
 

หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 8 
พระไตรปิฎก 

 
 

ตวัช้ีวดั 

ส1.1 ม.4/15   วิเคราะหคุ์ณค่าและความส าคญัของการสงัคายนาพระไตรปิฎก 

หรือคมัภีรข์องศาสนาท่ีตนนบัถอืและการเผยแผ่ 
 

 

1. คุณค่าและความส าคญัของพระไตรปิฎก 
 

สรุปความรู้พระไตรปิฎก 
 

พระไตรปิฎก ความหมาย เนื้ อหาสาระและความส าคญั 
1.  พระวินยัปิฎก 
(=  ?) 
มี  8  เล่ม 

 

ศีลของพระภิกษุ(= ?ขอ้)
และภิกษุณี (= ? ขอ้) 

วินยัหรือศีล  ซ่ึงเป็นขอ้ปฏิบติัและ

ขอ้หา้มของภกิษุและภกิษุณี ท าให้

พระภิกษุอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัธรรม 

2.  พระสุตตนัตปิฎก 
(=  ?) 
มี  25  เล่ม 

พระสูตรต่าง ๆ ท่ีเป็น

พระธรรมเทศนาของ

พระพุทธเจา้และพระ

สาวก มีนิทานหรือเรื่อง

เล่าประกอบ 

ค าสอนของพระพุทธเจา้และพระ

สาวก ท าใหช้าวพทุธอยู่ร่วมกนั

อย่างสงบสุขและสามารถน าไป

ปฏิบติัได ้  

3.  พระอภิธรรมปิฎก 
(=  ?) 
มี  12  เล่ม 
รวม ….. เล่ม 

หลกัธรรมต่าง ๆ 

อธิบายหลกัธรรมดว้ย

หลกัวิชา 

เนื้ อหาของหลกัธรรมลว้นๆ ท าให้

ชาวพทุธอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสุข 

และสามารถน าไปปฏิบติัไดโ้ดย

เลือกจากเนื้ อหาสาระของ

หลกัธรรม 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ความหมายของพระไตรปิฎก 
คือ คัมภีร์ทีบ่ันทกึค าสอนของ
พระพุทธศาสนา  แบ่งออกเป็น 
3 หมวด คือ  พระวนัิยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก และ 
พระอภิธรรมปิฎก   
 

    ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
เกีย่วกบัพระพุทธศาสนาทั้งหมด
ไว้ให้ชาวพุทธได้ศึกษาหาความรู้
เกีย่วกบัพระพุทธศาสนา 

วธีิการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎก 
ปัจจุบันหนังสือต าราพระไตรปิฎก 
มใีห้ศึกษาได้ทัว่ไป และสามารถศึกษา
จากอนิเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงเป็นพระไตรปิฎก
ฉบับออนไลน์จากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ 
 

คุณค่าของพระไตรปิฎก 
ต่อพระพุทธศาสนา 
 เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ให้ชาว
พุทธ ท าให้พระพุทธศาสนาคงอยู่
ต่อไป 
ต่อพุทธศาสนิกชน  
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ  
ท าให้เข้าใจหลกัธรรมมากขึน้ 
 

พระไตรปิฎก 



      
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที ่1 
●  เวลา :  หลงัจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน  
     3 เดือน (7 เดือน) 
●  ประธาน : พระมหากสัสปะ 
●  ผู้วสัิชนา : พระอานนท์ และพระอุบาล ี
     มีพระอรหันต์ 500 องค์  
●  องค์ศาสนูปถัมภก : พระเจ้าอาชาตศัตรู 
●  สาเหตุ: พระสุภัททะกล่าวจาบจ้วง 
     พระธรรมวินัย 
●  ที ่: กรุงราชคฤห์  แคว้นมคธ 
 

คร้ังที ่3 
●  เวลา : พ.ศ. 235  (9 เดือน)    
●  ประธาน : พระโมคคัลลบุีตรติสสเถระ 
●  ผู้วสัิชนา : มีพระอรหันต์ 1,000 องค์  
●  องค์ศาสนูปภัมภก : พระเจ้าอโศกมหาราช 
●  สาเหตุ : มีพวกเดียรถีย์ปลอมบวชใน 
     พระพุทธศาสนา 
●  ที ่: เมืองปาฎลบุีตร  แคว้นมคธ 

คร้ังที ่2 
●  เวลา :  พ.ศ. 100  (8 เดือน)    
●  ประธาน : พระยสะกากัณฑกบุตร 
●  ผู้วสัิชนา : พระเรวตะ และพระสัพพกามี 
     มีพระอรหันต์ 700 องค์  
●  องค์ศาสนูปถัมภก : พระเจ้ากาลาโศกราช 
●  สาเหตุ : พระภิกษุประพฤติตนนอก 
     พระธรรมวินัย 
●  ที ่: เมืองเวสาล ี แคว้นสาล ี

คร้ังที ่4 
●  เวลา : พ.ศ. 236 (10 เดือน) 
●  ประธาน : พระมหินทเถระ 
●  ผู้วสัิชนา : พระอริฏฐะ มีพระสงฆ์ 38 รูป  
     ท าการสังคายนาและพระเถระผู้จดจ าพระไตรปิฎก  962 รูป 
●  องค์ศาสนูปถัมภก : พระเจ้าเทวานัมปิยตัสสะ 
●  สาเหตุ: ปรารภจะให้พระศาสนาประดิษฐานมั่นคงใน 
     ลงักาทวปี   
●  ที ่: เมืองอนุราธปุระ  ศรีลังกา 

คร้ังที ่5 
●  เวลา : พ.ศ. 450 
●  การสังคายนา : พระอรหันต์ 500 องค์ ประชุม 

      สวดซ้อมแล้วจารพุทธพจน์ลงในใบลาน*** 
●  สาเหตุ : พระสงฆ์แตกเป็น 2 พวก และประสงค์จะ 
     บันทกึค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอกัษร เพ่ือ 
      ประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
●  ที ่: มลตชนบท  ศรีลงักา   

การสังคายนาหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนาคร้ังที่ 1-5 



 
 

2. การเผยแผ่พระพทุธศาสนาและพระไตรปิฎกเขา้สู่ประเทศไทยในยุคแรก – ปัจจุบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 
       พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จออกผนวชขณะที่ยงัครองราชย์อยู่ 
      มีการสร้างวดัประจ าตระกูลมากมาย 
       พบรอยพระพุทธบาททีส่ระบุรี 
      พระมหากษัตริย์มีความมั่นคง ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
      ผู้ทีจ่ะเป็นขุนนางบรรดาศักดิ์จะต้องผ่านการบวชเรียนเป็นประเพณปีฏิบัติ 
      มีการส่งสมณทูตไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาที่ลงักาเกดิเป็นนิกาย  
      สยามวงศ์จนถึงปัจจุบัน

ยุคที ่1 เถรวาท พระพุทธศาสนา เผยแผ่ 
เข้าสู่ประเทศไทยทางดนิแดนสุวรรณภูม ิ 
ซ่ึงมจีงัหวดันครปฐมเป็นศูนย์กลางใน
ปัจจุบัน 
 

ยุคที ่2 มหายาน พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองในอาณาจกัรศรีวชัิย ได้แก่ 
แถบอนิโดนีเซียขยายมาจนถึงเมืองไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 

ยุคที ่3 เถรวาทแบบพุกาม  พระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทแบบพกุามเข้ามาเผยแผ่ 
ในอาณาจกัรล้านนา  ภาคเหนือของไทยใน
ปัจจุบัน   
 

ยุคที ่4 เถรวาทแบบลงักาวงศ์  การเจริญรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนา นิกายลงักาวงศ์ทีเ่มือง
นครศรีธรรมราช แล้วเผยแผ่ขยายไปยงั
สุโขทยั จนมัน่คงสืบเน่ืองมาจนถงึปัจจุบัน 
 

พระพุทธศาสนา 
ในสมัย 

กรุงศรีอยุธยา 

การเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา 
เข้าสู่ประเทศไทย 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
รัชกาลที ่1 

 

   สร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวงั บูรณะวดัโพธ์ิ 
   มีการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที ่8 ในพระพุทธศาสนา 
   ตรากฎหมายปกครองคณะสงฆ์ขึน้ 
  เปิดสอนพระปริยตัิธรรมในพระบรมมหาราชวงั 
   สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึน้องค์แรกแห่งรัตนโกสินทร์ 

 

 
รัชกาลที ่2 

 

   มีการส่งสมณทูต 8 รูป ไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาทีล่งักา 
   ฟ้ืนฟูการจัดงานวสิาขบูชาขึน้เป็นคร้ังแรก 
   ปรับปรุงหลกัสูตรการสอบพระปริยตัิธรรม 

 

 
รัชกาลที ่3 

 

   สร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวง แปลพระไตรปิฏกเป็นภาษาไทย 
   สร้างวดัเทพธิดาราม วดัราชนัดดาราม 
   เกดินิกายธรรมยุติขึน้ในพระพุทธศาสนาเมืองไทย 
 

 
 
รัชกาลที ่4 

 

   ทรงผนวชเป็นพระภิกษุถึง 27พรรษาก่อนจะลาสิกขาเพ่ือครองราชย์ 
   เป็นผู้ให้ก าเนิดนิกายธรรมยุติ ขณะทีย่ังทรงผนวช 
   ทรงสร้างวดัปทุมวนาราม วดัโสมนัสวหิาร วดัมกุฏกษัตริยาราม 
   โปรดเกล้าให้จัดให้มีวนัมาฆบูชาเป็นคร้ังแรก 

 

 
 

รัชกาลที ่5 
 

   สร้างวดัราชบพติร วดัเทพศิรินทราวาส 
   วดัเบญจมบพติร บูรณะวดัมหาธาตุ 
   ให้ก าเนิดมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือ 
        มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั (วดัมหาธาตุ) 
        มหามกุฎราชวิทยาลยั (วดับวรนิเวศ) 
   จัดพมิพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 

 
 
รัชกาลที ่6 

 

   ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
   เช่น เทศนาเสือป่า 
   ทรงใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) แทน ร.ศ. 

 

รัชกาลที ่7 
 

   มีการท าสังคายนาพระไตรปิฎก 
   จัดพมิพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ 500 ชุด 
   พระราชทานไปยังต่างประเทศ 

 

รัชกาลที ่8    มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นฉบับภาษาไทย 
 

 
 
 

รัชกาลที ่9 

   สร้างวดัไทยยงัต่างประเทศ เช่น วดัไทยพุทธคยา อนิเดีย 
   วดัพุทธประทีป กรุงลอนดอน วัดไทยลอสแองเจลสิ สหรัฐอเมริกา 
   จัดตั้งส านักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลกที่ไทย 
   สร้างวดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประจ ารัชกาลของพระองค์ 
   ทรงผนวชเป็นพระภิกษุขณะทีค่รองราชย์อยู่ 
   เผยแผ่พุทธศาสนาไปยงัต่างประเทศ 
   จัดให้มีวนัอาสฬหบูชาเป็นคร้ังแรก 

 

ความเป็นไปของพระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 



 


