
๑. การสงัคายนา

๒. การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เขา้สูป่ระเทศ

ไทย

๓. ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา
ตอ่สงัคมไทย

๔. พุทธ
ประวตัิ

๕. ชาดก

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่๑ พระพุทธ

แบ่งเป็น ๕ เร ือ่ง



การสงัคายนา

4



ความหมายของการสงัคายนา

• การรวบรวมและเรยีบเรยีงค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้

ใหเ้ป็นระเบยีบ เป็นหมวดหมู่  หรอืเป็นแบบแผน

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั

ความส าคญัของการสงัคายนา
• เป็นวธิกีารบ ารงุพระพุทธศาสนาใหม้ี

ความเจรญิรุง่เรอืงและไดร้บัการเผยแผ่

ใหก้วา้งขวางออกไปยงัดนิแดนตา่ง ๆ

การสงัคายนา



• การสงัคายนาในพระพุทธศาสนากระท ากนัมาแลว้หลายคร ัง้ 

ในประเทศตา่ง ๆ ไดแ้ก ่อนิเดยี ศรลีงักา และ ไทย 

• การสงัคายนาคร ัง้ทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื การสงัคายนา คร ัง้ที ่๓  

ทีก่ระท าในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช และผลของการ

สงัคายนาในคร ัง้นี ้ท าใหพ้ระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปยงั

ดนิแดนตา่ง ๆ นอกชมพูทวปี
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๘๖

๔

๓๑

๒

๕

๗

๙

๑๐

๑๑

พุทธศกัราช

หลงั

ปรนิิพพาน

๓ เดอืน

พ.ศ. ๑๐๐

พ.ศ. ๒๓๔

พ.ศ. ๒๓๘

พ.ศ. ๔๓๓

พ.ศ. ๙๕๖

พ.ศ. ๑๕๘๗

พ.ศ. ๒๓๓๑

พ.ศ. ๒๐๒๐

พ.ศ. ๒๔๓๑

พ.ศ. ๒๕๒๘

การสงัคายนา ๑๑ คร ัง้



สาเหตุ
 เมือ่พระพุทธเจา้ปรนิิพพานแลว้ พระภกิษุรปูหน่ึงไดก้ลา่ววาจา
จาบจว้งพระธรรมวนัิย พระมหากสัสปเถระเกรงวา่จะเป็นเหตใุห ้
พระธรรมวนัิย
เสือ่มสญู จงึประชมุสงฆท์ าสงัคายนา

ผู้กระท า
พระมหากสัสปเถระเป็นประธานและเป็นผูซ้กัถามพระธรรมและ
พระวนัิย  
พระอบุาลเีป็นผูต้อบขอ้ซกัถามดา้นพระวนัิย และพระอานนท ์
เป็นผูต้อบขอ้ซกัถามดา้นพระธรรม 
พระสงฆท์ีเ่ป็นพระอรหนัตเ์ขา้รว่ม ๕๐๐ รปู

การสงัคายนา คร ัง้ที่ ๑



สถานที ่

 ถ า้สตัตบรรณ ขา้งภเูขาเว

ภารบรรพต  กรงุราชคฤห*์

ผูอ้ปุถมัภ ์

พระเจา้อชาตศตัรู

ระยะเวลา 

 เร ิม่ท าหลงัจากพระพุทธเจา้

ปรนิิพพานได ้๓ เดอืน ท าอยู ่

๗ เดอืนจงึส าเรจ็

อนิเดยี

* ปัจจบุนัทีต่ ัง้ของกรงุราชคฤหเ์ป็นสว่นหน่ึงในรฐัพหิาร (Bihar) ประเทศอนิเดยี

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๑



ใชร้ะยะเวลา ๗ เดอืน จงึส าเรจ็

ซกัถามพระ

ธรรม

ซกัถามพระวนิยั

ตอบพระวนิยั

ตอบพระ

ธรรม

พระมหากสัสป

เถระ

ประธาน

พระอบุาลี

พระอานนท ์

พระเจา้อชาต

ศตัรู 

ผูอ้ปุถมัภ ์

พระสงฆท์ีเ่ป็นอรหนัต ์

เขา้รว่ม ๕๐๐ รูป

การสงัคายนาคร ัง้ที ่๑ ทีถ่ า้สตัตบรรณ 

ขา้งภูเขาเวภารบรรพต 



สาเหต ุ

พระภกิษุชาววชัชบีุตรปฏบิตัยิอ่หย่อนทางวนัิย ตามวตัถ ุ๑๐ 

ประการ พระยสกากณัฑกบุตรเห็นการปฏบิตัผิดิพระวนัิย จงึ

ชกัชวนพระเถระรว่มกนั   วนิิจฉัยความผดิ

ผูก้ระท า 

 พระยสกากณัฑกบุตร   เป็นประธาน 

 พระเรวตะ เป็นผูซ้กัถามพระวนัิย 

 พระสพัพกามี เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  

 พระสงฆท์ีเ่ป็นพระอรหนัตเ์ขา้รว่ม  ๗๐๐ รปู

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๒



สถานที ่

 วาลกิาราม เมอืงเวสาลี

(ไพศาล)ีแควน้วชัชี

ผูอ้ปุถมัภ ์

พระเจา้กาลาโศกราช

ระยะเวลา 

 เร ิม่ท า พ.ศ. ๑๐๐  
ท าอยู่ ๘ เดอืน จงึส าเรจ็

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๒



ใชร้ะยะเวลา ๘ เดอืน จงึส าเรจ็

พระยสกากณัฑก

บุตรประธาน

พระเร

วตะ
พระสพัพกามี

พระเจา้กาลา

โศกราช

ผูอ้ปุถมัภ ์

พระสงฆท์ีเ่ป็น

พระอรหนัตเ์ขา้

รว่ม ๗๐๐ รูป

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๒ ทีว่าลกิาราม เมอืงเวสาล ี

(ไพศาล)ี แควน้วชัชี

ซกัถามพระ

ธรรมวนิยั

ตอบพระ

ธรรมวนิยั



สาเหต ุ
 นักบวชในศาสนาอืน่เขา้มาปลอมตวับวชใน

พระพุทธศาสนาเพือ่หวงัใน  ลาภสกัการะ พระโมคคลัลี

บตุรตสิสเถระ เกรงวา่พระพุทธศาสนาจะมวัหมอง  จงึขอ

ความอปุถมัภจ์ากพระเจา้อโศกมหาราช ใหม้กีารสะสาง

พระพุทธศาสนา ใหบ้รสิทุธิ ์

ผูก้ระท า
พระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระเป็นประธาน 

พระสงฆท์ีเ่ป็นพระอรหนัตเ์ขา้รว่ม ๑,๐๐๐ รปู

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๓



สถานที ่

อโศการาม เมอืงปาฏลบีุตร*

ผูอ้ปุถมัภ ์

พระเจา้อโศกมหาราช

ระยะเวลา

 ท าใน พ.ศ. ๒๓๔ 

 ท าอยู่ ๙ เดอืน จงึเสรจ็

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๓

* ปาฏลบีตุร ปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงของรฐัพหิาร รฐัหน่ึงในประเทศอนิเดยี

อนิเดยี



ใช้ระยะเวลา ๙ เดือน จึงส าเร็จ

พระโมคคลัลบุีตรติสสเถระ
ประธาน

พระสงฆ์

พระเจ้าอโศกมหาราช

ผู้อุปถัมภ์

พระสงฆ์ทีเ่ป็นพระอรหันต์

เข้าร่วม ๑,๐๐๐ รูป

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๓ ทีอ่โศการาม เมอืงปาฏลบีุตร



การสังคายนา คร้ังที ่๔
สาเหตุ
พระมหินทเถระประสงคจ์ะใหพ้ระพุทธศาสนาประดิษฐานมัน่คงในลงักาทวีป

ผู้กระท า 
พระมหินทเถระ เป็นประธาน 
พระอริฏฐเถระ เป็นผูส้วดทบทวนหรือตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัพระวินยั
พระเถระรูปอ่ืน ๆ เป็นผูส้วดทบทวนพระธรรม 
พระสงฆเ์ขา้ร่วม         ๖,๘๐๐ รูป



การสงัคายนา คร ัง้ที ่๔

สถานที่ 
 ถูปาราม เมืองอนุราธปุระในลงักาทวีป

ผู้อปุถมัภ์ 

พระเจา้เทวานมัปิยติสสะ

ระยะเวลา 
 เร่ิมท าใน พ.ศ. ๒๓๘ 
ท าอยู ่๑๐ เดือน จึงส าเร็จ



ใช้ระยะเวลา ๑๐ เดือน จึงส าเร็จ

พระมหินทเถระ
ประธาน

พระอริฏฐเถระ

พระเจ้าเทวานัมปิยตสิสะ

ผู้อุปถมัภ์

พระสงฆ์

เข้าร่วม ๖,๘๐๐ รูป

การสงัคายนา คร ัง้ที ่๔ ทีถู่ปาราม เมอืงอนุราธปุระ ในลงักาทวปี

ซักถามพระวนัิย

ตอบพระวนัิยและ
สวดทบทวน

พระเถระอ่ืน ๆ
สวดทบทวนพระธรรม

ตอบพระธรรมวนัิย
และสวดทบทวน



การสังคายนา คร้ังที่ ๕

สาเหตุ 
พระสงฆใ์นลงักาตอ้งการบนัทึกพระไตรปิฎกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยภาษา 
มคธลงในใบลาน เน่ืองจากเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ พระพทุธวจนะท่ีถ่ายทอดดว้ย
วธีิท่องจ าอาจมีขอ้ผดิพลาดได้

ผู้กระท า 
 พระรักขิตมหาเถระ เป็นประธานและเป็นผูซ้กัถามพระธรรมวินยั 

พระติสสเถระ เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม
พระสงฆท่ี์เป็นพระอรหนัตแ์ละปุถุชนเขา้ร่วมกวา่ ๑,๐๐๐ รูป



การสังคายนา คร้ังที่ ๕

สถานที ่
อาโลกเลณสถานมลยัชนบท ในลงักาทวปี

ผู้อปุถมัภ์ 
พระเจา้วฏัฏคามณีอภยั

ระยะเวลา 
 เร่ิมท าใน พ.ศ. ๔๓๓ (บางแห่งวา่ พ.ศ. ๔๕๐) 
ท าอยู ่๑ ปี จึงส าเร็จ



ใช้ระยะเวลา ๑ ปี จงึส าเร็จ

พระรักขติมหาเถระ
ประธาน

พระติสสเถระ

พระเจ้าวฏัฏคามณอีภยั

ผู้อุปถมัภ์

พระสงฆ์เข้าร่วม
กว่า ๑,๐๐๐ รูป

การสังคายนา คร้ังที ่๕ ทีอ่าโลกเลณสถาน 
มลยัชนบท ในลงักาทวปี

ซักถามพระธรรมวนัิย

ตอบข้อซักถาม



การสังคายนา คร้ังที่ ๖

สาเหตุ
พระพุทธโฆษาจารยซ่ึ์งเป็นพระมหาเถระชาวอินเดียท่ีมีความรู้แตกฉานใน
พระไตรปิฎก เดินทางมาแปลอรรถกถาพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลเป็น
ภาษาบาลีหรือภาษามคธ เพื่อใหเ้ป็นภาษาแบบแผน

ผู้กระท า
พระพุทธโฆษาจารยเ์ป็นประธานและมีพระเถระแห่งวดัมหาวหิารร่วมกนัแปล
และเรียบเรียง



การสังคายนา คร้ังที่ ๖

สถานที ่
วดัมหาวหิาร ลงักาทวีป

ผู้อปุถมัภ์ 
พระเจา้มหานามะ

ระยะเวลา 
 ท าใน พ.ศ. ๙๕๖ 

ท าอยู ่ ๑ ปี จึงเสร็จ



ใช้ระยะเวลา ๑ ปี จงึส าเร็จ

พระพทุธโฆษาจารย์
ประธาน

พระเถระแห่งวดัมหาวหิาร

พระเจ้ามหานามะ

ผู้อุปถมัภ์

การสังคายนา คร้ังที่ ๖ ที่วดัมหาวหิาร
ในลงักาทวปี

ร่วมกนัแปลและเรียบเรียง
คมัภีร์อรรถกถาภาษาสิงหล

เป็นภาษาบาลี



การสังคายนา คร้ังที่ ๗

สาเหตุ 
คณะสงฆแ์ละพระเจา้ปรากรมพาหุมหาราชเห็นวา่ลงักาทวีปยงัขาดคมัภีร์ฎีกา 
(อธิบายอรรถกถา) และคมัภีร์อนุฎีกา (อธิบายฎีกา) จึงมีการประชุมแปลและ  
เรียบเรียงเป็นภาษามคธ

ผู้กระท า 
 พระมหากสัสปเถระเป็นประธาน 

พระสงฆเ์ขา้ร่วม ๑,๐๐๐ รูป



การสังคายนา คร้ังที่ ๗

สถานที ่
ลงักาทวีป

ผู้อปุถมัภ์ 
พระเจา้ปรากรมพาหุมหาราช

ระยะเวลา 
 เร่ิมท า พ.ศ. ๑๕๘๗ 

ท าอยู ่๑ ปี จึงส าเร็จ



การสังคายนา คร้ังที่ ๗ สันนิษฐานว่าท าที่โลหะปราสาท
เมืองอนุราธปุระ ในลงักาทวปี

ใช้ระยะเวลา ๑ ปี จงึส าเร็จ

พระมหากสัสปะเถระ
ประธาน

พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช

ผู้อุปถมัภ์

พระสงฆ์เข้า
ร่วม ๑,๐๐๐ รูป

แปลและเรียบเรียง
คมัภีร์ฎกีาและอนุฎกีา

เป็นภาษามคธ พระสงฆ์ในศรีลงักา



การสังคายนา คร้ังที่ ๘

สาเหตุ 
 คมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา ยงัขาดตกบกพร่อง ผดิเพ้ียน 
และไม่ครบ จึงมีการช าระและจารึกลงใบลานดว้ยอกัษรธรรมของลา้นนาให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน

ผู้กระท า
 พระธรรมทินนมหาเถระเป็นประธาน 
 พระสงฆห์ลายร้อยรูปเขา้ร่วม



การสังคายนา คร้ังที่ ๘

สถานที ่
วดัโพธาราม ณ เมืองพิสิกร (เมืองเชียงใหม่)  
ประเทศไทย

ผู้อปุถมัภ์ 
พระเจา้ติโลกราชหรือพระเจา้ศิริธรรม
จกัวรรดิดิลกราช

ระยะเวลา
 เร่ิมท า พ.ศ. ๒๐๒๐ 
 ท าอยู ่๑ ปี จึงส าเร็จ



ใช้ระยะเวลา ๑ ปี จงึส าเร็จ

พระธรรมทนินมหาเถระ
ประธาน

พระเจ้าตโิลกราชหรือพระเจ้าศิริธรรมจกัรวรรดดิลิกราช

ผู้อุปถมัภ์

การสังคายนา คร้ังที ่๘ ทีว่ดัโพธาราม ณ เมืองพสิิกร
(เมืองเชียงใหม่) ประเทศไทย

ช าระพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎกีา  และอนุฎกีา

ให้สมบูรณ์ พระสงฆ์หลายร้อยรูป



การสังคายนา คร้ังที่ ๙

สาเหตุ 
 เน่ืองจากพระไตรปิฎกยงัมีขอ้ผดิเพ้ียนอยูม่าก รัชกาลท่ี ๑ ทรงมีพระราช-
ประสงคจ์ะท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาใหเ้จริญมัน่คง จึงทรงอาราธนาสมเดจ็ 
พระสังฆราช พร้อมดว้ยพระสงฆใ์หรั้บภาระในเร่ืองน้ี ซ่ึงมีการจารึกลงใน
ใบลานเป็นภาษาขอม

ผู้กระท า 
สมเดจ็พระสังฆราชเป็นประธาน  
พระสงฆเ์ขา้ร่วม ๒๑๘ รูป 
ราชบณัฑิตคฤหสัถเ์ขา้ร่วม ๓๒ คน 



การสังคายนา คร้ังที่ ๙

สถานที่ 
 วดัพระศรีสรรเพชญ์
(วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิในปัจจุบนั)

ผู้อปุถมัภ์ 
 รัชกาลท่ี ๑

ระยะเวลา 
 เร่ิมท า พ.ศ. ๒๓๓๑ 

ท าอยู ่๕ เดือน จึงส าเร็จ



ใช้ระยะเวลา ๕ เดือน จึงส าเร็จ

สมเด็จพระสังฆราช
ประธาน

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ผู้อุปถมัภ์

พระสงฆ์เข้าร่วม  ๒๑๘ รูป

ราชบัณฑติ  ๓๒ คน

การสังคายนา คร้ังที่ ๙ ที่วดัพระศรีสรรเพชญ์
(วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ในปัจจุบัน) ในประเทศไทย

ช าระพระไตรปิฎก
ให้สมบูรณ์

สมเด็จพระสังฆราช
พร้อมด้วยพระสงฆ์



การสังคายนา คร้ังที่ ๑๐

สาเหตุ 
 ในวโรกาสท่ีรัชกาลท่ี ๕ เสวยราชยไ์ด ้๒๕ ปี ทรงปรารภจะบ าเพญ็พระราชกศุล 
โปรดเกลา้ฯใหพ้ระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส และพระเถรานุเถระ
ทั้งหลายช่วยกนัช าระพระไตรปิฎกจากอกัษรขอมในคมัภีร์ใบลานแปลเป็น
อกัษรไทย แลว้จดัพิมพเ์ป็นเล่ม

ผู้กระท า 
 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (คร้ังด ารงพระยศเป็นกรม
หม่ืนวชิรญาณวโรรส) และสมเดจ็พระสังฆราช (สาปุสฺสเทว) (คร้ังยงัเป็นสมเดจ็
พระพุทธโฆษาจารย)์ เป็นประธาน  มีพระสงฆเ์ขา้ร่วม ๑๑๐ รูป



การสังคายนา คร้ังที่ ๑๐

สถานที่ 
พระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   
กรุงเทพมหานคร

ผู้อปุถมัภ์ 
 รัชกาลท่ี ๕

ระยะเวลา 
 เร่ิมท า พ.ศ. ๒๔๓๑ 

ท าอยู ่๖ ปี จึงส าเร็จ



ใช้ระยะเวลา ๖ เดือน จงึส าเร็จ

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์
ประธาน

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้อุปถมัภ์

พระสงฆ์

เข้าร่วม ๑๑๐ รูป

การสังคายนา คร้ังที่ ๑๐ ทีพ่ระอุโบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พระเถระในประเทศไทย

ช าระและคดัลอก
อกัษรขอมในใบลาน

เป็นอกัษรไทย



การสังคายนา คร้ังที่ ๑๑

สาเหตุ 
สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถระ) ทรงเห็นวา่
พระไตรปิฎกยงัผิดพลาดจากการคดัลอก จึงประชุมพระสงฆช์ าระ
ตรวจสอบใหส้มบูรณ์ และตีพิมพเ์พ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสท่ี
รัชกาลท่ี ๙ ทรงเจริญพระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา

ผู้กระท า 
สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถระ)  เป็นประธาน 
มีพระสงฆฝ่์ายมหานิกายและธรรมยติุกนิกายเขา้ร่วมประชุม



การสังคายนา คร้ังที่ ๑๑

สถานที ่
พระต าหนกัสมเดจ็ วดัมหาธาตุ
ยวุราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร

ผู้อปุถมัภ์ 
 รัฐบาลไทย

ระยะเวลา 
 เร่ิมท า พ.ศ. ๒๕๒๘

ท าอยู ่๒ ปี จึงส าเร็จ



ใช้ระยะเวลา ๒ ปี จงึส าเร็จ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถระ) 
ประธาน

รัฐบาลไทย

ผู้อุปถมัภ์

การสังคายนา คร้ังที ่๑๑ ทีต่ าหนักสมเดจ็ วกัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ช าระพระไตรปิฎก
ให้สมบูรณ์

พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตินิกาย



สาเหตขุองการสงัคายนาในแตล่ะยุคสมยั

๑. การสงัคายนาในยุคแรก คร ัง้ที่ ๑ คร ัง้ที่ ๒ และคร ัง้ที่ ๓
ท าเพือ่ความมั่นคงในพระพุทธศาสนา แลว้จดัประชมุสงฆร์วบรวม

ค าสัง่สอน ของพระพุทธศาสนาใหเ้ป็นระเบยีบ เป็นหมวดหมู่ หรอื

เป็นแบบแผนอนัหน่ึง อนัเดยีวกนั

๒. การสงัคายนายุคหลงั เชน่ คร ัง้ที่ ๕ คร ัง้ที่ ๖ และคร ัง้ที่ ๗ ท า

เพือ่ตอ้งการจารกึ พระไตรปิฏกเป็นลายลกัษณอ์กัษร

หรอืเพือ่ทบทวนตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของพระไตรปิฎก



สรุปความรู ้

❖ การสงัคายนาเป็นการรวบรวมและเรยีบเรยีงค าสัง่สอนของ

พระพุทธเจา้ใหเ้ป็นระเบยีบ เป็นหมวดหมู่ และเป็นแบบแผน

อนัเดยีวกนั 

❖ หลงัจากพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธป รนิิพพานแลว้ มกีาร

สงัคายนาทัง้ในประเทศอนิเดยีและประเทศอืน่ ๆ ไดแ้ก ่

ประเทศศรลีงักาและประเทศไทย รวมทัง้สิน้ ๑๑ คร ัง้


