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ตอนที่ ๓ พระสงฆ์	 ๙๙-๑๔๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง ๑๐๐
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ตอนที่ ๔ ศาสนากับสังคมไทย	 ๑๔๔-๑๗๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ๑๔๕
 • ความหมายของศาสนา ๑๔๕
 • องค์ประกอบของศาสนา ๑๔๖
 • ประเภทของศาสนา ๑๔๗
 • ความสำาคัญและประโยชน์ของศาสนา ๑๔๗
 •  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพื่อขจัดความขัดแย้ง   

และเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ๑๔๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐
ศาสนาสำาคัญในประเทศไทย ๑๕๑
 • ศาสนาอิสลาม ๑๕๑
 • ศาสนาคริสต ์ ๑๕๗
 • ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู ๑๖๒
 • ศาสนาสิข ๑๖๗
บรรณานุกรม ๑๗๒



	 พระพุทธศาสนามีหลักการที่ เป น					

ความจริง	 สามารถพิสูจน์	 และน�าไปเปน

แนวทางในการปฏิบัติตนได้ทุกสมัยและทุก

สภาพการณ์	 ผู้ที่ปฏิบัติตามย่อมพบแต่ความ

สงบสุข	 ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรศึกษา

ประวัติ	 ความเปนมา	 และความส�าคัญของ

พระพุทธศาสนา	 เพื่อจะได้น�าข ้อคิดและ

หลักธรรมไปเปนแนวทางในการด�าเนินชีวิต

ทั้งเพื่อตนเองและสังคม

ส	๑.๑ ม.๔-๖/๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,

๑๑, ๑๒, ๑๔

ส	๑.๒	 ม.๔-๖/๒, ๔

พระพุทธ

ตัวชี้วัด

๑ตอนที่



๒

๑.	ลักษณะของสังคมชมพูทวีป

และคติความเชื่อทางศาสนา	

สมัยก่อนพระพุทธเจ้า
 ชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาลประกอบ

ด้วยอาณาจักรทีเ่ป็นอสิระท้ังเล็กและใหญ่ โดยแบ่ง 

ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้เป็น ๒ ส่วน คือ
	 ๑)	 มัชฌิมประเทศ เป็นดินแดน
ตอนกลางของชมพูทวีป ประกอบด้วยแคว้นใหญ่ 
๑๖ แคว้น คือ แคว้นอังคะ มคธ กาสี โกศล 
วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ 
สุรเสนะ อสัสกะ อวนัต ีคนัธาระ และกมัโพชะ
	 ๒)	ปัจจนัตประเทศ เป็นดนิแดนอนั
เป็นทีต้ั่งของแคว้นเล็ก ซึง่มีอยู่ด้วยกนั ๕ แคว้น  
คือ แคว้นสักกะ โกลิยะ ภคัคะ วิเทหะ และ
องัคตุตราปะ แคว้นเลก็เหล่านี ้แม้จะแยกปกครอง
ตนเอง แต่ก็ยังต้องขึ้นกับแคว้นที่ใหญ่กว่า
คล้ายกับเป็นเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราช

	 สังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาลมีลัทธิ									

ความเชื่ออันหลากหลายที่เกิดจากค�าสอนและ

ปรัชญาของศาสนาต่างๆ	 แต่เมื่อพระพุทธ-

ศาสนาได้บังเกิดขึ้น	 ท�าให้ชาวชมพูทวีปได้

เริ่มรู้หลักสัจธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีเน้น

การพัฒนาศรัทธาและปญญา	 อันจะน�าไปสู่

ประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล	 สังคม	

และโลก

การปฏิบัติตนตามทฤษฎีหรือวิธีการของพระพุทธ-

ศาสนา จะสงผลตอความสงบสุขในสังคมและโลก

อยางไร

๑. ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทาง

ศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา

๒. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เปนสากลและ

มีขอปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง

ประวัติและความส�าคัญของ
พระพุทธศาสนา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ด้วยอาณาจักรทีเ่ป็นอสิระท้ังเล็กและใหญ่ โดยแบ่ง 

หน่วยการเรียนรู้ที่	๑

คําถามชวนคิด



๓

คติความเชื่อของชาวชมพูทวีปในสมัยก่อนพุทธกาล สรุปได้ดังนี้

 (๑) คติความเชื่อท่ีเกิดจากธรรมชาติ เป็นความเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น 

ฝนตก ฟาร้อง พายุพัด แผ่นดินไหว มีเทพเจ้าหรือวิญญาณ เป็นผู้บันดาลให้เกิด จึงมีการตั้งชื่อ

เทพเจ้า มีการบูชา บวงสรวง และเซ่นไหว้ เพื่อความสงบสุขของคนในสังคม

 (๒) คติความเชื่อท่ีเกิดจากคําสอนและพิธีกรรมของพวกพราหมณ ท�าให้เกิดความเชื่อ

เรื่องวรรณะ และเชื่อว่าวรรณะพราหมณ์เป็นผู้น�าค�าสอนจากเทพเจ้ามาประกาศ โดยมีคัมภีร์

พระเวทเป็นหลัก

 (๓) คติความเชื่อท่ีเกิดจากคําสอนและปรัชญาของศาสนาตางๆ ในสภาพสังคมท่ีมีความ

ทุกข์ท�าให้มนุษย์ต่างค้นหาค�าตอบให้กับชีวิต จึงท�าให้เกิดคติความเชื่อต่างๆ จากพวกท่ีไม่

ยอมรับค�าสอนของศาสนาพราหมณ์

๒.	พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติ
ที่ยึดทางสายกลาง	

	 ๒.๑	พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากล

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล คือ มีหลักการและวิธีการซึ่งเป็นที่

ยอมรับว่ามีความถูกต้องและสามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีอันเป็นสากลที่พระพุทธศาสนาเน้นอยู่

เสมอ คือ อริยสัจ ๔ ได้แก่

ชนชั้นวรรณะ

  สภาพสังคมอินเดียไดมีการจัดแบงผูคนออกเปนชนชั้นเรียกวา วรรณะ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
ซึ่งถือเอาเชื้อชาติเปนเกณฑในการแบง คนเกิดวรรณะใดยอมมีสิทธิและแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนที่ศาสนา
พราหมณไดวางไวอยางตายตัว การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม เชน คนเกิดในวรรณะตํ่าจะยกตัวเองใหสูงขึ้นดวย
การศึกษา การสรางฐานะทางเศรษฐกิจ และความสําเร็จในชีวิตอื่นๆ ไมได

  ชนชั้นตางๆ ในระบบวรรณะ มีดังนี้
๑.	 พราหมณ์	 มีหนาที่ศึกษาคัมภีรพระเวทและประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา
๒.	 กษัตริย์	มีหนาที่ในการรบและปกครองบานเมือง
๓.	 แพศย์	 เปนประชาชนนอกเหนือจากสองวรรณะ

ขางตน เปนชนช้ันที่ประกอบอาชีพตางๆ แตในระยะหลัง 
มักแปลกันเพียงพอคาอยางเดียว

๔.	 ศูทร ไดแก พวกกรรมกรผูใชแรงงาน 
  นอกจากน้ียังมีชนช้ันต่ําอีกประเภทหน่ึงเรียกวา 
จัณฑาล ซึ่งถือกันวาเปนคนนอกวรรณะ เพราะถือกําเนิดมาจาก
บิดามารดาที่ถือวรรณะตางกัน มารดาอยูในวรรณะสงู บิดาอยูใน
วรรณะตํา่ บตุรทีเ่กดิมาจะกลายเปนจัณฑาล

เสริมสาระ

ในประเทศอินเดีย วรรณะศูทรเป็น
ชนชั้นซ่ึงมีจ�านวนมากและล้วนแล้ว
แต่ยากจนและต้องท�างานหนัก



๔

	 ๓)	สอนว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เม่ือรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

แล้ว ตัวผู้มีปัญหาย่อมสามารถแก้ปัญหาอันเกิดจากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นได้

	 ๔)	 สอนว่าการแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาและความพากเพียร การแก้ปัญหาให้ส�าเร็จ

ตามความมุ่งหมายได้ จะต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยความพากเพียรโดยใช้ปัญญาก�ากับ กล่าวคือ

จะต้องใช้ปัญญากับความพากเพียรควบคู่กันไปในการแก้ปัญหา

	 ๒.๒	พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง

 ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรค

มีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) คือ มีความเห็นถูกต้องตามท�านองคลองธรรมหรือเห็น

อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) คือ ไม่ลุ่มหลงกับความสุขทางกาย 

ไม่พยาบาท และไม่คิดร้ายผู้อื่น สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูด

หยาบคาย และไม่พูดไร้สาระ สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) คือ ไม่ท�าลายชีวิต ไม่ลักขโมย และ

ไม่ประพฤติผิดทางกาม สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) คือ หากินด้วยอาชีพที่สุจริต ไม่คดโกง

หลอกลวง หรือท�ากิจกรรมที่เป็นผลร้ายแก่ผู้อื่น สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) คือ พยายาม

ละเว้นจากความชั่วต่างๆ มุ่งสร้างและรักษาความดีให้คงอยู่ตลอดไป สัมมาสติ (ระลึกชอบ) คือ

มีสติรอบคอบในการคิด ท�า พูด และ สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) คือ มีจิตตั้งมั่นอย่างถูกต้อง 

แน่วแน่ในการประพฤติธรรม

	 ๒.๓	พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

	 ๑)	 การพัฒนาศรัทธา ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อมั่นในสิ่งดีงามที่ประกอบด้วยเหตุผล 

ศรัทธาที่จะน�าไปสู่การพัฒนามี ๓ ประการ ได้แก่

	 	 ๑.๑)	 เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์	คือ เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนา

ให้บรรลุถึงความดีงามด้วยความพากเพียรของตนเอง

	 	 ๑.๒)	 เชื่อมั่นในกฎแห่งการกระท�าและผลของการกระท�า คือ เชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดเกิด

ขึ้นได้โดยไม่มีเหตุปัจจัยท�าให้เกิด เมื่อกระท�าสิ่งใดลงไปแล้วย่อมมีผลของการกระท�านั้นตามมา

พระพุทธศาสนาสอนว่าทุกปัญหามีสาเหตุ 
การใช้ความร่วมมือกันปรึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหา จึงเป็นวิถีทางที่เหมาะสม

๑)	 สอนว่าชีวิตและโลกมีปัญหา เช ่น 

ปัญหาการดิ้นรนเล้ียงชีวิต ปัญหาการมีชีวิตอยู่รอด 

ปัญหาความไม่สมปรารถนา ปัญหาการพลัดพราก

รวมทั้งปัญหาสากลอย่างการเกิด แก่ เจ็บ และตาย

	 ๒)	สอนว่าปัญหามีสาเหตุ	 สรรพสิ่งเกิด

จากเหตุ สรรพสิ่งจะดับหรือหมดไปก็เพราะดับเหตุ 

ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เป็นไปหรือดับสลายไปโดยไม่มี

สาเหตุ ดังนั้นเมื่อรู้ว่าปัญหาทุกอย่างมีสาเหตุ การ

แก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่สาเหตุ
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การอุปสมบทจึงจะสมบูรณ์

	 ๔)	 การตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นแตกแยกเป็นสองฝ่าย จะมีการตัดสินโดย 

ถือเอาเสียงข้างมากเป็นข้อยุติ เรียกว่า เยภุยยสิกา

	 5)	สิทธิและเสรีภาพของภิกษุในเรื่องการประชุม พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดทั้งที่เห็นด้วยหรือคัดค้าน

	 	 ๑.๓)	 เชือ่มัน่ว่ามนษุย์ต้องรบัผดิชอบต่อการกระท�าและผลของการกระท�านัน้ คือ เชือ่

มั่นว่าหากท�าสิ่งใดลงไปแล้วย่อมได้รับผลของการกระท�านั้น ก็จะท�าให้เป็นคนที่รู้จักระมัดระวัง

ตนเองอยู่เสมอ ไม่เผอเรอท�าอะไรตามใจ

	 ๒)	การพัฒนาปัญญา พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนให้มนุษย์รู้จักใช้ปัญญาในการพิจารณา

ค้นหาเหตุผล โดยอาศัยการฝึกจิต เป็นการท�าจิตให้แน่วแน่มั่นคงเป็นสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วจะ 

คิดพิจารณาเรื่องใด ปัญญาก็จะแตกฉานในเรื่องนั้น

  หลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า ถ้าทรงสอนเรือ่งศรทัธาในที่ใดกจ็ะทรงสอนเรือ่งปัญญา

ในที่นั้นด้วย เช่น ในพละ ๕ (ธรรมอันเป็นก�าลัง ๕ ประการ) ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ 

สมาธิ ปัญญาในเวสารัชชกรณธรรม (ธรรมน�าความกล้าหาญ) ได้แก่ ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ  

วิริยารัมภะ ปัญญา เป็นต้น

	 ๒.๔	ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา

 พระพุทธศาสนามีหลักการส�าคัญที่จัดได้ว่ามีลักษณะเป็นประชาธิปไตย ดังนี้

	 ๑)	 พระพทุธศาสนาให้สทิธ	ิเสรภีาพ	และความเสมอภาคแก่พระภกิษสุงฆ์ทุกหมูเ่หล่า	

ภายใต้พระธรรมวินัย ผู้ที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ 

ในพระพุทธศาสนาจะมีความเป็นภิกษุเท ่าเทียมกัน 

เคารพกันตามอาวุโส คือ ถือการอุปสมบทก่อนหลังและ 

ไม่ถือว่ามาจากชนชั้นใด

	 ๒)	มีกิจกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะต้องถือ

เป็นเรื่องส�าคัญ เช่น การประชุมอุโบสถสังฆกรรม ภิกษุ

ทุกรูปต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

	 ๓)	การลงมติในที่ประชุมสงฆ์	 ในการประชุม  

พระภิกษุสงฆ์จะต้องเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ จึงจะ

สามารถปฏบิตักิจิกรรมนัน้ได้ เช่น พธิรีบักฐนิ พระภกิษสุงฆ์ 

ทุกรูปในที่ประชุมจะต้องลงมติเป็นเอกฉันท์ พระสงฆ์ที่ได้ 

รับเลือกจึงจะรับผ้ากฐินได้ หรือการท�าพิธีอุปสมบทผู้มา 

ขอบวช พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงต้องมีมติเป็นเอกฉันท์  

พระภิกษุร่วมประชุมท�าสังฆกรรมโดย 
พร้อมเพรียง เป็นการแสดงให้เห็นถึง 
ความเป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
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คอื ความเจบ็ ความแก่ และความตาย ซึง่ล้วนเป็นความทกุข์ พระองค์ 

ทรงทดลองโดยอาศัยประสบการณ์ของพระองค์ จนในที่สุดก็ทรง

สามารถค้นพบหลกัความจรงิอนัเป็นหนทางทีจ่ะหลดุพ้นจากความทกุข์

	 ๓)	ด้านความแตกต่าง วิทยาศาสตร์มุ่งแสวงหาความ

จริงภายนอกด้านวัตถุเป็นส�าคัญ ส่วนพระพุทธศาสนาเน้นการ

แสวงหาความจริงภายใน คือ ความจริงด้านจิตใจ ที่มุ่งให้มนุษย์

สามารถพัฒนาจิตใจของตนให้หลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง

๖

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมุ่งแสวงหาความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ได้โดยอาศัยการ
ค้นคว้าทดลองจนได้ค�าตอบที่ถูกต้องและชัดเจนบนหลักแห่งความเป็นจริง

	 ๒)	ด้านความรู	้ทัง้วทิยาศาสตร์และพระพทุธศาสนาต่างยอมรบัความรูจ้ากประสบการณ์

ซึง่มกีารพสิจูน์โดยผ่านตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และใจ พระพทุธเจ้าทรงเริม่คดิจากประสบการณ์ที่ได้เหน็

	 ๒.5	หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์

 หลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นมีทั้งส่วนที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน

ในด้านต่างๆ ดังนี้

	 ๑)	 ด้านความเชื่อ หลักการวิทยาศาสตร์นั้นจะเชื่อในเรื่องใดจะต้องมีการพิสูจน์

ความจริงโดยใช้การทดลอง และทุกอย่างจะต้องด�าเนินไปอย่างมีกฎเกณฑ์และมีเหตุผลเป็นตัว

ตัดสินโดยอาศัยปัญญาในการพิจารณา พระพุทธศาสนาก็มีหลักการด้านความเชื่อเช่นเดียวกับ

วิทยาศาสตร์ ดังหลักค�าสอนที่ปรากฏอยู่ใน กาลามสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่ออย่าง

งมงายไร้เหตุผล ตามหลัก ๑๐ ประการ

กาลามสูตร	๑๐	ประการ

๑. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะได้ยินได้ฟังตามๆ กันมา

 ๒. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะยึดถือสืบๆ กันมา

 ๓. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะข่าวเล่าลือ

 ๔. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะอ้างต�ารา

 ๕. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะเดาเอาเอง

 ๖. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะคาดคะเน

 ๗. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะตรึกตามอาการ

 ๘. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะชอบใจว่าตรงกับความเห็นของตน

 ๙. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อถือได้

 ๑๐. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ เพียงเพราะนับถือว่าสมณะผู้นั้นเป็นครูของตน



๗

	 ๑.	 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลให้รู้จักสภาวะท่ีเป็นจริงหรือ
พิจารณาด้วยปัญญาหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยท่ี
สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา

เป็นการคิดแยกองค์รวมของสรรพสิ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ และ
ยังมีการคิดวิเคราะห์และจัดประเภทหมวดหมู่ขององค์ประกอบนั้นๆ
ด้วย

เป็นการคิดแบบรู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งท้ังหลายท่ีเกิดขึ้น ว่าเกิด
จากเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ปรุงแต่งขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุปัจจัย เม่ือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป ไม่เที่ยงแท้ ไม่คงที่
ไม่ยั่งยืน

เป็นการคิดตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุปัจจัย แล้วแก้ไขที่ 
ต้นเหตุ

เป็นการคิดถึงหลักการของเรื่องหรือสิ่งนั้นว่าคืออะไร มีความมุ่งหมาย  
เพื่ออะไร การกระท�านั้นๆ ตรงตามหลักการและความมุ่งหมายหรือไม่

เป็นการมองสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง ทุกแง่ทุกด้าน ท้ังด้านดี
(เป็นคุณ) และด้านเสีย (เป็นโทษ)

เป็นการคิดถึงประโยชน์ที่แท้จริงหรือประโยชน์เทียมของสิ่งนั้นๆ เพื่อ
จะได้รู้จักเสพ รู้จักใช้สิ่งทั้งหลายเพื่อคุณค่าที่แท้จริง

เป็นวิธีคิดในทางส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมและสกัดก้ัน
อกุศลธรรม เป็นการคิดให้เกิดก�าลังใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ตนเอง
และสังคม

เป็นการคิดแบบมีสติ รู้เท่าทันกระบวนการของสภาวะต่างๆ อยู่ตลอด
เวลา โดยไม่หลงติดอยู่กับอดีตและไม่เพ้อฝันถึงอนาคต

เป็นวิธีคิดแบบจ�าแนกประเด็นและแง่มุมต่างๆ ในทุกด้าน โดยการมอง
เห็นได้หลายมุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้ค�าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์

	 ๒.	 วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
	 	 (วิธีคิดแบบกระจายเนือ้หา)		

	 ๔.	 วิธีคิดแบบอริยสัจ
	 	 (วิธีคิดแบบแก้ปญหา)

	 ๕.	 วิธีคิดแบบตามหลักการและ
	 	 ความมุ่งหมาย
	 	 (วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์)

	 ๖.	 วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก

	 ๗.	 วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม

	 ๘.	 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
	 	 (วิธีคิดแบบปลุกเร้ากุศล)

	 	๙.		วิธีคิดแบบเปนอยู่ในขณะปจจุบัน

	 ๑๐.	 วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

	 ๒.๖	การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์

	 ๑)	 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา วิธีคิดตามแนวพระพุทธศาสนาเรียกว่า วิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงเป็นการคิดอย่างถูกวิธี มีระเบียบ และลึกซึ้ง ถือเป็นขั้นตอนส�าคัญใน

การสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระ ท�าให้ทุกคนช่วยเหลือตนเองได้ และน�าไปสู่จุดหมายของ

พระพุทธธรรมอย่างแท้จริง

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

	 ๓.	 วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ
	 	 (วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา)	
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๑)	 การฝกหัดอบรมตนและการพึง่ตนเอง	

พระพุทธศาสนาได้วางขั้นตอนของการฝึกฝนตนเอง

ไว้กว้างๆ เรียกว่า สิกขา มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

	 	 ๑.๑)	 อธิศีลสิกขา คือ การฝึกอบรม

หรือการควบคุมตนในเรื่องศีล ได้แก่ การควบคุม

กาย เป็นการงดเว้นการประพฤติชั่วทางกาย และ

การควบคุมวาจา เป็นการงดเว้นการประพฤติชั่วทาง

วาจา

     

	 ๒)	การคิดแบบวิทยาศาสตร์	กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์แยกได้เป็น ๕ ขั้นตอน 

ดังนี้

	 ๒.๗	พระพทุธศาสนาเน้นการฝกหดัอบรมตนเอง	การพึง่ตนเอง	และการมุ่งอสิรภาพ

 การที่บุคคลจะท�าอะไรได้ดีและท�าเป็นนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกหัดอบรม    

ซึ่งกระท�าได้ ๒ ทาง คือ การฝึกอบรมจากผู้อื่นหรือจากสภาพแวดล้อม   

ทางสังคม และการฝึกหัดอบรมด้วยตนเอง  

กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

ก�าหนดปัญหา

ตั้งสมมติฐาน

ทดลองและเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผล

	 	 ๒.๑)	 ก�าหนดปญหา	 คือ ต้ังปัญหาให้

ชดัเจน ดูว่าปัญหาคืออะไร มีสาเหตุที่แท้จริงจากอะไร

	 	 ๒.๒)	ตัง้สมมตฐิาน เป็นขัน้การคาดคะเน

ค�าตอบหรือตั้งค�าถามชั่วคราวขึ้นเพื่อทดสอบ ค�าตอบ

ชั่วคราว คือ ค�าตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดที่ความรู้ใน

ขณะนัน้จะให้ได้ การต้ังสมมติฐานจะช่วยเป็นแนวทาง 

ในการวางแผนแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

  ๒.๓)	ทดลองและเก็บข้อมูล เป็นขั้นการ

ลงมือปฏิบัติหรือในบางปัญหาอาจเป็นการไปศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และรวบรวมข้อมูล

ไว้อย่างเป็นระบบ
	 	 ๒.๔)	วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการแยกแยะข้อมูลที่ได้ น�ามาวิเคราะห์เพื่อทดสอบค�า

ตอบชั่วคราวว่าผิดหรือถูก ถ้าค�าตอบชั่วคราวนั้นถูกก็รับเป็นทฤษฎีจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่มาหัก

ล้าง ถ้าค�าตอบชั่วคราวผิด ก็หาค�าตอบใหม่

	 	 ๒.๕)	สรุปผล เป็นการน�าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผลเป็นหลักการ ซึ่งเป็น

ความรู้จากการค้นพบ

ซึ่งกระท�าได้ ๒ ทาง คือ การฝึกอบรมจากผู้อื่นหรือจากสภาพแวดล้อม   

การคิดแบบวิทยาศาสตร์มีลักษณะสอดคล้อง
กับวิธีคิดแบบอริยสัจของพระพุทธศาสนา
ทีเ่น้นการแก้ปัญหาด้วยเหตแุละผล



๙

๑.๒)	 อธิจิตตสิกขา คือ ฝึกอบรมในเรื่องจิต เรียกง่ายๆ ว่า สมาธิ เป็นการฝึกฝน

พัฒนาจิตให้ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไปในด้านต่างๆ คือ ดานความดีงาม ได้แก่ การฝึกจิตให้มีคุณธรรม

ดานความแข็งแกรงของจิตใจ ได้แก่ การฝึกจิตให้มีความอดทน มีความพากเพียร มีความยับยั้ง

ชั่งใจ และ ดานความสุขสงบ ได้แก่ การฝึกจิตใจให้มีความสงบสุข เยือกเย็น

  ๑.๓)	 อธิปญญาสิกขา เป็นการฝึกอบรมในเรื่องปัญญา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทั้ง

ความรู้ในทางวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต และความรู้ในระดับสูง คือ ความเข้าใจ

โลกและชีวิต มีจิตเป็นอิสระจากพันธะของกิเลสทั้งหลาย

การฝึกสมาธิเป็นวิธีการพัฒนาจิตใจให้
ดีงาม ท�าให้มีความสุขุมเยือกเย็น และ
ท�าให้เป็นคนท่ีสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ

	 ๒)	พระพทุธศาสนามุง่สูอ่สิรภาพ เปาหมาย

ของการฝึกหัดอบรมตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา 

คือ วิมุตติ หรือ ความหลุดพ้น หมายถึง ความหลุด

พ้นจากการครอบง�าของความโลภ ความโกรธ และ

ความหลง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอิสรภาพอย่างหนึ่ง

  อย่างไรก็ตามส�าหรับมนุษย์ทั่วไป ซึ่งไม่ใช่

นักบวชท่ีมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพาน พระพุทธ-

ศาสนาได้สอนให้ค่อยๆ ลด ละ เท่าที่จะท�าได้ ไม่ยึด

มั่นถือมั่น รู้จักการปล่อยวาง ไม่ให้จิตตกเป็นทาสของ

วัตถุ ฝึกหัดอบรมตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งกาย

และใจ รู้จักแก้ไขปัญหาโดยคิดพิจารณาตัดสินใจด้วย

ตนเองบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้อง จึงจะจัด

ได้ว่ามีโอกาสสัมผัสกับอิสรภาพได้

	 ๒.๘	พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา

 พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญกับการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของมนุษย์ให้ก้าว

ไปในครรลองที่ถูกต้องดีงาม ดังนี้

	 ๑)	 ศาสตรแ์ห่งการศึกษาในพระพทุธศาสนา การศกึษาตามความหมายของพระพทุธ

ศาสนา หมายถงึ กระบวนการอบรมสัง่สอนบุคคลให้เป็นผูท้ีส่มบรูณ์พร้อมด้วยวชิชาและจรณะ คอื 

เป็นผู้ท่ีมคีวามรู้ดแีละประพฤติดี หลกัการศึกษาของพระพทุธศาสนาจงึเริม่ต้นด้วย ไตรสิกขา ได้แก่

	 	 ๑.๑)	 ศีลสิกขา เป็นการศึกษาในเรื่องศีล คือ การอบรมกายและวาจา โดยปฏิบัติตาม

ศีล ส�าหรับคฤหัสถ์รักษาศีล ๕ และศีล ๘ สามเณรรักษาศีล ๑๐ และพระภิกษุรักษาศีล ๒๒๗

	 	 ๑.๒)	 จิตตสิกขา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น เป็นการปลูกฝังคุณธรรม

	 	 ๑.๓)	 ปญญาสิกขา	เป็นการฝึกอบรมทางปัญญาอย่างสูง ท�าให้เกิดปัญญารู้แจ้งและ

เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จะได้ไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งหลาย



๑๐

	 ๒)	พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์	 การศึกษาที่สมบูรณ์เป็นการศึกษาที่

ท�าให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความสงบสุขและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่น การศึกษาที่

สมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถสรุปได้เป็น ๓ ด้าน ดังนี้

	 	 ๒.๑)	พฤติกรรม	 พฤติกรรมของมนุษย์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคปัจจัย ๔

มนษุย์จงึต้องศกึษาหาความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบอาชพี เพือ่จะน�ารายได้มาใช้จ่ายปัจจยั ๔ 

นอกจากนี้มนุษย์ยังต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม จึงต้องมีหลักปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่าง

ปกติสุข โดยน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

	 	 ๒.๒)	จิตใจ บุคคลที่มีสุขภาพจิตท่ีดี ย่อมจะส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพ

บุคคลจึงต้องรู้จักศึกษาวิธีการฝึกจิตให้มีสมาธิ ซึ่งจะส่งผลให้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ 

พร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้อง

	 	 ๒.๓)	ปญญา บุคคลจะต้องรู้และเข้าใจถึงความเป็นจริงของส่ิงท้ังหลาย ซึ่งจะท�าให้

มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง จนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ดีงาม ตลอดจนรู้แจ้งความจริงของโลกและชีวิต และมีจิตใจเป็นอิสระโดยสมบูรณ์

	 ๒.๙	พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล กล่าวคือ เน้นว่าสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมา ล้วนมีเหตุ

ปัจจัย และเสื่อมสลายไปเมื่อหมดเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือดับสลายไปโดยไม่มีเหตุปัจจัย

 หลักค�าสอนท่ีเน้นเหตุ ปรากฏอยู่ในหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งเหตุและผล

สามารถแยกเป็นคู่ได้ ดังนี้

 การที่พระพุทธศาสนาสอนเน้นท้ังเหตุและปัจจัย เพื่อให้ทุกคนรู้จักมองส่ิงทั้งหลายตาม

ความเป็นจริง เพื่อจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงเปาหมายอย่างถูกต้อง

สรุปได้ว่า สมุทัย-มรรค เป็นเหตุ ทุกข์-นิโรธ เป็นผล

	 ทุกข์					เป็น     ผล	 	 นิโรธ					เป็น     ผล

(เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ไม่ต้องการ) (เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายที่ต้องการจะเข้าถึง)

  

	 สมุทัย				 เป็น     เหตุ	 	 มรรค				 เป็น     เหตุ

(เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่ต้องก�าจัดหรือแก้ไข  (เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท�าในการแก้ไขปัญหา  

จึงจะพ้นจากปัญหาได้)  เพ่ือบรรลจุดุหมาย คอื ภาวะสิน้ปัญหา หรอืความทุกข์)
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