนี้นี่เองพระองค์จึง ได้ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กฏปฏิจจสมุปบาท เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า กฎอิทปั ปั จจยตาซึ่ งก็คือ กฎแห่งความเป็ นเหตุเป็ นผลของกัน
และกันนัน่ เอง
อวิชชา
สั งขาร

ชรา มรณะ

วิญญาณ

ชาติ

นามรู ป

ภพ
อุปาทาน

สฬายตนะ
ตัณหา
เวทนา

ผัสสะ

ภาพที่ ๑.๖ ภาพแผนผังกฎปฏิจจสมุปบาท
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๑๗

กฏปฏิจจสมุปบาท คือ กฎแห่งเหตุผลที่วา่ ถ้าสิ่ งนี้มี สิ่ งนั้นก็มี ถ้าสิ่ งนี้ดบั สิ่ งนั้นก็ดบั ปฏิจจสมุป
บาทมีองค์ประกอบ ๑๒ ประการคือ
๑. อวิชชา คือ ความไม่รู้จริ งของชีวติ ไม่รู้แจ้งในอริ ยสัจ ๔ ไม่รู้เท่าทันตามสภาพที่เป็ นจริ ง
๒. สังขาร คือ ความคิดปรุ งแต่งหรื อเจตนาทั้งที่เป็ นกุศลและอกุศล
๓. วิญญาณ คือ ความรับรู ้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ เช่น เห็น ได้ยิน ได้กลิ่นรู ้รส รู้สัมผัส
๔. นามรู ป คือ ความมีอยูใ่ นรู ปธรรมและนามธรรม ได้แก่กายกับจิต
๕. สฬายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
๖. ผัสสะ คือ การถูกต้องสัมผัส หรื อการกระทบ
๗. เวทนา คือ ความรู ้สึกว่าเป็ นสุ ข ทุกข์ หรื ออุเบกขา
๘. ตัณหา คือ ความทะเยอทะยานอยากหรื อความต้องการในสิ่ งที่อานวยความสุ ขเวทนา
และความดิ้นรนหลีกหนี ในสิ่ งที่ก่อทุกขเวทนา
๙. อุปาทาน คือ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน
๑๐. ภพ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสนองอุปาทานนั้นๆเพื่อให้ได้มาและให้เป็ นไปตาม
ความยึดมัน่ ถือมัน่
๑๑. ชาติ คือ ความเกิด ความตระหนักในตัวตน ตระหนักในพฤติกรรมของตน
๑๒. ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะคือ ความแก่ ความตาย
ความ
โศกเศร้า ความคร่ าครวญความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ

องค์ประกอบทั้ง ๑๒ ประเภทนี้พระพุทธเจ้าเรี ยกว่าองค์ประกอบแห่งชีวิต หรื อกระบวนการ
ของชีวติ ซึ่ งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทานองปฏิกิริยาลูกโซ่เป็ น เหตุปัจจัยต่อกัน โยงใยเป็ นวงเวียน
ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ไม่มีที่สิ้นสุ ดจากกฏปฏิจจสมุปบาทหรื อกฎอิทปั ปั จจยตาที่วา่ อวิชชาเป็ นตัวเหตุของ
ทุกสิ่ งทุกอย่าง อวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้งในอริ ยสัจ ๔ ดังนั้น กฎปฏิจจสมุปบาทเมื่อกล่าวโดยสรุ ปแล้วก็
คือ อริ ยสัจ ๔ นัน่ เอง

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๑๘

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
อริยสั จ หมายถึง หลักความจริ งอันประเสริ ฐหรื อหลักความจริ งที่ทาให้ผเู้ ข้าถึงเป็ นผูป้ ระเสริ ฐ
มี ๔ ประการ คือ

สมุทยั

ทุกข์

อริยสั จ ๔
นิโรธ

มรรค

ภาพที่ ๑.๗ ภาพแผนผังอริ ยสัจ ๔
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ
๑. ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรื อสภาพที่บีบคั้นจิตใจให้ทนได้ยาก ทุกข์เป็ น
สภาวะที่จะต้องกาหนดรู ้
๒. สมุทยั (ทุกขสมุทัย) หมายถึง ต้นเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ๓ ประการ คือ กามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา สมุทยั เป็ นสภาวะที่จะต้องละหรื อทาให้หมดไป
๓. นิโรธ (ทุกนิโรธ) หมายถึง ความดับทุกข์ หรื อสภาวะที่ปราศจากทุกข์ เป็ นสภาวะที่ตอ้ งทา
ความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง
๔. มรรค (ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา) หมายถึง ทางดับทุกข์ หรื อข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์
ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา หรื ออริ ยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งสรุ ปลงในไตรสิ กขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค
เป็ นสภาวะที่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองจึงจะไปสู่ ความดับทุกข์ได้อริ ยสัจ ๔ นี้ถา้ วิเคราะห์กนั ในเชิง
วิทยาการสมัยใหม่ก็คือ ศาสตร์ แห่งเหตุผล เพราะอริ ยสัจ ๔ จัดได้เป็ น ๒ คู่ แต่ละคู่เป็ นเหตุเป็ นผล
ของกันและกัน

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๑๙

เมื่อวิเคราะห์ในทางกลับกัน จากกฎที่วา่ เมื่อมีทุกข์ ก็ตอ้ งมีความดับทุกข์ อริ ยสัจ คู่ที่สอง (นิโรธ
และมรรค) กลายเป็ นเหตุที่นาไปสู่ ผล คือ การดับอริ ยสัจคู่แรก (ทุกข์และสมุทยั ) อันเป็ น การย้อนศร
อีกรอบหนึ่ง จะเห็นชัดว่า อริ ยสัจ ๔ เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็ นระบบเหตุผล คือ เมื่อมีเหตุเกิด
แห่งทุกข์ (สมุทยั ) ก็จะทาให้เกิดความทุกข์ (ทุกข์) ในขณะเดียวกัน หากต้องการสภาวะหมดทุกข์ (นิโรธ)
ก็ตอ้ งกาจัดเหตุเกิดแห่งทุกข์ คือตัณหาด้วยการปฏิบตั ิตามมรรค ๘ (มรรค)
วิธีแก้ปัญหาตามแนวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเน้นการแก้ปัญหาด้วยการกระทา
ของมนุษย์ตามหลักของเหตุผลไม่หวังการอ้อนวอนจากปั จจัยภายนอก เช่น เทพเจ้า รุ กขเทวดา ภูตผีปีศาจ
เป็ นต้น จะเห็นได้จากตัวอย่างคาสอนในคาถาธรรมบท แปลความว่า มนุษย์ท้ งั หลายถูกภัยคุกคามแล้ว
พากันถึงเจ้าป่ าเจ้าเขาเจ้าภูผาต้นไม้ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นที่พ่ งึ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สรณะอันเกษม
เห็นปั ญหา เหตุเกิดของปั ญหา ภาวะไร้ปัญหาและวิธีปฏิบตั ิให้ถึงความสิ้ นปั ญหาจึงจะสามารถ
หลุดพ้นจากทุกข์ท้ งั ปวงได้ดงั นั้น มนุษย์ตอ้ งแก้ปัญหาด้วยวิธีการของมนุษย์ที่เพียรทาการด้วยปัญญา
ที่รู้เหตุปัจจัยหลักการแก้ปัญหาด้วยปั ญญาของมนุษย์ คือ

๑. ทุกข์ คือ การเกิดปั ญหา หรื อรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรื อรู ้วา่ ปั ญหา
ที่เกิดขึ้นคืออะไร
๒. สมุทยั คือ การสื บหาสาเหตุของปั ญหา
๓. นิโรธ คือ กาหนดแนวทางหรื อวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจาก
สาเหตุต่าง ๆ เหล่านั้น
๔. มรรค คือ ปฏิบตั ิตามวิธีการให้ถึงการแก้ไขปั ญหาหรื อวิธี
การดับปัญหาได้

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๒๐

หลักการแก้ปัญหาตามหลักอริยสั จ ๔ นีม้ ีคุณค่ าเด่ นทีส่ าคัญพอสรุ ป ได้ดงั นี้
๑. เป็ นวิธีการแห่งปั ญญา ซึ่งดาเนินการแก้ไขปั ญหาตามระบบแห่งเหตุผลเป็ นระบบ
วิธีแบบอย่าง ซึ่ งวิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณค่าและสมเหตุผลจะต้องดาเนิ นไปในแนวเดียวกัน
เช่นนี้
๒. เป็ นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวติ ของตน ด้วยปัญญาของมนุษย์เองโดยนาเอาหลัก
ความจริ งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ไม่ตอ้ งอ้างอานาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนื อ
ธรรมชาติ หรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ใด ๆ
๓. เป็ นความจริ งที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ของคนทุกคนไม่วา่ มนุ ษย์จะเตลิดออกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสิ่ งที่อยูห่ ่างไกลตัวกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตามแต่ถา้ เขา ยังจะต้องมีชีวิตของตนเองที่มีคุณค่า
และสัมพันธ์กบั สิ่ งภายนอกเหล่านั้นอย่างมีผลดีแล้วเขาจะต้องเกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริ ง
นี้ตลอดไป
๔. เป็ นหลักความจริ งกลาง ๆ ที่ติดเนื่องอยูก่ บั ชีวติ หรื อเป็ นเรื่ องของชีวติ เองแท้ ๆ ไม่วา่
มนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการ หรื อดาเนินกิจการใด ๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็ นอยู่
ของตน และไม่วา่ ศิลปวิทยาการ หรื อกิจการต่าง ๆ นั้น จะเจริ ญขึ้นเสื่ อมลง สู ญสลายไป หรื อเกิดมีใหม่
มาแทนอย่างไรก็ตามหลักความจริ งนี้ก็จะคงยืนยงใหม่ และใช้เป็ นประโยชน์ได้ตลอดทุกเวลา

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๒๑

แบบฝึ กหัดที่ ๑.๒
เรื่อง ความสัมพันธ์ ของเหตุปัจจัย
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านกรณี ศึกษา แล้วตอบคาถาม (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
กรณีศึกษาที่ ๑
นายเกียรติศกั ดิ์ ไชโย เรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ตั้งใจว่าเมื่อเรี ยนจบแล้วจะออกไปหางานทา
เกียรติศกั ดิ์ อยากมีรายได้เป็ นของตนเอง แต่แม่ของเกียรติศกั ดิ์ตอ้ งการให้เกียรติศกั ดิ์เรี ยนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้จบระดับปริ ญญาตรี เป็ นอย่างต่า ซึ่ งจะทาให้มีความรู ้พ้นื ฐานดีพอสาหรับ
การประกอบอาชีพให้กา้ วหน้ามัน่ คง แต่ถา้ มีความรู้เพียงจบมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ย่อมมีความรู ้นอ้ ย
การไปทางานก็ได้รับค่าตอบแทนต่า เกียรติศกั ดิ์บอกกับแม่วา่ เกียรติศกั ดิ์เกรงว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ของรัฐไม่ได้ และถ้าจะเรี ยนต่อก็อยากเรี ยนในสาขานิ ติศาสตร์ บณั ฑิต เพราะเขาต้องการมีความรู ้เกี่ยวกับ
กฎหมายซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ แม่บอกกับเกียรติศกั ดิ์วา่ ให้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ของรัฐไปก่อน ถ้าสอบไม่ได้ แม่จะส่ งให้เรี ยนในมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะพ่อแม่มีรายได้เพียงพอต่อ
การส่ งเกียรติศกั ดิ์ เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยเอกชนได้ในที่สุด เกียรติศกั ดิ์ก็ตดั สิ นใจสอบเข้าเรี ยน
ต่อในระดับอุดมศึกษา
คาถาม
๑. การกระทาของเกียรติศกั ดิ์สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาในเรื่ องความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๒. การกระทาของเกียรติศกั ดิ์แสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของเกียรติศกั ดิ์อย่างไร จงอธิ บายเหตุผล
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๓. เกียรติศกั ดิ์สามารถแก้ปัญหาของตนเองในเรื่ องใดได้อย่างถูกวิธี
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๒๒

กรณีศึกษาที่ ๒
หมู่บา้ นรักถิ่นเป็ นหมู่บา้ นพัฒนาตัวอย่าง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยและชาวต่างชาติชอบไป
เที่ยวตลาดน้ าวันอาทิตย์ เพื่อซื้ อสิ นค้าที่เป็ นผลผลิตจากสวนผลไม้และมีสิ่งของเครื่ องใช้ประเภทเครื่ อง
จักสานจานวนมากทารายได้ให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านในหมู่บา้ นใกล้เคียงทาอาหาร
ประเภทต่าง ๆ มาขายให้แก่นกั ท่องเที่ยวอีกด้วย จงลักษ์ก็เป็ นคนหนึ่งที่ทาขนมตาลไปขายในตลาดน้ า
วันอาทิตย์ ขนมตาลของจงลักษ์ขายดีมากและไม่พอขาย ดังนั้นจงลักษ์จึงขึ้นราคาขนมตาลจากถุงละ
๒๐ บาท เป็ น ๓๐ บาท ทาให้เธอได้กาไรมากขึ้น
วันอาทิตย์ต่อมาจงลักษ์ขายขนมตาลไม่หมด เหลือเป็ นจานวนมาก เธอจึงเก็บใส่ ตเู ้ ย็นไว้
แล้วนาไปขายให้แก่ชาวบ้านในหมู่บา้ นของเธอจนหมด
ต่อมาจงลักษ์เอาขนมตาลไปขายที่ตลาดน้ าเช่นเคย แต่นกั ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยซื้ อขนมตาล
ของจงลักษ์ วันรุ่ งขึ้นเธอก็เอาไปขายในหมู่บา้ นอีกแต่ก็ไม่มีใครซื้ อขนมตาลของเธอ จงลักษ์ตอ้ งขาดทุน
ในการขายขนมจงลักษ์กลุม้ ใจมาก
คาถาม จงลักษ์ควรใช้วธิ ี การแก้ปัญหาตามหลักพุทธศาสนาอย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๒๓

แบบฝึ กหัดที่ ๑.๓
เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ ๔
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกและทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ผดิ
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๑ คะแนน)
……......๑. อวิชชา คือ ความไม่รู้จริ งของชีวิตไม่รู้แจ้งในอริ ยสัจ ๔ ไม่รู้เท่าทันตามสภาพที่เป็ นจริ ง
……......๒. นามรู ป คือ ความคิดปรุ งแต่งหรื อเจตนาทั้งที่เป็ นกุศลและอกุศล
……......๓. อุปาทาน คือ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน
……......๔. เวทนา คือ ความรับรู ้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ เช่น เห็น ได้ยนิ ได้กลิ่นรู ้รส รู้สัมผัส
……......๕. ผัสสะ คือ การถูกต้องสัมผัส หรื อการกระทบ
……......๖. ชาติ คือ ความเกิด ความตระหนักในตัวตน ตระหนักในพฤติกรรมของตน
……......๗. ทุกข์ หมายถึง ทางดับทุกข์
……......๘. สมุทยั (ทุกขสมุทยั ) หมายถึง ต้นเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์
……......๙. นิโรธ (ทุกนิโรธ) หมายถึง ความดับทุกข์ หรื อสภาวะที่ปราศจากทุกข์
……......๑๐. มรรค (ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา) หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรื อสภาพที่
บีบคั้นจิตใจให้ทนได้ยาก

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๒๔

ใบความรู้ที่ ๑.๓
เรื่อง พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ ให้ ประมาท
๑. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในด้ านการฝึ กตนไม่ ให้ ประมาท
ความประมาท คือ ความเลินเล่อ เผลอสติ ไม่สารวมระวัง กาย วาจา ใจ ส่ วนความไม่ประมาท
มีวนิ ยั ตรงกันข้าม ได้แก่ ความรอบคอบ มีสติคอยกากับการกระทา วาจา ใจ
สติ คือ ความระลึกรู ้สึกตัวอยูเ่ สมอจาเป็ นต้องใช้ในกิจกรรมทุกอย่าง ตั้งแต่การทาการงาน
ตามปกติ

๒. หลักคาสอนในเรื่องความไม่ ประมาท (ปัจฉิมโอวาท)
"ดูก่อน ภิกษุท้ งั หลาย... บัดนี้ เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลาย มีความเสื่ อมไป
เป็ นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทาความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด" มหาปริ นิพพานสู ตร ๑๐/๑๘๐
อธิบาย... พระพุทธเจ้าตรัสสอน เรื่ องความไม่ประมาทเป็ นพระโอวาทสุ ดท้ายในที่อื่น ทรงสั่งสอนว่า
กุศลธรรมทั้งหมดรวมลงในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าสัตว์เดินดินต่าง ๆ รวมลงในรอยเท้าช้าง
ฉะนั้นความไม่ประมาท จะเป็ นเหตุให้เราเตือนใจตามคาสอนที่ทรงเตือนไว้วา่ "วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้
เราทาอะไรอยู"่ เราจะได้หมัน่ พิจารณาดูตน และหาโอกาสเพิ่มพูนคุณงามความดีละความชัว่ ให้ลดน้อยลง
ความไม่ประมาทจะเตือนไม่ให้เราลืมตน เห็นเป็ นจริ งเป็ นจังกับชีวติ ในโลกประหนึ่งว่าจะดารงอยูไ่ ด้
ชัว่ กัปชัว่ กัลป์ ในที่สุด ทุกคนจะต้องจบลงด้วยความตายทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ก็จะเปลี่ยนมือไปเป็ นของ
คนอื่นที่ดินที่เรานึกว่าเป็ นของเราแต่ถา้ เราจะกลายเป็ นเถ้าถ่าน ฝังเรี่ ยรายอยูบ่ นพื้นดินนั้น หรื อ บางทีเขา
ก็จะเก็บไว้ในโกศเล็ก ๆ เหมือนของเด็กเล่น แต่ไม่มีใครอยากจับต้อง ถึงที่สุดเหมือน ๆ กันเช่นนี้ในขณะที่
มีชีวติ อยูจ่ ึงควรตั้งอยูใ่ นความไม่ประมาทถือเอาสาระจากชีวติ ที่เน่าเปื่ อย ไม่มีสาระนี้ ไว้ให้ได้ดว้ ย
การบาเพ็ญคุณงามความดีบาเพ็ญประโยชน์ท่าน ให้สมบูรณ์เถิด..

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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คาสอนทัว่ ไปพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่ ประมาทและความประมาทคู่กนั ในกรณีทวั่ ๆ ไป
เพือ่ ให้ พุทธศาสนิกชนทราบผลดีของความไม่ ประมาท และผลร้ ายของความประมาทเปรียบเทียบคาสอน
เฉพาะกรณี ระดับต่าแบ่ งเป็ น ๔ อย่าง
๑. ในการละกายทุจริ ตประพฤติกายสุ จริ ต
๒. ในการละวจีสุจริ ตประพฤติวจีสุจริ ต
๓. ในการละมโนทุจริ ตประพฤติมโนสุ จริ ต
๔. ในการละความเห็นผิด ทาความเห็นให้ถูก

๓. คาสอนในระดับสู ง แบ่ งเป็ น ๔ อย่ าง

๓.๑ ระวังใจไม่ให้กาหนัดในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความกาหนัด
๓.๒ ระวังใจไม่ให้ขดั เคืองในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความขัดเคือง
๓.๓ ระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความหลง
๓.๔ ระวังใจไม่ให้มวั เมาในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความมัวเมา
คาสอนโดยรวบยอดพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้วา่ ท่านทั้งหลาย จงมีความไม่ประมาท หรื อแปล
อย่างยาวโดยเพิ่มเติมข้อความเข้าว่า ท่านทั้งหลายจงทาประโยชน์ตนและประโยชน์ผอู ้ ื่นให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท
คาสอนเรื่ องความไม่ประมาทจึงเป็ นคาสอนที่กว้าง ประมวลคาสอนอื่น ๆ ไว้เปรี ยบเทียบ
เหมือนร้อยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์อื่น ๆ ที่ รวมลงในรอยเท้าช้างได้ คาสอนเรื่ องความไม่ประมาท
จึงสาคัญที่สุดประการหนึ่ง

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๔. ประโยชน์ ของความไม่ประมาท
พระพุทธองค์ตรัสว่า ความไม่ประมาทเป็ นบิดา ของธรรมะทั้งปวง (ทรงเปรี ยบ
ความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าช้าง ที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ท้ งั หลายที่มีอยูใ่ นโลกปั จจุบนั ) ธรรมะ
ข้อไม่ประมาท จึงเป็ นธรรมที่ใหญ่กว่าธรรมะทั้งหลาย ถ้าไม่ประมาท ความชัว่ อย่างอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้
ความไม่ประมาทจึงมีประโยชน์ต่อบุคคล เมื่อบุคคลใดดาเนินชีวติ ด้วยความไม่ประมาท ทุกสิ่ งที่ทา พูด
คิด ก็เป็ นไปด้วยความไม่ประมาท ผลที่เกิดขึ้นคือความถูกต้องจากการกระทา พูด คิด แล้วผลนั้นก็ส่งผล
ให้ชีวติ มีความสุ ข ความเจริ ญ และส่ งผลต่อสังคมอีกด้วย

๕. ประโยชน์ ของความไม่ ประมาทต่ อการดาเนินชีวติ และสั งคม
๕.๑ ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ส่ วนบุคคล ความไม่ประมาทมีประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการดาเนินชีวิต เช่น ในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อการดาเนินชีวิตที่มีความเสี่ ยง ต่ออุบตั ิภยั มาก
ในการทางานที่ละเอียดประณี ต ในการครองเรื อน ในการป้ องกันโรค
๕.๒ ประโยชน์ต่อสังคมการป้ องกันประเทศ การป้ องกันอาชญากรรม การวางแผน
เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๕.๓ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิทางพระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิทางพระพุทธศาสนาจะต้องมี
ความไม่ประมาท กล่าวคือมีสติกากับอยูเ่ สมอ การรักษาศีล การเจริ ญสมาธิหรื อการทากรรมฐาน
การเจริ ญปั ญญา

ภาพที่ ๑.๘ การเจริ ญสมาธิ
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๖. สิ่ งทีก่ ่อให้ เกิดความประมาท
๖.๑ ความเป็ นหนุ่มสาวทาให้บุคคลเพลิดเพลินในความสนุกสนานในภาวะของหนุ่มสาว
ทาให้ทา พูด คิด ในสิ่ งต่าง ๆ ตามประสาอารมณ์ของวัยรุ่ น ไม่คานึงถึงความถูกต้องดีงาม บางรายต้อง
สู ญเสี ยอนาคตชีวติ ไป เพราะความประมาท พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัย (โยพนมัตตัง)
๖.๒ ความไม่มีโรค ทาให้บุคคลลุ่มหลงในชีวติ ลืมนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา เมื่อโรคภัยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจทาความดีได้ เมื่อตอนแข็งแรงอยูไ่ ม่ได้ทาไว้ จึงตกอยูใ่ นภาวะ
ของคนประมาท (อโรคยมัตตัง)
๖.๓ ความมีทรัพย์ทาให้คนหลงเพลิดเพลินในทรัพย์ โดยไม่ใส่ ใจในการทาความดี หลงใหล
คลัง่ ไคล้ในวัตถุนิยมคิดว่ามีเงินแล้วจะทาดีเมื่อใดก็ได้ เมื่อเพลิดเพลินไปมากจิตใจก็ถอยห่างจากความดี
ไปเรื่ อย ๆ สุ ดท้ายเมื่อก่อนจะเสี ยชีวติ นึกเสี ยดายที่ได้ทาความดีไว้นอ้ ย
๖.๔ เวลาการที่ประมาทในเวลาโดยคิดว่า มีเวลาทาดีอยูม่ าก หรื อบางคนบอกว่ารอให้แก่ก่อน
แล้วจึงค่อยทาบุญกุศล ถ้าเกิดเป็ นอะไรไปเสี ยก่อนหรื อเมื่อแก่แล้วก็ทาดีไม่ได้สะดวก เพราะไม่ได้สั่งสม
พฤติกรรมการทาดีมา (พฤติกรรมเคยชิน) จึงทาดีได้ไม่เท่าที่ควร

๗. วิธีการสร้ างความไม่ ประมาท
๗.๑ มีสติระลึก ก่อนจะทา พูด คิด ในทุกสิ่ ง หากสิ่ งทาไปแล้วเป็ นทุกข์ เป็ นโทษ เดือดร้อน
ก็ไม่ทา สิ่ งใดที่ทาแล้ว ก่อประโยชน์ ก่อสุ ข ก็พึงทาในสิ่ งนั้น
๗.๒ ตระหนักในผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผูอ้ ื่นรอบข้าง
๗.๓ ระลึกอยูใ่ นคุณงามความดีเสมอเอาคุณธรรมความดีมาผูกไว้ที่ใจ เหมือนคนโบราณ
เอาพระมาแขวนไว้ที่คอเพื่อให้เตือนสติตนเองให้ทาความดีทุกลมหายใจ หรื อทุกวินาที

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๒๘

๘. ธรรมะทีส่ ร้ างความไม่ ประมาท
ธรรมะที่เป็ นเครื่ องมือสร้างความไม่ประมาท ได้แก่
๘.๑ สติ ความระลึกได้ก่อนที่จะทา จะพูด จะคิด ในสิ่ งต่าง ๆ และ สัมปชัญญะ ความรู้ตวั
ในขณะที่ทา พูด คิดอยู่ โดยไม่เผลอใจ หรื อขาดสติ
๘.๒ ปธาน คือ ความเพียร อันเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทาให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต ได้แก่
๘.๒.๑ สังวรปธานความเพียรในการระวังมิให้ความชัว่ เกิดกับตน หรื อป้ องมิให้ตนเอง
กระทาในสิ่ งที่ไม่ดี
๘.๒.๒ ปหานปธานความเพียรในการละทิ้งความไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นกับตนให้หมดไป
๘.๒.๓ ภาวนาปธานความเพียรในการสร้างสรรค์ความดีที่ยงั ไม่เกิดให้เกิดขึ้นกับตน
หรื อเพียรในการสิ่ งดี ๆ ที่ยงั ไม่ได้สร้าง
๘.๒.๔ อนุรักขนาปธานเพียรในการรักษาความดี ที่เราได้ทาไว้แล้วมิให้หายไป คือรักษา
สิ่ งดีๆที่ทาไว้แล้วให้คงอยูเ่ หมือนเดิม
๘.๓ หิริ โอตตัปปะหิ ริ คือ ความละอายใจในการจะทาความชัว่ และโอตตัปปะ ความเกรงกลัว
ต่อผลของความชัว่ เมื่อบุคคลมีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป แล้วก็จะทาให้ผนู ้ ้ นั ดาเนินชีวิตด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ประมาทเผลอตัวทาความชัว่ ได้

ภาพที่ ๑.๙ กาทาดี คิดดี
ทีม่ า : ภาพโดย นางสาวสุ ชาดา หาญสาริ กิจ
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

ใบความรู้ที่ ๑.๔
เรื่อง พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์ สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก
๑. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาทีม่ ่ งุ ประโยชน์ สุขแก่บุคคลและสั งคม
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ที่มุ่งประโยชน์และความสุ ขแก่บุคคลได้แก่
๑.๑ ทิฎฐธัมมิกตั ถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั ได้แก่ การตั้งตัวได้อย่างมัน่ คงมีทรัพย์ใช้จ่าย
ไม่ขดั สน หลักปฏิบตั ิเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบนั มี ๔ ประการ
๑.๑.๑ อุฏฐานสัมปทา มีความหมัน่ ขยัน
๑.๑.๒ อารักขสัมปทา รักษาทรัพย์ที่หามาได้
๑.๑.๓ กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนที่ดี
๑.๑.๔ สมชีวติ าเลี้ยงชีวติ ตามสมควรแก่กาลังทรัพย์ที่หามาได้
๑.๒ สั มปรายิกตั ถะ คือ ประโยชน์ในภายหน้า หมายถึง ในอนาคตของชาติปัจจุบนั นี้
หรื อในชาติต่อ ๆ ไป ได้แก่ ความอุ่นใจว่าได้ทาความดีไว้พร้อมแล้ว สามารถหวังความเจริ ญในอนาคต
หรื อหวังสุ คติในชาติต่อไปได้ หลักปฏิบตั ิเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภายหน้ามี ๔ ประการ
๑.๒.๑ สัทธาสัมปทา มีศรัทธาที่ถูกต้อง
๑.๒.๒ สี ลสัมปทามีศีลบริ สุทธิ์ ตามภูมิช้ นั ของตน
๑.๒.๓ จาคสัมปทาทาการบริ จาคอย่างสมบูรณ์
๑.๒.๔ ปัญญาสัมปทา มีปัญญาเพียบพร้อม รู้จกั บาปบุญคุณโทษ
๑.๓ ปรมัตถะ ประโยชน์ อย่างยิง่ คือ นิพพาน ความดับกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นเชิง ซึ่งจะ
บรรลุได้ดว้ ยการดาเนินตามอริ ยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เมื่อปฏิบตั ิตามอริ ยมรรค ย่อมได้รับผล
ตามสมควรแก่การปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๒๙

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๓๐

๒. หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาทีม่ ่ งุ ความสุ ขแก่โลก
โดยสอนเรื่ องความสุ ขและวิธีปฏิบตั ิให้ถึงความสุ ข ความสุ ขมี ๒ ประเภท คือ โลกิยสุ ข
ความสุ ขที่เกี่ยวข้องกับโลก และโลกุตตรสุ ข ความสุ ขเหนือโลก
โลกิยสุ ข สาหรับความสุ ขของคฤหัสถ์มี ๔ ประการคือ
๑. สุ ขเกิดจากความมีทรัพย์
๒. สุ ขเกิดจากการจ่ายบริ โภค
๓. สุ ขเกิดจากความไม่ตอ้ งเป็ นหนี้
๔. สุ ขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ
โลกุตตรสุ ข
ความสุ ขของพระอริ ยบุคคล ผูพ้ น้ จากกิเลสบางส่ วนหรื อสิ้ นเชิง การกาจัดกิเลสได้หมดสิ้ นนั้น
พระพุทธศาสนา ถือว่า เป็ นความสุ ขอย่างยิง่

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

แบบฝึ กหัดที่ ๑.๔
เรื่อง พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ ให้ ประมาท
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน)
๑. ความประมาท คืออะไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
๒. สติ คืออะไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
๓. คาสอนในระดับสู ง แบ่งเป็ นกี่อย่าง และประกอบด้วยอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
๔. ให้บอกวิธีการสร้างความไม่ประมาทมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
๕. ให้บอกสิ่ งที่ก่อให้เกิดความประมาทมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๓๑

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๓๒

สรุปท้ ายเรื่องประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
คาว่า “การศึกษา” มาจากคาว่า “สิ กขา” โดยทัว่ ไป หมายถึง กระบวนการเรี ยน การฝึ กอบรม
การค้นคว้า การพัฒนาการ และการรู ้แจ้งเห็นจริ งในสิ่ งทั้งปวง
๑. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่ งการศึกษา
๑.๑ ความหมายของการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนา
การศึกษาตรงกับคาศัพท์ภาษาลีวา่ “สิ กขา” แปลว่า การฝึ กอบรมตนให้งอกงามหรื อการพัฒนา
ตนให้งอกงาม ตามหลักพระพุทธศาสนาแบ่งการพัฒนาตนให้งอกงามออกเป็ น ๔ ด้าน ดังนี้
๑.๑.๑ การพัฒนากาย
๑.๑.๒ การพัฒนาศีล
๑.๑.๓ การพัฒนาจิตใจ
๑.๑.๔ การพัฒนาปั ญญา
๑.๒ บุรพภาคของการศึกษา มีอยู่ ๒ ประการ ดังนี้
๑.๒.๑ องค์ ประกอบภายนอก หรื อการมีเงื่อนไขภายนอกไขภายนอกที่สนับสนุนให้
การพัฒนาตนเองเป็ นไปด้วยดี ซึ่ งองค์ประกอบภายนอกนี้ เรี ยกว่า “ปรโตโฆสะ”
๑.๒.๒ องค์ ประกอบภายใน หมายถึง ตัวผูศ้ ึกษาอบรมเองจะต้องเป็ นคนรู้จกั คิด
รู้จกั พิจารณา รู้จกั ใช้เหตุผลในการดาเนินชีวิต ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดเป็ น คือมองสิ่ งทั้งหลายตามหลัก
ของเหตุผล แยกแยะสิ่ งนั้น ๆ หรื อปั ญหานั้น ๆ ออกให้เห็นตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
องค์ประกอบนี้เรี ยกว่า “โยนิโสมนสิ การ”
๑.๓ กระบวนการศึกษา
กระบวนการศึกษานี้แบ่งรายละเอียดออกเป็ นอริ ยมรรคมีองค์ ๘ และสรุ ปเป็ นขั้นตอน
ใหญ่เรี ยกว่า “ไตรสิ กขา” (สิ ขขา ๓) ดั้งนี้
๑.๓.๑ การฝึ กอบรมในด้านความประพฤติ เรี ยกว่า “อธิศิลสิ กขา”
๑.๓.๒ การฝึ กฝนอบรมในด้านจิตใจ เรี ยกว่า “อธิจิตตสิ กขา”
๑.๓.๓ การฝึ กอบรมในด้านปัญญา เรี ยกว่า “อธิปัญญาสิ กขา”

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๓๓

๒. พระพุทธศาสนาเน้ นความสั มพันธ์ ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ ปัญหา
หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาที่เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
มีมากมายในที่น้ ีจะกล่าวถึงหลักคาสอน ๒ เรื่ อง คือ
๑. ปฏิจจสมุปบาท และอริ ยสัจ ๔
๒. กฎปฏิจจสมุปบาท
๓. พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ ให้ ประมาท
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในด้ านการฝึ กตนไม่ ให้ ประมาท
ความประมาท คือ ความเลินเล่อ เผลอสติ ไม่สารวมระวัง กาย วาจา ใจ ส่ วนความไม่ประมาท
มีวนิ ยั ตรงกันข้าม ได้แก่ ความรอบคอบ มีสติคอยกากับการกระทา วาจา ใจ
สติ คือ ความระลึกรู ้สึกตัวอยูเ่ สมอจาเป็ นต้องใช้ในกิจกรรมทุกอย่าง ตั้งแต่การทาการงาน
ตามปกติ
คาสอนทัว่ ไปพระพุทธศาสนาสอนเรื่ องความไม่ประมาทและความประมาทคู่กนั ในกรณี ทวั่ ๆ
ไปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทราบผลดีของความไม่ประมาท และผลร้ายของความประมาทเปรี ยบเทียบคา
สอนเฉพาะกรณี ระดับต่าแบ่งเป็ น ๔ อย่าง
๑. ในการละกายทุจริ ตประพฤติกายสุ จริ ต
๒. ในการละวจีสุจริ ตประพฤติวจีสุจริ ต
๓. ในการละมโนทุจริ ตประพฤติมโนสุ จริ ต
๔. ในการละความเห็นผิด ทาความเห็นให้ถูก
คาสอนในระดับสู ง แบ่ งเป็ น ๔ อย่าง
๑. ระวังใจไม่ให้กาหนัดในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความกาหนัด
๒. ระวังใจไม่ให้ขดั เคืองในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความขัดเคือง
๓. ระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความหลง
๔. ระวังใจไม่ให้มวั เมาในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความมัวเมา
ประโยชน์ ของความไม่ ประมาท
พระพุทธองค์ตรัสว่า ความไม่ประมาทเป็ นบิดา ของธรรมะทั้งปวง (ทรงเปรี ยบความไม่ประมาท
เหมือนรอยเท้าช้าง ที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ท้ งั หลายที่มีอยูใ่ นโลกปั จจุบนั ) ธรรมะข้อไม่ประมาท จึงเป็ น
ธรรมที่ใหญ่กว่าธรรมะทั้งหลาย ถ้าไม่ประมาท ความชัว่ อย่างอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ ความไม่ประมาทจึงมี
ประโยชน์ต่อบุคคล เมื่อบุคคลใดดาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๓๔

๔. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์ สุขและสั นติภาพแก่ บุคคล สั งคม และโลก
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ที่มุ่งประโยชน์และความสุ ขแก่บุคคลได้แก่
๔.๑ ทิฎฐธัมมิกตั ถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั หลักปฏิบตั ิเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบนั
มี ๔ ประการ อุฏฐานสัมปทา มีความหมัน่ ขยัน อารักขสัมปทา รักษาทรัพย์ที่หามาได้ กัลยาณมิตตตา
คบเพื่อนที่ดี สมชีวติ าเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กาลังทรัพย์ที่หามาได้
๔.๒ สั มปรายิกตั ถะ คือ ประโยชน์ในภายหน้า หลักปฏิบตั ิเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภายหน้า
มี ๔ ประการ สัทธาสัมปทา มีศรัทธาที่ถูกต้อง สี ลสัมปทามีศีลบริ สุทธิ์ ตามภูมิช้ นั ของตน จากสัมปทา
ทาการบริ จาคอย่างสมบูรณ์ ปัญญาสัมปทา มีปัญญาเพียบพร้อม รู้จกั บาปบุญคุณโทษ
๔.๓ ปรมัตถะ ประโยชน์ อย่างยิง่ คือ นิพพาน ความดับกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นเชิง ซึ่งจะ
บรรลุได้ดว้ ยการดาเนินตามอริ ยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
โดยสอนเรื่ องความสุ ขและวิธีปฏิบตั ิให้ถึงความสุ ข ความสุ ขมี ๒ ประเภท คือ โลกิยสุ ข ความสุ ข
ที่เกี่ยวข้องกับโลก และโลกุตตรสุ ข ความสุ ขเหนือโลก

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๓๕

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก มีท้ งั หมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ให้ตรงกับข้อ ก ข ค หรื อ ง ของกระดาษคาตอบ
๑. ภูมิสิริเป็ นชาวพุทธที่ชอบเรี ยนรู ้ในเรื่ องสิ่ งต่าง ๆ อยูเ่ สมอและเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นปัญหา
เขาจะใช้วธิ ี คิดตามแนวพุทธมาใช้ในการแก้ปัญหา ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
ก. การพัฒนากาย
ข. การพัฒนาศีล
ค. การพัฒนาจิตใจ
ง. การพัฒนาปั ญญา
๒. พร้อมทรัพย์ทกั ทายโอภาสด้วยคาพูดที่สุภาพ และมีกิริยาหน้าตายิม้ แย้ม แต่จีรพัฒน์กลับหน้าบึ้งไม่
พูดตอบ พร้อมทรัพย์คิดว่าจีรพัฒน์อาจจะมีความทุกข์ใจ เขาจึงไม่โกรธจีรพัฒน์ ข้อความดังกล่าว
แสดงว่าพร้อมทรัพย์เป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะในข้อใด
ก. มีเหตุผล
ข. เป็ นคนใจกว้าง
ค. มีสายตากว้างไกล
ง. ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
๓. หลักแห่งการแก้ปัญหาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. อริ ยสัจ ๔
ข. ปฏิจจสมุปบาท
ค. ความรัก ความเมตตา
ง. ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๓๖

๔. เกียรติศกั ดิ์ชอบสู บบุหรี่ ทุกวันจนกระทัง่ กลายเป็ นติดบุหรี่ ถ้าเกียรติศกั ดิ์จะเลิกบุหรี่ ได้เขาจะต้อง
ใช้หลักธรรมใด
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. กรรม
๕. บุคคลใดมีการกระทาที่ตรงกันข้ามกับ “อัปปมาทธรรม”
ก. กมลเนตรชอบชวนเพื่อนไปเรี ยนพิเศษทุกวันเสาร์
ข. ชฎาพรต้องการสอบให้ได้ที่หนึ่งของระดับชั้น
ค. สุ มิลตาบอกกับเพื่อนว่า เขาต้องทาการบ้านให้เสร็ จในวันนี้
ง. ภัคจิราเหนื่อยจากการซ้อมกีฬาจึงนอนพักก่อนทาการบ้าน
๖. การกระทาใดนาไปสู่ ความสุ ขที่แท้จริ ง
ก. ความสุ ขระดับญาณ
ข. การลดละกิเลสอาสวะได้โดยสิ้ นเชิง
ค. การฝึ กฝนจิตใจให้เป็ นสมาธิ ต้ งั มัน่
ง. มีความภูมิใจว่าตนมีความประพฤติสุจริ ต
๗. การที่พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เบียดเบียนตนและผูอ้ ื่น จะส่ งผลดีในข้อใดมากที่สุด
ก. มีความรักต่อกัน
ข. สังคมมีการพัฒนา
ค. สังคมเกิดสันติภาพ
ง. ความเจริ ญรุ่ งเรื องต่อผูป้ ฏิบตั ิ
๘. พระพุทธศาสนามีหลักคาสอนให้คนในสังคมมีความรักความสามัคคีกนั เพราะปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมในข้อใด
ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สาราณี ยธรรม

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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๙. การยอมรับความแตกต่างของบุคคลสอดคล้องกับข้อใด
ก. การแก้ปัญหา
ข. การสร้างความสุ ข
ค. การสร้างสันติภาพ
ง. ความสัมพันธ์ของเหตุและผล
๑๐. ถึงแม้วา่ เจนจิราจะไม่ชอบสายธาร และชอบพูดจาดูถูกรุ จณิ ชาอยูเ่ สมอ แต่รุจณิ ชาก็ไม่โต้ตอบ
การกระทาของเจนจิรา สอดคล้องกับคาสอนของพระพุทธศาสนาในข้อใด
ก. ความรักและความเมตตา
ข. บุคคลพึงไม่โกรธตอบผูอ้ ื่น
ค. การไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่นทางวาจา
ง. พึงเอาชนะความชัว่ ด้วยความดี

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา

ข้ อที่

เฉลยข้ อสอบ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ข
ง
ค
ก
ง
ก
ค
ก
ข

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๔๑

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๑
เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์ แห่ งการศึกษา
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนผังมโนทัศน์ อธิ บายบุรพภาคแห่งการศึกษาหรื อองค์ประกอบที่สนับสนุน
การพัฒนาตน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
บุรพภาคแห่ งการศึกษา
(องค์ ประกอบสนับสนุนการพัฒนาตน)

องค์ ประกอบภายนอก
ทีส่ นับสนุนการพัฒนาตนเอง

องค์ ประกอบภายใน
ทีส่ นับสนุนการพัฒนาตนเอง

ได้รับการถ่ายทอด
สัง่ สอน อบรม

พ่อแม่

ครู
อาจารย์

รู ้จกั คิด รู ้จกั ใช้เหตุผล
ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดเป็ น

เพื่อน

สื่ อมวลชน

วัฒนธรรม
ที่ดีงาม

โยนิโสมนสิ การ

ทาให้เกิดผล คือ
- ได้รับข่าวสารความรู ้ที่ถูกต้อง
- ให้ทศั นคติที่ดีงาม
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี
“ปรโตโฆสะ”

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
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เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๒
เรื่อง ความสัมพันธ์ ของเหตุปัจจัย
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านกรณี ศึกษา แล้วตอบคาถาม (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
กรณีศึกษาที่ ๑
นายเกียรติศกั ดิ์ ไชโย เรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ตั้งใจว่าเมื่อเรี ยนจบแล้วจะออกไปหางานทา
เกียรติศกั ดิ์ อยากมีรายได้เป็ นของตนเอง แต่แม่ของเกียรติศกั ดิ์ตอ้ งการให้เกียรติศกั ดิ์เรี ยนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้จบระดับปริ ญญาตรี เป็ นอย่างต่า ซึ่ งจะทาให้มีความรู ้พ้นื ฐานดีพอสาหรับ
การประกอบอาชีพให้กา้ วหน้ามัน่ คง แต่ถา้ มีความรู้เพียงจบมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ย่อมมีความรู ้นอ้ ย
การไปทางานก็ได้รับค่าตอบแทนต่า เกียรติศกั ดิ์บอกกับแม่วา่ เกียรติศกั ดิ์เกรงว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ของรัฐไม่ได้ และถ้าจะเรี ยนต่อก็อยากเรี ยนในสาขานิ ติศาสตร์ บณั ฑิต เพราะเขาต้องการมีความรู ้เกี่ยวกับ
กฎหมายซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ แม่บอกกับเกียรติศกั ดิ์วา่ ให้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ของรัฐไปก่อน ถ้าสอบไม่ได้ แม่จะส่ งให้เรี ยนในมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะพ่อแม่มีรายได้เพียงพอ
ต่อการส่ งเกียรติศกั ดิ์ เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยเอกชนได้ในที่สุด เกียรติศกั ดิ์ก็ตดั สิ นใจสอบเข้าเรี ยนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
คาถาม
๑. การกระทาของเกียรติศกั ดิ์สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาในเรื่ องความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
อย่างไร
เกียรติศกั ดิ์เป็ นคนใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ เมื่อแม่อธิ บายเหตุผลที่แม่ตอ้ งการให้เกียรติศกั ดิ์เรี ยนต่อ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งมีความแตกต่างกับความตั้งใจของเกียรติศกั ดิ์ในตอนแรก เมื่อเหตุผลของแม่ถูกต้อง
เหมาะสมกว่าเกียรติศกั ดิ์ เกียรติศกั ดิ์ก็ตดั สิ นใจทาตามความคิดของแม่
๒. การกระทาของเกียรติศกั ดิ์แสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของเกียรติศกั ดิ์ อย่างไร จงอธิ บายเหตุผล
เป็ นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่มีเหตุผลที่ดีกว่าของตน เป็ นคนไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
เมื่อมีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ไม่ยดึ ถือความคิดเห็นของตนเป็ นส่ วนใหญ่
๓. เกียรติศกั ดิ์สามารถแก้ปัญหาของตนเองในเรื่ องใดได้อย่างถูกวิธี
เกียรติศกั ดิ์สามารถแก้ปัญหาเรื่ อง การวางแผนอาชีพของตนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ถูกวิธี
โดยตัดสิ นใจเรี ยนต่อแทนที่จะหางานทา
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๔๓

กรณีศึกษาที่ ๒
หมู่บา้ นรักถิ่นเป็ นหมู่บา้ นพัฒนาตัวอย่าง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยและชาวต่างชาติชอบไป
เที่ยวตลาดน้ าวันอาทิตย์ เพื่อซื้ อสิ นค้าที่เป็ นผลผลิตจากสวนผลไม้และมีสิ่งของเครื่ องใช้ประเภทเครื่ อง
จักสานจานวนมากทารายได้ให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านในหมู่บา้ นใกล้เคียงทาอาหาร
ประเภทต่าง ๆ มาขายให้แก่นกั ท่องเที่ยวอีกด้วย จงลักษ์ก็เป็ นคนหนึ่งที่ทาขนมตาลไปขายในตลาดน้ า
วันอาทิตย์ ขนมตาลของจงลักษ์ขายดีมากและไม่พอขาย ดังนั้น จงลักษ์จึงขึ้นราคาขนมตาลจากถุงละ
๒๐ บาท เป็ น ๓๐ บาท ทาให้เธอได้กาไรมากขึ้น
วันอาทิตย์ต่อมาจงลักษ์ขายขนมตาลไม่หมด เหลือเป็ นจานวนมาก เธอจึงเก็บใส่ ตเู ้ ย็นไว้
แล้วนาไปขายให้แก่ชาวบ้านในหมู่บา้ นของเธอจนหมด
ต่อมาจงลักษ์เอาขนมตาลไปขายที่ตลาดน้ าเช่นเคย แต่นกั ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยซื้ อขนมตาล
ของจงลักษ์ วันรุ่ งขึ้นเธอก็เอาไปขายในหมู่บา้ นอีกแต่ก็ไม่มีใครซื้ อขนมตาลของเธอ จงลักษ์ตอ้ งขาดทุน
ในการขายขนมจงลักษ์กลุม้ ใจมาก
คาถาม จงลักษ์ควรใช้วธิ ี การแก้ปัญหาตามหลักพุทธศาสนาอย่างไร
๑. ต้องใช้ปัญญา
๑.๑ ต้องรู ้วา่ ปั ญหาคืออะไร เช่น ปั ญหา คือ ขายขนมตาลไม่ได้ ต้องขาดทุน
๑.๒ เข้าใจสาเหตุวา่ เกิดจากอะไร เมื่อสื บสาวไปแล้วจะรู ้วา่ สาเหตุเกิดจากขายขนมตาลราคาแพง
๑.๓ เข้าใจเป้ าหมายว่า ปั ญหาการขายขนมตาลขาดทุนนั้น แก้ไขได้
๑.๔ เข้าใจขั้นตอนของการแก้ปัญหา คือ ต้องเขียนป้ ายติดราคาขนมให้นกั ท่องเที่ยวรู ้ และจูงใจให้มา
ซื้ อและให้นกั ท่องเที่ยว ชิมขนมตาลว่า รสอร่ อย และไม่นาของเหลือมาขายต่อในวันรุ่ งขึ้น เพราะรส
ของขนมจะไม่อร่ อย ทาให้ผซู ้ ้ื อไม่ประทับใจ
๒. กรรม (การลงมือกระทา) จงลักษ์ตอ้ งลงมือทาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
๓. วิริยะ (ความเพียร) จงลักษ์ตอ้ งมีจิตใจเข้มแข็ง มีความอดทน ถ้าการทาขนมตาลขายในวันแรกยัง
ขายไม่หมด ก็ตอ้ งพยายาม หาวิธีจูงใจผูซ้ ้ื อเพิ่มขึ้น เช่น มีการแถมขนมแก่ผซู ้ ้ื อ หรื อพูดจาเชิญชวนให้ผู ้
ซื้ อเห็นว่า ขนมตาลของจงลักษ์มีคุณภาพดี สะอาด ถูกสุ ขอนามัย จงลักษ์ตอ้ งใช้ความพยายามหลาย ๆ
ครั้ง จนกว่าจะประสบผลสาเร็ จ

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๔๔

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๓
เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ ๔
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกและทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ผดิ
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๑ คะแนน)
….....๑. อวิชชา คือ ความไม่รู้จริ งของชีวิตไม่รู้แจ้งในอริ ยสัจ ๔ ไม่รู้เท่าทันตามสภาพที่เป็ นจริ ง
…....๒. นามรู ป คือ ความคิดปรุ งแต่งหรื อเจตนาทั้งที่เป็ นกุศลและอกุศล
….....๓. อุปาทาน คือ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน
…....๔. เวทนา คือ ความรับรู ้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ เช่น เห็น ได้ยนิ ได้กลิ่นรู ้รส รู้สัมผัส
….....๕. ผัสสะ คือ การถูกต้องสัมผัส หรื อการกระทบ
….....๖. ชาติ คือ ความเกิด ความตระหนักในตัวตน ตระหนักในพฤติกรรมของตน
…....๗. ทุกข์ หมายถึง ทางดับทุกข์
….....๘. สมุทยั (ทุกขสมุทยั ) หมายถึง ต้นเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์
….....๙. นิโรธ (ทุกนิโรธ) หมายถึง ความดับทุกข์ หรื อสภาวะที่ปราศจากทุกข์
…....๑๐. มรรค (ทุกขนิ โรธคามินีปฎิปทา) หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรื อสภาพที่
บีบคั้นจิตใจให้ทนได้ยาก

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

๔๕

เฉลยแบบฝึ กหัดที่ ๑.๔
เรื่อง พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ ให้ ประมาท
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน)
๑. ความประมาท คืออะไร
ความเลินเล่อ เผลอสติ ไม่สารวมระวัง กาย วาจา ใจ ส่ วนความไม่ประมาทมีวนิ ยั ตรงกันข้าม
ได้แก่ ความรอบคอบ มีสติคอยกากับการกระทา วาจา ใจ
๒. สติ คืออะไร
ความระลึกรู ้สึกตัวอยูเ่ สมอจาเป็ นต้องใช้ในกิจกรรมทุกอย่าง ตั้งแต่การทาการงานตามปกติ
๓. คาสอนในระดับสู ง แบ่งเป็ นกี่อย่าง และประกอบด้วยอะไรบ้าง
๔ อย่าง
๑. ระวังใจไม่ให้กาหนัดในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความกาหนัด
๒. ระวังใจไม่ให้ขดั เคืองในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความขัดเคือง
๓. ระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความหลง
๔. ระวังใจไม่ให้มวั เมาในอารมณ์เป็ นที่ต้ งั แห่งความมัวเมา
๔. ให้บอกวิธีการสร้างความไม่ประมาทมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
๑. มีสติระลึก ก่อนจะทา พูด คิด ในทุกสิ่ ง หากสิ่ งทาไปแล้วเป็ นทุกข์ เป็ นโทษ เดือดร้อนก็ไม่ทา
สิ่ งใดที่ทาแล้ว ก่อประโยชน์ ก่อสุ ข ก็พึงทาในสิ่ งนั้น
๒. ตระหนักในผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผูอ้ ื่นรอบข้าง
๓. ระลึกอยูใ่ นคุณงามความดีเสมอเอาคุณธรรมความดีมาผูกไว้ที่ใจ เหมือนคนโบราณเอาพระ
มาแขวนไว้ที่คอเพื่อให้เตือนสติตนเองให้ทาความดีทุกลมหายใจ หรื อทุกวินาที
๕. ให้บอกสิ่ งที่ก่อให้เกิดความประมาทมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
๑. ความไม่มีโรค ทาให้บุคคลลุ่มหลงในชีวติ ลืมนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
เมื่อโรคภัยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจทาความดีได้
๒. ความมีทรัพย์ทาให้คนหลงเพลิดเพลินในทรัพย์ โดยไม่ใส่ ใจในการทาความดี หลงใหลคลัง่
ไคล้ในวัตถุนิยมคิดว่ามีเงินแล้วจะทาดีเมื่อใดก็ได้
๓. เวลาการที่ประมาทในเวลาโดยคิดว่า มีเวลาทาดีอยูม่ าก หรื อบางคนบอกว่ารอให้แก่ก่อน
แล้วจึงค่อยทาบุญกุศล
เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๔๖

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา

ข้ อที่

เฉลยข้ อสอบ
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เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๔๗

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้ น ม............./.........เลขที.่ .............................
โรงเรียน....................................................................................................................................................
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก มีท้ งั หมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ให้ตรงกับข้อ ก ข ค หรื อ ง ของกระดาษคาตอบ
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รวมคะแนนทีไ่ ด้ .........................คะแนน

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๔๘

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้น ม............./.........เลขที.่ .............................
โรงเรียน....................................................................................................................................................
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก มีท้ งั หมด ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เวลา ๑๐ นาที
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง
ให้ตรงกับข้อ ก ข ค หรื อ ง ของกระดาษคาตอบ

ข้ อ

ก

คาตอบ
ข
ค

ง

คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รวมคะแนนทีไ่ ด้ .........................คะแนน

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๔๙

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

แบบสรุปผลการเรียน
ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้ น ม............./.........เลขที.่ .............................
โรงเรียน....................................................................................................................................................
ประเมินผล แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
คะแนนทีไ่ ด้
รวม
เกณฑ์ การผ่าน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน มี ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
คะแนน
๘ – ๑๐
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
คะแนน
๖–๗
ระดับคุณภาพ
ดี
คะแนน
๔–๕
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
คะแนน
๑–๓
ระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุ ง
สรุ ปผลการทาแบบฝึ กหัดที่ ๑ - ๔
ประเมินผล แบบฝึ กหัดที่ ๑.๑ แบบฝึ กหัดที่ ๑.๒ แบบฝึ กหัดที่ ๑.๓ แบบฝึ กหัดที่ ๑.๔
คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
คะแนนทีไ่ ด้
เกณฑ์ การผ่าน
แบบฝึ กหัดทั้ง ๔ มี ๔๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
คะแนน
๓๑ – ๔๐
ระดับคุณภาพ
คะแนน
๒๑ – ๓๐
ระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๒๐
ระดับคุณภาพ
คะแนน
๑ – ๑๐
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุ ง

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

รวม
๔๐

เรื่ อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เอกสารประกอบการเรี ยน รายวิชา ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
(สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม) สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖

๕๐

