
บทเรียนสําเร็จรูป
กลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เร่ือง การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตางๆท่ัวโลก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
เลมท่ี 9 การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนด

คําชี้แจงในการใชบทเรียนสําเร็จรูป

บทเรียนสําเร็จรูปเลมน้ี เปนบทเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาสังคมศึกษา 5 เลมท่ี 9 การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนด โดยใหนักเรียน
ไดศึกษาดวยตนเองหรือศึกษาเปนกลุม  ขอใหนักเรียนทําตามคําชี้แจงแตละขั้นตอนต้ังแตตนไปจนจบ
จะทําใหนักเรียนมีความเขาใจเน้ือหาและไดรับความรูอยางครบถวน

สวนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป

1. คําแนะนําการใช 6. เน้ือหา
2. สาระสําคัญ 7. แบบทดสอบหลังเรียน
3. มาตรฐานการเรียนรู
4. จุดประสงคการเรียนรู
5. แบบทดสอบกอนเรียน

คําแนะนําการใช

1. บทเรียนสําเร็จรูปเลมน้ี แบงเน้ือหาเปนตอนๆ แตละตอนเรียกวา 1 กรอบ
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียนในกระดาษที่แจกให ทําเสร็จแลวใหดูเฉลยได
3. อานบทเรียนตามลําดับต้ังแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทาย พรอมกับตอบคําถาม
4. ทําใบงานเสร็จแลวใหดูคําเฉลย
5. ทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแลวดูคําเฉลย ซึ่งการทําแบบทดสอบนักเรียน

จะตองมีความซื่อสัตยในตัวเอง โดยไมดูคําเฉลยกอนทุกคร้ัง
6. หามนักเรียนขีดเขียนขอความใดๆ ลงในเอกสารน้ี ถามีขอสงสัยใดๆ ใหถามครู
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สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข

ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.3/1 อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือเขาสูประเทศ
ตางๆทั่วโลก

สาระสําคัญ
พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนด โดยผานทางพอคาชาวดัตช

และชาวพื้นเมืองจากประเทศศรีลังกา ที่เดินทางไปศึกษาเลาเรียนในประเทศเนเธอรแลนด
หลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมีชาวพุทธในกรุงเฮก ไดฟนฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีก
คร้ังหน่ึง โดยการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้น มีจุดประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการพบปะ
สังสรรคของพุทธศาสนิกชนในประเทศเนเธอรแลนดในป พ.ศ. 2512 สถานทูตไทย
ในประเทศเนเธอรแลนด ก็ใหความอนุเคราะหใหมีการจัดต้ังพุทธสมาคมขึ้น เพื่อจะสงเสริม
ใหมีการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนใหนําเอาหลักธรรมดังกลาว
ไปใชในชีวิตประจําวัน ปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนด
ดําเนินงานโดยพระภิกษุสงฆจากประเทศไทย เพราะในประเทศเนเธอรแลนดไดมีการ
สรางวัดไทยขึ้น

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายการเผยแผและพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดได
2. นักเรียนบอกปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มจํานวนพุทธศาสนิกชนในประเทศ

เนเธอรแลนดได
3. นักเรียนเปรียบเทียบการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดในอดีต

และปจจุบันได
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คําสั่ง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน
ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให

1. พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนดโดยผานทางใด
ก. ชาวพื้นเมืองจากประเทศจีน
ข. พอคาชาวดัตช
ค. พอคาชาวอินเดีย
ง. ชาวพื้นเมืองจากประเทศญ่ีปุน

2. พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเนเธอรแลนดและเจริญรุงเรืองขึ้นเมื่อใด
ก. กอนสงครามโลกคร้ังที่ 2
ข. หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2
ค. กอนสงครามโลกคร้ังที่ 1
ง. หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1

3. กิจกรรมในขอใดที่ชมรมชาวพุทธดัตซทําแลวถือวาเปนการสงเสริมศาสนาพุทธในประเทศ
เนเธอรแลนด
ก. การบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การอานพระสูตรพรอมกับอธิบาย

ความหมาย
ข. การพบปะสังสรรคของชาวพุทธ
ค. การทําบุญใสบาตรเปนประจํา
ง. การน่ังสมาธิอยูในโบสถ

4. สิ่งใดตอไปน้ีที่ชมรมชาวพุทธที่กรุงเฮกปฏิบัติเปนประจํา
ก. การฝกน่ังสมาธิพรอมกัน
ข. แลกเปลี่ยนการบรรยายหลักธรรม
ค. อานพระสูตรของทุกศาสนา
ง. ทานขาวดวยกัน

แบบทดสอบกอนเรียน
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5. พ.ศ. 2507 ชาวพุทธจํานวน 15 คน ไดรวมกันกอต้ังกลุมพุทธศาสตรศึกษาขึ้นที่กรุงเฮก
เพื่อดําเนินการสิ่งใด

ก. อานพระสูตร
ข. แลกเปลี่ยนการบรรยายหลักธรรม
ค. การฝกน่ังสมาธิพรอมกัน
ง. เผยแผและกระทํากิจกรรมตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา

6. ปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดดําเนินงานโดยพระภิกษุสงฆ
จากประเทศใด

ก. ประเทศอินเดีย
ข. ประเทศไทย
ค. ประเทศศรีลังกา
ง. ประเทศทิเบต

7. วัดไทยในประเทศเนเธอรแลนดมีชื่อวาอะไร
ก. วัดมฤคทายวัน
ข. วัดราชผาติการาม
ค. วัดพุทธาราม
ง. วัดมหาวิหาร

8. สถานทูตไทยในประเทศเนเธอรแลนดมีบทบาทในการเผยแผศาสนาพุทธอยางไร
ก. นิมนตพระสงคจากเมืองไทยไปจําวัดในประเทศเนเธอรแลนด
ข. ใหความอนุเคราะหใหมีการจัดต้ังพุทธสมาคมขึ้น
ค. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ง. สงเสริมใหชาวเนเธอรแลนดบวชในพระพุทธศาสนา

9. เหตุใดพระสงฆจากไทยจึงเปนหลักในการเผยแผศาสนาพุทธในประเทศเนเธอรแลนด
ก. เพราะมีวัดไทยในประเทศเนเธอรแลนด
ข. เพราะมีการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้น
ค. เพราะคนตางประเทศที่สนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย
ง. เพราะมีการบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
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10. อะไรเปนปจจัยที่ทําใหพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดเจริญรุงเรืองขึ้น
ก. เพราะมีการอพยพเขาของชาวเอเชียเปนจํานวนมาก

ข. เพราะมีการทํากจิกรรมทางพุทธศาสนาเปนประจํา
ค. เพราะมีการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้น และเปนศูนยกลางในการพบปะ

สังสรรค
ของพุทธศาสนิกชนในประเทศเนเธอรแลนด

ง. เพราะรัฐบาลสงเสริมการนับถือศาสนาพุทธ

สวัสดีคะนักเรียน เปนยังไงบางคะ
แบบทดสอบของคุณครูยากไปไหม
ถารูสึกวาทําไมยากจัง นักเรียนลองตาม
คุณครูไปเที่ยวเนเธอรแลนดกันนะคะ
คุณครูจะเลาใหฟงคะ
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1. ข. พอคาชาวดัตช
พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนดโดยผานพอคาชาวดัตช

2. ข. หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2
พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเนเธอรแลนดและเจริญรุงเรืองขึ้นเมื่อหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2

3. ก. การบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การอานพระสูตรพรอมกับอธิบายความหมาย
ชมรมชาวพุทธดัตซทํากิจกรรมฟงการบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การอาน
พระสูตรพรอมกับอธิบายความหมายที่ถือวาเปนการสงเสริมศาสนาพุทธในประเทศ
เนเธอรแลนด

4. ก. การฝกน่ังสมาธิพรอมกัน
กิจกรรมที่ชมรมชาวพุทธที่กรุงเฮกปฏิบัติเปนประจําคือการฝกน่ังสมาธิพรอมกัน

5. ง. เผยแผและกระทํากิจกรรมตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2507 ชาวพุทธจํานวน 15 คน ไดรวมกันกอต้ังกลุมพุทธศาสตรศึกษาขึ้นที่กรุงเฮก
เพื่อเผยแผและกระทํากิจกรรมตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา

6. ข. ประเทศไทย
ปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดดําเนินงาน โดยพระภิกษุสงฆ
จากประเทศไทย

7. ค. วัดพุทธาราม
วัดไทยในประเทศเนเธอรแลนดมีชื่อวาวัดพุทธาราม

8. ข. ใหความอนุเคราะหใหมีการจัดตั้งพุทธสมาคมข้ึน
สถานทูตไทยในประเทศเนเธอรแลนด มีบทบาทในการเผยแผศาสนาพุทธโดยใหความ
อนุเคราะหใหมีการจัดต้ังพุทธสมาคมขึ้น

9. ก. เพราะมีวัดไทยในประเทศเนเธอรแลนด
พระสงฆจากไทยจึงเปนหลักในการเผยแผศาสนาพุทธในประเทศเนเธอรแลนดเพราะมีวัด
ไทยในประเทศเนเธอรแลนด

10. ค. เพราะมีการจัดตั้งชมรมชาวพุทธดัตชข้ึน และเปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรค
ของพุทธศาสนิกชนในประเทศเนเธอรแลนด

เฉลยอยูนี่
ครับ
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สวัสดีคะแตงไทยเจอกันอีกแลวนะคะ
วันนี้คุณครูจะพาไปเที่ยวประเทศเนเธอรแลนดนะคะ
และก็ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาไปดวย
เพราะฉะนั้นคุณครูจะเลาใหฟงนะคะ

ดีเลยคะคุณครูหนูกําลังอยากฟงเรื่องการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดอยูเลย
คุณครูเลาใหฟงเลยนะคะ  หนูจะทํารายงานดวยคะ

ไดเลยคะ แตวาตองต้ังใจฟงนะคะ
คุณครูจะเลาใหฟงคะ

กรอบนํา
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แตก็เร่ิมจากการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในสมัยโบราณน่ีเองที่ทําใหพระพุทธศาสนา
มีการนับถือไปทั่วโลก

ที่มา : www.watdhammapateep.com

คณะพระธรรมทูตทั้ง 9 คณะที่สงไปเผยแผศาสนาพุทธ
ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชน้ัน ไมมีคณะไหนไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดหรอกนะคะ เพราะวา
การเผยแผศาสนาในสมัยโบรานเปนการเทศนาหรือใชปากพูด

ที่มา : www.mahamakuta.inet.co.th

และที่สําคัญตองเดินเทาไป
ดวยนะ ประเทศเนเธอรแลนด
อยูไกลจากอินเดียมากเลย
ก็เลยไมมีคณะธรรมทูต
คณะไหนเดินทางไปถึง
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นักเรียนสงสัยใชไหมคะวา  เมื่อไมมีคณะธรรมทูต
ไปเผยแผพระพุทธศาสนาแลว  พระพุทธศาสนา
เผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนดไดยังไง

สงสัยสิคะคุณครู คุณครูเลาใหแตงไทยฟงหนอยสิคะ

ไดคะ คุณครูจะเลาใหแตงไทย
ฟงนะ แตวาแตงไทยตองตอบ
คําถามคุณครูกอนนะคะ

คําถาม คณะธรรมทูตคณะใด
เดินทางไปเผยแผศาสนาพุทธที่
ประเทศเนเธอรแลนด

ตอบ ไมมีคณะธรรมทูตคณะใดเดินทางไป
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนด
เนื่องจากอยูหางไกลมาก ไมมกีารเดินเทา
ขามทวปีในสมัยนั้นคะ
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ที่มา :  www.watdhammapateep.com
โดยการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้น มีจุดประสงคเพื่อเปน
ศูนยกลางในการพบปะสังสรรคของพุทธศาสนิกชน
ในประเทศเนเธอรแลนด

ที่มา : www.pwdmedia.com

ที่เดินทางไปศึกษาเลาเรียนในประเทศเนเธอรแลนด แตก็มี
ผูนับถือพระพุทธศาสนาไมมากนัก

กรอบที่ 1

พระพุทธศาสนาไดเผยแผ
เขาสูประเทศเนเธอรแลนด
โดยผานทางพอคาชาวดัตช
และชาวพื้นเมืองจาก
ประเทศศรีลังกา

หลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2
ในป พ.ศ. 2498 ไดมีชาวพุทธ
ในกรุงเฮกฟนฟูพระพุทธศาสนา
ขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง

การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนด

คําถาม พระพุทธศาสนาเผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนดได
อยางไร
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ปจจุบันมีการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้น
ในประเทศเนเธอรแลนด  และมีการพบปะกันทุกวันอังคาร
สัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน ซึ่งในการพบปะกันแตละคร้ังน้ัน
จะมีการบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ที่มา :  www.ezytrip.com

ที่มา : www.ezytrip.com

กรอบที่ 2

ตอบ ผานทางพอคาชาวดัตช และชาวพ้ืนเมืองจาก
ประเทศศรีลังกาที่เดินทางไปศึกษาเลาเรียนในประเทศ
เนเธอรแลนด

วิวัฒนาการของการนับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศเนเธอรแลนดปจจุบัน

แลวอานพระสูตรพรอมกับ
อธิบายความและกอนที่จะเลิก
ชุมนุมจะมีการฝกน่ังสมาธิพรอม
กันดวย

และในป พ.ศ. 2507 ชาวพุทธ
จํานวน 15 คน ไดรวมกันกอต้ัง
กลุมพุทธศาสตรศึกษาขึ้นที่กรุงเฮก
เพื่อดําเนินการเผยแผและกระทํากิจกรรม
ตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา
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ที่มา : board.palungjit.com

ในป พ.ศ. 2512 สถานทูตไทยในประเทศ
เนเธอรแลนดก็ใหความอนุเคราะหใหมีการจัดต้ังพุทธสมาคม
ขึ้น

เพื่อจะสงเสริมใหมีการศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และสนับสนุนใหนําเอา
หลักธรรมดังกลาวไปใช
ในชีวิตประจําวัน

ถาง้ัน ลองตอบคําถามคุณครูหนอยนะคะ
คําถาม ชมรมชาวพุทธดัตซทํากิจกรรมใด
ที่ถือวาเปนการสงเสริมการนับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศเนเธอรแลนด

ทีคุ่ณครูเลาเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาพุทธ
ในประเทศเนเธอรแลนดใหฟงแตงไทยเขาใจ
ไหมคะ

แตงไทยเขาใจคะคุณครู
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ที่มา : www.watdhammapateep.com

กรอบที่ 3

เพราะในประเทศเนเธอรแลนดไดมีการ
สรางวัดไทยขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2516
โดยสงพระสงฆจากเมืองไทยไปเปนเจาอาวาส
เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนามีผลทําใหจํานวน
ผูนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ

ตอบ การบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
การอานพระสูตรพรอมกบัอธิบายความและการฝกนั่ง
สมาธิพรอมกัน

การนับถือศาสนาพุทธในประเทศเนเธอรแลนดปจจุบัน

ปจจุบันการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศ
เนเธอรแลนดดําเนินงานโดย
พระภิกษุสงฆจากประเทศไทย
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คุณครูมีรูปถายวัดไทยในประเทศเนเธอรแลนดดวยนะ
คะ มาดูกันสิ

ที่มา : photo.net

คุณครูวา  การที่เรามีวัดไทยในประเทศเนเธอรแลนด
เปนปจจัยหนึ่งในการทําใหพุทธศาสนิกชน
ในประเทศเนเธอรแลนดเพ่ิมมากขึ้น

ทั้งหมดทีคุ่ณครูเลามาก็คือการนับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศเนเธอรแลนดปจจุบัน แตงไทยลองตอบคําถาม
คุณครูดูนะคะ ไดไหมเอย

คําถาม เหตุใดพระสงฆจากประเทศไทยจึงเปน
หลักในการเผยแผศาสนาพุทธในประเทศ
เนเธอรแลนด
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คําตอบ เพราะมีวัดไทยในประเทศเนเธอรแลนด  คนไทยและ
คนตางประเทศที่สนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาก็สามารถ
มาศึกษาไดคะ

ถูกตองคะแตงไทย นารักจังเลยคะ
ต้ังใจเรียนและขยันตอบคําถามดวย

ตอนนี้แตงไทยอยากใหคุณครูสรุป
การเผยแผศาสนาพุทธในประเทศ
เนเธอรแลนดใหฟงหนอยนะคะ

ไดคะแตงไทย คุณครูจะสรุปใหฟงนะคะ
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พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนด
โดยผานทางพอคาชาวดัตช และชาวพื้นเมืองจากประเทศ
ศรีลังกา หลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมีชาวพุทธในกรุงเฮก
ฟนฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง โดยการจัดต้ังชมรม
ชาวพุทธดัตชขึ้น มีจุดประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการพบปะ
สังสรรคของพุทธศาสนิกชนในประเทศเนเธอรแลนด ในป
พ.ศ. 2512 สถานทูตไทยในประเทศเนเธอรแลนดก็ใหความ
อนุเคราะหใหมีการจัดต้ังพุทธสมาคมขึ้น เพื่อจะสงเสริมใหมี
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนให
นําเอาหลักธรรมดังกลาวไปใชในชีวิตประจําวัน ปจจุบันการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดดําเนินงาน
โดยพระภิกษุสงฆจากประเทศไทย เพราะในประเทศ
เนเธอรแลนดไดมีการสรางวัดไทยขึ้น โดยสงพระสงฆ
จากเมืองไทยไปเปนเจาอาวาสเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา
มีผลทําใหจํานวนผูนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ

กรอบสรุป

ถาม อะไรเปนปจจัยที่ทาํใหพระพุทธศาสนา
ในประเทศเนเธอรแลนดเจริญรุงเรืองขึ้น
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การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนด
ก็หมดแคนี้แลวนะคะ นกัเรียนเขาใจไหมคะ

กรอบสงทาย

เมื่อกอนการเผยแผศาสนาลําบากมาก  เพราะตอง
เดินเทาไป  พระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็มุงมั่น
จนสามารถ เผยแผพระพุทธศาสนาไปไดทั่วโลก
นักเรียนก็ตองมุงมั่น  และต้ังใจนะคะ  ถานักเรียน
เขาใจแลว  เรามาทําแบบทดสอบหลังเรียนกัน
นะคะ คุณครูจะเปนกําลังใจใหคะ  สูๆๆ นะคะ

คําตอบ เพราะมีการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้น
และชมรมนี้ เปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรค
ของพุทธศาสนิกชนในประเทศเนเธอรแลนด
พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุงเรืองขึ้น
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5. พ.ศ.๒๕๐๗ ชาวพุทธจํานวน ๑๕ คน ไดรวมกันกอตั้งกลุมพุทธศาสตรศกึษา ขึ้น
ที่กรงุเฮก เพ่ือดําเนินการใด

ก. อานพระสูตร
ข. แลกเปลี่ยนการบรรยายหลักธรรม
ค. การฝกนั่งสมาธิพรอมกัน
ง. เผยแผและกระทํากิจกรรมตางๆ ตามหลักของพระพุทธศาสน

คําสั่ง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงใน
ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให

1. สิ่งใดตอไปน้ีที่ชมรมชาวพุทธที่กรุงเฮกปฏิบัติเปนประจํา
ก. การฝกน่ังสมาธิพรอมกัน
ข. แลกเปลี่ยนการบรรยายหลักธรรม
ค. อานพระสูตรของทุกศาสนา
ง. ทานขาวดวยกัน

2. พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเนเธอรแลนดและเจริญรุงเรืองขึ้นเมื่อใด
ก. กอนสงครามโลกคร้ังที่ 2
ข. หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2
ค. กอนสงครามโลกคร้ังที่ 1
ง. หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1

3. พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนดทางใด
ก. ชาวพื้นเมืองจากประเทศจีน
ข. พอคาชาวดัตช
ค. พอคาชาวอินเดีย
ง. ชาวพื้นเมืองจากประเทศญ่ีปุน
4. กิจกรรมในขอใดที่ชมรมชาวพุทธดัตซทําแลวถือวาเปนการสงเสริมศาสนาพุทธใน
ประเทศเนเธอรแลนด
ก. การบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การอานพระสูตรพรอมกับอธิบาย

ความหมาย
ข. การพบปะสังสรรคของชาวพุทธ
ค. การทําบุญใสบาตรเปนประจํา
ง. การน่ังสมาธิอยูในโบสถ

แบบทดสอบหลังเรียน
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5. พ.ศ. 2507 ชาวพุทธจํานวน 15 คน ไดรวมกันกอต้ังกลุมพุทธศาสตรศึกษาขึ้นที่กรุงเฮก
เพื่อดําเนินการใด

ก. อานพระสูตร
ข. แลกเปลี่ยนการบรรยายหลักธรรม
ค. การฝกน่ังสมาธิพรอมกัน
ง. เผยแผและกระทํากิจกรรมตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา

6. เหตุใดพระสงฆจากไทยจึงเปนหลักในการเผยแผศาสนาพุทธในประเทศเนเธอรแลนด
ก. เพราะมีวัดไทยในประเทศเนเธอรแลนด
ข. เพราะมีการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้น
ค. เพราะคนตางประเทศที่สนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาจากประเทศไทย
ง. เพราะมีการบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

7. วัดไทยในประเทศเนเธอรแลนดมีชื่อวาอะไร
ก. วัดมฤคทายวัน
ข. วัดราชผาติการาม
ค. วัดพุทธาราม
ง. วัดมหาวิหาร

8. สถานทูตไทยในประเทศเนเธอรแลนด มีบทบาทในการเผยแผศาสนาพุทธอยางไร
ก. นิมนตพระสงคจากเมืองไทยไปจําวัดในประเทศเนเธอรแลนด
ข. ใหความอนุเคราะหใหมีการจัดต้ังพุทธสมาคมขึ้น
ค. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ง. สงเสริมใหชาวเนเธอรแลนดบวชในพระพุทธศาสนา

9. ปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดดําเนินงานโดยพระภิกษุสงฆ
จากประเทศใด

ก. ประเทศอินเดีย
ข. ประเทศไทย
ค. ประเทศศรีลังกา
ง. ประเทศทิเบต
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10. อะไรเปนปจจัยที่ทําใหพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดเจริญรุงเรืองขึ้น
ก. เพราะมีการอพยพเขาของชาวเอเชียเปนจํานวนมาก
ข. เพราะมีการทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาเปนประจํา
ค. เพราะมีการจัดต้ังชมรมชาวพุทธดัตชขึ้นและเปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรค

ของพุทธศาสนิกชนในประเทศเนเธอรแลนด
ง. เพราะรัฐบาลสงเสริมการนับถือศาสนาพุทธ

เปนยังไงบางคะ แบบทดสอบ
ทําไดไหมคะ ตรวจคําตอบ
ดานหลังนะคะ
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กระดาษคําตอบ

ชื่อ......................................................ชั้น......................เลขที่...........................

แบบทดสอบกอนเรียน
ขอ ก ข ค ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

แบบทดสอบหลังเรียน
1 ก ข ค ง
2
3
4
5
6
7
8
9

10

คําตอบ
กรอบนํา………………………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………….
กรอบที่ 1 …………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
กรอบที่ 2 …………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………..
………………………………………………………
กรอบที่ 3 ……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………..
กรอบสรุป ……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………..



22

1. ก. การฝกน่ังสมาธิพรอมกัน
กิจกรรมที่ชมรมชาวพุทธที่กรุงเฮก ปฏิบัติเปนประจําคือการฝกน่ังสมาธิพรอมกัน

2. ข. หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2
พระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเนเธอรแลนดและเจริญรุงเรืองขึ้นเมื่อหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2

3. ข. พอคาชาวดัตช
พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศเนเธอรแลนดโดยผานพอคาชาวดัตช

4. ก. การบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การอานพระสูตรพรอมกับอธิบายความหมาย
ชมรมชาวพุทธดัตซทํากิจกรรมฟงการบรรยายหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การอาน
พระสูตรพรอมกับอธิบายความหมายที่ถือวาเปนการสงเสริมศาสนาพุทธในประเทศ
เนเธอรแลนด

5. ง. เผยแผและกระทํากิจกรรมตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2507 ชาวพุทธจํานวน 15 คน ไดรวมกันกอต้ังกลุมพุทธศาสตรศึกษาขึ้นที่กรุงเฮก
เพื่อเผยแผและกระทํากิจกรรมตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา

6. ก. เพราะมีวัดไทยในประเทศเนเธอรแลนด
พระสงฆจากไทยจึงเปนหลักในการเผยแผศาสนาพุทธในประเทศเนเธอรแลนดเพราะมีวัดไทย

ในประเทศเนเธอรแลนด
7. ค. วัดพุทธาราม

วัดไทยในประเทศเนเธอรแลนดมีชื่อวาวัดพุทธาราม
8. ข. ใหความอนุเคราะหใหมีการจัดตั้งพุทธสมาคมข้ึน

สถานทูตไทยในประเทศเนเธอรแลนด มีบทบาทในการเผยแผศาสนาพุทธโดยใหความ
อนุเคราะหใหมีการจัดต้ังพุทธสมาคมขึ้น

9. ข. ประเทศไทย
ปจจุบันการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอรแลนดดําเนินงาน โดยพระภิกษุสงฆ
จากประเทศไทย

10. ค. เพราะมีการจัดตั้งชมรมชาวพุทธดัตชข้ึนและเปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรค
ของพุทธศาสนิกชนในประเทศเนเธอรแลนด

เฉลยอยูนี่
ครับ


