ชุดที่ 1 กาเนิ ดศาสดา

คานา
ชุดกิจกรรม เรือ่ ง รัตนะทีพ่ ง่ึ ทางใจ พระพุทธศาสนานาชีวติ รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ส22101) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
โรงเรียนตะกัวป่
่ า “เสนานุกูล” จัดทาขึน้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรูส้ าหรับนักเรียนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจทีค่ งทน และพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สงู ขึน้ ประกอบด้วยชุดกิจกรรม
ทัง้ หมด จานวน 4 ชุด
ชุดที่ 1 กาเนิดศาสดา
ชุดที่ 2 พระไตรปิ ฏกล้าค่า
ชุดที่ 3 หลักธรรมนาใจ
ชุดที่ 4 ก่อเกิดศาสนสาวก ชาดกเรือ่ งเล่า
สาหรับชุดนี้เป็ นชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรือ่ ง กาเนิดศาสดา มีเนื้อหาเกีย่ วกับพุทธประวัติ
เหตุการณ์ช่วงผจญมาร การตรัสรูแ้ ละการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า ซึง่ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้งา่ ยขึน้ ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
ชุด กิจกรรมได้ผ่า นการตรวจสอบจากผู้เ ชี่ยวชาญ และได้นาไปใช้ เพื่อ ทดลอง
หาประสิทธิภาพแล้ว จึงสามารถนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างดี
ข้าพเจ้าจึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมนี้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็ นตัวอย่างแก่
ผูท้ ส่ี นใจได้ต่อไป
พุทธมนต์ อ่อนทา
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คาแนะนาในการใช้สาหรับครู
1.ชุดกิจกรรม เรือ่ ง รัตนะที่พง่ึ ทางใจ พระพุทธศาสนานาชีวติ รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ส22101) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
โรงเรียนตะกัวป่
่ า “เสนานุกูล” ชุดที่ 1 กาเนิดศาสดา ใช้ เป็ นสื่อการเรียนรูป้ ระกอบการใช้
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 พุทธประวัติ
2. ศึกษาคู่ ม ือ ครู เกีย่ วกับรายละเอี ย ดแผนการจัดการเรีย นรู้ เนื้อหาที่ส อน
เอกสารชุดกิจกรรม และคาชีแ้ จงต่างๆ ให้เข้าใจก่อนดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
3. เตรียมสื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้พร้อมและครบจานวนนักเรียน
4. เมือ่ มีกจิ กรรมกลุ่ม ให้แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มๆ ตามแผนการจัดการเรียนรูใ้ นคู่มอื ครู
จานวนกลุ่มขึน้ อยูก่ บั นักเรียนในชัน้ เรียน โดยคละนักเรียนเรียนเก่งปานกลางและอ่อน ให้ม ี
การเลือกประธานและแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม
5. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ รูควรชีแ้ จงให้นกั เรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง แนะนา
ขัน้ ตอนการใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนวปฏิบ ัติใ นระหว่างการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูแ้ ล้ ว จึง ทา
แบบทดสอบก่อนเรียน
6. ขณะทีน่ กั เรียนทากิจกรรม ครูคอยให้ความช่วยเหลือแนะนากระตุน้ ให้นกั เรียนทา
กิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและตอบข้อสงสัยต่างๆ ระหว่างเรียนพร้อมทัง้ สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการทางานของนักเรียน
7. เมือ่ นักเรียนปฏิบ ัติ กิ จ กรรมครบถ้วนให้นกั เรียนทาแบบทดสอบหลังเรีย นแล้ ว
นาผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแจ้งให้นกั เรียนทราบความก้าวหน้าทางการเรียน
8. เมือ่ สิน้ สุดการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูค้ รบทัง้ ชุดกิจกรรม ให้นกั เรียนร่วม
ตรวจสอบเก็บชุดกิจกรรม เก็บคืนครูผสู้ อนเพื่อบันทึกคะแนน
9. ถ้านักเรียนศึกษาชุดกิ จ กรรมไม่เข้าใจ ครูควรแนะนาเพิ่ม เติ ม อาจให้นั ก เรีย นได้
ปฏิบตั ทิ งั ้ กิจกรรมทัง้ ในและนอกเวลาเรียนจะทาให้นกั เรียนมีทกั ษะและมีความรูค้ วามเข้าใจ
มากยิง่ ขึน้
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คาแนะนาในการใช้สาหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรม เรื่อ ง รัต นะที่พ่งึ ทางใจ พระพุทธศาสนานาชีว ิต รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ส22101) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
โรงเรียนตะกัวป่
่ า “เสนานุ กูล” เป็ นสื่อการเรียนรูท้ ่สี ่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพุทธประวัติเหตุการณ์ช่วงผจญมาร การตรัสรู้ และการสอนธรรมของพระพุทธเจ้า
รวมทัง้ แนวทางการปฏิบตั ติ ามแบบอย่างพุทธประวัตเิ พื่อให้เกิดความสุขความเจริญ การใช้
ชุดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี นักเรียนต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาผลการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมือ่ เรียนจบ นักเรียนสามารถเรียนรูส้ งิ่ ใดบ้าง
2. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ โดยเริม่ ทาแบบทดสอบก่อน
เรียน แล้วตรวจคาตอบทีเ่ ฉลยไว้ทา้ ยเล่ม เพื่อให้รวู้ ่านักเรียนมีความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
จะศึกษามากน้อยเพียงใด
3. ศึกษาเอกสารใบความรู้ และทาใบกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้เพื่อเป็ นการทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเนื้อหา
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรูค้ วามเข้าใจอีกครัง้
5. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิ ดดูเฉลยก่อนทากิจกรรม
6. ถ้านักเรียนต้องการเนื้อหาเพิม่ เติมจากชุดกิจกรรม สามารถค้นคว้าได้จากหนังสือ
หรือเว็บไซต์ตามบรรณานุกรมทีร่ ะบุไว้ทา้ ยเล่มของชุดกิจกรรม
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ชุดที่ 1 กำเนิ ดศำสดำ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ส 1.1 รูแ้ ละเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีต่ นนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาทีถ่ ูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามที่
กาหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนบรรยายภาพพุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
2. อธิบายพุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
3. วิเคราะห์ถงึ วิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจ้าปฏิบตั เิ พื่อการตรัสรูไ้ ด้
4. อธิบายความหมายของคาว่ามารในทางพระพุทธศาสนาได้
5. วิเคราะห์ขอ้ คิด และคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตติ อนการผจญมาร
การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
6. วิเคราะห์พุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนไปเป็
่
นแนวทาง
ในการดาเนินชีวติ ได้
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สาระการเรียนรู้
 พุทธประวัติ
1. ตอนการผจญมาร
2. ตอนการตรัสรู้
3. ตอนการสังสอน
่
 การปฏิบตั ติ ามแบบอย่างพุทธประวัตเิ พื่อให้เกิดความสุขความเจริญ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง : พุทธประวัติ (10 คะแนน)
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามที่
กาหนด
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มที งั ้ หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดแล้วทาเครือ่ งหมาย () ลงในกระดาษคาตอบ

1. การผจญมารของพระพุทธเจ้า หมายถึงอะไร
ก. การปฏิบตั ธิ รรมอย่างเคร่งครัดก่อนการตรัสรู้
ข. การต่อสูก้ บั กิเลสทีค่ อยขวางมิให้ตรัสรู้
ค. การค้นหาความจริง ก่อนการทีจ่ ะตรัสรู้
ง. การกาจัดบุคคลผูค้ ดิ ร้ายพระองค์ก่อนวันจะตรัสรู้
2. ข้อใด ให้ความหมายคาว่า “การตรัสรู”้ ได้ถูกต้องทีส่ ุด
ก. การรูแ้ จ้งทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
ข. การรูค้ วามจริงในสิง่ ทีค่ นอื่นไม่รู้
ค. การรูค้ วามจริงทีท่ าความบริสุทธิ ์แก่ตนเอง
ง. การรูค้ วามจริงทัง้ ทางธรรมและทางโลก
3. เหตุการณ์ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ข้อใดถูกต้อง
ก. ทรงรับหญ้ากุสะจากนางสุชาดา
ข. ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนายโสตถิยะ
ค. พระองค์เสด็จข้ามแม่น้าเนรัญชราไปทางฝั ง่ ตะวันออก
ง. ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ณ โคนต้นโพธิ ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
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4. ให้เรียงลาดับการค้นคว้าทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าจากก่อนไปหลัง
ก. ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญตบะ  บาเพ็ญเพียรทางจิต  บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า
ข. ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญตบะ  บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า  บาเพ็ญเพียรทางจิต
ค. บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า  บาเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญเพียรทางจิต
ง. บาเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า  บาเพ็ญเพียรทางจิต
5. พระพุทธเจ้าทรงใช้วธิ ที างใดในการตรัสรู้
ก. ทรงบาเพ็ญตบะ
ข. ทรงฝึกปฏิบตั โิ ยคะ
ค. ทรงบาเพ็ญทุกรกิรยิ า
ง. ทรงบาเพ็ญเพียรทางจิต
6. พระพุทธรูปปางมารวิชยั มาจากเหตุการณ์พุทธประวัตใิ นตอนใด
ก. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญตบะ
ข. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงฝึกปฏิบตั โิ ยคะ
ค. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีทงั ้ 5
ง. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสมาธิแล้วปราบพญามารทีร่ งั ควาญ
7. จากพุทธประวัตติ อน ผจญมาร พระแม่ธรณีในทางภาษาธรรมเปรียบได้กบั สิง่ ใด
ก. อิทธิบาท 4
ข. บารมีทงั ้ 10
ค. กุศลกรรมบถ
ง. สาราณียธรรม
8.ข้อใด มิใช่ เหตุผลทีพ่ ระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมแก่เบญจวัคคียก์ ่อนใครๆ
ก. เพราะทรงคิดว่าปั ญจวัคคีย์ เป็ นผูอ้ าวุโสกว่าผูอ้ ่นื
ข. เพราะต้องการให้ปัญจวัคคียเ์ ป็ นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้
ค. เพราะนึกถึงอุปการะคุณทีป่ ั ญจวัคคียเ์ คยรับใช้มาก่อน
ง. เพราะต้องการเปลีอ้ งความเห็นผิดของปั ญจวัคคีย์
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9.การศึกษาพุทธประวัตใิ ห้ประโยชน์ต่อผูเ้ รียนอย่างไร
ก. เป็ นการเผยแผ่พุทธประวัติ
ข. เป็ นแบบอย่างการทาความดี
ค. เป็ นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ง. เป็ นการถ่ายทอดเรือ่ งราวทางพระพุทธศาสนา
10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาวิชาในข้อใด กับอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททก
ดาบส รามบุตร
ก. ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ
ข. ความรูท้ างศิลปะศาสตร์
ค. ฝึกจิต บาเพ็ญตบะ
ง. บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง : พุทธประวัติ (10 คะแนน)
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามที่
กาหนด
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มที งั ้ หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดแล้วทาเครือ่ งหมาย () ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนน
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พุทธประวัติ
เจ้าชายสิทธัต ถะ
ในปี ท่ที รงพระชนมายุได้ 29
พรรษาได้เสด็จประพาสพระราชอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเห็น
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ตามล าดับ พระองค์ทรง
สลดพระทัยในความทุกข์ยาก และความไม่เที่ยงแท้ของชีวติ
ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชในคืนวันนัน้ โดยทรงม้า
กัณฐกะ มีนายฉันนะ เป็ นผูต้ ามเสด็จสู่แคว้นมคธเมื่อเสด็จถึง
แม่น้ าอโนมาเข้าสู่ฝั ง่ ของแคว้นมัลละ ประทับยับยัง้ อยู่ท่ฝี ั ง่
แม่น้านัน้ ทรงตัดพระเมาลีของพระองค์ดว้ ยพระขรรค์ แล้ว
ทรงอธิฐานเพศบรรพชิตทรงผนวชเป็ นสมณะ ณ ฝั ง่ แม่น้า
ภาพที่ 1 เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช
ที่มา : http://www.learntripitaka.com/History/Buddhist.html ,29/03/2558
จากนัน้ ได้แสวงหาทางพ้นทุกข์ โดยเสด็จเข้าไปอบรมศึกษาใน สานักอาฬารดาบส กาลาม
โคตร และสานักอุทกดาบสรามบุตร ทรงเห็นว่าลัทธิของ 2 สานักนัน้ ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ใด จึงทรง
อาลาจากสานักดาบสทัง้ สองนัน้ เสด็จจารึกแสวงหาโมกขธรรมต่อไปจนถึง ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม
อันมีแม่น้ าเนรัญชราไหลผ่าน ได้ประทับอยู่ในป่ า ณ ตาบลนี้ ทรงเริม่ บาเพ็ญทุกรกิรยิ า โดยประการ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่กไ็ ม่ทรงพบทางพ้นทุกข์ได้ ในเวลานัน้ พวกปั ญจวัคคีย์ คือ ภิกษุ 5 รูป
อันได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ มีความเลื่อมใสในพระสิทธัตถะด้วยเชื่อว่า
พระองค์ จนได้สาเร็จ เป็ นพระพุทธเจ้า จึงได้พากันมาเฝ้ าปฏิบตั พิ ระองค์ดว้ ยความเคารพ
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ภาพที่ 2 พระพุทธเจ้าบาเพ็ญทุกรกิรยิ า
ที่มา : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=39613, 29/03/2558
การผจญมาร
ก่อนทีพ่ ระพุทธองค์จะตรัสรู้ ได้มเี หตุการณ์มารผจญเกิดขึน้ กับพระองค์ ได้มเี หล่ามารจานวน
มาก ถือหอกดาบและอาวุธอื่นๆ มุง่ หน้ามาทีป่ ระทับของพระองค์ เพื่อจะมาขัดขวางทาลายมิให้ได้ตรัส
รู้ มารได้กล่าวหาว่าพระสิทธัตถะมาแย่งบัล ลังค์ท่ใี ต้ต้นโพธิ ์ ซึง่ เป็ นของตนไป จึงมาเรียกร้องคืน โดย
ได้อา้ งพยานทีเ่ ป็ นมารพวกเดียวกัน
ขณะนัน้ พระพุ ท ธองค์ไ ม่อ าจหาใครเป็ น
พยานได้ว่าที่บลั ลังค์ท่นี ัง่ นัน้ เป็ นของพระองค์ จึง
ทรงยื่นพระหัตถ์ชล้ี งทีพ่ ้นื ดินเพื่อขอให้แผ่นดินเป็ น
พยาน ทั น ใดนั ้น ได้ ม ี แ ม่ น างธรณี ผุ ด ขึ้ น จาก
พืน้ ดิน เพื่อเป็ นพยานให้กบั พระองค์ พร้อมบีบ
มวยผมเป็ นน้ าท่วมเหล่ามารจนพ่ายแพ้ไป ซึง่ น้ าที่
ออกจากมวยผมนั น้ เป็ น น้ า ที่พ ระพุ ท ธองค์เ คย
กรวดไว้ตอนทีท่ รงบาเพ็ญบารมีทุกๆ ชาติ จึงรวม
เป็ นน้าจานวนมหาศาลมาช่วยพระองค์ให้ชนะมาร

ภาพที่ 3 พุทธประวัติ ตอน การผจญมาร
ที่มา : http://buddhismarticles.com/?p=682 ,29/03/2558
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เมื่อเหล่ามารได้พ่ายแพ้ไปแล้ว จึงได้คดิ หาวิธกี ารใหม่ ทีจ่ ะเอาชนะพระพุทธองค์ให้ได้
ก่อนทีจ่ ะตรัสรู้ จึงส่งธิดามาร 3 คน ได้แก่ นางตัณหา นางอรดี และนางราคา มายัวยวนให้
่
พระองค์หลงใหล แต่ก็ไม่สาเร็จ พระทัยของพระองค์คงหนักแน่ นตามทีไ่ ด้อธิษฐานจิตไว้ จนได้
บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าในลาดับต่อมา หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูแ้ ล้ว มารจึงหมดโอกาสที่
จะขัดขวางรังควานได้อกี ต่อไป

ภาพที่ 4 ธิดามารผจญ
ที่มา : http://buddhismarticles.com/?p=682 ,29/03/2558
ในพระพุทธศาสนา มาร หมายถึง สิง่ ที่มารบกวนขัดขวางมิให้บรรลุถงึ สิง่ ที่ดงี าม มี 5
ประการ ได้แก่
1. กิเลสมาร มารคือกิเลสทีเ่ กิดกับใจ
2. ขันธมาร มารคือขันธ์ 5 อันเป็ นองค์ประกอบของชีวติ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ ซึง่ องค์ประกอบทัง้ ห้านี้ มีความแปรปรวนและเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ
3. อภิสงั ขารมาร มารคือความนึกคิดปรุงแต่งทีค่ ดิ ไปในทางลบ
4. เทวปุตตมาร มารคือเทวบุตร ซึง่ อาศัยอยูใ่ นสวรรค์ชนั ้ กามาวจร คอยขัดขวางการทาความ
ดีของผูอ้ ่นื และ
5. มัจจุมาร มารคือความตาย ทีเ่ ป็ นอุปสรรคขัดขวางโอกาสทีจ่ ะได้พบกับสิง่ ที่ดงี าม แต่มารที่
เกิดกับพระพุทธองค์นนั ้ คือ กิเลสทีเ่ กิดขึน้ ในพระทัยของพระองค์ ซึง่ จะเป็ นตัวขัดขวางมิ
ให้ตรัสรู้ อันได้แก่การต่อสูท้ างความคิดของพระองค์ระหว่างกิเลสกับธรรมะ ด้านหนึ่งมุ่ง
จะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า แต่อกี ด้านหนึ่งยังคิดถึงความสะดวกสบายในอดีตและความทุกข์
ทรมานในการบาเพ็ญเพียร
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กิเลสมารทีม่ าผจญพระองค์ในครัง้ นี้ มิใช่เป็ นครัง้ แรก เมือ่ ตอนทีพ่ ระสิทธัตถะออกผนวช
ก็ได้มมี ารมาขัดขวางมิให้ออกบวชเช่นกัน มารนัน้ หมายถึงกิเลสที่จะทาให้เกิดความลังเลในการ
ออกบวช และเลิกล้มความตัง้ ใจ แต่พระองค์กท็ รงชนะมารได้ทุกครัง้ ด้วยพระทัยทีห่ นักแน่ น และ
บุญบารมีทส่ี งสมมาจึ
ั่
งสามารถเอาชนะมารได้
การตรัสรู้
นับแต่ปีทท่ี รงผนวชถึงปี ทไ่ี ด้ทรงบาเพ็ญทุกรกิรยิ าอย่างเคร่งครัดนัน้ เป็ นเวลา 6 ปี แล้ว
พระสิทธัตถะทรงแน่ พระทัยว่า การบาเพ็ญทุกรกิรยิ านัน้ ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แน่ และประกอบกับ
เวลานัน้ ท้าวสักกะได้เสด็จมาเฝ้ า ทรงดีดพิณ 3 สายถวายคือ สายหนึ่งตึงเกินไปมักขาด สายหนึ่ง
หย่อนเกินไปเสียงไม่เพราะ สายหนึ่งพอดี เสียงไพเราะยิง่ ทาให้พระสิทธัตถะแน่ พระทัยยิ่ งขึน้ ว่า
การทาความเพียรเคร่งครัดเกินไปนัน้ ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อย่างแน่ แท้ พระองค์จงึ ทรงเลิกบาเพ็ญ
ทุกรกิรยิ า ทรงหันมาบาเพ็ญเพียรทางจิตร อันได้แก่ สมถะ (ความสงบ) วิปัสสนา (ปั ญญา) โดย
ทรงเริม่ เสวยพระกระยาหาร ตามปกติ พวกภิกษุปัญจวัคคียท์ งั ้ 5 เห็นดังนัน้ จึงคลายศรัทธาเลิก
เฝ้ าปฏิบตั ิ แล้วพากันไปอยูป่ ่ าอิสปิ ตนะมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

ภาพที่ 5 ท้าวสักกะเสด็จมาเฝ้ า
ที่มา : https://dhammaweekly.wordpress.com/2010/04/06/ ,29/03/58
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ต่อมาถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เวลาเช้า พระองค์เสด็จไปประทับทีโ่ คนต้นไทรต้นหนึ่ง ใกล้
แม่น้ าเนรัญชรา เวลานัน้ นางสุชาดา ธิดาสาวของกฎุมพีนายบ้านเสนานิคม ตาบลอุรุเวลา ได้จดั
ข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองคา นาไปบวงสรวงเทวดาทีต่ น้ ไทรนัน้ ตามลัทธินิยมของตน ครัน้ เห็นพระ
สิทธัตถะประทับนัง่ อยู่ก็เข้าใจว่าเป็ นเทวดาจึงน้อมถวายข้าวมธุปายาสพร้อมทัง้ ถาดทองคา แล้ว
หลีก ไป พระสิทธัต ถะทรงรับข้าวมธุปายาสแล้ว เสด็จไปยังแม่น้ าเนรัญชรา ทรงสรงสนานพระ
วรกาย แล้วเสวยข้าวมธุปายาสแล้วทรงลอยถาดลงในกระแสแม่น้ าเนรัญชรา ครัน้ แล้วแล้วจึงเสด็จ
ไปประทับในดงไม้สาละใกล้ฝัง่ แม่น้าเนรัญชรานัน้

ภาพที่ 6 นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
ที่มา : http://www.kammatthana.com/buddha-life_6.htm,29/03/2558
ครัน้ ย่างเข้ายามเย็น พระสิทธัตถะก็เสด็จจากป่ าสาละไปยังต้นอัสสัตถพฤกษ์ (มหาโพธิ)
ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่รมิ ฝั ง่ ที่โค้งแม่น้ าเนรัญชราฝั ง่ ตะวันตก ระหว่างทางทรงรับฟ่ อนหญ้าคาที่คนหาบ
หญ้าขายชื่อ โสตถิยะน้ อมถวาย 8 ฟ่ อน ทรงนาไปปูลาดเป็ นบัลลังก์ท่คี วงไม้มหาโพธินัน้ แล้ว
ประทับลงบนบัลลังก์นนั ้ ผินพระพักต์ไปทางทิศตะวันออก ทางแม่น้ าเนรัญชรา ทรงบาเพ็ญเพียร
ทางใจ คือ ทรงเจริญ สมถะและวิปั ส สนาได้บ รรลุ พ ระอนุ ต รสัม มาสัม โพธิญ าณ ส าเร็จ เป็ น
พระพุทธเจ้าในยามสุดท้ายแห่งวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
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ภาพที่ 7 โสตถิยะถวายหญ้าคา
ที่มา : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=50297,29/03/2558
ครัน้ ตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์ได้ประทับเสวยวิมุตสิ ุขอยู่ 7 สัปดาห์ ในสถานที่ทงั ้ 7 แห่ง
แห่งละสัปดาห์คอื ที่ต้นมหาโพธิ ที่อนิมสิ เจดีย์ ที่รตั นจงกรมเจดีย์ ที่รตั นฆรเจดีย์ ที่ต้นอชปาล
นิโครธ ทีต่ น้ มุจลินท์ (ต้นจิก) และ ทีต่ น้ ราชาตนะ (ต้นเกด) ตามลาดับ
การสังสอน
่
หลังจากพระองค์ได้เสร็จสิ้นการเสวยวิมุตติสุ ขแล้ว พระองค์ม าพิจารณาหลักการของ
พระองค์อีก ครัง้ หนึ่ ง ว่ า ธรรมที่พ ระองค์ต รัส รู้น้ี จ ะควรเผยแพร่ ส งั ่ สอนคนต่ อ ไปหรือ ไม่ ทรง
พิจารณาเห็นว่าธรรมทีพ่ ระองค์ได้ตรัสรูม้ านัน้ เป็ นคุณอันลึกซึง้ บุคคลผูย้ นิ ดีในกามยากทีจ่ ะบรรลุ
ตามได้ เกิดความท้อพระทัยที่จะตรัสสอนขึ้น แต่อาศัยพระกรุณาของพระองค์ท่มี ตี ่อหมู่สตั ว์ จึง
ทรงพิจารณาอีกว่าจะมีผสู้ ามารถรูท้ วถึ
ั ่ งธรรมนัน้ บ้างหรือไม่ ก็ทรงทราบด้วยปั ญญาว่าบุคคลใน
โลกนี้มกี ิเ ลสน้ อ ยก็ม ี มีกิเ ลสหนาก็ม ี เป็ น ผู้ส ามารถจะรู้ต ามก็ม ี ไม่รู้ต ามก็ม ี เป็ น ผู้ส อนได้
โดยง่ายก็ม ี สอนยากก็ม ี โดยพระองค์ได้เปรียบบุ คคลเหมือนดอกบัว 3 ชนิด คือ ชนิดหนึ่งยัง
จมอยู่ในน้ า ชนิดหนึ่งโผล่ขน้ึ มาเหนือน้ า ชนิดหนึ่งขึน้ มาพ้นน้ าแล้ว และเพิม่ มาอีกชนิดหนึ่งคือ
ชนิดทีอ่ ยู่ใต้น้ าลึกลงไปอีก ดอกบัว 4 ชนิดนี้ แต่ละชนิดจะรอวันบานแตกต่างกัน พวกทีข่ น้ึ มา
พ้นน้ า รอรับแสงอาทิตย์แล้วจะบานในวันนี้ พวกเสมอน้ า จะบานในวันพรุ่งนี้ พวกทีจ่ มอยู่ในน้ า
จะบานในวันต่อมา แต่พวกที่อยู่ลกึ ใต้น้ าในโคลนตมไม่สามรถจะบานได้เลย เป็ นได้แค่อาหาร
ของปลาและเต่าเท่านัน้ ซึง่ เปรียบได้กบั บุคคล 4 ประเภท คือ
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1. ผูม้ สี ติปัญญาเฉียบแหลม เมือ่ ได้ฟังธรรมแล้วสามารถรูต้ ามได้เลยเรียกว่า อุค
คติ ตญ
ั ญู เปรียบกับบัวชนิดบานวันนี้
2. ผูม้ สี ติปัญญาปานกลาง เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว ต้องใช้เวลาทบทวนบ้าง จึงจะรูต้ ามได้
เรียกว่า วิ ปจิ ตญ
ั ญู เปรียบกับบัวชนิดทีจ่ ะบานในวันพรุง่ นี้
3. ผูม้ สี ติปัญญาพอใช้ เมือ่ ได้ฟังธรรมแล้วต้องใช้เวลาฝึกฝนนานหน่อย จึงจะรูต้ าม
ได้ เรียกว่า เนยยะ เปรียบกับบัวชนิดทีจ่ ะบานในวันต่อ ๆ ไป
4. ผูม้ กี เิ ลสหนาสติปัญญาทึบ ไม่มคี วามเพียรพยายามทีจ่ ะสามารถฟั งธรรมให้เข้าใจได้เลย
เรียกว่า ปทปรมะ เปรียบกับบัวชนิดอยูใ่ ต้น้ าหรือในโคลน (เป็ นคนอาภัพ)
บุ ค คล 3 พวกแรก เป็ นพวกที่พ ระพุ ท ธเจ้า สามารถจะสัง่ สอนให้ รู้ต ามได้ แต่ พ วก
สุดท้าย พระพุทธเจ้าไม่สามารถสังสอนได้
่
เลยต้องปล่อยให้เป็ นไปตามกรรม เมื่อพิจารณาได้
ดังนี้ พระองค์จงึ เริม่ ตัง้ พุทธปณิธานจะดารงพระชนม์อยู่ จนกว่าจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์
ประกาศคาสอนให้แพร่หลาย สาเร็จประโยชน์แก่มหาชน

ภาพที่ 8 โสตถิยะถวายหญ้าคา
ที่มา : http://www.learntripitaka.com/History/Buddhist.html /,29/03/2558
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การแสดงธรรมครัง้ แรกและการบวชของพระสาวกองค์แรก
เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตกลงพระทัยที่จะทรงสังสอนเวไนยสั
่
ตว์แล้ว ก็ได้ใคร่ครวญว่าใคร
ควรจะได้รบั การสอนเป็ นคนแรกทรงระลึกถึงอาจารย์ทงั ้ 2 คือ อาฬารดาบส และอุทกดาบส ซึง่ ได้
สังสอนถ่
่
ายทอดความรูใ้ ห้แก่พระองค์จนได้ ฌาน 8 ก่อนจะได้ตรัสรูด้ ว้ ยพระองค์เอง แต่ทรงทราบ
ว่าท่านทัง้ 2 นัน้ สิ้นชีพแล้ว จึงทรงนึกถึงนักบวชทัง้ 5 หรือ เบญจวัคคีย์ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ
ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ทีค่ อยรับใช้ปฏิบตั ิ (คืออุปัฎฐาก) เมื่อคราวบาเพ็ญทุกกรกิรยิ าอยู่
จึงได้ตดั สินพระทัยทีจ่ ะเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเบญจวัคคีย์
พระองค์ได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดเบญจวัคคีย์ ณ ป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
เมื่อถึงวันแรม 15 ค่า เดือน 8 ได้แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกชื่อว่า พระธรรมจักรกัปปวัตตน
สูตร โปรดเบญจวัค คีย์ ทาให้โกณฑัญ ญะ บรรลุธรรมก่อ น แล้วได้ทูล ขออุ ปสมบทเป็ นภิกษุ ใ น
พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ดว้ ยพระองค์เอง ด้วยวิธที เ่ี รียกว่า เอหิภกิ ขุอุปสัมปทา จึง
นับว่าได้เป็ นสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 9 แสดงธรรมโปรดปั ญจวัคคีย์
ที่มา : https://www.matichonweekly.com/column/article_20217,29/03/2558
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ใบกิ จกรรมที่ 1.1
เรื่อง : พุทธประวัติ ( 10 คะแนน )
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. เขียนบรรยายภาพพุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
2. วิเคราะห์ขอ้ คิด และคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตติ อนการผจญมาร
การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนเขียนบรรยายภาพพุทธประวัติ พร้อมทัง้ วิเคราะห์คติธรรมจากภาพ

บรรยายภาพ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
คติธรรมจากภาพ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..
ทีม่ า : http://buddhismarticles.com/?p=682
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บรรยายภาพ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
คติธรรมจากภาพ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..
ทีม่ า : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46078
บรรยายภาพ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
คติธรรมจากภาพ
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..
ทีม่ า : https://teerapong081.files.wordpress.com/2012/12/image-09-1pw.jpg
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ใบกิ จกรรมที่ 1.2
เรื่อง : พุทธประวัติ ตอนผจญมาร ตรัสรู้ สังสอน
่
( 10 คะแนน )
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. อธิบายพุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
2. วิเคราะห์ถงึ วิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจ้าปฏิบตั เิ พื่อการตรัสรูไ้ ด้
3. อธิบายความหมายของคาว่ามารในทางพระพุทธศาสนาได้
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนวิเคราะห์พุทธประวัติ แล้วเขียนลงในแผนภาพ

การตรัสรู้

การผจญมาร
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

...............................................................................
...............................................................................
การสังสอน
่
...............................................................................
............................................................................... ...........................................................................
............................................................................... ...........................................................................
.............................................................................. ...........................................................................
............................................................................... ...........................................................................
............................................................................... ...........................................................................
.
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ใบกิ จกรรมที่ 1.3
เรื่อง : ตามรอยพระพุทธเจ้า ( 10 คะแนน )
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. วิเคราะห์พุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนไปเป็
่
นแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ ได้
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนยกตัวอย่างปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวันทีส่ อดคล้องกับพุทธประวัติ
ตอนการผจญมา การตรัสรู้ การสังสอน
่
แล้ววิเคราะห์ถงึ สาเหตุและผลของปั ญหา
และแนวทางการแก้ไข แล้วบันทึกลงแผนภาพ
ปัญหาที่ เกิ ดขึ้น
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ปัญหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนใด
ตอน................................................
........................................................

สาเหตุของปัญหา
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ผลที่เกิ ดขึ้น
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..
แนวทางแก้ไขปัญหา
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง : พุทธประวัติ (10 คะแนน)
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มที งั ้ หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดแล้วทาเครือ่ งหมาย () ลงในกระดาษคาตอบ

1. ให้เรียงลาดับการค้นคว้าทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าจากก่อนไปหลัง
ก. ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญตบะ  บาเพ็ญเพียรทางจิต  บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า
ข. บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า  บาเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญเพียรทางจิต
ค. ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญตบะ บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า  บาเพ็ญเพียรทางจิต
ง. บาเพ็ญตบะ  ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ  บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า  บาเพ็ญเพียรทางจิต
2. การผจญมารของพระพุทธเจ้า หมายถึงอะไร
ก. การปฏิบตั ธิ รรมอย่างเคร่งครัดก่อนการตรัสรู้
ข. การต่อสูก้ บั กิเลสทีค่ อยขวางมิให้ตรัสรู้
ค. การค้นหาความจริง ก่อนการทีจ่ ะตรัสรู้
ง. การกาจัดบุคคลผูค้ ดิ ร้ายพระองค์ก่อนวันจะตรัสรู้
3. ข้อใด ให้ความหมายคาว่า “การตรัสรู”้ ได้ถูกต้องทีส่ ุด
ก. การรูแ้ จ้งทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
ข. การรูค้ วามจริงในสิง่ ทีค่ นอื่นไม่รู้
ค. การรูค้ วามจริงทีท่ าความบริสุทธิ ์แก่ตนเอง
ง. การรูค้ วามจริงทัง้ ทางธรรมและทางโลก
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4. เหตุการณ์ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ข้อใดถูกต้อง
ก. ทรงรับหญ้ากุสะจากนางสุชาดา
ข. ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนายโสตถิยะ
ค. พระองค์เสด็จข้ามแม่น้าเนรัญชราไปทางฝั ง่ ตะวันออก
ง. ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ณ โคนต้นโพธิ ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
5. พระพุทธเจ้าทรงใช้วธิ ที างใดในการตรัสรู้
ก. ทรงบาเพ็ญตบะ
ข. ทรงฝึกปฏิบตั โิ ยคะ
ค. ทรงบาเพ็ญทุกรกิรยิ า
ง. ทรงบาเพ็ญเพียรทางจิต
6. จากพุทธประวัตติ อน ผจญมาร พระแม่ธรณีในทางภาษาธรรมเปรียบได้กับสิง่ ใด
ก. อิทธิบาท 4
ข. บารมีทงั ้ 10
ค. กุศลกรรมบถ
ง. สาราณียธรรม
7. พระพุทธรูปปางมารวิชยั มาจากเหตุการณ์พุทธประวัตใิ นตอนใด
ก. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญตบะ
ข. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงฝึกปฏิบตั โิ ยคะ
ค. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีทงั ้ 5
ง. ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสมาธิแล้วปราบพญามารทีร่ งั ควาญ
8. การศึกษาพุทธประวัตใิ ห้ประโยชน์ต่อผูเ้ รียนอย่างไร
ก. เป็ นการเผยแผ่พุทธประวัติ
ข. เป็ นแบบอย่างการทาความดี
ค. เป็ นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ง. เป็ นการถ่ายทอดเรือ่ งราวทางพระพุทธศาสนา
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9. ข้อใด มิใช่ เหตุผลทีพ่ ระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมแก่เบญจวัคคียก์ ่อนใครๆ
ก. เพราะทรงคิดว่าปั ญจวัคคีย์ เป็ นผูอ้ าวุโสกว่าผูอ้ ่นื
ข. เพราะต้องการให้ปัญจวัคคียเ์ ป็ นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้
ค. เพราะนึกถึงอุปการะคุณทีป่ ั ญจวัคคียเ์ คยรับใช้มาก่อน
ง. เพราะต้องการเปลีอ้ งความเห็นผิดของปั ญจวัคคีย์
10. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาวิชาในข้อใด กับอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส
รามบุตร
ก. ฝึกปฏิบตั โิ ยคะ
ข. ความรูท้ างศิลปะศาสตร์
ค. ฝึกจิต บาเพ็ญตบะ
ง. บาเพ็ญทุกกรกิรยิ า
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง : พุทธประวัติ (10 คะแนน)
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มที งั ้ หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดแล้วทาเครือ่ งหมาย () ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนน
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ภาคผนวก
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แบบทดก่อนเรียน

เฉลย

เรื่อง : พุทธประวัติ (10 คะแนน)
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มที งั ้ หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดแล้วทาเครือ่ งหมาย () ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ข
ก
ง
ข
ง
ง
ข
ก
ข
ก
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ใบกิ จกรรมที่ 1.1
เรื่อง : พุทธประวัติ ( 10 คะแนน )
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. เขียนบรรยายภาพพุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
2. วิเคราะห์ขอ้ คิด และคุณธรรมทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตติ อนการผจญมาร
การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนเขียนบรรยายภาพพุทธประวัติ พร้อมทัง้ วิเคราะห์คติธรรมจากภาพ

บรรยายภาพ
ขณะทีก่ าลังนังบ
่ าเพ็ญเพียรทางจิตทีใ่ ต้ต้นโพธิ ์
ได้มเี หล่ามารมาขัดขวางทาลายมิให้ได้ตรัสรู้ มาร
ได้กล่าวหาว่าพระสิทธัตถะมาแย่งบัลลังค์ทใ่ี ต้ตน้
โพธิ ์ ซึง่ เป็ นของตนไป พระพุทธองค์ จึงทรงยื่น
พระหัตถ์ชล้ี งทีพ่ น้ื ดินเพื่อขอให้แผ่นดินเป็ นพยาน
ได้มพี ระแม่ธรณีผุดขึน้ จากพืน้ ดิน เพื่อเป็ นพยาน
ให้กบั พระองค์ พร้อมบีบมวยผมเป็ นน้ าท่วม
เหล่ามารจนพ่ายแพ้ไป
คติ ธรรมจากภาพ
สติ คือ ความรูต้ วั ทัวพร้
่ อม ควบคุมให้จติ
มันคงไม่
่
หวันไหวจะหยุ
่
ดยัง้ สิง่ เลวร้ายทีเ่ กิด
ขึน้ ได้ดงั ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงใช้สติสกู้ บั มาร
ทีม่ าผจญได้สาเร็จ
ทีม่ า : http://buddhismarticles.com/?p=682
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บรรยายภาพ
พระสิทธัตถะก็ทรงบาเพ็ญเพียรทางจิต จนบรรลุ
ญาณทัง้ 3 ตามลาดับคือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
คือ ทรงระลึกชาติได้ จุตูปปาตญาณ คือ ทรงรู้
การจุตแิ ละ การเกิดของสรรพสัตว์ทงั ้ หลาย มีตา
ทิพย์ หูทพิ ย์ และอาสวักขยญาณ คือ ตรัสรู้
อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่
ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ซึง่ ตรงกับวันขึน้ 15
ค่า เดือน 6
คติ ธรรมจากภาพ
ความพยายามจะนามาสู่ความสาเร็จตาม
เป้ าหมายทีว่ างไว้ และควรวางแผนอย่างรอบคอบ
ทีม่ า : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=46078
บรรยายภาพ
โปรดปั ญจวัคคีย์ ณ ป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ทรง
แสดงปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
หลังจากฟั งพระธรรมเทศนา โกณฑัญญะ ได้
ดวงตาเห็นธรรม จึงทูลขอบวช นับเป็ นพระสงฆ์
องค์แรกในโลก ต่อจากนัน้ ทรงแสดงธรรมเทศนา
โปรดอีก 4ท่าน จนเกิดความเข้าใจธรรมและทูล
ขอบวชตามลาดับ ปั ญจวัคคียท์ งั ้ 5 จึงสาเร็จเป็ น
พระอรหันต์
คติธรรมจากภาพ
การมีความรูใ้ นเรือ่ งใดๆควรทีจ่ ะนาสิง่ ดีๆ
เหล่านัน้ บอกกล่าวแก่ผอู้ ่นื ด้วยเพื่อประโยชน์ใ น
ภายภาคหน้า
ทีม่ า : https://teerapong081.files.wordpress.com/2012/12/image-09-1pw.jpg
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ใบกิ จกรรมที่ 1.2

เฉลย

เรื่อง : พุทธประวัติ ตอนผจญมาร ตรัสรู้ สังสอน
่
( 10 คะแนน )
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. อธิบายพุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนได้
่
2. วิเคราะห์ถงึ วิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจ้าปฏิบตั เิ พื่อการตรัสรูไ้ ด้
3. อธิบายความหมายของคาว่ามารในทางพระพุทธศาสนาได้
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนวิเคราะห์พุทธประวัติ แล้วเขียนลงในแผนภาพ

การตรัสรู้พระพุ ทธเจ้าทรงบาเพ็ญเพียรจนบรรลุ
ญาณทัง้ 3 คือ ความหยังรู
่ ใ้ นชาติภพก่อน ๆ ทรงรู้
การจุตแิ ละการเกิดของสรรพสัตว์ และตรัสรูอ้ ริยสัจ
4 คือการที่ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงตาม
ธรรมชาติ แล้วนามาชีแ้ จง สัจธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบคือ อริยสัจ 4 เป็ นหลักธรรมทีส่ อน ให้
รูจ้ กั ความทุกข์ รูจ้ กั สาเหตุของทุกข์ รูถ้ งึ ความดับ
ทุกข์ และหนทางในการดับทุกข์

การผจญมารก่อนการตรัสรู้ พญามารยกทัพมารมา
ขัดขวาง การบาเพ็ญเพียรของพระสิทธัตถะ โดยกล่าว
อ้างว่าบัลลังก์ท่ปี ระทับเป็ นของตน พระสิทธัตถะจึง
ทรง เหยียดนิ้วชีล้ งทีแ่ ผ่นดิน พระแม่ธรณีจงึ มาเป็ น
พยานโดยการบีบมวยผม ให้น้ าอันเกิดจากการให้ทาน
ของพระสิทธัตถะไหลออกมาท่วมพญามารและทัพมาร
จนต้องล่าถอยออกไป เหตุการณ์น้ีเปรียบมาร คือสิง่ ที่
ขัดขวางบุค คลจากคุ ณ ความดี การยึดติดในมาร
เกิดขึน้ ในจิตใจของคนทุกคน การผจญมาร และชนะ
มารของพระพุทธเจ้าเป็ นการแสดงให้เห็นว่า มนุ ษย์
สามารถเอาชนะกิเลสทีเ่ กิดในใจตนได้
การสังสอนพระองค์
่
เจ้าทรงพิจารณาถึงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่บุคคลต่าง ๆ โดยทรงมี หลักการ
สอน คือ ทรงคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยเปรียบเทียบบุคคลกับบัว 4 เหล่า คานึงถึง
เนื้อหาทีส่ อน คือ การเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
บุคคล
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ใบกิ จกรรมที่ 1.3

เฉลย

เรื่อง : ตามรอยพระพุทธเจ้า ( 10 คะแนน )
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1. วิเคราะห์พุทธประวัตติ อนการผจญมาร การตรัสรู้ การสังสอนไปเป็
่
นแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ ได้
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนยกตัวอย่างปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวันทีส่ อดคล้องกับพุทธประวัติ
ตอนการผจญมา การตรัสรู้ การสังสอน
่
แล้ววิเคราะห์ถงึ สาเหตุและผลของปั ญหา
และแนวทางการแก้ไข แล้วบันทึกลงแผนภาพ

ปัญหาที่ เกิ ดขึ้น
............................................อยูใ่ นดุลพินิจของครูผสู้ อน........................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ปัญหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนใด
ตอน................................................
........................................................

สาเหตุของปัญหา
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ผลที่เกิ ดขึ้น
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..
แนวทางแก้ไขปัญหา
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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แบบทดหลังเรียน

เฉลย

เรื่อง : พุทธประวัติ (10 คะแนน)
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบปรนัยฉบับนี้มที งั ้ หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ุดแล้วทาเครือ่ งหมาย () ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ค
ข
ก
ง
ง
ข
ง
ข
ก
ก

ชุดกิ จกรรม เรื่อง รัตนะที่พึ่งทางใจ พระพุทธศาสนานาชีวิต

33

ชุดที่ 1 กาเนิ ดศาสดา

แบบบันทึกคะแนน
ชุดกิ จกรรมที่ : .......... ชื่อชุด : ......................................................................
ตัวชี้วดั : ม.2/5 วิเคราะห์พุทธประวัตหิ รือประวัตศิ าสดาของศาสนาทีต่ นนับถือตามที่ กาหนด
ชื่อ..............................................................................ชัน้ .................เลขที.่ ....................

กิ จกรรม
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบกิจกรรมที่ 1.1
ใบกิจกรรมที่ 1.2
ใบกิจกรรมที่ 1.3
แบบทดสอบหลังเรียน
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
50 คะแนน
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