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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   
ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ 

 
ตวัช้ีวดั 

ส1.1 ม.4/1 วเิคราะหส์งัคมชมพทูวปีและคตคิวามเช่ือทางศาสนา

 สมยักอ่นพระพทุธเจา้ หรอืสงัคมสมยัของศาสนาที่ตน 

  นบัถอื 

  



๑. สังคมชมพูทวีป  
 ชมพูทวีปในสมยัพทุธกาล คอื พื้นที่ประเทศอนิเดียและเนปาล ในปจัจุบนั 

ไม่ปรากฏว่าใชช่ื้อน้ีแลว้ จะพบไดก้เ็มื่อมีการพูดถงึประวตัขิองพระพทุธเจา้และสงัคมอนิเดีย  

 ในสมยัพทุธกาล ชมพูทวีปประกอบดว้ยแควน้ต่าง ๆ หลายสบิแควน้  

แควน้ที่มีอาณาเขตกวา้งใหญ่ เรยีกว่า “มหาชนบท” ประกอบดว้ย ๑๖ แควน้ 



 วรรณะ  
 สงัคมชมพูทวปีในสมยัพทุธกาลมกีารแบ่งชนชัน้วรรณะอย่างชดัเจน โดยแบ่งออกเป็น ๔ 

วรรณะ ไดแ้ก่  

 นอกจากน้ีในสงัคมชมพูทวปียงัมชีนชัน้ต า่สดุ ซึ่งจดัเป็นพวกนอกวรรณะเรยีกว่า 

“จณัฑาล” คอื พวกที่เกดิจากบดิามารดามีวรรณะต่างกนั 

๑. พราหมณ์ ๒. กษตัรยิ ์

๔. ศูทร ๓. แพศย ์

วรรณะ 



๒. คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพทุธเจ้า 
 ความเช่ือในสมยัก่อนพระพทุธเจา้ แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ ไดแ้ก่  

คตคิวามเช่ือ ลกัษณะของความเช่ือ 

๑. ความเช่ือในเรื่องจติวญิญาณ  เช่ือในเรื่องสภาพดิน ฟ้า อากาศ ตน้ไม ้ภเูขาและเช่ือว่ามีวญิญาณ

ของเทพเจา้สงิสถติอยู่ในธรรมชาต ิ 

๒. ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์  เช่ือว่าพระพรหม เป็นผูส้รา้งโลก สรา้งจกัรวาล สรา้งชีวติมนุษย ์สรา้ง

สตัวแ์ละมีการบวงสรวงเทพเจา้โดยใชส้ตัว ์

บูชายญั 

๓. ความเช่ือในลทัธอิสิระต่าง ๆ  ไดแ้ก ่กลุม่นักบวชผูไ้ม่ยอมรบัความเช่ือเดิมในศาสนาพราหมณ์ แต่มี

ความตอ้งการคน้หาความจรงิอย่างอสิระ จงึต ัง้ส านักของตนเองข้ึน 

เพือ่สอนผูค้นที่มีความเช่ือเหมือนตนเอง  



ตัวชี้วัด 
ส1.1 ม.4/2    วิเคราะห์พระพุทธเจา้ในฐานะเปน็มนุษย์ผู้ฝึกตน 
      ได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน  
      และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห ์
      ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

                   

๓. พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด 
 พระพทุธศาสนาถอืก าเนิดข้ึนโดยพระพทุธเจา้  

ทรงเป็นผูค้น้พบหลกัความจรงิของสิง่มีชีวติ รวมถงึสรรพสิง่ 

ที่ไม่มีชีวติ  ไดแ้ก่ 

 อรยิสจั ๔ คอื ทกุข ์สมทุยั นิโรธ และมรรค 



 ผลจากการที่พระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ท าใหพ้ระองคท์รงคน้พบความจรงิ 

ในเรื่องต่อไปน้ี คอื 

ผลจากการตรัสรู้ 

๑.ทรงทราบว่าการเวยีนวา่ย

ตายเกดิมีจรงิ 
๒.ทรงทราบว่าคนตายแลว้หากยงัมี

กเิลสกต็อ้งเวียนวา่ยตายเกดิต่อไป 

๓.ปจัจยัที่ท าใหค้นเวียนวา่ย

ตายเกดิมีความแตกต่างกนั 

๔.ภพภมิูต่าง ๆ มีจรงิ 
๕.ทรงบรรลพุระนิพพาน  

ตดักเิลสไดเ้ด็ดขาด 

๖.สิ่งที่พระองคต์รสัรู ้

เรยีกว่า อรยิสจั ๔ 

๗.ความจรงิที่คน้พบเกดิจากวธิีการทาง

ปญัญาของพระองคเ์อง 



๔. การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
    ตามแนวพุทธจริยา 
 ๔.๑ การก่อต ัง้พระพทุธศาสนา 

 พระพุทธเจา้ทรงตรสัรูแ้ลว้ก็ทรงพิจารณาธรรมที่ไดต้รสัรูว่้าเป็นเรื่องลึกซ้ึง ยากที่ผูอ้ื่นจะ

เขา้ใจไดง้า่ย แต่กท็รงพจิารณาเปรยีบเทยีบสตัวโลกไดก้บั 

ดอกบวั ๔ เหลา่ คอื  

 ๑) อคุฆฏติญัญู  คอื  บวัพน้น ้า 

  ๒) วิปจติญัญู   คอื  บวัเสมอน ้า 

 ๓) เนยยะ   คอื  บวัใตน้ ้ า 

 ๔) ปทปรมะ   คอื  บวัใตโ้คลนตม  

  



 พระสาวกกลุม่แรกที่พระองคไ์ดท้รงแสดงธรรมโปรด คอื   ปญัจวคัคยีท์ ัง้ 

๕ ไดแ้ก่ โกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ มหานาม และอสัสชิ  

 โดยทรงแสดงธรรมเทศนากณัฑแ์รก คอื ธมัมจกักปัปวตันสูตร พระอญัญา

โกณฑญัญะ ไดด้วงตาเหน็ธรรม (ธรรมจกัษุ) บรรลโุสดาบนั พระรตันตรยัจงึเกดิข้ึน

ในโลกเป็นคร ัง้แรก คอื พระพทุธ พระธรรม  

พระสงฆ ์  (วนัอาสาฬหบูชา) 



 ๔.๒ วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  
 

 พระพทุธเจา้ ทรงมีหลกัการสอน ที่เรยีกว่า “พทุธลลีาในการสอน ๔” 

หรอืเรยีกว่า วธิีการสอน ๔ ขัน้ตอน  

๑) แจม่แจง้ ทรงอธิบายใหเ้หน็ชดัเจน 

๒) จูงใจ ทรงช้ีแจงใหซ้าบซ้ึง ตระหนกัถงึคณุค่าจนนอ้มน าไปปฏบิตั ิ

๓) เรา้ใหก้ลา้ ทรงชกัชวนใหเ้หน็ดว้ยคลอ้ยตาม 

๔) ปลกุใหร้่าเรงิ ทรงแนะน าและโนม้นา้วใหเ้หน็ 



ตวัช้ีวดั 

ส1.1 ม.4/3     วเิคราะหพ์ทุธประวตัดิา้นการบรหิารและการธ ารงรกัษา 

  พระพทุธศาสนา  หรอืวเิคราะหป์ระวตัศิาสดาที่ตนนบัถอื 

  ตามที่ก าหนด 



๕.๑ พุทธประวัติด้านการบริหาร 

๑. ทรงบรหิารสงัฆมณฑลโดยทรงยกใหธ้รรมเป็นใหญ่ หรอืทรงใชห้ลกัธรรมาธปิไตยในการปกครอง 

๒. ทรงเป็นนักประชาธปิไตยที่ทรงเคารพเสยีงสว่นใหญ่  

๓. ทรงเป็นนักบรหิารงานบคุคล โดยทรงวางบคุคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งและความสามารถ  

๔.  ทรงเป็นนักประชาธปิไตยแทท้ี่ไม่ทรงหวงอ านาจแมแ้ต่นอ้ย  

๕.  ทรงเป็นนักวางแผนและทรงเป็นผูม้ีสายพระเนตรยาวไกล  

๖.  ทรงเป็นนักบรหิาร จดัวางระบบ โดยทรงแสดงธรรมที่เป็นระบบ  

๗.  ทรงมีหลกัในการครองตน ครองงาน  

พระพทุธเจา้ทรงมีหลกัธรรมของนักบรหิาร ดงัน้ี  



๕.๒ พุทธประวัติด้านการธ ารงรกัษาพระพุทธศาสนา  
  
 ๑) ทรงก าชบัใหค้ณะสงฆเ์ลา่เรยีนธรรมดว้ยความเคารพ ดว้ยความตัง้ใจ  

 ๒) ทรงก าชบัใหค้ณะสงฆเ์ผยแผ่พระพทุธศาสนาใหบ้รสิทุธิ์ 

 ๓) ทรงบญัญตัพิระวินยัเอาไวเ้ป็นจ านวนมาก 

 ๔) ทรงประทานภกิขุอปรหิานิยธรรม 7 (ธรรมไม่เป็นที่ต ัง้แหง่ความเสือ่ม) 

 ๕) ทรงแนะน าใหค้ณะสงฆแ์ละพทุธบริษทัร่วมกนัท าสงัคายนา   

  



๕.๒ พุทธประวัติด้านการธ ารงรกัษาพระพุทธศาสนา         
  

                 ๖) ทรงเลอืกพระมหาเถระที่จะเป็นผูม้ีบทบาทในการท าปฐมสงัคายนา 
               ๗) ทรงสง่เสรมิ แนะน าใหพ้ระธรรมเสนาบดีสารีบตุรท าสงัคายนาน าร่องเอาไวใ้หเ้ป็น

แบบอย่างแก่คณะสงฆ ์

               ๘) ทรงมอบหมายใหช้าวพทุธยึดเอาพระธรรมวินยัเป็นศาสดาแทนพระองค ์

               ๙) ทรงมอบหมายใหช้าวพุทธทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการเป็นเจา้ของ

พระพทุธศาสนาอย่างเสมอภาคกนั 

             ๑๐) ทรงมอบพทุธนโยบายไวว้่า ชาวพทุธจะสามารถธ ารงรกัษาพระพทุธศาสนาเอาไว ้

ใหย้ ัง่ยนืไดน้ั้น จะตอ้งมีคณุสมบตัอิย่างนอ้ย ๔ ดา้น คอื เรยีนธรรมจนแตกฉาน ปฏบิตัธิรรมจน

ไดร้บัดว้ยตนเอง แลว้หาทางเผยแผ่พระพทุธศาสนา ยามมีภยัเกดิข้ึนกบัพระพทุธศาสนา ตอ้ง

ช่วยกนัรกัษาพระพทุธศาสนาเอาไวใ้หพ้น้ภยัใหจ้งได ้


