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บทที่ ๑
ประวัตินักธรรม ธรรมศึกษา
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า  นักธรรม เกิดขึ้นตามพระดำ�ริของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้
ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำ�ลังสำ�คัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะ
เป็นพื้นฐานนำ�ไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป
การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา  นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากสำ�หรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏว่า  ภิกษุสามเณร
ที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจำ�นวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุผู้มีความรู้
ความสามารถทีจ่ ะช่วยกิจการพระศาสนาทัง้ ในด้านการศึกษา การปกครอง และการแนะนำ�สัง่ สอนประชาชน
ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงพระดำ�ริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ในภาษาไทยขึ้น สำ�หรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครอง
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา โดยทรงกำ�หนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้
พระพุทธศาสนาทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม
เมื่อทรงเห็นว่า  การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผลทำ�ให้ภิกษุสามเณรมี
ความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงดำ�ริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไปด้วย
ประกอบกับใน พ.ศ. ๒๔๔๘ ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ซึ่งภิกษุทั้งหมดจะได้รับ
การยกเว้น ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม ทางราชการได้ขอให้คณะสงฆ์ช่วยกำ�หนด
เกณฑ์ของสามเณรผู้รู้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงกำ�หนดหลักสูตร
องค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น “องค์นักธรรม” สำ�หรับ
ภิกษุสามเณรชั้นนวกะ (คือผู้บวชใหม่) ทั่วไป ได้รับพระบรมราชานุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
และโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดมหาธาตุและวัดเบญจมบพิตร เป็นสถานที่สอบ การสอบครั้งแรกนี้ ๓ วิชา  คือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท
แต่งความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท
พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมให้เหมาะสมสำ�หรับภิกษุสามเณรทั่วไปจะเรียนรู้
ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ อย่าง คือ อย่างสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธประวัติ และ
เรียงความแก้กระทูธ้ รรม และอย่างวิสามัญ เพิม่ แปลอรรถกถาธรรมบท มีแก้อรรถบาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์
และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ
พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มหลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติ
เข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุสามเณรรูปนั้น ๆ
มีความจำ�เป็นต้องลาสิกขาออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกว่า  นักธรรมชั้นตรี การศึกษาพระธรรมวินัย
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แบบใหม่นี้ ได้รบั ความนิยมจากหมูภ่ กิ ษุสามเณรอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว เพียง ๒ ปีแรก
ก็มภี กิ ษุสามเณรสมัครเข้าสอบสนามหลวงเกือบพันรูป เมือ่ ทรงเห็นว่า การศึกษานักธรรมอำ�นวยคุณประโยชน์
แก่พระศาสนาและภิกษุสามเณรทั่วไป ในเวลาต่อมาจึงทรงพระดำ�ริขยายการศึกษานักธรรมให้ทั่วถึงแก่
ภิกษุทุกระดับ คือ ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท สำ�หรับภิกษุชั้นมัชฌิมะ คือ มีพรรษาเกิน ๕ แต่ไม่ถึง ๑๐
และนักธรรมชั้นเอก สำ�หรับภิกษุชั้นเถระ คือ มีพรรษา  ๑๐ ขึ้นไป ดังที่เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคณะสงฆ์สืบมาตราบถึงทุกวันนี้
ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม ทรงพิจารณาเห็นว่า  การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้
ที่ยังครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย โดยเฉพาะสำ�หรับเหล่าข้าราชการครู
จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมสำ�หรับฆราวาสขึ้นเรียกว่า  “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท
ชัน้ เอก ซึง่ มีเนือ้ หาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมภิกษุสามเณร เว้นแต่วนิ ยั บัญญัตทิ ที่ รงกำ�หนดใช้เบญจศีล
เบญจธรรม และอุโบสถศีลแทน ได้เปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรีครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และเปิดสอบ
ครบทุกชั้นในเวลาต่อมา  มีฆราวาสทั้งหญิงและชายเข้าสอบเป็นจำ�นวนมาก นับเป็นการส่งเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ปัจจุบนั การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมนี้ มีสมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตตฺ เถร) วัดบวรนิเวศ
วิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถดำ�รงพระศาสนา
ไว้ได้ดว้ ยดี ทัง้ ถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์สว่ นหนึง่ ทีส่ �ำ คัญยิง่ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
มาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
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บทที่ ๒
เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า
๑. การทำ�นามธรรมให้เป็นรูปธรรม

ทำ�ของยากให้ง่าย ธรรมะเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจ ยิ่งเป็นธรรมะระดับ
สูงสุดก็ยิ่งลึกลํ้าคัมภีรภาพยิ่งขึ้น....ความสำ�เร็จแห่งภารกิจการสั่งสอนประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะพระองค์
ทรงใช้เทคนิควิธีการทำ�ของยากให้ง่าย เช่น
๑.๑ การใช้อุปมาอุปไมย วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะทำ�ให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ
และเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความให้ยืดยาว
๑.๒ ยกนิทานประกอบ เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อย
๑.๓ ใช้อปุ กรณ์หรือสือ่ การสอน เทคนิควิธสี อนด้วยการกระทำ�ของยากให้ง่าย หรือทำ�นามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมนอกจากใช้อุปมาอุปไมยและเล่านิทานประกอบแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์
ทรงใช้มากพอ ๆ กับสองวิธีข้างต้น คือ การใช้สื่ออุปกรณ์หรือใช้สื่อการสอน

๒. ทำ�ตนเป็นตัวอย่าง

ในแง่ของการสอนอาจแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ
๒.๑ ทำ�ให้ดูหรือสาธิตให้ดู
๒.๒ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง

๓. ใช้ถ้อยคำ�เหมาะสม

การสอนที่จะประสบผลสำ�เร็จ ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้คำ� ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดพูดด้วยเมตตาจิต
มิใช่พูดด้วยความมุ่งร้าย

๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล

ผู้สอนต้องรู้ว่าคนฟังนั้นต่างภูมิหลังต่างความสนใจ ต่างระดับสติปัญญาการเรียนรู้ เพราะ
ฉะนั้น การเลือกสอนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้การสอนประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ถ้าทำ�ได้ก็ควรใช้วิธีนี้
แม้จะสอนเป็นกลุ่มก็ต้องเอาใจใส่นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให้ได้

๕. รู้จักจังหวะและโอกาส

ดูความพร้อมของผู้เรียน รู้จักคอยจังหวะอันเหมาะสม ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมก็เหนื่อยเปล่า

๖. ยืดหยุ่นในการใช้เทคนิควิธี

เทคนิควิธีบางอย่างใช้ได้ผลในวันนี้ ต่อไปวันข้างหน้าอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ จึงควรยืดหยุ่นวิธีการ

๗. การเสริมแรง

มีคำ�พูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า  “ทรงชมคนที่ควรชม ตำ�หนิคนที่ควรตำ�หนิ” การชมเป็นการ
ยอมรับความสามารถหรือให้กำ�ลังใจให้ทำ�อย่างนั้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป การตำ�หนิเป็นการตักเตือนมิให้ประพฤติ
เช่นนั้นอีกต่อไป
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หลักสำ�คัญที่ครูผู้สอนควรทราบ

หลักสำ�คัญคือหลักการใหญ่ ๆ ของการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยู่ ๓ หลัก คือ
๑. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
๒. หลักเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
๓. หลักเกี่ยวกับตัวผู้สอน

ก. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน

คนจะสอนคนอืน่ ต้องรูว้ า่ จะเอาเรือ่ งอะไรมาสอนเขาเสียก่อน ไม่ใช่คดิ แต่วธิ กี ารสอนว่าจะสอน
อย่างไร ต้องคิดก่อนว่าจะเอาอะไรไปสอนเขา พระพุทธเจ้าแนะนำ�ว่าผู้สอนต้องคำ�นึงเสมอว่า ต้องสอนสิ่งที่รู้
เห็นหรือเข้าใจง่ายไปหาสิ่งที่เข้าใจยาก
๑. สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกลงไปตามลำ�ดับ
๒. สอนด้วยของจริง
๓. สอนตรงตามเนื้อหา
๔. สอนมีเหตุผล
๕. สอนเท่าที่จำ�เป็นต้องรู้
๖. สอนสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

ข. หลักเกี่ยวกับตัวผู้เรียน

๑. พระพุทธองค์จะทรงสอนใคร ทรงดูบุคคลผู้รับการสอนหรือผู้เรียนก่อนว่าบุคคลนั้น ๆ เป็น
คนประเภทใดมีพื้นความรู้ความเข้าใจหรือความพร้อมแค่ไหนและควรจะสอนอะไรแค่ไหน
๒. นอกจากดูความแตกต่างของผู้เรียนแล้ว ยังต้องดูความพร้อมของผู้เรียนด้วย
๓. สอนให้ผู้เรียนทำ�ด้วยตนเอง
๔. ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมด้วย
๕. ครูต้องเอาใจใส่ผู้เรียนที่มีปัญหาเป็นพิเศษ

ค. หลักเกี่ยวกับตัวการสอน

๑. สร้างความสนใจในการสอนคนนั้น (การนำ�เข้าสู่บทเรียน)
๒. สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ปลอดโปร่ง
๓. มุ่งสอนเนื้อหา มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี
๔. ตั้งใจสอน สอนโดยเคารพ ถือว่างานสอนเป็นงานสำ�คัญ
๕. ใช้ภาษาเหมาะสม ผู้สอนคนอื่นควรมีความสามารถในการสื่อสาร ใช้คำ�พูดที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์

หลักการสอนแนวพุทธวิธี

พระพุทธเจ้านัน้ ทรงเป็นพระบรมครู ยอดครูของผูส้ อน พระองค์ทรงมีหลักการในการสอนมากมาย
หลายหลักการ เรียกว่า “หลัก ๔ ส” คือ
๑. สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดแจ้ง เหมือนจูงมือให้มาดูด้วยตา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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๒. สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริงเห็นจังตาม ชวนให้คล้อยตาม จนยอมรับเอาไปปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา เร้าใจ เกิดความกล้าหาญ มีกำ�ลังใจ มั่นใจว่าทำ�ได้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่มีมา
๔. สัมปหังสนา มีวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้ฟังร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วยความหวัง
สรุปหลักการทั่วไปของการสอน คือ แจ่มแจ้ง - จูงใจ - หาญกล้า - ร่าเริง

หลักการสอนพุทธวิธีแบบสนทนา (สากัจฉาหรือธรรมสากัจฉา)

เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยที่สุด พระองค์ชอบใช้วิธีนี้อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ทำ�ให้การเรียนการสอนสนุกไม่รู้สึกว่าตนกำ�ลัง “เรียน” หรือกำ�ลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนกำ�ลังสนทนา
ปราศรัยกับพระพุทธองค์อย่างสนุกสนาน

หลักการสอนพุทธวิธีแบบตอบปัญหา (ปุจฉา - วิสัชชนา)

ผู้ถามปัญหาอาจถามด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง เช่น
๑. บางคนถามเพื่อต้องการคำ�ตอบในเรื่องที่สงสัยมานาน
๒. บางคนถามเพื่อลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่
๓. บางคนถามเพื่อข่มหรือปราบให้ผู้ตอบอับอาย
๔. บางคนถามเพื่อเทียบเคียงกับความเชื่อหรือคำ�สอนในลัทธิศาสนาของตน
พระพุทธองค์ตรัสว่า  การตอบปัญหาใด ๆ ต้องดูลักษณะของปัญหาและเลือกวิธีตอบให้ถูกต้อง
เหมาะสมพระองค์ทรงจำ�แนกประเภทของปัญหาไว้ ๔ ประการ คือ
๑. ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา
๒. ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ
๓. ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ
๔. ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลยไม่ตอบ

วิธีคิดแบบอริยสัจ ๔/คิดแบบแก้ปัญหา

เป็นการคิดแบบแก้ปัญหา  เรียกว่า  “วิธีแห่งความดับทุกข์” จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่ง
เป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและทำ�การที่ต้นเหตุ
จัดเป็น ๒ คู่ คือ
คู่ที่ ๑ ทุกข์เป็นผล เป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ที่ประสบซึ่งไม่ต้องการ
สมุทัยเป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต้องกำ�จัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นจากปัญหาได้
คู่ที่ ๒ นิโรธเป็นผล เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง
มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทำ�ในการแก้ไขสาเหตุ เพื่อบรรลุ
จุดหมาย คือ ภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์
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กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบพุทธวิธี ๙ อย่าง

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอุปมา - อุปไมย (การเปรียบเทียบ)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- เปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน ครูผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วม
- ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม
ขั้นฝึก
- ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม
- ผู้เรียนแต่ละรูปหรือแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายหรือนำ�เสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม
- หาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม
ขั้นประยุกต์
- ค้นคว้าสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมในเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่กำ�หนดให้

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบปุจฉา - วิสัชนา (การถาม - ตอบ)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- การทำ�หน้าที่เป็นผู้ถาม - ตอบที่ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะ
- วิธีถาม - ตอบ (ตอบทันทีเมื่อมีผู้ถาม ตอบแบบมีเงื่อนไข ย้อนถามผู้ถามก่อนแล้วจึงตอบ
นิ่งเสียไม่ตอบ เป็นต้น)
ขั้นฝึก
- ตัวอย่างการถาม - ตอบ
- ถาม - ตอบแบบคนต่อคน ถาม - ตอบแบบกลุ่มต่อกลุ่ม ถาม - ตอบแบบกลุ่มต่อคน เป็นต้น
- หาข้อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการถาม - ตอบ
ขั้นประยุกต์
- ค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่กำ�หนดไว้ในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา (การสนทนา)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- ครูผู้สอนเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือจำ�ลองสถานการณ์
ขั้นฝึก
- ผู้เรียน/ครูผู้สอน - อภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหา  หัวข้อ หรือสถานการณ์ ตามเนื้อหา
ที่กำ�หนด
- หาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข้อ หรือสถานการณ์จากการสนทนาอภิปราย
ขั้นประยุกต์
- ศึกษาเพิ่มเติมการสนทนา - อภิปรายของบุคคล กลุ่มคน ละคร องค์กร เป็นต้น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔ (กำ�หนดปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง
วิเคราะห์ สรุป)
ขั้นสืบค้น (ทุกข์)
- กำ�หนดปัญหา ที่มาของปัญหา การเกิดปัญหา (ตามเนื้อหาที่กำ�หนด)
ขั้นเชื่อมโยง (สมุทัย)
- ตั้งสมมุติฐาน การอนุมาน การคาดคะเน ความน่าจะเป็น ปัจจัยเสี่ยง
ขั้นฝึก (นิโรธ)
- ทดลอง เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ สรุปผล
ขั้นประยุกต์(มรรค)
- การนำ�ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู้

๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบไตรสิกขา (ระเบียบวินัย จิตใจแน่วแน่ แก้ปัญหาถูกต้อง)
ขั้นสืบค้น (ศีล)
- สร้างความมีระเบียบวินัยความมีศรัทธา ความตระหนัก ความเร้า ให้เกิดกับผู้เรียนพร้อมที่จะเรียน
ขั้นเชื่อมโยง (สมาธิ)
- ให้ผู้เรียนรวมพลังจิต ความคิดอันแน่วแน่ในการตั้งใจฟัง ตั้งใจดู ตั้งใจจดจำ� และเห็นความ
สำ�คัญต่อเนื้อหาที่จะนำ�เสนอ
ขั้นฝึก (ปัญญา)
- ใช้สมาธิ จิตใจอันแน่วแน่ทำ�ความเข้าใจกับปัญหา
- ค้นหาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหา
- แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี
ขั้นประยุกต์ (ปัญญา)
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา และมีมโนทัศน์ในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้อง
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบพหูสูต (ฟังมาก ๆ เขียนมาก ๆ ถามมาก ๆ คิดวิเคราะห์มาก ๆ)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา)
- การจัดบรรยายในการนำ�เข้าสู่บทเรียน
- การสร้างแรงจูงใจในการนำ�เข้าสู่บทเรียน
- บุคลิกภาพ ตลอดถึงการวางตัวที่เหมาะสมของผู้สอน
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ)
- กิจกรรมกลุ่ม/รายบุคคล
- การปฏิบัติ/การนำ�เสนอ/การแสดงออก
- ฝึกการเขียน การฟัง การถาม และการคิดวิเคราะห์
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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ขั้นประยุกต์
- การประเมินตนเอง
- การประเมินของกัลยาณมิตร
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและการนำ�ไปประยุกต์ใช้

๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ(การทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การใช้
ความคิดอย่างถูกวิธี)
แบบที่ ๑
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- ผู้เรียนรู้จักคิด คิดเป็น คิดอย่างมีระบบ
- ผู้เรียนรู้จักมอง รู้จักพิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
ขั้นฝึก
- ฝึกการคิดหาเหตุผล
- ฝึกการสืบค้นถึงต้นเค้า
- ฝึกการสืบสาวให้ตลอดสาย
- ฝึกการแยกแยะสิ่งนั้น ๆ ปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะแห่งเหตุและปัจจัย
ขั้นประยุกต์
- ผู้เรียนนำ�การใช้ความคิดอย่างถูกวิธีไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน)
แบบที่ ๒
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- ครูผู้สอนสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน
- ครูผู้สอนเสนอปัญหาที่เป็นสาระสำ�คัญ หัวเรื่อง
- ครูผู้สอนแนะแหล่งวิทยาการ แหล่งข้อมูล
ขั้นฝึก
- ผู้เรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล
- ครูผสู้ อนจัดกิจกรรมให้เกิดกระบวนการคิดแก่ผเู้ รียน เช่น คิดสืบค้นต้นเค้า คิดสืบสาวตลอดสาย
คิดสืบค้นต้นปลาย และคิดโยงสายสัมพันธ์
- ฝึกการสรุปประเด็น เปรียบเทียบ ประเมินค่า โดยวิธีอภิปราย ทดลอง ทดสอบ
- ดำ�เนินการเลือกและตัดสินใจ
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสินใจ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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ขั้นประยุกต์
- สังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง
- อภิปรายและสอบถาม
- สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง

๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ (พอใจในสิ่งที่เรียนรู้ พากเพียรต่อสิ่งที่
เรียนรู้เสมอ มุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ก่อนนำ�ไปใช้)
ขั้นสืบค้น (ฉันทะ)
- สร้างความพอใจและความสำ�คัญต่อสิ่งที่เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับ
ขั้นเชื่อมโยง (วิริยะ)
- ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด (หัวใจบัณฑิต สุ จิ ปุ ลิ)
ขั้นฝึก (จิตตะ)
- มุ่งมั่น โดยฝึกฟังมาก ๆ ฝึกคิดมาก ๆ ฝึกถามมาก ๆ และฝึกเขียนมาก ๆ
ขั้นประยุกต์ (วิมังสา)
- พิจารณา ไตร่ตรอง แยกแยะ อธิบาย นำ�เสนอ และประยุกต์ใช้

การนิยามศัพท์ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธี

สืบค้น
หมายถึง สืบสาวเรื่องราว ค้นคว้าให้ได้เรื่อง
เชื่อมโยง หมายถึง ทำ�ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน ทำ�ให้ประสานกัน
ฝึก
หมายถึง ทำ� เช่น บอก แสดง หรือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นนิสัย
หรือมีความชำ�นาญ
ประยุกต์ หมายถึง นำ�ความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
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บทที่ ๓
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ธศ ๑ รู้ และเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ธศ ๒ รูแ้ ละเข้าใจพุทธประวัติ ความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา ปฏิบตั ติ นเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี
และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา
มาตรฐาน ธศ ๓ รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
มาตรฐานธศ ๒ รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา
ชั้น
ธศตรี

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชมพูทวีป ประชาชน ปุริมกาล
วรรณะ ๔ ศากยวงศ์ และพุทธประวัติ - ชมพูทวีปและประชาชน
- วรรณะ ๔
ตั้งแต่ประสูติจนถึงบรรพชา
- สักกชนบทและศากยวงค์
- ล�ำดับศากยวงศ์
- ประสูติ
- อสิตดาบสเข้าเฝ้าและพยากรณ์
- ทรงเจริญอานาปานสติ
- ทรงอภิเษกสมรส
- เสด็จออกบรรพชา
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่
ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปฐมสาวก ประกาศ
พระศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในแคว้นมคธและแคว้นโกศล
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ตรัสรู้
- ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา
- ทรงเลิกบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา
- ทรงบ�ำเพ็ญเพียรทางจิต
- ทรงผจญมาร
ปฐมโพธิกาล
- เสวยวิมุตติสุข
- ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว
- ทรงแสดงปฐมเทศนา
- ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
- ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
- โปรดยสกุลบุตร
- โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
- ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
- เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
- ทรงรับพระอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆาวาส
- ทรงได้พระอัครสาวก
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
มัชฌิมโพธิกาล
- ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
- ประทานการอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ
- มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก
- ทรงอนุญาตเสนาสนะ
- ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกิจพระศาสนา
- ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลกมาณพ
- ทรงแสดงเทวตาพลี
- เสด็จแคว้นสักกะ
- เสด็จเมืองกบิลพัสด์ุชาติภูมิ
- โปรดพระพุทธบิดา
- พระนันทกุมารออกบวช
- พระราหุลบรรพชา
- เสด็จแคว้นโกศล

๓. รู้และเข้าใจพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุ
สังขารจนถึงปรินิพพาน

ปัจฌิมโพธิกาล
- อนุสนธิ
- ทรงปลงอายุสังขาร
- เสด็จบ้านเวฬุวคาม
- เหตุที่ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว ๘ ประการ
- ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
- เสด็จป่ามหาวัน
- เสด็จโภคนคร
- นายจุนทะถวายปัจฉิมบิณฑบาต
- เสด็จเมืองปาวา
- ทรงพระประชวร
- เสด็จเมืองกุสินารา
- ผิวกายพระตถาคตผ่องใสยิ่งใน ๒ กาล
- บิณฑบาตทาน ๒ คราว มีผลเสมอกัน
- บรรทมอนุฏฐานไสยา
- ทรงปรารภสักการบูชา
- ประทานโอกาสให้เทวดามาเฝ้า
- ทรงแสดงสังเวชสถาน ๔ ต�ำบล
- อาการอันภิกษุทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อสตรี

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
- วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ
- ถูปารหบุคคล ๔
- ประทานโอวาทแก่พระอานนท์
- ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
- ตรัสถึงเมืองกุสินารา
- ตรัสสั่งให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
- โปรดสุภัททปริพาชก
- ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
- ประทานโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ถามข้อสงสัย
- ปัจฉิมโอวาท
- ปรินิพพาน
อปรกาล
- ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
- แจกพระบรมสารีริกธาตุ
- สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์
- สาระส�ำคัญในการเสด็จปรินิพพานที่เมือง
กุสินารา
- ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์
- สังเวชนียสถาน ๔

๔. รู้และเข้าใจความหมายของศาสนพิธีองค์
ประกอบของศาสนา ประโยชน์
ของศาสนพิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชาและ
เครื่องสักการะ
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องค์ประกอบของศาสนา
- ความหมายของศาสนพิธี
- ประโยชน์ของศาสนพิธี
การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ
- การจัดโต๊ะหมู่บูชา
- ความเป็นมาของโต๊ะหมู่บูชา
- ประเภทของโต๊ะหมู่บูชา
- วัตถุประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา
- วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา
- เครื่องสักการบูชา
- เครื่องบูชากระปะมุก
- เครื่องบูชาทองน้อย
- บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- เครื่องสักการะธูปเทียนแพกรวยดอกไม้
- การจัดธูปเทียนแพกรวยดอกไม้
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

๕. มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี

การปฏิบัติพิธี
- วิธีแสดงความเคารพพระ
- การประนมมือ
- การไหว้
- การกราบ
- วิธีกราบแบบชาย
- วิธีกราบแบบหญิง
- การจัดสถานที่พิธีท�ำบุญ
- การบูชาพระรัตนตรัย
- เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย
- การอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร
และอาราธนาธรรม
- วิธีปฏิบัติในการอาราธนา
- ค�ำอาราธนาศีล ๕
- ค�ำอาราธนาพระปริตร
- สรณคมน์และศีล ๕
- ค�ำอาราธนาธรรม
- การจุดเทียนนํ้ามนต์
- การถวายภัตตาหารพระสงฆ์
- การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- วิธีประเคนของถวายพระ
- การกรวดนํ้ารับพร
- วิธีปฏิบัติในการกรวดนํ้า

๖. รู้และเข้าใจความสำ�คัญของวันสำ�คัญ
ทางพระพุทธศาสนา

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันมาฆบูชา 
- ความเป็นมาของวันมาฆบูชา
- การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน
- การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา
- ค�ำบูชาวันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- ความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย
- การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
- วันวิสาขบูชาได้รับการรับรองให้เป็นวันส�ำคัญ
สากล

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

15
ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
-

การจัดพิธีวิสาขบูชาของชาวพุทธนานาชาติ
ค�ำบูชาดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
ความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา
การจัดพิธีอัฏฐมีบูชา
ค�ำบูชาดอกไม้ธูปเทียนวันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
ความส�ำคัญของวันอาสาฬหบูชา
ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา
พระราชพิธีในวันอาสาฬหบูชา
ค�ำบูชาดอกไม้ ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา

๗. รู้และเข้าใจความเป็นมา ปฏิบัติในพิธี
ทำ�บุญเลี้ยงพระและ
พิธีการถวายทาน

พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ
- ความเป็นมาของพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ
- การเตรียมการในพิธีท�ำบุญ
- พิธีสวดมนต์เย็น - ฉันเช้า
- แนวทางการจัดพิธีท�ำบุญในงานต่าง ๆ
- พิธีท�ำบุญคล้ายวันเกิด ท�ำบุญบ้าน ท�ำบุญ
อาคารส�ำนักงาน
- การบูชาข้าวพระพุทธ
- พิธีท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารส�ำนักงาน
พิธีการถวายทาน
- พิธีถวายทาน
- พิธีถวายสังฆทาน
- การเตรียมการและล�ำดับพิธี
- ข้อควรทราบ
- ค�ำถวายสังฆทาน (สามัญ)

๘. รู้และเข้าใจความเป็นมาและแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ความเป็นมาของพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ระเบียบพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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บทที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้
ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน ๘ แผน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

ชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ ศากยวงศ์ และพุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงบรรพชา
พุทธประวัตติ งั้ แต่ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปฐมสาวก ประกาศพระศาสนา
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน
ศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา  การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่อง
สักการะ
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
ความสำ � คั ญ ของวั น มาฆบู ช า  วั น วิ ส าขบู ช า  วั น อั ฏ ฐมี บู ช า 
วันอาสาฬหบูชา
ความเป็นมา ปฏิบัติในพิธีทำ�บุญเลื้ยงพระและพิธีการถวายทาน
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาพุทธประวัติ
เรื่อง ชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ ศากยวงศ์
และพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบรรพชา

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ ศากยวงศ์และพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบรรพชา

๓. สาระส�ำคัญ

ชมพูทวีปเป็นดินแดนที่มีพื้นที่อยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย และประชาชนในชมพูทวีป
มีการแบ่งวรรณะออกเป็น ๔ ชนชั้น สักกชนบทและศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาโดยล�ำดับและการประสูติ
การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ และล�ำดับศากยวงศ์ได้
๒. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จออกบรรพชาได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

ปุริมกาล
- ชมพูทวีปและประชาชน
- วรรณะ ๔
- สักกชนบทและศากยวงศ์
- ล�ำดับศากยวงศ์
- ประสูติ
- อสิตดาบสเข้าเฝ้า และพยากรณ์
- ทรงเจริญอานาปานสติ
- ทรงอภิเษกสมรส
- เสด็จออกบรรพชา

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. ครู แ ละนั ก เรี ย นสนทนากั น เกี่ ย วกั บ พุ ท ธประวั ติ โดยใช้ ก ารถามน�ำเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิดและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
- นักเรียนเคยเรียนเรื่องพุทธประวัติบ้างหรือไม่
- พระศาสดาหมายถึงใคร
- นักเรียนเล่าเหตุการณ์ตอนประสูติได้หรือไม่ ฯลฯ
ขั้นฝึก
๒. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า  ๆ กัน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษา
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ชมพูทวีปจนถึงล�ำดับศากยวงศ์
๓. ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ตัง้ ค�ำถามและค�ำตอบ กลุม่ ละ ๕ ข้อ แล้วส่งตัวแทนน�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน
โดยถามทีละข้อ กลุ่มใดตอบถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะ และช่วยกันตอบค�ำถามในใบกิจกรรมที่ ๑ น�ำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน�ำไปติดที่ป้ายนิเทศ
ขั้นประยุกต์
๔. นักเรียนกลุ่มเดิม ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จออกบรรพชา
และร่วมกันท�ำใบกิจกรรมที่ ๒ แล้วน�ำผลงานกลุ่มน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผล และชื่นชมผลงานกลุ่มที่ท�ำได้ดีที่สุด
๖. นักเรียนและครูชว่ ยกันสรุปพุทธประวัตติ งั้ แต่ชมพูทวีปจนถึงเสด็จออกบรรพชา และให้นกั เรียน
ท�ำแบบฝึก (ท�ำเป็นการบ้าน)
๗. นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑
๒

ภาระงาน
ตอบค�ำถามเกี่ยวกับชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ และล�ำดับศากยวงศ์
ตอบค�ำถามพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จออกบรรพชา

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๒

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ชมพูทวีปจนถึงล�ำดับศากยวงศ์
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จออกบรรพชา
ใบกิจกรรมที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๒
แบบทดสอบหลังเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑. อธิบายเกี่ยวกับชมพูทวีป - ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ผลงาน
ประชาชน วรรณะ ๔
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
และลำ�ดับศากยวงศ์ได้
๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงเสด็จออก
บรรพชาได้

- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ผลงาน
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐

แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑
ข้อที่

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ - ๖ ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๒
ข้อที่

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑-๔ ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๗ - ๑๒
๐-๖

หมายเหตุ  เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๙ - ๑๕
๐ - ๑๐
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ใบกิจกรรมที่ ๑
ชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ และลำ�ดับศากยวงศ์
กลุ่มที่....................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๖ ข้อ (๑๘ คะแนน)
๑. ชมพูทวีปในอดีต ปัจจุบันแยกเป็นกี่ประเทศ อะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. ในปัจจุบันชมพูทวีปเป็นดินแดนส่วนใดของเทือกเขาหิมาลัย และแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ได้แก่ชนชาติอะไรบ้าง แต่ละชนชาติปกครองเรียกว่าอะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. วรรณะทั้ง ๔ มีชื่อเรียกว่าอะไร แต่ละวรรณะหมายถึงอะไรบ้าง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๕. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาต่างวรรณะกัน เรียกว่าอะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. ให้นักเรียนเขียนผังล�ำดับศากยวงศ์ตั้งแต่สีหหนุราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
ผังลำ�ดับศากยวงศ์
ตระกูลศากยวงศ์

		

+

+

+
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ใบกิจกรรมที่ ๒
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จออกบรรพชา
กลุ่มที่....................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๔ ข้อ (๑๒ คะแนน)
๑. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของใคร ประสูติที่เมืองใด สถานที่ใด และมีเหตุการณ์ส�ำคัญอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. อสิตดาบสได้ท�ำนายพระลักษณะของพระราชกุมารไว้อย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับใคร และมีพระราชโอรสชื่อว่าอะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาเมื่ออายุเท่าใด และมีสาเหตุจากอะไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑
ชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ และลำ�ดับศากยวงศ์
๑. ชมพูทวีปในอดีต ปัจจุบันแยกเป็นกี่ประเทศ อะไรบ้าง
ตอบ ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย เนปาล ปากีสถาน บังกลาเทศ อัฟกานิสถาน และภูฏาน
๒. ในปัจจุบันชมพูทวีปเป็นดินแดนส่วนใดของเทือกเขาหิมาลัย และแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ เป็นดินแดนที่มีพื้นที่อยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
คือ ๑. มัชฌิมชนบทหรือมัธยมประเทศ ๒. ปัจจันตชนบท
๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ได้แก่ชนชาติอะไรบ้าง แต่ละชนชาติปกครองเรียกว่าอะไร
ตอบ แบ่งเป็น ๒ ชาติ ได้แก่ ๑. ชาวอริยกะ ๒. ชาวมิลักขะ ดินแดนที่ชาวอริยกะปกครอง เรียกว่า 
มัชฌิมชนบทหรือมัธยมประเทศ ดินแดนที่ชาวมิลักขะปกครอง เรียกว่า ปัจจันตชนบท
๔. วรรณะทั้ง ๔ มีชื่อเรียกว่าอะไร แต่ละวรรณะหมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ วรรณะทั้ง ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
		
กษัตริย์ หมายถึง ชนชั้นเจ้า   ถือเป็นชนชั้นสูง ได้แก่ นักรบ นักปกครอง เสนา อำ�มาตย์ต่าง ๆ
ศึกษาเรื่องยุทธวิธี มีหน้าที่ปกป้อง รักษา และบริหารบ้านเมืองให้มีความสุข
		
พราหมณ์ หมายถึงเจ้าลัทธิถือเป็นชนชั้นสูงเช่นเดียวกับกษัตริย์ ได้แก่ นักบวชนักปราชญ์
ครูอาจารย์ศกึ ษาเรือ่ งศาสนา คัมภีรพ์ ระเวท และวิทยาการต่าง ๆ มีหน้าที่ สัง่ สอนศิลปะวิทยาการ
และประกอบพิธีกรรมตามลัทธิของตนตลอดจนให้คำ�ปรึกษาแก่กษัตริย์
		
แพศย์ หมายถึง พลเรือนทั่วไป ถือเป็นชนชั้นกลาง ได้แก่ เกษตรกร พ่อค้า  ศึกษาเรื่อง ศิลปะ
กสิกรรมและพาณิชยกรรม มีหน้าที่ทำ�นา ค้าขาย และฝีมือทางการช่าง
		
ศูทร หมายถึง คนใช้แรงงาน ถือเป็น ชนชั้นตํ่า  ได้แก่ กรรมกร คนรับใช้ ข้าทาส มีหน้าที่
ในการรับจ้างและทำ�งานทั่วไป
๕. บุตรที่เกิดจากบิดามารดาต่างวรรณะกัน เรียกว่าอะไร
ตอบ จัณฑาล
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๖. ให้นักเรียนเขียนผังลำ�ดับศากยวงศ์ตั้งแต่สีหหนุราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
ตอบ
ผังลำ�ดับศากยวงศ์
ตระกูลศากยวงศ์

+

		สีหหนุ

สุทโธ
ทนะ

สุกโก
ทนะ

กัญจนา

อมิโต
ทนะ

โธโต
ทนะ

+

ยโสธรา

ฆนิโต
ทนะ

ปมิตา

อัญชนะ

อมิตา

+
				
มายา
									
สิทธัตถะ
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พุทธะ

ทัณฑ
ปาณิ

มายา

ปชา
บดี
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๒
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จออกบรรพชา
๑. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของใคร ประสูติที่เมืองใด สถานที่ใด และมีเหตุการณ์สำ�คัญอย่างไร
ตอบ พระเจ้าสุทโธทนะ ประสูตทิ เี่ มืองเทวทหะ สวนลุมพินวี นั มีเหตุการณ์ส�ำ คัญคือ เมือ่ ประสูตไิ ด้เสด็จ
พระดำ�เนินด้วยพระบาท ๗ ก้าว
๒. อสิตดาบสได้ทำ�นายพระลักษณะของพระราชกุมารไว้อย่างไร
ตอบ ๑. ถ้าอยู่ครองฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้ าจักรพรรดิ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรที่ ๔
เป็นขอบเขต
๒. ถ้าออกผนวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระศาสดาเอกในโลก
๓. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับใคร และมีพระราชโอรสชื่อว่าอะไร
ตอบ เจ้าหญิงยโสธรา หรือพิมพา และมีพระโอรสชื่อ ราหุลกุมาร
๔. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาเมื่ออายุเท่าใด และมีสาเหตุจากอะไร
ตอบ ๒๙ ปี สาเหตุ คือ เมื่อพระองค์เสด็จประพาสอุทยานกับนายฉันทะ ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่
คนเจ็บ คนตาย ทรงเกิดความสังเวช สลดพระทัย พร้อมกับได้ทราบข่าวการประสูติพระโอรส
ทำ�ให้พระองค์ทรงเห็นว่า ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิด
เป็นเหตุให้ตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชทันที
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๑

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ ศากยวงศ์ และพุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงบรรพชา
จำ�นวน ๑๕ ข้อ คะแนน ๑๕ คะแนน

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร
ก. นักบวช
ข. พระพุทธเจ้า
ค. นักพรต
ง. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๒. พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ทำ�ให้เกิดชนชั้นใด
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล
๓. นครกบิลพัสด์ุ มีความสัมพันธ์กับนครใด
ก. สาวัตถี
ข. เทวทหะ
ค. พาราณสี
ง. ราชคฤห์
๔. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตรอย่างไร
ก. พญาช้างเผือกชูสังข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๕. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
๖. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด
ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย
๗. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ
ก. ๓๑ ประการ
ข. ๓๒ ประการ
ค. ๓๗ ประการ
ง. ๓๘ ประการ
๘. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
ก. ดาบสเข้าเฝ้า
ข. ขุดสระบัว
ค. ขนานพระนาม
ง. ได้ฌาน
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๙. พระนามว่าสิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร
ก. มีวาสนา
ข. มีรูปงาม
ค. มีความต้องการสำ�เร็จ
ง. มียศศักดิ์
๑๐. ใครทำ�นายพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนแรก
ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. โกณฑัญญะ
๑๑. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์
ก. พระนางกัญจนา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางปชาบดีโคตมี
๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะพอพระหฤทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ
๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชขณะมีพระชนมายุกี่พรรษา
ก. ๑๖ พรรษา
ข. ๒๐ พรรษา
ค. ๒๙ พรรษา
ง. ๓๕ พรรษา
๑๔. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวช ใครนำ�บาตรมาถวาย
ก. มหาพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. ท้าวธตรฐ
ง. ท้าวกุเวร
๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด
ก. อธิษฐานเพศ
ข. เอหิภิกขุ
ค. รับสรณะ
ง. ญัตติกรรม
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๑

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ ศากยวงศ์ และพุทธประวัติตั้งแต่
ประสูติจนถึงบรรพชา 
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ใบความรู้ที่ ๑
ชมพูทวีปจนถึงลำ�ดับศากยวงศ์

ชมพูทวีปและประชาชน
ชมพู ท วี ป เป็ น ดิ น แดนที่ กำ � หนดหมายด้ ว ยต้ น หว้ า ในครั้ ง ดึ ก ดำ � บรรพ์ มี พื้ น ที่ ตั้ ง อยู่ ท าง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ ดินแดนประเทศอินเดีย เนปาล ปากีสถาน บังกลาเทศ
อัฟกานิสถาน และภูฏาน ในปัจจุบันนี้ชมพูทวีป เป็นดินแดนที่มีพื้นที่อยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย
มีความเจริญสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. มัชฌิมชนบทหรือมัธยมประเทศ เป็นที่ตั้งแห่งพระนครใหญ่ ๆ เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์
เจริญด้วยการค้า การศึกษา มีประชาชนและนักปราชญ์ราชบัณฑิตอาศัยอยู่มากมาย
๒. ปัจจันตชนบท คือเขตแดนรอบนอกมัชฌิมชนบทออกไป ทิศตะวันออกจรดมหาศาลนคร
ทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดแม่นํ้าสัลลวตี ทิศใต้จรดหมู่บ้านเสตกัณณิกะ ทิศตะวันตกจรดหมู่บ้านถูนคาม
ทิศเหนือจรดภูขาอุสีรธชะ
ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็น ๒ ชนชาติ คือ
๑. ชาวอริยกะ ไม่ใช่เจ้าของถิ่นเดิม อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาดเฉียบแหลม เจริญด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวิทยาต่าง ๆ
๒. ชาวมิลักขะ เจ้าของถิ่นเดิม มีการศึกษาน้อย อาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาแต่เดิม ก่อนพวกอริยกะ
จะย้ายเข้ามาตัง้ รกรากถิน่ ฐาน มีความเจริญในระดับหนึง่ มีวฒ
ั นธรรมเป็นของตนเอง แต่ไม่รจู้ กั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในการปกครอง
ชาวอริยกะ ได้อพยพจากดินแดนทางตอนเหนือ ข้ามเทือกเขาหิมาลัยรุกไล่ชาวมิลักขะให้ถอยร่น
ลงมาทางใต้ของชมพูทวีป แผ่ขยายอำ�นาจ เข้ายึดครองดินแดนอุดมสมบูรณ์แทน ภายหลังกลายเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน เช่น อารยธรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เป็นต้น เพราะฉะนั้น
จึงเรียกดินแดนที่ชาวอริยกะปกครองว่า  มัชฌิมชนบทหรือมัธยมประเทศ เรียกดินแดนที่ชาวมิลักขะย้ายไป
ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ว่า ปัจจันตชนบท
หลังจากชาวอริยกะเข้าปกครองมัธยมประเทศแล้ว ได้แบ่งการปกครองออกเป็นแคว้นใหญ่
๑๖ แคว้น คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี
คันธาระกัมโพชะ นอกจากนี้ยังมีแคว้นเล็กอีก ๕ แคว้น คือ สักกะ โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ อังคุตตราปะ
แต่ละแคว้นมีการปกครองแตกต่างกันไปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์บ้างแบบสามัคคีธรรมบ้าง
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วรรณะ ๔
การปกครองในสมั ย นั้ น ถ้ า ผู้ ป กครองมี อำ � นาจมากก็ ส ามารถแผ่ ข ยายอาณาเขตของตน
ออกไปได้ ม าก ถ้ า ผู้ ป กครองเสื่ อ มอำ � นาจก็ ต กเป็ น เมื อ งขึ้ น ของผู้ อื่ น ถู ก จั บ เป็ น เชลยหรื อ ตกเป็ น ทาส
ทำ�ให้เกิดการรังเกียจกัน เป็นสาเหตุการแบ่งชนชั้น เรียกว่า  วรรณะ ชาวชมพูทวีปในยุคนั้นจึงถูกแบ่งออก
เป็น ๔ ชนชั้นคือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
กษัตริย์ หมายถึง ชนชั้นเจ้า  ถือเป็นชนชั้นสูง ได้แก่ นักรบ นักปกครอง เสนา  อำ�มาตย์ต่าง ๆ
ศึกษาเรื่องยุทธวิธีม ีหน้าที่ปกป้อง รักษา และบริหารบ้านเมืองให้มีความสุข
พราหมณ์ หมายถึง เจ้าลัทธิ ถือเป็นชนชั้นสูงเช่นเดียวกับกษัตริย์ ได้แก่ นักบวช นักปราชญ์
ครูอาจารย์ศึกษาเรื่องศาสนา  คัมภีร์พระเวท และวิทยาการต่าง ๆ มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาการและ
ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิของตน ตลอดจนให้คำ�ปรึกษาแก่กษัตริย์
แพศย์ หมายถึ ง พลเรื อ นทั่ ว ไป ถื อ เป็ น ชนชั้ น กลาง ได้ แ ก่ เกษตรกร พ่ อ ค้ า  ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ศิลปะกสิกรรม และพาณิชยกรรม มีหน้าที่ทำ�นา ค้าขาย และฝีมือทางการช่าง
ศูทร หมายถึง คนใช้แรงงาน ถือเป็นชนชั้นตํ่า  ได้แก่ กรรมกร คนรับใช้ ข้าทาส มีหน้าที่
ในการรับจ้างและทำ�งานทั่วไป
กษัตริย์เป็นวรรณะสูงสุด แต่พวกพราหมณ์ก็ถือว่าตนมีวรรณะสูงเช่นเดียวกัน คนเหล่านั้น
สำ�คัญตนว่าสูงกว่าวรรณะอื่น มีมานะถือตัวจัดรังเกียจคนวรรณะตํ่าลงมา  ไม่ยอมสมรสเป็นสามีภรรยา
ไม่คบหาสมาคมไม่ร่วมกินร่วมนอนด้วย เพราะฉะนั้นกษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี จึงสมรสกันแต่ในพวกของตน
เท่านั้น หากสมรสกับคนต่างวรรณะเช่นพราหมณ์สมรสกับศูทร มีบุตรออกมาจัดเป็นอีกจำ�พวกหนึ่ง เรียก
ว่าจัณฑาล บุตรที่เกิดจาก บิดา  มารดา  ต่างวรรณะกันเช่นนี้ถือเป็นชนชั้นตํ่าสุด เป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ของคนวรรณะอื่น
ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ ของคนในยุ ค นั้ น สรุ ป ลงเป็ น ๒ อย่ า ง คื อ พวกหนึ่ ง เชื่ อ ว่ า ตายแล้ ว เกิ ด
อีกพวกหนึ่งเชื่อว่าตายแล้วสูญ พวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดแบ่งออกไปอีก ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า
ชาตินี้เกิดเป็นอะไรตายแล้วเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอีกฝ่ายหนึ่ง
เห็นว่าชาตินี้เกิดเป็นอะไรตายแล้วเกิดใหม่ย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างอื่นได้ พวกที่ถือว่าตายแล้วสูญ
ก็แบ่งออกไปอีก ๒ ฝ่าย เหมือนกัน คือ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าตายแล้วสูญทุกสิ่งทุกอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า
ตายแล้วสูญเฉพาะบางสิ่งบางอย่าง
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ปริเฉทที่ ๒
สักกชนบทและศากยวงศ์
ครั้งดึกดำ�บรรพ์ พระเจ้าโอกกากราชครองราชสมบัติในพระนครแห่งหนึ่ง ทรงมีพระราชโอรส
๔ พระองค์ พระราชธิดา  ๕ พระองค์ ประสูติจากพระครรภ์ของพระมเหสีที่เป็นพระภคินีของพระองค์เอง
ต่อมาพระมเหสีทิวงคต ได้ทรงอภิเษกสมรสพระมเหสีองค์ใหม่ ทรงโปรดปรานมาก พลั้งพระราชทานพร
ให้พระนางเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์ พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรส พระเจ้าโอกกากราช
ไม่พระราชทานให้ตามทีท่ ลู ขอ พระนางก็ไม่ลดละความพยายามกราบทูลรบเร้าอยูเ่ นือง ๆ พระเจ้าโอกกากราช
ทรงดำ � ริ ว่ า  ถ้ า ไม่ พ ระราชทานให้ ก็ จ ะเสี ย สั ต ย์ เ พราะได้ ลั่ น พระวาจาไปแล้ ว จึ ง ตรั ส สั่ ง พระราชโอรส
พระราชธิดาให้ไปสร้างพระนครอยู่ใหม่
พระราชโอรส ๔ พระองค์ ถวายบังคมลาพระราชบิดา  พาพระภคินี ๕ พระองค์ ไปสร้าง
พระนครอยูใ่ หม่ในดงไม้สกั กะเขตป่าหิมพานต์อนั เป็นทีอ่ ยูข่ องกบิลดาบส จึงขนานนามพระนครว่า กบิลพัสด์ุ
ให้ตรงกับชือ่ ของกบิลดาบสทีย่ อมสละพืน้ ทีใ่ ห้ ทรงอภิเษกสมรสกันเองตัง้ ศากยวงศ์ขนึ้ มา ฝ่ายพระเชฏฐภคินี
ภายหลังได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงเทวทหะตั้งโกลิยวงศ์ต่อมา

ลำ�ดับศากยวงศ์
ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาโดยลำ�ดับในรัชกาลพระเจ้าชยเสนะ พระองค์มีพระราชโอรสพระนามว่า
สีหหนุ และพระราชธิดาพระนามว่า  ยโสธรา  ครั้นสิ้นรัชกาลพระเจ้าชยเสนะ สีหหนุราชกุมารเสด็จขึ้น
ครองราชสมบัตสิ บื สันตติวงศ์ ต่อมาทรงอภิเษกสมรสกับพระนางกัญจนา พระกนิฏฐภคินขี องพระเจ้าอัญชนะ
กรุงเทวทหะ ทรงมีพระราชโอรส ๕ พระองค์ คือ สุทโธทนะ สุกโกทนะ อมิโตทนะ โธโตทนะ ฆนิโตทนะ
และพระราชธิดา ๒ พระองค์ คือ ปมิตา อมิตา
ส่วนพระนางยโสธราพระราชธิดาของพระเจ้าชยเสนะ ต่อมาได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าอัญชนะ
ทรงมีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือ สุปปพุทธะ ทัณฑปาณิ และพระราชธิดา ๒ พระองค์ คือ มายา ปชาบดี
พระเจ้าสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมายา  เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในกรุงกบิลพัสด์ุ
สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระเจ้าสีหหนุ
พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติในชมพูทวีป มัชฌิมชนบท แคว้นสักกะ เป็นชนชาติ
อริ ย กะวรรณะกษั ต ริ ย์ ศากยวงศ์ พระราชโอรสของพระเจ้า สุ ท โธทนะกั บ พระนางสิ ริ ม หามายา  ก่ อ น
พุทธศักราช ๘๐ ปี
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ใบความรู้ที่ ๒
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จออกบรรพชา

พระศาสดา
ประสูติ
พระโพธิ สั ต ว์ ท รงถื อ ปฏิ ส นธิ ใ นพระครรภ์ พ ระนางสิ ริ ม หามายา  เมื่ อ ครบกำ � หนดทศมาส
จวนจะประสูติ พระนางได้ทูลขออนุญาตพระราชสวามี เพื่อเสด็จไปประสูติที่เมืองเทวทหะตามธรรมเนียม
พราหมณ์ว่า  เมื่อภรรยามีครรภ์จะไม่คลอดที่เรือนสามี ต้องกลับไปคลอดที่เรือนสกุลเดิมของตนเป็น
ประเพณีสืบทอดกันมา พระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงประทานอนุญาตมิได้ขัดพระทัยพระมเหสี
ครั้นรุ่งเช้าวันเพ็ญวิสาขมาส (ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖) ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระนางเสด็จออกไป
พร้อมด้วยข้าราชบริพารทั้งฝ่ายในและฝ่ายหน้าโดยสถลมารค เมื่อเสด็จถึงอุทยานลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง
เมืองกบิลพัสด์ุกับเมืองเทวทหะ ทรงมีพระประสงค์จะทรงหยุดพักสักครู่หนึ่ง ในขณะนั้นทรงเกิดประชวร
พระครรภ์ประสูติพระราชโอรสภายใต้ร่มไม้สาละสถานที่นั้นเอง
เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ ได้เสด็จพระดำ�เนินด้วยพระบาท ๗ ก้าว ทรงเปล่งอาสภิวาจา  ว่า
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ.
เราเป็นเลิศในโลก เราเป็นใหญ่ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มี
คำ�อุทานนี้เป็นนิมิตหมายการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวการประสูติพระราชโอรส ทรงดีพระทัย รับสั่งให้ทูลเชิญเสด็จ
พระมารดาและพระราชโอรสกลับคืนสู่เมืองกบิลพัสด์ุแล้ว

เกิดเหตุการณ์สำ�คัญ
อสิตดาบสเข้าเฝ้าและพยากรณ์
เมื่อพระราชโอรสประสูติได้ ๓ วัน อสิตดาบสเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากาฬเทวิลดาบส อาศัยอยู่ใกล้
ภูเขาหิมพานต์ มีความคุ้นเคยและเป็นที่เคารพนับถือของราชสกุล ได้ทราบข่าวพระราชโอรสประสูติ
จึงเข้าไปเยี่ยม พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบแล้วตรัสเชิญให้เข้าไปนั่งในพระตำ�หนัก ทรงอภิวาทและปราศรัย
ตามสมควร แล้วรับสั่งให้อุ้มพระราชโอรสออกมาเพื่อนมัสการอสิตดาบสพระดาบส เห็นพระราชโอรสนั้น
มี พ ระลั ก ษณะตรงตามตำ � รามหาบุ รุ ษ ลั ก ษณะ จึ ง ลุ ก ขึ้ น กราบลงที่ พ ระบาททั้ ง สองของพระราชโอรส
ด้วยเศียรเกล้ากล่าวคำ�ทำ�นายพระลักษณะของพระราชโอรสตามมหาบุรุษลักษณะพยากรณ์ศาสตร์ว่า
ผู้มีลักษณะเช่นนี้มีคติเป็น ๒ คือ
๑. ถ้าอยู่ครองฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง ๔
เป็นขอบเขต ๘๗
๒. ถ้ า ออกผนวชจะได้ ต รั ส รู้ เ ป็ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า  เป็ น พระศาสดาเอกในโลก
แล้วถวายพระพรลากลับไปอาศรมของตน
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

34
ฝ่ายราชสกุลเห็นดาบสผูเ้ ป็นทีน่ บั ถือของตนก้มกราบพระบาทของพระราชโอรส แสดงความนับถือ
และได้ฟังคำ�พยากรณ์อย่างนั้น มีจิตเลื่อมใสในพระราชโอรสยิ่งนัก ยอมถวายพระโอรสของตนให้เป็นบริวาร
สกุลละองค์ ส่วนพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นการกระทำ�เช่นนั้นก็ก้มกราบพระราชโอรสนี้ เป็นการ
กราบครั้งแรกของพระราชบิดา พร้อมรับสั่งให้จัดพี่เลี้ยงนางนมคอยอภิบาลรักษาพระราชโอรสเป็นอย่างดี
เมื่อพระราชกุมารประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะทรงโปรดให้ประชุมพระประยูรญาติและ
เสนามาตย์ พร้อมทั้งเชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน มาบริโภคโภชนาหารในพระราชนิเวศน์ ครั้นเสร็จแล้ว
ทรงคัดเลือกพราหมณ์ ๘ คน ผู้มีความชำ�นาญในการทำ�นายลักษณะพราหมณ์ ๗ คนแรก เห็นพระลักษณะ
ของพระมหาบุรุษตรงตามตำ�รามหาบุรุษลักษณะ ได้ทำ�นายเป็น ๒ คติ เหมือนที่อสิตดาบสทำ�นายไว้
แต่โกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์หนุ่มมีอายุน้อยกว่าพราหมณ์ทั้งหมด ได้ทำ�นายเป็นคติเดียวว่า
พระราชกุมารจะเสด็จออกผนวช ตรัสรูเ้ ป็นพระศาสดาเอกในโลกแน่นอน ต่อจากนัน้ ทำ�การขนานพระนามว่า
สิทธัตถะ แปลว่า ผู้มีความต้องการสำ�เร็จ แต่มหาชนมักเรียกตามพระโคตรว่า โคตมะ
ฝ่ายพระนางสิริมหามายา พระมารดา พอประสูติพระราชโอรสได้ ๗ วัน ก็สิ้นพระชนม์ พระเจ้า
สุทโธทนะทรงมอบพระราชโอรสให้พระนางปชาบดีโคตมี พระน้านางได้เลี้ยงดู ต่อมาภายหลังพระนาง
ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะ ทรงมีพระราชโอรสพระนามว่า  นันทกุมาร ทรงมีพระราชธิดา
พระนามว่ารูปนันทา
เมื่อพระสิทธัตถกุมารทรงมีพระชนมายุได้ ๗ ปี พระราชบิดารับสั่งให้ขุดสระโบกขรณี ๓ สระ
ภายในพระราชนิเวศน์ ปลูกบัวขาบสระหนึ่ง ปลูกบัวหลวงสระหนึ่ง ปลูกบัวขาวสระหนึ่ง ตกแต่งให้เป็น
ที่เล่นสำ�ราญพระทัยของพระราชโอรส และจัดเครื่องทรงคือจันทน์สำ�หรับทาผ้าโพกพระเศียรฉลองพระองค์
ผ้าทรงสะพักพระภูษาล้วนเป็นของแคว้นกาสีทั้งสิ้น ซึ่งนิยมกันว่าเป็นของประณีตในเวลานั้น มีคนคอยกั้น
เศวตฉัตรทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อไม่ให้เย็นร้อนธุลีละอองแดดนํ้าค้างมาต้องพระวรกายได้
ครั้นพระราชกุมารมีพระชนมายุเจริญวัยควรจะศึกษาศิลปวิทยา  ได้พระราชบิดาทรงพาไป
มอบไว้ในสำ�นักครูวิศวามิตร พระราชกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจบสิ้นความรู้ของอาจารย์ แสดงศิลปวิทยา
ให้ปรากฏในหมู่พระญาติไม่มีพระราชกุมารอื่นจะเทียบได้

ทรงเจริญอานาปานสติ
ขณะทรงพระเยาว์ คราวหนึ่ ง มี พ ระราชพิ ธี จ รดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ ถื อ เป็ น นั ก ขั ต ฤกษ์
ของบ้ า นเมื อ ง พระราชบิ ด าเสด็ จ แรกนาด้ ว ยพระองค์ เ อง โปรดให้ พ ระสิ ท ธั ต ถกุ ม ารตามเสด็ จ ด้ ว ย
และให้จัดที่ประทับ ๘๘
ภายใต้ ต้ น หว้ า ครั้ น ถึ ง เวลาแรกนา  เหล่ า พี่ เ ลี้ ย งนางนมพากั น ออกมาดู ข้ า งนอก พระกุ ม าร
ประทับอยู่ตามลำ�พัง เสด็จขึ้นนั่งบนบัลลังก์เจริญอานาปานสติ ทำ�ปฐมฌานให้เกิดขึ้น ขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย
เงาต้นไม้อื่นคล้อยตามตะวัน แต่เงาต้นหว้าตรงเหมือนเวลาเที่ยง เหล่าพี่เลี้ยงนางนมกลับเข้ามาเห็น
ต่างพิศวงสงสัยจึงกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบ แล้วพระองค์เสด็จมาเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้น
จึงถวายบังคมพระราชโอรสเป็นครั้งที่ ๒
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ทรงอภิเษกสมรส
เมื่อพระราชกุมารมีพระชนมายุได้ ๑๖ ปี พระเจ้าสุทโธทนะมีพระประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัตถะ
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตามคำ�ทำ�นาย จึงพยายามทะนุถนอมเป็นอย่างดี ทรงรับสั่งให้สร้างปราสาท ๓ ฤดู
คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ตกแต่งปราสาทให้เหมาะแก่ฤดูนั้น ๆ เพื่อเป็นที่ประทับอยู่ของพระราชกุมาร
ทรงให้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพา  พระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ เมืองเทวทหะ
ซึ่งประสูติแต่พระนางอมิตาพระกนิฏฐภคินีของพระองค์ เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่ในปราสาท ๓ ฤดู
เสวยสุขสมบัติทั้งกลางวัน กลางคืน พอพระชนมายุได้ ๒๙ ปี ทรงมีพระราชโอรสพระนามว่าราหุลกุมาร
ประสูติแต่พระนางยโสธรา ๘๙

ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จอยู่ครองฆราวาสจนถึงพระชนมายุ ๒๙ ปี วันหนึ่งได้เสด็จประพาสอุทยาน
กับนายฉันนะ เทวดาจึงได้เนรมิตเทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะให้ปรากฏเบื้องหน้า
พระพั ก ตร์ ต ามลำ � ดั บ เมื่ อ พระองค์ ท อดพระเนตรเห็ น คนแก่ คนเจ็ บ คนตาย ทรงเกิ ด ความสั ง เวช
สลดพระทัยและเมื่อทอดพระเนตรเห็นสมณะก็มีพระทัยน้อมไปในการออกบรรพชา  พร้อมกับได้ทราบข่าว
การประสูตพิ ระโอรส ทำ�ให้พระองค์ทรงเห็นว่า ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ล้วนเป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
การเกิด เป็นเหตุให้ตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชทันที
พระองค์เสด็จออกผนวชตอนกลางคืน ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะตามเสด็จไปถึงฝั่งแม่นํ้าอโนมา
รับสั่งให้นายฉันนะนำ�ม้ากัณฐกะกลับคืนพระนคร ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์ครั้งเดียว พระเมาลี
เหลือยาวประมาณ ๒ องคุลี ฆฏิการพรหมได้น้อมนำ�บาตรและผ้ากาสาวพัสตร์ย้อมด้วยนํ้าฝาดของต้นไม้
มี สี เ หลื อ งหม่ น เข้ า ไปถวายสำ � หรั บ นุ่ ง ผื น หนึ่ ง ห่ ม ผื น หนึ่ ง พระองค์ ท รงครองผ้ า กาสาวพั ส ตร์ นั้ น แล้ ว
อธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ ฝั่งแม่นํ้าอโนมานั้น
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้พุทธประวัติ
เรื่อง พุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปฐมสาวก ประกาศพระศาสนา
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้ แ ละเข้ า ใจพุ ท ธประวั ติ ความสำ � คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา  ปฏิ บั ติ ต นเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พุ ท ธประวั ติ ตั้ ง แต่ ต รั ส รู้ ปฐมเทศนา  ปฐมสาวก ประกาศพระศาสนา 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธและแคว้นโกศล

๓. สาระสำ�คัญ

พระพุ ท ธเจ้ า ทรงตรั ส รู้ แ ล้ ว พระองค์ ท รงประกาศพระศาสนา  และเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ในแคว้นมคธและแคว้นโกศล

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ
และแคว้นโกศลได้
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

ตรัสรู้
- ทรงบำ�เพ็ญทุกรกิริยา
- ทรงเลิกบำ�เพ็ญทุกรกิริยา
- ทรงบำ�เพ็ญเพียรทางจิต
- ทรงผจญมาร
ปฐมโพธิกาล
- เสวยวิมุตติสุข
- ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว
- ทรงแสดงปฐมเทศนา
- ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
- ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
- โปรดยสกุลบุตร
- โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
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- ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
- เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
- ทรงรับพระอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆาวาส
- ทรงได้พระอัครสาวก
มัชฌิมโพธิกาล
- ทรงบำ�เพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
- ประทานการอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ
- มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก
- ทรงอนุญาตเสนาสนะ
- ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกิจพระศาสนา
- ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลกมาณพ
- ทรงแสดงเทวตาพลี
- เสด็จแคว้นสักกะ
- เสด็จเมืองกบิลพัสด์ุชาติภูมิ
- โปรดพระพุทธบิดา
- พระนันทกุมารออกบวช
- พระราหุลบรรพชา
- เสด็จแคว้นโกศล

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ประวัติพระพุทธเจ้า  แล้วสนทนากับนักเรียนโดยใช้คำ�ถาม
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ดังนี้
- พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหน
- วิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไร ฯลฯ
ขั้นฝึก
๒. แบ่ ง นั ก เรี ย นออกเป็ น ๕ กลุ่ ม กลุ่ ม ละเท่ า  ๆ กั น โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ให้ ศึ ก ษา
ใบความรู้ที่ ๓ - ๗ เรื่อง พุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่ ๓ และส่งตัวแทนนำ�เสนอตามหัวข้อที่กำ�หนดให้
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเรื่อง ตรัสรู้
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเรื่อง ปฐมเทศนา
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเรื่อง ปฐมสาวก
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาเรื่อง ประกาศพระศาสนา
กลุ่มที่ ๕ ศึกษาเรื่อง เผยแผ่พระพุทธศาสนา
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ขั้นประยุกต์
๔. ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผล และคอยเพิ่มเติมแก้ไขให้ถูกต้อง
๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียนและมอบหมายให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ ๔ พร้อมทั้ง
ส่งให้ครูตรวจ
๖. นักเรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑
๒

ภาระงาน
ตอบคำ�ถามชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ และลำ�ดับศากยวงศ์
การตอบคำ�ถามพุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในแคว้นมคธและแคว้นโกศล

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๔

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระพุทธเจ้า
ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง ตรัสรู้
ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ปฐมเทศนา
ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง ปฐมสาวก
ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง ประกาศพระศาสนา
ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ใบกิจกรรมที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๔
แบบทดสอบหลังเรียน

๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่ - ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ผลงาน
ตรัสรู้จนถึงการเผยแผ่
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
พระพุทธศาสนาในแคว้น
มคธและแคว้นโกศลได้
๒. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้

- สังเกต

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ใบกิจกรรมที่ ๓
ข้อที่ รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ
ทำ�กิจกรรมทุกกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบางกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบ้าง
ทำ�กิจกรรม
๒ การแสดง/การรับฟัง แสดงความคิดเห็น และ แสดงความคิดเห็น และ แสดงความคิดเห็น และ
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ความคิดเห็น
คนอื่นน้อย
คนส่วนมากเป็นสำ�คัญ คนอื่นบ้าง
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
๓ การตั้งใจ/การแก้ไข มีความตั้งใจและ
ปัญหาในการทำ�งาน ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ทำ�งานกลุม่ บ้าง
ทำ�งานกลุม่ ดี
ทำ�งานกลุ่มดีมาก
สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นบ้าง

๔ ความถูกต้องของ
เนื้อหา

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

๕ วิธีการนำ�เสนอ
ผลงาน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจและเนื้อหา
ครบถ้วน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง นำ�เสนอผลงาน
ตามขั้นตอนได้บ้าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ แต่ขาดเนื้อหา
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๔
ระดับคะแนน

ข้อที่

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ - ๑๐ ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

๑ คะแนน

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๑๘ - ๓๐
๐ - ๑๗

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๑๒ - ๒๐
๐ - ๑๑
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ใบกิจกรรมที่ ๓
ชมพูทวีป ประชาชน วรรณะ ๔ และลำ�ดับศากยวงศ์
กลุ่มที่....................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องสรุปย่อพุทธประวัติตามหัวข้อที่ก�ำหนด และส่งตัวแทนน�ำเสนอ
หน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเรื่อง ตรัสรู้
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเรื่อง ปฐมเทศนา
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเรื่อง ปฐมสาวก
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาเรื่อง ประกาศพระศาสนา
กลุ่มที่ ๕ ศึกษาเรื่อง เผยแผ่พระพุทธศาสนา
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ ๔
พุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธและแคว้นโกศล
กลุ่มที่....................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้ จำ�นวน ๑๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๑. เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำ�เพ็ญทุกรกิริยาด้วยวิธีการใดบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร เมื่อไร ที่ไหน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. บัว ๔ เหล่าที่นำ�ไปเปรียบกับบุคคล ๔ ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกชื่ออะไร แสดงให้กับใคร ที่ไหน เมื่อไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๕. ปฐมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร บวชให้ด้วยวิธีใด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. พระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๗. หลังจากประกาศพระศาสนาได้สี่เดือน พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์ครั้งสำ�คัญเรียกว่ าอะไร และ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๘. หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คืออะไร สำ�คัญอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๙. พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองกบิลพัสด์ุ พระประยูรญาติมีทิฏฐิมานะแรงกล้า พระองค์ทรงทำ�อย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๐. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่ออะไร ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชด้วยวิธีใด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๔
พุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้
จนถึงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธและแคว้นโกศล
๑. เจ้าชายสิทธัตถะทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยวิธีการใดบ้าง
ตอบ ๑. ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ กดพระตาลุด้วยพระชิวหา
๒. ทรงกลั้นลมหายใจ
๓. ทรงอดพระกระยาหาร
๒. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร เมื่อไร ที่ไหน
ตอบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูอ้ ริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เมือ่ วันเพ็ญ เดือน ๖ ขึน้ ๑๕ ค�ำ 
่
ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม ริมฝั่งแม่นํ้า
เนรัญชรา
๓. บัว ๔ เหล่าที่นำ�ไปเปรียบกับบุคคล ๔ ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ๑. อุ ค ฆฏิ ตั ญ ญู บุ ค คลมี ป ั ญ ญาเฉี ย บแหลมเพี ย งแต่ ย กหั ว ข้ อ ธรรมขึ้ น แสดงก็ ส ามารถ
รู้แจ้งทันทีเปรียบเหมือนบัวพ้นนํ้าพอสัมผัสแสงอาทิตย์ก็พลันเบ่งบานในวันนี้
๒. วิ ป จิ ตั ญ ญู บุ ค คลมี ป ั ญ ญาปานกลางพอได้ ฟ ั ง อธิ บ ายหรื อ ขยายความให้ เข้ า ใจเพี ย ง
เล็กน้อยก็สามารถรู้แจ้งได้เปรียบเหมือนบัวเสมอนํ้ารอเบ่งบานในวันพรุ่งนี้
๓. เนยยะ บุ ค คลมี ป ั ญ ญาพอจะแนะน�ำได้ เ มื่ อ ได้ รั บ การพรํ่ า สอนอย่ า งสมํ่ า เสมอก็ พ อจะ
รู้แจ้งตามได้เปรียบเหมือนบัวจมนํ้าคอยเบ่งบานในวันมะรืนนี้
๔. ปทปรมะ บุ ค คลอั บ ปั ญ ญาแม้ เ ล่ า เรี ย นทรงจ�ำไว้ ไ ด้ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถจะรู ้ แจ้ ง ธรรม
เป็นคนอาภัพไม่ยอมรับค�ำแนะน�ำเปรียบเหมือนบัวจมอยู่ในโคลนตมเป็นอาหารของปลาและเต่า
ไม่มีโอกาสจะเบ่งบานได้เลย
๔. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกชื่ออะไร แสดงให้กับใคร ที่ไหน เมื่อไร
ตอบ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง ๔ ที่ป่าอิสิปตนมฤทายวัน ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ 
เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา
๕. ปฐมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร บวชให้ด้วยวิธีใด
ตอบ พระอัญญาโกณฑัญญะ บวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๖. พระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร
ตอบ เบื้องซ้าย คือ พระโมคคัลลานะ เป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์มาก
เบื้องขวา คือ พระสารีบุตร เป็นผู้เลิศในทางมีปัญญามาก
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๗. หลังจากประกาศพระศาสนาได้สี่เดือน พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์ครั้งสำ�คัญเรียกว่ าอะไร และ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ จาตุรงคสันนิบาต ประกอบด้วย องค์ ๔ คือ
๑. พระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
๒. พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ
๓. พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ
๔. วันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๓
๘. หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คืออะไร สำ�คัญอย่างไร
ตอบ โอวาทปาฏิโมกข์ ส�ำคัญคือ เป็นวันแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบระเบียบ
เพื่อประกาศอุดมการณ์ หลักการและวิธีการมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เพื่อสร้างสันติสุข
แก่ชาวโลก และน�ำพาชาวโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ
๙. พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองกบิลพัสด์ุ พระประยูรญาติมีทิฏฐิมานะแรงกล้า พระองค์ทรงท�ำอย่างไร
ตอบ บันดาลให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมา  และทรงแสดงธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกว่าด้วย
การบ�ำเพ็ญทานบารมี
๑๐. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่ออะไร ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชด้วยวิธีใด
ตอบ พระราหุลกุมาร พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชโดยวิธีเปล่งวาจารับไตรสรณคมน์ วิธีบวช
แบบนี้เรียกว่า ติสรณคมนูปสัมปทา
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๒

รู้และเข้าใจ พุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปฐมสาวก ประกาศพระศาสนา
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธและแคว้นโกศล
จำ�นวน ๒๐ ข้อ คะแนน ๒๐ คะแนน  

คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. หลังบรรพชาแล้วพระมหาบุรุษทรงศึกษาในสำ�นักของใครก่อน
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๒. อัตตกิลมถานุโยค คืออะไร
ก. ทรมานตน
ข. เสวยกามสุข
ค. ทำ�ความเพียร
ง. เจริญภาวนา
๓. พระมหาบุรุษทรงบำ�เพ็ญทุกรกิริยาณที่ใด
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน
๔. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำ�เพ็ญทุกรกิริยาเพราะเหตุใด
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงคลายความเพียร
ง. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
๕. ใครถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษในวันตรัสรู้
ก. พระนางพิมพา 
ข. พระนางอมิตา
ค. นางสุชาดา 
ง. นางวิสาขา
๖. พราหมณ์ที่ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ มีนามว่าอะไร
ก. โสตถิยะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ฉันนะ
ง. ตปุสสะ
๗. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปีจึงตรัสรู้
ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี
๘. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ
ก. อรดี
ข. ราคะ
ค. ตัณหา
ง. อิสสา
๙. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์
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๑๐. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. บารมี
ง. ปฏิจจสมุปบาท
๑๑. พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใครเป็นอันดับแรก
ก. อาฬารดาบส
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อุทกดาบส
ง. ตปุสสะ - ภัลลิกะ
๑๒. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. ปฐมเทศนา 
ง. อนุปุพพิกถา
๑๓. เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจบ มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์
ก. ๕ องค์
ข. ๑๑ องค์
ค. ๖๑ องค์
ง. ๘๐ องค์
๑๔. พระอริยสาวกองค์แรกคือใคร
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ
๑๕. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร
ก. พระยสะ
ข. พ่อพระยสะ
ค. แม่พระยสะ
ง. เพื่อนพระยสะ
๑๖. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว
ก. พระพุทธเจ้า
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. พระยสะ
๑๗. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. ปริพาชก
๑๘. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร
ก. อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ข. ตปสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ
๑๙. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. นางมัลลิกา
ค. อนาถปิณฑิกะ
ง. นางวิสาขา
๒๐. พระโมคคัลลานะขณะบำ�เพ็ญเพียร มีอุปสรรคเรื่องใด
ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๒

รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับพุทธประวัตติ งั้ แต่ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปฐมสาวก ประกาศพระศาสนา
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธและแคว้นโกศล
ข้อ
๑
๒
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ใบความรู้ที่ ๓
ตรัสรู้

ตรัสรู้
พระมหาบุรษุ ครัน้ ผนวชแล้ว เสด็จประทับแรมทีส่ วนมะม่วงแห่งหนึง่ ชือ่ อนุปยิ อัมพวัน เขตอนุปยิ นิคม
แคว้นมัลละ ราว ๗ วัน หลังจากนัน้ ทรงออกแสวงหาความรูท้ จี่ ะทำ�ให้หลุดพ้นจากทุกข์เสด็จเดินทางไปพบปะ
สนทนากับนักบวช และคณาจารย์ต่าง ๆ จนถึงแคว้นมคธ เมืองราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคธ
เสด็จมาเข้าเฝ้า  ตรัสถามถึงชาติสกุลแล้วได้ทรงเชื้อเชิญให้อยู่ด้วยกันที่แคว้นมคธ โดยจะแบ่งสิริราชสมบัติ
ให้ครอบครองส่วนหนึ่ง พระองค์ทรงปฏิเสธและแสดงความประสงค์ว่าจะออกแสวงหาทางพ้นทุกข์พระเจ้า
พิมพิสารทรงอนุโมทนาและทูลขอปฏิญญาว่าถ้าตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาเทศนาโปรดด้วย
เมือ่ ทรงรับปฏิญญาพระเจ้าพิมพิสารแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปยังสำ�นักของอาฬารดาบสกาลามโคตร
ฝึกจิตจนสำ�เร็จสมาบัติ ๗ แต่ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ จึงทรงลาอาฬารดาบส เสด็จไปศึกษากับ
อุททกดาบสรามบุตรจนสำ�เร็จสมาบัติ ๘ ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่ทำ�ให้พ้นไปจากการเกิดแก่เจ็บตาย
จึงทรงลาอุททกดาบสเสด็จจาริกไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ล�ำ พังพระองค์เอง เมือ่ เสด็จถึงตำ�บลอุรเุ วลาเสนานิคม
ทอดพระเนตรเห็นพืน้ ทีร่ ม่ รืน่ แนวป่าเขียวสดใสเป็นทีเ่ บิกบานใจ มีแม่นํ้าไหลผ่านนํา้ ใสสะอาดอยูใ่ กล้หมูบ่ ้าน
เที่ยวภิกขาจารสะดวกเหมาะแก่การบำ�เพ็ญเพียรจึงตัดสินพระทัยเสด็จประทับอยู่ ณ สถานที่นั้น

ทรงบำ�เพ็ญทุกรกิริยา
เมือ่ พระมหาบุรษุ ตัดสินพระทัยแสวงหาทางพ้นทุกข์ดว้ ยพระองค์เองเช่นนัน้ แล้ว ทรงดำ�ริวา่ บางที
การทรมานกายให้ล�ำ บากจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้ จึงเริม่ บำ�เพ็ญทุกรกิรยิ า คือ การทำ�ความเพียรทีท่ �ำ ได้ยาก
เป็นการทรมานตนเองให้ลำ�บากด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
วาระแรก ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ กดพระตาลุด้วยพระชิวหาให้แน่น จนพระเสโทไหลออก
จากพระกัจฉะ ทรงเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนมีกำ�ลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบ
ให้แน่น แม้พระวรกายกระวนกระวายแต่ทุกขเวทนาก็ไม่อาจครอบงำ�พระทัยให้กระสับกระส่ายได้เลย
มีพระสติมั่นคงไม่ฟั่นเฟือนไม่ท้อถอยครั้นทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเปลี่ยนเป็นวิธีอื่น
วาระที่สอง ทรงกลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะทางช่องพระนาสิกและช่องพระโอษฐ์ เกิดเสียงดังอู้ทาง
ช่องพระกรรณทั้งสองให้ปวดพระเศียรเสียดพระอุทรร้อนในพระวรกายเป็นกำ�ลังแม้จะเสวยทุกขเวทนา
แสนสาหัสถึงเพียงนี้ ทุกขเวทนานั้นก็ไม่อาจครอบงำ�พระทัยให้กระสับกระส่ายได้มีพระสติมั่นคงไม่ฟั่นเฟือน
ไม่ท้อถอย ครั้นทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นอีก ๙๑ วิธี
วาระที่ส าม ทรงอดพระกระยาหารเสวยวันละน้อยบ้ าง เสวยพระกระยาหารละเอียดบ้ าง
จนพระวรกายเหี่ยวแห้ง พระฉวีวรรณเศร้าหมอง พระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกาย เมื่อทรงลูบพระวรกาย
เส้นพระโลมามีรากเน่าหลุดร่วงไป มีพระกำ�ลังน้อยลง จะเสด็จไปข้างไหนก็ล้มพับอยู่ตรงนั้น ทรงเห็นว่า
ยังไม่ใช่ทางตรัสรู้แท้จริง
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ทรงเลิกบำ�เพ็ญทุกรกิริยา
ภายหลังทรงสันนิษฐานว่าทุกรกิริยาไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่แล้ว จึงทรงเลิกบำ�เพ็ญทุกรกิริยาครั้งนั้น
อุปมา ๓ ข้อที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์ว่า
๑. สมณพราหมณ์เหล่าใด มีกายยังไม่หลีกออกจากกาม ใจยังระคนด้วยกิเลสมีความพอใจ
รักใคร่ในกามเขายังละไม่ได้ ยังสงบระงับไม่ได้ สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส
เพราะทำ � ความเพี ย รก็ ดี ไ ม่ ไ ด้ เ สวยก็ ดี ก็ ไ ม่ ส ามารถจะตรั ส รู้ ไ ด้ เหมื อ นไม้ ส ดชุ่ ม ด้ ว ยยางแช่ อ ยู่ ใ นนํ้ า
ถ้าบุรษุ มีความต้องการไฟนำ�ไม้นนั้ มาสีให้เกิดไฟก็ไม่อาจให้ไฟเกิดขึน้ ได้เลย เขาต้องเหน็ดเหนือ่ ยเปล่าเพราะไม้
นั้นยังสดมียางอยู่ทั้งแช่อยู่ในนํ้า
๒. สมณพราหมณ์เหล่าใด มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ใจยังระคนด้วยกิเลสมีความพอใจ
รักใคร่ในกาม เขายังละไม่ได้ ยังสงบระงับไม่ได้ สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส
เพราะทำ � ความเพี ย รก็ ดี ไ ม่ ไ ด้ เ สวยก็ ดี ก็ ไ ม่ ส ามารถจะตรั ส รู้ ไ ด้ เหมื อ นไม้ ส ดชุ่ ม ด้ ว ยยางวางไว้ บ นบก
แม้ห่างไกลจากนํ้าก็ไม่อาจนำ�มาสีให้เกิดไฟได้ เขาต้องเหน็ดเหนื่อยเปล่ าเพราะเป็นไม้สดชุ่มด้วยยาง
แม้จะวางอยู่บนบกก็จริง
๓. สมณพราหมณ์เหล่าใด มีกายหลีกออกจากกามแล้ว ใจก็ไม่ระคนด้วยกิเลสทั้งละ ความพอใจ
รั ก ใคร่ ใ นกามได้ แ ล้ ว สงบระงั บ ดี แ ล้ ว สมณพราหมณ์ เ หล่ า นั้ น ได้ เ สวยทุ ก ขเวทนาแสนสาหั ส เพราะ
ทำ�ความเพียรก็ดี ไม่ได้เสวยก็ดกี ส็ ามารถจะตรัสรูไ้ ด้เหมือนไม้แห้งสนิทวางอยูบ่ นบกห่างไกลจากนํา 
้ ย่อมนำ�มาสี
ให้เกิดไฟได้เพราะเป็นไม้แห้งทั้งวางอยู่บนบกไกลจากนํ้า
พระมหาบุรุษทรงดำ�ริว่า  สมณพราหมณ์เหล่าใด ได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเกิดจากการ
ทำ�ความเพียรในอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน ทุกขเวทนานั้นอย่างมากก็เท่าที่เราประสบอยู่นี้ไม่เกินไปกว่านี้
แต่ เราก็ ไ ม่ ส ามารถจะตรั ส รู้ ด้ ว ยทุ ก รกิ ริ ย าอั น เผ็ ด ร้ อ นอย่ า งนี้ ชะรอยทางแห่ ง การตรั ส รู้ ยั ง มี อ ยู่ อี ก
ทรงระลึกได้วา่ เมือ่ คราวมีพระชนมายุ ๗ ปี ทรงเจริญอานาปานสติ คือ การกำ�หนดลมหายใจเข้าออกจนบรรลุ
ปฐมฌานการบำ�เพ็ญเพียรทางจิตจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้ได้และความเพียรเช่นนั้น คนซูบผอมไม่สามารถ
จะทำ�ให้สำ�เร็จได้เราจะกินข้าวสุกและขนมกุมมาสให้ร่างกายแข็งแรงก่อน ครั้นทรงตกลงพระทัยเช่นนี้แล้ว
จึงหันมาเสวยพระกระยาหารตามปกติ
ฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ เมื่อทราบข่าวว่า
พระมหาบุรษุ เสด็จออกบรรพชา จึงพากันติดตามออกบวชคอยเฝ้าปรนนิบตั ดิ ว้ ยหวังว่าพระองค์ทรงบรรลุธรรม
แล้วจะทรงสั่งสอนตนให้บรรลุธรรมนั้นบ้าง ครั้นเห็นพระองค์ทรงเลิกอดพระกระยาหารและการทรมานกาย
โดยวิธีต่าง ๆ แล้วหันมาเสวยพระกระยาหารตามปกติเช่นนั้น แสดงอาการรังเกียจว่า  พระสมณโคดมคลาย
ความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากเสียแล้ว คงไม่อาจบรรลุธรรมพิเศษได้ เพราะปัญจวัคคีย์มีความเชื่อว่า
การทำ � ทุ ก รกิ ริ ย าเท่ า นั้ น เป็ น ทางแห่ ง การตรั ส รู้ จึ ง เบื่ อ หน่ า ยไม่ คิ ด จะเฝ้ า ปรนนิ บั ติ รั บ ใช้ อี ก ต่ อ ไป
พากันหลีกไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
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ทรงบำ�เพ็ญเพียรทางจิต
พระมหาบุรุษเสวยพระกระยาหาร ทำ�พระวรกายให้กลับมีพระกำ�ลังแข็งแรง ทรงละทิ้งลัทธิ
ที่มีมาแต่เดิมทั้งหมด เพราะทรงแน่พระทัยว่าไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ ไม่ทำ�ให้พระองค์ค้นพบทางหลุดพ้น
จากทุกข์เป็นการใช้เวลาให้สูญเปล่าถึง ๖ ปี จึงทรงเลือกข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ,
สัมมาวายามะสัมมาสติ, สัมมาสมาธิ เพื่อบำ�เพ็ญเพียรทางจิตต่อไป
เวลาเช้าของวันตรัสรู้ พระมหาบุรุษทรงรับข้าวปายาสของนางสุชาดาธิดาของคฤหบดีผู้มั่งคั่ง
แห่งตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้สามีที่มีตระกูลเสมอกันและขอให้ได้บุตร
คนแรกเป็นชาย ครั้นสมปรารถนาแล้วจึงหุงข้าวปายาส คือ ข้าวสุกหุงด้วยนํ้านมวัวจัดลงในถาดทองคำ�
นำ�ไปบวงสรวงเทวดาทีต่ นบนบานไว้ เมือ่ เห็นพระมหาบุรษุ ประทับนัง่ อยูท่ โี่ คนต้นพระศรีมหาโพธิมพี ระวรกาย
ผ่องใสยิ่งนัก เข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาจึงน้อมถาดข้าวปายาสเข้าไปถวาย ในเวลานั้นบาตรของพระมหาบุรุษ
อันตรธานหายไปจึงทรงรับถาดข้าวปายาสด้วยพระหัตถ์แล้วทอดพระเนตรดูนางสุชาดา นางทราบพระอาการ
เช่นนัน้ จึงกราบทูลถวายทัง้ ถาดแล้วกลับไปพระมหาบุรษุ เสวยแล้วทรงอธิษฐานลอยถาดลงในแม่นาํ้ เนรัญชรา
ว่าถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสนํ้าขึ้นไป ขณะนั้นถาดทองได้ลอยทวนกระแสนํ้า
ตามคำ�อธิษฐานแล้วพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ดงไม้ส าละฝั่งแม่นํ้าเนรัญชราเวลาบ่าย จึงเสด็จกลับไป
ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ ในระหว่างทางทรงรับหญ้าคา  ๘ กำ� จากนายโสตถิยะคนหาบหญ้าทรงนำ�หญ้าคานั้น
มาปูลาดต่างรัตนบัลลังก์ ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
พระปฤษฎางค์อยูท่ างต้นพระศรีมหาโพธิต์ งั้ พระวรกายตรงดำ�รงพระสติมนั่ ทรงตัง้ พระทัยเด็ดเดีย่ วว่า แม้เนือ้
และเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถา้ ไม่ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลกุ ขึน้ จากทีน่ งั่

ทรงผจญมาร
เย็ น ของวั น ตรั ส รู้ ขณะที่ พ ระมหาบุ รุ ษ กำ � ลั ง บำ � เพ็ ญ เพี ย รเพื่ อ บรรลุ พ ระสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ
พญาวสวั ต ตี ม ารมี ใจริ ษ ยาคอยตามขั ด ขวางการสำ � เร็ จ มรรคผลตั้ ง แต่ เ สด็ จ ออกผนวช เพราะเกรงว่ า
พระมหาบุรษุ จะพ้นจากอำ�นาจของตน จึงยกพลเสนามารมาผจญแสดงฤทธิป์ ระการต่าง ๆ เพือ่ ข่มขูพ่ ระมหาบุรษุ
ให้ตกพระทัยกลัวยกเลิกการบำ�เพ็ญเพียร พระมหาบุรุษทรงมีพระทัยสงบนิ่งมิได้สะทกสะท้านหวั่นเกรง
ทรงนึกถึงพระบารมี ๑๐ ทัศ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา
ที่ทรงเคยสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตชาติ อ้างมหาปฐพีเป็นพยานเข้าช่วยผจญพญามารพร้อมเหล่าเสนามาร
ให้ปราชัยแล้ว
หลังจากพญาวสวัตตีมารและเหล่าเสนามารพ่ายแพ้กลับไปหมดสิน้ แล้ว พระมหาบุรษุ ทรงบำ�เพ็ญเพียร
ต่อไป โดยทรงเจริญสมถภาวนาทำ�จิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ปราศจากอุปกิเลส คือ อารมณ์เครื่องเศร้าหมองใจ
พระสติปัญญาแจ่มใส พิจารณาหลักธรรมได้ละเอียดลึกซึ้ง โดยลำ�ดับไม่ช้าก็บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน เกิดเป็นความสงบระงับดับเย็นในพระทัย
เวลาปฐมยาม ทรงบรรลุความรู้พิเศษ เรียกว่า  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ระลึกชาติได้
ทำ�ให้พระองค์สามารถหยั่งรู้อดีตของพระองค์และสรรพสัตว์ได้ตามพระประสงค์
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เวลามัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณหรือทิพพจักขุญาณ ทำ�ให้สามารถทราบการจุติและ
การเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เวลาปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวักขยญาณ ทำ�ให้ตัดกิเลสอาสวะทั้งปวงได้สิ้นเชิง ครั้นใกล้รุ่ง
ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค สำ�เร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ขณะมีพระชนมายุ ๓๕ ปีก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี

ปฐมโพธิกา
ปริเฉทที่๖
เสวยวิมุตติสุข
หลังจากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ประทับเสวยวิมุตติสุข คือ สุขในการหลุดพ้นจาก
อาสวะกิเลส ณ สถานที่ ๗ แห่ง แห่งละ ๗ วัน รวม ๗ สัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ ๑ เสด็จประทับนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเอง ยังไม่เสด็จลุกขึ้น
ไปไหน ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทกลับไปกลับมา
สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จไปประทับยืนทางทิศอีสาน คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์
ทอดพระเนตรต้ น พระศรี ม หาโพธิ์ ไ ม่ ก ระพริ บ พระเนตร สถานที่ นั้ น เรี ย กว่ า อนิ มิ ส เจดี ย์ แสดงให้ เ ห็ น
พระกตัญญูกตเวทีต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงอาศัยร่มเงาบำ�เพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
สัปดาห์ที่ ๓ ทรงเนรมิตสถานที่จงกรมขึ้นทางทิศอุดร คือ ทิศเหนือระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์
กับอนิมิสเจดีย์ เสด็จจงกรมในที่นั้น สถานที่นั้นเรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์
สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จไปประทับนัง่ ขัดบัลลังก์ ทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎก ณ เรือนแก้วทีเ่ ทวดาเนรมิต
ถวายตั้งอยู่ทางทิศพายัพ คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่นั้นเรียกว่า รัตนฆรเจดีย์
สัปดาห์ที่ ๕ เสด็ จ ออกไปประทั บ ใต้ ต้ น ไทรชื่ อ อชปาลนิ โ ครธเป็ น ที่ พั ก ของคนเลี้ ย งแพะ
ตั้งอยู่ทางทิศบูรพา คือ ทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ขณะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ธิดามาร ๓ นาง
คือ ตัณหา ราคะ และอรดี ได้เข้ามายัว่ ยวนแต่กไ็ ม่สามารถทำ�ให้พระทัยของพระองค์หวัน่ ไหวได้ จึงต้องล่าถอย
กลับไป จากนั้นพราหมณ์คนหนึ่งชื่อหุหุกชาติเพราะมักตวาดคนอื่นว่าหึหึ ได้มาทูลถามปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรม
ที่ทำ�ให้คนเป็นพราหมณ์อย่างแท้จริง พระองค์ตรัสว่าผู้ลอยบาปได้แล้วไม่ข่มขู่คนอื่นด้วยคำ�หยาบว่าหึหึ
หมั่นสำ�รวมตน รอบรู้ประพฤติพรหมจรรย์จบ แล้วไม่มีกิเลสในใจแม้น้อยหนึ่งควรเรียกว่าเป็นพราหมณ์
แท้จริงพราหมณ์นั้นได้ฟังแล้วเดินหลีกไป
สัปดาห์ที่ ๖ เสด็จไปประทับนั่งใต้ต้นจิกชื่อมุจลินท์ ตั้งอยู่ทางทิศอาคเนย์ คือ ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างนั้นมีฝนตกทั้งสัปดาห์มุจลินทนาคราชได้ขึ้นจากสระนํ้าในบริเวณนั้น
มาขนดลำ�ตัวโอบรอบพระวรกาย และแผ่พังพานปกป้องพระเศียรมิให้ลมและฝนต้องพระวรกาย ครั้นฝน
หายขาดแล้วมุจลินทนาคราชคลายขนดออกแล้วจากไป
สัปดาห์ที่ ๗ เสด็จไปประทับใต้ต้นเกตชื่อราชายตนะ ตั้งอยู่ทางทิศทักษิณ คือ ทิศใต้ของ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ขณะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขพาณิช สองพี่น้อง คือ ตปุสสะและภัลลิกะ เดินทางจาก
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อุกกลชนบทมาถึงที่นั้นเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้ต้นราชายตนะ ได้นำ�ข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผง
เข้าไปถวายและแสดงตนเป็นปฐมอุบาสก ขอถึงพระรัตนะ ๒ ประการ คือ พระพุทธเจ้าและพระธรรม
เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตเรียกว่าเทววาจิกอุบาสก

ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว
เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ ๗ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีกครั้งหนึ่ง ทรงรำ�พึงถึง
พระธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นว่าเป็นธรรมลึกซึ้งมากที่บุคคลผู้เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงได้
จึงไม่น้อมพระทัยสั่งสอนธรรมแก่ผู้อื่น ทันใดนั้นท้าวสหัมบดีพรหมได้มาเข้าเฝ้ากราบทูล อาราธนาให้ทรง
สัง่ สอนธรรม เพราะผูท้ มี่ กี เิ ลสเบาบาง สามารถรูแ้ จ้งธรรมก็มอี ยู่ ถ้าไม่ทรงสัง่ สอนธรรม คนเหล่านัน้ จะสูญเสีย
โอกาสและประโยชน์อย่างใหญ่หลวง พระพุทธองค์ทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ เมื่อท้าวสหัมบดีพรหม
กราบทูลเช่นนั้น จึงทรงรับคำ�อาราธนา  ทรงตรวจดูอัธยาศัยของเวไนยสัตว์ควรแก่การแนะนำ�สั่งสอน
ทรงทราบด้วยพระปัญญาว่า  บางคนมีกิเลสน้อย บางคนมีกิเลสหนา  บางคนมีอินทรีย์กล้า  บางคนมี
อินทรียอ์ อ่ นบางคนสอนให้รงู้ ่าย บางคนสอนให้รยู้ าก บางคนไม่สามารถจะรูไ้ ด้เลยเหมือนบัวเกิดในนํ้า เจริญเติบโต
ในนํ้างอกงามในนํ้าบางเหล่ายังจมอยู่ในนํ้ายังไม่พ้นนํ้านํ้าหล่อเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอนํ้าบางเหล่าตั้งขึ้น
พ้นนํ้าบัวทั้ง ๓ ชนิดนั้น บัวพ้นนํ้าพอสัมผัสแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานในทันที บัวเสมอนํ้ารอเบ่งบานในวันพรุ่งนี้
และบัวจมนํ้าตั้งอยู่ในนํ้าคอยเบ่งบานในวันต่อ ๆ ไปในพระบาลีปรากฏเพียงบัว ๓ เหล่า  คือ บัวจมนํ้า 
บัวเสมอนํ้า บัวพ้นนํ้า แต่ในอรรถกถาได้เพิ่มเป็นบัว ๔ เหล่า เพื่อนำ�ไปเปรียบกับบุคคล ๔ ประเภท ปรากฏ
อยู่ในพระบาลีสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต และพระบาลีอภิธรรมปิฎกปุคคล บัญญัติดังนี้
๑. อุคฆฏิตัญญู บุคคลมีปัญญาเฉียบแหลม เพียงแต่ยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงก็สามารถรู้แจ้งทันที
เปรียบเหมือนบัวพ้นนํ้าพอสัมผัสแสงอาทิตย์ก็พลันเบ่งบานในวันนี้
๒. วิปจิตัญญู บุคคลมีปัญญาปานกลาง พอได้ฟังอธิบายหรือขยายความให้เข้าใจเพียงเล็กน้อย
ก็สามารถรู้แจ้งได้เปรียบเหมือนบัวเสมอนํ้ารอเบ่งบานในวันพรุ่งนี้
๓. เนยยะ บุคคลมีปัญญาพอจะแนะนำ�ได้ เมื่อได้รับการพรํ่าสอนอย่างสมํ่าเสมอก็พอจะรู้แจ้ง
ตามได้เปรียบเหมือนบัวจมนํ้าคอยเบ่งบานในวันมะรืนนี้
๔. ปทปรมะ บุคคลอับปัญญา  แม้เล่าเรียนทรงจำ�ไว้ได้แล้วแต่ไม่สามารถจะรู้แจ้งธรรมเป็น
คนอาภัพไม่ยอมรับคำ�แนะนำ�เปรียบเหมือนบัวจมอยู่ในโคลนตมเป็นอาหารของปลาและเต่าไม่มีโอกาส
จะเบ่งบานได้เลย
ครั้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยจะแสดงธรรมสั่งสอนชาวโลกอย่างนี้แล้ว จากนั้นทรงพิจารณา
บุคคลผู้ควรได้ฟังธรรมก่อนก็ทรงเห็นอาฬารดาบสและอุททกดาบสผู้สอนให้พระองค์สำ�เร็จสมาบัติ ๘ ท่าน
ทั้งสองเป็นคนฉลาดมีกิเลสเบาบางสามารถจะรู้ธรรมได้ฉับพลัน แต่ทรงทราบว่าคนทั้งสองสิ้นชีวิตเสียแล้ว
เมื่ อ ทรงพิ จ ารณาตรวจดู ต่ อ ไปก็ ท รงเห็ น ปั ญ จวั ค คี ย์ ที่ เ คยเฝ้ า ปรนนิ บั ติ พ ระองค์ ข ณะทรงบำ � เพ็ ญ
ทุกรกิริยาอยู่ เมื่อทรงเลิกบำ�เพ็ญทุกรกิริยาได้ละทิ้งพระองค์ไปและทรงทราบว่าขณะนี้ปัญจวัคคีย์พักอยู่
ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
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ใบความรู้ที่ ๔
ปฐมเทศนา

ทรงแสดงปฐมเทศนา
พระองค์ทรงกำ�หนดว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อน จึงเสด็จออกจากต้นอชปาลนิโครธ
ตอนเช้า  วันขึ้น ๑๔ คํ่า  แห่งเดือนอาสาฬหะ คือ เดือน ๘ ทรงพระดำ�เนินไปตามทางที่จะไปเมืองพาราณสี
อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี ครัน้ เสด็จถึงเขตติดต่อระหว่างแม่นาํ้ คยากับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงพบอาชีวก
ชื่อ อุปกะ เดินสวนทางมา อุปกาชีวกเห็นพระฉวีวรรณของพระองค์ผุดผ่อง นึกประหลาดใจ ต้องการทราบ
ว่าใครเป็นศาสดา  จึงทูลถามพระองค์พอได้ยินคำ�ตอบว่า  พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองไม่มีใครเป็นศาสดาสั่งสอน
อุปกาชีวกไม่เชือ่ สัน่ ศีรษะแล้วเดินหนีไป พระองค์เสด็จต่อไปยังป่าอิสปิ ตนมฤคทายวันถึงทีอ่ ยูข่ องปัญจวัคคีย์
ในเวลาเย็นวันเดียวกัน
ฝ่ายปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล ก็นัดหมายกันว่าพระสมณโคดมนี้ทรงเลิกบำ�เพ็ญ
ทุกรกิริยาคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความมักมากเสียแล้ว ไม่สามารถจะบรรลุธรรมวิเศษอะไรได้เมื่อเสด็จ
มาถึง พวกเราจะไม่ไหว้ไม่ตอ้ นรับไม่รบั บาตรจีวรเหมือนแต่กอ่ นแต่จะปูอาสนะไว้ครัน้ พระองค์เสด็จเข้าไปหา
แล้วปัญจวัคคียพ์ ดู ถ้อยคำ�อันแสดงความไม่เคารพพระองค์จงึ ตรัสว่าเราได้ตรัสรูพ้ ระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมา
แสดงธรรมให้ฟังปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อจึงทรงเตือนสติว่าเธอทั้งหลายจำ�ได้อยู่หรือว่าวาจาเช่นนี้เราเคยพูดมาก่อน
ปัญจวัคคีย์นึกขึ้นได้ว่าพระองค์ไม่เคยตรัสคำ�นี้มาก่อนจึงถวายอภิวาทยอมรับฟังพระธรรมเทศนา
รุ่งขึ้นวันอาสาฬหบูชา  พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์
ความย่อว่า  ส่วนสุดสองอย่างบรรพชิตไม่ควรยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข
ซึ่ ง หย่ อ นเกิ น ไป และอั ต ตกิ ล มถานุ โ ยค การทำ � ตนให้ เ ดื อ ดร้ อ น เช่ น การทำ � ทุ ก รกิ ริ ย า  ซึ่ ง ตึ ง เกิ น ไป
ส่วนสุดสองอย่างนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ พระองค์ทรงค้นพบทางสายกลางที่ไม่ข้องแวะกับส่วนสุดสองอย่างนั้น
ไม่หย่อนนักไม่ตึงนัก เปรียบเหมือนสายพิณหย่อนนักก็ดีดไม่ดังตึงนักดีดแล้วมักขาด สายพิณที่ขึงได้พอดี
จึงจะดีดดังและไม่ขาด ทางสายกลางนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางแห่งการตรัสรู้และพระนิพพาน
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ใบความรู้ที่ ๕
ปฐมสาวก
ขณะทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ โกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมว่า  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด
ขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา เมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาจบลง ท่านได้บรรลุโสดาปัตติ
ผลพระองค์ทรงทราบจึงทรงเปล่งอุทานว่า อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑโญฺ แปลว่า ผู้เจริญทั้งหลายโกณฑัญญะรู้
แล้วหนอ
พระอุทานนี้ทำ�ให้ท่านได้ชื่อว่า  อัญญาโกณฑัญญะ เป็นสักขีพยานว่าพระธรรมของพระองค์ที่วา่
ประณีตลุ่มลึกนั้น บัดนี้มีผู้รู้แจ้งแล้ว เมื่อท่านทูลขออุปสมบท พระองค์ทรงให้โกณฑัญญะอุปสมบทเป็นภิกษุ
ด้วยพระวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำ�ที่สุด
ทุกข์โดยชอบเถิด วิธอี ปุ สมบทอย่างนีเ้ รียกว่า เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา ส่วนผูท้ ไี่ ด้รบั การอุปสมบทด้วยวิธนี เี้ รียกว่า
เอหิภิกขุ การอุปสมบทของพระอัญญาโกณฑัญญะทำ�ให้เกิดพระภิกษุองค์แรกขึ้นในพระพุทธศาสนา 
และทำ�ให้มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในวันอาสาฬหบูชานี้
หลังจากนั้นมาพระองค์ประทับจำ�พรรษาแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงแสดงพระสูตรนี้
ซํ้าอีกจนพระปัญจวัคคีย์ที่เหลือได้ดวงตาเห็นธรรมครบทุกรูป และทรงบวชให้ทั้งหมดเหมือนอย่างบวชให้
พระอัญญาโกณฑัญญะทุกประการ

ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
เมือ่ ภิกษุปญั จวัคคียบ์ รรลุโสดาปัตติผลตัง้ อยูใ่ นฐานะเป็นพระอริยสาวกเพราะฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว
พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นบรรลุอรหันต์ จึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
ให้ฟัง ความย่อว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปคือร่างกาย เวทนาคือความรู้สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาคือความจำ�
สังขารคือสภาพที่เกิดกับจิตปรุงแต่งจิตให้ดีบ้างชั่วบ้าง และวิญญาณคือจิตรวมเรียกว่าขันธ์ ๕ นี้ เป็นอนัตตา
ไม่ใช่ตัวตน ถ้าขันธ์ ๕ นี้ เป็นตัวตนแล้วบุคคลผู้เป็นเจ้าของพึงปรารถนาได้ตามใจชอบว่าจงเป็นอย่างนี้เถิด
อย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา  ไม่ใช่ตัวตนบุคคลผู้เป็นเจ้าของจึงไม่สามารถบังคับได้
ตามใจหวัง
เมื่ อ พระพุ ท ธองค์ ต รั ส สอนภิ ก ษุ ปั ญ จวั ค คี ย์ ใ ห้ พิ จารณาแยกกายใจโดยขั น ธ์ ๕ เป็ น อนั ต ตา
ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้แล้ว ภิกษุปัญจวัคคีย์พิจารณาตามกระแสพระธรรมเทศนานั้น จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะ
ไม่ถือมั่นด้วยอุปทานสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด
ขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์ คือ พระพุทธเจ้าและพระภิกษุปัญจวัคคีย์อีก ๕
คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ
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ใบความรู้ที่ ๖
ประกาศพระศาสนา

ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
โปรดยสกุลบุตร
หลังจากแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์แล้ว เสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
บุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ยสะ มีเรือน ๓ หลัง เป็นที่อยู่ประจำ�ใน ๓ ฤดู มีความสุขตามฆราวาสวิสัย ขณะนั้น
เป็นช่วงฤดูฝน คืนวันหนึ่งยสกุลบุตรนอนหลับก่อนเหล่านางบำ�เรอและบริวารหลับทีหลังแสงไฟที่ตามไว้
ยังสว่างอยู่ ยสะตื่นขึ้นมาเห็นบริวารเหล่านั้นนอนหลับอย่างขาดสติมีอาการต่าง ๆ บางนางพิณตกอยู่ที่รักแร้
บางนางตะโพนวางอยู่ข้างคอ บางนางเปิงมางตกอยู่บนอก บางนางสยายผม บางนางนํ้าลายไหล บางนางบ่น
ละเมอพึมพำ�ไม่นา่ ยินดีเหมือนแต่กอ่ น ปรากฏแก่ยสกุลบุตรเหมือนซากศพทีถ่ กู ทิง้ ในป่าช้า ยสกุลบุตรเห็นแล้ว
สลดหดหู่ใจเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตฆราวาส หนีออกจากบ้านบ่นพึมพำ�ว่าที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ
เดินไปตามทางป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ในเวลานั้นจวนใกล้รุ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ทรงได้ยินเสียงยสกุลบุตรเดินบ่นมา
จึงตรัสเรียกว่าทีน่ ไี่ ม่วนุ่ วาย ทีน่ ไี่ ม่ขดั ข้อง ยสะมานีเ่ ถิด นัง่ ลงเถิด เราจักแสดงธรรมให้ฟงั ยสกุลบุตรได้ยนิ เสียง
พระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นแล้ว จึงถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้าพระองค์ ถวายบังคมนั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่งแล้ว
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรด้วยอนุปุพพีกถา  คือ พรรณนาการให้ทานช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การรักษาศีลไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทางกายวาจาตามหลักมนุษยธรรม การเกิด
ในสวรรค์อันเป็นผลจากการให้ทานและรักษาศีลนั้น โทษของกามอันเกิดจากการเสวยสุขในสวรรค์ ซึ่งไม่จีรัง
ยั่งยืน ไม่สงบสุข ประกอบด้วยความคับแค้นน่าเบื่อหน่ายเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด และอานิสงส์การ
ออกไปจากกาม ตัดช่องทางให้เกิดทุกข์ สงบสุขเหมือนคนออกจากเรือนที่ไฟกำ�ลังไหม้อยู่ไม่เร่ าร้อน
ปลอดภัยทุกประการ
ครั้นพระองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาฟอกจิตยสกุลบุตรให้ห่างไกลจากความยินดีในกามจนเกิด
ดวงตาเห็นธรรมสำ�เร็จเป็นพระโสดาบัน เหมือนผ้าที่ปราศจากมลทินควรรับนํ้าย้อมแล้ว จึงทรงแสดง
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธความดับทุกข์ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทางดำ�เนินถึง
ความดับทุกข์โปรดยสกุลบุตรให้ได้เห็นธรรมพิเศษ ณ ที่นั่งนั้น
ครั้นรุ่งเช้า  มารดาของยสกุลบุตรขึ้นไปบนเรือนไม่เห็นลูกชาย ตกใจรีบไปบอกเศรษฐีผู้เป็นสามี
ท่านเศรษฐีใช้คนให้ไปตามหาทั้ง ๔ ทิศ ส่วนตนก็ออกตามหาด้วย เผอิญเดินทางผ่านมาใกล้ป่าอิสิปตน
มฤคทายวันเห็นรองเท้าของลูกชายวางอยู่จำ�ได้จึงตามเข้าไปดูได้พบลูกชายของตนนั่งอยู่กับพระพุทธเจ้า
เมื่อท่านเศรษฐีถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ พระองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ โปรดเศรษฐี
ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำ�เร็จเป็นพระโสดาบันแล้ว เศรษฐีทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาและแสดงตนเป็น
อุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต นับเป็นอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนาที่ได้ชื่อว่า
เตวาจิกอุบาสก
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ขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ โปรดเศรษฐีบิดาของตนอยู่นั้น ยสกุลบุตร
นั่งอยู่ด้วยได้ฟังพระธรรมเทศนาทั้งสองเรื่องนี้ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง พิจารณาธรรมตามกระแสพระธรรมเทศนา
จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ ณ ที่นั่งนั้นเอง นับเป็นคฤหัสถ์คนแรก
ที่สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ขณะยังมิทันได้บวชเป็นภิกษุ
ฝ่ายเศรษฐีผเู้ ป็นบิดาไม่ทราบว่ายสกุลบุตรบรรลุพระอรหัตแล้ว จึงบอกว่า พ่อยสะ  มารดาของเจ้า
กำ�ลังร้องไห้เสียใจอยู่ จงกลับไปบ้านเถิด ยสกุลบุตรมองดูพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสบอกเศรษฐีว่า  ยสกุล
บุตรบรรลุอรหัตผลสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่ใช่ผคู้ วรจะกลับคืนไปครองเพศฆราวาสอีกเศรษฐีกราบทูลว่า
เป็นลาภของพ่อยสะ แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปรับบิณฑบาตที่บ้านในเช้าวันนั้นและให้ยสกุลบุตร
ตามเสด็จด้วย ครั้นทราบว่าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วถวายบังคมลากลับไปแจ้งข่าวภรรยาและสั่งให้เตรียม
ภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้า
เมื่อเศรษฐีกลับไปไม่นาน ยสกุลบุตรทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุ พระพุทธเจ้าทรงประทาน เอหิภิกขุ
อุปสัมปทาแก่ยสกุลบุตรด้วยพระวาจาว่า  เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว จงประพฤติ
พรหมจรรย์เถิด แต่ไม่ตรัสคำ�ว่าเพื่อทำ�ที่สุดทุกข์โดยชอบ เพราะพระยสะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้ว
ในเวลาเช้าวันนั้น พระพุทธเจ้ามีพระยสะเป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังเรือนเศรษฐีตามคำ�นิมนต์
ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ มารดาและภรรยาของพระยสะมาเข้าเฝ้า  พระองค์ทรงแสดงอนุปุพพี
กถาและอริยสัจ ๔ โปรดสตรีทั้ง ๒ ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำ�เร็จเป็นพระโสดาบัน เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
แสดงตนเป็นอุบาสิกา ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะทีพ่ งึ่ ตลอดชีวติ สตรีทงั้ ๒ นัน้ นับเป็นอุบาสิกาก่อนหญิงใด
ในโลก
ครั้ น ได้ เวลาภั ต กิ จ มารดา  บิ ด า  และภรรยาของพระยสะน้ อ มนำ � ภั ต ตาหารเข้ า มาถวาย
พระพุทธเจ้าและพระยสะด้วยมือตนเอง เมือ่ เสร็จภัตกิจแล้ว พระพุทธเจ้าทรงทำ�อนุโมทนาให้คนทัง้ ๓ อาจหาญ
ร่าเริงในธรรมแล้วเสด็จกลับไปประทับยังป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ขณะนัน้ ได้มพี ระอรหันต์เกิดขึน้ ในโลก ๗ องค์
รวมทั้งพระยสะ
สหายของพระยสะ ๔ คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ และควัมปติ เป็นบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี
ทราบข่าวว่าพระยสะออกบวชมีความสนใจใคร่จะรู้ธรรมเป็นเหตุให้พระยสะออกบวช จึงพร้อมใจกันไปหา
พระยสะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระยสะพาสหายทั้ง ๔ คนนั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ทูลขอให้ทรงแสดง
ธรรมโปรดสหายของตน พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเศรษฐีบุตรทั้ง ๔ คนนั้นให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว
ทรงให้อุปสมบทเป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  และทรงสั่งสอนให้สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์
ในเวลาต่อมา ขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๑๑ องค์
ต่อมาสหายของพระยสะอีก ๕๐ คน เป็นชาวชนบท พอทราบข่าวนั้นแล้วมีความคิดเช่นเดียวกับ
สหายของพระยสะ ๔ คนแรก จึงพากันออกบวชตามพระยสะ ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้า
สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ องค์ เพียงในพรรษาแรกหลังจาก
ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสัง่ สอนจนมีผตู้ รัสรูต้ ามสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ถงึ ๖๐ องค์ หลังออกพรรษา
แล้วทรงเห็นว่ามีพระสาวกมากพอจะประกาศพระศาสนาได้แล้ว จึงทรงส่งพระสาวกทั้ง ๖๐ องค์นั้น ออกไป
ประกาศพระศาสนาในทิศต่าง ๆ ด้วยพระดำ�รัสว่า ภิกษุทงั้ หลายเราได้พน้ แล้วจากบ่วงทัง้ ปวง ทัง้ เป็นของทิพย์
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ทั้งเป็นของมนุษย์ แม้เธอทั้งหลายก็เช่นกัน เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกัน ๒ องค์
ต่างองค์ต่างไปจงแสดงธรรมอันงาม ในเบื้องต้นงาม ในท่ามกลางงาม ในที่สุดพร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยัญชนะจงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายถูกกิเลสเพียงน้อยนิดปิดบังปัญญาไว้
ดุจผงธุลีในจักษุจะเสื่อมจากคุณ พึงได้พึงถึงเพราะโทษที่ไม่ได้ฟังธรรม แม้เราก็จะไปตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม
ประกาศพระศาสนาเช่นกัน
พระสาวกทัง้ ๖๐ องค์ นัน้ รับพระดำ�รัสแล้ว ถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าออกจากป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน
เที่ยวจาริกไปประกาศพระศาสนาในชนบทน้อยใหญ่ตามพระพุทธประสงค์ แล้วส่วนพระองค์เสด็จดำ�เนินไป
ตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม ครั้นถึงไร่ฝ้ายระหว่างทางทรงหยุดพักใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง
ขณะนั้ น มาณพ ๓๐ คน เป็ น สหายรั ก ใคร่ กั น เรี ย กว่ า  ภั ท ทวั ค คี ย์ ต่ า งคนต่ า งพาภรรยา
มาเทีย่ วเล่นในทีน่ นั้ สหายคนหนึง่ ไม่มภี รรยา สหายเหล่านัน้ จึงหาหญิงแพศยาคนหนึง่ มาอยูเ่ ป็นเพือ่ น ครัน้ สหาย
เหล่านั้นเผลอไปไม่ทันระวัง หญิงแพศยาคนนั้นได้ลักเอาห่อเครื่องประดับหนีไป มาณพทั้ง ๓๐ คนนั้นพากัน
ออกตามหาหญิงแพศยานั้น ไปพบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไร่ฝ้ายนั้น จึงเข้าไปเฝ้าและทูลถามว่าพระองค์
ทรงเห็นสตรีนางหนึ่งมาทางนี้บ้างหรือไม่ นางลักห่อเครื่องประดับหนีไป พระองค์ตรัสตอบว่า กุมารทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะแสวงหาสตรีนั้นดีหรือจะแสวงหาตนดีกว่า  เมื่อสหายเหล่านั้นกราบทูลว่าแสวงหาตนดีกว่า 
จึงทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ให้ภัททวัคคีย์ทั้ง ๓๐ คนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสูงสุดเป็นพระอนาคา
มีตาํ่ สุด เป็นพระโสดาบัน ทรงประทานอุปสมบทเป็นภิกษุดว้ ยเอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา ทรงส่งไปประกาศพระศาสนา
เช่นเดียวกับพระสาวก ๖๐ องค์ก่อนนั้น

โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
หลั ง จากส่ ง พระภั ท ทวั ค คี ย์ ไ ปแล้ ว พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ตรงไปยั ง ตำ � บลอุ รุ เวลาเสนานิ ค ม
เป็นทีอ่ ยูข่ องชฎิล ๓ พีน่ อ้ งกับหมูบ่ ริวาร ตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองราชคฤห์ ซึง่ พระเจ้าพิมพิสารทรงปกครองอยูเ่ ป็นเมือง
เจริญรุ่งเรือง คับคั่งด้วยผู้คนเจ้าลัทธิมากมายมาอาศัย บรรดาเจ้าลัทธิเหล่านั้นมีนักบวชจำ�พวกชฎิลท่านหนึ่ง
ชื่อ อุรุเวลกัสสปะ เป็นคณาจารย์ใหญ่ มีคนเคารพนับถือมากมาย มีพี่น้อง ๓ คน ด้วยกัน อุรุเวลกัสสปะเป็น
พี่ชายใหญ่ มีชฎิลบริวาร ๕๐๐ นทีกัสสปะน้องชายคนกลาง มีชฎิลบริวาร ๓๐๐ คยากัสสปะน้องชายคนเล็ก
มีชฎิลบริวาร ๒๐๐ ทั้ง ๓ พี่น้องออกบวชจากตระกูลกัสสปโคตร สร้างอาศรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่นํ้าเนรัญชรา 
ตามลำ�ดับ คือ อุรุเวลกัสสปะอยู่ต้นแม่นํ้าในตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม นทีกัสสปะอยู่ถัดลงมาอีกตำ�บลหนึ่ง
คยากัสสปะอยู่ที่คุ้งแม่นํ้าตอนใต้ในตำ�บลคยาสีสะ ชฎิลเหล่านี้ทั้งหมดถือลัทธิการบูชาไฟ
พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ถึ ง อาศรมของอุ รุ เวลกั ส สปะในเวลาเย็ น ทรงขอพั ก แรมด้ ว ยราตรี ห นึ่ ง
อุรเุ วลกัสสปะรังเกียจไม่พอใจให้พกั พูดบ่ายเบีย่ งเพราะเห็นว่าพระองค์เป็นนักบวชต่างลัทธิกนั พระองค์จงึ ขอ
พักทีโ่ รงไฟอันเป็นสถานทีบ่ ชู าเพลิงของเหล่าชฎิล และเป็นทีอ่ ยูข่ องนาคราชดุรา้ ย อุรเุ วลกัสสปะห้ามไม่ให้พกั
เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต เมื่อพระองค์ทรงรับสั่งยืนยันว่านาคราชไม่อาจจะทำ�อันตรายได้จึง
อนุญาตให้เข้าไปพักแรมตามพระพุทธประสงค์ พระองค์เสด็จเข้าไปอยูใ่ นโรงบูชาไฟทรงแสดงฤทธิบ์ งั หวนควัน
และเปลวเพลิงทรมานนาคราชจนสิ้นฤทธิ์เดช
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ครั้ น รุ่ ง เช้ า  อุ รุ เวลกั ส สปะเห็ น พระองค์ ไ ม่ มี อั น ตรายอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง นึ ก ประหลาดใจว่ า
พระมหาสมณะองค์นี้ มีอานุภาพมากสามารถปราบนาคราชให้สิ้นฤทธิ์เดชได้ มีจิตเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์
กราบทูลนิมนต์ไปเสวยพระกระยาหารที่อาศรมของตน ได้ฟังพระพุทโธวาทแล้วเห็นว่า  ลัทธิของตนไม่มี
แก่นสารจึงชักชวนชฎิลบริวาร ๕๐๐ ลอยชฎาและบริขารเครื่องบูชาไฟลงในแม่นํ้า ทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงประทานอุปสมบทให้ชฎิลเหล่านั้นเป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทุกรูป
นทีกัสสปะน้องชายคนกลางเห็นชฎาและบริขารเครื่องบูชาไฟเหล่านั้นลอยมาตามกระแสนํ้า
เข้าใจว่าเกิดอันตรายแก่พชี่ ายของตน จึงพร้อมด้วยชฎิลบริวาร ๓๐๐ รีบมายังอาศรมพีช่ าย เมือ่ เดินทางมาถึง
เห็นพระอุรุเวลกัสสปะและภิกษุบริวารครองเพศเป็นภิกษุแล้ว สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทราบความจริง
ทั้งหมดแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงชักชวนชฎิลบริวาร ๓๐๐ ลอยชฎาและบริขารเครื่องบูชาไฟลง
ในแม่นํ้าทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุเหมือนพี่ชาย พระองค์ทรงประทานอุปสมบทให้ชฎิลเหล่านั้นเป็นภิกษุด้วย
เอหิภิกขุอุปสัมปทาทุกรูป
ฝ่ า ยคยากั ส สปะน้ อ งชายคนเล็ ก เห็ น ชฎาและบริ ข ารเครื่ อ งบู ช าไฟลอยมาตามกระแสนํ้ า
จำ�ได้เข้าใจว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายทั้ง ๒ ของตน จึงพร้อมด้วยชฎิลบริวาร ๒๐๐ รีบมายังอาศรมของพระ
อุรุเวลกัสสปะเห็นพี่ชายทั้ง ๒ และเหล่าบริวารครองเพศเป็นภิกษุแล้ว สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทราบความ
จริงทัง้ หมดแล้วมีความเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้าจึงชักชวนชฎิลบริวาร๒๐๐ลอยชฎาและบริขารเครือ่ งบูชาไฟลง
ในแม่นํ้าทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุเหมือนพี่ชายทั้ง ๒ ของตน พระองค์ทรงประทานอุปสมบทให้ชฎิลเหล่านั้น
เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว

ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ประทั บ อยู่ ที่ ตำ � บลอุ รุ เวลาเสนานิ ค มพอสมควรแล้ ว ทรงพาภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น
เสด็จไปตำ�บลคยาสีสะ เมืองราชคฤห์ ประทับอยู่ ณ ริมฝั่งแม่นํ้าคยา ตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมารวมกัน แล้วทรง
แสดงอาทิตตปริยายสูตร อันควรแก่อธั ยาศัยของภิกษุเหล่านัน้ ซึง่ เคยเป็นชฎิลถือลัทธิบชู าไฟมาก่อนความย่อว่า
อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ เมื่อได้สัมผัสอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
และธรรมารมณ์ก็จะเกิดความเร่าร้อนขึ้น เพราะถูกเผาไหม้ด้วยไฟกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะนอกจากนี้ยัง
ร้อนรุม่ เพราะไฟทุกข์ คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความโศกเศร้า ความรํา่ ไรรำ�พัน ความเสียใจ
ความคับแค้นใจเมือ่ เบือ่ หน่ายในสิง่ ทัง้ ปวงนัน้ ก็ปราศจากความกำ�หนัดรักใคร่ จิตหลุดพ้นจากความยึดมัน่ ถือมัน่
เมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้แจ้งด้วยญาณว่าหลุดพ้นแล้ว
ภิกษุ ๑,๐๐๓ เหล่านั้น ฟังอาทิตตปริยายสูตรจบแล้ว มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือ
มั่นด้วยอุปาทานสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ทุกรูป

ปริเฉทที่ ๘
เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
ก่อนจะเผยแผ่พระศาสนาไปยังดินแดนอืน่ ๆ พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่า แคว้นมคธเป็นแคว้นใหญ่
มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล มีอำ�นาจแผ่ขยายครอบคลุมกว้างไกล โดยรวมแคว้นอังคะเข้าไว้ด้วย มีเขตแดน
ติดต่อแคว้นโกศล แคว้นกาสี และแคว้นวัชชี มีเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวง พระเจ้าพิมพิสารทรงปกครอง
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โดยสิทธิ์ขาด เป็นแหล่งรวมเจ้าลัทธิและศาสนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมัยนั้น ทั้งจะได้โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
ตามทีท่ ลู ขอให้เสด็จกลับมาโปรดหลังตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงทรงเลือกแคว้นมคธเป็นสถานทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก
ครั้นเสด็จประทับอยู่ที่ตำ�บลคยาสีสะตามสมควรแล้ว พระองค์จึงเสด็จไปยังเมืองราชคฤห์
พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ๑,๐๐๓ องค์ เสด็จประทับอยู่ณลัฏฐิวัน สวนตาล หนุ่มเมืองราชคฤห์เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร
ทรงได้สดับกิตติศัพท์ว่า  พระสมณโคดม พระโอรสแห่งศากยราชสกุล สละฆราวาสสมบัติเสด็จออกผนวช
จนได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  บัดนี้เสด็จมาถึงเมืองราชคฤห์ประทับอยู่ณลัฏฐิวัน
ทรงโสมนัสอย่างยิง่ ได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำ�นวน ๑๒ นหุต พระเจ้าพิมพิสารถวายอภิวาท
ด้วยความเคารพ แต่เหล่าข้าราชบริพารแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง บางพวกถวายบังคม บางพวกแค่ประณมมือ
บางพวกแค่พดู ทักทาย บางพวกประกาศชือ่ ตระกูลของตน บางพวกนัง่ นิง่ เฉยไม่ถวายบังคมไม่สนใจ เพราะสงสัย
ว่าพระพุทธเจ้ากับพระอุรุเวลกัสสปะใครเป็นอาจารย์ใครเป็นศิษย์ พระพุทธองค์ทรงทราบว่าชาวมคธเคารพ
นับถือชฎิล ๓ พี่น้อง จึงทรงรับสั่งให้พระอุรุเวลกัสสปะแก้ความสงสัยนั้น
พระอุ รุ เวลกั ส สปะลุ ก จากที่ นั่ ง ห่ ม จี ว รเฉวี ย งบ่ า กราบลงแทบพระยุ ค ลบาทพระพุ ท ธเจ้ า
อธิบายเหตุผลที่เลิกนับถือลัทธิบูชาไฟหันมานับถือพระพุทธศาสนาว่า การบูชาไฟไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากกิเลส
ทัง้ หลายเราได้เห็นทางอันสงบ ไม่มกี เิ ลสเป็นเหตุกอ่ ให้เกิดทุกข์ ไม่มคี วามกังวลเข้ามาพัวพัน ไม่ตดิ อยูใ่ นกามภพ
ไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ธรรมที่บุคคลอื่นจะแนะนำ�ให้เชื่อได้แต่เป็นคุณที่ปรากฏแก่ใจตนเองเหตุนั้น
เราจึงไม่ยินดีในการเซ่นสรวงและการบูชาไฟ ซึ่งเคยประพฤติมาแล้ว จากนั้นได้ประกาศว่า พระพุทธเจ้าเป็น
ศาสดาของเรา ส่วนเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
เมื่อเหล่าข้าราชพารของพระเจ้าพิมพิสารเห็นเช่นนั้นก็หมดความเคลือบแคลงสงสัย คลายความ
ถื อ ตั ว ไม่ มี กิ ริ ย ากระด้ า งกระเดื่ อ งเหมื อ นตอนมาถึ ง พระพุ ท ธองค์ ท รงเห็ น ว่ า ทุ ก คนพร้ อ มจะรั บ ฟั ง
พระธรรมเทศนาจึงทรงแสดงอนุปุพพีกถาและจบลงด้วยอริยสัจ ๔ พระเจ้าพิมพิสารพร้อมข้าราชบริพาร
๑๑ นหุต ได้ดวงตาเห็นธรรมสำ�เร็จเป็นพระโสดาบันอีก ๑ นหุต มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทั้งหมด
ประกาศ ตนเป็นอุบาสกตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ตลอดชีวิต ๑๐๔
พระเจ้ า พิ ม พิ ส ารกราบทู ล ว่ า เมื่ อ หม่ อ มฉั น ยั ง เป็ น พระราชกุ ม ารอยู่ ไ ด้ ตั้ ง ความปรารถนาไว้
๕ ประการ คือ
๑. ขอให้ได้รับราชาภิเษกเป็นกษัตริย์แคว้นมคธ
๒. ขอให้พระอรหันต์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบมายังแคว้นมคธ
๓. ขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์นั้น
๔. ขอให้พระอรหันต์นั้นแสดงธรรมให้ฟัง
๕. ขอให้ได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์นั้น
บัดนี้ความปรารถนาที่หม่อมฉันตั้งใจไว้สำ�เร็จแล้วทุกประการ ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาพระองค์
พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งปวงเสด็จไปเสวยภัตตาหารในพระราชนิเวศน์
พระพุทธเจ้าทรงรับด้วยพระอาการดุษฎี พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารถวายอภิวาท
ทูลลาเสด็จกลับ
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ทรงรับพระอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆาวาส
ในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้ าพร้อมด้วยพระสงฆ์ส าวกเสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ ประทับนั่งบน
พุทธอาสน์แล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายภัตตาหาร ทรงอังคาสพระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วย
พระหัตถ์ของพระองค์เอง ครั้นพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลว่าลัฏฐิวัน
ทีเ่ สด็จประทับอยูน่ นั้ เป็นสถานทีเ่ ล็ก ทัง้ ไกลจากชุมชน หนทางไปมาไม่สะดวก หม่อมฉันขอถวายพระราชอุทยาน
เวฬุวันสวนไม้ไผ่ให้เป็นสังฆาวาสที่พักของพระสงฆ์ ด้วยเป็นสถานที่กว้างใหญ่ มีเสนาสนะพร้อมมูลอยู่ไม่ใกล้
ไม่ไกลจากชุมชน กลางวันไม่พลุกพล่านด้วยผูค้ น กลางคืนเงียบสงัดไม่มเี สียงอือ้ อึง หนทางไปมาสะดวกเหมาะ
จะแสวงหาความสงบ หลีกเร้นอยูต่ ามวิสยั สมณะ ควรเป็นทีป่ ระทับอยูข่ องพระองค์ แล้วทรงจับพระเต้าทองเต็ม
ด้วยนํ้าหลั่งลงบนพระหัตถ์พระพุทธเจ้าถวายพระราชอุทยานเวฬุวันเป็นสังฆาวาส
พระพุทธเจ้าทรงรับพระเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา  ทรงอนุโมทนา  แล้วทรงพา
พระสงฆ์สาวกไปประทับ ณ พระเวฬุวัน และทรงใช้พระเวฬุวันแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา
นับแต่ทรงให้การอุปสมบทชฎิล ๓ พี่น้อง ทรงพาไปเผยแผ่ธรรมในเมืองราชคฤห์ โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็น
เอกอัครศาสนูปถัมภกทำ�ให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปได้อย่างรวดเร็ว

ทรงได้พระอัครสาวก
ขณะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ เมืองราชคฤห์นี้ มีมาณพคนหนึ่งชื่ออุปติสสะ เกิดในตระกูล
พราหมณ์ ในหมู่บ้านอุปติสสคาม ตำ�บลนาลันทา  ใกล้เมืองราชคฤห์ เป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์และ
นางสารี พ ราหมณี เ ป็ น เพื่ อ นสนิ ท กั บ มาณพอี ก คนหนึ่ ง ชื่ อ โกลิ ต ะลู ก ชายนางโมคคั ล ลี พ ราหมณี
ในหมู่บ้านโกลิตคาม ซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านอุปติสสคาม ทั้งสองตระกูลนี้คบหาเป็นเพื่อนกันมานานถึง ๗
ชัว่ อายุคนดังนัน้ อุปติสสมาณพและโกลิตมาณพจึงคบหาเป็นเพือ่ นกันตามบรรพบุรษุ ทัง้ สองคนมีอายุรนุ่ ราว
คราวเดียวกันเข้าศึกษาศิลปวิทยาในสำ�นักเดียวกัน มักไปไหนมาไหนด้วยกัน และมีบริวารคนละ ๕๐๐ คอยติดตาม
ห้อมล้อมไปด้วยเสมอ
วันหนึ่งชวนกันไปดูมหรสพ แต่ไม่รู้สึกสนุกสนานเกิดความเบื่อหน่ายในการชมมหรสพ เห็นพ้อง
ต้องกันว่าการดูมหรสพจะได้ประโยชน์อะไร คนที่กำ�ลังแสดงอยู่อีกไม่ถึง ๑๐๐ ปี ก็จะต้องตาย กันหมด
ควรออกบวชแสวงหาโมกขธรรมดี ก ว่ า  จึ ง ชวนกั น ไปบวชอยู่ ใ นสำ � นั ก ของสั ญ ชั ย ปริ พ าชกหนึ่ ง
ในจำ�นวนครูทั้ง ๖ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนมากมายในสมัยนั้น
หลังจากบวชเป็นปริพาชกแล้ว มาณพทั้งสองใช้เวลาไม่นานนักก็ศึกษาเล่าเรียนจนจบความรู้
ของอาจารย์ เพราะเป็นผูม้ สี ติปญั ญาดีแต่ไม่พอใจในความรูเ้ พียงเท่านัน้ เพราะไม่สามารถทำ�ให้บรรลุโมกขธรรมได้
จึ ง เที่ ย วเสาะแสวงหาพราหมณาจารย์ ผู้ เ ป็ น นั ก ปราชญ์ ส ามารถบอกทางบรรลุ โ มกขธรรมได้
เมื่อไม่พบนักปราชญ์ตามที่คาดหวัง จึงพากันกลับมาอยู่ในสำ�นักอาจารย์สัญชัยตามเดิม และทำ�กติกากันว่าใครพบ
โมกขธรรมก่อนจงบอกแก่กัน จากนั้นได้แยกย้ายกันเสาะแสวงหาโมกธรรม
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เช้าวันหนึ่ง ขณะพระอัสสชิกำ�ลังเที่ยวบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ อุปติสสปริพ าชกเดินมา
จากอารามปริพาชกได้เห็นพระอัสสชิมีกิริยาอาการสำ�รวมน่าเลื่อมใส สุภาพ เรียบร้อย สงบเสงี่ยม งดงามทั้ง
การเดินและการยืน มีนัยน์ตาทอดลงแปลกจากบรรพชิตทั่วไป เกิดความเลื่อมใสในจริยาวัตรของท่าน จึงเดิน
ตามหลังไปด้วยความรูส้ กึ แปลกใจว่านักบวชท่านนีเ้ ป็นใครกัน เราไม่เคยพบเห็นมาก่อน คงจะเป็นพระอรหันต์
หรือผูบ้ รรลุธรรมขัน้ ใดขัน้ หนึง่ สังเกตเห็นพระเถระกำ�ลังบิณฑบาตอยูไ่ ม่เหมาะจะเข้าไปถามจึงเดินตามไปห่าง ๆ
ครัน้ เห็นพระเถระได้อาหารบิณฑบาตพอสมควร กำ�ลังหาสถานทีฉ่ นั ภัตตาหาร จึงเข้าไปปรนนิบตั ใิ ห้เกิดความ
คุ้นเคยแล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญ อากัปกิริยาของท่านสงบเสงี่ยมยิ่งนัก ผิวพรรณก็เปล่งปลั่งสุกใสใครเป็น
ศาสดาของท่านท่านชอบใจคำ�สอนของใคร ทำ�ให้ต้องละทิ้งบ้านเรือนออกบวชเมื่อพระอัสสชิตอบว่าพระ
สมณโคดมทรงละฆราวาสวิสัยเสด็จออกผนวชจากราชสกุลศากยะเป็นศาสดาของเรา  เราชอบใจคำ�สอนของ
พระองค์จึงติดตามออกบวชจึงถามต่อไปว่าศาสดาของท่านสั่งสอนอย่างไร
พระเถระตอบอย่างถ่อมตนว่าเราบวชได้ไม่นานนักเพิ่งเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยนี้จึงไม่สามารถ
แสดงธรรมให้ท่านฟังโดยพิสดารได้ แต่จะบอกให้รู้เพียงใจความสั้น ๆ
อุปติสสปริพาชกขอให้บอกเพียงใจความสั้น ๆ เท่านั้น พระอัสสชิจึงบอกย่อ ๆ ว่า
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
เตสํ เหตุํ ตถาคโต (อาห)
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ
เอวํ วาที มหาสมโณ.
แปลว่า  ธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับ
แห่งธรรมเหล่านั้นไว้ด้วยพระมหาสมณะ มีปกติตรัสสอนอย่างนี้
เมื่ อ พระเถระกล่ า วจบ อุ ป ติ ส สปริ พ าชกเกิ ด ดวงตาเห็ น ธรรมว่ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง มี ก ารเกิ ด ขึ้ น
เป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีการดับไปเป็นธรรมดา จากนั้นถามพระเถระว่าขณะนี้พระศาสดาประทับอยู่
ที่ไหนเมื่อทราบว่าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันจึงนิมนต์ให้พระเถระล่วงหน้าไปก่อน
ครั้นพระเถระจากไปแล้ว อุปติสสปริพาชกก็กลับไปหาโกลิตปริพาชก บอกข่าวการพบพระอัสสชิ
และแสดงธรรมให้ฟังตามที่ตกลงกันไว้ โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกัน หลังจากนั้นคนทั้งสอง
ชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า  ตั้งใจจะพาอาจารย์สัญชัยไปด้วย แต่สัญชัยปริพาชกมีทิฏฐิมาก ถือตนว่าเป็น
เจ้าสำ�นักใหญ่ มีคนเคารพนับถือมาก ไม่อาจจะลดตัวเป็นศิษย์ใครได้ จึงปฏิเสธไม่ยอมไปแม้พยายามชักชวน
หลายครัง้ ก็ไม่เป็นผลสำ�เร็จ ท่านได้ถามคนทัง้ สองว่าในโลกนีค้ นโง่มากหรือคนฉลาดมาก เมือ่ คนทัง้ สองตอบว่า
คนโง่มากคนฉลาดมีน้อยจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นคนฉลาดจงไปหาพระสมณโคดม คนโง่จงมาหา เราท่านทั้งสอง
จงไปกันเถิด
ในที่ สุ ด อุ ป ติ ส สะและโกลิ ต ะได้ อำ � ลาสั ญ ชั ย ปริ พ าชกไปเข้ า เฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ที่ พ ระเวฬุ วั น
พร้อมด้วยเพื่อนปริพาชก ๒๕๐ คน อีก ๒๕๐ คน ยังคงอยู่กับสัญชัยปริพาชกต่อไป ขณะนั้นพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมอยูท่ อดพระเนตรเห็นสหายทัง้ สองนำ�บริวารมาแต่ไกล ทรงรับสัง่ กับภิกษุทงั้ หลายว่า คูอ่ คั รสาวก
ของเรากำ�ลังมาเมือ่ คนเหล่านัน้ มาถึง ถวายอภิวาทแล้วนัง่ ฟังพระเทศนา ณ ทีส่ มควรข้างหนึง่ บริวาร ๒๕๐ คน
สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันในวันนั้นเอง ยกเว้นอุปติสสะและโกลิตะทั้งหมดทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ภายหลังอุปสมบทอุปติสสะมีชื่อว่า
พระสารีบุตรโกลิตะมีชื่อว่าพระโมคคัลลานะตามนามมารดาของตนตั้งแต่นั้นมา
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พระโมคคัลลานะหลังจากอุปสมบทได้ ๗ วัน หลีกไปบำ�เพ็ญเพียรที่บ้านกัลลวาลมุตตคาม
แคว้นมคธ ขณะปฏิบัติธรรมอยู่นั้นถูกความง่วงครอบงำ� มีความเบื่อหน่ายนั่งโงกง่วงอยู่ พระพุทธเจ้า
ทรงทราบด้วยพระญาณเสด็จไปประทานอุบายแก้ง่วงว่า  ดูก่อนโมคคัลลานะ เมื่อเธอกำ�หนดกรรมฐานใดอยู่
รูส้ กึ ง่วงนอน จงกำ�หนดกรรมฐานนัน้ ให้มากขึน้ กว่าเดิม ความง่วงของเธอจะหายไป ถ้ายังไม่หายง่วงให้ตรึกตรอง
พิจารณาถึงธรรมทีไ่ ด้ฟงั และเรียนมาแล้ว สาธยายธรรมนัน้ ยอนหูทงั้ สองข้าง เอามือลูบตามตัวยืนขึน้ แล้วเอา
นํ้าลูบนัยน์ตาเหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาวบนท้องฟ้า ทำ�ความรู้สึกให้เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนเดิน
จงกรมกลับไปกลับมาไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปในภายนอก สุดท้ายให้สำ�เร็จสีหไสยานอนตะแคงขวาซ้อนเท้า
เหลื่อมกันตั้งสติว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอน ตื่นแล้วรีบลุกขึ้นทำ�ความเพียรทันที
ต่อจากนั้นทรงประทานพระโอวาทอีก ๓ ข้อ คือ
๑. จงสำ � เนี ย กว่ า เราจั ก ไม่ ชู ง วงเข้ า ไปสู่ ต ระกู ล คื อ ไม่ ถื อ ตั ว ว่ า เป็ น คนสำ � คั ญ เพราะเมื่ อ
ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล หากคนทั้งหลายมีงานจำ�เป็นอยู่หลายอย่างไม่ทันได้ใส่ใจถึง อาจทำ�ให้เข้าใจผิดไปว่า
ใครยุยงพวกเขาให้แตกจากเรา  พวกเขาจึงไม่สนใจเรา  และเมื่อบิณฑบาตไม่ได้อะไรก็จะเขินอายคิดฟุ้งซ่าน
ไม่สำ�รวมจิตทำ�ให้จิตห่างจากสมาธิ
๒. จงสำ�เนียกว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำ�เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกัน เพราะเมื่อพูดโต้เถียง
กันไปมาก็ต้องพูดมากคิดฟุ้งซ่านไม่สำ�รวมจิตทำ�ให้จิตห่างจากสมาธิ
๓. เราไม่ ส นั บ สนุ น ให้ ค ลุ ก คลี กั บ หมู่ ช น ไม่ ว่ า จะเป็ น คฤหั ส ถ์ ห รื อ บรรพชิ ต แต่ ส นั บ สนุ น
ให้คลุกคลีกับเสนาสนะอันเงียบสงบ ไม่มีเสียงอื้ออึงไร้คนสัญจรเหมาะจะหลีกเร้นอยู่ตามวิสัยสมณะ
พระโมคัลลานะทูลขอให้ทรงแสดงตัณหักขยธรรม คือ ข้อปฏิบัติอันจะนำ�ไปสู่การดับกิเลส
ตัณหาพระองค์ตรัสสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงในโลก เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่สะดุ้งหวาดหวั่น
เมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นก็จะดับกิเลสตัณหาทั้งปวงได้ พระโมคคัลลานะปฏิบัติตามพระโอวาทที่ตรัสสอน
สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนัน้ เอง ได้รบั การยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบือ้ งซ้ายเป็นผูเ้ ลิศในทางมีฤทธิม์ าก
พระสารีบุตรหลังจากอุปสมบทได้ ๑๕ วัน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปพักที่ถํ้าสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ
เมืองราชคฤห์ มีปริพาชกผูห้ นึง่ ชือ่ ทีฆนขะอัคคิเวสสนโคตร ซึง่ เป็นหลานของท่านเองได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
แสดงทิฏฐิของตนว่า  สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดพระองค์ตรัสตอบว่า  อัคคิเวสสนะ
ถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่านท่านต้องไม่ชอบใจความเห็นอย่างนั้น แล้วทรงแสดงทิฏฐิ
ของคน ๓ ประเภท ว่า คนบางพวกเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรา เราชอบใจหมด คนบางพวกเห็นว่าสิ่งทั้งปวง
ไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจหมดคนบางพวกเห็นว่าบางสิง่ ควรแก่เรา เราชอบใจ บางสิง่ ไม่ควรแก่เราเราไม่ชอบใจ
ทิฏฐิเช่นนีท้ �ำ ให้เกิดการเข้าใจผิดกัน ทุม่ เถียงกัน บาดหมางกัน จนถึงเบียดเบียนกันขึน้ เมือ่ พิจารณาเห็นอย่างนี้
ควรละทิฏฐินั้นเสียและไม่ทำ�ทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้นอีก
ครั้นทรงแสดงโทษความยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิ ๓ อย่างนั้นแล้ว ทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร
มีความย่อว่า มหาภูตรูป ๔ คือ ดิน นํา 
้ ลม ไฟ ประชุมกันเข้าเป็นกายเกิดจากบิดามารดาเติบโตมา เพราะข้าวสุก
และขนมสด มีการแตกทำ�ลายไปไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความ
พอใจในกาย ความเยื่อใยในกาย และความตกอยู่ในอำ�นาจของกามได้ เวทนา ๓ คือ สุข ทุกข์ และไม่ใช่สุข
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ไม่ใช่ทกุ ข์ ก็เช่นเดียวกัน เป็นของไม่เทีย่ ง เวทนาอย่างหนึง่ เกิดขึน้ เวทนาอีกสองอย่างก็หายไป ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
ปรุงแต่ง เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละความยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายในเวทนาเหล่านั้น เมื่อเบื่อหน่าย
ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัดย่อมหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิไม่วิวาทแก่งแย่งกับใคร
พระสารีบตุ รนัง่ ถวายงานพัดอยูเ่ บือ้ งพระปฤษฎางค์ของพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมเทศนาทีต่ รัสแก่
ทีฆนขปริพาชก ตั้งใจพิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนานั้น จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่นด้วย
อุปาทาน สำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเอง ได้รับการยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศใน
ทางมีปัญญามาก
ส่ ว นที ฆ นขปริ พ าชกได้ ด วงตาเห็ น ธรรม ตั้ ง อยู่ ใ นโสดาปั ต ติ ผ ลสิ้ น ความเคลื อ บแคลงสงสั ย
ในพระพุทธศาสนาทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่า  มีความไพเราะดุจบุคคลหงายของที่ควํ่าเปิดของที่ปิด
บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดและประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง
ตลอดชีวิต
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ใบความรู้ที่ ๗
เผยแผ่พระพุทธศาสนา

มัชฌิมโพธิกาล
ทรงบาเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกแล้ว พระองค์
ยังคงประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันพร้อมดัวยพระสงฆ์สาวกทรงอาศัยเมืองราชคฤห์เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนทำ�นุบำ�รุงเป็นอย่างดีจากพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธ
จึงทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและทรงบำ�เพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธโดยราบรื่นตลอดมา

ประทานการอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ
คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกโปรดประชาชนในมคธชนบท ประทับอยู่ใต้ร่มไทร ชื่อว่า 
พหุปุตตกนิโครธ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองราชคฤห์และเมืองนาลันทาต่อกัน ปิปผลิมาณพกัสสปโคตร เบื่อหน่าย
ในการครองเรือน เห็นว่าต้องคอยรับบาปทีค่ นอืน่ ทำ�ไม่ดี จึงละทิง้ ทรัพย์สมบัตถิ อื เพศบรรพชิตออกบวชพร้อม
ภรรยาชื่อภัททกาปิลานี เพื่ออุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกตามวิถีชีวิตของนักบวชในสมัยนั้น ได้จาริกมาถึงที่นั้น
พบกับพระพุทธองค์เกิดความเลื่อมใสคิดว่าเป็นพระอรหันต์จึงเข้าไปเฝ้ายอมรับนับถือเป็นศาสดาของตน
และทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระองค์ประทานอุปสมบทให้ด้วยพระโอวาท ๓ ข้อว่า
๑. เราจักเข้าไปตั้งความละอายและความยำ�เกรงในภิกษุ ทั้งที่เป็นผู้เฒ่าผู้ใหม่และผู้ปานกลาง
อย่างแรงกล้า
๒. เมื่อฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล เราจักเงี่ยหูฟังธรรมนั้นตั้งใจฟังธรรมนั้น
พิจารณาเนื้อความอย่างรอบคอบ
๓. เราจั ก ไม่ ล ะสติ ไ ปในกาย คื อ พิ จ ารณากายเป็ น อารมณ์ โ ดยความเป็ น ของไม่ ส ะอาด
เพื่อถอนความกำ�หนัดยินดีในกายนี้
เมื่อปิปผลิมาณพได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้แล้ว มีชื่อเรียกตามกัสสปโคตร
ว่าพระมหากัสสปะ ได้ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทนั้นแล้ว ไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผล ในวันที่ ๘ นับแต่
วันอุปสมบทนั่นเองได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางธุดงคคุณ มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระพุทธองค์

มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก
ครั้ น ถึ ง วั น เพ็ ญ เดื อ น ๓ หลั ง จากตรั ส รู้ แ ละประกาศศาสนาได้ ๙ เดื อ น พระพุ ท ธเจ้า ทรง
ประชุมสงฆ์ครัง้ ใหญ่ ณ พระเวฬุวนั เป็นการประชุมครัง้ สำ�คัญเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต เพราะเป็นการประชุม
ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑. พระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
๒. พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพ
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๓. พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ
๔. วันนั้นเป็นวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓
ในโอกาสสำ�คัญเช่นนี้ พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือ หลักธรรมอันเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนาท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้น มีเนื้อหาสาระสำ�คัญแบ่งออก
เป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยอด
พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นยอด
ผู้ทำ�ร้ายคนอื่นไม่ใช่บรรพชิต
ผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่สมณะ
ความตอนที่ ๑ กล่าวถึง การทำ�หน้าที่ประกาศพระศาสนาของพระสงฆ์สาวก ต้องอดทนต่อ
เย็นร้อน หิวกระหาย ถ้อยคำ�ให้ร้ายใส่ความ ดุด่าไม่น่าพอใจ และทุกขเวทนาที่เกิดแก่ร่างกายในยามอาพาธ
ป่วยไข้ไม่แสดงอาการผิดปกติให้ปรากฏทำ�ใจไม่ให้ถูกตัณหา คือ ความทะยานอยากครอบงำ�ทั้งไม่เบียดเบียน
ไม่ก่อความทุกข์เดือดร้อนแก่ใคร ๆ มีใจเมตตากรุณาสั่งสอนประชาชนให้ได้รับผลสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
คือ นิพพานหลุดพ้นจากอำ�นาจครอบงำ�ของกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกองทุกข์ทั้งปวง
ตอนที่ ๒ การไม่ทำ�บาปทั้งปวง
การทำ�ความดีให้บริบูรณ์
การทำ�จิตของตนให้ผ่องใส
นี้คือคำ�สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ความตอนที่ ๒ กล่าวถึง ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมด สรุปลงเป็น ๓ ประการ คือ
ไม่ทำ�ความชั่ว ทำ�แต่ความดี ทำ�ใจให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่แค่สอนให้งดเว้นการทำ�ความชั่วเท่านั้น แต่ยังสอนให้ทำ�
ความดีด้วย ไม่ใช่แค่งดเว้นการฆ่าการเบียดเบียนกันแล้วได้บุญกุศลแต่ต้องปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในยามทุกข์ยากลำ�บากด้วย และหมั่นชำ�ระใจให้ใสสะอาดด้วยการเจริญสมถวิปัสสนาจนกิเลส
และความทุกข์ครอบงำ�จิตใจไม่ได้
ตอนที่ ๓ การไม่ว่าร้ายการไม่ทำ�ร้าย
การสำ�รวมในพระปาฏิโมกข์
การรู้จักประมาณในอาหาร
การนอนการนั่งในที่อันสงัด
การประกอบความเพียรทางจิต
นี้คือคำ�สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ความตอนที่ ๓ กล่าวถึงการปฏิบัติตนของพระสงฆ์สาวกผู้จะไปประกาศพระศาสนาทำ�หน้าที่
สั่งสอนธรรมแก่ประชาชน ต้องไม่พูดค่อนขอดกันพูดเสียดแทงกันทะเลาะกัน ทำ�ร้ายกัน ตีกันไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น มีการกระทำ�และคำ�พูดประกอบด้วยเมตตากรุณาประพฤติตนเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ไม่เห็นแก่กินแก่นอน มีจิตแน่วแน่เข้มแข็งไม่ท้อถอยในการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนหมั่นรักษาจิต
ของตนให้เป็นสมาธิอยู่เสมอ โอวาทปาฏิโมกข์นี้พระพุทธองค์ทรงวางหลักในการประกาศพระศาสนา
สำ�หรับพระสงฆ์สาวกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายสูงสุดอย่างเดียวกันมีรูปแบบการประพฤติตน
เหมือนกัน พระศาสนาของพระองค์จึงแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมั่นคงมาจนทุกวันนี้
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ทรงอนุญาตเสนาสนะ
ในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังไม่ได้อนุญาตให้ภิกษุพักอาศัยในเสนาสนะเช่นทุกวันนี้
ภิกษุทั้งหลายจึงพากันเข้าไปพักอาศัยตามสถานที่ต่าง ๆ ในป่าบ้าง โคนไม้บ้าง ถํ้าบ้าง ซอกเขาบ้าง ป่าช้าบ้าง
ลอมฟางบ้าง ไม่มีเสนาสนะพักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
อยู่มาวันหนึ่ง ราชคหกเศรษฐีไปอุทยานแต่เช้าได้พบภิกษุทั้งหลายกำ�ลังออกจากสถานที่พักอาศัย
ของตนเห็น แต่ละรูปมีอากัปกิริยาสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสเกิดศรัทธา  อยากสร้างที่อยู่ถวายให้ดูมั่นคงถาวร
แต่เกรงว่าภิกษุทั้งหลายจะไม่เข้าไปพักอาศัย จึงเข้าไปสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ถ้าโยมสร้างที่อยู่ถวายพระคุณเจ้า
จะเข้าไปพักอาศัยหรือไม่ ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า  พระพุทธเจ้ายังไม่ได้อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในเสนาสนะ
จึงบอกไม่ได้ว่าจะไปเข้าพักอาศัยได้หรือไม่ เศรษฐีขอให้ภิกษุทั้งหลายกลับไปทูลถามพระพุทธเจ้าได้ความอย่างไร
ให้กลับมาบอกด้วย ภิกษุเหล่านั้นพากันไปกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ พระองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุพักอาศัย
ในเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ
๑. วิหาร ได้แก่ กุฏิมุงหลังคาสองด้านเหมือนบ้านเรือนทั่วไป
๒. อัฑฒโยค ได้แก่ โรงมุงหลังคาเพิงหมาแหงน เปิดด้านข้างโปร่ง เช่น โรงโขน โรงลิเก
๓. ปราสาท ได้แก่ เรือนมียอดเป็นชั้น ๆ เรียกว่า กูฏาคาร
๔. หัมมิยะ ได้แก่ เรือนมีหลังคาเป็นดาดฟ้าพระจันทร์ส่องถึง เช่น ตึกในปัจจุบัน
๕. คุหา ได้แก่ ถํ้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามภูเขา
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเสนาสนะแล้ว ภิกษุทั้งหลายจึงไปแจ้งข่าวให้ราชคหกเศรษฐีทราบ
จากนั้นเศรษฐีให้สร้างวิหารขึ้น ๖๐ หลัง สำ�เร็จภายในวันเดียว ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลอาราธนา
รับภัตตาหารที่เรือนของตน ในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเรือนราชคหกเศรษฐี
ทรงรับภัตตาหารทำ�ภัตกิจเสร็จแล้ว ราชคหกเศรษฐีกราบทูลถามถึงแนวทางปฏิบัติในวิหารที่ตนสร้างถวาย
ทรงแนะให้ ถ วายเป็ น ที่ พั ก อาศั ย สำ � หรั บ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ที่ ม าแล้ ว และยั ง ไม่ ไ ด้ ม าจากทิ ศ ทั้ ง ๔
ทรงอนุโมทนาวิหารทาน มีใจความว่า วิหารเป็นสถานทีร่ ะงับเย็นร้อน ป้องกันสัตว์รา้ ย สัตว์เลือ้ ยคลาน และยุง
คุ้มกันฝนลมแดด การสร้างวิหารถวายภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นที่กำ�บัง เพื่อความสำ�ราญ เพื่อบำ�เพ็ญสมถวิปัสสนา
พระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า  เป็นยอดทานคนฉลาดมองเห็นประโยชน์ส่วนตนพึงให้สร้างวิหารแล้ว
นิมนต์เหล่าภิกษุพหูสูตเข้าพักอาศัย ถวายข้าว นํ้า  ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ที่นอน ที่นั่ง ด้วยใจเลื่อมใสภิกษุพหูสูต
เหล่านัน้ จะแสดงธรรมชีท้ างบรรเทาทุกข์ให้เขาเมือ่ เขารูธ้ รรมแล้วก็สนิ้ อาสวกิเลสนิพพานในอัตภาพนี้ เสร็จแล้ว
เสด็จกลับพระเวฬุวัน

ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในกิจพระศาสนา
การประกาศพระศาสนาในยุ ค ต้ น เมื่ อ กุ ล บุ ต รมี ศ รั ท ธาเข้ า มาบวชในพระพุ ท ธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ดว้ ยวิธเี อหิภกิ ขุอปุ สัมปทาบ้าง พระสาวกบวชให้ดว้ ยวิธตี สิ รณคมนูปสัมปทาบ้าง เนือ่ งจาก
พระสงฆ์สาวกยังมีไม่มาก เมื่อพระสงฆ์สาวกมีมากขึ้นพระองค์ทรงดำ�ริให้อำ�นาจแก่สงฆ์ในการอุปสมบท
กุลบุตร เพื่อรับพระสาวกเข้ามาสู่พระศาสนา
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วันหนึ่ง ขณะพระพุทธเจ้าเสด็จดำ�เนินอยู่ในพระเวฬุวันวิหารทอดพระเนตรเห็นราธพราหมณ์
มีร่างกายผ่ายผอมผิวพรรณเศร้าหมองดูผิดปกติจากคนทั่วไป ตรัสถามได้ความว่า ราธพราหมณ์เป็นคนเมือง
ราชคฤห์นี้เอง เมื่อก่อนมีฐานะดีพอแก่ชราก็ถูกลูกเมียทอดทิ้งมาขออาศัยอยู่ในวัดพระเวฬุวัน ต้องการบวช
แต่ไม่มภี กิ ษุรปู ใดบวชให้ ได้ตรัสถามภิกษุทงั้ หลายว่าใครนึกถึงอุปการะของพราหมณ์ทา่ นนีไ้ ด้บา้ ง พระสารีบตุ ร
กราบทูลว่า ข้าพระองค์จ�ำ พราหมณ์ทา่ นนีไ้ ด้ วันหนึง่ ข้าพระองค์เทีย่ วไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ พราหมณ์
ท่านนี้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงสรรญเสริญพระสารีบุตรว่า เป็นคน กตัญญูกตเวที
จึงตรัสสั่งให้พระสารีบุตรบวชราธพราหมณ์ ทรงยกเลิกการอุปสมบทด้วยวิธีรับไตรสรณคมน์ ที่ทรงอนุญาต
ไว้ แ ต่ เ ดิ ม และตั้ ง แต่ นั้ น เป็ น ต้ น มา  ทรงอนุ ญ าตให้ ส งฆ์ อุ ป สมบทกุ ล บุ ต รด้ ว ยวิ ธี ป ระชุ ม สงฆ์ ๑๐ รู ป
ในมัธยมประเทศ ส่วนในปัจจันตประเทศหาภิกษุยาก ทรงอนุญาตภิกษุเพียง ๕ รูป การอุปสมบทด้วยวิธีนี้
เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรม อุปสัมปทายังใช้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
การที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงอนุ ญ าตให้ ส งฆ์ อุ ป สมบทกุ ล บุ ต รด้ ว ยวิ ธี นี้ ถื อ ว่ า ทรงยกสงฆ์ ใ ห้ เ ป็ น
ใหญ่ในกิจสำ�คัญ เห็นได้ว่า  พระพุทธเจ้าไม่ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือภิกษุรูปใดรูป
หนึ่งเป็นผู้มีอำ�นาจเหนือสงฆ์ปกครอง ดูแลกิจทั้งปวงและหลังจากทรงมอบอำ�นาจให้แก่สงฆ์แล้วไม่ประทาน
เอหิภิกขุอุปสัมปทาให้แก่ผู้ใดอีกเลย แม้สังฆกรรมอื่น ๆ ก็ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการดำ�เนินการเช่นเดียวกัน

ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลกมาณพ
เช้าวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จออกรับบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ในระหว่างทางได้ทอดพระเนตร
เห็นสิงคาลกมาณพมีตัวเปียกชุ่มไปด้วยนํ้า  กำ�ลังยกมือไหว้ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ
ไหว้แหงนหน้าขึน้ ไปบนท้องฟ้า ไหว้กม้ หน้าลงมาทางพืน้ ดิน ได้ตรัสถามสาเหตุการไหว้ทศิ ทัง้ หลาย ทรงทราบ
ว่า เขาทำ�เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากทิศทั้งหลาย จากเทวดาเบื้องบนและจากปีศาจเบื้องตํ่ามิให้เข้ามาสู่ตัวเขา
ตามคำ�สั่งสอนสุดท้ายของบิดาก่อนเสียชีวิตเขาไม่อาจฝ่าฝืนความประสงค์ของบิดา  ทำ�เช่นนี้เป็นประจำ�
นับแต่วนั บิดาเสียชีวติ เป็นต้นมา จึงทรงแสดงการไหว้ทศิ ตามหลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนาแก่สงิ คาลกมาณพว่า
การไหว้ทศิ ตะวันออก บิดาของท่านต้องการให้แสดงความเคารพสักการะต่อบุคคลผูใ้ ห้ก�ำ เนิดชีวติ
คือ มารดาบิดานัน่ เอง การไหว้ทศิ ใต้นนั้ ต้องการให้ทา่ นเคารพสักการะครูบาอาจารย์ซงึ่ ประสิทธิประสาทวิชา
ความรูใ้ ห้แก่ท่าน การไหว้ทศิ ตะวันตกต้องการให้ทา่ นทะนุถนอมเลีย้ งดูบตุ รและภรรยาให้ดี การไหว้ทศิ เหนือ
ต้องการให้ท่านเคารพนับถือสงเคราะห์วงศ์ญาติและมิตรสหาย การไหว้ทิศเบี้องบนต้องการให้ท่านสักการ
บูชาบุคคลผู้มีความดีควรแก่การยกย่องเชิดชู เช่น สมณะและพราหมณ์ สำ�หรับการไหว้ทิศเบื้องตํา่ ก้มหน้า
ลงทางพืน้ ดินนัน้ เป็นการยอมรับนับถือสิทธิในการดำ�รงชีวติ ของบุคคลผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น บ่าวไพร่และลูกจ้างบิดา
ท่านมุ่งหมายอย่างนี้จึงสั่งสอนให้ท่านไหว้ทิศทั้งหลายเป็นการป้องอันตรายจากบุคคลต่าง ๆ อันจะมาถึง
ทุกทิศทุกทาง
พระพุทธองค์ทรงอธิบายให้สิงคาลกมาณพฟังโดยละเอียดในสิ่งที่เขาต้องประพฤติต่อตนเองและ
ต่อบุคคลอื่น เพื่อให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทรงแนะนำ�ให้สิงคาลกมาณพ
งดเว้นจากการฆ่า  การลักขโมย การล่วงเกินคนรักของคนอื่น การพูดเท็จ และการดื่มนํ้าเมาทุกชนิด
ทรงตรัสสอนให้เขาทำ�งานด้วยความขยันหมั่นเพียร หมั่นสะสมทรัพย์เก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้ว ไม่ใช้
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ทรัพย์ไปในทางสุรุ่ยสุร่าย ควรใช้เพื่อการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
เก็บไว้ใช้ในคราวจำ�เป็น เช่น ยามเจ็บป่วยยามมีภัยพิบัติ เมื่อเกิดขึ้นจะได้นำ�มาใช้สอยทันท่วงที
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงการไหว้ ทิ ศ แก่ สิ ง คาลกมาณพ เปลี่ ย นจากการไหว้ ทิ ศ ตามลั ท ธิ เ ดิ ม
มาไหว้ทศิ ตามหลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนา เมือ่ สิงคาลกมาณพได้ฟงั แล้วเกิดศรัทธาเสือ่ มใส กล่าวสรรเสริญ
พระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกขอ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต

ทรงแสดงเทวตาพลี
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ าเสด็จจาริกไปโปรดประชาชน ณ บ้านปาฏลีค าม ตั้งอยู่ในอาณาเขต
ของแคว้นมคธ ทรงรับนิมนต์สุนิธพราหมณ์และวัสสการพราหมณ์มหาอำ�มาตย์ของเมืองราชคฤห์ ซึ่งควบคุม
การก่อสร้างพระนครแห่งใหม่อยูท่ นี่ นั่ ชือ่ ว่า เมืองปาฏลีบตุ ร เพือ่ ป้องกันการรุกรานของชาววัชชีมหาอำ�มาตย์
ทัง้ สองได้ถวายภัตตาหารอย่างประณีตแด่พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์สาวกด้วยมือตนเองครัน้ เสร็จภัตกิจแล้ว
พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่า ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ วาส ปณฺฑิตชาติโย...สทา ภทฺรานิ ปสฺสติ
แปลความว่า  กุ ล บุ ต รผู้ ฉ ลาดพั ก อาศั ย อยู่ ใ นประเทศใด นิ ม นต์ พ รหมจารี ผู้ ท รงศี ล สำ � รวมดี ใ ห้ ฉั น แล้ ว
บำ�เพ็ญทักษิณาอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้เหล่าเทวดาผูส้ งิ สถิตอยูใ่ นประเทศนัน้ เหล่าเทวดาอันเขาบูชานับถือ
แล้วย่อมบูชานับถือตอบ ย่อมอนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาดุจมารดากับบุตรผู้เกิดจากอกกุลบุตรที่เทวดาปกปัก
รักษาคุ้มครองแล้ว ก็จะประสพแต่ความเจริญอย่างเดียว
พระพุทธองค์ทรงแนะวิธีทำ�เทวตาพลีแก่มหาอำ�มาตย์ทั้งสองด้วยการบริจาคทานแก่ผู้ทรงศีล
ทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาที่ตนเคารพนับถือแทนการเซ่นสังเวยและการฆ่าสัตว์บูชายัญตามธรรมเนียม
เดิมเคยปฏิบตั สิ บื ทอดตามกันมาเป็นเวลาช้านาน ครัน้ ทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากทีน่ นั้ มีสองมหาอำ�มาตย์
ตามส่งเสด็จตรัสชมเมืองปาฏลีบุตรว่าสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทรงพยากรณ์ว่า  จะเป็นยอดนคร
เป็นแหล่งชุมนุมอารยชนเป็นศูนย์กลางการค้าขายแต่จะเกิดอันตรายขึ้น ๓ ประการ คือ ถูกไฟไหม้นํ้าท่วม
และแตกสามัคคีกันเอง ทรงลามหาอำ�มาตย์ทั้งสองเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกข้ามแม่นํ้าคงคาจาริกต่อไป

ปริเฉทที่ ๑๐
เสด็จแคว้นสักกะ
เสด็จเมืองกบิลพัสด์ุชาติภูมิ
ในพรรษาที่ ๒ ข่าวพระพุทธองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสด็จจาริก
แสดงธรรมโปรดนักบวชและประชาชนในเมืองราชคฤห์มีคนออกบวชตามจำ�นวนมากได้แพร่สะพัดไปถึง
เมืองกบิลพัสด์ุ พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวนี้มีพระราชประสงค์จะทรงได้เห็นพระราชโอรสสักครั้งหนึ่ง
ก่อนจะสิ้นพระชนม์เพราะทรงชรามากแล้ว จึงทรงส่งราชทูตพร้อมด้วยบริว ารคณะหนึ่งให้ไปเข้ าเฝ้า
พระพุทธเจ้าณพระเวฬุวันวิหารกราบทูลอาราธนาเสด็จเมืองกบิลพัสด์ุ ราชทูตคณะนั้นเดินทางถึง เมือง
ราชคฤห์ได้เข้าเฝ้าในขณะพระพุทธองค์กำ�ลังทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่จึงนั่งฟังธรรมด้วย ครั้นฟัง
ธรรมจบแล้วบรรลุอรหัตผล ทั้งหมดกราบทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา  ลืมกราบทูลเรื่อง
พระเจ้าสุทโธทนะทรงบัญชามา
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พระเจ้าสุทโธทนะทรงคอยอยู่เป็นเวลานานไม่ทรงเห็นราชทูตคณะนั้นกลับมา  จึงทรงส่งราชทูต
คณะใหม่ อ อกติ ด ตามชุ ด แรก และให้ ทู ล เชิ ญ พระพุ ท ธองค์ เ สด็ จ เมื อ งกบิ ล พั ส ด์ุ ด้ ว ย ราชทู ต คณะนี้ ก็
เช่นเดียวกันได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วบรรลุอรหัตผล กราบทูลขออุปสมบทเหมือนคณะก่อนพระเจ้า
สุทโธทนะทรงส่งราชทูตไปทูลเชิญเสด็จถึง ๙ ครัง้ ไม่เป็นผลสำ�เร็จสักครัง้ เดียว ครัง้ ที่ ๑๐ ทรงเห็นว่ากาฬุทายีอ�ำ มาตย์
เคยเป็นเพื่อนสนิทสนมเป็นคนโปรดปรานของเจ้าชายสิทธัตถะสมัยยังทรงพระเยาว์ ทั้งยังเป็นสหชาติเกิดวัน
เดียวกับพระพุทธองค์อีกด้วย จึงเรียกกาฬุทายีอำ�มาตย์เข้าเฝ้ารับสั่งให้ไปทูลเชิญเสด็จเมืองกบิลพัสด์ุ
กาฬุทายีอ�ำ มาตย์รบั สนองพระบัญชาว่า จะทำ�ให้ส�ำ เร็จตามพระราชประสงค์ได้ออกเดินทางพร้อมด้วยบริวาร
ถึงพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ขณะพระพุทธองค์กำ�ลังทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทอยู่ นั่งฟังธรรมจนจบ
ได้บรรลุอรหัตผลหมดทุกคน เมื่อพุทธบริษัทกลับแล้วเข้าเฝ้ากราบทูลขออุปสมบทพร้อมทั้งบริวาร
ภายหลังอุปสมบทได้ ๗ - ๘ วัน พระกาฬุทายีเห็นว่าย่างเข้าสู่คิมหันตฤดู ชาวนาทั้งหลายเก็บเกี่ยว
เสร็จแล้ว หนทางเสด็จไปเมืองกบิลพัสด์ุก็สะดวกสบาย ต้นไม้ริมทางกำ�ลังผลิดอกออกผลให้ความร่มเย็น
เป็นอย่างดี พื้นดินมีหญ้าขึ้นเขียวขจี เป็นฤดูกาลเหมาะจะเสด็จยังเมืองกบิลพัสด์ุ จึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
กราบทูลเชิญเสด็จโปรดพระพุทธบิดา พระประยูรญาติ และประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ เมืองกบิลพัสด์ุ
พระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาและโปรดให้แจ้งข่าวแก่พระสงฆ์สาวกเพื่อเตรียมเดินทางไกลไปเมืองกบิลพัสด์ุ
ครั้นถึงวันตามกำ�หนดพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ๒๐,๐๐๐ รูป เสด็จออกจาก
เมืองราชคฤห์ เสด็จดำ�เนินวันละ ๑ โยชน์ มีกำ�หนดว่า ๒ เดือน จะเสด็จถึงเมืองกบิลพัสด์ุ โดยพระกาฬุทายี
นำ�เสด็จและส่งข่าวการเสด็จเมืองกบิลพัสด์ุให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบเป็นระยะ บรรดาพระประยูร
ญาติทั้งฝ่ายศากยวงศ์และโกลิยวงศ์เตรียมการต้อนรับด้วยความปลื้มปีติยินดี ได้ร่วมกันสร้างนิโครธาราม
มหาวิหาร เพียบพร้อมด้วยเสนาสนะและพระคันธกุฎเี งียบสงัดควรแก่สมณวิสยั เพือ่ เป็นทีร่ บั รองพระพุทธเจ้า
และพระสงฆ์สาวกทั้งปวง
พระพุทธเจ้าเสด็จถึงเมืองกบิลพัสด์พุ ร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ๒๐,๐๐๐ รูป ประทับ ณ นิโครธาราม
ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะและพระประยูรญาติสร้างถวายครั้งนั้น เหล่าพระประยูรญาติมีทิฏฐิมานะแรงกล้า
ไม่อาจประนมหัตถ์ถวายอภิวาทพระพุทธองค์ได้ดว้ ยดำ�ริว่า พระองค์อายุนอ้ ยกว่าพวกตนไม่สมควรกราบไหว้
พระพุทธองค์ทรงทราบเหตุมพี ระประสงค์จะให้พระประยูรญาติลดทิฏฐิมานะจึงทรงบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษ
ตกลงในสมาคมนั้ น แล้ ว ทรงแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสั น ดรชาดกว่ า ด้ ว ยการบำ � เพ็ ญ ทานบารมี
โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ
เมื่อทรงแสดงธรรมจบลง พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาทรงปลาบปลื้มโสมนัสประนมพระหัตถ์
ถวายอภิวาทพระพุทธองค์กราบทูลว่า  พระองค์ผู้เจริญในวันพระองค์ประสูติ หม่อมฉันให้พระพี่เลี้ยงนางนม
นำ�มานมัสการ กาฬเทวิลดาบสเห็นพระบาทของพระองค์ลอยปรากฏอยู่เหนือศีรษะของกาฬเทวิลดาบส
หม่อมฉันได้ไหว้พระองค์เป็นครัง้ แรก ต่อมาวันงานพระราชพิธวี ปั ปมงคลแรกนาขวัญพระพีเ่ ลีย้ งนางนมได้น�ำ
พระองค์มาประทับใต้ร่มไม้หว้า แม้เป็นเวลาบ่ายเงาไม้ก็มิได้คล้อยไปตามตะวัน หม่อมฉันได้ไหว้พระองค์เป็น
ครั้ ง ที่ ๒ ในครั้ ง นี้ พ ระองค์ บั น ดาลให้ ฝ นโบกขรพรรษตกลงในสมาคม พระประยู ร ญาติ หม่ อ มฉั น
จึงไหว้พระองค์เป็นครั้งที่ ๓ เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะกราบทูลจบเหล่าพระประยูรญาติคลายทิฏฐิมานะพากัน
กราบไหว้ทุกพระองค์ทูลลากลับพระราชนิเวศน์ ไม่มีใครเฉลียวใจว่าพรุ่งนี้พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวก
จะฉันอาหารบิณฑบาต ณ ที่ใด จึงไม่มีใครกราบทูลนิมนต์ให้ไปฉันภัตตาหารในเคหสถานของตน
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โปรดพระพุทธบิดา
รุ่งเช้า  พระพุทธเจ้ าทรงอุ้มบาตรเสด็จออกรับบิณฑบาตไปตามถนนตรอกซอยต่ าง ๆ โดย
พระสงฆ์สาวก ๒๐,๐๐๐ รูป ตามเสด็จ ประชาชนสัญจรตามท้องถนนได้โอกาสชมพระบารมีด้วยความ
เลื่ อ มใสและประหลาดใจระคนกั น ว่ า ไฉนพระพุ ท ธเจ้ า จึ ง นำ � พระสงฆ์ ส าวกเสด็ จ ออกรั บ บิ ณ ฑบาต
โจษกันอือ้ อึงทัว่ ทัง้ พระนคร เมือ่ พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบก็ตกพระทัยรีบเสด็จจากพระราชนิเวศน์ไปยังถนน
ที่พระพุทธองค์ทรงรับบิณฑบาตอยู่ ทรงหยุดยืนเบื้องหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์กลางถนนนั่นเอง
ตรัสพ้อว่าไฉนทรงให้หม่อมฉันได้รับความอับอายเช่นนี้
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ดูกอ่ นมหาบพิตรการออกรับบิณฑบาตนีเ้ ป็นพุทธประเพณีพระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงรับสั่งว่า  พระองค์ผู้เจริญ ประเพณีกษัตริย์ขออาหารชาวบ้านมีอยู่หรือ หม่อมฉันไม่เคยเห็นมาก่อน
พระพุทธองค์ตรัสว่า  การออกรับอาหารบิณฑบาตเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงอธิบาย
ให้พระพุทธบิดาเข้าใจแจ่มแจ้ง และทรงแสดงธรรมมีใจความว่า ไม่พึงประมาทในบิณฑบาตพึงประพฤติธรรม
ให้เป็นสุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  พระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผล
ขณะประทับยืนบนถนนนั่นเอง ทรงรับบาตรกราบทูลอาราธนาเสด็จขึ้นพระราชนิเวศน์ ทรงอังคาสพระสงฆ์
ด้วยอาหารบิณฑบาตอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
รุ่งขึ้นวันที่ ๒ ทรงพาพระสงฆ์สาวกไปรับบิณฑบาตในพระราชวังอีกทรงแสดงธรรมโปรดพระนาง
มหาปชาบดี ใ ห้ บ รรลุ โ สดาปั ต ติ ผ ลพระพุ ท ธบิ ดานั่ ง ฟั ง อยู่ ด้ ว ยได้ บ รรลุ ส กทาคามิ ผ ล ต่ อ มาในวั น ที่ ๓
ทรงพาพระสงฆ์สาวกไปรับบิณฑบาตในพระราชวังเช่นเคย ทรงแสดงมหาธรรมปาลชาดกโปรดพระพุทธบิดา
จนได้บรรลุอนาคามิผล
ครั้นโปรดพระพุทธบิดาแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปยังพระตำ�หนักของพระนางพิมพายโสธรา
มีพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะตามเสด็จไปด้วย พระนางทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์กท็ รงโผเข้าซบ
แทบพระบาทรํ่าไห้ตัดพ้อต่าง ๆ นานา  พระพุทธองค์ตรัสห้ามไม่ให้ใครขัดขวาง ทรงแสดงกินนรีชาดก
โปรดพระนางพิมพาจนได้บรรลุโสดาปัตติผล แล้วเสด็จกลับนิโครธาราม

พระนันทกุมารออกบวช
ในวันที่ ๔ พระพุทธเจ้าเสด็จไปงาน อาวาหมงคลของพระนันทกุมาร พระอนุชาของพระองค์
ทรงประสูติจากพระนางมหาปชาบดี ครั้นเสร็จภัตกิจแล้วประทานบาตรให้พระนันทกุมารถือตามเสด็จลง
จากพระราชนิเวศน์ไม่ได้ ทรงรับบาตรจากพระนันทกุมารคืน พระนันทกุมารทรงดำ�เนินตามเสด็จไปด้วย
พระดำ�ริว่า  เมื่อพระเชฏฐาเสด็จถึงพื้นล่างแล้วจะทรงรับคืนถึงที่นั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงรับคืนทรงดำ�ริอีกว่า
เมื่อถึงหน้าพระลานจะทรงรับคืนหรือพอพ้นประตูพระราชนิเวศน์จะทรงรับคืน ครั้นถึงสถานที่ทั้งสองแห่ง
ก็ไม่ทรงรับคืนพระนันทกุมารทรงเกรงพระทัยไม่กล้าจะกราบทูลให้พระพุทธองค์รับบาตรคืนไป จึงจำ�ใจ
ถือบาตรตามเสด็จพระเชฏฐาไป
ฝ่ายนางชนบทกัลยาณีคู่อภิเษกสมรส ได้ทราบจากนางสนมว่าพระพุทธเจ้าทรงพาพระนันทกุมาร
ออกไปก็ตกพระทัยรีบวิ่งออกไป ทรงร้องสั่งตามหลังว่าได้โปรดเสด็จกลับมาเร็ว ๆ พระลูกเจ้าพระนันทกุมาร
ได้สดับเสียงก็สะดุ้งมีความอาลัยใคร่จะกลับแต่ทรงเกรงพระทัยพระพุทธเจ้าไม่กล้าจะกราบทูลทนฝืนใจ
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อุ้ ม บาตรตามเสด็ จ พระพุ ท ธองค์ ไ ปจนถึ ง นิ โ ครธารามพระองค์ เ สด็ จ ถึ ง พระคั น ธกุ ฎี แ ล้ ว ตรั ส ถามว่ า
จะบวชหรือนันทะ
พระนันทกุมารไม่กล้าปฏิเสธเพราะเคารพพระพุทธเจ้า  จึงจำ�ใจกราบทูลว่า  หม่อมฉันจะบวช
พระเจ้าข้า
พระองค์ทรงรับสั่งภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบทพระนันทกุมารในวันนั้น พระนันทะไม่ได้ผนวช
ด้วยศรัทธาจึงมีจิตฟุ้งซ่านคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีคิดจะสึกไปเป็นฆราวาสครองเรือน แต่พระพุทธองค์
ทรงใช้อุบายพาไปชมสวรรค์ ให้พระนันทะเห็นสมบัติในสวรรค์เป็นสิ่งประเสริฐกว่าสมบัติในโลกมนุษย์
เมื่อเสด็จกลับลงมาทรงแสดงธรรมโปรดจนได้บรรลุอรหัตผล

พระราหุลบรรพชา
ในวันที่ ๗ พระพุทธองค์ทรงพาพระสงฆ์สาวกไปรับบิณฑบาตในพระราชวังพระนางพิมพา
มารดาพระราหุลตกแต่งพระกุมารให้ไปเข้าเฝ้าทูลขอทรัพย์มรดกในฐานะรัชทายาทสืบสันตติวงศ์พระองค์
ทรงทำ�ภัตกิจเสร็จ ทรงอนุโมทนาเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกลับสู่นิโครธาราม พระราหุลกุมารตามเสด็จ
ไปด้วย พระองค์ไม่ตรัสสัง่ ให้พระกุมารเสด็จกลับ แม้พวกข้าราชบริพารก็ไม่อาจทูลเชิญพระกุมารให้เสด็จกลับได้
พระราหุลกุมารตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปจนถึงนิโครธารามพระองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์มรดกที่พระราหุลทูลขอนั้น
เป็นทรัพย์ภายนอก ไม่จีรังยั่งยืน ลำ�บากต่อการดูแลรักษา  ไม่ใช่อริยทรัพย์ ทรงดำ�ริว่า  จะให้พระกุมาร
เป็นเจ้าของโลกุตตรทรัพย์ คือ ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นทรัพย์ภายในแทน
จึงทรงโปรดให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระราหุลกุมารเป็นสามเณรโดยวิธีเปล่งวาจารับไตร
สรณคมน์วิธีบวชแบบนี้เรียกว่า  ติสรณคมนูปสัมปทา  พระราหุลเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
ทรงบรรพชา ขณะมีพระชนมายุเพียง ๗ ปี
หลังจากพระราหุลบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะทรงโทมนัสมาก ทรงหวังจะให้
สืบสันตติวงศ์แทนพระองค์ ในเมื่อพระนันทะพระราชโอรสองค์ที่ ๒ พระพุทธองค์ทรงพาไปอุปสมบทแล้ว
ยังทรงพาพระราหุลกุมารไปบรรพชาเป็นสามเณรอีก จึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอพรว่า หม่อมฉัน
ขอประทานพระวโรกาสกุลบุตรใดประสงค์จะบวช หากมารดาบิดาไม่พร้อมใจอนุญาตให้บวช ขออย่า
บรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบตรนั้น พระองค์ทรงประทานพรแก่พระพุทธบิดาและทรงบัญญัติพระวินัยว่า
กุลบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาต ภิกษุไม่พึงให้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระพุทธบัญญัตินี้ถือเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อมาจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเมืองกบิลพัสด์ุ ๗ วัน ถวายพระพรลา
พระพุทธบิดาเสด็จกลับเมืองราชคฤห์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้งปวง

ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จแคว้นโกศล
แคว้ น โกศลเป็ น แคว้ น ใหญ่ แ คว้ น หนึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นมั ธ ยมประเทศตอนเหนื อ ของชมพู ท วี ป
มีเมืองหลวงชื่อสาวัตถีพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงมีอำ�นาจสิทธิ์ขาดในการปกครองทรงแผ่พระราชอำ�นาจ
ไปยึดครองแคว้นกาสีอนั มีพาราณสีเป็นเมืองหลวง และแคว้นสักกะอันมีกบิลพัสด์เุ ป็นเมืองหลวง แคว้นโกศล
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มีอาณาเขตติดต่อกับแคว้นอิสระใกล้เคียง คือ แคว้นมัลละแคว้นวัชชี และแคว้นมคธเจริญรุ่งเรืองด้วย
การค้าการเกษตรและวัฒนธรรมต่าง ๆ
ในเมื อ งสาวั ต ถี มี ค หบดี ท่ า นหนึ่ ง ชื่ อ สุ ทั ต ตะ เป็ น เศรษฐี ใจบุ ญ ชอบช่ ว ยเหลื อ คนตกยาก
ตั้งโรงทานแจกอาหารแก่คนทั่วไป คนยากจนอนาถาหาที่พึ่งมิได้ได้ อาศัยอาหารในโรงทานของเขาเลี้ยงชีวิต
ชาวเมืองเรียกเขาว่า  อนาถบิณฑิกะ แปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นญาติกับ
ราชคหกเศรษฐีนอ้ งชายภรรยาของตน คราวหนึง่ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางไปทำ�ธุระทีเ่ มืองราชคฤห์พกั อยู่
ที่บ้านราชคหกเศรษฐีวันนั้นราชคหกเศรษฐีสาละวนอยู่กับการสั่งทาสกรรมกรให้ตระเตรียมอาหารและ
ตกแต่งสถานที่เป็นการใหญ่ อนาถบิณฑิกเศรษฐีนึกว่า ในคราวก่อน ๆ เมื่อเรามาถึง เศรษฐีพักงานทั้งหมดมา
ต้อนรับเราแต่คราวนี้ท่านกลับไม่ใส่ใจ สาละวนสั่งบ่าวไพร่ให้หุงข้าวทำ�กับข้าวของกินอย่างชุลมุน น่าจะมี
งานมงคลหรือเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารมาเสวยพระกระยาหารเป็นแน่ เมื่อราชคหกเศรษฐีสั่งการเรียบร้อย
แล้วมาต้อนรับอนาถบิณฑิกเศรษฐีตามเคย เล่าให้ฟังว่า ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกมาฉัน
ภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินคำ�ว่าพระพุทธเจ้าถึงกับตกตะลึงเพราะไม่เคยได้ยินคำ�ว่า
พระพุทธเจ้ามาก่อนเลย ให้ราชคหกเศรษฐีพูดซํ้าถึง ๓ ครั้ง ต้องการจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในทันทีแต่
ราชคหกเศรษฐีหา้ มว่าไม่ใช่เวลาจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ คืนนัน้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีนอนไม่หลับทัง้ คืนต้องการ
ให้สว่างเร็ว ๆ จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  พอรุ่งเช้าก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จมาฉันที่เรือนราชคหกเศรษฐี
รีบไปเข้าเฝ้า ณ สีตวัน ได้ฟังอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ บรรลุโสดาปัตติผล ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย
เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต และกราบทูลให้พระองค์เสด็จไปประกาศพระศาสนาที่เมืองสาวัตถีในแคว้นโกศล
อนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางกลับบ้านถึงเมืองสาวัตถีแล้ว มองหาทีด่ นิ จะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า
พบที่ดินแปลงหนึ่งเหมาะสำ�หรับบำ�เพ็ญสมณธรรมเป็นของเจ้าชายเชตพระญาติของพระเจ้าปเสนทิโกศล
จึงขอซื้อที่ดินกับเจ้าชายเชต พระองค์ไม่ยอมขายให้เพราะต้องการทำ�เป็นพระอุทยานสำ�หรับพักผ่อน
เมื่อเศรษฐีรบเร้าจะซื้อให้ได้จึงตรัสให้นำ�แผ่นทองคำ�มาปูเรียงกันจนเต็มพื้นที่พระอุทยานจะขายให้วันรุ่งขึ้น
เศรษฐีสั่งคนให้ขนแผ่นทองคำ�ไปปูเรียงกันจนเต็มพื้นที่พระอุทยาน เจ้าชายทอดพระเนตรด้วยความแปลก
พระทัยไม่นึกว่าเศรษฐีจะตั้งใจขนาดนั้นจึงลดราคาที่ดินเหลือแค่ครึ่งเดียว ขอร่วมสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า
ด้วย เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเศรษฐีให้ชื่อว่า  พระเชตวันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้าชายเชตที่ยอมสละ
ที่ดินให้และร่วมสร้างวัดกับตน กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จแคว้นโกศล
ถวายพระเชตวันให้ประทับอยู่จำ�พรรษา  และเอาใจใส่ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกเป็นอย่างดี
จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการถวายทาน พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำ�พรรษาที่พระเชตวัน
ประกาศพระศาสนาในแคว้นโกศล จนชาวเมืองจำ�นวนมาก รวมทั้งพระเจ้าปเสนทิโกศลได้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาพระองค์ประทับจำ�พรรษาที่พระเชตวันถึง ๑๙ พรรษา นานกว่าสถานที่ใด
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้พุทธประวัติ
เรื่อง พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้ แ ละเข้ า ใจพุ ท ธประวั ติ ความสำ � คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา  ปฏิ บั ติ ต นเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน

๓. สาระสำ�คัญ

พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสงั ขาร ณ ปาวาลเจดีย์ ทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทรงพระประชวร
และปรินิพพานที่เมืองกุสินารา รวมพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถสรุปพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพานได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
ปัจฌิมโพธิกาล
- อนุสนธิ
- ทรงปลงอายุสังขาร
- เสด็จบ้านเวฬุวคาม
- เหตุที่ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว ๘ ประการ
- ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
- เสด็จป่ามหาวัน
- เสด็จโภคนคร
- นายจุนทะถวายปัจฉิมบิณฑบาต
- เสด็จเมืองปาวา
- ทรงพระประชวร
- เสด็จเมืองกุสินารา
- ผิวกายพระตถาคตผ่องใสยิ่งใน ๒ กาล
- บิณฑบาตทาน ๒ คราว มีผลเสมอกัน
- บรรทมอนุฏฐานไสยา
- ทรงปรารภสักการบูชา
- ประทานโอกาสให้เทวดามาเฝ้า

- ทรงแสดงสังเวชสถาน ๔ ต�ำบล
- อาการอันภิกษุทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อสตรี
- วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ
- ถุปารหบุคคล ๔
- ประทานโอวาทแก่พระอานนท์
- ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
- ตรัสถึงเมืองกุสินารา
- ตรัสสั่งให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
- โปรดสุภัททปริพาชก
- ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
- ประทานโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ถามข้อสงสัย
- ปัจฉิมโอวาท
- ปรินิพพาน
อปรกาล
- ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
- แจกพระบรมสารีริกธาตุ
- สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
๒. นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายคำ�ว่า “ ปลงอายุสังขาร ” และคำ�ว่า “ ปรินิพพาน ” โดยเขียน
อธิบายความหมายลงในกระดาษที่ครูแจกให้ สุ่มตัวอย่างนักเรียนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นฝึก
๓. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละเท่า  ๆ กัน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ศึกษา
ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง ปลงอายุสังขาร และกลุ่มที่ ๒ ศึกษาใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง ปรินิพพาน และให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องสรุปย่อหน้าชั้นเรียน
ขั้นประยุกต์
๔. ครูและนักเรียนกลุ่มอื่นช่วยกันประเมินผล คอยเพิ่มเติมแก้ไขให้ถูกต้อง และชื่นชมกลุ่ม
ที่สรุปย่อได้ดีที่สุดนักเรียนทุกคนทำ�ใบกิจกรรมที่ ๕ และส่งครูตรวจ
๕. นักเรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑

ภาระงาน
ตอบคำ�ถามพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๕

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง ปลงอายุสังขาร
ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง ปรินิพพาน
ใบกิจกรรมที่ ๕
แบบทดสอบหลังเรียน

๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
สามารถสรุปพุทธประวัติ
ตั้งแต่ปลงอายุสังขาร
จนถึงปรินิพพานได้

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- สังเกต
- แบบสังเกต ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
- ตรวจผลงาน พฤติกรรม
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม
- แบบประเมิน
ผลงาน
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๕
ระดับคะแนน

ข้อที่

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ - ๑๐ ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๑๘ - ๓๐
๐ - ๑๗

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๖ - ๑๐
๐-๕
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ใบกิจกรรมที่ ๕
พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๑๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๑. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน และที่ไหน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. เหตุผลที่ทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหว มีกี่ประการ อะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ บ้านกัณฑุตามนั้น ทรงแสดงธรรมอะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๕. พระฉวีวรรณของพระพุทธเจ้า ย่อมผ่องใสยิ่งขึ้นเป็นพิเศษในกาลใดบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. สังเวชนียสถาน ๔ มีอะไรบ้าง และมีความสำ�คัญอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๗. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงตั้งใจ ใครเป็นศาสดาแทน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๘. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ประทานโอวาทโดยสรุปไว้ว่าอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๙. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีพระชนมายุเท่าไร ที่ไหน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๐. ทูตทีม่ าขอแบ่งพระสารีรกิ ธาตุครัง้ แรก มีกพี่ ระนคร และดอกไม้ชนิดใดตกจากสวรรค์ในวันทีพ่ ระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๕
พุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน
๑. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน และที่ไหน
ตอบ ๓ เดือน ณ ปาวาลเจดีย์
๒. เหตุผลที่ทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหว มีกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ เหตุที่ทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวมีอยู่ ๘ ประการ คือ
๑. ลมกำ�เริบ
๒. ผู้มีฤทธิ์บันดาล
๓. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตลงสู่พระครรภ์
๔. พระโพธิสัตว์ประสูติ
๕. ตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๖. ตถาคตแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
๗. ตถาคตปลงอายุสังขาร
๘. ตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพาน
๓. พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ บ้านกัณฑุตามนั้น ทรงแสดงธรรมอะไรบ้าง
ตอบ ทรงแสดงอริยธรรม ๔ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ แก่ภิกษุทั้งหลาย
๔. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ
ตอบ ปุกกุสะ สาวกของอาฬารดาบสกาลามโคตร
๕. พระฉวีวรรณของพระพุทธเจ้า ย่อมผ่องใสยิ่งขึ้นเป็นพิเศษในกาลใดบ้าง
ตอบ กายของพระพุทธเจ้างามบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งนักใน ๒ กาล คือ
๑. คืนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำ�เร็จเป็นพระพุทธเจ้า
๒. คืนตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
๖. สังเวชนียสถาน ๔ มีอะไรบ้าง และมีความสำ�คัญอย่างไร
ตอบ สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ
๑. สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ
๒. สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
๓. สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๔. สถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
สังเวชนียสถาน แปลว่า  สถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช พุทธศาสนิกชนควรไปดูไปเห็น
และให้เกิดความสังเวช เพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธเจ้า  ทำ�ให้รู้สึกเหมือนได้อยู่
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ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า  เป็นแรงบันดาลใจในการทำ�ความดี เป็นเครื่องเตือนใจให้ดำ�รงชีวิตอยู่ใน
ความไม่ประมาท ตายไปจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
๗. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงตั้งใจ ใครเป็นศาสดาแทน
ตอบ พระธรรมวินัย
๘. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ประทานโอวาทโดยสรุปไว้ว่าอย่างไร
ตอบ ประทานโอวาทว่า  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”
๙. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีพระชนมายุเท่าไร ที่ไหน
ตอบ มีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ในสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
๑๐. ทูตทีม่ าขอแบ่งพระสารีรกิ ธาตุครัง้ แรก มีกพี่ ระนคร และดอกไม้ชนิดใดตกจากสวรรค์ในวันทีพ่ ระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน
ตอบ ๗ พระนคร ดอกไม้ชื่อ ดอกมณฑารพ
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่  ๓ รู้และเข้าใจพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน
จำ�นวน ๑๐ ข้อ คะแนน ๑๐ คะแนน
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. พระพุทธเจ้าทรงจำ�พรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด
ก. ภัณฑุคาม
ข. เวฬุวคาม
ค. กัลลวาลมุตตคาม
ง. หัตถีคาม
๒. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน
ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน
๓. พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระสุภัททะ
ง. พระวักกลิ
๔. ใครทำ�ปุพพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี
๕. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความสามัคคี
ข. ความกตัญญู
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความอดทน
๖. พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระ จุดไม่ติดเพราะรอใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ
๗. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าวันอะไร
ก. มาฆบูชา 
ข. วิสาขบูชา
ค. อัฏฐมีบูชา 
ง. อาสาฬหบูชา
๘. การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร
ก. สัมมนา 
ข. สังคายนา
ค. สาธยาย
ง. สันนิบาต
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๙. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ก. มัลลกษัตริย์
ข.
ค. วัสสการพราหมณ์
ง.
๑๐. ใครขอทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุไปบูชา
ก. พระอินทร์
ข.
ค. โทณพราหมณ์
ง.

มหาพราหมณ์
โทณพราหมณ์
ฆฏิการพรหม
พระเจ้าโมริยะ
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๓

รู้และเข้าใจพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพาน

ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

ข
ก
ก
ก
ค
ง
ค
ข
ง
ค

84

ใบความรู้ที่ ๘
ปลงอายุสังขาร

อนุสนธิ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จจาริกไปในคามนิคมชนบทราชธานี
ต่าง ๆ เช่น เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้เห็นแจ้งอริยสัจนับไม่ถ้วน ทรงประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาให้บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
บรรลุธรรมตามสมควรแก่อุปนิสัย ทรงประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์
เป็นอันมากตลอดเวลา  ๔๕ พรรษา  จนมีพระชนมายุล่วงเข้า  ๘๐ พรรษา  ทรงรู้สึกถึงพระวรกายถอยกำ�ลัง
เพราะชราภาพทรงพิจารณาเห็นว่า  จะมีพระชนม์อยู่ได้เพียง ๑๐ เดือน ก็จะปรินิพพาน มีพระประสงค์
จะเสด็ จ ไปปริ นิ พ พาน ณ เมื อ งกุ สิ น ารา  จึ ง ได้ เ สด็ จ ออกจากเมื อ งราชคฤห์ ตรงไปยั ง เมื อ งกุ สิ น ารา
ในระหว่างทางเสด็จผ่านเมืองเวสาลีประทับ ณ ป่ามะม่วงของนางคณิกา  ชื่อ อัมพปาลีทรงรับอัมพปาลีวัน
เป็ น อารามสุ ด ท้ า ยในพระพุ ท ธศาสนาก่ อ นเสด็ จ ปริ นิ พ พาน พระองค์ ป ระทั บ อยู่ ณ อั ม พปาลี วั น
ตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จต่อไปยังเวฬุวคาม เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี

ทรงปลงอายุสังขาร
เสด็จบ้านเวฬุวคาม
พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใ่ หญ่เสด็จดำ�เนินถึงเวฬุวคาม เมืองเวสาลี ทรงเห็นว่า รอบเมือง
เวสาลีมีเสนาสนะมาก ภิกษุก็หาได้ง่าย เป็นสัปปายะแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่จำ�พรรษาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลาย
ว่าเธอทัง้ หลายจงแยกย้ายกันไปจำ�พรรษาตามเสนาสนะต่าง ๆ รอบเมืองเวสาลีตามความพอใจเถิดเราตถาคต
จะจำ�พรรษาสุดท้าย ณ เวฬุวคามแห่งนี้
ในระหว่างพรรษากาลพระองค์ทรงพระประชวรหนักเกิดเวทนาอย่างแรงจนเกือบจะปรินิพพาน
ทรงดำ�รงพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้น ทรงดำ�ริว่า  เราจะปรินิพพาน โดยไม่บอกลาภิกษุอุปัฏฐาก
ไม่บอกลาภิกษุสงฆ์หาควรไม่จึงทรงเข้าสมาบัติกำ�หนดเวทนาระงับพระอาการประชวรนั้น เมื่อทรงหาย
จากพระอาการประชวรแล้วทรงสำ�ราญพระอิรยิ าบถบนอาสนะในร่มเงาพระวิหาร พระอานนท์พทุ ธอุปฏั ฐาก
มาเข้าเฝ้ากราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระอาการประชวรของพระองค์ทำ�ให้ข้าพระองค์กระวนกระวายใจ
เหมือนจะอาพาธตามพระองค์ไปด้วยจนไม่เป็นอันปฏิบัติธรรม แต่เบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระองค์ยังไม่ได้
แสดงธรรมบอกลาภิกษุสงฆ์จะไม่เสด็จปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ดูกรอานนท์ บัดนี้ ตถาคตแก่เฒ่า
เข้าวัยชรามีอายุถึง ๘๐ ปี แล้วกายของตถาคตก็เหมือนเกวียนเก่าอาศัยไม้ไผ่ผูกคํ้าพอให้ใช้งานได้เท่านั้น
พร้อมกับตรัสเตือนพระอานนท์ให้รีบทำ�ที่พึ่งแก่ตนเอง
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วันรุง่ ขึน้ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี ครัน้ เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วตรัสชวนพระอานนท์
ไปประทับพักสำ�ราญพระอิริยาบถ ณ ปาวาลเจดีย์ด้วยพระประสงค์จะให้พระอานนท์กราบทูลอาราธนาให้
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ต่อ ทรงทำ�นิมิตโอภาสตรัสกับพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ เมืองเวสาลีนี้เป็นสถานที่
รื่นรมย์ทัศนียภาพสวยงามมีเจดีย์มากมายรวมทั้งปาวาลเจดีย์ ถ้าบุคคลได้เจริญอิทธิบาท ๔ มีความปรารถนา
จะมีชีวิตอยู่ชั่วกัปหรือมากกว่านั้นก็สามารถทำ�ได้ ทรงทำ�นิมิตโอภาสให้พระอานนท์ทูลอาราธนาถึง ๓ ครั้ง
แต่พระอานนท์ไม่อาจจะรู้ทันเหมือนถูกมารเข้าดลใจไม่ได้ทูลอาราธนาจึงทรงรับสั่งให้พระอานนท์ออกไป
พระอานนท์ถวายบังคมแล้วออกไปนั่งพักที่โคนไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลจากพระองค์มากนัก
เมื่อพระอานนท์จากไปไม่นานมารใจบาปเข้าไปหาพระองค์ถึงที่ประทับ ทูลให้ระลึกถึงเรื่องที่เคย
สนทนากันเมือ่ คราวแรกตรัสรูใ้ นขณะประทับทีโ่ คนไม้อชปาลนิโครธว่าเคยกราบทูลอาราธนาให้พระองค์เสด็จ
ปรินิพพานแล้วแต่พระองค์ตรัสว่า บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไม่ฉลาดไม่อาจแสดงธรรม
ให้ลัทธิต่าง ๆ นอกพระศาสนาเข้าใจหลักธรรมตามเป็นจริงได้และพระศาสนายังไม่แพร่หลายยังไม่สำ�เร็จ
ประโยชน์แก่ประชุมชนเป็นอันมากเราจะไม่ปรินิพพาน บัดนี้ บริษัท ๔ และพระศาสนาก็ตั้งมั่นแพร่หลาย
ตามพุ ท ธประสงค์ ทุ ก ประการแล้ ว นิ ม นต์ เ สด็ จ ปริ นิ พ พานเถิ ด พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ว่ า  “ดู ก รมารใจบาป
ท่านจงวางใจเถิดนับจากนี้ไปอีก ๓ เดือน เราจะปรินิพพาน ต่อจากนั้นจึงทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์
ทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดขนพองสยองเกล้าจนน่าสะพรึงกลัว

เหตุทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหว ๘ ประการ
พระอานนท์รู้สึกได้ว่าแผ่นดินไหวรุนแรงจึงออกจากร่มไม้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามเหตุการณ์
แผ่นดินไหวรุนแรง พระองค์ตรัสว่า “ดูกรอานนท์ เมื่อเธอออกไปแล้วมารใจบาปเข้ามาหาทูลอาราธนาให้เรา
เสด็จปรินิพพานจึงบอกมารใจบาปนั้นว่า  นับจากนี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน ดูกรอานนท์เหตุ
ที่ทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวมีอยู่ ๘ ประการคือ
๑. ลมกำ�เริบ
๒. ผู้มีฤทธิ์บันดาล
๓. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตลงสู่พระครรภ์
๔. พระโพธิสัตว์ประสูติ
๕. ตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๖. ตถาคตแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๗. ตถาคตปลงอายุสังขาร
๘. ตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระอานนท์คิดได้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นหมดแล้วเหลือเพียงพระตถาคตปลงอายุสังขาร
และปรินพิ พาน ชะรอยแผ่นดินไหวครัง้ นีจ้ ะเกิดจากพระพุทธองค์ปลงอายุสงั ขารเป็นแน่จงึ กราบทูลอาราธนา
ให้พระพุทธองค์ทรงดำ�รงพระชนม์อยู่ต่ออีกกัปหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลาย พระองค์ตรัสว่า ดูกรอานนท์ บัดนี้ ไม่ใช่เวลาจะมาขอร้องตถาคตให้มชี วี ติ อยูต่ อ่ อีกกัปหนึง่ เป็นความ
ผิดพลาดของเธอเองเมื่อตถาคตทำ�นิมิตโอภาสชัดแจ้งเธอก็ไม่อาจจะรู้ทันไม่ได้ขอร้อง บัดนี้ ตถาคตปลง
อายุสังขารแล้วแม้พระอานนท์พุทธอุปัฏฐากจะกราบทูลอาราธนาถึง ๓ ครั้ง ก็ตรัสปฏิเสธทุกครั้งไป
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ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
เสด็จป่ามหาวัน
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์อย่างนั้นแล้วได้เสด็จไปยังกูฏาคารศาลาป่ามหาวัน ตรัสสั่ง
พระอานนท์ให้เรียกภิกษุทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีมาเข้าเฝ้า  ณ ศาลาฉันภัตตาหาร ประทานโอวาท
แก่ภิกษุสงฆ์ด้วยอภิญญาเทสิตธรรม คือ หลักธรรมที่ทรงแสดงเพื่อความรู้ยิ่ง หมายถึงโพธิปักขิยธรรม
๓๗ ประการ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรค
มีองค์ ๘ บุคคลเจริญทำ�ให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความดำ�รงอยู่ได้นานแห่งพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่
ชนหมูม่ ากเพือ่ นุเคราะห์สตั ว์โลก เพือ่ เกือ้ กูลแก่เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย ต่อจากนัน้ ตรัสเตือนภิกษุทงั้ หลายว่า 
หนฺททานิ ภิกขฺ เว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ แปลความว่า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาท
ให้ถึงพร้อมเถิด นับจากนี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน
เช้ า วั น ต่ อ มาพระองค์ เ สด็ จ เข้ า ไปบิ ณ ฑบาตในเมื อ งเวสาลี เมื่ อ เสด็ จ ออกจากเมื อ งเวสาลี
ทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นนาคาวโลกหรือมองอย่างช้างเหลียวหลังผินพระพักตร์มาตรัสกับพระอานนท์วา่
“ดูกรอานนท์ การเห็นเมืองเวสาลีครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของตถาคต เราจะไปยังบ้านภัณฑุคามกัน
พระอานนท์ทูลรับพระดำ�รัสแล้ว
พระพุ ท ธเจ้ า พร้ อ มด้ ว ยภิ ก ษุ ส งฆ์ ห มู่ ใ หญ่ เ สด็ จ ถึ ง บ้ า นภั ณ ฑุ ค าม แล้ ว ประทั บ อยู่ ณ
บ้านภัณฑุคามนั้น ทรงแสดงอริยธรรม ๔ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  และวิมุตติ แก่ภิกษุทั้งหลาย
มีใจความว่า  ศีลเป็นที่ตั้งแห่งคุณวิเศษเบื้องบนประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวง เมื่อศีลบริบูรณ์
สมาธิ ก็ มี ผ ลมากมี อ านิ ส งส์ ม ากเมื่ อ ฝึ ก ฝนสมาธิ ดี แ ล้ ว ปั ญ ญาก็ มี ผ ลมาก มี อ านิ ส งส์ ม าก จิ ต อั น ปั ญ ญา
อบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ สิกขา  ๓ นี้ เป็นทางแห่งวิมุตติ
วิมุตติเป็นแก่นแห่งพระธรรมวินัยพระสาวกจะบรรลุวิมุตตินั้นได้ก็ด้วยทำ�ให้บริบูรณ์ในไตรสิกขานั้น

เสด็จโภคนคร
พระพุทธเจ้าประทับอยู่บ้านภัณฑุคามตามพระพุทธอัธยาศัย แล้วเสด็จต่อไปยังบ้านหัตถีคาม
บ้านอัมพคาม บ้านชัมพุคาม เสด็จถึงโภคนครตามลำ�ดับ ประทับอยู่ ณ อานันทเจดีย์ใกล้โภคนครตรัส
มหาปเทส ๔ โปรดภิกษุทั้งหลายมีใจความว่า ถ้าจะมีภิกษุอ้างพระศาสดาก็ดี อ้างสงฆ ์อ้างคณะอ้างบุคคลก็ดี
แสดงแก่ผู้ใดว่านี้ เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นคำ�สอนของพระศาสดา  เธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้าน
คำ�กล่าวของภิกษุนั้นพึงเรียนรู้บทพยัญชนะให้แน่นอน แล้วสอบสวนพระสูตรเทียบเคียงพระวินัย ถ้าคำ�กล่าว
นั้นไม่ตรงกับพระสูตรเทียบเคียงพระวินัยไม่ได้ พึงเข้าใจเถิดว่ามิใช่คำ�สอนของพระศาสดาเธอผู้นี้รับมาผิด ๆ
จำ�มาคลาดเคลื่อนแน่แล้วแต่เมื่อใดสอบสวนแล้วตรงกับพระสูตรและเทียบเคียงพระวินัยได้ไม่ผิดพลาด
ไม่คลาดเคลื่อน เมื่อนั้น พึงถึงความตกลงใจว่านี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดาแน่นอน เธอผู้นี้รับมาถูกต้อง
ไม่วิปริตคลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัย
พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ อานันทเจดียใ์ นโภคนครนัน้ นอกจากทรงแสดงมหาปเทส ๔ ยังทรงแสดง
ไตรสิกขาเป็นทางแห่งวิมตุ ติ คือ ความหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ โปรดเวไนยสัตว์ทงั้ หลาย
มากกว่าหลักธรรมอย่างอื่น
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นายจุนทะถวายปัจฉิมบิณฑบาต
เสด็จเมืองปาวา
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โภคนครตามพระอัธยาศัย แล้วครั้นใกล้ถึงกำ�หนด ๓ เดือน นับแต่
วันปลงอายุสังขาร เสด็จไปยังเมืองปาวาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับอยู่ ณ อัมพวัน สวนมะม่วงของ
นายจุนทะบุตร นายช่างทองในเมืองปาวานั้น ฝ่ายนายจุนทกัมมารบุตรได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จถึงเมือง
ปาวาประทับอยูใ่ นสวนมะม่วงของตน จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์สดับพระธรรมเทศนาและกราบทูลอาราธนา
พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จไปฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้น
นายจุนทกัมมารบุตรทราบว่า พระองค์ทรงรับอาราธนาแล้วจึงกราบทูลลาทำ�ประทักษิณแล้วหลีกไป
วันนั้นเป็นวันก่อนปรินิพพาน ๑ วัน ตรงกับขึ้น ๑๔ คํ่า  เดือน ๖ เมื่อกลับถึงบ้านแล้วสั่งให้จัดเตรียมอาหาร
อย่างประณีตและสูกรมัททวะจำ�นวนมากในบ้านของตนตลอดทัง้ คืน ครัน้ ได้เวลาฉันภัตตาหารเช้าจึงสัง่ ให้คน
ไปกราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังบ้านของนายจุนทะประทับนัง่ บนอาสนะตรัสสัง่ นายจุน
ทะว่า สูกรมัททวะที่ท่านจัดเตรียมไว้จงถวายตถาคตผู้เดียวส่วนที่เหลือให้ขุดหลุมฝังกลบเสีย จงถวายอาหาร
อย่างอืน่ แก่ภกิ ษุทงั้ หลาย เพราะสูกรมัททวะไม่สามารถจะย่อยได้งา่ ย นายจุนทะทูลรับพระดำ�รัสนัน้ แล้วครัน้
เสวยพระกระยาหารเสร็จได้ตรัสอนุโมทนาให้นายจุนทะเบิกบานใจในไทยทานที่ถวายเสด็จกลับไปอัมพวัน
แล้วในวันนั้นเป็นวันปรินิพพานของพระองค์ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖

ทรงพระประชวร
เสด็จเมืองกุสินารา
เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยภัตตาหารของนายจุนทะแล้วก็เกิดอาพาธอย่างรุนแรง ทรงพระประชวรลง
พระโลหิตเกิดทุกขเวทนารุนแรงถึงกับจะปรินพิ พานแต่ทรงมีพระสติสมั ปชัญญะมัน่ คงไม่ทรุ นทุราย ทรงอดกลัน้
ทุกขเวทนานั้นด้วยอธิวาสนขันติ ตรัสสั่งพระอานนท์ว่าดูกรอานนท์ เราจะไปเมืองกุสินารากัน พระอานนท์
ทูลรับพระดำ�รัสและแจ้งข่ าวให้ภิกษุสงฆ์รับทราบทั่วกันแล้วพระพุทธองค์เสด็จออกจากอัมพวันไปยัง
เมืองกุสินาราในระหว่างทางเสด็จพระดำ�เนินทรงลำ�บากพระวรกายมากทรงแวะพักเหนื่อยเป็นระยะ ๆ
ขณะประทับใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งตรัสสั่งพระอานนท์ให้ปูลาดผ้าสังฆาฏิพับเป็น ๔ ชั้น เพื่อประทับนั่งพักระงับ
ความเหนื่อยทรงกระหายนํ้ามากตรัสสั่งให้พระอานนท์ไปตักนํ้ามาถวาย
พระอานนท์กราบทูลว่า  พระองค์ผู้เจริญเมื่อครู่นี้เองเกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่ม เพิ่งข้ามแม่นํ้า
ผ่านไปนํ้าขุ่นมากไม่ควรจะเสวยแต่แม่นํ้ากกุธานทีอยู่ไม่ไกลนํ้าใสเย็นสะอาดมีท่าขึ้นลงสะดวก พระองค์
เสด็จไปเสวยและสรงชำ�ระพระวรกายทีแ่ ม่นาํ้ นัน้ เถิด จึงตรัสสัง่ เป็นครัง้ ที่ ๒ ว่า ดูกรอานนท์ เธอช่วยนำ�นํ้ามา
ให้เราเรากระหายจะดื่มนํ้า พระอานนท์กราบทูลทัดทานเป็น ครั้งที่ ๒ เช่น กันพอ ครั้งที่ ๓ พระอานนท์ทูลรับ
พระดำ�รัสถือบาตรไปยังแม่นํ้านั้น ขณะนั้นนํ้าในแม่นํ้ามีน้อยถูกเกวียนยํ่าจนขุ่นมัว เมื่อพระอานนท์เข้าไป
ใกล้นํ้ากลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวนึกฉงนในใจว่าน่าแปลกใจจริงสิ่งไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้น แม่นํ้าขนาดเล็กถูก
เกวียนเหยียบยํ่าจนขุ่นมัวนํ้ากลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวจึงใช้บาตรตักนํ้านำ�เข้าไปถวายให้พระองค์เสวยกราบทูล
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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ขณะนัน้ พระโอรสของมัลลกษัตริยน์ ามว่า ปุกกุสะ สาวกของอาฬารดาบสกาลามโคตรออกเดินทาง
จากเมืองกุสินาราจะไปยังเมืองปาวาผ่านมาทางนั้นพอดี เห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งภายใต้ร่มไม้นั้นจึงเข้าไป
เฝ้าถวายบังคมนั่งฟังสันติวิหารธรรมเกิดความเลื่อมใสกล่าวชมพระธรรมเทศนาว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระภาษิตของพระองค์ไพเราะแจ่มแจ้งเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง
และส่องประทีปในที่มืดพร้อมทั้งประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็น
สรณะที่พึ่งตลอดชีวิต ได้นำ�ผ้าสิงคิวรรณ ๑ คู่ เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีสีดั่งทองสิงคี คือ มีสีทองเหมือนเปลวไฟ
น้อมเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าผืนหนึ่ง ถวายพระอานนท์ผืนหนึ่งปลื้มปีติยินดีในการประกอบความดีของตน
ในวันนั้นถวายบังคมลาทำ�ประทักษิณแล้วหลีกไป

ผิวกายพระตถาคตผ่องใสยิ่งใน ๒ กาล
เมือ่ ปุกกุสะมัลลบุตรหลีกไปไม่นานพระอานนท์ได้นอ้ มผ้าสิงคิวรรณคูน่ นั้ เข้าไปถวายพระพุทธเจ้าผ้า
สิงคิวรรณนั้นปรากฏประหนึ่งถ่านไฟปราศจากเปลว พระองค์ทรงนุ่งผืนหนึ่งทรงห่มผืนหนึ่ง ทันใดนั้นผิวกาย
ของพระพุทธองค์กง็ ามบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องยิง่ นัก พระอานนท์ทลู สรรเสริญความงดงามผ่องใสของพระฉวีวรรณซึง่
ปกคลุมพระวรกายด้วยผ้าสิงคิวรรณพระพุทธองค์ตรัสว่า จริงดังอานนท์สรรเสริญกายของตถาคตงามบริสทุ ธิ์
ผุดผ่องยิ่งนักใน ๒ กาล คือ
๑. คืนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำ�เร็จเป็นพระพุทธเจ้า
๒. คืนตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ดูกรอานนท์ในยามสุดท้ายของคืนวันนี้ตถาคตจะปรินิพพานในระหว่ างโคนไม้ส าละทั้งคู่ใน
สาลวโนทยานของมัลลกษัตริยท์ งั้ หลายในเมืองกุสนิ ารา ดูกรอานนท์ เราจะไปแม่นาํ้ กกุธานทีกนั พระอานนท์
ทูลรับพระบัญชาแจ้งให้ภิกษุสงฆ์ทราบแล้ว
พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำ�เนินไปถึงแม่นํ้ ากกุธานทีเสด็จลงเสวยและ
สรงสนานตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จขึ้นจากแม่นํ้าไปประทับที่อัมพวันตรัสสั่งให้พระจุนทกะปูลาดผ้าสังฆาฏิ
พับเป็น ๔ ชั้น พระองค์เสด็จบรรทมสีหไสยาโดยข้างเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทให้เหลื่อมกันทรงมีพระ
สติสมั ปชัญญะทรงมนสิการอุฏฐานสัญญา คือ ตัง้ พระทัยว่าบรรทมแล้วจะเสด็จลุกขึน้ โดยมีพระจุนทกะนัง่ เฝ้า
ถวายการดูแลในที่นั้น

บิณฑบาตทาน ๒ คราว มีผลเสมอกัน
เมือ่ พระพุทธองค์ทรงพักพระวรกายพอบรรเทาความเหน็ดเหนือ่ ยแล้วจึงตรัสเรียกพระอานนท์มา
รับสัง่ ว่า “ดูกรอานนท์ อาจมีใครบางคนทำ�ให้นายจุนทกัมมารบุตรเกิดความเดือดร้อนใจว่าตถาคตเสวยอาหาร
บิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จปรินิพพาน เธอพึงช่วยระงับให้นายจุนทะสบายใจว่าตถาคตได้
ตรัสสรรเสริญบิณฑบาต ๒ คราว มีผลเสมอกัน มีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่น ๆ คือ บิณฑบาตที่ตถาคต
เสวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและบิณฑบาตที่ตถาคตเสวยแล้วเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเส
สนิพพานธาตุเพราะได้สั่งสมกุศลกรรมเป็นเหตุให้มีอายุให้มีวรรณะ ให้มีความสุข ให้มียศศักดิ์ และให้บังเกิด
ในสวรรค์ ดูกรอานนท์เราจะไปยังแม่นํ้าหิรัญญวดีฝั่งโน้นข้ามไปเมืองกุสินาราและสาลวโนทยานของ
มัลลกษัตริย์กันพระอานนท์ทูลรับพระดำ�รัสของพระพุทธองค์แล้ว
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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บรรทมอนุฏฐานไสยา
พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จข้ามแม่นํ้าหิรัญญวดีไปยังเมืองกุสินาราประทับอยู่
ณ สาลวโนทยานสถานทีเ่ สด็จประพาสของเจ้ามัลละทัง้ หลาย ตรัสสัง่ พระอานนท์วา 
่ ดูกรอานนท์ เธอจงตัง้ เตียง
หันศีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างต้นสาละทั้งคู่เราเหนื่อยจะนอนพัก พระอานนท์ทูลรับพระดำ�รัสแล้วตั้งเตียง
ให้เป็นพระแท่นปรินิพพานหันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหว่างต้นสาละคู่ พระพุทธองค์ทรงสำ�เร็จสีหไสยา
โดยข้างเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมกันทรงมีพระสติสัมปชัญญะบรรทมอนุฏฐานไสยา  คือ บรรทม
ครั้งสุดท้ายไม่เสด็จลุกขึ้นอีกเลย

ทรงปรารภสักการบูชา
สมัยนัน้ ต้นสาละทัง้ คูผ่ ลิดอกบานสะพรัง่ นอกฤดูกาลทัง้ ต้นดอกไม้เหล่านัน้ ร่วงหล่นโปรยปรายลงมา
บูชาพระสรีระพระพุทธเจ้าแม้ดอกมณฑารพในเมืองสวรรค์กร็ ว่ งหล่นโปรยปรายลงมาในบริเวณนัน้ กลิน่ หอม
อบอวลโชยมาทางอากาศ เหล่าเทวดาก็ประโคมดนตรีทพิ ย์ในอากาศเพือ่ สักการบูชาพระพุทธเจ้าในอวสานกาล
พระองค์ตรัสบอกพระอานนท์ว่า  ดูกรอานนท์ การบูชาตถาคตด้วยอามิสบูชาเช่นนี้ไม่ชื่อว่าบูชาตถาคตอย่าง
แท้จริงเพราะไม่สามารถจะดำ�รงพระศาสนาไว้ได้ผใู้ ดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ก็ตามปฏิบตั ธิ รรม
สมควรแก่ธรรมปฏิบตั ชิ อบประพฤติตามธรรมผูน้ นั้ ชือ่ ว่าบูชาตถาคตด้วยปฏิบตั บิ ชู า เป็นการบูชาสูงสุดเพราะ
สามารถดำ�รงพระศาสนาไว้ได้ พร้อมทัง้ ตรัสเตือนให้พทุ ธบริษทั หนักแน่นในการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ความดำ�รงมัน่
สถิตสถาพรแห่งพระศาสนาตลอดกาลนาน

ประทานโอกาสให้เทวดาเข้าเฝ้า
พระอุปวาณะยืนถวายงานพัดอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับสัง่ ให้พระอุปวาณะ
ออกไปไม่ให้ยนื ขวางพระพักตร์ พระอานนท์นกึ แปลกใจว่าพระอุปวาณะรูปนีเ้ ป็นพระอุปฏั ฐากใกล้ชดิ พระพุทธองค์
มานานในวาระสุดท้ายกลับทรงขับพระอุปวาณะออกไปไม่ให้ถวายการปรนนิบตั เิ หมือนเช่นเคย จึงเข้าไปทูลถาม
ได้รคู้ วามจริงว่า ขณะนัน้ เหล่าเทวดาในหมืน่ โลกธาตุมาประชุมกันเพือ่ จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เป็นครัง้ สุดท้าย
แต่พระอุปวาณะมายืนบังอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์เทวดาทั้งหลายพากันไม่พอใจเพราะไม่สมหวังดังตั้งใจมา
พระองค์ จึ ง ให้ พ ระอุ ป วาณะถอยออกไปจากเบื้ อ งหน้ า พระพั ก ตร์ เทวดาบางพวกยั ง มี กิ เ ลสสยายผม
ประคองแขนครํา่ ครวญอยูล่ ม้ เกลือกกลิง้ ไปมาเหมือนคนมีเท้าขาดเพ้อรำ�พันว่าพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็นดวงประทีป
ของโลกปรินิพพานเร็วนัก ส่วนเหล่าเทวดาผู้ปราศจากราคะมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นได้โดยธรรมสังเวช
ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สัตว์ทั้งหลายจะพึงหวังอะไรในสังขารนี้ความเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งสัตว์ทั้งหลาย
ต้องการนักนั้นพึงหาไม่ได้แต่สังขารนี้ พระพุทธองค์ตรัสบอกเหตุให้พระอุปวาณะออกไปจากเบื้องหน้า
พระพักตร์และทรงแสดงอาการของเหล่าเทวดามาประชุมในวันนั้นให้พระอานนท์ทราบดังกล่าวมานี้

ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตำ�บล
พระอานนท์กราบทูลว่า  พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนพวกภิกษุอยู่จำ�พรรษาอยู่ในทิศต่าง ๆ ครั้น
ออกพรรษาปวารณาแล้ว พากันเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์ได้โอกาสอยู่ใกล้ชิด ได้สนทนาปราศรัย ได้รับฟัง
พระโอวาทอันประทับใจจากพระองค์ แต่หลังจากพระองค์เสด็จปรินพิ พานแล้ว ข้าพระองค์ทงั้ หลายจะไม่ได้เห็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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จะไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์เช่นนั้นอีก ข้าพระองค์ทั้งหลายควรปฏิบัติอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสบอกว่า 
“ดูกรอานนท์สังเวชนียสถาน ๔ ตำ�บล คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา  และ
สถานที่ปรินิพพาน เป็นสถานที่พุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มีใจศรัทธาเลื่อมใสในตถาคต
ควรจะไปดูไปเห็น เพื่อให้เกิดความสังเวชสลดใจ ชนเหล่าใดมีใจศรัทธาเลื่อมใสจาริกไปยังสังเวชนียสถาน
เหล่านี้ ชนเหล่านั้นตายไปจะเกิดในสุคติโลกสวรรค์

อาการอันภิกษุทั้งหลายจะพึงปฏิบัติต่อสตรี
ต่อจากนั้นพระอานนท์ได้ทูลถามถึงการปฏิบัติตนต่อสตรีทั้งหลายว่า  พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์
ทัง้ หลายจะพึงปฏิบตั ติ อ่ มาตุคามอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสบอกว่า ดูกรอานนท์ ขึน้ ชือ่ ว่ามาตุคามภิกษุทงั้ หลาย
พึงปฏิบัติต่อเธออย่างนี้ คือ อย่าดูอย่าเห็นเป็นการดี เมื่อจำ�เป็นต้องดูต้องเห็นไม่ควรพูดไม่ควรเจรจาด้วย
เมื่ อ จำ � เป็ น ต้ อ งเจรจาด้ ว ยควรตั้ ง สติ ใ ห้ มั่ น คงไม่ ใ ห้ จิ ต แปรปรวนด้ ว ยอำ � นาจกิ เ ลสตั ณ หา  ดู ก รอานนท์
เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อมาตุคามอย่างนี้

วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ
พระอานนท์ทลู ถามถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นพระพุทธสรีระว่า พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ทงั้ หลายจะพึงปฏิบตั ิ
ในพระพุทธสรีระอย่างไร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรอานนท์ เธอทัง้ หลายอย่าขวนขวายเพือ่ บูชาสรีระตถาคตเลยจงประกอบ
ประโยชน์ตนเป็นผูไ้ ม่ประมาทในประโยชน์ตน มีความเพียรเผากิเลสและบาปธรรม มีจติ มุง่ ตรงต่อพระนิพพาน
เถิดกษัตริย์พราหมณ์และคฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตเลื่อมใสในตถาคตมีอยู่พวกเขาจะทำ�การบูชาสรีระตถาคตเอง
พระอานนท์กราบทูลถามต่อไปว่า  พระองค์ผู้เจริญ ท่านเหล่านั้นจะพึงปฏิบัติในพระสรีระ
ของพระองค์อย่างไร
“ดูกรอานนท์ ชนทัง้ หลายย่อมปฏิบตั ใิ นสรีระตถาคตเหมือนปฏิบตั ใิ นพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิ
คือ เขาห่อสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำ�ลีห่อด้วยผ้าใหม่ทับอีก ๕๐๐ คู่ อัญเชิญพระสรีระ
ลงในรางเหล็กเต็มด้วยนํ้ามัน ใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งปิดทับข้างบนอัญเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบน
จิตกาธานทำ�ด้วยไม้หอมล้วน ถวายพระเพลิงพระบรมศพสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ตรงทางใหญ่
สี่แยกอัญเชิญพระอัฐิบรรจุลงในสถูป เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมหาชนผู้สัญจรไปมา ทั้ง ๔ ทิศ ดูกรอานนท์
ชนทั้งหลายพึงปฏิบัติในสรีระตถาคตเหมือนเขาปฏิบัติในพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปตถาคต
ไว้ตรงทางใหญ่สแี่ ยกเพือ่ ให้พทุ ธบริษทั ได้สกั การบูชาด้วยดอกไม้ของหอมหรือกราบไหว้ระลึกถึงพระพุทธคุณ
ทำ�ใจให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้น การกระทำ�เช่นนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พุทธบริษัทสิ้นกาลนาน

ถูปารหบุคคล ๔
พระพุทธเจ้าครั้นตรัสวิธีปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิให้พระอานนท์ทราบแล้วทรงแสดง
ถูปารหบุคคล ๔ ประเภท ซึง่ ควรบรรจุอฐั ธิ าตุไว้ในสถูป คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก
และพระเจ้าจักรพรรดิ ชนเหล่าใดทำ�จิตให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในสถูปว่าสถูปนี้บรรจุอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระเจ้าจักรพรรดิกราบไหว้สกั การบูชาด้วยดอกไม้ของหอมชนเหล่านัน้
ตายไปจะเกิดในสุคติโลกสวรรค์
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ประทานโอวาทแก่พระอานนท์
พระอานนท์รู้สึกว่าพระพุทธองค์กำ�ลังจะเสด็จจากไป ได้แอบเข้าไปยังวิหารยืนเหนี่ยวสลักประตู
สัณฐานคล้ายศีรษะวานรร้องไห้ร�ำ พันถึงตัวเองว่าเรายังเป็นเสขบุคคลยังมีกจิ จะต้องทำ�อยูแ่ ต่พระศาสดาผูท้ รง
อนุเคราะห์เราจะปรินิพพานเสียแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นพระอานนท์อยู่ในที่นั้นตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า
พระอานนท์ไปไหน เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าพระอานนท์แอบยืนร้องไห้อยู่ จึงรับสั่งให้เรียกเข้ามาเฝ้า
ตรัสว่า  ดูกรอานนท์ พอทีเถิดอย่าเศร้าโศกอย่าร้องไห้เลยเราบอกหลายครั้งแล้วมิใช่หรือว่าวันหนึ่งเราต้อง
พลัดพรากจากของรักของชอบใจ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวรจะหาความเที่ยงแท้จากสังขารได้ที่ไหน
ทุกสิ่งเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและต้องแตกสลายไปในที่สุด ดูกรอานนท์ เธอเฝ้าอุปัฏฐาก
ตถาคตมาเป็นเวลานานแล้วมี เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ในตถาคตมาโดยตลอดถือว่า
ได้ทำ�บุญไว้แล้วเร่งทำ�ความเพียรเข้าเถิดไม่นานจะหลุดพ้นจากอาสวะสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์

ตรัสสรรเสริญพระอานนท์
พระพุทธเจ้าตรัสสรรญเสริญพระอานนท์ในท่ามกลางสงฆ์ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อุปัฏฐาก
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายทัง้ ในอดีตและอนาคตไม่มใี ครเสมอเหมือนพระอานนท์อปุ ฏั ฐากแห่งเรา พระอานนท์เป็น
พุทธอุปัฏฐากดีที่สุดรู้จักกาลเทศะรู้จักบุคคลจัดลำ�ดับบุคคลจะเข้าเฝ้าตถาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมว่านี้
เป็นเวลาของภิกษุ นี้เป็นเวลาของภิกษุณี นี้เป็นเวลาของพวกอุบาสก นี้เป็นเวลาของพวกอุบาสิกา นี้เป็นเวลา
ของพระราชา นี้เป็นเวลาของมหาอำ�มาตย์ นี้เป็นเวลาของเดียรถีย์ และสาวกเดียรถีย์ นอกจากนี้พระอานนท์
ยังมีอัพภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์อยู่ในตัว ๔ ประการ เช่นเดียวกับ ที่มีอยู่ในพระเจ้าจักรพรรดิ คือ
๑. พุทธบริษัทปรารถนาจะได้เห็นพระอานนท์
๒. พุทธบริษัทยินดีพอใจเมื่อได้เห็นพระอานนท์
๓. พุทธบริษัทยินดีพอใจในธรรมที่พระอานนท์แสดง
๔. พุทธบริษัทไม่อิ่มในรสพระธรรมที่พระอานนท์แสดง

ตรัสถึงเมืองกุสินารา
เมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระอานนท์จบลง พระอานนท์ได้กราบทูลว่า พระองค์ผเู้ จริญ กุสนิ ารา
เป็นเมืองป่าเมืองดอนเมืองเล็กเมืองน้อยไม่เหมาะจะเป็นที่ปรินิพพานยังมีเมืองใหญ่ ๆ มีความเจริญมากกว่า
คือ เมืองจำ�ปา  เมืองราชคฤห์ เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี และเมืองพาราณสีพระองค์เสด็จไป
ปรินิพพานในเมืองใหญ่เหล่านั้นเถิด กษัตริย์พราหมณ์และคหบดีเลื่อมใสพระองค์ก็มีอยู่มาก เขาเหล่านั้น
จะรับภาระจัดการพระศพของพระองค์ให้สมพระเกียรติ พระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่า  ดูกรอานนท์ อย่ากล่าว
อย่างนั้น
เมืองกุสินาราในอดีตมีนามว่ากุสาวดีเป็นพระนครกว้างใหญ่ไพศาลเคยเป็นราชธานีให้พระเจ้า
จักรพรรดิประทับมาแล้วเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญมั่งคั่ง
ผู้คนมากมายสัญจรไปมาหาสู่กันไม่หยุดหย่อนไม่เงียบจากเสียง ๑๐ อย่าง คือ เสียงช้าง เสียงม้า  เสียงรถ
เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงกังสดาล เสียงขับร้อง เสียงสังข์ และเสียงคนเรียกกันให้บริโภคอาหาร
ทั้งกลางวันและกลางคืน
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ตรัสสั่งให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
พระพุทธองค์ตรัสเรื่องในอดีตของเมืองกุสินาราให้พระอานนท์ฟังแล้วทรงรับสั่งว่า  “ดูกรอานนท์
เธอจงไปแจ้งข่าวแก่มัลลกษัตริย์และชาวเมืองกุสินาราว่า  พระตถาคตจะปรินิพพานในยามสุดท้ายคืนนี้
คนเหล่านั้นจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่าพระตถาคตเสด็จมาปรินิพพานในเมืองของเราแต่เราทั้งหลายกลับไม่ได้
เข้าเฝ้าพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
พระอานนท์ทูลรับพระบัญชาแล้วรีบเข้าไปแจ้งข่าวการปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์และชาวเมือง
กุสินาราตามที่พระองค์ตรัสสั่งทุกประการ ทันทีที่ได้ทราบข่าวมัลลกษัตริย์และประชาชนทั้งหลายก็พากัน
เศร้าโศกครํา่ ครวญว่าพระพุทธองค์เสด็จปรินพิ พานเร็วนัก ดวงประทีปของโลกดับเร็วนัก จึงพร้อมกันไปเข้าเฝ้า
พระพุทธองค์ณสาลวโนทยานแล้ว
พระอานนท์คิดว่าถ้าจะให้มัลลกษัตริย์ทั้งหลายเข้าเฝ้าถวายบังคมทีละพระองค์ ๆ จะไม่ได้ถวาย
บังคมพระพุทธองค์ทั่วถึงกันถึงรุ่งเช้าก็ยังไม่เสร็จสิ้น จึงจัดให้มัลลกษัตริย์ทั้งหลายเข้าเฝ้าถวายบังคมเป็น
คณะตามลำ�ดับสกุลวงศ์ กราบทูลชือ่ และสกุลวงศ์ให้ทรงทราบ ด้วยอุบายนีม้ ลั ลกษัตริยท์ งั้ หลายได้ถวายบังคม
พระพุทธองค์เสร็จสิ้นภายในปฐมยามเท่านั้น

โปรดสุภัททปริพาชก
ขณะพระพุทธเจ้าทรงประชวรหนักอยูน่ นั้ ปริพาชกคนหนึง่ นามว่า สุภทั ทะ พักอยูใ่ นเมืองกุสนิ ารานัน้
พอทราบข่ า วว่ า พระพุ ท ธองค์ จ ะปริ นิ พ พานในคื น นี้ แ ล้ ว ได้ รี บ เดิ น ทางไปเข้ า เฝ้ า พระพุ ท ธองค์ ใ นทั น ที
เพื่อทูลถามปัญหาบางประการ เมื่อมาถึงสาลวโนทยานแล้วได้พบพระอานนท์ก่อนจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์
พระอานนท์ทัดทานไว้ไม่ให้เข้าเฝ้าบอกว่าอย่าเลยสุภัททะพระพุทธองค์ทรงประชวรหนัก อย่าถามปัญหา
ให้เป็นการรบกวนพระองค์เลย สุภัททปริพาชกนั้นมีความร้อนใจมากไม่ยอมฟังคำ�ทัดทานของพระอานนท์
รบเร้าจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้ได้ พระอานนท์ก็ทัดทานไม่ให้เข้าเฝ้าทุกครั้งไป
พระพุทธเจ้าทรงสดับเสียงพระอานนท์เจรจาอยู่กับสุภัททปริพาชก จึงทรงรับสั่งว่า “ดูกรอานนท์
อย่าห้ามสุภัททะเลยให้เขาเข้ามาเถิด การถามปัญหาไม่เป็นการรบกวนตถาคตให้ลำ�บากเขาจะรู้แจ้งเห็นจริง
ในปัญหาที่ตถาคตพยากรณ์แล้ว พระอานนท์จึงยอมให้สุภัททปริพพาชกได้เข้าเฝ้าตามความประสงค์
สุภัททปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับทูลถามปัญหาว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเจ้าลัทธิทั้ง ๖
คือ ปูรณกัสสปะ มักขลิโคศาล อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร และนิครนถนาฏบุตร
อ้างตนว่าเป็นผูว้ เิ ศษ เป็นพระอรหันต์รแู้ จ้งเห็นจริงด้วยปัญญา ท่านเหล่านัน้ เป็นพระอรหันต์ตามคำ�อ้างหรือไม่
พระพุทธองค์ตรัสว่าดูกรสุภัททะอย่าถามเลยอย่าคิดถึงปัญหาข้อนั้นแต่จงฟังคำ�พูดเรา  จงสนใจ
แต่ค�ำ พูดทีเ่ ราจะกล่าวเราจะให้ทา่ นเข้าใจในคำ�สอนของเรา ดูกรสุภทั ทะ อริยมรรค คือ ธรรมเป็นเครือ่ งดำ�เนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง ๘ ประการ ไม่มีในคำ�สอนของศาสนาใดศาสนานั้นจะไม่มีสมณะที่ ๑ คือ พระโสดาบัน
สมณะที่ ๒ คือ พระสกทาคามีสมณะที่ ๓ คือ พระอนาคามีสมณะที่ ๔ คือ พระอรหันต์ ถ้าคำ�สอนของ
ศาสนาใดมีอริยมรรค ๘ ประการดังกล่าว ศาสนานัน้ ย่อมมีสมณะที่ ๑ คือ พระโสดาบันสมณะที่ ๒ คือ พระสกทาคามี
สมณะที่ ๓ คือ พระอนาคามีสมณะที่ ๔ คือพระอรหันต์อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมมีในพระศาสนานีเ้ ท่านัน้ ดังนัน้
จึงมีบคุ คลสำ�เร็จเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์นบั ไม่ถว้ น ถ้าภิกษุทงั้ หลายยัง
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย
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เมื่อพระพุทธองค์ตรัสจบลง สุภัททปริพพาชกเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาได้
ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะและทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระพุทธองค์ พระองค์
จึงทรงแสดงติตถิยปริวาส คือ วิธีอยู่กรรมของเดียรถีย์ผู้มาขอบวชในพระพุทธศาสนาว่า  ดูกรสุภัททะบุคคล
เคยเป็นอัญญเดียรถีย์มาก่อนปรารถนาจะเข้ามาบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยต้องอยู่ปริวาสก่อน ๔ เดือน เมื่อ
อยู่ครบ ๔ เดือนแล้ว จึงจะอุปสมบทเป็นภิกษุได้ แม้พระพุทธองค์จะตรัสอย่างนั้นก็ไม่สามารถทำ�ให้
สุภัททปริพาชกท้อถอยจนเลิกล้มความตั้งใจได้จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญติตถิยปริวาสมีกำ�หนด ๔ เดือน
ข้าพระองค์จะอยู่ให้นานถึง ๔ ปี เมื่อครบ ๔ ปี แล้วโปรดให้ข้าพระองค์อุปสมบทเป็นภิกษุเถิด
พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งพระอานนท์ให้บรรพชาสุภัททะเป็นสามเณรก่อนแล้วพากลับเข้ามา
รับการอุปสมบทเป็นภิกษุเฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ เมื่อพระสุภัททะได้รับอุปสมบทตามปรารถนาแล้ว
ปลีกวิเวกตามลำ�พังบำ�เพ็ญเพียรสมณธรรมมีจติ มุง่ ตรงต่อพระนิพพานสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนนัน้ เองเป็น
ปัจฉิมสักขิสาวก คือ พระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายทันเห็นพระพุทธองค์ขณะยังทรงพระชนม์อยู่

ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
ครั้นถึงเวลาปัจฉิมยามพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาประชุมพร้อมกันทรงรับสั่งกับ
พระอานนท์ว่า
ดูกรอานนท์ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วบางทีเธอทั้งหลายบางรูปอาจจะคิดไปว่า พระศาสดาของ
เราปรินพิ พานแล้วบัดนี้ เราทัง้ หลายไม่มพี ระศาสดาแล้วเธอทัง้ หลายไม่ควรจะคิดเห็นอย่างนัน้ ธรรมและวินยั
อันใดเราแสดงแล้วบัญญัตแิ ล้วแก่เธอทัง้ หลาย ธรรมและวินยั นัน้ จักเป็นศาสดาของเธอทัง้ หลายโดยกาลล่วงไป
แห่งเรา
ดูกรอานนท์ บัดนี้ ภิกษุทั้งหลาย ยังเรียกกันด้วยถ้อยคำ�ว่าอาวุโส เป็นการทำ�ตนเสมอกันทั้งภิกษุ
พรรษามากและภิกษุพรรษาน้อยอย่าเรียกกันอย่างนั้นเลย ภิกษุมีพรรษามากควรเรียกภิกษุมีพรรษาน้อยกว่า
ออกชื่อหรือโคตรหรือเรียกว่าอาวุโส ส่วนภิกษุมีพรรษาน้อยควรเรียกภิกษุมีพรรษามากกว่าด้วยความเคารพ
ว่าภนฺเตหรืออายสฺมา
ดูกรอานนท์ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วถ้าสงฆ์มีความปรารถนาจะพร้อมเพรียงกันถอนสิกขาบท
เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จงถอนเถิด
ดูกรอานนท์ สงฆ์พึงลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะเถิด เมื่อพระอานนท์ทูลถามวิธีลงพรหมทัณฑ์จึง
ทรงแสดงว่าพระฉันนะนั้นจะเจรจาคำ�ใด ๆ ก็ตามภิกษุทั้งหลายไม่พึงเจรจาด้วย ไม่พึงว่ากล่าว ไม่พึงตักเตือน
ไม่พงึ พรํา่ สอน การทำ�เช่นนีเ้ รียกว่า พรหมทัณฑ์ เมือ่ พระฉันนะถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แล้วจะสำ�นึกถึงความผิด
เคารพพระธรรมวินัย เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ยอมรับฟังโอวาทและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

ประทานโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ถามข้อสงสัย
สุดท้ายทรงประทานโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายทูลถามข้อสงสัยความเคลือบแคลงใจในพระรัตนตรัย
และข้อปฏิบัติว่า  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรูปใดในพวกเธอทั้งหลายยังมีความสงสัยข้องใจหรือเคลือบ
แคลงใจในพระพุทธเจ้า  ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในมรรค ในความผิดความถูกแห่งข้อปฏิบัติ จงถามมาเถิด
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อย่าได้เสียใจในภายหลังว่าพระศาสดาประทับอยู่ต่อหน้าพวกเราแล้วแต่กลับไม่มีโอกาสได้ถามข้อสงสัย
เมือ่ พระพุทธองค์ตรัสจบภิกษุเหล่านัน้ นัง่ นิง่ อยูไ่ ม่มรี ปู ใดทูลถามเลยพระพุทธองค์ทรงประทานโอกาสให้ทลู ถาม
ถึง ๓ ครั้ง แม้ครั้งที่ ๓ ภิกษุทั้งหลายยังคงนั่งนิ่งอยู่ไม่มีภิกษุรูปใดทูลถาม ไม่มีภิกษุรูปใดสงสัยข้องใจหรือ
เคลือบแคลงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในมรรค หรือในข้อปฏิบัติแต่ประการใดเพราะภิกษุ
ทั้งหมดในที่นั้น ล้วนเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันเป็นอย่างตํ่าไม่เจือปนด้วยปุถุชนเลย

ปัจฉิมโอวาท
เมื่ อ ไม่ เ ห็ น ภิ ก ษุ รู ป ใดทู ล ถามพระพุ ท ธองค์ จึ ง ตรั ส แก่ ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ว่ า  “หนฺ ท ทานิ ภิ กฺ ข เว
อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้ เราขอเตือนเธอทัง้ หลาย
ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพระดำ�รัสนี้
เรียกว่า  ปัจฉิมโอวาท พระพุทธองค์ทรงประมวลพระโอวาทที่ประทานไว้ตลอด ๔๕ พรรษา รวมลงในความ
ไม่ประมาทตรัสเป็นครั้งสุดท้ายแก่มวลมนุษย์ในโลกนี้
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ใบความรู้ที่ ๙
ปรินิพพาน

ปรินิพพาน
หลังจากนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยทรงเข้าอนุบุพพวิหารสมาบัติ ๙ โดยอนุโลมและ
ปฏิโลมมีพระอนุรุทธะและพระอานนท์เฝ้าดูพระอาการของพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดครั้นถึงปัจฉิมยาม
ได้เสด็จปรินิพพานขณะถอนจิตออกจากจตุตถฌานณภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ในสาลวโนทยาน
เมืองกุสินารา รวมพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา
การปรินพิ พานของพระพุทธเจ้าทำ�ให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ขนพองสยองเกล้าน่าสะพรึงกลัว
เสียงกลองทิพย์บันลือลั่นกึกก้อง ในอากาศมีความโกลาหลไปทั่วบริเวณสาลวโนทยาน ท้าวสหัมบดีพรหม
ท้าวโกสีห์สักกเทวราชพระอนุรุทธะและพระอานนท์ได้กล่าวคาถาสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าและ
แสดงสังเวคกถาคือความไม่เทีย่ งถาวรแห่งสังขารทัง้ หลายบรรเทาความทุกข์โศกแก่พทุ ธบริษทั ทีป่ ระชุมอยูใ่ น
สาลวโนทยานนั้นต่างเศร้าโศกรํ่าไรรำ�พันครํ่าครวญถึงพระพุทธองค์เป็นที่น่าสลดใจยิ่งนัก พระอนุรุทธะและ
พระอานนท์แสดงธรรมปลอบใจมหาชนให้คลายความเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งถึงรุ่งเช้า

ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ครัน้ สว่างแล้วพระอนุรทุ ธะได้มบี ญ
ั ชาให้พระอานนท์เข้าไปแจ้งข่าวการปรินพิ พานแก่มลั ลกษัตริย์
ทั้งหลายในเมืองกุสินารา  มัลลกษัตริย์ทั้งหลายพอทราบข่าวต่างเศร้าโศกเสียพระทัยด้วยความอาลัยใน
พระพุทธเจ้า ทรงรับสัง่ ให้ประกาศข่าวการปรินพิ พานให้ชาวเมืองกุสนิ าราทราบทัว่ กันทรงรับสัง่ ให้ตระเตรียม
เครือ่ งบูชาพระพุทธสรีระและผ้า ๕๐๐ คู่ เสด็จไปยังสาลวโนทยานตกแต่งสถานทีฟ่ อ้ นรำ�ขับร้องประโคมดนตรี
กระทำ�สักการบูชาพระพุทธสรีระอย่างมโหฬาร
มัลลกษัตริย์ทั้งหลายปรึกษากันว่าวันนี้พลบคํ่าแล้วไม่สามารถถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระได้
เอาไว้พรุ่งนี้เถิดพวกเราจะถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระกัน มหาชนจำ�นวนมากแม้จะอยู่ในที่ไกลพอทราบ
ข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานต่างถือเครื่องสักการะมากมายรีบรุดเดินทางมาไม่ขาดสายไม่มีหยุดพักพากัน
สักการบูชาพระพุทธสรีระเป็นเวลาต่อเนื่องถึง ๖ วัน
ครั้นถึงวันที่ ๗ มัลลกษัตริย์ทั้งหลายพร้อมใจกันจะอัญเชิญพระพุทธสรีระออกไปทางทิศใต้ของ
เมืองกุสินารา  ทำ�การถวายพระเพลิงภายนอกพระนคร เมื่อได้เวลาอัญเชิญปรากฏว่า  ไม่สามารถอัญเชิญ
พระพุทธสรีระไปได้แม้แต่ขยับเขยื้อนให้เคลื่อนจากที่สักน้อยหนึ่งก็ไม่ อาจทำ�ได้มัลลกษัตริย์ทั้งหลายพากัน
ประหลาดใจไปตาม ๆ กันจึงตรัสถามพระอนุรุทธะประธานสงฆ์ในที่นั้นได้รับคำ�ตอบว่า  เหล่าเทวดา 
มีความประสงค์จะให้อญ
ั เชิญพระพุทธสรีระเข้าสูพ่ ระนครทางประตูทศิ เหนือ ผ่านท่ามกลางพระนครออกทาง
ประตูทิศตะวันออกถวายพระเพลิงณมกุฏพันธนเจดีย์ทางทิศตะวันออกของเมืองกุสินารา
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มัลลกษัตริย์ทั้งหลายทราบเช่นนั้นก็ทรงผ่อนผันตามความประสงค์ของเทวดาทั้งหลายปรากฏว่า
อัญเชิญพระพุทธสรีระออกจากที่นั้นได้อย่างง่ายดายมัลลปาโมกข์ ๘ องค์จัดขบวนอัญเชิญพระพุทธสรีระ
เคลื่ อ นเข้ า สู่ พ ระนครทางประตู ทิ ศ เหนื อ ผ่ า นท่ า มกลางพระนครออกทางประตู ทิ ศ ตะวั น ออกตามที่
พระอนุรุทธะอธิบายแล้วขณะนั้นดอกมณฑารพในบนสวรรค์ร่วงหล่นลงมาสักการบูชาพระพุทธสรีระทั่วทั้ง
พระนครกุสนิ ารา ประชาชนได้ยนิ เสียงขับร้องเสียงประโคมดนตรีพากันออกมาดูขบวนอัญเชิญพระพุทธสรีระ
สักการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมนานาชนิดน้อมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายตลอดทางไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์
เมือ่ อัญเชิญพระพุทธสรีระไปถึงมกุฏพันธนเจดียเ์ รียบร้อยแล้ว มัลลกษัตริยท์ งั้ หลายถามพระอานนท์
ถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ได้รับคำ�ตอบว่า  มหาบพิตรพึงปฏิบัติในพระพุทธ
สรีระเช่นเดียวกับพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิ มัลลกษัตริย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระอานนท์อธิบายแล้ว
ห่อพระพุทธสรีระด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำ�ลีห่อด้วยผ้าใหม่ทับอีก ๕๐๐ คู่ อัญเชิญลงประดิษฐาน
ในรางเหล็กชุม่ ด้วยนํา้ มันใช้รางเหล็กอีกอันหนึง่ ปิดทับข้างบนอัญเชิญขึน้ สูจ่ ติ กาธานทำ�ด้วยไม้หอม
ล้วนเตรียมการจะถวายพระเพลิง
ครั้ น ดำ � เนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มั ล ลปาโมกข์ ๔ องค์ นำ � ไฟเข้ า ไปยั ง จิ ต กาธานทั้ ง ๔ ทิ ศ
แต่ไม่สามารถจุดไฟที่จิตกาธานให้ติดได้แม้พยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่บรรลุผล มัลลกษัตริย์ทั้งหลายสงสัยว่า
จะเป็นอานุภาพเทวดาจึงเข้าไปถามพระอนุรุทธะได้รับคำ�ตอบว่าเหล่าเทวดาประสงค์จะให้คอยพระมหากัสสปะ
เมื่ อ พระมหากั ส สปะเดิ น ทางมาถึ ง ถวายบั ง คมพระบาทพระพุ ท ธองค์ แ ล้ ว จึ ง จะถวายพระเพลิ ง ได้
มัลลกษัตริย์ทั้งหลายทรงผ่อนผันตามความประสงค์ของเทวดาแล้ว
สมัยนั้นพระมหากัสสปะยังมาไม่ถึงมกุฏพันธนเจดีย์กำ�ลังเดินทางจากเมืองปาวาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ณ เมืองกุสินารา พร้อมด้วยภิกษุบริวาร ๕๐๐ รูป ในระหว่างทางพาภิกษุบริวารหยุดพักใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งเห็น
อาชีวกคนหนึง่ ถือดอกมณฑารพเดินสวนทางมารูส้ กึ แปลกใจว่าดอกมณฑารพเป็นดอกไม้ทพิ ย์ไม่มใี นโลกมนุษย์
ปรากฏเฉพาะในเหตุการณ์สำ�คัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเท่านั้น เช่น เสด็จลงสู่พระครรภ์ประสูติเสด็จ
ออกผนวช ตรัสรู้ ทรงแสดงปฐมเทศนา ทรงทำ�ยมกปาฏิหาริย์ เสด็จลงจากเทวโลกปลงอายุสงั ขารและปรินพิ พาน
นึกสังหรณ์ใจถึงพระพุทธองค์จึงเข้าไปถามอาชีวกนั้นได้รับคำ�ตอบว่า  พระพุทธองค์ปรินิพพานได้ ๗ วัน
เข้าวันนี้แล้วและจะถวายพระเพลิงในวันนี้ดอกมณฑารพนี้เราเก็บมาจากสถานที่ปรินิพพานนั้น
ภิกษุทั้งหลายฟังอาชีวกบอกเช่นนั้น บางพวกยังเป็นปุถุชนอยู่ต่างตกใจประคองแขนร้องไห้
กลิง้ เกลือกไปมารำ�พันถึงพระพุทธองค์ ส่วนพระขีณาสพทัง้ หลายมีสติสมั ปชัญญะมัน่ คงอดกลัน้ ได้เจริญธรรม
สังเวชพิจารณาความแตกดับแห่งสังขาร
ภิกษุรูปหนึ่งนามว่า  สุภัททะเป็นวุฑฒบรรพชิตเพราะบวชพระตอนแก่นั่งอยู่ในที่นั้นด้วยได้ยืนขึ้น
พูดห้ามภิกษุทั้งหลายว่า พวกท่านอย่าเศร้าโศกเสียใจไป เลยพวกเราหลุดพ้นจากอำ�นาจพระมหาสมณะแล้ว
เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่คอยบังคับห้ามปรามพวกเราต่าง ๆ นานา  ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควร พระองค์
ปรินพิ พานก็ดี แล้วพวกเราปรารถนาจะทำ�สิง่ ใดก็ท�ำ ได้ตามใจชอบ ไม่มใี ครมาคอยบังคับห้ามปรามพวกเราแล้ว
พระมหากัสสปะฟังพระสุภัททะกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยเช่นนั้นรู้สึกสลดใจว่า  พระพุทธองค์
ปรินิพพานเพียงแค่ ๗ วัน เท่านั้น ยังมีอลัชชีกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยได้ไม่เกรงขาม ครั้นจะยกขึ้นเป็น
อธิกรณ์ท�ำ นิคคหกรรมก็เห็นว่าไม่ควรทำ�ในเวลาเช่นนีเ้ พราะต้องรีบเดินทางไปให้ทนั ถวายพระเพลิง ทำ�ได้เพียง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

97
แค่ปลอบภิกษุทงั้ หลายให้คลายความโศกเสียใจรีบพาภิกษุบริวารเดินทางไปเมืองกุสนิ าราตรงไปยังมกุฏพันธน
เจดีย์ ครัน้ มาถึงจิตกาธานเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธสรีระแล้วห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีท�ำ ประทักษิณ
จิตกาธาน ๓ รอบ ถวายบังคมพระยุคลบาทพร้อมกับภิกษุบริวาร ๕๐๐ พอถวายบังคมพระยุคลบาทเสร็จ
จิตกาธานเกิดไฟลุกโชนขึ้นเอง
พระอรรถกถาจารย์แสดงว่าพระพุทธสรีระบางส่วนไฟไหม้หาเถ้าถ่านมิได้คอื พระฉวี (ผิว) พระจัมมะ
(หนัง) พระมังสะ (เนือ้ ) พระนหารุ (เอ็น) พระลสิกา (ไขข้อ) เมือ่ ไฟมอดดับลงแล้วเหลือพระพุทธสรีระบางส่วน
คือ พระอัฐิ (กระดูก) พระเกสา (ผม) พระโลมา (ขน) พระนขา (เล็บ) พระทันตา (ฟัน) และผ้าห่อพระพุทธ
สรีระคู่หนึ่ง คือ ผ้าผืนในสุดกับผ้าผืนนอกมีสภาพเป็นปกติไม่ถูกไฟเผาไหม้ห่อหุ้มพระบรมสารีริกธาตุอยู่ผ้า
นอกนั้นถูกไฟเผาไหม้ทั้งหมด
ครั้นเสร็จการถวายพระเพลิงแล้วท่อนํ้าได้ตกลงมาจากอากาศนํ้าพุ่งออกจากต้นสาละดับไฟที่
จิตกาธาน ต่อจากนั้นมัลลกษัตริย์ทั้งหลายนำ�นํ้าอบนํ้าหอมเข้าประพรมจิตกาธานเก็บพระบรมสารีริกธาตุ
อัญเชิญไปประดิษฐานณท้องพระโรงภายในพระนครจัดวางกำ�ลังอารักขาอย่างแน่นหนาทัง้ ชัน้ ในและชัน้ นอก
เมืองกุสินาราสักการบูชาด้วยเครื่องบูชาต่าง ๆ ดอกไม้ของหอมนานาชนิดและจัดมหรสพสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุเป็นเวลา๗วัน

แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ครั้งนั้นพระเจ้าอชาตศัตรู เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ กษัตริย์ลิจฉวี เมืองไพศาลี กษัตริย์ศากยะ
เมืองกบิลพัสด์ุ กษัตริยถ์ ลู ี เมืองอัลลกัปปะ กษัตริยโ์ กลิยะ เมืองรามคาม กษัตริยม์ ลั ละ เมืองปาวา รวมพราหมณ์
ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปกะด้วยเป็น ๗ พระนคร ล้วนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พอทราบข่าวพระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินาราต่างเศร้าโศกเสียพระทัย ได้ส่งทูตไปขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
เพื่ออัญเชิญไปสร้างพระสถูปบรรจุสักการบูชาในพระนครของตน
คณะทูตานุทูตจากพระนครทั้ง ๗ พากันเข้าเฝ้ามัลลกษัตริย์ถวายพระราชสาส์นขอส่วนแบ่ง
พระบรมสารีริกธาตุมัลลกษัตริย์ทั้งหลายได้มีพระดำ�รัสกับคณะทูตานุทูตเมืองเหล่านั้นว่าพระพุทธเจ้า
เสด็จมาปรินิพพานในเมืองพวกเรา  พวกเราจะไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ใคร เมื่อมัลลกษัตริย์
ทั้งหลายตรัสยืนกรานเช่นนั้น ฝ่ายคณะทูตานุทูตก็ไม่ยอมท้อถอย จึงเป็นประเด็นถกเถียง เป็นปมขัดแย้ง
เกือบจะทำ�สงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันขึ้น

สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์
ในที่ประชุมนั้นโทณพราหมณ์เป็นอาจารย์ของกษัตริย์ในเมืองเหล่านั้นฉลาดทั้งคดีโลกคดีธรรม
เป็นทีเ่ คารพยกย่องของคนทัว่ ไปสามารถพูดโน้มน้าวใจคนฟังให้โอนอ่อนตามได้ฟงั คำ�ปฏิเสธของมัลลกษัตริย์
เหล่านัน้ แล้วคิดว่ามัลลกษัตริยไ์ ม่มขี อ้ อ้างจะไม่แบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุให้แก่เมืองอืน่ ๆ เพราะมัลลกษัตริยไ์ ม่ใช่
พระประยูรญาติ พระพุทธเจ้าเพียงแต่นับถือพระพุทธองค์เพราะพระธรรมคำ�สอน แม้กษัตริย์และพราหมณ์
มาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ต่างนับถือพระพุทธองค์เพราะพระธรรมคำ�สอนเหมือนกัน พระพุทธ
องค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมให้พุทธบริษัททำ�ศึกสงครามกันเลยแต่ตรัสสอนให้มีขันติ อดทนอดกลั้นต่อทุกข์และ
กิเลสยั่วยุต่าง ๆ ตรัสสอนให้ตั้งอยู่ในสามัคคีธรรมห่างไกลจากวิหิงสาเบียดเบียนอาฆาตจองเวรกันอีก ทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

98
สมัยดำ�รงพระชนม์อยูป่ วงชนมากมายเคยได้เห็นได้กราบไหว้พระพุทธองค์ในสถานทีต่ า่ ง ๆ บัดนี้ พระพุทธองค์
ปรินพิ พานแล้วปวงชนควรจะได้กราบไหว้บชู าพระบรมสารีรกิ ธาตุแทนพระองค์และปฏิบตั ติ นตามพุทโธวาท
งดเว้นจากบาปทุจริตทัง้ ปวง บำ�เพ็ญกุศลความดีให้ถงึ พร้อมสร้างความมัน่ คงแก่พระศาสนา มัลลกษัตริยท์ งั้ หลาย
ไม่ควรสร้างความขัดแย้งเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุควรแบ่งให้เท่ากันทัง้ ๘ พระนคร เมือ่ มีทตู มาขออีก
ในภายหลังก็จะอ้างได้วา่ พระบรมสารีรกิ ธาตุทจี่ ะแบ่งให้ไม่มแี ล้วแบ่งปันกันเสร็จแล้วก็จะไม่เสียสัมพันธไมตรี
เกิดภัยอันตรายแก่เมืองกุสินารา

สังเวชนียสถาน ๔
สังเวชนียสถาน แปลว่า  สถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเป็นคำ�ใช้เรียกสถานที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้ามี ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน
พุทธศาสนิกชนควรไปดูไปเห็นและให้เกิดความสังเวช เพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำ�ให้
รูส้ กึ เหมือนได้อยูใ่ กล้ชดิ พระพุทธเจ้า เป็นแรงบันดาลใจในการทำ�ความดี เป็นเครือ่ งเตือนใจให้ด�ำ รงชีวติ อยูใ่ น
ความไม่ประมาทจะได้รบี เร่งขวนขวายประกอบกุศลกรรมอันจะนำ�ให้ไปเกิดในสุคติภมู ิ พระพุทธองค์ทรงแสดง
แก่พระอานนท์กอ่ นปรินพิ พานว่า ดูกรอานนท์ภกิ ษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูม้ ศี รัทธาจะพากันมาสักการบูชา
สังเวชนียสถาน ๔ ตำ�บลเหล่านี้ ด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตประสูติที่นี้ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่
นี้ทรงแสดงปฐมเทศนาที่นี้ ทรงปรินิพพานที่นี้ ชนเหล่าใดจาริกไปตามเจดีย์สถานเหล่านี้ ด้วยจิตเลื่อมใส
ชนเหล่านั้นตายไปจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้รวมกับตุมพสถูปและอังคารสถูปจัดเป็นบริโภคเจดีย์อัฐบริขารของ
พระพุทธเจ้าที่ทรงเคยใช้สอย เช่น บาตร จีวร สังฆาฏิธมกรก และเสนาสนะเคยประทับ เช่น เตียง ตั่ง กุฏิ
วิหารชนชั้นหลังได้นับรวมเข้าในบริโภคเจดีย์ด้วย
ต่อมาภายหลังพุทธศาสนิกชนบางพวกเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้าได้นอ้ มนำ�เอาทองคำ�เงินรัตนะไม้แก่น
อิฐศิลาปูนและโลหะต่าง ๆ มาสร้างเป็นพระพุทธรูปขึน้ เล็กกว่าพระองค์จริงบ้าง เท่าพระองค์จริงบ้าง ใหญ่กว่า
พระองค์จริงบ้าง ให้เป็นปูชนียวัตถุเป็นเครื่องเตือนจิตให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและเกิดปีติศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
เรียกว่า อุทเทสิกเจดีย์ ๑๓๙
วิญญูชนบางพวกมีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะบูชาพระธาตุเจดียแ์ ละบริโภคเจดีย์
แต่ไม่สามารถจะเดินทางไปสักการบูชาได้ทงั้ ไม่ยนิ ดีในการสร้างพระพุทธรูปและพระบรมสารีรกิ ธาตุกห็ ายากจึง
สร้างพระสถูปขึน้ ในถิน่ ฐานของตนแล้วจารึกพระพุทธวจนะ คือ คำ�สอนของพระพุทธเจ้า เช่น ปฏิจจสมุปบาท
อริยสัจ โพธิปกั ขิยธรรมและอืน่ ๆ ซึง่ เห็นว่าเป็นพุทธภาษิตแท้ลงในแผ่นทองคำ�บ้าง แผ่นเงินบ้าง แผ่นศิลาบ้าง
ใบลานบ้าง นำ�มาบรรจุไว้ภายในพระสถูปแทนเพื่อกราบไหว้สักการบูชาเรียกว่า ธรรมเจดีย์
กล่าวโดยสรุปสัมมาสัมพุทธเจดีย์มี ๔ ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ อุทเทสิกเจดีย์
ธรรมเจดีย์ด้วยประการฉะนี้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาพุทธประวัติ
เรื่อง ศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

รู้ แ ละเข้ า ใจความหมายของศาสนพิ ธี องค์ ป ระกอบของศาสนา  ประโยชน์ ข องศาสนพิ ธี
การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ

๓. สาระสำ�คัญ

ศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนบอกความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา และประโยชน์ของศาสนพิธีได้
๒. นักเรียนบอกความเป็นมา ประเภท จุดประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะได้
๓. นักเรียนสามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
องค์ประกอบของศาสนา
- ความหมายของศาสนพิธี
- ประโยชน์ของศาสนพิธี
การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ
- การจัดโต๊ะหมู่บูชา
- ความเป็นมาของโต๊ะหมู่บูชา
- ประเภทของโต๊ะหมู่บูชา
- วัตถุประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา
- วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา
- เครื่องสักการบูชา
- เครื่องบูชากระบะมุก
- เครื่องบูชาทองน้อย
- บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- เครื่องสักการะธูปเทียนแพ กรวยดอกไม้
- การจัดธูปเทียนแพกรวยดอกไม้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา  แล้วสนทนากับนักเรียนโดยใช้คำ�ถามเพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่การเรียนรู้ ดังนี้
- ภาพนี้เป็นภาพอะไร
- ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
- นักเรียนรู้จักโต๊ะหมู่บูชาแบบใดบ้างฯลฯ
ขั้นฝึก
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า  ๆ กัน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ช่วยกันศึกษาใบความรู้
ที่ ๑๐ เรื่องความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนาและประโยชน์ของศาสนพิธี โดยให้นักเรียน
เขียนสรุปลงในกระดาษ ครูสุ่มนักเรียนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน ๒-๓ คน
๓. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาใบความรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ความเป็นมา  ประเภท จุดประสงค์
ของการจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ โดยให้นักเรียนเขียนสรุปลงในกระดาษ ครูสุ่มนักเรียนนำ�เสนอ
หน้าชั้นเรียน ๒-๓ คน และตรวจสอบความถูกต้องและชื่นชมคนที่นำ�เสนอได้ดี
๔. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นในห้ อ งทุ ก คนร่ ว มกั น จั ด โต๊ ะ หมู่ บู ชา  ๔ โต๊ ะ หมู่ บู ช า  ๕ โต๊ ะ หมู่ บู ช า  ๗
และเครื่องสักการะให้เรียบร้อย โดยครูให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือและนักเรียนในห้องร่วมกันประเมินผล
ขั้นประยุกต์
๕. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา  ประโยชน์
ของ ศาสนพิธี การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าในการจัดโต๊ะหมู่บูชาจะต้องมีเครื่องสักการบูชา  เพื่อเป็นการระลึกถึง
คุณของพระพุทธเจ้า นักเรียนทุกคนทำ�ใบกิจกรรมที่ ๖ ส่งครูตรวจ
๗. นักเรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑
๒
๓

ภาระงาน
สรุปความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา 
ประโยชน์ของศาสนพิธี
สรุปความเป็นมา ประเภท จุดประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
และเครื่องสักการะ
ตอบคำ�ถามความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา 
ประโยชน์ของศาสนพิธี ประเภท จุดประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
และเครื่องสักการะ

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๖
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๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
ของศาสนพิธี
๓.
๔.
๕.

ภาพโต๊ะหมู่บูชา 
ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา  และประโยชน์

ใบความรู้ที่ ๑๑ เรื่องความเป็นมา ประเภท จุดประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ
ใบกิจกรรมที่ ๖
ทำ�แบบทดสอบหลังเรียน

๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน
๑. บอกความหมายของ
ผลงาน
ศาสนพิธี องค์ประกอบ - สังเกต
- แบบสังเกต
ของศาสนาและประโยชน์
พฤติกรรม
ของศาสนพิธีได้
การปฏิบัติ
ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๒. บอกความเป็นมา 
กิจกรรมกลุ่ม ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ประเภท จุดประสงค์
ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
และเครื่องสักการะได้
๓. สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชา
และเครื่องสักการะได้
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๖
ระดับคะแนน

ข้อที่
๑-๖

๓ คะแนน

๒ คะแนน

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๗ - ๑๘
๐-๖

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๓-๕
๐-๒
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ใบกิจกรรมที่ ๖
ความหมายของศาสนาพิธี องค์ประกอบของศาสนาและประโยชน์ของศาสนพิธี ประเภท
จุดประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา และเครื่องสักการะ
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๖ ข้อ (๑๘ คะแนน)
๑. ศาสนพิธีมีความหมายว่าอย่างไร มีกี่หมวด อะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. องค์ประกอบของศาสนามีกี่ประการ อะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. บอกประโยชน์ของศาสนพิธี มีอะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. จุดประสงค์ในการจัดโต๊ะหมู่บูชา มีอะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา มีกี่วิธีอะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. เครื่องบูชากระบะมุก ประกอบด้วยสิ่งของอะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๖
ศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธี ประเภท
จุดประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา และเครื่องสักการะ
๑. ศาสนพิธี มีความหมายว่าอย่างไร มีกี่หมวด อะไรบ้าง
ตอบ ศาสนพิธีแปลตามศัพท์ พิธีทางศาสนา หมายถึง วิธี ระเบียบ แบบแผน หรือแบบอย่างที่ใช้ปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา 
๒. องค์ประกอบของศาสนา มีกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ องค์ประกอบของศาสนพิธีมี ๕ ประการ คือ ๑. ศาสนดาผู้ก่อตั้งศาสนา ๒. ศาสนธรรมหลักธรรม
คำ�สอน ๓. ศาสนิกหรือสาวก ๔. ศาสนสถานหรือศานวัตถุ ๕. ศาสนพิธีคือพิธีกรรมทางศาสนา
๓. บอกประโยชน์ของศาสนพิธี มีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. ทำ�ให้พิธีมีความถูกต้องเรียบร้อยงดงาม สำ�เร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
๒. เพิ่มความศรัทธาปสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น
๓. เป็นเครื่องแสดงเกียรติยศของเจ้าภาพและผู้ร่วมพิธี
๔. เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติไว้
๔. ความหมายของโต๊ะหมู่บูชา คืออะไร
ตอบ ความหมายของโต๊ะหมู่บูชา  หมายถึงกลุ่มหรือชุดของโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูปหรือสิ่งที่ควร
เคารพ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมอันสำ�คัญของสังคมไทยได้มีการปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน
๕. วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา มีกี่แบบ อะไรบ้าง
ตอบ วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา มีวิธีการจัด ๒ แบบ คือ
๑. วิธีจัดแบบอนุรักษ์ คือ จัดตั้งกระถางธูป เชิงเทียน พานพุ่ม และแจกันดอกไม้ครบตามจำ�นวน
ที่ท่านกำ�หนดไว้
๒. วิธีจัดแบบสมัยนิยม คือ จัดพานดอกไม้สดแทนพานพุ่มและแจกันดอกไม้
๖. เครื่องบูชากระบะมุก ประกอบด้วยสิ่งของอะไรบ้าง
ตอบ เครื่องบูชากระบะมุกประกอบด้วย ธูปเทียน พุ่มดอกไม้ กระบะมุกแถวหน้า  ตั้งพุ่มดอกไม้
ขนาดเล็ก ๔ พุม่ แถวหลัง ตัง้ เชิงปักธูปไม้ระกำ�ขนาดเล็ก ตรงกลางติดธูป ๑ ดอก ตัง้ เชิงเทียน ๒ ข้าง
ข้างละ ๒ เล่ม รวมเป็น ๔ เล่ม และเมื่อนับรวมธูปเทียนรวมเป็น ๕
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๔ รู้และเข้าใจความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธี
				 การจัดโต๊ะหมู่บูชา และเครื่องสักการะ
จำ�นวน ๕ ข้อ คะแนน ๕ คะแนน
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. แบบอย่างที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร
ก. ศาสนาปฏิบัติ
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนศึกษา 
ง. ศาสนพิธี
๒. การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบใดนิยมใช้ในงานพิธีใหญ่
ก. การจัดโต๊ะหมู่ ๔
ข. การจัดโต๊ะหมู่ ๕
ค. การจัดโต๊ะหมู่ ๗
ง. การจัดโต๊ะหมู่ ๙
๓. การจัดโต๊ะหมู่ ๕ นิยมใช้พานดอกไม้จำ�นวนเท่าใด
ก. ๔ พาน
ข. ๕ พาน
ค. ๖ พาน
ง. ๗ พาน
๔. การจัดโต๊ะหมู่ ๙ นิยมใช้เชิงเทียนกี่คู่
ก. ๒ คู่
ข. ๔ คู่
ค. ๕ คู่
ง. ๖ คู่
๕. การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบใดนิยมจัดไว้ตามบ้าน
ก. การจัดโต๊ะหมู่ ๔
ข. การจัดโต๊ะหมู่ ๕
ค. การจัดโต๊ะหมู่ ๗
ง. การจัดโต๊ะหมู่ ๙
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๔

รู้และเข้าใจความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนา ประโยชน์ของศาสนพิธี
การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ
ข้อ ๑.
ข้อ ๒.
ข้อ ๓.
ข้อ ๔.
ข้อ ๕.

ง
ง
ข
ง
ก
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ใบความรู้ที่ ๑๐
ความหมายของศาสนพิธี องค์ประกอบของศาสนาและประโยชน์ของศาสนพิธี

ความหมายของศาสนพิธี

ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา  ซึ่ง
เปรียบเสมือนเครื่องห่อหุ้มศาสนาไว้ให้ ศาสนิกชนทั่วไปได้เห็นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำ�ให้
พิธีกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็น
และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนา  ก่อให้เกิดศรัทธา  ความ
เชื่อ ความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนามากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวพุทธ
จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธและคนไทยจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนพิธี

องค์ประกอบศาสนาที่สำ�คัญที่สุด มี ๕ ประการ คือ

๑. ศาสดา
๒. หลักคำ�สอนหรือคัมภีร์
๓. นักบวช สาวก หรือศาสนบุคคล
๔. ศาสนสถาน
๕. พิธีกรรมหรือศาสนพิธี
๑. ศาสดา  คือ ผู้ก่อตั้งศาสนา  ทรงคุณลักษณะแตกต่างไปตามประเภทของศาสนา  แบ่งออก
ได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑.๑ ศาสดาของศาสนาเทวนิยม หมายถึง องค์อวตารหรือศาสนฑูตของพระเจ้า  เพราะ
พระประสงค์ที่จะช่วยกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปหรือความทรมาน จึงได้แสดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มนุษย์
ในลักษณะต่าง ๆ
๑.๒ ศาสดาของศาสนาอเทวนิยม คือ มนุษย์ผู้ค้นพบหลักสัจธรรมด้วยตนเอง หรือรวบรวม
หลักธรรมคำ�สอนเสร็จแล้วนำ�มาประกาศเผยแผ่แก่ผู้อื่น และตั้งศาสนาของตนขึ้นได้โดยสอนให้พึ่งตนเอง
ไม่สอนให้กราบไหว้วิงวอนจากสิ่งภายนอก
๒. หลักคำ�สอนหรือคัมภีร์ องค์ประกอบที่ ๒ นี้ ถือว่าสำ�คัญมาก เพราะถือว่าเป็นผลงานของ
ศาสนาหรือผู้ก่อตั้งศาสนา  เพราะถ้าไม่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายแล้ว ท่านก็คงไม่ได้เป็นศาสดา 
เพราะฉะนั้น ทุกศาสนาก็ต้องมีหลักคำ�สอนเป็นสารัตถ์สำ�คัญ ทั้งที่เป็นระดับศีลธรรมจรรยาในการครองชีวิต
และระดับปรมัตถสัจจะ เป็นจุดหมายขั้นสุดท้ายของชีวิต
๓. นักบวช สาวก หรือศาสนบุคคล สถาบันศาสนาที่ดำ�รงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ก็โดยอาศัย
การศึกษาปฏิบัติและการทำ�งานเผยแพร่ของสาวกหรือนักบวชของศาสนานั้น ๆ เพราะเป็นผู้แทนศาสดา 
เป็นผู้สืบต่อศาสนา และเป็นศาสนทายาทโดยตรง ศาสนานั้น ๆ จะเจริญหรือเสื่อมโทรม ก็โดยอาศัยผลงาน
การเผยแพร่ของสาวกเป็นสำ�คัญ
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๔. ศาสนสถาน ทุกศาสนาย่อมกำ�หนดสภาวะศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง สำ�หรับ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา และเป็นทีเ่ คารพสักการบูชาสำ�หรับศาสนิกชน ศาสนสถานเหล่านีย้ อมรับกันว่า
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เข้ามาจะต้องแสดงความเคารพ ใครจะมาล่วงเกินหรือประพฤติกิริยาที่ไม่เหมาะสม
หรือดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ จะเป็นการทำ�ลายจิตใจ เป็นความรู้สึกที่แฝงลึกยากที่จะอธิบายได้ นับว่า
เป็นอันตรายต่อศรัทธาความเชื่อถือของศาสนิกชนนั้น ๆ
๕. พิธีกรรมหรือศาสนพิธี ทุกศาสนามีพิธีกรรมทางศาสนา  และมักประกอบพิธีในศาสนสถาน
หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในศาสนาพุทธ การบรรพชาอุปสมบทจะต้องทำ�ในอุโบสถ ในศาสนาอิสลาม
มีการประกอบพิธลี ะหมาดวันศุกร์ในมัสยิด ประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ วิหารกาบาห์ นครเมกกะ หรือในศาสนาคริสต์
ก็มีพิธีศีลสมรส ศีลมหาสนิทในโบสถ์ เป็นต้น พิธีกรรมทางศาสนานับว่ามีส่วนสำ�คัญมากในการแสดง
ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ทำ�ให้ศาสนิกชนของศาสนานั้น ๆ มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน

ประโยชน์ของศาสนพิธี

๑. ประโยชน์ทางใจ ช่วยให้เกิดคุณธรรมขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติ ได้แก่
๑.๑ ความมีสติ
๑.๒ ความสามัคคี
๑.๓ ความเป็นระเบียบประณีตงดงาม
๑.๔ เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจ
๑.๕ เกิดความฉลาด
๒. เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติ ที่ไม่มีชาติใดเหมือน แสดงถึงความเป็นไท มิใช่ทาสของชาติใด
ทั้งยังป้องกันมิให้ชาติถูกลืม
๓. มีส่วนช่วยธำ�รงพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธีเป็นขั้นตอนชักจูงให้ผู้ปฏิบัติซาบซึ้ง เกิดศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา มีใจมุ่งมั่นที่จะศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในขั้นลึกต่อไปได้ด้วยดี
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ใบความรู้ที่ ๑๑
ความเป็นมา ประเภท จุดประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมูบ่ ชู า คือ กลุม่ หรือชุดของโต๊ะทีใ่ ช้ตงั้ พระพุทธรูปหรือสิง่ ทีค่ วรเคารพ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ หรือพระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์ พระฉายาลักษณ์ หรือ พระสาทิสลักษณ์ของ
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือรูปของบรรพบุรุษ ประกอบด้วย เครื่องบูชาอันเป็นการแสดง ถึงความกตัญญูต่อ
ผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย

ความเป็นมาของโต๊ะหมู่บูชา

ความเป็ น มาของโต๊ ะ หมู่ บู ช านั้ น สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอกรมพระยาดำ � รงราชานุ ภ าพ
ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่อง “อธิบายเครื่องบูชา” ได้ทรงกล่าวถึงม้าหมู่ (โต๊ะหมู่) ไว้ดังนี้
เครื่ อ งบู ช านี้ เ ป็ น อย่ า งไทยแกมจี น นั้ น เพราะความคิ ด ที่ จั ด เครื่ อ งบู ช าเป็ น ความคิ ด ไทย
แต่กระบวนการที่จัดเอาอย่างที่จีนเขาจัดตั้งเครื่องแต่งเรือนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “ลายฮ่อ” ซึ่งจีนชอบ
เขียนฉากและเขียนเป็นลายแจกันและเครือ่ งถ้วยชามอย่างอืน่ จีนเรียกว่า “ลายปักโก๊” เป็นของทีไ่ ด้เห็นกันมา
ในประเทศนี้ เ ห็ น จะช้ า นานแล้ ว แต่ ค วามเรื่ อ งตำ � นานปรากฏว่ า เมื่ อ ในรั ช กาลที่ ๒ พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างสวนชวาที่ในพระบรมมหาราชวัง (ตรงบริเวณสวนศิวาลัยบัดนี้) ครั้ง
นั้นประจวบเวลาราชทูตไทยออกไปเมืองปักกิ่ง ไปได้เครื่องตั้งแต่งเรือนอย่างจีนเข้ามาจัดแต่งพระตำ�หนัก
ที่ในสวนชวาเป็นเหตุให้เกิดนิยมกันขึ้นเป็นที่แรกว่า  เป็นของงามน่าดูถึงไปผูกเป็นลายเขียนผนังโบสถ์แต่
คิดดัดแปลงไปให้เป็นเครื่องพุทธบูชายังมีปรากฏอยู่ทุกวันนี้ที่พระอุโบสถวัดราชโอรสซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างตัง้ แต่ด�ำ รงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธออยูใ่ นรัชกาลที่ ๒ แล้วเจ้าพระยานิกรบดินทร์
(โต) ต้นสกุลกัลยาณมิตรเอาอย่างมาเขียนผนังพระอุโบสถวัดกัลยาณมิตร ซึง่ สร้างเมือ่ ในรัชกาลที่ ๓ นัน้ เป็นต้น
สันนิษฐานว่าแม้ในชั้นนั้นก็ยังไม่เกิดเครื่องบูชาอย่างม้าหมู่ มาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชดำ�ริโดยอนุโลมตามลายฮ่อ ซึง่ เขียนผนังโบสถ์ดงั กล่าวมาแล้ว ให้สร้างม้าหมูข่ นึ้ สำ�หรับตัง้ เครือ่ งบูชา
หน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ เป็นม้าหมู่ใหญ่ ๑๑ ตัว และทรงพระราชดำ�ริให้สร้างม้าหมู่
ขนาดน้อยมีม้าสำ�หรับตั้งเครื่องบูชาหมู่ละ ๔ ตั้ง ประจำ�พระวิหารทิศ สันนิษฐานว่า เครื่องบูชาอย่างม้าหมู่เกิดขึ้น
ด้วยพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ฉลองวัดพระเชตุพนฯ เป็นเดิมแล้วผูอ้ นื่ นิยม
ก็เอาแบบอย่างทำ�กันต่อมาจนทุกวันนี้
การจัดโต๊ะหมู่บูชาถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันสำ�คัญประการหนึ่งของสังคมไทยได้มีการ
ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนานดังนั้นพระราชประเพณีหรือพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือประเพณีต่าง ๆ ของสังคมไทยได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาในการประกอบพิธีนั้น ๆ เป็นการ
แสดงออกถึงการบูชาต่อสิ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่งตามที่บรรพบุรุษได้กระทำ�เป็นแบบอย่างไว้
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ประเภทของโต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชาที่จัดตั้งในที่ต่าง ๆ และในการประกอบพิธี เท่าที่เคยพบเห็นมามีตั้งแต่หมู่ ๒ จนถึง
หมู่ ๒๑ ตามแต่ผทู้ �ำ จะประดิษฐ์คดิ ทำ�ขึน้ มา แต่ทยี่ งั ใช้มากในปัจจุบนั คือ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๙ เท่านัน้
ส่วนหมู่อื่น ๆเป็นการจัดตั้งประจำ�เฉพาะที่ เช่น หน้าพระประธานในอุโบสถดังนั้นในศาสนพิธีนี้จะขอนำ�มา
กล่าวเฉพาะ ๔ หมู่ ดังกล่าวเท่านั้น
การที่เรียกว่าหมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๙ เป็นการเรียกชื่อตามจำ�นวนโต๊ะที่รวมตั้งอยู่บน
โต๊ะรองเท่านั้นส่วนโต๊ะตัวรองไม่นับเข้าในจำ�นวน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา

ปัจจุบันการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชานิยมจัดตั้งในกิจกรรมต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้
๑. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางพระพุทธศาสนา
๒. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร
๓. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือของพระราชทาน
๔. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการรับเสด็จหรือตามเส้นทางเสด็จพระราชดำ�เนิน
๕. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสำ�คัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
๖. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมสัมมนา
๗. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการประกวด

วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชาที่จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีวิธีการจัด ๒ แบบคือ
๑. วิธีจัดแบบอนุรักษ์ คือ จัดตั้งกระถางธูปเชิงเทียนพานพุ่มและแจกันดอกไม้ครบตามจำ�นวน
ที่ท่านกำ�หนดไว้
๒. วิ ธี จั ด แบบสมั ย นิ ย มคื อ จั ด พานดอกไม้ ส ดแทนพานพุ่ ม และแจกั น ดอกไม้ โ ต๊ ะ หมู่ ต่ า ง ๆ
ที่มีชื่อเรียกตามจำ�นวนของโต๊ะตามที่กล่าว แล้วยังมีการแบ่งขนาดเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ดังนั้น
การจัดเครื่องสักการะประกอบการจัดโต๊ะหมู่ ผู้จัดก็ต้องใช้เครื่องประกอบ คือ กระถางธูป เชิงเทียน พานพุ่ม
และแจกันให้เหมาะสมกับขนาดของโต๊ะด้วยจึงจะดูสวยงามในการจัดแบบอนุรักษ์ มีการจัดและการใช้ดังนี้

โต๊ะบูชาหมู่ ๔

โต๊ะบูชาหมู่ ๔ มีการจัดสร้างเป็น ๒ แบบ คือ แบบแนวกว้างและแนวตั้งแต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
คือ แบบแนวตั้งสูง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสักการะ ดังนี้
แบบแนวกว้างใช้กระถางธูป ๑ เชิงเทียน ๒ พานพุ่ม ๒ และแจกันดอกไม้ ๒ โต๊ะตัวบนใช้ตั้งพระพุทธรูป
พระบรมรูปหล่อหรือโกศอัฐิตามแต่วัตถุประสงค์ของงาน
แบบแนวตั้งสูงใช้กระถางธูป ๑ เชิงเทียน ๒ คู่ พานพุ่ม ๑ พาน และแจกันดอกไม้ ๑ คู่ โต๊ะบูชา
หมู่ ๔ นี้ นอกจากใช้ตั้งรูปเคารพตามที่กล่าว แล้วยังใช้จัดเป็นชุดโต๊ะเคียงประกอบโต๊ะบูชาหมู่ ๙ ในสถานที่
ประกอบพิธีที่กว้างขวางอีกด้วย

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

111
โต๊ะบูชาหมู่ ๕

โต๊ะบูชาหมู่ ๕ ปัจจุบันมีที่ใช้น้อยถ้าจัดเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย เครื่องสักการบูชา คือ กระถาง
ธูป ๑ เชิงเทียน ๔ คู่ พานพุ่ม ๕ พาน และแจกันดอกไม้ ๒ คู่
แต่ปัจจุบันนิยมจัดลดเชิงเทียนและแจกันคู่ที่ตั้งบนโต๊ะตัวที่ตั้งพระพุทธรูป เพื่อให้พระพุทธรูป
ดูเด่นชัดและการจัดแบบลดนี้นิยมใช้ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาทั้งหมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๙
การจัดเครื่องสักการบูชา มีแนวในการจัดตั้งดังนี้
๑. แจกันดอกไม้ตั้งไว้มุมนอกด้านหลังสุดของโต๊ะหมู่
๒. พานพุ่มตั้งกลางโต๊ะหมู่แต่ละตัวในการจัดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ใช้พานพุ่มที่ทำ�ด้วยดอกไม้
ไม่นิยมใช้พานพุ่มที่ทำ�ด้วยตาดทองตาดเงิน
๓. เทียนประดับ (เทียนที่ตั้งไว้ประดับโดยไม่ได้จุดในพิธี) ตั้งที่มุมนอกด้านหน้าโต๊ะทุกตัว
๔. กระถางธูปเชิงเทียนสำ�หรับจุดบูชาตั้งไว้กลางโต๊ะตัวตํ่าสุด
อนึ่ง พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาควรมีขนาดพอเหมาะกับโต๊ะ ไม่ใหญ่
หรือเล็กเกินไปก็จะดูงาม และงานทั่วไปนิยมใช้พระพุทธรูปปางมารวิชัย (สะดุ้งมาร) ถ้าเป็นงานทำ�บุญคล้าย
วันเกิดนิยมใช้พระพุทธรูปปางประจำ�วันเกิดของเจ้าภาพ

โต๊ะบูชาหมู่ ๗

โต๊ะบูชาหมู่ ๗ เป็นชุดที่นิยมใช้กันมากที่สุดในพิธีทำ�บุญทั่วไป เพราะมีขนาดพอเหมาะกับสถานที่
ที่ประกอบพิธี เครื่องสักการบูชาที่จัดแบบลดรูปซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย กระถางธูป ๑ คู่
เชิงเทียน ๔ คู่ พานพุ่ม ๕ พาน และแจกันดอกไม้ ๑ คู่

โต๊ะบูชาหมู่ ๙

โต๊ะบูชาหมู่ ๙ นิยมใช้จัดในงานพิธีใหญ่ สถานที่กว้างขวาง เช่น ในอุโบสถ ศาลาการเปรียญ
เครื่องสักการบูชาที่จัดแบบลดรูปแล้ว ประกอบด้วย กระถางธูป ๑ เชิงเทียน ๕ คู่ พานพุ่ม ๗ พาน และ
แจกันดอกไม้ ๒ คู่
ส่วนการจัดแบบสมัยนิยม ใช้พานพุ่มดอกไม้สดแทนพานพุ่มดอกบานไม่รู้โรยและแจกันดอกไม้
ส่วนเทียนประดับจะมีหรือไม่มีก็ได้ แล้วตั้งกระถางธูปเชิงเทียนสำ�หรับบูชาพระรัตนตรัยไว้ที่โต๊ะตัวตํ่าสุด
บางงานอาจเปลี่ยนจากกระถางธูปเชิงเทียนเป็นเครื่องบูชาเครื่อง ๕ แทนก็มี
สำ�หรับในพิธีประชุมสัมมนาหรือจัดอบรมนิยมตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยให้ตั้ง
ธงชาติไว้ด้านขวาของพระพุทธรูปและตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ด้านซ้ายเมื่อมองเข้าไปจากด้านนอกจะเห็น
สัญลักษณ์ตามลำ�ดับ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีข้อแนะนำ�คือ ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
ไม่ควรอยู่สูงกว่าพระพุทธรูป ส่วนพิธีสงฆ์ไม่นิยมตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ข้างโต๊ะหมู่บูชา
การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทำ�บุญต่าง ๆ ให้ตั้งด้านขวาของอาสนะพระสงฆ์ แต่ถ้าสถานที่
บังคับจะตั้งทางด้านซ้ายก็ได้ ในพิธีหลวงบางพิธี เช่น พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีบำ�เพ็ญกุศล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในส่วนภูมิภาคจัดโต๊ะหมู่บูชาไว้ด้านซ้ายพระสงฆ์เสมอ
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การตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
ที่โต๊ะตัวกลางบนสุด ตั้งพานแว่นฟ้าสำ�หรับวางผ้าพระกฐินที่โต๊ะตัวกลางรองมาจากพระบรมฉายาลักษณ์
และวางเครื่องราชสักการะ (ธูปเทียนแพกรวยดอกไม้) ที่โต๊ะตัวล่างสุดด้านข้างตั้งพุ่มทองพุ่มเงินหรือ
พุ่มดอกไม้ตามสมควร การตั้งโต๊ะหมู่นี้นิยมตั้งด้านหน้าพระอุโบสถหรือสถานที่อื่นที่ใช้ประกอบพิธีถวายผ้า
พระกฐิน

เครื่องสักการบูชา

นอกจากเครื่องบูชาสักการะที่รู้จักกันดี คือ ธูปเทียนดอกไม้แล้ว ยังมีเครื่องบูชาสักการะพิเศษ
ซึ่งเดิมมีใช้เฉพาะในราชสำ�นัก แต่ต่อมาได้นำ�มาใช้ในพิธีทั่วไป ได้แก่ เครื่องบูชากระบะมุก หรือเครื่องบูชา
เครื่อง ๕ เครื่องบูชาทองน้อย และเครื่องสักการะธูปเทียนแพกรวยดอกไม้

เครื่องบูชากระบะมุก

เครื่องบูชากระบะมุกเป็นเครื่องบูชาที่จัดชุดบูชา  คือ ธูปเทียนพุ่มดอกไม้ในกระบะมุกแถวหน้า
ตั้งพุ่มดอกไม้ขนาดเล็ก ๔ พุ่ม แถวหลังตั้งเชิงปักธูปไม้ระกำ�ขนาดเล็ก ตรงกลางติดธูป ๑ ดอก ตั้งเชิงเทียน
๒ ข้าง ข้างละ ๒ เล่ม รวมเป็น ๔ เล่ม และเมื่อนับรวมธูปเทียนรวมเป็น ๕ จึงเรียกสั้น ๆ ว่า เครื่อง ๕ นิยมใช้
ตั้งบูชาหน้าตู้พระธรรมในการสวดพระอภิธรรมในพิธีหลวง เพราะสะดวกในการยกออกเมื่อพระสวด
พระอภิธรรมจบแล้วและจะมีพิธีทอดผ้าบังสุกุลต่อไปปัจจุบันมีวัดต่าง ๆ จัดทำ�เพื่อใช้ในวัดของตนด้วย
นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ�เป็นชุดกระบะปิดทอง และขยายความยาวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตั้งพุ่มดอกไม้
ได้ครบ ๕ พุ่ม นำ�ไปเป็นเครื่องบูชาที่โต๊ะหมู่แทนกระถางธูปเชิงเทียนในพิธีทำ�บุญต่าง ๆ
สิ่งที่ใช้ในการจัดเครื่องบูชากระบะมุกและกระบะทอง ประกอบด้วย
๑. พุ่มดอกไม้ ๔ พุ่ม (สำ�หรับกระบะมุก) ๕ พุ่ม (กำ�หรับกระบะทอง) ตั้งเรียงแถวหน้า
๒. เชิงธูปปักธูปไม้ระกำ� ๑ ดอก ตั้งแถวหลังตรงกลาง
๓. เชิงเทียนปักเทียน ๔ เล่มตั้ง ๒ ข้าง ของธูปข้างละ ๒ เล่ม
การจุดบูชาให้จุดเรียงลำ�ดับตั้งแต่เทียนเล่มแรกไปจนครบ

เครื่องบูชาทองน้อย

เครื่องบูชาทองน้อยหรือเรียกกันทั่วไปว่าเครื่องทองน้อย ใช้สักการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น
ในกรณีต่อไปนี้
๑. เดิมพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นเครื่องสักการะพระบรมศพพระบรมอัฐิ และพระบรมรูป
บุรพมหากษัตริย์
๒. ปัจจุบันใช้ได้ทั่วไปทั้งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และสามัญชนทั่วไป
ในกรณีต่อไปนี้

บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

สักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมรูปบุรพมหากษัตริย์
เคารพศพหรืออัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
สำ�หรับประธานจุดบูชาธรรมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา
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หรืออัฐิ

สิ่งประกอบและการจัดเครื่องบูชาทองน้อย
๑. พุ่มดอกไม้หรือพุ่มตาดทอง ๓ พุ่ม ตั้งอยู่ด้านนอก
๒. เชิงธูปปักธูปไม้ระกำ� ๑ ดอก ตั้งด้านในซ้ายมือผู้จัด
๓. เชิงเทียนปักเทียน ๑ เล่ม ตั้งคู่กับธูปด้านขวามือผู้จัด
ทั้ง ๓ สิ่งตั้งรวมอยู่ในพานทองพานมุกหรือพานแก้ว
การตั้งและการจุดเครื่องบูชาทองน้อยเพื่อสักการะ พึงปฏิบัติดังนี้
๑. จะบูชาสิ่งใดให้ตั้งหันพุ่มดอกไม้ไปทางสิ่งนั้น
๒. เจ้าภาพเคารพศพอัฐิหรือรูปภาพให้ตั้งหันพุ่มดอกไม้เข้าหาศพอัฐิหรือรูปภาพนั้น
๓. ต้องการให้ศพหรืออัฐิบูชาพระให้ตั้งหันพุ่มดอกไม้ออกด้านนอกหันด้านธูปเทียนเข้าหาศพ
๔. การจุดเครื่องทองน้อยให้จุดธูปก่อนจึงจุดเทียน

เครื่องสักการะธูปเทียนแพ

ธูปเทียนแพกรวยดอกไม้เป็นเครื่องสักการะสำ�หรับแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
เท่านั้นมีวิธีใช้ดังนี้
๑. ใช้เป็นเครือ่ งถวายราชสักการะแด่พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ทยี่ งั ทรงพระชนม์อยู่
๒. ใช้ถวายสักการะหรือขอขมาโทษสำ�หรับพระสงฆ์ด้วยกันหรือคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์
๓. ใช้สำ�หรับผู้น้อยแสดงความเคารพหรือขอขมาต่อผู้ใหญ่

การจัดธูปเทียนแพกรวยดอกไม้

การจัดธูปเทียนแพกรวยดอกไม้ตามแบบของสำ�นักพระราชวังซึ่งเป็นแบบที่ถูกต้องจัดเรียงลำ�ดับ
จากด้านบนลงมา  คือ กรวยดอกไม้ธูปเทียน การจัดตามที่ขายในร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์จัดเรียงลำ�ดับ
คือ ดอกไม้เทียนธูป การตั้งธูปเทียนแพกรวยดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือ
พระบรมรูป ถ้าเป็นพิธีที่จะมีประธานมาถวายราชสักการะให้ปิดกรวยกระทงดอกไม้ไว้ก่อน เพื่อให้ประธาน
เป็นผู้เปิดกรวยถวายสักการะถ้าเป็นการตั้งถวายราชสักการะที่ไม่มีพิธีเปิดกรวยให้เจ้าของบ้านหรือสถานที่
นั้นเป็นผู้เปิดกรวยถวายราชสักการะเอง เพราะการตั้งไว้โดยไม่เปิดกรวยกระทงดอกไม้จัดว่ายังไม่ได้ถวาย
ราชสักการะ การถวายธูปเทียนแพเพื่อสักการะแด่พระสงฆ์ก็ดี การเคารพครูอาจารย์ในพิธีไหว้ครูก็ดี
ก่อนถวายหรือก่อนเคารพครูอาจารย์ต้องเปิดกรวยก่อนเสมอ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาพุทธประวัติ
เรื่อง มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี

๓. สาระสำ�คัญ

การแสดงความเคารพพระ คำ�บูชาพระรัตนตรัย คำ�อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
วิธีการถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และวิธีการปฏิบัติในการกรวดนํ้ารับพร

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

รับพรได้

๑.
๒.
๓.
๔.

นักเรียนแสดงความเคารพพระได้
นักเรียนกล่าวคำ�บูชาพระรัตนตรัยได้
นักเรียนกล่าวคำ�อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรมได้
นักเรียนบอกวิธกี ารถวายภัตตาหาร ถวายจตุปจั จัยไทยธรรม และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการกรวดนํา้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
การปฏิบัติพิธี
- วิธีแสดงความเคารพพระ
- การประนมมือ
- การไหว้
- การกราบ
- วิธีกราบแบบชาย
- วิธีกราบแบบหญิง
- การจัดสถานที่พิธีท�ำบุญ
- การบูชาพระรัตนตรัย
- เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย
- การอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม
- วิธีปฏิบัติในการอาราธนา
- ค�ำอาราธนาพระปริตร
- สรณมนต์และศีล ๕
- ค�ำอาราธนาธรรม
- การจุดเทียนนํ้ามนต์
- การถวายภัตตาหารพระสงฆ์
- การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- วิธีประเคนของถวายพระ
- การกรวดนํ้ารับพร
- วิธีปฏิบัติในการกรวดนํ้า
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. ครูคัดเลือกนักเรียน ๑ คน มาแสดงบทบาทสมมุติ การกราบ การไหว้พระ โดยใช้ค�ำถาม
เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ดังนี้
- เพื่อนของนักเรียนก�ำลังท�ำอะไร
- เพื่อนท�ำได้ถูกต้องหรือไม่
- นักเรียนเคยปฏิบัติแบบนี้บ้างไหม อย่างไร
๒. ครูให้นกั เรียนทุกคนร่วมอภิปรายค�ำว่า “วิธแี สดงความเคารพพระ” และ ค�ำว่า “พระรัตนตรัย”
โดยเขียนอธิบายลงในกระดาษที่ครูแจกให้ สุ่มตัวอย่างนักเรียนน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นฝึก
๓. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแสดงความเคารพพระ การประนมมือ การไหว้ การกราบ
และวิธีกราบแบบชาย วิธีกราบแบบหญิง
๔. จากนัน้ ให้นกั เรียนทุกคนในห้องแสดงความเคารพพระ โดยการประนมมือ การไหว้ และการกราบ
จนเกิดความเข้าใจ และให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การปฏิบัติพิธี การแสดงความเคารพพระ
๕. ครูน�ำนักเรียนไปปฏิบัติจริงที่ห้องจริยธรรมหรือห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชา  โดยให้นักเรียนทุกคน
กล่าวค�ำบูชาพระรัตนตรัย ครูคอยให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือและให้นักเรียนในห้องร่วมกันประเมินผล
๖. ครูน�ำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม โดยให้นักเรียน
ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๓ เรื่อง การกล่าวค�ำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม นักเรียนฝึกกล่าว
พร้อมกันทั้งห้อง และน�ำไปฝึกท่องเป็นการบ้าน
๗. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑๔ เรื่อง วิธีการถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการกรวดนํ้ารับพร พร้อมกับเขียนสรุปความส�ำคัญลงในกระดาษ ส่งตัวแทนน�ำเสนอหน้า
ชั้นเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นประยุกต์
๘. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนที่เรียนไปแล้ว และให้นักเรียนไปท่องคำ�กล่าวอาราธนาศีล
อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม และทำ�ใบกิจกรรมที่ ๗ ส่งครูตรวจ
๙. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การแสดงความเคารพ การบูชาพระรัตนตรัย การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
เป็นมารยาทของชาวพุทธทุกคนที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทย
๑๐. นักเรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน
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๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑
๒
๓

ภาระงาน
กล่าวคำ�อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม
กล่าวคำ�บูชาพระรัตนตรัย
ตอบค�ำถามมารยาทของการเป็นศาสนิกชนที่ดี

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๗

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

๑. แสดงบทบาทสมมุติ การกราบ การไหว้พระ
๒. ใบความรู้ที่ ๑๒ เรื่องการปฏิบัติพิธี การแสดงความเคารพพระ
๓. ใบความรู้ที่ ๑๓ เรื่องการกล่าวคำ�อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม
๔. ใบความรู้ที่ ๑๔ เรื่องวิธีการถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และวิธีการปฏิบัติใน
การกรวดนํ้ารับพร
๕. ใบกิจกรรมที่ ๗
๖. แบบทดสอบหลังเรียน

๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- แบบสังเกต
๑. แสดงความเคารพพระได้ - สังเกต
- ตรวจผลงาน พฤติกรรม
๒. กล่าวคำ�บูชา
การปฏิบัติ
พระรัตนตรัยได้
กิจกรรมกลุ่ม
- แบบประเมิน
๓. กล่าวคำ�อาราธนาศีล
ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ผลงาน
อาราธนาพระปริตร
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
และอาราธนาธรรมได้
๔. บอกวิธีการถวายภัตตาหาร
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
และวิธีการปฏิบัติ
ในการกรวดนํ้ารับพรได้
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๗
ระดับคะแนน

ข้อที่
๑-๕

๓ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

๒ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ข้อที่ รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ
ทำ�กิจกรรมทุกกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบางกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบ้าง
ทำ�กิจกรรม
๒ การแสดง/การรับฟัง แสดงความคิดเห็น และ แสดงความคิดเห็น และ แสดงความคิดเห็น และ
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ความคิดเห็น
คนอื่นน้อย
คนส่วนมากเป็นสำ�คัญ คนอื่นบ้าง
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
๓ การตั้งใจ/การแก้ไข มีความตั้งใจและ
ปัญหาในการทำ�งาน ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ทำ�งานกลุม่ บ้าง
ทำ�งานกลุม่ ดี
ทำ�งานกลุ่มดีมาก
สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นบ้าง

๔ ความถูกต้องของ
เนื้อหา

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

๕ วิธีการนำ�เสนอ
ผลงาน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจและเนื้อหา
ครบถ้วน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง นำ�เสนอผลงาน
ตามขั้นตอนได้บ้าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ แต่ขาดเนื้อหา
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๙ - ๑๕
๐-๘

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐
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๓-๕
๐-๒
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ใบกิจกรรมที่ ๗
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๕ ข้อ (๑๕ คะแนน)
๑. วิธีกราบที่เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์นั้น กราบอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. การอาราธนาพระ มีความหมายว่าอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. คำ�อาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทำ�บุญงานมงคลกับในพิธีทำ�บุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. การประเคนของพระ มีความหมายว่าอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. วิธีกรวดนํ้า หมายถึงพิธีอะไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๗
มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
๑. วิธีกราบที่เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์นั้น กราบอย่างไร
ตอบ มีวิธีกราบอย่างนี้ คือ กราบโดยอวัยวะทั้ง ๕ จรดกับพื้น คือ เข่า  ๒ ข้าง แขน (มือ - แขน)
และหน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้ง ๒ รวมเป็น ๕
๒. การอาราธนาพระ มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ การอาราธนาพระ หมายถึง การนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีต่าง ๆ ต้องท�ำเป็นกิจจะลักษณะ
๓. คำ�อาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทำ�บุญงานมงคลกับในพิธีทำ�บุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร
ตอบ ค�ำอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีท�ำบุญงานมงคลกับในพิธีท�ำบุญงานอวมงคล ต่างกันคือ
ในงานมงคลใช้ค�ำว่า  ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนในงานอวมงคล ใช้ค�ำว่า  ขออาราธนา
สวดพระพุทธมนต์
๔. การประเคนของพระ มีความหมายว่าอย่างไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
ตอบ การประเคนของพระ หมายถึง การถวายของให้พระได้รับถึงมือ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๑. ของที่ประเคนไม่ใหญ่หรือหนักเกินไป พอปานกลางยกคนเดียวได้
๒. ผู้ประเคนต้องอยู่ในหัตถบาส คือ ห่างจากพระประมาณศอกหนึ่ง
๓. น้อมสิ่งของเข้าไปถวายด้วยความเคารพ
๔. การน้อมไปจะส่งให้ด้วยกายหรือของที่ได้เนื่องด้วยกาย เช่น ทัพพีตักถวายก็ได้
๕. พระภิกษุจะรับด้วยมือก็ได้ จะรับของที่เนื่องด้วยกาย เช่น ผ้าหรือบาตรก็ได้
๕. วิธีกรวดนํ้า หมายถึงพิธีอะไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
ตอบ วิธีกรวดนํ้า  คือ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วหลังจากการท�ำบุญ โดยเตรียมนํ้าสะอาด
ใส่ภาชนะที่ใส่นํ้ากรวดนั้น จะเป็นที่กรวดนํ้าโดยเฉพาะ หรือแก้วนํ้า  หรือขันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ได้ พอพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาด้วยบทว่า ยถา...ก็เริ่มกรวดนํ้า พร้อมกับกล่าวกรวดนํ้าแบบย่อว่า
อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ แปลว่า ขอบุญกุศลนี้ จงส�ำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด หรือจะต่อว่า 
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ซึ่งแปลว่า ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข ๆ เถิด
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๕ มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
จำ�นวน ๕ ข้อ คะแนน ๕ คะแนน  
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ประกอบด้วยองค์ ๕ ตามข้อใด
ก. เข่า ๒ ฝ่ามือ ๒ หน้าผาก ๑
ข. เข่า ๒ ศอก ๒ หน้าผาก ๑
ค. เท้า ๒ ฝ่ามือ ๒ หน้าผาก ๑
ง. เท้า ๒ ศอก ๒ หน้าผาก ๑
๒. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ของฝ่ายชายและหญิงแตกต่างกันในเรื่องใด
ก. จังหวะ
ข. การประนมมือ
ค. องค์ประกอบของอวัยวะ
ง. ท่านั่งและการกราบลงกับพื้น
๓. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้กราบใคร
ก. พ่อ แม่
ข. ครู อาจารย์
ค. พระสงฆ์
ง. ญาติผู้ใหญ่
๔. เวลากราบพระสงฆ์ นักเรียนควรกราบอย่างไร
ก. กราบ ๑ ครั้ง แบมือ
ข. กราบ ๓ ครั้ง แบมือ
ค. กราบ ๑ ครั้ง ไม่แบมือ
ง. กราบ ๓ ครั้ง ไม่แบมือ
๕. ในการฟังพระธรรมเทศนา จะปฏิบัติข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. ถวายไทยธรรม
ข. รับศีล อาราธนาธรรม
ค. ประนมมือฟังพระธรรมเทศนา 
ง. ตั้งใจส่งกระแสจิตไปตามบทสวดมนต์
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๕

มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  
ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔
ข้อ ๕
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ใบความรู้ที่ ๑๒
การปฏิบัติพิธี การแสดงความเคารพพระ

การปฏิบัติพิธี
การปฏิบตั พิ ธิ ี คือ การปฏิบตั พิ ธิ กี รรมในการท�ำบุญหรือถวายทาน รวมทัง้ มารยาททีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
พึงแสดงต่อพระสงฆ์ และเรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนของพิธีนั้น ๆ เช่น การอาราธนาศีล
การอาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม การประเคนพระ การกรวดนํ้า  ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดพิธีท�ำบุญ

วิธีแสดงความเคารพพระ

การแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งที่ควรเคารพ มีวิธีแตกต่างกันไป ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ได้แก่ พระพุทธรูป ปูชนียวัตถุ มีสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น
และพระภิกษุ สามเณร ผู้ทรงศีล การแสดงความเคารพเป็นวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา  สรุปได้ ๓ ประการ คือ การประนมมือ การไหว้ และการกราบ มีความหมายและ
วิธีปฏิบัติดังนี้

การประนมมือ

การประนมมือ ตรงกับค�ำบาลีว่า  อัญชลี หมายถึง การกระพุ่มมือทั้งสองขึ้นประนมระหว่างอก
เป็นการแสดงความเคารพแบบธรรมดา  ในกรณีที่นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฟังเทศน์ สนทนากับ
พระสงฆ์ เป็นต้น
วิธีปฏิบัติ
ยกมือทั้งสองขึ้นให้ฝ่ามือประกบกัน นิ้วทุกนิ้วแนบชิดตรงกันชี้ขึ้นข้างบน กระพุ่มมือท�ำเป็น
รูปดอกบัวตูม ตั้งกระพุ่มนี้ไว้ระหว่างทรวงอก ปลายนิ้วชี้ขึ้นตรง ๆ ไม่งอง�้ำไปข้างหน้า  เย้ยมาทางตัว
หรือเอียงไปทางซ้าย เอียงไปทางขวา ไม่ยกให้สูงเกินไปจนถึงค�้ำคางหรือจรดปาก หรือห้อยต�่ำลงมาแค่สะดือ
หรือวางไว้แค่เข่า ศอกทัง้ สองแนบชิดชายโครง ไม่เกร็งข้อจนเกินไป วางท่าให้สบาย ๆ ตัง้ ใจท�ำให้เรียบร้อยด้วย
ความตั้งใจจริง

การไหว้

การไหว้ ตรงกับค�ำบาลีวา 
่ นมัสการ วันทาหรือวันทนา หมายถึง การยกกระพุม่ มือทีป่ ระนมแล้วนัน้
ขึ้ น จรดหน้ า ผากเป็ น การแสดงความเคารพที่ สู ง ขึ้ น ไป ควรท�ำในกรณี ที่ พ ระนั่ ง บนเก้ า อี้ หรื อ ยื น อยู ่
ในเวลาพบพระสงฆ์ระหว่างทาง ในเวลาจะลากลับ หรือเวลาประเคนของแก่พระสงฆ์เสร็จแล้ว เป็นต้น
วิธีปฏิบัติ
ให้ประนมมือขึ้นก่อน แล้วยกกระพุ่มมือนั้นขึ้นสูงเสมอหน้า  โดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดถึงระหว่างคิ้ว
ปลายนิว้ ชีจ้ รดไรผม พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยพองามแล้วลดมือลง ท�ำอย่างนีเ้ พียงครัง้ เดียว เวลายกมือขึน้
และลดมือลงขณะไหว้ อย่าท�ำให้เร็วนัก อย่าให้ช้านัก ควรท�ำโดยละมุนละไมจึงจะงามเหมาะตา
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การกราบ

การกราบ ตรงกับค�ำบาลีวา 
่ อภิวาท หมายถึง การหมอบราบลงกับพืน้ พร้อมทัง้ กระพุม่ มือ เป็นการ
แสดงความเคารพแบบสูงสุด ในบรรดาการแสดงความเคารพที่มีปฏิบัติกันอยู่ โดยเฉพาะการกราบนี้ได้รวม
การประนมมือ และการไหว้ไว้ในวิธีปฏิบัติด้วย การกราบใช้ในกรณีเข้าไปหาพระสงฆ์ ลาพระสงฆ์ และเมื่อ
ประเคนของพระสงฆ์เสร็จแล้วเป็นต้น
วิธีปฏิบัติ
การกราบพระที่ถูกวิธี ต้องกราบให้ได้หลักซึ่งเรียกว่า  เบญจางคประดิษฐ์ คือกราบให้องค์อวัยวะ
ห้าส่วนจรดพื้น คือ เข่า ๒ ฝ่ามือ ๒ หน้าผาก ๑ การกราบนี้มีวิธีปฏิบัติส�ำหรับหญิง และชายต่างกันดังนี้

วิธีกราบแบบชาย

ท่าเตรียม นั่งคุกเข่าให้หัวเข่าห่างกันประมาณ ๑ ศอก นั่งทับส้นเท้า  ตั้งฝ่าเท้าทั้งสองให้ตรง
และชิดกัน ตั้งกายให้ตรง
จังหวะที่ ๑ ยกมือทั้งสองขึ้นประนม (อัญชลี) นั่งอย่างนี้เรียกว่า ท่าพรหมหรือท่าเทพพนม
จังหวะที่ ๒ ยกมือที่ประนมแล้วขึ้นเสมอหน้ า  ไม่น้อมศีรษะลงมารับ ให้นิ้วหัวแม่มือจรด
ระหว่างคิ้ว (วันทาหรือวันทนา)
จังหวะที่ ๓ หมอบลงกราบ (อภิวาท) โดยลดมือลง ให้มือทั้งสองเรียบลงตามล�ำตัว แล้วจึง
ค่อยยื่นฝ่ามือไปข้างหน้า  (ไม่ใช่เสือกไปข้างหน้า) พร้อมน้อมตัวลง ขณะเดียวกันนั้น ให้วางศอกต่อกับเข่า
ตรงไปข้างหน้าทัง้ สองข้าง ไม่ให้แบะออกหรือเหลือ่ มเข้าข้างใน วางฝ่ามือราบกับพืน้ ห่างกันประมาณ ๑ ฝ่ามือ
เพื่อเว้นช่องให้หน้าผากจรดพื้นได้ นิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน ไม่ต้องยกหัวแม่มือขึ้นมารับหน้าผาก วางหน้าผาก
ลงแตะพื้นระหว่างฝ่ามือทั้งสองที่เว้นช่องไว้ กะให้คิ้วอยู่ในระดับปลายนิ้วหัวแม่มือพอดี ยืดหลังออกเล็กน้อย
ให้แบนราบได้ระดับเดียวกัน ไม่ให้หลังโก่งขึน้ ไม่ให้กน้ กระดกขึน้ จากส้นเท้ามากนัก เมือ่ หน้าผากแตะพืน้ แล้ว
ให้เงยหน้าตัง้ ตัวตรง เริม่ จังหวะที่ ๑ - ๒ - ๓ ใหม่ ติดต่อกันไปจนกราบครบ ๓ ครัง้ แล้วให้เงยหน้าท�ำจังหวะที่ ๒
(วันทา) อีกครั้งเป็นเสร็จวิธี

วิธีกราบแบบหญิง

ท่าเตรียม นั่งคุกเข่าราบ โดยเหยียดหลังเท้าราบกับพื้นข้างหลัง ปลายเท้าทั้งสองทับกันเล็กน้อย
แล้วนั่งทับลงไปบนฝ่าเท้านั้น ส่วนเข่าทั้งสองชิดกัน
จังหวะที่ ๑ ยกมือทั้งสองขึ้นประนม (อัญชลี) นั่งอย่างนี้เรียกว่า นั่งท่าเทพธิดา
จังหวะที่ ๒ ยกมือที่ประนมแล้วขึ้นเสมอหน้า  ก้มศีรษะลงมารับเล็กน้อย ให้นิ้วหัวแม่มือจรด
ระหว่างคิ้ว (วันทาหรือวันทนา)
จังหวะที่ ๓ หมอบลงกราบ (อภิวาท) ลดมือลงให้มือทั้งสองเรียบลงตามล�ำตัว ค่อย ๆ น้อมตัว
ลงตาม ขณะเดียวกัน ให้วางศอกพับลงขนาบเข่าทั้งสองไว้ ไม่ใช่ต่อเข่าแบบชาย วางฝ่ามือราบกับพื้นห่างกัน
ประมาณ ๑ ฝ่ามือ เพื่อเว้นช่องให้หน้าผากจรดพื้นได้ นิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน ไม่ต้องยกหัวแม่มือขึ้นมารับ
หน้าผาก วางหน้าผากลงแตะพืน้ ระหว่างฝ่ามือทัง้ สองทีเ่ ว้นช่องไว้ กะให้ควิ้ อยูใ่ นระดับปลายนิว้ หัวแม่มอื พอดี
ยืดหลังออกเล็กน้อย ให้แบนราบได้ระดับเดียวกัน ไม่ให้หลังโก่งขึ้น และไม่ให้ก้นกระดกขึ้น เมื่อหน้าผาก
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แตะพื้นแล้วให้เงยหน้าตั้งตัวตรง เริ่มจังหวะที่ ๑ - ๒ - ๓ ใหม่ ติดต่อกันไปจนกราบครบ ๓ ครั้ง แล้วเงยหน้า
ท�ำจังหวะที่ ๒ (วันทา) อีกครั้งเป็นเสร็จวิธี
ข้อแนะนำ�ในการกราบ
ในการกราบ อวัยวะส่วนต่าง ๆ ต้องสัมพันธ์กัน ท�ำให้ถูกจังหวะ ไม่เก้ ๆ กัง ๆ และต่อเนื่อง
ไม่ขาดตอน จึงจะดูเป็นระเบียบและงามตา แต่ละจังหวะต้องไม่ชา้ เกินไปและไม่เร็วเกินไป เป็นจังหวะติดต่อกัน
พอดีพอเหมาะ หมั่นฝึกฝนท�ำจากผู้รู้ ดูจากผู้ช�ำนาญ แล้วฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองบ่อย ๆ จึงจะคล่องแคล่ว
เมื่อกราบพร้อมกันหลายคน ต้องคอยช�ำเลืองดูกัน ท�ำให้พร้อม ๆ กันทุกจังหวะ จึงจะงามและดูเรียบร้อย
ก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็น

การจัดสถานที่พิธีทำ�บุญ

สถานที่จัดงาน เป็นเรื่องที่เจ้าภาพต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นอันดับแรกว่า  งานเล็ก
งานใหญ่ มีทางเข้าออกสะดวกหรือไม่ อาสน์สงฆ์ โต๊ะหมู่บูชาจะตั้งที่ใด ที่นั่งผู้ร่วมงาน ประธานพิธี
จะตั้งอย่างไร ฯลฯ จะกล่าวถึงการจัดสถานที่งานพิธีทั่ว ๆ ไปอย่างกว้าง ๆ พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมที่กราบไว้ด้านใดด้านหนึ่งของสถานที่ประกอบพิธี
๒. จัดอาสน์สงฆ์ ตั้งต่อจากโต๊ะหมู่บูชา  โดยให้โต๊ะหมู่บูชาอยู่ด้านขวาของพระสงฆ์ ยกเว้น
สถานที่บังคับ จะตั้งด้านซ้ายก็ได้
๓. การปูลาดอาสนะพระสงฆ์ ให้ปูพรมหรือเสื่อด้านประธานสงฆ์ทับผืนต่อ ๆ ไปจนถึงท้าย
อาสนะสงฆ์ ไม่ควรปูติดเป็นผืนเดียวกับที่นั่งสตรี และปูอาสนะเฉพาะพระสงฆ์แต่ละรูปอีกทีหนึ่ง
๔. จัดโต๊ะส�ำหรับวางเครื่องไทยธรรมไว้ด้านท้ายอาสน์สงฆ์
๕. จัดที่นั่งของประธานพิธีให้อยู่ต�่ำกว่าที่นั่งพระสงฆ์รูปที่ ๑ เล็กน้อย หันหน้าเข้าหาพระสงฆ์
๖. จัดที่นั่งผู้ร่วมงานอื่น ๆ ไว้ด้านหลังประธาน ประมาณ ๕ - ๖ ที่
๗. จัดที่นั่งผู้ร่วมงานอื่น ๆ หันหน้าไปทางประธาน ให้ห่างจากโต๊ะประธานประมาณ ๑.๕๐
หรือ ๒.๐๐ เมตร ให้แถวยาวไปตามอาสน์สงฆ์ หรือจัดที่นั่งผู้ร่วมงานอื่น ๆ หันหน้าเข้าหาพระสงฆ์เช่นเดียว
กับประธาน แต่ต้องจัดแถวนั่งให้ต�่ำกว่าแถวที่ประธานนั่ง ๑ แถว จัดยาวไปตามอาสน์สงฆ์

การบูชาพระรัตนตรัย

การจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย เป็นเบื้องต้นของการท�ำบุญทุกประเภท
เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่า  พิธีได้เริ่มต้นแล้ว เจ้าภาพจึงควรเป็นผู้จุดเอง เดิมใช้ไม้ขีดไฟจุด จึงจุดเทียนก่อน
เพราะติดไฟง่าย แล้วจึงน�ำธูป ๓ ดอก รวมกันจุดต่อทีเ่ ทียนจนติดดี แล้วปักลงให้ตรงในกระถางธูป กราบ ๓ ครัง้
แล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย ท�ำให้เกิดธรรมเนียมว่า ต้องจุดเทียนก่อนแล้วจึงจุดธูป และจุดเทียนเล่มด้านขวา
มือพระพุทธรูปก่อน ปัจจุบนั มีการใช้เชือ้ ชนวนทาทีธ่ ปู เทียน นิยมใช้เทียนชนวนในการจุด แล ะใช้ไฟแช๊กแทน
ไม้ขีดไฟจุดเทียนชนวนให้เจ้าภาพ หรือประธานจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา
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เครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย

เครื่องสักการบูชาหลัก คือ ธูป เทียน ดอกไม้ ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่า สิ่งทั้ง ๓ นี้ เป็นสัญลักษณ์ส�ำหรับ
บูชาพระรัตนตรัย โดยมีความหมายดังนี้
๑. ธูป เป็นเครื่องหมายบูชาพระพุทธเจ้า  ใช้ ๓ ดอก เพราะพระองค์ทรงประกอบด้วยพระคุณ
ที่ส�ำคัญ ๓ ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ
๒. เทียน เป็นเครื่องหมายบูชาพระธรรม ใช้ ๒ เล่ม เพราะพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
รวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เมื่อจัดเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้เพียง ๒ คือ พระธรรมและพระวินัย
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศีลธรรม
๓. ดอกไม้ เป็นเครื่องหมายบูชาพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์มาจากต่างเชื้อชาติ ต่างสกุล แต่เมื่อเข้า
มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว อยู่ในระเบียบคือพระวินัย มีศีลสามัญญตาเป็นแบบเดียวกัน น�ำมาซึ่งความ
เลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เหมือนดอกไม้ต่างสีต่างชนิด เมื่อน�ำมาร้อยเป็นมาลัยหรือจัดแจกัน ก็จะดูสวยงาม
เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น ฉะนั้น
แต่โดยรวมแล้วทั้ง ๓ สิ่ง คือ ธูป เทียน ดอกไม้ ล้วนเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระรัตนตรัยนั่นเอง
ตามหลักศาสนพิธี ในปัจจุบันก�ำหนดให้ผู้บูชาจุดเทียนเป็นล�ำดับแรก โดยอธิบายว่า  บรรดาพระรัตนตรัยนั้น
พระธรรมมีมาก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้มาค้นพบ และให้จุดเล่มด้านขวามือของพระพุทธรูป
(ซ้ายมือของผู้จุด) ก่อน แล้วจึงจุดเล่มซ้ายมือของพระพุทธรูป และจุดธูปเป็นล�ำดับต่อไป แต่พระมหาเถระ
บางรูปจะจุดธูปก่อน แล้วจึงจุดเทียนภายหลัง โดยมีค�ำอธิบายว่า  เป็นการจุดบูชาไปตามล�ำดับพระรัตนตรัย
คือเริ่มต้นจากธูป ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงพระพุทธเจ้า  แล้วจึงจุดเทียนบูชาพระธรรม การจุดธูปเทียนจะนั่ง
หรือยืนจุดให้ดูสถานที่บูชา ถ้าโต๊ะหมู่บูชาต�่ำ ให้นั่งคุกเข่าจุด แต่ถ้าโต๊ะหมู่บูชาสูง ให้ยืนจุด
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ใบความรู้ที่ ๑๓
การกล่าวค�ำอารธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม

การอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และอาราธนาธรรม

การอาราธนา  คื อ การเชิ ญ หรื อ การร้ อ งขอพระสงฆ์ ใ นพิ ธี ใ ห้ ศี ล ให้ ส วดพระปริ ต รหรื อ ให้
แสดงธรรมเป็นธรรมเนียมมาแต่เดิม ในพิธีทั้ง ๓ นั้น ต้องอาราธนาก่อนพระสงฆ์จึงประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ
ในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ต้องอาราธนาดังนี้
๑. พิธีเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์ให้อาราธนาศีลอาราธนาพระปริตร
๒. พิธีแสดงพระธรรมเทศนาให้อาราธนาศีลอาราธนาธรรม
๓. พิธีสวดพระอภิธรรม สวดมาติกา  ถ้าไม่มีพิธีอื่นมาก่อน อาราธนาศีลอย่างเดียวไม่ต้อง
อาราธนาธรรม
๔. พิธีถวายทานทุกอย่างให้อาราธนาศีล

วิธีปฏิบัติในการอาราธนา

การอาราธนาต่าง ๆ นิยมปฏิบตั อิ ย่างนี้ พิธเี จริญหรือสวดพระพุทธมนต์ถา้ พระสงฆ์นงั่ บนอาสน์สงฆ์
เจ้าภาพและผูร้ ว่ มพิธนี งั่ เก้าอีผ้ อู้ าราธนาเข้าไปยืนระหว่างเจ้าภาพกับแถวพระสงฆ์ตรงพระสงฆ์รปู ที่ ๓ หรือ ๔
(นับจากท้ายแถว) หันหน้าไปทางโต๊ะหมู่บูชา  ประนมมือน้อมไหว้พระพุทธรูปแล้วยืนประนมมือตั้งตัวตรง
กล่าวค�ำอาราธนาศีล เมื่อรับศีลจบแล้ว พึงน้อมไหว้แล้วยืนตั้งตัวตรงกล่ าวค�ำอาราธนาพระปริตรต่อ
จบแล้วน้อมไหว้อีกครั้งหนึ่ง แล้วถอยหลังออกไป ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์หรือบนอาสนะที่ตํ่าก็ตามแต่
เจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีนั่งอยู่กับพื้น ผู้อาราธนาต้องเข้าไปนั่งคุกเข่าหน้าแถวพระสงฆ์รูปที่ ๒ หรือ ๓ (นับ
จากหัวแถว) กราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาด้วยเบญจางคประดิษฐ์๓ครั้งแล้วประนมมือตั้งตัวตรงกล่าวค�ำอาราธนา
ตามแบบที่ต้องการการอาราธนาในพิธีอื่น เช่น พิธีแสดงพระธรรมเทศนา พึงปฏิบัติตามแนวทางนี้
มี ข ้ อ สั ง เกตส�ำหรั บ การอาราธนาพระปริ ต รตาม ธรรมเนี ย มโบราณไม่ ว ่ า จะเจริ ญ หรื อ สวด
พระพุทธมนต์เจ็ดต�ำนานสิบสอง ต�ำนานธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธรรมนิยามสูตร และพระสูตรอื่น นอกจากนี้
เมือ่ กล่าวค�ำอาราธนาพระปริตรมักลงท้ายด้วยบาทคาถาว่า ปะริตตังพรูถะมังคะลัง ทัง้ สิน้ เพราะพระสูตรหรือ
บทสวดมนต์ทงั้ หมดล้วนเป็นพระปริตร คือ เครือ่ งป้องกันหรือต้านทานภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ แต่ปจั จุบนั มีมรรคนายก
หรือพิธีกรจ�ำนวนมากมีการดัดแปลงค�ำอาราธนาจากค�ำว่าปะริตตังเป็นธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตังบ้าง
ธัมมะนิยามะสุตตังบ้าง เพื่อให้ตรงกับพิธีที่จะสวด นับเป็นการหลีกเลี่ยงธรรมเนียมเก่า  เพราะค�ำอาราธนา
พระปริตรเป็นค�ำประพันธ์ประเภทฉันท์เรียกว่า ปัฐยาวัตรฉันท์ แต่ละบาทจะมี ๘ พยางค์ เมื่อเปลี่ยนไปใช้ชื่อ
พระสูตรต่าง ๆ แทนค�ำว่า  ปะริตตัง จ�ำนวนพยางค์ในบาทคาถานั้นจะเกินไปมาก ดังนั้น ผู้จะใช้วิธีดังกล่าว
ควรศึกษาให้รอบคอบ
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คำ�อาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
หมายเหตุ อาราธนาศีล ๘ เปลี่ยน ปัญจะ เป็น อัฏฐะ
รับศีลคนเดียวเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิ

คำ�อาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะทุกขะวินาสายะ
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะภะยะวินาสายะ
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง.
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง.
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
ปะริตตัง พฺรูถะมังคะลัง.

สรณคมน์และศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
พุทธัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ธัมมัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
สังฆัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ
พุทธัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ
ธัมมัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ
สังฆัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ
พุทธัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ
ธัมมัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ
สังฆัง
สะระณัง
คัจฉามิ,
ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(สรุป)
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ
สุคะติง
ยันติ.     สีเลนะ
โภคะสัมปะทา.
สีเลนะ
นิพพุติง
ยันติ. ตัสมา
สีลัง วิโสธะเย.
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คำ�อาราธนาธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง.

การจุดเทียนนํ้ามนต์

การจุ ด เที ย นที่ ภ าชนะนํ้ า มนต์ เจ้ า ภาพควรเป็ น ผู ้ จุ ด เองตามหลั ก ศาสนพิ ธี ให้ เริ่ ม จุ ด
เมื่อพระสงฆ์ขึ้นบทมงคลสูตรคือ อะเสวะนาจะพาลานัง แต่พระมหาเถระบางรูปนิยมให้จุดตั้งแต่ขึ้นบท
พุทธังสะระณังคัจฉามิ ก็มนี าํ้ พระพุทธมนต์ถอื ว่าเป็นนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ พราะอานุภาพของพระพุทธมนต์ใช้ประพรม
บุคคลและสถานที่เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เท่านั้นจึงตั้งภาชนะนํ้ามนต์
ภาชนะนํ้ามนต์ปัจจุบันนิยมใช้ครอบนํ้ามนต์ ถ้าไม่ก็มีใช้บาตรหรือขันนํ้าที่มีเชิงรองก็ได้แต่ไม่ควร
ใช้ขันที่ท�ำจากทองหรือเงิน เพราะเป็นวัตถุอนามาสพระภิกษุจับต้องจะเป็นอาบัติการจัดภาชนะนํ้ามนต์
ควรท�ำความสะอาดให้เรียบร้อย ใส่นํ้าสะอาดประมาณสามในสี่ของภาชนะ ติดเทียนนํ้ามนต์ที่ท�ำจาก
ขี้ผึ้งแท้ที่ขอบภาชนะหรือติดที่เชิงเทียนเตี้ย ๆ แล้วตั้งไว้กลางภาชนะนํ้ามนต์ก็ได้ โบราณนิยมใส่ใบไม้มงคล
เช่น ใบทอง ใบนาก ใบเงินด้วย แล้วน�ำมาตั้งวางข้างอาสนะของประธานสงฆ์ ไม่ต้องวงสายสิญจน์ไว้ที่ภาชนะ
นํ้ามนต์เพราะเป็นหน้าที่ประธานสงฆ์จะวงเองเมื่อเจ้าภาพจุดเทียนนํ้ามนต์แล้ว นอกจากนี้ต้องเตรียมที่พรม
นํ้ามนต์ไว้ด้วยส�ำหรับพระสงฆ์ใช้ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ตอนท้ายพิธี

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

131

ใบความรู้ที่ ๑๔
วิธีการถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
และวิธีการปฏิบัติในการกรวดนํ้ารับพร

การถวายภัตตาหารพระสงฆ์

ในพิ ธี ท�ำบุ ญ เลี้ ย งพระ เมื่ อ พระสงฆ์ เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ จ บแล้ ว มี ก ารถวายภั ต ตาหาร
แด่พระสงฆ์ด้วย ปัจจุบันมีการจัด ๒ แบบ คือ จัดส�ำรับถวายเป็นรายรูปและจัดถวายเป็นวงหรือเป็นโต๊ะ
ขณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ซงึ่ ปกติจะใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ระหว่างนีแ้ ผนกจัดอาหารต้องเตรียมจัด
เตรียมอาหารให้เสร็จก่อนสวดมนต์จบเล็กน้อย เมือ่ พระสงฆ์สวดมนต์จบแล้ว ถ้าจัดส�ำรับถวายเป็นรายรูปและมี
คนมากควรจัดเตรียมผู้ยกส�ำรับให้ครบจ�ำนวนพระสงฆ์ เช่น นิมนต์พระ ๙ รูป จัดผู้ยกส�ำรับจ�ำนวน ๑๐ คน
คนแรกยกส�ำรับส�ำหรับบูชาข้าวพระพุทธ ทีเ่ หลือยกส�ำรับถวายพระสงฆ์เดินเรียงล�ำดับไปตัง้ ตรงหน้าพระสงฆ์
พร้อมกัน เชิญเจ้าภาพและผูม้ เี กียรติประเคนส�ำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมกันถ้าจัดภัตตาหารเป็นวงหรือ
เป็นโต๊ะ
นิมนต์พระสงฆ์นั่งประจ�ำที่แล้วจึงประเคนภัตตาหารถวายอาหารที่ตั้งไว้บนโต๊ะ ควรยกถวาย
ทุกจานไม่ควรน�ำทุกจานมาชนกันแล้วถวายรวมกันทีเดียว หรือหลายคนช่วยกันยกโต๊ะประเคนแบบ
มักง่ายเพราะเป็นการไม่เคารพในทานและในพระสงฆ์ผู้รับประเคน

การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ ให้ยกเครื่องไทยธรรมมาตั้งเบื้องหน้าพระสงฆ์ การวางเครื่องไทยธรรม
ควรจัดวางให้เหมือนกันทุกรูป ถ้ามีของหลายชิ้น เช่น แจกันดอกไม้ ผ้าไตร เครื่องกัปปิยภัณฑ์ ควรวางแจกัน
ดอกไม้เป็นอันดับแรก เพราะเป็นเครื่องสักการบูชา  จากนั้นวางผ้าไตรกัปปิยภัณฑ์เป็นล�ำดับต่อไป ถ้ามีโบว์
ผูกด้วยวางหันโบว์ออกด้านนอกแต่ถ้ามีไทยธรรมเพียงชิ้นเดียวก็วางให้เหมือนกันทุกชิ้นเมื่อจัดวางครบแล้ว
เจ้าภาพและผู้มีเกียรติประเคนถวายพร้อมกัน การประเคนจะนั่งหรือยืนประเคนให้ดูที่สถานที่ ถ้าพระนั่งบน
อาสน์สงฆ์สูง จะยืนประเคนก็ได้ แต่ถ้าพระสงฆ์นั่งอาสนะตํ่า ผู้ประเคนควรนั่งประเค นเมื่อประเคนเสร็จแล้ว
น้อมไหว้ ๑ ครั้ง
การประเคนเครื่องไทยธรรมอีกแบบหนึ่ง ประเคนเมื่อพระสงฆ์เจริญหรือสวดพระพุทธมนต์
จบเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดนํ้ารับพร รับประพรมนํ้าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์วิธีนี้ใช้ใน
กรณีที่เจ้าภาพจัดถวายภัตตาหารในที่อื่นจากสถานที่ประกอบพิธี เพื่อความสะดวกที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
แล้วไม่ต้องกลับมาที่เดิมอีก

วิธีประเคนของถวายพระ

การประเคนของถวายพระ เรียกสั้น ๆ ว่า การประเคนพระ คือ การยกสิ่งของถวายพระภิกษุด้วย
อาการเคารพในผู้รับ และสิ่งของที่ถวาย สิ่งของที่ควรประเคน ได้แก่ อาหารคาวหวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม
และเครื่องไทยธรรมควรแก่สมณบริโภคส่วนนํ้าเปล่าจะไม่ประเคนก็ได้
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การประเคนที่ถูกต้อง
วิธกี ารประเคนถูกต้องตามหลักพระวินยั มีลกั ษณะ ๕ ประการ คือ ๑. สิง่ ของจะประเคนต้องไม่ใหญ่
และหนักเกินไปขนาดคนมีก�ำลังปานกลางยกขึ้นได้ ๒. ผู้ประเคนอยู่ในหัตถบาส คือ อยู่ห่างจากพระภิกษุ
ประมาณ ๑ ศอก ๓. ผู้ประเคนน้อมสิ่งของนั้นเข้าไปส่งให้ด้วยกิริยาอ่อนน้อมเป็นการเคารพ ๔. การน้อม
เข้าไปนั้นจะส่งให้ด้วยมือก็ได้ ใช้ของเนื่องด้วยกาย เช่น ใช้ทัพพีตักอาหารใส่ในบาตรที่ท่านถือหรือ
สะพายอยู่ก็ได้ ๕. พระภิกษุจะรับด้วยกาย คือ มือของท่านก็ได้ รับด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้ เช่น ใช้บาตรรับ
ใช้จานรับใช้ผ้าทอดรับกรณีผู้ประเคนเป็นสตรี
วิธีปฏิบัติในการประเคน
ถ้าเป็นชายนั่งคุกเข้าด้านหน้าพระภิกษุห่างจากท่านประมาณ ๑ ศอก ยกของที่จะประเคน
ส่งถวายท่าน ถ้าเป็นสตรีวางสิ่งของที่จะประเคนบนผ้ารับประเคนที่ท่านทอดออกมารับแล้วปล่อยมือเพื่อ
พระท่านจะได้หยิบของนั้น พระภิกษุนั่งบนเก้าอี้หรืออาสน์สงฆ์ยกพื้นสูงให้ยืนประเคนได้โดยผู้ประเคนถอด
รองเท้าก่อนแล้วยืนประเคนตามวิธที กี่ ล่าว แล้วเมือ่ ประเคนเสร็จกราบ ๓ ครัง้ จะไหว้ ๑ ครัง้ ก็ได้ถา้ ของถวาย
มีมากชิ้นให้ประเคนของให้หมดเสียก่อนจึงกราบหรือไหว้สิ่งของที่ไม่ใช่ของเคี้ยวของฉัน เช่น จานเปล่าช้อน
ไม่ต้องประเคนหลังเวลาเที่ยงวันแล้วไม่ควรประเคนอาหารสดอาหารแห้ง ยกเว้นนํ้าปานะยารักษาโรคประเคนได้

การกรวดนํ้ารับพร

การกรวดนํ้า  คือ การอุทิศหรือแผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยวิธีหลั่งนํ้าให้เป็นสาย
อันเป็นเครือ่ งหมายแห่งสายนํา้ ใจทีบ่ ริสทุ ธิถ์ า้ ผูล้ ว่ งลับไปเป็นบิดามารดา ปูย่ า 
่ ตายาย ครูอาจารย์ เป็นต้น จัดว่า
เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่ท่านเหล่านั้น ถ้าผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้มีอาวุโสน้อยกว่า เช่น บุตรธิดา
มิตรสหายตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้ชื่อว่าแผ่เมตตาธรรมของตนไปให้ท่านเหล่านั้น
การรับพร คือ กิริยาที่เจ้าภาพน้อมใจรับพรจากพระสงฆ์ ท่านตั้งกัลยาณจิตสวดประสิทธิ์
ประสาทพรให้ผู้รับรอดพ้นจากอันตรายภัยพิบัติทั้งปวง และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
พระเจ้า พิ ม พิ ส ารกษั ต ริ ย ์ ค รองเมื อ งราชคฤห์ แคว้ น มคธ ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู ่ ใ นประเทศอิ น เดี ย
เป็นบุคคลแรกในพระพุทธศาสนาที่ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดนํ้า) อุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติในอดีตชาติของ
พระองค์ซึ่งเกิดเป็นเปรตรอรับส่วนบุญจากพระองค์ตรัสอุทิศว่า อิทํ เม ญาตีนัง โหตุ แปลว่า ขอส่วนบุญนี้จงส�ำเร็จ
แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ต่อมามีผู้น�ำพุทธภาษิตว่า  สุขิตา  โหนตุ ญาตะโย แปลว่าขอญาติทั้งหลายจงมี
ความสุขมาต่อท้ายค�ำอุทศิ พระเจ้าพิมพิสารเป็นค�ำกรวดนํ้าทีน่ ยิ มใช้ในปัจจุบนั ว่า อิทงั เม ญาตินงั โหตุ สุขติ า
โหนตุ ญาตะโย แปลความว่า ขอส่วนบุญนีจ้ งส�ำเร็จแก่ญาติทงั้ หลายของข้าพเจ้า ขอญาติทงั้ หลายของข้าพเจ้า
จงมีความสุขเถิด ค�ำกรวดนํา้ นีเ้ รียกว่ากรวดนํา้ แบบสัน้ นิยมใช้กนั ทัว่ ไปเพราะมีขอ้ ความสัน้ กะทัดรัดจดจ�ำง่าย
นอกจากค�ำกรวดนํ้ าตามที่กล่ าวแล้วยังมีบทกรวดนํ้ าอีก ๓ แบบ คือ บทกรวดนํ้ า  อิมิน า
ปุญญะกัมเมนะ เป็นของเก่าคนโบราณนิยมใช้ ปัจจุบนั พระสงฆ์ใช้เป็นบทกรวดนํ้าต่อจากพิธที �ำวัตรเย็นบทกรวดนํา้
ปัตติทานะคาถายาเทวะตา  ... เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ใช้สวดต่อจากพิธีท�ำวัตรเช้า  และบทกรวดนํ้าคาถาติโลกวิชัย ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง...บางส�ำนักใช้สวดในพิธี
ท�ำวัตรเช้าควบกับบทกรวดนํ้าปัตติทานะ คาถาบทกรวดนํ้า ทั้ง ๓ แบบนี้ จะแสดงไว้ในภาคผนวก
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วิธีปฏิบัติในการกรวดนํ้า

การกรวดนํ้ า รั บ พรพระนี้ เป็ น กิ จ ส�ำคั ญ สุ ด ท้ า ยของพิ ธี ท�ำบุ ญ ทุ ก ประเภท เพราะเป็ น การ
อุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงควรปฏิบัติให้ถูกต้องว่า เวลาใดควรกรวดนํ้า เวลาใดควรรับพร มีแนวส�ำหรับ
การปฏิบัติดังนี้
ภาชนะที่ ก รวดนํ้ า เป็ น คนโทขนาดเล็ ก พิ ธี ห ลวงเรี ย กพระเต้ า นํ้ า ควรเตรี ย มล่ ว งหน้ า ใส่ นํ้ า 
และมีถาดรองด้วยถ้าไม่มภี าชนะส�ำหรับกรวดนํา้ โดยเฉพาะ จะใช้ขนั นํา้ เล็กหรือแก้วนํา้ แทนก็ได้ในกรณีนคี้ วร
จัดจานหรือถาดไว้รองกันนํา้ หกด้วย นํา้ ส�ำหรับกรวดให้ใช้นาํ้ สะอาดบริสทุ ธิ์ เช่น นํา้ ประปานํา้ ฝนนํา้ บ่อห้ามใช้นาํ้
มีสงิ่ อืน่ เจือปน เช่น นํา้ ผสมยาอุทยั เจ้าภาพหรือประธานนัง่ ลงกับพืน้ หรือนัง่ เก้าอี้ ใช้มอื ทัง้ สองประคองภาชนะ
ส�ำหรับกรวดนํ้าไม่ควรใช้ปลายนิ้วรองนํ้าเป็นทางให้นํ้าไหลลงตรงภาชนะที่รองรับ
เมื่อประธานสงฆ์ตั้งตาลปัตรหรือประนมมือเริ่มสวดอนุโมทนาว่า  ยถาวาริวหา... ผู้กรวดนํ้า
พึงรินนํา้ ให้ไหลลงเป็นสาย โดยสายนํา้ ไม่ขาดตอนเป็นหยด ๆ พร้อมส�ำรวมจิตตัง้ ใจอุทศิ กุศลให้แก่ผลู้ ว่ งลับไปแล้ว
ดังกล่าว หรือจะใช้แบบอื่น หรืออธิษฐานเป็นภาษาไทยให้มีความหมายว่า อุทิศกุศลไปให้แก่ผู้นั้น ๆ โดยระบุ
ชื่อด้วยก็ได้ และเทนํ้าให้หมดขณะพระสงฆ์อนุโมทนาถึงประโยคว่า  มะณิ โชติระโส ยถา  ส�ำหรับผู้ร่วม
พิธีพึงตั้งใจกรวดนํ้ าในใจ โดยใช้นํ้ าใจแทนนํ้ ากรวด ไม่ควรเกาะแขนกันหรือเกาะชายเสื้อของผู้ที่ถือ
คนโทกรวดนํ้าเพราะเป็นกิริยาไม่สมเหตุสมผล
ขณะพระสงฆ์ก�ำลังสวดอนุโมทนา  เจ้าภาพหรือประธาน ไม่ควรไปท�ำกิจอื่นควรนั่งฟังพระสงฆ์
สวดอนุโมทนาและรับพรไปจนกว่าจะจบ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้วพึงกราบหรือไหว้พระรัตนตรัย
และพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งน�ำนํ้ากรวดไปรดโคนต้นไม้หรือสถานที่สะอาดนอกบ้าน ไม่ใช่สาดทิ้งหรือเททิ้งใน
สถานที่ไม่เหมาะสมเช่นกระโถน
การกรวดนํ้ากระท�ำได้ต่อเมื่อบ�ำเพ็ญกุศลหรือท�ำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เช่น ท�ำบุญ
ตักบาตร ถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์ แม้ไม่มีพระสงฆ์อนุโมทนาต่อหน้าจะกรวดนํ้าภายหลังสวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอนก็ได้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาพุทธประวัติ
เรื่อง ความสำ�คัญของวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

รู้และเข้าใจความสำ�คัญของวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา

๓. สาระสำ�คัญ

วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันที่เกิดเหตุการณ์ครั้งสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ า
ซึ่งชาวพุทธร่วมกันประกอบพิธีกรรม มีการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
มี ๔ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนบอกความสำ�คัญของวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบชู า และวันอาสาฬหบูชาได้
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา

พิธีบำ�เพ็ญกุศลในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
- การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน
- วันมาฆบูชา 
- ความเป็นมาของวันมาฆบูชา
- การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา
- คำ�บูชาดอกไม้ ธูปเทียนวันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- ความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย
- การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
- วันวิสาขบูชาได้รับการรับรองให้เป็นวันสำ�คัญสากล
- การจัดพิธีวิสาขบูชาของชาวพุทธนานาชาติ
- คำ�บูชาดอกไม้ ธูปเทียนวันวิสาขบูชา
- วันอัฏฐมีบูชา
- ความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา
- การจัดพิธีอัฏฐมีบูชา
- คำ�บูชาดอกไม้ ธูปเทียนวันอัฏฐมีบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- ความสำ�คัญของวันอาสาฬหบูชา
- ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา
- พระราชพิธีในวันอาสาฬหบูชา
- คำ�บูชาดอกไม้ ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. นักเรียนดูภาพการเวียนเทียน การทำ�บุญตักบาตรในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา  โดยใช้
คำ�ถามเพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ดังนี้
- ภาพที่นักเรียนเห็นเกี่ยวกับพิธีอะไร
- วันสำ�คัญในทางพระพุทธศาสนามีวันอะไรบ้าง (วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา 
และวันอาสาฬหบูชา)
๒. ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมอภิปรายคำ�ว่า  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  และ
วันอาสาฬหบูชา โดยเขียนอธิบายลงในกระดาษที่ครูแจกให้ สุ่มตัวอย่างนักเรียนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นฝึก
๓. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่า  ๆ กัน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากนั้น
ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑๕ เรื่อง วันมาฆบูชา ใบความรู้ที่ ๑๖ เรื่อง วันวิสาขบูชา ใบความรู้ที่ ๑๗
เรื่องวันอัฏฐมีบูชา และใบความรู้ที่ ๑๘ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดยจับฉลากเลือกหัวข้อตามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเรื่อง วันมาฆบูชา
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเรื่อง วันวิสาขบูชา
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเรื่อง วันอัฏฐมีบูชา
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาเรื่อง วันอาสาฬหบูชา
โดยให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เขียนสรุปความสำ�คัญและพิธบี �ำ เพ็ญกุศลในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
ในหัวข้อที่กลุ่มตนศึกษาลงในใบกิจกรรมที่ ๘
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นประยุกต์
๕. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปความสำ�คัญของวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  และ
วันอาสาฬบูชา ครูสรุปเพิม่ เติมว่า วันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันทีช่ าวพุทธระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
และปฏิบัติตามหลักธรรมคำ�สอนเพื่อใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
๖. นักเรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ ๙ แล้วนำ�มาส่งครูในเวลาที่กำ�หนด
๗. นักเรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑
๒

ภาระงาน
ตอบคำ�ถามความสำ�คัญของวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา 
และวันอาสาฬหบูชา
ตอบคำ�ถามวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
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ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๙
ใบกิจกรรมที่ ๙
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๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

บัตรภาพการทำ�บุญตักบาตร การเวียนเทียน
ใบความรู้ที่ ๑๕ เรื่อง วันมาฆบูชา 
ใบความรู้ที่ ๑๖ เรื่อง วันวิสาขบูชา
ใบความรู้ที่ ๑๗ เรื่อง วันอัฏฐมีบูชา
ใบความรู้ที่ ๑๘ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา
ใบกิจกรรมที่ ๘ - ๙
แบบทดสอบหลังเรียน

๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๑. บอกความสำ�คัญของ
ผลงาน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
วันอัฏฐมีบูชา และ
วันอาสาฬหบูชาได้
๒. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้

- สังเกต

- แบบสังเกต
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๙
ระดับคะแนน

ข้อที่
๑-๕

๓ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

๒ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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คะแนน
๗ - ๑๘
๐-๘
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ข้อที่ รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ
ทำ�กิจกรรมทุกกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบางกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบ้าง
ทำ�กิจกรรม
๒ การแสดง/การรับฟัง แสดงความคิดเห็น และ แสดงความคิดเห็น และ แสดงความคิดเห็น และ
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ความคิดเห็น
คนอื่นน้อย
คนส่วนมากเป็นสำ�คัญ คนอื่นบ้าง
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
๓ การตั้งใจ/การแก้ไข มีความตั้งใจและ
ปัญหาในการทำ�งาน ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ทำ�งานกลุม่ บ้าง
ทำ�งานกลุม่ ดี
ทำ�งานกลุ่มดีมาก
สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นบ้าง

๔ ความถูกต้องของ
เนื้อหา

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

๕ วิธีการนำ�เสนอ
ผลงาน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจและเนื้อหา
ครบถ้วน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง นำ�เสนอผลงาน
ตามขั้นตอนได้บ้าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ แต่ขาดเนื้อหา
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๙ - ๑๕
๐-๘

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐
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คะแนน
๓-๕
๐-๒
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ใบกิจกรรมที่ ๘
ความสำ�คัญของวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬบูชา
กลุ่มที่....................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความสำ�คัญและพิธีบำ�เพ็ญกุศลในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
ตามหัวข้อที่กำ�หนด และส่งตัวแทนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเรื่อง วันมาฆบูชา 
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเรื่อง วันวิสาขบูชา 
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเรื่อง วันอัฏฐมีบูชา 
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาเรื่อง วันอาสาฬบูชา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ ๙
วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๕ ข้อ (๑๕ คะแนน)
๑. การเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน อะไรบ้าง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา ได้แก่อะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. เหตุใดจึงเรียกวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ ว่า วันวิสาขบูชา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. วันอาสาฬหบูชาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. วันอัฏฐมีบูชา มีความส�ำคัญอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๙
วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
๑. การเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วันอะไรบ้าง
ตอบ การเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา  มี ๔ วัน คือ วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา 
วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา
๒. เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา ได้แก่
๑. พระสงฆ์จ�ำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
๒. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์
๓. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๔. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญมาฆมาส (วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๓)
๓. เหตุใดจึงเรียกวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ ว่า วันวิสาขบูชา
ตอบ เหตุที่เรียกวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ ว่า  วันวิสาขบูชา  เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส�ำคัญที่สุด
ของพระพุทธเจ้า ๓ เหตุการณ์ คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
๔. วันอาสาฬหบูชาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาอย่างไร
ตอบ วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ดังนี้
๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา  (เทศนากัณฑ์แรก) คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
แก่ปัจจวัคคีย์
๒. เป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเป็นองค์แรกในโลก คือ พระโกณฑัญญะ
๓. เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๕. วันอัฏฐมีบูชา มีความสำ�คัญอย่างไร
ตอบ วันอัฏฐมีบชู า มีความส�ำคัญคือ เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึง่ ตรงกับแรม ๘ ค�ำ่
เดือน ๖ หลังปรินิพพานได้ ๗ วัน
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๖ รู้และเข้าใจความสำ�คัญของวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
จำ�นวน ๕ ข้อ คะแนน ๕ คะแนน   
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี
ก. ช่วยเหลือคน
ข. ดูแลบุพการี
ค. ปล่อยปลา
ง. รักษาศีล
๒. การเวียนเทียนในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณณกพิธี
๓. พิธีเวียนเทียนในวันสำ�คัญของชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงใคร
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
๔. วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา 
ง. วันอาสาฬหบูชา
๕. องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใดเป็นวันสำ�คัญสากล
ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา 
ง. วันอาสาฬหบูชา
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๖

รู้และเข้าใจ ความสำ�คัญของวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา

ข้อ ๑.
ข้อ ๒.
ข้อ ๓.
ข้อ ๔.
ข้อ ๕.

ง
ข
ง
ก
ก
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ใบความรู้ที่ ๑๕
วันมาฆบูชา

พิธีบำ�เพ็ญกุศลในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา
ศาสนาล้วนมีวันสำ�คัญเพื่อระลึกเหตุการณ์สำ�คัญที่เคยเกิดขึ้นแก่ศาสดาผู้ก่อตั้งและเกี่ยวเนื่อง
ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เหล่าศาสนิกชนของศาสนานั้น ๆ จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ พระพุทธศาสนา
ก็เช่นเดียวกันมีวันสำ�คัญที่กำ�หนดขึ้นสำ�หรับให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติ เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
และบำ�เพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา พอสรุปได้คือ
๑. วันมาฆบูชา
๒. วันวิสาขบูชา
๓. วันอัฏฐมีบูชา
๔. วันอาสาฬหบูชา

วันมาฆบูชา
มาฆบูชา ย่อมาจากคำ�ว่า มาฆปุณณมีบชู า แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ ปรารภการชุมนุมใหญ่
ครั้งแรกของพระอรหันตสาวกที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อวันเพ็ญ
เดือน ๓ หลังวันตรัสรู้ ๙ เดือนพุทธศาสนิกชนชาวไทยกำ�หนดวันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือ คำ�สั่งสอนที่เป็นหลักสำ�คัญของพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนทรงวาง
ธรรมนูญสงฆ์ขึ้นไว้เป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

ความเป็นมาของวันมาฆบูชา

วั น มาฆบู ช าเป็ น วั น สำ � คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา  มี ค วามเป็ น มาว่ า  ในครั้ ง พุ ท ธกาลหลั ง จาก
พระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล้วได้เทศนาสัง่ สอนเวไนยสัตว์ให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในสภาวะความจริงของสิง่ ต่าง ๆ
ที่อุบัติขึ้นบนโลกจนทำ�ให้ผู้รับฟังคำ�สั่งสอนเกิดความรู้ความเข้าใจบรรลุมรรคผลสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์
จำ�นวนมากและได้รบั การอุปสมบทเป็นพระภิกษุดว้ ยวิธเี อหิภกิ ขุอปุ สัมปทาในพระพุทธศาสนาเป็นจำ�นวนมาก
ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ คือ วันขึ้น ๑๕ คํ่า  เดือน ๓ พระอรหันตขีณาสพ
ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าได้หวนระลึกถึงพระพุทธองค์จึงเดินทางมาเข้าเฝ้า  ณ วัดเวฬุวัน
อันเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุมหัศจรรย์ ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือ
๑. พระสงฆ์จำ�นวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
๒. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพ
๓. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๔. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญมาฆมาส
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พระพุทธเจ้าทรงแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า  โอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์ที่มาประชุม
ในวันนั้นโดยมคธภาษาว่า
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
อนูปวาโทอนูปฆาโต
ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
แปลว่า  ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า  นิพพาน
เป็นธรรมอันยอดเยี่ยม ผู้ที่ทำ�ร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำ�
ความชั่วทั้งปวง การทำ�ความดีให้ถึงพร้อม การทำ�จิตของตนให้บริสุทธิ์นั่นเป็นคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายการไม่วา่ ร้ายผูอ้ นื่ การไม่เบียดเบียน ความสำ�รวมในพระปาฏิโมกข์ ความเป็นผูร้ จู้ กั ประมาณในอาหาร
การประกอบความเพียรในอธิจิตนั่นเป็นคำ�สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
พระองค์ ต รั ส แก่ พ ระสงฆ์ ทั้ ง หลายอี ก ว่ า  จรถ ภิ กฺ ข เว จาริ กํ  พหุ ช นหิ ต าย พหุ ช นสุ ข าย
โลกานูกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ แปลความว่า  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยว
จาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดังนี้
วันมาฆบูชาเป็นวันสำ�คัญ เช่นนี้พุทธศาสนิกชนจึงได้ทำ�การบูชาอย่างมโหฬาร แต่เดิมไม่เคยมีพิธี
เกีย่ วกับวันมาฆบูชา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ทรงปรารภว่า เพือ่ เป็นการ
รำ�ลึกถึงวันอันเป็นเหตุการณ์สำ�คัญทางพระพุทธศาสนา  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมศาสดา
จึงทรงประกาศให้วัดทั้งหลายประกอบพิธีทำ�การบูชาเป็นพิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบำ�เพ็ญ
ฅพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นงานพระราชพิธีในวันขึ้น ๑๕ คํ่า  เดือน ๓ สำ�หรับในปีที่มีอธิกมาส (เดือน ๘
สองหน) ให้เลื่อนไปจัดในวันขึ้น ๑๕ คํ่า  เดือน ๔ พิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชานั้น ให้นิมนต์พระสงฆ์
วัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จำ�นวน ๓๐ รูป มารับพระราชทานฉันในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนในเวลาคํ่าเสด็จฯ ออกทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการพระสงฆ์สวดทำ�วัตรเย็น
และเจริญพระพุทธมนต์
พร้อมทั้งสวดคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ด้วย เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียน
รายตามแนวราวรอบ ๆ พระอุโบสถ จำ�นวน ๑,๒๕๐ เล่ม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ จำ�นวน
๑,๒๕๐ องค์ประโคมครั้งหนึ่งแล้วมีถวายพระธรรมเทศนาโอวาทปาฏิโมกข์กัณฑ์หนึ่งทรงบูชากัณฑ์เทศน์
ด้วยผ้าจีวรเนื้อดี ๑ ผืน เงิน ๒ ตำ�ลึง และขนมหลากหลายชนิดพระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศล
มาฆบูชานี้ ได้บำ�เพ็ญสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
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ลำ�ดับการบำ�เพ็ญพระราชกุศลในวันมาฆบูชา ดังนี้
ทรงจุดเทียนรุ่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพรรณี
ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพรรณี
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาสน์ศิลา
ทรงหยิบชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าพระราชทานให้ผู้อำ�นวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวาย
เจ้าอาวาสสำ�หรับจุดเทียนรุ่งพระราชทานในพระอารามหลวงทั้ง ๕ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม
ต่อจากนั้น พระสงฆ์คณะธรรมยุต ๓๐ รูป สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น สวดบทนมการอัฏฐกคาถา
สรณคม นปาฐะคาถา คาถาโอวาทปาฏิโมกข์สปุ พุ พัณหสูตร และบทภวตุสพฺพมงฺคลํ จบแล้ว เสด็จไปทรงโปรย
ดอกมะลิทธี่ รรมาสน์ศลิ า เสด็จกลับมาประทับพระราชอาสน์ พระราชาคณะผูถ้ วายพระธรรมเทศนาขึน้ นัง่ บน
ธรรมาสน์ ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ (เทียนส่องธรรม) ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรมพระราชทานให้
เจ้าพนักงานพระราชพิธนี �ำ ไปตัง้ ข้างธรรมาสน์ศลิ า พระราชาคณะถวายศีล ครัน้ ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว
ถวายอนุโมทนา  (ยะถา) บนธรรมาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งหลายรับสัพพีพระราชาคณะลงจาก
ธรรมาสน์มานั่งที่อาสน์สงฆ์ เมื่อสวดบทสัพพีจบเสด็จมาทรงประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์และถวาย
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งหมดพระสงฆ์ถวายอดิเรกและสวดบทภวตุสพฺพมงฺคลํ จบแล้ว ลงจากอาสน์สงฆ์ออก
จากพระอุโบสถ พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำ�เนินกลับเป็นอันเสร็จการพระราชพิธี

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาบนํ้าชำ�ระร่างกายให้สะอาดทำ�จิตใจให้สงบ
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับพิธีและสถานที่
เตรียมเครื่องบูชา เช่น ดอกไม้ ธูปเทียนให้พร้อม
ควรเดินทางไปถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนก่อนเวลาที่จะเริ่มพิธี
เมื่อไปถึงควรเข้าไปกราบบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำ�ดับแรกแล้วรอเวลาเข้าร่วมพิธีต่อไป

การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

เมือ่ ถึงวันมาฆบูชาในตอนเช้า พุทธศาสนิกชนเตรียมภัตตาหารคาวหวานพากันไปวัดทำ�บุญตักบาตร
สมาทานศีล ๕ หรือศีลอุโบสถ ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาตามพิธีที่ปฏิบัติกันในวัดนั้นและวัดต่าง ๆ
จะทำ�การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบทั่วกัน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
๑. ก่อนถึงกำ�หนดวันมาฆบูชาทางวัดจะประกาศให้พทุ ธศาสนิกชนทราบทัว่ กัน บอกกำ�หนดเวลา
ประกอบพิธีอาจเป็นเวลาบ่ายหรือคํ่าก็ได้ตามแต่สะดวก
๒. เมื่อถึงเวลาตามกำ�หนดทางวัดตีระฆังสัญญาณทั้งพระภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกาประชุม
พร้อมกัน ณ สถานที่กำ�หนด บางวัดมีพิธีทำ�วัตรเย็นก่อน บางวัดมีการแสดงธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรม
เพื่อชี้แจงประวัติความเป็นมาของวันสำ�คัญและหลักธรรมข้อคิดจากวันสำ�คัญนั้น เพื่อนำ�ไปปฏิบัติในชีวิต
ประจำ�วันก่อน บางแห่งจัดให้มีการทำ�วัตรสวดมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาหลังเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว
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๓. เมื่อพร้อมแล้วประธานสงฆ์จุดธูปเทียนทุกคนจุดธูปเทียน ของตนตามที่จัดเตรียมมา  ยืน
ประนมมือถือดอกไม้ ธูปเทียน หันหน้าเข้าหาปูชนียสถานที่จะเวียนเทียนนั้น ประธานสงฆ์นำ�กล่าวคำ�บูชา
ตามแบบที่กำ�หนดไว้จนจบ
๔. ประธานสงฆ์ประนมมือถือดอกไม้ ธูปเทียนเดินนำ�หน้าตามด้วยพระภิกษุ สามเณรและอุบาสก
อุบาสิกาเดินเวียนขวารอบปูชนียสถาน คือ เดินให้ขวามือของตนเข้าหาสถานที่นั้นตลอดเวลาจนครบ ๓ รอบ
ระหว่างเวียนเทียนเดินด้วยความสงบไม่คุยกันหรือหยอกล้อกัน
การเดินเวียนขวาเรียกว่า  ทักษิณาวัฏ เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงตามธรรมเนียมอินเดีย
สมัยพุทธกาล การเวียนแต่ละรอบให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณตามลำ�ดับ ดังนี้
รอบที่ ๑ ระลึกถึงพระพุทธคุณ คือ สวด อิติปิโส ภะคะวา จนถึงพุทโธภะคะวาติ ถ้าสวดไม่ได้
จะภาวนาในใจว่าพุทโธแทนก็ได้
รอบที่ ๒ ระลึกถึงพระธรรมคุณ คือ สวดสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม จนถึงวิญญูหตี ถิ า้ สวดไม่ได้
จะภาวนาในใจว่าธัมโมแทนก็ได้
รอบที่ ๓ ระลึกถึงพระสังฆคุณ คือ สวดสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ จนถึงปุญญักเขต
ตังโลกัสสาติ ถ้าสวดไม่ได้จะภาวนาในใจว่าสังโฆแทนก็ได้
อนึ่งการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำ�คัญอื่น ๆ ได้แก่ วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับวันมาฆบูชา คือ เลื่อนจากกำ�หนดปกติไปอีก ๑ เดือน สำ�หรับปีที่มี
เดือน ๘ สองหน (ปีอธิกมาส)

คำ�บูชาดอกไม้ ธูปเทียนวันมาฆบูชา

อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา  มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ ตะทา หิ อัฑฒะเตระสานิ
ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา  สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต
สันติกัง อาคะตา  เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาฆะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะกัจฉายายะ ตัสมิญจะ
สันนิปาเต ภะคะวา  วิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต
อะโหสิ จาตุรังคิโก อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง
มะยันทานิ อิมงั มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง ตักกาละสะทิสงั สัมปัตตา  จิระปะรินพิ พุตมั ปิตงั
ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิตัง
ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ
สุจิระปะรินิพพุโตปิ คุเณหิ ธะระมาโน อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คำ�แปล

วันนี้มาถึงมาฆปุณณมีดิถีพระจันทร์เพ็ญ ประกอบด้วย ฤกษ์มาฆะตรงกับวันที่องค์พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ ครั้งนั้น
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พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขณ
ี าสพอุปสมบทด้วยเอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา ไม่มผี ใู้ ดนัดหมายได้
มายังสำ�นักพระผู้มีพระภาค ณ พระอารามเวฬุวัน เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุณณมี ณ ที่ประชุมนั้น พระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ทรงทำ�วิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ การประชุมพระสงฆ์สาวกพร้อมด้วยองค์ ๔
ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแห่งเราทัง้ หลายมีครัง้ เดียวนีเ้ ท่านัน้ พระภิกษุผเู้ ข้าประชุม ๑,๒๕๐ องค์ นัน้ ล้วนแต่เป็น
พระอรหันต์ขีณาสพ บัดนี้ มาถึงมาฆปุณณมีนักขัตตสมัยนี้คล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว เราทั้งหลาย
มาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคนั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วขอน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระภิกษุสงฆ์
๑,๒๕๐ องค์ นั้นด้วยสักการะทั้งหลาย มีธูปเทียน ดอกไม้ เป็นต้น เหล่านี้ ณ พระพุทธเจดีย์ ซึ่งเป็นสักขี
พยานแห่งพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้ ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าผูเ้ จริญ ขอพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพร้อมด้วย
พระสงฆ์สาวกแม้ปรินิพพานนานแล้ว แต่โดยพระคุณทั้งหลายยังคงดำ�รงอยู่โปรดรับเครื่องสักการะเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ.
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ใบความรู้ที่ ๑๖
วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ย่อมาจากคำ�ว่า วิสาขปุณณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๖ ซึ่งพุทธศาสนิกชน
ถือว่าเป็นวันสำ�คัญยิ่งในรอบปี เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำ�คัญที่สุดของพระพุทธเจ้า  ๓ เหตุการณ์ คือ
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
วันประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูตจิ ากพระครรภ์ของพระนางสิรมิ หามายาเทวี มเหสีของพระเจ้า
สุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสด์ุ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล
เมื่อวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
วั น ตรั ส รู้ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ๓๕ ปี ต่ อ มาภายหลั ง เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะ เสด็ จ ออกผนวชได้ ๖ ปี ณ
โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์โพธิ์ใบ ใกล้แม่นํ้าเนรัญชรา  ตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันอยู่ใน
ประเทศอินเดีย เมื่อวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
วันปรินิพพานเกิดขึ้นในปีที่ ๘๐ แห่ง พระชนมายุของพระพุทธเจ้า  ณ พระแท่นบรรทมระหว่าง
ต้นสาละคู่ ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสนิ ารา ปัจจุบนั อยูใ่ นประเทศอินเดีย เมือ่ วันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช
๑ ปี เหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะนี้ ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญ
เดือน ๖ เป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด จึงได้กำ�หนดให้เป็นวันของ
พระพุทธเจ้าและนิยมประกอบพิธีบูชาและเวียนเทียนเป็นพิเศษ

ความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทย

การประกอบพิธวี สิ าขบูชาสมัยต่าง ๆ นัน้ มีรปู แบบไม่ชดั เจนสันนิษฐานว่าเริม่ มีมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย
โดยอาจสืบเนือ่ งมาจากการติดต่อกับลังกาทวีป (ประเทศศรีลงั กาปัจจุบนั ) ทีม่ กี ารจัดพิธวี สิ าขบูชามาก่อนแล้ว
มีปรากฏในความตอนหนึ่งของหนังสือตำ�หรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์กล่าวถึงพิธีวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยว่า
อันพระนครสุโขทัยราชธานี ถึงวันนักขัตฤกษ์ครั้งใดก็สว่างไสวไปด้วยแสงประทีปเทียน ดอกไม้
เพลิงแลสล้างสลอนไปด้วยธงชายและธงผ้าไสว ไปด้วยพู่พวงดอกไม้กรองร้อยห้อยแขวนหอมตลบไปด้วย
กลิ่นสุคนธรสระรวยรื่นเสนาะสำ�เนียงเสียงพิณ พาทย์ ฆ้อง กลอง ทั้งทิวาราตรี มหาชนชายหญิงพากันมา
กระทำ�กองการกุศลเหมือนจะเผยซึ่งทวารพิมานฟ้าทุกช่องชั้น ดังนี้
ในสมัยสุโขทัยเมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระมหากษัตริย์ก็ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ เป็นอันมาก
ในเวลาตะวันชายแสงจะเสด็จพระราชดำ�เนินทรงเวียนเทียนพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ณ วัดต่าง ๆ รวม ๓ วัด คือ วัดหน้าพระธาตุราชอารามหลวงวัดหนึ่งวัดราชบูรณะพระวิหารหลวง
วัดหนึ่ง และวัดโลกสุทธราชาวาสวัดหนึ่ง ในส่วนของประชาชนทั่วไปก็พร้อมใจกันประดับประดาอาคาร
บ้านเรือนตลอดถึงวัดวาอารามและพระราชวังให้งดงามสว่างไสวด้วย ถือกันว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวัน
นักขัตฤกษ์มงคลที่สำ�คัญยิ่ง
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ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการประกอบ
พิธีวิสาขบูชาในรูปแบบใดในกฎมณเฑียรบาล ศักราช ๗๒๐ ซึ่งกล่าวถึง พระราชพิธีสิบสองเดือนก็ไม่มีการ
กล่าวถึงการพระราชพิธีวิสาขบูชาไว้ การทำ�พิธีวิสาขบูชาในสมัยดังกล่าวมา  คงกระทำ�เหมือนกับแบบสมัย
สุโขทัยแต่พิธีนี้อาจขาดช่วงไปบ้างในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงครามจนถึง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๐ ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระอริยวงษญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (มี) ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ถวายพระพรขอให้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาจึงได้มีพระราชดำ�ริเห็นชอบ
และทรงพระกรุณาโปรดให้มีการพระราชพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้น ตั้งแต่นั้นมาพระมหากษัตริย์
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ก็ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน
พระราชพิธที รงบำ�เพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ซึง่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล
ที่ ๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดให้มีขึ้นนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้มี
พระบรมราชาธิบายไว้ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนว่า
สมัยรัชกาลที่ ๒ พระองค์โปรดให้พระอารามต่าง ๆ ทั้งบ้านเรือนตามประทีปและโคมไฟ
ในวันวิสาขบูชาประดับประดาด้วยมาลาดอกไม้ให้ข้าราชการและราษฎรรักษาศีล ฟังธรรม
สมัยรัชกาลที่ ๓ เมือ่ ทรงสร้างวัดสุทศั นเทพวราราม โปรดให้ท�ำ เกยขึน้ สำ�หรับตัง้ พระสัตตมหาสถาน
รอบพระอุโบสถ ครัน้ ถึงวันวิสาขบูชาก็ให้เชิญพระพุทธรูปออกตัง้ แล้วมีเทศนาปฐมสมโพธิกถา ให้สปั บุรษุ ไปฟัง
และนมัสการพระพุทธรูป และที่วัดพระเชตุพนก็ได้โปรดให้มีตะเกียงรายรอบกำ�แพงแก้วเพิ่มเติม
สมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์โปรดให้มกี ารตัง้ เครือ่ งบูชาทีร่ ะเบียงวัดพระศรีรตั นศาสดาราม  และต่อมา
ได้โปรดให้ทำ�โคมตามตำ�แหน่งตั้งหรือแขวนตามศาลาราย
สมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในเดินเทียน (เวียนเทียน)
และสวดมนต์คล้ายการพระราชพิธีที่ทำ�ในปัจจุบัน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สมัยรัชกาลที่ ๖ การบำ�เพ็ญพระราชกุศลนักขัตฤกษ์วสิ าขบูชาเหมือนกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่างกันแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประทับอยู่ใน
ต่างจังหวัดถ้าถึงกาลนักขัตฤกษ์วสิ าขบูชาจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารบำ�เพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
ณ อารามในจังหวัดที่ประทับแรมอีกแห่งหนึ่งส่วนทางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
สมัยรัชกาล ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธี
การตัง้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดารามก่อนวันวิสาขบูชา 
๑ วัน คือ วันขึ้น ๑๔ คํ่า  และในวันขึ้น ๑๕ คํ่า  เสด็จออกสวดพระพุทธมนต์เวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และทรงสดับพระธรรมเทศนา
การพระราชพิธีทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลในรัชกาลปัจจุบันมีรูปแบบปฏิบัติเหมือนในสมัยรัชกาล
ที่ ๗ คือในวันขึ้น ๑๔ คํ่า  เดือน ๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินทรงตั้งเปรียญธรรม
๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อเสด็จถึงด้านหน้าพระอุโบสถ
ผูอ้ �ำ นวยการกองพระราชพิธสี �ำ นักพระราชวังกราบทูลรายงานจำ�นวนธูปเทียนทีท่ รงพระราชอุทศิ พระราชทาน
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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ไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า  (แรม ๘ คํ่า 
เดื อ น ๖) ทรงพระสุ ห ร่ า ยทรงเจิ ม เที ย นทุ ก เล่ ม เสด็ จ เข้ า สู่ พ ระอุ โ บสถทรงจุ ด ธู ป เที ย นท้ า ยที่ นั่ ง บู ช า
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมาสน์ศิลา  ทรงกราบ ต่อจากนั้นประทับยืนกลางพระอุโบสถ
พระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศเปรียญและผ้าไตรแก่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม
๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ตามลำ�ดับ เสร็จแล้วเสด็จไปทรงประเคนผ้าไตรแก่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา
ประทับพระราชอาสน์พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จพระราชดำ�เนินกลับ
ครัน้ วันขึน้ ๑๕ คํา 
่ เดือน ๖ ตอนเย็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำ�เนินทรงบำ�เพ็ญ
พระราชกุศลวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม เสด็จเข้าสูพ่ ระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนท้าย
ทีน่ งั่ บูชาพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  ทรงกราบ จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับยืน
ที่ชานพระอุโบสถ ผู้อำ�นวยการกองพระราชพิธีสำ�นักพระราชวังทูลเกล้าฯ ถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า
เพือ่ นำ�ไปถวายเจ้าอาวาสสำ�หรับจุดเทียนพระราชทานตามพระอารามทีท่ รงพระราชอุทศิ ไว้ เจ้าพนักงานศุภรัต
นำ�โคมเทียนสำ�หรับทรงถือเมือ่ เวลาเสด็จเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถมาขอพระราชทานจุดไฟพระบรม
วงศานุวงศ์ ข้าราชการเข้าไปเฝ้าขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถือนั้น เสร็จแล้วพระราชทานเทียนชนวนให้
เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป ทรงกราบ แล้วทรงนำ�สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จบแล้วทรงรับโคมเทียน
จากเจ้าพนักงานศุภรัตเสด็จเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการ
ครบ ๓ รอบ แล้วเสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถไปยังธรรมาสน์ศิลา ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลาเสด็จกลับมา
ประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วถวายอนุโมทนา  (ยะถาวาริวหา)
บนธรรมาสน์นนั้ ทรงหลัง่ ทักษิโณทกพระสงฆ์ ๔ รูป สวดอนุโมทนา พระราชาคณะลงมานัง่ ณ อาสน์สงฆ์เสด็จ
ไปทรงประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์และทรงประเคนไทยธรรมพระสงฆ์ ๔ รูป สวดอนุโมทนา
พระสงฆ์ถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงกราบที่หน้า
เครื่องนมัสการ เสด็จพระราชดำ�เนินกลับ เป็นอันเสร็จการพระราชพิธี

การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

สำ�หรับประชาชนชาวพุทธทัว่ ไป เมือ่ ถึงวันสำ�คัญเช่นนี้ มีธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั สิ บื มาทัง้ ชาววัด
ชาวบ้านจะพากันทำ�ความสะอาดวัดวาอาราม อาคาร บ้านเรือน ในตอนเช้าเข้าวัดทำ�บุญตักบาตร รักษาศีล
ฟังธรรม ถือศีลอุโบสถ ตอนคํ่าวัดทั่วประเทศจะมีการจัดพิธีเวียนเทียนเป็นกิจกรรมหลัก บางแห่งอาจมี
กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมเสริมตามความเหมาะสมเช่นจัดนิทรรศการสนทนาธรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ตาม
ความเหมาะสมเฉพาะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจะมีพุทธศาสนิกชนจำ�นวนมากนำ�โคมสวยงามไปแขวน
ศาลารายรอบพระอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา
พิธีการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชามีข้อควรปฏิบัติเหมือนวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ เช่น
วันมาฆบูชาครัน้ เสร็จพิธเี วียนเทียนแล้ว บางวัดจัดให้มกี ารแสดงธรรมเทศนาพุทธประวัตแิ ละปฏิบตั ธิ รรมตลอด
ทั้งคืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ปัจจุบันเท่าที่ทราบก็ยังมีถือปฏิบัติอยู่บ้างแต่มีอยู่น้อยมาก
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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วันวิสาขบูชาได้รับการรับรองให้เป็นวันสำ�คัญสากล

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลง
ต่อสื่อมวลชนว่าตามที่การประชุม International Buddhist Conference ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจำ�นวนมาก อาทิ
บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม ภูฏาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย
ได้ตกลงทีจ่ ะเสนอให้สมัชชาสหประชาชาติรบั รองข้อมติทจี่ ะประกาศให้วนั วิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสหประชาชาติ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕๔
ได้พิจารณาว่า  เนื่องจากวันวิสาขบูชา  เป็นวันสำ�คัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ประสูต ติ รัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินพิ พาน พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนให้มวลมนุษย์มเี มตตาธรรมและขันติธรรม
ต่อเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน เพือ่ ให้เกิดสันติสขุ ต่อสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติทปี่ ระชุมจึงให้การรับรอง
โดยฉันทามติวา 
่ วันดังกล่าวเป็นวันทีส่ �ำ นักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและทีท่ �ำ การสมัชชาจะจัดให้มี
การระลึกถึง (Observance) ตามความเหมาะสม

การจัดพิธีวิสาขบูชาของชาวพุทธนานาชาติ

การบูชาวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย คือ
คำ�นวณการโคจรของดวงจันทร์เป็นข้างขึ้นข้างแรม ซึ่งมักจะตรงกับเดือน พฤษภาคม หรือมิถุนายน
เฉพาะในประเทศไทยถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ให้เลื่อนไปประกอบพิธีในวันเพ็ญเดือน๗ส่วน
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่น ๆ คงจัดให้มีพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๖ แม้ในปีนั้นจะมี
เดือน ๘ สองหน ก็ตาม ส่วนกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่าเหตุการณ์ทั้ง ๓ นั้นเกิดในวันต่างกัน
ไม่ใช่ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๖ ทุกเหตุการณ์ก็จะจัดพิธีวิสาขบูชาตามความเชื่อในนิกายของตน เช่น ชาวพุทธ
ญี่ปุ่นจัดงานฉลองวันประสูติพระพุทธเจ้าตามปฏิทินสุริยคติ (ปฏิทินสากล) ในวันที่ ๘ เมษายน ส่วนชาวพุทธ
ศรีลังกา เรียกว่า  วีสัคหรือวีซัก (Vesak หรือ Wesak Day) ดังนี้ เป็นต้น แต่สาระสำ�คัญของงานก็ยังคงเป็น
อย่างเดียวกัน

คำ�บูชาดอกไม้ธูปเทียนวันวิสาขบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต
ธัมมัง โรเจมะ อะโหสิ โข โส ภะคะวา มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน ขัตติโย ชาติยา
โคตะโม โคตเตนะ สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัมหมะเก สัสสะมะณะ
พราหมะณิยา  ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ นิสสังสะยัง โข โส
ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา สวากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ
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อะยัง โข ปะนะ ถูโป (ปะฏิมา) ตังภะคะวันตัง อุททิสสะ กะโต (อุททิสสะ กะตา) ยาวะ เทวะ
ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา  ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง
วิสาขะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง ปัตวาอิมัง ฐานัง สัมปัตตา
อิเม ทัณฑะทีปะธูปาทิสักกาเร คะเหตวา  อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา  ตัสสะ ภะคะวะโต
ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา อิมัง ถูปัง (อิมัง ปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ อิมัง ยะถาคะหิ
เตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะ
ตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คำ�แปล

เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเป็นศาสดา
ของเราทัง้ หลายและเราทัง้ หลายชอบซึง่ ธรรมของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์ใด พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ แล
ได้อบุ ตั แิ ล้วในหมูม่ นุษย์ชาวอริยกะในมัชฌิมชนบท พระองค์เป็นกษัตริยโ์ ดยพระชาติ เป็นโคดมโดยพระโคตร,
เป็นศากยบุตรเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่ศากยสกุล เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีแห่งบุรุษควรฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า  เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค โดยไม่ต้องสงสัยแล
อนึง่ พระธรรมอันพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ตรัสดีแล้ว อันผูบ้ รรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยกาล
ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาอันวิญญูชนพึงรูเ้ ฉพาะตนและพระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
เป็นผูป้ ฏิบตั ดิ แี ล้วเป็นผูป้ ฏิบตั ติ รงแล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั เิ ป็นธรรม เป็นผูป้ ฏิบตั สิ มควรนี้ คือ คูแ่ ห่งบุรษุ สี่ บุรษุ บุคคล
แปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำ�นับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำ�บุญ
เป็นผูค้ วรทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่าพระสถูป (พระปฏิมา) นีแ้ ล นักปราชญ์ได้อทุ ศิ เฉพาะ
ต่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นสร้างไว้แล้วเพียงเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นด้วยทรรศนะแล้ว
ได้ความเลื่อมใสและสังเวช บัดนี้ เราทั้งหลายมาถึงกาลวิสาขปุณณมีเป็นที่รู้กันว่ากาลเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้
และเสด็จดับขันธปรินพิ พานแห่งพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ จึงมาประชุมกันแล้ว ณ ทีน่ ี้ ถือสักการะมีประทีปด้าม
และธูป เป็นต้น เหล่านี้ ทำ�กายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครือ่ งสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทัง้ หลาย
ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นบูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรจักทำ�ประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่ง
พระสถูป (พระปฏิมา) นี้
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วยังปรากฏอยู่
ด้วยพระคุณสมบัติ อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ ขอจงทรงรับเครื่องสักการะ
อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ.
สถานที่ประกอบพิธีเวียนเป็นสถูปหรือเจดีย์ใช้คำ�ว่า  ถูโป ถูปัง ถ้าสถานที่นั้นเป็นพระพุทธรูป
หรืออุโบสถให้เปลี่ยนใช้คำ�ในวงเล็บว่า ปะฏิมา อุททิสสะ กะตา, อิมัง ปะฏิมัง แทน
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ใบความรู้ที่ ๑๗
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา
อัฏฐมีบูชา  หมายถึง การบูชาในวัน ๘ คํ่า  ซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ
พระพุทธเจ้านับเป็นวันที่ ๘ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตรงกับ แรม ๘ คํ่า เดือน ๖ ของไทย

ความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา

เมือ่ พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินพิ พาน ณ พระแท่นบรรทมระหว่างต้นสาละคูใ่ นสาลวโนทยาน
เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี พวกมัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา ได้ทำ�การบูชา
สั ก การะพระพุ ท ธสรี ร ะด้ ว ยดอกไม้ ข องหอมและประโคมเครื่ อ งดนตรี ทุ ก ชนิ ด ที่ มี อ ยู่ ใ นเมื อ งกุ สิ นารา
ตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘ ให้เจ้ามัลละระดับหัวหน้า ๘ คน สระสรงเกล้าผม นุ่งห่มผ้าใหม่อัญเชิญพระพุทธสรีระ
ไปทางทิศตะวันออกของพระนคร เพื่อทำ�การถวายพระเพลิง ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ในวันแรม ๘ คํ่า เดือน
ในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ มีพระสงฆ์สาวกจำ�นวนมากมาชุมนุมกัน
โดยมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่มีพระอนุรุทธเถระและพระอานนท์เถระ
เป็นต้น ในฝ่ายเมืองมีพวกมัลลกษัตริย์พร้อมชาวเมืองกุสินาราและเมืองใกล้เคียงมาร่วมชุมนุม เพื่อร่วมพิธี
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันเศร้ าโศกเสียใจของปุถุชนและธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระอรหันต์
เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ
วันอัฏฐมีบูชา  เริ่มมีมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน ทั้งไม่ได้กำ�หนดเป็นงานพระราชพิธี
และทางราชการยังไม่รบั รองให้เป็นวันสำ�คัญ แต่เดิมส่วนใหญ่มกี ารจัดพิธเี วียนเทียนในวัดทีต่ งั้ อยูใ่ นส่วนกลาง
เป็นส่วนใหญ่ส่วนภูมิภาคมีจัดเฉพาะวัดที่อยู่ในเขตเมืองเท่านั้น ทำ�ให้ไม่ค่อยมีคนทราบถึงความสำ�คัญ
ของวันอัฏฐมีบูชา

การจัดพิธีอัฏฐมีบูชา

การจัดพิธีอัฏฐมีบูชามีการจัดเป็น ๒ รูป แบบ คือ แบบที่ ๑ จัดพิธีเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันสำ�คัญ
อื่น ๆ คือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา
แบบที่ ๒ จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำ�ลอง เคยเห็นมีการจัดที่วัดพลับพลาชัย อำ�เภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี แต่จัดเพียงครั้งคราวไม่ได้จัดเป็นประเพณี ส่วนที่อื่นก็คงมีบ้างแต่คงไม่มากนัก ส่วนที่จัดจน
เป็นประเพณีนนั้ ปรากฏว่า มีประเพณีการจัดพิธถี วายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำ�ลองทีว่ ดั พระบรมธาตุทงุ่ ยัง้
อำ�เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประเพณีมีมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน ปัจจุบันประเพณีนี้
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยจัดเป็นงาน “วันอัฏฐมีบูชารำ�ลึกเมืองทุ่งยั้ง” ณ
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำ�เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประจำ�ทุกปี โดยกำ�หนดจัดงานในวันวิสาขบูชา คือ
วันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๖ ถึงวันแรม ๘ คํ่า  เดือน ๖ รวม ๙ วัน กิจกรรมในงานมีการแสดงแสงสีเสียงตั้งแต่
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน จนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (จำ�ลอง) มีประชาชนชาว
จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมเป็นจำ�นวนมาก
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เพือ่ เป็นการรักษาวันอัฏฐมีบูชาไม่ให้เลือนหายไปจากประเทศไทย หวังว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จะได้ช่วยกันรณรงค์ให้เห็นความสำ�คัญของวันอัฏฐมีบูชา  สืบสานการประกอบพิธี
อัฏฐมีบูชาให้คงอยู่สืบไป

คำ�บูชาดอกไม้ ธูปเทียนวันอัฏฐมีบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต
ธัมมัง โรเจมะ อะโหสิ โข โส ภะคะวา  มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน ขัตติโย
ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัมหมะเก
สัสสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ นิสสัง
สะยัง โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสทัม
มะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา  สวากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวา  ธัมโมสันทิฏฐิโก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเว ทิตัพโพ วิญญูหิ สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามี
จิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ
อะยัง โข ปะนะ ถูโป (ปฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กโต (อุททิสสะ กตา) ยาวะ เทวะ
ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา  ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ มะยัง โข เอตะระหิอิมัง
วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกำ�ลัง ตัสสะ ภะคะวะโต สรีรัชฌาปะนะกาละ สัมมะตัง ปัตวาอิมัง ฐานัง
สัมปัตตา อิเม ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเร คะเหตวา อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ
ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา  อิมัง ถูปัง (อิมังปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง   กะริสสามะ
ยะถา  คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา  สาธุ โน ภันเต ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ
อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ.

คำ�แปล

เราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเป็นศาสดา
ของเราทัง้ หลายและเราทัง้ หลายชอบธรรมของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์ใด พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ แลได้
อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะในมัชฌิมชนบท พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เป็นโคดมโดยพระโคตร
เป็นศากยบุตรเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่ศากยสกุลเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณในโลก พร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์พระผูม้ ี
พระภาคนั้น เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว
เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีแห่งบุรุษควรฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชคโดยไม่ต้องสงสัยแล

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ

157
อนึ่ง พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคนั้นตรัสดีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยกาล
ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตนและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว แลเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม เป็นผู้ปฏิบัติสมควรนี้ คือ คู่แห่งบุรุษสี่
บุรษุ บุคคลแปดนี่ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเป็นผูค้ วรของคำ�นับ เป็นผูค้ วรของต้อนรับ เป็นผูค้ วรของทำ�บุญ
เป็นผู้ควรทำ�อัญชลี (ประนมมือไหว้) เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพระสถูป (พระปฏิมา) นี้แล
นักปราชญ์ได้อทุ ศิ เฉพาะต่อพระผูม้ พี ระภาคนัน้ สร้างไว้แล้วเพียงเพือ่ ระลึกถึงพระผูม้ พี ระภาคนัน้ ด้วยทรรศนะ
แล้วได้ความเลื่อมใสและสังเวช บัดนี้ เราทั้งหลายมาถึงกาลอัฏฐมีบูชา หลังจากวันวิสาขปุณณมีเป็นที่รู้กันว่า
กาลเป็นทีถ่ วายพระเพลิงพระสรีระแห่งพระผูม้ พี ระภาคจึงมาประชุมกันแล้ว ณ ทีน่ ี้ ถือสักการะมีประทีปด้าม
และธูป เป็นต้น เหล่านี้ ทำ�กายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริง
ทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคนั้น บูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรจักทำ�ประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ
ซึ่งพระสถูป (พระปฏิมา) นี้
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เจริ ญ ขอพระผู้ มี พ ระภาคแม้ เ สด็ จ ปริ นิ พ พานนานมาแล้ ว ยั ง ปรากฏอยู่ ด้ ว ย
พระคุณสมบัติ อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ ขอจงทรงรับซึ่งเครื่องสักการะ
อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน
เทอญ.
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ใบความรู้ที่ ๑๘
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา  หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือ วันขึ้น ๑๕ คํ่า  เดือน ๘
(ประมาณเดือนกรกฎาคม) ในปีที่มีอธิกมาสเลื่อนไปจัดพิธีในวันเพ็ญ เดือน ๘ หลัง

ความสำ�คัญของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลายประการ ภายหลัง
จากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๒ เดือน พอสรุปได้ดังนี้
๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา  (เทศนากัณฑ์แรก) คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
แก่ปัญจวัคคีย์ และฤาษีโกณฑัญญะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรม (โสดาบัน) แล้วทูลขอบวช
๒. เป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเป็นองค์แรกในโลก คือ ฤาษีโกณฑัญญะได้บวชเป็นภิกษุ
องค์แรกในพระพุทธศาสนาด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๓. เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ ๓ ประการ

ความเป็นมาของวันอาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนา
กัณฑ์แรก โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ปัจจุบันเรียกสารนาถ) แขวงเมืองพารณสี เมื่อวันเพ็ญ
กลางเดือน ๘ ภายหลังการตรัสรู้ ๒ เดือน พอจบพระธรรมเทศนา  ฤาษีโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
สำ�เร็จเป็นพระโสดาบัน เป็นพยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  พระองค์ทรงทราบว่า  โกณฑัญญะได้ดวงตา
เห็นธรรมแล้วจึงทรงเปล่งอุทานว่า  อัญญาสิวะตะโภโกณฑัญโญ อัญญาสิวะตะโภโกณฑัญโญ แปลว่า 
โกณฑัญญะรู้แล้วหนอ โกณฑัญญะรู้แล้วหนอด้วยเหตุนี้ฤาษีโกณฑัญญะจึงได้น ามว่าอัญญาโกณฑัญญะ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ฤาษีโกณฑัญญะได้ทูลขอบวช พระองค์ทรงประทานการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ด้วยพระดำ�รัสว่า  เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำ�ที่สุดทุกข์
โดยชอบเถิด จึงนับว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกและมีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ในวันนั้น วันอาสาฬหบูชายังเรียกกันว่าวันพระสงฆ์อีกด้วย
ประเทศไทยได้ประกาศให้มีพิธีอาสาฬหบูชาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ โดย
พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมครั้ง ดำ�รงตำ�แหน่งสังฆมนตรี
ช่ ว ยว่ า การองค์ ก ารศึ ก ษาได้ เ สนอคณะสั ง ฆมนตรี ใ ห้ เ พิ่ ม วั น ศาสนพิ ธี เ พื่ อ ทำ � พุ ท ธบู ช าขึ้ น อี ก วั น หนึ่ ง
คือ วันธรรมจักรหรือวันอาสาฬหบูชา  คณะสังฆมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยให้กำ�หนดว่าวันอาสาฬหบูชา
เป็นวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา  และทางรัฐบาลก็ได้เห็นความสำ�คัญของวันดังกล่าวจึงได้ประกาศให้
เป็นวันหยุดราชการจนกระทั่งปัจจุบันนี้
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วันอาสาฬหบูชามีปฏิบตั เิ ฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ สำ�หรับชาวพุทธในประเทศทีน่ บั ถือพระพุทธ
ศาสนาอื่น ๆ ไม่ได้มีการจัดพิธีแต่อย่างใด

พระราชพิธีในวันอาสาฬหบูชา

ในการพระราชพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ในปัจจุบันพิธีหลวงมิได้มีการเวียนเทียนเหมือน
วันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา แต่เป็นพิธีจัดต่อเนื่องกัน ๒ วัน คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เรียกว่า
พระราชพิธี ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา  สำ�หรับพระราชกิจ
ในการพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาพอสรุปได้ดังนี้
ในวันขึน้ ๑๕ คํา 
่ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังทรงจุดเทียนพรรษาบูชา
พระรัตนตรัย ทรงจุดเทียนท้ายที่นั่งและถวายพานพุ่มเทียน พุ่มต้นไม้บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่
(เครื่องบูชาสำ�หรับพระมหากษัตริย์ จุดบูชาพระรัตนตรัยในงานพระราชพิธี) ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทาน
แก่เจ้าพนักงานเพื่อนำ�ไปถวายเจ้าอาวาสสำ�หรับจุดเทียนพรรษาที่ทรงอุทิศตามพระอารามหลวงต่าง ๆ และ
ถวายพระราชวงศ์ เพื่อจุดเทียนที่พระศรีรัตนเจดีย์หอพระมณเฑียรธรรม หอพระศาสตราคมในพระบรม
มหาราชวังทีม่ ไิ ด้เสด็จพระราชดำ�เนินไป ทรงจุดด้วยพระองค์เอง ทรงประเคนพุม่ เทียนแด่สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระภิกษุนาคหลวงเมือ่ พระสงฆ์ถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถแล้ว
จึงเสด็จพระราชดำ�เนินกลับวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา

คำ�บูชาดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา  โย โน ภะคะวา  สัตถา  ยัสสะ จะ มะยัง
ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อะโหสิ โข โส ภะคะวา  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สัตเตสุ การุญญัง ปะฏิจจะ
กะรุณายะโก หิเตสิ อะนุกัมปัง อุปาทายะ อาสาฬหะปุณณะมิยัง พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย
ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัตเตตะวา จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาเสสิ.
ตัสมิญจะ โข สะมะเย ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง ปะมุโข อายัสมา อัญญาโกณฑัญโญ ภะคะวะโต
ธัมมัง สุตวา วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง ปะฏิละภิตวา ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ
ภะคะวันตัง อุปะสัมปะทัง ยาจิตวา  ภะคะวะโต เยวะ สันติกา  เอหิภิกขุอุปะสัมปะทัง ปะฏิละภิตะวา
ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย อะริยะสาวะกะสังโฆ โลเก ปะฐะมัง อุปปัน โน อะโหสิ พุทธะระตะนติ ธัมมะระตะ
นัง สังฆะระตะนัง ติระตะนัง สัมปุณณัง อะโหสิ.
มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะ
กาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสังฆะอุปปัตติกาละสัมมะตัญจะ ระตะนัตตะยะสัมปุณณะกาละสัมมะตัญจะ
ปัตตวา  อิมัง ฐานัง สัมปัตตา  อิเม สักกาเร คะเหตวา  อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา  ตัสสะ
ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา อิมัง  ถูปัง (อิมัง พุทธะปฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสสามะ
ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา  สาธุ โน ภันเต ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ
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อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ.

คำ�แปล

เราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด
เป็นพระศาสดาของเราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายชอบใจพระธรรมของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์ใด พระผูม้ พี ระภาค
พระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระองค์ทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงพระมหากรุณา
มีพระทัยใฝ่ประโยชน์เกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู ทรงแสดงพระธรรมจักรประกาศอริยสัจ ๔ เป็นครั้งแรก
แก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี ในวันอาสาฬหปุณณมี
อนึง่ สมัยนัน้ แลท่านโกณฑัญญะผูเ้ ป็นประธานของปัญจวัคคียไ์ ด้ฟงั ธรรมของพระผูม้ พี ระภาคแล้ว
ได้ธรรมจักษุอนั บริสทุ ธิป์ ราศจากมลทินว่า “สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ มวลล้วนมีความ
ดับเป็นธรรมดา” จึงทูลขออุปสมบทต่อพระผูม้ พี ระภาคได้รบั เอหิภกิ ขุอปุ สมบทจากสำ�นักของพระผูม้ พี ระภาค
เกิดเป็นอริยสาวกองค์แรกในโลกในพระธรรมวินยั ของพระผูม้ พี ระภาคและในสมัยแม้นนั้ แลพระสังฆรัตนะได้
บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ได้สมบูรณ์แล้วในโลก
บัดนี้ เราทัง้ หลายมาประจวบมงคลสมัย วันอาสาฬหปุณณมี วันเพ็ญ เดือน ๘ อันเป็นทีย่ อมรับกันว่า
เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์สาวก
และเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ คือ ครบ ๓ รัตนะจึงมาประชุมพร้อมกันแล้ว ณ ที่นี้ ถือเครื่องสักการะ
เหล่านี้ทำ�กายของตนให้เป็นดังเครื่องรองรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น จักทำ�ประทักษิณรอบพระสถูปนี้ (พระปฏิมา) สิ้นวาระ ๓ รอบ น้อมบูชาอยู่
ด้วยเครื่องสักการะที่ถือกันอยู่ ณ บัดนี้
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้า  แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว แต่ยังปรากฏ
อยู่ด้วยพระคุณซึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ ขอจงทรงรับเครื่องสักการะ
อันข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายถือไว้นี้ เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่ขา้ พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย สิน้ กาลนานเทอญ.
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาพุทธประวัติ
เรื่อง ความเป็นมา ปฏิบัติในพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

เวลา..............ชั่วโมง

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

รู้และเข้าใจความเป็นมา ปฏิบัติในพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน

๓. สาระสำ�คัญ

พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ พิธีการถวายทาน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้/เนื้อหา

๑. นักเรียนบอกความเป็นมาและความสำ�คัญพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระได้
๒. นักเรียนบอกความเป็นมาและความสำ�คัญพิธีการถวายทานได้

๕. สาระการเรียนรู้
พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ
- ความเป็นมาของพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ
- การเตรียมการในพิธีทำ�บุญ
- พิธีสวดมนต์เย็น - ฉันเช้า
- แนวทางการจัดพิธีทำ�บุญในงานต่าง ๆ
- พิธีทำ�บุญคล้ายวันเกิด ทำ�บุญบ้าน ทำ�บุญอาคารสำ�นักงาน
- การบูชาข้าวพระพุทธ
- พิธีทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสำ�นักงาน
พิธีการถวายทาน
- พิธีถวายทาน
- พิธีถวายสังฆทาน
- การเตรียมการและลำ�ดับพิธี
- ข้อควรทราบ
- คำ�ถวายสังฆทาน (สามัญ)
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๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. นักเรียนดูภาพงานพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ (พิธีทำ�บุญ ทำ�บุญวันเกิด ทำ�บุญบ้าน) โดยใช้คำ�ถาม
เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ ดังนี้
- ภาพที่นักเรียนเห็นเกี่ยวกับพิธีอะไร
- ทำ�ไมต้องมีพิธีการทำ�บุญเลี้ยงพระ ฯลฯ
๒. ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีก ารถวายทาน
โดยเขียนอธิบายลงในกระดาษที่ครูแจกให้ สุ่มตัวอย่างนักเรียนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นฝึก
๓. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละเท่า  ๆ กัน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จากนั้น
ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑๙ เรื่อง พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ และใบความรู้ที่ ๒๐ เรื่อง พิธีการถวายทาน
โดยจับฉลากเลือกหัวข้อตามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเรื่อง พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ (ความเป็นมาของพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ)
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเรื่อง พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ (แนวทางการจัดพิธีทำ�บุญในงานต่าง ๆ)
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเรื่อง พิธีการถวายทาน
และให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เขียนสรุปความสำ�คัญในหัวข้อทีก่ ลุม่ ตนศึกษาลงในใบกิจกรรมที่ ๑๐
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำ�เสนอทีละกลุ่มตามที่ได้ศึกษา 
ขั้นประยุกต์
๕. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปความเป็นมาและความสำ�คัญของพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการ
ถวายทาน
๖. นักเรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ ๑๑ แล้วนำ�มาส่งครูในเวลาที่กำ�หนด
๗. นักเรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑
๒
๓

ภาระงาน
สรุปความเป็นมาและความสำ�คัญพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ
สรุปความเป็นมาและความสำ�คัญพิธีการถวายทาน
ตอบคำ�ถามความสำ�คัญของพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑๐
ใบกิจกรรมที่ ๑๐
ใบกิจกรรมที่ ๑๑
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๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ภาพงานพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ (พิธีทำ�บุญ ทำ�บุญวันเกิด ทำ�บุญบ้าน)
ใบความรู้ที่ ๑๙ เรื่อง พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ
ใบความรู้ที่ ๒๐ เรื่อง พิธีการถวายทาน
ใบกิจกรรมที่ ๑๐ - ๑๑
แบบทดสอบหลังเรียน

๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
๑. บอกความเป็นมาและ
ความส�ำคัญพิธีท�ำบุญ
เลี้ยงพระได้
๒. บอกความเป็นมาและ
ความส�ำคัญพิธีการถวาย
ทานได้

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ผลงาน
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑๑
ระดับคะแนน

ข้อที่
๑-๕

๓ คะแนน

๒ คะแนน

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๙ - ๑๕
๐-๘

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๓-๕
๐-๒
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ใบกิจกรรมที่ ๘
พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน
กลุ่มที่....................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
คำ�ชี้แจง ให้ นั ก เรี ย นสรุ ป ความเป็ น มาและความสำ � คั ญ ของพิ ธี ทำ � บุ ญ เลี้ ย งพระและพิ ธี การถวายทาน
ตามหัวข้อที่กำ�หนด และส่งตัวแทนนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเรื่อง พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ (ความเป็นมาของพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ)
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเรื่อง พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ (แนวทางการจัดพิธีท�ำบุญในงานต่าง ๆ)
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเรื่อง พิธีการถวายทาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบกิจกรรมที่ ๑๑
พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๕ ข้อ (๑๕ คะแนน)
๑. ในงานทำ�บุญต่าง ๆ มีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกี่ฝ่าย มีใครบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. การบูชาข้าวพระพุทธ มีความสำ�คัญอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. ปฏิบุคลิกทานต่างจากสังฆทานอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. จงเขียนคำ�ถวายสังฆทานประเภทสามัญ พร้อมทั้งคำ�แปล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. ทานวัตถุ คืออะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑๑
พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน
๑. ในงานท�ำบุญต่าง ๆ มีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกี่ฝ่าย มีใครบ้าง
ตอบ ในการท�ำบุญต่าง ๆ มีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ๒ ฝ่าย คือ
๑. ฝ่ายเจ้าภาพ คือ ทายก ทายิกา ผู้ประกอบการท�ำบุญ
๒. ฝ่ายปฏิคาหก คือ ผู้รับประทานและประกอบพิธีกรรมตามความประสงค์ของเจ้าภาพซึ่งเป็น
บรรพชิต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฝ่ายสงฆ์
๒. การบูชาข้าวพระพุทธ มีความส�ำคัญอย่างไร
ตอบ ประเพณีโบราณในพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ ต้องจัดอาหารส�ำหรับบูชาพระพุทธ เพราะการถวาย
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนัน้ มีอานิสงส์มาก เมือ่ นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบ
พิธีท�ำบุญ ต้องอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นประธานเสมอ
๓. ปฏิบุคลิกทานต่างจากสังฆทานอย่างไร
ตอบ มีความต่างกัน คือ ปฏิบุคลิกทาน คือ ทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะพระรูปนั้นรูปนี้ สังฆทาน
คือ ทานที่ถวายไม่เจาะจงพระรูปใด มอบเป็นของกลางเจาะจงสงฆ์ และมีอานิสงส์มากกว่าการ
ทานแบบแรก
๔. จงเขียนค�ำถวายสังฆทานประเภทสามัญพร้อมทั้งค�ำแปล
ตอบ “อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุ
สังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ”
“ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ, ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครือ่ งบริวารเหล่านี,้
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครือ่ งบริวารเหล่านี,้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์ และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ”
๕. ทานวัตถุ คืออะไร
ตอบ ทานวัตถุ คือ วัตถุที่จะถวายให้เป็นทานได้ในพระพุทธ มี ๑๐ ประการ คือ
๑. ภัตตาหาร
๒. นํ้ารวมทั้งเครื่องดื่มที่สมควรแก่สมณบริโภค
๓. ผ้าเครื่องนุ่งห่ม
๔. ยานพาหนะ รวมทั้งปัจจัยค่าโดยสาร
๕. ดอกไม้ และมาลัยส�ำหรับบูชา 
๖. ของหอม หมายถึง ธูปเทียนเครื่องสักการะบูชา
๗. เครื่องลูบไล้ หมายถึง เครื่องช�ำระร่างกายให้สะอาด เช่น สบู่
๘. เครื่องที่นอนอันควรแก่สมณะ
๙. เสนาสนะที่อยู่อาศัย รวมทั้ง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
๑๐. เครื่องตามประทีป เทียน ตะเกียง พร้อมนํ้ามันตะเกียงและเครื่องไฟฟ้า
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๗ รู้และเข้าใจความเป็นมา ปฏิบัติในพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน
จำ�นวน ๕ ข้อ คะแนน ๕ คะแนน   
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้ค�ำว่าอะไร
ก. อาราธนา
ข. นมัสการ
ค. กราบเรียน
ง. เรียนเชิญ
๒. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย เป็นค�ำอะไร
ก. กรวดนํ้า
ข. บูชาพระ
ค. อาราธนาศีล
ง. อาราธนาธรรม
๓. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด
ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพ
ค. ถวายแก่พระสงฆ์ทั่วไป
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง
๔. ข้อใดเป็นกาลทานที่จ�ำกัดเวลาถวาย
ก. สังฆทาน
ข. ธรรมทาน
ค. วัตถุทาน
ง. กฐินทาน
๕. กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ มีค�ำเรียกว่าอะไร
ก. น้อมถวาย
ข. ประเคน
ค. น�ำถวาย
ง. อังคาส
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๗

รู้และเข้าใจความเป็นมา ปฏิบัติในพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีการถวายทาน

ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔
ข้อ ๕
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ใบความรู้ที่ ๑๙
พิธีท�ำบุญเลี้ยงพระ

พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ
ความเป็นมาของพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ

การท�ำบุญเลี้ยงพระเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และยังนิยมปฏิบัติอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ ครั้งแรก
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้ าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารสดับ
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาปัตติผล ได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก
ไปฉันภัตตาหาร ณ พระราชนิเวศน์ในเมืองราชคฤห์ หรือในคราวพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา
และพระประยุรญาติที่เมืองกบิลพัสด์ุ ในวันที่ ๔ มีงานอาวาหมงคลอภิเษกสมรสระหว่างนันทะราชกุมารกับ
นางชนบทกัลยาณี พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้รับอาราธนาให้เข้าไปฉันภัตตาหารในพิธีดังกล่าวด้วย
นอกจากนีใ้ นบ้านของอุบาสกอุบาสิกา เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน
อื่น ๆ จะนิมนต์พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกไปรับบิณฑบาตหรือฉันภัตตาหารที่บ้านของตน ๆ แต่ใน
สมัยพุทธกาลยังไม่มีพิธีสวดมนต์เหมือนสมัยปัจจุบัน เมื่อฉันภัตตาหารแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวก
จะแสดงธรรมเป็นการอนุโมทนาเพิม่ พูนศรัทธาของทายกทายิกาให้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป ต่อมาพุทธศาสนิกชนในประเทศ
ต่าง ๆ ได้น�ำหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดพิธที �ำบุญให้เหมาะสมกับพิธที เี่ กีย่ วข้องกับ
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น การเกิด การมีคู่ครอง การตาย และอื่น ๆ โดยยึดหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาว่า
ผู้ฉลาดปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท�ำบุญจึงเกิดการท�ำบุญขึ้นมากมายหลายรูปแบบ

การเตรียมการในพิธีทำ�บุญ

การจะจัดพิธีท�ำบุญไม่ว่ าจะเป็นงานใดเจ้ าภาพจะต้องเตรียมการในเบื้องต้นก่อนถึงวันพิธี
เพื่อให้การจัดงานนั้น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันประกอบพิธี ซึ่งการเตรียมการนี้มีทั้งการเตรียมการ
ระยะยาวก่อนก�ำหนดจัดงานและการเตรียมการในระยะสั้น คือ ในวันจัดพิธีหรือก่อนวันจัดพิธี ๑ - ๒ วัน
แล้วแต่งานที่จะจัดเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
๑. เตรียมก�ำหนดการ ก่อนจะจัดงานใด ๆ ต้องก�ำหนดวันเวลาจัดงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานในเบื้องต้น เพื่อใช้ในการที่จะนิมนต์พระและเชิญผู้ที่จะมาร่วมงานในระยะสั้น คือ ใกล้วันจัดงาน
หรือในวันงาน ถ้าเป็นงานพิธที างราชการหรืองานทีจ่ ดั เป็นงานใหญ่นมิ นต์พระสงฆ์จ�ำนวนมากและมีหลายพิธี
ในงานเดียวกัน ต้องจัดท�ำก�ำหนดการก�ำหนดล�ำดับของงาน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ โดยผูจ้ ัดท�ำก�ำหนดการ
ต้องเข้าใจขั้นตอนของงานเป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นงานเล็ก ๆ เช่น การท�ำบุญบ้านหรือครบรอบวันตายของ
บรรพบุรุษก็ไม่จ�ำเป็นต้องเขียนเป็นก�ำหนดการเพียงแต่ก�ำหนดไว้คร่าว ๆ ในใจก็เพียงพอแล้ว
๒. เตรียมบุคลากรคือ เตรียมบุคคลจะมาเข้าร่วมพิธี เช่น การนิมนต์พระสงฆ์การเชิญประธานพิธี
(กรณีงานนัน้ มีประธานของงานแต่ถา้ เป็นงานท�ำบุญบ้านประธานก็เจ้าภาพนัน้ เอง) พิธกี รและผูท้ จี่ ะมาร่วมงาน
เหล่านี้ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้ าในวันงาน ต้องเตรียมมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น ผู้รับส่งพระสงฆ์
ผู้ช่วยต้อนรับ ผู้มาร่วมงาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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๓. เตรียมสถานที่ สถานที่จัดงานพิธีตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เช่น ที่บ้านส�ำนักงาน
ต้องมีการจัดท�ำความสะอาดหรือตกแต่งเพื่อความเรียบร้อยสวยงามส่วนสถานที่อื่น ๆ เช่น ห้องประชุม
ของส่วนราชการหรือโรงแรม ต้องติดต่อประสานงานเพื่อจองสถานที่เป็นการล่วงหน้าและสถานที่จัดงาน
ต้องเหมาะสมและเพียงพอแก่ผู้ร่วมงาน
๔. เตรียมอุปกรณ์พิธี อุปกรณ์การจัดพิธีท�ำบุญ มีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ได้ทุกพิธีและอุปกรณ์ที่ใช้
เฉพาะพิธีซึ่งผู้จัดเตรียมอุปกรณ์จะต้องทราบว่างานใดจะใช้อุปกรณ์อะไร พอจ�ำแนกได้ดังนี้
อุปกรณ์ที่ใช้ได้ทั่วไปทุกพิธีส�ำหรับงานท�ำบุญที่นิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า  งานมงคล เป็นงาน
จัดขึ้นโดยปรารภเหตุเพื่อความสุขความเจริญ เช่น งานท�ำบุญประจ�ำปี งานท�ำบุญคล้ายวันเกิด มีอุปกรณ์ที่ใช้
ในพิธีประกอบด้วย พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา  กระถางธูป เชิงเทียน แจกันดอกไม้ ชนวนจุดธูปเทียน
ขันนํา้ มนต์พร้อมเทียนท�ำนํา้ มนต์ และหญ้าคาปะพรมนํา้ มนต์สายสิญจน์จบั เป็น ๓ เส้น หรือ ๙ เส้น โต๊ะปูผา้ ขาว
ส�ำหรับตั้งอาหารบูชาพระพุทธกรณีมีพิธีเลี้ยงพระให้จัดอาสนะส�ำหรับพระสงฆ์พร้อมเครื่องรับรองและที่
กรวดนํ้า
พิธีท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่และเปิดอาคารส�ำนักงานมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเฉพาะพิธีต้องจัดเตรียม คือ
แป้งกระแจะ นํ้าอบนํ้าหอม แผ่นทองพร้อมสีผึ้ง หรือนํ้ามันใช้ทาส�ำหรับปิดทอง
พิธีมงคลสมรสมีอุปกรณ์เฉพาะพิธี คือ มงคลแฝด กระแจะส�ำหรับเจิมหน้าคู่บ่าวสาว
พิธีเทศน์มีอุปกรณ์เฉพาะพิธี คือ เทียนส่องธรรม หรือเครื่องทองน้อยส�ำหรับบูชาธรรม ถ้าไม่มีจะ
ใช้กระถางธูปเชิงเทียนแทนก็ได้
พิธีท�ำบุญเกี่ยวกับงานศพเช่นพิธีท�ำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน และพิธีอื่นเกี่ยวกับงานดังกล่าว
มีอุปกรณ์เฉพาะพิธีต้องจัดเตรียม คือ ภูษาโยงหรือสายสิญจน์ส�ำรับใช้ในงานศพเครื่องทองน้อย (ถ้ามี) ไม่ใช้
ขันนํ้ามนต์ และตู้พระอภิธรรมส�ำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพและสวดพระอภิธรรมหน้าไฟ
อุปกรณ์เหล่านี้ถ้าจัดงานที่วัด ทางวัดจะจัดเตรียมไว้ให้ ถ้าจัดงานที่บ้าน เจ้าภาพต้องยืมจากวัด
หรือจัดหามาเอง

พิธีสวดมนต์เย็น-ฉันเช้า

ค�ำว่าสวดมนต์เย็น - ฉันเช้า  เป็นค�ำพูดสามัญตามธรรมเนียมของชาวบ้านทั่วไป โดยเฉพาะ
ในภาคกลางเป็นพิธที จี่ ดั ทัง้ งานทีป่ รารภเหตุ ทีเ่ ป็นสิรมิ งคล และงานทีป่ รารภการตายของบุคคลในครอบครัว
ในสมัยก่อนคนไทยมีเวลาว่างมากโดยเฉพาะในหลังฤดูเก็บเกี่ยว ไม่เร่งร้อนเหมือนสมัยปัจจุบัน ดังนั้น
พิธีการต่าง ๆ ก็จัดเต็มที่ไม่รวบรัด โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์
ตอนเย็นวันหนึ่งก่อนเรียกว่าสวดมนต์เย็น ในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าจะนิมนต์พระสงฆ์เมื่อวานมาฉันภัตตาหาร
ท่านจะน�ำบาตรปิ่นโตมาด้วย เมื่อพระสงฆ์สวดถวายพรพระ (บทพาหุง) เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานจะร่วม
กันตักบาตรถวายภัตตาหารเรียกว่า  เลี้ยงพระเช้าหรือฉันเช้า  ปัจจุบันย่นเวลามาท�ำวันเดียวกันตอนเช้า
หรือตอนเพลตามความสะดวก นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์กอ่ น จบแล้วถวาย
ภัตตาหารการประกอบพิธีท�ำบุญทั้ง ๒ วัน หรือวันเดียวก็ตาม เรียกว่าท�ำบุญเลี้ยงพระ
การท�ำบุญเลี้ยงพระหรือการท�ำบุญอย่างอื่น นอกจากนี้จะประกอบด้วยบุคคล ๒ ฝ่าย คือ
ฝ่ายเจ้าภาพ หมายถึง ทายกหรือทายิกา ผู้มีศรัทธาประสงค์จะประกอบการบุญ และฝ่ายพระสงฆ์ หมายถึง
ปฏิคคาหกผู้รับทานและประกอบพิธีกรรมตามความประสงค์ของเจ้าภาพ
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แนวทางการจัดพิธีทำ�บุญในงานต่าง ๆ

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดงานพิธีท�ำบุญที่นิยมจัดในปัจจุบันนี้ จึงได้น�ำรูปแบบและล�ำดับ
ขั้นตอนของงานต่าง ๆ มาแสดงไว้เป็นตัวอย่าง ส�ำหรับพิธีท�ำบุญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยทั่วไป
จะนิมนต์พระสงฆ์จ�ำนวน ๙ รูป ๗ รูป หรือ ๕ รูป ส่วนพิธีหลวงนิมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป เป็นหลัก การนิมนต์
มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับงานและศรัทธาของเจ้าภาพ

พิธีทำ�บุญคล้ายวันเกิด ทำ�บุญบ้าน ทำ�บุญอาคารสำ�นักงาน

การท�ำบุญดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองหรือกิจการที่ท�ำอยู่ เป็นการเพิ่ม
ขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ควรเตรียมการดังนี้
ก่อนถึงวันงานควรจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๕ หมู่ ๗ หรือหมู่ ๙ ตามที่มีถ้าไม่มีจะใช้โต๊ะธรรมดา
ปูลาดด้วยผ้าขาวก็ได้ ให้อยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์ ถ้าสถานที่จ�ำกัดอาจอยู่ด้านซ้ายมือพระสงฆ์ได้บ้าง
อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนโต๊ะหมู่พร้อมเครื่องสักการบูชา คือ ดอกไม้ ธูปเทียน อาจจัดในวันประกอบพิธี
ก็ได้ปูลาดอาสนะพระสงฆ์ตามจ�ำนวนที่นิมนต์ไว้ วงสายสิญจน์เริ่มต้นจากโต๊ะหมู่บูชาแล้ววงวนขวารอบบ้าน
ส�ำนักงานหรือห้องที่จัดพิธีแล้วแต่กรณี เมื่อครบรอบแล้วน�ำมาวนที่ฐานพระพุทธรูป ๓ รอบ ไม่ควรพัน
องค์พระหรือพระศอของพระพุทธรูป น�ำส่วนที่เหลือวางใส่ไว้ในพานส�ำหรับพระสงฆ์ถือขณะเจริญพระพุทธมนต์
วันประกอบพิธี เมื่อถึงเวลาตามก�ำหนดเจ้าภาพและผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี นิมนต์
พระสงฆ์นงั่ ประจ�ำอาสนะ ประธานพิธหี รือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล อาราธนา
พระปริตรฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมือ่ ถึงบทอะเสวะนา จะ พาลานัง จุดเทียนทีข่ นั นํา้ มนต์ยกประเคน
ประธานสงฆ์ครั้นเจริญพระพุทธมนต์จบ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ท่านฉันเสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
เมื่ อ พระสงฆ์ อ นุ โ มทนากรวดนํ้ า รั บ พรและรั บ ประพรมนํ้ า พระพุ ท ธมนต์ จ ากพระสงฆ์
เสร็จพิธีแล้วส่งพระสงฆ์กลับวัด

การบูชาข้าวพระพุทธ

ในพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระมีประเพณีโบราณสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน คือ การบูชาข้าวพระ
หรือเรียกกันทั่วไปว่ า  ถวายข้ าวพระพุทธ มีค�ำกล่ าวในพระบาลีว่ า  การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นมีอานิสงส์มาก จึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีท�ำบุญ
ไม่ว่างานใด ๆ ต้องอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นประธานเสมอ แต่การถวายข้าวพระพุทธนั้น
จัดเป็นบูชาอย่างหนึ่ง คือ อามิสบูชาค�ำบูชาข้าวพระพุทธว่า อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง
อุทะกังวะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ไม่ใช้ค�ำว่า โอโณชะยามิ หรือเทมิ เหมือนกล่าวค�ำถวายทานแด่พระสงฆ์
การจั ด อาหารสำ � หรั บ บู ช าพระพุ ท ธนั้ น ควรจั ด ให้ ป ระณี ต สวยงามทั้ ง อาหารคาวหวาน
พร้อมข้าวนํา้ ใส่โตกหรือสำ�รับ ภาชนะทีใ่ ส่อาหารต้องไม่เล็กเกินไปพอขนาดให้คนรับประทานอิม่ ไม่ควรจัดใส่
ภาชนะเล็ก ๆ ดูคล้ายของ เซ่นผีเช่นถ้วยตะไล จัดโต๊ะปูผา้ ขาวตัง้ ไว้ดา้ นหน้าโต๊ะหมู่ เมือ่ พระสงฆ์เจริญหรือสวด
พระพุทธมนต์ถึงบทพาหุงยกสำ�รับอาหารมาตั้งแล้วกล่าวคำ�บูชา  หรือจะยกมาตอนพระสงฆ์เจริญหรือสวด
พระพุทธมนต์จบแล้วก็ได้ กล่าวคำ�บูชาให้เรียบร้อยก่อนจึงประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ตามลำ�ดับไป
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พิธีทำ�บุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสำ�นักงาน

ธรรมเนียมของชาวพุทธไทยแต่โบราณ เมื่อปลูกอาคารบ้านเรือนหลังใหม่ก่อนจะเข้าไปอยู่อาศัย
หรือใช้ประกอบกิจการจะต้องจัดพิธีท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือพิธีท�ำบุญเนื่องในการเปิดอาคารส�ำนักงาน
ไม่เว้นแม้แต่วดั วาอารามต่าง ๆ ทีส่ ร้างอุโบสถวิหารหรือศาลาหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจัดพิธเี ฉลิมฉลอง
เช่นกัน การจัดพิธีตามที่กล่าวมานั้นวัตถุประสงค์ส�ำคัญก็เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่
ผู้อยู่อาศัยหรือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการของบริษัทห้างร้านที่ประกอบธุรกิจในอาคารส�ำนักงานนั้น
ลำ�ดับขั้นตอนพิธี
ล�ำดับขั้นตอนของพิธีนี้มีล�ำดับวิธีการปฏิบัติคล้ายกับพิธีกล่าวมาแล้ว เพียงแต่เจ้าภาพต้อง
จัดเตรียมแป้งกระแจะ นํ้าอบหรือนํ้าหอม และแผ่นทองส�ำหรับประธานสงฆ์เจิมบ้านหรือเจิมป้ายอาคาร
ส�ำนักงานสิ่งของเหล่านี้ต้องจัดเตรียมไว้เพื่อน�ำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วย
การเจิมบ้านหรือเจิมป้ายอาคารส�ำนักงานจะเจิมต่อจากพิธีประพรมนํ้าพระพุทธมนต์โดยเจ้าภาพ
เป็นผู้ถือพานใส่แป้งเจิมและแผ่นทอง น�ำประธานสงฆ์ไปเจิมตามจุดที่ก�ำหนดไว้ เช่น ประตูบ้าน ประตู
ห้องนอนหรือป้ายอาคารส�ำนักงาน เมื่อเจิมและปิดแผ่นทองเรียบร้อยแล้ว ประธานสงฆ์ประพรมนํ้า
พระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี
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ใบความรู้ที่ ๒๐
พิธีการถวายทาน

พิธีการถวายทาน

ค�ำว่าทาน แปลว่า  การให้หรือสิ่งที่ควรให้ กล่าวโดยรวมคือ การให้สิ่งที่ควรให้แก่คนที่ควรให้
ทานจึงส�ำเร็จประโยชน์และเกิดผลตามความประสงค์ เพราะถ้าให้สงิ่ ทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น สุรา ยาเสพติด ไม่จดั เป็น
ทานในทางธรรม จ�ำแนกชนิดของทาน คือ อามิสทานให้วตั ถุสงิ่ ของธรรมทานให้ธรรมะค�ำสัง่ สอนนอกจากนีย้ งั มี
ค�ำทีเ่ พิม่ เติมในภายหลัง คือ อภัยทานการให้อภัยและวิทยาทาน ให้วชิ าความรู้ ส่วนค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้เคียง
ได้แก่ บริจาคน�ำมารวมกับค�ำว่าทานเป็นบริจาคทาน
ทานที่แปลว่าการให้เมื่อใช้กับผู้รับที่มีฐานะแตกต่างกันในภาษาไทยมีค�ำใช้ตามความเหมาะสม
แก่ฐานะ เช่น ให้บุคคลธรรมดาหรือสัตว์เพื่อสงเคราะห์ใช้ค�ำว่าให้ทานหรือบริจาคทานให้พระภิกษุสามเณร
ใช้ค�ำว่าถวายทานให้พระมหากษัตริย์ใช้ค�ำว่าทูลเกล้าฯ ถวายหรือน้อมเกล้าฯ ถวาย แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ
การถวายทานแด่พระภิกษุสามเณรที่มีการจัดเป็นพิธี มีการกล่าวค�ำถวายนิยมจัดกันทั่วไป คือ พิธีถวายทาน
ทานที่แปลว่ าสิ่งที่ควรให้ คือ การถวายวัตถุสิ่งของที่สมควรให้เป็นทานเรียกว่ า  ทานวัตถุ
ในพระพุทธศาสนาจ�ำแนกไว้ ๑๐ อย่าง คือ
๑. ภัตตาหาร
๒. นํ้า รวมทั้งเครื่องดื่มที่สมควรแก่สมณบริโภค
๓. ผ้าเครื่องนุ่งห่ม
๔. ยานพาหนะ รวมทั้งปัจจัยค่าโดยสาร
๕. ดอกไม้และมาลัยส�ำหรับบูชา
๖. ของหอม หมายถึง ธูปเทียน เครื่องสักการบูชา
๗. เครื่องลูบไล้ หมายถึง เครื่องช�ำระร่างกายให้สะอาด เช่น สบู่
๘. เครื่องที่นอนอันสมควรแก่สมณะ
๙. เสนาสนะที่อยู่อาศัย รวมทั้งตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
๑๐. เครื่องประทีปเทียนตะเกียง พร้อมนํ้ามันตะเกียงและเครื่องไฟฟ้า
ทานวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้ โดยรวม ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค พร้อมทั้งเครื่องบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องใช้ควรแก่สมณบริโภคนั่นเอง

พิธีถวายทาน

การถวายทานแด่พระภิกษุสามเณร แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๒ ประเภท คือ
๑. ปาฏิบุคลิกทาน การถวายเจาะจงบุคคลผู้รับ คือ ถวายพระภิกษุสามเณรรูปที่ตนรู้จักหรือ
ศรัทธาเลื่อมใส การถวายปาฏิบุคลิกทานไม่จ�ำเป็นต้องมีพิธีการถวายเมื่อผู้ถวายมีจิตศรัทธาจะถวายสิ่งใด
แด่พระภิกษุสามเณรรูปใด ก็จัดของสิ่งนั้นถวายแด่รูปนั้นเป็นรายบุคคลก็ส�ำเร็จเป็นทานแล้ว ส่วนผู้รับจะ
อนุโมทนาอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเช่นกัน
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๒. สังฆทาน การถวายแด่สงฆ์ไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง โดยถวายเป็นกองกลางให้สงฆ์
เฉลี่ยกันใช้สอย การถวายสังฆทานเป็นการท�ำบุญที่มีอานิสงส์มากกว่าปาฏิบุคลิกทาน เพราะสงฆ์ถือว่า
เป็นองค์กรที่ส�ำคัญในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในพิธีกรรมและกิจการต่าง ๆ
จึงมีผู้นิยมถวายสังฆทานกันมาก
เนื่องจากมีผู้นิยมถวายสังฆทานกันมากดังกล่าวปัจจุบันจึงมีการจัดพิธีถวายสังฆทานในวัดต่าง ๆ
ทั่วไป เพื่อรองรับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้พุทธศาสนิกชนท�ำบุญได้สะดวกท�ำแล้วเกิดความอิ่มเอมใจ
สบายใจ ได้ท�ำบุญถวายสังฆทานตามศรัทธาของตนในที่นี้จะกล่าวเฉพาะพิธีถวายสังฆทานที่เป็นแบบอย่าง
เพื่อเป็นแนวทางที่พุทธศาสนิกชนจะน�ำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

พิธีถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน หมายถึง ถวายเป็นของสงฆ์ให้พระสงฆ์ได้ใช้ร่วมกัน ผู้รับจะเป็นภิกษุหรือ
สามเณรก็ได้ จ�ำนวนเพียงรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได้ ส�ำคัญอยู่ที่เจตนาว่าต้องการจะถวายสงฆ์ ดังนั้น เวลา
นิมนต์พระต้องไม่ระบุว่ารูปนั้นรูปนี้ เพราะจะกลายเป็นปาฏิบุคลิกทานไป เมื่อทางวัดจัดพระภิกษุให้
ตามจ�ำนวนทีน่ มิ นต์ จะเป็นพระมหาเถระ พระบวชใหม่ หรือสามเณรก็ตาม จัดว่าเป็นสงฆ์ในพิธนี ี้ ส่วนผูน้ มิ นต์
ก็ถวายสังฆทานส�ำเร็จตามความตั้งใจ แต่ถ้าผู้นิมนต์เห็นพระเถระที่ตน เคารพเลื่อมใสเป็นหัวหน้าสงฆ์มารับ
สังฆทานเกิดความปิติยินดีว่าเจ้าอาวาสมาด้วยตนเองเป็นการให้เกียรติแก่ตนถ้าทางวัดจัดพระบวชใหม่
และสามเณรให้เกิดความน้อยใจว่าทางวัดไม่เห็นความส�ำคัญของตนจัดแต่พระบวชใหม่และสามเณรมาให้
เช่นนีเ้ มือ่ ถวายแล้วไม่จดั เป็นสังฆทานทีส่ มบูรณ์ เพราะจิตของผูถ้ วายไปยึดติดในบุคคลบางคนนิมนต์พระภิกษุ
หรือสามเณรทีเ่ ดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของตน โดยตัง้ ใจว่านิมนต์จากสงฆ์ไม่เจาะจงรูปใดแม้เพียงรูปเดียว
หรือสองรูปแล้วถวายสังฆทานในบ้านของตนนั้น เช่นนี้จัดเป็นสังฆทานที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีอานิสงส์มาก
การถวายสังฆทานนั้น มิใช่ถวายได้เฉพาะภัตตาหารและกัปปิยภัณฑ์เท่านั้น การถวายกุฏิ ศาลา
สะพานที่ดิน เป็นต้น อันควรแก่สงฆ์ก็จัดว่าเป็นสังฆทานเช่นเดียวกันและการถวายสังฆทานนั้นจะถวายที่วัด
ทีบ่ า้ นหรือทีส่ �ำนักงานก็ได้ ถวายเวลาเช้า บ่าย หรือกลางคืนก็ได้เช่นกัน ทัง้ นีข้ นึ้ กับความสะดวกและความเหมาะสม

การเตรียมการและลำ�ดับพิธี

๑. นิมนต์พระสงฆ์ตามจ�ำนวนที่ต้องการ
๒. เตรียมสถานประกอบพิธีตั้งโต๊ะหมู่บูชาและอาสนะสงฆ์
๓. จัดภัตตาหารและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการถวาย
๔. ผู้ร่วมพิธีและพระสงฆ์พร้อม แล้วยกสังฆทานตั้งไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์หรือที่สมควร
๕. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวค�ำบูชาพระ ไหว้พระ
๖. อาราธนาศีล รับศีล
๗. ถวายสั ง ฆทานพิ ธี ก รเชิ ญ ทุ ก คนตั้ ง นะโมพร้ อ มกั น ๓ จบ แล้ ว กล่ า วค�ำถวายสั ง ฆทาน
ทั้งภาษามคธและค�ำแปลจบ แล้วยกเครื่องสังฆทานประเคนพระสงฆ์ กรวดนํ้ารับพรจากพระสงฆ์เป็นอัน
เสร็จพิธี
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ข้อควรทราบ

การถวายทานทุกครั้ง ให้ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนกล่าวค�ำถวายถ้าถวายสังฆทานหลังเที่ยงวัน ไปแล้ว
ไม่ควรมีอาหารสด ถ้าเป็นอาหารแห้งก็ไม่จ�ำเป็นต้องยกประเคนเพราะผิดวินัยพระสงฆ์ ประเคนเฉพาะ
ของฉันได้ก่อนเที่ยงวันและของควรแก่บริโภค เช่น นํ้าดื่ม นํ้าปานะ เป็นต้น
การถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตายพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับการถวายสังฆทานสามัญต่างกันแต่ค�ำ
ถวายจาก ภตฺตานิ เป็น มตกภตฺตานิ เท่านั้น ในการถวายทานอื่น ๆ เช่น ถวายผ้าอาบนํ้าฝน ถวายผ้าป่า 
มีล�ำดับพิธีเช่นเดียวกันต่างกันบ้าง ในพิธีถวายผ้าป่า เมื่อกล่าวค�ำถวายแล้วไม่ต้องยกต้นผ้าป่าประเคนนิมนต์
พระสงฆ์ไปพิจารณาผ้าป่า (ชักบังสุกุล) แทน
คำ�ถวายสังฆทาน (สามัญ)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
คำ�แปล
ข้ า แต่ พ ระสงฆ์ ผู ้ เจริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย ขอน้ อ มถวายภั ต ตาหาร พร้ อ มทั้ ง บริ ว ารเหล่ า นี้ แด่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ โปรดรับภัตตาหาร พร้อมทัง้ บริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชน์
และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาพุทธประวัติ
เรื่อง พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ธศ ๒ รู้และเข้าใจพุทธประวัติ ความส�ำคัญของพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี และธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้

รู้และเข้าใจความเป็นมาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๓. สาระสำ�คัญ

ความเป็นมาและความส�ำคัญพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้/เนื้อหา

๑. นักเรียนบอกความเป็นมาและความส�ำคัญพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้
๒. นักเรียนกล่าวค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้

๕. สาระการเรียนรู้

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ความเป็นมาของพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ระเบียบพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. ครูน�ำวีดิทัศน์การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ โดยใช้
ค�ำถามในประเด็นต่อไปนี้
- วีดิทัศน์ที่นักเรียนชมมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด
- ถ้านักเรียนจะแสดงตนเป็นพุทธมามกะต้องท�ำอย่างไรบ้าง
ฯลฯ
๒. ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมอภิปรายค�ำว่า  พุทธมามกะ โดยเขียนอธิบายลงในกระดาษที่ครูแจก
ให้สุ่มตัวอย่างนักเรียนน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นฝึก
๓. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒๑ เรื่อง พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยให้นักเรียนทุกคน
เขียนสรุปความเป็นมาและความส�ำคัญพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะลงในกระดาษ
๔. ครูแจกใบความรู้ที่ ๒๒ เรื่อง กล่าวค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้นักเรียนศึกษาและกล่าวค�ำ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกันทุกคน และไปฝึกท่องเป็นการบ้าน
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ขั้นประยุกต์
๕. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปความเป็นมาและความส�ำคัญพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ
กล่าวค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๖. นักเรียนท�ำใบกิจกรรมที่ ๑๒ แล้วน�ำมาส่งครูในเวลาที่ก�ำหนด
๗. นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจให้คะแนน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่
๑
๒
๓

ภาระงาน
สรุปความเป็นมาและความสำ�คัญพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กล่าวคำ�แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ตอบคำ�ถามความเป็นมาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑๒

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วีดิทัศน์การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ใบความรู้ที่ ๒๑ เรื่อง พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ใบความรู้ที่ ๒๒ เรื่อง กล่าวค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ใบกิจกรรมที่ ๑๒
แบบทดสอบหลังเรียน

๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑. บอกความเป็นมาและ - ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ผลงาน
ความส�ำคัญพิธีแสดงตน
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เป็นพุทธมามกะได้
๒. กล่าวค�ำแสดงตน
เป็นพุทธมามกะได้

-

-
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑๒
ระดับคะแนน

ข้อที่
๑-๕

๓ คะแนน

๒ คะแนน

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐

คะแนน
๙ - ๑๕
๐-๘

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

แบบประเมินผลการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกได้ ๑ คะแนน

ตอบผิดได้ ๐ คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป
ต�่ำกว่า ๖๐
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ใบกิจกรรมที่ ๑๒
ความเป็นมาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๕ ข้อ (๑๕ คะแนน)
๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึงอะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทากับวิธีติสรณคมนูปสัมปทา มีความแตกต่างกันอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีอะไรบ้าง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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๔. สิ่งที่ต้องเตรียมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีอะไรบ้าง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. ลำ�ดับขั้นตอนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑๒
ความเป็นมาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึงอะไร
ตอบ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึง การประกาศตนว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง
ที่ระลึก ตลอดชีวิตของตน
๒. วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทากับวิธีติสรณคมนูปสัมปทา มีความแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา  เป็นพิธีที่พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้แก่คนที่มาขอบรรพชาอุปสมบท
เป็นพระภิกษุสงฆ์ วิธีติสรณคมนูปสัมปทา เป็นพิธีที่ใช้บรรพชาสามเณร
๓. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีอะไรบ้าง
ตอบ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ
๑. เมื่อมีบุตรหลานของตนมีอายุพ้นเขตเป็นทารก เจริญวัยอยู่ในระหว่างอายุ ๑๒ - ๑๕ ปี
ก็ประกอบพิธีให้บุตรหลานได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้เด็กสืบความเป็นชาวพุทธ
ตามตระกูลวงศ์ต่อไป
๒. เมื่ อ จะส่ ง บุ ต รหลานของตนซึ่ ง เป็ น ชาวพุ ท ธอยู่ แ ล้ ว ให้ ไ ปอยู่ ใ นถิ่ น ที่ ไ ม่ ใช่ ดิ น แดนของ
พระพุทธศาสนา  เพื่อการศึกษาหรือเพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม เป็นการที่ต้องจากถิ่นไป
นานแรมปี ก็นิยมประกอบพิธีให้บุตรหลานของตนที่จะจากไปนั้น แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เพื่อให้เด็กได้รำ�ลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน
๓. เมื่อจะปลูกฝังนิสัยเยาวชนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา  ส่วนมากทางโรงเรียนที่สอนวิชา
ทั้งสามัญและอาชีวศึกษาแก่เด็ก ซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มชาวพุทธ นิยมประกอบพิธีให้นักเรียน
ที่เข้าศึกษาใหม่ในรอบปี ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะหมู่ คือ แสดงรวมกันเป็นหมู่ ทำ�ปีละครั้ง
ในวันที่สะดวกที่สุด เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำ�คัญ ในการที่ตนเป็นชาวพุทธร่วมอยู่กับ
ชาวพุทธทั้งหลาย
๔. เมื่อมีบุคคลต่างศาสนาเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ต้องการจะประกาศตนเป็นชาวพุทธ
ก็ ป ระกอบพิ ธี แ สดงตนเป็ น พุ ท ธมามกะ เพื่ อ ประกาศว่ า นั บ แต่ นี้ ไ ปตนยอมรั บ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาแล้ว
๔. สิ่งที่ต้องเตรียมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีอะไรบ้าง
ตอบ สิ่งที่ต้องเตรียมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ
๑. แจ้งให้ทางวัดหรือพระที่จะรับมอบตัวเป็นพุทธมามกะทราบ เพื่อหากำ�หนดการที่เหมาะสม
ล่วงหน้า
๒. นิมนต์พระสงฆ์ร่วมพิธีไม่น้อยกว่า ๔ รูป โดยมากนิยม ๕ รูป
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๓. ในวั น เตรี ย มการแต่ ง กาย ควรใส่ ชุ ด ขาว แต่ ถ้ า เป็ น นั ก เรี ย นหรื อ ข้ า ราชการที่ แ สดงตน
เป็นกลุ่มเป็นคณะ ก็อาจจะใช้ชุดเครื่องแบบก็ได้
๔. พานดอกไม้ ธูปเทียน ๒ ชุด ได้แก่ สำ�หรับถวายสักการะพระรัตนตรัย ๑ ชุด และถวายพระ
รูปที่เป็นผู้นำ� ๑ ชุด
๕. ลำ�ดับขั้นตอนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ลำ�ดับขั้นตอนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ
๑. ผู้จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกันที่บริเวณพิธีก่อนกำ�หนด นั่งรอเวลาในที่ที่ทางวัดจัดไว้
๒. ถึงเวลากำ�หนด พระสงฆ์เข้าสู่บริเวณพิธี กราบพระพุทธรูปประธานแล้ว เข้านั่งประจำ�อาสนะ
๓. ผู้แสดงตนเข้าไปคุกเข่าหน้าโต๊ะบูชา  จุดธูปเทียนและวางดอกไม้บูชาพระ ส่งใจระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย เปล่งวาจาว่า
อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง ปูเชมิ.
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ)
อิมินา สักกาเรน, ธัมมัง ปูเชมิ.
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ)
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ.
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ)
๔. เข้าถวายพานเครือ่ งสักการะแด่พระสงฆ์ (รูปทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ) แล้วกราบพระสงฆ์ ตรงหน้าพระรูปนัน้
ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง
๕. กราบเสร็จแล้วคงคุกเข่าประนมมือ เปล่งคำ�ปฏิญาณตนให้ตอ่ หน้าสงฆ์ ทัง้ คำ�บาลีและคำ�แปล
ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
			 เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะโกติ มัง, สังโฆ ธาเรตุ
คำ�แปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว
ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงจำ�ข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ
ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๘ รู้และเข้าใจความเป็นมาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
จำ�นวน ๕ ข้อ คะแนน ๕ คะแนน   
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด
ก. ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
ข. ผู้รับศีลเป็นสรณะ
ค. ผู้ถือศีลอุโบสถ
ง. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา
๒. วัตถุประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ก. เมื่อปฏิญาณตนว่าจะนับถือพระพุทธศาสนา และยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ข. เมื่อปฏิญาณว่าจะเข้าร่วมศาสนพิธีทุกครั้ง
ค. เมื่อปฏิญาณตนว่าจะบวชเป็นพระภิกษุ
ง. เป็นการทบทวนบทบาทของตนเอง
๓. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ก. เป็นการปลูกฝังนิสัยเยาวชนให้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา
ข. เพื่อให้รำ�ลึกอยู่เสมอว่า ตนเป็นพุทธศาสนิกชน
ค. เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ขั้นตอนการมอบตัว ควรมีสิ่งใดไปถวาย
ก. ดอกไม้ ธูปเทียน
ข. ธูปเทียน ดินสอพอง
ค. ดินสอพอง หนังสือสวดมนต์
ง. จตุปัจจัย ธูปเทียน
๕. บุคคลใดสามารถแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ก. บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา 
ข. เฉพาะชาวพุทธ เพศชายเท่านั้น
ค. พุทธศาสนิกชนทุกคน
ง. บุคคลอายุ ๗ - ๗๐ ปี
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ ๘

รู้และเข้าใจความเป็นมาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔
ข้อ ๕
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ใบความรู้ที่ ๒๐
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีกรรมพิเศษเฉพาะเรื่อง
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้า
ว่าเป็นของตน ได้แก่ ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชีวิตของตน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์ไว้ในค�ำน�ำหนังสือพุทธมามกะว่า  “การแสดงให้ปรากฏว่า
เป็ น ผู ้ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาได้ ท�ำกั น มาตั้ ง แต่ ค รั้ ง พุ ท ธกาลเป็ น กิ จ จ�ำเป็ น ท�ำในสมั ย อั น เป็ น คราวที่
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม่ เพื่อแสดงให้รู้ว่าตนละลัทธิเดิมรับเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถือ”
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีวัตถุประสงค์ต่างกันโดยสมควรแก่บริษัท ดังนี้
๑. ผู ้ เ ป็ น บรรพชิ ต นอกพระพุ ท ธศาสนามาก่ อ นมาทู ล ขอบรรพชาอุ ป สมบท พระพุ ท ธเจ้า
จะทรงประทานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา แม้คฤหัสถ์ก็ทรงรับวิธีเดียวกัน
๒. ผูม้ าขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระสาวกรับถือเพศตามพระสาวกก่อนแล้วเปล่งวาจาถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ๓ ครั้ง เรียกว่า  ติสรณคมนูปสัมปทา  ต่อมาใช้เป็นวิธีบรรพชา
เป็นสามเณร
๓. คฤหัสถ์ผู้ไม่ประสงค์จะบวชปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้า  พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ
ชายเป็นอุบาสก หญิงเป็นอุบาสิกา หรือมิได้กล่าวปฏิญาณตนแต่นบั ถือสืบกันมาได้ กราบไหว้บชู าสักการะตาม
ประเพณีก็ใช้ได้เช่นกัน และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะไม่จ�ำเพาะต้องท�ำคราวเดียว ท�ำซํ้า ๆ หลายครั้งก็ได้
เรียกว่า ทัฬหีกรรม ท�ำให้มั่นคงยิ่งขึ้น

ความเป็นมาของพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงส่งพระราชโอรสไป
ศึกษาในยุโรปหลายพระองค์ บางพระองค์ยังทรงพระเยาว์และไม่เคยผนวชเป็นสามเณรมาก่อนพระองค์
มีพระราชปริวิตกว่าพระราชโอรสเหล่านั้นยังไม่รู้สึกมั่นคงในพระพุทธศาสนา  จึงทรงโปรดให้พระราชโอรส
ผู้มิเคยผนวชเป็นสามเณรปฏิญาณพระองค์เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก่อนเสด็จออกไปศึกษาในยุโรป
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระองค์แรกที่ปฏิญาณพระองค์ตามธรรมเนียมที่ทรง
ตั้งขึ้นใหม่นั้นต่อมาผู้อื่นนอกจากพระราชวงศ์เห็นชอบตามพระราชด�ำริจึงได้ท�ำตามบ้าง
ด้วยเหตุนจี้ งึ มีประเพณีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะสืบต่อกันมา ในปัจจุบนั การปฏิบตั พิ ธิ แี สดงตน
เป็นพุทธมามกะยังนิยมจัดในประเทศไทย พอสรุปวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
๑. เมื่อบุตรหลานของตนเจริญวัยอยู่ในระหว่างอายุ ๑๒ - ๑๕ ปี ประกอบพิธีให้บุตรหลาน
ของตนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้เด็กสืบทอดความเป็นพุทธศาสนิกชนตามสกุลวงศ์
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๒. เมื่ อ บุ ต รหลานซึ่ ง นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาอยู ่ แ ล้ ว ไปศึ ก ษาในประเทศนั บ ถื อ ศาสนาอื่ น
นิ ย มประกอบพิ ธี ใ ห้ บุ ต รหลานแสดงตนเป็ น พุ ท ธมามกะ เพื่ อ ต้ อ งการให้ เ ด็ ก ระลึ ก ถึ ง ตนอยู ่ เ สมอว่ า
เป็นพุทธศาสนิกชน
๓. เมื่อจะปลูกฝังให้เยาวชนมั่นคงในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนชาวพุทธนิยม
น�ำนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาใหม่หรือรวมทั้งหมดก็ได้ แสดงตนเป็นพุทธมามกะปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้
นักเรียนเห็นความส�ำคัญในการนับถือพระพุทธศาสนา
๔. เมื่อบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต้องการประกาศตนนับถือ
พระพุทธศาสนา  ก็ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อประกาศตนว่านับแต่นี้ไปข้าพเจ้ายอมรับ
นับถือพระพุทธศาสนา

ระเบียบพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

บุคคลที่ต้องการแสดงตนเป็นพุทธมามกะต้องไปมอบตัวต่อพระอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือ
ถ้าเป็นเด็กหรือนักเรียนควรมีผปู้ กครองหรือครู น�ำไป น�ำดอกไม้ ธูปเทียน หรือธูปเทียนแพไปถวายพระอาจารย์
ตามธรรมเนียมโบราณด้วย เมื่อไปถึงส�ำนักพระอาจารย์ผู้จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พึงปฏิบัติดังนี้
๑. เข้าไปหาพระอาจารย์ท�ำความเคารพกราบเรียนถึงวัตถุประสงค์ในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ให้พระอาจารย์ทราบ เมื่อท่านรับแล้วจึงมอบตัว
๒. ผู ้ จ ะแสดงตนเป็ น พุ ท ธมามกะถื อ พานดอกไม้ เข้ า ไปหาพระอาจารย์ คุ ก เข่ า ลงกั บ พื้ น
ยกพานดอกไม้ขึ้นน้อมตัวลงประเคน
๓. เมื่ อ พระอาจารย์ รั บ พานแล้ ว ให้ ถ อยออกมาพอสมควร ประนมมื อ ก้ ม ลงกราบด้ ว ย
เบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วนั่งพับเพียบเพื่อรับฟังข้อแนะน�ำ  พร้อมทั้งก�ำหนดนัดหมายวันเวลา
ในการประกอบพิธี
๔. อาราธนาพระสงฆ์อย่างตํ่า  ๓ รูป รวมพระอาจารย์ด้วยเป็น ๔ รูป คือ ครบองค์สงฆ์
หรือเกินกว่านี้ก็ได้ เสร็จแล้วกราบลาพระอาจารย์
๕. เมื่อถึงวันนัดหมายพระอาจารย์จะจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี พิธีนี้อาจจัดขึ้นในวัด เช่น
พระอุโบสถ หากผู้แสดงตนมีจ�ำนวนมากจะจัดที่ศาลาการเปรียญหรือห้องประชุมในวัดก็ได้ ผู้จะแสดงตน
เป็นพุทธมามกะควรแต่งกายสุภาพชุดสีขาว ถ้าเป็นเด็กนักเรียนจะแต่งเครื่องแบบตามปกติก็ได้ เมื่อถึงเวลา
ก�ำหนดพระอาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์จะมายังสถานที่ประกอบพิธี กราบพระพุทธรูปนั่งบนอาสนะ
ที่จัดเตรียมไว้ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเข้าไปคุกเข่าหน้าโต๊ะหมู่ จุดธูปเทียนและวางดอกไม้ เปล่งวาจาบูชา
พระรัตนตรัยว่า
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ (กราบ)
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ (กราบ)
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ (กราบ)
ถ้ามีผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะจ�ำนวนมาก ให้หัวหน้าหรือผู้น�ำเป็นคนจุดธูปเทียนคนเดียว
นอกนั้นให้วางดอกไม้ที่น�ำมาบูชาพระรัตนตรัยด้วย ให้หัวหน้าเป็นผู้กล่าวน�ำบูชา  เสร็จแล้วกราบลง
พร้อม ๆ กันหลังจากนั้นกล่าวค�ำนมัสการและค�ำปฏิญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์ ดังนี้
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะโกติ มัง สังโฆ ธาเรตุ

คำ�แปล

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น (ว่า ๓ จบ)
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว
ทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงจ�ำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ
ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
ถ้าปฏิญาณพร้อมกันหลายคนให้เปลี่ยนค�ำกล่าวดังนี้
ค�ำว่า เอสาหัง ผู้ชายว่า เอเตมะยัง สตรีว่า เอตามะยัง
ค�ำว่า คัจฉามิ เป็น คัจฉามะ
ค�ำว่า พุทธะมามะโกติ เป็น พุทธะมามะกาติ
ค�ำว่า มัง เป็น โน
ค�ำว่า พุทธะมามะโกติ ถ้าเป็นสตรีแม้คนเดียวก็เปลี่ยนเป็น พุทธะมามะกาติ
เมื่อกล่าวค�ำนมัสการและค�ำปฏิญาณจบลง แล้วพระสงฆ์จะรับสาธุพร้อมกัน พึงก้มลงกราบ
พร้อมกันลดลงนั่งราบกับพื้น ประนมมือรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ต่อไป หลังจากรับโอวาทจาก
พระอาจารย์ จ บแล้ ว ผู ้ ป ฏิ ญ าณตนรั บ ว่ า  สาธุ แล้ ว พึ ง นั่ ง คุ ก เข้ า ประนมมื อ กล่ า วค�ำสมาทานศี ล ๕
(ค�ำอาราธนาศีลจะแสดงในภาคผนวก) เฉพาะปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคนเดียวเปลี่ยนค�ำว่า  มะยัง
เป็น อะหัง ค�ำว่า  ยาจามะเป็นยาจามิ ทั้งหญิงและชายต่อจากนั้นพึงว่าตามพระอาจารย์ผู้บอกศีล ๕
เริ่มตั้งแต่นะโม ... เมื่อว่านะโมตามครบสามจบแล้ว พระอาจารย์จะกล่าวค�ำว่า ยะมะหัง วะทามิ ตังวะเทหิ
ผูป้ ฏิญาณตนรับว่า อามะภันเต พระอาจารย์จะบอกไตรสรณคมน์ตอ่ ว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ... พึงว่าตามไป
จบแล้ว พระอาจารย์จะกล่าวอีกว่า  ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ผู้ปฏิญาณตนพึงรับว่า  อามะ ภันเต
ต่อมาพระอาจารย์จะบอกศีล ๕ว่า ปาณาติปาตา เวรมณี... พึงว่าตามไปจนครบ ๕ ข้อ จากนั้นพระอาจารย์
จะกล่าวค�ำว่า อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ จบเดียว ส่วนผู้ปฏิญาณตนต้องว่าตาม ๓ จบ เมื่อ
พระอาจารย์บอกอานิสงส์ของศีลจบแล้วผู้ปฏิญาณตนพึงกราบลง ๓ ครั้ง ถ้ามีเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์
ก็น�ำมาถวายในตอนนี้ถวายเสร็จแล้วนั่งราบเตรียมกรวดนํ้ารับพรจากพระสงฆ์ต่อไป
การกรวดนํา 
้ มีแบบแผนปฏิบตั กิ นั มา คือ เมือ่ พระสงฆ์เริม่ ยถาวาริวหา ... ผูก้ รวดนํา้ พึงเทนํา้ กรวด
ลงภาชนะรองรับเมื่อพระสงฆ์กล่าวถึงค�ำว่า  มณิ โชติรโส ยถา ผู้กรวดนํ้าพึงเทนํ้าให้หมดพอดี เมื่อพระสงฆ์
รูปที่สองรับว่า  สัพพีติโย... พึงนั่งประนมมือรับพรต่อไปจนจบ เสร็จแล้วนั่งคุกเข่ากราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง
เป็นอันเสร็จพิธีการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
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ภาคผนวก
คำ�บูชา คำ�อาราธนา คำ�ถวายทาน
คำ�บูชาพระรัตนตรัย

แบบที่ ๑

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

แบบที่ ๒

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

คำ�กราบนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำ�อาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

หมายเหตุ

อาราธนาศีล ๘ เปลี่ยน ปัญจะ เป็น อัฏฐะ
รับศีลคนเดียวเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิ
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ใบความรู้ที่ ๒๒
กล่าวค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

คำ�อาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะทุกขะวินาสายะ
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะภะยะวินาสายะ
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง

สรณคมน์และศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย.
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คำ�อาราธนาธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง.

คำ�บูชาข้าวพระพุทธ
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.

คำ�ลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ.
ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือ อันเป็นมงคล.

คำ�ถวายสังฆทาน (สามัญ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ.

คำ�แปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งบริวารเหล่านี้แด่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ โปรดรับภัตตาหาร พร้อมทัง้ บริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชน์
และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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บทที่ ๕
แบบทดสอบ
แบบทดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประกอบด้วย
-

แบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษา ชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว
๑. พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร
ก. นักบวช
ข. พระพุทธเจ้า
ค. นักพรต
ง. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๒. พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ท�ำให้เกิดชนชั้นใด
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล
๓. นครกบิลพัสด์ุ มีความสัมพันธ์กับนครใด
ก. สาวัตถี
ข. เทวทหะ
ค. พาราณสี
ง. ราชคฤห์
๔. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตรอย่างไร
ก. พญาช้างเผือกชูสงข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๕. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
๖. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด
ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย
๗. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ
ก. ๓๑ ประการ
ข. ๓๒ ประการ
ค. ๓๗ ประการ
ง. ๓๘ ประการ
๘. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
ก. ดาบสเข้าเฝ้า
ข. ขุดสระบัว
ค. ขนานพระนาม
ง. ได้ฌาน
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๙. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอย่างไร
ก. มีวาสนา
ข. มีรูปงาม
ค. มีความต้องการสำ�เร็จ
ง. มียศศักดิ์
๑๐. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์
ก. พระนางกัญจนา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางปชาบดีโคตรมี
๑๑. เจ้าชายสิทธัตถะพอพระหฤทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ
๑๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวชใครน�ำบาตรมาถวาย
ก. มหาพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. ท้าวธตรฐ
ง. ท้าวกุเวร
๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด
ก. อธิษฐานเพศ
ข. เอหิภิกขุ
ค. รับสรณะ
ง. ญัตติกรรม
๑๔. หลังบรรพชาแล้วพระมหาบุรุษทรงศึกษาในส�ำนักของใครก่อน
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๑๕. อัตตกิลมถานุโยค คืออะไร
ก. ทรมานตน
ข. เสวยกามสุข
ค. ท�ำความเพียร
ง. เจริญภาวนา
๑๖. พระมหาบุรุษทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน
๑๗. พระมหาบุรุษทรงเลิกบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาเพราะเหตุใด
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงคลายความเพียร
ง. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
๑๘. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปีจึงตรัสรู้
ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี
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๑๙. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ
ก. อรดี
ข. ราคะ
ค. ตัณหา
ง. อิสสา
๒๐. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์
๒๑. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. บารมี
ง. ปฏิจจสมุปบาท
๒๒. พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใครเป็นอันดับแรก
ก. อาฬารดาบส
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อุทกดาบส
ง. ตปุสสะ - ภัลลิกะ
๒๓. เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจบ มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์
ก. ๕ องค์
ข. ๑๑ องค์
ค. ๖๑ องค์
ง. ๘๐ องค์
๒๔. พระอริยสาวกองค์แรกคือใคร
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ
๒๕. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร
ก. พระยสะ
ข. พ่อพระยสะ
ค. แม่พระยสะ
ง. เพื่อนพระยสะ
๒๖. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว
ก. พระพุทธเจ้า
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. พระยสะ
๒๗. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. ปริพาชก
๒๘. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร
ก. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี
ข. ตปสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ
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๒๙. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. นางมัลลิกา
ค. อนาถปิณฑิกะ
ง. นางวิสาขา
๓๐. พระโมคคัลลานะขณะบำ�เพ็ญเพียร มีอุปสรรคเรื่องใด
ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง
๓๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร
ก. นันทมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ
๓๒. พระพุทธเจ้าทรงจำ�พรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด
ก. ภัณฑุคาม
ข. เวฬุวคาม
ค. กัลลวาลมุตตคาม
ง. หัตถีคาม
๓๓. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน
ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน
๓๔. พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระสุภัททะ
ง. พระวักกลิ
๓๕. ใครทำ�ปุพพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี
๓๖. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความสามัคคี
ข. ความกตัญญู
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความอดทน
๓๗. พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระ จุดไม่ติดเพราะรอใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ
๓๘. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าวันอะไร
ก. มาฆบูชา
ข. วิสาขบูชา
ค. อัฏฐมีบูชา
ง. อาสาฬหบูชา
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๓๙. การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร
ก. สัมมนา
ข. สังคายนา
ค. สาธยาย
ง. สันนิบาต
๔๐. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ก. มัลลกสัตริส
ข. มหาพราหมณ์
ค. วัสการพราหมณ์
ง. โทณพราหมณ์
๔๑. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนามีคำ� เรียกว่าอะไร
ก. พุทธชยันตี
ข. พุทธสาวก
ค. พุทธมามกะ
ง. พุทธบุตร
๔๒. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี
ก. ช่วยเหลือคน
ข. ดูแลบุพการี
ค. ปล่อยปลา
ง. รักษาศีล
๔๓. การเวียนเทียนในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณณกพิธี
๔๔. พิธีเวียนเทียนในวันสำ�คัญของชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงใคร
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
๔๕. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้คำ�ว่าอะไร
ก. อาราธนา
ข. นมัสการ
ค. กราบเรียน
ง. เรียนเชิญ
๔๖. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย เป็นค�ำอะไร
ก. กรวดนํ้า
ข. บูชาพระ
ค. อาราธนาศีล
ง. อาราธนาธรรม
๔๗. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด
ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพ
ค. ถวายแก่พระสงฆ์ทั่วไป
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง
๔๘. ข้อใดเป็นกาลทานที่จำ�กัดเวลาถวาย
ก. สังฆทาน
ข. ธรรมทาน
ค. วัตถุทาน
ง. กฐินทาน
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๔๙. กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ มีคำ�เรียกว่าอะไร
ก. น้อมถวาย
ข. ประเคน
ค. น�ำถวาย
ง. อังคาส
๕๐. การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์
ก. องค์ ๓
ข. องค์ ๔
ค. องค์ ๕
ง. องค์ ๘
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษา ชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ง
ข
ข
ข
ก
ข
ค
ค
ง

ข้อ
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ง
ข
ก
ค
ก
ข
ง
ข
ง
ก

ข้อ
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
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แบบทดสอบหลังเรียนวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษา ชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว
๑. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด
ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย
๒. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ
ก. ๓๑ ประการ
ข. ๓๒ ประการ
ค. ๓๗ ประการ
ง. ๓๘ ประการ
๓. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
ก. ดาบสเข้าเฝ้า
ข. ขุดสระบัว
ค. ขนานพระนาม
ง. ได้ฌาน
๔. พระนามว่าสิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร
ก. มีวาสนา
ข. มีรูปงาม
ค. มีความต้องการสำ�เร็จ
ง. มียศศักดิ์
๕. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์
ก. พระนางกัญจนา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางปชาบดีโคตมี
๖. พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร
ก. นักบวช
ข. พระพุทธเจ้า
ค. นักพรต
ง. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๗. พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ทำ�ให้เกิดชนชั้นใด
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล
๘. นครกบิลพัสด์ุ มีความสัมพันธ์กับนครใด
ก. สาวัตถี
ข. เทวทหะ
ค. พาราณสี
ง. ราชคฤห์
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๙. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตรอย่างไร
ก. พญาช้างเผือกชูสงข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๑๐. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
๑๑. พระมหาบุรุษทรงบำ�เพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน
๑๒. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำ�เพ็ญทุกรกิริยาเพราะเหตุใด
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงคลายความเพียร
ง. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
๑๓. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปีจึงตรัสรู้
ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี
๑๔. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ
ก. อรดี
ข. ราคะ
ค. ตัณหา
ง. อิสสา
๑๕. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์
๑๖. เจ้าชายสิทธัตถะพอพระหฤทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ
๑๗. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวช ใครนำ�บาตรมาถวาย
ก. มหาพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. ท้าวธตรฐ
ง. ท้าวกุเวร
๑๘. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด
ก. อธิษฐานเพศ
ข. เอหิภิกขุ
ค. รับสรณะ
ง. ญัตติกรรม
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๑๙. หลังบรรพชาแล้วพระมหาบุรุษทรงศึกษาในสำ�นักของใครก่อน
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๒๐. อัตตกิลมถานุโยคคืออะไร
ก. ทรมานตน
ข. เสวยกามสุข
ค. ทำ�ความเพียร
ง. เจริญภาวนา
๒๑. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว
ก. พระพุทธเจ้า
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. พระยสะ
๒๒. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. ปริพาชก
๒๓. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร
ก. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี
ข. ตปสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ
๒๔. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. นางมัลลิกา
ค. อนาถปิณฑิกะ
ง. นางวิสาขา
๒๕. พระโมคคัลลานะขณะบำ�เพ็ญเพียร มีอุปสรรคเรื่องใด
ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง
๒๖. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. บารมี
ง. ปฏิจจสมุปบาท
๒๗. พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใครเป็นอันดับแรก
ก. อาฬารดาบส
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อุทกดาบส
ง. ตปุสสะ - ภัลลิกะ
๒๘. เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจบ มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์
ก. ๕ องค์
ข. ๑๑ องค์
ค. ๖๑ องค์
ง. ๘๐ องค์
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๒๙. พระอริยสาวกองค์แรกคือใคร
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ
๓๐. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร
ก. พระยสะ
ข. พ่อพระยสะ
ค. แม่พระยสะ
ง. เพื่อนพระยสะ
๓๑. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความสามัคคี
ข. ความกตัญญู
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความอดทน
๓๒. พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระ จุดไม่ติดเพราะรอใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ
๓๓. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าวันอะไร
ก. มาฆบูชา
ข. วิสาขบูชา
ค. อัฏฐมีบูชา
ง. อาสาฬหบูชา
๓๔. การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร
ก. สัมมนา
ข. สังคายนา
ค. สาธยาย
ง. สันนิบาต
๓๕. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ก. มัลลกษัตริย์
ข. มหาพราหมณ์
ค. วัสสการพราหมณ์
ง. โทณพราหมณ์
๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร
ก. นันทมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ
๓๗. พระพุทธเจ้าทรงจำ�พรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด
ก. ภัณฑุคาม
ข. เวฬุวคาม
ค. กัลลวาลมุตตคาม
ง. หัตถีคาม
๓๘. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน
ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน
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๓๙. พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระสุภัททะ
ง. พระวักกลิ
๔๐. ใครทำ�ปุพพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี
๔๑. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย เป็นคำ�อะไร
ก. กรวดนํ้า
ข. บูชาพระ
ค. อาราธนาศีล
ง. อาราธนาธรรม
๔๒. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด
ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพ
ค. ถวายแก่พระสงฆ์ทั่วไป
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง
๔๓. ข้อใดเป็นกาลทานที่จำ�กัดเวลาถวาย
ก. สังฆทาน
ข. ธรรมทาน
ค. วัตถุทาน
ง. กฐินทาน
๔๔. กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ มีคำ�เรียกว่าอะไร
ก. น้อมถวาย
ข. ประเคน
ค. นำ�ถวาย
ง. อังคาส
๔๕. การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์
ก. องค์ ๓
ข. องค์ ๔
ค. องค์ ๕
ง. องค์ ๘
๔๖. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา มีคำ�เรียกว่าอะไร
ก. พุทธชยันตี
ข. พุทธสาวก
ค. พุทธมามกะ
ง. พุทธบุตร
๔๗. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี
ก. ช่วยเหลือคน
ข. ดูแลบุพการี
ค. ปล่อยปลา
ง. รักษาศีล
๔๘. การเวียนเทียนในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณณกพิธี
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๔๙. พิธีเวียนเทียนในวันสำ�คัญของชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงใคร
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
๕๐. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้คำ�ว่าอะไร
ก. อาราธนา
ข. นมัสการ
ค. กราบเรียน
ง. เรียนเชิญ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษา ชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน
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