
 

 
ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 

และวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
วิชาพระพุทธศาสนา  ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ พระพุทธ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต 
ครูชํานาญการ 

 

 
 
 

โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
คํานํา 

 
 

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

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

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

ผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 

สารบัญ 
 
 

หนา 
คํานํา             ก 
สารบัญ             ข 
คําช้ีแจง             ค 
คําแนะนําสําหรบัคร ู           ง 
คําแนะนําสําหรบันักเรียน           จ 
แผนภูมิการใชชุดการสอน            ฉ 
แผนภูมิชุดการสอน  ชุดที่ ๑           ๑ 
แบบทดสอบกอนเรียน            ๒ 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน           ๔ 
ใบความรูที่ ๑  เรื่อง  สภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล      ๕ 
ใบกิจกรรมที ่๑           ๑๐ 
เฉลยใบกิจกรรมที ่๑          ๑๒ 
ใบความรูที่ ๒  เรื่อง  การพัฒนาปญญาดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
(วิธีคิดแบบสามญัลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกบัปจจบุัน)              ๑๓ 
ใบกิจกรรมที ่๒           ๑๘ 
แนวตอบใบกิจกรรมที ่๒          ๑๙ 
ใบความรูที่ ๓  เรื่อง  พุทธประวัติ                 ๒๑ 
ใบกิจกรรมที ่๓           ๒๗ 
เฉลยใบกิจกรรมที ่๓          ๒๘ 
ใบกิจกรรมที ่๔           ๒๙ 
แนวตอบใบกิจกรรมที ่๔          ๓๐ 
แบบทดสอบหลังเรียน          ๓๒ 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน         ๓๔ 
บรรณานุกรม           ๓๕ 
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คําช้ีแจง 
 
 

ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  
วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพุทธ  จัดทําข้ึนโดย  
มุงใหผูเรียนเกิดพัฒนาทางดานตาง ๆ เชน ทักษะการคิด วิเคราะห การเผชิญปญหา และการหา
แนวทางในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม  ภายในเลมประกอบดวย 

๑.  คําแนะนําสําหรับคร ู
๒.  คําแนะนําสําหรับนักเรียน 
๓.  แผนภูมิการใชชุดการสอน 
๔.  ตัวช้ีวัดและจุดประสงคการเรียนรู 
๕.  สาระการเรียนรู 
๖.  แบบทดสอบกอนเรียน 
๗.  ใบความรู 
๘.  ใบกิจกรรม 
๙.  เฉลยและแนวตอบใบกิจกรรม 
๑๐.  แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๑.  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
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คําแนะนําสําหรับครู 
 
 

ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  
หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพุทธ น้ี  ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนคูกับแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 
วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔  ครูควรปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ศึกษาชุดการสอนคูกับแผนการจัดการเรียนรูในเรื่องเดียวกันมาลวงหนาอยางละเอียด 
๒.  เตรียมสื่ออุปกรณการเรียนการสอนที่จะตองใชทํากิจกรรมในแตละครั้งใหพรอมกอนสอน 

หากมีปญหาจะไดแกไขกอนทําการสอน 
๓.  การสอนเนนแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยมุงใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทางดานตาง ๆ เชน 

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

การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  ครคูวรควบคุมการใชชุดการสอนอยางระมัดระวังและรวดเร็วทันเวลา 
๑๐.  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง  ครูควรใหนักเรียนเก็บสื่อการเรียนให

เปนระเบียบเรียบรอย  หากชุดใดชํารุดก็ซอมแซมเพื่อเก็บไวใชครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 



 

 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 
 

 
ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  

หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพุทธน้ี  ใชประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔       
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔  นักเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  ๑๐  ขอลงในกระดาษคําตอบ 
๒.  ศึกษาชุดการสอน  หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพุทธ ตามลําดับกิจกรรม และทําใบกิจกรรม

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

การเรียนรูของตนเอง 
๖.  เมื่อทําใบกจิกรรมครบทุกกจิกรรมแลว  ทําแบบทดสอบหลงัเรียนลงในกระดาษคําตอบ 
๗.  ตรวจกระดาษคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน  เพื่อดูการพัฒนาการเรียนรู

ของตนเอง 
๘.  การเรียนรูนักเรียนควรต้ังใจและสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายเพื่อใหการเรียนรู

ของนักเรียนบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  นักเรียนควรใชชุดการสอนอยางระมัดระวังและรวดเร็วทันเวลา 
๑๐.  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง  ควรจะเก็บสื่อการเรียนใหเปนระเบียบ

เรียบรอย 
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แผนภูมิการใชชุดการสอน 
 

 
 

ศึกษาคําแนะนําในการใชชุดการสอน 
 
 
 

ทดสอบกอนเรียน 
 
 
 

ศึกษาชุดการสอนตามลาํดับ 
 
 
 

ทํากิจกรรมแตละใบกิจกรรม 
 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 

ผาน        ไมผาน 
 
 
 

 จบ           พบครูรายบุคคล 

 
 
 
 

ฉ 



๑ 
 

 

ชุดที่ ๑ 
 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  พระพุทธ 
 
 

เรื่อง 
สภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาลและพุทธประวัติ 

 
 

ตัวชี้วัด 
ส๑.๑.๑  วิเคราะหสภาพสังคมของชมพูทวีปกอนพุทธกาลได 
ส๑.๑.๒  วิเคราะหพระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดใน 
           การตรัสรู  การกอต้ัง  วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ส๑.๑.๓  วิเคราะหพุทธประวัติดานการบรหิารและการธํารงรักษาศาสนา 
ส๑.๑.๑๙  เห็นคุณคา  เช่ือมั่น  และมุงมั่นพัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและ 
             พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑.  อธิบายสภาพสังคมของชมพูทวีปกอนพุทธกาลได 
๒.  อธิบายการตรสัรู  การกอต้ัง  วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา 
     ของพระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสดุได 
๓.  อธิบายพุทธประวัติดานการบรหิารและการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาได 
๔.  วิเคราะหสภาพสังคมของชมพูทวีปกอนพุทธกาลและพุทธประวัติดวยวิธีคิด 
     แบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับ 
     ปจจุบัน) ได 

 
 

สาระการเรยีนรู 
๑.  สภาพสังคมของชมพูทวีปกอนพุทธกาล 
๒.  พุทธประวัติ   
๓.  การตรัสรูและการกอต้ังพระพทุธศาสนา 
๔.  การบรหิารและการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา 
๕.  วิธีคิดแบบสามญัลกัษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกบัปจจบุัน 

 



๒ 
 

 

แบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพทุธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพทุธ 

 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง 
            ก , ข , ค  หรือ  ง  ที่เลือกน้ัน 
 
๑.  ชมพูทวีปในปจจุบันมเีน้ือทีส่วนใหญอยูในประเทศใด 

 ก.  อินเดีย     ข.  เนปาล 

 ค.  ศรีลังกา     ง.  บังคลาเทศ 

๒.  สภาพสังคมชมพทูวีปมสีวนชวยใหเจาชายสทิธัตถะออกบวชอยางไร 

 ก.  สังคมมรีะบบวรรณะ     

ข.  มีความเช่ือเรื่องการบูชายันตทีเ่บียดเบียนสัตว 
 ค.  การแสวงหาสัจธรรมยังไมใชทางพนทกุข   

ง.  สถานที่ที่ไปมีความเปนอยูแตกตางกันมาก 

๓.  ขอใดไมเก่ียวกับมิลกัขะ 

 ก.  เจาของถ่ินอินเดียเดิม     

ข.  ถูกรุกรานถอยรนลงมาทางใต 
 ค.  อพยพขามเทือกเขาหิมาลัยเดิม    

ง.  ความสามารถสูพวกอริยกะไมได 
๔.  พระพุทธเจาประสูติในวันใด 

 ก.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๓   ข.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๖ 

 ค.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๘   ง.  แรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๘ 

๕.  เจาชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นสิ่งใดทําใหทรงคิดเรื่องทุกขและตัดสินพระทัยออกผนวช 

 ก.  เทวดาทั้ง ๔     ข.  เทวทูตทั้ง ๔ 

 ค.  เทพบุตรทั้ง ๔    ง.  ธิดามารทั้ง ๔ 

๖.  พระมหาบุรุษไดทรงบรรลญุาณใดจึงทําใหไดช่ือวาสําเรจ็เปนพระพุทธเจาอยางแทจรงิ 

 ก.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ข.  จุตูปปาตญาณ 

ค.  อาสวักขยญาณ    ง.  ทิพจักษุญาณ 

๗.  การตรัสรูอริยสัจ ๔  ทําใหพระพุทธองคทรงคนพบความจริงประการหน่ึงวา “การเวียนวายตายเกิด 
มีจริง”  ความจริงตามที่ทรงคนพบน้ี ตรงกับหลักคิดแบบโยนิโสมนสิการในขอใด 

 ก.  คิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน   ข.  คิดแบบสามัญลักษณะ 

 ค.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจรงิ   ง.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ 
 
 
 



๓ 
 

๘.  การบําเพ็ญเพียรทางจิต  ทําใหพระพุทธองคทรงตรัสรู  การบําเพ็ญเพียรทางจิตน้ี  เปนการคิดตาม
หลักคิดในขอใด 

 ก.  คิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน   ข.  คิดแบบสามัญลักษณะ 

 ค.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจรงิ   ง.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ 
๙.  พระพุทธเจาทรงมีหลักในการบริหารพระศาสนาอยางไร  จึงไดเปนนักบริหารช้ันยอด  ที่เรียกวา 
“โลกนายก” 

 ก.  ทรงยกพระธรรมวินัยใหเปนธรรมนูญแหงการปกครอง 

 ข.  ทรงกระจายอํานาจใหพระอัครสาวกและพระมหาเถระชวยกันบริหารศาสนา 

 ค.  ทรงยกยองพุทธบริษัทสีท่ี่มีความรูความสามารถโดดเดนเปนเอตทัคคะ 

 ง.  ทุก ๆ ขอกลาวมารวมกัน 

๑๐.  กอนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจาทรงมอบใหพุทธบริษัทสี่รวมกันปฏิบัติหนาที่อยางไร  
เพื่อธํารงรักษาพระพุทธศาสนาไว 
 ก.  ศึกษาธรรมใหแตกฉานและปฏิบัติธรรมใหเกิดผล  

ข.  รวมกันเผยแผธรรมและปกปองพระพทุธศาสนา 

 ค.  สงวนรักษาพระพุทธศาสนาไวใหชาวพุทธเทาน้ัน 

 ง.  ขอ ก. และ ข. ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเสร็จแลวก็ไปตรวจคําตอบกันเลย  หากทําไดนอย   

ก็ไมเปนไร  เพราะเปนการทดสอบกอนเรียน  เพื่อที่

คุณครูของเราจะไดนําขอมูลไปใชในการจัดการเรียนรู

ใหสอดคลองกับศักยภาพของเพื่อน ๆ ตอไปจา 



๔ 
 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพทุธ 

 
 
     ๑.  ก 
     ๒.  ก 
     ๓.  ค 
     ๔.  ข 
     ๕.  ข 
     ๖.  ค 
     ๗.  ข 
     ๘.  ก 
     ๙.  ง 
     ๑๐. ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจคําตอบเสร็จแลว  อยาลืมจดบันทึก

คะแนนไวเปรียบเทียบกับหลังเรียน  จะไดรู

พัฒนาการของตัวเอง  จากน้ันเราไปศึกษา

ความรูจากชุดการสอนและทํากิจกรรมตาง ๆ

ไดเลยครับ 



๕ 
 

 
  
 

 
ชมพูทวีปเปนแหลงกําเนิดของพระพุทธศาสนา  ศัพทคําวา  ชมพูทวีปน้ี  แปลวา  เกาะแหง   

ตนหวา  สันนิษฐานวา  ในอดีตอาจมีตนหวามากมายในดินแดนแหงน้ีกอนที่พวกอารยันจะเขามาน้ัน 
เดิมเปนถ่ินของพวกดราวิเดียน  เมื่อประมาณ  ๘๐๐  ปกอนพุทธกาล  พวกอารยันซึ่งเปนชนผิวขาว    
ไดอพยพเขามายึดครองดินแดนสวนที่อุดมสมบูรณของชมพูทวีป  ไลชนพื้นเมืองคือพวกดราวิเดียนให
ถอยรนไปทางทิศใตและทิศตะวันออกแถบลุมแมนํ้าคงคา  สวนพวกอารยันก็ไดเขาครอบครองดินแดน
ตอนเหนือ  ไดแก  ภาคเหนือของประเทศอินเดียในปจจุบัน  ในสมัยพุทธกาลเรียกวา  มัชฌิมชนบท 
หรือมัธยมประเทศ 

พวกอารยันเมื่อเขามายึดครองดินแดนชมพูทวีปแลว  ไดเรียกชนพื้นเมืองหรือดราวิเดียนวา  
ทัสยุ  หรือทาส  หรือมิลักขะ  ซึ่งแปลวา  ผูเศราหมอง  ผูมีผิวสีดํา  หรือเรียกวา  อนาริยกะ  แปลวา   
ผูไมเจริญ  ไดเรียกตัวเองวา  อารยัน  หรืออริยกะ  ซึ่งแปลวา  ผูเจริญ   

 
ท่ีมา  ขอมูล “ชมพูทวีป” (ออนไลน).   
สืบคนจาก  http://www.kr.ac.th/ebook2/julaporn/01.html 
 
การเมืองการปกครอง  
 
 ชมพูทวีปในยุคกอนพุทธกาลและยุคพุทธกาล  มีการแบงเขตการปกครองออกเปน ๒ สวนใหญ ๆ 
คือ สวนกลางเรียกวา มัชฌิมชนบท (มัธยมประเทศ) สวนนอกเรียกวา ปจจันตชนบท (ปจจันตประเทศ)  
มัชฌิมชนบท คือ เมืองที่พวกอารยันสวนใหญอาศัยอยู สวนปจจันตชนบท คือ เมืองที่พวกชนพื้นเมือง
แตด้ังเดิมอาศัยอยู  โดยเฉพาะมัชฌิมชนบทมีอาณาเขตครอบคลุมแควนใหญ ๆ ถึง  ๑๖  แควน  คือ 
 

ชื่อแควน ชื่อเมืองหลวง ชื่อในปจจุบัน 
๑.  อังคะ จัมปา ภคัลปุระ 
๒.  มคธ ราชคฤห ราชคีระ 
๓.  กาส ี พาราณส ี เบนาเรส 
๔.  โกศล สาวัตถี สะเหตุ – มะเหต 
๕.  วัชชี เวสาลหีรอืไพศาล ี เบสาร 
๖.  มัลละ กุสินาราและปาวา กาเชียร 
๗.  เจตี โสตถิวดี อัลลาฮาบัด 
๘.  วังสะ โกสัมพ ี - 
๙.  กุรุ อินทปตถ - 
๑๐.  ปญจาละ หัสดินปุระ - 

ใบความรูที่ ๑ 
เรื่อง  สภาพสงัคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล 

 



๖ 
 

 
ชื่อแควน ชื่อเมืองหลวง ชื่อในปจจุบัน 

๑๑.  มัจฉะ สาคละ - 
๑๒.  สุรเสนะ มถุรา มัตตรา 
๑๓.  อัสสกะ โปตล ี - 
๑๔.  อวันตี อุชเชนี อุเชน 
๑๕.  คันธาระ ตักศิลา - 
๑๖.  กัมโพชะ ทวารกะ - 

 
 นอกจากน้ียังมีแควนยอย ๆ อีก  ๕  แควน  ซึ่งโดยสภาพทางภูมิศาสตรแลวอาจมีขนาดไม  
กวางใหญ  แตทวามีความสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนาเปนอยางย่ิง  แควนเหลาน้ี
ประกอบดวยแควนสักกะ  มีเมืองหลวงช่ือกบิลพัสดุ (เมืองของพุทธบิดา)  แควนโกลิยะ  มีเมืองหลวงช่ือ
เทวทหะ (เมืองของพุทธมารดา)  แควนภัคคะ  มีเมืองหลวงช่ือสุงสุมารคีรี  แควนวิเทหะ  มีเมืองหลวง
ช่ือมิถิลา  และแควนอังคุตตราปะ  มีเมืองหลวงช่ืออาปณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  รูปแผนที่ชมพูทวีป (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.samkokview.com/main/index.php/2012-02-05-14-25-15/%E0 

%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95% 
E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A 
3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8 
%B5%E0%B8%A2/180-India-in-the-Time-of-the-Buddha 



๗ 
 

 ระบบการปกครองที่ใชเปนกลไกในการบริหารบานเมืองในสมัยน้ัน  คือ  ระบอบราชาธิปไตย
หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย  มหานครหรือแควนใหญนิยมใชการปกครองระบบน้ี  เชน  แควนมคธ  
แควนโกศล  เปนตน  อีกระบอบหน่ึงคือ  ระบอบสามัคคีธรรมหรืออภิชนาธิปไตย  อันเปนระบบการ
ปกครองที่มีลักษณะใกลเคียงกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคอนขางมาก  รูปแบบการปกครอง  
คือ  หัวหนาของราชสกุลใหญในเมืองตาง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข้ึนมาบริหารราชการแผนดินตาม
วาระ  พอหมดวาระก็จะเลือกผูบริหารใหม  และการบริหารราชการแผนดินดําเนินการผานรัฐสภา  
(สัณฐาคาร/Parliament)  เชน  แควนสักกะ  แควนวัชชี  แควนมัลละ  เปนตน  ก็ใชการปกครองใน
ระบอบน้ี 
 
ศาสนาและลัทธิรวมสมัย 
 
 ประชาชนในชมพูทวีปสวนใหญนับถือศาสนาพราหมณ  ระบบความเช่ือก็เลยข้ึนอยูกับ
หลักธรรมคําสอนของศาสนาพราหมณตามที่ระบุไวในคัมภีรพระเวทคือ  เช่ือพระเจาหลายองค  พระเจาที่
โดดเดนก็คือ  พระพรหม  ซึ่งถือเปนพระผูสราง  พระวิษณุ (พระนารายณ)  ซึ่งถือเปนพระผูรักษาและ
พระอิศวร (พระศิวะ)  ซึ่งถือเปนพระผูทําลาย  นอกจากน้ียังมีความเช่ือถือที่แตกตางกันออกไปอีกมาก  
เชน  ประชาชนสวนใหญเช่ือเรื่องการตายแลวเกิดก็มี  ตายแลวสูญก็มี  เช่ือเรื่องการชําระบาปดวยการ
ลอยบาปในแมนํ้าคงคง  และเช่ือวาการสะเดาะเคราะหบูชายัญดวยชีวิตคนและสัตวชวยใหพนจากทุกขโศก
และโรคภัยไดอยางวิเศษ  จึงนิยมประกอบพิธีกรรมดวยการบวงสรวงเทพเจา  โดยการทําพิธีกรรม    
ผานพวกพราหมณ  ซึ่งพวกพราหมณถือวาตนเปนอุดมเพศ  เปนทูตสวรรค  มีอํานาจเหนือประชาชน   
ทุกหมูเหลา  และในการดําเนินชีวิตของประชาชนจะเปนไปอยางไรข้ึนอยูกับการช้ีขาดของพวกพราหมณ
และคําสอนของพวกเขา  ดังมีคํากลาววา  ความเปนไปในโลกน้ียืนอยูบนหลักการพื้นฐาน  ๓  ประการ  
กลาวคือ  พราหมณ  พระเวท  และระบบวรรณะ  นอกจากศาสนาพราหมณแลวก็ยังมีลัทธิอื่น ๆ      
อีกมากมาย  ในพระไตรปฎกระบุวามีถึง  ๖๒  ลัทธิ  แตลัทธิที่โดดเดนและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย  
คือ  ลัทธิของครูทั้ง  ๖  ไดแก  ปูรณะ  กัสสปะ,  มักขลิ  โคศาล,  อชิตะ  เกสกัมพล,  ปกุทธะ  กัจจายนะ,  
สัญชัย  เวลัฎฐบุตร  และนิครนถ  นาฏบุตร 
 
การแบงชนชั้นทางสังคม 
 
 คัมภีรพระเวทระบุไววา ชนช้ันตาง ๆ ในสังคมชมพูทวีป
แบงออกเปน ๔ ชนช้ันดวยกนั แตละชนช้ันเรียกวา  วรรณะ  แตละ
วรรณะมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 ๑.  วร รณะพราหมณ  เกิดจากปากของพระพรหม        
เปนนักบวช  ศึกษาคัมภีรพระเวท  มีหนาที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  สีขาว  คือ  สีประจําวรรณะ 
 
 

รูปการแบงชนชั้นทางสังคม 



๘ 
 

 ๒.  วรรณะกษัตริย  เกิดจากแขนของพระพรหม เปนนักปกครองหรือนักการเมืองและนักรบ   
สีแดง  คือ  สีประจําวรรณะ 
 ๓.  วรรณะแพศย  เกิดจากสะโพกของพระพรหม  เปนนักธุรกิจหรือพอคาวาณิช  สีเหลือง  คือ
สีประจําวรรณะ 
 ๔.  วรรณะศูทร  เกิดจากเทาของพระพรหม  เปนกรรมกรผูใชแรงงาน  เปนคนช้ันตํ่าที่ไดรับ
การดูหมิ่นเหยียดหยามจากสามวรรณะขางตน  ไมมีสิทธ์ิไมมีเสียงในสังคม  หมดโอกาสทางการศึกษา  
สีประจําวรรณะไมแนนอน  แตตองไมซ้ํากับสีของสามวรรณะขางตน 
 อน่ึง  นอกจากวรรณะทั้ง  ๔  น้ี  ยังมีพวกนอกวรรณะซึ่งเกิดจากการแตงงานขามวรรณะของ
คนในวรรณะทั้ง  ๔  เชน  วรรณะพราหมณแตงงานกับวรรณะศูทร  หากมีบุตรธิดา  บุตรธิดาน้ันจัดเปน
พวกจัณฑาล  พวกจัณฑาลไดรับการเหยียดหยามเปนช้ันช้ันตํ่าย่ิงกวาพวกศูทรเสียอีก  พวกจัณฑาลเปน
ชนช้ันนิราสา  คือ  หมดหวังในทางกาวหนาทุกประการโดยสิ้นเชิง 
 
ท่ีมา  รูปการแบงชนช้ันทางสังคม (ออนไลน).   
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=gqn- 
 KuROEm-LoM:&imgrefurl=http://www.l3nr.org/posts/295917&docid=PrW- 
 j3fMIyPV1M&imgurl=http://learners.in.th/file/donruedee/seek_jan08-2.jpg 
 &w=216&h=292&ei=JDeAUu_PK8jarAfYuYGQCA&zoom=1&iact=rc&dur=156& 
 page=1&tbnh=136&tbnw=101&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:76&tx= 
 82&ty=55 
 
ผลกระทบของระบบวรรณะ 
 
 การแบงคนออกเปนวรรณะน้ันมีสาเหตุสําคัญ  ๒  ประการ  คือ 
 ๑.  การเหยียดผิว  พวกอารยันที่มีผิวขาวจะเหยียดชนพื้นเมืองเดิม  ซึ่งมีผิวคอนขางดําเปน
วรรณะช้ันตํ่า 
 ๒.  การแบงงานกันทํา  คือ  ผูที่ทําหนาที่นักปกครอง  นักรบ  ใหสังกัดวรรณะกษัตริย  ผูที่ทํา
หนาที่ทางศาสนาและพิธีกรรม  ใหสังกัดวรรณะพราหมณ  ผูที่ทํามาคาขาย  ใหสังกัดวรรณะแพทย  
พวกที่ใชแรงงานหรือรับจาง  ใหสังกัดวรรณะศูทร 
 การแบงคนออกเปนวรรณะทําใหเกิดผลดีในแงการปกครอง  คือ  ทําใหการปกครองเปนไป
อยางไมยุงยากนัก  เน่ืองจากแนวคิดและหนาที่ที่คอยกํากับอยูเบื้องหลังการแบงชนช้ันน้ันเองที่ชวยจัด
ระเบียบใหคนในชนช้ันน้ัน ๆ รูบทบาทและหนาที่ของตนเอง  เชน  วรรณะศูทรจะไมมีทางคิดไปชวงชิง
ตําแหนงทางการเมืองการปกครองจากวรรณะกษัตริยเลย  เพราะพวกเขาถูกปลูกฝงมาใหเช่ือวา  ชนช้ัน
ตนน้ันตํ่าตอยเกินกวาที่จะเลื่อนข้ึนไปเปนชนช้ันอื่น  เปนตน 
 
 
 



๙ 
 

 ผลดีเชนน้ีเปนผลดีที่ไมยุติธรรม  เพราะดีสําหรับชนช้ันหน่ึงแตเสียสําหรับอีกชนช้ันหน่ึง  
นอกจากน้ีแลวผลเสียของระบบวรรณะที่เห็นชัด คือ ชนช้ันสูงเปนผูมีโอกาสและไดเปรียบแทบทุกอยาง  
สวนชนช้ันตํ่าถูกกดข่ีและเอาเปรียบแทบทุกอยางเชนกัน  ตอมาเมื่อพระพุทธเจาตรัสรูและเผยแผ
พระพุทธศาสนามั่นคงแลวพระองคจึงทรงคัดคานระบบวรรณะน้ี  โดยทรงเสนอหลักการใหมมาหักลาง
ระบบวรรณะ  กลาวคือ  ทรงสอนใหถือเอาการกระทําหรือคุณธรรม  มาเปนเครื่องวัดคุณคาของ   
ความเปนคน  ในทางปฏิบัติทรงเปดโอกาสใหทุกวรรณะไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในสถาบันสงฆ   
ที่พระองคทรงต้ังข้ึน  โดยไมมีการแบงชนช้ัน  เพศ  และผิวพรรณ  พระพุทธศาสนาจึงเปนศูนยรวมของ
คนจากทุกชนช้ันวรรณะที่หลั่งไหลกันเขามาบวช  จึงนับไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ใหสิทธิ
เสรีภาพแกมนุษยอยางเสมอภาคกัน 
 
สรุปสภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล 
 
 สภาพของสังคมอินเดียกอนพุทธกาลอยูในชวงที่มีการกดข่ีและมีการเอารัดเอาเปรียบกันทาง 
ชนช้ันปรากฏอยูโดยทั่วไป  ในขณะน้ันก็มีกลุมชนอยู  ๓  กลุม  ที่มีบทบาทอยูในสังคมชมพูทวีป  
กลาวคือ  ชนช้ันสูงอยางพราหมณและกษัตริย  มีอํานาจอยางเต็มที่จากความไดเปรียบทางสังคมที่  
พวกพราหมณเปนผูกําหนด  และในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตองใชเครื่องสังเวยบูชาเทพเจา
อยางโอฬาร  พวกพราหมณก็จะเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  วางตนเปนดังเทวดาผูเปนสื่อกลาง
ระหวางเทพเจากับมนุษย  จึงมีผลใหพวกเขาอยูดีมีสุขจากลาภสักการะโดยทั่วหนากัน  ขณะที่ชนช้ันตํ่า
อยางพวกศูทรกลับถูกกดลงเปนทาส  หมดโอกาสเลื่อนตัวเองข้ึนสูสถานภาพที่ดีกวา  และชนอีกกลุมหน่ึง
ซึ่งเบื่อระอากับความอยุติธรรมในสังคมที่ชนช้ันสูงโดยเฉพาะพวกพราหมณเปนผูกอข้ึน  ตางพากันปลีกตัว
ออกมาแสวงหาความสงบและความหลุดพน (โมกษธรรม) อยูในปา  เราเรียกกลุมชนประเภทหลังน้ีวา  
นักพรต  ภิกขุ  สมณะ  อเจลกะ  ปริพาชก  ชฏิล  เปนตน 
 
ท่ีมา  ขอมูล “สภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรูที่ ๑  จบแลว  

ใหนักเรียนทําใบกิจกรรมที่ ๑  ไดเลยจา 



๑๐ 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
ตอบคําถามจากการศกึษา 

สภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล 
 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย  บนตัวอักษร 
            หนาขอความที่เลือกน้ัน 
 

๑.  ชมพูทวีป  แปลวาอะไร 
ก.  เกาะแหงตนโพธ์ิ    ข.  เกาะแหงตนไทร 
ค.  เกาะแหงตนหวา    ง.  เกาะแหงตนรัง 

๒.  พวกดราวิเดียน  คือชนกลุมใด 
 ก.  พวกอารยัน     ข.  พวกชนพื้นเมืองเดิมในชมพทูวีป 
 ค.  พวกมิลักขะ (ผูมผีิวสีดํา)   ง.  ขอ ข. และ ค. ถูก 
๓.  ชนพื้นเมืองยุคพุทธกาลอาศัยอยูในสวนใดของชมพทูวีป 
 ก.  มัชฌิมชนบท     ข.  มัธยมประเทศ 
 ค.  ปจจันตชนบท    ง.  ถูกทุกขอ 
๔.  เมืองใดคือเมืองพทุธบิดา 
 ก.  เทวทหะ     ข.  กบิลพัสดุ 
 ค.  ราชคฤห     ง.  พาราณส ี
๕.  พระพุทธเจาทรงพระนามเดิมวาอะไร 
 ก.  สุทโธทนะ     ข.  สุคโคทนะ 

ค.  สิทธัตถะ     ง.  ราหุล 
๖.  ระบบการปกครองที่ใชในชมพูทวีปสมัยพทุธกาล  คือระบอบใด 

ก.  ระบอบราชาธิปไตย    ข.  ระบอบอภิชนาธิปไตย 
 ค.  ระบอบสามัคคีธรรม    ง.  ถูกทุกขอ 
๗.  ในชมพูทวีปการดําเนินชีวิตของประชาชน  จะข้ึนอยูกับการช้ีขาดของคนกลุมใด 
 ก.  กษัตริย     ข.  พราหมณ 
 ค.  แพทศย     ง.  ศูทร 
๘.  วรรณะใดที่เกิดจากปากของพระพรหม 
 ก.  กษัตริย     ข.  พราหมณ 
 ค.  แพทศย     ง.  ศูทร 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๙.  พุทธพจนใดที่ชวยแกปญหาการแบงชนช้ันวรรณะของสงัคมอินเดียสมัยพทุธกาลได 
 ก.  ไมปฏิบัติใหตึงหรือหยอนเกินไป  

ข.  บุคคลมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 ค.  วรรณะทั้งหลายไมมีตัวตนไมมรีูปแบบ     

ง.  คนจะดีหรอืช่ัวอยูที่การกระทําไมใชวรรณะ 
๑๐.  การแบงชนช้ันโดยใชระบบวรรณะในสังคมชมพูทวีปกอใหเกิดผลอยางไร 
 ก.  ผลดี  เพราะเปนประโยชนตอการปกครอง  

ข.  ผลดี  เพราะทําใหทุกคนรูหนาที่ของตน 
 ค.  ผลเสีย  เพราะทําใหบานเมืองไมพัฒนา 

ง.  ผลเสีย  เพราะเปนการทําลายสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของมนุษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเสร็จแลวก็ไปตรวจคําตอบ

ในหนาถัดไปไดเลยจา 



๑๒ 
 

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑ 
ตอบคําถามจากการศกึษา 

สภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล 
 
 

 
 
 ๑.  ค 
 ๒.  ง 
 ๓.  ค 
 ๔.  ข 
 ๕.  ค 
 ๖.  ง 
 ๗.  ข 
 ๘.  ข 
 ๙.  ง 
 ๑๐.  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทําคะแนนกันไดดีทุกคนเลยใชไหมครับ  ถาอยางน้ัน  
เราไปศึกษาใบความรูตอไป  และทําใบกิจกรรมตอ
กันเลยครับ 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 การพัฒนาปญญา  ตรงกับศัพททางพระพุทธศาสนาวา  ปญญาภาวนา  วิธีพัฒนาปญญา   
อยางหน่ึงที่ไดผลมากคือ  การคิด  แตการคิดที่จะเปนวิธีพัฒนาปญญาไดน้ันไมไดหมายถึงความคิดของ
คนทั่วไป  ซึ่งมักคิดฟุงซาน  คิดแบบมีอคติ  คิดแบบไมคอยมีหลักเกณฑในการคิด  แตหมายถึง  การคิด
อยางมีหลักเกณฑและวิธีการซึ่งในทางพระพุทธศาสนา  เรียกวิธีการคิดอยางน้ีวา  โยนิโสมนสิการ     
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่จะไดศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  มีวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและ 
วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 
 
 

 สามัญลักษณะ  แปลวา  ลักษณะที่เปนสามัญ  หรือลักษณะที่เปนธรรมดาของมันอยางน้ันเอง
ของสรรพสิ่งที่เกิดจากปจจัยการปรุงแตง  หรือที่เกิดจากการรวมตัวกันข้ึนมาขององคประกอบทีแ่ตกตาง  
หลากหลาย  สรรพสิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตงกันข้ึนมา   
 วิธีคิดแบบสามัญลักษณะหรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา  คือ  คิดเพื่อใหเกิดรูเทาทัน       
ในความเปนไปของสภาพสิ่งทั้งหลาย  ที่มีความแปรเปลี่ยน  ดับสลายในที่สุด  ไมมีอะไรจีรังย่ังยืน  
ตลอดกาล  เมื่อธรรมดามันเปนของมันเชนน้ัน (This is it).  ด่ังคําทานพุทธทาสทานกลาว “มันเปน
เชนน้ันแล”  องคพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร  เรื่องอนัตตาในขันธหา       ตอ
เหลาปญจวัคคีย  จนสําเร็จพระอรหันต  ความวา  เบญจขันธ  หรือ  ขันธ ๕  หมายถึง  กองแหง
รูปธรรมและนามธรรมหาหมวดที่ประชุมกันเขาเปนชีวิต  ขันธ ๕  ประกอบดวย  รูปขันธ  เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ 

๑.  รูปขันธ  กองรูป  สวนที่เปนรูป  รางกาย  พฤติกรรม  และคุณสมบัติตาง ๆ ของสวนที่เปน
รางกาย สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด 

๒.  เวทนาขันธ  กองเวทนา  สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ  ความรูสึก  สุข  ทุกข  หรือเฉย ๆ
เมื่อรับรูเกิดความพอใจ  มนุษยเรียกวา  สุข  เมื่อรับรูเกิดความไมพอใจ  มนุษยเรียกวา  ทุกข  เมื่อรับรู
แลวไมทุกขไมสุข  เรียกวา  อุเบกขา 

๓.  สัญญาขันธ  กองสัญญา  สวนที่เปนความกําหนดหมายใหจําอารมณน้ัน ๆ ได ความกําหนด
ไดหมายรูในอารมณ ๖  เชน  เสียงดัง  รูปสวย  กลิ่นหอม  รสหวาน  รอน  และดีใจ 

 

ใบความรูที่ ๒ 
เรื่อง  การพฒันาปญญาดวยวิธคีิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

(วิธีคิดแบบสามัญลักษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน) 
 



๑๔ 
 

๔.  สังขารขันธ  กองสังขาร  สวนที่เปนความปรุงแตง  สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือช่ัวหรือ    
เปนกลาง ๆ คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต  มีเจตนาเปนตัวนํา  ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต  ใหเปนกุศล  
อกุศล  อัพยากฤต 

๕.  วิญญาณขันธ  กองวิญญาณ  สวนที่เปนความรูแจงอารมณ  ความรูอารมณทางอายตนะ 
ทั้ง ๖  รวมเรียกวา  เบญจขันธ  เปนอนัตตา  ไมใชตน  ถาเปนตนจริงแลว  ก็ไมพึงเปนไปเพื่อความ
ลําบาก  ผูเปนเจาของก็จะปรารถนาไดตามใจหวัง  แตความจริงเบญจขันธ  เปนอนัตตา  ไมใชตน       
ผูที่ถือวาเปนเจาของจึงปรารถนาใหเปนไปตามใจหวังไมได  แลวทรงถามความเห็นของทานปญจวัคคีย
ใหตอบดวยความจริงใจวา  เบญจขันธ  ไมเที่ยง  เมื่อไมเที่ยงก็เปนทุกข  เมื่อเปนทุกขก็มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา  จึงไมควรยึดมั่นถือมั่นวาของเรา  เปนของเรา  ไมเปนตัวตนของเรา แลวทรง
สอนใหละความยึดถือวา  เบญจขันธที่ลวงไปแลว  หรือยังไมมาก็ดี  เกิดข้ึนจําเพาะบัดน้ีก็ดี  หยาบหรือ
ละเอียด  เลวหรืองาม  อยูใกลหรือไกลก็ดี  ทั้งหมดก็สักแตวาเปน  เบญจขันธ  พึงเห็นดวยปญญา     
อันชอบตามเปนจริงวาไมใชของเรา  ไมเปนเรา  ไมใชตนของเรา  เห็นประจักษใจเชนน้ี  ยอมเบื่อหนาย
คลายกําหนัด  จิตก็พนจากความถือมั่น 

เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอยูดังน้ี  ปญจวัคคียนอมใจพิจารณาไป  ตามพระธรรมเทศนา จิตก็พน
จากอาสวะ  ไมถือมั่นดวยอุปาทาน 

สรุปรวมเปนอนัตตลักขณสูตร เรียกวา “ไตรลักษณ” แปลวา ลักษณะ ๓ ประการ หมายถึง 
สามัญลักษณะ  คือ  กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง  อันไดแก  

๑.  อนิจจัง  คือ  ความไมเที่ยง  ทุกสิ่งในโลกยอมมีการแปรเปลี่ยนไปเปนธรรมดา 
๒.  ทุกขัง  คือ  ความเปนทุกข  มีความขัดแยง  มีความบีบค้ันดวยอํานาจของธรรมชาติทําให

ทุกสิ่งไมสามารถทนอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป  
๓.  อนัตตา  คือ  ความที่ทุกสิ่งไมสามารถบังคับบัญชาใหเปนไปตามตองการได เชน ไมสามารถ

บังคับใหชีวิตย่ังยืนอยูไดตลอดไป  ไมสามารถบังคับจิตใจใหเปนไปตามปรารถนา  เปนตน  
เมื่อเปนเชนน้ีองคสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงตรัสแสดงตรัสแสดงธรรมดาของโลก คือ เรื่องของโลก 

ธรรมที่ครอบงําโลกหรือธรรมที่มีประจําโลก  เรียกวา  โลกธรรม ๘  หมายถึง  ธรรมที่ครอบงําสัตวโลก
และสัตวโลกตองเปนไปตามธรรมน้ี  หรือทุกคนในโลกน้ียอมถูกโลกธรรมน้ีกระทบทั้งน้ัน  ไมมีใครพน  
ไปไดเลย  ยกเวนพระอรหันตผูอยูเหนือโลกเทาน้ัน  อันประกอบดวย  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุขและ
เสื่อมลาภ  เสื่อมยศ  นินทา  ทุกข  ทุกคนที่เกิดมาไมวายากดีมีจน  ยอมประสบสิ่งเหลาน้ีเหมือนกัน
หมดไมมียกเวน  แตละคนที่ประสบบางก็ทําใจไดบางก็เสียอกเสียใจเลยทํารายตัวเองดวยความโงเขลา
พระพุทธเจาจึงตรัสใหรูจักคิดพิจารณาจนรูเทาทันธรรมดาของโลก  เทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
เหลาน้ี  ทําใจใหหนักแนนมั่นคงไมยึดมั่นถือมั่นแลวจะอยูบนโลกอยางมีความสุข 
 
ท่ีมา  ขอมูล “วิธีคิดแบบสามญัลกัษณะ” (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%208/boriha 
 nchit/yoniso3.html 
 
 
 



๑๕ 
 

 วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ  คือ  วิธีคิดที่ฝกใหรูเทาทันความจริงของสรรพสิ่งวาลวนแลวแต   
ตกอยูในกฎแหงความไมเที่ยง เปนทุกข  และเปนอนัตตา วิธีคิดแบบสามัญลักษณะมี  ๒ ข้ันตอน  คือ 
 ๑.  คิดเพื่อใหรูเทาทันความเปนจริงของสรรพสิง่วาไมเที่ยง  เปนทุกข  และเปนอนัตตา 
 ๒.  เมื่อรูเทาทันความเปนจริงของสรรพสิ่งวาไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา เพราะสรรพสิ่ง
เหลาน้ันลวนแตเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ รวมตัวกันข้ึนมา ดังน้ัน หากตองการจะกระทํากิจสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ใหไดผล  ก็ควรรูจักจัดสรรเหตุปจจัยเพื่อจะใหเกิดสิ่งน้ัน ๆ ตามที่เหมาะสมอยางพอเหมาะพอดี 
 
 ตัวอยางวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ   

 
  

นางมัลลิกาเปนภริยาของพันธุละมหาเสนาบดีแหงแควนโกศล  วันหน่ึง  
มหาเสนาบดีและบุตรรวม  ๓๒  คน  ถูกทหารกลุมหน่ึงลวงไปฆาทิ้งเสียที่ชายแดน
ทั้งหมด  ทหารคนสนิทจึงสงจดหมายมาใหนางมัลลิกา  เชาวันน้ันนางมัลลิกากําลัง
ทําบุญเลี้ยงภัตตาหารเชาพระสงฆอยูพอดี  ทันทีที่นายทหารคนสนิทนําจดหมาย     
ที่บอกขาวรายเกี่ยวกับสามีของนางมามอบให  นางเปดอานรูเน้ือความโดยตลอดแลว
ก็วางใจเปนกลาง  ไมโศกเศรา  ไมเสียใจ  ไมเสียสติ  เก็บจดหมายเขาไวที่ชายพก  
แลวยกสํารับกับขาวไปประเคนพระสงฆเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน  ขณะที่นางกําลัง
งวนอยูกับการประเคนอาหารน่ันเอง  คนใชของนางคนหน่ึงยกถาดอาหารมาถึง   
และพลาดทําถาดตกแตกลงตอหนาพระสงฆ  พระสารีบุตรเปนเหตุการณน้ันพอดี  
จึงเอยปลอบนางมัลลิกาเจาของบานวา “อยาคิดมากไปเลยอุบาสิกา  สิ่งของที่แตก
ไดเปนธรรมดา  ไมเร็วก็ชาก็ตองแตกเชนน้ีเอง”  นางมัลลิกาย้ิมพรอมกับประนมมือ
กราบเรียนกับพระสารีบุตรวา “พระคุณเจาอยาหวงไปเลยเรื่องน้ี (เรื่องที่สรรพสิ่ง  
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา)  ดิฉันรูดี  เพราะกอนหนาน้ี  ทหารนําขาวที่สามี
และลูกถูกฆาตายพรอมกันทั้งหมดมาบอกดิฉันยังไมรูสึกเสียใจเลย”  พระสารีบุตร  
ย้ิมอยางเขาใจแลวอนุโมทนาวาทําถูกตองแลว 
 
 
 
 

ท่ีมา  ขอมูล “ข้ันตอนและตัวอยางวิธีคิดแบบสามญัลกัษณะ”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสอืเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

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

 
 
 
 



๑๖ 
 

วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน 
 

วิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน รูตัวในการกระทําทางกาย วาจา ใจ โดยอาศัยหลักสติปฏฐาน ๔  
สติปฏฐาน ๔  เปนหลักธรรมที่อยูในมหาสติปฏฐานสูตรเปนขอปฏิบัติเพื่อรูแจงคือเขาใจตามเปนจริง
ของสิ่งทั้งปวงโดยไมถูกกิเลสครอบงํา  สติปฏฐาน ๔  หมายถึง  การต้ังมั่น  ความแนวแน  ความมุงมั่น
โดยรวมคือเขาไปรูเห็นในสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง  ตามมุงมองของไตรลักษณหรือสามัญลักษณะ 
โดยไมมีความยึดติดดวยอํานาจกิเลสทั้งปวง  ไดแก  

๑.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  หมายถึง  การมีสติระลึกรูกายเปนฐาน  ซึ่งกายในที่น่ีหมายถึง
ประชุมหรือรวม  น่ันคือธาตุ  4  ไดแก  ดิน  นํ้า  ลม  ไฟมาประชุมรวมกันเปนรางกาย  ไมมองกาย 
ดวยความเปนคน  สัตว  เรา  เขา  แตมองแยกเปน  รูปธรรมหน่ึงๆ เห็นความเกิดดับ  กายลวนไมเที่ยง 
เปนทุกข  และเปนอนัตตา  

๒.  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  หมายถึง  การมีสติระลึกรูเวทนาเปนฐาน  ไมมองเวทนาดวย
ความเปนคน  สัตว  เรา  เขา  คือ  ไมมองวาเรากําลังทุกขหรือเรากําลังสุข  หรือเราเฉย ๆ แตมองแยก
เปนนามธรรมอยางหน่ึง  เห็นความเกิดดับ  เวทนาลวนไมเที่ยง  เปนทุกข  และเปนอนัตตา  

๓.  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  หมายถึง  การมีสติระลึกรูจิตเปนฐาน  เปนการนําจิตมาระลึก  
รูเจตสิกหรือรูจิตก็ได  ไมมองจิตดวยความเปนคน  สัตว  เรา  เขา  คือไมมองวาเรากําลังคิด  เรากําลังโกรธ  
หรือเรากําลังเหมอลอย  แตมองแยกเปนนามธรรมอยางหน่ึง  เห็นความเกิดดับ  จิตลวนไมเที่ยง       
เปนทุกข  และเปนอนัตตา  

๔.  ธรรมมานุปสสนาสติปฏฐาน  หมายถึง  การมีสติระลึกรูสภาวะธรรมเปนฐาน  ทั้งรูปธรรม
และนามธรรมลวนมีความเกิดดับ  ไมเที่ยง  เปนทุกข  และเปนอนัตตา 

เมื่อนําการคิดแบบอยูกับปจจุบันโดยใชสติปฏฐานมี ๔ ระดับ  คือ  กาย  เวทนา  จิตและธรรม 
มาพิจารณาเด็กหญิงสมศรี  มากมีทรัพย  รับประทานกวยเต๋ียวหมูเปนอาหารกลางวัน  จะไดดังน้ี 

กาย  รูวากําลังทําอะไร (ทุก ๆ อิริยาบถ แตในที่น้ี  action  เนนการรับประทานเปนหลัก)
เวทนา  เกิดความรูสึกอยางไร (สุข  ทุกข  เฉย ๆ) sensation  จิต  อารมณเปนอยางไร  อกุศลมูล 
(โลภะ  โทสะ  โมหะ) emotion  ธรรม  เห็นสภาวะอะไรบาง (ไตรลักษณ  อริยสัจ ๔  เนน  intuition  
อนิจจัง  วิราคะ  นิโรธะ  และปฏินิสสัคคะ) 
 

ท่ีมา  ขอมูล “วิธีคิดแบบอยูกบัปจจบุัน” (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%208/boriha 
 nchit/yoniso9.html 
 

 พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  กลาววา  วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน  เปนวิธีคิดแบบรูเทาทันความคิด
ในขณะคิด  หรือวิธีคิดอยางรูเทาทันสิ่งที่ตนกําลังกระทําอยูเฉพาะหนา  ลักษณะเฉพาะของวิธีคิด   
แบบอยูกับปจจุบันก็คือ  เปนการคิดดวยเหตุผลบริสุทธ์ิ  ไมใชคิดดวยแรงจูงใจกระตุนของกิเลสทํานอง
ฝนเฟองหรือฝนกลางวันที่ไมมีทางเปนไปได  การคิดแบบอยูกับปจจุบันจึงไมไดหมายความวา  หามไมให 
คิดเรื่องในอดีตและเรื่องในอนาคต  หากแตหมายความวา  คิดเรื่องที่กําลังทําอยูในขณะน้ันก็ได        
คิดเรื่องในอดีตก็ได  คิดเรื่องในอนาคตก็ได  ถาการคิดน้ันเปนการคิดอยางมีสติ  

 



๑๗ 
 

 ตัวอยางวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน   
 

 
 ภิกษุหน่ึงเดินตามพระอานนทไปบิณฑบาตในระหวางทางทานลืมสํารวจตา  

จึงเผลอมองสตรีคนหน่ึงเขาโดยบังเอิญ  ความงามของสตรีนางน้ันทําใหทานเกดิกเิลส
คุกรุนข้ึนมาในใจ  จนรูสึกรอนรุมกลุมใจไปตลอดเสนทางบิณฑบาต  เมื่อทานอดทน
จนถึงที่สุดแลวก็ยังขมกิเลสไมได  จึงเรียนใหพระอานนททราบ  พระอานนทบอก
วิธีแกไขใหวา  ใหทานสํารวมจิตใหดี  ทานจึงปฏิบัติตามพอทาน “สติ”  เทาน้ัน  
กิเลสก็หายไปจากใจ  ความงามของสตรีคนน้ันไมกอผลอะไรอีก 

ความงามของสตรีคนที่ทานเห็นจึงเปนเหมือนหยดนํ้าคางที่ตกลงใบบอน  
ตกลงมาแลวก็ไมติดอยูไหลเลื่อนซึมซาบลงไปในดินอยางฉับพลันทันที  ความงามที่
ทําใหจิตใจของภิกษุรูปน้ันรุมรอนแทจริงแลวไมใชความผิดของความงาม  แตเปน
พระภิกษุรูปน้ันเห็นความงามของนางแลวเก็บมา “คิดตอ”  ดวยตนเองจนฟุงซาน
ตางหาก  การเก็บเอาสิ่งที่เห็นมา “คิดตอ”  น่ีแหละเปนชวงเวลาที่ทานไมไดอยูกับ
ปจจุบัน  เพราะวาทานกําลังคิดฟุงเขาไปในอนาคต  ความทุกขก็เลยเกิดข้ึนเพราะ  
ตกเปนทาสของความคิดฟุงซาน  แตพอทานมีสติกํากับกาย  วาจา  ใจ  มีสติเทาทัน
ความคิด  ต้ังจิตมั่นอยูในปจจุบันขณะ  รูวาสิ่งที่ตนคิดไมมีทางเปนไปไดและ         
ไมเหมาะสม  ความทุกขเพราะความคิดก็อันตรธานไปทันที 

นอกจากจากการคิดแบบอยูกับปจจุบันจะไมทําใหตกเปนทาสของความ
ฟุงซานแลว  ก็ยังทําใหคนไมผัดวันประกันพรุง  มีกิจใดในหนาที่ก็จะรีบทําโดย
อัตโนมัติอยางฉับพลันทันที  และจะชวยใหมีสุขภาพจิตดีดวย  เชน  พุทธพจนที่วา 

“ผูถึงธรรมไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว  ไมพร่ําเพอถึงสิ่งที่ยังมาไมถึง  
ดํารงอยูดวยสิ่งที่เปนปจจุบัน  ฉะน้ัน  ผิวพรรณจึงผองใส  สวนคนทั้งหลายผูออน
ปญญา  เอาแตฝนเพอถึงสิ่งที่ยังมาไมถึง  หวนละหอยอาลัยหาความหลังที่ผาน
มาแลว  จึงซูบซีดหมนหมอง  เสมอตนออสดที่ถูกเขาถอนทิ้งไวกลางเปลวแดด” 

 
 

สรุป  วิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
 
 วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ  คือ  วิธีคิดที่ฝกใหรูเทาทันความเปนจริงของสรรพสิ่งวาลวนแลวแต
ตกอยูในกฎแหงความไมเที่ยง  เปนทุกข  และเปนอนัตตา 
 วิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  คือ  วิธีคิดแบบรูเทาทันความคิดในขณะที่กําลังคิด  หรือวิธีคิด
อยางรูเทาทันสิ่งที่ตนกําลังกระทําอยูเฉพาะหนา 
 
ท่ีมา  ขอมูล “ตัวอยางวิธีคิดแบบเปนอยูกบัปจจบุัน”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

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



๑๘ 
 

ใบกิจกรรมที่ ๒ 
ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 

จากสภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล 
 
 

 
กิจกรรมท่ี ๒.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 
 การที่ชมพูทวีปเดิมมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย  ซึ่งเปนที่นิยม
ในแควนใหญ  และระบอบสามัคคีธรรมหรืออภิชนาธิปไตย  แตไดเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตยใน
ที่สุดจนถึงปจจุบัน  หรือการที่สรรพสิ่งไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม  เกิดข้ึนมาแลว  ดํารงอยูได
ชวงเวลาหน่ึงแลวคอย ๆ หมดอายุไขไปในที่สุดเปนวัฏจักรเชนน้ีตลอดกาล  

นักเรียนคิดวาการเปลี่ยนแปลงของเรื่องดังกลาวขางตน  เปนไปเพราะเหตุใด 
 ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรมท่ี ๒.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลกัการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
   

 ในสมัยอยุธยาบานเมืองของเราก็ไดมีการแบงเปนชนช้ันที่เรียกวา “ศักดินา” เหมือนกับการแบง 
เปนวรรณะในชมพูทวีป   

เพราะเหตุใดการแบงชนชั้นเปน “ศักดินา” สมัยอยุธยาจึงไมยั้งยืนมาถึงปจจุบันน้ี  นักเรียน
วิเคราะหและอธิบายใหคําตอบตามหลักการคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน 
 ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 



๑๙ 
 

แนวตอบใบกิจกรรมที่ ๒ 
ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 

จากสภาพสังคมของชมพูทวีปกอนสมัยพุทธกาล 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี ๒.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 
 การที่ชมพูทวีปเดิมมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย  ซึ่งเปนที่นิยม
ในแควนใหญ  และระบอบสามัคคีธรรมหรืออภิชนาธิปไตย  แตไดเปลี่ยนมาเปนระบอบประชาธิปไตยใน
ที่สุดจนถึงปจจุบัน  หรือการที่สรรพสิ่งไมวาจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม  เกิดข้ึนมาแลว  ดํารงอยูได
ชวงเวลาหน่ึงแลวคอยๆ หมดอายุไขไปในที่สุดเปนวัฏจักรเชนน้ีตลอดกาล  

นักเรียนคิดวาการเปลี่ยนแปลงของเรื่องดังกลาวขางตน เปนไปเพราะเหตุใด 
 
(แนวตอบ)  สรรพสิ่งในโลกน้ีไมวาจะมีชีวิตและไมมีชีวิตลวนตกอยูภายใตกฎพระไตรลักษณ 

คือไมเที่ยง (อนิจฺจตา)  เปนทุกข (ทุกฺขตา)  และไมมีตัวตนที่แทจริง (อนตฺตตา)  กลาวคือ  ทุกสรรพสิ่งมี
เหตุปจจัยกอใหเกิดข้ึนมา  แลวตองเปลี่ยนแปลงไป  ทนอยูสภาพเดิมไมได  และตองสูญสลายไปในที่สุด
ทั้งสิ้น  การที่เปนเชนน้ีเพราะเปนธรรมดาของสรรพสิ่งน่ันเอง  น่ันคือ  เปนวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ  
 
กิจกรรมท่ี ๒.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลกัการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
   

 ในสมัยอยุธยาบานเมืองของเราก็ไดมีการแบงเปนชนช้ันที่เรียกวา “ศักดินา” เหมือนกับการแบง 
เปนวรรณะในชมพูทวีป  

เพราะเหตุใดการแบงชนชั้นเปน “ศักดินา” สมัยอยุธยาจึงไมยั่งยืนมาถึงปจจุบันน้ี  นักเรียน
วิเคราะหและอธิบายใหคําตอบตามหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
 

(แนวตอบ)  สภาพสังคมทุกแหงในโลกน้ี  ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยตางๆ ของ 
แตละชวงเวลา  ในสมัยอยุธยาผูชายเทาน้ันมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนและคอนขางจะมีฐานะ  จึงทําให
เปนผูไดรับการยกยองนับถือจากผูที่ออนดอยกวา  เปนผลใหมีการแบงชนช้ันกันดูแลเปนทอดๆ ไปโดย
อัตโนมัติดวยความยินยอมตามสถานภาพ  และอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุขสืบมาถึง  ๔๑๗  ป  

 
 
 



๒๐ 
 

 แตในสมัยปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน  สิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่มีการเรียกรองใหมีข้ึนทั่วโลก  โดยเฉพาะความเทาเทียมกันของชายหญิง  และปจจุบันหญิงมีโอกาส
ทางการศึกษา  ทางเศรษฐกิจและทางสังคมเทาเทียมกันทุกประการ  และประกอบกับบริบทแวดลอม
และเหตุปจจัยตางๆ แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  จึงเปนผลทําใหสังคมตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงตาม  
ไปดวย  ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองไดทัดเทียมกันจึงทําใหการแบงชนช้ัน หรือระบบศักดินาคอยๆ    
จางหายไปในที่สุดไมย่ังยืนมาถึงปจจุบันน้ี  ยอมแสดงใหเห็นวาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ดีที่สุดจะเหมาะสม
สําหรับชวงเวลาหน่ึงๆ เทาน้ัน  เมื่อเวลาผานไปเรื่องที่ เคยดีที่สุดน้ันก็ลดความสําคัญหรือหมด
ความสําคัญลง 
 ดังน้ัน  เวลา  ณ  ปจจุบันที่เรากําลังเผชิญอยูเรื่องราวหรือเหตุการณตรงหนาเราจึงสําคัญที่สุด
สําหรับเรา  เราควรคิดเฉพาะเปนอยูในปจจุบันเทาน้ันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  หากเราไมคิดแบบ
เปนอยูในปจจุบันเราอาจไดรับผลเสียในที่สุดได  เหมือนกําลังขับรถแลวไมจดจออยูกับการขับรถก็อาจ
เกิดอุบัติเหตุไดน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาเราฝกคิดบอย ๆ ก็จะมีความสามารถ

ในการคิด  วิเคราะห  และตีความได

อยางเฉียบแหลมนะคะ 



๒๑ 
 

รปูเจาชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตร

เห็นเทวทูตท้ัง ๔   

  
 
 
 

 
 พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาทรงมี     
พระนามเดิมวา  สิทธัตถะ  ทรงเปนพระราชโอรสของ  
พระเจาสุทโธทนะ  กษัตริยผูครองนครกบิลพัสดุ  ต้ังอยู
ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย  พระราชมารดาของ
พระองคพระนามวา  พระนางสิริมหามายา  พระองค
ประสูติในวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ ณ สวนลุมพินี อันต้ังอยู
ทางรอยตอระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ  
พระองคทรงไดรับการศึกษาเปนอยางดีจากอาจารย    
ช้ันนําในสมยัน้ัน  และเมื่อมีพระชนมายุได ๑๖ พรรษา  
ก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา (พิมพา) พระ
ราช-ธิดาของพระเจาสุปปพุทธะและพระนางอมิตตา
แหง  กรุงเทวทหะ โกลิยวงศ ครั้นมีพระชนมายุได ๒๙ 

พรรษา ทรงมีพระราชโอรสพระองคหน่ึงพระนามวา 
“ราหุล” ในชวง เวลาดังกลาว น้ี เอง   พระองค ได
ทอดพระเนตร   คนแก  คนเจ็บ  คนตาย  และสมณะ  
อันเปนเหตุใหทรงคิดวา  ชีวิตของคนเราลวนเวียนวายอยูในวังวนแหงความทุกข  ที่เกิดจากความเกิด  
แก  เจ็บ  และตาย  ทําอยางไรมนุษยจึงจะหลุดพนออกไปเสียจากวัฏจักรแหงความทุกขอันน้ีได 
 

ท่ีมา  รูปเจาชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ (ออนไลน).   
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=587&hl= th& 
 tbm=isch&tbnid=jgIy5jEoMyG_7M:&imgrefurl=http://www.sainampeung.ac.th 
 /chalengsak/units/unit1/chapter%25202/history_buddha/ordion_buddha.ht
 ml&docid=9fGpt6TF0hsrmM&imgurl  
 

 คืนวันหน่ึงพระองคตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช (มหาภิเนษกรมณ)  โดยมีมากัณฐกะเปน  
พระราชพาหนะกับนายฉันนะเปนผูโดยเสด็จ  พระองคทรงตัดพระเมาลีและอธิษฐานเพศเปนบรรพชิต  
ณ  ริมฝงแมนํ้าอโนมา  จากน้ันจึงทรงใชเวลาศึกษาคนควาในสํานักของอาจารยอาฬารดาบส  กาลามโคตร  
กับอาจารยอุทกดาบส  รามบุตร  จนสิ้นความรูของอาจารยทั้งสองแลว  ก็ทรงอําลาไปศึกษาคนควา
ทดลองดวยพระองคเอง  ในข้ันสุดทายทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา  อันเปนปฏิปทาช้ันอุกฤษฏจนแทบจะ
สิ้นพระชนม  แตถึงกระน้ันก็หาไดทําใหพระองคทรงคนพบคําตอบข้ันสุดทายแหงชีวิต (พระนิพพาน)  
ไมจึงทรงเปลี่ยนพระทัยมาดําเนินทางสายกลาง  โดยทรงเริ่มบําเพ็ญจิตภาวนาจนบรรลุโพธิญาณตรัสรู
อริยสจั ๔  ในคืนวันเพ็ญ  เดือนวิสาขะ  ริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา  ตําบลอุรุเวลา – เสนานิคม  แควนมคธ 

ใบความรูที่ ๓ 
เรื่อง  พุทธประวัต ิ

 



๒๒ 
 

รปูพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา 

รปูพระพุทธเจาทรงตรัสรู 

 หลังจากตรัสรูแลว  ทรงจาริกไปประกาศ
ศาสนาครั้งแรกแกปญจวัคคียที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน        
กรุงพาราณสี  แควนกาสี  ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตน
สูตร  อันวาดวยอริยสัจ ๔  และทางสายกลาง  ใน
ตอนจบพราหมณโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมและ
ขอบวช  ทําใหพระองคไดพระสงฆสาวกเปนครั้งแรก  
และเกิดพระรัตนตรัยครบบริบูรณ  นับแตน้ันเปนตน
มา      พระพุทธองคทรงใชเวลาถึง ๔๕ พรรษาแหง

พระชนมชีพ  เที่ยวจาริกสั่งสอนพระธรรมวินัยจนมีผูหันมา
เลื่อมใสศรัทธาอยางมากมาย  พระองคทรงประสบ
ความสําเร็จในการประกาศพระศาสนาอยางงดงามทั้งในตอนตน  ทามกลาง  และที่สุด  พระพุทธองค
ทรงมีพระชนมายุยืนยาวถึง  ๘๐  พรรษา  ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวันเพ็ญ  เดือนวิสาขะ  ณ  สาลโน
ทยาน  นอกกรุงกุสินารา  แควนมัลละ 
 
ท่ีมา  รูปการแสดงปฐมเทศนา (ออนไลน).   
สืบคนจาก http://dou.us/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b 
 8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0 
 %b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89 
 %e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8 
 %b2/ 
 
กระบวนการตรัสรู 
 
 พระพุทธเจาทรงตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณในวันเพ็ญ  เดือนวิสาขะ  กระบวนการตรัสรู
ดําเนินไปตามลําดับ  โดยเริ่มต้ังแตเวลาเชาตรูของ
วันที่พระองคทรงรับขาวมธุปายาสจากนางสุชาดา  ผู
เปนธิดาของนายบานเสนานิคม จากน้ันทรงสนานพระ
วรกายในแมนํ้าเนรัญชรา แลวเสวยขาวมธุปายาส ๔๙ 
ปนจนหมด  จากน้ันทรงไปพักผอนพระอิริยาบถอยูใน
ดงไมสาละ  จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จดําเนินไปประทับ
น่ังขัดสมาธิ    ใตโคนตนโพธ์ิ  ทรงกําหนดพระทัยต้ัง
ปณิธานอยางมั่นคงวา 

ตอใหเลือดและเน้ือเหือดแหงไปจนเหลือแต
หนัง  เอ็น  และกระดูกก็ตามทีเถิด  หากยังไมตรัสรู
สัมมาสัมโพธิญาณจะไมขอลุกจากบัลลังกเปนอันขาด   
 



๒๓ 
 

 จากน้ันทรงเจริญสมาธิจนพระทัยสงบแนแนวเขาถึงปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  และ
จตุตถฌานแลว  จึงทรงบรรลุวิชชา  ๓  ประการ  กลาวคือ 
 ๑.  ปฐมยาม  ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ทําใหทรงระลึกชาติได 
 ๒.  มัชฌิมยาม  ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ  ทําใหทรงเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว 
 ๓.  ปจฉิมยาม  ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ  ทําใหตัดกิเลสไดสิ้นเชิง  สําเร็จเปนพระสัมมา -  
สัมพุทธเจา 
 สิ่งที่พระพุทธองคตรัสรูเรียกวา “อริยสัจ ๔”  ผลของการตรัสรูทําใหพระพุทธองคทรงคนพบ
ความจริงในเรื่องตอไปน้ี 
 ๑.  ทรงทราบวาการเวียนวายตายเกิดมีจริง 
 ๒.  ทรงทราบวาคนตายแลวหากยังมีกิเลสอยูก็ตองเวียนวายตายเกิดตอไป  แตถาสิ้นกิเลสแลว
วงจรการเวียนวายตายเกิดก็ยุติลง 
 ๓.  ปจจัยที่ทําใหคนเวียนวายตายเกิดและมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ทั้ งสติปญญา  
คุณธรรมและลักษณะทางกายภาพก็คือกรรมที่แตละคนทําเอาไวในแตละชาติ 
 ๔.  ภพภูมิตาง ๆ นอกจากภพภูมิของมนุษยมีจริง 
 ๕.  ทรงบรรลุพระนิพพานตัดกิเลสไดเด็ดขาด 
 ๖.  สิ่งที่ตรัสรูทรงเรียกวาอริยสัจ ๔  และเพราะตรัสรูอริยสัจ ๔  พระองคจึงทรงเปลีย่นสถานภาพ
จากพระโพธิสัตวมาเปน “สัมมาสัมพุทธ”  โดยสมบูรณ (สัมมา =  โดยชอบ + สัม = ดวยพระองคเอง + 
พุทธ =  สู  ตรัสรู  สมาสกันเปน  สัมมาสัมพุทธ  แปลวา  พระผูตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเอง) 
 ๗.  ความจรงิที่ทรงคนพบเกิดจากวิธีการทางปญญาของพระองคเอง  ไมเกี่ยวของกับอาจารยคนใด  
จึงทรงปฏิญาณวา  ในเรื่องการตรัสรูอริยสัจแลว  ไมมีใครเปนครูของพระองค 
 
ท่ีมา  รูปพระพุทธเจาทรงตรัสรู (ออนไลน).   
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=UO 
 RC4iJAFwYmQM:&imgrefurl=http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ 
 
การกอต้ังพระพุทธศาสนา 
 

สาเหตุที่พระพุทธเจาทรงประสบความสําเร็จในการกอต้ังพระพุทธศาสนาที่แควนมคธเปน    
แหงแรกแลวคอย ๆ แพรหลายกลายเปนศาสนาของคนสวนใหญในชมพูทวีปอยางรวดเร็ว  เปนเพราะ
พระพุทธองคทรงประกอบดวยพระคุณสมบัติตาง ๆ ดังน้ี 

๑.  ทรงเปนพระสมัมาสมัพุทธเจา  ผูทรงตรัสรูจริง 
 ๒.  ทรงประกอบดวยพระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  และพระมหากรุณาคุณ  จึงทําให
พระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจไดอยางสมบูรณ  น่ันคือ  พระปญญาและพระวิสุทธิคุณ  ทําใหพระองคทรง
บรรลุประโยชนตนถึงที่สุดแลว  จากน้ันพระกรุณาคุณทําใหพระองคทรงมีเมตตาตอมนุษยชาติอยางไมมี
ขีดจํากัด  จึงทรงอุทิศพระองคออกโปรดสัตวต้ังแตตรัสรูจนถึงวันสุดทายแหงพระชนมชีพ  โดยไมทรง
เห็นแกความยากลําบากพระวรกาย 



๒๔ 
 

 ๓.  ทรงมีวิสัยทัศนในการเลือกชัยภูมิที่มีความเจริญพรั่งพรอมและเปนศูนยกลางของบุคคลช้ันนํา
คือ  นักปราชญราชบัณฑิต  ชัยภูมิที่วาน้ีคือ  กรุงราชคฤห  แควนมคธ  สําหรับเปนสถานที่เผยแผ
พระพุทธศาสนา 
 ๔.  ทรงมีกุศโลบายในการสอน  การเผยแผอยางดีเย่ียม  โดยทรงเลือกสอนชนช้ันนํากอน  
เพราะชนช้ันนําทําอะไรยอมสงผลกระทบตอชนช้ันอื่นโดยอัตโนมัติ  เมื่อชนช้ันนํานับถือพระพุทธศาสนา  
ประชาชนทั่วไปก็ยอมหันมานับถือตาม 
 ๕.  ทรงไดรับความอุปถัมภจากสถาบันกษัตริยและชนช้ันนําของเมืองตาง ๆ และทรงไดกําลัง
สําคัญ  คือ  พระอัครสาวกทั้งคู  ตลอดถึงภิกษุภิกษุณีช้ันนําอีกเปนจํานวนมาก  ซึ่งเปนผูมีความรู
ความสามารถและช่ือเสียงอยูกอนแลวมาเปนผูชวย  ความไดเปรียบทางการเมืองและทางสังคมเหลาน้ีเอง  
คือรากฐานอันมั่นคงของการกอต้ังพระพุทธศาสนาไดอยางมั่นคงในแผนดินชมพูทวีปกอนจะกระจายไป
ทั่วทุกภูมิภาคของโลก 
 
การสอนและการเผยแผตามแนวพุทธจริยา 
 
 พระพุทธเจาทรงไดรับการยกยองวาทรงเปนพระบรมครู  เพราะพระองคทรงมีเทคนิคการสอน
หรือการเผยแผที่สามารถปรับใหสอดคลองกับบุคคลและสถานการณ  ดังเมื่อพระองคทรงพบกษัตริยก็
ทรงสอนเรื่องการเมืองการปกครองไดอยางผูที่รูจริง  เมื่อทรงพบเปนพราหมณ  แพศย  ศูทร  ชาวนา  
คนเลี้ยงโค  ยาจก  วณิพก  นักบวชตางศาสนา  หรือแมแตโสเภณี  ก็ทรงสอนใหเขาเหลาน้ันเขาใจอยาง
ปรุโปรง  จนมีคํายกยองการสอนของพระองควา  “เหมือนหงายของที่ควํ่าไว  เหมือนเปดของที่ปด  
เหมือนบอกทางแกคนหลงทาง  และเหมือนตามประทีปในที่มืด”  เหตุผลสําคัญที่ทําใหพระองคทรงเปน
ครูแหงครูก็เพราะทรงเปนผูที่ตรัสรูจริง  ทรงทําไดอยางที่สอนจริง  และทรงมีจิตวิญญาณแหงความเปน
ครูที่แท  คือ  ทรงสอนโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนความเปนครูช้ันยอดของพระองค  เราจะพบได
จากคําสรรเสริญหลายตอหลายครั้งที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎก  เปนตนวา 
 “พระผูมีพระภาคพระองคน้ันทรงต่ืนเองแลว  จึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกใหต่ืน  ทรงฝก
พระองคเองแลวจึงแสดงธรรมเพื่อความฝก  ทรงสงบเองแลว  จึงแสดงธรรมเพื่อความสงบ  ทรงขามพน
เองแลว  จึงแสดงธรรมเพื่อการขามพน  ทรงหายรอนสนิทเองแลว  จึงแสดงธรรมเพื่อดับความรอน” 
 ในการสอนหรือการเผยแผพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาทรงมีหลักการสอนที่เรียกวา  “พุทธลีลา
ในการสอน ๔”  หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา  เทคนิคการสอน  ๔  ข้ันตอน  กลาวคือ 
 ๑.  แจมแจง  ทรงอธิบายใหเห็นชัดเจนทุกถอยกระทงความ  เหมือนกับจูงมือไปดูใหเห็นกับตา 
 ๒.  จูงใจ  ทรงช้ีแจงใหซาบซึ้ง  ตระหนักถึงคุณคาจนอยากนอมนําไปปฏิบัติตามดวยตนเอง 
 ๓.  เราใหกลา  ทรงชักชวนใหเห็นดวย  คลอยตาม  จนเกิดความมุมานะ  อาจหาญ  มั่นใจ  
พรอมที่จะนําไปพิสูจนทดลองดวยตนเองอยางไมยอทอ 
 ๔.  ปลุกใหราเริง  ทรงแนะนําและโนมนาวใหเห็นวา  หากปฏิบัติตามที่พระองคทรงสอนแลว  
จะไดรับประโยชนในทางดีงามหรือมีความกาวหนาอยางไร จนผูฟงมั่นใจในผลดีที่จะไดรับ              
เกิดความหวังกําลังใจนอมนําธรรมไปปฏิบัติดวยความแชมช่ืน  เบิกบาน  สําราญใจ  เชนเด็กที่ผูเปน   
พอแมใหคํามั่นวาจะใหรางวัลเปนการตอบแทน  เมื่อทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีตามคําสอน  ยอมจะรูสึกเบิกบานใจ
และมีความหวังในขณะที่ฟงคําแนะนําพร่ําสอนน้ัน 



๒๕ 
 

การบริหารพระพุทธศาสนา 
 
 พระพุทธเจาทรงเปนนักบริหารช้ันยอด  จนมีผูยกยองพระองควาทรงเปนโลกนายก (พระผูเปน
ผูนําของชาวโลก)  หรือพระ “โลกนาถ” (ผูเปนที่พึ่งของชาวโลก) ทรงเปนผูนําที่เปยมดวยภาวะผูนํา  
(leadership)  ครบถวน  ดังเราจะสังเกตเห็นวา  พระพุทธศาสนาไดกลายเปนศาสนาสําคัญของโลก   
มาจนบัดน้ี  สถาบันสงฆที่พระองคทรงสถาปนาข้ึนมากลายเปนสถาบันทางสังคมที่เกาแกและมั่นคงที่สุด
ย่ิงกวาสถาบันใดในโลก  ในฐานะพระบรมศาสดาหรือในฐานะผูบริหารพระพุทธเจาทรงมีหลักใน     
การบริหาร  ดังน้ี 
 ๑.  ทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  จึงทรงไดรับการยอมรับในฐานะผูนําตามธรรมชาติ
จากชนทุกช้ัน  ไมมีใครสงสัยในความเปนผูนําที่เพียบพรอมดวยความรอบรู  ความดีงาม  และความ
เมตตาอารีตอเพื่อนมนุษยอยางไมเลือกหนาของพระองค  หรือหากจะมีผูสงสัยในความเปนพุทธะของ
พระองค  ก็ทรงเปดโอกาสใหตรวจสอบไดเสมอ 
 ๒.  ทรงยกพระธรรมวินัยใหเปนธรรมนูญแหงการปกครอง  และใหเปนแนวนโยบายที่พุทธ
บริษัทจะตองเคารพ  นับถือ  บูชา  สักการะในฐานะเปนสิ่งสูงสุด  วิธีน้ีทําใหมีมาตรฐานในการปกครอง
ที่ชัดเจน  และทําใหชาวพุทธมีศูนยรวมใจที่เปนหลักหนักแนนมาทุกยุคทุกสมัย 
 ๓.  ทรงบัญญัติพระวินัยใหเปนกรอบกติกา  หรือเปนดังกฎหมายใชปกครองคณะสงฆทั้งภิกษุ
และภิกษุณี  เมื่อมีพระวินัยเปนกรอบกติกาจึงทําใหการอยูรวมกันของชนจํานวนมากมีความสงบ  และมี
พลังในทางสรางสรรคประโยชนสุขแกมหาชนเปนอยางสูง 
 ๔.  ทรงกระจายอํานาจใหพระอัครสาวกและพระมหาเถระชวยกันบริหารพระศาสนา  แตไม
ทรงมอบอํานาจสิทธ์ิขาดใหกับผูใด  ทําใหพระสงฆสาวกและพุทธบริษัทสี่ยังคงยกใหพระพุทธองค    
เปนผูนําสูงสุดไมมีการแยกเปนกลุมเปนกอนข้ึนมาทาทายอํานาจของพระพุทธองค  และคณะสงฆก็มี
ความสมัครสมานสามัคคีเปนอันดี 
 ๕.  ทรงยกยองพุทธบริษัทสี่ที่มีความรู  ความสามารถ  ใหโดดเดนเปนที่ปรากฏในฐานะเปน
เอตทัคคะดานน้ัน ๆ  วิธีน้ีทําใหผูไดรับการยกยองแตละทานตางทุมเทอุทิศตนทํางานเพื่อพระศาสนาและ
ประชาชนอยางไมเห็นแกความเหน่ือยมาก  สวนผูไมไดรับแตงต้ังเมื่อเห็นแบบอยางอันดีงามก็พยายาม
เจริญรอยตามเพื่อใหไดรับการยกยองอยางน้ันบาง  และในการทํางานเพื่อใหไดรับการยกยองน้ันก็ตอง
ทํางานเพื่อสันติสุขของประชาชน  ประชาชนทั่วไปจึงไดรับประโยชนสุขเปนความดีงามจากพุทธสาวก
เปนไปโดยปริยาย  ซึ่งการยกยองและใหรางวัลโดยใหสาวกพิสูจนผลงานของตนบนพื้นฐานแหงความ
สงบสุขของประชาชนน้ัน  นับเปนวิธีการที่แยบยลดวยกุศโลบายเปนอยางย่ิง 
 
การธํารงพระพุทธศาสนา 
 
 การธํารงรักษาพระพุทธศาสนาเปนหนาที่ของชาวพุทธทุกคน  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา  
พระพุทธศาสนาเปนสาธารณสมบัติที่ชาวพุทธทุกคนมีสวนในความเปนเจาของรวมกัน  กอนเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานพระพุทธเจาไดทรงมอบหมายใหพุทธบริษัทสี่  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  และ
อุบาสิกา  รวมกันเปนเจาของรวมกันเผยแผและในยามมีภัยเกิดข้ึนกับพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธก็ตอง
รวมมือกันปกปองพระพุทธศาสนาใหพนภัย 



๒๖ 
 

 ในการทําหนาที่ธํารงรักษาพระพุทธศาสนาน้ัน  ถาจะใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ  ชาวพุทธ
จะตองมีคุณสมบัติของชาวพุทธช้ันนํา  คือ 
 ๑.  ศึกษาพระธรรมวินัยใหแตกฉาน 
 ๒.  ปฏิบัติธรรมจนไดสัมผัสผลแหงการปฏิบัติตามสมควร 
 ๓.  รวมกันเผยแผพระธรรมวินัยใหแพรหลาย 
 ๔.  ยามมีภัยตองชวยกันปกปองรักษาพระพุทธศาสนา 
 รวมความวา  เมื่อพระพุทธศาสนาเปนสมบัติรวมกันของชาวพุทธทุกคน  การธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาก็ตองเปนภารกิจรวมกันของชาวพุทธทุกคนดวย  เมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาข้ึนมาทุกครั้ง  
ชาวพุทธจึงควรรวมมือกันแกไขวิกฤตอยางพรอมเพรียงกัน  ไมควรปลอยใหเปนเพียงหนาที่ของฝายใด
ฝายหน่ึงอยางที่เคยเปนมาอีกตอไป 
 

สรุปพุทธประวัติ 
 

พระพุทธเจาประสูติเมื่อวันข้ึน  ๑๕  คํ่าเดือน  ๖  ณ  สวนลุมพินีวันใตตนสาละ  มีพระนามเดิมวา
สิทธัตถะ  เปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา  เมื่อพระองคอายุได  ๑๖  พรรษา
พระองคไดอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาจนเมื่อมีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา พระนางพิมพาไดใหประสูติ
พระราชโอรส  มีพระนามวา  “ราหุล”  พระองคทรงเบื่อในปราสาทสามฤดูจึงชวนสารถีพาออกไปเที่ยว
ที่อุทธยานและพระองคทรงไดพบกับเทวทูตทั้ง ๔ คือ เห็นคนแก คนเจ็บ คนตายและนักบวช พระองค
จึงคิดวาน้ีแหละคือธรรมชาติของโลก  พระองคจึงออกผนวชเพื่อหาทางพนทุกข  พระองคเริ่มการ      
พนทุกขจากการอดอาหาร กลั้นหายใน  กัดลิ้น แตพระองคก็พบวาไมใชทางดับทุกขพระองคจึงเลิกทํา
แลวบําเพ็ญเพียรจนเห็นธรรม ๔ หมวด  หรืออริยสัจ ๔  แลวพระองคจึงตรัสรูแลวแสดงธรรมเทศนา
กัณฑแรกคือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ตลอดระยะเวลา  ๔๕  พรรษา ที่พระองคก็ไดแสดงธรรมใหกับ
สาวกของพระองคและทรงปรินิพพานเมื่อวันข้ึน  ๑๕  คํ่าเดือน  ๖  รวมพระชนม ๘๐ พรรษา และวันน้ี
ถือเปนการเริ่มตนของพุทธศักราช 

พระพุทธเจาทรงไดรับการยกยองวาทรงเปนพระบรมครู  เพราะพระองคทรงมีเทคนิคการสอน
หรือการเผยแผที่สามารถปรับใหสอดคลองกับบุคคลและสถานการณ  เรียกวา “พุทธลีลาในการสอน ๔”  
คือ  แจมแจง  จูงใจ  เราใหกลา  และปลุกใหราเริง 

พระพุทธเจาทรงเปนนักบริหารช้ันยอด  จนมีผูยกยองพระองควาทรงเปนโลกนายก  ทรงมีหลัก
ในการบริหารงาน  คือ  ทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงยกพระธรรมวินัยใหเปนธรรมนูญ
แหงการปกครอง  ทรงบัญญัติพระวินัยใหเปนกรอบกติกาหรือเปนดังกฎหมาย  ทรงกระจายอํานาจให
พระอัครสาวกและพระมหาเถระ  และทรงยกยองพุทธบริษัทสี่ที่มีความรู  ความสามารถ 

หนาที่ของชาวพุทธทุกคนในการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา  คือ  ศึกษาพระธรรมวินัยให
แตกฉาน  ปฏิบัติธรรมตามสมควร  รวมกันเผยแผพระธรรมวินัย  และยามมีภัยตองชวยกันปกปองรักษา 

 

ท่ีมา  ขอมูล “พุทธประวัติ”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

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



๒๗ 
 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 
ตอบคําถามจากการศกึษา 

พุทธประวัต ิ
 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนจับคูขอความทีม่ีความสัมพันธกัน  โดยนําตัวอักษรทางขวามือไปใสหนาขอความ 
            ทางซายมือ 
 

............๑.  พระนามเดิม      ก.  ราหุล 

............๒.  พระราชบิดา      ข.  สิทธัตถะ 

............๓.  พระราชมารดา     ค.  ยโสธราพิมพา 

............๔.  วันประสูติของพระพุทธเจา    ง.  สิริมหามายา 

............๕.  ทรงอภิเษกสมรส     จ.  โกณฑัญญะ 

............๖.  พระชนมายุ  ๒๙  พรรษา    ฉ.  ทรงอภิเษกสมรส 

............๗.  พระชนมายุ  ๓๕  พรรษา    ช.  ทรงออกผนวช 

............๘.  พระชนมายุ  ๘๐  พรรษา    ซ.  ทรงตรัสรู 

............๙.  เทวทูต ๔      ฌ.  ทรงบําเพญ็ทุกรกริิยา 

...........๑๐. วันที่พระพทุธเจาทรงตรสัรู    ญ.  ทรงบําเพญ็เพียรทางจิต 

...........๑๑. วิธีการที่ทําใหทรงตรสัรู    ฎ.  ทรงตรัสรู 

...........๑๒. อริยสัจ ๔      ฏ.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน ๖ 

...........๑๓. สถานที่ตรสัรู      ฐ.  แก  เจ็บ  ตาย  สมณะ 

...........๑๔. พระสาวกรปูแรก     ฑ.  หลักธรรมทรงตรสัรู 

...........๑๕. วันปรินิพพาน      ฒ.  ปรินิพพาน 
        ณ.  พุทธคยา 
        ด.  พระเจาสุทโธทนะ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเสร็จแลวก็ไปตรวจคําตอบ

กันเลยจา 



๒๘ 
 

เฉลยใบกิจกรรมที่ ๓ 
ตอบคําถามจากการศกึษา 

พุทธประวัต ิ
 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนจับคูขอความทีม่ีความสัมพันธกัน  โดยนําตัวอักษรทางขวามือไปใสหนาขอความ 
            ทางซายมือ 
 

.....ข.....๑.  พระนามเดิม      ก.  ราหุล 

.....ด.....๒.  พระราชบิดา      ข.  สิทธัตถะ 

.....ง.....๓.  พระราชมารดา     ค.  ยโสธราพิมพา 

.....ฏ.....๔.  วันประสูติของพระพทุธเจา    ง.  สิริมหามายา 

.....ค.....๕.  ทรงอภิเษกสมรส     จ.  โกณฑัญญะ 

.....ช.....๖.  พระชนมายุ  ๒๙  พรรษา    ฉ.  ทรงอภิเษกสมรส 

.....ซ.....๗.  พระชนมายุ  ๓๕  พรรษา    ช.  ทรงออกผนวช 

.....ฒ.....๘.  พระชนมายุ  ๘๐  พรรษา    ซ.  ทรงตรัสรู 

.....ฐ.....๙.  เทวทูต ๔      ฌ.  ทรงบําเพญ็ทุกรกริิยา 

.....ฏ.....๑๐. วันที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู    ญ.  ทรงบําเพญ็เพียรทางจิต 

.....ญ.....๑๑. วิธีการที่ทําใหทรงตรสัรู    ฎ.  ทรงตรัสรู 

.....ฑ.....๑๒. อริยสัจ ๔      ฏ.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน ๖ 

.....ณ.....๑๓. สถานที่ตรสัรู     ฐ.  แก  เจ็บ  ตาย  สมณะ 

.....จ.....๑๔. พระสาวกรปูแรก     ฑ.  หลักธรรมทรงตรสัรู 

.....ฏ.....๑๕. วันปรินิพพาน     ฒ.  ปรินิพพาน 
        ณ.  พุทธคยา 
        ด.  พระเจาสุทโธทนะ   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙ 
 

ใบกิจกรรมที่ ๔ 
ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 

จากพุทธประวัต ิ
 
 

 

กิจกรรมท่ี ๔.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 

การตรัสรู “อริยสัจ ๔” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทําใหพระองคทรงคนพบความจริงวา  
“การเวียนวายตายเกิดมีจริง”  และ  “คนตายแลวหากยังมีกิเลสอยูก็ตองเวียนวายตายเกิดตอไป  ถาสิ้น
กิเลสแลววงจรการเวียนวายตายเกิดก็ยุติลง”  
 จากขอความขางตน  นักเรียนจงวิเคราะหวาเพราะเหตุใด  คนเราจึงตองเวียนวายตายเกิด   
โดยใชหลักคิดแบบสามัญลักษณะ 
 ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรมท่ี ๔.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
 
 กอนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจาทรงมอบใหพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  
อุบาสิกา  รวมกันเปนเจาของ  รวมกันเผยแผ  และรวมกันปกปองพระพุทธศาสนาใหพนภัย  จนใน
ปจจุบันพระพุทธศาสนาดํารงมั่นและสืบทอดมาไดถึง  ๒,๖๐๐  ปแลว  แสดงวาพุทธบริษัท ๔ ในแตละ
ยุคสมัยไดรวมกันปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมาจากพระพุทธองค 
 นักเรียนจงวิเคราะหวาหากในชวงเวลาแตละยุคพุทธบริษัท ๔  ไมปฏิบัติหนาท่ีเปนชาวพุทธท่ีดี  
พุทธศาสนาจะสืบทอดมาถึงทุกวันน้ีหรือไม  การปฏิบัติในแตละชวงเวลามีความจําเปนมากนอย
เพียงใด  โดยใชหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบันในการอธิบาย 
 ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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๓๐ 
 

แนวตอบใบกิจกรรมที่ ๔ 
ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 

จากพุทธประวัต ิ
 

 
 
กิจกรรมท่ี ๔.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 

การตรัสรู “อริยสัจ ๔” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทําใหพระองคทรงคนพบความจริงวา  
“การเวียนวายตายเกิดมีจริง”  และ  “คนตายแลวหากยังมีกิเลสอยูก็ตองเวียนวายตายเกิดตอไป  ถาสิ้น
กิเลสแลววงจรการเวียนวายตายเกิดก็ยุติลง”  
 จากขอความขางตน  นักเรียนจงวิเคราะหวาเพราะเหตุใด  คนเราจึงตองเวียนวายตายเกิด   
โดยใชหลักคิดแบบสามัญลักษณะ 

(แนวตอบ)  สิ่งมีชีวิตลวนเกิดมาจากเหตุปจจัย  เมื่อเกิดข้ึนมาแลวก็เจริญเติบโตและดํารงชีวิต
ไปตามเหตุปจจัยของแตละคน  เมื่อกาลเวลาผานไป  หลังจากเจริญวัยเต็มที่ก็เริ่มรวงโรยและหมดอายุ
ไขตายไปในที่สุด  เปนวัฎจักรเชนน้ีไป  ไมมีผูใดหลีกหนีพนไปได  และตราบใดที่ยังมีกิเลสอยูตัวกิเลสจะ
ยึดโยงใหมาเกิดในภพภูมิใหม  ดังเชน  ในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหน่ึงพี่สาวนําผาจีวรมาถวาย  ทานยินดี
พอใจในจีวรมาก  แตทานมรณภาพเสียกอนยังไมทันไดใชจีวรน้ัน  พระรูปอื่นจะนําจีวรผืนน้ันไปใช    
พระพุทธองคทรงหามไวไมใหใชทันที  ใหรอครบ  ๗  วันกอน  เพราะเจาของผาจีวรมาเกิดเปนเล็น 
เกาะอยูที่ผา  เน่ืองจากมีจิตคิดถึงจีวร  จึงเปนกิเลสยึดโยงใหทานมาเกิดในภพภูมิใหมน่ันเอง 
 ดังน้ัน  กายเวียนวายตายเกิด  จึงเปนเรื่องปกติของทุกชีวิต  เรื่องปกติของชีวิตน้ี  เรียกวา
สามัญลักษณะน่ันเอง  และหากไมอยากเวียนวายตายเกิดอีก  ก็จงเรงประพฤติปฏิบัติธรรมใหถึงที่สุด
ของการดับทุกข  
 
กิจกรรมท่ี ๔.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
 
 กอนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจาทรงมอบใหพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  
อุบาสิกา  รวมกันเปนเจาของ  รวมกันเผยแผ  และรวมกันปกปองพระพุทธศาสนาใหพนภัย  จนใน
ปจจุบันพระพุทธศาสนาดํารงมั่นและสืบทอดมาไดถึง  ๒,๖๐๐  ปแลว  แสดงวาพุทธบริษัท ๔ ในแตละ
ยุคสมัยไดรวมกันปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดีตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมาจากพระพุทธองค 
 นักเรียนจงวิเคราะหวาหากในชวงเวลาแตละยุคพุทธบริษัท ๔  ไมปฏิบัติหนาท่ีเปนชาวพุทธท่ีดี  
พุทธศาสนาจะสืบทอดมาถึงทุกวันน้ีหรือไม  การปฏิบัติในแตละชวงเวลามีความจําเปนมากนอย
เพียงใด  โดยใชหลักการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบันในการอธิบาย 
 



๓๑ 
 

(แนวตอบ)  หากในชวงเวลาแตละยุคพุทธบริษัท ๔  ไมปฏิบัติหนาที่เปนชาวพุทธที่ดี  พุทธศาสนา
จะสูญสิ้นไปหมดแลวไมคงอยูสืบทอดมาจนถึงทุกวันน้ี  เพราะขาดการปฏิบัติเช่ือมตอตามกาลเวลา   
การปฏิบัติเช่ือมตอตามกาลเวลาน้ีเปนการปฏิบัติหนาที่ของพุทธบริษัท ๔  ณ  เวลาหน่ึงและเช่ือมตอกับ
การปฏิบัติหนาที่ของพุทธบริษัท ๔ (อีกคณะหน่ึง)  ณ  อีกเวลาหน่ึงตอมา  ซึ่งจะปฏิบัติเช่ือมตอกัน
เชนน้ีเรื่อยมาจึงทําใหพระพุทธศาสนาสืบทอดมาไดถึงปจจุบัน   
 การปฏิบัติในแตละชวงเวลาจึงมีความจําเปนและสําคัญมาก  เพราะทําใหเกิดการสืบทอด
ตอเน่ืองมาถึงปจจุบันได  ซึ่งการปฏิบัติในแตละชวงเวลาน้ี  จึงเปนการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบันน่ันเอง
ดังน้ัน  การคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  จึงมีความสําคัญอยางย่ิงเพราะกอใหเกิดผลดีที่ย่ังยืนไดในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝกคิดบอย ๆ แลวจะมีความชํานาญ

ไปเองครับ 



๓๒ 
 

แบบทดสอบหลังเรียน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพทุธ 

 
 

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

 ก.  สังคมมรีะบบวรรณะ     

ข.  มีความเช่ือเรื่องการบูชายันตทีเ่บียดเบียนสัตว 
 ค.  การแสวงหาสัจธรรมยังไมใชทางพนทกุข   

ง.  สถานที่ที่ไปมีความเปนอยูแตกตางกันมาก 

๒.  ชมพูทวีปในปจจุบันมเีน้ือทีส่วนใหญอยูในประเทศใด 

 ก.  อินเดีย     ข.  เนปาล 

 ค.  ศรีลงักา     ง.  บังคลาเทศ 

๓.  ขอใดไมเก่ียวกับมิลกัขะ 

 ก.  เจาของถ่ินอินเดียเดิม     

ข.  ถูกรุกรานถอยรนลงมาทางใต 
 ค.  อพยพขามเทือกเขาหิมาลัยเดิม    

ง.  ความสามารถสูพวกอริยกะไมได 
๔.  พระพุทธเจาประสูติในวันใด 

 ก.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๓   ข.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๖ 

 ค.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๘   ง.  แรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๘ 

๕.  เจาชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นอะไรทีท่ําใหทรงคิดเรื่องทุกขและตัดสินพระทัยออกผนวช 

 ก.  เทวดาทั้ง ๔     ข.  เทวทูตทั้ง ๔ 

 ค.  เทพบุตรทั้ง ๔    ง.  ธิดามารทั้ง ๔ 

๖.  พระมหาบุรุษไดทรงบรรลญุาณใดจึงทําใหไดช่ือวาสําเรจ็เปนพระพุทธเจาอยางแทจรงิ 

 ก.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ข.  จุตูปปาตญาณ 

ค.  อาสวักขยญาณ    ง.  ทิพจักษุญาณ 

๗.  การบําเพ็ญเพียรทางจิต  ทําใหพระพุทธองคทรงตรัสรู  การบําเพ็ญเพียรทางจิตน้ี  เปนการคิดตาม
หลักคิดในขอใด 

 ก.  คิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน   ข.  คิดแบบสามัญลักษณะ 

 ค.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจรงิ   ง.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๘.  การตรัสรูอริยสัจ ๔  ทําใหพระพุทธองคทรงคนพบความจริงประการหน่ึงวา “การเวียนวายตายเกิด  
มีจริง”  ความจริงตามที่ทรงคนพบน้ี  ตรงกับหลักคิดแบบโยนิโสมนสิการในขอใด 

 ก.  คิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน   ข.  คิดแบบสามัญลักษณะ 

 ค.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจรงิ   ง.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ 

๙.  พระพุทธเจาทรงมีหลักในการบริหารพระศาสนาอยางไร  จึงไดเปนนักบริหารช้ันยอด  ที่เรียกวา 
“โลกนายก” 

 ก.  ทรงยกพระธรรมวินัยใหเปนธรรมนูญแหงการปกครอง 

 ข.  ทรงกระจายอํานาจใหพระอัครสาวกและพระมหาเถระชวยกันบริหารศาสนา 

 ค.  ทรงยกยองพุทธบริษัทสีท่ี่มีความรูความสามารถโดดเดนเปนเอตทัคคะ 

 ง.  ทุก ๆ ขอกลาวมารวมกัน  

๑๐.  กอนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจาทรงมอบใหพุทธบริษัทสี่รวมกันปฏิบัติหนาที่อยางไร   
เพื่อธํารงรักษาพระพุทธศาสนาไว 
 ก.  ศึกษาธรรมใหแตกฉานและปฏิบัติธรรมใหเกิดผล  

ข.  รวมกันเผยแผธรรมและปกปองพระพทุธศาสนา 
 ค.  สงวนรักษาพระพุทธศาสนาไวใหชาวพุทธเทาน้ัน 

 ง.  ขอ ก. และ ข. ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเสร็จแลวก็ไปตรวจคําตอบไดเลยคะ   

จะไดรูวาทําไดมากนอยเพียงใด 



๓๔ 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  วิชาพระพทุธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๑  พระพทุธ 

 
 
     ๑.  ก 
     ๒.  ก 
     ๓.  ค 
     ๔.  ข 
     ๕.  ข 
     ๖.  ค 
     ๗.  ก 
     ๘.  ข 
     ๙.  ง 
     ๑๐. ง 
.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทําไดคะแนนดีกันทุกคนเลยหรือเปลา  

หากทําไดยังไมดีก็ขอใหกลับไปทบทวน

ความรูใหม  และไปพบกับครูผูสอนเพื่อรับ

คําแนะนําและแกไขใหดีย่ิงข้ึนตอไปคะ 



๓๕ 
 

 
บรรณานกุรม 

 
 

เน้ือหา 
ขอมูล “ชมพูทวีป” (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก  http://www.kr.ac 

th/ebook2/julaporn/01.html 
ขอมูล “วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ” (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก  http: 

//www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%208/borihanchit/ 
yoniso3.html 

ขอมูล “วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน” (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก  http: 
 //www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%208/borihanchit/ 
 yoniso9.html 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

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

 
รูปประกอบ 
รูปการแบงชนชั้นทางสังคม (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก  http://www. 
 google.co.th/imgres?biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=gqn-KuROEm-LoM:& 
 imgrefurl=http://www.l3nr.org/posts/295917&docid=PrW-j3fMIyPV1M&imgurl 
 =http://learners.in.th/file/donruedee/seek_jan08-2.jpg&w=216&h=292&ei=JD 
 eAUu_PK8jarAfYuYGQCA&zoom=1&iact=rc&dur=156&page=1&tbnh=136&tbnw 
 =101&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:76&tx= 82&ty=55 
รูปการแสดงปฐมเทศนา (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก  http://dou.us/ 
 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa 
 %e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%8a 
 %e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e 

%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2/ 
รูปเจาชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท้ัง ๔ (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๓  สิงหาคม   
 ๒๕๕๖  จาก  http://www.google.co.th/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=587& 

hl= th&tbm=isch&tbnid=jgIy5jEoMyG_7M:&imgrefurl=http://www.sainampeung. 
 ac.th/chalengsak/units/unit1/chapter%25202/history_buddha/ordion_buddha. 
 html&docid=9fGpt6TF0hsrmM&imgurl  
 
 
 



๓๖ 
 

รูปแผนท่ีชมพูทวีป (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก  http://www.samkok 
view.com/main/index.php/2012-02-05-14-25-15/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0 
%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0 
%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0 
%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2/180-India-in-the- 
Time-of-the-Buddha 

รูปพระพุทธเจาทรงตรัสรู (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จาก  http://www. 
 google.co.th/imgres?biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=UORC4iJAFwYm 
 QM:&imgrefurl=http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน วิชา ส๓๑๑๐๔ พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

******************************** 
 

คําชี้แจง  แบบทดสอบฉบบัน้ีเปนแบบเลือกตอบมี ๓๐ ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียง 
            คําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ก , ข , ค  หรือ  ง  ที่เลือกน้ัน 
 
๑.  ชมพูทวีปในปจจุบันมเีน้ือทีส่วนใหญอยูในประเทศใด 

 ก.  อินเดีย     ข.  เนปาล 

 ค.  ศรีลังกา     ง.  บังคลาเทศ 

๒.  สภาพสังคมชมพทูวีปมสีวนชวยใหเจาชายสทิธัตถะออกบวชอยางไร 

 ก.  สังคมมรีะบบวรรณะ     

ข.  มีความเช่ือเรื่องการบูชายันตทีเ่บียดเบียนสัตว 
 ค.  การแสวงหาสัจธรรมยังไมใชทางพนทกุข   

ง.  สถานที่ที่ไปมีความเปนอยูแตกตางกันมาก 

๓.  ขอใดไมเก่ียวกับมิลกัขะ 

 ก.  เจาของถ่ินอินเดียเดิม     

ข.  ถูกรุกรานถอยรนลงมาทางใต 
 ค.  อพยพขามเทือกเขาหิมาลัยเดิม    

ง.  ความสามารถสูพวกอริยกะไมได 
๔.  พระพุทธเจาประสูติในวันใด 

 ก.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๓   ข.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๖ 

 ค.  ข้ึน  ๑๕  คํ่า  เดือน  ๘   ง.  แรม  ๑  คํ่า  เดือน  ๘ 

๕.  เจาชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นสิ่งใดทําใหทรงคิดเรื่องทุกขและตัดสินพระทัยออกผนวช 

 ก.  เทวดาทั้ง ๔     ข.  เทวทูตทั้ง ๔ 

 ค.  เทพบุตรทั้ง ๔    ง.  ธิดามารทั้ง ๔ 

๖.  พระมหาบุรุษไดทรงบรรลญุาณใดจึงทําใหไดช่ือวาสําเรจ็เปนพระพุทธเจาอยางแทจรงิ 

 ก.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ข.  จุตูปปาตญาณ 

ค.  อาสวักขยญาณ    ง.  ทิพจักษุญาณ 

๗.  การตรัสรูอริยสัจ ๔  ทําใหพระพุทธองคทรงคนพบความจริงประการหน่ึงวา “การเวียนวายตายเกิด  
    มีจริง”  ความจริงตามที่ทรงคนพบน้ี ตรงกับหลักคิดแบบโยนิโสมนสิการในขอใด 

 ก.  คิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน   ข.  คิดแบบสามัญลักษณะ 

 ค.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจรงิ   ง.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ 

๘.  การบําเพ็ญเพียรทางจิต  ทําใหพระพุทธองคทรงตรัสรู  การบําเพ็ญเพียรทางจิตน้ี  เปนการคิดตาม 

    หลักคิดในขอใด 

 ก.  คิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน   ข.  คิดแบบสามัญลักษณะ 

 ค.  คิดแบบรูเทาทันความเปนจรงิ   ง.  คิดแบบแยกแยะองคประกอบ 



๓๘ 
 

 
๙.  พระพุทธเจาทรงมีหลักในการบริหารพระศาสนาอยางไร  จึงไดเปนนักบริหารช้ันยอด  ที่เรียกวา    
    “โลกนายก” 

 ก.  ทรงยกพระธรรมวินัยใหเปนธรรมนูญแหงการปกครอง 

 ข.  ทรงกระจายอํานาจใหพระอัครสาวกและพระมหาเถระชวยกันบริหารศาสนา 

 ค.  ทรงยกยองพุทธบริษัทสีท่ี่มีความรูความสามารถโดดเดนเปนเอตทัคคะ 

 ง.  ทุก ๆ ขอกลาวมารวมกัน 

๑๐.  กอนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจาทรงมอบใหพุทธบริษัทสี่รวมกันปฏิบัติหนาที่อยางไร   
      เพื่อธํารงรักษาพระพุทธศาสนาไว 
 ก.  ศึกษาธรรมใหแตกฉานและปฏิบัติธรรมใหเกิดผล  

ข.  รวมกันเผยแผธรรมและปกปองพระพทุธศาสนา 

 ค.  สงวนรักษาพระพุทธศาสนาไวใหชาวพุทธเทาน้ัน 

 ง.  ขอ ก. และ ข. ถูกตอง 
๑๑.  ขอใดคือองคประกอบของพระรัตนตรัย 

 ก.  ศีล  สมาธิ  ปญญา     

ข.  ทาน  ศีล  ภาวนา 

 ค.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ    

ง.  พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ 

๑๒.  พระพุทธมีคุณคาย่ิง  เพราะประกอบดวยคุณสมบัติเดน  ๓  ประการ  คืออะไรบาง 

 ก.  ศีล  สมาธิ  ปญญา     

ข.  ทาน  ศีล  ภาวนา 

 ค.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ    

ง.  พระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  พระมหากรุณาคุณ 

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

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

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

๑๖.  การตอบแทนพระคุณพอแมในขอใดเปนการตอบแทนที่ดีที่สุด 



๓๙ 
 

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

๑๗.  ขอใดไมใชลักษณะของคน “สันโดษ” 
 ก.  หาเลี้ยงชีพตามกําลังสติปญญาของตน 

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

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

ก.  ชวยใหหย่ังรูอนาคตของตนเอง 
ข.  ชวยใหมีความต้ังใจเรียนมากข้ึน 
ค.  ชวยใหจับประเด็นในเรือ่งทีเ่รียนไดเร็วและถูกตอง 

 ง.  ชวยใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหตีความ  
๒๑.  ในสมัยพุทธกาล  สตรีทั้งหลายเมือ่มีความทุกขมกัจะไปฟงธรรมจากผูใด 

ก.  พระอัสสชิ    ข.  พระอานนท 
ค.  พระนางมัลลิกา   ง.  พระกสีาโคตรมเีถร ี

๒๒.  นางกีสาโคตรมีเดินถามหาเมล็ดพนัธุผกักาดจากเรือนที่ไมมีคนตายแตนางก็ไมพบ  ทําใหนางได 
     แงคิดเกี่ยวกับเรื่องใด  
 ก.  หามิตรแทน้ันยากลําบาก   
 ข.  ความตายกอใหเกิดความทุกข 
 ค.  ชีวิตน้ีไมเที่ยงแททกุคนจะตองตาย  

ง.  ความพยายามและความอดทนเปนสิง่สําคัญตอชีวิต 
๒๓.  การกระทําในขอใดแสดงวาหมอชีวกโกมารภัจจเปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสงู 
 ก.  ยึดมั่นในพระรัตนตรัย     

ข.  เฝาทูลถามขอของใจในธรรมจากพระพุทธเจา 
 ค.  ถวายสวนมะมวงใหเปนวัดทีป่ระทับของพระพุทธเจา  

ง.  ศึกษาเลาเรียนต้ังแตเด็กจนกระทัง่จบแพทย 
๒๔.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี มีความสามารถเดนชัดในขอใด 
 ก.  วิปสสนา  การศึกษา  ธุดงค   ข.  วิปสสนา  การบรหิาร  การพัฒนา 
 ค.  การศึกษา  การบริหาร  การปฏิสงัขรณ  ง.  การปฏิสงัขรณ  วิปสสนา  การบรหิาร 



๔๐ 
 

 
๒๕.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  มีคุณธรรมที่ควรถือเปนแบบอยางเดนชัดที่สุดในเรื่องใด 
 ก.  เปนผูมีชีวิตเรียบงาย    ข.  เปนผูใฝรูใฝเรียนเปนอยางย่ิง 
 ค.  เปนผูมีความเสียสละอยางย่ิง   ง.  เปนผูเสมอตนเสมอปลาย 
๒๖.  ประวัติชีวิตของทานใดตอไปน้ีที่ตรงกับคํากลาวทีว่า “ตนรายปลายดี” 
 ก.  พระกสีาโคตรมเีถร ี    ข.  หมอชีวกโกมารภัจจ 
 ค.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี   ง.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
๒๗.  ขอใดมิใชวัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังองคกรชาวพุทธ 
 ก.  เพื่อสงเสริมการปฏิบัติและเผยแผธรรมะ 
 ข.  เพื่ออุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนา 
 ค.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักคําสอนศาสนาตาง ๆ 
 ง.  เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางชาวพุทธและองคกรอื่น ๆ  
๒๘.  การแสดงตนเปนพทุธมามกะนิยมกระทําในหลายโอกาส  ยกเวนขอใด 

ก.  เมื่อบุตรหลานพนจากวัยรุนอายุอยูระหวาง  ๒๐ – ๒๕  ป 
 ข.  เมื่อจะสงบุตรหลานไปอยูในถ่ินที่มิใชดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา 
 ค.  โรงเรียน  สถาบันการศึกษาประกอบพิธีใหผูเขาศึกษาใหมในแตละป 
 ง.  เมื่อผูที่เคยนับถือศาสนาอื่นประสงคจะหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
๒๙.  ขอใดมิใชขอคิดที่ไดจากการศึกษาประวัติของนางกสีาโคตรมีตามวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 

ก.  ชีวิตไมเที่ยง     ข.  ความตายไมเที่ยง    
ค.  ความสุขไมเที่ยง    ง.  ความทุกขไมเที่ยง     

๓๐.  นักเรียนคิดวาควรนําวิธีคิดแบบเปนอยูกบัปจจบุันมาประยุกตใชอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ 
      เหมือนเชนเดียวกับพทุธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง 

ก.  คิดถึงความผิดพลาดในอดีตทีผ่านมา 
ข.  คิดวาดฝนถึงอนาคตอันรุงเรอืงสดใส 
ค.  มีสติกํากับอยูกับเรื่องที่คิดและทําในขณะปจจุบัน 
ง.  ใชสติควบคุมความคิดไมใหโลดแลนไปไกล 

 
 
 
 


