
 
 

 
ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 

และวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 
วิชาพระพุทธศาสนา  ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ พระสงฆ   
 

  
 

 
 
 
 
 

 
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
คําอธิบายรายวิชาในหนวยพระสงฆ  ไดเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เห็นความจําเปนที่จะตองศึกษา 
ปฏิบัติตน และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ  โดยเห็นคุณคา  เช่ือมั่น  และมุงพัฒนาชีวิต
ดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ในแตละชุดการสอนนักเรียน
สามารถนําไปศึกษาไดดวยตนเอง  ทบทวนเน้ือหาหรือสามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียน       
ไมทันเพื่อน  หรือสามารถนําไปใชในการเรียนซอมเสริมในกรณีที่เรียนแลวสอบไมผาน  ซึ่งขาพเจาได
พยายามนําเสนอรายละเอียดความสําคัญที่จําเปนในชุดการสอนน้ี 

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

ผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา             ก 
สารบัญ             ข 
คําช้ีแจง             ค 
คําแนะนําสําหรบัคร ู           ง 
คําแนะนําสําหรบันักเรียน           จ 
แผนภูมิการใชชุดการสอน            ฉ 
แผนภูมิชุดการสอน  ชุดที่ ๓           ๑ 
แบบทดสอบกอนเรียน            ๒ 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน           ๔ 
ใบความรูที่ ๑  เรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง      ๕ 
ใบกิจกรรมที ่๑           ๑๕ 
แนวตอบใบกิจกรรมที ่๑          ๑๘ 
ใบกิจกรรมที ่๒           ๒๑ 
แนวตอบใบกิจกรรมที ่๒          ๒๓ 
ใบความรูที่ ๒  เรื่อง  การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดี               ๒๕ 
ใบกิจกรรมที ่๓           ๒๙ 
เฉลยใบกิจกรรมที ่๓          ๓๐ 
ใบกิจกรรมที ่๔           ๓๑ 
แนวตอบใบกิจกรรมที ่๔          ๓๒ 
แบบทดสอบหลังเรียน          ๓๓ 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน         ๓๕ 
บรรณานุกรม           ๓๖ 
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คําช้ีแจง 
 
 

ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  
วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ  จัดทําข้ึนโดย  
มุงใหผูเรียนเกิดพัฒนาทางดานตาง ๆ เชน ทักษะการคิด วิเคราะห การเผชิญปญหา และการหา
แนวทางในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม  ภายในเลมประกอบดวย 

๑.  คําแนะนําสําหรับคร ู
๒.  คําแนะนําสําหรับนักเรียน 
๓.  แผนภูมิการใชชุดการสอน 
๔.  ตัวช้ีวัด  จุดประสงคการเรียนรู  และสาระการเรียนรู 
๕.  แบบทดสอบกอนเรียน 
๖.  ใบความรู 
๗.  ใบกิจกรรม 
๘.  เฉลยและแนวตอบใบกิจกรรม 
๙.  แบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐.  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 
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คําแนะนําสําหรับครู 
 
 

ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  
หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ  ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนคูกับแผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 
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.  กระตุนใหนักเรียนเรียนรูอยางต้ังใจและสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย เพื่อให  

การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  ครตูองควบคุมการใชชุดการสอนอยางระมัดระวังและรวดเร็วทันเวลา 
๑๐.  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง  ครูตองใหนักเรียนเก็บสื่อการเรียนให

เปนระเบียบเรียบรอย  หากชุดใดชํารุดก็ซอมแซมเพื่อเก็บไวใชครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 



 
 

 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 
 

 
ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  

หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ  ใชประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔         
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่๔  นักเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  ๑๕  ขอลงในกระดาษคําตอบ 
๒.  ศึกษาชุดการสอน หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ ตามลําดับกิจกรรม และทําใบกิจกรรม

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

การเรียนรูของตนเอง 
๖.  เมื่อทําใบกจิกรรมครบทุกกจิกรรมแลว  ทําแบบทดสอบหลงัเรียนลงในกระดาษคําตอบ 
๗.  ตรวจกระดาษคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน  เพื่อดูการพัฒนาการเรียนรู

ของตนเอง 
๘.  การเรียนรูนักเรียนควรต้ังใจและสนใจปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย เพื่อใหการเรียนรู

ของนักเรียนบรรลุตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  นักเรียนควรใชชุดการสอนอยางระมัดระวังและรวดเร็วทันเวลา 
๑๐.  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้ง  ครูตองใหนักเรียนเก็บสื่อการเรียนให

เปนระเบียบเรียบรอย  หากชุดใดชํารุดก็ซอมแซมเพื่อเก็บไวใชครั้งตอไป 
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แผนภูมิการใชชุดการสอน 
 

 
 
 

ศึกษาคําแนะนําในการใชชุดการสอน 
 
 
 

ทดสอบกอนเรียน 
 
 
 

ศึกษาชุดการสอนตามลาํดับ 
 
 
 

ทํากิจกรรมแตละใบกิจกรรม 
 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 

ผาน        ไมผาน 
 
 
 

 จบ           พบครูรายบุคคล 
 
 

ฉ 



๑ 
 

 
ชุดที่ ๓ 

 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  พระสงฆ 
 
 

เรื่อง 
พุทธสาวก  พุทธสาวิกา (หมอชีวกโกมารภัจจ , พระกีสาโคตรมีเถร)ี และ 

ชาวพุทธตัวอยาง (สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) , อาจารยสชุีพ  ปุญญานุภาพ) 
การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธตัวอยางท่ีดี (การแสดงตนเปนพุทธมามกะ , 

การเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธ) 
 

 

ตัวชี้วัด 
ส๑.๑.๑๔  วิเคราะหขอคิดและแบบอยางการดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก 
ส๑.๑.๑๙  เห็นคุณคา  เช่ือมั่น  และมุงมั่นพัฒนาชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู 
             ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 

 ส๑.๒.๒  ปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธี  พิธีกรรมตามหลักศาสนา 
 ส๑.๒.๓  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑.  อธิบายประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา (หมอชีวกโกมารภัจจ , พระกสีาโคตรมีเถร)ี  
     และสามารถนําแบบอยางไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
๒.  อธิบายประวัติชาวพุทธตัวอยาง (สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี , อาจารยสุชีพ   
     ปุญญานุภาพ) และสามารถนําแบบอยางไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
๓.  ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธที่ดี (การแสดงตนเปนพทุธมามกะ , การเขารวมกจิกรรมและ 
     เปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธ) ได 
๔.  วิเคราะหประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโส - 
     มนสิการ (วิธีคิดแบบสามญัลกัษณะและวิธีคิดแบบอยูกบัปจจุบัน) ได 

 
 

สาระการเรยีนรู 
๑.  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา (หมอชีวกโกมารภัจจ , พระกสีาโคตรมีเถร)ี 
๒.  ชาวพุทธตัวอยาง (สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) , อาจารยสชีุพ  ปุญญานุภาพ) 
๓.  การปฏิบัติตนเปนชาวพุทธตัวอยางที่ดี (การแสดงตนเปนพุทธมามกะ , การเขารวม 
     กิจกรรมและเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธ) 

 



๒ 
 

 
 

แบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพทุธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ 

 
 

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

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

๒.  นางกีสาโคตรมเีดินถามหาเมล็ดพนัธุผกักาดจากเรอืนที่ไมมีคนตาย  แตนางก็ไมพบ  ทําใหนางได 
แงคิดเกี่ยวกับเรื่องใด  
 ก.  หามิตรแทน้ันยากลําบาก   
 ข.  ความตายกอใหเกิดความทุกข 
 ค.  ชีวิตน้ีไมเที่ยงแททกุคนจะตองตาย  

ง.  ความพยายามและความอดทนเปนสิง่สําคัญตอชีวิต 
๓.  ผูที่แนะวิธีคลายทุกขใหนางกีสาโคตรม ี จากการทีบุ่ตรเสียชีวิตโดยใหหาเมล็ดพันธุผักกาดคือใคร 
 ก.  พระสารีบุตร    ข.  พระโมคคัลลานะ 
 ค.  พระอานนท    ง.  พระพุทธเจา 
๔.  การกระทําในขอใดแสดงวาหมอชีวกโกมารภัจจเปนผูมแีรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิสูง 
 ก.  ยึดมั่นในพระรัตนตรัย     

ข.  เฝาทูลถามขอของใจในธรรมจากพระพุทธเจา 
 ค.  ถวายสวนมะมวงใหเปนวัดทีป่ระทับของพระพุทธเจา  

ง.  ศึกษาเลาเรียนต้ังแตเด็กจนกระทัง่จบแพทย 
๕.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี เปนผูพฒันาวัดใดที่เสือ่มโทรมใหเจริญรุงเรือง 
 ก.  วัดสุทัศนเทพวราราม    ข.  วัดบวรนิเวศวิหาร 
 ค.  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏด์ิ   ง.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๖.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี มีความสามารถเดนชัดในขอใด 
 ก.  วิปสสนา  การศึกษา  ธุดงค   ข.  วิปสสนา  การบรหิาร  การพัฒนา 
 ค.  การศึกษา  การบริหาร  การปฏิสงัขรณ  ง.  การปฏิสงัขรณ  วิปสสนา  การบรหิาร 
๗.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  มีคุณธรรมที่ควรถือเปนแบบอยางเดนชัดที่สุดในเรื่องใด 
 ก.  เปนผูมีชีวิตเรียบงาย    ข.  เปนผูใฝรูใฝเรียนเปนอยางย่ิง 
 ค.  เปนผูมีความเสียสละอยางย่ิง   ง.  เปนผูเสมอตนเสมอปลาย 
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๘.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  ไดเปนผูรเิริม่งานสําคัญหลายเรื่อง  ยกเวนงานในขอใด 
 ก.  การกอต้ังสังฆสภาเปนครั้งแรก    

ข.  การกอต้ังองคการพุทธศาสนิกสมัพันธแหงโลก 
 ค.  กอต้ัง - สงเสรมิยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย  

ง.  กอต้ัง - สงเสริมโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
๙.  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยางทานใดที่มีกําเนิดตํ่าตอยทีสุ่ด 
 ก.  พระกสีาโคตรมเีถร ี    ข.  หมอชีวกโกมารภัจจ 
 ค.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจาร)ี   ง.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
๑๐.  ประวัติชีวิตของทานใดตอไปน้ีที่ตรงกับคํากลาวที่วา “ตนรายปลายดี” 
 ก.  พระกสีาโคตรมเีถร ี    ข.  หมอชีวกโกมารภัจจ 
 ค.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี   ง.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
๑๑.  ขอใดมิใชวัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังองคกรชาวพุทธ 
 ก.  เพื่อสงเสริมการปฏิบัติและเผยแผธรรมะ 
 ข.  เพื่ออุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนา 
 ค.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักคําสอนศาสนาตาง ๆ 
 ง.  เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางชาวพุทธและองคกรอื่น ๆ  
๑๒.  การแสดงตนเปนพทุธมามกะนิยมกระทําในหลายโอกาส  ยกเวนขอใด 

ก.  เมื่อบุตรหลานพนจากวัยรุนอายุอยูระหวาง  ๒๐ – ๒๕  ป 
 ข.  เมื่อจะสงบุตรหลานไปอยูในถ่ินที่มิใชดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา 
 ค.  โรงเรียน  สถาบันการศึกษาประกอบพิธีใหผูเขาศึกษาใหมในแตละป 
 ง.  เมื่อผูที่เคยนับถือศาสนาอื่นประสงคจะหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
๑๓.  ขอใดเปนองคประกอบของการจัดพิธีแสดงตนเปนพทุธมามากะ 
 ก.  การมอบตัว  สถานที่  พิธีการ     ข.  ผูรับมอบตัว  สถานที่  พิธีกร 

ค.  ผูแสดงตัว  พิธีการ  ผูรับมอบตัว  ง.  การรายงานตัว  สถานที่  พิธีกร 
๑๔.  ขอใดมิใชขอคิดที่ไดจากการศึกษาประวัติของนางกสีาโคตรมีตามวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 

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

๑๕.  นักเรียนคิดวาควรนําวิธีคิดแบบเปนอยูกบัปจจบุันมาประยุกตใชอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ
เหมอืนเชนเดียวกบัพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง 

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

 
 
 

ทําเสร็จแลวใชไหม  ไปตรวจ

คําตอบกันเลยครับ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ 

 
 
 ๑.  ง 
 ๒.  ค 
 ๓.  ง 
 ๔.  ง 
 ๕.  ค 
 ๖.  ค 
 ๗.  ข 
 ๘.  ก 
 ๙.  ข 
 ๑๐. ข 
 ๑๑. ค 
 ๑๒. ก 
 ๑๓. ก 
 ๑๔. ข 
 ๑๕. ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจคําตอบเสร็จแลว  จดบันทึก

คะแนน  จากน้ันเราไปศึกษาความรู

จากใบความรู และทํากิจกรรม    

ตาง ๆ ไดเลยคะ 
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พุทธสาวกและพุทธสาวิกา  เปนคณะบุคคลที่มีชีวิตรวมสมัยกับพระพุทธเจา  ทานเหลาน้ันอยู
ทันเห็นและไดฟงพระธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจา  มีจริยวัตรที่งดงาม  ควรคาแกการศึกษาและนําไป
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน  ซึ่งในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒   
นักเรียนจะไดศึกษาประวัติของหมอชีวกโกมารภัจจ  และพระกีสาโคตรมีเถรี  

 

*** พุทธสาวก *** 
หมอชีวกโกมารภัจจ 
 
 หมอชีวกโกมารภัจจมีชีวิตในวัยเด็กที่คอนขางอาภัพ  แตกลับมีชีวิตที่รุงโรจนอยางย่ิงใน       
บั้นปลาย  ดวยผลแหงความเพียรพยายาม  ตามประวัติกลาวกันวา  ทานเปนบุตรของนางนครโสเภณี  
(หญิงงามเมือง)  แหงกรุงราชคฤห  แควนมคธ  ช่ือนาง  “สาลวดี”  นางสาลวดีเปนสตรีที่มีความงาม
เปนเลิศ  ความเลอโฉมของนางเปนที่กลาวขานกันไปทั่ว  ทําใหมีผูแวะมาเย่ียมเยียนเพื่อรวมอภิรมยกับ
นางมากหนาหลายตา  แตแลววันหน่ึงนางก็พลาดทาจนเกิดการต้ังครรภข้ึนมา  ซึ่งถือวาเปนอุปสรรคตอ
การประกอบอาชีพเปนอยางมาก  นางจึงแสรงทําเปนปวยแลวขอตัวหลบหายไปพักใหญ  จนคลอดบุตร
เรียบรอยแลวจึงกลับมาทําหนาที่นางนครโสเภณีของตนตามเดิม  แตกอนที่นางจะกลับเขามาสูอาชีพ
ปกติของตนน้ัน  นางไดทํากรรมหนัก (อกุศลกรรม) ไวอยางหน่ึง  คือ  ทันทีที่คลอดบุตรแลว  นางไดใช
ใหทาสีของตนลักลอบนําทารกออกไปทิ้งเสียที่กองขยะแหงหน่ึง  แตเดชะบุญดวงชะตาของทารกนอยยัง
ไมถึงฆาต  เชาวันน้ันเจาชายอภัย  พระราชโอรสองคหน่ึงของพระเจาพิมพิสารเสด็จผานมาทางน้ันพอดี  
ทรงสังเกตเห็นหมูนกกาบินวอนอยูเหนือทารกนอยที่ถูกทิ้งไวทามกลางกองขยะ  จึงใชใหทหารมหาดเลก็
เขาไปดู  ทหารมหาดเล็กกราบทูบวาเปนทารกผูชาย  ทรงถามตอไปวา  “ทารกน้ันยังมีชีวิตอยูหรือวา
ตายแลว”  (ภาษาบาลีวา  โส  ทารโก  ชีวติ  อุทาหุ  มโต)  ไดรับคําตอบวา  “ยังมีชีวิตอยู”  จึงโปรดให
นําทารกนอยน้ันมาเลี้ยงไวในวังของพระองค ในฐานะพระโอรสบุญธรรม แลวทรงประทานนามเสียใหม
โดยทรงถือเอานัยที่ทหารมหาดเล็กกราบทูลพระองควา  ทารกยังมีชีวิตอยู (ชีวติ)  น่ันเองมาต้ังเปนช่ือ  
แตโดยเหตุที่ชีวกมีฐานะเปนพระโอรสบุญธรรมอยูในพระอุปถัมภของเจาชายอภัย  ใครตอใครจึง      
เพิ่มช่ือสรอยใหทานอีกวา “โกมารภัจจ” (ผูที่พระราชกุมารทรงชุบเลี้ยง) และเรียกรวมกันเปน         
“ชีวกโกมารภัจจ” 
 ชีวกกุมารเติบโตข้ึนมาภายใตความอุปการะของเจาชายอภัย  ในฐานะพระโอรสบุญธรรม    
เมื่อโตข้ึนไดทราบความจริงวาตนเปนใครมาจากไหน  จึงเกิดความสังเวชสลดใจในชะตาชีวิตของตน    
คิดอยูตลอดเวลาวาถึงแมตนจะมาจากกองขยะ  แตสักวันหน่ึงเถิดเจาเด็กจากกองขยะคนน้ีแหละจะตอง
สรางเน้ือสรางตัวใหย่ิงใหญ  เพื่อไปใหพนจากคําครหานินทาวาเปนเด็กกําพราขางถนนเสียใหได 

ใบความรูที่ ๑ 
เรื่อง  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

และชาวพุทธตัวอยาง 
 



๖ 
 

รูปหมอชีวกโกมารภัจจ   
แพทยประจําพระพุทธองค 

 แลวโอกาสที่ชีวกกุมารรอคอยก็มาถึง  วันหน่ึงจึงแอบออกเดินทางทางบานเกิดเมืองนอนมุงไป
ยังนครตักศิลา  แควนคันธาระ  โดยขอโดยสารไปกับนายกองเกวียนซึ่งเปนพอคากลุมหน่ึง  ครั้นลุถึง
นครตักศิลาแลวก็ไดฝากตนเปนศิษยกับอาจารยทิศาปาโมกขคนหน่ึง  เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร 
 ชีวกกุมารเปนเด็กหัวดี มีเชาวนปญญาไว ศึกษาอะไรก็เขาใจอยางรวดเร็ว ทั้งอัธยาศัยใจคอเลา
ก็โอบออมอารี  มีความออนนอยถอมตน  และเปยมดวยความกตัญูตอครูบาอาจารย  อัธยาศัยงดงาม
น้ีเอง  ทําใหอาจารยโปรดปรานชีวกกุมารเปนอันมาก  ชีวกกุมารศึกษาวิชาการทางการแพทยอยู  ๗  ป  
มองไมเห็นวาจะจบการศึกษาเมื่อไหร  จึงเขาไปสอบถามจากอาจารย  อาจารยจึงทดสอบดวยการให
ออกไปสืบคน (วิจัย)  ดูตนไมใบหญาในปาตลอดระยะทาง ๑ โยชน (๑๖ กิโลเมตร) วามีตนไมใบหญา
ชนิดไหนบางที่ใชประกอบเปนตัวยาไมไดแลวใหกลับมารายงานผล  ชีวกกุมารหายไป  ๗  วัน  ก็กลับมา
รายงานกับอาจารยวา  ไมมีตนไมใบหญาชนิดไหนที่ใชประกอบเปนตัวยาไมไดเลย  ตนไมใบหญา      
ทุกชนิดลวนมีสรรพคุณเปนตัวยาไมทางใดก็ทางหน่ึงทั้งสิ้น  อาจารยไดยินคําตอบแลวจึงย้ิมอยางเมตตา 
บอกกับชีวกกุมารวาจบการศึกษาแลวอยางสมบูรณ  ชีวกกุมารรอวันน้ีมานานแลว  จึงถือโอกาส     
กราบลาอาจารยกลับสูบานเกิดทันที 
 เมื่อแรกเดินทางไปศึกษายังนครตักศิลาน้ัน  ชีวกโกมารภัจจไปอยางคนที่สิ้นไรไมตอก  ไมมี
ความรูติดตัว  ขาดความองอาจสงาผาเผย  แตตอนกลับมายังกรุงราชคฤหอันเปนบานเกิดเมืองนอนอีก
ครั้งหน่ึงน้ัน  เขาไมใชคนเดิมอีกตอไปแลว  แตกลับมาคราวน้ีเขากลายเปนหมอผูมีทั้งฝมือและช่ือเสียง
อันเกริกไกรเปนคุณสมบัติติดตัวมาดวย  เพราะตลอดทางที่  
มุงมาสูกรุงราชคฤหน้ัน  หมอหนุมไดรักษาคนปวยมาดวย
ตลอดทาง  คนปวยที่ไดรับการรักษาจนหายจึงจายเงิน      
คารักษาใหอยางงาม  พรอมทั้งพากันยกยองสรรเสริญ
ความรูความสามารถเปนการใหญ  หมอชีวกโกมารภัจจกลับ
มาถึงวังของพระบิดาแลว  ไดนําเงินรางวัลคารักษาคนปวย
ทั้งหมดมอบแตเจาชายอภัยผูเปนพระบิดาบุญธรรมจนหมด
สิ้น       แตเจาชายอภัยไมทรงรับ  ทั้งยังทรงเห็นวาชีวกโก
มารภัจจ  นอกจากจะมีวิชาความรูติดตัวแลว  ยังมีความ
กตัญูกตเวทีเปนเลิศ  จึงทรงสรางวังใหชีวกโกมารภัจจอยู
ใกล ๆ พระองค  แลวเมื่อโอกาสอํานวยจึงพาหมอชีวกโก

มารภัจจไปถวายตัวเปนหมอหลวงประจําพระองคของพระ
เจาพิมพิสาร  ตอมาพระเจาพิมพิสารไดถวายตัวหมอชีวกโก
มารภัจจใหเปน     หมอหลวงประจําพระองคของพระพุทธเจา
อีกตําแหนง      หน่ึงดวย 
 
ท่ีมา  รูปหมอชีวกโกมารภัจจ  แพทยประจําพระพุทธองค (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.dhammathai.org/sawok/sawok06.php 
 



๗ 
 

 ถึงเวลาน้ี  อดีตเด็กนอยผูเคยมีมารดาเปนหญิงคณิกา  และถือกําเนิดข้ึนมาอยางเด็กกําพรา     
ผูตํ่าตอยขางกองขยะคนหน่ึง  ก็สามารถยกฐานะข้ึนมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตไดแลวอยางหมดจดงดงาม  
พรั่งพรอมทั้งทรัพยสมบัติ  ขาทาสบริวารและเกียรติภูมิ 
 ผลของการรับใชใกลชิดพระพุทธองคในฐานะหมอหลวงประจําพระองค  ทําใหหมอชีวกโกมารภัจจ
ไดบรรลุโสดาปตติผล  กลายเปนพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน  และยังไดรับการยกยองไวในเอตทัคคะ
ฐานันดรวาเปนผู เลิศดานมีความเลื่อมใสอีกดวย  ผลงานที่โดดเดนของหมอชีวกโกมารภัจจมี        
หลายประการ  เชน  เปนผูรักษาพระพุทธองคใหทรงหายจากพระอาการประชวรหอพระโลหิต       
เมื่อคราวที่ถูกพระเทวทัตกลิ้งศิลาหมายปลงพระชนม  เปนผูกราบทูลถามเรื่องเน้ือที่พระสงฆควรบรโิภค
หรือไมควรบริโภค  เปนผูกราบทูลขอพระพุทธานุญาตใหชาวบานถวายจีวรไดตามตองการ  และเปน
ผูสรางวัด “ชีวกัมพวัน”  ถวายพระพุทธเจาอีกแหงหน่ึงดวย 
 หมอชีวกโกมารภัจจ คือ แบบอยางของพุทธสาวกผูรูจักพัฒนาตนเองดวยการศึกษา          
ดวยความเพียรพยายามและดวยความกตัญูกตเวที  คุณธรรมอันโดดเดนเหลาน้ีทําใหทานประสบ
ความสําเร็จในชีวิตทุก ๆ ดาน  จนไดรับการยกยองมาอยางยาวนานตราบเทาทุกวันน้ี 

คุณธรรมท่ีควรถือเปนแบบอยางของหมอชีวกโกมารภัจจ 
๑.  เปนผูมีความเสียสละ  หมอชีวกโกมารภัจจ  ไดทําการรักษาคนทั่วไปดวยความเสียสละ 

เปนอยางย่ิง  ทานไมเคยเรียกรองคาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น  นอกจากน้ี  ทานยังไดรับหนาที่เปน    
แพทยหลวง  และแพทยประจําตัวของพระพุทธเจา  ดูแลรักษาการอาพาธของพระสงฆ  ดวยเหตุ
ดังกลาวทานจึงเปนที่รักของปวงชนทั่วไป 

๒.  เปนแบบอยางที่ดี  แพทยแผนโบราณใหความเคารพนับถือหมอชีวกโกมารภัจจเปนอยางย่ิง 
เน่ืองจากทานไดประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับฐานะ  ใหการรักษาผูเจ็บปวยโดยไมเลือกช้ันวรรณะ  
มีความเปนอยูอยางสมถะ  ออนนอมถอมตน  เคารพนับถือผูมีพระคุณ  เชนเมื่อทานไดรับคาตอบแทน
จากการรักษาก็นําไปถวายเจาชายอภัยเพื่อบูชาพระคุณ  เปนตน 
 

ท่ีมา  ขอมูล “คุณธรรมที่ควรยึดถือเปนแบบอยางของหมอชีวกโกมารภัจจ” (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://jiab007.wordpress.com/2012/10/18/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0% 
 0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b1 
 %e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b9%8c/ 
 

*** พุทธสาวิกา *** 
พระกีสาโคตมีเถร ี
 
 พระกีสาโคตมีเถรีเกิดในวรรณะแพศย  มีช่ือเดิมวา  “โคตมี” แตเพราะเหตุที่ทานมีรางกาย
ผายผอมคนทั้งหลายจึงให ช่ือทานเสียใหมตามลักษณะทางกายภาพวา “กีสาโคตมี”  แปลวา        
“นางโคตมีผอม”  ในช้ันเดิมน้ันพระกีสาโคตมีเถรีเคยมีอดีตเปนถึงธิดาของมหาเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถี  
แตในเวลาตอมาตระกูลของทานประสบวิกฤตการณบางอยางทําใหกลายมาเปนคนยากจน  อยางไร     
ก็ตามตัวทานเองนับวายังมีบุญอยูมาก  เพราะแมตระกูลจะยากจนลง  ทวาทานกลับไดแตงงานกับบุตร
ของมหาเศรษฐีอีกคนหน่ึง 
 



๘ 
 

 ประวัติของพระกีสาโคตมีเถรีคอนขางพิสดาร  กลาวคือ  มีมหาเศรษฐีอีกตระกูลหน่ึงประสบ
เคราะหกรรม  คือ  เงินและทองทั้งหมดกลายเปนถาน  แตครั้นนางกีสาโคตมีมาแตะถานเหลาน้ัน     
ถานเหลาน้ันก็กลับกลายเปนเงินและทองดังเดิม  มหาเศรษฐีเห็นเหตุการณเชนน้ันจึงสูขอทานมาเปน
ลูกสะใภ  แตกระน้ันทานก็ไมวายถูกดูถูกวามาจากตระกูลคนยากจน  เมื่ออยูกินกับสามีผูเปนบุตร    
มหาเศรษฐีไดไมนาน  นางก็ใหกําเนิดบุตรคนหน่ึงแตบุตรน้ันก็มาตายจากไปเสีย  แตเมื่ออายุเพียง       
๓  ขวบ  การตายของบุตรคนน้ีเองทําใหนางกีสาโคตมีตกอยูในความระทมทุกขอยางสุดซึ้ง  ถึงขนาด   
เสียสติกลายเปนหญิงบาที่เที่ยวอุมศพบุตรนอยของตนเดินระหกระเหินไปทุกหนทุกแหง  จนกระทั่งมา
พบกับพระพุทธเจาขณะประทับอยู  ณ  วัดเชตะวัน  เมืองสาวัตถี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  รูปนางกสีาโคตรมีอุมศพบุตรเขาเฝาพระพุทธเจา (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://board.postjung.com/631058.html 
 
 พระพุทธเจาทรงแนะอุบายคลายความทุกขเพราะพลัดพรากจากบุตรใหนาง  โดยทรงใชใหนาง
ไปเสาะหาเมล็ดพันธุผักกาดจากบานที่เคยมีคนตายมาให  นางออกเดินทางไปแสวงหาเมล็ดพันธุผักกาด
จากบานแตละหลังที่ไมเคยมีคนตาย  ปรากฏวาตองผิดหวังเพราะไมวาจะไปถามบานหลังไหน  ก็ลวน
แลวแตพบวาเคยมีคนตายมาแลวทั้งสิ้น  ในที่สุดนางจึงไดขอสรุปวา  ความตายเปนเรื่องธรรมดาของคน
หรือของสิ่งมีชีวิต  ไมมีใครที่เกิดมาแลวไมตาย  การตายของบุตรของตนจึงเปนเรื่องธรรมดาเรื่องหน่ึง
ของชีวิต  ครั้นไดคิดอยางน้ีแลวจิตของนางก็รูแจงเห็นจริงในสัจธรรม  สําเร็จเปนพระโสดาบันบุคคล   
ทั้ง ๆ ที่ยังไมไดบวชดวยซ้ําไป 
 เมื่อเปนพระโสดาบันแลว  พระพุทธองคทรงมอบหมายใหภิกษุณีและภิกษุทําการอุปสมบท   
ใหทาน  เมื่ออุปสมบทแลวทานบําเพ็ญจิตภาวนา  โดยพิจารณาเปลวประทีปที่ตามไวในโรงอุโบสถ    
แลวนอมมาสอนตนจนไดบรรลุอรหัตผล   

พระกีสาโคตรมีดํารงตนเปนพระเถรีผูเครงครัดในการใชสอยบริขาร  ยินดีเฉพาะผาไตรจีวรที่มี 
สีเศราหมอง  ดวยเหตุน้ีทานจึงไดรับการยกยองจากพระบรมศาสดาวาเปนเอตทัคคะทางดานทรงจีวร
เศราหมองย่ิงกวาภิกษุณีรูปใดในพระพุทธศาสนา 
 

รูปนางกีสาโคตรมีอุมศพบุตรเขาเฝาพระพุทธเจา 



๙ 
 

คุณธรรมท่ีควรถือเปนแบบอยางของพระกีสาโคตมีเถร ี
๑.  พระกีสาโคตรมีเถรี  ไดผานประสบการณชีวิตอันขมข่ืนมาแลว  รูรสชาติแหงความทุกข

เพราะวิปโยค  เมื่อมาอยูในรมเงาพระพุทธศาสนา  ไดพบสุขที่แทจริงแลว  ก็มีความสงสารเห็นใจผูยังอยู
ในหวงทุกขน้ัน  จึงมักเทศนสั่งสอนผูคนผูกําลังทุกขใหหาทางแกทุกขในทางที่ถูกตอง  วิธีเอาชนะทกุขได
เด็ดขาด  คือ  หันหนามาเผชิญกับความทุกข  รับรูความจริงวามันเปนทุกขเพราะเหตุใด  แลวพยายาม
แกไขที่ตนเหตุดวยวิธีน้ีเทาน้ันจึงจะแกทุกขได 

๒.  พระกีสาโคตมีเถรี  ทานไดรับยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในทางทรงจีวร  
เศราหมอง  เปนผูถือธุดงควัตรเครงครัด  มีความเปนอยูเรียบงาย  จึงมีผูเลื่อมใสศรัทธาในตัวทานและ
พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก  นับไดวาทานเปนผูมีบทบาทในการจรรโลงพระพุทธศาสนาอยางดี 
ทานหน่ึง 

 
ท่ีมา  ขอมูล “คุณธรรมที่ควรยึดถือเปนแบบอยางของพระกีสาโคตมีเถรี” (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://jiab007.wordpress.com/2012/10/18/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0% 
 b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%82%e 
 0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%b5/ 
 

*** ชาวพุทธตัวอยาง *** 
 ชาวพุทธตัวอยาง  หมายถึง  ชาวพุทธที่มีคุณงามความดีควรแกการยึดถือเอาเปนแบบอยาง   
ซึ่งในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  นักเรียนจะไดศึกษาประวัติของสมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) และ
อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
 
สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)  
 

ชาติภูมิ 
 สมเด็จพระวันรัต  มีนามเดิมวา  “เฮง”  หรือ  “กิมเฮง”  เปนบุตรคนที่ ๔  ของนายต้ัวเกา  
และนางทับทิม  แซฉ่ัว  ทานเกิดเมื่อวันจันทร  เดือน  ๓  ข้ึน  ๑๑  คํ่า  ปมะเส็ง  จ.ศ. ๑๒๔๓ (ตรงกับ
วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๒๔)  ณ  บานทาแร  ตําบลสะแกกรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี 

การศึกษา 
 ในวัยเยาวเมื่ออายุได  ๘  ขวบ  ทานไดศึกษาหนังสือไทยอยูในสํานักพระอาจารยชัง  วัดขวิด  
จนมีความรูหนังสือไทย สามารถอานออกเขียนไดเปนอยางดี ตอมาเมื่ออายุยางเขา ๑๑ ป ไดไปศึกษา
ภาษาบาลีและอักษรขอมกับพระปลัดใจ (ตอมาไดเลื่อนสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะที่  พระสุนทรมุนี  
ดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดอุทัยธานี)  จนมีความรูภาษาบาลีและอักษรขอม  นอกจากน้ีแลวทานยัง  
มีโอกาสไดศึกษาวิชาเลขและวิชาลูกคิด (เครื่องคํานวณเลข)  เพิ่มเติมจากครูบาอาจารยอีกหลายทาน  
จนมีความรูความสามารถในวิชาการที่เลาเรียนเปนอยางดี 
 
 
 



๑๐ 
 

รปูสมเด็จพระวันรัต  
(เฮง  เขมจารี) 

การบรรพชา – อุปสมบท 
 ทานไดบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุ  ๑๒  ปครั้งหน่ึง  แลวลาสิกขาออกมาเปนคฤหัสถ        
ช่ัวระยะเวลาสั้น ๆ ครั้นอายุได  ๑๓  ปจึงไดบรรพชาเปนสามเณรอีกครั้งหน่ึง  เมื่อบรรพชาเปนสามเณร
แลวทานไดศึกษาภาษาบาลีไวยากรณเพิ่มเติมอีก  ณ  วัดทุงแกวน่ันเอง  จนอายุได  ๑๗  ป  จึงยายมา
จําพรรษายังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ  กรุงเทพมหานคร 
 เมื่ออายุ  ๒๒  ป  ทานไดอุปสมบทเปนพระสงฆ  ณ  พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ  
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕  โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ฑิต) เปนพระอุปชฌาย  
พระธรรมวโรดม (จาย) และพระเทพเมธี (เขม) เปนพระกรรมวาจาจารย 
 ในระหวางที่ยายลงมาจําพรรษายังวัดมหาธาตุฯ  น้ัน  ทานไดต้ังใจศึกษาพระปริยัติธรรมจน
สามารถสอบไดเปรียญธรรม  ๓  ประโยคเมื่ออายุไดเพียง  ๑๘  ป (ตรงกับ  พ.ศ. ๒๔๔๑)  และทานได
ต้ังใจศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลีเรื่อยมา  จนสามารถสอบไดเปรียญธรรม  ๙  ประโยค  อันเปน
การศึกษาช้ันสูงสดุแหงคณะสงฆไทยเมื่ออายุได  ๒๔  ป (ตรงกับ  พ.ศ. ๒๔๔๗) 

ปฏิปทาและผลงาน  
 สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)  เปนผูที่มีศีลวัตงดงาม     
ทั้งยังมีความรูความสามารถทางการบริหารการปกครอง  การสอน  
การเผยแพรเปนอยางดี  นอกจากน้ีแลวทานยังเปนพระนักการศึกษา
ที่อุทิศตนใหกับการพัฒนาการศึกษาของสํานักวัดมหาธาตุฯ อยาง
เต็มที่  จนสงผลใหการศึกษาพระปริยัติธรรมของสํานักวัดมหาธาตุฯ  
และของคณะสงฆมหานิกายในยุคน้ันเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก  
นอกจากสนับสนุนการศึกษาแลวทานยังไดรับแตงต้ังใหเปน  นายก
มหาธาตุวิทยาลัย  และไดจัดต้ังมูลนิธิเพื่อสงเสริมการศึกษาข้ึนมา
โดยใหช่ือมูลนิธิวา  นิธิโรงเรียนบาลีมหาธาตุวิทยาลัย  ในสวนของ

ตําราเรียน  สมเด็จพระวันรัตไดแปลตัวอยางสํานวนสอบสนามหลวง
ต้ังแตประโยค  ป.ธ. ๓ – ๙  แจกจายไปยังสํานักเรียนตาง ๆ อยาง
กวางขวาง  รวมทั้งยังไดเปนประธานในการชําระพระอภิธรรมปฎก  ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจนสําเร็จเรียบรอยดวยดีอีกดวย 
 
ท่ีมา  รูปสมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี (ออนไลน). 
สืบคนจาก   http://www.google.co.th/imgres?biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=49sfz 
 xfzBVXvsM:&imgrefurl=http://www.hotsia.com/thailandinfo/oldcity/uthaitha 
 ni7.shtml&docid=0Icf3fXbAzw4vM&imgurl3&hovh=123&start=29&ndsp=38&v 
 ed=1t:429,r:33,s:0,i:180 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 ผลงานทางดานการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาอันโดดเดนของทาน  ทําใหทานไดรับการยกยอง
จากปวงปราชญราชบัณฑิตเปนอันมาก  และดวยผลงานที่มีคุณูปการอันอเนกอนันตตอวงการศึกษาของ
คณะสงฆไทยดังกลาวมาน้ีเอง  สงผลใหเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆใน  พ.ศ. ๒๔๘๕  
มาเปนระบบสังฆสภาทานจึงไดรับการเลือกใหเปนประธานสังฆสภา  ซึ่งนับวาเปนเกียรติประวัติที่นา
ภาคภูมิใจไมนอย  เพราะการไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอันสําคัญน้ี  ไมเพียงแตเปนการยอมรับใน
ความรูความสามารถของทานเทาน้ัน แตทานยังไดช่ือวาเปนประธานสังฆสภาองคแรกแหงประวัติศาสตร
การปกครองของคณะสงฆไทย (ในระบอบสังฆสภา) อีกดวย 

สมณศักด์ิ 
 สมเด็จพระวันรัตเปนพระมหาเถระที่มีผลงานดานการศึกษา  ดานการเผยแพร  ดานวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนามาอยางตอเน่ืองตลอดยุคสมัยของทาน  ดวยเหตุน้ีจึงเปนเหตุใหทานไดรับ       
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหเปนพระราชาคณะมาแตเมื่ออายุเพียง ๒๙ ป และมีความ
เจริญกาวหนาในสมณศักด์ิมาตามลําดับ  ดังตอไปน้ี 
  พ.ศ. ๒๔๕๒ เปนที่  พระศรีวิสุทธิวงศ 
  พ.ศ. ๒๔๕๕ เปนที่  พระราชสุธี 
  พ.ศ. ๒๔๕๙ เปนที่  พระเทพโมลี 
  พ.ศ. ๒๔๖๔ เปนที่  พระธรรมไตรโลกาจารย 
  พ.ศ. ๒๔๗๑  เปนที่  พระพิมลธรรม 
  พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนที่  สมเด็จพระวันรัต 
 ในระหวางที่เปนพระธรรมไตรโลกาจารยน้ัน ทานไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาสวัดมหาธาตุฯ ดวย  
นับเปนเจาอาวาสวัดมหาธาตุฯ องคที่ ๑๔  แหงกรุงรัตนโกสินทร 

คุณธรรมท่ีถือเปนแบบอยางของสมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)  ไดสรางความเจริญใหแกสํานักวัดมหาธาตุฯ เปนอยางมาก  

ในสมัยน้ัน  ทางดานการศึกษามีพระมหาเปรียญมากรูป  และไดสงไปเปนครูอาจารยยังวัดตาง ๆ ไปเปน
เจาอาวาส  เจาคณะปกครอง  เกียรติยศช่ือเสียงของพระสํานักวัดมหาธาตุฯ ระบือไปทั่วสังฆมณฑล 
ตลอดจนการกอสรางซอมแซมในวัดมหาธาตุ  การกอต้ังมูลนิธิ  ระเบียบกติกาของวัด  ทําใหพระเณร
เรียบรอย  มีความขยันหมั่นเพียร  เปนที่ศรัทธาปสาทะของสาธุชนทั้งหลายเปนอยางมาก  จึงถือวาเปน
ผูทําคุณงามความดีตอพระพุทธศาสนาอยางมหาศาล 
 
ท่ีมา  ขอมูล “คุณธรรมที่ควรยึดถือเปนแบบอยางของสมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)” (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://jiab007.wordpress.com/2012/10/18/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0% 
 b9%80%e0 %e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%95-%e0%b9%80% 
 e0%b8%ae%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%a1/ 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
 

ชาติภูมิ 
 อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  เดิมช่ือบุญรอด  เปนบุตรของ
นายอวม  นางทองคํา  สงวนเช้ือ  ถือกําเนิด  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  
พ.ศ. ๒๔๖๐  ณ  หมูบานตลาดบางไทรปา  อําเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม  อาจารยสุชีพ  ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่
โรงเรียนประชาบาลวัดโพธ์ิ  ตําบลบางไทรปา  อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม  จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  แลวไดยายไปศึกษาตอ
ช้ันประถมศึกษา     ปที่ ๒ – ๕  ที่โรงเรียนประชาบาลวัดสัมปทวน  
ตําบลวัดแค  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
ท่ีมา  รูปอาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2698 
 

การบรรพชา – อุปสมบท 
 หลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแลว  ทานไดบรรพชาเปนสามเณร  เมื่อวันที่  ๒๔  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๗๓  ที่วัดสัมปทาน  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  โดยมีพระปฐมนคราจารย   
เจาคณะจังหวัดนครปฐมเปนพระอุปชฌาย  เมื่ออายุครบ  ๒๑  ป  ทานไดอุปสมบทเปนพระสงฆ  ณ  
วัดกันมาตุยาราม  โดยมีพระพุทธโฆษาจารย  วัดเทพศิรินทราวาส  เปนพระอุปชฌาย  ไดรับฉายาวา    
สุชีโว (ตรงกับวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๐) 

การศึกษา 
 ต้ังแตบรรพชาเปนสามเณรจนถึงอุปสมบทเปนพระสงฆ  อาจารยสุชีพไดอุทิศตนศึกษา      
พระธรรมวินัยจนสามารถสอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่ออายุไดเพียง ๒๓ ปเทาน้ัน ในระหวาง 
ที่ต้ังใจศึกษาพระปริยัติธรรมน้ันอาจารยสุชีพไดศึกษาวิชาการทางโลก  เชน  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  
ภาษาสันสกฤตควบคูไปดวยโดยตลอด  โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาอังกฤษน้ัน  ทานทุมเทศึกษาจนมี
ความรูแตกฉานถึงข้ันอานออกเขียนได  และในเวลาตอมาทานกลายเปนพระสงฆไทยรูปแรกที่สามารถ
แสดงพระธรรมเทศนาเปนภาษาอังกฤษได  และเมื่อทานนําความสามารถดานน้ีมาใชในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  ก็ทําใหทานไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจนมีช่ือเสียงเปนที่รูจักทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ 

ปฏิปทาและผลงาน 
 อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  เปนผูที่สนใจใฝเรียนรูทั้งพระพุทธศาสนาและศาสตรสาขาตาง ๆ 
อยางมากมาย  ดวยเหตุน้ีจึงทําใหทานมีความรูแตกฉานในพระพุทธศาสนาควบคูกันไปกับศาสตรสาขา
ตาง ๆ เปนอยางดี  จนไดรับการยกยองวาเปนนักปราชญทางพระพุทธศาสนาที่โดดเดนที่สุดคนหน่ึง 
ของยุคสมัย  โดยอัธยาศัยสวนตัวอาจารยสุชีพเปนคนออนนอยถอมตน  ใชชีวิตสันโดษ  มีความกตัญู 

รูปอาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 



๑๓ 
 

รูปพระไตรปฎกฉบับประชาชน 

กตเวทีเปนเย่ียม  และมีความเสียสละบําเพ็ญประโยชนแกประเทศชาติ  และพระพุทธศาสนาอยางหา
คนทัดเทียมไดยาก  ความเปนนักปราชญของอาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  แสดงออกอยางชัดเจน    
ผานผลงานช้ินเย่ียม  ดังตอไปน้ี 
 ๑.  เปนผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย 
 ๒.  เปนผู เ รี ยบ เรียงพระไตรปฎกฉบับ
ประชาชน ซึ่งพระไตรปฎกฉบับประชาชน นับวาเปน
ผลงานทางวิชาการช้ินเอกในวงการพระพุทธศาสนา  
ที่ทําใหอาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  ไดรับการยกยอง
เปนอยางสูง  เพราะทานสามารถยอพระไตรปฎก  
จาก  ๔๕  เลมลงจนเหลือเพียงเลมเดียว  ชาวพุทธ   
ผูตองการศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วไป  นิยมเริ่มตน
ศึกษาดวยการอานพระไตรปฎกฉบับประชาชนกอน
เปนเบื้องแรก  เพราะอาจารยสุ ชีพไดเรียบเรียง
สาระสําคัญไวอยางครบถวน  และใชภาษาในการ
เรียบเรียงไมยากจนเกินไปนัก  ทําใหผูที่ไมมีพื้นความรู
ทางพระพุทธศาสนามากอนเลย  ก็สามารถอานเขาใจ
ไดทันที  ทุกวันน้ีพระไตรปฎกฉบับประชาชนไดรับ 
การพิมพเผยแพรแลวไมตํ่ากวา  ๔๐๐,๐๐๐  เลม 
 ๓.  เปนผูริเริ่มเผยแพรพระพุทธศาสนา  ดวยการแตงนวนิยายอิงหลักธรรมเปนคนแรกใน
ประเทศไทย 
 ๔.  เปนผูนําในการเผยแผธรรมะใหทันสมัย  ดวยการนําศาสตรสมัยใหม  เชน  รัฐศาสตร  
ศึกษาศาสตร  เศรษฐศาสตร  ภาษาศาสตร  อักษรศาสตร  เปนตน  มาประยุกตใชกับการอธิบายธรรมะ
ทําใหคนทั่วไปหันมาสนใจศึกษาธรรมะกันอยางกวางขวาง 
 ๕.  เปนผูสรางสรรคผลงานทางวิชาการทางพระพุทธศาสตรเอาไวเปนจํานวนมาก  ทั้งบทความ
ทางวิชาการ  นวนิยาย  เรื่องสั้น  ตํารา  กวีนิพนธ  และการสอน  การอภิปราย  การปาฐกถา  การบรรยาย
การตอบปญหาแกประชาชน  เปนตน 

๖.  เปนผูสนับสนุนเยาวชนไดทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งตอมาไดรวมกลุมกันในนาม
ยุวพุทธิกสมาคม 

 
ท่ีมา  รูปพระไตรปฎกฉบับประชาชน (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid 
 =-WmmJNFbt5o4jM:&imgrefurl=http://r.lnwfile.com/a68m1s.jpg&w=953&h= 
 718&ei=9PjAUsOdOYSUkQXErYDQCA&zoom=1&iact=rc&dur=421&page=122& 
 tbnw=159&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:24,s:0,i:159&tx=107&ty=58 
 
 
 



๑๔ 
 

คุณธรรมท่ีเปนแบบอยางของอาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  ไดทุมเทชีวิตใหกับพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  โดยการศึกษา

คนควาพระพุทธศาสนาจนแตกฉาน  และวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นจนใชการได  เพื่อประโยชนแกการศึกษาคนควาพระพุทธศาสนา  มุงมั่นผลิตวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ทั้งสวนที่เปนตําราวิชาการ  นวนิยายอิงหลักธรรม  และเรื่องสั้น  รวมกันแลวเกินกวา
รอยเรื่อง  ผลงานดานวรรณกรรมเหลาน้ันลวนทรงคุณคา  เปนมรดกของสังคมสืบไป 

 

ท่ีมา  ขอมูล “คุณธรรมที่ควรยึดถือเปนแบบอยางของอาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ” (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://jiab007.wordpress.com/2012/10/18/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0% 
 b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b8%8d% 
 b2%e0%b8%9e-2/ 
 

สรุปพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง 
 

หมอชีวกโกมารภัจจ  เปนหมอหลวงประจําพระองคของพระพุทธเจา  ทําใหหมอชีวกโกมารภัจจ
ไดบรรลุโสดาปตติผล  กลายเปนพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน  และยังไดรับการยกยองไวในเอตทัคคะ
ฐานันดรวาเปนผูเลิศดานมีความเลื่อมใส  เปนแบบอยางของพุทธสาวกผูรูจักพัฒนาตนเองดวยการศึกษา          
ดวยความเพียรพยายามและดวยความกตัญูกตเวที  ทําใหทานประสบความสําเร็จในชีวิตทุก ๆ ดาน   
 นางกีสาโคตรม ี พระพุทธเจาทรงแนะอุบายคลายความทุกขเพราะพลัดพรากจากบุตรใหนาง  
โดยทรงใชใหนางไปเสาะหาเมล็ดพันธุผักกาดจากบานที่เคยมีคนตายมาให  ในที่สุดนางจึงไดขอสรุปวา  
ความตายเปนเรื่องธรรมดาของคนหรือของสิ่งมีชีวิต  ไมมีใครที่เกิดมาแลวไมตาย  การตายของบุตรของ
ตนจึงเปนเรื่องธรรมดาเรื่องหน่ึงของชีวิต  จิตของนางก็รูแจงเห็นจริงในสัจธรรม  สําเร็จเปนพระโสดาบนั
บุคคล  ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในทางทรงจีวรเศราหมอง  เปนผูถือธุดงควัตร
เครงครัด  มีความเปนอยูเรียบงาย  จึงมีผูเลื่อมใสศรัทธาในตัวทานและพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก 

สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)  ไดสรางความเจริญใหแกสํานักวัดมหาธาตุฯ เปนอยางมาก  
ทางดานการศึกษามีพระมหาเปรียญมากรูป  และไดสงไปเปนครูอาจารยยังวัดตาง ๆ ไปเปนเจาอาวาส  
เจาคณะปกครอง  ตลอดจนการกอสรางซอมแซมในวัดมหาธาตุ  การกอต้ังมูลนิธิ  ระเบียบกติกาของวัด  
ทําใหพระเณรเรียบรอย  มีความขยันหมั่นเพียร  เปนที่ศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายเปนอยางมาก   

อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  เปนผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไดศึกษา
คนควาพระพุทธศาสนาจนแตกฉาน  และวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนแกการศึกษาคนควา
พระพุทธศาสนา  มุงมั่นผลิตวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ทั้งที่เปนตําราวิชาการ  นวนิยายอิง
หลักธรรม  และเรื่องสั้น  ผลงานดานวรรณกรรมเหลาน้ันลวนทรงคุณคา  เปนมรดกของสังคมสืบไป 
 
ท่ีมา  ขอมูล “พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

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

 



๑๕ 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
ตอบคําถามจากการศกึษาประวัตพิุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

และชาวพุทธตัวอยาง 
 
 
 

๑.  จากการศึกษาประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ  ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.  จากการศึกษาประวัติพระโกสาโคตมีเถร ี ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง  

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

แนวทางการนําไปปฏิบัติของนักเรียน 

 

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง  

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

แนวทางการนําไปปฏิบัติของนักเรียน 



๑๖ 
 

๓.  จากการศึกษาประวัติสมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี  ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

บทบาทสําคัญตอพระพุทธศาสนา 

 

 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

แบบอยางท่ีควรปฏิบัติตาม 

 

 

ตอตนเอง................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

ตอพระพทุธศาสนา.................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 



๑๗ 
 

๔.  จากการศึกษาประวัติอาจารยสชุีพ  ปุญญานุภาพ  ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

บทบาทสําคัญตอพระพุทธศาสนา 

 

 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

แบบอยางท่ีควรปฏิบัติตาม 

 

 

ตอตนเอง................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

ตอพระพทุธศาสนา.................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 



๑๘ 
 

 

แนวตอบใบกิจกรรมที่ ๑ 
ตอบคําถามจากการศกึษาประวัตพิุทธสาวก  พุทธสาวิกา 

และชาวพุทธตัวอยาง 
 
 
 

๑.  จากการศึกษาประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ  ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.  จากการศึกษาประวัติพระโกสาโคตมีเถรี  ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.  มีความเพียรพยายามในการศึกษา 
๒.  มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๓.  มีความเสียสละในการรักษาผูคน 
๔.  มีความสมถะและออนนอมถอมตน 

คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง  

 

๑.  ต้ังใจศึกษาเลาเรียน 
๒.  กตัญูกตเวทีตอพอแมและผูมีพระคุณ 
๓.  มีจิตสาธารณะ  ทํากิจกรรมเพื่อประโยชน
ของสวนรวมตามความสามารถของตน 
๔.  ใชชีวิตเรียบงาย  เหมาะสมตามฐานะ 
มีความสุภาพ  ออนโยน  และใหเกียติผูอื่น 

แนวทางการนําไปปฏิบัติของนักเรียน 

 

 

๑.  เปนผูฉลาดในการใชปญญาพจิารณา
สภาพรอบกาย 
๒.  มีความสงสาร  เห็นใจผูอื่น  จึงเทศน 
สั่งสอนใหหาทางแกปญหาใหถูกตอง 
๓.  มีความเปนอยูทีเ่รียบงายและเครงครัด 
ในการใชสอยบริขาร 

คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง  

 

๑.  ใชสติในการดําเนินชีวิตและแกไขปญหา 
๒.  ชวยเหลือผูอื่นตามกําลงัของตน 
๓.  ใชชีวิตดวยความพอเพียง  รูจกัประหยัด  
ใชสิ่งของตาง ๆ อยางคุมคา 

แนวทางการนําไปปฏิบัติของนักเรียน 



๑๙ 
 

๓.  จากการศึกษาประวัติสมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี  ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.  อุทิศตนใหกบัการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไทย 
๒.  เขียนตําราและเผยแพรไปยังสํานักเรียนตาง ๆ 
๓.  ทํานุบํารุง  ซอมแซม  สรางมลูนิธิและระเบียบกติกาของวัดมหาธาตุฯ   

บทบาทสําคัญตอพระพุทธศาสนา 

 

 

๑.  เปนผูมีความต้ังใจใฝศึกษา 
๒..  เปนผูนําความรูความสามารถมาใชในการบริหารการปกครอง  การสอน   
การเผยแพรพระพุทธศาสนา 
 

แบบอยางท่ีควรปฏิบัติตาม 

 

 

ตอตนเอง    ทําใหเปนผูมปีญญาและมีความสุข 

ตอพระพทุธศาสนา    ทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูและเจริญงอกงาม 
 

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 



๒๐ 
 

๔.  จากการศึกษาประวัติอาจารยสชุีพ  ปุญญานุภาพ  ใหนักเรียนวิเคราะหลงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑.  ริเริ่มพัฒนาการศึกษา 
๒.  แตงหนังสืออิงธรรมะใหผูอื่นศึกษา 
๓.  เปนผูเผยแผพระพุทธศาสนาอยางกวางขวาง 
๔.  เปนผูสงเสริมเยาวชนใหปฏิบัติกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 

บทบาทสําคัญตอพระพุทธศาสนา 

 

 

๑.  เปนผูใฝรูใฝศึกษา 
๒..  เปนผูมีความเพียรพยายาม 
๓.  ใชชีวิตสันโดษ  มีความกตัญูกตเวที 
๔.  มีความเสียสละบําเพญ็ประโยชนแกประเทศชาติ 

แบบอยางท่ีควรปฏิบัติตาม 

 

 

ตอตนเอง    ทําใหเปนผูมปีญญาและมีความสุข 

ตอพระพทุธศาสนา    ทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูและเจริญงอกงาม 
 

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 



๒๑ 
 

 
ใบกิจกรรมที่ ๒ 

ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 
จากประวัตพิุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง 

 
 
 

กิจกรรมท่ี ๒.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 

จากการศึกษาประวัติพระกีสาโคตรมีเถรี  ซึ่งกอนบวชบุตรของนางเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง       

๓  ขวบ  ทําใหนางเศราโศกเสียใจจนเสียสติ  แตเมื่อมาพบพระพุทธเจาพระองคไดทรงแนะอุบาย  

คลายทุกขให  จนในที่สุดนางจึงไดขอสรุปวา “ความตายเปนเรื่องธรรมดาของคนหรือของสิ่งมีชีวิต     

ไมมีใครที่เกิดมาแลวไมตาย  การตายของบุตรของตนจึงเปนเรื่องธรรมดาเรื่องหน่ึงของชีวิต”   

นักเรียนจงวิเคราะหวา  การท่ีพระกีสาโคตรมีเถรี  ไดขอสรุปเชนน้ีสอดคลองกับการคิด 
แบบสามัญลักษณะอยางไร 
 ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 



๒๒ 
 

กิจกรรมท่ี ๒.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลกัการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 

 
หมอชีวกโกมารภัจจ  เปนบุตรหญิงงามเมือง  เมื่อแรกเกิดถูกนําไปทิ้งที่กองขยะ  เจาชายอภัย

ผานมาพบจึงนําไปเลี้ยงเปนโอรสบุญธรรม  เมื่อโตข้ึนไดทราบความจริงวาตนเปนใครมาจากไหนจึงเกิด

ความสลดใจในชะตาชีวิตของตน  และคิดอยูตลอดเวลาวาถึงแมตนจะมาจากกองขยะ  แตสักวันหน่ึง

จะตองสรางเน้ือสรางตัวใหย่ิงใหญใหได  จนในที่สุดทานสามารถจบวิชาแพทยศาสตรและเปนแพทย

ประจําพระองคของพระเจาพิมพิสารและพระพุทธเจา 

นักเรียนจงวิเคราะหชีวิตของหมอชีวกโกมารภัจจวาเปนไปตามหลักการคิดแบบอยูกับ
ปจจุบันอยางไร 
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ฝกคิดกันบอย ๆ แลวอยาลืมนําไป

ประยุกตใชกับตัวเองดวยนะครับ 



๒๓ 
 

 
แนวตอบใบกิจกรรมที่ ๒ 

ฝกคดิแบบสามัญลกัษณะและคดิแบบเปนอยูกบัปจจุบัน 
จากประวัตพิุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง 

 
 
 

กิจกรรมท่ี ๒.๑ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลักการคิดแบบสามัญลักษณะ 
 

จากการศึกษาประวัติพระกีสาโคตรมีเถรี  ซึ่งกอนบวชบุตรของนางเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง       

๓  ขวบ  ทําใหนางเศราโศกเสียใจจนเสียสติ  แตเมื่อมาพบพระพุทธเจาพระองคไดทรงแนะอุบาย  

คลายทุกขให  จนในที่สุดนางจึงไดขอสรุปวา “ความตายเปนเรื่องธรรมดาของคนหรือของสิ่งมีชีวิต     

ไมมีใครที่เกิดมาแลวไมตาย  การตายของบุตรของตนจึงเปนเรื่องธรรมดาเรื่องหน่ึงของชีวิต”   

นักเรียนจงวิเคราะหวา  การท่ีพระกีสาโคตรมีเถรี  ไดขอสรุปเชนน้ีสอดคลองกับการคิด 

แบบสามัญลักษณะอยางไร 

 

(แนวตอบ)  นางกีสามีบุตรชาย  จัดอยูในฝายเกิด  นางเลี้ยงดูบุตรจนอายุ  ๓  ขวบ  จัดอยูใน

ฝายต้ังอยู  ตอมาบุตรชายเสียชีวิตลงต้ังอยูในฝายดับ  ชีวิตของลูกนางจึงสอดคลองอยางตรงประเด็น

กับการคิดแบบสามัญลักษณะของสรรพสิ่งที่หลีกหนีไมพนคือ  เกิดข้ึน  ต้ังอยู  และดับไป  หากผูใด

ยอมรับหลักการคิดแบบสามัญลักษณะน้ีไดก็จะไมตองทุกขเพราะพลัดพราก  แตถาไมยอมรับหลัก    

การคิดน้ีก็จะตองเศราโศกเสียใจเมื่อพลัดพรากจากคนหรือสิ่งของที่ตนรัก  ด่ังเชนนางกีสาที่เสียใจเมื่อ

บุตรเสียชีวิตจนเปนบา  แตพอมาพบพระพุทธเจาพระองคแนะอุบายจนทําใหนางหาคําตอบไดดวยการ

คิดแบบสามัญลักษณะทําใหนางบรรลุธรรมเปนพระโสดาบันขอบวชและบรรลุพระอรหันตไดในที่สุด   

ดังน้ัน  หากทุกคนสามารถนําหลักการคิดแบบสามัญลักษณะไปใชในชีวิตประจําวันไดก็จะเกิด

ประโยชนตอตนเองในการพัฒนาจิตตนเองใหหลุดพนจากความทุกขไดอยางแนนอน 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๒.๒ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความตอไปน้ีแลววิเคราะหหาคําตอบตามหลกัการคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน 

 
หมอชีวกโกมารภัจจ  เปนบุตรหญิงงามเมือง  เมื่อแรกเกิดถูกนําไปทิ้งที่กองขยะ  เจาชายอภัย

ผานมาพบจึงนําไปเลี้ยงเปนโอรสบุญธรรม  เมื่อโตข้ึนไดทราบความจริงวาตนเปนใครมาจากไหนจึงเกิด

ความสลดใจในชะตาชีวิตของตน  และคิดอยูตลอดเวลาวาถึงแมตนจะมาจากกองขยะ  แตสักวันหน่ึง

จะตองสรางเน้ือสรางตัวใหย่ิงใหญใหได  จนในที่สุดทานสามารถจบวิชาแพทยศาสตรและเปนแพทย

ประจําพระองคของพระเจาพิมพิสารและพระพุทธเจา 

นักเรียนจงวิเคราะหชีวิตของหมอชีวกโกมารภัจจวาเปนไปตามหลักการคิดแบบอยูกับ
ปจจุบันอยางไร 

 
(แนวตอบ)  การที่หมอชีวกรูวาตนมีกําเนิดตํ่าตอยและไดใชความตํ่าตอยเปนแรงผลักดันใน  

การเพียรพยายามศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จแพทย  นับวาเปนการปฏิบัติตนอยูในปจจุบันทําหนาที่ใน

ปจจุบันใหดีที่สุด  ไมไปเศราโศกเสียใจกับชาติกําเนิดที่ตํ่าตอยซึ่งเปนเรื่องที่ผานมาแลวแกไขไม ได    

การต้ังใจศึกษาเลาเรียนน้ีเปนการปฏิบัติตนตามหลักคิดแบบอยูกับปจจุบัน  ซึ่งเมื่อคิดอยูกับปจจุบันได 

และทําตามที่คิดไดก็จะสงผลสําเร็จใหเกิดข้ึนไดทั้งในปจจุบันและสงผลไปสูอนาคต  ทําใหทานเรียน

สําเร็จแพทยและมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานจนไดเปนแพทยประจําพระองคของพระเจา   

พิมพิสารและพระพุทธเจา ซึ่งถือเปนความสามารถยกฐานะข้ึนมาจนถึงจุดสูงสุดในชีวิตไดอยาง      

หมดจดงดงาม  แตถาหากหมอชีวกครุนคิดอยูกับอดีตที่ตํ่าตอยแลวดํารงอยูกับปจจุบัน  ทานคงจะ     

ไมประสบกับความสําเร็จอยางสูงสุดในชีวิตเชนน้ี  ดังน้ันการคิดแบบอยูกับปจจุบันจึงมีความสําคัญและ

จําเปนมากทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

รูปการเขารวมพิธแีสดงตนเปนพุทธมามกะ 

 
  
 

 
 

การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 
 พุทธมามกะ  แปลวา  ผูที่ถือวาพระพุทธเจาเปนสรณะที่พึ่งของตน  หรือผูที่ประกาศวาตนเปน
ผูนับถือพระพุทธศาสนา 
 พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ  หมายถึง  พิธีประกาศวาตนเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา  พิธีน้ี
นิยมกระทําในโอกาส  ดังตอไปน้ี 
 ๑.  เมื่อบุตรหลานพนจากวัยทารกอายุอยูระหวาง  ๑๒ – ๑๕  ป 
 ๒. เมื่อจะสงบุตรหลานไปอยูในถ่ินที่มิใชดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา  เชน  ไปอยู
ตางประเทศ  เปนตน 
 ๓.  โรงเรียน  สถาบันการศึกษาประกอบพิธีใหนักเรียน  นักศึกษา  นิสิตที่เขาศึกษาใหมใน   
แตละปเปนหมูคณะ  มีโอกาสแสดงตนเปนพุทธมามกะรวมกัน 
 ๔.  เมื่อผูที่เคยนับถือศาสนาอื่นประสงคจะหันมานับถือพระพุทธศาสนาเปนสรณะที่พึ่งของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  รูปการเขารวมพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid 
 =WUr4CjJEGNmK3M:&imgrefurl=http://www.dhammajak.net/board/files/26_ 
 06_52_buddhamanaka_0005_184.jpg 
 

ใบความรูที่ ๒ 
เรื่อง  การปฏบิัตตินเปนชาวพุทธที่ด ี

 



๒๖ 
 

 พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 
 ๑.  การมอบตัว  ผูปกครองนําตัวเด็ก  หรือครูนํารายช่ือพรอมดวยดอกไมธูปเทียนไปมอบแก
พระอาจารยผูเปนประธานสงฆที่จะประกอบพิธีให  พรอมทั้งเผดียง  คือ  นิมนตพระสงฆผูจะมารวมใน
พิธีกรรมอยางนอย  ๔  รูป 
 ๒.  สถานท่ี  ควรจัดในพระวิหาร  หรือพระอุโบสถแลวแตจะสะดวก  หรือในศาลาการเปรียญ  
หอประชุม  เปนตน  ควรต้ังโตะหมูบูชาพรอมพระพุทธรูปปฏิมาไวใหพรอมสรรพ  และจัดเตรียม
อาสนะสงฆไวใหครบตามจํานวนพระสงฆที่อาราธนามารวมพิธี 
 ๓. พิธีการ  ใหผูแสดงตน (ถามีคนเดียว) หรือตัวแทน (ถามีหลายคน) จุดธูปเทียนบูชา       
พระรัตนตรัยแลว 
 

 
-  กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย  วา 

อิมินา  สกฺกาเรน  พุทฺธํ  ปูเชมิ.  ขาพเจาขอบูชาพระพทุธเจาดวยเครื่องสักการะน้ี  
(กราบ)  อิมินา  สกฺกาเรน  ธมฺมํ  ปูเชม.ิ  ขาพเจาขอบูชาพระธรรมดวยเครื่องสักการะน้ี  (กราบ)   
อิมินา  สกฺกาเรน  สงฺฆํ  ปูเชมิ.  ขาพเจาขอบูชาพระสงฆดวยเครื่องสักการะน้ี  (กราบ)  (ถาวา
พรอมกันหลายคนเปลี่ยน  ปูเชมิ  เปน  ปูเชม  ทุกแหง)  จากน้ันถวายพานเครื่องสักการะแก
ประธานสงฆแลว 

 
 

 
-  กลาวคําปฏิญาณตน  วา 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ขาพเจาขอนอบนอมแดพระผูมี  
พระภาคเจาพระองคน้ัน  (๓  หน)  จบแลวพึงกลาวตอไปวา  เอสาหํ  ภนฺเต  สุจิรปรินิพฺพุตมฺป,         
ตํ  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ,  ธมฺมญจ  สงฺฆฺจ,  พุทฺธมามโกติ  มํ  สงฺโฆ  ธาเรตุ.  ขาแต
พระสงฆผูเจริญ  ขาพเจาขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ันแมปรินิพพานไปนานแลว     
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะที่พึ่ง  ขอพระสงฆจงทรงจําขาพเจาไววาเปน     
พุทธมามกะ  ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน  คือ  ผูนับถือพระพุทธเจา (ถาเปนหญิงคนเดียว 
พึงเปลี่ยน  พุทฺธมามโกติ  เปน  พุทฺธมามกาติ ; ถาปฏิญาณพรอมกันหลายคนชายพึงเปลี่ยน  
เอสาหํ  เปน  เอเต  มยํ  หญิงเปลี่ยนเปน  เอตา  มยํ ; และทั้งชายและหญิงเปลี่ยน  คจฺฉามิ  
เปน  คจฺฉาม ; พุทฺธมามโกติ  เปน  พุทฺธมามกาติ ; มํ  เปลี่ยนเปน  โน) 

 
 

 
-  ฟงโอวาทจากประธานสงฆในพิธี  ครั้นแลวสมาทานเบญจศีลพรอมทั้งคําแปล      

จบแลวกราบสามหน  ถวายจตุปจจัยไทยธรรม (ถามี)  พระสงฆอนุโมทนา  พึงกรวดนํ้ารับพร  
เสร็จแลวคุกเขาข้ึนแลวกราบเบญจางคประดิษฐสามหน  เปนเสร็จพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

 
 



๒๗ 
 

การเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธ 
 
  

องคกรชาวพุทธ  คือ  หนวยงานตาง ๆ ที่ชาวพุทธรวมตัวกันต้ังข้ึนมา  โดยมีวัตถุประสงคหลัก
อยางนอย  ๔  ประการ  คือ 
 ๑.  เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย 
 ๒.  เพื่อสงเสริมการปฏิบัติและเผยแผธรรมะ 
 ๓.  เพื่ออุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนา 
 ๔.  เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางชาวพุทธและองคกรอื่น ๆ  
 องคกรชาวพุทธเหลาน้ีตางก็มีกิจกรรมที่อํานวยประโยชนตอประเทศชาติและพระพุทธศาสนา  
ดังน้ัน  ชาวพุทธทุกคนจึงควรเขารวมเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธเหลาน้ีตามแตโอกาสและความรู
ความสามารถของตนจะอํานวย  การเขารวมเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธมีขอดี  คือ  เปนการฝกให
รูจักเสียสละและอุทิศตนเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกสังคมและแกสถาบันที่ตนสังกัด  พรอมกันน้ันก็ถือวา
เปนการนําเอาคําสอนของพระบรมศาสนาดาออกมาสูการปฏิบัติจริงในภาคสนาม  ทําใหทั้งตนและ   
คนอื่นไดศึกษาปฏิบัติธรรมจากสถานการณจริงซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนที่เปนรูปธรรม
และมีประโยชนมากวิธีหน่ึง  ในประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกาจะมีองคกรตาง ๆ จํานวนมาก
ที่ต้ังข้ึนมาเพื่อชวยเหลือสังคม  และประชาชนในประเทศน้ันก็นิยมอุทิศตนเขารวมเปนสมาชิกในองคกร
เหลาน้ันเปนจํานวนมากเชนกัน 
 ประเภทขององคกรชาวพุทธ  ปจจุบันองคกรชาวพุทธมีหลายองคกร  มีทั้งองคกรที่จดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายและองคกรที่ไมไดจดทะเบียน  แตจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินกิจกรรมเฉพาะกิจหรือ    
เปนสวนหน่ึงขององคกรอื่นที่มุงเนนความคลองตัวในการดําเนินงาน 
 องคกรชาวพุทธที่มีการกอต้ังข้ึนมาในประเทศไทย  ซึ่งชาวพุทธควรใหความสนใจเขารวมเปน
สมาชิกขององคกรมีอยูเปนจํานวนมาก  เชน 
 ๑.  องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.)  
 ๒.  สภายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย 
 ๓.  ศูนยสงเสริมพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
 ๔.  ศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
 ๕.  เครือขายชาวพทุธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.) 
 ๖.  มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 ๗.  มูลนิธิพุทธธรรม 
 ๘.  คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา 
 ๙.  กลุมเสขิยธรรม 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

รูปพระภิกษุสงฆและองคกรพุทธศาสนา  
ไดรวมตัวเรียกรองเพ่ือใหมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและผูท่ีเก่ียวของในการจัดแสดง
ภาพพระภิกษุสันดานกาออกมาแสดงตัว 

 

สภายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย   
จัดการอบรมแนวการปฏิบัติตามหลัก 
สติปฏฐาน ๔ เจริญสติอยางตอเน่ือง 

ใหแกนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา  รูปพระภิกษุสงฆและองคกรพทุธศาสนาไดรวมตัวเรียกรอง ฯ (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.google.co.th/imgres?um=1&sa=N&biw=1366&bih=587&hl=th&tb 
 m=isch&tbnid=mMmuCS_L7lr2UM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog 
 /home/blog_data/121/121/images/83/04.jpg 
ท่ีมา  รูปสภายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยจัดการอบรม ฯ (ออนไลน). 
สืบคนจาก http://www.sptcenter.org/spt/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0% 
 B8%9E%E0%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B 
 8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 
 
สรุปการปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดี 
 
 พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ  เปนพิธีประกาศวาตนเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา  นิยมกระทํา
ในหลายโอกาสดวยกัน  ไดแก  เมื่อบุตรหลานพนจากวัยทารก  เมื่อจะสงบุตรหลานไปอยูในถ่ินที่มิใช
ดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา  โรงเรียน  สถาบันการศึกษาประกอบพิธีใหนักเรียน  นักศึกษา  นิสิตที่
เขาศึกษาใหมในแตละป  และเมื่อผูที่เคยนับถือศาสนาอื่นประสงคจะหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
 องคกรชาวพุทธ  มีกิจกรรมที่อํานวยประโยชนตอประเทศชาติและพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธ  
ทุกคนจึงควรเขารวมเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธตามแตโอกาสและความรูความสามารถของตน    
จะอํานวย   
 
ท่ีมา  ขอมูล “การแสดงตนเปนพุทธมามกะและการเขารวมกจิกรรมและเปนสมาชิกขององคกรชาวพุทธ”. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  (๒๕๕๓).  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

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

 



๒๙ 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 
ตอบคําถามจากการศกึษาการปฏิบตัตินเปนชาวพุทธที่ด ี

 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
๑.  พิธีแสดงตนเปนพทุธมามกะ  นิยมกระทําในโอกาสใด 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
๒.  องคกรชาวพุทธเปนหนวยงานตาง ๆ ที่ชาวพุทธรวมตัวกันต้ังข้ึนมา  โดยมีวัตถุประสงคหลกัอยางไร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
๓.  ใหนักเรียนบอกช่ือองคกรชาวพุทธที่มีการกอต้ังข้ึนมาในประเทศไทย  มาอยางนอย  ๗  องคกร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 



๓๐ 
 

 
เฉลยใบกิจกรรมที่ ๓ 

ตอบคําถามจากการศกึษาการปฏิบตัตินเปนชาวพุทธที่ด ี
 
 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
๑.  พิธีแสดงตนเปนพทุธมามกะ  นิยมกระทําในโอกาสใด 
 ๑.๑  เมื่อบุตรหลานพนจากวัยทารกอายุอยูระหวาง  ๑๒ – ๑๕  ป 
 ๑.๒  เมื่อจะสงบุตรหลานไปอยูในถ่ินที่มิใชดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา  
 ๑.๓  โรงเรียน  สถาบันการศึกษาประกอบพธีิใหนักเรียน  นักศึกษา  นิสิตที่เขาศึกษาใหมใน 
                 แตละป 
 ๑.๔  เมื่อผูที่เคยนับถือศาสนาอื่นประสงคจะหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
 
๒.  องคกรชาวพุทธเปนหนวยงานตาง ๆ ที่ชาวพุทธรวมตัวกันต้ังข้ึนมา  โดยมีวัตถุประสงคหลกัอยางไร 
 ๒.๑  เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย 
 ๒.๒  เพื่อสงเสริมการปฏิบัติและเผยแผธรรมะ 
 ๒.๓  เพื่ออุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนา 
 ๒.๔  เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางชาวพุทธและองคกรอื่น ๆ  
 
๓.  ใหนักเรียนบอกช่ือองคกรชาวพุทธที่มีการกอต้ังข้ึนมาในประเทศไทย  มาอยางนอย  ๗  องคกร 
 ๓.๑  องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.)  
 ๓.๒  สภายุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย 
 ๓.๓  ศูนยสงเสริมพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
 ๓.๔  ศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
 ๓.๕  เครือขายชาวพทุธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.) 
 ๓.๖  มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 ๓.๗  มูลนิธิพุทธธรรม 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓๑ 
 

 

ใบกิจกรรมที่ ๔ 
ตอบคําถามจากการประยกุตใชการคิดแบบสามัญลกัษณะ 

และคิดแบบเปนอยูกับปจจุบนัในการดําเนนิชีวิต 
 

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
๑.  จากการศึกษาและฝกคิดแบบสามัญลักษณะ  นักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
ไดอยางไรบาง 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
๒.  จากการศึกษาและฝกคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  นักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางไรบาง 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 



๓๒ 
 

 

แนวตอบใบกิจกรรมที่ ๔ 
ตอบคําถามจากการประยกุตใชการคิดแบบสามัญลกัษณะ 

และคิดแบบเปนอยูกับปจจุบนัในการดําเนนิชีวิต 
 

 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
๑.  จากการศึกษาและฝกคิดแบบสามัญลักษณะ  นักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
ไดอยางไรบาง 
 
 
 
 
 
 
๒.  จากการศึกษาและฝกคิดแบบเปนอยูกับปจจุบัน  นักเรียนสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางไรบาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อยูในดุลยพินิจของผูสอน 

 
อยูในดุลยพินิจของผูสอน 



๓๓ 
 

 

แบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพทุธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ 

 
 

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

ข.  เฝาทูลถามขอของใจในธรรมจากพระพุทธเจา 
 ค.  ถวายสวนมะมวงใหเปนวัดทีป่ระทับของพระพุทธเจา  

ง.  ศึกษาเลาเรียนต้ังแตเด็กจนกระทัง่จบแพทย 
๒.  นางกีสาโคตรมเีดินถามหาเมล็ดพนัธุผกักาดจากเรอืนที่ไมมีคนตาย  แตนางก็ไมพบ  ทําใหนางได 
แงคิดเกี่ยวกับเรื่องใด  
 ก.  หามิตรแทน้ันยากลําบาก   
 ข.  ความตายกอใหเกิดความทุกข 
 ค.  ชีวิตน้ีไมเที่ยงแททกุคนจะตองตาย  

ง.  ความพยายามและความอดทนเปนสิง่สําคัญตอชีวิต 
๓.  ผูที่แนะวิธีคลายทุกขใหนางกีสาโคตรม ี จากการทีบุ่ตรเสียชีวิตโดยใหหาเมล็ดพันธุผักกาดคือใคร 
 ก.  พระสารีบุตร    ข.  พระโมคคัลลานะ 
 ค.  พระอานนท    ง.  พระพุทธเจา 
๔.  ในสมัยพุทธกาล  สตรทีั้งหลายเมื่อมีความทุกขมกัจะไปฟงธรรมจากผูใด 

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

๕.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี เปนผูพฒันาวัดใดที่เสือ่มโทรมใหเจริญรุงเรือง 
 ก.  วัดสุทัศนเทพวราราม    ข.  วัดบวรนิเวศวิหาร 
 ค.  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏด์ิ   ง.  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๖.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี มีความสามารถเดนชัดในขอใด 
 ก.  วิปสสนา  การศึกษา  ธุดงค   ข.  วิปสสนา  การบรหิาร  การพัฒนา 
 ค.  การศึกษา  การบริหาร  การปฏิสงัขรณ  ง.  การปฏิสงัขรณ  วิปสสนา  การบรหิาร 
๗.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  มีคุณธรรมที่ควรถือเปนแบบอยางเดนชัดที่สุดในเรื่องใด 
 ก.  เปนผูมีชีวิตเรียบงาย    ข.  เปนผูใฝรูใฝเรียนเปนอยางย่ิง 
 ค.  เปนผูมีความเสียสละอยางย่ิง   ง.  เปนผูเสมอตนเสมอปลาย 
 
 



๓๔ 
 

๘.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ  ไดเปนผูรเิริม่งานสําคัญหลายเรื่อง  ยกเวนงานในขอใด 
 ก.  การกอต้ังสังฆสภาเปนครั้งแรก    

ข.  การกอต้ังองคการพุทธศาสนิกสมัพันธแหงโลก 
 ค.  กอต้ัง - สงเสรมิยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย  

ง.  กอต้ัง - สงเสริมโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
๙.  ประวัติชีวิตของทานใดตอไปน้ีที่ตรงกับคํากลาวที่วา “ตนรายปลายดี” 
 ก.  พระกสีาโคตรมเีถร ี    ข.  หมอชีวกโกมารภัจจ 
 ค.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจาร)ี   ง.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
๑๐.  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยางทานใดที่มีกําเนิดตํ่าตอยที่สุด 
 ก.  พระกสีาโคตรมเีถร ี    ข.  หมอชีวกโกมารภัจจ 
 ค.  สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจาร)ี   ง.  อาจารยสุชีพ  ปุญญานุภาพ 
๑๑.  ขอใดมิใชวัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังองคกรชาวพุทธ 
 ก.  เพื่อสงเสริมการปฏิบัติและเผยแผธรรมะ 
 ข.  เพื่ออุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนา 
 ค.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักคําสอนศาสนาตาง ๆ 
 ง.  เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางชาวพุทธและองคกรอื่น ๆ  
๑๒.  การแสดงตนเปนพทุธมามกะนิยมกระทําในหลายโอกาส  ยกเวนขอใด 

ก.  เมื่อบุตรหลานพนจากวัยรุนอายุอยูระหวาง  ๒๐ – ๒๕  ป 
 ข.  เมื่อจะสงบุตรหลานไปอยูในถ่ินที่มิใชดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนา 
 ค.  โรงเรียน  สถาบันการศึกษาประกอบพิธีใหผูเขาศึกษาใหมในแตละป 
 ง.  เมื่อผูที่เคยนับถือศาสนาอื่นประสงคจะหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
๑๓.  ขอใดเปนองคประกอบของการจัดพิธีแสดงตนเปนพทุธมามากะ 
 ก.  การมอบตัว  สถานที่  พิธีการ     ข.  ผูรับมอบตัว  สถานที่  พิธีกร 

ค.  ผูแสดงตัว  พิธีการ  ผูรับมอบตัว  ง.  การรายงานตัว  สถานที่  พิธีกร 
๑๔.  นักเรียนคิดวาควรนําวิธีคิดแบบเปนอยูกบัปจจบุันมาประยุกตใชอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ
เหมอืนเชนเดียวกบัพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอยาง 

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

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

 
 
 
 

ตรวจคําตอบในหนาตอไป

ไดเลยครบั 



๓๕ 
 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔  ช้ันมัธยมศกึษาปที ่๔ 
หนวยการเรียนรูที่ ๓  พระสงฆ 

 
 
 ๑.  ง 
 ๒.  ค 
 ๓.  ง 
 ๔.  ง 
 ๕.  ค 
 ๖.  ค 
 ๗.  ข 
 ๘.  ก 
 ๙. ข 
 ๑๐.  ข 
 ๑๑. ค 
 ๑๒. ก 
 ๑๓. ก 
 ๑๔. ค 
 ๑๕. ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําไดคะแนนได ดีกันทุกคนเลยใชไหมคะ  
หากเพื่อน ๆ คนใดทําไดไมถึง ๘๐% ก็ขอให
กลับไปทบทวนความรูใหม  และไปพบกับ
ครูผูสอนเพื่อรับคําแนะนําและแกไขให ดี
ย่ิงข้ึนตอไปคะ 
 

ศึกษาชุดการสอนจนจบในชุดที่  ๓  แลว   
หวังวาเพื่อน ๆ จะนําวิธีคิดแบบสามัญลักษณะ
และแบบเปนอยูกับปจจุบันไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมนะคะ 



๓๖ 
 

 
บรรณานกุรม 

 
เน้ือหา 
ขอมูล “คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยางของพระกีสาโคตมีเถร”ี (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที ่

๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จาก  http://jiab007.wordpress.com/2012/10/18/%e0%b8%99 
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รูปหมอชีวกโกมารภัจจ  แพทยประจําพระพุทธองค (ออนไลน).  สืบคนคืนวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
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