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๑		พระพุทธศาสนา

	 ศาสดา	 คือ	 ผู้ก่อตั้งศาสนา	 ศาสดาของทุกศาสนาล้วนมี

ประวัติที่ควรศึกษา	เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส	ศรัทธา	และน�ามา

เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต

	 พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดา	 หรือผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา	

พระองค์ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี	คิดดี	พูดดี	และท�าดี	ฉะนั้น

เราทุกคนควรปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

บ้านเมืองเราก็จะมีความสงบสุขด้วย

เย็นวันหนึ่ง	นิดกับคุณแม่ก�าลังคุยกัน

และเพื่อให้พระสง¦�
äด้มีกíาลÑ§ãนการÈึกÉา
¾ระ¸รรม áล้Çนíามา

เ¼Âá¼่ÈาÊนา
เราจÖงควรใส่บาตร
พระสง¦�ในตอนเช้า

คุณแม่คะ ท�าไมเราต้อง
สวดมนต�ก่อนนอน และ

ใส่บาตรพระตอนเช้าด้วยคะ

 เรานับถือพระพุทธÈาสนา ต้องกราบไหว้
พระพุทธรูป«Ö่งเป็นสัÞลักÉณ�แทนองค�พระพุทธเจ้า 

เพื่อร�าลÖกถÖงคุณของพระพุทธเจ้า 
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	 พุทธประวัติ	

	 ๑)	ประสูติ	พระพุทธเจ้ามพีระนามว่า	เจ้าชายสทิธตัถะ	ประสูติ

ใต้ต้นสาละ	ในวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๖	ก่อนพุทธศักราช	๘๐	ปี	

ที่ลุมพินีวัน	ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล	

	 เจ้าชายสิทธัตถะ	 เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ

และพระนางสริมิหามายา	ซึง่เป็นผูป้กครองกรงุกบลิพสัดุ์

	 เมือ่เจ้าชายสทิธตัถะประสตูไิด้	๗	วนั	พระมารดาได้สิน้พระชนม์	

พระองค์จึงต้องอยู่ในความดูแลของน้าชื่อพระนางมหาปชาบดี-

โคตมี (มะ-หา-ปะ-ชา-บอ-ดี-โค-ตะ-มี)	 และเมื่อโตข้ึนได้ศึกษา

ศิลปวิทยาในส�านักครูวิศวามิตร	 (วิด-สะ-วา-มิด)	 ซึ่งพระองค์

ทรงศึกษาได้อย่างรวดเร็ว	

ในวัยเยาว์	เจ้าชายสิทธัตถะศึกษาศิลปวิทยาได้อย่างรวดเร็ว



5▲▲ พระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญเพียรที่เรียกว่า	ทุกรกิริยา	จนมีพระวรกายซูบผอม

	 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระชนมายุได้	 ๒๙	 พรรษา
พระองค์ทรงเบื่อหน่ายความไม่ยั่งยืนของชีวิต	 พระองค์จึงได้
ตัดสินพระทัยออกผนวช	 และได้บ�าเพ็ญเพียรด้วยวิธีทุกรกิริยา	
(ทุก-กะ-ระ-กิ-ริ-ยา)	 เช่น	 การกลั้นลมหายใจเข้าออกและ
อดอาหาร	 จนพระวรกายผ่ายผอม	 แต่ก็ยังไม่สามารถค้นหา
แนวทางในการดับทุกข์ที่แท้จริงได้
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	 ๒)	 ตรัสรู ้	 หลังจากเลิกบ�าเพ็ญเพียรด้วยวิธีทุกรกิริยา
พระสิทธัตถะทรงบ�าเพ็ญเพียรด้วยการนั่งสมาธิ	ท�าให้พระองค์
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๖	
ณ	ใต้ต้นพระศรมีหาโพธ์ิใกล้รมิฝังแม่น�า้เนรญัชรา	ซึง่ในขณะนัน้
พระองค์มีพระชนมายุได้	๓๕	พรรษา

▲▲ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์	ปัจจุบันอยู่ที่พุทธคยา	ประเทศอินเดีย
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กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

	 ๓)	 ปรนิพิพาน	 เมือ่ตรสัรู้	
แล้ว	 พระองค์ได้ทรงเผยแผ่
หลักธรรมให้กบัประชาชนโดย
ทัว่ไปเป็นเวลานานถงึ	 ๔๕	 ปี	
พระองค์จึงได้เสด็จดับขันธ-
ปรินพิพาน	 ในวันขึน้	 ๑๕	 ค�า่	
เดอืน	๖	ที่ใต้ต้นสาละ	ในเมอืง	
กุสินารา	ปัจจบุนัอยูใ่นประเทศ
อินเดีย	 รวมพระชนมายุได้	
๘๐	พรรษา		

▲▲ พระพทุธเจ้าปรินพิพานทีส่าลวโนทยาน	ในเมอืง
กุสินารา	แคว้นมัลละ

	 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพุทธประวัติจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ 	 แล้ว

เขียนสรุปตามส�านวนของตนเอง	 จากนั้นผลัดกันน�าเสนอผลงาน

หน้าชั้น

๑.	 ส�ารวจเพื่อน	ๆ 	ในห้องเรียนว่า	มีผู้นับถือศาสนาใดบ้าง

		 และเพราะอะไรจึงนับถือศาสนานี้	แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุด

๒.	สอบถามผู้ปกครองเกีย่วกบัศาสนาทีค่รอบครวัของตนเองนบัถอื	

		 แล้วเขียนสรุปลงในสมุด	จากนั้นน�าเสนอผลงานหน้าชั้น
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เพื่อน ๆ  คิดวา 
การกระทําในภาพเปนแบบอยางที่ดี

หรือไม เพราะอะไร
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แนวคิดสําคัญ
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	 การท�าความดีเพื่อให้มีคุณธรรมนั้น	 เราสามารถศึกษาได้

จากบุคคลต่าง	ๆ 	 รอบตัวเรา	 และในทางพระพุทธศาสนาสอน	

ให้เราศึกษาแบบอย่างความดี	 จากการด�าเนินชีวิตและข้อคิด

จากประวัติสาวกของพระพุทธเจ้า	 จากชาดก	 จากเรื่องเล่า		

และจากศาสนิกชนตัวอย่าง	 เพื่อให้เราได้เกิดความชื่นชม	

และทราบถึงแนวทางการด�าเนินชีวิตที่ดี	 และจะได้น�าไปเป็น

แบบอย่างในชีวิตได้	จากเรื่องต่าง	ๆ 	ต่อไปนี้

๑	 	พุทธสาวก

	 การท�าความดีเพื่อให้มีคุณธรรมต่าง	ๆ 	 เป็นส่ิงที่เราทุกคน

ควรตระหนัก	 และหมั่นฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจ�า	 เพื่อให้ตนเอง	

ครอบครัว	และสังคมมีความสงบสุข

	 สามเณรบัณฑิต

	 สามเณรบัณฑิต	 เป็นชาวเมืองสาวัตถี	

เกิดในตระกูลที่เลื่อมใสพระสารีบุตร	เมื่ออายุ

ได้	๗	ขวบ	ได้บรรพชาเป็นสามเณรในส�านัก

ของพระเถระสารีบุตร

	 ในวันหนึ่งพระสารีบุตรได้พาสามเณรบัณฑิตไปบิณฑบาต

ในหมู่บ้าน	 ระหว่างทางสามเณรเห็นชาวนาก�าลังทดน�้าจาก

คลองส่งไปยังท้องนา	เห็นช่างท�าศรก�าลังเอาลูกศรลนไฟ	แล้ว

ดัดลูกศรให้ตรง	 เห็นช่างท�าเกวียนก�าลังถากไม้ให้โค้งเพื่อ	

ท�าล้อเกวียน	จึงถามพระสารีบุตรว่า	“คนเหล่านั้นท�าอะไรกัน”

▲▲ สามเณรบัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้	
ในพระธรรม
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▲▲ สามเณรบัณฑิตรู้จักสังเกตและรู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่าง	ๆ 	และน�ามาปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียร	
จึงท�าให้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ได้

	 พระสารีบุตรอธิบายการท�างานของคนเหล่าน้ันให้สามเณร
ฟัง	สามเณรถามต่อว่า	 “สิ่งเหล่านั้นมีจิตใจไหม”	พระสารีบุตร
ตอบว่า	“ไม่มี” 
 สามเณรจึงคิดได้ว่า	น�้าไม่มีชีวิตจิตใจ	คนยังสามารถท�าให้
น�้าไหลเข้านาได้	ลูกศรไม่มีชีวิตจิตใจ	คนยังดัดให้ตรงได	้และ
ไม้ไม่มีชีวิตจิตใจ	 คนยังตกแต่งให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการได	้
มนุษย์มีชีวิตจิตใจแท้	ๆ 	เหตุใดจะไม่สามารถควบคุม	ดัดแปลง	
หรือตกแต่งให้เป็นไปตามที่ต้องการได้
	 จากนัน้สามเณรบณัฑติได้ขออนญุาตพระสารบีตุรเพือ่กลบั
วิหารก่อน	 แล้วท่านได้เข้าไปน่ังพิจารณาตามแนวคิดที่ได้และ
บ�าเพ็ญเพียรภาวนา	จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

การเป็นคนช่างสังเกต 
รู้จักคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวตามความเป็นจริง 

และน�ามาปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียร  
จะท�าให้ชีวิตประสบความส�าเร็จค่ะ
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