
ประวตัพิระพุทธเจ้า 
1. พระพุทธเจา้ ทรงพระนามเดิมว่า   สิทธัตถะ  หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จความมุ่งหมายแล้ว 
2. เป็นโอรสของ  พระเจ้าสุทโธทนะ    กษตัริย ์กรุงกบิลพสัด์ุ   แควน้สกักะ  
3. พระมารดาช่ือ  พระนางสิริมหามายา  พระราชธิดาของกษตัรยร์าชสกลุโกลิยวงคแ์ห่ง
กรุงเทวทหะ แควน้โกลิยะ 
4. พระนางสิริมหามายา ทรงพระสุบินนิมิตวา่  มีช้างเผอืกมีงาสามคู่ได้เข้ามาสู่พระครรภ์    
ณ ทีบ่รรทม   
5. พระพุทธเจา้ประสูติ   ทีใ่ต้ต้นสาละ  ณ  สวนลุมพนีิ วนัศุกร์ ขึน้ 15 ค า่ เดอืน วสิาขะ 
(เดอืน6) ปีจอ  80 ปี ก่อนพุทธศักราช (ปัจจุบันสวนลุมพธิินีอยูที่ประเทศเนปาล) 
6. พระพุทธเจา้ประสูติแลว้  ทรงเดนิได้  7 ก้าว  และมีดอกบัวผุดขึน้มารองรับ  พร้อมเปล่ง
พระวาจาวา่   “ เราเป็นเลศิที่สุดในโลก  ประเสริฐที่สุดในโลก  การเกดิคร้ังนี ้เป็นคร้ัง
สุดท้ายของเรา” 

7.เจ้าชายสิทธัตถะประสูตไิด้ 7 วนั    พระมารดากเ็สดจ็สวรรคาลยั(ตาย) 
8. เจา้ชายสิทธตัถะจึงอยูใ่นความดูแลของพระนางประชาบดโีคตมี  เป็นพระกนิษฐาของ
พระนางสิริมหามายา ( เป็นน้องของแม่หรือ เรียกว่า  น้า ) 
9.พราหมณ์ ทั้ง 8 ไดท้ านายวา่  เจา้ชายสิทธตัถะ มีลกัษณะเป็นมหาบุรุษ คอื หากด ารงตน
ในฆราวาส จะได้เป้นจกัพรรดิ์      ถา้ออกบวช  จะไดเ้ป็นศาสดาเอกของโลก 

10.  โกณฑญัญะ พราหณ์ผูอ้ายนุอ้ยท่ีสุด  ยนืยนัว่า  เจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวชและ
จะตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

11.เจ้าชายสิทธัตถะ  ทรงเรียนจบ  18 ศาสตร์  ในส านักครูวศิวามติร 
 

ประวตัพิระพุทธเจ้าออกบวช 
12. พระบิดาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นศาสดาเอกของโลก  จงึพยายามหา
ความสุขมาให้  โดยสร้างปราสาท 3 ฤดู  ให้อยู่ประทับ  เพือ่เตรียมราชาภเิษก(แต่งงาน) 
13. เมือ่พระชนมายุ 16  พรรษา(16ปี)   ทรงอภเิษกสมรสกบัพระนางพมิพา  หรือยโสธรา  
พระธิดาของเจ่ากรุงเทวทหะ  ซ่ึงเป็นพระญาตฝ่ิายพระมารดา   



14.  เจ้าชายสิทธัตถะอายุ 29 พรรษา  พระนางพมิพาได้ประสูตพิระราชโอรส  มีพระนาม
ว่า  “ราหุล”  หมายถงึ  “บ่วง” 

15. วนัหน่ึงพระพุทธเจ้าทรงเบื่อความจ าเจในปราสาท และเห็นคนแก่เจบ็ คนป่วย คนตาย 
และนักบวช  โดย เทวทูต(เทวดา) ได้แปลงกายมา   
16. เจ้าชายสิทธัตถะ คดิได้ว่า เป็นธรรมดาของโลก  เห็นความสุขทางโลกเป็นภาพมายา
เท่าน้ัน  และวถิทีางจะพ้นจากความทุกข์  คอืต้องครองเรือนเป็นสมณะ(ออกบวช) 
17.เจ้าชายสิทธัตถะอายุ29 พรรษา(29ปี) จงึได้เสดจ็ออกบรรพชา(บวช)ไปพร้อมกบันาย
ฉันทะ สารภ ี กบัม้าพระที่นั่งช่ือ กณัฑกะ   ไปยงัแม่น า้อโนมานท ี   น่ังบนกองทราย  ทรง
ตดัพระเมาล(ีตดัผม) ด้วยพระขรรค์   และเปลีย่นชุดกาสาวพตัร์(ผ้าย้อมด้วยรสฝาดแห่ง
ต้นไม้)  และให้นายฉันทะ น าเคร่ืองทรงกลบัพระนคร  พระองค์จะเส็จออก
มหาภเินษกรมณ์  ไปยงัแคว้นมคธ 

 

ประวตัพิระพุทธเจ้า  บ าเพญ็ทุกรกริิยา 
18. หลงัผนวช(บวชพระ)แลว้  พระองคมุ่์งไปท่ีแม่น ้ าคยา  แควน้มคธ  แสวงหาทางพน้
ทุกข ์โดยการศึกษาคน้ควา้  ทดลอง ท่ีส านกั อาฬารดาบส  กาลามโครตร และอุทกดาบส 
รามบุตร  เรียนจบ 2 ส านกั  ทรงเห็นวา่ไม่ใช่ทางพน้ทุกข ์

19.  เสดจ็ต่อไปท่ีแม่น ้ าเนรัญชรา  ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม  ทรงบ าเพญ็ทุกรกิริยา  ดว้ยการ
ขบฟัน   กลั้นหายใจ  และอดอาหาร  จนร่างกายซูบผอม   ทดลอง6 ปี ทรงเห็นวา่ไม่ใช่ทาง
พน้ทุกข ์

20.  ทา้วสกักเทวราชไดเ้สดจ็ลงมาดีดพิณถวาย 3 วาระ  คือ 

 ดีตพิณวาระท่ี 1 ขึงไวตึ้งเกินไป  เม่ือดีดสายกจ็ะขาด 

 ดีตพิณวาระท่ี 2  ขึงไวใ้หห้ยอ่น  เสียงจะยดืยาว  ไม่ไพเราะ 
 ดีตพิณวาระท่ี 3  ขึงสายพอดี  จึงมีเสียงกงัวานไพเราะ 
ดงัน้ีจึงทรงพิจารณาเห็นวา่  ทางสายกลาง คือไม่ตึงเกินไป  ไม่หยอ่นเกินไป  นั้นคือ ทางท่ี
จะน าสู่ทางพน้ทุกข ์  
 



21.  หลงัเลิกทุกรกิริยา  พระปัญจวคัคีย ์ทั้ง 5  ไดแ้ก่ โกณฑญัญะ   วปัปะ  ภทัทิยา  มหานา
มะ  และอสัสซิ เกิดเส่ือมศรัทธา  จึงกลบัไปท่ีป่า  อิสิปตนมฤคทายวนั  ต าบลสารนาถ  
เมืองพาราณสี 

 

ประวติัพระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
22.  พระองคต์รัสรู้ท่ีใตต้น้ศรีมหาโพธ์ิ  ณ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี 

พระองคร์ะลึกชาติได ้ มีตาทิพย ์และ  ส้ินกิเลส ดว้ยอริยสจั 4 ไดแ้ก่  ทุกข ์ สมุทยั  นิโรธ  
และมรรค   และเป็นศาสดาเอกของโลก  ตรัสรู้ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน6  เม่ืออาย ุ35 
พรรษา 
23. พระพุทธเจา้ เสดจ็ไปโปรด  ปัญจวคัคีย ์ ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 

     การแสดงธรรมคร้ังแรก( เทศน์กณัฑแ์รก) ท่ีพระองคแ์สดงธรรมคือ  “ ธมัมจกักปัปวตั
ตนสูตร”  ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่าเดือน8  เรียกวา่วนั “  อาสาฬหบูชา” 

24.พระสงฆอ์งคแ์รกในพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ “พระอญัญาโกณฑญัญะ” 

 

พระพุทธเจ้า ปรินิพพาน 

24.พระพุธเจา้ปรินิพพาน   ใตต้น้สาละ  ณ สาลวโนทยาน   เมืองกสิุนารา  แควน้มลัละ  
ในวนั 15 ค ่า เดือน6   รวมพระชนม ์ 80 พรรษา  และวนัน้ีถือเป็นการเร่ิมตน้ของ
พุทธศกัราช 

 

วนัท่ีพระพุทธเจา้  ประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ได้แก่วนัวสิาขบูชา  
ตรงกบัวนัขึน้ 15 ค า่ เดอืน 6 
 

ผอ.ประสาน  จนัทร์เผอืก 

ผอ.โรงเรียนบ้านดานค า 


