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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่ 1  เรื่อง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 
ค ำน ำ 

 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เรื่อง วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำและศำสนพิธี  จัดท ำขึ้น 
เพื่อช่วยให้ผู้สอนใช้เป็นส่ือประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน  โดยกำรใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  กระบวนกำรกลุ่ม  และกำรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง  โดยยึดหลักกำรและเป้ำหมำยตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช  2551  ซึ่งชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง วันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำและศำสนพิธี  ประกอบด้วย  9  ชุดกิจกรรม  ดังนี้ 
 
 ชุดที่  1  เรื่อง  วันมำฆบูชำและวันวิสำขบูชำ 
 ชุดที่  2  เรื่อง  วันอัฏฐมีบูชำและวันอำสำฬหบูชำ 

ชุดที่  3  เรื่อง  วันธรรมสวนะและวันเข้ำพรรษำ 
ชุดที่  4  เรื่อง  วันออกพรรษำและวันเทโวโรหนะ 
ชุดที่  5  เรื่อง  กำรท ำบุญตักบำตรและกำรถวำยภัตตำหำร 
ชุดที่  6  เรื่อง  กำรถวำยสังฆทำนและกำรถวำยผ้ำอำบน้ ำฝน 
ชุดที่  7  เรื่อง  กำรถวำยเครื่องไทยธรรมและกำรกรวดน้ ำ 
ชุดที่  8  เรื่อง  กำรทอดกฐินและกำรทอดผ้ำป่ำ 
ชุดที่  9  เรื่อง  กำรถวำยสังฆทำน  ผ้ำอำบน้ ำฝน และจตุปัจจัยไทยธรรม 
 
ผู้จดัท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เรื่อง  วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

และศำสนพิธี  จะช่วยให้นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำได้ง่ำย  มีผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะน ำไปเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำต่อไป 
 
         สุพจน์  นำร ี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่ 1  เรื่อง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 

สำรบัญ 
 
เรื่อง          หน้ำ 
ค ำน ำ          ก 
สำรบัญ          ข 
ค ำชี้แจง         ค 
บทบำทของครูและนักเรียนในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้   ง 
ขั้นตอนในกำรเรียนด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้     จ  
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้       1 
แบบทดสอบก่อนเรียน        2 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       6 
ใบควำมรู้ที่  1         7 
ใบกิจกรรมที่  1.1        11 
เฉลยใบกิจกรรมที่  1.1        12 
ใบกิจกรรมที่  1.2        13 
เฉลยใบกิจกรรมที่  1.2        14 
ใบควำมรู้ที่  2         15 
ใบกิจกรรมที่  2.1         20 
เฉลยใบกิจกรรมที่  2.1        21 
ใบกิจกรรมที่  2.2        22 
เฉลยใบกิจกรรมที่  2.2        23 
แบบทดสอบหลังเรียน        24 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน       28 
บรรณำนุกรม         29 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่ 1  เรื่อง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 

ค ำชี้แจง 
 

 
1. ให้นักเรียนศึกษำจุดประสงค์กำรเรียนรู้  และเนื้อหำอย่ำงละเอียดรอบคอบ 
2. ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวัดควำมรู้พื้นฐำนของตนเองก่อนเริ่มเรียน 
3. เรียนด้วยชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  จะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  

และมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
4. ถ้ำนักเรียนเกิดควำมสงสัย  ไม่เข้ำใจเนื้อหำหรือมีปัญหำ  สำมำรถขอค ำแนะน ำจำก

ครูผู้สอนได้ตลอดเวลำ 
5. เมื่อนักเรียนศึกษำ และปฏิบัติกิจกรรมจำก ชุดที่  1  เรื่อง  วันมำฆบูชำและ                     

วันวิสำขบูชำจบแล้ว  ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน   
7. นักเรียนมีเวลำเรียน  2  ชั่วโมง 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่ 1  เรื่อง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 
บทบาทของครูและนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

บทบาทของครู 
 

1. ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม  โดยกำรศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้        
ชุดกิจกรรมให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจน  กำรจัดชั้นเรียน  กำรเตรียมแหล่งเรียนรู้                
กำรเตรียมสื่อ/อุปกรณ์  ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ครูต้องจัดกิจกรรมให้ตรงกับกิจกรรมที่ระบุไว้ 
ในชุดกิจกรรม  เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

3. ก่อนท ำกิจกรรมทกุครั้ง  ครูต้องอธิบำยชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจน  เพื่อให้
นักเรียนเข้ำใจตรงกัน  จะท ำให้จัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และท ำให้
ชุดกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4. กำรจัดชั้นเรียน  ครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  รู้จักหน้ำที่ของตนเองใน
กำรท ำกิจกรรม  เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักกำรท ำงำนร่วมกัน  รู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน  รับผิดชอบในหน้ำที่  กล้ำแสดงออก  และเป็นผู้น ำหรือผู้ตำมที่ดี 

5. ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ขณะที่นักเรียนท ำกิจกรรม ครูต้องเป็นที่
ปรึกษำคอยให้ค ำแนะน ำ  เมื่อนักเรียนมีปัญหำหรือมีข้อสงสัย  คอยสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนตลอดเวลำ  เพื่อประเมินพฤติกรรมที่ต้องกำรเน้น 

6. หลังจำกกำรเรียนกำรสอนเสร็จส้ินลงในแต่ละชุดกิจกรรม  ครูเป็นผู้ประเมินผล          
กำรเรียนของนักเรียน  โดยใช้แบบประเมิน 

7. เมื่อท ำกำรสอนครบทั้ง  8  ชุดกิจกรรม  ให้ครูประเมินผลกำรเรียนของนักเรียน  
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้ำนควำมรู้ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่ 1  เรื่อง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 
บทบาทของครูและนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

บทบำทของนักเรียน 
 

1. ก่อนปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนต้องตั้งใจรับฟังค ำชี้แจงจำกครูด้วยควำมตั้งใจ 
2. ขณะปฏิบัติกิจกรรม  ควรปฏิบัติตำมค ำชี้แจง  ขั้นตอนในกำรเรียนรู้ด้วย              

ชุดกิจกรรม  หำกไม่เข้ำใจหรือมีข้อสงสัยให้ถำมครูผู้สอน 
3. นักเรียนต้องมีควำมรับผิดชอบ  ควำมสำมัคคี  และควำมซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติ

กิจกรรมทุกชุดกิจกรรม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่ 1  เรื่อง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 
    ขั้นตอนในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 
ศึกษารายละเอียดของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่อง 

 
 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน/เฉลยแบบทดสอบ 
 
 

ศึกษาใบความรู ้
 
 

ท าใบกิจกรรม 
 
 

เฉลยใบกิจกรรม 
 
 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

ตัวชี้วัด 
 

1. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.2/3) 
2. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 

ม.2/4) 
3. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี  พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ เพ่ือ

น าไปสู่การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน (ส 1.2 ม.2/5) 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
1. อธิบายประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาได ้
2. ปฏิบัติตนไดถู้กต้องและเหมาะสมในวันวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาได ้
3. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาได ้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่  1  เร่ือง  วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 
ค าชี้แจง 1.  แบบทดสอบมีท้ังหมด  10  ข้อ  คะแนน  10  คะแนน  ใช้เวลา  10  นาที 
  2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุด  แล้วท าเคร่ืองหมาย  x  ลงในช่อง ให้ตรง
กับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ 
 

1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนา “โอวาทปาฏิโมกข์” ในวันใด 
ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา 
ค. วันเข้าพรรษา 
ง. วันออกพรรษา 

 
2. วันมาฆบูชาตรงกับวันใด 

ก. ขึ้น 15  ค่ า  เดือน  3 
ข. แรม  15  ค่ า  เดือน  3 
ค. ขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6 
ง. แรม  15  ค่ า  เดือน  6 
 

3. หลักธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา  คืออะไร 
ก. เทศนา  4 
ข. อริยสัจ  4 
ค. อิทธิบาท  4 
ง. ฆราวาสธรรม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

4. องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลเมื่อใด 
ก. 15  ธันวาคม  2540 
ข. 20  ธันวาคม  2540 
ค. 15  ธันวาคม  2542 
ง. 20  ธันวาคม  2542 

 
5. หลักธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา  คืออะไร 

ก. อริยสัจ  4 
ข. อิทธิบาท  4 
ค. ฆราวาสธรรม 
ง. ทศพิธราชธรรม 

 
6. เพราเหตุใด  เราจึงเรียกวันมาฆบูชาว่า  “วันพระธรรม” 

ก. เกี่ยวข้องกับไตรสิกขา 
ข. เกี่ยวข้องกับการแสดงปฐมเทศนา 
ค. เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ง. เกี่ยวข้องกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 

7. ทศนาวิธีหรือพุทธลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าแบบใดที่ชวนให้รับค าสอนน าไป
ปฏิบัติ 
ก. สันทัสสนา 
ข. สมาทปนา 
ค. สมุตเตชนา 
ง. สัมปหังสนา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

8. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตน  ไม่ถูกต้องในวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  3 
ก. หมวยตื่นมาตักบาตรแต่เช้าตรู่ 
ข. แดงชวนเพื่อนๆ  ไปเวียนท่ีวัดตอนค่ า 
ค. เหมียวไปฟังพระเทศน์เรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ 
ง. ตี๋ไปถวายผ้าอาบน้ าฝนแด่พระสงฆ์ท่ีวัด 

 
9. วันวิสาขบูชาตรงกับวันใด 

ก. ขึ้น 15  ค่ า  เดือน  3 
ข. แรม  15  ค่ า  เดือน  3 
ค. ขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6 
ง. แรม  15  ค่ า  เดือน  6 

 
10.  เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน  ได้แก่ 

ก. วันมาฆบูชา  
ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันอาสาฬหบูชา 
ง. วันอัฐมีบูชา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1  X   

2 X    

3 X    

4   X  

5 X    

6    X 

7  X   

8    X 

9   X  

10 X    
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
ใบความรู้ที่ 1  

เร่ือง  วันมาฆบูชา 
  
 วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  3  หากปีใดเป็นปีอธิกมาส                 
คือ เดือน  8  สองหน  วันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  4  วันมาฆบูชา                   
ถือเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งท่ีมีเหตุการณ์ส าคัญต่อความเป็นไป                          
ของพระพุทธศาสนา  กล่าวคือ  วันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น  4  ประการ  ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา  เรียกว่า  “จาตุรงคสันนิบาต”  ได้แก ่
 

1. เป็นวันท่ีมีพระภิกษุสงฆ์สาวกของ 
พระพุทธเจ้าจ านวน  1,250  รูป   
มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายล่วงหน้า 

2. พระภิกษุสงฆ์ท้ังหมด  1,250  รูป   
ล้วนเป็นพระอรหันต์ 

3. พระภิกษุสงฆ์ท่ังหมด  1,250  รูป   
ล้วนได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าท้ังสิ้น   
คือมีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ 

4. เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาปาติโมกข์  ซึ่งถอืเป็นหลักการ  วิธีการ  และ
เป้าหมายของพระพุทธศาสนา  และวันนี้ยังเป็นวันท่ีพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 

 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์  จึงได้ทรงแสดง             

พระธรรมเทศนา “พระโอวาทปาฏิโมกข์”  ให้ปรากฏต่อมหาสังฆสันนิบาต  คือ  “ท่ีประชุม
สงฆ์หมู่ใหญ่  ซึ่งมีใจความส าคัญ  คือ  การไม่ท าความชั่วท้ังปวง 1  การท าแต่ความดี 1 การท า
จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์  1  นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย”   

 
พระอรหันตสาวก  คือ  พระสงฆ์สาวกท่ีบรรลุธรรมส าเร็จเป็นพระอรหันต์โดยสามารถ

ละสังโยชน์ 10 หรือ กิเลสผูกมัดใจได้ท้ัง  10  ประการ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

โอวาทปาฏิโมกข์  คือ  หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีอาจสรุปใจความได้เป็น  3  ส่วน  
ได้แก่  หลักการ  3  คือ  แนวทางท่ีพุทธบริษัทควรปฏิบัติ  ประกอบด้วย  ไม่ท าบาปท้ังปวง  
การท ากุศลให้ถึงพร้อม  การท าจิตใจให้บริสุทธิ์  อุดมการณ์  4  คือ  อุดมการณ์สูงสุดของ
พระสงฆ์  อันมีลักษณะท่ีแตกต่างจากศาสนาอื่น  และวิธีการ 6  คือ  แนวทางเดียวกันและ
ถูกต้องเป็นธรรม 

 

การปฏิบัติตนในวันมาฆบชูา 
 

 ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจะไปท าบุญตักบาตรท่ีวัด  ฟังพระธรรมเทศนา  บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  และในตอนค่ าก็จะน าดอกไม้  ธูปเทียนไปยังวัดท่ีอยู่ใกล้บ้าน  พอได้เวลา
พระสงฆ์จะประชุมกัน  ยืนหันหน้าตรงต่อพระพุทธรูป  บรรดาฆาราวาสก็ยืนตั้งแถวให้เป็น
ระเบียบอยู่ด้านหลังพระสงฆ์  จากนั้นจุดธูปเทียน  พระเถระชั้นผู้ใหญ่  กล่าวน า  ค าบูชา    
เสร็จแล้วท าทักษิณาวรรต  โดยการเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถหรือสถูปเจดีย์  3  รอบ         
การเดินเวียนเทียนนี้ต้องท าใจให้สงบจิตจริงๆ  ควรส ารวจวาจา และละเว้นการท าอาการตลก
คึกคะนองต่างๆ  

 
 

ข้อพึงระลึกในการเวียนเทียน 
 
รอบแรก  ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณว่า 
 
 

ค าอ่าน  อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต   
โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  
ภะคะวาต ิ

ค าแปล  แม้เพราะอย่างนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้เอง 
โดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปแล้ว  เป็นผู้รู้จักโลก  เป็นยอด 
สารถีผู้ฝึกคนท่ีควรฝึก  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  เป็นผู้ตื่น 
แล้ว  และเป็นผู้จ าแนกพระธรรม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

รอบสอง  ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณว่า 
 
 

ค าอ่าน  สวากขาโต  ภะคะวา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก 
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ 

ค าแปล  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว  เป็นธรรมที่จะเห็นได้ 
ด้วยตนเอง  ไม่จ ากัดกาล  เป็นสิ่งชวนชม  เป็นความดีที่สามารถน้อมน าเข้าสู่ 
ตนได้  ซึ่งวิญญูชนท้ังหลายพึงรู้ได้จ าเพาะตน 

 
 
รอบสาม  ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณว่า 
 
 

ค าอ่าน  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต   
สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน   
ภะคะวะโต  สาะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ   
ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  คุคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย   
ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ 

 
ค าแปล พระสงฆ์อันเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว  ปฏิบัติตรง  

ปฏิบัติเป็นธรรม  ปฏิบัติชอบย่ิง  นี้คือพระอริยบุคคล  4  คู่  นักเรียนองค์เป็น  
8  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นผู้ควรแก่การเคารพนับถือ  ควร
แก่การต้อนรับ  ควรแก่การท าบุญ  ควรแก่การกราบไหว้  เป็นเนื้อนาบุญอัน
ยอดเย่ียมของโลก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
 

 

 
เมื่อเวียนครบ  3  รอบแล้ว  ก็ให้น าเครื่องสักการบูชาไปปักในกระถางธูป  ซึ่งทางวัดได้

จัดเตรียมไว้  จากนั้นก็เข้าไปในโบสถ์เพื่อท าวัตร  สวดมนต์และสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา
เร่ือง  “พระโอวาทปาฏิโมกข์” 
 
 
 
  เร่ืองน่ารู้   
  

เทศนาวิธี  4 
 เทศนาวิธี  หรือ  พุทธลีลาในการสอน  หมายถึง  การสอนของพระพุทธเจ้า 
          ในแต่ละครั้ง  ท่ีประกอบด้วย  คุณลักษณะ  4  ประการ  ดังนี้ 

1. สันทัสสนา  คือ  ชี้แจงเรื่องท่ีทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ  อธิบาย  และ
แสดงเหตุผลให้ชัดเจน  ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงเห็นจัง  ดังได้เห็นกับตา 

2. สมาทปนา  คือ  ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  เป็นการสอนให้เห็นว่าสิ่งใดควร
ปฏิบัติแนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าและเห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝน  
จงยอมรับและน าไปปฏิบัติ 

3. สมุเตชนา  คือ  เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  เป็นการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น  
เกิดความอุตสาหะมีก าลังใจที่จะท าให้ส าเร็จลงได้ 

4. สัมปหังสนา  คือ  ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่างเริง  เป็นการบ ารุงจิตให้แช่มชื่น   
เบิกบาน  เห็นคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ  และทางท่ีจะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จ
ยิ่งขึ้นไป  ท าให้ผู้ฟังมีความหวังและเบิกบานใจ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
ใบกิจกรรมที่  1.1 

 
 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 

1. ความส าคัญของวันมาฆบูชา   
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

3. โอวาทปาฏิโมกข์  ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชามีใจความส าคัญเกี่ยวกับ
เร่ืองอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
 

เฉลยใบกิจกรรมที่  1.1 
 
 

ค าชี้แจง   จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 

 
1. ความส าคัญของวันมาฆบูชา   

เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  อันเป็นหัวใจส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

 
 
 

2. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน 
ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา บ าเพ็ญประโยชน์  เวียนเทียน 

 
 
 
 

3. โอวาทปาฏิโมกข์  ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชามีใจความส าคัญเกี่ยวกับ
เร่ืองอะไรบ้าง 

การไม่ท าความชั่วทั้งปวง  การท าแต่ความดี  การจ าจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
ใบกิจกรรมที่ 1.2 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าค าหรือข้อความในกรอบด้านล่างเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  เป็นการสอนให้เห็นว่าสิ่งใด 
ควรปฏิบัติก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า 

2. ไปท าบุญตักบาตรท่ีวัด  ฟังธรรมเทศนา  บ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ปลอมชโลมใจให้สดชื่นร่างเริง   

3. เป็นการบ ารุงจิตใจให้แช่มชื่น  เบิกบาน เห็นคุณประโยชน์ 
ท่ีจะได้รับ 

4. ชี้แจงเรื่องท่ีทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ  อธิบาย  
และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน 

5. หลักค าสอนของพระพุทธเจ้า การไม่ท าความชั่วท้ังปวง  
การท าแต่ความดี  การท าจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 

6. เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  เป็นการปลุกเร้าใจให้
กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การปฏิบัติตนในวันมาฆบชูา สันทัสสนา 

สมาทปนา สมุตเตชา 

สัมปหังสนา โอวาทปาฏิโมกข ์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนน าค าหรือข้อความในกรอบด้านล่างเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ  เป็นการสอนให้เห็นว่าสิ่งใด 
ควรปฏิบัติก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า 
 

2. ไปท าบุญตักบาตรท่ีวัด  ฟังธรรมเทศนา  บ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ปลอมชโลมใจให้สดชื่นร่างเริง   
 

3. ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง  เป็นการบ ารุงจิตใจให้แช่มชื่น  
เบิกบาน เห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

4. ชี้แจงเรื่องท่ีทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ  อธิบาย  
และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน 

 
5. หลักค าสอนของพระพุทธเจ้า การไม่ท าความชั่วท้ังปวง  

การท าแต่ความดี  การท าจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
 

6. เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  เป็นการปลุกเร้าใจให้
กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ 
 

 
 
 
 

 

สมาทปนา 

การปฏิบัติตนใน
วันมาฆบูชา 

สัมปหังสนา 

สันทัสสนา 

โอวาทปาฏิโมกข ์

สมุตเตชนา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
ใบความรู้ที่  2 

เรื่อง  วันวิสาขบูชา 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วันวิสาขบูชา  เป็นวันท่ีพุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า  วิสาขบูชา   
ย่อมาจากค าว่า  “วิสาขบูรณมีบูชา”  แปลว่า  การบูชาในวันเพ็ญ  เดือน  6  แต่ถ้าปีใดมี
อธิกมาส  ก็จะเล่ือนไปประกอบพิธีในวันเพ็ญกลางเดือน  7  วันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันคล้าย         
วันประสูติ  วันตรัสรู้  และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันประสูติ 

วันตรัสรู้ 

วันปรินิพพาน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

วันวิสาขบูชา  ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธท่ัวโลก  โดยสหประชาชาติมีมติยกย่องให้
เป็นวันส าคัญสากลของโลก  ตั้งแต่  15  ธันวาคม 2542  เป็นต้นมา 

 
 

หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา 
 
 
 วันเพ็ญหรือวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6  เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม  คือ  
อริยสัจ 4 เมื่อวันดังกล่าวมาถึง เราก็มักจะได้ยินไดฟ้ังการพูดถึงค าสอนเรื่อง อริยสัจ  4  เสมอ  
อริยสัจ 4  เป็นค าสอนท่ีว่าด้วยเร่ืองอะไร  มีความส าคัญอย่างไร  ท าไมจึงบอกว่าเป็นข้อธรรม 
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้   
 การตรัสรู ้ คือ  การค้นพบหลักความจริงท่ีสามารถท าให้มนุษย์ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
จากความทุกข์  หรือปลอดพ้นจากปัญหา  เปรียบเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ท่ีค้นพบกฎหรือ
ทฤษฎีต่างๆ  ท่ีเราน ามาเรียนมาสอนกันในปัจจุบัน  ต่างกันตรงท่ีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎหรือ
ทฤษฎีในเรื่องไกลตัว  นอกตัว  แต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเรื่องท่ีเกิดขึ้นภายในร่างกายและ
จิตใจของมนุษย์  นักวิทยาศาสตร์อาศัยวัตถุสิ่งของนอกตัวเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า  
แต่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยว่าร่างกายและจิตใจเป็นเครื่องมือศึกษาหาความจริง  กฎหรือทฤษฎี 
ท่ีพระองค์ทรงค้นพบเรียกว่า  อริยสัจ 4  
 อริยสัจ  4  คือ  ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงท่ีท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงความ
จริงและค้นพบความจริงมี  4  ประการ  คือ 
 ทุกข ์ ได้แก่  สภาพท่ีทนได้ยาก  บีบคั้น  กดดัน  หรือสภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ          
ตัวมนุษย์  ส่งผลให้มนุษย์เกิดอาการท่ีเรียกว่า  อึดอัด  ขัดใจ  ทนอยู่ไม่ได้กับสภาพท่ีต้อง
ประสบพระพุทธศาสนาจ าแนกทุกข์ของมนุษย์ไว้  2  ประการ  คือ  ทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจ  
เรียกว่า “เจตสิกทุกข์”  และทุกข์ทางกาย  เรียกว่า “กายิกทุกข์”  ทุกข์  2  ประการนี้  
พระพุทธเจ้าสอนว่า  มนุษย์ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจให้ชัดเจนว่าทุกข์หรือปัญหาของเรา              
คือเรื่องอะไร 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 สมุทัย  ได้แก่  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหรือทุกข์  พระพุทธศาสนาสอนถึงสาเหตุของ
ความทุกข์ไว้  3  ประการ  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า  ตัณหามี  3  ประการ  คือ  

1) กามตัณหา  คือ  ความทะยานอยากในกาม  ความอยากได้ในกามคุณท่ีสนองตอบ
ต่อความต้องการทางประสาทท้ัง 5  ของตนเองอยากได้อารมณ์น่าใคร่ 

2) ภวตัณหา  คือ  ความทะเยอทะยานอยากในภพ  ความอยากในภาวะของตัวตนที่
จะได้จะเป็น  อยากเป็น  อยากคงอยู่ตลอดไป  ความอยากที่ประกอบด้วย
มิจฉาทิฎฐิหรือสัสสตทิฎฐิ 

3) วิภวตัณหา  คือ  ความทะยานอยากในวิภพ  อยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่  ความ
อยากในความพรากพ้นไปแห่งตัวตน  จากความเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่
ปรารถนา  อยากท าลาย  อยากให้ดับสูญ  ความอยากที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ
หรืออุจเฉททิฏฐิ  ความไม่ต้องการเจออนิฏฐารมณ์ 

 
สาเหตุของความทุกข์ ท้ัง  3  ประการนี้  พระพุทธศาสนาสอนว่าจะต้องละให้ได้   

ต้องก าจัดให้หมดไปจากตัวตนของเรา หรือถ้ายังท าให้หมดไปหรือละไม่ได้  ก็ขอให้พยายาม
ก าจัดให้ทุเลาเบาบางลง  และลดน้อยลงในทุกเร่ือง  ทุกประเด็นปัญหา 

นิโรธ  ได้แก่  การดับทุกข์  หรือภาวะที่ปลอดปัญหา  หมดปัญหา  พระพุทธศาสนา
สอนวิธีการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาไว้  5  ประการ  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า  นิโรธ  มี  
5  ประการ  คือ 

1) วิกขัมภนนิโรธ  ไดแ้ก่  การดับทุกข์  แก้ทุกข์  ดับปัญหา  หรือแก้ปัญหา              
ด้วยการข่มไว้ 

2) ตทังคนิโรธ  ได้แก่  การดับทุกข์  แก้ทุกข์  ดับปัญหา  หรือแก้ปัญหา               
ด้วยการใช้ธรรมท่ีเป็นคู่ปรับ  หรือธรรมท่ีตรงกันข้ามเป็นเคร่ืองมือในการดับ 

3) สมุจเฉทนิโรธ  ได้แก่  การดับทุกข์  แก้ทุกข์  ดับปัญหา  หรือแก้ปัญหา                     
ด้วยการตัดปัญหาด้วยการละขาด 

4) ปฏิปัสสัทธินิโรธ  ได้แก่  การดับทุกข์  แก้ทุกข์  ดับปัญหา  หรือแก้ปัญหา              
ดว้ยการท าใจสงบระงับ 

5) นิสสรณนิโรธ  ได้แก่  การดับทุกข์  แก้ทุกข์  ดับปัญหา  หรือแก้ปัญหา                 
ด้วยการสลัดออก 



 

 

18 
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

มรรค  ได้แก่  หนทางแนวทางหรือวิธีการด าเนินการสู่การดับทุกข์แก้ทุกข์  ดับปัญหา   
หรือแก้ปัญหา  พระพุทธศาสนาสอนวิธีด าเนินการสู่การดับทุกข์ไว้  8  ประการ  ศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค  แปลว่า  มรรคมีองค์  8  ประการได้แก ่

1) สัมมาทิฏฐิ  ได้แก่  เห็นชอบ  เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสรรพสิ่ง  ในข้อ
นี้หมายเอาการเห็นในอริยสัจ  4  เห็นในไตรลักษณ์  เห็นปฏิจจสมุปบาท  รวมถึง
การรู้ในเร่ืองของกุศล  อกุศล  กุศลมูล  และอกุศลมูล 

2) สัมมาสังกปัปะ  ไดแ้ก่  การด าริชอบ  หรือการคิดชอบ  ในข้อนี้หมายเอาการด าริ
ในกุศลวิตก  3  คือ  เนกขัมมวิตก  การคิดในการงดเว้นจากการท าความชั่ว  
อพยาบาทวิตก  การคิดในการไม่คิดพยาบาทอาฆาตเดือดแค้นจองเวร  และ 
อวิหิงสาวิตก  การคิดในการไม่คิดร้ายเบียดเบียนตนเอง  ผู้อื่น และ สรรพสัตว์ 

3) สัมมาวาจา  ได้แก่  การพูด  การเจรจาชอบ  ในข้อนี้หมายเอาการพูดการเจรจา
ตามแนวทางวจีสุจริต  4  คือ  เว้นจากการพูดเท็จ  เว้นจาการพูดส่อเสียด  เว้นจาก
การพูดค าหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระ 

4) สัมมากัมมันตะ  ไดแ้ก่  การกระท าชอบ  หมายเอาการท าตามกายสุจริต  3  คือ  
เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  เว้นจากการถือเอาของท่ีเจ้าของเขามิได้ให้โดยอาการ
ของการลักขโมยและเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

5) สัมมาอาชีวะ  ไดแ้ก่ การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบ  หมายเอาการเว้นจากการ
ประกอบอาชีพท่ีไม่ดี  ผิดศีล  ผิดธรรม  และผิดกฎหมายของบ้านเมือง  
พระพุทธศาสนาสอนถึงอาชีพท่ีพุทธศาสนิกชนไม่ควรยึดถือและประกอบอาชีพ  5  
ประการคือ  
- สัตถวณิชชา  ได้แก่  การค้าขายอาวุธ 
- สัตตวณิชชา  ได้แก่  การค้าขายมนุษย์ 
- มังสวณิชชา  ได้แก่  การค้าขายสัตว์ส าหรับฆ่าเป็นอาหาร 
- มัชชวณิชชา  ได้แก่  การค้าขายของมึนเมา  และสารเสพติด 
- วิสวณิชชา  ได้แก่  การค้าขายยาพิษ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

6) สัมมาวายามะ  ได้แก่  การพยายามในทางท่ีชอบท่ีถูกต้อง  หมายเอาพยายามตาม
หลักปธานหรือหลักความเพียร  4  ประการ  คือ  
- สังวรปธาน  ได้แก่  ความเพียรระวังปิดกั้น  คือ  เพียงระวังยับยั้งบาปอกุศล

ธรรมท่ียังไม่เกิด  ไม่ให้เกิดขึ้น 
- ปหานปธาน  ได้แก่  ความเพียรละหรือเพียรจ ากัด  คือ  เพียรละบาปอกุศล

ธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว  ให้หมดไป 
- ภาวนาปธาน  ได้แก่  ความเพียรเจริญ  หรือความเพียรก่อให้เกิด  คือ  เพียร

ท ากุศลท่ียังไม่เกิด  ให้เกิดมีขึ้น 
- อนุรักขนาปธาน  เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญขึ้นไป

จนไพบูลย ์
7) สัมมาสติ  ได้แก่  การระลึกชอบ  หมายเอาการระลึกตามหลักสติปัฏฐานหรือท่ีตั้ง

ของสติ  หรือการตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายให้รู้เห็นความเป็นจริงมี  4  
ประการ  คือ 
- กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ได้แก่  การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายให้รู้

เห็นความเป็นจริงว่า  กายนี่เป็นเพียงแต่กาย  ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่ี
แท้จริง 

- เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ได้แก่ การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา  ให้รู้เห็น
ตามความจริงว่า เวทนานี้เป็นเพียงเวทนา (ความรู้สึก) ไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริง     
ของเรา 

- จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ได้แก่  การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต  ให้รู้เห็น
ความเป็นจริงว่า  จิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตมิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 

- ธัมมานุปัสสนาสตปิัฏฐาน  ได้แก่  การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม  ให้รู้เห็น
ความจริงว่า  เป็นแต่เพียงธรรม  มิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 

8) สัมมาสมาธิ  ได้แก่  การตั้งจิตมั่นชอบ  ได้แก่  การตั้งจิตมั่นตามหลักฌาน  4  คือ  
- ปฐมฌาน  ได้แก่  ฌานท่ี  1  มีองค์  5  คือ  วิตก  วิจาร  ปีติ  สุข เอกัคคตา 
- ทุติยฌาน  ได้แก่  ฌานท่ี  2  มีองค์  3  คือ  ปีติ  สุข  เอกัคคตา 
- ตติยฌาน  ได้แก่  ฌานท่ี  3  มีองค์  2  คือ  สุข  เอกัคคตา 
- จตุตถฌาน  ได้แก่  ฌานท่ี  4  มีองค์  2  คือ  อุเบกขา  เอกัคคตา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
ใบกิจกรรมที่ 2.1 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหน้าข้อความท่ีถูกต้อง   

และเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างหน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง   
 

1. หลักอริยจสัจ  4  คือ  ความจริงอันประเสริฐ  มี  4  ประการ  คือ  ทุกข์  
สมุทัย  นิโรธ  และมรรค  เป็นหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา 

2. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม (ปฐมเทศนา)  ชื่อ  “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  
แก่ปัญจวัคคีย์ในวันวิสาขบูชา 

3. พระพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์ของพระชนนี  ณ  สวนลุมพินีวัน  ซึ่งอยู่
ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  

4. วันวิสาขบูชา  เป็นวันท่ีพระอรหันต์สาวก  จ านวน  1,250  รูป  มาประชุม
กันโดยมิได้นดัหมาย 

5. วันวิสาขบูชา คือ วันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6  ซึ่งถือวา่เป็นวันคล้ายวัน
ประสูติ  วันตรัสรู้  และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 

6. พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานท่ี  กรุงกุสินารา  แคว้นมัลละ 
7. ในวันวิสาขบูชาควรสวดมนต์และสดับรับฟังพระธรรมเทศนา  เร่ือง  โอวาท

ปาฏิโมกข์ 
8. หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จาตุรงคสันนิบาต  คือ  อริยสัจ 4 
9. นิโรธ  ได้แก่  การดับทุกข์  หรือภาวะที่ปลอดปัญหา  หมดปัญหา  

พระพุทธศาสนาสอนวิธีการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาไว้  5  ประการ   
10.  มรรค  ได้แก่  หนทางแนวทางหรือวิธีการด าเนินการสู่การดับทุกข์แก้ทุกข์  

ดับปัญหาหรือแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาสอนวิธีด าเนินการสู่การดับทุกข์ไว้  
8  ประการ   

 
 
 



 

 

21 
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
 เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหน้าข้อความท่ีถูกต้อง   

และเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างหน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง   
 

1. หลักอริยจสัจ  4  คือ  ความจริงอันประเสริฐ  มี  4  ประการ  คือ  ทุกข์  
สมุทัย  นิโรธ  และมรรค  เป็นหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา 

2. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม (ปฐมเทศนา)  ชื่อ  “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  
แก่ปัญจวัคคีย์ในวันวิสาขบูชา 

3. พระพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์ของพระชนนี  ณ  สวนลุมพินีวัน  ซึ่งอยู่
ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  

4. วันวิสาขบูชา  เป็นวันท่ีพระอรหันต์สาวก  จ านวน  1,250  รูป  มาประชุม
กันโดยมิได้นดัหมาย 

5. วันวิสาขบูชา คือ วันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6  ซึ่งถือวา่เป็นวันคล้ายวัน
ประสูติ  วันตรัสรู้  และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 

6. พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานท่ี  กรุงกุสินารา  แคว้นมัลละ 
 

7. ในวันวิสาขบูชาควรสวดมนต์และสดับรับฟังพระธรรมเทศนา  เร่ือง  โอวาท
ปาฏิโมกข์ 

8. หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จาตุรงคสันนิบาต  คือ  อริยสัจ 4 
 
9. นิโรธ  ได้แก่  การดับทุกข์  หรือภาวะที่ปลอดปัญหา  หมดปัญหา  

พระพุทธศาสนาสอนวิธีการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาไว้  5  ประการ   
10.  มรรค  ได้แก่  หนทางแนวทางหรือวิธีการด าเนินการสู่การดับทุกข์แก้ทุกข์  

ดับปัญหาหรือแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาสอนวิธีด าเนินการสู่การดับทุกข์ไว้  
8  ประการ   
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
ใบกิจกรรมที่  2.2 

 
ค าชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

 
1. ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้  พระองค์ทรงเอาชนะพญามารท่ีเข้ามาขัดขวางการตรัส

รู้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

 
2. สรุปหลักธรรม  อริยสัจ 4   

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
3. เพระเหตุใด  วันวิสาขบูชาจึงได้รับเลือกให้เป็นวันส าคัญของสากลโลก 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
เฉลยใบกิจกรรมที่  2.2 

 
ค าชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

 
 

1. ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้  พระองค์ทรงเอาชนะพญามารท่ีเข้ามาขัดขวางการตรัส
รู้อย่างไร 

พระองค์ทรงอธิษฐานถึงทานบารมีและให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยาน  หลั่งน้ า
ออกจากมวยผลเป็นสายน้ าใหญ่โถมใส่เหล่าพญามารพ่ายแพ้ไป  ซึ่งเป็นสายน้ า
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงเคยปฏิบัติทานบารมีนานับชาติไม่ถ้วน 
 

 
 

2. สรุปหลักธรรม  อริยสัจ 4   
อริยสัจ 4  คือ  ความจริงอันประเสริฐหรือความจริงของอริยบุคคล  4  อย่าง 
ประกอบด้วย  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค 

 
 
 

3. เพระเหตุใด  วันวิสาขบูชาจึงได้รับเลือกให้เป็นวันส าคัญของสากลโลก 
เพราะวันวิสาขบูชา  เป็นวันส าคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  เนื่องจากเป็น
วันท่ีพระพุทธเจ้าทรงประสูติ  ตรัสรู้  เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน  อีกท้ัง
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน  เพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม  อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

แบบทดสอบหลังเรียน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เร่ือง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
ชุดที่  1  เร่ือง  วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา 

 

ค าชี้แจง 1.  แบบทดสอบมีท้ังหมด  10  ข้อ  คะแนน  10  คะแนน  ใช้เวลา  10  นาที 
  2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุด  แล้วท าเคร่ืองหมาย  x  ลงในช่อง ให้ตรง
กับข้อที่นักเรียนเลือกตอบ 
 

1. เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน  ได้แก่ 
ก. วันมาฆบูชา  
ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันอาสาฬหบูชา 
ง. วันอัฐมีบูชา 

 
2. หลักธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา  คืออะไร 

ก. เทศนา  4 
ข. อริยสัจ  4 
ค. อิทธิบาท  4 
ง. ฆราวาสธรรม 

 
3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนา “โอวาทปาฏิโมกข์” ในวันใด 

ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา 
ค. วันเข้าพรรษา 
ง. วันออกพรรษา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

4. หลักธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา  คืออะไร 
ก. อริยสัจ  4 
ข. อิทธิบาท  4 
ค. ฆราวาสธรรม 
ง. ทศพิธราชธรรม 
 

5. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตน  ไม่ถูกต้องในวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  3 
ก. หมวยตื่นมาตักบาตรแต่เช้าตรู่ 
ข. แดงชวนเพื่อนๆ  ไปเวียนท่ีวัดตอนค่ า 
ค. เหมียวไปฟังพระเทศน์เรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ 
ง. ตี๋ไปถวายผ้าอาบน้ าฝนแด่พระสงฆ์ท่ีวัด 

 
6. องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลเมื่อใด 

ก. 15  ธันวาคม  2540 
ข. 20  ธันวาคม  2540 
ค. 15  ธันวาคม  2542 
ง. 20  ธันวาคม  2542 
 

7. วันมาฆบูชาตรงกับวันใด 
ก. ขึ้น 15  ค่ า  เดือน  3 
ข. แรม  15  ค่ า  เดือน  3 
ค. ขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6 
ง. แรม  15  ค่ า  เดือน  6 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

8. เทศนาวิธีหรือพุทธลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าแบบใดที่ชวนให้รับค าสอนน าไป
ปฏิบัติ 
ก. สันทัสสนา 
ข. สมาทปนา 
ค. สมุตเตชนา 
ง. สัมปหังสนา 

 
9. วันวิสาขบูชาตรงกับวันใด 

ก. ขึ้น 15  ค่ า  เดือน  3 
ข. แรม  15  ค่ า  เดือน  3 
ค. ขึ้น  15  ค่ า  เดือน  6 
ง. แรม  15  ค่ า  เดือน  6 

 
10. เพราะเหตุใด  เราจึงเรียกวันมาฆบูชาว่า  “วันพระธรรม” 

ก. เกี่ยวข้องกับไตรสิกขา 
ข. เกี่ยวข้องกับการแสดงปฐมเทศนา 
ค. เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ง. เกี่ยวข้องกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
  

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1 X    

2 X    

3  X   

4 X    

5    X 

6   X  

7 X    

8  X   

9   X  

10    X 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เร่ือง   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธ ี
ชุดที่ 1  เร่ือง วันมาฆบูชาและวันวิสาขบชูา 
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