รายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
รหัสวิชา ส31101
เวลา 60 ชัว่ โมง : ภาคเรียน / 3 คาบ : สัปดาห์
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ผูส้ อน

ครูนาตยา สุกจัน่

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ความเป็ นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/1

วิเคราะห์สงั คมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของศาสนาทีต่ นนับถือ

1. สังคมชมพูทวีป
ชมพูทวีป อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของไทย แต่คาว่าชมพูทวีป กลับไม่เป็ นที่
รู้จกั ในอินเดียมากนัก ยกเว้นนักการศึกษาเท่านัน้ พวกเขาจะรู้จกั คาว่า ภารตะ
(Bharatas) มากกว่าเพราะเป็ นชื่อที่มาจากท้าวภารตะ ปฐมวงศ์แห่งราชวงศ์ปาณฑปจาก
เรื่องมหาภารตยุทธ
อินเดีย.....ดินแดนแห่งชมพูทวีป เป็ นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยต้นหว้าหรือชมพู่
ชมพูทวีป เป็ นชื่อที่คนทัวไปในสมั
่
ยโบราณรวมทัง้ สมัยพุทธกาลเรียก ประเทศอินเดีย
อันมีความหมายถึงทวีปแห่งต้นหว้า หรือทวีปที่มีสณ
ั ฐานดังต้
่ นหว้า (ชมพู มาจากคาว่า
“ชัมพุกะ” = ต้นหว้า)

ชมพูทวีปในปัจจุบนั ได้แก่ประเทศทัง้ 5 คือ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน
เนปาล ภูฐานและบังคลาเทศ รวมทัง้ สิขิมและบางส่วนของอัฟกานิสถาน
(แคว้นกัมโพชะ ในมหาชนบท ๑๖ ปัจจุบนั อยู่ในอัฟกานิสถาน)
คาว่า "อินเดีย" เพี้ยนมาจากคาว่า สินธุ (Sindhu) อันเป็ นชื่อแม่น้าสาคัญทาง
ภาคเหนื อของอินเดีย ชาวเปอร์เซียพูดเพี้ยนเป็ น อินดู ชาวฮอลันดา เรียก อินดัส
และอังกฤษเรียกอินเดียตามลาดับ

1.1 มหาชนบท 16 แคว้น
แว่นแคว้นต่างๆในสมัยพุทธกาล เรียกว่า ชนบท แคว้นที่มีอาณาเขตกว้างขวาง
เรียกว่า มหาชนบท
ชนบทเหล่านี้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ส่วนกลางหรืออาณาเขตใน ซึ่งเป็ นใจกลางแห่งการปกครอง เรียกว่า
มัธยมประเทศ หรือมัชฌิมชนบท เป็ นถิ่นกลางที่ตงั ้ แห่งนครใหญ่ๆ มีความเจริญรุ่งเรือง
เป็ นที่ตงั ้ ถิ่นฐานของพวกอารยันหรืออริยกะ รูปร่างสูง ผิวค่อนข้างขาว เป็ นพวกที่มีความ
เจริญไม่ใช่เจ้าของถิ่นเดิม
2. ส่วนหัวเมืองชัน้ นอกหรืออาณาเขตนอก เรียกว่า ปัจจันตชนบท หรือประเทศ
ปลายแดน เป็ นถิ่นที่ยงั ไม่เจริญ เป็ นที่ตงั ้ ถิ่นฐานของคนพื้นเมืองดัง้ เดิม รูปร่างเล็กผิวดา
จมูกแบน เป็ นพวกเชื้อสายดราวิเดียน พวกมิลกั ขะ หรือพวกทมิฬในปัจจุบนั
มัชฌิมชนบทนี้ ประกอบด้วยแคว้นต่างๆ 21 แคว้น ซึ่งเป็ นแคว้นใหญ่ 16 แคว้น
และแคว้นเล็กอีก 5 แคว้น

1.2 วรรณะ
สังคมชมพูทวีปมีการแบ่งชนชัน้ เรียกว่า วรรณะ ซึ่งชาวอินเดียถือว่า กาหนด
ตายตัวโดยพระผู้เป็ นเจ้ า จะเปลีย่ นแปลงวรรณะไม่ ได้
วรรณะที่สาคัญ ได้แก่

๑. วรรณะพราหมณ์

๒. วรรณะกษัตริย ์

๓. วรรณะแพศย์

๔. วรรณะศูทร

มูลเหตุของการเกิดวรรณะ
1. เกิดจากความเชื่อเรื่องยุค
2. เกิดจากความเชื่อว่าพระพรหมสร้างมนุษย์จากอวัยวะส่วนต่างๆ
(องคาพยพ) ของพระพรหม
3. เกิดจากเชื้ อชาติเผ่าพันธุ ์
ชาวอารยันถือว่าตนเจริญกว่าพวกพื้นเมือง จึงกาหนดเรื่องวรรณะขึ้น
เพื่อสะดวกในการปกครอง และรักษาความได้เปรียบในสังคมไว้ โดยเผ่าอารยันทัง้ หมด
จัดอยู่ใน๓ วรรณะแรก และพวกมิลกั ขะอยู่ในวรรณะสุดท้าย
4. เกิดจากการแบ่งสีผิว
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนพวกพราหมณ์ ว่า “คนเราจะดีหรือชั่ว มิใช่
เพราะเชื้อชาติวรรณะเป็ นตัวกาหนด การกระทาของเขาต่ างหากเป็ นตัวกาหนด”
หรือ “เราไม่ เรียกคนที่เกิดจากท้ องมารดาวรรณะพราหมณ์ ว่าเป็ นพราหมณ์ ที่แท้ จริง คนทีล่ ะกิเลส
ได้ หมดสิ้นต่ างหาก เรียกว่าพราหมณ์ ที่แท้ จริง”

กาเนิด
วรรณะ

พราหมณ์

กษัตริย ์

แพศย์
หรือไวศยะ
(= พ่อค้า)

ศูทร
จัณฑาล
เป็ นพวกนอก
วรรณะ

กลุ่ม

สีประจาวรรณะ

ทฤษฎี
ตานาน

พวกศึกษาคัมภีร์
พระเวท ติ ดต่อกับ
เทวะและประกอบ
พิ ธีทางศาสนา

ขาว

กฤษดายุค

พวกนักรบกับ
นักปราชญ์

แดง

ไตรดายุค

เหลือง

ทวาปรยุค

พวกอาชีพต่ างๆ เช่ น
พ่อค้า เกษตรกร
ศิ ลปิ น ต่อมาคือ
“พ่อค้า”อย่างเดียว
พวกกรรมกร
ใช้แรงงาน

ทฤษฏี
องคาพยพ
พระโอษฐ์
(ปาก)
พระพาหา
(แขน)
พระอูรุ
(สะโพก)

สีอะไรก็ได้ ยกเว้น
กลียคุ
พระบาท
สีประจา 3 วรรณะ
(เท้า)
แรกมักนิ ยม
สีดาหรือเขียว
เกิ ดจากการแต่งงานข้ามวรรณะ
โดยมารดาอยู่ 3 วรรณะแรก แต่บิดาอยู่วรรณะศูทร

2. คติความเชือ่ ทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า

1. ศาสนาพราหมณ์

เชื่อการชาระบาปในแม่ นา้ คงคา
เชื่อเกีย่ วกับโลกและชีวติ 2 คือ
1 การเกิดการตาย
เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีก
เชื่ อว่ าตายแล้ วสู ญหายหมด
เชื่ อว่ าตายแล้ วสู ญหายส่ วนหนึ่ง
2 เรื่องสุ ขและทุกข์
เชื่อว่าสุ ขทุกข์ เกิดขึน้ เอง
รอโชคชะตาแล้วแต่ จะเป็ นไป
เชื่ อว่ าสุ ขทุกข์ เกิดจากเทพเจ้ าบันดาล
เกิดลัทธิบูชายัญบวงสรวงเทพ

2. ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

ลัทธิความเชื่อ
สั งคมอินเดีย
สมัยก่ อนพุทธกาล

เชื่อว่ าปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ
เกิดจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
เชื่อว่ามีวญ
ิ ญาณสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
ต้ นไม้ ภูเขา และสถานทีต่ ่ าง ๆ
3. ความเชื่อจากลัทธิอสิ ระต่ าง ๆ
ลัทธิในอินเดียเกิดจากการถูกบีบคั้น
จากระบบวรรณะทาให้ เกิดการ
ตั้งลัทธิเพือ่ สร้ างความเชื่อใหม่ ๆ
ให้ ผ้ คู นนับถือ

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/2

วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุ ษย์ผูฝ้ ึ กตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู ้
การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

3. พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นผูฝ้ ึ กตนได้อย่างสูงสุด
กาเนิด
พระพุทธเจ้ า

ทรงบาเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุวชิ ชา 3 ตามลาดับ

ปฐมยาม
((

(18.00 น.)

(1) บรรล ุปุพเพนิวาสาน ุสสติญาณ

รูแ้ จ้งในอดีตชาติของพระองค์ และสรรพสัตว์ในโลก
มัชฌิมยาม

(22.00 น.)

(18.00
น.)
(2) บรรล ุจุต ูปปาตญาณ
รูแ้ จ้งในการเวียนว่ายของสรรพสัตว์ในวัฏสงสาร
ปัจฉิมยาม

(02.00 น.)

(3) บรรล ุอาสวักขยญาณ
การดับกิเลสทัง้ ปวงได้โดยสิ้นเชิง

การค้ นพบ
จากการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้ า

พบการเวียนว่ ายตายเกิดของสรรพสัตว์ ในวัฏสงสาร
พบภูมิภพต่ าง ๆ เช่ น นรก สัตว์ เดรั จฉาน มนุษย์ สวรรค์ มีจริง
พบหลักของอริยสัจ 4 โดยตรั สรู้ ด้วยพระองค์ เองโดยไม่ มีใครแนะนา จึงทรงเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าโดยสมบูรณ์ ด้วยพระปั ญญาของพระองค์ เอง โดยปราศจาก
พระเจ้ าองค์ ใดมาบัญชาพระองค์
ทรงเป็ นครู ของเทวดาและมนุษย์ โดยทรงสอนหลักปฏิบัตใิ ห้ บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์

สรุ ปหลักพระคุณธรรมของการตรั สรู้เป็ นพระพุทธเจ้ าที่ควรนามาปฏิบัตติ าม
พระคุณธรรมของพระพุทธเจ้ าทีค่ วรนามาปฏิบัติตาม
ทรงบาเพ็ญคุณธรรมความดีอย่ างต่ อเนื่อง
ทรงมีปณิธานทีม่ นั่ คง โดยไม่ ละความเพียรจนได้ ตรัสรู้
ทรงเป็ นแบบอย่ างในการใฝ่ รู้ ศึกษาวิชาการจากหลายสานักจนรู้ หายสงสั ย
ทรงเป็ นผู้อุทิศตนอย่ างยอดเยีย่ ม จากการบาเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงไม่ เหนื่อยหน่ ายต่ อการบาเพ็ญความดีจนได้ ตรัสรู้
ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณต่ อสั ตว์ โลก โดยการสอนให้ ปฏิบัติจนบรรลุตามพระพุทธองค์ ตลอด
ระยะเวลา 45 พรรษา

4. การก่อตัง้ พระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา

 ดอกบัวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร
“ตัง้ แต่การประสูติ โดยมีดอกบัวมารองรับพระบาทขณะเสด็จออกจากครรภ์พระมารดาและทรง
พิจารณาเปรียบเทียบก่อนการแสดงธรรมโปรดสัตว์”

บัว 4 เหล่า ได้แก่
1. อุคฆฏิ ตญ
ั ญู
2. วิ ปจิ ตญ
ั ญู
3. เนยยะ
4. ปทปรมะ

คือ พวกที่มีสติ ปัญญาฉลาดเฉลียว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้า
คือ พวกที่มีสติ ปัญญาปานกลาง เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่ มน้า
คือ พวกที่มีสติ ปัญญาน้ อย เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้า
คือ พวกที่ไร้สติ ปัญญา เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กบั โคลนตม

 การก่อตัง้ พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงใด
(ช่วงที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา หลังจาก
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย ์ ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์และได้ทูลขออุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา)

การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาที่ควรนาไปประยุกต์ ใช้ ในการดาเนินชีวิต
ปรับการสอนเผยแผ่ ให้ สอดคล้องกับบุคคล สถานการณ์
หลักการสอนของพุทธองค์

ไม่ แบ่ งชนชั้นวรรณะในการสอน

เหมือนหงายของทีค่ วา่ ได้
พุทธจริยา
เหมือนเปิ ดของทีป่ ิ ด
แห่ งบรมครู
เหมือนบอกทางแก่คนหลงทาง
เหมือนแสงประทีบทีส่ ว่างในทีม่ ืด

สอนโดยไม่ หวังผลตอบแทน

มีพระมหากรุ ณาธิคุณให้ สัตว์ โลกพ้นจากทุกข์

วิธีการสอน ๔ ขัน้ ตอนของพระพุทธองค์

๑ แจ่ มแจ้ง
๔ ปลุกให้ร่าเริง

พุทธลีลา
ในการสอน ๔
๓ เร้าให้กล้า

๒ จู งใจ

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/3

วิเคราะห์พุทธประวัติดา้ นการบริหารและการธารงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

5. พุทธประวัติดา้ นการบริหารและการธารงรักษาศาสนา

5.1 พุทธประวัติดา้ นการบริหาร

ถ้ อยคาที่แสดงถึงภาวะผู้นาของพระพุทธองค์
พระศาสดา
ทรงเป็ นครู
พระโลกนาถ
เป็ นที่พงึ่

พระโลกเชษฐ์
เป็ นผูเ้ จริญสุด

ชื่อภาวะผูน้ า
ของพระพุทธเจ้า
พระโลกนายก
เป็ นผูน้ า

พระฑีฆทัสสี
มีสายพระเนตรยาวไกล

มีพระธรรมวินัย
เป็ นธรรมนูญการปกครอง
มอบหมายภารกิจ
ทางศาสนาแก่พระสงฆ์
ตามความสามารถ
และคุณธรรม

พระพุทธประวัติด้านการบริ หาร

ให้ พระสงฆ์ เคารพกันตามลาดับอาวุโส
ของพรรษา ไม่ มีช้ ั นวรรณะ เชื้อชาติตระกูล
ยึดคุณธรรมความดีเป็ นหลัก

ประทานความเป็ นใหญ่
ให้ แก่คณะสงฆ์ (เช่ นการบวช)

5.2 พุทธประวัติดา้ นการธารงรักษาพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติด้านการธารงรั กษาพระพุทธศาสนา
ทรงให้ พระสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยโดยความเคารพ เพือ่ ไม่ ให้ ผดิ เพีย้ นจากคาสอน
ให้ เผยแผ่ คาสอนโดยความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ทั้งคาสอนและหลักปฏิบัติ
ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเป็ นบรรทัดฐานไว้เพือ่ เป็ นหลักปฏิบัติ
ทรงประทานภิกษุอปริหานิยธรรม 7 แก่พระสงฆ์ คือ
1. หมั่นประชุ มกันเนืองนิตย์
2. พร้ อมเพรียงกันประชุ ม และการทากิจของสงฆ์
3. ไม่ บัญญัติในสิ่ งทีพ่ ระพุทธเจ้ าไม่ ทรงบัญญัติ และให้ ปฏิบัติตามหลักคาสอน
ทีท่ รงบัญญัติไว้
4. ให้ ความเคารพในพระเถระผู้ใหญ่ รับฟังคากล่ าวสอน
5. ไม่ ลุในอานาจของความอยาก (ตัณหา)
6. ยินดีในเสนาสนะป่ า
7. ตั้งใจในการอนุเคราะห์ เพือ่ นพรหมจารีผ้ มู ีศีลทีง่ ดงาม
ทรงแนะนาให้ คณะสงฆ์ ทาการสั งคายนาเพือ่ รักษาพระธรรมวินัย
ทรงเลือกพระสงฆ์ ทมี่ ีบทบาทสาคัญทาการสั งคายนา โดยการอยู่ใกล้ ชิดพระองค์
ทรงให้ พุทธบริษัทยึดพระธรรมวินัยเป็ นศาสดาแทนพระองค์ หลังการเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน
ทรงมอบให้ ชาวพุทธทุกคนมีส่วนรับผิดชอบพระพุทธศาสนาร่ วมกัน
ทรงมอบนโยบายแนวทางการรักษาพระพุทธศาสนาให้ ยั่งยืน คือ
1. เรียนธรรมให้ แตกฉาน
2. ปฏิบัติตามหลักธรรมจนรู้ ตามความจริง
3. ตั้งใจเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
4. ยามมีภัยให้ ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา

คาถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (หน้า 20)
****************************************************************************
1. ชมพูทวีปคือดินแดนใดในปัจจุบนั และสังคมชมพูทวีปมีลกั ษณะอย่างไร
(.............................................................................................................................)
2. ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพุทธกาลมีลกั ษณะอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากความเชื่อในศาสนา
พุทธหรือไม่อย่างไร
(.............................................................................................................................)
3. การที่พระพุทธเจ้าทรงประสบผลสาเร็จในการบาเพ็ญเพียร เป็ นเพราะพระพุทธองค์ทรงมีพระคุณธรรม
ด้านใด และนักเรียนสามารถนามาให้เป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชีวติ ได้หรือไม่อย่างไร
(.............................................................................................................................)
4. นักเรียนคิดว่าการก่อตัง้ และวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า มีผลทาให้พระพุทธศาสนา
เจริญมาจนถึงปัจจุบนั หรือไม่ อย่างไร
(.............................................................................................................................)
5. จากคากล่าวที่ว่า “พระพุทธเจ้า ทรงเป็ นครูแห่งครู” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
(.............................................................................................................................)
6. ในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา มีถอ้ ยคาใดบ้างที่แสดงให้เห็นภาวะผูน้ าของพระพุทธองค์ จงอธิบาย
(.............................................................................................................................)
7. หลักธรรมของนักบริหารที่พระพุทธเจ้าทรงมี คือหลักใด
(.............................................................................................................................)
8. พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
(.............................................................................................................................)
9. ในฐานะที่นักเรียนเป็ นชาวพุทธ นักเรียนจะมีสว่ นช่วยธารงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้าง
(.............................................................................................................................)
10. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงยังคงดารง และมีผูส้ บื ทอดต่อกันมาได้ถงึ ทุกวันนี้
(.............................................................................................................................)

