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หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 
 

จัดท าโดย 
ขอนแก่นกลุ่มที่12 

หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 

 
 

หลกัอริยสจั 4 

       ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 
  ขนัธ์ 5 
 สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
  นิยาม 5 
  อกุศลวิตก 3 
 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
  ภาวนา 4 
 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
  อุบาสกธรรม 5  
  วุฒิธรรม 4  
  พระสทัธรรม 3  
  พละ 5 

หวัขอ้หลกัธรรมอริยสัจ 4 
ทุกข ์ 

(ธรรมท่ีควรรู้) 

ขนัธ์ 5 

ขันธ์ 5 

ขนัธ์ 5 

รูปขนัธ์ 

นามขนัธ์ 
เวทนา 

สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ 

รูป 

ขันธ์ 5 
รูปขนัธ์ = ร่างกาย 

เวทนา =รู้สึก 

สัญญา =จ าได้หมายรู้ 

สังขาร =นึกคิด 
วญิญาณ = รับรู้ 
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วาโยธาตุ (ลม)  ส่วนที่ส่ันสะเทือน 

ปฐวธีาตุ(ดนิ)  เนือ้,หนัง,กระดูก 
 

อาโปธาตุ (น า้) น า้ในร่างกาย,เลือด 

รูปขันธ์ = ร่างกาย,พฤติกรรม  
         ท้ังหมดของร่างกาย 
 

เตโชธาตุ (ไฟ)  อุณหภูมิ 

เวทนา = ความรู้สึกท่ีเกดิต่อส่ิงท่ีรับรู้ 

อุเบกขาเวทนา 

สุขเวทนา  ทุกขเวทนา 

สญัญา =จ าไดห้มายรู้ 

 
 

จ าได ้คือ รู้จกัส่ิงนั้น ๆ เม่ือไปพบเขา้อีก 

หมายรู้ คือ รู้วา่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัและอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นคืออะไร 

รส กล่ิน เสียง  รูป สมัผสั อารมณ์ 

สังขาร =นึกคิด 

สังขาร คือส่ิงที่ปรุงแต่งจิต หรือส่ิงที่ 
กระตุ้นผลักดันให้มนุษย์กระท าการ 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ เรียกว่าแรงจูงใจ 

 
สังขาร =  วญิญาณ + เวทนา + สัญญา 

หิวจัง.. 
อยากหม ่าเบอร์เกอร์ 

วิญญาณ = รับรู้ 

จกัขวุญิญาณ 
 

ฆานวญิญาณ 

โสตวญิญาณ 

กายวญิญาณ 

มโนวญิญาณ 

ชิวหาวญิาณ 

นิยาม 5 อกุศลวติก 

สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
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นิยาม  หมายถึง กฎธรรมชาติ 5  ประการ 

 

  
อุตุนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติ 

เก่ียวกบัลม ฟ้า อากาศ ฤดูกาล 

นิยาม  หมายถึง กฎธรรมชาติ 5  ประการ 

  

พีชนิยาม  หมายถึง  
กฎธรรมชาติเก่ียวกบัการสืบพนัธุ์ 

 

นิยาม  หมายถึง กฎธรรมชาติ 5  ประการ 

จิตตนิยาม  หมายถึง 
 กฎธรรมชาติเก่ียวกบัการท างานของจิต 

 

นิยาม  หมายถึง กฎธรรมชาติ 5  ประการ 

  

ธรรมนิยาม  
หมายถึง กฎธรรมชาติเก่ียวกบั 

ความเป็นเหตุเป็นผลของส่ิงทั้งปวง 
 

นิยาม  หมายถึง กฎธรรมชาติ 5  ประการ 

กรรมนิยาม หมายถึง  
กฎธรรมชาติเก่ียวกบัพฤติกรรม 

ของมนุษย ์
 

กฎแห่งกรรม 

คนหวา่นพืชเช่นใด  ยอ่มไดผ้ลเช่นนั้น 
 
 

ผูท้  ากรรมดี ยอ่มไดรั้บผลดี   
 
 

ผูท้  ากรรมชัว่ ยอ่มไดรั้บผลชัว่ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.leonics.co.th/image/th/aboutpower/greenway/ARTILL01_05.jpg&imgrefurl=http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/greenway01.php&h=378&w=272&sz=29&hl=th&start=188&tbnid=2WHVaIJP2D1VeM:&tbnh=122&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%26start%3D180%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://diary.yenta4.com/diary_folder/49832/49832_uploaded/kapook-5723-8158.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.online-station.net/_news/2007/0228/08098_The_Sims_2_-_Winter.jpg&imgrefurl=http://www.online-station.net/news/view.php%3Fid%3D8098&h=384&w=512&sz=79&hl=th&start=31&tbnid=jeL50SXN7qK8XM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
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ความเข้าใจในเร่ืองของกรรม 
กรรมและผลของกรรม
บางคร้ังก็ข้ึนอยูก่บั
เง่ือนไขอยา่งอ่ืน เช่น 
กาลเวลา 

ความเป็นไปในชีวิตไม่วา่
จะดีหรือร้าย ใช่วา่จะเป็น
ผลจากกรรมเก่าเสีย
ทั้งหมด 

ผลของกรรมระดบัผลทางสังคม 
การท าความดีจะไดผ้ลเตม็ท่ี

หรือไม่ในระดบัท่ีเป็นผลทาง
สังคม ข้ึนอยูก่บัวา่มีความ
พร้อมดงัน้ีหรือไม่ 

             1.  ท  าดีถูกท่ีหรือไม่ 

ผลของกรรมระดบัผลทางสังคม 
การท าความดีจะไดผ้ลเตม็ท่ี

หรือไม่ในระดบัท่ีเป็นผลทาง
สังคม ข้ึนอยูก่บัวา่มีความ
พร้อมดงัน้ีหรือไม่  

 2. บุคลิกรูปร่างเหมาะสม
หรือไม่ 

  

3. ท  าดีถูกกาลเวลาหรือไม่ 

ผลของกรรมระดบัผลทางสังคม 
การท าความดีจะไดผ้ลเตม็ท่ี

หรือไม่ในระดบัท่ีเป็นผลทาง
สังคม ข้ึนอยูก่บัวา่มีความ
พร้อมดงัน้ีหรือไม่ 

 

 

ผลของกรรมระดบัผลทางสังคม 
การท าความดีจะไดผ้ลเตม็ท่ี

หรือไม่ในระดบัท่ีเป็นผลทาง
สังคม ข้ึนอยูก่บัวา่มีความ
พร้อมดงัน้ีหรือไม่ 

    

4. ท  าดีเตม็ท่ีหรือไม่ 
 

ตามหลกัจูฬกมัมวภิงัคสูตร 
ไดก้ าหนดส่ิงท่ีเป็นผลของกรรมเก่าไว ้คือ 

 ความประณีตสวยงามหรือไม่
สวยงามของรูปร่างท่ีมีมาโดย
ก าเนิด 

 การเกิดในตระกลูสูงหรือต ่า 
 ความร ่ารวยหรือยากจน 
 ความสามารถทางสติปัญญา หรือ

ความโง่เขลาท่ีมีมาแต่ก าเนิด 
 ความสมบูรณ์หรือความอ่อนแอ

ของร่างกาย 
 ความยืดยาวหรือสั้นของอาย ุ
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คุณค่าทางจริยธรรมของนิยาม 5 

ท าให้มองชีวติประกอบดว้ยเหตุปัจจยัท่ีหลากหลาย        กฎแห่ง
กรรมและกฎธรรมชาติ 

ท าให้เป็นคนใจกวา้ง ไม่มองชีวติเป็นเร่ืองคบัแคบ        สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 

ท าให้มองเห็นวา่ชีวติเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ       เป็นไป
ตามเหตุและปัจจยั 

ท าให้เขา้ใจวา่กรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรม เป็นกฎท่ีมีผลต่อ
มนุษยม์ากท่ีสุด 

        อกศุลวติก 3 

อกศุลวติก 3 
คอื ความนึกคดิทีไ่ม่ดี 

 
 กามวิตก คือ ความนึกคิดท่ีประกอบดว้ยความโลภ  
 พยาบาทวิตก คือ ความนึกคิดท่ีประกอบดว้ยความอาฆาต
พยาบาท 

 วิหิงสาวิตก คือ ความนึกคิดท่ีประกอบดว้ยการเบียดเบียน
มุ่งร้าย 

วิตก คือ การคิด การใคร่ครวญ 

อกุศลวิตก 3 คือ ความนึกคิดท่ีไม่ดี กุศลวิตก คือ ความนึกคิดท่ีดีงาม 

1. กามวิตก คือความนึกคิด 
ท่ีประกอบดว้ยความโลภ 

2. พยาบาทวิตก คือความนึกคิด 
ท่ีประกอบดว้ยความอาฆาตพยาบาท 

3. วิหิงสาวิตก คือ ความนึกคิด 
ท่ีประกอบดว้ยการเบียดเบียนมุ่งร้าย 

 
1. เนกขมัมวิตก  
คือ ความนึกคิดท่ีไม่ยึดติดเก่ียวกบัอะไร 
 2. อพยาบาทวิตก 
คือ ความคิดท่ีประกอบดว้ยเมตตา 

3. อวิหิงสาวิตก คือ 
 ความนึกคิดท่ีไม่คิดร้ายผูอ่ื้น 

นิยาม 5 อกุศลวติก 

สมุทยั 

พิจารณาให้เห็นโทษ 

เพื่อ ลด 

ละ บรรเทา 

ก าจดั 

นิโรธ 
(ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

ภาวนา 4 
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ภาวนา 4 

 ภาวนา 4  หมายถึง  การท าให้มี
ขึน้  การท าให้เกิดขึน้ การ
เจริญ หรือ การพัฒนาตน มี 4  
ประการ ได้แก่ 

ภาวนา 4 
1. กายภาวนา หรือ กายสังวร   

หมายถึง การฝึกอบรมทางกาย  

  

ตา 

จมูก 

ลิน้ 

กาย 

หู 

กายเมื่อถูกฝึกแล้ว 

ภาวนา 4 

  

ภาวนา 4 
 

2. สีลภาวนา   

หมายถึง การฝึกอบรมตน 

ให้มีความประพฤติท่ีตั้งอยู่ในระเบียบวินัย  

ไม่สร้างความเดือดร้อน 
 

ภาวนา 4 

3. จิตตภาวนา   
หมายถึง การฝึกอบรมทางจิตใจให้เข้มแขง็ 

มั่นคงเจริญงอกงาม 

ภาวนา 4 

จิตตภาวนา 

สงัคหวตัถุ 4 

ทาน 

ปิยวาจา 

อตัถจริยา 

สมานตัตา 
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ภาวนา 4 
    

จิตตภาวนา 

อิทธิบาท 4 

ฉนัทะ 
วิริยะ 

จิตตะ 
วิมงัสา 

จิตท่ีฝึกแลว้สามารถประสบความส าเร็จได ้
โดยปฏิบติัตามหลกัอิทธิบาท 4 

ภาวนา 4 
 

 4. ปัญญาภาวนา   

หมายถึง การฝึกอบรมปัญญา 

 ให้รู้เข้าใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง 
 

คุณค่าทางจริยธรรมของภาวนา 4 
• มนุษยส์ามารถพฒันาตนเอง  เม่ือรู้จกัพฒันาตนเองจะเป็น

เคร่ืองวดัความเป็นมนุษยห์รือจ าแนกคนและสัตวอ์อกจากกนั 
• การพฒันาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ จะตอ้งกระท า

ครบทั้ง 4 ดา้น คือ กาย  ศีล  จิต(สมาธิ)  ปัญญา 
• การพฒันาท่ีถูกตอ้ง ตอ้งด าเนินตามขั้นตอนของภาวนาทั้ง 4 ให้

ครบถว้น 

พระสัทธรรม 3 

อุบาสกธรรม 5 พละ 5 

วฒิุธรรม 4 

มรรค 
(ธรรมท่ีควรเจริญ) 

       สทัธรรม 3 

สัทธรรม 3 คือ ธรรมท่ีดี หรือธรรมของคนดี 

• 1. ปริยติัธรรม คือ การศึกษาเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนของ
พระพทุธเจา้ให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

• 2. ปฏิบติัสทัธรรม คือ การน าหลกัธรรมค าสอนท่ีไดศึ้กษา
ไปลงมือปฏิบติั_(มรรค 8) ถือวา่ส าคญัมาก 

• 3. ปฏิเวธสทัธรรม คือ การไดรั้บผลจากการปฏิบติัไดแ้ก่ 
ความส าเร็จ ความสุข ความสงบใจ 
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ความสมัพนัธ์ ปริยติั  ปฏิบติั  ปฏิเวธ 

ปริยัติ 

ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ 

การศึกษาแผนท่ี วิธีการเดินทาง 

การเดินทาง 

ถึงจุดหมายปลายทาง 

วุฒิธรรม 4 

วุฒิธรรม 4 
วฒิุธรรม 4 คือ คุณธรรมหรือหลกัการท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญ
งอกงามหรือหลกัธรรมท่ีสนบัสนุนใหมี้ปัญญา  4  ประการ 

• สปัปุริสสงัเสวะ คือ การคบหาสตับุรุษหรือคนดี 
• สทัธมัมสัสวนะ คือ การฟังสทัธรรม หรือ เอาใจใส่ศึกษา
ความรู้จริง 

• โยนิโสมนสิการ คือ การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี 
• ธมัมานุธมัมปฏิบติั คือ การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม 

 

คุณค่าของวุฒิธรรม 4 

• หลกัปัญญาวฒิุธรรมเป็นหลกัธรรมสนบัสนุนให้มีปัญญา 
• สามารถน าหลกัธรรมน้ีพฒันาชีวติทั้งชีวิตไดทุ้กแง่ทุกมุม 
 

 

สรุปวุฒิธรรมเพือ่ให้จ าได้ง่าย คอื 

• คบคนดีท่ีเป็นปราชญ ์
• ฉลาดรู้จกัฟังค าของท่าน 
• วิจารณ์วิจยัดว้ยปัญญา 
• นอ้มน ามาปฏิบติัใหส้มภูมิ 

พละ 5 

 ธรรมอนัเป็นก าลงั หรือธรรมอนัเป็นพลงัท าให้เกิดความมัน่คง  
 ท าให้ด าเนินชีวติดว้ยความมัน่ใจ ไม่หว ัน่ไหวต่อภยัหรือ

อุปสรรคต่าง ๆ 
 เพื่อเป็นแนวทางสู่การบรรลุอริยมรรคอริยผลโดยตรง  
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พละ 5  คือ ธรรมอนัเป็นก าลงั 
 สทัธา คือ ความเช่ือท่ีมีปัญญาหรือเหตุผลเป็นพ้ืนฐาน 
 วิริยะ  คือ ความเพียรในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 สติ คือ ความระลึกได ้หรือความเป็นผูมี้สติอยูต่ลอดเวลา 
 สมาธิ คือ ความตั้งมัน่แห่งจิต หรือการควบคุมจิตให้สงบ
น่ิงไม่ฟุ้ งซ่าน 

 ปัญญา คือ ความรอบรู้ ซ่ึงมี บ่อเกิดอยู ่3 ทาง ไดแ้ก่ สุตมย
ปัญญา 

   จินตมยปัญญา  ภาวนามยปัญญา 
 

คุณค่าของจริยธรรมของพละ 5 
 พละ 5 จะตอ้งปฏิบติัให้ไดส้มดุลกนัเสมอ คือ 
    สทัธา     ตอ้งพอดีกบั  ปัญญา 
   วิริยะ     ตอ้งพอดีกบั  สมาธิ 
   สติ       ควบคุมทั้ง สทัธา วิริยะ  สมาธิ  และปัญญา 
คนมีศรัทธา แต่ขาดปัญญา จะกลายเป็นคนงมงาย เช่ือคนง่าย 
คนมีปัญญา  แต่ขาดศรัทธา จะกลายเป็นคนหวัด้ือ 
คนมีวิริยะ   แต่ขาดสมาธิ  จะกลายเป็นคนเหน่ือยเปล่า หรือ
ฟุ้ งซ่าน 

คนมีสมาธิ   แต่ขาดวิระยะ  จะกลายเป็นคนเกียจคร้านติดอยู่
ในสุขท่ีเกิดจากสมาธิ 

  
 

อุบาสกธรรม 5 

อุบาสกธรรม 5 
 มีศรัทธา คือ มีความเช่ือปัญญาการตรัสรู้ของพระพทุธเจา้ และ
ค าสอน 

 มีศีล คือ รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย 
ไม่ถือเอามงคลต่ืนข่าว คือ ไม่เช่ือข่าวลืออยา่งไร้เหตุผลแต่ให้
เช่ือให้หลกัของกรรม 

ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลกัพระพทุธศาสนา คือ ยึดมัน่ใน
การท าบุญตามหลกัพระพทุธศาสนา คือ บุญกิริยาวตัถุ 10 

ขวนขวายในการอุปภมัภบ์  ารุงพระพทุธศาสนา คือ มีส่วนร่วม
ในศาสนพิธีบูรณปฏิสงัขรณ์ศาสนสถาน อุปภมัภภิ์กษุ 

บุญกิริยาวตัถุ 10 
 การบริจาคทาน 

 รักษาศีล 
การเจริญภาวนา 
 อ่อนนอ้มถ่อมตน 
 ช่วยเหลือกิจการของผูอ่ื้น 
การให้ส่วนบุญ 
การอนุโมทนาส่วนบุญ 
การฟังธรรม 
การแสดงธรรม 
การน าความคิดเห็นของตนใหถู้กตอ้งตามท านองคลองธรรม 

พระสัทธรรม 3 

อุบาสกธรรม 5 พละ 5 

วฒิุธรรม 4 

มรรค 
(ธรรมท่ีควรเจริญ) 
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มงคล 38  

• สงเคราะห์บุตร 

• สงเคราะห์ภรรยา 

• ความสันโดษ 
 อภิชาตบุตร 

มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร 

 
 

มีคุณธรรม 

ตั้งอยูใ่นศีล 

มีคุณสมบติัอ่ืนๆ 
ดีกวา่พ่อแม่ 

สร้างช่ือเสียง 
ให้แก่วงคต์ระกลู 

เรน ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทน
รณรงค์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ 

มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร 

 
 
 

 

อนุชาตบุตร 

เท่าเทียมกบัพอ่แม่ 

ศีล 

ธรรม 

คุณสมบติั 

มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร 

 
 
 

 

อวชาตบุตร 

ดอ้ยกวา่กบัพอ่แม่ 

ไม่มีศีล 

ไม่มีธรรม 

คุณสมบติั 

  มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร  

ปัจจัยในการสงเคราะห์บุตร 
 

สงเคราะห์ดว้ย 
อามิส 

สงเคราะห์ดว้ย 
ธรรม 

อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค 

เอาใจใส่ 

ความเขา้ใจ 

ความอบอุ่น 

ความรัก สัง่สอน ท่ีอยูอ่าศยั 

หลกัการในการสงเคราะห์บุตร 
 
 

 

เมตตา 
 

กรุณา 

มุทิตา 

อุเบกขา 

 
 
 
 
 

ความรัก  
ความปรารถนาดี 

ความยนิดี  
เม่ือบุตรอยูดี่มีสุข 

ความสงสาร  
คิดช่วยใหลู้กพน้ 
จากความทุกข ์

ความวางใจ 
เป็นกลาง 

 

พรหมวหิาร 4 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://arowanacafe.com/webboard/pictures/1132727693.jpg&imgrefurl=http://arowanacafe.com/webboard/view.php%3Fid%3D2068&h=500&w=388&sz=62&hl=th&start=25&tbnid=gbsrQU2uLwnLXM:&tbnh=130&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B9%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.love4home.com/images/1111997446/king2005_1.jpg&imgrefurl=http://www.love4home.com/index.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D110071%26Ntype%3D4&h=283&w=425&sz=48&hl=th&start=34&tbnid=Ttbkyn2PPdPpQM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B9%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/281/281/images/kingmom3.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/Anti-Corruption/2007/05/05/entry-1&h=350&w=300&sz=33&hl=th&start=128&tbnid=Vp59Y7US8XBsnM:&tbnh=120&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B9%26start%3D120%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://ungtaman.exteen.com/images/h2.jpg&imgrefurl=http://ungtaman.exteen.com/20070209/entry&h=264&w=360&sz=30&hl=th&start=173&tbnid=P-DORBZcA23nlM:&tbnh=89&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%26start%3D161%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
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หลกัการในการสงเคราะห์บุตร 

ห้ามท าความชัว่ 

ให้ด ารงตนอยูใ่นความดี 

ให้ศึกษาศิลปวทิยา 

หาคู่ครองท่ีสมควรให้ 

มอบทรัพยส์มบติั 
ให้ตามโอกาสอนัควร 

ทิศ 6 

มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยา 

• หลักในการเลือกคู่ครอง มีหลักเกณฑ์ 4  ประการ เรียกว่า       
หลักสมชีวติาธรรม 4  ได้แก่  

    สมสัทธา คือ มีศรัทธาเสมอเหมือนกนั 

    สมสีลา คือ มีศีลธรรมเสมอเหมือนกนั 
    สมจาคา คือ มีความเสียสละเสมอ         

เหมือนกนั                    สมปัญญา คือ มีความรู้และปัญญา   
  เสมอเหมือนกนั 
 

มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยา 

หลักธรรมในการครองเรือน 4  ประการ   

     สจัจะ       ความซ่ือสตัยจ์ริงใจต่อ
กนั 

     ทมะ          รู้จกัข่มจิตใจ 

      
     ขนัติ         อดทน อดกลั้น 

      
     จาคะ         เสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั 

 
      

มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยา 

 หลักธรรมทิศ 6  สามี-ภรรยาพึงปฏิบัติต่อกัน  

     สามีท่ีดีควรปฏิบติัต่อภรรยา 5     
    ประการ 

           ยกยอ่งใหเ้กียรติ      
        ไม่ดูหม่ินภรรยา 
         ไม่นอกใจภรรยา 
          มอบความเป็นใหญ่ในบา้นให ้
          หาเคร่ืองประดบัมามอบใหต้าม

     โอกาส อนัควร 
             

มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยา 

ภรรยาท่ีดี 

ควรปฏิบัติต่อสามี 5ประการ
คือ 

 จดัการงานภายในบา้นใหดี้ 
 สงเคราะห์ญาติมิตรของสามี 
 ไม่นอกใจสามี  
 รักษาทรัพยส์มบติัท่ีสามีหามา 
 ขยนัในงานกิจการงานทั้งปวง 

 

มงคล 38 ความสันโดษ 

 
สันโดษท่ีสอนพระภิกษุ คือ 
ความมกันอ้ย รู้จกัพอใจในปัจจยั 4   
 

สันโดษท่ีสอนบุคคลธรรมดา 

จีวร 

บิณฑบาต 

เสนาสนะ 

เภสชั 

ยินดีในส่ิงท่ีตนมี 

ตามก าลงัความสามารถ 

ยินดีในส่ิงท่ีตนท า 

http://www.showwallpaper.com/picshow.php?gname=Princess_Hours&picid=017
http://www.showwallpaper.com/picture.php?gname=Sweet_18
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มงคล 38 ความสันโดษ 

 

        

มงคล 38 ความสันโดษ 

• ความสันโดษตามหลัก
พระพุทธศาสนามี 3  ประเภท
ได้แก่ 

 ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดี
ตามที่ได้ 

   ยถาพลสันโดษ  คือ ความยินดี
ตามก าลังที่มีอยู่ 

   ยถาสารุปปสันโดษ  คือ  ความ
ยินดีตามสมควร 

คุณค่าของสันโดษ 

• สอนให้รู้จักพอ 

• สอนให้รู้จักประมาณตน 

• สอนให้ไม่ละโมบโลภมาก 

• ลดความเห็นแก่ตัว 

• คนท่ีมีสันโดษจึงเป็นคนท่ีสงบสุข 

• คนในสังคมมีความสามัคคีปองดองกนั 

มงคล 38 ความสันโดษ 

   แนวทางการปฏิบัติตนเพือ่ให้สันโดษ  
ได้แก่  

  รู้จักวิเคราะห์ตนเอง 

   ฝึกฝนตนเองให้มีสติและมีเหตุผล 

  ควบคุมพฤติกรรมของตน 

สรุป สันโดษ 

 
 สันโดษ 

รู้จกัตนเอง 

ตอ้งมีฉนัทะ(พอใจ) 

 
ความหมาย 
ที่แท้จริง 

 

ไม่ใช่ 
ความเกียจคร้าน 

ขาดความกระตือรือร้น ปลีกตวัออกจากสงัคม 

กรุณาเลือกค าถาม 
 ค  าถามขอ้ท่ี 1  ค าถามขอ้ท่ี 11    ค  าถามขอ้ท่ี 21 
 ค  าถามขอ้ท่ี 2   ค  าถามขอ้ท่ี 12   ค  าถามขอ้ท่ี 22 
 ค  าถามขอ้ท่ี 3   ค  าถามขอ้ท่ี 13   ค  าถามขอ้ท่ี 23 
 ค  าถามขอ้ท่ี 4   ค  าถามขอ้ท่ี 14   ค  าถามขอ้ท่ี 24 
 ค  าถามขอ้ท่ี 5   ค  าถามขอ้ท่ี 15   ค  าถามขอ้ท่ี 25 
 ค  าถามขอ้ท่ี 6   ค  าถามขอ้ท่ี 16   ค  าถามขอ้ท่ี 26 
 ค  าถามขอ้ท่ี 7   ค  าถามขอ้ท่ี 17   ค  าถามขอ้ท่ี 27 
 ค  าถามขอ้ท่ี 8   ค  าถามขอ้ท่ี 18   ค  าถามขอ้ท่ี 28 
 ค  าถามขอ้ท่ี 9   ค  าถามขอ้ท่ี 19   ค  าถามขอ้ท่ี 29 
 ค  าถามขอ้ท่ี 10  ค  าถามขอ้ท่ี 20   ค  าถามขอ้ท่ี 30 

จบการน าเสนอแล้ว 
แต่เดี๋ยว... 

 

..วันนีคุ้ณท าความดีหรือ
ยังค่ะ..... 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.wanyood.com/imagesSystem/ContentPath/CP_1394.jpg&imgrefurl=http://www.wanyood.com/Content/Content.asp%3FContentID%3DCONTENT-0605111601613&h=294&w=300&sz=20&hl=th&start=16&tbnid=_BjZnW3K5JOv3M:&tbnh=114&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/tonight/picture/02997_29.jpg&imgrefurl=http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php%3Fuser%3Dtonight%26id%3D2997&h=300&w=287&sz=30&hl=th&start=64&tbnid=8hd6xV0lhcBTNM:&tbnh=116&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
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1.พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมาย 
ของพุทธคือข้อใด 

ก. พระปัจเจกพทุธ 
ข. พระพทุธาพทุธะ 
ค. พระอนุพทุธะ 
ง. พระสพัพญัญพทุธะ 

ก. การสัง่สอนธรรม 
ข การมีพทุธบริษทั 
ค. การตรัสรู้ดว้ยตนเอง 
ง. การก่อตั้งพระศาสนา 

2. คุณค่าของพุทธะที่แสดงออกมาใน 
รูปของโลกัตถจริยา คือข้ดใด 

ก. พระพทุธทาสภิกข ุ
ข. พระเทพมุนี 
ค. พระพทุธเจา้ 
ง. พระอญัญาโกทญัญะ 

3. ข้อใดจัดเป็นอนุพุทธะ 

ก. ทุกข ์      ธรรมท่ีควรรู้ 
ข. นิโรธ      ธรรมท่ีควร
บรรลุ 
ค. สมุทยั      ธรรมท่ีควร
ระลึก 
ง. มรรค       ธรรมท่ีควรเจริญ 

4.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอริยสัจ 4 

ก. สญัญา  จ าได ้
ข. สงัขาร  ร่างกาย 
ค. วิญญาณ  รับรู้  
ง. เวทนา  ความรู้สึก
  

5.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. อุบาสกธรรม 5 
ข. วฒิุธรรม  5 
ค. พละ 5 
ง. สทัธรรม 

6. สัทธา  วริิยะ  สติ   สมาธิ   
ปัญญา  ตรงกับหลักธรรมในข้อใด 
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ก. สมาธิ 
ข. สติ 
ค. ปัญญา 
ง. วิริยะ 

7.ส านวนไทยที่กล่าวว่า  
เผอเรอกระเชอก้นร่ัว ตรงกับข้อใด 

ก. สมสีลา 
ข. สมจาคา 
ค. สมปัญญา 
ง. สมสทัธา 

8. สามีภรรยาคู่นีม้ีความเหมาะสมกนัมาก 
 ชอบให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกัน 
 ข้อความดงักล่าวกสอดคล้องกนัข้อใด 

ก. สจัจะ 
ข. ทมะ 
ค. ขนัติ 
ง.  จาคะ 

9. โชคด ี ไม่ยอมไปกับเพือ่นๆที่ชวน 
ไปดืม่เหล้าเพราะนึกถึงภรรยาและลูกๆ  
รออยู่ที่บ้าน  การกระท าของโชคด ี 
สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใด 

ก. อดเปร้ียวไวกิ้นหวาน 
ข. ชา้ๆ  ไดพ้ร้าเล่มงาม 
ค. เกลือจ้ิมเกลือ 
ง. หวา่นพืชเช่นใด ยอ่มไดผ้ล
เช่นนั้น 

10. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกบั 
กรรมนิยาม 

ก. ยถาลาภสนัโดษ 
ข. ยถาพลสนัโดษ 
ค. ยถาสารุปปสนัโดษ 
ง. สนัโดษ 

11. รงรอง ยนิดกีับผลงานของตนเอง 
ซ่ึงได้รางวลัรองชนะเลศแสดงว่า รงรอง  
มีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด 

ก.  พละ 5 
ข.  ภาวนา 4 
ค.  วฒิุธรรม 4 
ง.  อุบาสกธรรม 

12. ข้อใด หมายถึงหลักธรรมที่ท าให้ 
ผู้ปฏิบัติประสบกับความเจริญงอกงาม 
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ก. สมสีลา 
ข. สมจาคา 
ค. สมปัญญา 
ง. สมสทัธา 

13. สามีและภรรยาที่มีความประพฤติ 
เหมือนๆ กันจะครองชีวติคู่อยู่ได้นาน   
แสดงว่าทั้งคู่มีความเหมาะสมในเร่ืองใด 

ก. ปริยติั 
ข. ปฏิบติั 
ค. ปฏิเวธ 
ง. ปฏิรูป 

14. แมนสรวง  รู้สึกโล่งอก   
หายเหน่ือย และมีความสุขที่สามารถ 
เข้าเรียนในคณะที่ตนเองต้องการ 

ก. ทุกข ์
ข. นิโรธ 
ค. มรรค 
ง.  สมุทยั 

15.ภาวนา 4  เป็นหลักธรรมที่จัด 
อยู่ในอริยสัจ 4 ข้อใด 

16.ถ้านักเรียนต้องการให้ตนมีความ 
ขยนัและอดทนในการศึกษาเล่าเรียน 
 ต้องฝึกอบรมภาวนาข้อใด 

ก.  กายภาวนา 
ข.  สีลภาวนา 
ค.  จิตตภาวนา 
ง.   ภาวนา 

17.ความนึกคิดที่ประกอบด้วยการเบียด 
เบียนมุ่งร้าย ตรงกับข้อใด 
 

ก. อกุศลวิตก 
ข. กามวิตก 
ค. พยาบาทวิตก 
ง. วิสิงสาวิตก 

ก. กายสงัวร 
ข. สีลภาวนา 
ค. จิตตภาวนา 
ง. ปัญญาภาวนา 

18.การฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในระเบียบ 
วนัิย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นตรงกับ 
หลักธรรมในข้อใด 
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ก. ปริยติั 
ข. ปฏิบติั 
ค. ปฏิเวธ 
ค. ปฏิรูป 

19. ในการเดนิทางไปท่องเทีย่ว 
 แผนที่เปรียบเสมือนกับข้อใด 

ก. พละ 5 
ข. สทัธรรม 
ค. วฒิุธรรม 
ง.  ภาวนา 

20.ธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 
แก่ผู้ปฏิบัติตรงกับหลักธรรมในข้อใด 

21.การไม่ถือมงคลตื่นข่าว 
 และไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลัก 
พระพุทธศษสนา สอดคล้องกับ 
หลักธรรมในข้อใด 

ก. อุบาสกธรรม 
ข. พละ 5 
ค. สทัธรรม 
ง. ภาวนา 

ก. อภิชาตบุตร 
ข. อนุชาตบุตร 
ค. อวชาตบุตร 
ง. นวชาตบุตร 

22.นาเดยี เป็นลูกที่มีคุณธรรม มีศีล  
มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับพ่อแม่  
จัดเป็นบุตรประเภทใด 

ก. การคิดหาเหตุผลโดยถูกวธีิ 
ข. การปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม 
ค. การคบหาสตับุรุษหรือคนดี 
ง. การเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้ 

23. โยนิโสมนสิการมีความหมายตรง 
กับข้อใด 

ก.  เมตตา  กรุณา มุทิตา  อุเบกขา 
ข.  เมตตา  สัจจะ  วริิยะ  สติ 
ค.  ฉนัทะ  วริิยะ  จิตตะ  วมิงัสา 
ง.   สัทธา  ศีล    จาคะ   ปัญญา 

24. ข้อใดจัดเป็นหลักธรรม 
พรหมวหิาร 4 
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ก.  วิหิงสาวิตก 
ข.  พยายามวิตก 
ค.  กามวิตก 
ง.  วิตกจริต 

25. พรหล้า คิดแต่จะขโมยของ 
    แพนเค้ก พฤติกรรมของ  
    พรหล้าจัดเป็นวติกในข้อใด 

ก.  เอมม่ี ตั้งใจอ่านหนงัสือทุกวนั 
ข. เจนน่ี  ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ของ   
   โรงเรียน 
ค.  นาธาน ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บ

มอบหมายดว้ยความสุขมุ
รอบคอบ 

ง.  นาเดีย ออกก าลงักายทุกวนั 

26. การกระท าในข้อใดจัดเป็น 
ปัญญาภาวนา 

ก.  อุบาสกธรรม3 
ข.  พละ 5 
ค.  สทัธรรม 3 
ง.  ขนัธ์ 5 

27. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหลักอริยสัจ  
ในหมวด มรรค 

ก. พละ 5  
ข. สทัธรรม 
ค. วฒิุธรรม 
ง.  ภาวนา 

28. ข้อใดเป็นความหมายของธรรม 
อันเป็นพลังท าให้เกิดความมั่นคง 

 

ก. อภิชาตบุตร 
ข. อนุชาตบุตร 
ค. อวชาตบุตร 
ง. นวชาตบุตร 

29. นารี เป็นนักเรียนทุน ที่มีความ 
ประพฤติดแีละได้รับทุนจนถึงระดบั 
ปริญญาเอก แล้วกลับมาท าให้กับ 
ประเทศชาติ นารีจัดเป็นบุตร 
ประเภทใด 

ก.  ภรรยาท่ีประพฤติตนเยีย่งโจร 
ข.  ภรรยาท่ีประพฤติตนเยีย่งนาย 
ค.  ภรรยาท่ีประพฤติตนเยีย่งเพื่อน 
ง.  ภรรยาท่ีประพฤติตนเยีย่งทาส 

30. สขีภริยา มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
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ถา้ท าถูกเด๋ียวมีรางวลั

จ๊ะ 

 
ตั้งใจท าใหม่อีกคร้ัง

ครับ 
สู้..สู้ 

  
ลองใหม่ค่ะ.. ลองใหม่.. 

คราวน้ีอยา่ให้พลาดนะค่ะ.  

 
อะไรนะครับ..อ๋อ.คุณรู้วา่ท ายงั

ไม่ถูกใช่ไหมครับ.. 

ผิดค่ะ 

 
ผิดนะค่ะ 
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ผิดครับผม... 

  
ยงัไม่ถูกครับ 

  
ผมเอาใจช่วยครับ 

ตั้งใจหน่อย เด๋ียวก็ตอ้งท า
ถูก 

ขอโทษ...จ๊ะเฮวอน  
ผมจะตั้งใจท าครับ 
คราวน้ีใม่พลาด.... 

 
 

คุณยงัท าไม่ถูก
นะมินว ู

 

  
เอ..ยงัไม่ถูก 

ตั้งใจ..อีกคร้ังครับ 

  
พยายามเขา้ คุณตอ้ง
ท า ไดแ้น่..แน่ค่ะ 
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ตั้งใจท าหน่อยครับ 

 
ผดิ..เห็น.. เห็น.. 

ครับ 

  
ลองอีกที คราวน้ี

ตอ้งตั้งใจให้มากนะ
ค่ะ 

 
ถกูตอ้งนะครับ 

  
ผมรู้วา่คุณเก่ง... 
เจ๋งสุด สุดครับ 

  
ชนะเลิศ...ถว้ยน้ีเป็นของ

คุณ 
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คุณเก่งมากครับ 
เยี่ยมจริงๆ 

  
ถูกตอ้งครับผม 

ถูกตอ้ง...นะ
ครับ ถูก..  ถู..  

 
 เยีย่มไปเลย...... 
ท าขอ้ต่อไปเลย

นะค่ะ 

  
ถูกตอ้งนะค่ะ...เก่งมา๊ก มาก 

 
พ่ีชายวา่..

ถูกตอ้ง..ครับ
ผม.. 
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ถูกตอ้ง
ครับ 

 
ถูกตอ้งครับ 

 
ถูกตอ้งครับ 

 
ถูกตอ้งครับ 


