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พุทธศาสนา
บทที่

1
• พทุธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศกึษา คอื เน้นการฝึกฝนตนเองตามหลกัไตรสกิขา ซึง่ประกอบ 

       ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา

• พุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ

• พุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล คือ อริยสัจ 4

• พุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง คือ มรรค 8

• พุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

• พุทธศาสนามีลักษณะประชาธิปไตย คือ มีการให้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคแก่ 

       พระภิกษุสงฆ์

• พุทธศาสนากับหลักการวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกัน โดยมุ่งแสวงหาความเป็นจริง 

       ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์

• พุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขแก่บุคคล สังคม และโลก

ความสำาคัญของพุทธศาสนา

พุทธประวัติ

• พระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา

• ประสตูใิต้ต้นสาละ ณ สวนลมุพนีิวนั เมือ่ประสตูไิด้ 5 วนั ได้รับการขนานนามว่า “สทิธัตถะ”  

       แปลว่า ต้องการสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นสมปรารถนา 

• พระชนมายุ 16 พรรษา อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราพิมพา

• พระชนมาย ุ29 พรรษา เสดจ็ออกผนวช เป็นเวลาเดยีวกบัทีพ่ระองค์ได้พระโอรสช่ือพระราหลุ

• หลังจากบวชได้เข้าศึกษาที่ส�านักอาจารย์ 2 ท่าน คือ อาฬารดาบสและอุทกดาบส

• หลงัจากเรียนกบัพระอาจารย์จนหมดสิน้ความรู้ พระองค์เหน็ว่ายงัไม่ใช่วิถทีางแห่งการหลดุพ้น  

 จงึเปลีย่นมากระท�าตนให้ล�าบาก เรียกว่า ทกุรกริิยา แต่ก็ยงัไม่หลดุพ้น  จึงเปลี่ยนมาเป็นการ 

 บ�าเพ็ญเพียรทางจิตจนส�าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

page_smart_social studies01.indd   6 10/7/2562 BE   11:01



SMART SOCIAL STUDIES สรุปเตรียมสอบสังคม ม.ปลาย    7

บทที่ 1 พุทธศาสนา

• พระองค์ตัดสนิพระทยัสัง่สอนชาวโลก โดยปัญจวคัคย์ีคอืบคุคลกลุม่แรกทีไ่ด้ฟังธรรมทีช่ื่อว่า  

 ธัมมจกักัปปวัตตนสตูร ท้ายทีส่ดุ พระอญัญาโกณฑญัญะทลูขอบวชเป็นภกิษรูุปแรกในศาสนา

• พระองค์ใช้เวลาเผยแพร่ธรรมรวม 45 พรรษา เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา จึงเสด็จดับ 

 ขันธปรินิพพาน ณ ป่าสาละ เมืองกุสินารา

ชาดกเป็นเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ซึ่ง 10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเรียกว่า 

ทศชาติชาดก ซึ่งประกอบด้วย เตมิยชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก  

มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก จันทชาดก นารทชาดก วิทูรชาดก และเวสสันดรชาดก แต่พี่จะขอกล่าว

เพียง 3 ชาติ คือ มหาชนกชาดก มโหสถชาดก และเวสสันดรชาดก เนื่องจากในหลักสูตรสังคมศึกษา 

ม.ปลาย ออกเพียง 3 เรื่องนี้เท่านั้น

ชาดก

1. มหาชนกชาดก   
เป็นชาติที่ 2 ในทศชาติ เกี่ยวกับวิริยบารมี (ความเพียรพยายาม)

• ณ เมืองมิถิลา มีพระเจ้าแผ่นดินชื่อ มหาชนก มีพระโอรส 2 พระองค์ คือ เจ้าอริฏฐชนก และ 

     เจ้าโปลชนก เมื่อพระราชบิดาสวรรคต เจ้าอริฏฐชนกข้ึนเป็นกษัตริย์ครองเมือง ส่วนเจ้า 

        โปลชนกเป็นอปุราช แต่มอี�ามาตย์คนหน่ึงไม่พอใจเจ้าโปลชนก จงึออกอบุายให้พระอริฏฐชนก 

       ระแวงพระอนุชา จนเจ้าโปลชนกโดนจับไปขังไว้ 

• เจ้าโปลชนกหนีออกจากที่ขัง และรวบรวมก�าลังพลกลับไปล้อมเมืองมิถิลา พระเจ้าอริฏฐชนก 

       ออกท�าสงครามจนสิน้พระชนม์ในสนามรบ ท�าให้เจ้าโปลชนกเป็นกษัตริย์ครองเมอืงมถิลิาแทน

• ส่วนพระมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกหลบหนีไปถึงเมืองกาลจัมปากะ ขณะน้ันพราหมณ์ 

 ทิศาปาโมกข์เห็นนาง จึงรับนางไปอยู่ด้วย นางประสูติพระโอรสและตั้งช่ือว่า มหาชนก  

 ตามชือ่ปูข่องพระกุมาร

• เมื่อพระมหาชนกพระชนมายุ 16 พรรษา จึงได้ทูลลาพระมารดาออกไปค้าขาย ระหว่างทาง 

     เกิดพายุใหญ่ซัดจนเรือแตก พระมหาชนกเมื่อทราบว่าเรือจะจม จึงเสวยอาหารจนอิ่มและ 

 น�าผ้าชุบน�า้มนัมาพนัตวัเองจนแน่น กระโดดลงจากเรือและว่ายน�า้อยูใ่นมหาสมทุรนานถงึ 7 วนั

• นางมณีเมขลาสรรเสริญในความเพยีรพยายาม จงึเหาะมาช่วยอุม้พระมหาชนกไปยงัฝ่ังมถิิลา

• เมือ่พระเจ้าโปลชนกสิน้พระชนม์กไ็ม่มผีูใ้ดเหมาะสมและสามารถเป็นกษตัริย์ได้ พวกอ�ามาตย์ 

    จึงตั้งพิธีเสี่ยงทายราชรถ จนราชรถมาหยุดลงที่ศาลาที่พระมหาชนกบรรทมอยู่ ปุโรหิต 
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บทที่ 1 พุทธศาสนา

      จึงเข้าไปดูพระบาทพระมหาชนก และเห็นว่ามีลักษณะต้องตามค�าโบราณ จึงทูลเชิญขึ้นเป็น 

       กษัตริย์

• เมื่อพระมหาชนกขึ้นเป็นกษัตริย์ ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงสิวลี ธิดาของพระเจ้าโปลชนก ทรงมี 

       พระโอรสกับนางสิวลี นามว่า ทีฆาวุ

• วันหน่ึงพระองค์ทรงเห็นต้นมะม่วง 2 ต้น ต้นหน่ึงกิ่งหักใบไม้ร่วง อีกต้นใบหนาแน่น จึง 

        ตรัสถามอ�ามาตย์ได้ความว่า ต้นกิง่หกัมีผลด ีรสอร่อย คนจงึแย่งกนัสอย แย่งกนัเดด็ พระองค์        

       เกิดความกังวล จึงตัดสินพระทัยออกบวช

• นางสิวลีทรงทราบก็ติดตามพระองค์หลายคร้ัง แม้จะท�าอุบายแต่ก็ไม่ส�าเร็จ จนท้ายสุด 

     พระมหาชนกได้เสด็จเข้าสู่ป่าลึกและไม่ได้กลับมาพระนครอีก ส่วนนางสิวลีได้อภิเษกทีฆาว ุ

       ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และบ�าเพ็ญพระองค์เป็นนักบวชอยู่ในอุทยานเมืองมิถิลาจนสิ้นชีวิต

2. มโหสถชาดก   
เป็นชาติที่ 5 ในทศชาติ เกี่ยวกับปัญญาบารมี (ปัญญา)

• มโหสถเป็นบุตรของสิริวัฒกเศรษฐีและนางสุมนาเทวี ในเมืองมิถิลา วันที่มโหสถคลอด ในมือ        

       ได้ถือยาติดมาด้วย จึงได้ชื่อว่า มโหสถกุมาร

• เหตุการณ์ที่แสดงความฉลาดของมโหสถ เช่น 

  - วันหน่ึงมีหญิงคนหน่ึงวางลูกแล้วลงไปอาบน�า้ที่ท่า แต่มีหญิงอีกคนมาขโมยลูกไป ทั้ง 2  

  โต้เถียงกัน มโหสถตัดสินโดยให้วางเด็กลงแล้วคนหนึ่งจับแขน คนหนึ่งจับขา แล้วดึงเด็ก  

  เมื่อเด็กร้องไห้ แม่แท้ๆ จึงปล่อยลูกของตน มโหสถจึงคืนลูกให้

  - มชีายคนหน่ึงผกูววัไว้แล้วนอนหลบัใกล้สระน�า้ แต่ชายอกีคนมาขโมยวัวไป ทัง้ 2 ถกเถยีง 

  กันว่าใครเป็นเจ้าของ มโหสถให้ทั้ง 2 คนบอกอาหารที่ให้วัวกิน คนหนึ่งบอกได้ อีกคนบอก 

  ไม่ได้ มโหสถจึงคืนวัวให้ผู้ที่บอกได้

  - พระเจ้าวิเทหะให้คนตัดไม้ตะเคียนเพียง 1 คืบ แล้วให้มโหสถทายว่าไหนโคน ไหนท้าย  

  มโหสถผูกด้ายกลางไม้ตะเคียนแล้วหย่อนลงน�้า ข้างโคนจะจมน�้าเพราะหนักกว่า

  - พระเจ้าวิเทหะส่งวัวตัวผู้ไปให้เพื่อให้มโหสถท�าให้วัวตัวนี้ตกลูก มโหสถจึงให้ชายคนหน่ึง 

  เข้าเฝ้าแล้วทลูบอกว่าบดิาเจบ็ท้องคลอดลกูมาได้ 7 วัน อยากให้พระองค์ช่วยเหลอื พระเจ้า 

  วิเทหะตรัสตอบว่าไม่มีผู้ชายคนไหนคลอดลูกได้ ชายคนนั้นจึงทูลว่าวัวตัวผู้ก็เช่นกัน

• พระเจ้าวิเทหะตัดสินใจรับมโหสถเข้ามาเป็นราชบัณฑิตคนที่ 5 ในวัง 

• วันหน่ึงพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งเมืองอุตรปัญจาละได้คิดแผนล่อพระเจ้าวิเทหะ โดยให้ส่ง 

       กวีและศิลปินต่างๆ เข้าไปในเมืองมิถิลา เพื่อชมความงามของพระธิดาปัญจาลจันที
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บทที่ 1 พุทธศาสนา

• มโหสถสืบความจนรู้ว่าเป็นแผนของพระเจ้าจุลนีพรหมทัต จึงตัดสินใจเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหะ  

     พระองค์ยืนกรานจะไปเมืองอุตรปัญจาละ มโหสถจึงขอให้พระเจ้าวิเทหะยับยั้งไว้ก่อน ส่วน 

       มโหสถล่วงหน้าเข้าไปในเมืองและเตรียมแผนการหนีไว้เรียบร้อย 

• เม่ือถึงจุดแวะพักที่มโหสถสร้างไว้ พระเจ้าจุลนีพรหมทัตยกทัพออกมาเพื่อจะปลงพระชนม์ 

     พระเจ้าวิเทหะ มโหสถจึงพาพระเจ้าวิเทหะหนีออกไปยังอุโมงค์ที่ขุดเตรียมไว้จนไปถึงเมือง 

       มิถิลา 

• พระเจ้าจลุนีพรหมทตัทราบข่าวกต็รัสยกย่องมโหสถ และชักชวนให้ไปอยูท่ีเ่มอืงอตุรปัญจาละ  

       แต่มโหสถปฏิเสธ

• เมื่อพระเจ้าวิเทหะสวรรคต พระเจ้าจุลนีพรหมทัตขอร้องให้มโหสถมาอยู่ที่เมืองของพระองค์  

       มโหสถตัดสินใจลาพระเจ้ากรุงมิถิลา และไปอยู่เมืองอุตรปัญจาละจนสิ้นอายุขัย

3. เวสสันดรชาดก   
เป็นชาติที่ 10 ในทศชาติ เกี่ยวกับทานบารมี (การให้)

• พระเจ้าสัญชัยอภิเษกสมรสกับพระนางผุสดี มีพระราชโอรสนามว่า พระเวสสันดร 

• เมื่อพระเวสสันดรพระชนมายุ 16 พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับนางมัทรี มีพระราชโอรสธิดา 2  

 พระองค์ คือ ชาลีและกัณหา 

• คร้ังหน่ึงเมืองกลิงครัฐเกิดฝนแล้ง ทุพภิกขภัยและโรคมากมาย มีผู ้แนะน�าให้ไปทูลขอ 

 ช้างมงคลจากพระเวสสนัดร พระองค์ทรงมอบช้างเผอืกมงคลให้ การกระท�าของพระเวสสนัดร 

 ท�าให้ชาวเมืองไม่พอใจมาก จึงไปทูลพระเจ้าสัญชัยให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากเมือง

• พระเวสสันดรออกจากเมืองไปยังเขาวงกต โดยบวชเป็นดาบส พระนางมัทรีบวชเป็นดาบสินี  

 ส่วนพระชาลีและกัณหาบวชเป็นดาบสน้อยอยู่ในป่า โดยพระนางมัทรีจะท�าหน้าที่ออกไปหา 

 ผลไม้

• ณ เมอืงกลงิครัฐ มพีราหมณ์เฒ่าคนหนึง่ช่ือ ชูชก มภีรรยาสวยชือ่นางอมติดา นางเป็นภรรยา 

 ทีป่รนนิบตัสิามอีย่างด ีท�าให้ภรรยาของพราหมณ์ทีอ่ยูใ่กล้บ้านไม่พอใจ จงึพากันมาว่าร้ายนาง  

 นางขอร้องให้สามีหาทาสมารับใช้ โดยแนะน�าให้ไปขอพระกุมารของพระเวสสันดร

• ชูชกเดินทางไปยังเมืองเชตุดรเพื่อถามหาที่อยู ่ของพระเวสสันดร แต่ถูกชาวเมืองขับไล่  

 จึงหลบหนีไปยังเขาวงกต ก็โดนสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กัด ชูชกจึงหนีข้ึนไปบนต้นไม้  

 โดยชชูกใช้เล่ห์กลบอกว่าเป็นทตูจากพระเจ้าสญัชัย จะมาทลูเชิญพระเวสสนัดรกลบัเมอืง พราน        

 เจตบุตรหลงเชื่อจึงบอกทางให้ขึ้นไปยังเขาวงกต 
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• ชูชกเดนิทางมาเจอพระอจัจตุฤาษแีละใช้เล่ห์กลเดมิ จนเดนิทางมาพบอาศรมของพระเวสสนัดร  

 ชูชกเห็นว่าเป็นเวลามืดค�่า ถ้าเข้าไปทูลขอพระโอรสธิดาคงถูกพระนางมัทรีขัด จึงตัดสินใจ 

 พักผ่อน 

• ส่วนพระนางมัทรีฝันบอกเหตุ โดยฝันว่ามีโจรถือดาบเข้ามาฟันแขนและควักลูกตาทั้ง 2 ข้าง 

 ออกไป พระนางสะดุง้ต่ืนและไปเล่าความฝันให้พระเวสสนัดรฟัง พระเวสสนัดรทราบว่าพรุ่งน้ี 

 จะมีคนมาขอ 2 พระกุมาร พระองค์จึงตรัสปลอบและบอกให้พระนางมัทรีกลับไปนอน

• เช้ารุ่งขึ้น พระนางมัทรีเรียก 2 พระกุมารมากอดและรับสั่งให้วิ่งเล่นใกล้พระราชบิดา  

 หลังจากน้ันนางจึงเข้าป่าไปหาผลไม้ ฝ่ายชูชกเห็นว่าพระนางมัทรีไม่อยู่ จึงเข้าไปทูลขอ 2  

 พระกุมารกับพระเวสสันดร พระเวสสันดรตรัสว่าให้ชูชกน�า 2 พระกุมารไปถวายพระเจ้า 

 สัญชัยจะได้รางวัล แต่ชูชกไม่ยอมและใช้เถาวัลย์ผูก 2 พระกุมารแล้วเฆี่ยนตีลงจากเขาไป 

• ฝ่ายพระนางมัทรี ขณะที่ก�าลังจะกลับอาศรมได้มีสัตว์ร้าย 3 ชนิด คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง และ 

 เสอืเหลอืง มานอนขวางทางไว้ ซึง่แท้จริงแล้วคอืเทวดาทีแ่ปลงกายลงมาเพือ่กนัไม่ให้นางเข้าไป 

 ขวางการท�าทานของพระเวสสันดร นางอ้อนวอนจนถึงเย็น สัตว์ทั้ง 3 จึงหลีกทางให้ 

• เม่ือนางกลับมาไม่พบพระกุมารทั้ง 2 นางก็ออกค้นหาจนสลบไป พระเวสสันดรปลุกนาง 

 ให้ฟื้นและเล่าความจริงให้ฟัง นางจึงอนุโมทนาบุญให้กับพระเวสสันดร

• ท้าวสกักเทวราชกลวัว่าจะมีคนมาขอพระนางมทัรี จงึแปลงกายมาเป็นพราหมณ์แก่แล้วทลูขอ 

 นางมัทรี หลังจากน้ันจึงคืนพระนางให้กับพระเวสสันดร โดยห้ามยกนางให้ใครอีก เมื่อ 

 พระเวสสันดรรับค�า ท้าวสักกเทวราชจึงเนรมิตกายกลับดังเดิม 

• ฝ่ายชูชก เมือ่เดนิทางมาถงึทางแยก ทางหน่ึงจะไปเมอืงกลงิครัฐ อกีทางไปเมอืงเชตดุร เทวดา 

 ชักพาให้ชูชกเดินไปทางเมืองเชตุดร โดยพระเจ้าสัญชัยได้ทอดพระเนตรเห็นชูชกมากับ 2  

 พระกุมารจึงเรียกมาไถ่ถาม เมื่อทราบความจึงพระราชทานทรัพย์มากมายเพื่อไถ่ตัว 2  

 พระกมุาร ชูชกได้รับการเลีย้งดอูย่างด ีและกนิอาหารจนท้องแตกตาย เมือ่ไม่มผีูใ้ดมาแสดงตัว 

 รับทรัพย์สมบัติของชูชก พระเจ้าสัญชัยจึงริบทรัพย์กลับเข้าหลวง 

• หลังจากนั้น 7 วัน พระเจ้าสัญชัย พระนางผุสดี และพระกัณหา จึงจัดทัพไปรับพระเวสสันดร 

 และพระนางมัทรี โดยมีพระชาลีเป็นผู้น�าทาง

• ท้ายทีส่ดุพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีกไ็ด้กลบัมาครองราชสมบตั ิจนกระทัง่พระเวสสนัดร 

 มีพระชนมาย ุ120 พรรษากเ็สดจ็สวรรคต และไปเกิดเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึง่เป็นพระชาติ 

 สุดท้ายของพระองค์
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วันสำาคัญทางพุทธศาสนา

1. วันมาฆบูชา  
• เกิดเหตุการณ์ 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือ

1) เป็นวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3

2) เป็นวันที่พระสงฆ์จ�านวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

3) พระสงฆ์ทุกรูปที่มาล้วนเป็นพระอรหันต์

4) พระสงฆ์ทุกรูปล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง)

• พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ณ วัดเวฬุวัน

Note

• โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหัวใจส�าคัญของพุทธศาสนา ประกอบด้วย 

 ไม่ท�าความชั่ว ท�าความดี และท�าใจให้บริสุทธิ์

• ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้ประกาศให้วนัมาฆบชูาเป็นวนักตญัญู

 แห่งชาติ นอกจากน้ีวันมาฆบูชายังได้รับการยกย่องให้เป็นวัน

 แห่งความรักของชาวพุทธอีกด้วย

2. วันวิสาขบูชา  
• วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 

• เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

Note

วนัที ่15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทีป่ระชุมสมชัชาแห่งสหประชาชาติ 

สมัยสามัญ คร้ังที่ 54 ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน

ส�าคัญสากล
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4. วันอัฏฐมีบูชา  
• วันแรม 8 ค�่า เดือน 6 

• เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

5. วันธรรมสวนะ  
• คือ วันพระ ใน 1 เดือน ประกอบด้วย 4 วัน คือ วันขึ้น 8 ค�่า วันขึ้น 15 ค�่า วันแรม 8 ค�่า 

 และวันแรม 15 ค�่า

6. วันเข้าพรรษา  
• วันแรม 1 ค�่า เดือน 8

• เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องจ�าวัด โดยไม่ไปค้างที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน

• เทศกาลที่ส�าคัญในวันเข้าพรรษา คือ การถวายผ้าอาบน�้าฝนและเทียนพรรษา

Note

การถวายผ้าอาบน�า้ฝนและเทยีนพรรษา ส่วนใหญ่จะถวายก่อน

วันเข้าพรรษา 1 วัน คือ วันข้ึน 15 ค�่า เดือน 8 หรือวัน

อาสาฬหบูชานั่นเอง

7. วันออกพรรษา  
• วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 11

• เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่พรรษาครบ 3 เดือน และท�าพิธีปวารณา

• พิธีปวารณา คือ การยินยอมหรือเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ทุกกรณี

• หลังวันออกพรรษา 1 วัน จะมีกิจกรรมส�าคัญคือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า

 เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากโปรดพระมารดา

3. วันอาสาฬหบูชา  
• วันขึ้น 15 ค�่า เดือน 8 

• เป็นวันทีพ่ระพทุธเจ้าแสดงธมัมจักกปัปวตัตนสตูรโปรดปัญจวคัคย์ี ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

• โกณฑัญญะเห็นดวงตาธรรม ทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนา
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หลักธรรมสำาคัญในพุทธศาสนา

1. กรรม  

หมายถึง การกระท�าของมนุษย์ที่ประกอบด้วยเจตนาหรือ

ความจงใจ ซึ่งแสดงออกทางกาย วาจา และใจ

กรรมเกดิจากมลูเหตทุีเ่ป็นกศุลและอกศุล ซึง่เมือ่กระท�าไปแล้วย่อมท�าให้เกดิผลของการกระท�า 

ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของพุทธศาสนา คือ ถ้าท�าดีต้องได้ผลดี ถ้าท�าชั่วต้องได้ผลชั่ว

2. ไตรลักษณ์  

หมายถึง กฎธรรมดาของสรรพสิ่ง

ประกอบไปด้วย

• อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง

• ทุกขัง คือ ความทนอยู่ไม่ได้

• อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน

3. อธิปไตย 3  

หมายถึง ความเป็นใหญ่

ประกอบไปด้วย

• อัตตาธิปไตย คือ การถือตนเป็นใหญ่

• โลกาธิปไตย คือ การถือโลกหรือสังคมเป็นใหญ่

• ธรรมาธิปไตย คือ การถือธรรมเป็นใหญ่
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4. อริยสัจ 4   

หมายถึง ความจริงอันเป็นเหตุผล เป็นหลักการในการแก้ปัญหาชีวิต

ประกอบไปด้วย

• ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายและใจ

• สมุทัย คือ สาเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์ 

• นิโรธ คือ ความดับทุกข์

• มรรค คือ หนทางในการดับทุกข์

5. สังคหวัตถุ 4   

หมายถึง ธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจผู้อื่น

ประกอบไปด้วย

• ทาน คือ การให้ 

• ปิยวาจา คือ การพูดจาไพเราะ

• อัตถจริยา คือ การประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อกัน

• สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย

6. อิทธิบาท 4   

หมายถึง ธรรมะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ประกอบไปด้วย

• ฉันทะ คือ ความพอใจ

• วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม

• จิตตะ คือ ความเอาใจใส่

• วิมังสา คือ ความไตร่ตรองด้วยเหตุผล
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7. พรหมวิหาร 4   

หมายถึง ธรรมะอันประเสริฐของบุคคล

ประกอบไปด้วย

• เมตตา คือ ความรัก และความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข

• กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์

• มุทิตา คือ ความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี

• อุเบกขา คือ ความวางเฉยได้ ความมีใจเป็นกลาง

8. ฆราวาสธรรม 4   

หมายถึง ธรรมะของผู้ครองเรือน

ประกอบไปด้วย

• สัจจะ คือ ความจริงใจ

• ทมะ คือ ความข่มใจ

• ขันติ คือ ความอดทน

• จาคะ คือ ความเสียสละ

9. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4   

หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน

ประกอบไปด้วย

• อุฏฐานสัมปทา คือ ขยันหมั่นเพียรในกิจการ

• อารักขสัมปทา คือ รู้จักเก็บรักษา รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้

• กัลยาณมิตตตา คือ คบหาคนดี

• สมชีวิตา คือ ด�าเนินชีวิตได้พอเหมาะพอดีกับทรัพย์ที่หามาได้
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10. วุฒิธรรม 4   

หมายถึง ธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม

ประกอบไปด้วย

• สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบหาคนดี

• สัทธัมมัสสวนะ คือ การเอาใจใส่หาความรู้

• โยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาอย่างแยบคาย

• ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ คือ การปฏิบัติธรรมตามสมควร

11. ขันธ์ 5   

หมายถึง องค์ประกอบของชีวิต

ประกอบไปด้วย

• รูป คือ ร่างกายของมนุษย์อันประกอบไปด้วยธาตุ 4 คือ ดิน น�้า ลม ไฟ

• เวทนา คือ ความรู้สึก ประกอบด้วย รู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ และรู้สึกเฉยๆ

• สัญญา คือ ความจ�าได้

• สังขาร คือ สภาพปรุงแต่งจิต 

• วญิญาณ คือ การรับรู้ผ่านทางประสาทสมัผสัทัง้ 6 ประกอบด้วย ตา ห ู จมกู ลิน้ กาย  

 และใจ

12. พละ 5   

หมายถึง ธรรมอันเป็นก�าลัง

ประกอบไปด้วย

• ศรัทธา คือ ความเชื่ออย่างมีเหตุผล

• วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม
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• สติ คือ ความระลึกได้

• สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแห่งจิต

• ปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ   

13. อริยวัฑฒิ 5   

หมายถึง หลักปฏิบัติที่น�าไปสู่ความเจริญงอกงาม

ประกอบไปด้วย

• ศรัทธา คือ มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล

• ศีล คือ ความประพฤติดีงาม

• สุตะ คือ การหมั่นศึกษาหาความรู้

• จาคะ คือ ความเสียสละ

• ปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ

14. นิยาม 5   

หมายถึง กฎที่ควบคุมความเป็นไปของธรรมชาติ

ประกอบไปด้วย

• อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติว่าด้วยอุณหภูมิหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ

• พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติว่าด้วยการสืบพันธุ์หรือพันธุกรรม 

• จิตตนิยาม คือ กฎธรรมชาติว่าด้วยการท�างานของจิต

• กรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติว่าด้วยการกระท�าของมนุษย์

• ธรรมนิยาม คือ กฎธรรมชาติว่าด้วยความธรรมดาของสิ่งต่างๆ 

15. นิวรณ์ 5   

หมายถึง สิ่งที่ปิดกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้า
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ประกอบไปด้วย

• กามฉันทะ คือ ความพอใจในกาม

• พยาบาท คือ ความอาฆาตปองร้ายผู้อื่น 

• ถีนมิทธะ คือ ความง่วงเหงาหาวนอน

• อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านร�าคาญ

• วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย

16. สาราณียธรรม 6   

หมายถึง ธรรมที่ก่อให้เกิดความระลึกถึงกัน

ประกอบไปด้วย

• เมตตากายกรรม คือ การกระท�าทางกายด้วยเมตตา

• เมตตาวจีกรรม คือ การกระท�าทางวาจาด้วยเมตตา

• เมตตามโนกรรม คือ การกระท�าทางใจด้วยเมตตา

• สาธารณโภคี คือ การแบ่งปันลาภที่ได้มาด้วยความชอบธรรม

• สีลสามัญญตา คือ การมีศีลเสมอกัน

• ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

เมตตาด้วยกาย วาจา ใจ

17. สัปปุริสธรรม 7   

หมายถึง หลักธรรมของคนดี

ประกอบไปด้วย

• ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ

• อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล

• อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน

• มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ

• กาลัญญุตา คือ รู้จักกาล
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18. อปริหานิยธรรม 7   

หมายถึง หลักธรรมน�าความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะ

ประกอบไปด้วย

• หมั่นประชุมกันเนืองนิจ

• พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระท�ากิจที่ควรท�า

• ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว

• เคารพนับถือผู้ใหญ่

• ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี

• เคารพสักการะปูชนียสถาน

• ให้การอารักขาคุ้มครองแก่นักบวช

• ปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน

• ปุคคลัญญุตา คือ รู้จักบุคคล

19. มรรค 8   

หมายถึง หนทางในการดับทุกข์ เรียกอีกชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา

ประกอบไปด้วย

• สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ

• สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดชอบ

• สัมมาวาจา คือ การพูดชอบ

• สัมมากัมมันตะ คือ การกระท�าชอบ

• สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ

• สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ

• สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ

• สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งมั่นชอบ
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20. ทศพิธราชธรรม 10  

หมายถึง ธรรมะของพระราชาผู้ปกครองประเทศ

ประกอบไปด้วย

• ทาน คือ การให้

• ศีล คือ การประพฤติดีทั้งกายและวาจา

• ปริจจาคะ คือ การบริจาค

• อาชวะ คือ ความซื่อสัตย์ซื่อตรง

• มัททวะ คือ ความอ่อนโยน

• ตบะ คือ ความเพียรพยายาม

• อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ

• อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน

• ขันติ คือ ความอดทน 

• อวิโรธนะ คือ ความไม่ผิดในธรรม

พระไตรป�ฎก

พมิพ์เป็นเล่มจ�านวน 45 เล่ม โดยยดึเอาปีทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเทศนาสัง่สอนประชาชน แบ่งเป็น 3 

คมัภร์ี คอื 

1. พระวินัยปิฎก เป็นข้อบงัคับเกีย่วกบัความประพฤตขิองพระสงฆ์

Note

ในมรรค 8 สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ ศีล สมาธิ และปัญญา จึงเรียก

มรรค 8 อีกชื่อว่า ไตรสิกขา
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