บทที่ 3
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3.1 พุทธ
มรรคมีองค 8 คือ
1. สัมมาทิฐิ
8. สัมมาสมาธิ

2. สัมมาสังกัปปะ

7. สัมมาสติ

3. สัมมาวาจา

มรรคมีองค 8

6. สัมมาวายามะ

4. สัมมากัมมันตะ
5. สัมมาอาชีวะ

แผนภูมิ : มรรคมีองค 8 ประการนี้ ซึ่งเริ่มตนดวยสัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) เปนองคแหงปญญาเปนกระบวน
การดําเนินชีวิตที่ตองปฏิบัติไปพรอมๆ กันทั้ง 8 ประการ เรียกวา มัคคสมังคี
การศึกษาและชีวิตประเสริฐ
จุดเริ่ม/ เครื่องเสริม

กระบวนการของการศึกษา

ชีวิตประเสริฐ

จุดหมายของชีวิต

(ปจจัยของสัมมาทิฐิ)

(ไตรสิกขา)

(มรรค)

(อัตถะ)

สังคม
1. ปรโตโฆสะที่ดี

สัมมาทิฐิ

จิต

1. อธิศีล อธิศีล อธิศีล

2. อธิจิต อธิจิต อธิจิต

ปญญา
=

=

2. โยนิโสมนสิการ 3. อธิปญญา อธิปญญา อธิปญญา =

สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
สัมมาทิฐิ
สัมมาสังกัปปะ

1.ทิฎฐธัมมิกัตตะ

2. สัมปรายิกัตถ
3. ปรมัตถะ
(สัมมาญาณสัมมา
วิมุตติ

3.2 ศาสนาคริสต
การดําเนินชีวิตตามหลักศริสตศาสนา
ชีวิตแบบชาวคริสเตียน คือ ชีวติ ทีม่ ที ศั นคติและแสดงการกระทําตางๆ ที่มีศรัทธาตอพระเจาเปนพื้น
ฐาน การดําเนินชีวิตของคริสเตรียน ตองการแสวงหาความสุข และเพื่อแสดงความยินดีในความสุขนั้น ความ
สุข คือ ความดีอันสูงสุด ความดีอันสูงสุด คือพระเจา
นอกจากบัญญัติ 10 ประการแลว ศาสนาคริสต กลาวถึง หลัก 3 ประการ คือ
1 หลักตรีเอกานุภาพ
2 หลักความรัก
3 หลักอาณาจักรพระเจา
1. หลักตรีเอกานุภาพ (Trinity) ชาวคริสตตองเชื่อในหลักตรีเอกานุภาพ ตองมีศรัทธาในพระเจา วามี 3
ภาค ในพระองคเดียวกัน คือ พระบิดา (The Father) พระบุตร (The Son) และ พระจิต (The Holy Spirit)
บิดา คือ พระเจาผูสถิตในสวรรค ผูทรงสรางโลก สรรพสิ่ง และทรงรักมนุษยมาก กวาสิ่งอื่นใด
(สิ่งมีชีวิตอื่นๆ )
พระบุตร คือ พระเยซูคริสต ซึ่งมีฐานะเปนพระบุตรของพระเจา ผูเสด็จมาในโลกเพื่อไถบาปให
แกมนุษย ผูหลงผิด พระเยซู เปนศาสนทูตของพระเจา พระองคเปนมนุษยที่มีความทุกข เชนมนุษยทั้งหลาย
ทรงสิน้ พระชนมไมกางเขนเพื่อไถบาป ใหมนุษยและทรงฟนจากความตาม เชนพระเจา
พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ (The Holy Spirit) หรือ พระจิต คือ พลังอํานาจ ของพระเจาอันเปนพลัง
แหงความรักที่เชื่อมพระบิดากับพระบุตรเขาดวยกัน และเปนพลังอํานาจของพระเจา ประพฤติปฏิบัติตามแนว
ทางของพระเจา
2. หลักความรัก (Love หรือ Agape) หลักความรัก เปนคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสต เปนความรัก
ระหวางมนุษยกับพระเจา และเปนความรักระหวางมนุษยกับมนุษย เปนความรัก ที่เปนมิตร และปรารถนาให
มนุษยพนทุกข มีความสุข มิใชความรักความใคร อันเกิดจากความพึงพอใจเพราะอํานาจกิเลส ตัณหา และเห็น
แกตัว
คําสอนเรื่องความรัก ถือวาเปน จริยธรรมที่สําคัญที่สูงสุดของคริสตศาสนา ความรักที่แสดงออก
ระหวางมนุษย คือ ความเมตตา กรุณา และความเสียสละ แบงปนเจือจานความสุขซึ่งกันและกัน สวนความรัก
ความภักดีตอพระเจา มาในรูปของความศรัทธา หรือความศรัทธาตอพระเจา การเขาสูอาณาจักรของพระเจาก็
ดวยความรัก อาณาจักรของพระเจาเปนอาณาจักรของความรักรูปแบบของความรักที่มนุษยมีตอพระเจาแสดง
ออกโดยความศรัทธา 5 ประการ คือ
1) ศรัทธาวา พระเจาคือ พระยาโฮวาห เปนพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว
2) ศรัทธาวา พระเจาทรงรักมนุษยอยางเทาเทียมกัน
3) ศรัทธาวา พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา
4) ศรัทธาวา พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด

5) ศรัทธาวาในแผนดิน สวรรคหรืออาณาจักรของพระเจาที่กําลังจะมาถึง
3.

อาณาจักรของพระเจา (Kingdom of God)
หลักอาณาจักรของพระเจาเปนคําสอนของศาสนาคริสต ที่สืบเนื่องมาจากความคิดของชาวฮิบรู
โบราณ ซึ่งเปนที่อาศัยอยูในดินแดนปาเลสไตน อพยพตามโมเสสเขามา ชาวฮิบรูเรียกตัวเองวา อิสราเอล ชาว
ฮิบรู นับถือศาสนายูดายเชื่อวา พระเจาเปนประมุขของสวรรค แตไมปรากฏในโลกมนุษย
ในพระคริสตธรรมใหม อาณาจักรพระเจา เปนหลักคําสอนที่สําคัญ ถาทําดีพระเจาโลกนี้และโลก
หนา อาณาจักรพระเจามี 3 นัย
1) อาณาจักรของพระเจา คือ ศาสนจักร หรือดินแดนที่เต็มไปดวยความรักและความสุขในโลกนี้
2) อาณาจักรของพระเจา คือ สวรรค ที่อยูเหนือโลก
3) อาณาจักรของพระเจา คือ อาณาจักรแหงความรักและสันติสุขในจิตของมนุษยในปจจุบัน
ชาวคริสต เชื่อมั่นในพระเจา มีความหวังและมีกําลังใจในการตอสูความทุกขลําบาก ใน
ปจจุบนั เพื่อชีวิตที่ดีกวาในอาณาจักรของพระเจา
3.3 ศาสนาอิสลาม
หลักศรัทธา 6 ประการ ไดแก
1. ศรัทธาในพระเจา ชาวมุสลิมตองศรัทธาตออัลเลาะหเพียงองคเดียว ไมสักการะพระเจาองคอื่น
และเชื่อมั่นวาพระองคทรงสรางโลก คํ้าจุนโลก ใหคงอยูชั่วนิรันดร
2. ศรัทธาในบรรดาลาอิกะห หรือ เทวทูตของพระเจา ซึ่งเปนคนกลาง ทําหนาที่สื่อสารระหวางศาส
ดามูหะหมัดกับพระเจาเพื่อทําหนาที่นําโองการจากพระเจามาถายทอดแกศาสดา บันทึกความดีชั่วของมนุษย
ถอดวิญญาณของมนุษยออกจากราง เวลามนุษยตายและสัมภาษณผูตาย ณ หลุมฝงศพ
3. ศรัทธาในคัมภีร อัล-กุรอาน อันเปนคัมภีรสุดทายที่พระเจาไดประทานลงมาใหแกมนุษยชาติ
โดยผานทางศาสดามูหะมัด
4. ศรัทธาตอบรรดารอซูลหรือศาสฑูต ตองเชื่อวาพระเจาได ทรงคัดเลือกบุคคลใหทําหนาที่เปนผู
สือ่ สาร นําบทบัญญัติของพระองคมาสั่งสอนมวลชนมนุษยทุกยุคทุกสมัยสําหรับศาสนาอิสลามพระเจาทรง
คัดเลือก ทานนบีมูหะหมัด
5. ศรัทธาตอวันพิพากษาโลกนี้ ซึ่งเปนโลกแหงการทดลองสักวันหนึ่งจะตองถึงกาลอวสาน พระเจา
เปนผูพิพากษามนุษยตามกรรมดี และกรรมชั่วของแตละบุคคล เรียกวา พิพากษาวา “วันกียามะห”
6. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจา เชื่อวาพระเจาไดทรงกําหนดกฎทั้งที่ตายตัวและไมตายตัว ไดแก
กฎทีเ่ ปลีย่ นแปลงไมไดเชน การถือกําเนิด ชาติพันธุ และกฎที่ดําเนินไปตามเหตุผล เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว

วิธีการดําเนินชีวิต
จากพืน้ ฐานความเชื่อตางๆ ศาสนาอิสลามกําหนดขอปฏิบัติเพื่อความสอดคลองในการดําเนินชีวิต
ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 5 ประการ
หลักปฏิบัติ 5 ประการ มุสลิมตองปฏิบัติศาสนกิจพรอมทั้ง 3 ทาง คือ กาย วาจา และใจ อันถือเปน
การภักดีตลอดชีวิต ดังนี้
1. การปฏิญาณตน โดยเปลงวาจายอมรับวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระอัลเลาะห และนาบีมูหะ
มัด เปนศาสทูตแหงอัลเลาะห การเปลงวาจาดังกลาวตองทําดวยจิตใจเลื่อมใสอยางแทจริง
2. การละหมาด คือ การนมัสการ และสวดมนตภาวนาถึงพระเจาวันละ 5 ครั้ง เพื่อเปนการแสดง
ความขอบคุณ สรรเสริญ และขอขมาพระอัลเลาะห และยังเปนการขัดเกลาจิตใจตนเอง ใหตรงตอเวลา มี
ระเบียบวินัย และมีความอดทน โดยกอนลงมือทําละหมาดตองชําระรางกาย ใหสะอาด และทําใจใหสงบเพราะ
ถือวาเปนการเขาเฝาพระเจา
3. การถือศีลอด คือ การบังคับตนเองใหงดดื่ม งดประพฤติไปตามอารมณฝายตํ่าที่ตองหามในชวง
เวลารุงอรุณเรื่อยไปจนกระทั่งเวลาอาทิตยลับขอบฟาเปนเวลา 1 เดือน ซึ่งเปนเดือนที่ 1 ทางจันทรคติของ
ศาสนาอิสลาม เพื่อใหรูรสชาติแหงความหิวโหย เพื่อใหคนรวยนึกถึงคนจน
4. การบริจาคทรัพย (ซะกาด) คือ การทําใหบริสุทธิ์หมดมลทิน หมายถึงการบริจาคทรัพยทุกรอบป
เพือ่ แบงปนใหผูอื่นละความตระหนี่และลดความเห็นแกตัว ซึ่งมีสทิ ธิไดรับ ไดแกคนยากจน หญิงหมายที่ตอง
เลีย้ งดูบุตรกําพรา ทาส ผูมีหนี้สินและผูเผยแผศาสนา
5. การประกอบพิธีฮัจญ แปลวา การมุงไปสูห รือการไปเยือน หมายถึงการเดินทางไปประกอบศาสน
กิจทีน่ ครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งหนึ่งปมีครั้งเดียว ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห
3.4 ลัทธิอื่นๆ
ลัทธิเตา
หลักการดําเนินของลัทธิเตา
เตา หมายถึง ความเที่ยงแท (อุดมธรรม) อันสูงสุด เตาเปนมรรคที่บุคคลจะพึงปฏิบัติเปนสวนใหญ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เลาจื้อ ซึ่งเปนผูประกาศลัทธิเตา มิไดกําหนดไวชัดเจนวาเตา คืออะไร
อุดมธรรมนั้น แฝงอยูในทุกสิ่งทุกอยาง ในธรรมชาติทุกชนิด แสดงตัวเองใหเห็นในรูปรางของกฎ
ธรรมชาติ เตา จึงเปนวิถีทางธรรมชาติ เปนแหลงทําใหเกิดพลัง หรือ จิ
สาระสําคัญ แหงคําสอนของเลาจื้อ คือ การไปรวมอยูก ับเตา มุงถึงเตาอันเดียว อันไดแกการดําเนิน
ชีวิตไปตามธรรมชาติ เลาจื้อ เนนเรื่องเอาตัวรอดไปอยูกับธรรมชาติ และเปรียบเทียบชีวิตตามธรรมชาติกับนํ้า
ไววา
“ คนดีทสี่ ดุ เหมือน นํ้า นํ้าใหประโยชนแกทุกสิ่งและไมพยายามแกงแยงกับสิ่งใด นํ้ากักขังอยูในที่ที่ตํ่าที่
สุด ซึ่งเปนที่ใกลเตา
นําพอใจอยู
้
ในที่ตํ่า หมายถึง ความออนนอมถอมตน

ชีวติ ทีเ่ ปนไปงายๆ ไมมีการแกงแยงแขงเดน แขงดี ปลอยใหเปนไปตามวิวัฒนการของธรรมชาติ
ไมมกี ารดิ้นรน เมื่อแสวงหาตําแหนงที่ ใหเกิดอํานาจแกตน ทําลายประโยชนผูอื่น โดยไมหวังผลตอบ
แทน คือ ชีวิตที่มีสุขสูงสุด
ความสําเร็จมิใชเอาชนะผูอื่น แตการยอมสงบตอผูอื่น มีความอดทน และความเปนกลาง
เลาจื้อ สอนใหมนุษยมีความสงบ มีความเปนธรรมดา สอนใหมนุษยดําเนินชีวิตอันจุดสุดทายของตน
เอง ดวยการปฏิบัติไปในทางที่เปนธรรมดา เขากันไดกับธรรมชาติที่ดีเปนไปทุกวิถีทาง
สิ่งประเสริฐที่เลาจื้อถือมั่น และไมรับผลของการถือมั่นนั้น คือ
1. ความสุภาพ
2. ความกระเหม็ดกระแหม
3. ความอดทน
จงสุภาพเพื่อความกลาหาญ จงกระเหม็ดกระแหม เพื่อความเปนอยูและอยาชิงออกหนาคนอื่น
เพือ่ จะไดเปนผูนําคนอื่น
บาปหนักที่สุดของมนุษย คือ การยอมตัวไปตามปรารถนาของตน ไมมที ุกขอะไรยิ่งไปกวาความ
ไมรจู กั พอใจในสิ่งที่มีอยู ไมมีความเลวรายอันใดเทากับการเลนการพนัน ฯลฯ
(เสฐียร พันธรังษี 2536: 232,233)
จริยธรรมของเลาจื้อ มีความใกลเคียงกับศีล 5 คือ
การไมประหาร การไมดื่มของมึนเมา การไมพูดเท็จ การไมขโมย และการไมประพฤติผิดพรหมจรรย
และมีคุณธรรมอื่น การเคารพบิดามารดา การภักดีตอกษัตริย และครูอาจารย การเมตตาตอมนุษยและสัตว
การมีความอดทนอดกลั้น การทัดทานการกระทําชั่ว การเสียสละใหผูยากจนตํ่าตอยกวาการใหสวัสดิการเชน
การสรางถนน ขุดบอนํ้า การสั่งสอนใหแกผูไมรู การศึกษาไมมีหยุด การบูชาเทวดาเปนตน หลักธรรมของ
เตามีความใกลเคียงกับพระพุทธศาสนา ตอมาไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา มีนักบวช เรียกวา เตาสือ
(เตาหยิน) ออกปฏิบัติตามปาเขา ใหรุนหลังนักบวชไดรอยกรอง คําสอนและพิธีกรรม โดยอาศัยหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเขาไปดวย และพิธีกรรมเนนเรื่องเวทมนตและการปลุกเสก นักบวชของเตามีทั้งชายและหญิง
เปาหมายสูงสุดของเตา คือ ผูใดถึงเตา ผูน นั้ เทากับถึงที่สุดอันเปนบรมสุข ความสุขนั้น ขึ้นอยูกับหลัก
การตอไปนี้
1. ความบริสุทธิ์
2. ความออนนอม
3. ความพอใจในสิ่งที่มีอยู
4. ความเมตตาตอสิ่งทั้งหลาย
5. ความรอบรู
6. ความสามารถบังคับตนเอง
7. การทําใจใหเปนสมาธิ และดวยการทําใจใหเปนสมาธินั้นเอง จะพาไปสูทางแหงเตา

ลัทธิขอจื้อ หลักจริยศาสตร ของขงจื้อนั้นเนนสําหรับผูอยูในสังคม ผูครองเรือนมากกวา ซึ่งแตกตาง
จากลัทธิของเตา ซึ่งเปนหลักธรรมของนักบวชผูออกสูธรรมชาติ
หลักจริยศาสตรของขงจื้อ มีดังนี้
เมื่ออยูนอกบาน จงประพฤติอยางกับทานอยูตอหนาแขกคนสําคัญคนหนึ่ง จงปฏิบัติตอสามัญชน
ดุจดังวาทานกําลังประกอบพิธีที่สําคัญๆ อยู เมื่อทานไมตองการใหผูอื่น ทําสิ่งใดตอทาน ทานก็จงอยาทําสิ่งใด
นั้นตอผูอื่น
ผูที่มีความเมตตากรุณา ปรารถนาจะใหผูอื่นแตงตั้งตน ก็จงหาวิธีแตงตั้งผูอื่น เมือ่ ปรารถนาจะใหตน
ประสบผลสําเร็จ ก็ตองชวยผูอื่นใหสัมฤทธิผล จงพิจารณาตัดสินผูอื่น โดยอาศัยสิ่งที่เรารูวาเปนพิธีที่ไดบรรลุ
ถึงหลักมนุษยธรรม
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การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป
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คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

