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๑. ความน า 

 เอกสารนี้ได้เรยีบเรยีงขึ้นมาครัง้แรกเมื่อปี ๒๕๒๑ ไวใ้ช้เป็นแนวทางในการเรยีนรายวชิาศีลธรรม ส 
๔๒๒ และปรบัปรุงเมื่อปี ๒๕๒๗ เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอนวชิาพระพุทธศาสนา (ส ๐๔๘ – ส ๐๔๑๓) 
ในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ซึ่งหวงัว่าเอกสารฉบบันี้ จะพอช่วยเป็นแนวทางในการเรยีนรู้ของครูและ
นักเรยีนในระดบัต่างๆ เพิม่ขึน้ไดบ้้าง 

 ๑. การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป  ควรเป็นไปใน
ลกัษณะวิชาการ   ไม่ควรเป็นการสอนในลกัษณะศาสนา  ซึ่งการสอนศาสนานัน้มีวตัถุประสงค์ที่จะท าให้
นักเรยีน/นักศกึษา หรอืผูศ้กึษามจีติใจโน้มเอยีงไปในทางเลื่อมใสในศาสนาทีต่นเองนับถอื หรอืศกึษาใหเ้คารพ
ศรทัธายิง่ขึ้น  จนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนานัน้ๆ  แต่การสอนในเชงิวิชาการจะเน้นในลกัษณะการหา
ขอ้มูล ข้อเท็จจรงิ และเหตุปัจจยัที่ท าให้เกิดเรื่องราว  หรอืสิง่ต่างๆ ของศาสนานัน้ทีม่ีข ึ้น จะได้ประโยชน์แก่
การเรยีนการสอนเสรมิสตปัิญญาตามแนวทางแบบศาสนาพุทธมากกว่า  

 ๒. การสอนวชิานี้ในโรงเรยีนทัว่ไป มกัเป็นวชิาบงัคบั นักเรยีนจงึต้องเรยีน ต้องฟัง เพราะเลือกเรยีน
ไม่ได้  แถมครูผู้สอนบางท่านสอนอธบิายตามหนังสอืแบบเรยีนโดยครูกไ็ม่รูจ้รงิ  บางท่านกส็อนแบบบงัคบัให้
เชื่อ  บางท่านกพ็าท ากจิกรรมทางพุทธศาสนาบ่อยๆ จนนักเรยีนพากนัเบื่อหน่ายต่อต้านวชิานี้โดยไม่รูต้วั  แต่
ถึงกระนัน้ก็ตาม  วิชาพุทธศาสนานี้  ก็ยงัมีประโยชน์ที่นักเรียนควรได้เรียนอย่างจริงจงั  ด้วยเหตุผล ๒ 
ประการ คอื  

ประการท่ีหน่ึง เพื่อเป็นการรูเ้รื่องพุทธศาสนาในฐานะทีเ่ป็นสิง่แวดล้อมทีม่อีทิธิพลในการด าเนิน
ชวีติยิง่อย่างหนึ่งของสงัคมไทย  การที่ศึกษาพุทธศาสนาอย่างรู้จรงิ  กจ็ะช่วยให้เราเขา้ใจวถิีชวีิตคนไทยได้ดี
ยิง่ขึน้   

ประการท่ีสอง ผู้มีการศึกษาสูงทัง้โลก  ส่วนมากยอมรับว่าศาสนาพุทธมีลักษณะเดียวกับ
วทิยาศาสตร์  ทีฝึ่กให้คดิอย่างมเีหตุผล ไม่บงัคบัใครให้เชื่อนับถือทนัทกี่อนลงมือปฏบิตัิตาม   ดงันัน้ การได้
ศกึษาหลกัธรรมบางประการของพุทธศาสนา  จะท าให้นักเรยีน/นักศกึษามคีวามรู ้ความคดิลกึซึ้งกวา้งไกลต่อ
ชวีติ อาจช่วยพฒันาคุณภาพชวีติในอนาคตใหม้คีวามทุกขล์ดลง  มคีวามสุขมากขึน้ 

 ๓. การที่นักเรียน/นักศึกษาจะศึกษาวิชานี้  เพื่อเอาไปใช้ในการพฒันาชีวิตและจิตใจได้นัน้  ควร
เรียนรู้ โดยการฝึกวิเคราะห์ หรือวิจารณ์  หมัน่ขบคิดพิจารณา (โยนิโสมนสิการ) ทัง้เรื่องราว และ
หลกัธรรมต่างๆของพุทธศาสนา เช่น ประวตัพิุทธเจ้าเชื่อถือไดไ้หม เพราะอะไร ?  ท าไมพุทธศาสนาจึงมีค า



สอนเรื่องกรรม เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  เรื่องเทวดา ภูตผี  แล้วจริงๆ เป็นเช่นไร ?  และหลกัธรรมของ
พุทธศาสนา เช่น มรรค ๘ สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของคนธรรมดาไดห้รอืไม่ ?   

ยิ่งถ้านักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกฝนคิดเรื่องราวต่างๆ เป็นประจ า จะท าให้นักเรียน/นักศึกษามี
ความรูอ้ย่างแท้จริง  ไม่เชื่อไปตามที่เขาพูดเล่าลือกัน หรือตามความเชื่อที่นับถือต่อๆ กันมา  การเรยีนการ
สอนพุทธศาสนาแนวนี้  จัดได้ว่าเป็นการศึกษา  “เพื่อการพัฒนาศกัยภาพจิตใจของมนุษย์และสังคม
อย่างแท้จริง” 

 ๔. พุทธศาสนาในประเทศไทย ไดร้บัการเชื่อถือว่า มกีารถ่ายทอดหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างแท้จริงติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายพนัปี   แต่ก็อาจท าให้หลายคนตัง้ค าถามว่า  ถ้าศาสนาพุทธดีจริง  
ท าไมหลกัค าสอนของพุทธศาสนาจงึไม่สามารถกล่อมเกลาคนในสงัคมไทยปัจจุบนัใหเ้ป็นอารยะชนมากขึน้ได ้ 
เพราะจากการสงัเกตค าพูดและการกระท า  สะท้อนให้เหน็ว่าคนไทยยุคนี้ใช้แต่เหตุผลจากอารมณ์  ความเชื่อ  
ความรูส้กึส่วนตวั  มากกว่าใชเ้หตุผลทีม่าจากหลกัการ หรอืหลกัธรรมเสยีอกี   

แถมคนไทยจ านวนไม่น้อยทีก่่อปัญหาขึน้ในสงัคมมกัเหน็ไดช้ดัว่ามาจากผูท้ีม่ีการศกึษาชัน้สูง  มี
ความเฉลียวฉลาด  มีสถานภาพทางสงัคมที่ดกีว่าคนทัว่ไป  กลบัดูถูกคนทีต่ ่ากว่าทัง้เพศ  ฐานะ  เชื้อชาต ิ ที่
เกดิ  รวมทัง้ชอบโกหก ใส่ร้ายป้ายสี  โค่นล้ม ท าลายคนที่ตนเองไม่ชอบแบบทุ่มเทจรงิจงั  แบบทีว่่าฝ่ายตรง
ขา้มไม่ตาย ไม่หายนะ ก็ไม่ขอเลกิราวี หรือประเภทจองเวรข้ามภพข้ามชาติ การผนัผวนในสงัคมเช่นนี้  จึง
เป็นที่น่าเสียดายทัง้ในแง่บุคคลและส่วนรวม  เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า  สงัคมไทยก าลังเป็นสังคม
อนัตรายต่อวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ความคดิ และจติใจของมนุษยชาตเิป็นอย่างมาก 

 

 ๕. การที่พุทธศาสนาในปัจจุบนัไม่สามารถช่วยพัฒนาสงัคม และคนไทยให้มีคุณภาพชีวิต หรือมี
อทิธพิลต่อการด าเนินชวีติของคนไทยเหมอืนในอดตีไดอ้กี  คงเป็นเพราะว่า... 

๕.๑ สมัยนี้มีความเจริญด้านเทคโนโลยีสูง มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น จนท าให้มนุษย์สะดวกสบาย
เกนิไป  

๕.๒ การด ารงชวีติในสมยันี้บบีบงัคบัใหค้นต้องช่วยตวัเองก่อน ไม่มเีวลาพอทีจ่ะไปเหน็ใจคนอื่น 
๕.๓ โลกยุคปัจจุบนัเป็นโลกที่ไรพ้รมแดน  คนไทยจงึรบัเอาความคิด การกระท าของชาตทิี่เจริญ

ดว้ยเทคโนโลยมีาเป็นต้นแบบ  ดว้ยกระแสของการสื่อสารโฆษณา  และความรูท้างวทิยาศาสตร์  
๕.๔ ไม่มใีครเป็นแบบฉบบัทีด่ ีทีเ่ป็นตวัอย่างการใชช้วีติทีม่คีวามสุข มคุีณภาพชวีติทีช่ดัเจน 
๕.๕ คนไทยยุคนี้มองตัวเองเป็นศูนย์กลางของสงัคม  ทุกอย่างต้องตอบสนองความต้องการของ

ตนเอง  โดยคดิว่าตวัเอง “เก่ง ดี แน่” กว่าผูอ้ื่น  จงึท าใหจ้ติใจไม่เขม้แขง็ อ่อนแอ อ่อนไหวง่าย 
๕.๖ มกีารล้อเลยีน เสยีดส ีเมื่อใครเขา้วดั หรอื นับถอืศาสนาอย่างจรงิจงั   
๕.๗ เขา้ใจศาสนาพุทธเพยีงพธิกีรรม  หรอืหวงัสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นัดาลโชคลาภ ความส าเรจ็ใหต้วัเอง 
๕.๘ ระบบการศึกษาปัจจุบนั ไม่ช่วยฝึกฝนขดัเกลาจิตใจให้ดีขึ้น เก่งขึ้นอย่างเป็นระบบ หรือมี

กระบวนการขัน้ตอนฝึกตามหลกัการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 



 ๖. จริงๆแล้ว ในโลกนี้  ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ไม่ว่าจะมีหรือเป็นสังคมแบบใด จะเห็นได้ว่า  
ส่วนมากคน  ยงัมีพื้นฐานจิตใจท่ีดี ชอบความสงบสุข ไม่อยากเบียดเบียนท าร้ายใคร มีน ้าใจ ชอบ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ  เพียงแต่การอบรมสัง่สอนตามความเชื่อ หรือรูปแบบการปกครองของประเทศหรือ
สงัคมนัน้ๆ จงึท าให้ดูเหมือนคนแตกต่างกัน  ซึ่งตามหลกัจติวทิยาและหลกัพุทธศาสนาเหน็ว่า คนไม่ว่าอยู่ที่
ไหน  เกดิในฐานะไหน  มีสถานภาพอย่างไรกต็าม  “คนย่อมเหมือนกนั แต่คนไม่เท่ากนั”  จงึไม่ควรปักใจ
เชื่อว่า “สงัคมปัจจุบนัมีปัญหามากกว่าแต่ก่อน”  หรอื “คนยุคน้ีชัว่กว่า เลวกว่าคนสมยัก่อน”  

แต่...ถ้าเราทุกคนช่วยกนัยกย่องคนที่ท าความดใีห้ปรากฏ  จดักจิกรรมทีก่ระตุ้นการเสยีสละเพื่อ
ส่วนรวม  ช่วยกันท าความดีไม่ว่าทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั  ท าตนให้มีคุณค่า เพื่อเด็กรุ่นหลงัเห็นเป็นตัวอย่าง  
จิตใจที่งดงามของคนและสงัคมก็จะปรากฏให้เห็นได้อย่างแน่นอน  แล้วสงัคม และมนุษย์จะเกิดความสุข
เพิม่ขึน้ และขยายวงกวา้งออกไปเช่นกนั  

     
๒. ความหมายของศาสนา 

๒.๑ ศาสนา ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถานนัน้ หมายถึง “ลทัธคิวามเชื่อถอืของมนุษย์อันมหีลกั 
คอืแสดงก าเนิดและความสิน้สุดของโลกเป็นต้น อนัเป็นไปในฝ่ายปรมตัถ์ประการหนึ่ง แสดงหลกัธรรมเกี่ยวกับ
บุญบาปอนัเป็นไปในฝ่ายศลีธรรมประการหนึ่ง พรอ้มทัง้มลีทัธพิธิทีีก่ระท าตามความเหน็หรอืตามค าสัง่สอนใน
ความเชื่อถอืนัน้ๆ” (ย่อๆ ศาสนา คอื ค าสัง่สอน การฝึกหดั ลทัธ ิความเชื่อถอื บงัคบับญัชา ค าสัง่ ประกาศ)  

๒.๒ ศาสนา เป็นค าบญัญัติจากภาษาองักฤษว่า Religion  ซึ่งศาสนาตามค าศพัท์นี้ หมายถึง ความเชื่อ 
ความศรทัธา เลื่อมใสต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืต่อสิง่มชีวีติเหนือธรรมชาต ิ

๒.๓ ส่วนศาสนาตามความหมายแบบอเทวนิยม จะหมายถึง แนวความคดิหรอืหลกัการในการด าเนินชวีิต
ของคนคนหนึ่ง ที่คดิขึน้มาเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา หรือใช้เพื่อหวงัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง  แล้วมคีนจ านวนหนึ่ง
เลื่อมใสในแนวความคิดหรือการกระท านัน้ น าเอาไปปฏิบตัิตามจึงได้ผลนับถือต่อๆกันมา จนกลายเป็น
รูปแบบ/ลัทธิ หรือสถาบันไปในที่สุด  ซ่ึงศาสนาแบบอเทวนิยมน้ี  จึงไม่ได้เป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีวิเศษ
วิโสประการใด ท่ีจริงเป็นเพียง “ส่ิง” หน่ึงท่ีมนุษย์คิดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตของมนุษยใ์นยุคหน่ึงๆ 
ไม่ต่างกบัวิทยาการอ่ืนๆ ท่ีมนุษยคิ์ดขึ้นมา เช่น  วิทยาศาสตร์  รฐัศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์
จิตวิทยา การศึกษา ฯลฯ แต่อย่างใด 



 



 



 
๒.๔  จากทีก่ล่าวมาท าใหส้รุปไดว่้า เมื่อ “ศาสนา” เกดิจากการทีม่ผีูค้ดิขึน้มาเพื่อแก้ปัญหาชวีติ 

ดงันัน้ จงึคาดคะเนไดว่้า “ศาสนา”จะไม่มีวนัสูญหาย หรอืสูญสิน้ เสื่อมไปจากโลกนี้  ถ้าตราบใดมนุษย์ยงัคง
เหน็ว่า ปัญหาชวีตินัน้อยู่ทีใ่จเป็นตวัการ  หรอืพูดอกีแง่หนึ่ง คอื ถ้าตราบใดโลกนี้ยงัคงอยู่  มนุษย์กต็้องมี
ปัญหาชวีติอยู่เสมอ และมนุษยก์ค็งพยายามหาทางแก้ปัญหาดว้ยวธิกีารใหม่ๆ อยู่เรื่อยไป     



แต่...ตวัศาสนาพุทธ ครสิต์ ฮนิดู อิสลาม ฯลฯ สามารถเสื่อมสูญสิน้ไปได ้ เพราะถ้าค าสอน
หรอืวธิกีารของศาสนานัน้ๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาชวีติใหม้นุษย์ทีน่ับถอืไดอ้กี  หรอืมนุษย์ไม่ศรทัธาศาสนานัน้
ดว้ยเหตุใดกต็าม  ศาสนานัน้จะเสื่อมหรอืสูญสิน้ไปในทีสุ่ด  และ...ก็เช่นเดยีวกนั  ในไม่ชา้มนุษย์กต็้องหาทาง
แก้ปัญหาชวีติกนัใหม่  แล้วศาสนาใหม่ๆ กเ็กดิขึน้ทดแทนกนัต่อไปเรื่อยๆ 
  

 ๒.๕  เหตุเดยีวกนัดงักล่าว ศาสนาพุทธจะเสื่อม สูญหายไปจากสงัคมไทยไดน้ัน้  กเ็พราะคนไทย
จ านวนหนึ่งในปัจจุบนัและอนาคต ไม่ค่อยจะศรทัธา หรอืสิน้ศรทัธา หรอืสงสยัขอ้งใจในค าสอนพุทธศาสนา
มากขึน้ เช่น  

๒.๕.๑ สงสยั ขอ้งใจเกี่ยวกบัประวตัขิองพระพุทธเจา้  
๒.๕.๒ สงสยั ขอ้งใจในหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา 
๒.๕.๓ สงสยั ขอ้งใจในการปฏบิตัธิรรม ตามค าแนะน าของพระภกิษุสงฆ,์ หรอืส านักต่างๆ 
๒.๕.๔ สงสยั ขอ้งใจในการปฏบิตัติวัของสาวก หรอืนักบวชในพุทธศาสนา 
ความสงสยัขอ้งใจเหล่านี้ จงึเป็นเหตใุหค้นไทยจ านวนหนึ่งขาดศรทัธา สิน้ศรทัธา ขาดความ

สนใจในพุทธศาสนาทีแ่ทจ้รงิ ท าใหเ้ขา้ใจค าสอนของพุทธศาสนาผดิไปมากมาย  แต่ถ้าพุทธบรษิทัสามารถแก้
ความสงสยั ขอ้งใจเสยีได ้ กอ็าจท าใหศ้าสนาพุทธยงัคงอยู่คู่สงัคมไทย  โดยน าหลกัธรรมค าสอนของพุทธ
ศาสนา มาพฒันาจติใจ และพฒันาตวัเอง สงัคมใหด้ไีทยขึน้ได ้

 

 ๒.๖ มกัมผีูก้ล่าวว่า “ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกนั” ถ้าพจิารณาในแง่สงัคมถอืว่า ค า
กล่าวนี้ถูกต้อง  แต่ถ้าพจิารณาจากจุดมุ่งหมาย หลกัธรรมค าสอน และประวตัิความเป็นมา จะเหน็ว่าไม่
เหมอืนกนั  เช่น ศาสนาพุทธ บอกว่า“ทุกสรรพสิง่ในโลกนี้ ล้วนเป็นไปตามกรรมของตวัเอง” แต่ศาสนาแบบ
เทวนิยม จะบอกว่า...ความสุข ความทุกข ์หรอืทุกสรรพสิง่นัน้ เกดิจากการสรา้งของพระเจา้ ทุกสิง่เป็นไปตาม
พระเจา้บนัดาล  ดงันัน้ สิง่ทีเ่รยีกว่าด ีหรอื ชัว่, ถูกหรอืผดิ ของแต่ละสงัคมหรอืศาสนาต่างๆ จงึต่างกนัอย่าง
สิน้เชงิ 
  

๒.๗ ในอดตีมปัีญหามากมายเกี่ยวกบัความหมายของศาสนา  กลุ่มบุคคลของศาสนาต่างๆ  มกักล่าว
อ้างว่า ลทัธหิรอืความเชื่อทีต่นเองนับถอืเป็นศาสนา  ส่วนลทัธหิรอืความเชื่ออื่น ถอืว่าไม่ใช่ศาสนา บางที
ถงึกบัระบุว่าเป็นลทัธคิวามเชื่อของปีศาจ ซาตานกม็ ี ดงันัน้ ในเวลาต่อมาบุคคลของแต่ละศาสนาจงึไดร่้วมใจ
กนัจดัประชุมขึน้มา และไดต้กลงกนัว่า  การทีจ่ะเรยีก “ลทัธิหรือความเชื่อใด เป็นศาสนาหรือไม่” กใ็หดู้
จากองค์ประกอบ ดงันี้ 

๒.๗.๑ ต้องมศีาสดา, ผูส้อนเริม่แรก 
๒.๗.๒ ต้องมคี าสอนของศาสดานัน้อย่างเป็นระบบ และปฏบิตัติามได ้
๒.๗.๓ มสีาวกผูเ้ลื่อมใสออกบวช หรอืปฏบิตัติามจ านวนมาก 
๒.๗.๔ มสีถาบนัของศาสนา เช่น โบสถ์ วหิาร พระพุทธรูป สุเหร่า มสัยดิ ฯลฯ 
๒.๗.๕ มกีารประกอบพธิกีรรมตามหลกัของศาสนา เช่น การบวช การละหมาด การไถ่บาป 



๓. พุทธศาสนา 
ก่อนที่จะศึกษาพุทธศาสนาในแง่ต่างๆ  มีสิง่น่าวิตกกงัวลเป็นอย่างยิง่ว่า คนไทยจ านวนหนึ่งในปัจจุบนั 

และคาดว่าในอนาคตจะไม่ค่อยจะศรทัธา หรอืสิน้ศรทัธาในค าสอนของพุทธศาสนามากขึน้ จากเหตุการณ์ ดงันี้   
  

๓.๑ ความสงสยัข้องใจในตัวพระพุทธเจ้า และการตรสัรู้ของพระพุทธเจ้า มคีนจ านวนไม่น้อยทีค่ิด
ว่าเรื่องเกี่ยวกับประวตัิพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นดูเป็นการเหลือเชื่อ เพราะในประวตัิเต็มไปด้วยความ
มหศัจรรย์ อภนิิหาร ยกัษ์ ปีศาจ เทวดา และสิง่ลึกลบัต่างๆ  เช่น เกดิมาเดินได ้๗ ก้าว, เกดิมาก็พูดได้, เกิด
ไดไ้ม่กี่วนัแม่ตาย เพราะเป็นคนมบุีญ ฯลฯ กเ็ลยลงความเหน็ว่าเหลวไหลเชื่อไม่ได ้จงึพากันคดิว่า ศาสนาเป็น
เรื่องของคนแก่ที่งมงาย และคนที่หมดทางท ามาหาหากิน  ใช้ศรทัธาในสิ่งศกัดิส์ิทธิ ์ลึกลับมาหลอกลวง
ประชาชนใหห้ลงเชื่อมากกว่า 

ความสงสยัข้องใจในตัวพุทธเจ้า เกิดจากสาเหตุ ๒ ประการคือ ประการท่ีหน่ึง การสอนและวิธี
สอนทางศาสนาไม่สามารถอธบิายให้กบัคนในสงัคมปัจจุบนัที่ใชค้วามรูแ้ละหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาเป็น
บรรทดัฐานได้ชดัเจนหายสงสยั  ประการท่ีสอง การสอนเรื่องพุทธศาสนาของพระในยุคนี้ ไม่ได้เน้นที่ “ค า
สอนอนัมีคุณค่า” หรอืศึกษาประวตัพิุทธเจา้ในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งทีม่คีวามเพยีร ตัง้ใจจรงิ มแีต่การ
สอนทีย่กย่องใหเ้ลื่อมใสพุทธเจา้ ในฐานะ “บุคคลมหศัจรรย”์ มากกว่า   

จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ เช่น โบราณสถาน ศิลาจารึก เอกสาร ฯลฯ ที่ค้นควา้และคน้พบ
โดยนักโบราณคดีชาวองักฤษ และคนอื่นๆ สามารถสรุปไดว่้า ตัวตนของพระพุทธเจ้านัน้มีอยู่จริง เป็นมนุษย์
ธรรมดาอย่างเรานี่เอง  มเีกดิ แก่ เจบ็ ตาย  มพี่อแม่ญาตพิีน่้องและวงศ์วานว่านเครอื  สถานทีเ่กดิแน่นอน 
 

  ๓.๒ ความสงสยัข้องใจในค าสอนของพระพุทธศาสนา  เช่น เห็นว่าค าสอนที่เกี่ยวกับนรก สวรรค์ 
บุญบาป ท าดีย่อมไดด้ ีท าชัว่ย่อมได้ชัว่ ท ากรรมเช่นไรย่อมไดร้บัผลเช่นนัน้  เป็นเรื่องโกหกหลอกลวง  เพราะ
เหน็อยู่เสมอว่า บุคคลบางคนท าดแีทบตาย กลบัไม่ได้ดเีลย ฉิบหายบ้าง ยากจนบ้าง ส่วนคนที่ท าแต่ความชัว่
กลบัเสวยสุขกม็ ี ซึ่งความสงสยั ลงัเลในค าสอนของพุทธศาสนา เกดิจากสาเหตุ ๒ ประการคอื  

ประการท่ีหน่ึง เพราะความเชื่อว่า ความรู้ที่แท้จริงต้องได้มาจากการพิสูจน์ตามวิธีทาง
วทิยาศาสตร์   เมื่อไม่มผีลวจิยั หรอืผลการพิสูจน์ทดลองใหป้ระจกัษ์ จงึท าใหล้งัเลสงสยัขอ้งใจในค าสอนของ
พุทธศาสนาเรื่อยไป  

ประการท่ีสอง  เกดิความเขา้ใจคลาดเคลื่อนต่อภาษาทีใ่ชท้างพุทธศาสนา กบัคนทัว่ไปไม่ตรงกัน 
ทัง้ความเขา้ใจ และความหมายทีแ่ทจ้รงิ เช่น 
ค าศพัท์ ความหมายทางพุทธศาสนา(ภาษาธรรม) ความหมายท่ีชาวบ้านใช้ และเข้าใจ (ภาษาคน) 
ศาสนา ค าสอน, ค าแนะน า รูปแบบสถาบนัของนักบวช 
ภิกษุ ค าเรยีกนักบวชในพุทธศาสนา, ผู้ขอ, ผู้เหน็ภยัในวฏัสงสาร ใช้รวมกบัค าว่าพระของทางราชการไทย 
พระ ไม่มใีช้ในคมัภีร์รุ่นเก่าทางศาสนา ค าที่ทางราชการและคนไทยเรยีกภิกษุในพุทธศาสนา, (ผู้ประเสรฐิ) 
ศลี ความเป็นปกติ, ความตัง้ใจที่จะละเว้น ขอ้ห้าม, ขอ้บงัคบั 
สมาธ ิ ความแน่วแน่ของจติ จติใจที่สงบ, นิ่ง 
ปัญญา ความรอบรู้, ความเขา้ใจ ความเฉลยีวฉลาด 



ขนัธ์ สิง่ที่ประชุมกนัเขา้เป็นชวีติ, รูปร่าง สิง่ของที่ใช้ในการท าพธิบีูชาสกัการะ 
รูป ร่างกาย ภาพถ่าย 
เวทนา ความรู้สกึ น่าสงสาร 
สญัญา ความจ า ขอ้ตกลง, การนัดหมาย 
สงัขาร การปรุงแต่ง ร่างกาย 
วญิญาณ การรบัรู้ ผ,ี สิง่ที่ปรากฏหลงัสิ้นชวีติ 
ธรรมะ ความจรงิ, สภาวะที่ทรงไว้ สิง่ดงีาม, ค าสอนของพุทธเจ้า 
วนิัย สิง่ที่น าไปสู่สิง่ที่ด ีสิง่ที่วเิศษยิง่ขึ้น,  การมรีะเบยีบอย่างเคร่งครดั 

แต่...ถ้าเราศกึษาพุทธศาสนาอย่างแทจ้รงิ จะเหน็ไดว่้าค าอธบิายหรอืทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ กลบั
มคีวามสอดคล้องกับค าสอนของพระพุทธเจา้ ในบางเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น เรื่องการเกิดของสิง่มชีีวติ, จุด
ก าเนิดชวีิต, การก าเนิดโลก-จกัรวาล, การก าหนดวงรอบจกัรวาล, การอธิบายสภาพความเป็นไปของสิง่มชีวีิต
ทีป่รากฏในไตรปิฎกสองพนักว่าปี ทัง้ๆทีน่ักวทิยาศาสตร์เพิง่คน้พบเรื่องเหล่านี้เมื่อ ๕๐ กว่าปีนี้เอง แมค้ าสอน
อื่นๆกเ็ช่นเดยีวกนั 
   แต่ทีท่ าใหเ้กดิปัญหาต่อความเขา้ใจผดิของค าสอนทางพุทธศาสนาอกีส่วนหนึ่ง คอื เหล่าผูม้คีวามรู้
ทีไ่ดร้บัการศึกษาจากสถาบนัทางการศึกษาของรฐั  ไม่ยอมใช้ความรู้ตามหลกัวิทยาศาสตร์เรยีนมา  กลบัไป
เชื่อค าพูดตามประชาชนทัว่ไป  คือ เห็นชาวบ้านเขานับถือ หรือท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเข้าใจของ
ชาวบ้าน กปั็กใจตามนัน้  เช่น ชาวบ้านเขาบอกว่า แหมวิทยุเครื่องนี้ดี ได้ยินเสยีงคนพูดตัง้ไกล หรอื เครื่อง
บนัทกึเสียงนี้ด ีอดัเสยีงพูดเราไดด้ว้ย ที่จรงิพูดอย่างนี้ผดิหลกัความรู ้ แต่ชาวบ้านเขาเขา้ใจตามความคดิของ
เขา  แทนทีเ่ราจะชี้แจงว่าวทิยุส่งเสยีงมาได้อย่างไร เทปอัดเสยีงไวไ้ดอ้ย่างไร กลบันิ่งเฉย แล้วต าหนิชาวบ้าน
ว่า โง่ หลงงมงาย กเ็หมือนกับศาสนา เราต้องรู้ให้แท้จริงมากกว่าชาวบ้าน  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจว่าศาสนาสอนไว้
จรงิๆ อย่างไรกนัแน่  
 

ควรให้นักเรียนท ารายงานการศึกษาค าศพัท์ทางพุทธศาสนาท่ีมีความหมายและความเข้าใจต่างกนั ระหว่าง
ความหมายท่ีแท้จริง กบั ความเข้าใจของประชาชนคนละ ๕๐ ค า  โดยถือเป็นภารกิจงานช้ินท่ี ๑ 

 

 ๓.๓ สงสยัข้องใจในการปฏิบติัธรรม ตามค าแนะน าของส านักต่างๆ  เพราะปัจจุบนัมสี านัก
ต่างๆ หรอืพระภกิษุยนืยนัว่าแนวทางหรอืค าสอนของตวัเองเท่านัน้ถูกต้อง  ส านักอื่นสอนไม่ตรง ไม่ถูกต้อง 
ท าใหค้นไทยสบัสน สงสยัว่าส านักไหน สอนถูกต้องตามหลกัพทุธศาสนากนัแน่ เช่น สายส านักหลวงปู่มัน่ ภู
รทิตัโต, ส านักพระธรรมกาย, ส านักสนัตอิโศก, ส านักวดัมหาธาตุฯ  จงึต้องเชื่อตามค าพูดของอาจารย์ หรอื
ส านักทีต่นเองนับถอือยู่   

ในเรื่องนี้  พระพุทธเจา้ไดแ้นะไวแ้ล้วว่า  หลงัจากทีพ่ระพุทธองค์สิน้ไป  ใหเ้อา “ธรรมและวินัย” 
เป็นศาสดา  โดยพจิารณาค าสอนหรอืค าพูดของสาวกรุ่นหลงัว่า เป็นไปตามหลกัตดัสนิธรรมวนิัย ๘ ประการนี้
หรอืไม่  

ก. วิราคะ คอื สอนใหค้ลายก าหนัด, ความไม่ตดิพนัหรอืไม่  
ข. วิสงัโยค คอื สอนใหห้มดเครื่องผูกรดัหรอืไม่ 
ค. อปจยะ คอื สอนใหไ้ม่พอกพูนกเิลสหรอืไม่  



ง. อปัปิจฉตา คอื สอนใหไ้ม่มกัมาก-อยากใหญ่, มกัน้อยหรอืไม่ 
จ. สนัตุฏฐี คอื สอนใหรู้จ้กัสนัโดษหรอืไม่   
ฉ. ปวิเวก คอื สอนใหไ้ม่คลุกคลกีบัหมู่คณะ ชอบอยู่ในทีค่วามสงดัหรอืไม่   
ช. วิริยารมัภะ คอื สอนใหห้มัน่เพยีรมสีต ิ ไม่เกยีจครา้นหรอืไม่ 
ซ. สุภรตา คอื สอนใหเ้ลี้ยงง่าย กนิง่ายหรอืไม่ 
ถ้าส านักใด หรอืบุคคลใด สอนเป็นไปตามทัง้  ๘ ประการนี้ ใหพ้งึรูว่้าเป็นธรรม เป็นวนิัย เป็นสตัถุ

สาสน์ คอื ค าสอนของพระพุทธเจา้แน่นอน   (วนิย. ๗/๕๒๓/๓๓๑, องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๔๓/๒๘๙) 
 

๓.๔ สงสยัข้องใจในการปฏิบติัตวัของสาวก หรือนักบวชในศาสนาพุทธ  คอืคดิว่าเมื่อผูใ้ดกต็าม
เขา้มาในพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องเป็นคนดเีป็นพระอรหนัต์ ต้องไม่ท าชัว่เลย เมื่อเหน็ว่าสาวกของ
พระพุทธเจา้ท าตวัไม่ดอีย่างทีต่วัเองนับถอื หรอืคาดหวงัไว ้กพ็ลอยคดิว่า พุทธศาสนาคงไม่ด ีไม่เป็นจริงอย่าง
ทีส่อน เป็นเรื่องโกหก เพราะเหน็ว่าสาวกทัง้หลายไม่สามารถท าตามไดเ้ลย   อกีส่วนหนึ่ง มกัเหน็พระบางรูป
ท าตวัผดิไปจากธรรมวนิัย เช่น ดื่มสุรา  เล่นการพนัน ใบ้หวย ท าเสน่ห์ยาแฝด เป่าเสกเลขมนต์ สะสมเงนิทอง 
มผีูห้ญงิพวัพนั จงึพลอยเสื่อมศรทัธาค าสอนของพุทธศาสนาไปดว้ย ว่าไม่ดจีรงิอย่างทีบ่รรพบุรุษสอนไว ้
ขนาดสาวกยงัไม่ไดท้ าตามธรรมวนิัยของพุทธศาสนาเลย 

๔. หลกัการทางพุทธศาสนา 
๔.๑ ชีวิต “มนุษย์” เป็นเพียงภพหนึ่ง ช่วงหนึ่งของกระบวนการที่สืบต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาของจิต  ซึ่ง

เป็นไปตามอวิชชา-ตัณหาที่ผลักดันให้เกิดกิเลส>สร้างกรรม>ประสบวิบาก จนพาเวียนว่ายตายเกิดใน
สงัสารวฏัไม่มทีีส่ิน้สุด   

๔.๒ ไม่มีใครเป็นผูส้รา้งโลก สรา้งจกัรวาล สรา้งสิง่มชีีวติขึน้มา, ทุกสรรพสิ่งหรอืสิ่งมชีวีติต่างๆ เกดิขึ้น
จากเหตุปัจจยั คอื รูปขนัธ์ อันมธีาตุทัง้ ๔ ดนิ น ้า ไฟ ลม และนามขนัธ์ประกอบรวมตัวกนัขึน้มา  ซึ่งสิง่มชีวีิต
จงึควรหาทางหลุดพน้ไม่มาเวยีนว่ายตายเกดิในภพภูมติ่างๆอกี คอื ตดัวงจรวฏัสงสาร โดยยุตกิระบวนการสืบ
ต่อเนื่องของจติใหไ้ด ้

๔.๓ ความเป็นไปแห่งชวีติมนุษย์ ขึน้อยู่กบัผลของการกระท าทีเ่กดิจาก “เจตนา” ทีม่อีวชิชาและตณัหา
น าพา ผลกัดนัตวัมนุษย์เองทัง้ในอดตี และปัจจุบนัใหป้ระกอบกรรม  แลวัเสวยวิบากต่างๆกรรมทีท่ าไว ้ เช่น 
สตัว์ใดทีท่ าแต่อกุศลกรรม จติใจมบีาป เมื่อตายไปย่อมไปเกดิในภพเดรจัฉาน เปรต อสุรกาย นรก แต่เมื่อใด
จติเกดิส านึกความผดิ กจ็ะพน้วบิากกรรม สามารถกลบัไปเกดิในภพอื่นทีด่กีว่า เช่น ภพมนุษย์ เทวดา พรหม
ได ้หรอืเวยีนไปเกดิในภพภูมอิื่นๆอกีไดเ้ช่นกนั ตามสภาวะจติใจชว่งนัน้    

๔.๔ ชวีติทีถู่กต้อง คอื ชวีติทีพ่ยายามฝึกจติใจให้ “มีสติ”  ฝึกวางจติใจใหเ้ป็นกลาง  ไม่บงัคบัปรุงแต่ง
จติใหค้ดิแตเ่รื่องดีๆ  หรอืบงัคบัจติใหห้ลบหนีความทุกขท์ีป่ระสบ (อัตตกลิมถานุโยค)   ไม่ปล่อยจติใจใหไ้หล
ตามอารมณ์ตามใจหรอืสนองกเิลส (กามสุขลัลกิานุโยค)  พยายามเฝ้าดูจติ สงัเกตพฤตกิรรมของจติ จนเขา้ใจ



ไดว่้าทีเ่รามทีุกข ์ มปัีญหามากขึน้นัน้เพราะอะไร  ในทีสุ่ดเรากจ็ะเขา้ใจเองว่า  ทุกขข์องชวีติส่วนมาก เกดิจาก
เรามกัเขา้ไปช่วยมนัคดิ ปรุงแต่ง  แต่ถ้าเราไม่เขา้ไปช่วยมนัคดิ หรือปรุงแต่ง เฝ้าดูอย่างเดยีว ไม่ชา้สิง่ทีเ่กดิ
ขึน้กบัจติ  กจ็ะดบัไปเองในไม่ชา้  

๔.๕ ชีวติทีด่ทีีสุ่ด  คอื ควรฝึกจติให ้“รู้จกัคิดพิจารณา” จน“เข้าใจเกิดปัญญา” รูเ้ท่าทนัต่อสรรพสิง่
รอบตวั รวมทัง้ตวัเองตามความเป็นจรงิว่า “ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้น ตัง้อยู่ เสื่อมไป ไม่มีส่ิงใดคงท่ีเท่ียงแท้
แน่นอน  ไม่มีอะไรท่ีไม่เปลี่ยนแปลง ในโลกล้วนไม่มีสาระแก่นสาร ไม่มีความจริงแท้ ทุกส่ิงเป็นเพียง
มายาภาพท่ีเกิดจากจิตของมนุษยท่ี์เข้าไปปรงุแต่ง หรือจากปัจจยัต่างๆรวมตวักนั”  จนจติตระหนัก
และยอมรบัความเป็นจริงนัน้อย่างแทจ้รงิ    

๔.๖ พุทธศาสนายนืยนัว่า มนุษย์และเทวดาทกุชวีติมศีกัยภาพทีจ่ะบรรลุธรรมได ้ขอ้ส าคญักค็อื ต้อง
ตัง้ใจจรงิปฏบิตัจิรงิ ในการฝึกฝนจติใจ เพื่อใหจ้ติใจเกดิสตปัิญญา มอีวชิชาตณัหาน้อยลง  การทีพุ่ทธองค์ทรง
ตรสัรูแ้ละเขา้ถงึซึ่งนิพพาน  ไม่ไดเ้กดิขึน้ เพราะพระองค์มชีาตติระกูลทีสู่งส่ง หรอืเพราะมสีิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นัดาล  
พระองค์เองกท็รงเป็นมนุษย์สามญัธรรมดาคนหนึ่ง  แต่อาศยัการฝีกฝนอบรมจติใจอย่างจรงิจงั (บารม ี๑๐) 
และประพฤตปิฏบิตัทิีส่ ัง่สมปัญญามาหลายภพหลายชาติ(๔แสนอสงไขยกปั)ของพระองค์นัน่เอง  และสิง่ที่
พุทธองค์ทรงคน้พบ(ตรสัรู้) กเ็ป็นสิง่ หรอืสจัธรรมทีม่อียู่แล้วของโลก  พระองค์ไม่ใช่เจา้ของสจัธรรมนัน้แต่
ประการใด   พระองค์ หรอืครูอาจารย์ต่อมาจงึเป็นเพยีงแค่ผูแ้นะน า ชี้แนะ ใหส้าวกหรอืศษิย์รู้ความจรงิของ
สรรพสิง่ และแนะวธิฝึีกอบรมจติใจใหรู้จ้กัคดิพจิารณาเกดิปัญญาจนเหน็จรงิดว้ยตนเองเท่านัน้  ไม่สามารถ
ช่วยใหใ้ครพน้ทุกขไ์ด ้
 

๔.๗ ควรระลกึอยู่เสมอว่า  มนุษย์ทุกคนเกดิมาต้องเจอความทุกข ์และปัญหาชวีติ ไม่มใีครไม่มทีุกขแ์ละ
ไม่เจอปัญหา  รวมทัง้ในโลกนี้ทกุสรรพสิง่ล้วนไม่มีคุณ มโีทษ มดี ีมีชัว่ มีประโยชน์ หรอืไรป้ระโยชน์ ไม่มี
ระบบการปกครองใดดทีีสุ่ด ไม่มสีิง่ใดดทีีสุ่ด หรอืเลวทีสุ่ดต่อมนุษย ์ ทุกอย่างอยู่ทีร่ะดบัสตปัิญญา และจติใจ
ของมนุษย์เองทีไ่ปก าหนด หรอืต้องการ หรอืรบัรูย้อมรบัสิง่นัน้เอง 

๕. กระบวนการเรียนการสอนศาสนาพุทธ 
การเรยีนศาสนาพุทธในปัจจุบนัมหีลายวธิ ีเช่น  
๕.๑ ศกึษาหรอืฟังค าสอนจากครูบาอาจารย์ที่ตวัเองศรทัธานับถอื 
๕.๒ ศกึษาตามหลกัสูตรการศกึษาปรยิตัธิรรมของมหาเถรสมาคม (นักธรรม-ธรรมศกึษาทีเ่รยีนไปตาม

หมวดธรรม) 
๕.๓ ศกึษาตามแนวทางหนังสอืพุทธธรรม ของท่าน ป.อ.ปยุตโต ที่วางแนวตามกระบวนการเรยีนรูข้อง

พุทธศาสนาทีช่ดัเจน หรอืดทีีสุ่ด (https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583) ซึ่งท าใหผู้ส้นใจศกึษาพุทธ
ศาสนาจะเขา้ใจไปตามล าดบั และไดป้ระโยชน์ในการศกึษามากทีสุ่ด 

• ชวีติคอือะไร ? (ขนัธ์ ๕, อายตนะ ๖)  
• ชวีติเป็นอย่างไร ? (ไตรลกัษณ์)  

https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583


• ชวีติเป็นไปอย่างไร ? (อทิปัปัจจยตา, กรรม) 
• ชวีติควรใหเ้ป็นไปอย่างไร ? (วชิชา-วิมุตต-ิวสุิทธ-ิสนัต-ินิพพาน) 
• ชวีติทีด่คีวรเป็นอยู่อย่างไร ? (มรรค ๘, กุศลกรรมบถ ๑๐, มงคล ๓๘) 

 

๕.๓.๑ ความหมายของชีวิต – ชีวิตคืออะไร ? 
เรื่องเกี่ยวกบั “ชวีติ” เป็นสิง่ทีม่นุษย์พยายามหาค าตอบมาตลอด  ซึ่งกม็คี าตอบและการใหเ้หตุผล

มากมาย ทัง้ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์  สงัคมวทิยา, มานุษยวทิยา, ตลอดจนค าอธบิายทางปรชัญา ศาสนา เทว
วทิยาและจติวญิญาณ  และดูเหมอืนว่าคนยุคนี้  กย็งัวนเวยีนกบัค าถามแบบคนรุ่นก่อนเสมอ เช่น  

• อะไรคอืชวีติ, ชวีติคืออะไร, อะไรคอืจุดก าเนิดชวีติ 
• ชวีตินี้เกี่ยวกบัอะไร,  เราเป็นใคร,  ท าไมเรามาอยู่ทีน่ี่ 
• ธรรมชาตขิองชวีติคืออะไร, ธรรมชาตขิองความเป็นจรงิคอือะไร" 
• จุดประสงค์ของชีวติคอือะไร, เรามชีวีติอยู่เพื่ออะไร, เราเกดิมาเพื่ออะไร" 
• อะไรคอืความส าคญัของชีวติ,  คุณค่าของชวีติคืออะไร 

 

จากค าถามขา้งต้น  พอสรุปค าตอบเป็นหมวดหมู่ได ้๖ กลุ่ม ดงันี้   
๑. เพ่ือตระหนักถึงศกัยภาพ และอุดมคติของตน 
• เพื่อไลล่่าความฝัน, เพื่อท าฝันของตนให้เป็นจรงิ  
• เพื่อแสวงหาความสขุ และความรุ่งเรอืง 
• เพื่อเป็นมนุษย์อย่างแท้จรงิ 
• เพื่อพฒันาศกัยภาพชวีติของตน.shfumujl6f 
• เพื่อพฒันาตวัเองตามที่พรหมลขิติ หรอืพระเจ้าก าหนดมา  

๒. เพื่อบรรลุความสมบูรณ์ทางกายภาพ แบบชีววิทยา 
• เพื่อด ารงชวีติอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  หรอืมชีวีติที่อมตะ    
• เพื่อปรบัตวัในการเพิม่โอกาสความส าเรจ็การววิฒันาการ 
• เพื่อพฒันาการองคป์ระกอบทางชวีติให้ดขีึน้ 
• เพื่อเพิม่จ านวน เพื่อสบืพนัธุ์ ด ารงเผ่าพนัธุ ์

๓. เพื่อแสวงหาภมิูปัญญาและความรู้ 
• เพื่อเดนิทางแสวงหาตามค าเรยีกร้องของหวัใจ หรอืสิง่ลกึลบั    
• เพื่อเรยีนรู้สิง่ต่าง ๆ ในชวีติให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
• เพื่อแสวงภูมปัิญญาและความรู้ และควบคุมชวีติตนเอง  
• เพื่อเลีย่งความทุกขอ์นัเกดิจากโมหะ และหาความสุข 
• เพื่อเผชญิหน้าความกลวัของเรา และยอมรบับทเรยีนที่ชวีติให้เรา 
• เพื่อหาความหมายหรอืวตัถุประสงค์ของชวีติที่ทรงคุณค่า 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0


๔. เพ่ือท าดี เพ่ือท าส่ิงท่ีถกูต้อง 
• เพื่อพฒันาโลกน้ีให้ดขีึน้, เพื่อสร้างสรรค์และคดิสิง่ใหม ่
• เพื่อช่วยเหลอื หรอืท าคุณประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 
• เพื่อเรยีนรู้การให้มากกว่าการรบั, การใหอ้ภยั 
• เพื่อยุตคิวามทุกข,์ ไมใ่ห้มกีารกดขีข่่มเหงกนั 
• เพื่อสร้างความยุตธิรรม, ความเสมอภาค, สนัตภิาพ 
• เพื่อส่งเสรมิจติวญิญาณที่สูงและมคีุณค่า 
• เพื่อให้รู้จกัรบัผดิชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่มคีวามจรงิใจ  

๕. เพ่ืออุดมคติทางศาสนา 
• เพื่อไปอยูร่่วมกบัพระเจ้า, สถติในใจของพระเจ้า, รวมเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระเจ้า 
• เพื่อมวีญิญาณบรสิุทธิ ์และสมัผสัพระเจ้า, เขา้ใจความลบัของพระเจ้า 
• เพื่อรู้จกัตนเอง รูจ้กัผูอ้ื่น และรู้เจตจ านงแห่งสวรรค์ 
• เพื่อสร้างความรกัต่อพระเจ้า และสิง่เนรมติทัง้หมดของพระองค ์
• เพื่อเผยแผ่ศาสนา และเพิม่สาวกให้พระเจ้า 

๖. บางคนก็คิดว่า ชีวิตนัน้เกิดมาโดยไม่มีความหมาย 
• ชวีติหรอืการมอียูข่องมนุษย์ไม่มคีวามหมายหรอืจุดประสงค์ที่แท้จรงิ  เพราะการมอียู่ของมนุษย์มาจาก
ธรรมชาตเิท่านัน้  ดงันัน้ควรมชีวีติอยู่ตามธรรมชาต ิ ไม่ควรฝืนธรรมชาต ิ

แมว่้ามนุษย์แต่ละรุ่น  พยายามคน้ควา้จนไดข้อ้สรุปว่า ชวีติคอือะไร  และควรอยู่เพื่ออะไรไวอ้ย่าง
ชดัเจนกต็าม  แต่มนุษย์ในยุคต่อมากย็งัสงสยัเหมอืนเดมิ  ไม่พอใจค าตอบทีม่อียู่  ซึ่งอาจจะดว้ยไม่เคยรูเ้คย
เหน็ เคยอ่านเคยฟังกไ็ด ้ หรอืเหน็ว่าค าตอบไม่ตรงกบัความคดิ ความรูส้กึของตนเองกไ็ด ้ จงึอยากหาค าตอบ
ทีช่ดัเจนใหต้วัเอง  ซึ่งจะเหน็ไดว่้ามนุษย์ในอนาคต  กค็งยงัแสวงหาค าตอบใหก้บัชวีติเองต่อไปอกีนานแสน
นาน 
  

ก. ชีวิต ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน หมายถงึ ความเป็นอยู่ ตรงขา้มกบัความตาย  
ข. ชีวิต ในทางชวีวทิยา หมายถงึ หน่วย(ส่ิง)ท่ีต้องใช้พลงังาน ซ่ึงมีคุณสมบติัทัง้กายภาพและชีวภาพ 

ดงัน้ี  มีลกัษณะเฉพาะในการจดัการของระบบร่างกาย (specific organization), มีกระบวนการสนัดาป (metabolism), 
มีกระบวนการสลาย หรือ แคแทบอริซึม (catabolism), กระบวนการสร้าง หรือ แอแนบอริซึม (anabolism), มีการ
สืบพนัธุ์ (reproduction),  มีการเจริญเติบโต (growth),  มีการเคล่ือนไหว (movement), มีความรู้สึกตอบสนอง 
(irritability),  มีการปรบัตวัและวิวฒันาการ (adaptation and evolution),  และมีภาวะธ ารงดุล (homeostasis)   

ค. ชีวิต ในทางศาสนาแบบเทวนิยม หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้จากการผสมพนัธุ์ของสิง่มชีวีติดว้ยกนั  
แล้วก าเนดิขึน้เป็นรูปร่าง  ตามค าบญัชาของพระเจา้ 

ง. ชีวิตตามทัศนะของศาสนาพุทธ หมายถงึ “กระบวนสืบต่อเน่ืองของจิต แล้วแต่จะเป็นไป
ตามรปูแบบสภาวะใดสภาวะหน่ึง(ภพ)” ซึ่ง“ชีวิตมนุษย”์ เป็นเพยีงภพสภาวะหนึ่งทีจ่ติเขา้มาอาศยัรูปร่าง
นี้อยู่  ทัง้นี้รูปร่างมนุษย์เกดิขึน้จากองค์ประกอบ(ขนัธ์)ของ “รปูและนาม” ดงันี้ 

 



ง.๑ รปูขนัธ์ คอื ส่วนประกอบทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นร่างกาย จากธาตุทัง้ ๔ (มหาภูตรูป) 
ก. ธาตุดิน ส่วนทีเ่ป็นของแขง็สมัผสัได ้มองเหน็ได ้เช่น ขน ผม เลบ็ ฟัน หนัง กระดูก ฯ 
ข. ธาตุน ้า ส่วนทีเ่ป็นของเหลว เคลื่อนไหวไปมา เช่น เลอืด หนอง เหงื่อ น ้าตา น ้าลาย ฯ  
ค. ธาตุลม ส่วนทีเ่ป็นความเคลื่อนไหว สามารถขยายตวัไดไ้ม่มทีีส่ิ้นสุด เช่น ลมหายใจ ฯ 
ง. ธาตุไฟ ส่วนทีใ่หค้วามรอ้นและพลงังานแก่ร่างกาย เช่น ไฟเผาผลาญอาหาร ฯลฯ 

      นอกจากมหาภูตรูป ๔๒ รูป จากธาตุหลกัทัง้ ๔ แล้ว ยงัมสีิง่ทีเ่ป็นรูปย่อยอกี ๒๔ รูป ดงันี้ 
ปสาทรปู รูปทีเ่ป็นประสาทส าหรบัรบัอารมณ์ เช่น ตา หู จมูก  ลิ้น กาย (อายตนะ ๖)  เช่น ความสามารถใน
การเหน็รูป ดมกลิน่ ลิ้มรส ความละเอยีดอ่อน ความหยาบกระดา้ง, โคจรรปู-วิสยัรปู รูปทีเ่ป็นอารมณ์แดน
รบัรูป้สาทรูป ไดแ้ก่ รูป เสยีง กลิน่ รส  สมัผสั,  ภาวรปู รูปทีเ่ป็นภาวะแห่งเพศ, วิญญติัรปู รูปการ
เคลื่อนไหวใหรู้ค้วามหมาย,  วิการรปู รูปอาการทีด่ดัแปลงท าใหแ้ปลกใหพ้เิศษได้, ลกัขณรปู รูปทีม่ลีกัษณะ
หรอือาการเป็นเครื่องก าหนด, และ หทยรปู, ชีวิตรปู, อาหารรปู, ปริเฉทรปู  ส่วนประกอบของรูปเหล่านี้ 
เรยีกว่า “อุปาทยรปู” อนัเป็นทีต่ัง้ของจติ  
 

ง.๒ นามขนัธ์ คอืส่วนทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นความเป็นไปของจติ มี ๔ ส่วน 
ก. เวทนา ความรูส้กึสุข รูส้กึทุกข ์รูส้กึเฉยๆ 
ข. สญัญา ความจ าได ้ความก าหนดไดว่้าเป็นอะไร รูปร่างอย่างไร มลีกัษณะอย่างไร 
ค. สงัขาร  ความคดินึกปรุงแต่งใหค้ดิดหีรอืคดิชัว่ 
ง. วิญญาณ ความรบัรูท้างประสาททัง้ ๕ มรูีป รส กลิน่ เสยีง การสมัผสั การรบัรูท้างใจ 

ส่วนทีเ่ป็นนามทัง้ ๔ ส่วนนี้ จะเกี่ยวเนื่องกนัประดุจโซ่ วนเวยีนกนัตลอด และส่วนทีเ่ป็น
ความรูส้กึรบัรูน้ึกคดินี้ จะต้องสมัพนัธ์กบัรูป หรอืร่างกายอยู่ตลอดเวลา  

 

๕.๓.๒ ความเป็นไปของชีวิต - ชีวิตเป็นอย่างไร ?  
     ในทางพุทธศาสนา เหน็ว่าชวีติทุกชวีติต้องเป็นไปทีค่ล้ายๆกนั ไม่ว่าจะเป็นสตัว์หรอืมนุษย์หรอื
ทุกสิง่ ซึ่งเรยีกว่า “สามญัญลกัษณะ” ต่อมาเรยีกว่า “ไตรลกัษณ์”  ดงันี้ 

ก. ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ า(อนิจจงั) ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่เสื่อมสลายไป ทางดา้น
ภายนอกกเ็ช่น การเปลี่ยนแปลงอริยิาบถ เดนิ นัง่ นอน ยนื เดนิอยู่เสมอ ทางดา้นภายในกม็กีารเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์ อณู โมเลกุลตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะใชเ้วลาสัน้มากทีสุ่ด 

ข. ไม่อยู่คงท่ี (ทุกขงั) อยู่ไดไ้ม่นานไม่ชา้กต็้องเปลี่ยนไป เสื่อมไป เมื่อเราไปยดึตดิไม่อยากเหน็
สภาพนัน้กจ็ะเกดิความทุกขข์ึน้ เศรา้ใจบ้างท าใหอ้ารมณ์ตกอยู่ในความเศรา้หมองตลอดเวลา 

ค. ไม่มีตัวตน (อนัตตา) ทุกชวีติไม่สามารถบงัคบัได ้ไม่สามารถใหม้นัอยู่ในอ านาจได ้เราไม่
สามารถเป็นเจา้ของสิง่ใดสิง่หนึ่งในโลกนี้จรงิๆ ไดเ้ลย และในทีสุ่ดกจ็กัอยู่ในสภาพสูญไป คอืไม่มอีะไรเหลอืให้
เราไดเ้หน็มนัอกี การเขา้ไปยดึมัน่ถอืมัน่ว่านัน่เป็นของเรา นี่กเ็ป็นของเรา เมื่อสิง่นัน้เสื่อมไป หรือพลดัพราก
จากไปกท็ าใหเ้กดิความเศรา้โศกเสยีใจ  



 

๕.๓.๓ ชีวิตนัน้เป็นไปอย่างไร ?  
พุทธศาสนาเหน็ว่า ทกุชวีตินัน้เป็นไปตาม“เหตุปัจจยั”ทีป่รุงแต่งหรอืรวมตัวขึน้มา (อทิปัปัจจย

ตา) และ จากผลของการกระท าทีต่นเองท าไว ้(กรรม-วบิากกรรม) 
 ก. อิทปัปัจจยตา หรอื ปฏิจจสมุปบาท หมายถงึ สภาวะจติทีเ่กดิขึน้จากเหตุปัจจยัปรุงแต่งขึน้ 

อย่างต่อเนื่องกนั ๑๒ ประการ  หรอื เหตุปัจจยัทีน่ าพาใหทุ้กชวีติมคีวามทุกข ์และเวยีนว่ายตายเกดิอย่างไม่
รูจ้กัจบสิน้   

▪ เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั สงัขารทัง้หลายจงึม ี
▪ เพราะสงัขารเป็นปัจจยั วิญญาณจงึม ี

▪ เพราะวิญญาณเป็นปัจจยั นามรูปจงึม ี

▪ เพราะนามรูปเป็นปัจจยั สฬายตนะจงึม ี

▪ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั ผสัสะจงึม ี

▪ เพราะผสัสะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ี

▪ เพราะเวทนาเป็นปัจจยั ตณัหาจงึม ี

▪ เพราะตณัหาเป็นปัจจยั อุปาทานจงึม ี

▪ เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั ภพจงึม ี

▪ เพราะภพเป็นปัจจยั ชาติจงึม ี

▪ เพราะชาติเป็นปัจจยั ชรา มรณะจงึม ี

▪ ผูเ้ขา้ไปยดึมัน่ถอืมัน่ในชรา มรณะ จงึบงัเกดิ ความโศก ความคร ่าครวญ ทุกขโ์ทมนัส และ ความคบัแค้น

ใจ  ความเกดิขึน้แหง่กองทุกขท์ัง้ปวง จงึมตีามไปด้วย 

   โดยสรุป ถ้าไม่มอีวิชชาเป็นจุดเริม่ต้น กจ็ะไม่เกดิสิง่ต่างๆจนก่อใหเ้กดิปัญหาหรอืความทุกขท์ัง้หลายทัง้ปวง 
 

 

เพราะอาศยั ตณัหา จึงมี การแสวงหา (ปริเยสนา) 
เพราะอาศยั การแสวงหา จึงมี การได้ (ลาโภ) 
เพราะอาศยั การได้ จึงมี ความปลงใจรัก (วินิจฺฉโย) 
เพราะอาศยั ความปลงใจรัก จึงมี ความก าหนัดด้วยความพอใจ (ฉนฺทราโค) 
เพราะอาศยั ความก าหนัดด้วยความพอใจ จึงมี ความติดอกติดใจ (ปริคฺคโห) 
เพราะอาศยั ความติดอกติดใจ จึงมี ความตระหนี่ (มจฺฉริย ) 
เพราะอาศยั ความตระหนี่ จึงม ีการหวงแหน,การกีดกัน้ (อารกฺโข) 
เพราะอาศยั การหวงแหน,การกีดกัน้ จึงมี เร่ืองราว (อารกฺขาธิกรณ )ขึน้มา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88


 

 

ข. กรรม การกระท าทีป่ระกอบดว้ย “เจตนา” จะดกีต็าม ชัว่กต็าม  มกัเกดิจากเจตจ ำนง    
มุ่งหมำยที่จะกระท ำ  เจตนำหรือเจตจ ำนงนี้ เป็นตวักำรที่ชี้น ำและก ำหนดทศิทำงแห่งกำรกระท ำท ัง้หมดของมนุษย ์
“เจตนำห  ภกิฺขเว กมมฺ  วทำม ิ= ภกิษุท ัง้หลำย เจตนำนัน่เอง เรำเรียกว่ำ “กรรม” 

 

 
 
 



 
๕.๓.๔ ชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไร  ?  

แนวท่ี ๑ 
 
 

 
แนวท่ี ๒ : 

 
 



 
การด าเนินชวีติ  ถ้าเขม้งวดกบัตวัเองหรอืกบัผูอ้ื่นไปนัก ชวีติจะเกดิการเตกบ็กด  อยากแหกคอก 

เพราะยิง่หา้มเหมอืนยิง่ยุ  แต่ถ้าด าเนินชวีติหย่อนไป ตามใจตวัเองมากไป ไม่บงัคบัตวัเองบ้าง กจ็ะหลงมวัเมา
มากขึน้  พาปิดบงัสตปัิญญา  การด าเนินชวีติทีถู่กต้อง จงึควรเป็นไปแบบกลางๆ  ไม่ตงึไป  หย่อนไป  และ
ควรเน้นการพฒันาจติใจและสตปัิญญามากกว่าเน้นการด ารงชพี ทีดู่แลบ ารุงแต่ร่างกายเพยีงอย่างเดยีว 
(มรรค : ศีล สมาธิ ปัญญา) 

 

 
 



๕.๓.๕ การพฒันาชีวิตให้ดีท่ีสุดควรท าอย่างไร ?   

 
แมว่้ามนุษย์จะไดร้บัการสัง่สอนทีด่ ีหรอืไดร้บัรู้ค าสอนดีๆ  จากความรูห้รอืศาสนาทีค่นรุ่นเก่า

ถ่ายทอดมา  มนุษย์กย็งัมปัีญหาชวีติเกดิขึน้ทุกวนั  เพราะมนุษย์มกัหลงคดิว่าตวัเองนัน้ควรไดร้บัแต่สิง่ดีๆ  
เพราะฉัน “ด ีเก่ง แน่”  ยิง่สงัคมเจรญิขึน้เท่าไหร่  มนุษย์กย็ิง่หลงตวัเองเท่านัน้ ปัญหาชวีติของมนุษย์จงึยิง่
ซบัซ้อนมากขึน้ แต่มกัหนีไม่พน้เรื่องหลกัๆ ดงันี้ 

๑. ปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหาร อยากกนิแต่อาหารดีๆ รสชาตอิร่อย รา้นดูหรูหรา ตบแต่งทนัสมยั 
๒. ปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งทีอ่ยู่อาศยั  มนุษย์มกัไม่พอใจในทีอ่ยู่ของตวัเองเสมอ ต้องปรบัปรุงอยู่เสมอ 
๓. ปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องนุ่งห่ม มนุษย์ววิฒันาการจากเครื่องนุ่มห่มเพื่อป้องกนัหนาวรอ้น สตัว์

มาเป็นเพื่อความสวยงาม ใครจะใชผ้า้เมตรละเท่าไหร่ แพงกว่าเท่าไหร่ สสีวยไหม จากชุดเดยีวชุดท างาน  มา
เป็นชุดชัน้นอก ชุดชัน้ใน ชุดนอน ชุดเดนิหา้ง ชุดอาบน ้า ชุดวนัพลสี ฯลฯ 



๔. ปัญหาเรื่องเกยีรตยิศชื่อเสยีง หลงัจากทีม่นุษย์มาอยู่ร่วมกนัมากขึน้ สญัชาตญิาณเดมิกผ็ุดขึน้ คอื
ทุกคนต่างคนต่างกอ็ยากเป็นใหญ่ ตวัเองเก่งกว่า จะท าอะไรกห็วงัชื่อเสยีง หรอืกลวัเสยีหน้าไปหมด ท าใหก้าร
แก่งแย่งชงิดชีงิเด่นเกดิขึน้ และผลทีต่ามมากค็อื ความเสยีหาย  ความเดอืดรอ้น  ความทุกขย์ากล าบากทัง้
ทางกาย และใจ (แค่เบาๆ ผวั-เมยี, ผูใ้หญ่-ผูน้้อย, ผูบ้รหิาร-ผูถู้กบริหาร) 

จากปัญหาทีก่ล่าวมา เราพอจะเหน็ไดว่้าปัญหาทุกอยา่งล้วนเกดิจากความคดิเหน็ หรอืความรูส้กึเอา
เอง  ว่าตวัเองยงั “ได้ไม่เพียงพอ” ซึ่งกค็อืพฤติกรรมพื้นฐานในการด ารงชวีติ เช่น ความอยู่รอดปลอดภยั 
ต่อจากนัน้ กเ็ป็นพฤตกิรรมทีต่้องการความรกั ความมัน่คงของชวีติ ไปจนถงึอยากใหทุ้กคนยอมรบัตวัเองว่า 
“ดี เก่ง แน่” ซึ่งถ้าเราพจิารณาดีๆ  แล้ว ปัญหาส่วนมากของมนุษย์นัน้มกัเป็นปัญหาทางใจมากกว่าปัญหาทาง
กายภาพ    

จรงิๆแล้ว มนุษยม์กัเข้าข้างตนเอง หรือหลงตวัเองว่า ปัญหาหรือทุกขข์องตวัเองใหญ่หลวง 
ซึ่งถ้าดูกนัจรงิๆไม่เหน็มนัใหญ่หลวงเลย  มนักเ็ป็นปัญหาปกตขิองมนุษย์  แต่เมื่อเตบิโตผ่านปัญหาชวีติหรอื
อุปสรรค  กจ็ะเหน็ปัญหาหรอืทุกขเ์องว่า “กแ็ค่นัน้เอง”  แต่เพราะมนุษย์ไม่ยอมรบัความจรงิ ปัญหาหรอืทุกข์
จงึซบัซ้อนมากขึน้  
 

 



๖. ประวติัของพระพุทธศาสนา 
๖.1 ก่อนพุทธศาสนาจะก าเนิดขึ้นในโลกนี้  ชมพูทวีปสมยันัน้ มีแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตและสรรพสิ่ง

รอบตวั แตกต่างกนัถงึ ๖๒ แนวดว้ยกนั  แต่ทีไ่ดร้บัความนิยมเชื่อถอืมาก ม ี๖ แนวคดิ ดงันี้ 
ก. ปคุธกจัจายนะ เชื่อว่า ทุกสิง่ทุกอย่างเทีย่งหมดไม่มกีารสูญหายไปไหน    
ข. สญชยัเวลฎัฐบุตร เชื่อว่า ไม่มอีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ทุกสิง่ในทีสุ่ดต้องสูญหายไปหมด   
ค. ปูรณะกสัสปะ เชื่อว่า ทุกสิง่มตีวัมตีน แต่ไม่มคีวามด ีความชัว่ต่อกนั    
ง. มกัขลิโคศาล เชื่อว่า ทุกสิง่จะดหีรอืจะชัว่ดว้ยตวัของมนัเอง ไม่มเีหตุอะไรมาท าใหม้นัชัว่หรอืดไีด้ 
จ. อชิตเกษกมัพล เชื่อว่า ไม่มคีน ไม่มสีตัว์ ไม่มบุีญมบีาป ทุกสิง่ทุกอย่างเป็นแต่เพยีงปัจจยั 
ฉ. นิครนถน์าฎบุตร เชื่อว่า บุญบาป ดชีัว่มจีรงิ สามารถหลุดพน้ไดด้ว้ยการทรมานร่างกาย  
 

๖.๒ ประวตัิของพระพุทธเจา้ตัง้แต่ประสูต ิตรสัรู ้จนถึงนิพพาน ส่วนมากเราจะเรยีนรู้ในระดบัประถมศกึษา 
แล้ว (ขอผู้สอนได้เล่าประวตัิแบบย่อๆด้วย) แต่ในระดบัมธัยมศึกษา  เราจะเน้นการเรียนแบบวิเคราะห์พุทธ
ประวตั ิ โดยใช้วทิยาศาสตร์ ภูมศิาสตร์ วฒันธรรมประเพณี ในยุคนัน้ช่วยวเิคราะห์ เช่น พุทธเจา้ประสูติเดิน
ได ้๗ ก้าว กรณีไม่เชื่อก็เทยีบกบัหลกัสรรีวทิยา. ถ้าเชื่อกใ็ชห้ลกัภาพมริาจกไ็ด,้ หรอืพุทธเจา้ประสูตไิด ้๗ วนั 
ท าไมพระมารดาทวิงคต  กรณีนี้ใชห้ลกัภูมศิาสตร์ การคมนาคม และการอยู่ไฟหลงัคลอดลูกของคนในสมยันัน้
วนิิจฉัยได,้ หรือท าไมต้องปลงผมเมื่องออกผนวชด้วย กรณีนี้ใชห้ลกัประเพณีวฒันธรรมทีค่นโกนหวัมกัคอืโจร
รา้ยทีจ่ะถูกประหารชีวติ, หรือคนท าผดิที่ถูกเนรเทศ เป็นต้น จะช่วยใหเ้หน็ประวตัพิุทธองค์แบบคนธรรมดาที่
ตัง้ใจจรงิ ท าจรงิ 

 

    ให้นักเรียนท ารายงานจากประเดน็ท่ีสงสยั ข้องใจในประวติัของพระพุทธเจ้า คนละ ๕ 
ประเดน็   พร้อมกบัวิเคราะห์ให้สมเหตุสมผลว่า จริงหรือไม่  เพราะเหตุไร ?  ถือเป็นภารกิจช้ินท่ี ๒ 
 

๖.๓ สิง่ทีช่่วยใหเ้จา้ชายสทิธตัถะไดต้รสัรู้ จนไดช้ื่อว่า “พุทธะ” คอื  
ก. สจัจะ  ความมุ่งมัน่ยิ่งใหญ่  โดยตัง้สตัยาธิษฐานว่า “ถ้าตราบใดพระองค์ยงัไม่บรรลุธรรม 

หรือมีดวงตาเห็นธรรม  พระองค์จะไม่เลิกความมุ่งมัน่นัน้  แม้ว่ากระดูก  เลือด  เน้ือ  จะเหือดแห้งเป็น
ผยุผงกต็าม” 

ข. ปัญญา คือ การมีจิตตัง้มัน่แน่วแน่ในการคิดพิจารณาเกี่ยวกบัชีวิต และความเป็นไปของชีวิต
อย่างจรงิจงัจนถ่องแท้ โดยการสาวหาเหตุหาปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้ชีวิตเกิดความทุกข ์หรือการเวียนว่าย
ตายเกิดอย่างไม่รู้จกัจบส้ิน (ธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน)  ซึ่งการพจิารณาแบบนี้เรยีกว่า “ปัจจยาการ” หรือ 
“อิทปัปัจจยตา” (ดูขอ้ ๕.๓.๓) คอื การพจิารณาจนเหน็สิง่ทีท่ าใหเ้กดิ“ปัจจยั” อย่างต่อเนื่องไม่มทีีส่ิน้สุด  

สิง่/สาเหตุปัจจยัทีพุ่ทธองค์ทรงตรสัรูอ้ย่างแจ่มแจง้ สามารถกล่าวโดยสรุป คอื “รู้อริยสจั” ไดแ้ก่  
๑. รู้ทุกข ์หมายถงึ ตระหนักในทุกขข์องการมชีวีติทีต่้องเจอ จนไม่อยากเจอทุกขแ์บบนัน้อกี,  



๒. สมุทัย หมายถึง การตัง้ข้อสงสยั จนสามารถสาวหาสาเหตุแห่งทุกข์ โดยพบว่า เพราะมี
ตณัหา(กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) เป็นตัวการที่ชกัน า และมีอวิชชาเป็นเครื่องปิด
กัน้,   

๓. นิโรธ  หมายถงึ การดบัทุกข ์หรอืการมปัีญญาเตม็รอบ (วปัิสสนาญาณ)  
๔. มรรค คอื วธิ/ีแนวทางที่ช่วยให้แก้หรอืดบัทุกขไ์ดถู้กต้อง มี 8 อย่าง คอื สรา้งสมัมาทฏิฐ ิ- 

สมัมาสงักัปปะ – สมัมาวาจา - สมัมากมัมนัตะ - สมัมาอาชวีะ - สมัมาวายาโม – สมัมาสต ิ
และ สมัมาสมาธ ิ

 

๖.๔ หลงัทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสัรู-้บรรลุธรรม (สพัพญัญุตญาณ) จนสามารถขจดัอวชิชา กเิลส ตณัหาทีพ่า
ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกได้จนหมดสิ้น   ในครัง้แรกพระองค์ท้อพระทยัว่า  สิ่งที่พระองค์ทรงตรสัรู้และบรรลุ
ธรรมนัน้ มีความยาก ลึกซึ้ง เพราะต้องฝืนใจที่จะไม่ตามใจตัวเอง  และต้องมีสจัจะ วิริยะในการใช้ความคิด
พจิารณาอย่างละเอียดดว้ยจติทีต่ัง้มัน่เป็นเวลานาน  เกนิกว่าคนธรรมดาจะท าตามได้  แต่...ด้วยความสงสาร
มนุษย์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิด และเจอความทุกข์อย่างนานแสนนาน  พระองค์จึงทรงพระกรุณาที่จะ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิดสตปัิญญาจนมดีวงตาเหน็ธรรมบ้าง  และพระองค์ได้ทบทวนจนทรงเหน็ว่า พระองค์
ยงัเหน็ธรรมได้  ก็น่าจะมีคนเหน็ตามไดบ้้าง  และคนกเ็หมอืนดอกบวั ๔ ประเภท จึงได้ตดัสนิพระทยัสอนแก่
คนทัว่ไป  ซึ่งดอกบวั ๔ ประเภท คอื 

ก. อุคติตัญญ ูดอกบวัทีจ่ะบานในวนัรุ่งขึน้ เหมอืนคนทีฟั่งครัง้เดยีวกเ็ขา้ใจทนัท ี
ข. วิปจิตญัญ ูดอกบวัทีจ่ะบานในวนัต่อไป เหมอืนคนทีต่้องฟังอกีสกั ๒-๓ ครัง้จงึจะเขา้ใจ 
ค. เวไนยบุคคล ดอกบวัทีอ่ยู่ในน ้าอกีนานกว่าจะบาน เหมอืนคนทีต่้องสอนกนัหลายหน หลายท า

จงึจะเขา้ใจ 
ง. ปทปรมะ ดอกบวัทีอ่ยู่ใต้น ้าเป็นอาหารของเต่าปลา เหมอืนคนทีพู่ดไม่รูก้ี่ครัง้กไ็ม่เขา้ใจ  หรอื

คนทีม่คีวามฉลาด  แต่มทีฏิฐมิานะไม่ยอมเขา้ใจ-เชื่ออยู่นัน่เอง 
 

๖.๕ เมื่อพระองค์ตดัสนิพระทยัทีจ่ะสอน  แนะน าแก่บุคคลทัว่ไป พระองค์จึงนึกถงึคนทีพ่อจะเขา้ใจตามใน
สิง่ที่พุทธองค์ตรสัรูไ้ด้  บุคคลแรกที่พระองค์ทรงนึกถึง คือ อาจารย์อาฬารดาบส-อุทกดาบส แต่ก็ทราบข่าวว่า
สิ้นชีวิตไปแล้ว  ต่อมาจึงนึกถึงพวกปัญญจวคัคีย์ที่เคยออกบวชปฏิบตัิตาม (แต่แยกพวกออกไป เพราะไม่
พอใจที่ทรงเลิกทรมานกาย) ที่พอจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้ พระองค์จึงเสด็จไปยังป่าอิสิ ปตน
มฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี ในวนัขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘ (ปัจจุบนัเรียกว่า วนัอาสาฬหบูชา) พระองค์ได้
สอนถงึสิง่ที่ทรงตรสัรู้มา(ปัจจุบนั คือ ธมัมจกักปัปวตันสูตร) แก่ปัญจวคัคีย์เหล่านัน้ และเมื่อสอนจบท่านโกณ
ฑญัญะ เกดิปัญญามีดวงตาเหน็ธรรมตามพุทธองค์ จงึขอด าเนินชีวติ(ออกบวช)ตามอย่างพระองค์   จึงถือว่า
ท่านโกณฑญัญะเป็นสาวกองค์แรกของพุทธองค์ หรอืเป็นพระสงฆอ์งค์แรกของพุทธศาสนา 

 

๖.๖ ต่อมาพระองค์ได้แสดงถึงธรรมต่างๆ จนปัญจวัคคีย์ที่เหลือ มีความเข้าใจธรรมะ (ปกิณกธรรม)
ตามล าดบั  จนครัง้สุดทา้ยแสดงชี้แนะเรื่องความไม่ตวัตน (อนัตตลกัขณสูตร) ปัญจวคัคยี์ทัง้หมดจงึเกดิปัญญา



(เข้าใจ)อย่างถ่องแท้ มดีวงตาเห็นธรรม พน้จากกเิลสตัณหาทัง้ปวง เป็นพระอรหนัต์  จากนัน้จึงขอออกบวช
ตามอย่างพระองค์ ภายหลงัพุทธองค์ได้ทรงสอนบุคคลต่างๆ จนมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอรหนัต์อีกมาก 
ภายหลงัพุทธองค์และสาวกเหล่านัน้แยกย้ายกนัออกไปช่วยกันเผยแผ่ค าสอนให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจธรรม
ยิง่ขึน้ จนมีผูด้วงตาเหน็ธรรมตามทีพุ่ทธองค์และสาวกอบรมสัง่สอนอกีมากมาย ต่อมาสาวกรุ่นหลงัช่วยกนัสัง่
สอนธรรมะทีพุ่ทธองค์ชี้แนะไว ้ พุทธศาสนาจงึมัน่คงเป็นปึกแผ่นและแพร่หลายสบืต่อกนัมาจนถงึบดันี้ 
 
๗. พระสงฆ์ : ความหมายและประเภท  

๗.๑ ตามพระธรรมวนิัย ผูเ้ขา้มาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจา้ เรยีกว่า “ภิกษุ” (คนไทยเรยีกว่า “พระ”) 
เนื่องจากเลื่อมใสศรทัธาหลกัธรรมค าสอน เพราะเหน็ว่าอาจช่วยใหพ้น้ทุกข ์หรอืท าใหช้วีติ-จติใจดขีึน้ 

๗.๒ พระสงฆม์คีวามหมาย ๒ ประเภท คอื 
๗.๒.๑ พระอริยสงฆ์ ซึ่งหมายถงึ  ผูท้ีป่ฏบิตัแิล้วสามารถท าใหก้เิลสสามารถหมดไปในทีส่ิน้สุด 

ก. พระโสดาบนั ไม่มสีกักายทฏิฐ-ิไม่หลงมวัเมาในกาย ไม่เหน็ว่าร่างกายหรอืสิง่ของมี
ความส าคญั, วจิกิจิฉา-ไม่สงสยัลงัเลในธรรมะ (ความจรงิ) ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสัไว,้ สลีพัพตปรามาส-ไม่มี
ความเชื่อทีง่มงายหลงผดิว่า จะมสีิง่ภายนอกนอกจากใจทีจ่ะท าใหพ้น้ทุกขไ์ด ้ และจะเวยีนว่ายตายเกดิอกีไม่
เกนิ ๗ ชาต ิ

ข. พระสกิทาคาม ีมกีามราคะ ปฏฆิะ (โลภ โกรธ หลง) เบาบางลงอกี 
ค. พระอนาคามี  ละสงัโยชน์ไดค้รบทัง้ ๕ อย่าง (ก+ข) 
ง. พระอรหนัต์  ละสงัโยชน์ได ้๑๐ อย่าง (ก+ข+รูปราคะ,อรูปราคะ,มานะ,อุทธจัจะ,อวชิชา)  

                      สรุปไดว่้า พน้จากอวชิชากเิลสทัง้หลายไดส้ิน้เชงิ ไม่กลบัมาเวยีนว่ายตายเกดิอกี 
 ๗.๒.๒ พระสมมติสงฆ์ ซึ่งหมายถงึพระทีย่งัไม่ไดบ้รรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการทีจ่ะเรยีกว่า
สงฆไ์ดน้ัน้ ต้องมพีระอยู่รวมกนั ๔ รูปขึน้ไป จงึเรยีกว่าพระสงฆ์ 
 ๗.๓ การเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาท าไดห้ลายวธิ ีดงันี้ 
 ๗.๓.๑ เอหิภิกขอุุปสมัปทา พระพุทธเจา้บวชใหโ้ดยตรง (ปัจจุบนัไม่ม)ี 
 ๗.๓.๒ ติสรณคมนูอุปสมัปทา โดยการเปล่งวาจาว่าขอยดึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ 

๗.๓.๓ ญตัติจตุตถกรรมอุปสมัปทา โดยการใหห้มู่คณะสงฆเ์หน็สมควรบวช 
๗.๔ ผูเ้ขา้มาบวชในพุทธศาสนา แต่เดมิมแีค่ ๒ ประเภท แต่ในปัจจุบนัมมีากมาย อาท ิ“บวชตามประเพณี 

บวชหนีสงสาร บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกตามเพ่ือน บวชเล่ือนเป้ือนวดั บวชอตัคดัเงินทอง บวชท่องเล่าเรียน บวช
เพียรเผยแผ่ บวกแย่แก้บน ฯ” 

 ๗.๕ พระหรอืภกิษุ ผูเ้ขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา สามารถเลอืกทางใดทางหนึ่งในการปฏบิตัตินไปตาม
หลกัการของพระพุทธศาสนาได ้๒ วธิ ีคือ 
 ๗.๕.๑ คนัถธุระ คอืศกึษาเล่าเรยีนตามค าสัง่สอนก่อน แล้วค่อยปฏิบตัทิหีลงั 
 ๗.๕.๒ วิปัสสนาธุระ คอืปฏิบตัฝึิกจติใจใหห้มดกเิลสโดยตรง ไม่ต้องศกึษาเล่าเรยีนเลย 



๗.๖ เมื่อมผีูเ้ขา้มาบวชมากขึน้ แต่ไม่ไดม้จีุดประสงค์ทีจ่ะฝึกฝนขดัเกลาอบรมจติใจใหม้ปัีญญา   ทีจ่ะ
มองเหน็สจัธรรม เพื่อขจดัอวชิชา กเิลส ตณัหาใหห้มดไป หรอืเบาบางลง  จงึท าใหน้ักบวชเหล่านัน้มคีวาม
ประพฤตทิีไ่ม่เป็นไปตามธรรมวนิัยของพุทธศาสนา  และมคีวามประพฤตบิางอย่างที่ท าใหไ้ม่น่าเลื่อมใส
ศรทัธา  แต่กย็งัมสีภาวะจติใจทีพ่อจะยงัฝึกฝนสตปัิญญาใหสู้งขึน้ได ้(เวไนยสตัว์)  พุทธองค์จงึทรงบญัญตั ิ
และวางแนวทางสิง่ทีค่วร-ไม่ควรประพฤตปิฏบิตัไิวแ้ก่ภกิษุรุ่นหลงั (พระวนิัย) ดงันี้ 
 ก. พระปาฎิโมกข ์มี ๒๒๗ ขอ้ ทุกองค์ต้องปฏิบตั ิถ้าตัง้ใจล่วงละเมดิ ถอืว่ามโีทษบาปทางจติใจ 
(อาบตั)ิ  มีชื่อเรยีกว่า ปาราชกิ-สงัฆาทเิสส-ถุลลจัจยั-นิสสคัคยี์ปาจิตต์-ปาจติตยี์-ทุกกฎ-ปาฎิเทสนียะ 
 ข. อภิสมาจาร มอีกี ๒๕๙ ขอ้ บางอย่างท ากไ็ด ้ไม่ท ากไ็ด ้แต่ควรท า เพราะท าใหม้สีมณสารูปน่า
เลื่อมใส 

๗.๗ สาเหตุทีต่้องวางวนิัยเพราะ 
ก. พระทีเ่ขา้มาบวชแต่ละรูปไม่เหมอืนกนั นิสยัต่างกนั 
ข. ทอ้งถิน่หนึ่ง ๆ มขีอ้ธรรมเนียมไม่เหมอืนกนั 
ค. ความจ าเป็นไม่เหมอืนกนัในการด ารงชวีติแต่ละแห่ง 
ง. ความต้องการของญาตโิยม 

๗.๘ ผลทีไ่ดจ้ากการมวีนิัย 
 ก. ท าใหพ้ระภกิษุสงฆท์ุกรูปไดป้ฏบิตัไิปแนวทางเดยีวกนั เหมอืนการรอ้ยพวงดอกไม้ 
 ข. เป็นการฝึกจติใจใหทุ้กองค์ไดเ้ขม้แขง็ 
 ค. ท าใหก้เิลสบางอย่างเบาบางลง 
 ง. ท าใหก้าย วาจา ใจสงบไดบ้้าง  

๗.๙ หลกัเกณฑ์ในการวางวนิัยของพระพุทธเจา้ 
 ก. ถ้าสิง่ใดเป็นไปเพื่อความคลายก าหนดั กเิลสเบาบาง เบื่อหน่าย เบื่อพรหมจรรย์ ควรกระท า 
 ข. ถ้าสิง่ใดไม่ท าใหก้เิลสเบาบาง ก าหนดัเพิม่ขึน้ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เป็นพรหมจรรย์ ไม่ควรกระท า 

๗.๑๐ ตามหลกัพุทธศาสนามแีต่กุศลกรรม หรอื อกุศลกรรม  ไม่เคยก าหนดว่าอะไรคอืความด ีความชัว่,  
เพราะจรงิๆในโลกนี้ไม่มคีวามด ีความชัว่ทีแ่ทจ้รงิ, แต่ด–ีชัว่, ถูก-ผิด เป็นเรื่องของมนุษยท์ีส่มมุตขิึน้มาจาก 
 ก. ความชอบ ไม่ชอบ 
 ข. ไดป้ระโยชน์ หรอื ไม่ไดป้ระโยชน์ 
 ค. ท าใหค้นอื่นเดอืดรอ้น หรอื ส่วนรวมมีความสงบสุข 

๗.๑๑ เมื่อบุคคลเขา้มาบวชใหม่ อุปัชฌาย์จะสอนใหรู้ว่้ากจิของพระทีค่วรกระท า ไม่ควรกระท ามอีะไรบ้าง 
 ก. กรณียกิจ สิ่งทีค่วรกระท า = ฝึกอยู่ตามโคนไม,้ บณิฑบาต(ขออาหาร)เลี้ยงชพี, ใชย้าทีด่องดว้ย
น ้ามูตรเน่า, เครื่องนุ่งห่มทีท่ ามาจากผา้บงัสุกุล 
 ข. อกรณียกิจ สิง่ทีไ่ม่ควรกระท า = ร่วมเพศกบัผูห้ญงิ, ฆ่ามนุษย์, ลกัทรพัย์, พูดอุตรมินุสสธรรม 
 



๗.๑๒ พุทธองค์ทรงจ าแนกผูเ้ขา้มาบวชในพุทธศาสนา ไว ้๔ ประเภท 
ก. ขา้งนอกด ีขา้งในด ี
ข. ขา้งนอกไม่ด ีขา้งในด ี
ค. ขา้งนอกด ีขา้งในไม่ด ี
ง. ขา้งนอกไม่ด ีขา้งในไม่ด ี

 
 
 



๘. สถานะ : บทบาท-หน้าท่ีของพระสงฆ์ไทย 
๘.๑ ในสงัคมไทย ทีผ่่านมาผูท้ีเ่ขา้มาบวชในพุทธศาสนาจะไดร้บัการยกย่องสูงมาก พรอ้มใหค้วามอุปถมัภ์

ดูแลสนับสนุนปัจจยั ๔ แก่บุคคลทีเ่ขา้มาบวชเหล่านัน้ดว้ยความศรทัธาเลื่อมใสอย่างเตม็ทีจ่นถงึทุกวนันี้ 
เพราะเหตุ ๒ ประการ   

๑. ผูท้ีเ่ขา้มาบวชในอดตีเป็นผูท้รงศลี มคุีณธรรมสูง  ประพฤตปิฏบิตัิตนอยู่ในพระธรรมวนิัยอย่าง
เคร่งครดั  เสยีสละบ้านเรอืน  และตัง้ใจเขา้มาฝึกฝนกาย วาจา ใจใหส้งบส ารวม จนมกีเิลสตณัหาเบาบางลง   

๒. พระ-ภกิษุรุ่นเก่าๆ ไดเ้มตตาช่วยเหลอืชาวบ้านใหพ้น้จากปัญหาชวีติ หรอืความทุกขท์างกายและ
ใจลง  ตลอดจนไดช่้วยฝึกลกูหลานของชาวบ้านใหม้พีฒันาการทัง้ดา้นความเฉลยีวฉลาด บุคลกิภาพ และ
จติใจสูงขึน้   

พระภกิษุในเมอืงไทย  จงึมฐีานะทีสู่งกว่าชาวบ้าน ไดร้บัการเคารพสกัการะบูชา โดยมวีนิัยเป็น
เครื่องควบคุมการประพฤต ิมหีลกัธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาจติใจ เมื่อเขา้มาบวชแล้วจะท ากจิ ๓ อย่าง คอื 
เพื่อตนเอง เพื่อสงัคม เพื่อกจิของสงฆ ์

๘.๒ พระภกิษุท่านเป็นปูชนียบุคคลของคนไทยมาโดยตลอด  เพราะพระภกิษุไทยไม่ว่าในยุคไหนกต็าม  
ท่านไดช่้วยพฒันาทอ้งถิน่ สงัคม และบ้านเมอืงไทยมาโดยตลอด เกอืบทุกดา้น ชาวบ้านจงึใหเ้กยีรตทิ่านดว้ย
ความเคารพ  พูดค าสุภาพ  มศีพัท์เฉพาะกบัท่าน  บ้านเมอืงกย็กเวน้การเกณฑท์หาร  ถงึมรีาชภยัเมื่อบวช
แล้วกย็กโทษให ้ ทีด่นิของวดักไ็ดร้บัความคุม้ครองไม่ใหใ้ครรุกล ้าแย่งชงิเอาไปได ้ และอื่นๆ อกีมากมาย ซึ่ง
พอจ าแนกได ้ดงันี ้
 ด้านการศึกษา 

ก. เป็นครูสอนหนังสอื-ความรูแ้ก่ลูกหลานชาวบ้าน 
ข. เป็นผูน้ าจติวญิญาณ, ผูท้รงคุณวุฒใินหมู่บ้าน  
ค. แสดงพระธรรมเทศนาใหค้วามรู ้หรอืชี้แนะในสิง่ทีถู่ก-ผดิในวนัพระ 
ง. จดัตัง้หอ้งสมุด หรอืพพิธิภณัฑ์ย่อมๆ ภายในวดั 
จ. เป็นผูฝึ้กฝนการพฒันาชวีติ และจติใจใหสู้งขึน้ 

 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
ก. ใหค้วามสะดวกในการบ าเพญ็กุศลในงานต่าง ๆ ของชาวบ้าน 
ข. สงเคราะห์ทีอ่ยู่ ใหอ้าหารการกนิ เมื่อเกดิภยัต่างๆ ขึน้ เช่นอคัคีภยั โจรภยั วาตภยั 
ค. อุปถมัภ์ค ้าจุนผูต้กทุกขไ์ดย้าก 
ง. บ าเพญ็กุศลศพทีไ่รญ้าต ิหรอืขาดเหลอืเงนิทอง ใหโ้ดยไม่คดิมูลค่า 
จ. เป็นศูนย์กลางชุมชน เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล โรงมหรสพ โรงแรม หอพกั โรงนวด ศาล ที่

พกัผ่อน พพิธิภณัฑ์ ฯ 
ฉ. เป็นนักพฒันากร บูรณะหรอืสรา้งถนนหนทาง บ่อน ้า ล าคลอง 
ช. เป็นนักพฒันาอาชพี ใหช้าวบ้านมทีางท ามาหากนิเพิม่ขึน้ 



 ด้านการปกครอง 
ก. เป็นตุลาการของหมู่บ้าน 
ข. เป็นผูค้อยควบคุมสงัคม และเอื้อเฟ้ือในการปกครองของรฐับาล 
ค. เป็นทีพ่ึง่ ทีย่ดึเหนี่ยวน าในการสรา้งชุมชนใหม่ๆ 
ง. เป็นครูสอนวชิาการต่อสู ้ การรบ  การท าสงคราม 
จ. เป็นผูต้ัง้ชื่อ นามสกุลใหค้นในหมู่บ้าน 

 ด้านการแพทย์ 
ก. เป็นหมอ 
ข. เป็นพยาบาล 
ค.  เป็นเภสชักร 
ง.  เป็นนักกายภาพบ าบดั 
จ.  เป็นนักเทคนิคการแพทย ์

 ด้านการรกัษาศิลปวฒันธรรม 
ก. เป็นผูก้ล่อมเกลาจรรยามารยาท ความประพฤต ิและแนวคดิทีถู่กต้อง 
ข. จดัพธิกีรรมในวนัส าคญัต่างๆ ทัง้ทางดา้นศาสนา หรอืบ้านเมอืง 
ค. เป็นผูถ้่ายทอดและรกัษาวฒันธรรมประเพณีต่างๆ ไว้ 
ง. เป็นสถานทีจ่ดัตัง้ของโบราณต่างๆ ใหรู้เ้หน็กนั 

๘.๓ พระภกิษุสงฆท์ีม่บีทบาทส าคญัอย่างกวา้งขวางในอดตีของสงัคมไทย เช่น 
 ๘.๓.๑ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส 
 ๘.๓.๒ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
 ๘.๓.๓ สมเดจ็พระวนัรตั วดัป่าแก้ว สมยัอยุธยา 
 ๘.๓.๔ สมเดจ็พระพุฒาจารย์(โต) วดัระฆงัโฆสติาราม 
 ๘.๓.๕ ครูบาศรวีชิยั จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 ๘.๓.๖ พระอาจารย์มัน่ ภูรทิตฺโต 
 ๘.๓.๗ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อนฺิทปญฺโญ) หรอื พุทธทาส ภกิขุ 
 ๘.๓.๘ พระธรรมปิฎก (ปยุต ปยุตฺโต)  
 ๘.๓.๙ พระโพธญิาณเถร (ชา สุภทฺโท) วดัหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี  
 ๘.๓.๑๐ พระภกิษุจ ารูญ ปานจนัทร์ วดัถ ้ากระบอก จ.สระบุรี 
 พระภกิษุทีย่กมานี้ เป็นเพยีงส่วนน้อยนิดเท่านัน้ ยงัมพีระภกิษอุกีเป็นจ านวนมากทีท่่านท า
คุณประโยชน์แก่สงัคมไทย  แต่ท่านไม่ค่อยไดร้บัการยกย่อง หรอืมชีื่อเสยีงระดบัประเทศ  จงึไม่สามารถยกมา
ใหน้ักเรยีน/นักศกึษารูห้มด  ขอใหน้กัเรยีน/นักศกึษานึกทบทวนว่าเคยไดย้นิไดฟั้งมพีระรูปใดบ้าง ทีท่ า
ประโยชน์คุณค่าแก่ทอ้งถิน่ของนักเรยีน/นกัศกึษาบ้างหรอืไม่ 
 



ให้นักเรียนท ารายงานพระภิกษุท่ีท าประโยชน์ในท้องถ่ิน-ภมิูล าเนาของนักเรียน  คนละ ๑๐ 
รปู  โดยเรียบเรยีงประวติัและผลงานของท่าน  ถือเป็นภารกิจช้ินท่ี ๓ 
 

๘.๔ การศึกษาของพระสงฆ์ไทย 
๘.๔.๑ พระสงฆใ์นสมยัพระพุทธกาล มกีารศกึษา ๒ ประเภท คือ คนัถธุระ กบั วิปัสสนาธุระ 
๘.๔.๒ หลกัจากทีพ่ระพุทธองค์ปรนิิพพานไปแล้ว ไดม้กีารท าสงัคายนากนัขึน้ จงึมกีารแบ่งค าสอน

ของพระองค์ออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คอื พระสูตร พระวนิัย พระอภธิรรม รวมเรยีกว่าพระไตรปิฎก 
๘.๔.๓ ในสมยัสุโขทยั มหีลกัฐานว่า พระสงฆเ์รยีนทัง้พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และศลิปะศาสตร์

ต่างๆ เช่น โหร อกัษร ดารา ฯลฯ โดนการท่องจ าจนขึน้ใจ  แต่สมยันี้ยงัไม่มกีารทดสอบ 
๘.๔.๔ ในยุคล้านนา มพีระสงฆศ์กึษาคมัภร์ีต่างๆ ทีเ่ป็นภาษามคธกนัอย่างเชีย่วชาญ จนสามารถ

แต่งหนังสอืธรรมะเป็นภาษาบาลไีดม้ากมาย เช่น คมัภร์ีมาลปีกรณ์ ปัญญาสชาดก มงคลสูตร เป็นต้น 
๘.๔.๕ ในสมยัอยุธยา การศกึษาเหมอืนกบัสมยัสุโขทยั แต่มกีารสอบกนั โดยก าหนดว่า จบพระสูตร

เป็นเปรยีญตร ีจบพระวนิัย เป็นเปรยีญโท จบพระอภธิรรมเรยีกว่าเปรยีญเอก พระมหากษตัรยิ์เป็นผูค้อย
ควบคุมการสอบ สอบไดเ้รยีกว่า “มหา”  การสอบเป็นการสอบแบบปากเปล่า (พ.ศ.๑๘๙๓-๒๐๓๑) 

๘.๔.๖ สมยักรุงรตันโกสนิทร์ตอนต้น (ร.๑-ร.๕) 
ก. สมยั ร.๑ ไดม้กีารท าสงัคายนาพระไตรปิฎกใหม่แทนฉบบัทีไ่หมไ้ฟไปหมด และใหม้กีาร

บอกพระปรยิตัธิรรมแก่พระภกิษุ โดยราชบณัฑติ ทีว่ดัพระศรรีตันศาสดาราม หอมณเฑยีรธรรม 
ข. สมยั ร.๒ ไดแ้บ่งการศกึษาของพระออกเป็น ๙ ระดบั เรยีกว่า เปรยีญ ๑-๙ มกีารมอบพดั

ยศแก่ผูท้ีส่อบได ้
ค. สมยั ร.๓ โปรดใหส้อบทุกๆ 3 ปี เมื่อก่อนว่างศกึสงครามจงึค่อยมสีอบ และเมื่อพระองค์

ใดสอบได ้โปรดใหค้วามอุปการะถงึบดิามารดาของพระองค์นัน้ดว้ย 
ง. สมยั ร.๔ การศกึษายงัเป็นเหมอืนสมยัเก่า เพยีงแต่เพิม่การจบัสลากประโยคทีจ่ะต้องแปล 

เพื่อความยุตธิรรม 
จ. สมยั ร.๕ โปรดใหพ้ระสงัฆราชปฏิบตังิานดว้ยพระองค์เองเป็นครัง้แรก และในสมยันี้ไดม้ี

การจดัตัง้พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ฉบบั ร.ศ.๑๒๐ ขึน้ เพื่อใหก้ารปกครองสงฆเ์ป็นไปโดยเรว็ยิง่ขึน้ โดยมพีระ
เถรานุเถระทีท่รงคุณวเิศษเป็นกรรมการ ๗ ต าแหน่ง เจา้คณะ ๔ คณะ คอื คณะกลาง คณะใต้ คณะเหนือ 
คณะธรรมยุต ิและแบ่งการปกครองเหมอืนทางราชการ 

๘.๔.๗ สมยักรุงรตันโกสนิทร์ตอนปลาย (ร.๖ – ร.๙) 
ก. สมยั ร.๖ ไดม้กีารจดัตัง้มหาวทิยาลยัสงฆข์ึน้เป็นครัง้แรกในเมอืงไทย โดยท าการสบื

ต่อเนื่องในสมยั ร.๕ ทีท่รงสรา้งไว้ ในสมยันี้ไดเ้ปิดการเรยีนการสอนขึน้เป็นครัง้แรก ก่อนมหาวทิยาลยัทาง
โลก และไดเ้ปลี่ยนวธิกีารสอบจากการสอบปากเปล่า เป็นการสอบขอ้เขยีนขึน้ครัง้แรก และไดท้รงโปรดให้
พระสงฆป์กครองกนัเอง (แต่เดมิกษตัรยิ์ปกครองพระ) และแบ่งการศกึษาของพระออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
แผนกบาล ีและ แผนกธรรม 



ข. สมยั ร.๗-ร.๘ เหมอืนสมยั ร.๖ แต่ในสมยันี้มกีารออกพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๔๘๔ ขึน้ใหม่มสีภาผูแ้ทน มคีณะสงัฆมนตร ีมีคณะวนิัยธร ตามแบบอย่างการปกครองประเทศของคณะ
ราษฎร์ในยุคนี้ 

ค.  สมยัปัจจุบนั มกีารศกึษาไปทัว่ประเทศ มกีารสอบทุกปี และมกีารศกึษาแบบใหม่ขึน้อกี
หนึ่งอย่างคอืการศกึษาปรยิตัสิามญั เหมอืนกบัทีเ่ราเรยีน ป.๑ – ม.๖ เพยีงแต่ไม่มบีางวชิา เช่น พลศกึษา และ
เพิม่บางวชิาเช่น ภาษาบาล ีหรอื ธรรมศกึษา   ส่วนการปกครอง ทางราชการไดอ้อก พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ ใหค้ณะสงฆป์กครองกนัแบบมหาเถรสมาคม และแบ่งการปกครองออกเป็นเจา้คณะใหญ่, เจา้คณะภาค
, เจา้คณะจงัหวดั, เจา้คณะอ าเภอ, เจา้คณะต าบล,  และเจา้อาวาส 

๘.๔.๘ การปกครองของพระสงฆไ์ทยยดึหลกั 
ก. พระธรรมวนิัยของพระพุทธเจา้ 
ข. กฎหมาย,กฎมหาเถรสมาคม และระเบยีบของคณะสงฆ ์ 
ค. รฐัธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย 
ง. ธรรมเนียมของทอ้งถิน่ต่างๆ 

๘.๔.๙ การปกครองและการบรหิารของคณะสงฆ์ตามพระธรรมวนิัย 
ก. ปกครองโดยแบบสหธรรมมกิ  และเคารพในอุปัชฌาย์อาจารย์ 
ข. ปกครองแบบใหอ้ภยักนั เมตตาต่อกนั อดทนต่อกนั ตกัเตอืนกนั โดยถือว่าทุกรูป

ผดิพลาดได ้
ง. ปกครองตามล าดบัอาวุโส และตามมตเิสยีงส่วนมากของคณะสงฆแ์ห่งนัน้ๆ 

 

๘.๕ บทบาทขององค์การศาสนาและคณะสงฆ์ไทยท่ีสูญเสียอนัสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม 

๘.๕.๑ บทบาทของวดัและพระสงฆ ์ไดม้ีความส าคญัอย่างมากมาเป็นเวลานาน จนกระทัง่เมื่อความ
เจรญิทางตะวนัตกเขา้มามอีทิธพิลส าคญัในเมอืงไทย เมื่อประมาณ 70-80 ปีมานี้จงึเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก การเปลี่ยนแปลงนีเ้ริม่จากผูท้ีไ่ดไ้ปรบัการศกึษาต่างประเทศ และในราชส านัก และขยายเขา้สู่สงัคมแบบ
ตวัเมอืงทีเ่จรญิแล้วตามทอ้งถิน่ต่างๆ จนสุดทา้ยเปลี่ยนแปลงดว้ยค าสัง่กฎหมายของผูบ้รหิารประเทศ  ที่
ก าหนดใหม้สีถาบนั  ขึน้มาท าหนา้ทีต่่างๆ อย่างชดัเจน เช่น 

ก. มโีรงเรยีนตามระบบการศกึษาสมยัใหม่ แทนระบบการเรยีนจากพระทีว่ดั 
ข. มกีจิการสงเคราะห์ของรฐับาลแทนวดั 
ค. มโีรงพยาบาล โรงแรม สโมสร โรงมหรสพ สถานพกัผ่อนหย่อนใจ เกดิขึน้ตา่งหาก 
ง. มกีจิการศาล ท าหน้าทีต่ดัสนิ ลงโทษ แทนการไกล่เกลี่ยประณีประนอมเหมอืนก่อน 

 ๘.๕.๒ จากการทีป่ระเทศเปลี่ยนแปลงวธิกีารและระบบสถาบนัใหม่  จงึท าใหพ้ระภกิษุและวดัลด
บทบาทและมอีทิธพิลต่อสงัคมน้อยลงตามล าดบั  การทีพ่ระภกิษุไม่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเจรญิสมยัใหม่  
กล่าวคอืเมื่อวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา ไดม้กีารดูถกูว่าพระภกิษุเป็นบุคคลทีล่้าหลงั ท าใหส้งัคมเดมิพฒันา



ล่าชา้ สอนใหค้นงมงาย สนัโดษ ขีเ้กยีจ ท่านจงึไดแ้ยกตวัหา่งออกจากหน้าทีต่่าง ๆ เมื่อรฐับาลไดด้งึงาน
เหล่านัน้กลบัไปท าเอง ท่านจงึไม่ยอมรบัรูแ้ละเกี่ยวขอ้งกบัความเจรญิสมยัใหม่ และในยุคนีเ้มื่อมพีระภกิษุไป
เรยีนในวชิาการสาขาใหม่ๆ กเ็กดิมเีสยีงครหานินทากนัว่าไม่เหมาะไม่ควร จงึมกีฎหา้มพระยุ่งเกี่ยวขอ้งกบัสิง่
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการสมยัใหม่ หรอืเรื่องราวต่าง ๆ ท่านจงึยุติแค่นัน้ และพระเหล่านัน้จงึยดึถอืเอาภาวะ
ของท่านคอื อยู่แบบไม่ต้องยุ่งทางโลก โดยปล่อยใหส้งัคมเป็นไปตามความต้องการของสงัคมเองตามล าพงั ท า
ใหพ้ระสงฆไ์ม่เขา้มามบีทบาทเหล่านี้อกีเลย 
 ๘.๕.๓ จากการสูญเสยีความเป็นผูน้ าทางปัญญาของพระสงฆ ์สมยัก่อนพระสงฆท์่านรอบรูว้ิชาการ
มากมาย เช่น ดา้นโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ อุทกศาสตร์ ฯลฯ  เพราะท่านมเีวลาศกึษามากกว่าชาวบ้าน  อกี
ส่วนหนึ่ง เพราะความมเีมตตาของพระภกิษุ  ท่านจงึไดทุ้่มเท เสยีสละตวัเอง พยายามศกึษาหาความรูจ้น
เชีย่วชาญ เพื่อช่วยเหลอืชาวบ้าน  ซึ่งเมื่อท่านรูท้่านกไ็ดถ้่ายทอดความรูน้ัน้ และแก้ปัญหาใหแ้ก่ชาวบ้าน 
สมยัก่อนพระสงฆรู์ส้ภาพความเป็นไปต่างๆ ในสงัคม เขา้ใจความรูส้กึนึกคดิจติใจของชาวบ้าน มองเหน็บรบิท
สงัคมชาวบ้านอย่างแทจ้รงิ  พูดง่ายๆ ท่านอยู่กบัชาวบ้าน  ท าตนเหมอืนเพื่อร่วมทุกขก์บัชาวบ้าน  ไม่เคยคดิ
วางตนเป็นผูป้กครองหรอืเจา้นายชาวบ้าน  ค าพูดชี้แจงของท่านทีแ่นะน าไปนัน้จงึมค่ีาสูง  ยิง่เมื่อรวมกบั
ความบริสุทธิท์างจติใจของพระสงฆซ์ึ่งชาวบ้านเหน็ว่าเป็นผูท้รงศลี  มคุีณธรรมสูง  ความเชื่อถอืกก็ลายเป็น
ความเคารพเชื่อฟังสูงไปดว้ย   

เมื่อเวลาผ่านไป สงัคมชาวบ้านทีไ่ดร้บัวฒันธรรมใหม่  หนัยอ้นมาดูสงัคมทีส่งฆอ์ยู่ในวงล้อม
ของตน เหน็เป็นของคร ่าคร ึ ล้าสมยั เป็นพวกตกยุค  จนไม่สามารถเขา้ใจชวีติซึ่งกนัและกนั เหมอืนผูท้ีเ่กดิอยู่
คนละยุค คนละสมยั และพระภกิษุทีเ่ขา้มาบวชขาดความรูท้างโลกอนัเป็นสื่อกลาง ขาดแนวคดิประยุกต์
ส าหรบัชกัน าคนรุ่นใหม่เขา้หาหลกัธรรมทางศาสนา จงึยิง่ห่างเหนิกนัมากยิง่ขึน้ จนท าใหบ้างทกีารมอง การ
พูดสื่อสารต่อกนัไม่เขา้ใจกนั  และบางทยีิง่สื่อสาร  ยิง่ผดิวตัถุประสงค์เจตนาทีพู่ดจาสนทนากนัและกนัไป
อย่างน่าเสยีดาย 
  ปัจจุบนั  สงัคมทัว่ไปมองว่า วิชาการแผนใหม่เป็นความรูข้องผูเ้จรญิแล้ว ผูใ้ดไม่รูก้เ็ป็นคน
คร ่าครึ ไม่ทนัสมยั เป็นคนโง่เง่า เต่าตุ่น  ในเมื่อพระสงฆไ์ม่รูว้ิชาการเหล่านี้ (เพราะมกีารปิดกัน้ท่านไม่ใหรู้)้  
ฐานะของพระสงฆใ์นความรูส้กึของชาวบ้านรุ่นใหม่ กล็ดต ่าลง ไม่ศกัดิส์ทิธิเ์หมอืนเดมิ  และเหน็ว่าวชิาการที่
พระสงฆร์ ่าเรยีนกนัอยู่ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชวีติและช่วยเหลอืสงัคมไดเ้ลย 

๘.๕.๔ อกีสาเหตุหนึ่ง  ทีท่ าใหว้ดัและพระภกิษุมบีทบาทต่อสงัคมไทยน้อยลง  เพราะสมยันี้มกีาร
บวชเรยีนน้อยลง หนัไปบวชในระยะสัน้ เช่น ๗ วนับ้าง ๑๕ วนับ้าง ๑ เดอืนบ้าง  สาเหตุเป็นเพราะ 

ก. ชาวบ้านต้องท ามาหากนิเพิม่ขึน้  ถงึจะพอเลี้ยงชวีติได ้ จงึไม่มเีวลาทีจ่ะบวชเรยีนได้
เตม็ที ่

ข. ผูท้ีอ่ยู่ในวงราชการ/หา้งรา้น มรีะเบยีบวนิัยบงัคบั 
ค. ผูท้ าการคา้กต็้องหาทางขยายกจิการของตน ไม่มเีวลามาบวชอีก 
ง. มรีะบบโรงเรยีนท าหน้าทีแ่ทนการบวชเรยีนในสมยัเก่า 



๘.๕.๕ อกีสาเหตุหนึ่ง  ทีท่ าใหว้ดัและพระภกิษุมบีทบาทต่อสงัคมไทยน้อยลง  เนื่องจากมผีูไ้ปท าบุญ
รกัษาศลี ฟังธรรมทีว่ดัน้อยลง สาเหตุเพราะ 

ก. คนยุคนนี้  ไม่มเีวลาว่างพอทีไ่ปวดัในวนัพระได ้ เพราะต้องไปท างานตามเวลาทีก่ าหนด 
ข. คนเฒ่าคนแก่ต้องดูแลรกัษาบ้านใหค้นหนุ่มสาวทีต่้องไปท าการงาน 
ค. คนในชนบทน้อยลง ท าใหม้พีระน้อยลงดว้ย  มแีค่เฝ้าวดัเพื่อท ากจิกรรม/พธิกีรรมเท่านัน้ 
ง. เพราะวนัหยุดตรงกบัเสาร์-อาทติย์ ไม่ไดห้ยุดวนัโกน วนัพระเหมอืนสมยัเก่า 

๘.๕.๖ ปัจจุบนัมชีาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะชาตทิางตะวนัตกไดส้นใจพุทธศาสนา ทัง้การศกึษา
ธรรม  การปฏบิตัธิรรม และออกบวชในส านักอรญัญวาสทีีเ่น้นการปฏบิตัฝึิกฝนใจ แบบวปัิสสนากรรมฐานมาก
ขึน้ จงึท าใหค้นไทยยุคนี้เปลี่ยนแปลงทศันคตติ่อพุทธศาสนาและพระภกิษุดขีึน้มาบ้าง  โดยหวงัว่าพระภกิษุจะ
มบีทบาททางผูน้ าทางจติวญิญาณ  มากกว่าบทบาททางสงัคมเหมอืนในอดตีทีผ่่านมา    
 ๘.๕.๗  ส่วนเสยีงต าหนิทีว่่าพระสงฆส์มยันี้ท าตวัไม่น่าเลื่อมใส  กเ็พราะคนยุคนี้เริม่น าเอาพระภกิษุ
แบบอรญัวาสมีาเป็นบรรทดัฐานตดัสนิพระแบบไหนทีน่่าเคารพเลื่อมใส   จงึท าใหพ้ระประเภทคามวาส ี ดูไม่
น่าเลื่อมใสศรทัธากราบไหว ้ เพราะไม่ค่อยสงบส ารวม  แถมไม่เคร่งครดัตามพระธรรมวนิัย  แต่ถ้าเราผูเ้ป็น
นักเรยีนนักศกึษาท าใจใหก้วา้ง  ยอมรบั “ความเป็นคนและสงัคม” กค็งยงัใหโ้อกาสแก่สงัคมใหม้พีระภกิษุ
ประเภทคามวาสี  เพราะพระภกิษุประเภทนี้เขา้มาบวชเรยีนศกึษาปรยิตัธิรรม  ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคมทีห่น่วยงานของรฐัเขา้ไม่ถงึ และช่วยเป็นทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของคนทีย่งัมสีตปัิญญาน้อย  ใหค่้อยๆ
พฒันายกระดบัคุณภาพชวีติและจติใจไปตามล าดบัแบบมงคล ๓๘ ประการ (ดูรายละเอยีดทีข่อ้ ๕.๓.๕)   

สรปุ พวกเราต้องถามตวัเองว่า เราอยากใหพุ้ทธศาสนาในเมอืงไทยเพื่อ “ปัจเจก” หรอื
ต้องการใหเ้ป็น “สถาบนั”หนึ่งของสงัคมไทยเหมอืนในอดตีหรอืไม่ ?   ถ้าต้องการ “ปัจเจก” กไ็ม่ยาก  แค่ให้
พระออกบวชเพื่อการขดัเกลากเิลส ตณัหาอยา่งเดยีว  แต่ถ้ายงัประสงค์ใหพุ้ทธศาสนาเป็นสถาบนั “เพื่อ
สงัคม” กต็้องยอมรบัว่า สถาบนัต้องเป็นไปเพื่อสงัคมและมวลสมาชิกทัง้หมด (Society for All) หรือ 
ต้องตอบสนองเพื่อสงัคมทุกชนชัน้ หรือ เพื่อคนทุกระดบันัน่เอง ซึ่งถ้าพจิารณาในแง่สถาบนั  เรากย็งัคง
ต้องเหน็พระแบบคามวาสไีปอกีนาน  เพราะคนไทยยุคนี้ เป็นคนที่มจีติใจอ่อนแอมาก ชอบสนุกสนาน 
แสวงหาแต่สิง่ทีท่ าใหเ้พลดิเพลนิ  ไม่ค่อยสนใจทีจ่ะพฒันาศกัยภาพตนเองใหสู้งขึน้  สรา้งสรรค์นวตักรรมดว้ย
ตนเอง  เพื่อใหคุ้ณภาพชวีติของตนเองดขีึน้  แถมรฐับาลกไ็ม่ส่งเสรมิจรงิจงัใหค้นไทยพึง่พาตนเอง  จงึท าให้
ผูค้นหนัไปหา หรอืใชส้ิง่ของส าเรจ็รูปทีช่าตติ่างๆ ผลติมาจ าหน่าย  สงัคมไทยจงึเป็น “สงัคมบรโิภค” ต้อง
อาศยัผูอ้ื่นเพื่อการด ารงชวีติ  ไม่สามารถพึง่พาตนเองได้ในทีสุ่ด  
 
 
 
 
 



๙. หลกัธรรมท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานหรือพฒันาคน 
๙.๑ สปัปุริสธรรม (เพื่อการบรหิารและพฒันาสงัคม) ๗ ประการ 

 ก. รู้จกัเหตุ (ธมัมญัญตุา)   
 ข. รู้จกัผล (อตัถญัญตุา)   
 ค. รู้จกัตน (อตัตัญญตุา)   
 ง. รู้จกัประมาณ (มตัตัญญตุา)   
 จ. รู้จกักาล (กาลญัญตุา)   
 ฉ. รู้จกัประชุมชน/บริษทั (ปริสญัญตุา)  
 ช. รู้จกับุคคล (ปุคคลญัญตุา)   
 

๙.๒ ทศพิธราชธรรม (เพื่อการบรหิารปกครองคน และครองใจคน) ๑๐ ประการ 
 ก. ทาน รูจ้กัให ้ช่วยเหลอื 
 ข. ศีล  รูจ้กัละเวน้ งดเวน้ในสิง่ทีไ่ม่ด ี
 ค. ปริจจาคะ รูจ้กัเสยีสละ ตดัใจให ้ 
 ง. อาชชวะ ความซื่อตรง   
 จ. มทัทวะ ความอ่อนโยน   
 ฉ. ตปะ  รูจ้กัข่มใจ ยบัยัง้จติใจ  
 ช. อกัโกธะ ไม่โกรธ  ไม่หงุดหงดิง่าย 
 ซ. อวิหิงสา ไม่เบยีดเบยีน ไม่บบีคัน้กดขี ่   
 ฌ. ขนัติ  ความอดทน    
 ญ. อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม   

 

๙.๓ หลกัธรรมท่ีใช้ในการพฒันาตน,พฒันาสงัคม ใหศ้กึษาจากมงคลชวีติ ๓๘ ประการเป็นหลกั (ดู
เพิม่ที ่๕.๓.๕) แล้วค่อยขยายรายละเอยีดว่าในแต่ละขอ้  ต้องท าอยา่งไรบ้าง   
 

๙.๔ พุทธศาสนาพยายามชี้แนะใหค้นใชส้ตปัิญญาในการพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง หรอืใจตนเอง แต่
คนส่วนมากมกัเชื่ออะไรง่ายๆ  จนเกดิความผดิพลาด  ความเดอืดรอ้นใหก้บัชวีตินเอง  พุทธองค์จงึแนะใหใ้ช้
หลกัในการพจิาณาความเชื่อ (กาลามสูตร) 10 ประการ  ดงันี้ 

ก. มา อนุสสวเนน อย่าปลงใจเชื่อดว้ยการฟังต่อๆ กนัมา 
ข. มา ปรมฺปราย อย่าปลงใจเชื่อดว้ยการนับถอืสบืๆ ต่อกนัมา 
ค. มา อิติกิราย อย่าปลงใจเชื่อดว้ยการเล่าลอื หรอืคนส่วนใหญ่เชื่อ 
ง. มา ปิฎกสฒปทาเนน    อย่าปลงใจเชื่อดว้ยการอ้างต าราหรอืมมีาจากคมัภร์ี/หนังสอืเล่มใด 
จ. มา ตกฺกเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะการคดิตามแนวเหตุผล หรอืตามตรรกะ 



ฉ. มา นยเหตุ อย่าปลงใจเชื่อโดยการคาดคะเน หรอือนุมานมาปะตดิปะต่อกนั 
ช. มา อการปริวิตกฺเกน อย่าปลงใจเชื่อเพราะเหน็ดว้ยตา หรอืตามลกัษณะอาการทีแ่สดงออก 
ซ. มา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าปลงใจเชื่อโดยเหน็ว่าเขา้กนัไดก้บัความคดิของตนเอง 
ฌ. มา ภพฺพรปูตา อย่าปลงใจเชื่อเพราะเหน็ว่ามรูีปลกัษณะน่าเชื่อ หรอืเป็นผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ญ. มา สมโณ โน ครติู  อย่าปลงใจเชื่อเพราะเหน็ว่าท่านเป็นครูของเรา 
 

 หลกัความเชื่อทัง้ ๑๐ ประการนี้ เป็นหลกัส าหรบัไม่ใหเ้ป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆ ก่อนจะเชื่ออะไรหรอื
บุคคลใด ใหรู้จ้กัพจิารณาอย่างรอบคอบทุกดา้น  หรอืน าไปทดลองปฏบิตัเิสยีก่อน ไดผ้ลดจีงึค่อยเชื่อ  หรอื
เมื่อใดสอบสวนจนรูไ้ดด้ว้ยตนเองว่า ธรรมเหล่านัน้เป็นอกุศลหรอืมโีทษเมื่อนัน้พงึละเสยี และเมื่อใดสอบสวน
จนรูไ้ดด้ว้ยตนเองว่า ธรรมเหล่านัน้เป็นกุศลหรอืไม่มโีทษ เมื่อนัน้พงึถอืปฏบิตัิ 
 

๙.๕ ส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปเสียเวลาแสวงหาความจริง หรือค าตอบ    
 ค าถามโลกแตก เช่น ไก่กบัไข่ อนัไหนเกดิก่อน คนพฒันามาจากสิง่ใด  โลกนีเ้กดิไดอ้ย่างไร คนเกดิ
มาจากไหน วญิญาณมจีรงิหรอืไม่  ซึ่งค าถามเหล่านี้ไม่ไดช่้วยท าใหค้นสามารถหาความจรงิไดง้่าย ยิง่คน้หาก็
ยิง่ท าใหไ้ปยดึตดิกบัความคดิทีอ่นุมานเอาเองมากกว่า   ครัง้หนึ่งมาลุงกยบุตร ไดทู้ลถามปัญหากบัพทุธองค์
เกี่ยวกบัก าเนิดโลก ชวีติหลงัความตาย  แต่พุทธองค์ไม่ทรงตอบ  กลบัชี้แนะเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ว่า ผูท้ีถ่าม
ปัญหาเหล่านี้ เหมอืนกบัก าลงัถกูยงิดว้ยลกูศรอาบยาพษิ  มวัแต่ถามว่าใครเป็นคนยงิ ยงิมาจากทศิไหน 
ผูห้ญงิหรอืผูช้าย ลูกศรคนัศรท าดว้ยอะไร ไม่ยอมใหแ้พทย์รกัษา อย่างนี้ไม่ชา้กต็ายก่อนจะรูค้ าตอบ (สมยันี้
คงเป็นประเภท “จะตายอยู่แล้ว  ยงัท ามาเสอืกฉลาดอกี”  ปัญหาทีไ่ม่ควรคดิหาค าตอบ  มดีงันี้ 

ก. โลกเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง  
ข. โลกมทีีส่ิน้สุดหรอืไม่มทีีส่ิน้สุด 
ค. ชวีะกอ็นันัน้ ร่างกายกอ็นันัน้ (เป็นอนัเดยีวกนั) หรอื ไม่เป็นอนัเดยีวกนั 
ง. ตายแล้ว ย่อมเป็นอย่างทีเ่ป็นมาแล้วนี้อกีหรอืไม่ (ตายแล้วเกดิเป็นคนอกี) 
จ. ตายแล้ว ไม่เป็นอย่างทีเ่ป็นมาแล้วนี้อกีกม็ ีไม่เป็นกม็หีรอืไม่ (ตายแล้วเป็นอย่างอื่นกไ็ด)้ 

พุทธองค์ทรงชี้แนะว่า  สิง่ทีค่วรคดิหรอืพยายามหาค าตอบ คอื ท าไมเราต้องมคีวามทุกข ์ ความทุกข์
เกดิจากสิง่ใด  และเราท าอย่างไรจงึไม่มคีวามทุกขม์ากกว่าสิง่ใดทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. บทสรปุ  

ธรรมทีพุ่ทธองค์ทรงสอนมมีากมาย แต่โดยสรุป คอื การใหม้“ีสติ” ระลกึรูท้นัจติ หรอืกเิลสตณัหาทีก่ าลงั

เกดิขึน้กบัจติตนเองในขณะนัน้ๆ  แต่การทีจ่ะฝึกจติใหม้สีตรูิท้นัจติไดน้ัน้  ผูน้ัน้จะต้องมเีป้าหมายทีแ่น่นอน 

(สจัจาธษิฐาน) เช่น อยากเขา้ถงึนิพพาน ฯ เพราะถา้ขาดเป้าหมายจรงืจงึ จติกไ็ม่สามารถกระตุ้นสตใิหเ้กดิ

ระลกึรูท้นัว่า “ขณะนี้เราก าลงัท า  ก าลงัเป็นอะไรอยู่ หรอืมอีะไรในขณะนี้เกดิขึน้กบัจติเราบ้าง”  

ถ้าเราพจิารณาถงึค าสอนของพุทธองค์ทีม่ตี่อบุคคลต่างๆ  แมใ้นตอนต้นจะต่างกนัไปตามจรติและวาสนา

ของบุคคลนัน้  แต่สุดทา้ยพุทธองค์กจ็ะชี้แนะใหบุ้คคลเหลา่นัน้น้อมใจหรือฝึกใจให้มีโยนิโสนิมนสิการ คดิ

พจิารณาสิง่ทีเ่ขา้มากระทบกบัชวีติตนเองอย่างถ่องแท้ จน“เกิดปัญญา”เหน็ว่า ทุกสรรพสิง่ในโลกนี้ไม่มสีาระ 

แก่นสารทีค่วรเขา้ไปยดึมัน่ถอืมัน่  เพราะทุกสรรพสิง่ไม่เทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา การเขา้ไปยดึมัน่ในสิง่ไม่

เทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา จงึมแีต่ความทุกข ์ความเดอืดรอ้น และพาเวยีนว่ายตายเกดิอย่างไม่รูจ้กัจบสิน้ 

ถ้าพจิารณาใหด้ตีามหลกัพุทธศาสนา  จะเหน็ว่าชวีติของแต่ละภพแต่ละชาตกิเ็หมอืนความฝัน  แต่เรา
กลบัไปยดึตดิ  คดิว่าเป็นความจรงิ  ไม่ยอมใหผ้่านมา แล้วกผ็่านไป   

บางครัง้…บางชาตเิราไดส้ต ิตื่นจากฝันบ้างแล้ว  แต่กย็งักลบัอยากฝันต่อ  เพราะ...ชวีติแต่ละชาตมิทีัง้
ทุกขข์มขื่น ทัง้สุขสมหวงั ชาตทิีส่มหวงักอ็ยากจดจ ากนัอกีต่อไป  ไม่อยากลมืเลอืน เพื่ออยู่ใกล้กนั รกักนั 
ช่วยเหลอืกนั ส่วนชาตทิีข่มขื่น กไ็ม่อยากเจอ ไม่อยากจดจ า  แต่...ถงึอย่างไรมนักแ็ค่ฝันเท่านัน้เอง 

เพราะ...แต่ละภพแต่ละชาต ิ ทุกชวีติต่างกเ็กบ็ประสบการณ์ ความประทบัใจ ความรูส้กึทีม่ตี่อสรรพสิง่
ไม่เหมอืนกนัไว ้ ซึ่งบางชาตไิดเ้จอกนัอกี  แมว่้ายงัจดจ ากนัได ้ แตก่ลบัไม่คดิถงึ ไม่อาวรณ์ ไม่รูส้กึอย่าง
รุนแรงเหมอืนชาตทิีผ่่านมา  เมื่อพบเจอกนั กร็าวคนแปลกหนา้ทีเ่ดนิผ่านกนั  แล้วลมืไปในทีสุ่ด  ในเมื่อความ
จรงิเป็นเช่นนัน้ กจ็งมองการพบ และการจากกนั ดว้ยความเป็นปกต ิไม่สุข ไม่เศรา้ ไม่ห่วงหาอาวรณ์กนัอกี 

จงมสีตติื่นขึน้ ดว้ยใจทีแ่จ่มใส ใบหน้าทีม่รีอยยิ้มผ่อนคลาย จากการลดความยดึมัน่ตวัตนลง  พรอ้มเพิม่
ความเชื่อมัน่ในสงัสารวฏัว่า สกัวนัหนึ่งเราจะเตมิเตม็ชวีติทีแ่ทจ้รงิใหส้มบูรณ์ดว้ยสตแิละปัญญา  หมดภาระต่อ
ชวีติทีต่้องเดนิทางแบบสบัสน สะเปะสะปะ เหมอืนทีผ่่านมาในทีสุ่ด. 

ดงันัน้ ชาวพุทธถ้าจะใชช้วีติใหเ้จรญิกา้วหน้าตามล าดบั  กค็วรใชแ้นวทางมงคล ๓๘ ประการเป็นหลกั 

หรอืโดยย่อ คอื การปฏบิตัติามแนวทางมรรค ๘ (ศลี สมาธ ิปัญญา = ไตรสกิขา ) จงึเป็นหนทางทีถู่กต้อง  

หรอืจะใชแ้นวทางตามโอวาทปาฎิโมกขก์ไ็ด ้ “สพัพะปาปัสสะ อะกะระณัง  การไม่ท าบาปทัง้ปวง (กุศลศลี), 

กสุะลสัสูปะสมัปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง  การถงึพรอ้มดว้ยความฉลาดในการฝึกช าระจติ(สมาธ-ิ

ปัญญา)ของตนใหข้าวรอบ,  เอตงั พุทธานะสาสะนัง. นี้คอืค าสอนของพระพุทธเจา้ทัง้หลาย. 
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	แถมคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ก่อปัญหาขึ้นในสังคมมักเห็นได้ชัดว่ามาจากผู้ที่มีการศึกษาชั้นสูง  มีความเฉลียวฉลาด  มีสถานภาพทางสังคมที่ดีกว่าคนทั่วไป  กลับดูถูกคนที่ต่ำกว่าทั้งเพศ  ฐานะ  เชื้อชาติ  ที่เกิด  รวมทั้งชอบโกหก ใส่ร้ายป้ายสี  โค่นล้ม ทำลายคนที่ตนเอง...
	๕. การที่พุทธศาสนาในปัจจุบันไม่สามารถช่วยพัฒนาสังคม และคนไทยให้มีคุณภาพชีวิต หรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยเหมือนในอดีตได้อีก  คงเป็นเพราะว่า...
	๕.๑ สมัยนี้มีความเจริญด้านเทคโนโลยีสูง มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น จนทำให้มนุษย์สะดวกสบายเกินไป
	๕.๒ การดำรงชีวิตในสมัยนี้บีบบังคับให้คนต้องช่วยตัวเองก่อน ไม่มีเวลาพอที่จะไปเห็นใจคนอื่น
	๕.๓ โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน  คนไทยจึงรับเอาความคิด การกระทำของชาติที่เจริญด้วยเทคโนโลยีมาเป็นต้นแบบ  ด้วยกระแสของการสื่อสารโฆษณา  และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
	๕.๔ ไม่มีใครเป็นแบบฉบับที่ดี ที่เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ชัดเจน
	๕.๕ คนไทยยุคนี้มองตัวเองเป็นศูนย์กลางของสังคม  ทุกอย่างต้องตอบสนองความต้องการของตนเอง  โดยคิดว่าตัวเอง “เก่ง ดี แน่” กว่าผู้อื่น  จึงทำให้จิตใจไม่เข้มแข็ง อ่อนแอ อ่อนไหวง่าย
	๕.๖ มีการล้อเลียน เสียดสี เมื่อใครเข้าวัด หรือ นับถือศาสนาอย่างจริงจัง
	๕.๗ เข้าใจศาสนาพุทธเพียงพิธีกรรม  หรือหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภ ความสำเร็จให้ตัวเอง
	๕.๘ ระบบการศึกษาปัจจุบัน ไม่ช่วยฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้ดีขึ้น เก่งขึ้นอย่างเป็นระบบ หรือมีกระบวนการขั้นตอนฝึกตามหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ
	๖. จริงๆแล้ว ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ไม่ว่าจะมีหรือเป็นสังคมแบบใด จะเห็นได้ว่า  ส่วนมากคน  ยังมีพื้นฐานจิตใจที่ดี ชอบความสงบสุข ไม่อยากเบียดเบียนทำร้ายใคร มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ  เพียงแต่การอบรมสั่งสอนตามความเชื่อ หรือรูปแบบการปกครองข...
	แต่...ถ้าเราทุกคนช่วยกันยกย่องคนที่ทำความดีให้ปรากฏ  จัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเสียสละเพื่อส่วนรวม  ช่วยกันทำความดีไม่ว่าทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ทำตนให้มีคุณค่า เพื่อเด็กรุ่นหลังเห็นเป็นตัวอย่าง  จิตใจที่งดงามของคนและสังคมก็จะปรากฏให้เห็นได้อย่างแน่นอน  แ...
	๒. ความหมายของศาสนา
	๒.๑ ศาสนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนั้น หมายถึง “ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือแสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลกเป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งมีลัทธิพิธีที่กร...
	๒.๒ ศาสนา เป็นคำบัญญัติจากภาษาอังกฤษว่า Religion  ซึ่งศาสนาตามคำศัพท์นี้ หมายถึง ความเชื่อ ความศรัทธา เลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต่อสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ
	๒.๓ ส่วนศาสนาตามความหมายแบบอเทวนิยม จะหมายถึง แนวความคิดหรือหลักการในการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่ง ที่คิดขึ้นมาเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา หรือใช้เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง  แล้วมีคนจำนวนหนึ่งเลื่อมใสในแนวความคิดหรือการกระทำนั้น นำเอาไปปฏิบัติตามจึงได้ผลนับถื...
	๒.๔  จากที่กล่าวมาทำให้สรุปได้ว่า เมื่อ “ศาสนา” เกิดจากการที่มีผู้คิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาชีวิต ดังนั้น จึงคาดคะเนได้ว่า “ศาสนา”จะไม่มีวันสูญหาย หรือสูญสิ้น เสื่อมไปจากโลกนี้  ถ้าตราบใดมนุษย์ยังคงเห็นว่า ปัญหาชีวิตนั้นอยู่ที่ใจเป็นตัวการ  หรือพูดอีกแง่ห...
	๒.๕  เหตุเดียวกันดังกล่าว ศาสนาพุทธจะเสื่อม สูญหายไปจากสังคมไทยได้นั้น  ก็เพราะคนไทยจำนวนหนึ่งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ค่อยจะศรัทธา หรือสิ้นศรัทธา หรือสงสัยข้องใจในคำสอนพุทธศาสนามากขึ้น เช่น
	๒.๕.๑ สงสัย ข้องใจเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า
	๒.๕.๒ สงสัย ข้องใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
	๒.๕.๓ สงสัย ข้องใจในการปฏิบัติธรรม ตามคำแนะนำของพระภิกษุสงฆ์, หรือสำนักต่างๆ
	๒.๕.๔ สงสัย ข้องใจในการปฏิบัติตัวของสาวก หรือนักบวชในพุทธศาสนา
	ความสงสัยข้องใจเหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนหนึ่งขาดศรัทธา สิ้นศรัทธา ขาดความสนใจในพุทธศาสนาที่แท้จริง ทำให้เข้าใจคำสอนของพุทธศาสนาผิดไปมากมาย  แต่ถ้าพุทธบริษัทสามารถแก้ความสงสัย ข้องใจเสียได้  ก็อาจทำให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่คู่สังคมไทย  โดยนำหลักธรร...
	๒.๖ มักมีผู้กล่าวว่า “ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกัน” ถ้าพิจารณาในแง่สังคมถือว่า คำกล่าวนี้ถูกต้อง  แต่ถ้าพิจารณาจากจุดมุ่งหมาย หลักธรรมคำสอน และประวัติความเป็นมา จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน  เช่น ศาสนาพุทธ บอกว่า“ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ล้วนเป็นไปตามกรรมของต...
	๒.๗ ในอดีตมีปัญหามากมายเกี่ยวกับความหมายของศาสนา  กลุ่มบุคคลของศาสนาต่างๆ  มักกล่าวอ้างว่า ลัทธิหรือความเชื่อที่ตนเองนับถือเป็นศาสนา  ส่วนลัทธิหรือความเชื่ออื่น ถือว่าไม่ใช่ศาสนา บางทีถึงกับระบุว่าเป็นลัทธิความเชื่อของปีศาจ ซาตานก็มี  ดังนั้น ในเวลาต่...
	๒.๗.๑ ต้องมีศาสดา, ผู้สอนเริ่มแรก
	๒.๗.๒ ต้องมีคำสอนของศาสดานั้นอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามได้
	๒.๗.๓ มีสาวกผู้เลื่อมใสออกบวช หรือปฏิบัติตามจำนวนมาก
	๒.๗.๔ มีสถาบันของศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป สุเหร่า มัสยิด ฯลฯ
	๒.๗.๕ มีการประกอบพิธีกรรมตามหลักของศาสนา เช่น การบวช การละหมาด การไถ่บาป
	๓. พุทธศาสนา
	ก่อนที่จะศึกษาพุทธศาสนาในแง่ต่างๆ  มีสิ่งน่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจำนวนหนึ่งในปัจจุบัน และคาดว่าในอนาคตจะไม่ค่อยจะศรัทธา หรือสิ้นศรัทธาในคำสอนของพุทธศาสนามากขึ้น จากเหตุการณ์ ดังนี้
	๓.๑ ความสงสัยข้องใจในตัวพระพุทธเจ้า และการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นดูเป็นการเหลือเชื่อ เพราะในประวัติเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ อภินิหาร ยักษ์ ปีศาจ เทวดา และสิ่งลึกลับต่างๆ  เช...
	๓.๑ ความสงสัยข้องใจในตัวพระพุทธเจ้า และการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นดูเป็นการเหลือเชื่อ เพราะในประวัติเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ อภินิหาร ยักษ์ ปีศาจ เทวดา และสิ่งลึกลับต่างๆ  เช...
	ความสงสัยข้องใจในตัวพุทธเจ้า เกิดจากสาเหตุ ๒ ประการคือ ประการที่หนึ่ง การสอนและวิธีสอนทางศาสนาไม่สามารถอธิบายให้กับคนในสังคมปัจจุบันที่ใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นบรรทัดฐานได้ชัดเจนหายสงสัย  ประการที่สอง การสอนเรื่องพุทธศาสนาของพระในยุคนี้...
	จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน ศิลาจารึก เอกสาร ฯลฯ ที่ค้นคว้าและค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ และคนอื่นๆ สามารถสรุปได้ว่า ตัวตนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริง เป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานี่เอง  มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย  มีพ่อแม่ญาติพี่น้องและวงศ์วานว่...
	๓.๒ ความสงสัยข้องใจในคำสอนของพระพุทธศาสนา  เช่น เห็นว่าคำสอนที่เกี่ยวกับนรก สวรรค์ บุญบาป ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ทำกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น  เป็นเรื่องโกหกหลอกลวง  เพราะเห็นอยู่เสมอว่า บุคคลบางคนทำดีแทบตาย กลับไม่ได้ดีเลย ฉิบหายบ้าง ย...
	๓.๒ ความสงสัยข้องใจในคำสอนของพระพุทธศาสนา  เช่น เห็นว่าคำสอนที่เกี่ยวกับนรก สวรรค์ บุญบาป ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ทำกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น  เป็นเรื่องโกหกหลอกลวง  เพราะเห็นอยู่เสมอว่า บุคคลบางคนทำดีแทบตาย กลับไม่ได้ดีเลย ฉิบหายบ้าง ย...
	ประการที่หนึ่ง เพราะความเชื่อว่า ความรู้ที่แท้จริงต้องได้มาจากการพิสูจน์ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์   เมื่อไม่มีผลวิจัย หรือผลการพิสูจน์ทดลองให้ประจักษ์ จึงทำให้ลังเลสงสัยข้องใจในคำสอนของพุทธศาสนาเรื่อยไป
	ประการที่หนึ่ง เพราะความเชื่อว่า ความรู้ที่แท้จริงต้องได้มาจากการพิสูจน์ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์   เมื่อไม่มีผลวิจัย หรือผลการพิสูจน์ทดลองให้ประจักษ์ จึงทำให้ลังเลสงสัยข้องใจในคำสอนของพุทธศาสนาเรื่อยไป
	ประการที่สอง  เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อภาษาที่ใช้ทางพุทธศาสนา กับคนทั่วไปไม่ตรงกัน ทั้งความเข้าใจ และความหมายที่แท้จริง เช่น
	ประการที่สอง  เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อภาษาที่ใช้ทางพุทธศาสนา กับคนทั่วไปไม่ตรงกัน ทั้งความเข้าใจ และความหมายที่แท้จริง เช่น
	แต่...ถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าคำอธิบายหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กลับมีความสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ในบางเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น เรื่องการเกิดของสิ่งมีชีวิต, จุดกำเนิดชีวิต, การกำเนิดโลก-จักรวาล, การกำหนดวงรอบจักรวาล, การอธ...
	แต่ที่ทำให้เกิดปัญหาต่อความเข้าใจผิดของคำสอนทางพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง คือ เหล่าผู้มีความรู้ที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันทางการศึกษาของรัฐ  ไม่ยอมใช้ความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์เรียนมา  กลับไปเชื่อคำพูดตามประชาชนทั่วไป  คือ เห็นชาวบ้านเขานับถือ หรือทำอย่าง...
	ควรให้นักเรียนทำรายงานการศึกษาคำศัพท์ทางพุทธศาสนาที่มีความหมายและความเข้าใจต่างกัน ระหว่างความหมายที่แท้จริง กับ ความเข้าใจของประชาชนคนละ ๕๐ คำ  โดยถือเป็นภารกิจงานชิ้นที่ ๑
	๓.๓ สงสัยข้องใจในการปฏิบัติธรรม ตามคำแนะนำของสำนักต่างๆ  เพราะปัจจุบันมีสำนักต่างๆ หรือพระภิกษุยืนยันว่าแนวทางหรือคำสอนของตัวเองเท่านั้นถูกต้อง  สำนักอื่นสอนไม่ตรง ไม่ถูกต้อง ทำให้คนไทยสับสน สงสัยว่าสำนักไหน สอนถูกต้องตามหลักพุทธศาสนากันแน่ เช่น สายส...
	๓.๓ สงสัยข้องใจในการปฏิบัติธรรม ตามคำแนะนำของสำนักต่างๆ  เพราะปัจจุบันมีสำนักต่างๆ หรือพระภิกษุยืนยันว่าแนวทางหรือคำสอนของตัวเองเท่านั้นถูกต้อง  สำนักอื่นสอนไม่ตรง ไม่ถูกต้อง ทำให้คนไทยสับสน สงสัยว่าสำนักไหน สอนถูกต้องตามหลักพุทธศาสนากันแน่ เช่น สายส...
	ในเรื่องนี้  พระพุทธเจ้าได้แนะไว้แล้วว่า  หลังจากที่พระพุทธองค์สิ้นไป  ให้เอา “ธรรมและวินัย” เป็นศาสดา  โดยพิจารณาคำสอนหรือคำพูดของสาวกรุ่นหลังว่า เป็นไปตามหลักตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการนี้หรือไม่
	ก. วิราคะ คือ สอนให้คลายกำหนัด, ความไม่ติดพันหรือไม่
	ข. วิสังโยค คือ สอนให้หมดเครื่องผูกรัดหรือไม่
	ค. อปจยะ คือ สอนให้ไม่พอกพูนกิเลสหรือไม่
	ง. อัปปิจฉตา คือ สอนให้ไม่มักมาก-อยากใหญ่, มักน้อยหรือไม่
	จ. สันตุฏฐี คือ สอนให้รู้จักสันโดษหรือไม่
	ฉ. ปวิเวก คือ สอนให้ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ ชอบอยู่ในที่ความสงัดหรือไม่
	ช. วิริยารัมภะ คือ สอนให้หมั่นเพียรมีสติ  ไม่เกียจคร้านหรือไม่
	ซ. สุภรตา คือ สอนให้เลี้ยงง่าย กินง่ายหรือไม่
	ถ้าสำนักใด หรือบุคคลใด สอนเป็นไปตามทั้ง  ๘ ประการนี้ ให้พึงรู้ว่าเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอน   (วินย. ๗/๕๒๓/๓๓๑, องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๔๓/๒๘๙)
	๓.๔ สงสัยข้องใจในการปฏิบัติตัวของสาวก หรือนักบวชในศาสนาพุทธ  คือคิดว่าเมื่อผู้ใดก็ตามเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องเป็นคนดีเป็นพระอรหันต์ ต้องไม่ทำชั่วเลย เมื่อเห็นว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทำตัวไม่ดีอย่างที่ตัวเองนับถือ หรือคาดหวังไว้ ก็พลอยคิดว่า พุทธศาสน...
	๓.๔ สงสัยข้องใจในการปฏิบัติตัวของสาวก หรือนักบวชในศาสนาพุทธ  คือคิดว่าเมื่อผู้ใดก็ตามเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องเป็นคนดีเป็นพระอรหันต์ ต้องไม่ทำชั่วเลย เมื่อเห็นว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทำตัวไม่ดีอย่างที่ตัวเองนับถือ หรือคาดหวังไว้ ก็พลอยคิดว่า พุทธศาสน...
	๕. กระบวนการเรียนการสอนศาสนาพุทธ
	การเรียนศาสนาพุทธในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น
	๕.๑ ศึกษาหรือฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์ที่ตัวเองศรัทธานับถือ
	๕.๒ ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปริยัติธรรมของมหาเถรสมาคม (นักธรรม-ธรรมศึกษาที่เรียนไปตามหมวดธรรม)
	๕.๓ ศึกษาตามแนวทางหนังสือพุทธธรรม ของท่าน ป.อ.ปยุตโต ที่วางแนวตามกระบวนการเรียนรู้ของพุทธศาสนาที่ชัดเจน หรือดีที่สุด (https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583) ซึ่งทำให้ผู้สนใจศึกษาพุทธศาสนาจะเข้าใจไปตามลำดับ และได้ประโยชน์ในการศึกษามากที่สุด
	 ชีวิตคืออะไร ? (ขันธ์ ๕, อายตนะ ๖)
	 ชีวิตเป็นอย่างไร ? (ไตรลักษณ์)
	 ชีวิตเป็นไปอย่างไร ? (อิทัปปัจจยตา, กรรม)
	 ชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไร ? (วิชชา-วิมุตติ-วิสุทธิ-สันติ-นิพพาน)
	 ชีวิตที่ดีควรเป็นอยู่อย่างไร ? (มรรค ๘, กุศลกรรมบถ ๑๐, มงคล ๓๘)
	๕.๓.๑ ความหมายของชีวิต – ชีวิตคืออะไร ?
	เรื่องเกี่ยวกับ “ชีวิต” เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามหาคำตอบมาตลอด  ซึ่งก็มีคำตอบและการให้เหตุผลมากมาย ทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ตลอดจนคำอธิบายทางปรัชญา ศาสนา เทววิทยาและจิตวิญญาณ  และดูเหมือนว่าคนยุคนี้  ก็ยังวนเวียนกับคำถามแบบคนรุ่...
	๑. เพื่อตระหนักถึงศักยภาพ และอุดมคติของตน
	๒. เพื่อบรรลุความสมบูรณ์ทางกายภาพ แบบชีววิทยา
	๓. เพื่อแสวงหาภูมิปัญญาและความรู้
	๔. เพื่อทำดี เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง
	๕. เพื่ออุดมคติทางศาสนา
	๖. บางคนก็คิดว่า ชีวิตนั้นเกิดมาโดยไม่มีความหมาย

	แม้ว่ามนุษย์แต่ละรุ่น  พยายามค้นคว้าจนได้ข้อสรุปว่า ชีวิตคืออะไร  และควรอยู่เพื่ออะไรไว้อย่างชัดเจนก็ตาม  แต่มนุษย์ในยุคต่อมาก็ยังสงสัยเหมือนเดิม  ไม่พอใจคำตอบที่มีอยู่  ซึ่งอาจจะด้วยไม่เคยรู้เคยเห็น เคยอ่านเคยฟังก็ได้  หรือเห็นว่าคำตอบไม่ตรงกับความคิ...
	ก. ชีวิต ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความเป็นอยู่ ตรงข้ามกับความตาย
	ข. ชีวิต ในทางชีววิทยา หมายถึง หน่วย(สิ่ง)ที่ต้องใช้พลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งกายภาพและชีวภาพ ดังนี้  มีลักษณะเฉพาะในการจัดการของระบบร่างกาย (specific organization), มีกระบวนการสันดาป (metabolism), มีกระบวนการสลาย หรือ แคแทบอริซึม (catabolism), กระบว...
	ข. ชีวิต ในทางชีววิทยา หมายถึง หน่วย(สิ่ง)ที่ต้องใช้พลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งกายภาพและชีวภาพ ดังนี้  มีลักษณะเฉพาะในการจัดการของระบบร่างกาย (specific organization), มีกระบวนการสันดาป (metabolism), มีกระบวนการสลาย หรือ แคแทบอริซึม (catabolism), กระบว...
	ค. ชีวิต ในทางศาสนาแบบเทวนิยม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน  แล้วกำเนิดขึ้นเป็นรูปร่าง  ตามคำบัญชาของพระเจ้า
	ค. ชีวิต ในทางศาสนาแบบเทวนิยม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน  แล้วกำเนิดขึ้นเป็นรูปร่าง  ตามคำบัญชาของพระเจ้า
	ง. ชีวิตตามทัศนะของศาสนาพุทธ หมายถึง “กระบวนสืบต่อเนื่องของจิต แล้วแต่จะเป็นไปตามรูปแบบสภาวะใดสภาวะหนึ่ง(ภพ)” ซึ่ง“ชีวิตมนุษย์” เป็นเพียงภพสภาวะหนึ่งที่จิตเข้ามาอาศัยรูปร่างนี้อยู่  ทั้งนี้รูปร่างมนุษย์เกิดขึ้นจากองค์ประกอบ(ขันธ์)ของ “รูปและนาม” ดังนี้
	ง.๑ รูปขันธ์ คือ ส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย จากธาตุทั้ง ๔ (มหาภูตรูป)
	ก. ธาตุดิน ส่วนที่เป็นของแข็งสัมผัสได้ มองเห็นได้ เช่น ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง กระดูก ฯ
	ข. ธาตุน้ำ ส่วนที่เป็นของเหลว เคลื่อนไหวไปมา เช่น เลือด หนอง เหงื่อ น้ำตา น้ำลาย ฯ
	ค. ธาตุลม ส่วนที่เป็นความเคลื่อนไหว สามารถขยายตัวได้ไม่มีที่สิ้นสุด เช่น ลมหายใจ ฯ
	ง. ธาตุไฟ ส่วนที่ให้ความร้อนและพลังงานแก่ร่างกาย เช่น ไฟเผาผลาญอาหาร ฯลฯ
	นอกจากมหาภูตรูป ๔๒ รูป จากธาตุหลักทั้ง ๔ แล้ว ยังมีสิ่งที่เป็นรูปย่อยอีก ๒๔ รูป ดังนี้ ปสาทรูป รูปที่เป็นประสาทสำหรับรับอารมณ์ เช่น ตา หู จมูก  ลิ้น กาย (อายตนะ ๖)  เช่น ความสามารถในการเห็นรูป ดมกลิ่น ลิ้มรส ความละเอียดอ่อน ความหยาบกระด้าง, โคจร...
	ง.๒ นามขันธ์ คือส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นความเป็นไปของจิต มี ๔ ส่วน
	ก. เวทนา ความรู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ รู้สึกเฉยๆ
	ข. สัญญา ความจำได้ ความกำหนดได้ว่าเป็นอะไร รูปร่างอย่างไร มีลักษณะอย่างไร
	ค. สังขาร  ความคิดนึกปรุงแต่งให้คิดดีหรือคิดชั่ว
	ง. วิญญาณ ความรับรู้ทางประสาททั้ง ๕ มีรูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัส การรับรู้ทางใจ
	ส่วนที่เป็นนามทั้ง ๔ ส่วนนี้ จะเกี่ยวเนื่องกันประดุจโซ่ วนเวียนกันตลอด และส่วนที่เป็นความรู้สึกรับรู้นึกคิดนี้ จะต้องสัมพันธ์กับรูป หรือร่างกายอยู่ตลอดเวลา
	๕.๓.๒ ความเป็นไปของชีวิต - ชีวิตเป็นอย่างไร ?
	ในทางพุทธศาสนา เห็นว่าชีวิตทุกชีวิตต้องเป็นไปที่คล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์หรือทุกสิ่ง ซึ่งเรียกว่า “สามัญญลักษณะ” ต่อมาเรียกว่า “ไตรลักษณ์”  ดังนี้
	ก. ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ(อนิจจัง) ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสื่อมสลายไป ทางด้านภายนอกก็เช่น การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ เดิน นั่ง นอน ยืน เดินอยู่เสมอ ทางด้านภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ อณู โมเลกุลตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะใช้เวลาสั้นมากที่สุด
	ก. ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ(อนิจจัง) ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสื่อมสลายไป ทางด้านภายนอกก็เช่น การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ เดิน นั่ง นอน ยืน เดินอยู่เสมอ ทางด้านภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ อณู โมเลกุลตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะใช้เวลาสั้นมากที่สุด
	ข. ไม่อยู่คงที่ (ทุกขัง) อยู่ได้ไม่นานไม่ช้าก็ต้องเปลี่ยนไป เสื่อมไป เมื่อเราไปยึดติดไม่อยากเห็นสภาพนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้น เศร้าใจบ้างทำให้อารมณ์ตกอยู่ในความเศร้าหมองตลอดเวลา
	ข. ไม่อยู่คงที่ (ทุกขัง) อยู่ได้ไม่นานไม่ช้าก็ต้องเปลี่ยนไป เสื่อมไป เมื่อเราไปยึดติดไม่อยากเห็นสภาพนั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้น เศร้าใจบ้างทำให้อารมณ์ตกอยู่ในความเศร้าหมองตลอดเวลา
	ค. ไม่มีตัวตน (อนัตตา) ทุกชีวิตไม่สามารถบังคับได้ ไม่สามารถให้มันอยู่ในอำนาจได้ เราไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้จริงๆ ได้เลย และในที่สุดก็จักอยู่ในสภาพสูญไป คือไม่มีอะไรเหลือให้เราได้เห็นมันอีก การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรา นี...
	ค. ไม่มีตัวตน (อนัตตา) ทุกชีวิตไม่สามารถบังคับได้ ไม่สามารถให้มันอยู่ในอำนาจได้ เราไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้จริงๆ ได้เลย และในที่สุดก็จักอยู่ในสภาพสูญไป คือไม่มีอะไรเหลือให้เราได้เห็นมันอีก การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรา นี...
	๕.๓.๓ ชีวิตนั้นเป็นไปอย่างไร ?
	พุทธศาสนาเห็นว่า ทุกชีวิตนั้นเป็นไปตาม“เหตุปัจจัย”ที่ปรุงแต่งหรือรวมตัวขึ้นมา (อิทัปปัจจยตา) และ จากผลของการกระทำที่ตนเองทำไว้ (กรรม-วิบากกรรม)
	ข. กรรม การกระทำที่ประกอบด้วย “เจตนา” จะดีก็ตาม ชั่วก็ตาม  มักเกิดจากเจตจำนง    มุ่งหมายที่จะกระทำ  เจตนาหรือเจตจำนงนี้ เป็นตัวการที่ชี้นำและกำหนดทิศทางแห่งการกระทำทั้งหมดของมนุษย์ “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ = ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่า ...
	ข. กรรม การกระทำที่ประกอบด้วย “เจตนา” จะดีก็ตาม ชั่วก็ตาม  มักเกิดจากเจตจำนง    มุ่งหมายที่จะกระทำ  เจตนาหรือเจตจำนงนี้ เป็นตัวการที่ชี้นำและกำหนดทิศทางแห่งการกระทำทั้งหมดของมนุษย์ “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ = ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่า ...
	๕.๓.๔ ชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไร  ?
	แนวที่ ๑
	แนวที่ ๒ :
	การดำเนินชีวิต  ถ้าเข้มงวดกับตัวเองหรือกับผู้อื่นไปนัก ชีวิตจะเกิดการเตก็บกด  อยากแหกคอก เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ  แต่ถ้าดำเนินชีวิตหย่อนไป ตามใจตัวเองมากไป ไม่บังคับตัวเองบ้าง ก็จะหลงมัวเมามากขึ้น  พาปิดบังสติปัญญา  การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จึงควรเป...
	๕.๓.๕ การพัฒนาชีวิตให้ดีที่สุดควรทำอย่างไร ?
	แม้ว่ามนุษย์จะได้รับการสั่งสอนที่ดี หรือได้รับรู้คำสอนดีๆ จากความรู้หรือศาสนาที่คนรุ่นเก่าถ่ายทอดมา  มนุษย์ก็ยังมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นทุกวัน  เพราะมนุษย์มักหลงคิดว่าตัวเองนั้นควรได้รับแต่สิ่งดีๆ เพราะฉัน “ดี เก่ง แน่”  ยิ่งสังคมเจริญขึ้นเท่าไหร่  มนุษย์...
	๑. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อยากกินแต่อาหารดีๆรสชาติอร่อย ร้านดูหรูหรา ตบแต่งทันสมัย
	๒. ปัญหาที่เกี่ยวข้องที่อยู่อาศัย  มนุษย์มักไม่พอใจในที่อยู่ของตัวเองเสมอ ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ
	๓. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม มนุษย์วิวัฒนาการจากเครื่องนุ่มห่มเพื่อป้องกันหนาวร้อน สัตว์มาเป็นเพื่อความสวยงาม ใครจะใช้ผ้าเมตรละเท่าไหร่ แพงกว่าเท่าไหร่ สีสวยไหม จากชุดเดียวชุดทำงาน  มาเป็นชุดชั้นนอก ชุดชั้นใน ชุดนอน ชุดเดินห้าง ชุดอาบน้ำ ชุด...
	๔. ปัญหาเรื่องเกียรติยศชื่อเสียง หลังจากที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันมากขึ้น สัญชาติญาณเดิมก็ผุดขึ้น คือทุกคนต่างคนต่างก็อยากเป็นใหญ่ ตัวเองเก่งกว่า จะทำอะไรก็หวังชื่อเสียง หรือกลัวเสียหน้าไปหมด ทำให้การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้น และผลที่ตามมาก็คือ ความเสี...
	จากปัญหาที่กล่าวมา เราพอจะเห็นได้ว่าปัญหาทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดเห็น หรือความรู้สึกเอาเอง  ว่าตัวเองยัง “ได้ไม่เพียงพอ” ซึ่งก็คือพฤติกรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น ความอยู่รอดปลอดภัย ต่อจากนั้น ก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องการความรัก ความมั่นคงของชีวิต ไปจ...
	จริงๆแล้ว มนุษย์มักเข้าข้างตนเอง หรือหลงตัวเองว่า ปัญหาหรือทุกข์ของตัวเองใหญ่หลวง ซึ่งถ้าดูกันจริงๆไม่เห็นมันใหญ่หลวงเลย  มันก็เป็นปัญหาปกติของมนุษย์  แต่เมื่อเติบโตผ่านปัญหาชีวิตหรืออุปสรรค  ก็จะเห็นปัญหาหรือทุกข์เองว่า “ก็แค่นั้นเอง”  แต่เพราะมนุษย์...
	๖. ประวัติของพระพุทธศาสนา
	๖.1 ก่อนพุทธศาสนาจะกำเนิดขึ้นในโลกนี้  ชมพูทวีปสมัยนั้น มีแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตและสรรพสิ่งรอบตัว แตกต่างกันถึง ๖๒ แนวด้วยกัน  แต่ที่ได้รับความนิยมเชื่อถือมาก มี ๖ แนวคิด ดังนี้
	ก. ปคุธกัจจายนะ เชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงหมดไม่มีการสูญหายไปไหน
	ข. สญชัยเวลัฎฐบุตร เชื่อว่า ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ทุกสิ่งในที่สุดต้องสูญหายไปหมด
	ค. ปูรณะกัสสปะ เชื่อว่า ทุกสิ่งมีตัวมีตน แต่ไม่มีความดี ความชั่วต่อกัน
	ง. มักขลิโคศาล เชื่อว่า ทุกสิ่งจะดีหรือจะชั่วด้วยตัวของมันเอง ไม่มีเหตุอะไรมาทำให้มันชั่วหรือดีได้
	จ. อชิตเกษกัมพล เชื่อว่า ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุญมีบาป ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงปัจจัย
	ฉ. นิครนถ์นาฎบุตร เชื่อว่า บุญบาป ดีชั่วมีจริง สามารถหลุดพ้นได้ด้วยการทรมานร่างกาย
	๖.๒ ประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ จนถึงนิพพาน ส่วนมากเราจะเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา แล้ว (ขอผู้สอนได้เล่าประวัติแบบย่อๆด้วย) แต่ในระดับมัธยมศึกษา  เราจะเน้นการเรียนแบบวิเคราะห์พุทธประวัติ  โดยใช้วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ในย...
	ให้นักเรียนทำรายงานจากประเด็นที่สงสัย ข้องใจในประวัติของพระพุทธเจ้า คนละ ๕ ประเด็น   พร้อมกับวิเคราะห์ให้สมเหตุสมผลว่า จริงหรือไม่  เพราะเหตุไร ?  ถือเป็นภารกิจชิ้นที่ ๒
	ให้นักเรียนทำรายงานจากประเด็นที่สงสัย ข้องใจในประวัติของพระพุทธเจ้า คนละ ๕ ประเด็น   พร้อมกับวิเคราะห์ให้สมเหตุสมผลว่า จริงหรือไม่  เพราะเหตุไร ?  ถือเป็นภารกิจชิ้นที่ ๒
	๖.๓ สิ่งที่ช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ จนได้ชื่อว่า “พุทธะ” คือ
	ก. สัจจะ  ความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่  โดยตั้งสัตยาธิษฐานว่า “ถ้าตราบใดพระองค์ยังไม่บรรลุธรรม หรือมีดวงตาเห็นธรรม  พระองค์จะไม่เลิกความมุ่งมั่นนั้น  แม้ว่ากระดูก  เลือด  เนื้อ  จะเหือดแห้งเป็นผุยผงก็ตาม”
	๖.๔ หลังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้-บรรลุธรรม (สัพพัญญุตญาณ) จนสามารถขจัดอวิชชา กิเลส ตัณหาที่พาไปเวียนว่ายตายเกิดอีกได้จนหมดสิ้น   ในครั้งแรกพระองค์ท้อพระทัยว่า  สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้และบรรลุธรรมนั้น มีความยาก ลึกซึ้ง เพราะต้องฝืนใจที่จะไม่ตามใจตัวเอ...
	ก. อุคติตัญญู ดอกบัวที่จะบานในวันรุ่งขึ้น เหมือนคนที่ฟังครั้งเดียวก็เข้าใจทันที
	ข. วิปจิตัญญู ดอกบัวที่จะบานในวันต่อไป เหมือนคนที่ต้องฟังอีกสัก ๒-๓ ครั้งจึงจะเข้าใจ
	ค. เวไนยบุคคล ดอกบัวที่อยู่ในน้ำอีกนานกว่าจะบาน เหมือนคนที่ต้องสอนกันหลายหน หลายทำจึงจะเข้าใจ
	ค. เวไนยบุคคล ดอกบัวที่อยู่ในน้ำอีกนานกว่าจะบาน เหมือนคนที่ต้องสอนกันหลายหน หลายทำจึงจะเข้าใจ
	ง. ปทปรมะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำเป็นอาหารของเต่าปลา เหมือนคนที่พูดไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่เข้าใจ  หรือคนที่มีความฉลาด  แต่มีทิฏฐิมานะไม่ยอมเข้าใจ-เชื่ออยู่นั่นเอง
	ง. ปทปรมะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำเป็นอาหารของเต่าปลา เหมือนคนที่พูดไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่เข้าใจ  หรือคนที่มีความฉลาด  แต่มีทิฏฐิมานะไม่ยอมเข้าใจ-เชื่ออยู่นั่นเอง
	๖.๕ เมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยที่จะสอน  แนะนำแก่บุคคลทั่วไป พระองค์จึงนึกถึงคนที่พอจะเข้าใจตามในสิ่งที่พุทธองค์ตรัสรู้ได้  บุคคลแรกที่พระองค์ทรงนึกถึง คือ อาจารย์อาฬารดาบส-อุทกดาบส แต่ก็ทราบข่าวว่าสิ้นชีวิตไปแล้ว  ต่อมาจึงนึกถึงพวกปัญญจวัคคีย์ที่เคยออกบ...
	๖.๖ ต่อมาพระองค์ได้แสดงถึงธรรมต่างๆ จนปัญจวัคคีย์ที่เหลือ มีความเข้าใจธรรมะ(ปกิณกธรรม)ตามลำดับ  จนครั้งสุดท้ายแสดงชี้แนะเรื่องความไม่ตัวตน (อนัตตลักขณสูตร) ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดจึงเกิดปัญญา(เข้าใจ)อย่างถ่องแท้ มีดวงตาเห็นธรรม พ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง เป็น...
	๗. พระสงฆ์ : ความหมายและประเภท
	๗.๑ ตามพระธรรมวินัย ผู้เข้ามาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า “ภิกษุ” (คนไทยเรียกว่า “พระ”) เนื่องจากเลื่อมใสศรัทธาหลักธรรมคำสอน เพราะเห็นว่าอาจช่วยให้พ้นทุกข์ หรือทำให้ชีวิต-จิตใจดีขึ้น
	๗.๒ พระสงฆ์มีความหมาย ๒ ประเภท คือ
	๗.๒.๑ พระอริยสงฆ์ ซึ่งหมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติแล้วสามารถทำให้กิเลสสามารถหมดไปในที่สิ้นสุด
	ก. พระโสดาบัน ไม่มีสักกายทิฏฐิ-ไม่หลงมัวเมาในกาย ไม่เห็นว่าร่างกายหรือสิ่งของมีความสำคัญ, วิจิกิจฉา-ไม่สงสัยลังเลในธรรมะ (ความจริง) ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้, สีลัพพตปรามาส-ไม่มีความเชื่อที่งมงายหลงผิดว่า จะมีสิ่งภายนอกนอกจากใจที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้  แล...
	ก. พระโสดาบัน ไม่มีสักกายทิฏฐิ-ไม่หลงมัวเมาในกาย ไม่เห็นว่าร่างกายหรือสิ่งของมีความสำคัญ, วิจิกิจฉา-ไม่สงสัยลังเลในธรรมะ (ความจริง) ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้, สีลัพพตปรามาส-ไม่มีความเชื่อที่งมงายหลงผิดว่า จะมีสิ่งภายนอกนอกจากใจที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้  แล...
	ข. พระสกิทาคามี มีกามราคะ ปฏิฆะ (โลภ โกรธ หลง) เบาบางลงอีก
	ค. พระอนาคามี  ละสังโยชน์ได้ครบทั้ง ๕ อย่าง (ก+ข)
	ง. พระอรหันต์  ละสังโยชน์ได้ ๑๐ อย่าง (ก+ข+รูปราคะ,อรูปราคะ,มานะ,อุทธัจจะ,อวิชชา)
	สรุปได้ว่า พ้นจากอวิชชากิเลสทั้งหลายได้สิ้นเชิง ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
	๗.๒.๒ พระสมมติสงฆ์ ซึ่งหมายถึงพระที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการที่จะเรียกว่าสงฆ์ได้นั้น ต้องมีพระอยู่รวมกัน ๔ รูปขึ้นไป จึงเรียกว่าพระสงฆ์
	๗.๓ การเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทำได้หลายวิธี ดังนี้
	๗.๓.๑ เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้าบวชให้โดยตรง (ปัจจุบันไม่มี)
	๗.๓.๒ ติสรณคมนูอุปสัมปทา โดยการเปล่งวาจาว่าขอยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ
	๗.๓.๓ ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา โดยการให้หมู่คณะสงฆ์เห็นสมควรบวช
	๗.๔ ผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนา แต่เดิมมีแค่ ๒ ประเภท แต่ในปัจจุบันมีมากมาย อาทิ “บวชตามประเพณี บวชหนีสงสาร บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกตามเพื่อน บวชเลื่อนเปื้อนวัด บวชอัตคัดเงินทอง บวชท่องเล่าเรียน บวชเพียรเผยแผ่ บวกแย่แก้บน ฯ”
	๗.๔ ผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนา แต่เดิมมีแค่ ๒ ประเภท แต่ในปัจจุบันมีมากมาย อาทิ “บวชตามประเพณี บวชหนีสงสาร บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกตามเพื่อน บวชเลื่อนเปื้อนวัด บวชอัตคัดเงินทอง บวชท่องเล่าเรียน บวชเพียรเผยแผ่ บวกแย่แก้บน ฯ”
	๗.๕ พระหรือภิกษุ ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา สามารถเลือกทางใดทางหนึ่งในการปฏิบัติตนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้ ๒ วิธี คือ
	๗.๕.๑ คันถธุระ คือศึกษาเล่าเรียนตามคำสั่งสอนก่อน แล้วค่อยปฏิบัติทีหลัง
	๗.๕.๒ วิปัสสนาธุระ คือปฏิบัติฝึกจิตใจให้หมดกิเลสโดยตรง ไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนเลย
	๗.๖ เมื่อมีผู้เข้ามาบวชมากขึ้น แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะฝึกฝนขัดเกลาอบรมจิตใจให้มีปัญญา   ที่จะมองเห็นสัจธรรม เพื่อขจัดอวิชชา กิเลส ตัณหาให้หมดไป หรือเบาบางลง  จึงทำให้นักบวชเหล่านั้นมีความประพฤติที่ไม่เป็นไปตามธรรมวินัยของพุทธศาสนา  และมีความประพฤติ...
	ก. พระปาฎิโมกข์ มี ๒๒๗ ข้อ ทุกองค์ต้องปฏิบัติ ถ้าตั้งใจล่วงละเมิด ถือว่ามีโทษบาปทางจิตใจ (อาบัติ)  มีชื่อเรียกว่า ปาราชิก-สังฆาทิเสส-ถุลลัจจัย-นิสสัคคีย์ปาจิตต์-ปาจิตตีย์-ทุกกฎ-ปาฎิเทสนียะ
	ข. อภิสมาจาร มีอีก ๒๕๙ ข้อ บางอย่างทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ แต่ควรทำ เพราะทำให้มีสมณสารูปน่าเลื่อมใส
	๗.๗ สาเหตุที่ต้องวางวินัยเพราะ
	ก. พระที่เข้ามาบวชแต่ละรูปไม่เหมือนกัน นิสัยต่างกัน
	ข. ท้องถิ่นหนึ่ง ๆ มีข้อธรรมเนียมไม่เหมือนกัน
	ค. ความจำเป็นไม่เหมือนกันในการดำรงชีวิตแต่ละแห่ง
	ง. ความต้องการของญาติโยม
	๗.๘ ผลที่ได้จากการมีวินัย
	ก. ทำให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปได้ปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน เหมือนการร้อยพวงดอกไม้
	ข. เป็นการฝึกจิตใจให้ทุกองค์ได้เข้มแข็ง
	ค. ทำให้กิเลสบางอย่างเบาบางลง
	ง. ทำให้กาย วาจา ใจสงบได้บ้าง
	๗.๙ หลักเกณฑ์ในการวางวินัยของพระพุทธเจ้า
	ก. ถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด กิเลสเบาบาง เบื่อหน่าย เบื่อพรหมจรรย์ ควรกระทำ
	ข. ถ้าสิ่งใดไม่ทำให้กิเลสเบาบาง กำหนัดเพิ่มขึ้น ไม่เบื่อหน่าย ไม่เป็นพรหมจรรย์ ไม่ควรกระทำ
	๗.๑๐ ตามหลักพุทธศาสนามีแต่กุศลกรรม หรือ อกุศลกรรม  ไม่เคยกำหนดว่าอะไรคือความดี ความชั่ว,  เพราะจริงๆในโลกนี้ไม่มีความดี ความชั่วที่แท้จริง, แต่ดี–ชั่ว, ถูก-ผิด เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมุติขึ้นมาจาก
	ก. ความชอบ ไม่ชอบ
	ข. ได้ประโยชน์ หรือ ไม่ได้ประโยชน์
	ค. ทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือ ส่วนรวมมีความสงบสุข
	๗.๑๑ เมื่อบุคคลเข้ามาบวชใหม่ อุปัชฌาย์จะสอนให้รู้ว่ากิจของพระที่ควรกระทำ ไม่ควรกระทำมีอะไรบ้าง
	ก. กรณียกิจ สิ่งที่ควรกระทำ = ฝึกอยู่ตามโคนไม้, บิณฑบาต(ขออาหาร)เลี้ยงชีพ, ใช้ยาที่ดองด้วยน้ำมูตรเน่า, เครื่องนุ่งห่มที่ทำมาจากผ้าบังสุกุล
	ข. อกรณียกิจ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ = ร่วมเพศกับผู้หญิง, ฆ่ามนุษย์, ลักทรัพย์, พูดอุตริมนุสสธรรม
	๗.๑๒ พุทธองค์ทรงจำแนกผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนา ไว้ ๔ ประเภท
	ก. ข้างนอกดี ข้างในดี
	ข. ข้างนอกไม่ดี ข้างในดี
	ค. ข้างนอกดี ข้างในไม่ดี
	ง. ข้างนอกไม่ดี ข้างในไม่ดี
	๘. สถานะ : บทบาท-หน้าที่ของพระสงฆ์ไทย
	๘.๑ ในสังคมไทย ที่ผ่านมาผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะได้รับการยกย่องสูงมาก พร้อมให้ความอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนปัจจัย ๔ แก่บุคคลที่เข้ามาบวชเหล่านั้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างเต็มที่จนถึงทุกวันนี้ เพราะเหตุ ๒ ประการ
	๑. ผู้ที่เข้ามาบวชในอดีตเป็นผู้ทรงศีล มีคุณธรรมสูง  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด  เสียสละบ้านเรือน  และตั้งใจเข้ามาฝึกฝนกาย วาจา ใจให้สงบสำรวม จนมีกิเลสตัณหาเบาบางลง
	๒. พระ-ภิกษุรุ่นเก่าๆ ได้เมตตาช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากปัญหาชีวิต หรือความทุกข์ทางกายและใจลง  ตลอดจนได้ช่วยฝึกลูกหลานของชาวบ้านให้มีพัฒนาการทั้งด้านความเฉลียวฉลาด บุคลิกภาพ และจิตใจสูงขึ้น
	พระภิกษุในเมืองไทย  จึงมีฐานะที่สูงกว่าชาวบ้าน ได้รับการเคารพสักการะบูชา โดยมีวินัยเป็นเครื่องควบคุมการประพฤติ มีหลักธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ เมื่อเข้ามาบวชแล้วจะทำกิจ ๓ อย่าง คือ เพื่อตนเอง เพื่อสังคม เพื่อกิจของสงฆ์
	๘.๒ พระภิกษุท่านเป็นปูชนียบุคคลของคนไทยมาโดยตลอด  เพราะพระภิกษุไทยไม่ว่าในยุคไหนก็ตาม  ท่านได้ช่วยพัฒนาท้องถิ่น สังคม และบ้านเมืองไทยมาโดยตลอด เกือบทุกด้าน ชาวบ้านจึงให้เกียรติท่านด้วยความเคารพ  พูดคำสุภาพ  มีศัพท์เฉพาะกับท่าน  บ้านเมืองก็ยกเว้นการเกณ...
	ด้านการศึกษา
	ก. เป็นครูสอนหนังสือ-ความรู้แก่ลูกหลานชาวบ้าน
	ข. เป็นผู้นำจิตวิญญาณ, ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน
	ค. แสดงพระธรรมเทศนาให้ความรู้ หรือชี้แนะในสิ่งที่ถูก-ผิดในวันพระ
	ง. จัดตั้งห้องสมุด หรือพิพิธภัณฑ์ย่อมๆ ภายในวัด
	จ. เป็นผู้ฝึกฝนการพัฒนาชีวิต และจิตใจให้สูงขึ้น
	ด้านการสาธารณสงเคราะห์
	ก. ให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลในงานต่าง ๆ ของชาวบ้าน
	ข. สงเคราะห์ที่อยู่ ให้อาหารการกิน เมื่อเกิดภัยต่างๆ ขึ้น เช่นอัคคีภัย โจรภัย วาตภัย
	ค. อุปถัมภ์ค้ำจุนผู้ตกทุกข์ได้ยาก
	ง. บำเพ็ญกุศลศพที่ไร้ญาติ หรือขาดเหลือเงินทอง ให้โดยไม่คิดมูลค่า
	จ. เป็นศูนย์กลางชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงมหรสพ โรงแรม หอพัก โรงนวด ศาล ที่พักผ่อน พิพิธภัณฑ์ ฯ
	ฉ. เป็นนักพัฒนากร บูรณะหรือสร้างถนนหนทาง บ่อน้ำ ลำคลอง
	ช. เป็นนักพัฒนาอาชีพ ให้ชาวบ้านมีทางทำมาหากินเพิ่มขึ้น
	ด้านการปกครอง
	ก. เป็นตุลาการของหมู่บ้าน
	ข. เป็นผู้คอยควบคุมสังคม และเอื้อเฟื้อในการปกครองของรัฐบาล
	ค. เป็นที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวนำในการสร้างชุมชนใหม่ๆ
	ง. เป็นครูสอนวิชาการต่อสู้  การรบ  การทำสงคราม
	จ. เป็นผู้ตั้งชื่อ นามสกุลให้คนในหมู่บ้าน
	ด้านการแพทย์
	ก. เป็นหมอ
	ข. เป็นพยาบาล
	ค.  เป็นเภสัชกร
	ง.  เป็นนักกายภาพบำบัด
	จ.  เป็นนักเทคนิคการแพทย์
	ด้านการรักษาศิลปวัฒนธรรม
	ก. เป็นผู้กล่อมเกลาจรรยามารยาท ความประพฤติ และแนวคิดที่ถูกต้อง
	ข. จัดพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทั้งทางด้านศาสนา หรือบ้านเมือง
	ค. เป็นผู้ถ่ายทอดและรักษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ไว้
	ง. เป็นสถานที่จัดตั้งของโบราณต่างๆ ให้รู้เห็นกัน
	๘.๓ พระภิกษุสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างกว้างขวางในอดีตของสังคมไทย เช่น
	๘.๓.๑ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
	๘.๓.๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส
	๘.๓.๓ สมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว สมัยอยุธยา
	๘.๓.๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังโฆสิตาราม
	๘.๓.๕ ครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
	๘.๓.๖ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
	๘.๓.๗ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือ พุทธทาส ภิกขุ
	๘.๓.๘ พระธรรมปิฎก (ปยุต ปยุตฺโต)
	๘.๓.๙ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
	๘.๓.๑๐ พระภิกษุจำรูญ ปานจันทร์ วัดถ้ำกระบอก จ.สระบุรี
	พระภิกษุที่ยกมานี้ เป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น ยังมีพระภิกษุอีกเป็นจำนวนมากที่ท่านทำคุณประโยชน์แก่สังคมไทย  แต่ท่านไม่ค่อยได้รับการยกย่อง หรือมีชื่อเสียงระดับประเทศ  จึงไม่สามารถยกมาให้นักเรียน/นักศึกษารู้หมด  ขอให้นักเรียน/นักศึกษานึกทบทวนว่าเคยได้...
	ให้นักเรียนทำรายงานพระภิกษุที่ทำประโยชน์ในท้องถิ่น-ภูมิลำเนาของนักเรียน  คนละ ๑๐ รูป  โดยเรียบเรียงประวัติและผลงานของท่าน  ถือเป็นภารกิจชิ้นที่ ๓
	๘.๔ การศึกษาของพระสงฆ์ไทย
	๘.๔.๑ พระสงฆ์ในสมัยพระพุทธกาล มีการศึกษา ๒ ประเภท คือ คันถธุระ กับ วิปัสสนาธุระ
	๘.๔.๒ หลักจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว ได้มีการทำสังคายนากันขึ้น จึงมีการแบ่งคำสอนของพระองค์ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ พระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม รวมเรียกว่าพระไตรปิฎก
	๘.๔.๓ ในสมัยสุโขทัย มีหลักฐานว่า พระสงฆ์เรียนทั้งพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และศิลปะศาสตร์ต่างๆ เช่น โหร อักษร ดารา ฯลฯ โดนการท่องจำจนขึ้นใจ  แต่สมัยนี้ยังไม่มีการทดสอบ
	๘.๔.๔ ในยุคล้านนา มีพระสงฆ์ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ที่เป็นภาษามคธกันอย่างเชี่ยวชาญ จนสามารถแต่งหนังสือธรรมะเป็นภาษาบาลีได้มากมาย เช่น คัมภีร์มาลีปกรณ์ ปัญญาสชาดก มงคลสูตร เป็นต้น
	๘.๔.๕ ในสมัยอยุธยา การศึกษาเหมือนกับสมัยสุโขทัย แต่มีการสอบกัน โดยกำหนดว่า จบพระสูตรเป็นเปรียญตรี จบพระวินัย เป็นเปรียญโท จบพระอภิธรรมเรียกว่าเปรียญเอก พระมหากษัตริย์เป็นผู้คอยควบคุมการสอบ สอบได้เรียกว่า “มหา”  การสอบเป็นการสอบแบบปากเปล่า (พ.ศ.๑๘๙๓-๒๐๓๑)
	๘.๔.๖ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.๑-ร.๕)
	ก. สมัย ร.๑ ได้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่แทนฉบับที่ไหม้ไฟไปหมด และให้มีการบอกพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ โดยราชบัณฑิต ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอมณเฑียรธรรม
	ข. สมัย ร.๒ ได้แบ่งการศึกษาของพระออกเป็น ๙ ระดับ เรียกว่า เปรียญ ๑-๙ มีการมอบพัดยศแก่ผู้ที่สอบได้
	ค. สมัย ร.๓ โปรดให้สอบทุกๆ 3 ปี เมื่อก่อนว่างศึกสงครามจึงค่อยมีสอบ และเมื่อพระองค์ใดสอบได้ โปรดให้ความอุปการะถึงบิดามารดาของพระองค์นั้นด้วย
	ง. สมัย ร.๔ การศึกษายังเป็นเหมือนสมัยเก่า เพียงแต่เพิ่มการจับสลากประโยคที่จะต้องแปล เพื่อความยุติธรรม
	จ. สมัย ร.๕ โปรดให้พระสังฆราชปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรก และในสมัยนี้ได้มีการจัดตั้งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ ร.ศ.๑๒๐ ขึ้น เพื่อให้การปกครองสงฆ์เป็นไปโดยเร็วยิ่งขึ้น โดยมีพระเถรานุเถระที่ทรงคุณวิเศษเป็นกรรมการ ๗ ตำแหน่ง เจ้าคณะ ๔ คณะ คือ คณะก...
	๘.๔.๗ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย (ร.๖ – ร.๙)
	ก. สมัย ร.๖ ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดยทำการสืบต่อเนื่องในสมัย ร.๕ ที่ทรงสร้างไว้ ในสมัยนี้ได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนมหาวิทยาลัยทางโลก และได้เปลี่ยนวิธีการสอบจากการสอบปากเปล่า เป็นการสอบข้อเขียนขึ้นครั้...
	ข. สมัย ร.๗-ร.๘ เหมือนสมัย ร.๖ แต่ในสมัยนี้มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ ขึ้นใหม่มีสภาผู้แทน มีคณะสังฆมนตรี มีคณะวินัยธร ตามแบบอย่างการปกครองประเทศของคณะราษฎร์ในยุคนี้
	ค.  สมัยปัจจุบัน มีการศึกษาไปทั่วประเทศ มีการสอบทุกปี และมีการศึกษาแบบใหม่ขึ้นอีกหนึ่งอย่างคือการศึกษาปริยัติสามัญ เหมือนกับที่เราเรียน ป.๑ – ม.๖ เพียงแต่ไม่มีบางวิชา เช่น พลศึกษา และเพิ่มบางวิชาเช่น ภาษาบาลี หรือ ธรรมศึกษา   ส่วนการปกครอง ทางราชการได...
	๘.๔.๘ การปกครองของพระสงฆ์ไทยยึดหลัก
	ก. พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
	ข. กฎหมาย,กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบของคณะสงฆ์
	ค. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
	ง. ธรรมเนียมของท้องถิ่นต่างๆ
	๘.๔.๙ การปกครองและการบริหารของคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
	ก. ปกครองโดยแบบสหธรรมมิก  และเคารพในอุปัชฌาย์อาจารย์
	ข. ปกครองแบบให้อภัยกัน เมตตาต่อกัน อดทนต่อกัน ตักเตือนกัน โดยถือว่าทุกรูปผิดพลาดได้
	ง. ปกครองตามลำดับอาวุโส และตามมติเสียงส่วนมากของคณะสงฆ์แห่งนั้นๆ
	๘.๕ บทบาทขององค์การศาสนาและคณะสงฆ์ไทยที่สูญเสียอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
	๘.๕.๑ บทบาทของวัดและพระสงฆ์ ได้มีความสำคัญอย่างมากมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อความเจริญทางตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลสำคัญในเมืองไทย เมื่อประมาณ 70-80 ปีมานี้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มจากผู้ที่ได้ไปรับการศึกษาต่างประเทศ และในราชสำ...
	ก. มีโรงเรียนตามระบบการศึกษาสมัยใหม่ แทนระบบการเรียนจากพระที่วัด
	ข. มีกิจการสงเคราะห์ของรัฐบาลแทนวัด
	ค. มีโรงพยาบาล โรงแรม สโมสร โรงมหรสพ สถานพักผ่อนหย่อนใจ เกิดขึ้นต่างหาก
	ง. มีกิจการศาล ทำหน้าที่ตัดสิน ลงโทษ แทนการไกล่เกลี่ยประณีประนอมเหมือนก่อน
	๘.๕.๒ จากการที่ประเทศเปลี่ยนแปลงวิธีการและระบบสถาบันใหม่  จึงทำให้พระภิกษุและวัดลดบทบาทและมีอิทธิพลต่อสังคมน้อยลงตามลำดับ  การที่พระภิกษุไม่ปรับตัวให้เข้ากับความเจริญสมัยใหม่  กล่าวคือเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ได้มีการดูถูกว่าพระภิกษุเป็นบุคคลที่ล้า...
	๘.๕.๓ จากการสูญเสียความเป็นผู้นำทางปัญญาของพระสงฆ์ สมัยก่อนพระสงฆ์ท่านรอบรู้วิชาการมากมาย เช่น ด้านโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ อุทกศาสตร์ ฯลฯ  เพราะท่านมีเวลาศึกษามากกว่าชาวบ้าน  อีกส่วนหนึ่ง เพราะความมีเมตตาของพระภิกษุ  ท่านจึงได้ทุ่มเท เสียสละตัวเอง พยาย...
	เมื่อเวลาผ่านไป สังคมชาวบ้านที่ได้รับวัฒนธรรมใหม่  หันย้อนมาดูสังคมที่สงฆ์อยู่ในวงล้อมของตน เห็นเป็นของคร่ำครึ  ล้าสมัย เป็นพวกตกยุค  จนไม่สามารถเข้าใจชีวิตซึ่งกันและกัน เหมือนผู้ที่เกิดอยู่คนละยุค คนละสมัย และพระภิกษุที่เข้ามาบวชขาดความรู้ทางโลกอันเป...
	ปัจจุบัน  สังคมทั่วไปมองว่า วิชาการแผนใหม่เป็นความรู้ของผู้เจริญแล้ว ผู้ใดไม่รู้ก็เป็นคนคร่ำครึ ไม่ทันสมัย เป็นคนโง่เง่า เต่าตุ่น  ในเมื่อพระสงฆ์ไม่รู้วิชาการเหล่านี้ (เพราะมีการปิดกั้นท่านไม่ให้รู้)  ฐานะของพระสงฆ์ในความรู้สึกของชาวบ้านรุ่นใหม่ ก็ล...
	๘.๕.๔ อีกสาเหตุหนึ่ง  ที่ทำให้วัดและพระภิกษุมีบทบาทต่อสังคมไทยน้อยลง  เพราะสมัยนี้มีการบวชเรียนน้อยลง หันไปบวชในระยะสั้น เช่น ๗ วันบ้าง ๑๕ วันบ้าง ๑ เดือนบ้าง  สาเหตุเป็นเพราะ
	ก. ชาวบ้านต้องทำมาหากินเพิ่มขึ้น  ถึงจะพอเลี้ยงชีวิตได้  จึงไม่มีเวลาที่จะบวชเรียนได้เต็มที่
	ข. ผู้ที่อยู่ในวงราชการ/ห้างร้าน มีระเบียบวินัยบังคับ
	ค. ผู้ทำการค้าก็ต้องหาทางขยายกิจการของตน ไม่มีเวลามาบวชอีก
	ง. มีระบบโรงเรียนทำหน้าที่แทนการบวชเรียนในสมัยเก่า
	๘.๕.๕ อีกสาเหตุหนึ่ง  ที่ทำให้วัดและพระภิกษุมีบทบาทต่อสังคมไทยน้อยลง  เนื่องจากมีผู้ไปทำบุญรักษาศีล ฟังธรรมที่วัดน้อยลง สาเหตุเพราะ
	ก. คนยุคนนี้  ไม่มีเวลาว่างพอที่ไปวัดในวันพระได้  เพราะต้องไปทำงานตามเวลาที่กำหนด
	ข. คนเฒ่าคนแก่ต้องดูแลรักษาบ้านให้คนหนุ่มสาวที่ต้องไปทำการงาน
	ค. คนในชนบทน้อยลง ทำให้มีพระน้อยลงด้วย  มีแค่เฝ้าวัดเพื่อทำกิจกรรม/พิธีกรรมเท่านั้น
	ง. เพราะวันหยุดตรงกับเสาร์-อาทิตย์ ไม่ได้หยุดวันโกน วันพระเหมือนสมัยเก่า
	๘.๕.๖ ปัจจุบันมีชาวต่างประเทศ  โดยเฉพาะชาติทางตะวันตกได้สนใจพุทธศาสนา ทั้งการศึกษาธรรม  การปฏิบัติธรรม และออกบวชในสำนักอรัญญวาสีที่เน้นการปฏิบัติฝึกฝนใจ แบบวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้น จึงทำให้คนไทยยุคนี้เปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อพุทธศาสนาและพระภิกษุดีขึ้นมาบ้าง...
	๘.๕.๗  ส่วนเสียงตำหนิที่ว่าพระสงฆ์สมัยนี้ทำตัวไม่น่าเลื่อมใส  ก็เพราะคนยุคนี้เริ่มนำเอาพระภิกษุแบบอรัญวาสีมาเป็นบรรทัดฐานตัดสินพระแบบไหนที่น่าเคารพเลื่อมใส   จึงทำให้พระประเภทคามวาสี  ดูไม่น่าเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้  เพราะไม่ค่อยสงบสำรวม  แถมไม่เคร่งค...
	สรุป พวกเราต้องถามตัวเองว่า เราอยากให้พุทธศาสนาในเมืองไทยเพื่อ “ปัจเจก” หรือต้องการให้เป็น “สถาบัน”หนึ่งของสังคมไทยเหมือนในอดีตหรือไม่ ?   ถ้าต้องการ “ปัจเจก” ก็ไม่ยาก  แค่ให้พระออกบวชเพื่อการขัดเกลากิเลส ตัณหาอย่างเดียว  แต่ถ้ายังประสงค์ให้พุทธศาสนาเ...
	สรุป พวกเราต้องถามตัวเองว่า เราอยากให้พุทธศาสนาในเมืองไทยเพื่อ “ปัจเจก” หรือต้องการให้เป็น “สถาบัน”หนึ่งของสังคมไทยเหมือนในอดีตหรือไม่ ?   ถ้าต้องการ “ปัจเจก” ก็ไม่ยาก  แค่ให้พระออกบวชเพื่อการขัดเกลากิเลส ตัณหาอย่างเดียว  แต่ถ้ายังประสงค์ให้พุทธศาสนาเ...
	๙. หลักธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือพัฒนาคน
	๙.๑ สัปปุริสธรรม (เพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม) ๗ ประการ
	ก. รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา)
	ข. รู้จักผล (อัตถัญญุตา)
	ค. รู้จักตน (อัตตัญญุตา)
	ง. รู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา)
	จ. รู้จักกาล (กาลัญญุตา)
	ฉ. รู้จักประชุมชน/บริษัท (ปริสัญญุตา)
	ช. รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา)
	๙.๒ ทศพิธราชธรรม (เพื่อการบริหารปกครองคน และครองใจคน) ๑๐ ประการ
	ก. ทาน รู้จักให้ ช่วยเหลือ
	ข. ศีล  รู้จักละเว้น งดเว้นในสิ่งที่ไม่ดี
	ค. ปริจจาคะ รู้จักเสียสละ ตัดใจให้
	ง. อาชชวะ ความซื่อตรง
	จ. มัททวะ ความอ่อนโยน
	ฉ. ตปะ  รู้จักข่มใจ ยับยั้งจิตใจ
	ช. อักโกธะ ไม่โกรธ  ไม่หงุดหงิดง่าย
	ซ. อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้นกดขี่
	ฌ. ขันติ  ความอดทน
	ญ. อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม
	๙.๓ หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตน,พัฒนาสังคม ให้ศึกษาจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการเป็นหลัก (ดูเพิ่มที่ ๕.๓.๕) แล้วค่อยขยายรายละเอียดว่าในแต่ละข้อ  ต้องทำอย่างไรบ้าง
	๙.๓ หลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตน,พัฒนาสังคม ให้ศึกษาจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการเป็นหลัก (ดูเพิ่มที่ ๕.๓.๕) แล้วค่อยขยายรายละเอียดว่าในแต่ละข้อ  ต้องทำอย่างไรบ้าง
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