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 ⌦
ผศ.พูนทรัพย เกตุวรี ะพงศ
ป.กศ.สูง, ค.บ., กศ.ม.
อาจารยประจำวิทยาเขตแพร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



บนพืน้ ฐานแหงการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวันและเปนทีท่ ราบกันดีวา ประเทศไทยไดรบั
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติในทางพฤตินัยมาตั้งแตแผนดินสมัยกรุงสุโขทัย
เปนราชธานี และยึดเปนแกนของการปฏิบัติโดยไดนำหลักคำสอนของพระพุทธเจามาเปน
รากฐานของการดำรงอยตู ลอด และถือเปนจุดเริม่ ตนทางดานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่
ดีงาม ปจจุบนั ในประเทศไทยมีคนไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธเกินกวา ๙๖ เปอรเซ็นต และไดรบั
การยอมรับจากชาวตางชาติวา เปน “ดินแดนแหงความสงบสุขและเปนเมืองแหงผาเหลือง”
คงจะดวยเหตุผลสำคัญทีช่ าวตางชาติเหลานัน้ ไดมาสัมผัสและประจักษกบั วิถชี วี ติ ความเปนจริง
ของคนไทยในสังคมไทย ทีม่ วี ดั เปนศูนยกลางของการประกอบกิจกรรมตางๆ และเปนศูนยรวม
ทางดานจิตใจของประชาชนคนไทยทัง้ ชาติ ปจจุบนั มีวดั จำนวนมากมายโดยมีพระภิกษุสงฆองค
สามเณรตามวัดตางๆ ทัว่ ประเทศไทย เปนผนู ำทางดานศาสนาในฐานะทีเ่ ปนผสู บื ทอดและเปน
ศาสนทายาทเพือ่ เผยแผหลักคำสอนของพระพุทธองค ภาพสำคัญอีกประการหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ
ความมีอัธยาศัยไมตรีที่งดงาม มีใบหนาที่มีรอยยิ้มแจมใสอยูเสมอจนไดรับสมญานามวา
“เปนสยามเมืองยิม้ ” แสดงใหเห็นถึงภาวะแหงจิตใจทีด่ งี ามและงดงามเปนผลมาจากการไดรบั
อิทธิพลดานพระพุทธศาสนาและการไดรบั อิทธิพลทางดานคำสอน ดานคุณธรรม ดานพุทธธรรม
และดานจริยธรรม ทีก่ ลอมเกลาจิตใจคนไทยใหมคี วามออนโยนเยือกเย็นและเปนกัลยาณมิตร
ทีด่ ตี อ ชนทุกชาติทกุ ภาษาทุกชัน้ วรรณะนัน่ เอง
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หลักพุทธธรรมคำสอน๑ หลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมแหงการปฏิบัติขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผตู รัสรดู ว ยพระองคเองโดยดีโดยชอบ และทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทรงโปรดสอนแกชนนิกรทัว่ ถวนหนากัน
หลั ก ธรรมคำสอนของพระพุ ท ธองค เป น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง เป น หลั ก ธรรมชาติ
เปนวิทยาศาสตร สามารถทีจ่ ะพิสจู นไดดว ยเหตุผล เปนสภาวะทีเ่ ปนอมตะ ไมประกอบดวยกาล
เวลามีความทันสมัยอยูเสมอ โดยเนนหลักการประพฤติดีและปฏิบัติชอบ หลักพุทธธรรม
หลักคุณธรรม หลักจริยธรรมเปนศาสตรทใี่ หคณ
ุ และรักษาผปู ระพฤติธรรมทีด่ งี ามโดยสม่ำเสมอ
ดังบาลีไดอา งวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ หมายความวา ธรรมยอมรักษาผปู ระพฤติ
ธรรม สำหรับหลักพุทธธรรมทีจ่ ะนำไปสกู ารปฏิบตั ทิ ดี่ งี ามนัน้ มี ๓ ระดับ คือ ระดับตน ระดับ
กลางและระดับสูง ระดับตนเปนธรรมสำหรับสาธุชนคนธรรมดาทัว่ ไป ระดับกลางเปนธรรม
สำหรับคนทัว่ ไปทีห่ วังความกาวหนาขึน้ ไปสรู ะดับสูง และระดับสูงสำหรับผทู ปี่ ระสงคกา วไปสู
ความสะอาด สวาง สงบ พบความสุขทีเ่ ปนอมตะ ไดแก การปฏิบตั วิ ปิ ส สนากัมมัฏฐานและ
ศึกษาธรรมในเรือ่ งของจิตมนุษยเปนตน
ประเทศไทยไดนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและความเปนมาของพระพุทธ
ศาสนาบรรจุไวในหลักสูตรทางการศึกษาสำหรับการเรียนรขู องนักเรียนในสถานศึกษาประกอบ
ดวยหลักสูตรกอนวัยเรียน หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาและหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา โดยมีจดุ ประสงคเพือ่ ใหนกั เรียนไดนำเอาหลักพุทธธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบตั ิ
เพือ่ ใหเกิดสติปญ
 ญาเกิดความดีงามแกตนเองและทำใหสงั คมสงบรมเย็นและเกิดสันติสขุ ได



พุทธจริยศาสตร หมายถึงวิชาที่วาดวยจริยศาสตรในทางพุทธศาสนา และเมื่อ
วิเคราะหสาระธรรมของพืน้ ฐานจริยธรรมแบบพุทธศาสตรแลว ทำใหตอ งนิยาม คำวา จริยธรรม
และจริยศาสตรดว ยวาหมายถึงอะไร ซึง่ มีความสอดคลองกันโดยตรง
๑
หนา ๒๗.

ศรี แนวณรงค, บทความทางวิชาการหลักพุทธธรรม, วารสารวิทยาลัยเอกชน, ๒๕๒๓,
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จริยธรรม (Ethics) ในความหมาย มาจากคำ ๒ คำ คือ
- จริย หมายถึง ความประพฤติ
- ธรรม หมายถึง ความดี หลักคำสอนทางศาสนา หลักปฏิบตั ิ
ดังนั้น จริย + ธรรม = จริยธรรม หมายถึงหลักความประพฤติหรือแนวทาง
แบบอยางของความประพฤติ จริยธรรมตรงกับความหมายของศัพทภาษาอังกฤษวา Ethics,
Ethicality, Ethical rules หมายถึงประมวลกฎหมายทีก่ ลมุ ชนในสังคมหนึง่ ๆ ยอมรับเปนแนว
ควบคุมความประพฤติ และ Ethics อีกความหมายหนึง่ ซึง่ นักปราชญไดแปลวา จริยศาสตร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายวา เปนปรัชญาสาขาหนึ่ง
ทีว่ า ดวยความประพฤติและการครองชีวติ วาอะไรดี อะไรชัว่ อะไรถูก อะไรควร อะไรไมควร
สรุปแลว จริยธรรม คือหลักการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดีและเปนกฎเกณฑ
ความประพฤติของมนุษยทเี่ กิดขึน้ จากธรรมชาติของมนุษย คือ ความเปนผมู เี หตุผลทำใหมนุษย
มีมโนธรรม รจู กั ไตรตรองแยกแยะ ความดี-ความชัว่ ความถูก-ความผิด อะไรควร-ไมควรทำให
เกิดการควบคุมตนเองและกลมุ หรือศีลธรรมเฉพาะกลมุ
ศาสตราจารย ดร.วิทย วิศทเวทย และเสฐียรพงษ วรรณปก ใหความหมายจริยธรรม
ไววา เปนหลักคำสอนวาดวยความประพฤติเปนหลักสำหรับใหบคุ คลยึดถือปฏิบตั ิ
จากความหมายตามรูปศัพท ทัง้ ๓ ศัพทเบือ้ งตนแลว ลวนเปนศาสตรทางพระพุทธ
ศาสนาที่มุงเนนใหมนุษยในสังคมไดประพฤติดีปฏิบัติชอบและทำตนใหเปนคนดีโดยยึดหลัก
ศีลธรรมทางศาสนาเปนกรอบในการปฏิบัติ
จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบตั ริ ว มกันของมนุษยในสังคมซึง่ เกีย่ วของกับปจจัย
ตางๆ ๔ ประการ คือ
๑. ธรรมชาติ
๒. ตัวเราเอง
๓. ผอู นื่
๔. ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ ตัวเราเอง และผอู นื่
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เมือ่ พูดถึงพุทธจริยศาสตรเปนสาระทางธรรมทีส่ อดคลองกันระหวางจริยธรรมกับพุทธ
จริยศาสตรแลวพื้นฐานของจริยธรรมแบบพุทธ นั้นไมไดมีพื้นฐานความเชื่ออยูที่ภาวะสูงสุด
หรือพระผเู ปนเจาเทานัน้ แตใหพจิ ารณาสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงในภาวะทีเ่ ปนกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ของธรรมชาติโดยอาศัยจากเหตุปจ จัยเพือ่ รวมกันเปนหนึง่ เดียวแบบพระผเู ปนเจา
ในทางศาสนาพระผเู ปนเจาไดชใี้ หเห็นถึงวิธกี ารพืน้ ฐานหรือจริยธรรมพืน้ ฐานทีด่ ำเนิน
ชีวติ ไปสคู วามสุขแบบพืน้ ฐานระดับกลางและระดับสูงสุด
พืน้ ฐานจริยธรรมแบบพุทธ คือ ธรรมสำหรับควบคุมความประพฤติเบือ้ งตน ๓ ทาง
คือ
๑. ทางกาย - กายทวาร
๒. ทางวาจา - วจีทวาร
๓. ทางใจ - มโนทวาร
ทางกาย คือ การทำความดีทางกาย ๓ ประการ คือ
๑) การละเวนจากการฆาสัตว
๒) การละเวนจากการลักทรัพย
๓) การละเวนจากการประพฤติผิดในกาม
ทางวาจา คือ การประพฤติดที างวาจา ๔ ประการ คือ
๑) การละเวนจากการพูดเท็จ
๒) การละเวนจากพูดสอเสียด
๓) การละเวนจากการพูดคำหยาบ
๔) การละเวนจากการพูดเพอเจอเหลวไหล
ทางใจ คือ การประพฤติดที างใจ ๓ ประการ คือ
๑) การละเวนจากการเพงโทษหรือมงุ รายผอู นื่
๒) การละเวนจากการพยาบาทผูอื่น
๓) การละเวนจากการประพฤติผดิ ธรรม(ประพฤติถกู ตองตามหลักธรรม)
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ในการศึกษาทางพุทธศาสนาไดกำหนดจุดมงุ หมายทางพุทธจริยศาสตร ออกเปน ๔
ระดับ คือ
๑. จุดหมายระดับพืน้ ฐาน เปนระดับทีพ่ ระพุทธเจาตองการใหพทุ ธศาสนิกชน มี
ศีลเปนพืน้ ฐาน ในการดำเนินชีวติ เพือ่ ทำใหชวี ติ เปนปกติสขุ ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ
กัน มีความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผเกือ้ กูลกันและกัน คือ มีกาย วาจา ใจ ทีส่ ภุ าพและอยรู ว มกันอยาง
มีความสุข ซึง่ จะเปนพืน้ ฐานทีด่ ตี อ ไปยังจุดหมายระดับกลาง
๒. จุดหมายระดับกลาง เปนจุดหมายทีพ่ ระพุทธองคตอ งการใหพทุ ธศาสนิกชน
มีจติ ใจทีเ่ ปนสมาธิ คือ สงบและเยือกเย็นแนวแนเด็ดเดีย่ วและเขมแข็งในการดำเนินชีวติ ซึง่ จะเปน
พืน้ ฐาน พัฒนาความดีใหสงู ยิง่ ขึน้ ไปถึงจุดหมายระดับสูง
๓. จุดหมายระดับสูง เปนจุดหมายทีพ่ ระพุทธเจาทรงตองการใหพทุ ธศาสนิกชน
มีปญ
 ญา ความรคู คู ณ
ุ ธรรม ใชปญ
 ญาความรเู ปนเครือ่ งมือหลักในการดำเนินชีวติ และใชปญ
 ญา
ความรเู พือ่ นำชีวติ ไปสจู ดุ มงุ หมายทีส่ งู สุด คือพระนิพพาน
จุดมงุ หมายของพุทธจริยศาสตรทงั้ ๓ ระดับดังกลาว สามารถประยุกตหวั ขอของ
หลักธรรมในหลายประเด็นเขาสกู ระบวนการจัดหลักสูตรทางการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาตางๆ ทุกระดับ คือ

 ⌦

หลักธรรมพุทธจริยศาสตรกบั การศึกษาประกอบดวยหลักธรรมสำคัญดังตอไปนี้
๑. จริยธรรมสำหรับนักเรียน
๒. การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตรกับการศึกษา
๓. การประยุกตวิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
๔. จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา

๑. จริยธรรมสำหรับนักเรียน
จริยธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา คือ จริยธรรมที่มาจากศาสนา
เพราะศาสนาเปนแหลงรวบรวมคำสอนและหลักปฏิบตั ใิ นการกระทำความดี ละเวนความชัว่
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เปนตัวกำหนดศีลธรรมจรรยา เพื่อใหมนุษยมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน การประพฤติ
ปฏิบตั จิ ริยธรรมยิง่ ปฏิบตั มิ ากเทาใด ก็เทากับไดใกลชดิ กับศาสนามากเทานัน้ หลักจริยธรรม
ของพระพุทธศาสนาสอนใหประพฤติตามหลักสัจธรรม คือ การนำเอาหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนามาปฏิ บั ติ ไ ด ต ลอดเวลาและเป น การสอนให อ ยู ใ นสั ง คมโดยใช ห ลั ก ความเมตตา
มากกวาการแสวงหาผลประโยชนสวนตน และใหประพฤติปฏิบัติอยูในสายกลางที่เรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา คือ ปฏิบตั เิ ปนกลางๆ ไมตงึ หรือหยอนจนเกินไป และเปน “วิถขี องคนดี”
สามารถทีจ่ ะสรางดุลยภาพในการดำรงชีวติ ได
หลักจริยธรรมทีน่ กั เรียนควรยึดในการศึกษาเลาเรียน๒
๑. หัวใจนักปราชญ
๒. อิทธิบาท ๔
๓. หลักจริยธรรมสำหรับปลูกฝงตัวเอง
๑. หัวใจนักปราชญ มี ๔ ประการ คือ
๑. สุ – สุตะ - คือ การฟงอยางตัง้ ใจ
๒. จิ - จินตะ - คือ คิดติดตามและไตรตรอง
๓. ปุ – ปุจฉา - คือ การใหถามหากมีความสงสัย
๔. ลิ - ลิขติ
- คือ การจดบันทึกยอไวใหอา น
หัวใจนักปราชญเปนหลักธรรมเบื้องตน สำหรับนักเรียนถาหากปฏิบัติตามใน ๔
ประการจะชวยใหการเรียนดีขึ้นสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหากอนหลัง
ดังบทกลอนหัวใจนักปราชญ คือ

๒

สิรพิ ชั ร เจษฏาวิโรจน. ผศ.ดร. จริยธรรมและภาวะผนู ำในการพัฒนาหลักสูตร. (กรุงเทพมหา
นคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐), หนา ๒๓.
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สุ. สดับถอยทาน วิญู
ชนเฮย
จิ. จงุ ตริตรองดู
ทานให
ปุ ถามเพือ่ เพิม่ พูน เตือนสติ
ลิ. จดบันทึกไว
เพือ่ ไดกนั ลืม
๒. อิทธิบาท ๔ เปนหลักธรรมทีจ่ ะกอใหเกิดความสำเร็จในการดำเนินกิจการตางๆ
๔ ประการ คือ
๑. ฉันทะ
- มีความพอใจรักใครในสิง่ ทีก่ ระทำ
๒. วิรยิ ะ
- มีความเพียรพยายามในการปฏิบตั สิ งิ่ นัน้
๓. จิตตะ
- การเอาใจใสในสิง่ ทีก่ ระทำอยู
๔. วิมงั สา
- หมัน่ ไตรตรองพิจารณาในการกระทำนัน้
๓. หลักจริยธรรม สำหรับปลูกฝงตัวเอง ไดแก
การพึง่ ตนเองขยันหมัน่ เพียรและมีความรับผิดชอบ
การประหยัดและรจู กั อดออม
ความซือ่ สัตยสจุ ริต
การมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย
การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
นอกจากนี้ ยังมีคุณธรรมที่นักเรียนควรยึดถือปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาและตัวอยางของ
พฤติกรรมดังนี้
จริยธรรมทีค่ วรปลูกฝงสำหรับเยาวชนนักเรียนและนักศึกษา ๑๐ ประการ
๑. ความมีระเบียบวินยั
๒. ความซือ่ สัตยสจุ ริตและยุตธิ รรม
๓. ความขยัน ประหยัดและยึดมัน่ ในสัมมาชีพ
๔. การสำนึกในหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
๕. ความคิดริเริม่ วิจารณและตัดสินใจอยางมีเหตุผล
๖. ความกระตือรือรนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
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๗. การมีพลานามัยสมบูรณทงั้ รางกายและจิตใจ
๘. การรจู กั พึง่ ตนเองและมีอดุ มคติ
๙. ความภาคภูมใิ จและรจู กั บำรุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ
๑๐. ความเสียสละ เมตตาอารี กตัญูกตเวที กลาหาญและสามัคคี
๒. การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตรกบั การศึกษา
ไดกลาวถึงความหมายของพุทธจริยศาสตรและพืน้ ฐานทางจริยธรรมแบบพุทธศาสตร
และการกำหนดจุดมงุ หมายโดยรวมแลวเปนหลักธรรมทางศาสนาทีเ่ กีย่ วของกับมนุษยในแงของ
การประพฤติและการปฏิบตั ิ ซึง่ ในยุคปจจุบนั นี้ สังคมโลกมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว มี
การนำเอาวัตถุนยิ มทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปนเปอ นในชีวติ ประจำวันอยางไมมขี ดี จำกัด
ประเทศไทยก็เปนสังคมโลกอีกสังคมหนึ่งที่นำวัตถุนิยมเหลานี้มาใชจนกระจายไปทั่วในกลุม
ชนทุกระดับ ทำใหมีผลกระทบตอสภาพความเปนอยู ทางการศึกษา ทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของเยาวชน ที่กำลัง
เติบโตเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติ สิง่ ทีน่ า เปนหวงในขณะนี้ คือ ความบกพรองทางดาน
จริยธรรม จึงจำเปนตองสรางภูมคิ มุ กันทางจริยธรรมใหเขมแข็ง โดยบรรจุสาระธรรมเหลานี้
ไวในหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาใหแกเยาวชนในสถานศึกษานัน้ มีการจัดความรทู หี่ ลากหลาย ในสวน
ของจริยธรรมไดถกู บรรจุไวในหลักสูตรกลมุ สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ทีม่ จี ดุ มงุ หมาย
ใหเยาวชนไดพฒ
ั นาตนเองใหเปนผทู มี่ คี วามสมบูรณในตนและในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
จริยศึกษานัน้ ไดประยุกตเอาหลักวิธกี ารสอนแนวไตรสิกขา ทีป่ ระกอบดวยขัน้ ตอนในการศึกษา
๓ ชัน้ คือ ศีล สมาธิและปญญา เปนพืน้ ฐานสำคัญทีจ่ ะพัฒนาเยาวชนตอไป
๓. การประยุกตวธิ กี ารสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
หลักไตรสิกขาเปนหลักธรรมพืน้ ฐานทีใ่ กลกบั ความเปนอยขู องมนุษยมากทีส่ ดุ สามารถ
ที่จะปฏิบัติไดในเบื้องตนและกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จึงจำเปนตองจัดการเรียนรทู เี่ นนความรคู คู ณ
ุ ธรรมตามสาระรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
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๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ เมือ่ นำมาประยุกตกบั กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาแลว มีจดุ
ประสงคเพือ่ กระตนุ ใหนกั เรียนเกิดการเรียนรแู ละคนพบจากการปฏิบตั หิ ลักธรรมดวยตนเองทุก
ขณะจิตและทุกอิรยิ าบถและจะทำใหมสี ติรเู สมอทีไ่ ดยนิ ไดเห็น ไดคดิ ไดพดู สามารถทีจ่ ะควบ
คุมตนเองใหอยใู นระเบียบวินยั ทัง้ ทางกาย วาจา ใจ รวมถึงควบคุมสติใหมคี วามแนวแนในจุด
เดียวกันเมือ่ มีสติมนั่ แลวจะทำใหเกิดปญญาและเกิดความรแู จงเขาใจและแกปญ
 หาได
ไตรสิกขาเปนหลักธรรมที่เนนบทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติใหถูกตองทางกาย
วาจา คือ ขั้นศีล การฝกจิตใหตั้งมั่นมีระเบียบทางการคิด คือ ขั้นสมาธิ และพิจารณา
สภาวธรรม หรือสภาพปญหานั้นจนเกิดความรูถึงขั้นปญญานั่นเอง ดังกรอบแนวคิดทฤษฎี
ไตรสิกขา๓
ปญญา-สวาง
(เกง)

ไตรสิกขา
(ระบบการบริหาร)

ศีล-สะอาด
(ดี)

สมาธิ –สงบ
(มีสุข)

แสดงกรอบแนวคิดทฤษฎีไตรสิกขา

๓

พระเมธีธรรมาลังการและคณะ, งานวิจัย “เรื่อง การศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีตามทรรศนะของผบู ริหารและครูผสู อนและนักเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณี
วัดจองคำ จังหวัดลำปาง”, ๒๕๔๗. หนา ๖๔-๖๕.
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จากกรอบแนวคิดทฤษฎีไตรสิกขาทำใหเห็นความสัมพันธของรูปแบบในการบริหาร
แนวไตรสิกขาดวยการเทียบกับมรรคมีองคแปด โดยเริม่ ตนทีป่ ญ
 ญามีความสวาง (เกง) ประกอบ
ดวยสัมมาทิฏฐิ คือ การทำใหผูเรียนเห็นคุณคาของจริยธรรมและปจจัยสัมมาสังกัปปะ คือ
การคิดทีจ่ ะสรางจริยธรรม คือ มีความสะอาด (ดี) ประกอบดวยสัมมาวาจา คือ การใชคำพูด
ทีถ่ กู ตองเหมาะสม ปจจัยสัมมากัมมันตะ คือ การฝกฝนลงมือปฏิบตั ิ ปจจัยสัมมาอาชีวะ คือ
การประพฤติตามกฎ ระเบียบ วินยั วัฒนธรรมและประเพณี สมาธิ มีความสงบ (มีความสุข)
ประกอบดวยสัมมาวายามะ คือ การพยายามปฏิบตั ใิ หเอือ้ ตอหลักการศึกษาของสังคม ปจจัย
สัมมาสติ คือ การระลึกถึงจริยธรรม หนาทีผ่ เู รียนอยเู สมอ และปจจัยสัมมาสมาธิ คือ การตัง้
จิตมัน่ ตอหลักจริยธรรม
กระบวนการเรียนรไู ตรสิกขาสำหรับนักเรียนสรุปการเรียนรไู ดใน ๓ ประเด็น คือ
๑. การเรียนรขู นั้ ที่ ๑ นักเรียนไดใชความรเู ดิมประกอบกับการเรียนรใู หมทไี่ ดรบั
จากครูเปนการพึง่ พิง ผลพลอยไดจากการเรียนรตู รงนี้ ครูผสู อนจะตองใหความรัก ความเมตตา
ซึง่ อยใู นขัน้ ศีล คือความบริสทุ ธิใ์ สสะอาดไมมสี งิ่ ใดมารบกวน
๒. การเรียนรขู นั้ ที่ ๒ นักเรียนเริม่ ใชขอ มูลใหมๆ มาสรางรูปแบบการเรียนรู
การคิด การปฏิบตั ิ สามารถแกปญ
 หาของตนเองดวยการคิดวิเคราะหมคี วามมัน่ ใจ ซึง่ อยใู น
ขัน้ สมาธิ หรือการเรียนรอู ยางอิสระ
๓. การเรียนรขู นั้ ที่ ๓ นักเรียนไดใชความคิดในการสรางรูปแบบใหมๆ รวมพัฒนา
สังคมเปนการเรียนรแู บบบูรณาการระหวางความรรู อบ รลู กึ และรแู จง ซึง่ อยใู นขัน้ ปญญา
๔. จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ๔ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุงที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ไดกำหนดในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพือ่ ความ
๔

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๑-๒) พุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๔๔, ปรับปรุง ๒๕๔๖
-๒๕๔๘. หนา ๖.
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เปนไทย ความเปนพลเมืองทีด่ ขี องชาติ การดำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือ่
การศึกษาตอและใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในสวนทีเ่ กีย่ วของกับสภาพปญหา
และความเปนอยใู นชุมชนและสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ คุณลักษณะที่
พึงประสงค เพือ่ ใหเปนสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สอดคลองกับ
มาตรา ๖ ไดกำหนดจุดมงุ หมาย และหลักการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรคู กู บั คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวติ สามารถอยรู ว มกับผอู นื่ ไดอยางมีความสุข และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา
ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสำคัญ
ทั้งความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา มาตรา ๒๔ (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรดู า นตางๆ อยาง
ไดสดั สวนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ไดกำหนดกลมุ สาระการเรียน
รูมาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม โดยแบงมาตรฐานการเรียนรูออกเปนชวงชั้น กำหนดชวง
ชัน้ ละ ๓ ป คือ
๑. ชวงชัน้ ที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ - ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓
๒. ชวงชัน้ ที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔ - ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
๓. ชวงชัน้ ที่ ๓ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนปที่ ๑ - ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนปที่ ๓
๔. ชวงชัน้ ที่ ๔ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายปที่ ๔ - ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายปที่ ๖
ในแตละชวงชัน้ จัดเฉพาะในสวนทีจ่ ำเปนสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเปนไทย
ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอ
ใหสถานศึกษาจัดทำสาระในรายละเอียดเปนปการศึกษาและภาคการศึกษาเหมาะกับสภาพ
ปญหาของชุมชน สังคม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มีคณ
ุ สมบัตอิ นั พึงประสงคเปนสมาชิกทีด่ ขี องครอบ
ครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ใหสอดคลองกับความรคู วามสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผเู รียนแตละกลมุ เปาหมายเปนสำคัญ
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จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๔)
ในมาตราที่ ๔๐ ไดกำหนดใหผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ไดเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ยิง่ ทำใหเกิดการทำงานประสานกันในทองถิน่ ประกอบ
ดวย ๓ หนวยงานหลัก คือ บาน วัด โรงเรียน = บวร , บาน คือ ตัวแทนผปู กครอง/ศิษยเกา/
องคกรปกครองสวนทองถิน่ วัด คือ ตัวแทนจากพระภิกษุสงฆ และ โรงเรียน คือ ตัวแทนจาก
ตัวแทนครู ทีจ่ ะไดชว ยกันพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนไดกา วไปพรอมๆ กันและในมาตรา
ที่ ๒๗ วรรคแรกของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาฉบับนี้ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของ
ชาติ การดำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอ หมายถึง๕ ความเปนคนดีมี
ศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ซึง่ เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยโดยครอบคลุมสาระของ
วิชาพระพุทธศาสนา มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาตองเนนความสำคัญทัง้ ความรู คุณธรรม
จริยธรรม และ(๓) คือ ความรทู เี่ กีย่ วกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมปิ ญ
 ญาไทย
และการประยุกตภมู ปิ ญ
 ญาไทย ซึง่ หมายความวา ความรเู กีย่ วกับศาสนา หมายถึง วิชาเกีย่ ว
กับศาสนาในฐานะทีเ่ ปนศาสนาประจำชาติ ศาสนาไดถกู กำหนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติในหลายมาตรามีผลตอการจัดการศึกษาของชาติในแตละชวงชัน้ ตามมาตรฐานของการ
เรียนรู
นอกจากนัน้ ยังไดเปดโอกาสใหสถาบันศาสนา คือวัด ไดจดั ตัง้ ศูนยเด็กเล็กขึน้ ในวัด
สำหรับเด็กกอนวัยเรียนขึน้ อีกทางหนึง่ ดวย เพือ่ เปนการปลูกฝงเยาวชนกอนวัยเรียนใหมคี วาม
พรอมทางดานรางกายและจิตใจ เปนการสรางความเขมแข็งดานจริยธรรมขัน้ พืน้ ฐานใหกบั เด็กๆ
ไดซมึ ซับตัง้ แตเยาววยั

๕

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การคณะสงฆกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒), หนา ๑๘-๑๙.
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หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กำหนดรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมแบงเนื้อหาออกเปน ๒ สาระ สาระที่ ๑ เปนเรื่องศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม มี ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานสังคมศึกษา ๑.๑ : เขาใจประวัตคิ วามสำคัญหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีต่ นนับถือและนำหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบตั ใิ นการอยรู ว ม
มาตรฐานสังคมศึกษาที่ ๑.๒ : ยึดมัน่ ในศีลธรรม การกระทำความดี มีคา นิยมทีด่ งี าม
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือ
มาตรฐานสังคมศึกษาที่ ๑.๓ : ประพฤติดปี ฏิบตั ติ นตามหลักธรรมและศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือคานิยมทีด่ งี าม และนำไปประยุกตใชในการพัฒนาคน
บำเพ็ญประโยชนตอ สังคมสิง่ แวดลอมและการอยรู วมกันอยางสันติสขุ
สาระที่ ๒ หนาทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวติ ในสังคม มี ๒ มาตรฐาน
คือ
มาตรฐานสังคมศึกษาที่ ๒.๑ : ปฏิบตั ติ นตามหนาทีข่ องการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวติ อยรู ว มกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสขุ
มาตรฐานสั ง คมศึ ก ษาที่ ๒.๒ : เข า ใจระบบการเมื อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยนำสาระทางพระพุทธศาสนาดานหลักธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานที่ ๑-๓ นัน้ เนนและ
ใหความสำคัญกับหลักธรรมและจริยธรรมทางศาสนาสกู ารปฏิบตั ิ การยึดมัน่ ในศีลธรรมและ
สอนใหเปน คนดี ศรัทธาในศาสนาของตนเองสามารถทีจ่ ะนำไปปรับใชและพัฒนาตนเอง พัฒนา
สังคมโดยองครวมทัง้ หมดเพือ่ ใหเกิดสันติสขุ ในภาพใหญเมือ่ อยรู ว มกัน ในมาตรฐานที่ ๒ สอน
ใหเคารพกฎหมายและสิทธิที่พึงมีพึงไดในสังคมไมลวงละเมิดและยึดมั่นในระบอบของ
ประชาธิปไตย จะเห็นไดวาจริยธรรมที่บรรจุอยูในหลักสูตรทางการศึกษาไดถูกปูพื้นฐานให
นักเรียนไดเกิดการเรียนรสู กู ารปฏิบตั มิ าตัง้ แตชว งชัน้ ที่ ๑ ถึงชวงชัน้ ที่ ๔ ซึง่ ความยากงายของ
เนือ้ หาทางจริยธรรมเปนการเริม่ ตนจากสิง่ ทีอ่ ยใู กลตวั คือ การเรียนรจู ากครอบครัวการไดเห็น
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ในสิง่ ทีพ่ อ แมปฏิบตั จิ ะทำใหเกิดการซึมซับสิง่ ทีด่ งี ามเปนประสบการณของชีวติ เพือ่ ตอยอดการ
เรียนรจู ากสิง่ ทีอ่ ยไู กลตัวทีล่ ะเอียดและซับซอนขึน้
ในการจัดการศึกษาปจจุบนั มงุ เนนและใหความสำคัญทางดานความรู ความคิด ความ
สามารถ ทางคุณธรรม - ศีลธรรม และจริยธรรม เปนกระบวนการเรียนรใู หนกั เรียนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม และพัฒนาคนใหมคี วามพอดี โดยยึดผเู รียนเปนสำคัญ ขณะเดียวกันผู
เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรแู ละพัฒนาตนเองได พรอมกันนัน้ ก็สง เสริมใหผเู รียน
สามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติอยางเต็มตามศักยภาพ ใหความสำคัญตอความรเู กีย่ ว
กับตนเองและความสัมพันธของคนในสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก
รวมทัง้ ความรเู กีย่ วกับประวัตศิ าสตรและความเปนมาของสังคมไทยทีม่ รี ะบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข เพิม่ ความรทู างดานศาสตรสาขาอืน่ ๆ เชน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรคู วามเขาใจและประสบการณการจัดการ การบำรุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางสมดุลยัง่ ยืน ความรเู กีย่ วกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมปิ ญ
 ญาไทย และการประยุกตใชภมู ปิ ญ
 ญา ความรู
ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ ในสังคมไดอยางมีความสุข
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มงุ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ เปนคนดี มีปญ
 ญา มีความสุขและมีความเปนคนไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาจึงกำหนด
จุดหมายซึง่ ถือเปนมาตรฐานการเรียนรเู พือ่ ใหผเู รียนไดเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคทสี่ ำคัญๆ
คือเห็นคุณคาของตนเองและมีวนิ ยั สามารถปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาทีต่ นนับถือ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
ในการจัดกิจกรรมสำหรับผเู รียน เปนกิจกรรมทีจ่ ดั ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มงุ เนนใหไดเรียนรตู ามกลมุ สาระการเรียนรทู งั้ ๘ กลมุ สาระ การเขา
รวมและปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ หมาะสมรวมกับผอู นื่ อยางมีความสุขกับกิจกรรมทีเ่ ลือกดวยตนเอง
ตามความถนัด ตามความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาทีส่ ำคัญไดแกการพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทัง้ ทางรางกาย สติปญ
 ญา อารมณและสังคม โดยอาจจัดเปน
แนวทางหนึง่ ทีจ่ ะสนองตอนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผทู มี่ ศี ลี ธรรม จริยธรรม
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มีระเบียบวินยั และมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยโดยสมบูรณ ปลูกฝงและ
การสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพือ่ สังคมและประเทศชาติ
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในสาระการเรียนรตู า งๆ มีกระบวนการและวิธกี าร
ทีห่ ลากหลาย ผสู อนตองคำนึงความพรอมและพัฒนาการ ทางดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา เทคนิควิธีการเรียนรู การรับรู ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
โดยใชวิธีการประเมินจากการติดตามผลการเรียนและการสังเกตเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
ดังนัน้ การจัดการเรียนรใู นแตละชวงชัน้ ควรทีจ่ ะใชรปู แบบ / วิธที หี่ ลากหลายและวุฒภิ าวะของ
ผเู รียน เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงและสถานการณจริง เชน การเรียนรดู ว ย
ตนเอง การเรียนรรู ว มกัน การเรียนรจู ากธรรมชาติ การเรียนจากสถานการณจริง การเรียน
รจู ากการปฏิบตั ิ จริงในหองทดลอง / ภาคสนามและการเรียนรแู บบบูรณาการ การใชการ
วิจยั มาเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรสู คู ณ
ุ ธรรม สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๕) สงเสริมสนับสนุนใหผสู อนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้ง
สามารถใชการวิจยั เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู ทัง้ นีผ้ สู อนและผเู รียนอาจเรียนรไู ป
พรอมๆ กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และ มาตรา ๓๐
ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพรวมทัง้ การสงเสริมใหผสู อน
สามารถวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรเู หมาะสมกับผเู รียนในแตละระดับการศึกษา
จริยธรรมเปนสิง่ ทีม่ อี ยแู ลวในตัวมนุษย โดยธรรมชาติ ซึง่ จะตองพัฒนาขึน้ โดยอาศัย
กฎเกณฑความประพฤติที่มนุษยควรประพฤติที่ไดทางศีลธรรม หลักปรัชญา ประเพณีและ
วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพือ่ ประโยชนสขุ อันเกิดแกตนเองและสังคมนอกจาก
นีจ้ ริยธรรมยังใชแนะแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติหรือการกระทำทีถ่ กู ตอง
เหมาะสมในแตละสถานการณดว ย ซึง่ สิง่ ตางๆ เหลานีส้ ามารถใชระบบการศึกษาพัฒนาใหเกิด
แกผเู รียนทุกคน
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การประยุกตหลักพุทธจริยศาสตรกับการศึกษา คือ การกำหนดหรือการตีกรอบ
แหงการเรียนรทู างดานพระพุทธศาสนา หลักจริยธรรม หลักคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาสกู ารปฏิบตั ทิ ดี่ ี ดังนัน้ ในระบบการศึกษาแลวจะเห็นไดวา หลักจริยธรรมทางพระพุทธ
ศาสนานั้นเปนหัวใจสำคัญที่จะชวยพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนใหดีขึ้นทำใหเกิดการเรียนรู
คคู ณ
ุ ธรรมได โดยเฉพาะอยางยิง่ ชวยพัฒนาฐานการเรียนรเู ดิมใหมนั่ คงเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาไปสสู าระ
ความรใู หมๆ ไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันตองประยุกตพทุ ธจริยศาสตรในหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
๒๕๔๒ นอกจากนัน้ ในปจจุบนั เปนทีน่ า ยินดียงิ่ นักทีก่ ระทรวงศึกษาธิการไดจดั โครงการครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนผูดำเนินการโครงการนี้ทั่วประเทศ ทำใหวางใจไดวาพระพุทธศาสนาและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไดรบั การดูแลและไดรบั การบูรณาการการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม เปนการสรางภูมคิ มุ กันทาง กาย วาจา และใจใหกบั เยาวชนของชาติใหเขมแข็ง
ตลอดไปดังบทกลอนของนักภาษาศาสตร คือ ผชู ว ยศาสตราจารยศรี แนวณรงค ประพันธไววา
จริยศาสตรพทุ ธวิสทุ ธิ
สรางเสริมผลิคณ
ุ ธรรมนำศึกษา
การเรียนดีมวี นิ ยั ใชปญ
 ญา
แกปญ
 หา การศึกษา พัฒนาไกล
วิชาการ นัน่ งาน การเรียนเลา
จริยา นัน่ เรา เฝาอาศัย
คกู ารเรียน เพียรระวัง หยุดรัง้ ใจ
สังวรใน พฤติกรรม นำอบาย
สติมนั่ หมัน่ ตรอง ผองการกิจ
เรียนสัมฤทธิ์ ชิดธรรม นำเฉิดฉาย
สมาธิ มัน่ คง ดำรงกาย
จุดมงุ หมาย คนดี-เกง เชลงบุญ.
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