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1 ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา
	 สังคมไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา 

มาตลอด	 คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและน�าหลักธรรมค�าสอนมา 

เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ	ดงันัน้	พระพทุธศาสนาจึงมีความส�าคญัต่อคนไทย 

และชาติไทย	ดังนี้

ศาสนามีความส�าคัญต่อการด�าเนนิชีวิต
ของคนไทยอย่างไร

2 เป็นศนูย์รวมจติใจ
พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
พุทธ	 โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการอบรม 
สั่งสอนจริยธรรมของคนในสังคม	 และเป็น
สถานที่ ใช ้ประกอบพิธีกรรมในเทศกาล
ส�าคัญ	 มีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรม
ให้ประชาชนได้รับทราบและน�าไปเป็นหลัก
ปฏิบัติ	 ดังน้ัน	 พระสงฆ์จึงมีบทบาทส�าคัญ
ในการเป็นผูน้�าจติใจของประชาชนให้ด�าเนนิ
ชีวิตอย่างมีความสุข

1 เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ
การนับถือพระพุทธศาสนามายาวนาน	 ท�าให้วิถีชีวิตบางอย่างของคนไทยได้รับการผสมผสาน 
กบัพระพทุธศาสนา	ได้แก่	การน�าพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนาเข้ามาเกีย่วข้องกับการประกอบ

	 การนมินต์พระสงฆ์มาร่วมในงานมงคลต่าง	ๆ 	 เพือ่
เสรมิสริมิงคลให้กบัชวิีต

พธิกีรรมหรอืกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทางสงัคม	การน�า 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติจน 
หล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม	 
เช่น	 มีความเมตตากรุณา	 กตัญญูกตเวท	ี 
เสยีสละ	ซึง่สิง่ต่าง	ๆ 	เหล่านีถ้อืเป็นเอกลกัษณ์
ทีท่�าให้คนต่างชาตริูจ้กัและประทบัใจคนไทย
และประเทศไทย

	 ชาวพทุธเข้าร่วมประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาต	ุ แสดงถงึ
ความศรทัธาทีพ่ทุธศาสนกิชนมต่ีอพระพทุธศาสนา
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ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม

ด้านประเพณี

ด้านภาษาและวรรณคดี

ส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวข้องและสะท้อน
ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา	 เช่น	 การ
ก่อสร้างวัดที่งดงาม	การปั้นพระพุทธรูปปาง
ต่าง	ๆ 		การวาดภาพเกีย่วกบัพทุธประวตัแิละ
อดีตชาติของพระพุทธเจ้า	 รวมทั้งภาพวาด
แสดงวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยนั้น	

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีต่าง	ๆ 	 เช่น	 ประเพณีสงกรานต์	 จะ
มีการท�าบุญตักบาตร	 สรงน�้าพระพุทธรูปและพระสงฆ์	 ประเพณีเข้าพรรษา	 จะมีการท�าบุญ
ตักบาตร	น�าเทียนพรรษาไปถวายที่วัด	ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา	มีการ
ตักบาตรและถวายข้าวต้มลูกโยนหรือดอกไม้ตามแต่ละท้องถิ่น

มกีารประพันธ์เนือ้หาหรอืข้อคิดทีเ่กีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนา	เช่น	ไตรภมูพิระร่วง	เป็นหนงัสือ
สอนศีลธรรมเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ	 พระเวสสันดรชาดก	 พระมหาชนก	 เป็นเรื่องราวใน 
อดีตชาติของพระพุทธเจ้า	

3 เป็นรากฐานและมรดกทางวฒันธรรม
คนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา	ท�าให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่ใน
วิถีชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่

	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ	
แสดงพุทธประวัติ

4 เป็นหลกัในการพฒันาชาติ

	 พระสงฆ์เทศนาหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา	เพือ่
ให้ศาสนิกชนน�าไปเป็นหลักในการปฏิบัติในชีวิต

การพัฒนาชาติไทยต้องพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจของคนในชาติควบคู่กันไป	 ซึ่ง 
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครือ่งช่วยพฒันาด้านจติใจของคนในชาติให้เป็นไปในทศิทาง 
ทีถ่กูต้องเหมาะสม	เช่น	พระมหากษตัรย์ิทรง 
ปกครองราษฎรและพฒันาบ้านเมอืงด้วยหลกั 
ทศพิธราชธรรม	 ประชาชนปฏิบัติตนตาม
หลกัธรรมโอวาท	3	ท�าให้เป็นคนดีมีคุณธรรม	
เมื่อทุกคนในชาติปฏิบัติตนเป็นคนดีก็ส่งผล
ให้ประเทศชาตสิงบสขุและมกีารพฒันาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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2  ประวัติศาสดาของพระพุทธศาสนา
	 ศาสดาของพระพุทธศาสนา	คือ	พระพุทธเจ้า	ภายหลังจากที่พระองค์ทรง

ออกผนวชและตรัสรู้แล้ว	พระองค์ทรงออกประกาศศาสนาเป็นระยะเวลา	45	ป	
 1. พุทธประวัติ  

	 	 ในชั้นนี้	นักเรียนจะได้ศึกษาพุทธประวัติ	ดังนี้

หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปสั่งสอนประชาชน	 ในพรรษาที่	 45	 พระพุทธเจ้าทรง
อาพาธหนักขณะที่จ�าพรรษา	แต่พระองค์ทรงอดกลั้นไว้		เมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จไปยัง
ปาวาลเจดีย์	เมืองเวสาลี	และในวันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	3	พระองค์ทรงปลงพระชนมายสัุงขารว่า	
พระองค์จะปรินิพพานในอกี	3	เดือนข้างหน้า

หลังจากพระพทุธเจ้าปลงพระชนมายสุงัขารแล้ว	สุภทัทปรพิาชกทราบข่าว	จึงรบีเดินทางไปขอ
เข้าเฝาเพือ่ทูลถามความสงสยั	หลงัทรงตรสัตอบข้อสงสยัแล้ว	สภัุททะได้ฟังจงึเกิดความเลือ่มใส	
และทูลขออุปสมบท	และปฏิบัติธรรมจนส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนวันนั้น	พระสุภัททะจึงนับ
เป็นปัจฉิมสาวกหรือสาวกองค์สุดท้ายที่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

ขณะใกล้จะปรินิพพาน	พระพุทธเจ้าได้ตรัสปัจฉิมโอวาทเพือ่
ตกัเตอืนเหล่าภกิษ	ุ “ภกิษทุัง้หลาย บดันีเ้ราขอเตือนพวกเธอ
วา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา พวกเธอ
จงยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาทเถิด” จากน้ันพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดับขันธ-
ปรินิพพานในวันขึ้น	15	 ค�่า	 เดือน	6	 ขณะพระชนมายุได้
80	พรรษา

1 ทรงปลงพระชนมายสัุงขาร

2 ปัจฉิมสาวก

3 ปรินิพพาน

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว	 มัลลกษัตริย์และพระเถระผู้ใหญ่ได้ร่วมกัน
ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกุฏพันธนเจดีย์	กรุงกุสินารา	โดยจัดตั้งพระพุทธ-
สรรีะไว้ให้ประชาชนสกัการบชูา	และรอพระมหากสัสปะพร้อมพระภกิษจุ�านวนหนึง่เดินทางกลบั
มาร่วมพิธีเป็นเวลา	7	วัน	แล้วจึงถวายพระเพลิงในวันแรม	8	ค�่า	เดือน	6	ซึ่งชาวพุทธเรียกว่า
“วันอัฐมีบูชา”

4 การถวายพระเพลิง
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เนปาล

อินเดีย

เนื่องจากความเคารพที่มีในพระบรมศาสดา	 เจ้าผู้ครองนครทั้งหลายจึงส่งทูตานุทูตมาขอ
ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ	เพื่อน�าไปประดิษฐาน	ณ	เมืองของตน	และเมื่อได้ส่วนแบ่งแล้ว
จึงน�าไปบรรจุลงในสถูปเพื่อสักการะที่บ้านเมืองของตน

5 แจกพระบรมสารีริกธาตุ

 2. สังเวชน�ยสถาน 

  สังเวชนียสถาน	 หมายถึง	 สถานที่ที่ท�าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความระลึก

ถึงพระพุทธเจ้า	มี	4	แห่ง	ดังนี้

คือ	 ลุมพินีวัน ต้ังอยู ่
ระหว่างกรงุกบลิพสัดุแ์ละ
กรุงเทวทหะ	 ป ัจจุ บัน
เรียกว่า “รุมมินเด” อยู่ใน
ประเทศเนปาล	 ภายในมี
เสาหินสร้างในสมัยพระ-
เจ้าอโศกมหาราช	ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของสถานที่
ประสูติ	 เมื่อ	พ.ศ.	2540
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก

คือ	พุทธคยา	 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	 “วัดมหาโพธิ” 
ในสมัยพุทธกาล	 ต้ังอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคม	 ใน
แคว้นมคธ	ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นต�าบลพทุธคยา	ประเทศ
อินเดีย	และเมื่อ	พ.ศ.	2545	ได้รบัการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก	 ประเภทมรดก	
ทางวัฒนธรรม

คือ	กุสินารา	 ในสมัยพุทธกาล	 เรียกว่า	 “สาล-
วโนทยาน” ตั้งอยู่ในกรุงกุสินารา	 แคว้นมัลละ
ปัจจุบนัเรียกว่า	“กาเซยี”	อยู่ในรัฐอตุตรประเทศ

คือ	 สารนาถ	 ในสมัยพุทธกาลเรียกว่า	
“อิสิปตนมฤคทายวัน” อยู่ในแคว้นกาสี
ดนิแดนชมพทูวปี	ปัจจบัุนอยู่ในเขตของ ภายในมีสถปูขนาดใหญ่

สร้างขึน้ในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช

สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้

สถานที่ปรินิพพาน
สถานที่แสดงปฐมเทศนา

รฐัอตุตรประเทศ	ประเทศ
อนิเดีย	ภายในมีสถูป	
ขนาดใหญ่	เรยีกว่า	
“ธมัเมกขสถปู” 

อินเดีย

เนปาล
ทางวัฒนธรรม
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กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ท่ี 2

1  แบ่งกลุม่ออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลอืกสบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัพทุธประวตัใิน 
  ตอนต่าง ๆ  ทีก่�าหนดให้โดยไม่ซ�า้กนั จากนัน้บนัทึกข้อมลูและออกมาน�าเสนอ 
  ผลงานหน้าชั้น
	 	 1.	 กลุ่มของฉันสืบค้นข้อมูลพุทธประวัติ	ตอน	 	 	 ทรงปลงพระชนมายุสังขาร					

  	ปัจฉิมสาวก	 	 	 ปรินิพพาน	     

  	การถวายพระเพลิง		 	 แจกพระบรมสารีริกธาตุ

 2.	 ข้อมูลที่สืบค้นได้	มีดังนี้	 ..................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................................................... 

 3.	 แหล่งข้อมูล	 .................................................................................................................................................................. 

  .2   ดูภาพสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง แล้วบอกว่า สังเวชนียสถานในภาพนั้นชื่อ
อะไร และมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร
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