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� พระพุทธศาสนา (10 กว�าข�อ)

- อริยสัจ 4 ขันธ� 5 สติป�ฏฐาน 4 ไม�ควรพลาดโดยต�องจําศัพท� + ความหมาย ให�ได� 
(หลักธรรมออกเยอะ) 

- พุทธสาวก ชาวพุทธตัวอย�าง เขาจะสุ�มมา 1 คนโดยจะมักถามคุณธรรมเด�นๆ

- พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรป4ฎก ศาสนพิธีต�างๆ บทสวด 

เกง็ขอ้สอบศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม O-NET

- ชาดก 3 เรื่อง เวสสันดร, มโหสถ, มหาชนก

� ศาสนาต�าง ๆ (ไม�ถึง 10 ข�อ) 

- ศาสนาพราหมณ�-ฮินดู ศาสนาคริสต� ศาสนาอิสลาม (ออกศาสนาละประมาณ 1-2 ข�
อ) จับหลักธรรมสําคัญ? เปAาหมายสูงสุดของศาสนา? นิกาย จุดเด�นของแต�ละนิกาย? 
และเหตุการณ�แตกนิกาย?  พิธีกรรม? 

� - ความสอดคล�องของแต�ละศาสนา (ที่สอดคล�องที่สุด “ความเมตตา”) 



� ศาสนา ตามรูปศัพท�มาจากคําในภาษาสนัสกฤตว�า “ศาสน” แปลว�า “คําสอน  
ข�อบังคับ” ตรงกับคําในภาษาบาลีว�า“สาสน�”แปลว�าศาสนา คําสั่งสอนของศาสดา” 
หมายถึง หลักคําสอนอันเปEนที่ยึดเหนี่ยวทางใจ เพือ่เปEนแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อให�รอดพ�นจากความทุกขJ ประสบแต�ความสุข โดยมีความสุขนิรันดรJเปEนจุด
มุ�งหมายสูงสุด

� ที่มาของศาสนา 1. ความไม�รู� 2. ความกลัว 3. ต�องการศูนย�รวมกําลังใจ 
4. ความต�องการที่พึ่งทางใจ 5. ความต�องการความสงบสขุของสงัคม

ศาสนาพื�นฐาน : นิยาม

4. ความต�องการที่พึ่งทางใจ 5. ความต�องการความสงบสขุของสงัคม

� ความสําคัญของศาสนา 1.เปHนสิง่ยึดเหนี่ยวทางใจทีท่ําให�มนุษย�มทีี่พึง่และสร�าง
ความมัน่ใจในการดําเนินชวีิต  2.เปHนเครื่องมอืในการสรรสร�างความสามัคคีทําให�
สังคมเปHนอันหนึง่อันเดียวกนั ช�วยลดความขดัแย�งทําให�เกดิสันตสิุข 3.เปHนเครื่องมือ
ในการอบรมขัดเกลาสมาชิกของสังคม 4.เปHนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.เปHนเครื่องหมายของสังคม เปHนสัญลกัษณ�ที่แสดงให�เหน็ถึงความเปHนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของประชาชน 6.เปHนมรดกของสังคม และวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งของสงัคม
โลก เพราะทุกศาสนาจะมีศาสนวัตถุ ศาสนกิชน หลักธรรมคําสอนและศาสนพิธี



� ผู�ตั้งหรือศาสดา : ผู�คิดค�นหลักคําสอนครั้งแรกแล�ววางกฎและหลัก
คําสอนที่ได�คิดค�นเพื่อเปHนหลักปฏิบัติ

�หลักคําสอนหรือหลักธรรม : หลักธรรมคําสั่งสอนที่องค�ศาสนาได�
คิดค�นหรือเหล�าสาวกได�คิดค�นเพิ่มเติมขึ้นมา

� นักบวชหรือสาวก : ผู�ปฏิบัติตามหลักคําสอนอย�างเคร�งครัดเพื่อเปHน

องคป์ระกอบของศาสนา 5 ประการ

� นักบวชหรือสาวก : ผู�ปฏิบัติตามหลักคําสอนอย�างเคร�งครัดเพื่อเปHน
ตัวอย�างในวิถีชีวิตของผู�อื่นได�เปHนอย�างดี

�ศาสนสถานหรือโบสถJ วิหาร : บางศาสนาอาจจัดตั้งขึ้นเปHนครั้ง
คราวเมื่อเสร็จพิธีแล�วรื้อถอนไปหรือจะสร�างถาวรเพื่อใช�ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได�

�ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา : ทุกศาสนาจะต�องมีพิธีกรรม
ทางศาสนาที่เปHนเอกลักษณ�เฉพาะตัวของศาสนานั้นๆ



� แบ�งตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ�า
1.เอกเทวนิยม (Monotheism) หมายถึง ศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจ�าองค�เดียว คริสต� อิสลาม

2.พหุเทวนิยม (Polytheism) หมายถงึศาสนาที่มีความเชื่อในพระเจ�าหลายองค� ฮินดู (พราหมณ�)

   3.อเทวนิยม (Atheism) หมายถงึศาสนาที่ไม�เชื่อว�าพระเจ�าเปHนผู�สร�าง พระพุทธศาสนา ศาสนาเชน

� แบ�งตามแหล�งผู�นับถือ
   1.ศาสนาระดับท�องถิ่น คือ ศาสนาที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งและผู�นับถือภายในท�องถิ่นนั้นๆ เช�น ศาสนา

ชินโตของญี่ปุ]น ศาสนาสิกข�ของอินเดีย ศาสนายูดายและ อิสราเอล เปHนต�น

ประเภทของศาสนา แบ่งไดห้ลายประเภท

ชินโตของญี่ปุ]น ศาสนาสิกข�ของอินเดีย ศาสนายูดายและ อิสราเอล เปHนต�น

   2.ศาสนาระดับสากล คือศาสนาที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง และได�แผ�กระจายไปยังดินแดนส�วนต�างๆ ในโลก 
จนเรียกได�ว�าเปHนศาสนาของโลก เช�น ศาสนาคริสต� ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ เปHนต�น

� แบ�งตามการมีผู�นับถืออยู�หรือไม�
   1.ศาสนาที่ตายไปแล�ว คือศาสนาที่มีผู�นับถือในอดตี แต�ป�จจุบันไม�มีใครนับถือแล�ว เช�น ศาสนาของอียิปต�

โบราณ ศาสนากรีกโบราณ เปHนต�น

2.ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู�  คือศาสนาที่ยังมีผู�นับถืออยู�ในป�จจุบัน เช�น ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต�  ศาสนา
อิสลาม  และศาสนาพราหมณ�–ฮินดู



�ศาสนาเปEนแหล�งกําเนิดจริยธรรม สอนให�งดเว�นความชั่วให�รู�จัก
ทําความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ

�ศาสนาสอนให�คนปกครองตนเองได� สอนให�รู�จักตนเองว�าจิตใจมี
แนวโน�มทางดีหรือทางเสื่อม 

�

ประโยชน์ของศาสนา

�ศาสนาทําให�มนุษยJมีที่ยึดเหนี่ยว เพราะสังคมมนุษย�ย�อม
เปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ ผู�มีหลักศาสนาย�อมมีหลักความเชื่อที่มั่นคง
เปHนเครื่องยึดเหนี่ยวไม�ให�อ�อนไหวหลงใหลไปกับความเปลี่ยนแปลง

� ทําให�สังคมเปEนปOกแผ�น เพราะคนที่นับถือศาสนาเปHนคนมีเหตุผล
มีใจกว�างไว�วางใจเอื้อเฟ̀aอเผื่อแผ�ต�อกัน รักใคร�ปรองดองกัน 
สามัคคีกัน



1. องคJประกอบที่มีปรากฏอยู�ในศาสนาสําคัญในปPจจุบันคือข�อใด

ก. ศาสดาและนักบวช

  ข. รูปเคารพและศาสนสถาน

  ค. นักบวชและศาสนพิธี

  ง. ศาสนพิธีและหลักคําสอน

ลองมาทาํขอ้สอบ

  ง. ศาสนพิธีและหลักคําสอน

2. ข�อใดคือแก�นแท�ของศาสนา

� ก. การให�คําสอนที่เปHนแนวทางการดําเนินชีวิต

� ข. การให�คําอธิบายความเปHนจริงสูงสุดของชีวติและโลก

� ค. การให�คําอธบิายและคําสอนเกี่ยวกับความดีความชั่ว

� ง. การให�คําสอนเพื่อเปHนที่พึ่งทางใจให�พ�นจากความกลัว



3. ศาสนาพุทธ จัดอยู�ในศาสนาประเภทใด

  ก. พหุเทวนิยม    ข. เอกเทวนิยม      ค. อเทวนิยม      ง. เทวนิยม

4. จุดมุ�งหมายสําคัญของศาสนาทุกศาสนาคืออะไร

ก. เน�นการเข�าใจหลักธรรม

ข. สอนให�ยึดมั่นในองค�ศาสดา

ค. เน�นการปฏบิัติพิธีกรรมทางศาสนา

ง. สอนให�ศาสนิกชนของตนทําความดีง. สอนให�ศาสนิกชนของตนทําความดี

5. หลักคําสอนของแต�ละศาสนาแม�จะมีรายละเอียดแตกต�างกัน แต�มี
ลักษณะสําคัญบางประการร�วมกัน ลักษณะดังกล�าวคืออะไร

ก. ความเข�าใจชีวิตและพัฒนาชีวิต

ข. ความยึดมั่นศรัทธาในองค�ศาสดา

ค. ความยึดมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา

ง. ความเห็นว�าชีวิตเปHนสิ่งที่ปราศจากคุณค�า



6. ข�อใดเหมาะสมที่สุดในการอยู�ร�วมกันระหว�างผู�นับถอืศาสนาต�างกัน
ก. ไม�ถือว�าศาสนาเปHนเรื่องสําคัญในการดําเนินชวีิต
ข. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนต�างศาสนา
ค. ไม�วิพากษ�วิจารณ�ศาสนาอื่น ให�ความสนใจเฉพาะศาสนาของตน
ง. ไม�ลบหลู�ความคิดหลักในศาสนาอื่นโดยยังเชื่อมัน่ในศาสนาของตน

7. เพราะเหตใุดพระพุทธศาสนาจึงมีทฤษฎี และวิธีการที่เปEนสากล
ก. เปHนศาสนาที่แพร�หลายทั่วโลก
ข. เปHนศาสนาทีมุ่�งเอาชนะธรรมชาติข. เปHนศาสนาทีมุ่�งเอาชนะธรรมชาติ
ค. เปHนศาสนาทีมุ่�งเน�นความสะดวกสบายของมนุษย�
ง. เปHนศาสนาทีมุ่�งเน�นความสนัตสิุขของมวลมนษุยชาติ

8. “พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เปEนสากล” หมายความว�าอย�างไร
ก. เปHนคําสอนที่สามารถพิสูจน�ได�
ข. เปHนคําสอนที่ตรงกันกับศาสนาอื่น
ค. เปHนคําสอนทีน่�าเชื่อถือเปHนอย�างยิ่ง
ง. เปHนคําสอนที่มุ�งประโยชน�สุขแก�คนทั่วไป



9. ศาสนาในข�อใดต�อไปนี้ที่มีความแตกต�างจากข�ออื่น 

ก. ศาสนาพราหมณ�-ฮินดู   ข. ศาสนายูดาห� 

ค. ศาสนาอิสลาม   ง. ศาสนาคริสต�  

10. คัมภีรJของศาสนาในข�อใดที่มีความแตกต�างจากคัมภีรJเล�มอื่น 

ก. พระเวท ข. พระไตรป4ฎก    ค. ไบเบิล ง. อลักุรอาน  

11. ข�อใดคือจุดมุ�งหมายที่สําคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 11. ข�อใดคือจุดมุ�งหมายที่สําคัญของพิธีกรรมทางศาสนา 

ก. การสร�างความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ 

ข. การอบรมจิตใจศาสนิกชนให�เปHนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ค. การแสดงให�เห็นความแตกต�างกับศาสนาอื่น 

ง. การทําให�เข�าถึงหลักคําสอนของศาสนานั้น



12. ข�อใดที่มีความสัมพันธJกันไม�ถูกต�อง 

ก. พราหมณ�-ฮินดู - ศิวลึงค�  

ข. พระพุทธศาสนา - เสมาธรรมจักร 

ค. คริสต� - ไม�กางเขน   

ง. อิสลาม - พระจันทร�เสี้ยว  

13. ข�อใดไม�ใช�แนวคิดของศาสนาพุทธ 13. ข�อใดไม�ใช�แนวคิดของศาสนาพุทธ 

ก. สอนให�อทุิศตนแก�สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ข. สอนให�พิสูจน�คําบอกเล�าแล�วจึงเชื่อ 

ค. เชื่อว�ากรรมเปHนตัวกําหนดสรรพสิ่ง 

ง. หลักศีลธรรมเกิดจากการศึกษาของผู�รู�  



14. พฤติกรรมของบุคคลใดต�อไปนี้ที่เปEนไปตามหลักองคJประกอบที่สําคัญ
ที่สุดของศาสนา 
ก. เมธินียึดหลักปฏิบตัิละชั่ว ทําดี มีจติใจบริสุทธิ์ผ�องแผ�ว 
ข. กาเซ็มทําละหมาดวันละ 5 ครั้งอย�างสม่ําเสมอ 
ค. คริสตี้เสียสละวันหยุดส�วนตัวเข�าคอร�สลดน�dาหนักเพื่อเตรียมตัวประกวดซุป
เปอร�โมเดล 

ขอ้สอบสองขอ้นี� ตอบถกู 2 คาํตอบ

เปอร�โมเดล 
  ง. มาระตีสวดมนต�ขอพรพระวิษณุให�คุ�มครองให�รอดพ�นจากน้ําท�วม 
15.พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรJมีความคล�ายคลึงกันในประเด็นใดบ�าง 
ก. เน�นหลักความเปHนจริงที่มอียู�ในธรรมชาติ 
ข. เน�นประโยชน�ที่เกิดขึ้นในสังคมป�จจบุัน 

� ค. การตั้งสมมติฐานในอํานาจลีล้ับหรืออาํนาจเหนือธรรมชาติ 
  ง. การส�งเสริมการค�นคว�าหาเหตุผลและการพิสูจน�ด�วยการลงมอืปฏิบตัิจริง  



ศาสนาสากล : เปรยีบเทยีบ



  กําเนิดในประเทศอินเดีย เมื่อ 2500 ปfเศษมาแล�ว ศาสดา คือ พระพุทธเจ�า 
พระชนม�มายุ 29 พรรษา ได�เสด็จออกบรรพชา พระองค�ทรงศึกษาและบาํเพ็ญ
ทุกข�กริยาอยู�นาน 6 ปf แต�ไม�สําเร็จ จงึทรงเลิก และทรงแสวงหาสัจธรรม   
จนสามารถตรัสรู�อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปHนพระสัมมาสัมพุทธเจ�า       
เมือ่พระชนมายุได� 35 พรรษา โดยพระองค�ตรัสรู�ตามลําดับ คือ 

พทุธประวตัิ

  - ปฐมยาม    - ปุพเพนิวาสานุสติญาณ - ระลึกชาติแต�หนหลังได� 

  - มัชฌิมยาม  - จุตูปปาตญาณ  - ความรู�ดุจตาทิพย� 

  - ป�จฉิมยาม  - อาสวักขยญาณ  - ความรู�อันเปHนเหตุให�สิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวง 

  พระสัมมาสัมพุทธจ�าทรงเผยแผ�หลักธรรมจนพระชนมายุ 80 พรรษาก็ดับขันธ�
ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา  



สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทําให�เกิดความรู�สึกระลึกถึงพระพุทธเจ�า 
เกิดความแช�มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําความดี เมือ่ได�ไปพบเห็น

  สังเวชนียสถาน มี 4 แห�ง คือ

สถานที่ประสูติ : สวนลมุพินีวัน ประเทศเนปาล

สถานที่ตรัสรู� : พุทธคยามชีื่อเรียกอีกชื่อว�าวัดมหาโพธิ์ ตั้งอยู�ที่จังหวัดคยา 
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห�างจากริมฝ�kงแม�น้ําเนรัญชรา 350 เมตร ในอดีต
ตําบลที่ตั้งพุทธคยามีชื่อว�า อุรุเวลาเสนานิคม ต�อมา จงึเพี้ยนเปHน อุเรล ตําบลที่ตั้งพุทธคยามีชื่อว�า อุรุเวลาเสนานิคม ต�อมา จงึเพี้ยนเปHน อุเรล 
ป�จจบุัน ประเทศอินเดีย

สถานที่แสดงปฐมเทศนา : สารนาถในสมัยพุทธกาล เรียกกันว�า ป_าอิสิปตน
มฤคทายวัน ประเทศอินเดีย

สถานที่ปรินิพพาน : กสุินารา ตั้งอยู�ที่ตําบลมถากัวร� อาํเภอกุสินคร         
รัฐอตุรประเทศ ประเทศอินเดีย 



ต�นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในปริมณฑลลุมพินีวัน ชาวพุทธนมัสการ เสาพระเจ�าอโศกมหาราช
เครื่องหมายสถานที่พระพุทธเจ�าประสูติ ณ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล



ต�นพระศรีมหาโพธิ์ เหนือพระแท�นวัชรอาสนพุทธบัลลังก� 
สถานที่ตรัสรู�ของพระพุทธเจ�า

พระสงฆ� นมัสการพระมหาโพธิเจดีย� สถานที่ตรัสรู�ขององค�
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�า พุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญ
ที่สุดของชาวพุทธ



ซากฐานเจดีย�ธรรมราชิกสถูป สถานที่พระพุทธองค�ทรงแสดงอนันตตลักขณสูตร
โปรดป�ญจวัคคีย� ทําให�ป�ญจวัคคีย�บรรลเุปHนพระอรหันต�



มหาปรินิพพานวิหาร ภายในสาลวโนทยาน



สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสรีระพระพุทธเจ�าเปEนเวลา 7 วันก�อนอัญเชิญ           
ไปถวายพระเพลิงพระบรมศพ



มกุฏพันธนเจดียJ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ�า



16. บุคคลกลุ�มใดที่สร�างระบบวรรณะให� เกิดขึ้นในสมัยก�อนพุทธกาล

ก. ศูทร ข. แพศย� ค. กษัตริย� ง. พราหมณ�

17. การแบ�งชนชั้นทางสังคมโดยใช�ระบบวรรณะในสมัยก�อนพุทธกาล           
ก�อให�เกิดผลตามข�อใด

ก. เปHนประโยชน�ในการปกครอง

ข. ทําให�ทุกคนรู�จักหน�าที่ของตน

ค. เปHนการทําลายสทิธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย�ค. เปHนการทําลายสทิธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย�

ง. ทําให�บ�านเมืองไม�เจริญก�าวหน�าเพราะมัวแต�แย�งชิงความเปHนใหญ�กัน

18. พระสิทธัตถะตรัสรู�เปEนพระพุทธเจ�าด�วยวิธีการใด

ก. อดอาหาร  ข. เข�าญาณสมาบัติ

ค. บําเพ็ญทุกรกิริยา ง. บําเพ็ญเพียรทางจิต
�



19. พระพุทธศาสนาได�ประดิษฐานในดินแดน ใดเปEนแห�งแรก

ก. เมอืงพาราณสี แคว�นกาสี ข. เมอืงราชคฤห� แคว�นมคธ

ค. เมอืงกุสินารา แคว�นมัลละ ง. เมอืงกบลิพัสดุ� แคว�นสักกะ

20. สถานที่ใด ไม�เกี่ยวข�อง กับการตรสัรู�

ก. โคนต�นนิโครธ ข. ริมฝ�kงแม�น้ําอโนมา

ค. ริมฝ�kงแม�น้ําเนรัญชรา ง. ใต�ต�นพระศรีมหาโพธิ์

21. ใครเปEนพระสาวกองคJสุดท�ายของพระพุทธเจ�า21. ใครเปEนพระสาวกองคJสุดท�ายของพระพุทธเจ�า

ก. พระอานนท� ข. พระสุภัททะ

ค. พระสารีบุตร         ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ

22.พระพุทธเจ�าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให�แก�ใคร

ก. ป�ญจวคัคีย�                   ข. ชฎิล  3  พี่น�อง

ค. พระเจ�าสุทโธทนะ             ง. อาฬารดาบสและอุทกดาบส



23. การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนามีผลต�อการปฏิรูปสังคมชมพูทวีป
โดยตรงและโดยอ�อมอย�างไร

ก. การล�มสลายของชั้นวรรณะ

ข. การล�มสลายของศาสนาอื่น

ค. การเชื่อในอเทวนิยมคือไม�เชื่อเรื่องพระเจ�า

ง. การไม�แบ�งชั้นวรรณะ การแก�ไขความทุกข�ของสังคม การช�วยให�
สังคมเกิดสันติสุขสังคมเกิดสันติสุข

24. ข�อใดกล�าวถึงดินแดนชมพูทวีปไม� ถูกต�อง

ก. เปHนดินแดนแห�งต�นหว�า

ข. เดิมเปHนที่อยู�ของพวกดราวิเดียน

ค. เดิมเปHนที่อยู�ของพวกอารยันซึ่งเปHนชนผิวขาว

ง. เปHนดินแดนที่มากไปด�วยลัทธิความเชื่อและวัฒนธรรม



25. ข�อใด ไม�ใช� ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

    ก. ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย     

    ข. ความเชื่อมั่นในพระป�ญญาของพระพุทธเจ�า

    ค. ความเชื่อมั่นในกฎแห�งเหตุและผลของการกระทําในวัฏสงสาร

    ง. ความเชื่อมั่นในความเปHนอมตะของวิญญาณที่ต�องคอยรับผลกรรม

26. ข�อใดคือความหมายที่ถูกต�องที่สดุของศีลในพุทธศาสนา26. ข�อใดคือความหมายที่ถูกต�องที่สดุของศีลในพุทธศาสนา

    ก. ความเคร�งครัดสํารวมระวงั          ข. การงดเว�นความชั่วทุกอย�าง

    ค. การไม�เบียดเบียนตนเองและผู�อื่น     ง. ข�อห�ามไม�ให�ล�วงเกินผู�อื่น

27. ข�อใดคือลักษณะเด�นที่สุดของพุทธศาสนา

�   ก. การไม�เชื่อเรื่องพระเจ�า          ข. การสอนเรื่องกรรมในอดีต

�   ค. การสอนให�รักและเมตตากัน      ง. การสอนให�มนุษย�พึ่งพาตนเอง

�            



28. ข�อใดเปEนเอกลักษณJของศาสนาพทุธ

    ก. กรรม       ข. ภาวนา      ค. นรก – สวรรค�     ง. อนัตตา

29. คําสอนเรื่อง ชีวติเปEนทุกขJ ของ พระพุทธศาสนา หมายถึงข�อใด

    ก. ชีวิตมีป�ญหาอยู�ตลอดเวลา                                  

    ข. ร�างกายต�องเปลี่ยนแปลงเจ็บไข�อยู�เสมอ

    ค. ความทกุข�เปHนข�อเท็จจริงของชวีิต        

    ง. จิตใจต�องพบความเศร�าและเสียใจอยู�เรื่อยๆ    ง. จิตใจต�องพบความเศร�าและเสียใจอยู�เรื่อยๆ

30. คําสอนเรื่องกรรมในพทุธศาสนาสําคัญอย�างไร

    ก. ทําให�คนเปHนคนดี                  

    ข. ทําให�เชื่อว�ากรรมพิสจูน�ได�

�   ค. ทําให�คนกลัวนรกไม�กล�าทําชั่ว      

    ง. ทําให�เราเข�าใจว�าเราคือผู�ลิขิตชวีิตเรา           



หลกัธรรมพทุธศาสนา
พระพุทธศาสนามีหลักธรรม 3 ระดับเพื่อสอนให�ชาวพุทธทําความดี ละเว�นความชั่ว ชําระ
จิตใจให�บริสุทธิ์  เรียกว�า  โอวาทปาติโมกข�  ซึ่งเปHนจริยธรรมของบุคคลในสังคมพิจารณาได� 
•จริยธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อการละความชั่ว จะเปHนข�อปฏิบัติที่ควบคุมกาย  วาจา  ใจ  ให�ปกติ  
ไม�ก�อให�เกิดทุกข�  โทษ  แก�ตนและผู�อื่น

เบญจศีล  คือ  เว�นจากการฆ�าสัตว�  ลักทรัพย�  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  ดื่ม
สุรา  และของมึนเมาสุรา  และของมึนเมา

เบญจธรรม  คือ  มีเมตตากรุณา  ประกอบอาชีพสุจริต  สํารวมในกาม  มีสัจจะ  มี
สติสัมปชัญญะและไม�มัวเมาในอบายมุข
•จริยธรรมระดับกลาง เพื่อการสร�างความดี  เปHนข�อปฏิบัติที่ควบคุมไปถึงจิตใจเรียกว�า

กายสุจริต  3  คือ เว�นจากการฆ�าสัตว�  ลักทรัพย�  และประพฤตผิดในกาม
วจีสุจริต  4  คือ  เว�นจากการพูดเท็จ  พูดส�อเสียด  พูดคําหยาบ  และพูดเพ�อเจ�อ
มโนสุจริต  3  คือ  ไม�โลภอยากได�ของผู�อื่น  ไม�คิดพยาบาทปองร�ายผู�อื่นและมี

ความเห็นถูกต�องตามทํานองคลองธรรม



� จริยธรรมระดับสูงเพื่อการชําระจิตใจให�บริสุทธิ์ คือ อริยมรรคมีองค� 8 ประการ เปHน
หนทางดับทุกข�ที่แท�จริงได�แก� สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ  สัมมาสังกัปปะ  ความ
ดําริชอบ  สัมมาวาจา  การเจรจาชอบ  สัมมากัมมันตะ  การกระทําชอบ  สัมมา
อาชีพวะ  การเลี้ยงชีพชอบ  สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ  สัมมาสติ  การระลึก
ชอบ  และ  สัมมาสมาธิ  การตั้งใจมั่นชอบ   การฝpกจิตด�วยอริยมรรคมีองค� 8  นี้  
ผู�ฝpกจิตได�จะสามารถดับกิเลสดับกองทุกข� ได�สิ้นเชิง  เรียกภาวะนี้ว�า  การบรรลุ
นิพพาน

� หลักธรรมที่ชาวพุทธควรรู�

  อิทธิบาท 4  หลักธรรมที่นําสู�ความสําเร็จ

      ฉันทะ  ความพอใจในการทํางาน ทํางานด�วยความเต็มใจ มีใจรักที่จะทํางานให�
สําเร็จลุล�วงไปด�วยดี

      วิริยะ  มีความเพียรพยายามทํางานให�สําเร็จ ด�วยความอดทน ไม�ท�อถอย

      จิตตะ  มีความเอาใจใส�ต�อการทํางาน เอาใจฝ�กใฝ]ที่จะทํา

      วิมังสา รู�จักตริตรองพิจารณาเหตุผล ด�วยสติป�ญญา  เพื่อปรับปรุงแก�ไขและ
ทํางานให�สําเร็จ



� ฆราวาสธรรม 4 หลักธรรม ข�อปฏบิัติของผู�ครองเรือน 4 ประการคือ

  สัจจะ แปลว�า  ความซื่อสัตย� ความจริงใจ ความซื่อตรงต�อกัน ซึ่งถือว�าเปHน
พื้นฐานในการครองเรือน

  ทมะ แปลว�า  การข�มใจ การฝpกฝนปรับปรุงตนเองให�เจริญก�าวหน�าด�วย
สติป�ญญาหมายถึง การบังคับจิตใจไม�ให�ใฝ]สูงเกินไป และรู�จักฝpกฝนตนเอง
ไม�ให�ถลําไปสู�ความชั่วหรือความผิดต�างๆ

  ขันติ แปลว�า ความอดทน หมายถึงความอดทนต�อสิ่งไม�ดี อดทนต�อความ  ขันติ แปลว�า ความอดทน หมายถึงความอดทนต�อสิ่งไม�ดี อดทนต�อความ
ยากลําบาก โดยไม�หวั่นไหว และไม�ท�อถอย ความอบทนแบ�งได� 4 ประการ 
อดทนต�อความยากลําบาก  อดทนต�อความทุกขเวทนา  อดทนต�อความเจ็บ
ใจ  อดทนต�ออํานาจกิเลส

  จาคะ แปลว�า ความเสียสละ หมายถึง การเสียสละความสุขความสบาย
ส�วนตน พร�อมที่จะร�วมมือช�วยเหลือ ไม�คับแค�นเห็นแก�ตัวหรือเอาแต�ใจตัวเอง 
ความเสียสละในส�วนนี้ทําได� 2 วิธี เสียสละวตัถุ  เสียสละอารมณ�



อริยสัจ 4 หมายถึง หลักความจริงอันประเสริฐ หรือหลักความจริงที่ทําให�คนเปHนผู�
ประเสริฐ ซึ่งเปHนหลักในการแก�ป�ญหาชีวิต 4 ประการ

  ทุกขJ หมายถงึ ความไม�สบายกายไม�สบายใจ อันเนื่องมาจากสภาพที่ทนได�ยาก คือ
สภาวะที่บีบคั้นจิตใจ ความขัดแย�ง 

  สมุทัย หมายถึง เหตุที่ทําให�เกิดความทุกข� คือ สิ่งที่เปHนจุดเริ่มต�นที่ทําให�เกิดทุกข� แต�
สาเหตุที่แท�จริงคือ ตัณหาหรือความต�องการ 3 ประการ คือ  กามตัณหา  หมายถึง  
ความอยากได�  ภวตัณหา  หมายถึง ความอยากเปHน  วิภาวตัณหา หมายถึง ความ
ไม�อยากเปHนไม�อยากเปHน

  นิโรธ หมายถึง  ความดับทุกข�  คือภาวะที่ตัณหา ดับสิ้นไป

� มรรค  หมายถึง  ข�อปฏิบัติให�ถึงความดับทุกข� ซึ่งได�แก�  การเดินทางสายกลาง  
หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า  มรรค ซึ่งมีส�วนประกอบ 8 ประการคือ      
สัมมาทิฏฐิ-เห็นชอบ  สัมมาสังกัปปะ-ดําริชอบ  สัมมาวาจา-เจรจาชอบ  
สัมมากัมมันตะ-กระทําชอบ  สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ  สัมมาวายามะ-
พยายามชอบ  สัมมาสติ-ระลึก  สัมมาสมาธิ-ตั้งจิตมั่นชอบ



มรรค 8 นี้ รวมเรียกว�า ไตรสิกขา ได�แก�  

1. ศีล คือ การสํารวมกาย วาจา ได�แก� เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 

2. สมาธิ คือ การฝpกฝนอบรมจิตให�มั่นคง ได�แก� พยายามชอบ สติชอบ สมาธิชอบ 

3. ป�ญญา คือ ความรู�ในการพิจารณาสภาวะต�างๆ ตามความเปHนจิรง ได�แก� เห็นชอบ 
และดําริชอบ  

ขันธJ ๕ คือ องค�ประกอบของชีวิตมนุษย� ได�แก� รูป ขันธ� และนามขันธ� มี 5 ประการ คือ 

1. รูป คือ ร�างกาย 1. รูป คือ ร�างกาย 

2. เวทนา คือ ความรู�สึกที่เกิดจากสิ่งที่รับรู� ได�แก� สุข ทุกข� เฉยๆ  

3. สัญญา คือ การกําหนดหมายรู�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได�แก� หวาน เค็ม แข็ง นิ่ม ดัง ค�อย 
เหม็น หอม สวย น�ารัก 

4. สังขาร คือ สิ่งปรุงแต�งหรือแรงจูงใจที่ทําให�มนุษย�กระทําอย�างใด ซึ่งเปHนขั้นตอนที่ก�
อให�เกิดพฤติกรรม

5. วิญญาณ คือ การรับรู�ผ�านประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  



ไตรลักษณJ (สามัญลักษณะ) หมายถึง ลักษณะทั่วไปในสิง่ทัง้ปวงมี 3 ประการ 
คือ 

1. อนิจจัง คือ ความไม�เที่ยง 
2. ทุกขตา คือ สภาวะที่ทนไม�ได� 
3. อนัตตา คือ ความไม�ใช�ตัวตน  
นิยาม 5 กําหนดอันแน�นอน ความเปHนไปอันมีระเบียบแน�นอนของธรรมชาติ 
ประกอบด�วย 
1. อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ�ธรรมชาติต�างๆ 1. อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ�ธรรมชาติต�างๆ 
โดยเฉพาะ ดิน น้ํา อากาศ และฤดูกาล อันเปHนสิง่แวดล�อมสําหรับมนุษย�) 

2. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ�มีพนัธุกรรม เปHนต�น) 
3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต) 
4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย� คือ กระบวนการให�ผล
ของการกระทํา) 

5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสมัพันธ�และอาการที่เปHนเหตุ เปHนผลแก�
กันแห�งสิง่ทัง้หลาย)  



ปฏิจจสมุปบาท  
  สภาพอาศัยป�จจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีขึ้น การที่ทุกข�เกิดขึ้นเพราะ

อาศัยป�จจัยต�อเนื่องกันมา หรือเรียกว�า กฎอิทัปป�จจยตา

  - อวิชชา (ความไม�รู�)                - สังขาร (สภาพที่ปรุงแต�ง) 

  - วิญญาณ (ความรู�แจ�งอารมณ�)      - นามรูป (นามขันธ�กับรูปขันธ�) 

  - สฬายตนะ (อายตนะภายใน 6)     

  - ผัสสะ (การกระทบของอายตนะภายใน 6 กับอารมณ�ภายนอก  - ผัสสะ (การกระทบของอายตนะภายใน 6 กับอารมณ�ภายนอก

  - เวทนา (ความเสวยอารมณ� ทุกข� สุข ไม�ทุกข�ไม�สุข)   

  - ตัณหา (ความอยาก เช�น รูป กลิ่น รส สัมผัส ชื่อเสียง ตําแหน�ง) 

  - อุปาทาน (ความยึดมั่น ได�แก� อุปาทาน 4) 

  - ภพ (ภาวะชีวิต) ชาติ (ความเกิดแห�งขันธ�ทั้งหลายการได�อายตนะ) 

  - ชรามรณะ (ความแก�และความตาย) 



31. การจัดกลุมธรรมในอริยสัจ 4 ข�อใดไมถูกต�อง

    ก. ทุกข� – ขันธ�5 – โลกธรรม8     

    ข.  สมุทัย – นิวรณ�5 – อุปทาน4

ค. นิโรธ – ปฏิจจสมุปบาท – กรรม12 

    ง. มรรค – อปริหานิยธรรม7 – มงคล 38

 ลองดูขอ้สอบกนับา้ง

32. ข�อใดคือคําตอบที่ถูกต�องเกี่ยวกับหลักคําสอนเรื่อง อริยสัจ4

    ก. รู�ทุกข�  ละสมุทัย ทํานิโรธให�แจ�ง ทํามรรคให�เกิดมี

    ข. ละทุกข� รู�สมุทัย ทํานิโรธให�เกิดมี ทํามรรคให�แจ�ง

    ค. รู�ทุกข� รู�สมุทัย ทํานิโรธให�เกิดมี ทํามรรคให�แจ�ง

    ง. ละทุกข� ละสมุทัย ทํานิโรธให�แจ�ง ทํามรรคให�เกิดมี



33. การรับรู� รูป รส กลิ่น เสยีง สัมผัส ในขันธ�5 คือข�อใด

    ก. จิต      ข. เวทนา          ค. สังขาร           ง. วิญญาณ

34. การตัดสินใจอพยพออกจากบ�านที่ถูกน้ําทวมไปอาศัยพักพิงตามศูนย�อพยพของ
ทางราชการ หรือเอกชนนั้น เป:นขั้นตอนใดของขันธ�5

ก. เวทนาขันธ�      ข. สังขารขันธ�      ค. วิญญาณขันธ�         ง. รูปขันธ�

35. พระพุทธเจ�าทรงสอนอริยสัจ4 ในวันใด

    ก. วันมาฆบูชา   ข. วันวิสาขบูชา    ค. วันอาสาฬหบูชา  ง. วันจาตุรงคสันนิบาต    ก. วันมาฆบูชา   ข. วันวิสาขบูชา    ค. วันอาสาฬหบูชา  ง. วันจาตุรงคสันนิบาต

36. ข�อใดบ�างที่เป:นเหตุตามหลักอริยสัจ4 (ตอบถูก2ข�อ)

    ก. สมาพรกังวงใจที่โรงเรียนเป@ดเรียนช�าเพราะกลัวเรียนไมทันเพื่อน

    ข. สมพรใช�สติระงับความเครียดไมสร�างทุกข�ให�กับตนเองในยามที่ประสบภัย

    ค. กษมพรยึดติดคานิยม K-POP จึงเลียนแบบการแตงกายตามนักร�องเกาหลี

    ง. กชพรร�องไห�เสียใจกับการจากไปของนักนวัตกรโลกอยาง สตีฟ จIอบส�



37. หลักคําสอนเรื่องขันธ�5 เกี่ยวข�องกับคําตอบข�อใดบ�าง (2 คําตอบ)
    ก. สังสารวฏัมีความเกี่ยวข�องกับกฎแหงกรรม
    ข. วิญญาณเป:นความรู�สึกที่สัมผัสตอสิ่งตาง ๆ แล�วเกิดสุขบ�างทุกข�บ�าง
    ค. รูปขันธ�สามารถมองเห็นและสัมผัสได�เนื่องจากเกิดจากดินน้ําลมไฟ
    ง. สัญญาเป:นสิ่งที่สามารถบงบอกได�ภายหลังการสัมผัส เชน รสเปรี้ยว
38. วธิีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด38. วธิีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด
    ก. มัชฌิมาปฏิปทา               ข. ไตรลักษณ�
    ค. อานาปานสติ                  ง.  ปฏิจจสมุปบาท
39. ..ละชั่ว ทําดี มีจิตใจบริสุทธิ์.. เป:นหลักคําสอนที่เกี่ยวข�องกับวันใด
    ก. วันวิสาขบูชา                  ข. วนัอาสาฬหบูชา    
    ค. วันเข�าพรรษา                 ง. วนัมาฆบูชา



40. คําวา พุทธ  มีความหมายอยางไร (ตอบ2ข�อ)

    ก. ผู�รู�ผู�ตื่น        ข. ผู�หลุดพ�น       ค. ผู�เบิกบาน     ง. ผู�มีปQญญา

41. ปฐมเทศนาของพระพุทธเจ�า ประกอบด�วยหลักธรรมใดบ�าง (ตอบ2ข�อ)

    ก.  อรยิสัจ4    ข. โอวาทปาฏิโมกข�    

    ค. มัชฌิมาปฏิปทา           ง. อนันตลักขณสูตร

42. สามัญลักษณ�เป:นเรื่องที่เกี่ยวข�องกับคําตอบข�อใด (ตอบ2ข�อ)

    ก. ละชั่ว ทําดี มีจิตใจบริสุทธิ์

    ข. สิ่งตาง ๆมีการเปลี่ยนแปลงไมสามารถรักษาสภาพเดิมได�

    ค. เมื่อโลกเกิดได�โลกยอมดับได�หรือสิ่งตาง ๆ เมื่อมีเกิดต�องมีดับ

    ง. อัตตาและอนัตตาเป:นสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติและเป:นเหตุเป:นผล

    



พรหมวิหาร  หมายถึง ธรรมประจําใจอนัประเสริฐ หรือหลักความประพฤติที่
ประเสริฐได�แก�

  เมตตา  หมายถึง  ความรัก ความปรารถนาดีอยากให�ผู�อื่นเปHนสุขและมี
ไมตรีจิตคิดที่เปHนประโยชน�แก�ผู�อื่นโดยทั่วหน�า ไม�ว�าจะเปHนมนุษย�หรือสัตว�

  กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดช�วยให�ผู�อื่นพ�นทุกข� อาจจะช�วยด�วยกําลัง
ทรัพย� กําลังความคิด หรือกําลังกายแล�วแต�กรณี

  มุทิตา หมายถึง ความบนัเทิงใจ หรือความเบิกบานใจ คือมีความยินดีเมื่อ  มุทิตา หมายถึง ความบนัเทิงใจ หรือความเบิกบานใจ คือมีความยินดีเมื่อ
ได�เห็น ได�ยินผู�อื่นได�ดีมีความสุขความสบาย เราพลอยดีใจไปกับเขา

  อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเปHนกลาง คือการทํางานโดยปราศอคติ 
วางตัวเปHนกลางไม�ลาํเอียงเพราะรัก ชัง หลง หรือกลัว โดยพิจารณาว�าใคร
ทําดีย�อมได�ดี ใครทําชั่วย�อมได�รับชั่ว



อุปาทาน 4
  ความยึดมั่น ความถือมั่นด�วยอํานาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแต�ตัณหา 
ผูกพันเอาตัวตนเปHนที่ตั้ง ได�แก�

1. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส ที่น�าใคร�       
น�าพอใจ 

2. ทิฏq ุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลทัธิ หรือหลัก
คําสอนต�าง ๆ 

3. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ    
ข�อปฏิบตัิ   แบบแผน ระเบยีบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธตี�างๆ 
กันไปอย�างงมงาย  

4. อตัตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว�าตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญ 
หมายอยู�   ในภายในว�ามตีัวตน ที่จะได� จะมี จะเปHน  



การบริหารจิตและการเจริญปPญญา 
  การบริหารจิต หมายถึง การฝpกให�จิตมีคุณภาพ หมายถึง มีความ
ดีงาม อ�อนโยน หนักแน�น มั่นคง แข็งแกร�ง สงบร�มเย็นมีความสุข 

  การเจริญปPญญา คือ การฝpกให�รู�จักคิด คิดให�เปHน เพื่อให�เกิด    
ป�ญญา ความรู�แจ�งรู�เท�าทันกระแสโลก และกระแสธรรม  

  การทําสมาธิ  สมาธิ หมายถึง ความตั้งมั่น หรือแน�วแน� การรวม  การทําสมาธิ  สมาธิ หมายถึง ความตั้งมั่น หรือแน�วแน� การรวม
พลังจิต ความไม�ฟุAงซ�าน หรือการจัดระเบียบความคิดได�  

  สติ สมาธิ และปPญญา มีลักษณะเกื้อกูลกัน และมีความสัมพันธ�
กันอย�างใกล�ชิด สติ คือ ความตั้งมั่น เปHนจุดเริ่ม แล�วมีสมาธิ คือ มี
จิตใจแน�วแน�  และป�ญญา คือ การไตร�ตรองให�รอบคอบ  



ประเภทของสมาธิ 
ระดับของสมาธิแบ�งออกเปHน 3 ระดับ 

1. ขณิกสมาธิ หมายถึง อาการที่จิตนิ่งสงบเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ 

2. อปุจารสมาธิ หมายถึง สมาธทิี่กําลงัจะแน�วแน� แต�ยังไม�ถึงขั้นสงบจริงๆ 

3. อปัปนาสมาธิ หมายถึง สมาธิที่แน�วแน�เข�าสู�ความสงบจริงๆ  

  จุดมุ�งหมายของสมาธิ   จุดมุ�งหมายของสมาธิ 

1. เพื่อความตั้งมั่นแห�งสติสัมปชัญญะ  

2. เพื่ออยู�เปHนสุขในป�จจบุัน   

3. เพื่อได�ฌานทัศนะ

4. เพื่อทํากิเลสให�สิ้น 



อุปสรรคของสมาธิเกิดจากนิวรณ� 

  นิวรณJ เปHนชื่อเรียกความคิดนึกของคนเราที่เปHนอุปสรรคในการทําความดี            
แบ�งเปHน 5 ประเภท คือ 

1. กามฉันทะ คือ ความพอใจ ความอยากในสิ่งที่ปรารถนา แก�ได�ด�วยการ
พิจารณาความต�องการแล�วพยายามข�มใจตนเอง 

2. พยาบาท คือ ความโกรธแค�นหรืออาฆาตพยาบาท แก�ด�วยเมตตา 

3. ถีนมิทธะ คือ ความเบือ่หน�ายเกียจคร�าน แก�ได�ด�วยการตั้งสติเพ�งไปที่ซึ่ง
มีแสงสว�างมากๆ 

4. อุทธจัจกุกกุจจะ คือ ความฟุAงซ�านและรําคาญ แก�ได�ด�วยการคิดแต�เรื่อง
ของคุณงามความดีที่เราได�ทําไปแล�วเพื่อให�เกิดความภมูิใจ 

5. วิจิกิจฉา คือ ความลงัเลสงสัย แก�ได�ด�วยการปล�อยวางให�ผ�านไปแล�ว    
ค�อยหาข�อยุตใิหม�  



การเจริญปPญญา 
  ป�ญญา คือ ความรู�จริง รู�ทั่ว รู�เท�าทัน การเจริญหรือการพัฒนาป�ญญามี 3 วิธี คือ  

1. สุตมยป�ญญา คือ ป�ญญาเกิดจากการฟ�งการอ�านการเขียน ซึ่งการพัฒนาป�ญญาด�านนี้ 
ต�องผ�านกระบวนการ ดังนี้ 

1.1 ต�องฟ�งมากจนเปHนพหูสูตร  

1.2 นําความรู�ไปขยายหาเหตุผลให�กว�างขวาง  

1.3 สอบถามจากท�านผู�รู� 

1.4 บันทึกความจําไว�เปHนหมวดหมู�  1.4 บันทึกความจําไว�เปHนหมวดหมู�  

2. จินตามยป�ญญา คือ ป�ญญาเกิดจากการคิด เปHนการนําเอาความรู�หรือข�อมูลที่ได�จาก
การฟ�งมาไตร�ตรอง โดยผ�านกระบวนการ ดังนี้ 

2.1 คิดอย�างปราศจากฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใคร�ชอบพอ

2.2 คิดอย�างปราศจากภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว เกรงใจ

2.3 คิดอย�างปราศจากโมหาคติ ลําเอียงเพราะความหลง โง�เขลา

2.4 คิดอย�างปราศจากโทสาคติ  ลําเอียงเพราะโกรธเกลียด



3. ภาวนามยป�ญญา คือ ป�ญญาอันเกิดจากการลงมอืปฏิบตัิ เปHนการนํา    
ป�ญญาไปใช�แก�ป�ญหา ภาวนามยป�ญญามีความหมาย 2 ระดับ คือ 

3.1 ความหมายทั่วๆ ไป เปHนป�ญญาที่ใช�แก�ป�ญหาในชีวิตประจําวัน 

3.2 ความหมายทางพระพุทธศาสนา เปHนป�ญญาที่เกิดขึ้นโดยผ�านกระบวน
การดังนี้ 

1) สมถภาวนา คือ การอบรมจิตให�เกิดสมาธิ 

2) วิป�สสนาภาวนา คือ การอบรมจติให�เกิดป�ญญา  



 สติปPฏฐาน ๔ 
    ที่ตัง้ของสติ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให�รู�เห็นตามความเปHนจ
ริง คือ ตามสิ่งนั้นๆ นับเปHนของมันเองมี 4 ประการ คือ 

1. กายานุป�สสนาสติป�ฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณากายให�รู�เห็นตามเปHน 
จริงว�า เปHนแต�เพียงกาย ไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขา)   จําแนกวิธีปฏบิัตไิว�
หลายอย�าง คือ 

  - อานาปานสติ กําหนดลมหายใจ 1,   - อานาปานสติ กําหนดลมหายใจ 1, 

  - อิริยาบถ กําหนดรู�ทันอิริยาบถ 1, 

  - สัมปชัญญะ สร�างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลือ่นไหวทุกอย�าง 1,

- ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส�วนประกอบอันไม�สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข�าเปHน  
ร�างกายนี้ 1, 

  - ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นร�างกายของตนโดยสักว�าเปHนธาตุแต�ละอย�างๆ 1 



2. เวทนานุป�สสานสติป�ฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนาให�รู�เห็นตาม
เปHนจริงว�า เปHนแต�เพียงเวทนา ไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มสีติอยู�
พร�อมด�วยความรู�ชัดเวทนาอันเปHนสุข  ก็ดี ทุกข�ก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เปHน    
สามสิและเปHนนิรามิสตามที่เปHนอยู�ขณะนั้นๆ 

3. จิตตานุป�สสนาสติป�ฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาจติ ให�รู�เห็นตาม   
เปHนจริงว�า เปHนแต�เพียงจิต ไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติอยู�    
พร�อมด�วยความรู�ชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม�มีราคะ มีโทสะ ไม�มีโทสะ       พร�อมด�วยความรู�ชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม�มีราคะ มีโทสะ ไม�มีโทสะ       
มีโมหะ ไม�มีโมหะ เศร�าหมองหรือผ�องแผ�ว  ฟุAงซ�านหรือเปHนสมาธิ ฯลฯ   
อย�างไรๆ ตามที่เปHนไปอยู�ในขณะนั้นๆ  

4. ธัมมานุป�สสนาสติป�ฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรมให�รู�เห็นตาม    
เปHนจริงว�าเปHนแต�เพียงธรรม ไม�ใช�สัตว�บุคคลตัวตนเราเขา) คือ มสีติอยู�    
พร�อมด�วยความรู�ชัดธรรมทั้งหลาย ได�แก� นิวรณ� ๕ ขันธ� ๕ อายตนะ ๑๒ 
โพชฌงค� ๗ อริยสัจ ๔ ว�าคืออะไร เปHนอย�างไร มีในตนหรือไม� เกิดขึ้น 
เจริญบริบูรณ� และดับได�อย�างไร เปHนต�น ตามที่เปHนจริงของมันอย�างนั้นๆ   



พระไตรปeฎก คือ คัมภีร�ของพระพุทธศาสนา ไตร แปลว�า สาม ป4ฎก แปลว�า 
ตะกร�าก็ได� ไตรป4ฎกจึงแปลว�า คัมภีร�สามคัมภีร� ได�แก� พระวินัยป4ฎก พระสุต
ตันตป4ฎก และพระอภิธรรมป4ฎก  

โครงสร�างของพระไตรปeฎก แบ�งเปHน 3 ส�วนใหญ�ๆ และแต�ละหมวดมสีาระ ดังนี้ 

1. พระวินัยป4ฎก ว�าด�วยสิกขาบทและบทบัญญัติต�างๆ เกี่ยวกับภิกษุสงฆ�และภิกษุณี
แบ�งเปHน 3 หมวด 

2. พระสุตตันตป4ฎก ว�าด�วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ�า (มีของพระสาวกบ�าง2. พระสุตตันตป4ฎก ว�าด�วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ�า (มีของพระสาวกบ�าง
บางส�วน) ที่ตรัสแก� ชนต�างชั้น ต�างกาละและโอกาส เปHนในรูปคําร�อยแก�ว     
ล�วนบ�าง ผสมร�อยแก�วกับร�อยกรองบ�าง พระป4ฎกนี้มทีั้งสิน้ 21000 พระธรรม
ขันธ� โดยแบ�งออกเปHน 5 นิกาย 

3. พระอภิธรรมป4ฎก ว�าด�วยการอธิบายหลักธรรมต�างๆ ในด�านวิชาการล�วนๆ ไม�
เกี่ยวกับเหตุการณ�และบุคคล ซึ่งหลักธรรมทีไ่ด�นําเอามาอธบิายมีอยู�ในส�วนของ
พระสุตตันตป4ฎกนัน่เอง มี 42000 พระธรรมขนัธ� แบ�งเปHน 7 คัมภีร



พุทธศาสนสุภาษิต 
 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝpกดีแล�วนําสุขมาให� 

 นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ บัณฑิตย�อมไม�แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ 

 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต คนที่ไม�ถูกนินทา ไม�มีในโลก 

 โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ ฆ�าความโกรธได� ย�อมอยู�เปHนสุข 

 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ คนขยันเอาการเอางาน กระทําเหมาะสม            
ย�อมหาทรัพย�ได� 

 วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเปHนคนควรจะพยายามจนกว�าจะประสบ วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเปHนคนควรจะพยายามจนกว�าจะประสบ
ความสําเร็จ 

 สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความสันโดษเปHนทรัพย�อย�างยิ่ง 

 อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก การเปHนหนี้เปHนทุกข�ในโลก 

 ราชา มุขํ มนุสฺสานํ พระราชาเปHนประมุขของประชาชน 

 สติ โลกสฺมิ ชาคโร สติเปHนเครื่องตื่นในโลก 

 นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว�าความสงบไม�มี 

 นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปHนสุขอย�างยิ่ง 



พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 พระอัสสชิ พระสาวกผู�ดํารงตนอย�าง “สมถะ” อริยาบทสํารวมและเปHนผู�ชักชวนให�พระสารีบุตร

มาเปHนพระภิกษุ 

 พระกีสาโคตมีเถรี ภิกษุณีผู�ทรงจีวรเศร�าหมอง 

 พระนางมัลลิกา พทุธสาวิกาที่มีความมั่นคงในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

 หมอชีวก โกมารภัจ อุบาสกผู�เลื่อมใสในบุคคล แพทย�ประจําพระองค�พระพุทธเจ�าและภิกษุสงฆ� 

 พระอนุรุทธะ ผู�ไม�เคยได�ยินคําว�า “ไม�มี” เพราะยินดีในการให�ทานและทิพยจักษุญาณ 

 พระองคุลิมาล โจรกลับใจ หรือต�นคด ปลายตรง 

 พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีผู�ได�รับการยกย�องว�าเปHนนักบรรยายธรรม หรือผู�เปHนเลศิทางทรงธรรม 

 จิตตคหบดี อุบาสกผู�ได�รับการยกย�องในการแสดงธรรม 

 พระอานนท� พหูสูตรผู�ทรงจําพระธรรมวินัย 

 พระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผู�เปHนเลศิทางทรงพระวินัย 

 จูฬสุภัททา สตรีนักเผยแผ�พระพทุธศาสนาชั้นนํา 

 สุมนมาลาการ ผู�ยอมสละชีวิตเพือ่แลกกับการได�บูชาพระพทุธเจ�า 



 ชาวพุทธตัวอย�าง 
 พระนาคเสน-พระยามิลินท� การเปHนผู�ใฝ]รู�และเปHนผู�มีปฏิภาณในการตอบโต�วาทะ 

 สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) ผู�แตกฉานในพระปริยัติธรรมและพระนักปกครองที่ยอดเยี่ยม 

 พระอาจารย�มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย�ใหญ� ฝ]ายวิป�สสนาธุระ 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู�เรียบเรียงพระไตรป4ฎกฉบับประชาชนและริเริ่มแต�งนวนิยายอิงธรรมะ 

 สมเด็จพระนารายณ�มหาราช มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย�างมั่นคงและทรงอุปถัมภ�แก�ศาสนาอื่น 

 พระธรรมโกศาจารย� (พุทธทาสภิกขุ) พระนักเทศน� นักปาฐกถาธรรม นักเขียนธรรมะระดับแนวหน�าของ
ประเทศ 

 พระพรหมมังคลาจารย� (ป�ญญานันทภิกขุ) พระนักเทศน�เนื้อหาสมัยใหม� ตรงไปตรงมาเน�นธรรมะที่บริสุทธิ์  พระพรหมมังคลาจารย� (ป�ญญานันทภิกขุ) พระนักเทศน�เนื้อหาสมัยใหม� ตรงไปตรงมาเน�นธรรมะที่บริสุทธิ์ 

 ดร.เอ็มเบดการ� บัวบานที่อยู�เหนือกาลเวลา 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว พระมหากษัตริย�ที่ทรงออกผนวชและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ในทุกด�าน รวมทั้งส�งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสงฆ� 

 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระวิป�สสนาจารย�ทําอย�างไรพูดอย�างนั้น ผู�ทําให�ดอกบัวบานในโลก
ตะวันตก 

 พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตโต) ปราชญ�ทางพระพุทธศาสนาในโลกป�จจุบัน ภูมิป�ญญาไทยก�าวไกลสู�
ระดับสากล 

 อนาคาริก ธรรมปาละ ผู�พลิกฟ`aนพระพุทธศาสนาคืนให�แก�แผ�นดินแม� 



ชาดก 
เวสสันดรชาดก ทรงบําเพ็ญทานบารมี 

มโหสถชาดก มหาบัณฑิตผู�มีป�ญญาเปHนเอก 

มหาชนกชาดก ทรงบําเพ็ญวิริยะบารมี 

นิกายสําคัญแบ�งแยกออกเปHน 2 นิกาย คือ นิกายสําคัญแบ�งแยกออกเปHน 2 นิกาย คือ 

1. นิกายเถรวาท  - ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ�าเดิม 

2. นิกายอาจาริยวาท (มหายาน) - ดัดแปลงพระธรรมวินัยตามควร



  43. ผู�ประสบภัยมักกล�าวว�า ..บ�านนี้อยู�มา30-40 ปfไม�เคยเจอน้ําท�วม

    แต�น้ํามาท�วมในปfนี้...  ข�อความดังกล�าวนี้สอดคล�องกับหลักไตรลักษณ�ใด

    ก. อนิจจงั     ข. อัตตา     ค. ทุกขัง    ง. อนัตตา

44. สมพรเปHนผู�มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกําลงัทรัพย�

     และคบเพื่อนที่ดี สมพรปฏบิัตติามหลักธรรมข�อใด

    ก. โลกธรรม  ข. โภคอาทิยะ  ค. ทิฏฐธมัมิกัตถะ  ง. อปริหานิยธรรม    ก. โลกธรรม  ข. โภคอาทิยะ  ค. ทิฏฐธมัมิกัตถะ  ง. อปริหานิยธรรม

45. ข�อใด ไม�ถูกต�อง เกี่ยวกับปฏจิจสมุปบาท

    ก. เปHนธรรมนิยาม

    ข. ชีวิตเปHนไปตามดวง

    ค. อวิชชาเปHนจุดเริ่มต�นของกระบวนการเกิดความทุกข�ในชีวิตมนุษย�

    ง. เมือ่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จงึมี เมือ่สิ่งนี้ไม�มี สิ่งนี้ก็ไม�มี



46. พีชนิยามในนิยาม5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติเรื่องใด

    ก. การสืบพันธุ�     ข. สิ่งไมมีชีวิต    ค. สภาพแวดล�อม  ง. การทํางานของจิต

47. การที่ผู�ปกครองประเทศตัดสินใจดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยคํานึงถึง

     ความเห็นของคนสวนใหญ เป:นการดําเนินการตามหลักการใดในพระพุทธ

    ก. อัตตาธิปไตย    ข. โลกาธิปไตย    ค. ธรรมาธิปไตย    ง. ประชาธิปไตย

48. การใช�หลกัโยนิโสมนสิการข�อใด สามารถดับทุกข�จากการหลงยึดติดในรูปกาย48. การใช�หลกัโยนิโสมนสิการข�อใด สามารถดับทุกข�จากการหลงยึดติดในรูปกาย

    ได�มากที่สุด

    ก. การคิดพิจารณาหาเหตุปQจจัย     

    ข. การคิดพิจารณาแยกแยะสวนประกอบ

    ค. การคิดพิจารณาแบบสามัญลักษณะ  

    ง. การคิดพิจารณาเห็นคุณ-โทษและทางออก



49. การกําหนดลมหายใจเข�า-ออก จัดอยูในสตปิQฏฐานประเภทใด
    ก. กายานุปQสสนา                ข. จิตตานุปQสสนา
    ค. ธัมมานุปQสสนา               ง. เวทนานุปQสสนา
50. การมีสติกําหนดรู�วาขันธ�5 แตละอยางคือไร เกิดขึ้นได�อยางไร และดับไป
     ได�อยางไรนั้นอยูในสติปQฏฐานใด
    ก. กายานุปQสสนา               ข. เวทนานุปQสสนา
    ค. จิตตานุปQสสนา              ง. ธัมมานุปQสสนา    ค. จิตตานุปQสสนา              ง. ธัมมานุปQสสนา
51. ธรรมใดสอนเรื่องความเพยีร (2คําตอบ)
    ก. เบญจศีล    ข. อริยวัฑฒิ    ค. อปริหานิยธรรม    ง. ทศพิธราชธรรม
52. ข�อใดคือประโยชน�ที่บุคคลได�รับจากการบรหิารจิตตามหลักสติปQฏฐาน(2 คําตอบ)
    ก. ทําให�ระลึกชาติได�            ข. ทําให�เชื่อในบาปบุญคุณโทษ
    ค. ทําให�รางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี  ง. ทําให�มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิม่ขึ้น



53. ผู�ปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ (2 คําตอบ)

    ก. เบญจศีล    ข. อริยวัฑฒิ    ค. อปริหานิยธรรม    ง. ทศพิธราชธรรม

54. ต�นไม�ทีม่ีความเกี่ยวข�องกับวันวิสาขบูชา ได�แกต�นไม�อะไร (2 คําตอบ)

    ก. ต�นโพธิ์      ข. ต�นสาละ     ค. ต�นประดู           ง. ต�นไทร

55. ข�อใด ไมถกูต�อง (2 คําตอบ)

    ก. พระไตรป@ฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย    ก. พระไตรป@ฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย

    ข. การบันทึกพระไตรป@ฎกเป:นลายลักษณ�อักษรครั้งแรกใช�ภาษามคธ

    ค. พระไตรป@ฎกได�รับการเผยแผไปยังประเทศตาง ๆ พร�อมกับคณะพระธรรม
ทูต

    ง. การสังคายนาพระไตรป@ฎกครั้งแรกทําในสมัยพุทธกาลโดยพระอานนท�เป:น
หัวหน�า



56. การประกอบศาสนพิธีของบุคคลในข�อใดตอไปนี้แตกตางจากบุคคลอื่น
    ก. สมบุญเป:นเจ�าภาพทอดกฐินที่วัดราษฎร�นิยม
    ข. บุญชัยทําบุญถวายสังฆทานในวันครบรอบวันเกิด
    ค. กอบบุญแสดงตนเป:นพุทธมามกะกอนเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ
    ง. บุญมากถวายเทียนพรรษาและผ�าอาบน้ําฝนในเทศกาลเข�าพรรษาที่ผานมา
57. หน�าที่ที่สําคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข�อใด
    ก. รักษาศีล                     ข. ศึกษาพระไตรป@ฎก
    ค. เผยแผพระพุทธศาสนา    ง. ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
58. ศาสนพิธีใดเป:นเรื่องของพระสงฆ�ล�วน ๆ ไมมฆีราวาสเกี่ยวข�อง
    ก. พิธีอุปสมบท                ข. พิธีปวารณา
    ค. พิธีมหากฐิน                ง. พิธีรักษาอุโบสถศีล



59. คําตอบข�อใดตอไปนี้ ไมถูกต�อง เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต�

    ก. มีการประกอบพิธีกรรมอุทิศสวนกุศลให�บรรพชนที่เสียชีวิต

    ข. เป:นเทศกาลสงท�ายปVเกาต�อนรับปVใหมของไทยในอดีต

    ค. มีการกอพระเจดีย�ทรายซึ่งเป:นการขนทรายเข�าวัด

    ง. คําวา สงกรานต� มีความหมายวาการที่พระจันทร�เคลื่อนย�ายจากราศีมีน               
เข�าสูราศีเมษ

60. เทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาข�อใดทีพุ่ทธศาสนิกชนมีโอกาสได�แสดงความ
กตัญXูกตเวทตีอสิ่งตาง ๆ มากที่สุด

    ก. เข�าพรรษา – สงกรานต�          ข. ทอดกฐิน – ออกพรรษา

    ค. ออกพรรษา – ลอยกระทง       ง. ลอยกระทง – สงกรานต�

61. ศาสนพิธใีด ไมมี การเจาะจงพระภิกษุผู�รบั

    ก. ทอดกฐิน    ข. ถวายผ�าอาบน้ําฝน    ค. ถวายสังฆทาน  ง. ถวายผ�าจํานําพรรษา



62. ข�อใดตอไปนี้เป:นศาสนพิธีประเทศทานพิธี (2 คําตอบ)
    ก.  การตักบาตรตอนเช�า          ข. การทอดกฐิน
    ค. การสมาทานศีล                 ง. การทําบุญอุทิศสวนกุศลให�ผู�เสียชีวิต
63. การทําบุญในงานมงคลเมื่อพระสงฆ�นั่งประจําอาสนะแล�ว เจ�าภาพจุดธูปเทียน
     บูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบ�าง (2 คําตอบ)
    ก. อาราธนาศีล                    ข. อาราธนาพระสงฆ�
    ค. อาราธนาพระธรรม            ง. อาราธนาพระปริตร
64. เทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาลใดบ�างที่พุทธบริษัทได�ปฏิบัติตน
     เพื่อแสดงความกตัญXูตอธรรมชาติ (2 คําตอบ)
    ก. เข�าพรรษา    ข. ออกพรรษา     ค. ลอยกระทง    ง. ทอดกฐิน
65. พุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่ได�รับยกยองในการบรรยายธรรมคือใคร
    ก. จุฬสุภัททา    ข. พระปฏาจาราเถรี  ค. จิตตคหบดี  ง. พระธัมมทินนาเถรี



ศาสนาพราหมณ
-ฮินดู
     มีวิวัฒนาการ 3 สมัย คือ 

 1. สมัยพระเวท เริ่มแรก นับถือเทพเจ�าตาง ๆ

2. สมัยพราหมณ�  เกิดเทพ พระพรหม ผู�สร�าง และความเชื่อตรีมูรติ

 3. สมัยฮินดู เข�าสูยุคใหม เชื่อในเรื่องการหลุดพ�น แบงออกเป:น 6 ลทัธิ(ทรรศนะ6)

   - นยายะ บรรลุปรมัตถ�โดยอาศัยการคิดอยางมีเหตุผลมีขั้นตอน   - นยายะ บรรลุปรมัตถ�โดยอาศัยการคิดอยางมีเหตุผลมีขั้นตอน

   - ไวเศษิกะ หลุดพ�นจากการเวียนวายตายเกิดด�วยการแยะแยะสัจธรรม 9 อยาง

   - สางขยะ หากมนุษย�แยกแยะสสารออกจากวิญญาณได�ก็จะบรรลุโมกษะ

   - โยคะ เน�นวิธีปฏิบัติให�หลุดพ�นโดยการดับทุกข�ทางจิต

   - มิมางสา การตีความพิธีกรรมและคัมภีร�พระเวท

   - เวทานตะ การสืบค�นหาพรหม  มีอิทธิพลตอพัฒนาการของศาสนาฮินดูมากที่สุด



คัมภีร
ในศาสนาพราหมณ
-ฮินดู
  1. คัมภีร�ศรุติ  เป:นคัมภรี�ที่เกิดจากการรับฟQงมาจากโอษฐ�ของพระเจ�า   

เชน คัมภีร�พระเวท
  2. คัมภรี�สมฤติ  เป:นคัมภีร�ที่มนุษย�สร�างขึ้นและจดจํา ถายทอดสืบตอ  

มา เชน คัมภรี�ธรรมศาสตร�
คัมภีร
พระเวท ได�แก 
  1. ฤคเวท  อ�อนวอนสรรเสริญเทพเจ�าตาง ๆ  1. ฤคเวท  อ�อนวอนสรรเสริญเทพเจ�าตาง ๆ
  2. ยชุรเวท  คูมอืพราหมณ�ในการทําพิธี
  3. สามเวท  บทร�อยกรองใช�ในพิธยีญักรรม หรือถวายน้ําโสมแก      

พระอินทร�
  4. อาถรรพเวท  คัมภีร�เกิดหลังสุด เรื่องเกี่ยวกับมนต�คาถา พิธีแก�เสนียด

จัญไร เพื่อเป:นสิริมงคลแกตนเอง และนําผลร�ายไปสูผู�อื่น



นิกายสําคัญในศาสนาพราหมณ
-ฮินดู

  1. นิกายพรหม  นับถือจงรักภักดีพระพรหม

  2. นิกายไวษณพ  นับถือจงรักภักดีตอพระวิษณุ หรือพระนารายณ�

  3. นิกายไศวะ  นับถือจงรักภักดีตอพระศิวะ หรือพระอิศวร

  4. นิกายศักติ  นับถือจงรักภักดีพระเป:นเจ�าฝ[ายหญิง ได�แก 

      พระสรุัสวดี พระอุมา พระลักษมี      พระสรุัสวดี พระอุมา พระลักษมี



ศิวลงึก ์สญัลกัษณ์แทนองคพ์ระศิวะ



พระแม่กาล ีเทวผีูท้รงมหทิธา

พระแม�อุมาเทวี... เจ$าแม�อุมา หรือ ปารวตี คือ
พระนามแหงพระแมผู�เป:นใหญในจักรวาล เป:นเทวี
แหงอํานาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค�
ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป:นใหญ
แกผู�หมั่นบูชาตอพระองค�อยางสม่ําเสมอ.



พระแม�สรัสวดี เทวีแห�งป(ญญาความรู$
ศิลปวิทยาการ การภาวนาและพิธีกรรม

พระแม�ลักษมี คือเทวีแหงความงดงาม ความร่ํารวย 
และความอุดมสมบูรณ� พระองค�มักประทานความสําเร็จใน
การประกอบกิจการ การเจรจาตอรอง การทํามาค�าขาย 
การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย� 
เงินทอง สมบัติ แกผู�หมั่นบูชาพระองค�และประกอบความดี
อยูเป:นนิจ



หลักธรรมในศาสนาพราหมณ
-ฮินดู
1. หลักอาศรม4 – ขั้นตอนชีวิต หรือทางปฏิบตัิเพื่อยกระดบัชีวิต
   1.1 พรหมจารี – วัยแหงการศึกษาเลาเรียน
   1.2 คฤหัสถ� – วัยแหงการครองเรือน
   1.3 วรปรัสถ� – วัยแหงการปฏิบตัิศีลในป[า
   1.4 สันยาสี – วัยแหงการหลุดพ�น   1.4 สันยาสี – วัยแหงการหลุดพ�น
2. หลักปุรุษารถะ – หลักการดําเนินชีวิตที่ดี
   2.1 ธรรมะ – ประพฤติปฏิบัตธิรรม เข�าใจชีวิต เพื่อไปเกิดในสุคติภมูิ
   2.2 กามะ – เสริมสร�างชีวิตให�มั่นคง เชน การประกอบอาชีพ แตงงาน
   2.3 อรรถะ – แสวงหาความมั่นคงให�แกชีวิตด�านตาง ๆ เชน การศึกษา
   2.4 โมกษะ – ออกบําเพ็ญพรต เพื่อความหลุดพ�น



3. หลักปรมาตมันหรือโมกษะ – หนทางนําไปสูการหลุดพ�นจากการเวียน
วายตายเกิด ได�แก

   3.1 กรรมมรรค หรอืกรรมโยคะ – ละกรรมที่จะทําให�เวียนวายตายเกิด

   3.2 ภักติมรรค หรือภกัติโยคะ – ความภกัดีตอพระเจ�า

   3.3 ราชมรรค หรือราชโยคะ – ทางแหงการฝ\กฝนอบรมจิตให�มั่นคง

   3.4 ชญาณมรรค หรือชญาณโยคะ - ทางแหงปQญญาที่จะนําไปสูการ   3.4 ชญาณมรรค หรือชญาณโยคะ - ทางแหงปQญญาที่จะนําไปสูการ
หลุดพ�น 



พิธีกรรมในศาสนาพราหมณ
-ฮินดู
   1. ระบบวรรณะ – การปฏิบัติตามกําเนิดวรรณะและหน�าที่ตาม

วรรณะของตน

   2. พิธีสังสการ – พิธีกรรมที่ทําให�เกิดความบริสุทธิ์ เป:นพิธเีกี่ยวกับ
ขั้นตอนชีวิตตั้งแตเกิด เป:นพิธีประจําบ�านเฉพาะวรรณะพราหมณ� 
กษัตริย� แพศย� 12 อยาง เชน ตั้งครรภ� คลอดบุตร ตั้งชื่อเด็ก นําเด็กกษัตริย� แพศย� 12 อยาง เชน ตั้งครรภ� คลอดบุตร ตั้งชื่อเด็ก นําเด็ก
ออกดูดวงอาทิตย� ป̂อนข�าว โกนผม ตัดผม เริ่มการศึกษา  แตงงาน

   3. พิธีศราทธ
 – พิธีทําบุญอุทิศให�แกดวงวญิญาณบรรพบุรุษ มีการ
ถวายข�าวบิณฑ� (ก�อนข�าวสุก)

   4. พิธีบูชาเทวดา – การสวดมนต�บูชาพระเจ�า การไปนมัสการบําเพ็ญ
กุศลในเทวาลัย และพิธีบูชาในวันศักดิ์สิทธิ์










