
วิชา สังคมศึกษา (ส๒๑๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จัดท าโดย ครูพรพจน์  นฤมล
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนภเูวียงวิทยาคม



หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3



ค ำน ำ

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

ครพูรพจน์  นฤมล



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

แบบทดสอบก่อนเรียน



ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5 อธิบำยพุทธคุณและข้อธรรมส ำคัญในกรอบอริยสจั 4 หรือหลักธรรม
ของศำสนำท่ีตนนับถือ ตำมท่ีก ำหนด เห็นคุณค่ำและน ำไปพัฒนำแก้ปัญหำ
ของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

อธิบำยพุทธคุณและข้อธรรมส ำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของ
ศำสนำท่ีตนนับถือตำมท่ีก ำหนด เห็นคุณค่ำและน ำไปพัฒนำแก้ปัญหำของตนเอง
และครอบครัวได้



: แก้วประเสริฐ ๓ ประกำร คือ

อ้างอิงภาพ https://www.gotoknow.org/posts/259444 http://www.ตู้พระไตรปิฎก.com/l http://bhuddhakhun.blogspot.com/

๑. พระรัตนตรัย(Triple Gem)

พระพุทธ(Buddha)  
ผู้ทรงเป็นศำสดำของศำสนำ 

พระธรรม (dharma)
หลักค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ

พระสงฆ์(monk)
สำวกของพระพุทธเจ้ำ



พุทธคุณ ๙ (Buddha's grace)

อ้างอิงภาพ https://www.pinterest.ca/pin/832673418577195304/

อรหัง(innocent)   เป็นผู้บริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลส

สัมมำสัมพุทโธ(Enlightenment)  
เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

วิชชำจรณสัมปันโน (Perfect)
เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

สุคโต(nirvana)  
เป็นผู้เสร็จไปดีแล้ว

โลกวิทู(intelligent)  เป็นผู้รู้แจ้งโลก



พุทธคุณ ๙ (Buddha's grace) 

อนุตตโร ปุริสทัมมสำรถิ(the best of Teacher .)  
เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกอย่างยอดเย่ียม

สัตถำ เทวมนุสำนัง (The great of prophet.)
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ (Buddha)  เป็นผู้ตื่นแล้ว

ภควำ (lucky)   เป็นผู้มีโชค ผู้จ าแนกธรรม

อ้างอิงภาพ https://www.pinterest.ca/pin/832673418577195304/



๒. อริยสัจ ๔ (Truth of life.)

1. ทุกข์ (affliction)

2.สมุทัย (Cause of affliction)

3. นิโรธ (nirvana)
4. มรรค (fix the problem)



1. ทุกข์ :ธรรมท่ีควรรู้

อ้างองิภาพ : th.pngtree.com

: ควำมทุกข์ หรือปัญหำ

- ขันธ์ 5 (element of life.) 
(๑) รูป : อวัยวะ(organ) 

(2) เวทนำ : ควำมรู้สึก(Feeling)

(3) สัญญำ : จ ำได้(remember)

(4) สังขำร : แรงจูงใจ (motivation)

(5) วิญญำณ :กำรรับรู้ (Recognition)



(๑) รูป(ธำตุ 4) : อวัยวะ
ดิน(ปฐวี) : กระดูก เน้ือ 
น้ ำ (อำโป) : เลือด น้ ำนอง 
ลม(วำโย) : ลมหำยใจ 
ไฟ (เตโช) : อุณหภูมิร่ำงกำย 

(2) เวทนำ คือ ควำมรู้สึก
สุข : ควำมสบำยกำย - ใจ
ทุกข์ : ควำมไม่สบำยกำย-ใจ
อุเบกขำ : เฉยๆ

(3) สัญญำ : จ ำได้

(4) สังขำร : แรงจูงใจ
เป็นผลรวมของ 

การรับรู้ 
(วิญญาณ)

ความรู้สึก 
(เวทนา) 

ความจ าได้ 
(สัญญา)

(5) วิญญำณ :กำรรับรู้
จักขุ (ตำ) : กำรเห็น
โสต(หู) : กำรได้ยิน
ฆำน(จมูก) : กำรได้กล่ิน
ชิวหำ(ล้ิน) : กำรล้ิมรส
กำย : กำรสัมผัส
มโน :กำรรับรู้ทำงใจ



2. สมุทัย :ธรรมท่ีควรละ

อ้างองิภาพ waewmyloveforyou.wordpress.com

: สำเหตุของปัญหำ

1. ตัณหำ : ควำมอยำกที่เกินพอดี 

2. กรรม : กำรกระท ำที่ตั้งใจ 

3. อบำยมุข 6 : ทำงแห่งควำมเสื่อม   



1. ตัณหำ 

อา้งอิงภาพ http://www.lotus.rmutt.ac.th/

: ควำมอยำกเกินพอดี 

1. กำมตัณหำ: อยำกได้
2. ภวตัณหำ : อยำกเป็น
3. วิภวตัณหำ : ไม่อยำกเป็น

2.กรรม กำรกระท ำที่เจตนำ

2.2 กำรแสดงออก
(1) กำยกรรม : กำย /ท ำ
(2)วจีกรรม   : วำจำ 

(3) มโนกรรม  : คิด
2.3 ผลของกรรม

(1) ระดับจิต
(2) ระดับบุคคล
(3) ระดับภำยนอก

2.1 สำเหตุ
(1) อกุศลกรรม : กรรมชั่ว
(2) กุศลกรรม : กรรมดี



3. อบำยมุข 6

อา้งอิงภาพ http://www.lotus.rmutt.ac.th/

2.4 คุณของกรรม
(1) ทุกสิ่งเป็นไปตำมสำเหตุ
(2) ควำมดีคือคุณค่ำของคน
(3) ดีชั่วอยู่ท่ีตัวท ำ 

สูงต่ ำอยู่ที่ท ำตัว
(4) งดเว้นจำกกำรกระท ำชั่ว

1.ติดสุรำและของมึนเมำ
2. ชอบเที่ยวกลำงคืน
3. ชอบเที่ยวดูกำรละเล่น 
4. ติดกำรพนัน 
5. คบคนช่ัว 
6. เกียจคร้ำนกำรงำน 

หนทำงแห่งควำมเสื่อม 



3. นิโรธ : ธรรมที่ควรบรรลุ

อ้างอิงภาพ www.sanook.com

ควำมดับทุกข์ /หมดปัญหำ

1. สุข 2  : ควำมสุขที่ปรำรถนำ

2. คิหิสุข : ควำมสุขของชำวบ้ำน 



1.สุข 2

อ้างอิงภาพ impressionconsult.com

ควำมสุขท่ีปรำรถนำ

(1)กำยิกสุข  : กำย
(2) เจตสิกสุข : ใจ 

2. คิหสิุข
ควำมสุขของชำวบ้ำน 

1. มีทรัพย(์อัตถิสุข )
2. ใช้จ่ำย (โภคสุข )
3. ไม่มีหน้ี (อนณสุข) 
4. ประพฤติดี (อนวัชชสุข )



4. มรรค : ธรรมท่ีควรเจริญ

อ้างองิภาพ : vstarproject.com

แนวทำงแก้ปัญหำชีวิต

1. มรรค 8 

2. ไตรสิกขำ

3. กรรมฐำน 2

4. ปธำน 4

5. โกศล 3

6. มงคลชีวิต



1. มรรค

อ้างอิงภาพ Pantip .com

แนวทำงแก้ปัญหำชีวิต

(1) สัมมำทิฐิ คือ กำรเห็นชอบ
(2) สัมมำสังกัปปะ คือ กำรด ำริชอบ
(3) สัมมำวำจำ คือ กำรเจรจำชอบ 
(4) สัมมำกัมมันตะ คือ กำรกระท ำชอบ



1. มรรค

อ้างอิงภาพ Pantip .com

แนวทำงแก้ปัญหำชีวิต

(5) สัมมำอำชีวะ คือ กำรเลี้ยงชีพชอบ
(6) สัมมำวำยำมะ คือ กำรพยำยำมชอบ
(7) สัมมำสติ คือ กำรระลึกชอบ
(8) สัมมำสมำธิ คือ กำรตั้งจิตมั่นชอบ 



2. ไตรสิกขำ

อา้งอิงภาพ http://www.lotus.rmutt.ac.th/

กำรศึกษำและฝึกอบรม 

1.1 ศีลสิกขำ : ฝึกปฏิบัติ
เจรจำชอบ กระท ำชอบ 
และเล้ียงชีพชอบ

1.2 จิตตสิกขำ : ฝึกจิต
มีควำมพยำยำมชอบ ระลึกชอบ 
และตั้งจิตมั่นชอบ

1.3 ปัญญำสิกขำ : ตั้งมั่น
มีควำมเห็นชอบ และด ำริชอบ

2.กรรมฐำน 2

สมถกรรมฐำน : กำรฝึกสมำธิ
วิปัสสนำกรรมฐำน : กำรเจริญปัญญำ

กำรฝึกอบรมจิต 

3. ปธำน 4 ควำมเพียรที่ชอบ 

1. ยับย้ังควำมชั่ว (สังวร)
2. ก ำจัดควำมชั่ว (ปหำน )
3. สร้ำงควำมดี (ภำวนำ)
4. รักษำควำมดี (อนุรักขนำ)



5. โกศล 3

อา้งอิงภาพ http://www.lotus.rmutt.ac.th/

ควำมฉลำด 

1 อำยโกศล : ฉลำดในสิ่งทีเ่จริญ
วุฑฒิธรรม  4 : ควำมเจริญงอกงำม
1. สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบคนดี
2. สัทธัมมัสสวนะ คือ การฟังธรรม 
3. โยนิโสมนสิการ คือ คิดหาเหตุผล 
4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือ การปฏิบัติธรรม



5. โกศล 3

อา้งอิงภาพ http://www.lotus.rmutt.ac.th/

ควำมฉลำด 

2. อปำยโกศล : ฉลำดในสิ่งเสื่อม
อบำยมุข 4 : ควำมเสื่อม
1. ความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ
2. เป็นนักเลงสุรา 
3. เป็นนักเลงการพนัน 
4. คบคนชั่วเป็นมิตร 



5. โกศล 3

อา้งอิงภาพ http://www.lotus.rmutt.ac.th/

: ควำมฉลำด 

3. อุปำยโกศล 
อิทธิบำท 4 : ควำมส ำเร็จ

1. ฉันทะ คือ ความรัก 
2. วิริยะ คือ ความพากเพียร
3. จิตตะ คือ การเอาใจใสฝ่ักใฝ่
4. วิมังสา คือ การไตร่ตรอง



มงคลชีวิต

อ้างอิงภาพ kalyanamitra.org

ธรรมอันน ำมำซึ่งควำมสุขควำมเจริญ

1.  กำรไม่คบคนพำล
2. กำรคบบัณฑิต 

3.  กำรบูชำผู้ควรบูชำ 



อ้างอิงภาพ kalyanamitra.org



อ้างอิงภาพ kalyanamitra.org



คุณของอริยสัจ

อ้างองิภาพ https://sites.google.com/site/prawatiphraphuththsasnakk/s

1.สอนให้แก้ปัญหำด้วยปัญญำ
และเหตุผล

2. สอนให้ไม่ประมำท
3. สอนให้แก้ปัญหำด้วยตัวเอง
4. สอนให้เห็นสิ่งตำ่งๆ 
ตำมควำมเป็นจริง 



อย่าลืมท าแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อวัดความรู้กันนะครับ

แบบทดสอบหลังเรียน


