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▲ พระพุทธศาสนาหลอหลอมใหคนไทยมีความรัก
และสามัคคีกัน

พระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
พระพุทธศาสนาถือกําเนิดในประเทศอินเดียและเผยแผเขามา

ในดินแดนของประเทศไทยในปจจุบัน และเขตประเทศเพื่อนบาน

ซึ่งอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๓  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่คนไทยสวนใหญ นับถือมาตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน พระมหากษัตริย ไทยทุกพระองคทรงนับถือ

พระพุทธศาสนา อีกทั้งทรงเปน

พุทธมามกะและไดทรงใหความ

อุปถัมภคํ้าชูตอพระพุทธศาสนา

มาโดยตลอด  

หลักธรรมที่มีในพระพุทธ-

ศาสนามุงสอนใหพทุธศาสนกิชน

ละเวนจากการทาํความชัว่ ทาํแต

ความดี และทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ 

ซึง่เปนเครือ่งยดึเหนีย่ว และทีพ่ึง่

ทางใจของเหลาพุทธศาสนิกชน

แลวไดนําหลักธรรมมาประพฤติ

ปฏิบัติ สงผลใหมีความสุขและ

ประสบผลสําเร็จในการดําเนิน

ชีวิต ทําใหสังคมมีความสงบสุข

ตลอดมา
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ชีวิตคนไทยนั้นผูกพันอยูกับพระพุทธศาสนา ชีวิตตั้งแตเกิด

จนตายจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญ

วันเกิด การทําบุญบาน การทําบุญงานศพ ทําบุญงานมงคลสมรส  

เปนตน ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆเปนศูนยรวมทางจิตใจและ

การทําความดี พระสงฆจะนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา

มาเผยแผอบรมสั่งสอนประชาชน และพัฒนาจิตใจดวยการฝกสมาธิ  

การไหวพระสวดมนต ศึกษาหลักธรรมคาํสอน เพือ่ทีจ่ะนาํมาใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน  

▲ พระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวไทย
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นอกจากน้ี วัดยังถือเปนศูนยกลางในการจัดงานและกิจกรรม

ทั้งในดานวัฒนธรรมประเพณี เชน การทอดกฐิน การทอดผาปา 

การไปเวียนเทียนในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน

วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  การทําบุญในวันธรรมสวนะ  เชน  

ทําบุญตักบาตร  ฟงธรรมเทศนา  บริจาคทรัพยส่ิงของเพื่อพัฒนา

และทํานุบํารุงวัด  สนทนาธรรมกับพระภิกษุหรือผูรู  และเปนแหลง

กิจกรรมทางสังคม เชน การจัดงานประเพณีทองถิ่น ตลอดจนการ

เผยแพรขอมูลขาวสารในชุมชนและการสงเสริมพัฒนาชุมชน เชน 

เปนที่รวมกลุมอาชีพชุมชน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน กลุมแมบาน

▲ วัดเปนศูนยรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนา
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