หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 8
พระไตรปิ ฎก

ตัวชี้ วัด
ส1.1 ม.4/15

วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิ ฎก
หรือคัมภีรข์ องศาสนาที่ตนนับถือและการเผยแผ่

1. คุณค่าและความสาคัญของพระไตรปิ ฎก

ลาดับความเป็ นมาของพระไตรปิ ฎก
(เจ้ าชายสิทธัตถะ

ธรรมวินัย

มุขปาฐะ

การสังคายนา

พระไตรปิ ฎก)

เจ้าชายสิทธัตถะ ออกบวชและตรัสรูเ้ ป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิด
พระธรรมวินยั สมัยพุทธกาลมีการเผยแผ่คาสอนแบบปากต่อปาก เรียกว่า
มุขปาฐะ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานจึ งมีการสังคายนาพระธรรมวินยั
ออกมาเป็ นพระไตรปิ ฎก เป็ นคัมภีรท์ ี่รวบรวมบรรจุคาสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหมดเอาไว้ ให้เราได้ศึกษาและปฏิบตั ิตามจนถึงปั จจุบนั

สรุ ปความรู้พระไตรปิ ฎก
พระไตรปิ ฎก

1. พระวินยั ปิ ฎก
(= ?)
มี 8 เล่ม

2. พระสุตตันตปิ ฎก
(= ?)
มี 25 เล่ม

3. พระอภิธรรมปิ ฎก
(= ?)
มี 12 เล่ม

รวม ….. เล่ม

ความหมาย

เนื้ อหาสาระและความสาคัญ

ศีลของพระภิกษุ(= ?ข้อ) วินยั หรือศีล ซึ่งเป็ นข้อ
ปฏิบตั ิและข้อห้ามของภิกษุ
และภิกษุณี (= ? ข้อ)
และภิกษุณี ทาให้พระภิกษุ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
มุ่งมันในการปฏิ
่
บตั ิธรรม
พระสูตรต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
คาสอนของพระพุทธเจ้า
พระธรรมเทศนาของ
และพระสาวก ทาให้ชาว
พระพุทธเจ้าและพระ
พุทธอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สาวก มีนิทานหรือเรื่อง สุขและสามารถนาไป
เล่าประกอบ
ปฏิบตั ิได้
หลักธรรมต่าง ๆ
เนื้ อหาของหลักธรรมล้วนๆ
อธิบายหลักธรรมด้วย ทาให้ชาวพุทธอยู่ร่วมกัน
หลักวิชา
อย่างสงบสุข และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้โดยเลือก
จากเนื้ อหาสาระของ
หลักธรรม

ความหมายของพระไตรปิ ฎก
คือ คัมภีร์ทบี่ ันทึกคาสอนของ
พระพุทธศาสนา แบ่ งออกเป็ น
3 หมวด คือ พระวินัยปิ ฎก
พระสุ ตตันตปิ ฎก และ
พระอภิธรรมปิ ฎก

ความสาคัญของพระไตรปิ ฎก
เป็ นแหล่ งรวบรวมข้ อมูล
เกีย่ วกับพระพุทธศาสนาทั้งหมด
ไว้ ให้ ชาวพุทธได้ ศึกษาหาความรู้
เกีย่ วกับพระพุทธศาสนา

พระไตรปิ ฎก

วิธีการศึกษาและค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎก
ปัจจุบันหนังสือตาราพระไตรปิ ฎก
มีให้ ศึกษาได้ ทวั่ ไป และสามารถศึกษา
จากอินเทอร์ เน็ตได้ ซึ่งเป็ นพระไตรปิ ฎก
ฉบับออนไลน์ จากเว็บไซต์ ต่าง ๆ

คุณค่ าของพระไตรปิ ฎก
ต่ อพระพุทธศาสนา
เป็ นแหล่ งค้ นคว้ าหาความรู้ ให้ ชาว
พุทธ ทาให้ พระพุทธศาสนาคงอยู่
ต่ อไป
ต่ อพุทธศาสนิกชน
เป็ นแหล่ งค้ นคว้ าหาความรู้ เพิม่ เติม
ทาให้ เข้ าใจหลักธรรมมากขึน้

การสังคายนาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1-5
●

●
●

●
●

●

ครั้งที่ 1
เวลา : หลังจากพระพุทธเจ้ าปรินิพพาน
3 เดือน (7 เดือน)
ประธาน : พระมหากัสสปะ
ผู้วสิ ั ชนา : พระอานนท์ และพระอุบาลี
มีพระอรหันต์ 500 องค์
องค์ ศาสนูปถัมภก : พระเจ้ าอาชาตศัตรู
สาเหตุ: พระสุ ภัททะกล่ าวจาบจ้ วงพระ
ธรรมวินัย
ที่ : กรุ งราชคฤห์ แคว้ นมคธ

●
●
●

●
●

●

●
●
●

●
●

●

ครั้งที่ 2
เวลา : พ.ศ. 100 (8 เดือน)
ประธาน : พระยสะกากัณฑกบุตร
ผู้วสิ ั ชนา : พระเรวตะ และพระสั พพกามี
มีพระอรหันต์ 700 องค์
องค์ ศาสนูปถัมภก : พระเจ้ ากาลาโศกราช
สาเหตุ : พระภิกษุประพฤติตนนอกพระ
ธรรมวินัย
ที่ : เมืองเวสาลี แคว้ นสาลี

ครั้งที่ 4
เวลา : พ.ศ. 236 (10 เดือน)
ประธาน : พระมหินทเถระ
ผู้วสิ ั ชนา : พระอริฏฐะ มีพระสงฆ์ 38 รู ป
ทาการสั งคายนาและพระเถระผู้จดจาพระไตรปิ ฎก 962 รู ป
องค์ ศาสนูปถัมภก : พระเจ้ าเทวานัมปิ ยตัสสะ
สาเหตุ: ปรารภจะให้ พระศาสนาประดิษฐานมั่นคงใน
ลังกาทวีป
ที่ : เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา

●
●
●
●
●

●

ครั้งที่ 3
เวลา : พ.ศ. 235 (9 เดือน)
ประธาน : พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
ผู้วสิ ั ชนา : มีพระอรหันต์ 1,000 องค์
องค์ ศาสนูปภัมภก : พระเจ้ าอโศกมหาราช
สาเหตุ : มีพวกเดียรถีย์ปลอมบวชใน
พระพุทธศาสนา
ที่ : เมืองปาฎลีบุตร แคว้ นมคธ

ครั้งที่ 5
● เวลา : พ.ศ. 450
● การสั งคายนา : พระอรหันต์ 500 องค์ ประชุ ม
สวดซ้ อมแล้วจารพุทธพจน์ ลงในใบลาน***
● สาเหตุ : พระสงฆ์แตกเป็ น 2 พวก และประสงค์ จะ
บันทึกคาสอนของพระพุทธเจ้ าเป็ นอักษร เพื่อ
ประโยชน์ ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
● ที่ : มลตชนบท ศรีลงั กา

2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระไตรปิ ฎกเข้าสู่ประเทศไทยในยุคแรก – ปั จจุบนั

ยุคที่ 1 เถรวาท พระพุทธศาสนา เผยแผ่
เข้ าสู่ ประเทศไทยทางดินแดนสุ วรรณภูมิ
ซึ่งมีจงั หวัดนครปฐมเป็ นศู นย์ กลางใน
ปัจจุบัน

ยุคที่ 2 มหายาน พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวชิ ัย ได้ แก่
แถบอินโดนีเซียขยายมาจนถึงเมืองไชยา
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เข้ าสู่ ประเทศไทย

ยุคที่ 3 เถรวาทแบบพุกาม พระพุทธศาสนา
ฝ่ ายเถรวาทแบบพุกามเข้ ามาเผยแผ่
ในอาณาจักรล้ านนา ภาคเหนือของไทยใน
ปัจจุบัน

ยุคที่ 4 เถรวาทแบบลังกาวงศ์ การเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนา นิกายลังกาวงศ์ ทเี่ มือง
นครศรีธรรมราช แล้ วเผยแผ่ขยายไปยัง
สุ โขทัย จนมัน่ คงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ความเจริญรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนาในสมัยกรุ งศรี อยุธยา

พระพุทธศาสนา
ในสมัย
กรุ งศรีอยุธยา

พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จออกผนวชขณะที่ยงั ครองราชย์ อยู่
มีการสร้ างวัดประจาตระกูลมากมาย
พบรอยพระพุทธบาททีส่ ระบุรี
พระมหากษัตริย์มีความมั่นคง ศรั ทธาในพระพุทธศาสนา
ผู้ทจี่ ะเป็ นขุนนางบรรดาศักดิ์จะต้ องผ่ านการบวชเรียนเป็ นประเพณีปฏิบัติ
มีการส่ งสมณทูตไปฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาที่ลงั กาเกิดเป็ นนิกาย
สยามวงศ์ จนถึงปัจจุบัน

ความเป็ นไปของพระพุทธศาสนาสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์

รัชกาลที่ 1

สร้ างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง บูรณะวัดโพธิ์
มีการสั งคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 8 ในพระพุทธศาสนา
ตรากฎหมายปกครองคณะสงฆ์ขนึ้
เปิ ดสอนพระปริยตั ิธรรมในพระบรมมหาราชวัง
สถาปนาสมเด็จพระสั งฆราชขึน้ องค์ แรกแห่ งรัตนโกสิ นทร์

รัชกาลที่ 2

มีการส่ งสมณทูต 8 รู ป ไปฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาทีล่ งั กา
ฟื้ นฟูการจัดงานวิสาขบูชาขึน้ เป็ นครั้งแรก
ปรับปรุ งหลักสู ตรการสอบพระปริยตั ิธรรม

รัชกาลที่ 3

รัชกาลที่ 4

สร้ างพระไตรปิ ฎกฉบับหลวง แปลพระไตรปิ ฏกเป็ นภาษาไทย
สร้ างวัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดาราม
เกิดนิกายธรรมยุติขึน้ ในพระพุทธศาสนาเมืองไทย
ทรงผนวชเป็ นพระภิกษุถึง 27พรรษาก่ อนจะลาสิ กขาเพื่อครองราชย์
เป็ นผู้ให้ กาเนิดนิกายธรรมยุติ ขณะทีย่ ังทรงผนวช
ทรงสร้ างวัดปทุมวนาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม
โปรดเกล้ าให้ จัดให้ มีวนั มาฆบูชาเป็ นครั้งแรก

รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 6

รัชกาลที่ 7

สร้ างวัดราชบพิตร วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเบญจมบพิตร บูรณะวัดมหาธาตุ
ให้ กาเนิดมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ ง คือ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วัดมหาธาตุ)
มหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดบวรนิเวศ)
จัดพิมพ์พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทย
ทรงพระราชนิพนธ์ หนังสื อคาสอนทางพระพุทธศาสนา
เช่ น เทศนาเสื อป่ า
ทรงใช้ พุทธศักราช (พ.ศ.) แทน ร.ศ.
มีการทาสั งคายนาพระไตรปิ ฎก
จัดพิมพ์ พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ 500 ชุ ด
พระราชทานไปยังต่ างประเทศ

รัชกาลที่ 8

มีการแปลพระไตรปิ ฎกเป็ นฉบับภาษาไทย

รัชกาลที่ 9

สร้ างวัดไทยยังต่ างประเทศ เช่ น วัดไทยพุทธคยา อินเดีย
วัดพุทธประทีป กรุ งลอนดอน วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
จัดตั้งสานักงานองค์ การพุทธศาสนิกสั มพันธ์ แห่ งโลกที่ไทย
สร้ างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประจารัชกาลของพระองค์
ทรงผนวชเป็ นพระภิกษุขณะทีค่ รองราชย์ อยู่
เปิ ดการสอนหลักสู ตรต่ าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ ง
เผยแผ่ พุทธศาสนาไปยังต่ างประเทศ

คำถำมท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8
********************************************************************
1. เหตุใดจึงเปรียบพระไตรปิ ฎกเป็ นดังตัวแทนของพระพุทธองค์
(.................................................................................................................................)
2. นักเรียนสามารถศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฎก ได้จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง
(.................................................................................................................................)
3. พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยครัง้ แรกได้อย่างไรและมีอะไรเป็ นหลักฐาน
อ้างอิง
(.................................................................................................................................)
4. พระพุทธศาสนาเข้าสูอ่ าณาจักรสุโขทัยได้อย่างไร
(.................................................................................................................................)
5. พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรมี ีลกั ษณะอย่างไร
(.................................................................................................................................)

