
คนไทยน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้พัฒนำด้ำนจิตใจ
จึงส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง ๆ ที่น ำควำมเจริญก้ำวหน้ำมำสู่ประเทศ

พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

มรดกทางด้านจิตใจมรดกทางด้านรูปธรรม



หลักธรรมที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ คือ โอวำท 3 ประกอบด้วย

การไม่ท าความชั่ว

ไม่ลักขโมย

ไม่รังแกสัตว์

การท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

นั่งสมำธิ

การท าความดี

มีเมตตำกรุณำต่อสัตว์

ช่วยเหลือผู้อื่น

สวดมนต์ ไหว้พระ



พระพุทธเจ้ำมีพระนำมเดิมว่ำ สิทธัตถะ
ประสูติในวันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 6

ก่อนพุทธศักรำช 80 ปี
เจ้ำชำยสิทธัตถะทอดพระเนตร
เห็นเทวทูต 4 ซึ่งเป็นสำเหตุ
ให้ตัดสินพระทัยออกผนวช

ขณะมีพระชนม์ได้ 29 พรรษำ

เจ้ำชำยสิทธัตถะอภิเษกสมรส
กับพระนำงยโสธรำหรือพิมพำ
ขณะมีพระชนม์ได้ 16 พรรษำ

เจ้ำชำยสิทธัตถะทรง
บ ำเพ็ญเพียรทุกรกิริยำ

เป็นเวลำ 6 ปี

พระพุทธเจ้ำตรัสรู้
ในวันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 6

ขณะมีพระชนม์ได้ 35 พรรษำ

เมื่อพระพุทธเจ้ำตรัสรู้แล้ว
ได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์
ท ำให้โกณฑัญญะเห็นธรรม

และขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรก
ในพระพุทธศำสนำ

พระพุทธเจ้ำเสด็จสู่
กรุงกบิลพัสด์ุ เพื่อแสดงธรรม

โปรดพระรำชบิดำ

พระพุทธเจ้ำทรงเผยแผ่
พระพุทธศำสนำเป็นเวลำ
45 ปี จึงปรินิพพำน ใน
วันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 6

ขณะมีพระชนม์ได้ 80 พรรษำ



เป็นคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำที่มีควำมส ำคัญมำก เพรำะเป็นหลักฐำนทำงพระพุทธศำสนำ ที่บันทึกค ำสอน
ของพระพุทธเจ้ำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้พุทธศำสนิกชนได้ศึกษำและน ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน

สุตตันตปิฎก หมวดที่ว่ำด้วยพระธรรมเทศนำทั่ว ๆ ไป มีประวัติ
และท้องเรื่องประกอบ มีทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ์

วินัยปิฎก หมวดว่ำด้วยระเบียบวินัย มีทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ์

อภิธรรมปิฎก หมวดที่ว่ำด้วยข้อธรรมล้วน ๆ ไม่มีประวัติ และท้องเรื่องประกอบ
มีทั้งหมด 42,000 พระธรรมขันธ์



เชื่อว่ำกรรมมีอยู่จริง เชื่อว่ำเมื่อท ำอะไร
โดยมีเจตนำที่ดีหรือไม่ดี ย่อมเกิดกรรมดีหรือ
กรรมชั่วตำมเจตนำ

เชื่อว่ำท ำกรรมเช่นใด ย่อมได้รับผลอย่ำงนั้น

ต้องรับผิดชอบต่อกรรมที่ท ำไว้ เชื่อว่ำพระธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำเป็นจริงแน่นอน

เชื่อกรรม

ตัวอย่างการกระท าที่ดี ตัวอย่างการกระท าที่ไม่ดี

เชื่อผลของกรรม

เชื่อว่าสัตวโลกมีกรรมเป็นของตน เชื่อพระปัญญาและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

อ่ำนหนังสือ ได้เกรด A ถูกครูต ำหนิรังแกเพื่อน

ศรัทธา 4 ควำมเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล



สำเหตุที่ท ำให้เกิด ควำมไม่สบำยกำย ควำมไม่สบำยใจ (ปัญหำ)

ทำนอำหำรมำกไป รู้สึกอึดอัด/อ้วน

ควำมดับทุกข์

ออกก ำลังกำย/ทำนอำหำรแต่พอดี

นิโรธ

สมุทัย

ข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์

หุ่นดี ร่ำงกำยแข็งแรง

มรรค

ทุกข์

อริยสัจ 4 ควำมจริงอันประเสริฐ



หลักปฏิบัติเพื่อกำรด ำเนินชีวิตที่ดีงำมไตรสิกขา

ฝึกควำมประพฤติทำงกำย
ให้อยู่ในระเบียบวินัย

ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง
มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ

ฝึกปัญญำให้เกิดควำมรู้แจ้งเห็นจริง รู้ผิดรู้ถูก



หลักธรรมที่เป็นหัวใจส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 3 ประกำร

กำรบริหำรจิตและเจริญปัญญำเบญจศีล เบญจธรรม
อบำยมุข 4 บุญกิริยำวัตถุ 3

อคติ 4
อิทธิบำท 4
ควำมกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศำสนำ
มงคล 38

การท าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์การท าความดีให้ถึงพร้อมการไม่ท าความชั่วทั้งปวง

กำรสวดมนต์แผ่เมตตำ



ข้อที่ควรละเว้น 5 ประกำร
เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการดื่มสุราและเสพสารเสพติด

กำรกระท ำ ผลกำรกระท ำ กำรกระท ำ ผลกำรกระท ำ กำรกระท ำ ผลกำรกระท ำ

ผลกำรกระท ำกำรกระท ำ กำรกระท ำ ผลกำรกระท ำ



ทำงแห่งควำมเสื่อม 4 ประกำร

นักเลงผู้หญิง
คือ ประพฤติตนเป็นคนเจ้ำชู้

นักเลงสุรา
คือ ชอบเสพติดของมึนเมำ

คือ คบเพื่อนไม่ดี
คบคนชั่วเป็นมิตรนักเลงการพนัน

คือ ชอบเล่นกำรพนัน
เป็นประจ ำ



ข้อที่ควรประพฤติ 5 ประกำร

มีค าสัตย์ มีสติสัมปชัญญะ

มีสัมมาอาชีวะ มีความส ารวมในกามมีเมตตากรุณา



หลักแห่งกำรท ำควำมดี 3 ประกำร

กำรท ำบุญด้วยกำรแบ่งปัน
สิ่งของของตนให้ผู้อื่น

กำรท ำบุญด้วยกำรประพฤติดี
รักษำศีล

กำรท ำบุญด้วยกำรฝึกจิตใจ
ของตนเอง

ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย



หมำยถึง ล ำเอียงเพรำะรัก
ฉันทาคติ

หมำยถึง ล ำเอียงเพรำะโกรธหรือเกลียด
โทสาคติ

หมำยถึง ล ำเอียงเพรำะควำมโง่เขลำ
โมหาคติ

หมำยถึง ล ำเอียงเพรำะกลัว
ภยาคติ



หมำยถึง พอใจในกำรท ำงำน หมำยถึง ควำมขยันหมั่นเพียร
ในกำรท ำงำน

หมำยถึง ควำมเอำใจใส่ในงำนที่ท ำ หมำยถึง รู้จักใช้ปัญญำ
ในกำรปรับปรุงแก้ไขงำนที่ท ำ
จนประสบผลส ำเร็จ

หลักธรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติบรรลุผลส ำเร็จในงำนที่ท ำ 4 ประกำร



สำมำรถปฏิบัติได้ ดังนี้

ศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับหลักธรรม
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

พระพุทธศำสนำอย่ำงถูกต้อง

ปฏิบัติตำมหลักธรรม
และพิธีกรรมทำงศำสนำ
ให้ถูกต้อง

ช่วยกันเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ

ปกป้องพระพุทธศำสนำ
ท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ

ให้เจริญมั่นคง



คือ ธรรมที่น ำมำซึ่งควำมสุขของชีวิต 38 ประกำร ในช้ันน้ีเรียน 3 ประกำร ดังนี้

หมำยถึง ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (มงคลที่ 7)

(มงคลที่ 14)การงานไม่อากูล

หมำยถึง กำรท ำงำนให้เสร็จไม่คั่งค้ำง

(มงคลที่ 27)มีความอดทน 

หมำยถึง มีควำมอดทนอดกลั้น



เรำควรฝึกท ำสมำธิก่อนเข้ำเรียนหรือเข้ำนอน เพื่อให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์

เข้าใจง่าย
เรียนดี

สมองปลอดโปร่ง

หลับง่าย
หลับสนิท สบาย
ตื่นเช้าสมองปลอดโปร่ง



เป็นข้อคิดสอนใจของพระพุทธศำสนำ พุทธศำสนสุภำษิตที่ควรศึกษำในชั้นนี้

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
ควำมมำนะบำกบ่ัน ช่วยให้เรำฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำง ๆ ได้

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญำทำงโลก หมำยถึง กำรน ำควำมรู้มำประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งต่ำงๆจนเกิดกำรสืบทอดต่อๆกันมำ
ปัญญำทำงธรรม หมำยถึง ปัญญำที่ท ำให้เข้ำใจ
ควำมเป็นจริงของชีวิต รู้ผิดชอบช่ัวดี (เป็นปัญญำที่
พระพุทธศำสนำเน้นให้ควำมส ำคัญ)

ต่อยอด

สืบทอด พัฒนำ

ตัวอย่ำง หำกนักเรียนมีควำมเพียรพยำยำมก็สำมำรถ
มีอำชีพที่ตัวเองต้องกำรได้

กำรใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่ำง ๆตัวอย่ำง

คิดค้น



ชำวเมืองจ ำปำ แคว้นอังคะ เมื่ออุปสมบทแล้ว
ท่ำนตั้งใจศึกษำพระธรรมด้วยควำมเพียร ท่ำน
เดินจงกรมอย่ำงหนักจนเท้ำแตก แต่ก็ไม่บรรลุธรรม
จึงเกิดควำมท้อแท้

พระพุทธเจ้ำประทำนโอวำทด้วยข้ออุปมำ
เร่ือง พิณสำมสำย เมื่อน ำไปปฏิบัติจึงบรรลุอรหันต์

เป็นสมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ 9 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์บรรพชำเป็นสำมเณร
เมื่อพระชันษำได้ 14 ปี และสำมำรถสอบ
พระปริยัติธรรมได้ 9 ประโยค เมื่อครั้งยังเป็น
สำมเณร พระองค์ได้ลำสิกขำและได้กลับมำ
อุปสมบทใหม่ ก็สำมำรถสอบพระปริยัติธรรม
ได้ 9 ประโยคอีกครั้ง จึงมีผู้ถวำยสมญำนำมว่ำ
“สังฆรำช 18 ประโยค”

เป็นผู้ใฝ่รู้ทำงพระพุทธศำสนำ ในวัยเด็ก
มีจิตใจโน้มเอียงไปสู่พระพุทธศำสนำ
มีศรัทธำเลื่อมใส ชอบศึกษำเกี่ยวกับ
พระพุทธศำสนำ จนมีควำมรู้แตกฉำน
และได้เป็นอำจำรย์ในมหำมกฏุรำชวิทยำลัย

พระโสณโกฬิวิสะ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

คนที่มีควำมเพียรย่อมประสบผลส ำเร็จ
กำรกระท ำทุกอย่ำงควรปฏิบัตติำมทำงสำยกลำง

คุณธรรมที่ได้
มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรศึกษำพระธรรม
ทรงปฏิบัติพระองค์ตำมพุทธปณิธำน 4 ประกำร

คุณธรรมที่ได้
สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนพระพุทธศำสนำ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี

คุณธรรมที่ได้



ชำยหนุ่มจึงน ำหนูไปขำย เมื่อได้เงินมำจึงน ำไปซ้ือน้ ำอ้อยแจก
คนเก็บดอกไม้หลวง เขำได้ดอกไม้ตอบแทนจึงน ำไปขำยได้เงินเพิ่มขึ้น

ชำยหนุ่มคบกับบุคคลต่ำง ๆ มำกมำย ซึ่งล้วนแต่ท ำให้เขำมีเงิน
มำกขึ้น เขำคิดถึงบุญคุณของเศรษฐีจึงเล่ำเร่ืองรำวที่ผ่ำนมำให้เศรษฐีฟัง

เศรษฐีเห็นควำมเฉลียวฉลำด วิริยะอุตสำหะ และควำมกตัญญูกตเวที
จึงยกลูกสำวให้พร้อมกับมอบสมบัติให้ครอบครอง

ที่ป่ำแห่งหนึ่งมีพญำสัตว์ 2 ตัว คือ พญำรำชสีห์และพญำเสือโคร่ง
อำศัยอยู่ในถ้ ำเดียวกัน ท้ังสองเป็นเพื่อนรักกันและออกล่ำสัตว์มำกิน
ด้วยกัน

วันหน่ึงมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเข้ำมำขออยู่อำศัยรับใช้ด้วยหวังจะกิน
เศษเนื้อเหลือเดน และพญำสัตว์ทั้งสองก็อนุญำต แต่ด้วยจิตคิดไม่ดี
อยำกกินเนื้อพญำรำชสีห์และพญำเสือโคร่ง สุนัขจิ้งจอกจึงพูดใส่ควำม
ให้พญำสัตว์ทั้งสองทะเลำะกัน แต่ด้วยควำมที่พญำสัตว์ทั้งสองไม่หลงเชื่อ
จึงท ำให้สุนัขจิ้งจอกอับอำยและหลบหนีเข้ำป่ำไป

จูฬเสฏฐิชาดก (เศรษฐีหน)ู

ข้อคิดท่ีได้จากชาดก
ผู้มีปัญญำสำมำรถสร้ำงฐำนะได้ด้วยทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อย

ข้อคิดท่ีได้จากชาดก
มิตรแท้ย่อมมีควำมไว้ใจกัน ไม่แตกแยกกันด้วยค ำยุยงของผู้อื่น

วัณณาโรหชาดก (สุนัขจิ้งจอกจอมยุยง)



พิธีกรรมเก่ียวกับวินัยสงฆ์ พิธีกรรมเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน พิธีกรรมเก่ียวกับวันส าคัญทางศาสนา

กำรจัดพิธีกรรมต่ำง ๆ ควรยึดหลัก 4 ประกำร คือ ถูกต้อง ประหยัด มีประโยชน์ ไม่ขัดกับประเพณีนิยม


