ชุดการสอนเล่ ม ที่ 1 หน่ ว ยพระพุทธคุณ นี้ จัด ทาขึ้น เพื่อ ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภายในชุดการสอน ประกอบด้วย คาชี้แจงการใช้ ชุดการสอน บัตรคาสั่ง แบบทดสอบก่อนเรียน
และเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม เฉลยกิจกรรม แบบทดสอบ
ท้ายชุดการสอนและเฉลยแบบทดสอบท้ายชุดการสอน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการสอน เล่มที่ 1 หน่วยพระพุทธคุณ จะเป็นประโยชน์ต่อครู
และนักเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระพระพุทธสาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

สุนิสา เชาวลิต

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

หน้า ก

เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจงก่อนการใช้ชุดการสอน
บัตรคาสั่ง
แบบทดสอบก่อนเรียนชุดการสอน เล่มที่ 1
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชุดการสอน เล่มที่ 1
เนื้อหาที่ 1 เรื่องการสังคายนา
กิจกรรม เรื่องการสังคายนา
เฉลยกิจกรรม เรื่องการสังคายนา
เนื้อหาที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กิจกรรม เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลยกิจกรรม เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื้อหาที่ 3 เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
กิจกรรม เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
เฉลยกิจกรรม เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
กิจกรรม เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
เฉลยกิจกรรม เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
กิจกรรม เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
เฉลยกิจกรรม เรื่องความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
เนื้อหาที่ 4 เรื่อง พุทธประวัติ
กิจกรรม เรื่อง พุทธประวัติ
เฉลยกิจกรรม เรื่องพุทธประวัติ
กิจกรรม เรื่องพุทธประวัติ
เฉลยกิจกรรม เรื่องพุทธประวัติ
เนื้อหาที่ 5 เรื่อง พุทธสาวกพุทธสาวิกา
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เรื่อง

หน้า

กิจกรรม เรื่อง พุทธสาวกพุทธสาวิกา
เฉลยกิจกรรม เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
กิจกรรม เรื่องพุทธสาวก พุทธสาวิกา
เฉลยกิจกรรม เรื่องพุทธสาวก พุทธสาวิกา
เนื้อหาที่ 6 เรื่อง ชาดก
กิจกรรม เรื่อง ชาดก
เฉลยกิจกรรม เรื่อง ชาดก
แบบทดสอบท้ายชุดการสอน เล่มที่ 1
เฉลยแบบทดสอบท้ายชุดการสอน เล่มที่ 1
บรรณานุกรม
ประวัติผู้จัดทา
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ภาพ ความสาคัญพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ที่มา:http://dhamma-life.blogspot.com
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หน้า ค

ชุ ด การสอนนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นด้ ว ย
ชุดการสอนนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ หน่วยพระพุทธคุณ และนาไปใช้ในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปได้
เป็นอย่างดี
ชุดการสอนชุดนี้ ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 การสังคายนา
เรื่องที่ 2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนในประเทศไทย
เรื่องที่ 3 ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
เรื่องที่ 4 พุทธประวัติ
เรื่องที่ 5 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและชาวพุทธตัวอย่าง
เรื่องที่ 6 ชาดก
ในการใช้ชุดการสอน เล่มที่ 1 หน่วยพระพุทธคุณ นักเรียนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามบัตร
คาสั่ง ส่วนการทากิจกรรม และแบบทดสอบ นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดู
เฉลยก่อน เพราะจะทาให้นักเรียนไม่ได้ตรวจสอบความรู้ของตนเอง

ภาพ พระสงฆ์ สาวกผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
ที่มา: loggang.com/viewdiary.
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หน้า ง

ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับฟังคาชี้แจงจากครูเกี่ยวกับการเรียนด้วยชุดการสอน
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 20 ข้อ
3. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือเรียนด้วยชุดการสอน
4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนที่กาหนด โดยศึกษาจากเนื้อหาและทา
กิจกรรม
5. ขณะทากิจกรรม นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน
6. เมื่อนักเรียนศึกษาและทากิจกรรมจนครบ 10 เรื่องแล้ว ให้ทาแบบทดสอบท้ายชุดการ
สอน จานวน 20 ข้อ

ภาพ พระสงฆ์ สาวกผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
ที่มา: loggang.com/viewdiary.

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

หน้า จ

ความมุ่งหมายทั่วไป
การที่คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานทาให้พระพุทธศาสนามีความสาคัญ
ต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เป็นสภาพแวดล้อมที่
กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย และเป็นหลักในการพัฒนาตนเองและครอบครัว
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการสังคายนาได้
2. สามารถอธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทยได้
3. สามารถอธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจา
ชาติได้
4. สามารถอธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย
ด้านการศึกษา สังคมและศิลปกรรมได้
5. สามารถอธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นสภาพแวดล้อม
ที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทยได้
6. สามารถสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติเกี่ยวกับ การประสูติ เทวทูต 4 การบาเพ็ญทุกร
กิริยาและการแสวงหาความรู้ของพระพุทธเจ้าได้
7. สามารถสรุปและวิเคราะห์ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาดก
เนื้อเรื่อง
การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก
เข้าใจแล้วครับ..เรียนหน่วยนี้แล้ว..
จะต้องเกิดการเรียนรู้กี่ประการ
เริ่มเรียน....กันดีกว่า..
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หน้า ฉ

คาชี้แจง

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่อง
อักษร ก ข ค หรือ ง ที่กาหนดให้ในกระดาษคาตอบ

1. การสังคายนาครั้งใดที่มีความสาคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด
ก. ครั้งที่ 1
ข. ครั้งที่ 2
ค. ครั้งที่ 3
ง. ครั้งที่ 4
2. พระเถระรูปใดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ
ก. พระอุตตระและพระมหินทะ
ข. พระมหินทะและพระอนุรุทธะ
ค. พระอนุรุทธะและพระโสณเถระ
ง. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ
3. พ่อขุนรามคาแหงมหาราชโปรดเกล้าฯให้นิมนต์พระสงฆ์จากที่ใดมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ กรุง
สุโขทัย
ก. ลังกา
ข. อินเดีย
ค. อาณาจักรศรีวิชัย
ง. นครศรีธรรมราช
4. พระเถระไทยสมัยอยุธยารูปใดที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาจนก่อให้เกิด
นิกายใหม่และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
ก. พระอุบาลี
ข. พระมหินทะ
ค. พระมหาสุมนะ
ง. พระอาจารย์ศรี
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5. ในที่ประชุม ณ วัดบางหว้าใหญ่สมัยธนบุรีพระสงฆ์พร้อมใจกันเลือกพระเถระรูปใดเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช
ก. พระอริยมุนี
ข. พระมหาสุมนะ
ค. พระอาจารย์ศรี
ง. สมเด็จพระมหาเถระ
6. ข้อใดไม่ใช่ พระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาของรัชกาลที่ 1
ก. ทรงให้ทาสังคายนาพระไตรปิฎก
ข. ทรงประกาศใช้กฎหมายคณะสงฆ์
ค. ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ง. ทรงสถาปนาคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
7. ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน
ก. รัชกาลที่ 3–วันวิสาขบูชา
ข. รัชกาลที่ 2–ธรรมยุติกนิกาย
ค. รัชกาลที่ 5–วัดสุทัศนเทพวนาราม
ง. รัชกาลที่ 7–พระไตรปิฎกสยามรัฐ
8. เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในรัชกาลที่ 9 คืออะไร
ก. การสังคายนาพระไตรปิฎก
ข. การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ค. การสร้างพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐม
ง. การอัญเชิญพระทันตธาตุมาจากประเทศจีน
9. “คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน ”ข้อความนี้มีใจความกล่าวถึง
เรื่องใด
ก. ความคิดถึงของพ่อที่มีต่อลูก
ข. การดารงอยู่ของชาติและศาสนา
ค. สถาบันหลักของสังคมไทย3สถาบัน
ง. ของฝากจากพระศาสดาที่มอบให้แก่คนไทย
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10. “ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ ” คากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงนิสัย
ของคนไทยในเรื่องใด
ก. ความมีวินัย
ข. ความมีน้าใจ
ค. ความสามัคคี
ง. ความซื่อสัตย์
11. เมื่อกล่าวถึงสวนลุมพินีวัน เราจะนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ก. การประสูติ
ข. การเสด็จออกผนวช
ค. การเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ง. การตรัสรู้และแสดงธรรมครั้งแรก
12. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัย เสด็จออกผนวชคืออะไร
ก. ทรงต้องการเป็นนักบวช
ข. ทรงไม่ต้องการครองราชสมบัติ
ค. ทรงเบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือน
ง. ทรงเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย
13. ขั้นตอนสุดท้ายของการบาเพ็ญทุกรกิริยาคือข้อใด
ก. อดอาหาร
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. ใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้
ง. กัดฟันให้แน่นเป็นเวลานาน
14. เพราะอะไร พระสิทธัตถะ จึงทรงเลิกบาเพ็ญทุกรกิริยา
ก. ไม่มีใครคอยให้ความดูแล
ข. ทรงทรมานตนจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว
ค. ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีผลดีอะไร
ง. ทรงต้องการบาเพ็ญเพียรทางจิตขั้นสูงไปอีก

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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15. ก่อนที่พระสิทธัตถะ จะทรงเลิกบาเพ็ญทุกรกิริยาพระองค์ทรงเปรียบเทียบการหลุดพ้นกับอะไร
ก. พิณ 3 สาย
ข. ท่อนไม้ 3 ท่อน
ค. อาชาไนย 4 ตัว
ง. คนเลี้ยงโค 5 คน
16. ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าอะไร
ก. ตัณหา 3
ข. อริยสัจ 4
ค. พุทธคุณ 9
ง. มรรคมีองค์ 8
17. พระพุทธเจ้าตรัสเล่าอัมพชาดก โดยทรงปรารภเรื่องอะไร
ก. ความประพฤติของพระเทวทัต
ข. การจับจองเสนาสนะของพระฉัพพัคคีย์
ค. ความเป็นผู้ว่ายากสอนยากของพระภิกษุรูปหนึ่ง
ง. การพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพระภิกษุภัททวัคคีย์
18. การปฏิบัติตนของบุตรชายของปุโรหิตในอัมพชาดก ตรงกับสานวนไทยข้อใด
ก. ปลาหมอตายเพราะปาก
ข. กินบนเรือนขี้บนหลังคา
ค. คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ง. เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
19.ในติตติรชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอะไร
ก. ลิง
ข. ช้าง
ค. นกคุ่ม
ง. ราชสีห์
20.ถ้าเรานาข้อคิดจากอัมพชาดกและติตติรชาดกไปปฏิบัติจะเกิดผลดีอย่างไร
ก. มีความรักใคร่ต่อกัน
ข. ได้รับการยกย่องนับถือ
ค. เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ง. ถูกทุกข้อ
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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1. ค
2. ง
3. ง
4. ก
5. ค
6. ง
7. ง
8. ก
9.ค
10.ข

11. ก
12. ง
13. ข
14. ค
15. ก
16. ข
17. ข
18. ก
19.ค
20.ง

ภาพ พระสงฆ์ สาวกผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
ที่มา: loggang.com/viewdiary.
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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การสังคายนา
การสังคายนา
ค าว่ า สั ง คายนา หรื อ สั ง คี ติ แปลว่ า การสวดพร้ อ มกั น หรื อ ร่ ว มกั น สวด โดยความ
หมาย คือ การร้อยกรองพระธรรมวินัย ดังนั้นการสังคยานาจึงได้แก่ การรวบรวมพระธรรมวินัย ซึ่ง
เป็ น ค าสอนของพระพุ ท ธเจ้ า เพื่ อ สอบทานความถู ก ต้ อ งตรงกั น และจั ด เป็ น หมวดหมู่
เพื่อง่ายต่อการท่องจา การศึกษาและการเผยแพร่

สาเหตุของการสังคายนา
ภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พระพุทธวจนะที่พระองค์ได้ตรัสตามโอกาสและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดพระชนม์ชีพ ส่ วนมากจะมีการสืบทอดโดยการท่องจาและการบอกเล่ าที่
เรียกว่า มุขปาฐะ อย่างไรก็ตามการทรงจาพระธรรมวินัยจะมากน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของ
พระสาวกแต่ละรูป ในชั้นต้นพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ยังมีอยู่มาก ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในพระ
ธรรมวินัยย่อมไม่เกิดขึ้น แต่ต่อมาเมื่อพระอรหันตสาวกมีลดน้อยลง ความสงสัยและความเข้าใจผิดใน
พระธรรมวินัยมีมากขึ้น

ภาพ การสังคายนาพระธรรมวินัย
ที่มา:http://dhamma-life.blogspot.com
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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ประโยชน์ของการสังคายนา
การสังคายนาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัท ดังนี้
1) กาจัดและปูองกันพวกอลัช ชีไม่ให้ปลอมเข้ามาบวช เพื่ออาศัยพุทธศาสนาแสวงหา
ผลประโยชน์
2) สร้างความเข้าใจในพระธรรมวินัยให้ถูกต้องตรงกันในหมู่พุทธบริษัท อันเป็นการรักษา
ความบริษัทของพระพุทธวจนะให้สืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
3) ทาให้พระพุทธศาสนาเจริญ มั่นคงแพร่หลาย และทาให้เกิดพระไตรปิฎก อันเป็นคัมภีร์ที่
สาคัญต่อการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ประวัติการสังคายนา
ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนามีสองนิกายหลัก คือ นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน การนับ
จานวนครั้งในการสังคายนาพระไตรปิฎกจึงไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม การสังคายนาได้กระทาติดต่อกัน
มาหลายครั้ง ทั้งที่ในอินเดียและประเทศอื่น ๆ รวม 10 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
ระยะเวลา
1 - หลังพุทธ
ปรินิพพาน
3 เดือน
- ใช้วลา
7 เดือน
จึงสาเร็จ

2

- พ.ศ.100
- ใช้เวลา
8 เดือน
จึงสาเร็จ

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

สถานที่
มูลเหตุ
- ถ้าสัตตบรรณ - พระสุภัททะดูหมิ่น
คูหา เขาเวระ
พระธรรมวินัย
กรุงราชคฤห์
ประเทศอินเดีย

- วาลิการาม
เมืองเวสาลี
ประเทศอินเดีย

- พระวัชชีบุตร
ประพฤติ
ย่อหย่อนทางพระ
วินัย 10 ประการ

ผู้เข้าประชุม
- พระอรหันตสาวก จานวน
500 รูป
- พระมหากัสสปะเป็นประธาน
- มีพระเถระองค์สาคัญ คือ
พระอานนท์ พระอุบาลี เป็น
ต้น
- พระเจ้าอาชาตศัตรู ทรงเป็น
องค์อุปถัมภ์
- ประชุมสงฆ์ 700 รูปโดยการ
ชักชวนของพระยสกากัณฑก
บุตร
- พระเจ้ากาฬาโศกทรงเป็นองค์
อุปถัมภ์
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ครั้งที่
ระยะเวลา
3 - พ.ศ 234
- ใช้เวลา
9 เดือน
จึงสาเร็จ

สถานที่
- อโศการาม
เมืองปาฏลีบุตร
ประเทศอินเดีย

มูลเหตุ
ผู้เข้าประชุม
- เดียรถีย์ปลอมบวช - ประชุมสงค์ 1000 รูป
และแสดงพระธรรม - พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ
- วินัยผิดเพี้ยน
เป็นแกนนา
จากหลัก
- พระเจ้าอโศกมหาราชทรง
พระพุทธศาสนา
เป็นองค์อุปถัมภ์

4

- พ.ศ.238
- ไม่ปรากฎ
ระยะ เวลาที่
กระทา

- ถูปาราม
เมืองอนุราธปุระ
ประเทศศรีลังกา

- วางรากฐาน
พระพุทธศาสนา
ในประเทศศรีลังกา

- ประชุมสงฆ์ 68,000 รูป
- พระมหินทเถระเป็นประธาน
- พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรง
เป็นองค์อุปถัมภ์

5

- พ.ศ.433
- ไม่ปรากฎ
ระยะเวลา
ที่กระทา

- อาโลเลณสถาน
มาตเลชนบท
(มลัยชนบท)
ประเทศศรีลังกา

- จารึกพระพุทธวจนะ
เป็นลายลักษณ์
อักษร

- พระสงฆ์ชาวลังกา
- พระรักขิตมหาเถระเป็น
ประธาน
- พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัยทรง
เป็นองค์อุปถัมภ์

6

- พ.ศ.956
- ไม่ปรากฎ
ระยะเวลา
ที่กระทา

- วัดมหาวิหาร
ประเทศศรี
ลังกา

- ชาระพระอรรถกถา - พระพุทธโฆษาจารย์ร่วมกับ
ที่ พระพุทธโฆษา
พระสงฆ์แห่งวัดมหาวิหาร
จารย์ เรียบเรียงจาก - พระเจ้ามหานามทรงเป็นองค์
ภาษา สิงหลเป็น
อุปถัมภ์
ภาษาบาลี

7

- พ.ศ.1589
- ไม่ปรากฎ
ระยะเวลา
กระทา

- ประเทศศรี
ลังกา

- รจนาคัมภีร์ฎีกา
ซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบาย
คัมภีร์อรรถกถา
เพื่อประโยชน์แก่
การศึกษา
พระพุทธศาสนา

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

- พระกัสสปะเถระเป็น
ประธาน
- พระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญ
พระพุทธศาสนา จานวน
1,000 รูป
- พระเจ้าปรากรมพาหุ
มหาราชทรงเป็นอุปถัมภ์
หน้า 8

ครั้งที่
8

ระยะเวลา
- พ.ศ.2021
- ใช้เวลา 1
เดือน จึง
สาเร็จ

สถานที่
- วัดโพธาราม
ประเทศไทย
(ครั้งแรก)

9

- พ.ศ.2331
- ใช้เวลา 5
เดือน
จึงสาเร็จ

- วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์
ประเทศไทย
(ครั้งที่ 2)

10

- พ.ศ.2528
- ไม่ปรากฎ
ระยะเวลา
กระทา

- วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์
กรุงเทพมหานค
รประเทศไทย
(ครั้งที่ 3)

มูลเหตุ
- ชาระอักษรใน
พระไตรปิฎกที่ยัง
ขาดตกบกพร่อง

ผู้เข้าประชุม
- พระเจ้าติโลกราชแห่งเมือง
เชียงใหม่
- อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงภูมิ
ใน พระไตรปิฎกหลายร้อย
รูปเข้าประชุม
- พระธรรมทันนเถระเป็น
ประธาน
- พระเถระผู้ใหญ่
- พระสงฆ์จานวน 218 รูป
ประพฤติผิด
ราชบัณฑิต คฤหัสถ์จานวน
พระธรรมวินัย
32 คน
รัชกาลที่ 1 มี
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
พระราชประสงค์ให้
ฟูา
ชาระพระไตรปิฎก - จุฬาโลกมหาราชทรงเป็นองค์
อุปถัมภ์
- ชาระพระไตรปิฎก
- สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็น
และจัดพิมพ์ใน
ประธาน
วโรกาส รัชกาลที่ 9 - ประชุมสงฆ์ทั้งฝุายมหานิกาย
จะทรงเจริญพระ
และธรรมยุติกนิกาย
ชนมพรรษา 60
- รัฐบาลไทยอุปถัมภ์
พรรษาใน พ.ศ.
2530

ภาพ การสังคายนาพระธรรมวินัย
ที่มา:http://dhamma-life.blogspot.com
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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คาชี้แจง ให้เขียนสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับการสังคายนาพระธรรมวินัยในหัวข้อที่กาหนด
ครั้งที่

สาเหตุ

ระยะเวลา

ใช้เวลา

ผู้เป็นประธาน จานวน
และคณะ
พระสงฆ์

สถานที่

ผู้อุปถัมภ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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คาชี้แจง ให้เขียนสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับการสังคายนาพระธรรมวินัยในหัวข้อที่กาหนด

ระยะ
เวลา

ครั้งที่

สาเหตุ

1

พระสุภัททะ
กล่าววาจา
ทานองดูหมิ่น
พระธรรมวินัย

2

พระวัชชีบุตร พ.ศ. 100
ปฏิบัติหย่อน
ทางพระวินัย10
ประการ

3

พวกนอกศาสนา
ปลอมเข้ามาบวช
ในพระพุทธ
ศาสนามากขึ้น
ต้องการวางราก
ฐานพระพุทธ
ศาสนาใน
ประเทศลังกา

4
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หลังจาก
พระพุทธ
เจ้า
ปรินิพาน
3 เดือน

พ.ศ. 234
บางแห่ง
กล่าวว่า
พ.ศ. 235
พ.ศ. 238

ใช้
เวลา

ผู้เป็นประธาน
และคณะ

7 พระมหากัสสปะ
เดือน เป็นประธาน
- พระอุบาลี
- พระอานนท์

จา
นวน
พระ
สงฆ์
500
รูป

สถานที่

ผู้อุปถัมภ์

ถ้า
สัตตบรรณ
ใกล้กรุงราช
คฤห์เมือง
หลวงของ
แคว้นมคธ
วาลิการาม
เมืองเวสาลี
แคว้นวัชชี

พระเจ้า
อชาตศัตรู

8 พระยสกากัณฑ
700
เดือน บุตรเป็นประธาน
รูป
- พระเรวตะ
- พระสัพพกามี
9 พระโมคคัลลีบุตร 1,000 อโศการาม
เดือน ติสสเถระเป็น
รูป ปาฏลีบุตร
ประธาน
-

พระมหินทเถระ
เป็นประธาน
พระอริฏฐะ

68,000 ถูปาราม
รูป อนุราชบุรี
ประเทศ
ลังกา

พระเจ้า
กาฬาโศก

พระเจ้า
อโศก
มหาราช
พระเจ้าเท
วานัมปิยะ
ติสสะ
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ครั้งที่

สาเหตุ

5

1. พระสงฆ์ใน
ลังกาเห็นว่าการ
ถ่ายทอดพระ
พุทธวจนะโดย
วิธีท่องจา
อาจจะมีการ
ขาดตกบกพร่อง
ในภายหน้า
ในประเทศ
อินเดีย
มีเพียงพระไตร
ปิฏกไม่มีอรรถ
กถาพระพุทธ
โฆษาจารย์ จึง
เดินทางไปแปล
พระไตรปิฏ
กจากภาษา
ลังกาเป็นภาษา
บาลี

6

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

ใช้
ระยะเวลา
เวลา
พ.ศ. 433
หรือบาง
แห่งกล่าว
ว่า
พ.ศ. 450

-

พ.ศ. 956

-

จานวน
พระสง สถานที่
ผู้อุปถัมภ์
ฆ์
พระสงฆ์ชาวลังกา
อาโลกเลณ- พระเจ้า
ลังกา
สถานมต
วัฏฏคามณี
เลณชนบท อภัย
ประเทศ
ลังกา
ผู้เป็นประธาน
และคณะ

พระพุทธโฆษา
จารย์และพระ
เถระ
แห่งมหาวิหาร

-

วัดมหาวิหาร พระเจ้ามหา
ประเทศ
นาม
ลังกา
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ครั้งที่

สาเหตุ

ระยะ
เวลา

ใช้
เวลา
-

ผู้เป็นประธาน
และคณะ

7

ลังกายังขาด
คัมภีร์ฏีกา

พ.ศ. 1587

8

ลังกายังขาด
คัมภีร์ตก
บกพร่อง

พ.ศ. 2020 1 ปี

9

พระผู้ใหญ่
ประพฤติย่อ
หย่อนในพระ
ธรรมวินัย

พ.ศ. 2331 5
พระเถระ 218 218
เดือน รูปและราช
รูป
บัณฑิตคฤหัสถ์
32 คน

10

ชาระพระ
พ.ศ. 2528
ไตรปิฏก
และจัดพิมพ์ใน
วโรกาสพระบาท
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน
จะทรงเจริญ
พระชนมายุครบ
60 พรรษา
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-

พระกัสสปะ

จา
นวน
พระ
สงฆ์
1,000
รูป

พระธรรมทินน
เถระ

สมเด็จ
พระสังฆราช

สถานที่

ผู้อุปถัมภ์

พระเจ้า
ปรากรม
หาหุ
มหาราช
หลาย วัดโพธาราม
ร้อยรูป ประเทศไทย

-

ประเทศศรี
ลังกา

ประเทศไทย พระบาทสม
เด็จพระ
พุทธยอดฟูา
จุฬาโลก
วัดมหาธาตุ รัฐบาลไทย
กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่ เข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละอาณาจักรมีการนับถือที่แตกต่างกัน
ออกไปเช่น อาณาจักรตามพรลิงค์และอาณาจักรศรีวิชัย นับถือนิกายมหายาน ส่วนอาณาจักรทวาราว
ดีอาณาจักรพุกาม และอาณาจักรหริภุญไชย นับถือนิกายเถรวาทสาหรับการนับถือพระพุทธศาสนา
ของคนไทย ไม่สามารถระบุให้ชัดเจน แต่ยึดถือเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาดังนี้
1) อาณาจักรสุโขทัยในราว พ.ศ.1800 พระสงฆ์ไทยที่ไปศึกษาในลังกาได้กลับมาประเทศ
ไทยพร้อมด้วยพระสงฆ์ชาวลังกาได้มาตั้งสานักเผยแผ่ศาสนาขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราช พอถึง พ.ศ.
1820 พ่ อ ขุน รามค าแหงมหาราชขึ้ น ครองราชย์ และทรงทราบกิต ติ ศัพ ท์ ว่า พระสงฆ์ ที่เ มื อ ง
นครศรีธ รรมราชซึ่งเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานิก ายเถรวาทอย่างลังกาวงศ์ มีวัตรปฏิบัติน่า
เคารพเลื่อมใสจึงโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระมหาเถรสังฆราชจากนครศรีธรรมราช มายังวัด อรัญญิกใน
กรุงสุโขทัย ต่อมา พ.ศ.1897 พระเจ้าลิไทขึ้นครองราชย์ ได้นิมนต์พระมหาสามีสังฆราชเมืองลังกา ชื่อ
สมนะ เข้ามาสู่สุโขทัย พระองค์ทรงเลื่อมใสได้เสด็จออกผนวชชั่วคราวณ วัดอรัญญิก และได้ทรงพระ
ราชนิพนธ์หนังสือเรื่อง เตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ได้เป็นที่เคารพ
นับถือของประชาชนไทยในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างยิ่งและแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรสุโขทัย

ภาพ แสดงหลักฐานพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยมาช้านาน
ที่มา: http://www.bloggang.com/

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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2) สมัยอาณาจักรล้านนาเมื่อ พ.ศ.1913 พระเจ้ากือนาแห่งอาณาจักรล้านนาได้ส่งพระ
ราชทูตมาอาราธนาพระสังฆราชสุมนเถร จากพญาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัยขึ้นไปยังล้านนาซึ่งเป็นการ
เริ่มต้นพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนาต่อมาในรัชกาลพระเจ้าติโลกราช ได้อุปถัมภ์ให้มีการ
ทาสังคายนาครั้งที่ 8 ที่วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด และในรัชกาลพระเมืองแก้ว (พ.ศ.2038-2068)
เป็นยุครุ่งเรืองของวรรณคดีพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นนักปราชญ์คัมภีร์ภาษาบาลีจานวนมากเช่น
พระสิริมังคลาจารย์ แต่งหนังสือเรื่อง มังคลัตถทีปนีเวสสันตรทีปนีจักรวาฬทีปนี และสังขยาปกา
สฎีกา พระรัตนปัญญาแต่งหนังสือเรื่อง วชิรสารัตถสังคหและชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น

ภาพ พระธาตุหริภุญชัย
ที่มา: http://uthidjapin2519.blogspot.com/
3) สมัยอาณาจักรอยุธยาในสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
อย่างลังกาวงศ์จากอาณาจักรสุโขทัย ในสมัยนี้ได้มีการแต่งหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่น
มหาชาติคาหลวง กาพย์มหาชาติ นันโทปนันทสูตร พระมาลัยคาหลวงปุณโณวาทคาฉันท์ เป็นต้น
ใน พ.ศ. 2296 พระพุทธศาสนาในประเทศลังกาขาดพระภิกษุที่จะสืบศาสนากษัตริย์ลังกาจึงส่ง
คณะทูตมาขอพระสงฆ์ไทยไปทาการอุปสมบทให้แก่ชาวลังกาพระเจ้าบรมโกศ ได้ส่งพระอุบาลีและ
พระอริยมุนี พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก 15 รูป เดินทางไปยังลังกาและได้ช่วยกันวางรากฐานและ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาจนมั่นคงเป็นปึกแผ่นทาให้เกิดนิกายที่เรียกว่า “อุบาลีวงศ์หรือ
สยามวงศ์” ขึ้นที่ลังกา

ภาพ อาณาจักรสุโขทัย
ที่มา: https://thaiculturebuu.wordpress.com
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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4) สมัยอาณาจักรธนบุรีหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีแล้วก็
ได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งเสื่อมโทรมไปหลังจากได้รับผลกระทบจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
แก่พม่า จึงได้อาราธนาพระสงฆ์ที่กระจัดกระจายจากภัยสงครามมาประจาอยู่ในพระอารามต่างๆ และ
ได้โปรดเกล้าฯ ให้สืบหาพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมจากทั่วประเทศให้ไปประชุมที่วัดบางหว้าใหญ่ (วัด
ระฆังโฆษิตารามในปัจจุบัน) เพื่อทาการคัดเลือกพระสงฆ์ที่ทรงคุณสมบัติขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่ง
ที่ประชุมได้ลงมติเลือกพระอาจารย์ศรี วัดประดู่ กรุงศรีอยุธยาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของ
กรุงธนบุรี เพื่อให้ทรงเป็นผู้รับผิดชอบในการฟื้นฟูบูรณะพระพุทธศาสนาให้กลับคืนสู่ความรุ่งเรือง
ดังเดิม

ภาพ พระปรางค์วัดอรุณ:ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ที่มา:http://travel.truelife.com
5) สมั ย อาณาจั ก รรั ต นโกสิ น ทร์ ก ษั ต ริ ย์ ร าชวงศ์ จั ก รี ทุ ก พระองค์ ท รงเป็ น ผู้ อุ ป ถั ม ภ์
พระพุทธศาสนาเช่น
รั ช กาลที่
1
ทรงสร้ า งวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม วั ด สุ ทั ศ น์ เ ทพวราราม
รัชกาลที่ 2 ทรงเปลี่ยนแปลงการศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสงฆ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น
รัชกาลที่ 4 ทรงก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย สมัยที่พระองค์ทรงผนวชอยู่
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่งคือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัด
มหาธาตุยุวราชรังคสฤกติ และมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

หน้า 16

รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น เทศนาเสือปุา
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร และทรงยกเลิกการใช้รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)เปลี่ยนมาใช้พุทธศักราช (พ.ศ.)
แทน

ภาพ วัดเบญจมบพิตร
ที่มา:http://travel.truelife.com
รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าให้จัดพิมพ์ “พระไตรปิฎกสยามรัฐ”
รัชกาลที่ 8 มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ (ฉบับ พ.ศ. 2484) และ
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงทานุบารุงพระพุทธศาสนาไว้มากมาย เช่น จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ส่งคณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่ว
โลกเป็นต้น

ภาพแสดงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ที่มา:http://www.matichon.co.th
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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คาชี้แจง ให้นักเรียนนาหมายเลขหน้าข้อความในกรอบด้านล่างที่มีความสัมพันธ์กับยุคสมัยของการ
นับถือพระพุทธศาสนา มาใส่ในกล่องตามยุคสมัย

ยุคเถรวาท สมัย
พระเจ้าอโศก
มหาราช
...............

ยุคมหายาน
...............

ยุคเถรวาทแบบ
พุกาม
...............

ยุคมหายาน
แบบลังกาวงศ์
...............

1. พระปรางค์องค์ใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
3. พระเจ้าอนุรุทธมหาราช กษัตริย์ของอาณาจักรพุกาม
4. คณะสมณทูตคือพระโสณะเถระ และพระอุตตรเถระเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังดินแดนสุวรรณภูมิ
5. การทาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่
6. สมัยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช
7. เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
8. กษัตริย์กัมพูชาราชวงศ์สุริยวรมัน
9. เจดีย์พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. หลักฐานธรรมจักรศิลากวางหมอบ
11. พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
12.การทาสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ -

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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คาชี้แจง ให้นักเรียนนาหมายเลขหน้าข้อความในกรอบด้านล่างที่มีความสัมพันธ์กับยุคสมัยของการ
นับถือพระพุทธศาสนา มาใส่ในกล่องตามยุคสมัย

ยุคเถรวาท สมัย
พระเจ้าอโศก
มหาราช
4,10,12

ยุคมหายาน
1,2,8,9,11

ยุคเถรวาทแบบ
พุกาม
3,7

ยุคมหายาน
แบบลังกาวงศ์
5,6

1.
2.
3.
4.

พระปรางค์องค์ใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระเจ้าอนุรุทธมหาราช กษัตริย์ของอาณาจักรพุกาม
คณะสมณทูตคือพระโสณะเถระ และพระอุตตรเถระเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังดินแดนสุวรรณภูมิ
5. การทาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่
6. สมัยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช
7. เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
8. กษัตริย์กัมพูชาราชวงศ์สุริยวรมัน
9. เจดีย์พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. หลักฐานธรรมจักรศิลากวางหมอบ
11. พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
12. การทาสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ -

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ
พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาประจาชาติเพราะคนส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 นับถือ
พระพุทธศาสนา และอยู่เคียงคู่กับชาติไทยมาโดยตลอดดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญต่อ
สังคมไทย พอสรุปได้ดังนี้
1) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยนาหลักธรรมมา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจที่ดีงามในทุก ๆ ด้าน มีความ
เป็นมิตรกับทุกคน เป็นต้น
2) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุกพระองค์ของไทยได้นาเอา
หลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศเช่น ทศพิธราชธรรม ตลอดมา หรือใช้หลัก
“ธรรมาธิปไตย” และหลักอปาริหานิยธรรมเป็นหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น

ภาพ วิถชี ีวิตของคนไทยทีผ่ ูกพันกับพระพุทธศาสนา
ที่มา:http://www.cad.go.th
3) พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้
เกิดความรักความสามัคคีกันมีความเมตตากรุณาต่อกัน เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาวไทย
ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
4) พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ที่ ม าของวั ฒ นธรรมไทย ด้ ว ยวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยผู ก พั น กั บ
พระพุทธศาสนาจึงเป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่นการบวช
การแต่ ง งาน การท าบุ ญ เนื่ อ งในพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การปฏิ บั ติ ต นตามประ เพณี ใ นวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาเป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

หน้า 20

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในคากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทย พร้อม
แสดงเหตุผลประกอบ
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คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรในคากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทย
พร้อม
แสดงเหตุผลประกอบ

แนวการตอบ
พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาประจาชาติไทย ด้วยเหตุผล ดังนี้
1)คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันมี
คนไทยร้อยละ 95 ที่นับถือพระพุทธศาสนา
2)ในสถานที่ราชการของไทยจะมีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธรูป
ประดิษฐานไว้
3)ประมุขของชาตินับถือพระพุทธศาสนา และทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย
พระพุทธศาสนาเป็ น ศาสนาที่สั งคมไทยส่ ว นใหญ่นับถือ และสื บทอดกันมาเป็นช้านาน
ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทสาคัญของวิถีชีวิตของคนไทยพระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. ด้านการศึกษา ในอดีตที่ผ่านมา วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านการศึกษาพระสงฆ์
เป็นผู้อบรมสั่งสอนจัดการศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้ในปัจจุบันบทบาทเหล่านี้จะลดน้อยลงไปเนื่องมาจาก
สาเหตุใดก็ตาม สิ่งที่ควรคานึงถึงก็คือ พระพุทธศาสนามีความสาคัญทางการศึกษาโดยมีบทบาทที่
สาคัญอยู่ 2 ประการ ที่เป็นพื้นฐานของสภาพปัจจุบันในทางการศึกษาของพระพุทธศาสนาคือ
1.1 ประเพณีที่วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาเล่าเรียนของชุมชนและพระสงฆ์เป็นครูผู้ทา
หน้าที่อบรมสั่งสอน
1.2 ประเพณีบวชเรียนนั่นคือการบวชเพื่อที่จะเรียนหนังสือซึ่งอาจจะเรียนทั้งทางโลก
และทางธรรม
นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งศิลปวิทยาการเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ เช่น มีคัมภีร์โบราณ
มีศิลาจารึก มีจารึกถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์แผนโบราณ ด้านยาสมุนไพร ด้านภาษา
ด้านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ด้านศิลปะ เป็นต้น

ภาพ พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
ที่มา: https://board.postjung.com/566318.html
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นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งศิลปวิทยาการเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ เช่น มีคัมภีร์โบราณ มี
ศิลาจารึก มีจารึกถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์แผนโบราณ ด้านยาสมุนไพร ด้านภาษา ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ด้านศิลปะ เป็นต้น
2. ด้านสังคม พระพุทธศาสนามุ่งเน้นความสาคัญในเรื่องการสร้างสันติสุขภายในของแต่ละ
คนและเมื่อแต่ละคนมีความสุขแล้วก็จะส่งผลต่อสังคมที่มีสันติสุขไปด้วยจะเห็นได้จากหลักพุทธธรรม
เพื่อความดีงามแห่งสังคม เช่น ทาน ธรรมที่คุ้มครองโลกสังคหวั ตถุ เป็นต้น นอกจากหลักพุทธธรรม
แล้ว วัดยังเป็นศูนย์กลางในด้านพิธีกรรมขนมธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เป็นแหล่งสังคมสงเคราะห์
เช่น เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพของชุมชนศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์สงเคราะห์ผู้ปุวยโรคร้ายแรง ต่าง ๆ เป็น
ต้ น ส่ ว นพระก็ จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ น าทางจิ ต ใจและผู้ น าทางสั ง คมเช่ น ผู้ น าในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นาในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้นาทางการอบรมจิตใจ
ของคนในสังคมให้ดีงาม เป็นต้น

ภาพ วิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาช้านาน
ที่มา: https://board.postjung.com/566318.html
3. ด้านศิลปกรรมพุทธสถานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการก่อสร้างขึ้นมาด้วยจิตศรัทธา
ต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนจึงก่อให้เกิดความปราณีต งดงาม แสดงถึงความเป็นศิลปะ
อย่างสูงส่งและแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัย การก่อสร้างพุทธสถาน
เหล่านี้นอกจากจะทุ่มเทด้วยกาลังกายและกาลังทรัพย์แล้วยังทุ่มเทจิตใจที่ดีงาม เคารพเลื่อมใสใน
พระพุ ท ธศาสนาด้ ว ย เป็ น การท าบุ ญ กุ ศ ลและเป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของพระภิ ก ษุ และ
พุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรและเพื่อเชิดชูความรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาดังนั้นวัดจึงเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งในการวิจิตรศิลป์สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม เป็นต้น
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุว่าอะไรคือสิ่งที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อสังคมไทยในฐานะ
เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย

ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

ด้านการศึกษา

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

ด้านสังคม

ด้านศิลปกรรม

หน้า 25

คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุว่าอะไรคือสิ่งที่แสดงว่าพระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อสังคมไทยในฐานะ
เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย

ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

ด้านการศึกษา

วั ด เ ป็ นแ ห ล่ ง ศิ ล ป
วิ ท ยาการเป็ น แหล่ ง
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ต่ า ง ๆ
เช่ น มี คั ม ภี ร์ โ บราณ
มีศิลาจารึก มีจารึกถึง
องค์ความรู้ต่างๆ ทั้ง
ด้ า นการแพทย์ แ ผน
โ บ ร า ณ ด้ า น ย า
สมุ น ไพร ด้ า นภาษา
วั ฒ นธรรมประเพณี
ต่างๆด้านศิลปะ เป็น
ต้น

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

ด้านสังคม

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
มุ่งเน้นความสาคัญใน
เรื่องการสร้างสันติสุข
ภายในของแต่ ล ะคน
และเมื่ อ แต่ ล ะคนมี
คว า ม สุ ขแ ล้ ว ก็ จ ะ
ส่ ง ผล ต่ อ สั ง คม ที่ มี
สันติสุขไปด้วยจะเห็น
ได้จากหลักพุทธธรรม
เพื่ อ ความดี ง ามแห่ ง
สั ง ค ม ธ ร ร ม ที่
คุ้ ม ครองโลกสั ง คห
วัตถุ

ด้านศิลปกรรม

พุ ท ธสถานตั้ ง แต่ ใ น
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี
การก่ อ สร้ า งขึ้ น มา
ด้ ว ย จิ ต ศ รั ท ธ า ต่ อ
พระพุทธศาสนาของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนจึ ง
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ปราณีตงดงาม แสดง
ถึ ง ความเป็ น ศิ ล ปะ
อย่างสูงส่งและแสดง
ถึ ง ความรุ่ ง เรื อ งของ
พระพุทธ ศาสนา

หน้า 26

ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น
สภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย
พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนไทยในทุก ๆ ด้าน จึงมี
ลักษณะที่เป็นสภาพที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา ไว้อย่างครอบคลุมประเด็นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาประจา
ชาติ ทั้งนี้เพราะ การที่พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่ง อัน
เดียวกันทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทย
เนื่ อ งมาด้ ว ยกั น กั บ ความเป็ น มาของพระพุ ท ธศาสนาโดยเฉพาะนั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย ที่ ช นชาติ ไ ทยมี
ประวั ติ ศ าสตร์ อั น ชั ด เจน ชาวไทยก็ ไ ด้ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาต่ อ เนื่ อ งตลอดมาจนกล่ า วได้ ว่ า
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา
ในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลัก
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนานจนทาให้เกิดการปรับตัว เข้าหากัน และสนองความ
ต้องการของกันและกัน

ภาพ วิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา
ที่มา: https://board.postjung.com/566318.html
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วัฒนธรรมไทยทุกด้านมีรากฐานสาคัญอยู่ในพระพุทธศาสนาคามากมายในภาษาไทยมีต้น
กาเนิดมาจากภาษาบาลี และมีความหมายสืบเนื่องปรับเปลี่ยนมาจากคติในพระพุทธศาสนา แบบแผน
และครรลองตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้รับการยึดถือเป็นแนวทาง และเป็นมาตรฐานสาหรับ
ความประพฤติ การบ าเพ็ญกิจหน้าที่และการดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับ ทั้งสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประชาชนทั่วไปคนไทยตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาจึงถึงชาวบ้านสามัญทั่วไป
ได้บวชเรียนรับการศึกษาจากสถาบันพระพุทธศาสนาดังมีประเพณีบวชเรียนเป็นหลักฐานสืบมา วัด
เป็ น ศูน ย์ กลางการศึกษาของสั งคมไทยเป็นแหล่ งคาสั่ งสอน การฝึ กอบรม และอานวยความรู้ทั้ ง
ทางตรงแก่ผู้บวชเรียนและโดยอ้อมแก่ทุกคนในชุมชนและในสังคมวัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็น
ศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน

ภาพ วิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา
ที่มา: https://board.postjung.com/566318.html
กิจกรรมส่วนใหญ่ที่มีความสาคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดี จะมีส่วนประกอบของพิธีกรรม
ทางพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ เน้ น ย้ าความส าคั ญ และเสริ ม คุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจ รวมทั้ ง กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันเช่น ตื่นนอน ล้างหน้า ออกเดินทาง ก็นาหลักธรรมทางศาสนาเข้าแทรกเป็นส่วนนา
สาหรับเตือนสติหรือเพื่อความเป็นสิริมงคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัย เช่น การเกิดการแต่งงาน
และการตาย ก็ทาให้มีความสาคัญและดีงามด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าชีวิตของคน
ไทยผูกพัน อิงอาศัยกันกับพระพุทธศาสนาตลอดเวลาสภาพที่กล่าวมานี้ ได้เป็นมาช้านาน จนฝังลึกใน
จิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทยกลายเป็นเครื่องหล่อหลอม กลั่นกรองนิสัยใจคอพื้นจิตใจของคนไทยให้มี
ลักษณะเฉพาะตน
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คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย หมายความว่า
อย่างไร จงอธิบาย
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คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย หมายความว่า
อย่างไร จงอธิบาย

แนวการตอบ
พระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทยด้วยเหตุผลดังนี้
1) มีวัดและสานักสงฆ์มากมายทั่วประเทศ
2) มีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนาอยู่ทั่วไปในจังหวัดต่าง ๆ
3) ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทยมีที่มาจากพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีการ
บวช ประเพณีการทอดผ้าปุา ฯลฯ
4) ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยส่วนใหญ่มีรากฐานจากพระพุทธศาสนาเช่น
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ เมตตากรุณา มีกิริยามารยาทนุ่มนวล ซึ่งมีพื้นฐานจากหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาเช่น หลักคารวธรรม หลักการปฏิสันถาร เป็นต้น
5) ภาษาและวรรณคดีไทยมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนากล่าวคือ ภาษาไทยมี
พื้นฐานมาจากภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาทางพระพุทธศาสนาวรรณคดีไทย ต่างๆมีแนวคิดที่
สะท้อนความเชื่อเรื่อง นรก สวรรค์ บุญ บาป กรรม สังสารวัฏ ฯลฯ
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เรื่องที่ 4 พุทธประวัติ
พุทธประวัติคือ ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ อภิเษกสมรสออกผนวช
ตรัสรู้ ประกาศพระศาสนา จนถึงปรินิพพาน
ประสูติ
พระพุทธเจ้าทรงพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” พระราชบิดา ทรงพระนามว่า พระเจ้าสุทโธท
นะครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ปัจจุบันอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาลพระราชมารดาทรงพระ
นามว่า พระนางสิริมหามายา เป็นราชสกุลจากโกลิยวงศ์กรุงเทวทหะ

ภาพ พุทธประวัติ ตอนประสูติ
ที่มา:http://www.dek-d.com
ต่อมา เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์จวนประสูตรพระนางมีความประสงค์จะ
เสด็จกลับไปประสูติที่เมืองเทวทหะตามธรรมเนียมอินเดียสมัยก่อนจึงทูลลาพระสวามี เมื่อขบวนเสด็จ
ถึงสวนลุมพินี ซึ่งเชื่อมต่อกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะก็ทรงประชวรพระครรภ์และประสูติพระโอรส
ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์เหนี่ยวกิ่งสาละซึ่งวันนั้ น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 เมื่อประสูติแล้ว
ข้าราชบริพารจึงเชิญเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากประสูติได้ 5 วัน พระโอรสได้รับการขนานพระ
นามว่า “สิทธัตถะ” ซึ่งแปลว่า ผู้สาเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์และพราหมณ์ 8 นาย ผู้เชี่ยวชาญในการ
ทานายลักษณะ ได้พยากรณ์ว่า ถ้า พระโอรสนี้ทรงครอบครองบ้านเมืองจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้
ยิ่งใหญ่ถ้าเสด็จออกผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
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แต่โกณทัญญะ พราหมณ์ ผู้มีอายุน้อยที่สุดยืนยันหนักแน่นว่า พระโอรสจะเสด็จออกบวช
และได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหลังประสูติได้ 7 วัน พระราชมารดาก็เสด็จสวรรคต พระเจ้าสุทโธท
นะจึงมอบพระสิทธัตพระราชกุมารให้อยู่ในการดูแลเลี้ยงดูของพระนางปชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้องสาว
ของพระนางสิริมหามายา พระเจ้าสุทโธทนะมีพระประสงค์จะให้พระโอรสทรงครอบครองบ้านเมือง
ต่อจากพระองค์เพียงประการเดียวจึงทรงปรนเปรอความสุขทุกอย่าง และเมื่อทรงเจริญวั ยพอที่จะเข้า
รั บ การศึกษาจึ งส่ งเข้ารั บ การศึ กษาในส านักครูวิศวามิตรเมื่อเจ้าชายสิ ทธัตถะพระชนมายุได้ 16
พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะกับพระนาง
อมิตาแห่งโกลิยวงศ์ ต่อมาเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 29 พรรษา ทรงมีพระโอรสองค์หนึ่งพระนาม
ว่า “ราหุล”
นับแต่อยู่ในวัยเยาว์เจ้าชายสิทธัตถะมิได้ทรงหมกมุ่นมัวเมาในความสุขที่ได้รับและทรงคิดว่า
ชีวิตการครองเรือนของพระองค์ถึงแม้จะได้เป็นกษัตริย์ต่อไปภายหน้าก็ยังอยู่ในที่คับแคบไม่มีทางจะ
แก้ไขให้ตนและคนอื่นได้พ้นทุกข์ มีเพียงการออกบวชประพฤติธรรมยิ่งเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่
คนเจ็บ คนตาย และสมณตามลาดับ ก็ทรงครุ่นคิดถึงแต่การเสด็จออกผนวชเพื่อประพฤติธรรม

ภาพ พุทธประวัติตอนเสด็จออกบวช
ที่มา: http://www.dek-d.com/lifestyle/21966
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ในที่สุด พระองค์ก็ตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชในตอนดึกของคืนวันหนึ่ง โดยเสด็จพร้อม
กับนายฉันนะ ซึ่งเป็นมหาดเล็กคนสนิทและทรงม้าชื่อกัณฐกะ ทรงตัดพระเมาลีถือเพศบรรพชิตที่ริม
ฝั่งแม่น้าอโนมานที ขณะมีพระชนมายุได้ 29 พรรษาเมื่อผนวชแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปยังแคว้นมคธ
ผ่านกรุงราชคฤห์ ได้พบกับพระเจ้าพิมพิสาร ได้ สนทนาปราศรัยกันแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงชักชวน
ให้อยู่และเชิญให้ครองเมืองด้วยกัน แต่พระองค์ไม่ทรงรับโดยให้เหตุผลว่า ต้องการแสวงหาธรรมเป็น
เครื่องหลุดพ้นทุกข์ พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงอนุโมทนาและตรัสขอปฏิญญาว่าถ้าตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จ
กลับมาโปรดด้วย
พระสิทธัตถะทรงศึกษาอยู่ในสานักของอาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร
จนส าเร็ จ ฌานสมาบั ติขั้น ที่ 8 ซื่อถือว่าจบหลั กสู ตรของอาจารย์ทั้งสองแต่ก็มิใช่แนวทางพ้นทุกข์
พระองค์จงทรงลาอาจารย์ทั้งสอง เสด็จไปแต่ลาพังพระองค์เองจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมปัจจุบันอยู่ใน
ตาบลพุทธคยา ประเทศอิ นเดีย ทรงเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบาเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ ณ ที่
นั่น และในขณะเดียวกัน ได้มีปัญจวัคคีย์คือพราหมณ์ทั้ง 5 ได้แก่ โกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานา
มะ และอัสสชิ ได้ตามเสด็จมาคอยปรนนิบัติอยู่ด้วยและพระองค์ทรงทรมานพระกายด้วยวิธีต่าง ๆ
ตามวิธีที่ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ในสมัยนั้นกระทากันอยู่หรือที่เรียกว่า ทุกรกิริยา ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 กัดฟันใช้ลิ้นกดเพดาน ขั้นที่ 2 กลั้นลมหายใจ และขั้นที่ 3 อดอาหาร เมื่อพระองค์ทรงทาถึง
ขั้น นี้ แล้ ว ก็ยั งไม่ได้ค้น พบทางพ้น ทุกข์จึงทรงคิดว่าไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อ ง จึงทรงเริ่มเสวยอาหาร
ตามเดิมจนพระกายแข็งแรงขึ้นโดยลาดับ จึงเป็นสาเหตุให้ปัญจวัคคีย์เสื่อมศรัทธาพากันหนีไปอยู่ ณ
ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
เทวทูต4
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จอยู่ครองฆราวาสมบัติตราบเท่าพระชนมายุ 29 พรรษา และทรงได้รับ
การบารุงบาเรอในความสุขตลอดมา วันหนึ่งพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จประพาสพระราช
อุทยานจึงรับสั่งให้นายสารถีเตรียมรถพระที่นั่ง นายสารถีได้ปฏิบัติตามพระราชดารัสสั่งแล้วจึงกราบ
ทูลให้ทรงทราบ เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงรถพระที่นั่งเสด็จออกจากพระนครมุ่งไปยังพระราชอุทยาน
ในระหว่างทางเสด็จนั้น ได้ทอดพระเนตรคนชรา (คนแก่) คนหนึ่ง จึงตรัสถามนายสารถีว่า “คนที่ผม
หงอก สีข้างคดค้อมหลังง้อมเงื้อมไปในเบื้องหน้าถือไม้เท้าเดินมานั้น เป็นใคร” นายสารถีกราบทูลว่า
“คนนั้นคือคนชราพระเจ้าข้า” พระองค์จึงตรัสถามต่อไปอีกว่า “คนชราหมายความว่าอย่างไร” นาย
สารถีกราบทูลว่า “คนชราก็คือคนแก่ คนเฒ่า คนทุกคนจะต้องแก่เฒ่าด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะพ้นไป
ได้”
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ภาพพุทธประวัติ ตอนพบเทวทูต 4
ที่มา:http://www.dek-d.com
เจ้าชายสิทธัตถะทรงสดับคาชี้แจงดังนั้นก็ทรงเกิดสังเวชในพระทัย จึงรับสั่งให้นายสารถีขับ
รถกลับเข้าพระนครต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสพระราชอุทยานอีกเป็นครั้งที่ 2 ได้ทอดพระเนตร
เห็นคนเจ็บไข้ในระหว่างทางเสด็จและได้ตรัสถามความหมายเหมือนในครั้งแรกเสด็จประพาสพระราช
อุทยานครั้งที่ 3 ได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายอยู่ระหว่างทางก็ตรัสถามดังนัยหนหลังและทรงเกิด
สังเวชพระทัยยิ่งขึ้น และในการเสด็จประพาสพระราชอุทยานครั้งที่ 4 ได้ทอดพระเนตรเห็นบรรพชิต
รูปหนึ่ง มีอากัปกิริยาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยทรงเกิดศรัทธา ทรงเห็นว่าเพศบรรพชิตนี้เป็นอุดมเพศ จึงมี
พระทัยยินดีในการบรรพชาเป็นอย่างยิ่ง
การแสวงหาความรู้
พระพุท ธเจ้ าพระองค์ทรงเป็นนัก แสวงหาความรู้ผู้ ที่ไ ม่มีใครจะเปรียบเทียบได้ นับจาก
พระองค์ทรงเยาว์วัย ทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์เมืองกบิลพัสดุ์พระนามว่า “สิทธัตถะกุมาร”
ชีวิต ความเป็ น อยู่ ของพระองค์ เพี ยบพร้ อมด้ ว ยความสุ ขนานั บประการตามประวัติก ล่ า วว่ า เมื่ อ
พระองค์อายุได้เพียง 7 ขวบ ได้ติดตามพระราชบิดาไปในการพิธีแรกนาขวัญพระองค์ได้แสวงหาความ
สงบด้วยการนั่งสมาธิเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่พระบิดาและข้าราชบริพารทั้งปวงครั้นพระองค์เจริญวัย
พอสมควรก็ได้เข้ารับการศึกษาในสานักของครูวิศวามิตรและได้รับการศึกษาศิลปศาสตร์ถึง 18
ประการ เช่น วิชานักรบ วิชาการปกครอง วิช ากฎหมาย เป็นต้น จนแตกฉานหมดสิ้ นความรู้ของ
อาจารย์นับว่า เจ้าชายสิทธัตถะได้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาต่าง ๆเป็นอย่างมากถึงแม้ว่า
เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ศึกษาหาความรู้ด้านต่าง ๆ จนจบกระบวนการศึกษาที่คนในสมัยนั้นจักต้อง
ศึกษาพร้อมกับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายแล้วแต่พระทัยของพระองค์กลับน้อมนาไปในทางที่สงบ
เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ
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จนเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ตามลาดับ
แล้ ว พระองค์ ทรงมีพ ระทัย สงสารและทรงครุ่ นคิ ดถึง วิธี การแสวงหาความสิ้ นทุก ข์ข องชี วิต และ
ต้องการที่จะช่วยให้มนุษย์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาแล้ว
ได้เสด็จไปศึกษาหาความรู้วิธีการพ้นทุกข์จากสานักของอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสราม
บุตร จนสิ้นภูมิความรู้ของอาจารย์ทั้งสองแล้ว ทรงเห็นว่ามิใช่ทางพ้นทุกข์จึงลาอาจารย์ทั้งสองเพื่อไป
แสวงหาความรู้ที่สูงขึ้น
หลังจากนั้นพระองค์ทรงเริ่มทดลองการบาเพ็ญเพียรที่เรียกว่า “ทุกรกริยา” คือการทรมาน
ตนด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้นว่า ทรงกดพระทนต์ (ฟัน) ด้วยพระทนต์ ทรงกดพระตาลุ (เพดานปาก)
ด้วยพระชิวหา (ลิ้น) ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ (ลมหายใจเข้าออก) ทรงอดอาหารจนพระวรกาย
ซูบผอมปรากฎเส้นเอ็นสะพรั่งไปทั่วพระวรกายมีเพียงแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่หนทางให้
ตรัสรู้ได้เมื่อพระองค์ทรงได้คิดว่าการปฏิบัติเช่นนี้ไม่สามารถนาไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้พระองค์จึงเริ่ม
บาเพ็ญเพียรทางจิตแทนทางกาย เริ่มเสวยอาหาร ทรงบาเพ็ญสมถภาวนาแล้วค้นคิดหาเหตุและผลจน
ได้รู้ชัดแจ้งถึงความจริงอย่างยิ่ง 4 ประการได้แก่ “อริยสัจ 4” ซึ่งเป็นหลักของการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวงและได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ภาพพุทธประวัติ ตอนบาเพ็ญทุกรกิริยา
ที่มา: http://suphattrasukkasem.blogspot.com/
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คาชี้แจง
ตอนที่ 1 ให้ผู้เรียนนาหมายเลขข้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งอยู่ในตารางด้านล่างไป
เรียงลาดับให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ก่อนหลังในกรอบด้านล่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

พระราชกุมารสิทธัตถะได้ศึกษาศิลปวิทยาจากสานักครูวิศวามิตร
โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ คอยปรนนิบัติรับใช้พระสิทธัตถะ
เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช
พระพุทธเจ้าตรัสรูอริยสัจ 4 คืนวันเพ็ญเดือน 6
การแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา
เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บ คนตาย
พระสิทธัตถะทรงรับข้าว "มธุปายาส" จากนางสุชาดา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกกับนางยโสธรา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับหญ้าจากนายโสถิยะ มาปูลาดเป็นอาสนะ ณ โคนต้นโพธิ์
การศึกษาในสานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร
อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดพระเชตวัน และนางวิสาขาสร้างวัดบุพพารามถวายพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล 3 พี่น้อง พร้อมบริวาร
พระนางสิริมหามายาทรงเสด็จกลับไปกรุงเทวทหะ ในระหว่างวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6
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คาชี้แจง
ตอนที่ 1 ให้ผู้เรียนนาหมายเลขข้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งอยู่ในตารางด้านล่างไป
เรียงลาดับให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ก่อนหลังในกรอบด้านล่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14

พระราชกุมารสิทธัตถะได้ศึกษาศิลปวิทยาจากสานักครูวิศวามิตร
โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ คอยปรนนิบัติรับใช้พระสิทธัตถะ
เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช
พระพุทธเจ้าตรัสรูอริยสัจ 4 คืนวันเพ็ญเดือน 6
การแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา
เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บ คนตาย
พระสิทธัตถะทรงรับข้าว "มธุปายาส" จากนางสุชาดา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกกับนางยโสธรา
เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับหญ้าจากนายโสถิยะ มาปูลาดเป็นอาสนะ ณ โคนต้นโพธิ์
การศึกษาในสานักของอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร
อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดพระเชตวัน และนางวิสาขาสร้างวัดบุพพารามถวายพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล 3 พี่น้อง พร้อมบริวาร
พระนางสิริมหามายาทรงเสด็จกลับไปกรุงเทวทหะ ในระหว่างวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6

1

9
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6

คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้

1

2

นักเรียนได้ศึกษาพระพุทธประวัติแล้ว
ทาให้ได้แง่คิดเกี่ยวกับวิธีการแสวงหา
ความรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างและ
นักเรียนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะกับวิธีการแสวงหาความรู้ของ
นักเรียนได้อย่างไร

การบาเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า
เปรียบเทียบกับการขึงสายพิณสามสาย
อย่างไร
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คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้

1

2
แนวการตอบ

(ตอบตามความคิดเห็นของผู้เรียน)

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

การบ าเพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย าของพระพุ ท ธเจ้ า
เปรียบกับพิณสามสาย คือ การบาเพ็ญทุกรกิริยา
ด้วยการกัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร เป็นการ
ทรมานร่างกายมากเกินไปแทบจะสิ้นพระชนม์แต่ก็
ไม่พบทางตรัสรู้ ถ้าเทียบกับการขึงสายพิณ ถ้าตึง
เกิ น ไป หย่ อ นเกิ น ไป ก็ จ ะดี ด พิ ณ ได้ เ สี ย งไม่
ไพเราะ จะต้องขึงสายพิณให้พอดี เปรียบได้ว่าทุก
สิ่งทุกอย่างต้องทาให้พอดีพอเหมาะจึงจะได้ผล
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ประวัติพระมหากัสสปะ
พระประวัติ พระมหากัสสะ เดิมชื่อ ปิปผลิ เป็นบุตรของพราหมณ์ ชื่อ กปิล หมู่บ้านมหา
ติฏฐะ เมืองราชคฤห์ นามเดิมของท่านไม่มีใครนิยมเรียก ส่วนใหญ่จะเรียกท่านว่า กัสสปะ ตามสกุล
ของท่าน
ปิปผลิมาณพ มีจิตใจใฝุในทางธรรม ไม่สนใจในกามคุณตั้งแต่เล็ก ๆ พอท่านอายุได้ 20 ปี
บิดามารดาปรารถนาให้ท่านได้แต่งงานเป็นหลักฐาน จึงได้รบเร้าท่าน แต่ท่านก็พยามเบี่ยงบ่าย จนใน
ที่สุดเมื่อทนความรบเร้าของบิดามารดาไม่ได้ จึงให้ช่างทองหล่อรูปสตรีที่สวยงามแล้วพูดว่า ถ้าหาสตรี
ที่มีความสวยงามเช่นรูปหล่อทองคานี้ ก็จะแต่งงานด้วย บิดามารดาจึงสั่งให้พราหมณ์ 8 คน ค้นหา
สตรี ผู้ มี รู ป งามดั่ ง รู ป หล่ อ ทองค า พราหมณ์ ทั้ ง หมดจึ ง ได้ เ ดิ น ทางไปแสวงหาจนถึ ง เมื อ งสาคละ
แคว้นมัททะ ได้พบกับ นางภัททกาปิลานี ซึ่งเป็นบุตรสาวของโกลิยะพราหมณ์ เห็นว่ามีความสวยงาม
เช่นเดียวกับรูปหล่อทองคา จึงไปเจรจาสู่ขอกับบิดามารดาของนางเพื่อให้สมรสกับท่านกัสสะ จนเป็ น
ที่ตกลงกัน จึงแจ้งข่าวไปบอกแก่บิดามารดาของปิบผลิทราบ และได้กระทาการอาวาหมงคล (การ
แต่งงานโดยนาเจ้าสาวมาอยู่บ้านเจ้าบ่าว)ทั้งปิบผลิมาณพและนางภัททกาปิลานี ทั้งสองท่านมีจิตใจที่
ฝักใฝุในทางธรรม การแต่งงานจึงเป็นเพียงแต่แต่งในนามเท่านั้น ทั้งสองท่านไม่เกี่ยวข้ องกันในทาง
กามารมณ์ เมื่อบิดามารดาของทั้งสองท่านสิ้นชีวิตลง ทรัพย์สมบัติของทั้งสองตระกูลก็ตกเป็นสมบัติ
ของท่านทั้งสอง แต่ 2 สามีภรรยาก็หายินดีในทรัพย์สมบัติไม่ เมื่อทั้งสองเบื่อหน่ายในการครองเรือน
จึงชวนกันออกบวชโดยการโกนผมนุ่งผ้ากาสาวะ สะพายหม้อดิน อุทิศต่อพระอรหันต์ในโลก
วันหนึ่ง ทั้งสองสามีภรรยาได้เดินมาถึงทาง 2 แพร่ง จึงแยกกันไป ปิปผลิเดินทางมาถึง
ตาบลระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองนาลันทะต่อกัน ได้พบพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ใต้พหุปุตต
นิโครธ (ต้นกร่าง) จึงเข้าไปทูลขอบวช พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาท 3 ข้อ คือ
1. เราจะพึงสานึกด้วยความละอายใจและเกรงกลัวให้หนักแน่นในพระภิกษุสงฆ์ทุกระดับ
หมายถึงให้มีความเคารพ
2. เมื่ อ ฟั ง พระธรรมจะตั้ง ใจฟั ง ธรรมนั้ น พร้ อ มพิจ ารณาเนื้ อ ความจนเกิ ดความเข้ า ใจ
ความหมายของธรรมนั้น
3. จะตั้งสติไว้ในร่างกายไว้ให้มั่นคง
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พระพุทธเจ้าทรงโปรดให้ปิป ผลิได้รับการอุปสมบทด้วยการรับโอวาท 3 ข้อ หลังจาก
อุปสมบทแล้วท่านมีชื่อเรียกตามสกุลเดิมของท่านว่า “มหากัสสปะ” เมื่อพระมหากัสสปะอุปสมบท
แล้วได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาท 3 ข้อนั้น และในวันที่ 8 ท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล พระ
มหากัสสปะมีนิสัยชอบความสงบ สงัด ยึดถือธุดงค์ 3 ข้ออย่างเคร่งครัด คือ
1) ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
2) เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
3) อยู่ปุาเป็นวัตร
พระมหากัสสปะมีอายุยืนยาวถึง 120 พรรษา จึงนิพพานที่ระหว่างเขาสามลูก เมือง
ราชคฤห์

ภาพ พระสงฆ์ สาวกผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา
ที่มา: loggang.com/viewdiary.
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คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
1. เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา ถึงแม้ว่าพระมหากัสสปะจะมีความประสงค์ไม่อยากแต่งงาน
มีครอบครัว แต่ด้วยความเคารพเชื่อฟังต่อบิดามารดา จึงได้ปฏิบัติตาม
2. เป็ น ผู้ มีชีวิ ตเรี ย บง่าย พระมหากัส สปะ ได้รับการสรรเสริ ญจากพระพุท ธเจ้าว่าเป็ น
เอตทัคคะในการปฏิบั ติมักน้ อยสั นโดษ ท่ านมีนิสั ยชอบสงบ อยู่ในปุา ถือผ้ าบังสุ กุ ล เป็นวัตร ถื อ
บิณฑบาตเป็นวัตร
3. เป็นผู้เคร่งครัดในข้อปฏิบัติ ดังที่ท่านประพฤติปฏิบัติตนในธุดงค์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตน
เพื่อขัดเกลาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่อนุชนได้ประพฤติปฏิบัติตาม
4. เป็ นผู้รับ ภาระหน้าที่ พิทักษ์พระพุทธศาสนาไม่ทอดทิ้ง จากการที่พระมหากัสสปะได้
ทราบถึงความมัวหมองของพระศาสนาเพราะถูกคนดูหมิ่นหรือบิดเบือนความจริง ท่านกลับไม่นิ่งดูดาย
ตรงกันข้ามกลับชักชวนพระภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ จานวนถึง 500 รูป ทาการ สังคายนาร้อยกรอง
พระธรรมวินัยจนสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้

ภาพ พระมหากัสปะ เอตทัคคะด้านผู้เลิศทางธุดงค์
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=S-XGUY6V1I
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คาสั่ง จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จากการศึกษาประวัติของพระมหากัสสปะ และพระอุบาลี นักเรียนสามารถนาคุณธรรม
ของท่านมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนของนักเรียนได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างของอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขาได้ในเรื่อง
ใดบ้างและมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….
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คาสั่ง จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. จากการศึกษาประวัติของพระมหากัสสปะ และพระอุบาลี นักเรียนสามารถนาคุณธรรม
ของท่านมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนของนักเรียนได้อย่างไร
การแสวงหาความรู้ ในเรื่ องต่ าง ๆ นั้ นต้ องหาข้ อมู ลหลายๆ ทาง หาแหล่ งความรู้ ที่
หลากหลาย เมื่อได้ความรู้มาแล้วก็นามาปฏิบัติทดลองว่าสามารถบรรลุผลตามความคาดหมาย
หรือไม่ เช่นพระองค์บาเพ็ญทุกรกิริยาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ไม่ประสบความสาเร็จก็ต้องใช้วิธี
ใหม่โดยต้องดาเนินตามทางสายกลาง และใช้วิธีคิดอย่างมีเหตุผล เช่นเดียวกับการศึกษาเล่า
เรียนนั้นต้องรู้จักวิธีการหาความรู้แล้วนามาคิดวิเคราะห์ว่าข้อมูลความรู้นั้นถูกต้องหรือไม่และ
รู้จักใช้วิธีคิดหลายๆ แบบ

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแบบอย่างของอนาถบิณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขาได้ในเรื่อง
ใดบ้างและมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
(ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน)
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ค าชี้ แ จง ให้ นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า คุ ณ ธรรมอั น เป็ น แบบอย่ า งของพุ ท ธสาวก
พุทธสาวิกา ตามหัวข้อกาหนด
พุทธสาวก /
พุทธสาวิกา

คุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง

ผลดีของการนาไปปฏิบัติ

พระมหากัสสปะ

พระอุบาลี
อนาถบิณฑิก
เศรษฐี
นางวิสาขา
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ค าชี้ แ จง ให้ นั ก เรี ย นวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ค่ า คุ ณ ธรรมอั น เป็ น แบบอย่ า งของพุ ท ธสาวก
พุทธสาวิกา ตามหัวข้อกาหนด
พุทธสาวก /
พุทธสาวิกา

คุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง

เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่ายพระมหากัสสปะ
ได้รับการสรรเสริญจากพระพุทธเจ้าว่า
พระมหากัสสปะ
เป็นเอตทัคคะในการปฏิบัติมักน้อย
สันโดษ
เป็นผู้ทรงภูมิความรู้ เนื่องจากท่านได้
ทรงจาและผ่านการศึกษาเล่าเรียนมา
พระอุบาลี
มากจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่
วิสัชชนาพระวินัยปิฎก
เป็นผู้มั่นคงในการทาบุญอนาถบิณฑิก
เศรษฐีเป็นผู้มีความมั่นคงในการทาบุญ
อนาถบิณฑิก
ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเป็นคนใจบุญสุนทาน
เศรษฐี
มาก ชอบทาบุญกุศลโดยเฉพาะการให้
ทานและฟังธรรมเป็นประจา
เป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้า
นางวิสาขา

ผลดีของการนาไปปฏิบัติ
ชีวิตมีความสุข

ประสบความสาเร็จในการเรียน
การทางาน

มีชีวิตอย่างมีความสุข

มีชีวิตอย่างมีความสุข

(หมายเหตุ พิจารณาตามคาตอบของนักเรียนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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อัมพชาดก
ความว่า
ในอดีตกาลมีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งได้เล่าเรียนมนต์เสกมะม่วงให้ออกผลได้ในชั่วพริบตา
โดยอาจารย์ซึ่งเป็นจัณฑาล มีข้อแม้ว่า "มนต์นี้หาค่ามิได้ อาศัยมนต์นี้แล้วจะได้ลาภสักการะมากมาย
ถ้ า มี ค นถามว่ า เรี ย นมนต์ นี้ ม าจากใคร ให้ บ อกตามความเป็ น จริ ง ว่ า ศึ ก ษามาจากอาจารย์ ผู้ เ ป็ น
จัณฑาล มิฉะนั้นแล้วมนต์ก็จะเสื่อม" พราหมณ์หนุ่มใช้มนต์เสกมะม่วงในการเลี้ยงชีพ

ภาพ อัมพชาดก
ที่มา: http://64-buddhist-plant-project.blogspot.com/
วันหนึ่งคนรักษาพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพาราณสีซื้อมะม่วงที่เกิดจากมนต์ไปถวาย
พระราชา พระองค์ทรงติดใจรสชาติของมะม่วง จึงให้ถามพราหมณ์หนุ่มว่าเรียนมนต์เสกมะม่วงมา
จากใคร ด้วยความละอายที่จะบอกว่าอาจารย์ของตนเป็นจัณฑาล พราหมณ์หนุ่มจึงกราบทูลเป็นเท็จ
ว่าได้เล่าเรียนมนต์มาจากทิศาปาโมกข์แห่งกรุงตักศิลา ทันทีที่พราหมณ์กล่าวเท็จ มนต์ก็เสื่อมโดยไม่
รู้ตัว เมื่อพระราชารับสั่งให้เสกมะม่วงให้เสวย แม้พราหมณ์จะร่ายมนต์อย่างไร ก็ไม่ได้ผลอย่างเช่น
เคย พราหมณ์หนุ่มจึงกราบทูลความจริงว่าตนได้เรียนมนต์มาจากอาจารย์จัณฑาล เมื่อพระราชาทรง
ทราบความจริงก็กริ้วพราหมณ์หนุ่ม แล้วตรัสว่า"บุคคลใดรู้แจ้งธรรมจากอาจารย์ใด ไม่ว่าเป็น
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กษั ต ริ ย์ พราหมณ์ แพศย์ ศู ท ร คนจั ณ ฑาล อาจารย์ นั้ น แลเป็ น คนที่ ป ระเสริ ฐ สุ ด ของ
เขา" เมื่อตรัสแล้วพระราชาก็รับสั่งให้เฆี่ยนพราหมณ์หนุ่ม และขับไล่ออกจากพระนคร
พราหมณ์หนุ่ มกลับไปยั งที่อยู่ของอาจารย์จัณฑาล กราบแทบเท้าอาจารย์แล้วสารภาพ
ความผิด และขอเรียนมนต์ใหม่ แต่อาจารย์จัณฑาลกล่าวว่า " เราประสาทมนต์แก่เจ้าโดยธรรม เจ้า
ก็รับเอาไปโดยธรรม ถ้าเจ้าตั้งอยู่ในธรรม มนต์ก็จะไม่เสื่อม ดูก่อนเจ้าทรามปัญญา มนต์นั้นเจ้าได้มา
โดยลาบาก เป็นของหายากที่จะหาได้ในมนุษย์ในโลกนี้ เราอุตส่าห์ถ่ายทอดให้เจ้าเพื่อเป็นเครื่องมือ
เลี้ยงชีพ แต่เจ้ากลับทาลายด้วยการพูดเท็จ หลอกลวง เจ้าคนชั่วเอย มนต์ใดจะมีแก่เจ้า เราไม่มีวัน
ถ่ายทอดมนต์ให้เจ้าอีกแล้ว" เมื่อกล่าวจบ อาจารย์จัณฑาลก็ขับไล่พราหมณ์หนุ่มไปให้พ้นจากบ้านของ
ตน พราหมณ์หนุ่มออกจากบ้านอาจารย์จัณฑาลด้วยจิตใจแตกสลาย คิดว่าตนจะมีชีวิตอยู่ทาไม ตาย
เสียดีกว่า แล้วก็เดินทางเข้าปุา ตายอย่างคนอนาถา

ภาพ อัมชาดก
ที่มา: http://64-buddhist-plant-project.blogspot.com/
ชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ความกตัญญูกตเวที หรือ ความรู้จักและตอบแทนบุญคุณ
เป็นพื้นฐานสาคัญของบุคคล ใครมีคุณธรรมข้อนี้ คุณธรรมข้ออื่น ๆ ย่อมเจริญงอกงามขึ้นอย่าง
น่าอัศจรรย์
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ติตติรชาดก
ความว่า
ในอดีตชาติ ณ ต้นไทรในปุาหิมพานต์ มีสัตว์ซึ่งเป็นสหายกันอยู่ 3 ตัว คือ ลิง นก
กระทา และช้าง สหายทั้งสามมิได้เคารพยาเกรงกันตามลาดับอาวุโส จึงตกลงกันหาตัวที่อาวุโส
สูงสุด แต่ต่างฝุายต่างก็อ้างว่าตนอาวุโสกว่าตัวอื่น ลิงจึงเสนอให้ใช้ต้นไทรเป็นตัวตัดสิน โดยถามว่า
แต่ละตัวว่าเห็นต้นไทรมาตั้งแต่เมื่อใด
ช้างกล่าวว่า "ข้าเห็นมันมาตั้งแต่ต้นไทรนี้ยังเป็นต้นไม้เล็ก ๆ เวลาขาเดินผ่านยอดไทรยัง
ระขาทั้งสี่ของข้าเลย เพราะฉะนั้นข้าจะต้องแก่กว่าพวกท่านแน่นอน
ลิงกล่าวว่า "ข้าเห็นต้นไทรนี้มาตั้งแต่ยังเป็นลูกลิงตัวน้อย ๆ เมื่อข้านั่งกับพื้นยังกัดยอดมัน
เล่นเลย เพราะฉะนั้นข้าต้องแก่กว่าพวกท่าน"
นกกระทากล่าวว่า "สหายทั้งสองเอยพวกท่านต้องเกิดภายหลังข้าแน่นอน สหายทั้งสองรู้
ไหมว่าเดิมแล้วต้นไทรมิได้อยู่ ณ สถานที่นี้ แต่มีต้นไทรใหญ่อยู่ไกลจากที่นี่อีกต้นหนึ่ง ข้าได้กินผล
ของต้นไม้นั้นแล้วบินผ่านมายังที่นี่ได้ถ่ายมูลลงมาตรงนี้ แต่นั้นมาก็เกิดต้นไทรนี้ขึ้น ข้าย่อมแก่กว่า
ท่านทั้งสองแน่นอน"
ช้างและลิงได้ยินดังนั้น จึงกล่าวว่า "สหายบัณฑิต ท่านมีอาวุโสกว่าเรา ตั้งแต่นี้ไป เรา
ทั้งสองจะเคารพนับถือบูชาท่าน และจะตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน ตั้งแต่นั้นมาช้างและลิงก็เคารพยา
เกรงนกกระทาในฐานะผู้อาวุโส เชื่อฟังคาแนะนาและอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดอายุขัย

ภาพที่ ติตติรชาดกสัตว์ซึ่งเป็นสหายกัน
ที่มา : http://www.dmc
ชาดกเรื่ องนี้แ สดงให้เ ห็น ว่า แม้สัตว์เ ดรัจฉานยังรู้ จักเคารพยาเกรงกัน ตามลาดับ
อาวุโส ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์จึงต้องเคารพนบนอบต่อผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ ซึ่งจะทาให้
ได้รับการยกย่องสรรเสริญในปัจจุบัน มีทางไปที่ดี และได้รับความเจริญต่อไปในอนาคต
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เมื่อนักเรียนได้ศึกษาอัมพชาดกและติตติรชาดก ทาให้ได้แง่คิดในเรื่องใดบ้าง

ข้อคิดจากอัมพชาดก

ข้อคิดจากติตติรชาดก

1. ชาดกคืออะไร
…………………………………………………………………................................………………
…………………………………………………………………......................................……………
2. การศึกษาชาดกมีประโยชน์อย่างไร
…………………………………………………………………................................………………
…………………………………………………………………......................................……………
3. นักเรียนจะนาข้อคิดจากชาดกไปประยุกต์ใช้อย่างไร
…………………………………………………………………................................………………
…………………………………………………………………......................................……………

เล่มที่ 1 พระพุทธคุณ

หน้า 50

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาอัมพชาดกและติตติรชาดก ทาให้ได้แง่คิดในเรื่องใดบ้าง

ข้อคิดจากอัมพชาดก

ข้อคิดจากติตติรชาดก

ผู้ไม่รู้คุณครูอาจารย์ย่อมเป็นคนเสื่อมทาการ
งานก็เ สื่ อ มส่ ว นคนกตัญ ญู รู้ คุณ คนอื่น ย่ อ ม
เป็นคนเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

นรชนเหล่าใดฉลาดในธรรมมีความนอบน้อม
ถ่อ มตนต่ อผู้ ใหญ่น รชนเหล่ านั้ นย่ อมได้ รั บ
การสรรเสริ ญ ในปั จ จุ บั น นี้ แ ละในโอกาส
ต่อๆไป

1. ชาดกคืออะไร
เรื่องราวที่เล่าถึงอดีตชาติหรือชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าที่ทรงถือกาเนิดใน
ชาติต่าง ๆ ก่อนที่จะประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย
2. การศึกษาชาดกมีประโยชน์อย่างไร
ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระโพธิสัตว์และได้นาข้อคิดจากชาดกมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันต่อไป
3. นักเรียนจะนาข้อคิดจากชาดกไปประยุกต์ใช้อย่างไร
เราสามารถนาข้อคิดจากอัมพชาดกไปใช้ในการกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์และนา
ข้อคิดจากติตติรชาดกไปใช้ในการนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่า
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คาชี้แจง

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่
ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวโดยทาเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่อง
อักษร ก ข ค หรือ ง ที่กาหนดให้ในกระดาษคาตอบ

1. เมื่อกล่าวถึงสวนลุมพินีวัน เราจะนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ก. การประสูติ
ข. การเสด็จออกผนวช
ค. การเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ง. การตรัสรู้และแสดงธรรมครั้งแรก
2. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัย เสด็จออกผนวชคืออะไร
ก. ทรงต้องการเป็นนักบวช
ข. ทรงไม่ต้องการครองราชสมบัติ
ค. ทรงเบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือน
ง. ทรงเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย
3. ขั้นตอนสุดท้ายของการบาเพ็ญทุกรกิริยาคือข้อใด
ก. อดอาหาร
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. ใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้
ง. กัดฟันให้แน่นเป็นเวลานาน
4. เพราะอะไร พระสิทธัตถะ จึงทรงเลิกบาเพ็ญทุกรกิริยา
ก. ไม่มีใครคอยให้ความดูแล
ข. ทรงทรมานตนจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว
ค. ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีผลดีอะไร
ง. ทรงต้องการบาเพ็ญเพียรทางจิตขั้นสูงไปอีก
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5. ก่อนที่พระสิทธัตถะจะทรงเลิกบาเพ็ญทุกรกิริยาพระองค์ทรงเปรียบเทียบการหลุดพ้นกับอะไร
ก. พิณ3สาย
ข. ท่อนไม้3ท่อน
ค. อาชาไนย4ตัว
ง. คนเลี้ยงโค5คน
6.ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าอะไร
ก. ตัณหา3
ข. อริยสัจ4
ค. พุทธคุณ9
ง. มรรคมีองค์8
7.พระพุทธเจ้าตรัสเล่าอัมพชาดก โดยทรงปรารภเรื่องอะไร
ก. ความประพฤติของพระเทวทัต
ข. การจับจองเสนาสนะของพระฉัพพัคคีย์
ค. ความเป็นผู้ว่ายากสอนยากของพระภิกษุรูปหนึ่ง
ง. การพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพระภิกษุภัททวัคคีย์
8. การปฏิบัติตนของบุตรชายของปุโรหิตในอัมพชาดก ตรงกับสานวนไทยข้อใด
ก. ปลาหมอตายเพราะปาก
ข. กินบนเรือนขี้บนหลังคา
ค. คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ง. เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
9.ในติตติรชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอะไร
ก. ลิง
ค. นกคุ่ม

ข. ช้าง
ง. ราชสีห์

10.ถ้าเรานาข้อคิดจากอัมพชาดกและติตติรชาดกไปปฏิบัติจะเกิดผลดีอย่างไร
ก. มีความรักใคร่ต่อกัน
ข. ได้รับการยกย่องนับถือ
ค. เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ง. ถูกทุกข้อ
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11. การสังคายนาครั้งใดที่มีความสาคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุด
ก. ครั้งที่ 1
ข. ครั้งที่ 2
ค. ครั้งที่ 3
ง. ครั้งที่ 4
12. พระเถระรูปใดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ
ก. พระอุตตระและพระมหินทะ
ข. พระมหินทะและพระอนุรุทธะ
ค. พระอนุรุทธะและพระโสณเถระ
ง. พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ
13. พ่อขุนรามคาแหงมหาราชโปรดเกล้าฯให้นิมนต์พระสงฆ์จากที่ใดมาเผยแผ่พระพุทธศาสน ณ กรุง
สุโขทัย
ก. ลังกา
ข. อินเดีย
ค. อาณาจักรศรีวิชัย
ง. นครศรีธรรมราช
14. พระเถระไทยสมัยอยุธยารูปใดที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาจนก่อให้เกิด
นิกายใหม่และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
ก. พระอุบาลี
ข. พระมหินทะ
ค. พระมหาสุมนะ
ง. พระอาจารย์ศรี
15. ในที่ประชุมณวัดบางหว้าใหญ่ส มัยธนบุรีพระสงฆ์ พร้อมใจกันเลือกพระเถระรูปใดเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช
ก. พระอริยมุนี
ข. พระมหาสุมนะ
ค. พระอาจารย์ศรี
ง. สมเด็จพระมหาเถระ
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16. ข้อใดไม่ใช่ พระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาของรัชกาลที่1
ก. ทรงให้ทาสังคายนาพระไตรปิฎก
ข. ทรงประกาศใช้กฎหมายคณะสงฆ์
ค. ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ง. ทรงสถาปนาคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
17. ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน
ก. รัชกาลที่ 3–วันวิสาขบูชา
ข. รัชกาลที่ 2–ธรรมยุติกนิกาย
ค. รัชกาลที่ 5–วัดสุทัศนเทพวนาราม
ง. รัชกาลที่ 7–พระไตรปิฎกสยามรัฐ
18. เหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ-ศาสนาในรัชกาลที่ 9 คืออะไร
ก. การสังคายนาพระไตรปิฎก
ข. การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ค. การสร้างพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐม
ง. การอัญเชิญพระทันตธาตุมาจากประเทศจีน
19. “คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า ชาติข องเรา คงอยู่ คู่ พระศาสนาพุท ธศาสนา อยู่ย ง คู่อ งค์
กษัตรา พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน”ข้อความนี้มีใจความกล่าวถึงเรื่องใด
ก. ความคิดถึงของพ่อที่มีต่อลูก
ข. การดารงอยู่ของชาติและศาสนา
ค. สถาบันหลักของสังคมไทย3สถาบัน
ง. ของฝากจากพระศาสดาที่มอบให้แก่คนไทย
20. “ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ ” คากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงนิสัย
ของคนไทยในเรื่องใด
ก. ความมีวินัย
ข. ความมีน้าใจ
ค. ความสามัคคี
ง. ความซื่อสัตย์
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1. ก
2. ง
3. ข
4. ค
5. ก
6. ข
7. ข
8. ก
9.ค
10.ง
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11. ค
12. ง
13. ง
14. ก
15. ค
16. ง
17. ง
18. ก
19. ค
20.ข
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กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ม.1 ช่วงชั้นที่ 3.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษร เจริญทัศน์ อจท จากัด.
วิทยา ปานะบุตร. (2547). คู่มือเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 2544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1. กรุงเทพมหานคร :
พัฒนาศึกษา.
2. เวปไซต์
www. mediacenter.mcu.ac.th/
www. https://docs.google.com
www. th.wikipedia.org/wiki
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ชื่อ- สกุล
: นางสุนิสา เชาวลิต
วัน เดือน ปี เกิด : วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : 154/96 หมู่ที่ 13 ตาบลช้างซ้าย
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2541

: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนชุมชนวัดคลองรี อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสทิงพระวิทยา อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสทิงพระวิทยา อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
: ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ภูมิศาสตร์
จากวิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา

ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน
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: ครู วิทยฐานะชานาญการ
: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช ตาบลสวนหลวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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