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กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยบุคคลส าคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้ อันดับแรกข้าพเจ้าขอกราบ
ขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน ผู้อ านวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่กรุณาให้โอกาสข้าพเจ้าได้รับทุนวิจัยจากโครงการวิจัยพุทธศาสน์ของศูนย์พุทธศาสน์
ศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2555 รวมถึงค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัยเสมอมา ขอบคุณพี่
สังเวียน ฟูเฟื่อง ที่ช่วยประสานงานต่างๆ ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเป็นนิสิตจนได้มีโอกาสร่วมท างานวิจัยกับ
ศูนย์พุทธศาสน์ ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท า
ให้บรรยากาศการท างานในภาควิชาเกื้อกูลต่อการท างานวิจัยของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ขอขอบใจกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคน อาทิ คุณณัฐพล สัจกุล คุณสุวรา สาครสวัสดิ์ คุณพรชนก 
ชาติช านิ คุณดวงพร ตรีบุบผา คุณสุพัตรา ทองค า รวมถึงนักศึกษาอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 
นักศึกษาเหล่านีไ้ด้ช่วยข้าพเจ้าในการค้นคว้าและจัดพิมพ์ข้อมูลต่างๆ อย่างสุดความสามารถ ขอบใจคุณ
นิจพร โพธิกานนท์ เพื่อนรักที่ช่วยขัดเกลาบทคัดย่อภาษาอังกฤษมาตลอด 

 ขอกราบนมัสการพระอาจารย์และอาจารย์ในด้านปริยัติและปฏิบัติของข้าพเจ้าทุกท่านที่ได้
กรุณาถ่ายทอดความรู้ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตลอดมาและตลอดไป
ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูข้าพเจ้าเป็นอย่างดีเสมอมารวมถึง
กัลยาณมิตรหลายท่านที่เป็นก าลังใจให้ข้าพเจ้า ที่ส าคัญที่สุดก็คือปิยภรรยาของข้าพเจ้าที่อยู่เคียงข้าง
ข้าพเจ้าในทุกฤดูกาลของชีวิตที่ผ่านมาและยอมสละเวลาของเราให้เป็นธรรมทานในการเขียนงานวิจัยนี้
เพื่อเป็นประโยชน์แก่วงการพระพุทธศาสนาสืบไป คุณความดีอันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ข้าพเจ้าขอน้อม
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อเหล่า
เวไนยสัตว์ ขอน้อมถวายเป็นธรรมบูชาแด่พระสัทธรรมอันสว่างไสวดุจดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าและขอน้อม
ถวายเป็นสังฆบูชาแด่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่อุดม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายความดีทั้งหมด
นี้เป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้าและขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับงานวิจัยนี้ รวมถึงสรรพชีวิตทั้งหลายในทั่วสากลจักรวาลนี้จงได้รับส่วนแห่งธรรมทานครั้งนี้
โดยท่ัวถึงกัน  
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ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงบูรณาการหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาที่
   เกี่ยวข้องในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

ชื่อผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นข้อดีข้อเสียของหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลักสูตรต่างๆ และเพื่อน าข้อดีของหลักสูตรต่างๆ มาน าเสนอเป็น
แนวทางในการวางหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนาและวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตั้งแต่หลักสูตรปี พ .ศ. 
2492 – 2551 โดยกรอบการบูรณาการที่จะใช้ในการวิจัยนี้จะพิจารณาจาก 1) การบูรณาการภายใน
สาขาวิชาว่ามีการสร้างความสัมพันธ์ภายในวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อให้เนื้อหาที่ก าหนดไว้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม่ 2) การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาว่าเนื้อหาจากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันในเรื่อง
นั้นกว้างขวางครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่ โดยเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และการกระท าด้วย ส่วน
เกณฑ์การตัดสินการบูรณาการในพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องไตรสิกขาคือศีล สมาธิและปัญญาที่มีการ
ประมวลหน่วยย่อย องค์ประกอบ ของหมวดธรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิง
อาศัยซึ่งกันและกัน ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเม่ือรวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะ
เกิดความครบถ้วนบริบูรณ์โดยมีความประสานกลมกลืน เกิดภาวะได้ที่ พอดีหรือสมดุล จะเห็นว่ากรอบ
ทั้งสองนี้มีจุดเชื่อมโยงกันอยู่คือการบูรณาการระหว่างความรู้และการกระท าซึ่งสอดคล้องกับหลักเรื่อง
ปริยัติและปฏิบัติ 

 ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตรในอดีตจะเน้นการบูรณาการเรื่องปริยัติและปฏิบัติมากกว่าหลักสูตร
ใหม่ๆ คือไม่เพียงแต่สอนด้านทฤษฎีแต่มุ่งผลไปถึงการลงมือท าจริง หลักสูตรยุคแรกจะเน้นเรื่องศีล
มากกว่าเรื่องอื่นๆ แต่ต่อมามีการเพิ่มเรื่องสมาธิและปัญญา แต่โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับ
สมาธิน้อย ส่วนเรื่องปัญญานั้นหลักสูตรเก่าจะเน้นการสร้างให้เกิดขึ้นจริงแต่หลักสูตรใหม่จะเน้นเรื่อง
ปริยัติมากกว่าและเป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาภาษาไทยในหลักสูตรเก่าๆ จะบูรณาการเรื่องปัญญาสิกขาได้
มากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาและยังเน้นการบูรณาการกับการปฏิบัติได้มากกว่า อย่างไรก็ดี หลักสูตรใน
อดีตจะเห็นการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างวิชาได้ดีและครอบคลุมมากกว่าหลักสูตรใหม่ๆ โดยอาศัย
หนังสืออ่านเสริมประสบการณ์เป็นส่วนเสริม แม้ว่าจะมีการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาทั้งภายในวิชา
และนอกวิชา แต่หากสังเกตเรื่องการบูรณาการในไตรสิกขาก็จะพบว่าหลักสูตรเกือบทั้งหมดจะเน้น
เฉพาะเรื่องศีลเท่านั้น โดยสมาธิสิกขาขาดมากที่สุดในทุกหลักสูตร ด้วยเหตุนี้การบูรณาการในมุมมอง
ของพระพุทธศาสนาย่อมไม่สมบูรณ์และถึงแม้ว่าบางหลักสูตรจะมีการบูรณาการที่อาจจะครบหลัก
ไตรสิกขาแต่เมื่อพิจารณาไปถึงการปฏิบัติก็จะพบว่ามีการบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติแต่เพียงบางสิกขา
เท่านั้น ดังนั้นในหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดจึงไม่เป็นการบูรณาการตามหลักปริยัติและ
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักประกันว่าหลักสูตรบูรณาการจะถูกน าไปจัดเป็นการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด้วยเสมอไป  
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Abstract 

 

 This research paper is intended to expound the pros and cons of Buddhist 

study curricula in primary and secondary education. It also proposes a set of 

guidelines in designing Buddhist study curricula by analyzing the Buddhist 

education system during 1949 – 2008. The scope of the study includes 1) 

Comparative analysis within the subject of Buddhism to find whether the 

relationships of different context are going in the same direction and 2) Analysis 

of other subjects to find whether different context altogether provides a greater 

coverage of Buddhism. The paper also discusses the relationship of knowledge 

and behavior. The basis for the comparison in Buddhism is the Threefold 

Learning (Sikkha) or morality (Sila), concentration (Samadhi) and wisdom 

(Panya) that are compiled at detailed levels. The three learnings are all 

dependent, relevant, adaptable and flowing in one complete harmony and 

creating balance. Both aspects of the scope have their meeting point where 

knowledge and behavior coincide, which is similar to the nature of the 

Scriptures and practice. 

 The study found that the old curricula had focused on the Scriptures and 

practice more than modern days’ curricula. It covered not only the theories, but 

also the how-to. The earlier curricula also emphasized the Sila under the 

Threefold Learning and, though very little coverage on Samadhi, it did 

underline methods to cultivate true wisdom. It is worth noting that the Thai 

language classes in the earlier days had a broader integration with the training in 

higher wisdom (Panyasikkha) than the subject of Buddhism itself. The old 

curricula also rely more on additional readings. The newer curricula focus more 

on the Scriptures than anything and have less integration with other subjects. In 

both old and new curricula, however, the training in concentration 

(Samadhisikkha) is lacking. From the perspective of Buddhism, the  curricula 

are not as complete when considering the practice aspect of the training. As a 

result, it can be concluded that all of the education curricula has had only partial 

ingetration into the Buddhist Scriptures and practice. There is no guarantee that 

the integrated study can be designed to fit into school’s curricula. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย  

  หลักสูตรการศึกษาเป็นเร่ืองส าคัญเพราะสะท้อนความคิดของผู้วางหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะก าหนดวิธี
สอน กิจกรรมและการวัดผล หลักสูตรวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอดีตบางครั้งก็เป็นวิชาที่สอนเรื่อง
ปัจจุบันโดยใช้ข้อธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหนังสือชุดธรรมจริยาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
บางครั้งก็เป็นเรื่องแต่งง่ายๆ ที่เหมาะแก่ระดับผู้เรียน เช่น เรื่องนันทาแม่ไก่ ที่ใช้สอนเด็กเล็กให้มีใจ
เมตตาสงสารและให้รู้จักระมัดระวังภัยอันตราย เรื่องนกกางเขนใช้สอนเด็กที่โตขึ้นให้รู้จักเห็นใจผู้ที่มี
ความสามารถต่างกันและให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรื่องออมไว้ไม่ขัดสนใช้สอนเรื่องการเก็บออม การ
รู้จักเห็นประโยชน์ของสิ่งต่างๆ แม้เพียงเล็กน้อย เพราะอาจเป็นประโยชน์ในวันหน้าได้ แม้แต่นิทานอีสป
ที่มีการแทรกคติไว้ตอนท้ายเร่ืองก็สอนศีลธรรมได้มาก ผู้เรียนสามารถจดจ าน าไปใช้ในชีวิต มีการอ้างถึง
ในชีวิต ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษามีการกล่าวถึงการบูรณาการไว้มากมาย โดยเฉพาะการบูรณาการ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเข้ากับวิชาที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีการศึกษาว่าหลักสูตรบูรณาการที่กล่าวถึง
ในปัจจุบันมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ หลักสูตรในอดีตที่ยังไม่ได้กล่าวถึงการบูรณาการหรือไม่ อย่างไร 
การสอนตามหลักสูตรใดจะให้ผลอย่างไร ควรเพิ่มหรือควรลดอะไร จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อ
อาจเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร   

 1. เพื่อให้เห็นข้อดีข้อเสียของหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาหลักสูตรต่างๆ  
 2. เพื่ อน าข้อดีของหลักสูตรต่างๆ มาน าเสนอเป็นแนวทางในการวางหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาและวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสำรอ้ำงอิง   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้โดยตรงนั้นยังไม่พบ ส่วนเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้โดย
อ้อมนั้นมีค่อนข้างมาก งานที่มีความส าคัญและมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ เรื่องแรกของ มล.มานิจ 
ชุมสาย เขียนเรื่อง “ประวัติการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย” โดยกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2498 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาในประเทศไทย
ตั้งแต่การศึกษาภายในวังก่อน พ.ศ. 2430 จนถึง พ.ศ. 2493 โดยเน้นเร่ืองของหลักสูตรการศึกษากับ
งบประมาณต่างๆ ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่การจัดการศึกษาภาคบังคับตามยุคสมัยนั้นๆตามสมควร 
กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ท ารายงานเรื่อง “วิวัฒนาการในการจัดการศึกษาภายหลังการ
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เปลี่ยนแปลงการปกครอง” ในปี พ.ศ. 2499 โดยมีช่วงระยะเวลาที่มีการบันทึกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2475 – 2498 งาน
ดังกล่าวเน้นหนักในการรวบรวมข้อมูลด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาโดยรวม เช่น จ านวนโรงเรียน 
จ านวนครู จ านวนนักเรียน งบประมาณ  

 ศาสตราจารย์ดวงเดือน พิศาลบุตร ท าวิจัยเรื่อง “ประวัติการศึกษาไทย” ในปี พ.ศ. 2524 งานนี้
แบ่งการศึกษาของไทยออกเป็น 4 ระยะคือ 1) สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2) การ
ปรับปรุงการศึกษาครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3) การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 4) หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 งานนี้มีจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนใช้กรอบ
ของแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหลักในการด าเนินเนื้อหา ปี พ.ศ. 2526 มีงานวิจัย 2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยน้ี เรื่องแรกคือ “ปรัชญาการศึกษาไทย 2411 – 2475” โดยศาตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ โดย
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของระบบการศึกษาว่ามีต าแหน่ง ณ ที่ใดในโครงสร้างสังคม มีความสัมพันธ์กับ
นโยบายต่างๆ ของรัฐเช่นไรและการจัดการศึกษามุ่งสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะอย่างไร เรื่องที่สองคือ 
“แนวความคิดทางการศึกษาไทย 2411 – 2475” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์ ซึ่งเน้นไปที่
ความคิดของการปฏิรูปการศึกษาในส่วนของพื้นฐานด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิรูปการศึกษาในยุคนั้น  

 สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมในรัฐไทย: ข้อพิจารณาญาณวิทยาทาง
สังคม” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งได้ท าการศึกษาใน 3 เรื่องหลักๆ คือ กิจกรรมของรัฐมีความหมายต่อพุทธ
ธรรมอย่างไร การเป็นคนดีแบบพุทธกับการเป็นพลเมืองดีของรัฐไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและ
แนวคิดเรื่องกฏแห่งกรรมแสดงปรากฏการณ์อย่างไร งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาพระนิพนธ์ของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต าราแบบเรียนศีลธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยเน้นต ารา 
ในปี พ.ศ. 2524 ปองจิต อ่อนเผ่า ท างานวิจัยในปี พ.ศ. 2534 เรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาในประวัติ
การศึกษาไทย พ.ศ. 1826 – 2520” โดยมองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับหลักสูตรการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นการมองภาพสังคมโดยรวมแบบภาพกว้างกับหลักสูตรการศึกษาแบบภาพกว้าง 
ซึ่งท าให้เห็นมิติการศึกษากับสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในภาพรวมของหลักสูตรการศึกษามิได้เจาะจง
วิชาพระพุทธศาสนา 

 ปี พ.ศ. 2545 กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาได้ท าการวิจัยใน 
เรื่อง “ผลการศึกษาเทคนิคการสอนแบบรับภาษาร่วมกับจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 
4 ปีการศึกษา 2544” โดยศึกษาเทคนิคการสอนภาษาไทยร่วมกับจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 – 4 ในโรงเรียนทดลอง พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
นักเรียนด้วย นอกจากนี้ สุพัตรา ธงชัย น าเสนอบทความเรื่อง “การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม” ใน
หนังสือรวมบทความเรื่อง “การรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้” แนวทางใหม่ส าหรับครูวิชาภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษา” ซึ่งได้เสนอว่าการจัดการศึกษาที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมโดยการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในวิชาภาษาไทยนั้น ในหนังสือทักษสัมพันธ์มีวรรณคดีที่มีอิทธิพลความเชื่อเกี่ยว
ค าสอนในพระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ การใช้ภาษาไทยและหลักภาษาก็สามารถน าหัวข้อที่เกี่ยวกับ
การสอนคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นเน้ือหาให้นักเรียนได้เรียนควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์ที่นักเรียนจะต้อง
เรียนรู้ได้  
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 ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ท างานวิจัยเร่ือง “หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนไทย” เม่ือปี พ.ศ. 
2547 โดยศึกษาการให้ความส าคัญแก่วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไทยว่ามีจ านวนมากขึ้นหรือ
น้อยลง และเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มระบบ
โรงเรียนจนกระท่ังปัจจุบันว่าได้เปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
โดยศึกษาถึงหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ถึงปี พ.ศ. 2544 ในระดับมูลศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สว่าง วงศ์ฟ้าเลื่อน ได้ท าวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือปี พ .ศ. 2550 เรื่อง 
“การบูรณาการสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544” 
งานวิจัยของสว่าง วงศ์ฟ้าเลื่อน มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยนี้แต่สว่าง ได้ศึกษาหลักสูตรปี พ.ศ. 2544 
เพียงปีเดียวและเน้นไปที่การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับวิชา
อื่นๆ แต่อย่างใด  

 งานทั้งหมดที่ผ่านมานั้นมีจุดเด่นแตกต่างกัน แต่ในงานวิจัยนี้จะเน้นศึกษาการบูรณาการของ
หลักสูตรการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีการให้ความส าคัญมากน้อย
เพียงใด เช่น เรื่องของเนื้อหาของค าสอน การเชื่อมโยงเนื้อหากับวิชาต่างๆ เพราะยังไม่มีการศึกษาว่า
หลักสูตรบูรณาการที่กล่าวถึงในปัจจุบันว่าเป็นบูรณาการอะไรและอย่างไรโดยมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ 
หลักสูตรในอดีตที่ยังไม่ได้กล่าวถึงการบูรณาการหรือไม่ อย่างไร  

1.4 วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

งานวิจัยนี้เป็นการ “วิจัยเอกสาร” โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆ ตั้งแต่เอกสารปฐม
ภูมิเช่น หลักสูตรการศึกษา เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เอกสารทุติยภูมิ เช่น งานวิจัยและ
หนังสือทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยจะท าการรวบรวมแนวคิดเรื่อง
การบูรณาการจากศาสตร์ปัจจุบันและจากพระไตรปิฎกเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากับหลักสูตรวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เม่ือท าการ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน ากรอบแนวคิดเรื่องการบูรณาการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
หลักสูตรปีการศึกษาต่างๆ ว่ามีการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาเข้ากับวิชาอื่นๆ หรือไม่และหากมี
การบูรณาการเป็นการบูรณาการจริงหรือไม่ สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไรกับแนวคิดที่ได้วางไว้  
หลังจากนั้นจึงจะประมวลผล เม่ือวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทุกแง่มุมแล้ว ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อไป 

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตั้งแต่หลังยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามจนถึงปัจจุบัน (หลักสูตรปี 
พ.ศ. 2492 – 2551) เพราะถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยยุคใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง การศึกษาในสมัยนั้นจึงถือว่าเป็นหลักสูตรสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นตามสังคมไทยในสมัยนั้นด้วย ส่วน
วิชาที่เกี่ยวข้องเน้นเฉพาะวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยเพราะเป็นวิชาที่มีการเชื่อมโยงกับวิชา



4 
 

 

พระพุทธศาสนามากที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 – 
พฤศจิกายน 2555 (โครงการวิจัย 1 ปี) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษา ร่างรายงานการวิจัย (ร่างแรก) วิเคราะห์ ตีความ สรุปผลการวิจัยและจัดท ารายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเอกสารเรื่องหลักสูตรจากห้องสมุดกรมวิชาการ เอกสารอื่นๆ ค้น
จากหอสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ 

 1. ได้ทราบข้อดีข้อเสียของหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา หลักสูตรต่างๆ  

 2. ได้แนวทางในการวางหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

 

บทที่ 2  

แนวคิดเรื่องการบูรณาการด้านการศึกษา 
 
 ก่อนท่ีจะท ำกำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำวิชำพระพุทธศำสนำและวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะ
น ำเสนอแนวคิดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรศึกษำทั้งในแง่มุมของวิชำกำรปัจจุบันและในมุมมอง
ของพระพุทธศำสนำว่ำมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่ำงไรเพื่อที่จะได้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำวิเครำะห์ต่อไป  

2.1 แนวคิดและจุดมุ่งหมายเก่ียวกับการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 กำรจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมำนำนแล้ว ผู้ที่ริเริ่มคิด
ก่อนเม่ือประมำณหนึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำคือนักปรัชญำกำรศึกษำชำวเยอรมันชื่อ แฮบำร์ท (Herbart: 
1890) ต่อมำ จอห์น ดิวอี้ (Dewey: 1933) นักกำรศึกษำชำวอเมริกันเป็นผู้น ำแนวคิดนั้นมำเสนอให้เป็น
รูปธรรมมำกขึ้น ภำยใต้ปรัชญำควำมเชื่อที่ว่ำกำรศึกษำจะต้องพัฒนำผู้เรียนในลักษณะเบ็ดเสร็จทั้งตัว 
มิใช่แต่เพียงพัฒนำเฉพำะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำนั้น กำรด ำเนินกำรในกำรน ำเสนอ
แนวคิดของหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรซึ่งดิวอี้เป็นผู้ริเริ่มนี้รับกำรสนับสนุนจำกนัก
กำรศึกษำที่มีชื่อเสียงหลำยคนในระยะเวลำต่อมำ อำทิ บรูเนอร์ (Bruner: 1986) วีพกอทสกี้ (Vygotsky: 
1978) และโรกอฟฟ์ (Rogoff: 1990) จอห์น ดิวอี้ ได้อธิบำยควำมจ ำเป็นที่โรงเรียนต้องจัดให้มีกำรสอน
แบบบูรณำกำร (Integrated Curriculum ) หรือกำรเชื่อมโยงเนื้อหำวิชำกำรต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน โดยไม่
เน้นกำรเรียนเป็นรำยวิชำว่ำปัญหำอุปสรรครวมทั้งประสบกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตของมนุษย์นั้นจะ
ผสมผสำนกันมิได้แยกออกเป็นส่วนๆ1 

 กรมวิชำกำรได้กล่ำวถึงแนวคิดของกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรว่ำต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมี
โอกำสได้เลือกเรียนตำมควำมสนใจได้หลำกหลำย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ อย่ำงสัมพันธ์กันตำม
ควำมเป็นจริง กำรก ำหนดหัวข้อเรื่องต้องค ำนึงถึงควำมสนใจของผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผู้สอนประจ ำวิชำ
จะต้องมีควำมเชื่อม่ันและเข้ำใจกำรบูรณำกำรที่ตรงกัน คิดวำงแผนกำรเรียนรู้และประเมินผลร่วมกัน 
กำรใช้เวลำต้องยืดหยุ่นและปรับให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้สอน ศักยภำพของผู้เรียน ลักษณะ
ของกิจกรรมมีกำรเชื่อมโยงเนื้อหำในวิชำเดียวกันและ/หรือข้ำมวิชำ/กลุ่มประสบกำรณ์ เรื่องรำวที่เรียน
เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน มีกำรเชื่อมโยงสำระส ำคัญ (Concept) ต่ำงๆ อย่ำงมีควำมหมำย มีกำร
เชื่อมโยงกำรเรียนรูสู้่ท้องถิ่น เพื่อกำรรู้ เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของท้องถิ่นที่อำศัยอยู่ส ำหรับเรื่องใด หัวข้อ
ใดที่ไม่สำมำรถรวมกลุ่มหรือบูรณำกำรกันได้ให้แยกสอนต่ำงหำก2 อัมปำโร ลำร์ดิซำเบล (Amparo 
Ladizabal) ได้กล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยในกำรสอนแบบบูรณำกำร สรุปได้ดังนี ้

                                                           

 1 รำตรี เพรียวพำนิช, กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง, 2547), หน้ำ 335. 
 2 กรมวิชำกำร, "กำรบูรณำกำร" เอกสำรชุดเทคนิคกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนส ำคัญที่สุด (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์กำรศำสนำ กรมศำสนำ, 2544), หน้ำ  27 – 28. 
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 1. เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย มีควำมพึงพอใจ มีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะและ
ยอมรับผู้อื่น 
 2. ส่งเสริมกำรเรียนแบบร่วมมือกัน โดยมีกำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้เรียน 
 3. ช่วยพัฒนำค่ำนิยม โดยจัดบรรยำกำศในชั้นเรียนที่สำมำรถพัฒนำจริยธรรมมำตรฐำนกำร
ท ำงำน มำตรฐำนของกลุ่ม ควำมซำบซ้ึงในกำรท ำงำนและควำมซื่อสัตย์ 
 4. ช่วยพัฒนำวินัยในตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนควบคุมตนเอง โดยสำมำรถควบคุมอำรมณ์และ
ควำมรู้สึกของตนเอง 
 5. ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยพัฒนำกำรแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี กำรละคร ฯลฯ 
เช่นเดียวกับทำงด้ำนสังคม วิทยำศำสตร์และวรรณคดี ซึ่งผู้เรียนมีควำมเป็นอิสระในกำรเลือกสิ่งที่เขำ
ต้องกำร 
 6. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกำสได้ร่วมกิจกรรมในสังคม มีควำมเต็มใจที่จะท ำงำนร่วมกับกลุ่มและเป็น
สมำชิกที่ดีของกลุ่ม 
 7. ช่วยวัดผลกำรเรียนรู้โดยกำรแนะน ำกระบวนกำรวัดผลแก่ผู้เรียนท้ังรำยบุคคลและรำยกลุ่ม3 

 จะเห็นได้ว่ำแนวคิดของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเป็นแนวคิดที่ต้องจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสภำพชีวิตจริงของผู้เรียนและเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีบทบำทในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนมีบทบำทเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนรู้ประสบ
ผลส ำเร็จ เป็นต้น  

2.2 ความหมายและลักษณะส าคัญของการบูรณาการทางการศึกษา 

 ควำมหมำยของค ำว่ำ “บูรณำกำร” นั้น อำจพิจำรณำได้เป็นสองนัยคือ ควำมหมำยโดยทั่วไปของ
ค ำว่ำบูรณำกำรประกำรหนึ่งและควำมหมำยเฉพำะในทำงศึกษำศำสตร์ของค ำว่ำบูรณำกำรอีกประกำร
หนึ่ง โดยนัยแรก บูรณำกำรหมำยถึงกำรท ำให้สมบูรณ์ซึ่งอำจจะขยำยควำมเพิ่มเติมได้อีกว่ำหมำยถึง
กำรท ำให้หน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์อิงอำศัยกันอยู่เข้ำมำร่วมท ำหน้ำที่อย่ำงประสำนกลมกลืนเป็นองค์รวม
หนึ่งเดียวที่มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ส่วนควำมหมำยอีกนัยหนึ่ง ซึ่งกล่ำวเจำะจงลงไปถึงองค์
ควำมรู้ในสำขำวิชำทำงศึกษำศำสตร์หรือครุศำสตร์ บูรณำกำร ย่อมหมำยถึงกำรน ำเอำศำสตร์สำขำวิชำ
ต่ำงๆ ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมำผสมผสำนเข้ำด้วยกันเพื่อประโยชน์ในกำรจัดหลักสูตรและจัดกำร
เรียนกำรสอน4 แนวคิดดังกล่ำวสอดคล้องกับไวท์ (White: 1981) ที่กล่ำวถึงกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำ
กำรว่ำเป็นกำรเชื่อมโยงหลำยวิชำเข้ำด้วยกันไม่ใช่แต่ในด้ำนเนื้อหำวิชำอย่ำงเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับ
วิธีกำรสอนของครูอีกด้วย ถ้ำครูสอนแยกเป็นรำยวิชำก็จะท ำให้กำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่อง5 ฮอบกินส์ 

                                                           

 3 สว่ำง วงศ์ฟ้ำเล่ือน, “กำรบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2544,” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2550), หน้ำ 27. 
 4 รำตรี เพรียวพำนิช, กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย, หน้ำ 335. 
 5 Alvin M. White, Interdisciplinary Teaching (San Francisco: Jossey – Bass, 1981), p. 6. 
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(Hopkins) กล่ำวถึงบูรณำกำรในแง่กำรสอนไว้ว่ำหมำยถึงกระบวนกำรสอนที่ผสมผสำนเนื้อหำวิชำต่ำงๆ 
เข้ำเป็นหน่วยกำรเรียน จัดกิจกรรมกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อน ำไปใช้แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม  ส่วน บลิเซน กล่ำวถึงกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรว่ำเป็นกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำส
ให้นักเรียนได้ร่วมมือกันค้นคว้ำหรือศึกษำในสิ่งที่สนใจ นักเรียนกับครูจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ นักเรียนอำจจะเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อศึกษำเป็นรำยบุคคลก็ได้6 

 ควำมหมำยของกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกำรศึกษำนั้นมีผู้ให้ควำมหมำยอีกมำกมำย เช่น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (2547) ให้ควำมหมำยว่ำเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เชื่อมโยงหลอมรวมเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ วิธีกำรเรียนรู้ สำระหรือประสบกำรณ์ทั้งภำยในกลุ่มสำระหรือ
ระหว่ำงกลุ่มสำระอย่ำงกลมกลืนโดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญและพัฒนำผู้เรียนใน
ทุกด้ำน ศิริชัย กำญจนวำสีและคณะ (2547) ให้ควำมหมำยว่ำหมำยถึงกำรน ำสำระที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันมำผสมผสำนเข้ำด้วยกันเพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์จริงหรือปฏิบัติ
จริงจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยจนเกิดกำรเรียนรู้แบบองค์รวมอันมีควำมหมำยต่อกำรด ำรงชีวิตและ
กำรพัฒนำศักยภำพในอนำคต บูรชัย ศิริมหำสำคร (2545) นันทนัช จิระศึกษำ (2544) และอรทัย มูลค ำ
และคณะ (2544) กล่ำวไว้สอดคล้องกันว่ำเป็นกำรน ำเอำโครงสร้ำงเนื้อหำควำมรู้และกิจกรรมที่มี
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของแต่ละวิชำหรือที่มีควำมแตกต่ำงกันของแต่ละวิชำมำหลอมรวมเข้ำด้วยกัน 
โดยใช้วิชำใดวิชำหนึ่งเป็นแกนหลักแล้วสอนเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กับเรื่องหรือวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
กลมกลืน รวมทั้งมีกำรจัดล ำดับขั้นตอนเน้ือหำวิชำจำกง่ำยไปหำยำกโดยค ำนึงถึงผู้เรียนเพื่อให้เหมำะสม
กับกำรประยุกต์ใช้แก้ปัญหำในชีวิตจริงและเป็นประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เบญจมำศ อยู่เป็นแก้ว (2546) วัฒนำพร ระงับทุกข์ (2545) และอำภรณ์ ใจเที่ยง (2546) กล่ำวถึงกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรไว้สอดคล้องกันว่ำหมำยถึงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ โดยเชื่อมโยง
ระหว่ำงประสบกำรณ์เดิมกับประสบกำรณ์ใหม่และเป็นประสบกำรณ์ตรงที่เชื่อมโยงหัวข้อหรือเนื้อหำ
สำขำวิชำต่ำงๆ ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมำผสมผสำนเข้ำด้วยกันโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ 
กระบวนกำรคิด กระบวนกำรแก้ปัญหำและกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ที่เชื่อมโยงทั้งหลักสูตรและวิธี
สอน ตลอดจนเน้นควำมสนใจ ควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้แบบ
องค์รวมและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  

 เฟรดริกส์ (Fredricks: 1998) กล่ำวว่ำกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเป็นกำรให้อิสระในกำรเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียนในห้องเรียน ผู้สอนสำมำรถเลือก ประยุกต์หรือปรับกิจกรรมให้ง่ำยขึ้นในกำรที่จะน ำไปใช้
ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน อีกทั้งเป็นกำรให้โอกำสแก่ผู้เรียนในกำรเลือกกิจกรรมและโอกำสในกำร
เรียนรู้ที่มีควำมหมำยส ำหรับตนเอง นอกจำกนี้ยังเป็นกลวิธีทำงกำรศึกษำที่เตรียมผู้เรียนส ำหรับกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย เจคอบส์ (Jacobs: 1989) กล่ำวว่ำกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเป็นกำรประยุกต์
วิธีกำรและเนื้อหำจำกศำสตร์ต่ำงๆ มำกกว่ำ 1 สำขำเข้ำด้วยกัน โดยมุ่งศึกษำเกี่ยวกับประเด็น (Theme) 
                                                           

 6 L. Thomas Hopkins, Integration: Its Meaning and Application (New York: Appleton-Century 
Company, Inc., 1937), p. 21. 
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หัวข้อปัญหำหรือประสบกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลก (Lake: 2000) กล่ำวว่ำกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
เป็นวิธีกำรที่เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมคิดรวบยอดในวิชำต่ำงๆ หรือทักษะเข้ำด้วยกันเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้
โดยองค์รวมทั้งด้ำนพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยและเป็นวิธีสร้ำงกำรศึกษำให้มีควำมหมำยยิ่งขึ้น
ด้วย เล็มเทค (Lemtech: 2002) กล่ำวว่ำกำรบูรณกำรไม่ใช่กำรเน้นที่เนื้อหำวิชำใดวิชำหนึ่งแต่เป็นกำร
เชื่อมโยงเนื้อหำวิชำและกระบวนกำรเรียนรู้ กำรบูรณำกำรช่วยให้ผู้เรียนเห็นควำมสัมพันธ์ของเวลำ มิติ 
กำรกระท ำ ควำมคิดรวบยอด ปัญหำและกำรตัดสินใจ กำรบูรณำกำรเป็นกำรสร้ำงสิ่งเรียนรู้ที่มีควำม
เกี่ยวข้องกันมำกส ำหรับผู้เรียนที่จะได้รับประสบกำรณ์และกำรใช้บริบทของสังคมส ำหรับกำรเรียนรู้อยู่
เสมอและเป็นกำรสอนท้ังเนื้อหำและทักษะท่ีผู้เรียนต้องกำร7  

 กู๊ด (Good: 1959) ให้ควำมหมำยของบูรณำกำรทำงกำรศึกษำว่ำหมำยถึงสภำพของกำรจัดรวม
ควำมรู้ในวิชำต่ำงๆ มำไว้เป็นหน่วยกำรเรียนเดียวกัน โดยจัดให้สัมพันธ์กันด้วยกำรสอดแทรกใน
เนื้อหำวิชำ ซึ่งกระบวนกำรหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีวิชำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่
ด้วยกันในรูปแบบของโครงกำรหรือกิจกรรม สุมิตร คุณำนุกร (2521) กล่ำวว่ำกำรบูรณำกำรหมำยถึง
กำรท ำให้สมบูรณ์และท ำให้เต็ม หน่วยบูรณำกำรจึงหมำยถึงหน่วยควำมรู้ที่เต็มสมบูรณ์ ค ำว่ ำเต็ม
สมบูรณ์ในท่ีนี้หมำยถึงว่ำควำมรู้เหล่ำน้ีได้ถูกรวบรวมประมวลมำรวมเข้ำกันไว้ภำยในหน่วยเดียวกันและ
ควำมรู้เหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมำยของหน่วย ถ้ำเป็นหน่วยที่ยึดค่ำนิยมแบบแกน 
ผู้เรียนก็จะมีค่ำนิยมนั้น ถ้ำเป็นหน่วยที่ยึดกิจกรรมเป็นแกนผู้เรียนก็จะสำมำรถประกอบกิจนั้นได้ เปลื้อง 
ณ นคร (2521) กล่ำวว่ำกำรบูรณำกำรในทำงกำรศึกษำหมำยถึงกำรสอนและกำรเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ให้มีวิชำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยหรืออีกนัยหนึ่งเป็นกำรรวมวิชำต่ำงๆ เข้ำด้วยกันนั่นเอง8 โฟกรำตี 
(Frogaty) ได้แบ่งกำรบูรณำกำรออกเป็น 3 ประเภท คือ  

 1. บูรณำกำรภำยในสำขำวิชำ เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในวิชำใดวิชำหนึ่ ง เพื่อให้เนื้อหำ
ที่ก ำหนดไว้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 2. บูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำ เป็นกำรจัดเนื้อหำจำกหลำยสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกันเข้ำด้วยกัน 
เพื่อให้กำรศึกษำในเรื่องนั้นกว้ำงขวำงครอบคลุมมำกขึ้น 
 3. บูรณำกำรระหว่ำงผู้เรียน เป็นวิธีกำรหำควำมต้องกำรร่วมกันของนักเรียนที่มีควำมแตกต่ำง
กันเพื่อให้เป็นข้อมูลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน9 

                                                           

 7 พิกุล เอกวรำงกูร, “กำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระดับ
ประถมศึกษำ,” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำ
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2550), หน้ำ 34 – 36. 
 8 โสธรำรักษ์ ชุนรักญำติ, “กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนกำรจัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธ,” (วิทยำนิพนธ์
มหำบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตร ภำควิชำบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2546), หน้ำ 92 – 93. 
 9 สว่ำง วงศ์ฟ้ำเล่ือน, “กำรบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2544,”, หนำ้ 32. 
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 ส ำนักงำนประสำนโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้แบ่งกำรสอนแบบบูรณำกำรคล้ำยโฟกรำตี 
โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กำรบูรณำกำรภำยในวิชำ 2) กำรบูรณำกำรระหว่ำงวิชำ เป็นกำร
เชื่อมโยงหรือรวมศำสตร์ต่ำงๆ ตั้งแต่ 2 สำขำขึ้นไปภำยใต้หัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เป็นกำรเรียนรู้
โดยใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในศำสตร์หรือควำมรู้ในวิชำต่ำงๆ มำกกว่ำ 1 วิชำ ขึ้นไปเพื่อกำร
แก้ปัญหำหรือแสวงหำควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กำรเชื่อมโยงควำมรู้และทักษะระหว่ำงวิชำ
ต่ำงๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงผิวเผินและมีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตจริงมำก
ขึ้น โดยรูปแบบของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรมี 4 รูปแบบ คือ 

 1. กำรสอนบูรณำกำรแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) กำรสอนแบบนี้ครูผู้สอนในวิชำหนึ่ง
สอดแทรกเนื้อหำของวิชำอื่นๆ เข้ำไปในกำรสอนของตนเป็นกำรวำงแผนกำรสอนและสอนโดยครูเพียง
คนเดียว 
 2. กำรสอนบูรณำกำรแบบขนำน (parallel intruction) กำรสอนตำมรูปแบบนี้ ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปสอนต่ำงวิชำกัน ต่ำงคนต่ำงสอนแต่ต้องวำงแผนกำรสอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่อง ควำมคิดรวบ
ยอด ปัญหำเดียวกัน (theme concept problem) ระบุสิ่งที่รวมกันและตัดสินใจร่วมกันว่ำจะสอนเรื่อง 
ควำมคิดรวบยอด ปัญหำนั้นๆ อย่ำงไรในวิชำของแต่ละคน งำนหรือกำรบ้ำนที่มอบหมำยให้นักเรียนท ำ
จะแตกต่ำงกันไปในแต่วิชำ แต่ทั้งหมดจะต้องมีหัวเรื่อง ควำมคิดรวบยอด ปัญหำร่วมกัน 
 3. กำรสอนบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร (Multidisciplinary instruction) กำรสอนแบบนี้คล้ำยๆ 
กับกำรสอนบูรณำกำรแบบขนำน (parallel intruction) กล่ำวคือ ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สอนต่ำงวิชำกัน 
มุ่งสอนหัวเรื่องควำมคิดรวบยอด ปัญหำเดียวกัน ต่ำงคนต่ำงแยกกันสอนเป็นส่วนใหญ่แต่มีกำร
มอบหมำยงำนหรือโครงกำร (project) ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงสำขำวิชำต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ครูทุกคน
จะต้องวำงแผนร่วมกันเพื่อที่จะระบุว่ำจะสอนหัวเรื่องควำมคิดรวบยอด ปัญหำนั้นๆ ในแต่ละวิชำอย่ำงไร 
และวำงแผนสร้ำงโครงกำรนั้นออกเป็นโครงกำรย่อยๆ ให้นักเรียนปฏิบัติในแต่ละรำยวิชำอย่ำงไร  
 4. กำรสอนบูรณำกำรข้ำมวิชำหรือเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) กำรสอนตำม
รูปแบบนี้ ครูที่สอนวิชำต่ำงๆ จะร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีมร่วมกันวำงแผนปรึกษำหำรือและ
ก ำหนดหัวเรื่อง ควำมคิดรวบยอด ปัญหำร่วมกัน แล้วร่วมกันด ำเนินกำรสอนนักเรียนกลุ่มเดียวกัน10 

 กำรแบ่งกำรบูรณำกำรดังกล่ำวน่ำจะมำจำกกระทรวงศึกษำธิกำรที่ได้แบ่งกำรบูรณำกำรเป็น 4 
แบบ เช่นกัน คือ 

 1. กำรบูรณำกำรแบบผู้สอนคนเดียว ครู ผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้โดยเชื่อมโยงสำระกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริงหรือสำระที่ก ำหนดขึ้นมำ เช่น เรื่อง สิ่งแวดล้อม น้ ำ 
เป็นต้น ครู ผู้สอน สำมำรถเชื่อมโยงสำระ และกระบวนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระต่ำงๆ เช่น กำรอ่ำน กำร
เขียน กำรคิดค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ต่ำงๆ ท ำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและกระบวนกำรเรียนรู้ไปแสวงหำ
ควำมรู้ควำมจริงจำก หัวข้อเรื่องที่ก ำหนด  

                                                           

 10 ส ำนักงำนประสำนงำนโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กระทรวงศึกษำธิกำร, คู่มือฝึกอบรมเพื่อพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนแบบหน่วยบูรณำกำรวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์, (กรุงเทพมหำนคร: ม.ป.ท., 2540), หน้ำ 7 – 10. 
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 2. กำรบูรณำกำรแบบคู่ขนำน มีครู ผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดกำรเรียนกำรสอน โดย
อำจยึดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วบูรณำกำรเชื่อมโยงแบบ คู่ขนำน เช่น ครู ผู้สอนคนหนึ่งสอน
วิทยำศำสตร์ เรื่องเงำ ครู ผู้สอนอีกคนอำจสอนคณิตศำสตร์ เรื่องกำรวัดระยะทำง โดยกำรวัดเงำ คิด
ค ำนวณในเรื่องเงำในช่วงเวลำต่ำงๆ จัดท ำกรำฟของเงำในระยะต่ำงๆ หรืออีกคนหนึ่งอำจให้ผู้เรียนรู้
ศิลปะเรือ่งเทคนิคกำรวำดรูปท่ีมีเงำ  
 3. กำรบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร กำรบูรณำกำรในลักษณะนี้น ำเนื้อหำจำกหลำยกลุ่มสำระมำ
เชื่อมโยงเพื่อจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดกำรเรียนกำรสอนแยกตำมรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ แต่
ในบำงเรื่อง ครู ผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมของชำติ ครู 
ผู้สอนภำษำไทยจัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนรู้ภำษำ ค ำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยำศำสตร์
จัดกิจกรรมค้นคว้ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษำให้ผู้เรียนค้นคว้ำหรือท ำกิจกรรมชมรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครู ผู้สอนสุขศึกษำอำจจัดให้จัดท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นต้น  
 4. กำรบูรณำกำรแบบโครงกำร ครู ผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยบูรณำกำรเป็น
โครงกำร โดยผู้เรียนและครู ผู้สอนร่วมกันสร้ำงสรรค์โครงกำรขึ้น โดยใช้เวลำกำรเรียนต่อเนื่องกันได้
หลำยชั่วโมง ด้วยกำรน ำเอำจ ำนวนชั่วโมงของวิชำต่ำงๆ ที่ ครู ผู้สอนเคยสอนแยกกันนั้นมำรวมเป็น
เรื่องเดียวกัน มีเป้ำหมำยเดียวกัน ในลักษณะของกำรสอนเป็นทีม เรียนเป็นทีม ในกรณีที่ต้องกำรเน้น
ทักษะบำงเรื่องเป็นพิเศษ ครู ผู้สอนสำมำรถแยกกันสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้ำค่ำยดนตรี กิจกรรมเข้ำค่ำย
ภำษำอังกฤษ กิจกรรมเข้ำค่ำยศิลปะ เป็นต้น11 

 จำกควำมหมำยดังกล่ำวสรุปได้ว่ำกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร หมำยถึงกำรน ำสำระกำรเรียนรู้จำก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมำผสมผสำนเข้ำด้วยกันเพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ในแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับชีวิต
จริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบองค์รวมและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้ ดังนั้นกำรบูรณำ
กำรทำงกำรศึกษำจึงหมำยถึงกำรรวมควำมรู้ในวิชำต่ำงๆ ที่มีควำมสัมพันธ์กันเข้ำมำไว้ภำยในหน่วย
เดียวกันโดยครอบคลุมไปถึงกำรบูรณำกำรในสำขำ ระหว่ำงสำขำและระหว่ำงผู้เรียนอีกด้วย 

2.3 ความส าคัญของการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 กำรสอนแยกออกเป็นวิชำท ำให้กำรเรียนรู้แยกกันเป็นส่วนๆ ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงเพรำะกำร
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นต้องใช้ทักษะและควำมรู้จำกหลำยๆ วิชำมำผสมผสำนกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิชำกำร
หรือแนวคิดต่ำงๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรน ำมำเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมหมำย นอกจำกนั้น วิถีชีวิตจริงของคนเรำมีเรื่องรำวต่ำงๆ ที่มีควำมหมำยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย เม่ือมีกำรบูรณำกำรเข้ำกับชีวิตจริงโดยกำรเรียนรู้
ในสิ่งที่ใกล้ตัวและขยำยกว้ำงไกลตัวออกไป กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรจะท ำให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์

                                                           

 11 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร, หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 (กรุงเทพมหำนคร: 
บริษัทส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช, 2544), หน้ำ 21 – 22. 
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ของหลักสูตรและควำมต้องกำรของผู้เรียน ทิศทำงกำรศึกษำปัจจุบันจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ12 ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้กล่ำวถึง
ควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรไว้ดังต่อไปนี ้

 1. เป็นกำรเรียนรู้ที่ท ำให้ผู้เรียนมีโอกำสได้รับประสบกำรณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงและช่วยให้
ผู้เรียนสำมำรถบูรณำกำรกลวิธีต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำเล่ำเรียนไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 2. ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ลักษณะรอบรู้ มีควำมรู้หลำยด้ำน เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม ควำมรู้
ประสบกำรณ์ไม่คับแคบและเกิดกำรพัฒนำชีวิตทุกด้ำน 
 3. ควำมรู้ที่ได้รับมีควำมหมำยต่อชีวิตและสะดวกต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเพรำะได้
เรียนรู้สิ่งที่สอดคล้องกับสภำพจริง ได้เรียนรู้อย่ำงเป็นองค์รวมมีควำมรอบรู้เรื่องนั้นๆ ซึ่งเม่ือจะใช้หรือ
แก้ปัญหำในชีวิตจริงจะต้องใช้ควำมรอบรู้ ควำมรู้ที่ได้เรียนอย่ำงบูรณำกำรกับสิ่งที่ต้องกำรใช้ในชีวิตจริง
จึงสอดคล้องกัน สะดวกต่อกำรใช้งำน 
 4. ช่วยลดควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำ ประหยัดเวลำ กำรเรียนรู้และช่วยลดภำระกำรสอนได้ 
 5. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย คิดวิเครำะห์เชื่อมโยงได้และช่วยพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์13 

 ส ำนักงำนโครงกำรพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ได้กล่ำวถึง
ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรไว้เช่นเดียวกัน ดังต่อไปนี ้

 1. กำรที่จะเข้ำใจสิ่งต่ำงๆ อย่ำงแจ่มแจ้งเกิดควำมหมำยและน ำไปใช้ได้ก็ต่อเม่ือควำมรู้ควำมคิด
ค่อยๆ อยู่รวมกัน สัมพันธ์และเชื่อมโยงจนสำมำรถมองเห็นควำมสัมพันธ์ของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นรอบตัวซึ่งมี
ผลให้เกิดกำรน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้มำจัดระบบระเบียบใหม่ให้เหมำะสมกับตนเองเป็นองค์รวมของ
ควำมรู้ตนเองที่มีกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 2. กำรสอนต้องให้เกิดกระบวนกำรเชื่อมโยงควำมคิดที่เกิดขึ้นในเนื้อหำ วิธีกำรที่หลำกหลำย
ลักษณะเพรำะจะช่วยให้มองเห็นควำมเชื่อมโยงของประสบกำรณ์ต่ำงๆ และท ำให้น ำไปใช้ในสถำนกำรณ์
ที่หลำกหลำยอย่ำงมีควำมหมำยได้ 
 3. เรื่องรำวเนื้อหำในหลักสูตรจะมีควำมเหลื่อมซ้อนกันอยู่ไม่สำมำรถแยกส่วนขำดจำกกันได้ 
กำรจัดกำรสอนเป็นเรื่องเดี่ยวๆ แยกขำดจำกกันจะไม่สำมำรถท ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย
และเกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงได้ ครูจึงต้องมีบทบำทส ำคัญในกำรจัดหลักสูตรเสียใหม่ให้เป็นระบบ 
กระบวนกำรที่ประกอบด้วยควำมคิด เรื่องรำวเนื้อหำหลำกหลำยมำรวมกันเป็นกลุ่มก้อนและด ำเนินกำร
สอนสิ่งนั้นเชื่อมโยงกันในเรื่องรำวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงไปสู่กำรน ำไปใช้ในชีวิตจริงด้วย 

                                                           

 12 พิกุล เอกวรำงกูร, “กำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระดับ
ประถมศึกษำ,”, หน้ำ 36. 
 13 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร, ชุดฝึกอบรมทำงไกลบุคลำกร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เส้นทำงปฏิรูปกำรเรียนรู้ “ครูปฏิรูป” ตอนที่ 2 กำรเรียนรู้บูรณำกำร: ยุทธศำสตร์ครูปฏิรูป, 
(กรุงเทพมหำนคร: อุษำกำรพิมพ์, 2547), หน้ำ 4 – 5.   
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 4. กำรสอนแบบบูรณำกำรจะเกิดควำมเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นควำมรู้ที่ได้รับ เก็บไว้ในสมองกับ
เหตุกำรณ์เรื่องรำว สิ่งต่ำงๆ รอบตัวหรือเนื้อหำอื่นๆ ซึ่งมีผลท ำให้ควำมรู้ไม่ถูกเก็บไว้ในสมองแต่เพียง
ล ำพังแต่ถูกเชื่อมโยงไปใช้จนเกิดควำมหมำยใหม่ที่มีควำมซับซ้อนกว่ำเดิม ซึ่งถูกพิสูจน์จริง ตรวจสอบ
จำกสภำพจริงที่ได้น ำไปใช้แล้ว14 

 จำกควำมส ำคัญของกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสรุปได้ว่ำกำรบูรณำกำร
เป็นกำรจัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจและสอดคล้องกับสภำพชีวิตจริงของ
ผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย สำมำรถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ำกับชีวิตจริงได้ ท ำให้
เกิดควำมรู้แบบองค์รวม สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและน ำควำมรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ ในชีวิตจริงได้ เมื่อทรำบถึงรำยละเอียดด้ำนต่ำงๆ ของกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำแล้ว ในหัวข้อ
ต่อไปจะกล่ำวเฉพำะหลักสูตรแบบบูรณำกำรซ่ึงเป็นหัวใจส ำคัญของงำนวิจัยน้ี 

2.4 ความหมายและลักษณะของหลักสูตรบูรณาการ 

 นักกำรศึกษำให้ควำมหมำยของหลักสูตรบูรณำกำร (Integrated curriculum) ไว้มำกมำย เช่น 
ออร์นสไตน์และฮังกินส์ (Ornstein and Hunkins: 1993) กล่ำวว่ำหลักสูตรบูรณำกำรคือกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้และประสบกำรณ์ทั้งหมดเข้ำไว้ด้วยกันในกำรวำงแผนหลักสูตร โดยเน้นที่ควำมสัมพันธ์ใน
แนวรำบ (Horizontal Relations) ของเนื้อหำหรือหัวเรื่องต่ำงๆ ซึ่งกำรบูรณำกำรจะช่วยให้ผู้เรียนได้
มุมมองควำมรู้ที่เป็นองค์รวม ฮัมฟรีย์ (Humphreys) กล่ำวว่ำหลักสูตรบูรณำกำรเป็นกำรศึกษำที่จัดขึ้น
โดยกำรตัดประเด็นรำยวิชำต่ำงๆ แล้วน ำมำรวมกันในรูปแบบต่ำงๆ ของหลักสูตรเพื่อให้เกิดกำร
เชื่อมโยงอย่ำงมีควำมหมำยและให้เกิดกำรศึกษำค้นคว้ำในเชิงกว้ำง หลักสูตรบูรณำกำรมีมุมมองกำร
เรียนรู้และกำรสอนในทิศทำงที่เป็นองค์รวมและสะท้อนสู่โลกของควำมเป็นจริง เลก (Lake: 1991) ได้
รวบรวมนิยำมของหลักสูตรบูรณำกำรและสรุปภำพรวมควำมหลำยของหลักสูตรบูรณำกำรซึ่ง
ประกอบด้วยกำรรวบรวมรำยวิชำเน้นที่โครงกำร แหล่งทรัพยำกรจะเป็นไปตำมเอกสำรต ำรำที่มีอยู่
สัมพันธ์กันภำยในมโนทัศน์ หน่วยของหัวเรื่องเป็นหลักกำรเบื้องต้นในกำรจัดหลักสูตร ตำรำงเวลำมี
ควำมยืดหยุ่นและกลุ่มผู้เรียนมีควำมยืดหยุ่น 

  โนว์ (Knowes: 1977) กล่ำวถึงกำรจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรว่ำ
หมำยถึงกำรจัดวิชำที่มีเนื้อหำของสองวิชำหรือมำกกว่ำนั้นโดยเนื้อหำของสองวิชำนั้นมีควำมเกี่ยวเนื่อง
กัน กำรจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจควำมคิดและหลักกำรของ
สำขำวิชำต่ำงๆ ได้ดีที่สุดโดยผู้สอนต้องสำมำรถจัดกำรให้ผู้เรียนเห็นควำมเชื่อมโยงของสำขำวิชำต่ำงๆ 
ได้ สุจริต เพียรชอบ (2523) กล่ำวถึงหลักสูตรบูรณำกำรว่ำเป็นหลักสูตรท่ีรวมประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ เข้ำด้วยกับประสบกำรณ์นั้นๆ ผู้ท ำหลักสูตรได้คัดเลือกตัดทอนจำกหลำยๆ สำขำวิชำแล้วจัดเป็น
หมวดหมู ่หลักสูตรท่ีพัฒนำหรือด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรดังกล่ำวจึงเรียก “หลักสูตรบูรณำกำร” (Integrated 
Curriculum) คือหลักสูตรท่ีน ำเอำเนื้อหำของวิชำต่ำงๆ มำหลอมรวมเข้ำด้วยกัน ท ำให้เอกลักษณ์ของแต่
                                                           

 14 ส ำนักงำนโครงกำรพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร, กำร
เรียนรู้ ... สู่ทักษะชีวิต, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, 2541), หน้ำ 25. 
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ละรำยวิชำหมดไปเกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของหลักสูตรโดยรวม เช่นเดียวกัน กำรเรียนกำรสอนที่
ด ำเนินกำรด้วยวิธีบูรณำกำรเรียกว่ำ “กำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร” (Integrated Instruction) คือ 
เน้นที่องค์รวมของเนื้อหำมำกกว่ำองค์ควำมรู้ของแต่ละรำยวิชำและเน้นที่กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส ำคัญยิ่งกว่ำกำรบอกเนื้อหำของครู15 ส่วนธ ำรง บัวศรี กล่ำวว่ำกำรจัดหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบบูรณำกำร (Integrated Curriculum & Instruction) ถ้ำสำมำรถด ำเนินได้อย่ำงสมบูรณ์แล้วก็
ควรจะมีลักษณะส ำคัญโดยรวมดังต่อไปนี้ กล่ำวคือ  

 1. เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ เพรำะในปัจจุบันนี้ปริมำณควำมรู้มี
มำกขึ้นเป็นทวีคูณ รวมทั้งมีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้นเป็นล ำดับ กำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรเดิม อำทิ 
กำรบอกเล่ำ กำรบรรยำยและกำรท่องจ ำ อำจจะไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพได้ 
ผู้เรียนควรจะเป็นผู้ส ำรวจควำมสนใจของตนเองว่ำในองค์ควำมรู้หลำยหลำกนั้น อะไรคือสิ่งที่ตนเอง
สนใจอย่ำงแท้จริง ตนควรจะแสวงหำควำมรู้เพื่อตอบสนองควำมสนใจเหล่ำนั้นได้ อย่ำงไร เพียงใดและ
ด้วยกระบวนกำรเช่นไร ซึ่งแน่นอนว่ำกระบวนกำรเรียนกำรสอนลักษณะนี้ย่อมขึ้นอยู่กับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล (Individual Differences)  
 2. เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงพัฒนำกำรทำงควำมรู้และพัฒนำกำรทำงจิตใจ นั่นคือให้
ควำมส ำคัญแก่ จิตพิสัย คือ เจตคติ ค่ำนิยม ควำมสนใจและสุนทรียภำพแก่ผู้เรียน ฝีกฝนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยไม่ใช่เน้นแต่เพียงองค์ควำมรู้หรือพุทธิพิสัยแต่เพียงอย่ำงเดียว  
 3. เปน็กำรบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้และกำรกระท ำ ควำมสัมพันธ์ของบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้
และกำรกระท ำในข้อนี้ก็มีนัยแห่งควำมส ำคัญและควำมสัมพันธ์เช่นเดียวกับที่ได้กล่ำวแล้วในข้อที่สอง 
เพียงแต่เปลี่ยนจิตพิสัยเป็นทักษะพิสัย เท่ำนั้น 
 4. เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ ำวันของผู้เรียน 
คือ กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญแห่งคุณภำพชีวิตของผู้เรียนว่ำเม่ือได้ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรแล้ว สิ่งที่เรียนที่สอนในห้องเรียนจะต้องมีควำมหมำยและมีคุณค่ำต่อชีวิตของผู้เรียนอย่ำง
แท้จริง 
 5. เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงวิชำต่ำงๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ เจตคติและกำรกระท ำที่
เหมำะสมกับควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียนอย่ำงแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่ำในกำรด ำรงชีวิต
ของผู้เรียนแต่ละคน กำรบูรณำกำรของวิชำต่ำงๆ เข้ำด้วยกันเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรหรือเพื่อกำร
ตอบปัญหำที่ผู้เรียนสนใจจึงเป็นข้ันตอนส ำคัญที่ควรจะกระท ำในขั้นตอนของกำรบูรณำกำรหลักสูตรและ
กำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงยิ่ง16

  

 จำกแนวคิดของนักกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยของหลักสูตรบูรณำกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
สำมำรถสรุปได้ว่ำหลักสูตรบูรณำกำรหมำยถึงหลักสูตรที่รวบรวมควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะให้ผู้เรียน
ได้เรียนเข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยผู้ออกแบบหลักสูตรจะต้องเลือกเนื้อหำสำระตลอดจน

                                                           

 15 รำตรี เพรียวพำนิช, กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำไทย, หน้ำ 335. 
16 ธ ำรง บัวศรี, ทฤษฎีหลักสูตร (กรุงเทพฯ: พัฒนำศึกษำ, ม.ป.ป.), หน้ำ 200 – 201. 
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ประสบกำรณ์จำกรำยวิชำต่ำงๆ เข้ำมำจัดเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ ซึ่งกำรจัดเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์
เข้ำเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่หรือเรียกว่ำบูรณำกำรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 
เข้ำใจควำมคิดและหลักกำรของสำขำวิชำต่ำงๆ ได้ดีที่สุด มองเห็นควำมเชื่อมโยงของสำขำวิชำต่ำงๆ 
และมีมุมมองควำมรู้ท่ีเป็นองค์รวม 

2.5 เป้าหมายและวิธีการบูรณาการหลักสูตร 

 หลักสูตรแบบบูรณำกำรมีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่มีบูรณำกำรของเด็ก (Integrative 
Experience) เพรำะเชื่อว่ำประสบกำรณ์ที่บูรณำกำรในโรงเรียนจะท ำให้เด็กด ำเนินชีวิตหรือเผชิญกับ
ปัญหำต่ำงๆ ในชีวิตและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ นอกจำกนี้ นิวเวล (Newell: 1994) กล่ำว
ว่ำเป้ำหมำยของกำรจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรคือเน้นผลผลิตตำมที่ต้องกำรให้มี
คุณภำพระดับสูง กำรเรียนกำรสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ส่งเสริมกำรยอมรับนับถือระหว่ำงผู้สอนกับ
ผู้เรียนและระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียนต้องกำรให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจ ยอมรับแนวคิดและมุมมองของ
ผู้อื่น มีควำมสำมำรถในกำรประเมินปัญหำ เข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
และบูรณำกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดแบบมีวิจำรณญำณ มีควำมคิดไม่ยึดติดกฎเกณฑ์และมีมนุษย
สัมพันธ์ จำกกำรศึกษำของออซูเบล (Ausubel) พบว่ำหลักสูตรแบบเน้นเนื้อหำวิชำนั้น ผู้เรียนจะลืม
เนื้อหำวิชำได้ง่ำย ดังนั้น กำรพัฒนำหลักสูตรโดยวิธีกำรบูรณำกำรจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง จุดมุ่งหมำยของกำรบูรณำกำรหลักสูตรสรุปได้ 3 ประกำร คือ 

 1. เพื่อเพิ่มขอบข่ำย ควำมรู้ ควำมคิดและแง่มุมมองให้กับผู้เรียนเฉพำะในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง 
หรือวิชำชีพใดวิชำชีพหนึ่งจึงจัดรำยวิชำขึ้นเพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำหรือแต่ละวิชำเปิดใจ
กว้ำงไม่ติดยึดอยู่กับเฉพำะสำขำวิชำหรือวิชำชีพของตนเท่ำนั้นแต่เป็นคนที่ เข้ำใจและยอมรับ
ควำมส ำคัญและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำขำวิชำหรือวิชำชีพต่ำงๆ หลักสูตรบูรณำกำรประเภทนี้ คือ
กำรศึกษำทั่วไปหรือวิชำพื้นฐำนท่ัวไป (General Education) 
 2. เพื่อให้โอกำสแก่ผู้เรียนในกำรเรียนรู้ เข้ำใจและตระหนักปัญหำสังคมและควำมรับผิดชอบ
ของตนในกำรแก้ปัญหำสังคม กำรก ำหนดเค้ำโครงของรำยวิชำจะผสมผสำนเนื้อหำจำกสำขำวิชำต่ำงๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นควำมเชื่อมโยงกับปัญหำ เช่น ปัญหำมลภำวะของสิ่งแวดล้อม ปัญหำควบคุม
ประชำกร เป็นต้น ผู้เรียนที่เรียนวิชำเดี่ยวๆ จะไม่สำมำรถมองเห็นสำเหตุของปัญหำและธรรมชำติของ
ปัญหำเหล่ำนั้นได้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งไม่สำมำรถสังเครำะห์แนวทำงกำรแก้ปัญหำเหล่ำนั้นได้อย่ำง
ถูกต้อง 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจสังคมไทยและสังคมของประเทศอื่นๆ กำรจัดหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์และสภำพปัจจุบันของสังคมไทยและปัญหำสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชำติโดยคำดหวังว่ำเม่ือผู้เรียนจบกำรศึกษำแล้วจะสำมำรถแก้ปัญหำของสังคม รวมทั้งเป็นพลังที่
ส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมที่ตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบอยู่และพัฒนำประเทศไทยส่วนรวม17 ส่วนวิธีกำร
ในกำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำรมีอยู่ด้วยกันหลำยวิธี วิธีกำรท่ีส ำคัญมี  3 วิธี ได้แก่  

                                                           

 17 โสธรำรักษ์ ชุนรักญำติ, “กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนกำรจัดหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธ,”, หน้ำ 94 – 95. 
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 1. วิธีกำรรวมศูนย์ (The Centralized Approach) วิธีกำรนี้กลุ่มผู้เชี่ยวชำญจะมำรวมกันเป็น
ศูนย์กลำงเพื่อจะออกแบบหลักสูตรส ำหรับผู้เรียน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชำญจะเสนอพื้นฐำนและแนวทำง
ส ำหรับหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศ กระบวนกำรนี้ท ำได้ง่ำยและรวดเร็วแต่มีข้อจ ำกัดใน
เรื่องของกำรตีควำมหลักสูตรที่อำจจะผิดพลำดและกำรไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรน ำหลักสูตรไปใช้  
เนื่องจำกผู้ใช้หลักสูตรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและไม่เห็นชอบด้วยกับหลักสูตรที่พัฒนำขึ้น วิธีกำรนี้จึง
เป็นวิธีที่ไม่นิยมน ำไปปฏิบัติ 
 2. วิธีกำรกระจำยศูนย์ (The Decentralized Approach) วิธีกำรน้ีครูหรือผู้สอนและบุคลำกรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้หลักสูตรจะมำท ำงำนร่วมกันในกำรวำงแผนหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์กำรสอนโดย
อำศัยประสบกำรณ์และสภำพแวดล้อมของตน ผลของวิธีกำรนี้จะท ำให้มองเห็นถึงสภำพควำมเป็นจริง 
ควำมต้องกำรของสังคมที่จะน ำมำเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตรจำกผู้ปฏิบัติหรือผู้มีประสบกำรณ์
โดยตรง หลักสูตรท่ีพัฒนำขึ้นจงสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของสังคม 
 3. วิธีกำรผสม (The Mixed Approach) เป็นวิธีกำรที่อยู่ระหว่ำงวิธีกำรรวมศูนย์และวิธีกำร
กระจำยศูนย์เป็นวิธีกำรที่นิยมใช้กันมำก วิธีกำรนี้กลุ่มผู้ออกแบบหลักสูตร กลุ่มผู้เชี่ยวชำญและกลุ่ม
ผู้สอนจะมำร่วมกันพัฒนำหลักสูตรโดยเริ่มตั้งแต่ร่วมกันวำงแผนออกแบบพัฒนำหลักสูตรและน ำ
หลักสูตรไปใช้18 

 โดยสรุปกรอบกำรบูรณำกำรในด้ำนวิชำกำรที่จะใช้ในกำรวิจัยนี้จะพิจำรณำจำก 1) กำรบูรณำ
กำรภำยในสำขำวิชำว่ำมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในวิชำใดวิชำหนึ่งเพื่อให้เนื้อหำที่ก ำหนดไว้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกันหรือไม่ 2) กำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำว่ำเนื้อหำจำกหลำยสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
กันในเรื่องนั้นกว้ำงขวำงครอบคลุมมำกขึ้นหรือไม่ โดยกำรบูรณำกำรนั้นเป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำง
ควำมรู้และกำรกระท ำด้วย เมื่อทรำบควำมหมำยและรำยละเอียดของกำรบูรณำกำรกำรศึกษำโดยเฉพำะ
เรื่องกำรบูรณำกำรหลักสูตรแล้ว ในหัวข้อต่อไปจะพิจำรณำถึงกำรศึกษำและกำรบูรณำกำรใน
พระพุทธศำสนำต่อไป 

2.6 การศึกษาในพระพุทธศาสนา 

หลักกำรของพระพุทธศำสนำมีหลักธรรมที่เกี่ยวกับกำรศึกษำอยู่มำก ในที่นี้จะแสดงหลักค ำสอน
เรื่องพระสัทธรรม 3 ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ค ำว่ำสัทธรรมในที่น้ีก็หมำยถึงพระศำสนำโดยสำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประกำรคือ ปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรมและปฏิเวธสัทธรรม หรือบำงแห่งเรียกว่ำอธิคม
สัทธรรม19 คัมภีร์สมันตปำสำทิกำอรรถกถำพระวินัยปิฎกได้แสดงค ำจ ำกัดควำมของพระสัทธรรมทั้ง 3 
ประกำรว่ำ “สัทธรรม 3 อย่ำงนั้น ที่ชื่อว่ำปริยัติสัทธรรมได้แก่พุทธพจน์แม้ทั้งสิ้นรวมด้วยพระไตรปิฎก ที่
ชื่อว่ำปฏิปัตติสัทธรรมได้แก่ธุดงคคุณ 13 ขันธกวัตร 14 มหำวัตร 82 ศีล สมำธิและวิปัสสนำ ที่ชื่อว่ำ

                                                           

 18 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 98. 
19 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2538), หน้ำ 125. 
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อธิคมสัทธรรมได้แก่ธรรมนี้คือ อริยมรรค 4 สำมัญญผล 4 นิพพำน 1”20 จำกค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำพระ
สัทธรรมในคัมภีร์อรรถกถำจะเห็นได้ว่ำองค์ประกอบของพระสัทธรรมมี 3 ประกำรคือ กำรศึกษำ กำร
ปฏิบัติและกำรบรรลุซึ่งมีควำมส ำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน ซึ่งเป็นเสมือนหลักกำรใหญ่ที่คอยค้ ำจุน
พระศำสนำให้มั่นคง ส ำหรับรำยละเอียดต่ำงๆ มีดังต่อไปนี้  

2.6.1 ปริยัติสัทธรรม  

 ค ำว่ำ “กำรศึกษำ” ในภำษำไทยนั้นมำจำกค ำภำษำบำลีว่ำ “สิกขำ”21 พระพุทธศำสนำเป็น
ศำสนำแห่งกำรศึกษำที่มีระบบกำรฝึกอบรมคนที่เรียกว่ำสิกขำ กำรฝึกฝนอบรม กำรศึกษำ พัฒนำกำร 
ในควำมหมำยคร่ำวๆ แล้วเป็นอันเดียวกันทั้งหมด สิกขำหรือศึกษำจึงแปลว่ำ “กำรฝึกฝนพัฒนำ”22 ส่วน
ค ำว่ำปริยัติว่ำหมำยถึง “ค ำสั่งสอนใด คือ สุตตะ เคยยะ เวยยำกรณะ คำถำ อุทำน อิติวุตตกะ ชำดก อัพ
ภูตธรรม เวทัลละ อันบุคคลนั้นศึกษำแล้ว นี้ช่ือว่ำค ำสั่งสอนทำงปริยัติ”23 พระพุทธเจ้ำทรงแบ่งกำรศึกษำ
เป็น 3 คือ อธิศีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำและอธิปัญญำสิกขำคือกำรศึกษำในศีล สมำธิและปัญญำหรือที่
เรียกว่ำ “ไตรสิกขำ” ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ำต้องอำศัยกระบวนกำรของไตรสิกขำเป็นเครื่องมือ
ในกำรท ำลำยกิเลส พระพุทธองค์ทรงให้ควำมส ำคัญถึงกับตรัสว่ำเป็นกิจท่ีสมณะต้องท ำดังต่อไปนี้  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย สมณกรณียะ (กิจที่สมณะต้องท ำ) ของสมณะ 3 นี้ สมณกรณียะ 3 
คืออะไรบ้ำง คือกำรสมำทำนอธิสีลสิกขำ กำรสมำทำนอธิจิตตสิกขำ กำรสมำทำนอธิ
ปัญญำสิกขำนี้แล ภิกษุทั้งหลำย สมณกรณียะของสมณะ 3 เพรำะเหตุนั้น ท่ำนทั้งหลำย
พึงส ำเหนียกในข้อนี้ว่ำ ฉันทะของเรำต้องแรงกล้ำในกำรสมำทำน อธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิก
ขำและอธิปัญญำสิกขำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ท่ำนท้ังหลำยพึงส ำเหนียกอย่ำงนี้แล24 

เป้ำหมำยของกำรศึกษำก็เพื่อให้ผู้ศึกษำบรรลุถึงควำมเป็นพหูสูตและเป็นผู้ทรงธรรมดัง
ค ำอธิบำยค ำว่ำพหูสูตและผู้ทรงธรรมนั้นมีค ำอธิบำย ดังต่อไปนี้  

ค ำว่ำผู้เป็นพหูสูต ... ควำมว่ำเป็นผู้ได้สดับมำกเป็นผู้ทรงธรรมที่ได้สดับมำแล้ว สั่งสม
ธรรมที่ได้สดับมำแล้วคือธรรมเหล่ำใดงำมในเบื้องต้น งำมในท่ำมกลำง งำมในที่สุด พร้อม
ทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ ประกำศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ธรรมเห็นปำนนั้น

                                                           
20 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระวินัยปิฎก เล่ม 1 ภำค 1 มหำวิภังค์ ปฐมภำคและอรรถกถำ (กรุงเทพมหำนคร: 

โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536), หน้ำ 740. 
21 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำ

จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2538), หน้ำ 339. 
 22 พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต ) ,  เพื่ ออนำคตของกำรศึกษำไทย (คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2531), หน้ำ 56. 

23 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย , พระสูตรและอรรถกถำแปล ขุททกนิกำย มหำนิทเทส เล่ม 5 ภำค 1 
(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2538), หน้ำ 669. 

24 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย , พระสูตรและอรรถกถำแปล อังคุตตรนิกำย ติกนิบำต เล่ม 1 ภำค 3 
(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536), หน้ำ 446.  



17 
 

 

เป็นธรรมที่มิตรนั้นสดับมำก ทรงจ ำไว้ คล่องปำก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ค ำ
ว่ำธมฺมธร  ควำมว่ำผู้ทรงธรรมคือสุตตะ เคยยะ ไวยำกรณ์ คำถำ อุทำน อิติวุตตกะ ชำดก 
อัพภูตธรรม เวทัลละ25 

กำรศึกษำจึงหมำยถึงกำรศึกษำนวังคสัตถุศำสน์หรือค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำจัดเป็นองค์ 9 
ซึ่งจะท ำให้ผู้ศึกษำเป็นพหูสูตหรือเป็นผู้ทรงธรรมตำมค ำจ ำกัดควำมในพระไตรปิฎก รำยละเอียดของ
นวังคสัตถุศำสน์มีดังต่อไปนี้ 

 1. สุตตะ  ได้แก่ อุภโตวิภังค์ นิทเทส ขันธกะ ปริวำร พระสูตรต่ำงๆ มีมงคลสูตร เป็นต้น 
 2. เคยยะ คือพระสูตรท่ีประกอบด้วยคำถำทั้งหมด 
 3. เวยยำกรณะ คือพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด พระสูตรที่ไม่มีคำถำและพระพุทธวจนะที่ไม่ได้จัด
เข้ำในองค์ 8 ชื่อว่ำเวยยำกรณะท้ังหมด 
 4. คำถำ คือพระธรรมบท เถรคำถำ เถรีคำถำและคำถำล้วนๆ ที่ไม่มีชื่อว่ำสูตรในสุตตนิบำต 
 5. อุทำน คือพระสูตร 82 สูตรที่พระพุทธเจ้ำทรงเปล่งด้วยโสมนัสญำณ 
 6. อิติวุตตกะ พระสูตร 110 สูตรท่ีขึ้นต้นด้วยค ำว่ำข้อนี้สมจริงดังค ำที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ 
 7. ชำดก เรื่องในอดีตชำติของพระพุทธเจ้ำมีอปัณณกชำดก เป็นต้น มีทั้งหมด 550 เรื่อง 
 8. อัพภูตธรรม คือพระสูตรท่ีปฏิสังยุตด้วยอัจฉริยอัพภูตธรรม 
 9. เวทัลละ คือพระสูตรที่เทวดำและมนุษย์เป็นต้นถำมแล้วได้ควำมรู้และควำมยินดีทั้งหมดมีจุฬ
เวทัลลสูตร เป็นต้น26 

อย่ำงไรก็ตำม ค ำว่ำพหูสูตนั้น แม้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญกำรศึกษำในนวังคสัตถุศำสน์ว่ำท ำ
ให้ผู้ศึกษำเป็นพหูสูต แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องกำรปฏิบัติว่ำมีควำมส ำคัญไม่น้อยไป
กว่ำกำรศึกษำ ดังเช่นพระพุทธพจน์ที่กล่ำวว่ำ “ดูก่อนภิกษุ เรำแสดงธรรมเป็นอันมำก คือ สุตตะ เคยยะ 
เวยยำกรณะ คำถำ อุทำน อิติวุตตกะ ชำดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ถ้ำแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม
แห่งคำถำ 4 บำทแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้ก็ควรเรียกว่ำ เป็นพหูสูต เป็นผู้ทรงธรรม”27 
และพระพุทธองค์ทรงถือกำรปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้ว่ำเป็นกำรบูชำพระองค์อย่ำงสูงยิ่ ง ดังพระ
พุทธโอวำทในครำวก่อนท่ีพระพุทธองค์จะทรงปรินิพพำนว่ำ  

ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบำสกหรืออุบำสิกำก็ตำมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตำมธรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมช่ือว่ำสักกำระ เคำรพ นับถือ บูชำ ด้วยกำรบูชำ

                                                           
25 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล ขุททกนิกำย จูฬนิทเทส เล่ม 6  (กรุงเทพมหำนคร: โรง

พิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2537), หน้ำ 585. 
26 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระวินัยปิฎก เล่ม 1 ภำค 1 มหำวิภังค์ ปฐมภำคและอรรถกถำ, หน้ำ 56 – 57.  
27 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล อังคุตตรนิกำย จตุกกนิบำต เล่ม 2 (กรุงเทพมหำนคร: 

โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2537), หน้ำ 454. 
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อย่ำงยิ่ง เพรำะเหตุนั้นแหละอำนนท์ พวกเธอพึงส ำเหนียกอย่ำงนี้ว่ำ เรำจักเป็นผู้ปฏิบัติ
ธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตำมธรรมอยู่28 

พระพุทธพจน์ดังกล่ำวจึงแสดงให้เห็นว่ำนอกจำกกำรเรียนปริยัติในนวังคสัตถุศำสน์แล้ว กำร
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นสิ่งที่ส ำคัญเป็นล ำดับต่อมำ แม้ผู้ที่มีกำรศึกษำมำน้อยก็ไม่ส ำคัญแต่กำร
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นก็ท ำให้ผู้นั้นถือเป็นพหูสูตได้เช่นเดียวกัน 

 2.6.2 ปฏิบัติสัทธรรม 

กำรพัฒนำตนเพื่อบรรลุถึงจุดสูงสุดตำมระบบไตรสิกขำนั้น นอกจำกจะอำศัยกำรศึกษำตำม
ไตรสิกขำในนวังคสัตถุศำสน์แล้วยังต้องอำศัยกำรปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำที่อยู่ในนวังคสัตถุศำสน์ซึ่ง
เป็นธุระในพระศำสนำเพื่อละคลำยกิเลสบรรลุถึงพระนิพพำนอันเป็นจุดมุ่งหมำยสูงสุด กำรศึกษำและกำร
ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นธุระในพระศำสนำ พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมค ำว่ำ
ธุระไว้ว่ำ “สิ่งที่จะต้องแบกไป หน้ำที่ ภำรกิจ กำรงำน เรื่องที่จะต้องรับผิดชอบ กิจในพระศำสนำ”29 ใน
กำรแบ่งธุระในพระศำสนำนี้ จึงมีกำรแบ่งธุระออกเป็น 2 อย่ำงคือ คันธธุระและวิปัสสนำธุระนั่นเองซึ่งค ำ
จ ำกัดควำมของค ำว่ำธุระในพระศำสนำมีค ำจ ำกัดควำมดังต่อไปนี้  

ธุระนี้คือกำรเรียนนิกำยหนึ่งก็ดี สองนิกำยก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีตำม
สมควรแก่ปัญญำของตนแล้วทรงจ ำไว้ กล่ำวบอกพุทธวจนะนั้นชื่อว่ำคันถธุระ ส่วนกำร
เริ่มตั้งควำมสิ้นและควำมเสื่อมไว้ในอัตภำพ ยังวิปัสสนำให้เจริญด้วยอ ำนำจแห่งกำร
ติดต่อแล้ว ถือเอำพระอรหัตของภิกษุผู้มีควำมประพฤติแคล่วคล่อง ยินดียิ่ งแล้วใน
เสนำสนะอันสงัด ชื่อว่ำวิปัสสนำธุระ30 

ด้วยเหตุที่ธุระโดยตรงในพระศำสนำมีเพียง 2 ประกำรคือกำรศึกษำและปฏิบัติ ในพระไตรปิฎก
จึงแสดงถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติไว้ว่ำเป็นผลต่อเนื่องจำกกำรศึกษำเล่ำเรียนอีกด้วย กล่ำวคือเม่ือ
ศึกษำในนวังคสัตถุศำสน์หรือท ำคันถธุระแล้วล ำดับต่อไปก็คือกำรปฏิบัติวิปัสสนำธุระเพื่อละคลำยกิเลส
โดยอำศัยควำมรู้จำกสิ่งที่ได้ศึกษำมำนั่นเอง 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเรียนธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยำกรณะ คำถำ อุทำน อิติวุตต
กะ ชำดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอย่อมไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงไป ไม่ละกำรหลีกออกเร้น
อยู่ ประกอบควำมสงบใจในภำยใน เพรำะกำรเล่ำเรียนธรรมนั้น ภิกษุชื่อว่ำเป็นผู้อยู่ใน
ธรรมอย่ำงนี้แล ดูก่อนภิกษุ เรำแสดงภิกษุผู้มำกด้วยกำรเล่ำเรียนธรรม แสดงภิกษุผู้มำก
ด้วยกำรแสดงธรรม แสดงภิกษุผู้มำกด้วยกำรสำธยำยธรรม แสดงภิกษุผู้มำกด้วยกำรตรึก
ธรรม แสดงภิกษุผู้อยู่ในธรรม ด้วยประกำรฉะนี้ ดูก่อนภิกษุ กิจใดอันศำสดำผู้หวัง

                                                           
28 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล ทีฆนิกำย มหำวรรค เล่ม 2 ภำค 1 (กรุงเทพมหำนคร: 

โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536), หน้ำ 307. 
29 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้ำ 114. 
30 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล ขุททกนิกำย คำถำธรรมบท เล่ม 1 ภำค 2 ตอน 1 

(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536), หน้ำ 15. 
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ประโยชน์เกื้อกูลอนุเครำะห์ อำศัยควำมเอ็นดู พึงกระท ำแก่สำวกทั้งหลำย กิจนั้นเรำได้ท ำ
แก่เธอทั้งหลำยแล้ว ดูก่อนภิกษุ นั่นโคนต้นไม้ นั่นเรือนว่ำง เธอจงเพ่งฌำน อย่ำประมำท 
อย่ำเป็นผู้มีควำมเดือดร้อนในภำยหลัง นี้เป็นอนุสำสนีของเรำเพื่อเธอทั้งหลำย31 

 ปฏิบัติสัทธรรมของพระสงฆ์นั้นเกิดขึ้นเม่ือพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ต่ำงๆ เริ่มตั้งแต่
เม่ือทรงโปรดพระปัญจวัคคีย์ด้วยพระปฐมเทศนำที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน พระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรม
ให้ท่ำนพระปัญจวัคคีย์ปฏิบัติไตรสิกขำในรูปแบบของอริยมรรคมีองค์ 8 เพรำะสำมำรถสงเครำะห์ลงใน
ไตรสิกขำ ในจูฬเวทัลลสูตรมีกำรอธิบำยเรื่องมรรคว่ำสำมำรถสรุปเป็นศีล สมำธิ และปัญญำได้ดังต่อไปนี้  

คุณวิสำขะ ขันธ์ทั้ง 3 พระผู้มีพระภำคเจ้ำ จะได้ทรงสงเครำะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 หำ
มิได้ก็แลอริยมรรคมีองค์ 8 พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงสงเครำะห์ด้วย ขันธ์ทั้ง 3 ต่ำงหำก 
คุณวิสำขะ  สัมมำวำจำ 1 สัมมำกัมมันตะ 1 สัมมำอำชีวะ 1 ธรรมเหล่ำนี้ พระผู้มีพระภำค
เจ้ำทรงสงเครำะห์ด้วยกองศีล สัมมำวำยำมะ 1 สัมมำสติ 1 สัมมำสมำธิ 1 ธรรมเหล่ำนี้ 
พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงสงเครำะห์ด้วยกองสมำธิ สัมมำทิฏฐิ 1 สัมมำสังกัปปะ 1 ธรรม
เหล่ำนี้ พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงสงเครำะห์ด้วยกองปัญญำ32 

หน้ำที่ของพระภิกษุจึงถูกจ ำกัดให้ศึกษำและประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของ ศีล สมำธิและ
ปัญญำเพื่อให้เอื้อต่อกำรท ำธุระทั้งสองประกำรนี้ให้บริบูรณ์เพื่อท ำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือควำมบรรลุเป็น
พระอรหันต์หรือปฏิเวธสัทธรรมนั่นเอง หลักพระสัทธรรม 3 ประกำร คือปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม 
ปฏิเวธสัทธรรม โดยสรุปก็คือกำรเรียนในไตรสิกขำ ปฏิบัติในไตรสิกขำและบรรลุผลของไตรสิกขำนั่นเอง 
ดังค ำจ ำกัดควำมเรื่องไตรสิกขำว่ำ 

อธิสีลสิกขำเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล ส ำรวมแล้วด้วยกำรส ำรวมใน
ปำติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอำจำระและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมำณเล็กน้อย สมำทำน
ศึกษำอยู่ในสิกขำบททั้งหลำย ศีลขันธ์น้อย ศีลขันธ์ใหญ่ ศีล ที่ตั้ง เบื้องต้น ควำม
ประพฤติ ควำมส ำรวม ควำมระวังปำก ประธำนแห่งควำมถึงพร้อมด้วยกุศลธรรม
ทั้งหลำย นี้เรียกว่ำอธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจำกกำม
สงัดจำกอกุศลธรรมทั้งหลำย บรรลุปฐมฌำนมีวิตกมีวิจำร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ 
เพรำะวิตกและวิจำรสงบไปจึงบรรลุทุติยฌำน มีควำมผ่องใสแห่งใจในภำยในเป็นธรรมเอก
ผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจำร มีปีติและสุขเกิดแต่สมำธิอยู่ เพรำะปีติสิ้นไป จึงมีอุเบกขำ มี
สติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนำมกำย บรรลุตติยฌำนที่พระอริยะทั้งหลำยสรรเสริญว่ำ ผู้
ได้ฌำนนี้ เป็นผู้มีอุเบกขำ มีสติอยู่เป็นสุข เพรำะละสุขและทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัส
ก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌำนไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีอุเบกขำเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ นี้

                                                           
31 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล อังคุตตรนิกำย ปัญจก – ฉักกนิบำต เล่ม 3 

(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2537), หน้ำ 169. 
32 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย , พระสูตรและอรรถกถำแปล มัชฌิมนิกำย มูลปัณณำสก์ เล่ม 1 ภำค 3 

(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536), หน้ำ 327. 
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เรียกว่ำอธิจิตตสิกขำ อธิปัญญำสิกขำเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญำ   
ประกอบด้วยปัญญำอันให้ถึงควำมเกิด และควำมดับอันประเสริฐ ช ำแรกกิเลส ให้ถึงควำม
สิ้นทุกข์ โดยชอบ ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัดตำมควำมเป็นจริงว่ำ นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิ
โรธ นี้ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ เหล่ำนี้อำสวะ นี้เหตุให้เกิดอำสวะ นี้ควำมดับอำสวะ นี้ข้อ
ปฏิบัติให้ถึงควำมดับอำสวะน้ีเรียกว่ำอธิปัญญำสิกขำ33 

 เมื่อทรำบถึงหลักกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำในพระพุทธศำสนำแล้ว ในหัวข้อต่อไปจะกล่ำวถึงกำรบูร
ณำกำรกำรศึกษำในพระพุทธศำสนำต่อไป 

2.7 การบูรณาการการศึกษาในพระพุทธศาสนา 

พระเทพเวที (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) กล่ำวค ำจ ำกัดควำมของบูรณำกำรว่ำหมำยถึงกำรท ำให้
สมบูรณ์ ขยำยควำมว่ำกำรท ำให้หน่วยย่อยๆ ทั้งหลำยที่สัมพันธ์อิงอำศัยซึ่งกันและกันเข้ำมำร่วมท ำ
หน้ำที่ประสำนกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว โดยสิ่งที่จะเรียกว่ำบูรณำ
กำรได้นั้นต้องประกอบด้วยหลัก 3 อย่ำง คือ 

 1. มีหน่วยย่อย องค์ประกอบ ชิ้นส่วน อวัยวะ หรือขั้นระดับ แง่ ด้ำน ที่จะเอำมำประมวลเข้ำ
ด้วยกัน  
 2. หน่วยย่อยนั้น มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอำศัยซึ่งกันและกัน ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ มีควำม
เคลื่อนไหวตลอดเวลำ 
 3. เม่ือรวมเข้ำด้วยกันแล้วก็จะเกิดควำมครบถ้วนบริบูรณ์โดยมีควำมประสำนกลมกลืน เกิด
ภำวะได้ที่ พอดี หรือสมดุล อันเป็นภำวะของบูรณำกำร  

 ส่วนลักษณะส ำคัญของกำรบูรณำกำรท่ีสมบูรณ์นั้นจะมีลักษณะ 2 ประกำรคือ  

 1. เมื่อเป็นองค์รวมแล้ว องค์รวมนั้นมีชีวิตชีวำ ด ำรงอยู่และด ำเนินไปด้วยดี 
 2. องค์รวมนั้นเกิดมีภำวะและคุณสมบัติที่แตกต่ำงจำกภำวะและคุณสมบัติขององค์ประกอบ
ทั้งหลำย34 

ดังนั้นจะพิจำรณำจำกหลักกำรดังกล่ำวว่ำเข้ำกับหลักกำรศึกษำทำงพระพุทธศำสนำ กล่ำวคือ
กำรเรียนนวังคสัตถุศำสน์คือกำรศึกษำพระพุทธพจน์ในพระธรรมวินัยหรือในพระไตรปิฎก ดังที่ได้กล่ำว
ไปแล้ว คัมภีร์สุมังคลวิลำสินี อรรถกถำทีฆนิกำยได้สงเครำะห์ศีล สมำธิ ปัญญำ ลงในพระไตรปิฎก
ดังต่อไปนี้  

อธิศีลสิกขำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้โดยเฉพำะในวินัยปิฎก อธิจิตตสิกขำตรัสไว้
โดยเฉพำะในสุตตันตปิฎก อธิปัญญำสิกขำ ตรัสไว้โดยเฉพำะในอภิธรรมปิฎก อนึ่งกำรละ
กิเลสอย่ำงหยำบพระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ในวินัยปิฎก เพรำะศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส
อย่ำงหยำบ กำรละกิเลสอย่ำงกลำงตรัสไว้ในสุตตันตปิฎก เพรำะสมำธิเป็นปฏิปักษ์ต่อ

                                                           
33 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล ขุททกนิกำย มหำนิทเทส เล่ม 5 ภำค 1, หน้ำ 210. 

 34 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เพื่ออนำคตของกำรศึกษำไทย, หน้ำ 23 – 27. 
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กิเลสอย่ำงกลำง กำรละกิเลสอย่ำงละเอียดตรัสไว้ในอภิธรรมปิฎกเพรำะปัญญำเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกิเลสอย่ำงละเอียด35  

 เม่ือสงเครำะห์แล้วกำรศึกษำพระไตรปิฎกก็คือกำรศึกษำไตรสิกขำ กำรศึกษำพระไตรปิฎกจึง
เป็นกำรบูรณกำรทำงกำรศึกษำเรื่องศีล สมำธิและปัญญำในพระพุทธศำสนำ ตัวอย่ำงกำรบูรณำกำร
กำรศึกษำเรื่องไตรสิกขำที่รู้จักกันดีก็คือคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งพระพุทธโฆสำจำรย์ได้รจนำโดยใช้กรอบ
ของ ศีล สมำธิและปัญญำเป็นหลัก ท่ำนพระพุทธโฆสำจำรย์ได้น ำคำถำจำกพระพุทธพจน์เป็นคำถำเริ่ ม
คัมภีร์วิสุทธิมรรคว่ำ “ภิกษุผู้เป็นคนฉลำด มีควำมเพียร มีปัญญำบริหำรตน ตั้งอยู่ในศีลแล้ว อบรมจิต
และปัญญำอยู่น้ัน ถึงถำงชัฏนี้ได้แล”36 พระพุทธโฆสำจำรย์ได้กล่ำวถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรคของท่ำนว่ำเป็น
กำรน ำพระพุทธพจน์ต่ำงๆ มำบูรณำกำรด้วยกำรประมวลและเชื่อมโยงเข้ำกับหลักไตรสิกขำควำมว่ำ 

ส่วนอรรถกถำแห่งพระสูตรเหล่ำใดเว้นจำกเรื่องย่อมไม่แจ่มแจ้งเพื่อควำมแจ่มแจ้งแห่ง
พระสูตรนั้น ข้ำพเจ้ำก็จักแสดงเรื่องเหล่ำนั้น พุทธพจน์เหล่ำนี้คือ สีลกถำ ธุดงคธรรม 
พระกรรมฐำนทั้งปวงควำมพิสดำรของฌำนและสมำบัติ ทั้งประกอบด้วยจริยะและวิธีกำร 
อภิญญำทั้งหมด ค ำวินิจฉัยอันผนวกด้วยปัญญำ ขันธ์ ธำตุ อำยตนะ อินทรีย์ อริยสัจ 4 
ปฏิจจสมุปบำท เทศนำซึ่งไม่นอกแนวพระบำลีมีนัยอันละเอียดรอบคอบและวิปัสสนำ
ภำวนำ ค ำที่กล่ำวมำนี้ทั้งหมดข้ำพเจ้ำกล่ำวไว้ในวิสุทธิมรรคแล้วอย่ำงบริสุทธิ์ดี
เพรำะฉะน้ันในท่ีนี้ จักไม่วิจำรณ์เรื่องทั้งหมดน้ันอีก37 

คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ พระพุทธโฆสเถระได้ถอดถ่ำยสำรัตถะจำกพระไตรปิฎกซึ่งบรรจุข้อควำม 
84,000 พระธรรมขันธ์มำเรียบเรียงปรุงแต่งเข้ำระเบียบไว้โดยย่อแต่มีข้อควำมล้วนเป็นสำระส ำคัญเพียง 
23 ปริจเฉทกล่ำวคือพระวินัยปิฎกซึ่งบรรจุข้อควำม 21,000 พระธรรมขันธ์นั้น โดยใจควำมก็ได้แก่ศีลซึ่ง
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่ำนถอดถ่ำยมำแสดงเพียง 2 ปริจเฉทคือสีลนิเทศกับธุตังคนิทเทศ พระ
สุตตันตปิฎกซึ่งบรรจุข้อควำม 21,000 พระธรรมขันธ์โดยใจควำมก็ได้แก่สมำธิซึ่งท่ำนแสดงไว้ 11 
ปริจเฉทตั้งแต่ปริจเฉทที่ 3 ถึง 13 พระอภิธรรมปิฎกซึ่งบรรจุข้อควำม 42,000 พระธรรมขันธ์โดย
ใจควำมก็ได้แก่ปัญญำซึ่งท่ำนแสดงไว้ 9 ปริจเฉทคือตั้งแต่ปริจเฉทที่ 14 ถึงปริจเฉทที่ 22 ดังนั้น คัมภีร์วิ
สุทธิมรรคก็คือพระไตรปิฎกย่อนั่นเองหรือจะเรียกว่ำหัวใจพระพุทธศำสนำที่ย่อมำอย่ำงครบถ้วนบริบูรณ์
เพรำะสำรัตถะท่ีถอดถ่ำยมำอย่ำงครบถ้วนท้ังด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติสำมำรถที่จะช่วยผู้ปฏิบัติโดยถูกถ้วน
ให้ลุถึงจุดหมำยปลำยทำงคือพระนิพพำนได้แท้จริง38 คัมภีร์วิสุทธิมรรคจึงเป็นตัวอย่ำงกำรบูรณำกำร

                                                           
35 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย , พระสูตรและอรรถกถำแปล ทีฆนิกำย สีลขันธวรรค เล่ม 1 ภำค 1 

(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536) หน้ำ 100. 
36 พระพุทธโฆสำจำรย์, วิสุทธิมรรคแปล ภำค 1 ตอน 1 แปลโดย เมฆ อ ำไพจริต (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์

มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2538), หน้ำ 1. 
37 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย , พระสูตรและอรรถกถำแปล สังยุตตนิกำย สคำถวรรค เล่ม 1 ภำค 1 

(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536), หน้ำ 4 – 5. 
 38 พระพุทธโฆสำจำรย์ , คัมภีร์วิ สุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภมหำเถร) แปล 
(กรุงเทพมหำนคร: บริษัทประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ำกัด, 2546), หน้ำ  29 – 30. 
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เนื้อหำธรรมะต่ำงๆ ในพระพุทธศำสนำเข้ำกับหลักไตรสิกขำซึ่งพระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก
ว่ำเป็นกำรศึกษำสูงสุดและเยี่ยมยอดตำมพระธรรมวินัย ดังที่ทรงตรัสไว้ในพระสูตรต่อไปนี้  

สิกขำนุตตริยะเป็นอย่ำงไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลบำงคนในโลกนี้ย่อมศึกษำศิลปะ
เกี่ยวกับช้ำงบ้ำง ม้ำบ้ำง รถบ้ำง ธนูบ้ำง ดำบบ้ำง หรือศึกษำศิลปชั้นสูงชั้นต่ ำ ย่อมศึกษำ
ต่อสมณะหรือพรำหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิด  ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำรศึกษำนี้มีอยู่ เรำไม่
กล่ำวว่ำไม่มี ก็แต่ว่ำกำรศึกษำนั้นเป็นกำรศึกษำที่เลว ... ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ส่วนผู้ใดมี
ศรัทธำตั้งม่ัน มีควำมรักตั้งม่ัน มีศรัทธำไม่หวั่นไหว มีควำมเลื่อมใสยิ่ง ย่อมศึกษำอธิศีล
บ้ำง อธิจิตบ้ำง อธิปัญญำบ้ำงในธรรมวินัยที่พระตถำคตประกำศแล้ว กำรศึกษำนี้ยอด
เยี่ยมกว่ำกำรศึกษำทั้งหลำย ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อควำมบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลำย ... เพื่อ
ท ำให้แจ้งซึ่งนิพพำน ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธำตั้งหม่ัน มีควำมรักตั้งม่ัน 
มีศรัทธำไม่หวั่นไหว มีควำมเลื่อมใสยิ่ง ย่อมศึกษำอธิศีลบ้ำง อธิจิตบ้ำง อธิปัญญำบ้ำง ใน
ธรรมวินัยที่พระตถำคตประกำศแล้วนี้ เรำเรียกว่ำ สิกขำนุตตริยะ39 

 พระเทพเวที (สมณศักดิ์ในขณะน้ัน) กล่ำวว่ำธรรมะในพระพุทธศำสนำนี้ล้วนเป็นหมวดๆ จะเห็น
ว่ำธรรมะที่พระพุทธเจ้ำสอนจะเป็นหมวดๆ แทบทั้งสิ้น เช่น รัตนะ 3 สิกขำ 3 อิทธิบำท 4 สติปัฏฐำน 4 
อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรค 8 บำรมี 10 ฯลฯ กำรที่พระพุทธเจ้ำตรัสธรรมเป็นหมวดๆ ก็เพรำะ
เป็นเรื่องบูรณำกำร หมำยควำมว่ำธรรมที่จัดเป็นกลุ่มๆ เป็นหมวดๆ นั้น แต่ละกลุ่มแต่ละหมวดจะต้อง
ประสำนกลมกลืนเข้ำเป็นชุดเดียว ถ้ำปฏิบัติไม่ครบชุดก็จะเกิดข้อบกพร่องเป็นปัญหำขึ้นมำ เช่น พรหม
วิหำร 4 อินทรีย์ 5 ที่จะต้องมี “สมตำ” คือควำมสมดุล หมวดธรรมต่ำงๆ เป็นระบบบูรณำกำรทั้งนั้น 
หมวดธรรมประเภทนี้ยังมีอีกมำก ระบบกำรปฏิบัติในพระพุทธศำสนำหรือระบบกำรศึกษำอบรมทั้งหมด
ก็คือสิกขำ 3 ต้องมีศีล สมำธิ ปัญญำให้ครบ ถ้ำไม่ครบก็ไม่ส ำเร็จ ไม่บรรลุจุดหมำยของพระพุทธศำสนำ 
ศีลช่วยให้ใจพร้อมที่จะเจริญสมำธิ สมำธิก็ช่วยให้รักษำศีลได้หนักแน่นจริงจังมำกขึ้น สมำธิท ำให้มี
ควำมคิดจิตใจที่ม่ันคงแน่วแน่เป็นฐำนให้แก่ปัญญำเพรำะหำกจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดก็คิดสิ่งนั้นได้ชัด 
มองเห็นจะแจ้งขึ้น ช่วยให้ปัญญำแก่กล้ำ ส่วนปัญญำก็จะช่วยท ำให้จิตใจดีขึ้น รู้ว่ำควรจะปฏิบัติสมำธิ
อย่ำงไรจึงจะได้ผลดีและย้อนมำช่วยให้กำรรักษำศีลพัฒนำไปถูกทำง สิกขำทั้ง 3 นี้ ล้วนบูรณำกำรกันอยู่
ตลอดเวลำแล้วจึงจะเกิดผลที่สมบูรณ์ ระบบที่ชัดเจนที่สุดก็คือมรรคมีองค์ 8 ที่เป็นระบบบูรณำกำรใหญ่
ของพระพุทธศำสนำเพรำะข้อปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศำสนำเรำรวมเรียกว่ำมรรคมีองค์ 8 และมรรค
มีองค์ 8 นี้ต้องพรั่งพร้อมถึงที่แล้วเกิดเป็นธรรมสำมัคคีคือควำมพรั่งพร้อมขององค์ประกอบต่ำงๆ ซึ่ง
ประสำนกลมกลืนได้สัดส่วนกันท ำให้เกิดควำมสมดุลพอดี ในทำงปฏิบัติก็คือระบบของมัชฌิมำปฏิปทำ40  

 กำรแสดงธรรมก็มีควำมสัมพันธ์กับกำรบูรณำกำรเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ นอกจำกกำรเรียนพระ
พุทธพจน์จะเป็นกำรน ำควำมรู้เรื่องไตรสิกขำไปประพฤติปฏิบัติตำมหน้ำที่ของพระภิกษุแล้ว กำรแสดง

                                                           
39 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล อังคุตตรนิกำย ปัญจก – ฉักกนิบำต เล่ม 3, หน้ำ 609. 

 40 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เพื่ออนำคตของกำรศึกษำไทย, หน้ำ 56 – 60. 



23 
 

 

พระพุทธพจน์ กำรบอกพระพุทธพจน์หรือนวังคสัตถุศำสน์ก็สำมำรถประมวลลงที่ศีล สมำธิและปัญญำ 
เช่นเดียวกัน ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่ำ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เรำพ้นแล้วจำกบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ แม้พวก
เธอก็พ้นแล้วจำกบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจำริกเพื่อ
ประโยชน์และควำมสุขแก่ชนหมู่มำกเพื่ออนุเครำะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและควำมสุข
แก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่ำได้ไปรวมทำงเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงำมใน
เบื้องต้น งำมในท่ำมกลำงงำมในที่สุด จงประกำศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
ครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลำยจ ำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพรำะไม่ได้ฟัง
ธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลำยแม้เรำก็จักไปยังต ำบลอุรุเวลำ
เสนำนิคมเพื่อแสดงธรรม41 

 หน้ำที่ของพระภิกษุประกำรหนึ่งที่พระพุทธเจ้ำทรงให้พระภิกษุท ำก็คือกำรประกำศพระศำสนำ
ด้วยกำรแสดงธรรม จำกกำรวิเครำะห์ที่ผ่ำนมำได้ทรำบแล้วว่ำพระปริยัติธรรมเม่ือสรุปแล้วก็คือศีล สมำธิ
และปัญญำ กำรแสดงธรรมก็คือกำรแสดงพระปริยัติสัทธรรม เม่ือพระปริยัติสัทธรรมได้แก่ไตรสิกขำ กำร
แสดงธรรมก็คือกำรแสดงศีล สมำธิ และปัญญำนั่นเองและจำกพระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสถึงควำมงำม 3 
ประกำรไว้คือควำมงำมในเบื้องต้น ท่ำมกลำงและที่สุดนั้น คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบำยควำมงำม 3 
ประกำรไว้ว่ำ “อนึ่ง ควำมงำมในเบื้องต้นแห่งพระศำสนำ ก็เป็นอันทรงประกำศด้วยศีล … ควำมงำมใน
ท่ำมกลำงเป็นอันทรงประกำศด้วยสมำธิ … ควำมงำมในที่สุดเป็นอันทรงประกำศด้วยปัญญำ”42 ดังนั้น
กำรที่พระพุทธองค์ทรงให้พระสำวกแสดงธรรมอันงำมในเบื้องต้น ท่ำมกลำงและที่สุดก็หมำยถึงกำรให้
พระสำวกแสดงศีล สมำธิ และปัญญำนั่นเอง นอกจำกนี้ พระพุทธเจ้ำยังทรงแสดงถึงควำมส ำคัญของกำร
ปฏิบัติที่ต่อเนื่องมำจำกกำรศึกษำเล่ำเรียนว่ำมีควำมส ำคัญที่ท ำให้พระสัทธรรมนี้ตั้งม่ันเช่นเดียวกัน ดัง
พระพุทธพจน์น้ี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ธรรม 5 ประกำรนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อควำมตั้งม่ัน ไม่ลบเลือนเสื่อมสูญ
แห่งสัทธรรม ธรรม 5 ประกำรเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมฟังธรรมโดยเคำรพ 1 
เล่ำเรียนธรรมโดยเคำรพ 1 ทรงจ ำธรรมโดย เคำรพ 1 ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจ ำ
ไว้โดยเคำรพ 1 รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคำรพ 1 ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลำย ธรรม 5 ประกำรนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อควำมตั้งม่ัน ไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่ง
สัทธรรม43 

                                                           
41 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระวินัยปิฎก เล่ม 4 มหำวรรค ภำค 1 และอรรถกถำ (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์

มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2536), หน้ำ 72. 
42 พระพุทธโฆสำจำรย์, วิสุทธิมรรคแปล ภำค 1 ตอน 1, แปลโดย เมฆ อ ำไพจริต, หน้ำ 9  – 10.  
43 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, พระสูตรและอรรถกถำแปล อังคุตตรนิกำย ปัญจก – ฉักกนิบำต เล่ม 3, หน้ำ 323 – 

324. 
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 หลักกำรดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กัน กล่ำวคือกำรเรียนพระพุทธพจน์เป็นเหตุให้เกิดกำรปฏิบัติ
ธรรม กำรปฏิบัติธรรมเป็นเหตุให้เกิดกำรบรรลุธรรมหรือปฏิเวธสัทธรรม กำรบรรลุธรรมเป็นเหตุแห่งกำร
แสดงธรรมและกำรบอกธรรม เม่ือวงจรดังที่กล่ำวยังคงอยู่ต่อไปพระสัทธรรมก็จะเกิดควำมม่ันคง
เพรำะว่ำมีกำรพัฒนำบุคลำกรในพระพุทธศำสนำอย่ำงมีประสิทธิภำพนั่นเอง พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์
ในขณะน้ัน) ได้แสดงถึงควำมส ำคัญของพระสัทธรรมทั้ง 3 ประกำรท่ีมีควำมเกี่ยวเนื่องกันไว้ดังต่อไปนี้  

ถ้ำไม่ได้เล่ำเรียนปริยัติไม่รู้หลักค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ กำรปฏิบัติก็เขวก็ผิดก็เฉไฉออก
นอกพระพุทธศำสนำ ถ้ำปฏิบัติผิดก็ได้ผลที่ผิด หลอกตัวเองด้วยสิ่งที่พบซึ่งตนหลงเข้ำใจ
ผิด ปฏิเวธก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ำไม่มีปริยัติเป็นฐำน ปฏิบัติและปฏิเวธก็พลำดหมดเป็นอันว่ำ
เหลวไปด้วยกัน พูดง่ำยๆ ว่ำจำกปฏิเวธของพระพุทธเจ้ำก็มำเป็นปริยัติของเรำแล้วเรำก็
ปฏิบัติตำมปริยัตินั้น เม่ือปฏิบัติถูกต้องก็บรรลุปฏิเวธอย่ำงพระพุทธเจ้ำ ถ้ำวงจรนี้ยัง
ด ำเนินไปพระศำสนำของพระพุทธเจ้ำก็ยังคงอยู่44 

 เมื่อสรุปจำกหลักฐำนทั้งหมดในหัวข้อพระธรรมวินัยที่ได้กล่ำวอ้ำงมำแต่ต้น กำรศึกษำพระธรรม
วินัยที่เรียกว่ำคันถธุระหรือกำรศึกษำพระพุทธพจน์ในนวังคสัตถุศำสน์ก็คือกำรศึกษำในศีล สมำธิ 
ปัญญำ ส่วนกำรปฏิบัติตำมพระธรรมวินัยที่เรียกว่ำวิปัสสนำธุระหรือกำรปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ 8 นั้น
ก็คือกำรปฏิบัติในศีล สมำธิ และปัญญำนั่นเอง ซึ่งเม่ือบรรลุผลจำกกำรศึกษำและปฏิบัติด้วยศีล สมำธิ
และปัญญำในระดับหนึ่งแล้วจึงท ำกำรเผยแผ่ รวมถึงสืบทอดและรักษำพระธรรมวินัยให้สืบไปนั่นเอง 
กำรเผยแผ่ตำมพระธรรมวินัยกำรประกำศพรหมจรรย์หรือกำรแสดงธรรมงำมในเบื้องต้น งำมใน
ท่ำมกลำงและงำมในที่สุดก็คือกำรเผยแผ่ศีล สมำธิและปัญญำ กำรสืบทอดและรักษำตำมพระธรรมวินัย
หรือกำรรักษำพระสัทธรรมคือปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็คือกำรสืบทอดและรักษำกำรศึกษำ กำรปฏิบัติ 
และผลของกำรศึกษำและปฏิบัติศีล สมำธิและปัญญำ ให้อนุชนคนรุ่นหลังนั่นเอง จำกพระพุทธพจน์
ทั้งหมดที่ผ่ำนมำจึงแสดงหลักกำรบูรณำกำรทำงกำรศึกษำของพระพุทธศำสนำเรื่องไตรสิกขำเข้ำกับ
เรื่องกำรเรียน กำรปฏิบัติและกำรแสดงธรรมได้เพรำะมีกำรประมวลหน่วยย่อย องค์ประกอบ ของหมวด
ธรรมต่ำงๆ เข้ำด้วยกันโดยมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอำศัยซึ่งกันและกัน ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ มีควำม
เคลื่อนไหวตลอดเวลำและเม่ือรวมเข้ำด้วยกันแล้วก็จะเกิดควำมครบถ้วนบริบูรณ์โดยมีควำมประสำน
กลมกลืน เกิดภำวะได้ที่ พอดี หรือสมดุล  

 กล่ำวโดยสรุป กรอบกำรบูรณำกำรท่ีจะใช้ในกำรวิจัยนี้จะพิจำรณำจำก 1) กำรบูรณำกำรภำยใน
สำขำวิชำว่ำมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในวิชำใดวิชำหนึ่งเพื่อให้เนื้อหำที่ก ำหนดไว้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันหรือไม่ 2) กำรบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำว่ำเนื้อหำจำกหลำยสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกันในเรื่อง
นั้นกว้ำงขวำงครอบคลุมมำกขึ้นหรือไม่ โดยกำรบูรณำกำรนั้นเป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้และกำร
กระท ำด้วย ส่วนเกณฑ์ในกำรตัดสินกำรบูรณำกำรในมุมมองของพระพุทธศำสนำนั้นก็คือเป็นกำรศึกษำ
เรื่องไตรสิกขำคือศีล สมำธิและปัญญำที่มีกำรประมวลหน่วยย่อย องค์ประกอบ ของหมวดธรรมต่ำงๆ 

                                                           
44 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), รู้จักพระไตรปิฎกเพื่อเป็นชำวพุทธที่แท้ (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์

มูลนิธิพุทธธรรม, 2543), หน้ำ 10. 
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เข้ำด้วยกันโดยมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอำศัยซึ่งกันและกัน ยืดหยุ่น ปรับตัวได้  มีควำมเคลื่อนไหว
ตลอดเวลำและเม่ือรวมเข้ำด้วยกันแล้วก็จะเกิดควำมครบถ้วนบริบูรณ์โดยมีควำมประสำนกลมกลืน เกิด
ภำวะได้ที่ พอดีหรือสมดุล จะเห็นว่ำกรอบทั้งสองนี้มีจุดเชื่อมโยงกันอยู่คือกำรบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้
และกำรกระท ำซึ่งสอดคล้องกับหลักเรื่องปริยัติและปฏิบัติ โดยจะถือว่ำเนื้อหำของหลักสูตรที่เป็นทฤษฎี
จะสงเครำะห์ได้ในหลักปริยัติ ส่วนเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติจริงหรือมีควำมมุ่งหมำยให้เกิดผลจริงจะ
ถือว่ำสงเครำะห์ได้ในหลักปฏิบัติ ดังนั้นในงำนวิจัยนี้จะใช้กรอบทฤษฎีทั้งสองแนวทำงนี้เป็นเกณฑ์ใน
กำรวิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำต่อไป ในบทต่อไปจะพิจำรณำเนื้อหำของหลักสูตรกำรศึกษำในปีต่ำงๆ 
ตำมขอบเขตกำรวิ จัยว่ำมีกำร เรียนวิชำพระพุทธศำสนำและวิชำที่ เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับวิชำ
พระพุทธศำสนำคือวิชำสังคมศึกษำและวิชำภำษำไทยอย่ำงไรบ้ำงเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลก่อนที่จะ
วิเครำะห์และประมวลผลในบทสุดท้ำย 

 



บทที่ 3 

หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2491 – 2518 

  

 หลักสูตรการศึกษาที่จะกล่าวถึงในบทน้ีได้แก่หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2493 เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปี พ.ศ. 2498 
เป็นหลักสูตรระดับประถมศึกษา และหลักสูตรปี พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และหลักสูตรปี พ.ศ. 
2518 ซึ่งเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามล าดับ 

3.1 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2491 

 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับประถมศึกษาตามแผนการศึกษาชาติที่ก าหนดการเรียนชั้น
ประถมศึกษาไว้ 4 ปี แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 หลักสูตรน้ีจึงถือเกณฑ์ว่าเด็กที่แรกเข้า
รับการเรียนไม่มีพื้นความรู้ทางหนังสือมาก่อนและมีอายุไม่ต่ าว่า 5 ปีบริบูรณ์ โดยก าหนดความมุ่งหมาย
ของหลักสูตรให้เด็กที่เริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้โดยรวดเร็วและให้เด็กที่เรียน
ในชั้นประถมปีที่ 2, 3 และ 4 ได้เรียนวิชาสมแก่อัตภาพ ส่วนเวลาเรียนตามปรกติในรอบสัปดาห์หนึ่งให้
มีเวลาเรียน 6 วัน และในรอบปีควรมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน1 ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491 

วิชา จ านวนชั่วโมงที่ต้องเรียนในรอบสัปดาห์หนึ่ง 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง 

ภาษาไทย 

เลขคณิต 

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติศึกษา 

สุขศึกษา 

วาดเขียน 

ขับร้อง 

การฝีมือและการงาน 

1 

1 

11 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

 

1 

1 

11 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

 

1 

1 

9 

4 

2 

3 

1 

1 

3 

 

1 

1 

9 

4 

2 

3 

1 

1 

3 

 

                                                        
 1 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491 (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2491), หน้า 1 – 2. 
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วิชา จ านวนชั่วโมงที่ต้องเรียนในรอบสัปดาห์หนึ่ง 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

พลศกึษา 

การลูกเสือหรืออนุกาชาด 

รวม 

3 

 

3 3 3 

28 28 28 28 

 3.1.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาประวัติศาสตร์มีความมุ่งหมาย 2 ประการคือ 

 1. ให้รู้จักบ้านเมืองไทยว่าเป็นมาอย่างไร เพื่อให้เกิดความรักบ้านเกิดเมืองนอนและทะนุบ ารุงให้
เจริญถาวร 
 2. ให้รู้ประวัติศาสตร์คนส าคัญของประเทศไทยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและได้รู้สึกบุญคุณของท่าน
เหล่านั้น 

 รายการที่ต้องสอน ประกอบด้วย 1) ประวัติศาสตร์อย่างย่อของชาติไทยตามหัวข้อต่อไปนี้ ถิ่น
เดิมของไทยการอพยพ การตั้งภูมิล าเนา สมัยสุโขทัย สมัยศรีอยุธยา สมัยธนบุรี 2) ประวัติศาสตร์อย่าง
ย่อของสมัยกรุงเทพฯ 3) เรื่องราวที่ส าคัญเกี่ยวกับพระเจ้ารามค าแหง พระนเรศวร พระนารายณ์ พระ
เจ้าตาก พระจุลจอมเกล้าฯ พระสุริโยทัย ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ท้าวสุรนารี ชาวบ้านบางระจัน พัน
ท้ายนรสิงห ์4) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสโดยสังเขป2 

 วิชาภาษาไทยมีความมุ่งหมาย 3 ประการคือ 

 1. ให้สามารถอ่าน เขียน หนังสือส าหรับท าธุรกิจของสามัญชนให้ส าเร็จประโยชน์ได้ 
 2. ให้สามารถพูดได้ตามความคิดนึกถูกต้องตามภาษา ได้เนื้อเรื่องและเหตุผล 
 3. ให้วิชาหนังสือเป็นเครื่องท าให้ปัญญาแตกฉานและให้เกิดความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปในภาย
หน้าโดยถือเอาหนังสือและการอ่านเป็นครูสืบไป 

 รายการท่ีต้องสอนประกอบด้วย 1) อ่าน ปีที่ 1 และ 2 อ่านหนังสือ ประเภท ก. แบบสอนอ่านมูล
ฐาน ข. แบบสอนอ่านประกอบ ปีที่ 3 และ 4 อ่านหนังสือแบบสอนอ่านตามที่ก าหนดให้ท่องบทอาขยาน
ที่ก าหนดให้ประมาณปีละ 50 บรรทัด 2) คัด เขียนตัวบรรจง มีวิธีเขียนถูกต้อง วางพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ วรรคตอนและช่องไฟได้ถูกต้อง 3) เขียน เขียนข้อความสามัญและรู้ความหมายของข้อความ
นั้นๆ ยากง่ายเสมอหนังสือที่ใช้อ่าน 4) แต่งความ เข้าใจหลักง่ายๆ ของวิชาหนังสือ จ าพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ จ าอักษร 3 หมู่ วิธีผันและตัวสะกดในมาตราต่างๆ ได้ตลอด เล่าหรือเขียนเรื่องสั้นๆ ด้วย
ประโยคง่ายๆ ไม่สลับวนเวียนให้ผู้ฟังผู้อ่านเข้าใจได้ เขียนจดหมายที่มีข้อความอย่างธรรมดาได้ รู้จักชื่อ
และใช้เครื่องหมายวรรคตอนสามัญได้ถูกต้อง3 วิชาภาษาไทยมีอัตราเวลาเรียน ดังต่อไปนี้ 
                                                        
 2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
 3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7 – 9. 
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ตารางที่ 2 อัตราเวลาเรียนวิชาภาษาไทย หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 24914 

วิชา จ านวนชั่วโมงที่ต้องเรียนในรอบสัปดาห์หนึ่ง 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

อ่าน 

คัด 

เขียน 

แต่งข้อความ 

รวม 

4 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

1 – 30 

1 – 30 

3 

3 

1 – 30 

1 – 30 

3 

11 11 9 9 

 3.1.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

 วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลักสูตรนี้ได้แก่วิชาศีลธรรมและอาจนับรวมวิชาหน้าที่
พลเมืองเข้าไปด้วย วิชาศีลธรรมมีความมุ่งหมาย 3 ประการคือ 

 1. ให้นับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากับได้ปฏิบัติให้กิจพิธีตามประเพณี 
 2. มุ่งในทางปฏิบัติให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
 3. อบรมให้มีคุณงามความดีในอุปนิสสัย 

 รายการท่ีต้องสอน ประกอบด้วย 1) พระรัตนตรัย พระพุทธประวัติโดยย่อ เบญจศีล เบญจธรรม 
2) มารยาทในการรับประทาน มารยาทในการประชุม สัมมาคารวะโดยทั่วๆ ไป 3) ความเชื่อฟัง ซื่อสัตย์
สุจริต ตรงต่อเวลา ขยันในการงาน และท าการงานด้วยความมีระเบียบ 4) การถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่ง
กว่าส่วนบุคคล ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองมีความมุ่งหมาย 2 ประการคือ 

 1. ให้รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อโรงเรียนต่อครอบครัวและต่อประชาคม 
 2. ให้รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อชาติ พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ 

 รายการที่ต้องสอน ประกอบด้วย 1) หน้าที่ต่อโรงเรียน รักษาชื่อเสียงทรัพย์สมบัติและระเบียบ
แบบแผนของโรงเรียน 2) หน้าที่ต่อครอบครัว รักษาชื่อเสียงของตนเองและของวงศ์ตระกูล ช่วยเหลือ
ประกอบการงานให้ครอบครัวและวงศ์ตระกูล 3) หน้าที่ต่อประชาคม บ าเพ็ญตนประโยชน์แก่ผู้อื่น 
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ ช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม 4) หน้าที่ต่อ
ชาติ รู้ความส าคัญของธงชาติ และเพลงชาติ รักชาติไทยและเกียรติของคนไทย รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย ใช้สินค้าที่ไทยท า 5) หน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์ จงรักภักดีและเคารพสักการะองค์
พระมหากษัตริย์5  

                                                        
 4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
 5 เรื่องเดียวกัน, หน้า  5 – 7. 
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 หลักสูตรนี้มีหนังสืออ่านประกอบที่สอดแทรกหลักธรรมหลายเรื่องเช่นหนังสืออ่านจรรยาเรื่อง  
“นิทานสุภาษิต” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 ในด้าน
ต่างๆ เช่น ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที และความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ เป็นหนังสือที่กรม
ศึกษาธิการจัดพิมพ์ขึ้นโดยได้คัดเลือกเรื่องดีๆ ที่รวบรวมพิมพ์ครั้งที่ 1 เม่ือ ร.ศ. 128 เพื่อให้เป็นหนังสือ
สอนอ่านในแผนกการสอนจรรยา รวมนิทานซึ่งให้คติสอนใจในด้านต่างๆทั้งหมด 53 เรื่อง เช่น เรื่อง 
โคนันทวิสาล กากับนกแก กระต่ายตื่นตูม นากกินปลา ม้าอารี กิ้งก่าได้ทอง ฯลฯ ซึ่งแต่ละเรื่องนอกจาก
จะให้ข้อคิดและคติเตือนใจได้เป็นอย่างดีแล้วยังให้ความเพลิดเพลินด้วย6 หนังสือเรื่อง “ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์” หนังสืออ่านเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป. 5 – 6 หน่วยที่ 4 ชาติไทย หน่วยย่อยที่ 4 ศาสนา เรื่องพุทธศาสนาเป็น
หนังสือที่ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจ าปี 
พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเนื่องในงาน
พระราชพิธีวิสาขบูชา พ.ศ. 2476 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของกรรมโดยมุ่งเน้นที่จะสอนให้มีความเชื่อม่ัน
ในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่วจนมีความเชื่อม่ันจริงซึ่งจะท าให้เป็นคนดีและเป็นทาง
ระงับความทุกข์ซึ่งทิฏฐธัมม์นี้มีทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ ความหม่ัน การรักษา การคบเพื่อนที่เป็นคนดี
และการเลี้ยงชีพตามก าลังทรัพย์ที่หาได้ ด าเนินเรื่องโดยมีตัวละครจึงเป็นเรื่องที่อ่านง่ายไม่ท าให้เบื่อ
หน่ายและแต่ละบทจะมีค าถามท้ายบทด้วย7 

 หนังสือเรื่อง “อิทธิบาท 4” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.
5 – 6 หน่วยที่ 4 ชาติไทย หน่วยย่อยที่ 4 ศาสนา เรื่องพุทธศาสนา เกี่ยวกับอิทธิบาทสี่เป็นหนังสือที่
ได้รับพระราชทานรางวัลชั้นที่ 1 ในการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจ าปี พ.ศ. 2479  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธี    
วิสาขบูชา พุทธศักราช 2479 มีเนื้อหาสอนหัวข้อธรรมเรื่องอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ – ความพอใจ วิริยะ 
– ความเพียร จิตตะ – เอาใจฝักใฝ่ และวิมังสา – หมันตริตรอง โดยแต่งเป็นส านวนภาษาง่ายๆ ท้ายบท
แต่ละบทมีค าถามประจ าบท8 หนังสือเรื่อง “อริยทรัพย์” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป. 5 – 6 หน่วยที่ 4 ชาติไทย หน่วยย่อยที่ 4 ศาสนา เรื่อง พุทธศาสนา เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของพุทธศาสนาเป็นหนังสือชนะการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธี
วิสาขบูชา พ.ศ. 2473 มีเนื้อหาสอนหัวข้อเรื่อง อริยทรัพย์ ได้แก่ ความเชื่อ ศีล ความอาย ความกลัว 
การฟัง การให้ ปัญญา โดยแต่งเป็นส านวนง่ายๆส าหรับเด็ก ท้ายบทแต่ละบทมีค าถามประจ าบท9 

                                                        
 6 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษาของ
กรมวิชาการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2527), หน้า 48. 
 7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
 8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 59. 
 9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
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3.2 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2493 

 3.2.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (3 ปี) พ.ศ. 2493 มีความมุ่งหมายตามแผนการศึกษา
ชาติ ก าหนดการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไว้ 3 ปี แบ่งเป็นชั้นมัธยมปีที่ 1, 2 และ 3 นักเรียนจะเข้า
เรียนช้ันมัธยมปีที่ 1 ได้ ต่อเมื่อสอบไล่ได้ชั้นประโยคประถมศึกษาแล้วโดยมีเวลาเรียนตามปรกติในรอบ
สัปดาห์หนึ่งให้มีเวลาเรียน 6 วัน และในรอบปีควรมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน โดยมีวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรดังต่อไปนี้10 

ตารางที่ 3 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2493 

วิชา จ านวนชั่วโมงที่ต้องเรียนในรอบสัปดาห์หนึ่ง 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 

สุขศึกษา 

วาดเขียน 

ขับร้อง 

การฝีมือและการงาน 

พลศึกษา 

การลูกเสือหรืออนุกาชาด 

รวม 

1 

1 

6 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

 

2 

1 

1 

6 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

 

2 

1 

1 

6 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

 

2 

30 30 30 

 3.2.1.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาประวัติศาสตร์มีความมุ่งหมาย 3 ประการคือ 

                                                        
10 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2493 (พระนคร: โรงพิมพ์

คุรุสภา, 2493), หน้า 1 – 2. 
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 1. ให้รู้จักบ้านเมืองไทยว่าเป็นมาอย่างไร เพื่อให้เกิดความรักบ้านเกิดเมืองนอนและทะนุบ ารุงให้
เจริญถาวร 
 2. ให้รู้ประวัติคนส าคัญของประเทศไทยเพื่อตัวอย่างที่ดี และได้รู้สึกบุญคุณของท่านเหล่านั้น 
 3. ให้รู้เรื่องของชาติใกล้เคียงและชาติมหาอ านาจที่ติดต่อกับประเทศไทย 

 รายการที่ต้องสอนประกอบไปด้วย 1) ประวัติศาสตร์ชาติไทย ถิ่นเดิมของไทย การอพยพ การ
ตั้งภูมิล าเนา เรื่องราวและเหตุการณ์ส าคัญในสมัยสุโขทัย ศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 2) ประวัติ
คนไทยที่ส าคัญ เช่น ขุนศรีอินทราทิตย์ พระเจ้าอู่ทอง พระนเรศวร พระเจ้าตาก พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก พระเจ้ารามค าแหง พระนารายณ์ พระจอมเกล้าฯ พระจุลจอมเกล้าฯ พระสุริโยทัย ชาวบ้าน
บางระจัน ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ท้าวสุรนารี  ศรีปราชญ์ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) พระพุทธเลิศ
หล้าภาลัย สุนทรภู่ พระมงกุฎเกล้าฯ 3) ประวัติชาติใกล้เคียง เรื่องของประเทศใกล้เคียงและชาติ
มหาอ านาจที่มีการติดต่อกับประเทศไทยโดยสังเขป ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับชาติ
ใกล้เคียงและชาติมหาอ านาจ11 ส่วนวิชาภาษาไทยมีความมุ่งหมายให้วิชาหนังสือเป็นเครื่องท าให้ปัญญา
แตกฉานและให้เกิดความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปในภายหน้า โดยถือเอาหนังสือและการอ่านเป็นครูสืบไป  
โดยมีความมุ่งหมายย่อย ดังต่อไปนี้การอ่านมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 1. ให้ศึกษาแบบเรียนท่ีก าหนดให้โดยละเอียด 
 2. ส่งเสริมให้นิยมอ่านหนังสือที่ดีประเภทและรสต่างๆ 
 3. ให้สามารถอ่านในใจ ได้รวดเร็ว และรู้ใจได้รวดเร็ว และรู้ใจความของเรื่องที่อ่านน้ัน 
 4. ส่งเสริมให้สนใจในการอ่านหนังสือในห้องสมุด 

 โดยมีรายการที่ต้องสอนคือ 1) แบบเรียนอ่าน  หนังสือร้อยแก้ว ค าประพันธ์ หรือบทละครที่
ก าหนดให้ไม่น้อยกว่าปีละ 2 เล่ม 2) แบบเรียนประกอบ หนังสืออื่นๆ ที่ดีและมีระดับเสมอแบบเรียนอ่าน
ที่ก าหนดให้ไม่มากกว่าปีละ 3 เล่มให้อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามท านองและลักษณะของค าประพันธ์
ด้วย 3) บทอาขยาน ค ากลอนไม่น้อยกว่าปีละ 40 ค า และร้อยแก้วไม่น้อยกว่าปีละ 20 บรรทัด การคัด
และการเขียนมีความมุ่งหมายให้สามารถอดความและคัดได้สะอาดเรียบร้อยถูกต้องและเขียนตามค า
บอกได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยให้เรียนเกี่ยวกับตัวบรรจงและหวัดแกมบรรจง วิธีเขียน พยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์และการวางวรรคตอนช่องไฟ เขียนข้อความยากง่ายเสมอแบบเรียน อ่านและรู้ความหมาย
ของข้อความนั้น ส่วนการแต่งความนั้นมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 

 1. ให้สามารถเข้าใจระเบียบของถ้อยค าตามที่ใช้อ่านและเขียน 
 2. ส่งเสริมให้สนใจในการใช้ค าและประโยคให้ถูกต้องหลักภาษา 
 3. ฝึกฝนให้ล าดับข้อความทั้งในการพูดและการเขียนได้ถูกต้องและชัดเจน 

 แต่งความ 1) เล่าและเขียนเร่ืองที่เหมาะสมแก่วัยด้วยภาษาง่ายๆ และส่งเสริมให้ประดิษฐ์เรื่องที่
เคยรู้เคยเห็น หรือตามความคิดเห็นของตนด้วย 2) ระเบียบของการเขียนจดหมาย เขียนจดหมาย

                                                        
 11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17 – 18. 
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ส่วนตัวและจดหมายธุรกิจ 3) กรอกใบแบบตามหน้าที่เจ้าบ้านและใบแบบที่เกี่ยวกับธุรกิจธรรมดา 4) 
เก็บใจความของเรื่องที่ได้ฟังหรือได้อ่านมาเล่าหรือเขียนให้ได้ความถูกต้อง ชัดเจน  5) หลักไวยากรณ์
เบื้องต้น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และวิธีผันอักษร ชนิดของค าอย่างไม่จ าแนก ลักษณะและการแต่ง
ประโยคสามัญ ประโยคความรวมและประโยคซ้อน 6) ลักษณะการใช้ภาษาที่ดีและสุภาพ 7) ชื่อและการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน12 

 3.2.1.2 วิชาพระพุทธศาสนา  

 วิชาศีลธรรมนั้นมีความมุ่งหมาย 3 ประการ ดังนี้ 

 1. ให้นับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา กับได้ปฏิบัติในกิจพิธีตามประเพณีนิยม 
 2. มุ่งในทางปฏิบัติให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
 3. อบรมให้มีคุณงามความดีในอุปนิสัย 

 รายการที่ต้องสอนคือ 1) พระพุทธศาสนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติโดยย่อ พระ
รัตนตรัย เบญจศีล เบญจธรรม อุโบสถศีล พระพุทธโอวาท วิธีปฏิบัติที่พุทธมามกะพึงกระท าเกี่ยวกับกิจ
พิธีในพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจวัตรที่พุทธมามกะพึงปฏิบัติในวันนั้นๆ 2) 
ธรรมจริยา มีเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความสุภาพอ่อนน้อม ความ
อุตสาหะ การตรงต่อเวลาและหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ ความสามัคคี การคบมิตร การถือ
ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนบุคคล ความกล้าหาญ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา อบายมุขและการ
หลีกเลี่ยงจากอบายมุข คุณสมบัติของผู้ดี และมารยาทในสังคม ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองมีความมุ่งหมาย 
2 ประการคือ 

 1. ให้รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อโรงเรียน ต่อครอบครัวและต่อประชาคม 
 2. ให้รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อชาติ พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ 

 ส่วนรายการที่ต้องสอนนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวการปฏิบัติตนในทางที่ชอบต่อโรงเรียน ต่อครอบครัว 
ต่อประชาคมและต่อชาติ พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ พระมหากษัตริย์กับ
การปกครองตามรัฐธรรมนูญ เรื่องรัฐธรรมนูญโดยย่อ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง หน้าที่กระทรวงต่างๆ การบริหารราชการส่วนกลาง
และส่วนภู มิภาคการเทศบาลโดยสังเขป การประกอบอาชีพ การส่งเสริมอาชีพของคนไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ สถานท่ีและวัตถุที่ส าคัญ ความ
เจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง การทะนุบ ารุงและการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ13  

  

                                                        
 12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6 – 8. 
 13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4 – 6. 
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 3.2.2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาชาติ ก าหนดการ
เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ 3 ปี แบ่งเป็นชั้นมัธยมปีที่ 4, 5 และ 6 นักเรียนจะเข้าเรียนชั้นมัธยมปี
ที่ 4 ได้ต่อเม่ือสอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 3 แล้ว โดยมีเวลาเรียน ตามปรกติในรอบสัปดาห์หนึ่งให้มีเวลา
เรียน 6 วัน และในรอบปีควรมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน14 

ตารางที่ 4 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2493 

วิชา จ านวนชั่วโมงที่ต้องเรียนในรอบสัปดาห์หนึ่ง 

ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ศีลธรรม 1 1 1 

หน้าที่พลเมือง 1 1 1 

ภาษาไทย 5 5 5 

ภาษาอังกฤษ 6 6 6 

คณิตศาสตร์ 6 6 6 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 3 3 

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 3 3 3 

วาดเขียน 1 1 1 

การฝีมือและการงาน 2 2 2 

พลศึกษา 2 2 2 

การลูกเสือหรืออนุกาชาด 

รวม 30 30 30 

 3.2.2.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาประวัติศาสตร์มีความมุ่งหมาย 3 ประการคือ 

 1. ให้รู้จักบ้านเมืองไทยว่าเป็นมาอย่างไร เพื่อให้เกิดความรักบ้านเกิดเมืองนอน และทะนุบ ารุง
ให้เจริญถาวร 
 2. ให้รู้เรื่องราวของมนุษย์และรู้ว่ามนุษย์ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น
ตลอดมา 
 3. ให้รู้ประวัติคนส าคัญของโลก เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและได้รู้สึกบุญคุณของท่านเหล่านั้น 

                                                        
14 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2493 (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2493), 

หน้า 1 – 2.  
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 วิชาประวัติศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ทั่วไปเกี่ยวกับมนุษย์และ
ศาสนา การพบดินแดนใหม่และการส ารวจ การขนส่ง การสื่อสาร การสงครามและสันติภาพ ประวัติ
บุคคลส าคัญของโลก15 วิชาภาษาไทยมีความมุ่งหมายให้เป็นเครื่องท าให้ปัญญาแตกฉานและให้เกิด
ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปในภายหน้าโดยถือเอาหนังสือและการอ่านเป็นครูสืบไป  โดยศึกษาเกี่ยวกับ
การอ่านและวรรณคดี โดยอาศัยแบบเรียนประกอบ บทอาขยาน หนังสือ ร้อยแก้ว ค าประพันธ์ หรือบท
ละครที่ก าหนดให้ การเขียน เขียนข้อความยากง่ายเสมอแบบเรียนวรรณคดีและรู้ความหมายของ
ข้อความนั้น การแต่งความ รู้หลักของการเรียงความและเรียงความเรื่องต่างที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้ 
ความเห็นจากหัวข้อเรื่องที่ก าหนดให้รู้หลักของการแต่งจดหมายและเขียนจดหมายแบบต่างๆได้เก็บ
ใจความจากเรื่องต่างๆและจดหมายท่ีมีใจความซับซ้อนหลายๆ ฉบับเรียบเรียงเป็นข้อความติดต่อกันได้
หลักไวยากรณ์ท่ีส าคัญในอักขรวิธี วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ รู้ลักษณะกลอนและโคลงสุภาพ16 

 3.2.2.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

 วิชาศีลธรรมมีความมุ่งหมาย 3 ประการคือ 

 1. ให้นับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา กับได้ปฏิบัติในกิจพิธีตามประเพณีนิยม 
 2. มุ่งในทางปฏิบัติให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
 3. อบรมให้มีคุณงามความดีในอุปนิสสัย 

 ส าหรับเนื้อหาวิชาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) พระพุทธศาสนา เรียนเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ 
พระรัตนตรัย จ าบทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณและเข้าใจความหมายพระพุทธโอวาท  
การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาให้ประโยชน์และความสุขแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไร การ
อาราธนาศีล การอาราธนาธรรม และการอาราธนาพระปริตร การบรรพชา การอุปสมบท วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและกิจวัตรที่พุทธมามกะพึงปฏิบัติในวันนั้นๆ ส าหรับนักเรียนต่างศาสนาให้ปฏิบัติโดย
อนุโลมตามนี้ 2) ธรรมจริยามีหมวดธรรมมากมาย กล่าวคือ เรื่อง สติ สัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติ 
โสรัจจะ กุศลมูล อกุศลมูล อิทธิบาท สัปปุริสธรรม วุฒิธรรม เวสารัชชกรณธรรม จักรธรรม อปริหานิย
ธรรม คารวธรรม สังวร การปฏิบัติตามหลักธรรมจริยา และ 3) คิหิปฏิบัติเกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม สุข
ของคฤหัสถ์ทิฏฐธัมมิกประโยชน์ ทิศ 6 คหบดีธรรมสังคหวัตถุ การครองตน ครองทรัพย์สมบัติ เหตุที่ท า
ให้ตระกูลเสื่อม อบายมุข (ทั้ง 4 และ 6) คุณสมบัติของผู้ดีและมารยาทในสังคม17 วิชาหน้าที่พลเมืองมี
ความมุ่งหมาย 4 ประการคือ 

 1. ให้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพลเมืองดี 
 2. ให้รู้หน้าที่เกี่ยวกับสังคม 
 3. ให้รู้หน้าที่เกี่ยวกับรัฐ 

                                                        
 15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24 – 29. 
 16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7 – 9. 

17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4 – 6. 



35 
 

 4. ให้รู้หน้าที่ในฐานะที่เป็นประชากรของโลก 

 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา สุขบัญญัติ  หน้าที่ เกี่ยวกับครอบครัว เพื่อนบ้าน ฯลฯ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กิจการของธนาคาร การปกครอง กฎหมาย ความเจริญก้าวหน้า
ของบ้านเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ 18 หลักสูตรมัธยม
ปลายในปีน้ีมีวิชาหน้าที่พลเมืองแต่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดเหมือนดังที่ผ่านมา  

3.3 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2498 

 หลักสูตรประถมศึกษาปี 2498 มีเกณฑ์รับเด็กเข้าเรียนหลักสูตรนี้ถือว่า เด็กแรกรับการเรียนมี
อายุย่างเข้าปีที่แปดตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 เด็กจะได้รับการอบรมสั่งสอนอันมี
กิจกรรมการศึกษาตามแผนปัจจุบันโดยใช้เป็นวิธีสอนร่วมไปด้วย โดยให้เด็กได้โอกาสแสดงออกอย่าง
เต็มที่และปราศจากการถูกลงโทษด้วยประการต่างๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ เวลาเรียน ให้
มี 5 วันต่อ 1 สัปดาห์ และวันหนึ่งมี 5 ชั่วโมง ส าหรับวันวันหยุดควรเป็นสองวันติดๆ กัน เพื่อให้เด็กจะ
ได้มีโอกาสช่วยเหลือทางบ้าน ทั้งพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะได้หาโอกาสพาเด็กไปเที่ยว เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่การเล่าเรียนด้วย การเริ่มเรียน หยุดพักและเลิกเรียนให้ปฏิบัติ
แล้วแล้วแต่โรงเรียนจะเห็นเหมาะสมตามท้องถิ่นท่ีนั้น โดยมีอัตราเวลาเรียนดังต่อไปนี้19 

ตารางที่ 5 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498 

หมวดวิชา ประเภท ก. ประเภท ข. 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 

หมวดภาษาไทย 

หมวดเลขคณิต 

หมวดธรรมชาติศึกษา (รวมสุขศึกษา) 

หมวดสังคมศึกษา 

กิจกรรมพิเศษ 

วิชาชีพหรือวิชาภาษาต่างประเทศ 

7 

5 

3 

5 

5 

- 

   7 

3 

2 

4 

4 

4 

   

รวม 25    25    

หมายเหตุ ประเภท ก. หมายถึงอัตราเวลาเรียนตามหลักสูตรท่ีเรียนภาษาไทยล้วน 
  ประเภท ข. หมายถึงอัตราเวลาเรียนตามหลักสูตรที่ เลือกเรียนวิชาชีพหรือ
ภาษาต่างประเทศ ถ้าโรงเรียนใดจะใช้หลักสูตรประเภท ข. นี้ให้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน 

                                                        
 18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6 – 7. 
 19 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498 (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2498), หน้า 2 – 3. 
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 หลักสูตรประถมศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาขั้นนี้เป็นการพัฒนา ความงอกงามของ
เด็กในทางกายภาพ ในทางวุฒิปัญญา ในทางสังคมและอาเวค เพื่อให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
เหมาะสมในระบอบเสรีประชาธิปไตย เช่น 

 1. ฝึกให้มีความกระหาย อยากเรียน อยากรู้ อยากเห็น อยากท า อยากผจญภัย และกล้าหาญ 
 2. ฝึกให้มีความสามารถพูดอ่านเขียนภาษาของตนเองได้ดีและชัดเจน 
 3. ฝึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 4. ฝึกให้มีความสามารถ นับ คิด และแก้ปัญหาเลขคณิตเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันได้ดี 
 5. ฝึกให้มีความสันทัดในการฟังและการสังเกต 
 6. ฝึกให้เกิดสุขนิสัยและมีความรู้ในทางสุขศึกษา เพื่อบ าเพ็ญตนให้มีอนามัยดี 
 7. ฝึกให้มีความเข้าใจ ที่จะร่วมกับผู้อื่นช่วยปรับปรุงการอนามัยและสุขาภิบาลของชุมชน 
 8. ฝึกให้เด็กรู้จักใช้อวัยวะส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันและบังคับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เกิด
ความช านิช านาญทางการกีฬาเบื้องต้น และรู้จักใช้เวลาว่าง ส่งเสริมความเพลิดเพลิน เช่น เล่นกีฬา และ
เล่นดนตรี เป็นต้น 
 9. ฝึกให้เป็นผู้รู้คุณค่าของความสวยงาม และร่วมกันรักษาสิ่งสาธารณะให้ถาวร 
 10. ฝึกให้เป็นผู้สามารถรับผิดชอบในตนเอง 
 11. ฝึกให้เป็นผู้เคารพสิทธิของผู้อื่น และถือความคิดเห็นส่วนรวมเป็นใหญ่ 
 12. ฝึกให้พอใจในชีวิตสังคมร่วมท างานและเล่นกับผู้อื่นได้ 
 13. ฝึกให้นิยมปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีของสังคมและวัฒนธรรมของชาติ 
 14. ฝึกให้รู้จักคุณค่าของบ้านและพิทักษ์อุดมคติของครอบครัว 
 15. ฝึกให้มีความสันทัดในการจัดบ้านเรือน และประดิษฐ์คิดค้นเครื่องประกอบบ้านและรักษา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 16. ฝึกให้พอใจในการท างานและให้รู้สึกว่างานคือกิจกรรมที่ให้ความเบิกบาน 
 17. ฝึกให้พอใจในการท างานและมีความรู้เร่ืองอาชีพ และเลือกอาชีพให้เป็นประโยชน์แก่ตนและ
สังคม 
 18. ฝึกให้เป็นผู้รู้จักคุณค่าของการประหยัดทรัพย์ ประหยัดเวลาและพลังงานของตนทั้งก าลัง
กายและก าลังความคิดเพื่อใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน ์
 19. ฝึกให้รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีใจกรุณาต่อสัตว์
ด้วย 
 20. ฝึกให้มีความรู้และมีไหวพริบในการป้องกันอัคคีภัยและภัยอื่นๆ 
 21. ฝึกให้เข้าใจและท าตนให้มีลักษณะเหมาะสมในระบอบเสรีประชาธิปไตย20 

  

                                                        
 20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1 – 2. 
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 3.3.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาสังคมมีความมุ่งหมายคือเป็นการศึกษาเพื่อให้เด็กรู้จักว่าการที่เกิดมาและอยู่ร่วมกันเป็น
หมวดหมู่นั้นเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งและเป็นปัญหาที่มนุษย์ต้องช่วยกันส่งเสริมให้ยังเกิดความ
เป็นอยู่ตามแนวเสรีประชาธิปไตย เด็กควรได้รับการอบรมให้อยู่ร่วมกัน เพื่อก่อให้เด็กรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
กัน เสียสละให้แก่กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เด็กมีความรู้ในสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและในสิ่งที่
ได้ผ่านไปแล้วและให้รู้ว่าผู้อื่นก็มีความต้องการในสิ่งต่างๆ เช่นเดียวกับตน ฉะนั้นทุกคนจึงต้องพึ่งพา
อาศัยกัน และให้รู้สึกว่าแต่คนมีเสรีภาพและโอกาสที่จะช่วยตัวเองให้แสดงความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ได้
บรรลุผลเต็มที่ ทั้งให้เด็กชื่นชมและรักความสวยงามแห่งธรรมชาติที่แวดล้อมและหัดให้รู้จักปรับปรุง
ความเป็นอยู่ของตนให้เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น สิ่งส าคัญที่สุดก็คือให้เด็กมีความรู้เข้าใจในความ
จ าเป็นเบื้องต้นของการด ารงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่และเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ดังนั้นสังคมศึกษาจึงเป็นหมวด
วิชารวมของวิชาต่างๆ เช่น หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม สุขศึกษา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ พลศึกษา 
การฝีมือ ดนตรีและขับร้อง ฯลฯ โดยมีรายการท่ีต้องสอน ดังต่อไปนี ้

 1) เกี่ยวกับตัวเอง เช่น ให้รู้จักชื่อตัวและชื่อสกุล หัดให้ท าความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า
ของใช้ หัดให้ระวังรักษา หู ตา ฯลฯ หัดมารยาทและการปฏิบัติในการอยู่การกินรู้จักเลือกอาหาร หัดให้
ประหยัดทรัพย์และระวังรักษาของใช้ ประหยัดก าลังและเวลา หัดอิริยาบถให้ถูกต้องตามสากลนิยม หัด
ให้กล้าพูดกล้าแสดงออกตามทางที่ถูก หัดให้รู้จักรักษาความปลอดภัยแก่ตัวเอง หัดให้เคารพบิดามารดา
และครูเม่ือมาโรงเรียนและกลับโรงเรียน หัดมารยาท เคารพทักทายปราศรัยผู้อื่นทั่วๆ ไป 2) เกี่ยวกับ
ครอบครัว ให้รู้ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว การช่วยท างานในบ้าน การเชื่อฟังผู้ใหญ่ การ
ปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยง การช่วยป้องกันภัยในบ้าน ให้ได้มีโอกาสไปดูบ้านของผู้อื่น เพื่อเห็นความแตกต่าง 
และรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านใกล้เคียง 3) เกี่ยวกับโรงเรียนและสนามเล่นให้ช่วยรักษาความสะอาด
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนที่ก าหนดให้ หัดมารยาทที่ควรปฏิบัติต่อครูและเพื่อนนักเรียนให้มีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการไปและกลับจากโรงเรียน รู้จักมารยาทและการปฏิบัติตนในการเล่น
ร่วมกับเพื่อน เล่นอย่างใจนักกีฬา มีระเบียบและยุติธรรม การรักษาอุปกรณ์การเล่นและสนาม หัดหลัก
เสรีภาพในการเล่นร่วมกัน เช่นหัดให้เด็กรู้จักรอคอยเล่ตามรอบของตน 

 4) เพื่อนบ้าน ความส าคัญของการมีเพื่อนบ้าน การช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้ได้มีส่วนร่วมในงาน
ต่างๆ ตามประเพณีและศาสนา รู้จักการเคารพและมีมารยาทในสถานที่ที่เคารพของศาสนา พระสงฆ์ 
หรือนักบวชของศาสนาอื่นๆ ให้รู้จักการท าบุญให้ทานและการปฏิบัติเกี่ยวกับพระ เช่น การตักบาตร 
การถวายของ หัดให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางศาสนาเท่าที่เด็กพึงปฏิบัติได้ เช่น มีใจเอื้อเฟื้อเมตตากรุณา
ต่อผู้อื่นและสัตว์ พูดความจริง ท าผิดและกล้ารับผิด หัดให้สงวนและช่วยรักษาสิ่งสาธารณะและสิ่ง
สวยงาม หัดให้มีนิสัยรักความสะอาดและความเป็นระเบียบ ช่วยทิ้งเศษกระดาษขยะมูลฝอยในที่ๆ จัดไว้ 
ถ่ายปัสสาวะและอุจจาระในส้วม หัดให้มีความละอายในธุรกิจประจ าตัวโดยปลดเปลื้องในที่มิดชิด 5) 
ท้องถิ่นที่อยู่ รู้เรื่องราวต่างๆ ในท้องถิ่นและเหตุการณ์ตลอดจนงานที่บุคคลในท้องถิ่นได้ท าขึ้น ให้รู้จัก
สถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น เช่น วัด โบสถ์ สุขศาลา สุเหร่า สถานีต ารวจ ฯลฯ การคมนาคม อาชีพที่ส าคัญ
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ในท้องถิ่น 6) บุคคลที่ควรรู้จัก ให้รู้จักและรู้หน้าที่ส าคัญของผู้ช่วยเหลือประชาชน เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ บุรุษไปรษณีย์ ฯลฯ21 

 วิชาภาษาไทยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เด็กสามารถใช้ภาษาของตนเป็นสื่อในการติดต่อคือ
สามารถรับความคิดเห็นแล้วแสดงออกด้วยความสะดวกและภาคภูมิใจให้มีความกระหายที่จะเพิ่มพูน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประมวลค าพูด (Vocabulary) ให้มากขึ้น และให้
สอดคล้องกับประสบการณ์ตามวัยของเด็ก อบรมให้เคยชินต่อภาษาสามัญ ไพเราะและสุภาพ แสดง
เมตตาจิตและความจริงใจต่อผู้อื่น ให้เกิดความเพลิดเพลินจากความรู้ของภาษา ให้เกิดนิสัยชอบอ่าน
หนังสือประเภทต่างๆ รู้รสของบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ฉะนั้น  ชั้นต่างๆของการสอน
ภาษาไทยจึงเป็นล าดับดังนี้ อบรมการฟัง การสังเกตและการคิด การพูด การลีลามือ การอ่าน การเขียน 
การแต่งความและการถอด และการผสมอักขระ สระและพยัญชนะ22 

 รายการที่ต้องสอนนั้นประกอบด้วย 1) การฟัง หัดให้เด็กรู้จักฟังและสามารถเก็บความส าคัญ
จากที่ได้ฟังมา หัดให้มีมารยาทในการฟังและการพูด หัดให้ฟังเสียงของค าต่าง ๆ แล้วบอกถูกว่าเป็น
เสียงไหนของบันไดเสียงห้าข้ัน 2) การสังเกตและการคิด หัดให้เด็กเกิดการสังเกตของความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่างๆ ในห้องเรียนให้เด็กรู้จักการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันของสิ่งต่างๆ ด้วย
การเล่น 3) การพูด ฝึกให้เด็กพูดและแสดงท่าทางโดยการให้เล่าเรื่องง่ายๆ ที่ได้รู้ ได้เห็น ได้ฟังมาจาก
ครูหรือจากผู้อื่นส่งเสริมให้เด็กได้พูดและเล่าเรื่องสิ่งของที่เด็กรักและถูกอกถูกใจ ตามธรรมชาติของเด็ก 
4) การลีลามือ หัดให้เด็กได้ขีดเขียนลวดลายและระบายสีตามความถนัดของเด็กเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้การเขียนหนังสือง่ายขึ้นในเวลาเดียวกันให้เป็นการ
ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางศิลป์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเด็กด้วย 5) การอ่าน ให้อ่านค าและประโยคที่
ประกอบรูปภาพหรือกิริยาอาการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การอ่านหนังสือเบสิก มุ่งให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจน
ถูกต้อง ให้จ ารูปลักษณะของค าและประโยค ทั้งให้รู้ความหมายของค าและเนื้อเรื่อง 6) การเขียน ควร
สอนเขียนควบกันไปพร้อมกับการสอนอ่าน โดยเขียนค าและประโยคตามที่เด็กเรียนมา 7) การแต่งความ 
ให้เด็กสามารถน าเรื่องที่มีสาระมาเขียน สามารถเขียนเรียงข้อความสั้นๆ ง่ายๆ แสดงความประสงค์ของ
ตน สามารถช่วยกันประกอบเรื่องสั้นๆ สามารถเขียนรายงานสั้นๆ 8) การถอดและการผสมอักขระ23 

3.3.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในหลักสูตรดังกล่าวไม่มีวิชาศีลธรรม หน้าที่พลเมืองหรือจรรยาแต่อย่างใดเลย 
ดังโครงสร้างหลักสูตรดังได้แสดงไปแล้ว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวแบ่งเป็นประเภท ก เป็นหลักสูตรที่เรียน
ภาษาไทยล้วน และ ข หลักสูตรที่เลือกเรียนวิชาชีพหรือภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าใน
หลักสูตรนี้จะไม่มีวิชาศีลธรรม หน้าที่พลเมืองหรือวิชาจรรยา ปรากฏอยู่ในหลักสูตร แต่วิชาเหล่านี้ถูก

                                                        
 21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44 – 50. 

22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
 23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4 – 23. 
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รวมอยู่ในหมวดวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นหมวดวิชารวมของวิชาต่างๆ เช่น หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม สุข
ศึกษา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ พลศึกษา การฝีมือ ดนตรีและขับร้อง ฯลฯ24  

หลังจากปี พ.ศ. 2495 ได้มีหนังสืออ่านประกอบที่สอดแทรกหลักธรรมเกิดขึ้นมากมายที่เป็น
หนังสือชนะการประกวดแบบเรียนครั้งที่ 6 พ.ศ. 2495 เช่น เรื่อง “นกกระจาบช่วยกัน” เป็นหนังสืออ่าน
ประกอบ ชั้นประถมปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6   
เรื่องหลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันได้แก่ ความสามัคคี ให้คติสอนใจให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และมีความสามัคคีเหมือนกับนกกระจาบฝูงหนึ่งซึ่งบินลงไปกินข้าวในนาและถูกจับด้วยตาข่ายแต่เพราะ
ความสามัคคีของนกกระจาบ มันจึงบินขึ้นพร้อมๆ กัน ท าให้หนีไปได้ หนังสือเรื่อง “นิทานค ากลอน” 
เป็นหนังสืออ่านประกอบชั้นประถมปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริย
ศึกษา ป.1 – 6 เรื่อง หลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคี ความเสียสละ การให้อภัย 
ความเอื้อเฟื้อ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และความเห็นอกเห็นใจ แต่งเป็นนิทานค ากลอนสั้นๆ 3 
เรื่องคือ เรื่องที่ 1 แมวไล่นก เป็นเรื่องของแมววิ่งไล่จับนกบนต้นไม้แต่จับไม่ได้ เรื่องที่ 2 แม่ไก่กับเป็ด 
กล่าวถึงแม่ไก่กับเป็ดตัวผู้ซึ่งรักใคร่กันมาก ไปไหนด้วยกัน เวลาเป็นลงเล่นน้ าแม่ไก่ก็ลงเล่นตามแต่ไก่
ว่ายน้ าไม่เป็น ในที่สุดก็จมน้ าตาย เรื่องที่ 3 หมาร้องเพลงเป็นเรื่องของหมากับนกขุนทอง หมาเห็น
นกขุนทองพูดทีไรก็จะได้กินของดีๆ ดังนั้นหมาจึงร้องเพลง เอ๋ง เอ๋ง บ้าง ท าให้เจ้าของคิดว่าหมาไม่
สบายจึงให้กินยา ตั้งแต่นั้นมาหมาก็ไม่คิดที่จะประจบเจ้าของอีก หนังสือเรื่อง “อยากมีปีก” เป็นหนังสือ
อ่านประกอบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กล่าวถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่อยากมีปีกและพยายามหาวิธีการที่จะท า
ให้มีปีกแต่ในที่สุดก็ยอมรับว่ามีไม่ได้ หนังสือเรื่อง “นกกระจาบช่วยกัน” หนังสืออ่านประกอบ ชั้นประถม
ปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6   เรื่อง หลักธรรม
ส าหรับการอยู่ร่วมกันได้แก่ ความสามัคคี ให้คติสอนใจให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความสามัคคี
เหมือนกับนกกระจาบฝูงหนึ่งซึ่งบินลงไปกินข้าวในนาและถูกจับด้วยตาข่ายแต่เพราะความสามัคคีของ
นกกระจาบ มันจึงบินข้ึนพร้อมๆ กัน ท าให้หนีไปได้25  

หนังสือเรื่อง “กระต่ายหางสั้น” หนังสืออ่านประกอบ ชั้นประถมปีที่ 1 อ่านตอนปลายใช้
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เรื่องความเป็นผู้มีสติและการ
ไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายของบุคคลและสัตว์ แต่งเป็นนิทานเกี่ยวกับกระต่ายและจระเข้กล่าวถึง
กระต่ายซึ่งถูกจระเข้งับเข้าไปในปากแต่กระต่ายเจ้าปัญญาหลอกให้จระเข้อ้าปากกว้างๆ แล้วกระต่ายก็
กระโดดหนีออกมาได้ ขณะที่กระโดดนั้นเล็บเท้าของกระต่ายได้ท าให้ลิ้นของจระเข้ขาดและจระเข้ก็กัด
หางของกระต่ายขาดเช่นกัน ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ จระเข้จึงไม่มีลิ้นและกระต่ายก็มีหางสั้น 
นิทานเรื่องนี้ให้ความเพลิดเพลินและให้คติสอนใจว่าถ้าใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์จะช่วยให้รอดพ้น
จากภัยอันตรายต่างๆ ได้ หนังสือเรื่อง “ขอแม่ให้ลูกนก” หนังสืออ่านประกอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้

                                                        
 24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 45. 
 25 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษาของ
กรมวิชาการ, หน้า 31 – 33. 
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ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เกี่ยวกับความเมตตากรุณา 
เนื้อเรื่องกล่าวถึงเด็กชายสมคิดซึ่งมีปืนเป็นของเล่นและได้ยิงแม่นกตาย ท าให้ลูกของมัน 4 ตัวต้องตาย
หมดเพราะลูกนกยังเล็กอยู่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากแม่ หนังสือเรื่อง “ความรักของแม่” 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริย
ศึกษา ป. 1 – 6 เรื่องความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แม่จะต้องช่วยปกป้องลูกเวลามีภัยอันตรายมาถึงตัวลูก ดังเช่น แม่ไก่ แม่นก 
เป็นต้น หนังสือเล่มนี้สอนให้เด็กรู้จักถึงพระคุณอันย่ิงใหญ่ของแม่ซ่ึงยากที่จะหาสิ่งใดในโลกนี้เปรียบได้  

หนังสือเรื่อง “บ้านใหม่” หนังสืออ่านประกอบภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียน
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้น ป. 1 – 2 หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิต หน่วยย่อยที่ 1 ตัวเรา เรื่อง
การท าความสะอาดร่างกายและหน่วยที่ 2 ชีวิตในบ้าน เรื่อง บ้านเกี่ยวกับลักษณะของสมาชิกที่ดีของ
บ้านด าเนินเรื่องโดยใช้บ้านหลังใหม่เป็นฉาก กล่าวถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามค า
อบรมสั่งสอนของบิดามารดาทุกอย่าง เช่น การรักษาความสะอาด การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 
มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ ขยันหม่ันเพียร และช่วยบิดามารดาท างานบ้าน เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษา
เข้าใจง่ายและสอดแทรกค าสอนให้เด็กรู้จักเชื่อฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ หนังสือเรื่อง “เป็ดหาย” หนังสือ
อ่านประกอบชั้นประถมปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป. 1 
– 6 เรื่องการไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์และความเมตตากรุณากล่าวถึงลูกเป็ด
ตัวหนึ่งชื่อเจ๊ียบ เจ๊ียบชอบท าอะไรช้าเสมอ ดังนั้นมันจึงพลัดหลงจากฝูงกลับบ้านไม่ถูกและได้ผจญภัย
ในที่ต่างๆจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยความช่วยเหลือของเด็กคนหน่ึง เจี๊ยบจึงรอดพ้นจากอันตราย
และกลับบ้านโดยปลอดภัย เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการท าอะไรเชื่องช้าล้าหลังผู้อื่นเสมออาจจะท าให้ได้รับ
ผลเสียตามมา หนังสือเรื่อง “เป็นอะไรด”ี หนังสืออ่านประกอบ ชั้นประถมปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ชั้น ป.1 – 6 เรื่องความเมตตากรุณาและความมีน้ าใจเป็น
ธรรม ไม่ล าเอียงกล่าวถึง ชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงสัตว์ไว้ 4 ชนิด คือ วัว แมว หมา อย่างละตัว และหมูอีก 3 
ตัว ซึ่งวัว แมวและหมา ต่างก็มีหน้าที่ของตน แต่หมูไม่มีหน้าที่อะไร ได้แต่กินและนอนเท่านั้น วัว แมว
และหมาจึงพากันคิดว่าชาวนารักหมูมากกว่าเพราะให้อาหารดีๆ และให้นอนอย่างสบาย โดยไม่คิดว่า
การที่ชาวนาท าเช่นนั้นก็เพื่อให้หมูอ้วนและโตเร็วจะได้น าไปขายได้ราคาดี ดังนั้นชาวนาจึงให้สัตว์ทั้ง
สามเข้าไปอยู่รวมกับหมู แต่สัตว์ทั้งสามอยู่ได้ไม่นานก็ต้องกลับไปที่เดิมของตนเพราะที่อยู่ของหมู
สกปรกมาก เมื่อหมูตัวอ้วนเต็มที่แล้ว ชาวนาได้ขายหมูให้กับพ่อค้าเพื่อน าไปฆ่า26  

                                                        
 26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 52 – 55. 



41 
 

3.4 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2503 

 3.4.1 หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น  

 หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้นมีก าหนดเวลาเรียน 4 ปี มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก เพื่อให้สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองดีของชาติในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ
ฝึกอบรมให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

เก่ียวกับความเจริญแห่งตน 

 1. ให้รักการศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นนิจ 
 2. ให้สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีทั้งในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 3. ให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์แก่
ชีวิตประจ าวันได้ 
 4. ให้มีทักษะในการฟัง การสังเกต และรู้จักใช้ดุจพินิจเกี่ยวกับการงานโดยท่ัวไป 
 5. ให้มีนิสัยในทางริเร่ิมและสร้างสรรค์ 
 6. ให้มีความรู้เบื้องต้นอันจ าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ ให้รักษาสุขภาพของตนจน
เป็นนิสัย และให้มีส่วนช่วยสงเสริมการสาธารณสุขของชุนนุมชน 
 7. ให้สามารถช่วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และกล้าในทางที่ถูก 
 8. ให้รู้จักดูและนิยมการเล่นกีฬาและการเล่นพื้นเมือง 
 9. ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจ 
 10. ให้รู้คุณค่าของความงดงามและศิลปะ 
 11. ให้ยึดมั่นในศาสนาและมีศีลธรรมประจ าใจ รู้จักเกียรติและคุณความดีของตน 
 12. ให้เข้าใจคุณค่าและรู้จักรักษาวินัย 
 13. ให้มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ 

เก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ 

 14. ให้ตระหนักในความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์และรู้จักเคารพผู้อื่น 
 15. ให้มีสัมมาคารวะและมรรยาทอันดีงามตามประเพณีนิยม 
 16. ให้รู้จักเล่น ท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี และให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 17. ให้รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ สามารถท าหน้าที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ
หัวหน้าด้วยดี 
 18. ให้เห็นความส าคัญของบ้าน และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 
 19. ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว และรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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เก่ียวกับความสามารถในการครองชีพ 

 20. ให้มีความเคยชินและความขยันหม่ันเพียรในการใช้มือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานของ
การประกอบสัมมาอาชีพ 
 21. ให้มีความอดทนและเข้มแข็งในการท างาน 
 22. ให้นิยมและยกย่องการประกอบอาชีพโดยสุจริต 
 23. ให้รู้จักเลือกซื้อและเลือกใช้สิ่งของที่จ าเป็นให้เหมาะสม 
 24. ให้รู้จักประหยัดทรัพย์ ประหยัดเวลา และพลังงาน 
 25. ให้รู้จักช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของครอบครัว และรู้ช่องทางท่ีประกอบอาชีพ 
 26. ให้ส่งเสริมการค้าของคนไทย และให้รู้ว่าการผลิตและการใช้ของไทยเป็นการช่วยเศรษฐกิจ
ของชาติ 

เก่ียวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่พลเมือง 

 27. ให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 28. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดี 
 29. ให้มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ และไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น 
 30. ให้รู้จักปฏิบัติตนไปในทางที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของสังคม 
 31. ให้รู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเองและสังคม 
 32. ให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นสุจริตใจของผู้อื่น 
 33. ให้มีความเข้าใจในผลงานของวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านที่เป็นคุณ และในด้านที่อาจให้โทษแก่
สังคม 
 34. ให้รู้จักรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งสวยงามตามธรรมชาติ 
 35. ให้รู้จักใช้และสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
 36. ให้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน เพื่อสันติสุขของ
โลก27 

จากความมุ่งหมายที่แสดงไว้ได้แบ่งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ศึกษาเป็น 4 ด้านคือเพื่อความ
เจริญแห่งตน เพื่อมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อหน้าที่พลเมือง ซึ่งความมุ่งหมายหลัก
ของหลักสูตรก็เพื่อสร้างพลเมืองดีตามอุดมคติของรัฐประชาธิปไตยนั่นเอง หลักสูตรปีดังกล่าวมีอัตรา
เวลาเรียนวิชาต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหมายดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

                                                        
 27 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518), หน้า 1 – 3 . 
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ตารางที่ 6 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 250328 
หมวดวชิา จ านวนชัว่โมงในรอบสปัดาห ์

1. ภาษาไทย 7 
2. สังคมศึกษา 5 
3. วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3 
4. คณิตศาสตร ์ 3 
5. พลานามัย 3 
6. ศิลปศึกษา 3 
7. กิจกรรมพิเศษ 1 

รวม 25 

 
 3.4.1.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทาง
ธรรมชาติของมนุษย์ ในการสอนสังคมศึกษานั้น ครูควรมุ่งจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ให้เด็กทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันพึงปรารถนาในสังคมของตน การสอนสังคมศึกษา มีความ
มุ่งหมายดังต่อไปนี ้

 1. ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สังคม 
 2. ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาของชนชาติไทยและชาติต่างๆทางด้านการ
ปกครอง สังคม และวัฒนธรรมที่ได้สร้างสมกันมาตามประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ 
 3. ให้เด็กยอมรับคุณค่าในทางศีลธรรมและวัฒนธรรม และยินยอมปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ 
 4. ให้เด็กมีความเข้าใจว่าสมาชิกของสังคมย่อมมีหน้าที่อ านวยประโยชน์แก่สังคมตามวิถีทาง
ของเขา สอนให้เด็กรู้จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และฐานะทางสังคมของบุคคลนั้น 
 5. ให้เด็กมีความรู้ความเช้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับระบอบการปกครองในปัจจุบัน 
 6. ให้เด็กรู้จักสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบ ซึ่งพลเมืองแต่ละคนพึงมีต่อสังคม
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะในเรื่องความม่ันคงและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของประชาชาติ 
 7. ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการผลิต การบริโภคและการ
สงวนทรัพยากรของสังคม 
 8. ให้เด็กรู้จักเหตุผล รู้จักประเมินผล ยอมรับหลักการและกระบวนการท่ีถูกต้องในการแก้ปัญหา 

 การสอนในโรงเรียนควรจะส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักวิชา
และข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวมานี้ โดยจัดเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความสนใจของ
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เด็ก ทั้งน้ีควรค านึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมนุมชนด้วย นอกจากนั้นครูควรใช้วิธีการที่ถูกต้อง
ในการสอนเพื่อส่งเสริมเจตนคติที่ดีต่อสังคมเป็นส่วนรวม ดังนั้นการสอนสังคมศึกษาจึงควรเริ่มต้นด้วย
การจัดประสบการณ์ให้เด็กมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับชุมนุมชนแล้วจึงค่อยๆ ขยายวงให้
กว้างออกไปจนครอบคลุมถึงประเทศและโลก ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย การ
สอนสังคมศึกษาจึงจ าเป็นต้องเน้นหนักในเรื่องฝีกฝนให้เด็กเลื่อมใสและปฏิบัติตามหลักและวิธีการ
ประชาธิปไตย ในระหว่างที่เด็กอยู่ในโรงเรียนนั้นครูควรสอนให้เด็กรู้จักใช้สิทธิของตนในขอบเขตของกฎ
ข้อบังคับ ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้รู้จักช่วยเหลือกัน สามารถท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะได้ ให้มีสัมมาคารวะต่อกันและที่ส าคัญที่สุดก็คือให้เด็กรู้จักตื่นตัวในปัญหาของสังคมและ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานั้นดีขึ้น29  

 รายการที่ต้องสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนเกี่ยวกับชีวิตในบ้านและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลต่างๆ ที่อยู่ในบ้าน ชีวิตในโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน สภาพความ
เป็นอยู่ของคนในชุมนุมชนของตน ทิศ การหาทิศ วันหยุดตามเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ ข่าวและ
เหตุการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เรียนเกี่ยวกับชีวิตในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ประวัติ
ของโรงเรียนและชุมนุมชน ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมและวัฒนธรรมของชุมนุมชน บุคคลที่มีประโยชน์ใน
ชุมนุมชน ชนชาติอื่นที่อาศัยในชุมนุมชน บุคคลส าคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน การคมนาคม การ
ขนส่งและการติดต่อสื่อสารระหว่างท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ผลิตผลที่เกิดในท้องถิ่นของคนตามลักษณะต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ แผนผังอย่างง่ายๆ วันหยุดตามเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญใน
จังหวัดของตน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนสภาพดินฟ้าอากาศ การคมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะของภูเขา ที่ราบ แม่น้ า ทะเล ฝั่งทะเล เกาะ แหลม อ่าว การอ่านแผนที่สังเขปของท้องถิ่นและ
แผนที่ประเทศไทย บุคคลส าคัญของชาติไทย ให้รู้ว่าเป็นใคร สมัยใด อยู่ที่ไหน ส าคัญอย่างไร ดังชื่อ
ต่อไปนี้ พระจุลจอมเกล้าฯ พระเจ้ากรุงธนบุรี พระนเรศวร พระสุริโยทัย พ่อขุนรามค าแหง ถ้าโรงเรียนใด
เห็นว่ามีบุคคลส าคัญที่ต้องการสอนนอกเหนือไปจากนี้ก็อาจท าได้ การปกครองท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
บุคคลที่ท าประโยชน์ภายในจังหวัด ให้รู้จักหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้นโดยสังเขป ชนต่างชาติในประเทศ
ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมของเราอย่างไร ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและวัฒนธรรมของไทย 
การตกแต่ง ที่อยู่อาศัย โรงเรียนและชุมนุมชนให้สวยงาม การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและ
วัฒนธรรม วันหยุดตามเทศกาลและวันส าคัญ ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญในประเทศ 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนเกี่ยวกับสัณฐานของโลก ลักษณะของพื้นโลก ทวีปมหาสมุทร 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยโดยทั่วๆ ไป การอ่านและเขียนแผนที่ของท้องถิ่น และแผนที่ประเทศไทย 
ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยโดยย่อ บุคคลส าคัญของชาติไทย เช่น พระพุทธยอดฟ้าฯ พระนารายณ์ 
พระบรมไตรโลกนาถ พระเจ้าอู่ทอง พระเจ้าเม็งราย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ถ้าโรงเรียนใดเห็นว่ามีบุคคล
ส าคัญที่ต้องการสอนนอกเหนือไปจากนี้ก็อาจท าได้ การปกครองของประเทศไทยสมัยปัจจุบัน การ
บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป ระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะใน
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เรื่องการเสียภาษีอากร ความม่ันคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศชาติ  ศีลธรรมและ
วัฒนธรรมของชาติไทยโดยย่อให้เด็กศึกษาถึงหลักธรรมในศาสนาที่นับถือ ให้รู้หน้าที่ที่ควรกระท าใน
วันหยุดและวันส าคัญในเทศกาลต่างๆ สภาพของคนในชุมนุมชนซึ่งมีอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
สังคมต่างกัน ต้องพึ่งพาอาศัยและอ านวยประโยชน์ให้แก่กันและกัน  หน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมนุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การออมทรัพย์ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมนุมชน  ภูมิศาสตร์ของ
ราชอาณาจักรลาว เขมร เวียดนาม พม่า มาเลเซียและสัมพันธภาพระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้
โดยสังเขป ข่าวภายในประเทศและข่าวต่างประเทศ หน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อรัฐ สิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในเรื่องการเสียภาษีอากร ความม่ันคงและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศชาติ ศีลธรรมและวัฒนธรรมของชาติไทยโดยย่อ ให้เด็กศึกษาถึง
หลักธรรมในศาสนาที่นับถือ ให้รู้หน้าที่ที่ควรกระท าในวันหยุดและวันส าคัญในเทศกาลต่างๆ สภาพของ
คนในชุมนุมชนซึ่งมีอาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่างกัน ต้องพึ่งพาอาศัยและอ านวยประโยชน์
ให้แก่กันและกัน หน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมนุมชน เช่น การประกอบอาชีพ การออมทรัพย์ การ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมนุมชน ภูมิศาสตร์ของราชอาณาจักรลาว เขมร เวียดนาม พม่า มาเลเซีย และ
สัมพันธภาพระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้โดยสังเขป ข่าวภายในประเทศและข่าวต่างประเทศให้เด็ก
เข้าใจว่าเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจมีผลกระทบกระเทือนถึงตนและชุมนุมชน30 

วิชาภาษาไทยมีความมุ่งหมายว่าภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับสื่อความคิดระหว่างมนุษย์ เด็กจึง
ควรได้เรียนรู้ภาษาของตนให้มากพอที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อความหมายดังกล่าวใน
ชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้นยังควรได้รับการอบรมให้รู้รสไพเราะของภาษาจนรู้สึกซาบซึ้งในวรรณคดีของ
ชาติอีกด้วย การสอนภาษาไทยมุ่งหมายเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กในทางภาษาให้มีความรู้ ทักษะและ
เจตคติพอเหมาะกับวัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้สามารถใช้ภาษาได้ดีทั้งในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 2. ให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการติดต่อและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 3. ให้ได้ความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ และรู้รสไพเราะของบทประพันธ์ทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะเรียนวรรณคดีต่อไป 
 4. ให้รู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับคิดค้นหาเหตุผล และใช้ดุลยพินิจของตน 
 5. ให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยว่าเป็นภาษาประจ าชาติ พึงนิยมใช้และส่งเสริมภาษาไทย 

 ส าหรับการสอนนั้น ครูพึงส านึกอยู่เสมอว่าการเรียนทุกวิชาจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทย ครูจึงต้อง
คอยแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษาของเด็กในขณะที่เรียนวิชาอื่นด้วย ครูควรจัดกิจกรรมต่างๆในชั้น เพื่อ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้กิจกรรมเหล่านั้นส าหรับฝึกฝนทักษะทางภาษา มิใช่จัดให้เด็กฝึกฝนจากบทเรียน
ที่ไม่มีความหมายโดยตรงต่อชีวิตของเด็ก จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของการสอนภาษาไทยคือให้เด็กสามารถ
ใช้ภาษาอย่างแม่นย าและรวดเร็ว ครูจึงควรใช้วิธีต่างๆ เพื่อฝึกฝนและอบรมเด็กให้สามารถจับใจความใน
การฟังและอ่าน และสามารถแสดงความคิดเห็นของตนด้วยการพูดและการเขียนเท่าที่จะสามารถท าได้  
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ส าหรับรายการที่ต้องสอนมีดังต่อไปนี้ การฟังและการพูด การอ่าน การเขียน การแต่งความ 31 ซึ่งจะมี
ความยากง่ายไปตามระดับชั้น 

 3.4.1.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

 เม่ือพิจารณาไปถึงโครงสร้างหลักสูตรแล้วไม่พบว่ามีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้น 
ประถมศึกษาตอนต้นแต่มีการกล่าวถึงศีลธรรมและหลักธรรมในทางศาสนาไว้กว้างๆ ในหมวดวิชาสังคม
ศึกษา ซึ่งในหลักสูตรไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นศีลธรรมและหลักธรรมของศาสนาอะไรและมิได้มีการก าหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าสอนเนื้อหาอะไร จ านวนเท่าใดแต่มีหมายเหตุไว้ว่า ในท้องถิ่นใดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธ ให้สอนหัวข้อธรรมะในศาสนานั้นแทนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้มีประมวล
การสอนซึ่งศึกษาธิการเขตนั้นๆ เป็นผู้อนุมัติ32 จึงอาจจะพอสันนิษฐานได้ว่าในช่วงประถมศึกษาตอนต้น
นั้นโรงเรียนใดที่มีนักเรียนเป็นชาวพุทธมากก็ให้สอนศาสนาพุทธ โรงเรียนใดมีผู้นับถือศาสนาอื่นๆ 
มากกว่าก็ให้สอนศาสนานั้นๆ แทน อย่างไรก็ตามในวิชาสังคมศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมโดยให้เด็กศึกษาถึงหลักธรรมในศาสนาที่นับถือจึงถือว่ามีการบูร
ณาการเข้ากับพระพุทธศาสนา  

 ทั้งนี้ความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษาในหลักสูตรปี 2503 ระดับประถมศึกษาตอนต้นมิได้มี
การระบุถึงเรื่องขอบเขตของวิชาศีลธรรมไว้อย่างชัดเจน แต่กล่าวไว้ในความมุ่งหมายข้อที่ 3 เพียงว่า 
“ให้เด็กยอมรับคุณค่าในทางศีลธรรมและวัฒนธรรมและยินยอมปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ” เพราะ
วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรน้ันต้องการให้เด็กมีความม่ันคงในระบอบประชาธิปไตยดังความมุ่งหมาย
ข้อที่ 4 – 6 ที่ว่า “สอนให้เด็กรู้จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา” 
และ “ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับระบอบการปกครองในปัจจุบัน ” และ 
“ให้เด็กรู้จักสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบ ซึ่งพลเมืองแต่ละคนพึงมีต่อสังคมประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะในเรื่องความม่ันคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศชาติ” แนวคิดเรื่อง
ประชาธิปไตยจึงมีน้ าหนักมากกว่าการที่จะระบุเนื้อหาของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ส่วนวิชาภาษาไทยใน
หลักสูตรไม่มีปรากฏการบูรณาการเชื่อมโยงแต่อย่างใด 

 3.4.2 หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย 

มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ วก. 405/2503 ให้ใช้หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2503 แทนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2493 หลักสูตรพิเศษ มัธยมสามัญศึกษา พ.ศ. 2495 
และหลักสูตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นและมีความมุ่งหมายเช่นเดียวกับหลักสูตรประถมศึกษา
ตอนต้น โดยหลักสูตรดังกล่าวมี อัตราเวลาเรียนดังต่อไปนี้  

                                                        
 31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5 – 11. 
 32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
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ตารางที่ 7 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 33 
 

หมวดวชิา จ านวนชัว่โมงในรอบสปัดาห ์
1. ภาษาไทย 4 
2. ภาษาอังกฤษ 3 หรือ 5 
3. สังคมศึกษา 4 
4. วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3 
5. คณิตศาสตร ์ 4 
6. พลานามัย 2 
7. ศิลปศึกษา 2 
8. หัตถศึกษา 8 หรือ 6 

รวม 30 

 ในส่วนวิชาสังคมศึกษามีรายการที่ต้องสอนดังนี้ 1) ศีลธรรม 2) หน้าที่พลเมือง 3) ภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ 4) ประวัติบุคคลส าคัญ 5) สถานที่และวัตถุส าคัญของชาติ 6) ข่าวและเหตุการณ์ ใน
ส่วนของวิชาศีลธรรมนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยให้หยิบยกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในรายการ
ต่อไปนี้ขึ้นสอนในชั้นต่างๆ ตามความเหมาะสมกับเหตุการณ์และมุ่งผลในทางปฏิบัติเป็นส าคัญ หัวข้อ
หนึง่ๆ อาจต้องสอนซ้ ากันหลายๆ ครั้งและในชั้นต่างๆ กัน ดังนี้ 1) พุทธประวัติโดยย่อ 2) พระรัตนตรัย 
ความหมายและคุณของพระรัตนตรัย 3) เบญจศีล เบญจธรรม อุโบสถศีล 4) วิธีปฏิบัติที่พุทธมามกะพึง
กระท า 5) ให้ยกพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับหัวข้อธรรมที่เรียนมาประกอบตามสมควร 6) ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น การเลี้ยงพระ วันตรุษ วันสงกรานต์ ฯลฯ 7) ธรรมจริยา ได้แก่ การตรงต่อ
เวลาและหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกลัวและละอายต่อบาป การคบมิตร ความสุภาพอ่อนน้อม 
ความเมตตากรุณา ความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอุตสาหะ ความกล้าหาญ ความมัธยัสถ์ ความ
สามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา การถือประโยชน์ส่วนรวม อบายมุขและการหลีกเลี่ยงจากอบายมุข 8) 
คุณสมบัติของผู้ดีและมรรยาทในสังคม ตามสมควรแก่ชั้นและวัย34 ส่วนวิชาภาษาไทยนั้นทั้งความมุ่ง
หมายและรายการที่ต้องสอนนั้นคล้ายคลึงกับหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นจึงจะไม่กล่าวซ้ าในที่นี้ แต่มี
เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ เช่น ให้รู้จักมรรยาทในการฟัง ฝึกให้ตั้งใจฟังและฟังให้
เข้าใจ ความหมายตามความประสงค์ของผู้พูด ให้รู้จักฟังด้วยความสงบ เช่น ฟังพระเทศน์ หรือสวดมนต์ 
ฟังค าบรรยาย ฯลฯ ตามโอกาส35 

 ในปีต่อๆ มาหลังจากปี พ.ศ. 2503 ได้มีหนังสืออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ขึ้นมาหลายเล่ม เช่น หนังสือเรื่อง “ดอกสร้อยสุภาษิตประกอบภาพ” หนังสืออ่านชุดภาษาไทย อันดับ 1 

                                                        
 33 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 (พระนครฯ: กรุงเทพ
การพิมพ์, 2503), หน้า 1 – 4. 
 34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16 – 17. 
 35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
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เล่ม 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริย
ศึกษา ป.1 – 6 แต่งเป็นกลอนดอกสร้อยสุภาษิต ซึ่งให้คติสอนใจในด้านต่างๆ ทางจริยศึกษา รวม 33 
เรื่อง เช่น เด็กน้อย แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน จิงโจ้โล้ส าเภา ซักส้าวมะนาวโตงเตง 
นกกิ้งโครงเข้าโพรงนกเอี้ยง นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า ไก่แจ้ จ้ าจ้ี กาด า แมงมุม มดแดง ตุ๊กแก กระต่าย 
โพงพาง เจ้าการะเกด โมเย โอละเห่ ลิงลม อิ่มก่อน ฯลฯ ตอนท้ายของแต่ละบทจะบอกชื่อเพลงไทย
เดิม36 หนังสือเรื่อง “วิทยุเก่า – เก่า” หนังสืออ่านประกอบ ชั้นประถมปีที่ 3 และปีที่ 4 ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 
ความขยันหม่ันเพียรและความกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งยากจน แต่ลูก 3 คน เป็น
เด็กดี มีความขยันหม่ันเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ รู้จักประหยัด อดทนและเชื่อฟังค าสั่งสอนของแม่ 
ทั้งสามอยากได้วิทยุจึงพยายามหางานท าและเก็บเงินไว้แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องใช้เงินที่เก็บได้ไป
แต่ในที่สุดเขาก็ได้รับวิทยุเป็นของขวัญเพราะความดีนั่นเอง37 หนังสือ “อุดมเด็กดี” หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยจริยศึกษา ป.1 – 6 เรื่อง
ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญูกตเวทีและความ
ซื่อสัตย์สุจริต กล่าวถึงอุดมซึ่งเป็นเด็กดีมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยขยันท างาน อาศัยอยู่กับแม่ แม่
ของอุดมมีม้า 1 ตัว ชื่อ เจ้าลอย ครอบครัวของอุดมยากจนมาก ดังนั้นแม่จึงจ าเป็นต้องขายเจ้าลอย
เพื่อให้เป็นค่าเช่าที่แต่อุดมไม่ยอมให้ขายจึงพยายามหาเงินด้วยความสุจริตจนในที่สุดก็ได้เงินครบตามที่
ต้องการ เจ้าลอยจึงอยู่กับอุดมต่อไป เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรและมีความ
กตัญญูรู้คุณค่าต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งท าให้ได้รับผลดีตอบแทน 

นอกจากนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวยังมีหนังสือที่ชนะการประกวดแต่งหนังสือแสดงพระพุทธศาสนา
ส าหรับสอนเด็กเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปีต่างๆ เช่น หนังสือเรื่อง “การตั้งตนไว้ชอบ” ประกอบวิชา
สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริย
ศึกษา ป. 1 – 6 เรื่อง หลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคี ความเสียสละ การให้อภัย 
ความเอื้อเฟื้อ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจเป็นหนังสือที่ชนะการประกวด
ประจ าปี พ.ศ. 2507 เนื้อเรื่องเป็นการสนทนากันระหว่างแม่กับลูก โดยแม่ได้สอดแทรกค าอบรมสั่งสอน
เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะในการประพฤติปฏิบัติตน เรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบซึ่งได้แก่ ความเชื่อต่อบุคคล
อื่น เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์และการเชื่อตนเอง นอกจากนี้ยังสอนให้รู้จักรักษาศีล 5 และรู้จักการเสียสละ 
หนังสือเรื่อง “ความเป็นผู้สดับมาก” เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ใช้
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เรื่องความขยันหม่ันเพียร
เป็นหนังสือที่ชนะการประกวดประจ าปี พ.ศ. 2508 ด าเนินเรื่องโดยให้แม่กับลูกสนทนากันถึงเรื่องการ
เรียนที่จะให้เป็นพหูสูตซึ่งมีวิธีการเรียนเป็นขั้นตอน มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือต้องเรียนรู้วิชา
สามัญศึกษาและวิชาอาชีพ เรียนให้เหมะแก่อัตภาพ เรียนให้เป็นผู้สดับมากและผลของการเรียนรู้ต้อง
                                                        
 36 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษาของ
กรมวิชาการ, หน้า 40. 

37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
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น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น หนังสือเรื่อง “วาจาสุภาษิต” หนังสืออ่านเพิ่มเติมชั้น
ประถมศึกษาที่ที่ 3 – 4 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.3 – 4 
หน่วยที่ 4 ชาติไทย หน่วยย่อยที่ 5 ศาสนา เรื่องพุทธภาษิตที่ควรรู้ เป็นหนังสือที่ได้รับพระราชทาน
รางวัลที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2511 เรียบเรียงอธิบายธรรมให้เข้าใจได้โดยง่ายเกี่ยวกับวาจาสุภาษิต แบ่ง
เนื้อหาเป็น 6 บท คือ วาจาสุภาษิต ปลาหมอตายเพราะปาก พูดดีเป็นเงินเป็นทอง พูดไม่ดีเสียข้าวเสีย
ของ เรื่องมะม่วงมนตร์ ค าสัตย์เป็นค าไม่ตาย ปากเป็นเอก38 

 3.4.3 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  

 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ เป็นเบื้องต้นแห่งการมัธยมศึกษา ซึ่งได้อาศัยหลักสูตร
ระดับประถมศึกษาเป็นพื้นฐาน มีก าหนดเวลาเรียน 3 ปี ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความมุ่งหมาย 4 ประการคือ 

 1. เพื่อให้ได้มีการศึกษาทั่วไปอันเหมาะสมแก่วัยและสภาพของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งให้ได้มี
โอกาสส ารวจหาความสนใจหรือความถนัดพิเศษ และส่งเสริมไปในทางนั้นๆ 
 2. เพื่อให้ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนให้ มีส่วนช่วยส่งเสริมการ    
สาธารณสุขของชุมนุมชน 
 3. เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีทัศนคติอันพึงปรารถนา สามารถอยู่และท างานร่วมกับหมู่คณะได้
ด้วยด ี
 4. เพื่อให้ได้มีความรู้และทักษะอันเพียงพอแก่การประกอบอาชีพ หรือได้มีพื้นฐานความรู้อัน
จ าเป็นแก่การฝึกงานหรือการศึกษาต่อไป39 

 โดยหลักสูตรดังกล่าวให้มีเวลาเรียนสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 5 วัน ส าหรับสายสามัญเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง ส่วนสายอาชีพให้มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ในปีหนึ่งให้มีเวลาเรียนไม่ต่ า
กว่า 35 สัปดาห์ มีอัตราเวลาเรียนดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 8 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2503 
หมวดวชิา จ านวนชัว่โมงในรอบสปัดาห ์

สายสามญั สายอาชีพ 
1. ภาษาไทย 4 3 
2. ภาษาอังกฤษ 4 หรือ 6 4 
3. สังคมศึกษา 4 2 
4. วิทยาศาสตร ์ 3 3 
5. คณิตศาสตร์  5 3 
6. พลานามัย 2 1 

                                                        
 38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7 – 9. 
 39 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1 – 2 – 3) พุทธศักราช 2503 (พระนคร
ฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505), หน้า 2. 
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7. ศิลปศึกษา 2 2 
8. ศิลปะ ปฏิบัต ิ 6 หรือ 4 - 
9. วิชาอาชีพ - 17 

รวม 30 35 

หมายเหตุ 

 1. อัตราเวลาเรียนภาษาอังกฤษและศิลปะปฏิบัตินั้น ถ้าเรียนภาษาอังกฤษ 4 ชั่วโมง ต้องเรียน
ศิลปะปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ถ้าเรียนภาษาอังกฤษ 6 ชั่วโมง ต้องเรียนศิลปะปฏิบัติ 4 ชั่วโมง 
 2. โรงเรียนที่จัดสอนสายสามัญอาจขออนุญาตลดอัตราเวลาเรียนวิชาสามัญเพื่อสอนวิชาอาชีพ
แทน หรือจะขอขยายอัตราเวลาเรียนเกินกว่าสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงก็อาจ
ท าได้ ทั้งนี้โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายๆไป แต่จะต้องสอนวิชาสามัญไม่น้อยกว่า
สายอาชีพ 
 3. โรงเรียนต้องจัดให้มีกิจกรรมการลูกเสือ อนุกาชาดหรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ นอกเวลาเรียนที่
ก าหนดไว้นี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ชั่วโมง 
 4. โรงเรียนต้องจัดให้มีการประชุมอบรม สวดมนต์ไหว้พระตามโอกาสอันควร และเหมาะสมแก่
ท้องถิ่น นอกเวลาเรียนท่ีก าหนดไว้นี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละครึ่งช่ัวโมง 
 5. การวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้าสังกัด40 

 3.4.3.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาสังคมมีความมุ่งหมาย 6 ประการคือ 

 1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง
สังคม 
 2. ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาในอดีต ทางสังคม ทางวัฒนธรรม และสภาพปัจจุบัน
ทางการเมือง ซึ่งชนแต่ละชาติได้สร้างสมกันมาตามประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆ 
 3. ให้เข้าใจซาบซ้ึงในคุณค่าทางศีลธรรมและวัฒนธรรมและปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ 
 4. ให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการผลิต การบริโภคและการสงวน
ทรัพยากรของสังคม 
 5. ให้รู้จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานทะทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของบุคคล ตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งพลเมืองแต่ละคนพึงมีต่อ
ประเทศชาติของตนและสังคมประชาธิปไตย 
 6. ให้รู้จักเหตุผล เข้าใจหลักการและระเบียบวิธีในการแก้ปัญหา และรู้จักประเมินผล 

 ส าหรับรายการที่ต้องสอนในวิชาสังคมศึกษานั้นแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) หน้าที่พลเมือง 2) 
ศีลธรรม 3) ภูมิศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ โดยแต่ละวิชามีเนื้อหาดังต่อไปนี้ วิชาหน้าที่พลเมืองมีเนื้อหา

                                                        
 40 เรื่องเดียวกัน, หน้า  3 – 4. 
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เกี่ยวกับสมบัติของผู้ดีและมรรยาทในสังคม การบ าเพ็ญตนให้เป็นพลเมืองดี การครองตนในวัยรุ่น การ
ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หน้าที่พลเมือง ค รอบครัวศาสนา ชุมนุมชน ประเทศไทยและ
พระมหากษัตริย์ ในส่วนของวิชาศีลธรรมนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3 เช่น ประวัติพุทธสาวก เช่น พระอานนท์ พระนางมหาปชาบดีโคตมี หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา ภาคธรรม เช่น โอวาทพระพุทธเจ้า 3 คารวะ 6 ทิศ 6 
พุทธศาสนสุภาษิตตามที่ก าหนดให้ วิชาภูมิศาสตร์เรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตรก์ายภาพ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ส่วนประวัติศาสตร์นั้นเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและ
ต่างประเทศ41 วิชาภาษาไทยมีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทางภาษาให้มี
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติพอเหมาะสมกับวัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีทั้งในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 2. ให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการติดต่อ และเป็นเครื่องช่วยในการประกอบอาชีพ 
 3. ให้ได้ความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือประเภทต่างๆและรู้รสไพเราะของร้อยแก้วและร้อย
กรอง อันเป็นพื้นฐานท่ีจะเรียนวรรณคดีต่อไป 
 4. ให้รู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องช่วยในการคิดค้นหาเหตุผล และใช้ดุลยพินิจของตนได้ 
 5. ให้มีความเจริญทางจินตนาการ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
 6. ให้เป็นผู้มีนิสัยใคร่รู้ใคร่เรียนอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาไทยให้เกิดประโยชน์ในเวลาว่าง 
 7. ให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาของชาติ ให้รู้จักสังเกตความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมสาขาอื่นๆ มีศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 
 8. ให้ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ และสุนทรียภาพของวรรณคดีไทย และเกิดความรู้สึกที่จะเชิดชู
ทะนุบ ารุงภาษาไทย  

 ส่วนรายการที่ต้องสอนนั้นประกอบด้วย 

 1. การฟัง ฝึกการฟังในเนื้อหาที่เหมาะแก่ชั้น เช่น ฟังการบรรยายทางวิชาการ การอภิปราย 
ปาฐกถา โต้วาที บทความทางวิทยุ ฟังพระธรรมเทศนา ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฟังเรื่องที่มี
ผู้อ่านให้ฟัง ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การฝึกทักษะในการฟังส าหรับชั้นนี้ ให้เพ่งเล็งทั้งในมรรยาทของ
การฟัง และการรู้จักเก็บความส าคัญของสิ่งที่ฟัง ให้รู้จักฟังอย่างมีความมุ่งหมาย ฟังให้ได้เรื่องราวที่
ถูกต้องแน่นอน ฟังอย่างมีวิจารณญาณ และรู้คุณค่าของสิ่งที่ฟัง ส่วนการฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
นั้น ให้เพ่งเล็งมรรยาทของการฟัง และให้รู้ความมุ่งหมายด้วย 

 2. การพูด ฝึกการพูดในเนื้อหาที่เหมาะแก่ชั้น รู้จักพูดสนทนา โต้ตอบกันในเรื่องที่น่าสนใจ 
ปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆทั้งด้านวิชาการและธุรการ สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆที่
น่าสนใจ ฝึกการอภิปรายปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียน หรือชีวิตประจ าวัน การพูดต้อนรับเชื้อเชิญ
หรือแนะน าให้บุคคลรู้จักกัน ฝึกการโต้วาที ปาฐกถา หรือบรรยายทางวิทยุตามโอกาสอันควร การฝึกพูด
ในชั้นนี้ ให้เพ่งเล็งถึงมรรยาทการแต่งกายและท่าทางและศิลปะของการพูด กล่าวคือให้พูดอย่างสุภาพ 
                                                        
 41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15 – 20. 
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รู้จักใช้ถ้อยค าที่กะทัดรัดชัดเจน ออกเสียง ร ล และควบกล้ าให้ถูกต้อง พูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายตรง
ตามจุดประสงค์ รู้จักจับจุดสนใจของผู้ฟัง และเลือกใช้ค าพูดให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล 
ให้ใช้ชั่วโมงภาษาไทยจัดกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการพูดการฟังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 3. การอ่าน หมายรวมทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ ส าหรับการอ่านออกเสียงนั้นควรให้
อ่านทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองประเภทต่างๆ ตามหนังสือแบบเรียนวรรณคดีที่ก าหนดให้เรียนในชั้น 
ส่วนการอ่านในใจน้ัน หมายรวมทั้งการอ่านหนังสือประกอบการเรียนและอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนอก
เวลา การฝึกการอ่านออกเสียง ให้เพ่งเล็งถึงการอ่านให้เข้าใจความหมายทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การ
อ่านร้อยกรองนั้น ให้รู้จักอ่านท านองเสนาะ ถูกจังหวะและลีลาของค าประพันธ์ ส่วนการอ่านร้อยแก้วนั้น 
ให้อ่านให้ถูกต้องตามหลักอักขรวิธีและตามความนิยม รู้จักเว้นจังหวะวรรคตอน ออกเสียงสระ พยัญชนะ 
ให้ถูกต้องชัดเจน ให้เพ่งเล็งเสียง ร ล และเสียงควบกล้ า การฝึกอ่านในใจให้เพ่งเล็งถึงการรู้จักเก็บ
ความส าคัญให้ได้ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว และให้อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมให้มีรสนิยมที่ดีใน
การเลือกหนังสืออ่านเพื่อความรู้และความเพลิดเพลิน ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโดยกว้างขวาง 

  4. การเขียน การสอนเขียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหมายรวมถึงการเขียนทุกประเภท ได้แก่
เรียงความ ให้เขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนดให้หรือตามความสมัครใจ ย่อความ ให้เขียนย่อความ
จากข้อความยาวๆ หรือย่อเรื่องที่ได้อ่านในหนังสือหรือค าปราศรัย ฯลฯ จดหมายให้เขียนจดหมาย
ส่วนตัว จดหมายเกี่ยวกับธุรกิจ หรือหนังสือราชการการเขียนตามค าบอก ให้เขียนข้อความยากง่าย 
เสมอกันกับแบบเรียนวรรณคดี และรู้ความหมายของข้อความนั้น หรือก าหนดศัพท์ให้เขียนเป็นค าๆก็ได้ 
เพื่อฝึกการสะกดการันต์ให้แม่นย า นอกจากนี้ยังมีการเขียนประเภทอื่นๆ ที่จะต้องฝึกให้แตกฉาน เช่น 
เขียนค าตอบปัญหาในการทดสอบ เขียนบันทึกรายงานการประชุม เขียนประกาศ โฆษณา หรือ
ค าอธิบายชี้แจงเรื่องใดๆ เขียนขยายข้อความจากหัวข้อที่จดไว้จากการฟังค าบรรยายของครู เขียน
บันทึกส่วนตัว หรือหมายเหตุรายวัน เขียนข่าวภายในหรือนอกโรงเรียนลงหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนหรือ
ของชั้น เขียนค าประพันธ์ง่ายๆ ถอดค าประพันธ์ง่ายๆ ถอดค าประพันธ์ออกเป็นร้อยแก้วที่สละสลวย 
เขียนบันทึกการสังเกตปรากฏการณ์ในธรรมชาติ หรือบันทึกรายงานการทดลอง รายงานเกี่ยวกับการไป
ศึกษานอกสถานที่ รายงานการค้นคว้าที่ได้จากหนังสือต่างๆประกอบการเรียน เขียนบัตรเชิญในโอกาส
ต่างๆ เขียนกรอกข้อความในแบบฟอร์มต่างๆ ที่จ าเป็นต้องพบในชีวิตประจ าวัน เขียนข้อความส าหรับ
ส่งโทรเลข ฯลฯ การฝึกการเขียน ให้มีความยากง่ายเหมาะสมแก่ชั้นและวัย ให้เพ่งเล็งถึงความถูกต้อง
ในการเขียนตามอักขรวิธี การรู้จักแบ่งวรรคตอน การเรียบเรียงประโยคให้รัดกุม ได้ความหมายที่ แจ่ม
แจ้งไม่ก ากวม การรู้จักล าดับความและสรุปความ การเขียนให้อ่านง่าย ชัดเจน เรียบร้อย รวดเร็ว 
ตลอดจนฝึกศิลปะในการเขียน คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าส านวนโวหารให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคล 

 5. หลักภาษา การสอนหลักภาษาให้ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องสอนให้สัมพันธ์กับการใช้
ภาษาโดยใกล้ชิด เม่ือสอน ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือวรรณคดี หากมีสิ่งใดพาดพิงไปถึงหลักเกณฑ์ในการ
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ใช้ภาษาแล้ว ก็ควรแนะให้นักเรียนสังเกตลักษณะส าคัญของภาษาไทยไปด้วยในตัว ให้รู้ จักใช้
พจนานุกรมและหนังสืออื่นๆประกอบการเรียนภาษาไทย42 

 3.4.3.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

 หลักสูตรระดับมัธยมตอนต้นนี้ วิชาหน้าที่พลเมืองมีเนื้อหาเน้นหนักไปทางการสร้างพลเมืองทีดี
ของสังคม ดังเช่นที่เคยเน้นย้ ามาในหลักสูตรก่อนๆ ในขณะที่วิชาศีลธรรมมีเนื้อหาแบ่งเป็น ส่วนของ
ประวัติพุทธสาวก หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเน้นหน้าที่ที่มีต่อวันส าคัญทางพุทธศาสนาและภาคธรรม
ซึ่งจะมีเนื้อหาจากหลักธรรมต่างๆ เช่น ทิศ 6 อบายมุข 4 อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นธรรมส่วนของการครอง
เรือนเป็นส่วนใหญ่ วิชาสังคมแทบไม่มีการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาแต่มีกล่าวถึงความเจริญของ
พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาในชั้น มศ. 243 วิชาภาษาไทยที่มีการสอนให้ฟังพระธรรมเทศนา ฟัง
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยการฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นั้นให้เพ่งเล็งมรรยาทของการฟัง
และให้รู้ความมุ่งหมายด้วย การฝึกพูดในชั้นนี้ ให้เพ่งเล็งถึงมรรยาทการแต่งกายและท่าทางและศิลปะ
ของการพูด กล่าวคือให้พูดอย่างสุภาพ การสอนเหล่านี้แสดงให้เห็นการบูรณาการเชื่อมโยงกับหลัก
พระพุทธศาสนา 

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2502 มีหนังสือเสริมประสบการณ์เรื่อง “ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดและออมไว้ไม่
ขัดสน” เรื่องแรกกล่าวถึงครอบครัวของ ด.ช. เจียม และครอบครัวของ ด.ช.มงคล ซึ่งเป็นเพื่อนรักกัน
มากแต่พ่อของเด็กสองคนนี้มักจะไม่ค่อยถูกอัธยาศัยกัน พ่อของ ด.ช. มงคล จึงคอยหาเรื่องแกล้ง ด.ช. 
เจียมอยู่เสมอ แต่ ด.ช.เจียม เป็นเด็กที่มีจิตใจงาม จึงไม่โกรธแค้นและให้อภัยทุกครั้งจนท าให้พ่อของ 
ด.ช. มงคล รู้สึกละอายใจ ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องเด็กสองคนที่มีนิสัยต่างกันมาก คนหนึ่งมีนิสัย
สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและไม่รู้จักคุณค่าสิ่งของที่เหลือใช้ ส่วนอีกคนหนึ่งมินิสัยโอบอ้อมอารีมีเมตตา 
ไม่ฟุ่มเฟือยและรู้จักคุณค่าสิ่งของที่เหลือใช้โดยเก็บไว้ใช้ประโยชน์ภายหลัง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนให้เด็ก
รู้จักประหยัด44 หนังสือเรื่องนิทานโบราณคดี (ฉบับคัดเลือก) เล่ม 1 นี้ กรมวิชาการได้คัดเลือกมาเฉพาะ
บางเรื่องจากหนังสือนิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ของสมเด็จพระยาด ารงราชานุภาพ เนื้อหาให้ความรู้
ทางพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของอินเดีย ได้แก่ เรื่องแปลกที่เมืองชัยบุระใน
อินเดีย เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสี และเรื่องสืบพระศาสนาของอินเดีย45 

 3.4.4 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีก าหนดเวลาเรียน ส าหรับสายสามัญ 2 ปี และสายอาชีพ 3 ปี โดยมีความมุ่งหมาย 

                                                        
 42 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5 – 8. 
 43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
 44 กรมวิชาการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์คุรุสภา, 2529), หน้า 2. 
 45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 



54 
 

 1. เพื่อให้ได้มีการศึกษาทั่วไปอันเหมาะสมแก่วัยและสภาพของสังคม และให้ได้มีการศึกษา
เฉพาะตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล 
 2. เพื่อให้ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนให้มีส่วนช่วยส่งเสริมการ
สาธารณสุขของชุมนุมชน 
 3. เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีทัศนคติอันพึงปรารถนา สามารถอยู่และท างานร่วมกับหมู่คณะได้
ด้วยด ี
 4. เพื่อให้ได้มีความรู้และทักษะอันเพียงพอแก่การประกอบอาชีพ หรือได้มีพื้นฐานความรู้อัน
จ าเป็นแก่การฝึกงานหรือการศึกษาต่อไป46  

หลักสูตรให้มีเวลาเรียนในสัปดาห์หนึ่ง ไม่น้อยกว่า 5 วันและตลอดสัปดาห์ให้มีเวลาเรียน 30 ถึง 
35 ชั่วโมง ในปีหนึง่ให้มีเวลาเรียน ระหว่าง 30 – 35 สัปดาห์ 

ตารางที่ 9 อัตราเวลาเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 
หมวดวิชา สายสามัญ สายอาชีพ 

แผนกวิทยาศาสตร ์ หมวดศิลปะ แผนกทั่วไป วิชา 
บังคับ
ร่วม 

วิชาบงัคับ 
เฉพาะ
แผนก 

วิชา 
บังคับ 
ร่วม 

วิชา 
บังคับ 
เฉพาะ 
แผนก 

วิชา 
บังคับ 
ร่วม 

วิชา 
บังคับ 
เฉพาะ 
แผนก 

วิชา 
บังคับ 
ร่วม 

วิชา 
บังคับ 
เฉพาะ 
แผนก 

วิชา
เลือก 
เฉพาะ 
แผนก 

วิชา 
บังคับ 
ร่วม 

วิชา 
บังคับ 
เฉพาะ 
แผนก 

ภาษาไทย 
 ภาษาไทย ก. 
 ภาษาไทย ข. 
ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ ก. 
 ภาษาอังกฤษ ข. 
 ภาษาอังกฤษ ค. 
สังคมศึกษา 
  สังคมศึกษา ก. 
  สังคมศึกษา ข. 
วิทยาศาสตร ์
 วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ทั่วไป 
 ฟิ สิ ก ส์ , เ ค มี ,
ชีววิทยา 

 
3 
- 
 
4 
- 
- 
 
3 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
2 
- 
 
- 
- 
 
- 
8 
2 
 

 
3 
- 
 
4 
- 
- 
 
3 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
2 
 
- 
2 
2 
 
- 
2 
 
4 
- 
- 
 

 
3 
- 
 
4 
- 
- 
 
3 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
4 
4◦ 
- 
 

 
- 
2* 
 
- 
2* 
2* 
 
- 
2* 
 
- 
- 
- 
 

 
3 
- 
 
4 
- 
- 
 
3 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

                                                        
 46 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 – 5 – 6) พุทธศักราช 2503 (พระ
นคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2508), หน้า 2. 
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 วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ภาคปฏิบัติ 
คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์ ก. 
 คณิตศาสตร์ ข. 
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาที่ 2 
ศิ ล ป ะห รื อ ก า ร
ช่าง 
พาณิชยศาสตร ์
เลขานุการ 
วิชาอาชีพ 
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4* 
4* 
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4* 
4* 
4*ห รื อ
8* 

2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
18หรือ 23 

รวม 12 18 12 18 12 6 12 12 18 หรือ 
23 

รวมทั้งส้ิน 30 30 30 30 หรือ 35 
 
หมายเหต ุ
 1. แผนกศิลปะ  วิชาที่มีเครื่องหมาย ƒ คือวิชาที่ให้เลือกเรียนแทนกันได้ 
 2. แผนกทั่วไป 
 (ก) วิชาที่มีเครื่องหมาย * คือวิชาที่ให้เลือกเรียนตามถนัด และต้องเลือกเรียนรวมกัน 12 ชั่วโมง 
แต่ส าหรับผู้ที่เลือกเรียนวิชาอาชีพ อาจเลือกเรียนวิชาที่มีเครื่องหมาย ◦ เพียงสองแขนงแทนวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไปได้ 
 (ข) โรงเรียนที่จัดสอนแผนกนี้ อาจขอสอนวิชาอาชีพใดๆ แทนวิชาสามัญที่ให้เลือกนั้นได้ทั้งนี้ 
โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายๆไป แต่ต้องสอนวิชาสามัญไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่บังคับ 
 3. การวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้าสังกัด47  

 3.4.4.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาสังคมศึกษามีความมุ่งหมาย 6 ประการคือ 

 1. ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและทาง
สังคม 
 2. ให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาในอดีต ทางสังคม ทางวัฒนธรรม และสภาพปัจจุบัน
ทางการเมือง ซึ่งชนแต่ละชาติได้สร้างสมกันมาตามประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆ 
 3. ให้เข้าใจซาบซ้ึงในคุณค่าทางศีลธรรมและวัฒนธรรม และปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ 
 4. ให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการผลิต การบริโภคและการสงวน
ทรัพยากรของสังคม 
                                                        
 47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
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 5. ให้รู้จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของบุคคล ตลอดจนสิทธิและความรับผิดชอบซึ่งพลเมืองแต่ละคนพึงมีต่อ
ประเทศชาติของตน และสังคมประชาธิปไตย 
 6. ให้รู้จักเหตุผล เข้าใจหลักการและระเบียบวิธีในการแก้ปัญหา และรู้จักประเมินผล 

 วิชาสังคมศึกษา ก. เวลาเรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รายการสอนประกอบด้วยวิชาหน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม เนื้อหาประกอบด้วย 1) โครงสร้างของสังคมไทย 2) ทางโน้มของสังคมปัจจุบัน 3) 
พัฒนาการในทางสังคม 4) พัฒนาการในทางเศรษฐกิจ 5) การปกครอง ระบบรัฐธรรมนูญ อ านาจ
อธปิไตย พระมหากษัตริย์ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร อ านาจตุลาการ 6) หลักในทางศีลธรรมพุทธ
ประวัติ พิธีท าบุญ ธรรมะ วิชาภูมิศาสตร์เรียนภูมิภาคทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกาเหนือ ทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ โดยสังเขปในหัวข้อต่อไปนี้ ที่ตั้งและขนาด ลักษณะภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศ ทรัพยากร ประชากรและอาชีพ ประเทศ เมืองส าคัญและการคมนาคม ให้
เพ่งเล็งถึงการอ่าน และเขียนแผนที่ประกอบประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงธนบุรี และ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันในหัวข้อต่อไปนี้ การปกครองและเศรษฐกิจ การศาสนา วัฒนธรรม
และศิลปกรรมความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจถึงอิทธิพลของอารยธรรมทางตะวันตกที่
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป วิชาสังคมศึกษา ข. เวลาเรียน
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์ทั่วไปให้เรียนหัวข้อต่อไปนี้เพิ่มเติมขึ้น
จากหลักสูตรประวัติศาสตร์ทั่วไป ของสังคมศึกษา ก.อารยธรรมยุคแรกของชาติต่างๆ ศาสนา ขงจ้ือ 
พุทธ คริสต์และอิสลามการพบดินแดนใหม่ ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 การแสวงหาอาณานิคมการตั้งถิ่นฐาน
ในออสเตรเลียและความเจริญจนถึงปัจจุบันการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสและผลของการปฏิวัติ
ประวัติศาสตร์อเมริกาจนถึงสงครามกลางเมืองโดยสังเขปทั้งนี้โดยสอดแทรกระหว่างหัวข้อมนุษย์และ
การจัดจ าแนกชาติพันธุ์กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม48 วิชาภาษาไทย ก. (บังคับทุกสายและทุกแผนก) 
เวลาเรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงมีความมุ่งหมาย 6 ประการคือ 

 1. ให้เห็นความส าคัญของภาษาไทย อันเป็นภาษาประจ าชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ไทยท่ีจะต้องศึกษาและเชิดชู 
 2. ให้สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 3. ให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน 
 4. ให้มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะศึกษาต่อ หรือส าหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

5. ให้ซาบซึ้งและเข้าใจคุณค่าของศิลปะในการใช้ภาษาไทยและสุนทรียภาพของวรรณคดีไทย 
 6. ให้มีความเจริญทางจินตนาการ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 

 รายการสอนประกอบด้วยหลักภาษาและการใช้ภาษา เวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หลักภาษา
สอนให้สัมพันธ์กับการใช้ภาษาและการเรียนวรรณคดี การใช้ภาษาให้มุ่งในการฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าการท่องจ ากฎเกณฑ์และให้สอนต่อเนื่องกันในชั้นประโยคมัธยมศึกษา

                                                        
 48 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17 – 20. 
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ตอนปลายทั้ง 2 ปี การมีวิจารณญาณ การจ าความและมรรยาทในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
การส่งเสริมความเป็นพหูสูต วรรณคดีควรได้รับการแนะน าให้เข้าใจในหลักการวิจารณ์วรรณคดีตาม
สมควร ให้รู้จักสังเกตรูปและลีลาของวรรณคดี ส่วนวิชาภาษาไทย ข. มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการคือ 

 1. เพื่อปลูกฝังความรักในวัฒนธรรมไทยด้านวรรณกรรม 
 2. ให้รู้จักสร้างจินตนาการ ในการแต่งบทร้อยแก้วและร้อยกรองให้ไพเราะและถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ทางภาษา 
 3. ให้สามารถอ่านค าประพันธ์ชนิดต่างๆเป็นท านองเสนาะได้อย่างถูกต้อง ทั้งเข้าใจความหมาย
ของค าประพันธ์นั้นด้วย 
 4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 ส่วนเน้ือหาน้ันเรียนการประพันธ์และประวัติวรรณคดี49  

 3.4.4.2 วิชาพระพุทธศาสนา  

 ส าหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นอยู่ในส่วนของหลักในทางศีลธรรมในวิชาสังคม
ศึกษา ก. หลักในทางศีลธรรม พุทธประวัติ พิธีท าบุญ ธรรมะและส่วนประวัติศาสตร์ไทยที่กล่าวถึงการ
ศาสนา สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ในส่วนวิชาสังคมศึกษา ข. ที่กล่าวถึง
ศาสนาขงจ้ือ พุทธ คริสต์และอิสลาม จึงนับว่ามีการบูรณาการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา วิชา
ภาษาไทยพบการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา เช่น มารยาทในการฟัง ให้ความรู้ในด้านหลักภาษา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและศีลธรรมที่สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดี50 หลักสูตรในปีนี้ยังมีวิชา
ภาษาบาลีที่มีวัตถุประสงค์ให้รู้ความหมายของค าที่ใช้กันเป็นประจ าทางศาสนาและวัฒนธรรมของ
พุทธศาสนิกชนเพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อบรรลุ
ความหมายดังกล่าวการสอนวิชาภาษาบาลีจึงประกอบไปด้วยภาคไวยากรณ์ โดยเรียนเกี่ยวกับอักขรวิธี
และวจีวิภาคและภาคแปล51 หลักสูตรนี้จึงมีหนังสือเสริมประสบการณ์เรื่อง “พระร่วง” เป็นละครพูดค า
กลอนซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เป็นค าพูดง่ายๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ต านานเรื่องพระร่วงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ประดิษฐานราชวงศ์ครองกรุงสุโขทัยตอนก่อนกรุงเก่าและแผนที่
แสดงอาณาจักรแหลมทองในสมัยโบราณ52 

                                                        
 49 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5 – 10. 
 50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6 – 8.  
 51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40 – 42. 
 52 กรมวชิาการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวชิาการ, หน้า 43. 
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3.5 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2518 

 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้น การศึกษาในระดับนี้มีความมุ่งหมายที่จะฝึกฝนอบรมเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และวัฒนธรรมอันจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและการด ารงชีวิตในสังคม
ประชาธิปไตย ลักษณะของหลักสูตรที่จัดไว้นี้มีความยืดหยุ่นพอเพียงที่จะให้นักเรียนเลือกเรียนตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนโดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังต่อไปนี ้

 1. เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม รู้จักสิทธิหน้าที่ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ตลอดจนมีทัศนะ
ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมประชาธิปไตย 
 2. เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีวินัยในตนเอง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 3. เพื่อให้เห็นคุณค่าและการธ ารงรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
วัฒนธรรมไทย 
 4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานเพียงพอแก่การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การ
ฝึกงาน หรือการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ค านึงว่าการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และการมีพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงพอเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ 
 5. เพื่อให้รู้วิธีการเรียนรู้ มีนิสัยในการใฝ่หาความรู้และทักษะอยู่เสมอ 
 6. เพื่อให้รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  
และให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 7.เพื่อให้เข้าใจปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในปัจจุบัน 
 8. เพื่อให้มีเจตนคติที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด และให้มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ มีความขยัน 
อดทน รู้จักประหยัดในการบริโภค การสงวนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9. เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนให้รู้จักช่วยรักษาและส่งเสริมการ
สาธารณสุขของชุมชน53 

 หลักสูตรดังกล่าวมีเงื่อนไขในการจบการศึกษาดังนี้ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะต้องเรียนวิชาต่างๆ 
ตามที่ก าหนดให้อย่างน้อย 100 หน่วยกิต ในจ านวนทั้งหมด 4 ภาคการศึกษา (ภาคละ 25 หน่วยกิต) 
ซึ่งแต่ละภาคการศึกษามีการเรียนจ านวน 20 สัปดาห์ และมีอัตราการเรียน 35 คาบต่อสัปดาห์ ใน
จ านวนน้ีให้เรียนวิชาบังคับ 34 หน่วยกิต ดังนี ้วิชาภาษาไทย 12 หน่วยกิต วิชาสังคมศึกษา 12 หน่วย
กิต วิชาวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต วิชาพลานามัย 4 หน่วยกิต นอกจากนี้ให้เลือกเรียนวิชาในหมวดต่างๆ 
ต่อไปนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ครบ 100 หน่วยกิต 

  

                                                        
 53 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 เล่มที่ 1 (กรุงเทพฯ: 
พิมพ์ที่แผนกช่างพิมพ์ ร.ร. สารพัดช่างพระนคร, 2518), หน้า 1. 
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 1. หมวดวิชาภาษาไทย   ไม่เกิน  16 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาสังคมศึกษา  ไม่เกิน  16 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  ไม่เกิน  44 หน่วยกิต 
 4. หมวดวิชาคณิตศาสตร์  ไม่เกิน  24 หน่วยกิต 
 5. หมวดวิชาชีพ    ไม่เกิน  72 หน่วยกิต 
 6. หมวดวิชาพลานามัย   ไม่เกิน  12 หน่วยกิต 
 7. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  ไม่เกิน  40 หน่วยกิต 
 8. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง ไม่เกิน  16 หน่วยกิต 
 9. หมวดวิชาศิลปศึกษา   ไม่เกิน  12 หน่วยกิต 
 10. หมวดวิชาอื่น   ไม่เกิน   8 หน่วยกิต 
 11. หมวดกิจกรรมพิเศษ   ไม่เกิน   4 หน่วยกิต54 

 3.5.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

 วิชาสังคมศึกษามีจุดประสงค์ 6 ประการดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิเคราะห์ความเป็นมาในอดีต ปัจจุบัน ทาง
สังคมทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจและทางการเมืองซึ่งชนแต่ละชาติได้สร้างสมกันมาตามประวัติศาสตร์
ของชาตินั้น 
 3. เพื่อให้เข้าใจและมีเจตนคติที่ดีในคุณค่าทางสังคม จริยธรรม วัฒนธรรมและปฏิบัติตนเพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวิเคราะห์ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
การผลิต การบริโภคและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 5. เพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่และความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ตลอดจนให้รู้จักใช้สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งพลเมืองแต่ละ
คนพึงมีต่อประเทศชาติของตน และต่อสังคมประชาธิปไตย 
 6. เพื่อให้รู้จักใช้เหตุผลเปรียบเทียบและตัดสินใจในสภาพที่แท้จริงของสังคมปัจจุบัน และ
สามารถน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 

 โครงสรา้งของหมวดสังคมศึกษามีดังต่อไปนี้ วิชาบังคับ จ านวน 4 วิชาคือ ส 401 สังคมศึกษา 1 
ส 402 สังคมศึกษา 2 ส 503 สังคมศึกษา 3 ส 504 สังคมศึกษา 4 วิชาเลือก ประกอบด้วยวิชา ส 011 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 1 ส 012 ภูมิศาสตร์กายภาพ 2 ส 013 อุตุนิยมวิทยา ส 014 แผนที่ ส 015 ธรณี
สณัฐานวิทยา ส 021 ประวัติศาสตร์ท่ัวไป 1 ส 022 ประวัติศาสตร์ทั่วไป 2 ส 031 ประวัติศาสตร์สากล ส 
032 ประชากรศึกษา ส 033 ลัทธิการเมือง ส 034 ปัญหาสังคมไทย ส 035 ปัญหาระหว่างประเทศ ส 

                                                        
 54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 



60 
 

036 โลกปัจจุบันและโลกอนาคต ส 041 ศิลปะการประชุม55 ส่วนวิชาภาษาไทยมีจุดประสงค์ 7 ประการ
ดังต่อไปนี ้

 1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ในชีวิต 
 2. เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมและมรดกของชาติ เพื่อให้เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิที่จะธ ารงรักษาไว้ตลอดไป 
 3. เพื่อให้รู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่างๆ 
 4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและมีเจตนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาไทย 
 5. เพื่อให้ซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพของวรรณคดีไทย อันเป็นทางที่จะส่งเสริมให้มี
พัฒนาการทางจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 6. เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยใช้ทักษะทางภาษาเพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลิน 
และสร้างนิสัยรักการอ่าน 
 7. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเพื่อแสดงออกอย่างมีวิจารณญาณตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

 โครงสร้างวิชาภาษาไทยประกอบด้วยวิชาบังคับ 4 วิชาคือ วิชา ท 401 ภาษาไทย วิชา ท 402 
ภาษาไทย วิชา ท 503 ภาษาไทย และวิชา ท 504 ภาษาไทย วิชาเลือก ประกอบด้วยวิชา ท 041 การ
ประพันธ์ ท 051 วรรณคดีประเภทฉันท์ ท 061 ประวัติวรรณคดี 1 ท 062 ประวัติวรรณคดี 2 ท 071 
ภาษาไทยธุรกิจ ท 021 การอ่านและพิจารณาหนังสือ ท 011 ศิลปะการพูด ท 031 ภาษากับวัฒนธรรม56 

 3.5.2 วิชาพระพุทธศาสนา  

 วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในส่วนของวิชาสังคม เช่น วิชา ส 402 ที่สอนประวัติศาสตร์
ไทยสมัยกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันในแง่ของศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 503 มีส่วนของศีลธรรมโดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปฐมโพธิกาล มัชฌิมกาลจนถึงปัจฉิมกาล พิธีอาราธนา พิธีท าบุญ
ประจ าปี พิธีท าบุญตามก าลังศรัทธา พิธีศพ วิชา ส 504 มีส่วนของศีลธรรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมงคล
ในพระพุทธศาสนา อย่างน้อยข้อ 8 9 10 11 12 13 14 16 18  20 24 25 27 28 29 30 35 3757 
นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหมวดสังคมศึกษาดังนี้  วิชา ส 031 ศาสนา
สากลมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ เชน ขงจ้ือ เต๋า ชินโต พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ ยิว คริสต์ อิสลามใน
หัวข้อชีวประวัติของศาสดาผู้ให้ก าเนิดศาสนา ประวัติความเป็นมาของศาสนาต่างๆ นิกายที่ส าคัญของ
ศาสนา หลักค าสอนของศาสนา พิธีกรรมที่ส าคัญบางอย่างในศาสนา58 ต่อมาภายหลังได้มีการเพิ่มวิชา
ศีลธรรมขึ้นประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชาคือ วิชา ส 442 ศีลธรรม ศาสนาคืออะไร ธรรมสัจจะ – สัจ
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ธรรม เรื่องของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ พุทธจริยา วิชา ส 543 ศีลธรรม ธรรมะกับชีวิต 
พิธีกรรมทางศาสนาและมารยาทของไทยและวิชาเลือก 1 วิชา คือวิชา ส 042 พุทธศาสนาในประเทศ
ไทย ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดของพระพุทธศาสนา การแผ่ขยายพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทย ข้อ
ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ควรรู้โดยมีจุดประสงค์ 3 ประการคือ 

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศาสนธรรม และสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีผลเป็นความสงบสุขทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
 2. เพื่อให้สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่ภาวะเศรษฐกิจ 
 3. เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทยในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม59 

 วิชาสังคมศึกษาที่เป็นวิชาบังคับนั้น ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและมุ่งผลในการปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระพุทธ
ประวัติ พิธีกรรม และมงคลชีวิต เป็นหลัก ส่วนเนื้อหาในวิชาเลือกนั้นเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ต่างๆ โดยรวม และมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาบ้างตามสมควร วิชา ท 503 ภาษาไทย ในส่วน
การฟัง ในชั้นนี้ยังคงเน้นวิจารณญาณในการฟัง เช่น รู้จักแยกข้อเท็จจริงจากความเห็น รู้จักพิจารณา
เรื่องที่ได้ฟังว่าควรเชื่อหรือไม่ เพราะเหตุไรและรู้หลักในการพิจารณา ในส่วนของวรรณคดีที่มุ่งให้ผู้เรียน
สังเกตรูปและลีลาของวรรณคดีและให้มีความรู้ในเชิงวิจารณ์ตามสมควร ให้สังเกตแนวการเขียนของกวี
และนักเขียนส าคัญๆ ในด้านท่วงท านองของการแต่ง การเลือกเฟ้นถ้อยค า การท าให้เกิดอารมณ์
สะเทือนใจ ตลอดจนคติธรรมหรือคุณค่าในวัฒนธรรมที่สอดแทรกในวรรณกรรมสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในตัวเองและสังคมดีขึ้น วิชา ท 504 ในส่วนการฟังให้ส่งเสริมความเป็นพหูสูต โดยสร้างนิสัย
ให้เป็นผู้หมั่นสดับตรับฟัง เพื่อทันเหตุการณ์อยู่เป็นนิจ ให้มีมารยาทในการฟัง ให้สามารถน าความรู้ที่ได้
ฟังไปใช้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ส่วนวรรณคดี ให้รู้จักเรียนวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณ 
มองเห็นสัจธรรมคือความจริงของชีวิตที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดี สามารถน าคติธรรมที่ได้จากวรรณคดีไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้บ้าง วิชา ท 041 การประพันธ์ ในส่วนร้อยแก้ว ให้รู้จักแต่งค าไว้อาลัยผู้ล่วงลับไป
แล้ว บทความสดุดีคุณธรรมของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และบุคคลในประวัติศาสตร์หรือความกล้าหาญของ
วีรบุรุษ วิชา ท 031 ภาษากับวัฒนธรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจในค่านิยมและความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรมด้านคติ
ธรรม สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง60 

นอกจากนี้ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือวิชาภาษาบาลีซึ่งถือเป็นหมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศที่ 2 และเป็นวิชาเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ความหมายของค าที่ใช้กันเป็น
ประจ าทางศาสนาและวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถอ่านภาษาบาลีที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยโดยออกเสียงได้ถูกต้องตาม
แบบแผนของไทย ให้แปลประโยคบาลีเป็นภาษาไทยตามที่ก าหนดให้ได้ ให้รู้ลักษณะเบื้องต้นของภาษา
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บาลี ส าหรับวิชาต่างๆ ของวิชาภาษาบาลี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  วิชา ตบ 411 ไวยากรณ์ 1 ให้รู้จัก
อักขรวิธีภาษาบาลี วิธีเขียนอักษร การผสมอักษร มาตราการผสมอักษร วิธีอ่าน  วิชา ตบ 412 
ไวยากรณ์ 2 ให้รู้จักวิธีเปลี่ยนรูปค านามศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ให้
เรียนวจีวิภาคที่เกี่ยวกับกริยาศัพท์ กริยากิตก์และการเปลี่ยนรูปค า วิชา ตบ 513 ไวยากรณ์ 3 ให้เรียนรู้
ค าสมาส ตัทธิต และสนธิ ให้รู้จักระเบียบการล าดับค าในประโยคบาลีร้อยแก้ว ฝึกให้แปลประโยคชั้น
เดียวและประโยคที่ยาวมีกระสวนซับซ้อน วิชา ตบ 514 แปลบาลีและการใช้ภาษาให้แปลบทสวดมนต์
หรือบทบาลีที่ก าหนดไว้ เช่น บทพุทธคุณ บทอาราธนาศีลและพุทธศาสนสุภาษิตให้สามารถแปลได้ทั้ง
โดยพยัญชนะและโดยอรรถ ให้เรียนค าบาลีที่น ามาใช้ในภาษาไทย ให้เห็นศัพท์ที่ไทยยืมและแปลค าบาลี
มาใช้ ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมาย61  

แม้หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีหนังสือประกอบ
ที่เกี่ยวกับคุณธรรมเกิดขึ้น เช่น เรื่อง “ที่ว่าดี ดีนั้น เป็นฉันใด เล่ม 1” เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 
เรื่องความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความกล้าหาญและความเชื่อม่ันในตนเอง 
มารยาทและนิสัยส่วนบุคคลในการกิน นอน ขับถ่าย แต่งกาย และสังคมระหว่างเพศ  แต่งเป็นเรื่องสั้นๆ 
สอดแทรกความรู้ด้านจริยาศึกษา เช่น ให้เด็กรู้จักมีความเมตตากรุณาความสามัคคี ความซื่อตรง ความ
กตัญญู รวม 12 เรื่อง ได้แก่ เล่นกันสนุกดี เล่นกันดีๆ ช่วยกันรักษาของ เด็กสะอาด เมตตากรุณาสัตว์ 
เอี้อเฟื้อเผื่อแผ่ กิริยาดี ความพากเพียร ชัยคนประหยัด ลูกที่ดี เราต้องกล้าหาญ และรักกันไว้ แต่ละเรื่อง
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและช่วยสร้างเสริมนิสัยท่ีดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กและเรื่อง “ที่ว่าดี ดีนั้น เป็น
ฉันใด เล่ม 2” หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเส
รมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เรื่องความขยันหม่ันเพียร ความกล้าหาญ และความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา ที่ว่าดี ดีนั้น 
เป็นฉันใด เล่ม 2 นี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับเล่ม 1 คือ แต่งเป็นเร่ืองสั้นที่สอดแทรกจริยธรรมด้านต่างๆ ไว้ 
รวม 15 เรื่อง คือ นักกีฬา แกล้งกับไม่แกล้ง เรารักความสะอาด ผู้ดี ตรงต่อเวลา ซื่อตรง ผลแห่งความ
เพียร เชื่อฟังค าสั่ง ประหยัด ช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติ กตัญญูกตเวที ความกล้าหาญ การสมาคม 
การงานท าให้คนไม่รกโลก และรักชาติไทย แต่ละเรื่องอ่านแล้วให้ความเพลิดเพลิน และช่วยเสริมสร้าง
นิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้62 

หนังสือเรื่อง “แม่ไก่สีแดง” หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา  ป.1 – 6 เรื่องความไม่เห็นแก่ตัวและหลักธรรมส าหรับการ
อยู่ร่วมกันได้แก่ ความสามัคคี เป็นเร่ืองของสัตว์ 4 ตัว คือ แม่ไก่สีแดง หมู แมวและเป็ด แม่ไก่สีแดงเป็น
สัตว์ที่ขยันกว่าสัตว์อื่นๆ หมู แมวและเป็ดเป็นสัตว์ที่เกียจคร้าน วันหนึ่งแม่ไก่สีแดงจะท าขนมครกแต่

                                                        
 61 เรื่องเดียวกัน, หน้า 72 – 73. 
 62 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษาของ
กรมวิชาการ, หน้า 136 – 137. 
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สัตว์ทั้ง 3 ไม่ยอมช่วย แม่ไก่สีแดงจึงท าเองหมดจนเสร็จเรียบร้อย สัตว์ทั้ง 3 จะมาช่วยกิน แม่ไก่สีแดง
ไม่ยอมให้กิน ดังนั้นสัตว์ทั้ง 3 จึงคิดได้และเสียใจ ตั้งแต่นั้นมาจึงช่วยแม่ไก่สีแดงท างาน เรื่องนี้แสดงให้
เห็นถึงการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน ต้องมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน63 ส่วนหนังสือเสริมหลักสูตรของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น เช่น  หนังสือเรื่อง “ค าฉันท์ กฤษณาสอนน้อง” ของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส หนังสืออ่านกวีนิพนธ์นี้เป็นค าสั่งสอนที่นางกฤษณาสอนน้องสาวชื่อ 
จิรประภาให้รู้ถึงวิธีปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามและสิ่งที่ภรรยาควรจะกระท าต่อสามี โดยใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร
อันไพเราะ ประกอบด้วยค าประพันธ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์
สุรางคนางค์ 28 วสันตดิลกฉันท์ 14 สัทธราฉันท์ 21 อินทรวิเชียรฉันท์ 11 มาลินีฉันท์ 15 และโตฎก
ฉันท์ 12 นอกจากจะให้ความรู้ในด้านค าประพันธ์ประเภทฉันท์ชนิดต่างๆแล้ว ยังเป็นสุภาษิตสอนหญิง
ให้รู้จักปรนนิบัติสามีอีกด้วย64 หนังสือเรื่อง “การบริหารทางจิตส าหรับเด็กวัยรุ่น” ใช้ประกอบการเรียน
การสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา ส 011 สังคมและวัฒนธรรมไทย ส 015 
จริยธรรมและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา ส 402 สังคมศึกษา เป็นหนังสือรวมบทความที่
ออกอากาศทางวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิตซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิตจัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นประจ าทุกเช้าวันอาทิตย์ มี
ทั้งหมด 13 เรื่องมีเนื้อหาสาระให้เกิดความรักเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษา
วัฒนธรรมอันดงีามของประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม สามารถน าไปใช้กับชีวิตประจ าวันและช่วยให้
เด็กมีความสนใจในพุทธศาสนา65 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนมีการสอดแทรก
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในวิชาที่เกี่ยวข้องตามสมควร ทั้งในส่วนของเนื้อหาและในส่วนของ
หนังสืออ่านประกอบ ในบทต่อไปจะแสดงหลักสูตรการศึกษาที่เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่คือหลักสูตร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป 

                                                        
 63 เรื่องเดียวกัน, หน้า 74. 
 64 กรมวชิาการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวชิาการ, หน้า 29. 
 65 เรื่องเดียวกัน, หน้า 148. 



บทที่ 4  

หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2521 – 2533 

  

 หลักสูตรการศึกษาที่จะกล่าวถึงในบทน้ีได้แก่หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นหลักสูตร
ระดับประถมศึกษาและหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2524 เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และหลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 และหลักสูตร ปี พ.ศ. 2524 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 

4.1 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 

 4.1.1 หลักสูตรประถมศึกษา 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้น
พื้นฐานให้คงสภาพอ่านออกเขียนได้และคิดค านวณได้ เพื่อจะได้ประกอบอาชีพตามควรแก่วัยและ
ความสามารถและด ารงตนเป็นพลเมืองดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้

 1. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน 
 2. เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
 3. เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างเอกภาพของชาติ โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน แต่ให้ท้องถิ่นมีโอกาส
ที่จัดหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการได้ และมีจุดหมายโดยย่อ 4 ประการคือ 1) มี
คุณสมบัติที่ต้องการเน้น เช่น การพึ่งตนเอง ความเสียสละ มีวินัย ขยันหม่ันเพียร ฯลฯ 2) ความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 3) ชีวิตที่สงบสุข 4) สมาชิกที่ดีของชุมชนและชาติ ส าหรับโครงสร้าง
หลักสูตร ประกอบด้วยมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 5 กลุ่มดังนี ้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มประสบการณ์พิเศษ 

 โดยที่เวลาเรียนตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ปี ปีการศึกษาหนึ่งมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า 40 สัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งเรียนไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง รวมแล้วไม่น้อยกว่า 200 วันและไม่ต่ ากว่า 
1,000 ชั่วโมง ส าหรับชั้น ป. 1 – 4 ไม่ต่ ากว่า 1,200 ชั่วโมงส าหรับชั้น ป. 5 – 6 โดยที่อัตราเวลาเรียน
ของมวลประสบการณ์ท้ัง 5 กลุ่มนั้น ก าหนดไว้โดยประมาณดังต่อไปนี้1 

                                         
 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, 2530), หน้า ฒ – ด. 
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ตารางที่ 10 อัตราเวลาเรียนของมวลประสบการณ์ หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 
มวลประสบการณ์ ชั้น ป. 1 – 2 ชั้น ป. 3 – 4 ชั้น ป. 5 – 6 

1. กลุ่มทักษะที่เป็นเคร่ืองมือการเรยีนรู้ 50 35 21 
2. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 15 20 21 
3. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 25 25 17 
4. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 10 20 25 
5. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ - - 16 

รวม 100 100 100 

 

 4.1.1.1 โครงสร้างวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและวิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะ
นิสัย 

 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเป็นกลุ่มการเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้รู้ถึงปัญหาและ
กระบวนการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทางด้านอนามัย ประชากร การเมือง 
การปกครอง สังคม ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การ
ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้น าเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารง
และการด าเนินชีวิตที่ดี โดยมีจุดประสงค์ทั่วไป 7 ประการ 

 1. ให้มีความเข้าใจพื้นฐานและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทางร่างกายและ
จิตใจทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 
 2. ให้มีความรู้พื้นฐาน และความสามารถพอที่จะด ารงชีวิตได้ 
 3. ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นทาง
ธรรมชาติ เทคโนโลยี และทางสังคม– 
 5. ให้มีความเข้าใจ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
 6. ให้เข้าใจหลักการของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยให้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามขอบเขตแห่งสิทธิเสรีภาพ 
 7. ให้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นเอกราชของชาติ 

 เนื้อหาของวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ป. 1 – 2 นั้นประกอบด้วย หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิต 
หน่วยที่ 2 ชีวิตในบ้าน หน่วยที่ 3 สิ่งที่อยู่รอบตัว หน่วยที่ 4 ชาติ หน่วยที่ 5 ข่าว เหตุการณ์ และวัน
ส าคัญ ส่วน ป. 3 – 4 ประกอบด้วยหน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิต หน่วยที่ 2  ชีวิตในบ้าน หน่วยที่ 3 สิ่งที่อยู่
รอบตัวเรา หน่วยที่ 4 ชาติไทย หน่วยที่ 5 การท ามาหากิน หน่วยที่ 6  พลังงานและสารเคมี หน่วยที่ 7 
จักรวาลและอวกาศ หน่วยที่ 8 ข่าว เหตุการณ์ และวันส าคัญ ส่วน ป. 5 – 6 ประกอบด้วยหน่วยที่ 1 
สิ่งมีชีวิต หน่วยที่ 2  ชีวิตในบ้าน หน่วยที่ 3 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา หน่วยที่ 4 ชาติไทย หน่วยที่ 5  การท า
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มาหากิน หน่วยที่ 6 พลังงานและสารเคมี หน่วยที่ 7 จักรวาลและอวกาศ หน่วยที่ 8 ประเทศเพื่อนบ้าน 
หน่วยที่ 9 การสื่อสารและการคมนาคมจุดประสงค์ หน่วยที่ 10 ประชากรศึกษา หน่วยที่ 11 การเมือง
และการปกครอง หน่วยที่ 12 ข่าว เหตุการณ์ และวันส าคัญ2 บางหน่วยก็มีวัตถุประสงค์ย่อยที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เช่น วัตถุประสงค์ของหน่วยที่ 4 ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องศาสนา 
หลักธรรมและมีหลักยึดม่ันในการด ารงชีวิตที่ดีงาม3 ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาประจ าชาติ
และศาสนาที่ตนนับถือ4 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยเป็นกลุ่มประสบการณ์ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรมในตัวผู้เรียนตามแนวทางอันพึงประสงค์ ซึ่งได้ระบุไว้เป็นจุดหมาย
หลักสูตรประถมศึกษาข้างต้น  การสร้างเสริมลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์มีขอบเขตครอบคลุมการพัฒนา
บุคลิกภาพในด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา และความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันโดย
สงบสุขเป็นส าคัญโดยมีจุดประสงค์ทั่วไป 5 ประการคือ 

 1. ให้มคี่านิยม เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. ให้สามารถพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 
 3. ให้มีโอกาสได้แสดงออกตามความถนัด ความสามารถของบุคคล 
 4. ให้สามารถได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีวัฒนธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 5. ให้สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความประณีต และรสนิยมที่ดี 

 ส าหรับเนื้อหาวิชาจริยศึกษา ป. 1 – 6 นั้นมีจุดประสงค์เฉพาะ 2 ประการคือ 

 1. ให้สามารถควบคุมกาย วาจา ใจ อยู่ในขอบเขตที่ดีงาม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทั้ง
สามารถสร้างประโยชน์แก่ตนและสังคมได้ 
 2. ให้มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน และปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย 

 วิชาจริยศึกษาประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม 30 ประการคือ 1) การไม่ประทุษร้ายต่อ
ชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์ 2) ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 3) การไม่โลภและไม่ขโมย 
4) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ 5) การไม่ละเมิดของรักผู้อื่น 6) การรู้จักความพอดี 7) การไม่พูดปด 
ไม่บิดเบือน ไม่อ าพรางความจริง การไม่ยุยงให้เกิดความแตกแยกและการไม่พูดค าหยาบ 8) การมีสัจจะ 
และความจริงใจ 9) การไม่ลองและเสพสิ่งเสพติดให้โทษ 10) ความเป็นผู้มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจให้รู้สึกผิด
ชอบชั่วดี 11) ความเป็นผู้มีเหตุผล 12) ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระท าชั่ว 13) ความ
ขยันหมั่นเพียร 14) ความอดทนอดกลั้น 15) ความกล้าหาญและความเชื่อม่ันในตนเอง 16) ความกตัญญู
กตเวที 17) ความซื่อสัตย์สุจริต 18) การท าใจให้สงบ มีสมาธิและอารมณ์แจ่มใส 19) ความไม่เห็นแก่ตัว
20) ความประณีตละเอียดถี่ถ้วน 21) ความรับผิดชอบ 22) ความมีน้ าใจเป็นธรรมไม่ล าเอียง 23) ความมี
ระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา 24) การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 25) มารยาทและนิสัยส่วนบุคคลใน
การกิน นอน ขับถ่าย แต่งกายและสังคมระหว่างเพศ 26) มารยาทในการแสดงความเคารพ การขออภัย 
                                         
 2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 127 – 211. 
 3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 151. 
 4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 183. 
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การแสดงความขอบคุณ การขอความช่วยเหลือ การปฏิเสธ การแสดงความไม่เห็นด้วย การแสดงความ
ยินดี การแสดงความเสียใจ การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ 27) หลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันได้แก่ 
ความสามัคคี ความเสียสละ การให้อภัย ความเอื้อเฟื้อ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ความเห็นอก
เห็นใจ 28) ความเป็นผู้มีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามประเพณีนิยม 29) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 30) การแก้ไขข้อบกพร่องการปฏิบัติทางจริยธรรมได้แก่ผิดศีลธรรม ระเบียบ 
กฎหมาย และจารีตประเพณี5 

 4.1.1.2 โครงสร้างวิชาภาษาไทย 

 วิชาภาษาไทยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงควรให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า มีความรู้ ทักษะและเจตคติอันถูกต้อง 
ตามความเหมาะสมแก่วัยและระดับชั้น เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองและสังคมโดยมี
จุดประสงค์ 7 ประการคือ 

 1. ให้มีพัฒนาการทางภาษา ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 2. ให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนภาษา 
 3. ให้สามารถใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร ทั้งการรับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 
 4. ให้เข้าใจและสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลตลอดจนสามารถใช้
ภาษาในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 5. ให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่านและใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
หนังสือ สื่อมวลชนและแหล่งความรู้ต่างๆ 
 6. ให้สามารถใช้ผลจากการเรียนภาษาไทยมาช่วยในการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและ
วินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผลโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการโฆษณาชวนเชื่อใดๆ 
 7. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ถูกต้องต่อการเรียนภาษาและวรรณคดี ในแง่ที่เป็น
วัฒนธรรมประจ าชาติ และในแง่ที่สร้างเสริมความงดงามในชีวิต 

 เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย การเรียนภาษาไทยควรเน้นสัมฤทธิ์ผลของทักษะการเข้าใจ
ภาษา คือ การฟัง การอ่าน และทักษะการใช้ภาษา คือ การพูด การเขียน จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อ
ความคิด ความเข้าใจ แสวงหาความรู้และมีเหตุผลเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะน าไปสู่ชี วิตที่
ผาสุกในสังคมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) 
การฟัง ความพร้อมเพื่อการฟังเพื่อรับบทเรียนใหม่ มารยาทในการฟัง การฟังเพื่อปฏิบัติตามค าแนะน า
หรือการสั่ง การใช้ความคิดในการฟัง การฟังค าอธิบายต่างๆ การฟังข่าว เหตุการณ์ ฟังเรื่องใกล้ตัวและ
เรื่องไกลตัว การฟังค าอธิบายความตามบทเรียน ค าอธิบายของวิทยากร ธรรมเทศนา หรือการอธิบาย

                                         
 5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 215 – 243. 
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ธรรม การฟังสิ่งบันเทิงและการเล่น เพื่อส่งเสริมการฟัง เรื่องบันเทิงแฝงคติธรรม การใช้ความคิดในการ
ฟัง 2) การพูด ความพร้อมเพื่อการพูด มารยาทในการพูด การสนทนาและการซักถามการเล่าเรื่องและ
การรายงาน การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน สิ่งบันเทิงและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียน
ภาษา การพูดกับพระภิกษุสามเณรและการใช้ราชาศัพท์ตามความจ าเป็น 3) การอ่าน ความพร้อมใน
การอ่าน ข้อปฏิบัติในการอ่าน การใช้หนังสือ การใช้มุมหนังสือ หรือห้องสมุด การอ่านออกเสียงและอ่าน
ในใจ ค าพังเพย ภาษิต ส านวนภาษา ค าและความเปรียบเทียบประมวลค าและการใช้พจนานุกรม 
ความรู้และการฝึกฝนทักษะเฉพาะเพื่อการอ่าน 4) การเขียน ความพร้อมในการเขียน ข้อปฏิบัติ และ
หลักเกณฑ์ในการเขียน ความรู้และทักษะในการเขียน สิ่งที่ให้เขียน6 

 4.1.1.3 วิชาพระพุทธศาสนา 

 ส าหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและกลุ่ม
สร้างเสริมลักษณะนิสัยซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละชั้นดังต่อไปนี้ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  เนื้อหา
ของวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในหน่วยย่อยต่างๆ แล้วแต่ละระดับชั้น แต่โดยมากแล้วอยู่ในหน่วยย่อยที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา ชั้น ป. 1 และ ชั้น ป. 2 ไม่มีการระบุถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่มี
การระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าให้บอกความเป็นมาและกิจกรรมของวันส าคัญที่เกี่ยวกับชาติและศาสนา
ที่ตนนับถือได้7 ชั้น ป. 3 และชั้น ป. 4 มีการระบุถึงหลักการว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
ศาสนาทุกศาสนามุ่งให้ทุกคนท าความดีเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ทุกคนจึงมีเสรีภาพที่จะเลือกนับถือ
และพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกศาสนาโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติโดยย่อ วัน
ส าคัญทางศาสนาพุทธ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พุทธภาษิตที่ควรรู้ การปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ เป็น
ต้น แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนเวลาเรียนไว้8 ส่วนช้ัน ป. 5 และชั้น ป. 6 มีการระบุวัตถุประสงค์ว่าให้บอก
เหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดคนไทยจึงยอมรับเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ บอกหลักธรรมของ
พุทธศาสนาได้ บอกองค์ประกอบของพุทธศาสนาได้ รวมถึงศาสนพิธี ให้เด็กหลีกเลี่ยงจากการติดสิ่งเสพ
ติดอันจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ เป็นต้น แต่มิได้มีเพียงวัตถุประสงค์เฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้น แต่มีการ
ระบุวัตถุประสงค์รวมๆ ของทุกศาสนาด้วย เช่น บอกความดีและคุณประโยชน์ของศาสนาทุกศาสนา
อย่างย่อๆ ได้ โดยมีเนื้อหาเน้นไปที่ทุกศาสนา เช่นกัน แต่ในส่วนของพระพุทธศาสนาเน้นไปที่หลักธรรม
ต่างๆ เช่น เบญจศีล เบญจธรรม และอิทธิบาท 4 เป็นต้น นอกจากนี้ ในหลักสูตรดังกล่าวมีการระบุไว้ว่า
ในท้องถิ่นใดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอื่น นอกจากศาสนาพุทธ อาจสอนหัวข้อธรรมะในศาสนา
นั้นประกอบด้วยได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีแผนการสอนซึ่งผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการของภาค
การศึกษานั้นเป็นผู้อนุมัติ9  

                                         
 6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1 – 43. 
 7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 138 – 139. 
 8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 151 – 154. 
 9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 186 – 187. 
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 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยมีวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือวิชาจริยศึกษาซึ่งมิได้
มีการแสดงว่าเป็นจริยธรรมของศาสนาใด ศาสนาหนึ่งอย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาต่างๆ ที่เรียน
ก็อาจสงเคราะห์เป็นจริยธรรมของพระพุทธศาสนาได้ แต่จากหลักธรรมนั้นก็สามารถทราบได้โดยไม่ยาก
นักว่าเป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายในหลักสูตรเพิ่มเติมว่าการ
สอนหลักธรรมและการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เป็นศาสนาซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่ในท้องถิ่นนับถือย่อมท าได้โดยสอนควบคู่ไปกับการเรียนวิชาจริยศึกษาที่อยู่ในกลุ่มสร้างเสริม
ลักษณะนิสัย ทั้งนี้ต้องมีโครงการสอนซึ่งศึกษาธิการเขตของเขตการศึกษานั้นเป็นผู้อนุมัติ10 จากข้อมูล
ดังกล่าวอาจจะหมายความได้อีกอย่างว่าวิชาจริยธรรมนั้นเป็นหลักกลางๆ ไม่อิงหลักของศาสนาใด แต่
กล่าวได้ว่าเป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก เช่น ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความ
กตัญญูกตเวที ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระท าชั่วที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
อย่างแน่นอน วิชาภาษาไทยมีการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา เช่น มารยาทในการฟัง การฟังธรรม
เทศนา หรือการอธิบายธรรม การฟังเรื่องบันเทิงแฝงคติธรรม การพูดกับพระภิกษุสามเณร 

 วิชาภาษาไทยยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือหนังสือ “นิทานทศชาติค ากาพย์” 
เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นใช้ประกอบการ
เรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป. 1 – 6 ประพันธ์เป็นกาพย์ชนิดต่างๆ คือ กาพย์
ฉบัง 16 กาพย์ยานี 11 กาพย์สุรางคนางค์ 28 และวิชชุมมาลาฉันท์ โดยอาศัยแนวจากเรื่อง “พระทศ
ชาติ” ซึ่งเรียบเรียงโดยแปลก สนธิรักษ์ กล่าวถึงพระชาติใหญ่ๆ ทั้ง 10 ชาติของพระพุทธเจ้าได้แก่พระ
เตมีย์ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระเนมีราช พระมโหสถ พระภูริทัต พระจันทกุมาร พระนารทะ 
พระวิธูรบัณฑิตและพระเวสสันดร นอกจากจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระชาติก าเนิดของ
พระพุทธเจ้าแล้วยังให้ความรู้ในเร่ืองฉันทลักษณ์อีกด้วย11 หนังสือเรื่อง “นกกางเขน” หนังสือส่งเสริมการ
อ่านระดับประถมศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 
เรื่องการไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์ ความเมตตากรุณาและหลักธรรมส าหรับ
การอยู่ร่วมกันได้แก่ ความสามัคคี ความเสียสละ การอภัย ความเอื้อเฟื้อ การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนกกางเขนคู่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่การช่วยกัน
สร้างรังและมีลูกนกน้อยๆ ทั้งหมด 4 ตัว พ่อนกและแม่นกได้ช่วยกันเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกนกให้รู้จัก
ช่วยเหลือตัวเองเม่ือพ้นจากอกพ่อแม่ไปผจญภัยตามล าพังในโลกภายนอก เนื้อหามีคุณค่าในด้านให้
ความสนุกสนานและให้คติสอนใจในด้านต่างๆ เช่น ให้รู้จักมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ มีความสามัคคี
รักใคร่กลมเกลียวกันและเชื่อฟังค าอบรบสั่งสอนของผู้ใหญ่12 

                                         
 10 เรื่องเดียวกัน, หน้า ณ. 
 11 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษาของ
กรมวิชาการ, หน้า 38. 
 12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
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หนังสือเรื่อง “นิทานสุภาษิตค ากลอน” หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาใช้
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เรื่อง การไม่ประทุษร้ายต่อ
ชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์ ความเมตตากรุณา ความเป็นผู้มีสติรู้จักยับย้ังชั่งใจ รู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญูกตเวที แต่งเป็นกลอนแปด เนื้อเรื่องนาจากหนังสือนิทานสุภาษิต
และนิทานอีสปซึ่งให้คติสอนใจในด้านความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวทีและความขยันหม่ันเพียร มี
ทั้งหมด 15 เรื่อง เช่น ลูกแกะกับหมาป่า ราชสีห์กับหนู กากับสุนัขจ้ิงจอก ลาสามตัว กบใจร้าย บาตรดิน
กับบาตรเหล็ก เต่าเหาะได้ เณรฝันตื่น เถรตรงเกินไป จีนสองเกลอ สัตว์สอพลอ หลงเมียฆ่าแม่ เล่นแร่
แปรธาตุ ใช้ถ้อยค าง่ายๆ มีภาพสีประกอบสวยงาม ให้ความสนุกสนานและแง่คิดต่างๆ 13 หนังสือเรื่อง 
“เต่ากับหงส์” หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริม
ลักษณะนิสัย จริยศึกษา ชั้น ป.1 – 6 ความเมตตากรุณา ความเป็นผู้มีสติ ยับยั้งชั่งใจ ความอดทนอด
กลั้น เต่าตัวหนึ่งมีเพื่อนที่ชอบพอรักใคร่กันมากคือ หงส์ขาวและหงส์ด า คราวหนึ่งน้ าในบ่อที่เต่าอาศัย
อยู่เกิดตื้นเขิน น้ าแห้งลงทุกทีๆ จนเต่าไม่มีอาหารจะกิน หงส์ขาวและหงส์ด าจึงคิดช่วยเต่าให้ไปอยู่ใน
สระอื่นซึ่งมีน้ าอุดมสมบูรณ์ โดยการให้เต่าคาบตรงกลางไม้และหงส์ทั้ง 2 ตัวช่วยกันคาบปลายไม้คนละ
ข้างเพื่อพาเต่าข้ามเมืองไปยังสระแห่งใหม่ มีข้อแม้ว่าเวลาบินไปกลางอากาศ เต่าต้องไม่พูดอะไรเลย 
มิฉะนั้นจะหลุดจากไม้ตกลงมายังพื้นดินแต่เต่าไม่สามารถอดกลั้นโทสะได้เพราะระหว่างทางผู้คนในเมือง
มองเห็นเต่าคาบอยู่กลางไม้ ก็พากันแปลกใจ ขบขันโห่ร้องและอุทานด้วยถ้อยค าต่างๆ ท าให้เต่าโกรธ
และอ้าปากพูดจึงตกลงมาตาย14 

หนังสือเรื่อง “นิทานคติธรรม” หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาใช้ประกอบการเรียน
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เรื่องความเป็นผู้มีเหตุผล ความกล้าหาญและ
ความเชื่อม่ันในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต และหลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคีให้แง่
คิดและคติสอนใจอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน รวมนิทานทั้งหมด 15 เรื่อง คือ เศรษฐี
ขายเรือน คดในข้องอในกระดูก ครอบครัวชาวนา คนหัวดื้ออวดดี ไม่เป็นไร พูดดีเป็นศรีแก่ตัว คดีสร้อย
ไข่มุกหาย นกยูงทอง พระยาช้างฉันทันต์ ลูกนกคุ่ม ไม่ส าคัญที่ชื่อ ธรรมานุภาพ คนไม่มีสิริ ลูกเนื้อ
ทรายสองตัว และลิงกับจระเข้ ซึ่งแต่ละเรื่องให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและคติธรรม 15 หนังสือเรื่อง 
“ยังไม่สายเกินไป” หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ใช้
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 หนังสือเล่มนี้ผสมผสาน
เนื้อหาสาระทั้งในด้านจริยศึกษา ศิลปศึกษาและพลศึกษาเข้าด้วยกันโดยใช้จริยศึกษาเป็นแกน แต่ละ
เรื่องจะแทรกคุณธรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เช่น ความกล้าหาญ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความ
ขยันหม่ันเพียร ความกตัญญูกตเวที และเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติด แนวการเขียนเป็นแบบเรื่องสั้น 
จ านวน 20 เรื่อง เช่น กล้าผู้กล้าหาญ ชัยชนะของสายบัว แพรพบพ่อ สระแก้ว ฯลฯ16 หนังสือเรื่อง “ดาว
                                         

13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
 14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
 15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 
 16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 76. 
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ลูกไก่” หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริม
ลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเป็นต านานเกี่ยวกับดาวลูกไก่ มีเนื้อเรื่อง
ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและสอดแทรกคุณธรรม กล่าวถึงตายาย 2 คน เป็นคนใจบุญ เลี้ยงแม่ไก่
และลูกไก่ไว้ทั้งหมด 7 ตัว วันหนึ่งตากับยายปรึกษากันว่าจะฆ่าแม่ไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อท าอาหารถวายพระ 
แม่ไก่แอบได้ยินจึงคิดตอบแทนบุญคุณโดยไม่หนีไปไหนยอมให้ฆ่าโดยดี เม่ือลูกไก่ทั้ง 6 ตัวเห็นแม่ไก่
ตายจึงพากันโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ ด้วยผลบุญอันนี้เองท าให้ไปเกิดเป็นกลุ่มดาว 7 ดวงอยู่บน
ท้องฟ้า เรียกว่า ดาวลูกไก่ จนกระท่ังทุกวันน้ี17 

 4.1.2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นน้ีมีหลักการ 4 ประการ คือ 

 1. เป็นหลักสูตรที่ให้การศึกษาทั่วไปอันเป็นพื้นฐานส าหรับการประกอบสัมมาชีพตาม
ความสามารถและความสนใจและเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนสามารถจัดโปรแกรมเรียนให้จบในตัวเองได้
หรือเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ 
 2. เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาบุคลิกภาพและเปิดโอกาสให้เด็กวัยรุ่นได้ค้นพบความสามารถ ความ
สนใจและความถนัดเฉพาะตนโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
 3. เป็นหลักสูตรท่ีสนองความต้องการของท้องถิ่นทางด้านอาชีพ การจัดสอนวิชาอาชีพจึงจ าเป็น
จะต้องสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาหาความรู้และทักษะจากแหล่งวิทยาการ
และสถานประกอบการต่างๆ ได้ 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นนี้มีจุดหมาย 10 ประการดังต่อไปนี ้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง  
 2. เพื่อให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ทักษะ รู้จักคิด และวิเคราะห์อย่างมีระเบียบวิธีการ และมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 3. เพื่อให้มีทรรศนะที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด มีระเบียบวินัยในการท างานทั้งในส่วนตนและหมู่
คณะ มานะ พากเพียร อดทน ประหยัด และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
 4. เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง เคารพต่อกฎหมาย และ กติกาของสังคม รับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ตลอดทั้งเสริมสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
 5. เพื่อให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการ และเหตุผล 
 6. เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานเพียงพอแก่การน าไปปรับปรุงการด ารงชีวิตทั้งส่วน
ตนและครอบครัว รวมท้ังการฝึกงานและการศึกษาเพิ่มเติม 

                                         
 17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 87. 
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 7. เพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และให้รู้จักส่งเสริมการสาธารณสุขของชุมชน 
 8. เพื่อให้รักและผูกพันกับท้องถิ่นของตน ให้รู้จักบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์
ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 9.  เพื่ อปลูกฝั งให้ มีความภู มิ ใจในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่ อชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้มีความรู้และเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ร่วมกันธ ารงรักษาความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศชาติ 
 10. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของมนุษยชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข18 

 โครงสร้ า งหลั กสู ต รของชั้ น มัธยมศึ กษาตอนต้น มี รายละ เอี ยดดั งแนบท้ ายค าสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการท่ี วก. 213/2525 ดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 11 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 
 
 

กลุ่มวชิา 

จ านวนคาบต่อสัปดาห์ต่อป ี
 

ม. 1 ม.2 ม. 3 
บังคับ เลือก 

(ไม่เกิน) 
บังคับ เลือก 

(ไม่เกิน) 
บังคับ เลือก 

(ไม่เกิน) 
1. ภาษา 
   ภาษาไทย 
   ภาษาต่างประเทศ 
2. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   วิทยาศาสตร ์
   คณิตศาสตร ์
3. สังคมศึกษา 
4. พัฒนาบุคลิกภาพ 
   พลานามัย 
   ศิลปศึกษา 
5. การงานและอาชีพ 
   การงาน 
   อาชีพ 
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4 
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12 

 
รวม (ไม่น้อยกว่า) 

26 6 26 6 20 12 
32 32 32 

กิจกรรม แนะแนวและสอนซ่อมเสริม 3 3 3 

รวมทั้งสิ้น (ไม่น้อยกวา่) 35 35 35 

                                         
 18 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, 2525), หน้า 1 – 2. 
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 โดยท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรวม 72 หน่วยการเรียนและเรียนวิชา
เลือกอย่างน้อย 24 หน่วยการเรียน โดยจะต้องได้หน่วยการเรียนไม่ต่ ากว่า 85 หน่วยการเรียน19  

 4.1.2.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 

 กลุ่มสังคมศึกษาประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ 1. ภูมิศาสตร์ 2. ประวัติศาสตร์ 3. หน้าที่พลเมือง    
4. ศีลธรรม 5. สังคมวิทยา 6. ประชากรศึกษาและสิ่งแวดล้อม 7. เศรษฐศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ 6 
ประการคือ 

 1. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อั นมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. เพื่อให้มีความรักชาติ มีความสามัคคีในชาติ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซาบซึ้งใน
ผลงานอันดีเด่นของคนไทย รู้จักธ ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราช และรู้จักรักษาแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีอัน
เป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างให้มีคุณภาพในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมประจ าใจ และมีคุณสมบัติต่างๆ อัน
พึงประสงค์ของสังคมไทย  
 4. เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการพัฒนาสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยอาศัยคุณธรรมและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญ 
 5. เพื่อเสริมสร้างบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ในชุมชน ในประเทศและในประชาคมของโลก 
 6. เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันกับท้องถิ่นของตน ตลอดจนเห็นคุณค่า มีความรับผิดชอบ 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

 วิชาบังคับ วิชาละ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2.5 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา ส 101 - 
ส 102 ประเทศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชา ส 203 - ส 204 เพื่อนบ้านของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 วิชา ส 305 - ส 306 โลกของเรา วิชาเลือก 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียนประกอบด้วยวิชา 

ส 011 สังคมและวัฒนธรรมไทย  ส 012 เอกภาพ  ส 013 กุรอาน  
ส 014 ศาสนบัญญัติ   ส 015 จริยธรรม  ส 016 ศาสนประวัติ 
ส 021 ชีวิตและงานของบุคคลตัวอย่าง ส 031 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 
ส 041 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ส 051 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ส 061 ประชากรศึกษา   ส 071 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ส 081 ประวัติศาสตร์ท่ัวไป 
ส 091 ประวัติศาสตร์ไทย 1  ส 092 ประวัติศาสตร์ไทย 2 

 หมายเหตุ รายวิชา ส 012 - ส 016 เป็นวิชาอิสลามศึกษา โรงเรียนจะจัดสอนวิชาใดก่อน – หลัง
ก็ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน20 ส่วนวิชาภาษาไทยมีจุดประสงค์ 7 ประการ 

                                         
 19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3 – 5. 
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 1. ให้เล็งเห็นความส าคัญของภาษาไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารของประชาชาติและเป็น
ปัจจัยทะนุบ ารุงความสามัคคีของประชาชาติ 
 2. ให้เข้าใจว่าการใช้ภาษาได้ดี เป็นการช่วยให้เกิดความร่วมมือของคนในชาติ น ามาซึ่งความ
สมัครสมานกัน และท าให้สามารถประกอบกิจการต่างๆ ได้  โดยมีประสิทธิภาพ 
 3. ให้สามารถใช้ภาษาไทยได้โดยรู้ที่เหมาะที่ควร ตามวัยและศักยภาพของนักเรียน เพื่อ
ประโยชน์ทั้งในการศึกษาวิชาต่างๆ และในการด าเนินชีวิต 
 4. ให้มีความใคร่รู้ใคร่เรียน พอใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านและฟัง 
 5. ให้สามารถคิดค้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ฟังได้อ่านโดยใช้วิจารณญาณคือ
พยายามขบปัญหาเหล่านั้น เม่ือเกิดปัญญา มีความคิดแจ่มแจ้งขึ้นเป็นล าดับและน าผลจากการคิดค้นที่
ถูกต้องไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 6. ให้สามารถพิจารณาหนังสือ งานเขียน งานประพันธ์ที่ได้อ่าน ให้แลเห็นทั้งส่วนดีและส่วน
บกพร่อง 
 7. ให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและเห็นความส าคัญของงานประพันธ์กับการใช้ภาษาโดยมีรสนิยม
ว่าเป็นสิ่งส าคัญในวัฒนธรรมของชาติ โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้  

 วิชาบังคับ วิชาละ 4 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา 101 - ท 
102 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชา ท 203  - ท 204 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชา ท 305 
- ท 306  ภาษาไทย วิชาเลือก วิชาละ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา 
ท 211 เสริมทักษะภาษา วิชา ท 221 การอ่านและพิจารณาหนังสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา 2 คาบ/
สัปดาห/์ภาค 1 หน่วยการเรียน ประกอบด้วยวิชา ท 322 การอ่านงานประพันธ์ เฉพาะเรื่อง ท331
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ท 341 การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท 351 หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร21 

4.1.2.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรดังกล่าวมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา คือวิชา ส 101 และ ส 102 ประเทศของ
เราซึ่งเป็นวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอัตราเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ วิชาละ 2.5 หน่วยการ
เรียนโดยมีค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาว่าศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ธรรมะ
และพิธีกรรม ตลอดจนแนวทางการด ารงชีวิตของประชาชนตามคติพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ใน
ประเทศไทย22 ในส่วนต่อไปจะพิจารณาถึงวิชาเลือกต่างๆในหมวดวิชาสังคมศึกษาว่ามีวิชาใดที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่หรือไม่ ดังมีข้อมูลรายละเอียดของวิชาเลือกในหมวดสังคมศึกษา 
ดังต่อไปนี้ วิชา ส 011 สังคมและวัฒนธรรมไทย ส 012 เอกภาพ ส 013 กุรอาน ส 014 ศาสนบัญญัติ   
ส 015 จริยธรรม ส 016 ศาสนประวัติ ส 021 ชีวิตและงานของบุคคลตัวอย่าง ส 031 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
ส 041 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ส 051 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส 061

                                                                                                                               
 20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 71 – 74. 
 21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9 – 10. 
 22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
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ประชากรศึกษา ส 071 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ส 081 ประวัติศาสตร์ทั่วไป ส 091 ประวัติศาสตร์ไทย 1     
ส 092 ประวัติศาสตร์ไทย 2 

ในส่วนของวิชาเลือกนั้นไม่มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่มีวิชาที่ดูเหมือน
จะเกี่ยวข้องกับหลักธรรม เช่น วิชาศาสนบัญญัติ วิชาศาสนประวัติ วิชาจริยธรรม แต่เม่ือพิจารณา
รายละเอียดของวิชาแล้วพบว่าเป็นวิชาของศาสนาอิสลาม กล่าวคือ วิชาศาสนบัญญัติ มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับบทบัญญัติต่างๆ ของศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด กฏของซากาตและฟิตเราะห์ 
ส่วนวิชาศาสนประวัติมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติของคัมภีร์เตาร๊อต คัมภีร์ ซามุธและคัมภีร์อินซีล 
ประวัตินบีมูฮัมหมัด ชีวประวัติและผลงานของคูลาฟาอุรฺ รอซีดีน อาบูบักรฺ อูมัรฺ อุสมานและอาลี 
นอกจากนี้ วิชาเอกภาพและวิชากุรอานก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามโดยตรง กล่าวคือวิชา
เอกภาพมีเน้ือหาเกี่ยวกับ อัล – อิสลาม ความศรัทธาและกุฟร การปฏิเสธศาสนาอิสลาม ความศรัทธาใน 
อัลลอฮฺ อัลกุรอาน อินญีล เตาร๊อต ซาปูร์ ซูฮูฟ รอซูล วันสิ้นโลก (วันกียามะห์) ในขณะที่วิชากุรอานก็
เน้นในการฝึกอ่าน (ตัจญ์วีด) พร้อมทั้งการให้ความรู้และความเข้าใจในซูเราะห์และอายะห์ที่ก าหนด23 
วิชาจริยธรรมที่น่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นของศาสนาอิสลามตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่วก 438/2520 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2520 ลงนามโดยนายสายหยุด จ าปาทอง รอง
ปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเพิ่มรายวิชาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา 5 วิชา คือ วิชาเอกภาพ กุรอาน ศาสน
บัญญัติ ศาสนประวัติและวิชาจริยธรรม24  

 ดังนั้นจึงไม่มีวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ในหลักสูตรแต่อย่างใด  ส่วนวิชา
ภาษาไทยนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือเรื่องการฟังพระธรรมเทศนาในวิชา ท 203 – 204 
และ วิชา ท 211 วิชาเลือกในส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศก็ไม่มีวิชาภาษาบาลีที่สงเคราะห์ได้ว่ามี
ความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ดังที่เคยมีในหลักสูตรการศึกษาปีก่อนๆ แต่มีวิชาภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอาหรับ25 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือเสริมประสบการณ์ เช่น หนังสือเรื่อง “นิทานภาพกาพย์กลอน รวบรวมมาจากหน้า
กลางวารสารพุทธรักษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นนิทานภาพบรรยาย
ด้วยกาพย์และกลอน ให้คติสอนใจในด้านความกตัญญูกตเวที ความเมตตาปรานี ความสามัคคีและความ
ขยันหม่ันเพียร รวม 42 เรื่อง เช่น ควรเมตตาต่อปวงชน ลูกดีมีกตัญญู ควรชื่นชมนิยมไพร แต่งตัวล้น
โจรจักชิง ใช้กลแก้คนโกง เลี้ยงชีพด้วยสามัคคี เขยขวัญที่สรรแล้ว ผู้ให้ย่อมได้รับ แก้ความจน ไม่เลือก
งาน กตเวทีมีคุณเลิศ คนขยันนั้นได้ดี บัณฑิตย่อมจิตม่ัน ช่วยโจรนี้อาจมีภัย แผ่เมตตาอายุยืน และอย่า
หัดขัดใจนาย ฯลฯ แต่ละเรื่องจะให้ทั้งสาระ ความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้คติสอนใจ26 หนังสือเรื่อง 

                                         
 23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 79 – 83. 
 24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 228 – 229. 
 25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21 – 50. 
 26 กรมวิชาการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ, หน้า 17. 
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“อนุสาวรีย์วีรชนไทย” มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวและเกียรติประวัติของวีรชนที่ได้กระท า
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงและควรยึดถือเป็นแบบอย่างใช้ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ส 021 ชีวิตและงานของบุคคลตัวอย่าง27 

 หนังสือธรรมจริยา เล่ม 4 ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ส 015 จริยธรรมและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส 402 
สังคมศึกษาเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ ความรักชาติ ฯลฯ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคต้นมี 10 บท เช่น คนเราจะอยู่ใน
โลกแต่ล าพังไม่ได้ บ้านกับความรักและความประนีประนอมกันระหว่างคนในบ้าน ความรู้จักผิดชอบสอน
ให้รู้จักความจริง ความนับถือ ภาค 2 มี 14 บท เช่น ความซื่อตรงในกิจการทั่วไป เราเป็นหนี้สัตว์ที่เราใช้
แรงอย่างไร รักชาติ ความดีที่ลบล้างความชั่ว ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ เราเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไร 
ตอนท้ายของทุกบทมีค าถามให้เด็กคิดด้วย28 หนังสือเรื่อง “เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา” ใช้
ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ท 306 ภาษาไทยเกี่ยวกับ
การเขียน แปลจากฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง “Echoes from a Mountain School” รวมเรียงความที่เด็ก
ญี่ปุ่น 8 คนเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นและปัญหาสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 
ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคต่างๆให้ลุล่วงไป ได้แก่ เรื่องฝน เราต้องท างานเพื่อสันติภาพ วันของผม เม่ือ
เราโตขึ้น ความเดือดร้อนเรื่องเงิน ท าไมจึงต้องค้าตลาดมืด เราต้องมีเวลาที่จะคิดและศึกษาหาความรู้ 
และนึกถึงวันตายของแม่และความยากล าบากของเรา แต่ละเรื่องให้สาระความรู้ ความเพลิดเพลิน และ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นในภาวะท่ีเกิดสงคราม29 

 หนังสือ “จดหมายถึงลูก” เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ส 015 
จริยธรรม ให้คติธรรมและสาระต่างๆที่มีคุณค่าในการอบรมสั่งสอนเยาวชนให้ประพฤติดี หม่ันศึกษาหา
ความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รูปแบบการเขียนเป็นจดหมาย 3 ฉบับ คือ จันทร์ลอย รวมพร
และสิริภัทร เขียนขึ้นระหว่างที่พ่อแม่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดชั่วคราวและให้ลูกทั้งสามคนซึ่งอยู่ในวัยรุ่น
และย่างเข้าวัยหนุ่มสาวดูแลตัวเอง ข้อความในจดหมายเป็นการตอบค าถามและอธิบายทางแก้ปัญหา 
ตลอดจนความวิตกกังวลของลูกทั้งสามคน โดยเชิญพระพุทธวจนะมาอธิบายและยกตัวอย่างประกอบให้
เห็นจริง30 หนังสือเรื่อง “มารยาทไทย” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น วิชา ส 011 สังคมและวัฒนธรรมไทย ส 015 จริยธรรม หนังสือ “คนไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซ

                                         
 27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
 28 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
 29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
 30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 52. 
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ไซ” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา ส 021 ชีวิตและงาน
ของบุคคลตัวอย่าง31 

4.2 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2524 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลักการ 8 ประการคือ  

1. เป็นหลักสูตรหลังหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งให้การศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาอาชีพ
อย่างกว้างๆมาแล้ว ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการเลือกกลุ่มวิชาตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ เพื่อผู้เรียนจะยึดเป็นอาชีพต่อไป 

2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งฝึกผู้เรียนให้มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญที่สามารถจะ
น าไปใช้ปฏิบัติและประกอบอาชีพได้จริง หรือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรอเป็นพื้นฐานส าหรับศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนฝาใจแสวงหา ความรู้ ความจริง เพื่อให้เกิดความงอกงามทาง
สติปัญญา ความส านึกและความซาบซึ้งในคุณค่าของธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์
ของมนุษย ์

4. เป็นหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและความกล้าทางจริยธรรม ทั้งนี้ให้เน้นการประพฤติ 
ปฏิบัติเป็นส าคัญ 

5. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผสมผสานความรู้กับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

6. เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการเลือกเฟ้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

7. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้ เรียนร่วมมือกันใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม 

8. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาหาความรู้และทักษะจากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ  

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมีจุดหมาย 8 ประการคือ 

 1. เพื่อให้รู้จักด ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
ยุติธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น และ ประเทศชาติ 
 2. เพื่อให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิ สัย
ใฝ่หาความรู้และทักษะอยู่เสมอ รักการท างาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีความขยันหม่ันเพียร 
อดทนและรู้จักประหยัด 

                                         
 31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 127. 
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 3. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในวิชาอาชีพเพียงพอแก่การด าเนินชีวิต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ รู้
ช่องทางในการประกอบสัมมาชีพที่ เหมาะสมกับตน เพื่อสร้างสรรค์ค วามเจริญต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
 4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในวิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ รู้จักใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 5. เพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ
ของตนในทางสร้างสรรค์บนรากฐานแห่งกฎหมายจริยธรรมและศาสนา 
 6. เพื่อให้มีความส านึกในการเป็นคนไทยร่วมกัน เสียสละเพื่อส่วนร่วม มีความรักชาติ รัก
ประชาธิปไตย รู้ จักใช้สติและปัญญาในการด ารงรักษาไว้ ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 
 7. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกปัจจุบัน 
มีความส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ รู้จักแก้ปัญหา และข้อขัดแย้งด้วยวิธีการแห่งปัญญา
และสันติวิธี 
 หลักสูตรดังกล่าวมีอัตราเวลาเรียนสัปดาห์หนึ่งมีการเรียน 35 – 40 คาบ ภาคเรียนละ 20 
สัปดาห์ ปีหน่ึงมี 2 ภาคการศึกษา โดยต้องได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 75 หน่วยการเรียน และ
แบ่งโครงสร้างวิชาออกเป็น 2 ส่วนคือ วิชาบังคับ และวิชาเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วิชาบังคับ มี 2 ส่วน 

 1.1 วิชาสามัญ จ านวน 24 หน่วยการเรียน ได้แก่ 
  ภาษาไทย  6 หน่วยการเรียน 
  สังคมศึกษา  6 หน่วยการเรียน 
  พลานามัย  6 หน่วยการเรียน 

 วิทยาศาสตร์  6 หน่วยการเรียน 
 1.2 วิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ จ านวน 12 หน่วยการเรียน โดยเลือกสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ 
  ช่างอุตสาหกรรม 12 หน่วยการเรียน 
  เกษตรกรรม  12 หน่วยการเรียน 
  คหกรรม  12 หน่วยการเรียน 
  พาณิชยกรรม  12 หน่วยการเรียน 

 ศิลปหัตถกรรม  12 หน่วยการเรียน 
 ศิลปกรรม  12 หน่วยการเรียน 

2. วิชาเลือก 
 2.1 วิชาเลือกตามแผนการเรียน ให้เลือกจากหมวดวิชาต่างๆต่อไปนี้ตามแผนการเรียน 

 ภาษาไทย  ศิลปกรรม  สังคมศึกษา    
 ช่างอุตสาหกรรม พลานามัย  เกษตรกรรม 
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 วิทยาศาสตร์  คหกรรม  คณิตศาสตร์    
 พาณิชยกรรม  ภาษาต่างประเทศ ศิลปหัตถกรรม 

 2.2 วิชาเลือกเสรี  ให้เลือกเพิ่มเติมเพื่อเสริมวิชาเลือกตามแผนการเรียน หรือเพื่อสนองความ
สนใจพิเศษ ทั้งน้ีโดยเลือกจากหมวดวิชาที่ระบุไว้ในข้อ 2.1  

 หมายเหตุ รายวิชาในกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรมและ 
ศิลปหัตถกรรมให้เลือกจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 และหลักสูตรอื่นๆที่
กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ32 

 4.2.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 

 วิชาในกลุ่มสังคมศึกษามีจุดประสงค์ 7 ประการ คือ 

 1. เพื่อให้รู้จักด ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีความกล้าทางจริยธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม มีระเบียบวินัย มีความอดทน รู้จักประหยัด มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 2. เพื่อให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสัย
ใฝ่หาความรู้และทักษะอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการท างานที่สุจริต และสามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ รู้ จักใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย และความสัมพันธ์
ระหว่างอิทธิพลของลักษณะทางกายภาพที่มีต่อการด ารงชีพของประชากร 
 5. เพื่อให้รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักหน้าที่และรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของตนในทาง
สร้างสรรค์บนรากฐานแห่งกฎหมาย จริยธรรม และศาสนา 
 6. เพื่อให้มีความส านึกในการเป็นคนไทยร่วมกัน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรักชาติ รัก
ประชาธิปไตย รู้ จักใช้สติและปัญญาในการด ารงรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 7. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ และของโลก
ปัจจุบัน มีความส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ รู้จักแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งด้วยวิธีการแห่ง
ปัญญาและสันติวิธี 

 วิชาสังคมประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ 1. ภูมิศาสตร์  2. ประวัติศาสตร์ 3. รัฐศาสตร์ 4. จริยธรรม 
5. สังคมวิทยา 6. เศรษฐศาสตร์ 7. กฎหมาย 8. ประชากรศึกษาและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ วิชาบังคับวิชาละ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 มี วิชา
สังคมศึกษาคือวิชา ส 401 ส 402 ส 503 ส 504 ส 605 ส 606 วิชาเลือก 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วย

                                         
 32 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์การพิมพ์, 
2523), หน้า 7 – 12. 
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การเรียน ประกอบด้วยวิชา ส 011 ภูมิศาสตร์มนุษย์ ส 012 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ส 013 การส ารวจ
ท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์ ส 014 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมือง ส 021 หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศ
ไทย ส 022 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน ส 023 เอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน ส 024 ยุโรปสมัยใหม่ ส 025
ประวัติศาสตร์รุสเซีย ส 026 ประวัติศาสตร์อเมริกา ส 027 ประวัตินักคิดที่ส าคัญของโลก ส 028 ประวัติ
นักวิทยาศาสตร์ฯ ที่ส าคัญของโลก ส 029 วิวัฒนาการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ส 0210 ประวัติสังคม
และวัฒนธรรมไทย ส 0211 เหตุการณ์ปัจจุบัน ส 031การปกครองท้องถิ่นของไทย ส 041พุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ส 042 พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย ส 051มนุษย์กับสังคม ส 061 รายได้
ประชาชาติ ส 062 การเงิน การคลัง การธนาคาร ส 071กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ส 081พลังงานกับ
สิ่งแวดล้อม ส 082ประชากรกับคุณภาพชีวิต33 ส่วนวิชาภาษาไทยมีจุดประสงค์ 9 ประการคือ 

1. เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารของประชาชาติไทย 
ให้มีค่านิยมอันพึงประสงค์ในการเรียนภาษาไทย และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทางภาษาของชาติ 

2. เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและรู้จักสังเกตลักษณะทั่วไปของภาษาไทย สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องตามระเบียบของภาษา 

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองทุก
ด้านเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม 

4. เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกิจธุระต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลทั้งในการพูดและการเขียนสามารถใช้
ภาษาได้ถูกต้องตามระดับของบุคคลเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์ 

5. เพื่อให้สามารถอ่านออกเสียงให้ผู้ฟังรับสารได้แจ่มแจ้ง สามารถอ่านหนังสือและเอกสารต่างๆ
ด้วยความเข้าใจ ถูกต้อง รวดเร็ว มีรสนิยมที่ดีในการเลือกอ่านหนังสือและมีนิสัยรักการอ่าน 

6. เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เรื่องราวที่ได้ฟัง ได้อ่านจากบุคคลหรือจากสื่อมวลชนอันจะ
น าให้เกิดวิจารณญาณ 

7. เพื่อให้ประจักษ์ในคุณค่าของวรรณคดีตามควรแก่วัยและศักยภาพ สามารถอ่านและเข้าใจ 
วรรณคดีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและท่ีสร้างสรรค์ขึ้นในปัจจุบัน 

8. เพื่อให้มีความใคร่รู้ ใคร่เรียน สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ในโรงเรียนและต่อๆไปทั้งใน
ด้านอาชีพและเพื่อประโยชน์สุขในด้านอื่นๆ 

9. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ หรือในการศึกษาค้นคว้า
วิทยาการต่างๆตามความสนใจ   

โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ วิชาบังคับวิชาละ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน วิชา
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 วิชา ท 401 ท 402 ท 503 ท 504 ท 605 ท 606 วิชาเลือก 2 คาบ/
สัปดาห/์ภาค 1 หน่วยการเรียน ประกอบด้วยวิชา ท 011 การพู ด  ท  02 1กา รอ่ านแล ะพิ จ า รณา
วรรณกรรม ท 022 วรรณกรรมปัจจุบัน ท 031 ประวัติวรรณคดี 1 ท 032 ประวัติวรรณคดี 2 ท 033
วรรณคดีมรดก ท 034 การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื่อง ท 041 การเขียน 1 ท 042 การเขียน 2 ท 

                                         
 33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 136 – 140. 
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051 ภาษากับวัฒนธรรม ท 061 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง ท 062 การแสดงออกต่อหน้าประชุม
ชน ท 071 ภาษาไทยเพื่อประโยชน์เฉพาะ ท 081 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น ท 091 ลักษณะควรสังเกต
บางประการของภาษาไทย ท 092 ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย34 

4.2.2 วิชาพระพุทธศาสนา  

ส าหรับวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหมวดสังคมศึกษานั้นมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ วิชา ส 401 สังคมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษาการจัดระเบียบทางสังคมซึ่งประกอบด้วย
ค่านิยม ความเชื่อ ปัทสถานวิถีประชา ศีลธรรมจรรยาและกฎหมาย วิชา ส 402 สังคมศึกษามี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อชีวิตและมีประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาชีวิตได้เพื่อให้รู้จักใช้มาตรฐานการตัดสินความดีและความชั่วได้ถูกต้องเพื่อให้รู้จักท าจิตใจ
ให้สงบ ปรับจิตใจให้แข็งแกร่ง คล่องแคล่ว พร้อมที่จะเรียนและท างานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้
ตระหนักถึงคุณธรรมที่จ าเป็นในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมและประพฤติปฏิบัติคุณธรรมเหล่านั้นจน
เป็นนิสัย โดยศึกษาความหมายและประโยชน์ของจริยศาสตร์ที่มีต่อตนเองและสังคมและระดับของ
ประโยชน์ ศึกษาความดีและความชั่วและมาตรฐานตัดสินความดีและความชั่วทั้งในแง่ปรัชญา ศาสนา 
และสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมศึกษา การปลูกฝังค่านิยมโดยวิธีการแห่งปัญญาและวิธีการแห่ง
ศรัทธา ศึกษาคุณธรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลและการพัฒนาสังคมไทยได้แก่ 
ความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่ว การประกอบความดี การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ความกล้าทาง
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 
ความมัธยัสถ์ การรู้จักประมาณตนหรือความพอดี ความมีวิจารณญาณในการตัดสินปัญหาต่างๆ การ
เสียสละ การรู้จักสร้างความส าเร็จในชีวิตของตนเองและสังคม การรู้จักเคารพในความคิดเห็นของตนเอง
และผู้อื่น ตลอดจนการไม่เบียดเบียนและก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย
และประโยชน์ของสมาธิ ทั้งในชีวิตประจ าวันในการพัฒนาบุคลิกภาพและที่เป็นจุดหมายของศาสนา
ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างสมาธิในระดับท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและในระดับการพัฒนาบุคลิกภาพ 

วิชา ส 606 สังคมศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้จักความหมายของศาสนาและลัทธิ และให้เข้า
ใจความแตกต่างของศาสนาและลัทธิเพื่อให้รู้มูลเหตุการณ์เกิดศาสนาและประเภทของศาสนาเพื่อให้
ตระหนักในความส าคัญและประโยชน์ของศาสนาต่อสังคมและปัจเจกบุคคลและให้สามารถน ามาปรับใช้
กับชีวิตประจ าวันได้เพื่อให้รู้ประวัติศาสดา ก าเนิด และวิวัฒนาการของนิกายส าคัญของศาสนาส าคัญ 4 
ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พุทธ คริสต์และอิสลามเพื่อให้เข้าใจหลักค าสอนพื้นฐานของแต่ละ
ศาสนา และพิธีกรรมของศาสนาพร้อมทั้งสามารถประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ตามแต่กรณีเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกต่างศาสนา โดยศึกษาความหมายของศาสนาและลัทธิและความแตกต่าง
ระหว่างศาสนากับลัทธิตลอดจนมูลเหตุของการเกิดศาสนา และประเภทของศาสนาศึกษาประโยชน์ และ
ความส าคัญของศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลและสังคมศึกษาศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 
โดยสังเขป ในเรื่องประวัติความเป็นมานิกายส าคัญ ได้แก่  นิกายไศวะ นิกายไวษณพ ศึกษาคัมภีร์ไตร
                                         
 34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15 – 17.  
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เพท ศึกษาหลักค าสอนส าคัญได้แก่หลักอาศรม 4 หลักปรมาตมัน หลักโมกษะ หลักทรรศนะหรือปรัชญา 
6 และศึกษาพิธีกรรมส าคัญ เช่น สังสการ 12 ศึกษาศาสนาพุทธ ในเรื่องแหล่งก าเนิดและความเป็นมา
โดยเน้นสภาวะสังคมมนุษย์ก่อนพุทธกาล นิกายที่ส าคัญ พระคัมภีร์ไตรปิฎกหลักค าสอนที่ส าคัญ ได้แก่ 
ขันธ์ 5 อริยสัจ 4 และไตรลักษณ์ ตลอดจนศึกษาพิธีกรรมทางศาสนาเช่น พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธี
ทอดกฐิน พิธีเกี่ยวกับวันส าคัญของศาสนาเป็นต้น ศึกษาศาสนาคริสต์ ในเรื่องประวัติความเป็นมาโดย
ย่อ ก าเนิดและวิวัฒนาการของนิกายส าคัญพระคัมภีร์ไบเบิล หลักค าสอนส าคัญได้แก่ หลักตรีเอกานุ
ภาพ หลักความรักและหลักอาณาจักรพระเจ้า ตลอดจนศึกษาศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ศึกษาศาสนา
อิสลามโดยสังเขปในเรื่อง ประวัติความเป็นมา ก าเนิดและวิวัฒนาการของนิกายส าคัญได้แก่ นิกายชุนนี 
นิกายชิอะห์ และนิกายวาฮะบี ศึกษาพระคัมภีร์กุรอานและอัลฮะดีส หลักค าสอนที่ส าคัญได้แก่ หลัก
ศรัทธา และหลักปฏิบัติ 5 ตลอดจนศึกษาพิธีกรรมส าคัญ เช่น พิธีรักษาความสะอาด และค าแสดง
ถ้อยค าวิงวอนต่อพระอัลเลาะห์ ศึกษาความสอดคล้องกันของค าสอนท้ัง 4 ศาสนา 

วิชา ส 0210 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ และความต่อเนื่องของวัฒนธรรม ศาสนา การปกครอง เศรษฐกิจ ของสังคมไทยในอดีต
กับปัจจุบัน เพื่อให้ตระหนักว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นจุดร่วมของการด ารงรักษาความเป็น
ไทย วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ศิลปะ หล่อหลอมความเป็นไทยร่วมกัน โดยศึกษาประวัติความเป็นมา
ของศาสนาต่างๆ ที่สังคมไทยยอมรับนับถือรวมทั้งวัฒนธรรมไทยในการนับถือศาสนา ศึกษาอิทธิพล
ของพุทธศาสนาต่อสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการเจตคติและการด าเนินชีวิตของคนไทย วิชา 
ส 041 พุทธศาสนาในประเทศไทยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของ
พุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปกครอง และการศึกษาของ
สงฆ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อพุทธศาสนา เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความเคลื่อนไหวขององค์การทางพุทธศาสนาตลอดจนความสัมพันธ์กับ
ศาสนาอื่นๆ โดยศึกษาการเข้ามาของพุทธศาสนาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิและวิวัฒนาการของพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยทั้งสมัยล้านนา สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ศึกษาระเบียบการ
ปกครองสงฆ์ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาโดยสังเขป ศึกษาระบบการศึกษาของสงฆ์ใน
ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อพุทธศาสนา 
ศึกษาบทบาทและความเคลื่อนไหวขององค์การทางพุทธศาสนาในประเทศไทยตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆ 

วิชา ส 042 พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติ ที่มาและแนวความคิดของการสร้างพระพุทธรูปและพุทธศิลป์แต่ละสมัย เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องโบราณคดีขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับพุทธรูปและพุทธศิลปะ เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับประวัติและ
ความส าคัญของพระพุทธรูปส าคัญของไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถจ าแนกความแตกต่างของ
พระพุทธรูปแต่ละปางในสมัยต่างๆได้ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์พุทธศิลปะ โดย 
ศึกษาสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก่อนสมัยมีพระพุทธรูปและประวัติการสร้างพระพุทธรูป ศึกษาพุทธ
ลักษณะและแนวความคิดในการสร้างพระพุทธรูปตามพุทธลักษณะสมัยต่างๆ ศึกษาพุทธศิลปะสมัย
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ต่างๆ และสกุลช่างต่างๆ ศึกษาประวัติพระพุทธรูปท่ีส าคัญของไทย เช่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธชินราช ฯลฯ  ศึกษาปัญหาการอนุรักษ์พุทธศิลปะในประเทศไทย วิชาข้างต้น
เป็นวิชาในหมวดวิชาสังคมศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายประการ แต่สามารถกล่าวในภาพรวมได้ว่า วิชา 
ส 402 ศึกษาถึงจริยธรรมและการท าสมาธิ วิชา ส 606 ศึกษาถึงศาสนาส าคัญต่างๆ เช่น ฮินดู พุทธ 
คริสต์และอิสลาม วิชา ส 0210 ศึกษาถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย วิชาทั้ง 3 วิชามี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเพียงบางส่วน ส าหรับวิชา ส 041 เน้นความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย วิชา ส 042 เน้นการเรียนเพื่อความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพุทธศิลป์นั้นเป็นการ
เรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง35 

นอกจากวิชาในส่วนของหมวดวิชาสังคมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้ว ยังมี
วิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่อีกในหมวดวิชาภาษาไทยดังนี้ ส าหรับวิชาภาษาไทยที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับวิชาพระพุทธศาสนา เช่น วิชา ท 401 ภาษาไทย มีเนื้อหาให้ฟังพระธรรมเทศนาซึ่ง
โรงเรียนควรจัดเป็นระยะๆ ตลอดปีการศึกษา ในการพูดให้บอกหัวข้อของพระธรรมเทศนา วิชา ท 503 
ฟังการเล่าคตินิยายที่มีความยาวพอสมควร ฟังท านองเสนาะ เช่น การเทศน์มหาชาติ การท าขวัญนาค 
วิชา ท 021 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม รู้คุณค่าของวรรณกรรมตามรูปแบบอาจได้แก่ คุณค่าด้าน
ความบันเทิง จริยธรรม ค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ วิชา ท 031 ประวัติวรรณคดี ให้ศึกษา
วรรณคดีส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ เช่น วรรณคดีสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1800 – 1920) วรรณคดีส าคัญที่ให้
ศึกษามีอาทิ ศิลาจารึกหลักที่ 1 ไตรภูมิพระร่วง สุภาษิตพระร่วง ฯลฯ วรรณคดีสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 
– 2310) วรรณคดีส าคัญที่ให้ศึกษามีอาทิ ลิลิตโองการแช่งน้ า มหาชาติค าหลวง ลิลิตพระลอ ลิลิตยวน
พ่าย โคลงทวาทศมาส โคลงนิราศหริภุญไชย สมุทโฆษค าฉันท์ กาพย์เห่เรือ ฯลฯ 

 วิชา ท 034 การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเรื่อง ให้อ่านร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 4 กัณฑ์ 
ได้แก่ ทานกัณฑ์ มัทรี มหาพน และชูชก ให้เข้าใจความหมายของศัพท์ พิจารณาบรรยายโวหารและ
พรรณนาโวหาร กัณฑ์อื่นๆ ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านเองพอรู้เค้าเรื่องโดยใช้ศัพทานุกรมท้ายเล่มเป็น
เครื่องช่วย วรรณคดีกลอนของสุนทรภู่คือนิราศเมืองแกลงและนิราศภูเขาทอง วรรณคดีค าฉันท์ คือ 
สามัคคีเภทค าฉันท์ โดยเพ่งเล็งสาระส าคัญของเนื้อเรื่องและเพ่งเล็งลีลาของฉันท์ วิชา ท 051 ภาษากับ
วัฒนธรรม ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การใช้ถ้อยค าให้
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลในการพบปะ การติดต่อประสานงาน การขอความช่วยเหลือ และค าพูด
ที่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ฟัง การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณีไทยโดยทั่วไปและเฉพาะท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการเกิด การตาย การท าบุญในเทศกาลต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งคติชาวบ้านอันเป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน เช่น ความเชื่อต่างๆ บทกล่อมเด็กการละเล่นและเพลงพื้นเมือง นิทาน
พื้นเมือง ต านานพื้นเมือง ต านานต่างๆ ภาษิต ค าให้พร ค าทาย ให้สังเกตภาษาความหมาย ความ
ไพเราะ สิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยและความส าคัญของภาษาในการ
สืบทอดวัฒนธรรมไทยอันจะน าไปสู่ความเป็นปึกแผ่นและความม่ันคงของชาติ วิชา ท 071 ภาษาไทย

                                         
 35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 140 – 162. 
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เพื่อประโยชน์เฉพาะ ให้เพ่งเล็งมารยาทและธรรมเนียมประเพณีในการสื่อสาร ให้ตระหนักในจรรยาของ
แต่ละอาชีพและจริยธรรมอันเป็นที่ยกย่องของชนชาวไทย 36 จึงอาจกล่าวได้ว่าวิชาเหล่านี้มีความ
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา นอกจากในหมวดวิชาภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว
ยังมีวิชาในหมวดภาษาต่างประเทศบางวิชาซึ่งถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่อีกคือวิชา
ภาษาบาลีโดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการใฝ่หาความรู้และความเข้าใจภาษาบาลีที่ใช้อยู่ในพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาค าบาลีที่น ามาใช้ในภาษาไทยหรือเม่ือจะน ามาใช้ใน
ภาษาไทย 
 3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้ภาษาบาลี 
 4. เพื่อให้เป็นพื้นฐานท่ีจะศึกษาภาษาบาลีในระดับสูงขึ้นไป 

 ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนเน้นหนักภาษาบาลีโดยเฉพาะให้เรียนตามโครงสร้างต่อไปนี้ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชา บ 411 - บ 412 หลักภาษาและการใช้ภาษาบาลี 1 - 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรียนวิชา บ 513 - บ 514 หลักภาษาและการใช้ภาษาบาลี 3 – 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชา บ 615 - 
บ 616 แปลบาลี 1 – 2 รายวิชาต่อไปนี้ อาจเลือกเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ใน
โครงสร้างหรืออาจเลือกเรียนเพื่อเสริมรายวิชาเลือกอื่นๆ ซึ่งแต่ละวิชามีค่า 1.5 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 3 
คาบ/สัปดาห์ เช่นเดียวกับวิชาข้างต้น เช่น วิชา บ 011 ค าบาลีในภาษาไทย วิชา บ 012 ค าบาลีใน
วรรณคดีไทย วิชา บ 013 หลักการเทียบค าบาลีกับสันสกฤต วิชา บ 014 หลักภาษาบาลีและสันสกฤตที่
เกี่ยวกับหลักภาษาไทย วิชา บ 015 หลักการวิเคราะห์ค าบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยและวิชา บ 016 
วรรณคดีบาลีที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย37  

 ในช่วงหลักสูตรปี พ.ศ. 2524 แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายก็ตาม แต่มีหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นหนังสือนอกเวลาปรากฏขึ้นหลายเล่ม เช่น หนังสือเรื่อง “แม่หมูผู้น่ารัก” 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะ
นิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เกี่ยวกับความเมตตากรุณาให้ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับหมูและประโยชน์ของหมู 
โดยตัวละครเป็นแม่หมูกับแม่ไก่ สนทนากันด้วยภาษาง่ายๆ เนื้อเรื่องให้ความรู้ความเพลิดเพลินและ
ปลูกฝังให้เด็กมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ด้วย หนังสือเรื่อง “เมธา – นารี” หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.1 – 2 หน่วยที่ 1 สิ่งที่มีชีวิต หน่วยย่อยที่ 1 ตัวเรา เรื่องการท าความสะอาด
ร่างกายแต่งเป็นค าคล้องจอง กล่าวถึงเด็กชายหญิงคู่หนึ่งคือ เมธา พี่ชายเรียนอยู่ชั้น ป.2 และนารี 
น้องสาวเรียนอยู่ชั้น ป.1 สองพี่น้องตื่นนอนแต่เช้า เก็บที่นอน อาบน้ า กวาดถูห้องแต่งตัว รับประทาน
อาหารเสร็จเรียบร้อยจึงไปโรงเรียน ซึ่งเป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม ให้เด็กรู้จักรักงานและรู้จักปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน   

                                         
 36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18 – 36. 
 37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 124 – 125. 
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 หนังสือเรื่อง “เที่ยวเพลินเดินหลง” หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ใช้
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.1 – 2 หน่วยที่ 3 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 
เรื่องบุคคลที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ให้บริการชุมชนแต่งเป็นร้อยกรอง เนื้อหาแทรกข้อคิดให้เด็กเชื่อ
ฟังค าตักเตือนของผู้ใหญ่และไม่ประมาท รู้จักการให้บริการของชุมชน สภาพของชุมชน และรู้จัก
มารยาททีดีคือการขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ  หนังสือเรื่อง “วัวเพื่อนรัก” หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 
เรื่องความเมตตากรุณา แต่งเป็นร้อยกรองง่ายๆ เกี่ยวกับวัวตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยเจ้าของให้ปลอดภัย
จากอันตราย เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้สอนให้นักเรียนมีความรัก ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ และ
เพื่อนมนุษย์ หนังสือเรื่อง “ยอดกตัญญู” หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 2 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย จริยศึกษา ป.1 – 6 เรื่องความ
เมตตากรุณาและความกตัญญูกตเวที แต่งเป็นค าคล้องจอง กล่าวถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กดี มีใจ
เมตตา อาศัยอยู่กับแม่ 2 คน ช่วยแม่ท างานทั้งนอกบ้านและในบ้าน เวลาแม่ป่วยก็คอยเฝ้าปรนนิบัติดูแล 
เด็กน้อยเลี้ยงหมาผอมโซไว้ตัวหนึ่งด้วยความสงสาร ภายหลังมาได้ตอบแทนบุญคุณโดยช่วยเด็กน้อยให้
รอดพ้นจากงูกัด เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้เน้นให้เห็นคุณค่าของความรัก ความผูกพัน และลักษณะ
นิสัยอันดีงามที่เด็กพึงปฏิบัติและผลของการกระท าความดีย่อมจะได้รับผลดีตอบแทน38 

 ส าหรับหนังสืออ่านประกอบส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น หนังสือเรื่องท าดีได้ดี – 
ท าชั่วได้ชั่วใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ส015 
จริยธรรมและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส 402 สังคมศึกษา เป็นเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผู้แต่งประสบ
มาในอดีตหรือมีผู้เล่าให้ฟังรวม 8 เรื่อง คือ บทเรียนชีวิต มรดกชิ้นสุดท้าย นึกไม่ถึง สร้างทุกข์ สร้าง
กรรม เหตุเม่ือหลบฝน คนบ้านนอกและคู่ปรับ เนื้อหาให้สารประโยชน์เป็นอุทาหรณ์สอนให้ประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อผลแห่งกรรมดีจะได้ตามสนอง หนังสือเรื่อง “แม่” ใช้ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยชั้น ป.1 – 6 จริยศึกษา กลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา 
ส 015 จริยธรรมและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ส 402 สังคมศึกษา ประกอบด้วยบทพระ
นิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เรื่อง “แม”่ เรียงความ  3 เรื่องเกี่ยวกับคุฯความดีของแม่ เป็นเรียงความที่ชนะการประกวดในงาน
วันแม่ ปี พ.ศ. 2524 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเรื่องไปดูเขา
จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื้อหาแสดงให้เห็นความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิด
ความส านึกในพระคุณของแม่และเกิดความกตัญญูกตเวที39 

 หนังสือเรื่อง “แหม่มเข้าวัด” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายวิชา ส 402 สังคมศึกษา แปลจากต้นฉบับหนังสือภาษาอังกฤษเรื่อง A Meditator’s Diary 

                                         
 38 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษาของ
กรมวิชาการ, หน้า 88 – 91. 
 39 กรมวิชาการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ, หน้า 21. 
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ของ เจน แฮมิลตัน – เมอริตต์ (Jane Hamilton – Merritt) เป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้เข้าใจเรื่องกัมมัฏฐาน 
ให้ทราบถึงประโยชน์ของกัมมัฏฐานซึ่งจะมีผลในการฝึกให้เยาวชนเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง สมบูรณ์ 
ประพฤติตนในสิ่งดีงาม มีสมองแจ่มใสและศึกษาได้ดี เนื้อหากล่าวถึงประสบการณ์ของสตรีชาวตะวันตก
ผู้หนึ่งซึ่งมาศึกษาพุทธศาสนาที่วัดไทยโดยเฉพาะเรื่องกัมมัฏฐาน40 หนังสือเรื่อง “ค าบรรยายวิชาพุทธ
ศาสน์” ของพระราชนันทมุนี (ปัญญานันทภิกขุ) ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ส 606 สังคมศึกษา ส 041 พุทธศาสนาในประเทศไทย ค าบรรยายวิชา
พุทธศาสน์ของปัญญานันทภิกขุ บรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร ตั้งแต่ธันวาคม 
2516 – มีนาคม 2517 มีเนื้อหาเป็นอรรถประโยชน์ในการเรียนรู้วิชาพุทธศาสน์ ประกอบด้วย
อรรถาธิบายอันเหมาะสมกับกาลสมัย ท าให้ผู้อ่านเข้าใจในความคิดพื้นฐานของพุทธศาสน์ดีขึ้น ใช้ภาษา
พูดเข้าใจง่ายสลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน รวมค าบรรยาย 11 ครั้ง คือเรื่องมูลเหตุของศาสนา พุทธ
ประวัติ ธรรมจักกัปวัตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อนุปุพพิกถา คุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกา และมงคล
สูตร การประดิษฐานพระพุทธศาสนา พุทธกิจและโอวาทปาติโมกข์ อัฏฐังคิกมรรค สัปปุริสธรรม กิเลส 
อุปกิเลสและปรินิพพาน41 หนังสือเรื่อง “ร าพึงวันฝนตก” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ส 015 จริยธรรม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส 402 สังคม
ศึกษา เรื่องเดิมชื่อ “ธรรมชาติและชีวิต” พิมพ์ในหนังสือสายธารที่เปลี่ยนทางเป็นเรื่องที่เขียนบรรยาย
ความรู้สึกเปรียบเทียบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่มีฝนตกวันหนึ่ง 
ผู้เขียนได้ร าพึงถึงการที่ฝนตก เปรียบเทียบหน้าที่ของฝนกับหน้าที่ของมนุษย์ เปรียบการสร้างถนนกับ
ความดีของคน เปรียบก้านดอกไม้กับความหวังของบุคคล ฯลฯ ท้ายเล่มมีค าถามและมีกิจกรรมช่วย
ส่งเสริมให้ผู้อ่านรู้จักพินิจพิเคราะห์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มองเห็นแง่คิดคติธรรมในการครอง
ตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ42  

 นอกจากนี้ยังมีหนังสือเรื่อง “พระพุทธรูปในเมืองไทย” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ส 042 พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย หนังสือ
เรื่อง “ลิลิตสรรเสริญพุทธคุณ” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายวิชา ส 402 ส 606 สังคมศึกษา ส 041 พุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นหนังสือชนะการ
ประกวดบทประพันธ์ในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เขียนเป็นลิลิต เนื้อหากล่าวถึงพุทธประวัติอย่างย่อๆ 
ขึ้นต้นด้วยคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ และโคลงดั้นบาทกุญชร 5 บท เป็นบทขยายพระคาถาดังกล่าว 
ต้อจากนั้นด าเนินเรื่องพุทธประวัติโดยสังเขป43 หนังสือเรื่อง “ยังจ าได้ไหม” ใช้ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ส 015 จริยธรรม และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส 402 สังคมศึกษาเป็นหนังสือช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการรู้จักหน้าที่และ

                                         
 40 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
 41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
 42 เรื่องเดียวกัน, หน้า 53. 
 43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 130. 
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ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องก าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ช่วยปลูกฝังนิสัยความมีระเบียบวินัย เป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งชื่อ นิด อาศัยอยู่กับ
หลวงตาที่วัดตั้งแต่เล็กๆ นิดได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายแต่เพราะเขาประพฤตตนอยู่ในค าสั่ง
สอนของหลวงตา รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นและประกอบ
แต่ความดี จึงท าให้เขามีความสุขและเป็นที่รักใคร่ของทุกคน หนังสือเรื่อง “หมอบุญเอื้อ” ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ส 015 จริยธรรมและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส 402 สังคมศึกษา เนื้อหาช่วยส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณธรรมต่างๆ เช่น ความพยายาม ความมีมานะบากบั่น ความเมตตากรุณา การรู้จักคบมิตร ฯลฯ เสนอ
เนื้อหาโดยมีตัวละครด าเนินเรื่อง กล่าวถึงบุญเอื้อซึงอาศัยอยู่ห้องเช่าเล็กๆ กับแม่และยาย ส่วนพ่อของ
เขาไปท างานในต่างแดน ถึงแม้ครอบครัวของเขาจะยากจน แต่ก็มีคุณธรร และต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทน 
จึงท าให้บุญเอื้อเป็นคนมีคุณธรรม ผลสุดท้ายเขาจึงประสบความส าเร็จในชีวิตดังที่ตั้งใจ44 แม้แต่หนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มพลานามัยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา พ 203 สุขศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา พ 402 พ 504 พ 606 สุขศึกษา เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบ
ปัญหาครอบครัวจนต้องหาทางออกด้วยการพึ่งยาเสพติด แต่ผลสุดท้ายก็สามารถเลิกยาเสพติดได้
เด็ดขาด หนังสือนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นข้อเตือนใจเด็กวัยรุ่นไม่ให้หลงผิดและให้ข้อคิดแก่บิดา 
มารดา ครูอาจารย์ในการดูแลเด็กด้วย45 

4.3 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 4.3.1 หลักสูตรประถมศึกษา มีหลักการและจุดหมาย ดังต่อไปนี ้

 1. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 
 2. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
 3. เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างเอกภาพของชาติ โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน แต่ให้ท้องถิ่นมีโอกาส
พัฒนาหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการได้ 

การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ท างานเป็นและครอง
ชีวิตอย่างสงบสุข ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ีจะต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ คงสภาพอ่านออกเขียนได้และคิดค านวณได้ 
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 3. สามารถปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว 

                                         
 44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 133. 
 45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 137. 
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 4. สามารถวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวได้
อย่างมีเหตุผลด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5. มีความภูมิใจในความเป็นคนไทย มีนิสัยไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 6. มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
 7. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างาน มีนิสัยรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 8. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบ้านและชุมชน 
สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของบ้านและชุมชนตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนรอบๆบ้าน  

 ส าหรับโครงสร้างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยมวลประสบการณ์การเรียนรู้ 5 กลุ่มมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

 1. กลุ่มทักษะท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
 2. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตว่าด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาของชีวิตและสังคมโดยเน้น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความด ารงอยู่และการด าเนินชีวิตที่ดี 
 3. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยว่าด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมนิสัย ค่านิยม เจตคติ และ 
พฤติกรรม เพื่อน าไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี 
 4. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพว่าด้วยประสบการณ์ทั่วไปในการท างานและความรู้พื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ 
 5. กลุ่มประสบการณ์พิเศษว่าด้วยกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 

ส าหรับกลุ่มประสบการณ์พิเศษ ในชั้น ป. 5 – 6 โรงเรียนอาจเลือกจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในกลุ่มประสบการณ์ทั้ง 5 หรือเลือกจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจของผู้เรียน เช่น 
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้อาจเลือกจัดหลายๆ กิจกรรมก็ได้โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตรประถมศึกษา ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ปี แต่ละปีการศึกษาควรมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 40 
สัปดาห์ ในหนึ่งสัปดาห์ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมงหรือ 75 คาบ ซึ่งก าหนดให้คาบละ 20 
นาที คิดเป็นชั่วโมงละ 3 คาบ ทั้งนี้เม่ือรวมแล้วต้องไม่ต่ ากว่า 200 วัน และไม่ต่ ากว่า 1,000 ชั่วโมงและ
ส าหรับชั้น ป. 5 – 6 นั้น ให้เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนในกลุ่มประสบการณ์
พิเศษอีกไม่ต่ ากว่า 200 ชั่วโมง อัตราเวลาเรียนของมวลประสบการณ์ทั้ง 5 กลุ่ม ในแต่ละระดับชั้น 
ก าหนดไว้โดยประมาณดังนี้46  
  

                                         
 46 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2534), หน้า 1 – 3. 
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ตารางที่ 12 อัตราเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533)  
 

มวลประสบการณ์ 
อัตราเวลาเรียนโดยประมาณ 

ป.1 – 2  ป.3 – 4  ป.5 – 6  
ร้อยละ คาบ/ปี ร้อยละ คาบ/ปี ร้อยละ คาบ/ปี 

1. กลุ่มทักษะที่เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 50 1,500 35 1,050 25 750 
2. กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 15 450 20 600 25 750 
3. กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 25 750 25 750 20 600 
4. กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 10 300 20 600 30 900 

รวม 100 3,000 100 3,000 100 3,000 
5. กลุ่มประสบการณ์พิเศษ - - - - - 600 
 

4.3.1.1 โครงสร้างวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต วิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
และวิชาภาษาไทย 
 วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมในด้านอนามัย ประชากร การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทางธรรมขาติ โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพ ปัญหา กระบวนการ
แก้ปัญหาและสามารถน าประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  จึงต้องปลูกฝังให้มี
คุณลักษณะดังนี ้

 1. มีความเข้าใจพื้นฐานและปฏิบัติตนได้ถูกต้องในด้านสุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจทั้ง
ส่วนบุคคลและส่วนรวม 
 2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติ มีนิสัยหาความรู้อยู่เสมอ  
 3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 6. มีความเข้าใจ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 7. เข้าใจหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติใน
ขอบเขตแห่งสิทธิเสรีภาพ 
 8. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความเป็นเอกราชของชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์47 

วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมีโครงสร้างดังต่อไปนี้48 

                                         
 47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 

48 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537), หน้า 22. 



 90 

 

แผนภมิูท่ี 1  โครงสรา้งหลกัสูตรกลุ่มสรา้งเสริมประสบการณ์ชีวิต 

 . 3 – 4   . 5 – 6   . 1 – 2 
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 กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาค่านิยม เจตคติ พฤติกรรม 
และบุคลิกภาพ เน้นการเป็นคนช่างคิด ช่างท า และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กิจกรรม 
จริยศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเกี่ยวกับความดีความงาม การรักษาสุขภาพกายและจิต 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหา มีความสามารถในการแสดงออกและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3. มีความเสียสละ สามัคคี มีวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที รักการท างาน เห็นคุณค่า
ของการออกก าลังกาย 
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 4. มีความสนใจแสวงหาความรู้ และรูปแบบการท างานใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้
ความรู้ในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเพื่อการท างาน และการด ารงชีวิต 
 5. ปรับปรุงตนเองให้มีคุรลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหา และพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองได้49 

 วิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ป. 1 – ป. 2 มี 6 หน่วย คือหน่วยที่ 1 ม่ันใจในการเคลื่อนไหว 
หน่วยที่ 2 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หน่วยที่ 3 สนุกกับจินตนาการ หน่วยที่ 4 พัฒนาความสามารถของตนเอง หน่วย
ที่ 5 ครอบครัวดีมีสุข และ หน่วยที่ 6 โรงเรียนดีมีวินัย ชั้น ป. 3 – ป. 6 เรียนวิชาจริยศึกษาซึ่งมีหมวด
ธรรมดังต่อไปนี้ ความใฝ่รู้ ความขยัน ความอดทน การประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบ
วินัย ความเสียสละ ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที การตรงต่อเวลา ความสามัคคี ความ
ยุติธรรม ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี50 วิชาภาษาไทยมีความส าคัญ
ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ การเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน
ตามควรแก่วัย เห็นคุณค่าของภาษา สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ รักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ และมีเหตุผล จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. มีทักษะในการ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานของ
การเรียนภาษา 
 2. สามารถใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร ทั้งการรับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล 
 3. สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนสามารถใช้ภาษาในเชิง
สร้างสรรค์ได้ 
 4. มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักเลือกหนังสืออ่านและใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
หนังสือ สื่อมวลชนและแหล่งความรู้อื่นๆ 
 5. สามารถใช้ประสบการณ์จากการเรียนภาษาไทยมาช่วยในการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
วินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล 
 6. มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องต่อการเรียนภาษาไทยและวรรณคดีทั้งในด้าน
วัฒนธรรมประจ าชาติและการสร้างเสริมความงดงามในชีวิต51  

 วิชาภาษาไทยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้52  

                                         
 49 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), 
หน้า 55. 
 50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 56 – 66. 
 51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
 52 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533), หน้า 22. 
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แผนภมิูท่ี 2 โครงสรา้งหลกัสูตรภาษาไทย 

 . 3 – 4   . 5 – 6   . 1 – 2 

                   

       
 

       
 

        
 

       
 

       
 

        
 

         
 

       
 

       
 

        
 

         
 

         
 

 
 
 4.3.1.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

 ส าหรับวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนั้นอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและ
ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ส าหรับรายละเอียดในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมีอยู่ในชั้น ป. 3 – 
4 หน่วยย่อยที่ 3 ศาสนาในประเทศไทย ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ องค์ประกอบต่างๆ ของศาสนาพุทธ 
วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับพุทธภาษิต หลักธรรม ประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
รวบรวม วิเคราะห์ ผลกระทบของการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวที่มีต่อตนเองและผู้อื่น จ าแนกจัดหมวดหมู่
ของลักษณะการประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักการต่างๆ ดังกล่าวของศาสนา 
อธิบายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักแห่งศาสนา ปฏิบัติตนอย่างมี
เหตุผล เพิ่มพูนการประพฤติปฏิบัติตนในศีลในธรรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและ
หลักธรรมส าคัญในศาสนาที่นับถือ สามารถวิเคราะห์ จ าแนกออกได้เป็นการกระท าที่ดีและไม่ดี ชื่นชม
และศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมโดยชอบด้วยเหตุผล  ในระดับชั้น ป. 5 – 6 
หน่วยย่อยที่ 3 ศาสนา มีการศึกษา วิเคราะห์หลักธรรมค าสอน ประเพณีทางพระพุทธศาสนาและศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปผลดีจากการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติตามค า
สอนของศาสนานั้นๆ บอกความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อการกระท าของผู้อื่น เพื่อความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้ง
เกี่ยวกับศาสนาที่ตนนับถือ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่นับถือศาสนาต่างกัน สังเกต รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ อภิปราย การปฏิบัติต่างๆ ของตนเองและผู้อื่น ผลของการกระท าทั้งทางด้านจิตใจและ
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ทางด้านวัตถุต่อผู้กระท าและผู้อื่น จ าแนกเป็นการกระท าดีและการกระท าที่ไม่ดี เปรียบเทียบกับ
คุณธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ อภิปรายคุณค่าของการประพฤติธรรมต่างๆ สรุปเป็นข้อควรปฏิบัติ และ
ประพฤติตนตามค าสอนและประเพณีอันดีงามเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น มีทักษะในการสังเกต วิเคราะห์ จ าแนกความดี ความชั่ว มีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
ที่ตนนับถือ รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอย่างมีเหตุผล53 ดังมีตารางเวลา
ดังต่อไปนี้54 

ตารางที่ 13 การจัดคาบเวลาเรียนส าหรับกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

 
ชั้น เน้ือหา 

พระพุทธศาสนาเดิม 
เน้ือหา 

พระพุทธศาสนา  
ที่ปรับใหม ่

คาบเวลา 
 

หมายเหตุ 

ป.1 – 2  ไม่มโีดยตรง หน่วยที่ 4 ชาตไิทย  
หน่วยย่อยที่ 3  
พระพุทธศาสนา 

60 คาบ/ปี ครูจัดได้ตามความ
เหมาะสม 

ป.3 – 4  หน่วยที่ 4 ชาตไิทย หน่วย
ย่อยที่ 3 ศาสนา 

30 คาบ 

หน่วยที่ 4 ชาตไิทย  
หน่วยย่อยที่ 3  

ศาสนา 
หน่วยย่อยที่ 5  
พระพุทธศาสนา 

60 คาบ/ปี ใช้เน้ือหาเดมิผนวก
กับเน้ือหาใหม ่

ป.5 – 6  หน่วยที่ 4 ชาตไิทย หน่วย
ย่อยที่ 3 ศาสนา 

40 คาบ 

หน่วยย่อยที่ 4 ชาติไทย  
หน่วยย่อยที่ 3  

ศาสนา 
หน่วยย่อยที่ 6 
พระพุทธศาสนา 

60 คาบ/ปี ใช้เน้ือหาเดมิผนวก
กับเน้ือหาใหม ่

 

ส าหรับรายละเอียดเวลาเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
  

                                         
 53 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), 
หน้า 34 – 42. 
 54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3 – 4. 



 94 

ตารางที่ 14 การจัดคาบเวลาเรียนส าหรับกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

 
ชั้น คาบเวลา

เรียน
ตลอดป ี

เน้ือหา
พระพุทธศาสนาที่ปรับ

ใหม/่คาบเวลา 

กิจกรรม
สร้างนิสัย/
คาบเวลา 

เน้ือหา/กิจกรรม 
ส่วนอื่นๆ/คาบเวลา 

หมายเหตุ 

ป. 1 - 2 750 คาบ หน่วยที่ 7 - 10 
ใช้เวลาเรียน 180 คาบ/ปี 

80 คาบ/ปี สลน.หน่วยที่ 1 - 6 ใช้
เวลาที่เหลือ 490 คาบ 
ยืดหยุ่นไดต้ามความ

เหมาะสม 

1.นั ก เ รี ย น ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาพุทธให้จัดการ
เ รี ย นก า ร สอนต าม
เน้ือหาพระพุทธศาสนา
และคาบเวลาใหม่ 
2.นั ก เ รี ย น ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอื่นๆให้จัดการ
เ รี ย นก า ร สอนต าม
เนื้อหาและคาบเวลา
เ รี ย น ค ง เ ดิ ม ต า ม
ห ลัก สูต รก ลุ่ มส ร้ า ง
เสริมลักษณะนิสัยใน
หลักสูตรประถมศึกษา
พ .ศ .2521(ฉ บั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

ป. 3 - 4 750 คาบ  หลักธรรม 
 ศ รั ท ธ า คุ ณ พ ร ะ

รัตนตรัยและพุทธ
ศาสนสุภาษิต 

 การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

 ศาสนพิธี 
     ใช้เวลาเรียน      
     180 คาบ/ปี 

120 คาบ/ปี กิจกรรมศิลปศึกษา 
กิจกรรมพลศึกษา 

กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 
ใช้เวลาที่เหลือ 450 คาบ 
ยืดหยุ่นไดต้ามความ

เหมาะสม 

ป. 5 - 6 600 คาบ  หลักธรรม 
 ศรัทธาในคุณพระ

รัตนตรัยและพทุธ
ศาสนสุภาษิต 

 การบริหารจติและ
เจริญปัญญา 

 ศาสนพิธ ี
     ใช้เวลาเรียน        
     180 คาบ/ปี 

80 คาบ/ปี กิจกรรมศิลปศึกษา 
กิจกรรมพลศึกษา 

กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 
ใช้เวลาที่เหลือ 340 คาบ 
ยืดหยุ่นไดต้ามความ

เหมาะสม 
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 วิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
โดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. ให้นักเรียนเกิดศรัทธาและส านึกในความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย 
 3. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้อง 
 4. ให้มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 5. ให้รู้หน้าที่ชาวพุทธและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม55 

 เนื้อหาดังกล่าวกระจายอยู่ในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 5 หัวข้อคือ 1) ประวัติและ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 2) พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง 
3) พระสงฆ์และการปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อพระสงฆ์  4) หน้าที่ชาวพุทธ 5) วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา อยู่ในวิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 4 ข้อ คือ 1) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2) 
พุทธศาสนสุภาษิต 3) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 4) ศาสนพิธี56 ส่วนวิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาอยู่ในระดับช้ัน ป. 1 – 2 เนื้อหาเรื่องการอ่านมีการให้อ่านนิยายแฝงคติธรรม การฟังและ
การพูดในระดับชั้น ป. 3 – 4 มีการฝึกมารยาทที่ดีในการฟังและการพูด ข้อเตือนใจที่ได้จากการฟัง
เรื่องราวและบทประพันธ์ เล่าเรื่องราวแฝงคติธรรม การฟังในระดับชั้น ป. 5 – 6 มีการฟังพระธรรม
เทศนา การอ่านในระดับชั้น ป. 5 – 6 ที่เน้นแนวคิดในการพัฒนาตนเอง57 ส่วนหนังสืออ่านประกอบนั้น
ใช้หนังสือเช่นเดียวกับหลักสูตรปี พ.ศ. 2521  
 
 

                                         
 55 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536), หน้า 2. 
 56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
 57 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), 
หน้า 8 – 16. 
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ตารางที่ 15 คาบเวลากรอบเนื้อหาสาระพระพุทธศาสนาตลอดหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533)58 
 

ชั้น/กลุ่ม/คาบ 
กรอบเน้ือหาสาระพระพุทธศาสนา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
สปช. สลน. สปช. สลน. สปช. สลน. สปช. สลน. สปช. สลน. สปช. สลน. 

1. ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
2. พุทธประวัต ิประวัตพิุทธสาวก พุทธสาวิกา 
    และชาวพุทธตัวอย่าง  
3. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
4. พระสงฆ์และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ 
5. พุทธศาสนสุภาษิต 
6. หน้าที่ชาวพุทธ 
7. การบริหารจิตและเจริญปญัญา 
8. วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 
9. ศาสนพิธี 

21 
 

24 
- 
6 
- 
- 
- 
9 
- 

- 
 
- 

114 
- 
6 
- 

24 
- 

36 

- 
 

21 
- 
6 
- 
9 
- 

18 
- 

- 
 
- 

114 
- 
6 
- 

24 
- 

36 

9 
 

24 
- 
6 
- 
9 
- 

12 
- 

- 
 
- 

111 
- 
9 
- 

24 
- 

36 

6 
 

24 
- 
6 
- 
6 
- 

18 
- 

- 
 
- 

123 
- 
9 
- 

24 
- 

24 

9 
 

24 
- 
6 
- 
3 
- 

18 
- 

- 
 
- 

123 
- 
9 
- 

24 
- 

24 

9 
 

24 
- 
6 
- 
3 
- 

18 
- 

- 
 
- 

123 
- 
9 
- 

24 
- 

24 
รวม 60 180 60 180 60 180 60 180 60 180 60 180 

 

                                         
 58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
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 4.3.2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นมีจุดประสงค์ หลักการและจุดหมาย ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 2. เป็นการศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการประกอบสัมมาชีพหรือการศึกษาต่อ 
 3. เป็นการศึกษาที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาต่อ ให้สามารถเลือกแนวทางที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนใน
ฐานะเป็นพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะเลือกและตัดสินใจประกอบสัมมาชีพ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีนิสัย
ในการปรับปรุงงาน ตนเองและสังคม เสริมสร้างอนามัยชุมชนและครองชีวิตโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อ
สังคม ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ี จะต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญและทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ 
 2. สามารถปฏิบัติตนในการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน 
 3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และเลือกแนวทางแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับข้อจ ากัด
ต่างๆ 
 4. มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เต็มใจช่วยเหลือ
ผู้อื่นตามความสามารถของตน 
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่จะท าให้เกิดความเจริญแก่
ตนเองและชุมชน 
 6. มีทรรศนะที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด มีนิสัยรักการท างาน และมีความสามารถในการเลือกอาชีพ
ที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 7. มีทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพ มีความสามารถในการจัดการ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 8. เข้าใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชน สามารถเสนอแนวทางพัฒนาชุมชน 
ภูมิใจในการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนตลอดจนอนุรักษ์และ
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน59 ส าหรับโครงสร้างหลักสูตร
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังน้ี 
  

                                         
 59 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534), หน้า 1. 
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ตารางที่ 16 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533)60 
 

กลุ่มวชิา จ านวนคาบต่อสัปดาห์ต่อภาค 
ม.1 ม.2 ม.3 

บังคับ เลือก
เสรี 

บังคับ เลือก
เสรี 

บังคับ เลือก
เสรี แกน เลือก แกน เลือก แกน เลือก 

1.ภาษา 
1.1 ภาษาไทย 
1.2 ภาษาต่างประเทศ 
2.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.1 วิทยาศาสตร ์
2.2 คณิตศาสตร ์
3. สังคมศึกษา 
4.พัฒนาบุคลิกภาพ 
4.1 พลานามัย 
4.2 ศิลปศึกษา 
5.การงานและอาชีพ 
5.1 การงาน 
5.2 อาชีพ 

 
4 
- 
 
3 
3 
2 
 
1 
1 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
2 
 
2 
- 
 
2 
- 

 
 
 
 
 
 
 

10  

 
4 
- 
 
3 
3 
2 
 
1 
1 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
2 
 
2 
- 
 
2 
- 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
4 
- 
 
3 
- 
2 
 
1 
1 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
2 
 
2 
- 
 
2 
- 

 
 
 
 
 
 
 

13  

รวม 14 6 10 14 6 10 11 6 13 
30 30 30 

กิจกรรม 
1.กิจกรรมตามระเบียบฯ 
1.1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

หรือยุวกาชาดหรือผู้
บ าเพ็ญประโยชน ์

1.2 กิจกรรมอื่นๆ 
2.กิจกรรมแนะแนว หรือ กจิ  
   กรรมแก้ปญัหา หรือ 
   กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
3.กิจกรรมอิสระของผู้เรียน 

 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
2 

 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
2 

 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
2 

รวมทั้งหมด 35 35 35 

 
  

                                         
 60 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 



 99 

4.3.2.1 โครงสร้างวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย 

วิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในหมวดสังคมศึกษา ดังนั้นจะพิจารณาโครงสร้างวิชาหมวดสังคมศึกษา
เพื่อที่จะได้ท าการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งรายละเอียดของโครงสร้างวิชาหมวด
สังคมศึกษามีดังต่อไปนี้ วิชาบังคับแกนวิชาละ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เรียนวิชา ส 101 - ส 102  ประเทศของเรา 1 – 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา ส 203 ทวีปของเรา ส 
204 ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา ส 305 โลกของเรา ส 306 ประเทศของเรา 4 วิชา
บังคับเลือก 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน ประกอบด้วยวิชา ส 017 จริยธรรมกับบุคคล ส 026 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน ส 027 โลกในยุคปัจจุบัน ส 032 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว ส 043 
กฎหมายน่ารู ้ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ส 071 ท้องถิ่นของเรา 1 ส 072 ท้องถิ่นของเรา 2 ส 073 
ท้องถิ่นของเรา 3 วิชาเลือกเสรี 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน ประกอบด้วยวิชา ส 011 สังคม
และวัฒนธรรมไทย ส 012 เอกภาพ ส 013 อัล – กุรอาน ส 014 ศาสนบัญญัติ ส 015 จริยธรรม ส 016 
ศาสนประวัติ ส 021 ชีวิตและงานของบุคคลตัวอย่าง ส 022 ประวัติศาสตร์ทั่วไป ส 023 ประวัติศาสตร์
ไทย 1 ส 024 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ส 025 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ส 031 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ส 041 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ส 042 การปกครองของไทย ส 051 สิ่งแวดล้อมศึกษา ส 052 ประชากร
ศึกษา ส 061 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น61 ส่วนวิชาภาษาไทยมีจุดประสงค์ คือ 

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักภาษา 
 2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
 3. เพื่อให้สามารถฟังและอ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ 
 4. เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและมีรสนิยมในการเลือกอ่าน
หนังสือ 
 5. เพื่อให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือการสื่อสารของคนในชาติ และ
เป็นปัจจัยในการสร้างเสริมเอกภาพของชาติ 
 6. เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดี และงานประพันธ์ที่ใช้ภาษาอย่างมีรสนิยมในฐานะที่เป็น
วัฒนธรรมของชาติ 
 7. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 วิชาภาษาไทยมีโครงสร้างทั้งวิชาบังคับแกนและวิชาเลือกเสรี ดังต่อไปนี้ วิชาบังคับแกน 4 คาบ/
สัปดาห์/ภาค 2 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 วิชาภาษาไทย ท 101 ท 102 ท 203 ท 204 
ท 305 ท 306 ภาษาไทย วิชาเลือกเสรี 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน ประกอบด้วยวิชา ท 011 
เสริมทักษะภาษา ท 021 การอ่านและพิจารณาหนังสือ ท 022 การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ท 031 
นิทานพื้นบ้าน ท 041 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ท 042 การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท 051 หลัก
ภาษาเพื่อการสื่อสาร62 

                                         
 61 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47. 

62 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9 – 10. 
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4.3.2.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

 วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่วิชา ส 101 ประเทศของเราที่มีค าอธิบายรายวิชาว่ามี
การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และการด าเนินชีวิต ศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆที่ส าคัญในประเทศ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิต เห็นความส าคัญของการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และยึดม่ัน
ในหลักธรรมของศาสนา วิชา ส 204 ประเทศของเรา 3 ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเพียรพยายาม
ของบรรพบุรุษในการทะนุบ ารุงและพัฒนาชาติ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันรักษาชาติและมรดก
ของชาติ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยและยึดม่ันในหลักธรรมของ
ศาสนา วิชา ส 306 ประเทศของเราศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ โดยเน้นการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิวัฒนาการของชาติในด้าน
ต่างๆ เห็นความส าคัญที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาชาติไปสู้ความเจริญรุ่งเรือง ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยและยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา 

 วิชา ส 017 จริยธรรมกับบุคคล ศึกษาชีวิตและงานของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น สังคม และประเทศ วิเคราะห์คุณธรรม แนวทางปฏิบัติและแนวคิด
ของบุคคลเหล่านั้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น ประเทศชาติ เพื่อให้เห็นแบบอย่างการประพฤติ
การปฏิบัติที่ดี เห็นคุณค่าในการฝึกคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต สามารถเลือก
แนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในอันที่จะพัฒนาตน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 63 วิชา
ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น วิชา ท 203 และวิชา ท 204 ภาษาไทยที่มีค าอธิบาย
รายวิชาเกี่ยวกับการฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยฟังค าบรรยาย โอวาท พระธรรมเทศนาและมี
มารยาทในการใช้ภาษา64 ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้ท าการเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา
มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าจะยังมีค าทักท้วงจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ท าการชี้แจงและพิมพ์หนังสือคู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมแยกออกมาต่างหากจากหนังสือ
หลักสูตรท่ัวไปโดยค าชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนามีดังนี้ 

ในการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2524 นั้น พบว่าหลักสูตรวิชาสังคมศึกษามีปัญหา เนื่องจากการ
ก าหนดวิชาบังคับนั้นไม่ได้แยกให้เห็นเป็นรายวิชาต่างๆ เหมือนหลักสูตรเดิม แต่ได้ใช้หลัก
บูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน วิชาศีลธรรมจึงหายไปจากหลักสูตร แท้ที่จริงแล้ว
เนื้อหาสาระของวิชาศีลธรรมยังคงบูรณาการอยู่ทั้งในวิชาบังคับและวิชาเลือก ดังนั้นจึงมี
เสียงเรียกร้อง วิพากษ์วิจารณ์ จากองค์กรและบุคลากรว่า ในการก าหนดหลักสูตรไม่ให้

                                         
 63 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50 – 52. 
 64 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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ความส าคัญต่อวิชาพระพุทธศาสนามากเท่าที่ควร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศ
เพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยประกาศให้ใช้ในปี
การศึกษา 2526 ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2527 ประกาศเพิ่มรายวิชา
เลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย65 

 ดังนั้นจากค าชี้แจงจึงสามารถสรุปได้ว่าวิชาพระพุทธศาสนาหรือศีลธรรมได้หายไปจากหลักสูตร
ด้วยเหตุผลที่ว่าหลักสูตรการศึกษาได้บูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน หลักสู ตรวิชา
พระพุทธศาสนาจึงหายไป ในที่สุดแล้วกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เพิ่มเติมหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเข้า
ไปในระดับช้ันมัธยมศึกษาโดยให้เป็นวิชาเลือกเสรี ด้วยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อให้เกิดศรัทธาซาบซ้ึงส านึกในความส าคัญของพระพุทธศาสนาเห็นคุณของพระรัตนตรัย 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติ และหลักธรรมพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อให้มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถเลือกสรรคุณธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 4. เพื่อให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 5. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง 

 โครงสร้างวิชาพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 6 วิชาคือ ส 018 ส 019 ส 0110 ส 0111 ส 0112 ส 
0113 รายวิชาพระพุทธศาสนาทั้ง 6 นั้นได้ถูกก าหนดให้เป็นวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชาสังคมศึกษามี
อัตราเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค จ านวน 1 หน่วยการเรียนทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน
ได้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน66 หลักสูตรนี้จัดรายวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจึง
ให้เรียนตามหัวข้อเรื่องทั้ง 8 ข้อเหมือนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่จะมีขอบข่ายเนื้อหาสาระและ
จุดเน้นการเรียนรู้แตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อของแต่ละวิชา จุดเน้นในบางเรื่องต้องการให้รู้ในเรื่อง
เดียวกันตลอดทุกชั้น ดังนั้น เนื้อหาสาระจะเหมือนกันตลอด แต่การก าหนดกิจกรรมจะแตกต่างกันไป
ตามวัยและความจ าเป็นของผู้เรียนในแต่ละระดับ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าอัตราเวลาเรียน
โดยประมาณในแต่ละระดับไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
เพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีกรอบเนื้อหาสาระดังตารางต่อไปนี้67 

 

                                         
 65 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536), 
หน้า 2.  
 66 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7 – 8. 
 67 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10 - 11. 
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ตารางที่ 17 อัตราเวลาเรียนพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533)  
 
ล าดับที่ ชั้น/จ านวนคาบ/รายวชิา 

 
 
หัวข้อเรื่อง 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 2 ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 รวม
เวลา
เรียน 
216 

ร้อยละ 
 
 

100 

72 คาบ 72 คาบ 72 คาบ 
36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 
ส 018 ส 019 ส 0110 ส 0111 ส 0112 ส0113 

1 ประวัติและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 8 2 6 2 6 2 26 12 
2 พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยา่ง 4 4 4 4 6 4 26 12 
3 หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 8 8 10 8 8 8 50 23 
4 พระสงฆ์ และการปฏิบตัิตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ ์ 2 2 2 2 2 2 12 5 
5 พระไตรปิฎก พทุธศาสนสุภาษติ ภาษาบาลี และค าศัพทท์างพระพุทธศาสนา 3 9 3 9 3 9 36 17 
6 หน้าที่ชาวพุทธ 1 1 1 1 1 1 6 3 
7 การบริหารจติ และเจรญิปัญญา 4 4 4 4 4 4 24 11 
8 มรรยาทชาวพทุธ ศาสนพิธี วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 6 6 6 6 6 6 36 17 
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4.4 หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 

 4.4.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักการ และจุดหมาย ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่สามารถน าไปประกอบอาชีพให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
 2. เป็นการศึกษาที่สนองต่อการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นหรือการศึกษาต่อ 
 3. เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้
สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาเชาวน์ปัญญา มี
ความรู้ และ ทักษะเฉพาะด้านตามศักยภาพ เห็นช่องทางในกาประกอบอาชีพ ร่วมพัฒนาสั งคมด้วย
แนวทางและวิธีการใหม่ๆ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ี จะต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญเฉพาะด้าน 
 2. มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ 
 3. สามารถเป็นผู้น า เป็นผู้ให้บริการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม 
 4. สามารถวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนของตน 
 5. มีความภูมิใจในความเป็นไทยเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน 
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนา   
ชุมชนของตน 
 7. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 8. มีนิสัยรักการท างาน เต็มใจในการท างานร่วมกับผู้อื่นและมีทักษะในการจัดการ 
 9. เข้าใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศและในโลก มุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ
ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ตลอดจนอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากร ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของ
ประเทศ 

 โดยท่ีโครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 18 โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
 

 
วิชา 

ชั้น ม.4 – ม.6  
จ านวนหน่วยการเรียน 

บังคับ  
เลือกเสรี แกน เลือก 

1. ภาษาไทย 
2. สังคมศึกษา 
3. พลานามัย 
4. วิทยาศาสตร ์
5. พื้นฐานวิชาอาชีพ 
6. คณิตศาสตร ์
7. ภาษาต่างประเทศ 
8. ศิลปะ 
9. อาชีพ 

6 
6 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
3 
6 
6 
- 
- 
- 
- 

เลือกเรียนรายวิชาต่างๆอีกอย่างน้อย 
45 หน่วยการเรียน (ผู้เรียนที่นับถือ
ศาสนาพุทธให้ เ ลือกเรียนรายวิชา
พระพุทธศาสนาภาคเรียนละ 1 รายวิชา 
ตลอด 3 ปี) 

 
รวมจ านวนหน่วยการเรียน 

15 15 
30 

กิจกรรม 
1. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532 
2. กิจกรรมแนะแนว และหรือกิจกรรม

แก้ปัญหา และหรือกิจกรรมพัฒนาการ 
เรียนรู้ 

3. กิจกรรมอิสระของผู้เรียน 
 

 
1 คาบ/สัปดาห์/ภาค 

 
2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 

หมายเหตุ ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ให้เลือกเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
ภาคเรียนละ 1 รายวิชา ตลอด 3 ปี68 

 4.4.1.1 โครงสร้างวิชาสังคมและวิชาภาษาไทย 

 วิชาสังคมมีจุดประสงค์และมีโครงสร้างและรายละเอียดของวิชาดังต่อไปนี้  

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิต 
โครงสร้างและรูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคม กระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และ
การปกครอง และศาสนากับการด ารงชีวิต 

                                         
 68 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541), หน้า 1 – 3. 
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 2. เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของสังคม สามารถแก้ปัญหาและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยใช้เหตุผล กระบวนการกลุ่มและวิธีการที่
หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของวิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยึดม่ันในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลักธรรมและคุณธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ รักและผูกพันกับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งม่ันในการท าประโยชน์ให้กับสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 วิชาสังคมมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ วิชาบังคับแกน แต่ละวิชามีอัตราเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 
หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรียนวิชาสังคมศึกษา ส 401 ส 402 ส 503 ส 504 ส 605 ส 
606 สังคมศึกษา วิชาเลือกเสรีมีอัตราเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน ประกอบด้วยวิชา 

ส 011  ภูมิศาสตร์กายภาพ   ส 012  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ   
ส 013  ภูมิศาสตร์การเกษตร   ส 014  การส ารวจท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์  
ส 015  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมือง  ส 021  หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
ส 022  เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน  ส 023  เอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน   
ส 024  ยุโรปสมัยใหม่    ส 025  ประวัติศาสตร์รุสเซีย   
ส 026  ประวัติศาสตร์อเมริกา   ส 027  ประวัตินักคิดที่ส าคัญของโลก  
ส 028  ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่ส าคัญของโลก 
ส 029  วิวัฒนาการการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร 
ส 0210 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  ส 0211 ประวัติศาสตร์ไทย 1 
ส 0212 ประวัติศาสตร์ไทย 2   ส 0213 ประวัติศาสตร์ไทย 3   
ส 0214 เหตุการณ์ปัจจุบัน   ส 031  การปกครองของไทย   
ส 032  การปกครองท้องถิ่นของไทย  ส 041  ศาสนาสากล    
ส 042  พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย  
ส 043  อรรถาธิบายอัล – กุรอาน  ส 044  หะดีษ     
ส 045  ปรัชญาอิสลาม      ส 046 กฎหมายอิสลาม    
ส 047  เศรษฐศาสตร์อิสลาม   ส 048  พระพุทธศาสนา    
ส 049  พระพุทธศาสนา    ส 0410 พระพุทธศาสนา    
ส 0411 พระพุทธศาสนา    ส 0412 พระพุทธศาสนา    
ส 0413 พระพุทธศาสนา    ส 0414 ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจ้า  
ส 0415 การก่อตั้งคริสตจักร   ส 0416 บทบัญญัติของคริสตศาสนา  
ส 0417 การเผยแผ่และการประยุกต์ค าสั่งสอนของพระเยซูคริสต์เจ้า 
ส 0418 ความรักของพระเจ้า   ส 0419 จริยธรรมในคริสตศาสนา  
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ส 051 มนุษย์กับสังคม    ส 061  รายได้ประชาชาติ   
ส 062  การเงินการธนาคารและการคลัง  ส 071  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  
ส 081  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม   ส 082  ประชากรกับคุณภาพชีวิต  

 รายวิชาท้องถิ่นมีอัตราเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน 

ส 02041 หลักศรัทธา  ส 02042 กฎหมายอิสลาม ส 02043 อรรถาธิบาย อัล – กุรอาน 
ส 02044 หะดีษ   ส 02045 ศาสนประวัติ  ส 02046 จริยธรรม 1   
ส 02047 จริยธรรม 2  ส 02048 ปรัชญาอิสลาม  ส 02049 เศรษฐศาสตร์อิสลาม  
ส 020410 พื้นฐานอิสลาม 1 ส 020411 พื้นฐานอิสลาม 2 ส 020412 ปรัชญาครอบครัว69  

 วิชาภาษาไทยมีจุดประสงค์และโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
 2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
 3. เพื่อให้สามารถฟังและอ่านได้อย่างมีวิจารณญาน 
 4. เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และมีรสนิยมในการเลือกอ่าน
หนังสือ 
 5. เพื่อให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนในชาติและมีความ
ภาคภูมิใจในภาษาไทย 
 6. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของวรรณคดีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและที่สร้างสรรค์ขึ้นใน
ปัจจุบัน 
 7. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

 วิชาภาษาไทยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ วิชาบังคับแกน แต่ละวิชาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 
หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  เรียนวิชาภาษาไทย ท 401 ท 402 ท 503 ภาษาไทย ท 504 
ภาษาไทย  ท 605 ท 606 วิชาเลือกเสรี แต่ละวิชามีอัตราเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียน
ประกอบด้วยวิชา ท 011 การพูด ท 021 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ท 022 วรรณกรรมปัจจุบัน ท 
031 ประวัติวรรณคดี 1 ท 032 ประวัติวรรณคดี 2 ท 033 วรรณคดีมรดก ท 034 การพินิจวรรณคดี
มรดกเฉพาะเรื่อง ท 035วรรณกรรมท้องถิ่น ท 041 การเขียน 1 ท 042 การเขียน 2 ท 043 การแต่งค า
ประพันธ์ ท 051 ภาษากับวัฒนธรรม ท 061 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดงท 062การพูดต่อหน้า
ประชุมชน ท 071 หลักภาษาไทย รายวิชาท้องถิ่น วิชา ท 08053 ภาษาล้านนา 4 คาบ/สัปดาห์/ภาค 2 
หน่วยการเรียน70 

  
  

                                         
 69 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57 – 60. 
 70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9 – 11. 
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 4.4.1.2 วิชาพระพุทธศาสนา 

 วิชาพระพุทธศาสนาได้ถูกแยกออกมาจากวิชาสังคมศึกษาและเป็นวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีจุดประสงค์
และโครงสร้าง ดังต่อไปนี้ 

 1. เกิดศรัทธา ซาบซ้ึงและส านึกในความส าคัญของพระพุทธศาสนาและคุณของพระรัตนตรัย 
 2. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้อง 
 3. พิจารณาแนวคิดที่หลากหลายและวินิจฉัยความถูกต้องโดยหลักเหตุผลทางพระพุทธศาสนา 
 4. มีทักษะในการคิดและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถ
น าหลักพุทธธรรมมาพัฒนาตนและสังคม 
 5. เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 โครงสร้างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉบับปรับปรุงนี้มี 6 รายวิชา ก าหนดให้มีเวลาเรียน รายวิชาละ 2 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน มีวิชา
เลือกเสรีที่มีอัตราเรียน 2/คาบ/สัปดาห์/ภาค 1 หน่วยการเรียนจ านวน 6 วิชา คือ วิชาพระพุทธศาสนา  
ส 048 ส 049 ส 0410 ส 0411 ส 0412 ส 0413 เนื้อหาประกอบด้วย 1) ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 2) พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง 3) พุทธธรรมเพื่อ
ชีวิตและสังคม 4) พระสงฆ์และการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อพระสงฆ์ 5) หน้าที่ชาวพุทธ 6) พระไตรปิฎก 
พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาบาลีและค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 7) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 8) 
มรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา หัวข้อทั้ง 8 เรื่องนี้มีการก าหนดสาระส าคัญใน
แต่ละรายวิชาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่าได้มีการพิจารณาทั้งแนวนอนและแนวตั้ง กล่าวคือใช้
หัวข้อเรื่องเป็นเกณฑ์ในแนวนอนแล้วก าหนดขอบข่ายของสาระส าคัญกระจายตามระดับชั้น ทั้งนี้เพื่อ
ความต่อเนื่องของเรื่องที่เรียน ขณะเดียวกันก็เพื่อลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหารายละเอียดในเรื่อง
เดียวกัน71  

  

  

                                         
 71 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541), หน้า 7 – 12. 
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ตารางที่ 19 หัวข้อและคาบเวลาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 
 ชั้น/จ านวนคาบ/รายวชิา 

 
 
หัวข้อเรื่อง 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4 ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5 ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 6 รวม

คาบเวลา

เรียน 

 
216 

72 คาบ 72 คาบ 72 คาบ 
36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 36 คาบ 
ส 048 ส 049 ส 0410 ส 0411 ส 0412 ส 0413 

1 ประวัติและความส าคญัของพระพุทธศาสนา 3 3 4 5 5 4 24 
2 พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอยา่ง 5 5 5 5 5 5 30 
3 พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 8 8 8 8 9 9 40 
4 พระสงฆ์และการปฏิบตัิตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ ์ 2 2 2 2 2 2 12 
5 หน้าที่ชาวพุทธ 2 2 2 2 2 2 12 
6 พระไตรปิฎก พทุธศาสนสุภาษติ ภาษาบาลี และค าศัพทท์างพระพุทธศาสนา 6 6 7 7 7 7 40 
7 การบริหารจติและการเจรญิปัญญา 5 5 3 4 3 4 24 
8 มรรยาทชาวพทุธ ศาสนพิธีและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 5 5 5 3 3 3 24 

หมายเหตุ คาบเวลาที่ก าหนดไว้นั้นเป็นคาบเวลาโดยประมาณ



 109 

 วิชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่ วิชา ส 401 กล่าวถึงการศึกษาศาสนาที่ส าคัญๆ 
ในเรื่องหลักธรรมและความสอดคล้องของหลักธรรม วิชา ส 605 กล่าวถึงยุทธวิธีหรือกระบวนการในการ
แก้ปัญหาด้วยหลักจริยธรรมและคุณธรรม วิชา ส 1210 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย ศึกษาอิทธิพล
ของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย วิชา ส 041 ศาสนาสากล ศึกษาศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 
พุทธ คริสต์และอิสลามในเรื่อง ความเป็นมา ศาสดา นิกายส าคัญ หลักค าสอน พิธีกรรม และอิทธิพลที่มี
ต่อการด าเนินชีวิต ศึกษาความสอดคล้องของหลักค าสอนท้ัง 4 ศาสนาเพื่อให้มีความเข้าใจหลักค าสอนที่
ส าคัญของแต่ละศาสนา เห็นความส าคัญของศาสนาที่มีต่อการด าเนินชี วิต เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างศาสนิกและน าหลักค าสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม วิชา ส 042 
พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ ตามพุทธประวัติ พุทธศิลป์และสกุลช่างสมัยต่างๆ ศึกษาประวัติพระพุทธรูปที่ส าคัญของไทย
เพื่อให้มีความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์72  

 วิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น วิชา ท 011 ฝึกให้มีจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบและคุณธรรมในการพูด วิชา ท 034 อ่านร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พิจารณาศัพท์ การใช้
โวหารและการเลือกเฟ้นถ้อยค าอ่านนิราศเมืองแกลงและนิราศภูเขาทอง สามัคคีเภทค าฉันท์ พิจารณา
เนื้อเรื่องและลีลาของฉันท์เพื่อให้เข้าใจสาระส าคัญของเรื่องสามารถวิจารณ์ได้ตามหลักวิชาวรรณคดี
วิจารณ์โดยเน้นในด้านวรรณศิลป์และเห็นคุณค่าของวรรณคดีที่อ่าน วิชา ท 08051 ภาษาล้านนา ศึกษา
ประวัติความเป็นมาของอักษรธรรมล้านนา หลักภาษาล้านนา พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมาย
ต่างๆ ตามอักขรวิธีของภาษาล้านนา วรรณกรรมค าสอนและสุภาษิตล้านนา ฝึกการประสมอักษรตาม
หลักภาษาล้านนาและฝึกการเขียนภาษาบาลีโดยใช้ภาษาล้านนาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
เสียงวรรณยุกต์ของภาษาล้านนากับภาษาไทยกลาง วิเคราะห์ อภิปราย วรรณกรรมค าสอนและสุภาษิต
ล้านนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาล้านนาเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นสามารถสื่อความหมายโดยใช้ภาษาล้านนาได้อย่างถูกต้อง73นอกจากนี้ยังมีวิชา บ 011 – 016 
ภาษาบาลี 1 – 6 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาและการใช้ภาษาบาลีอันจะเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาค าบาลีในภาษาไทยในพุทธศาสนาและศึกษาภาษาบาลีในระดับสูง  วิชา บ 021 ค าบาลีใน
ภาษาไทย บ 022 ค าบาลีในวรรณคดีไทย บ 023 หลักการเทียบค าบาลีกับสันสกฤต บ 024 หลักภาษา
บาลีและสันสกฤตที่เกี่ยวกับหลักภาษาไทย บ 025 หลักการวิเคราะห์ค าบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
บ 026 วรรณคดีบาลีที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย74 ในบทต่อไปจะกล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2544 – 
2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เริ่มมีการกล่าวถึงค าว่า “บูรณาการ” อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ของหลักสูตรการศึกษาของไทย 

                                         
 72 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541), หน้า 61 – 69. 
 73 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11 – 16. 
 74 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50 – 52. 



 

 

บทที่ 5 

หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2544 – 2551 

 

 หลักสูตรการศึกษาที่จะกล่าวถึงในบทน้ีได้แก่หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดหลักสูตรเป็น 4 ช่วงชั้น คือช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ช่วงชั้นที่ 
2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 - 6 และ หลักสูตรปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรในปัจจุบันขณะท่ีท าการวิจัยน้ี 

5.1 หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2544  

 หลักสูตรน้ีก าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ ไว้ดังนี ้

 1. เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 4. เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้  
 5. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผล
การเรียนรู้ และประสบการณ์  

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุขและมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือ
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า  
 3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มี
ทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับ วิธีการคิด วิธีการท างานได้
เหมาะสมกับสถานการณ ์
 4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้าง
ปัญญา และทักษะในการด าเนินชีวิต 
 5. รักการออกก าลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค 
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 7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดียึดม่ันในวิถีชีวิต
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 8. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปัญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม1 

 หลักสูตรน้ีได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติ
ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร ช่วงชั้นและเวลาเรียนดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 20 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  

ช่วงชั้น 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 1 

(ป.1 – 3) 

ช่วงชั้นที่ 2 

(ป.4 – 6) 

ช่วงชั้นที่ 3 

(ม.1 – 3) 

ช่วงชั้นที่ 4 

(ม.4 – 6) 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร ์
4. สั ง คม ศึ กษ า ศ า สน าแ ล ะ

วัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ 

อัตราเวลาเรียน / ปี  ประมาณปีละ 

800 – 1,000 
ชั่วโมง 

ประมาณปีละ 

800 – 1,000 
ชั่วโมง 

ประมาณปีละ 

1,000 – 1,200 
ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่าปีละ 
1,200 ชั่วโมง 

อัตราเวลาเรียน  / วัน 4 – 5  

ชั่วโมง 

4 – 5  

ชั่วโมง 

5 – 6   

ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 

6 ชัว่โมง 

หมายเหตุ ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุ่มสาระต่างๆ ได้ตามสภาพกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
การศึกษานอกระบบ สามารถจัดเวลาเรียนและช่วงชั้นได้ตามระดับการศึกษา 

                                                 

 1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ: บริษัท
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด, 2544), หน้า 4. 
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  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา 

   สาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ และศักยภาพพื้นฐานในการคิด และการท างาน 

▲▲ กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและการพัฒนาตนตามศักยภาพ 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
ปรับใช้ได้กับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ในส่วน
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย ก าหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้าง
เสริมพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสถานศึกษาน าไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานั้น ก าหนดโครงสร้างที่เป็นสาระ
การเรียนรู้ จ านวนเวลาอย่างกว้าง ๆ มาตรฐานการเรียนรู้ที่แสดงคุณภาพผู้เรียนเม่ือเรียนจบ 12 ปี และ
เมื่อจบการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น ของสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม สถานศึกษาต้องน าโครงสร้างดังกล่าวนี้ไป
จัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา โดยค านึงถึงสภาพปัญหา ความพร้อม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องจัดท ารายวิชาในแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถจัดท าสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา
ใหม่ๆ รายวิชาที่มีความเข้มขึ้นอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ 
ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเลือกสาระการเรียนรู้จาก 8 กลุ่ม ในช่วงชั้นที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
และจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชานั้น ๆ ด้วย ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 นั้น ยังไม่ควรให้เลือกเรียนรายวิชาที่เข้มขึ้น ควรเรียนเฉพาะรายวิชาพื้นฐาน
ก่อน สถานศึกษาต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มในทุกช่วงชั้น ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการ
เรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน โดยในช่วงการศึกษาภาคบังคับคือประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดหลักสูตรเป็นรายปี และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดเป็นหน่วยกิต ดังนี้ 

 ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และปีที่ 4 – 6 การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรท่ีจัดขึ้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพื้นฐาน
ความเป็นมนุษย์ เน้นการบูรณาการอย่างสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ
วัฒนธรรมช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนส ารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนา
ความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะใน การด าเนินชีวิต ให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเสริมสร้างสุขภาพ
ส่วนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ



 

 

113 

ศึกษาต่อ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน มุ่งปลูกฝังความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งม่ันพัฒนาตนและ
ประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น าและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ  ลักษณะหลักสูตร
ในช่วงชั้นนี้จัดเป็นหน่วยกิตเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ2 

 5.1.1 โครงสร้างวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 โครงสร้างวิชาภาษาไทย มีสาระการเรียนรู้ 5 ข้อดังต่อไปนี้ สาระที่ 1: การอ่าน มีมาตรฐาน ท 
1.1: ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน สาระที่ 2: การเขียน มีมาตรฐาน ท 2.1: ใช้กระบวนการเขียน เขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่ 3: การฟัง การดู และการพูด มีมาตรฐาน ท 
3.1: สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สาระที่ 4: หลักการใช้ภาษา มีมาตรฐาน ท 4.1: เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ มาตรฐาน ท 4.2: สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะ
นิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และ ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน สาระที่ 5: วรรณคดี และวรรณกรรม มีมาตรฐาน ท 5.1: เข้าใจ แสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและซาบซ้ึงและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง3 

 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรียน ทั้งนี้เพราะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นี้ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ท าให้เป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยให้ผู้เรียน
เกิดความเจริญงอกงามในแต่ละด้าน ประกอบด้วยสาระ 5 ประการคือ สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม มีมาตรฐาน ส 1.1: เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ และสามารถน าหลักธรรมของศาสนา มาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน มาตรฐาน ส 1.2: ยึด
ม่ันในศีลธรรม การกระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.3: ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ ค่านิยมที่ดีงามและน าไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สาระที่ 2: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมมี

                                                 

 2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8 – 10. 
 3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
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มาตรฐาน ส 2.1: ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข มาตรฐาน ส 2.2: เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 สาระที่ 3: เศรษฐศาสตร์ มีมาตรฐาน ส 3.1: เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการ
ผลิต และการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อตนเองและ
ส่วนรวม มาตรฐาน ส 3.2: เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ของ ระบบ
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ สาระที่ 4: ประวัติศาสตร์ มีมาตรฐาน ส 4.1: เข้าใจ
ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มา
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบมาตรฐาน ส 4.2: เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์ ความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่ อง 
ตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น มาตรฐาน ส 4.3: เข้าใจความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยมีความภาคภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย สาระที่ 5: ภูมิศาสตร์ 
มามาตรฐาน ส 5.1: เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏใน
ระวางที่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อกันและกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การใช้และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐาน ส 5.2: เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและมีจิตส านึก 
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน4 

 5.1.2 โครงสร้างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา 

หลักสูตรสาระพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นสาระที่ 1 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาระท่ี 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย มาตรฐาน ส 1.1: เข้าใจ 
ประวัติ ความส าคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถน าหลักธรรม
ของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน มาตรฐาน ส 1.2: ยึดม่ันในศีลธรรม การกระท าความดี มี
ค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มาตรฐาน ส 1.3: ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดีงามและสามารถ

                                                 

 4 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ), 2544), หน้า 10 – 11. 
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น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุขและได้ก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นไว้ 4 ช่วงชั้นดังต่อไปนี้5 

ตารางที่ 21 มาตรฐาน ส 1.1 

 

ชั้น มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชั้น 

ป.1 
– 3 

1. รู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประวัติ ศาสนา ศาสดาและ
คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 

2. รู้และบอกหลักธรรมเบื้องต้นของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นั บ ถื อ เ พื่ อ น า ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

3. รู้และเข้าใจการบริหารจิต
แ ล ะ เ จ ริ ญ ปั ญ ญ า ที่
เหมาะสมตามวัยโดยให้รู้
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  ส ติ 
สัมปชัญญะ ความระลึกได้
และรู้ตัวทั่วพร้อม 

ป.4 
– 6 

1. รู้และเข้าใจเรื่องราวพื้นฐาน
เกี่ยวกับประวัติความส าคัญ
ของศาสนาศาสดาและคัมภีร์
ทางศาสนาที่ตนนับถือ 

2. รู้และบอกหลักธรรมส าคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืนๆ 

3. รู้และเข้าใจในเรื่องการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
โดยให้รู้ความหมายของ      
สติ สัมปชัญญะ สมาธิและ
ปัญญา 

ม.1 
– 3 

1. รู้ และ เข้ า ใจประวัติ ความ
เ ป็ น ม า ค ว า ม ห ม า ย
องค์ประกอบความส าคัญของ
ศาสนาคัมภีร์ทางศาสนาที่
ตนนับถือและวิเคราะห์  พระ
จริยาวัตรของศาสดา – สาวก
ที่ส าคัญของศาสนาต่างๆ  

2. สามารถน าหลักธรรมในศาสนาไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 

3. รู้และเข้าใจความหมาย 
ประโยชน์และกระบวนการ
ของการฝึกบริหารจิตเจริญ
ปั ญ ญ า แ ล ะ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

ม.4 
– 6 

1. เข้าใจและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า 
องค์ประกอบศาสนาต่างๆ 
ในเรื่ องศาสดาหลักธรรม 
สาวก ผู้ สืบทอด ศาสนา 
ศาสนสถาน ศาสนพิธี และ
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต 

2. สามารถเลือกสรรหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือไปประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลเพื่อการ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

3. วิเคราะห์กระบวนการฝึก
บ ริ ห า ร จิ ต  แ ล ะ เ จ ริ ญ
ปัญญาโดยให้รู้การคิดที่
ถู ก วิ ธี เ พื่ อ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น แ ล ะ ใ ห้
ค าปรึกษาแนะน าผู้อื่นได ้

 

                                                 

 5 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2545), หน้า 11 – 15. 
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ตารางที่ 22 มาตรฐาน ส 1.2 

ชั้น มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชั้น 

ป.1 
– 3 

1. ชื่ น ชมกา รท า คว ามดี ข อ ง
ตนเองบุ คคลในครอบครั ว
โรงเรียนและชุมชน 

2. เห็นคุณค่าและตั้งใจท าความดีและ
บอกเหตุผลการท าความดีของตนเอง
และผู้ อื่ น ให้บุ คคลในครอบครั ว 
โรงเรียน และชุมชนได้รับรู้และชื่นชม 
เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

3. เห็นประโยชน์ของการ
ฝึกสติที่ เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิ เพื่ อ เจริญ
ปัญญา 

ป.4 
– 6 

1. ชื่นชมการท าความดีของบุคคล
ในสังคมพร้อมทั้ งบอกแนว
ปฏิบัติของตนเพื่อเป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต 

2. เห็นคุณค่าการกระท าความดีของ
บุคคลส าคัญและ เสนอเป็นแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง
กลุ่มเพื่อนและสังคมใกล้ตัวเพื่อการ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

3. เห็นประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามแนวทาง
ศาสนาและสามารถ
ปฏิบัติได ้

ม.1 
– 3 

1. เชื่อมั่นในการท าความดีตาม
หลัก จริยธรรมโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อ
การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  

2. ตระหนักถึงการกระท าความดีของ
บุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรม
จากกา รศึ กษ าวิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล
ข่าวสารความเป็นเหตุเป็นผลของ
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญและน าเสนอ
เป็นทางการประพฤติปฏิบัติของ
ตนเองกลุ่ม เพื่อน ชุมชนและสังคม 
เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

3. ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาและสามารถ
ปฏิบัติได ้

ม.4 
– 6 

1. ตระหนักถึงผลของการกระท า
ค ว า ม ดี แ ล ะ คว า ม ชั่ ว จ า ก
การศึ กษาวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
ข่าวสาร สารสนเทศความเป็น
เหตุเป็นผลของสถานการณ์ที่
ต้องเผชิญเพื่อการตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรม จริยธรรมและก าหนด
บทบ าท เ ป้ า หม า ย ในกา ร
ด ารงชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 

2. เห็นความส าคัญของค่านิยมและ 
จริยธรรมทางสังคมที่เป็นตัวก าหนด
ความเชื่อและพฤติ-กรรมที่แตกต่าง
กันของแต่ละบุคคลเพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและน าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 

3. ศรัทธาและเห็นคุณค่า
ความส าคัญของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาและสามารถ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

ตารางที่ 23 มาตรฐาน ส 1.3 

ชั้น มาตรฐานการเรียนรู้ชว่งชั้น 

ป.1 
– 3 

1. รู้และปฏิบัติตนตามค าแนะน าเกี่ยวกับ
หลักศีลธรรมจริยธรรม ค่านิยมดีงาม
และหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

2. ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ ใช้ใน
ศาสนาที่ ตนนั บถื อและ
ร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมวัน

3. ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต
ให้สงบตามค าแนะน า
โดยก าหนดรู้กาย วาจา 
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ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองกลุ่มเพื่อน 
และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ส าคั ญขอ งศาสนาตาม
ค าแนะน าที่เหมาะสมกับวัย 

ใจ ให้พร้อมกันได้ 

ป.4 
– 6 

1. รู้ และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ง า ม แ ล ะ
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือใน
เรื่องที่เกี่ยวกับตนเองกลุ่มสังคมที่ตน
เป็นสมาชิก และส่ิงแวดล้อมที่ใกล้ตัว 
ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

2. ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ ใช้ใน
ศาสนาที่ ตนนั บถื อและ
ร่วมศาสนพิธี พิธีกรรมวัน
ส าคั ญทางศาสนาด้ ว ย
ความเต็มใจ 

3. ฝึกบังคับจิตใจให้ตั้งมั่น
ได้โดยมีสติสัมปชัญญะ
ใ น ข ณ ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
แนวทางของศาสนา 

ม.1 
– 3 

1. รู้ และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ โดยน ามา
ประยุกต์ใชัในการพัฒนาตน สังคม 
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง 
และประเทศชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 

2. ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ ใช้ใน
ศาสนาที่ตนนับถือและร่วม 
ศ าสนพิ ธี  พิ ธี ก ร รม วั น
ส าคั ญทางศาสนาด้ ว ย
ความเต็มใจและเห็นคุณค่า 

3. มีทักษะในการบริหารจิต
และเจริญปัญญาและ
น ามาใช้ในการคิดที่ถูก
วิธีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

ม.4 
– 6 

1. รู้ และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างมีเหตุผล 
โดยน ามาประยุกต์ใชัในการพัฒนาตน 
สังคม และส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย 
สังคมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 

2. ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ ใช้ใน
ศาสนาที่ตนนับถือและร่วม 
ศ าสนพิ ธี  พิ ธี ก ร รม วั น
ส า คั ญท า งศ าสนาแล ะ
สนั บสนุน เผยแพร่ แนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนา 

3. มีทักษะในการบริหารจิต
และเจริญปัญญาน ามาใช้
ในการคิดที่ถูกวิธี เพื่ อ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โดยสรุปจะเห็นว่าเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนาในมาตรฐานการเรียนรู้นั้นก็ยังมิได้มีการ
ระบุว่าเป็นวิชาพระพุทธศาสนาแต่อย่างเดียว เพราะมีค าอธิบายไว้ว่าให้ศึกษาและปฏิบัติตามศีลธรรม
และจริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่จ าเป็นต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาก็ได้ 
ต่อไปจะได้น ารายละเอียดเฉพาะสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนามาเพื่อการพิจารณา โดยสรุป
เนื้อหาของวิชาพระพุทธศาสนาในระดับประถมนั้นจะมีเนื้อหา 6 ประการคือ 1) ประวัติและความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 4) หน้าที่ชาว
พุทธ 5) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 6) วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาทั้งหมดมุ่งที่จะ
สงเคราะห์ลงในแนวคิดเรื่องพระรัตนตรัย กล่าวคือ 1) พระพุทธ: พุทธประวัติ ชาดก ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา วันส าคัญ 2) พระธรรม: พระไตรปิฎก หลักธรรม โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต การ
บริหารจิตและเจริญปัญญา ศัพท์พระพุทธศาสนา 3) พระสงฆ์: พุทธสาวก หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาว
พุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง ศาสนพิธี6 โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชามีดังต่อไปนี้ 
                                                 

 6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 58 และ 87. 
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ตารางที่ 24 รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2544 7 
หัวข้อเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. ประวัติและ
คว ามส า คัญขอ ง
พระพุทธศาสนา 

 พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทย 

 พระพุทธศาสนาเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

 พระพุทธศาสนาเป็น
ร า ก ฐ าน ส า คั ญ ข อ ง
วัฒนธรรมไทย 

 พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์
รวมจิตใจพุทธศาสนิกชน 

 พระพุทธศาสนาเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม
ล้ าค่าของชาติไทย 

 พระพุทธศาสนาเป็น
หลั ก ในกา รพัฒน า
ชาติไทย 

 ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาใน
ฐ า น ะ เ ป็ น ศ า ส น า
ประจ าชาติ 

 พุทธประวัติ  ป ร ะ สู ติ ต รั ส รู้ 
ปรินิพพาน 

 ประสูติ  แรกนาขวัญ 
ก า ร ศึ ก ษ า  อ ภิ เ ษ ก
สมรส เทวฑูต 4 การ
ออกผนวช 

 การบ าเพ็ญเพียร ผจญ
มาร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา 
ปรินิพพาน 

 ตรั ส รู้  ป ร ะกาศธร รม 
โปรดชฎิล  โปรดพระ
เจ้าพิมพิสาร พระอัคร
สาวก แสดงโอวาทปาฏิ
โมกข์ 

 เสด็จกรุ งกบิลพัสดุ์
พุทธกิจส าคัญ 

 ปลงอายุสังขาร ปัจฉิม
สาวก ปรินิพพาน การ
ถวายพระเพลิง แจก
พระบรมสารีริกธาตุ 
สังเวชนียสถาน 

2. หลั ก ธ ร รมทา ง
พระพุทธศาสนา 

พระรัตนตรัย : ศรัทธา 
โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว: เบญจศีล 
 ท าความดี:เบญจธรรม 

สังคหวัตถุ 4 กตัญญู
กตเวทีต่อพ่อแม่และ
ครอบครัว มงคล 38 
(ท าตัวดี, ว่าง่าย, รับใช้
พ่อแม)่ 

 ท า จิ ต ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ 
(บริหารจิตและเจริญ

พระรัตนตรัย : ศรัทธา 
โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว : เบญจศีล 
 ท าความดี:เบญจธรรม 

หิริ  – โอตตัปปะ    
สังคหวัตถุ 4 ฆราวาส
ธรรม 4 กตัญญูกตเวที
ต่ อ ค รู อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
โ ร ง เ รี ย น  มงคล  38 
(กตั ญญู ,ส ง เ ค ร า ะ ห์
ญาติพี่น้อง) 

พระรัตนตรัย : ศรัทธา 
โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว: เบญจศีล 
 ท าความดี :เบญจธรรม 

สติ – สัมปชัญญะ 
สังคหวัตถุ 4 ฆราวาส
ธรรม 4 อัตถะ 3 
ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ที ต่ อ
ชุ ม ช น ,สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มงคล 38 (รู้จักให้, พูด
ไพเราะ , อยู่ ใน

พระรัตนตรัย:ศรัทธา 4 
 พระพุทธ : พุทธคุณ 3 
 พระธรรม : หลักกรรม 
 พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา  
โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว : เบญจศีล 

ทุจริต 3 
 ท าความดี :เบญจธรรม 

สุจริต 3 พรหมวิหาร 4 
ก ตั ญ ญู ก ต เ ว ที ต่ อ

พระรัตนตรัย:ศรัทธา 4 
 พระพุทธ:พุทธจริยา 3 
 พระธรรม : อริยสัจ 4 

หลักกรรม 
 พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว: เบญจศีล 

อบายมุข 4 
 ท าความดี:เบญจธรรม 

บุญกิริยาวัตถุ 3 อคติ 

พระรัตนตรัย:ศรัทธา 4 
 พระพุทธ : พุทธกิจ 5 
 พระธรรม : อริยสัจ 4 

หลักกรรม 
 พระสงฆ์ 
ไตรสิกขา 
โอวาท 3 
 ไม่ท าชั่ว: เบญจศีล 

อบายมุข6 อกุศลมูล3 
 ท าความดี:เบญจธรรม 

กุศลมูล 3 พละ 4 

                                                 

 7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19 – 22. 
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ปัญญา)  ท า จิ ต ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ 
(บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

สิ่งแวดล้อมที่ดี) 
 ท า จิ ต ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ 

(บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

ประเทศชาติ มงคล 38 
(เคารพ,ถ่อมตน,ท าความ
ดีให้พร้อมไว้ก่อน) 

 ท าจิตให้บริสุทธิ์ (บริหาร
จิตและเจริญปัญญา) 

4 อิทธิบาท 4 กตัญญู
ก ต เ ว ที ต่ อ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
มงคล 38 (ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน, การงานไม่
อากูล, อดทน) 

 ท า จิ ต ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ 
(บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

คารวะ 6 กตัญญู
ก ต เ ว ที ต่ อ
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ 
มงคล 38 (มีวินัย , 
การงานไม่มีโทษ, ไม่
ประมาทในธรรม) 

 ท า จิ ต ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ์ 
(บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา) 

 พุ ท ธ ศ า ส น
สุภาษิต 

 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
ตนแลเป็นที่พึ่งของตน 

 มาตา มิตฺต  สเก ฆเร 
มารดาเป็นมิตรในเรือน
ของตน 

 นิมิตฺต สาธุรูปาน กตญฺญู  
กตเวทิตา ความกตัญญู
เป็นเครื่องหมายของคน
ดี 

 พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร 
มารดาบิดาเป็นพรหม
ของบุตร 

 ททมาโน  ปิ โ ย  โหติ 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 

 โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ 
เปล่งวาจาไพเราะให้
ส าเร็จประโยชน์ 

 สุขา  ส งฺฆสฺ ส  สามคฺคี 
ความพร้อมเพรียงของ
หมู่ให้เกิดสุข 

 โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา 
เมตตาธรรมค้ าจุนโลก 

 วิริ เยน ทุกฺขมจฺ เจติ 
ค น จ ะ ล่ ว ง ทุ ก ข์ ไ ด้
เพราะความเพียร 

 ปญฺ า โลกสฺมิ ปชฺโช
โ ต  ปั ญญาคื อ แ ส ง
สว่างในโลก 

 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ 
คนจะได้เกียรติด้วย
สัจจะ 

 ยถาวารี ตถาการี พูด
เช่นไร ท าเช่นนั้น 

 พระไตรปิฎก  แนะน าพระไตรปิฎก  แนะน าพระไตรปิฎก  แนะน าพระไตรปิฎก  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
พระไตรปิฎก 

 การแบ่งพระไตรปิฎก
เป็น 3 ปิฎก 

 ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ
ค ว า ม ส า คั ญ
พระไตรปิฎก 

 เรื่องน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก 

 พ ร ะ ส า รี บุ ต ร โ ป ร ด
มารดา 

 วิธีปฏิบัติเมื่อถูกท าร้าย  รักสนุกจะทุกข์ถนัด  พระโมคคัลลานะเรียน
วิชาแก้ง่วง 

 อสรพิษร้าย 4 ตัว  ห า กิ น ผิ ด ถิ่ น ย่ อ ม
พินาศ 

 ศั พ ท์ ท า ง
พระพุทธศาส
นาที่ควรทราบ 

 พ ร ะ ภิ ก ษุ  ส ม ณ ะ 
พราหมณ์ ฤาษี 

 ผู้วิเศษ พระอริยะ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระปั จ เ จกพุทธ เจ้ า 
พระอนุพุทธะ 

 อุเบกขา อัญญาณุเบกขา  สันโดษ (ในสิ่ ง เสพ
เสวย) ไม่สันโดษ (ใน
กุศลธรรม) 

 ตัณหา ฉันทะ 

3. ประวัติพุทธสาวก
พุทธสาวิกา 

 สามเณรบัณฑิต  สามเณรราหุล  สามเณรสังกิจจะ  พระอุรุเวลกสัสปะ  พระโสณโกฬิวิสะ  พระราธะ 
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 ชาดก  วัณณุปถชาดก 
 สุวัณณสามชาดก 

 วรุณชาดก 
 วานรินทชาดก 

 อารามทูสกชาดก 
 มหาวาณิชชาดก 

 กุฏิทูสกชาดก 
 มหาอุกกุสชาดก 

 จูฬเสฏฐิชาดก 
 วัณณาโรหชาดก 

 ทีฆีติโกสลชาดก 
 สัพพทาฐิชาดก 

4. ห น้ า ที่ ช า ว
พุทธ 

 รู้อานิสงส์การสวดมนต์ 
 ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ

บ ารุงรักษาวัด 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 การปฏิบั ติ ต นอย่ า ง
เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ พ ร ะ
รัตนตรัย 

 การท าบุญให้ทาน 
 การรู้ จักสนทนาและ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต่ อ
พระภิกษุ 

 การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 

 การไหว้พระ สวดมนต์ 
 การไปวัด ประโยชน์

ของวัด 
 การศึกษาพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ 
 การแต่งกายที่เหมาะสม

และการส ารวมระวัง 
 ก า ร ถ ว า ย สิ่ ง ข อ ง ที่

เหมาะสมแก่พระภิกษุ 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 รู้อานิสงส์ของการสวด
มนต์ 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วัด 

 การบ าเพ็ญตนให้ เป็น
ประโยชน์แก่วัด 

 การเรียนธรรมศึกษา 
 กิจกรรมพระพุทธศาสนา 

1 วันในโรงเรียน 
 การเข้าค่ายพุทธบุตรและ

การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศ าสนาแล ะ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

 การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 

 ก า ร จั ดพิ ธี ก ร ร ม ที่
เรียบง่าย ประหยัด มี
ประโยชน์และถูกต้อง
ตามหลั กพระพุทธ  
ศาสนา 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับศาสนสถาน 

 การสร้างความส านึก
ใ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
คุณค่าของการรักษา
ศีล 

 การเข้าค่ายพุทธบุตร 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ภายในวัด เช่น เขต
พุทธาวาส สังฆาวาส
และการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม 

 ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร
บ ร ร พ ช า ใ น
พระพุทธศาสนา 

 การเข้าค่ายพุทธบุตร 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 มรรยาทชาว
พุทธและการ
ปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุ 

ฝึกปฏิบัติ 
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การลุกขึ้นยืนรับ 
 มรรยาทในการสนทนา 
 มรรยาทการปฏิบัติตน 

ฝึกปฏิบัติ 
 การพนมมือ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การนั่ง 
 การยืน การเดิน 
 การส ารวมระวัง 
 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ใน

ฝึกปฏิบัติ 
 การไหว้ 
 การกราบ 
 การต้อนรับ 
 การรับ – สิ่งของแก่

พระภิกษุ 

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ต่อพระภิกษุ 

 การยืน การเดิน และการ
นั่งที่เหมาะสมในโอกาส
ต่างๆ 

 การขวนขวายและการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
จั ด เ ต รี ย ม ส ถ าน ที่
ประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 การปฏิบัติ ตนขณะ
ประกอบพิธีกรรม 

 การไหว้พระรัตนตรัย
บิดามารดาครูอาจารย์

 ก า ร ถ ว า ย ข อ ง แ ก่
พระภิกษุ 

 การปฏิบัติตนในขณะ
ฟังธรรม 

 การปฏิบั ติ ตนตาม
แ น ว ท า ง ข อ ง
พุทธศาสนิกชนเพื่อ
ประโยชน์ต่อศาสนา 
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วัด และพุทธสถาน 
 ก า ร ร่ ว ม พิ ธี ก ร ร ม

เบื้องต้น 

ผู้ที่เคารพนับถือและ
บุคคลตามฐานะ 

 ก า ร ก ร า บ พ ร ะ
รัตนตรัยกราบบุคคล
ตามฐานะและการ
กราบศพ 

 ช า ว พุ ท ธ
ตัวอย่าง 

 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช 

 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี 
(หนูพร้อม) 

 สมเด็จพระญาณสังวร 
(ศุข ไก่เถื่อน) 

 สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็ จพระสั งฆราช
(เจริญ สุวฑฺฒโน) 

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พฺรหฺมร สี) 

 สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก 

 สม เด็ จพ ร ะ ศ รี น ค ริ น
ทราบรมราชชนนี 

 สมเด็จพระสังฆราช
(สา)  

 อ า จ า ร ย์ เ ส ถี ย ร 
โพธินันทะ 

 พ่ อ ขุ น ร า มค า แ ห ง
มหาราช 

 สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส 

5. ก า ร บ ริ ห า ร จิ ต
และเจริญปัญญา 

 ฝึกสวดมนต์ แล ะแผ่
เมตตา 

 รู้ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ประโยชน์ของสติ 

 ฟังเพลงและร้องเพลง
อย่างมีสติ 

 เล่นและท างานอย่างมี
สติ 

 ฝึกให้มีสติ ในการฟัง 
การอ่าน การคิด การ
ถาม และการเขียน 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ
และแผ่เมตตา 

 รู้ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ประโยชน์ของสติและ
สมาธ ิ

 ฝึกสมาธิเบื้องต้น 
 ฝึ ก สติ เ บื้ อ ง ต้ น ด้ ว ย

กิจกรรมการเคลื่อนไหว
อย่างมีสติ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน การคิด การ
ถาม และการเขียน 

 ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ
ส ร ร เ ส ริ ญ คุ ณ พ ร ะ
รัตนตรัย และแผ่เมตตา 

 รู้ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
สติสัมปชัญญะ 

 รู้ประโยชน์ของการฝึก
สติ 

 ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วย
การนับลมหายใจ 

 ฝึกการยื น  การ เดิ น 
การนั่ง  และการนอน
อย่างมีสติ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 
การอ่าน การคิด การ

 ส ว ด ม น ต์ ไ ห ว้ พ ร ะ
ส ร ร เ ส ริ ญ คุ ณ พ ร ะ
รัตนตรัย และแผ่เมตตา 

 รู้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
สติสัมปชัญญะ  สมาธิ 
และปัญญา 

 รู้วิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

 ฝึกการยืน เดิน นั่ง และ
นอนอย่างมีสติ 

 ฝึกการก าหนดความรู้สึก
เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง 
จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส 
กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ

 สวดมนต์ ไ ห ว้ พ ร ะ
ส ร ร เ ส ริญคุ ณพ ร ะ
รัตนตรัยแผ่เมตตา 

 รู้ ค ว า ม ห ม าย ข อ ง
สติสัมปชัญญะ สมาธิ 
และปัญญา 

 รู้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ปร ะ โยชน์ขอ งการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการยืน  เดิน นั่ ง 
และนอนอย่างมีสติ 

 ฝึ ก ก า ร ก า ห น ด
ความรู้สึกเมื่อตาเห็น
รูป หูฟังเสียง จมูกดม

 สวดมนต์ ไ ห ว้ พ ร ะ
ส ร ร เ ส ริญคุ ณพ ร ะ
รัตนตรัยแผ่เมตตา 

 รู้ ค ว า ม ห ม าย ข อ ง
สติสัมปชัญญะ สมาธิ 
และปัญญา 

 รู้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ปร ะ โยชน์ขอ งการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 ฝึกการยืน  เดิน นั่ ง 
และนอนอย่างมีสติ 

 ฝึ ก ก า ร ก า ห น ด
ความรู้สึกเมื่อตาเห็น
รูป หูฟังเสียง จมูกดม
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ถาม และการเขียน ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 
 ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง 

การอ่าน การคิด การ
ถาม และการเขียน 

กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กาย
สัมผัสสิ่งที่มากระทบ
ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการ
ฟัง การอ่าน การคิด 
การถามและการเขียน 

กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กาย
สัมผัสสิ่งที่มากระทบ
ใจรับรู้ธรรมารมณ์ 

 ฝึกให้มีสมาธิในการ
ฟัง การอ่าน การคิด 
การถามและการเขียน 

6 . วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

 ประวัติเบื้องต้น การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 วันมาฆบูชา  
 วันวิสาขบูชา  
 วันอัฏฐมีบูชา  
 วันอาสาฬหบูชา 

 ประวัติ  การ เข้ าร่ วม 
กิจกรรมและพิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง 

 วันมาฆบูชา  
 วันวิสาขบูชา  
 วันอัฏฐมีบูชา  
 วันอาสาฬหบูชา 

 ความส าคัญและหลัก
ปฏิบัติ 

 วันมาฆบูชา  
 วันวิสาขบูชา  
 วันอัฏฐมีบูชา  
 วันอาสาฬหบูชา 

 วิธีปฏิบัติตนและการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 วันมาฆบูชา  
 วันวิสาขบูชา  
 วันอัฏฐมีบูชา  
 วันอาสาฬหบูชา 
 วันธรรมสวนะ 

 ส รุ ป วั น ส า คั ญทา ง
พระพุทธศาสนา 

 ค ว า ม ห ม า ย
ค ว า ม ส า คั ญ 
ประโยชน์การเข้าร่วม
กิจกรรมหลักปฏิบัติ 

 วันมาฆบูชา  
 วันวิสาขบูชา  
 วันอัฏฐมีบูชา  
 วันอาสาฬหบูชา 
 วันธรรมสวนะ 

 ส รุ ป วั น ส า คั ญทา ง
พระพุทธศาสนา 

 ค ว า ม ห ม า ย 
ค ว า ม ส า คั ญ 
ประโยชน์  การ เข้ า
ร่ วมกิ จกรรม  หลั ก
ปฏิบัติ 

 วันมาฆบูชา  
 วันวิสาขบูชา  
 วันอัฏฐมีบูชา  
 วันอาสาฬหบูชา 
 วันธรรมสวนะ 

 ศาสนพิธี  การบูชาพระรัตนตรัย 
 การปฏิบัติตนต่อศาสน

วัตถุ ศาสนสถาน 

 ระ เบียบพิ ธีการบูชา
พระรัตนตรัย 

 การท าบุญตักบาตร 
 การปฏิบัติตนต่อศาสน

วัตถุ ศาสนสถาน 

 การอาราธนาศีล 
 การสมาทานศีล 
 การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 เครื่องประกอบโต๊ะหมู่

บูชา 

 การอาราธนาศีล 
 การอาราธนาธรรม 
 การอาราธนาพระปริตร 
 ร ะ เ บี ย บพิ ธี แ ล ะ ก า ร

ปฏิบัติ ตนในวั นธรรม
สวนะ 

 เครื่องสังฆทาน 
 พิธีถวายสังฆทาน 
 ร ะ เบี ยบวิ ธี ใ น ก า ร

ท าบุญงานมงคล 

 ทบทวนการอาราธนา
ศีล ธรรม พระปริตร 

 พิธีทอดผ้าป่า 
 พิธีทอดกฐิน 
 ระ เบี ยบพิ ธี ใ นการ

ท าบุญงานอวมงคล 
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ในส่วนรายละเอียดของวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยม ซึ่งเม่ือกล่าวโดยสรุปเนื้อหาใน
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 7 ส่วนหลักๆ ดังนี้  1) ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 4) หน้าที่ชาวพุทธ
5) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 6) วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 7) สัมมนาพระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา โดยเนื้อหาทั้งหมดมุ่งที่จะสงเคราะห์ลงในแนวคิดเรื่องพระรัตนตรัย
เช่นเดียวกัน คือ 

 1. พระพุทธ:  พุทธประวัติ ชาดก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา วันส าคัญ  
 2. พระธรรม:  พระไตรปิฎก หลักธรรม พุทธศาสนสุภาษิต ศัพท์พระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 การ
บริหารจิตและเจริญปัญญา  
 3. พระสงฆ:์  พุทธสาวก หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง ศาสนพิธี สัมมนา
พุทธศาสนา8 

 ส าหรับรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละช่วงชั้นนั้นมีดังต่อไปนี้ 

                                                 

 8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 116 และ 141. 
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ตารางที่ 25 รายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษา พ.ศ. 25449 
หัวข้อเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1 .  ป ร ะ วั ติ แ ล ะ
คว ามส า คัญขอ ง
พระพุทธศาสนา 

 การสังคายนา 
 ก า ร เ ผ ย แ ผ่

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า สู่
ประเทศไทย 

 ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาต่ อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 

 ศาสนาประจ าชาติ 
 ส ถ า บั น ห ลั ก ข อ ง

สังคมไทย 
 ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่

ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ
ครอบคลุมสังคมไทย 

 ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพื่อนบ้านและ
ก า ร นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาของ
ประเทศเพื่อนบ้านใน
ปัจจุบัน 

 ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

 ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุทธศาสนาต่ อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 

 รากฐานของวัฒนธรรม 
 เอกลักษณ์และมรดก

ของชาติ 

 ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศต่างๆทั่วโลก
แ ล ะ ก า ร นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาของ
ประ เทศ เหล่ านั้ น ใน
ปัจจุบัน 

 ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พ ร ะพุ ท ธศ าสน า ใ น
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความ
สงบสุขให้แก่โลก 

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎี
และวิธีการที่ เป็นสากล
และมีข้อปฏิบัติที่ยึดทาง
สายกลาง 

 พระพุทธศาสนาเน้นการ
พัฒนาศรัทธาและปัญญา
ที่ถูกต้อง 

 วิเคราะห์ส้งคมชมพูทวีป
และคติความเชื่ อทาง
ศ า ส น า ส มั ย ก่ อ น
พระพุทธเจ้า 

 ลักษณะประชาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนา 

 ห ลั ก ก า ร ข อ ง
พระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ 

 พระพุทธศาสนาเน้น
การฝึกหัดอบรมตน 
การพึ่ งตนเอง และ
การมุ่งอิสรภาพ 

 การคิดตามนัยแห่ ง
พระพุทธศาสนาและ
ก า ร คิ ด แ บ บ
วิทยาศาสตร์ 

 พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา 

 พระพุทธศาสนาเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปั จ จั ย แ ล ะ วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหา 

 พระพุทธศาสนาฝึก
คนไม่ให้ประมาท 

 พระพุทธศาสนามุ่ ง
ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ล ะ
สันติภาพแก่บุคคล 
สังคมและโลก 

 พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐกิ จพอ เพีย ง
และการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

 พุทธประวัติ  สรุปและวิเคราะห์ พุทธ
ประวัติ :ประสูติ เทวทูต 
4 การแสวงหาความรู้ 
การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 

 สรุปและวิเคราะห์ พุทธ
ประวัติ : การผจญมาร 
การตรัสรู้ การสั่งสอน 

 ศึกษาพุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่างๆ  

 สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติ  : ปฐมเทศนา 

 สรุปและวิเคราะห์ พุทธ
ประวัติ : การตรัสรู้และ
ก า ร ก่ อ ตั้ ง
พระพุทธศาสนา 

 สรุ ปและ วิ เ ค ร า ะห์ 
พุทธประวัติ : วิธีการ
สอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตาม

 สรุ ปและ วิ เ ค ร า ะห์ 
พุทธประวัติ  : การ
บริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 

                                                 

 9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23 – 27. 
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โอวาทปาฏิโมกข์ แนวพุทธจริยา  วิเคราะห์พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็นมนุษย์ผู้
ฝึกตนได้อย่างสูงสุด 

2 .หลั กธร รมทาง
พระพุทธศาสนา 

พระรัตนตรัย : พุทธคุณ 9 
อริยสัจ 4 
 ทุกข์ : ขันธ์ 5 – ธาตุ 4 
 สมุทัย : หลักกรรม – 

ความหมาย และคุณค่า, 
อบายมุข 4 

 นิโรธ : สุข 2 , คิหิสุข 
 มร ร ค  : ไ ต ร สิ ก ข า , 

กรรมฐาน 2, ปธาน 4, 
โกศล 3, มงคล 38 – 
ไ ม่ ค บ ค น พ า ล  ค บ
บัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา 

พระรัตนตรัย : ธรรมคุณ 6 
อริยสัจ 4 
 ทุกข์  : ขันธ์ 5 – 

อายตนะ 
 สมุทัย : หลักกรรม – 

ส ม บั ติ  4  วิ บั ติ  4 ,
อ กุ ศ ล ก ร ร ม บ ถ 1 0 , 
อบายมุข 6 

 นิโรธ : สุข 2 
 มรรค : บุพพนิมิตของ

มัชฌิมาปฏิปทา,ดรุณ
ธรรม 6 ,  กุ ลจิ รั ฏ ฐิติ
ธรรม 4, กุศลกรรมบถ 
10,สติปัฏฐาน 4, มงคล 
38 – ประพฤติธรรม 
เว้นจากความชั่ว เว้น
จากการดื่มน้ าเมา 

พระรัตนตรัย : สังฆคุณ 9 
อริยสัจ 4 
 ทุกข์ : ขันธ์ 5 – ธาตุ 4 
 สมุทัย : หลักกรรม – 

วัฏฏะ 3,ปปัญจธรรม 3, 
อบายมุข 6 

 นิโรธ : อัตถะ 3 
 มรรค : มรรคมีองค์ 8 

ปัญญา 3 สัปปุริสธรรม 
7  บุญกิ ริ ย าวั ตถุ  10 
อุบาสกธรรม 7, มงคล 
38 – มีศิลปวิทยา พบ
สมณะ ฟั งธรรมตาม
กาล สนทนาธรรมตาม
กาล 

พระรัตนตรัย : วิเคราะห์
ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ 
อริยสัจ 4 
 ทุกข์ : ขันธ์ 5 – นามรูป 
 สมุทั ย  : หลักกรรม – 

นิยาม 5, วิตก 3 
 นิโรธ : ภาวนา 4 
 มรรค : พระสัทธรรม 3,

ปัญญาวุฒิธรรม 4, พละ 
5, อุบาสกธรรม 5,มงคล 
38  – สง เคร าะห์ บุต ร 
ส ง เ ค ร า ะ ห์ ภ ร ร ย า 
สันโดษ 

พระรัตนตรัย : วิเคราะห์
ความหมายและคุณค่าของ
ธรรมะ 
อริยสัจ 4 
 ทุกข์ : ขันธ์ 5 – โลก

ธรรม 8 
 สมุทัย : กรรมนิยาม – 

ก ร ร ม  1 2 ,  มิ จ ฉ า
วณิชชา 5 

 นิโรธ : วิมุตติ 5 
 มรรค : อปริานิยธรรม 

7 ,ปาปณิกธรรม 3, 
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม 4 ,  โภค
อาทิยะ 5, อริยวัฑฒิ 
5, มงคล 38 – ถูกโลก
ธรรมจิตไม่หวั่นไหว 
จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่
มัวหมอง จิตเกษม 

พระรัตนตรัย : วิเคราะห์
คว ามหมายแล ะคุณค่ า
ของสังฆะ 
อริยสัจ 4 
 ทุกข์ : ขันธ์ 5 – จิต, 

เจตสิก 
 สมุทัย : ธรรมนิยาม – 

ป ฏิ จ จ ส มุ ป บ า ท , 
นิวรณ์ 5, อุปาทาน 4 

 นิโรธ : นิพพาน 
 มรรค : อธิปไตย 3,สา

ราณียธรรม 6, ทศพิธ 
ร า ช ธ ร ร ม  1 0 , 
วิ ปั ส ส น าญ าณ  9 , 
มงคล  38  – คว าม
เ พี ย ร เ ผ า กิ เ ล ส 
ประพฤติพรหมจรรย์ 
เห็ น อ ริ ย สั จ  บร ร ลุ
นิพพาน 

 พุ ท ธ ศ า ส น
สุภาษิต 

 ย  เว เสวติ ตาทิโส คบ
ค น เ ช่ น ใ ด  เ ป็ น ค น
เช่นนั้น 

 อตฺตนา โจทยตฺตาน  จง

 กมฺมุนา วตฺตตี  โลโก 
สัตว์ โลกย่อมเป็นไป
ตามกรรม 

 กลฺยาณการี  กลฺยาณ  

 อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย 
ชนะตนนั่นแลดีกว่า 

 ธมฺมจารี  สุ ข  เสติ  ผู้
ประพฤติธรรมย่อมอยู่

 จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  จิตที่
ฝึกดีแล้ว น าสุขมาให้ 

 น  อุ จฺ จ า วจ  ป ณฺฑิ ต า 
ทสฺสยนฺติ บัณฑิตย่อมไม่

 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺ  
าตา วินฺทเต ธน  คน
ขยันเอาการเอางาน 
กระท าเหมาะสมย่อม 

 ราชา มุข  มนุสฺสาน  
พระราชาเป็นประมุข
ของประชาชน 

 สติ โลกสฺมิ ชาคโร สติ
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เตือนตนด้วยตน 
 นิสมฺม  กรณ  เ สยฺ โ ย 

ใคร่ครวญก่อนท าจึงด ี
 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา 

เรื อนที่ ค รองไม่ดีน า
ทุกข์มาให้ 

ปาปการี จ ปาปก  ท าดี
ได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 

 สุโข ปุญฺ สฺส อุจฺจโย 
การสั่งสมบุญน าสุขมา
ให้ 

 ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺท
โก ปฏิวนฺทน  ผู้บูชาเขา
ย่อมได้รับการบูชาตอบ 
ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการ
ไหว้ตอบ 

เป็นสุข 
 ปมาโท  มจฺ จุ โน  ปท  

ความประมาทเป็นทาง
แห่งความตาย 

 สุ สฺ สู ส  ลภ เต  ปญฺ
ผู้ ฟั ง ด้ ว ย ดี ย่ อ ม ไ ด้
ปัญญา 

แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ 
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต คน

ที่ ไม่ถูกนินทา ไม่มี ใน
โลก 

 โกธ  ฆตฺวา สุข  เสติ ฆ่า
ความโกรธได้ย่อมอยู่เป็น
สุข 

หาทรัพย์ได้ 
 วายเมเถว ปุริโส ยาว 

อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิด
เ ป็ น ค น ค ว ร จ ะ
พยายามจนกว่าจะ
ประสบสความส าเร็จ 

 ส นฺ ตุ ฏฺ  ี ป ร ม  ธ น  
ค ว ามสั น โ ดษ เป็ น
ทรัพย์อย่างยิ่ง 

 อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก 
การเป็นหนี้เป็นทุกข์
ในโลก 

เป็นเครื่องตื่นในโลก 
 นตฺถิ สนฺติปร  สุข  สุข

อื่นยิ่งกว่าความสงบ
ไม่ม ี

 นิ พฺ พ า น  ป ร ม  สุ ข  
นิพพานเป็นสุขอย่าง
ยิ่ง 

 พระไตรปิฎก  โครงสร้าง ชื่ อคัมภี ร์ 
และสาระสัง เขปของ
พระวินัยปิฎก 

 โครงสร้าง ชื่ อคัมภี ร์ 
และสาระสัง เขปของ
พระสุตตันตปิฎก 

 โครงสร้าง ชื่ อคัมภี ร์ 
และสาระสัง เขปของ
พระอภิธรรมปิฎก 

 วิธีการศึกษาและค้นคว้า
พระไตรปิฎก และคัมภีร์
รองอื่นๆ  

 วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
สังคายนาและการเผย
แผ่พระไตรปิฎก 

 วิเคราะห์ความส าคัญ
แ ล ะ คุ ณ ค่ า ข อ ง
พระไตรปิฎก 

 เรื่องน่ารู้จาก
พระไตรปิฎก 

 อภิณหปัจจเวกขณ์ 5  จูฬกัมมวิภังคสูตร  พุทธปณิธาน 4 ในมหา
ปรินิพพานสูตร 

 การครองตนเป็นพลเมือง
ที่ด ี

 คนครองเรือนที่ร้าย
และที่ดี 10 ประเภท 

 ฌานสมาบั ติ  – ผล
สมาบัติ–นิโรธสมาบัติ 

 ศั พ ท์ ท า ง
พระพุทธศาส
นาที่ควรทราบ 

 ปริยัติ –ปฏิบัติ –ปฏิเวธ   ฌาน – ญาณ   อัตตา – อนัตตา   ภพ – ภูมิ   โพธิปักขิยธรรม 
 วาสนา – บารมี  

 สัมมัตตะ – มิจฉัตตะ  

3.ประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาวิกา 

 พระมหากัสสปะ 
 พระอุบาลี 
 อนาถบิณฑิกะ 
 นางวิสาขา 

 พระสารีบุตร 
 พระโมคคัลลานะ 
 นางขุชชุตตรา 
 พระเจ้าพิมพิสาร 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 

 พระอัสสชิ 
 พระกีสาโคตมีเถรี 
 พระนางมัลลิกา 
 หมอชีวก โกมารภัจ 

 พระอนุรุทธะ 
 พระองคุลิมาล 
 พระธัมมทินนาเถรี 
 จิตตคหบดี 

 พระอานนท์ 
 พระปฏาจาราเถรี 
 จูฬสุภัททา 
 สุมนมาลาการ 

 ชาดก  อัมพชาดก 
 ติตติรชาดก 

 มิตตวินทุกชาดก 
 ราโชวาทชาดก 

 นันทิวิสาลชาดก 
 สุวัณณหังสชาดก 

 เวสสันดรชาดก  มโหสธชาดก  มหาชนกชาดก 
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4.หน้าที่ชาวพุทธ  การเรียนรู้วิถีชีวิตของ
พระภิกษุที่ต้องศึกษา
คันถธุระ และวิปัสสนา
ธุระ 

 การปฏิ บั ติ ตั ว อ ย่ า ง
เหมาะสมด้านกายวาจา
และใจ 

 การเป็นเพื่อนที่ดีตาม
หลักทิศเบื้องซ้ายในทิศ 
6 

 มิตรแท้ – มิตรเทียม  
 การเข้าค่ายพุทธบุตร 
 การเข้าร่วมพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 การเข้าใจบทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเช่น
การแสดงธรรมปาฐกถา
ธรรม การประพฤติตน
ให้เป็นแบบอย่าง 

 การฝึ กบทบาทขอ ง
ตนเองในการช่วยเผย
แผ่พ ร ะพุ ทธศาสน า 
เช่น การบรรยายธรรม 
การจัดนิทรรศการ 

 การเข้าค่ายพุทธบุตร 
 การเข้าร่วมพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
 การเป็นลูกที่ดีตามหลัก

ทิศเบ้ืองหน้า ในทิศ 6 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 การเรียนรู้ถึงหน้าที่ของ
พระภิกษุในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย
และจริ ย า วั ต รอย่ า ง
เหมาะสม 

 การปลูกจิตส านึกใน
ด้านการบ ารุงรักษาวัด
และพุทธสถานให้เกิด
ประโยชน์ 

 การปฏิบัติหน้าที่ชาว
พุทธตามพุทธปณิธาน 
4ในมหาปรินิพพานสูตร 

 การศึกษาเรียนรู้เรื่อง
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
พระพุทธศาสนาน าไป
ปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาส 

 การศึกษาการรวมตัว
ขององค์กรชาวพุทธ 

 การเป็นศิษย์ที่ดีตาม
ทิศเบ้ืองขวาในทิศ 6 

 การเข้าค่ายพุทธบุตร 
 การเข้าร่วมพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 การ เ ข้ า ใ จ ในกิ จ ข อ ง
พระภิกษุเช่นการศึกษา 
การปฏิบัติธรรม และการ
เป็นนักบวชที่ดี 

 การศึกษาเรื่องคุณสมบัติ
ของทายกและปฏิคาหก 

 การรักษาศีล 8 
 การเข้าร่วมกิจกรรมและ

เป็นสมาชิกขององค์กร
ชาวพุทธ 

 การเป็นชาวพุทธที่ดีตาม
หลักทิศเบ้ืองบนในทิศ 6 

 การเข้าค่ายพุทธบุตร 
 การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 การบรรพชาอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา 

 ประ โยชน์ขอ งการ
บรรพชาอุปสมบท 

 ก า ร บ ว ช เ ป็ น แ ม่ ชี
ธ ร ร ม จ า ริ ณี  ห รื อ
เนกขัมมนารี 

 การศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ และธรรม
ศึกษา 

 การปลูกจิตส านึกและ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
สังคมพุทธ 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ที่
เ หมา ะสม ใน ฐาน ะ
ผู้ปกครองและผู้อยู่ใน
ปกครองตามหลักทิศ
เบื้องล่างในทิศ 6 

 การเข้าค่ายพุทธธรรม 
 การเข้าร่วมพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

 วิเคราะห์หน้าที่และ
บทบาทของพระภิกษุ
ในฐานะพระนักเทศน์
พระธรรมฑูต  พระ
ธ ร ร ม จ า ริ ก  พ ร ะ
วิ ท ย า ก ร  พ ร ะ
วิปัสสนาจารย์ และ
พระนักพัฒนา 

 วิเคราะห์หน้าที่และ
บทบาทของอุบาสก
อุ บ า สิ ก า ที่ มี ต่ อ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

 วิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ป ก ป้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง
พระพุทธศาสนาของ
พุ ท ธ บ ริ ษั ท ใ น
สังคมไทย 

 การปฏิ บั ติ ตน เป็ น
ส ม า ชิ ก ที่ ดี ข อ ง
ครอบครัวตามหลัก
ทิศเบ้ืองหลังในทิศ 6 

 การเข้าค่ายพุทธธรรม 
 การเข้าร่วมพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
 การแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 
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 มรรยาทชาว
พุทธและการ
ปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุ 

 การไปวัด 
 การแต่งกาย การน า

เด็กไปวัด การปฏิบัติ
ตนในเขตวัด 

 การเข้าพบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ 

การประนมมือ การไหว้ 
การกราบ การเคารพ
พระรัตนตรัย การฟัง
เจ ริญพระพุทธมนต์ 
ก า ร ฟั ง ส ว ด พ ร ะ
อภิธรรม การฟังพระ
ธรรมเทศนา 

 การต้อนรับ(ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผู้เป็นแขก 
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี

ปฏิบัติต่อพระภิกษุการ
ยืน  การให้ที่นั่ ง  การ
เดินสวน การสนทนา 
การรับสิ่งของ 

 การแต่งกายไปวัด การ
แต่งกายไปงานมงคล 
งานอวมงคล 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต่ อ
พระภิกษุในงานศาสน
พิ ธี ที่ บ้ า น  ก า ร
จัดเตรียมสถานที่ การ
สนทนา การแต่งกาย 
มรรยาทการพูด การใช้
ค าพูดกับพระภิกษุตาม
ฐานะ 

 

 การปฏิบัติต่อพระภิกษุ
ทางกาย วาจา และใจที่
ประกอบด้วยเมตตา 

 ก า ร ป ฏิ สั น ถ า ร ที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ 
ในโอกาสต่างๆ  

 การแสดงความเคารพ
ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนาต่อ
พระรัตนตรัย ปูชนีย
สถ าน  ปู ช นี ย วั ต ถุ 
และปูชนียบุคคล 

 การปฏิสันถารตาม
หลักปฏิสันถาร 2 

 การบ าเพ็ญตนให้เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น 
ประเทศชาติและโลก 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ
ทางกาย ทางวาจา 
ทางใจ 

 ช า ว พุ ท ธ
ตัวอย่าง 

 พระเจ้าอโศกมหาราช 
 พระโสณะและพระอุตต

ระ 

 พระมหาธรรมราชาลิไท 
 สมเด็จพระมหาสมณ

เจ้ าก รมพระย าวชิ ร
ญาณวโรรส 

 ม . จ . หญิ งพู นพิ ส มั ย 
ดิศกุล 

 ศาสตราจารย์สัญญา 
ธรรมศักดิ์ 

 พระนาคเสน – พระยา  
มิลินท์  

 สมเด็จพระวันรัต (เฮง 
เขมจารี) 

 พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 
 สุชีพ ปุญญานุภาพ 

 สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

 พระธรรมโกศาจารย์
(พุทธทาสภิกขุ) 

 พระธรรมโกศาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 

 ดร.เอ็มเบดการ์ 

 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พระโพธิญาณเถร (ชา 
สุภทฺโท) 

 พ ร ะ ธ ร ร ม ปิ ฎ ก       
(ป.อ.ปยุตโต) 

 อนาคาริก ธรรมปาละ 
5.การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

 สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 

 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและ เจริญ
ปัญญา 

 สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 

 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและ เจริญ
ปัญญา 

 สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 

 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและ เจริญ
ปัญญา 

 สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 

 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 

 ฝึกการบริหารจิตและ

 สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 

 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

 สวดมนต์แปล และแผ่
เมตตา 

 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติ
และประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 
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 ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานา
ปานสติ 

 น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิ ธี คิ ด แ บ บ โ ย นิ โ ส
มนสิการ 2 วิธีคือวิธีคิด
แ บ บ คุ ณ ค่ า แ ท้  – 
คุณค่าเทียม และวิธีคิด
แบบคุณ – โทษ และ
ทางออก 

 ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานา
ปานสติ 

 น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิ ธี คิ ด แ บ บ โ ย นิ โ ส
มนสิการ 2 วิธีคือวิธีคิด
แ บบอุ บ า ยปลุ ก เ ร้ า
คุณธรรม และวิธีคิ ด
แบบอรรถสัมพันธ์ 

 ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานา
ปานสติ 

 น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิ ธี คิ ด แ บ บ โ ย นิ โ ส
มนสิการ 2 วิธีคือวิธีคิด
แบบอริยสัจ และวิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

เจริญปัญญาตามหลักสติ
ปัฏฐาน 

 น าวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ในการ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้
คุณภาพชีวิตและสังคม 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ 
2 วิธีคือวิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณะและวิธีคิดแบบ
เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 

 ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐาน 

 น าวิธีการบริหารจิต
และเจริญปัญญาไปใช้
ใ น ก า รพั ฒน าก า ร
เรียนรู้คุณภาพชีวิต
และสังคม 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิ ธี คิ ด แ บบ โ ยนิ โ ส
มนสิการ 2 วิธีคือวิธี
คิ ด แ บ บ แ ย ก แ ย ะ
ส่วนประกอบและวิธี
คิดแบบวิภัชชวาท 

 ฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐาน 

 น าวิธีการบริหารจิต
และเจริญปัญญาไปใช้
ใ น ก า รพั ฒน าก า ร
เรียนรู้คุณภาพชีวิต
และสังคม 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิ ธี คิ ด แ บบ โ ยนิ โ ส
มนสิการสรุปทั้ง10 วิธ ี

6 . วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

 ระเบียบพิธี  พิธี เวียน
เทียน การปฏิบัติตนใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบู
ชา วันอัฏฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา 

 วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ แ ล ะ
เ ท ศ ก า ล ส า คั ญ  : 
ประวัติและความส าคัญ
ของวัน 

 หลักธรรมเบื้ องต้นที่
เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ใ น วั น
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วั น อั ฏ ฐ มี บู ช า  วั น
อาสาฬบูชา 

 วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ แ ล ะ
เ ท ศ ก า ล ส า คั ญ  : 
ร ะ เบี ยบพิ ธี แล ะการ
ปฏิบัติตนในวันธรรม
สวนะ วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา วันเทโว
โรหณะ วันธรรมสวนะ 

 ประวัติวันส าคัญทาง
พ ร ะพุ ท ธศ าสน า ใ น
ประเทศไทย 

 วั น วิ ส า ข บู ช า  ( วั น
ส าคัญสากล) 

 วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ แ ล ะ
เทศกาลส าคัญ : หลัก
ปฏิบัติตน การฟังพระ
ธรรมเทศนา การแต่ง
กายในการประกอบศา
สนพิธีที่วัด การงดเว้น
อบายมุข การประพฤติ

 ศึ ก ษ า ห ลั ก ธ ร ร ม ที่
เกี่ยวเนื่องในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

 วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ แ ล ะ
เทศกาลส าคัญ : ศึกษา
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องใน
วั น ธ ร ร ม ส ว น ะ แ ล ะ
เทศกาลส าคัญ 

 ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์
หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ใ น วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

 วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ:ศึกษา
วิเคราะห์หลักธรรม 
คติธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 

 ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์
หลักธรรมอภิปรายผล
ที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ ง ในวั น
ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

 วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ:ศึกษา
วิเคราะห์หลักธรรม 
คติธรรม อภิปรายผล
ที่เกี่ยวเนื่องวันธรรม
สวนะและ เทศกาล
ส าคัญ 
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วิรัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 

 ศาสนพิธี  การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 การจุดธูปเทียน การจัด

เครื่องประกอบโต๊ะหมู่
บูชา 

 ค าอาราธนาต่างๆ  

 การท าบุญตักบาตร 
 การถวายภัตตาหาร 

สิ่งของที่ควรถวายและ
สิ่งของต้องห้ามส าหรับ
พระภิกษุ 

 การถวายสังฆทาน 
 การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 การจัดเครื่องไทยธรรม 
 การกรวดน้ า 
 การทอดกฐิน ผ้าป่า 

 พิธีท าบุญ งานมงคล 
งานอวมงคล 

 การนิมนต์พระภิกษุการ
เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป
และเครื่องบูชาการวง
ด้ายสายสิญจน์การปู
ลาดอาสนะการเตรียม
เครื่องรับรองการจุดธูป
เทียน 

 ข้อปฏิบัติ ในวันเลี้ ยง
พระ การถวายข้าวพระ
พุทะ  การถวายไทย 
ธรรม การกรวดน้ า 

 ประเภทของพุทธศาสน
พิธ ี

 ศาสนาพิธีเนื่องด้วยพุทธ
บัญญัติเช่น พิธีแสดงตน
เป็ นพุ ทธมามกะ  พิ ธี
เ วี ย น เ ที ย น  ถ ว า ย
สังฆทาน ถวายผ้าอาบ
น้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธี
ปวารณา  

 ศ า ส น พิ ธี ที่ น า
พระพุทธศาสนาเข้าไป
เกี่ยวเนื่องเช่นการบ าบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ  

 ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคัญ คติธรรม
ในพิธีกรรม บทสวด
มนต์ของนักเรียน งาน
พิ ธี  คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ประโยชน์ 

 พิธีบรรพชา อุปสมบท 
คุณสมบัติของผู้ ขอ
บรรพชา – อุปสมบท 
เครื่องอัฏฐบริขาร 

 บุญพิธี ทานพิธี กุศล
พิธ ี

 วิเคราะห์คุณค่าและ
ประโยชน์ของศาสน
พิธ ี

7 .  สั ม ม น า
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา 

 พระพุทธศาสนากับการ
พั ฒ น า ต น แ ล ะ
ครอบครัว 

 พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม 

 พระพุทธศาสนากั บ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ
การศึกษาที่สมบูรณ์ 

 พระพุทธศาสนากับ
ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
สันติภาพ 

 พระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 
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 วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในวิชาภาษาไทยคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม. 6 นั้น ปรากฏในหัวข้อการอ่านคือมารยาทและนิสัยรักการอ่าน การ
เลือกอ่านหนังสือ การเขียนปรากฏในหัวข้อมารยาทและนิสัยรักการเขียน การฟังการดูและการพูด 
ปรากฏในหัวข้อมารยาทการฟัง การดู การพูด10 ส่วนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในวิชาสังคม
ได้แก่ สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1: ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข11 ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่มีการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเพื่อการผลิตโดยค านึงถึงปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ที่
จะได้รับของบุคคลและสังคมอย่างมีคุณธรรม12 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.3 มาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชั้นทีมี่การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลส าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต13 

5.2 หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2551 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวิสัยทัศนในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาด้วย การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีส าคัญดังนี้ 

 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

                                                 

 10 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), หน้า, 23 – 35. 
 11 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
2546), หน้า 15. 
 12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19 
 13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษณ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข14 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลโดยต้องค านึงถึงหลัก
พัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 โดยมีโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้16 
  

                                                 

 14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552), หน้า 
4 – 5.  
 15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7 – 8. 
 16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
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ตารางที่ 26 โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้
กิจกรรม 

 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับ
มัธยมศึกษ
าตอน
ปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย 
200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร ์
200 200 200 160 160 160 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร ์
80 80 80 80 80 80 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

สุขศึกษาและ      
พลศึกษา 

80 80 80 80 80 80 80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 
80 80 80 80 80 80 80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

40 

 

40 

 

40 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120           
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
40 

 

40 

 

40 

 

80 

 

80 

 

80 

 

120 

(2 นก.) 

120 

(2 นก.) 

120 

(2 นก.) 

240            
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

800 800 800 800 800 800 840    
(21 นก.) 

840    
(21 นก.) 

840     
(21 นก.) 

1,560        
(39 นก.) 

กิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัด

ปีละไม่เกิน 80 ชัว่โมง ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง 
ไม่น้อย

กว่า 1,680 
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เพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน
ทั้งหมด 

ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี ไม่เกิน 2,000 ชั่วโมง/ปี 

รวม 3 ปี 
ไม่น้อย

กว่า 3,600 
ชั่วโมง 

 5.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมี
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก17 
โดยมีสาระและมาตรฐานการเรียนรูด้ังต่อไปนี ้

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1   รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
 ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตาม
 หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
 หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง
 รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม
 โลกอย่างสันติสุข  

มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธาและธ ารงไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส.3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ 
 ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
 ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
 ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  

                                                 

 17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 132. 
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
 และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
 สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
 ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
ค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐาน ส 5.2   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การ
   สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
   สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน18

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมโดยได้
ก าหนดเนื้อหาของสาระต่างๆ ไว้ ดังนี้ 1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 3) เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีมี่อยูอ่ย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4) ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่ มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่
ส าคัญของโลก 5) ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและ
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ภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน19

 

 5.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป โดยมี สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ สาระที่ 1 การอ่าน ประกอบด้วย
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน สาระที่ 2 การเขียน ประกอบด้วยมาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการ
เขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
ประกอบด้วยมาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
ประกอบด้วยมาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรมประกอบด้วยมาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง20 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 1) การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบท
ร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่างๆการอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 2) การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การ
เขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ 
รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการวิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  3) การฟัง การดู 
และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราว
ต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อ

                                                 

 19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 132 – 133. 
 20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
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โน้มน้าวใจ 4) หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 5) วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบ้านที่ เป็นภู มิปัญญาที่ มีคุณค่าของไทย ซึ่ ง ได้ถ่ ายทอดความรู้ สึกนึกคิด  ค่ านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน21 

 5.2.3 วิชาพระพุทธศาสนา  

 วิชาพระพุทธศาสนานั้น อยู่ในสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับมาตรฐาน ส 1.1 คือรู้
และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตาม หลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นมีสาระการเรียนรู้
แกนกลางเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง โอวาท 3 พุทธศาสน
สุภาษิต องค์ประกอบของพระไตรปิฎก ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา ชื่อศาสนา ศาสดาและคัมภีร์ของศาสนา
ต่างๆ มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือนั้นมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสน
สถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การบูชาพระ
รัตนตรัย การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ มรรยาทของศาสนิกชน การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม22  

 ส่วนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่วิชาสังคมศึกษาในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ในมาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุขมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับลักษณะความสามารถและลักษณะความ
ดีของตนเองและผู้อื่น เช่น ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา 
วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา23 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มาตรฐาน ส.3.2 

                                                 

 21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37 – 38. 
 22 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 
2552), หน้า 6 – 51. 
 23 เรื่องเดียวกัน, หน้า  52 – 64. 
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เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับการท างานสุจริตให้สังคมสงบสุข24  

 สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนท่ีมีต่อไทย เช่น ศาสนาและความเชื่อ ตัวอย่างความเหมือนและความต่างระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ภาษา ศาสนา การปฏิรูปศาสนา ความขัดแย้งทางศาสนา มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทยมีสาระการ
เรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับชาติ ศาสนา กับพระมหากษัตริย์ การเคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน25 ส่วนวิชา
ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่สาระที่ 1 การอ่านโดยมีสาระการเรียนรู้แกนกลาง
เกี่ยวกับมารยาทในการอ่าน การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทานชาดก เทศนา สาระที่ 2 การ
เขียน มีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับมารยาทในการเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด มี
สาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับมารยาทในการฟัง ในการดู ในการพูด  สาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม มีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม 
วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา26

 

 ในบทต่อไปจะได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 จนถึง ปี พ.ศ. 2551 ว่า
หลักสูตรต่างๆ ตามขอบเขตการวิจัยนั้นมีการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาเข้ากับวิชาที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาคือวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทยหรือไม่ อย่างไร โดยอาศัยกรอบ
ทฤษฎีที่ได้จากบทที่ 2 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อหาข้อดีข้อเสียของวิชาที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและอาจน าข้อดีของหลักสูตรต่างๆ มาน าเสนอ
เป็นแนวทางในการวางหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 

 
 
 
 

                                                 

 24 เรื่องเดียวกัน, หน้า  71 – 91. 
 25 เรื่องเดียวกัน, หน้า  101 – 118. 
 26 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552), หน้า 6 – 37. 



บทที่ 6 

บทวิเคราะห์ 

 บทนี้จะวิเคราะห์การบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยกรอบ
ทฤษฎีที่ได้จากบทที่ 2 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต่อไปคือกรอบการบูรณาการในด้านวิชาการที่จะใช้
คือ 1) การบูรณาการภายในสาขาวิชาว่ามีการสร้างความสัมพันธ์ภายในวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อให้เนื้อหาที่
ก าหนดไว้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 2) การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาว่าเนื้อหาจากหลาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนั้นกว้างขวางครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่โดยการบูรณาการนั้นต้องเป็น
การบูรณาการระหว่างความรู้และการกระท าด้วย ส่วนเกณฑ์ในการตัดสินการบูรณาการในมุมมองของ
พระพุทธศาสนานั้นก็คือเป็นการศึกษาเรื่องไตรสิกขาคือศีล สมาธิและปัญญาที่ มีการประมวลหน่วยย่อย 
องค์ประกอบของหมวดธรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอาศัยซึ่งกันและกัน 
สมดุลระหว่างปริยัติและปฎิบัติหรือความรู้และการกระท าด้วย ดังนั้น งานวิจัยนี้จะใช้กรอบทฤษฎีทั้งสอง
นี้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์การบูรณาการในหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาที่ เกี่ยวข้องคือวิชา
สังคมศึกษาและวิชาภาษาไทยต่อไป เนื่องจากหลักสูตรทั้งหมดได้แสดงแล้วในบทที่ 3 – 5 จึงจะไม่ท า
การอ้างอิงในบทน้ีอีก 

6.1 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2491 – 2518 

 6.1.1 หลักสูตรปี พ.ศ. 2491 

 วิชาพระพุทธศาสนามีรายการสอนที่ประกอบด้วย 1) พระรัตนตรัย พระพุทธประวัติโดยย่อ 
เบญจศีล เบญจธรรม 2) มารยาทในการรับประทาน มารยาทในการประชุม สัมมาคารวะโดยทั่วๆ ไป 3) 
ความเชื่อฟัง ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ขยันในการงานและท าการงานด้วยความมีระเบียบ 4) การถือ
ประโยชน์ส่วนร่วมยิ่งกว่าส่วนบุคคล หากพิจารณาการบูรณาการภายในวิชาแล้ว เรื่องการตรงต่อเวลา 
และท าการงานด้วยความมีระเบียบสงเคราะห์เข้ากันได้กับสัมมาคารวะและมารยาทโดยทั่วๆ ไป ความ
ซื่อสัตย์สุจริตเข้าได้กับการถือประโยชน์ส่วนรวมและเบญจธรรม หากพิจารณาการบูรณาการระหว่าง
วิชาพระพุทธศาสนากับวิชาอื่นๆ นั้น วิชาหน้าที่พลเมืองที่สอนเรื่องหน้าที่ต่อประชาคม บ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ ช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ยอมเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม เรื่องหน้าที่ต่อชาติ รู้ความส าคัญของธงชาติและเพลงชาติ รักชาติไทยและเกียรติของคนไทย 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ใช้สินค้าที่ไทยท า เนื้อหาต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องกับวิชาศีลธรรม
เรื่องการถือประโยชน์ส่วนร่วมยิ่งกว่าส่วนบุคคล ความเชื่อฟังและสัมมาคารวะ นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับ
วิชาประวัติศาสตร์ที่มีความมุ่งหมายให้รู้จักบ้านเมืองไทยว่าเป็นมาอย่างไร เพื่อให้เกิดความรักบ้านเกิด
เมืองนอนและทะนุบ ารุงให้เจริญถาวรและให้รู้ประวัติศาสตร์คนส าคัญของประเทศไทยเพื่อเป็นตัวอย่างที่
ดีและได้รู้สึกบุญคุณของท่านเหล่านั้น เนื้อหาดังกล่าวสัมพันธ์กับวิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องหน้าที่ต่อ
พระมหากษัตริย์ จงรักภักดีและเคารพสักการะองค์พระมหากษัตริย์อีกด้วย  
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 หลักสูตรนี้มีการเรียนวิชาภาษาไทยถึง 11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการบูรณาการกับวิชา
ภาษาไทยนั้นยังไม่พบโดยตรงแต่ก็พบว่าหลักสูตรนี้มีหนังสืออ่านประกอบที่สอดแทรกหลักธรรมเช่น 
ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวทีและความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ หลายเรื่อง เช่น นิทานสุภาษิต 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ อิทธิบาท 4 อริยทรัพย์ แต่ความมุ่งหมายของวิชาภาษาไทยไม่ได้เน้นถึงเรื่อง
ศีลธรรมไว้ แต่หากจะพิจารณาจากหนังสือเหล่านี้อาจมองได้ว่ามีการบูรณาการกับความมุ่งหมายเรื่อง
การอบรมให้มีคุณงามความดีในอุปนิสสัย ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม วิชาภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์มีอัตราเวลาเรียนวิชารวม 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าหลักสูตรการศึกษาปี 
พ.ศ. 2491 มีความมุ่งหมายทั่วไปเพื่อให้อ่านออก เขียนได้รวดเร็วและได้เรียนวิชาที่สมควรแก่อัตภาพ 
เนื้อหาการศึกษาในปีดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการตั้งวัตถุประสงค์นี้  ส่วนการบูรณาการภายในหลักสูตร
วิชาพระพุทธศาสนาเองนั้นพบว่าเนื้อหาที่เรียนในหัวข้อทั้ง 4 หัวข้อมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอาศัยซึ่ง
กันและกันน้อย ความมุ่งหมายของวิชาศีลธรรมบางประการ เช่น ปฏิบัติในกิจพิธีตามประเพณีนิยม มุ่ง
ทางปฏิบัติให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยและอบรมให้มีคุณงามความดีโดยอุปนิสัยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
มารยาทในการประชุม สัมมาคารวะ ความเชื่อฟัง ตรงต่อเวลา การท างานด้วยความมีระเบียบ การถือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล เรื่องเหล่านี้ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาได้เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในขณะน้ัน  

 ในช่วงเวลานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 – 2487 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ใช้นโยบายสร้าง
ชาติทางเศรษฐกิจซึ่งมีแนวโน้มในทางลัทธิชาตินิยมโดยมีการก าหนดแบบแผนปฏิบัติอันดีงามที่เรียกว่า 
“รัฐนิยม” เพื่อให้ประชาชนได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้อันได้แก่ “พระราชบัญญัติบ ารุง
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2483” และ “พระราชกฤษฎีกาก าหนดวัฒนธรรมที่ประชาชนไทยต้องปฏิบัติ
ตาม พ.ศ. 2484” เพื่อที่จะจัดระเบียบการด าเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศ รัฐบาลได้
ประกาศใช้รัฐนิยม 12 ฉบับ ในช่วงปี พ.ศ. 2482 – 2485 เพื่อออกประกาศเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ชนใน
ชาติควรประพฤติควรปฏิบัติ เช่น ระเบียบการบริโภคอาหารให้ใช้ช้อนส้อมเป็นอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารแทนการใช้มือเปิบข้าวและหยิบอาหาร รวมทั้งการห้ามมิให้ประชาชนกินหมากและมี
พระราชกฤษฎีกาให้ประชาชนรักษามารยาทอันดีในที่สาธารณะ เช่น ให้ชายไทยเลิกนุ่งกางเกงแพรออก
นอกบ้านให้สวมชุดสากลและให้ผู้หญิงเลิกนุ่งโจงกระเบน เปลี่ยนมานุ่งผ้าถุง สวมหมวก สวมรองเท้า 
จนถึงขนาดมีค าขวัญว่า “มาลาน าไทยไปสู่มหาอ านาจ”1  

 หลักธรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องความเชื่อฟังในหลักสูตรนั้นยิ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏว่าในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ส านักนายกรัฐมนตรี
ได้ประกาศใช้วีรธรรมของชาติไทยซึ่งเป็นคติชาตินิยมโดยแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อด้วยกัน แต่ละข้อเน้น
ถึงลัทธิชาตินิยมอย่างชัดเจน เช่น “ไทยรักชาติยิ่งชีวิต” และ “ไทยเป็นชาติว่าตามกันและเชื่อผู้น า”
ยิ่งกว่านั้นยังมีการประกาศใช้ “คติ 6 ประการของคนไทย” ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน เช่น “ตัวตายดีกว่าชาติ
ตาย” และ “ว่าอะไรว่าตามกัน” นอกจากนี ้สื่อมวลชนยังช่วยเผยแพร่รัฐนิยม ระเบียบของสภาวัฒนธรรม

                                                           

 1 ธนากิต, ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย (กรุงเทพฯ: ปิรามิด, 2545), หน้า 73 – 78. 
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แห่งชาติตลอดจนช่วยเผยแพร่เพลงปลุกใจ ค าขวัญ สุนทรพจน์และคติเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในสมัยนั้นจะต้องลงค าขวัญในหน้าแรกของตนโดยไม่ซ้ ากัน เช่น 
หนังสือพิมพ์ประมวลวันใช้ค าขวัญว่า “เชื่อผู้น าท าให้ชาติพ้นภัย” และหนังสือพิมพ์ไทยราษฎรใช้ค าขวัญ
ว่า “เชื่อพิบูลสงครามชาติไม่แตกแยก”2 แม้ว่าหลักสูตรปี พ.ศ. 2491 จะอยู่หลังช่วงเวลาดังกล่าวแต่การ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมไทยอย่างมากมายในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในขณะนั้นอย่าง
มากและต้องมีการรณรงค์กันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2491 ซึ่งเป็นปีของหลักสูตรการศึกษานี้
เอง จอมพล ป. พิบูลสงครามได้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปจนถึงปี พ.ศ. 
2500 นโยบายเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่จึงได้รับการขยายผลและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
หลักสูตรการศึกษาในปี พ.ศ. 2491 จนถึงปี พ.ศ. 2493 จึงมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน หลักธรรมและ
จุดประสงค์ในวิชาศีลธรรมได้ถูกเพิ่มความหมายในเรื่องของกิริยามารยาทและมุ่งเน้นเพื่อกิจพิธีตาม
ประเพณีนิยม สิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาประชาชนให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐนิยมในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมของชาติในสมัยจอมพล ป .พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรีน่ันเอง  

 ส่วนการบูรณาการแบบพุทธ หากพิจารณาจากหลักสูตรในแต่ละปีจะพบว่าหลักสูตรมีการสอน
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติคือเน้นเนื้อหาเบญจศีล เบญจธรรมที่เป็นทฤษฎีในขณะเดียวกันก็มีการสอนมารยาท
ในการรับประทาน มารยาทในการประชุม สัมมาคารวะโดยทั่วๆ ไป ดังนั้นจึงถือว่ามีการบูรณาการทั้ง
ปริยัติและปฏิบัติในเรื่องศีลของหลักสูตรนี้ วิชาหน้าที่พลเมืองที่ให้รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อชาติ 
พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญและมีรายการที่ต้องสอนคือการบ าเพ็ญตนประโยชน์แก่ผู้อื่น บ ารุงรักษา
สาธารณสมบัติ ช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้หน้าที่ต่ อชาติ รู้
ความส าคัญของธงชาติและเพลงชาติ รักชาติไทยและเกียรติของคนไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย เนื้อหาเหล่านี้แสดงถึงการให้ความรู้ท้ังในด้านปริยัติและปฏิบัติในเรื่องศีล วิชาประวัติศาสตร์ที่มี
ความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความรักบ้านเกิดเมืองนอนและทะนุบ ารุงให้เจริญถาวรและให้รู้ประวัติศาสตร์
คนส าคัญของประเทศไทยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและได้รู้สึกบุญคุณของท่านเหล่านั้นก็เป็นการให้ความรู้ทั้ง
ในด้านปริยัติและปฏิบัติในเรื่องศีล ส่วนวิชาภาษาไทยท่ีมีการอบรมให้มีคุณงามความดีในอุปนิสสัยถือว่า
เป็นการบูรณาการเรื่องศีลทั้งในส่วนปริยัติและปฏิบัติเช่นเดียวกัน หลักสูตรนี้จึงมีการบูรณาการเฉพาะ
เรื่องศีลในแง่ของปริยัติและปฏิบัติเท่าน้ันไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องสมาธิและปัญญาแต่อย่างใด 

 6.1.2 หลักสูตรปี พ.ศ. 2493 

 หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2493 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาพระพุทธศาสนามีรายการที่ต้องสอนคือ 1) พระพุทธศาสนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระพุทธประวัติโดยย่อ พระรัตนตรัย เบญจศีล เบญจธรรม อุโบสถศีล พระพุทธโอวาท วิธีปฏิบัติที่พุทธ
มามกะพึงกระท าเกี่ยวกับกิจพิธีในพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจวัตรที่พุทธมาม
กะพึงปฏิบัติในวันนั้นๆ 2) ธรรมจริยา มีเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความ

                                                           

 2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 81 – 82. 
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สุภาพอ่อนน้อม ความอุตสาหะ การตรงต่อเวลาและหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ ความ
สามัคคี การคบมิตร การถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนบุคคล ความกล้าหาญ ความมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา อบายมุขและการหลีกเลี่ยงจากอบายมุข คุณสมบัติของผู้ดีและมารยาทในสังคมจะเห็นได้ว่าหาก
พิจารณาจากเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาแล้วพบว่าหัวข้อทั้ง 2 เป็นหัวข้อที่แยกส่วนกันและมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอาศัยซ่ึงกันและกันน้อย หากมีหัวข้อที่พอจะสัมพันธ์กันบ้างก็คือการหลีกเลี่ยง
จากอบายมุข ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณาที่เชื่อมโยงได้กับเบญจศีล เบญจธรรมและคุณธรรม
ต่างๆ ที่อาจเชื่อมโยงว่าเป็นพุทธโอวาท อย่างไรก็ดี เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทในการประชุม สัมมาคารวะ 
ความเชื่อฟัง ตรงต่อเวลา การท างานด้วยความมีระเบียบ การถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล 
แม้หลักธรรมเหล่านีอ้าจจะมีอยู่ในหลักธรรมดั้งเดิมอยู่บ้างแต่ก็มิใช่หลักธรรมทีส่ าคัญแต่ได้น ามาขยายให้
มีความส าคัญในหลักสูตร  

 การบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆ นั้น วิชาหน้าที่พลเมืองหัวข้อการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ สถานที่และวัตถุที่ส าคัญเชื่อมโยงได้กับวิชา
ศีลธรรมในหัวข้อวิธีปฏิบัติที่พุทธมามกะพึงกระท าเกี่ยวกับกิจพิธีในพระพุทธศาสนา  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและกิจวัตรที่พุทธมามกะพึงปฏิบัติในวันนั้นๆ ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความรักบ้านเกิดเมืองนอนและทะนุบ ารุงให้เจริญถาวรและให้รู้ประวัติคนส าคัญของประเทศ
ไทยเพื่อตัวอย่างที่ดีและได้รู้สึกบุญคุณของท่านเหล่านั้น วัตถุประสงค์นี้มีความเชื่อมโยงกับวิชา
ธรรมจริยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที ส่วนวิชาภาษาไทยนั้นไม่พบการเชื่อมโยงกับวิชา
พระพุทธศาสนาแต่อย่างใด ส่วนการบูรณาการแบบพุทธนั้น เนื้อหาเกี่ยวกับเบญจศีล เบญจธรรม 
อุโบสถศีล วิธีปฏิบัติที่พุทธมามกะพึงกระท าเกี่ยวกับกิจพิธีในพระพุทธศาสนา กิจวัตรที่พุทธมามกะพึง
ปฏิบัติในวันน้ันๆ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกเลี่ยงจากอบายมุข คุณสมบัติของผู้ดีและมารยาทในสังคม 
มารยาทในการประชุม สัมมาคารวะ ตรงต่อเวลา การท างานด้วยความมีระเบียบ การปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย หากพิจารณาเนื้อหาก็จะพบว่าจะพบว่ามีการบูรณาการ
ทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติในเรื่องความประพฤติหรือเรื่องศีลเป็นส่วนใหญ่และไม่พบว่ามีการบูรณาการใน
เรื่องสมาธิและปัญญาแต่อย่างใด 

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) พระพุทธศาสนา 
เรียนเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ พระรัตนตรัย จ าบทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณและ
เข้าใจความหมายพระพุทธโอวาท การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาให้ประโยชน์และ
ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไร การอาราธนาศีล การอาราธนาธรรมและพระปริตร การบรรพชา การ
อุปสมบท วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจวัตรที่พุทธมามกะพึงปฏิบัติในวันนั้นๆ 2) ธรรมจริยามี
หมวดธรรมมากมาย เช่น สติ สัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ กุศลมูล อกุศลมูล อิทธิบาท สัปปุ
ริสธรรม วุฒิธรรม เวสารัชชกรณธรรม จักรธรรม อปริหานิยธรรม คารวธรรม สังวร การปฏิบัติตาม
หลักธรรมจริยา และ 3) คิหิปฏิบัติเกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม สุขของคฤหัสถ์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
ทิศ 6 คหบดีธรรม สังคหวัตถุ การครองตน ครองทรัพย์สมบัติ เหตุที่ท าให้ตระกูลเสื่อม อบายมุข (ทั้ง 4 
และ 6) คุณสมบัติของผู้ดีและมารยาทในสังคม หากพิจารณาภายในหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาแล้ว
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พบความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างหัวข้อทั้ง 3 กล่าวคือธรรมจริยา คิหิปฏิบัติเข้า
ได้กับเข้าใจความหมายพระพุทธโอวาท การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา แต่ภายในหัวข้อที่ 3 คือ 
คิหิปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอาศัยซึ่งกันและกันชัดเจน กล่าวคือเป็นเรื่องของการบูรณาการ
หลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เช่น สุขของคฤหัสถ์ ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์ คหบดีธรรม การครองตน ครองทรัพย์สมบัติ หลักคิหิปฏิบัติในยุคนี้ยังได้ถูกขยายความ
เพิ่มเติมให้กลายเป็นหลักธรรมเพื่อการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น หลักคหปติธรรม สุขของคฤหัสถ์
และการครองทรัพย์สมบัติ หลักธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจในหลักของ
พระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสร้างชาติทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพล ป . พิบูลสงครามใน
สมัยนั้นอย่างชัดเจน วิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปูชนียสถาน  
ปูชนียวัตถุ สถานที่และวัตถุที่ส าคัญ ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง การทะนุบ ารุงและการช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ากันได้กับคิหิปฏิบัติ 

 ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์  หัวข้อมนุษย์กับศาสนามีความเชื่องโยงที่สัมพันธ์กับ
พระพุทธศาสนาโดยศึกษาเกี่ยวกับประวัติและหลักส าคัญของศาสนาพราหมณ์ พุทธศาสนา ลัทธิขงจ้ือ
และเหลาจ๊ือ ลัทธิชินโต คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม ความส าคัญและอิทธิพลของศาสนา  ส่วนวิชา
ประวัติศาสตร์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักบ้านเกิดเมืองนอนและทะนุบ ารุงให้เจริญถาวรและให้รู้
ประวัติคนส าคัญเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและได้รู้สึกบุญคุณของท่านเหล่านั้น วัตถุประสงค์นี้มีความเชื่อมโยง
กับวิชาธรรมจริยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคารวธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆ ในช่วง
เวลานั้น ประเทศไทยได้เกิดความระส่ าระสายเพราะเกิดการกบฏขึ้นมากมาย เช่น พ .ศ. 2491 เกิดกบฏ
เสนาธิการหรือกบฏนายพลโดยนายทหารกลุ่มหนึ่ง เช่น พลตรีสมบูรณ์ ศรานุชิต พลตรีเนตร เขมะโยธิน
และกบฏแบ่งแยกดินแดนโดยนายฟอง สิทธิธรรม ถูกกล่าวหาว่าด าเนินการแบ่งแยกดินแดนอีสานให้
เป็นรัฐอิสระ ปี พ.ศ. 2492 เกิดกบฏวังหลวงโดยคณะก่อการส่วนใหญ่เป็นทหารเรือและกลุ่มผู้สนับสนุน
นายปรีดี พนมยงค์ ได้แก่อดีตนักการเมืองและอดีตเสรีไทย ปี พ .ศ. 2494 เกิดกบฏแมนฮัตตัน โดย 
“คณะกู้ชาติ” เป็นต้น3 สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นย่อมเกิดความวุ่นวายอย่างยิ่งเม่ือมีการก่อกบฏ
เพราะมีการปะทะกันอย่างรุนแรงก่อนที่การก่อกบฏจะสงบลงอันส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและ
ประเทศไทยในขณะนั้นอย่างมาก ดังนั้น หลักธรรมที่เป็นไปเพื่อการปกครองประชาชนได้ง่ายขึ้น เช่น 
ความกตัญญูกตเวที ความสุภาพอ่อนน้อม คารวธรรมจึงเป็นหลักธรรมที่ถูกน ามาบูรณาการมากใน
หลักสูตรการศึกษานี้ ด้วยเหตุผลในการสร้างความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนั่นเอง วิชาภาษาไทย
พบการเชื่อมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในความมุ่งหมายของการอ่านและวรรณคดีที่กล่าวว่าให้มีความรู้
ในสิ่งที่แวดล้อม สนใจในปัญหาประจ าวันของตนและความเป็นไปของประชาคม หัวข้อดังกล่าว
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักหัวข้อธรรมจริยา เช่น ทิศ 6 สังคหวัตถุ  

 ส่วนการบูรณาการแบบไตรสิกขาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น การอาราธนาศีล การ
อาราธนาธรรมและพระปริตร วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจวัตรที่พุทธมามกะพึงปฏิบัติในวัน

                                                           

 3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 98 – 105. 
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นั้นๆ การปฏิบัติตามหลักธรรมจริยา การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาให้ประโยชน์
และความสุขแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไร คิหิปฏิบัติเรื่องฆราวาสธรรม สุขของคฤหัสถ์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
ทิศ 6 คหบดีธรรม สังคหวัตถุ การครองตน ครองทรัพย์สมบัติ เหตุที่ท าให้ตระกูลเสื่อม อบายมุข 
คุณสมบัติของผู้ดีและมารยาทในสังคม เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ความรัก
บ้านเกิดเมืองนอนและทะนุบ ารุงให้เจริญถาวร หากพิจารณาเนื้อหาก็จะพบว่าจะพบว่ามีการบูรณาการ
ทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติในเรื่องความประพฤติหรือเรื่องศีลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหลักธรรมเรื่องสัมปชัญญะ 
กุศลมูล อิทธิบาท สัปปุริสธรรม เข้าใจความหมายพระพุทธโอวาทสงเคราะห์ได้กับเรื่องปัญญาแต่ไม่พบ
การบูรณาการในแง่ปฏิบัติเพราะสอนแต่เพียงทฤษฎีและไม่พบว่ามีการบูรณาการเกับเรื่องสมาธิ 

 6.1.3 หลักสูตรปี พ.ศ. 2498 

 หลักสูตรปี พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นหลักสูตรประถมศึกษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
กล่าวคือวิชาหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม สุขศึกษา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ พลศึกษา การฝีมือ ดนตรี 
และขับร้อง ฯลฯ ได้ถูกรวมไปอยู่ในวิชาสังคมศึกษา เม่ือมีการรวมวิชาต่างๆ เข้ากับหมวดสังคมศึกษา
แล้วจึงไม่ปรากฏสัดส่วนและเนื้อหาการเรียนวิชาศีลธรรมอย่างชัดเจน แต่จากความมุ่งหมาย 21 ข้อใน
หลักสูตรประถมศึกษาสรุปได้ว่าหลักสูตรประถมศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาชั้นนี้เป็นการ
พัฒนาความงอกงามของเด็กในทางกายภาพ ในทางวุฒิปัญญา ในทางสังคมและอาเวคเพื่อให้พร้อมที่จะ
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ เหมาะสมในระบอบเสรีประชาธิปไตย ส่วนการบูรณาการภายในวิชา
พระพุทธศาสนาเองนั้นไม่พบการบูรณาการเนื่องจากในส่วนของวิชาสังคมมีรายการที่ต้องสอน เช่น รู้จัก
การเคารพและมีมารยาทในสถานที่ที่เคารพของศาสนา พระสงฆ์หรือนักบวชของศาสนาอื่นๆ ให้รู้จักการ
ท าบุญให้ทานและการปฏิบัติเกี่ยวกับพระ หัดให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางศาสนา เช่น มีใจเอื้อเฟื้อเมตตา
กรุณาต่อผู้อื่นและสัตว์ พูดความจริง ท าผิดและกล้ารับผิด เนื้อหาเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิง
อาศัยซึ่งกันและกัน ยืดหยุ่นหรือเม่ือรวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะเกิดความครบถ้วนบริบูรณ์แต่อย่างใด ส่วน
วิชาภาษาไทยมีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา เช่น อบรมให้เคยชินต่อภาษาสามัญ ไพเราะและ
สุภาพ แสดงเมตตาจิตและความจริงใจต่อผู้อื่น หัดให้มีมารยาทในการฟังและการพูดและมีหนังสืออ่าน
ประกอบที่สอดแทรกหลักธรรมที่เป็นหนังสือชนะการประกวดแบบเรียนครั้งที่ 6 พ.ศ. 2495 เช่น เรื่อง 
นกกระจาบช่วยกัน กระต่ายหางสั้น ขอแม่ให้ลูกนก อยากมีปีก หนังสือเหล่านี้เน้นหลักธรรมส าหรับการ
อยู่ร่วมกันได้แก่ ความสามัคคี ให้คติสอนใจให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากจะพิจารณาจากหนังสือ
เหล่านีจ้ะเห็นได้ว่ามีการบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงกับความมุ่งหมายกับวิชาสังคมศึกษาที่เน้นเรื่องมีใจ
เอื้อเฟื้อเมตตากรุณาต่อผู้อื่นและสัตว์ 

 การบูรณาการวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจึงดูเหมือนว่าจะไม่ได้เน้นไปที่คุณธรรมจริยธรรมมากนัก
เพราะจากวัตถุประสงค์ทั้ง 21 ข้อแล้วมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมคือ
ข้อที่ 19 ที่กล่าวว่าฝึกให้รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีใจกรุณาต่อ
สัตว์ด้วยจึงดูเหมือนว่าหลักสูตรดังกล่าวเน้นไปเพื่อให้ผู้ศึกษาเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 21 ที่กล่าวว่าฝึกให้เข้าใจและท าตนให้มีลักษณะเหมาะสมในระบอบเสรี
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ประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2494 ที่เน้นว่ารัฐมีความมุ่งหมายให้
พลเมืองได้รับการศึกษาพอเหมาะแก่อัตภาพเพื่อทุกคนได้เป็นพลเมืองดีมีร่างกายแข็งแรงและอนามัย
สมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพและมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย 4 ในรายงาน
การศึกษาปี พ.ศ. 2497 – 2499 ก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีอยู่ว่าการจัดการศึกษาของประเทศนั้นไม่ใช่มุ่งแต่จะให้
ประชาชนอ่านและเขียนหนังสือได้เท่านั้น ความมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ก็คือการให้ประชาชน
รู้จักวิธีด าเนินชีวิตในระบอบสังคมเสรีประชาธิปไตย รู้จักรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่ที่ตนมี
อยู่ต่อสังคม ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงได้พยายามปรับปรุงหลักสูตร แบบเรียน 
คู่มือครูให้เหมาะสมกับสมัยอยู่เป็นนิจ5 

 หากเราพิจารณาจากสภาพสังคมไทยในเวลานั้นก็จะพบว่าสิ่งส าคัญที่คุกคามเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในขณะนั้น นอกจากความไม่สงบภายในประเทศแล้วคงจะหลีกไม่พ้นเรื่องการคุกคามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสต์ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้กล่าวถึงนโยบายในเรื่องนี้ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไว้ว่า 

นโยบายชาตินิยมทางการเมืองในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีในครั้งที่สองนี้ แตกต่างจากนโยบายทางการเมืองในช่วงที่ท่านด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือแทนที่จะปลุกระดมแนวคิด
ชาตินิยมโดยการสร้างความรู้สึกเป็นศัตรูกับชาติตะวันตก (ประเทศฝรั่งเศส) กลับเน้น
ความเป็นมิตรกับชาติตะวันตก (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) และสร้างภาพความเป็นศัตรู
กับลัทธิคอมมิวนิสต์แทน … ดังนั้นเม่ือประเทศไทยได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายทุนนิยม
ประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องสร้างแนวความคิดการเป็นศัตรูกับลัทธิ
คอมมิวนิสต์ การปลุกระดมดังกล่าวนอกจากจะเข้ากับสถานการณ์โลกในขณะนั้นแล้วยังมี
ประโยชน์ในการสร้างความรู้สึกชาตินิยมอีกด้วย6 

 ดังนั้น ด้วยนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลจอมพล ป. นี้เอง ในปี พ.ศ. 2495 จึงได้เกิด 
พ.ร.บ. ป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้น7 วิชาพระพุทธศาสนาในยุคนี้จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นเครื่องมือประการหนึ่งของรัฐในการต่อสู้กับลัทธิ
คอมมิวนิสต์ ดังนั้นเนื้อหาของวิชาพระพุทธศาสนาจึงได้ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการต่อสู้
กับลัทธิคอมมิวนิสต์เพิ่มเติมไปจากบทบาทเดิมที่มีหน้าที่ ในการสร้างความจงรักภักดีต่อชาติหรือ

                                                           

 4 กระทรวงศึกษาธิการ, นายเลียง ไชยกาล กับกระทรวงศึกษาธิการและแผนการศึกษาแห่งชาติ  (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2529), หน้า 44. 
 5 กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการศึกษา ปีการศึกษา 2497 – 2498 – 2499 
(พระนคร: กรุงเทพการพิมพ์, 2500), หน้า 3. 
 6 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547), หน้า 76 – 77. 
 7 ธนากิต, ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย, หน้า 115. 
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รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ส่วนการบูรณาการแบบพุทธนั้น หลักสูตรมีการรวมวิชาต่างๆ เข้ากับหมวดสังคม
ศึกษามีรายการที่ต้องสอน เช่น รู้จักการเคารพและมีมารยาทในสถานที่ที่เคารพของศาสนา พระสงฆ์
หรือนักบวชของศาสนาอื่นๆ ให้รู้จักการท าบุญให้ทานและการปฏิบัติเกี่ยวกับพระ หัดให้ปฏิบัติตัวตาม
แนวทางศาสนา เช่น มีใจเอื้อเฟื้อเมตตากรุณาต่อผู้อื่นและสัตว์ พูดความจริง ท าผิดและกล้ารับผิด ส่วน
วิชาภาษาไทยนั้นมีเนื้อหาอบรมให้เคยชินต่อภาษาสามัญ ไพเราะและสุภาพ แสดงเมตตาจิตและความ
จริงใจต่อผู้อื่น หัดให้มีมารยาทในการฟังและการพูดและมีหนังสืออ่านประกอบที่สอดแทรกหลักธรรม
ส าหรับการอยู่ร่วมกันได้แก่ความสามัคคี ให้คติสอนใจให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากพิจารณา
เนื้อหาก็จะพบว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติในเรื่องความประพฤติหรือเรื่องของศีลเป็น
ส่วนใหญ่ แม้เร่ืองเมตตาอาจจะสงเคราะห์เป็นสมาธิได้แต่ก็ไม่ได้เน้นในแง่ของการปฏิบัติเป็นเพียงปริยัติ
และจากค าอธิบายจะเน้นเป็นเรื่องระดับศีลมากกว่า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการเฉพาะ
เรื่องศีลทั้งในส่วนของปริยัติและปฏิบัติ 

 6.1.4 หลักสูตรปี พ.ศ. 2503 

 หลักสูตร ปี พ.ศ. 2503 ไม่พบว่ามีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นแต่มีการกล่าวถึงศีลธรรมและหลักธรรมในทางศาสนาไว้กว้างๆ ในหมวดวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นศีลธรรมและหลักธรรมของศาสนาอะไรและมิได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่าสอนเน้ือหาอะไร จ านวนเท่าใด ความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษาในหลักสูตรมิได้ระบุถึงวิชาศีลธรรม
ไว้อย่างชัดเจน แต่กล่าวไว้ในความมุ่งหมายข้อที่ 3 เพียงว่า “ให้เด็กยอมรับคุณค่าในทางศีลธรรมและ
วัฒนธรรมและยินยอมปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ” ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนั้น
ต้องการให้เด็กมีความม่ันคงในระบอบประชาธิปไตยดังความมุ่งหมายข้อที่ 4 – 6 ที่ว่า “สอนให้เด็กรู้จัก
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา” และ “ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับระบอบการปกครองในปัจจุบัน” และ “ให้เด็กรู้จักสิทธิและหน้าที่
ตลอดจนความรับผิดชอบ ซึ่งพลเมืองแต่ละคนพึงมีต่อสังคมประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องความม่ันคง
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชาติ” แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยจึงสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ที่มีความมุ่งหมายในทางจริยธรรมเพื่อให้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมมี
หิริโอตตัปปะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว8 ความมุ่งหมายในระดับหลักสูตรจึงมุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ด ารงตนเป็นพลเมืองดีของชาติในระบอบประชาธิปไตยโดยฝึกอบรมให้มี
คุณลักษณะใหญ่ 4 ประการคือความเจริญแห่งตน มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการครองชีพและ
ความรับผิดชอบตามหน้าที่พลเมือง ส่วนวิชาภาษาไทยในหลักสูตรไม่มีปรากฏการบูรณาการเชื่อมโยง
แต่อย่างใด 

 หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลายมีการก าหนดส่วนของศีลธรรมไว้ในวิชาสังคมศึกษา โดย
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) พุทธประวัติโดยย่อ 2) พระรัตนตรัย 3) เบญจศีล เบญจธรรม 4) วิธีปฏิบัติที่พุทธ
มามกะพึงกระท า 5) พุทธภาษิต 6) ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 7) ธรรมจริยา ได้แก่ การ

                                                           

 8 กระทรวงศึกษาธิการ, นายเลียง ไชยกาล กับกระทรวงศึกษาธิการและแผนการศึกษาแห่งชาติ, หน้า 50. 
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ตรงต่อเวลาและหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกลัวและละอายต่อบาป การคบมิตร ความสุภาพอ่อน
น้อม ความเมตตากรุณา ความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอุตสาหะ ความกล้าหาญ ความมัธยัสถ์ 
ความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา การถือประโยชน์ส่วนรวม อบายมุขและการหลีกเลี่ยงจาก
อบายมุข 8) คุณสมบัติของผู้ดีและมรรยาทในสังคม จะเห็นว่าในส่วนของพระพุทธศาสนามีการเชื่อมโยง
กัน เช่น พุทธประวัติเชื่อมโยงกับพระรัตนตรัยในส่วนของพระพุทธ เบญจศีล เบญจธรรม ธรรมจริยา 
พุทธภาษิตเชื่อมโยงกับพระรัตนตรัยส่วนพระธรรม คุณสมบัติของผู้ดีและมรรยาทในสังคมเชื่อมโยงกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับวิชาประวัติศาสตร์ในส่วนของสถานที่
และวัตถุส าคัญของชาติ เช่น วัดและพระพุทธรูปต่างๆ ส่วนวิชาภาษาไทยนั้นทั้งความมุ่งหมายและ
รายการที่ต้องสอนนั้นคล้ายคลึงกับหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นจึงจะไม่กล่าวซ้ าในที่นี้แต่มีเนื้อหาที่
เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ เช่น ให้รู้จักมรรยาทในการฟัง ฝึกให้ตั้งใจฟังและฟังให้เข้าใจ 
ความหมายตามความประสงค์ของผู้พูด ให้รู้จักฟังด้วยความสงบ เช่น ฟังพระเทศน์ หรือสวดมนต์ ฟังค า
บรรยาย ฯลฯ ตามโอกาส ส่วนมรรยาทในการฟังมีความเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของผู้ดีและมรรยาทใน
สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรระดับมัธยมตอนต้น วิชาศีลธรรมมีเนื้อหาแบ่งเป็นส่วนของประวัติพุทธสาวก หน้าที่
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเน้นหน้าที่ที่มีต่อวันส าคัญทางพุทธศาสนาและภาคธรรมซึ่งจะมีเนื้อหาจาก
หลักธรรมต่างๆ เช่น ทิศ 6 อบายมุข 4 อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นธรรมส่วนของการครองเรือนเป็นส่วนใหญ่ 
แต่เนื้อหาไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกันแต่เป็นการก าหนดหัวข้อแบบแยกส่วน คือส่วนประวัติพุทธสาวก 
หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ภาคธรรมและพุทธศาสนสุภาษิตตามที่ก าหนดให้ เนื้อหาเหล่านี้ไม่มี
ความสัมพันธ์กันและไม่ครบถ้วน เช่น ส่วนของภาคธรรม หลักธรรมเรื่องโอวาท 3 กับทิศ 6 หลักธรรม
เหล่านี้ไม่สัมพันธ์กัน ส่วนหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เรื่องการทอดกฐินกับการบรรพชาก็ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ส่วนวิชาสังคมโดยภาพรวมนั้นไม่มีการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาแต่มีการกล่าวถึง
ความเจริญของพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาในชั้น มศ. 2 จึงถือว่าไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน วิชา
ภาษาไทยที่มีการสอนให้ฟังพระธรรมเทศนา ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นั้นให้เพ่งเล็งมรรยาทของ
การฟังและให้รู้ความมุ่งหมายด้วย การพูดอย่างสุภาพ การสอนเหล่านี้แสดงให้เห็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาในส่วนของหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนและหลักธรรมเรื่องคารวะ 6  

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ในส่วนของศีลธรรมใน
วิชาสังคมศึกษา ก. ซึ่งประกอบด้วยหลักในทางศีลธรรม พุทธประวัติ พิธีท าบุญ ธรรมะและส่วน
ประวัติศาสตร์ไทยที่กล่าวถึงการศาสนา สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันในส่วน
วิชาสังคมศึกษา ข. ที่กล่าวถึงศาสนาขงจ้ือ พุทธ คริสต์และอิสลามจึงนับว่ามีการบูรณาการเชื่อมโยงวิชา
สังคมศึกษากับพระพุทธศาสนาตามความมุ่งหมายให้เข้าใจซาบซึ้งในคุณค่าทางศีลธรรมและวัฒนธรรม 
และปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ วิชาหน้าที่พลเมืองมีเนื้อหาเน้นหนักไปทางการสร้างพลเมืองทีดีของ
สังคม ดังเช่นที่เคยเน้นย้ ามาในหลักสูตรก่อนๆ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเรียนแบบแยกส่วน เนื้อหา
ไม่มีการบูรณาการหลอมรวมแต่อย่างใด วิชาภาษาไทยพบการเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา เช่น 
มารยาทในการฟังให้ความรู้ในด้านหลักภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและศีลธรรมที่สัมพันธ์กับ
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การเรียนวรรณคดี ส่งเสริมความเป็นพหูสูตและยังมีวิชาภาษาบาลีที่มีวัตถุประสงค์ให้รู้ความหมายของ
ค าที่ใช้ทางศาสนาและวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเรียนเกี่ยวกับภาคไวยากรณ์ อักขรวิธี วจีวิภาคและภาคแปล ในปีต่อๆ มา
หลังจากปี พ.ศ. 2503 ได้มีหนังสืออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกหลายเล่ม เช่น 
ดอกสร้อยสุภาษิตประกอบภาพ อุดมเด็กดี วิทยุเก่า – เก่า การตั้งตนไว้ชอบ ความเป็นผู้สดับมาก ที่เน้น
คุณธรรมต่างๆ เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความขยันหม่ันเพียร ความ
กตัญญูกตเวทีและความซื่อสัตย์สุจริตจึงนับว่าเป็นการบูรณาการหลักธรรมเข้ากับวิชาอื่นๆ ด้วย  

 ส าหรับเหตุการณ์ที่ส าคัญในช่วงเวลานี้ คือ ในปี พ .ศ. 2500 มีการฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 
เหตุการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลมีมติให้หยุดราชการ 3 วัน รวมถึงให้มีการเฉลิมฉลอง
ตั้งแต่วันท่ี 12 – 18 พฤษภาคม 2500 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บริเวณสนามหลวงเป็น
สังฆปริมณฑล9 เหตุการณ์นี้จึงท าให้บรรยากาศการเรียนพระพุทธศาสนามีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นดังที่ได้
มีหนังสืออ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาขึ้นมาหลายเล่ม แต่ในช่วงปีดังกล่าวเป็นรัฐบาลของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นโยบายของรัฐบาลเน้นเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยจะเห็นได้จากในปี 
พ.ศ. 2504 – 2509 รัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 และหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาก็ได้มีการปรับตัวในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เรื่องการตีความหลักธรรมดังกล่าวนี้ พระไพศาล 
วิสาโล ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ดังนี้   

หลังจากที่ชาตินิยมเติบโตภายใต้ฉายาของพุทธศาสนาจนสามารถตั้งม่ันได้แล้วก็จะแยก
ออกมาเป็นเอกเทศ โดยมีอิทธิพลเหนือพุทธศาสนา ชาติกับศาสนาแม้ดูเหมือนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อันที่จริงผลประโยชน์ของชาติ (หรือรัฐ) กลับมีความส าคัญเหนือ
ผลประโยชน์ของพุทธศาสนา หากหลักธรรมทางพุทธศาสนาไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์
ของรัฐก็ต้องไกล่เกลี่ยด้วยการ “กลบเกลื่อน” ไปเสียดังเช่นหลักธรรมเรื่องสันโดษถูกลบ
ไปจากค าสอนของคณะสงฆ์ตาม “ค าขอ” ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เพื่อสนองนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ10 

 ด้วยเหตุนีห้ลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ยังอยู่ในหลักสูตรการศึกษานี้ดังเดิม เช่น เรื่องความมัธยัสถ์ ความอุตสาหะ 
สุขของคฤหัสถ์ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายรวมของหลักสูตร หลายๆ ประการ เช่น ให้รู้จักประหยัด
ทรัพย์ ประหยัดเวลาและพลังงานให้รู้จักช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของครอบครัวและรู้ช่องทางที่ประกอบ
อาชีพ ให้ส่งเสริมการค้าของคนไทยและให้รู้ว่าการผลิตและการใช้ของไทยเป็นการช่วยเศรษฐกิจของ
ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ภายหลังการยึดอ านาจเม่ือ พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ได้กล่าวว่ามีเพียง 10 % ของ

                                                           

 9 จ านงค์ ทองประเสริฐ, มหาจุฬาในอดีต (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532), หน้า 
128 – 129. 
 10 พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี – 
สฤษดิ์วงศ์, 2546), หน้า 115. 
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ประเทศเท่าน้ันท่ีเรียกได้ว่าพัฒนาแล้วและส่วนท่ีเหลือควรต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง การพัฒนา
ประเทศจึงเป็นงานของรัฐบาลของตนและของชุดต่อไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าจอมพลสฤษดิ์ ถือเป็นภารกิจ
ส าคัญของรัฐบาลที่จะท าให้ประชาชนในประเทศมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน11 

 ส่วนการบูรณาการแบบพุทธนั้น หากพิจารณาหลักสูตรประถมศึกษามีค าสอนเรื่องการตรงต่อ
เวลาและหน้าที่ การคบมิตร ความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา การถือประโยชน์ส่วนรวม อบายมุข
และการหลีกเลี่ยงจากอบายมุข คุณสมบัติของผู้ดีและมรรยาทในสังคม ให้รู้จักมรรยาทในการฟัง ถือว่ามี
การบูรณาการเรื่องศีลครบทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ เนื้อหาเรื่องให้รู้จักฟังด้วยความสงบ เช่น ฟังพระ
เทศนห์รือสวดมนต์ ฟังค าบรรยาย การฝึกให้ตั้งใจฟังและฟังให้เข้าใจ ความหมายตามความประสงค์ของ
ผู้พูด สงเคราะห์ได้ในเรื่องสมาธิและปัญญาและทั้งในส่วนของปริยัติและปฏิบัติจึงถือว่าหลักสูตรนี้มี
การบูรณาการเรื่องไตรสิกขาครบทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ หลักสูตรระดับมัธยมตอนต้นนี้มีเรื่องหน้าที่
ของพุทธศาสนิกชนซึ่งเน้นหน้าที่ที่มีต่อวันส าคัญทางพุทธศาสนาและภาคธรรม เช่น หลักธรรมเรื่อง
โอวาท 3 ทิศ 6 อบายมุข 4 วิชาภาษาไทยท่ีมีการสอนให้ฟังพระธรรมเทศนา ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธ
มนต์โดยเน้นมรรยาทของการฟัง การพูดอย่างสุภาพ การสอนเหล่านี้แสดงให้เห็นการบูรณาการ
เชื่อมโยงกับเรื่องศีลทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ ส่วนเรื่องสมาธิอยู่ในเรื่องโอวาท 3 เรื่องการท าจิตให้ผ่อง
แผ้วและอิทธิบาท 4 ในข้อจิตตะ เรื่องปัญญามีอยู่ในเรื่องอิทธิบาท 4 ข้อวิมังสาและโอวาท 3 แต่
สงเคราะห์ได้เพียงปริยัติไม่มีการปฏิบัติ วิชาภาษาไทยที่มีการสอนให้ฟังพระธรรมเทศนา ฟังพระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์และให้รู้ความมุ่งหมายด้วยถือว่าบูรณาการเชื่อมโยงกับเรื่องปัญญาทั้งในแง่ปริยัติ
และปฏิบัติจึงสรุปได้ว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการครบไตรสิกขาแต่มีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและ
ปฏิบัติมีเฉพาะในส่วนของศีล  

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาสังคมศึกษาให้เข้าใจซาบซึ้งในคุณค่าทางศีลธรรม 
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามด้วยความจริงใจและเรียนเกี่ยวกับพิธีท าบุญ เนื้อหาเหล่านี้สงเคราะห์เข้ากับ
เรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ ส่วนของประวัติศาสตร์ไม่สามารถเชื่อมโยง
ได้กับไตรสิกขา วิชาภาษาไทยมีเรื่องมารยาทในการฟัง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและศีลธรรมที่
สัมพันธ์กับการเรียนวรรณคดีถือเป็นเรื่องระดับศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ การฝึก
อ่านและฟังเพื่อจ าความได้รวดเร็วสงเคราะห์ได้ในเรื่องสมาธิและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและ
ปฏิบัติ การส่งเสริมความเป็นพหูสูตและการมีวิจารณญาณในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
สงเคราะห์ได้ในเรื่องปัญญาและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติด้วยเช่นกัน วิชาภาษาบาลีที่มี
วัตถุประสงค์ให้รู้ความหมายของค าที่ใช้กันเป็นประจ าทางศาสนาและวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อ
ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นนั้นสงเคราะห์ได้ว่าเป็นเรื่องศีลโดยมี
การบูรณาการท้ังในส่วนปริยัติและปฏิบัติ 
  

                                                           

 11 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ, หน้า 98. 
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 6.1.5 หลักสูตรปี พ.ศ. 2518 

 วิชาศีลธรรมเป็นวิชาบังคับ 2 วิชาคือวิชา ส 442 และวิชา ส 543 ศีลธรรม วิชาเลือก 1 วิชา คือ
วิชา ส 042 พุทธศาสนาในประเทศไทย วิชา ส 442 ศีลธรรม ในส่วนของวิชาพระพุทธศาสนาเองเนื้อหา
เป็นการเรียนแบบแยกส่วนไม่พบการบูรณาการชัดเจนแต่มีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่บ้าง เช่น 
สัจธรรม เรื่องของชีวิต สอดคล้องกับธรรมะกับชีวิต มารยาทของไทยสอดคล้องกับพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือวิชาสังคมศึกษาที่เป็นวิชาบังคับคือวิชาสังคมศึกษา 
2 – 4 นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและมุ่งผลในการปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ พิธีกรรมและมงคลชีวิต เนื้อหาเหล่านี้เข้ากันได้กับส่วนของธรรมะกับ
ชีวิตและมารยาทไทย ส่วนวิชาเลือกนั้นเกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆ และพิธีกรรมโดยรวมซึ่งเข้ากันได้กับ
เรื่องพิธีกรรม วิชาภาษาไทยมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น วิชา ท 503 และ ท 504 
ภาษาไทยเน้นวิจารณญาณในการฟัง ส่งเสริมความเป็นพหูสูตให้มีมารยาทในการฟังให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้ฟังไปใช้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นซึ่งเข้ากันได้กับมารยาทของไทย ในส่วนของ
วรรณคดีที่มุ่งให้ผู้เรียนสังเกตคติธรรมหรือคุณค่าที่สอดแทรกในวรรณกรรมสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในตัวเองและสังคมดีขึ้น ให้รู้จักเรียนวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณ มองเห็นสัจธรรมคือความจริง
ของชีวิตที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดี สามารถน าคติธรรมที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  วิชา ท 041 การ
ประพันธ์ ในส่วนร้อยแก้ว ให้รู้จักแต่งค าไว้อาลัยผู้ล่วงลับไปแล้ว บทความสดุดีคุณธรรมของบุคคลที่ยังมี
ชีวิตอยู่และบุคคลในประวัติศาสตร์หรือความกล้าหาญของวีรบุรุษและวิชา ท 031 ภาษากับวัฒนธรรมมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ค่านิยมและความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรมด้านคติธรรมสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะกับชีวิตและมารยาทของไทย 

 นอกจากนี้ ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือวิชาภาษาบาลีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้
ความหมายของค าที่ใช้กันเป็นประจ าทางศาสนาและวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อส่งเสริมให้เห็น
คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถอ่านภาษาบาลีที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยโดย
ออกเสียงได้ถูกต้องตามแบบแผนของไทย ส่วนการบูรณาการระหว่างวิชานั้นพบความเชื่อมโยงเรื่อง
สันติวิธีและประชาธิปไตยดังความมุ่งหมายของวิชาภาษาไทยข้อที่ 7 ที่กล่าวว่าเพื่อให้สามารถใช้ภาษา
เพื่อแสดงออกอย่างมีวิจารณญาณตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ส่วนความมุ่งหมายของวิชาสังคมนั้น
เพื่อให้เข้าใจและมีเจตนคติที่ดีในคุณค่าทางสังคม จริยธรรม วัฒนธรรมและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและเพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่และความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ตลอดจนให้รู้จักใช้สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งพลเมืองแต่
ละคนพึงมีต่อประเทศชาติของตนและต่อสังคมประชาธิปไตยสอดคล้องกับความมุ่งหมายรวมของ
หลักสูตรที่เน้นให้เป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม รู้จักสิทธิหน้าที่ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีทัศนะในการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมประชาธิปไตยและเพื่อให้เห็นคุณค่าและการธ ารงรักษาไว้ซึ่งความ
ม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทย เป็นต้น  การที่เกิดการบูรณาการวิชา
พระพุทธศาสนาทีเ่น้นเรือ่งความสงบของตนเองและสังคมนั้นน่าจะมาจากเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง
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ในช่วงเวลานั้นคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นอย่างมากเพราะได้เกิดการนองเลือดขึ้น ในขณะเดียวกันบรรยากาศของ
ความเป็นประชาธิปไตยก็น่าจะมีมากขึ้นด้วย ภายหลังจากการโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการภายใต้การน าของ
กลุ่มนักศึกษา โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ผลของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ท าให้ระบบเผด็จการทหารที่ครอบง าประเทศ
ไทยมากว่า 15 ปี ต้องล่มสลายลง รวมทั้งกลุ่มอ านาจ ถนอม – ประภาส – ณรงค์ ก็ถึง
กาลอวสานลงไปด้วย ซึ่งท าให้กลุ่มอ านาจอื่นๆ สามารถที่จะเริ่มสะสมพลังอ านาจของตน
ขึ้นมาได้ใหม่ ทั้งยังเป็นกุญแจไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย นอกจากนี้
แล้วภายหลังเหตุการณ์นี้ บทบาทของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่
เรียกว่า “กลุ่มปัญญาชน” ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตรงกันข้ามกับกลุ่มทหารต ารวจที่เสื่อม
ความน่าเชื่อลงอย่างมาก12 

 การต่อต้านรัฐบาลในครั้งนั้น ผู้มีส่วนส าคัญก็คือ นิสิต นักศึกษาซึ่งเป็นแกนน าในขบวนการ
เรียกร้องประชาธิปไตย จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา รัฐบาลย่อมตระหนักถึงพฤติกรรมรวมถึง
ทัศนคติของเยาวชนมากขึ้นเป็นธรรมดา เพราะนอกจากบทบาทของนิสิต นักศึกษาจะมีมากขึ้นต่อสังคม 
และสามารถส่งผลกระทบต่ออ านาจการปกครองของรัฐแล้ว รัฐบาลยังต้องระวังบทบาทของนิสิต 
นักศึกษาที่อาจมีผลต่อปัญหาความไม่สงบดังที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์เดือนตุลาคมก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้
วิชาพระพุทธศาสนาในช่วงปีดังกล่าว โดยเฉพาะในหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ .ศ. 
2518 ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะเติบโตเป็นนิสิต นักศึกษาในอนาคตนั้นจึงมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เป็นพลเมืองที่ดี 
สร้างความสงบสุขเรียบร้อยและสร้างสันติสุขของสังคม รวมถึงเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
มาก ทั้งน้ีเพื่อที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองพึงประสงค์ที่รัฐต้องการจะให้เกิดขึ้นในสังคม 

 ส่วนการบูรณาการแบบไตรสิกขานั้น วิชาศีลธรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีกรรมและมารยาทไทย 
วิชาสังคมส่วนของพิธีอาราธนา พิธีท าบุญประจ าปี พิธีท าบุญตามก าลังศรัทธา พิธีศพและมงคลชีวิตบาง
ข้อ วิชาภาษาไทยให้มีมารยาทในการฟัง วิชาการประพันธ์ให้รู้จักแต่งค าไว้อาลัยผู้ล่วงลับไปแล้ว 
บทความสดุดีคุณธรรมของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ วิชาเหล่านี้อาจเทียบได้กับศีลและถือว่าเป็นการบูรณา
การทั้งในส่วนของปริยัติและปฏิบัติ มงคลชีวิตบางข้ออาจเทียบได้กับสมาธิแต่ไม่ชัดเจนในมุมของการ
ปฏิบัติ วิชาศีลธรรมที่เน้นเรื่องธรรมสัจจะ – สัจธรรม วิชาสังคมศึกษาที่เน้นมงคลบางข้อ วิชาภาษาไทย
เน้นวิจารณญาณในการฟัง ส่งเสริมความเป็นพหูสูต ให้สามารถน าความรู้ที่ได้ฟังไปใช้เป็นประโยชน์ทั้ง
แก่ตนเองและผู้อื่น หัวข้อให้รู้จักเรียนวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณ มองเห็นสัจธรรมคือความจริงของ
ชีวิตที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีอาจเทียบได้กับปัญญาถือว่าเป็นการบูรณาการทั้งในส่วนของปริยัติและ
ปฏิบัติ จึงอาจสรุปได้ว่าหลักสูตรนี้มีเรื่องของศีล สมาธิและปัญญาแต่ว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติ
และปฏิบัติเฉพาะเรื่องศีลและปัญญาแต่ไม่มีการบูรณาการเข้ากับเรื่องสมาธิ 

                                                           

 12 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ, หน้า 115. 
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6.2 หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2521 – 2533 

 6.2.1 หลักสูตรปี พ.ศ. 2521 

 วิชาพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและกลุ่มสร้าง
เสริมลักษณะนิสัย กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมีเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในหน่วยย่อยศาสนา 
เนือ้หาส่วนใหญ่คือหลักการว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย พุทธประวัติโดยย่อ วันส าคัญทาง
ศาสนาพุทธ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พุทธภาษิตที่ควรรู้ ศาสนพิธี การปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ บอก
หลักธรรมของพุทธศาสนา เบญจศีล เบญจธรรม และอิทธิบาท 4 โดยมีการบูรณาการเนื้อหาบางส่วน 
เช่น ให้หลีกเลี่ยงจากการติดสิ่งเสพติด สอดคล้องกับเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม จะเห็นว่าเนื้อหาส่วน
ใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กัน กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือวิชาจริย
ศึกษาซึ่งมิได้กล่าวว่าเป็นจริยธรรมของศาสนาใดแต่ส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เช่น 
ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความกตัญญูกตเวที ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระท า
ชั่ว หัวข้อจริยธรรมทั้ง 30 ข้อนั้นมีความเชื่อมโยงกันอยู่ เช่น การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของ
บุคคลและสัตว์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ เชื่อมโยงกับความเมตตา กรุณา ความละอายและความ
เกรงกลัวต่อการกระท าชั่ว การไม่ลองและเสพสิ่งเสพติดให้โทษ ความเป็นผู้มีเหตุผล เข้ากันได้กับความ
เป็นผู้มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี ส่วนเรื่องความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามประเพณี
นิยมเชื่อมโยงได้กับศาสนพิธี การปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ในวิชา สปช. และยังเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทย
เรื่องมารยาทในการฟัง การฟังธรรมเทศนาหรือการอธิบายธรรม การฟังเรื่องบันเทิงแฝงคติธรรม การ
พูดกับพระภิกษุสามเณร 

 วิชาภาษาไทยยังมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกมาก เช่นหนังสือเรื่อง “นิทานทศ
ชาติค ากาพย”์ หนังสือเรื่อง “นกกางเขน” เรื่องการไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์ 
ความเมตตากรุณาและหลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันได้แก่ ความสามัคคี ความเสียสละ การอภัย 
ความเอื้อเฟื้อ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจ หนังสือเรื่อง “นิทานสุภาษิตค า
กลอน” เน้นเรื่อง ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวทีและความขยันหม่ันเพียร หนังสือเรื่อง “เต่ากับ
หงส์” เน้นเรื่องความเมตตากรุณา ความเป็นผู้มีสติ ยับย้ังชั่งใจ ความอดทนอดกลั้น หนังสือเรื่อง “นิทาน
คติธรรม” เน้นเรื่องความเป็นผู้มีเหตุผล ความกล้าหาญและความเชื่อม่ันในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต 
และหลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกัน หนังสือเรื่อง “ยังไม่สายเกินไป” แต่ละเรื่องจะแทรกคุณธรรมที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร เช่น ความกล้าหาญ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความขยันหม่ันเพียร ความกตัญญู
กตเวที และเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดจะเห็นว่ามีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาเข้ากับวิชา
ภาษาไทยอย่างชัดเจน  

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือวิชา ส 101 และ ส 102 
ประเทศของเราโดยศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ธรรมะและพิธีกรรม ตลอดจนแนวทางการ
ด ารงชีวิตของประชาชนตามคติพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย จะเห็นว่าเนื้อหา
พระพุทธศาสนาไม่พบการเชื่อมโยงกัน ในขณะที่วิชาเลือกหมวดสังคมศึกษานั้นไม่มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
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วิชาพระพุทธศาสนาเลย แม้ในหลักสูตรจะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางศาสนา เช่น วิชาศาสน
บัญญัติ วิชาศาสนประวัติ วิชาจริยธรรม แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละวิชาแล้วพบว่าเป็นวิชาของ
ศาสนาอิสลามทั้งสิ้นกล่าวคือวิชาศาสนบัญญัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เช่น การ
ละหมาดการถือศีลอด กฏของซากาตและฟิตเราะห์ วิชาศาสนประวัติมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของคัมภีร์
เตาร๊อต ประวัตินบีมูฮัมหมัด เป็นต้น ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเพิ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคม
ศึกษาเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา 5 วิชา คือ วิชาเอกภาพ กุรอาน ศาสนบัญญัติ ศาสนประวัติและวิชา
จริยธรรม แต่ไม่มีวิชาเลือกพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาแต่อย่างใด วิชาภาษาไทยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือเรื่องการฟังพระธรรมเทศนาในวิชา ท 203 – 204 ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง
พิธีกรรมในส่วนของสังคมศึกษา ส่วนหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมีหลาย
เล่ม เช่น หนังสือเรื่อง “ความหวังของมัรฺวาน” ใช้ประกอบกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชา ส 014 ศาสนบัญญัติ หนังสือเรื่อง “คัมภีร์แห่งมนุษยชาติ” ใช้ประกอบกลุ่มสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น วิชา ส 102 เอกภาพ ส 013 กุรฺอาน ส 015 ศาสนประวัติ หนังสือเรื่อง “ตามรอย” ใช้
ประกอบกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา ส 016 ศาสนประวัติ13 

จากข้อมูลมีข้อน่าสังเกตว่าวัตถุประสงค์ของวิชาสังคมศึกษาเพื่อให้มีความรักชาติ มีความสามัคคี
ในชาติ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซาบซึ้งในผลงานอันดีเด่นของคนไทย รู้จักธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
เอกราชและรู้จักรักษาแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติ เพื่อเสริมสร้างให้มี
คุณภาพในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมประจ าใจและมีคุณสมบัติต่างๆ อันพึงประสงค์ของสังคมไทย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชาภาษาไทยให้เข้าใจว่าการใช้ภาษาได้ดีเป็นการช่วยให้เกิดความร่วมมือ
ของคนในชาติน ามาซึ่งความสมัครสมานกัน วัตถุประสงค์ของทั้งสองวิชาสอดคล้องกับความมุ่งหมายรวม
ของหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและ
เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผลเพื่อปลูกฝังให้มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีความรู้และเลื่อมใสในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร่วมกันธ ารงรักษาความปลอดภัยและความ
ม่ันคงของประเทศชาติและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของมนุษยชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
เรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์ 
6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ซึ่งนักศึกษาถูกมองว่าเป็นต้นเหตุความรุนแรงและความไม่สงบ รวมถึงต้องการ
ท าลายชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการที่หลักสูตรการศึกษาเน้นวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงไม่ใช่
เรื่องแปลกแต่อย่างใด โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้แสดงความเห็นไว้ดังต่อไปนี้ 

ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นิสิตนักศึกษาและประชาชนก็ได้มาร่วมชุมนุมกันที่ท้อง
สนามหลวง โดยในการนี้มีการจัดแสดงละครกรณีพนักงานการไฟฟ้าที่นครปฐมถูกแขวน

                                                           

 13 กรมวิชาการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ, หน้า 69 – 
71. 
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คอโดยชมรมนาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้วิทยุยานเกราะได้
ออกข่าวว่ามีการท าหุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มาใช้ในการแสดงครั้งนี้
ด้วยและวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ดาวสยามและบางกอกโพสต์ก็เสนอภาพข่าวการแสดง
ล้อเลียนการแขวนคอของ นักศึกษา โดยพาดหัวข่าวท านองว่าการแสดงดังกล่าวเป็นการ 
“หม่ินพระบรมเดชานุภาพ” ทั้งชมรมวิทยุเสรีก็ได้มีการออกประกาศโจมตีนักศึกษาที่ท า
การชุมนุมว่า การเรียกร้องให้ขับไล่  พระถนอมและการเรียกร้องเรื่องพนักงานการไฟฟ้า
ที่ถูกฆาตกรรมนั้นเป็นเพียงข้ออ้างที่ใช้เพื่อจัดการชุมนุมก่อความไม่สงบเท่านั้น โดยแท้ที่
จริงมีจุดประสงค์เพื่อท าลาย ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และเรียกร้องให้รัฐบาล
จัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเร็วเพื่อป้องกันการนองเลือด14 

 หลักสูตรดังกล่าวอยู่ในช่วงของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ที่มีความมุ่งหมายเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพของพลเมืองให้สามารถด ารงชีวิตและท าประโยชน์แก่สังคม โดยเน้นการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมความอยู่รอดปลอดภัย ความม่ันคงและความผาสุกร่วมกันในสังคมไทยเป็นประการส าคัญ โดยมี
ความมุ่งหมายบางประการเช่น ให้มีความเข้าใจและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
ตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ยึด ม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์15 วัตถุประสงค์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
4 (2520 – 2524) ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตร เนื้อหาสาระส าคัญและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยยึดม่ันในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นหลัก16 

 การบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
เช่น ให้เด็กหลีกเลี่ยงจากการติดสิ่งเสพติด เบญจศีล เบญจธรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศาสนพิธี 
การปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ 
หลักธรรมเรื่องอิทธิบาท สงเคราะห์ได้กับสมาธิและปัญญาแต่ไม่มีการบูรณาการกับการปฏิบัติ กลุ่มสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยมีหลักธรรม เช่น ความกตัญญูกตเวที ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระท า
ชั่ว การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ การไม่
ลองและเสพสิ่งเสพติดให้โทษ สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและ
ปฏิบัติ การท าใจให้สงบ มีสมาธิ ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สงเคราะห์ได้กับเรื่องสมาธิและถือ
ว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ ความเป็นผู้มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี ความ
เป็นผู้มีเหตุผล การยอมรับความเปลี่ยนแปลงสงเคราะห์ได้กับเรื่องปัญญาแต่ไม่ถือว่ามีการบูรณาการทั้ง
ในแง่ปริยัติและปฏิบัติ วิชาภาษาไทยเรื่องมารยาทในการฟัง การพูดกับพระภิกษุสามเณร สงเคราะห์ได้
กับเรื่องศีล การฟังธรรมเทศนาหรือการอธิบายธรรม การฟังเรื่องบันเทิงแฝงคติธรรม สงเคราะห์ได้ใน
                                                           

 14 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ, หน้า 119.  
 15 กระทรวงศึกษาธิการ, นายเลียง ไชยกาล กับกระทรวงศึกษาธิการและแผนการศึกษาแห่งชาติ, หน้า 55. 
 16 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ส่ี พ.ศ. 2520 – 2524 (กรุงเทพ: เรืองแสงการพิมพ์, 2520), หน้า 270. 
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เรื่องปัญญาและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติแต่ไม่มีเรื่องสมาธิจึงกล่าวได้ว่าหลักสูตร
ประถมศึกษานีมี้การศึกษาในไตรสิกขาครบแต่มีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติแต่เพียงเรื่องศีล
และปัญญาเท่าน้ัน ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น เนื้อหาเรื่องพิธีกรรมและแนวทางการด ารงชีวิต
ของประชาชนตามคติพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ได้ในเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในส่วนของปริยัติ
และปฏิบัติ วิชาภาษาไทยเนื้อหาเกี่ยวกับการฟังพระธรรมเทศนาโดยให้จับใจความส าคัญ การแยก
ข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นถือว่าสงเคราะห์ได้เรื่องปัญญาทั้งในส่วนของปริยัติและปฏิบัติ  หลักสูตร
มัธยมศึกษาจึงมีการบูรณาการกับเร่ืองศีลและปัญญาทั้งในส่วนปริยัติและปฏิบัติ 

 6.2.2 หลักสูตรปี พ.ศ. 2524 

วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ในหมวดสังคมศึกษาคือวิชาบังคับ ส 401 ส 402 และวิชา 
ส 606 ส่วนวิชาเลือกมีวิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย (ส 0210) วิชาพุทธศาสนาในประเทศไทย (ส 
041) และวิชาพระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย (ส 042) โดยแต่ละวิชามีเนื้อหาแตกต่างกันไป 
วิชา ส 401 สังคมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษาการจัดระเบียบทางสังคมซึ่งประกอบด้วยค่านิยม ความ
เชื่อ ปัทสถานวิถีประชา ศีลธรรมจรรยาและกฎหมาย วิชา ส 402 ให้รู้จักท าจิตใจให้สงบ ปรับจิตใจให้
แข็งแกร่ง คล่องแคล่วพร้อมที่จะเรียนและท างานให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาคุณธรรมที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลและการพัฒนาสังคมไทยได้แก่ ความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่ว 
การประกอบความดี การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ความกล้าทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความมัธยัสถ์ การรู้จักประมาณตนหรือ
ความพอดี ความมีวิจารณญาณในการตัดสินปัญหาต่างๆ การเสียสละ การรู้จักสร้างความส าเร็จในชีวิต
ของตนเองและสังคม การรู้จักเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนการไม่เบียดเบียนและ
ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันในการพัฒนาบุคลิกภาพและที่เป็นจุดหมายของศาสนา ศึกษาหลักการและวิธีการสร้าง
สมาธิในระดับท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและในระดับการพัฒนาบุคลิกภาพ  

วิชา ส 606 เน้นความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกต่างศาสนา ศึกษาศาสนาพุทธในเรื่อง
แหล่งก าเนิดและความเป็นมาโดยเน้นสภาวะสังคมมนุษย์ก่อนพุทธกาล นิกายที่ส าคัญ พระคัมภีร์ไตร
ปิฎกหลักค าสอนที่ส าคัญ ได้แก่ ขันธ์ 5 อริยสัจ 4 และไตรลักษณ์ ตลอดจนศึกษาพิธีกรรมทางศาสนา
เช่น พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีทอดกฐิน พิธีเกี่ยวกับวันส าคัญของศาสนาเป็นต้น วิชา ส 0210 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นจุดร่วมของการด ารงรักษาความเป็น
ไทย วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ศิลปะ หล่อหลอมความเป็นไทยร่วมกัน วิชา ส 041 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศไทยและเข้าใจในบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อ
พุทธศาสนา วิชา ส 042 ให้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธรูปส าคัญของไทย 
การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้น วิชา ส 401 สอดคล้องกับวิชา ส 402 ในส่วนของศีลธรรม วิชา  
ส 606 สอดคล้องกับวิชา ส 041 วิชา ส 042 เชื่อมโยงกับวิชา ส 041 ในส่วนของความเป็นไทย เช่น 
พระพุทธรูปส าคัญของไทย วิชา ส 041 เชื่อมโยงกับวิชา ส 0210 เรื่องพระมหากษัตริย์เป็นจุดร่วมของ
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การด ารงรักษาความเป็นไทย บทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อพุทธศาสนา จึงถือว่ามีการบูรณาการ
ร่วมกันเรื่องของพระมหากษัตริย์ไทยและความเป็นไทย วิชา ส 0210 ยังเชื่อมโยงกับวิชา ส 606 ในส่วน
ของพิธีกรรม ในส่วนของหลักธรรมนั้นก็มีการเชื่อมโยงกัน เช่น หลักธรรมเรื่องความละอายและเกรงกลัว
ต่อความชั่วเข้ากันได้กับการประกอบความดี การไม่เบียดเบียนและก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น การท า
จิตใจให้บริสุทธิ์เข้ากันได้กับหลักธรรมเรื่องสมาธิ  

วิชาภาษาไทยท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับวิชาพระพุทธศาสนาหลายวิชาในหัวข้อต่างๆ กล่าวคือวิชา 
ท 401 มีเนื้อหาให้ฟังพระธรรมเทศนา ในการพูดให้บอกหัวข้อของพระธรรมเทศนา โดยให้จับใจความ
ส าคัญ เข้าใจและแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น รวมทั้งพิจารณาว่ามีประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
หรือไม่ แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ วิชา ท 503 ฟังการเล่าคตินิยาย เช่น 
การเทศน์มหาชาติ การท าขวัญนาค วิชา ท 021 รู้คุณค่าของวรรณกรรมด้านจริยธรรม วิชา ท 031 
ประวัติวรรณคดีให้ศึกษาวรรณคดีส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ศิลาจารึกหลักที่ 1 ไตรภูมิพระร่วง 
สุภาษิตพระร่วง วรรณคดีสมัยอยุธยา เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ า มหาชาติค าหลวง โคลงนิราศหริภุญไชย 
วิชา ท 034 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมให้อ่านร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 4 กัณฑ์ นิราศภูเขา
ทอง สามัคคีเภทค าฉันท์ วิชา ท 051 ภาษากับวัฒนธรรม การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณีไทยโดยทั่วไปและเฉพาะท้องถิ่น สิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็น
ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยและความส าคัญของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันจะน าไปสู่
ความเป็นปึกแผ่นและความม่ันคงของชาติ วิชา ท 071 ภาษาไทยเพื่อประโยชน์เฉพาะให้เพ่งเล็ง
มารยาทและธรรมเนียมประเพณีในการสื่อสารให้ตระหนักในจรรยาของแต่ละอาชีพและจริยธรรมอันเป็น
ที่ยกย่องของชนชาวไทยจึงอาจกล่าวได้ว่าวิชาเหล่านี้มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนา
และความเป็นไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศยังมีวิชาภาษาบาลีที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการใฝ่หาความรู้และความเข้าใจภาษาบาลีที่
ใช้อยู่ในพุทธศาสนาและเป็นพื้นฐานในการพิจารณาค าบาลีที่น ามาใช้ในภาษาไทย  

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายปี พ.ศ. 2524 มีวัตถุประสงค์บางประการสอดคล้องกับหลักสูตรปี 
พ.ศ. 2521 เช่นเพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รู้จักใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนในทางสร้างสรรค์บนรากฐานแห่งกฎหมายจริยธรรมและศาสนาเพื่อให้มีความส านึกใน
การเป็นคนไทยร่วมกัน เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความรักชาติ รักประชาธิปไตย รู้จักใช้สติและปัญญาในการ
ด ารงรักษาไว้ ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและปัญหา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศและของโลกปัจจุบัน มีความส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของ
มนุษยชาติ รู้จักแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งด้วยวิธีการแห่งปัญญาและสันติวิธี จะเห็นได้ว่าการระบุวัตถุประสงค์
ของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธียังเป็นความมุ่งหมายที่ต่อเนื่องตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 ซึ่ง
ผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ .ศ. 2521 ก็จะเป็นผู้ที่เรียนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2524 ต่อเนื่องไปจึงเป็นการสร้างทัศนคติในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลจะเห็นได้ว่าหลักสูตรปี พ.ศ. 2524 นี้ยังมีวัตถุประสงค์บางประการ เช่น การแก้ปัญหาด้วยใจสงบ 
การสร้างความตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ต่อเนื่องมาจาก
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หลักสูตรก่อนๆ การสร้างทัศนคติในการสร้างความเป็นชาติไทยก็ได้ถูกบูรณาการในหลักสูตรนี้อย่าง
ชัดเจน วิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นไทยจึงปรากฏขึ้นมากมายและเชื่อมโยงกันในหลักสูตรนี้ ไม่เว้น
แม้กระท่ังวิชาพระพุทธศาสนาที่ถูกเชื่อมโยงให้เข้ากับความเป็นชาติไทย เช่น วิชาพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย วิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย วิชาพระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย  

สาเหตุประการหน่ึงทีน่่าจะท าให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาให้เข้ากับความเป็นไทยนั้น
น่าจะมาจากวาระที่จะมีการฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในระหว่างวันที่ 4 – 21 เมษายน 
พ.ศ. 252517 บรรยากาศแห่งความเป็นชาติไทยที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานย่อมท าให้หลักสูตร
การศึกษาเห็นความส าคัญของเหตุการณ์ดังกล่าวและมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของชาติใน
วาระนั้นด้วย อย่างไรก็ดี จากวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาในปีนี้จุดร่วมประการหนึ่งที่
ส าคัญนั่นคือ การโยงเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมไทยและความเป็นไทย หรือกล่าวให้ชัด
ในที่นี้คือรัฐไทยซึ่งมีความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นการสร้างคนดีอันไม่ต่างจากพลเมืองดีในมุมมองของ
รัฐ ดังที่ สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ ได้แสดงความเห็นไว้ดังต่อไปนี ้

เม่ือได้พิจารณาดูข้อเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมกับรัฐไทยของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งต่อมาได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่องในรูปของการสอนวิชาศีลธรรมตามหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ พ .ศ. 2448 จนถึง
หลักสูตร พ.ศ. 2521 และ 2524 จะพบว่าการเรียนการสอนศีลธรรมในรัฐไทยนั้นโดย
พื้นฐานก็คือการเรียนพุทธศาสนาเป็นหลักซึ่งมักประกอบไปด้วยการเรียนเรื่องพุทธ
ประวัติ คุณธรรมอันเป็นมงคลต่างๆ ตลอดไปจนถึงศาสนพิธีและวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา อาจกล่าวได้ว่าเม่ือพิจารณาดูการเสนอเนื้อหาทางจริยธรรม การอธิบายข้อธรรม
ต่างๆ โดยใช้แง่มุมมองจากรัฐเป็นหลักนั้นเป็นการสร้าง “คนดี” อันไม่แยกกับการเป็น 
“พลเมืองดี” แต่อย่างใด … เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวอธิบายพุทธธรรมในฐานะจริยธรรม
ของชาติมีความต่อเนื่องสูงมาก18 

หลักสูตรการศึกษาโดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาได้เน้นย้ าเรื่องความเป็นประชาธิปไตย เช่น 
ความมุ่งหมายเพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รู้จักใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนในทางสร้างสรรค์บนรากฐานแห่งกฎหมายจริยธรรมและศาสนา เพื่อให้มีความส านึกใน
การเป็นคนไทยร่วมกัน เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความรักชาติ รักประชาธิปไตย ความมุ่งหมายดังกล่าว
น่าจะเกิดจากสาเหตุทางการเมืองหลายประการที่คุกคามความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย กล่าวคือ
ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้สร้างผลงานส าคัญคือการด าเนินการ
ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศอย่างได้ผลโดยน านโยบายการใช้ “การเมืองน า
การทหาร” ตามค าสั่งนโยบายที่ 66/2523 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดมอบตัวเป็นผลให้พรรคคอมมิวนิสต์

                                                           

 17 ธนากิต, ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย, หน้า 315. 
 18 สุวรรณา  วงศ์ไวศยวรรณ, พุทธธรรมในรัฐไทย: ข้อพิจารณาญาณวิทยาทางสังคม (กรุงเทพฯ: สถาบันไทย
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), หน้า 51. 
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ในประเทศไทยอ่อนก าลังและสลายตัวไป หลังจากนั้นในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ได้มีคณะทหาร โดย
การน าของพลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา ร่วมด้วยกลุ่มทหารยังเติร์ก ได้แก่ พันเอกมนูญ รูปขจร พันเอก
ประจักษ์ สว่างจิต พันเอกพันลภ ปิ่นมณี ได้ท าการปฏิวัติรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยมีการ
น าก าลังไปยึดสถานีโทรทัศน์ ถนนสายส าคัญและที่ตั้งกองบัญชาการทหารที่ส าคัญๆ แต่ฝ่ายปฏิบัติการ
ท าการไม่ส าเร็จ19 เหตุการณ์ทั้งสองนี้ มีจุดร่วมกันคือเป็นภัยที่คุกคามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเหมือนกันแต่มีสาเหตุต่างกันคือเหตุการณ์แรกคือลัทธิคอมมิวนิสต์ ในขณะที่เหตุการณ์ที่
สองคือคณะรัฐประหาร เหตุการณ์ทั้งสองนี้ย่อมมีส่วนท าให้รัฐบาลใช้หลักสูตรการศึกษาและวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไว้ได้ดีที่สุด  

ตัวอย่างการใช้หลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์อาจพิจารณาได้จากหนังสือเสริม
หลักสูตรเรื่อง “ครูกับทางอยู่รอดของสังคมไทย” ของธานินทร์ กรัยวิเชียร ใช้ประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ส 401 สังคมศึกษา เป็นค าบรรยายในการสัมมนา
ของกรมสามัญศึกษา เม่ือปลายปี พ.ศ. 2518 จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อช่วยเร่งเร้าให้ประชาชนตระหนักใน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อชาติบ้านเมือง ตระหนักในภัยพิบัติซึ่งก าลังเผชิญหน้ากับสังคมไทยเพื่อ
ความวัฒนาถาวรของระบอบประชาธิปไตยและเพื่อความม่ันคงของชาติ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นเรื่องทางอยู่รอดของสังคมไทยกล่าวถึงภัยจากคอมมิวนิสต์ ภัยจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
ภัยจากการที่ข้าราชการเบียดเบียนประชาชน ภัยจากความยากจนของราษฎรส่วนใหญ่ พร้อมทั้งค าถาม
และค าตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตอนที่ 2 ว่าด้วยวิธีอบรมลัทธิและวิธีการของคอมมิวนิสต์และค าถาม
ค าตอบและหนังสือเรื่อง “ศาสนากับความม่ันคงของชาติ” ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสังคมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ส 401 สังคมศึกษา อนุสนธิมาจากค าบรรยายของผู้เขียนซึ่ง
บรรยาย ณ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โรงแรมนารายณ์ เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ที่วัด
ธรรมมงคล เมื่อวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2520 และท่ีหอประชุมคุรุสภาในการสัมมนาเรื่อง “ศาสนากับการ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” เม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2520 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนถึงวิธีการ
ท าลายศาสนาของคอมมิวนิสต์และวิธีแก้ไข เนื้อหากล่าวถึงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการท าลายศาสนาของ
คอมมิวนิสต์ เช่น แนวคิดของคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับศาสนา คอมมิวนิสต์จะเอาอะไรมาแทนที่ศาสนา เขา
อบรมคนรุ่นใหม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีอย่างไร20 

เม่ือพิจารณาการบูรณาการตามไตรสิกขาจะพบว่าวิชาพระพุทธศาสนาในหมวดสังคมศึกษามี
เนื้อหาที่ให้ศึกษาคุณธรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลและการพัฒนาสังคมไทย
ได้แก่ ความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่ว การประกอบความดี ความกล้าทางจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความมัธยัสถ์ การ
รู้จักประมาณตนหรือความพอดี ตลอดจนการไม่เบียดเบียนและก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หลักธรรม
เหล่านี้สงเคราะห์ได้ในเรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ ส่วนเนื้อหาที่มี
                                                           

 19 ธนากิต, ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย, หน้า 313 – 314. 
 20 กรมวิชาการ, บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ, หน้า 23 – 
25. 
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วัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักท าจิตใจให้สงบ ปรับจิตใจให้แข็งแกร่ง คล่องแคล่ว พร้อมที่จะเรียนและท างานให้
มีประสิทธิภาพ การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันในการพัฒนาบุคลิกภาพและที่เป็นจุดหมายของศาสนา ศึกษาหลักการและวิธีการสร้าง
สมาธิในระดับที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและในระดับการพัฒนาบุคลิกภาพ สงเคราะห์ได้กับเรื่องสมาธิและมี
การบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ เนื้อหาเรื่องความมีวิจารณญาณในการตัดสินปัญหาต่างๆ 
การศึกษาพระคัมภีร์ไตรปิฎกหลักค าสอนที่ส าคัญ ได้แก่ ขันธ์ 5 อริยสัจ 4 และไตรลักษณ์ สงเคราะห์ได้
กับเรื่องปัญญาแต่ไม่มีการบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติ วิชาภาษาไทยที่มีเรื่องการใช้ถ้อยค าให้เหมาะสม
กับกาลเทศะและบุคคล การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณีไทยโดยทั่วไปและเฉพาะท้องถิ่นให้เพ่งเล็ง
มารยาทและธรรมเนียมประเพณีในการสื่อสารให้ตระหนักในจรรยาของแต่ละอาชีพและจริยธรรมอันเป็น
ที่ยกย่องของชนชาวไทย สงเคราะห์ได้ในเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ เนื้อหาให้
ฟังพระธรรมเทศนา บอกหัวข้อของพระธรรมเทศนา ฟังการเล่าคตินิยาย เช่น การเทศน์มหาชาติ การท า
ขวัญนาค รู้คุณค่าของวรรณกรรมด้านจริยธรรม โดยให้จับใจความส าคัญ เข้าใจและแยกข้อเท็จจริงจาก
ข้อคิดเห็น รวมทั้งพิจารณาว่ามีประโยชน์แก่ตนเองและสังคมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีการ
พิจารณาในประเด็นต่างๆ สงเคราะห์ได้ในเรื่องปัญญาและมีการบูรณาการท้ังในแง่ปริยัติและปฏิบัติ 

 6.2.3 หลักสูตรปี พ.ศ. 2533 

 หลักสูตรประถมศึกษามีวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตและกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เนื้อหาดังกล่าวอยู่ในวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 5 หัวข้อ
คือ 1) ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 2) พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและ
ชาวพุทธตัวอย่าง 3) พระสงฆ์และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ 4) หน้าที่ชาวพุทธ 5) วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ในส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกัน พุทธประวัติเชื่อมโยงได้กับประวัติพระพุทธศาสนา 
หน้าที่ชาวพุทธเชื่อมโยงได้กับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ส่วนวิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 4 ข้อ คือ 1) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2) พุทธศาสนสุภาษิต 
3) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 4) ศาสนพิธี เนื้อหาในส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันอยู่บ้าง เช่น การ
บริหารจิตและเจริญปัญญาและพุทธศาสนสุภาษิตเชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เช่นเดียวกับส่วนศาสนพิธีในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยก็มีความเชื่อมโยงกับหน้าที่ชาวพุทธ การปฏิบัติ
ตนท่ีเหมาะสมต่อพระสงฆ์และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในส่วนของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
โดยหัวข้อทั้งหมดเน้นให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมโดยชอบด้วยเหตุผล วิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนามีเนื้อหาเรื่องการอ่านนิยายแฝงคติธรรม การฝึกมารยาทที่ดีในการฟังและการพูด การ
ฟังพระธรรมเทศนา ข้อเตือนใจที่ได้จากการฟังเรื่องราวและบทประพันธ์ เล่าเรื่องราวแฝงคติธรรม 
เนื้อหาเรื่องการฟังพระธรรมเทศนามีความเชื่อมโยงกับศาสนพิธีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึง
นับได้ว่าหลักสูตรน้ีมีการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาเข้ากับวิชาอื่นๆ  

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นมีวิชาพระพุทธศาสนา 6 วิชาคือ ส 018 ส 019 ส 0110 ส 0111 ส 
0112 ส 0113 รายวิชาพระพุทธศาสนาทั้ง 6 นั้นได้ถูกก าหนดให้เป็นวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชาสังคม
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ศึกษาโดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 2) พุทธประวัติ ประวัติ
พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง 3) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 4) พระสงฆ์และการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ 5) พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาบาลีและค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา 6) หน้าที่ชาวพุทธ 7) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 8) มรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี
และวันส าคัญทางพุทธศาสนา ส่วนท่ีมีความเชื่อมโยงคือพุทธประวัติเชื่อมโยงกับประวัติพระพุทธศาสนา 
หน้าที่ชาวพุทธเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์และมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาบาลีและค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การ
บริหารจิตและเจริญปัญญาเชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ส่วนวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้แก่วิชา ส 101 วิชา ส 204 วิชา ส 306 ประเทศของเรา มี
เนื้อหาร่วมกันคือศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักธรรม
ในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในการทะนุบ ารุงและพัฒนา
ชาติ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือกันรักษาชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยและยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา วิชา ส 017 จริยธรรมกับบุคคล ศึกษา
ชีวิตและงานของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศ จะเห็นว่าทั้งสองวิชามีจุดร่วมกันคือหลักธรรมที่รักษาชาติและพัฒนาชาติซึ่งอาจเชื่อมโยงได้กับ
หัวข้อหน้าที่ชาวพุทธ วิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น วิชา ท 203 และวิชา ท 204 
ภาษาไทยที่มีค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยฟังค าบรรยาย โอวาท 
พระธรรมเทศนาและมีมารยาทในการใช้ภาษาซึ่งเชื่อมโยงได้กับมรรยาทชาวพุทธและศาสนพิธี  

 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาพระพุทธศาสนาได้ถูกแยกออกมาจากวิชาสังคมศึกษาและ
เป็นวิชาเลือกเสรี มี 6 วิชาคือ วิชาพระพุทธศาสนา ส 048 ส 049 ส 0410 ส 0411 ส 0412 ส 0413 
เนื้อหาประกอบด้วย 1) ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา 2) พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก 
พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง 3) พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 4) พระสงฆ์และการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อพระสงฆ์ 5) หน้าที่ชาวพุทธ 6) พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาบาลีและค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา 7) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 8) มรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา ส่วนที่มีความเชื่อมโยงกันเหมือนกับระดับมัธยมต้นคือพุทธประวัติเชื่อมโยงกับประวัติ
พระพุทธศาสนา หนา้ที่ชาวพุทธเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์และมรรยาทชาวพุทธ 
ศาสนพิธีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาบาลีและค าศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญาเชื่อมโยงกับพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 

 ส่วนวิชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่ วิชา ส 401 ที่กล่าวถึงการศึกษาศาสนาที่
ส าคัญ ๆ ในเรื่องหลักธรรมและความสอดคล้องของหลักธรรม วิชา ส 604 กล่าวถึงยุทธวิธีหรือ
กระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยหลักจริยธรรมและคุณธรรม วิชา ส 1210 ประวัติสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย วิชา ส 041 ศาสนาสากล ศึกษา
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พุทธ คริสต์และอิสลาม ศึกษาความสอดคล้องของหลักค าสอนทั้ง 4 ศาสนา
เพื่อให้มีความเข้าใจหลักค าสอนที่ส าคัญของแต่ละศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิต เกิดความเข้าใจอันดี
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ระหว่างศาสนิกและน าหลักค าสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม วิชา ส 042 
พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย ศึกษาประวัติพระพุทธรูปที่ส าคัญของไทยเพื่อให้มีความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วิชาเหล่านี้มีการเชื่อมโยงกับวิชาพระพุทธศาสนาหลาย
ประการ เช่น วิชา ส 401 วิชา ส 604 สอดคล้องกับเรื่องพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมและเรื่องการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา วิชา ส 041 และวิชา ส 1210 เชื่อมโยงกับประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา วิชา ส 041 ยังเข้าได้กับพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม วิชา ส 042 เชื่อมโยงได้กับ
หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี 

 วิชาภาษาไทยท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น วิชา ท 034 อ่านร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
โดยเน้นในด้านวรรณศิลป์และเห็นคุณค่าของวรรณคดี วิชา ท 08051 ภาษาล้านนา ศึกษาประวัติความ
เป็นมาของอักษรธรรมล้านนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาล้านนาเกิดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีวิชา บ 011 – 016 ภาษาบาลี 1 – 6 เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจหลักภาษาและการใช้ภาษาบาลีอันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาค าบาลีในภาษาไทยในพุทธศาสนา
และศึกษาภาษาบาลีในระดับสูง โดยมีวิชาต่างๆ คือ วิชา บ 021 ค าบาลีในภาษาไทย บ 022 ค าบาลีใน
วรรณคดีไทย บ 023 หลักการเทียบค าบาลีกับสันสกฤต บ 024 หลักภาษาบาลีและสันสกฤตที่เกี่ยวกับ
หลักภาษาไทย บ 025 หลักการวิเคราะห์ค าบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย บ 026 วรรณคดีบาลีที่
เกี่ยวกับวรรณคดีไทยจะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทยมีการบูรณาการให้เข้ากับความเป็นไทย ใน
ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงกับประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนารวมถึงสอดคล้องกับเรื่อง
พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมด้วย เรื่องการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้
ชี้แจงถึงปัญหาท่ีโรงเรียนต่างๆ ได้ประสบเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 และ 
ปี พ.ศ. 2524 ดังต่อไปนี ้

ในการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 นั้น พบว่าหลักสูตรวิชาสังคมศึกษามีปัญหา 
เนื่องจากการก าหนดวิชาบังคับนั้นไม่ได้แยกให้เห็นเป็นรายวิชาต่างๆ เหมือนหลักสูตร
เดิมแต่ได้ใช้หลักบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน วิชาศีลธรรมจึงหายไปจาก
หลักสูตร แท้ที่จริงแล้วเนื้อหาสาระของวิชาศีลธรรมยังคงบูรณาการอยู่ทั้งในวิชาบังคับ
และวิชาเลือก ดังนั้นจึงมีเสียงเรียกร้อง วิพากษ์วิจารณ์ จากองค์กรและบุคลากรว่า ในการ
ก าหนดหลั กสู ต ร ไ ม่ ให้ ค ว ามส าคัญต่ อ วิ ช าพระพุ ทธศาสนามาก เท่ าที่ ค ว ร 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา โดยประกาศให้ใช้ในปีการศึกษา 2526 ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี
การศึกษา 2527 ประกาศเพิ่มรายวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย21 

                                                           

 21 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), หน้า 2.  
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เหตุผลที่ท าให้กระทรวงศึกษาธิการมิได้บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาให้ชัดเจนในหลักสูตร
การศึกษา รวมถึงเนื้อหาของบางวิชา เช่น วิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ถูกเปลี่ยนเป็นวิชาจริยธรรม
สากลนั้น สืบเนื่องมาตั้งแต่หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2521 โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้วิชา 
จริยธรรมที่บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาเป็นจริยธรรมของทุกศาสนา ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยมีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ดังมีค าช้ีแจงของกระทรวงศึกษาธิการว่า 

พ.ศ. 2445 กระทรวงธรรมการได้ก าหนดให้มี “วิชาจรรยา” เป็นครั้งแรกในหลักสูตรทุกชั้น 
โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพื่อกล่อมเกลานิสัยใจคอของกุลบุตรธิดาในสมัยนั้น
และก็ได้ให้ความส าคัญกับวิชาน้ีมาโดยตลอด จนถึง พ.ศ. 2475 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
มากขึ้นและมีการปรับปรุงหลักสูตรกันใหม่ วิชาจรรยาก็มีส่วนที่จะต้องปรับปรุงตามไป
ด้วย โดยขยายออกไปเป็นหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เนื้อหาของศีลธรรมจะมีลักษณะ
เป็นจริยธรรม ซึ่งตรงกันในทุกศาสนาทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย อย่างไรก็
ตามการปรับปรุงหลักสูตรในห้วงเวลาต่อมาก็หันกลับมาให้ความส าคัญโดยเพิ่มเนื้อหา
สาระของวิชานี้ข้ึนอีก เนื่องจากเยาวชนมีปัญหาในด้านศีลธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น22 

หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2533 นั้นเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาปี พ .ศ. 
2521 หลักสูตรดังกล่าวมีหลักการเช่นเดียวกับหลักสูตรปี พ.ศ. 2521 เช่น เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้าง
เอกภาพของชาติโดยมีวัตถุประสงค์ในระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้ าที่ของตนใน
ฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นต้น ค า
ชี้แจงของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของการปรับเนื้อหาจริยธรรมให้มีความเป็นสากลทุกศาสนานั้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ใช้เหตุผลเรื่องความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม
ของหลักสูตรการศึกษาในหลายปีที่ผ่านมาที่เน้นความเป็นเอกภาพของการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีความเห็นว่าการเน้นวิชาศาสนาใดศาสนาหนึ่งจะเป็นการท าลายความเป็นประชาธิปไตยและอาจจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม อันจะน าไปสู่ความไม่มีเอกภาพของชาติก็เป็นได้ การอ้างศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งแล้วจะขัดกับความเป็นประชาธิปไตยน้ัน พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์ขณะน้ัน) ได้กล่าวว่า 

คนไทยมีภูมิหลังที่ไม่ใช่แค่เสรีภาพทางศาสนาแต่เป็นความสมัครสมานสามัคคีทาง
ศาสนาอย่างนี้จึงไม่มองอะไรในแง่เกี่ยงงอนอย่างฝรั่งที่คอยแต่ระแวงระวังที่จะพิทักษ์สิทธิ
และปกป้องตัว เม่ือพูดถึงพุทธศาสนาก็พูดลงไปตรงๆ ไม่ใช่ว่าจะยกตัวหรือจะกีดกั้น
แบ่งแยกกับใครแต่คนไทยที่ติดความคิดเสรีภาพเชิงลบของฝรั่งมา พอได้ยินค าว่าพุทธ

                                                           

 22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1 – 2.  
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ศาสนาโดยไม่มีศาสนาอื่นพ่วงมาด้วยก็ระแวงคิดเกี่ยงหรือมองไปในทางแบ่งแยก และติด
อยู่แค่นั้นจนบังตาตัวเอง ไม่เห็นงานการปัญหาที่จะต้องจัดท าและแก้ไขตามที่เป็นจริง23 

เหตุผลเรื่องประชาธิปไตยดูจะมีน้ าหนักอยู่มากจนท าให้วิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรนี้ ได้
อธิบายความในแง่มุมของประชาธิปไตยอย่างชัดเจน ดังเช่นวิชา ส 048 พระพุทธศาสนามีการกล่าวว่า  

เน้นเนื้อหาสังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาลให้เห็นการปกครองที่ยึดม่ันในระบบวรรณะ
ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เป็นเหตุให้
เกิดพุทธศาสนาขึ้นในสมัยนั้น อันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยในสังคมไทยปัจจุบัน24  

การโยงเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาให้เข้ากับประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบันย่อมเป็น
ความพยายามในการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาให้เข้ากับระบอบการปกครองอย่างเห็นได้ชัด การที่
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2533 ยังมีการเน้นย้ าเรื่องประชาธิปไตยอยู่มากนี้ สาเหตุน่าจะมาจากการที่ระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศยังมีความไม่ม่ันคงตลอดมา โดยหลังจากสภาพการเมืองได้พัฒนามาจนกระทั่ง
ประเทศไทยได้มีโอกาสสัมผัสกับ “ประชาธิปไตยเต็มใบ” ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี การเมืองไทยก็ต้องสะดุดอีกครั้งกับการยึดอ านาจโดยคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือ “รสช.” ที่ท าการยึดอ านาจจากรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ25 นอกจากนี้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530 – 2534 นั้นมีการกล่าวถึงการใช้หลักสูตร
การศึกษาในการพัฒนาจิตใจในเรื่องประชาธิปไตยด้วย ซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนของแผนงานพัฒนาจิตใจ
และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมในการพัฒนาจิตใจให้
เกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ขยันขันแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ร่วมมือร่วมใจกันในการ
ท างาน ตลอดจนท านุบ ารุงและธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นรากฐานอัน
ส าคัญที่รักษาไว้ซึ่งความมีเอกภาพ ความรัก ความหวงแหนประเทศ ความสามัคคี ความสงบสุข เป็นต้น 
โดยมีแนวทางส่งเสริมปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรม ค่านิยมอันดีงามของไทย ที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่และการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา แผนดังกล่าวมีการระบุ
ถึงมาตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและสอดแทรกเรื่องการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและค่านิยมในหลักสูตร
การศึกษา อบรม ทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา โดยเน้นการประหยัด อดออมและนิยม
ไทย การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียรและมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติ
หน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นต้น26 ดังนั้นการใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นสื่อในการกล่อมเกลา
จิตใจพลเมืองให้มีทัศนคติต่างๆ ตามที่รัฐต้องการจึงเป็นเรื่องที่รัฐท ามานาน ดังปรากฏอย่างชัดเจนใน
                                                           

 23 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธ
ธรรม, 2545), หน้า 26. 
 24 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), หน้า 12. 
 25 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ, หน้า 122. 
 26 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530 – 2534 (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2530), หน้า 91 – 93. 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีดังกล่าวโดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาที่มีความยืดหยุ่นสูง
และมีความสามารถในการปรับตัวมาตลอดให้เข้ากับนโยบายของรัฐ  

การบูรณาการเข้ากับหลักไตรสิกขาในหลักสูตรประถมศึกษาพบว่ากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตมีหัวข้อการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อพระสงฆ์ เช่น การประเคนและการรับของถวาย หน้าที่ชาวพุทธ 
เช่น การช่วยบ ารุงรักษาและพัฒนาวัด เชื่อมโยงได้กับเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและ
ปฏิบัติ วิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เช่น การไหว้พระ การอาราธนาศีล สงเคราะห์เข้าได้กับเรื่องศีล 
การบริหารจิตและเจริญปัญญาสงเคราะห์เข้าได้กับสมาธิและปัญญา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนสุภาษิตสงเคราะห์ได้กับปัญญาและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ  วิชา
ภาษาไทยมีเรื่องการอ่านนิยายแฝงคติธรรม เล่าเรื่องราวแฝงคติธรรม การฟังและการพูดที่มีการฝึก
มารยาทที่ดีในการฟังและการพูด เนื้อหาเหล่านี้สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่
ปริยัติและปฏิบัติ 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาพระพุทธศาสนา ส่วนมรรยาทชาวพุทธ หน้าที่ชาวพุทธ ศาสน
พิธีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา พระสงฆ์และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ สงเคราะห์ได้กับ
เรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ การบริหารจิตและเจริญปัญญาสงเคราะห์เข้าได้กับ
สมาธิและปัญญาและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต สงเคราะห์ได้กับปัญญาแต่เป็นเรื่องปริยัติเพียงอย่างเดียว ส่วนวิชาที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่วิชา ส 101 วิชา ส 204 วิชา ส 306 ประเทศของเรา เนื้อหาร่วมกันที่
เน้นการปฏิบัติตามหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเพียรพยายามในการทะนุบ ารุงและ
พัฒนาชาติ ร่วมมือกันรักษาชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยและยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนาสงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่
ปริยัติและปฏิบัติ วิชา ส 017 จริยธรรมกับบุคคล ศึกษาชีวิตและงานของบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น สังคมและประเทศสงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลแต่เป็นเรื่อง
ปริยัติเพียงอย่างเดียว วิชาภาษาไทยที่มีค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับมารยาทในการใช้ภาษาโดยฟังค า
บรรยาย โอวาท พระธรรมเทศนาสงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาพระพุทธศาสนา ส 048 ส 049 ส 0410 ส 0411 ส 0412 ส 
0413 ส่วนมรรยาทชาวพุทธ หน้าที่ชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา พระสงฆ์และการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ 
การบริหารจิตและเจริญปัญญาสงเคราะห์เข้าได้กับสมาธิและปัญญาและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติ
และปฏิบัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต สงเคราะห์ได้กับปัญญาแต่
เป็นเร่ืองปริยัติเพียงอย่างเดียว วิชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่ วิชา ส 401 ศึกษาศาสนา
ที่ส าคัญๆ ในเรื่องความสอดคล้องของหลักธรรม วิชา ส 605 กล่าวถึงการแก้ปัญหาด้วยหลักจริยธรรม
และคุณธรรม วิชา ส 1210 ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย สงเคราะห์ได้
กับศีลแต่เป็นเร่ืองปริยัติเพียงอย่างเดียว วิชา ส 041 ศึกษาความสอดคล้องของหลักค าสอนท้ัง 4 ศาสนา
เพื่อให้มีความเข้าใจหลักค าสอนที่ส าคัญของแต่ละศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิต เกิดความเข้าใจอันดี
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ระหว่างศาสนิกและน าหลักค าสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม วิชา ส 042 
พระพุทธรูปและพุทธศิลป์ในประเทศไทย ศึกษาประวัติพระพุทธรูปที่ส าคัญของไทยเพื่อให้มีความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทั้งสองวิชาสงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้ง
ในแง่ปริยัติและปฏิบัติ วิชาภาษาไทยที่ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น วิชา ท 011 ฝึกให้มี
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบและคุณธรรมในการพูด วิชา ท 034 อ่านร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก โดย
เน้นในด้านวรรณศิลป์และเห็นคุณค่าของวรรณคดี วิชา ท 08051 ศึกษาประวัติความเป็นมาของอักษร
ธรรมล้านนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีวิชาภาษา
บาลี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาและการใช้ภาษาบาลีอันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาค าบาลีใน
ภาษาไทยในพุทธศาสนาและศึกษาภาษาบาลีในระดับสูง วิชาเหล่านี้สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและมี
การบูรณาการท้ังในแง่ปริยัติและปฏิบัติ 

6.3 หลักสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2544 – 2551 

6.3.1 หลักสูตรปี พ.ศ. 2544 

หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2544 วิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่ 1 
คือ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย มาตรฐาน ส 1.1: เข้าใจ ประวัติ ความส าคัญ หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถน าหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติใน
การอยู่ร่วมกัน มาตรฐาน ส 1.2: ยึดม่ันในศีลธรรม การกระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มาตรฐาน ส 1.3: ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธี
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดีงามและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและได้ก าหนดรายละเอียด
ของมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นไว้ 4 ช่วงชั้น โดยสรุปจะเห็นว่าเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนาใน
มาตรฐานการเรียนรู้นั้นในระดับประถมศึกษานั้นจะมีเนื้อหา 6 ประการคือ 1) ประวัติและความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 4) หน้าที่ชาว
พุทธ 5) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 6) วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาทั้งหมดมุ่งที่จะ
สงเคราะห์ลงในแนวคิดเรื่องพระรัตนตรัย กล่าวคือ 

1. พระพุทธ: พุทธประวัติ ชาดก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา วันส าคัญ  
 2. พระธรรม: พระไตรปิฎก หลักธรรม โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา ศัพท์พระพุทธศาสนา 
 3. พระสงฆ์: พุทธสาวก หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง ศาสนพิธี 

 วิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 7 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1) ประวัติ
และความส าคัญของพระพุทธศาสนา 2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) ประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา 4) หน้าที่ชาวพุทธ 5) การบริหารจิตและเจริญปัญญา 6) วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 7) 
สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา โดยเนื้อหาทั้งหมดมุ่งที่จะสงเคราะห์ลงใน
แนวคิดเรื่องพระรัตนตรัยเช่นเดียวกันคือ 
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 1. พระพุทธ:  พุทธประวัติ ชาดก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา วันส าคัญ  
 2. พระธรรม:  พระไตรปิฎก หลักธรรม พุทธศาสนสุภาษิต ศัพท์พระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 การ
บริหารจิตและเจริญปัญญา  
 3. พระสงฆ์:  พุทธสาวก หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ ชาวพุทธตัวอย่าง ศาสนพิธี สัมมนา
พุทธศาสนา 

หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2544 ในช่วงต้นของการร่างหลักสูตรนั้นไม่มีการระบุชื่อศาสนาใดๆ 
ทั้งสิ้นแม้แต่พุทธศาสนาจนท าให้มีการเรียกร้องจากกลุ่มชาวพุทธโดยชาวพุทธกว่า 5,000 คน จาก 34 
องค์กร นัดชุมนุมเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 5 ข้อ โดยข้อเรียกร้องที่ 4 มีการเสนอให้วิชาพระพุทธศาสนา
เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยเป็นวิชาบังคับ
ส าหรับนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนและมีค่าหน่วยการเรียนและเวลาเรียนไม่น้อยกว่าในหลักสูตร
ปัจจุบัน ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ยุบกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มาจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่คือกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพระพุทธศาสนา ทั้งระบบการบริหารคณะสงฆ์ การจัดการศาสนสมบัติ และ
การลดความส าคัญของวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนและเนื่องจากมีการน าตัวแทนจากศาสนาอื่นเข้า
มาบริหารงานศาสนาพุทธจนเป็นเหตุให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจ านวนมากไม่พอใจซึ่งคณะสงฆ์
และองค์กรพุทธได้ออกมาเรียกร้องให้ส านักงานปฏิรูปการศึกษาบรรจุหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาเป็นหลัก
ในทุกชั้นเรียน พร้อมทั้งให้ยกเลิกการน าตัวแทนจากศาสนาอื่นเข้ามาเป็นคณะกรรมการการศาสนาและ
วัฒนธรรมหรือหากไม่ยกเลิกก็ให้แยกส่วนงานพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรอิสระ27 

ภายหลังการชุมนุมเรียกร้องดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงมีค าสั่งวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2545 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ปี มีพระธรรมปิฎก ดร.สิริกร มณีรินทร์ ศาสตราจารย์พิเศษ จ านงค์ ทองประเสริฐและ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เป็นที่ปรึกษา โดยมีพระเทพโสภณเป็นประธานกรรมการและมี
กรรมการรวม 63 รูป/คน28 เม่ือจัดท าหลักสูตรแกนกลางเสร็จสิ้น พระเทพโสภณได้กล่าวชี้แจงเรื่องการ
จัดท าหลักสูตรแกนกลางวิชาพระพุทธศาสนาไว้ดังต่อไปนี้  

หลักสูตรน้ีพูดถึงแต่สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กว้างๆ ไม่มีการพูดถึงรายละเอียดสาระ
การเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้ปล่อยให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งเติมรายละเอียดกันเอง หลักสูตรนี้พูดถึงการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาไว้เพียง 10 บรรทัด ชาวพุทธทั้งหลายมีความห่วงใยว่าพระพุทธศาสนา
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าปล่อยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต่างจัดท ารายละเอียดสาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนากันเอง ก็เกรงว่าจะเกิดการแตกนิกายมากมายในพระพุทธศาสนา 

                                                           

 27 ไทยรัฐ (10 เมษายน 2544): 19.  
 28 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2545), หน้า จ. 
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และความแตกแยกทางศาสนานี้จะมีผลกระทบต่อความสามัคคีของคนในชาติอย่าง
แน่นอน ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้จัดท าหลักสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่ทุกโรงเรียนสามารถน าไปใช้ร่วมกัน29 

 ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงมีการปรับปรุงจากเดิมที่ไม่มีการระบุชื่อของศาสนาใดๆมาเป็นค าว่า
พระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ การไม่ระบุชื่อของศาสนาใดๆ ในเบื้องต้นน่าจะเกิดจากความ
ต้องการให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ท าให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ ด้วย
เหตุนี้ อธิบดีกรมวิชาการได้ท าหนังสือชี้แจงที่ ศธ 0607/4389 ไว้ความว่าการจัดการเรียนรู้ในสาระที่ 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนที่นับถือ
ศาสนาพุทธได้เรียนรู้ประมาณ 2 ชั่วโมง หรือ 2 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาทหีรือตามความเหมาะสม 
เพื่อเน้นความเป็นคนดีและต้องจัดคาบเวลาส าหรับอื่นๆ ในกลุ่มสังคมศึกษาฯ ด้วย 30 อย่างไรก็ดี 
พระเทพโสภณกล่าววิจารณ์ว่า “เนื่องจากหนังสือของอธิบดีกรมวิชาการฉบับนี้เป็นค าชี้แจง ไม่ใช่ค าสั่ง 
เราจึงไม่มีทางม่ันใจว่าสถานศึกษาจะปฏิบัติตามหรือไม่”31 สิ่งเหล่านี้ย่อมสะท้อนความไม่ชัดเจนของ
หลักสูตรท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

 ในส่วนของเนื้อหาบางอย่าง เช่น ตัวอย่างของชาวพุทธที่ดีมีการน าบุรพกษัตริย์ไทยหลาย
พระองค์มาเป็นตัวอย่าง เช่น พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จริงอยู่ที่บุรพกษัตริย์เหล่านี้ทรงเป็นผู้มีความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก นอกจากจะทรงเป็นองค์อัครพุทธศาสนูปถัมภกแล้วแต่บุรพ
กษัตริย์เหล่านี้ทรงปรากฏโดดเด่นในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงท าคุณูปการแก่ประเทศชาติ
มากกว่าบทบาทด้านพระพุทธศาสนา ส่วนเนื้อหาเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกมีการเน้นเนื้อหาเรื่องการ
ครองตนเป็นพลเมืองที่ดี 32 เนื้อหาเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ชัดเจน การที่เนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรยังสะท้อนความผูกพันกับ
สถาบันของชาตินั้นสอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ที่มีความ
มุ่งหมายและหลักการในมาตราที่ 7 ว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าที ่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ33 วิชาพระพุทธศาสนา
จึงมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ พ .ร.บ.ดังกล่าวซึ่งแท้ที่จริงแล้วบทบาทของวิชา
พระพุทธศาสนาที่ผูกพันกับสถาบันทั้ง 3 นี้ก็ได้ด าเนินมาช้านานแล้ว นอกจากนี้ วิชาพระพุทธศาสนาใน

                                                           

 29 เรื่องเดียวกัน, หน้า ค. 
 30 เรื่องเดียวกัน, หน้า ญ. 
 31 เรื่องเดียวกัน, หน้า ฉ. 
 32 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, หน้า 157. 
 33 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2542), หน้า 5 – 6. 
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หลักสูตรยังถูกปรับให้เข้ากับความต้องการของสังคมไทยในสมัยนั้นด้วย เช่น ส่วนวิชาสัมมนา
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนานั้นมีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ในส่วนของการบริหารจิตและปัญญาได้ถูกปรับให้มีเนื้อหาในการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน34  

การปรับตัวนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่มีจุดมุ่งหมาย
หลักเพื่อ “การพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” รวมถึงมีค่านิยมร่วม โดยการสร้างจิตส านึก
ให้คนไทยได้ตระหนักถึงวิกฤตของประเทศและความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ
และกระบวนการท างานโดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางและการให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีการศึกษาและรู้จักเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นคนดี มีคุณธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต อยู่ในสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม35 การปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมี
ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ. 2540 ช่วงปี
การศึกษาในหลักสูตรปี พ.ศ.2544 ตรงกับรัฐบาลในสมัยของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรซีึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่งจะพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุ
นี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 จึงมีวิสัยทัศน์ในเรื่องสังคมไทย
ที่พึงประสงค์ที่เน้นให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็น
คนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบและมีจิตส านึก
สาธารณะ มีความสามารถคิดเอง ท าเองและพึ่งพาตนเองมากขึ้น ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็งและแข่งขันได้เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมก้าวสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างรู้เท่าทัน36 การที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความมุ่งหมายเช่นนี้ก็
น่าจะเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้ให้บทเรียนที่เจ็บปวดแก่คนไทยมากมายหลาย
ประการรวมทั้งบทเรียนท่ีว่าการด าเนินนโยบายต่างๆ ต้องรู้เท่าทันภาวการณ์ต่างๆของโลกด้วย37  

 เนื้อหาในหลักสูตรนี้มีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาปี พ .ศ. 2533 จึงท าให้ปัญหา
เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรทั้งสองมีจุดร่วมเดียวกันคือมีการจัดเนื้อหาให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและเป็นระบบแต่ก็ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนของหลักธรรมและปัญหาการแบ่งแยกหมวด
ธรรมเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเนื้อหาหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อนกัน เช่น เรื่องอริยสัจ 4 มีการสอนเนื้อหาซ้ า
กันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 เรื่องการบริหารจิตและปัญญามีการสอนเรื่องอานาปานสติใน
ทุกชั้นปี การที่มีหัวข้อธรรมเดียวกันในทุกช้ันปีนั้น แม้ว่าเนื้อหาในแต่ละหัวข้อจะมีความแตกต่างกันบ้าง
                                                           

 34 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, หน้า 134 – 161. 
 35 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 – 2549 (กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), หน้า 13 – 15. 
 36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14. 
 37 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ, หน้า 156. 
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และมีความยากง่ายแตกต่างกันไปตามระดับชั้นซึ่งเป็นข้อดีที่ท าให้เห็นความลึกซึ้งของหลักธรรมไปตาม
ระดับขั้น แต่การเรียนหัวข้อธรรมเดียวกันในทุกระดับชั้นก็ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน นอกจากเรื่องความ
ซ้ าซ้อนแล้วยังมีเรื่องการแบ่งแยกหมวดธรรมออกจากกันและเรียนไม่ตามล าดับของหมวดธรรมเหล่านั้น 
เช่น มงคลสูตรมีการแบ่งหัวข้อมาเรียนในแต่ละปี เช่น ชั้น ม.1 เรียนมงคลข้อ 1 – 3  ชั้น ม. 2 เรียน
มงคลข้อ 4 – 6 หรือในระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ที่เนื้อหาของมงคลในชั้น ม.5 เป็นมงคลข้อที่สูงกว่าชั้น 
ม.6 เรื่องทิศ 6 เรื่องไตรสิกขา เรื่องไตรลักษณ์หรือแม้แต่สังคหวัตถุ 4 ก็ถูกแบ่งเนื้อหาโดยใช้เวลาเว้น
ข้ามปีในหลักธรรมแต่ละข้อ การที่หลักสูตรมีเนื้อหาข้ามล าดับของหมวดธรรมอาจท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สับสน ไม่ต่อเนื่องและเกิดความเข้าใจผิดในหลักธรรมได้ การแบ่งหัวข้อธรรมนี้ย่อมท าให้ผู้เรียนและอาจ
รวมถึงครูผู้สอนขาดความต่อเนื่องในการเข้าใจหลักธรรมและยังท าให้การเข้าใจเนื้อหาธรรมถูกเรียนแบบ
แยกส่วนซึ่งอาจน าไปสู่ความเข้าใจหลักธรรมที่คลาดเคลื่อนและน าไปใช้ผิดได้ทั้งๆ ที่หลักสูตรตั้งใจจะ
เป็นหลักสูตรบูรณาการก็ตาม  

หลักสูตรปีนีก้ล่าวว่าได้บูรณาการเชื่อมโยงวิชาพระพุทธศาสนาเข้าในหลักพระรัตนตรัยแต่ก็เป็น
การรวบรวมเน้ือหาส่วนใหญ่จากหลักสูตรก่อนๆ เพียงแต่สงเคราะห์ให้เข้ากับเรื่องพระรัตนตรัยได้ หลัก
พระรัตนตรัยถือว่ามีการประมวลหน่วยย่อย องค์ประกอบของหมวดธรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอาศัยซึ่งกันและกัน แต่หากเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการสอนไม่สามารถท าให้ผู้
ศึกษาเข้าใจและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนั้น หลักสูตรนั้นๆ ถือว่าไม่สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เพราะผู้ศึกษาไม่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างแท้จริง เช่น หลักธรรมส าคัญที่
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจ 4 ถูกตีความให้มีความหมายไปทางโลกียธรรมมากกว่าโลกุตตร
ธรรม ในชั้น ม.1 มีการจัดหมวดธรรมเรื่องคิหิสุขเป็นนิโรธสัจหรือธรรมที่ควรบรรลุ ซึ่งความหมายที่
แท้จริงของนิโรธในพระพุทธศาสนานั้นคือการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงคือพระนิพพานนั่นเอง ถึงแม้ว่าใน
ระดับชั้น ม.6 มีการอธิบายนิโรธว่าคือพระนิพพานก็ตามแต่การอธิบายความนิโรธให้มีหลายความหมาย
แม้ว่าระดับขั้นของนิโรธจะมีหลายระดับก็ตามอาจท าให้เกิดความสับสนต่อความเข้าใจของผู้เรียนได้ 
ถึงแม้ว่าระดับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.1 กับ ม.6 จะมีความแตกต่างกันมาก การอธิบายจึงอาจ
จ าเป็นต้องอธิบายจากง่ายไปสู่ยากแต่การอธิบายความดังกล่าวก็ไม่ตรงกับหลักอริยสัจอย่างแท้จริงจึง
อาจจะท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากกว่าที่จะมีความเข้าใจมากขึ้นก็เป็นได้  อย่างไรก็ดีการบูร
ณาการภายในวิชาพระพุทธศาสนานั้นพบว่าเรื่องประวัติพุทธสาวกเข้าได้กับประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา การบริหารจิตและเจริญปัญญา ศาสนพิธี เข้าได้กับหน้าที่ชาวพุทธ การบริหารจิตและ
เจริญปัญญาเข้าได้กับหลักธรรมพระพุทธศาสนา 

วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในวิชาสังคมได้แก่ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1: ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข สงเคราะห์เข้า
ได้กับหน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ หลักธรรมและการบริหารจิตและเจริญปัญญาซึ่งบูรณาการเข้า
ได้กับพระธรรมและพระสงฆ์ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเพื่อการผลิตโดยค านึงถึงปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ที่จะได้รับของ
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บุคคลและสังคมอย่างมีคุณธรรม เนื้อหาเหล่านี้จึงสงเคราะห์เข้าได้กับหน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ 
หลักธรรมและการบริหารจิตและเจริญปัญญาซึ่งบูรณาการเข้าได้กับพระธรรมและพระสงฆ์ สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของ
บุคคลส าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต สงเคราะห์เข้าได้กับหน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ 
หลักธรรมและการบริหารจิตและเจริญปัญญาซึ่งบูรณาการเข้าได้กับพระธรรมและพระสงฆ์เช่นเดียวกัน 
ส่วนวิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ปรากฏในหัวข้อการอ่านคือมารยาทและนิสัยรักการอ่าน การเลือกอ่านหนังสือ การเขียนปรากฏในหัวข้อ
มารยาทและนิสัยรักการเขียน การฟังการดูและการพูด ปรากฏในหัวข้อมารยาทการฟัง การดู การพูด 
เนื้อหาเหล่านี้สอดคล้องกับเรื่องมรรยาทชาวพุทธแต่เม่ือสงเคราะห์เข้ากับหลักพระรัตนตรัยที่หลักสูตร
เชื่อมโยงแล้ว เนื้อหาเหล่านี้อยู่ในส่วนของพระสงฆ์ซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่เชื่อมโยงกับเรื่องของพระสงฆ์
เท่าใดนักและเม่ือเทียบการบูรณาการระหว่างวิชาแล้วพบว่ามีการเชื่อมโยงกันในหัวข้อหน้าที่ชาวพุทธ 
มรรยาทชาวพุทธ หลักธรรมและการบริหารจิตและเจริญปัญญาเท่าน้ัน  

หากพิจารณาในกรอบของไตรสิกขา ส่วนของพุทธสาวก หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ ชาว
พุทธตัวอย่าง ศาสนพิธี สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ การ
บริหารจิตและเจริญปัญญาสงเคราะห์ได้กับสมาธิและปัญญาและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและ
ปฏิบัติเช่นกัน ส่วนพระไตรปิฎก หลักธรรม พุทธศาสนสุภาษิต อริยสัจ 4 สงเคราะห์ได้กับปัญญาแต่เป็น
เพียงเรื่องปริยัติเท่านั้น วิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและ
มีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดเพื่อการผลิตโดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับของบุคคลและสังคมอย่างมีคุณธรรม สงเคราะห์ได้กับ
เรื่องศีลแต่มีเพียงเรื่องปริยัติ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบผลงานของบุคคลส าคัญที่มีผลกระทบ
ต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  วิชา
ภาษาไทยในหัวข้อการอ่านคือมารยาทการอ่าน หัวข้อมารยาทการเขียน มารยาทการฟัง การดู การพูด 
สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ เช่นเดียวกัน ส่วนหลักสูตร
มัธยมศึกษานั้นเนือ่งจากมีโครงสร้างเดียวกันจึงไม่กล่าวซ้ าในที่น้ีอีก 

แม้ว่าการบูรณาการในหลักสูตรนี้จะสามารถสงเคราะห์เข้ากันได้หมดกับหลักไตรสิกขาแต่
เนื้อหานั้นเป็นเพียงหลักธรรมขั้นพื้นฐานและไม่ครอบคลุมภาพรวมของพระพุทธศาสนาเท่าใดนักหาก
เปรียบเทียบกับหลักสูตรในอดีต ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความด้อยคุณภาพของหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาอาจพิจารณาได้จากการจัดตั้ง “โรงเรียนวิถีพุทธ” ขึ้น เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเรื่องหลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนา : หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร .ชัยอนันต์ สมุท
วณิช ที่เสนอให้มีโรงเรียนน าร่องวิถีพุทธโดยให้ครูเข้าห้องเรียนด้วยแบบอย่างของชาวพุทธ ใช้
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กระบวนการสอนแบบพุทธ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งเสริมการจัดโรงเรียนวิถีพุทธด้วยปรารถนาให้
เป็นจุดส าคัญของการน าคุณค่ามหาศาลของพระพุทธธรรมมาสู่สังคมไทยและเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทย
มีพุทธศาสนิกชนถึง 95 % โดยโรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้น
กรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ38  

เมื่อเริ่มต้นแนวคิดเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เสนอแนะว่า
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ได้ผลจะต้องน าไปบูรณาการเข้ากับชีวิตจริงเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็ก ที่ส าคัญต้องนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยสอนในโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนที่จัดโดยบางศาสนาที่มี
บาทหลวงและแม่ชีทั้งหลายที่ไม่สอนเฉพาะเรื่องวิชาการ แต่เน้นเรื่องกิริยามรรยาทและอบรมคุณธรรม
จริยธรรมด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับข้อเสนอและเรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่าโรงเรียนสอนเน้น
พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโรงเรียนท่ีสอนเน้นภาษาอังกฤษ โรงเรียนเหล่านี้เหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป 
แต่สอนเน้นวิชาพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับโรงเรียนที่เน้นสอนศาสนาคริสต์หรือศาสนา
อิสลามซึ่งมีมาก่อนหน้านานแล้วโดยมีนโยบายว่าในปีการศึกษา 2546 ให้มีโรงเรียนน าร่องจังหวัดละ 2 
โรงเรียน ซึ่งในเบื้องต้นมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2546 จ านวน 89 โรงเรียน จนสิ้นปี พ.ศ. 
2547 มีโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศกว่า 15,000 โรงเรียน39 โรงเรียนวิถีพุทธจึงมีจุดเน้นที่ส าคัญคือการ
น าหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษาซึ่งอาจเป็นการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของสถานศึกษาหรือการจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ ทั้งนี้การ
พัฒนาผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขา40 โดยมีแนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. สอดแทรก เพิ่มเติม พุทธธรรมในวิสัยทัศน์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
2. เพิ่มเติมคุณธรรม จริยธรรม ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. ให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

 4. สอดแทรกความรู้และการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
สถานการณ์อื่นๆ นอกห้องเรียน ได้แก่บูรณาการในการเรียนรู้ บูรณาการในวิถีชีวิตและบูรณาการ
ไตรสิกขาในชีวิตประจ าวัน41 

อย่างไรก็ตาม ค าอธิบายหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธมีการกล่าวว่าศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากเอกสารการจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของกรมวิชาการ พ.ศ.2545 การที่โรงเรียนวิถีพุทธ
ใช้หลักสูตรเดียวกันกับกลุ่มสาระวิชาพระพุทธศาสนานั้น ในมุมหนึ่งย่อมแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
กับหลักสูตรมาตรฐานคือหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นความยืดหยุ่น แต่ในอีก
                                                           

 38 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546), หน้าปฐมบท – 3. 
 39 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 28 – 29. 
 40 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หน้า 8. 
 41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
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มุมหนึ่ง สิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความไม่แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนทั่วไปกับโรงเรียนวิถีพุทธในด้าน
ของหลักสูตรการศึกษา ปัญหาเรื่องความยืดหยุ่นของหลักสูตรปี พ.ศ. 2544 จึงส่งผลให้หลักสูตรของ
โรงเรียนวิถีพุทธเกิดความไม่ชัดเจนด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากหลักสูตรที่ปรากฏของโรงเรียนวิถีพุทธ
พบว่าการจัดหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธนั้นไม่มีความชัดเจน เช่น ไม่มีการระบุจ านวนหน่วยกิตหรือ
เนื้อหาในการเรียนแต่อย่างใด ถ้าพิจารณาจากหลักสูตรก็ไม่พบความแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปเพราะ
เป็นหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรมาตรฐาน แม้ว่าหลักสูตรของโรงเรียนวิถีพุทธจะมีกิจกรรมเสริมเนื้อหา
สาระตามหลักสูตร เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกวดมารยาทชาวพุทธ ค่ายพุทธบุตร กิจกรรม
หน้าเสาธง เช่น การร าลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาสงบนิ่งและ
กิจกรรมท าความดีระหว่างวัน เช่น เดินอย่างมีสติก่อนเข้าโรงอาหาร42  

กิจกรรมเหล่านี้เป็นการบูรณาการพุทธธรรมให้เข้ากับวิถีชีวิตประจ าวันได้แต่กิจกรรมเหล่านี้
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาว่าเข้ากับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ ได้อย่างไร ส่วน
ลักษณะของกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมเก่าแก่ที่หลักสูตรของโรงเรียนไทยในอดีตได้ท ามาตลอดแต่
ได้สูญหายไปจึงอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนวิถีพุทธก็คือโรงเรียนที่อนุรักษ์บรรยากาศกิจกรรมของโรงเรียน
สมัยเก่านั่นเอง แม้ว่าโรงเรียนวิถีพุทธจะมีจ านวนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็
ตามแต่จ านวนโรงเรียนวิถีพุทธที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณกับคุณภาพของหลักสูตรตลอดจนการเรียนการสอนวิถีพุทธนั้นเป็นไปในทางเดียวกัน
หรือไม่ แนวคิดดังกล่าวแม้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเพราะเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะมีการน าหลักพุทธธรรมมา
เป็นแกนหลักในการให้การศึกษาแก่พลเมืองของชาติเช่นในอดีตที่การศึกษาของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่
กับพระพุทธศาสนาแทบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของโรงเรียนวิถีพุทธที่เป็นโรงเรียนทางเลือก
เหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยอมรับในหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นน่ันเอง 

 6.3.2. หลักสูตรปี พ.ศ. 2551 

 หลักสูตรปี พ.ศ. 2551 วิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 คือรู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
โดยมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง 
โอวาท 3 พุทธศาสนสุภาษิต องค์ประกอบของพระไตรปิฎก ฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตา หลักธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา ชื่อศาสนา ศาสดาและ
คมัภีร์ของศาสนาต่าง ๆ ส่วน มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัด
หรือศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การ
บูชาพระรัตนตรัย การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ มรรยาทของศาสนิกชน การปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
หากพิจารณาเทียบกับหลักสูตรปีการศึกษา 2544 ก็จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน โดยมาตรฐาน ส 1.1 

                                                           

 42 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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และ 1.2 เดิมถูกรวมเป็นมาตรฐาน ส 1.1 ในหลักสูตรปี 2551 มาตรฐาน ส 1.3 ปรับเป็นมาตรฐาน ส 1.2 
หากพิจารณาแล้วในหลักสูตรก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่บ้างเหมือนหลักสูตรก่อนๆ เช่น ฝึกสวดมนต์และ
แผ่เมตตาเข้ากับการบูชาพระรัตนตรัย การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ มรรยาทของศาสนิกชน การ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมเข้าได้กับศาสนิกชนตัวอย่างและหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ส่วน
หัวข้อมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนาเข้าได้กับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มรรยาท
ชาวพุทธ วัดหรือศาสนสถาน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

 ส่วนวิชาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่วิชาสังคมศึกษาในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 ในข้อด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข เช่น ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา 
วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เชื่อมโยงได้กับประวัติโดยสังเขปของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและ 
หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ มาตรฐาน ส.3.2 การท างานอย่างสุจริตท าให้
สังคมสงบสุข เข้าได้กับหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม สาระ
ที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2 มีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนที่มีต่อไทย เช่น ศาสนาและความเชื่อ การปฏิรูปศาสนา ความขัดแย้งทางศาสนา มาตรฐาน ส 
4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็น
ไทยมีสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 
เข้าได้กับการฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ มรรยาทของศาสนิกชน การปฏิบัติตนที่เหมาะสม มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา หลักสูตรวิชาภาษาไทยก็มีความพยายามในการบูรณาการเข้ากับ
วิชาพระพุทธศาสนาเช่นกัน ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่ สาระท่ี 1 มารยาทในการอ่าน การ
อ่านจับใจความจากนิทานชาดก เทศนา สาระที่ 2 มารยาทในการเขียน สาระที่ 3 มารยาทในการฟัง ใน
การดู ในการพูด เข้าได้กับการฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ มรรยาทของศาสนิกชน การปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ส่วนสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม นิทานคติธรรม วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ศาสนา จะเห็นได้ว่าเข้ากันได้กับมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากพระพุทธศาสนา เนื้อหาหลักสูตร
เหล่านี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มีเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองที่บูรณาการเรื่องศีลธรรม 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการลดความขัดแย้งแบบสันติวิธี เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
รากเหง้าของตนและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให้เกิดสนใจ
และใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือและพัฒนาคุณภาพครูให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่43  

 ทั้งนี้ สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาในช่วงเวลานี้จะพบว่าพระสงฆ์ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักใน
พระรัตนตรัยได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองอย่างชัดเจน กล่าวคือ ท่ามกลาง

                                                           

 43 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 – 2554 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.เจ. พริ้นติ้ง, มมป.), หน้า 53. 
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ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น สมณะจากส านักสันติอโศกจ านวนหนึ่ง น าโดยสมณะโพธิรักษ์และ
สมณจันทเสฏโฐ (ท่านจันท์) ได้เข้าร่วมชุมนุมกับฝ่ายพันธมิตรทั้งที่สนามหลวง (ก่อนรัฐประหาร 19 
กันยายน พ.ศ. 2549) และท่ีท าเนียบรัฐบาลโดยท่านจันท์ได้ขึ้นเวทีปราศรัยของฝ่ายพันธมิตรด้วย ต่อมา
พระสงฆ์จากองค์กรบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จ านวนหนึ่งน าโดยพระ
สาธิต เมธวาที นายกองค์กรก็ได้ขึ้นเวทีปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ที่สนามหลวง (ก่อนการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) เพื่อต่อต้านฝ่ายพันธมิตรและส านัก
สันติอโศก ขณะเดียวกัน บรรพชิตอีกกลุ่มหนึ่งน าโดยพระศรีญาณโสภณ พระไพศาล วิสาโล พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธีและแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตก็ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการออกแถลงการณ์ 
“ค าขอบิณฑบาตอาวุธและความรุนแรง” เม่ือวันที่ 9 กันยายน เพื่อเรียกร้องให้การชุมนุมทางการเมือง
ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างสงบและสันติ ปราศจากอาวุธหรือความรุนแรงใดๆ 44 ดังนั้นการที่เนื้อหาวิชา
พระพุทธศาสนาในหลักสูตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีวัตถุประสงค์ในการบูรณา
การเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการลดความขัดแย้งแบบสันติวิธีจึงสอดคล้องกับ
สถานการณ์พระพุทธศาสนาและสังคมไทยโดยรวมในขณะน้ันได้เป็นอย่างดี 

 หากพิจารณาในกรอบของไตรสิกขา ส่วนของมรรยาทชาวพุทธ ศาสนิกชนตัวอย่าง การแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ การฝึก
สวดมนต์และแผ่เมตตาสงเคราะห์ได้กับสมาธิและมีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติเช่นกัน ส่วน
พระไตรปิฎก หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน พุทธศาสนสุภาษิต สงเคราะห์ได้กับปัญญาแต่เป็นเพียงเรื่อง
ปริยัติเท่านั้น วิชาสังคมศึกษาในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม หัวข้อ
การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขสงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและถือว่ามี
การบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ การท างานสุจริตให้สังคม
สงบสุขสงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ  สาระที่  4 
ประวัติศาสตร์ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย การเคารพศาสนวัตถุ ศาสนสถาน สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการ
ทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติ วิชาภาษาไทยสาระการเรียนรู้แกนกลางเกี่ยวกับมารยาทในการอ่าน มารยาท
ในการเขียน มารยาทในการฟัง ในการดู ในการพูด สงเคราะห์ได้กับเรื่องศีลและถือว่ามีการบูรณาการทั้ง
ในแง่ปริยัติและปฏิบัติ การอ่านจับใจความจากนิทานชาดก เทศนา นิทานคติธรรม วรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนาสงเคราะห์ได้กับปัญญาแต่เป็นเพียงเรื่องปริยัติเท่านั้น ในบทต่อไปจะสรุปถึง
ข้อดีข้อเสียของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมดว่ามีการบูรณาการภายในวิชา ระหว่างวิชาที่
เกี่ยวข้อง การบูรณาการกับหลักไตรสิกขาและการบูรณาการระหว่างปริยัติกับปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
และอย่างไร 
                                                           

 44 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, “พระสงฆ์ไทยกับการชุมนุมทางการเมือง,” มติชน (14 กันยายน 2551): 6. 



บทที่ 7 

สรุป 

  

7.1 ปัจจัยแวดล้อมของหลักสูตร 

 จากหลักสูตรท่ีผ่านมาทั้งหมดสรุปได้ว่าหลักสูตรการศึกษาเกือบทุกปี ล้วนมีเหตุผลและที่มาจาก
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้นๆ กล่าวคือ หลักสูตรปี พ.ศ. 2491 มีเนื้อหาหลักธรรม
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรมแห่งชาติตามนโยบายสร้างชาติทางเศรษฐกิจของจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม หลักสูตรปี พ.ศ. 2493 หลักสูตรล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจในหลัก
ของพระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสร้างชาติทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามในสมัยนั้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยได้เกิดความระส่ าระสายเพราะ
เกิดการกบฏขึ้นมากมาย ดังนั้น หลักธรรมที่เป็นไปเพื่อการปกครองประชาชนได้ง่ายขึ้นจึงมีอยู่ใน
หลักสูตรน้ีด้วย หลักสูตรปี พ.ศ. 2498 สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ หาก
เราพิจารณาจากสภาพสังคมไทยในเวลานั้นก็จะพบว่าสิ่งส าคัญที่คุกคามเสถียรภาพของประเทศไทยใน
ขณะนั้นคงจะหลีกไม่พ้นเรื่องการคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ดังนั้นเนื้อหาของวิชาพระพุทธศาสนาจึง
ได้ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์เพิ่มเติมไปจากบทบาทเดิมที่มี
หน้าที่ในการสร้างความจงรักภักดีต่อชาติหรือรัฐธรรมนูญ 

หลักสูตรปี พ.ศ. 2503 ในช่วงปีดังกล่าวเป็นรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งใช้นโยบาย
เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2504 – 2509 รัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 และหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็ได้มีการปรับตัวในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
เพราะถือเป็นภารกิจส าคัญของรัฐบาลที่จะท าให้ประชาชนในประเทศมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่เท่า
เทียมกัน หลักสูตรปี พ.ศ. 2518 การที่เกิดการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องความสงบของ
ตนเองและสังคมนั้นน่าจะมาจากเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองในช่วงเวลานั้นคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา รัฐบาลย่อมตระหนักถึงพฤติกรรมรวมถึงทัศนคติของ
เยาวชนมากขึ้นเป็นธรรมดา เพราะนอกจากบทบาทของนิสิต นักศึกษาจะมีมากขึ้นต่อสังคม และ
สามารถส่งผลกระทบต่ออ านาจการปกครองของรัฐแล้ว รัฐบาลยังต้องระวังบทบาทของนิสิต นักศึกษาที่
อาจมีผลต่อปัญหาความไม่สงบดังที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์เดือนตุลาคมก็เป็นได้ 

หลักสูตรปี พ.ศ. 2521 หลักสูตรดังกล่าวอยู่ในช่วงของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ที่มี
ความมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมคุณภาพของพลเมืองให้สามารถด ารงชีวิตและท าประโยชน์แก่สังคม โดย
เน้นการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความอยู่รอดปลอดภัย ความม่ันคงและความผาสุกร่วมกันในสังคมไทยเป็น
ประการส าคัญ โดยมีความมุ่งหมาย เช่น ให้มีความเข้าใจและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วัตถุประสงค์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 
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(2520 – 2524) ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตร เนื้อหาสาระส าคัญและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยยึดม่ันในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นหลัก  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ซึ่ง
นักศึกษาถูกมองว่าเป็นต้นเหตุความรุนแรงและความไม่สงบ รวมถึงต้องการท าลายชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ดังนั้นการที่หลักสูตรการศึกษาเน้นวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด 

หลักสูตรปี พ.ศ. 2524 ยังมีความมุ่งหมายที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 ซึ่ง
ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 ก็จะเป็นผู้ที่เรียนหลักสูตรปี พ.ศ. 2524 การสร้างทัศนคติในการ
สร้างความเป็นชาติไทยก็ได้ถูกบูรณาการในหลักสูตรนี้เนื่องจากวาระที่จะมีการฉลองสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในระหว่างวันที่ 4 – 21 เมษายน พ.ศ. 2525 บรรยากาศแห่งความเป็นชาติ
ไทยท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนานย่อมท าให้หลักสูตรการศึกษาปรับตัวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของชาติ
ในวาระนั้นด้วย หลักสูตรนี้ยังได้เน้นย้ าเรื่องความเป็นประชาธิปไตย ความมุ่งหมายดังกล่าวน่าจะเกิด
จากสาเหตุทางการเมืองหลายประการ กล่าวคือ ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้น านโยบายการใช้ “การเมืองน าการทหาร” ตามค าสั่งนโยบายที่ 66/2523 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิด
มอบตัวเป็นผลให้พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอ่อนก าลังและสลายตัวไป หลังจากนั้นในวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2524 ได้มีกลุ่มทหารยังเติร์ก ได้ท าการปฏิวัติรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แต่
ฝ่ายปฏิบัติการท าการไม่ส าเร็จ เหตุการณ์ทั้งสองนี้มีจุดร่วมกันคือเป็นภัยที่คุกคามระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเหมือนกันแต่มีสาเหตุต่างกัน เหตุการณ์ทั้งสองนี้ย่อมมีส่วนท าให้รัฐบาลใช้หลักสูตร
การศึกษาและวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ไว้ได้ดีที่สุด 

หลักสูตรปี พ.ศ. 2533 ยังมีการเน้นย้ าเรื่องประชาธิปไตยอยู่ สาเหตุน่าจะมาจากการที่ระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศยังมีความไม่ม่ันคงตลอดมา เช่น ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ “รสช.” ได้ท าการยึดอ านาจจากรัฐบาล 
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530 – 2534 มีการกล่าวถึงการใช้
หลักสูตรการศึกษาในการพัฒนาจิตใจในเรื่องประชาธิปไตยด้วย หลักสูตรปี พ.ศ. 2544 สอดคล้องกับ
หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ .ศ. 2542 ที่มีความมุ่งหมายและหลักการว่าใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 
ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” รวมถึงมีค่านิยมร่วม โดย
การสร้างจิตส านึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงวิกฤตของประเทศและความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด ทัศนคติและกระบวนการท างานโดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน า
ทาง การที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความมุ่งหมายเช่นนี้ก็น่าจะเนื่องมาจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ. 2540 ทีใ่ห้บทเรียนแก่คนไทยมากมายหลายประการ 
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายว่าในปีการศึกษา 2546 ให้มีโรงเรียนวิถีพุทธน าร่องจังหวัดละ 2 
โรงเรียน ซึ่งในเบื้องต้นมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2546 จ านวน 89 โรงเรียน จนสิ้นปี พ.ศ. 
2547 มีโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศกว่า 15,000 โรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในช่วงต้นของการร่าง
หลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2544 นั้นไม่มีการระบุชื่อศาสนาใดๆ ทั้งสิ้นจนท าให้มีการเรียกร้องจากกลุ่ม
ชาวพุทธโดยชาวพุทธกว่า 5,000 คน จาก 34 องค์กร นัดชุมนุมเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 5 ข้อ โดยข้อ
เรียกร้องที่ 4 มีการเสนอให้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยเป็นวิชาบังคับส าหรับนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนและมีค่าหน่วยการ
เรียนและเวลาเรียนไม่น้อยกว่าในหลักสูตรปัจจุบัน ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ยุบ
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มาจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่
คือกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพระพุทธศาสนา ทั้งระบบการ
บริหารคณะสงฆ์ การจัดการศาสนสมบัติ และการลดความส าคัญของวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนและ
เนื่องจากมีการน าตัวแทนจากศาสนาอื่นเข้ามาบริหารงานศาสนาพุทธจนเป็นเหตุให้คณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนจ านวนมากไม่พอใจซึ่งคณะสงฆ์และองค์กรพุทธได้ออกมาเรียกร้องให้ส านักงานปฏิรูป
การศึกษาบรรจุหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาเป็นหลักในทุกชั้นเรียน พร้อมทั้งให้ยกเลิกการน าตัวแทนจาก
ศาสนาอื่นเข้ามาเป็นคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมหรือหากไม่ยกเลิกก็ให้แยกส่วนงาน
พระพุทธศาสนาเป็นองค์กรอิสระ 

หลักสูตรปี พ.ศ. 2551 เนื้อหาหลักสูตรเหล่านี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มีเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกระบบให้สอดคล้องกับการบูรณาการเรื่อง
ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการลดความขัดแย้งแบบสันติวิธี ทั้งนี้  สถานการณ์ทาง
พระพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นจะพบว่าพระสงฆ์ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักในพระรัตนตรัยได้เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองอย่างชัดเจน กล่าวคือ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่
เกิดขึ้น สมณะจากส านักสันติอโศกจ านวนหนึ่ง น าโดยสมณะโพธิรักษ์และสมณจันทเสฏโฐ (ท่านจันท์) 
ได้เข้าร่วมชุมนุมกับฝ่ายพันธมิตรทั้งที่สนามหลวง (ก่อนรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549) และที่
ท าเนียบรัฐบาลโดยท่านจันท์ได้ขึ้นเวทีปราศรัยของฝ่ายพันธมิตรด้วย ต่อมาพระสงฆ์จากองค์กรบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จ านวนหนึ่งน าโดยพระสาธิต เมธวาที นายกองค์กรก็
ได้ขึ้นเวทีปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่สนามหลวง (ก่อน
การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) เพื่อต่อต้านฝ่ายพันธมิตรและส านักสันติอโศก  

ขณะเดียวกัน บรรพชิตอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น พระศรีญาณโสภณ พระไพศาล วิสาโล พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธีและแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตก็ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการออกแถลงการณ์ “ค าขอ
บิณฑบาตอาวุธและความรุนแรง” เม่ือวันที่ 9 กันยายน เพื่อเรียกร้องให้การชุมนุมทางการเมืองของทุก
ฝ่ายเป็นไปอย่างสงบและสันติ ปราศจากอาวุธหรือความรุนแรงใดๆ  ดังนั้นการที่ เนื้อหาวิชา
พระพุทธศาสนาในหลักสูตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีวัตถุประสงค์ในการบูรณา
การเรื่องศีลธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการลดความขัดแย้งแบบสันติวิธีจึงสอดคล้องกับ
สถานการณ์พระพุทธศาสนาและสังคมไทยโดยรวมในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าหลักสูตรทุกชั้น
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ปีที่ผ่านมาย่อมปรับเปลี่ยนและมีจุดมุ่งหมายตามบริบทแวดล้อมในด้านต่างๆ ของสังคมไทย ดังนั้นการ
ใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นสื่อในการกล่อมเกลาจิตใจพลเมืองให้มีทัศนคติต่างๆ ตามที่รัฐต้องการจึงเป็น
เรื่องที่รัฐท ามาตลอด 

7.2 การบูรณาการหลักสูตร 

เรื่องการบูรณาการหลักสูตรนั้น จากข้อมูลสรุปได้ว่าหลักสูตรในอดีตจะเน้นการบูรณาการเรื่อง
ปริยัติและปฏิบัติมากกว่าหลักสูตรใหม่ๆ คือไม่เพียงแต่สอนด้านทฤษฎีแต่มุ่งผลไปถึงการลงมือท าจริง 
หลักสูตรยุคแรกจะเน้นเรื่องศีลมากกว่าเรื่องอื่นๆ แต่ต่อมาก็มีการเพิ่มเรื่องสมาธิและปัญญา แต่โดย
ภาพรวมนั้นจะเห็นได้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสมาธิน้อย ส่วนเรื่องปัญญานั้นหลักสูตรเก่าจะเน้นการสร้างให้
เกิดขึ้นจริง แต่หลักสูตรใหม่จะเน้นเรื่องปริยัติมากกว่าและเป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาภาษาไทยในหลักสูตร
เก่าๆ จะสามารถบูรณาการเรื่องไตรสิกขาได้มากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่อ งปัญญาสิกขา
และยังเน้นการบูรณาการกับการปฏิบัติได้มากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาเสียด้วยซ้ า อย่างไรก็ดี ใน
หลักสูตรเก่าๆ จะเห็นการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างวิชาได้ดีและครอบคลุมมากกว่าหลักสูตรใหม่ๆ 
โดยอาศัยหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์เป็นส่วนเสริม เรื่องการบูรณาการนี้ นักการศึกษาของไทยหลาย
คน อาทิ สุมิตร คุณากร (2518) สงัด อุทรานันท์ (2527) และธ ารง บัวศรี (2532) ได้น าเรื่องการบูรณา
การนี้มาเผยแพร่และทดลองใช้มาโดยล าดับ แม้ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันก็ได้กล่าวถึงเรื่องการบูรณาการในแนวทางจัดการศึกษาตามหลักสูตรและถ้าจะย้อน
ทบทวนกันอย่างจริงจังแล้วก็จะพบว่าการจัดการศึกษาของไทยแต่โบราณก็ถือเอาผู้เรียนเป็นใหญ่เป็น
ศูนย์กลางมาแต่เดิม ครูจะจัดการศึกษาให้ศิษย์ก็ต้องค านึงถึงพื้นฐานทางพฤติกรรมและอุปนิสัยของศิษย์
แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเนื้อหาของวิชาที่สอนก็อนุโลมให้ด าเนินไปตามวิถีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ การบูรณาการจึงไม่เป็นเรื่องใหม่ส าหรับการศึกษาไทยและครูไทยแต่อย่างใด1  

 เม่ือวิชาจริยศึกษายังเป็นวิชาเฉพาะอยู่จะบูรณาการให้ได้ผลอย่างไร ค าตอบก็คือจะต้องสอน
วิชาจริยศึกษาอย่างเป็นสนามรวมของวิชาทุกวิชา วิชาการทุกอย่างจะต้องรวมอยู่ที่จริยศึกษา 
ตามปกติจริยศึกษาอยู่ในหมวดสังคมศึกษา วิชาอื่นๆ จะมาสัมพันธ์กันในวิชาสังคมศึกษา จริยศึกษาจึง
เป็นจุดยอดในสังคมศึกษา ในเม่ือยังแก้ปัญหาส่วนรวมไม่ได้ เพราะในขณะที่ยังอยู่ในระบบของความ
ช านาญเฉพาะยังต้องให้ครูสอนวิชาเฉพาะที่ช านาญในสาขาของตน วิชาจริยศึกษาก็ให้ครูจริยศึกษาสอน
แบบสนามรวมเท่าที่ท าได้ ส่วนวิชาอื่นๆ ก็จะต้องให้ครูที่สอนในแต่ละวิชานั้นมีจิตส านึกถึงหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ของวิชานั้นกับวิชาอื่นๆ ในระบบว่ามีความเชื่อมโยงกับวิชาอื่นอย่างไรในการที่จะสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือวิชานี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนามนุษย์ ในการพัฒนาสังคมให้มีการอยู่
ร่วมกันด้วยดี มนุษย์จะอยู่ในสังคมและในระบบนิเวศวิทยาอย่างไรจึงจะเกิดผลดี วิชาทุกอย่างต้องสอน
อย่างมีการประสานกลมกลืนสอดคล้องอย่างนี้ ครูทุกคนที่สอนวิชาเฉพาะจะต้องมีจิตส านึกในบูรณาการ
ด้วยเพื่อให้วิชาของตนไปสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ ตลอดจนสภาพสังคมและนิเวศวิทยาที่เป็นจริง 2 ตัวอย่าง

                                                           
1 ราตรี เพรียวพานิช. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย, หน้า 333. 

 2 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย, หน้า 35 – 40.  
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ปัญหาของหลักสูตรใหม่ที่ ไ ม่สามารถบูรณาการเชื่ อมโยงได้ดี  เช่น หลักสูตรปี  พ .ศ.  2533 
กระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงว่าได้เห็นคุณค่าของวิชาจริยธรรมมากขึ้นเนื่ องจากปัญหาเยาวชน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ชี้แจงดังต่อไปนี้ 

แม้ว่าการประกาศเพิ่มเติมพระพุทธศาสนาครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการเจตนาดีของบุคคล
หลายฝ่ายก็ตาม จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรพบว่ามีปัญหาทั้ง
ในด้านการปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือโรงเรียนต้องหาเวลาพิเศษเพิ่ม
จากเดิมมาจัดสอนเพราะหลักสูตรเพิ่มเนื้อหาแต่ไม่ได้เพิ่มคาบเวลาให้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่
ยังไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงหลักธรรมดีพอ โรงเรียนขาดครูที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง การสอนก็เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในต ารา มุ่งการท่องจ ามากกว่าการวิเคราะห์
และปฏิบัติ นอกจากนี้ครูและบุคคลในสังคมก็ยังไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งใน
ด้านความประพฤติและการปฏิบัติ3 

แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาให้ดีก็จะเห็นได้
ว่าค าชี้แจงนี้สะท้อนความบกพร่องของกระทรวงศึกษาธิการด้วย กล่าวคือ เม่ือกระทรวงศึกษาธิการได้
ท าการติดตามและประเมินผลจนพบปัญหาดังกล่าวแล้ว กระทรวงควรที่จะแก้ไขปัญหาที่เ กิดขึ้น เช่น 
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และความประพฤติที่ดีขึ้นเพราะปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรแต่อาจอยู่ที่
คุณภาพของครูผู้สอนก็เป็นได้ เม่ือครูผู้สอนไม่มีประสิทธิภาพย่อมท าให้การเรียนการสอนด้อย
ประสิทธิภาพลงแต่ไม่ใช่เป็นเพราะหลักสูตร จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ าวิชาพระพุทธศาสนาของหลักสูตร
การศึกษาในปีนี้มีความเป็นมาตรฐานในแง่ของการจัดกลุ่มเนื้อหาวิชากล่าวคือในส่วนของเนื้อหามีการ
วางระบบหัวข้อวิชาพระพุทธศาสนาอย่างมีมาตรฐานคือในระดับประถมศึกษาแบ่งเป็นสาระ 9 ประการ 
ซึ่งในทุกระดับชั้นของประถมศึกษาต้องเรียนภายในสาระ 9 ประการนี้ เพียงแต่มีการปรับเนื้อหาในเรื่อง
เดียวกันให้เหมาะกับระดับชั้น ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายก็เช่นเดียวกันมีการแบ่ง
หัวข้อเป็น 8 ส่วน และใช้การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในแต่ละส่วนตามความเหมาะสมของระดับชั้น ซึ่ง
เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเป็นสาระทั้ง 9 หรือ 8 ก็ตาม เม่ือพิจารณาแล้วพบว่ามีความครอบคลุม
เนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาได้ครบถ้วนและหัวข้อแต่ละส่วนนั้นมีการบูรณาการเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กันตามสมควร โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อธิบายว่า 

หัวข้อทั้ง 8 เรื่องนี้มีการก าหนดสาระส าคัญในแต่ละรายวิชาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ
ชี้แจงว่าได้มีการพิจารณาทั้งแนวนอนและแนวตั้ง กล่าวคือใช้หัวข้อเรื่องเป็นเกณฑ์ใน
แนวนอนแล้วก าหนดขอบข่ายของสาระส าคัญกระจายตามระดับชั้น ทั้งนี้เพื่อความ
ต่อเนื่องของเรื่องที่เรียน ขณะเดียวกันก็เพื่อลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหารายละเอียดใน
เรื่องเดียวกัน4 

                                                           

 3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ,คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), หน้า 1 – 2.  
 4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8 – 12. 
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การแบ่งเนื้อหาวิชาเช่นนี้ ในอีกด้านหนึ่งกลับท าให้หลักสูตรเกิดปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหาวิชาและการแบ่งแยกเนื้อหาวิชา กล่าวคือเม่ือมีการแบ่งเนื้อหาเป็น 8 ส่วนในทุกระดับชั้น เนื้อหา
ในแต่ละหัวข้อนั้นย่อมมีความซ้ าซ้อนกันทั้งในแง่ของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เช่น ในส่วนของมรรยาท
ชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา ในทุกระดับชั้นคือตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจะพบความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา เช่น วันส าคัญทางพุทธศาสนาจะ
มีวันธรรมสวนะ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งในทุกระดับชั้นก็ จะมีเนื้อหาของวัน
ดังกล่าวประกอบอยู่ด้วย เนื้อหาในส่วนอื่นๆ เช่น การบริหารจิตและเจริญปัญญาในระดับประถมศึกษา
จะเป็นการปฏิบัติภาวนาแบบพอง – ยุบ ในทุกระดับชั้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิแบบนับลมหายใจในทุกวิชาเช่นกัน ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นการ
ปฏิบัติกรรมฐานแบบอนุสติ 10 ประการ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหัวข้อกรรมฐานในระดับชั้นต่างๆ 
เช่น บางชั้นใช้พุทธานุสติ บางชั้นใช้มรณานุสติ แต่การจัดเนื้อหาเช่นนี้ก็มีความซ้ าซ้อนกันในแง่ของ
หมวดธรรมเช่นเดียวกัน ส่วนปัญหาประการที่สองคือปัญหาในการแยกหมวดธรรมนั้นพบว่าหลักธรรม
เดียวกันได้ถูกแบ่งแยกสอนในหลายระดับชั้น เช่น เรื่องของทิศ 6 พรหมวิหาร 4 มงคล 38 ประการ 
แม้แต่ อริยสัจ 4 ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนาก็ถูกแบ่งแยกหัวข้อธรรมในหมวดเดียวกันให้
เรียนในระดับช้ันต่างๆ กัน ด้วยเหตุนี้ หลักธรรมหลายประการจึงถูกตัดแบ่งเรียนในแต่ละระดับชั้น เรื่อง
ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงว่า 

การแตกย่อยเนื้อหาบางเรื่องในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในกลุ่มสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยนั้น จะเห็นได้ว่าหลักธรรมในแต่ละระดับชั้นจะปรากฏเพียงบางหัวข้อ
หรือปรากฏไม่ครบทั้งหมด แต่จะไปปรากฏครบในระดับชั้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ได้ค านึงถึง
ความยากง่ายให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เช่น ในเรื่องของทิศ 6 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ก าหนดให้เรียนเพียง 4 หัวข้อคือการเคารพพ่อแม่ การเคารพครู การเคารพผู้
อาวุโส ความรักและความสามัคคีกับพี่น้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้เรียนเพิ่มอีก 1 
หัวข้อคือความรักและความสามัคคีกับเพื่อนเม่ือถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้เรียนครบ
ทุกหัวข้อ5 

เรื่องการแบ่งแยกหมวดธรรมในวิชาพระพุทธศาสนานั้น แม้จะเป็นผลดีในเรื่องของการแบ่ง
ระดับเพื่อความเหมาะสมของผู้ฟัง แต่ในขณะเดียวกันการแบ่งแยกหมวดธรรมเดียวกันออกจากกันนั้น
ย่อมท าให้การเรียนหมวดธรรมนั้นๆ ขาดความต่อเนื่องและขาดความสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันเพราะ
ปรากฏว่าหลักธรรมบางข้อในหลักสูตร เช่นเรื่องประโยชน์ 3 ได้ถูกตัดจนเหลือประโยชน์เพียงอย่างเดียว
คือประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์) เท่านั้น ส่วนประโยชน์อีก 2 ประการมิได้มีการ
กล่าวถึง เรื่องการแบ่งแยกหมวดธรรมออกมาศึกษานี้ พระธรรมปิฎก (สมณศักดิ์ในขณะน้ัน) กล่าวว่า 

                                                           

 5 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533), หน้าค าชื้แจง. 
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เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสธรรมแค่เมตตา นี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสธรรม
เป็นชุดๆ เพื่อให้มีดุลยภาพที่จะต้องปฏิบัติให้ครบ ถ้าเราเอาธรรมมาแยกกระจายออกเป็น
ข้อๆ จะเป็นอันตราย ในสังคมของเรา แม้แต่ในการเรียนการสอนก็นิยมเอาธรรมแยก
ออกมาเป็นข้อๆ เอาเมตตาข้อหนึ่ง เอากรุณามาข้อหนึ่ง จนไม่รู้ว่าชุดของมันอยู่ที่ไหน 
การที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้เป็นชุดๆ นี้มีเหตุผลเพราะธรรมนั้นเป็นองค์รวมต้องปฏิบัติ
ให้ครบจึงจะมีความสมบูรณ์ในตัวถ้าท าไม่ครบก็จะมีโทษ เมตตากรุณานี้ ถ้าปฏิบัติไม่เข้า
เป็นชุดและไม่ครบชุดก็จะมีโทษได้6 

 มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทักษะหลายประการในการเรียนรู้จากประสบการณ์รวมทั้งในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาง่ายๆ หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตามแต่การสอนแยก
เนื้อหาวิชาจะท าให้การเรียนนั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงเพราะนักเรียนจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของ
สิ่งที่เรียนกับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน หลักสูตรที่เน้นการสอบแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับ
ชีวิตมากกว่า โดยจะช่วยให้เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่างๆ ทั้งยังกระตุ้น
ให้ใฝ่เรียนรู้เนื่องจากสามารถน าเนื้อหาและทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การยังช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนเวลาเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สอนรวมทั้ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆอย่าง
หลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน 7 แต่จากค าชี้แจงของ
กระทรวงศึกษาธิการในหลักสูตรปี พ.ศ. 2533 จะเห็นว่าการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นไป
ตามหลักการบูรณาการแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ไม่ได้ลดจ านวนเวลาเรียน
และไม่ได้เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สอน ผู้สอนประจ าวิชาจะมีความเชื่อม่ันและเข้าใจการบูรณาการที่
ตรงกันหรือไม่ การก าหนดหัวข้อเรื่องต้องค านึงถึงความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญแต่เท่าที่พบผู้เรียนไม่
มีโอกาสเลือกเพราะการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมายังเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้
จากสถานการณ์ที่เป็นจริงไม่เน้นกระบวนการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง8 หากจะสรุปการบูรณาการภายใน
วิชาพระพุทธศาสนา ระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการกับหลักไตรสิกขาและการบูรณาการระหว่าง
ปริยัติกับปฏิบัติ สรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้ 

                                                           

 6 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม (กรุงเทพ: บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 2543), หน้า 101. 
7 ราตรี เพรียวพานิช. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย, หน้า 334 – 335. 

 8 พิกุล เอกวรางกูร, “การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับ
ประถมศึกษา,”, หน้า 36. 
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ตารางที่ 27 สรุปการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาที่เกี่ยวข้อง 

          การบูรณาการ 
 
หลักสูตรป ีพ.ศ. 

 
วิชา 

 
การบูรณาการในวิชา

พระพุทธศาสนา 

 
การบูรณาการ 

กับวชิาพระพุทธศาสนา 

 
การบูรณาการ 

กับหลักไตรสิกขา 

 
การบูรณาการ 

กับปริยัตปิฏิบัต ิ
พ.ศ. 2491 
ประถมศึกษา 

 
1. ศีลธรรม 
2. หน้าทีพ่ลเมือง      
3. ประวัตศิาสตร์       
4. ภาษาไทย           

 
มีน้อย 

 
 
ม ี
ม ี
ม ี

 
ศีล 
ศีล 
ศีล 
ศีล 

 
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

พ.ศ. 2493 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. ศีลธรรม 
2. หน้าทีพ่ลเมือง      
3. ประวัตศิาสตร์       
4. ภาษาไทย           
1.ศีลธรรม 
 
2.หน้าทีพ่ลเมือง      
3. ประวัตศิาสตร์       
4. ภาษาไทย           

 
มีน้อย 

 
 
 
ม ี

 
 
ม ี
ม ี
ไม่ม ี

 
 
ม ี
ม ี
ม ี

 
ศีล 
ศีล 
ศีล 
- 
ศีล 

ปัญญา 
ศีล 
ศีล 
ศีล 

 
ม ี
ม ี
ม ี
- 
ม ี
ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

พ.ศ. 2498 
ประถมศึกษา 

 
1. สังคมศึกษา        
2. ภาษาไทย          

 
ไม่ม ี

 
 
ม ี

 
ศีล 
ศีล 

 
ม ี
ม ี
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พ.ศ. 2503 
ประถมศึกษาตอนต้น 
 
ประถมศึกษาตอน
ปลาย 
 
 
 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
 
 

 
1.สังคมศึกษา        
2. ภาษาไทย          
1. สังคมศึกษา (ศีลธรรม) 
2. ประวัตศิาสตร์       
3. ภาษาไทย           
 
 
1. ศีลธรรม         
 
 
2. สังคมศึกษา     
3. ภาษาไทย 
 
1. สังคมศึกษา ก. (ศีลธรรม) 
2. ประวัตศิาสตร ์
3. สังคมศึกษา ข. (ประวัติศาสตร์) 
4. ภาษาไทย 
 
 
5. ภาษาบาลี 

 
ไม่ม ี

 
ม ี
 
 
 
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

 
 

ไม่ม ี
 
ม ี
ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
ม ี
 
 
ม ี
ม ี
ม ี
 
 
ม ี

 
- 
- 
ศีล 
ศีล 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 

- 
ศีล  

ปัญญา 
ศีล 
- 
- 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 

 
- 
- 
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

- 
ม ี
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

พ.ศ. 2518 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
 

 
1. ศีลธรรม (ส 442) 
2. ศีลธรรม (ส 543) 
3. พุทธศาสนาในประเทศไทย  

 
ม ี
ม ี
ม ี

 
 
 
 

 
ศีล 
ศีล 
ศีล 

 
ไม่ม ี
ม ี
ไม่ม ี
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(ส 042) 
4. สังคมศึกษา 2 (ส 402) 
5. สังคมศึกษา 3 (ส 503) 
6. สังคมศึกษา 4 (ส 504) 
 
 
7. ศาสนาสากล (ส 031) 
8. ภาษาไทย (ท 503) 
 
9. ภาษาไทย (ท 504) 
 
10. การประพันธ์ (ท 041) 
11. ภาษากับวฒันธรรม (ท 031) 
12. ภาษาบาล ี

  
ม ี
ม ี
ม ี
 
 
ม ี
ม ี
 
ม ี
 
ม ี
ม ี
ม ี

 
- 
ศีล 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
ศีล  

ปัญญา 
ศีล  

ปัญญา 
ศีล 
ศีล 
ศีล 

 
- 
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี

พ.ศ. 2521 
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
1.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 
 
 
2. สร้างเสริมลักษณะนิสัย  
 
 
3. ภาษาไทย 
 
1. ประเทศของเรา (ส 101 – ส 102) 
2. ภาษาไทย 

 
มีน้อยมาก 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

 
 
 
 
ม ี
 
 
ม ี
 
 
ม ี

 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 

ปัญญา 
ศีล 

ปัญญา 

 
ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
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พ.ศ. 2524 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

 
1. สังคมศึกษา (ส 401) 
2. สังคมศึกษา (ส.402) 
 
 
3. สังคมศึกษา (ส 606) 
 
4. ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  
   (ส 0210) 
5. พุทธศาสนาในประเทศไทย (ส 041) 
6. พระพุทธรูปและพทุธศิลปใ์นประเทศ       
   ไทย (ส 042) 
7. ภาษาไทย (ท 401) 
8. ภาษาไทย (ท 503) 
9. การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  
   (ท 021) 
10. ประวัติวรรณคดี (ท 031) 
11. การพินจิวรรณคดมีรดกเฉพาะเร่ือง     
     (ท 034)  
12. ภาษากับวฒันธรรม (ท 051) 
13. ภาษาไทยเพื่อประโยชน์ (ท 071) 
14. ภาษาบาล ี

 
 
ม ี
 
 
ม ี
 
 
 
ม ี
ม ี

 
ม ี
 
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
ม ี
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
ม ี

 
ศีล 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 

ปัญญา 
ศีล 
 

ศีล 
ศีล 
 

ปัญญา 
ปัญญา 
ศีล 

ปัญญา 
ศีล 

ปัญญา 
 

ศีล 
ศีล  

ปัญญา 

 
ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
ม ี

พ.ศ. 2533 
ประถมศึกษา 
 

 
1.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 
2. สร้างเสริมลักษณะนิสัย  

 
ม ี
ม ี

 
 
 

 
ศีล 
ศีล 

 
ม ี
ม ี
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มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

 
 
3. ภาษาไทย 
1. พระพุทธศาสนา (ส 018, ส 019,        
   ส 0110, ส 0111, ส 0112, ส 0113) 
 
2. ประเทศของเรา (ส 101, ส 204,  
   ส 306)  
3. จริยธรรมกบับุคคล (ส 017) 
4. ภาษาไทย (ท 203, ท 204)  
1. พระพุทธศาสนา (ส 048, ส 049,  
   ส 0410, ส 0411, ส 0412, ส 0413) 
 
2. วชิาสังคมศึกษา (ส 401, ส 605) 
3. ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  
   (ส 1210) 
4. ศาสนาสากล (ส 041) 
5. พระพุทธรูปและพทุธศิลปใ์น 
   ประเทศไทย (ส 042) 
6. การพูด (ท 011)  
7. การพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเร่ือง  
   (ท 034) 
8. ภาษาล้านนา (ท 08051) 
8. ภาษาบาลี (บ 011 – 016, บ 021 –  
   026) 

 
 
 
ม ี
 
 
 
 
 
 
ม ี

 
 
ม ี
 
 
 
ม ี
 
ม ี
ม ี
 
 
 
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี

สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
 

ศีล 
ศีล 
ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
ศีล 
 

ศีล 
ศีล 
 

ศีล 
ศีล 
 

ศีล 
ศีล 
 

ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
 

ไม่ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
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พ.ศ. 2544 
หลักสูตรประถมศึกษา 
หลักสูตรมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
 
 
2. สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม 
   และการด าเนินชีวิตในสังคม 
3. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์
4. สาระที่ 4 ประวัตศิาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
ม ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ม ี
 
ม ี
ม ี
ม ี

 
 
 

ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
 

ศีล 
ศีล 
ศีล  

 
 
 
ม ี
ม ี
ม ี
ม ี
 

ไม่ม ี
ม ี
ม ี

พ.ศ. 2551 
หลักสูตรประถมศึกษา 
หลักสูตรมัธยมศึกษา 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
 
 
2. สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
3. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ์
4. สาระที่ 4 ประวัตศิาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
ม ี

 
 
 
ม ี
 
ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
ม ี

 
 
 

ศีล 
สมาธ ิ
ปัญญา 
ศีล 
 

ศีล 
ศีล 
ศีล 

ปัญญา 

 
 
 
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
ม ี
 
ม ี
ม ี
ม ี
ไม่ม ี
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 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าวิชาพระพุทธศาสนา ศีลธรรมหรือจริยศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมดถูกจัดให้
เป็นวิชาเฉพาะทั้งๆ ที่เป็นวิชาที่จะต้องบูรณาการมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องเรียนด้วยชีวิตแต่
กลับถูกจัดให้เป็นวิชาเฉพาะไปด้วยและกลายเป็นว่าต้องมีครูจริยศึกษาต่างหากจากครูอื่นซึ่งเป็นครูที่
ช านาญพิเศษในเรื่องจริยธรรม เรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาเพราะเม่ือแยกเป็นวิชาช านาญพิเศษก็
เสี่ยงต่อการที่จะกลายเป็นวิชาท่องจ าที่ไม่เข้ากับชีวิตที่แท้จริง ทั้งๆ ที่จริยศึกษานี้เป็นวิชาที่ฝึกการใช้
โยนิโสมนสิการให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาและรู้เห็นถูกต้องตามจริงว่าคนจะปฏิบัติต่อวิชาการอื่นๆ อย่างไร 
จะเรียนวิชาอื่นอย่างไรและจะน ามาบูรณาการในการด าเนินชีวิตอย่างไรในการที่จะพัฒนาวัตถุ พัฒนา
เทคโนโลยีและพัฒนาสังคมให้เกิดผลดีซึ่งเป็นเรื่องของจริยศึกษาในความหมายที่กว้าง ถ้าบูรณาการ
วิชาจริยศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ทุกด้านกลายเป็นการพัฒนาการที่เกิดประโยชน์แก่มนุษย์แก่สังคมและ
แก่ธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็จะเป็นจริยศึกษาที่มีคุณค่ามีความหมายขึ้น9 ดังนั้นจึงกลายเป็นว่าวิชา
พระพุทธศาสนาจึงถูกแยกส่วนแต่แรก แม้จะมีการบูรณาการร่วมกับวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยแล้วก็
ตาม แต่การแยกวิชาพระพุทธศาสนาออกมาเช่นนี้จึงท าให้เกิดการเรียนแยกส่วนแตกแรกและย่อมท าให้
คุณภาพของหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาด้อยประสิทธิภาพลง 

 แม้ว่าจะมีการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาทั้งภายในวิชาและนอกวิชา แต่หากสังเกตเรื่อง
การบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาในไตรสิกขาก็จะพบว่าหลักสูตรเกือบทั้งหมดจะเน้นเฉพาะเรื่องศีล
เท่านั้น มีไม่มากนักที่จะมีการบูรณาการครบทั้งไตรสิกขา โดยเฉพาะไตรสิกขาที่ขาดมากที่สุดในทุก
หลักสูตรท่ีผ่านมาคือเรื่องสมาธิ การบูรณาการในมุมมองของพระพุทธศาสนาย่อมไม่สมบูรณ์ ระบบการ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาหรือระบบการศึกษาอบรมทั้งหมดก็คือสิกขา 3 ต้องมีศีล สมาธิ ปัญญาให้ครบ 
ถ้าไม่ครบก็ไม่ส าเร็จ ไม่บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนา ศีลช่วยให้ใจพร้อมที่จะเจริญสมาธิ สมาธิก็
ช่วยให้รักษาศีลได้หนักแน่นจริงจังมากขึ้น สมาธิท าให้มีความคิดจิตใจที่ม่ันคงแน่วแน่เป็นฐานให้แก่
ปัญญาเพราะหากจิตใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดก็คิดสิ่งนั้นได้ชัด มองเห็นจะแจ้งขึ้น ช่วยให้ปัญญาแก่กล้า 
ส่วนปัญญาก็จะช่วยท าให้จิตใจดีขึ้น รู้ว่าควรจะปฏิบัติสมาธิอย่างไรจึงจะได้ผลดีและย้อนมาช่วยให้การ
รักษาศีลพัฒนาไปถูกทาง สิกขาทั้ง 3 นี้ ล้วนบูรณาการกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงจะเกิดผลที่สมบูรณ์10 แต่
จากหลักสูตรที่ปรากฏก็พบว่าการเรียนวิชาพระพุทธศาสนานั้นถูกแยกส่วนเรื่องไตรสิกขาในหลายวิชา
และในหลายหลักสูตรและถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าบางหลักสูตรจะมีการบูรณาการที่อาจจะครบหลักไตรสิกขาแต่
เม่ือพิจารณาไปถึงการปฏิบัติก็จะพบว่าบางสิกขามีการบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติแต่บางสิกขากลับมี
เพียงการบูรณาการเข้ากับหลักปริยัติเท่านั้น ดังนั้นในหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดจึงไม่
เป็นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขาทั้งปริยัติและปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักประกันว่า
หลักสูตรบูรณาการจะถูกน าไปจัดเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเสมอไป ปรากฏอยู่เสมอว่า
หลักสูตรเป็นแบบบูรณาการจริงแต่การจัดการเรียนการสอนยังเป็นแบบบรรยายรายวิชาอยู่เช่นเดิม 

                                                           

 9 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย, หน้า 35 – 40.  
 10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 56 – 60. 
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 หลักสูตรบูรณาการแบบพุทธที่ควรจะเป็นจึงควรมีลักษณะดังที่กล่าวแล้วว่า 1) การบูรณาการ
เรื่องไตรสิกขาคือศีล สมาธิและปัญญาภายในสาขาวิชาว่ามีการสร้างความสัมพันธ์ภายในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เพื่อให้เนื้อหาเรื่องไตรสิกขาที่ก าหนดไว้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 2) การบูรณาการระหว่าง
สาขาวิชาว่าเนื้อหาเรื่องไตรสิกขาจากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนั้นกว้างขวางครอบคลุมมาก
ขึ้นหรือไม่ โดยการบูรณาการนั้นเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และการกระท าหรือหลักเรื่องปริยัติ
และปฏิบัติ ในศีล สมาธิและปัญญาครบถ้วนด้วยจึงจะเป็นการบูรณาการที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ การศึกษา
เรื่องไตรสิกขาต้องมีการประมวลหน่วยย่อย องค์ประกอบของหมวดธรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง อิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเม่ือ
รวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะเกิดความครบถ้วนบริบูรณ์โดยมีความประสานกลมกลืน เกิดภาวะได้ที่ พอดีหรือ
สมดลุ จึงจะเป็นการบูรณาการท่ีเป็นไปตามระบบของมัชฌิมาปฏิปทา 



รายการอ้างอิง 
 
 

พระไตรปิฎก 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระวินัยปิฎก เล่ม 1 ภาค 1 มหาวิภังค์ ปฐมภาคและอรรถกถา. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536.  
________________. พระวินัยปิฎก เล่ม 4 มหาวรรค ภาค 1 และอรรถกถา. พิมพ์ครั้งที่ 3.
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1. 
 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส เล่ม 6. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม 5 ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 
 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 3.
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม 1 ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 3.
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม 1 ภาค 3. พิมพ์ครั้ง
 ที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม 1 ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 
 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3.
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537. 
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม 1 ภาค 3. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534.  
________________. พระสูตรและอรรถกถาแปล อังคุตตรนิกาย ปัญจก – ฉักกนิบาต เล่ม 3. พิมพ์
 ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537. 

หลักสูตรการศึกษาและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
 ลาดพร้าว, 2546. 
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_________________________. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545. 
_________________________. คู่มือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
 2533). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537. 
_________________________. คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในหลักสูตร
 มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536.  
_________________________. คู่ มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรประถมศึกษา 
 พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
 ลาดพร้าว, 2536. 
_________________________. คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
 ลาดพร้าว, 2541. 
_________________________. บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับประถมศึกษา
 ของกรมวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2527. 
_________________________. บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของ
 กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2529. 
_________________________, สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ), 2544. 
_________________________, สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), หน้า 15. 
_________________________. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 กรุงเทพมหานคร: บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, 2544. 
_________________________.  หลั กสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 .  พิมพ์ครั้ งที่  4 . 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 253๐. 
_________________________. หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
 2533). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2534. 
_________________________. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (กรุงเทพฯ: โรง
 พิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2525. 
_________________________. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2533). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534. 
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_________________________. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2533). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541. 
กรมวิชาการ, "การบูรณาการ" เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุด. พิมพ์
 ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา, 2544. 
_________. บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ. พิมพ์
 ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2529. 
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546. 
_______________. นายเลียง ไชยกาล กับกระทรวงศึกษาธิการและแผนการศึกษาแห่งชาติ . 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2529. (กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน
 พระราชทานเพลิงศพนายเลียง ไชยกาล ป.ม. ท.ช. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน 
 วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2529). 
_______________. หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 25๐3. พิมพ์ครั้งที่ 24. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518. 
_______________. หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25๐3. พระนครฯ: กรุงเทพ
 การพิมพ,์ 25๐3. 
_______________. หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1 – 2 – 3) พุทธศักราช 25๐3. พิมพ์
 ครั้งที่ 2. พระนครฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 25๐5. 
_______________. หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 – 5 – 6) พุทธศักราช 25๐3. 
 พิมพ์ครั้งที่ 4. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 25๐8. 
_______________. หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ: 
 พิมพ์ที่แผนกช่างพิมพ์ ร.ร. สารพัดช่างพระนคร, 2518. 
_______________. หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491. พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา,  
 2491. 
_______________. หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2498. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2498. 
_______________. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2493. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2493. 
_______________. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2493. พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุ
 สภา, 2493. 
_______________. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์การพิมพ์, 
 2523. 
กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการศึกษา ปีการศึกษา 2497 – 2498 – 2499. 
 พระนคร: กรุงเทพการพิมพ์, 25๐๐. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
 พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
 แห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552.  
ส านั กวิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา  ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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