
 
 

 

 
ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 

และวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
วิชาพระพุทธศาสนา  ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ พระธรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต 
ครูชํานาญการ 

 

 
 
 

โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

 
คํานํา 

 
 

ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  
วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาและ
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  ชวยใหผูเรียนสามารถเกิด   
การเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอนอยางมีประสิทธิภาพ ขาพเจาไดพยายามศึกษาคนควาเอกสารและ
ตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําชุดการสอน เพื่อใหเกิดความชัดเจนถูกตองตามหลักวิชา เพื่อใช
ประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การเผชิญปญหา และหาทางแกปญหาไดดวยตนเอง 

การเรียบเรียงชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิด       
แบบเปนอยูกับปจจุบัน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔  เลมน้ี มีโครงสรางตาม
คําอธิบายรายวิชาในหนวยพระธรรม  ไดเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เห็นความจําเปนที่จะตองศึกษา 
ปฏิบัติตน และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ  โดยเห็นคุณคา  เช่ือมั่น  และมุงพัฒนาชีวิต
ดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ในแตละชุดการสอนนักเรียน
สามารถนําไปศึกษาไดดวยตนเอง  ทบทวนเน้ือหาหรือสามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียน       
ไมทันเพื่อน  หรือสามารถนําไปใชในการเรียนซอมเสริมในกรณีที่เรียนแลวสอบไมผาน  ซึ่งขาพเจาได
พยายามนําเสนอรายละเอียดความสําคัญที่จําเปนในชุดการสอนน้ี 

ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวา ชุดการสอนเลมน้ี จะเปนประโยชนแกนักเรียนและเพื่อนครูที่สอน
รายวิชาน้ี และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการของครผููสอน ขาพเจาขอขอบพระคุณเจาของ
ตําราและเอกสารที่นํามาอางอิงเพื่อใหเอกสารเลมน้ีมีความสมบูรณข้ึน  แตหากผูอานพบขอผิดพลาด
ประการใด  กรุณาใหคําแนะนําแกขาพเจาดวยจักขอบพระคุณย่ิง 
 
 
        เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต 

ผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 
 

หนา 
คํานํา             ก 
สารบัญ             ข 
คําช้ีแจง             ค 
คําแนะนําสําหรบัคร ู           ง 
คําแนะนําสําหรบันักเรียน           จ 
แผนภูมิการใชชุดการสอน            ฉ 
แผนภูมิชุดการสอน  ชุดที่ ๒           ๑ 
แบบทดสอบกอนเรียน            ๒ 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน           ๔ 
ใบความรูที่ ๑  เรื่อง  มงคล  ๓๘  ประการ (สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ)   ๕ 
ใบกิจกรรมที ่๑           ๑๕ 
เฉลยใบกิจกรรมที ่๑          ๑๘ 
ใบกิจกรรมที ่๒           ๑๙ 
แนวตอบใบกิจกรรมที ่๒          ๒๑ 
ใบความรูที่ ๒  เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษิต  คําศัพททางพระพทุธศาสนา 
และการนําการบรหิารจิตและเจริญปญญาไปใชในการดําเนินชีวิต             ๒๓ 
ใบกิจกรรมที ่๓           ๓๑ 
เฉลยใบกิจกรรมที ่๓          ๓๓ 
ใบกิจกรรมที ่๔           ๓๔ 
แนวตอบใบกิจกรรมที ่๔          ๓๖ 
แบบทดสอบหลังเรียน          ๓๘ 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน         ๔๐ 
บรรณานุกรม           ๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 



 
 

 

 

คําช้ีแจง 
 
 

ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  
วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔  หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรม  จัดทําข้ึนโดย  
มุงใหผูเรียนเกิดพัฒนาทางดานตาง ๆ เชน ทักษะการคิด วิเคราะห การเผชิญปญหา และการหา
แนวทางในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม  ภายในเลมประกอบดวย 

๑.  คําแนะนําสําหรับคร ู
๒.  คําแนะนําสําหรับนักเรียน 
๓.  แผนภูมิการใชชุดการสอน 
๔.  ตัวช้ีวัด  จุดประสงคการเรียนรู  และสาระการเรียนรู 
๕.  แบบทดสอบกอนเรียน 
๖.  ใบความรู 
๗.  ใบกิจกรรม 
๘.  เฉลยและแนวตอบใบกิจกรรม 
๙.  แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐.  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
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คําแนะนําสําหรับครู 
 
 

ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  
หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรม น้ี  ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนคูกับแผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 
วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔  ครูควรปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ศึกษาชุดการสอนคูกับแผนการจัดการเรียนรูในเรื่องเดียวกันมาลวงหนาอยางละเอยีด 
๒.  เตรียมสื่ออุปกรณการเรียนการสอนที่จะตองใชทํากิจกรรมในแตละครั้งใหพรอมกอนสอน 

หากมีปญหาจะไดแกไขกอนทําการสอน 
๓.  การสอนเนนแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยมุงใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทางดานตาง ๆ เชน 

ทักษะการคิด  วิเคราะห  การเผชิญปญหา  และการหาแนวทางในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
๔.  ขณะปฏิบัติกจิกรรม  ครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมผูเรียนทัง้รายบุคคลและรายกลุม 
๕.  ตรวจแนวคําตอบใบกิจกรรมจากใบเฉลยกจิกรรมเพื่อดูการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
๖.  เมื่อทําชุดการสอนครบทุกชุดแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรยีนลงในกระดาษคําตอบ 
๗.  ตรวจกระดาษคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
๘.  กระตุนใหนักเรียนเรียนรูอยางต้ังใจและสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายเพื่อให  

การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  ครตูองควบคุมการใชชุดการสอนอยางระมัดระวังและรวดเร็วทันเวลา 
๑๐.  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง  ครูตองใหนักเรียนเก็บสื่อการเรียนให

เปนระเบียบเรียบรอย  หากชุดใดชํารุดก็ซอมแซมเพื่อเก็บไวใชครั้งตอไป 
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คําแนะนําสําหรับนักเรียน 
 

 
ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  

หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรมน้ี  ใชประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔       
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔  นักเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  ๑๕  ขอลงในกระดาษคําตอบ 
๒.  ศึกษาชุดการสอน  หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรม ตามลําดับกิจกรรม และทําใบกิจกรรม

ตามที่กําหนดให 
๓.  ครูตรวจใบกจิกรรม  ใหคะแนน 
๔.  ขณะปฏิบัติกิจกรรม  ครูจะสงัเกตและประเมินพฤติกรรมผูเรียนทัง้รายบุคคลและรายกลุม 
๕.  เมื่อทํากิจกรรมแลวตรวจแนวคําตอบใบกิจกรรมจากใบเฉลยกิจกรรม  เพื่อดูการพัฒนา 

การเรียนรูของตนเอง 
๖.  เมื่อทําใบกจิกรรมครบทุกกจิกรรมแลว  ทําแบบทดสอบหลงัเรียนลงในกระดาษคําตอบ 
๗.  ตรวจกระดาษคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน  เพื่อดูการพัฒนาการเรียนรู

ของตนเอง 
๘.  การเรียนรูนักเรียนควรต้ังใจและสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายเพื่อใหการเรียนรู

ของนักเรียนบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  นักเรียนควรใชชุดการสอนอยางระมัดระวังและรวดเร็วทันเวลา 
๑๐.  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง  ครูตองใหนักเรียนเก็บสื่อการเรียนให

เปนระเบียบเรียบรอย  หากชุดใดชํารุดกซ็อมแซมเพื่อเก็บไวใชครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 



 
 

 

 

แผนภูมิการใชชุดการสอน 
 

 
 
 

ศึกษาคําแนะนําในการใชชุดการสอน 
 
 
 

ทดสอบกอนเรียน 
 
 
 

ศึกษาชุดการสอนตามลาํดับ 
 
 
 

ทํากิจกรรมแตละใบกิจกรรม 
 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 

ผาน        ไมผาน 
 
 
 

 จบ           พบครูรายบุคคล 
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ชุดที่ ๒ 

 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  พระธรรม 
 
 

เรื่อง 
มงคล  ๓๘  ประการ (สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 

พุทธศาสนาสุภาษิตและคําศัพททางพระพุทธศาสนา   
การนําวิธีบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการดําเนินชีวิต 

 
 

ตัวชี้วัด 
ส๑.๑.๒  วิเคราะหพระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุด  ในการตรสัรู   
           การกอต้ัง  วิธีการสอนและการเผยแผพระพทุธศาสนา 
ส๑.๑.๑๖  เช่ือมั่นตอผลของการทําความดี  ความช่ัว  สามารถวิเคราะหสถานการณที่ตอง 
             เผชิญและตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือปฏิบัติอยางมีเหตุผล  ถูกตองตามหลักธรรม 
             และกําหนดเปาหมายบทบาทการดําเนินชีวิตเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขและ 
             อยูรวมกันเปนชาติอยางสมานฉันท 
ส๑.๑.๑๙  เห็นคุณคา  เช่ือมั่น  และมุงมั่นพัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู 
             ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  อธิบายถึงความหมายของพระรัตนตรัยและวิเคราะหพระพุทธเจา  ผูเปนแบบอยางของ 
     มนุษยผูฝกตนไดอยางสงูสุดได 
๒.  อธิบายหลักธรรมในมงคล  ๓๘  ประการ (สงเคราะหบตุร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ)  
     และสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
๓.  อธิบายพุทธศาสนาสุภาษิตและคําศัพททางพระพุทธศาสนาได 
๔.  วิเคราะหพระพุทธเจา  หลักธรรม (มงคล ๓๘ ประการ , พุทธศาสนาสุภาษิต , คําศัพททาง 
     พระพุทธศาสนา)  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร (วิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบ 
     อยูกับปจจุบัน) ตลอดจนนําวิธีบรหิารจิตและเจรญิปญญาไปใชในการดําเนินชีวิตได 

 
สาระการเรยีนรู 

๑.  พระรัตนตรัยและพระพทุธเจา  แบบอยางของมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุด 
๒.  มงคล  ๓๘  ประการ (สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 
๓.  พุทธศาสนสุภาษิตและคําศัพททางพระพุทธศาสนา 
๔.  การนําวิธีบริหารจิตและเจรญิปญญาไปใชในการดําเนินชีวิต 



๙ 
 

 

 
 

แบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพทุธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรม 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง 
            ก , ข , ค  หรือ  ง  ที่เลือกน้ัน 
 
๑.  ขอใดคือองคประกอบของพระรัตนตรัย 

 ก.  ศีล  สมาธิ  ปญญา     

ข.  ทาน  ศีล  ภาวนา 

 ค.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ    

ง.  พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ 

๒.  พระพุทธมีคุณคาย่ิง  เพราะประกอบดวยคุณสมบัติเดน  ๓  ประการ  คืออะไรบาง 

 ก.  ศีล  สมาธิ  ปญญา     

ข.  ทาน  ศีล  ภาวนา 

 ค.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ    

ง.  พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ 

๓.  ขอความที่วา “พระผูมีพระภาคเจาน้ันรูเองแลว  จึงแสดงธรรมเพื่อใหผูอื่นรูตาม  ฝกฝนตนดีแลว  
จึงแสดงธรรม  เพื่อใหผูอื่นฝกตาม” มีความหมายตรงกบัขอใด” 

ก.  ทรงทําไดตามทีส่อน    ข.  ทรงสอนใหผูอื่นปฏิบัติ 
ค.  ทรงสอนในสิ่งที่ดีงาม    ง.  ทรงสอนใหรูจกัปฏิบัติตามในสิ่งที่คิด 

๔.  คํากลาวที่วา “ทุกอยางมีคูกัน  มีมืดกม็ีสวาง”  ตรงกับหลักความจรงิในเรื่องใด 
 ก.  มีความโลภ – มีความโกรธ   ข.  มีความโกรธ - มีความเกลียด 
 ข.  มีความจริง – มีความเท็จ   ง.  มีความทุกข – มีทางแกทุกข 
๕.  บิดามารดาพึงสงเคราะหบุตรธิดาในเรื่อง “เปนธุระจัดหาคูครองให”  หมายความวาอยางไร 

ก.  เปนผูเลอืกคูครองใหกบับุตรธิดา  ตามความตองการของตนเอง 
ข.  ใหคําแนะนําแกบุตรธิดาในการเลือกคูครองใหถูกตองและเหมาะสม 
ค.  ควบคุมการเลือกคูครองของบุตรธิดา  โดยเลือกบุคคลทีม่ีฐานะดีมสีกุล 
ง.  จัดการหมั่นหมายไวแตยังเลก็  หากครอบครัวทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

๖.  ขอใดตอไปน้ีไมใชวิธีเลี้ยงดูลูกใหไดดี  
ก.  กันลูกออกจากความช่ัว   ข.  ใหลูกไดรับการศึกษา 
ค.  จัดแจงใหลูกแตงงานกับคนมทีรัพยสิน  ง.  มอบทรัพยสินใหเมื่อถึงกาลอันสมควร 

๗.  ขอใดไมใชอานิสงสของการบํารุงบิดามารดา 
ก.  ทําใหไดรับการยกยองสรรเสริญ  ข.  ทําใหมีความเจริญกาวหนา 



๑๐ 
 

 

ค.  ทําใหไดมรดกมากกวาลูกคนอื่น  ง.  ครอบครัวจะสงบรมเย็นเปนสุข 
๘.  มีสามีหรือภรรยาเหมือนทาสหรือคนใช  หมายความวาอยางไร 

ก.  คูสามีภรรยาทีเ่กียจคราน 
ข.  ใชสามีภรรยาเย่ียงทาสหรือคนใช 
ค.  คูสามีภรรยาทีส่ามารถขมขูบงัคับกันได 
ง.  คูสามีภรรยาที่ใหความชวยเหลือหนาที่การงานซึง่กันและกัน 

๙.  ขอใดไมใชคุณสมบัติคูสรางคูสม 
ก.  สมสทัธา      ข.  สมภริยา 
ค.  สมจาคะ      ง.  สมสลีา 

๑๐.  การตอบแทนพระคุณพอแมในขอใดเปนการตอบแทนที่ดีที่สุด 
ก.  ชวยดูแลกิจการงานของทาน 
ข.  จัดงานบําเพญ็กุศลใหทานทกุป 
ค.  ดูแลปรนนิบัติทานในยามชรา 
ง.  ชักนําใหทานทําทาน  รักษาศีล  ทําสมาธิภาวนา 

๑๑.  บุคคลผูมีความสันโดษจะไดรบัคุณประโยชนมากมายยกเวนขอใด 
ก.  มีความสุขความสบายตามอัตภาพ  ข.  ไมทุจริตในหนาทีก่ารงาน 
ค.  ปองกันการสูญเสียที่เกิดจากความฟุมเฟอย ง.  สะดวกสบาย  ไมตองกระตือรือรน 

๑๒.  ขอใดไมใชลักษณะของคน “สันโดษ” 
 ก.  หาเลี้ยงชีพตามกําลังสติปญญาของตน 

ข.  หาเลี้ยงชีพใหผานพนไปวัน ๆ ไมด้ินรนขวนขวาย 
ค.  มีความยินดีพึงพอใจตามทีม่ ี ตามที่ไดมา 
ง.  มีความยินดีและพอใจตามสมควรแกฐานะของตน 

๑๓.  พุทธศาสนสุภาษิตขอใดที่มีอยูในโลกธรรม ๘ 
 ก.  จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ    ข.  นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต 
 ค.  นอุจฺจาวจํ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ   ง.  โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ 
๑๔.  “โกรธคือโง  โมโหคือบา  ไมโกรธดีกวาไมบาไมโง”  ตรงกบัพุทธศาสนสุภาษิตในขอใด 
 ก.  จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ    ข.  นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต 
 ค.  โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ    ง.  นอุจฺจาวจํ  ปณฺฑิตา  ทสสฺยนฺติ    
๑๕.  ขอใดตอไปน้ีไมใชประโยชนของการบริหารจิตเจริญปญญาที่มีตอการพัฒนาการเรียนรู 

ก.  ชวยใหหย่ังรูอนาคตของตนเอง 
ข.  ชวยใหมีความต้ังใจเรียนมากข้ึน 
ค.  ชวยใหจับประเด็นในเรือ่งทีเ่รียนไดเร็วและถูกตอง 

 ง.  ชวยใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหตีความ  
 
 
 
 

ทําเสร็จแลว  ไปตรวจคําตอบ

กันเลยคะ 



๑๑ 
 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรม 

 
 
 ๑.  ค 
 ๒.  ง 
 ๓.  ก 
 ๔.  ง 
 ๕.  ข 
 ๖.  ค 
 ๗.  ค 
 ๘.  ง 
 ๙.  ข 
 ๑๐. ง 
 ๑๑. ง 
 ๑๒. ข 
 ๑๓. ข 
 ๑๔. ค 
 ๑๕. ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจคําตอบเสร็จแลว  อยาลืมจดบันทึก

คะแนนไวเปรียบเทียบกับหลังเรียน  จะไดรู

พัฒนาการของตัวเอง  จากน้ันเราไปศึกษา

ความรูจากใบความรูและทํากิจกรรมตาง ๆ   

ไดเลยคะ 



๑๒ 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

พระรัตนตรัย  มาจากคําวา  พระ (ประเสริฐ) + รัตนะ (แกวที่ล้ําคา) + ตรัย = สาม  แปลวา  
“แกวอันประเสริฐทั้ง  ๓”  หมายถึง  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ  ที่ทานเรียกพระพุทธ      
พระธรรม  และพระสงฆวาเปนรัตนะก็เพราะตองการช้ีใหเห็นความหมายเชิงอุปมาวา  สิ่งทั้งสามน้ีมี
คุณคาประเสริฐเลิศล้ํา  ดังหน่ึงเปนดวงมณีที่มีคาควรเมือง  อันใคร ๆ ก็ควรยกยองเทิดทูนใหเปนที่พึ่ง    
ที่ระลึก  พระรัตนตรัยสําคัญอยางไร  มีคําเฉลยอยูในพระธรรมบทที่วา 
 “มนุษยจํานวนมาก  ผูถูกภัยคุกคาม  ตางถึงภูเขา  ปาไม  อาราม  และรุกขเจดียเปนสรณะ  
น่ันมิใชสรณะอันเกษม  น่ันมิใชสรณะอันสูงสุด  เพราะผูอาศัยสรณะเชนน้ัน  ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวง 
 สวนผูที่ถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆเปนสรณะ  ยอมใชปญญาอันชอบพิจารณาเห็น
อริยสัจ ๔  ประการ  กลาวคือ  ทุกข  เหตุเกิดแหงทุกข  ความดับทุกข  และมรรคมีองค ๘  อันเปน   
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 
 น่ันเปนสรณะอันเกษม  เปนสรณะอันสูงสุด  เพราะผูอาศัยสรณะเชนน้ัน  ยอมพนจากทุกข   
ทั้งปวงได” 
 พุทธะ  แปลวา  ผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบาน  ในที่น้ีหมายถึง  พระพุทธเจา  พระบรมศาสดาแหง
พระพุทธศาสนาพระองคทรงเปนตัวอยางของบุคคลผูเช่ือมั่นในศักยภาพทางสติปญญาของมนุษยวา
สามารถฝกหัดพัฒนาตนไดอยางสูงสุดจนบรรลุถึงความเปนพุทธะ  มีภาวะอันประเสริฐ  คือ  ความเปน
ผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบาน  กําจัดทุกขไดสิ้นเชิง  เราทุกคนผูยอมรับนับถือพระพุทธเจาเปนสรณะ  มุ งมั่น
ฝกหัดพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงข้ึนไปตามลําดับในที่สุดแลวก็จะสามารถบรรลุถึง   
พระนิพพานอันเปนที่สิ้นทุกขทั้งปวงเชนเดียวกับพระพุทธเจา  ชาวพุทธทุกคนจึงควรเตือนตนเองวา  
ตัวอยางของผูที่พัฒนาตนไดสูงสุดก็มีอยูแลว  เราจะตองพัฒนาตนใหบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดเชนน้ันบาง 
 คุณคาของพระพุทธ  คือ  ทรงเปนแบบอยางของมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุด  ซึ่งเมื่อฝกตนได
อยางสูงสุดแลวยอมจะประกอบดวยคุณสมบัติที่เดน  ๓  ประการ  คือ  พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  
และพระกรุณาคุณ  ดวยพระปญญาคุณและพระวิสุทธิคุณ  ทําใหพระองคทรงบรรลุความเปน
พระพุทธเจาอยางสมบูรณ  และดวยพระกรุณาคุณ  ทําใหพระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจในการชวยเหลือ
มนุษยชาติไดอยางเต็มที่และอยางดีที่สุด  นับต้ังแตแรกตรัสรูจวบจนวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ 
 ตอไปน้ีจะขอกลาวถึง  ๑  ใน  ๓  ของแกวอันประเสริฐ  ไดแก  พระธรรม  ซึ่งหมายถึง  คําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาเปนหลักความจริงที่นํามาเปนหลักความประพฤติ   

ธรรม  มีเสียงพองกับคําวา  “ทํา”  ในภาษาไทย  ถาขอความไมชัดเจนอาจเติมสระ  อะ        
เปนธรรมะ  แตจะใชคําวา  ธรรมะ  เฉพาะเมื่อหมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเทาน้ัน ธรรม (ทํา) 
หรือธรรมะ (ทํา - มะ)  เปนคําที่มาจากคําภาษาสันสกฤต  ธรรม  แปลวาสิ่งที่แบกไว  หมายถึง 
กฎหมาย  หนาที่  ยุติธรรม  ความถูกตอง  คุณความดี  คุณธรรม  ธรรมชาติ  เปนตน  

ใบความรูที่ ๑ 
เรื่อง  มงคล  ๓๘  ประการ 

(สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 
 



๑๓ 
 

 

ในภาษาไทยใชคําวา  ธรรม  หรือ  ธรรมะ  หมายถึง  คําสั่งสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา  
เน้ือหาสาระเรื่องราวที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนทั้งหมดทั้งสิ่งที่ ดีและช่ัวเรียกวา  ธรรม  หรือ  ธรรมะ  
เชน  ทรงสอนเรื่องอริยสัจ ๔  ความจริงอันประเสริฐ  ทรงสอนเรื่องไตรลักษณหรืออนัตตลักขณสูตร
สอนเรื่องกิเลส  ก็เรียกวา  ทรงสอนธรรมเรื่องกิเลสหรือทรงสอนธรรมะเรื่องกิเลส  

ธรรม  หมายถึง  การประพฤติที่ ดีที่ ถูกตองได  เชน  ธรรมที่ประพฤติดีแลวนําสุขมาให           
ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข  ใครๆ ก็สรรเสริญการกระทําที่เปนธรรม 

เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูความจริงอันประเสริฐ  ๔  ประการแลว  ก็ทรงมีพระมหากรุณา
ปรารถนาจะใหสัตวโลกพนทุกข  จึงทรงสั่งสอนเหลาสาวกและคนทั่วไปดวยคําสอนตาง ๆ คําสอนของ
พระพุทธเจาน้ีเรียกวา  พระธรรม 

 
ท่ีมา  ขอมูล “พระธรรม” (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%205/teach 
 ings/prarattanatai.htm 
 
มงคล  ๓๘  ประการ 
 

มงคล  แปลวา  ธรรมอันนํามาซึ่งความสําเร็จ  ความสขุ  ความเจริญ   
มงคลชีวิต  ๓๘  ประการ  เปนหมวดธรรมะที่งายตอการทําความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติ 

เพราะเปนหมวดธรรมะที่เปนข้ันเปนตอนเกี่ยวเน่ืองกัน  และสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม  ซึ่งจะทําใหผูปฏิบัติมีความสมบูรณพรอม  คือ  ฝกใหเปนคนดี  สรางความพรอมในการฝก
ตนเอง  ฝกตนใหเปนคนมีประโยชน  บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัวและสังคม  ธรรมะเบื้องสูงใสตัวให
เต็มที่  การฝกภาคปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสใหสิ้นไป  ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส  และยังประโยชน
สูงสุดของการปฏิบัติใหเกิดข้ึน  คือ  ผูปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด  บริสุทธ์ิ  บริบูรณ  หมดกิเลส  สามารถ
ทําพระนิพพานใหแจง  สรางบารมีใหถึงที่สุดแหงธรรมไดในที่สุด 
 ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  น้ี  กําหนดใหศึกษาเพียง  ๓  ประการ  กลาวคือ  การสงเคราะหบุตร          
การสงเคราะหภรรยา  และความสันโดษ 
 
การสงเคราะหบุตร   
 

การสงเคราะหบุตร หมายถึง การดูแล การเอาใจใส หรือการรับผิดชอบตอบุตรของตน คําวา  
“บุตร”  ในที่น้ีหมายรวมทั้งบุตรชายและบุตรสาว (ธิดา)   

ทําไมจึงตองสงเคราะหบุตร  วันหน่ึงเราตองแกและตาย สิ่งที่อยากไดกันทุกคน  คือ  ความปติ  
ความปลื้มใจไวหลอเลี้ยงใจใหสดช่ืน  ความปลื้มปติจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อไดเห็นผลแหงความดีหรือผลงาน
ดีๆ ที่เราทําไว  ย่ิงผลงานดีมากเทาไร  ย่ิงช่ืนใจมากเทาน้ัน  แลวอายุจะยืนยาวสุขภาพจะแข็งแรง      
ดังคํากลาวเกี่ยวกับมงคลที่  ๑๒  การสงเคราะหบุตร  ไวดังน้ี 

 
 



๑๔ 
 

 

รูปมารดาบิดาอบรมบุตร 

 
“ตนไมถาลูกมันรสไมดี  ก็มีแตคนจะโคนตนทิ้ง  ไมมีใครคิดจะบํารุงรักษาไว     

ตรงขาม  ถาลูกมันรสดี  ทั้งหวานทั้งมัน  เจาของก็อยากใสปุยรดนํ้าพรวนดิน  ทะนุถนอม
ใหคงตนอยูนาน ๆ ตนไมจะอายุยืน  ไดรับการบํารุงรักษาดีเพียงไร  ข้ึนอยูกับลูกของมัน  
คนเราก็เชนกัน ถาลูกทําดี คนทั้งหลายก็ชมมาถึงพอแมวาเลี้ยงลูกดี ความสุขกายสบายใจ  
ก็ติดตามมาเพราะลูก  บุญกุศลความดี  ก็ไหลมาเพราะลูก  แตถาลูกทําช่ัวชาเลวทราม     
คนทั้งหลายก็แชงดามาถึงพอแมดวยเหมือนกัน  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงช้ีวา  สิริมงคล
ของคนที่เปนพอแมอยูที่ลูก  และในทางตรงขาม  ถาไมปองกันแกไขใหดีแลวอัปมงคลก็ 
จะมาจากลูกน่ันเหมือนกัน”  

 
 
ท่ีมา  ขอมูล “ทําไมจึงตองสงเคราะหบุตร” (ออนไลน). 
สืบคนจาก  http://www.kalyanamitra.org/2554/mngkhlchiwit38_detail.php?page=101 
 

มารดาบิดามีหนาที่ที่จะตองสงเคราะหบุตรดวยวิธีการ
ดังตอไปน้ี 

๑)  หามปรามจากความช่ัว 
๒)  สั่งสอนใหต้ังอยูในความดี 
๓)  ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔)  หาคูครองที่สมควรให 
๕)  มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร  

 
ท่ีมา  รูปมารดาบิดาอบรมบุตร (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://questionfrom.wordpress.com/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84 
 %E0%B8%A5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8 
 %87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0% 
 B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3/ 

 
บุตร  ธิดา  เมื่อไดรับการสงเคราะหจากมารดาบิดาเชนน้ีแลว  ยอมประสบความสุขความเจริญ  

และควรอนุเคราะหตอบตอมารดาบิดาดวยการทําความดีตอบแทนทาน  ดวยการปฏิบัติตามหลักการ
ดังตอไปน้ี 

๑)  ตองเลี้ยงทานตอบ 
๒)  ชวยแบงเบาภารกิจการงานของทาน 
๓)  ธํารงรักษาช่ือเสียงของวงศตระกูล 
๔)  ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
๕)  เมื่อทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน 
 



๑๕ 
 

 

รปูคูสรางคูสม 

คุณคาทางจริยธรรมของหลักการสงเคราะหบุตร 
เมื่อทั้งมารดา  บิดา  และบุตรธิดาตางก็สงเคราะหซึ่งกันและกันตามหนาที่ดังกลาวมาน้ีแลว        

ก็จะเปนเหตุใหประสบกับมงคลกลาวคือ  ความสุข  ความเจริญกาวหนา  ในชีวิตดวยกันทั้งสองฝาย 
 
การสงเคราะหภรรยา   
 
 การสงเคราะหภรรยา  หมายถึง  การดูแล  การเอาใจใส  หรือการรับผิดชอบตอภรรยาของตน  
ในฐานะที่เปนสามี  ดังคํากลาวเกี่ยวกับมงคลที่ ๑๓  การสงเคราะหภรรยา  ไวดังน้ี 
 

“ในการเค้ียวอาหาร  ถาลิ้นกับฟนทํางานไมประสานกัน  ก็มีหวังขบลิ้นตนเองตอง

เจ็บปวดจนนํ้าตารวง  เชนกัน  ในชีวิตการครองเรือน  ถาสามีภรรยาไมรูจักสงเคราะหกัน

และกัน  ไมมีความเขาใจกัน  นอกจากจะไมมีความกาวหนาในชีวิตแลว  ทั้งสองฝายก็    

มีหวังชํ้าใจจนนํ้าตารวงไดเหมือนกัน” 

 

คุณสมบัติของคูสรางคูสม  พื้นฐานอันมั่นคงที่จะทําให
สามีภรรยาครองชีวิตกันยืนยาว  มีความสุข  คือ  คูสามีภรรยา
ตองมีสมชีวิธรรม  ไดแก 

๑)  สมสัทธา  มีศรัทธาเสมอกัน  ไดแก  มีหลักการ      
มีความเช่ือมั่นในพระพุทธศาสนา  มีเปาหมายชีวิตเหมือนกัน 

๒)  สมสีลา มีศีลเสมอกัน ไดแก ความประพฤติ ศีลธรรม 
จรรยา  กิริยามารยาท  อบรมมาดีเสมอกัน 

๓)  สมจาคา  มีจาคะเสมอกัน  ไดแก  มีนิสัยเสียสละ
ชอบชวยเหลือ  ไมเห็นแกตัว  ใจกวางเสมอกัน 

๔)  สมปญญา  มีปญญาเสมอกัน  ไดแก  มีเหตุผล       
มีความคิดสรางสรรค  ไมด้ือดานดันทุรัง  เขาใจกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  
พูดกันรูเรื่อง 
 

ท่ีมา  ขอมูล “คุณสมบัติของคูสรางคูสม” และรูปประกอบ (ออนไลน). 
สืบคนจาก  http://www.kalyanamitra.org/2554/mngkhlchiwit38_detail.php?page=102 
 

สามียอมมีหนาที่ที่จะตองสงเคราะหภรรยาของตนดวยการปฏิบัติตามหลักการ  ดังตอไปน้ี 
๑)  ยกยองใหเกียรติสมกับฐานะที่เปนภรรยา 
๒)  ไมดูหมิ่นภรรยา 
๓)  ไมนอกใจภรรยา 
๔)  มอบความเปนใหญในงานบานให 
๕)  หาเครื่องประดับมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 



๑๖ 
 

 

รปูความสันโดษ 

ภรรยาเมื่อไดรับการสงเคราะหจากสามีดวยวิธีการตามที่กลาวมาแลว  ก็พึงบําเพ็ญตนเปน
ภรรยาที่ดีตามหลักการดังตอไปน้ี 

๑)  จัดงานบานใหเรียบรอย 
๒)  ชวยเหลือญาติมิตรทั้งฝายของตนเองและฝายของสามีดวยดี 
๓)  ไมนอกใจสาม ี
๔)  รักษาทรัพยสมบัติที่สามีหามาได 
๕)  ขยันไมเกียจครานในงานทั้งปวง 
คุณคาทางจริยธรรมของหลักการสงเคราะหภรรยา 
สามีที่รูจักสงเคราะหภรรยาและภรรยาที่รูจักสงเคราะหสามีตามวิธีการที่พระพุทธเจาทรงวาง

เปนบรรทัดฐานเอาไวใหน้ี  ยอมจะสามารถครองรักครองเรือนไดอยางมีความสุข 
  
ความสันโดษ   
 

สันโดษ  มาจากภาษาบาลีวา  สันโตสะ  สัน  แปลวา  
ตน  โตสะ  แปลวา  ยินดี  สันโดษจึงแปลวา  ยินดี  ชอบใจ  
พอใจ  อิ่มใจ  จุใจ  สุขใจกับของของตน  ความหมายโดยยอ  
คือ  ใหรูจักพอ  รูจักประมาณ 

เรื่องสันโดษน้ี เปนเรื่องหน่ึงที่มีผูเขาใจผิดกันมาก  
บางคนเขาใจวาสันโดษทําใหยากจนเขาใจวาสันโดษทําให  
เกียจคราน  เขาใจ  วาสันโดษขัดขวางความเจริญ  ขอใหเรามา
พิจารณากันตอไปวา  ความเขาใจของคนทั้งหลายน้ันเปนจริง
หรือไม  ลักษณะสันโดษที่แทจริงเปนอยางไร  มีคุณหรือโทษ    
มีคํากลาวเกี่ยวกับมงคลที่ ๒๔  ความสันโดษ  ไวดังน้ี 
 
 

“นํ้าแมเพียงนอย  ก็สามารถทําใหแกวนํ้าเต็มบริบูรณได  ตรงขาม  แมมีนํ้ามาก

มหาศาล  ก็ไมสามารถทําใหมหาสมุทรเต็มบริบูรณ  ในทํานองเดียวกัน  ทรัพยสินเงินทอง

แมเพียงนอย  ก็สามารถยังใจของผูมีความสันโดษใหเต็มเปยมไปดวยความสุข  ความพอใจ

ตรงขาม  แมมีทรัพยสินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใด  ใจของผูที่ไมมีความสันโดษ     

ก็ยังเรารอน  กระวนกระวาย  กระหายอยากไดอยูน่ันเอง” 

ท่ีมา  รูปความสันโดษ (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbn 

id=gZ33OUiZeuRF2M:&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/4553 
8&docid=nixVEn9xoUQUCM&imgurl0&ndsp=23&ved=1t:429,r:6,s:0,i:100&tx= 
54&ty=48 



๑๗ 
 

 

 
 ความสันโดษ  หมายถึง  ความรูจักยินดีในสิ่งที่ตนได  พอใจในสิ่งที่ตนมี  รูจักพอในปจจัย ๔  
ตามที่ตัวเองมีอยูหรือเทาที่จําเปนแกความตองการจริงๆ  ไมแสวงหาปจจัย ๔  ใหมากเกินกวา      
ความจําเปน  เชน 
 ๑.  อาหาร  ควรจะพอใจในอาหารดวยการคิดวา  รับประทานอาหารเพื่อใหรางกายดํารงอยูได  
สําหรับหลอเลี้ยงรางกายใหมีกําลังเทาน้ัน  ไมใชตกเปนทาสของอาหารดวยการติดใจในรสอรอย  
รูปลักษณหรือสีสันของอาหาร  คนที่ไมรูจักพอดีในอาหารก็จะตองใชจายเงินไปในการแสวงหาอาหารมา
บริโภคในราคาแพง ๆ โดยไมจําเปน  เมื่อมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารในทางที่ผิด  การบริโภคน้ัน   
ก็จะทําใหเกิดทุกข 
 ๒.  เครื่องนุงหม  ควรพอใจในเครื่องนุงหมดวยการคิดวา  เครื่องนุงหมทั้งหลายน้ันมีประโยชน
โดยตรง  อยูที่การใชเปนเครื่องปกปดอวัยวะอันกอใหเกิดความละอายและปองกันสัมผัสกันไม          
พึงประสงคที่เกิดจากอากาศ  เชน  อากาศหนาวจัด  รอนจัด  เย็นจัด  การขบกัดของสัตวและแมลง  
เปนตน 
 ๓.  ที่อยูอาศัย  ควรพอใจในที่อยูอาศัยดวยการคิดวา  เรามีที่อยูอาศัยก็เพื่อใหเปนที่พํานัก   
พักอาศัยอยางปลอดภัย  คือ  ไมถูกลม  แดด  ฝน  อากาศหนาว  รอน  เย็น  ไมใชมีที่อยูอาศัยเพื่อใช
เปนเครื่องประชันขันแขงฐานะทางการเงิน  หรือเพื่ออวดวาตนเปนคนมีฐานะดีกวาคนอื่น  เปนตน 
 ๔.  ยารักษาโรค  ควรพอใจในยารักษาโรคดวยการคิดวา  ยารักษาโรคน้ันเรามีไวเพื่อใชรักษา
โรคใหหายเทาน้ัน  ไมควรติดเปนทาสของยารักษาโรคดวยการคิดวา  จะตองแสวงหายารักษาโรคที่
ราคาแพง ๆ หรือจากหมอที่มีช่ือเสียง  แตควรใชยารักษาโรคใหตรงกับโรคที่ตัวเองปวย  เมื่อรักษาโรค
หายแลวก็ไมควรยึดติดยา  ควรใชยารักษาโรคเหมือนคนน่ังเรือขามฟาก  คือ  เมื่อถึงฝงแลวก็ปลอยเรือ
ไวที่ฝงเหมือนอยางเดิม  ไมควรแบกเรือข้ึนฝงตามไปดวย 
 ความสันโดษในปจจัย ๔  น้ี  เปนวิธีการที่จะสราง  “สภาพเอื้อ”  ใหเกิดความกาวหนาข้ึนไปใน
คุณธรรมช้ันสูงอื่น ๆ อีก  เชน  ถาเราไมยึดติดในอาหาร  เสื้อผา  ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค  รวมถึง
วัตถุอื่น ๆ นอกจากน้ีทั้งหมดดวย  ก็จะทําใหมีเวลาและพลังงานมากมายสําหรับนําไปใชสรางสรรค
พัฒนาตนเองและสังคมในดานอื่น ๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจความหมายและคุณคาของหลักธรรมเรื่อง
สันโดษมากข้ึน  ขอใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีประกอบดวย 
 

ปรัชญาจากหลอดยาสีพระทนตของในหลวง 
 

 
  ยาสีฟนหลอดน้ีมีขอคิด   ปลุกปลอบจิตคิดประหยัดหัดนิสัย 
 ธ  ประทานมาใหยลเพื่อดลใจ   ใหผองไทยมัธยัสถประหยัดตาม 
  เศรษฐกิจบานเมืองอันเคืองเข็ญ  กลับรมเย็นเปนสุขทุกเขตขาม 
 หากดําเนินตามรอยองคพระทรงนาม  เมืองสยามจักอยูรอดและปลอดภัย 
 
 
 



๑๘ 
 

 

รปูหลอดยาสีพระทนตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา  รูปหลอดยาสีพระทนตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.google.co.th/imgres?sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid 
 =F8BCBTVmYD0BnM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php%3 
 Fid%3D775559&docid=dZGVs8Zh7hbJVM&imgurl 
 
 

ความเปนมาของหลอดยาสีพระทนตประวัติศาสตร 
โดย  ศาสตราจารยพิเศษ  ดร.ทันตแพทยหญิง  ทานผูหญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช 

ทันตแพทยประจําพระองค 
 
 

 ทุกครั้งที่ดิฉันมีโอกาสไดเขาเฝาฯ  ทําพระทนตถวายองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พรอมดวย
คุณหมอหาญณรงค  พิทยะ  และคุณหมอเมตตจิตต  นวจินดา  เมื่อเสร็จจากการทําพระทนตถวายแลว  
พระองคทานจะมีพระราชกระแสรับสั่งถึงปญญาตาง ๆ ของบานเมือง  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทุกขสุขของ
ราษฎรและการเศรษฐกิจ  
 ครั้งหน่ึง  ดิฉันไดกราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษยทันตแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยบางคน    
มีคานิยมในการใชของตางประเทศและมีราคาแพง  รายที่ไมมีทรัพยพอซื้อหาก็ยังขวนขวายเชามาใชเปน
ครั้งคราว  ซึ่งเทาที่ทราบมามีความแตกตางจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ที่ทรงนิยมใชกระเปาถือ
ที่ผลิตภายในประเทศ  เชนสามัญชนทั่วไป  ทรงใชดินสอสั้นจนตองตอดาม  แมจนยาสีพระทนตของ
พระองคทานก็ทรงใชดามแปรงพระทนตรีดหลอดยาจนแบนจนแนใจวาไมมียาสีพระทนตหลงเหลอือยูใน
หลอดจริง ๆ  
 



๑๙ 
 

 

 เมื่อดิฉันกราบบังคมทูลเสร็จ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับสั่งวา        
ของพระองคทานเองก็เหมือนกัน  และยังมีพระราชกระแสรับสั่งตอไปอีกวา  เมื่อไมนานมาน้ีเอง  
มหาดเล็กหองทรงเห็นวา  ยาสีพระทนตของพระองคคงใชหมดแลวจึงไดนําหลอดใหมมาเปลี่ยนใหแทน  
เมื่อพระองคทานไดทรงทราบก็ไดขอใหเขานํายาสีพระทนตหลอดเกามาคืน  และพระองคทานยังทรง
สามารถใชตอไปไดอีกถึง  ๕  วัน 
 จะเห็นไดวาในสวนของพระองคทานเองน้ันทรงประหยัดอยางย่ิง  ซึ่งตรงขามกับพระราชทรัพย
สวนพระองค  ที่พระราชทานเพื่อราษฎรผูยากไรอยูเปนนิตย  พระจริยวัตรของพระองคน้ี  ไดแสดงให
เห็นอยางแจมชัดถึงพระวิริยะอุตสาหะ  ตลอดจนความประหยัดในการใชของอยางคุมคา  หลังจากน้ัน
ดิฉันไดกราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนตหลอดน้ันเพื่อนําไปใหศิษยไดเห็นและ     
รับใสเกลาเปนตัวอยางเพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสตอ ๆ ไป 
 ประมาณหน่ึงสัปดาหหลังจากน้ัน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานสงหลอดยา   
สีพระทนตเปลาหลอดน้ันมาใหดิฉันถึงบาน  ดิฉันรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาย่ิง    
เมื่อไดพิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนตเปลาหลอดน้ันแลว  ทําใหเกิดความสงสัยวา  เหตุใด
หลอดยาสีพระทนตหลอดน้ี  จึงแบนเรียบรายโดยตลอดคลายแผนกระดาษ  โดยเฉพาะบรเิวณคอหลอด
ยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด 
 เมื่อไดมีโอกาสเขาเฝาฯ  อีกครั้งในเวลาตอมา  จึงไดรับคําอธิบายจากพระองควา  หลอดยา     
สีพระทนตที่เห็นแบนเรียบน้ัน  เปนผลจากการใชดามแปรงสีพระทนตรีดและกดจนเห็นเปนรอยบุม       
ที่เห็นน้ันเอง  และเพื่อที่จะขอนําไปแสดงใหศิษยทันตแพทยไดเห็นเปนอุทาหรณ  จึงไดขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต  ซึ่งพระองคทานก็ไดทรงพระเมตตาดวยความเต็มพระทัย 
 เมื่อบรรดาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรทั้ง  ๘  แหงของประเทศ  และนายกทันตแพทย-
สมาคมแหงประเทศไทยฯ  ไดทราบถึงความเปนมาของหลอดยาสีพระทนตประวัติศาสตรหลอดน้ี  ตางก็
แสดงความประสงคที่จะขอนําไปแสดงตอบรรดาศิษยทั้งหลายในคณะทันตแพทยศาสตรของตน 
 เพื่อที่จะใหบรรลุจุดประสงค ดังกลาว  ดิฉันและคณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  จึงไดคิดทําเปนรูปโปสเตอรของหลอดยาสีพระทนตของพระองคทานหลอดน้ี  พรอมดวย
คําบรรยายในรูปรอยกรองเพื่อแจกจายแกสถาบันการศึกษาทันตแพทยทั่วประเทศ  เพื่อเปนตัวอยาง
แหงความวิริยะอุตสาหะ  และความประหยัดใชของอยางคุมคาของพระองคทาน  และเพื่อเปน       
ราชสักการะถวายองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา  ๖  รอบ  
ในป พ.ศ. ๒๕๔๒  น้ี 
 

(จากหนังสือปรัชญาหนากุฏิ  ของ  ว. วชิรเมธี) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

รปูอัลเบิรต  ไอนสไตน   

เรื่องของอัลเบิรต  ไอนสไตน 
 
 

 อัลเบิรต  ไอนสไตน  นักวิทยาศาสตรที่มีช่ือเสียงที่สุดคน
หน่ึงของโลก  ถือเปนตัวอยางของบุคคลที่สันโดษในปจจัย ๔  
มักจะแตงตัวดวยเสื้อผาราคาไมแพง  ขอเพียงใชปกปดรางกายได  
ก็ถือวาใชไดแลว  บริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและราคา   
ไมแพง  ไมนิยมออกงานสังคมพบปะผูคนจํานวนมาก  นอกจากน้ัน
แลวก็ชอบใชชีวิตอยางธรรมดาสามัญ  เรียบงาย  ไมฟุงเฟอ  ไมตก
เปนทาสของช่ือเสียงหรือเกียรติยศที่มีคนยกยองสรรเสริญหรือ  
มอบให  จากการที่ไอนสไตนเปนคนสันโดษ  ไมยึดติดในวัตถุหรือ
ช่ือเสียงเกียรติยศ  จึงทําใหมีเวลามากมายสําหรับใชในการครุนคิด
ถึงเรื่องราวหรือทฤษฎีที่ลึกซึ้งทางวิทยาศาสตร  และสิ่งที่คิดคน    
ก็ลวนแลวแตกอเกิดคุณูปการตอโลกและมนุษยชาติมาจนถึงบัดน้ี 
 

ท่ีมา  รูปอลัเบิรต  ไอนสไตน (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.google.co.th/imgres?sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=Isch&Tb 
 nid=4RZkcpUQ0IrB_M:&imgrefurl=http://nat-cheer.blogspot.com/2010/10 
 /blog-post.html&docid=-iNctwS8hkAlaM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/ 
 &vpx=962&vpy=260&dur=156&hovh=177&hovw=181 
 

 คุณคาทางจริยธรรมของหลักสันโดษ 
 ความสันโดษน้ันมีหลักที่ควรสังเกตอยูวา  จะตองใชกับปจจัย ๔  หรือกับวัตถุเปนหลักเทาน้ัน  
คือ  จะตองรูจักพอในการแสวงหาปจจัย ๔  แตในการทําคุณงามความดีแลว  จะตองไมสันโดษ  ตองเรง
เพียรพยายามทําใหดีย่ิง ๆ ข้ึนไป  เชน  เรียนหนังสือก็ตองต้ังใจเรียนใหดีที่สุด  จะมามัวสันโดษวาเทาที่
ต้ังใจเรียนอยูก็ดีแลวไมได  เพราะความคิดเชนน้ีเปนความประมาท  ไมใชความสันโดษ  เปนครูก็ตองต้ัง
ปณิธานวาจะเปนครูที่ดีที่สุด  จะมัวแตคิดวาขอสอนใหผานไปเปนวัน ๆ เทาน้ันหาถูกไม  เพราะการคิด
เชนน้ีเปนความประมาท  เปนความเกียจครานซึ่งไมใชทางที่จะทําใหตนเจริญกาวหนา 
 ผูที่รูจักหลักสันโดษที่แทจะมีหลักการดําเนินชีวิตที่วา  “ใชชีวิตอยางเรียบงาย  ไมตกเปนทาส
ของวัตถุ  และอยูเพื่อสรางสรรคพัฒนาตนเองใหดีที่สุด  ใหเกงที่สุด  และใหถึงที่สุดตามศักยภาพทาง
สติปญญาของตนจะอํานวยใหได”  ในเรื่องสันโดษน้ีมีหลักที่ควรจําอยูวา 
 สันโดษที่ดี  คือ   สันโดษ (พอใจ)  ในวัตถุหรือใจปจจัย ๔  
 สันโดษที่ไมดี  คือ  สันโดษ (พอใจ)  ในการทําความดีงามหรือในการพัฒนาตนเอง 
 

ท่ีมา  ขอมูล “มงคล  ๓๘  ประการ (สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ)”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา  และวัฒนธรรม  พระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สํานักพิมพแม็ค  จํากัด. 



๒๑ 
 

 

สรุป  มงคล  ๓๘  ประการ  
(สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 
 

พระรัตนตรัย  แปลวา  แกวอันประเสริฐทั้ง  ๓  หมายถึง  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ   
พุทธะ  แปลวา  ผูรู   ผู ต่ืน  ผู เบิกบาน  หมายถึง  พระพุทธเจา  พระบรมศาสดาแหง

พระพุทธศาสนาพระองคทรงเปนตัวอยางของบุคคลผูเช่ือมั่นในศักยภาพทางสติปญญาของมนุษยวา
สามารถฝกหัดพัฒนาตนไดอยางสูงสุดจนบรรลุถึงความเปนพุทธะ  มีภาวะอันประเสริฐ   

ธรรมะ  หมายถึง  คําสั่งสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา  เน้ือหาสาระเรื่องราวที่พระพุทธเจาทรง
สั่งสอนทั้งหมดทั้งสิ่งที่ดีและช่ัวเรียกวา  ธรรม  หรือ  ธรรมะ   

มงคลชีวิต  ๓๘  ประการ  เปนหมวดธรรมะที่งายตอการทําความเขาใจและการนําไปปฏิบัติ 
เพราะเปนหมวดธรรมะที่เปนข้ันเปนตอนเกี่ยวเน่ืองกัน  และสามารถนําไปใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม  ในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  น้ี กําหนดใหศึกษาเพียง ๓ ประการ กลาวคือ การสงเคราะหบุตร  
การสงเคราะหภรรยา  และความสันโดษ 

การสงเคราะหบุตร  หมายถึง  การดูแล  การเอาใจใส  หรือการรับผิดชอบตอบุตรของตน  
มารดาบิดามีหนาที่ที่จะตองสงเคราะหบุตรดวยการหามปรามจากความช่ัว  สั่งสอนใหต้ังอยูในความดี   
ใหศึกษาศิลปวิทยา  หาคูครองที่สมควรให  และมอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร  

 การสงเคราะหภรรยา  หมายถึง  การดูแล  การเอาใจใส  หรือการรับผิดชอบตอภรรยาของตน  
ในฐานะที่เปนสาม ี สามียอมมีหนาที่ที่จะตองสงเคราะหภรรยาของตนดวยการยกยองใหเกียรติสมกับ
ฐานะที่เปนภรรยา  ไมดูหมิ่นภรรยา  ไมนอกใจภรรยา  มอบความเปนใหญในงานบานให  และหา
เครื่องประดับมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 

ความสันโดษ  หมายถึง  ความรูจักยินดีในสิ่งที่ตนได  พอใจในสิ่งที่ตนมี  รูจักพอในปจจัย ๔  
ตามที่ตัวเองมีอยูหรือเทาที่จําเปนแกความตองการจริง ๆ  ไมแสวงหาปจจัย ๔  ใหมากเกินกวา      
ความจําเปน  เชน  ไมยึดติดในอาหาร  เสื้อผา  ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค  รวมถึงวัตถุอื่น ๆ ก็จะทําให
มีเวลาและพลังงานมากมายสําหรับนําไปใชสรางสรรคพัฒนาตนเองและสังคมในดานอื่น ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อน ๆ ศึกษาใบความรูจบแลวไปทํา

ใบกิจกรรมตอกันเลยครับ 



๒๒ 
 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
ตอบคําถามจากการศกึษามงคล  ๓๘  ประการ  
(สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 

 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย  บนตัวอกัษร 
            หนาขอความที่เลือกน้ัน 
 

๑.  พุทธะ  แปลวาอะไร 
ก.  ผูไกลจากกิเลส    ข.  ผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 
ค.  ผูไปแลวดวยดี    ง.  ผูรู  ผูต่ืน  ผูเบกิบาน 

๒.  ธรรมบทที่วา “...ผูที่ถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆเปนสรณะ  ยอมใชปญญาอันชอบ
พิจารณาเห็นอริยสัจ ๔ ประการ อันเปนขอปฏิบัติใหถึงความพนทุกข น่ันเปนสรณะอันเกษม เปนสรณะ
อันสูงสุด เพราะผูอาศัยสรณะเชนน้ี ยอมพนทุกขทั้งปวงได”  ธรรมบทน้ีกลาวถึงความสําคัญของขอใด 
 ก.  พระรัตนตรัย     ข.  ไตรสิกขา 
 ค.  พระไตรปฎก     ง.  พระไตรลักษณ 
๓.  ขอใดอธิบายความหมายของพระวิสุทธิคุณไดชัดเจน 
 ก.  คิดชวยเหลือผูอื่นพนจากทุกข    

ข.  ความบริสุทธ์ิปราศจากกเิลสเศราหมอง 
 ค.  พระปรีชาญาณอันลึกซึง้ยากทีจ่ะหาผูใดเปรียบได   

ง.  ความหย่ังรูหลักแหงการปฏิบัติที่ถูกตอง 
๔.  เมื่อครั้งที่พระพุทธเจายังเปนเจาชายสทิธัตถะ “ทรงศึกษาเลาเรียนศิลปศาสตร  ๑๘  แขนง  จนมี
ความรูเช่ียวชาญย่ิงกวาราชกุมารอื่น”  ขอความดังกลาวสอดคลองขอใด 

ก.  พระพุทธคุณ     ข.  พระปญญาคุณ 
ค.  พระกรุณาคุณ    ง.  พระวิสุทธิคุณ 

๕.  พระกรุณาคุณ  หมายความวาอยางไร 
 ก.  ความเมตตากรุณาตอมวลมนุษย   

ข.  ความสงสารผูเคราะหรายและคิดชวยเหลือ 
 ค.  ความกรุณาตอหมูมนุษยทุกคน  ทุกชาติ  ทุกวรรณะ  

ง.  ความสงสารสัตวโลกผูอยูในหวงทุกขและคิดชวยเหลือใหพนทุกข 
๖.  พระพุทธเจาเปนแบบอยางของมนุษยที่สําคัญที่สุดในเรือ่งใด 
 ก.  เปนผูถึงพรอมและมีโชค 
 ข.  เปนผูรูแจงและเปนศาสดา 
 ค.  เปนผูมีความรูและประพฤติดี 
 ง.  เปนมนุษยทีม่ีศักยภาพ  สามารถพฒันาตนใหบริบรูณ  หลุดพนจากความทุกขได 



๒๓ 
 

 

๗.  บทสวดมนต “อรหัง  สมัมาสมัพุทโธ...” สอดคลองกับขอใด 
 ก.  สวดบูชาพระรัตนตรัย    ข.  สวดสรรเสริญพระพทุธ 
 ค.  สวดสรรเสริญพระธรรม   ง.  สวดสรรเสรญิพระสงฆ 
๘.  การที่เยาวชนจะเปนคนดีและมีความกาวหนาในชีวิต  นอกจากจะข้ึนอยูกบัตัวเยาวชนเองแลว   
ผูมสีวนสําคัญทีสุ่ดคือใคร 
 ก.  พอแม     ข.  เพื่อน 
 ค.  ครู  อาจารย     ง.  ญาติผูใหญ 
๙.  พอแมไดข้ึนช่ือวาเปนพรหมของบุตร  เพราะมีคุณธรรมขอใดเปนแนวปฏิบัติ 
 ก.  ขันติ  โสรัจจะ    ข.  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
 ค.  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา   ง.  เมตตา  กรุณา  มุฑิตา  อุเบกขา 
๑๐.  การกระทําของใครที่นักเรียนควรเอาเปนแบบอยางมากที่สุด 
 ก.  ดิน  นําพอแมที่แกชราไปอยูที่สถานสงเคราะหคนชรา 
 ข.  ดาว  พาพอแมไปเที่ยวตางจงัหวัดเปนประจําทุกป 
 ค.  ดรีม  นําสมบัติที่พอแมมอบใหไปขายเพื่อนําเงินไปซื้อรถ 
 ง.  ดวง  หมั่นมาดูแลพอแมที่แกชราถึงแมวาจะทํางานอยูไกล 
๑๑.  ขอใดเปนการเลี้ยงลูกดวยธรรม 
 ก.  ซื้อเสือ้ผาใหลูก    ข.  อบรมสัง่สอนลูก 
 ค.  เลี้ยงดูลกูใหเติบโต    ง.  ซื้อจักรยานใหลูกข่ีไปโรงเรียน 
๑๒.  การกระทําขอใดที่สอดคลองกับมงคล  ๓๘  ประการ  ในเรื่องการสงเคราะหบุตร 
 ก.  การดูแลบิดามารดาในยามเจบ็ปวย  

ข.  การยกยอง  เชิดชู  และใหเกียรติบุตรของตน  
ค.  การควบคุมบุตรใหอยูระเบียบอยางเครงครัด 

 ง.  การที่พอแมทําตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุตร 
๑๓.  ขอใดคือสิ่งสําคัญทีสุ่ดทีส่ามีภรรยาพงึปฏิบัติตอกนั 
 ก.  ชวยกันทํางาน    ข.  รักษาทรัพยทีห่ามาได 
 ค.  มีความรักและซื่อสัตยตอกัน   ง.  สงเคราะหญาติทั้งสองฝาย 
๑๔.  มีสามีหรือภรรยาเหมือนเพชฌฆาต  หมายถึงขอใด 
 ก.  คูครองที่เกียจคราน 

ข.  คูครองที่ขมขูซึ่งกันและกัน 
ค.  คูครองที่ชอบดูหมิ่นและคิดทําลายซึง่กันและกัน 
ง.  คูครองที่ปากรายหยาบคาย  ทะเลาะเบาะแวง  ดาทอกนัทุกวัน 

๑๕.  ใครปฏิบัติหนาที่ของสามไีมถูกตอง 
 ก.  นที  ซื่อสัตยตอภรรยาเสมอ 
 ข.  มนชัย  ไมเคยพาภรรยาไปแนะนําใหใครรูจัก 
 ค.  มานพ  มอบของขวัญใหภรรยาในโอกาสสําคัญ 
 ง.  พรเทพ  ใหเกียรติภรรยาเสมอ 
 



๒๔ 
 

 

๑๖.  สามีภรรยาคูน้ีชอบใหทานชวยเหลือผูอื่น  สามีภรรยาคูน้ีมีหลกัสมชีวิตาธรรมขอใด 
 ก.  สมปญญา     ข.  สมสีลา 
 ค.  สมจาคา     ง.  สมสทัธา 
๑๗.  ขอใดไมใชความหมายของสันโดษสําหรบับุคคลธรรมดาทั่วไป 
 ก.  ยินดีในสิ่งที่ตนม ี
 ข.  ยินดีในสิ่งที่ตนไดมา 
 ค.  ยินดีตามฐานะของตน 
 ง.  ยินดีในทรัพยสินของผูอื่น 
๑๘.  พุทธสุภาษิตที่วา “ความสันโดษเปนทรัพยอยางย่ิง”  มีความหมายตรงกบัขอใด  

ก.  ความสันโดษทําใหมีทรัพยมากมาย 
ข.  เมื่อยากจน  ควรปฏิบัติตนเปนคนสันโดษ 
ค.  ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู  ถือวาเปนทรัพยอยางย่ิง 
ง.  เมื่อมทีรัพยสมบัติมากมาย  ควรปฏิบัติตนเปนคนสนัโดษ 

๑๙.  บุคคลใดตอไปน้ีเปนผูมีความสันโดษ 
 ก.  กานดา  ซื้อโฮมเทียเตอร   ข.  วนิดา  ชอบซื้อเสื้อผาสวย ๆ 
 ค.  ศรีดา  อยากไดรถราคาแพง ๆ   ง.  อารี  รับประทานอาหารแตพออิ่ม 
๒๐.  ขอใดไมใชประโยชนของการฝกตนตามหลักคําสอนเรือ่งความสันโดษ 
 ก.  ฝกใหเรารูจักวิเคราะหตนเอง   ข.  ฝกตนใหมีสติและเหตุผล 
 ค.  ใหมีความเกียจคราน  ไมขวนขวาย  ง.  ใหรูจกัประมาณกําลังของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเสร็จแลวก็ไปตรวจคําตอบ

ในหนาถัดไปไดเลยคะ 



๒๕ 
 

 

 

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ 
ตอบคําถามจากการศกึษามงคล  ๓๘  ประการ  
(สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 

 
 
 

   ๑.  ง    ๑๑.  ข 
   ๒.  ก    ๑๒.  ง 
   ๓.  ข    ๑๓.  ค 
   ๔.  ข    ๑๔.  ค 
   ๕.  ง    ๑๕.  ข 
   ๖.  ง    ๑๖.  ค 
   ๗.  ข    ๑๗.  ง 
   ๘.  ก    ๑๘.  ค 
   ๙.  ง    ๑๙.  ง 
   ๑๐.  ง    ๒๐.  ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําคะแนนกันไดดีทุกคนเลยใชไหมครับ  ถาอยางน้ัน  
เราไปทําใบกิจกรรมที่ ๒  ตอกันเลย  แตกอนจะ    
ไปทําขอทบทวนความรูเดิมนิดหนอยนะครับ 

วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ  คือ  วิธีคิดที่ฝกใหรูเทาทัน

ความเปนจริงของสรรพสิ่งวาลวนแลวแตตกอยูใน   

กฎแหงความไมเที่ยง  เปนทุกข  และเปนอนัตตา 

วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน  คือ  วิธีคิดแบบรูเทาทัน

ความคิดในขณะที่กําลังคิด  หรือวิธีคิดอยางรูเทาทัน

สิ่งที่ตนกําลังกระทําอยูเฉพาะหนา 
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ใบกิจกรรมที่ ๒ 
ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 

จากมงคล  ๓๘  ประการ 
(สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 

 
 
 

กิจกรรมท่ี ๒.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 
 “พระรัตนตรัย  แปลวา  แกวอันประเสริฐ ๓ ประการ  อันประกอบดวย  พระพุทธ  พระธรรม 
และพระสงฆ  พระพุทธ  คือพระพุทธเจา  พระธรรม  คือ  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  พระสงฆ คือ   
ผูสืบทอดพระศาสนา  ซึ่งพระรัตนตรัยเกิดข้ึนและมีอยูครบในสมัยพุทธกาล  รวมเวลา  ๔๕  ป  
นับต้ังแตที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูเมื่อพระชนมายุ  ๓๕  พรรษา  จนถึงปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ     
๘๐  พรรษา  ในเวลาตอมาชาวพุทธไดสรางพระพุทธรูปไวสักการบูชาแทนพระพุทธเจาสืบตอมาจนถึง
ปจจุบัน” 
 จากขอความขางตน  ใหนักเรียนวิเคราะหหาคําตอบถึงการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยและ      
การดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจา  นักเรียนคิดวาการเปลี่ยนแปลงของเรื่องดังกลาวขางตน  
เปนไปเพราะเหตุใด 
 ...................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี ๒.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
   

 “ผูเปนลูกในอดีตสวนมากจะเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําสั่งสอนของพอแมทุกอยาง       
ซึ่งพอแมจะหามไมใหลูกทําช่ัว  ใหทําแตความดี  สงใหเรียนหนังสือ  เมื่อเรียนจบมีงานทํา  อายุ
พอสมควรก็หาคูครองที่เหมาะสมให  และเมื่อพอแมแกชราลงก็จะมอบทรัพยสมบัติใหลูก  ถือเปนหนาที่
ของพอแมทุกครอบครัวตองกระทําใหลูก  สงผลใหครอบครัวในอดีตอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข  
ครองคูกันไปจนตลอดชีวิต  การหยารางมีนอยมาก”  
 นักเรียนจงวิเคราะหวาเหตุใดสภาพของครอบครัวในสังคมปจจุบันสวนใหญจึงแตกตางจาก
ครอบครัวในอดีต 
 ...................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 

แนวตอบใบกิจกรรมที่ ๒ 
ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 

จากการศกึษามงคล  ๓๘  ประการ 
(สงเคราะหบุตร  สงเคราะหภรรยา  สันโดษ) 

 
 
 

กิจกรรมท่ี ๒.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 
 “พระรัตนตรัย  แปลวา  แกวอันประเสริฐ ๓ ประการ  อันประกอบดวย  พระพุทธ  พระธรรม 
และพระสงฆ  พระพุทธ  คือพระพุทธเจา  พระธรรม  คือ  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  พระสงฆ คือ   
ผูสืบทอดพระศาสนา  ซึ่งพระรัตนตรัยเกิดข้ึนและมีอยูครบในสมัยพุทธกาล  รวมเวลา  ๔๕  ป  
นับต้ังแตที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูเมื่อพระชนมายุ  ๓๕  พรรษา  จนถึงปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ     
๘๐  พรรษา  ในเวลาตอมาชาวพุทธไดสรางพระพุทธรูปไวสักการบูชาแทนพระพุทธเจาสืบตอมาจนถึง
ปจจุบัน” 
 จากขอความขางตน  ใหนักเรียนวิเคราะหหาคําตอบถึงการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยและ      
การดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจา  นักเรียนคิดวาการเปลี่ยนแปลงของเรื่องดังกลาวขางตน  
เปนไปเพราะเหตุใด 

 
(แนวตอบ)  ทุกสิ่งทุกอยางในโลกน้ีเกิดข้ึนมาจากเหตุปจจัยทั้งสิ้น  เจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปน

พระสัมมาสัมพุทธเจาหรือพระพุทธ  สิ่งที่พระองคตรัสรูเปนพระธรรม  สวนผูที่เลื่อมใสศรัทธาและ   
ออกบวชเปนพระสงฆ  จึงทําใหเกิดเปนพระรัตนตรัยครบ  ๓  ประการข้ึน  เปนฝายเกิด  การที่
พระพุทธเจาเผยแผพระศาสนาอยูเปนเวลา  ๔๕  ปตลอดพระชนมชีพของพระองค  เปนการดํารงอยู
ของพระรัตนตรัย  ในสมัยพุทธกาล  การที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ก็เปนการแสดงถึง  
การดับไปของพระพุทธ (พระพุทธเจา)  คงเหลือไวเพียงสัญลักษณแทน  คือ  พระพุทธรูป  ซึ่งทําใหมี
พระรัตนตรัยครบ ๓ ประการมาจนถึงปจจุบัน 
 การเกิดข้ึน  ต้ังอยู  และดับไปน้ี  แสดงใหเห็นถึงความเปนเรื่องปกติธรรมดาของทุกสิ่งวา  ไมมี
สิ่งใดหรือผูใดที่จะหลีกเลี่ยงไดแมแตพระพุทธเจา  ซึ่งลักษณะที่เปนไปเชนน้ี   ตรงกับหลักการคิด    
แบบสามัญลักษณะ  น่ันเอง 

 
 
 
 

 



๒๙ 
 

 

กิจกรรมท่ี ๒.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลกัการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
   

 “ผูเปนลูกในอดีตสวนมากจะเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําสั่งสอนของพอแมทุกอยาง       
ซึ่งพอแมจะหามไมใหลูกทําช่ัว  ใหทําแตความดี  สงใหเรียนหนังสือ  เมื่อเรียนจบมีงานทํา  อายุ
พอสมควรก็หาคูครองที่เหมาะสมให  และเมื่อพอแมแกชราลงก็จะมอบทรัพยสมบัติใหลูก  ถือเปนหนาที่
ของพอแมทุกครอบครัวตองกระทําใหลูก  สงผลใหครอบครัวในอดีตอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข  
ครองคูกันไปจนตลอดชีวิต  การหยารางมีนอยมาก”  
 นักเรียนจงวิเคราะหวาเหตุใดสภาพของครอบครัวในสังคมปจจุบันสวนใหญจึงแตกตางจาก
ครอบครัวในอดีต 
 

(แนวตอบ)  ในอดีตสิ่งย่ัวยุ  มอมเมา  รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารตางๆ มีไมมาก 
ประกอบกับครอบครัวสวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง  จึงสามารถจัดสรรเวลาทํางานและเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนลูกไดมาก  ไมมีสิ่งลอตาลอใจลูกใหหันเหออกนอกลูนอกทาง  ลูกจึงเช่ือฟงพอแมทุกอยาง
ปฏิบัติตามที่พอแมดูแลทุกข้ันตอน  จึงทําใหครอบครัวอยูกันอยางรมเย็นเปนสุข  

แตในปจจุบันสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป  กลายเปนยุควัตถุนิยม  เทคโนโลยีและเครื่องมือ
สื่อสารเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  เด็กในยุคปจจุบันหันไปสนใจในวัตถุสิ่งเราภายนอกมากกวาพอแม  
และครอบครัวสวนใหญไมมีที่ทํากินเปนของตนเอง จึงตองเปนลูกจางทํางานนอกบาน ออกจากบานแต
เชากลับก็คํ่าแลวจึงไมคอยมีเวลาดูแลลูกมาก  ใหแตเงิน  ลูกจึงขาดความอบอุน  ไปกอพฤติกรรมที่ไมดี
ข้ึนไดงาย  จึงมักเกิดเปนปญหาครอบครัวข้ึน  โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ  คือ  ลูกกอนแลวก็ขยายไปถึงพอแม
ที่เหน็ดเหน่ือยจากงานออกบานทั้งคู  ในที่สุดก็กระทบกระทั่ง  มีปากเสียง  ลงไมลงมือ  แลวถาไม
สามารถปรับตัว  ปรับความเขาใจกันได  ก็จะลงทายดวยการหยารางในที่สุด  

เหลาน้ีเปนปญหาครอบครัวที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน  หากไมตองการใหสภาพเชนน้ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัว  ทุกคนในครอบครัวตองรูวา  ณ  ปจจุบันตนเปนใคร  มีหนาที่อะไร  และตองปฏิบัติตาม
หนาที่ของตนใหไดครบถวนสมบูรณ  กับทั้งไมยึดติดกับวัตถุนิยมมากจนเกินจําเปน  ก็จะสามารถทําให
ครอบครัวอยูรวมกันไดอยางมีความสุขไดเหมือนครอบครัวในอดีต   

การคิดไดวาตนเปนใคร  มีหนาที่อะไรและปฏิบัติตามหนาที่น้ัน  เปนการคิดแบบเปนอยูกับ
ปจจุบัน  ซึ่งเปนการคิดที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิตเปนอยางย่ิง  เพราะทําใหดําเนินชีวิตไมผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยาลืมทบทวนเน้ือหาและ

ฝกคิดบอย ๆ นะคะ 



๓๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
 

สุภาษิต  แปลวา  ถอยคําที่กลาวไวดี (สุ = ดี , ภาษิต = กลาว)  สามารถนํามาเปนคติ  ยึดถือ
เปนหลักใจได 

พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง  ถอยคําดีๆ ในพระพุทธศาสนา  แตมิไดหมายความเฉพาะคําที่
พระพุทธองคตรัสไวเทาน้ัน  แมสุภาษิตแทบทั้งหมดจะเปนพระพุทธพจนก็ตาม  เชน  ถาเปนภาษิต  
พระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง  เรียกวา  พุทธภาษิต / พุทธสุภาษิต (หรือพระพุทธพจน)  ถาพระโพธิสัตว 
กลาวเรียกวา  โพธิสัตวภาษิต  ถาพระสาวกกลาวก็เรียกวา  เถรภาษิตบาง  สาวกภาษิตบาง  แมแตคํา 
ที่เทวดากลาวและพระพุทธองคไดตรัสรับรองวาดีดวยการตรัสคําน้ันซ้ํา  เรียกวา  เทวดาภาษิต  เปนตน 
 
ท่ีมา  ขอมูล “ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต” (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.fungdham.com/proverb.html 
 

นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต 
 

นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต : คนไมถูกนินทาไมมีในโลก (ขุ.ธ. ๒๕/๒๗/๔๕) 
 นินทา  เปนคํานาม  หมายถึง  คําติเตียนลับหลัง  ถาเปนคํากิริยา  หมายถึง  การติเตียนคนอื่น
ลับหลัง  คือ  ไมวาใครตอหนาตรง ๆ ตอเมื่อคลอยหลังบุคคลน้ันไปแลว  หรือบุคคลน้ันไมอยูในที่
สนทนาก็จะยกเอาเรื่องราวหรือพฤติกรรมของเขามาพูดถึง  และเรื่องที่นํามาพูดถึงที่จัดวาเปนนินทาน้ัน
มักเปนเรื่องเสื่อมเสีย  หรือเรื่องที่มีความประสงคตอผูถูกนินทาในแงราย 
 การนินทาเปนโลกธรรมประการหน่ึง  เปนสิ่งซึ่งตรงกันขามของการสรรเสริญ  เมื่อการนินทา
เปนโลกธรรมที่มีอยูประจําโลก  จึงเปนการยากที่จะมีใครหลีกเลี่ยงการถูกนินทาพน  มนุษยทุกคนไมวา
จะดีเลิศขนาดพระพุทธเจาหรือตํ่าตอยเปนขอทานขางถนนก็ไมมีใครเลี่ยงพนการถูกนินทาไปได       
ดวยเหตุน้ีในโคลงนิติทานจึงเตือนใหตระหนักถึงสัจธรรมแหงชีวิตขอน้ีเอาไววา 
 
   “หามเพลิงไวอยาให  มีควัน 
  หามสุริยะแสงจันทร   สองไซร 
  หามอายุใหหัน    คืนเลา 
  หามด่ังน้ีไวได    จึงหามนินทา” 
 
 

ใบความรูที่ ๒ 
เรื่อง  พุทธศาสนสุภาษติ  คําศพัททางพระพุทธศาสนาและ 

การนําการบริหารจิตและเจรญิปญญาไปใชในการดาํเนินชีวิต 
 



๓๑ 
 

 

รปูการนินทา 

 การนินทาเปนอกุศลกรรมเปนพฤติกรรมที่ไมควรประพฤติ  หากมีผูมาชวนนินทาใครก็ตามควร
เปนฝายฟงมากกวาพูด  หรือถาเลี่ยงไดก็ควรเลี่ยงออกมาเสียใหหาง  อยางไรก็ตามแมการนินทา        
จะจัดเปนโลกธรรมฝายลบ  แตก็ไมไดหมายความวาไมมีประโยชนเสียทีเดียว  ทั้งน้ีเพราะ “ไมมีไฟ      
ก็ยอมไมมีควัน”  การที่ใครเขานินทาเรายอมแสดงวา  จะตองมีสาเหตุอยางใดอยางหน่ึงซอนอยู
เบื้องหลังดวยเสมอไป  เพราะฉะน้ัน  เมื่อตกเปนฝายถูกนินทาจึงควรมีสติ  อยาโกรธ  หรืออยาหาทาง
ตอบโตผูที่นินทาตนเสียทีเดียว  แตควรพินิจตนเองใหรอบคอบเสียกอนวา  ที่เขานินทาน้ันเปนความจริง
หรือไม  ถาเปนความจริงก็ควรหาทางแกไขปรับปรุงตนใหดีข้ึน  หรือไมก็ควรจะขอบใจผูนินทา        
หรือมองผูนินทาตนวาเปนดุจผูช้ีขุมทรัพยที่มาเตือนให
ตนไดสติรูสึกตัวพลอยทําใหมีโอกาสไดปรับปรุงตัวเอง
ใหดีงามพนจากความเสื่อมเสีย  แตถาเรื่องที่ถูกเขา
นินทาไมเปนความจริง  ก็ควรจะหาโอกาสช้ีแจงให
ความจริงใหอีกฝายหน่ึงไดทราบดวยเหตุผล  ไมใชดวย
อารมณ  หากเปนเรื่องไรสาระเกินกวาจะเสียเวลา
ช้ีแจงก็ควรวางเฉยเสีย  พึงทําตนประหน่ึงเปนขุนเขา
ใหญที่ไมหว่ันไหวเพราะแรงลมแหงนินทาและสรรเสรญิ 
 
ท่ีมา  รูปการนินทา (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid 
 =7fuvAPWSzZR7_M:&imgrefurl=http://www.sellpic-itm3nida.com/ 
 
โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ 
 

โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ : ฆาความโกรธเสียไดยอมอยูเปนสุข (สํ.ส. ๑๕/๑๙๙/๕๗) 
 ความโกรธ  หมายถึง  ความขุนเคือง  ความขัดใจ  ความคับแคนใจ  หรือความประทุษราย   
คนอื่นดวยความขาดสติ  ความโกรธไมใชจู ๆ ก็แสดงออกมาเลย  แตมีกระบวนการของมันตามลําดับ  
คือ 
 ๑.  ปฏิฆะ  ความขุนเคือง  หงุดหงิด  ฉุนเฉียว  ที่ฝงอยูในใจเหมือนไฟสุมขอน 
 ๒.  โกธะ  ความขุนเคืองที่ถูกย่ัวยุจนแสดงอาการออกมาทางสีหนาทาทางและคําพูด  เชน  
หนาแดง  ตาขวาง  เสียงสั่น  ตัวสั่น 
 ๓.  โทสะ  ความโกรธข้ันรุนแรงที่เจาตัวหามใจไวไมอยู  แสดงออกมาเปนการประทุษราย  
ทําลายคน  และขาวของใหพินาศวอดวายยอยยับ 
 ทั้งปฏิฆะ  โกธะ  และโทสะ  เปนกิเลศจําพวกเดียวกัน  คือ  เปนกิเลสฝายลบที่ทําใหจิตเปน
อกุศลเกิดข้ึนแลวบั่นทอนคุณงามความดีใหลดนอยถอยลง  ในบางกรณีก็ถึงกับทํารายทั้งตัวผูโกรธและ  
ผูถูกโกรธใหถึงแกชีวิต  ผูที่ตกอยูในอารมณโกรธจึงเปนคนที่ตกอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย  เพราะมีโอกาส
ที่จะทํารายทั้งตัวเองและคนอื่นไดคอนขางสูง  ดวยเหตุน้ีผูที่เปนคนมักโกรธจึงควรหาวิธีคลายความโกรธ
ของตนตามวิธีการ  ดังน้ี 



๓๒ 
 

 

รปูคนโกรธ 

 ๑.  นึกถึงผลเสียของความโกรธและผลเสียของ
ความเปนคนมักโกรธ 
 ๒.  หัดมองโลกในแงดีตอคนที่เราโกรธ 
 ๓.  นึกถึงภาวะที่มนุษยตางก็มีกรรมเปนของตน  
จึงไมควรตกเปนทาสของความโกรธ  อันจะทําใหเผลอสราง
กรรมที่เปนอกุศลแกตนและคนอื่น 
 ๔.  พิจารณาวาคนที่เราโกรธอาจเคยเกี่ยวของเปน
ญาติพี่นองของเรามากอนก็เปนได  เพราะในการเวียนวาย
ตายเกิดในสังสารวัฎอันยาวนานน้ัน  มนุษยตางก็เคยเวียน
เกิดเวียนตายกันมาแลวนับชาติไมถวน 
 ๕.  แผเมตตาใหกับคนที่เราโกรธ  และนึกถึง     
คําสอนของพระพุทธองคที่ไมใหโกรธตอบตอคนที่ทําให   
ตนโกรธ  หรือสอนตนดวยบทวา  “โกรธคือโง  โมโห  คือบา   
ไมโกรธดีกวา  ไมบา  ไมโง” 
 
ท่ีมา  รูปคนโกรธ (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid 
 =y_DnRNRAkhBr5M:&imgrefurl=http://www.romyenchurch.org/messages/%3 
 Fp%3Dp_57%26sName%3D-3649%3B-3588%3B-3657%3B-3609%3B-3609% 
 3B-3637%3B-3657%3B-3605%3B-3657%3B-3629%3B-3591%3B-3604%3B-36 
 33%3B-3610%3B&docid  
 
คําศัพททางพระพุทธศาสนา (ภพ  ภูมิ)  

 

คําศัพททางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  ไดแก  คําวา  ภพ  
และภูมิ  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ภพ  หมายถึง  โลกอันเปนที่อยูของหมูสัตว  หรือภาวะของชีวิตสัตว  แบงออกเปน  ๓  ภพ 
สําหรับเปนที่อยูของสัตว  ๓  ประเภท  คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 

๑.  กามภพ  หมายถึงที่อยูของสัตวที่ประกอบไปดวยขันธ ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  ยังมีอวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ยังกระทํากรรมทางไตรทวาร  ยังอาศัย
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ 

๒.  รูปภพ  เปนภพที่สองซึ่งสูงข้ึนไป  หมายถึง  ภพอันเปนที่อยูของรูปพรหม  สัตวจําพวกน้ี
ประกอบดวยขันธ ๕  แตไมตองอาศัยรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  เปนเครื่อง     
หลอเลี้ยงชีพ  ยังมีอวิชชา  แตมีตัณหาอุปาทานเบาบาง 



๓๓ 
 

 

๓.  อรูปภพ  เปนภพช้ันสูงสุด  เปนที่อยูของอรูปพรหม  สัตวพวกน้ีไมมีรูปขันธ  มีแตนามขันธ
(เรียกวา  มีขันธ ๔  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนพวกจตุโวการ)  ไมมีตัณหาอุปาทาน   
แตมีอวิชชา (สัตวทีม่ีขันธ ๑  ไดแก  อสัญญีพรหม  คือ  มีเฉพาะรูปขันธ  เปนพวกเอกโวการ) 

 
ท่ีมา  ขอมูล “ภพ” (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.gotoknow.org/posts/425158 
 

ภูมิ  หมายถึง  พื้นเพหรือช้ันของจิตและเจตสิกที่ละเอียดประณีตข้ึนไปตามลําดับ  แบงออกเปน 
๔  ช้ัน  คือ 

๑.  กามาวจรภูม ิ ช้ันทองเที่ยวอยูในกาม  หมายถึง  ช้ันแหงจิตและเจตสิกที่ปรารภกามเปน
อารมณ  คือ  เหลาสัตวที่เกิดอยูในภูมิช้ันน้ีมีเหตุเน่ืองจากกามตัณหา  คือ  อาการที่อยากเห็นรูป  ฟงเสียง  
ดมกลิ่น  ลิ้มรส  ถูกตองสัมผัส  อันนาชอบใจ  ยินดี  ติดใจ  หลงใหลในกามตัณหาน้ัน 

๒.  รูปาวจรภูมิ  ช้ันทองเที่ยวอยูในรูป  หมายถึง  ช้ันแหงจิตและเจตสิกที่ปรารภรูปธรรม   
เปนอารมณ  คือ  รูปพรหมบุคคลที่เกิดในภูมิช้ันน้ี  มีเหตุเน่ืองมาจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน  จนได
รูปฌาน  ๑ - ๒ - ๓ - ๔  ตามลําดับช้ันที่เกิดในรูปาวจรภูมทิั้ง  ๑๖  ช้ัน 

๓.  อรูปาวจรภูมิ  ช้ันทองเที่ยวในอรูปธรรมเปนอารมณ  คือ  อรูปพรหม  ที่เกิดในภูมิช้ันน้ี    
มีเหตุเน่ืองมาจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน  จนไดอรูปฌาน  ๑ - ๒ - ๓ – ๔  ตามลําดับช้ันที่จะเกิด
ในอรูปาวจรภูมิ  ๔  ช้ันน้ัน  อรูปพรหมทั้ง  ๔  ช้ัน  เปนพรหมไมมีรางกาย  มีแตนามขันธ ๔ (เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ) เกิดดับติดตอกันไปนับแตเริ่มปฏิสนธิ 

๔.  โลกุตตรภูมิ  ช้ันพนจากโลก  หมายถึง  ช้ันแหงจิตและเจตสิกอันลวงพนจากโลกิยธรรม   
ไดแลวของพระอริยบุคคล  ไมมีการตกตํ่าอีกตอไป  ทานอธิบายไวเปน  ๔  ประการ  คือ 

๔.๑.  เปนช้ันแหงจิตที่ทําใหขามพนจากภูมิ  ๓  คือ  ผูบรรลุโสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล 
สกทาคามิมรรค  สกทาคามิผล  เมื่อเสียชีวิตจะไมไปเกิดในกามาวจรภูมิ  ๔  ไดแก  อบายภูมิ ,  
อนาคามิมรรค  อนาคามิผล  จะไมไปเกิดในกามาวจรภูมิ  ๑๑  ไดแก  อบายภูมิ ๔  มนุสสภูมิ ๑     
เทวภูมิ ๖ , อรหัตตมรรค  อรหัตตผล  เมื่อบรรลุแลวทําใหขามพนจากภูมิ ๓ น้ัน คือ กามาวจรภูมิ ๑๑, 
รูปาวจร  ๑๖ , อรูปาวจร ๔ 

๔.๒.  เปนช้ันแหงจิตที่ทําใหขามพนจากความเปนปุถุชน  สูความเปนพระอริยบุคคล  คือ 
พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  พระอรหันต 

๔.๓.  เปนช้ันแหงจิตที่เกิดข้ึนรบัโลกุตตรอารมณ  คือ  พระนิพพาน 
๔.๔.  เปนช้ันแหงจิตที่มอีํานาจละอกุศล  คือ  ปหานกิเลสได  เปนสมจุเฉทปหาน 

 
ท่ีมา  ขอมูล “ภูมิ” (ออนไลน). 
สืบคนจาก   https://sites.google.com/site/samatinimipeti/phumi-4 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

การนําวิธีบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชในการดําเนินชีวิต 
 
 พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เนนเรื่องการฝกควบคุมกาย  วาจา  และจิตใจไปพรอมกัน  
ทั้งน้ีเพราะพระพุทธศาสนาถือวาเมื่อกาย  วาจา  สงบน่ิง  และควบคุมจิตใหสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
เพียงเรื่องเดียว  ความรูความเขาใจตามสภาพความเปนจริงก็จะเกิดข้ึนตามมา  การควบคุมกาย  วาจา 
ใหสงบเรียบรอย  เรียกวา  ศีล  การควบคุมจิตใหสนใจสนใจเพียงเรื่องเดียว  เรียกวา  สมาธิ  ความรู 
ความเขาใจตามสภาพความเปนจริง  เรียกวา  ปญญา  ทั้งศีล  สมาธิ  และปญญา  รวมเรียกวา 
ไตรสิกขา  กลาวเฉพาะสมาธิและปญญา  พระพุทธศาสนาไดแสดงวิธีควบคุมที่เรียกวา  การบริหารจิต
และการเจริญปญญา  

การบริหารจิต  หมายถึง  การบํารุงรักษาจิตใหมีความเข็มแข็ง  มีพลังและมีประสิทธิภาพ  
ปกติจิตของบุคคลทั่วไปจะซัดสายไปตามสิ่งที่มากระทบอยูตลอดเวลา  ทําใหเกิดอาการกวัดแกวง 
เหน่ือยลา  วิธีบํารุงรักษา  คือ  การทําใหจิตสงบน่ิงอยูกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว  ไมคิดถึงเรื่องอื่น
ในขณะน้ัน  ซึ่งเรียกวา  จิตเปนสมาธิ  เมื่อจิตเปนสมาธิ  ความสงบ  ความมั่นคง  และความเขมแข็ง   
ก็จะเกิดข้ึน  ที่สําคัญ  ปญญา  คือ  ความรูความเขาใจตามสภาพความเปนจริงก็จะเกิดข้ึนตามมาดวย 

การเจริญปญญา  หมายถึง  การฝกฝนอบรมหรือการพัฒนาตนใหเกิดปญญา  ๓  ประการ 
ไดแก  ปญญาที่เกิดจากการฟง  การอาน  หรือการศึกษาเลาเรียน  ปญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา
และปญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งปญญาทั้ง  ๓  ประการน้ี  ตองอาศัยจิตที่เปนสมาธิเปน
พื้นฐานทั้งสิ้น  จึงจะเกิดข้ึนไดอยางสมบรูณ 

 
ท่ีมา  ขอมูล “การบรหิารจิตและเจรญิปญญา” (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://jiab007.wordpress.com/2011/04/01/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0% 
 B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E 
 0%B8%A3%E0%B8%88% 88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B 
 8%9B%E0%B8%B1/ 
 

ผูที่ฝกบริหารจิตและเจรญิปญญาตามแนวพุทธสามารถนําคุณสมบัติที่ไดรับจากการฝกบริหารจิต
และเจริญปญญาไปประยุกตใชไดมากมาย  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

พัฒนาการเรียนรู 
 ๑.  ชวยใหมีความต้ังใจเรียนมากข้ึน 
 ๒.  ชวยใหจับประเด็นในเรื่องที่เรียนไดเร็วและถูกตอง 
 ๓.  ชวยใหมีความเขาใจในเน้ือหาวิชาไดอยางลึกซึ้ง 
 ๔.  ชวยใหมีความทรงจําในเน้ือหาวิชาไดอยางแมนยํา 
 ๕.  ชวยใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  ตีความไดอยางเฉียบแหลม 
 ๖.  ชวยใหมีความสนใจใฝเรียนรูและมีความสุขจากการเรียนรู  ไมเบื่อการเรียนรู  ไมเบื่อ    
การแสวงหาวิทยาการสาขาตาง ๆ  
 
  



๓๕ 
 

 

รปูการบริหารจิตและเจริญปญญา  ชวยใหการเรียนดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  รูปการบริหารจิตและเจรญิปญญา  ชวยใหการเรียนดีข้ึน (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1366&bih=587&tbm=isch&Tb 
 nid=PYwZh5-bvDsGqM:&imgrefurl=http://www.sasnupatam.ac.th/webnew/ 
 %25E0%25B8%259A%2588.html&docid=K2_NM98Qo72b8M&imgurl= 65& 
 page=4&tbnh=154&tbnw=207&start=79&ndsp=28&ved=1t:429,r:91,s:0,i:361 
 

คนที่มีสมาธิอยูกับสิ่งที่ศึกษา  จิตใจจะอิ่มเอม  แชมช่ืน  มีความผอนคลายหายเครียด  และมี
ความสุข  ซึ่งทางการแพทยอธิบายวา  ถาจิตมีสมาธิสมองจะหลั่งสารความสุข (endorphin) ออกมา
หลอเลี้ยงระบบประสาท  ทําใหเกิดความแชมช่ืนเบิกบานไปทั่วสรรพางคกายทั้ง ๆ ที่กําลังทํางานหรือ
ศึกษาหาความรู  ย่ิงศึกษาจึงย่ิงพัฒนาตนเองใหมีทั้งความสุขและความรูควบคูกันไป  นักปราชญ    
หลายทานสามารถอานหนังสือหรือเขียนตําราวิชาการไดชนิดขามวันขามคืน  ก็เพราะทานเหลาน้ันมี
ความสุขหลอเลี้ยงตลอดเวลาในขณะที่สนใจศึกษาเรียนรูดวยจิตทีม่ีสมาธิมั่นคงน่ันเอง 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 การบริหารจิตและเจริญปญญาตามแนวพระพุทธศาสนา  จะทําใหคนมีพัฒนาการทางคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มข้ึนพรอม ๆ กับการพัฒนาสังคมไปดวยในตัว  เพราะแตละคนก็คือสมาชิกคนหน่ึงของสังคม  
เมื่อปจเจกบุคคลแตละคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สงัคมก็ยอมจะดีตามไปดวย  การบริหารจิตและเจริญปญญา
จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตในสาระสําคัญ  ดังตอไปน้ี 
 ๑.  ในแงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  มีดังน้ี 

๑.๑  มีสมาธิ  ทําใหเปนคนที่ไมต่ืนตกใจงาย  มีความทรงจําดี  มีจิตผองใสไมเครียด        
ไมฉุนเฉียวงาย  เปนคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ  กลาวโดยรวมวามีสุขภาพจิตดี 

๑.๒  มีสติ  ทําใหเปนคนที่รูเทาทันโลกและชีวิต  รวมทั้งกิจที่ทํา  คําที่พูด  ไมตกเปนทาส
ของสิ่งตาง ๆ ที่เขามาย่ัวยวนใจใหหลง 

๑.๓  มีศีล  ทําใหอยูในสังคมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข  พรอมทั้งมบีุคลกิภาพดี 
๑.๔  มีเมตตากรุณา  ทําใหเปนที่พึ่งของผูอื่นไดทั้งในยามสุข  ในยามทุกขและไมเบียดเบียน

ใคร ๆ ใหเดือดรอน 
๑.๕  มีปญญา  ทําใหดํารงชีวิตอยางสงบรมเย็นและเปนสุข   สามารถครองตน  ครองคน  

และครองงานไดอยางดีเย่ียม 



๓๖ 
 

 

รปูการอยูรวมกันอยางสงบสุข 

 ๒.  ในแงการพัฒนาสังคม  สังคมที่มีสมาชิกซึ่งไดฝกบริหารจิตและเจริญปญญามาเปนอยางดีแลว  
จะเปนสังคมที่พัฒนาที่มีลักษณะ  ๓  ประการ  คือ 

๒.๑  เปนสังคมแหงไมตรีจิต  เมื่อสมาชิกของสังคมมีศีล  วางตนอยูในกรอบแหงศีลธรรม  
จริยธรรมอันดีงาม  สมาชิกของสังคมก็จะไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ตางฝายก็จะอยูรวมกันอยาง 
เปยมดวยนํ้าใสใจจริง  และไมตรีจิตเหมือนสังคมสงฆที่พระพุทธองคตรัสวา  ทุกคนตางก็เปนพี่นองกัน  
เปนเพื่อนกัน  อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร  และเปนกัลยาณมิตรผูชักจูงช้ีแนะซึ่งกันและกัน  ใหพยายาม
กาวหนาไปในวิถีแหงชีวิตที่ดีงามและมีความสงบสุขย่ิง ๆ ข้ึนไป 

๒.๒  เปนสังคมแหงความสงบหรือสังคมแหงสันติภาพ  เมื่อสมาชิกของสังคมมีศีลเปน
พื้นฐาน  เปนเครื่องประสานใหคนอยูรวมกันอยางสมานฉันทและเปนเครื่องรับประกันวาตางฝายตางจะ
ไมทํารายและทําลายซึ่งกันและกันแลว  พรอมกันน้ันแตละคนก็ยังไดฝกบริหารจิตมาเปนอยางดี  ผลดี
จากการที่มีศีลและมีจิตที่สงบ  สะอาด  สวาง  ก็คือ  สังคมจะเต็มไปดวยสมาชิกที่รักความสงบ  มีศีล   
มีสติ  และใครก็ตามที่มีศีล  มีสติ  มีสมาธิ  ยอมจะเปนคนที่ไมเบียดเบียนทํารายใคร  สังคมเชนน้ีจึงเปน
สังคมแหงความสงบหรือสังคมแหงสันติภาพอยางแทจริง 
 ๒.๓  เปนสังคมแหงปญญา  การฝกบริหารจิตและการเจริญปญญาตามแนวพระพุทธศาสนา
น้ัน  มีเปาหมายสูงสุดอยูที่การเจริญปญญา  คือ  ใหมีปญญาเลี้ยงตัวไดดวยสัมมาชีพและใชชีวิตอยาง
รูเทาทันกิเลส  เมื่อสมาชิกของสังคมสามารถเลี้ยงตัวไดดวยสัมมาอาชีวะและมีปญญารูเทาทันกิเลสแลว  
สังคมน้ันก็จะเปนสังคมแหงปญญา  มีคนสวนใหญใชชีวิตอยางมีเหตุผล  ไมเบียดเบียนกัน  ไมทําราย  
ซึ่งกันและกัน  อยูรวมกันอยางสันติ  และมีไมตรีตอกันทั้งในยามสุขและยามทุกข  ตางคนตางก็อยู
รวมกันฉันมิตรฉันญาติ  บรรยากาศของสังคมจึงนาอยูและเอื้อตอการพัฒนาปญญาใหย่ิง ๆ ข้ึนไป 
 สังคมที่สมาชิกสวนใหญมีสุขภาพจิตดี  มีปญญารูเทาทันกิเลสจึงเปนสังคมอารยะ  หรือเปน
สังคมในอุดมคติที่พระพุทธเจาทรงยกยองวา  เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนควรบรรลุถึง  ดังที่พระองคตรัสวา  
ปฺญาชีวี  ชีวิตมาหุ  เสฏฐํ  แปลวา  ผูที่ใชชีวิตดวยปญญา  นับวาเปนการใชชีวิตที่ประเสริฐที่สุด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา  รูปการอยูรวมกันอยางสงบสุข (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tb 

nid=bE1JjFgucXANnM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/RakNiHeuxn 
3Ffilter%3D3&docid =1t:429,r:34,s:0,i:183&tx=153&ty=24 



๓๗ 
 

 

สรุป  พุทธศาสนาสภุาษิต  คําศัพททางพระพุทธศาสนา 
และการนําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใชใน 
การดําเนินชีวิต 
 
 พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง  ถอยคําดีๆ ในพระพุทธศาสนา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ ๔  ในภาคเรียนที่ ๒  ควรศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต  ดังน้ี 
 นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต : คนไมถูกนินทาไมมีในโลก  การนินทาเปนอกุศลกรรมเปนพฤติกรรมที่
ไมควรประพฤติ  หากมีผูมาชวนนินทาใครก็ตามควรเปนฝายฟงมากกวาพูด  หรือถาเลี่ยงไดก็ควรเลี่ยง
ออกมาเสียใหหาง  เมื่อตกเปนฝายถูกนินทาจึงควรมีสติ  อยาโกรธ  หรืออยาหาทางตอบโตผูที่นินทาตน
เสียทีเดียว  แตควรพินิจตนเองใหรอบคอบเสียกอนวา  ที่เขานินทาน้ันเปนความจริงหรือไม  ถาเปน
ความจริงก็ควรหาทางแกไขปรับปรุงตนใหดีข้ึน   

โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ : ฆาความโกรธเสียไดยอมอยูเปนสุข  ดวยเหตุน้ีผูที่เปนคนมักโกรธจึง  
ควรหาวิธีคลายความโกรธของตนโดยนึกถึงผลเสียของความโกรธและผลเสียของความเปนคนมักโกรธ     
หัดมองโลกในแงดีตอคนที่เราโกรธ  นึกถึงภาวะที่มนุษยตางก็มีกรรมเปนของตน  พิจารณาวาคนที่เรา
โกรธอาจเคยเกี่ยวของเปนญาติพี่นองของเรามากอนก็เปนได  หรือแผเมตตาใหกับคนที่เราโกรธ   

และควรศึกษาคําศัพททางพระพุทธศาสนา  ดังน้ี 
ภพ  คือ  โลกอันเปนที่อยูของหมูสัตว  แบงออกเปน  ๓  ภพ  คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 
ภูมิ  คือ  พื้นเพหรอืช้ันของจิตและเจตสกิ  แบงออกเปน ๔  ช้ัน  คือ  กามาวจรภูม ิ รูปาวจรภูมิ   

อรูปาวจรภูม ิ โลกุตตรภูม ิ  
ผูที่ฝกบริหารจิตและเจริญปญญาตามแนวพุทธสามารถนําคุณสมบัติที่ไดรับจากการฝกบริหารจิต

และเจริญปญญาไปประยุกตใชไดมากมาย  ไดแก  การพัฒนาการเรียนรู  การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
และสังคม 

 
ท่ีมา ขอมูล “พุทธศาสนาสุภาษิต  คําศัพททางพระพทุธศาสนา  และการนําวิธีการบรหิารจิตและ 
 เจริญปญญาไปใชในการดําเนินชีวิต”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา  และวัฒนธรรม  พระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สํานักพิมพแม็ค  จํากัด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาใบความรูจบแลว  ไปทํา
ใบกิจกรรมตอกันเลยครับ 



๓๘ 
 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 
ตอบคําถามจากการศกึษาพุทธศาสนสุภาษติ  คําศพัท 

ทางพระพุทธศาสนาและการนําการบริหารจิต 
และเจรญิปญญาไปใชในการดําเนินชีวิต 

 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย  บนตัวอักษร 
            หนาขอความที่เลือกน้ัน 
 

๑.  นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต  ใหขอคิดในเรื่องใด 
ก.  เมื่อมสีรรเสรญิก็ยอมมีนินทา    
ข.  ไมมีใครหลีกเลี่ยงจากการถูกนินทาได 
ค.  หลีกเลี่ยงจากการนินทาไดยอมอยูเปนสุข  
ง.  ถาไมตองการใหใครนินทาตองปฏิบัติตนใหดี 

๒.  ขอใดตอไปน้ีควรละเวนเมื่อถูกนินทา 
 ก.  นินทาตอบ     ข.  ปรับปรุงตน 
 ค.  ทําใจใหหนักแนน    ง.  แสวงหากลัยาณมิตร 
๓.  การนินทา  เปนสวนหน่ึงของหลกัธรรมในขอใด 
 ก.  ภาวนา ๔     ข.  พละ ๕ 
 ค.  สัปปุรสิธรรม ๗    ง.  โลกธรรม ๘ 
๔.  “หามเพลิงไวอยาใหมีควัน...”  ใหขอคิดเตือนใจในเรือ่งใด 

ก.  การนินทา     ข.  การทําความช่ัว 
ค.  การหามความคิด    ง.  การหามความทกุข 

๕.  การกระทําขอใดสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิต “โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ” 
 ก.  การเลอืกคบมิตรที่ดี      

ข.  การหลีกเลี่ยงการติเตียนจากผูอื่น 
 ค.  การหาสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจใหยึดมั่นในสิง่ที่เหมาะสม  

ง.  การพูด – ทําในสิ่งที่ดีงาม  การบําเพ็ญสมาธิเจริญปญญา 
๖.  เราจะระงบัความโกรธใหดีทีสุ่ดไดอยางไร 
 ก.  ระงับดวยความไมโกรธตอบ  

ข.  แสวงหาสถานทีส่งบเพื่อระงบัความโกรธ   
ค.  ไมสรางสถานการณที่กอใหเกิดความโกรธ 
ง.  หลีกหนีจากสถานการณที่กอใหเกิดความโกรธ 
 

 



๓๙ 
 

 

๗.  “ภพ”  หมายถึงขอใด 
 ก.  ช้ันแหงจิต     ข.  วาระของกาย 
 ค.  โลกอันเปนที่อยูของหมูสัตว   ง.  การเวียนวายตายเกิด 
๘.  “ภูมิ”  หมายถึงขอใด 
 ก.  ช้ันแหงจิต     ข.  วาระของกาย 
 ค.  โลกอันเปนที่อยูของหมูสัตว   ง.  การเวียนวายตายเกิด 
๙.  จิตหรือระดับของบุคคลผูพฒันาตนจนพนภูมทิั้งสามหมายถึงขอใด 

ก.  กามาวจรภูม ิ    ข.  รูปาวจรภูม ิ
ค.  อรูปาวจรภูม ิ    ง.  โลกุตตรภูม ิ

๑๐.  ขอใดหมายถึงการบรหิารจิต 
 ก.  การน่ังนับลมหายใจ    ข.  การทําใจใหสงบอยูกับเรือ่งเดียว 
 ค.  การยืน  เดิน  น่ัง  นอนอยางมีสติ  ง.  การน่ังหรือนอนบรกิรรมพทุ – โธ 
๑๑.  การบรหิารจิต  จัดเปนการคิดในแบบใด 
 ก.  คิดแบบสามญัลักษณะ    ข.  คิดแบบเปนอยูกบัปจจบุัน 
 ค.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ   ง.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจริง 
๑๒.  ธรรมชาติของจิตจะไมอยูน่ิง  จึงเปรียบสภาพของจิตเหมือนลิง  จะเขากับหลักการคิดในขอใด 
 ก.  คิดแบบสามญัลักษณะ    ข.  คิดแบบเปนอยูกบัปจจบุัน 
 ค.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ   ง.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจริง 
๑๓.  เมื่อผานการบริหารจิตเบื้องตนแลว  จะไดรบัประโยชนในขอใด 
 ก.  สะกดจิตเพื่อนได    ข.  ทํานายเหตุการณในอนาคตได 

ค.  ติดตอกับเทพบางองคได   ง.  ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๑๔.  การบรหิารจิตกอใหเกิดผลสงูสุดในขอใด 
 ก.  มีนิสัยสุภาพออนโยน    ข.  มีความเขมแข็ง  ไมออนแอ 
 ค.  จิตมีกําลังเปนบอเกิดแหงปญญา  ง.  มีนิสัยเอือ้เฟอเผื่อแผ 
๑๕.  ขอใดไมใชประโยชนของการบรหิารจิตและเจรญิปญญาที่มีตอการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล 
 ก.  มีสมาธิ     ข.  มีเมตตากรุณา 
 ค.  มีความสนใจใฝเรยีนรู    ง.  มีปญญา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

อยากรูวาทําไดมากนอยแคไหน  

ไปดูเฉลยในหนาตอไปเลยคะ 



๔๐ 
 

 

 
เฉลยใบกิจกรรมที่ ๓ 

ตอบคําถามจากการศกึษาพุทธศาสนสุภาษติ  คําศพัท 
ทางพระพุทธศาสนาและการนําการบริหารจิต 

และเจรญิปญญาไปใชในการดําเนินชีวิต 
 
 
 

 ๑.  ข 
 ๒.  ก 
 ๓.  ง 
 ๔.  ก 
 ๕.  ง 
 ๖.  ก 
 ๗.  ค 
 ๘.  ก 
 ๙.  ง 
 ๑๐. ค 
 ๑๑. ข 
 ๑๒. ก 
 ๑๓. ง 
 ๑๔. ค 
 ๑๕. ค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถายังทําไดไมถึง  ๘๐ % ตองพยายาม

เพิ่มข้ึนอีกนะครับ 



๔๑ 
 

 

 

ใบกิจกรรมที่ ๔ 
ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 
จากพุทธศาสนสุภาษติ  คําศพัททางพระพุทธศาสนาและ 

การนําการบริหารจิตและเจรญิปญญาไปใชในการดาํเนินชีวิต 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี ๔.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 

สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทรงเจริญสมาธิจนบรรลุวิชชา  ๓  อันประกอบดวย  
ปฐมยาม  ทรงบรรลุปพุเพนิวาสนุสติญาณ  ทําใหทรงระลึกชาติได 
มัชฌิมยาม  ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ  ทําใหทรงเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว 
ปจฉิมยาม  ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ  ทําใหตัดกิเลสไดสิ้นเชิง  สําเร็จเปนพระสมัมาสัมพทุธเจา 
การที่ทรงระลึกชาติได  และทรงเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตวน้ี  จึงเปนเครื่องยืนยัน

ไดวา  ภพ - ชาติ  มีจริง  คนตายแลวหากยังมีกิเลสอยูก็ตองเวียนวายตายเกิดตอไป  แตถาสิ้นกิเลสแลว
วงจรการเวียนวายตายเกิดก็สิ้นสุด  ภพภูมิตาง ๆ นอกจากภพภูมิของมนุษยมีจริง 

จากขอความขางตน  ใหนักเรียนวิเคราะหหาคําตอบวาทําไมสรรพสัตวจึงตองเวียนวายตายเกิด 
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.................................................................................................................................................................... 
 
 



๔๒ 
 

 

กิจกรรมท่ี ๔.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
 
 ใหนักเรียนวิเคราะหหาคําตอบวา  “ทําไมการบริหารจิตและเจริญปญญาตามแนว
พระพุทธศาสนา  จะชวยพัฒนาการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลได”   
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๔๓ 
 

 

 
แนวคําตอบใบกิจกรรมที่ ๔ 

ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 
จากพุทธศาสนสุภาษติ  คําศพัททางพระพุทธศาสนาและ 

การนําการบริหารจิตและเจรญิปญญาไปใชในการดาํเนินชีวิต 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี ๔.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 

สมเด็จพระสมัมาสัมพทุธเจาทรงเจริญสมาธิจนบรรลุวิชชา  ๓  อันประกอบดวย  
ปฐมยาม  ทรงบรรลุปพุเพนิวาสนุสติญาณ  ทําใหทรงระลึกชาติได 
มัชฌิมยาม  ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ  ทําใหทรงเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว 
ปจฉิมยาม  ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ  ทําใหตัดกิเลสไดสิ้นเชิง  สําเร็จเปนพระสมัมาสัมพทุธเจา 
การที่ทรงระลึกชาติได  และทรงเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตวน้ี  จึงเปนเครื่องยืนยัน

ไดวา  ภพ - ชาติ  มีจริง  คนตายแลวหากยังมีกิเลสอยูก็ตองเวียนวายตายเกิดตอไป  แตถาสิ้นกิเลสแลว
วงจรการเวียนวายตายเกิดก็สิ้นสุด  ภพภูมิตาง ๆ นอกจากภพภูมิของมนุษยมีจริง 

จากขอความขางตน  ใหนักเรียนวิเคราะหหาคําตอบวาทําไมสรรพสัตวจึงตองเวียนวายตายเกิด 
(แนวตอบ)  ชีวิตของสรรพสัตวกําเนิดข้ึนมาจากกามตัณหาของพอและแม  เมื่อเกิดข้ึนมาแลว

ก็ด้ินรนขวนขวายหรือไดรับการเลี้ยงดูจนเจริญเติบโต  ตลอดเวลาก็จะดํารงชีวิตตามบทบาทหนาที่   
ตาง ๆ ที่ไดรับ  ซึ่งแตละชีวิตตางก็ทําสิ่งที่ดีบางทําสิ่งที่ไมดีบางปะปนกันไป  การกระทําน้ี  คือ  “กรรม” 
น่ันเอง  และกรรมน้ีก็เกิดข้ึนจากกิเลสตัณหา (ความอยาก)  เมื่อมีวัตถุสิ่งของมาลอตาลอใจทําใหเจาของ
ชีวิตสรางกรรมของตนข้ึนมาเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาน้ัน  เมื่อมีกรรมหรือการกระทําเกิดข้ึนครั้งใด 
ยอมจะมีผลของการกระทําหรือผลของกรรม  ที่เรียกวา “วิบาก”  เกิดข้ึนตามมาทุกครั้ง  จนมีคํา    
พระทานกลาวไววา  “กฎแหงกรรมยุติธรรมที่สุดในโลก”  ซึ่งในแตละชีวิตจะทํากรรมจนไมสามารถ   
จะนับไดครบถวน  เปนวงจรตอเน่ืองกันไปไมสิ้นสุดแมจะสิ้นชีวิตไปแลวก็ตาม  และสามารถสรุปวงจร
ของชีวิตตามที่กลาวได  ดังน้ี  

 

กิเลส       กรรม           วิบาก 
 

การเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตวจึงเปนเรื่องปกติธรรมดาที่เมื่อมีเหตุปจจัยข้ึน (กิเลส +   
การกระทํา) ก็จะกอใหเกิดผล (วิบาก) พันผูกกันไปไมจบสิ้นเปนภพชาติตางๆ เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป 
วนเวียนไปเชนน้ี  จนกวาจะตัดกิเลสไดทั้งหมด  ซึ่งจะทําใหไมตองกอกรรมใดๆ ข้ึน ใหเกิดผลของกรรม
ตอเน่ืองไปไดอีก ดังน้ัน การเวียนเกิด เวียนตาย จึงเปนเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต โดยหลักคิดแบบ
สามัญลักษณะน่ันเอง 



๔๔ 
 

 

กิจกรรมท่ี ๔.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
 
 ใหนักเรียนวิเคราะหหาคําตอบวา  “ทําไมการบริหารจิตและเจริญปญญาตามแนว
พระพุทธศาสนา  จะชวยพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลได” 

(แนวตอบ)  การบริหารจิต  เปนการกําหนดจิตใหจดจออยูกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงในขณะเวลา   
หน่ึง ๆ ซึ่งจะมีประโยชนมากในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ทั้งในเรื่องการเรียนและการดําเนินชีวิต  
ในขณะเรียนหากมีจิตต้ังมั่นจดจอในเรื่องที่เรียนก็ชวยใหมีสติและสมาธิเกิดข้ึน  ซึ่งจะสงผลทําใหเรียนรู
เรื่องเขาใจในเรื่องที่เรียนไดงายข้ึน  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไดดีข้ึน  ในการทํางานหรือ    
การดําเนินชีวิตประจําวันก็เชนกัน  หากมีจิตจดจออยูกับกิจที่กําลังทํา  อยูกับคําที่กําลังพูด  ก็จะชวย  
ทําใหสิ่งที่ทําสิ่งที่พูดน้ันเกิดข้ึนจากการมีสติ  เมื่อมีสติก็จะไมพลั้งเผลอผิดพลาดงาย  คุณภาพชีวิตก็จะ 
ดีข้ึน  เชน  ขับรถดวยความมีสติก็จะทําใหไมเกิดอุบัติเหตุข้ึน  การบริหารจิตหรือกําหนดจิตใหจดจอ  
อยูสิง่ที่กําลังทําตรงหนาน้ี  ก็เปนการใชหลักคิดแบบเปนอยูกับปจจุบันน่ันเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝก คิดบอย ๆ แลวจะมีความชํานาญ      

ไปเอง  แลวอยาลืมนําไปปฏิบัติดวยนะคะ 



๔๕ 
 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรม 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง 
            ก , ข , ค  หรือ  ง  ที่เลือกน้ัน 
 
๑.  ขอใดคือองคประกอบของพระรัตนตรัย 

 ก.  ศีล  สมาธิ  ปญญา     

ข.  ทาน  ศีล  ภาวนา 

 ค.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ    

ง.  พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ 

๒.  ขอความทีว่า “พระผูมีพระภาคเจาน้ันรูเองแลว  จึงแสดงธรรมเพื่อใหผูอื่นรูตาม  ฝกฝนตนดีแลว  
จึงแสดงธรรม  เพื่อใหผูอื่นฝกตาม” มีความหมายตรงกบัขอใด” 

ก.  ทรงทําไดตามทีส่อน    ข.  ทรงสอนใหผูอื่นปฏิบัติ 
ค.  ทรงสอนในสิ่งที่ดีงาม    ง.  ทรงสอนใหรูจกัปฏิบัติตามในสิ่งที่คิด 

๓.  คํากลาวที่วา “ทุกอยางมีคูกัน  มีมืดกม็ีสวาง”  ตรงกับหลักความจรงิในเรื่องใด 
 ก.  มีความโลภ – มีความโกรธ   ข.  มีความโกรธ - มีความเกลียด 
 ข.  มีความจริง – มีความเท็จ   ง.  มีความทุกข – มีทางแกทุกข 
๔.  พระพุทธมีคุณคาย่ิง  เพราะประกอบดวยคุณสมบัติเดน  ๓  ประการ  คืออะไรบาง 

 ก.  ศีล  สมาธิ  ปญญา     

ข.  ทาน  ศีล  ภาวนา 

 ค.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ    

ง.  พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ 

๕.  ขอใดตอไปน้ีไมใชวิธีเลี้ยงดูลูกใหไดดี  
ก.  กันลูกออกจากความช่ัว   ข.  ใหลูกไดรับการศึกษา 
ค.  จัดแจงใหลูกแตงงานกับคนมทีรัพยสิน  ง.  มอบทรัพยสินใหเมื่อถึงกาลอันสมควร 

๖.  ขอใดไมใชอานิสงสของการบํารุงบิดามารดา 
ก.  ทําใหไดรับการยกยองสรรเสริญ  ข.  ทําใหมีความเจริญกาวหนา 
ค.  ทําใหไดมรดกมากกวาลูกคนอื่น  ง.  ครอบครัวจะสงบรมเย็นเปนสุข 

๗.  บิดามารดาพึงสงเคราะหบุตรธิดาในเรื่อง “เปนธุระจัดหาคูครองให”  หมายความวาอยางไร 
ก.  เปนผูเลอืกคูครองใหกบับุตรธิดา  ตามความตองการของตนเอง 
ข.  ใหคําแนะนําแกบุตรธิดาในการเลือกคูครองใหถูกตองและเหมาะสม 
ค.  ควบคุมการเลือกคูครองของบุตรธิดา  โดยเลือกบุคคลทีม่ีฐานะดีมสีกุล 
ง.  จัดการหมั่นหมายไวแตยังเลก็  หากครอบครัวทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 



๔๖ 
 

 

๘.  มีสามีหรือภรรยาเหมือนทาสหรือคนใช  หมายความวาอยางไร 
ก.  คูสามีภรรยาทีเ่กียจคราน 
ข.  ใชสามีภรรยาเย่ียงทาสหรือคนใช 
ค.  คูสามีภรรยาทีส่ามารถขมขูบงัคับกันได 
ง.  คูสามีภรรยาที่ใหความชวยเหลือหนาที่การงานซึง่กันและกัน 

๙.  การตอบแทนพระคุณพอแมในขอใดเปนการตอบแทนทีดี่ที่สุด 
ก.  ชวยดูแลกิจการงานของทาน 
ข.  จัดงานบําเพญ็กุศลใหทานทกุป 
ค.  ดูแลปรนนิบัติทานในยามชรา 
ง.  ชักนําใหทานทําทาน  รักษาศีล  ทําสมาธิภาวนา 

๑๐.  ขอใดไมใชคุณสมบัติคูสรางคูสม 
ก.  สมสทัธา      ข.  สมภริยา 
ค.  สมจาคะ      ง.  สมสลีา 

๑๑.  ขอใดไมใชลักษณะของคน “สันโดษ” 
 ก.  หาเลี้ยงชีพตามกําลังสติปญญาของตน 

ข.  หาเลี้ยงชีพใหผานพนไปวัน ๆ ไมด้ินรนขวนขวาย 
ค.  มีความยินดีพึงพอใจตามทีม่ ี ตามที่ไดมา 
ง.  มีความยินดีและพอใจตามสมควรแกฐานะของตน 

๑๒.  บุคคลผูมีความสันโดษจะไดรบัคุณประโยชนมากมายยกเวนขอใด 
ก.  มีความสุขความสบายตามอัตภาพ  ข.  ไมทุจริตในหนาทีก่ารงาน 
ค.  ปองกันการสูญเสียที่เกิดจากความฟุมเฟอย ง.  สะดวกสบาย  ไมตองกระตือรือรน 

๑๓.  “โกรธคือโง  โมโหคือบา  ไมโกรธดีกวาไมบาไมโง”  ตรงกบัพุทธศาสนสุภาษิตในขอใด 
 ก.  จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ    ข.  นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต 
 ค.  โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ    ง.  นอุจฺจาวจํ  ปณฺฑิตา  ทสสฺยนฺติ  
๑๔.  พุทธศาสนสุภาษิตขอใดที่มีอยูในโลกธรรม ๘ 
 ก.  จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ    ข.  นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต 
 ค.  นอุจฺจาวจํ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ   ง.  โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ 
๑๕.  ขอใดตอไปน้ีไมใชประโยชนของการบริหารจิตเจริญปญญาที่มีตอการพัฒนาการเรียนรู 

ก.  ชวยใหหย่ังรูอนาคตของตนเอง 
ข.  ชวยใหมีความต้ังใจเรียนมากข้ึน 
ค.  ชวยใหจับประเด็นในเรือ่งทีเ่รียนไดเร็วและถูกตอง 

 ง.  ชวยใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหตีความ  
 
 
 
 
 

ทําเสร็จแลว  ไปตรวจคําตอบ

กันเลยครับ 



๔๗ 
 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  วิชาพระพทุธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๒  พระธรรม 

 
 
 ๑.  ง 
 ๒.  ก 
 ๓.  ง 
 ๔.  ง 
 ๕.  ค 
 ๖.  ค 
 ๗.  ข 
 ๘.  ง 
 ๙.  ง 
 ๑๐. ข 
 ๑๑. ข 
 ๑๒. ง 
 ๑๓. ค 
 ๑๔. ข 
 ๑๕. ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจคําตอบ เสร็ จแล ว  นําคะแนนไป

เปรียบเทียบกับคะแนนกอนเรียน  จะไดรู

พัฒนาการของตัวเองนะคะ   

หากทําไดไมถึง ๘๐% ก็ขอใหกลับไปทบทวน

ความรูใหม  และไปพบกับครูผูสอนเพื่อรับ

คําแนะนําและแกไขใหดีย่ิงข้ึนตอไปคะ 



๔๘ 
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