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เล่มที่ ๑ ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
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จัดทาโดย

นางวิรงรอง อินทร์แก้ว
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
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คานา
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
สื่อการเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งใน
การจัดทาบทเรียนสาเร็จรูป ครั้งนี้ ผู้จัดทาได้ศึกษาหลักการ หลักสูตร รูปแบบ และ
รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาจัดทาเป็นบทเรียนสาเร็จรู ปขึ้น เพื่อให้ง่าย
ต่อการศึกษาด้วยตนเอง มีเนื้อหาให้ศึกษาทีละกรอบความรู้ มีคาถามและคาตอบให้
ผู้เรียนได้ตรวจสอบผลของการเรียนได้ทันที
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสาเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ครูและผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อไป ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังศาลา ที่ให้
การสนั บ สนุ น ในการจั ดท า ขอขอบคุ ณ คณะผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ ใ ห้ ก ารตรวจสอบและ
คาแนะน าที่ เป็ น ประโยชน์ และขอขอบคุณ เพื่ อ นครู ทุ ก คนที่ ให้ คาปรึ ก ษา และให้
กาลังใจ จนทาให้ การดาเนิ นการจั ดท าบทเรีย นสาเร็ จรู ป ครั้ งนี้ บรรลุ จุ ดประสงค์ ที่
กาหนดไว้ทุกประการ
วิรงรอง อินทร์แก้ว
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๑

คาแนะนาในการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
การใช้บทเรียนสาเร็จรูป
๑. อ่านจุดประสงค์บทเรียนสาเร็จรูปให้จบ
๒. อ่านเนื้อหาแต่ละหน้าตามลาดับ
๓. ให้นักเรียนตอบคาถามทุกข้อ
๔. ตรวจคาถามจากเฉลย
๕. ถ้าตอบคาถามข้อใดผิดให้กลับมาอ่านเนื้อหาใหม่อกี ครั้ง
โดยทาความเข้าใจ แล้วตอบคาถามใหม่
๖. ไม่ควรดูเฉลยก่อนตอบคาถาม

๒

จุดประสงค์การเรียนรู้
บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
๑. บอกความสาคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจา
ชาติไทยได้
๒. อธิบายคุณค่าของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจา
ชาติไทย และเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยได้
๓. ตระหนัก และเห็นคุณค่า ความสาคัญ ของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
มฐ.ส 1.1 ป.4/1 อธิบายความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน

๓

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
*******************
คาชี้แจง ให้นกั เรียนกาเครื่องหมาย X ทับอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สดุ
เพียงข้อเดียว
๑. เหตุผลสาคัญในข้อใด ที่ทาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในไทย
ก. ประชาชนสร้างวัดเป็นจานวนมาก
ข. คนไทยทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา
ค. ประเทศไทยมีพระสงฆ์เป็นจานวนมาก
ง. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
๒. เหตุใดจึงถือว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทย
ก. เพราะเกิดในทวีปเอเชีย
ข. เพราะมีคนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ค. เพราะเผยแผ่เข้ามาในไทยนานแล้ว
ง. เพราะเป็นศาสนาที่ถอื หลักเหตุและผล
๓. พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อชาติไทยหลายด้าน ยกเว้น ด้านใด
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ค. ด้านก่อการร้าย
ง. ด้านการปกครอง
๔. ข้อใดแสดงว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ก. ทุกบ้านมีพระพุทธรูปตั้งบูชา
ข. ชาวพุทธเชื่อถือในเรื่องเดียวกัน
ค. ชาวพุทธไปวัดในวันสาคัญทางศาสนา
ง. ชาวพุทธปฏิบัติตามคาสอนด้วยความเลื่อมใส

๔

๕. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดที่พระมหากษัตริย์ไทยนามาใช้ในการ
ปกครองและบริหารประเทศ
ก. อิทธิบาท
ข. พรหมวิหาร
ค. ฆราวาสธรรม
ง. ทศพิธราชธรรม
๖. เหตุใดในปัจจุบันวัดจึงมีส่วนส่งเสริมการศึกษาของชาติ
ก. วัดเคยเป็นสถานที่ศึกษาของคนไทยในอดีต
ข. เป็นกฎของกระทรวงศึกษาธิการ
ค. พระสงฆ์เป็นผู้มีความรู้ดี
ง. วัดมีพื้นที่กว้างขวาง
๗. สีขาวในธงชาติหมายถึงข้อใด
ก. พระมหากษัตริย์
ข. ศาสนา
ค. ชาติ
ง. วัด
๘. ชายที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้จะต้องมีอายุเท่าไร
ก. ๑๕ ปี
ข. ๑8 ปี
ค. 20 ปี
ง. 25 ปี
๙. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สาคัญของพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
ก. ชักชวนให้คนทาความดี
ข. ไปพบปะชาวพุทธด้วยกัน
ค. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ง. แสดงตนว่านับถือพระพุทธศาสนา
๑๐. องค์ประกอบสาคัญใดที่ทาให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย

๕

กรอบที่ ๑
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาถือ ก าเนิดในประเทศอินเดีย ได้เผยแผ่เข้ า มาในดินแดน
ประเทศไทยและได้เจริญควบคู่มากับชาติไทยตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน กล่าว
ได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทยด้วยเหตุผลดังนี้
๑. ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลัก ฐานทางโบราณคดี ปรากฏว่า
เมื่อเริ่มก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย เมื่อกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้วนั้น พระมหากษัตริย์และ
ประชาชนทั่ว ไปในสุโขทัย ได้นับถื อพระพุทธศาสนาอยู่แ ล้ว ส่วนจะมีการนับถื อ
พระพุทธศาสนามาตั้งแต่เมื่อใด ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์
และประชาชนชาวไทยได้นับถือพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน
๒. พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ทรงนับถือ
พระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนา
และได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุด้วย

ซากโบราณสถานสมัยสุโขทัยเป็นหลักฐาน
แสดงว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมานาน
ภาพจาก : www.student.swu.ac.th

ชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เมื่อใด
(ทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตอบถูก)
..............ก.
..............ข.
..............ค.
..............ง.

สมัยอินเดีย
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด

๖

เฉลยกรอบที่ 1 .................ง.
ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด
กรอบที่ ๒
----------------------------------------------------------------------------------------------

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 15 วัน ระหว่าง
วันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
ภาพจาก : www.profcomp.thaiddns.com

๓. วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีของการดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ศิ ลปกรรม และวรรณกรรมไทย ล้ ว นเกี่ย วเนื่อ งกับ พระพุ ท ธศาสนา
แทบทั้งสิ้น
๔. ประชาชนชาวไทยประมาณร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา จึงถือได้
ว่าเป็นศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่
๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับบัญญัติว่า พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพุทธมามกะ คือ ทรงนับถือพระพุทธศาสนา จึงเท่ากับว่าพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจาชาติไทยนั่นเอง
เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนา
ประจาชาติไทย
ก.
ข.
ค.
ง.

เพราะมีวัดมาก
เพราะมีพระสงฆ์มาก
เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
เพราะประชาชนชาวไทยทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา

๗

เฉลยกรอบที่ 2 ค. เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ กรอบที่ ๓
----------------------------------------------------------------------------------------------

พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อสังคมไทย
พระพุ ทธศาสนาเป็ นศาสนาประจ าชาติไทย มีความสาคั ญ ต่อ สังคมไทย
หลายประการ ดังนี้
๑. พระพุทธศาสนาสอนให้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ ความหลุดพ้น
จากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง จุดหมายสูงสุดนี้จะบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติ ทางจิตใจ
อย่างยิ่งยวด แม้จะไม่บรรลุจุดหมายสูงสุดในทันที แต่การปฏิบัติเพื่อให้ใกล้จุดหมาย
ได้เท่าใดก็เป็นความดีเท่านั้น
๒. พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุผล คือ ไม่เชื่ออย่างงมงาย เช่น
ไม่ให้เชื่อฟังตาม ๆ กันมา ไม่ให้เชื่อโดยนึกเดาเอาเอง ไม่ให้เชื่อโดยอ้างตารา แต่ให้ไตร่ตรอง
ด้วยตนเองตามหลักเหตุผลแล้วจึงเชื่อ ความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน
๓ . พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษา การจัดการศึกษาของไทย ก่อนมี
พระราชบัญญัติประถมศึกษา จัดกันอยู่ในวัง
และในวัด การศึกษาในวัดจะมีพระเป็นผู้สอน
ส่ว นการศึก ษาในวัง ก็มีพ ระและราชบั ณฑิต
ซึ่งเคยได้รั บ การศึก ษามาจากวั ดเป็ น ผู้สอน
แม้ในภายหลังได้โอนภาระการจัดการศึกษา
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องรั ฐ วั ด ก็ ยั งมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม
ภาพจาก : www.kanchanapisek.or.th
การศึกษาของชาติอยู่เช่นเดิม

ทาไมในปัจจุบันวัดจึงมีส่วนส่งเสริมการศึกษา
ของชาติ
ก.
ข.
ค.
ง.

พระสงฆ์สอนหนังสือเก่ง
วัดมีสถานที่กว้างขวาง
วัดเคยจัดการศึกษาให้เด็กมาก่อนในอดีต
เป็นระเบียบที่กระทรวงศึกษากาหนดไว้

๘

เฉลยกรอบที่ 3 ค. วัดเคยจัดการศึกษาให้เด็กมาก่อนในอดีต กรอบที่ ๔
----------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพจาก : www.vcharkarn.com

๔. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย คนไทยทั่วไปโดยเฉพาะ
ในชนบทเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในทุกระยะของชีวิต วัดเป็นสถานที่ที่คนไป
ทาบุญ หาความรู้ทางธรรม หาความสงบทางจิตใจ นอกจากนี้ วัดยังถือเป็นศูนย์กลาง
ในการจั ด งานและกิ จ กรรม ทั้ง ในด้ า นวั ฒ นธรรมประเพณี เช่ น การทอดกฐิ น
ทอดผ้ า ปุ า การไปเวี ย นเทีย นในโอกาสวั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา เช่ น
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา การทาบุญในวันธรรมสวนะ เช่น ทาบุญตักบาตร ฟัง
ธรรมเทศนา บริจาคทรัพ ย์สิ่งของเพื่ อพัฒนาและทานุบารุงวัด สนทนาธรรมกับ
พระภิกษุหรือผู้รู้ และเป็นแหล่งกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดงานประเพณีท้องถิ่น
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน เช่น
เป็นที่รวมกลุ่มอาชีพชุมชน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้าน
วัดเป็นสถานที่ที่คนไปทาอะไร

ตอบ..........................................................................................

๙

เฉลยกรอบที่ 4 ข. ไปทาบุญ หาความรู้ทางธรรม
หาความสงบทางจิตใจ
กรอบที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------วัดจึงเป็นศูนย์รวมของการดาเนินชีวิตในสังคมไทย ทาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน พักผ่อนจิตใจ วัดจึงเป็นศูนย์รวมของความ
สามัคคี เป็นสมบัติส่วนรวมที่ประชาชนจะมาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
๕. พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสุขในสังคม พระพุทธศาสนาสอนหลัก
ปฏิบัติต่อกันระหว่างบิดา มารดา กับบุตร สามีกับภรรยา ครูกับศิษย์ เพือ่ นกับเพือ่ น
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา นักบวชกับประชาชน ถ้าคนในสังคมปฏิบัติตาม
หลักการอยู่ร่วมกัน สังคมจะมีแต่ความสุขความเจริญ

ภาพจาก : www.planet.kapook.com

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนในสังคมปฏิบัติ
ตามหลักการอยู่รว่ มกัน

ตอบ....................................................

๑๐

เฉลยกรอบที่ 5
สังคมจะมีแต่ความสุขความเจริญ
กรอบที่ 6
---------------------------------------------------------------------------------------------เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนธงชาติ มาเป็น
ธงไตรรงค์ ก็ทรงอธิบายความหมายของสีธงไว้ว่า สี แดง หมายถึง ชาติ สี ขาว
หมายถึง ศาสนา สีน้าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสีขาว ที่หมายถึง
ศาสนา คือ พระพุทธศาสนานั่นเอง

ภาพจาก : www.oknation.net

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับศักราชโดยใช้ พุทธศักราช อย่างเป็นทางการ
ซึ่งประเทศอื่น ๆ ที่นับ ถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้พุทธศัก ราชอย่างเป็นทางการ
จึงเป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทย
สีขาวของธงชาติไทยหมายถึงอะไร
(ทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตอบถูก)
...................ก.
...................ข.
...................ค.
...................ง.

ชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ความสามัคคีของคนในชาติ

๑๑

เฉลยกรอบที่ 6 ...................ข.
ศาสนา
กรอบที่ 7
---------------------------------------------------------------------------------------------๖. พระพุทธศาสนาสร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ลักษณะเฉพาะ
ของคนไทย เช่น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความมีเมตตากรุณา การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การแสดงความเคารพ มารยาททางสังคม การพูดจาสุภาพ ถูกกาลเทศะ ส่วนใหญ่
มาจากคาสอนในพุทธศาสนา

๗. พระพุทธศาสนาส่งเสริมงานด้านศิลปกรรม ศิลปกรรมของไทย ได้แก่
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
พระพุทธศาสนาสร้างเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทยจาก
อะไร
ก.
ข.
ค.
ง.

คาสอน
พุทธประวัติ
การปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้า
การปฏิบัติตนของพระภิกษุ

๑๒

เฉลยกรอบที่ 7 ก. คาสอน
กรอบที่ 8
---------------------------------------------------------------------------------------------8. พระพุทธศาสนามุ่งส่งเสริมให้คนทาความดี หลักธรรมที่มีในพระพุทธศาสนา
สอนให้พุทธศาสนิกชนมุ่งละเว้นการทาความชั่ว ทาแต่ความดี และทาจิตใจให้บริสุทธิ์
ซึ่ง เป็ น เครื่ อ งยึ ดเหนี่ย ว และที่ พึ่ งทางใจของพุ ท ธศาสนิก ชน ตลอดจนการน า
หลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติส่งผลให้มีความสุข และประสบผลสาเร็จในการดาเนินชีวิต
ทาให้สังคมมีความสงบสุขตลอดมา
ชีวิตคนไทยนั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การทาบุญวันเกิด การทาบุญบ้าน การ
ทาบุญงานมงคลสมรส การทาบุญงานศพ เป็นต้น ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ พระสงฆ์จะนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่
อบรมสั่งสอนประชาชน เราพัฒนาจิตใจได้ด้วยการฝึกสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์ และ
การศึกษาหลักธรรมคาสอน เพื่อที่จะนามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

ภาพจาก : www.album.sanuk.com

หลักธรรมที่มีในพระพุทธศาสนาสอนให้
พุทธศาสนิกชนทาอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ละเว้นการทางาน
ละเว้นการทาความชั่ว
ละเว้นการทาความดี
ละเว้นการทาความสุข

๑๓

เฉลยกรอบที่ 8 ข. ละเว้นการทาความชั่ว
กรอบที่ 9
----------------------------------------------------------------------------------------------

การใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ในการปกครองและบริหารประเทศ

ภาพจาก : www.203.172.204.162/.../v1/index.html

พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทุ ก พระองค์ ทรงเป็ น พุ ท ธมามกะ และทรงเป็ น
องค์ศาสนูปถัมภก และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปสู่เหล่าพสกนิก ร
ชาวไทยตลอดมา โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนชาวไทยอยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม ทรงเป็นผู้นาของพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร
ตอบ....................................................

๑๔

เฉลยกรอบที่ 1 ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก กรอบที่ 10
---------------------------------------------------------------------------------------------ทรงสนพระทัย และเป็นแบบอย่างอันดีงาม
ในการศึก ษาและประพฤติ ปฏิบั ติธรรม
ทั้งนี้ก็เพื่อผลทางการปกครองและการบริหาร
ประเทศในลั ก ษณะที่ จ ะน าความสงบ
เรียบร้อย และ ความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่
ประชาชนโดยถ้วนหน้า ดัง คากล่าวที่ว่า
“ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวง
ก็เป็นสุข”
ภาพจาก : www.th.wikipedia.org

หลักการและวิธีการต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ทรงนามาใช้
ในการปกครองและบริหารประเทศมีหลายลักษณะ เช่น การปกครองโดยใช้หลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดที่
พระมหากษัตริย์ไทยนามาใช้ในการปกครองและ
บริหารประเทศ
ก.
ข.
ค.
ง.

อิทธิบาท
พรหมวิหาร
ฆราวาสธรรม
ทศพิธราชธรรม

๑๕

เฉลยกรอบที่ 10 ง. ทศพิธราชธรรม
แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
*******************
คาชี้แจง ให้นกั เรียนกาเครื่องหมาย X ทับอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สดุ
เพียงข้อเดียว
1. ข้อใดแสดงว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ก. ทุกบ้านมีพระพุทธรูปตั้งบูชา
ข. ชาวพุทธเชื่อถือในเรื่องเดียวกัน
ค. ชาวพุทธไปวัดในวันสาคัญทางศาสนา
ง. ชาวพุทธปฏิบัติตามคาสอนด้วยความเลื่อมใส
2. พระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อชาติไทยหลายด้าน ยกเว้น ด้านใด
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ค. ด้านก่อการร้าย
ง. ด้านการปกครอง
3. เหตุผลสาคัญในข้อใด ที่ทาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในไทย
ก. ประชาชนสร้างวัดเป็นจานวนมาก
ข. คนไทยทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา
ค. ประเทศไทยมีพระสงฆ์เป็นจานวนมาก
ง. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
4. เหตุใดจึงถือว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทย
ก. เพราะเกิดในทวีปเอเชีย
ข. เพราะมีคนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ค. เพราะเผยแผ่เข้ามาในไทยนานแล้ว
ง. เพราะเป็นศาสนาที่ถอื หลักเหตุและผล

๑๖

5. ชายที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้จะต้องมีอายุเท่าไร
ก. ๑๕ ปี
ข. ๑8 ปี
ค. 20 ปี
ง. 25 ปี
6. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดที่พระมหากษัตริย์ไทยนามาใช้ในการ
ปกครองและบริหารประเทศ
ก. อิทธิบาท
ข. พรหมวิหาร
ค. ฆราวาสธรรม
ง. ทศพิธราชธรรม
7. เหตุใดในปัจจุบันวัดจึงมีส่วนส่งเสริมการศึกษาของชาติ
ก. วัดเคยเป็นสถานที่ศึกษาของคนไทยในอดีต
ข. เป็นกฎของกระทรวงศึกษาธิการ
ค. พระสงฆ์เป็นผู้มีความรู้ดี
ง. วัดมีพื้นที่กว้างขวาง
8. องค์ประกอบสาคัญใดที่ทาให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย
9. สีขาวในธงชาติหมายถึงข้อใด
ก. พระมหากษัตริย์
ข. ศาสนา
ค. ชาติ
ง. วัด
10. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สาคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
ก. ชักชวนให้คนทาความดี
ข. ไปพบปะชาวพุทธด้วยกัน
ค. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ง. แสดงตนว่านับถือพระพุทธศาสนา

๑๗

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
*******************
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