
แผนการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

เรื่อง พุทธประวัต ิ
รายวิชาสังคมศึกษา         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1            เวลา 1 คาบ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก 
............................................................................................................................................................................... 

1. สาระสำคัญ(เง่ือนไขความรู้) 
การศึกษาพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา  โดยใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุ 

เป็นผลนั้นย่อมทำให้ได้ข้อคิดสำคัญ ซึ่งสามารถนำมาเตือนสติและเป็นหลักในการประพฤติตนอย่างเหมาะสม 
2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้(มีเหตุผล) 

2.1 ตัวชี้วัด 
 ส1.1 ม.1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ จนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดา 
ท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 
2.1. จุดประสงค์การเรียนรู้  (เง่ือนไขความรู้) 

1. อธิบายพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ เสด็จออกผนวช  ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ประกาศพระศาสนา
จนถึงปรินิพพานได้ 

2. วิเคราะห์พุทธประวัติตอนประสูติ ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4 ทรงแสวงหาความรู้ และ 
บำเพ็ญทุกรกิริยาได้ 

3. สาระการเรียนรู้  (เง่ือนไขความรู้) 
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
  -ประสูติ 
  -เทวทูตท้ัง 4 
  -การแสวงหาความรู้ 
  -การบำเพ็ญทุกกรกิริยา 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ด้านสังคม) 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เง่ือนไขคุณธรรม) 
 1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. อยู่อย่างพอเพียง 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 วิธีสอนด้วย  บทเรียนสำเร็จรูป 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. นักเรียนนัง่สมาธิก่อนเรียน 5 นาที(มีภูมิคุ้มกัน,ความพอประมาณ) 
2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน(มีภูมิคุ้มกัน)บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธประวัติ เพื่อประเมิน

ความรู้เดิมของนักเรียน (เง่ือนไขความรู้) 
3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนด้วยบทเรียน

สำเร็จรูป (ศาสตร์สากล) โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามคำส่ังในบทเรียนสำเร็จรูปอย่างเคร่งครัด(มีเหตุผล, 
มีภูมิคุ้มกัน,มิติด้านสังคม) 
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

4.ครูนำภาพพุทธประวัติมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (เง่ือนไขความรู้) 
-ภาพท่ีครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นภาพพุทธประวัติตอนใด 
-เหตุการณ์ในภาพดังกล่าว มีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไรบ้าง 

      5. ครูอธิบายเช่ือมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวโลก ทรงส่ังสอนแนวทางการ
ดำเนินชีวิตท่ีประเสริฐแก่บุคคลท่ัวไป การศึกษาพุทธประวัติย่อมทำให้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตท่ีดีมีคุณค่า 
ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ (มิติด้านสังคม,มิติด้านวัฒนธรรม) 
       6. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด เช่น ข้อความท่ีกล่าวว่า พระนางสิริมหามายาทรงสุบินเห็นช้างเผือก 
มีความสอดคล้องกับการประสูติของพระพุทธเจ้าอย่างไร (การประสูติของมหาบุรุษ ผู้มีบุญบารมีและมีปัญญามาก) 
(มีเหตุผล) 
 ขั้นที่ 3 กิจกรรม 

7. ครูแจกบทเรียนสำเร็จรู(ศาสตร์สากล)ให้นักเรียน คนละ 1 ชุด(พอประมาณ) แล้วครูเน้นย้ำให้นักเรียน
ปฏิบัติตามคำส่ังในบทเรียนสำเร็จรูปอย่างเคร่งครัด (มีภูมิคุ้มกัน) 

8. นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้และตอบคำถามในบทเรียนสำเร็จรูปครูกำหนดเวลาประมาณ 30 นาทีหรือ
ตามความเหมาะสม (ความพอประมาณ)เน้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ไม่เปิดดูเฉลย (เง่ือนไขคุณธรรม) 

9. ครูสุ่มนักเรียน(พอประมาณ)ออกมาตอบคำถามจากบทเรียนสำเร็จรูปในแต่ละกรอบ แล้วครูและนักเรียน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง(มีเหตุผล) 
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 

10. นักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ข้อคิดท่ีได้จากการศึกษาพุทธประวัติ(เง่ือนไขความรู้,มีเหตุผล) 
11. นักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เรื่อง พุทธประวัติในตอนท่ีกำหนดให้ ดังนี้ (เง่ือนไขความรู้) 

-ตอนประสูติ 
-ตอนตรัสรู้ 
-ตอนประกาศพระศาสนา 
-ตอนปรินิพพาน 

12. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด (เง่ือนไขความรู้,มีเหตุผล) 
 -นักเรียนมีวิธีการแสวงหาความรู้คล้ายคลึงหรือแตกต่างกับวิธีการของพระพุทธเจ้าอย่างไร 
 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 
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13.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพุทธประวัติ(เง่ือนไขความรู้)  
    โดยคิดคะแนนร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ (พอประมาณ) 
14. ในกรณีท่ีนักเรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์ให้กลับไปศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปอีกครั้ง (นอกเวลาเรียน)จนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์ หรือครูอาจใช้วิธีอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนก็ได้ (มีภูมิคุ้มกัน, มีเหตุผล, 
มิติด้านสังคม) 
15. ครูมอบหมายให้นักเรียนถอดบทเรียนเรื่อง พุทธประวัติ ส่งครูในคาบหน้า (เง่ือนไขความรู้, พอประมาณ) 
 
6. สื่อ /แหล่งเรียนรู้(ศาสตร์สากล) 
 1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2.บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ 
 3. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง พุทธประวัติ 
7. การวัดและประเมินผล (มีภูมิคุ้มกัน) 
  

วิธีการวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60 
ตรวจแบบฝึกหัดในบทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกหัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการถอดบทเรียน แบบประเมินการถอดบทเรียน ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 
  
8. บันทึกผลหลังการเรียนรู้ 
 
1. ด้านความรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
2.ด้านทักษะกระบวนการ 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
3.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
4.ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ..................................................ครูผู้สอน 
                ( นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ ) 
      วันท่ี...........เดือน..............พ.ศ............... 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ     
       (นางสาวสตรีวรรณ   พิมพ์ชัยภูมิ) 
                        ครู 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ     
       (นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ) 
                 ครู 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       ลงช่ือ     
        (นายสนธยา   แก้วหาญ) 
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของผู้อำนวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
       ลงช่ือ     
        (นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบ 
 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/.......... เวลา     1  คาบ 
ช่ือหน่วย พุทธประวัติ พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก    เรื่องพุทธประวัต ิ
.............................................................................................................................................................................. 
 

เลขท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน(10) ระดับคุณภาพ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับคะแนน   9-10 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ระดับคะแนน 7-8 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคะแนน 5-6 ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 ระดับคะแนน 0-4 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน 
 คะแนน 7 คะแนนขึ้นไปผ่าน 

ลงช่ือ..............................................ผู้ประเมิน 
                  ( นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ ) 

        ................/......................./.............. 
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แบบบันทึกคะแนน 
การถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/.......... เวลา     1  คาบ 
ช่ือหน่วย พุทธประวัติ พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก    เรื่อง พุทธประวัต ิ
.............................................................................................................................................................................. 
 
เลขท่ี ช่ือ-สกุล ระดับคะแนน ความหมาย ผลการประเมิน 

1 2 3 4 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

เกณฑ์การประเมิน 
 ถูกต้องครบถ้วนตามเนื้อหา ระดับคะแนน 4    คะแนน ผลการประเมิน ดีมาก 
 ถูกต้อง 3 ใน 4 ตามเนื้อหา ระดับคะแนน 3    คะแนน ผลการประเมิน ดี 
 ถูกต้อง 2 ใน 4 ตามเนื้อหา ระดับคะแนน 2    คะแนน ผลการประเมิน พอใช้ 
 ถูกต้อง 1 ใน 4 ตามเนื้อหา ระดับคะแนน  1    คะแนน ผลการประเมิน ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน 
 ระดับคะแนน 3  คะแนนขึ้นไป 
      ลงช่ือ..............................................ผู้ประเมิน 
              ( นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ ) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/........ เวลา     1 คาบ 
ช่ือหน่วย พุทธประวัติ พุทธสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก    เรื่อง พุทธประวัต ิ
.............................................................................................................................................................................. 
ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียน 
นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีต้ังใจศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติด้วยตนเองตามกำหนดเวลา 
 
เลขท่ี ช่ือ-สกุล ระดับคะแนน ความหมาย ผลการประเมิน 

1 2 3 4 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
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เกณฑ์การประเมิน 
ต้ังใจศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปตลอดเวลาและเสร็จก่อนเวลากำหนด    

ระดับคะแนน  4    คะแนน    ความหมาย ดีมาก 
ต้ังใจศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปตลอดเวลาและเสร็จตามเวลา                

ระดับคะแนน  3    คะแนน   ความหมาย  ดี 
ต้ังใจศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปตลอดเวลาแต่เสร็จช้ากว่ากำหนดเวลา    

ระดับคะแนน  2    คะแนน   ความหมาย  พอใช้ 
มีพฤติกรรมแสดงถึงความไม่ต้ังใจบทเรียนสำเร็จรูป ระดับคะแนน  1    คะแนน   ความหมาย  ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การผ่าน 
 ระดับคะแนน 3 คะแนนขึ้นไป 
 
 
      ลงช่ือ..............................................ผู้ประเมิน 
                 ( นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ ) 
           ................/......................./.............. 
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เฉลย          

 1. ก  2. ข  3. ข   4. ค  5. ก  6. ข  7. ค   8. ก  9. ง   10. ง 
 

บทเรียนสำเร็จรูป เร่ือง พุทธประวัติ 
คำช้ีแจง 
1. ให้นักเรียนอ่านและศึกษาทำความเข้าใจเน้ือหาในแต่ละกรอบตามลำดับห้ามศึกษาข้ามกรอบเป็นอันขาด 
2. ให้นักเรียนตอบคำถามในแต่ละกรอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ โดยห้ามดูเฉลยหรือลอกคำตอบของเพ่ือน 
3. เมือ่นักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้วให้ดูเฉลยในตอนท้ายของแต่ละกรอบ 

       
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธประวัติ 

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.บทวิเคราะห์ที่พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินเห็น
ช้างเผือก ตีความได้ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. พระโอรสในพระครรภ์ จะเป็นผู้มีปัญญามาก 
 ข. พระโอรสในพระครรภ์ จะเป็นผู้มีบุญบารมีมาก 
 ค. พระโอรสในพระครรภ์ จะเป็นผู้มีอาสวขยญาณสูง 
ง.พระโอรสในพระครรภ์จะเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบสงู 
2.พระเจ้าสุทโธทนะมีพระราชประสงค์ให้เจ้าชายสิทธัตถะ
ดำเนินชีวิตตามข้อใด 
  ก. เป็นศาสดาเอกของโลก 
  ข. เป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ 
  ค. ศึกษาความรู้ในสำนักต่างๆ ทุกด้าน 
  ง. ตัดสินพระทัยดำเนินชีวิตด้วยพระองค์เอง 
 3. สิ่งที่เป็นหลักฐานแสดงถึงอาสภิวาจาที่พระพุทธเจ้าทรง
ประกาศว่า เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ย่ิงใหญ่ เป็นผู้ประเสริฐที่สุดใน
โลก คือข้อใด 
  ก. ทรงนิมิตเสด็จไปประกาศศาสนาในแคว้นมคธ 
  ข. ทรงเป็นมหาบุรุษเอกทำประโยชน์ย่ิงใหญ่ให้แก่โลก 
  ค. ทรงเป็นผู้อยู่เหนือโลก คือ กามภูมิ รูปภูมิ  
   และนรกภูมิ 
  ง. ทรงประกาศหลักธรรม เรื่อง ความไม่ประมาท 
         เป็นปัจฉิมโอวาท 
 4. เหตุการณ์ที่ยกมาเปรียบกับการปฏิบัติตนตามแนวทาง
มัชฌิมาปฏิปทา จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
คือ เหตุการณ์ใด 
  ก. การประสูติของพระโอรส “ราหลุ” 
  ข. การทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 
  ค. พระอินทร์มาเทียบสายพิณ 
  ง. การบำเพ็ญทุกกรกิริยา 

 5. หลักธรรมธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร คือ หลักธรรมที่ทรง
แสดงแก่สาวกในข้อใด 
  ก. ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5  
  ข. พวกชฎิล 3 พ่ีน้อง 
  ค. พระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ  
  ง. พระสารีบุตร และพระโมคคลัลานะ 
 6. พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า คือใคร 
  ก. พระราหุล ข. พระสารีบุตร 
  ค. พระโกณฑัญญะ ง. พระโมคคัลลานะ 
 7. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คืออะไร 
  ก. ไตรสิกขา ข. หลักธรรม 
  ค. อริยสัจ 4 ง. ทางดับทุกข์ 
 8. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ผู้ใด 
  ก. ปัญจวัคคีย์ 
  ข. อุทกดาบส รามบุตร 
  ค. อาฬารดาบส กามโคตร 
  ง. พระโมคคัลลานะ พระสารบีุตร 
 9. พุทธประวัติตอนทอดพระเนตรเห็นเทวทูตน้ัน “เทวทูต” 
เปรียบเสมือนข้อใด  
  ก. การเห็นในสิ่งที่ดีงาม 
  ข. เทวดาท่ีสามารถบันดาลสิ่งต่างๆ ได้ 
  ค. ผู้ที่นำสิ่งที่ดีงามมามอบให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะ 
  ง. การเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ 
   แล้วนำมาคิดจนเห็นความจริงว่าชีวิตน้ีเป็นทุกข์ 
10. ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เรียกว่าอะไร 
  ก. พุทธธรรม  
  ข. หลักไตรลักษณ ์
  ค. มรรคมีองค์ 8  
  ง. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
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กรอบนำ 

 นักเรียนคงจะเคยเรียนพุทธประวัติ อันหมายถึง ประวัติของพระพุทธเจ้ามาบ้างแล้ว และเพื่อมิให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกว่า ต้องเรียนบทเรียนนี้ซ้ำๆ จนเกิดความเบื่อหน่าย เราลองมาทดสอบและลำดับ
ความรู้ของเราเป็นตอนๆ เกี่ยวกับพุทธประวัติกันดีกว่า 
 พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับจิตใจของคนไทยและชาติไทยในด้านวัฒนธรรมขนบประเพณี  
มาเป็นเวลานาน พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงควรทราบถึงประวัติ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาพุทธจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้เกิดความสะอาด สว่าง และสงบ 
 ในอดีตกาลย้อนหลังก่อนพุทธศก 80 ปี ดินแดนนี้มีนามว่า “ชมพูทวีป” หมายถึง ดินแดนท่ีเป็น
ประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ปากีสถาน บังกลาเทศ และภูฐาน ในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนในยุคนั้นนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ อันเป็นศาสนาเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
 พระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสด์ุ ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา พระราชธิดา
แห่งกรุงเทวทหะ ไม่นานนักพระนางสิริมหามายาก็ทรงพระครรภ์ และเมื่อใกล้ท่ีจะทรงมีพระประสูติกาล 
พระนางได้ทูลลาพระสวามี เพื่อไปทรงมีพระประสูติกาลท่ีบ้านเมืองของพระนางตามธรรมเนียมของอินเดีย
สมัยก่อน เมื่อขบวนเสด็จมาถึง “สวนลุมพินีวัน” (ปัจจุบัน คือ ตำบลรุมมินเด ประเทศเนปาล) ซึ่งอยู่
กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสด์ุกับกรุงเทวทหะ พระนางทรงประชวรพระครรภ์และประสูติพระโอรส ณ  
ใต้ต้นสาละ เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 
 

 
คำถามประจำกรอบนำ 

1. ชมพูทวีป หมายถึงดินแดนใด 
   
2. พระนางสิริมหามายา ทรงประสูติพระโอรสท่ีใด ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด 
   
3. เพราะเหตุใด พระนางสิริมหามายาจึงต้องเดินทางกลับกรุงเทวหะเพื่อประสูติพระโอรส 
   
  

 
เฉลยคำถามประจำกรอบนำ 

1. ชมพูทวีป หมายถึงดินแดนใด 
  ดินแดนท่ีเป็นประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ปากีสถาน บังกลาเทศ และภูฐานในปัจจุบัน  

2. พระนางสิริมหามายา ทรงประสูติพระโอรสท่ีใด ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด 
  พระนางสิริมหามายาทรงประชวรพระครรภ์และประสูติพระโอรส ณ สวนลุมพินีวัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ประเทศเนปาล  

          3.พราะเหตุใด พระนางสิริมหามายาจึงต้องเดินทางกลับกรุงเทวหะเพื่อประสูติพระโอรส 
เพราะเป็นธรรมเนียมของอนิเดียท่ีสตรีผู้มีครรภ์จะต้องเดินทางกลับไปคลอดบุตรท่ีบ้านเกิดของตน  
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กรอบที่ 1 ประสูติ 

 จากการศึกษาพุทธประวัติตอนประสูติแล้ว ลองมาศึกษาดูสิว่า พราหมณ์ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลสมัยนั้นได้
ทำนายลักษณะพระกุมารอย่างไร และพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ต่อพระโอรสอย่างไร 
 พระโอรสน้อยได้รับการขนานพระนามว่า “สิทธัตถะ” อันมีความหมายว่า “ผู้สำเร็จในส่ิงท่ีประสงค์” 
และเมื่อทรงประสูติได้ 7 วัน พระราชมารดาก็ส้ินพระชนม์ พระนางปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา จึงเป็นผู้
ถวายการเล้ียงดูต่อมา 
 พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญตำราทำนายลักษณะได้ทำนายลักษณะ
พระโอรสไว้เป็น       2 นัย คือ 
 1. ถ้าพระโอรสทรงครอบครองบ้านเมือง จะเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ 
 2. ถ้าเสด็จออกผนวช ก็จะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก 
 แต่พระราชประสงค์ของพระเจ้าสุทโธทนะมีเพียงประการเดียว คือ ทรงปรารถนาท่ีจะให้เจ้าชาย
สิทธัตถะได้ครองบ้านเมืองสืบต่อจากพระองค์ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัย พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงส่ง
พระราชโอรสเข้าศึกษา       ในสำนักครูวิศวามิตร จนจบหลักสูตรศิลปวิทยาแทบทุกแขนง และทรงมีพระ
ปรีชาสามารถเหนือบรรดานักศึกษาอื่นๆ 

 
 

คำถามประจำกรอบที่ 1 
1. คำว่า “สิทธัตถะ” แปลว่าอะไร 
    
2. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้รับคำทำนายอย่างไรบ้าง 
    
   
   
3. พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้พระโอรสดำเนินชีวิตอย่างไรในอนาคต 
   
  

เฉลยคำถามประจำกรอบที่ 1 
1. คำว่า “สิทธัตถะ” แปลว่าอะไร 
  ผู้สำเร็จในส่ิงท่ีประสงค์  
2. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้รับคำทำนายอย่างไรบ้าง 
  คำทำนายลักษณะพระโอรสสิทธัตถะมี 2 นัย คือ  
  1) ถ้าพระโอรสทรงครอบครองบ้านเมือง จะเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่  
  2) ถ้าเสด็จออกผนวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาเอกของโลก  
3. พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้พระโอรสดำเนินชีวิตอย่างไรในอนาคต 
  ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้พระโอรสได้ครองบา้นเมืองต่อจากพระองค์  
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กรอบที่ 2 ครองเรือน 

 เมื่อคำทำนายพระลักษณะของพระโอรสสิทธัตถะออกมาเป็น 2 นัย นักเรียนคิดว่า คำทำนายในข้อใด
ถูกต้อง        ลองติดตามศึกษาต่อไปนะคะ 
 พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชย์สืบต่อจากพระองค์ 
พระองค์ทรงโปรดให้สร้างปราสาทพระราชวัง 3 ฤดู เพื่อให้พระโอรสประทับอย่างพระเกษมสำราญ และ
ทรงทูลขอพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ ทรงพระนามว่า “พระนางพิมพา หรือยโสธรา” ให้ทรง
อภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อทรงมีพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงมีพระราชโอรส ซึ่งพระองค์
พระราชทานพระนามว่า “ราหุล” แปลว่า “บ่วง” 
 ครั้งหนึ่งขณะท่ีเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเห็น “เทวทูตท้ัง 4” คือ คนแก่ 
คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงคิดว่า ชีวิตของคนเราต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ไม่มีใครหลีกเล่ียงได้ และ
วิถีทางท่ีจะพ้นจากความทุกข์ เช่นนี้ได้ก็คือ การสละเพศผู้ครองเรือน พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จออก
ผนวชในตอนดึก ทรงตัดพระเมาลี                 ถือเพศบรรพชิต ณ ริมฝ่ังแม่น้ำอโนมา เมื่อมีพระชนมายุ 29 
พรรษา 

 
 

คำถามประจำกรอบที่ 2 
1. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับใคร เมื่อพระองค์มีพระชนมายุเท่าไร 
    
2. เหตุการณ์ใดท่ีทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดสินพระทัยออกผนวช 
    
   

 
 

เฉลยคำถามประจำกรอบที่ 2 
1. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับใคร เมื่อพระองค์มีพระชนมายุเท่าไร 
  พระนางพิมพา หรือยโสธรา  เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษา  
2. เหตุการณ์ใดท่ีทำให้เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดสินพระทัยออกผนวช 
  การทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท้ัง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ  
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กรอบที่ 3 บำเพ็ญเพียร 

 วิธีการศึกษาของนักบวชสิทธัตถะ หลังจากทรงออกผนวชแล้วมีหลายวิธี ซึ่งวิธีการศึกษาของพระองค์
แสดงให้เห็นถึงพระพุทธจริยวัตรท่ีเราชาวพุทธควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็น
อย่างดี 

 1. ทรงเสด็จไปศึกษา ณ สำนักอาจารย์อาฬารดาบส และอุทกดาบส จนสำเร็จฌาน 8 ขั้นจนจบหลักสูตร
ของท้ังสองสำนัก แต่ทรงเห็นว่า มิใช่ทางหลุดพ้นทุกข์ เพราะพระองค์ยังทรงรู้ได้ว่าจิตของพระองค์ยัง
ทรงมีความรัก        ความชัง ความหลง อันเป็นกิเลสอยู่ จึงทรงอำลาอาจารย์ท้ังสองเสด็จสู่ตำบลอุรุ
เวลาเสนานิคม 

 2. ทรงบำเพ็ญเพียรตามลำพังท่ีตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตามความเช่ือของนักบวชโยคี ของอินเดียสมัยนั้น 
ท่ีนิยม    การทรมานร่างกายให้ลำบากอย่างยิ่งยวด เรียกว่า “ทุกกรกิริยา” ขณะท่ีทรงบำเพ็ญทุกกร
กิริยานั้น มีปัญจวัคคีย์   คือ พราหมณ์ท้ัง 5 ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ 
ได้ตามคอยปรนนิบัติ 

 วิธีการบำเพ็ญทุกกรกิริยา มีข้ันตอนในการปฏิบัติ 3 ข้ันตอน คือ 
 - ขั้นที่ 1 กัดฟัน โดยเอาฟันกัดฟันไว้ให้แน่น 
 - ขั้นที่ 2 กล้ันลมหายใจ โดยเอาพระชิวหา (ล้ิน) กดพระตาลุ (เพดาน) ไว้ 
 - ขั้นที่ 3 อดอาหาร โดยลดการบริโภคอาหารลงเรื่อยๆ จนในท่ีสุดไม่เสวยพระกระยาหารเลย 
 เมื่อทรงเห็นว่าวิธีการทรมานตนให้ลำบากอย่างยิ่งยวด ไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ีทรงประสงค์ 
จึงทรงเลิกการบำเพ็ญทุกกรกิริยา กลับเสวยพระกระยาหารใหม่ พระองค์ทรงเปรียบชีวิตเหมือนกับการดีด
พิณ ถ้าขึงตึงเกินไปเสียงย่อมไม่ดัง หรือขาดได้ ถ้าขึงหย่อนเกินไป ก็ย่อมไม่มีเสียง สายพิณท่ีขึงปานกลาง 
ย่อมดีดได้เสียงท่ีไพเราะ ในท่ีสุดพระองค์ทรงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์โดยใช้ทางสายกลาง หรือ 
“มัชฌิมาปฏิปทา” 

 
คำถามประจำกรอบที่ 3 

1. การบำเพ็ญทุกกรกิริยา หมายถึงอะไร 
    
2. ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 ท่ีคอยปรนนิบัตินักบวชสิทธัตถะ ขณะทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา คือใคร 
   
3. นักบวชสิทธัตถะเปรียบชีวิตของคนเราเหมือนกับส่ิงใด 
   
  

เฉลยคำถามประจำกรอบที่ 3 
1. การบำเพ็ญทุกกรกิริยา หมายถึงอะไร 
  การทรมานตนให้ลำบากอย่างยิ่งยวด เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์  
2. ปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 ท่ีคอยปรนนิบัตินักบวชสิทธัตถะ ขณะทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา คือใคร 
  โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ  
3. นักบวชสิทธัตถะเปรียบชีวิตของคนเราเหมือนกับส่ิงใด 
  ทรงเปรียบชีวิตเหมือนกับการดีดพิณ ถ้าขึงตึงเกินไปเสียงย่อมไม่ดัง หรือขาดได้ ถ้าขึงหย่อนเกินไป 
 ก็ย่อม ไม่มีเสียง สายพิณท่ีขึงปานกลาง ย่อมดีดได้เสียงท่ีไพเราะ  
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กรอบที่ 4 ตรัสรู้ 

 เก่งมากท่ีนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้ถูกต้อง คราวนี้เราจะศึกษาเรื่องทางสาย
กลางท่ีนักบวชสิทธัตถะทรงปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรอยากทราบไหม 
ลองมาศึกษาถึงพระจริยวัตรของพระองค์ในเรื่องความอุตสาหะพากเพียร เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนต่อไปดีไหมคะ 
 หลังจากท่ีทรงล้มเลิกการบำเพ็ญทุกกรกริยา และกลับเสวยพระกระยาหารจนพระวรกายสมบูรณ์ดี
แล้ว ทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิต ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก แล้วตั้งพระทัยแน่วแน่ว่า ถ้าไม่สำเร็จ
ทางพ้นทุกข์พระองค์               จะไม่ยอมเสด็จลุกไปไหน แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งก็ตาม ขณะท่ี
พระองค์ตรัสรู้ ทรงมีพระชนมายุ 35 พรรษา 
 ในปฐมยาม พระองค์รู้ระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ 
 ในยามท่ีสอง พระองค์ทรงรู้เห็นความเป็นไปในการเกิด การตายของสัตว์ท้ังหลายท่ีเกิดมามีทุกข์ สุข ดี
เลว ต่างกันก็ด้วย “กรรม” การท่ีบุคคลนั้นๆ ได้เคยกระทำไว้แต่หนหลัง และทรงทราบต้นเหตุท่ีทำให้ชีวิต
ของคนเราสุขบ้าง ทุกข์บ้าง เพราะ “ตัณหา” 
 ในยามสุดท้าย พระองค์ทรงรู้แจ้งความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ “อริยสัจ 4” ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ และมรรค 

 
 

คำถามประจำกรอบที่ 4 
1. “ถ้าไม่สำเร็จทางพ้นทุกข์ จะไม่ยอมเสด็จลุกหนีไปไหน แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งก็ตาม” ประโยคนี้
แสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรของพระพุทธองค์ด้านใด 
   
    
2. นักบวชสิทธัตถะ ทรงรู้แจ้งถึงความจริงอันประเสริฐ หมายถึงอะไร 
    
 
 

เฉลยคำถามประจำกรอบที่ 4 
1. “ถ้าไม่สำเร็จทางพ้นทุกข์ จะไม่ยอมเสด็จลุกหนีไปไหน แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งก็ตาม” ประโยคนี้
แสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรของพระพุทธองค์ด้านใด 
  ความเพียร  
   
2. นักบวชสิทธัตถะ ทรงรู้แจ้งถึงความจริงอันประเสริฐ หมายถึงอะไร  
  อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  
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กรอบที่ 5 ทรงประกาศพระศาสนา 

 เมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ก่อนเสด็จไปเผยแผ่พระศาสนา โดย
เสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีเป็นการแสดงปฐม
เทศนา ธรรมท่ีทรงแสดงเรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งว่าด้วยแนวทางท่ีไม่พึงปฏิบัติสองทาง คือ ตึง
เกินไป และหย่อนเกินไป และแนวทางท่ีพึงปฏิบัติ คือ “ทางสายกลาง” (อริยมรรคมีองค์ 8) และ “อริยสัจ 
4” หลังจากจบพระธรรมเทศนา โกณฑัญญะได้เกดิ “ดวงตาเห็นธรรม” จึงทูลขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรก
ในพระพุทธศาสนา ต่อมาอีกส่ีท่านท่ีเหลือ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ก็ได้เกิดดวงตาเห็น
ธรรมและทูลขอบวชตามลำดับ 
 จากนั้นได้มีผู้เล่ือมใสศรัทธาเข้ามาขอบวชเป็นจำนวนมาก ต่อมาไม่นานก็มีพระอรหันตสาวกของ
พระพุทธเจ้าจำนวน 60 รูป จึงทรงให้แยกย้ายกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแคว้นต่างๆ 
 พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดชฎิล (นักบวชเกล้าผม) 3 พี่น้อง พร้อมบริวาร 1,000 รูป จนขอบวชเป็น
พระสาวกของพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสารถวายสวนไผ่ แล้วสร้างวัดเวฬุวันมหาวิหารสำหรับเป็นที่
ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา จากนั้นก็มีผู้มาขอบวชเป็นสาวก คือ พระ
สารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ซึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าแต่งต้ังให้พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบ้ืองขวา มี
ความเป็นเลิศกว่าผู้อื่นทางปัญญา และพระโมคคัลลานะ เป็นพระอัครสาวกเบ้ืองซ้าย เป็นเลิศกว่าผู้อื่นทาง
มีฤทธิ์มาก ต่อมาอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดพระเชตวัน และนางวิสาขาสร้างวัดบุพพารามถวาย
พระพุทธเจ้าด้วย 
 
 

 
คำถามประจำกรอบที่ 5 

1. ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ เรียกว่าอะไร 
   
    
2. พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา คือใคร 
    

 
 
 
 

เฉลยคำถามประจำกรอบที่ 5 
1. ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ เรียกว่าอะไร 
  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  
   
2. พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา คือใคร 
  โกณฑัญญะ  
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กรอบจบ ปรินิพพาน 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพุทธบริษัทส่ี คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ขึ้นมานั้น แต่ละพุทธ
บริษัทก็เจริญแพร่หลาย มีความรู้ความสามารถท่ีจะสืบสานต่อเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ และสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปได้แล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโน
ทยานของเหล่ามัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา  เมื่อวันเพ็ญ เดือน 6 ขณะพระชนมายุ 80 พรรษา 

 
 
 

คำถามประจำกรอบจบ 
1. พุทธบริษัทส่ี คือใคร 
    
    
2. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อใด ขณะมีพระชนมายุเท่าไร 
    
   
3. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานท่ีใด 
   

 
 

 
เฉลยคำถามประจำกรอบจบ 

1. พุทธบริษัทส่ี คือใคร 
  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  
2. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อใด ขณะมีพระชนมายุเท่าไร 
  วันเพ็ญเดือน 6 ขณะมีพระชนมายุ 80 พรรษา  
3. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานท่ีใด 

  สาลวโนทยานของเหล่ามัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา 
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ภาพพุทธประวัติ 
ตอนประสูติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพุทธประวัติ 
ตอนทอดพระเนตรเทวทูต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพุทธประวัติ 
ตอนบำเพ็ญทุกกรกิริยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพุทธประวัติ 
ตอนตรัสรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพุทธประวัติ 
ตอนแสดงปฐมเทศนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพุทธประวัติ 
ตอนปรินิพพาน 
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