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 พระรัตนตรัย  
  ค ำว่ำ “รัตนตรัย” มำจำกค ำว่ำ “รัตน” แปลว่ำ  แก้วหรือ ส่ิงประเสริฐ  กับค ำว่ำ 
“ตรัย” แปลว่ำ สำม ฉะนั้นพระรัตนตรัย แปลรวมกันว่ำ แก้วสำมดวง หรือ ส่ิงประเสริฐสำมส่ิง ที่
พุทธศำสนิกชนเคำรพนับถือสูงสุดสำมส่ิงนับเป็นองค์ประกอบของศำสนำพุทธ คือ พระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของศำสนำ 3 อย่ำงใน 6 อย่ำง อันได้แก่ 
1. ผู้ให้ก ำเนิดศำสนำ คือพระพุทธเจ้ำ  
2. คัมภีร์หรือหลักค ำสอน คือ พระธรรม 
3. สำวกหรือผู้สืบทอดศำสนำ คือพระสงฆ์ 
4. พิธีกรรมทำงศำสนำหรือกำรประกอบพิธีทำงศำสนกิจตำมควำมเช่ือ 
5. ศำสนสถำนหรือวัตถุที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ทำงศำสนำ 
6. ศำสนิกชนหรือผู้เล่ือมใสในศำสนำ 
 
 
 
 
 
 



พระพุทธ 
          ค ำว่ำ พุทฺธ แปลว่ำ ผู้รู้แล้ว (รู้ในควำมเป็นไปในธรรมชำติทั้งปวง) ผู้ตื่นแล้ว (ต่ืนจำกควำม
โง่เขลำ ตื่นจำกควำมงมงำย ) ผู้เบิกบำน ( ไม่มีส่ิงใดท ำให้จิตใจเศร้ำหมองอีกแล้ว )  
หมำยถึงผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ คือควำมเป็นจริงที่ประเสริฐ 4 ประกำร 
พุทธ จ ำแนกออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
          1. ปัจเจกพุทธ (อ่ำนว่ำ พระ-ปัด-เจก-กะ-พุด-ทะ-เจ้ำ) หมำยถึงผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแต่
ไม่สำมำรถสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตำมได้ 
          2. สัมมำสัมพุทธ หมำยถึงผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสำมำรถสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตำมได้มี
องค์เดียวเท่ำนั้นคือ สัมมำสัมพุทธเจ้ำ(พระศรีศำกยมุนีโคดมสัมมำสัมพุทธเจ้ำ) 
          3. สุตตันตพุทธ หมำยถึงผู้ตรัสรู้ตำมค ำสอนขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

พระธรรม  
          พระธรรม คัมภีร์ ของพระพุทธศำสนำ เรียกว่ำ พระไตรปิฎก ประกอบด้วย พระอภิธรรม
ปิฎก พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก   
 
อภิธรรมปิฎก หรือพระอภิธรรม หมำยถึง ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม หลักค ำสอน
ของพระพุทธเจ้ำที่เป็นภำคทฤษฎีบท หลักธรรมและค ำอธิบำยที่เป็นหลักค ำสอนล้วน ๆ ไม่เกี่ยว
ด้วยบุคคลหรือเหตุกำรณ์ เปรียบเสมือนวิชำวิทยำศำสตร์ 
 
พระวินัยปิฎก หรือ พระวินัย หมำยถึง ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับ
ควำมประพฤติ ควำมเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ของภิกษุสงฆ์และ
ภิกษุณีสงฆ์ เปรียบเสมือนวิชำกฎหมำย 
 
พระสุตตันตปิฎก หรือ พระสูตร หมำยถึง ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนำ
ค ำบรรยำยธรรมต่ำงๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมำะกับบุคคลและโอกำสตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่ำ 
และเรื่องรำวทั้งหลำยที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศำสนำ ที่พระพุทธเจ้ำ สอนใคร สอนเรื่องอะไร 
สอนที่ไหนเปรียบเสมือนวิชำประวัติศำสตร์ 
 
ค าสอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงเทศนานั้นมีสาระส าคัญ 3 ประการ หรือ โอวาท 3  
 

คือ ให้ประพฤติดี ให้ละควำมชั่ว และท ำจิตใจให้ผ่องใส 
 

 



พระสงฆ์ 

          เรำมักเรียกสมณเพศในพระพุทธศำสนำว่ำ “พระสงฆ์” แต่ค ำว่ำ “สงฆ์” นั้นหมำยถึงองค์
คณะของผู้เป็นสมณะมำกกว่ำ แต่สมณะในพระพุทธศำสนำแต่ละรูปนั้นเรียกว่ำ  “ภิกษุ”  ซึ่งแปล
ตำมรูปศัพท์ หมำยถึง “ผู้ขอ” มีรำกศัพท์เดียวกันกับค ำว่ำ ภิกษำจำร พระสงฆ์ หมำยถึง สำวก
หรือนักบวชที่เป็นผู้ชำยในพระพุทธศำสนำ เป็น 1 ใน 4 ของพุทธบริษัท ซึ่งเดิมเรียกนักบวชผู้ชำย
ในศำสนำพุทธว่ำ “ภิกขุ” ในภำษำบำลี “ภิกษุ” ในภำษสันสกฤต พระสงฆ์จัดว่ำเป็นผู้มีบทบำท
ส ำคัญในกำรสืบทอดพระศำสนำเพรำะเป็นศำสนทำยำทผู้ส่ังสอนพระพุทธศำสนำให้ยืนยำวต่อไป 
พระสงฆ์จึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ดี ตำมพุทธบัญญัติ  

พระสงฆ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. พระอริยสงฆ์ 

2. พระสมมุติสงฆ์ 

ไตรสิกขา หมายถึง สิกขา 3 ศีล สมาธิ ปัญญา 
            ศีล หมำยถึง กำรประพฤติดี ประพฤติถูกต้องตำมหลักทั่ว ๆ ไป ไม่ท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
และไม่ท ำให้ตนเองเดือดร้อน มีจ ำแนกไว้เป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีล 227 เป็นกำรปฏิบัติเพ่ือ
ควำมสงบเรียบร้อยปรำศจำกโทษทั้งทำงกำยและทำงวำจำ 
            สมาธิ  หมำยถึง กำรบังคับจิตใจของตนเองไว้ให้อยู่ในสภำพที่จะท ำประโยชน์ให้มำก
ที่สุดตำมที่ตนต้องกำร 
           ปัญญา หมำยถึง กำรฝึกฝนอบรม ท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึง
ที่สุดในสิ่งทั้งปวงตำมที่มันจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โอวาท 3 
 คือหลักค ำสอนส ำคัญของพระพุทธศำสนำ เรียกว่ำเป็นค ำสอนที่ เป็นหัวใจของ

พระพุทธศำสนำ โอวำท 3 นี้เป็นค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ หรือเป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้ำ
ตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มำประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมำย  ณ เวฬุวนำรำม ในวันเพ็ญ เดือน 
3   (วันมำฆบูชำ) 
โอวาท 3 ได้แก่ 

 1.  ไม่ท าช่ัวท้ังปวง  คือ เว้นจำกกำรทุจริต ได้แก่ กำรประพฤติชั่วด้วยกำย วำจำและใจ 
เช่น กำรฆ่ำสัตว์ กำรลักทรัพย์ กำรประพฤติผิดในกำม กำรพูดเท็จ กำรพูดค ำหยำบ กำรพูด
ส่อเสียด กำรพูดเพ้อเจ้อ กำรคิดปองร้ำยผู้อื่น เป็นต้น 

 2. ท าแต่ความดี คือ ประกอบสุจจริต ได้แก่กำรประพฤติดี ประพฤติชอบด้วยกำย วำจำ
และใจ เช่น เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ เว้นจำกกำรลักทรัพย์ เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม เว้นจำกกำร
ดื่มน้ ำเมำ เว้นจำกกำรพูดเท็จ เว้นจำกกำรพูดส่อเสียด เว้นจำกกำรพูดค ำหยำบ เว้นจำกกำรพูด
เพ้อเจ้อ เว้นจำกกำรคิดพยำบำทปองร้ำยผู้อื่น เป็นต้น 
  3. ท าจิตให้ผ่องใส คือ กำรท ำจิตใสให้บริสุทธิ์ผ่องใสปรำศจำกกิเลสหรือส่ิงที่ท ำให้จิตใจ
เศร้ำหมอง คือ 
          กำมฉันทะ  ควำมพอใจในกำมคุณ มัวเมำในกำมำรมณ์ 
          พยำบำท ควำมคิดปองร้ำยเพรำะผูกใจเจ็บ จองเวร 
          ถีนะมิทธะ ควำมหดหู่ใจ ท้อแท้ใจ และซึมเซำ 
          อุทธัจจะกุกกุจจะ ควำมฟุ้งซ่ำน หงุดหงิด ร ำคำญใจ 
          วิจิกิจฉำ ควำมสงสัยลังเลใจ ตกลงใจไม่ได้ว่ำส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ส่ิงใดดี ส่ิงใดชั่ว 
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ช่ือ…………………………………………………………………..ช้ัน………………………เลขท่ี……………… 
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