
พระไตรปิฎก
และพุทธศาสนสุภาษิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือได้
๒. อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของ

ชุมชนและสังคมได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔



โครงสร้างและสาระส าคัญของพระไตรปิฎก ความหมายและความส าคัญของพระไตรปิฎก

• พระไตรปิฎก แปลว่า “คัมภีร์ ๓” เพราะปิฎก แปลว่า “คัมภีร์” พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่บรรจุหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

พระวินัยปิฎก

พระสุตตันตปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก



โครงสร้างและสาระส าคัญของพระไตรปิฎก ความหมายและความส าคัญของพระไตรปิฎก

• ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์มิได้ เรียกค าสั่งสอนของพระองค์ว่า “พระพุทธศาสนา” แต่เรียกว่า 
“พรหมจรรย์” บ้าง “ธรรมวินัย” บ้าง หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว นิยมเรียกค าสั่งสอนของ  
พระองค์ว่า ธรรมวินัย

• การสืบทอดค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ในอดีตกระท าโดยการท่องจ า กระทั่งประมาณ พ.ศ. ๔๕๐ 
ได้มีการจารึกพระพุทธวจนะลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาบาลี ในเมืองไทยมีการตีพิมพ์พระไตรปิฎก
ภาษาบาลีด้วยภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๘ เริ่มแปลพระไตรปิฎกเป็น
ภาษาไทย และตีพิมพ์คร้ังแรกเป็นการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

• ปัจจุบันมีพระไตรปิฎกท าเป็นแผ่น CD ROM ผลิตโดยสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ท าให้สะดวกในการค้นคว้า มีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกเป็นจ านวนมาก 
สามารถสืบค้นได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต



โครงสร้างและสาระส าคัญของพระไตรปิฎก คัมภีร์และโครงสร้างของพระไตรปิฎก

พระวินัยปิฎก • พระวินัยปิฎก คือ ส่วนที่ว่าด้วยสิกขาบท และศีลของ
ภิกษุและภิกษุณี แบ่งเป็น ๓ หมวดย่อย

สุตตภิวังค์

ขันธกะ

ปริวาร

• ส่วนที่ว่าด้วยศีลในพระปาฏิโมกข์

• ส่วนที่ว่าด้วยสังฆกรรม พิธีกรรม วัตรปฏิบัติของพระ

• ส่วนที่สรุปข้อความ หรือคู่มือพระวินัยปิฎก



โครงสร้างและสาระส าคัญของพระไตรปิฎก คัมภีร์และโครงสร้างของพระไตรปิฎก

พระสุตตันตปิฎก • พระสุตตันตปิฎก คือส่วนที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆ แบ่งเป็น ๕ นิกาย

ทีฆนิกาย

มัชฌิมนิกาย

สังยุตตนิกาย

อังคุตตรนิกาย

ขุททกนิกาย

• หมวดที่ประมูลสูตรขนาดยาว

• หมวดที่ประมูลสูตรขนาดปานกลาง

• หมวดที่ประมูลสูตรโดยจัดกลุ่มตามเนื้อหา เช่น กลุ่มสัจจะ เรียกว่า สัจจสังยุตต์

• หมวดที่ประมวลหมวดธรรมจากน้อยไปหามาก  

• หมวดที่ประมวลเรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่มิได้รวบรวมไว้ใน ๔ นิกายข้างต้น มี ๑๕ประเภท



โครงสร้างและสาระส าคัญของพระไตรปิฎก คัมภีร์และโครงสร้างของพระไตรปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก • พระอภิธรรมปิฎก คือ ส่วนที่ว่าด้วยการอธิบายหลักธรรมในรูป
วิชาการ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลและเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๗  คัมภีร์

ธัมมสังคณี

วิภังค์

ธาตุกถา

ปุคคลบัญญัติ

กถาวัตถุ

• คัมภีร์ที่รวมข้อธรรมเป็นหมวดๆ แล้วแยกอธิบายเป็นประเภทๆ

• คัมภีร์ที่แยกข้อธรรมในสังคณี แสดงรายละเอียดเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง

• คัมภีร์ที่จัดข้อธรรมลงในขันธ์ ธาตุ  อายตนะ ว่ามีข้อใดเข้ากันได้หรือไม่อย่างไร

• คัมภีร์บัญญัติเรียกบุคคลต่างๆ ตามคุณธรรมที่มี

• คัมภีร์ที่อธิบายทรรศนะที่ขัดแย้งกัน โดยเน้นทรรศนะของเถรวาทที่ถูกต้อง

ยมก

ปัฏฐาน

• คัมภีร์ที่ยกธรรมเป็นคู่ๆ เช่น กุศล - อกุศล แล้วอธิบายโดยวิธีถามตอบ

• คัมภีร์ที่อธิบายปัจจัยหรือเง่ือนไขทางธรรม ๒๔  ประการ



พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม

• กรรม แปลว่า การกระท าและมักหมายรวมถึงผลแห่งการกระท า ในภาษาไทยปัจจุบัน ค าว่า กรรม มักใช้ใน
ความหมายว่าเป็นการกระท าที่ไม่ดี เช่น มีค ากล่าวว่า “กรรมตามสนอง” หมายถึง การได้รับผลร้าย       
จากการกระท าที่ไม่ดี

• ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าคนเราจะมีชีวิตเป็นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระท าของเรา ดังพุทธด ารัสที่ว่า

“ ควรพิจารณาโดยเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรม มีกรรมเป็น
ก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราท ากรรมอันใดไว้ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม 
เราจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมน้ัน”



พุทธศาสนสุภาษิต กลฺยาณการี กลฺยาณ ปาปการี จ ปาปก : ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว

• พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนที่ส าคัญยิ่งข้อหนึ่ง เรียกว่า “กฎแห่งกรรม” มีความหมายว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
กรรม แปลว่า การกระท า และวิบาก แปลว่า ผล กรรมวิบาก จึงแปลว่า ผลแห่งกรรม แบ่งเป็น ๓ ระดับ

ระดับภายในจิตใจหรือคุณภาพของจิต

ระดับบุคลิกภาพและอุปนิสัย

ระดับภายนอกหรือผลทางสังคม



พุทธศาสนสุภาษิต สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสมบุญน าสุขมาให้

บุญ แปลว่า ความดี ความดีงาม การท าบุญท าได้ ๑๐ วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มี ๑๐ ประการ

๑. ท าบุญด้วยการให้ ๖. ท าบุญด้วยการเกลี่ยความดีใหผู้้อื่น

๒. ท าบุญด้วยการรักษาศีล ๗. ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น

๓. ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา ๘. ท าบุญด้วยการฟังธรรมหาความรู้

๔. ท าบุญด้วยการอ่อนน้อม ๙. ท าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมใหค้วามรู้

๕. ท าบุญด้วยการรับใช้ ๑๐. ท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ตรง



พุทธศาสนสุภาษิต ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฏิวนฺทน : ผู้บูชาย่อมได้รับการ
บูชาตอบ ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ

• บูชา หมายถึง การแสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือ รวมตลอดไปถึงการยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือ 
และอาจขยายความไปถึงการยอมรับการให้เกียรติและการเห็นความส าคัญ การให้เกียรติ การยอมรับ การนับถือนี้
เราควรเดินสายกลาง ไม่แสดงอาการพินอบพิเทาจนเกินควร ไม่กล่าววาจายกย่องสรรเสริญ เกินงาม จนกลายเป็น
การประจบสอพลอ

• การบูชาเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม การบูชาด้วยวิธีต่างๆ เป็นการแสดงออก         
ซ่ึงไมตรีจิตเป็นการเปิดโอกาสความรู้สึกที่ดี น าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้


