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	๑	มรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจากพระพุทธศาสนา
 ประเทศไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน

การด�าเนินชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนไทยจึงผูกพัน

อยู่กับพระพุทธศาสนา ความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้

ซึมซับเข้าไปในจิตใจของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นบ่อเกิด

ของวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.	มรดกดานรูปธรรม
  มรดกทางด้านรูปธรรมที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

ศาสนสถานที่ควรเคารพบูชา เช่น วัด โบสถ์ วิหาร พระเจดีย์บรรจุ-

พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น ศาสนวัตถุต่างๆ เช่น รอยพระพุทธบาท 

พระพุทธรูป พระไตรปฎก เป็นต้น พระพุทธศาสนาได้เป็นรากฐานของ

ศิลปะไทยทางสถาปัตยกรรม ประตมิากรรม จติรกรรม และวรรณคดต่ีางๆ

▲	 ศิลปะไทยหลายแขนงได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา

๓



๒.	มรดกดานจิตใจ
  การที่คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาโดยตลอด 

ท�าให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตของคนไทย

วัดถือเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

หล่อหลอมจิตใจของคนไทยให้มีลักษณะเหมือนกัน ก่อให้เกิดเป็นมรดก

ด้านจติใจสบืต่อกนัมา ตวัอย่างเช่น หลกัธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา

สอนให้คนมีความกตัญูกตเวที มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ มีความอ่อนน้อม 

มีความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย เป็นต้น

	๒	พระพุทธศาสนาเปนหลักในการพัฒนาชาติไทย
 พระพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่าง

เป็นขั้นตอน เมื่อบุคคลในชาติได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อฝึกอบรม

ตนเองแล้ว ย่อมน�าไปสู่การพัฒนาชาติ ดังนี้

▲	 ในวันสงกรานต์ชาวพุทธจะมีพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างหนึ่ง คือ การสรงน�้าขอพรจากพระสงฆ์ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล
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๑.	การพัฒนาชาติดานกายภาพและสิ�งแวดลอม

  กายภาพและสิ่งแวดลอม ในที่นี้หมายถึง สิ่งต่างๆ ท้ังทาง

ธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบๆ มนุษย์ ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต เช่น

อากาศ พืช สัตว์ต่างๆ อาคารบ้านเรือน เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมที่จะน�ามา

ใช้ในการพัฒนาชาติด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมนั้น มีอยู่ ๓ หลักธรรม 

ได้แก่ ภาวนา ๔  ไตรสิกขา  และอริยสัจ ๔  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

	 	 ๑)	 ภาวนา	๔

   ภาวนา หมายถึง การเจริญ การท�าให้เป็นให้มีขึ้น การ

ฝึกอบรมตน การพัฒนาตน หลักธรรมภาวนาในทางพระพุทธศาสนา 

มี ๔ ประการ ดังนี้

´้านกายÀาพ
áลÐสิè§áว´ล้Íม

Àาวนา ô

• ¡ÒÂÀÒÇ¹Ò
• ÈÕÅÀÒÇ¹Ò
• ¨ÔµµÀÒÇ¹Ò
• »˜ÞÞÒÀÒÇ¹Ò

äตรสิก¢า
• ÈÕÅ (ÊÕÅÊÔ¡¢Ò) 
• ÊÁÒ¸Ô (¨ÔµµÊÔ¡¢Ò)
• »˜ÞÞÒ (»˜ÞÞÒÊÔ¡¢Ò)

Íริยสั¨ ô

• ทุกข์
• ÊÁØ·ÑÂ
• ¹ÔâÃ¸
• มรรค

´้าน¨ิตใ¨ âÍวา· ó
• äÁ‹·íÒªÑèÇ
• ·íÒ´Õ
• ·íÒ¨Ôµã¨ãËŒ¼‹Í§ãÊºÃÔÊØ·¸Ôì

หลักธรรมàพ×èÍพัฒนาชาติä·ย
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	 	 	 (๒)	ศีลภาวนา คือ การฝึกอบรมตนเองให้เป็นผู ้ที่มีศีล 

ไม่บกพร่อง เพื่อพัฒนาความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งสามารถ 

ท�าได้ เช่น การรักษาศีล ๕  การปฏิบัติตามกฎโรงเรียน เป็นต้น

   (๓)	จติตภาวนา คอื การฝึกอบรมจติของตนเองให้เข้มแขง็ 

มั่นคง และเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย ซึ่งสามารถท�าได้ เช่น 

การช่วยเหลือผู้อื่น การสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งสมาธิ เป็นต้น

   (๔)	ปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาของตนเอง 

เพื่อให้รู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ซึ่งสามารถท�าได้ เช่น 

การฟังธรรม การเจริญวิปัสสนา เป็นต้น

	 	 	 (๑)	กายภาวนา คอื การปฏบิติัตนต่อส่ิงต่างๆ รอบตัวในทาง

ที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

การพัฒนากายให้มี 
ความสัมพันธ์กับ

ธรรมชาติ

การพัฒนากายให้มีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
คอื การตระหนกัถงึคุณประโยชน์และความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม 
ท่ีอยู่รอบตัวเรา เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสม เช่น 
ไม่รังแกสัตว์ ดูแลรักษาธรรมชาติ เป็นต้น

การพัฒนากายให้มี 
ความสัมพันธ์กับ
สาธารณสมบัติ

สาธารณสมบัติ คือ ทรัพย์สินส่วนรวมของทุกคนที่ใช้ประโยชน ์
ร่วมกนั เช่น ถนน สวนสาธารณะ เป็นต้น ส่ิงเหล่านีช่้วยอ�านวย 
ความสะดวกในการด�าเนนิชวิีต จึงควรปฏบัิตต่ิอส่ิงของสาธารณะ 
ในทางท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ปฏบัิตติามระเบียบต่างๆ ของการใช้ 
ช่วยกันรักษาความสะอาด เป็นต้น

การพัฒนากายให้มี 
ความสัมพันธ์กับ

ศิลปวัตถุ

ศลิปวตัถทุางพระพทุธศาสนา ถอืเป็นมรดกอันทรงคณุค่า ซึง่ควร 
เคารพบูชา เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย อีกทั้งแสดงถึง
เกยีรติคณุของชาต ิเราจึงควรปฏบัิตตินต่อศลิปวตัถตุ่างๆ ในทาง 
ที่เป็นประโยชน์ เช่น ไม่ท�าลายให้เสียหาย ช่วยกันบ�ารุงรักษา 
เป็นต้น
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   ดังนั้น ผู ้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมภาวนา ๔ ย่อมเป็นผู้ที ่

สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติต่อส่ิงแวดล้อมทั้งทางกายภาพและ 

ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเม่ือบุคคลในชาติมีคุณลักษณะที่ดีงาม 

ตามหลักธรรมภาวนา ๔ แล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมสามารถพัฒนาชาต ิ

ให้เจริญได้

	 	 ๒)	ไตรสิกขา

   ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ดังนี้

	 	 	 (๑)	 สีลสิกขา คือ ข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมตนเองทางกาย

และวาจา เพื่อให้มีความประพฤติที่ดีงาม

	 	 	 (๒)	 จิตตสิกขา คือ ข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมจิตใจตนเอง

เพื่อให้เกิดคุณธรรมในจิตใจ

	 	 	 (๓)	 ปัญญาสิกขา คือ ข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมปัญญา 

เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง

   นักเรียนสามารถน�าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันเพื่อพัฒนาตนเอง ดังนี้

ศีล คือ  การท�างานอย่างมีระบบระเบียบ สม�า่เสมอ ตรงเวลา

สมาธิ คือ  การท�างานอย่างตั้งใจ และมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงาน

ปัญญา คือ  การท�างานอย่างพนิจิพเิคราะห์ แก้ปัญหาท่ีเกดิขึน้อย่างสมเหตุสมผล

   ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาจะสามารถพัฒนาตนเอง

ทางกายและวาจาโดยใช้ศีล และพัฒนาตนเองทางใจโดยใช้สมาธิ จนเกิด

ปัญญาในการใช้ชีวติ ซึง่ผูท้ีม่คุีณลกัษณะดังกล่าว ย่อมสามารถสร้างสรรค์

สิ่งต่างๆ ที่น�าความเจริญมาสู่ประเทศได้
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   ดังน้ัน ผูท้ีเ่ข้าใจในหลกัอรยิสจั ๔ ย่อมสามารถน�ามาประยกุต์

ใช้ในการจัดการปัญหาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท�าให้ปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชาตินั้นคลี่คลายไปได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม อันจะน�า

ความเจริญมาสู่ชาติได้

๒.	การพัฒนาชาติดานจิตใจ

  การพฒันาจติใจ คอื การยกระดบัจติใจให้สงูขึน้ สามารถวเิคราะห์

แยกแยะได้ว่า สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว สิ่งใดควรท�าหรือไม่ควรท�า ซึ่งหลักธรรม

ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ ได้แก่ หลักโอวาท ๓

·Øก¢์ คือ  ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ

สมุ·ัย คือ การศึกษาหาสาเหตุของทุกข์

นิâรธ คือ ความดับทุกข์

มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์

    การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ เช่น นักเรียนที่อยากได้

ของเล่นราคาแพง (ทุกข์) พ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้ (สมุทัย) นักเรียนเก็บ

เงินออมค่าขนมเพื่อซื้อของเล่นเอง (มรรค) นักเรียนได้ของเล่นและภูมิใจ

ในตนเอง (นิโรธ) เป็นต้น

	 	 ๓)	อริยสัจ	๔

   อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมที่ใช้แก้ทุกข์และความเดือดร้อน

ของชีวิต การพัฒนาตนเองตามหลักอริยสัจ ๔ คือ การฝึกให้มนุษย์

แก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบ ตามหลักอริยสัจ ๔ ดังนี้แก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบ ตามหลักอริยสัจ ๔ ดังนี้

๘



	 	 หลักโอวาท	๓

   หลักโอวาท ๓ เป็นหลกัธรรมส�าคญัท่ีช่วยพัฒนาจติใจของคน

ในชาติได้ มีดังนี้

   (๑)	การไมท�าความชัว่ ทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เช่น

ไม่น�าสตัว์มาทรมานกกัขงั ไม่ลกัขโมยของ ไม่พดูโกหกหลอกลวง เป็นต้น 

การไม่ท�าความชั่วนั้น ปฏิบัติได้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลาย

หลักธรรม เช่น เบญจศีล อบายมุข ๔ เป็นต้น

	 	 (๒)	การท�าความดี	ทั้งทางกาย ทางวาจา

และทางใจ เช่น มคีวามเมตตากรณุาต่อผู้อืน่ เคารพ

ในสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น

	 	 	 (๓)	การท�าจิตใจใหผองใสบริสุทธิ์	

โดยการฝึกตนเองให้ท�าความดจีนเกดิรากเหง้าแห่ง

ความดีข้ึนในจติใจ ๓ ประการ คือ ไม่โลภ ไม่โกรธ 

ไม่หลง ซึ่งท�าได้โดยการบริหารจิตและเจริญ

ปัญญา ท�าให้จิตมีสติ สมาธิ เกิดปัญญา

รู้จักแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง

   ดงันัน้ หากคนในชาตปิฏบิตัิ

ตามหลักโอวาท ๓ จะส่งผลให้มีการ

พัฒนาทางจิตใจ และท�าให้แสดงออก

ทางกายและวาจาได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งจะส่งผลให้ตนเองและชาติมีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป

๙
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ตอนที่	๑		อภิปรายชวนคิด

 นกัเรยีนแบ่งกลุม่ ร่วมกนัอภปิรายว่า หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาสามารถ

น�ามาเปนหลักในการพัฒนาชาติไดอยางไร แล้วส่งตัวแทนน�าเสนอผลการ

อภิปรายหน้าชั้นเรียน

ตอนที่	๒		ผลงานสรางสรรค์

 ๑.  ศึกษาและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติไทยในด้านต่างๆ ที่ก�าหนดให้ โดยยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน

     • ด้านการศึกษา       • ด้านสังคม       • ด้านศิลปวัฒนธรรม

 ๒.  หาภาพศิลปวัฒนธรรมของไทยท่ีมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา

มาติดลงในสมุด แล้วบันทึกข้อมูลท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ในภาพนั้น

ตอนที่	๓		ค�าถามวัดความรู

	 เขียนตอบค�าถามตอไปนี้ลงในสมุด

 ๑.  เพราะเหตุใด พระพุทธศาสนาจึงเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทย

 ๒. คนไทยมีเอกลักษณ์ใดบ้าง ที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนา

 ๓.  ถ้านักเรียนอยากเรียนหนังสือให้ประสบความส�าเร็จ จะน�าหลักธรรมใด

มาใช้ เพราะอะไร

 ๔. ประเพณีใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

 ๕.  ถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประเทศชาติจะเป็น

อย่างไร
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