
ประวัตแิละความสาํคัญของพระพทุธศาสนา 
๑. การเผยแผแ่ละการนับถอืพระพทุธศาสนาในตา่งประเทศ 

พระพทุธศาสนามแีหลง่กาํเนดิในชมพทูวปีหรอืประเทศอนิเดยีปัจจบัุน 
พระพทุธศาสนาไดเ้จรญิรุ่งเรอืงในประเทศอนิเดยี และแผข่ยายไปยังประเทศตา่งๆ  
ในทวปีเอเชยี และไปเจรญิรุ่งเรอืงมัน่คงในประเทศศรลัีงกาและกลุ่มประเทศเอเชยีใต  ้
โดยมปีระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการศกึษาเรยีนรู้และเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 
๑.๑ การเผยแผแ่ละการนับถอืพระพทุธศาสนาในทวปีเอเชยี 

ทวปีเอเชยีเปน็ถิ่นกาํเนดิของพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาอบัุตขิึ้นในทวปีเอเชยีแผข่ยายเจรญิรุ่งเรอืงและมรีากฐานอันมัน่คงในทวี
ปเอเชยีในเบื้องตน้ 
จงึนับไดว้า่ทวปีเอเชยีเปน็ภมูภิาคแรกที่ไดรั้บอทิธพิลทางพระพทุธศาสนาโดยตรง 
จดุเริ่มตน้การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในทวปีเอเชยีที่มหีลักฐานชัดเจนเกดิขึ้นในพทุธศต
วรรษที่ ๓ ภายหลังจากการทาํสังคายนาครัง้ที่ ๓ 
เมื่อพระเจา้อโศกมหาราชไดส้ง่สมณทตูไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในดนิแดนตา่งๆ   

๑) พระพทุธศาสนาในประเทศอนิเดยี พระพทุธศาสนาไดเ้จรญิรุ่งเรอืง 
และยังประโยชนส์ขุแตช่าวอนิเดยีเรื่อยมาจนกระทัง่ประมาณพทุธศตวรรษที่ ๑๗ 
รอ่งรอยการเสื่อมถอยของพระพทุธศาสนาในอนิเดยีกไ็ดป้รากฏขึ้น 
อยา่งไรกต็ามในยคุการกอบกู้อสิรภาพของอนิเดยี 
พระพทุธศาสนาไดก้ลับมาเจรญิขึ้นในอนิเดยีอกีครัง้หนึ่ง  
ซึ่งมบีคุคลหลายทา่นที่เหน็ความสาํคัญและคณุคา่ของพระพทุธศาสนาที่มตีอ่มวลมนุษยช
าต ิดังตอ่ไปนี้ 

เซอร ์อเลก็ซานเดอร ์คันนิ่งแฮม  ชาวอังกฤษในยคุที่อังกฤษปกครองอนิเดยี 
ทา่นไดน้าํใหม้กีารสาํรวจแหลง่โบราณสถานโบราณวัตถแุละศลิปกรรมตา่งๆ  
ทางพระพทุธศาสนานับไดว้า่ทา่นเปน็ผู้บกุเบกิการขดุคน้โบราณสถานทางพระพทุธศาส
นาในอนิเดยี ทาํใหช้าวอนิเดยีตา่งพากันหันมาสนใจมรดกอันเปน็ผลผลติทางความคดิ 
และความเพยีรพยายามของชาวอนิเดยี 
ทาํใหเ้กดิการรื้อฟื้นการเรยีนรู้พระพทุธศาสนาขึ้นในหมปัูญญาชนชาวอนิเดยี 

เวอรเ์อด็วนิอารโ์นลด ์
เปน็ผู้มบีทบาทสาํคัญในดา้นวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา 
ทา่นไดเ้ขยีนงานพทุธประวัตขิึ้น มชีื่อวา่ “ประทปีแหง่เอเชยี” (The Light ofAsia) 
ทาํใหเ้รื่องราวของพระพทุธเจา้และพระพทุธศาสนาเปน็ที่รู้จักกันอยา่งแพรห่ลายทัว่โลก 

ตอ่มาใน พ.ศ. ๒๔๓๔ อนาคารกิ ธรรมปาละ ชาวลังกาผู้มคีวามศรัทธา 
และมคีวามปรารถนามุ่งมัน่ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ไดก้อ่ตัง้ “แหง่โพธสิมาคมขึ้น  
ภายใตค้วามรว่มมอืของเหลา่ปัญญาชนชาวอนิเดยีและกัลยาณมติรชาวตา่งชาตผิู้มคีวามแ



ละหว่งใยในพระพทุธศาสนา 
มหาโพธสิมาคมไดก้ลายเปน็ศนูยก์ลางการฟื้นฟพูระพทุธศาสนาในอนิเดยี 
โดยการจัดใหม้พีธิกีรรม บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม 
รวมทัง้การออกนติยสารภาคภาษาอังฤษชื่อวา่ “มหาโพธริวีวิ” 
เพื่อเผยแพรก่จิกรรมและแนวคดิทางพระพทุธศาสนา 

ในยคุหลังของการฟื้นฟพูระพทุธศาสนาในอนิเดยี 
ไดม้ชีาวอนิเดยีที่มบีทบาทสาํคัญทา่นหนึ่งคอื ดร.เอม็เบดการ ์
เปน็แกนนาํชาวอนิเดยีวรรณศทูรประกาศปฏญิาณตนเปน็พทุธมามกะนับถอืพระพทุธศา
สนา รวมทัง้ผู้นาํชาวอนิเดยีทา่นอื่นๆ 
แมม้ใิชพ่ทุธศาสนนกิชนแตก่ใ็หค้วามสาํคัญตอ่พระพทุธศาสนา 
ปัจจบัุนจงึทาํใหช้าวอนิเดยีประกาศตนนับถอืพระพทุธศาสนาเพิ่มมากขึ้น 
โดยรัฐบาลอนิเดยีใหก้ารสนับสนุนงานพระพทุธศาสนาดว้ยการสง่เสรมิการเผยแผพ่ระพุ
ทธศาสนาและสนับสนุนพทุธศาสนกิชนตา่งประเทศในการสรา้งวัดขึ้นในอนิเดยี 
เพราะชาวอนิเดยีโดยทัว่ไปตา่งระลกึเสมอวา่ 
พระพทุธเจา้คอืบคุคลผู้นาํเกยีรตภิมูอัินสงูสง่มาสู่อนิเดยี  

๒) พระพทุธศาสนาในประเทศศรลัีงกา 
ประเทศศรลัีงกานับไดว้า่เปน็ดนิแดนที่ประชาชนมคีวามศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาอยา่งมั่
นคงเรื่อยมา พระพทุธศาสนาเริ่มเขา้สู่ประเทศรลัีงกาตัง้แต ่พ.ศ. ๒๓๖ – ๒๘๗ 
เมื่อพระเจา้อโศกมหาราชสง่พระมหนิทเถระไปเปน็พระธรรมทตูประจาํศรลัีงกาในสมัยขอ
งพระเจา้เทวานัมปิยตสิสะพระมหากษัตรยิศ์รลัีงกา 
และภายใตก้ารอปุถัมภข์องพระมหากษัตรยิท์าํใหพ้ระพทุธศาสนาเจรญิอยา่งแพรห่ลายแม้
การทาํสังคายนาพระธรรมวนัิยครัง้ที่ ๔ กไ็ดก้ระทาํกันที่เมอืงอนุราธบรุ ีประเทศศรลัีงกา  

ในประเทศอนิเดยี 
พระเจา้อโศกมหาราชทรงเปน็พระมหากษัตรยิพ์ระองคแ์รกที่ยกยอ่งพระพทุธศาสนาใหเ้ป็
นศาสนาประจาํชาตอินิเดยีในอดตี ในประเทศศรลัีงกา  
พระเจา้เทวานัมปิยตสิสะกท็รงประกาศรับเอาพระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาประ 
จาํชาตศิรลัีงกาเชน่เดยีวกันและพระพทุธศาสนายังคงเปน็ศาสนาประจาํชาตขิองศรลัีงกาสื
บตอ่เรื่อยมาแมใ้นปัจจบัุน 

  
สถานการณพ์ระพทุธศาสนาในศรลัีงกาเจรญิรุ่งเรอืงและเสื่อมถอยลงแตกตา่งกันไ

ปในแตล่ะยคุสมัยโดยขึ้นอยู่กับการอปุถัมภบ์าํรงุของพระมหากษัตรยิแ์ละเหตกุารณท์างก
ารเมอืงการปกครอง 
จงึกลา่วไดว้า่ความมัน่คงของพระพทุธศาสนาในศรลัีงกาเปลี่ยนแปลงไปตามอาํนาจทาง
การปกครองอยา่งไรกด็ ี
พระสงฆใ์นศรลัีงกามไิดม้บีทบาทเพยีงแคธ่าํรงรักษาพระพทุธศาสนาเพยีงอยา่งเดยีว 



แตพ่ระสงฆยั์งเปน็ที่ปรกึษาของรัฐบาล อกีทัง้มสีทิธทิางการเมอืงเชน่เดยีวกับคฤหัสถ ์
สทิธเิลอืกตัง้และมสีทิธสิมัครรับเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในปัจจบัุนมพีระ
สงฆศ์รลัีงกาเปน็สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรดว้ย 

๓) พระพทุธศาสนาในประเทศจนี 
พระพทุธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจากเอเชยีกลางและแผข่ยายเขา้สู่ประเทศจนีเมื่อประมาณพุ
ทธศตวรรษที่ ๔ ในสมัยราชวงศฮั์น่ และไดเ้จรญิรุ่งเรอืงอยา่งรวดเรว็ในศตวรรษตอ่ๆ 
มาโดยอาศัยเสน้ทางการคา้ขายที่จนีตดิตอ่กับอนิเดยีโดยตรง 
โดยคณะพตูจากอนิเดยีไดเ้ดนิทางมาจนีและพระภกิษจุนีไดจ้ารกึไปอนิเดยี  

 
 จงึเริ่มรับเอาพระพทุธศาสนาอยา่งเปน็ทางการในสมัยของพระเจา้ฮัน่เมง่เต ้
พระองคไ์ดส้ง่คณะทตูไปสบืพระพทุธศาสนาทางตอนเหนือของอนิเดยี 
เมื่อเดนิทางกลับประเทศจนี คณะทตูไดน้มินตพ์ระเถระมาดว้ย ๒ รปู คอื 
พระกัสปมาตังคะ และพระธรรมรักษ ์
และจักพรรดจินีไดท้รงสรา้งวัดพระพทุธศาสนาขึ้นในจนีเปน็ครัง้แรกนอกพระนคร 
ชื่อวา่ “วัดแปะเบย้ี่ แปลวา่ วัดมา้ขาว 
เพื่อเปน็อนุสรณแ์กม่า้ซึ่งบรรทกุพระธรรมคัมภรีม์าสู่ประเทศจนี 
อยา่งไรกต็าม พระพทุธศาสนาในสมัยราชวงศฮั์น่ยังไมแ่พรห่ลายมากนัก 
เปน็แตเ่พยีงนับถอืกันในหมู่ชนชัน้สงู จนเมื่อมกีารแปลพระสตูรสาํคัญทางฝ่ายมหายาน 
เชน่คัมภรีพ์ระอภธิรรมและปรัชญาปารมติาสตูร 
คาํสอนในพระพทุธศาสนาจงึเริ่มแพรข่ยายกวา้งขวางออกไป  

พระพทุธศาสนาในประเทศจนีเจรญิรุ่งเรอืงสงูสดุในบางยคุสมัยและเสื่อมลงตํ่าสดุในบาง
ชว่งเวลา เหตผุลของความเจรญิและความเสื่อมแตกตา่งกันออกไปในแตล่ะยคุสมัย  
จนถงึยคุสมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน็ระบอบคอมมวินสิต ์พ.ศ. ๒๔๙๒ 
พระพทุธศาสนาไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก วัดถกูยดึเปน็สถานที่ทางราชการ 
หา้มประกอบศาสนากจิตา่งๆ 
การเผยแผห่ลักธรรมคาํสอนถอืเปน็เรอืงตอ้งหา้มและผดิกฎหมาย 
พระภกิษถุกูบังคับใหล้าสกึขา พระธรรมคัมภรีต์า่งๆ 
ถกูเผาทาํลายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชว่งของการปฏวัิตวัิฒนธรรมของจนี พ.ศ. ๒๕๐๙ – 
๒๕๑๒  

ตอ่มาภายหลังจากการอสัญกรรมของเหมา เจอ๋ ตงุ ประธานพรรคคอมมวินสิต ์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
รัฐบาลชดุใหมข่องจนีไดผ้อ่นปรนการนับถอืศาสนาและลัทธคิวามเชื่อใหกั้บประชาชนมา
กขึ้นพทุธศาสนกิชนชาวจนีจงึไดม้กีารฟื้นฟพูระพทุธศาสนาอกีครัง้ 
ปัจจบัุนชาวจนีสว่นใหญไ่ดนั้บถอืพระพทุธศาสนกิชนชาวจนีจงึไดม้กีารฟื้นฟพูระพทุธศา



สนาขึ้นอกีครัง้ 
ปัจจบัุนชาวจนีสว่นใหญไ่ดนั้บถอืพระพทุธศาสนาควบคู่ไปกับการนับถอืสัทธขิงจื้อและลั
ทธเิตา๋ ขณะที่รัฐบาลจนีกไ็ดส้นับสนุนใหม้กีารจัดตัง้พทุธสมาคมแหง่ประเทศจนี 
และสภาการศกึษาพระพทุธศาสนาขึ้นในกรงุปักกิ่ง 
เพื่อใหเ้ปน็ศนูยก์ลางการเผยแผพ่ระพทุธศาสนากับนานาประเทศ 

๔) พระพทุธศาสนาในประเทศเกาหล ีกอ่นการเขา้มาของพระพทุธศาสนา 
ชาวเกาหลนัีบถอืศาสนาซามานอยู่กอ่น ตอ่มาเมื่อ พ.ศ. ๙๑๕ จนีกไ็ดส้ง่สมณทตูชื่อวา่ 
“ซนุเตา” เขา้ไปเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในอาณาจักโคคเูรยีวบนคาบสมทุรเกาหล  ี
และใน พ.ศ. ๙๒๕ พระภกิษชุาวอนิเดยีชื่อ มาลานันทะ 
ไดจ้ารกึผา่นประเทศเกาหลพีรอ้มกับเผยแผพ่ระพทุธศาสนาประกอบดับอทิธพิลความเชื่อ
ของจนีที่มตีอ่เกาหนีจงึทาํใหช้าวเกาหลเีริ่มหันมาสนใจและยอมรับนับถอืพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงในเกาหลรีะยะหนึ่ง จนถงึพทุธศตวรรษที่ ๑๔  
จงึไดเ้สื่อมโทรมลงภายหลังจากราชวงศย์ี่เขา้มามอีาํนาจและสนับสนุนใหลั้ทธขิงจื้อเปน็ศ
าสนาประจาํชาตแิละไดรั้บกาฟื้นฟขูึ้นอกีครัง้ในพทุธศตวรรษที่ ๑๖ เปน็ตน้มา 
มกีารสรา้งวัดและพระพทุธรปูอยา่งแพรห่ลาย 
รวมทัง้ไดแ้ปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลเีปน็ภาษาเกาหลแีลว้จารกึลงบนแผน่ไม ้
แผน่หนิและพมิพเ์ปน็หนังสอืจาํนวน ๕,๐๔๘ เลม่ รวมเรยีกวา่ พระไตรปิฏกฉบับสงุ 

ระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๑ เกาหลตีกอยู่ภายใตก้ารยดึครองของญี่ปุ่น 
พทุธศาสนกิชนเกาหลแีละญี่ปุ่นไดร้ว่มกันทาํนุบาํรงุพระพทุธศาสนาในเกาหลใีหเ้จรญิรุ่ง
เรอืง โดยจัดกจิกรรมทางพระพทุธสาสนาขึ้น เชน่การออกวารสารทางพระพทุธศาสนา 
การปฏบัิตธิรรม เปน็ตน้ แตเ่มื่อญี่ปุ่นถอนตัวออกไปประกอบกับปัญหาทางการเมอืง 
สง่ผลใหพ้ระพทุธศาสนาเสื่อมลงอกีครัง้จนถงึยคุการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง 
พ.ศ. ๒๔๙๑ เกาหลถีกูแบง่ออกเปน็ ๒ ประเทศ คอื เกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้
จากระบอบการปกครองที่ตา่งกันทาํใหพ้ระพทุธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงเฉพาะในประเทศเกา
หลใีต ้

ปัจจบัุนมพีทุธศาสนานกิชนชาวเกาหลไีดป้ระมาณ ๓๐ 
ลา้นสว่นมากนับถอืพระพทุธศาสนานกิายเชนผสมกับความเชื่อในพระอมติาพทุธและศรี
อารยิเมตไตรย ์มกีารจัดตัง้พทุธสมาคมขึ้นหลายแหง่ 
เพื่อใหเ้ปน็หนว่ยงานกลางในการศกึษาและเผยแผพ่ระพทุธศาสนาโดยองคก์รทางพระพุ
ทธศาสนาที่จัดตัง้ขึ้นอยู่ในความควบคมุดแูลของกระทรวงศกึษาธกิา 

๕) พระพทุธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น เริ่มตน้ขึ้นชว่งพทุธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ 
เมื่อจักรพรรดเิกาหลมีพีระประสงคจ์ะเจรญิสัมพันธไมตรกัีบญี่ปุ่น 
จงึสง่คณะทภูนาํพระพทุธรปูและคัมภรีท์างพระพทุธศาสนาไปถวายแกจั่กรพรรดญิี่ปุ่น 
แตป่ระชาชนสว่นใหญยั่งคงใหค้วามเลื่อมใสศาสนาชนิโตอันเปน็ศาสนาตัง้เดมิของบรรพ
ชนญี่ปุ่น 



พระพทุธศาสนาในญี่ปุ่นมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นตามลาํดับโดยเริ่มเปน็ที่นยิมนับถอืกันใ
นหมู่ชนชัน้สงูกอ่นแลว้คอ่ยแพรห่ลายออกไปในหมู่ประชาชน  
เริ่มจากตน้พทุธศตวรรษที่ ๑๒ 
เปน็ตน้มาเมื่อเจา้ชายโซโตกผุู้สาํเรจ็ราชการของจักรพรรดนิีซอูโิกะไดท้รงเปน็พทุธศาสนิ
กชนที่ด ี
ทรงเอาใจใสท่าํนุบาํรงุพระพทุธศาสนาในทกุดา้นและประกาศพระพทุธศาสนาเปน็ศาสน
าประจาํชาต ิในยคุนี้จงึไดรั้บการขนานนามวา่เปน็ยคุ 
สัทธรรมไพโรจนส์ง่ผลใหพ้ระพทุธศาสนานกิายมหายานเจรญิมัน่คงสบืมาจนถงึปัจจบัุน 

ในปลายพทุธศตวรรษที่ ๑๔ 
ญี่ปุ่นไดป้รับบทบาทของพระพทุธศาสนาใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณข์องประเทศ 
สง่ผลใหเ้กดินกิายทางพระพทุธศาสนาในญี่ปุ่นขึ้น ๓ นกิายหลัก 
และเปน็ที่เลื่อมใสนับถอืกันมาจนถงึปัจจบัุน คอื นกิายโจโตหรอืนกิายสขุาวด ีนกิายเซน 
และนกิายนซิเิรน 

กวา่งโดยสรปุพระพทุธศาสนาในญี่ปุ่นเจรญิรุ่งเรอืงและเสื่อมลงในบางยคุสมัยเมื่อไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตกุารณท์างการเมอืงปกครอง จนภายหลังสงครามโลกครัง้ที่ ๒ 
พระพทุธศาสนาในญี่ปุ่นไดรั้บการฟื้นฟอูกีครัง้มกีารสง่เสรมิการศกึษา 
และการวจัิยทางพระพทุธศาสนา แปลและจัดพมิพพ์ระไตรปิฎกจากภาษาจนี ทเิบต 
เกาหลเีปน็ภาษาญี่ปุ่นมกีารจัดตัง้องคก์รทางพระพทุธศาสนาเพอ่เผยแผแ่ละสบืตอ่พระพุ
ทธศาสนากับประเทศตา่งๆ 
รวมทัง้ไดก้อ่ตัง้คณะพทุธศาสนข์ึ้นในมหาวทิยาลัยเพื่อจัดการเรยีนการสอนทางดา้นพระ
พทุธศาสนาเปน็การเฉพาะอกีดว้ย 
๑.๒ การเผยแผแ่ละการนับถอืพระพทุธศาสนาในทวปียโุรป 

ในชว่งพทุธศตวรรษตน้ๆ 
พระพทุธศาสนาไดแ้ผข่ยายเขา้ไปในยโุรเมื่อประชาชนของประเทศตา่งๆ 
ในเอเชยีที่นับถอืพระพทุธศาสนา เชน่ อนิเดยี ศรลัีงกา พมา่ ลาว เขมร 
และบางสว่นของประเทศจนี 
ซึ่งตกอยู่ภายใตก้ารยดึครองของชาตยิโุรปไดน้าํพระพทุธศาสนาเขา้ไปเผยแผด่ว้ยสาํหรับ
สาเหตแุหง่ความประทับใจในหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาของชาวยโุรปสามารถสรปุได้
ดังนี้ 

(๑) การใหอ้สิระแกผู่้ศกึษาและนับถอื 
ชาวยโุรปโดยทัว่ไปมคีวามเชื่อในวทิยาศาสตรเ์ปน็พื้นฐาน 
จงึเชื่อในหลักการที่ไมบั่งคับใหผู้้ศกึษาและนับถอืชาวยโุรปโดยทัว่ไปมคีวามเชื่อในวทิยา
ศาสตรเ์ปน็ฟื้นฐาน 



จงึเชื่อในหลักการที่ไมบั่งคับใหผู้้ศกึษาหลักคาํสอนของพระพทุธเจา้เชื่อในวทิยาศาสตรเ์
ปน็พื้นฐาน 
จงึเชื่อในหลักการที่ไมบั่งคับใหผู้้ศกึษาหลักคาํสอนของพระพทุธเจา้เชื่อในทันททัีนใดจ
นกวา่จะไดศ้กึษาใครค่รวญ 
ตรวจสอบพจิารณาและลงมอืปฏบัิตแิลว้ไดผ้ลจรงิตามที่ทรงสอนเสยีกอ่น 

(๒) ความเปน็ศาสนาแหง่เสรภีาพและเมตตาธรรม 
หลักธรรมของพระพทุธศาสนาสง่เสรมิใหป้ระชาคมโลกมคีวามรัก 
ความเตตากรณุาตอ่กัน ไมข่ม่แหงรังแกเบยีดเบยีนทาํรา้ยกัน รว่มทัง้สง่เสรมิเสรภีาพ 
ภราดรภาพ และความเสมอภาค 

ดว้ยหลักการของพระพทุธศาสนาดังกลา่ว 
ทาํใหช้าวยโุรธสนใจที่จะศกึษาพระพทุธศาสนาและประกาศตนเปน็พทุธมามกะเพิ่มขึ้น 
การแผข่ยายของพระพทุธศาสนาเขา้สู่ประเทศตา่งๆในยโุรปมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นตาม
ลาํดับจนถงึปัจจบัุนดังนี้ 

๑) ดา้นวรรณกรรม 
งานเขยีนวชิาการทางพระพทุธศาสนาถอืเปน็สว่นสาํคัญและเปน็แรงจงูใจประการหนึ่งที่
ทาํใหช้าวยโุรปสนใจศกึษาพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานเขยีนชื่อ 
“ศาสนจักรแหง่บรูพทศิ” โดยสเปนเซอร ์อารด์ ีและงานเขยีนของเซอร ์เอด็วนิ 
อารโ์นลด ์ชาวอังกฤษ ชื่อ “ประทบีแหง่เอเชยี”  

นอกจากวรรณกรรมดังกลา่วแลว้ยังมกีารจัดพมิพ ์
พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยสมาคมบาลปีกรณแ์ละมกีารออกวารสารทางพระพทุธ
ศาสนาอื่นๆ เชน่วารสาร “พระพทุธศาสนา” ของพทุธสมาคมระหวา่งชาตสิาขาลอนดอน 
“พทุธศาสตรป์รทิรรศน”์ ของสมาคมเกรดบรเิตน และวารสาร “ทางสายกลาง” 
ของพทุธสามาคมลอนดอน เปน็ตน้ 
รวมทัง้หนังสอืและวารวาหลายภาษาที่ออกโดยสมาคมชาวพทุธของประเทศตา่งๆ 
ในยโุรป 
๒)ดา้นการสง่เสรมิการศกึษาพระพทุธศาสนาและการปฏบัิตธิรรม 
ไดม้กีารกอ่ตัง้มลูนธิแิละสมาคมทางพระพทุธศาสนาขึ้นในประเทศตา่งๆ 
เพื่อเปน็ศนูยก์ลางการเผยแผก่ารเรยีนรู้และการปฏบัิตธิรรมตามหลักคาํสอนในพระพทุธ
ศาสนา 
เชน่สมาคมบาลปีกรณใืนประเทศอังกฤษไดจั้ดพมิพพ์ระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเปน็
ครัง้แรก พทุธสมาคมระหวา่งชาตสิาขาลอนดอน 
พทุธสมาคมเมอืงไลป์ซกิและศาสนสภาแหง่กรงุเบอรล์นิ ประเทศเยรมณ,ี 
พทุธสมาคมชื่อ “เลซามดีบูดุสิเม” (Les Amis du bouddhisme) ที่กรงุปารสี 
ประเทศฝรัง่เศส โดยการนาํของ นางาสวคอนสแตนต ์ลอนสเบอรี่ 
พทุธสมาคมในรัสเซยีเชื่อวา่ “บบิลโิอเธคา พทุธคิา” พทุธสมาคมในกรงุเฮก  



ประเทศเนธอรแ์ลนด ์เปน็ตน้ นอกจากนัน้ 
ดว้ยความรว่มมอืระหวา่งประเทศไดม้กีารจัดตัง้วัดขึ้นในประเทศตา่งๆ ของยโุรป  
โดยมพีระสงฆไ์ทยและพระสงฆช์าวตา่งประเทศปฏบัิตหินา้ที่ในการเผยแผพ่ระพทุธศาสน
า สอนวปัิสสนากรรมฐานใหแ้กช่าวพทุธในตา่งประเทศ 

๓) ดา้นการประกอบกจิกรรมและพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา 
มกีารประกอบกจิกรรมและศาสนาพธิทีางพระพทุธศาสนา โดยมวัีด 
มลูนธิแีละพทุธสมาคมเปน็ศนูยก์ลางขอ้มลูขา่วสารและการปฏบัิตธิรรม 
ทัง้การปฏบัิตธิรรมเพื่อความรู้ความเขา้ใจในหลักพระพทุธศาสนาและการปฏบัิตธิรรมใน
วันสาํคัญทางพระพทุธศาสนา 
 
๑.๓การเผยแผแ่ละการนับถอืพระพทุธศาสนาในทวปีอเมรกิาเหนือ 

ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที่ ๒ 
ไดม้ชีาวเอเชยีอพยพเขา้ไปอาศัยอยู่ในทวปีอเมรกิาเหนือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา 
และไดน้าํหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาเขา้ไปเผยแผด่ว้ย 
โดยในระยะเริ่มตน้เปน็การเผยแผเ่ฉพาะในกลุ่มของตนและขยายกวา้งออกไปในกลุ่มปร
ะชาชนของประเทศนัน้ๆ ในที่สดุ 

พระพทุธศาสนาในทวปีอเมรกิาเหนือไดเ้จรญิรุ่งเรอืงในประเทศตา่งๆ  
ที่สาํคัญไดแ้กป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศแคนนาดา กลา่วคอื 
ชาวญี่ปุ่นไดส้รา้ววัดพระพทุธศาสนานกิายสขุาวดขีึ้นที่นครซานฟรานซสิโกใน พ.ศ. 
๒๔๔๘และไดม้กีารกอ่ตัง้สมาคมพระพทุธศาสนาแหง่อเมรกิาขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๕๗ 
และสมาคมสหายพระพทุธศาสนาในพ.ศ. 
๒๔๘๕ดดยสมาคมเหลา่นี้จะทาํหนา้เปน็ศนูยก์ลางการเผยแผ ่
การปฏบัิตธิรรมและการศกึษาหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา 

จากความสนใจศกึษาพระพทุธศาสนาของชาวอเมรกัินและชาวแคนนาดา 
ไดม้กีารศกึษาพระพทุธศาสนาในเชงิวชิากร 
โดยการเปิดสอนหลักสตูรพทุธศาสตรข์ึ้นในมหาวทิยาลัยวสิคอนซนิใน พ.ศ.๒๕๐๔  
และมกีารกอ่ตัง้มหาวทิยาลัยพทุธรรมขึ้นที่มลรัฐแคลฟิอรเ์นีย 
โดยเปิดการเรยีนการสอนพระพทุธศาสนาตัง้แตร่ะดับปรญิญาตรจีนถงึปรญิญาเอก 

ปัจจบัุนมวัีดไทยในประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศแคนาดาเปน็จาํนวนมาก 
โดยพระสงฆไ์ทยไดเ้นนิทางไปปฏบัิตศิาสนกจิเผยแผห่ลักธรรมคาํสอน 
และนาํการปฏบัิตธิรรมในนามพระธรรมทตูแหง่คณะสงฆไ์ทย 
ซึ่งสรา้งศรัทธาและความเลื่อมในใหแ้กช่าวอเมรกัิน  
นับไดว้า่การเผยแผแ่ละการนับถอืพระพทุธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมรกิามคีวามเจรญิรุ
ดหนา้มากยิ่งขึ้น 



 
๑.๔ การเผยแผแ่ละการนับถอืพระพทุธศาสนาในทวปีออสเตรเลยีและทวปีแอฟรกิา 

ประเทศออสเตรเลยีและประเทศนวิซแีลนดถ์อืไดว้า่เปน็ดนิแดนสาํคัญที่มกีารเขา้ไปเผยแ
ผพ่ระพทุธศาสนา ซึ่งเกดิขึ้นตอ่เนื่องกันมาตัง้แตภ่ายหลังสงครามโลกครัง้ที่ ๒ 
โดยเริ่มตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๙๖ เปน็ตน้มา 
ไดม้กีารกอ่ตัง้พทุธสมาคมขึ้นในประเทศออสเตรเลยีเพื่อศกึษา 
เผยแผแ่ละปฏบัิตธิรรมตามหลักคาํสอนในพระพทุธศาสนา 
และไดร้วมกันเปน็สหพันธพ์ระพทุธศาสนาแหง่ออสเตรเีลยีโดยมสีาํนักงานใหญอ่ยู่ที่กรงุ
แคนเบอรร์า 
รวมความวา่การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในประเทศออสเตรเลยีมคีวามเจรญิรดุหนา้ไปมา
กพอสมควร 
สาํหรับประเทศนวิซแีลนดก์ารเผยแผพ่ระพทุธศาสนายังอยู่ในจาํนวนจาํกัดสว่นมากจะดาํ
เนนิการโดยพระภกิษสุงฆช์าวอังกฤษ ทเิบตและญี่ปุ่น 
ซึ่งจาํนวนผู้นับถอืพระพทุธศาสนาในปัจจบัุนยังมไีมม่ากนัก 
และจาํกัดอยู่เฉพาะในเมอืงใหญเ่ทา่นัน้ 

สาํหรับการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในทวปีแอฟรกิายังไมม่คีวามเจรญิกา้วหนา้มากนัก  
สว่นใหญจ่ะเปน็การนับถอืและประกอบพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาของพทุธที่เป้ฯคนตา่
งถิ่นเขา้ไปอาศัยอยู่ในประเทศเหลา่นัน้ 
โดยอาศัยสถานทตูของประเทศตนเองเปน็สถานที่ประกอบพธิกีรรมในวันสาํคัญทางพระ
พทุธศาสนา 
 
๒. ความสาํคัญของพระพทุธศาสนา 
๒.๑ พระพทุธศาสนากับการสรา้งสรรคอ์ารยธรรมโลก 

พระพทุธศาสนาในฐานะแหลง่สรา้งสรรคค์วามคดิและพอ่เกดิแหง่ภมูปัิญญาไดม้สีว่นสาํคั
ญยิ่งในการสรา้งสรรคอ์ารายธรรมโลก ซึ่งสามารถสรปุไดดั้งนี้  

๑) ดา้นจติใจ การที่ชาวโลกหันมาสนใจศกึษาพระพทุธศาสนานัน้ 
เพราะเกดิความเชื่อมัน่ในหลักคาํสอนทางพระพทุธศาสนาวา่สามรถใหค้าํตอบทางดา้นจติ
ใจ อันถอืวา่เปน็เรื่องสาํคัญที่สดุของชวีติมนุษย ์
พระพทุธศาสนาจงึกลา่วเปน็แหลง่ขอ้มลูและใหค้าํตอบกับปัญหาทางดา้นจติใจที่มเีหตมุผี
ลและเกดิผลเปน็ความจรงิหานาํไปปฏบัิตติามที่พระพทุธทรงสอบ 
และมสีว่นสาํคัญนากรพัฒนาสรา้งสรรคอ์ารยธรรมดา้นนี้ตลอดระยะเวลา ๒.,๐๐๐ 
กวา่ปีที่พทุธศาสนาอบัุตขิึ้นมา 



๒) ดา้นวชิาการและภมูปัิญญาสากล 
หลักคาํสอนในพระพทุธศาสนาอดุมไปดว้ยหลักปรัชญาอันเปน็แหลง่รวมวทิยาการสาขา
ตา่งๆง 
พระไตรปิฎกจงึเปน็แหลง่รวมคาํสอนของพระพทุธเจา้เปน็แหลง่ขอ้มลูและคลังภมูปัิญญา 
โดยมหีลักคาํสอนที่สอดคลอ้งกับความจรงิในธรรมชาต ิ
หลักของความเปน็เหตเุปน็ผลที่สามารถตรวจสอบและพสิจูนไ์ดด้ว้ยการทดลอง 
หลักคาํสอนในพทุธศาสนาจงึถกูตพีมิพเ์ผยแพรไ่ปทัว่โลกในภาษาตา่งๆ มากมาย  

๓) ดา้นวัตถ ุ
พระพทุธศาสนาคอืแหลง่สรา้งสรรคส์ิ่งที่เปน็วัตถแุละสบืทอดใหเ้ปน็มรดกแหง่อารยธรร
มโลก โดยอาศัยความศรัทธาเสื่อมในพระพทุธศาสนา เชน่พระพทุธรปู เจดยี  ์
วัดและศาสนาสถานอื่นๆ 
ซึ่งศาสนวัตถเุหลา่นี้ลว้นเปน็การสรา้งสรรคท์ี่มพีระพทุธศาสนาเปน็แรงบันดาลใจนอกจา
กนี้ยังมปีชูณยีสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพทุธศาสนาหลายแหง่ซึ่งเปน็ที่รู้จักกันทัว่โลก 
เชน่วัดพระศรรัีตนศาสตดารามในประเทศไทย บโุรพทุธโธในประเทศอนิโดนีเซยี  
เจดยีซ์เวดากองในสหภาพพมา่พระพทุธรปูไดบทุซใึนประเทศญี่ปุ่น เปน็ตน้ 
 
๒.๒ พระพทุธศาสนากับการสรา้งสันตสิขุแกช่าวโลก 

พระพทุธศาสนามหีลักคาํสอนเปน็ไปเพื่อความสงบสขุสันตมิากมายดังตอ่ไปนี้ 
๑) หลักคาํสอนเรื่องความไมเ่บยีดเบยีนทาํรา้ยผู้อื่น เชน่หลักเบญจศลี 

เบญจธรรมซึ่งถอืวา่เปน็หลักธรรมพื้นฐานของความเปน็มนุษยท์ี่สอนใหค้นเคารพในสทิ
ธขัิน้พื้นฐานของกันและกัน 

๒) หลักคาํสอนเรื่องความเมตตากรณุา 
พระพทุธศาสนาสอนใหม้เีมตตาในการคดิ พดุและทาํ ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง 
รู้จักใหอ้ภัยเมื่อมคีวามผดิพลาดเกดิขึ้นดังนี้ พระพทุธศาสนาจงึมหีลักการวา่ สัพเพ 
สัตตา มวลมนุษยต์า่งเปน็เพื่อนเกดิ แกเ่จบ็ ตายรว่มกันทัง้สิ้น จงึเกดิหลักการตอ่มาวา่ 
เมตตาธรรมคํ้าจนุโลก 

๓) หลักคาํสอนเรื่องความอดทนและความอดกลัน้ 
ดว้ยหลักคาํสอนดังกลา่วจงึทาํใหเ้รื่องรา้ยแรงตา่งๆ 
และสงครามไมเ่กดิขึ้นและจากหลักคาํสอนเรื่องความเมตตาและความอดทนตอ่กันนี้เองจึ
งทาํใหม้นุษยส์ามารถอยู่รว่มกันในสังคมไดอ้ยา่งสงบสขุ 

๔) หลักคาํสอนเรื่องความแตกตา่ง 
พระพทุธศาสนามหีลักคาํสอนเพื่อความเปน็คนใจกวา้งใหย้อมรับความแตกตา่งอันนาํไป
สู่การคารพสทิธขิองบคุคลอื่น โดยเฉพาะความแตกตา่งทางดา้นทฐิหิรอืความคดิเหน็ 
และดา้นความเชื่อ 
ดว้ยการใหเ้กยีรตแิละเคารพในความคดิเหน็ของบคุคลอื่นรวมทัง้ความแตกตา่งกันใน  



ดา้นการนับถอืพระพทุธศาสนาไมย่กยอ่งศาสนาและความเชื่อของคนเองเพื่อไปลบหลู่ดหู
มิ่นลัทธคิวามเชื่อหรอืศาสนาอื่น 
ดว้ยหลักการดังกลา่วนี้จงึไมเ่คยปรากฏในประวัตศิาสตรข์องมนุษยชาตวิา่ไดเ้กดิสงคราม
ศาสนาระหวา่งพระพทุธศาสนากับศาสนาอื่นใด 

นอกจากหลักการดังที่กลา่วมาแลว้ 
พระพทุธศาสนายังมหีลักคาํสอนเพื่อความสงบสขุของประชาคมโลกอกีมากมาย ดังเชน่ 
หลักคาํสอนเรื่องความเสยีสละ 
หลักคาํสอนเรื่องการเอาชนะความชัว่ดว้ยความดหีลักธรรมเพอ่การปกครองที่ด ี
(ทศพธิราชธรรม) หลักพรหมวหิารธรรมเปน็ตน้ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
พทุธประวัต ิ
๑.๑ การแสดงปฐมเทศนา 

หลังจากพระพทุธเจา้ทรงตรัสรู้แลว้ 
พระพทุธองคท์รงดาํรถิงึบคุคลที่จะแสดงธรรมใหฟั้งเปน็คนแรก 
ในเบื้องตน้ทรงละลกึถงึอาฬารดาบสและอทุทกดาบส 
แตท่รงทราบวา่ทา่นทัง้สองไดเ้สยีชวีติแลว้จงึระลกึถงึนักบวชกลุ่มปัญจวัคคยี ์
พระองคไ์ดเ้สดจ็พระดาํเนนิไปที่ป่าอสิปิตนมฤคทายวันที่พาํนักอาศัยของเหลา่ปัญจวัคคยี ์
และทรงแสดงธรรมะเปน็ครัง้แรกนับแตวั่นที่พระองคไ์ดต้รัสรู้เปน็พระอนุตตรสัมมาสัมโ
พธญิาณ เรยีกวา่ ปฐมเทศนา หลักธรรมที่พระองคท์รงแสดงในครัง้แรกนี้ชื่อวา่  
ธัมมจักกัปปวัตนสตูร 

๑) เหตผุลที่พระพทุธเจา้ทรงเลอืกแสดงปฐมเทศนาแกปั่ญจวัคคยี ์มดัีงตอ่ไปนี้  
(๑) เพื่อตอบปัญหาความเขา้ใจผดิของปัญจวัคคยี ์

ภายหลังจากการบาํเพย็ทกุรกริยิาพระสทิธัตถะโพธสัิตวท์รงเหน็วา่ไมใ่ชท่างแหง่ความพน้
ทกุขจ์งึทรงเลกิบาํเพญ็ทกุรกริยิาแลว้หันมาเสวยพระกระยาหาร 
ในมมุมองของปัญจวัคคยีเ์ขา้ใจผดิวา่พระองคท์รงละความเพยีรพยายามเพื่อการตรัสรู้กา
ลายเปน็คน “เหน็แกก่นิ” จงึพากันแยกทางหนีจากพระองคไ์ป 
ดังนัน้เพื่อจะตอบปัญหาที่คา้งคาใจของปัญจวัคคยี ์และประสงคใ์หรู้้วา่ 



“ทกุรกริยิามใิชท่างแหง่การบรรลธุรรม แตอ่รยิมรรคมอีงคแ์ปด 
(มัชฌมิาปฏปิทา)เทา่นัน้ที่จะนาํไปสู่ความพน้ทกุข”์ 
พระองคจ์งึทรงมุ่งหวังแสดงปฐมเทศนาแกปั่ญจวัคคยีก์อ่นใครอื่นเปน็ประการสาํคัญ 

(๒) ทรงประสงคใ์หปั้ญจวัคคยีเ์ปน็สักขพียานการตรัสรู้ 
เปน็ที่ทราบกันดวีา่ 
ปัญจวัคคยีค์อืคณะบคุคลกลุ่มแรกที่เชื่อมัน่วา่พระองคจ์ะตรัสรู้เปน็สมเดจ็พระสัมมาสัมพุ
ทธเจา้จงึออกบวชตาม 
และรู้เรื่องราวการบาํเพญ็ธรรมเพื่อการตรัสรู้ของพระองคเ์ปน็อยา่งด ี
ดังนัน้ปัญจวัคคยีจ์งึเปน็กลุ่มบคุคลที่เหมาะสมอยา่งยิ่งในการเปน็สักขพียาน 
การตรัสรู้ของพระองค ์

๒) ใจความสาํคัญของปฐมเทศนา แบง่ออกเปน็ ๓ ตอนดังนี้ 
ใจความตอนแรก ทรงแสดงถงึทางสดุโตง่หรอืสดุขัว้ ๒ สาย คอื 

กามสขัุลลกิานุโยค ซึ่งเปน็การใชช้วีติหมกมุ่นอยู่ในกามสขุอันเปน็ทางหยอ่นเกนิไป 
และอัตตกลิมถานุโยค ซึ่งเป้นการทรมานตนดว้ยวธิกีารตา่งๆ อันเปน็ทางตงึเกนิไป 
จงึทรงแนะนาํทางสายกลาง เรยีกวา่ มัชฌมิาปฏปิทา หรอื มรรคมอีงคแ์ปด หรอื 
ไตรสกิขา เพื่อเปน็ทางเลอืกปฏบัิตทิี่ถกูตอ้งนาํไปสู่ความสงบและการตรัสรู้ 

ใจความตอนกลาง ทรงแสดงถงึ อรยิสัจ คอื ความจรงิที่ประเสรฐิ ๔ 
ประการที่พระองคไ์ดต้รัสรู้ไดแ้ก ่ความจรงิวา่ ดว้ยความทกุข ์(ทกุข)์ 
ความจรงิวา่ดว้ยเหตใุหเ้กดิทกุข ์((สมทัุย) ความจรงิวา่ดว้ยการดับทกุข ์(นโิรธ) 
และความจรงิวา่ดว้ยขอ้ปฏบัิตทิี่นาํไปสู่การดับทกุข ์(มรรค) 
อันเปน็วธิกีารแกท้กุขห์รอืปัญหาที่ถกูตอ้ง 
โดยทรงอธบิายถงึกระบวนการตรัสรู้อรยิสัจจวา่พระองคไ์ดท้รงตรัสรู้สิ่งเหลา่นี้ตามขัน้ตอ
นอยา่งไร 

ใจความตอนสดุทา้ย ทรงแสดงวา่พระองคไ์ดต้รัสรู้แลว้ 
โดยทรงรู้แจง้เหน็จรงิในอรยิสัจทัง้ ๔ เมื่อจบการแสดงปฐมเทศนา 
โกณฑัญญะไดด้วงตาเหน็ธรรม กลา่วคอื เกดิความรู้ความเขา้ใจอยา่งแจม่แจง้วา่ 
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมกีารเกดิขึ้นเปน็ธรรมดา สิ่งนัน้ยอ่มมกีารดับสลายไปเปน็ธรรมดา” 
และไดท้ลูขอบวช พระพทุธเจา้ทรงประทานการบวชใหด้ว้ยการอปุสมบทที่เรยีกวา่ 
เอหภิกิขอุปุสัมปทา 
ทา่นอัญญาโกณฑัญญะจงึเปน็พระสาวกและเปน็พระสงฆร์ปูแรกในพระพทุธศาสนา 
๑.๒ โอวาทปาฏโิมกข ์ 

ภายหลังการตรัสรู้ 
พระพทุธเจา้เสดจ็ประกาศหลักคาํสอนพรอ้มกับสง่พระสาวกไปประกาศพระพทุธศาสนาใ
นดนิแดนตา่งๆ 
ในขณะที่พระองคไ์ดเ้สดจ็ไปแสดงธรรมโปรดพระเจา้พมิพสิารที่เมอืงราชคฤห  ์



ดว้ยความเลื่อมใสในพระพทุธเจา้ 
พระเจา้พมิพสิารไดถ้วายสวนไผแ่ละสรา้งที่ประทับของพระพทุธเจา้ เรยีกวา่ วัดเวฬวัุน 
ซึ่งเปน็วัดแหง่แรกในพระพทุธศาสนา 

ในวันเพญ็เดอืน ๓ แหง่ปีการตรัสรู้ พระอรหันตสาวกจาํนวน ๑,๒๕๐ รปู 
ไดเ้ดนิทางมาเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ที่วัดเวฬวัุนโดยมไิดนั้ดหมายมากอ่น 
พระพทุธองคไ์ดถ้อืเอาการประชมุใหญค่รัง้นี้เอง (จาตรุงคสันนบิาต) 
แสดงโอวาทปาฏโิมข ์

โอวาทปาฏโิมกข ์แปลวา่ “โอวาทที่ทรงประทาน” หรอื 
“คาํสอนที่เปน็หลักใหญ”่ หมายถงึธรรมะที่เปน็หลักสาํคัญของพระพทุธศาสนา 
พทุธศาสนกิชนจงึนยิมเรยีกโอวาทปาฏโิมกขว์า่เปน็ “หัวใจพระพทุธศาสนา 

ใจความสาํคัญของโอวาทปาฏโิมกขแ์บง่ออกเปน็ ๓ ตอนเรยีงตามลาํดับดังนี้ 
ความตอนแรก 

ทรงแสดงหลักการและแนวทางที่เปน็ลักษณะเฉพาะของพระพทุธศาสนาไดแ้ก ่ 
(๑) ความอดทน (ขันต)ิ คอื ความอดกลัน้เปน็ตบอยา่งยิ่ง หมายถงึ 

การบาํเพญ็ตบะ (การทรมานตน) ดว้ยวธิกีารตา่งๆ นัน้ 
ไมใ่ชเ่ปน็วธิกีารเผาผลาญบาปและกเิลสใหห้มดสิ้นไปได  ้
สาระสาํคัญของตบะตามหลักพระพทุธศาสนา ไดแ้ก ่ขันตธิรรม คอื 
ความอดทนที่จะดาํเนนิตามวธิกีารที่ถกูตอ้ง 
มจีติใจมัน่คงเขม็แขง็ตัง้ตนในหลักการและแนวทางปฏบัิตทิี่ถกูตอ้ง ไมท่อ้ถอย 

(๒) พระนพิพานเปน็ธรรมสงูสดุ หมายความวา่ 
พระนพิพานเปน็อดุมการณห์รอืจดุหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา อันไดแ้ก ่
การดับกเิลสคอืความโลภ ความโกรธ และความหลง  

(๓) บคุคลที่ยังทาํรา้ยผู้อื่น ไมถ่อืวา่เปน็บรรพชติ หมายถงึ 
บคุคลผู้ที่ยังเบยีดเบยีนผู้อื่น ไมถ่อืวา่เปน็สมณะ พระภกิษสุงฆต์อ้งไมเ่บยีดเบยีน 
ไมก่อ่ความทกุขย์ากเดอืดรอ้นแกใ่ครๆ ควรเปน็ผู้ประกอบดว้ยความเตตากรณุา 
ปฏบัิตตินเพื่อประโยชนแ์ละความสงบสขุของคนทัง้ปวง 

ความตอนที่ สอง 
ทรงตรัสสรปุขอ้ปฏบัิตใินพระพทุธศาสนาลงเปน็หลักการสาํคัญซึ่งชาวพทุธมักเรยีกวา่ 
หัวใจพระพทุธศาสนา ม ี3 ประการคอื  

๑. การไมท่าํบาปทกุอยา่ง (ละชัว่ สะอาด) 
๒. ยังกศุลใหถ้งึพรอ้ม (ประพฤตดิ ีสวา่ง) 
๓. ทาํจติใจของตนใหผ้อ่งแผว้ (ทาํจติใจใหบ้รสิทุธิ์ สงบ)  
ความตอนที่สาม 

ทรงแสดงถงึหลักการประพฤตปิฏบัิตตินในการทาํงานของผู้ออกไปเผยแผพ่ระพทุธศาส
นาวา่จะตอ้งประกอบไหดว้ยคณุสมบัตดัิงตอ่ไปนี้  



๑. ตอ้งเปน็ผู้ไมก่ลา่วรา้ย ไมท่าํรา้ย ไมก่อ่ความเดอืดรอ้นแกผู่้อื่น 
๒. เครง่ครัดในระเบยีบวนัิย 
๓. รู้ประมาณในการบรโิภคอาหาร 
๔. มจีติใจแนว่แนเ่ขม็แขง็ ฝึกพัฒนาจติของตนอยู่เสมอ 
๕. มุ่งประโยชนข์องประชาชนเปน็เป้าหมาย 

 
๑.๓ การศกึษาพทุธประวัตจิากพระพทุธรปู 

๑) กาํเนดิพระพทุธรปู 
ในทางประวัตศิาสตรสั์นนษิฐานกันวา่พระพทุธรปูหรอืรปูเคารพแทนพระพทุธเจา้เริ่มสรา้
งประมาณพทุธศตวรรษที่ ๗ สมัยคันธารราษฎร ์
เมื่อพระเจา้เมนันเดอรห์รอืพระเจา้มลินิท ์
กษัตรยิเ์ชื้อสายเกรกีแหง่แควน้คันารหรอืคันธารราษฎรท์างตอนเหนือนของอนิเดยีและช
าวกรกีไดหั้นมานับถอืพระพทุธศาสนา ดว้ยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา 
ชา่งชาวกรกีที่เคยนับถอืเทพเจา้และสรา้งรปูเคารพมากอ่นจงึจาํหลักศลิารปูพระพทุธเจา้ขึ้
นเคารพบชูาเปน็ครัง้แรก 

 
ในระยะแรกของการสรา้งพระพทุธรปุจะนยิมสรา้งตามปางพระพทุธรปูตามสังเชนียสถาน
ทัง้ ๔ คอื ที่ประสตูสิรา้งเปน็รปูพระโพธสัิตว ์ที่ตรัสรู้ปางมารวชัิย 
ที่แสดงปฐมเทศนาจะยกพระหัตถจ์บีนิ้วพระหัตถเ์ปน็รปูวกกลม ที่ปรนิพิพานปางไสยสน  ์
และตอ่มาการสรา้งพระพทุธรปุกไ็ดแ้พรห่ลายทัง้ในประเทศอนิเดยีและประเทศอื่นที่นับถื
อพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศไทย 

๒) วัตถปุระสงคข์องการสรา้งพระพทุธรปู มดัีงนี้ 
๑. เพื่อเปน็สิ่งแทนพระพทุธเจา้ในการสักการบชูา 
๒. 

เพื่อเปน็หลักฐานใหค้นรุ่นหลังไดเ้ชื่อมัน่วา่พระพทุธเจา้เคยมพีระชนมอ์ยู่จรงิ 
๓. เพื่อเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

และเปน็สิ่งจงูใจใหเ้กดิความศรัทธานอ้มนาํไปสู่การศกึษาคน้ควา้และปฏบัิตติามหลักธรร
มที่พระพทุธเจา้ทรงสัง่สอน 

๔. 
เพื่อนอ้มจติใจพทุธศาสนกิชนใหร้ะลกึถงึเหตกุารณส์าํคัญในพทุธประวัตแิละยดึเหนี่ยวจิ
ตใจเลื่อมใสศรัทธาของพทุธบรษัิท 

๕. 
เพื่อแสดงถงึพลังศรัทธาและความเจรญิรุ่งเรอืงของพระพทุธศาสนาในแตล่ะยคุสมัย 

๖. เพื่อเปน็หลักฐานวา่พระพทุธศาสนาไดเ้คยแผข่ยายเขา้มานดนิแดนนัน้ๆ  
๓) ลักษณะสาํคัญของพระพทุธรปู 



(๑) พระเกตมุาลา คอืสว่นที่นูนขึ้นตรงกระหมอ่มกลางศรีษะ เรยีกวา่ 
อณุหสิตามตาํรามหาปรุสิลักษณะ 
พระเกตมุาลาเปน็เครื่องหมายแสดงใหเ้หน็ความแตกตา่งระหวา่งพระพทุธรปูและรปูของ
พระสาวกและมนุษยทั์ว่ไป 

(๒) พระศก คอื ผมที่ขมวดเปน็ปมเวยีนขวาคลา้ยกน้หอย 
(๓) พระรัศม ีคอื รปูเปลวเปลง่รัศมตัีง้อยู่บนพระเกตมุาลา 
นอกจากลักษณะดังกลา่วนี้ พระพทุธรปูยังมลัีกษณะพเิศษอื่นๆ 

อกีเชน่พระอรุะที่นูนเปน็พเิศษ พระกรกลมกลงึและเรยีวงาม 
นิ้วพระหัตถม์ทัีง้ที่เสมอกันทกุนิ้วหรอืสัน้ยาวตามลักษณะสาํคัญพระหัตถอ์มูอิ่ม 
พระชงฆไ์มค่ดงอ พระบาทอวบอมูเปน็ตน้ 

สาํหรับลักษณะการหม่จวีร ในสมัยแรกของการสรา้งพระพทุธรปู 
นยิมออกแบบใหห้ม่จวีรคลมุพระวรกายทัง้หมด 
ตอ่มาภายหลังไดอ้อกแบบใหห้ม่จวีรตามพระวนัิย กลา่วคอื หม่เฉวยีงพระอังสา 
(เปิดพระอัสาขวา) และมผีา้สังฆาฎพิาดที่พระอังสาขา้งซา้ย หอ้ยลงมาเกอืบถงึพระนาภ ี

๔) พระพทุธรปูางที่สาํคัญ มดัีงนี้ตอ่ไปนี้ 
 
 
ชื่อปาง พทุธลักษณะ/ประวัตใินการสรา้งปา

ง 
ปางมารวชัิย 
 

 

   (๑) 
พทุธลักษณะประทับนั่งในทา่สมาธิ
พระหัตถซ์า้ยหงายวางบนพระเพลา 
พระหัตถข์วางวางบนพระชานุ(เขา่) 
นิ้วพระหัตถช์ี้จงบนฟื้นดนิ 
บางแหง่จะสรา้งรปูพระแมธ่รณนั่ีงบี
บมวยผมประกอบ 
    (๒) ประวัต ิ
แสดงเหตกุารณเ์มื่อครัง้พระพทุธอง
คนั่์งบาํเพญ็เพยีรทางจติ ณ 
โพธบัิลลังกใ์ตต้น้พระศรมีหาโพธ ิ
พญาวสวัตดมีารยกทัพมาขับไลพ่ระ
พทุธองคพ์ระพทุธเจา้ทรงชี้พระดรร
ชนีลงพื้นพรอ้มตรัสวา่ 
“ขอวสนุธราจงเป้นพยาน” 
ทันใดนัน้พระแมธ่รณไีดผ้ดุขึ้นจาก



แผน่ดนิเปน็มวยผมบันดาลใหน้ํ้าไห
ลทว่มกองทัพมารจนพา่ยแพใ้นที่สดุ

ปางแสดงปฐมเทศนา 
 
 

 

    (๑) พทุธลักษณะ 
ประทับนั่งสมาธ ิ
พระหัตถข์วายกขึ้นจบีนิ้วพระหัตถเ์ป็
นรปูวงกลมในทา่แสดงธรรมพระหัต
ถเ์ซา้ยวางบนพระเพลา 
(บางแหง่ใหพ้ระหัตถซ์า้ยยกประคอ
งพระหัตถข์วา) 
มธีรรมจักอยู่เบื้องหลังและกวางหม
อบอยู่เบื้องหนา้ 
    (๒) ประวัต ิภายหลังการตรัสรู้ 
พระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ดาํเนนิไปยังป่า
อสิปิตนมฤคทายวัน 
แขวงเมอืงพาราณส ี
ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสตูรโปร
ดปัญจวัคคยีใ์นวันขึ้น ๑๕คํ่าเดอืน 
๘ (การแสดงธรรมนี้เรยีกวา่ 
ปฐมเทศนา 
หมายถงึการแสดงธรรมครัง้แรก 

ปางลลีา 
 
 

 

    (๑) พทุธลักษณะ 
อยู่ในอริยิาบถยนื 
ยกสน้พระบาทขวาสงูจากพื้น 
โดยที่ปลลายพระบาทยังจรดอยู่พื้นใ
นพระอริยาบถกาํลังเสดจ็พทุธดาํเนิ
น พระหัตถข์วาหอ้ยอยุ่ในทา่ไกว 
พระหัตถซ์า้ยยกขึ้นเสมอพระอรุะตัง้
ฝ่าพระหัตถป์้องไปเบอืงหนา้ 
    (๒) ประวัต ิ
สบืเนื่องจากพระพทุธเจา้เสดจ็ไปจาํ
พรรษา ณ 
สวรรคชั์น้ดาวดงึสแ์สดงธรรมโปรด
พระพทุธมารดา เมื่อครบ ๓ 
เดอืนแลว้ไดเ้สดจ็ลงจากดาวดงึสก์ล่
าวกันวา่กริยิาอาการเยื้องยา่งของพร



ะพทุธองคเ์ปน็ที่ชื่นชมโสมนัสแกเ่ห
ลา่พทุธบรษัิทที่เขา้เฝ้ารับเสดจ็ยิ่งนั
ก 

ปางประจาํวันเกดิ 
วันอาทติย ์ปางถวายเนตร 
 

 

    (๑) พทุธลักษณะ 
พระพทุธรปูในพระอริยิาบถประทับยื
น 
ลมืพระเนตรทัง้สองเพง่ไปขา้งหนา้
พระหัตถทั์ง้สองหอ้ยลงมาประสานกั
นดา้นหนา้ระหวา่งพระเพลา 
พระหัตถข์วาซอ้นเหลี่อมอยู่บนพระ
หัตถซ์า้ย 
    (๒) ประวัต ิหลังการตรัสรู้ใหม ่
ๆ 
พระพทุธเจา้เสดจ็ออกจากโคนตน้พ
ระศรมีหาโพธไิปทางทศิอสีารทรงจอ้
งตน้พระศรมีหาโพธไิมก่ะพรบิพระเ
นตรเปน็เวลา ๗ วัน 
สถานที่แหง่นี้เรยีกวา่ อนมัิสสเจดยี ์

วันจันทร ์ปางหา้มสมทุร 
 

 

    (๑) พทุธลักษณะ 
พระพทุธรปูในพระอริยิาบถประทับยื
น 
ยกพระหัตถทั์ง้สองขา้งแบตัง้ขึ้นยื่น
ออกไปขา้งหนา้เสมอพระอรุะ 
แสดงกริยิาหา้ม 
    (๒) ประวัต ิ
แสดงเหตกุารณข์ณะประทับยนืที่โร
งไฟเมื่อครัง้เสดจ็โปรดชฏลิสามพี่น้
อง เกดิฝนตกหลักนํ้าหลากทว่ม 
เหลา่ชฏลิพากันหนี้นาํขึ้นที่ดอน  
และพระพทุธเจา้มไิดเ้สดจ็หนี 
ครัน้ถงึรุ่งเชา้พวกชฎลิพบพระพทุธเ
จา้อยู่ภายในวงลอ้มของนํ้าโดยไมไ่
ดรั้บอันตรายแตป่ระการใด 
เป้นที่นา่อัศจรรยย์ิ่งนัก 

วันอังคาร ปางไสยาสน  ์     (๑) พทุธลักษณะ 



 

 

พระพทุธรปูในพระอริยิาบถนอนตะ
แคงขวา 
พระบาททัง้สองซอ้นทับเสมอกันพร
ะหัตถซ์า้ยทาบพระวรกาย 
พระหัตถข์วางตัง้ขึ้นรับพระเศยีร 
พระเขนยรองรับ 
(บางแบบพระเขนยวางอยู่ใตพ้ระกัจ
จะ 
เรยีกอกีอยา่งวา่ปางโปรดอสรุนิทรา
ห ู
    (๒) พระวัต ิ
เปน็เหตกุารณเ์มื่อครัง้พระพทุธประ
ทับ ณ วัดเชตะวัน เมอืงสาวัตถ ี
อสรุนิทราหจูอมอสรูแสดงความไมเ่
คารพออ่นนอ้ม 
พระพทุธองคจ์งึทรงเนรมติกายใหใ้
หญก่วา่ 
อสรุนิทราหจูงึยอมออ่นนอ้ม 

วันพธุ (กลางัน) ปางอุ้มบาตร 

 

    (๑) พทุธลักษณะ 
พระพทุธรปูในพระอริยิาบถยนืพระ
หัตถทั์ง้สองประคองบาตรราวสะเอว 
มบีาตรวางอยู่ที่ฝ่าพระหัตถใ์นทา่ปร
ะคอง 
    (๒) ประวัต ิ
แสดงเหตกุารณต์อนเสดจ็โปรดพระ
ประยรูญาตทิี่เมอืงกบลิพัสดุ์ 
ในเวลาเชา้เสดจ็ออกบณิฑบาตโปร
ดมหาชนตามพทุธประเพรพีรอ้มดว้ย
พระภกิษสุงฆ ์

วันพทุธ (กลางคนื) 
ปางป่าลไิลยห์รอืป่าเลไลย  ์

    (๑) พทุธลักษณะ 
พระพทุธรปูในพระอริยิาบถประทับ
นั่งหอ้ยพระบาทพระหัตถซ์า้ยวางค
วํ่าบนพระชานุพระหัตถข์วาวางหาย 
นยิมสรา้งชา้งหมอบใชง้วงจับกระบ
อกนํ้า 



 

อกีดา้นหนึ่งมลีงิถอืรวงผึ้งถวาย 
    (๔) ประวัต ิ
แสดงเหตกุารณณ์ตือนที่พระภกิษชุ
าวเมอืงโกสัมพทีะเลาะววิาทกัน 
พระพทุธเจา้เสดจ็ไปหา้มแตไ่มฟั่ง 
พระองคจ์งึเสดจ็หลกีไปประทับอยู่ใ
นป่า 
มพีญาชา้งป่าลไิลยแ์ละลงิคอยเผา้ป
รนนบัิต ิ

วันพฤหัสบด ีปางสมาธ ิ

 

    (๑) พทุธลักษณะ 
พทุธรปูในพระอริยิาบถประทับนั่งขั
ดสมาธ ิ
พระบาทขวาทับพระบาทซา้ยพระหัต
ถทั์ง้สองวางหมายบนพระเพลา 
โดยพระหัตถข์วาทับพระหัตถซ์า้ย 
    (๒) ประวัต ิ
แสดงเหตกุารณต์อนบาํเพญ็สมาธแิ
ละตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธยิาณใต้
ตน้พระศรมีหาโพธ ิ

วันศกุร ์ปางราํพงึ 

 

    (๑) พทุธลักษณะ 
พระพทุธรปูในพระอริยิาบถประทับยื
น 
พระหัตถทั์ง้สองประสานกันยกขึ้นท
าบพระอรุะ 
พระหัตถข์วางทับพระหัตถซ์า้ย 
    (๒) ประวัต ิ
แสดงเหตกุารณท์ี่ทรงราํพงึถงึธรรม
ะที่พระองคต์รัสรู้วา่เปน็เรื่องลกึซึ้งคั
มภรีภาพยากที่คนจะเขา้ใจได  ้
และนอ้มพระทัยไมอ่ยากสอนใครๆ 
แตอ่าศัยความกรณุาตอ่สรรพสัตว ์
เปรยีบดว้ยบัวสี่เหลา่จงึตัดสนิพระทั
ยไปเทศนาสัง่สอนประชาชน 

วันเสาร ์ปางนาคปรก     (๑) พทุธลักษณะ 
พระพทุธรปูในพระอริยิาบถประทับ



 

นั่งขัดสมาธบินขนดพญานาค 
พระหัตถทั์ส้องวางหงายบนพระเพล
า 
พระหัตถข์วาซอ้นทับพระหัตถซ์า้ยมี
พญานาคแผพั่งพานปกคลมุเหนือพ
ระเศยีร 

 
๒. ประวัตพิทุธสาวก พทุธสาวกิา 
   ๒.๑ พระอัญญาโกณฑัญญะ 

๑) ขอ้มลูเฉพาะ พระอัญญาโกณฑัญญะ ชื่อเดิ่มคอื โกณฑัญญะ 
เกดิในสกลุพราหมณแ์ตง่บา้นโทณวัตถ ุกรงุกบลิพัสดุ์ 
นับเป้นพระสงฆร์ปูและเปน็ปฐมสาวกในพระพทุธศาสนา 
ทา่นไดรั้บกายกยอ่งจากพระพทุธองคใ์นฐานะเปน็เอตทัคคะในบรรดาภกิษผุู้มรัีตตัญ� 
คอื มปีระสบการณม์าก 

๒) การเขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา 
พระอัญญาโกฑัญญะเปน็หนึ่งในจาํนวนพราหมณท์ี่พระเจา้สทุโธทนะทรงคัดเลอืกใหเ้ขา้
ทาํนายพระลักษณะของเจา้ชายสทิธัตถะหลังจากประสตูไิด ้๕ วัน 
โกณฑัญญะพราหมณท์าํนายพระลักษณะวา่ 
“เจา้ชายนอ้ยนี้ตอ่ไปจะเสดจ็ออกผนวชและไดเ้ปน็ศาสดาเอกของโลกแนน่อน 

   ดว้ยความเชื่อตามคาํทาํนายของตนเอง เมื่อเจา้ชายสทิธัตถะเสดจ็ออกผนวช 
โกณฑัญญะจงึชักชวนบตุรพราหมณอ์กี ๔ คนคอื วัปปะ ภัททยิะ มหานามะ และอัสสช ิ
(รวม ๕ คนเรยีกวา่ ปัญจัคคยี ์ออกบวชตามเพื่อคอยปรนนบัิต ิ
ดว้ยหวังวา่จะไดรั้บคาํสัง่สอนจากพระองคภ์ายหลังตรัสรู้แลว้ 

ภายหลังจากการตรัสรู้แลว้ พระพทุธจา้ทรงดาํรหิาผู้ที่จะรับฟังธรรม 
ทรงเหน็วา่ปัญจวัคคยีม์พีื้นฐานความรู้พอจะเขา้ใจไดเ้ปน็กลุ่มแรก 
จงึเสดจ็ไปแสดงธัมมจักกัปปวัตนสตูรใหฟั้งเปน็ปฐมเทศนาของพระพทุธองคจ์นในที่สดุ
โกณฑัญญะไดธ้รรมจักษ ุ(ดวงตาเหน็ธรรม) และบรรลเุปน็พระอรยิบคุคลชัน้โสดาบัน 

เมื่อไดด้วงตาเหน็ธรรมแลว้ โกณฑัญญะไดท้ลูขออปุสมบท 
พระพทุธเจา้ทรงประทานอนุญาตใหอ้ปุสมบทดว้ยวธิเีอหภิกิขอุปุสัมปทา 
ทา่นจงึเปน็พระสงฆร์ปูแรกและเปน็ปฐมสาวกในพระพทุธศาสนา 

๓) ปฏปิทาและแบบอยา่งแหง่ความด ี 



(๑) ความเปน็ผู้รอบรู้ อันเปน็ผลมาจากความเปน็ผู้มปีระสบการณม์าก 
มคีวามรอบรู้ทัง้ทางโลกและทางธรรม เปน็ที่ปรกึษาที่ไวว้างใจไดเ้สมอ 

(๒) รักสันโดษ รักสงบ โดยเฉพาะในชว่งวัยชระ 
ทา่นไดท้ลูลาพระพทุธเจา้ไปจาํพรรษาในป่าหมิพานตเ์ปน็เวลา ๑๒ ปี โดยนานๆ  
จงึจะเขา้มาในเมอืง 

(๓) มองการณไ์กล 
ดังจะเหน็ไดจ้ากทา่นไดน้าํหลานชายชื่อปณุณะมันตานีบตุรเขา้มาบวชดว้ยเหน็วา่เปน็คน
มวีาทศลิป์ซึ่งจะเปน็กาํลังสาํคัญของพระพทุธศาสนาตอ่ไป 
๒.๒ พระมหาปชาบดโีคนมเีถร ี

๑) ขอ้มลูเฉพาะ 
พระนางมหาปชาบดโีคตมทีรงเปน็พระราชธดิาของพระเจา้อัญชนะและเปน็พระกนษิฐภคิ
นี (นอ้งสาว) ของพระนางสริมิหามายา พระพทุธมารดา ดังนัน้ 
พระนางมหาปชาบดโีคนมจีงึเปน็พระนา้นางผู้เลี้ยงดเูจา้ชายสทิธัตถะ 
และนับเปน็ภกิษณุรีปูแรกในพระพทุธศาสนาไดรั้บการยกยอ่งจากพระพทุธเจา้ใหเ้ปน็เอ
ตทัคคะในทางรัตตัญ� คอืเปน็ผู้มปีระสบการณม์ากทางฝ่ายภกิษณุ  ี

๒) การเขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา 
เมื่อคราวที่พระพทุธเจา้เสดจ็เมอืงเวลาสพีระนางมหาปชาบดโีคตรมพีรอ้มดว้ยนางสากยิา
ณจีาํนวนมากไดป้ลงพระเกศา 
หม่ผา้กาสายะเพื่อแสดงถงึเจตนาการบวชอยา่งแรงกลา้และไดท้ลูขออปุสมบที่กฏูาคารศา
ลา ป่ามหาวัน 
เมอืงเวลาลผีา่นพระอานนทพ์ระพทุธเจา้ทรงประทานอนุญาตใหอ้ปุสมบทเปน็ภกิษใุนพ
ระพทุธศาสนา 
โดยพระพทุธองคท์รงวางหลักปฏบัิตพิเิศษสาํหรับสตรผีู้จะเขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา
วา่จะตอ้งปฏบัิต ิครธุรรม ๘ ประการไดแ้ก ่

๑. ภกิษณุแีมบ้วชรอ้ยพรรษาแลว้กต็อ้งกราบไหวพ้ระภกิษแุมบ้วชวันเดยีว 
๒. ภกิษณุจีะอยู่ในวัดที่ไมม่ภีกิษไุมไ่ด ้
๓. ภกิษณุตีอ้งไปถามวัดอโุบสถ 

และเขา้ไปฟังโอวาทจากพระภกิษทุกุกึ่งเดอืน 
๔. ภกิษณุอียู่จาํพรรษาแลว้ตอ้งปวารณาในสงฆส์องฝ่ายโดยสถานทัง้ ๓ 

คอื โดยไดเ้หน็ ไดย้นิ โดยรังเกยีจ (รังเกยีจ หมายถงึ 
ระแวงสงสัยหรอืเหน็พฤตกิรรมอะไรที่นา่เคลอืบแคลง) 

๕. ภกิษณุตีอ้งอาบัตหินัก 
ตอ้งประพฤตมิานัด(ระเบยีบปฏบัิตกิารออกจากอาบัต)ิในสงฆส์องฝ่ายคอืทัง้ภกิษสุงฆแ์ล
ะภกิษณุสีงฆ ์เปน็เวลา๑๕ วัน 

๖. ภกิษณุตีอ้งแสวงหาอปุสัมปทาในสงฆส์องฝ่าย 



๗. ภกิษณุไีมพ่งึดา่ ไมพ่งึบรภิาษภกิษ ุไมว่า่จะโดยปรยิายใดๆ 
๘. ไมใ่หภ้กิษณุวีา่กลา่วภกิษ ุแตภ่กิษวุา่กลา่วภกิษณุไีด  ้
พระนางมหาปชาบดโีคตรมทีรงยนิดปีฏบัิตติามครธุรรม ๘ 

ประการจงึไดรั้บการอปุสมบทเปน็ภกิษณุ  ี
ภายหลังการอปุสมบทแลว้ไดเ้รยีนกรรมฐานจากพระพทุธเจา้และนาํไปปฏบัิตดิว้ยความวิ
รยิะอตุสาหะจนบรรลพุระอรหันตใ์นที่สดุ 
และไดรั้บการยกยอ่งจากพระพทุธเจา้ใหเ้ปน็เอตทัคในดา้นเปน็ผู้รู้รัตตัญ� 
มปีระสบการณม์ากทางฝ่ายภกิษณุ ี

๓) ปฏปิทาและแบบอยา่งแหง่ความด ี
(๑) มคีวามมุ่งมัน่ ดังจะเหน็ไดจ้ากความตัง้ใจที่จะบวชเปน็ภกิษณุ  ี

ตอ้งเดนิทางดว้ยเทา้เปลา่จากเมอืงกบลิพัสดุ์ไปเมอืงเวสาลเีขา้เฝ้าพระพทุธเจา้เพื่อทลูขอ
อปุสมบท ดว้ยความพยายามความมุ่งมัน่และความตัง้ใจ 
พระพทุธเจา้จงึทรงประทานอนุญาตใหอ้ปุสมบทเปน็ภกิษณุตีามความปรารถนา 

(๒) มคีวามอดทนสงู การที่รงรับปฏบัิตติามเงื่อนไขครธุรรม ๘ 
ประการที่พระพทุธเจา้ทรงวางเปน็หลักปฏบัิตสิาํหรับสตรทีี่จะอปุสมบท 
พระนางมหาปชาบดโีคตมทีรงรับเงื่อนไขโดยไมลั่งเลใจและปฏบัิตดิว้ยความอดทนตามเงื่
อนไขไดค้รบถว้ยสมบรูณท์กุประการ 

(๓) ยดึมัน่ในคารวธรรม 
โดยฐานะแลว้พระนางมหาปชาบดโีคตรมเีปน็พระมารดาเลี้ยงของพระพทุธเจา้ 
แตพ่ระนางกไ็มแ่สดงตนและใชส้ทิธิ์ความเปน็แมข่องพระพทุธเจา้แตอ่ยา่งใด 
กลับดาํรงบทบาทของตนเองในฐานะพทุธสาวกิาที่ด  ี
และถอืพระพทุธเจา้ในฐานะพระบดิาในทางธรรม 
๒.๓. พระเขมาเถร ี

๑) ขอ้มลูเฉพาะ พระเขมาเถร ีเดมิชื่อ เขมา 
ทรงเปน็พระราชธดิาในพระเจา้สาคละแหง่สาคลนครในมัททรัฐ 
และไดเ้ปน็พระมเหสขีองพระเจา้พมิพสิาร กษัตรยิก์รงุราชคฤห ์แควน้มคธ 
เมื่อบวชเปน็ภกิษณุแีลว้ 
พระเขมาเถรไีดรั้บการยกยอ่งจากพระพทุธเจา้ใหเ้ปน็เอตทัคคะทางมปัีญญามากฝ่ายภกิษุ
ณแีละเปน็อัครสาวกิาเบื้องขวา (ฝ่ายภกิษณุ)ี 

๒) การเขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา 
ในระยะแรกพระนางเขมามไิดม้พีระทัยฝักใฝ่ในพระพทุธศาสนา 
ประกอบกับทรงหลงใหลในพระรปูสมบัตขิองตนเอง 
จงึไมย่อมเสดจ็เขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ดว้ยทรงเกรงวา่พระพทุธเจา้อาจจะทรงชี้ใหเ้หน็โทษเกี่
ยวกับพระรปูโฉมของพระนาง เพื่อจะใหพ้ระนางเขา้เฝ้าฟังธรรมจากพระพทุธองค ์
พระเจา้พมิพสิารทางพระดาํรหิาอบุายใหก้วแีตง่บทเพลงพรรณนาความงามของพระวหิาร



เวฬวัุนแลว้ขับรอ้งใหพ้ระนางฟัง 
จนพระนางทลูขอพระบรมราชานุญาตเสดจ็ไปทอดพระเนตรความงามของวัดเวฬวัุน  
และราชบรุษุไดน้าํพระนางเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ในที่สดุ 

   พระพทุธองคม์พีระประสงคจ์ะแสดงธรรมใหเ้หมาะแกพ่ระอปุนสัิย 
จงึทรงเนรมติรางสตรผีู้มคีวามงดงามประดจุนางฟ้าใหถ้วายงานพัดและทรงแสดงใหเ้หน็
ความเปลี่ยนแปลงของรปูสตรนัีน้ กลา่วคอื 
จากวัยสาววัยกลางคนสู่วัยแกท่ี่มหีนังเหี่ยวยน่ ฟันหัก 
จนที่สดุลม้ลงไปนอนกลิ้งเกลอืกไปมาเปน็ภาพที่นา่เวทนายิ่งนัก  

   พระนางเขมาเมื่อทอดพระเนตรเหน็ความเปลี่ยนแปลงนัน้ 
จงึทรงนกึเปรยีนเทยีบกับพระวรกายของพระนางเองา่สักวันจะตอ้งเปน็อยา่งนัน้เหมอืนกั
นพระพทุธองคเ์หน็ดังนัน้จงึทรงสดงธรรมใหฟั้งจนพระนางเขมาไดบ้รรลอุรหันตเ์ปน็ผู้แ
ตกฉานในปฏสัิมภทิา 
และทลูขอพระบรมราชานุญาตพระเจา้พมิพสิารผนวชเปน็ภกิษณุใีนพระพทุธศาสนา 

๓) ปฏปิทาและแบบอยา่งแหง่ความด ี
(๑) ความเปน็ผู้ใฝ่การศกึษา 

เมื่อมาบวชในพระพทุธศาสนาแลว้ไดรั้บยกยอ่งใหเ้ปน็เอตทัคคะทางดา้นผู้มปัีญญามาก  
อันแสดงถงึความเป้ฯผู้ฝักใฝ่และขยันหมัน่เพยีงในการศกึษาจนไดรั้บการแตง่ตัง้จากพระ
พทุธเจา้ใหเ้ปน็อัครสาวกิาเบื้องขวา 

(๒) ความเปน็ผู้มปีฏภิาณ 
คอืมคีวามรู้แตกฉานและรู้อยา่งลกึซึ้งในเรื่องตา่งๆ ที่ไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาเปน็อยา่งด ี
จงึทาํใหเ้ปน็ผู้มคีวามรู้ทัง้รู้สกึและรู้กวา้ง 
 
๒.๔ พระเจา้ปเสนทโิกศล 

๑) ขอ้มลูเฉพาะ พระเจา้ปเสนทโิกศลเปน็พระราชโอรสของพระเจา้โกศล 
กษัตรยิแ์หง่เมอืงสาวัตถ ีแควน้โกศล และเปน็ศษิยร์ว่มสาํนักทศิาปาโกข ์เมอืงตักศลิา 
รุ่นเดยีวกันกับเจา้ชายมหาฉจิฉวแีหง่แควน้วัชแีละพันธมุาเสนาบดจีากนครกสุนิารา 
ซึ่งตอ่มาไดข้ึ้นครองราชสมบัตสิบืตอ่จากพระราชบดิา 

๒) การเขา้มานับถอืพระพทุธศาสนา 
พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงเคยนับถอืนักบวชนอกพระพทุธศาสนามากอ่น 
ตอ่มาจงึทรงเลื่อมใสสในพระพทุธศาสนาเพราะทอดพระเนตรเหน็จรยิาวัตรอันสาํรวมแล
ะงดงามของพระภกิษสุงฆ ์

   พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงมคีวามคุ้นเคยกับพระพทุธเจา้เปน็อยา่งยิ่ง 
ทกุครัง้ที่เสรจ็จากพระราชภารกจิเจะเสดจ็ไปฟังธรรมและสนทนากับพระพทุธจา้เสมอพระ
องคจ์งึเปน็พระมหากษัตรยิผ์ู้ฝักใฝ่การทาํบญุและอปุถัมภบ์าํรงุพระพทุธศาสนาเปน็พระร
าชอปุนสัิย ครัง้หนึ่งในขณะเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 



การายนอาํมาตยไ์ดก้อ่การกบฏเขา้ยดึพระนคร 
พระองคไ์ดเ้สดจ็ไปยังเมอืงราชคฤหเ์พื่อขอความชว่ยเหลอืจากพระเจา้อชาตศัตรมูาชว่ยปร
าบกบฏ แตไ่มทั่นการ 
ดว้ยความเหนด็เหนื่อยบอบซํ้าพระวรกายประกอบกับความเสยีพระราชหฤทัย 
พระเจา้ปเสนทโิกศลไดเ้สดจ็สวรรคต ณ คนืวันนัน้ ที่ขา้งประตเูมอืงราชคฤหนั่์นเอง 

๓) ปฏปิทาและแบบอยา่งแหง่ความด ี
(๑) ทรงมัน่คงในพระรัตนตรัย 

พระองคท์รงเขา้เฝ้าฟังธรรมจากพระพทุธเจา้เปน็ประจาํเมื่อวา่งจากพระราชภารกจิ 
และอปุถัมภบ์าํรงุพระสงฆต์ลอดรัชกาลของพระองค ์

(๒) ทรงปกป้องคุ้มครองรพระพทุธศาสนา 
หลายครัง้ที่พระพทุธศาสนาถกูรกุรานดว้ยลัทธนิอกพระพทุะศาสนา 
ในฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภก พระเจา้ปเสนทโิกศลจะไมท่รงเฉยเมย 
แตกั่บมพีระทัยฝักใฝ่ในการแกปั้ญหา 

(๓) ทรงมพีระทัยกวา้ง 
ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่นแมพ้ระองคจ์ะอยู่ในฐานะพระเจา้แผน่ดนิกต็าม 
ดังเชน่กรณทีี่พระนางมัลลกิาเทวถีวายคาํแนะนาํใหเ้หน็โทษของการฆา่สัตวบ์ชูายัญและท
รงแนะนาํใหถ้วาย อสทสิทาน พระองคก์ท็รงบาํเพญ็ทานตามคาํถวายแนะนาํเปน็ตน้ 
 
๓. ชาวพทุธตัวอยา่ง 
   ๓.๑ หมอ่มเจา้หญงิพนูพสิมัย ดสิกลุ 

๑) พระประวัต ิหมอ่มเจา้หญงิพนูพสิมัย ดศิกลุ ประสตูเิมื่อวันจันทรท์ี่ ๑๗ 
กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๓๓๘ 
เปน็พระธดิาในสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 
ผู้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป้ฯพระบดิาแหง่ประวัตศิาสตรไ์ทย และหมอ่มเฉื่อย 
พระองคส์ิ้นชพีตัิกษัยดว้ยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
รวมพระชันษาได ้๙๕ พรรษา 

๒) การณยีกจิดา้นพระพทุธศาสนา สามารถสรปุไดดั้งนี้ 
๑. ทรงเปน็ที่ปรกึษาชมรมพทุธศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

โดยเสดจ็ไปประทานความรู้ดา้นพระพทุธศาสนาสัปดาหล์ะ ๒ 
ครัง้และเปน็ที่ปรกึษาชมรมพทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

๒. 
ทรงเปน็องคป์าฐกถาและบรรยายวชิาการทางพระพทุธศาสนาทัง้ในและตา่งประเทศ 

๓. 
ทรงเปน็กรรมการบรหิารและอปุนายกพทุธสมาคมแหง่ประเทสไทยในพระบรมราชปูถัมภ  ์

๔. ทรงเปน็รองประธานองคก์ารพทุธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลก (พ.ส.ล.) 



ในพ.ศ. ๒๔๙๖ และปรานองคก์ารพทุธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลกในพ.ศ. ๒๕๐๗  
๕. ทรงมงีานนพินธท์างพระพทุธศาสนาหลายเรื่อง เชน่หนังสอืชื่อ 

ศาสนคณุหนังสอืสอนพระพทุธศาสนาสาํหรับเยาวชนเปน็ตน้ 
๓) แบบอยา่งชาวพทุธที่ด ี

(๑) ทรงเปน็อบุาสกิาที่เครง่ครัด 
ตระหนักในหนา้ที่ของอบุสกิาดว้ยการศกึษาปฏบัิตธิรรม 

(๒) ทรงเปน็พหสูตู โดยศกึษาภาษาบาลจีนมคีวามรู้ความเขา้ใจเปน็อยา่งด ี
และมผีลงานวชิาการดา้นอื่นๆ อกีทัง้ดา้นสังคมศาสตร ์ประวัตศิาสตร ์โบราณคดเีปน็ตน้ 

(๓) ทรงเปน็แบบอยา่งพลเมอืงที่ด ี
ดว้ยการจงรักภักดแีละพทัิกษส์มบัตลิํ้าคา่ของชาตกิลา่วคอืเมื่อพระบดิาสิ้นพระชนม ์
มชีาวตา่งชาตเิสนอซื้อผลงานนพินธท์างวชิาการของพระบดิาดว้ยราคาสงู 
แตพ่ระองคท์รงแจง้ความจาํนงบรจิาคหนังสอืใหแ้กรั่ฐบาลเพื่อเกบ็ไวเ้ปน็สมบัตขิองชาติ
และเปน็คลังความรู้ของประชาชนรัฐบาลในขณะนัน้จงึสรา้งหอ้งสมดุขึ้นรองรับ เรยีกวา่ 
หอดาํรง 
 
๓.๒ ศาสตราจารยสั์ญญา ธรรมศักดิ์ 

๑) ประวัต ิศาสตราจารยสั์ญญา ธรรมศักดิ์ เกดิเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 
๒๔๕๐ เปน็บตุรมหาอาํมาตยต์ร ีพระยาธรรมสารเวทยว์เิศษภักด ีศรสัีตยาวัตตาพริพิาหะ 
(ทองด ีธรรมศักดิ์) กับคณุหญงิชื้น ธรรมศักดิ์ และสมรสกับทา่นผู้หญงิพะงา เพญ็ชาต ิ
มบีตุรดว้ยกัน ๒ คนคอื นายชาตศัิกดิ์  ธรรมศักดิ์ กับนายแพทยจั์กรธรรม  ธรรมศักดิ์ 
ทานเคยดาํรงตาํแหนง่นายกรัฐมนตร ีทา่นกไ็ดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็องคมนตรใีนวันที่ 
๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถงึวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
กไ็ดรั้บพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้ฯใหเ้ปน็ประธานองคมนตรเีรื่อยมา 
ศาสตราจารยสั์ญญา ธรรมศักดิ์ถงึแกอ่สัญกรรมเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สริวิรวมอายไุด ้๙๔ ปี  

๒) งานดา้นพระพทุธศาสนา 
๑. เปน็คณะผู้รว่มกอ่ตัง้พทุธสามาคม แหง่ประเทศไทย 

โดยไดรั้บมอบหมายใหเ้ปน็ผู้ยกรา่งขอ้บังคับของพทุธสมาคม  
และไดรั้บการจดทะเบยีนเปน็ผลสาํเรจ็ใน พ.ศ. ๒๔๗๖  

๒. ดาํรงตาํแหนง่เปน็นายกพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย 
ซึ่งไดทุ้่มแททาํงานดา้นพระพทุธศาสนาอยา่งตอ่เนื่อง 

๓. 
ดาํรงตาํแหนง่เปน็ประธานองคก์ารพทุธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลกตดิตอ่กันยาวนานถงึ 
๑๕ ปี ไดบ้าํเพญ็ประโยชนแ์กอ่งคก์ารพทุธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลกเปน็อเนกประการ 
จนไดรั้บเหรยีญเชดิชเูกยีรตชัิน้ที่ ๑ (WFB GRAND MERIT MEDAL) 



ในวาระฉลองครบรอบ ๕๐ ปีขององคก์ารพทุธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลกเมื่อวันที่ ๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓) แบบอยา่งชาวพทุธที่ด ี

(๑) ความใฝ่รู้ 
เมื่อสิ้นบดิาแลว้ทา่นตอ้งตอ่สู้ดิ้นรนทางการศกึษาเลา่เรยีนโดยอาศัยทนุ รพบีญุนธิ  ี
ซึ่งตอ้งอาศัยความมัน่และทุ่มเทตอ่การศกึษาอยา่งมากจนประสบความสาํเรจ็ 

(๒) ความกตั�กตเวท ีเมื่อสิ้นบดา 
ทา่นไดรั้บความชว่ยเหลอืจากพระยาอรรถกฤตนิริตุติ์ (ชม เพญ็ชาต)ิ  
ดา้นการศกึษาและใหเ้ขา้ทาํงาน ทา่นจงึระลกึอยู่เสมอวา่ในชวีติของทา่นนอกจากแมแ่ลว้ 
พระยาอรรถกฤตนิริตุติ์เปน็ผู้มอีปุการคณุ ซึ่งทา่นกส็าํนกึในบญุคณุนี้ตลอดเวลา  

(๓) ความซื่อสัตยสืจุรติ โดยเฉพาะในการทาํงานทา่นกลา่วเสมอวา่ 
“ความซื่อสัตยส์จุรติยตุธิรรมนี้แลเปน็ความดแีทจ้รงิ” 

(๔) ความจงรักภักดตีอ่สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
ทา่นไดม้โีอกาสรับใชใ้ตเ้บื้องพระอคุลบาทอยา่งใกลช้ดิ 
ไดรั้บการไวว้างพระราชหฤทัยใหด้าํรงตาํแหนง่องคมนตร ี
และประธานองคมนตรโีดยลาํดับเปน็เวลานานถงึ ๓๐ ปี ดังจดหมายของดร.เชาวน ์ณ 
ศลีวันตไ์ดก้ลา่วถงึทา่นไวว้า่” กระผมไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ณ  
พระตาํหนักจติรลดา 
มเีรื่องหนึ่งที่ไดท้รงสัง่ใหก้ระผมเชญิพระราชกระแสรับสัง่มายังทา่นประธานวา่ 
ที่อาจารยสั์ญญาทาํงาน (รับใชเ้บื้องพระยคุลบาท) 
มาโดยตลอดยังไมเ่คยทาํอะไรผดิพลาดบกพรอ่งแมแ้ตค่รัง้เดยีว” 
 
๔. ชาดก 
๔.๑ นันทวศิาลชาดก 

พระพทุธเจา้ทรงตรัสเลา่นันทวสิาลชาดก ปรารภกลุ่มพระภกิษ ุ๖ รปู 
(พระฉัพพัคคยี)์ ชอบพดูดว้ยถอ้ยคาํไมส่ภุาพ เสยีดแทงจติใจและความรู้สกึของผู้อื่น 
จงึทรงตรัสเลา่เรื่องในอดตีวา่ในเมอืงตักศลิา แควน้คันธาระ 
เมื่อครัง้พระโพธสัิตวเ์สวยพระชาตเิปน็โคนันทวสิาล รปูรา่งสวยงามมพีละกาํลังมาก 
พราหมณเ์จา้ของโคมคีวามรักและเลี้ยงดดูจุลกูชาย 

ดว้ยความสาํนกึและอยากตอบแทนบญุคณุของพราหมณโ์คนันทวสิาลจงึพดูกับพราหม
ณว์า่ “พอ่จงไปทา้พนันกับเศรษฐโีควนิทะดว้ยเงนิหนึ่งพันกหาปณะวา่  
โคของเราสามารถลากเกวยีนที่ผกูตดิกันถงึหนึ่งรอ้ยเลม่ได ้ดว้ยวธินี้ีพอจะหาเงนิได”้  
ซึ่งพราหมณไ์ดท้าํตามที่โคบอกและนัดพนันลากเกยีน พอถงึเวลากาํหนด 
พราหมณข์ึ้นนั่งบนเกยีน เงื้อปฏักขึ้นพรอ้มกับตะโกนวา่ “ไอโ้คขี้โกง โคหนา้โง ่



แกจงลากเกยีนไปซวีะ”  
เมื่อไดฟั้งคาํหยาบคายดังนัน้ ทาํใหโ้คนันทวศิาลรู้สกึนอ้ยใจ 

ยนืนิ่งไมเ่คลื่อนไหวลากเกยีน 
พราหมณต์อ้งแพพ้นันเสยีเงนิหนึ่งพันกหาปณะนาํมาซึ่งความเศรา้โศกเสยีใจ 
กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลับ พระโพธสัิตวเ์หน็ดังนัน้รู้สกึสงสารนายจงึเขา้ไปปลอบและกลา่ววา่ 
“พอ่นับตัง้แตข่า้อยู่ในบา้นนี้เคยเหยยีบภาชนะอะไรแตกเสยีหาย 
เคยกอ่ความเดอืดรอ้นแกใ่คร เคยถา่ยอจุจาระ ถา่ยปัสสาวะในที่ไมส่มควรบา้งไหม 
เหตใุดพอจงึเรยีกขา้วา่โคขี้โกง โคหนา้โง ่เหตนุ้ีเองขา้จงึไมล่ากเกวยีน 
แตถ่า้พอ่ตอ้งการเงนิคนืกใ็หไ้ปพนันใหม ่แตต่อ้งไมเ่รยีกขา้ดว้ยคาํหยาบอยา่งนัน้อกี” 

พราหมณไ์ดท้าํตามคาํแนะนาํของโคนันทวสิาล 
พอถงึวันนัดหมายพราหมณข์ึ้นนั่งบนเกวยีนแลว้พดูอยา่งไพเราะวา่ “นันทวสิาลลกูรัก 
เจา้จงลากเกวยีนไปเถดิ” เพราะคาํพดูไพเราะออ่นหวานทาํใหเ้บกิบานใจ 
โคนันทวสิาลไดอ้อกแรงลากเวยีนที่ผกูตดิกันรอ้ยเลม่เคลื่อนออกจากที่ 
และนาํเกยีนเลม่สดุทา้ยมาตัง้อยู่ ณ จดุที่เกวยีนเลม่แรกตัง้อยู่ 
ทาํใหพ้ราหมณช์นะพนันไดเ้งนิคนืสมดังความตัง้ใจ 

คตธิรรมสอนใจ 
คตธิรรมเรื่องนี้สอนวา่ คาํหยาบและคาํพดูที่ไมไ่พเราะอื่นๆ ยอ่มไมเ่ปน็ที่พอใจ 

ประทับใจแกใ่คร จงึไมค่วรพดูไมว่า่จะเวลาใดกต็าม ดังนัน้ กอ่นพดูทกุครัง้จงึควรมสีต ิ
ดังประโยคที่วา่ “กอ่นพดูเราเปน็นายมัน แตเ่มื่อพดูแลว้มันคอืนายเรา” 
 
๔.๒ สวุรรณหังสชาดก 

ในสมัยที่พระพทุธเจา้ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวหิาร เมอืงสาวัตถ ี
ทรงปรารภเรื่องภกิษณุชีื่อถลูนันทาชอบฉันกระเทยีน และมักมากในการขบฉันอาหาร 
นาํมาซึ่งความเดอืดรอ้นและเสื่อมศรัทธาของพทุธบรษัิท 
จงึทรงตรัสเลา่ยกสวุรรณหังชาดกมาเปน็กรณศีกึษาดังนี้ 

ในอดตีกาลเมื่อครัง้พระโพธสัิตวเ์สวยพระชาตเิปน็พราหมณ ์
แตง่งานมคีรอบครัวและมบีตุร ๓ คน ตอ่มาพราหมณผ์ู้เปน็หัวหนา้ครอบครัวเสยีชวีติลง 
และไปเกดิเปน็หงสท์องคาํสามารถระลกึชาตไิด ้

วันหนึ่งพญาหงสท์องไดร้ะลกึเหน็อดตีภรรยาและลกูของตนตกยากดว้ยความที่อยากใหน้
างและลกูไดส้ขุสบายจงึสลัดขนทองคาํใหวั้นละขนเพื่อนาํไปขายเลี้ยงชพี  

ดว้ยความโลภที่เขา้ครอบงาํจติใจ วันหนึ่งนางพราหมณปีรกึษากับลกูๆ 
วา่หากพญาหงสท์องมาในวันนี้เราควรจับถอนขนเพื่อนาํไปขายเสยีทเีดยีว 
คงจะรํ่ารวยและไมต่อ้งลาํบากเดอืดรอ้นอยา่งนี้ แมล้กูสาวทัง้สามคนไมเ่หน็ดว้ย 
บางพราหมณก์ไ็มส่นใจ เมื่อพญาหงสท์องบนิมาถงึนางไดจั้บถอนขนจนหมด 



แตข่นทองคาํนัน้ไดก้ลายเปน็ขนธรรม เพราะพญาหงสท์องมไิดเ้ตม็ใจให  ้
คตธิรรมสอนใจ 
พระพทุธองคเ์มื่อตรัสเลา่เรื่องพญาหงสท์องจบไดต้รัสวา่  

“บคุคลไดส้ิ่งใดควรยนิดนีิ่งนัน้เพราะความโลภเกนิประมาณเปน็ความชัว่แท ้
นางพราหมณจัีบพญาหงสท์องถอนขน จงึเสื่อมจากทองคาํ”  

พระพทุธศาสนาสอนวา่ ความโลภคอืหนึ่งในรากเหงา้ของความชัว่ทัง้ปวง 
อันไดแ้กค่วามโลภ ความโกรธ ความหลง การกระทาํของนางพราหมณเีขา้ตาํราที่วา่  
โลภมากลาภหาย ความโลภจงึนาํไปสู่ความทกุข  ์
ความเดอืดรอ้นเพราะตอ้งทาํลาํบากตอ่ไป  
 
 
 
 
วันสาํคัญทางพระพทุธศาสนา และศาสนาพธิ ี
 
๑. วันสาํคัญทางพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนามเีหตกุารณส์าํคัญอันเกี่ยวเนื่องกับองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตัง้แ
ตวั่นที่พระองคป์ระสตู ิการดาํรงพระชนมช์พี จนถงึวาระสดุทา้ยแหง่การปรนิพิพาน 
พทุธศาสนกิชนจงึไดถ้อืเอาเหตกุารณส์าํคัญนัน้เองกาํหนดเปน็วันสาํคัญทางพระพทุธศา
สนา 
 
๑.๑ ประวัตสิาํคัญทางพระพทุธศาสนาในประเทศไทย 

ประเพณแีละธรรมเนียมการจัดกจิกรรมในวันสาํคัญทางพระพทุธศาสนาของทกุชาตทิี่นับ
ถอืพระพทุธศาสนาจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกับเหตกุารณป์ระสตู ิตรัสรู้ แสดงธรรม 
และการปรนิพิพานของพระพทุธเจา้จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกับเกตกุารณป์ระสตู ิตรัสรู้ 
แสดงธรรม และการปรนิพิพานของพระพทุธเจา้ 
ซึ่งในแตล่ะชาตกิจ็ะมปีระเพณกีารจัดกจิกรรมวันสาํคัญทางพระพทุธศาสนาแตกตา่งกันอ
อกไป รวมทัง้ประเทศไทยกม็ธีรรมเนียมและประเพณปีฏบัิตเิฉพาะสาํหรับคนไทย 
โดยการประกอบพธิกีรรมในวันสาํคัญทางพระพทุธศาสนาของไทยมปีระวัตคิวามเปน็มาดั
งนี้ 
 
วันสาํคัญทางพระพทุธศา
สนา 

ประวัตคิวามเปน็มา 



วันมาฆบชูา ๑ พธิมีาฆบชูาเริ่มปฏบัิตใินสมัยรัตนโกสนิทร  ์
ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หั
ว 
๒. พ.ศ. ๒๓๙๔ โปรดเกลา้ฯ 
ใหม้พีระราชพธิบีาํเพญ็พระราชกศุลเนื่องในวันมาฆ
บชูาขึ้นเปน็ครัง้แรก 
ในพระอโุบสถวัดพระศรรัีตนศาสดาราม 
และกาํหนดใหเ้ปน็พระราชพทีางราชการพหีนึ่งที่พ
ระมหากษัตรยิจ์ะไดท้รงบาํเพญ็พระราชกศุลและตอ่
มาวัดตา่งๆ 
ทัว่ราชอาณาจักรไดจั้ดพธิมีาฆบชูาขึ้นสบืตอ่กันมาจ
นถงึปัจจบัุน 

วันวสิาขบชูา ๑. พธิวีสิาขบชูาเริ่มจัดขึ้นตัง้แตส่มัยสโุขทัย 
๒. 
ในสมัยรัตนโกสนิทรรั์ชสมัยของพระบาทสมเดจ็พร
ะพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชการจัดพธิยัีงไมม่แีบ
บแผนชัดเจน 
๓. 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภา
ลัย 
ทรงมพีระราชประสงคจ์ะฟื้นฟปูระเพณวีสิาขบชูาให้
เปน็แบบแผนขึ้นอกีครัง้ จงึโปรดเกลา้ฯ 
ใหจั้ดเปน็พระราชประเพณตีดิตอ่กัน ๓ วัน 
๔. 
รัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว 
ไดท้รงจัดใหม้กีารเทศนป์ฐมสมโพธกิถาในวันวสิา
ขบชูา 
ตอ่มาในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้
าอยู่หัว โปรดเกลา้ฯ 
ใหพ้ระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการตัง้โตะ๊เครื่อง
บชูารอบระเบยีบพระอโุบสถวัดพระศรรัีตนศาสดาร
าม 
๕. 
รัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หั
ว โปรดเกลา้ฯ 



ใหพ้ระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชการฝ่ายในเดนิเวี
ยนเทยีนและสวดมนตท์ี่พระพทุธรัตนสถานและมกี
ารจัดพธิวิสิาบชูาสบืตอ่กันมาจนถงึปัจจบัุน 
 

วันอัฏฐมบีชูา ๑. 
ยังไมม่หีลักฐานแนชั่ดวา่พธิอัีฏฐมบีชูาเริ่มปฏบัิตกัิ
นมาตัง้แตเ่มื่อใด แตม่กีารปฏบัิตกัินมาตามวัดตา่งๆ
โดยเฉพาะวัดขนาดใหญแ่ละมคีวามงามสาํคัญซึ่งค
ณะสงฆธ์รรมยตุไดม้กีารปฏบัิตสิบืตอ่กันมาในพระ
นครและวัดในหัวเมอืงตา่งจัดหวัด 
๒. 
พธิอัีฐมบีชูาเริ่มเปน็ที่รู้จักกันในหมู่ชาวบา้นทัว่ไปเ
มื่อไมน่านมานี้ซึ่งมพีธิเีชน่เดยีวกับวันสาํคัญทางพร
ะพทุธศาสนาวันอื่น 
สว่นใหญจ่ะมเีฉพาะพระสงฆแ์ละอบุาสกอบุาสกิาผู้
ใกลชั้ดวัดรว่มพธิตีามธรรมเนียมและประเพรนียิม 

วันอาสาฬหบชูา พธิอีาสาฬหบชูาเริ่มจัดขึ้นตามประกาศคณะสงฆแ์ล
ะประกาศสาํนักสังฆนายก เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๑ 
โดยคณะสงฆไ์ดม้มีตเิปน็เอกฉันทใ์หวั้ดทัง่ราชอา
ณาจักรประกอบพธิบีชูาเชน่เดยีวกับพธิมีาฆบชูาแล
ะพธิวิสิาขบชูา 

 
 
๑.๒ วันสาํคัญของโลก : วันวสิาขบชูา 

วันวสิาขบชูา คอืวันแหง่การบชูาในวันเพญ็เดอืน ๖ หมายถงึ 
วันที่พทุธศาสนกิชนมาประกอบการบชูา เนื่องดว้ยเปน็วันสาํคัญแหง่การประสตู ิตรัสรู้ 
และปรนิพิพานของพระพทุธเจา้ 
เพื่อนอ้มราํลกึถงึพระคณุขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
ผู้เปน็พระบรมศาสดาของพระพทุธศาสนา 
และถอืไดว้า่วันวสิาขบชูาเปน็จดุเริ่มตน้ของพระพทุธศาสนา 
เพราะเมื่อพระพทุธเจา้ไดท้รงอบัุตขิึ้นแลว้ เหตกุารณอ์ื่นๆ จงึเปน็ผลสบืเนื่องตามมา 
ดังนัน้ วันวสิขบชูาจงึนับไดว้า่มคีวามสาํคัญเปน็อยา่งยิ่ง 
ทัง้ที่เปน็วันสาํคัญเกา่แกม่มีาแตโ่บราณ 
และในแงท่ี่เปน็ยอมรับกันอยา่งกวา้งขวางในการจัดพธิบีชูากันทัว่ไปในประเทศที่นับถอื



พระพทุธศาสนา 
วันสาํคัญสากลของโลก หมายถงึ 

วันที่องคก์ารสหประชาชาตปิระกาศใหเ้ปน็วันสาํคัญสากล (International 
Recognition of Day of Visak) ที่มคีวามสาํคัญตอ่มนุษยชาต ิ
โดยตระหนักในความสาํคัญวา่  

๑. 
วันวสิาขบชูามคีวามสาํคัญอยา่งยิ่งตอ่พทุธศาสนกิชนทัว่โลกเพราะเปน็วันที่พระพทุธเจา้
ประสตู ิตรัสรู้ ปรนิพิพาน 

๒. พระพทุธศาสนาเปน็ศาสนาหนึ่งที่เกา่แกท่ี่สดุในโลก 
มคีณุปูการอันใหญห่ลวงทางดา้นจติใจตอ่มวลมนุษยชาตติลอดระยะเวลากวา่ ๒,๕๐๐ ปี 
และสบืตอ่ไปในอนาคต 

๓. 
พระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนใหม้นุษยม์เีมตตาธรรมและขันตธิรรมตอ่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกันเพื่อ
ใหเ้กดิสันตสิขุในสังคม อันเปน็แนวทางขององคก์ารสหประชาชาต ิ

สาํนักงานใหญแ่หง่องคก์ารสหประชาตแิละสาํนักงานยอ่มทัว่โลกจะจัดพธิแีสดงความราํลึ
กถงึ (Observatien) ในวันดังกลา่ว 
และถอืเปน็วันหยดุของสาํนักงานใหญแ่ละที่ทาํการยอ่ยขององคก์ารสหประชาชาต ิ
 
๑.๓ วันธรรมสวนะและเทศกาลสาํคัญ 

วถิชีวีติของคนไทยมคีวามเกี่ยวเนื่องกับพระพทุธศาสนาตัง้แตเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ 
คนไทยจงึนาํเอาหลักพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวัน 
โดยถอืเอาวันธรรมสวนะหรอืวันพระและเทศกาลสาํคัญตามประเพณนียิมของคนไทยเป็
นโอกาสแหง่การแลกเปลี่ยน เรยีนรู้ และประกอบพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา 
นอกเหนือจากวันสาํคัญทางพระพทุธศาสนาทัง้ ๔  วันดังกลา่วแลว้ 

๑) หลักปฏบัิตตินในการฟังพระธรรมเทศนา 
การฟังพระธรรมเทศนาเปน็กจิวัตรของชาวพทุธ 
เพราะเปน็แหลง่ขอ้มลูเพาะบม่ปัญญาและพัฒนาความรู้ 
หลักปฏบัิตใินการฟังพระธรรมเทศนามดัีงนี้ 

     (๑) ฟังดว้ยศรัทธา ทาํจติใหเ้ปน็กศุล 
การฟังดว้ยความไมเ่ชื่อในคณุความดยีอ่มไมเ่กดิประโยชนอั์นใด  
เพราะเปน็การปิดประตใูจของตนเอง 

     (๒) ฟังดว้ยความเคารพ 
ควรใหเ้กยีรตแิละไมแ่สดงอาการดหุมิ่นผู้แสดงธรรมระลกึอยู่เสมอวา่ผู้แสดงธรรม 



คอืผู้แทนในการประกาศคาํสอนของพระพทุธเจา้ เปน็การบอกกลา่วความดแีกป่ระชาชน 
     (๓) ตัง้ใจฟัง 

ไมค่วรคยุกันและแสดงกริยิาไมส่ภุาพหรอืแสดงสหีนา้วา่เบื่อหนา่ย 
ควรฟังดว้ยความพนิจิพเิคราะห ์
กาํหนดจติไปตามเนื้อหาพระธรรมเทศนาเพื่อเจรญิศรัทธาและสตปัิญญา 

     (๔) ไมด่หูมิ่นหลักคาํสอน 
ไมม่อีคตใินการฟังไมด่ว่นสรปุวา่สิ่งที่ฟังไรค้า่ไมเ่ปน็ประโยชนห์รอืไมเ่กี่ยวขอ้งกับตนเอ
ง ตอ้งตัง้ใจฟังใหจ้บและจับใจความสาํคัญเพื่อนาํไปปฏบัิต ิ

     (๕) นาํหลักธรรมไปปฏบัิต ิประโยชนส์งูสดุของการฟังธรรม คอื 
การนาํหลักคาํสอนที่ไดฟั้งแลว้ไปปฏบัิตดิว้ยการประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวัน 
๒) การแตง่กายในการประกอบศาสนพธิทีี่วดุ 
เนื่องจากวัดเปน็สถานที่ที่ชาวพทุธนยิมจัดงานพตีา่งๆ 
ชาวพทุธจงึมหีลักควรคาํนึ่งสาํหรับการแตง่กายในการประกอบศาสนพธิทีี่วัดดังนี้ 

(๑) สภุาพ ความสภุาพของการแตง่กายเกดิจากความสะอาดเรยีบรอ้ยของเสื้อผา้ 
วัดจงึเปน็สถานที่ควรแกก่ารแสดงความเคารพ 
ขณะที่งานศาสนพธิทีี่จัดขึ้นกแ็สดงถงึความศรัทธาและความศักดิ์สทิธิ์เพื่อเปน็การใหเ้กยี
รตสิถานที่และผู้จัดงาน ผู้ไปรว่มงานแตง่กายใหส้ภุาพ 
เชน่เมื่อไปวัดกแ็ตง่กายดว้ยเสนื้อผา้กระโปรงเขา้ชดุกัน ไมรั่ดรปู หรอืใสกระโปรงสัน้  
เปน็ตน้ 

(๒) กาลเทศะ วัดเปน็สถานที่ประกอบศาสนพธิทีางพระพทุธศาสนา 
ซึ่งประเพรนียิมการแตง่กายในแตล่ะงานยอ่มแตกตา่งกันออกไป เชน่ 
งานสวดพระอภธิรรม งานทาํบญุอาย ุงานบวชนาคเวลาไปงานศพใหใ้สช่ดุสดีาํหรอืขาว 
แตห่นา้ออ่น ๆ เปน็ตน้ 

(๓) ประหยัด การแตง่กายไปรว่มงานศาสนพธิ ีนอกจากจะคาํนงึถงึ  
ความสภุาพและถกูาลเทศะแลว้ ยังตอ้งคาํนงึถงึเรื่องความประหยัดดว้ย  
ซึ่งในปัจจบัุนนยิมแตง่กายดว้ยผา้ไทย 
นอกจากจะสามาระประยกุตเ์ขา้ไดกั้บทกุงานแลว้ยังเปน็การสง่เสรมิเศรษฐกจิภายในประเ
ทศอกีดว้ย 
และการเขา้รว่มงานศาสนพธิกีไ็มค่วรสวมใสเ่ครื่องประประดับหรู่หราจนเกนิงาม 
ควรเลอืกใสเ่พยีงบางชิ้นที่สามารถเจา้ไดกั้บทกุงาน 

๓) การงดเวน้อบายมขุ อบายมขุคอื ทางหรอืสิ่งที่จะนาํไปสู่ความเสื่อม 
พระพทุธศาสนาสอนใหล้ด ละ และเลกิอบายมขุ เพราะมโีทษตอ่ชวีตินานัปการ 
อบายมขุแบง่เปน็อบายมขุ ๔ ไดแ้ก ่นักเลงสรุา เจา้ชู้ ตดิการพนัน และคบคนชัว่ 
และอบายมขุ ๖ ประการ ไดแ้กต่ดิสรุาและของมนึเมาชอบเที่ยวกลางคนื 
ชอบเที่ยวดกูารละเลน่ตดิการพนัน คบคนชัว่และเกยีจครา้นการงาน 



     อบายมขุเปน็สาเหตขุองการเกดิปัญหาสังคม 
กอ่ใหเ้กดิความเสื่อมทางศลีธรรมจนทาํใหสั้งคมไทยมปัีญหาเรื่องอบายมขุแพรไ่ปในหมู่
ประชาชนทกุระดับ จนรัฐบาลแพรไ่ปในหมู่ประชาชนทกุระดับ 
จนรัฐบาลตอ้งมนีโยบายจัดระเบยีบเรื่องงดเวน้จากอบายมขุจงึตอ้งอาศัยกระบวนการกล่
อมเกลาและปลกูฝังความดอียา่งตอ่เนื่อง 

๔) การประพฤตวิรัิต ิวรัิต ิแปลวา่ การงดเวน้ หมายถงึ 
เจตนาที่จะงดเวน้จากความชัว่ความตัง้ใจมุ่งมัน่ในการละเวน้จากสิ่งไมด่ทัีง้ปวง ม ี๓ 
ประการดังนี้ 

    ๔.๑) สัมปัตตวิรัิต ิ: การงดเวน้เฉพาะหนา้ ไดแ้ก ่
การงดเวน้ไมก่ระทาํความชัว่หรอืไมท่าํความผดิเมื่อประสบเหตกุารณใ์หต้อ้งละเมดิศลี  
เชน่ เพื่อนลมืกระเป๋าเงนิไวท้ี่โตะ๊อาหาร 
นักเรยีนไปพบเขา้ไมเ่อาเปน็ของตนเองแตน่าํไปคนืเจา้ของ 
กไ็ดช้ื่อวา่งดเวน้ไมท่าํความชัว่เพราะเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ เปน็ตน้ 

๔.๒) สมาทานวรัิต:ิ การงดเวน้ดว้ยการสมาทาน ไดแ้ก ่
ความตัง้ใจไมล่ะเมดิศลีหรอืหรอืทาํความผดิแลว้สมาทานศลี (รับเอาศลีมาปฏบัิต)ิ 
เมื่อพบกับเหตกุารณใ์หต้อ้งละเมดิศลีกไ็มก่ระทาํความผดินัน้ เชน่ 
นักเรยีนสมาทานศลีมาแลว้เหน็เพื่อนลมืกระเป๋าเงนิไวท้ี่โตะ๊อาหาร 
จงึนาํไปคนืเจา้ของไมเ่กบ็เปน็ของตนเอง เพราะไดส้มาทานศลีขอ้ ๒ มาแลว้ เปน็ตน้ 

๔.๓) สมจุเฉทวรัิต ิ: การงดเวน้เดด็ขาด ไดแ้ก ่
การงดเวน้จากการทาํความชัว่หรอืความผดิโดยเดด็ขาด ไมก่ระทาํความผดิใด ๆ  
อกีตอ่ไป นับเปน็คณุสมบัตขิองพระอรยิเจา้ พระอรหันต ์จะไมท่าํความชัว่ใดๆ 
ทัง้ปวงเพราะหมดกเิลสแลว้ 

หลักการงดเวน้ที่เรยีกวา่วรัิตนิ้ี 
เปน็หลักปฏบัิตเิพื่อการฝึกหัดและกลอ่มกลาจติใจตนเองใหเ้กดิความคุ้นเคย 
ชนิกับการทาํความด ีพทุธศาสนกิชนจงึนยิมประพฤตวิรัิตกัินในโอกาสตา่งๆ  
เชน่วันสาํคัญทางพระพทุธศาสนา 
วันพระวันสาํคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตรยิเ์พอ่ความเป้นพระราชกศุลเปน็ตน้ 
 
๒. ศาสนพธิ ี

ศาสนพธิ ีคอื ขัน้ตอนวธิกีารปฏบัิตกิจิกรรมทางพระพทุธศาสนา 
พกีรรมทางพระพทุธศาสนาทกุอยา่งจะมวีธิกีารปฏบัิตทิี่กาํหนดเปน็แนวทางและขัน้ตอนเ
อาไว ้จนกลายเปน็ระเบยีบแบบอยา่งและประเพณนียิมปฏบัิตสิบืตอ่กันมา 
   ๒.๑ พธิทีาํบญุงานมงคลและงานอวมงคล 

พธิทีาํบญุงานมงคล ไดแ้ก ่การทาํบญุในโอกาสตา่งๆ เพื่อใหเ้กดิความสขุ  
ความเจรญิ ความเปน็สริมิงคลแกช่วีติ เชน่งานทาํบญุวันเกดิหรอืทาํบญุอาย ุ



งานทาํบญุขึ้นบา้นใหม ่งานแตง่งานหรอื 
งานทาํบญุทกุอยา่งที่ไมเ่กี่ยวกับการตายหรอืเสยีชวีติ เปน็ตน้ 

สว่นพธิทีาํบญุในงานอวมงคล เปน็การทาํบญุเกี่ยวกับการตายหรอืการเสยีชวีติ 
โดยทัว่ไปนยิมทาํกัน ๒ ลักษณะ คอื 
งานทาํบญุหนา้ศพหรอืการทาํบญุในขณะที่ศพยังไมไ่ดเ้ผาหรอืฝัง และการทาํบญุอัฐ ิ

ในพธิทีาํบญุงานมงคลและงานอวมงคล 
เจา้ภาพจะตอ้งมกีารเตรยีมการศาสนพธิตีามขัน้ตอนที่นยิมปฏบัิตดัิงนี้ 
 
กจิกรรม 
 

งานมงคล 
 

งานอวมงคล 
 

การอาราธนาพระส
งฆ ์

๑. 
นยิมอาราธนาพระภกิษเุปน็จาํนวน 
คี่โดยกาํหนดอยา่งตาํไว ้๕ รปู ๗ 
รปู ๙ รปู หรอืมากกวา่นี้ 
โดยถอืวา่การทาํบญุมพีระพทุธเจา้ 
(พระพทุธรปู)เปน็ประธาน 
๒. ใชค้าํวา่ 
อาราธนาเจรญิพระพทุธมนต ์
๓. 
ยกเวน้งานมงคลสมรสหรอืงานแต่
งงานนยิมอาราธนาพระภกิษเุปน็
จาํนวนคู่เชน่กัน 

๑. 
นยิมอาราธนาพระภกิเุป็
นจาํนวน คู่ จาํนวน ๘ 
รปู ๑๐ รปู 
หรอืมากกกวา่นี้  
๒. ใชค้าํวา่ 
อาราธนาสวดพระพทุธม
นต ์

การจัดเตรยีมที่ตัง้ 
พระพทุธรปูและเครื่
องบชูา 

๑. โตะ๊หมู่บชูา 
จัดเตรยีมตามความเหมาะสมและฐ
านะของเจา้ภาพที่จะจัดหาได ้
๒. เครื่องบชูา ประกอบดว้ย 
ดอกไม ้ธปูและเทยีน 

๑. 
โตะ๊หมู่บชูาเครื่องบชูา 
จัดเตรยีมเชน่เดยีวกับงา
นมงคล 
๒. 
จัดตัง้รปูหรอือัฐผิู้ตายแล
ะจัดเครื่องทองนอ้ยบชูา
แทนตา่งหากจากโตะ๊หมู่
บชูา 

การวงดา้นสายสญิ
จน ์

งานมงคลทกุประเภทนยิมวงดา้ยส
ายสญิจน ์๙ เสน้ 
โดยวงรอบบา้นหรอืรอบบรเิวณงา
นพธิหีรอืวงสายสญิจนจ์ากฐานพร

ไมม่กีารวงดา้ยสายสญิจ
นแ์ละไมม่กีารตัง้ภาชนะ
นํ้ามนต ์
แตใ่ชส้ายโยงหรอืภษูาโ



ะพทุธรปูและโยงมาที่ภาชนะสาํหรั
บทาํนํ้ามนต ์

ยงจากศพ 
แตใ่ชส้ายโยงหรอืภษูาโ
ยงจากศพ 
อัฐหิรอืรปูภาพ 

การปลูาดอาสนะ  ยกพื้นใหส้งูขึ้น 
ปลูาดดว้ยผา้ขาวและจัดวางอาสนะ
สาํหรับนั่ง 
หรอืปลูาดอาสนะบนฟื้นธรรมดาด้
วยพรมเลื่อนและลาดทับดว้ยผา้ขา
วหรอืผา้อาสนะ 
โดยใหแ้ยกตา่งหากจากที่นั่งของค
ฤหัสถ ์

จัดเตรยีมเชน่เดยีวกันกั
บงานมงคล 

การจัดเตรยีมเตรยีม
เครื่องรับรองพระส
งฆ ์

๑. 
จัดเครื่องรับรองพระสงฆป์ระกอบ
ดว้ยนํ้ารอ้น นํ้าเยน็ 
หรอืสิ่งของควรแตส่มณบรโิภคอื่น 
ที่ไมขั่ดพระธรรมวนัิยโดยจัดวางไ
วด้า้นขวามอืของพระสงฆแ์ตล่ะรปู 
๒. 
ไมค่วรจัดบหุรี่รับรองพระสงฆเ์พร
าะเปน็สิ่งไมส่มควรแกพ่ระภกิษสุง
ฆ ์

ปฏบัิตเิชน่เดยีวกันกับงา
นมงคล 

การจดุธปูเทยีน ๑. 
เจา้ภาพหรอืประธานจดุธปูเทยีนที่
โตะ๊หมู่บชูา 
๒. ควรจดุเทยีนกอ่น 
โดยจดุเลม่ทางดา้นซา้ยมอืของผู้จุ
ดหรอืขวามอืของพระพทุธรปูกอ่น 
และใชธ้ปู ๓ ดอกจดุตอ่จากเทยีน 
จากนัน้ปักธปูในกระถาง 
ธปูทลีะดอก 

ปฏบัิตเิชน่เดยีวกันกับงา
นมงคล 

การทาํบญุงานมงคลและงานอวมงคลแมจ้ะมหีลักปฏบัิตทิี่แตกตา่งกัน 
แตใ่นทางปฏบัิตจิรงิสาํหรับชาวบา้นทัว่ไปกจ็ะผสมผสานกันไป เชน่ 
จาํนวนพระสงฆท์ี่นมินตม์าในพธิ ี
ไมว่า่จะเปน็งานมงคลหรอืงานอวมงคลไมไ่ดย้ดึจาํนวนวา่เปน็คู่หรอืคี่ 



แตถ่อืเอาศรัทธาของชาวบา้นเปน็สาํคัญ เปน็ตน้ 
 
๒.๒ หลักปฏบัิตใินการทาํบญุเลี้ยงพระ 

ตามประเพณนียิมของชาวพทุธการทาํบญุทัง้งานมงคลและงานอวมงคลภายหลังจากพธิกี
รรมอื่นๆ แลว้จะมกีารถวายภัตตาหารสาํหรับพระสงฆท์ี่เรยีกกันทัว่ไปวา่ ทาํบญุเลี้ยงพระ 
เปน็การปฏบัิตใิหค้รบถว้นตามหลักบญุกริยิาวัตถ ุหรอืวธิกีารทาํบญุในพระพทุธศาสนา  
คอื ใหท้าน (เลี้ยงพระ) รักษาศลี (รับศลี) และเจรญิภาวนา 
(การทาํจติใหส้งบขณะฟังพระสวด) ในการทาํบญุเลี้ยงพระมหีลักพงึปฏบัิตทัิว่ไปดังนี้ 

๑) การถวายขา้วพระพทุธ 
เปน็ประเพณนียิมของชาวพทุธที่จัดเตรยีมอาหารสาํหรับถวายพระพทุธเจา้ 
เพราะถอืกันวา่ในงานพธิมีพีระพทุธเจา้ (พระพทุธรปู) ทรงเปน็ประธาน 
จงึเปน็หนา้ที่ของเจา้ภาพจะจัดเตรยีมขา้วพระพทุธโดยทัว่ไปนยิมปฏบัิตกัินดังนี้ 

     ๑. จัดอาหารเชน่เดยีวกับอาหารถวายพระสงฆป์ระกอบดว้ย นํ้า อาหารคาว 
อาหารหวาน โดยจัดสาํรับแยกตา่งหากจากพระสงฆ ์

     ๒. 
จัดโตะ๊ขา้วพระพทุธหนา้พระพทุธรปูหรอืใชผ้า้ขาวปหูนา้พระพทุธรปูเพื่อรองสาํรับขา้วพร
ะพทุธ 

     ๓. กลา่วคาํถวายขา้วพระพทุธวา่ “อมิ ํสปูพย�ชนะสมปฺนนฺ ํสาลนี ํโอทน ํ
สอทุก ํวร ํพทุธฺสสฺ ปเูชม”ิ แลว้กราบ ๓ ครัง้ 

     ๔. เมื่อพระสงฆฉั์นเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ กล็าขา้วพระพทุธดว้ยการกราบ ๓ 
ครัง้ และกลา่วคาํวา่ “เสส ํมงคฺล ํยาจาม”ิ  

๒) การถวายเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยธรรม คอื 
สิ่งของที่ควรแกก่ารถวายพระสงฆอั์นเกดิจากศรัทธาของเจา้ภาพและจัดเตรยีมไวโ้ดยทัว่ไ
ปประกอบดว้ย ดอกไม ้ธปู เทยีน และปัจจัย ๔ (จตปัุจจัย) 
ซึ่งในการถวายเครื่องไทยธรรมมหีลักปฏบัิตทัิว่ไปดังนี้ 

     ๑. จัดเตรยีมดอกไม ้ธปู เทยีน เปน็ชดุเทา่จาํนวนพระสงฆ ์
     ๒. ปัจจัย ๔ จัดเปน็ชดุใหเ้รยีบรอ้ย หรอืหอ่ดว้ยวัสดทุี่สะอาด 
     ๓. ถา้เปน็อาหาร หากเลยเที่ยงแลว้ไมต่อ้งประเคน 
     ๔. การถวายเงนิใหเ้ขยีนใบปวารณาบอกจาํนวนเงนิที่จะถวายใหท้ราบ  

สว่นเงนิสดมอบใหกั้บลกูศษิย  ์
     ๕. 

จัดวางเครื่องไทยธรรมไวด้า้นหนา้พระสงฆโ์ดยมเีจา้ภาพหรอืประธานทาํหนา้ที่ประเคนแ
ตห่ากเปน็งานแตง่งาน นยิมใหคู้่บา่วสาวประเคนเครื่องไทยธรรม 

     ๖. ในงานอวมงคลนยิมถวายเครื่องไทยธรรมตอ่จากการบังสกุลุ 



๓) การกรวดนํ้า เปน็ขัน้ตอนสดุทา้ยของการทาํบญุ 
เพื่ออทุศิสว่นกศุลใหกั้บผู้ตายและสรรพสัตว ์
แสดงถงึความใจกวา้งและเผื่อแผบ่ญุกศุลและความดทีี่ไดบ้าํเพญ็มา 
การกรวดนํ้าเปน็ขัน้ตอน ที่ตอ่จากการถวายเครื่องไทยธรรม โดยพระสงฆจ์ะ อนุโมทนา 
หรอื ใหพ้ร ซึ่งมหีลักปฏบัิตดัิงนี้ 

     ๑. จัดเตรยีมนํ้าสะอาดใสภ่าชนะ 
ซึ่งอาจเปน็เครื่องกรวดนํ้าโดยเฉพาะหรอืแกว้นํ้ากไ็ด ้

     ๒. 
การกรวดนํ้าจะกรวดลงบนพื้นดนิที่สะอาดหรอืจะใชภ้าชนะอื่นรองรับแลว้นาํไปเทลงบน
พื้นดนิภายหลังกไ็ด ้

     ๓. เมื่อพระสงฆเ์ริ่มอนุโมทนาวา่ “ยถาวารวิหา...” 
ใหเ้ริ่มรนินํ้าไมใ่หข้าดสาย ตัง้จติอทุศิสว่นกศุลและกลา่วคาํกรวดนํ้าในใจไปพรอ้มกัน  

     ๔. เมื่อพระสงฆเ์ริ่มสวดบทอนุโมทนาที่เริ่มดว้ยคาํวา่ “สพพฺตีโิย...” 
ใหร้นินํ้าจนหมดและประนมมอืฟังพระสวดตอ่ไปจนจบ 

     ๕. นาํนํ้าที่กรวดไปเทลงบนพื้นดนิสะอาดหรอืโคนตน้ไม  ้
ไมค่วรเทลงบนกระโถนหรอืใตถ้นุบา้นหรอืในที่สกปรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยการเรยีนรู้ที่ ๒ (พระธรรม) 



หลักธรรมสาํคัญทางพระพทุธสาสนา 
๑. พระรัตนตรัย 

พระพทุธศาสนามโีครงสรา้งสาํคัญ คอื พระรัตนตรัย ไดแ้ก ่พระพทุธ พระธรรม 
และพระสงฆซ์ึ่งหากมองในเชงิสัญลักษณแ์ลว้กก็ลา่วไดว้า่พระรัตนตรัยเปน็โครงสรา้งเชิ
งสัญลักษณะของพระพทุธศาสนาเพราะเมื่อนกึถงึพระพทุธศาสนาเราจะนกึถงึพระรัตนตรั
ย ดังนัน้ เราอาจสรปุไดว้า่พระพทุธศาสนามพีระรัตนตรัยเปน็แกนกลาง โดยมอีรยิสัจ ๔ 
เปน็หลักการสาํคัญ 
 
   ๑.๑ ความหมายของพระรัตนตรัย 
     พระรัตนตรัย หมายถงึ แกว้อันประเสรฐิ หรอืสิ่งมคีา่ยิ่ง ๓ ประการไดแ้ก ่ 
     ๑) พระพทุธ คอื องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ผู้ตรัสรู้ชอบดว้ยพระองคเ์อง 
พระองคพ์ยายามแสดงหาความจรงิในธรรมชาตเิพื่อชว่ยมวลมนุษยใ์หห้ลดุพน้จากความทุ
กข ์คอื การเวยีนวา่ยตายเกดิในสังสารวัฏ 
     ๒) พระธรรม คอื ความจรงิที่พระพทุธเจา้ทรงคน้พบ 
แลว้นาํมาเปิดเผยสัง่สอนแกช่าวโลกพระธรรมจงึเปน็หลักความจรงิของโลกและชวีติมนุ
ษยแ์ละคาํสัง่สอนเพื่อความเปน็คนด ี
     ๓) พระสงฆ ์คอื สาวกของพระพทุธเจา้ ไดแ้ก ่
กลุ่มชนที่เกดิความศรัทธาเลื่อมใสในคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
ยอมสละเพศฆราวาสออกบวชในพระพทุธศาสนา 
ศกึษาและปฏบัิตติามคาํสอนและเผยแผสั่ง่สอนประชาชนใหป้ระพฤตดิปีฏบัิตชิอบ 
   ๑.๒ พระรัตนตรัย ๓ ระดับ 

๑) พระรัตนตรัยที่เปน็สัญลักษณ ์ในความหมายนี้ พระพทุธ คอื 
สิ่งที่เปน็สัญลักษณแ์ทนพระพทุธองค ์เชน่ พระพทุธรปู เจดยี ์ตน้โพธิ์ ตราธรรมจักร 
พระธรรม คอื คัมภรีพ์ระไตรปิฎกหนังสอืธรรมะ ใบลาน คัมภรี ์และบทสวดตา่ง  ๆ
และพระสงฆ ์คอื พระภกิษ ุรปูพระสงฆ ์สามเณรและผา้กาสาวพัสตรเ์ปน็ตน้ 

๒) พระรัตนตรัยที่เปน็รปูธรรม ในความหมายนี้ พระพทุธ คอื 
พระพทุธเจา้ที่มตัีวตนและเปน็บคุคลในประวัตศิาสตร ์
เปน็ศาสดาผู้กอ่นตัง้พระพทุธศาสนาและสัง่สอนธรรมะแกช่าวโลก พระธรรมคอื 
หมวดธรรมในพระไตรปิฎกทัง้ ๔๕ เลม่ เปน็หลักปรัชญาชวีติ 
เปน็ดวงประทปีสอ่งทางสวา่งใหผู้้ปฏบัิตพิระสงฆ ์คอื สาวกหรอืลกูศษิยข์องพระพทุธเจา้ 
ผู้ปฏบัิตชิอบและสัง่สอนประชาชน 

๓) พระรัตนตรัยที่เปน็คณุธรรม หรอืพระรัตนตรัยชัน้ใน ในความหมายนี้ 
พระพทุธ คอื พระพทุธคณุ ไดแ้ก ่ความสะอาด ความสวา่ง ความสงบ พระธรรม คอื 
ความที่จติเขา้ถงึพระธรรมทาํใหเ้กดิความสะอาด สวา่ง สงบ และความเมตตาสงสาร 
พระสงฆ ์คอื คณุธรรมชัน้สงูหรอืคณุภาพจติชัน้สงูที่เขา้ถงึการเปน็ผู้ปฏบัิตดิปีฏบัิตชิอบ 



๑.๓ พระสงฆแ์ละคณุของพระสงฆ ์ 
๑) ประเภทของพระสงฆ ์แบง่ออกเปน็ ๒ ประเภทดังนี้ 
     ๑.๑) สมมตสิงฆ ์คอื 

พระสงฆท์ี่ไดรั้บการบรรพชาอปุสมบทหรอืบวชถกูตอ้งตามพระธรรมวนัิย 
แตยั่งไมบ่รรลมุรรคผล 
หมายความวา่เปน็พระสงฆแ์ตยั่งไมม่คีณุสมบัตติามระดับชัน้ของการเปน็พระอรยิบคุคล 
อันไดแ้ก ่การละกเิลสตามระดับชัน้ของการเปน็พระอรยิบคุคลชัน้นัน้ๆ  

     ๑.๒) อรยิสงฆ ์คอื 
สาวกของพระสัมมาสัมพทุธเจา้ที่ปฏบัิตดิปีฏบัิตชิอบจนบรรลอุรยิคณุ 
สามารถละกเิลสไดต้ามระดับชัน้ของการเปน็พระอรยิบคุคล มโีสดาบัตผิลเปน็เบื้องตน้ 
และอรหัตผลเปน็ที่สดุ 

๒) คณุของพระสงฆ ์สามารถจาํแนกได ้๙ ประการเรยีกวา่ สังฆคณุ ๙ ไดแ้ก ่
     ๒.๑) สปุฏปินโฺน: เปน็ผู้ปฏบัิตดิ ีคอืปฏบัิตถิกูตอ้งตามหลักพระพทุธศาสนา 

ไดแ้ก ่ประพฤตสิจุรติ ๓ ประการ คอื กายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ 
ตัง้อยู่ในอาชวีะปารสิทุธศิลี คอื ประพฤตสิจุรติสะอาดบรสิทุธิ์ในการดาํรงชวีติ  

     ๒.๒) อชุปุฏปินโฺน: เปน็ผู้ปฏบัิตติรง คอื 
ปฏบัิตติรงไปตรงมาตามหลักธรรมไมเ่ปน็คนเจา้เลห่เ์พทบุาย 
ไมพ่ดูเทจ็เพื่อรักษาผลประโยชนข์องตน 

     ๒.๓) ญายปฏปินโฺน: เปน็ผู้ปฏบัิตถิกูทาง คอื มุ่งธรรมเปน็ใหญ ่
ไมใ่ชป่ฏบัิตเิพราะเหน็แกล่าภสักการะเปน็ผู้ปฏบัิตเิพื่อญายธรรม คอื พระนพิพาน 

     ๒.๔) สามจีปิฏปินโฺน: เปน็ผู้ปฏบัิตสิมควร คอื ควรแกก่ารยกยอ่ง 
ควรแกค่วามเคารพนับถอื กราบไหว ้ 

    ๒.๕ อาหเุนยโฺย: เปน็ผู้ควรแกข่องคาํนับ เพราะมคีณุธรรมสงู 
สมบรูณด์ว้ยศลีาจารวัตรควรแกก่ารเคารพนบไหวข้องชาวโลก 

    ๒.๖ ปาหเุนยโฺย: เปน็ผู้ควรแกข่องตอ้นรับ เพราะเปน็ผู้มาดไีปด ี
นาํสริมิงคลมาใหจ้งึควรแกก่ารตอ้นรับ 

     ๒.๗ ทกขฺเินยโฺย: เปน็ผู้ควรแกทั่กขณิาหรอืควรแกข่องทาํบญุ 
เพราะเปน็ผู้บรสิทุธิ์ทาํทักขณิาทานของทายกใหม้ผีลไพศาล 

    ๒.๘ อ�ชลกีรณโีย: เปน็ผู้ควรแกก่ารกราบไหว  ้
เพราะพระสงฆเ์ปน็ผู้ปฏบัิตดิ ีปฏบัิตชิอบ จงึควรแกก่ารยกมอืไหวอ้ยา่งยิ่ง 

    ๒.๙ อนุตตฺร ํปณุญฺกเฺขตตฺ ํโลกสสฺา: เปน็เนื้อนาบญุอันยอดเยี่ยมของโลก 
การทาํบญุถวายทานแกพ่ระสงฆย์อ่มอาํนวยประโยชนส์ขุอยา่งกวา้งขวางยาวนานเหมอืน
กับทาํนาในที่นาอันอดุมสมบรูณ ์

   พระสงฆเ์ปน็ผู้ปฏบัิตปิฏบัิตชิอบ ทาํหนา้เพื่อประโยชนแ์ละเกื้อกลูตอ่สังคม 
พระสงฆจ์งึเปน็กัลยาณมติรที่ดขีองสังคม 



ชว่ยนาํมนุษยใ์หถ้งึธรรมะและมารว่มกันเปน็สมาชกิหมู่สงฆต์อ่ๆ ไป  
 
๒. อรยิสัจ ๔  

อรยิสัจ คอื ความจรงิอันประเสรฐิ เปน็หลักการสาํคัญของพระพทุธศาสนา 
ดังนัน้การศกึษาพระพทุธศาสนาทัง้ระบบจงึหมายถงึการศกึษาทาํความเขา้ใจในหลักอรยิ
สัจ และหลักคาํสอนในพะพทุธศาสนาทัง้หมดสรปุรวมลงในหลักอรยิสัจ  

กลา่วโดยสรปุ อรยิสัจ คอื หลักความจรงิที่เปน็ธรรมชาตขิองชวีติ 
อันเปน็หลักการที่แสดงความสัมพันธร์ะหวา่งเหตแุละผล ๔ ประการไดแ้ก ่

(๑) ทกุข ์ ความจรงิธรรมชาตวิา่ ดว้ยความทกุขห์รอืความจรงิวา่ดว้ยปัญญา 
(๒) สมทัุย ความจรงิวา่ดว้ยสาเหตขุองความทกุขห์รอืสาเหตขุองปัญหา 
(๓) นโิรธ ความจรงิวา่ดว้ยสภาพของการดับทกุขห์รอืสภาพที่หมดปัญหา 
(๔) มรรค ความจรงิวา่ดว้ยวธิกีารปฏบัิตเิพื่อการดับทกุขห์รอืวธิกีารแกปั้ญหา 

๒.๑ ทกุข ์(ความจรงิที่ควรกาํหนดรู้) 
 
พระพทุธศาสนาถอืวา่ทกุขห์รอืปัญหาเปน็สิ่งที่ตอ้งเผชญิซึ่งปัญหาหลักของมนุษยม์อียู่สอ
งประการ คอื ปัญหาทางกายและปัญหาทางใจ มนุษยจ์งึตอ้งไมป่ระมาท  
และเตรยีมพรอ้มเพื่อเผชญิกับความทกุขจ์งึเปน็สภาวะที่ควรกาํหนดรู้ 

๑) ขันธ ์๕ พระพทุธศาสนามองวา่ ชวีติมอีงคป์ระกอบ ๕ อยา่ง เรยีกวา่ ขันธ ์๕ 
ไดแ้ก ่รปู เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ 
การจะดับทกุขข์องชวีติไดจ้ะตอ้งรู้และเขา้ใจความจรงิของชวีติอยา่งแจม่แจง้วา่มโีครงสรา้
งและองคป์ระกอบอยา่งไร 

     ขันธ ์๕ หรอืเบญจขันธ ์
ซึ่งเปน็องคป์ระกอบหลักของชวีติตามคตทิางพระพทุธศาสนาประกอบดว้ย 

     ๑.๑) รปู คอื สว่นที่เปน็รา่งกาย และพฤตกิรรมทัง้หมดของรา่งกาย 
หรอืสว่นที่เปน็วัตถ ุอันเปน็ผลรวมของธาตดัุง้เดมิ เรยีกวา่ ธาต ุ๔ ไดแ้ก ่ดนิ นํ้า ลม 
ไฟ  

    ๑.๒) เวทนา คอื ความรู้สกึที่เกดิขึ้นจากการรับรู้สิ่งตา่งๆ ม ี๓ ประการไดแ้ก ่
สขุเวทนา ความรู้สกึด ีหรอืสบายใจ ทกุขเวทนา ความรู้สกึไมด่ ีหรอืไมส่บายใจ 
และอเุบกขาเวทนา ความรสูกึเฉย ๆ หรอืกลางๆ  

     ๑.๓) สัญญา คอื การจาํได ้การกาํหนดหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
สามารถแยกแยะออกไดว้า่อะไรเปน็อะไร ซึ่งเปน็ขัน้ตอนตอ่เนื่องจากเวทนา 

     ๑.๔) สังขาร 
คอืสิ่งที่ปรงุแตง่จติหรอืสิ่งกระตุ้นผลักดันใหม้นุษยก์ระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  
ซึ่งเปน็ผลรวมของการรับรู้ ความรู้สกึและความจาํได ้
เปน็ขัน้ตอนที่กอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 



    ๑.๕) วญิญาณ คอื การรับรู้ผา่นประสาทการรับรู้ ๖ ทาง คอื ตา ห ูจมกู สิ้น 
กาย และใจ  

     โครงสรา้งชวีติหรอื ขันธ ์๕ แบง่เปน็ ๒ สว่น คอื 
องคป์ระกอบชวีติสว่นที่เปน็จติหรอืนามและองคป์ระกอบชวีติสว่นที่เปน็กายหรอืรปู 
ตามแผนภมูดัิงนี้ 
 

กาย (รปู) 
จติ (นาม) 

๒. เวทนา 
๑. รปู 
๓. สัญญา 
๔. สังขาร 
๕. วญิญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ไตรลักษณ ์: ลักษณะรว่มของสรรพสิ่ง ไตรลักษณห์มายถงึ 
ลักษณะทัว่ไปหรอืลักษณะที่เหมอืนกันของสิ่งตา่งๆ กลา่วคอื 
สิ่งทัง้ปวงจะตอ้งตกอยู่ในสภาพที่เหมอืน มรีว่มกัน เสมอกัน จงึเรยีกอกีอยา่งหนึ่งวา่ 
สามัญลักษณะ ไตรลักษณห์รอืกฎธรรมชาตทิี่เปน็ลักษณะรว่มของสิ่งตา่งๆ มอียู่ ๓ 
ประการดังนี้ 

   ๒.๑) อนจิจตา หรอืที่มักเรยีกกันวา่ ความไมเ่ที่ยง ความไมค่งที่ หรอืไมยั่ง่ยนื 
ภาวะที่เกดิขึ้นแลว้เสื่อมและสลายไป รวมความวา่สิ่งตา่งๆ 
ลว้นมคีวามเปลี่ยนแหปลงไปตามะรรมชาต ิไมม่สีิ่งใดคงที่ถาวรอยุ่เชน่นัน้ตลอดไป  

๒.๒) ทกุขตา ความเปน็ทกุข ์ภาวะที่ถกูบบีคัน้ดว้ยการเกดิขึ้นและสลายตัว 
เพราะปัจจัยที่ปรงุแตง่ใหม้สีภาพเปน็อยา่งนัน้เปลี่ยนแปลงไป  
ทาํใหค้งอยู่ในสภาพนัน้ไมไ่ด ้

   อนจิจตา และทกุขตามคีวามหมายใกลเ้คยีงกัน 
ในความหมายของพระพทุธศาสนาเมื่อกลา่ววา่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไมเ่ที่ยง  



เปน็การกลา่วถงึสิ่งนัน้โดยภาพรวมวา่สิ่งนัน้ไมอ่าจดาํรงยัง่ยนือยู่ไดชั้ว่นรัินดร 
ตอ้งเปลี่ยนแปรและแตกดับในที่สดุ แตเ่มื่อกลา่ววา่สิ่งนี้เปน็ทกุข ์หมายถงึ 
ภาวะที่สิ่งนัน้ไมอ่าจทนอยู่ในสถานะเดมิไดต้ลอดไป  
ตอ้งเปลี่ยนแปรอยู่ทกุขณะเพราะการบบีคัน้ของเหตปัุจจัย เชน่กอ้นนํ้าแขง็กอ้นหนึ่ง 
เปน็อนจิจัง เพราะดาํรงอยู่ในสภาพเดมิหรอืสภาพเดยีวไมไ่ดต้ลอดไป  
(ไมเ่ปน็กอ้นนํ้าแขง็ตลอดไป)  มกีารเกดิขึ้น เปลี่ยนแปรและแตกดับเปน็ทกุข ์
เพราะทนตอ่สภาพบบีคัน้ของเหตปัุจจัยที่ทาํใหมั้นตอ้งเปลี่ยนแปรไมไ่ด ้
ดว้ยการที่มันคอ่ยๆ สลายไปทลีะนอ้ย เพราะการบบีคัน้ของเหตปัุจจัย เชน่ ความรอ้น 
สายลม อณุหภมู ิการกระทบของสิ่งอื่นๆ เปน็ตน้ 

๒.๓) อนัตตตา ความไมใ่ชตั่วตน ความไมม่ตัีวตนที่แทจ้รงิของสรรพสิ่ง 
เพราะสิ่งตา่งๆที่เกดิขึ้นจากขันธ ์๕ เปน็สิ่งไมเ่ที่ยงและเปน็ทกุข ์
มคีวามเปลี่ยนแปรไปตามธรรมดา รวมทัง้ไมเ่ปน็ไปตามอาํนาจการบังคับบัญชาของเรา  
หากสิ่งตา่งๆ เปน็อัตตา 
เราตอ้งสามารถบังคับบัญชาใหเ้ปน็ไปตามความปรารถนาของเราได ้เชน่ เราไมอ่ยากแก  ่
เจบ็ ตาย หรอืไมอ่ยากเปน็ทกุข ์แตเ่ราไมส่ามารถหา้มไดเ้ปน็ตน้ 

 
พระพทุธศาสนาสอนเรื่องไตรลักษณก์เ็พื่อใหเ้ขา้ใจและรู้เทา่ทันตามความเปน็จรงิวา่ 
สิ่งที่เราเรยีกวา่ ชวีติหรอืวัตถสุิ่งของนัน้ 
เปน็เพยีงการประกอบกันขึ้นตามเหตปัุจจัยธรรมชาต ิและมลัีกษณะรว่มกัน ๓ ประการ 
คอื ไมเ่ที่ยง เปน็ทกุข ์และไมม่ตัีวตนที่แทจ้รงิ จงึไมค่วรยดึมัน่ถอืมัน่วา่เปน็เรา เปน็เขา 
เปน็ของเรา เปน็ของเขาตลอดไป จะตอ้งมกีารพลัดพรากจากกันไปในที่สดุ 
 
   ๒.๒ สมทัุย (ความจรงิที่ควรละ) 

สมทัุย ความจรงิวา่ดว้ยเหตใุหเ้กดิทกุข ์จัดเปน็ความที่ควรละ 
เพราะเปน็สาเหตใุหเ้กดิทกุขห์รอืเกดิปัญหา 

๑) หลักธรรม (วัฎฎะ ๓) 
พระพทุธศาสนามหีลักคาํสอนวา่ดว้ยการเวยีนวา่ยตายเกดิ เรยีกวา่สังสารวัฎ 
โดยหลักความเมชื่อวา่มนุษยต์ราบเทา่ที่ยังมกีเิลสอยู่ 
เมื่อตายไปแลว้ตอ้งไปเกดิในภพใดภพหนึ่ง และเมื่อตายในภพใหมก่ต็อ้งไปเกดิใหมอ่กี  
เปน็เชน่นี้ไปเรื่อยๆ 
จนกวา่จะทาํลายกเิลสใหห้มดสิ้นจงึจะหลดุพน้จากวงจรการเรยีนวา่ยตายเกดินี้ได ้

คาํวา่ วัฏฏะ แปลวา่ วนหรอืวงกรม หมายถงึ วงจรแหง่การเวยีนวา่ย ตายเกดิ 
มอียู่ ๓ ประการดังนี้ 

๑.๑) กเิลสวัฏฏะ วงจรกเิลส 
๑.๒) กรรมวัฏฏะ วงจรกรรม 



๑.๓) วบิากวัฏฏะ วงจรวบิากหรอืผลของกรรม 
กเิลส กรรม และวบิาก ที่เรยีกวา่ วัฏฏะ หรอืวน 

เพราะเปน็สภาพที่เกดิวนเวยีนตอ่เนื่องกันไปเปน็วงกลม 
เปน็สภาพที่เกี่ยวกับชวีติมนุษยโ์ดยตรง 
พระพทุธศาสนาเชื่อวา่มนุษยป์ถุชุนที่ยังหนาแนน่ดว้ยกเิลสจะกระทาํกรรมทัง้ทางกาย 
ทางวาจาและทางใจ และสิ่งที่ทาํใหเ้กดิการกระทาํของบคุคลจัดเปน็กรรม คอื 
เจตนาที่เกดิจากแรงขับของกเิลส 

กเิลส คอืสิ่งที่ทาํใหเ้กดิกรรม เมื่อมกีรรม 
วบิากซึ่งเปน็ผลของกรรมกเ็กดิมขีึ้น กรรมจงึเปน็เหตทุี่กอ่ใหเ้กดิผลหรอืวบิาก กลา่วคอื 
ผู้ทาํกรรมยอ่มไดรั้บผลของกรรม (วบิาก) อยา่งไมม่ทีางหลกีเลี่ยง  
ถา้ผลของกรรมดเีปน็ความสขุกเ็กดิกเิลส 
หลงระเรงิยนิดแีละยดึตดิแลว้กระทาํกรรมตา่งๆ เพื่อใหค้วามสขุดาํรงอยู่ไดน้าน 
แตถ่า้ผลขอกรรมเปน็ความชัว่ กอ่นใหเ้กดิทกุข ์กเ็กดิกเิลสไมอ่ยากใหม้ใีหเ้ปน็เชน่นัน้ 
ดิ้นรนเพื่อใหพ้น้จากสภาพที่ไมป่รารถนา 
กรณศีกึษา 
   นาย ก ชอบเลน่พนันฟตุบอลจนเปน็หนี้ เมื่อไมม่เีงนิใชห้นี้ กถ็กูเจา้หนี้ 
กถ็กูเจา้หนี้ขม่ขู่จะทาํรา้ย จงึคดิจะทกุจรติ (เกดิกเิลส) 
หาเงนิมาใชห้นี้ในที่สดุไดล้งมอืทจุรติ (ทาํกรรม) จนถกูจับไดแ้ละถกูไลอ่อกจากงาน  
(วบิาก) เมื่อไมม่งีานกไ็มม่เีงนิ เกดิกเิลสเพื่อจะทจุรติหาเงนิ 
วนเวยีนเปน็วงจรความทกุขอ์ยา่งนี้ไปเรื่อยๆ 
 
 
 

รวมความวา่ กเิลส เปน็เหตใุหเ้กดิ กรรม กรรมเปน็เหตใุหเ้กดิ วบิาก 
วบิากเปน็เหตใุหเ้กดิกเิลส 
และทาํใหเ้กดิกรรมและวบิากวนเวยีนเปน็วงกลมอยา่งนี้เรื่อยไป 
 
 
 

จากกรณศีกึษานี้จะเหน็วา่กเิลส กรรม วบิาก เกดิวนเวยีนเปน็วงจรอยา่งไร 
พระพทุธศาสนาเชื่อวา่ตราบใดที่มนุษยยั์งตัดวงจรของวัฏฏะดว้ยการทาํลายกเิลสใหห้มด
สิ้นไปไมไ่ด ้ชวีติของมนุษยก์จ็ะยังตดิขอ้งวนเวยีนอยู่ในวงจรของวัฏฏะทัง้สาม 
เหมอืนปลาที่ตดิขอ้งอยู่ในตาขา่ยของแหอวนตราบนัน้ ตอ่เมื่อเขา้ถงึนพิพานแลว้ 
วัฏฏะหรอืสังสารวัฏจงึจะหยดุลงโดยสิ้นเชงิ 

๒) ปปัญจธรรม ๓ ปปัญจธรรม แปลวา่ สิ่งที่ทาํใหเ้กดิความเนิ่นชา้ หมายถงึ 



อกศุลธรรมที่เปน็ตัวเหตใุหเ้ขา้ถงึพระนพิพานชา้ 
เพราะเปน็อปุสรรคตอ่การบรรลพุระนพิพาน ในความหมายระดับพื้นฐานการดาํรงชวีติ 
หมายถงึ สิ่งที่ทาํใหจ้ติใจฟุ้งซา่น สับสน มอียู่ ๓ ประการนี้ 

   ๒.๑) ตัณหา คอื ความอยากหรอืความเหน็แกตั่ว มคีวามโลภอยากได  ้
โดยมุ่งหวังแตป่ระโยชนส์ว่นตน 

   ๒.๒) มานะ คอื ความถอืตัวหรอืความทะนงตน มองวา่ตนเองดทีี่สดุ 
อยากยิ่งใหญใ่ฝ่เดน่ครอบงาํผู้อื่น มุ่งแสวงอาํนาจมายกเชดิชตูน  

   ๒.๓) ทฏิฐ ิคอื ความยดึตดิในความคดิเหน็ของตน 
ไมย่อมรับความคดิเหน็ของผู้อื่นรวมทัง้ความคลัง่ไคลใ้นความเชื่อ ลัทธ  ิ
ทฤษฎหีรอือดุมการณทั์ง้หลายโดยชาดการไตรต่รอง 

   ตัณหา มานะ ทฏิฐ ิ
กเิลสสามตัวนี้จะคอยกระตุ้นจติใจใหเ้กดิความสับสนวุ่นวาย ยดึมัน่ถอืมัน่ 
ถอืเอาสิ่งถกูตอ้ง แตห่ากมคีวามรู้เทา่ทันและตัง้ใจจรงิเพื่อลดตัณหา มานะ ทฏิฐ ิ
จะชว่ยเตมิเตม็ความสขุใหกั้บชวีติทัง้ตนเองและบคุคลรอบขา้ง  
ปปัญจธรรม ๓  
ตัณหา: ความอยากครอบงาํจติใจ 
มานะ: สาํคัญตนวา่ด ีเดน่ ดังกวา่ผู้อื่น 
 
ทฏิฐ:ิ ถอืความเหน็ตนเองเปน็ใหญ ่ขาดเหตผุล 
 
 
 
 
 
   ๒.๓ นโิรธ (ความจรงิที่ควรบรรล)ุ 

นโิรธ คอื ภาวะที่ความทกุขดั์บสนทิหรอืภาวะที่ปัญหาหมดสิ้นไป 
จดุหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา คอื การดับทกุข ์หรอืการเขา้ถงึความสขุ 
คอืพระนพิพาน การดับทกุขใ์นที่นี้ หมายถงึการดับตัณหา 
ซึ่งเปน็สมทัุยหรอืเหตใุหเ้กดิทกุข ์นโิรธจงึเปน็ความจรงิที่ควรบรรล ุ

อัตถะ ๓  
อัตถะ แปลวา่ ประโยชนห์รอืจดุมุ่งหมายในที่นี้หมายถงึ 

ประโยชนท์ี่เกดิจากการปฏบัิตธิรรมหรอืจดุมุ่งหมายของชวีติตามหลักคาํสอนในพระพทุธ
ศาสนา แบง่เปน็ ๓ ระดับดังนี้ 
 
หลักธรรม เป้าหมาย แนวทางปฏบัิต ิ



๑. ทฎิฐธัิมมกัิตถะ: 
 
ประโยชนใ์นปัจจบัุน 
คอื 
จดุมุ่งหมายชวีติระดับพื้
นฐาน 

๑. มสีขุภาพด ีแขง็แรง 
๒. มงีานทาํ 
มทีรัพยจ์ากอาชพี สจุรติ 
๓. มเีกยีรตยิศตามฐานะ 
เปน็ที่ยอมรับในสังคม 
๔. มคีรอบครัวอบอุ่น 
สรา้งวงศต์ระกลูใหเ้ปน็ที่นั
บถอื 

๑. 
ประกอบอาชพีดว้ยความ
ขยันหมัน่เพยีรชื่อสัตยส์ุ
จรติ 
๒. ประหยัดและอดออม 
๓. คบเพื่อนด ี
หลกีเรน้การคบคนชัว่ 
๔. 
ดาํรงชวีติตามสมควรแก่
ฐานะอาชพีไมฟุ่่มเฟือยเ
กนิฐานะ 

๒. สัมปรายกัิตถะ: 
ประโยชนเ์บื้องหนา้เป็
นจดุมุ่งหมายระดับ 
คณุคา่ ยดึมัน่ 
ในความด ี
 

๑. ความอบอุ่น สขุใจ 
๒. 
ความภาคภมูใิจในชวีติที่สะ
อาด เพราะสจุรติธรรม 
๓. ความอิ่มใจในชวีติ 
เพราะไดท้าํประโยชนแ์กสั่ง
คม 
๔. มคีวามแกลว้กลา้ 
นาํทางชวีติดว้ยปัญญา 
๕. ความโปรง่ใส 
มัน่ใจวา่ไดท้าํกรรมด ี

๑. มศีรัทธา 
เชื่อวา่ทาํดไีดด้ ี
ทาํชัว่ไดชั้ว่ 
๒. 
มรีะเบยีบวนัิยในชวีติ 
รักษาศลีใหส้มบรูณ ์
๓. รู้จักแบง่ปัน เสยีสละ 
รู้จักใชปั้ญญาแยกแยะค
วามด ีความชัว่ 

๓. ปรมัตถะ: 
ประโยชนอ์ยา่งยิ่ง 
เปน็จดุมุ่งหมายระดับสู
งสดุคอื 
การมปัีญญารู้เทา่ทันค
วามจรงิ 

๑. ไมห่วัน่ไหว หรอื 
ถกูครอบงาํจากระแสความเ
ปลี่ยนแปลง 
๒. 
ไมผ่ดิหวังเศรา้โศกเพราะจิ
ตยดึตดิในสิ่งใดๆ   
๓. สงบ ผอ่งใส 
เบกิบานใจอยู่ตลอดเวลา 
๔. ดาํรงอยู่ดว้ยปัญญา 
ซึ่งมองที่เหตปัุจจัย 

   เดนิทางสายกลาง 
หรอืมัชฌมิาปฏปิทาปฏปิ
ทาตามอรยิมรรคมอีงคแ์
ปด คอื มคีวามเหน็ชอบ 
ความดาํรชิอบ 
เจรจาชอบ 
ทาํการงานชอบ 
เลี้ยงชพีชอบ 
พยายามชอบ ตัง้สตชิอบ 
และตัง้จติมัน่ชอบ 
หรอืปฏบัิตติามหลักไตร
สกิขา คอื ศลี 
สมาธปิละปัญญา 



 
๒.๔ มรรค (ความจรงิที่ควรเจรญิ)  

มรรค คอื ทางหรอืวธิปีฏบัิตเิพื่อบรรลถุงึความดับทกุข ์มรรคจงึเปน็เหตแุหง่นโิรธ 
ในลักษณะเดยีวกันกับสมทัุยซึ่งเปน็เหตแุหง่ทกุข ์
มรรคกับสมทัุยจงึเปน็คู่ปรับของกันและกัน เหมอืนโรคกับยาป้องกันและบาํบัดโรค 

๑) มรรคมอีงค ์๘ มรรค คอื ความจรงิที่นาํไปสู่การดับทกุข ์หมายความวา่ 
หากผู้ใดปฏบัิตติามขอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขที่กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ  ์
ผู้นัน้กส็ามารถดับทกุขส์งไดโ้ดยสิ้นเชงิมรรคมอีงค ์๘ ประกอบดว้ย 
 
มรรคมอีงค ์๘  คาํแปล/ความหมาย แนวทางปฏบัิต ิ
๑. สัมมาทฏิฐ ิ    ความเหน็ชอบ: 

ความเหน็หรอืความรู้ความเข้
าใจในอรยิสัจ ๔ ดว้ยปัญญา 

๑. รู้วา่อะไรคอืทกุข ์ 
๒. รู้วา่อะไรคอืสาเหตแุหง่ทกุข ์
๓. 
รู้วา่อะไรคอืภาวะแหง่การดับทกุ
ข ์ 
๔. 
รู้วา่อะไรคอืวธิปีฏบัิตเิพื่อเขา้ถงึภ
าระสิ้นไปแหง่ทกุข  ์ 

๒.สัมมาสังกัปป
ะ 

   ความดาํรชิอบ: 
ความคดิในทางที่ถกูที่ควร 

๑. ความดาํรอิอกจากกาม 
ไมห่มกมุ่นอยู่กับความอยากและ
ผลประโยชน ์
๒. 
ความคดิไมพ่ยาบาทมุ่งรา้ยตอ่ใค
ร 
๓. ความคดิไมเ่บยีดเบยีนใคร 

๓. สัมมาวาจา    เจรจาชอบ: 
งดเวน้จากการพดูจาในทางที่
ไมถ่กูไมค่วร 

๑. งดเวน้จากการพดูเทจ็ 
๒. งดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด 
ยยุงใหเ้กดิความแตกแยก 
๓. งดเวน้จากการพดูคาํหยาบ 
๔. งดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 
เหลวไหล รา้สาระ 

๔. 
สัมมากัมมันตะ 

   ทาํงานชอบ: 
การกระทาํที่เปน็กายสจุรติ 

๑. 
งดเวน้จากการทาํรา้ยเบยีดเบยีน
ผู้อื่น 
๒. 



งดเวน้จากการลักขโมยประเภทต่
างๆ 
๓. 
งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกา
ม 

๕. สัมมาอาชวีะ เลี้ยงชพีชอบ: ประกอบอาชพี 
สจุรติ 
ดว้ยการงดเวน้อาชพีที่ผดิศลี
ธรรม 

๑. 
เวน้จากการคา้ขายเครื่องประหาร 
๒. เวน้จากการคา้ขายมนุษย ์
๓. เวน้จากการคา้ขายนํ้าเมา 
สิ่งเสพตดิทกุชนดิ 
๔. เวน้จากการคา้ขายยาพษิ 

๖. 
สัมมาวายามะ 

พยายามชอบ: 
ประกอบความเพยีร ๔ 
ประการ 

๑. 
เพยีรระวังไมใ่หค้วามชัว่เกดิขึ้น 
๒. 
เพยีรละความชัว่ที่เกดิขึ้นแลว้ 
๓. 
เพยีรสรา้งความดใีหเ้กดิมขีึ้นใน
ตน 
๔. 
เพยีรรักษาความดทีี่เกดิขึ้นแลว้ไ
มใ่หเ้สื่อม 

๗. สัมมาสต ิ    ตัง้สตชิอบ: 
ตัง้สตพิจิารณาสิ่งทัง้หลายตา
มความเปน็จรงิ 

๑. พจิารณากายเชน่ 
กาํหนดลมหายใจเขา้ออก 
๒. พจิารณาเวทนา คอื 
ความรู้สกึสขุ ทกุข ์ไมส่ขุ 
ไมท่กุข ์ 
๓. พจิารณาจติ คอื 
รู้เทา่ทันความนกึคดิตามความเป็
นจรงิ 
๔. พจิารณาธรรม 
ใหเ้กดิปัญญามองเหน็ความจรงิ 

๘. สัมมาสต ิ ตัง้จติมัน่ชอบ: 
จติใจแนว่แนมั่น่คงในอารม
ณ ์ไมฟุ่้งซา่น 

๑. การเจรญิสมาธทิาํจติใหส้งบ 
๒. ระงับกเิลสเครื่องเศรา้หมอง 
แหง่จติ 
๓. เจรญิฌานทัง้ ๔  



 
 

๒) ปัญญา ๓ ปัญญา แปลวา่ ความรอบรู้หมายถงึ การรู้เหน็ตามความเปน็จรงิ 
รู้วา่อะไรคอืคณุคา่แท ้อะไรคอืคณุคา่เทยีม 
รู้และเขา้ใจวา่มนุษยค์วรแสวงหาอะไรใหกั้บชวีติ 

   มนุษยม์สีรระสาํคัญอยู่การพัฒนาปัญญา 
เพราะเปน็สิ่งที่ทาํใหม้นุษยก์า้วพน้อยู่เหนือความเปน็สัตวเ์ดรัจฉาน ดังนัน้ 
การพัฒนาปัญญาจงึเปน็เป้าหมายการสอนของพระพทุธศาสนา 
เพื่อพัฒนาปัญญาไดถ้กูทาง พระพทุธศาสนาจงึแสดงถงึแหลง่ที่มาของปัญญาได ้๓ 
ประการดังนี้ 

   ๒.๑) สตุมยปัญญา: ปัญญาที่เกดิจากการฟัง หมายถงึ 
ความรอบรู้ที่เกดิจากการรับรู้ขอ้มลูจากภายนอก ทัง้การฟัง การอา่น การเขยีน 
และการรับรู้ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ บคุคลเมื่อรับรู้ขอ้มลูตา่ง 
ไดม้ากจะทาํใหเ้ปฯ็คนมคีวามรอบรู้เรื่องราวตา่งๆ ไดด้ ีเราเรยีกบคุคลประเภทนี้วา่ 
พหสุตู ผู้คงแกเ่รยีนซึ่งกระบวนการแหง่พหสูตูเกดิจาก ฟังมาก(รู้จักฟัง) จาํได ้
คลอ่งปาก เจนใจ และประยกุตใ์ชไ้ด ้ที่เกดิจากการสัง่สมความรู้จากการฟัง การอา่น 
การเขยีน การศกึษาคน้ควา้ดว้ยความขยันหมัน่เพยีร 

   ๒.๒) จนิตามยปัญญา: ปัญญาเกดิจากการคดิ 
หมายถงึความรอบรู้ที่ไดจ้ากการคดิที่เปน็กระบวนการทาํงานของจติภายในตัวเรา 
กระบวนการของจนิตามยปัญญา จงึเปน็ขัน้ตอนของการวเิคราะหข์อ้มลู 
และสังเคราะหจ์นเกดิเปน็ความรู้ขึ้นอกีชดุหนึ่ง 

   ๒.๓) ภาวนามยปัญญา: ปัญญาเกดิจากการภาวนา 
หมายถงึความรอบรู้ที่เกดิจากการไดล้งมอืกระทาํ 
หรอืเกดิจากประสบการณท์ี่ไดล้งมอืปฏบัิต ิ
กระบวนการของภาวนามยปัญญาเปน็กระบวนการที่ไดล้งมอืปฏบัิต ิ
และผา่นการทอสองในเรื่องตา่ง 
จนเกดิความรู้ความเขา้ใจเพราะมปีระสบการณต์รงในเรื่องนัน้ๆ 

๓) สัปรุสิธรรม ๓ บคุคลผู้ถงึพรอ้มดว้ยภมูริู้และภมูธิรรมไดช้ื่อวา่เปน็ คนด  ี
เรยีกวา่สัปปรุสิหรอืสัตบรุษุ ผู้ประพฤตธิรรม ตัง้มัน่อยู่ในธรรม 
ธรรมที่คนดยีดึถอืเปน็หลักประพฤตปิฏบัิตนัิน้ เรยีกวา่ สัปปรุสิธรรม แปลวา่ 
ธรรมของสัตบรุษุ หรอืธรรมของคนด ีม ี๗ ประการดังนี้ 

     ๓.๑) ธัมมัญ�ตา: ความเปน็ผู้รู้จักเหต ุสิ่งที่เปน็ปัจจัยสนับสนุนใหเ้กดิผล 
เรยีกวา่ เหต ุเหตคุอื ตน้ของเรื่องที่จะทาํใหเ้กดิสิ่งนัน้ๆ ตามมา 
พระพทุธศาสนาสอนวา่สิ่งตา่งๆ ที่เกดิขึ้นยอ่มมสีาเหตแุนน่อน ไมม่สีิ่งใดเกดิขึ้นมาลอยๆ 
บคุคลเมื่อรู้สาเหตขุองสิ่งตา่งๆ แลว้ เมื่อเกดิปัญหาขึ้นกส็ามารถแกไ้ขไดถ้กูตอ้งเชน่ 



การเรยีนหนังสอื การสอบตกเปน็ผล เราตอ้งสบืสาววา่มสีาเหตมุาจากอะไร เชน่ 
ขาดเรยีนบอ่ย ไมอ่า่นหนังสอื มาเรยีนแตไ่มตั่ง้ใจเรยีน 
เมื่อทราบแลว้กจ็ะสามารถหาทางแกไ้ขไดโ้ดยการขยันอา่นหนังสอืมากขึ้น เปน็ตน้ 

     ๓.๒) อัตถัญ�ตา: ความเปน็ผู้รู้จักผล ผลคอื สิ่งที่เกดิจากเหต ุเชน่ 
นักกฬีาที่ประสบความสาํเรจ็ไดเ้หรยีญทอง พรอ้มทัง้รางวัลอื่นๆ อกีมากมาย 
เปน็ผลที่เกดิจากเหต ุคอื ความขยันหมัน่ฝึกซอ้ม และความมรีะเบยีบวนัิย เปน็ตน้ 

     ๓.๓) อัตตัญ�ตา: ความเปน็ผู้รู้จักตน หมายถงึ การรู้จักตนเองวา่เปน็ใคร 
มฐีานะ สตปัิญญา ความรู้จักตนเองวา่เปน็ใคร มฐีานะ สตปัิญญา 
ความรู้ความสามารถและคณุธรรมในระดับใด  
จะไดไ้มส่าํคัญตนเองผดิและปฏบัิตตินใหเ้หมาะสมกับสภาพความจรงิ เชน่ 
เราเปน็นักเรยีนกต็อ้งตระหนักวา่มหีนา้ที่ตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีนเปน็ตน้ 

     ๓.๔) มัตตัญ�ตา: ความเปน็ผู้รักจักประมาณ หมายถงึ การรู้จักความ 
พอเหมาะ พอควรและพอด ีงานทกุอยา่งตัง้แตก่ารศกึษาเลา่เรยีน การประกอบอาชพี 
การใชจ้า่ยทรัพยท์ี่หามาได ้พงึกระทาํโดยรู้ประมาณจงึจะไดผ้ลดตีามที่มุ่งหวัง 
การขาดความพอดเีปน็ชอ่งทางแหง่การเกดิโทษ เชน่การรับประทานอาหาร 
ถา้ทานนอ้ยกท็าํใหห้วิ งา่ย รา่งกายออ่นเพลยี หรอือาจเปน็โรคขาดสารอาหารได  ้
แตถ่า้ทานมากไปกอ็ดึอัดลาํบากหรอือาหารไมย่อ่ยอาจเปน็พษิถงึชวีติได  ้
ดังนัน้ควรยดึหลักของความพอดเีอาไวจ้งึจะไดผ้ลด ี

๓.๕) กาลัญ�ตา: ความเปน็ผู้รู้จักกาล คอื การรู้จักกระทาํกจินัน้ๆ 
ใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกับกาลเวลา หรอืการรู้กาลเทศะ รู้จักใชเ้วลา รู้คา่เวลา 
รู้จักใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
ความเป้ฯผู้รู้จักกาลเวลายอ่มทาํใหบ้คุคลไมเ่ปน็ผู้ประมาท  
และเปน็เหตใุหรู้้จักประกอบธรุกจิตา่งๆ ไดเ้หมาะสมกับกาลเวลา 
อันจะนาํมาซึ่งความเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไป 

     ๓.๖) ปรสัิญ�ตา: ความเปน็ผู้รู้จักชมุชน หมายถงึ 
การรู้จักความแตกตา่งของสังคม สังคมยอ่มมคีวามหลากหลาย ทัง้ฐานะ ยศศักดิ์ 
ตาํแหนง่หนา้ที่การงาน 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณแีละศาสนาที่นับถอืกแ็ตกตา่งกัน 
การรู้ถงึความแตกตา่งกันของคนในชมุชนหรอืในสังคมนัน้ๆ ยอ่มเปน็คณุแกต่นเอง 
เพื่อจะไดท้าํตัวใหถ้กูตอ้งเหมาะสมและสมควรแกข่นบธรรมเนียมประเพณนียิมอันเปน็เห
ตใุหเ้ขา้กันไดอ้ยา่งสนทิ ผกูมติรกันไดอ้ยา่งมัน่คง 

     ๓.๗) ปคุคลปโรปรัญ�ตา: ความเปน็ผู้รู้จักบคุคล 
หมายถงึการรู้จักลักษณะของบคุคลวา่เป้ฯคนดหีรอืคนเลว 
หรอืคนนี้มคีวามถนัดความสามรรถในทางไหน และรู้จักใชค้นใหเ้หมาะสมกับงาน  
กับความถนัดความสามารถ รวมความวา่ดคูนเปน็ เพื่อจะเลอืกใชค้นใหเ้หมาะกับงาน  



     การรู้จักเลอืกคบคนยอ่มเปน็ผลดแีกต่นเอง 
เพราะถา้ไดค้นดเีปน็มติรสหายยอ่มไดรั้บการแนะนาํชักชวนไปในทางที่ด  ี
สว่นการรู้จักใชค้นยอ่มอาํนวยผล คอื 
ทาํใหก้จิการงานที่เรามอบหมายใหท้าํนัน้ประสบผลสาํเรจ็อยา่งเตม็ที่ งานไมเ่สยีหาย 
ไมล่า่ชา้ 

๔) บญุกริยิาวัตถ ุ๑๐ บญุกริยิาหรอืบญุกริยิาวัตถ ุคอื 
เรื่องของการทาํบญุหรอืวธิทีาํบญุโดยละเอยีดมอียู่ ๑๐ วธิ ีแตก่ลา่วโดยสรปุม ี๓ วธิ  ี
ตามแผนภมูดัิงนี้ 

 
บญุกริยิาวัตถ ุ
(วธิทีาํบญุ) 
ใหท้าน 
รักษาศลี 

เจรญิภาวนา 
๑. การใหท้าน บรจิาค บาํเพญ็สาธารณประโยชน ์
๒. การแบง่ปันความด ีใหโ้อกาสผู้อื่นไดท้าํความด ี
๓. การแสดงอนุโมทนา ความชื่นชมยนิดกีารทาํความดขีองผู้อื่น 
๑. การรักษาศลี การประพฤตดิปีฏบัิตชิอบ 
๒. การประพฤตอิอ่นนอ้ม สภุาพ ออ่นโยน เรยีบรอ้ย 
๓. การใหค้วามชว่ยเหลอื เปน็ธรุะในงานที่ชอบ 
๑. การพัฒนาจติ (เจรญิสมาธภิาวนา การฝึกอบรมจติ 
๒. การฟังธรรม การศกึษาหาความรู้ที่เปน็ประโยชน ์
๓. การสัง่สอนธรรมแนะนาํสิ่งที่เปน็ประโยชน ์
๔. การใชปั้ญญาพจิารณาความถกูผดิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ทาน ศลี ภาวนา (พัฒนาจติ) ตา่งกเ็ปน็ประเภทของบญุ 
ซึ่งเปน็ระดับของการทาํบญุในทางพระพทุธศาสนาที่จัดเรยีงลาํดับจากตํ่าขึ้นไป กลา่วคอื 
ภาวนาเปน็บญุที่สงูกวา่ศลี ศลีเปน็บญุที่สงูกวา่ทาน 
แตใ่นภาคปฏบัิตเิราสามรถทาํไปพรอ้มกันไดทั้ง้ สามอยา่ง 

๕) อบุาสกธรรม ๗ อบุาสกธรรม หมายถงึ ธรรมของอบุาสก หรอืคฤหัสถ ์
ผู้ครองเรอืนเปน็หลักธรรมที่พทุธศาสนกิชนพงึปฏบัิตตินตอ่พระพทุธศาสนาม ี๗ 
ประการดังนี้ 

     ๕.๑) หมัน่ไปวัด การไปวัดนอกจากเปน็การใสใ่จตอ่พระพทุธศาสนาแลว้  
ยังไดพ้บปะสนทนาธรรมกับพระสงฆไ์ดท้าํบญุตามแนววถิแีหง่บญุกริยิาวัตถ ุคอื 
การใหท้าน รักษาศลีและเจรญิภาวนา 

     ๕.๒) หมัน่ฟังธรรม คอื 
การศกึษาเพิ่มพนูความรู้แสวงหาหลักความจรงิและสิ่งดงีามใหแ้กช่วีติ 
การฟังธรรมเปน็การพัฒนาปัญญาตามแนวทางแหง่ สตุมยปัญญา หรอื 
ปัญญาเกดิจากการฟัง 

     ๕.๓) รักษาศลี ดว้ยการฝึกหัดตนเองใหเ้ปน็ตนมรีะเบยีบวนัิย 
ประพฤตปิฏบัิตแิตส่ิ่งที่ดงีาม ดาํรงตนในกรอบจรรยามารยาท 

     ๕.๔) มคีวามเลื่อมใสในพระสงฆเ์สมอกัน 
พระสงฆเ์ปน็ผู้เสยีสละความสขุทางโลกมาประพฤตธิรรมตามหลักคาํสอนของพระพทุธเจา้
 จงึควรแกก่ารเคารพไหวแ้ละไดรั้บการอปุถัมภด์ว้ยปัจจัย ๔ 

     ๕.๕) มจีติเปน็กศุลในการฟังธรรม 
ตัง้ใจฟังธรรมดว้ยความเคารพไมค่วรแสดงกริยิาไมเ่ชื่อถอืหรอืลบหลู่ 

     ๕.๖) ไมแ่สวงหาเขตบญุตอกหลักพระพทุธศาสนา 
ดว้ยการทาํบญุตามหลักและวธิกีารของพระพทุธศาสนา โดยสรปุคอื การใหท้าน 
การักษาศลี และการพัฒนาจติใจของตนเองใหเ้จรญิงอกงามในคณุความด  ี
เปน็การทาํบญุดว้ยเหตผุลและทาํบญุดว้ยปัญญา 

     ๕.๗) ทาํนุบาํรงุพระพทุธศาสนา 
พทุธศาสนกิชนมหีนา้ที่ในการอปุถัมภบ์าํรงุพระพทุธศาสนาดว้ยการศกึษา 
และปฏบัิตติามหลักคาํสอน เผยแผห่ลักธรรม 

๖) มงคล ๓๘ มงคล หมายถงึ ความดงีาม สิ่งที่ด ีสิ่งที่ประเสรฐิ 
เปน็หลักธรรมหรอืหลักปฏบัิตทิี่นาํไปสู่ความความเจรญิ 



หรอืการปฏบัิตเิพื่อใหเ้กดิความดงีามแกช่วีติ ทัง้หมดม ี๓๘ 
ประการสาํหรับในชัน้นี้กาํหนดใหนั้กเรยีนศกึษา ๔ หัวขอ้ดังนี้  

     ๖.๑ มศีลิปวทิยา ศลิปวทิยา หมายถงึ 
วชิาความรู้หรอืวทิยากรรสาํหรับประกอบอาชพีในการเลี้ยงชพี และเปน็อาชพีสจุรติ 
การดาํรงชวีติของปถุชุนนัน้จาํเปน็อยา่งยิ่งตอ้งอาสัยความรู้ที่ไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาตา
มความเหมาะสมจนเกดิความชาํนาญ 
และเปน็เครื่องมอืหรอือปุการณป์ระดับตนเองในการประกอบสัมมาอาชพี 
ซึ่งสามารถแบง่ศลิปวทิยาออกไดเ้ปน็ ๓ กลุ่มตามแผนภมูดัิงนี้ 
 
 
 
 

วชิา 
(ความรู้) 

๑. วชิาสามัญ 
๒. วชิาชพี 
๓. วชิาชวีติ 

   ความรู้ที่ทกุคนทัว่ไปควรรู้ เชน่ ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาต ิ
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณเ์หตกุารณค์วามเปน็ไปในสังคมและความรู้ฟื้นฐานของวทิยา
การ แตล่ะสาขาวชิา เปน็ความรู้ที่แสดงถงึความสัมพันธร์ะหวา่งตัวเรากับสังคม 
   ความรู้เพื่อประกอบอาชพีใดอาชพีหนึ่ง 
หรอืวชิาการเพื่อความชาํนาญเฉพาะดา้นความรู้ชนดินี้เปน็ความรู้ที่เราเลอืกจะรู้หรอืเรยีน
ตามความถนัดและความสามารถของตนเองทักษะหรอืความชาํนาญในวชิาชพี  
เราเรยีกวา่ ชา่งหรอื ศลิปะ ในความรู้ 
   ความรู้เพื่อการประคับประคองชวีติใหส้ามารถดาํรงชวีติอยา่งยัง่ยนื 
ความชาํนาญในวชิาชวีติ เราเรยีกวา่ ทักษะชวีติหรอืทักษะในการดาํรงชวีติ 
หรอืศลิปะในการครองชวีติ เปน็ความรู้ทางดา้นคณุคา่หลักคาํสอนทางศาสนา 

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ของมนุษยม์ ี๒ ดา้น คอื ความรู้ทางโลก และความรู้ทางธรรม 
วชิากลุ่มที่หนึ่งและสองจัดเปน็ความรู้ทางโลก สว่นกลุ่มที่สามจัดเปน็ความรู้ทางธรรม 
ความรู้ทางโลกจะถกูนาํไปประยกุตเ์ปน็เทคโนโลยแีขนงตา่งๆ 
เพื่อนาํนวยความสะดวกสบายใหแ้กม่นุษยชาต  ิ
สว่นความรู้ทางธรรมจาํเปน็สาํหรับการดาํรงชวีติอยา่งปกตสิขุ 
และจาํเปน็สาํหรับการนาํความรู้ทางโลกไปใชใ้นทางสรา้งสรรค ์สรา้งมติร 
สรา้งความเจรญิ และสรา้งความยัง่ยนืใหแ้กสั่งคมโลกและแกธ่รรมชาต  ิ
กลา่วโดยสรปุกค็อื การดาํรงชวีติตอ้งใชทั้ง้ความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรม  

๖.๒) พบสมณะ พระพทุธศาสนาสอนวา่การเหน็สมณะเปน็มงคล คอื 
ความดขีองชวีติคาํวา่ สมณะ หมายถงึ บคุคลผู้มคีวามสงบทัง้ สงบภายใน 
ดว้ยการไมเ่บยีดเบยีนทาํรา้ยใคร เพราะประพฤตกิายสจุรติ สงบวาจา  
ดว้ยการไมก่ลา่วรา้ยใคร เพราะประพฤตวิจสีจุรติและสงบใจ ดว้ยการมจีติเมตตา กรณุา 
เพราะประพฤตวิจสีจุรติ และสงบใจ ดว้ยการมจีติเมตตา กรณุา 
เพราะประพฤตมิโนสจุรติ โดยทัว่ไปแลว้เมื่อพดูถงึสมณะ เราหมายถงึ นักบวช คอื 
พระภกิษหุรอืพระสงฆ ์

     (๑) ลักษณะของสมณะ สมณะหรอืผู้สงบมลัีกษณะโดยทัว่ไปดังนี้ 
๑. ลักษณะของสมณะ สมณะหรอืผู้สงบมลัีกษณะโดยทัว่ไปดังนี้ 
๒. มคีวามอดทนตอ่ธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้มและอาํนาจกเิลส 

ไมเ่หน็แกล่าภหรอือามสิ 
๓. นาํเพญ็สมณธรรมเปน็กจิวัตร 

 ๔. บาํเพญ็ตบะ คอื มคีวามเพยีรเพื่อกาํจัดกเิลสเปน็จดุหมาย 
     (๒) การเหน็สมณะ หรอืการพบปะสมณะ สามารถเหน็ได ้๓ ทาง คอื 

การเหน็ดว้ย ตา เรยีกวา่ (พบเหน็) การเหน็ดว้ยใจ เรยีกวา่ (คดิเหน็) 
และการเหน็ดว้ยปัญญา เรยีกวา่ (รู้เหน็) 

การเหน็ดว้ยตา คอื เหน็บคุคลผู้เปน็สมณะ 



เปน็การเหน็ภายนอกที่เปน็เพยีงรปูแบบยังไมส่ามารถแยกแยะถงึคณุคา่หรอืความดไีด  ้
การเหน็ดว้ยใจ คอื การใชค้วามคดิพจิารณาสว่นการเหน็ดว้ยปัญญา คอื  
การเหน็สมณะธรรม หรอืความดภีายในของสมณบคุคล เปน็การเหน็แกน่แทข้องสมณะ 

     (๓) มงคลหรอืประโยชนจ์ากการเหน็สมณะ มดัีงตอ่ไปนี้ 
๑. ไดแ้บบอยา่งความด ีการเหน็สมณะเปน็การเขา้ใกลค้วามดงีาม 

ไดเ้รยีนรู้วถิชีวีติและนาํไปเปน็แบบอยา่งที่ดขีองชวีติ 
๒. 

ปลกูฝังศรัทธาใหมั้น่คงในพระพทุธศาสนาเนื่องจากไดเ้หน็วัตรปฏบัิตทิี่ดงีาม  
๓. เปน็แนวทางแหง่การ ลด ละ เลกิ เพราะไดฟั้งคาํสอนจากทา่น 
๔. เปน็แนวทางการพัฒนาและปรับปรงุแกไ้ขตนเอง 

จากสิ่งที่ไมด่ไีปสู่สิ่งที่ดงีาม 
๖.๓) ฟังธรรมตามกาล การฟังธรรมตามกาล หมายถงึ 

การฟังธรรมตามระยะเวลา อันสมควร การฟังธรรมเปน็มงคลแกช่วีติ 
เพราะเปน็บอ่เกดิแหปั่ญญา ความรู้ตามความเปน็จรงิ 
เปน็ทางนาํไปสู่ความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง เรยีกวา่ สัมมาทฏิฐ ิ

     (๑) กาลที่ควรฟังธรรม 
๑. วันธรรมสวนะหรอืวันพระ 

พระพทุธศาสนากาํหนดกาลหรอืเวลาที่ควรแกก่ารฟังธรรมไวเ้ดอืนละ ๔ ครัง้ 
หรอืสัปดาหล์ะ ๑ ครัง้ ดังนัน้ 
พทุธศาสนกิชนจงึถอืโอกาสเอาวันธรรมสวนะเปน็วันแหง่การทาํความด ี
ดว้ยการใหท้าน รักษาศลี และเจรญิภาวนา 
 ๒. เวลามเีหตอัุนสมควรแกก่ารฟังธรรม 

เราสามารถทาํความดไีดต้ลอดโดยกาํหนดหลักการไวว้า่ถา้สังเกตไดว้า่จติใจคดิกังวลเรื่อ
งตา่งๆ หรอืถกูกเิลส คอื ความโลภ โกรธหลงเขา้รบกวนครบงาํ 
กใ็หผ้อ่นคลายดว้ยการฟังธรรมโดยไมต่อ้งรอใหถ้งึวันธรรมสวนะ 

     (๒) มงคลหรอืประโยชนท์ี่เกดิจากการฟังธรรม มดัีงตอ่ไปนี้ 
๑. พัฒนาปัญญา 

เนื่องจากผู้แสดงธรรมจะคน้ควา้ศกึษาและวเิคราะหหั์วขอ้ธรรมมาแสดงทาํใหผู้้ฟังไดฟั้งสิ่
งที่ยังไมเ่คยฟัง 

๒. ทบทวนความรู้เดมิ ทาํใหเ้กดิความแมน่ยาํ และแตกฉานยิ่งขึ้น 
๓. ปลดเปลื้องความสงสัย 

และตัดสนิใจและความชัว่และทาํความดใีหม้ากขึ้น 
๔. เกดิสัมมาทฏิฐหิรอืการปรับความคดิใหเ้หน็ตรงกับความเปน็จรงิ 
๕. อบรมพัฒนาจติ ใหม้คีวามมัน่คง เปน็สมาธ ิไมฟุ่้งซา่น 

และป้องกันการครอบงาํของกเิลส 



๖.๔) สนทนาธรรมตามกาล การสนทนาธรรม หมายถงึ 
การพดูคยุแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ในเรื่องธรรมะ หรอืเรื่องความด ีความชัว่ บญุบาป 

     การสนทนาธรรมตามกาลจัดอยู่ในลักษณะเดยีวกันกับการฟังธรรมตามกาล 
กลา่วคอื โอกาสที่เหมาะสมสาํหรับการสนทนาธรรม คอื วันธรรมสวนะหรอืวันพระ 
หรอืโอกาสแหง่การทาํความดอีื่น ที่ตอ้งการความถกูตอ้งดงีามใหแ้กช่วีติ 

     (๑) หลักการสนทนาธรรม 
การสนทนาธรรมนัน้มไิดจ้าํกัดอยู่วา่จะตอ้งเปน็การสนทนากับพระสงฆเ์ทา่นัน้ 
แตห่มายถงึการสนทนากับใครๆ บนหลักการสนทนา ๓ ประการคอื 

๑. สนทนาในธรรม คอื เรื่องที่จะสนทนากันตอ้งเปน็เรื่องธรรมะ 
กลา่วคอืหัวขอ้การสนทนาแมจ้ะเปน็เรื่องของการประกอบอาชพี การเมอืง เศรษฐกจิ 
การศกึษา และเรื่องสังคมทัว่ไป แตใ่หอ้ยู่บนหลักการของการทาํความด ีละเวน้ความชัว่ 

๒. สนทนาดว้ยธรรม คอื ไมโ่ออ้วดความรู้ แสดงเชงิการลองภมู ิ
ใชว้าจาสภุาพออ่นโยน หากฝ่ายหนึ่งถกูกแ็สดงความชื่นชม 
แตห่ากผดิทักดว้ยความสภุาพ รวมความวา่เปฯ็การสนทนาดว้ยธรรม 
ไมส่นทนาดว้ยกเิลส 

๓. สนทนาเพื่อธรรม คอื จดุมุ่งหมายของการสนทนา 
ที่บคุคลผู้สนทนากันตอ้งตระหนักวา่ เปน็การสนทนาเพื่อความรู้ความเขา้ใจในธรรมะ 
ไมใ่ชก่ารอวดรู้หรอือวดธรรมแมว้า่ในการสนทนานัน้คู่สนทนาจะแสดงความรู้ออกมา 
แตใ่หต้ระหนักเสมอวา่ 
เปน็การนาํความรู้เกา่ออกตอ่ยอดความรู้ใหมท่ี่จะไดจ้ากการสนทนา 

     (๒) มงคลหรอืประโยชนข์องการสนทนาธรรม 
๑. พัฒนาปัญญา การสนทนาธรรมเปน็การศกึษาหาความรู้ประการหนึ่ง 

คู่สนทนายอ่มตอ้งมกีารคดิวเิคราะหแ์ละใครค่รวญในเรื่องที่สนทนา 
จงึทาํใหเ้กดิความรู้แตกฉาน มคีวามเขา้ใจดยีิ่งขึ้น จัดเปน็การพัฒนาปัญญาอกีทางหนึ่ง 

๒. ขจัดความลังเลสงสัยในการทาํความด ี
เนื่องจากไดส้นทนาโตต้อบกันดว้ยเหตผุล 
และหาความจรงิในเรื่องที่ยังไมเ่ขา้ใจหรอืมคีวามสงสัยแคลงใจอยู่ 

๓. ลดทฏิฐ ิคอื ลดความเหน็ของตนเองลง 
จากที่เคยยดึถอืความคดิเหน็ของตนเองเปน็สาํคัญ 
กใ็หย้อมรับฟังความคดิเหน็ของอกีฝ่ายหนึ่ง แมบ้างความเหน็อาจขัดแยง้หรอืไม ่ชอบใจ 
แตด่ว้ยเหตผุลและความถกูตอ้งกย็อมรับดว้ยความจรงิใจ จงึเปน็การลดทฏิฐ  ิ
การยดึวา่ตนเองถกูตอ้งลงไป 

๔. ฝึกอบรมพัฒนาจติใหบ้รสิทุธิ์ 
เปน็ผลภายในจากการสนทนาธรรมเพราะไดขั้ดเกลาจติใจตนเองใหเ้บาบางจากความโล
ภ ความโกรธ และความหลง 



 
พระไตรปิฎก พทุธศาสนสภุาษติคาํศัพทท์างพระพทุธศาสนา 
 
๑. พระไตรปิฎก 

พระธรรมวนัิยถกูถา่ยทอดมาดว้ยการทอ่งจาํ ที่เรยีกวา่ มขุปาฐะ 
ซึ่งพระเถระที่มบีทบาทสาํคัญในการสบืทอดพระพทุธศาสนาลว้นเปน็พระอรหันตทั์ง้สิ้น 
การจาํหลักคาํสอนจงึสามารถรักษาความบรสิทุธิ์คอื 
มคีวามหมายและเปน็ไปตามพทุธประสงคท์ี่ทรงสอน แตเ่มื่อกาลเวลาผา่นไป  
การถา่ยทอดพระธรรมวนัิยกเ็ปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
จากที่เคยทรงจาํและถา่ยทอดกันดว้ยระบบปากตอ่ปากหรอื การทอ่งจาํ 
กเ็ปลี่ยนเปน็การบันทกึในเอกสารหลักฐานแทน 

พระไตรปิฎก แปลวา่ ๓ คัมภรี ์ไดแ้ก ่
คัมภรีห์รอืตาํราที่บรรจคุาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ที่จัดรวบรวมไวเ้ปน็หมวดหมู่ 
ธรรมะที่พระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนจงึมทัีง้หลักจรยิธรรมสาํหรับดาํเนนิชวีติ 
หลักการเมอืงการปกครอง หลักการศกึษา และวทิยาการอื่น  ๆ
ถกูบันทกึไวน้พระไตรปิฎก 
พระไตรปิฎกจงึเปน็เอกสารสาํคัญในฐานะที่เปน็แหลง่รวมคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 

พระไตรปิฎกเปน็คัมภรีเ์กบ็รวบรวมคาํสอนของพระพทุธเจา้ที่ทรงแสดงแกป่ระชาชน 
รวมเรยีกวา่ พระธรรมวนัิย พระไตรปิฎกจงึถอืเปน็ภมูปัิญญาพระพทุธศาสนา 
อันเปน็ขมุทรัพยท์รงปัญญาที่พทุธบัญญัตใิชศ้กึษาเรยีนรู้หลักคาํสอนของพระพทุธศาสน
าสบืตอ่กันมาจนถงึปัจจบัุน 
ถอืเปน็หลักฐานอา้งองิหลักคาํสอนของพระพทุธศาสนาและใชย้ตุเิมื่อมคีวามเหน็ขัดแยง้กั
นในเรื่องหลักธรรม 
 
 
แผนภมูแิสดงลาํดับขัน้ตอนการเกดิพระไตรปิฎก 
พระพทุธเจา้ 
มขุปาฐะ 
จดบันทกึ 
พมิพ ์
พระไตรปิฎก 
ศนูยก์ลางความถกูตอ้งของหลักคาํสอน 
ศนูยก์ลางความถกูตอ้งของหลักคาํสอน 
จดบันทกึเปน็ลายลักษณอั์กษรตรวจสอบความถกูตอ้งของพระอรหันต ์



จัดพมิพจ์ากฉบับเดมิและสังคายนาความถกูตอ้งของผู้รู้ทางพระพทุธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสรา้งของพระไตรปิฎก 

พระไตรปิฎกเปน็หนังสอืขนาดใหญ ่รวม ๔๕ เลม่ 
ภายในบรรจหุลักคาํสอนของพระพทุธเจา้และพระสาวกบางรปู มเีนื้อหาหลักแบง่ออกเปน็ 
๓ ปิฎกดังนี้ 
พระอภธิรรมปิฎก 
ธัมมสังคณ ี
วภัิงค ์
ธาตกุถา 
ปคุคลบัญญัต ิ
กถาวัตถ ุ
ยมก 
ปัฏฐาน 
วา่ดว้ยธรรมะที่จัดแยกเปน็หมวด เปน็กลุ่ม 
วา่ดว้ยธรรมะจัดเปน็ระเบยีบสัมพันธกั์บธาตเุปน็หลัก 
วา่ดว้ยบัญญัตทิี่แสดงความหมายบคุคลตามคณุธรรมที่ม  ี
วา่ดว้ยการถามตอบหลักธรรมเพื่อถอืเปน็หลักตัดสนิพระธรรมวนัิย 
วา่ดว้ยธรรมะที่รวมเปน็คูๆ่  
วา่ดว้ยปัจจัยเกื้อกลู สัมพันธเ์นื่องอาศัยกัน ๒๔ อยา่ง 
วา่ดว้ยธรรมะแยกเปน็ขอ้ๆ โดยละเอยีด 
วา่ดว้ยพระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาขนาดยาว 
วา่ดว้ยพระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาขนาดกลาง 
ประมวลพระสตูรเรื่องเดยีวกันไวใ้นกลุ่มเดยีวกัน 
ประมวลพระสตูรเรื่องเดยีวกันไวใ้นกลุ่มเดยีวกัน 
ชมุนุมพระสตูรเบด็เตลด็ ภาษติ ประวัตติา่งๆ และชาดก 
พระสตุตันตปิฎก 
ฑฆีนกิาย 



มัชฌมินกิาย 
สังยตุนกิาย 
อังคตุตรนกิาย 
ขทุทกนกิาย 
พระไตรปิฎก 

พระวนัิยปิฎก 
มหาวภัิงค ์
วา่ดว้ยขอ้หา้มหรอืวนัิยที่เปน็หลักใหญข่องพระภกิษ ุ
ภกิขนุีวภัิงค ์
มหาวรรค 
จลุวรรค 
ปรวิาร 
วา่ดว้ยขอ้หา้มหรอืวนัิยที่เปน็หลักใหญข่องภกิษณุ ี
วา่ดว้ยพทุธประวัตติอนตน้และพธิกีรรมทางพระวนัิย 
วา่ดว้ยพธิกีรรมทางพระวนัิย ประวัตภิกิษณุ ีประวัตกิารทาํสังคายนา 
วา่ดว้ยขอ้เบด็เตลด็หรอืคู่มอืถามตอบความรู้พระวนัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ โครงสรา้ง ชื่อคัมภรี ์และสาระสังเขปของพระอภธิรรมปิฎก 

๑) โครงสรา้งพระอภธิรรมปิฎก อภธิรรมแปลวา่ ธรรมอันยิ่ง 
ธรรมวเิศษหรอืยอดธรรมหมายถงึ คาํสอนที่เปน็ขอ้สาํคัญเปน็หลักใหญ ่
อันเปน็เนื้อหาแทข้องพระพทุธศาสนา อภธิรรมจงึเปน็หมวดวา่ดว้ยเนื้อหาธรรมลว้น ๆ 
ที่ไมเ่กี่ยวกับบคุคลหรอืเหตกุารณ ์สถานที่ 
พระอภธิรรมปิฎกจงึเปน็ประมวลหลักธรรมและคาํอธบิายหลักธรรมในเชงิวชิาการ 
ไมเ่กี่ยวดว้ยบคุคลหรอืเหตกุารณ ์สว่นมากเปน็คาํสอนดา้นจติวทิยา 
และอภปิรัชญาในพระพทุธศาสนา อยู่เลม่ที่ ๓๔-๔๕ รวม ๑๒ 
เลม่ตามแผนภมูโิครงสรา้งดังนี้ 
 
วา่ดว้ยธรรมะที่จัดแยกเปน็หมวด เปน็กลุ่ม 
วา่ดว้ยธรรมะจัดเปน็ระเบยีบสัมพันธกั์บธาตเุปน็หลัก 
วา่ดว้ยบัญญัตทิี่แสดงความหมายบคุคลตามคณุธรรมที่ม  ี
วา่ดว้ยการถามตอบหลักธรรมเพื่อถอืเปน็หลักตัดสนิพระธรรมวนัิย 
วา่ดว้ยธรรมะที่รวมเปน็คูๆ่  
วา่ดว้ยปัจจัยเกื้อกลู สัมพันธเ์นื่องอาศัยกัน ๒๔ อยา่ง 
วา่ดว้ยธรรมะแยกเปน็ขอ้ๆ โดยละเอยีด 
พระอภธิรรมปิฎก 
ธัมมสังคณ ี
วภัิงค ์
ธาตกุถา 
ปคุคลบัญญัต ิ
กถาวัตถ ุ



ยมก 
ปัฏฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ชื่อคัมภรีแ์ละสาระสังเขปของพระอภธิรรมปิฎก 
พระอภธิรรมปิฎกแบง่ออกเปน็ ๗ คัมภรี ์จงึมักเรยีกกันวา่ พระอภธิรรมเจด็คัมภรี ์(คอื 
สังคณ(ีธรรมสังคณ)ี วภัิงค ์ธาตกุถา ปคุคลบัญญัต ิกถาวัตถ ุยมก และปัฏฐาน 
เพื่อใหจ้าํงา่ย คนโบราณทา่นจงึกาํหนดเปน็อักษรยอ่ เรยีกวา่ หัวใจพระอภธิรรม ไดแ้ก ่
สัง. ว.ิ ธา. ป.ุ ก. ย. ป.  

(๑) สัง= สังคณหีรอืธัมมสังคณ ีแปลวา่ 
ประมวลนับหรอืตรวจนับขอ้ธรรม เปน็การรวบรวมหัวขอ้ธรรมตา่งๆ 
ที่กระจายกันอยู่มาจัดเขา้เปน็กลุ่มอยา่งมรีะเบยีบ แลว้แยกอธบิายเปน็ประเภทๆ 
รวบรวมหัวขอ้ธรรมตา่งๆ 
ที่กระจายกันอยู่มาจัดเขา้เปน็กลุ่มอยา่งมรีะเบยีบแลว้แยกอธบิายเปน็ประเภท  ๆ

(๒) ว ิ= วภัิงค ์แปลวา่ 
แจกแจงหรอืจาํแนกความเปน็การแยกแยะธรรมที่รวมเปน็กลุ่มในธัมมสังคณ  ี
แลดงใหเ้หน็รายละเอยีดโดยพสิดาร เปน็การอธบิายหลักธรรมสาํคัญๆ เชน่ ขันธ  ์
อายตนะ อรยิสัจ ปฏจิจสมปุบาท เปน็ตน้ 
โดยแยกแยะรายละเอยีดอธบิายใหจ้บเปน็เรื่องๆ 
และเมื่ออธบิายเรื่องใดกเ็รยีกวา่วภัิงคข์องเรื่องนัน้ 
โดยแยกแยะรายละเอยีดอธบิายใหจ้บเปน็เรื่องๆ 
และเมื่ออธบิายเรื่องใดกเ็รยีกวา่วภัิงคข์องเรื่องนัน้ เชน่ อธบิายเรื่องขันธ ์๕ กเ้รยีกวา่ 
ขันธว์ภัิงค ์อธบิายเรื่องอรยิสัจ ๔ กเ็รยีกวา่สัจจวภัิงคเ์ปน็ตน้ 

(๓) ธา = ธาตกุถา แปลวา่ แถลงเรื่องธาต ุ



เปน็การสงเคราะหธ์รรมที่แสดงไวแ้ลว้ในธัมมสังคณแีละวภัิงค ์เขา้กับธรรม๓ ประการ  
คอื ขันธ ์อายตนะ และธาต ุวา่เขา้กันไดห้รอืไม  ่

(๔) ป=ุ ปคุคลบัญญัต ิแปลวา่ การบัญญัตบิคุคล คอื 
บัญญัตคิวามหมายของชื่อที่ใชเ้รยีกบคุคลประเภทตา่งๆ 
ตามคณุธรรมที่มอียู่ในบคุคลนัน้ๆ เชน่ บัญญัตคิวามหมายของคาํวา่พระโสดาบันวา่ 
“บคุคลอยา่งไหนเปน็โสดาบัน บคุคลในละสังโยชน ์๓ ไดแ้ลว้  
บคุคลนัน้เรยีกวา่โสดาบัน” เปน็ตน้  

(๕) ก=กถาวัตถ ุแปลวา่ เรื่องสาํหรับสนทนาหรอืเรื่องที่นาํมาอธบิายกัน 
เปน็การอธบิายแกทั้ศนะขอ้ผดิพลาดของนกิายตา่งๆ ของพระพทุธศาสนาในยคุแรก รวม 
๑๘ นกิาย และชี้มตทิี่ถกูตอ้งเรยีบเรยีงเปน็บทสนทนาถามตอบ จาํนวน ๒๑๙ กถา 
จัดเปน็วรรคหรอืหมวดได ้๒๓ วรรค 

(๖) ย= ยมก แปลวา่ คู่ คอื ตัง้คาํถามยอ้นกันเปน็คู่ เชน่ กศุล อกศุล 
เปน็ตน้ เปน็การอธบิายธรรมดว้ยวธิถีามตอบ 
เพื่อใหม้องเหน็ความหมายและขอบเขตของกรรมนัน้ ๆ ไดชั้ดเจน 
และเปน็วธิทีดสอบความเขา้ใจหลักธรรมที่ลกึซึ้ง บางคู่มลัีกษณะเปน็ตรรกวทิยา 

(๗) ป = ปัฏฐาน แปลวา่ ฐานทัว่ไป หรอืที่ตัง้อาศัยปัจจัยตา่งๆ 
แสดงเรื่องปัจจัย ๒๔ คอื แสดงใหเ้หน็วา่ธรรมหรอืสิ่งทัง้หลายมคีวามสัมพันธกั์น  
โดยเปน็ปัจจัยสนับสนุนซึ่กันและกัน 
๑.๓ เรื่องนา่รู้จากพระไตรปิฎก : พทุธปณธิาน ๔ ในมหาปรนิพิพานสตูร 

พทุธปณธิาน คอื 
ความตัง้พระทัยของพระพทุธเจา้วา่ตราบใดที่พระพทุธศาสนายังไมแ่พรห่ลายพทุธบรษัิท 
๔ ยังไมม่คีณุสมบัตคิรบถว้น ๔ ประการ พระองคจ์ะยังไมเ่สดจ็ดับขันธปรนิพิพาน  
ในมหาปรนิพิพานสตูร พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่พทุธศาสนกิชนจะตอ้งมคีณุสมบัต ิ๔ 
ประการดังนี้ 

๑) การศกึษาพระธรรมวนัิย ชาวพทุธจะตอ้งมคีวามรู้ความเขา้ใจในหลักธรรม 
โดยการเรยีนรู้และศกึษาพระธรรมคาํสอนใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจแจม่แจง้และเกดิความเชี่
ยวชาญ คอื เปน็พหสูตู 

๒) การปฏบัิตธิรรม ชาวพทุธนาํหลักคาํสอนที่ตนไดศ้กึษาแลว้ไปปฏบัิตจิรงิ 
มใิชเ่ปน็เพยีงการเรยีนรู้ศกึษาใหเ้กดิความชาํนาญในเชงิเนื้อหาอยา่งเดยีวเทา่นัน้ 
และที่สาํคัญจะตอ้งเปน็การปฏบัิตอิยา่งถกูตอ้งและปฏบัิตถิกูทาง 

๓) การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ชาวพทุธตอ้งเปน็ผู้มคีวามสามารถในการถา่ยทอด 
บอกกลา่วธรรม สัง่สอนธรรมดว้ย 
รวมทัง้เปน็ผู้นาํและเปน็แบบอยา่งแกผู่้อื่นในการดาํเนนิชวีติที่ดงีาม 
มคีวามสขุทัง้ในดา้นสว่นตัวและในฐานะเปน็สมาชกิที่มคีณุคา่ของสังคม 

๔) การคุ้มครองพระพทุธศาสนา   ถา้หากมผีู้กลา่วรา้ย พระพทุธ พระธรรม 



และพระสงฆ ์หรอืพระพทุธศาสนาโดยรวม ไมว่า่จะเกดิจากพทุธบรษัิทที่หลงผดิ 
หรอืเกดิจากการเบยีดเบยีนรังแก ของศัตรภูายนอก พทุธศาสนกิชนตอ้งไมน่ิ่งดดูาย 
ใหค้วามรว่มมอืรว่มใจแกไ้ขความเขา้ใจผดิหรอืความขัดแยง้ใหห้มดไป  
รวมทัง้แสดงความสามารถในเชงิเหตผุล  
อธบิายหักลา้งหรอืชี้แจงความจรงิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
สมเหตผุลตามหลักการของพระพทุธศาสนา 

พระพทุธวจนะทัง้ ๔ ประการนี้ ชาวพทุธถอืกันวา่เปน็ พทุธปณธิาน 
ที่ทรงมอบใหเ้ปน็ภาระหนา้ที่ของพทุธบรษัิทนาํไปปฏบัิตหิลักจากการปรนิพิพานของพระ
องค ์โดยนักปราชญท์างพระพทุธศาสนาทา่นไดผ้กูเปน็คาํพดูวา่ ศกึษา ปฏบัิตสัิมผัสผล 
เผยแผ ่และแกปั้ญหา 
 
๒. พทุธศาสนสภุาษติ 

พทุธศาสนสภุาษติ คอื กลุ่มคาํสอนของพระพทุธเจา้ที่มลัีกษณะเปน็คาํพดูสัน้  ๆ
สรปุคาํสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแฝงไวด้ว้ยปรัชญาธรรม คตธิรรมในเรื่องนัน้อยา่งลกึซึ้ง  
เพื่อเป้นคตธิรรมสอนใจอันงา่ยตอ่การจดจาํและนาํไปเปน็หลักประพฤตปิฏบัิตใินการดาํเ
นนิชวีติ ตัวอยา่งพทุธศาสนาสภุาษติมดัีงนี้ 

๒.๑ อตตฺา หเว ชติ ํเสยโฺย: ชนะตนนั่นแลดกีวา่ 
คาํวา่ ตน ที่ตง้อเอาชนะ ในที่นี้หมายถงึ จติใจการชนะตนจงึหมายถงึ 

การเอาชนะจติใจตัวเองและการชนะจติใจตนเองไดก้ห็มายถงึ 
การที่สามารถควบคมุจติใจ อารมณ ์ความคดิ ความรู้สกึที่เกดิขึ้นในจติใจนั่นเอง 
รวมความวา่ การชนะตน คอื 
ความสามารถในการควบคมุตนเองใหท้าํในสิ่งที่ควรทาํและไมท่าํในสิ่งที่ไมค่วรทาํ 
กลา่วคอื การทาํความด ีละเวน้ความชัว่ ซึ่งเกดิได ้๓ ทาง คอื การคดิ 
การพดูและการกระทาํ 
การชนะตนเองจงึเปน็เครื่องแสดงถงึการพัฒนาตนเองไดใ้นระดับหนึ่ง ซึ่งม ี๒ ดา้นคอื  

     ๑) การชนะตนเองภายนอก คอื การควบคมุตนเองในการทาํงาน 
การประกอบอาชพี เชน่มคีวามขยันทาํงาน เอาใจใสต่อ่การเรยีน รู้จักอดออม 
มคีวามสภุาพเรยีบรอ้ย เปน็ตน้ 
การชนะตนเองภายนอกจะนาํไปสู่ความสาํเรจ็และไดรั้บความสขุทางโลก  
พออยู่พอกนิตามอัตภาพ 

     ๒) การชนะตนเองภายใน คอื 
ความสามารถในการควบคมุตนเองมใิหเ้กดิความอาฆาตพยาบาท ไมอ่จิฉารษิยา 
ไมค่ดิโลภในทรัพยส์มบัตขิองผู้อื่น เปน็ตน้ 
การชนะตนเองภายในสง่ผลใหเ้กดิความสขุทางใจ 
เปน็อสิระจากกเิลสไมห่มกมุ่นกังวลเพราะการรบกวนของความโลภ ความโกรธ  



และความหลง 
     โดยปกตจิติใจของมนุษยจ์ะตกอยู่ในอาํนาจของกเิลส คอื ความโลภ 

ความโกรธ ความหลงกเิลสสามตัวนี้จะคอยบงการชวีติเราอยู่เบื้องหลัง 
เปน็ตัวกอ่การใหค้ดิผดิ พดูผดิและทาํผดิ จนเกดิ ความทกุขห์รอืปัญหาอยู่เสมอ 
อันเปน็ผลมาจากการไมส่ามารถเอาชนะจติใจของตนเองไดนั่้นเอง ดังนัน้ 
บคุคลผู้ฝึกพัฒนาจติมักจะดาํรงชวีติดว้ยการมสีตสัิมปชัญญะคอยกาํกับใหรู้้เทา่ทันอยู่เสม
อ จติที่รู้เทา่ทันกเิลส รู้วธิปี้องกันกเิลส รู้วธิแีกไ้ขเมื่อกเิลสเกดิขึ้น 
เรากจ็ะเปน็อสิระชนะตนเองไดใ้นที่สดุ 

 
การเอาชนะตนเองไดนั้น้เปน็ความยากเพราะตอ้งตอ่สู้กับกเิลสภายในของตนเองซึ่งเตม็ไ
ปดว้ยความอยาก ความตอ้งการ เปน็การตอ่สู้ระหวา่งจติฝ่ายกศุล และฝ่ายอกศุล 
พระพทุธศาสนามหีลักคาํสอนวา่ 
“ผู้ที่เอาชนะคนตัง้ลา้นคนในสงครามไดก้ยั็งไมช่ื่อวา่เปน็ผู้ยอดเยี่ยมในสงคราม  
สว่นผู้ที่ชนะตนเพยีงคนเดยีวไดช้ื่อวา่เปน็ผู้ยอดเยี่ยมในสงคราม”  
 
๒.๒ ธมมฺจาร ีสขุ ํเสต:ิ ผู้ประพฤตธิรรมยอ่มอยู่เปน็สขุ 

ธรรมะ คอื 
คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ซึ่งมเีปน็จาํนวนมากและมหีลายระดับที่ผู้ปฏบัิตจิะตอ้งเลอืกให้
เหมาะสมกับภาวะและหนา้ที่ของตนเองสาํหรับนักเรยีนหากสามารถประพฤตธิรรมในระดั
บพื้นฐานการดาํรงชวีติ เชน่ เบญจศลี หรอื ศลี ๕ เบญจธรรม หรอื ธรรม ๕ ประการ 
หลักสตสัิมปชัญญะ หลักอทิธบิาท ๔ เปน็ตน้ 
กไ็ดช้ื่อวา่เปน็ผู้ประพฤตธิรรมตามหลักคาํสอนในพระพทุธศาสนาดว้ยเชน่กัน  

ผู้ประพฤตธิรรม คอื ผู้ปฏบัิตติามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ เปน็การรักษากาย 
วาจา และใจใหส้งบ หมายถงึผู้มคีวามประพฤตดิทัีง้ทางกาย วาจา และใจ  
ผู้ประพฤตธิรรมยอ่มอยู่เปน็สขุ เพราะไมต่อ้งเดอืดรอ้น และระวังภัยตา่งๆ ที่จะเกดิขึ้น 
โดยสว่นตัว คอื ความสขุใจที่ไมต่อ้งดิ้นไปตามอาํนาจกระแสแหง่กเิลส  
ในสว่นความสัมพันธกั์บบคุคลอื่นหรอืสังคมกไ็มต่อ้งคอยหวาดระแวงเพราะไมไ่ดก้อ่ควา
มเดอืดรอ้นใหแ้กใ่คร่ๆ 
เนื่องจากตนเองไมไ่ดเ้บยีดเบยีนใหร้า้ยใครทัง้ทางกายและทางใจ  
 
๒.๓ ปมาโท มจจฺโุน ปท:ํ ความประมาทเปน็ทางแหง่ความตาย 

ความประมาท คอื ภาวะที่ไมส่ามารถควบคมุตัวเองไดต้ามปกต  ิ
หมายถงึการขาดสต ิขาดความยับยัง้คดิ รวมความวา่ การปราศจากความรอบคอบ 
การปลอ่ยใจไมร่ะมัดระวังตัวในสิ่งที่ควรระวังคอื ความประมาท  
ในทางตรงกันขา้มความไมป่ระมาท คอื ความระวัง มสีตกิาํกับตัวไวเ้สมอในการทาํพดู 



และคดิ 
ความตายตามนัยพทุธศาสนสภุาษตินี้ หมายถงึการตายจากความด ีไดแ้ก  ่

การไมม่โีอกาสทาํความด ี
เพราะตกอยู่ในอาํนาจการครอบงาํของกเิลสอันเปน็เหตใุหเ้กดิความประมาท 
เปน็การตายที่ยังมชีวีติอยู่ประการหนึ่ง และการตายที่เราเรยีกกันทัว่ไปวา่เสยีชวีติ 
เพราะเหตจุากความประมาทอกีประการหนึ่ง  

ความประมาทนาํมาซึ่งภัยพบัิตแิละความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรัพยส์นิขณะที่ความไมป่ระม
าทเปน็เหตใุหเ้กดิความดงีาม ดังนัน้ บคุคลเมื่อปรารถนาความดงีาม 
ความสาํเรจ็สมหวังในชวีติจงึควรยนิดใีนความไมป่ระมาท 
 
๒.๔ สสุสฺสู ํลภเต ป�ญ ํ: ฟังดว้ยดยีอ่มไดปั้ญญา 

สาระสาํคัญในชวีติมนุษย ์คอื 
การพัฒนาตนเองใหเ้กดิความเจรญิงอกงามในดา้นสตปัิญญา ดังนัน้  
จงึกลา่วไดว้า่การพัฒนาสตปัิญญาหรอืความรู้ความสามารถคอืหัวใจของการพัฒนา 
กระบวนการพัฒนาสตปัิญญาเริ่มตน้จากการรับรู้ขอ้มลู 
โดยเฉพาะการรับรู้ขอ้มลูผา่นการฟังและการพัฒนาเปน็ความรู้ของตนเอง 
พระพทุธศาสนาเรยีกหลักการนี้วา่ สตุมยปัญญา ปัญญาหรอืความรู้เกดิจากการฟัง 
การฟังจงึเปน็การรับรู้ขอ้มลูจากแหลง่ความรู้ตา่งๆ 
กระบวนการศกึษาหรอืกระบวนการเรยีนรู้และการถา่ยทอดความรู้เริ่มตน้ที่การฟัง 
แมห้ลักคาํสอนพระพทุธศาสนาที่เรยีกวา่ หัวใจนักปราชญค์อื ส ุจ ิป ุล ิกเ็ริ่มตน้ที่ สตุะ 
การฟัง บคุคลผู้รู้จักฟัง ฟังเปน็ หรอืตามพทุธศาสนาสภุาษตินี้ เรยีกวา่ ฟังดว้ยด ีคอื 
ผู้มกีารศกึษาด ีหรอืคงแกเ่รยีน ที่เรยีกวา่ พหสูตู 

อยา่งไรกต็าม 
การฟังทกุครัง้หรอืการฟังทกุเรื่องมใิชจ่ะเพิ่มพนูความรู้และไดปั้ญญาเสมอไปการฟังที่จะ
นาํมาซึ่งความเปน็ผู้มกีารศกึษาด ีผู้ฟังจะตอ้งรู้จักคัดสรรเรื่องที่จะฟัง 
จงึจะถอืวา่เปน็การฟังดว้ยดหีรอืการฟังที่ด ี 

การฟังดว้ยดยีอ่มเกดิปัญญาเมื่อผู้ฟังไดป้ฏบัิตติามหลักการพัฒนาปัญญาดังนี้ 
(๑) สัปปรุสิะสังเสวะ   การคบหาสัตบรุษุหรอืการคบคนด ี

เพื่อใหไ้ดแ้หลง่ขอ้มลูการฟังที่ด ี
(๒) สัทธัมมัสวนะ    ฟังคาํแนะนาํหรอืศกึษาคาํสอนของสัตบรุษุ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ด ี
(๓) โยนโิสมนสกิาร   พจิารณาไตรต่รองโดยแยบคาย รู้จักคดิแยกแยะใหถ้กูวธิ ี
(๔) ธัมมานุธัมมปฏบัิต ิ  นาํหลักคาํสอนหรอืสิ่งที่ฟังไปปฏบัิตใิหเ้กดิผล 



การฟังจะเกดิปัญญากต็อ่เมื่อผู้ฟังมหีลักในการฟังดังที่กลา่วแลว้ในการเรยีนของนักเรยีน
ที่เปน็กระบวนการสาํหรับพอกพนูปัญญาความรู้ความสามารถ นักเรยีนควรตัง้ใจฟัง 
รู้จักเลอืกสรร กลัน่กรอง เรื่องที่ฟัง 
และนาํเรื่องที่ฟังแลว้ไปปฏบัิตจิงึจะเกดิผลเปน็ความรู้ตดิตัวและพัฒนาเปน็ผู้มคีวามรู้ด ี
ความประพฤตดิ ีการฟังจงึเปน็บอ่เกดิความรู้ 
ผู้ฟังมากจงึมขีอ้มลูเพื่อการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองใหก้า้วหนา้เสมอ สว่นผู้ไมช่อบฟัง 
ไมช่อบการเรยีนรู้ยอ่มปิดบังโลกแหง่ความรู้ของตนเอง ดังพระพทุธภาษติวา่ 
“บรุษุผู้ฟังนอ้ยยอ่มแกไ่ปเหมอืนวัวแก ่อว้นแตเ่นื้อ แตปั่ญญายอ่ไมเ่จรญิ” 
 
๓. คาํศัพทท์างพระพทุธศาสนา 

การศกึษาคาํศัพทท์างพระพทุธศาสนาจะเปน็พื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในหลักคาํสอนแล
ะความหมายที่แทจ้รงิที่พระพทุธเจา้ทรงสอน 
คาํศัพทท์างพระพทุธศาสนามเีปน็จาํนวนมากเทา่ๆ กับคาํสอนของพระพทุธเจา้ 
แตท่ี่นาํมาศกึษาเปน็เพยีงคาํศัพทบ์างคาํที่มักพบเหน็ในหนังสอื 
ตาํราทางพระพทุธศาสนา 
และการบรรยายธรรมของพระสงฆท์ี่เรามักไดฟั้งและพบเหน็ทัว่ไป 

๓.๑ อัตตา 
อัตตาแปลวา่ ตัวตนหรอือาตมัน ในภาษาสันสกฤตหมายถงึ 

ความคดิยดึมัน่ถอืมัน่วา่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรอืขันธ ์๕ วา่เปน็ตัวตนแทจ้รงิ 
เที่ยวแทแ้นน่อนไมเ่ปลี่ยนแปลง เชน่ 
การยดึถอืหรอืมองวา่คนซึ่งประกอบกันขึ้นจากธาต ุ๔ และขันธ๕์ เปน็ตัวตนแทจ้รงิ 
เปน็สิ่งเที่ยงแทแ้นน่อน เปน็ตน้ แนวคดิเรื่องอัตตาจงึเปน็แนวคดิที่ตรงขา้มกับอนัตตา 

๓.๒ อนัตตา 
อนัตตา แปลวา่ ไมใ่ชอั่ตตา ไมม่ตัีวตน ไมใ่ชตั่วตน หมายถงึ 

ภาวะที่ไมม่หีรอืไมใ่ชตั่วตนที่เที่ยงแท ้โดยอธบิายวา่  
(๑) เปน็ของสญู คอื 

เปน็เพยีงการประชมุขององคป์ระกอบที่เปน็สว่นยอ่ยทัง้หลาย 
วา่งเปลา่จากความเปน็สัตว ์บคุคล ตัวตน เรา เขา หรอืการสมมตเิปน็สิ่งตา่ง  ๆ 

(๒) เปน็สภาพหาเจา้ของมไิด ้คอื ไมเ่ปน็ของใครจรงิ 
(๓) ไมอ่ยู่ในอาํนาจ คอื ไมเ่ปน็ไปตามความรารถนา 

ไมข่ึ้นตอ่การบังคับบัญชาของใครๆ  
(๔) เปน็สภาวธรรมที่เปน็ไปตามเหตปัุจจัย  

ไมม่อียู่โดยลาํพังแตเ่ปน็ไปโดยสัมพันธอ์งิอาศัยกับสิ่งอื่น 
คาํศัพทท์างพระพทุธศาสนามอียู่มากมายดังที่กลา่วแลว้ 



นักเรยีนจงึควรคน้ควา้หาความรู้จากคาํศัพท ์
เพื่อใหเ้กดิความรู้และความเขา้ใจความหมายที่แทจ้รงิ เพื่อจะไดไ้มเ่ขา้ใจผดิ 
ปฏบัิตผิดิจากหลักที่พระพทุธเจา้ทรงสอน 
และยังเปน็การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาที่ถกูตอ้งไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบรหิารจติและการเจรญิปัญญา 
 
๑. การสวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา 

กจิวัตรของชาวพทุธคอื การสวดมนตภ์าวนา อันเปน็อบุายทาํจติใหส้งบเปน็สมาธ ิ
และสรา้งเสรมิกาํลังใจ นาํมาซึ่งความเปน็สริมิงคลแกช่วีติ การสวดมนตท์ี่ ๒ ลักษณะ 
คอื การสวดเปน็ภาษาบาล ีและการสวดเปน็ภาษาบาลแีละคาํแปลที่เรยีกกันทัว่ไปวา่ 
สวดมนตแ์ปล ซึ่งจะทาํใหรู้้และเขา้ใจความหมาย บทสวดมนต ์
ชาวพทุธเมื่อสวดมนตจ์บแลว้นยิมตอ่ดว้ยแผเ่มตตา 
 
๑.๑ การสวดมนตแ์ปล 

การสวดมนตแ์ปล คอื 
การสวดบทสวดมนตด์ว้ยภาษาบาลพีรอ้มกับคาํแปลภาษาไทย บทสวดมนตค์อื 
หลักธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพื่อใหรู้้ความหมายของบทสวดมนต ์
๗งไดม้กีารแปลเปน็ภาษาไทยและนาํมาสวดสาธยาย 
การสวดมนตเ์ปลอืงเปน็วธิกีารเรยีนรู้หลักคาํสอนในพระพทุธศาสนาอกีทางหนึ่งดว้ย 
ซึ่งการสวดมนตม์ ี๒ อยา่งคอื การสวดมนตแ์ปลดว้ยปาก และการสวดมนตด์ว้ยใจ 

ประโยชนข์องการสวดมนตแ์ปล การสวดมนตแ์ปลมปีระโยชนห์ลายประการ 
กลา่วโดยสรปุดังนี้ 

๑. 
ทาํใหรู้้และเขา้ใจความหมายของบทสวดมนตเ์พราะเปน็การเรยีนพระพทุธศาสนาผา่นบท
สวดมนต ์



๒. ทาํใหจ้ติสงบเปน็สมาธ ิเปน็อบุายพัฒนาปัญญา 
เพราะขณะสวดมนตต์อ้งใชส้ตกิาํกับตลาดเวลาจงึจะสวดไดถ้กูตอ้ง 

๓. เสรมิสรา้งกาํลังใจและนาํมาซึ่งความเปน็สริมิงคลหรอืความดแีกช่วีติ 
๔. 

เกดิความแคลว้คลาดปลอดภัยเมื่อนาํขอ้คดิคตธิรรมจากบทสวดมนตไ์ปปฏบัิตไิมป่ระมาท
ในกาดาํเนนิชวีติ 
เพราะบทสวดมนตท์ี่สวดจะคอยเตอืนใจตนเองใหป้ระพฤตติอนอยู่ในความดเีสมอ 

รวมความวา่การสวดมนตแ์ปลเปน็การเรยีนรู้หลักธรรมผา่นบทสวดมนต ์
เปน็การขัดเกลาจติใจตนเองใหตั้ง้อยู่ในความดแีละเขา้ใจในพระคณุของพระรัตนตรัย 
คอื พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์
 
๑.๒ การแผเ่มตตา 

การสวดมนตแ์ละการแผเ่มตตาเปน็กจิเบื้องตน้กอ่นการฝึกสมาธ ิ
การแผเ่มตตาเปน็การแสดงออกถงึไมตรจีติตอ่มติรและศัตร  ู
และการสวดมนตเ์ปน็การทาํความดเีฉพาะตน 
เพราะขณะที่สวดมนตต์อ้งทาํใจใหเ้ปน็สมาธ ิ
ประคองจติตนเองไปตามเนื้อหาในบทสวดมนต  ์
เมื่อเราทาํความดแีลว้จงึควรเผื่อแผค่วามดทีี่ไดก้ระทาํดว้ยการแผเ่มตตา 
อทุศิสว่นกศุลใหกั้บบคุคลที่เราตอ้งการสง่ความปรารถนาดไีปให  ้

ประโยชนข์องการแผน่เมตตา การแผเ่มตตามปีระโยชนห์ลายประการ 
กลา่วโดยสรปุไดดั้งนี้ 

๑. หลับเปน็สขุ ตื่นเปน็สขุ ไมฝั่นรา้ยในเวลาหลับ  
๒. เปน็ที่รักใครทั่ง้ของมนุษยแ์ละอมนุษย ์และเทวดาคุ้มครองรักษา 
๓. ป้องกันอันตรายจากไฟ ศัสตราวธุ ยาพษิได  ้
๔. ใบหนา้ผอ่งใสเบกิบาน 
๕. จติตัง้มัน่เปน็สมาธเิรว็ 
๖. ไมเ่ปน็ผู้หลงตาย ไมห่ลงละเมอเพอ้รอ้งคํ่าครวญในขณะที่กาํลังจะสิ้นชวีติ 
๗. ไดไ้ปเกดิในภาพภมูทิี่ด  ี
หลักการแผเ่มตตาเปน็หลักคาํสอนสาํคัญประการหนึ่งในพระพทุธศาสนา 

เปน็การสอนเพื่อไมใ่หม้กีารแบง่แยก ใหม้ใีจกวา้ง ไมถ่อืเขา ถอืเรา 
เพื่อไมใ่หเ้กดิการเบยีดเบยีนรังแกเพื่อนมนุษยด์ว้ยกันสง่เสรมิใหเ้กดิ ภาราดรภาพ 
ความเปน็พี่นอ้งกัน มติรภาพ ความเปน็เพื่อนพอ้งเดยีวกัน 
สันตภิาพความสงบสขุของโลก และเปน็คาํสอนเพื่อมนุษยธรรม คอื 
ความเหน็อกเหน็ใจเพื่อนมนุษยด์ว้ยกัน 
 



๒. การบรหิารจติ 
จติที่เปน็สมาธ ิ
ปราศจากสิ่งมัวหมอง/โปรง่โลง่เกลี้ยงเกลา 
ผอ่งใส/ มุ่มนวล 
อยู่ตัว ไมห่วัน่ไหว/ ความแกง่าน 
บรสิทุธิ์/ ตัง้มัน่ 

การบรหิารจติ คอื การฝึกอบรมจติ  หรอืการพัฒนาจติใหเ้ปน็สมาธ ิ
มคีวามแนว่แนมั่น่คงบคุคลที่ฝึกจติดแีลว้จะทาํใหม้คีวามมัน่คงทางอารมณ  ์
มบีคุลกิภาพของความเปน็ผู้สงบทัง้ภายในและภายนอกคอื เปน็ผู้มกีายสงบและมใีจสงบ 
จติที่เปน็สมาธจิะมลัีกษณะ ๘ ประการตามแผนภมูดัิงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ ประโยชนข์องการบรหิารจติ 

การบรหิารจติมปีระโยชนใ์นระดับพื้นฐาน คอื 
เกดิความมัน่ใจและมสีตกิาํกับในการทาํงานไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดและในระดับสงู คอื 
สามารถละกเิลสอันเปน็เครื่องป้องกันกับความด ีที่เรยีกวา่ นวิรณไ์ด ้
จนถงึเกดิความรู้แจง้เหน็จรงิในความจรงิของชวีติตามธรรมชาต ิ
และบรรลนุพิพานอันเปน็เป้าหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา 

นอกจากประโยชนใ์นระดับพื้นฐานดังกลา่วแลว้ 
การบรหิารจติยังกอ่ใหเ้กดิประโยชนโ์ดยสรปุดังนี้ 

๑. ดับกเิลสได ้
อันเปน็มุ่งหมายและประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิของการงฝึกจติตามหลักพระพทุธศาสนา 

๒. พัฒนาความสามรถพเิศษเหนือสามัญวสัิย คอื 
ความสามารถที่มนุษยทั์ง้ไปไมม่ ีเปน็ผลสาํเรจ็ในระดับสงูของการพัฒนาจติ เรยีกวา่ 
การไดอ้ภญิญา เชน่การทายใจผู้อื่นได ้การระลกึชาตไิดเ้ปน็ตน้ 

๓. พัฒนาสขุภาพจติและพัฒนาบคุลกิภาพทาํใหเ้ปน็คนมสีขุภาพจติด ี
มบีคุลกิลักษณะความเปน็คนเขม้แขง้ มัน่คงในอารมณ ์สภุาพ นิ่มนวล สดชื่น ผอ่งใส 
เบกิบาน ตระหนักรู้ตนเองและเขา้ใจผู้อื่นตามความเปน็จรงิ 



๔. พัฒนาสขุภาพกาย อันเปน็ผลมาจากระบบประสาทเครง่เครยีด 
รักษาโรคบางชนดิ เชน่ โรคกระเพาะอันเปน็ผลมาจากความเครยีด 
โรคความดันโลหติสงู หลับสบาย เปน็ตน้  

๕. ผอ่นคลายความเครยีดจากการทาํงาน มคีวามสงบ ไมก่ระวนกระวาย 
หยดุความวติกกังวล 

๖. เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการทาํงาน การเรยีนหนังสอื 
เพราะจติที่เปน็สมาธจิะชว่ยใหก้ารทาํงาน การเรยีน เปน็ไปอยา่งรอบคอบ ไมผ่ดิพลาด 
 
๒.๒ วธิปีฏบัิต ิ

การบรหิารจติตามหลักพระพทุธศาสนามกีจิเบื้องตน้ที่พงึกระทาํดังนี้ 
๑) สมาทานศลี เพื่อใหจ้ติบรสิทุธิ์ เพราะศลีเปน็พื้นฐานสาํคัญในการทาํสมาธ ิ
๒) ระลกึถงึคณุพระรัตนตรัย ตัง้จตินอ้มระลกึถงึคณุพระพทุธ พระธรรม  

และพระสงฆ ์ยดึเอาพระรัตนตรัยเปน็ที่พึ่งที่ระลกึถงึ 
เพื่อปพูื้นฐานความศรัทธาและความเชื่อมัน่ สรา้งความผอ่งใสเบกิบานใหเ้กดิขึ้นในจติใจ  

๓) แผเ่มตตา สง่ความปรารถนาดไีปยังมนุษยแ์ละสัตวท์กุจาํพวก 
ใหป้ราศจากทกุขแ์ละเปน็สขุโดยทัว่กัน 
เพื่อความปลอดภัยจากศัตรแูละการพยาบาทจองเวร 

๔) ตัดความกังวล ตัดความกังวลมทีี่ออกไปจากใจชัว่คราว เชน่ เรื่องงาน  
การเรยีน ญาต ิพี่นอ้ง เปน็ตน้ ไมค่ดิถงึเรื่องที่ผา่นมาแลว้ 
ไมกั่งวลถงึเรื่องที่ยังไมเ่กดิขึ้น จติกาํหนดเฉพาะปัจจบัุน คอื ลมหายใจเขา้ออก 
เพอ่ไมใ่หใ้จลอย ไมฟุ่้งซา่นในขณะทาํสมาธ ิ

๕) กาํหนดเวลาในการฝึก เวลาที่ดทีี่สดุในการฝึกสมาธ ิคอื 
เวลากอ่นนอนภายหลังจากไหวพ้ระสวดมนตแ์ลว้ หรอืเวลาตื่นนอน 
โดยใชเ้วลาในการฝึกครัง้ละประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาท ีหรอื ๑ 
ชัว่โมงสาํหรับนักเรยีนที่ใชห้อ้งเรยีนหรอืหอ้งจรยิธรรมเปน็สถานที่ฝึก 
ควรใชเ้วลาอยา่งนอ้ยครัง้ ๑๐-๑๕นาท ี
 
๒.๓ การฝึกบรหิารจติตามหลักอานาปานสต ิ

อาณาปานสต ิแปลวา่ การระลกึถงึลมหายใจเขา้ออก 
การบรหิารจติโดยวธิอีานาปานสตจิงึหมายถงึ 
การใชส้ตกิาํหนดพจิารณาลมหายใจเขา้ออกเพื่อใหจ้ติเปน็สมาธ ิ
การบรหิารจติตามหลักอานาปานสตมิอียู่หลายวธิ ีแตท่ี่นยิมปฏบัิตกัินทัว่ไป คอื 
การกาํหนดลมหายใจวา่ “พทุธ-โท” โดยมหีลักการฝึกปฏบัิตดัิงนี้ 

๑) การนั่ง นั่งกับพื้น บรุษุนั่งขัดสมาธ ิสตรนั่ีงพับเพยีบหรอืจะนั่งขัดสมาธกิไ้ด ้
เทา้ขวาทับเทา้ซา้ย มอืขวาทับมอืซา้ย นั่งตัวตรง กาํหนดลมหายใจใหส้ะดวก 



กาํหนดสตใิหมั้น่คงพรอ้มกับภาวนาวา่ “พทุ” เมื่อหายใจเขา้ และภาวนาวา่ “โธ” 
เมื่อหายใจออก 

๒) การกาํหนดลมหายใจ มขัีน้ตอนปฏบัิตดัิงนี้ 
     (๑) กาํหนดจติวิ่งตามลม 

เมื่อเริ่มกาํหนดลมหมายใจกส็ดูลมหาใจเขา้ใหแ้รงจนเตม็ปอดประมาณ ๓ ครัง้ 
เพอ่จะกาํหนดการเขา้ – ออกไดส้ะดวก และกาํหนดพจิารณาดังนี้ 

๑. ปลอ่ยลมหายใจเขา้ – ออก ตามสบายเขา้กใ็หรู้้วา่เขา้ ออกกใ็หรู้้วา่ 
ออก ยาวกไ็หรู้้วา่ยาว สัน้กใ็หรู้้วา่สัน้ 

๒. หายใจเขา้ภาวนา วา่ “พทุธ หายใจออกภาวนาวา่ “โธ” 
๓. สง่ใจกาํหนดวิ่งตามลมหายใจไปตามจดุกาํหนดทัง้ ๓ จดุ คอื 

ปลายจมกูทา่มกลางอก และที่ทอ้ง ปลายจมกูเปน็ตน้ลมของลมหายใจเขา้ 
กลางอกเปน็ทา่มกลาง ทอ้งเปน็ที่สดุของลม   เมื่อลมออก 
ทอ้งเปน็ตน้ลมของลมหายใจออก กลางอกเปน็ทา่มกลาง 
และปลายจมกูเปน็ที่สดุของลมหายใจออก 

     (๒) กาํหนดจตินิ่งอยู่ที่กาํหนด 
เมื่อจติไมฟุ่้งซา่นไปตามอารมณภ์ายนอกแลว้ ใหเ้ปลี่ยนมากาํหนดจติไวท้ี่จดุใดจดุหนึ่ง  
โดยไมต่อ้งวิ่งตามลมหายใจเหมอืนในขัน้แรก คอื ปลายจมกู ทา่มกลางอก และที่ทอ้ง  
ตามความถนัดของแตล่ะคน แตโ่ดยทัว่ไปที่นยิมกัน คอื 
การกาํหนดสตพิจิารณาลมหายใจที่ปลายจมกู อันเปน็ทางเขา้ออกของลมหายใจ 
 
 
๓. การเจรญิปัญญา 

พระพทุธศาสนาไดช้ื่อวา่เปน็ศาสนาแหง่ปัญญา 
เพราะมหีลักคาํสอนวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาปัญญาความรู้ความสามารถของบคุคล 
เป้าหมายการพัฒนาบคุคลตามทัศนะของพระพทุธศาสนา กค็อื ใหค้วามรู้ ตระหนัก 
เกดิปัญญารู้แจง้และเขา้ใจสิ่งตา่งๆ ตามความเปน็จรงิ 
การหมัน่ศกึษาและรู้จงึเปน็คณุลักษณะของผู้ศกึษาพระพทุธศาสนา  

กาเจรญิปัญญา คอื 
การสง่เสรมิและพัฒนาใหเ้กดิปัญญาเปน็วธิปีฏบัิตกิรรมฐานอยา่งหนึ่ง เรยีกวา่ 
วปัิสสนากรรมฐาน ดังนัน้ 
การบรหิารจติและการเจรญิปัญญาจงึเปน็กระบวนการตอ่เนื่องกัน 
จติที่ไดรั้บการอบรมและพัฒนาดแีลว้จะเปน็ฐานแหง่การเกดิปัญญาที่ด ี

การเจรญิปัญญาตามหลักโยนโิสมนสกิาร 
การคดิแบบโยนโิสมนสกิาร หมายถงึ การคดิเปน็ คดิถกูตอ้งตามความเปน็จรงิ 

โดยอาศัยการเกบ็ขอ้มลูอยา่งเปน็ระบบ 



และคดิเชื่อมโยงตคีวามวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อนาํไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสมโยนโิสมนสกิ
ารเปน็ขัน้ตอนสาํคัญในการสรา้งปัญญาที่บรสิทุธิ์และเปน็อสิระ 
ทาํใหท้กุคนชว่ยตนเองไดโ้ยนโิสมนสกิารมใิชตั่วปัญญา 
แตเ่ปน็ปัจจัยใหเ้กดิการใชปั้ญญา และทาํใหปั้ญญาเจรญิงอกงามยิ่งขึ้นไป   

การเจรญิปัญญาตามหลักโยนโิสมนสกิารมอียู่ ๑๐ วธิคีดิ 
สาํหรับในชัน้นี้นักเรยีนไดศ้กึษาตัวอยา่งวธิคีดิแบบอรยิสัจและวธิคีดิแบบสบืสาวเหตปัุจจั
ย 
๓.๑ วธิคีดิแบบอรยิสัจ  

อรยิสัจ คอื หลักความจรงิที่สอนใหรู้้สภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหา 
และวธิแีกปั้ญหาซึ่งเปน็ทางออกและมทีางเลอืกในการแกปั้ญหา 
กลา่วไดว้า่อรยิสัจเปน็แมบ่ทของการแกปั้ญหาตามนัยแหง่พระพทุธศาสนา 
จงึเรยีกโยนโิสมนสกิารวธินี้ีวา่ วธิคีดิแบบอรยิสัจหรอืวธิคีดิแบบแกปั้ญหา 

วธิคีดิแบบอรยิสัจเปน็มรรควธิแีหง่การดับทกุข ์หรอืการแกปั้ญหา 
และเปน็กระบวนการคดิหลักที่ครอบคลมุวธิคีดิตามหลักโยนโิสมนสกิาร แบบอื่นทัง้หมด 
โดยวธิคีดิหลักนี้มลัีกษณะ ๒ ประการดังนี้ 

๑. เปน็กระบวนการคดิตามหลักแหง่เหตแุละผล เปน็ไปตามเหตแุละผล 
โดยการสบืสาวจากผลไปหาเหตแุลว้แกไ้ขที่ตน้เหตแุหง่ปัญหานัน้ๆ  

๒. เปน็กระบวนการแหง่การกาํหนดรู้ 
ดว้ยการทาํความเขา้ใจปัญหาที่ชัดเจนยา่งแทจ้รงิแลว้คดิคน้และแกไ้ขที่ตน้เหตขุองปัญหา
ใหต้รงจดุ ตรงเรื่อง ตรงความมุ่งหมาย 
และตอ้งเปน็กระบวนการแกปั้ญหาที่ปฏบัิตไิดจ้รงิ 

กระบวนการของวธิคีดิแบบอรยิสัจ มขัีน้ตอนจัดเปน็ ๒ คู่ตามแผนภมูดัิงนี้ 
 
 

 
๑. กาํหนดปัญหา 
กระบวนการแหง่อรยิสัจ 
คู่ที่ ๑ 
คู่ที่ ๒ 
๑. กาํหนดปัญหา 
๒. กาํหนดสาเหตขุองปัญหา 
๒. กาํหนดสาเหตขุองปัญหา 
 

 
 



 
 
 
 
กรณศีกึษา 

ปัญหาความยากจน อาจมสีาเหตหุลายประการ เชน่ เลน่การพนัน (ตดิอบายมขุ) 
ขาดความขยัน หมัน่เพยีรในการทาํงาน ไมม่อีาชพีที่แนน่อน เรร่อ่นพเนจร 
ถา้เราสามารถเขา้ใจสาเหตปัุญหาอยา่งถอ่งแทก้จ็ะสามารถคดิหาวธิแีกไ้ขปัญหาไดต้รงจดุ 
ซึ่งในกรณปัีญหาความยากจนนี้ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการงดเวน้อบายมขุตา่ง ๆ  
ขยันและมุ่งมัน่ตอ่การทาํงาน ไมเ่ลอืกงาน ประกอบอาชพีตามฐานะ 
เมื่อเราคดิไดเ้ชน่นี้กจ็ะทาํใหปั้ญหาความยากจนหมดไป ชวีติกจ็ะมคีวามเปน็อยู่ดขีึ้น 
พออยู่พอกนิตามอัตภาพ 
 
๓.๒ วธิคีดิแบบสบืสาวเหตปัุจจัย 

การคดิแบบสบืสาวเหตปัุจจัย คอื 
กระบวนการคดิที่เริ่มจากการพจิารณาเหตกุารณ ์
หรอืปรากฏการณท์ี่เกดิขึ้นอันเปน็ผลจากการกระทาํตา่งๆ 
แลว้สบืคน้หรอืสบืสาวไปถงึสาเหตขุององคป์ระกอบสาํคัญ คอื 
เหตสุาํคัญหรอืสาเหตหุลักที่ทาํใหเ้กดิผลเชน่นัน้ และปัจจัย ไดแ้ก ่
สาเหตรุองหรอืเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับผลที่เกดิขึ้น 
 
กรณศีกึษา 

ปัจจบัุนเยาวชนไทยไมส่นใจศาสนาหรอืไมเ่หน็ความสาํคัญของศลีธรรม 
   - เยาวชนไมส่นใจศาสนาเพราะอะไร 

เพราะขาดการปลกูฝังและกลอ่มเกลาดา้นศลีธรรม 
   - ทาํไมม่กีารปลกูฝังกลอ่มเกลาศลีธรรมแกเ่ยาวชน 

เพราะไมม่แีบบอยา่งที่ดจีากผู้ใหญ ่
   - เหตใุดผู้ใหญจ่งึไมเ่ปน็แบบอยา่งที่ด ี

เพราะไมม่กีารจัดการศกึษาดา้นศลีธรรมอยา่งตอ่เนื่อง 
   - เหตใุดจงึไมม่กีารศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

เพราะสังคมขาดการตระหนักรู้และเหน็ความสาํคัญของศลีธรรม เปน็ตน้ 
  
เมื่อคดิสบืสาวไปถงึเหตปัุจจัยแลว้กจ็ะไดค้าํตอบวา่  
   - เพราะสังคมมคีวามตระหนักรู้และเหน็คณุคา่ดา้นศลีธรรม 

กระบวนการศกึษาอยา่งตอ่เนื่องและจรงิจังจงึเกดิขึ้น 



   - เพราะมกีระบวนการศกึษาอยา่งตอ่เนื่องและจรงิจัง 
สง่ผมใหม้แีบบอยา่งทดีแีกเ่ยาวชน (หรอืเยาวชนไดเ้รยีนรู้สกึอยา่งตอ่เนื่องและจรงิจัง) 

   - 
เมื่อมแีบบอยา่งที่ดกีห็มายถงึกระบวนการกลอ่มเกลาและปลกูฝังทางดา้นศลีธรรมไดเ้กดิ
ขึ้น 

   -  เมื่อเยาวชนไดรั้บการกลอ่มเกลาและปลกูฝังที่ด ี
เยาวชนกหั็นมาสนใจและเหน็ความสาํคัญของศาสนาหรอืศลีธรรม 

รวมความวา่ถา้จะแกปั้ญหาเยาวชนไมส่นใจศาสนาหรอืไมเ่หน็ความสาํคัญของศลีธรรม  
สังคมตอ้งตระหนักรู้และเหน็ความสาํคัญของศลีธรรมที่จะเปน็แกนกลางการอยู่รว่มกันใ
นสังคมอยา่งมคีวามสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนา้ที่ชาวพทุธ และมารยาทชาวพทุธ 

 
๑. หนา้ที่ชาวพทุธ 



ชาวพทุธมหีนา้ที่สาํคัญ คอื การศกึษาเรยีนรู้ ประพฤตปิฏบัิต ิ
และเผยแผห่ลักธรรม รวมทัง้สง่เสรมิ ทาํนุบาํรงุรักษาและปกป้องพระพทุธศาสนา 
สบืทอดเจตนารมณข์ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เพื่อสบืตอ่อายพุระพทุธศาสนาใ
หเ้จรญิรุ่งเรอืงมัน่คงสบืไป ทัง้นี้วถิกีารดาํรงชวีติ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
วัฒนธรรมไทย ลว้นมพีื้นฐานมาจากพระพทุธศาสนา 
จงึอาจกลา่วไดว้า่พระพทุธศาสนาคอืรากแลว้ของสังคมไทย 
และผสมกลมกลนืกับวถิชีวีคิวามเปน็อยู่ของคนไทย 
   ๑.๑ การเรยีนรู้หนา้ที่ของพระภกิษตุามพระวนัิย 

ในพทุธบรษัิท ๔ อันประกอบดว้ย ภกิษ ุภกิษรุ ีอบุาสก และอบุาสกิา 
ภกิษหุรอืพระสงฆจั์ดไดว้า่เปน็บรษัิทหรอืกลุ่มบคุคลหลักในการสบืสานพทุธเจตนารมณ ์
มหีนา้ที่สาํคัญ คอื การปฏบัิตติามพระธรรมวนัิยไดแ้ก ่คาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
แยกเปน็๒ สว่นคอื คาํสัง่ (พระวนัิย) ไดแ้ก ่ระเบยีบที่พระสงฆจ์ะตอ้งประพฤตปิฏบัิต ิ
มทัีง้ขอ้หา้มไมใ่หก้ระทาํถา้ใครฝ่าฝืนกระทาํลงไปถอืวา่มคีวามผดิและขอ้อนุญาตใหก้ระ
ทาํ ถา้ใครไมท่าํตามกถ็อืวา่มคีวามผดิ และคาํสอน (พระธรรม) ไดแ้ก ่
ความจรงิความดงีามอันเปน็ผลแหง่การตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ 
บคุคลเมื่อออกบวชเปน็พระสงฆจ์ะมหีนา้ที่ดังตอ่ไปนี้ 

๑) หนา้ที่ดา้นพระวนัิย 
พระภกิษมุหีนา้ที่ตอ้งปฏบัิตติามพระวนัิยหรอืศลีซึ่งศลีของพระภกิษมุทัีง้หมด ๒๒๗ 
ขอ้หรอื ๒๒๗ สกิขาบท ไดแ้ก ่บทหรอืเรื่องที่ควรศกึษาแบง่ออกเปน็ ๒ กลุ่ม คอื 
ที่ลว่งละเมดิแลว้มโีทษหนักเรยีกวา่ ครกุาบัต ิอาบัตหินัก และมโีทษเบา เรยีกวา่ 
ลหกุาบัต ิอาบัตเิบา 

ศลีของพระภกิษทัุง้ ๒๒๗ สกิขาบท เรยีกวา่ ศลีที่มาในพระปาฏโิมกข ์คอื 
คัมภรีท์ี่รวมพทุธบัญญัตอัินไดแ้ก ่ศลีหรอืขอ้หา้มทัง้หลาย 
นอกจากหนา้ที่ในการรักษาศลีในพระปาฏโิมกขดั์งกลา่วแลว้ 
พระภกิษยัุงตอ้งรักษาขอ้ปฏบัิตอิื่นๆ อกี รวมเรยีกวา่ ปารสิทุธศิลี ไดแ้ก ่ศลีคอื 
ความบรสิทุธิ์หรอืความประพฤตบิรสิทุธิ์ที่จัดเปน็ศลี ๔ ประการคอื 

๑.๑) ปาฏโิมกขสังวรศลี การสาํรวมในพระปาฏโิมกขไ์ดแ้ก ่
การเวน้จากสิ่งที่พระพทุธเจา้ทรงหา้มและทาํตามสิ่งที่พระพทุธเจา้ทรงอนุญาต 
ประพฤตเิครง่ครัดในสกิขาบททัง้หลาย 

๑.๒) อนิทรยีสังวรศลี การสาํรวมอนิทรยี ์คอื ตาห ูจมกู ลิ้น กาย และใจ 
ระวังไมใ่หบ้าปอกศุลครอบงาํเมื่อรับรู้อารมณด์ว้ยประสาทอนิทรยีทั์ง้ ๖  

๑.๓) อาชวีปารสิทุธศิลี 
เลี้ยงชวีติในทางที่ชอบเวน้จากการแสวงหาในทางที่ไมช่อบ ไมห่ลอกหลวงผู้อื่น 

๑.๔) ปัจจัยสันนสิติศลี การพจิารณาใชส้อยปัจจัย ๔ 
ใหเ้ปน็ไปตามความหมายและประโยชนข์องสิ่งนัน้ ไมบ่รโิภคดว้ยตัณหา 



๒) หนา้ที่ดา้นพระธรรม 
พระภกิษสุงฆน์อกจากมหีนา้ที่ในการรักษาศลีดังที่กลา่วแลว้ในดา้นพระธรรม 
พระภกิษสุงฆก์ม็หีนา้ที่ตอ้งปฏบัิตดัิงนี้ 

   ๑. ศกึษาคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
   ๒. ปฏบัิตติามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 
   ๓. สอนใหผู้้อื่นปฏบัิตดิปีฏบัิตชิอบ 
     เมื่อพระภกิษสุงฆศ์กึษาคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ใหเ้ขา้ใจถกูตอ้งแลว้ 

ในฐานะผู้ปฏบัิตดิปีฏบัิตชิอบควรแกก่ารเคารพหลักการของประชาชน 
จงึมหีนา้ที่พงึปฏบัิตติอ่ประชาชน ๖ ประการดังตอ่ไปนี้ 

    ๑. สัง่สอนประชาชนใหล้ด ละ เลกิความชัว่ 
   ๒. แนะนาํประชาชนใหตั้ง้อยู่ในความด ีมศีลีธรรมอันดงีาม 
   ๓. อนุเคราะหช์าวบา้นดว้ยนํ้าใจอันงามแสดงไมตรจีติเสมอกัน 
   ๔. 

สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดฟั้งและเรยีนรู้สิ่งที่ยังไมเ่คยฟังและเปน็คณุประโยชน  ์
   ๕. อธบิาย 

ชี้แจงในสิ่งที่ประชาชนเคยฟังแลว้ใหแ้จม่แจง้มคีวามรู้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้ง  
   ๖. บอกทางสรรคค์อืทางดาํเนนิชวีติที่ถกูตอ้งตอ้งใหแ้กป่ระชาชน 
   พระภกิษสุงฆเ์มื่อปฏบัิตหินา้ที่ดังกลา่วแลว้ 

จงึไดเ้ชื่อวา่ทาํคณุประโยชนทั์ง้สว่นตัวและสว่นเกื้อกลูอาํนวยความสขุใหแ้กป่ระชาชน  
   ๑.๒ การปลกูจติสาํนกึการบาํรงุรักษาวัดและพทุธสถาน 

วัด คอื ที่อยู่อาศัยของพระภกิษสุามเณร 
และยังเปน็สถานที่ทัศนศกึษาและอทุยานการเรยีนรู้ของประชาชนทัง้ชาวไทยและชาวตา่ง
ประเทศ รวมทัง้เปน็สัญลักษณข์องพระพทุธศาสนาอกีดว้ย 

๑) ศาสนาสถานประจาํวัด ศาสนสถาน คอื 
สถานที่ประกอบกจิกรรมหรอืพธิกีรรมทางศาสนาและที่อยู่อาศัยของพระสงฆเ์รยีกวา่ 
สังฆเสนาสนะ 
ซึ่งมหีลายอยา่งแตกตา่งกันออกไปตามความจาํเปน็ของวัดและศรัทธาในการสรา้งของพทุ
ธศาสนกิชน แตโ่ดยทัว่ไปแลว้วัดจะมศีาสนสถานที่ประกอบดว้ย 

    ๑.๑) อโุบสถ หรอืที่ชาวบา้นนยิมเรยีกวา่ โบสถ ์
สถานที่ประดษิฐานพระพทุธรปูซึ่งเปน็พระประธานประจาํวัด 
โบสถจ์งึเปรยีบเสมอืนที่ประทับของพระพทุธเจา้ 
และเปน็ที่ประชมุสงฆใ์นการทาํสังฆรรมเชน่ การฟังพระปาฏโิมกข ์การอปุสมบท เปน็ตน้ 
ซึ่งพระสงฆต์อ้งประชมุประกอบสังฆกรรมภายในสมีาหรอืเสมา 
ไดแ้กเ่ขตที่สงฆก์าํหนดขึ้น และในวัดหนึ่งจะมโีบสถไ์ดเ้พยีงหลังเดยีวเทา่นัน้ 

๑.๒) วหิาร มลัีกษณะคลา้ยกันกับโบสถ ์เปน็ที่ประดษิฐานพระพทุธรปูสาํคัญ 



เปน็ที่ประชมุทาํบญุ ฟังเทศนเ์ปน็ตน้ 
กลา่วโดยรวมแลว้มลัีกษณะการใชส้อยเชน่เดยีวกับศาลาการเปรยีญ  

๑.๓) ศาลาการเปรยีญ นยิมเรยีกกันทัว่ไปวา่ ศาลา แปลวา่ โรง 
หมายถงึสถานที่มหีอ้งโถงกวา้งใหญ ่เปน็ที่ประชมุทาํบญุ ฟังเทศน  ์
เปน็ที่รักษาศลีของอบุาสกอบุาสกิา รวมความวา่วหิารเปน็ศาลาอเนกประสงคข์องชมุชน 

นอกจากพทุธสถานดังกลา่วแลว้ในวัดยังมสีิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ อกีเชน่ 
หอไตรหอระฆัง หอสมดุ เมร ุเปน็ตน้ แตกตา่งกันออกไปตามสภาพของแตล่ะวัด  
   ๒) คณุคา่ ประโยชนข์องัดและพทุธสถาน มดัีงตอ่ไปนี้ 

(๑) ศนูยบ์รกิารที่พึ่งทางใจ 
วัดใหค้วามอบอุ่นทางใจแกป่ระชาชนตัง้แตเ่กดิจนเสยีชวีติ 
การดาํรงชวีติของพทุธศาสนนกิชนจงึมคีวามผกูพันกับวัด 
โดยใชวั้ดเปน็สถานที่ประกอบพธิกีรรมตา่งๆ การทาํบญุบาํเพญ็กศุล 
การฝึกอบรมปฏบัิตธิรรมเพื่อความสงบสขุทางดา้นจติใจ 

(๒) สถานบันสง่เสรมิและฝึกอบรมความด ี
วัดเปน็สถานที่ฝึกอบรมทางศลีธรรมและจรยิธรรม 
สง่เสรมิกจิกรรมเพื่อความดงีามทกุประเภท 
เปน็สถานที่สาํหรับบรรพชาและอปุสมบทเปน็ที่รักษาศลี ฟังธรรม 
วัดจงึเปน็ศนูยก์ลางสง่เสรมิการทาํความด ีเพอ่ความสงบทางกาย วาจาและใจ 

(๓) สถาบันการศกึษา 
ในอดตีวัดเปน็โรงเรยีนแหง่แรกของสังคมในปัจจบัุนบทบาทการจัดการศกึษาของวัดกยั็
งคงดาํรงอยู่ 
โดยเปน็สถานที่ใหก้ารศกึษาหรอืที่ตัง้โรงเรยีนตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร 
เปน็โรงเรยีนสาํหรับเดก็เลก็กอ่นเกณฑ ์
วัดจงึเปน็ศนูยก์ลางและแหลง่การเรยีนรู้ของชมุชนและสังคม 

(๔) ศนูยศ์ลิปวัฒนธรรมและบรกิารสังคม วัดเปน็แหลง่กาํเนดิและอนุรักษศ์ลิปะ 
เปน็ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณอัีนดงีาม 
ศลิปวัตถอัุนทรงคณุคา่ทางสถาปัตยกรรมจติรกรรม 
และประตมิากรรมสว่นใหญจ่ะเกี่ยวเนื่องกับพระพทุธศาสนาและไดม้าจากวัดซึ่งยังคงมอียู่
ตามวัดตา่งๆ รวมทัง้วัฒนธรรมอันดงีามของชมุชมและสังคม เชน่ความกตัญ�กตเวท ี
ความสามัคค ีความมนีํ้าใจเปน็ตน้ ลว้นเปน็ผลผลติมาจากพระพทุธศาสนา 

   นอกจากนี้วัดยังเปน็ศนูยก์ลางการบรกิารสังคมดว้ยการจัดกจิกรรมตา่ง  ๆ
ทัง้กจิกรรมที่วัดจัดขึ้นเองและกจิกรรมที่องคก์รทัง้ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นโดยใชวั้ดเปน็
สถานที่รองรับ เชน่ การเลี้ยงเดก็เปน็ศษิยวั์ดเปน็ที่พักอาศัยเรยีนหนังสอืของนักเรยีน 
นักศกึษาเปน็ที่พักของคนเดนิทาง เปน็ที่ประชมุของทางราชการเปน็ตน้ 
   ๓) การบาํรงุรักษาวัด มขีอ้ควรประพฤตปิฏบัิตดัิงนี้ 



๑. 
ดแุลและบาํรงุรักษาดว้ยการเสยีสละทรัพยเ์พื่อบรูณปฏสัิงขรณต์ามโอกาสที่เหมาะสมตาม
สมควรแกฐ่านะของตนเอง 
ชว่ยกันรักษาความสะอาดปลกูและบาํรงุรักษาตน้ไมแ้ละสิ่งแวดลอ้มภายในวัดใหส้ะอาดร่
มรื่นอยู่เสมอ 

๒. ไมท่าํลายและสรา้งความเสยีหายใหเ้กดิขึ้นแกวั่ดและศาสนสถานเชน่ 
ไมข่ดีเขยีนขอ้ความตา่งๆ บนกาํแพง ฝาผนัง ไมลั่กขโมยทรัพยส์มบัตขิองวัดเปน็ตน้ 

๓. ประพฤตปิฏบัิตดิ ีโดยใหค้วามเคารพตอ่ศาสนบคุคล 
ศาสนวัตถสุถนที่และปชูนียวัตถใุนวัด ดว้ยการแตง่กายสภุาพเรยีบรอ้ย 
ไมพ่ดูจาหยาบคาย ไมด่ื่มสรุาและเสพสารเสพตดิ ไมเ่ลน่การพนัน 
สาํรวมกริยิามารยาทเปน็ตน้ 

 
๑.๓ การปฏบัิตหินา้ที่ของชาวพทุธตามหลักพทุธปณาน ๔  

ภายหลังจากการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ พญามารชื่อวา่ วสวัตด ี
ไดม้าทลูขอใหพ้ระองคเ์สดจ็ดับชันธปรนิพิพาน พระพทุธองคต์รัสวา่ 
“ตราบใดที่พระพทุธศาสนายังไมแ่พรห่ลาย พทุธบรษัิท ๔ ยังไมม่คีณุสมบัตคิรบถว้น ๔ 
ประการ พระองคจ์ะยังไมเ่สดจ็ดับขันธปรนิพิพาน” 
ความตัง้พระทัยของพระพทุธองคดั์งกลา่วนี้ เรยีกวา่ 
พทุธปณธิานและพระพทุธองคจ์ะเสดจ็ดับขันธปรนิพิพานเมื่อพทุธบรษัิทมคีณุสมบัต ิ๔ 
ประการคอื  

๑. มกีารศกึษาพระธรรมจนมคีวามรู้แตกฉาน 
๒. 

นาํหลักธรรมที่ไดศ้กึษามาปฏบัิตแิละไดรั้บผลแหง่การปฏบัิตติามความสามารถ 
๓. มคีวามสามารถในการถา่ยทอดหลักธรรม เผยแผใ่หผู้้อื่นไดรู้้และปฏบัิตติาม  
๔. กาํจัดปรัปวาท คอื สามารถโตต้อบการกลา่วรา้ย 

และความเขา้ใจผดิตอ่พระพทุธศาสนาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเปน็ธรรม 
ดว้ยพทุธปณธิานทัง้ ๔ ประการนี้ 

ชาวพทุธจงึมหีนา้ที่ในการสบืสานพทุธปณธิานใหบ้รรลเุปาหมายตามพทุธเจตนารมณด์ว้
ยการปฏบัิตดัิงนี้ 

   (๑) การศกึษาพระธรรมวนัิย ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจแจม่แจง้ 
มคีวามเชี่ยวชาญเปน็พหสูตู 

   (๒) การปฏบัิตธิรรม นาํหลักธรรมที่ไดศ้กึษาไปปฏบัิตจิรงิ 
มใิชเ่ปน็เพยีงการเรยีนรู้รู้ศกึษาใหเ้กดิความชาํนาญในเชงิเนื้อหาอยา่งเดยีวเทา่นัน้ เชน่ 
หลักคาํสอนเรื่องอบายมขุ พระพทุธศาสนาสอนวา่เปน็สิ่งไมด่ ี
กค็วรหลกีเวน้ตามที่ไดศ้กึษาเปน็ตน้ 



   (๓) การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา โดยการถา่ยทอด บอกลา่วธรรม 
สัง่สอนธรรม พรอ้มที่จะเปน็ผู้นาํ และเปน็แบบอยา่งแกผู่้อื่นในการดาํเนนิชวีติที่ดงีาม 

   (๔) การคุ้มครองพระพทุธศาสนา ในคราวที่มผีู้กลา่วรา้ยพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์หรอืพระพทุธศาสนาโดยรวม พทุธศาสนกิชนตอ้งไมน่ิ่งดดูาย 
เขา้ไปเปน็ธรุะในการแกไ้ขความเขา้ใจผดิหรอืความขัดแยง้ใหห้มดไป  
รวมทัง้แสดงความสามารถในเชงิเหตผุล  
อธบิายหักลา้งหรอืชี้แจง้ความจรงิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
สมเหตผุสมผลตามหลักการของพระพทุธศาสนา 
 
๑.๔ การศกึษาองคป์ระกอบของพระพทุธศาสนาเพื่อการปฏบัิตแิละเผยแผ ่

การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาถอืวา่เปน็หนา้ที่ของพทุธบรษัิท ๔ กลา่วคอื 
เปน็ภารกจิของพทุธศาสนกิชนทัง้มวลในการประการหลักคาํสอนขององคส์มเจพระสัมมา
สัมพทุธเจา้ใหแ้พรห่ลายทัว่ไป  

พระพทุธเจา้หรอืพระพทุธศาสนาสอนอะไร พระพทุธศาสนามหีลักการ 
โครงสรา้งและองคป์ระกอบอยา่งไร 
เปน็คาํถามที่ชาวพทุธทกุคนควรศกึษาคาํตอบใหชั้ดเจน 
เพราะถาเขา้ใจคาํถามในประเดน็เหลา่นี้จะชว่ยใหเ้ราปฏบัิตตินไดถ้กูตอ้งและเปน็แบบอย่
างที่ดใีนการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาใหมั้น่คงสบืไป 
ซึ่งนักเรยีนสามารถศกึษาโครงสรา้งและองคป์ระกอบพระพทุธศาสนาไดต้ามแผนภมูขิา้ง
ลา่งดังนี้ 
 
โครงสรา้งพระพทุธศาสนา 

พระรัตนตรัย 
พระพทุธ 
พระธรรม 
พระสงฆ ์

สัมมาสัมพทุธะ 
สัมมาสัมพทุธะ 
สัมมาสัมพทุธะ 
สัมมาสัมพทุธะ 
สัมมาสัมพทุธะ 
ปรยัิต ิ
ปฏบัิต ิ
ปฏเิวช 
พระวนัิย 



พระสตูร 
พระอภธิรรม 
ศลี 
สมาธ ิ
ปัญญา 
มรรค 
ผล 
นพิพาน 
อรยิสงฆ ์
สมมตุสิงฆ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑.๕ การศกึษาการรวมตัวขององคก์รชาวพทุธ 

การรวมตัวกันของพทุธศาสนกิชน 
เปน็อกีแนวทางหนึ่งของการสง่เสรมิการเรยีนรู้และปฏบัิตธิรรมตามคาํสอนในพระพทุธศ
าสนานักเรยีนในฐานะที่เปน็พทุธศาสนกิชนจงึควรใหค้วามสนใจบทบาทและหนา้ที่ของ
องคก์รชาวพทุธซึ่งมหีลายกลุ่มองคก์รสาํคัญควรแกก่ารรู้จักดังนี้ 

๑) ชมรมชาวพทุธ 
เกดิจากการรวมกลุ่มของชาวพทุธที่มคีวามสนใจรว่มกันแลว้รวบรวมสมาชกิตัง้เปน็ชมรม
ขึ้น เพื่อรักษาและปฏบัิตธิรรมรว่มกัน 



โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชมรมพทุธศาสนาในสถาบันการศกึษาตา่งๆ 
โดยมเีป้าหมายหลักในการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการศกึษาและปฏบัิตธิรรม 
 ๒) สมาคมชาวพทุธ 
เปน็องคก์ารที่กอ่ตัง้ขึ้นโดยมกีฎหมายรองรับและไดรั้บการจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
มวัีตถปุระสงคก์ารดาํเนนิการที่ชัดเจน 
อยู่ภายใตก้ารกาํกับดแูลของกระทรวงมหาดไทยโดยไมยุ่่งเกี่ยวทางการเมอืงแตป่ระการใ
ด สมาคมชาวพทุธหลักในเมอืงไทยที่สาํคัญ เชน่  

   (๑) พทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย สาํนักงานใหญตั่ง้อยู่ถนนพระอาทติย ์
เขตพระนครกรงุเทพมหานคร และมพีทุธสมาคมจังหวัดเปน็สาขากระจายอยู่ทกุจังหวัด 

   (๒) ยวุพทุธกิสมาคมแหง่ประเทศไทย 
บรหิารงานโดยกลุ่มชาวพทุธหนุม่สาวที่เรยีกวา่ ยวุพทุธ 
ที่เนน้การสง่เสรมิการเรยีนรู้และพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมสาํหรับเยาวชน 

   (๓) เปรยีบธรรมสมาคมแหง่ประเทศไทย 
เปน็การรวมกลุ่มกันของชาวพทุธผู้ที่เคยบวช เรยีนมาแลว้ 
รว่มกันกอ่ตัง้สมาคมขึ้นเพื่อทาํคณุประโยชนใ์หแ้กพ่ระพทุธศาสนาและสังคมสาํนักงานตั้
งอยู่ ณ วัดสามพระยา ถนนสามเสนเขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

๓) องคก์รชาวพทุธ 
เปน็การรวมตัวกันของชาวพทุธที่มโีครงสรา้งและเป้าหมายการทาํงานอยา่งเปน็รปูแบบแ
ละชัดเจน 
รวมทัง้มกีารจดทะเบยีนและขออนุญาตตามกฎหมายในลักษณะเดยีวกันกับสมาคม 
การจัดตัง้องคก์รชาวพทุธมทัีง้ในระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิมสีาํคัญมดัีงตอ่ไปนี้ 

   (๑) องคก์รพทุธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลก (The World Feilowship of 
Buddhist) มชีื่อยอ่วา่ พ.ส.ล. ปัจจบัุนสาํนักงานใหญตั่ง้อยู่ที่ประเทศไทย 
เกดิจากการรวมตัวกันของชาวพทุธทัว่โลก โดยการนาํของประเทศศรลัีงกา เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๙๓ โดยผู้แทนไทย คอื หมอ่มเจา้หญงิพนูพศิสมัย ดศิกลุ 
มสีว่นรว่มในการกอ่ตัง้ดว้ย 
องคก์รนี้มเีป้าหมายหลักในการประสานการทาํงานเผยแผแ่ละปกป้องพระพทุธศาสนา 
สรา้งสมานฉันทใ์นหมู่ชาวพทุธตา่งนกิาย 
และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้รว่มกันในการจรรโลงพระพทุธศาสนาในหมู่ชาวพทุธนานาชาต  ิ

   (๒) สถาบันแมช่ไีทยในพระบรมราชนิูปถัมภ  ์
เกดิจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรชีาวพทุธที่มคีวามเลื่อมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาแ
ละออกบวชเปน็แมช่ ี
นอกจากจะจดุมุ่งหมายเพื่อการศกึษาและปฏบัิตธิรรมรว่มกันของกลุ่มสตรแีลว้ 
ยังเปน็ศนูยก์ลางความรว่มมอืและใหค้วามชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันในดา้นตา่งๆ  
ระหวา่งกลุ่มสมาชกิและพทุธศาสนกิชนทัว่ไป 



ปัจจบัุนมสีาํนักงานงานกลางการจัดการศกึษาและการจัดกจิกรรมอยู่ที่อาํเภอปากทอ่ 
จังหวัดราชบรุ ี

   (๓) ศนูยพ์ทัิกษพ์ระพทุธศาสนาแหง่ประเทศไทย 
เกดิจากการรวมตัวกันของชาวพทุธทัง้ ภกิษ ุแมช่ ีและคฤหัสถ ์
ที่มองเหน็วา่สถานการณพ์ระพทุธศาสนาถกูเบยีดเบยีนจากภัยตา่งๆ 
ทัง้ภัยที่เกดิจากบคุคลภายในพระพทุธศาสนาและภัยจากภายนอกพระพทุธศาสนา 
ศนูยพ์ทัิกษพ์ระพทุธศาสนาแหง่ประเทศไทยจงึเกดิขึ้นเพื่อพทัิกษป์กป้องพระพทุธศาสนา 

ขอ้พจิารณาสาํหรับการเขา้รว่มกจิกรรมองคก์รชาวพทุธ 
องคก์รชาวพทุธนอกจากชมรม สมาคมและองคก์รดังที่กลา่วมาแลว้ 

ยังมกีารรวมกลุ่มกันของชาวพทุธอกีมากมาย ดังนัน้ 
การรวมกลุ่มและการเขา้รว่มกจิกรรมในองคก์รชาวพทุธจงึควรมหีลักในการพจิารณาดังนี้ 

๑. ความถกูตอ้งตามพระธรรมวนัิย 
การรวมกลุ่มและการจัดกจิกรรมของชาวพทุธจะตอ้งไมขั่ดกับหลักพระธรรมวนัิย 
สง่เสรมิความรู้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งตามหลักคาํสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

๒. สง่เสรมิสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
กจิกรรมของชาวพทุธจะตอ้งสง่เสรมิความรู้ความเขา้ใจอันด ีและความรัก 
ความมัง่คงในสถาบันหลักของชาต ิไมบ่อ่นทาํลายสถาบันชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษัตรยิ ์

๓. ถกูตอ้งตามกฎหมายและศลีธรรมอันดงีาม 
รวมทัง้สง่เสรมิการปกครองระบอกประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิเ์ปน็ประมขุ 
และการสรา้งสรรคค์วามสามัคคแีละความเขา้ใจอันดขีองคนในชาต ิ
การจัดกจิกรรมของชาวพทุธจะตอ้งไมขั่ดกับกฎหมาย ระเบยีบกฎเกณฑต์า่งๆ ของสังคม 

นักเรยีนในฐานะที่เปน็พทุธศาสนกิชนควรถอืโอกาสเขา้รว่มเปน็สมาชกิขององคก์รชาวพุ
ทธโดยอาจรวมกลุ่มกันจัดตัง้ ชมรมพทุธศาสนใ์นโรงเรยีน 
หรอืเขา้รว่มกจิกรรมตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และดาํรงบทบาทหนา้ที่
ในองคก์รเหลา่นัน้เทา่ที่โอกาสจะอาํนวย 
 
   ๑.๖ การเปน็ศษิยท์ี่ดตีามหลักทศิ ๖ (ทศิเบื้องขวา) 

พระพทุธศาสนามหีลักคาํสอนที่เปน็ขอ้ปฏบัิตริะหวา่งบคุคล เรยีกวา่ ทศิ ซึ่งมอียู่ 
๖ ทศิไดแ้ก ่ทศิเบื้องหนา้ ทศิเบื้องขวา ทศิเบื้องหลัง ทศิเบื้องซา้ย ทศิเบื้องลา่ง 
และทศิเบื้องบน ในที่นี้จะกลา่วถงึเฉพาะทศิเบื้องขวา หมายถงึครอูาจารย  ์
เปน็หลักคาํสอนที่แสดงถงึขอ้ปฏบัิตพิงึกระทาํตอ่อาจารย ์๕ ประการดังนี้ 

๑. ลกุขึ้นตอ้นรับ แสดงความเคารพ 
๒. เขา้ไปหาเพื่อบาํรงุรับใช ้ปรกึษา ซักถาม หรอืรับคาํแนะนาํสัง่สอน 



๓. เชื่อฟังและปฏบัิตติามคาํแนะนาํที่ถกูตอ้งดงีาม 
๔. ปรนนบัิตดิแูล ชว่ยบรกิารงานตา่งๆ  
๕. ตัง้ใจศกึษาดว้ยความเคารพ 

     ศษิยเ์มื่อปฏบัิตติอ่ครอูาจารยดั์งกลา่วแลว้ยอ่มไดรั้บการอนุเคราะหต์อบ ๕ 
ประการคอื  

๑. แนะนาํฝึกอบรมใหเ้ปน็คนด ี
๒. สอใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ 
๓. สอนศลิปวทิยาใหส้ิ้นเชงิ ไมป่ิดปังความรู้ 
๔. สง่เสรมิยกยอ่งความดงีาม ความสามารถใหป้รากฏ  
๕. สรา้งเครื่องคุ้มภัยในสารทศิ คอื 

สอนและฝึกใหส้ามารถใชว้ชิาเลี้ยงชพีและรู้จักดาํรงรักษาตนในที่อันจะดาํเนนิชวีติตอ่ไป
ดว้ยด ี
 
๑.๗ การเขา้คา่ยพทุธบตุร 

พทุธบตุร แปลวา่ บตุรของพระพทุธเจา้ หมายถงึ 
การปฏบัิตตินใหเ้ปน็คนดตีามหลักคาํสอนของพระพทุธเจา้ 
การเขา้คา่ยพทุธบัตรหรอืคา่ยคณุธรรม จงึมคีวามหมายวา่ 
การเขา้รับการฝึกอบรมและปฏบัิตตินตามหลักคาํสอนในพระพทุธศาสนา 
เมื่อบคุคลฝึกฝนอบรมตนตามหลักคาํสอนแลว้จงึไดช้ื่อวา่ปฏบัิตตินเปน็ลกูที่ดขีองพระพุ
ทธเจา้ เรยีกวา่ พทุธบตุร 

๑) วัตถปุระสงค ์การเขา้คา่ยพทุธบตุรมวัีตถปุระสงคเ์พื่อ 
   (๑) ฝึกอบรมใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งตามหลักธรรม 

มคีวามศรัทธาที่ถกูตอ้งในพระพทุธศาสนา 
รว่มสบืสรพระพทุธศาสนาและประเพณวัีฒนธรรมที่ดงีามของไทย 

   (๒) ฝึกหัดกาย วาจา ใจ ฝึกมารยาทและพัฒนาบคุลกิภาพพื้นฐาน 
ฝึกหัดการใชช้วีติคดิเปน็ ทาํเปน็ แกปั้ญหาเปน็ ฝึกหัดทักษะพื้นฐานการดาํรงชวีติ 
พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมที่จาํเปน็ตอ่การดาํรงชวีติ เชน่ ความซื่อสัตยส์จุรติ 
ความอดทนอดกลัน้ การประหยัด ความเสยีสละ ความรับผดิชอบ เปน็ตน้ 

๒) หลักสตูร และกจิกรรมการฝึกอบรม มดัีงตอ่ไปนี้ 
   (๑) กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจอันดรีะหวา่งกัน 

ขจัดความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
   (๒) กจิกรรมสรา้งความสามัคค ีเนน้การสรา้งสมานฉันท ์ความรัก 

ความสามัคคใีนหมู่คณะ สถาบันชาต ิศาสนาและพระมหากษัตรยิ  ์
   (๓) กจิกรรมอนุรักษป์ระเพณแีละวัฒนธรรมไทย 

เนน้การปลกูจติสาํนกึและความเปน็ไทยการสง่เสรมิและสบืสานเอกลักษณ ์



ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมที่ดงีามและทรงคณุคา่ 
   (๔) กจิกรรมสรา้งภาวะผู้นาํ 

เนน้การสง่เสรมิและฝึกพัฒนาการแสดงออกความสามารถในการเปน็ผู้นาํและผู้ตามที่ด  ี
รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ยผู้นาํเยาวชนชาวพทุธ 

๓) รปูแบบการฝึกอบรม โดยทัว่ไปมกีารจัดรปูแบบการฝึกอบรมดังนี้ 
   (๑) การอบรมภาคความรู้ เนน้การใหค้วามรู้เชงิเนื้อหา 

การทาํความเขา้ใจหลักธรรมและหลักการทัว่ไปของพระพทุธศาสนา โดยการบรรยาย 
อภปิราย ถามตอบปัญหา 

   (๒) การอบรมภาคกจิกรรม เนน้การจาํลองสถานการณ ์กจิกรรมกลุ่ม 
ฐานคณุธรรม โดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณผ์า่นกจิกรรม เนน้การแสดงออก 
การมสีว่นรว่มและไดล้งมอืปฏบัิตจิรงิ 

   (๓) การอบรมภาคบรหิารจติและเจรญิปัญญา เนน้ฝึกหัดการเจรญิจติภาวนา 
 

คา่ยพทุธบตุรเปน็กจิกรรมเพื่อการพัฒนาและฝึกประสบการณผ์ู้เรยีนใหม้รีะเบยีบวนัิยมคีุ
ณธรรม จรยิธรรม เขา้ใจคณุคา่ของชวีติและการอยู่รว่มกันในสังคม 
โดยมุ่งหวังสรา้งฐานชวีติที่มัน่คงสรา้งศรัทธาและความเชื่อมัน่ตอ่พระพทุธศาสนา 
ใหม้องเหน็ความสาํคัญของพระพทุธศาสนากับการพัฒนาคณุภาพชวีติ 
รวมทัง้เปน็พื้นฐานทนุการสังคมและนาํหลักธรรมทางพระพทุธศาสนาไปประยกุตใ์ชส้าํห
รับแกปั้ญหาตา่งๆ ที่เกดิขึ้นในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
๑.๘ การเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา 

การเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา เปน็สิ่งนาํมาซึ่ง 
ความเปน็สริมิงคลแหง่ชวีติ เพราะชว่ยเสรมิสรา้งกาํลังใจ 
ความเชื่อมัน่ในยามที่รู้สกึทอ้แทห้มดกาํลังใจ และผอ่นคลายความกังวลลง  

๑) จดุมุ่งหมายของการเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา ทาํสาํคัญมดัีงนี้ 
     (๑) การทาํความด ีเปน็การใหโ้อกาสตนเองไดท้าํความด ีดว้ยการรักษากาย 

วาจา ใจ ใหอ้ยู่ในอาการที่สงบ 
เปน็การฝึกหัดขัดเกลาอปุนสัิยตนเองใหคุ้้นเคยกับการทาํความด  ี
และหลอ่หลอมจนกลายเปน็พฤตกิรรม 

     (๒) การทาํบญุบาํเพญ็กศุล ตามวธิกีารแหง่การทาํความด ีที่เรยีกวา่ 
บญุกริยิาวัตถ ุคอื หลักการทาํความด ี๓ ประการ ไดแ้ก ่การใหท้าน การรักษาศลี 
และการเจรญิภาวนา 
การเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาจงึเปน็โอกาสใหเ้ราไดก้ระทาํความดตีามหลักบุ
ญกริยิาวัตถดัุงกลา่ว 

     (๓) 



การศกึษาหลักธรรมในพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาจะมกีารแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็
นวธิกีารสอนและการศกึษาธรรมะอกีรปูแบบหนึ่ง โดยจะมหีลักธรรม 
คตธิรรมและหลักคาํสอนแผงอยู่ในพธิกีรรมเหลา่นัน้ 

   (๔) การบชูาพระรัตนตรัย ทัง้อามสิบชูาและปฏบัิตบิชูา 
เพราะในการเขา้รว่มพธิกีรรม เรามักจะนาํเครื่องสักการบชูา เชน่ ดอกไม ้ธปู เทยีน 
ไปไหวพ้ระดว้ย 
ในขณะเดยีวกันการประกอบพธิกีรรมจะตอ้งรักษากริยิาอาการของตนใหอ้ยู่ในอาการที่
สาํรวมระวังเพื่อเปน็การบชูาพระรัตนตรัย 

    (๕) การเผยแผแ่ละสบืตอ่อายพุระพทุธศาสนา 
เพราะไดศ้กึษาเรยีนรู้ปฏบัิตแิละถา่ยทอดพธิกีรรมตา่งๆ 
จากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่คนอกีลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะสบืตอ่กันจนกลายเปน็ธรรมเนียมที่พงึปฏบัิต  ิ

๒) หลักปฏบัิตติน การเขา้รว่มพกีรรมทางพระพทุธศาสนาควรมหีลักปฏบัิตดัิงนี้ 
     (๑) ทางกาย แตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย 

และเหมาะสมตามกาลเทศะในงานนัน้ๆ เชน่ ไปงานศพควรแตง่ชดุดาํ เปน็ตน้ 
ระวังรักษากริยิามารยาทใหอ้ยู่ในอาการอันสงบเรยีบรอ้ย 
ปฏบัิตตินตามระเบยีบพธิแีละขัน้ตอนที่กาํหนด 

     (๒) ทางวาจา พดูดว้ยคาํไพเราะออ่นหวาน ไมส่ง่เสยีงดังรบกวนผู้อื่น 
หากในงานนัน้มกีารสวดมนต ์หรอืการกลา่วคาํสรรเสรญิคณุ 
กค็วรแปลง่คาํกลา่วใหพ้อเหมาะ 
ไมส่ง่เสยีงดังจนเกนิควรหากไมส่ามารถสวดไดก้ค็วรตัง้ใจระลกึไปตามคาํกลา่วหรอืคาํสว
ดนัน้ 

     (๓) ทางใจ ควรทาํจติใจใหผ้อ่งใสเบกิบาน นอ้มจติใหเ้ปน็กศุล 
มเีจตนาและศรัทธาแนว่นแน ่มใิชท่าํไปเพราะถกูบังคับ 
หรอืเพราะตอ้งการแขง่ขันโออ้วดกับผู้อื่น 

     นอกาจากนัน้แลว้ 
การเขา้รว่มพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาควรคาํนกึถงึความถกูตอ้งตามหลักพระพทุธศาส
นารวมทัง้ตอ้งไมเ่ปน็การฟุ่มเฟือย มุ่งประหยัดและไดป้ระโยชน  ์
มคีวามเหมาะสมไมขั่ดตอ่วัฒนธรรมประเพณ ีระเบยีบและกฎเกณฑข์องสังคม 
 
   ๑.๙ การแสดงตนเปน็พทุธมามกะ 

คาํวา่ พทุธมามกะ แปลวา่ ผู้ถอืพระพทุธเจา้วา่เปน็ของเรา 
หรอืผู้รับเอาพระพทุธเจา้เปน็ของตน หมายถงึ 
ผู้ที่ประกาศวา่เปน็ผู้นับถอืพระพทุธศาสนา 
ความเปน็พทุธศาสนกิชนเริ่มตน้ที่การนับถอืพระรัตนตรัย 
และเรยีกผู้ที่เขา้ถงึพระรัตนตรัยวา่  อบุาสก อบุาสกิ แปลวา่ ผู้ใกลช้ดิพระรัตนตรัย  



๑) วัตถปุระสงค ์ในการแสดงตนเปน็พทุธมามกะมวัีตถปุระสงคดั์งตอ่ไปนี้ 
   ๑. เพื่อปฏญิาณตนวา่เปน็ผู้นับถอืพระพทุธศาสนา 
   ๒. อมรับและรับเอาพระรัตนตรัยเปน็ที่พึ่งสงูสดุ 
   ๓. พื่อแสดงถงึศรัทธาและความเลื่อมใสอยา่งมัน่คงในพระพทุธศาสนา  
๒) ระเบยีบพธิปีฏบัิต ิหากนักเรยีนประสงคจ์ะแสดงตนเปน็พทุธมามกะ 

ใหผู้้ปกครอง (หรอืโรงเรยีน) พาไปมอบตัวตอ่พระสงฆ ์
ซึ่งมรีะเบยีบพธิไีมแ่ตกตา่งจากระเบยีบพทุธศาสนาพธิอีื่นๆ มากเชน่ 
การถวายเครื่องสักการะพระสงฆ ์การบชูาพระรัตนตรัย กลา่วคาํแสดงตนเปน็พทุธมามกะ 
สมาทานศลีและจบลงดว้ยพระสงฆใ์หพ้ร 
 
๒. มารยาทชาวพทุธ 

หลักพระพทุธศาสนาจัดความงามออกเปน็ ๒ สว่น คอื ความงามภายนอก ไดแ้ก ่
การมกีริยิวาวาจาสภุาพ เรยีบรอ้ย นุม่นวลออ่นหวาน และความงามภายใน ไดแ้ก ่
การมจีติใจที่บรสิทุธิ์ สะอาด ความงามทัง้ ๒ 
ประการนี้ปรากฏออกมาภายนอกผา่นการประพฤตปิฏบัิต ิรวมเรยีกวา่ มารยาท คอื 
ความประพฤตทิี่เปน็ไปตามขนบธรรมเนียมประเพณทีี่ดงีาม 
โดยมกีริยิาวาจาที่ถอืวา่สภุาพเรยีบรอ้ยเพื่อกอ่นใหเ้กดิความสงบสขุทัง้แกต่นเองและสว่น
รวม 
   ๒.๑ การปฏบัิตตินตอ่พระภกิษใุนงานศาสนพธิทีี่บา้น 

วถิชีวีติของชาวพทุธมักเกี่ยวขอ้งกับวัดและพระสงฆ ์
ชาวพทุธมักไปวัดเพื่อประกอบพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา 
หรอืนมินตพ์ระสงฆม์าประกอบพธิกีรรมที่บา้น 
การไดพ้บปะสนทนากับพระสงฆจ์งึเปน็กจิวัตรของชาวพทุธ 
โดยมหีลักประพฤตปิฏบัิตติอ่กันดว้ยมารยาทที่งดงาม ถกูตอ้งทางกายและวาจา 

๑) การจัดเตรยีมสถานที่ มหีลักปฏบัิตทัิว่ไปดังนี้ 
   (๑) สถานที่บชูาพระรัตนตรัย อาจจัดเปน็โตะ๊หมู่บชูาในแบบตา่งๆ 

ตามความเหมาะสมเชน่ โตะ๊หมู่ ๓ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หรอื หมู่ ๙ เปน็ตน้ 
   (๒) สถานที่สาํหรับพระสงฆเ์พื่อแสดงความเคารพตอ่พระสงฆ ์

ชาวพทุธนยิมจัดเตรยีมสถานที่ตามฐานะของเจา้ภาพโดยคาํนงึถงึความศรัทธา  
ความเคารพ โดยถอืวา่พระสงฆจ์ะตอ้งนั่งในที่นั่งสงูกวา่ชาวบา้นดว้ยการปลูาดเสื่อ 
อาสนะ หรอืผา้ขาวสาํหรับเปน็ที่นั่งของพระสงฆ ์
และแยกเปน็สัดสว่นตา่งหากจากที่นั่งของชาวบา้นทัว่ไป 

๒) การสนทนากับพระสงฆม์หีลักปฏบัิตดัิงนี้ 
     ๑. ถา้เปน็พระเถระผู้ใหญข่ณะสนทนากับทา่นควรประนมมอืทกุครัง้ 
     ๒. ไมค่วรพดูลอ้เลน่ 



พดูคาํหยาบโลนหรอืพดูคยุเรื่องที่ไมเ่หมาะสมแกพ่ระสงฆ ์
เชน่พดูถงึเรื่องกามารมณกั์บพระสงฆเ์ปน็ตน้ 

     ๓. สตรไีมค่วรสนทนากับพระสงฆต์ามลาํพังสองตอ่สอง 
     ๔. ไมค่วรใชเ้วลาสนทนากับพระสงฆน์านเกนิความจาํเปน็ 

เมื่อเสรจ็ธรุะแลว้ควรลาทา่นกลับ 
    ๕. ไมค่วรตตีนเสมอหรอืยกตนสงูกวา่พระสงฆ ์

แมจ้ะเปน็เพื่อนกันมากอ่นกต็าม 
     ๖. การชํ้าคาํพดูกับพระสงฆพ์งึใชค้าํพดูตามฐานะ 

ถกูตอ้งเหมาะสมแกส่ถานภาพของตน และพระสงฆ ์เชน่ คาํพดูแทนตัวทา่นวา่ 
พระคณุเจา้ ทา่นเจา้คณุ ทา่นหลวงพอ่ คาํพดูแทนผู้พดูวา่ กระผม ผม ดฉัิน 
และคาํรับคาํพดูวา่ ครับกระผม ครับผม ครับ คะ่ เจา้คะ่ เปน็ตน้ 

๓) การแตง่กาย มหีลักปฏบัิตดัิงนี้ 
     ๑. เสื้อผา้ควรใชผ้า้สขีาว สสีภุาพ หรอืสอีอ่นๆ ไมค่วรใชส้ฉีดูฉาด 

ถา้เปน็ผา้ลายควรเปน็ลายเรยีบ ๆ 
เนื้อผา้ตอ้งไมบ่างเกนิไปหรอืหรหูรานาํสมัยจนเกนิควร ปัจจบัุนนยิมใชผ้า้ไทย 

     ๒. การแตง่กายไมค่วรรัดรปู เพื่อสะดวกในการกราบพระและการนั่งสมาธ ิ
     ๓. สตรไีมค่วรนุง่กระโปรงสัน้ หรอืประเภทผา่หนา้ ผา่หลังจนเกนิควร 

ควรเปน็กระโปรงยาว ถา้กระโปรงสัน้ควรใหค้ลมุเขา่พองาม หรอืผา้ถงุสาํเรจ็รปู 
     ๔. ไมค่วรใสเ่ครื่องประดับ หรอืถา้ใสไ่มค่วรเขา้ลักษณะที่วา่ 

“ตู้เพชรเคลื่อนที่” เพราะมใิชก่ารไปงานเลี้ยงสังสรรค ์
 ๔) มารยาทการพดูและการใชค้าํพดุกับพระภกิษตุามฐานะ 
นอกจากหลักปฏบัิตทัิว่ไปตามที่กลา่วในหัวขอ้การสนทนากับพระสงฆแ์ลว้ 
การใชค้าํพดูตามฐานะกเ็ปน็สิ่งที่พงึกระทาํ ซึ่งมหีลักปฏบัิตทัิว่ไปดังนี้ 
ระดับฐานะขอ
งพระภกิษ ุ

สรรพนามแ
ทนพระภกิษ ุ

สรรพนามแ
ทนผู้พดู(ชา
ย) 

คาํรับ(ชาย) สรรพนามผู้
พดู(หญงิ) 

คาํรับ 
(หญงิ) 

สมเดจ็พระสัง
ฆราช 

ฝ่าพระบาท 
ฝ่าบาท 

เกลา้กระหม่
อม 
กระหมอ่ม 

พะ่ยะคะ่ กระหมอ่มฉั
น 

เพคะ 

สมเดจ็พระราช
าคณะและพระ
ราชาคณะขึ้นไ
ป 

พระเดชพระ
คณุหรอืไตเ้
ทา้ 

เกลา้กระผม ครับ 
กระผมหรอืค
รับผม 

ดฉัิน เจา้คะ 
 

พระราชาคณะ
ชัน้สามัญลงมา

ทา่นเจา้คณุ
หรอืพระคณุ

กระผมหรอืผ
ม 

ครับ ดฉัิน คะ่ 
 



เจา้ 
พระครสัูญญา
บัตรและพระค
รฐูานานุกรม 

ทา่นพระครหู
รอืทา่น 

กระผมหรอืผ
ม 

ครับ ดฉัิน คะ่ 

พระมหาเปรยี
ญ 
พระสงฆผ์ู้เปน็
ญาต ิ

ทา่นมหาหรื
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ทา่นหลวงลงุ
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หลวงพี่ ฯลฯ 
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กระผม 
หรอืผม 
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พระผู้สงูวัย หลวงพอ่ 
หลวงตา 
หลวงปู่ 

กระผม 
หรอืผม 

ครับ  ดฉัิน คะ่ 

พระทัว่ไปที่ไม่
มสีมณศักดิ์ 

พระคณุเจห้รื
อทา่น 

กระผมหรอืผ
ม 

ครับ  ดฉัิน คะ่ 

 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาพระพทุธศาสนากับการแกปั้ญหาและการพัฒนา 
 

๑. พระพทุธศาสนากับเศรษฐกจิพอเพยีง 
ปัญหาสังคมมมีากมายหลายประการ ทัง้ปัญหาทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง 

การศกึษาปัญกาทางดา้นเศรษฐกจิถอืวา่เปน็ปัญหาหลักประการหนึ่งของสังคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมที่กาํลังมกีารพัฒนา 
เพราะปัญหาเศรษฐกจิเปน็ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องปากทอ้งอันเปน็ปัญหาพื้นฐานสาํคัญขอ
งการดาํรงชวีติในสังคม ดังนัน้ 
การพัฒนาสังคมและประเทศชาตจิงึมุ่งที่การพัฒนาเศรษฐกจิไปพรอ้มๆ 
กับการพัฒนาทางดา้นอื่นๆ  

แนวคดิเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง 



แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็แนวคดิที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวรัชการปัจจบัุนทรงมี
พระราชดาํรแิละพระราชทางแกป่ระชาชนในภาวะที่สังคมไทยประสบกับปัญหาการพัฒนา
ระบบเศรษฐกจิเพราะระบบเศรษฐกจิไทยกาํลังกา้วเดนิไปโดยลมืรากเหงา้ทางเศรษฐกจิข
องตนเอง ที่พัฒนามาจากความพออยู่พอกนิ 
พึ่งพาตนเองไดแ้ละเอื้อเฟื้อแจกจา่ยตอ่สว่นรวมอยา่งรู้จักฐานะความเปน็อยู่ของตนตามป
รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงดังนี้ 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํร ิ
เศรษฐกจิพอเพยีง คอื การอยู่ไดด้ว้ยตนเองหรอืการพึ่งตนเอง ไมฟุ่้งเฟ้อ ไมโ่ลภ 

แตก่ารปฏบัิตติามเศรษฐกจิพอเพยีงไมไ่ดห้มายถงึการอยู่เพยีงลาํพัง 
ไมแ่สวงหาความเจรญิกา้วหนา้ หากเนน้ถงึหลักการชว่ยเหลอืตนเอง 
การพึ่งตนเองหากไมพ่อเพยีงหรอืจาํเปน็จงึแสวงหาจากที่อื่น 

บางคนกลา่วถงึเศรษฐกจิพอ เปน็คลา้ยๆ ทฤษฏใีหม ่
การพดูวา่ไมม่ใีนตาํราเศรษฐกจินะ่เปน็เกยีรตมิาก หมายความวา่เราไมไ่ดล้อกเขามา 
เปน็ความคดิใหมท่ี่สามารถจะปรับปรงุเพื่อใหเ้ศรษฐกจิของประเทศพัฒนาดขีึ้น 
และเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็เศรษฐกจิชมุชน คอื หมายความวา่ใหพ้อเพยีงในหมู่บา้น 
ไมใ่ชว่า่เปน็เศรษฐกจิสมัยหนิ เพราะวา่สมัยหนินัน้เปน็เศรษฐกจิพอเพยีงเหมอืนกัน 
แตค่อ่ยๆ พัฒนาขึ้นมา  

พระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑  
ณ ศาลาดสุติาลัย 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเศรษฐกจิโลกปัจจบัุนเปน็ไปตามกระแสโลก กลา่วคอื  
เปน็เศรษฐกจิแบบแขง่ขัน (Competition Economy) 



มเีป้าหมายการผลติเพื่อการตลาดโดยสง่เสรมิใหม้กีารบรโิภคมากที่สดุเทา่ที่จะมากไดจ้งึไ
มม่คีาํวา่ “พอเพยีง” ในระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Self-Sufficiency Economy) 
ตามแนวพระราชดาํรเิปน็เศรษฐกจิแบบพออยู่พอกนิ (Subsistence Economy) 
อันเปน็รากฐานของเศรษฐกจิไทยที่มภีาคเกษตรกรรมเปน็ฐานรากสาํคัญในการตอบสน
องความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยผลผลติตามธรรมชาตจิงึอยู่ใกลช้ดิกับธรรมชาตไิมมุ่่งผลติ
เพื่อการคา้ขาย แตเ่ปน็การผลติเพื่อความพออยู่พอกนิ 
และแบง่ปันเอื้ออาศัยและพึ่งพกัินบนหลักการและแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงตามแผนภมูิ
โครงสรา้งดังนี้ 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
พึ่งตนเอง 

เดนิสายกลาง 
ไมเ่นน้การแขง่ขัน 

- เลี้ยงตนเองได ้ผลติเพื่อพออยู่พอกนิในครัวเรอืนหรอืชมุชน 
- นาํสว่นที่เหลอืออกขายหรอืแลกเปลี่ยนกับสนิคา้ที่ตนเองผลติไมไ่ด  ้
- ใชท้รัพยย์ากรจากทอ้งถิ่นหรอืใชเ้ทคโนโลยทีี่เขา้กันได ้
- พึ่งพาโลกภายนอกใหน้อ้ยที่สดุ 
- ยดึถอืความพอประมาณเปน็สาํคัญ 
- เนน้ความสมดลุระหวา่งรายรับรายจา่ย และความสมดลุระหวา่งเศรษฐกจิกับระบบอื่น 
- ไมมุ่่งการบรโิภคสงูสดุ ไมห่มกมุ่นกับการบรโิภคและการเบยีดเบยีนตนเองและผู้อื่น 
- ไมมุ่่งการบรโิภคเปน็เป้าหมายสาํคัญ 
- เนน้การแขง่ขันกับตนเองไมเ่นน้การแขง่ขันเพื่อการบรโิภค 
- สง่เสรมิความรว่มมอื 
การชว่ยเหลอืพึ่งพงิอาศัยกันเพื่อลดความชัดแยง้และเปน็ปฏปัิกษตือ่กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
กลา่วโดยสรปุ 
แนวคดิเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็แนวคดิการจัดสรรทรัพยากรที่มจีาํกัดใหเ้กดิประโยช
นส์งูสดุบนหลักการและสมมตฐิานดังนี้ 
หลักการ 

๑. ใชส้ิ่งที่มจีาํกัดเพื่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิอยา่งประหยัด 
โดยควบคมุและลดความตอ้งการลงมา 

๒. กจิกรรมทางเศรษฐกจิดาํเนนิไปโดยไมยุ่่งยากซับซอ้นหรอืปฏบัิตไิดง้า่ย  
๓. เกดิประโยชนส์งูสดุแกป่ระชาชน 
๔. ประชาชนอยู่รว่มกับธรรมชาตไิดอ้ยา่งกลมกลนืและยัง่ยนื 
๕. ครอบครัวเขม็แขง็ ชมุชนเขม็แขง็ สังคมเขม็แขง็ 
๖. พึ่งตนเองได  ้

สมมตฐิาน 
๑. กจิกรรมเศรษฐกจิตอ้งเริ่มจากตัวบคุลไปสู่ชมุชน สังคม ประเทศ  

และนานาชาต ิ
๒. รว่มมอืและเอื้ออาทรตอ่กัน 
๓. กจิกรรมทางเศรษฐกจิตอ้งไมก่า้วกระโดด 
๔. คณุคา่สาํคัญมากกวา่มลูคา่ คุ้มคา่สาํคัญกวา่คุ้มทนุ 

และความพอใจสาํคัญกวา่กาํไร 
๒. หลักธรรมเพื่อสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง 

พระพทุธศาสนาเชื่อในศักยภาพความเปน็มนุษย  ์
หลักคาํสอนในพระพทุธศาสนาจงึเปน็หลักคาํสอนเพื่อการสง่เสรมิและพัฒนาตนเอง 
พัฒนาความเปน็มนุษยต์ลอดจนนาํความรู้ความสามารถที่มอียู่ในตนเองออกมาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุในการดาํรงชวีติ หลักคาํสอนเรื่องการพึ่งพาตนเองที่วา่ 
ตนเปน็ที่พึ่งแหง่ตนจงึเปน็กลักการยนืยันความเชื่อมัน่ในความเปน็มนุษยข์องพระพทุธศ
าสนา 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวทรงเสนอแนวพระราชดาํรเิรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง 
ซึ่งมฐีานมาจากหลักธรรมในพระพทุธศาสนาตามแนวคดิ เศรษฐกจิตามแนวพทุธศาสนา 
ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ความพอเพยีง คอื ทาํพอกจิดว้ยการยนืบนขาของตนเอง 
พึ่งตนใหม้ากตามแนวพทุธภาษติ “อตตฺาห ิอตตฺโน นาโถ: ตนเปน็ที่พึ่งแหง่ตน” 



ดว้ยการลดการกู้ยมื ไมเ่ปน็หนี้โดยไมจ่าํเปน็ 
สง่เสรมิการผลติโดยใชวั้ตถดุบิจากภายในประเทศ 

(๒) ความพอใจ คอื พอใจในสิ่งที่ม ียนิดใีนสิ่งที่ได ้ไมโ่ลภจนเกนิไป ตามหลัก  
สันโดษ 

(๓) ความพอประมาณ คอื การรู้จักประมาณในการทาํงาน การพดู การบรโิภค 
และการใชช้วีติตามหลัก มัตตัญ�ตา 

(๔) ความพอด ีคอื การรู้จักจับจา่ยใชส้อยแตพ่อด  ี
มชีวีติที่สมดลุเปน็สขุทัง้กายและใจ ตามหลักสมชวีติา 

พระพทุธศาสนาเปน็แหลง่รวมภมูปัิญญาสากลจงึมหีลักธรรมมากมายเพื่อสง่เสรมิเศรษฐ
กจิพอเพยีง นักเรยีนสามารถศกึษาตัวอยา่งหลักธรรมตามแผนภมูดัิงนี้ 
อฏุฐานสัมปทา: มคีวามขยัน 
อารักขสัมปทา: รู้จักออม 
กัลยาณมติรตตา:คบเพื่อนด ี
สมชวีติา: ดาํรงชวีติเหมาะสมตามฐานะ 
ฉันทะ:รักงาน 
วริยิะ: สู้งาน 
จติตะ: มุ่งมัน่ 
วมัิงสา:  
หมัน่ตรวจสอบ 
ยถาลาภสันโดษ :  
พอใจในสิ่งที่ไดม้า 
ยถาพลสันโดษ:  
พอใจตามความสามารถ 
ยถาสารปุปสันโดษ: พอใจตามฐานะ 
ศลี : รักษากฏกตกิา 
สมาธ ิ: รักษาคณุภาพ 
ปัญญา : ไมต่ามกระแส 
ไตรสกิขา 
สันโดษ ๓  
อทิธบิาท ๔  
ทฏิฐธัมมกัิตถะ  

หลักธรรมเพื่อสง่เสรมิ 
เศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

หลักความจรงิประการหนึ่งกค็อื เมื่อเศรษฐกจิไมด่ ีสังคมจะมปัีญหา  
การพัฒนาไมยั่ง่ยนืกจ็ะตามมา ดังนัน้ เป้าหมายของการพัฒนา คอื ใหเ้ศรษฐกจิด ี
สังคมไมม่ปัีญหา การพัฒนายัง่ยนืจงึตอ้งมกีารจัดสรรทรัพยากรจากความสัมพันธข์อง 
บคุคลกับ เงนิไปสู่ความสัมพันธข์องบคุคลกับระบบ ซึ่งเปน็ความสัมพันธใ์นระดับ  
จติใจหรอืจติสาํนกึ อันหาไมไ่ดบ้นพื้นฐานความสัมพันธข์องบคุคลครอบครัว ชมุชน 
และสังคมเปน็ที่สดุ เพราะไมไ่ดแ้สวงหาความยิ่งยวดในดา้นตา่งๆ แตจ่ะรว่มไปดว้ยกัน  

การมคีวามรู้เกี่ยวกับตนเองจะนาํไปสู่ความพอเพยีง 
เพราะจะทาํใหส้ามารถควบคมุตัวเองไดใ้นสถานการณต์า่ง ๆ 
อยา่งไมห่วัน่ไหวและมอีสิระ ไมต่อ้งพึ่งอาศัยผู้ใด ไมต่อ้งรอคอบ ไมต่อ้งผดิหวัง 
และจะไดผ้ลสาํเรจ็สมใจนกึเสมอ ซึ่งวัดไดด้ว้ย 
ความพอใจทาํใหเ้กดิความเขม็เขง็ระดับบคุคล 
ซึ่งจะนาํไปสู่ความเขม็แขง็ของชมุชนไดโ้ดยความสามัคคปีรองดองกัน  
มเีมตตาซึ่งกันและกัน มคีวามสงบ มคีวามพออยู่พอกนิ วธิกีารเชน่นี้จะเปน็การสรา้ง 
ทนุสังคม มากกวา่ ทนุเศรษฐกจิ คอืทาํใหเ้กดิความ พอใจ มากกวา่ กาํไร 
และเมื่อนาํมารวมกันแลว้จะทาํใหเ้กดิความยัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 


