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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เล่มที่ ๑    ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 

นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว 
โรงเรียนวัดวังศาลา อ าเภอท่าม่วง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



บทเรียนส าเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 

เล่มที่ ๑  
เร่ือง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
นางวิรงรอง  อนิทร์แก้ว 

ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
โรงเรียนวัดวังศาลา อ าเภอท่าม่วง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

ค าน า 

  บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ความส าคัญของพระพุทธศาสนา จัดท าขึ้นเพื่อเป็น   
ส่ือการเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งใน
การจัดท าบทเรียนส าเร็จรูปครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาหลักการ หลักสูตร รูปแบบ และ
รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มาจัดท าเป็นบทเรียนส าเร็จรูปขึ้น เพื่อให้ง่าย
ต่อการศึกษาด้วยตนเอง มีเนื้อหาให้ศึกษาทีละกรอบความรู้ มีค าถามและค าตอบให้
ผู้เรียนได้ตรวจสอบผลของการเรียนได้ทันที 
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนส าเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
ครูและผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อไป ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังศาลา ที่ให้  
การสนับสนุนในการจัดท า ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้การตรวจสอบและ
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณเพื่อนครูทุกคนที่ให้ค าปรึกษา และให้
ก าลังใจ จนท าให้การด าเนินการจัดท าบทเรียนส าเร็จรูปครั้งนี้บรรลุจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุกประการ 
 

         วิรงรอง  อินทร์แก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
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ค าแนะน าในการใช้บทเรียนส าเร็จรูป        ๑ 
จุดประสงค์การเรียนรู้          ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด        2 
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ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู ้รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัดวังศาลา อ าเภอท่าม่วง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 



 ๑ 

 
ค าแนะน าในการใช้บทเรยีนส าเร็จรูป 

 
การใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
 ๑.  อ่านจุดประสงค์บทเรียนส าเร็จรูปให้จบ 
 ๒.  อ่านเน้ือหาแต่ละหน้าตามล าดับ 
 ๓.  ให้นักเรียนตอบค าถามทกุข้อ 
 ๔.  ตรวจค าถามจากเฉลย 
 ๕.  ถ้าตอบค าถามข้อใดผิดให้กลับมาอ่านเน้ือหาใหม่อกีคร้ัง                    
โดยท าความเข้าใจ  แลว้ตอบค าถามใหม่ 
 ๖.  ไม่ควรดูเฉลยก่อนตอบค าถาม 

  



 ๒ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 
   ๑.  บอกความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจ า        
ชาติไทยได้ 
   ๒.  อธิบายคุณค่าของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจ า
ชาติไทย และเป็นหลักในการพัฒนาชาตไิทยได้ 
   ๓.  ตระหนัก และเห็นคุณค่า ความส าคญั ของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นศาสนาประจ าชาต ิ
 

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 
มาตรฐาน ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัต ิความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนบัถือและศาสนาอื่น         
มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด  
มฐ.ส 1.1 ป.4/1 อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน  

นับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน



 ๓ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 
******************* 

 
ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนกาเครื่องหมาย  X  ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง  ที่ถูกที่สดุ
เพียงข้อเดียว 
 
๑.  เหตุผลส าคัญในข้อใด ที่ท าใหพ้ระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในไทย 
 ก.  ประชาชนสร้างวัดเป็นจ านวนมาก 
 ข.  คนไทยทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา 
 ค.  ประเทศไทยมีพระสงฆ์เป็นจ านวนมาก      

ง.  พระมหากษัตริย์ไทยทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 
๒.  เหตุใดจึงถือวา่ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
 ก.  เพราะเกิดในทวีปเอเชีย     

ข.  เพราะมีคนไทยสว่นใหญ่นับถือ 
 ค.  เพราะเผยแผ่เข้ามาในไทยนานแลว้    

ง.  เพราะเป็นศาสนาที่ถอืหลักเหตุและผล 
๓.  พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อชาติไทยหลายด้าน ยกเว้น ดา้นใด 
 ก.  ด้านการศึกษา      

ข.  ด้านเศรษฐกิจ 
 ค.  ด้านก่อการร้าย    

ง.  ด้านการปกครอง 
๔.  ข้อใดแสดงวา่ พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ 
 ก.  ทุกบ้านมีพระพุทธรูปตั้งบูชา      

ข.  ชาวพุทธเช่ือถือในเรื่องเดียวกัน 
 ค.  ชาวพุทธไปวัดในวันส าคัญทางศาสนา     

ง.  ชาวพุทธปฏิบัติตามค าสอนดว้ยความเล่ือมใส 
 



 ๔ 

๕.  หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดที่พระมหากษัตริย์ไทยน ามาใช้ในการ
ปกครองและบริหารประเทศ 

ก.  อิทธิบาท 
ข.  พรหมวิหาร    
ค.  ฆราวาสธรรม 

 ง.  ทศพิธราชธรรม    
๖.  เหตุใดในปัจจุบันวัดจึงมีส่วนส่งเสริมการศึกษาของชาต ิ
 ก.  วัดเคยเป็นสถานที่ศึกษาของคนไทยในอดีต 

ข.  เป็นกฎของกระทรวงศึกษาธกิาร 
 ค.  พระสงฆ์เป็นผู้มีความรู้ดี     

ง.  วัดมีพื้นที่กว้างขวาง 
๗.  สีขาวในธงชาติหมายถึงข้อใด 
 ก.  พระมหากษัตริย ์   

ข.  ศาสนา 
ค.  ชาต ิ
ง.  วัด   

๘.  ชายที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้จะต้องมีอายุเท่าไร 
 ก.  ๑๕  ป ี     

ข.  ๑8  ป ี
 ค.  20  ป ี     

ง.  25  ป ี
๙.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ก.  ชักชวนให้คนท าความด ี    

ข.  ไปพบปะชาวพุทธดว้ยกัน 
 ค.  ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์    

ง.  แสดงตนว่านับถือพระพุทธศาสนา 
๑๐.  องค์ประกอบส าคัญใดที่ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ 
 ก.  พระพุทธ     

ข.  พระธรรม 
 ค.  พระสงฆ์ 

ง.  พระรัตนตรัย 



 ๕ 

ชาวไทยนับถอืพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เมื่อใด 
(ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตอบถูก) 

                                    กรอบที่  ๑ 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 
 

พระพุทธศาสนาถือก าเนิดในประเทศอินเดีย ได้เผยแผ่เข้ามาในดินแดน
ประเทศไทยและได้เจริญควบคู่มากับชาติไทยตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน กล่าว
ได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยด้วยเหตุผลดังนี้ 

๑.  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏว่า 
เมื่อเริ่มก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย เมื่อกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้วนั้น พระมหากษัตริย์และ
ประชาชนทั่วไปในสุโขทัยได้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ส่วนจะมีการนับถือ
พระพุทธศาสนามาตั้งแต่เมื่อใด ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์
และประชาชนชาวไทยได้นับถือพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 ๒.  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ทรงนับถือ
พระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนา 
และได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุด้วย  
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 

..............ก.  สมัยอินเดีย 
      ..............ข.  สมัยสุโขทัย 
      ..............ค.  สมัยอยุธยา 
      ..............ง.  ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด 

ซากโบราณสถานสมัยสุโขทัยเป็นหลักฐาน 
แสดงว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมานาน 

ภาพจาก : www.student.swu.ac.th 



 ๖ 

เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีของการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ศิลปกรรม และวรรณกรรมไทย ล้วนเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา   
แทบทั้งสิ้น 

๔.  ประชาชนชาวไทยประมาณร้อยละ ๙๕ นับถือพระพุทธศาสนา จึงถือได้
ว่าเป็นศาสนาของคนไทยส่วนใหญ่ 

๕.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทุกฉบับบัญญัติว่า พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพุทธมามกะ คือ ทรงนับถือพระพุทธศาสนา จึงเท่ากับว่าพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติไทยนั่นเอง 
    

 
 
 
 

ก.  เพราะมีวัดมาก 
 ข.  เพราะมพีระสงฆ์มาก 
 ค.  เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ 
 ง.  เพราะประชาชนชาวไทยทกุคนนับถอืพระพุทธศาสนา 

 

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

https://th.wikipedia.org/wiki/22_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499


 ๗ 

ท าไมในปัจจุบันวัดจึงมีส่วนส่งเสริมการศึกษา
ของชาติ 

เฉลยกรอบที่ 2 ค. เพราะพระมหากษตัริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ    กรอบที่  ๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทย 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย มีความส าคัญต่อสังคมไทย 
หลายประการ ดังนี้ 
 ๑.  พระพุทธศาสนาสอนให้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ ความหลุดพ้น
จากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง จุดหมายสูงสุดนี้จะบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติทางจิตใจ
อย่างยิ่งยวด แม้จะไม่บรรลุจุดหมายสูงสุดในทันที แต่การปฏิบัติเพื่อให้ใกล้จุดหมาย
ได้เท่าใดก็เป็นความดีเท่านั้น 

๒.  พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุผล คือ ไม่เชื่ออย่างงมงาย เช่น 
ไม่ให้เชื่อฟังตาม ๆ  กันมา ไม่ให้เชื่อโดยนึกเดาเอาเอง ไม่ให้เชื่อโดยอ้างต ารา แต่ให้ไตร่ตรอง
ด้วยตนเองตามหลักเหตุผลแล้วจึงเชื่อ ความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน 

๓ .   พ ร ะ พุ ท ธ ศา ส น า ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษา การจัดการศึกษาของไทย ก่อนมี
พระราชบัญญัติประถมศึกษา จัดกันอยู่ในวัง
และในวัด การศึกษาในวัดจะมีพระเป็นผู้สอน 
ส่วนการศึกษาในวังก็มีพระและราชบัณฑิต 
ซ่ึงเคยได้รับการศึกษามาจากวัดเป็นผู้สอน 
แม้ในภายหลังได้โอนภาระการจัดการศึกษา
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐ วัดก็ยังมีส่วนส่งเสริม
การศึกษาของชาติอยู่เช่นเดิม   
 
        
 

 
ก.  พระสงฆ์สอนหนังสือเก่ง 

     ข.  วัดมีสถานที่กว้างขวาง 
     ค.  วัดเคยจัดการศึกษาให้เด็กมาก่อนในอดีต 
     ง.  เป็นระเบียบที่กระทรวงศึกษาก าหนดไว้ 

ภาพจาก : www.kanchanapisek.or.th 



 ๘ 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย คนไทยทั่วไปโดยเฉพาะ
ในชนบทเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในทุกระยะของชีวิต วัดเป็นสถานที่ที่คนไป
ท าบุญ หาความรู้ทางธรรม หาความสงบทางจิตใจ นอกจากนี้ วัดยังถือเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดงานและกิจกรรม ทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น การทอดกฐิน 
ทอดผ้าปุา การไปเวียนเทียนในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น           
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา การท าบุญในวันธรรมสวนะ เช่น ท าบุญตักบาตร ฟัง
ธรรมเทศนา บริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อพัฒนาและท านุบ ารุงวัด สนทนาธรรมกับ
พระภิกษุหรือผู้รู้ และเป็นแหล่งกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาชุมชน เช่น 
เป็นที่รวมกลุ่มอาชีพชุมชน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 

  
       
 

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

 

ภาพจาก : www.vcharkarn.com 

วัดเป็นสถานที่ที่คนไปท าอะไร 



 ๙ 

เฉลยกรอบที่ 4  ข.  ไปท าบุญ หาความรู้ทางธรรม  
                   หาความสงบทางจิตใจ                          กรอบที่  5 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 วัดจึงเป็นศูนย์รวมของการด าเนินชีวิตในสังคมไทย ท าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน พักผ่อนจิตใจ วัดจึงเป็นศูนย์รวมของความ
สามัคคี เป็นสมบัติส่วนรวมที่ประชาชนจะมาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

๕.  พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสขุในสังคม พระพุทธศาสนาสอนหลัก
ปฏิบัติต่อกันระหวา่งบิดา มารดา กับบุตร สามีกับภรรยา ครูกับศิษย์ เพือ่นกับเพือ่น 
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา นกับวชกับประชาชน ถา้คนในสังคมปฏิบัติตาม
หลักการอยู่ร่วมกัน สังคมจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   

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

จะเกิดอะไรขึ้น ถา้คนในสังคมปฏิบัติ
ตามหลักการอยู่รว่มกัน 

ภาพจาก : www.planet.kapook.com 



 ๑๐ 

เฉลยกรอบที่ 5       สังคมจะมีแต่ความสุขความเจริญ        กรอบที่  6 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนธงชาติ มาเป็น  
ธงไตรรงค์ ก็ทรงอธิบายความหมายของสีธงไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ  สีขาว 
หมายถึง ศาสนา   สีน้ าเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสีขาว ที่หมายถึง
ศาสนา คือ พระพุทธศาสนานั่นเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับศักราชโดยใช้ พุทธศักราช อย่างเป็นทางการ  
ซ่ึงประเทศอื่น ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการ   
จึงเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
       
    
 
 
 

...................ก.  ชาต ิ
     ...................ข.  ศาสนา 
     ...................ค.  พระมหากษัตริย ์
     ...................ง.  ความสามัคคีของคนในชาติ 

สีขาวของธงชาติไทยหมายถงึอะไร 
(ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตอบถูก) 

 

ภาพจาก : www.oknation.net 



 ๑๑ 

พระพุทธศาสนาสร้างเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทยจาก
อะไร 

เฉลยกรอบที่ 6  ...................ข.  ศาสนา               กรอบที่  7 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

๖.  พระพุทธศาสนาสร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ลักษณะเฉพาะ
ของคนไทย เช่น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความมีเมตตากรุณา การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่      
การแสดงความเคารพ มารยาททางสังคม การพูดจาสุภาพ ถูกกาลเทศะ ส่วนใหญ่
มาจากค าสอนในพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  พระพุทธศาสนาส่งเสริมงานด้านศิลปกรรม ศิลปกรรมของไทย ได้แก่ 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
 
       
 
 
      
 

ก.  ค าสอน 
      ข.  พุทธประวัต ิ
      ค.  การปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้า 
      ง.  การปฏิบัติตนของพระภิกษุ 

 



 ๑๒ 

หลักธรรมที่มีในพระพุทธศาสนาสอนให้
พุทธศาสนิกชนท าอะไร 

เฉลยกรอบที่ 7  ก.  ค าสอน                  กรอบที่  8 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8.  พระพุทธศาสนามุ่งส่งเสริมให้คนท าความดี หลักธรรมที่มีในพระพุทธศาสนา
สอนให้พุทธศาสนิกชนมุ่งละเว้นการท าความชั่ว ท าแต่ความดี และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
ซ่ึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนการน า
หลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติส่งผลให้มีความสุข และประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
ท าให้สังคมมีความสงบสุขตลอดมา 
       ชีวิตคนไทยนั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะมี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญวันเกิด การท าบุญบ้าน การ
ท าบุญงานมงคลสมรส การท าบุญงานศพ เป็นต้น ทุกชุมชนจะมีวัดและพระสงฆ์
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ พระสงฆ์จะน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่
อบรมสั่งสอนประชาชน เราพัฒนาจิตใจไดด้้วยการฝึกสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์ และ
การศึกษาหลักธรรมค าสอน เพื่อที่จะน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  ละเว้นการท างาน 
 ข.  ละเว้นการท าความชั่ว 
 ค.  ละเว้นการท าความด ี
 ง.  ละเว้นการท าความสุข 

ภาพจาก : www.album.sanuk.com 



 ๑๓ 

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์
เกี่ยวขอ้งกับพระพุทธศาสนาอยา่งไร 

เฉลยกรอบที่ 8  ข.  ละเว้นการท าความชั่ว             กรอบที่  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

การใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ในการปกครองและบริหารประเทศ 

  
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น       
องค์ศาสนูปถัมภก และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปสู่เหล่าพสกนิกร 
ชาวไทยตลอดมา โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนชาวไทยอยู่ในศีลธรรม  
อันดีงาม ทรงเป็นผู้น าของพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด 
 
 

 
 
 

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

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



 ๑๔ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาขอ้ใดที่
พระมหากษัตริย์ไทยน ามาใช้ในการปกครองและ
บริหารประเทศ 

เฉลยกรอบที่ 1 ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก  กรอบที่  10 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

ทรงสนพระทัย และเป็นแบบอย่างอันดีงาม
ในการศึกษาและประพฤติ ปฏิบัติธรรม 
ทั้งนี้ก็เพื่อผลทางการปกครองและการบริหาร
ประเทศในลักษณะที่จะน าความสงบ
เรียบร้อย และ ความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่
ประชาชนโดยถ้วนหน้า ดัง ค ากล่าวที่ว่า 
“ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวง
ก็เป็นสุข” 

 
 
 
 
 หลักการและวิธีการต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ทรงน ามาใช้
ในการปกครองและบริหารประเทศมีหลายลักษณะ เช่น การปกครองโดยใช้หลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ 
     
 
 

 
 

ก.  อิทธิบาท 
ข.  พรหมวิหาร    
ค.  ฆราวาสธรรม 

 ง.  ทศพิธราชธรรม  

ภาพจาก : www.th.wikipedia.org 



 ๑๕ 

เฉลยกรอบที่ 10  ง.  ทศพิธราชธรรม 
แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 

******************* 
 
ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนกาเครื่องหมาย  X  ทับอักษร  ก  ข  ค  หรือ  ง  ที่ถูกที่สดุ
เพียงข้อเดียว 
 
1.  ข้อใดแสดงวา่ พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ 
 ก.  ทุกบ้านมีพระพุทธรูปตั้งบูชา      

ข.  ชาวพุทธเช่ือถือในเรื่องเดียวกัน 
 ค.  ชาวพุทธไปวัดในวันส าคัญทางศาสนา     

ง.  ชาวพุทธปฏิบัติตามค าสอนดว้ยความเล่ือมใส 
2.  พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อชาติไทยหลายด้าน ยกเว้น ดา้นใด 
 ก.  ด้านการศึกษา      

ข.  ด้านเศรษฐกิจ 
 ค.  ด้านก่อการร้าย    

ง.  ด้านการปกครอง 
3.  เหตุผลส าคัญในข้อใด ที่ท าใหพ้ระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในไทย 
 ก.  ประชาชนสร้างวัดเป็นจ านวนมาก 
 ข.  คนไทยทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา 
 ค.  ประเทศไทยมีพระสงฆ์เป็นจ านวนมาก      

ง.  พระมหากษัตริย์ไทยทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 
4.  เหตุใดจึงถือวา่ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย 
 ก.  เพราะเกิดในทวีปเอเชีย     

ข.  เพราะมีคนไทยสว่นใหญ่นับถือ 
 ค.  เพราะเผยแผ่เข้ามาในไทยนานแลว้    

ง.  เพราะเป็นศาสนาที่ถอืหลักเหตุและผล 



 ๑๖ 

5.  ชายที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้จะต้องมีอายุเท่าไร 
 ก.  ๑๕  ป ี     

ข.  ๑8  ป ี
 ค.  20  ป ี     

ง.  25  ป ี
6.  หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อใดที่พระมหากษัตริย์ไทยน ามาใช้ในการ
ปกครองและบริหารประเทศ 

ก.  อิทธิบาท 
ข.  พรหมวิหาร    
ค.  ฆราวาสธรรม 

 ง.  ทศพิธราชธรรม    
7.  เหตุใดในปัจจุบันวัดจึงมีส่วนส่งเสริมการศึกษาของชาต ิ
 ก.  วัดเคยเป็นสถานที่ศึกษาของคนไทยในอดีต 

ข.  เป็นกฎของกระทรวงศึกษาธกิาร 
 ค.  พระสงฆ์เป็นผู้มีความรู้ดี     

ง.  วัดมีพื้นที่กว้างขวาง 
8.  องค์ประกอบส าคัญใดที่ท าให้พระพทุธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ 
 ก.  พระพุทธ     

ข.  พระธรรม 
 ค.  พระสงฆ์ 

ง.  พระรัตนตรัย 
9.  สีขาวในธงชาติหมายถึงข้อใด 
 ก.  พระมหากษัตริย ์   

ข.  ศาสนา 
ค.  ชาต ิ
ง.  วัด   

10.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของพธิีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ก.  ชักชวนให้คนท าความด ี    

ข.  ไปพบปะชาวพุทธดว้ยกัน 
 ค.  ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์    

ง.  แสดงตนว่านับถือพระพุทธศาสนา 



 ๑๗ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 
******************* 

 
 

๑.  ง 
๒.  ข 
๓.  ค 
๔.  ค 
๕.  ง 
๖.  ก 
๗.  ข 
๘.  ค 
๙.  ก 

  ๑๐.  ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๘ 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 

 
******************* 

 
 

๑.  ค 
๒.  ค 
๓.  ง 
๔.  ข 
๕.  ค 
๖.  ง 
๗.  ก 
๘.  ง 
๙.  ข 

  ๑๐.  ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ๑๙ 
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