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●   ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ก

●   คําสําคัญ   ๕๘

●   บรรณานุกรม   ๕๘

หนวยการเรียนรูที่  ๑ ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา   ๑
  บทที่ ๑ พุทธประวัติ   ๒

หนวยการเรียนรูที่  ๓ พุทธสาวกและชาดก   ๒๒
  บทที่ ๑ พุทธสาวกและชาดก   ๒๓

หนวยการเรียนรูท ่ี๔ ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข   ๓๐
  บทที่ ๑ หนาที่ชาวพุทธ   ๓๑

  บทที่ ๒ ชาวพุทธตัวอยาง   ๓๖

หนวยการเรียนรูที่  ๕ จิตสงบ พบความสุข   ๔๐
  บทที่ ๑ การบริหารจิตและเจริญปญญา   ๔๑

หนวยการเรียนรูที่  ๖ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   ๕๑
  บทที่ ๑ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี   ๕๒

หนวยการเรียนรูที่  ๒ หลักธรรมคําจุนโลก   ๙
  บทที่ ๑ พระรัตนตรัยและพุทธศาสนสุภาษิต   ๑๐ 

  บทที่ ๒ โอวาท ๓   ๑๖



สารบัญ



หนวยการเรยีนรูท่ีหนวยการเรยีนรูท่ี

เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๑
เมื่อเรียนจบหนวยนี้ ผูเรียนจะมีความรูความสามารถตอไปนี้

- บอกพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป [มฐ. ส ๑.๑ ป.๑/๑]
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แนวคิดสําคัญ

กิจกรรมนําสูการเรียน
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บุคคลในภาพเปนใคร และมีความ
เกี่ยวของกับพุทธประวัติอยางไร
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พุทธประวัติ
 ในดินแดนชมพูทวีป (ปจจุบัน คือ ประเทศ

อินเดีย) มีเมืองเมืองหนึ่งตั้งอยู ชื่อวา

เมืองกบิลพัสดุ ซึ่งในปจจุบันน้ีอยูใน

เขตประเทศเนปาล พระมหากษัตริย

ผู ครองเมืองกบิลพัสดุ พระนามวา

พระเจาสุทโธทนะ พระองคทรงมี

พระมเหสพีระนามวา พระนาง

สิริมหามายา เมื่อพระนาง

สิริมหามายาทรงครรภแก

ไดเสด็จกลับเมืองเทวทหะ

แตยงัไปไมถึงก็ไดประสตูิ

พระโอรส ณ ใตตนสาละ 

ลุมพินีวัน เมื่อวันขึ้น 

๑๕ คํ่า เดือน ๖

เจาชายสิทธัตถะ ประสูติกอน
พุทธศักราชเปนเวลา ๘๐ ป
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 เมื่อพระโอรสประสูติได ๕ วัน พระเจาสุทโธทนะ

ไดเชิญพราหมณจํานวน ๑๐๘ คน มาขนานนามพระโอรสวา

สิทธัตถะ

 เมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูติได ๗ วัน พระมารดาได

สิ้นพระชนม พระเจาสุทโธทนะทรงมอบเจาชายใหพระนาง

มหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเปนนาของเจาชายสิทธัตถะเปนผูดูแล

เลี้ยงดูตอมา

 เมื่อเจาชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ ๗ พรรษา พระบิดา

ใหเรียนศิลปวิทยาในสํานักครูวิศวามิตร

 เมือ่เจาชายสทิธัตถะมพีระชนมายไุด ๑๖ พรรษา พระบดิา

ทรงใหอภเิษกสมรสกบัพระนางพมิพา (ยโสธรา) เจาชายสทิธตัถะ

อยูกับพระนางพิมพาจนพระองคมีพระชนมายุได ๒๙ พรรษา 

พระองคจึงมีพระโอรสองคหนึ่ง ขนานนามวา ราหุล

ในวัยเยาว เจาชายสิทธัตถะศึกษาศิลปวิทยาไดอยางรวดเร็ว
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 วันหนึ่งเจาชาย

สิทธัตถะไดเสด็จออก

ไปเที่ยวชมในอุทยาน

ไดทอดพระเนตรเห็น

คนแก คนเจ็บ คนตาย 

และนักบวชเปนลําดับ 

ทรงสลดพระทัยสงสาร

คนแก คนเจ็บ คนตาย 

แตทรงพอพระทัย และ

ทรงเลื่อมใสศรัทธาใน

ความสงบของนักบวช

เปนอยางมาก

 ในวันที่พระนางพิมพาประสูติพระโอรส เจาชายสิทธัตถะ

จึงทรงตัดสินพระทัยออกผนวช พระองคไดเสด็จไปศึกษาอยูใน

สํานักอาฬารดาบสและอุททกดาบส

 เจาชายทรงจบการศึกษาจากสํานักอาฬารดาบสและ

อุททกดาบสแลว ก็ยังไมอาจพบทางพนทุกขอยางแทจริงได

จึงลาอาจารยทั้งสองเพื่อศึกษาดวยพระองคเองตอไป จนได

พบกับปญจวัคคียทั้ง ๕ ซึ่งมาปรนนิบัติรับใชเจาชายสิทธัตถะ 

เพราะเชื่อมั่นวาจะตองตรัสรู

เจาชายสิทธัตถะทรงพิจารณาเกี่ยวกับเทวทูต ๔ ไดแก
คนแก คนเจ็บ คนตาย และนักบวช
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 ต อมาพระองคก็ทรง

บําเพ็ญทุกรกิริยา โดยการ

ทรมานรางกายของพระองค

ดวยวิธีการตางๆ เชน ใชลิ้น

กดเพดานอยู เปนเวลานาน 

และใชฟนกดฟนใหแนนอยู

เปนเวลานาน กล้ันลมหายใจ

เขาและลมหายใจออก จากนัน้

อดอาหาร คอื ผอนเสวยลดลง

ทีละนอยๆ จนไมเสวยเลย 

กระทั่งรางกายผอมเหลือแต

หนังหุมกระดูก แตก็ไมตรัสรู

 พระองคจึงทรงเปลี่ยนวิธีมาบําเพ็ญเพียรทางจิตใจ 

และเสวยพระกระยาหารตามปกติ ฝายปญจวัคคียทั้ง ๕ ตน

เห็นดังนั้น จึงคิดวาพระองคเลิกเพียรพยายามแลวคงไมได

ตรัสรูแน จึงจากไป

 เชาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ พระองค

ไดรับขาวมธุปายาส ที่นางสุชาดานํามาถวาย เมื่อพระองค

เสวยขาวมธุปายาสหมด จึงนําถาดไปลอยที่ริมฝ งแมน้ํา

เนรัญชรา

เจาชายสิทธัตถะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา
โดยหวังวาเปนหนทางดับทุกข
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 จากน้ัน พระองคเสด็จ

ขามแมนํ้าเนรัญชราเพื่อไป 

บําเพ็ญเพียรตอจนตรัสรูเปน

พระพทุธเจา ณ โคนตนพระศร-ี

มหาโพธิ ์ที่ใกลฝงดานตะวนัตก

ของแมน้ําเนรัญชราในคืนน้ัน

เอง หลังจากที่พระพุทธเจา

ตรัสรู แลว พระองคเสด็จไป

แสดงธรรมโปรดปญจวัคคีย

ทัง้ ๕ จนบรรลุเปนพระอรหนัต

 ตอจากนั้นพระองคได

เผยแผพระพุทธศาสนาไปทั่ว

จนมีสาวก และประชาชน

นับถือพระพุทธศาสนาเปน

จํานวนมาก

 พระพุทธเจ าได ทรง

ส่ังสอนธรรมแกประชาชน

อยูเปนเวลานานถึง ๔๕ ป

จนมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

จึงเสด็จปรินิพพาน ณ เมือง

กุสินารา

หลังจากตรัสรู แลวพระพุทธเจาเสด็จไปโปรด
ปญจวัคคียจนเลื่อมใสและทูลขอบวช

พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 

๑๕ คํ่า เดือน ๖



กจิกรรมรวบยอด
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ตอนที่ ๑ อภิปรายชวนคิด

 ครูใหนักเรียนแบงกลุม รวมกันอภิปรายวา “เพราะเหตุใด

เจาชายสทิธตัถะจงึทรงออกผนวช” จากนัน้สงตวัแทนออกมารายงาน

หนาชั้น

ตอนที่ ๒ ผลงานสรางสรรค

 ๑. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ ๕-๖ คน

 ๒. ใหแตละกลุมชวยกันวาดภาพ ระบายสี ภาพพุทธประวัติ 

๓ ภาพ ตามตอนที่กําหนดให พรอมทั้งเขียนคําอธิบายใตภาพให

ถูกตอง

 ๓. ใหแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุมตนเอง

 ๔. ครูและนักเรียนชวยกันนําภาพไปติดปายนิเทศ

ตอนที่ ๓  คําถามวัดความรู

 เขียนตอบคําถามตอไปนี้ลงในสมุด

 ๑. นกัเรยีนคดิวา เทวทตู ๔ มสีวนเกีย่วของกบัการออกผนวช

ของเจาชายสิทธัตถะอยางไร

 ๒. เพราะเหตุใดพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดปญจวัคคีย

 ๓. การศึกษาพุทธประวัติมีประโยชนตอชาวพุทธอยางไร

   ตอนประสูติ ตอนตรัสรู ตอนปรินิพพาน


