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2.3 กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 

1. ความคิดรวบยอด 
พุทธศาสนสุภาษิต   เปนคําสุภาษิตทางพระพุทธศาสนา ที่มีความหมายลึกซึ้งเปนขอคิด

เปนคติสอนใจใหปฏิบัติตาม  พุทธศาสนิกชนควรนอมนํายึดถือเปนหลักธรรมประจําใจ สามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อันจะนําไปสูความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิตของตน และ
ความสงบสุขของสังคม 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. นักเรียนอานคําพุทธศาสนสุภาษิตไดอยางถูกตอง 
2. นักเรียนรู อธิบาย ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตไดอยางนอย 10 สุภาษิต และ

นําไปสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนนอมนําพุทธศาสนสุภาษิตที่ชื่นชอบเปนปรัชญาชีวิต หรือเปนคติสอนใจใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมถูกตอง 
3. เปาหมาย 

นักเรียนทุกระดับชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2  
4. ผูรับผดิชอบกิจกรรม     

ครูประจําชั้น/ครูผูรับผิดชอบโครงการ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตลอดปการศึกษา    
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 
6.2 ประชุมครู แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม   
6.3 ประชาสัมพันธใหครูทุกทานทราบถึงแนวการปฏิบัติกิจกรรม และขอความรวมมือ

ในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
6.4 การดําเนินการ 
 1) จัดทําใบความรูคําพุทธศาสนสุภาษิตใหนักเรียนไดศึกษาในหองสมุด 
 2) จัดทําบอรด ปายคุณธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 
 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรมใหนักเรียนฝกวเิคราะหเชิงจริยธรรม กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต      
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 4) จัดกิจกรรม “พุทธศาสนสุภาษิตวันละ 1 สุภาษิต” เปนคติสอนใจนักเรียน โดย
ครูเวรประจําวันในชวงกิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา กอนเขาเรียนประจําวัน 
7. สื่อการเรียนรู 

ใบความรู  
8. การวัดผลประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
 

 
ภาพ 46   กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 
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ใบความรู 
 

พุทธศาสนสุภาษิต 
  
 พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง  คําสุภาษิตทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะเปนขอความ
ส้ันๆ  แตมีความหมายลึกซึ้ง แฝงไปดวยคติสอนใจใหปฏิบัติตาม พุทธศาสนสุภาษิตสวนใหญจะอยู
ในรูปของคําประพันธประเภทฉันท 
 สถานศึกษาหรือหนวยงานบางแหงไดนําพุทธศาสนสุภาษิตไปเปนปรัชญาประจํา
สถาบัน เชน  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ (ผูมีความรูดีเปนผูเจริญ) นตฺถิ  ปฺฺาสมา  อาภา (แสงสวางเสมอ
ดวยปญญาไมมี) ปฺฺา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปญญาคือแสงสวางในโลก) 
 หากเปรียบเทียบกับภาษาไทย พุทธศาสนสุภาษิต ก็จะเปรียบเสมือนสํานวนสุภาษิต 
และบางสวนก็จะมีลักษณะคลายกับคาํพังเพยในภาษาไทย 
 พุทธศาสนสุภาษิตเหลานี้  เราสามารถจําแนกแหลงที่มาอยางกวาง ๆ ได 4 แหลง คือ 
 1. พระดํารัสของพระพุทธเจาที่ตรัสสอนพระภิกษุ  พระราชา หรือบุคคลตางๆ ใน
โอกาสและสถานที่ตางๆ เรียกวา พุทธภาษิต  ซ่ึงแปลวา  ภาษิตหรือพระดํารัสของพระพุทธเจา 
 2. คํากลาวของพระเถระหรือพระเถรีบางรูปในสมัยพุทธกาล  เชน  พระสาลีบุตร  
 พระอานนท   พระอุบลวรรณาเถรี   เปนตน  เรียกวา เถรภาษิต  หรือ เถรีภาษิต 

3. คํากลาวของบัณฑิต   นักบวช ฤๅษี  หรือพระโพธิสัตวที่ปรากฏในคัมภีรวาเสวยชาติ
เปนสัตว และบุคคลตางๆ  เชน  นก  ลิง  ชาง  เปนตน  เรียกตามผูกลาว เชน  เทวตาภาษิต (เทวดา
กลาว) โพธิสัตวภาษิต (พระโพธิสัตวกลาว) 

4. คํากลาวหรือคําประพันธของพระเถระในประเทศไทยในปจจุบัน เชน สมเด็จพระมหา
สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  สมเด็จพระสังฆราชเจา (สา) เปนตน ภาษิตในสวนนี้อาจมี
ลักษณะแตกตางกับพุทธศาสนสุภาษิตทั้ง 3 แหลงขางตน คือ มักจะเปนบทประพันธส้ันๆเพียง 1 บท 

หรือ  2 บท ของคาถาเทานั้น   สวนทั้ง  3  ขอขางตนจะเปนคําประพันธอยางนอย 1 คาถา แตนํามาให
ศึกษาเพียง  1  บท พระดํารัส  คํากลาว  หรือคําประพันธที่นํามาจากทั้ง  4   แหลงนี้   รวมเรียกวา  

พุทธศาสนสุภาษิต 
(จรัส พยัคฆราชศักดิ์ และกวี  อิศริวรรณ, 2546, หนา  88) 
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การแบงหมวดพุทธศาสนสุภาษิต 
การแบงหมวด พุทธศาสนสุภาษิต ไดแบงออกเปนหมวดตางๆ เพื่อใหสะดวกแก

การศึกษา และนําไปใชประโยชนไดอยางมีระบบ  ดังนี้ 
หมวดกรรม (กัมมวรรค) 

  1. กมฺมุนา   วตฺตตี  โลโก (กัมมุนา  วัตตะต ี โลโก) 
      สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 
  2. กลฺยาณการี    กลฺยาณํ    ปาปการ ี  จ   ปาปกํ  
 (กัลยาณะการี  กัลปยาณัง ปาปะการ ีจะ  ปาปะกัง) 
 ทําดีไดดี    ทําชั่วไดชั่ว 
  3. น   ต ํ  กมฺม ํ  กต ํ  สาธุ   ย ํ  กตฺวา   อนุตปฺปติ 
      (นะ   ตัง  กัมมัง  กะตัง  สาธุ  ยัง   กัตวา  อะนุตัปปะติ) 
       การกระทําใดแลวรอนใจภายหลัง  การกระทํานั้นไมดี 
  4. นิสมฺม   กรณํ   เสยฺโย (นิสัมมะ  กะระณัง   เสยโย) 
      ใครครวญกอนแลวจึงทําดีกวา 

5. รกฺเขยฺย   อตฺตโน    สาธุ   ลวณํ    โลณตํ   ยถา 
       (รักเขยยะ   อัตตะโน  สาธุง   ละวะณัง   โลณะตัง   ยะถา) 
       พึงรักษาความดีของตนไว  ดังเกลือรักษาความเค็ม 
  6. สาธุ   ปาเปน   ทุกฺกรํ (สาธุ   ปาเปนะ   ทุกกะรัง) 
      ความดี  อันคนชั่วทํายาก 
  7. อกตํ   ทุกฺกฏํ   เสยฺโย (อะกะตัง  ทุกกะฏัง  เสยโย) 
 ความชั่ว ไมทําเสียเลยดีกวา 
 หมวดกิเลส (กิเลสวรรค) 
  1. กาเมหิ   โลกมฺหิ   น  อตฺถิ  ติตฺติ (กาเมหิ  โลกัมหิ  นะ  อัตถิ  ติตติ) 
      ความอิ่มดวยกามทั้งหลาย ไมมีในโลก 

2. นตฺถิ   ราคสโม   อคฺคิ (นัตถิ   ราคะสะโม  อัคคิ) 
    ไฟเสมอดวยราคะไมมี 
3. โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ   หนฺติ  อฺเญว  อตฺตนํ 
    (โภคะตัณหายะ  ทุมเมโธ  หันติ  อัญเญวะ  อัตตานัง) 
    ผูมีปญญาทรามยอมฆาตนเองเหมือนฆาผูอ่ืนเพราะอยากไดโภคทรัพย 
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4. อติโลโภ  หิ  ปาปโก (อะติโลโภ  หิ  ปาปะโก) 
    ความละโมบเปนบาปแท 
5. อิจฺฉา  โลกสฺมิ   ทุชฺชหา (อิจฉา  โลกัสมิ  ทุชชะหา) 
   ความอยากละไดยากในโลก 

 หมวดโกรธ (โกธวรรค) 
  1. กุทฺโธ   ธมฺมํ   น   ปสฺสติ (กุทโธ  ธัมมัง   นะ  ปสสะติ) 
      ผูโกรธ ยอมไมเห็นธรรม  
  2. โกธํ   ฆตฺวา   สุขํ   เสติ  (โกธัง  ฆะตวา  สุขัง  เสติ) 
      ฆาความโกรธได อยูเปนสุข 
  3. โกธํ    ทเมน   อุจฺฉินฺเท  (โกธัง   ทะเมนะ  อุจฉินเท) 
      พึงตัดความโกรธดวยความขมใจ 
  4. โกธํ   ปฺญาย   อุจฺฉินฺเท (โกธัง   ปญญายะ   อุจฉินเท) 
      พึงตัดความโกรธดวยปญญา 
  5. โกโธ   สตฺถมลํ   โลเก (โกโธ   สัตถะมะลัง   โลเก)) 
      ความโกรธเปนดังสนิมศัสตราในโลก 
  6. น   หิ   สาธุ  โกโธ (นะ  หิ  สาธุ  โกโธ) 
      ความโกรธไมดีเลย 
  7. หนฺติ   กุทฺโธ  สมาตรํ (หันติ  กุทโธ  สะมาตะรัง) 
      ผูโกรธ ยอมฆามารดาของตนได 
  8. อนตฺถชนโน   โกโธ (อะนัตถะชะนะโน  โกโธ) 
      ความโกรธกอความพินาศ 
 หมวดขอ (ยาจนาวรรค) 
  1. เทสฺโส   จ  โหติ   อติยาจนาย (เทสโส  จะ  โหติ  อะติยาจะนายะ) 
      คนยอมเปนที่เกลียดชังเพราะขอจัด 
  2. น  ตํ  ยาเจ   ยสฺส  ปยํ  ชิคิเส (นะ  ตัง  ยัสสะ  ปยัง  ชิคิงเส) 
      ไมควรขอสิ่งที่รูวาเปนที่รักของเขา 
  3. น  เว  ยาจนฺติ  สปฺปฺญา (นะ  เว  ยาจันติ  สัปปญญา) 
      ผูมีปญญายอมไมขอเลย 
  4. ยาจโก   อปฺปโย  โหติ (ยาจะโก  อัปปโย  โหติ) 
      ผูขอยอมไมเปนที่รัก 
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  5. ยาจํ   อททมปฺปโย (ยาจัง   อะทะทะมัปปโย) 
      ผูถูกขอเมื่อไมใหส่ิงที่เขาขอ ยอมไมเปนที่รัก 
 หมวดคบหา (เสวนาวรรค) 

1. ทุกฺโข  พาเลหิ  สงฺคโ (ทุกโข   พาเลหิ   สังคะโม) 
    สมาคมกับคนพาลนําทุกขมาให 
2. ธีโร  จ  สุขสํวาโส   ญาตีนํว   สมาคโม  
    (ธีโร  จะ  สุขสังวาโส  ญาตีนังวะ  สะมาคะโม) 
    อยูรวมกับปราชญนําสุขมาให เหมือนสมาคมกับญาติ  
3. น  สงฺคโม  ปาปชเนน   เสยฺโย (นะ  สังคะโม  ปาปะชะเนนะ  เสยโย) 
    สมาคมกับคนชั่ว ไมดีเลย 
4. นาสฺมเส   อตฺตตฺถปญญมฺหิ (นาสมะเส  อัตตัตถะปญญัมหิ) 
    ไมควรไวใจคนเห็นแกประโยชนสวนตัว 
5. นิหียติ   ปุริโส   นิหีนเสว ี(นิหยีะติ   ปุริโส   นีหีนะเสวี) 
    ผูคบคนเลวยอมเลวลง  
6. ภทฺโท   สปฺปุริเสหิ   สงฺคโม (ภัทโท  สัปปุริเสหิ  สังคะโม) 
    การสมาคมกับคนดี  เปนความเจริญ 
7. มาสฺสุ  พาเลน   สงฺคจฺฉิ   อมิตฺเตเนว   สพฺพทา 
   (มาสสุ  พาเลนะ  สังคัจฉิ  อะมิตเตเนวะ  สัพพะทา) 
    อยาสมาคมกับคนพาลซึ่งเปนดังศัตรูทุกเมื่อ 
8. ยํ   เว   เสวติ     ตาทิโส (ยัง  เว  เสวะติ   ตาทิโส) 
    คบคนใดก็เปนเชนคนนั้นแล   
9. สุโข   หเว   สปฺปุริเสน   สงฺคโม (สุโข   หะเว  สัปปุริเสนะ  สังคะโม) 
    สมาคมกับสัตบุรุษนําสุขมาให  

  10. อนตฺถา  เยว  วฑฺฒนฺติ   พาลํ   ปจฺจูปเสวโต 
      (อะนัตถา  เยวะ  วัฑฒันติ   พาลัง   ปจจูปเสวะโต) 
      เมื่อคบหาคนพาล  ยอมมีแตความฉิบหาย 
 หมวดความสตัย (สัจวรรค) 
  1. สจฺจํ   เว  อมตา  วาจา (สัจจัง  เว  อะมะตา  วาจา) 
      คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย 
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  2. สจฺเจน   กิตฺติ    ปปฺโปติ (สัจเจนะ  กิตติง  ปปโปติ) 
      คนไดเกียรติ เพราะความสัตย 
 หมวดจิต (จิตตวรรค) 
  1. จิตฺตํ   คุตฺตํ   สุขาวหํ (จิตตัง  คุตตัง   สุขาวะหัง) 
      จิตที่คุมครองแลว นําสุขมาให 
  2. จิตฺตํ   ทนฺตํ  สุขาวหํ (จิตตัง  ทันตัง  สุขาวะหัง) 
      จิตที่ฝกแลว นําสุขมาให 
  3. จิตฺตํ   รกฺเขถ   เมธาวี (จิตตัง   รักเขถะ  เมธาวี) 
      ผูมีปญญาพึงรักษาจิต 
  4. จิตตฺสฺส  ทมโถ  สาธุ (จิตตัสสะ   ทะมะโถ  สาธุ) 
      การฝกจิตเปนความดี  
 หมวดชนะ (ชยวรรค) 
  1. ชยํ   เวรํ  ปสวติ (ชะยัง  เวรัง  ปะสะวะติ) 
      ผูชนะยอมกอเวร 
  2. ชิเน  กทริยํ  ทาเนน (ชิเน  กะทะริยัง  ทาเนนะ) 
      พึงชนะคนตระหนี่ดวยการให 

3. สจฺเจนาลิกวาทิน ํ(สัจเจนาลิกะวาทนิัง) 
    พึงชนะคนพูดปดดวยคําจริง  
4. สพฺพทานํ   ธมฺมทานํ   ชินาติ (สัพพะทานัง  ธัมมะทานัง  ชินาติ) 
    การใหธรรมยอมชนะการใหทั้งปวง  
5. อกฺโกเธน   ชิเน   โกธํ (อักโกเธนะ  ชิเน  โกธัง) 
    พึงชนะความโกรธดวยความไมโกรธ 
6. อสาธุ   สาธุนา   ชิเน (อะสาธุง   สาธุนา  ชิเน) 
    พึงชนะคนไมดีดวยความดี  

 หมวดตน (อัตตวรรค) 

1. นตฺถิ   อตฺตสมํ    เปมํ (นัตถิ  อัตตะสะมัง  เปมัง) 
    ความรักอื่นเสมอดวยตนไมมี 
2. ปฏิมํเสตมตฺตนา (ปะฏิมังเสตะมัตตะนา) 
    จงพิจารณาตนดวยตนเอง 
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3. ปริโยทเปยยฺ    อตฺตานํ   จติฺตเกลฺเสหิ   ปณฺฑิโต 
    (ปะริโยทะเปยยะ   อัตตานัง   จิตตะเกลเสหิ  ปณฑิโต) 
    บัณฑิตพึงทาํตนใหผองแผว จากเครื่องเศราหมองจิต 
4. อตฺตานํ   ทมยนฺติ   ปณฺฑติา (อัตตานัง  ทะมะยันติ  ปณฑิตา) 
    บัณฑิต ยอมฝกตน  
5. อตฺตานํ  ทมยนฺติ   สุพฺพตา (อัตตานัง   ทะมะยันติ  สุพพะตา) 
    ผูประพฤติดี ยอมฝกตน  
6. อตฺตนา  โจทยตฺตานํ (อัตตะนา  โจทะยตัตานัง) 
    จงเตือนตนดวยตนเอง 
7. อตฺตา หิ  อตฺตโน  นาโถ (อัตตา  หิ   อัตตะโน  นาโถ) 
    ตนแล เปนที่พึ่งของตน 

 หมวดทาน (ทานวรรค) 
  1. ททโต  ปฺุญํ   ปวฑฺฒติ (ทะทะโต  ปุญญัง  ปะวัฑฒะติ) 
      เมื่อให บุญก็เพิ่มขึ้น 

2. ททมาโน  ปโย  โหต ิ(ทะทะมาโน  ปโย  โหติ) 
    ผูใหยอมเปนที่รัก  

  3. ททํ  ปโย  โหติ  ภชนตฺิ  นํ  พหู (ทะทัง  ปโย  โหติ ภะชนัติ นัง พะหู) 
      ผูใหยอมเปนที่รัก คนหมูมากยอมคบหา 
  4. ททํ  มิตฺตานิ  คนฺถติ (ทะทัง  มิตตานิ   คันถะติ) 
      ผูให ยอมผูกไมตรีไวได  

5. ทเทยฺย  ปุริโส  ทานํ (ทะเทยยะ  ปุริโส  ทานัง) 
   คนควรใหของที่ควรให 
6. เสฏฐนฺทโท  เสฏฐมุเปติ ฐานํ (เสฏฐันทะโท  เสฏฐะมุเปติ  ฐานัง) 
    ผูใหส่ิงประเสริฐ ยอมถึงฐานะที่ประเสริฐ  
8. อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺคํ (อัคคัสสะ  ทาตา  ละภะเต  ปุนัคคัง) 
    ผูใหส่ิงที่เลิศ ยอมไดส่ิงที่เลิศอีก 

 หมวดทุกข (ทุกขวรรค) 
1. ทฬิทฺทิยํ ทกุขฺํ โลเก (ทะฬทิทิยัง  ทุกขัง  โลเก) 
    ความจน เปนทุกขในโลก 
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2. ทุกฺขํ  อนาโถ  วิหรต ิ(ทุกขัง  อะนาโถ  วิหะระติ) 
    คนไมมีที่พึง่ อยูเปนทุกข 
3. สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา (สังขารา  ปะระมา  ทุกขา) 
    สังขาร เปนทุกขอยางยิ่ง  
4. อิณาทานํ   ทุกฺขํ  โลเก (อิณาทานัง  ทุกขัง  โลเก) 
    การเปนหนี ้เปนทุกขในโลก  

 หมวดธรรม (ธัมมวรรค) 
1. ธมฺมจารี   สุขํ   เสติ (ธัมมะจารี  สุขัง  เสติ) 
    ผูประพฤติธรรม อยูเปนสุข 

 2. ธมฺมํ   จเร  สุจริตํ  น  ตํ  ทุจฺจริต ํ  จเร  
   (ธัมมัง  จะเร  สุจะริตัง   นะ  ตัง  ทุจจะรติัง  จะเร) 

     พึงประพฤติธรรมใหสุจริต ไมควรประพฤติใหทุจริต 
3. ธมฺเม  ฐิตา  เย  น  กโรนฺติ  ปาปกํ (ธัมเม  ฐิตา เย  นะ  กะโรนติ  ปาปะกัง)  
    ผูตั้งอยูในธรรม ยอมไมทําบาป  
4. ธมฺโม  สุจิณฺโณ   สุขมาวหาต ิ(ธัมโม  สุจิณโณ  สุขะมาวะหาติ)   
    ธรรมที่ประพฤติดีแลว นําสุขมาให  
5. ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจาริ (ธัมโม  หะเว  รักขะติ  ธัมมะจาริง) 
    ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม  

 หมวดบาป(ปาปวรรค) 
1. ปาป  ปาเปน  สุกรํ (ปาปง  ปาเปนะ  สุกกะรัง) 
    ความชั่วอันคนชั่วทํางาย 

 2. ปาปานํ   อกรณํ  สุขํ (ปาปานัง  อะกะระณัง  สุขัง) 
    การไมทําบาป นําสุขมาให  

 3. ปาปานิ  ปริวชฺชเย (ปาปานิ  ปะริวัชชะเย) 
    พึงละเวนบาปทั้งหลาย 

 หมวดบุคคล (ปุคคลวรรค) 
1. ครุ โหติ  สคาร โว (คะรุ  โหติ  สะคาระโว) 
    ผูเคารพ ยอมมีผูเคารพ 
2. คุณวา  จาตตฺโน  คุณ ํ(คุณะวา   จาตตะโน  คุณัง) 
    ผูมีความด ีจงรักษาความดีของตนไว  
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3. ทนฺโต  เสฎโฐ  มนุสฺเสสุ (ทันโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ) 
    ในหมูมนุษย ผูฝกตนแลวเปนผูประเสริฐสุด 
4. ธมฺมกาโม   ภวํ  โหติ (ธัมมะกาโม  ภะวงั  โหติ) 
    ผูชอบธรรม เปนผูเจริญ 
5. ธมฺมเทสฺสี   ปราภโว (ธัมมะเทสสี  ปะราภะโว) 
    ผูชังธรรม เปนผูเสื่อม 
6. นยํ  นยติ  เมธาวี (นะยัง  นะยะติ   เมธาวี) 
    คนมีปญญา ยอมแนะนําทางที่ควรแนะนาํ 
7. นตฺถิ   โลเก    อนินฺทิโต (นัตถิ  โลเก  อะนินทิโต) 
    คนไมถูกนนิทาไมมีในโลก  
8. ปุพฺพาจริยาติ   วุจฺจเร (ปุพพาจะริยาติ   วจุจะเร) 
    มารดาบิดาทานวาเปนบูรพาจารย (ของบุตร)  
9. พฺรหฺมาติ  มาตาปตโร (พรัมมาติ   มาตาปตะโร) 
    มารดาบิดา ทานเปนพรหม(ของบุตร) 
10. โย  จ  ปุตตฺานมสฺสโว (โย  จะ   ปุตตานะมัสสะโว) 
     บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผูเชื่อฟงเปนผูประเสริฐ 
11. วนฺทโก  ปฎิวนฺทน ํ(วนัทะโก  ปะฏิวันทะนัง  
     ผูไหวยอมไดรับไหวตอบ 
12. สุวิชาโน  ภวํ   โหต ิ(สุวิชาโน  ภะวัง  โหติ) 
     ผูรูดีเปนผูเจริญ  
13. สุสฺสูสา  เสฏฐา  ภริยาน ํ(สุสสูสา   เสฏฐา  ภะริยานงั) 
     บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผูเชื่อฟง เปนผูประเสริฐ  
14. อนตฺถํ  ปริวชฺเชติ  อตฺถํ คณฺหาติ   ปณฺฑโิต 
      (อะนัตถัง  ปะริวัชเชติ  อัตถัง  คัณหาติ  ปณฑิโต) 
     บัณฑิตยอมเวนสิ่งที่ไมเปนประโยชน ถือเอาแตส่ิงที่เปนประโยชน 
15. อาหุเนยฺยา จ  ปุตฺตานํ (อาหุเนยยา  จะ  ปุตตานัง) 
      มารดาบิดาเปนที่นับถือของบุตร  
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 หมวดบุญ (ปญุวรรค) 
  1. ปฺุญํ  สุขํ  ชีวิตสงฺขยมฺหิ (ปุญญัง  สุขัง  ชีวิตะสังขะยมัหิ)  
      บุญนําสุขมาใหในเวลาสิ้นชีวิต 
  2. ปฺุญานิ  กยิราถ   สุขาวหานิ (ปุญญานิ  กะยิราถะ  สุขาวะหานิ) 
      ควรทําบุญอันนําสุขมาให 
  3. สุโข  ปฺุญสฺส  อุจฺจโย (สุโข  ปุญญัสสะ  อุจจะโย) 
      ความสั่งสมบุญ นําสุขมาให  
 หมวดเบ็ดเตล็ด (ปกิณณกวรรค) 
  1. กิจฺโฉ   มนสฺุสปฏิลาโภ (กิจโฉ  มะนุสสะปะฏิลาโภ) 
      ความไดเปนมนุษย เปนการยาก    
  2. ชิฆจฺฉา   ปรมา  โรคา (ชิฆัจฉา  ปะระมา  โรคา) 
      ความหวิเปนโรคอยางหนึง่ 
  3. ตํ   คณฺเหยฺย   ยทปณณฺกํ (ตัง   คัณเหยยะ  ยะทะปณณะกัง) 

     ส่ิงใดไมผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น 
4. นปฺปฏิกงฺเข   อนาคตํ (นัปปะฏิกังเข  อะนาคะตัง) 
    ไมควรหวังในสิ่งที่ยังมาไมถึง 
5. นิมิตฺตํ   สาธุรูปานํ   กตฺูกตเวทิตา 
    (นิมิตตัง   สาธุรูปานัง   กะตัญูกะตะเวทิตา) 
    ความกตัญูกตเวที เปนเครื่องหมายแหงคนด ี
6. มตฺตฺุตา   สทา  สาธุ  (มัตตัญุตา  สะทา  สาธ)ุ 
    ความรูจักประมาณ ยังประโยชนใหสําเร็จทุกเมื่อ 
7. ยโส  ลทฺธา   น  มชฺเชยยฺ (ยะโส   ลัทธา  นะ  มัชเชยยะ) 
    ไดยศแลว ไมควรเมา 
8. ยงฺกิฺจิ   สมุทยธมฺมํ  สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมํ 
    (ยังกิญจิ   สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง  นโิรธะธัมมัง) 
    ส่ิงใดสิ่งหนึง่มีความเกดิขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นลวนมคีวามดับไปเปนธรรมดา  
9. รูป   ชีรติ   มจฺจานํ  นามโคตฺตํ  น   ชีรติ  
     (รูปง  ชีระต ิ มัจจานัง  นามะโคตรตัง  นะ  ชีระติ) 
    รางกายของสัตวยอยยับได แตชื่อและสกลุไมยอยยบั  
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10. โลโกปตฺถมฺภิกา  เมตฺตา (โลโกปตถัมภิกา  เมตตา) 
      เมตตาเปนเครื่องค้ําจุนโลก  
11. สมฺมุขา   ยาทิสํ   จิณฺณํ   ปรมฺมุขาป  ตาทิสํ 
      (สัมมุขา  ยาทิสัง  จิณณงั  ปะรัมมุขาป  ตาทิสัง) 
      ตอหนาประพฤติเชนใด ถึงลับหลังก็ใหประพฤติเชนนั้น 
12. สุทสฺสํ   วชฺชมฺเญสํ   อตฺตโน  ปน  ททฺุทสํ 
      (สุทัสสัง  วัชชะมัญเญสงั   อัตตะโน  ปะนะ  ททุทะสัง) 
      ความผิดของผูอ่ืนเห็นงายฝายของตนเห็นยาก 
13. หิริโอตฺตปฺปยฺเญว  โลก ํ  ปาเลติ   สาธุกํ  
      (หิริโอตตปัปยัญเญวะ  โลกัง   ปาเลติ   สาธุกัง) 
      หิริและโอตตัปปะ ยอมรกัษาโลกไวเปนอันด ี 
14. อรติ  โลกนาสิกา (อะระติ  โลกะนาสิกา) 
      ความริษยาเปนเหตุทําโลกใหฉิบหาย  
15. อนิจฺจา  วต   สงฺขารา (อะนิจจัง  วะตะ  สังขารา) 

        สังขารทั้งหลาย ไมเทีย่งหนอ 
16. อาโรคฺยปรมา  ลาภา (อาโรคยะปะระมา  ลาภา) 
      ความไมมโีรค เปนลาภอยางยิ่ง  
17. อาโรคฺยมิจฺเฉ  ปรมฺจ  ลาภํ (อาโรคยะมิจเฉ  ปะระมัญจะ  ลาภัง) 
      พึงปรารถนาความไมมีโรคซ่ึงเปนลาภอยางยิ่ง 

 หมวดประมาท (ปมาทวรรค). 
1. ปมาโท   มจฺจุโน  ปทํ (ปะมาโท  มัจจุโน  ปะทัง) 
    ความประมาท เปนหนทางแหงความตาย 
2. ปมาโท  รกฺขโต  มลํ (ปะมาโท  รักขะโต  มะลัง) 
    ความประมาทเปนมลทินของผูรักษา 
3. มา  ปมาทมนุยฺุเชถ (มา  ปะมาทะมะนยุุญเชถะ) 
    อยามัวประกอบความประมาท 
4. เย   ปมตฺตา  ยถา  มตา (เย  ปะมัตตา  ยะถา  มะตา) 
    ผูประมาทแลว เหมือนคนตายแลว 
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หมวดไมประมาท (อัปปมาทวรรค) 
1. อปฺปมตฺโต  หิ  ฌายนฺโต  ปปฺโปติ   วิปุลํ   สุขํ  
    (อัปปะมัตโต  หิ   ฌายันโต  ปปโปติ  วปิุลัง  สุขัง 
    ผูที่หมั่นพิจารณาดวยความไมประมาท ยอมมีความสขุ 
2. อปฺปมาทรตา   โหถ (อัปปะมาทะระตา  โหถะ) 
    จงเปนผูที่ยนิดีในความไมประมาท 
3. อปฺปมาทฺจ  เมธาวี  ธนํ  เสฏฐํว  รกฺขต ิ 
    (อัปปะมาทญัจะ  เมธาวี  ธะนัง  เสฏฐังวะ  รักขะติ) 
    ปราชญยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยประเสริฐสุด 
4. อปฺปมาทํ   ปสํสนฺติ (อัปปะมาทัง  ปะสังสันติ) 
    บัณฑิตยอมสรรเสริญความไมประมาท 
5. อปฺปมาเท   ปโมทนฺติ (อัปปะมาเท  ปะโมทันติ) 
    บัณฑิตยอมบันเทิงในความไมประมาท 
6. อปฺปมาเทน   สมฺปาเทถ (อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ) 
    จงถึงพรอมในความไมประมาท 
7. อปฺปมาโท  อมตํปทํ (อัปปะมาโท   อะมะตังปะทัง) 
    ความไมประมาท เปนทางไมตาย 

หมวดปญญา (ปญญาวรรค) 
  1. นตฺถิ  ปฺญาสมา  อาภา (นัตถิ  ปญญาสะมา  อาภา) 

     แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี  
2. ปฺญา  นรานํ   รตน ํ(ปญญา  นะรานัง  ระตะนัง) 
    ปญญาเปนรัตนะของนรชน  
3. ปฺญา  โลกสฺมิ   ปชฺโชโต (ปญญา   โลกัสมิ  ปชโชโต) 
    ปญญาเปนแสงสวางในโลก  
4. ปฺญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ (ปญญา หิ  เสฏฐา  กุสะลา  วะทนัติ) 
    คนฉลาดกลาววาปญญาแล ประเสริฐสุด 
5. ปฺญาย   มคฺคํ   อลโส   น   วินฺทต ิ(ปญญายะ  มัคคัง   อะละโส  นะ  วินทะติ) 
    คนเกียจครานยอมไมประสบทางแหงปญญา 
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6. ปฺญาว  ธเนน  เสยฺโย (ปญญาวะ  ธะเนนะ  เสยโย) 
    ปญญาเทียวประเสริฐกวาทรัพย 
7. สากจฺฉา   ปฺญา   เวทิตพพฺา (สากัจฉายะ  ปญญา  เวทติัพพา) 
    ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา 
8. สุสฺสูสํ   ลภเต  ปญญํ   อปฺปมตฺโต   วิจกขฺโณ 
    (สุสสูสัง   ละภะเต  ปญญัง  อัปปะมัตโต  วิจักขะโณ) 
    ผูไมประมาท พินิจพจิารณา ตั้งใจฟง ยอมไดปญญา 

หมวดพระราชา (ราชวรรค) 
  1. ปุตฺตกํ  วยิ   ราชาโน  ปชํ  รกฺขนฺตุ   สพฺพทา 

     (ปุตตะกัง  วิยะ  ราชาโน  ปะชัง  รักขันตุ   สัพพะทา) 
     พระราชาจงรักษาประชาราษฎรใหเหมือนบิดารักษาบตุรทุกเมื่อ 

  2. สพฺพํ   รฏฐํ   สุขํ   โหติ  ราชา  เจ  โหติ  ธมฺมิโก 
     (สัพพัง   รัฏฐัง   สุขัง  โหติ  ราชา  เจ  โหติ  ธัมมิโก) 
     ถาพระราชาเปนผูทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เปนสุข 

3. ราชา   มุขํ   มนุสฺสานํ (ราชา  มุขัง   มนุสสานัง) 
    พระราชา เปนประมุขของประชาชน 

หมวดเพียร (วริิยวรรค) 
  1. ปฏิรูปการี  ธุรวา  อุฏฐาตา  วินฺทเต  ธน ํ 

     (ปะฏิรูปะการี   ธุระวา   อุฏฐาตา   วินทะเต   ธะนัง) 
     คนมีธุระหมั่นทําการงานใหเหมาะเจาะ ยอมหาทรัพยได 

  2. วิริเยน   ทกุขฺมจฺเจต ิ(วิริเยนะ   ทุกขะมัจเจติ) 
     คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร 

3. อชฺเชว   กิจจฺมาตปฺป (อัชเชวะ   กิจจะมาตัปปง) 
    ควรรีบทําความเพยีรในวนันี ้

 4. อนิพฺพินฺทยิการิสฺส   สมฺมทตฺโถ   วิปจฺจติ 
    (อะนิพพินทิยะการิสสะ   สัมมะทัตโถ  วิปจจะติ) 
    ประโยชนยอมสําเร็จโดยชอบแกผูทําโดยไมเบื่อหนาย 
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หมวดมฤตยู (มัจจุวรรค) 
1. น   จาป   วติฺเตน  ชรํ  วหินฺติ (นะ  จาป  วิตเตนะ  ชะรัง  วิหันติ) 
    กําจัดความแกดวยทรัพยไมได 
2. น   ทีฆมายุ  ลภเต   ธเนน (นะ  ทีฆะมายงุ  ละภะเต   ธะเนนะ) 
    ตนไมไดอายุยืนเพราะทรพัย 
3. น   มิยฺยมานํ   ธนมนฺเวติ   กิฺจ ิ(นะ  นยิยะมานัง  ธะนะมันเวติ  กญิจิ) 
    ทรัพยสักนดิก็ติดตามคนตายไปไมได 

 4. อฑฺฒา  เจว  ทฬิทฺทา  จ  สพฺเพ  มจฺจุปรายนา  
    (อัฑฒา   เจวะ  ทะฬิททา  จะ  สัพเพ  มจัจุปะรายะนา) 
    ทั้งคนมีคนจน ลวนมแีตความตายเปนเบือ้งหนา  

หมวดมิตร (มติตวรรค) 
1. นตฺถิ  พาเล  สหายตา (นัตถิ  พาเล  สะหายะตา) 
    ความเปนสหายไมมใีนคนพาล  
2. มาตา  มิตฺตํ  สเก  ฆเร (มาตา  มิตตัง  สะเก  ฆะเร)  
    มารดาเปนมิตรในเรือนของตน 
3. มิตฺตทุพฺโภ  หิ  ปาปโก (มิตตะทุพโภ  หิ   ปาปะโก) 
    ผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวแท  
9. สพฺพตฺถ  ปูชิโต  โหติ โย  มิตฺตานํ  น  ทพุภฺต ิ 
    (สัพพัตถะ  ปูชิโต  โหติ  โย  มิตตานัง  นะ   ทุพภะติ) 
    ผูไมประทุษรายมิตร ยอมมีผูบูชาในทีท่ั้งปวง 

หมวดวาจา (วาจาวรรค) 
1. ทุฏฐสฺส  ผรุสา  วาจา (ทฏุฐัสสะ  ผะรุสา  วาจา)  
    คนโกรธมีวาจาหยาบ  
2. น  หิ  มฺุเจยฺย  ปาปกํ (นะ  หิ   มุญเจยยะ  ปาปกัง) 
    ไมควรเปลงวาจาชัว่เลย 
3. มนฺุญเมว   ภาเสยยฺ (มะนุญญะเมวะ  ภาเสยยะ) 
    ควรกลาวแตวาจาที่นาพอใจ 
4. มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปก ํ(มุตวา  ตัปปะติ  ปาปกัง) 
    คนเปลงวาจาชั่วยอมเดือดรอน  
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5. โมกฺโข   กลฺยาณิยา  สาธุ (โมกโข กัลยาณิยา  สาธุ) 
    เปลงวาจางามยังประโยชนใหสําเร็จ 
6. วาจํ   มฺุเจยฺย  กลฺยาณ ิ(วาจัง  มุญเจยยะ  กัลปยาณิง) 
    ควรเปลงวาจางาม 
7. สณฺหํ   คิรํ  อตฺถวติ   ปมฺุเจ (สัณหัง  คิรัง   อัตถะวะติง   ปะมุญเจ) 
    ควรเปลงวาจาไพเราะทีม่ปีระโยชน 

หมวดเวร (เวรวรรค) 
1. น  หิ  เวเรน   เวเรนิ  สมฺมนฺตีธ  กุทาจน ํ  
    (นะ  หิ  เวเรนะ  เวเรนิ  สัมมันตีธะ  กุทาจะนัง) 
    ในกาลไหนๆ เวรในโลกนีย้อมระงับดวยเวรไมไดเลย 
2. เย   เวรํ   นปูนยฺหนฺติ   เวรํ   เตสูปสมฺมติ 
    (เย   เวรัง  นูปะนยัหนัติ   เวรัง   เตสูปะสัมมะติ) 
    เวรของผูไมจองเวร ยอมระงับได 
3. เย   เวรํ   อุปนยฺหนฺติ  เวรํ   เตสํ   น   สมฺมติ 
    (เย   เวรัง   อุปะนัยหันติ  เวรัง  เตสัง  นะ  สัมมะติ) 
    เวรของผูจองเวร ยอมไมระงับ 
4. อเวเรน   จ    สมฺมนฺติ (อะเวเรนะ   สัมมันติ) 
    เวรยอมระงบัดวยการไมจองเวร 

หมวดศรัทธา (สัทธาวรรค) 
  1. สทฺธีธ   วิตฺตํ   ปุริสสฺส  เสฏฐํ (สัทธีธะ  วิตตัง  ปุริสัสสะ  เสฏฐัง) 

        ศรัทธาเปนทรัพยประเสรฐิของคนในโลกนี้ 
2. สทฺธา   สาธุ  ปติฏฐิตา (สัทธา  สาธุ  ปะติฏฐิตา) 
    ศรัทธาตั้งมั่นแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ 
 3. สุขา  สทฺธา  ปติฏฐิตา (สุขา  สัทธา  ปะติฏฐิตา) 
    ศรัทธาตั้งมั่นแลว นําสุขมาให 

หมวดศีล (สีลวรรค) 
1. สํวาเสน  สีลํ  เวทิตพฺพ ํ(สังวาเสนะ  สีลัง  เวทิตัพพัง) 
    ศีลพึงรูไดเพราะอยูรวมกนั 
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2. สีลํ   กิเรว   กลฺยาณํ (สีลัง    กิเรวะ   กัลยาณัง) 
    ทานวาศีลนัน่เทียว เปนความดี 
3. สีลํ    รกฺเขยฺย  เมธาวี (สีลัง   รักเขยยะ   เมธาวี) 
    ปราชญพึงรักษาศีล 
4. สีลํ   โลเก   อนุตฺตรํ (สีลัง   โลเก   อะนุตตะรัง) 
    ศีลเปนเยีย่มในโลก 
5. สุขํ  ยาว   ชรา  สีลํ (สุขัง   ยาวะ  ชะรา   สีลัง) 
    ศีลนําสุขมาใหตราบเทาชรา 

หมวดสติ (สตวิรรค) 
  1. สติมโต   สทา  ภทฺทํ (สะติมะโต   สะทา   ภัททัง) 

             คนผูมีสติ มีความเจรญิทุกเมื่อ 
  2. สติมโต   สุเว  เสยฺโย (สะติมะโต  สุเว  เสยโย) 

         คนมีสติ เปนผูประเสริฐทุกวัน 
  3. สติมา   สุขเมธติ (สะติมา   สุขะเมธะติ) 

     คนมีสติ ยอมไดรับความสุข 
หมวดสมณะ (สมณะวรรค) 

1. น   หิ  ปพฺพชิโต   ปรูปฆาตี   สมโณ   โหติ  ปรํ   วิเหฐยนฺโต   
    (นะ  หิ   ปพพะชิโต   ปะรูปะฆาตี   สะมะโณ  โหติ   ปะรัง  วิเหฐะยันโต)  
     บรรพชิตฆาผูอ่ืน เบียดเบยีนผูอ่ืน ไมเปนสมณะเลย 
2. สมโณ   อสฺส   สุสฺสมโณ (สะมะโณ  อัสสะ  สุสสะมะโณ) 
    สมณะพึงเปนสมณะทีด่ ี
3. อสฺญโต   ปพฺพชิโต  น  สาธุ (อะสัญญะโต   ปพพะชิโต  นะ  สาธุ) 
    บรรพชิตผูไมสํารวมไมด ี

หมวดสันโดษ (สันตฏุฐิวรรค) 
1. ตุฏฐี   สุขา  ยา  ตรีตเรน (ตุฏฐี  สุขา  ยา  อิตรีตะเรนะ) 
    ความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได นําสุขมาให  
2. ยํ  สทฺธํ   เตน   ตุฏฐพฺพํ (ยงั   สัทธัง  เตนะ   ตุฏฐัพพัง) 
    ไดส่ิงใด พึงพอใจดวยส่ิงนัน้ 
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3. สลาภํ   นาติมฺเญยฺย (สะลาภัง   นาติมญัเญยยะ) 
    ไมควรดูหมิน่ลาภของตน 
4. สนฺตุฏฐี   ปรมํ   ธนํ (สันตุฏฐี  ปะระมัง   ธะนัง) 
    ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง 
5. สุโข  วิเวโก   ตุฏฐสฺส   สุตธมฺมสฺส   ปสฺสโต 
    (สุโข   วิเวโก   ตุฏฐัสสะ   สุตะธัมมัสสะ   ปสสะโต) 
    ความสงัดของผูสันโดษ มีธรรมปรากฏเห็นอยูนําสุขมาให 

หมวดสามัคคี (สามัคคีวรรค) 
1. สพฺเพสํ   สงฺฆภูตานํ  สามคฺคี  วุฑฒิสาธิกา 
    (สัพเพสัง   สังฆะภูตานัง   สามัคคี  วุฑฒิสาธิกา) 
    ความพรอมเพรียงของปวงชนผูเปนหมู ยังความเจริญใหสําเร็จ 
2. สมคฺคานํ   ตโป   สุโข (สะมัคคานัง  ตะโป  สุโข) 
    ความเพียรของผูพรอมเพรียงกัน ใหเกิดสุข 
3. สุขา   สงฺฆสฺส  สามคฺคี (สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี) 
    ความพรอมเพรียงของหมู ใหเกิดสุข 

หมวดสุข (สุขวรรค)  
  1. นตฺถิ   สนฺติปรํ  สุขํ (นัตถิ  นิปะรัง  สุขัง) 

     ความสุข (อ่ืน) ยิ่งกวาความสงบไมมี 
  2. นิพฺพานํ   ปรมํ   สุขํ (นิพพานัง  ปะระมงั  สุขัง) 

     นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง 
  3. สพฺพตถฺ   ทุกฺขสฺส  สุขํ  ปหานํ (สัพพตัถะ  ทุกขัสสะ  สุขัง  ปะหานัง) 

     ละเหตุทุกขได เปนสุขในที่ทั้งปวง 
  4. สุขํ  สุปติ  พุทฺโธ  จ  เยน  เมตฺตา  สุภาวติา 

     (สุขัง  สุปะติ  พุทโธ  จะ  เยนะ  เมตตา   สุภาวิตา) 
     ผูเจริญเมตตาดีแลว  ยอมหลับและตื่นเปนสุข 

  5. สุขา  สทฺธมฺมเทสนา (สุขา  สัทธัมมะเทสะนา) 
     การแสดงสัทธรรม  นําความสุขมาให 

 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 248 

6. อทสฺสเนน   พาลานํ   นิจฺจเมว   สุขี   สิยา 
    (อะทัสสะเนนะ  พาลานัง   นิจจะเมวะ   สุขี  สิยา) 
    จะพึงมีความสุขเปนนิตย ก็เพราะไมพบเห็นคนพาล 
7. อพฺยาปชฺฌํ   สุขํ   โลเก  (อัพยาปชฌัง   ขัง   โลเก) 
    ความเบียดเบียน เปนสุขในโลก 

หมวดอดทน (ขันติวรรค) 
1. ขนฺติ   ตโป   ตปสฺสิโน (ขันติ  ตะโป  ตะปสสิโน) 
    ความอดทนเปนตบะของผูพากเพยีร 
2. ขนฺติ   ธีรสฺสลงฺกาโร (ขันติ   ธีรัสสะลังกาโร) 
    ความอดทนเปนเครื่องประดับของนกัปราชญ 
3. ขนฺติ   ปรมํ  ตโป  ตีติกฺขา (ขันติ   ปะระมัง   ตะโป  ตตีิกขา) 
    ขันติคือความอดทน เปนตบะอยางยิ่ง  
4. ขนฺติ   พลํ  ว  ยตนีํ (ขันติ   พะลัง  วะ   ยะตีนัง) 
    ความอดทนเปนพลังของนกัพรต  
5. ขนฺติพลา   สมณพฺราหฺมณา (ขันติพะลา  สะมะณะพรามมะณา) 
    สมณพราหมณ มีความอดทนเปนกําลัง  
6. ขนฺติ   สาหสวารณา (ขันติ   สาหะสะวาระณา) 
    ความอดทน หามไวไดซ่ึงความผลุนผลัน 
7. ขนฺติ   หิตสขุาวหา (ขนัติ   หิตะสุขาวะหา) 
    ความอดทน นํามาซึ่งประโยชนสุข 
8. มนาโป  โหติ  ขนฺติโก (มะนาโป   โหติ  ขันติโก) 
    ผูมีความอดทน ยอมเปนทีช่อบใจของผูอ่ืน 

(อุดม  ดุจศรวีชัร, 2546, หนา  13 -125) 
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                      แบบฝกวิเคราะหเชิงจริยธรรม  กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต   
       
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง            

 นักเรียนสามารถนําขอคิดจากจากพุทธศาสนาสุภาษิตที่ประทับใจมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
คําชี้แจง :  ใหนักเรียนเลือกพุทธศาสนาสุภาษิตที่นักเรียนคิดวาใหขอคิด เตือนสติ สอนใจ  
    เปนประโยชน ตอนักเรียน และนักเรียนประทับใจ มา 1 สุภาษิต แลวตอบคําถามขางลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธศาสนสุภาษิต ที่ฉันประทับใจที่สุด คือ  ............................................................... 
 

ท่ีฉันประทับใจเปนเพราะ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

           ฉันจะนําที่ไดไปปฏบิัตโิดย 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

                     หากฉันนําพุทธศาสนสุภาษตินี้ไปปฏิบัต ิ
ฉันคง....................................................................................................... 
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แบบประเมนิคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษติ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
ช่ือ .....................................................................เพศ               ชาย                     หญิง     
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ....................................... 

ตอนที่ 2  สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่แสดงออก 
ตอนที่ 3  ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ขอที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
 (2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1 นักเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขารวมกิจกรรมฯ      
2 นักเรียนมีสมาธิในขณะเขารวมกิจกรรม ฯ      
3 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
4 นักเรียนมีความตั้งใจกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม      
5 นักเรียนรวมกนัปฏิบัติกิจกรรมดวยความพรอมเพรียง       
6 นักเรียนสามารถอานพุทธศาสนสุภาษิตไดถูกตอง      
7 นักเรียนอธิบาย รูความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต

และส่ือความหมายไดอยางนอย 10 สุภาษติ 
     

8 นักเรียนนอมนําพุทธศาสนสุภาษิตไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมถูกตอง 

     

9 นักเรียนรูจักใชเวลาวางในการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต      
10 นักเรียนมีพุทธศาสนสุภาษติไวเตือนคติสอนใจ      

รวมผลการประเมิน      

คิดเปนรอยละ  

            สรุปผลการประเมิน                  ผาน           ไมผาน                           

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน       
มากที่สุด  คุณภาพระดับ 5 
มาก  คุณภาพระดับ 4 
ปานกลาง คุณภาพระดับ 3 
นอย  คุณภาพระดับ 2 
นอยที่สุด  คุณภาพระดับ 1 


