
 ๑ 

  
  

เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

  
 

คําแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูปสําหรับครู 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระรัตนตรัย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะช่วยให้
การดําเนินการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรศึกษารายละเอียดให้
เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตนก่อนท่ีจะใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป ดังนี ้

๑. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระรัตนตรัย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มีท้ังหมด ๑๐ เล่ม ดังนี้  
เล่มท่ี ๑ เรื่อง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
เล่มท่ี ๒ เรื่อง สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาล  
เล่มท่ี ๓ เรื่อง พุทธประวัติ : การก่อตั้งพระพุทธศาสนา  
เล่มท่ี ๔ เรื่อง เวสสันดรชาดก 
เล่มท่ี ๕ เรื่อง พระรัตนตรัยและพุทธศาสนสุภาษิต 
เล่มท่ี ๖ เรื่อง อริยสัจ ๔ : ทุกข์และสมุทัย 
เล่มท่ี ๗ เรื่อง อริยสัจ ๔ : นิโรธและมรรค 
เล่มท่ี ๘ เรื่อง พระไตรปิฎก 
เล่มท่ี ๙ เรื่อง พุทธสาวกและพุทธสาวิกา  
เล่มท่ี ๑๐ เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง 

๒. ครตู้องเตรียมบทเรียนสําเร็จรูปใหค้รบตามจํานวนนักเรียน 
๓. ศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปตั้งแตก่รอบแรกจนถึงกรอบสดุท้าย ท้ังเนื้อหา กิจกรรมให้้เข้าใจ

ก่อนปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 
๔. ศึกษาวา่กิจกรรมในกรอบใดท่ีครูต้องเปน็ผูใ้หคํ้าแนะนําชว่ยเหลือหรอืใหคํ้าปรกึษาบา้ง 
๕. บทเรียนสําเร็จรปูเลม่นี ้ใชป้ระกอบแผนการจัดการเรยีนรู้รายวิชา พระพุทธศาสนา รหัส

วิชา ส ๓๑๑๐๒ สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพุทธศาสนา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๖. ใชบ้ทเรยีนสําเร็จรูปนี้เสรมินักเรียนท่ีเก่ง และชว่ยเหลือนักเรียนท่ีเรียนชา้ 
๗. พยายามชี้แจงใหน้กัเรยีนอ่านคําแนะนําการใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปให้เข้าใจ และปฏิบัติตาม

ทุกข้ันตอน ทุกกรอบ ท้ังเนื้อหา คําถาม คําตอบ หรือแบบประเมินผล ก่อนเรยีนและหลังเรยีน  
๘. ครูชี้แจงนักเรียนว่า เม่ือทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนหรือตอบคําถามทุกกรอบ 

นักเรยีนไม่ควรเปิดดคํูาตอบก่อน นักเรยีนควรมีคุณธรรมประจําตวั มีความซือ่สัตย์ต่อตนเอง 
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เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 

คําแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน 
 

 
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระรัตนตรัย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทําข้ึนเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้
นักเรียนอ่านคําชี้แจงและทําตามข้ันตอนตั้งแต่ต้นไปจนจบ ดังต่อไปนี ้ 

๑. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระสําคัญแล้วจะทราบ
ว่าเม่ือเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้าง 

๒. บทเรียนนี้ไม่ใช่ข้อสอบ นักเรียนพยายามศึกษาและตอบคําถามทําไปเรื่อย ๆ ทีละกรอบ 
นักเรียนจะได้รับความรูเ้ม่ือตอบคําถามดว้ยตัวนักเรียนเอง  

๓. ก่อนศึกษาเนื้อหาในบทเรียน ใหน้ักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐาน
ของนักเรียน ยังไม่ตรวจคําตอบ 

๔. ศึกษาบทเรียนไปเรื่อย ๆ ตามลําดับทีละกรอบ แต่ละกรอบจะมีคําถามให้นักเรียนตอบ
ด้วยตนเอง ตอบเสร็จแล้วค่อยเปิดดูคําเฉลยในกรอบถัดไปจนถึงกรอบสุดท้าย ห้ามข้ามกรอบโดย
เด็ดขาด 

๕. เม่ือเปิดดูเฉลยแล้ว ถ้าตอบผิด ให้กลับไปอ่านกรอบนั้นใหม่และตอบใหม่ให้ถูกต้อง             
ค่อย ๆ ทําความเข้าใจกับเนื้อหา ไปทีละกรอบ ไม่ต้องกังวล 

๖. หลังเรียนเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดประจําบทเรียนในกรอบสรุปทําให้
ครบทุกข้อ แล้วค่อยเปิดดูเฉลยในหน้าถัดไป (ทําในกระดาษคําตอบท่ีครูแจกให้) 

๗. เม่ือศึกษาเนื้อหาจนจบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจคําตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นําคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปกรอกลงใน     
แบบบันทึกคะแนนการใช้บทเรียนสําเร็จรูปท่ีครูเตรียมไว้ให้ เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 
ถ้าไม่ผา่นเกณฑ์ ใหน้ักเรียนเริ่มศึกษาใหม่ตั้งแต ่กรอบท่ี ๑ เปน็ตน้มา  

๘. นกัเรียนไม่ควรเปดิดูคําตอบก่อน ควรมีคุณธรรมประจําตัว มีความซื่อสัตยต์่อตนเอง 
๙. หลังจากเรียนเสร็จแล้ว นกัเรียนควรเก็บบทเรียนสําเร็จรูปให้เรียบร้อยพร้อมท่ีจะให้ผู้อ่ืน

นําไปศึกษาได้ต่อไป 
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เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด  
 
 
  มาตรฐานการเรียนรู ้
 

มาตรฐาน ส ๑.๑ : รู้ และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
          ตัวช้ีวัด

 
ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๑ : วิเคราะห์สังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

หรือสังคมสมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ 
ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๒ : วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้  

การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ี
กําหนด  

ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๔ : วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนา 
ท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๕ : วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๑๒ : วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
การเมืองและสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด 

ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๑๓ : วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคําสอนของศาสนาท่ีตน          
นับถือ  

ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๑๔ : วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก             
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีกําหนด 

ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๑๕ : วิเคราะห์คุณค่าและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ และการเผยแผ ่

ส ๑.๑ ม. ๔–๖/๑๖ : เชื่อม่ันต่อผลการทําความดี ความชั่ว และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี
ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม 
และกําหนดเป้าหมาย บทบาทการดําเนินชีวิต เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์  
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จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระสําคัญ 
 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 
 

๑. เห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ  
๒. อธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ได ้
๓. เผยแผ่ความรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมต่อความสําคัญของพระพุทธศาสนาในด้าน      

ต่าง ๆ  
 

 
       สาระสําคัญ 
 

 

ศาสนาทุกศาสนามีหลักคําสอนให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาได้พัฒนาตนเองให้ดีข้ึน สูงข้ึน 
จนกระท่ังก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตตามระบบความเชื่อนั้น ๆ สําหรับพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและ
วิธีการท่ีเป็นสากล มีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง และเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การท่ีพระพุทธศาสนามีความสําคัญดังกล่าวนี้ ทําให้พระพุทธศาสนาได้รับ
การยกย่องว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุผลและเป็นศาสนาแห่งสัจธรรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  

 
คําช้ีแจง ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน มีจํานวน ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  เวลา ๑๐ นาที 
  ๒. ใหเ้ลอืกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําลงในกระดาษคําตอบท่ีครูแจกให้ 
 

๑. “พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีเป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร 
ก. เป็นคําสอนท่ีสามารถพิสูจน์ได ้
ข. เป็นคําสอนท่ีน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 
ค. เป็นคําสอนท่ีตรงกับของศาสนาอ่ืน 
ง. เป็นคําสอนท่ีมุ่งประโยชน์สุขแก่คนท่ัวไป 

๒. เพราะเหตุใดอริยสัจ ๔ จึงถือว่าเป็นทฤษฎแีละวิธีการท่ีเป็นสากล 
ก. เปน็คําสอนท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู ้
ข. เป็นคําสอนท่ีพิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงในโลก 
ค. เป็นคําสอนท่ีสอดคล้องกับหลักของวิทยาศาสตร์    
ง. เป็นคําสอนท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่าถูกต้องและเป็นจริง 

๓. องค์ประกอบข้อใดไม่จัดอยู่ในทางสายกลางท่ีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา 
ก. สัมมาทิฐิ 
ข. สัมมาสมาธิ 
ค. สัมมาคารวะ 
ง. สัมมากัมมันตะ 

๔. มรรคมีองค์ ๘ ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กับศีล สมาธิ และปัญญาไม่ถูกต้อง 
ก. สัมมาวาจา ศีล  
ข. สัมมาอาชีวะ สมาธ ิ
ค. สัมมาทิฐิ ปัญญา 
ง. สัมมาสังกัปปะ ปัญญา 

๕. เพราะเหตุใดหลักธรรมข้อท่ีกล่าวถึงศรัทธา จึงต้องมีปัญญาอยู่ด้วยเสมอ 
ก. ป้องกันความงมงาย 
ข. กระตุ้นให้เกิดความเชื่อม่ัน 
ค. ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 
ง. แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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๖. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมีหลักการและวิธีการท่ีเป็นสากล 

ก. เป็นศาสนาท่ีแพร่หลายไปท่ัวโลก 
ข. เป็นศาสนาท่ีมุ่งเอาชนะธรรมชาต ิ
ค. เป็นศาสนาท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบายของมนุษย์ 
ง. เปน็ศาสนาท่ีมุ่งเน้นความสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

๗. “ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อเรื่องวัตถุมงคล” ข้อความนี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้ามกับข้อใด 
ก. ศีล 
ข. จาคะ 
ค. ปัญญา 
ง. ศรัทธา 

๘. ข้อใดกล่าวถึงมรรคมีองค์ ๘ ได้ถูกต้อง 
ก. หนทาง ๘ ประการท่ีจะนําไปสู่ความดับทุกข์ 
ข. ทางสายกลาง ๘ ประการท่ีนําไปสู่ความดับทุกข์ 
ค. องค์ประกอบ ๘ ประการท่ีจะนําไปสู่ความดับทุกข์ 
ง. ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ ๘ ประการ ท่ีนําไปสู่ความดับทุกข์ 

๙. ข้อใดเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กโดยวิธีการแห่งศรัทธาท่ีดีท่ีสุด 
ก. ครูอาจารย์ช่วยแนะนําสั่งสอน 
ข. ผู้ใหญป่ระพฤติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี 
ค. พระสงฆ์เทศนาอบรมสั่งสอนหลักธรรม 
ง. พ่อแม่เอาใจใส่เลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่น 

๑๐. การปฏิบัติตนเช่นไร เรียกว่า “ทางสายกลาง”  
ก. เด็กชายเขียวชอบทรมานตนเอง 
ข. เด็กชายดําชอบปล่อยตัวเองตามสบาย 
ค. เด็กชายขาวชอบครูสอนวิชาคณิตศาสตร์มากท่ีสุด 
ง. เด็กชายแดงรู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การเล่น การทํางาน 
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      ๑. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากล 

 
หลักธรรมท่ีเป็นสากล  เป็นหลักธรรมท่ีสามารถ

ถือประพฤติปฏิบัติได้ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกชนชั้นของสังคม 
หากประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้
ได้อย่างสันติสุข โลกเกิดความสงบ ไม่เบียดเบียนทําร้าย   
ซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดสงครามซึ่งส่งผลเสียหายต่อมวล
มนุษยชาติและธรรมชาติอย่างมหาศาล หลักธรรมท่ีเป็น
สากลของพระพุทธศาสนา มีดังต่อไปนี ้ 

 
๑.๑ หลักความเป็นกฎธรรมชาติ ถือว่าความจริงนั้น

เป็ นกฎธรรมชาติ  เป็นสิ่ ง ท่ี มี อยู่ ต ามธรรมดาของ มัน 
พระพุทธเจ้ามีฐานะเป็นผู้ค้นพบ หมายความว่า กฎความจริง
ของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้นเองเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าจะ
อุบัติข้ึนหรือไม่อุบัติข้ึนก็ตาม ธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติอยู่
อย่างนั้นไม่มีใครฝืนกฎของธรรมชาติไปได้ ซึ่งหลักการนี้ถือว่า
เป็นสากล เพราะการท่ีเราฝืนธรรมชาติจะก่อให้เกิดความ
เสียหายมากมาย เช่น การผลิตเทคโนโลยี ท่ีสนองความ
ต้องการหรือความสะดวกสบายของมนุษย์ ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ธรรมชาติ เกิดมลพิษท้ังในอากาศ ในน้ํา และบนบก เป็นต้น 
หลักธรรมท่ีเป็นกฎธรรมชาติ เช่น หลักไตรลักษณ์ 

 
  

ท่ีมา : http://www.dou.us/wp-
content/uploads/288web.jpg 

ท่ีมา : http://www.kunkroo.com/ 
UserFiles/Image/1250012292.jpg 

คําถามกรอบท่ี ๑ 
หลักธรรมท่ีเป็นสากลมีลักษณะอย่างไร 
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หลักไตรลักษณ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ 
แปลว่า ลักษณะท่ี ท่ัวไปหรือเสมอเหมือนกันแก่สิ่ ง ท้ังปวง 
ประกอบด้วย 

1) อนิจจตา ได้แก่ ความไม่เท่ียง ความไม่คงท่ี ความไม่ยั่งยืน ภาวะท่ีเกิดข้ึนแล้วเสื่อมและสลายไป 
2) ทุกขตา ได้แก่ ความเป็นทุกข์ ภาวะท่ีถูกบีบค้ันด้วยการเกิดข้ึนและสลายตัวภาวะท่ีกดดันฝืน

และขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยท่ีปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทําให้คงอยู่ในสภาพ
นั้นไม่ได้ ภาวะท่ีไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความพึงพอใจเต็มท่ีแก่    ผู้อยากด้วยตัณหา 
และก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน เช่น อยากได้สิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ไม่ได้
ตามท่ีต้องการก็เกิดความทุกข์ เป็นต้น 

3) อนัตตตา ได้แก่ ความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีตัวตนท่ีแท้จริงของมันเอง ความไม่
เป็นตัวของตัวเอง แต่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เช่น คนเราเม่ือเกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตาย เราไม่
สามารถจะบังคับไม่ให้เกิดข้ึนตามความต้องการของเราได้ เพราะมีเหตุปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความแก่ ความเจ็บ
และความตาย เป็นต้น  

พระธรรมปิฎกกล่าวว่า ผู้ท่ีมองเห็นไตรลักษณ์ รู้เท่าทัน  
ธรรมดา และมีนิรามิสสุข (สุขท่ีไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อด้วยวัตถุ
สิ่งของหรือกามคุณ) เป็นหลักประกัน แม้จะยังเสพกามสุขก็ไม่มืด
มัวถึงกับหมกมุ่นหลงไหล หรือถลําลึกจนเกิดโทษรุนแรง 
โดยเฉพาะจะไม่เกินเลยจนกลายเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนตน
และผู้อ่ืน และแม้เม่ือความสุขนั้นผันแปรไปก็จะไม่ถูกความทุกข์
ใหญ่ท่วมทับเอา ยังคงดํารงสติอยู่ได้ มีความกระทบใจแต่น้อยเป็น
ผู้พร้อมท่ีจะเสวยความสุขในทุกระดับได้อย่างสมบูรณ์เต็มอ่ิมเต็ม
รสและคล่องใจ เพราะไม่มีความกังวลขุ่นข้องเป็นเงื่อนปมหรือ
เป็นเครื่องกีดขวางท่ีคอยรบกวนอยู่ภายใน และยิ่งกว่านั้น ท้ังท่ี
สามารถเสวยสุขท้ังหลายได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด แต่ก็ไม่ติดใน
ความสุขเหล่านั้นไม่ว่าจะประณีตหรือดีวิเศษเพียงใด 
  
 
  

คําถามกรอบท่ี ๒ 
หลักไตรลักษณ์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ท่ีมา : http://www.br.ac.th/elearning/ 
social/jitraporn/Buddhism%20%20M

6/image/unit_2/ptt016.jpg 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๑ 
เป็นหลักธรรมท่ีสามารถถือประพฤติปฏิบัติ
ได้ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกชนชั้นของสังคม 



 ๙ 

  
  

เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 
 
 
 

          ๑.๒ หลักของความเป็นเหตุเป็นผล หรือความเป็น
เหตุปั จจั ยแบบ อิงอา ศัย กันของสิ่ ง ท้ั งหลาย  เ รี ยกว่ า 
“กฎปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งมีสาระสําคัญโดยย่อว่า 

“อิมสฺมึ สติ อิทํ โหต;ิ อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ. “เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี; เม่ือสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี” อิมสฺสุปฺปาทา 
อิทํ อุปฺปชฺชติ; อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฒติ. “เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด; เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ” 
หมายความว่า เม่ือมีผลอย่างหนึ่ง ก็มีเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลเช่นนั้น เช่น เม่ือเราปลูกต้นมะม่วง ต้นมะม่วง
งอกงามข้ึนมาก็เป็นผล และมีเหตุปัจจัยท่ีก่อให้เกิดเป็นต้นมะม่วง เช่น อาศัยดิน อาศัยน้ํา อาศัยออกซิเจน 
อาศัยอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ อาศัยปุ๋ย เป็นต้น 

๑.๓ หลักศรัทธา เป็นหลักศรัทธาท่ีนํามาสู่
ปัญญา นั่นคือ ความไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จะต้องเชื่อ
ความจริงท่ีพิสูจน์ได้ ทดลองได้ หลักธรรมนี้ได้แก่ 
“กาลามสูตร” เช่น อย่าเชื่อ เพราะได้ฟังตามกันมา 
เพราะได้เรียนตามกันมา เพราะได้ถือปฏิบัติสืบต่อ
กันมา เพราะเสียงเล่าลือ เพราะอ้างตํารา เพราะ
ตรรกะ เพราะอนุมานเอา เพราะคิดตรองตามแนว
เหตุผล เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน เพราะมี
รูปลักษณะน่าเชื่อ และเพราะเห็นว่าเป็นสมณะ  
เป็นครูอาจารย์ของเรา ดังนั้นจากหลักธรรมข้อนี้
แสดงให้เห็นว่าบุคคลทุกคนไม่ควรเชื่ออย่างไร้
เหตุผล การจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง จะต้องมี        
การพิสูจน์ ตรวจสอบ คิดไตร่ตรองด้วยสติปัญญา 
เป็นต้น 
 
 
 

  คําถามกรอบท่ี ๓ 
หลักธรรมท่ีนํามาสู่ปัญญาคือหลักธรรมใด 

ท่ีมา : http://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/0/01/Paintings_

of_Life_of_Gautama_Buddha_-
_Asalha_Puja.jpg 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๒ 
หลักไตรลักษณ์ ประกอบด้วย อนิจจตา    

ทุกขตา และ อนัตตตา 
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           ๑.๔ หลักการแก้ปัญหาด้วยการกระทําของมนุษย์ตาม
หลักเหตุผล เป็นหลักท่ีมนุษย์สามารถแก้ปัญหาด้วยการกระทํา 

ของตนเองและด้วยสติปัญญาของตนเอง ไม่ใช่หวังอ้อนวอนจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ เช่น 
ภูตผีปีศาจ รุกขเทวดา เทพเจ้า ท้ังหลาย เป็นต้น พระพุทธเจ้าเล่าไว้ในพุทธพจน์ท่ีตรัสว่า“มนุษย์ท้ังหลาย
ถูกภัยคุกคามแล้ว พากันถึงเจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าภูผา ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นท่ีพ่ึง แต่สิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่สรณะอัน
เกษม เม่ือยึดเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นสรณะ ย่อมไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวง”“แต่ชนเหล่าใดมาถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ รู้เข้าใจอริยสัจ ๔ เห็นปัญหา เหตุเกิดแห่งปัญหา ภาวะไร้
ปัญหา และวิธีปฏิบัติให้ถึงความสิ้นปัญหาจึงจะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงได้” 
  วิธีการแก้ปัญหาด้วยปัญญาของมนุษย ์  ก็คือ หลักธรรม “อริยสัจ ๔” ได้แก่ 

๑) ทุกข์ คือ เริ่มด้วยปัญหา ต้องรู้ปัญหาเกิดจากอะไร  
๒) สมุทัย คือ สืบสาวหาสาเหตุของปัญหา 
๓) นิโรธ คือ กําหนดจุดหมายท่ีจะดับหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 
๔) มรรค คือ ปฏิบัติตามวิธีการให้ถึงความดับหรือแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ 

๑.๕ หลักกฎแห่งกรรม เป็นหลักท่ีว่าด้วยกรรม (การกระทํา) และวิบากกรรม (ผลของการกระทํา) 
ซึ่งเป็นหลักสากลท่ีว่า การกระทํากรรมใดก็ตามก็ย่อมได้รับผลกรรมนั้นตอบสนอง หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ หาก
ตนเองกระทําเรื่องใดก็ตามก็ย่อมได้ผลการกระทํานั้นตอบสนอง นั่นคือ ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว เป็นต้น  

๑.๖ หลักพระธรรมวินัย  หลักการของ 
พระธรรมวินัยหรือคําสั่งในพระพุทธศาสนาท่ีถือว่า
เป็นสากลสามารถนําไปปฏิบัติได้ทุก ๆ คน ได้แก่ 

๑) สอนให้พ่ึงตนเอง 
๒) สอนให้ทําความดีด้วยการเสียสละ 
๓) สอนให้เอาชนะใจตนเอง  
๔) สอนให้ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้รู้แจ้งเห็นจริง 
๕) สอนให้ถือความถูกต้องเป็นหลัก 
๖) สอนให้ก้าวหน้าในความดีเสมอ  
๗) สอนให้รักษากาย วาจา ใจ ด้วยศีล 
๘) สอนแบบจําแนกแจงแจงตามเหตุผล  
๙) สอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างของคน  
๑๐) มีการสอนเป็นระดับ ได้แก่ ในระดับ 
      โลกิยะ และระดับโลกุตระ 

 

คําถามกรอบท่ี ๔ 
หลักธรรมใดใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ด้วยปัญญา 

ท่ีมา : http://www.hp8northern.com/images/ 
happy_soul_0001.jpg 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๓ 
กาลามสูตร 
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    ๒. วิธีการทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสากล  

มีวิธีการมากมายท่ีเป็นสากลสามารถนําไปเป็นแนวปฏิบัติได้ท้ังหมด ในท่ีนี้จะขอกล่าวในส่วนท่ีเป็น
วิธีการใหญ่ ๆ ดังนี้คือ 

๒.๑ วิธีการพัฒนามนุษย์และสังคม ขบวนการพัฒนามนุษย์ท่ีสําคัญ ได้แก่ การศึกษาหลักของ
การศึกษาของพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ท่ีมี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี ้ 

๑) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา 
ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี ได้แก่  

๑.๑) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชนหรือ
ขององค์กร เช่น ศีล กฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น  

๑.๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ เช่น รู้จักพิจารณา
เลือกท่ีจะดู จะฟัง แยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรดู ควร
ฟัง สิ่งใดท่ีเป็นสิ่งดีงาม มีประโยชน์หรือเป็นโทษ
ภัย และละเว้นกระทําสิ่งท่ีไม่ดีเหล่านั้น การรู้จัก
ดู ฟัง อย่างมีสติ ไม่ปล่อยตัวลุ่มหลง  มัวเมา  
ตกเป็นทาสของสิ่งท่ีได้ดู ได้ฟัง การไม่เห็นแต่
ความสนุกสนานบันเทิงเพียงอย่างเดียวควรดู  
ฟังในสิ่งท่ีก่อให้เกิดปัญญา  

๑.๓) การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์  เช่น  เป็น
อาชีพท่ีไม่เบียดเบียน เอาเปรียบผู้อ่ืน เป็นอาชีพ
ท่ีช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม 
เป็นอาชีพท่ีช่วยให้พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
อาชีพท่ีไม่ทําลายคุณค่าของชีวิต เป็นอาชีพท่ีทํา
ให้ได้ปัจจัยต่าง ๆ มาเลี้ยงชีวิตด้วยกําลังกาย 
กําลังใจ และกําลังปัญญาของตนเอง เป็นต้น 

 
  

คําถามกรอบท่ี ๕ 
การพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิขา

ประกอบด้วยด้านใดบ้าง 

ท่ีมา : http://www.sila5.com/wp-content/ 
uploads/2014/06/5.jpg 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๔ 
อริยสัจ ๔ 
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๒) สมาธ ิ คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ หมายถึง การพัฒนา
จิตใจดังต่อไปนี้  

๒.๑) คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีงามต่าง ๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวทิตา คารวะ 
หิริโอตตัปปะ ฯลฯ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้งอกงาม และเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม  

๒.๒) สมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ เข้มแข็ง ม่ันคง มีประสิทธิภาพของจิต เช่น ฉันทะ 
(ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ทํา) วิริยะ (ความเพียร) อุตสาหะ (ความขยัน) ขันติ (ความอดทน) สติ (ความระลึกได้ 
การควบคุมตนได้) สมาธิ (ความตั่งม่ัน ความแน่วแน่ ความสงบ) รวมท้ังความไม่ประมาท เป็นต้น ท่ีทําให้
ก้าวหน้าม่ันคงในพฤติกรรมท่ีดีงาม และพร้อมท่ีจะใช้ปัญญา  

๒.๓) สุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตท่ีปราศจากความขุ่นมัว เศร้าหมอง เร่าร้อน เป็นต้น ความ    
สดชื่น เอิบอ่ิม ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย และทําให้พฤติกรรมท่ี    
ดีงามมีความม่ันคง สอดคล้องกลมกลืน 

๓) ปัญญา คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านปัญญา มีหลายระดับ เช่น  
๓.๑) ความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีสดับตรับฟังหรือเล่าเรียน และรับถ่ายทอดศิลปวิทยาการ 

ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒) การรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน 

หรือเอนเอียง ด้วยอคติท้ังหลาย 
๓.๓) การคิดพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการใช้ปัญญาบริสุทธิ์ ไม่ถูกกิเลส เช่น 

ความอยากได้ประโยชน์ และความเกลียดชัง เป็นต้น เข้ามาครอบงําบังคับบัญชา 
๓.๔) การรู้จักมอง รู้จักคิด ท่ีจะให้เข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ ท่ี

เรียกว่า มองเป็น คิดเป็น เช่น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวเหตุปัจจัย เป็นต้น 
๓.๕) การรู้จักคิดจักการ ดําเนินการ ทํากิจให้สําเร็จ ฉลาดในวิธีการท่ีจะนําไปสู่จุดหมาย 
๓.๖) ความสามารถแสวงหา เลือกคัดสรรประมวลความรู้ ความคิดได้ชัดเจนและสามารถนํา

ความรู้ท่ีมีอยู่มาเชื่อมโยงสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 
๓.๗) เป็นการใช้ปัญญาข้ันสูงสุด นั่นคือ ความรู้แจ้งความจริงของโลกและชีวิต หรือรู้เท่าทัน

ธรรมดาของสิ่งท้ังหลายท่ีทําให้วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถแก้ปัญหาชีวิตขจัดความทุกข์ในจิตใจ 
ของตนได้ หลุดพ้นจากความยึดติดถือม่ันในสิ่ง
ท้ังหลาย จิตไม่ถูกบีบค้ันครอบงํากระทบกระท่ัง
ด้วยความผันผวนปรวนแปรของสิ่ งต่ าง ๆ    
หลุดพ้น เป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก ซึ่งทําให้
ปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลายและดําเนินชีวิตด้วยปัญญา
อยา่งแท้จริง 

คําถามกรอบท่ี ๖ 
การพัฒนาด้านจิตใจมีอะไรบ้าง 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๕ 
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 
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๒.๒ วิธีแสวงหาความรู้  ในกระบวนการพัฒนาปัญญา
ของมนุษย์ จะสัมพันธ์กับวิธีทําให้เกิดปัญญา ๓ วิธี คือ 

๑) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง 
๒) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดหาเหตุผลต่อกันมา 
๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรม 

นอกจากนี้ความรู้ท่ีจัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ท่ีเนื่องด้วยปฏิบัติการทาง
สังคม เช่น การสื่อสาร ถ่ายทอด การแสวงหา การพูดคุย เป็นต้น จําแนกออกได้เป็น ๓ อย่างคือ 

๑) สุตะ คือ ความรู้ท่ีได้สดับ เล่าเรียน หรือถ่ายทอดต่อกันมา แบ่งย่อยได้เป็น ๒ คือ 
๑.๑) ความรู้ท่ีได้สดับตรับฟัง บอกเล่า สอนเรียน ถ่ายทอดต่อกันมา  
๑.๒) ความรู้ท่ีบางศาสนาถือว่าได้รับการเปิดเผยแจ้งดลใจจากองค์บรมเทพ เช่น พราหมณ์     

ถือว่า พระเวท เป็นความรู้ท่ีได้รับถ่ายทอดจากพระพรหมโดยตรง เป็นต้น 
๒) ทิฐิ คือ ความเห็น ทฤษฎี ลัทธิ ความเชื่อถือต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีได้สรุปผลอย่างใด         

อย่างหนึ่ง มีการเผยแพร่ มีคนเชื่อถือและปฏิบัติตาม เป็นต้น 
๓) ญาณ คือ ความรู้ ความหยั่งรู้ ความบริสุทธิ์ ความรู้ตรงตามสภาวะ หรือปัญญาท่ีทํางาน

สัมฤทธิ์ผล เป็นต้น ญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์ และเป็นผลสําเร็จสําคัญของมนุษย์ และ
มีส่วนผลักดันสําคัญ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอารยธรรมของมนุษยชาต ิ

๒.๓ วิธีการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์พ่ึงตนเอง ดังสุภาษิตท่ีว่า 
“อตฺตาหิ อตฺตาโน นาโถ” หมายถึง ตนแลเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน โดยท่ีมนุษย์จะต้องแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของ
มนุษย์เอง และมนุษย์มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองได้ โดยไม่ต้องบวงสรวงอ้อนวอนด้วยพิธีกรรมจากเทพเจ้า
บันดาล จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย มนุษย์มีอิสรภาพของตนเอง  

๒.๔ วิธีการให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี  โดยกระทําแต่ความดี  มีหลักธรรมประจําใจ          
ไม่เบียดเบียนทําร้ายกัน มีความเมตตากรุณา ความกตัญญูรู้คุณ ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เป็นต้น 
หลักธรรมมากมายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๒.๕ วิธีการสอนให้มนุษย์ล่วงพ้นจากความทุกข ์ ตามหลักของอริยสัจ ๔ ดังท่ีกล่าวมา 
  

คําถามกรอบท่ี ๗ 
การแสวงหาความรู้มีก่ีวิธี อะไรบ้าง 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๖ 
๑. คุณภาพจิต  ๒. สมรรถภาพจิต และ         

๓. สุขภาพจิต 
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๓. พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยดึทางสายกลาง 

พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง, ข้อปฏิบัติ
เป็นกลาง ๆ ไม่หย่อนจนเกินไปและไม่ตึงจนเกินไป นั่นคือการรู้จักปฏิบัติตนให้พอดี ให้รู้จักประมาณ       
ซึ่งเรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย 

๑) สัมมาทิฐ ิคือ ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว เห็นว่านรกสวรรค์มีจริง เป็นต้น 
๒) สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ เช่น ดําริไม่พยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน ดําริไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นต้น 
๓) สัมมาวาจา คือ วาจาชอบ เช่น ไม่พูดเท็จ (พูดคําสัตย์ คําจริง) ไม่พูดส่อเสียด (พูดสมัครสมาน

สามัคคี) ไม่พูดคําหยาบ (พูดคําสุภาพอ่อนหวาน) ไม่พูดเพ้อเจ้อ (พูดคําท่ีมีสาระไม่เหลวไหล) 
๔) สัมมากัมมันตะ คือ กระทําชอบ เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
๕) สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ เช่น เลี้ยงชีพด้วยอาชีพสจุริต ไม่ประกอบอาชีพทุจริต เป็นต้นว่า 

ค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ค้าสิ่งเสพติ ค้าน้ําเมา เป็นต้น 
๖) สัมมาวายามะ คือ พยายามชอบ เช่น พยายามระวังไม่ให้ความชั่วเกิดข้ึนในจิต พยายามละ

ความชั่วท่ีเกิดข้ึนแล้วให้หมดไป พยายามสร้างความดีท่ียังไม่มีให้มี และพยายามรักษาความดีท่ีมีอยู่แล้วให้
คงอยู่ตลอดไป 

๗) สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ เช่น มีสติ รู้ตัวท่ัวพร้อม หรือ ระลึกรู้กาย เวทนา (ความรู้สึก) จิต 
(สภาพจิต) ธรรม (สภาวธรรม) ตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู่และดับไปตามธรรมดาของ
โลก ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตนของเราของเขา 

๘) สัมมาสมาธิ คือ จิตตั้งม่ันชอบ เช่น การท่ีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ ปราศจากนิวรณ์ (เครื่องปิดก้ัน
จิตจากความดีงาม) ๕ อย่าง คือ ความใคร่ในกาม ความพยาบาทปองร้ายเขา ความง่วงซึม ความฟุ้งซ่าน
รําคาญใจ และความลังเลสงสัย 

คําว่า “ชอบ” ในท่ีนี้มิได้ความหมายว่า ชอบใจ หรือพอใจ แต่หมายความว่า ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 
การแก้ปัญหาในชีวิตตาม “ทางสายกลาง” จึงหมายถึงการปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้อง ได้แก่ ทางท่ีมี
องค์ประกอบ ๘ ประการข้างต้น ทางสายกลางเป็นทางท่ีไม่สัมพันธ์ และไม่เอียงเข้าใกล้ทางสุดโต่งท้ัง ๒ 
ทาง คือ ทางท่ีบํารุงบําเรอความสุขทางกาย กับทางท่ีทรมานตนให้ลําบากด้วยวิธีต่าง ๆ  ซึ่งพระพุทธองค์ได ้

ทดลองปฏิบัติมาแล้ว และทรงพบว่ามิใช่แนวทาง
ท่ีถูกต้อง ส่วนทางสายกลางเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง 
ถ้าปฏิบัติตามแล้วย่อมดับความทุกข์  ความ
เดือดร้อนได้ หนทางนี้เป็นทางท่ีนําพระพุทธองค์
ไปสูก่ารตรสัรู้และนิพพานในท่ีสุด 

คําถามกรอบท่ี ๘ 
การรู้จักปฏิบัติตนให้พอดี ให้รู้จักประมาณ

เรียกว่าอะไร 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๗ 
มี ๓ วิธี ได้แก่ จินตามยปัญญา  

สุตมยปัญญา และ ภาวนามยปัญญา 
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           การปฏิบัติตนตามทางสายกลาง เป็นการรู้จักประพฤติปฏิบัติตนตาม
กรอบของมรรคมีองค์ ๘ หรือโดยย่อตามหลักไตรสิกขา นั่นคือ  

๑) ศีลสิกขา คือ การเล่าเรียนฝึกฝนและ
อบรมในด้านความประพฤติ คือประพฤติดีทาง
กาย คือ มีสัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ ได้แก่ 
สุจรติทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติ
ผิดในกาม) มีสัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ สุจริต 
ทางวาจา (ไม่พูดปด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดส่อเสียด 
พูดคําหยาบ) มีสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ    
มีอาชีพท่ีสุจริต 

๒) จิตตสิกขา คือ การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ มีจิตใจ
ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือมีเกราะป้องกันจิต มีสุขภาพจิตท่ีดี คือ 
มีสัมมาวายามะ พยายามชอบ หมายถึง การเป็นคนมีนิสัยท่ีมี
ความพยายาม มีมานะบากบั่ น  มุ่ ง ทํ างานให้ประสบ
ความสําเร็จด้วยดี ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ เป็นต้น       
มีสัมมาสติ ระลึกชอบ คือ มีสติระลึกแต่สิ่งท่ีเป็นกุศลจิต เช่น 
ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ รู้สิ่งท่ีทําให้เจริญและก่อให้เกิดความ
เสื่อม เป็นต้น มีสัมมาสมาธิ จิตตั้งม่ันชอบ คือ การเพ่งพินิจ
ด้วยจิตท่ีเป็นสมาธิแน่วแน่ การมีจิตตั้งม่ันต่อการกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เปน็ต้น 

๓) ปัญญาสิกขา ได้แก่ การฝึกฝนอบรมทางปัญญา คือมีความรู้ท่ัว มีปรีชาหยั่งรู้เหตุผล มีความรู้
ความเข้าใจชัดเจน รู้จักแยกแยะเหตุผล รู้ดีชั่ว รู้คุณโทษ รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น โดยให้มี
สัมมาทิฐ ิความเห็นชอบ คือ มีความรู้ความเข้าใจในอริยสัจ ๔ มรรค ผล นิพพาน หรือมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องโลกและชีวิต รู้บาปบุญคุณโทษ เป็นต้น มีสัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือการดําริออกจากกามท้ังหลาย 

ไม่พยาบาทจองเวร หรือเบียดเบียนคนอ่ืน     
การไม่เอาเปรียบใคร หรือมีความคิดดี ถูกต้อง 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดปรับปรุงแก้ไข
ในสิ่งท่ีถูกท่ีควร เป็นต้น 

 
  

ท่ีมา : http://th.aectourismthai.com/images/ 
blog /content1/20121212142421.jpg 

คําถามกรอบท่ี ๙ 
การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขามีอะไรบ้าง 

ท่ีมา : http://news.dmc.tv/images/ 
meditationNAW/550824.1.jpg 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๘ 
มรรคมีองค์ ๘ 
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อมร  โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ (๒๕๓๓) กล่าวถึงวิธี
ปฏิบัติท่ียึดถือทางสายกลางในพระพุทธศาสนามีแบบต่าง ๆ ดังนี้คือ  

๑) การปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ  
มัชฌิมาปฏิปทา เป็นข้อปฏิบัติตรงกลางระหว่าง
ปลายสุด ๒ ทาง คือ ทางย่อหย่อน หรือความ
หมกมุ่นในกาม กับทางตึงเครียด คือการทรมาน
ตนให้ลําบาก ทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติ ท่ี
พอเหมาะพอดี คนส่วนมากยกเว้นคนจําพวก
ดอกบัวใต้น้ําสามารถปฏิบัติได้ทุกคน 

๒) การปฏิบัติอย่างกลาง ๆ ระหว่าง
ความหย่อนเกินไปกับความตึงเกินไป เช่น การ
ทําความเพียรในการปฏิบัติ ถ้ามีความเพียร
หย่อนเกินไปหรือตึงเกินไป ก็ไม่บรรลุมรรคผล 
ต้องมีความเพียรพอดี คือ อย่างกลาง ๆ จึงจะ
บรรลุ เปรียบเหมือนกับการข้ึนสายพิณ ๓ แบบ 
คือข้ึนหย่อนไป ดีดไม่ดัง ข้ึนตึงไป ดีดก็ขาด ต้อง
ข้ึนพอดี ดีดแล้วจะมีเสียงไพเราะ 

๓) ความรู้จักประมาณ หรือ มัตตัญญุตา ในการกระทําต่าง ก็เป็นการปฏิบัติอย่างกลาง ๆ เช่น 
ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่บริโภคมากเกินไป ไม่บริโภคน้อยเกินไป บริโภคแต่พอสมควร 
รวมท้ังความรู้จักประมาณในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย จึงมีพุทธศาสนสุภาษิตว่า มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ ความรู้จัก
ประมาณทําให้สําเร็จประโยชน์ทุกเม่ือ 

๔) การทําใจเป็นกลาง หรือมีอุเบกขา ในโลกธรรม โลกธรรมมี ๘ ประการ จําแนกเป็นฝ่ายท่ีน่า
ปรารถนา เรียกว่า อิฏฐารมณ์ และฝ่ายท่ีไม่น่าปรารถนา เรียกว่า อนิฏฐารมณ์ ฝ่ายท่ีน่าปรารถนา ๔ 
ประการ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ฝ่ายท่ีไม่น่าปรารถนา ๔ ประการคือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ 
วิธีปฏิบัติข้ันต่ํา คือ ไม่ดีใจจนเกินไป เม่ือประสบโลกธรรมฝ่ายท่ีน่าปรารถนา ไม่เสียใจจนเกินไป เม่ือประสบ 

โลกธรรมฝ่ายท่ีไม่น่าปรารถนา วิธีปฏิบัติข้ันสูง 
คือ ไม่ยินดี ไม่ยินร้ายในโลกธรรม มีใจเป็น
อุเบกขา 

๕) ไม่ส่งเสริมคนผิด และไม่ซ้ําเติมคน
ผิด คนทําผิดแล้วให้แก้ไข ให้กลับตัวเป็นคนดี 
เป็นต้น 

ท่ีมา : http://www.oknation.net/blog/home/ 
album_data/88/27088/album/36263/images/ 

323769.jpg 

คําถามกรอบท่ี ๑๐ 
อิฏฐารมณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๙ 
ศีลสิกขา  จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา 
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      ๔. พระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง 
  
๔.๑ หลักศรัทธา  ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความเชื่ออย่าง

มีเหตุผล อาจแบ่งความเชื่อออกเป็น ๒ ประเภทง่าย ๆ คือ  
๑) ความเช่ือแบบปิดกั้นปัญญา หมายถึง การใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อ การปลุกเร้า หรือ

การบังคับให้เชื่อ โดยไม่ให้มีข้อสงสัย ข้อคําถาม แต่ให้ทําตามเพียงอย่างเดียว เป็นสิ่งท่ีต้องถือปฏิบัติตาม 
ยึดม่ันโดยไม่ต้องถามหาเหตุผล 

๒) ความเช่ือแบบสื่อนําสู่ปัญญา หมายถึง ความเชื่อท่ีมีเหตุผล โดยอาศัยปัญญาพิจารณา 
วิเคราะห์ในสิ่งท่ีควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ เม่ือเชื่อแล้วก็ค้นหาข้อเท็จจริง พยายามศึกษาค้นคว้าทดลอง  

หลักความเช่ือในพระพุทธศาสนาในกาลามสูตร  
กล่าวไว้ดังนี ้
อย่าเช่ือ เพียงเพราะได้ฟัง (เรียน) ตามกันมา 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะเสียงเล่าลือ 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะอ้างตํารา 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะโดยตรรกะ 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะอนุมานเอา 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะคิดตรองตามแนวเหตุผล 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน 
อย่าเช่ือ เพียงเพราะมีรูปลักษณะน่าเชื่อถือ 

อย่าเช่ือ เพียงเพราะเห็นว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูอาจารย์ของเรา 
๔.๒ หลักปัญญา ปัญญา หมายถึง ความรู้ท่ัว ความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจน บุคคลจะเกิดความรู้ได้

ต้องอาศัยปัญญา ๓ ประเภท คือ 
๑) จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง 

๒) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการ
สดับตรับฟัง การเล่าเรียน หรือถ่ายทอดสืบต่อ   
กันมา 

๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการ   
ลงมือปฏิบัติ ฝึกหัด อบรมสัมมนา เป็นต้น 

  

ท่ีมา : http://mpics.manager.co.th/pics/ 
Images/556000010803501.JPEG 

คําถามกรอบท่ี ๑๑ 
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายถึง  

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๑๐ 
ลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข 



 ๑๘ 

  
  

เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
 
 
 
 
  

๔.๓ ศรัทธาท่ีเกิดจากปัญญา ศรัทธาหรือความเชื่อเป็นสื่อนําไปสู่
ปัญญา นั่นก็คือเม่ือเกิดความเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้า หาเหตุ
หาผล จึงเป็นกระบวนการในการพัฒนาปัญญา กล่าวโดยสรุปดังนี้คือ 

๑) ศรัทธาเป็นเพียงข้ันหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญา และกล่าวว่าเป็นข้ันต้นท่ีสุด 
๒) ศรัทธาท่ีพึงประสงค์ คือ ต้องเป็นความเชื่อท่ีมีปัญญารองรับ เป็นความเชื่อท่ีมีเหตุผล 
๓) ศรัทธาท่ีใช้อารมณ์ เป็นความเชื่อท่ีงมงาย เป็นสิ่งท่ีต้องกําจัดหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 
๔) ศรัทธาท่ีมุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้น เป็นศรัทธาท่ีกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้

อยากเห็น อยากพิสูจน์ความจริงจึงมุ่งม่ันท่ีจะค้นหาความรู้นั้น ๆ 
๕) คุณประโยชน์ของศรัทธามี ๒ ลักษณะคือ ศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปิติซึ่งทําให้เกิดความ

สงบเยือกเย็นนําไปสู่สมาธิและปัญญาในท่ีสุด และศรัทธาทําให้เกิดความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติ มุ่งม่ัน
ค้นหาความรู้ท่ีเกิดจากความเชื่อนั้น ๆ ให้รู้แจ้งเห็นจริง นําไปสู่ปัญญาในท่ีสุด 

๖) ศรัทธาเป็นไปเพ่ือปัญญา เม่ือเกิดศรัทธาต่อเรื่องใด ๆ สิ่งใด ๆ ก็ตาม ก็คิดเห็นเหตุผล หรือ
ค้นหาความจริงนั้น ๆ ดังนั้นศรัทธาจึงส่งเสริมค้นคิดหาเหตุผล ด้วยความพึงพอใจและเต็มใจ การขอร้องให้
เชื่อก็ดี การบังคับให้ยอมรับความจริงตามท่ีกําหนดก็ดี การขู่ให้เชื่อก็ดี เป็นวิธีการท่ีไม่ใช่สิ่งท่ีก่อให้เกิด
ศรัทธา 

๗) ในการพัฒนาปัญญา อาจกําหนดข้ันตอนท่ีจัดว่าเป็นระยะของศรัทธาได้ดังนี้คือ 
๗.๑) สร้างทัศนคติท่ีมีเหตุผล ไม่เชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามหลักกาลามสูตร 
๗.๒) ยินดีรับฟังหลักการ ทฤษฎี คําสอน ความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยใจเป็นกลาง คิด

พิจารณาถึงข้อเท็จจริง 
๗.๓) พิจารณาหาเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณาถึงท่ีมาของหลักการ ทฤษฎี คําสอน 

ความคิดเห็นต่าง ๆ 
๗.๔) นํามาคิดวิเคราะห์ ทดสอบหรือทดลองด้วยเหตุผล จนเกิดความม่ันใจว่าเป็นสิ่งท่ี

ถูกต้องแท้จริง 
๗.๕) เม่ือมีข้อเคลือบแคลงสงสัย ก็สามารถสอบถามหรือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้

ความรู้ท่ีแท้จริง  

คําถามกรอบท่ี ๑๒ 
คุณประโยชน์ของศรัทธามีอะไรบ้าง 

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๑๑ 
ความเชื่ออย่างมีเหตุผล 



 ๑๙ 

  
  

เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

       แบบฝึกหัดที ่๑ 
  

 

คําช้ีแจง  จงเติมคําตอบให้ถูกต้องและสมบูรณ์  (๑๐ คะแนน) 
 

๑. หลักไตรลักษณ์ แปลว่าอะไร  
.......................................................................................................................................................... 

๒. หลักศรัทธา เป็นหลักศรัทธาท่ีนํามาสู่ปัญญา หลักธรรมนี้ได้แก่หลักธรรมใด 
.......................................................................................................................................................... 

๓. อริยสัจ ๔ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
..........................................................................................................................................................  

๔. ศีล หมายถึงอะไร  
.......................................................................................................................................................... 

๕. จินตามยปัญญา แปลว่าอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

๖. พระพุทธศาสนาได้สอนให้ผู้ปฏิบัติยึดทางสายกลาง คําว่า “ทางสายกลาง” คืออะไร  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................                        
..........................................................................................................................................................  

๗. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนํามาใช้ปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลางคือหลักธรรมใด 
.......................................................................................................................................................... 

๘. การปฏิบัติตนโดยยึดหลักทางสายกลางตามหลักของพระพุทธศาสนา มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
อย่างไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๙. ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หมายความว่าอย่างไร 
.......................................................................................................................................................... 

๑๐. ปัญญา หมายความว่าอย่างไร  
.......................................................................................................................................................... 

  

เฉลยคําถามกรอบท่ี ๑๒ 
ศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปิติ และทําให้เกิดความ
เพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติ มุ่งม่ันค้นหาความรู้ท่ี

เกิดจากความเชื่อนั้น ๆ ให้รู้แจ้งเห็นจริง 



 ๒๐ 

  
  

เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

แนวคําตอบแบบฝึกหัดที่ ๑ 
  
 

๑. หลักไตรลักษณ์ แปลว่าอะไร  
ลักษณะท่ีท่ัวไปหรือเสมอเหมือนกันแก่สิ่งท้ังปวง       

๒. หลักศรัทธา เป็นหลักศรัทธาท่ีนํามาสู่ปัญญา หลักธรรมนี้ได้แก่หลักธรรมใด 
กาลามสูตร           

๓. อริยสัจ ๔ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ และมรรค          

๔. ศีล หมายถึงอะไร  
การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลด ี  

๕. จินตามยปัญญา แปลว่าอะไร 
ปัญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง      

๖. พระพุทธศาสนาได้สอนให้ผู้ปฏิบัติยึดทางสายกลาง คําว่า “ทางสายกลาง” คืออะไร  
ทางสายกลาง คือ ความพอดีหรือสมดุลกัน ซึ่งเป็นลักษณะท่ัวไปอย่างหนึ่งของหลักธรรมทาง  
พระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ข้อปฏิบัติทางสายกลาง คือ ไม่ตึงเกินไป         
ไม่หย่อนเกินไป            

๗. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนํามาใช้ปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลางคือหลักธรรมใด 
มรรคมีองค์ ๘ 

๘. การปฏิบัติตนโดยยึดหลักทางสายกลางตามหลักของพระพุทธศาสนา มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
อย่างไร 
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ เช่น ทําให้งานต่าง ๆ ท่ีกําลังทําสําเร็จหรือบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีตนเอง  
ได้วางเอาไว้           

๙. ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หมายความว่าอย่างไร 
ความเชื่ออย่างมีเหตุผล          

๑๐. ปัญญา หมายความว่าอย่างไร  
ความรู้ท่ัว ความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจน        
 

 
 



 ๒๑ 

  
  

เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา

บทเรียนสําเร็จรูป  เรื่อง พระรัตนตรัย                                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
แบบทดสอบหลังเรียน   

 
คําช้ีแจง ๑. แบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  เวลา ๑๐ นาที 
  ๒. ใหเ้ลอืกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําลงในกระดาษคําตอบท่ีครูแจกให้ 
 

๑. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมีหลักการและวิธีการท่ีเป็นสากล 
ก. เป็นศาสนาท่ีแพร่หลายไปท่ัวโลก 
ข. เป็นศาสนาท่ีมุ่งเอาชนะธรรมชาต ิ
ค. เป็นศาสนาท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบายของมนุษย์ 
ง. เป็นศาสนาท่ีมุ่งเน้นความสันติสุขของมวลมนุษยชาติ 

๒. “ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อเรื่องวัตถุมงคล” ข้อความนี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะตรงกันข้ามกับข้อใด 
ก. ศีล 
ข. จาคะ 
ค. ปัญญา 
ง. ศรัทธา 

๓. “พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีเป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร 
ก. เป็นคําสอนท่ีสามารถพิสูจน์ได ้
ข. เป็นคําสอนท่ีน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 
ค. เป็นคําสอนท่ีตรงกับของศาสนาอ่ืน 
ง. เป็นคําสอนท่ีมุ่งประโยชน์สุขแก่คนท่ัวไป 

๔. เพราะเหตุใดอริยสัจ ๔ จึงถือว่าเป็นทฤษฎแีละวิธีการท่ีเป็นสากล 
ก. เป็นคําสอนท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู ้
ข. เป็นคําสอนท่ีพิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงในโลก 
ค. เป็นคําสอนท่ีสอดคล้องกับหลักของวิทยาศาสตร์    
ง. เป็นคําสอนท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่าถูกต้องและเป็นจริง 

๕. มรรคมีองค์ ๘ ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กับศีล สมาธิ และปัญญาไม่ถูกต้อง 
ก. สัมมาวาจา ศีล  
ข. สัมมาอาชีวะ สมาธ ิ
ค. สัมมาทิฐิ ปัญญา 
ง. สัมมาสังกัปปะ ปัญญา 

 
 
 
 
 



 ๒๒ 

  
  

เล่มท่ี ๑ เรื่อง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
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๖. ข้อใดกล่าวถึงมรรคมีองค์ ๘ ได้ถูกต้อง 

ก. หนทาง ๘ ประการท่ีจะนําไปสู่ความดับทุกข์ 
ข. ทางสายกลาง ๘ ประการท่ีนําไปสู่ความดับทุกข์ 
ค. องค์ประกอบ ๘ ประการท่ีจะนําไปสู่ความดับทุกข์ 
ง. ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ ๘ ประการ ท่ีนําไปสู่ความดับทุกข์ 

๗. เพราะเหตุใดหลักธรรมข้อท่ีกล่าวถึงศรัทธา จึงต้องมีปัญญาอยู่ด้วยเสมอ 
ก. ป้องกันความงมงาย 
ข. กระตุ้นให้เกิดความเชื่อม่ัน 
ค. ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 
ง. แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๘. ข้อใดเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กโดยวิธีการแห่งศรัทธาท่ีดีท่ีสุด 
ก. ครูอาจารย์ช่วยแนะนําสั่งสอน 
ข. ผู้ใหญป่ระพฤติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี 
ค. พระสงฆ์เทศนาอบรมสั่งสอนหลักธรรม 
ง. พ่อแม่เอาใจใส่เลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่น 

๙. องค์ประกอบข้อใดไม่จัดอยู่ในทางสายกลางท่ีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา 
ก. สัมมาทิฐิ 
ข. สัมมาสมาธิ 
ค. สัมมาคารวะ 
ง. สัมมากัมมันตะ 

๑๐. การปฏิบัติตนเช่นไร เรียกว่า “ทางสายกลาง”  
ก. เด็กชายเขียวชอบทรมานตนเอง 
ข. เด็กชายดําชอบปล่อยตัวเองตามสบาย 
ค. เด็กชายขาวชอบครูสอนวิชาคณิตศาสตร์มากท่ีสุด 
ง. เด็กชายแดงรู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การเล่น การทํางาน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  

 
 

  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
 
 
 
 

ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 
๑ ก ๖ ง 
๒ ง ๗ ค 
๓ ค ๘ ง 
๔ ข ๙ ข 
๕ ก ๑๐ ง 

 
 
 
 

 
  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

 
 
 
 

ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 
๑ ง ๖ ง 
๒ ค ๗ ก 
๓ ก ๘ ข 
๔ ง ๙ ค 
๕ ข ๑๐ ง 
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 พระพุทธศาสนา ๑ ม. ๔ – ๖.  กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด, 
 ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์. 
พระมหามนัส กิตฺติสาโร.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓. 
 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด,  ๒๕๕๕. 
วิชาการ, กรม.  การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  
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 .  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๘ พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔.  
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 พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐. 
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานัก.  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร 
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วิทย์  วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์  วรรณปก.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม. ๔. 
 พิมพ์ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพฯ : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด,  ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์. 
 .  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๘ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔.  พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพฯ :  
 อักษรเจริญทัศน์,  ๒๕๔๔. 
 .  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๙ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔. พิมพ์ครัง้ท่ี ๑๒. กรุงเทพฯ :  
 อักษรเจริญทัศน์,  ๒๕๔๔. 
สําเนียง  เลื่อมใส และสุชาดา  วราหพันธ์.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓.  นนทบุรี : สํานักพิมพ์เอมพันธ์ จํากัด,  ๒๕๕๕. 
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 คํานํา
 
 

บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระรัตนตรัย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จํานวน ๑๐ เล่ม จัดทําข้ึนเพ่ือ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา พระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส ๓๑๑๐๒ สาระท่ี ๑ ศาสนา  
ศีลธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม บทเรียนสําเร็จรูปเล่มนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เสริมนักเรียนท่ีเรียนเก่ง และช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนช้า ซึ่งเนื้อหาในบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบด้วยส่วนสําคัญดังนี้คือ คําแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูปสําหรับครูและนักเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสําคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ กรอบเนื้อหา กรอบคําถาม 
เฉลยคําถามในแต่ละกรอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน และบรรณานุกรม 

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสําเร็จรูปเล่มนี้ คงมีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการเรียนรู้
ของตนเองสําหรับนักเรียน และเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและ
ผู้สนใจท่ัวไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์
และช่วยเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน  

  
 
 

ภานุพันธ์  ศรีวงษ์ 
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