
วิชา สังคมศึกษา (ส๒๑๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จัดท าโดย ครูพรพจน์  นฤมล
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม



ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา



POWER POINT ประกอบการเรียนรู้ชิ้นน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนรู้ 
โดยสรุปเน้ือหาและสาระส าคัญจากหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ของบริษัท 
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ซ่ึงผู้จัดท าพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้จัดท าขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด 
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าPOWER POINT น้ีจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครูพรพจน์  นฤมล

ค ำน ำ



1. ก่อนเรียน นักเรียนต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน (ตาม QR code) ท่ีแนบมาให้
2. ระหว่างเรียน นักเรียนควรสรุปย่อเนื้อหาส าคัญลงในสมุดบันทึก
3. เมื่อเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  

ค ำชี้แจง

แบบทดสอบก่อนเรียน



ตัวชี้วัด

ส 1.1  ม.1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือสู่ประเทศไทย
ม.1/2 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ

ทีม่ีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทยได้
2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อม

ในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัวได้



1. กำรท ำสังคำยนำ

ภาพจาก https://dhamma01.blogspot.com/2016/03/blog-post_70.html

หน้า 2



ภาพจาก http://encryptionfolder.com/tag/พทุธศาสนา/

2. กำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำเข้ำสู่ประเทศไทย

2.1 ยุคเถรวำท (อำณำจักรทวำรวดี)

2.2 ยุคมหำยำน (อำณำจักรศรีวิชัย)

2.3 ยุคเถรวำทแบบพุกำม (อำณำจักรพุกำม)

2.4 ยุคเถรวำทแบบลังกำวงศ์

หน้า 3



ที่มำภำพ https://www.youtube.com/watch?v=igydJtOk7K4

2.1 ยุคเถรวำทสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช

- ทรงจัดให้มีกำรท ำสังคำยนำ ครั้งท่ี 3

- ส่งคณะสมณทูตเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

- พระโสณะเถระและพระอุตตรเถระ 
มำยังสุวรรณภูมิ(ไทย)



ภาพจาก :www.digitalschool.club
http://world-history-encyclopedia.
blogspot.com/p/blog-page_6.html

หลักฐำนท่ีพบ

ธรรมจักรกับกวำงหมอบ
เสำอโศก



ภำพจำก : https://www.9chaichana.com/blogview-51.html

2.2 ยุคมหำรำช

- กษัตริย์ศรีวิชัยนับถืออยู่ภำคใต้
ของไทย

- รำชวงศ์สุริยวรมัน และได้เผยแผ่
มำยังอำณำจักรละโว้ (ลพบุรี) 

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร



ที่มำภำพmadchima-org-net
หลักฐาน : พระธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี



ภำพจำก : https://www.9chaichana.com/blogview-51.html

2.3 ยุคเถรวำทแบบพุกำม

-โดยพระเจ้ำอนุรุทธมหำรำช 
(อำณำจักรพม่ำ) 

- พบในอำณำจักรภำคเหนือของไทย



ภาพจาก : thailandtourismdirectory.go.th



ภาพจากhttp://www.dhanabadee.com/th/

2.4 ยุคเถรวำทแบบลังกำวงศ์

(1) สมัยสุโขทัย  

(2) สมัยล้ำนนำ

(3)สมัยอยุธยำ

(4)สมัยธนบุรี

(5) สมัยรัตนโกสินทร์



ภาพจาก :http://darawadeerat.blogspot.com/2016/11/blog-post_31.html 

(1) สมัยสุโขทัย  

- เฟื่องฟูในยุคพ่อขุนรำมค ำแหง
มหำรำช 

- นิมนต์พระจำกนครศรีธรรมรำช
มำสั่งสอนประชำชน

- วัดมหำธำตุ วัดศรีชุม





ภาพจาก http://historicallanna01.blogspot.com/2012/08/blog-post_6706.html

(2) สมัยล้ำนนำ

- เริ่มต้นในยุคพระเจ้ำกือนำ

- อำรำธนำพระสังฆรำชสุมนเถระ
มำสั่งสอนประชำชน

- วัดเชียงมั่น พระธำตุดอยสุเทพ



วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
ที่มำ : buddyjourneytourthailand.com



ภาพจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/supermom/2008/01/11/entry-1

(3)สมัยอยุธยำ

- เป็นศำสนำของอำณำจักร
ในสมัยสมเด็จพระเจ้ำบรมโกศ 

- วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดหน้ำพระเมรุ





ภาพจาก https://www.wataryat.com/บุคคลส าคัญ/king-taksin-the-great/

(4)สมัยธนบุรี

- ยุคสงครำมรัชสมัยพระเจ้ำตำกสิน

- ตั้งสังฆรำชท่ีวัดบำงหว้ำใหญ่ 
(วัดระฆังโฆษิตำรำม)



ที่มำ :https://th.wikipedia.org/wiki/วัดระฆังโฆสิตำรำมวรมหำวิหำร



ภาพจาก https://sites.google.com/site/prawatisastrklum6/4-smay-ratnkosinthr

(5) สมัยรัตนโกสินทร์



ภาพจาก https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-1

- ทรงสร้ำงวัดพระศรรีัตนศำสดำรำม

- ทรงปฏิสังขรณ์วัดสุทัศน์เทพวรำรำม

- สังคยำนำครั้งท่ี ๙

- แต่งและแปลคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ

พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช



ภาพจากhttps://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi2

- ทรงฟ้ืนฟูประเพณีวิสำขบูชำ

- ทรงส่งพระสงฆ์ไปสืบพระพุทธศำสนำ
ยังลังกำ

- ทรงสร้ำงพระวิหำรหลวงวัดสุทัศน์ เทพวรำรำม

พระบำทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้ำนภำลัย

- ทรงให้หล่อพอกเศียรและต่อนิ้ว
พระหัตถ์พระศรีศำกยมุนี



ภาพจาก https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi3

- ทรงแต่งและจำรึกสรรพวิทยำ 
(กำรแพทย์แผนไทย)ท่ีวัดพระเชตุพนฯ

- มีกำรแต่งวรรณคดีพระพุทธศำสนำ

พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ภาพจากhttps://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi4

- ทรงผนวชเป็นภิกษุ มีพระฉำยำนำมว่ำ 
“วชิรญำโณ”

- ทรงตั้งนิกำยใหม่เรียกว่ำ 
ธรรมยุติกนิกำย

- ทรงคิดสร้ำงพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับมนุษย์

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ภาพจากhttps://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi5

- ทรงวำงรูปแบบกำรศึกษำคณะสงฆ์ชั้นสูง 
(ม.จุฬำลงกรรำชวิทยำลัยและ
ม.มหำมกุฏรำชวิทยำลัย

- ทรงให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย
แทนกำรจำรลงในใบลำนเป็นครั้งแรก

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ภาพจากhttps://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-6

-ทรงพระรำชนิพนธ์วรรณคดีพระพุทธศำสนำ 

- ทรงปฏิสังขรณ์และพระรำชทำนนำม
พระพุทธรูปยืนทีเ่มืองศรีสัชนำลัย

พระบำทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ภาพจาก https://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-7

- ทรงผนวชและทรงจ ำพรรษำที่วัดบวรนิเวศวิหำร 
ทรงมีพระฉำยำนำมว่ำ “ปชำธิโป”

- ทรงโปรดเกล้ำให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก
ฉบับสยำมรัฐ

พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว



ภาพจากhttps://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-8

- มีกำรแปลพระไตรปิฎกเป็นส ำนวน
ธรรมดำและแปลเป็นส ำนวนเทศนำ

- มีกำรออกพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล



ภาพจากhttps://sites.google.com/site/tertgyhujio/rachkal-thi-9

-ทรงผนวช โดยมีพระฉำยำนำมว่ำ “ภมูิพโล” 

- มีกำรบัญญัติกฏหมำยคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

- ก ำหนดให้พระสังฆรำชเป็นประมุขฝ่ำยพุทธจักร

- มีกำรสร้ำงวัดไทยในต่ำงประเทศ 

- เป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำของโลก

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช



ภาพจากhttps://sites.google.com/site/puanpanoo/home/hnathi-laea-maryath-khxng-chaw-phuthth

3. ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำต่อสังคมไทย

1. เป็นศำสนำประจ ำชำติไทย 

2. ครอบคลุมสังคมไทย

3.เป็นสถำบันหลักของสังคมไทย



ภาพจาก amarinbabyandkids.com

เบญจศีล (Don't....)
1.ห้ำมฆ่ำ (Don't kill)
2.ห้ำมขโมย (Don't steal)
3.ห้ำมประพฤติผิดในกำม

(Don't unfaithful)      
4.ห้ำมพูดเท็จ (Don't lie)
5.ห้ำมเสพสิ่งเสพติด (Don't drug)

เบญจธรรม (Should……)
1. เมตตำ กรุณำ(kindness)
2. อำชีพสุจริต (Good job)
3. สันโดษ (detached)
4. ซื่อสัตย์ (Honest)
5. สติ (consciousness)

4.พระพุทธศำสนำกับกำรพัฒนำตน



ภาพจาก amarinbabyandkids.com

กำรพัฒนำตนให้เป็นคนเก่งมีควำมสำมำรถ

ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท ๔)
way of success

1.รักในสิ่งที่ท ำ (ฉันทะ) : Love
2. พยำยำม (วิริยะ) : attempt
3. ตั้งใจ (จิตตะ ) : intend
4. ตรวจสอบ (วิมังสำ) :check 

พลังสู่ควำมส ำเร็จ (พละ 5)
Power  for success

1. เชื่อมั่น (สัทธำ) : confident
2. พยำยำม (วิริยะ) : attempt
3. สติ : consciousness
4. สมำธิ : meditation
5. มีควำมรู้ (ปัญญำ) : knowledge



พระพุทธศำสนำกับกำรพัฒนำครอบครัว

กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 (รักษำสกุล)
Save your family

1. รู้จักหำ : look for
2. ซ่อมแซม : Repair
3. พอประมำณ : modest
4. มีศีลธรรม : Morally

ทิศ 6 (คนรอบข้ำง)
1.หน้ำ : พ่อแม่
2. ขวำ : ครู
3. ซ้ำย : เพ่ือน
4. หลัง : คู่ครอง
5. บน : พระ
6. ล่ำง : ลูกน้อง

ภาพจาก amarinbabyandkids.com



ภาพจาก wallpaper - Campus-Star.com

หลักเกณฑ์ท่ีบุตรธิดำพึงบ ำรุงบดิำมำรดำ

3. ท่ำนเลี้ยงมำแล้ว เล้ียงท่ำนตอบ

4. ช่วยท ำกำรงำนของท่ำน

5. ด ำรงวงศ์ตระกูล

1. ประพฤติตัวให้เหมำะสมกับควำมเปน็ทำยำท

2. เม่ือท่ำนล่วงลับไปแล้ว ท ำบุญอุทิศให้ท่ำน 



แบบทดสอบหลังเรียน

อย่าลืมท าแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อวัดความรู้กันนะครับ


