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1 ประวัติศาสดาของศาสนา
 ศาสนาแต่ละศาสนา มีประวัติความเป็นมาที่ศาสนิกชนควรรู้จัก

และท�าความเข้าใจ

   1. พระพุทธศาสนา 
    ผู้ก่อตั้ง หรือเรียกว่าศาสดา คือ พระพุทธเจ้า ซึ่งมี

พระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์เป็นโอรสของ

พระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา

เจ้าชายสิทธัตถะประสูติในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 
ที่ลุมพินีวัน (ปจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล)

ต่อมา พระองค์ออกผนวชและตรัสรู้
ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ในวันขึ้น 15 ค�่า 
เดือน 6

เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 
80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ในวันข้ึน 15 ค�่า เดือน 6 ท่ีเมือง
กสุนิารา (ปจจุบนัอยู่ในประเทศอนิเดยี)
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2. ศาสนาคริสต์ 
ศาสดาของศาสนาครสิต์ คอื พระเยซู พระองค์เป็นบตุรของนายโยเซฟ

และนางมาเรีย

1

ค.ศ.30

570

พระเยซู ประสูติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
ปคริสต์ศักราช ที่ 1 ที่แคว้นยูดาห์ 
ซึ่งปจจุบันอยู่ในประเทศอิสราเอล

นบีมุฮัมมัดประสูติที่เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย พระองค์น�าโองการของ
อัลเลาะห์มาถ่ายทอดแก่ศาสนิกชน

ค.ศ.33
พระเยซู
สิ้นพระชนม์

¤.È.

¤.È.

พระองค์ทรงน�าค�าสอนเรือ่ง
ความรัก ความเมตตาต่อกนั 
และการให้อภัยมาเผยแผ่

3. ศาสนาอิสลาม 
ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัด พระองค์เป็นบุตรของ

นายอับดุลเลาะห์และนางอามีนะฮ์

ค.ศ. 633 นบีมุฮัมมัดสิ้นพระชนม์
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 พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม
2 3

1 เลือกตัวเลขใต้ภาพ เติมลงใน ที่สัมพันธ์กัน

กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรูท่ี 1

1

 พระพุทธเจ้า

วันที่ 25 ธันวาคม

ประเทศอิสราเอล

 ประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6

ลุมพินีวัน

อัลเลาะห์

พระเยซู

 เจ้าชายสิทธัตถะ

นบีมุฮัมมัด
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พระพุทธเจ้า

...................................   เมื่อ วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้น 

...................................................................

พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 

เมื่อวันขึ้น .......................... ค�่า เดือน  6
พระเยซูประสูติ 

เมื่อวันที่ 25 เดือน  ...................................

พระเยซู .....................................

นบีมุฮัมมัดประสูติที่เมือง 

……………………………………………………………

ประเทศซาอุดีอาระเบีย

……………………………………………………     สิ้นพระชนม์

¡‹Í¹¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 80 »‚

 ¡‹Í¹¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 45 »‚

 ¡‹Í¹¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 1 »‚

 ¤ÃÔÊµ�ÈÑ¡ÃÒª·Õè 1 (¾.È. 543) 

 ¤ÃÔÊµ�ÈÑ¡ÃÒª·Õè 33

2  เติมค�าตอบให้ถูกต้อง

 ¤ÃÔÊµ�ÈÑ¡ÃÒª·Õè 570

 ¤ÃÔÊµ�ÈÑ¡ÃÒª·Õè 633
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2 แบบอยางท่ีดีของศาสนา
 พระพุทธศาสนาสอนให้เราศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างความดี 

เช่น 

วัณณุปถชาดก

พ่อค้าเกวียนหลงทางในดินแดนที่แห้งแล้ง แต่นายกองเกวียน

ได้สงัเกตหาแหล่งน�า้ และให้บรวิารพยายามทุบหินจน

แตกเพื่อหาน�้า จนในที่สุด ก็มีน�้าดื่ม

และรอดชีวิตมาได้

·Ñé§ÊÍ§àÃ×èÍ§¹Õé 
ãËŒ¢ŒÍ¤Ô´ÍÐäÃ¡Ñºà¾×èÍ¹ æ 

ºŒÒ§¤ÃÑº

สามเณรบัณฑิต

สามเณรบัณฑิตสังเกตเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ระหว่างบิณฑบาต เช่น  ชาวนาก�าลังทดน�้าไปยัง

ท้องนา ช่างเหล็กก�าลังดัดลูกศร แล้วได้น�ามา

คิดว่า คนเราสามารถดัดหรือฝกนิสัยของตนเอง

ให้มีคุณธรรมได้เหมือนสิ่งของต่าง ๆ
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เจาพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพรอม)

เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี เป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

และหมั่นสวดมนต์เป็นประจ�า  

 วันหน่ึงในช่วงที่ท่านบวช ขณะที่ท่านสวดมนต์

ไหว้พระและก้มลงกราบพระ กระสุนปนของคนร้าย

ที่ลอบยิงท่านได้ข้ามศีรษะท่านไป ท�าให้รอดพ้น

จากอันตรายในครั้งนั้น

ÈÒÊ´ÒáÅÐÊÒÇ¡áÅÐàÃ×èÍ§àÅ‹Ò¢Í§ÈÒÊ¹Òà»š¹áººÍÂ‹Ò§
ã¹¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁ´Õ ´Ñ§¹Ñé¹ ÈÒÊ¹Ô¡ª¹¤ÇÃ¹íÒáººÍÂ‹Ò§

·Õè ä´ŒÃÑºÃÙŒä»à»š¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการท�าความดี

หลายประการ เช่น 

ด้านศาสนา พระองค์เสด็จไปบ�าเพ็ญ

 พระราชกุศลเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา

ด้านความกตัญูกตเวที พระองค์ทรงปฏิบัติ

 ตามพระโอวาทของพระบรมราชชนนี

 และทรงดูแลพระบรมราชชนนีอย่างสม�่าเสมอ
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