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ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม 
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 

๑. คนทํางานผิดพลาดเพราะขาดธรรมใด 
 ก. สติ สมัปชัญญะ   
 ค. ขันติ โสรัจจะ   
๒. สัมปชัญญะมีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ความระลึกได้   
 ค. ความรอบรู้   
๓. ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็น
 ก. สติ สัมปชัญญะ 
 ค. ขันติ โสรัจจะ  
๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด? 
 ก. รังเกียจคนช่ัว 
 ค. กลัวผลบาป 
๕. ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมใด
 ก. สติสัมปชัญญะ 
 ค. ขันติโสรัจจะ   
๖. โสรัจจะ มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ความอดทน 
 ค. ความอ่อนน้อม 
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สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

คนทํางานผิดพลาดเพราะขาดธรรมใด ? 
ข. หิริ โอตตัปปะ   
ง. กตัญญู กตเวที 

สัมปชัญญะมีความหมายตรงกับข้อใด ? 
ข. ความรู้ตัว   
ง. ความทรงจํา 

ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็น? 
ข. หิริ โอตตัปปะ 
ง. กตัญญู กตเวที 

ข. ละอายบาป   
ง. กลัวคนช่ัว  

ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมใด? 
ข. หิริโอตตัปปะ 
ง. กตัญญู กตเวที 

โสรัจจะ มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
ข. ความไม่ประมาท 
ง. ความเสงี่ยม 



๗ 

๗. ผู้ทําอุปการะก่อน เรียกว่าอะไร ? 
 ก. กตัญญู ข. กตเวที 
 ค. กตัญญูกตเวที ง. บุพพการี 
๘. ผู้รู้อุปการะท่ีท่านทําแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ? 
 ก. กตัญญู   ข. กตเวที   
 ค. กตัญญูกตเวที   ง. บุพพการี  
๙. รัตนะมีเท่าไร ? 
 ก. ๒ ข. ๓  
 ค. ๔ ง. ๕ 

๑๐. ข้อใด ไม่มีในพระรัตนตรัย ? 
 ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์ ง. พระพรหม 

๑๑. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
 ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์ ง. พระรัตนตรัย 

๑๒. รัตนะใด เกิดก่อน ? 
 ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์ ง. พระรัตนตรัย 

๑๓. คําส่ังสอนของพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ? 
 ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์   ง. พระรัตนตรัย   

๑๔. ผู้ท่ีฟังคําส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ? 
 ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. พระรัตนตรัย   

๑๕. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ? 
 ก. ละช่ัว ข. ทําดี 
 ค. ทําจิตให้ผ่องใส ง. ถูกทุกข้อ 
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๑๖. ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจเรียกว่าอะไร ? 
 ก. ทาน   ข. ศีล   
 ค. ภาวนา   ง. สุจริต 

๑๗. ธรรมเป็นเคร่ืองเจริญเรียกว่าอะไร ? 
 ก. จักร   ข. อิทธิบาท 
 ค. วุฑฒิ   ง. ปธาน  

๑๘. คนเช่นไร ช่ือว่าสัตบุรุษ ? 
 ก. รู้จักทํามาหากิน  ข. ไม่เกียจคร้าน   
 ค. รู้จักแบ่งปัน   ง. ทําพูดคิดดี 

๑๙. อิทธิบาท มีกี่ข้อ ? 
 ก. ๓ ข. ๔  
 ค. ๕ ง. ๖ 

๒๐. ความพอใจในหน้าท่ีการงาน หมายถึงข้อใด ? 
 ก. ฉันทะ ข. วิริยะ 
 ค. จิตตะ ง. วิมังสา  

๒๑. ความเพียรพยายาม หมายถึงข้อใด ? 
 ก. ฉันทะ   ข. วิริยะ   
 ค. จิตตะ ง. วิมังสา  

๒๒. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาหมายถึงข้อใด ? 
 ก. ฉันทะ ข. วิริยะ 
 ค. จิตตะ ง. วิมังสา 

๒๓. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขารวมเรียกว่าอะไร ? 
 ก. วุฑฒิ ข. อิทธิบาท 
 ค. พรหมวิหาร ง. อริยสัจ 

๒๔. ปรารถนาให้คนอ่ืนเป็นสุขจัดเป็นพรหมวิหารใด ? 
 ก. เมตตา ข. กรุณา 
 ค. มุทิตา ง. อุเบกขา 
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๒๕. เก็บสุนัขข้างถนนมาเล้ียง จัดว่ามีพรหมวิหารใด ? 
 ก. เมตตา ข. กรุณา 
 ค. มุทิตา ง. อุเบกขา 
๒๖. เห็นคนอ่ืนประสบความสําเร็จเราก็ยินดีด้วยจัดว่ามีพรหมวิหารใด ? 
  ก. เมตตา ข. กรุณา 
 ค. มุทิตา ง. อุเบกขา 
๒๗. อนันตริยกรรม มีกี่ข้อ ? 
 ก. ๒ ข. ๓  
 ค. ๔ ง. ๕ 
๒๘. ผลของอนันตริยกรรม คือข้อใด ? 
 ก. เกิดเป็นเปรต ข. เกิดเป็นอสุรกาย 
 ค. ตกนรกอเวจี ง. เกิดเป็นสัตว์ 
๒๙. ได้รู้เร่ืองใหม่เข้าใจเร่ืองเก่าบรรเทาสงสัย เป็นอานิสงส์ของอะไร ? 
 ก. ให้ทาน   ข. รักษาศีล   
 ค. สวดมนต์   ง. ฟังธรรม 
๓๐. คิหิปฏิบัติ หมายถึงข้อปฏิบัติของใคร ? 
 ก. พระภิกษุ   ข. สามเณร   
 ค. นักบวช   ง. คฤหัสถ ์
๓๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์หมายถึงประโยชน์ในชาติใด ? 
 ก. ชาตินี้ ข. ชาติหน้า 
 ค. ชาติต่อๆไป ง. ชาติสุดท้าย 
๓๒. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
 ก. ขยัน   ข. ซื่อสัตย์   
 ค. ประหยัด   ง. อดทน  
๓๓. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
 ก. เก็บรักษา ข. ปกป้อง   
 ค. คุ้มครอง ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๐ 

๓๔. สมชีวิตา มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
 ก. ขยันหา   ข. รักษาทรัพย์ 
 ค. คบเพ่ือนดี ง. เลี้ยงชีวิตพอเพียง 
๓๕. มิตรปฏิรูป แปลว่าอะไร ? 
 ก. มิตรเทียม ข. มิตรแท้   
 ค. กัลยาณมิตร   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๖. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ? 
 ก. คนดีแต่พูด   ข. คนปอกลอก   
 ค. คนหัวประจบ   ง. คนชวนทําช่ัว 
๓๗. ออกปากพ่ึงไม่ได้ เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ? 
 ก. คนดีแต่พูด   ข. คนปอกลอก   
 ค. คนหัวประจบ   ง. คนชวนทําช่ัว 
๓๘. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ? 
 ก. คนดีแต่พูด   ข. คนปอกลอก   
 ค. คนหัวประจบ   ง. คนชวนทําช่ัว 
๓๙. ชักชวนในทางใด ช่ือว่าชักชวนในทางฉิบหาย ? 
 ก. ดื่มนํ้าเมา   ข. เท่ียวกลางคืน   
 ค. เล่นการพนัน ง. ถูกทุกข้อ 
๔๐. มิตรแท้ มีกี่ประเภท ? 
 ก. ๒ ข. ๓ 
 ค. ๔ ง. ๕ 
๔๑. ป้องกันเพ่ือนผู้ประมาทแล้ว จัดเป็นมิตรแท้ประเภทใด ? 
 ก. มีอุปการะ   ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์   
 ค. แนะประโยชน์  ง. มีความรักใคร่ 
๔๒. ไม่ละท้ิงในยามวิบัติเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?   
 ก. มีอุปการะ   ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์   
 ค. แนะประโยชน์  ง. มีความรักใคร่ 
 



๑๑ 

๔๓. ห้ามไม่ให้ทําช่ัวแนะให้ทําความดี เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?   
 ก. มีอุปการะ   ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์   
 ค. แนะประโยชน์   ง. มีความรักใคร่ 
๔๔. โต้เถียงคนท่ีพูดติเตียนเพ่ือน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?   
 ก. มีอุปการะ   ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์   
 ค. แนะประโยชน์   ง. มีความรักใคร่ 
๔๕. ธรรมของผู้ครองเรือน เรียกว่าอะไร ? 
 ก. จักรธรรม   ข. ฆราวาสธรรม   
 ค. สัปปุริสธรรม   ง. วุฑฒิธรรม  
๔๖. ความจริงใจซื่อตรงต่อกัน หมายถึงข้อใด ? 
 ก. สัจจะ ข. ทมะ  
 ค. ขันติ  ง. จาคะ 
๔๗. การฝึกฝนข่มใจ หมายถึงข้อใด ? 
 ก. สัจจะ ข. ทมะ 
 ค. ขันติ  ง. จาคะ 
๔๘. การช่วยเหลือแบ่งปัน ในสถานการณ์โควิด-๑๙ จัดเป็นฆราวาสธรรมใด ? 
 ก. สัจจะ   ข. ทมะ  
 ค. ขันติ ง. จาคะ 
๔๙. ข้อใด เป็นคุณสมบัติของอุบาสก - อุบาสิกา ? 
 ก. มีศรัทธา   ข. มีศีล   
 ค. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ง. ถูกทุกข้อ 
๕๐.ความเช่ือในเร่ืองใด เป็นคุณสมบัติของอุบาสก - อุบาสิกา ? 
 ก. เช่ือผลกรรม   ข. เช่ือมงคล   
 ค. เช่ือข่าวลือ   ง. เช่ือโชคลาง 
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ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ทวีปใด อยู่ทางตอนใต้เทือกเขาหิมาลัย 
   ก. ชมพูทวีป   
 ค. ทวีปออสเตรเลีย   
๒. ชนชาติใดอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน 

   ก. เงาะป่า   
 ค. มิลักขะ   
๓. ภูเขาใด ท่ีชาวอริยกะอพยพข้ามเข้าสู่ชมพูทวีป 

   ก. คิชฌกูฏ   
 ค. เวภาระ   
๔. ชนชาติใด อพยพไปตั้งถิ่นฐานในปัจจันตชนบท 

   ก. อริยกะ  
 ค. มายา   
๕. ชนในชมพูทวีป มีกี่วรรณะ 

   ก. ๑  วรรณะ   
 ค. ๓  วรรณะ 
๖. วรรณะใด  ทําหน้าท่ีบริหารบ้านเมือง 

  ก. กษัตริย ์
 ค. แพศย์   
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ทวีปใด อยู่ทางตอนใต้เทือกเขาหิมาลัย ? 
ข. ทวีปยุโรป   
ง. ทวีปแอฟริกา 

ชนชาติใดอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน ? 
ข. มายา 
ง. อริยกะ 

ภูเขาใด ท่ีชาวอริยกะอพยพข้ามเข้าสู่ชมพูทวีป ? 
ข. อุสีรธชะ   
ง. หิมาลัย 

ชนชาติใด อพยพไปตั้งถิ่นฐานในปัจจันตชนบท ? 
ข. มิลักขะ 
ง. อาหรับ 

ชนในชมพูทวีป มีกี่วรรณะ ? 
ข. ๒  วรรณะ   
ง. ๔  วรรณะ 

วรรณะใด  ทําหน้าท่ีบริหารบ้านเมือง ? 
ข. พราหมณ์   
ง. ศูทร 



๑๓ 

๗. พระเจ้าโอกกากราช  มีพระราชธิดาก่ีพระองค์ ? 
 ก. ๓ พระองค์ ข. ๔ พระองค์   
 ค. ๕ พระองค์   ง. ๖ พระองค์ 
๘. พระเจ้าสีหหนุ  มีพระราชโอรสก่ีพระองค์ ? 

   ก. ๓ พระองค์ ข. ๔ พระองค์   
 ค. ๕ พระองค์   ง. ๖ พระองค์ 
๙. พระโพธิสัตว์  ประสูติภายใต้ร่มไม้ใด ? 

  ก. ต้นสาละ ข. ต้นไทร  
 ค. ต้นมะม่วง   ง. ต้นโพธ์ิ 
๑๐. อสิตดาบสเข้าเย่ียม เม่ือพระโพธิสัตว์ประสูติไดก่ี้วัน ? 
   ก. ๑ วัน   ข. ๒  วัน  
 ค. ๓  วัน   ง. ๔  วัน 
๑๑. อสิตดาบสทํานายลักษณะพระโพธิสัตว์  ไว้กี่ประการ  ? 
 ก. ๒ ประการ ข. ๓ ประการ   
 ค. ๔ ประการ ง. ๕ ประการ 
๑๒. พระโพธิสัตว์ทรงได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ? 
 ก. นันทะ   ข. อนุรุทธะ   
 ค. อานันทะ   ง. สิทธตัถะ 
๑๓. พราหมณ์ใด ทํานายเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเสด็จออกผนวชแน่นอน ? 
 ก. โกญฑัญญะ  ข. วัปปะ   
 ค. ภัททิยะ   ง. อัสสชิ 
๑๔. พระมารดาส้ินพระชนม์ภายหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ? 
  ก. ๓ วัน   ข. ๕ วัน   
 ค. ๗ วัน   ง. ๗  ปี 
๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาศิลปวิทยากับครูท่านใด ? 
   ก. อสิตดาบส  ข. วิศวามิตร 
 ค. โกณฑัญญะ ง. สัญชัย 
 



๑๔ 

๑๖. ในวันแรกนาขวัญ เจ้าชายสิทธัตถะประทับน่ังสมาธิใต้ต้นไม้ใด ? 
 ก. ต้นโพธ์ิ   ข. ต้นไทร   
 ค. ต้นสาละ   ง. ต้นหว้า 
๑๗. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรส ขณะพระชนมายุได้กี่ปี ? 
  ก. ๑๖  ปี   ข. ๒๙  ปี   
 ค. ๓๕  ปี   ง. ๘๐  ปี 
๑๘. บุคคลใด ไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ? 
  ก. คนเกิด   ข. คนแก่   
 ค. คนเจ็บ   ง. คนตาย 
๑๙. เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยน้อมไปในการบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ? 
 ก. คนแก่ ข. คนเจ็บ 
 ค. คนตาย ง. สมณะ 
๒๐. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ด้วยสัตว์พาหนะใด ? 
 ก. ช้าง  ข. ม้า 
 ค. วัว ง. ควาย 
๒๑. มหาบุรุษคร้ันทรงผนวชแล้ว เสด็จประทับแรม ณ สถานท่ีใด ? 
   ก. สวนลุมพินี  ข. สวนมะม่วง 
 ค. สวนตาลหนุ่ม  ง. สวนเจ้าเชตุ 
๒๒. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงเช้ือเชิญให้พระมหาบุรุษไปอยู่ด้วย ? 
 ก. พิมพิสาร ข. ปเสนทิโกศล 
 ค. สุทโธทนะ ง. สุกโกทนะ 
๒๓. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? 
   ก. อริยสัจ ๔ ข. เทวทูต ๔ 
 ค. มหาปเทศ ๔ ง. อิทธิบาท ๔ 
๒๔. บุคคลใด ท่ีพระพุทธเจ้าพบระหว่างทางเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน? 
   ก. อุปกาชีวก  ข. ชัมพุกาชีวก   
 ค. หมอชีวก  ง. ไม่ได้พบใคร 
 



๑๕ 

๒๕. ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ตรงกับข้อใด? 
   ก. อินทรีย์ ๕   ข. พละ ๕   
 ค. โพชฌงค์ ๗   ง. อริยมรรค ๘ 
๒๖. พระเถระรูปใด เป็นสาวกองค์แรก ? 
   ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ ข. พระวัปปะ 
 ค. พระภัททิยะ  ง. พระมหานามะ 
๒๗. เหล่านางบําเรอและบริวารปรากฏแก่ยสกุลบุตรเหมือนอะไร ? 
 ก. หญิงชาววัง ข. นางฟ้า 
 ค. นางงาม ง. ซากศพ 
๒๘. บุคคลใด เดินบ่นพึมพําไปว่า “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” ? 
  ก. ยสกุลบุตร ข. นันทกุมาร   
 ค. อานันทกุมาร ง. สิทธัตถกุมาร 
๒๙. พระเจ้าพิมพิสารปกครองแคว้นใด ? 
 ก. แคว้นโกศล ข. แคว้นกาสี 
 ค. แคว้นวัชชี ง. แคว้นมคธ 
๓๐. ผู้ใด ท่ีพระเจ้าพิมพิสารขอให้เสด็จกลับมาโปรดหลังตรัสรู้แล้ว ? 
   ก. พระพุทธเจ้า ข. พระสารีบุตร 
 ค. พระโมคคัลลานะ   ง. พระอานนท์ 
๓๑. อุปติสสะ เป็นช่ือเดิมของพระสาวกองค์ใด? 
   ก. พระยสะ   ข. พระโมคคัลลานะ 
 ค. พระสารีบุตร   ง. พระอานนท์  
๓๒. อุปติสสมาณพและโกลิตมาณพพาบริวารไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดใด ? 
 ก. เวฬุวัน ข. เชตวัน  
 ค. บุพพาราม ง. นิโครธาราม 
๓๓. ภายหลังอุปสมบทอุปติสสะมีชื่อว่าอะไร ? 
   ก. พระอัสสชิ  ข. พระมหากัสสปะ   
 ค. พระโมคคัลลานะ ง. พระสารีบุตร 
 



๑๖ 

๓๔. พระสงฆ์สาวก ๑๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันท่ีใด ? 
   ก. วัดเวฬุวัน  ข. วัดเชตวัน 
 ค. วัดบุพพาราม ง. วัดนิโครธาราม 
๓๕. สิงคาลกมาณพได้ฟังธรรมเร่ืองทิศ ๖ จากผู้ใด ? 
  ก. พระพุทธเจ้า  ข. พระสารีบุตร  
 ค. พระโมคคัลลานะ  ง. พระอานนท์ 
๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธบิดา ท่ีเมืองใด ? 
 ก. พาราณสี ข. เวสาลี  
 ค. กบิลพัสดุ ์ ง. สาวัตถี 
๓๗. พระพุทธบิดา มีพระนามว่าอย่างไร?  
   ก. สุทโธทนะ  ข. สุกโกทนะ 
 ค. อมิโตทนะ ง. โธโตทนะ 
๓๘. อนาถบิณฑิกเศรษฐี สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าท่ีเมืองใด? 
   ก. ราชคฤห์ ข. สาวัตถ ี
 ค. ไพสาลี  ง. กบิลพัสดุ์ 
๓๙. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ? 
   ก. ๒๙ ปี ข. ๓๕ ปี  
 ค. ๔๕ ปี ง. ๘๐ ปี 
๔๐. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานท่ีเมืองใด ? 
 ก. พาราณสี   ข. กุสินารา   
 ค. กบิลพัสดุ์   ง. สาวัตถี 
๔๑. ผู้ใดท่ีผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะต้องนับถือว่าเป็นของตนตลอดชีวิต ? 
 ก. พระพุทธเจ้า  ข. พระอินทร์ 
 ค. พระพรหม ง. เทวดา 
๔๒. วันเพ็ญเดือน ๓ ตรงกับข้อใด ? 
   ก. มาฆบูชา ข. วิสาขบูชา   
 ค. อัฏฐมีบูชา ง. อาสาฬหบูชา 
 



๑๗ 

๔๓. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือนใด ? 
   ก. เดือน ๓  ข. เดือน ๖ 
 ค. เดือน ๘ ง. เดือน ๑๒ 
๔๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ในวันใด ? 
 ก. มาฆบูชา   ข. วิสาขบูชา   
 ค. อัฏฐมีบูชา   ง. อาสาฬหบูชา 
๔๕.  คําว่า ทาน แปลว่าอะไร ? 
  ก. การให้ ข. การขอ  
 ค. การกิน ง. การดื่ม 
๔๖.  อัญชลี  เป็นกิริยาตรงกับข้อใด ? 
   ก. ประนมมือ   ข. ไหว้ 
 ค. กราบ ง. น่ังพับเพียบ 
๔๗ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ... เป็นคําอาราธนาอะไร? 
 ก. ศีล ๕   ข. พระปริตร 
 ค. พระธรรม  ง. ถวายทาน 
๔๘.  การยกส่ิงของถวายพระภิกษุ เรียกว่าอะไร? 
 ก. ประเคน ข. ประคอง  
 ค. ประนม ง. ประพรม 
๔๙. อิทัง  เม  ญาตีนังโหตุ ...เป็นคํากล่าวในเวลาใด ? 
 ก. ถวายทาน ข. สมาทานศีล   
 ค. ฟังเทศน์ ง. กรวดนํ้า 
๕๐. พระเจ้าพิมพิสารทรงกรวดนํ้าอุทิศให้แก่ญาติท่ีตายไปเกิดเป็นอะไร ? 
 ก. เทวดา ข. พระพรหม  
 ค. เปรต ง. สัตว์เดรัจฉาน 
 

 

 

 

 



๑๘ 

ปัญหาและเฉลยวิชา
ธรรมศึกษาช้ันตรี

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 
๑. ข้อใด เป็นพ้ืนฐานในการทําความดีของมนุษย์
 ก. ทาน   
 ค. สมาธิ   
๒. ศีล แปลว่าอะไร ? 
 ก. ปกติ   
 ค. เย็น   
๓. เบญจศีล ท่านบัญญัติไว้กี่ข้อ 
 ก. ๕ ข้อ   
 ค. ๑๐ ข้อ   
๔. นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นผลมาจากอะไร
 ก. ทาน 
 ค. สมาธิ 
๕. การรักษาศีล ๕ มีผลดีอย่างไร 
 ก. ตนเองเป็นสุข   
 ค. สังคมเป็นสุข 
๖. ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล 
 ก. ตนเอง   
 ค. สังคม  

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  

ช้ันตรี ระดับประถมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

ข้อใด เป็นพ้ืนฐานในการทําความดีของมนุษย์? 
ข. ศีล   
ง. ปัญญา 

ข. ปลอดโปร่ง   
ง. ถูกทุกข้อ 

เบญจศีล ท่านบัญญัติไว้กี่ข้อ ? 
ข. ๘ ข้อ   
ง. ๒๒๗ ข้อ 

เรียบร้อยเป็นผลมาจากอะไร ? 
ข. ศีล 
ง. ภาวนา 

มีผลดีอย่างไร ?  
ข. ครอบครัวเป็นสุข   
ง. ถูกทุกข้อ 

ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล ? 
ข. ครอบครัว   
ง. ถูกทุกข้อ 



๑๙ 

๗. ศีล ๕ บัญญัติไว้สําหรับบุคคลประเภทใด ? 
 ก. ภิกษุ   ข. ภิกษุณี   
 ค. สามเณร   ง. คนทั่วไป 
๘. การรักษาศีล คือการงดเว้นทําความช่ัวทางใด? 
 ก. กาย   ข. วาจา 
 ค. กาย วาจา   ง. กาย วาจา ใจ 
๙. เบญจศีล จัดเข้าในกลุ่มวิชาใด ? 
 ก. ธรรมะ   ข. พุทธประวัติ  
 ค. วินัย   ง. ศาสนพิธี 

๑๐. วัตถุประสงค์ในการบัญญัติศีลคืออะไร ? 
 ก. ทําให้ใจสงบ   ข. ละกิเลสได้   
 ค. ฝึกกายวาจา   ง. ดับทุกข์ 

๑๑. คนเราจะมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันควรเว้นเร่ืองใด  
 ก. ฆ่าสัตว ์  ข. ลักทรัพย์   
 ค. ผิดประเวณี ง. พูดมุสาวาท 

๑๒. คนเราจะไม่ขโมยของคนอ่ืนควรเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์  ข. ลักทรัพย์   
 ค. ผิดประเวณี ง. ดื่มสุราเมรัย 

๑๓. คนเราจะไม่นอกใจสามีภรรยาของตนควรเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์  ข. ลักทรัพย์   
 ค. ผิดประเวณี ง. พูดมุสาวาท 

๑๔. คนเราจะไม่โกหกคนอ่ืนควรเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์  ข. ผิดประเวณี 
 ค. พูดมุสาวาท ง. ดื่มสุราเมรัย 

๑๕. คนเราจะไม่เมาเหล้าเมายาบ้าควรเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์  ข. ลักทรัพย์   
 ค. พูดมุสาวาท ง. ดื่มสุราเมรัย 
 



๒๐ 

๑๖. ศีลท่ีบัญญัติขึ้นเพ่ือให้มีเมตตาจิตต่อกันน้ัน ควรมีเมตตาต่อใคร ?   
 ก. สัตว์เล็ก   ข. สัตว์ใหญ่   
 ค. สัตว์มีคุณ   ง. สัตว์ทกุประเภท 

๑๗. ปาณาติปาตา เวระมะณี หมายถึงห้ามทําความผิดเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์  
 ค. พูดโกหก   ง. ดื่มสุรา 

๑๘. ข้อใด เป็นความผิดศีลข้อท่ี ๑ ? 
 ก. ฆ่า ข. ทําร้ายร่างกาย 
 ค. ทรกรรม ง. ถูกทุกข้อ 

๑๙. คนรักษาศีลข้อ ๑ มีความประพฤติเช่นไร ? 
 ก. ไมท่ําร้ายใคร ข. ไม่ลักของใคร   
 ค. ไม่พูดโกหก   ง. ไม่พูดความจริง 

๒๐. คําว่า โจรกรรม ในศีลข้อ ๒ หมายถึงความผิดใด ?  
 ก. ลัก ข. ปอกลอก   
 ค. รับสินบน ง. หยิบฉวย 

๒๑. การกระทําใด เก่ียวข้องกับการทําผิดศีลข้อ ๒ ?  
 ก. ฆ่าข่มขืน ข. พูดปด 
 ค. ปล้นทอง ง. งดเหล้า 

๒๒. การรักษาศีลข้อ ๒ มีประโยชน์อย่างไร ?  
 ก. มีใจเมตตา ข. มีอาชีพสุจริต   
 ค. มีความซื่อสัตย์   ง. รักครอบครัว   

๒๓. ขยันทํากินด้วยความสุจริต เป็นการรักษาศีลข้อใด? 
 ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๔ 

๒๔. การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน รักษาศีลข้อใดเหมาะสมท่ีสุด? 
 ก. ศีลข้อ ๒ ข. ศีลข้อ ๓   
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕ 
 



๒๑ 

๒๕. ศีลข้อ ๓ ให้งดเว้นการทําผิดเร่ืองใด ? 
 ก. ยกพวกตีกัน ข. ชิงทรัพย์ 
 ค. ค้าประเวณี   ง. หลอกลวง 
๒๖. สามีคนอ่ืน ภรรยาคนอ่ืน เป็นข้อห้ามของศีลข้อใด ? 
 ก. ศีลข้อ ๒ ข. ศีลข้อ ๓ 
 ค. ศีลข้อ๔   ง. ศีลข้อ. ๕ 
๒๗. รักเดียวใจเดียว ไม่เป็นคนเจ้าชู้ ต้องรักษาศีลข้อใด ?  
 ก. ศีลข้อ ๑ ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๔ 
๒๘. การทําผิดศีลข้อ๓ มีผลเสียอย่างไร ? 
 ก. ครอบครัวแตกแยก ข. คนไม่เช่ือถือ 
 ค. ติดสุราเร้ือรัง  ง. ถูกยึดทรัพย์ 
๒๙. การรักษาศีลข้อ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ? 
 ก. อาชญากรรม ข. โจรกรรม 
 ค. การล่วงละเมิดทางเพศ   ง. ยาเสพติด 
๓๐. การไม่ประพฤติผิดในกาม ช่วยลดพฤติกรรมใด ? 
 ก. โหดร้าย   ข. มือไว   
 ค. ใจง่าย   ง. ขาดสติ 
๓๑. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อ ๓? 
 ก. ชีวิตปลอดภัย ข. ครอบครัวอบอุ่น   
 ค. รักษาทรัพย์ได้ ง. น่าเช่ือถือ 
๓๒. คําว่า มุสาวาท มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
 ก. ทะเลาะวิวาท   ข. พูดปด   
 ค. ลักขโมย   ง. ก้าวร้าว 
๓๓. คําพูดเช่นไร หมายถึงพูดเท็จ ? 
 ก. เห็นบอกว่าเห็น   ข. จริงบอกว่าจริง   
 ค. รู้บอกว่าไม่รู้   ง. รู้บอกว่ารู้  

 



๒๒ 

๓๔. ศีลข้อ ๔ มุ่งให้มนุษย์ระมัดระวังเร่ืองใด ? 
 ก. การกระทํา   ข. การพูด   
 ค. การคิด   ง. ถูกทุกข้อ  
๓๕. การรักษาศีลข้อ ๔ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร? 
 ก. เมตตาสัตว์ ข. ตั้งใจเรียน 
 ค. พูดความจริง   ง. เช่ือฟังครู 
๓๖. พูดคําไพเราะอ่อนหวาน ตรงกับศีลข้อใด? 
 ก. ศีลข้อ ๑ ข. ศีลข้อ ๓ 
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕ 
๓๗. ศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพ่ือให้คนมีหลักธรรมใด? 
 ก. ความขยัน   ข. ความสัตย์จริง   
 ค. ความอดทน   ง. ความสันโดษ 
๓๘. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อ ๔? 
 ก. พูดอ่อนหวาน   ข. พูดจาไพเราะ   
 ค. พูดความจริง ง. ถูกทุกข้อ 
๓๙. ถ้าเราไม่อยากพูดปด ควรหม่ันฝึกตนให้มีศีลข้อใด ? 
 ก. ศีลข้อ ๑ ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕ 
๔๐. ศีลข้อ ๕ ต้องงดเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. พูดเท็จ   ง. ดื่มน้ําเมา 
๔๑. เคร่ืองดื่มประเภทใด ทําให้คนผิดศีลข้อ ๕ ? 
 ก. สุรา   ข. นํ้าชา   
 ค. กาแฟ   ง. นํ้าผลไม้ 
๔๒. โรคชนิดใด เกิดจากการทําผิดศีลข้อ ๕ ?  
 ก. พิษสุราเร้ือรัง ข. ไขมันอุดตัน 
 ค. เบาหวาน ง. โรคเอดส์ 
 



๒๓ 

๔๓. การดื่มนํ้าเมา เป็นผลเสียอย่างไร? 
 ก. ทําลายข้าวของ   ข. ทุบตีผู้อ่ืน   
 ค. ทะเลาะวิวาท  ง. ถูกทุกข้อ 
๔๔. ศีลข้อ ๕ ป้องกันความเสียหายจากสาเหตุใด ? 
 ก. ความขี้ปด   ข. ความโหดร้าย 
 ค. ความขาดสติ   ง. ความมือไว 
๔๕. กฎหมายปราบปรามยาเสพติดเก่ียวข้องกับศีลข้อใด ?  
 ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๔ ง. ศีลข้อ ๕ 
๔๖. กฎหมายห้ามดื่มสุราในวัดเก่ียวข้องกับศีลข้อใด ?  
 ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ๓   
 ค. ศีลข้อ ๔ ง. ศีลข้อ ๕ 
๔๗. ข้อใด เป็นประโยชน์ของการรักษาศีลข้อ ๕ ? 
 ก. ลดอุบัติเหตุ   ข. ลดค่าใช้จ่าย   
 ค. ลดเหตุวิวาท  ง. ถูกทุกข้อ 
๔๘. ข้อใด กล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล? 
 ก. เกิดในทุคติ   ข. เกิดในสุคติ 
 ค. เกิดในอบาย   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๙. ข้อใด เป็นอานิสงส์สูงสุดของการรักษาศีล? 
 ก. เกิดเป็นมนุษย์   ข. เกิดเป็นเทวดา   
 ค. เกิดเป็นพรหม ง. เข้าถึงนิพพาน 
๕๐. ถ้าคนในสังคมรักษาศีล ผลจะเป็นอย่างไร ? 
 ก. บ้านเมืองมีวินัย ข. บ้านเมืองสงบสุข   
 ค. บ้านเมืองปลอดภัย ง. ถูกทุกข้อ 
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ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม 
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 

๑. สติ สัมปชัญญะ เป็นธรรมประเภทใด
 ก. ธรรมมีอุปการะมาก 
 ค. ธรรมอันทําให้งาม  
๒. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ 
 ก. กล้าหาญอดทน 
 ค. ไม่ประมาท 
๓. ผู้มีความรอบคอบทํางานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร 
 ก. หิริ โอตตัปปะ 
 ค. ขันติ โสรัจจะ   
๔. หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมประเภทใด
 ก. ธรรมมีอุปการะมาก   
 ค. ธรรมอันทําให้งาม   
๕. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทําผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด 
 ก. สติ 
 ค. หิริ 
๖. ผู้ไม่ทําความช่ัวเพราะกลัวบาป ช่ือว่ามีคุณธรรมใด
 ก. สติ   
 ค. หิริ   

 

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาช้ันตรี ระดับมัธยมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

สติ สัมปชัญญะ เป็นธรรมประเภทใด? 
 ข. ธรรมเป็นโลกบาล 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ ? 

ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
ง. อายช่ัวกลัวบาป 

อบทํางานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร ? 
ข. สติ สัมปชัญญะ   
ง. กตัญญู กตเวที 

หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมประเภทใด? 
 ข. ธรรมเป็นโลกบาล   

ง. ถูกทุกข้อ 
ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทําผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ? 

ข. สัมปชัญญะ 
ง. โอตตัปปะ 

ผู้ไม่ทําความช่ัวเพราะกลัวบาป ช่ือว่ามีคุณธรรมใด?   
ข. สัมปชัญญะ   
ง. โอตตัปปะ 



๒๙ 

๗. ข้อใด เป็นลักษณะของขันต?ิ 
 ก. ทนลําบาก  ข. ทนต่อความเจ็บป่วย  
 ค. ทนต่อความเจ็บใจ ง. ถูกทุกข้อ 
๘. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา? 
 ก. เส้ือผ้าอาภรณ์   ข. รูปร่าง   
 ค. ผิวพรรณ  ง. คุณธรรม 
๙. ข้อใด เป็นความหมายของบุพพการี ? 
 ก. ผู้ทําอุปการะก่อน   ข. ผู้รู้อุปการคุณ   
 ค. ผู้ตอบแทนคุณ   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. คนเรามักลืมบุญคุณผู้อ่ืน พระพุทธศาสนาจึงสอนเร่ืองใดไว้? 
 ก. ความมีเมตตา   ข. ความซื่อสัตย์   
 ค. ความเสียสละ ง. ความกตญัญ ู

๑๑. ทุจริต ๓ หมายถึงการประพฤติเช่นไร ? 
 ก. ทําช่ัว ข. พูดช่ัว 
 ค. คิดช่ัว ง. ทําพูดคิดช่ัว 

๑๒. ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ? 
 ก. คอร์รัปชัน   ข. อาฆาต   
 ค. ใส่ร้าย   ง. หลอกลวง 

๑๓. ข้อใด จัดเป็นวจีทุจริต ? 
 ก. โกหก ข. ว่ิงราว 
 ค. ลักขโมย ง. ทําร้ายผู้อ่ืน 

๑๔. ข้อใด จัดเป็นมโนทุจริต ? 
 ก. ประทุษร้าย ข. ปากร้าย 
 ค. ใจร้าย ง. ใส่ร้าย   

๑๕. สุจริต ๓ หมายถึงการประพฤติเช่นไร? 
 ก. ทําดี   ข. พูดดี   
 ค. คิดดี   ง. ทําพูดคิดดี 
 



๓๐ 

๑๖. ข้อใด จัดเป็นกายสุจริต ? 
 ก. ไม่คอร์รัปชัน   ข. ไม่หลอกลวง   
 ค. ไม่พยาบาท   ง. ไม่โลภ 

๑๗. ข้อใด จัดเป็นวจีสุจริต ? 
 ก. ไม่พูดเท็จ ข. ไม่พูดส่อเสียด   
 ค. ไม่พูดคําหยาบ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๘. ข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ? 
 ก. ไม่โลภ   ข. ไม่พยาบาท   
 ค. ไม่ปองร้าย  ง. ถูกทุกข้อ 

๑๙. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ? 
 ก. วิธีทําความดี   ข. พิธีบวงสรวง   
 ค. พิธีชําระบาป   ง. พิธีไหว้เจ้า 

๒๐. การตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-๑๙ จัดเข้าในข้อใด ? 
 ก. ทานมัย ข. สีลมัย 
 ค. ภาวนามัย ง. ถูกทุกข้อ 

๒๑. การทําบุญแบบประหยัดฝึกหัดกาย ตรงกับข้อใด ?  
 ก. ทานมัย   ข. สีลมัย  
 ค. ภาวนามัย   ง. อปจายนมัย 

๒๒. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทําบุญประเภทใด ? 
 ก. ทานมัย   ข. สีลมัย 
 ค. ภาวนามัย   ง. อปจายนมัย 

๒๓. ท่านเปรียบธรรมใด ดุจล้อรถนําไปสู่ความเจริญ ? 
 ก. วุฑฒิธรรม   ข. จักรธรรม 
 ค. อิทธิบาทธรรม   ง. พรหมวิหารธรรม 

๒๔. ข้อใด เป็นความหมายของอัตตสัมมาปณิธิ ? 
 ก. อยู่ในประเทศสมควร  ข. คบสัตบุรุษ   
 ค. ตัง้ตนไว้ชอบ   ง. ทําความดีมาก่อน  
 



๓๑ 

๒๕. เม่ืออคติเกิดขึ้น ย่อมทําลายอะไร ? 
 ก. ความยุติธรรม   ข. ความนับถือ   
 ค. ความเจริญ   ง. ความไว้ใจ 
๒๖. ความลําเอียงเพราะเหตุใด จัดเป็นโทสาคติ ? 
 ก. เพราะรัก ข. เพราะเกลียดชัง  
 ค. เพราะเขลา   ง. เพราะกลัว 
๒๗. ลําเอียงเพราะกลัว ตรงกับข้อใด ? 
 ก. ฉันทาคติ   ข. โทสาคติ  
 ค. โมหาคติ   ง. ภยาคติ 
๒๘. ความจริงอันประเสริฐ  หมายถึงธรรมใด ? 
 ก. ปธาน ๔ ข. อิทธิบาท ๔ 
 ค. อริยสัจ ๔   ง. พรหมวิหาร ๔ 
๒๙. เหตุให้ทุกข์เกิด ตรงกับข้อใด 
 ก. ทุกข์   ข. สมุทัย   
 ค. นิโรธ   ง. มรรค 
๓๐. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ? 
 ก. กิเลส   ข. กรรม   
 ค. วิบาก ง. ตัณหา 
๓๑. อยากมีกําลังใจ ควรเจริญธรรมใด ? 
 ก. อิทธิบาท ข. วุฑฒิ 
 ค. พละ ง. อริยสัจ 
๓๒. ความเช่ือในเร่ืองใด จัดเป็นสัทธาพละ ? 
 ก. กรรม ข. เทพเจ้า 
 ค. พรหมลิขิต ง. โหราศาสตร์ 
๓๓. คนมีความกล้าท่ีจะละช่ัวทําดี จัดว่ามีพลธรรมข้อใด ? 
 ก. สัทธา ข. วิริยะ 
 ค. สติ ง. สมาธิ 
 



๓๒ 

๓๔. คนไม่ประมาทพล้ังเผลอ จัดว่ามีพลธรรมใด ? 
 ก. สัทธา   ข. วิริยะ   
 ค. สติ   ง. ปัญญา 
๓๕. ธรรมใด ส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคี ? 
 ก. พรหมวิหาร ข. อิทธิบาท 
 ค. สาราณิยธรรม ง. สัปปุริสธรรม 
๓๖. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของคําว่า สาธารณโภคี? 
 ก. มีเมตตา   ข. มีศีลเสมอกัน   
 ค. เห็นตรงกัน   ง. รู้จักแบ่งปัน 
๓๗. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของคําว่า ทิฏฐิสามัญญตา ? 
 ก. มีเมตตา   ข. มีศีลเสมอกัน   
 ค. เห็นตรงกัน   ง. รู้จักแบ่งปัน 
๓๘. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของคําว่า อัตถัญญุตา ? 
 ก. รู้จักเหตุ   ข. รู้จักผล   
 ค. รู้จักตน   ง. รู้จักประมาณ 
๓๙. ความเป็นผู้รู้จักตนคือข้อใด ?  
 ก. ธัมมัญญุตา ข. อัตตัญญุตา 
 ค. กาลัญญุตา ง. ปริสัญญุตา 
๔๐. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของคําว่า มัตตัญญุตา ? 
 ก. รู้จักเหตุ   ข. รู้จักผล   
 ค. รู้จักตน   ง. รู้จักประมาณ 
๔๑. ธรรมท่ีครอบงําสัตว์โลก เรียกว่าอะไร ? 
 ก. สาราณิยธรรม   ข. อปริหานิยธรรม  
 ค. สัปปุริสธรรม  ง. โลกธรรม 
๔๒. นินทาคู่กับอะไร ? 
 ก. สุข ข. ทุกข์ 
 ค. สรรเสริญ ง. เส่ือมลาภ 
 



๓๓ 

๔๓. ผูกเรือใช้เชือก ผูกใจใช้ธรรมใด ? 
 ก. สังคหวัตถุ   ข. ฆราวาสธรรม 
 ค. อิทธิบาท   ง. พรหมวิหาร  
๔๔. คนท่ีเห็นประโยชน์ผู้อ่ืนมากกว่าประโยชน์ตน ช่ือว่าประพฤติธรรมใด ? 
 ก. ทาน   ข. ปิยวาจา   
 ค. อัตถจริยา   ง. สมานัตตตา 
๔๕. ทิศในคิหิปฏิบัติมีเท่าไร ? 
 ก. ๔ ข. ๖ 
 ค. ๘ ง. ๑๐ 
๔๖. มารดา บิดา จัดเป็นทิศใด ? 
 ก. ปุรัตถมิทิส   ข. ทักขิณทิส   
 ค. ปัจฉิมทิส   ง. อุปริมทิส 
๔๗. กิจ ๕ อย่างท่ีมารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดา ข้อใดสําคัญท่ีสุด ? 
 ก. ให้ทําด ี ข. ให้ศึกษา 
 ค. หาคู่ครองให้ ง. มอบทรัพย์สมบัติ 
๔๘. กิจท่ีศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ตามหลักคิหิปฏิบัติคือข้อใด ?  
 ก. ทักทาย ข. ยืนต้อนรับ   
 ค. ถามปัญหา   ง. ส่งงาน 
๔๙. อยู่เล้ียงกาย ตายทําบุญอุทิศให้ เป็นหน้าท่ีใครปฏิบัติต่อใคร ? 
 ก. ภรรยา-สามี   ข. บุตร-มารดาบิดา   
 ค. บ่าว-นาย  ง. ศิษย์-อาจารย์ 
๕๐.หน้าท่ีของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา คือข้อใด ? 
 ก. ยกย่อง   ข. ไม่ดูหม่ิน   
 ค. ไม่นอกใจ   ง. ถูกทุกข้อ 
 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 

๑. ประเทศใด อยู่ในดินแดนชมพูทวีปมาก่อน
   ก. มาเลเซีย   
 ค. สิงคโปร์ 
๒. ชาวอริยกะอพยพเข้าสู่ชมพูทวีปโดยข้ามเทือกเขาใด 

 ก. หิมาลัย 
 ค. เวภาระ 
๓. ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่ชนชาติ

 ก. ๑  ชนชาติ 
 ค. ๓ ชนชาติ  
๔. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นก่ีวรรณะ 

   ก. ๑ วรรณะ 
 ค. ๓ วรรณะ 
๕. ชนชาวชมพูทวีปพวกท่ีถือว่าตายแล้วเกิด แบ่งเป็นก่ีฝ่าย 

   ก. ๑ ฝ่าย 
 ค. ๓ ฝ่าย 
๖. การทํานา ค้าขาย เป็นหน้าท่ีของชนในวรรณะใด 

 ก. กษัตริย์ 
 ค. แพศย์  

 

พุทธประวัติ ธรรมศึกษาช้ันตรี ระดับมัธยมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

ประเทศใด อยู่ในดินแดนชมพูทวีปมาก่อน? 
ข. อินโดนีเซีย  
ง. บังคลาเทศ 

ชาวอริยกะอพยพเข้าสู่ชมพูทวีปโดยข้ามเทือกเขาใด ? 
ข. คิชฌกูฏ 
ง. อุสีลธชะ 

ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่ชนชาติ? 
ข. ๒ ชนชาติ  
ง. ๔ ชนชาติ 

ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นก่ีวรรณะ ? 
ข. ๒ วรรณะ  
ง. ๔ วรรณะ 

ชนชาวชมพูทวีปพวกท่ีถือว่าตายแล้วเกิด แบ่งเป็นก่ีฝ่าย ? 
ข. ๒ ฝ่าย  
ง. ๔ ฝ่าย 

การทํานา ค้าขาย เป็นหน้าท่ีของชนในวรรณะใด ? 
ข. พราหมณ์ 
ง. ศูทร 



๓๕ 

๗. พระเจ้าสุทโธทนะทรงครองราชสมบัติ สืบต่อจากกษัตริย์พระองค์ใด ? 
 ก. โอกกากราช  ข. ชยเสนะ   
 ค. อัญชนะ   ง. สีหหนุ 
๘. พระพุทธเจ้า เสด็จอุบัติในวรรณะใด ? 

 ก. กษัตริย์   ข. พราหมณ์  
 ค. แพศย์   ง. ศูทร 
๙. การกลับไปคลอดบุตรท่ีบ้านเดิม เป็นธรรมเนียมของชนวรรณะใด ? 

 ก. กษัตริย์ ข. พราหมณ์ 
 ค. แพศย์ ง. ศูทร 
๑๐. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรส ณ สถานท่ีใด ? 
  ก. ลุมพินีวัน  ข. เวฬุวัน 
 ค. อัมพวัน ง. เชตวัน 
๑๑. พระนางสิริมหามายาส้ินพระชนม์ ขณะสิทธัตถราชกุมารประสูติได้กี่วัน ? 
 ก. ๓ วัน ข. ๕ วัน 
 ค. ๗ วัน ง. ๗ ปี 
๑๒. สิทธัตถราชกุมารทรงอภิเษกสมรส กับสตรีพระนางใด ? 
   ก. ปมิตา ข. อมิตา   
 ค. พิมพา ง. รูปนันทา 
๑๓. สิทธัตถราชกุมารเสด็จอยู่ครองเพศฆราวาส เป็นเวลาก่ีปี ? 
   ก. ๗ ปี ข. ๑๖ ปี  
 ค. ๒๙ ปี ง. ๓๕ ปี 
๑๔. ผู้ใด นําผ้ากาสาวพัสตร์เข้าไปถวายแก่สิทธัตถราชกุมาร ? 
  ก. ฆฏิการพรหม ข. ท้าวมหาพรหม 
 ค. พระบิดา   ง. นายฉันนะ 
๑๕. หลังทรงผนวช พระมหาบุรุษประทับแรมท่ีอนุปิยอัมพวันประมาณก่ีวัน ? 
 ก. ๔ วัน ข. ๕ วัน 
 ค. ๖ วัน ง. ๗ วัน 
 



๓๖ 

๑๖. กษัตริย์พระองค์ใด ท่ีทรงเช้ือเชิญให้พระมหาบุรุษอยู่ครองราชสมบัติด้วย ? 
 ก. พิมพิสาร ข. ปเสนทิโกศล 
 ค. อุเทน ง. สุทโธทนะ 
๑๗. อาฬารดาบส มีความเก่ียวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด ?  
 ก. พระสหาย ข. พระญาติ  
 ค. สหชาติ ง. อาจารย์ 
๑๘. ทุกรกริยา คือการปฏิบัติตนอย่างไร? 
 ก. ให้ลําบาก ข. ให้มีสุข  
 ค. ให้คนนับถือ  ง. ให้มีฤทธ์ิ 
๑๙. พระมหาบุรุษทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา เพราะทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางใด ? 
 ก. มนุษยโลก ข. เทวโลก   
 ค. พรหมโลก   ง. ตรัสรู้ 
๒๐. พระมหาบุรุษประทับน่ังบําเพ็ญเพียรทางจิต ณ ใต้ต้นไม้ใด? 
 ก. ต้นสาละ ข. ต้นไทร  
 ค. ต้นโพธิ์ ง. ต้นไผ่ 
๒๑. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบบัวท่ีจมอยู่ในโคลนตมกับบุคคลในข้อใด ?   
   ก. อุคฆติตัญญู ข. วิปจิตัญญู 
 ค. เนยยะ ง. ปทปรมะ 
๒๒. อาฬารดาบสและอุทกดาบสไม่ได้ฟังธรรมก่อนบุคคลอ่ืนเพราะเหตุใด ? 
   ก. เพราะไม่รู้ข่าว   ข. เพราะถือมานะ  
 ค. เพราะไม่เช่ือ  ง. เพราะตาย 
๒๓. “เราได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว”พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ? 
   ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ยสกุลบุตร  
 ค. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง  ง. ปิปผลิมาณพ 
๒๔. ผู้ใด เป็นคนแรกท่ีได้ดวงตาเห็นธรรมขณะฟังปฐมเทศนา ? 
  ก. โกณฑัญญะ ข. วัปปะ 
 ค. ภัททิยะ   ง. มหานามะ 
 



๓๗ 

  ๒๕. “ท่ีนี่ไม่วุ่นวายหนอ ท่ีน่ีไม่ขัดข้องหนอ”พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ? 
  ก. ยสกุลบุตร  ข. วิมลกุลบุตร 
 ค. สุพาหุกุลบุตร ง. ปุณณชิกุลบุตร 
๒๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดใคร? 

   ก. ปัญจวัคคีย์  ข. ยสะและสหาย  
 ค. ภัททวัคคีย์   ง. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง 
๒๗. แคว้นใด  ท่ีพระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระศาสนาเป็นแห่งแรก ? 

   ก. แคว้นมคธ ข. แคว้นกาสี   
 ค. แคว้นโกศล   ง. แคว้นวัชชี 
๒๘. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์พร้อมพระสงฆ์สาวก ก่ีองค์? 

   ก. ๑๐๐๑  องค์   ข. ๑๐๐๒  องค์   
 ค. ๑๐๐๓  องค์   ง. ๑๒๕๐  องค์ 
๒๙. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ ณ ท่ีใด ? 

   ก. ลุมพินีวัน   ข. ลัฏฐิวัน 
 ค. เชตวัน  ง. สาลวัน  
๓๐. สวนใด ท่ีพระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสังฆาวาส ? 

 ก. สวนไผ่   ข. สวนเจ้าเชตุ 
 ค. สวนตาลหนุ่ม ง. สวนมะม่วง 
๓๑. “คนฉลาดจงไปหาพระสมณโคดม คนโง่จงมาหาเรา”เป็นคําพูดของใคร? 

 ก. อสิตดาบส  ข. อุปกาชีวก  
 ค. สัญชัยปริพาชก  ง. พราหมณ์พาวรี 
๓๒. พระสารีบุตรได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด ? 

 ก. รู้ราตรีนาน ข. มีปัญญามาก 
 ค. มีฤทธ์ิมาก  ง. มีบริวารมาก 
๓๓. การเผยแผ่พระศาสนาที่แคว้นมคธ ได้รับอุปถัมภ์จากกษัตริย์พระองค์ใด ? 

 ก. พิมพิสาร ข. ปเสนทิโกศล   
 ค. อุเทน   ง. สุทโธทนะ 
 



๓๘ 

๓๔. เพราะเหตุใด ปิปผลิมาณพจึงละท้ิงการครองเรือนออกบวช? 
 ก. เบื่อหน่าย   ข. ไม่มีทุกข์   
 ค. ส้ินทรัพย์   ง. ส้ินกิเลส 
๓๕. กาฬุทายีอํามาตย์ มีความเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ? 

 ก. เป็นพระเชษฐา ข. เป็นพระอนุชา 
 ค. เป็นพระสหาย ง. เป็นสหชาต ิ
๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธบิดา ณ เมืองใด ? 

 ก. ราชคฤห์  ข. สาวัตถี   
 ค. ไพสาลี ง. กบิลพัสดุ ์
๓๗. ผู้ใด ทูลเชิญพระพุทธเจา้ให้เสด็จมาทรงประกาศพระศาสนาที่เมืองสาวัตถี ? 

   ก. ราชคหกะ   ข. อนาถบิณฑิกะ 
 ค. กุมภโฆสกะ ง. นางวิสาขา 
๓๘. พระสาวกองค์ใด เป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายท่ีทันเห็นพระพุทธเจ้า ? 

   ก. พระนันทะ ข. พระอานนท์  
 ค. พระอนุรุทธะ ง. พระสุภัททะ 
๓๙. เมืองใด เป็นสถานท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ?  

   ก. ราชคฤห์   ข. กบิลพัสดุ์ 
 ค. สาวัตถี ง. กุสินารา 
๔๐. สถานท่ีใด  ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล?  

   ก. ท่ีประสูติ ข. ท่ีตรัสรู้  
 ค. ที่ปลงอายุสังขาร ง. ท่ีปรินิพพาน 
๔๑. ผู้ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเรา ตรงกับข้อใด ? 

 ก. พุทธมามกะ  ข. ธรรมมามกะ 
 ค. สังฆมามกะ ง. ถูกทุกข้อ 
๔๒. วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับข้อใด ? 

  ก. มาฆบูชา   ข. วิสาขบูชา 
 ค. อัฏฐมีบูชา  ง. อาสาฬหบูชา 
 



๓๙ 

๔๓. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานตรงกับวันใด ? 
 ก. มาฆบูชา  ข. วิสาขบูชา  
 ค. อัฏฐมีบูชา   ง. อาสาฬหบูชา 

๔๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด ? 
   ก. มาฆบูชา   ข. วิสาขบูชา   
 ค. อัฏฐมีบูชา   ง. อาสาฬหบูชา 
๔๕. ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไร  ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ? 

   ก. ถวายทาน ข. สมาทานศีล   
 ค. น่ังสมาธิ ง. ถูกทุกข้อ 
๔๖. คําว่า  ทาน  แปลว่าอะไร ? 

 ก. การให้ ข. การรักษา 
 ค. การตั้งใจม่ัน   ง. การบริกรรม 
๔๗. ศีลข้อว่า ปาณาติปาตา เวระมะณี  ได้แก่เจตนางดเว้นการกระทําใด ? 

 ก. ฆ่าสัตว์  ข. ลักทรัพย์ 
 ค. พูดเท็จ   ง. ดื่มสุราเมรัย 
๔๘. การอาราธนาพระปริตร เพ่ือให้พระสงฆ์ทําอะไร? 

   ก. แสดงธรรม ข. สวดมาติกา 
 ค. สวดพระอภิธรรม  ง. เจริญพระพุทธมนต์ 
๔๙. การยกของถวายพระภิกษุ เรียกว่าอะไร? 

  ก. ประเคน ข. ประนม 
 ค. ประพรม   ง. ประคอง 
๕๐.“อิทัง เม  ญาตีนังโหตุ ...”เป็นคํากล่าวในเวลาใด ? 

 ก. อาราธนาศีล ข. อาราธนาธรรม 
 ค. อาราธนาพระปริตร  ง. กรวดนํ้า 
 

 

 

 

 



๔๐ 

 

 

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาเบ
ธรรมศึกษา

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ข้อใด คือพ้ืนฐานการทําความดีของคนท้ังหลาย 
   ก. ชาติตระกูล   
 ค. สมาธิ 
๒. ข้อใด เป็นความหมายของศีล 
   ก. ความสํารวมกายวาจา
 ค. ความซื่อสัตย์   
๓. วัตถุประสงค์ในการบัญญัติศีลคืออะไร 
   ก. ทําให้ใจสงบ   
 ค. ฝึกกายวาจา   
๔. การงดเว้นส่ิงใด เป็นการรักษาศีล 
   ก. ข้อห้าม   
 ค. ระเบียบ   
๕. ประโยชน์ของการรักษาศีล คื
   ก. ไม่เบียดเบียนกัน   
 ค. มีความปลอดภัย   
 

 

 

 

วิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  
ธรรมศึกษาช้ันตรี ระดับมัธยมศึกษา 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 

ข้อใด คือพ้ืนฐานการทําความดีของคนท้ังหลาย ? 
ข. ศีล   
ง. ปัญญา  

ข้อใด เป็นความหมายของศีล ? 
ความสํารวมกายวาจา   ข. ความสํารวมใจ   

ง. การเสียสละ 
วัตถุประสงค์ในการบัญญัติศีลคืออะไร ? 

ข. ละกิเลสได้   
ง. ดับทุกข์ 

การงดเว้นส่ิงใด เป็นการรักษาศีล ? 
ข. กฎเกณฑ์   
ง. ข้อบังคับ 

ประโยชน์ของการรักษาศีล คืออะไร ? 
ข. อยู่ร่วมกันเป็นสุข   
ง. ถูกทุกข้อ 



๔๑ 

๖. ข้อใด เป็นอานิสงส์สูงสุดของการรักษาศีล ? 
   ก. มีรูปสวย   ข. รวยทรัพย์   
 ค. มีมารยาทดี   ง. เข้าถึงพระนิพพาน 
๗. ศีล ๕ บัญญัติไว้สําหรับบุคคลประเภทใด ? 
   ก. ภิกษุ   ข. สามเณร   
 ค. แม่ชี   ง. คนทั่วไป 
๘. ศีล ๕ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าอะไร ? 
   ก. นิจศีล   ข. มหาศีล   
 ค. อุโบสถศีล   ง. อริยศีล 
๙. ศีลข้อใด บัญญัติขึ้นเพ่ือให้มนุษย์มีเมตตาต่อกัน ?   
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕  

 ๑๐. คําว่า สัตว์มีชีวิต ตามสิกขาบทท่ี ๑ หมายถึงข้อใด ? 
   ก. คนและสัตว์   ข. เทวดา   
 ค. เปรต   ง. ไวรัส 

 ๑๑. ข้อใด หมายถึงการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความลําบาก ? 
   ก. ทรกรรม   ข. ทําร้ายร่างกาย   
 ค. ฆ่า   ง. ทําให้พิการ 

 ๑๒. การชนโค ชนไก่ กัดจ้ิงหรีด เป็นการกระทําประเภทใด ? 
   ก. กักขัง   ข. นําไป   
 ค. เล่นสนุก   ง. ผจญสัตว ์

 ๑๓. การทําร้ายคนอ่ืนจนแขนขาด จัดเข้าในข้อใด ? 
   ก. บาดเจ็บ   ข. เสียโฉม   
 ค. พิการ   ง. ทรกรรม 

 ๑๔. อทินนาทานา เวรมณี บัญญัติขึ้นเพ่ืออะไร ?  
   ก. มีสติยับย้ัง   ข. ปรารถนาดีต่อกัน   
 ค. ปรองดองกัน   ง. เลี้ยงชีวิตถกูทาง 
 



๔๒ 

 ๑๕. คําว่า ทรัพย์ ในสิกขาบทท่ี ๒ หมายถึงทรัพย์ชนิดใด ? 
   ก. บ้านท่ีดิน   ข. เงินทอง   
 ค. รถยนต์   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๑๖. เจตนานําทรัพย์สินของตนเองหลีกเล่ียงภาษี ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ลักลอบ   ข. เบียดบัง   
 ค. ตระบัด   ง. กรรโชก 

 ๑๗. การขู่ให้เจ้าของทรัพย์ตกใจกลัวและถือเอาส่ิงของไป เรียกว่าอะไร ? 
   ก. ปล้น   ข. ฉ้อ   
 ค. ฉก   ง. กรรโชก 

 ๑๘. ข้อใด เป็นความผิดศีลข้อ ๒ เร่ืองโจรกรรม ? 
   ก. ปล้น   ข. รับสินบน   
 ค. ทําลายทรัพย์สิน   ง. รับซื้อของโจร 

 ๑๙. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี บัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันความเสียหายในเร่ืองใด ? 
   ก. ชีวิต   ข. ทรัพย์สิน   
 ค. การครองเรือน   ง. คําพูด 

 ๒๐. หญิงหลายใจ ชายหลายรัก หมายถึงการทําผิดศีลข้อใด ? 
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๕ 

 ๒๑. ข้อใด เป็นการทําผิดศีลข้อ ๓ ? 
   ก. แลกคู่นอน   ข. ขายบริการทางเพศ   
 ค. ซื้อบริการทางเพศ   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๒๒. การทําผิดศีลข้อ ๓ ได้รับโทษอย่างไร ? 
   ก. เกิดโรคร้าย   ข. ครอบครัวแตกแยก   
 ค. ตกนรก   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๒๓. มุสาวาท คือคําพูดเช่นไร ?  
   ก. คําโกหก   ข. คําจริง   
 ค. คําไพเราะ   ง. คําสรรเสริญ  
 



๔๓ 

 ๒๔. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด ? 
   ก. ทางกาย   ข. ทางวาจา   
 ค. ทางใจ   ง. ทางกาย วาจา 

 ๒๕. การกล่าววาจาไพเราะมีประโยชน์ เป็นการรักษาศีลข้อใด ? 
   ก. ข้อ ๑   ข. ข้อ ๒   
 ค. ข้อ ๔   ง. ข้อ ๕  
๒๖. พูดประชดให้คนอ่ืนเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ? 
   ก. สับปลับ   ข. ทําเลศ   
 ค. เพ้อเจ้อ   ง. เสียดแทง 
๒๗. ให้คําม่ันว่าจะเลิกเสพยาบ้า แต่ยังเสพอยู่อีก ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ใจอ่อน   ข. กลัวเสียเพ่ือน   
 ค. เสียสัตย์   ง. ทนไม่ได้ 
๒๘. ศีลข้อ ๔ บัญญัติไว้เพ่ือมุ่งให้คนมีคุณธรรมใด ? 
   ก. ความกตัญญู   ข. ความซื่อสัตย์   
 ค. ความมัธยัสถ์   ง. ความอดทน 
๒๙. ยาบ้าคนเสพถึงตาย คนขายติดคุก แก้ด้วยศีลขอ้ใด ? 
   ก. ศีลข้อ ๕   ข. ศีลข้อ ๔   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ไม่มีข้อถูก 
๓๐. ข้อใด เป็นสาเหตุสําคัญให้คนประมาทขาดสติ ? 
   ก. ง่วงนอน ข. เมาสุรา    
 ค. เจ็บไข้   ง. ใจลอย  
๓๑. ศีลข้อ ๕ ป้องกันความเสียหายจากสาเหตุใด ? 
   ก. ความขี้ปด   ข. ความโหดร้าย   
 ค. ความขาดสติ   ง. ความมือไว  
๓๒. คนมีศีล แต่ขาดความเมตตาปราณี ถือเป็นคนเช่นไร ? 
   ก. คนลวงโลก   ข. คนมีคุณธรรม   
 ค. คนมีน้ําใจ   ง. คนใจจืดใจดํา 
 



๔๔ 

๓๓. กัลยาณธรรมข้อใด สนับสนุนการรักษาศีลข้อ ๑ ให้มั่นคงย่ิงขึ้น ? 
   ก. เมตตา กรุณา   ข. สัมมาอาชีวะ   
 ค. กามสังวร   ง. ความมีสัตย์ 
๓๔. กัลยาณธรรมข้อ ๑  ช่วยแก้ปัญหาสังคมด้านใด ? 
   ก. อาชญากรรม   ข. โจรกรรม   
 ค. ทุจริตคอรัปช่ัน   ง. ยาเสพติด 
๓๕. ศีลข้อ ๒ ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ? 
   ก. สติสัมปชัญญะ   ข. สัมมาอาชีวะ   
 ค. สัจจะ   ง. เมตตา 
๓๖. มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด ? 
   ก. สัมมาสังกัปปะ   ข. สัมมาอาชีวะ   
 ค. สัมมาวายามะ   ง. สัมมาสมาธิ 
๓๗. กัลยาณธรรมใด ปรับพฤติกรรมชอบขโมยของคนอ่ืนได้ ? 
   ก. สัมมาชีพ   ข. สทารสันโดษ   
 ค. ความมีสติ   ง. ความเท่ียงธรรม 
๓๘. ขยันทํากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยให้ศีลข้อใดม่ันคง ? 
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๔ 
๓๙. การไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเป็นสุจริตใด ? 
   ก. กายสุจริต   ข. วจีสุจริต   
 ค. มโนสุจริต   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๐. กัลยาณธรรมใด  สนับสนุนการรักษาศีลข้อ ๓ ให้มั่นคงย่ิงขึ้น ? 
   ก. เมตตา   ข. กามสังวร   
 ค. สัจจะ   ง. สติสัมปชัญญะ 
๔๑. ชายรักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจภรรยาตน ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ปติวัตร   ข. สทารสันโดษ   
 ค. มัตตัญญุตา   ง. ถูกทุกข้อ 
 



๔๕ 

๔๒. สตรีรักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจสามีตน ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ปติวตัร   ข. สทารสันโดษ   
 ค. รักนวลสงวนตัว   ง. เบญจกัลยาณี 
๔๓. คนพูดมุสา นอกจากต้องรักษาศีลแล้ว ควรประพฤติกัลยาณธรรมใด ? 
   ก. เมตตา   ข. กรุณา   
 ค. ความมีสัตย์   ง. ความมีสติ 
๔๔. ผู้มักจะเดือดร้อนเพราะมีนิสัยโกหก ควรประพฤติกัลยาณธรรมใด ? 
   ก. เมตตา   ข. สัมมาชีพ   
 ค. ความมีสัตย์   ง. ความมีสติ 
๔๕. ใครปฏิบัติตนตามกัลยาณธรรมข้อ ๔ ? 
   ก. แดงกตัญญู   ข. เด่นซื่อตรง   
 ค. ดวงมีความยุติธรรม   ง. ถูกทุกข้อ  
๔๖. ลูกรู้จักคุณมารดาบิดา ได้ชื่อว่าเป็นคนเช่นไร ? 
   ก. คนเท่ียงธรรม   ข. คนกตัญญู   
 ค. คนซื่อตรง   ง. คนจงรักภักดี 
๔๗. ความมีสติรอบคอบ ส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ? 
   ก. ข้อ ๒   ข. ข้อ ๓   
 ค. ข้อ ๔   ง. ข้อ ๕ 
๔๘. การปฏิบัติในข้อใด เป็นการทําความดีตามหลักกัลยาณธรรมข้อ ๕ ? 
   ก. มีเมตตา   ข. มีอาชีพสุจริต   
 ค. มีความจริงใจ   ง. มีสติรอบคอบ 
๔๙. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์ต่อกัลยาณธรรมใด ? 
   ก. มีสติรอบคอบ   ข. เมตตากรุณา   
 ค. สัมมาชีพ   ง. กามสังวร 
๕๐. คนมีสติรอบคอบ ดีอย่างไร ? 
   ก. ทําไม่ผิดพลาด   ข. พูดไม่ผิดพลาด   
 ค. คิดไม่ผิดพลาด   ง. ถูกทุกข้อ 
 



๔๖ 

  

 



๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันตรี  
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๘ 

  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙ 

 

 



๕๐ 

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม 
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 

๑. ข้อใด เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก 
 ก. ความอดทน  
 ค. ความซื่อสัตย์ 
๒. สติ แปลว่าความระลึกได้ สัมปชัญญะ
 ก. ความรู้เขา 
 ค. ความรู้ตัว 
๓. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ? 
 ก. ละอายความช่ัว   
 ค. รังเกียจบาป   
๔. คนมีโอตตัปปะไม่กล้าทําความช่ัวเพราะเหตุใด 
 ก. กลัวถูกคนอ่ืนติเตียน 
 ค. กลัวตกนรก 
๕. อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม หมายถึงธรรมข้อใด 
 ก. สติสัมปชัญญะ   
 ค. ขันติโสรัจจะ   
 

 

 
 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาช้ันตรี  

ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก ? 
ข. ความรอบคอบ 
ง. ความฉลาด 

ความระลึกได้ สัมปชัญญะ แปลว่าอะไร ? 
ข. ความรู้แจ้ง 
ง. ความรู้โลก 

ข. ไม่ทําช่ัว   
ง. ถูกทุกข้อ 

คนมีโอตตัปปะไม่กล้าทําความช่ัวเพราะเหตุใด ? 
 ข. กลัวถูกลงโทษ   

ง. ถูกทุกข้อ 
อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ? 

ข. หิริโอตตัปปะ   
ง. กตัญญูกตเวที 



๕๑ 

๖. อดทนต่ออาการเจ็บป่วย จัดเป็นความอดทนในเร่ืองใด ? 
 ก. ความลําบาก   ข. ทุกขเวทนา   
 ค. ความเจ็บใจ   ง. อํานาจกิเลส  
๗. บุพพการีชน หมายถึงใคร ? 
 ก. พระมหากษัตริย์   ข. มารดาบิดา   
 ค. ครูอาจารย์   ง. ถูกทุกข้อ 
๘. รู้บุญคุณผู้อ่ืนแล้วตอบแทน เป็นความหมายของข้อใด ? 
 ก. บุพพการี   ข. กตัญญู   
 ค. กตเวที   ง. กตัญญูกตเวที 
๙. ผู้ท่ีสอนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ หมายถึงใคร ? 
 ก. พระพุทธ ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. สมมติสงฆ์ในทางพระวินัยหมายถึงภิกษุจํานวนก่ีรูป ? 
 ก. ๑ รูป   ข. ๒ รูป   
 ค. ๓ รูป   ง. ๔ รูป 

๑๑. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนตรงกันในเร่ืองใด ? 
 ก. ละช่ัว  ข. ทําดี   
 ค. ทําใจให้ผ่องใส   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. การโพสต์ข้อความเท็จให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด จัดเป็นทุจริตใด ? 
 ก. กายทุจริต   ข. วจีทุจริต   
 ค. มโนทุจริต   ง. ถูกทุกข้อ  

๑๓. สุจริต เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าอะไร ? 
 ก. กุศลกรรมบถ ข. กุศลกรรม  
 ค. กัลยาณธรรม   ง. ความดี   

๑๔. อกุศลใด เป็นเหตุประทุษร้ายผู้อ่ืน ? 
 ก. โลภะ ข. โทสะ  
 ค. โมหะ ง. ราคะ 
 



๕๒ 

๑๕. อโลภะ แก้ปัญหาในเร่ืองใด ? 
 ก. คอร์รัปชัน ข. ทะเลาะวิวาท 
 ค. ครอบครัว ง. ถูกใส่ความ 

๑๖. บันใดขั้นท่ีสามในการสร้างบุญ คือข้อใด ? 
 ก. ปัตติทานมัย  ข. ทานมัย   
 ค. สีลมัย   ง. ภาวนามัย 

๑๗. ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรู้ความสามารถของตน จัดเข้าในวุฑฒิใด ? 
 ก. สัปปุริสังเสวะ ข. สัทธัมมัสสวนะ 
 ค. โยนิโสมนสิการ   ง. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 

๑๘. ประเทศไทยจัดเป็นปฏิรูปเทสวาสะ เพราะมีองค์ประกอบใด ? 
 ก. ดินฟ้าอากาศดี ข. อาหารอุดมสมบูรณ์ 
 ค. มีประเพณีท่ีดี ง. ถูกทุกข้อ 

๑๙. การส่ังไม่ฟ้องในคดีท่ีควรส่ังฟ้อง จัดว่ามีอคติใด ? 
 ก. ฉันทาคติ ข. โทสาคติ 
 ค. ภยาคติ ง. ถูกทุกข้อ 

๒๐. ภาวนาปธาน ทําหน้าท่ีอะไร ? 
 ก. ป้องกันอกุศล ข. เจริญกุศล 
 ค. ละอกุศล ง. รักษากุศล 

๒๑. จินตามยปัญญาในอธิษฐานธรรม หมายถึงปัญญาท่ีเกิดจากเร่ืองใด ? 
 ก. การศึกษา   ข. การลงมือปฏิบัติ   
 ค. การคิดพิจารณา   ง. พรสวรรค์ 

๒๒. จะทําอะไรต้องมีใจรักในส่ิงน้ันก่อน เป็นการกล่าวถึงอิทธิบาทใด ? 
 ก. ฉันทะ ข. วิริยะ 
 ค. จิตตะ ง. วิมังสา 

๒๓. ความสงสารคิดจะช่วยเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ จัดเป็นพรหมวิหารใด ? 
 ก. เมตตา   ข. กรุณา   
 ค. มุทิตา   ง. อุเบกขา 
 



๕๓ 

๒๔. เห็นคนอ่ืนได้ดีมีสุข ควรเจริญพรหมวิหารใด ? 
 ก. เมตตา ข. กรุณา 
 ค. มุทิตา ง. อุเบกขา 
๒๕. ในหลักของอริยสัจ เม่ือเกิดความทุกข์ ต้องทําอย่างไร ? 
 ก. ควรกําหนดรู้ ข. ควรละ 
 ค. ควรทําให้แจ้ง ง. ควรเจริญ 
๒๖. อนันตริยกรรม กรรมหนักท่ีสุด ได้แก่ข้อใด ? 
 ก. ฆ่ามารดา ข. ฆ่าบิดา 
 ค. ฆ่าพระอรหันต์ ง. ถูกทุกข้อ 
๒๗. ปัญญาในเวสารัชชกรณธรรม หมายถึงข้อใด? 
 ก. รู้ทุกๆ เร่ือง ข. รู้สิ่งที่ควรรู้   
 ค. รู้เร่ืองตนเอง   ง. รู้เร่ืองคนอ่ืน   
๒๘. ข้อใด เป็นการพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟังธรรมได้รับอานิสงส์จากการฟัง ? 
 ก. บรรเทาความสงสัย   ข. มีความเห็นถูกต้อง   
 ค. จิตผ่องใส   ง. ถูกทุกข้อ 
๒๙. กําลังกายเสริมได้ด้วยอาหาร กําลังใจเสริมได้ด้วยพลธรรมใด ? 
 ก. สัทธา   ข. วิริยะ 
 ค. สติ ง. ถูกทุกข้อ 
๓๐. รูปกับนาม รวมเรียกว่าอะไร ? 
 ก. เบญจขันธ์   ข. ธาตุ   
 ค. อายตนะ   ง. อินทรีย์ 
๓๑. สังขารในขันธ์ ๕ หมายถึงข้อใด ? 
 ก. การรับรู้อารมณ์ ข. ความคิดปรุงแต่ง 
 ค. ส่ิงท่ีมีใจครอง  ง. ส่ิงท่ีมองเห็นได้ 
๓๒. ข้อใด เป็นพุทธคารวตา ? 
 ก. ศรัทธาเล่ือมใส   ข. กราบไหว้   
 ค. ปฏิบัติตามคําสอน   ง. ถูกทุกข้อ 
 



๕๔ 

๓๓. คนมีธรรมใด ได้ชื่อว่าเคารพในความไม่ประมาท ? 
 ก. สติ ข. สัจจะ   
 ค. ทมะ   ง. ขันติ 
๓๔. สาราณิยธรรมใด ป้องกันความเห็นต่างในสังคม ?  
 ก. เมตตาวจีกรรม   ข. สาธารณโภคี 
 ค. สีลสามัญญตา   ง. ทิฏฐิสามัญญตา 
๓๕. ตู้ปันสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดเข้าในสาราณิยธรรมข้อใด ? 
 ก. เมตตาวจีกรรม   ข. สาธารณโภคี 
 ค. สีลสามัญญตา   ง. ทิฏฐิสามัญญตา 
๓๖. อริยทรัพย์ใด จัดเข้าในไตรสิกขา? 
 ก. โอตตัปปะ ข. พาหุสัจจะ 
 ค. จาคะ ง. ปัญญา 
๓๗. ศรัทธา ถูกจัดไว้ในหมวดธรรมต่างๆ เพราะต้องการให้เช่ืออย่างไร ? 
 ก. เช่ือสิ่งที่ควรเช่ือ   ข. เช่ือส่ิงท่ีรู้   
 ค. เช่ือตนเอง   ง. เช่ือตามคนส่วนใหญ่ 
๓๘. ข้อใด จัดเป็นอริยทรัพย์ ? 
 ก. มีทรัพย์สมบัติ   ข. มียศศักดิ์   
 ค. มีอํานาจ ง. มีคุณธรรม 
๓๙. คนท่ีรู้ว่าความดีเป็นเหตุให้เกิดความสุข จัดว่ามีสัปปุริสธรรมใด ? 
 ก. ธัมมัญญุตา   ข. อัตถัญญุตา   
 ค. อัตตัญญุตา   ง. มัตตัญญุตา   
๔๐. คนท่ีรู้ว่าความทุกข์เป็นผลมาจากการทําช่ัว จัดว่ามีสัปปุริสธรรมใด ? 
 ก. ธัมมัญญุตา   ข. อัตถัญญุตา   
 ค. อัตตัญญุตา   ง. มัตตัญญุตา   
๔๑. คนท่ีปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ เพราะขาดสัปปุริสธรรมใด? 
 ก. อัตถัญญุตา   ข. มัตตัญญุตา   
 ค. กาลัญญุตา   ง. ปริสัญญุตา 
 



๕๕ 

๔๒. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามโลกธรรมอย่างไร ? 
 ก. มีลาภเส่ือมลาภ   ข. มียศเส่ือมยศ   
 ค. มีนินทาสรรเสริญ   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๓. คนประเภทใด ไม่มีในโลก ? 
 ก. คนมียศ ข. คนมีความสุข 
 ค. คนประสบทุกข์ ง. คนไม่ถูกนินทา 
๔๔. การจัดลําดับองค์มรรค บ่งบอกถึงความสําคัญในเร่ืองใด ? 
 ก. ความคิดเห็น   ข. คําพูด   
 ค. การกระทํา   ง. ความพยายาม 
๔๕. สัมมาอาชีวะ ป้องกันกรรมกิเลสใดได้ ?  
 ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน 
 ค. กาเมสุ มิจฉาจาร ง. มุสาวาท 
๔๖. ส่ือสังคมโซเชียลในปัจจุบัน เศร้าหมองด้วยกรรมกิเลสใดมาก ? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน   
 ค. กาเมสุ มิจฉาจาร   ง. มุสาวาท 
๔๗. คบพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล จัดเข้าในข้อใด ? 
 ก. อุฏฐานสัมปทา ข. อารักขสัมปทา 
 ค. กัลยาณมิตตตา ง. สมชีวิตา 
๔๘. คนชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะเช่นใด ? 
 ก. ชวนดื่มสุรา ข. ชวนเท่ียวกลางคืน 
 ค. ชวนเล่นการพนัน ง. ถูกทุกข้อ 
๔๙. คนพูดจาหยาบคายไม่สุภาพ ควรปฏิบัติสังคหวัตถุข้อใด ? 
 ก. ทาน ข. ปิยวาจา 
 ค. อัตถจริยา   ง. สมานัตตตา 
๕๐. อบายมุขข้อใด เป็นเหตุแห่งความหายนะมากท่ีสุด ? 
 ก. ดื่มสุรา   ข. เท่ียวราตรี   
 ค. เล่นการพนัน ง. เกียจคร้านการทํางาน 
 



๕๖ 

 

ปัญหาและเฉลยวิชา
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 

๑. ทิศเหนือของปัจจันตชนบทมีเขตแดนติดกับสถานท่ีใด 
 ก. ภูเขาอุสีลธชะ  
 ค. หมู่บ้านถูนคาม   
๒. อาณาเขตท่ีตั้งแห่งพระนครใหญ่ๆ
   ก. มหาชนบท 
 ค. ปัจจันตชนบท 
๓. ชาวอริยกะได้อพยพเข้าสู่ชมพูทวีป จากดินแดนทางตอนใด
 ก. เหนือ 
 ค. ตะวันออก 
๔. ชนวรรณะใด มีหน้าท่ีศึกษาคัมภีร์พระเวท 
 ก. กษัตริย์   
 ค. แพศย์   
๕. ราชธิดาองค์โตของพระเจ้าโอกกากราช ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เมืองใด
 ก. ราชคฤห์   
 ค. อุชเชนี   
๖. พระนางมายา ประสูติในราชวงศ์ใด 
 ก. ศากยวงศ์  

 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาช้ันตรี  

ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

ทิศเหนือของปัจจันตชนบทมีเขตแดนติดกับสถานท่ีใด ? 
ข. แม่น้ําสัลลวดี 
ง. มหาศาลนคร 

อาณาเขตท่ีตั้งแห่งพระนครใหญ่ๆ ในชมพูทวีปเรียกว่าอะไร ? 
ข. มัชฌิมชนบท 
ง. ทักขิณาคีรีชนบท 

ชาวอริยกะได้อพยพเข้าสู่ชมพูทวีป จากดินแดนทางตอนใด? 
ข. ใต้   
ง. ตะวันตก 

ชนวรรณะใด มีหน้าท่ีศึกษาคัมภีร์พระเวท ? 
ข. พราหมณ์  
ง. ศูทร 

ราชธิดาองค์โตของพระเจ้าโอกกากราช ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เมืองใด? 
ข. สาวัตถี   
ง. เทวทหะ 

พระนางมายา ประสูติในราชวงศ์ใด ? 
ข. โกลิยวงศ์   



๕๗ 

 ค. พุทธวงศ์   ง. โมริยวงศ์ 
๗. ธรรมเนียมสตรีท่ีตั้งครรภ์ต้องกลับไปคลอดท่ีสกุลเดิม เป็นของวรรณะใด ? 
 ก. กษัตริย์ ข. พราหมณ์   
 ค. แพทย์   ง. ศูทร 
๘. พระโพธิสัตว์ทรงเปล่งวาจาว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส... ในกาลใด ?   
 ก. ประสูติ   ข. ตรัสรู้   
 ค. แสดงปฐมเทศนา   ง. ปรินิพพาน 
๙. พระนางสิริมหามายาส้ินพระชนม์ เม่ือประสูติพระโอรสได้กี่วัน ? 
   ก. ๓ วัน   ข. ๕ วัน 
 ค. ๗ วัน ง. ๙ วัน  

๑๐. พระน้านางผู้ทรงทําหน้าท่ีเล้ียงดูสิทธัตถราชกุมาร  พระนามว่าอะไร ? 
 ก. สิริมหามายา   ข. ปชาบดีโคตม ี
 ค. ยโสธรา ง. ปมิตา 

๑๑. ในวันแรกนาขวัญ สิทธัตถราชกุมารประทับน่ังเจริญอานาปานสติ ณ ท่ีใด ? 
 ก. ใต้ต้นสาละ   ข. ใต้ต้นโพธ์ิ   
 ค. ใต้ต้นไทร ง. ใต้ต้นหว้า 

๑๒. พระนางพิมพา เป็นราชธิดาของกษัตริย์เมืองใด ? 
   ก. กบิลพัสดุ์   ข. เทวทหะ   
 ค. พาราณสี ง. สาวัตถี 

๑๓. สิทธัตถราชกุมาร อยู่ครองเพศฆราวาสเป็นเวลาก่ีปี ? 
 ก. ๗ ปี  ข. ๑๖ ปี  
 ค. ๒๙  ปี ง. ๓๕ ปี 

๑๔. เม่ือสิทธัตถราชกุมารทรงตัดพระเมาลีแล้ว พระเมาลีนั้นยังเหลือยาวก่ีองคุลี ? 
 ก. ๑ องคุลี   ข. ๒ องคุลี   
 ค. ๓ องคุลี   ง. ๔ องคุลี 

๑๕. สิทธัตถราชกุมารทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ ฝ่ังแม่น้ําใด ? 
   ก. คงคา   ข. ยมุนา   
 ค. สรภู   ง. อโนมา 



๕๘ 

 

๑๖. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษประทับแรมคร้ังแรกท่ีแคว้นใด ? 
 ก. แคว้นมัลละ ข. แคว้นเจตี 
 ค. แคว้นวังสะ   ง. แคว้นกุรุ 

๑๗. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษทรงประทับแรมท่ีอนุปิยอัมพวันก่ีวัน ? 
  ก. ๔ วัน   ข. ๕ วัน 
 ค. ๖ วัน   ง. ๗ วัน 

๑๘. เม่ือพระมหาบุรุษเสด็จไปถึงเมืองราชคฤห์ ทรงพบกับกษัตริย์พระองค์ใด? 
   ก. สุทโธทนะ ข. พิมพิสาร   
 ค. ปเสนทิโกศล ง. อุเทน 

๑๙. พระมหาบุรุษทรงฝึกจิตจนสําเร็จสมาบัติ ๗ ในสํานักอาจารย์ท่านใด ? 
   ก. อาฬารดาบส   ข. อุททกดาบส   
 ค. อสิตดาบส  ง. กาลเทวินดาบส 

๒๐. พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาเพราะดําริว่าจะเป็นไปเพ่ือหนทางใด? 
 ก. การรู้อดีต  ข. การรู้อนาคต   
 ค. การตรัสรู้   ง. การถึงสุคติ 

๒๑. พระมหาบุรุษทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา เพราะทรงเห็นว่าอย่างไร ? 
 ก. ไม่ใช่ทางตรัสรู้  ข. ไม่ใช่ทางรู้อดีต   
 ค. ไม่ใช่ทางรู้อนาคต  ง. ไม่ใช่ทางถึงสุคติ 

๒๒. อริยมรรค ท่ีพระมหาบุรุษทรงเลือกปฏิบัติเพ่ือบําเพ็ญเพียรทางจิตมีกี่ข้อ ? 
 ก. ๖ ข้อ   ข. ๗  ข้อ 
 ค. ๘ ข้อ   ง. ๙ ข้อ 

๒๓. เช้าของวันตรัสรู้ พระมหาบุรุษทรงรับข้าวมธุปายาสจากใคร ? 
  ก. นางสุชาดา ข. นางวิสาขา 
 ค. นายโสตถิยะ   ง. อุปกาชีวก 

๒๔. ใคร คอยตามขัดขวางการสําเร็จมรรคผลตั้งแต่เสด็จออกทรงผนวช? 
 ก. พระอินทร์   ข. พระพรหม   
 ค. พญายม  ง. พญามาร 



๕๙ 

 

๒๕. พระมหาบุรุษตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ? 
 ก. ๒๙ ปี   ข. ๓๕ ปี   
 ค. ๔๕ ปี   ง. ๘๐ ปี 
๒๖. สัปดาห์ท่ี ๑ พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข ณ ท่ีใด ? 
 ก. ใต้ต้นโพธิ ์ ข. ใต้ต้นไทร 
 ค. ใต้ต้นจิก ง. ใต้ต้นสาละ 
๒๗. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร ? 
   ก. ปัญจวัคคีย์   ข. ยสกุลบุตร 
 ค. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง ง. ปิปผลิมาณพ 
๒๘. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ? 
 ก. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง  ข. ปิปผลิมาณพ  
 ค. อุปติสสมาณพ ง. โกลิตมาณพ 
๒๙. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์การเผยแผ่พระศาสนาท่ีแคว้นมคธ? 
   ก. สุทโธทนะ ข. พิมพิสาร   
 ค. ปเสนทิโกศล ง. จัณฑปัชโชต 
๓๐. “เราจักไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล”พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระเถระใด ? 
 ก. พระอัสสชิ  ข. พระสารีบุตร  
 ค. พระโมคคัลลานะ ง. พระอานนท์ 
๓๑. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่ปิปผลิมาณพ ด้วยวิธีใด ? 
   ก. เอหิภิกขุ  ข. รับโอวาท ๓   
 ค. รับไตรสรณคมน์   ง. รับครุธรรม 
๓๒. พระสงฆ์สาวก ๑๒๕๐ องค์ มาประชุมกัน หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ก่ีเดือน ? 
   ก. ๖ เดือน ข. ๗ เดือน 
 ค. ๘ เดือน   ง. ๙ เดือน 
๓๓. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุพักอาศัยในเสนาสนะ ได้กี่ชนิด? 
 ก. ๕ ชนิด   ข. ๖ ชนิด 
 ค. ๗ ชนิด   ง. ๘ ชนิด 



๖๐ 

 

๓๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงทิศ ๖  โปรดมาณพใด ? 
   ก. ปิปผลิมาณพ ข. อุปติสสมาณพ  
 ค. โกลิตมาณพ  ง. สิงคาลกมาณพ 
๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสุนิธพราหมณ์และวัสสการพราหมณ์ ให้ทําพลีใด? 
 ก. ญาติพลี   ข. อติถิพลี   
 ค. ราชพลี   ง. เทวตาพล ี
๓๖. อารามใด ท่ีเหล่าพระประยุรญาติร่วมกันสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้า ? 
   ก. เวฬุวนาราม   ข. เชตวนาราม 
 ค. นิโครธาราม ง. บุพพาราม 
๓๗. “การออกบิณฑบาตน้ีเป็นพุทธประเพณี” พระพุทธเจ้าตรัสกับใคร ? 
  ก. พระบิดา   ข. พระมารดา   
 ค. พระน้านาง   ง. พระสหาย 

 ๓๘. วัดใด ท่ีพระพุทธเจ้าทรงอยู่จําพรรษานานท่ีสุด ? 
   ก. วัดเวฬุวัน ข. วัดเชตวัน   
 ค. วัดนิโครธาราม   ง. วัดบุพพาราม 
๓๙. พระเถระองค์ใด พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นพุทธอุปัฏฐากท่ีดีท่ีสุด ? 
   ก. พระอุปวาณะ  ข. พระอานนท์ 
 ค. พระเมฆิยะ   ง. พระเรวตะ 
๔๐. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองใด?  
   ก. ราชคฤห์ ข. สาวัตถี   
 ค. พาราณสี   ง. กุสินารา 
๔๑. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในประเทศไทย เร่ิมขึ้นในรัชสมัยใด ? 
 ก. รัชกาลท่ี ๔   ข. รัชกาลที่ ๕  
 ค. รัชกาลท่ี ๖   ง. รัชกาลท่ี ๗ 
๔๒. ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ต้องสมาทานศีลใด ? 
   ก. ศีล ๕   ข. ศีล ๘   
 ค. ศีลอุโบสถ   ง. ศีล ๑๐ 



๖๑ 

 

๔๓. จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึ้นในวันใด ? 
  ก. มาฆบูชา  ข. วิสาขบูชา   
 ค. อัฏฐมีบูชา ง. อาสาฬหบูชา 
๔๔. พระพุทธเจ้า  ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันใด ? 
 ก. มาฆบูชา   ข. วิสาขบูชา  
 ค. อัฏฐมีบูชา   ง. อาสาฬหบูชา 
๔๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันใด ? 
 ก. มาฆบูชา   ข. วิสาขบูชา   
 ค. อัฏฐมีบูชา   ง. อาสาฬหบูชา 
๔๖. ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรปฏิบัติตนเช่นใด ? 
 ก. ถวายทาน  ข. รักษาศีล  
 ค. เจริญจิตภาวนา ง. ถูกทุกข้อ 
๔๗. เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ... เป็นคํากล่าวอะไร ? 
 ก. ถวายสังฆทาน   ข. บูชาข้าวพระพุทธ   
 ค. ลาข้าวพระพุทธ  ง. นิมนต์พระ 
๔๘. อามิสทาน หมายถึงการให้อะไร? 
 ก. ให้สิ่งของ   ข. ให้ความรู้ 
 ค. ให้อภัย   ง. ให้โอกาส 
๔๙. พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ.... เป็นคําอาราธนาอะไร ? 
 ก. ศีล ๕   ข. ศีล ๘  
 ค. พระปริตร ง. พระธรรม 
๕๐.การกรวดนํ้า เร่ิมเทนํ้าขณะเม่ือพระสงฆ์กล่าวคําอนุโมทนาว่าอย่างไร? 
 ก. ยะถา วาริวะหา... ข. สัพพีติโย... 
 ค. ภะวะตุสัพพะ...  ง. มะณิโชติระโส ยะถา . 

 

 

 

 



๖๒ 

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม 
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ข้อใด เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสุข 
   ก. ทาน   
 ค. ภาวนา   
๒. การปฏิบัติตนเช่นไร เรียกว่า รักษาศีล 
   ก. ให้ทาน   
 ค. เจริญภาวนา   
๓. ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล 
   ก. ตนเอง   
 ค. สังคม   
๔. วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล ตรงกับข้อใด 
   ก. ทําใจให้สงบ   
 ค. ฝึกกายวาจา   
๕. เบญจศีลเบญจธรรม เป็นข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นสําหรับใคร 
   ก. เด็ก   
 ค. ผู้ใหญ่   
๖. ศีลข้อ ๑ บัญญัติไว้เพ่ือไม่ให้เบียดเบียนกันในเร่ืองใด 
   ก. ชีวิต   

 
 

 

 

 
เบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาช้ันตรี  

ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
ข้อใด เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสุข ?   

ข. ศีล   
ง. เมตตา  

การปฏิบัติตนเช่นไร เรียกว่า รักษาศีล ?   
ข. งดเว้นข้อห้าม   
ง. แผ่เมตตา 

ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล ?   
ข. ครอบครัว   
ง. ถูกทุกข้อ  

วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล ตรงกับข้อใด ? 
ข. ละกิเลส   
ง. ดับทุกข์ 

เบญจศีลเบญจธรรม เป็นข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นสําหรับใคร ? 
ข. วัยรุ่น   
ง. ถูกทุกข้อ 

บัญญัติไว้เพ่ือไม่ให้เบียดเบียนกันในเร่ืองใด ?   
ข. ทรัพย์สิน   



๖๓ 

 ค. คู่ครอง   ง. คําพูด   
๗. ข้อใด เป็นการทําผิดศีลข้อ ๑ ? 
   ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. เสพยาบ้า   ง. พูดโกหก 
๘. คําว่า ฆ่า ในศีลข้อ ๑ หมายถึงการกระทําใด ?   
   ก. ทําให้บาดเจ็บ   ข. ทําให้พิการ   
 ค. ทําให้ลําบาก   ง. ทําให้ตาย  
๙. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทําปาณาติบาต ? 
   ก. ทําให้บาดเจ็บ   ข. ทําให้พิการ   
 ค. ทําให้เสียโฉม   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๑๐. ข้อใด เป็นทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความลําบาก ?   
   ก. ใช้งานเกินกําลัง   ข. กักขังในท่ีแคบ   
 ค. เล่นสนุก   ง. ถูกทุกข้อ   

 ๑๑. ศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ?   
   ก. ให้มีเมตตา   ข. ให้ทํางานสุจริต   
 ค. ให้รักษาสัตย์   ง. ให้มีสติรอบคอบ   

 ๑๒. คนทุจริตคอรัปช่ัน แสดงว่าทําผิดศีลข้อใด ? 
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๔ 

 ๑๓. ขายสินค้าลอกเลียนแบบ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?   
   ก. ปลอม   ข. ลวง   
 ค. หลอก   ง. ตู่   

 ๑๔. ว่ิงราวทรัพย์ผู้อ่ืน เป็นโจรกรรมประเภทใด ? 
   ก. ลัก   ข. ฉก   
 ค. กรรโชก   ง. ปล้น 

 ๑๕. แอบนําเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีให้รัฐ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?   
   ก. เบียดบัง   ข. สับเปล่ียน   
 ค. ลักลอบ   ง. ยักยอก  



๖๔ 

 

 ๑๖. สามีภรรยาจะมีความไว้วางใจต่อกันด้วยศีลข้อใด ?   
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๔   

 ๑๗. การกระทําใด ผิดศีลข้อ ๓ และผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วย ?   
   ก. ค้าอาวุธ   ข. ค้าประเวณี   
 ค. ค้ายาบ้า   ง. ค้าของเถื่อน   

 ๑๘. หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ลูกเล้ียง   ข. ลูกบุญธรรม   
 ค. หลานสาว   ง. ลูกสะใภ้ 

 ๑๙. หญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?   
   ก. ลูกสาว   ข. หลานสาว   
 ค. ลูกสะใภ้   ง. แม่ชี  

 ๒๐. การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทางเอกสารทําผิดศีลข้อใด ? 
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๔  

 ๒๑. คําพูดท่ีไม่นับเข้าในข้อห้ามและไม่ผิดศีลข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?   
   ก. โวหาร   ข. อําความ   
 ค. เสริมความ   ง. สับปลับ  

 ๒๒. คําพูดประเภทใด ตรงกับคําว่า กลับคํา ? 
   ก. พูดคําหยาบ   ข. พูดเพ้อเจ้อ   
 ค. พูดหลีกเลี่ยง   ง. พูดส่อเสียด 

 ๒๓. ป่วยน้อยแกล้งเป็นป่วยมาก เป็นมุสาประเภทใด ?   
   ก. ปด   ข. ทนสาบาน   
 ค. มารยา   ง. ทําเลศ  

 ๒๔. ศีลข้อใด ช้ีให้เห็นโทษของส่ิงเสพติด ? 
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๕ 



๖๕ 

 

 ๒๕. ข้อใด เป็นความเสียหายเกิดจากการเสพของมึนเมา ?   
   ก. ทําลายข้าวของ   ข. ทุบตีผู้อ่ืน   
 ค. ทะเลาะวิวาท   ง. ถูกทุกข้อ   
๒๖. ปัญหาสังคมใด สะท้อนการมองข้ามความสําคัญของศีลข้อ ๕ ? 
   ก. พนันบอล   ข. อาชญากรรม   
 ค. ยาเสพติด   ง. ทุจริตคอรัปช่ัน 
๒๗. ข้อใด เป็นข้อห้ามของศีลข้อ ๕ ?   
   ก. ของผิดกฎหมาย   ข. ของคนอ่ืน   
 ค. คู่ครองคนอ่ืน   ง. ของมึนเมา  
๒๘. การตั้งใจงดเว้นจากข้อห้าม เรียกว่าอะไร ?   
   ก. ศีล   ข. วิรัติ   
 ค. ปฏิบัติ   ง. พฤติกรรม   
๒๙. สมุจเฉทวิรัติ เป็นการรักษาศีลของใคร ? 
   ก. คนท่ัวไป   ข. คนสมาทานศีล   
 ค. อริยบุคคล   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๐. การรักษาศีลอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกา เป็นวิรัติใด ?   
   ก. สัมปัตตวิรัติ   ข. สมาทานวิรัติ   
 ค. สมุจเฉทวิรัติ   ง. ถูกทุกข้อ  
๓๑. หลักธรรมใด ควรปฏิบัติควบคู่กับการรักษาศีล ๕ ? 
   ก. พรหมวิหาร   ข. เบญจธรรม   
 ค. สังคหวัตถุ   ง. ฆราวาสธรรม 
๓๒. กัลยาณธรรมใด ทําให้มนุษย์มีเมตตากรุณาต่อกัน ? 
   ก. ข้อ ๑   ข. ข้อ ๒   
 ค. ข้อ ๓   ง. ข้อ ๔  
๓๓. คุณนกแก้วบริจาคส่ิงของใส่ตู้ปันสุข จัดเข้าในกัลยาณธรรมใด ?     
   ก. เมตตากรุณา   ข. สัมมาอาชีวะ   
 ค. ความกตัญญู   ง. กามสังวร 



๖๖ 

 

๓๔. การกระทําใด เป็นพฤติกรรมของคนขาดเมตตาจิต ? 
   ก. เล้ียงปลา   ข. ให้อาหารปลา   
 ค. ปล่อยปลา   ง. ตกปลา 
๓๕. มนุษย์จะรักษาศีลข้อ ๒ ได้มั่นคงย่ิงขึ้น ควรประพฤติกัลยาณธรรมใด ?     
   ก. เมตตากรุณา   ข. สัมมาอาชีวะ   
 ค. ความกตัญญู   ง. กามสังวร 
๓๖. ลูกจ้างเข้าทํางานตรงเวลา ช่ือว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?   
   ก. กิจการ   ข. บุคคล   
 ค. วัตถุ   ง. ถูกทุกข้อ   
๓๗. ลูกจ้างตั้งใจทํางานตามคําส่ังนายจ้าง ช่ือว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?  
   ก. กิจการ   ข. บุคคล   
 ค. วัตถุ   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๘. ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า ช่ือว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ? 
   ก. กิจการ   ข. บุคคล   
 ค. วัตถุ   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๙. ความสํารวมในกาม เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?   
   ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒   
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๔  
๔๐. สามีไม่นอกใจภรรยา เป็นการประพฤติกัลยาณธรรมใด ?   
   ก. สัมมาอาชีวะ   ข. กามสังวร   
 ค. ความมีสัตย์   ง. ความมีสติ   
๔๑. คู่ครองประพฤติกัลยาณธรรมข้อ ๓ ย่อมเกิดผลตามข้อใด ? 
   ก. เมตตาต่อกัน   ข. ไว้วางใจกัน   
 ค. กตัญญูต่อกัน   ง. ภักดีต่อกัน 
๔๒. การให้ยศศักดิ์ด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?    
   ก. ความเที่ยงธรรม   ข. ความซื่อตรง   
 ค. ความกตัญญู   ง. สวามิภักดิ์  



๖๗ 

 

๔๓. การไม่หลอกลวงเพ่ือนท้ังต่อหน้าและลับหลัง เป็นความมีสัตย์ข้อใด ? 
   ก. ความเท่ียงธรรม   ข. ความซื่อตรง   
 ค. ความกตัญญู   ง. สวามิภักดิ์ 
๔๔. การรู้จักบุญคุณบิดามารดา เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?     
   ก. ความเท่ียงธรรม   ข. ความซื่อตรง   
 ค. ความกตัญญู   ง. สวามิภักดิ์ 
๔๕. การทําผิดศีลข้อ ๕ เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด ? 
   ก. เมตตากรุณา   ข. กามสังวร   
 ค. ความมีสัตย์   ง. ความมีสติรอบคอบ 
๔๖. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ? 
   ก. ข้อ ๑   ข. ข้อ ๒   
 ค. ข้อ ๔   ง. ข้อ ๕ 
๔๗. การทํางานแบบดินพอกหางหมู ขาดความรอบคอบในเร่ืองใด ?   
   ก. การบริโภค   ข. การศึกษา   
 ค. การทํางาน   ง. การปฏิบัติธรรม  
๔๘. การใช้จ่ายแต่พอเพียง มีความรอบคอบในเร่ืองใด ? 
   ก. การบริโภค   ข. การศึกษา   
 ค. การทํางาน   ง. การปฏิบัติธรรม 
๔๙. ข้อใด ช่ือว่าไม่เลินเล่อในการงาน ?    
   ก. ขยันทํากิน   ข. หม่ินเงินน้อย   
 ค. คอยวาสนา   ง. ลางานบ่อย  
๕๐. เบญจศีลเบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ? 
   ก. ตนเอง   ข. ครอบครัว   
 ค. ประเทศชาติ   ง. ถูกทุกข้อ 
 

 

 

 



๖๘ 
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ปัญหาและเฉลยข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันโท 
ระดับช้ันประถมศึกษา 
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๗๑ 

 

 

 



๗๒ 

 

ปัญหาและเฉลยวิชา
ธรรมศึกษาช้ัน

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 

๑. ในบูชา ๒ การบูชาประเภทใด มีผลสูงสุดทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์
 ก. มาฆบูชา 
 ค. ปฏิปัตติบูชา   
๒. การรักษาศีล จัดเป็นการบูชาประเภทใด 
 ก. ปฏิปตัติบูชา 
 ค. ธรรมบูชา 
๓. ปฏิสันถาร แปลว่าอะไร ? 
   ก. การปฏิเสธ 
 ค. การช่วยเหลือ   
๔. ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร 
 ก. สนทนาธรรม   
 ค. ให้น้ําดื่ม  
๕. อกุศลวิตก หมายถึงการนึกคิดใน
 ก. หมกมุ่นในกาม   
 ค. ความเบียดเบียน 
 

 

 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิภาค  

ช้ันโท ระดับประถมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

การบูชาประเภทใด มีผลสูงสุดทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์? 
ข. วิสาขบูชา   
ง. อามิสบูชา 

การรักษาศีล จัดเป็นการบูชาประเภทใด ? 
ข. อามิสบูชา 
ง. สังฆบูชา   

ข. การต้อนรับ   
ง. การพ่ึงพา 

ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ? 
ข. ต้อนรับตามฐานะ   
ง. ถามถึงธุระ 

อกุศลวิตก หมายถึงการนึกคิดในเร่ืองใด ? 
ข. ความพยาบาท   
ง. ถูกทุกข้อ 



๗๓ 

๖. พยาบาทวิตก มีลักษณะเช่นไร  ? 
 ก. คิดโลภ   ข. คิดโกรธ   
 ค. คิดหลง   ง. คิดอาฆาต 
๗. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงํา มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?   
 ก. หมกมุ่นในกาม  ข. ปองร้าย 
 ค. คดโกง   ง. ทําร้ายสัตว์ 
๘. ความนึกคิดในเร่ืองความดี เรียกว่าอะไร ? 
 ก. กุศลวิตก ข. อกุศลวิตก   
 ค. กุศลมูล   ง. อกุศลมูล   
๙. ความนึกคิดท่ีไม่ปองร้ายใครจัดเป็นกุศลวิตกใด ? 
 ก. เนกขัมมวิตก   ข. อพยาบาทวิตก   
 ค. อวิหิงสาวิตก   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. คัมภีร์รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ? 
 ก. ไตรสิกขา   ข. ไตรลักษณ์   
 ค. ไตรปิฎก ง. ไตรภูมิ   

๑๑. ศีล ๕ มาในปิฎกใด ? 
 ก. วินัยปิฎก   ข. สุตตันตปิฎก   
 ค. อภิธรรมปิฎก ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก เป็นเวลาก่ีปี ? 
 ก. ๑๕ปี ข. ๒๕ปี 
 ค. ๓๕ปี ง. ๔๕ ปี 

๑๓. พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไรบ้าง? 
 ก. บิณฑบาต   ข. แสดงธรรม   
 ค. ประทานโอวาท ง. ถูกทุกข้อ 

๑๔. พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระญาติทะเลาะวิวาทกันจัดเป็นจริยาใด ? 
 ก. โลกัตถจริยา   ข. ญาตัตถจริยา   
 ค. พุทธัตถจริยา   ง. ถูกทุกข้อ 
 



๗๔ 

๑๕. สิกขาใด ฝึกอบรมกาย? 
 ก. อธิสีลสกิขา   ข. อธิจิตตสิกขา   
 ค. อธิปัญญาสิกขา   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๖. การฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิ จัดเป็นสิกขาใด ? 
 ก. อธิสีลสิกขา   ข. อธิจิตตสิกขา   
 ค. อธิปัญญาสิกขา   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๗. ความรอบรู้ตามความเป็นจริงอย่างย่ิงยวด จัดเป็นสิกขาใด ? 
 ก. อธิสีลสิกขา   ข. อธิจิตตสิกขา   
 ค. อธิปัญญาสิกขา   ง. ถูกทุกข้อ  

๑๘. ลักษณะท่ีมีเหมือนกันทุกคน หมายถึงข้อใด ? 
 ก. อนิจจลักษณะ   ข. ทุกขลักษณะ   
 ค. อนัตตลักษณะ ง. สามัญญลักษณะ 

๑๙. อาการปรวนแปร เปล่ียนแปลงเรียกว่าอะไร ? 
 ก. อนิจจตา   ข. ทุกขตา   
 ค. อนัตตตา   ง. ถูกทุกข้อ 

๒๐. สภาวะท่ีบังคับควบคุมให้เป็นไปดังใจต้องการไม่ได้เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อนิจจตา   ข. ทุกขตา   
 ค. อนัตตตา   ง. ถูกทุกข้อ 

๒๑. พระอริยบุคคล มีกี่ลําดับช้ัน ? 
 ก. ๒ ข. ๔ 
 ค. ๖ ง. ๘ 

๒๒. พระอริยบุคคลผู้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียว หมายถึงข้อใด ? 
 ก. พระโสดาบัน   ข. พระสกทาคามี   
 ค. พระอนาคามี   ง. พระอรหันต์ 

๒๓. ผู้ไกลจากกิเลสโดยส้ินเชิง หมายถึงพระอริยบุคคลในข้อใด ? 
 ก. พระโสดาบัน   ข. พระสกทาคามี   
 ค. พระอนาคามี   ง. พระอรหันต์ 
 



๗๕ 

๒๔. รักษากายวาจาเรียบร้อยดี จัดเป็นสัมปรายิกัตถประโยชน์ใด ? 
 ก. สัทธาสัมปทา   ข. สีลสัมปทา  
 ค. จาคสัมปทา   ง. ปัญญาสัมปทา 
๒๕. การช่วยเหลือผู้อ่ืนจัดเป็นสัมปรายิกัตถประโยชน์ใด ? 
 ก. สัทธาสัมปทา   ข. สีลสัมปทา   
 ค. จาคสัมปทา   ง. ปัญญาสัมปทา  
๒๖. ธรรมท่ีซักฟอกจิตให้หมดจดเป็นช้ันๆ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อนุปุพพีกถา   ข. อริยสัจ   
 ค. ไตรสิกขา   ง. อัปปมัญญา 
๒๗. สีลกถาเหมาะแก่คนประเภทใด ? 
 ก. คนริษยา   ข. คนโหดร้าย   
 ค. คนลุ่มหลง   ง. คนตระหน่ี 
๒๘. กามาทีนวกถา เหมาะแก่คนประเภทใด ? 
 ก. คนริษยา   ข. คนตระหน่ี   
 ค. คนโหดร้าย   ง. คนหมกมุ่นในกาม 
๒๙. มาร หมายถึงข้อใด ? 
 ก. เบญจขันธ์   ข. กิเลส   
 ค. ความตาย ง. ถูกทุกข้อ 
๓๐. กิเลสมาร มารคือกิเลส ทําร้ายบุคคลอย่างไร ? 
 ก. ให้พูดผิด   ข. ให้ทําผิด   
 ค. ให้คิดผิด   ง. ถูกทุกข้อ  
๓๑. ความตายได้ชื่อว่ามาร เพราะตัดโอกาสในเร่ืองใด ? 
 ก. คุณความดี ข. ยศศักดิ์  
 ค. การศึกษา ง. ตําแหน่งหน้าท่ี 
๓๒. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในขันธ์ ๕ ? 
 ก. รูป   ข. เวทนา   
 ค. สัญญา ง. ฌาน 
 



๗๖ 

๓๓. ธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม รวมกันเป็นกาย เรียกว่าอะไร ? 
 ก. รูป   ข. เวทนา   
 ค. สัญญา   ง. วิญญาณ 
๓๔. ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าอะไร ? 
 ก. เวทนา   ข. สัญญา   
 ค. สังขาร   ง. วิญญาณ 
๓๕. ข้อใด เป็นคุณลักษณะของธรรมคุณ ? 
 ก. ผู้บรรลุเห็นได้เอง   ข. ไม่ล้าสมัย   
 ค. พิสูจน์ได้ ง. ถูกทุกข้อ 
๓๖. ข้อใด เป็นความหมายของ เอหิปสฺสิโก ? 
 ก. ผู้บรรลุเห็นได้เอง   ข. ไม่ล้าสมัย   
 ค. พิสูจน์ได้   ง. ควรน้อมมาปฏิบัติ 
๓๗. ข้อใด เป็นความหมายของ โอปนยิโก ? 
 ก. ผู้บรรลุเห็นได้เอง   ข. ไม่ล้าสมัย   
 ค. พิสูจน์ได้   ง. ควรน้อมมาปฏิบัต ิ
๓๘. อิติปิโส ภควา เป็นคําขึ้นต้นของบทสวดใด? 
 ก. พุทธคุณ ข. ธรรมคุณ   
 ค. สังฆคุณ ง. ยถา... สัพพี... 
๓๙. ผู้ทําลายกิเลสและบาปธรรมโดยส้ินเชิงเป็นความหมายของบทใด ? 
 ก. อรหํ ข. สุคโต   
 ค. โลกวิทู   ง. พุทฺโธ 
๔๐. พุทธคุณบทว่า โลกวิทู แปลว่าอะไร ? 
 ก. ผู้เสด็จไปดี ข. ผู้รู้แจ้งโลก 
 ค. ผู้ตื่น   ง. ผู้มีโชค   
๔๑. พุทธคุณบทว่า พุทโธ แปลว่าอะไร ? 
 ก. ผู้เสด็จไปดี  ข. ผู้รู้แจ้งโลก   
 ค. ผู้รู้   ง. ผู้มีโชค   
 



๗๗ 

๔๒. ส่ิงเป็นท่ีตั้งแห่งการทําบุญ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. บุญกิริยาวัตถุ   ข. บุญกุศล   
 ค. บุญบารมี   ง. บุญวาสนา  
๔๓. ความตระหน่ีกําจัดได้ด้วยอะไร ? 
 ก. ทานมัย   ข. สีลมัย   
 ค. ภาวนามัย   ง. อปจายนมัย 
๔๔. สีลมัย ป้องกันอาชญากรรมในเร่ืองใด ? 
 ก. ชีวิต   ข. ทรัพย์สิน   
 ค. ยาเสพติด ง. ถูกทุกข้อ 
๔๕. ภาวนามัย บรรเทาลดละอะไร ? 
 ก. โลภะ   ข. โทสะ 
 ค. โมหะ  ง. ราคะ 
๔๖. การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นการทําบุญในข้อใด ? 
 ก. ทานมัย   ข. อปจายนมัย   
 ค. เวยยาวัจจมัย   ง. ปัตติทานมัย 
๔๗. การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการทําบุญในข้อใด ? 
 ก. ทานมัย   ข. อปจายนมัย   
 ค. เวยยาวัจจมัย   ง. ปัตติทานมัย 
๔๘. ปัตติทานมัย เป็นการทําบุญในเร่ืองใด ? 
 ก. วันเกิด   ข. ขึ้นบ้านใหม่   
 ค. งานแต่ง ง. อุทิศกุศล 
๔๙. ปัตตานุโมทนามัย หมายถึงการทําบุญในข้อใด ? 
 ก. ทําบุญเอง   ข. อุทิศบุญ 
 ค. อนุโมทนาบุญ   ง. แสวงบุญ 
๕๐. การท่ีเห็นว่า ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ชั่ว จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ? 
 ก. ทานมัย   ข. อปจายนมัย   
 ค. เวยยาวัจจมัย   ง. ทิฏฐุชุกมัม ์
 



๗๘ 

 

ปัญหาและเฉลย
ธรรมศึกษาช้ัน

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. บ้านเกิดของพระอัญญาโกณฑัญญะ ตั้งอยู่ใกล้เมืองใด 
   ก. พาราณสี   
 ค. เทวทหะ   
๒. พระอัญญาโกณฑัญญะมีชื่อเดิมว่าอย่างไร 

  ก. โกณฑัญญะ 
 ค. อุปติสสะ   
๓. พระอัญญาโกณฑัญญะ เคยเป็นผู้ทํานายลักษณะของเจ้าชายพระองค์ใด 

  ก. เจ้าชายสิทธัตถะ  
 ค. เจ้าชายอานนท์ 
๔. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด 

   ก. มีฤทธ์ิมาก   
 ค. รู้ราตรีนาน 
๕. พระสารีบุตร เกิดในหมู่บ้านใด

 ก. โทณวัตถุ 
 ค. โกลิตคาม 
 

 

 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  

ช้ันโท ระดับประถมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
บ้านเกิดของพระอัญญาโกณฑัญญะ ตั้งอยู่ใกล้เมืองใด ? 

ข. สาวัตถี   
ง. กบิลพัสดุ ์

พระอัญญาโกณฑัญญะมีชื่อเดิมว่าอย่างไร ? 
ข. ปิปผลิ   
ง. โกลิตะ 

พระอัญญาโกณฑัญญะ เคยเป็นผู้ทํานายลักษณะของเจ้าชายพระองค์ใด ? 
ข. เจ้าชายนันทะ 
ง. เจ้าชายอนุรุทธ์ 

พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
ข. มีปัญญามาก 
ง. มีบริวารมาก 

พระสารีบุตร เกิดในหมู่บ้านใด? 
ข. นาลันทา 
ง. ถูนคาม 



๗๙ 

๖. บ้านเกิดพระสารีบุตร ตั้งอยู่ใกล้เมืองใด ? 
 ก. ราชคฤห์   ข. พาราณสี   
 ค. สาวัตถี   ง. กบิลพัสดุ์ 
๗. พระสารีบุตร เดิมมีชื่อว่าอะไร ? 

   ก. ปิปผลิ ข. โกลิตะ 
 ค. อุปติสสะ  ง. สุทัตตะ 
๘. อุปติสสมาณพ เป็นเพ่ือนสนิทกับใคร?  

 ก. วิมละ   ข. สุพาหุ   
 ค. ควัมปติ   ง. โกลติะ 
๙. อุปติสสมาณพออกบวชคร้ังแรก ในลัทธิใด ? 

  ก. ปริพาชก   ข. เดียรถีย์   
 ค. อาชีวก   ง. นิครนถ์ 
๑๐. อุปติสสปริพาชกพบพระอัสสชิ ขณะท่ีท่านกําลังทํากิจใด ? 
 ก. เที่ยวบิณฑบาต ข. เดินจงกรม   
 ค. น่ังสมาธิ ง. แสดงธรรม 
๑๑. อุปติสสปริพาชก ฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วไปบอกต่อแก่ใคร ? 
 ก. วิมละ   ข. สุพาหุ 
 ค. ปิปผลิ ง. โกลติะ 
๑๒. คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรท่ีควรถือเป็นแบบอย่าง? 
 ก. ความกตัญญ ู ข. ความมีหิริ 
 ค. ความมีสติ   ง. ความมีขันติ 
๑๓. พระสาวกองค์ใด เกิดท่ีโกลิตคาม ? 
 ก. พระยสะ ข. พระสารีบุตร  
 ค. พระโมคคัลลานะ ง. พระอุบาลี 
๑๔. โกลิตะ เป็นช่ือเดิมของพระสาวกองค์ใด ?  
 ก. พระควัมปติ ข. พระมหากัสสปะ  
 ค. พระสารีบุตร   ง. พระโมคคัลลานะ 
 



๘๐ 

๑๕. พระโมคคัลลานะได้ฟังอุบายแก้ความโงกง่วงก่ีข้อ ? 
 ก. ๘ ข้อ   ข. ๙ ข้อ 
 ค. ๑๐ ข้อ ง. ๑๑ ข้อ 
๑๖. พระโมคคัลลานะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
   ก. ถือธุดงค์  ข. ทรงผ้าเศร้าหมอง 
 ค. มีปัญญามาก ง. มีฤทธิ์มาก 
๑๗. พระโมคคัลลานะ ดูแลการก่อสร้างพระอารามใด ? 
   ก. เวฬุวนาราม ข. เชตวนาราม 
 ค. บุพพาราม ง. นิโครธาราม 
๑๘. พระเจ้าสุกโกธนะเป็นพระราชบิดาของพระสาวกองค์ใด? 
   ก. พระนันทะ  ข. พระอานนท์ 
 ค. พระอนุรุทธ์ ง. พระราหุล 
๑๙. พระมารดาของพระอานนท์ มีพระนามว่าอย่างไร ? 
 ก. สิริมหามายา ข. ปชาบดีโคตมี 
 ค. กีสาโคตมี ง. รูปนันทา 
๒๐. พระอานนท์ ประสูติในราชวงศ์ใด ? 
 ก. ศากยวงศ์ ข. โกลิยวงศ์  
 ค. ลังกาวงศ์ ง. สยามวงศ์ 
๒๑. พระเถระใด มิได้ประสูติในฝ่ายศากยวงศ์ ? 
 ก. พระอานนท์ ข. พระอนุรุทธ์  
 ค. พระกิมพิละ  ง. พระเทวทัต 
๒๒. พระอานนท์ได้รับการบรรพชาอุปสมบท ณ สถานท่ีใด? 
 ก. อนุปิยอัมพวัน ข. ลัฏฐิวัน 
 ค. เวฬุวัน ง. สาลวัน 
๒๓. พระอานนท์ทรงฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรแล้วได้บรรลุผลใด? 
 ก. โสดาปัตติผล ข. สกทาคามิผล 
 ค. อนาคามิผล   ง. อรหัตตผล 
 



๘๑ 

๒๔. ช้างใด ท่ีพระอานนท์ไปยืนขวางหน้าเพ่ือมิให้ทําร้ายพระพุทธเจ้า ? 
   ก. ช้างอุโบสถ   ข. ช้างปาลิไลยกะ 
 ค. ช้างนาฬาคิรี ง. ช้างฉัททันต์ 
๒๕. พระอานนท์ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศก่ีอย่าง ? 
   ก. ๒ อย่าง   ข. ๓ อย่าง 
 ค. ๔ อย่าง ง. ๕ อย่าง 
๒๖. พระอานนท์นิพพาน ในท่ามกลางแม่น้ําใด ? 
 ก. โรหิณี ข. อโนมา 
 ค. คงคา ง. ยมุนา 
๒๗. ราหุลกุมาร ประสูติในเมืองใด ? 
 ก. กบิลพัสดุ ์ ข. เทวทหะ 
 ค. พาราณสี   ง. สาวัตถี 
๒๘. ราหุลกุมารไปพบพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ท่ีอารามใด? 
 ก. เวฬุวนาราม ข. เชตวนาราม 
 ค. บุพพาราม ง. นิโครธาราม 
๒๙. สามเณรใด บรรพชาด้วยติสรณคมนูปสัมปทาเป็นรูปแรก ? 
 ก. สามเณรราหุล ข. สามเณรสุมนะ  
 ค. สามเณรสังกิจจะ ง. สามเณรบัณฑิต 
๓๐. พระสาวกองค์ใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ? 
 ก. พระสารีบุตร ข. พระโมคคัลลานะ 
 ค. พระอานนท์ ง. พระราหุล 
๓๑. พระราหุลเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
 ก. ใคร่ในการศึกษา ข. มีปัญญามาก  
 ค. มีฤทธ์ิมาก ง. ทรงธุดงค์ 
๓๒. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เป็นพระธิดาของกษัตริย์ผู้ครองนครใด ? 
 ก. พาราณสี  ข. ราชคฤห์ 
 ค. กบิลพัสดุ์ ง. เทวทหะ 
 



๘๒ 

๓๓. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เป็นกนิษฐภคินีของสตรีพระนางใด ? 
 ก. สิริมหามายา ข. กีสาโคตมี   
 ค. ปมิตา   ง. อมิตา 
๓๔. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ? 
   ก. เป็นพระมารดา ข. เป็นพระน้านาง 
 ค. เป็นพระมาตุลา ง. เป็นพระกนิษฐา 
๓๕. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
 ก. รู้ราตรีนาน ข. มีปัญญามาก 
 ค. มีฤทธ์ิมาก ง. ทรงพระวินัย 
๓๖. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดในเมืองใด ? 
 ก. ราชคฤห์ ข. พาราณสี 
 ค. สาวัตถี  ง. กบิลพัสดุ์ 
๓๗. อนาถบิณฑิกะ หมายถึง ผู้มีก้อนข้าวเพ่ือใคร ? 
 ก. คนรวย   ข. คนค้าขาย 
 ค. คนรับจ้าง ง. คนอนาถา 
๓๘. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังคําว่าพระพุทธเจ้า จากบุคคลใด ? 
 ก. ราชคหกเศรษฐี ข. นางวิสาขา 
 ค. ธัมมิกอุบาสก ง. จิตตคฤหบดี 
๓๙. นางวิสาขา เกิดในเมืองใด? 
   ก. พาราณสี ข. สาวัตถี  
 ค. กบิลพัสดุ์ ง. ภัททยิะ 
๔๐. นางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
 ก. มีฤทธ์ิมาก   ข. มีบริวารมาก 
 ค. ให้ทาน   ง. มีปัญญามาก 
๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าจําพรรษา ในช่วงฤดูใด ? 
 ก. ฤดูร้อน ข. ฤดูฝน 
 ค. ฤดูหนาว ง. ฤดูแล้ง 
 



๘๓ 

๔๒. การอธิษฐานจําพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ มีเท่าไหร่ ? 
 ก. ๑  ข. ๒  
 ค. ๓  ง. ๔ 
๔๓. วันเทโวโรหณะ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด? 
  ก. ดาวดึงส์   ข. ยามา   
 ค. ดุสิต   ง. นิมมานรดี 
๔๔. วันธรรมสวนะ  แปลว่าอะไร ? 
   ก. วันเข้าพรรษา   ข. วันออกพรรษา   
 ค. วันสาธยายธรรม  ง. วันฟังธรรม 
๔๕. การทําบุญฉลองอายุ เร่ิมมีในรัชกาลใด ? 
 ก. รัชกาลท่ี ๒ ข. รัชกาลท่ี ๓ 
 ค. รัชกาลที่ ๔ ง. รัชกาลท่ี ๕ 
๔๖. งานพิธีใด นิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม? 
 ก. งานวันเกิด ข. งานขึ้นปีใหม่ 
 ค. งานฉลองอัฐิ ง. งานศพ 
๔๗. ประเพณีใด จัดให้มีขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ? 
   ก. ทอดผ้าป่า  ข. เทศน์มหาชาติ  
 ค. ถวายสลากภัตร   ง. ลอยกระทง 
๔๘. พิธีลอยกระทงบูชารอยพระพุทธบาท เกิดขึ้นคร้ังแรก ณ ริมฝ่ังแม่น้ําใด ? 
 ก. แม่น้ํานัมมทา ข. แม่น้ําคงคา 
 ค. แม่น้ําอโนมา ง. แม่น้ําอิรวดี 
๔๙. ผ้าบังสุกุล แปลว่าอะไร ? 
 ก. ผ้าเปื้อนฝุ่น ข. ผ้าสะอาด  
 ค. ผ้าสบง  ง. ผ้าจีวร 
๕๐. ผู้จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุครบก่ีปี ? 
   ก. ๑๗ปี  ข. ๑๘ ปี 
 ค. ๑๙ ปี ง. ๒๐ ปี 
 



๘๔ 

 

ปัญหาและเฉลยวิชา
ธรรมศึกษาช้ัน

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑.  คําว่า อุโบสถ หมายถึงข้อใด 
   ก. การถือศีล   
 ค. การสวดมนต์   
๒. การรักษาอุโบสถ จัดเข้าในพิธีใด 
   ก. บุญพิธี   
 ค. ทานพิธี   
๓.  การถืออุโบสถศีล เพ่ือประโยชน์อะไร 
   ก. หยุดพักผ่อน   
 ค. สะเดาะเคราะห์   
๔.  ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร 
   ก. ให้ทาน   
 ค. ฟังธรรม   
๕.  ข้อใด ไม่ปรากฏในอุโบสถนอกพุทธกาล 
   ก. อดอาหาร   
 ค. ถือสรณคมน์   
 

 

 

 

 

 
วิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) 
ช้ันโท ระดับประถมศึกษา 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
อุโบสถ หมายถึงข้อใด ? 

ข. การจําพรรษา   
ง. การฟังธรรม 

การรักษาอุโบสถ จัดเข้าในพิธีใด ? 
ข. กุศลพิธี   
ง. ปกิณณกพิธี 

การถืออุโบสถศีล เพ่ือประโยชน์อะไร ? 
ข. ขอโชคลาภ   
ง. ขัดเกลากิเลส 

ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? 
ข. รักษาศีล   
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อใด ไม่ปรากฏในอุโบสถนอกพุทธกาล ? 
ข. บําเพ็ญตบะ   
ง. วันรักษา 



๘๕ 

๖. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รักษาปกติอุโบสถในวันใด ? 
   ก. วันขึ้นปีใหม่   ข. วันสงกรานต์   
 ค. วันเด็ก   ง. วันพระ   
๗.  อุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ทรงบัญญัติไว้กี่สิกขาบท ? 
   ก. ๕ สิกขาบท   ข. ๘ สิกขาบท   
 ค. ๑๐ สิกขาบท   ง. ๑๒ สิกขาบท  
๘. เม่ือถึงวันอุโบสถ ใครสมาทานรักษาอุโบสถศีล ? 
   ก. ภิกษุ   ข. สามเณร   
 ค. อุบาสก อุบาสิกา   ง. คนท่ัวไป 
๙. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรระลึกถึงส่ิงใด ? 
   ก. พระรัตนตรัย   ข. ลูกหลาน   
 ค. หน้าท่ีการงาน   ง. ทรัพย์สมบัติ 

 ๑๐. คําว่า ไตรสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ? 
   ก. รัตนะ ๓   ข. โอวาท ๓   
 ค. กุศลมูล ๓   ง. บุญกิริยาวัตถุ ๓ 

 ๑๑. การถึงสรณคมน์ เพ่ือประโยชน์อะไร ? 
   ก. ความขลัง   ข. กําจัดทุกข์   
 ค. ความศักดิ์สิทธ์ิ   ง. มีโชคลาภ 

 ๑๒. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าสรณะ ? 
   ก. เป็นที่พ่ึงที่ระลึก   ข. เป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ   
 ค. เป็นท่ีขอพร   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๑๓. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมกันเรียกว่าอะไร ? 
   ก. พระไตรปิฎก   ข. พระรัตนตรัย   
 ค. พระพรหม   ง. พระภูมิเจ้าท่ี 

 ๑๔. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ กล่าวนอบน้อมใคร ? 
   ก. พระรัตนตรัย   ข. พระพุทธเจ้า   
 ค. พระธรรม   ง. พระสงฆ์ 
 



๘๖ 

 ๑๕. คําว่า เอหิปัสสิโก กล่าวถึงสรณคมน์ใด ? 
   ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๑๖. คําว่า อุชุปฏิปันโน กล่าวถึงสรณคมน์ใด ? 
   ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ถูกทุกข้อ  

 ๑๗.  คําว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ หมายถึงการเข้าถึงสรณคมน์ใด ? 
   ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๑๘. คําว่า ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ หมายถึงการเข้าถึงสรณคมน์ใด ? 
   ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๑๙. คําว่า สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ หมายถึงการเข้าถึงสรณคมน์ใด ? 
   ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๒๐.  ในไตรสรณคมน์ พระธรรม หมายถึงข้อใด ? 
   ก. คําสอน   ข. ผู้ประกาศคําสอน   
 ค. ผู้ฟังคําสอน   ง. ผู้ปฏิบัติตามคําสอน 

 ๒๑.  คําว่า รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ท่ีชั่ว เป็นคุณของสรณคมน์ใด ? 
   ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๒๒. ข้อใด เป็นคุณของพระสงฆ์ ? 
   ก. ปฏิบัติดี   ข. ปฏิบัติตรง   
 ค. ปฏิบัติชอบ   ง. ถูกทุกข้อ 

 ๒๓. ใครนําคําสอนของพระพุทธเจ้าไปประกาศให้เรารู้จักบาปบุญคุณโทษ ? 
   ก. อาชีวก   ข. นิครนถ์   
 ค. ปริพาชก   ง. พระสงฆ์สาวก 
 



๘๗ 

 ๒๔. สงสัยว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ จะทําให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ? 
   ก. เศร้าหมอง   ข. บกพร่อง   
 ค. ด่างพร้อย   ง. ขาดลงทันที   

 ๒๕.  ข้อใด ทําให้ไตรสรณคมน์ขาด ? 
   ก. เกิด   ข. แก่   
 ค. เจ็บ   ง. ตาย 
๒๖. บุคคลประเภทใด อาจเลิกนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ ?  
 ก. พระโสดาบัน   ข. พระอนาคามี   
 ค. พระอรหันต์   ง. ปุถุชนทั่วไป   
๒๗. ข้อใด ไม่มีโทษเพราะทําให้สรณคมน์ขาด ? 
 ก. เสียชีวิต   ข. ทําร้ายพระศาสดา   
 ค. นับถือศาสดาอ่ืน   ง. ถูกทุกข้อ 
๒๘. อุโบสถศีลข้อ ๑ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. เสพกาม   ง. พูดเท็จ 
๒๙. อุโบสถศีลข้อ ๒ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. ล่วงประเวณี   ง. พูดเท็จ 
๓๐. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะขโมยของคนอ่ืน ? 
 ก. ข้อ ๑   ข. ข้อ ๒   
 ค. ข้อ ๔   ง. ข้อ ๕ 
๓๑. อุโบสถศีลข้อ ๓ ให้งดเว้นการทําความผิดเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. เสพกาม   ง. ดื่มนํ้าเมา 
๓๒. อุโบสถศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพ่ือให้ระมัดระวังเร่ืองใด ? 
 ก. การขาดเรียน   ข. การเคารพครู   
 ค. การพูดจา   ง. การเล่น 
 



๘๘ 

๓๓. พูดให้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เป็นความผิดอุโบสถศีลข้อใด ? 
 ก. ข้อ ๑   ข. ข้อ ๓   
 ค. ข้อ ๔   ง. ข้อ ๘ 
๓๔. ผู้สมาทานอุโบสถศีล ไม่ควรพูดถ้อยคําเช่นใด ? 
 ก. คําหยาบ   ข. คําส่อเสียด   
 ค. คําเพ้อเจ้อ   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๕. ข้อใด ผู้รักษาศีล ๕ และผู้รักษาอุโบสถศีล ต่างก็ต้องงดเว้นเหมือนกัน ? 
 ก. กินอาหารคํ่า   ข. ดื่มสุรา   
 ค. ร้องเพลง   ง. เต้นรํา 
๓๖. ข้อใด เป็นสาเหตุในการทําความผิดอุโบสถศีลข้อ ๕ ? 
 ก. เคร่ืองประดับ   ข. อาหาร   
 ค. บุหร่ี   ง. สุรา 
๓๗. คําว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อ ๖ หมายถึงเวลาใด ? 
 ก. เช้า   ข. สาย   
 ค. ก่อนเท่ียง   ง. หลังเทีย่งถึงอรุณข้ึน 
๓๘. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ? 
   ก. เที่ยงวัน   ข. บ่ายโมง   
 ค. มืดคํ่า   ง. เท่ียงคืน   
๓๙. ข้อใด ผู้สมาทานอุโบสถศีลบริโภคในเวลาวิกาลไม่ได้ ?   
 ก. นํ้าพริกเผา   ข. นํ้าผ้ึง   
 ค. เนยข้น   ง. นํ้าอ้อย   
๔๐. ข้อใด กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาอุโบสถศีลข้อ ๖ ได้ถูกต้อง ? 
 ก. ทรมานกิเลส   ข. ทรมานกาย   
 ค. ตัดกังวล   ง. ลดค่าใช้จ่าย 
๔๑. อุโบสถศีลข้อ ๗ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นเร่ืองใด ? 
   ก. เสพกาม   ข. กินข้าวเย็น   
 ค. เสริมสวย   ง. นินทาคนอ่ืน 
 



๘๙ 

๔๒. อุโบสถศีลข้อ ๘ มีความเก่ียวข้องกับอิริยาบถใด ? 
   ก. ยืน เดิน   ข. เดิน น่ัง   
 ค. น่ัง นอน   ง. นอน ยืน 
๔๓. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อ ๘ ให้งดเว้นกิริยาใด ? 
   ก. เดินลุยไฟ   ข. เหยียบผ้าขาว   
 ค. นอนบนเหล็กแหลม   ง. นอนบนเตียงสงู 
๔๔. การรักษาอุโบสถศีลข้อ ๘ เพ่ือตัดความกังวลเร่ืองใด ? 
   ก. การน่ังนอน   ข. การดื่ม   
 ค. การกิน   ง. การพูดคุย 
๔๕. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรสนทนากันถึงเร่ืองอะไร ? 
   ก. ครอบครัว   ข. การเมือง   
 ค. การทํามาหากิน   ง. การทําบุญ 
๔๖. ข้อใด ไม่ควรทําในขณะรักษาอุโบสถศีล ? 
   ก. นับอายุและวัย   ข. เล่นเกมส์   
 ค. ฟังธรรม   ง. เล่าพุทธประวัติ 
๔๗. ผู้รักษาอุโบสถศีล ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ? 
   ก. บังเกิดในสวรรค์   ข. มีความสุข   
 ค. ปลอดภัยในชีวิต   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๘. การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ? 
   ก. มีสุขภาพดี   ข. มีอายุมาก   
 ค. มีความตั้งใจ   ง. มีวาสนาบารมี 
๔๙. ผู้รักษาอุโบสถศีล เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธ์ิทางใด ? 
   ก. กาย วาจา   ข. กาย ใจ   
 ค. วาจา ใจ   ง. กาย วาจา ใจ 
๕๐. อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาอุโบสถศีล ? 
   ก. ความพิการ   ข. ความแก่ชรา   
 ค. ความเจ็บป่วย   ง. ความไม่กลวับาป 
 



๙๐ 

  

 



๙๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันโท 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๙๒ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๓ 

 
 

 

 

 



๙๔ 

 
 

ปัญหาและเฉลย
ธรรมศึกษา

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ความปรารถนาส่ิงท่ีน่าใคร่น่าชอบใจ เรียกว่าอะไร
 ก. กาม 
 ค. โทสะ 
๒. กิเลสกามหมายถึงข้อใด ? 
 ก. รูปสวย  
 ค. กล่ินหอม 
๓. ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จัดเป็นสุขประเภทใด 
 ก. กายิกสุข   
 ค. สามิสสุข   
๔. ปราศจากอะไร จัดเป็นเจตสิกสุข 
 ก. โรค   
 ค. อันตราย   
๕. ไฟราคะเกิดขึ้นอาจทําให้ละเมิดศีลข้อใดได้ 
 ก. ปาณาติบาต   
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร   
 

 

 
 

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิภาค 
ธรรมศึกษาช้ันโท ระดับมัธยมศึกษา 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
ความปรารถนาส่ิงท่ีน่าใคร่น่าชอบใจ เรียกว่าอะไร? 

ข. โลภะ 
ง. โมหะ 

ข. เสียงเพราะ   
ง. ความโลภ 

ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จัดเป็นสุขประเภทใด ? 
ข. เจตสิกสุข   
ง. นิรามิสสุข 

ปราศจากอะไร จัดเป็นเจตสิกสุข ? 
ข. ภัย   
ง. กิเลส 

ไฟราคะเกิดขึ้นอาจทําให้ละเมิดศีลข้อใดได้ ? 
ข. อทินนาทาน 
ง. มุสาวาท 



๙๕ 

๖. รู้จักยับย้ังช่ังใจไม่โกรธ ช่ือว่าดับเสียได้ซึ่งไฟใด ? 
 ก. ไฟคือราคะ ข. ไฟคือโทสะ   
 ค. ไฟคือโมหะ   ง. ถูกทุกข้อ 
๗. คนท่ีถูกไฟคือโมหะครอบงํา มีลักษณะเช่นใด ? 
 ก. ลุ่มหลงงมงาย   ข. เช่ือง่าย   
 ค. ไร้เหตุผล ง. ถูกทุกข้อ 
๘. การถือตนเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อัตตาธิปไตย   ข. โลกาธิปไตย   
 ค. ธัมมาธิปไตย ง. ประชาธิปไตย 
๙. การลงมติถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อัตตาธิปไตย ข. โลกาธิปไตย   
 ค. ธัมมาธิปไตย   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐. การยึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ? 
   ก. อัตตาธิปไตย   ข. โลกาธิปไตย 
 ค. ธัมมาธิปไตย   ง. ประชาธิปไตย 

๑๑. สังคมแตกแยกต่างความเห็นกัน เพราะถืออะไรเป็นใหญ่ ?  
 ก. อัตตาธิปไตย   ข. โลกาธิปไตย 
 ค. ธัมมาธิปไตย   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. ปัญญาหย่ังรู้อะไร เรียกว่าญาณ ? 
 ก. อดีต   ข. ปัจจุบัน   
 ค. อนาคต ง. เหตุผล 

๑๓. ปรีชาหย่ังรู้อริยสัจ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. สัจจญาณ   ข. กิจจญาณ   
 ค. กตญาณ   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๔. ความทะยานอยากในวัตถุกาม จัดเป็นตัณหาใด ? 
 ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา   
 ค. วิภวตัณหา   ง. ถูกทุกข้อ 
 



๙๖ 

๑๕. คนท่ีติดยึดในยศถาบรรดาศักดิ์ จัดได้ว่ามีตัณหาใด ? 
 ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา   
 ค. วิภวตัณหา   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๖. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของคําว่า วัฏฏะ? 
 ก. เวียนตายเวียนเกิด   ข. ดับสูญ   
 ค. ปฏิสนธิ   ง. เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

๑๗. เพราะอะไร คนจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ ? 
 ก. กิเลส กรรม วิบาก   ข. กิเลส ตัณหา   
 ค. กิเลส ผลกรรม   ง. ตัณหา ผลกรรม 

๑๘. จะตัดวัฏฏะให้ขาด ตอ้งตัดอะไรก่อน ? 
 ก. กรรม   ข. กิเลส   
 ค. วิบาก   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๙. หลักอปัสเสนธรรม พิจารณาแล้วควรทําอย่างไร ? 
 ก. บรรเทา   ข. อดกล้ัน 
 ค. เว้น   ง. ถูกทุกข้อ 

๒๐. เจริญอัปปมัญญาใด จึงจะบรรเทาพยาบาทได้ ? 
 ก. เมตตา   ข. กรุณา   
 ค. มุทิตา   ง. อุเบกขา 

๒๑. ความคิดท่ีจะช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ จัดเป็นอัปปมัญญาใด ? 
 ก. เมตตา   ข. กรุณา   
 ค. มุทิตา   ง. อุเบกขา 

๒๒. ความพลอยยินดี เม่ือเห็นคนอ่ืนได้ดี จัดเป็นอัปปมัญญาใด ?  
 ก. เมตตา   ข. กรุณา   
 ค. มุทิตา   ง. อุเบกขา 

๒๓. อาวาสมัจฉริยะ หมายถึงความตระหน่ีในเร่ืองใด ? 
 ก. เจ้าอาวาส   ข. ถิ่นที่อยู่   
 ค. สกุล   ง. ลาภ 
 



๙๗ 

๒๔. ลาภมัจฉริยะ หมายถึงความตระหน่ีในเร่ืองใด ? 
 ก. ถิ่นท่ีอยู่   ข. สกุล   
 ค. ทรัพย์สมบัติ   ง. วรรณะ 
๒๕. หวงวิชาความรู้ จัดเป็นมัจฉริยะใด?  
 ก. กุลมัจฉริยะ   ข. ลาภมัจฉริยะ   
 ค. วัณณมัจฉริยะ   ง. ธัมมมัจฉริยะ 
๒๖. พิจารณาร่างกายด้วยอาการอย่างไร จึงจะไม่ถูกกามฉันท์ครอบงํา ?  
 ก. ไม่งาม   ข. น่าเกลียด   
 ค. ปฏิกูล   ง. ถูกทุกข้อ 
๒๗. คนท่ีคิดจะฆ่าตัวตาย ควรแก้ด้วยการเจริญธรรมใด ? 
 ก. พุทธานุสสติ   ข. ธัมมานุสสติ   
 ค. สังฆานุสสติ   ง. ถูกทุกข้อ 
๒๘. คนท่ีถูกวิจิกิจฉานิวรณ์ครอบงํา มีลักษณะเช่นไร ? 
 ก. จองเวร   ข. หดหู่   
 ค. ฟุ้งซ่าน   ง. ลังเลสงสัย 
๒๙. คนท่ีถูกวิจิกิจฉาครอบงํา ควรแก้ด้วยการเจริญธรรมใด ? 
 ก. กสิณ   ข. มรณัสสติ   
 ค. อสุภะ ง. วิปัสสนากมัมัฏฐาน 
๓๐. ความรู้สึกสบายใจ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. สุข   ข. ทุกข์   
 ค. โสมนัส   ง. โทมนัส 
๓๑. ความรู้สึกเสียใจ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. สุข   ข. ทุกข์   
 ค. โสมนัส   ง. โทมนัส 
๓๒. อุเบกขาเวทนา เกิดทางใด ? 
 ก. กาย   ข. วาจา 
 ค. ใจ ง. กายกับใจ   
 



๙๘ 

๓๓. เม่ือสรุปรวม สุขกับโสมนัส จัดเป็นเวทนาใด ? 
 ก. สุขเวทนา   ข. ทุกขเวทนา   
 ค. โทมนัสเวทนา   ง. อุเบกขาเวทนา  
๓๔. คนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเป็นคนจริตใด ? 
 ก. ราคจริต   ข. โทสจริต   
 ค. โมหจริต   ง. สัทธาจริต 
๓๕. คนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่าย ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. พรหมวิหาร   ข. อานาปานสติ   
 ค. อสุภะ   ง. จตุธาตุววัตถาน 
๓๖. คนท่ีเช่ือง่ายไร้เหตุผล จัดได้ว่ามีจริตใด ? 
 ก. ราคจริต   ข. โทสจริต   
 ค. โมหจริต   ง. วิตักกจริต 
๓๗. คนท่ีเช่ือง่ายไร้เหตุผลควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. พรหมวิหาร   ข. กสิณ   
 ค. อสุภะ   ง. จตุธาตุววัตถาน 
๓๘. คนยํ้าคิดยํ้าทําขาดความม่ันใจในตนเอง เป็นคนจริตใด ? 
 ก. ราคจริต   ข. โทสจริต   
 ค. โมหจริต ง. วิตักกจริต 
๓๙. คนยํ้าคิดยํ้าทําขาดความม่ันใจในตนเอง ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. พรหมวิหาร   ข. อานาปานสติ   
 ค. อสุภะ   ง. จตุธาตุววัตถาน 
๔๐. คนจริตใด เน้นใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ ? 
 ก. ราคจริต  ข. วิตักกจริต   
 ค. สัทธาจริต   ง. พุทธิจริต 
๔๑. อปริหานิยธรรม ส่งเสริมสังคมในเร่ืองใด ? 
 ก. สามัคคี   ข. ความสงบ   
 ค. ความม่ันคง   ง. ความรํ่ารวย 
 



๙๙ 

๔๒. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า สุปฏิปนฺโน ? 
 ก. ปฏิบตัิดี   ข. ปฏิบัติตรง  
 ค. ปฏิบัติเป็นธรรม   ง. ปฏิบัติสมควร 
๔๓. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า สามีจิปฏิปนฺโน ? 
 ก. ปฏิบัติดี   ข. ปฏิบัติตรง  
 ค. ปฏิบัติเป็นธรรม   ง. ปฏิบตัิสมควร 
๔๔. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า อาหุเนยฺโย ? 
 ก. ควรคํานับ   ข. ควรต้อนรับ   
 ค. ควรของทําบุญ   ง. ควรกราบไหว้ 
๔๕. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า ทกฺขิเณยฺโย ?  
 ก. ควรคํานับ   ข. ควรต้อนรับ   
 ค. ควรของทําบุญ   ง. ควรกราบไหว้ 
๔๖. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า อญฺชลิกรณีโย ?  
 ก. ควรคํานับ   ข. ควรต้อนรับ   
 ค. ควรของทําบุญ   ง. ควรกราบไหว้ 
๔๗. บารมีข้อใด ไม่ใช่บารมี ๑๐ ? 
 ก. บุญบารมี   ข. ทานบารมี   
 ค. สีลบารมี   ง. เนกขัมมบารมี 
๔๘. คนท่ีมีความอดทนอดกล้ันไม่ลุอํานาจกิเลส จัดว่าบําเพ็ญบารมีใด? 
 ก. วิริยะ ข. ขันติ   
 ค. สัจจะ   ง. อธิษฐาน 
๔๙. คนท่ีรักษาสัจจะถึงขั้นยอมสละชีวิตได้ชื่อว่าบําเพ็ญบารมีระดับใด ? 
 ก. สัจจบารมี   ข. สัจจอุปบารมี 
 ค. สัจจปรมัตถบารมี ง. ถูกทุกข้อ 
๕๐.การตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะละช่ัวทําดี จัดเป็นการบําเพ็ญบารมีใด ? 
 ก. เนกขัมมบารมี   ข. วิริยบารมี 
 ค. อธิษฐานบารมี  ง. เมตตาบารมี 
 



๑๐๐ 

 
 
 

ปัญหาและเฉลย
ธรรมศึกษา

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ผู้จุติมาจากท่ีใด จะไม่ยินดีในกามารมณ์ 
   ก. เปตโลก   
 ค. สวรรคโลก  
๒. ปิปผลิมาณพ จุติมาจากท่ีใด 

 ก. เปตโลก   
 ค. สวรรคโลก  
๓. ปิปผลิมาณพ แต่งงานกับสตรีใด 

  ก. นางภัททกาปิลานี  
 ค. นางปฏาจารา   
๔. ปิปผลิมาณพตัดสินใจออกบวช เพราะเห็นโทษในเร่ืองใด 

   ก. การครองศีล  
 ค. การครองธรรม   
๕. ปิปผลิมาณพ ได้พบกับพระพุทธเจ้า ณ ใ

   ก. พหุปุตตกนิโครธ  
 ค. อัสสัตถพฤกษ์ 
 

 

 
 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ 
ธรรมศึกษาช้ันโท ระดับมัธยมศึกษา 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
ผู้จุติมาจากท่ีใด จะไม่ยินดีในกามารมณ์ ? 

ข. มนุษยโลก   
ง. พรหมโลก 

ปิปผลิมาณพ จุติมาจากท่ีใด ? 
ข. มนุษยโลก   
ง. พรหมโลก 

ปิปผลิมาณพ แต่งงานกับสตรีใด ? 
 ข. นางสุชาดา   

ง. นางอุบลวรรณา 
ปิปผลิมาณพตัดสินใจออกบวช เพราะเห็นโทษในเร่ืองใด ? 

ข. การครองเรือน   
ง. ถูกทุกข้อ 

ได้พบกับพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ใด? 
ข. อชปาลนิโครธ 
ง. มุจลินทร์ 



๑๐๑ 

๖. ปิปผลิมาณพ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ? 
 ก. เอหิภิกขุ ข. รับโอวาท ๓ 
 ค. รับสรณคมน์ ง. รับอุโบสถศีล 
๗. พระมหากัสสปะ ถือธุดงค์เป็นวัตรก่ีอย่าง ? 

 ก. ๑ อย่าง   ข. ๒ อย่าง   
 ค. ๓ อย่าง   ง. ๔ อย่าง 
๘. พระอุบาลี เป็นบุตรของใคร ? 

   ก. ช่างกัลบก ข. นายภูษามาลา   
 ค. ปุโรหิต   ง. อํามาตย์ 
๙. พระอุบาลี ออกบวชในคราวเดียวกันกับเจ้าศากยะพระองค์ใด ?  

   ก. โกลิตะ   ข. อุปติสสะ   
 ค. ปิปผลิ ง. อานันทะ 
๑๐. ศากยกุมารให้อุบาลีบวชก่อน เพราะต้องการลดส่ิงใด? 
 ก. ความถือตัว ข. ความเกียจคร้าน 
 ค. ความถือพวกพ้อง   ง. ความตระหน่ี 
๑๑. พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
  ก. มีฤทธ์ิมาก   ข. ทรงพระวินัย   
 ค. เป็นพหูสูต ง. เป็นธรรมกถึก 
๑๒. ในคราวปฐมสังคายนา พระอุบาลีวิสัชนาเร่ืองอะไร ? 
  ก. พระวินัย ข. พระสูตร  
 ค. พระอภิธรรม ง. ถูกทุกข้อ 
๑๓. พระสิวลี เกิดในแคว้นใด ?  
 ก. สักกะ  ข. โกลิยะ   
 ค. ภัคคะ   ง. วิเทหะ 
๑๔. พระมารดาของพระสิวลีปรารถนาท่ีจะกระทําเร่ืองใดก่อนทิวงคต ? 
 ก. ถวายทาน ข. สมาทานศีล   
 ค. เจริญภาวนา ง. บวชเป็นภิกษุณี 
 



๑๐๒ 

๑๕. พระสิวลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
 ก. เป็นพหูสูต   ข. มีบริวารมาก  
 ค. ทรงพระวินัย   ง. มีลาภมาก 
๑๖. กัจจายนมาณพ ศึกษาจบเร่ืองใด ? 
  ก. ยุทธศึกษา  ข. ไตรเพท   
 ค. ไตรสิกขา   ง. สันติศึกษา 
๑๗. หน้าท่ีใด ท่ีกัจจายนมาณพทําแทนบิดา ? 
 ก. ปุโรหิต  ข. อํามาตย์   
 ค. มหาดเล็ก   ง. โหรหลวง 
๑๘. ผู้ใด ที่พระเจ้าจัณฑปัชโชตส่งไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมากรุงอุชเชนี? 
 ก. กาฬุทายีอํามาตย์  ข. กัจจายนปุโรหิต 
 ค. ปิปผลิมาณพ   ง. นายฉันนะ 
๑๙. พระสาวกองค์ใด ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงทูลขอบวช ? 
 ก. พระสารีบุตร ข. พระมหากัจจายนะ   
 ค. พระอุบาลี   ง. พระราหุล   
๒๐. พระนางเขมา ทรงมีผิวพรรณดังสีทองเล่ือมเร่ือประดุจส่ิงใด ? 
 ก. แววหางนกยูง   ข. ดวงตาเน้ือทราย  
 ค. แสงแห่งจันทร์  ง. พยับแดด 
๒๑. พระนางเขมา ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใด ? 
   ก. สุทโธทนะ   ข. ปเสนทิโกศล 
 ค. พิมพิสาร   ง. จัณฑปัชโชต 
๒๒. พระเจ้าพิมพิสารทรงออกอุบายให้พระนางเขมาไปพบพระพุทธเจ้า ณ วัดใด ? 
 ก. วัดเวฬุวัน   ข. วัดเชตวัน  
 ค. วัดบุพพาราม   ง. วัดนิโครธาราม 
๒๓. พระนางเขมา ทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอิริยาบถใด ? 
  ก. ยืน ข. เดิน  
 ค. น่ัง  ง. นอน 
 



๑๐๓ 

๒๔. พระเขมาเถรี ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด? 
 ก. มีบริวารมาก ข. มิฤทธ์ิมาก  
 ค. มีปัญญามาก  ง. มีลาภมาก 
๒๕. พระอุบลวรรณาเถรี เกิดในเมืองใด ? 

 ก. พาราณสี ข. สาวัตถี   
 ค. ราชคฤห์   ง. กบิลพัสดุ์ 
๒๖. พระอุบลวรรณาเถรี มีผิวพรรณงามเหมือนกลีบดอกไม้ชนิดใด ? 

 ก. ดอกสาละ   ข. ดอกปาริชาติ  
 ค. ดอกบัวเขียว   ง. ดอกบัวแดง 
๒๗. นันทมาณพหลังประทุษร้ายพระอุบลวรรณาเถรีแล้ว ได้รับโทษเช่นใด ? 

   ก. ถูกจองจํา ข. ถูกประชาทัณฑ์ 
 ค. ถูกประหาร   ง. ถูกแผ่นดินสบู 
๒๘. นางปฏาจารา เกิดท่ีเมืองใด ? 

   ก. สาวัตถี  ข. สัตถี   
 ค. พาราณสี   ง. อุชเชนี 
๒๙. นางปฏาจาราวิกลจริต เพราะสูญเสียส่ิงอันเป็นท่ีรักใด ? 

   ก. สามีและบุตร ข. พ่อและแม่ 
 ค. พ่ีชาย ง. ถูกทุกข้อ 
๓๐. ก่อนบวช นางปฏาจาราได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลช้ันใด ? 

  ก. พระโสดาบัน ข. พระสกทาคามี 
 ค. พระอนาคามี ง. พระอรหันต์ 
๓๑. พระปฏาจาราเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด? 

 ก. ทรงพระวินัย  ข. มีปัญญามาก  
 ค. มีฤทธ์ิมาก ง. ทรงผ้าเศร้าหมอง 
๓๒. พระกีสาโคตมีเถรี เกิดในสกุลใด? 

   ก. คนรํ่ารวย  ข. คนค้าขาย  
 ค. คนรับจ้าง ง. คนเข็ญใจ 
 



๑๐๔ 

๓๓. นางกีสาโคตมีห้ามเผาร่างบุตรท่ีตาย เพราะไม่เคยเห็นคนประเภทใด ? 
 ก. คนเกิด   ข. คนแก่   
 ค. คนเจ็บไข้ ง. คนตาย 
๓๔. พระกีสาโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด? 

   ก. มีฤทธ์ิมาก ข. มีปัญญามาก 
 ค. ทรงจีวรเศร้าหมอง ง. ทรงวินัย 
๓๕. บัณฑิตกุมาร ขออนุญาตมารดาบวช ขณะมีอายุกี่ปี ? 

   ก. ๗ ปี  ข. ๘ ปี   
 ค. ๙ ปี  ง. ๑๐ ปี 
๓๖. “ นํ้ามีจิตหรือไม่ ” บัณฑิตสามเณรถามพระเถระองค์ใด ? 

   ก. พระโมคคัลลานะ  ข. พระสารีบุตร   
 ค. พระอุบาลี   ง. พระอานนท์ 
๓๗. พระสูตรใด ท่ีพวกภิกษุสาธยายให้ธรรมิกอุบาสกฟัง ? 

   ก. มงคลสูตร   ข. รตนสูตร   
 ค. สติปัฏฐานสูตร ง. กรณียเมตตสูตร 
๓๘. “ขอท่านจงรอก่อนๆ” ธรรมิกอุบาสกกล่าวกับใคร ? 

 ก. พวกภิกษุ ข. หมู่ญาติ   
 ค. เหล่าเทวดา   ง. พระพรหม 
๓๙. พระนางมัลลิกาเทวี เป็นธิดาของใคร ? 

 ก. ช่างตัดผม   ข. ช่างเย็บผ้า 
 ค. ช่างไม้   ง. ช่างดอกไม ้
๔๐. พระนางมัลลิกาเทวี ได้ถวายทานชนิดใด ? 

 ก. สังฆทาน ข. ปาฏิบุคลิกทาน   
 ค. วิหารทาน  ง. อสทิสทาน 
๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานอยู่จําพรรษา มีกําหนดก่ีเดือน ? 

 ก. ๓ เดือน ข. ๔ เดือน   
 ค. ๕ เดือน ง. ๖ เดือน 
 



๑๐๕ 

๔๒. ในพรรษา พระภิกษุสามารถไปค้างแรมท่ีอ่ืนได้คราวละไม่เกินก่ีวัน ? 
 ก. ๖ วัน   ข. ๗ วัน 
 ค. ๘ วัน   ง. ๙ วัน 
๔๓. วันใด ท่ีพระสงฆ์สามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยเสมอภาค ? 

   ก. วันเข้าพรรษา   ข. วันออกพรรษา 
 ค. วันเทโวโรหณะ ง. วันธรรมสวนะ   
๔๔. ในวันธรรมสวนะพุทธศาสนิกชนควรทําส่ิงใด ? 

 ก. ให้ทาน ข. รักษาศีล 
 ค. ฟังเทศน์ ง. ถูกทุกข้อ 
๔๕. พิธีการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยใด? 

   ก. พุทธกาล ข. หลังพุทธกาล   
 ค. สุโขทัย ง. อยุธยา 
๔๖. เจริญพระพุทธมนต์ เป็นศัพท์บัญญัติใช้กับพิธีทําบุญประเภทใด? 

 ก. สตมวาร ข. ปัญญาสมวาร   
 ค. สัตตมวาร ง. อายุวัฒนมงคล 
๔๗. พิธีลอยกระทงของไทย เร่ิมมีมาตั้งแต่สมัยใด ? 

   ก. สุโขทัย   ข. อยุธยา 
 ค. ธนบุรี ง. รัตนโกสินทร์ 
๔๘. การถวายผ้าป่า นิยมถวายในฤดูใด ? 

 ก. ฤดูร้อน   ข. ฤดูฝน   
 ค. ฤดูหนาว ง. ทุกฤด ู
๔๙. พระภิกษุผู้จะรับผ้ากฐินได้ ต้องจําพรรษาครบก่ีเดือน ? 

 ก. ๑ เดือน   ข. ๒ เดือน   
 ค. ๓ เดือน   ง. ๔ เดือน 
๕๐. กุลบุตรผู้จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุครบก่ีปี ? 

   ก. ๗ ปี   ข. ๘ ปี 
 ค. ๑๐ ปี ง. ๒๐ ปี 
 



๑๐๖ 

 
 
 

ปัญหาและเฉลย
ธรรมศึกษา

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. คําว่าอุโบสถแปลว่าอะไร? 
 ก. การเข้าจํา 
 ค. การปฏิบัติธรรม 
๒.  การรักษาอุโบสถ หมายถึง การรักษาศีลประเภทใด 
 ก. ศีล ๕   
 ค. ศีล ๑๐   
๓.  อุโบสถศีล เป็นศีลสําหรับใคร 
 ก. ภิกษุ   
 ค. แม่ชี 
๔.   ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล 
 ก. สะเดาะเคราะห์   
 ค. ข่มกิเลส   
๕.  ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร 
 ก. ให้ทาน   
 ค. น่ังสมาธิ   
 

 

 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) 
ธรรมศึกษาช้ันโท ระดับมัธยมศึกษา 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

ข. การจําพรรษา 
ง. การอดอาหาร 

การรักษาอุโบสถ หมายถึง การรักษาศีลประเภทใด ? 
ข. ศีล ๘   
ง. ศีล ๒๒๗ 

อุโบสถศีล เป็นศีลสําหรับใคร ? 
ข. สามเณร   
ง. อุบาสกอุบาสิกา 

ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล ? 
ข. ความรํ่ารวย   
ง. บรรลุธรรม   

ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? 
ข. ฟังเทศน์   
ง. ถูกทุกข้อ 



๑๐๗ 

๖.  ปกติอุโบสถ กําหนดให้สมาทานรักษาเดือนหน่ึงก่ีวันพระ ?  
 ก. ๑ วันพระ   ข. ๓ วันพระ 
 ค. ๔ วันพระ   ง. ๑๒ วันพระ 
๗.  ปฏิชาครอุโบสถ กําหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ? 
 ก. วันหน่ึงคืนหน่ึง  ข. คราวละ ๓ วัน   
 ค. ๓ เดือน  ง. ๔ เดือน 
๘. ปาฏิหาริยอุโบสถ กําหนดให้สมาทานรักษาต่อเน่ืองนานเท่าไร ? 
 ก. ๑ เดือน   ข. ๒ เดือน   
 ค. ๓เดือน   ง. ๔ เดือน 
๙. ปกติอุโบสถน้ันกําหนดรักษาเดือนละ ๔ วัน ยกเว้นวันใด ?  
   ก. วันข้ึน ๑๔ คํ่า   ข. วันขึ้น ๑๕ คํ่า   
 ค. วันขึ้น ๘ คํ่า   ง. วันแรม ๘ คํ่า 

๑๐.  อุโบสถประเภทใด ท่านกล่าวว่ามีอานิสงส์มาก ? 
 ก. โคปาลกอุโบสถ   ข. นิคคัณฐอุโบสถ   
 ค. อริยอุโบสถ   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๑.  อุโบสถประเภทใด เปรียบได้กับการถือพรตของนักบวชนอกศาสนา ? 
 ก. โคปาลกอุโบสถ   ข. นิคคัณฐอุโบสถ   
 ค. อริยอุโบสถ   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. อุโบสถสมัยใด ไม่ประกอบด้วยสรณคมน์และองค์ ๘ ?  
 ก. นอกพุทธกาล   ข. ในพุทธกาล  
 ค. หลังพุทธกาล   ง. ในปัจจุบัน 

๑๓. ข้อใด เป็นอานิสงส์สูงสุดของการรักษาอุโบสถศีล ? 
 ก. เข้าถึงสุคติ   ข. มีโภคสมบัติ   
 ค. เข้าถึงนิพพาน ง. มีสุขภาพดี 

๑๔. ไตรสรณคมน์ หมายถึงข้อใด? 
 ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๐๘ 

๑๕. สรณคมน์ หมายเอาการถึงสรณะในข้อใด ? 
 ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ทั้ง ๓ ข้อ 

๑๖. ท่านผู้ตรัสรู้ชอบเองแล้วสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตาม หมายถึงรตนะใด ? 
 ก. พระพุทธเจ้า   ข. พระธรรม   
 ค. พระสงฆ์   ง. ท้ัง ๓ ข้อ 

๑๗. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ หมายถึงอะไร ?  
 ก. การขอพร   ข. การบนบาน   
 ค. ขอให้คุ้มครอง   ง. การปฏิบัติตามคําสอน 

๑๘. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ปฏิบัติตนอย่างไรถูกต้องท่ีสุด ? 
 ก. รับขันธ์ห้า   ข. ปฏิบัติขัดเกลากิเลส   
 ค. เสริมดวงชะตา   ง. ปลุกเสกพระ 

๑๙. การขาดสรณคมน์ อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลใด ?  
 ก. โสดาบันบุคคล   ข. สกทาคามีบุคคล   
 ค. อนาคามีบุคคล   ง. บุคคลทั่วไป 

๒๐. ข้อใด เป็นสาเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ? 
 ก. ความสงสัยคําสอน ข. ความจน 
 ค. ความเจ็บป่วย   ง. ความตาย 

๒๑. ข้อใด เป็นสาเหตุให้สรณคมน์ขาด? 
 ก. ความจน   ข. ความเจ็บป่วย   
 ค. ความชรา ง. ความตาย 

๒๒. ผู้ใด เป็นตัวอย่างของผู้ถึงพระรัตนตรัยอย่างม่ันคง ?  
 ก. พระเทวทัต ข. สุปปพุทธกฏุฐิ   
 ค. ตปุสสะ   ง. ภัลลิกะ 

๒๓.  อุโบสถศีลข้อ ๑ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. เสพกาม   ง. ดื่มสุราเมรัย 
 



๑๐๙ 

๒๔. อุโบสถศีลข้อ ๒ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. เสพกาม   ง. ดูการเล่น 
๒๕. อุโบสถศีลข้อ ๓ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. ลักทรัพย์   
 ค. มีเพศสัมพันธ์   ง. แต่งตัว 

๒๖. อุโบสถศีลข้อ ๔ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ? 
 ก. พูดปด   ข. พูดคําหยาบ   
 ค. พูดส่อเสียด ง. ถูกทุกข้อ 
๒๗. อุโบสถศีลข้อ ๕ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์   ข. เสพกาม 
 ค. ดื่มสุราเมรัย   ง. กินข้าวยามวิกาล 
๒๘. อุโบสถศีลข้อ ๖ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ? 
 ก. พูดปด   ข. เสพกาม   
 ค. แต่งตัว   ง. กินข้าวยามวิกาล 
๒๙. อุโบสถศีลข้อ ๗ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ? 
 ก. ร้องเพลง   ข. ดูการเล่น   
 ค. เสริมสวย ง. ถูกทุกข้อ 
๓๐. อุโบสถศีลข้อ ๘ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นอะไร ? 
 ก. ที่นอนสูงใหญ่   ข. เคร่ืองสําอางค์   
 ค. เงินทอง   ง. สุราเมรัย 
๓๑. ข้อใด เป็นการทําผิดอุโบสถศีลข้อ ๑ ? 
 ก. ทําให้สัตว์ตาย   ข. ลักทรัพย์มีเจ้าของ   
 ค. เสพยาบ้า   ง. พูดเร่ืองไม่จริง 
๓๒. ศีลข้อใด ถือปฏิบัติไดท้ั้งคนท่ัวไปและผู้รักษาอุโบสถ ? 
 ก. เว้นฆ่าสัตว์   ข. เว้นเสพเมถุน   
 ค. เว้นวิกาลโภชนา   ง. เว้นฟ้อนรําขับร้อง 
 



๑๑๐ 

๓๓. ข้อใด เป็นการทําผิดอุโบสถศีลข้อ ๒ ? 
 ก. ทรมานสัตว์   ข. ขโมยของ   
 ค. เสพกาม   ง. พูดปด 
๓๔. อุโบสถศีลข้อใด แม้ใช้ให้คนอ่ืนทําแทนก็ผิด ? 
 ก. ศีลข้อ ๒   ข. ศีลข้อ ๓   
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕   
๓๕. คําว่า ถือพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อ ๓ หมายถึงเว้นการกระทําใด ? 
 ก. ลักทรัพย์   ข. มีเพศสัมพันธ์   
 ค. พูดเท็จ   ง. ดื่มเหล้า  
๓๖. การทําผิดอุโบสถศีลข้อ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใด ? 
 ก. กายกับวาจา   ข. กายกับใจ   
 ค. วาจากับใจ   ง. กายวาจาใจ 
๓๗. อุโบสถศีลข้อ ๕ ห้ามเคร่ืองดื่มประเภทใด ? 
 ก. กาแฟ ข. นํ้าเมา   
 ค. นํ้าชา   ง. นํ้าอัดลม 
๓๘. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ? 
 ก. เที่ยงวัน   ข. บ่ายโมง   
 ค. มืดค่ํา   ง. เท่ียงคืน   
๓๙. คําว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อ ๖ หมายถึงเวลาใด ? 
 ก. เช้า   ข. สาย   
 ค. ก่อนเท่ียง   ง. หลังเทีย่งถึงอรุณข้ึน 
๔๐. อุโบสถศีลข้อ ๖ ต้องการให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเร่ืองใด ? 
 ก. การกินอาหาร   ข. การแต่งตัว   
 ค. การนอน   ง. การพูด 
๔๑. อุโบสถศีลข้อ ๗ ต้องการให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเร่ืองใด ? 
 ก. การกินอาหาร   ข. การแต่งตัว   
 ค. การนอน   ง. การพูด 
 



๑๑๑ 

๔๒. อุโบสถศีลข้อ ๘ ต้องการให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเร่ืองใด ? 
 ก. เร่ืองกิน   ข. เร่ืองนอน   
 ค. เร่ืองเท่ียว   ง. เร่ืองแต่งตัว 
๔๓. คําว่า เป็นข้าศึกต่อกุศล ในอุโบสถศีลข้อ ๗ หมายถึงข้อใด ? 
 ก. การฟ้อนรํา   ข. การขับร้อง   
 ค. การแต่งตัว   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๔. การรักษาอุโบสถศีลข้อ ๗ เพ่ือบรรเทากิเลสใด ? 
 ก. วิจิกิจฉา ข. กามราคะ   
 ค. พยาบาท   ง. มานะทิฏฐิ 
๔๕. การดูเช่นไร ไม่เป็นข้าศึกแก่กุศล ? 
 ก. คอนเสิร์ต   ข. ดวงชะตา 
 ค. มหรสพ   ง. ละครอิงธรรมะ 
๔๖. เพราะเหตุใด จึงห้ามผู้รักษาอุโบสถ ดูการละเล่นต่างๆ ?  
 ก. เสียเวลาทํากิน   ข. เสียสุขภาพจิต   
 ค. เสียทรัพย์   ง. เป็นข้าศึกแก่กุศล 
๔๗. ท่ีนอนประเภทใด ทรงอนุญาตให้ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลนอนได้ ? 
 ก. ท่ีนอนสูงใหญ่   ข. ท่ีนอนยัดนุ่น   
 ค. ท่ีนอนยัดสําลี   ง. ที่นอนยัดผ้า 
๔๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลน้ัน เหมาะแก่ใคร ? 
 ก. คนสูงอายุ   ข. คนทํางาน   
 ค. คนวัยรุ่น   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๙. สถานท่ีใด สามารถอยู่รักษาอุโบสถศีลได้ ? 
   ก. วัดใกล้บ้าน   ข. สํานักปฏิบัติธรรม 
 ค. ป่าช้า   ง. ถูกทุกข้อ 
๕๐. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ? 
 ก. การกระทํา   ข. บุญบารมี   
 ค. โชควาสนา   ง. ชะตากรรม 
 



๑๑๒ 

  

 



๑๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันโท 
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๑๔ 

  

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๕ 

 

 



๑๑๖ 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิภาค
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. คําว่า สมถะหมายถึงอะไร ? 
 ก. ความรู้   
 ค. ความสงบ   
๒. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร 
 ก. ไตรลักษณ์ 
 ค. ไตรสรณคมน์ 
๓. ข้อใด ไม่จัดเป็นกิเลสกาม? 
 ก. ราคะ   
 ค. อิจฉา 
๔. ข้อใด จัดเป็นวัตถุกาม? 
 ก. รูปสวย   
 ค. กล่ินหอม 
๕. ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ? 
 ก. สร้างโบสถ์   
 ค. สร้างเจดีย์  
 

 

 

 
 
 

วิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาช้ันโท  
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 

ข. ความเห็น 
ง. ความไม่ประมาท 

การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร ? 
ข. ไตรสิกขา   
ง. ไตรทวาร   

ข. โลภะ   
ง. โทสะ 

ข. เสียงไพเราะ   
ง. ถูกทุกข้อ 

ข. สร้างพระพุทธรูป   
ง. รักษาศีล 



๑๑๗ 

๖. การต้อนรับผู้มาเยือน เรียกว่าอะไร ? 
 ก. ปฏิการะ ข. ปฏิสันถาร 
 ค. คารวะ ง. อาคันตุกะ 
๗. คนมีสุขภาพจิตดี ได้ชื่อว่ามีความสุขประเภทใด ? 
 ก. อามิสสุข   ข. นิรามิสสุข   
 ค. กายิกสุข   ง. เจตสิกสุข 
๘. คนถูกวิตกใดครอบงําเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้อท่ี ๑ ? 
 ก. กามวิตก  ข. พยาบาทวิตก 
 ค. วิหิงสาวิตก   ง. เนกขัมมวิตก   
๙. คนถูกวิตกใดครอบงํา เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้อท่ี ๓ ? 
 ก. กามวิตก   ข. พยาบาทวิตก   
 ค. วิหิงสาวิตก   ง. เนกขัมมวิตก   

๑๐. อพยาบาทวิตก มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ? 
 ก. อโลภะ ข. อโทสะ   
 ค. อโมหะ   ง. อรติ 

๑๑. อวิหิงสาวิตก มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ? 
 ก. อโลภะ  ข. อโทสะ   
 ค. อโมหะ   ง. อรติ 

๑๒. ไฟคือโทสะ เป็นเหตุให้คนล่วงละเมิดศีลข้อใด ? 
 ก. ข้อ ๑   ข. ข้อ ๒   
 ค. ข้อ ๓   ง. ข้อ ๔ 

๑๓. คนถูกไฟคือโมหะแผดเผา มักมีพฤติกรรมเช่นไร ? 
 ก. หงุดหงิดฉุนเฉียว   ข. หลงงมงาย   
 ค. โลภ   ง. หมกมุ่นในกาม 

๑๔. ไฟใด ก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ? 
 ก. ราคัคคิ   ข. โทสัคคิ   
 ค. โมหัคคิ ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๑๘ 

๑๕. อธิปไตยใด ก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่สังคมมากท่ีสุด? 
 ก. อัตตาธิปไตย   ข. โลกาธิปไตย   
 ค. ธัมมาธิปไตย   ง. ประชาธิปไตย 

๑๖. ประชาธิปไตยพัฒนาไม่ได้ เพราะขาดธรรมใด ? 
 ก. อัตตาธิปไตย   ข. โลกาธิปไตย 
 ค. ธัมมาธิปไตย ง. ถูกทุกข้อ 

๑๗. ความหย่ังรู้ทุกข์ จัดเป็นญาณใด ? 
 ก. สัจจญาณ   ข. กิจจญาณ   
 ค. กตญาณ   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๘. ความหย่ังรู้ทุกขสมุทัยว่าเป็นสภาพควรละ จัดเป็นญาณใด ? 
 ก. กตญาณ   ข. สัจจญาณ   
 ค. กิจจญาณ   ง. ปรีชาญาณ   

๑๙. ปัญญาหย่ังรู้ว่า ทุกข์ควรกําหนดรู้ เราได้กําหนดรู้แล้ว จัดเป็นญาณใด? 
 ก. กตญาณ   ข. สัจจญาณ   
 ค. กิจจญาณ   ง. ปรีชาญาณ   

๒๐. ความลุ่มหลงในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นตัณหาใด ? 
 ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา   
 ค. วิภวตัณหา   ง. ถูกทุกข้อ 

๒๑. ความอยากเป็นน่ันเป็นน่ี จัดเป็นตัณหาประเภทใด ? 
 ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา   
 ค. วิภวตัณหา   ง. ถูกทุกข้อ 

๒๒. พระอภิธรรมปิฎก มีกี่พระธรรมขันธ์? 
 ก. ๒๒๗   ข. ๒๑,๐๐๐ 
 ค. ๔๒,๐๐๐ ง. ๘๔,๐๐๐ 

๒๓. ผู้ท่ีรักษาศีลปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญา ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามปิฎกใด ? 
 ก. พระวินัยปิฎก   ข. พระสุตตันตปิฎก  
 ค. พระอภิธรรมปิฎก ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๑๙ 

๒๔. พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพุทธจริยา เป็นเวลาก่ีปี ? 
 ก. ๒๙ ข. ๓๕  
 ค. ๔๕   ง. ๘๐ 
๒๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบิดา จัดเป็นจริยาใด ? 
 ก. โลกัตถจริยา   ข. ญาตัตถจริยา   
 ค. พุทธัตถจริยา   ง. อัตถจริยา 
๒๖. จะแก้กรรมต้องตัดวงจรอะไรก่อน ?  
 ก. กิเลส   ข. กรรม   
 ค. วิบาก ง. ถูกทุกข้อ 
๒๗. จะตัดวัฏฏะให้ขาด ต้องตัดด้วยมรรคใด ? 
 ก. โสตาปัตติมรรค   ข. สกทาคามิมรรค  
 ค. อนาคามิมรรค ง. อรหัตตมรรค 
๒๘. กิเลสประเภทใด เรียกว่ากิเลสวัฏฏ์? 
 ก. อวิชชา   ข. ตัณหา  
 ค. อุปาทาน ง. ถูกทุกข้อ 
๒๙. จะกําจัดกิเลสอย่างหยาบ ต้องกําจัดด้วยสิกขาใด ? 
 ก. อธิสีลสิกขา   ข. อธิจิตตสิกขา   
 ค. อธิปัญญาสิกขา  ง. ถูกทุกข้อ 
๓๐. การเจริญสมาธิ จัดเข้าในสิกขาใด ? 
 ก. อธิสีลสิกขา   ข. อธิจิตตสิกขา   
 ค. อธิปัญญาสิกขา   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๑. จะกําจัดกิเลสอย่างละเอียด ต้องกําจัดด้วยสิกขาใด ? 
 ก. อธิสีลสิกขา   ข. อธิจิตตสิกขา   
 ค. อธิปัญญาสิกขา   ง. ไตรสิกขา 
๓๒. ลักษณะใด ท่ีมีเหมือนกันทุกคน ? 
 ก. อนิจจตา ข. ทุกขตา  
 ค. อนัตตตา ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๒๐ 

๓๓. ธรรมเป็นดุจพนักพิงอาศัย เรียกว่าอะไร ?  
 ก. สัปปุริสธรรม   ข. อปัสเสนธรรม   
 ค. โพธิปักขิยธรรม   ง. พลธรรม 
๓๔. เจริญเมตตาอย่างไรจึงจัดเป็นอัปปมัญญา ? 
 ก. ไม่จํากัดประมาณ   ข. ไม่จํากัดขอบเขต   
 ค. ไม่จํากัดบุคคล ง. ถูกทุกข้อ 
๓๕. พระอริยบุคคลใด ทําราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง ? 
 ก. พระโสดาบัน   ข. พระสกทาคามี   
 ค. พระอนาคามี   ง. พระอรหันต์ 
๓๖. ธรรมใด กํากับศรัทธาไม่ให้เช่ืองมงาย ? 
 ก. ศีล   ข. สมาธิ   
 ค. สติ ง. ปัญญา 
๓๗. พระธรรมเทศนาเพ่ือฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ได้แก่ข้อใด ? 
 ก. ทานกถา ข. สีลกถา   
 ค. สัคคกถา   ง. กามาทีนวกถา 
๓๘. ผู้ประกอบด้วยธัมมมัจฉริยะ มีลักษณะเช่นใด ? 
 ก. หวงท่ีอยู่   ข. หวงสกุล   
 ค. หวงลาภ   ง. หวงวิชา 
๓๙. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเป็นมารใด ? 
 ก. ขันธมาร   ข. กิเลสมาร   
 ค. อภิสังขารมาร   ง. มัจจุมาร 
๔๐. ไม่อยากเป็นคนหมกมุ่นในกาม ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. เมตตา   ข. กสิณ   
 ค. อสุภะ   ง. อนุสสติ 
๔๑. ดิน นํ้า ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกาย เรียกว่าอะไร ? 
 ก. นาม ข. รูป   
 ค. นามรูป   ง. สังขาร 
 



๑๒๑ 

๔๒. สุขในเวทนา ๕ หมายถึงข้อใด ? 
 ก. สุขกาย   ข. สุขใจ   
 ค. สุขกายสุขใจ   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๓. คนจริตใด เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพเสริมความงาม? 
 ก. ราคจริต   ข. โทสจริต   
 ค. โมหจริต   ง. วิตักกจริต 
๔๔. คนขาดความม่ันใจในตนเอง เป็นอาการของคนมีจริตใด ? 
 ก. ราคจริต   ข. โทสจริต   
 ค. โมหจริต ง. วิตักกจริต 
๔๕. คนขาดความม่ันใจในตนเอง ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. กายคตาสติ   ข. พรหมวิหาร   
 ค. อานาปานสติ   ง. อนุสสติ 
๔๖. ข้อความใด เป็นความหมายของธรรมคุณบทว่า สนฺทิฏฺฐิโก? 
 ก. รู้เห็นด้วยตนเอง   ข. ไม่จํากัดกาล 
 ค. พิสูจน์ได้   ง. ควรนํามาปฏิบัติ 
๔๗. ข้อใด จัดเป็นอปริหานิยธรรม ? 
 ก. ให้เกียรติสตรี   ข. หม่ันประชุม   
 ค. เคารพผู้ใหญ่   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๘. การรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จัดเข้าในมรรคใด ? 
 ก. สัมมากัมมันตะ  ข. สัมมาอาชีวะ 
 ค. สัมมาวายามะ   ข. สัมมาสติ 
๔๙. พุทธคุณบทใด มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครู ?  
 ก. อรหํ   ข. โลกวิทู  
 ค. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ   ง. พุทฺโธ 
๕๐.บารมีใดป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในการชุมนุมแสดงความคิดเห็น ?  
 ก. ทาน ข. ขันติ   
 ค. อธิษฐาน ง. อุเบกขา 
 



๑๒๒ 

 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ปัญจวัคคีย์ท่านใด ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นท่านแรก 
 ก. โกณฑัญญะ 
 ค. ภัททิยะ   
๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ นิพพานท่ีริมฝ่ังแห่งสระใด 

 ก. สระอโนดาต   
 ค. สระบัวมันทากินี   
๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีบริวารมาก 

 ก. พระอุรุเวลกัสสปะ   
 ค. พระสารีบุตร   
๔. อุปติสสมาณพบรรลุโสดาปัตติผลเพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด

 ก. พระวัปปะ   
 ค. พระยสะ   
๕. คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรท่ีควรถือเอาเป็นแบบอย่าง

   ก. ความขยัน   
 ค. ความเพียร  
 

 

 
 
 

วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาช้ันโท  
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
ปัญจวัคคีย์ท่านใด ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นท่านแรก ? 

ข. วัปปะ   
ง. มหานามะ 

ณฑัญญะ นิพพานท่ีริมฝ่ังแห่งสระใด ? 
ข. สระโบกขรณี  
ง. สระบัวขาบ 

พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีบริวารมาก ? 
 ข. พระนทีกัสสปะ  

ง. พระสิวลี 
อุปติสสมาณพบรรลุโสดาปัตติผลเพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด? 

ข. พระอัสสชิ   
ง. พระนทีกัสสปะ 

คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรท่ีควรถือเอาเป็นแบบอย่าง?   
ข. ความอดทน 
ง. ความกตัญญ ู



๑๒๓ 

๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายระงับความโงกง่วงแก่พระเถระใด ? 
   ก. พระยสะ ข. พระสารีบุตร   
 ค. พระโมคคัลลานะ  ง. พระอานนท์ 
๗. พระเถระใด ท่ีพระพุทธเจ้าโปรดให้เป็นนวกัมมาธิฏฐายี ?  

   ก. พระสารีบุตร   ข. พระโมคคัลลานะ   
 ค. พระมหากัสสปะ   ง. พระอานนท์ 
๘. พระมหากัสสปะ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร? 

   ก. อุปติสสะ ข. โกลิตะ   
 ค. ปิปผลิ   ง. กัจจานะ 
๙. พระมหากัสสปะ ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีใด? 

 ก. เอหิภิกขุ   ข. รับโอวาท ๓ 
 ค. รับสรณคมน์ ๓ ง. รับครุธรรม ๘ 
๑๐. พระมหากัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด? 
 ก. รู้ราตรีนาน ข. มีฤทธ์ิมาก   
 ค. มีบริวารมาก   ง. ทรงธุดงค์ 
๑๑. ผู้ใด ที่พระเจา้จัณฑปัชโชตสง่ไปทลูเชิญพระพุทธเจา้ให้เสด็จมากรุงอุชเชนี? 
   ก. กาฬุทายีอํามาตย์  ข. นายฉันนะ  
 ค. กัจจายนปุโรหิต ง. พระอานนท์ 
๑๒. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ? 
   ก. พระกาฬุทายี   ข. พระมหากัจจายนะ   
 ค. พระอนุรุทธ์ ง. พระอานนท์ 
๑๓. พระเถระใด ขออนุญาตให้พระภิกษุอาบนํ้าได้เป็นนิตย์ในปัจจันตชนบท ?  
  ก. พระมหากัจจายนะ ข. พระสิวลี   
 ค. พระกาฬุทายี ง. พระอานนท์ 
๑๔. พระเถระใด เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า ? 
 ก. พระมหากัสสปะ   ข. พระมหากัจจายนะ   
 ค. พระอานนท์   ง. พระสิวลี 
 



๑๒๔ 

๑๕. พระอานนทท์รงฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรแล้ว ได้บรรลอุริยผลใด ? 
 ก. โสดาปัตติผล   ข. สกทาคามิผล   
 ค. อนาคามิผล ง. อรหัตตผล 
๑๖. “ขออย่าประทานจีวรอนัประณีตแก่ข้าพระองค์” เป็นคําขอของพระเถระใด ? 
 ก. พระนาคสมาละ ข. พระสาคตะ   
 ค. พระเมฆิยะ   ง. พระอานนท์ 
๑๗. พระอานนท์ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศก่ีด้าน ? 
  ก. ๕ ด้าน ข. ๖ ด้าน   
 ค. ๗ ด้าน ง. ๘ ด้าน 
๑๘. พระเถระใด ออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ ? 
 ก. พระนันทะ  ข. พระอุบาลี   
 ค. พระสิวลี   ง. พระนาคสมาละ 
๑๙. ศากยกุมารทูลขอให้อุบาลีบวชก่อนพวกตน เพ่ือต้องการลดกิเลสใด ? 
 ก. ตัณหา ข. มานะ   
 ค. ทิฏฐิ   ง. มัจฉริยะ 
๒๐. พระเถระใด เรียนพระวินัยจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ? 
  ก. พระอุบาลี   ข. พระสิวลี   
 ค. พระเมฆิยะ   ง. พระนาคสมาละ 
๒๑. พระสิวลี เป็นโอรสของสตรีพระนางใด? 
 ก. รูปนันทา ข. กีสาโคตมี 
 ค. สุปปวาสา  ง. ภัททกาปิลานี 
๒๒. พระเถระใด อยู่ในครรภ์พระมารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน? 
   ก. พระอานนท์  ข. พระสิวลี   
 ค. พระอุบาลี   ง. พระอนุรุทธ์ 
๒๓. พระราหุลเป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์พระองค์ใด ? 
 ก. สุทโธทนะ   ข. พิมพิสาร   
 ค. ปเสนทิโกศล   ง. จัณฑปัชโชต 
 



๑๒๕ 

๒๔. สามเณรใด บวชด้วยวิธีเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นรูปแรก ? 
 ก. สามเณรราหุล ข. สามเณรสุมนะ  
 ค. สามเณรสังกิจจะ  ง. สามเณรบัณฑิต 
๒๕. พระเถระใด ได้รับอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม ? 
   ก. พระนันทะ   ข. พระอนุรุทธ์   
 ค. พระอานนท์  ง. พระราหุล 
๒๖. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ? 
 ก. เป็นพระมารดา  ข. เป็นพระน้านาง 
 ค. เป็นพระพ่ีนาง ง. เป็นพระน้องนาง 
๒๗. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้บวชเพราะการทูลขอของพระเถระใด ? 
   ก. พระอานนท์   ข. พระกิมพิละ   
 ค. พระอนุรุทธ์   ง. พระภคุ 
๒๘. พระเขมาเถรี บรรลุอรหัตตผลในอิริยาบถใด ? 
 ก. อิริยาบถยืน ข. อิริยาบถเดิน   
 ค. อิริยาบถน่ัง ง. อิริยาบถนอน 
๒๙. พระอุบลวรรณาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? 
 ก. ทรงจีวรเศร้าหมอง   ข. มีปัญญามาก  
 ค. มีฤทธิม์าก   ง. มีบริวารมาก 
๓๐. ก่อนบวชเป็นภิกษุณี พระปฏาจาราเถรีได้บรรลุอริยผลใด ? 
   ก. โสดาปัตติผล ข. สกทาคามิผล 
 ค. อนาคามิผล   ง. อรหัตตผล 
๓๑. นางกีสาโคตมีได้พบกับผู้ใด จึงรู้ว่าไม่มียารักษาคนตายให้ฟ้ืนได้ ? 
   ก. พระพุทธเจ้า ข. พระอานนท์   
 ค. พระสิวลี ง. พระอนุรุทธะ 
๓๒. “ลูกศรน้ันมีจิตหรือไม่” สามเณรบัณฑิตถามพระเถระใด? 
   ก. พระมหากัสสปะ  ข. พระโมคคัลลานะ  
 ค. พระสารีบุตร  ง. พระอานนท์ 
 



๑๒๖ 

๓๓. สังกิจจสามเณรเรียนตจปัญจกกรรมฐานจากสํานักพระเถระใด ? 
  ก. พระสารีบุตร ข. พระอุบาลี   
 ค. พระสิวลี ง. พระอานนท์ 
๓๔. สุขสามเณร ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลช้ันใด ? 
 ก. พระโสดาบัน ข. พระสกทาคามี  
 ค. พระอนาคามี  ง. พระอรหันต์ 
๓๕. วนวาสีติสสสามเณรบวชขณะมีอายุกี่ปี ? 
 ก. ๗ ป ี ข. ๘ ปี 
 ค. ๙ ปี ง. ๑๐ ปี 
๓๖. สามเณรใด ได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุขณะมีอายุเพียง ๗ ปี ? 
 ก. สามเณรสุขะ   ข. สามเณรสังกิจจะ   
 ค. สามเณรสุมนะ   ง. สามเณรติสสะ 
๓๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ทลูนิมนต์พระพุทธเจา้ไปประกาศพระศาสนาที่เมืองใด ? 
 ก. เมืองสาวัตถี   ข. เมืองพาราณสี   
 ค. เมืองอุชเชนี   ง. เมืองราชคฤห์ 
๓๘. สถานท่ีใด ท่ีจิตตคฤหบดีถวายให้เป็นสังฆาราม ? 
   ก. อนุปิยอัมพวัน  ข. อัมพาฏกวัน   
 ค. ลัฏฐิวัน   ง. สาลวัน 
๓๙. นางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้รับโอวาทจากบิดาก่ีข้อ ? 
   ก. ๗ ข้อ   ข. ๘ ข้อ   
 ค. ๙ ข้อ  ง. ๑๐ ข้อ 
๔๐. คุณธรรมใด ของนางมัลลิกาเทวีท่ีควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ? 
 ก. ความกตัญญกูตเวท ี ข. ความขยัน   
 ค. ความละอาย   ง. ความอดทน 
๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าจําพรรษาในฤดูฝนเป็นเวลาก่ีเดือน? 
   ก. ๑ เดือน   ข. ๒ เดือน   
 ค. ๓ เดือน   ง. ๔ เดือน 
 



๑๒๗ 

๔๒. วันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๑๑ ตรงกับวันในข้อใด ? 
   ก. วันมาฆบูชา   ข. วันเข้าพรรษา  
 ค. วันออกพรรษา  ง. วันลอยกระทง 
๔๓. ในวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไร? 
 ก. ถวายทาน ข. รักษาศีล 
 ค. ฟังเทศน์   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๔. คําว่า เจริญพระพุทธมนต์เป็นศัพท์บัญญัติใช้ในงานพิธีใด ? 
 ก. งานทําบุญอายุ   ข. งานฉลองอัฐิ   
 ค. งานฌาปนกิจ   ง. งานสตมวาร 
๔๕. พิธีสวดพระพุทธมนต์ เป็นวิธีบําเพ็ญกุศลปรารภผู้ใด ? 
 ก. คนเกิด   ข. คนแก่ 
 ค. คนเจ็บ  ง. คนตาย 
๔๖. พิธีลอยกระทงตามคติความเช่ือของชาวพุทธ เพ่ือบูชาส่ิงใด ? 
 ก. พระบรมสารีริกธาตุ ข. รอยพระพุทธบาท 
 ค. พระธาตุสาวก  ง. แม่น้ําคงคา 
๔๗. พิธีลอยกระทง  เร่ิมมีมาตั้งแต่สมัยใด ? 
  ก. สุโขทัย ข. อยุธยา   
 ค. ธนบุรี ง. รัตนโกสินทร์ 
๔๘. ผ้าป่า นิยมถวายในเทศกาลใด ? 
   ก. เข้าพรรษา   ข. ออกพรรษา   
 ค. ทอดกฐิน   ง. ทุกเทศกาล 
๔๙. กฐินชนดิใด ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็ไปทรงทอดดว้ยพระองคเ์อง ? 
 ก. จุลกฐิน  ข. กฐินหลวง   
 ค. กฐินพระราชทาน   ง. กฐินสามัคคี 
๕๐. การบรรพชาสามเณร มีมาตั้งแต่สมัยใด ? 
 ก. ก่อนพุทธกาล   ข. พุทธกาล 
 ค. หลังพุทธกาล   ง. ต้นกรุงสุโขทัย 
 



๑๒๘ 

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล 
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑.  วิชาอุโบสถศีล เป็นการศึกษาเร่ืองใด 
 ก. การถือศีล ๘   
 ค. การสร้างอุโบสถ   
๒.  การถืออุโบสถศีล เพ่ือประโยชน์อะไร 
 ก. หยุดพักผ่อน   
 ค. ทําอุโบสถกรรม 
๓.  ข้อใด เป็นเคร่ืองควบคุมความประพฤติทางกายวาจา 
 ก. ทาน  
 ค. สมาธิ   
๔. อุโบสถศีล หมายถึงศีลประเภทใด 
 ก. ศีล ๕  
 ค. ศีล ๑๐  
๔. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลเหมาะแก่ใคร 
 ก. คนสูงวัย 
 ค. คนหนุ่มสาว 
๖.  อาการเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล 
 ก. ละเมิดข้อห้าม   
 ค. งดเว้นข้อห้าม 

 
 
 

วิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาช้ันโท  
ระดับช้ันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

วิชาอุโบสถศีล เป็นการศึกษาเร่ืองใด ? 
ข. การจําพรรษา 
ง. ลัทธิประเพณี 

การถืออุโบสถศีล เพ่ือประโยชน์อะไร ?  
ข. ฟังปาติโมกข์   
ง. ขัดเกลากิเลส 

ข้อใด เป็นเคร่ืองควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ? 
ข. ศีล 
ง. ปัญญา 

อุโบสถศีล หมายถึงศีลประเภทใด ? 
ข. ศีล ๘ 
ง. ศีล ๒๒๗ 

การสมาทานรักษาอุโบสถศีลเหมาะแก่ใคร ? 
ข. คนทํางาน 
ง. คนทุกเพศทุกวัย 

อาการเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล ? 
ข. ไม่พูดคุยกัน   
ง. กินมังสวิรัติ 



๑๒๙ 

๗.  อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ อย่างไร ? 
 ก. มีวันรักษา ข. รักษาทุกวัน 
 ค. รักษาวันข้างขึ้น ง. รักษาวันข้างแรม 
๘.  อุโบสถประเภทใด กําหนดให้รักษาทุกวันพระคราวละ ๓ วัน ? 
 ก. ปกติอุโบสถ ข. ปฏิชาครอุโบสถ 
 ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ ง. ถูกทุกข้อ 
๙.  อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการอยู่จําพรรษาของพระภิกษุ ? 
 ก. ปกติอุโบสถ ข. ปฏิชาครอุโบสถ   
 ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๐.  อุโบสถประเภทใด กําหนดให้รักษาทุกวันพระคราวละหน่ึงวันหน่ึงคืน? 
 ก. ปกติอุโบสถ   ข. ปฏิชาครอุโบสถ   
 ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๑.  อุโบสถประเภทใด เทียบไดก้ับการถือพรตของนกับวชนอกพระพุทธศาสนา ? 
 ก. โคปาลกอุโบสถ   ข. นิคคัณฐอุโบสถ   
 ค. อริยอุโบสถ   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒.  อุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ทรงบัญญัติไว้กี่สิกขาบท ? 
 ก. ๕ สิกขาบท   ข. ๘ สิกขาบท   
 ค. ๑๐ สิกขาบท   ง. ๑๒ สิกขาบท  

๑๓.  ผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ? 
 ก. คําสอน ข. ความเช่ือ   
 ค. ค่านิยม   ง. ความพึงพอใจ 

๑๔.  การนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ? 
 ก. ได้นั่งใกล้   ข. ได้ขอพร 
 ค. ได้ปรนนิบัติ   ง. ได้ที่พ่ึงทางใจ 

๑๕. สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่ ทําให้การถือสรณคมน์เป็นอย่างไร ? 
 ก. เศร้าหมอง ข. บกพร่อง 
 ค. ด่างพร้อย  ง. ขาดลงทันที 
 



๑๓๐ 

๑๖. การติเตียนพระรัตนตรัย ทําให้การถือสรณคมน์เป็นอย่างไร ? 
 ก. เศร้าหมอง ข. บกพร่อง 
 ค. ด่างพร้อย  ง. ขาดลงทันที 

๑๗. ความตาย ทําให้การถือสรณคมน์เป็นอย่างไร ? 
 ก. เศร้าหมอง ข. บกพร่อง 
 ค. ด่างพร้อย  ง. ขาดลงทันท ี

๑๘.  การขาดสรณคมน์ข้อใด ไม่ถือว่ามีโทษ ? 
 ก. ความตาย   ข. ความรู้แบบผิดๆ   
 ค. ความสงสัย   ง. ความไม่เอ้ือเฟ้ือ 

๑๙. คําว่า อะระหังสัมมาสัมพุทโธหมายถึงพระรัตนตรัยใด? 
 ก. พระพุทธเจ้า ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์  ง. ถูกทุกข้อ 

๒๐. คําว่า สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม หมายถึงพระรัตนตรัยใด ? 
 ก. พระพุทธเจ้า  ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์  ง. ถูกทุกข้อ 

๒๑. คําว่า สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆหมายถึงพระรัตนตรัยใด? 
 ก. พระพุทธเจ้า  ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ์ ง. มารดาบิดา 

๒๒. ใครประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักบาปบุญคุณโทษ ? 
 ก. อาชีวก   ข. นิครนถ์   
 ค. ปริพาชก   ง. พระสงฆ์สาวก 

๒๓. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าสรณะ ? 
 ก. เป็นที่พ่ึงทางใจ  ข. เป็นปูชนียวัตถุ   
 ค. เป็นโบราณวัตถุ   ง. เป็นวัตถุมงคล 

๒๔. การรักษาอุโบสถศีล กําหนดให้ผู้ถือศีลทําเร่ืองใดก่อน ? 
 ก. บูชาพระรัตนตรัย ข. ประกาศอุโบสถ 
 ค. สมาทานศีล ง. รับศีล 
 



๑๓๑ 

๒๕. คําว่า อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธังอะภิปูชะยามิเป็นคําอะไร ? 
 ก. บูชาพระรัตนตรัย ข. สมาทานศีล 
 ค. ประกาศอุโบสถ  ง. กราบพระ 
๒๖. คําว่า อัชชะโภนโต ปักขัสสะ ปัณณะระสีทิวะโส เป็นคําอะไร ?  
 ก. อาราธนาศีล ข. ประกาศอุโบสถ   
 ค. รับสรณคมน์   ง. กราบพระ 
๒๗. ขั้นตอนใด กําหนดให้ทําต่อจากประกาศอุโบสถ ? 
 ก. อาราธนาศีล   ข. รับสรณคมน์ 
 ค. สมาทานศีล ง. บอกอานิสงส์ศีล 
๒๘. เมื่อพระสงฆ์ว่า ติสะระณะคะมะนังนิฏฐิตัง ผู้ถือศีลพึงรับพร้อมกันอย่างไร ? 
 ก. สาธุ ภันเต ข. อามะภันเต 
 ค. สาธุ อนุโมทามิ  ง. สาธุ สัมปะฏิจฉามิ 
๒๙. คําว่า สีเลนะ โภคะสัมปะทา เป็นคํากล่าวอะไร ? 
 ก. ประกาศอุโบสถศีล  ข. อาราธนาศีล 
 ค. สมาทานศีล  ง. บอกอานิสงส์ศีล 
๓๐. อุโบสถศีลข้อ ๑ ผู้รักษาต้องงดเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว ์ ข. ลักทรัพย์ 
 ค. เสพกาม  ง. ดื่มสุราเมรัย 
๓๑. อุโบสถศีลข้อใด มุ่งให้ผู้รักษาสํารวมระวังความโลภ? 
 ก. เว้นฆ่าสัตว์   ข. เว้นลักทรัพย์ 
 ค. เว้นเสพกาม   ง. เว้นพูดเท็จ 
๓๒. อุโบสถศีลข้อใด กําหนดให้คนถืออุโบสถปฏิบัตติ่างจากคนถือศีล ๕? 
 ก. ศีลข้อ ๑ ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๓ ง. ศีลข้อ ๕ 
๓๓. อุโบสถศีลข้อใด คนถืออุโบสถและคนถือศีล ๕ ต่างก็ต้องงดเวน้เหมือนกัน ? 
 ก. ถือพรหมจรรย์  ข. พูดเท็จ 
 ค. ฟ้อนรํา   ง. ขับร้อง 
 



๑๓๒ 

๓๔. อุโบสถศีลข้อ ๓ ผู้รักษาต้องงดเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. ฆ่าสัตว์  ข. ลักทรัพย์ 
 ค. มีเพศสัมพันธ์ ง. เสริมสวย 
๓๕. อุโบสถศีลข้อ ๓ มุ่งให้ผู้รักษาสํารวมระวังกิเลสใด ? 
 ก. ราคะ ข. โลภะ 
 ค. โทสะ ง. โมหะ 
๓๖. การพูดให้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เรียกว่าอะไร? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน   
 ค. อพรหมจรรย์ ง. มุสาวาท 
๓๗. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรสนทนากันถึงเร่ืองอะไร? 
 ก. เร่ืองชาวบ้าน   ข. เร่ืองการเมือง   
 ค. เร่ืองทํามาหากิน  ง. เร่ืองธรรมะ 
๓๘. เคร่ืองดื่มประเภทใด อนุญาตให้ดื่มได้ในขณะรักษาอุโบสถศีล ? 
 ก. เหล้า   ข. เบียร์ 
 ค. ไวน์ ง. นํ้าผลไม ้
๓๙. เคร่ืองดื่มประเภทใด ห้ามดื่มในขณะรักษาอุโบสถศีล ? 
 ก. นํ้าเมา ข. นํ้าผ้ึง 
 ค. นํ้าอ้อย ง. นํ้าผลไม้ 
๔๐. ข้อใด หมายถึงการรักษาอุโบสถศีลข้อ ๖? 
 ก. กินมังสวิรัติ ข. งดกินเน้ือสัตว์ 
 ค. งดอาหารมื้อเย็น   ง. งดดูการเล่น 
๔๑. การรักษาอุโบสถศีลข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์อะไร ? 
 ก. ทรมานกิเลส   ข. ทรมานกาย   
 ค. ตัดความกังวล ง. ถูกทุกข้อ 
๔๒. ผู้รักษาอุโบสถศีล ต้องบริโภคอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ? 
 ก. เที่ยงวัน   ข. ก่อนบ่าย   
 ค. ก่อนคํ่า   ง. ก่อนรุ่งอรุณ 
 



๑๓๓ 

๔๓. อุโบสถศีลข้อ ๗ ผู้รักษาต้องงดเว้นเร่ืองใด ? 
 ก. เสพกาม ข. กินข้าวม้ือเย็น   
 ค. แต่งหน้าทาปาก   ง. นินทาชาวบ้าน 
๔๔. ข้อใด ไม่ขัดต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อ ๗ ? 
 ก. ฟังเทศน์   ข. ฟ้อนรํา   
 ค. ขับร้อง   ง. ประโคมดนตรี 
๔๕. อุโบสถศีลข้อ ๘ มุ่งให้ผู้รักษาตัดความกังวลเร่ืองใด?  
 ก. การน่ังนอน   ข. การดื่ม   
 ค. การกิน   ง. การพูดคุย 
๔๖. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรเว้นท่ีนอนประเภทใด ? 
 ก. ท่ีนอนสูงใหญ่   ข. ท่ีนอนยัดนุ่น   
 ค. ท่ีนอนยัดสําลี   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๗. อุโบสถประเภทใด เปรียบผู้รักษาเหมือนคนรับจ้างเล้ียงโค? 
 ก. โคปาลกอุโบสถ   ข. นิคคัณฐอุโบสถ   
 ค. อริยอุโบสถ   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๘. อุโบสถประเภทใด เป็นการปฏิบัติตนตามพระอรหันต์ ? 
 ก. โคปาลกอุโบสถ ข. นิคคัณฐอุโบสถ   
 ค. อริยอุโบสถ   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๙. การถืออุโบสถจะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?   
 ก. ความจน   ข. ความรวย   
 ค. หน้าท่ีการงาน ง. ความตั้งใจ 
๕๐. ข้อใด เป็นผลสูงสุดของการรักษาอุโบสถศีล ?   
 ก. มีโภคทรัพย์   ข. เกิดเป็นเทวดา   
 ค. เกิดเป็นพรหม ง. บรรลุนิพพาน 
 

 

 



๑๓๔ 

  

 



๑๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันเอก 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๖ 

  

 



 

 

 

๑๓๗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิจารณ์ 
ระดับช้ัน
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. นิพพิทาความหน่าย หมายถึงหน่ายอะไร 
  ก. โลก 
 ค. เบญจขันธ์ 
๒. โลกโดยตรงหมายถึงข้อใด ? 
 ก. มนุษย์   
 ค. แผ่นดิน   
๓. คนเขลา ในคําว่า “พวกคนเขลาหมกอยู่
 ก. คนไร้ความสามารถ  
 ค. คนไร้สติ   
๔. คําว่า “หมกอยู่ในโลก” หมายถึงอาการเช่นใด
 ก. เพลินส่ิงให้โทษ   
 ค. ติดส่ิงล่อใจ 
๕. ผู้รู้ในคําว่า “ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่
 ก. คนมีความสามารถ  
 ค. คนมีสติ   
 

 

 

๖. ผู้รู้ ในคําว่า “ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่

 
 
 

วิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับช้ันประถมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

นิพพิทาความหน่าย หมายถึงหน่ายอะไร ? 
ข. สังคม 
ง. เพ่ือน 

 
ข. สัตว์นรก 
ง. หมู่สัตว์ 

พวกคนเขลาหมกอยู่” หมายถึงใคร ? 
 ข. คนไร้ปัญญา   

ง. คนไร้การศึกษา 
หมายถึงอาการเช่นใด? 

ข. หลงส่ิงอาจให้โทษ   
ง. ถูกทุกข้อ 

ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” หมายถึงใคร ? 
 ข. คนมีการศึกษา   

ง. คนมีปัญญา 

ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” หมายถึงรู้อะไร ? 



๑๓๙ 

 ก. ข่าวสาร   ข. สถานการณ์ 
 ค. จักรวาล ง. โลกตามเป็นจริง 
๗. อาการสํารวมจิตมีกี่วิธี ? 
 ก. ๒ ข. ๓ 
 ค. ๔ ง. ๕ 
๘. ข้อใด เป็นอาการสํารวมจิต ? 
 ก. ให้ทาน   ข. รักษาศีล 
 ค. เจริญภาวนา ง. ถูกทุกข้อ 
๙. ผู้ใดสํารวมจิต ผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร คําว่า “มาร” ได้แก่อะไร ? 
 ก. กิเลสกาม  ข. วัตถุกาม   
 ค. รูปเสียง   ง. กล่ินรส 

๑๐. คําว่า “บ่วงแห่งมาร” ได้แก่อะไร ? 
 ก. กิเลสกาม   ข. วัตถุกาม   
 ค. ตัณหา   ง. ราคะ 

๑๑. เห็นสังขารด้วยอะไร จึงหน่ายในทุกข์ ? 
 ก. สติ ข. สมาธิ   
 ค. ปัญญา   ง. วิริยะ 

๑๒. เห็นสังขารด้วยอาการอย่างไร จัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ? 
 ก. ไม่เท่ียง ข. เป็นทุกข์ 
 ค. เป็นอนัตตา ง. ถูกทุกข้อ 

๑๓. ความไม่เท่ียงแห่งสังขาร เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อนิจจตา   ข. ทุกขตา  
 ค. อนัตตตา   ง. สุญญตา 

๑๔. ความเป็นทุกข์ เป็นลักษณะประจําของอะไร ? 
 ก. รูป   ข. เวทนา   
 ค. สัญญา   ง. สังขาร 
 

๑๕. ทุกขตา กําหนดเห็นได้ด้วยทุกข์กี่อย่าง ? 



๑๔๐ 

 ก. ๕ ข. ๘ 
 ค. ๑๐ ง. ๑๒ 

๑๖. สภาวทุกข์ คือทุกข์ประจําสังขาร หมายถึงข้อใด ? 
 ก. ชาติ   ข. ชรา   
 ค. มรณะ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๗. ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์ท่ีจรมาในชีวิต หมายถึงข้อใด ? 
 ก. โสกะ   ข. ปริเทวะ 
 ค. ทุกขะ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๘. ความหิว จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ? 
 ก. สภาวทุกข์   ข. ปกิณณกทุกข์ 
 ค. นิพัทธทุกข์  ง. วิปากทุกข์ 

๑๙. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นการกล่าวถึงความไม่มีทุกข์ใด ? 
 ก. สภาวทุกข์   ข. ปกิณณกทุกข์   
 ค. นิพัทธทุกข์ ง. พยาธิทุกข์ 

๒๐. ความกระวนกระวายใจจัดเป็นทุกข์ประเภทใด ? 
 ก. สันตาปทกุข์   ข. วิปากทุกข์   
 ค. สหคตทุกข์   ง. วิวาทมูลกทุกข์ 

๒๑. ผู้ก่อวิวาทมูลกทุกข์ ย่อมต้องประสบกับอะไร ? 
 ก. ความไม่สบายใจ   ข. ความกลัวแพ้   
 ค. ความหวาดระแวง ง. ถูกทุกข้อ 

๒๒. คนรู้และเข้าใจในเร่ืองอะไร จึงจะไม่ถือตัวถือตน ? 
 ก. อนิจจตา ข. ทุกขตา 
 ค. อนัตตตา ง. ถูกทุกข้อ 

๒๓. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กําหนดรู้ได้ด้วยอาการก่ีอย่าง ? 
 ก. ๓ ข. ๔ 
 ค. ๕ ง. ๖ 
 

๒๔. ความส้ินกําหนัด เรียกว่าอะไร ? 



๑๔๑ 

 ก. นิพพิทา ข. วิราคะ 
 ค. วิมุตติ ง. วิสุทธิ 
๒๕. วิราคะในระดับสังคม เป็นเหตุให้บุคคลไม่ล่วงละเมิดศีลข้อใด ? 
 ก. ๑ ข. ๒ 
 ค. ๓ ง. ๕ 
๒๖. ความเมาในข้อว่า “มทนิมฺมทโน” หมายถึงเมาในเร่ืองใด ? 
 ก. ลาภยศ   ข. สุรา   
 ค. ส่ิงเสพติด   ง. อาหาร 
๒๗. ตัณหาในคําว่า “ตณฺหกฺขโย” หมายถึงตัณหาประเภทใด? 
 ก. กามตัณหา   ข. ภวตัณหา   
 ค. วิภวตัณหา ง. ถูกทุกข้อ 
๒๘. นิโรโธ ความดับ หมายถึงอะไรดับหรือดับอะไร ? 
 ก. โมหะ ข. ตัณหา   
 ค. มานะ   ง. ทิฏฐิ 
๒๙. วิมุตติ ความหลุดพ้นหมายถึงหลุดพ้นจากอะไร ? 
 ก. อาสวะ   ข. ตัณหา   
 ค. ราคะ   ง. นิวรณ์ 
๓๐. อะไรเป็นเคร่ืองยืนยันว่าบุคคลได้หลุดพ้นจากกิเลสแล้ว ? 
 ก. ปัญญา   ข. ปรีชา 
 ค. ญาณ   ง. ปริญญา 
๓๑. ผู้หลุดพ้นด้วยบําเพ็ญสมถะและวิปัสสนา ช่ือว่าหลุดพ้นด้วยวิมุตติใด ? 
 ก. เจโตวิมุตติ   ข. ปัญญาวิมุตติ   
 ค. สมุจเฉทวิมุตติ   ง. นิสสรณวิมุตติ 
๓๒. ผู้หลุดพ้นด้วยเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวช่ือว่าหลุดพ้นด้วยวิมุตติใด ? 
 ก. เจโตวิมุตติ   ข. ปัญญาวิมุตติ   
 ค. สมุจเฉทวิมุตติ   ง. นิสสรณวิมุตติ 
 

๓๓. ตทังควิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้น ๆ หมายถึงหลุดพ้นอย่างไร ? 



๑๔๒ 

 ก. ช่ัวคราว   ข. ถาวร 
 ค. เด็ดขาด   ง. สงบราบ 
๓๔. วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยการข่มไว้ ถามว่าใช้อะไรข่ม ? 
 ก. ศีล   ข. สมาธิ   
 ค. ปัญญา ง. ฌาน 
๓๕. สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยตัดขาดถามว่าใช้อะไรตัด ? 
 ก. อริยมรรค   ข. อริยผล   
 ค. ปัญญา   ง. ฌาน 
๓๖. ข้อความใด เป็นคําแปลของวิสุทธิ ? 
 ก. ความหมดจด   ข. ความหลุดพ้น   
 ค. ความส้ินกําหนัด   ง. ความสงบ 
๓๗. วิสุทธิ จะมีได้ด้วยอะไร ? 
 ก. ศีล   ข. สมาธิ   
 ค. ปัญญา   ง. ฌาน 
๓๘. พิจารณาเห็นสังขารในเร่ืองใด จัดเป็น ภังคญาณ ? 
 ก. ความเกิด   ข. ความแก่   
 ค. ความเจ็บ   ง. ความดับ 
๓๙. พิจารณาเห็นสังขารในเร่ืองใด จัดเป็น อาทีนวญาณ ? 
 ก. คุณ   ข. โทษ 
 ค. ประโยชน์   ง. ความดี  
๔๐. อะไรจัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ? 
 ก. มรรค ๔   ข. ผล ๔   
 ค. นิพพาน ๑   ง. มรรค ๘ 
๔๑. กายสุจริต จัดเข้าในมรรคใด ? 
 ก. สัมมาวาจา   ข. สัมมากัมมันตะ   
 ค. สัมมาวายามะ   ง. สัมมาสติ 
 

๔๒. สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิใด ? 



๑๔๓ 

 ก. สีลวิสทุธิ   ข. จิตตวิสุทธิ   
 ค. ทิฏฐิวิสุทธิ   ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ   
๔๓. สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิใด ? 
 ก. สีลวิสุทธิ   ข. จิตตวิสุทธิ   
 ค. ทิฏฐิวิสุทธิ   ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ   
๔๔. ข้อใด จัดเป็นสันติภายนอก ? 
 ก. สงบกาย   ข. สงบใจ   
 ค. สงบกิเลส   ง. สงบสุข   
๔๕. ข้อใด จัดเป็นสันติภายใน ? 
 ก. สงบกาย   ข. สงบวาจา   
 ค. สงบใจ   ง. ถูกทุกข้อ   
๔๖. ผู้เพ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย โลกามิสได้แก่อะไร ? 
 ก. กามคุณ ข. ตัณหา   
 ค. กิเลสกาม   ง. นิวรณ์ 
๔๗. อะไร เป็นสุขอย่างย่ิง ? 
 ก. วิราคะ   ข. นิพพาน   
 ค. วิมุตติ   ง. วิสุทธิ  
๔๘. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ย่อมมีแก่พระอริยบุคคลในข้อใด ? 
 ก. พระโสดาบัน   ข. พระสกทาคามี   
 ค. พระอนาคามี   ง. พระอรหันต์   
๔๙. คําว่า “อุปาทิ” ในนิพพานธาตุท้ัง ๒ หมายถึงข้อใด ? 
 ก. เบญจขันธ์   ข. เบญจศีล 
 ค. เบญจธรรม ง. ถูกทุกข้อ 
๕๐. พระอรหันต์ดับขันธ์ เรียกว่าบรรลุนิพพานใด ? 
 ก. นิพพาน   ข. สอุปาทิเสสนิพพาน 
 ค. อนุปาทิเสสนิพพาน   ง. ถูกทุกข้อ 
 

 



๑๔๔ 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุประวัติ 
ระดับช้ัน
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

 
๑. พระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมี ๓๐ 
   ก. พระมหาชนก 
 ค. พระเตมีย์ 
๒. เหตุท่ีทําให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ 
 ก. ๕ ประการ 
 ค. ๗ ประการ 
๓. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นก่ีส่วน 
 ก. ๑ ส่วน 
 ค. ๓ ส่วน   
๔. พระนางสิริมหามายา ทรงพระสุบินนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด 
 ก. โคเผือก   
 ค. ช้างเผือก 
๕. ผู้ใด เป็นสหชาติเกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์ 
  ก. พระนางพิมพา 
 ค. พระนางเขมา 
 
๖. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร 

 
 
 

พุทธานุประวัติ ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับช้ันประถมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

๓๐ ทัศ ครบบริบูรณ์ ในพระชาติใด ? 
ข. พระมโหสถ 
ง. พระเวสสันดร 

เหตุท่ีทําให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ ? 
ข. ๖ ประการ  
ง. ๘ ประการ 

ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นก่ีส่วน ? 
ข. ๒ ส่วน 
ง. ๔ ส่วน 

พระนางสิริมหามายา ทรงพระสุบินนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ? 
ข. ม้าเผือก  
ง. ลิงเผือก 

ผู้ใด เป็นสหชาติเกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์ ? 
ข. พระนางรูปนันทา  
ง. พระนางมัลลิกา 

พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ? 



๑๔๕ 

 ก. สิทธัตถะ ข. โกลิตะ   
 ค. อุปติสสะ   ง. ปิปผลิ 
๗. สิทธัตถราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ? 
   ก. พระนางมัลลิกา   ข. พระนางพิมพา 
 ค. พระนางรูปนันทา ง. พระนางเขมา 
๘. สิทธัตถราชกุมารทรงเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วมีพระทัยเช่นใด? 
 ก. ประทับใจ ข. ดีใจ  
 ค. แปลกใจ  ง. สลดใจ 
๙. “ราหุลํ ชาตํ ...”สิทธัตถราชกุมารตรัสขณะทราบการประสูติของพระกุมารใด ? 
  ก. ราหุลกุมาร ข. บัณฑิตกุมาร 
 ค. สุมนกุมาร  ง. สุขกุมาร 

๑๐. พญาวสวัตตีมาร ห้ามมิให้สิทธัตถราชกุมารทําส่ิงใด ? 
  ก. ศึกษาเล่าเรียน ข. ครองราชสมบัติ 
 ค. ออกบรรพชา ง. ประพาสอุทยาน 

๑๑. ส่ิงใด ท่ีสิทธัตถราชกุมารใช้ตัดพระเกศโมลี ? 
 ก. มีดดาบ   ข. พระขรรค์ 
 ค. มีดโกน ง. กรรไกร 

๑๒. การทรมานกายให้ลําบาก เรียกว่าอะไร? 
 ก. ทุกรกิริยา ข. กาลกิริยา 
 ค. อกาลกิริยา   ง. อากัปกิริยา  

๑๓. ปัญจวัคคีย์บวชแล้วได้มาพบพระโพธิสัตว์ ณ ท่ีใด ? 
  ก. สวนลุมพินีวัน ข. อุรุเวลาประเทศ 
 ค. สวนลัฏฐิวัน ง. บ้านโทณวัตถุ 

๑๔. พระโพธิสัตว์ บําเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลาก่ีปี ? 
 ก. ๖ ปี ข. ๗ ปี   
 ค. ๘ ปี ง. ๙ ปี 
 

๑๕. นางปุณณทาสี เข้าใจว่าพระมหาบุรุษเป็นใคร ? 



๑๔๖ 

   ก. พระพุทธเจ้า  ข. เทวดา 
 ค. พระพรหม   ง. พระนารายณ์ 

๑๖. อาหารชนิดใด ท่ีนางสุชาดานํามาถวายแก่พระมหาบุรุษ ? 
   ก. ขนมแดกงา   ข. ขนมกุมมาส   
 ค. ข้าวสาลี  ง. ข้าวมธุปายาส 

๑๗. พระมหาบุรุษ ทรงลอยถาดท่ีแม่น้ําใด ? 
 ก. อโนมา ข. เนรัญชรา 
 ค. คงคา   ง. ยมุนา 

๑๘. โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรษ ก่ีกํามือ ? 
 ก. ๒ กํามือ ข. ๔ กํามือ 
 ค. ๖ กํามือ  ง. ๘ กํามือ 

๑๙. พระมหาบุรุษชนะพญาวสวัตตีมาร ด้วยบารมีกี่ประการ? 
   ก. ๑๐ ประการ ข. ๒๐ ประการ 
 ค. ๓๐ ประการ ง. ๔๐ ประการ 

๒๐. พระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ในเวลาใด? 
   ก. เวลารุ่งเช้า   ข. เวลาเท่ียงวัน 
 ค. เวลาคํ่า   ง. เวลาเท่ียงคืน 

๒๑. ผู้ใด ทูลอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์ ? 
   ก. พระอินทร์ ข. ท้าวมหาพรหม 
 ค. ฆฏิการพรหม  ง. สหัมบดีพรหม 

๒๒. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพ่ือโปรดใคร? 
 ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ภัททวัคคีย์   
 ค. ยสะและสหาย ง. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง 

๒๓. ในปัญจวัคคีย์ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคนแรกคือใคร? 
 ก. โกณฑัญญะ  ข. วัปปะ 
 ค. ภัททิยะ ง. มหานามะ 
 

๒๔. ปัญจวัคคีย์เม่ือฟังอนัตตลักขณสูตรแล้ว บรรลุเป็นพระอริยบุคคลช้ันใด? 



๑๔๗ 

 ก. พระโสดาบัน  ข. พระสกทาคามี  
 ค. พระอนาคามี ง. พระอรหันต์ 
๒๕. กุลบุตรใด อุทานว่า “ท่ีนี่วุ่นวายหนอ ท่ีนี่ขัดข้องหนอ”? 
 ก. ยสกุลบุตร ข. วิมลกุลบุตร  
 ค. สุพาหุกุลบุตร ง. ปุณณชิกุลบุตร 
๒๖. พระธรรมเทศนาใด ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสโปรดยสกุลบุตร ? 
   ก. กถาวัตถุ ข. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
 ค. อนุปุพพีกถา ง. มงคลสูตร 
๒๗. บุคคลใด เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยคนแรกในพระพุทธศาสนา ? 
 ก. ยสกุลบุตร  ข. บิดายสกุลบุตร 
 ค. มารดายสกุลบุตร ง. สุพาหุกุลบุตร 
๒๘. ชนกลุ่มใด ท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ? 
 ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ภัททวัคคีย์ 
 ค. ยสและสหาย ง. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง 
๒๙. พระพุทธเจ้าแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดนักบวชกลุ่มใด ? 
 ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ภัททวัคคีย์  
 ค. ชฏิล ๓ พ่ีน้อง ง. อุปติสสและบริวาร 
๓๐. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสาวกจํานวนก่ีองค์ ? 
   ก. ๖ องค์ ข. ๖๐ องค์ 
 ค. ๑๐๐๓ องค์ ง. ๑๒๕๐ องค์ 
๓๑. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์ เพ่ือโปรดกษัตริย์พระองค์ใด ? 
 ก. พิมพิสาร ข. สุทโธทนะ 
 ค. ปเสนทิโกศล ง. จัณฑปัชโชต 
๓๒. ผู้ใด สร้างวัดแห่งแรกถวายในพระพุทธศาสนา ? 
 ก. พระเจ้าพิมพิสาร ข. อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 ค. นางวิสาขา ง. พระพุทธบิดา 
 

๓๓. อุปติสสปริพาชก ได้ฟังธรรมจากพระเถระองค์ใด ? 



๑๔๘ 

 ก. พระวัปปะ  ข. พระภัททิยะ 
 ค. พระมหานามะ ง. พระอัสสชิ 
๓๔. โกลิตปริพาชก ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร? 
   ก. พระอัสสชิ ข. พระยสะ  
 ค. อุปติสสปริพาชก  ง. สญชัยปริพาชก 
๓๕. มาณพก่ีคน ท่ีพราหมณ์พาวรีส่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ? 
   ก. ๑๕ คน ข. ๑๖ คน 
 ค. ๑๗ คน ง. ๑๘ คน 
๓๖. ส่ิงใด ท่ีราธพราหมณ์เคยถวายแก่พระสารีบุตร ? 
  ก. ข้าวมธุปายาส ข. หญ้าคา ๘ กํา 
 ค. ข้าว ๑ ทัพพี ง. กุฏิ 
๓๗. พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ถือเอาพระราธะเป็นแบบอย่าง ในเร่ืองใด ? 
  ก. ว่าง่ายสอนง่าย ข. พูดเพราะ 
 ค. อดทน  ง. ขยัน 
๓๘. พระปุณณมันตานีบุตร ตั้งอยู่ในคุณธรรมก่ีประการ? 
   ก. ๗ ประการ ข. ๘ ประการ   
 ค. ๙ ประการ  ง. ๑๐ ประการ 
๓๙. บุคคลใด ถูกส่งไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมากรุงกบิลพัสดุ์ ? 
   ก. กาฬุทายีอํามาตย์ ข. นายฉันนะ  
 ค. อนุรุทธกุมาร  ง. นันทกุมาร 
๔๐. พระศาสดาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วประทับอยู่ ณ ท่ีใด ? 
 ก. เวฬุวัน   ข. เชตวัน 
 ค. บุพพาราม  ง. นิโครธาราม 
๔๑. พระพุทธบิดา ได้แก่กษัตริย์พระองค์ใด ? 
   ก. สุทโธทนะ ข. สุกโกทนะ   
 ค. อมิโตทนะ  ง. โธโตทนะ 
 

๔๒. พระราชกุมารใด ท่ีพระนางพิมพาส่งไปทูลขอราชสมบัติกับพระพุทธเจ้า ? 



๑๔๙ 

 ก. นันทกุมาร ข. อนุรุทธกุมาร 
 ค. ภัททิยกุมาร ง. ราหุลกุมาร 
๔๓. “ขออย่าให้ภิกษุบวชกุลบุตรท่ีมารดาบิดาไม่อนุญาต” เป็นคําขอของใคร ? 
  ก. พระเจ้าสุทโธทนะ ข. พระนางปชาบดี 
 ค. พระนางพิมพา   ง. นางวิสาขา   
๔๔. ช้างใด ท่ีพระเทวทัตให้ปล่อยมาเพ่ือทําร้ายพระพุทธเจ้า ? 
   ก. ช้างมหิฬามุข ข. ช้างฉัททันต์ 
 ค. ช้างคิรีเมขล์   ง. ช้างนาฬาคิรี 
๔๕. พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพ่ือโปรดใคร ? 
 ก. พุทธบิดา ข. พุทธมารดา 
 ค. พุทธอนุชา ง. พุทธสาวก 
๔๖. กุลบุตรใด ยอมอดอาหารตายถ้าไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนา? 
   ก. พระนันทะ  ข. พระอนุรุทธ์ 
 ค. พระอานนท์ ง. พระรัฐบาล 
๔๗. พระรัฐบาลแสดงธรรมุเทศ ๔ แก่กษัตริย์พระองค์ใด ? 
  ก. โกรัพยะ ข. สุทโธทนะ   
 ค. พิมพิสาร   ง. จัณฑปัชโชต 
๔๘. ผู้ปรารถนาจะดํารงอยูป่ระมาณกัลป์หน่ึงหรือมากกว่าน้ัน ต้องเจริญธรรมใด? 
 ก. อริยสัจ ๔  ข. อิทธิบาท ๔   
 ค. ธรรมุเทศ ๔ ง. จักร ๔ 
๔๙. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในคืนวันเพ็ญเดือนใด? 
   ก. เดือน ๓ ข. เดือน ๖  
 ค. เดือน ๘   ง. เดือน ๑๒ 
๕๐. พระนางพิมพาเม่ือบวชแล้วได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลช้ันใด ? 
   ก. พระโสดาบัน  ข. พระสกทาคามี 
 ค. พระอนาคามี ง. พระอรหันต์ 
 

 



๑๕๐ 

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ 
ระดับช้ัน
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. วิชากรรมบถมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองใด
 ก. กรรม 
 ค. ประวัติพระสาวก 
๒. ความสุขหรือความทุกข์ของคนเรา 
 ก. ดวงชะตา   
 ค. เทพเจ้า   
๓. การทําความดีความช่ัวในวิชาน้ีเรียกว่าอะไร
 ก. กรรมบถ 
 ค. กุศลกรรมบถ   
๔. คนเราทําความดีได้ทางใด? 
 ก. ทางกาย 
 ค. ทางใจ   
๕. ข้อใด เป็นการทําความดี? 
 ก. ไม่ฆ่าสัตว์ 
 ค. ไม่พูดโกหก 
 

 

๖. คนทําบุญในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไร 

 
 
 

กรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับช้ันประถมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
มีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองใด ? 

ข. ประวัติพระพุทธเจ้า 
ง. เร่ืองล้ีลับ 

ความสุขหรือความทุกข์ของคนเรา ขึ้นอยู่กับอะไร ? 
ข. ปาฏิหารย์ 
ง. การกระทํา 

การทําความดีความช่ัวในวิชาน้ีเรียกว่าอะไร? 
ข. กุศลกรรม  
ง. อกุศลกรรมบถ 

ข. ทางวาจา  
ง. ถูกทุกข้อ 

ข. ไม่ลักขโมย 
ง. ถูกทุกข้อ 

คนทําบุญในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไร ? 



๑๕๑ 

 ก. เทวดา   ข. เปรต   
 ค. ปลา   ง. นก 
๗. คนทําบาปในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดท่ีไหน ? 
 ก. ดวงจันทร์   ข. ดาวอังคาร   
 ค. สวรรค์ ง. นรก 
๘. ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าอะไร ? 
 ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน  
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร   ง. มุสาวาท  
๙. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในพระพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างไร ?  
 ก. เป็นบาป   ข. เป็นบุญ 
 ค. เป็นความดี ง. มีเมตตา 

๑๐. คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้รับผลกรรมเช่นใด ? 
 ก. ตกนรก ข. มีโรคมาก 
 ค. อายุส้ัน ง. ถูกทุกข้อ 

๑๑. ลักขโมยของพ่อแม่เรียกว่าอะไร ? 
 ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน 
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร   ง. มุสาวาท 

๑๒. คนท่ัวไปเรียกคนลักทรัพย์ว่าอะไร ?  
 ก. ฆาตกร ข. หัวขโมย 
 ค. คนเจ้าชู้ ง. นักเลง 

๑๓. คนลักขโมยของคนอ่ืนได้รับผลกรรมเช่นใด ? 
 ก. ติดคุก   ข. ถูกทําโทษ 
 ค. ตกนรก   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๔. การล่วงละเมิดทางเพศเรียกว่าอะไร? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน  
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร   จ. มุสาวาท  
 

๑๕. รักเดียวใจเดียวเก่ียวข้องกับกรรมบถใด ? 



๑๕๒ 

 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน  
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร   ง. พยาบาท 

๑๖. ชายต้องห้ามในอกุศลกรรมบถข้อ ๓ หมายถึงใคร ?  
 ก. สามีคนอ่ืน ข. ภิกษุ 
 ค. สามเณร ง. ถูกทุกข้อ 

๑๗. คําพูดในข้อใดตรงกับมุสาวาท  ? 
 ก. คําโกหก ข. คํายอ 
 ค. คําหยาบ ง. คําไร้สาระ 

๑๘. คําพูดในข้อใด ตรงกับปิสุณวาจา ? 
 ก. คําสาบาน ข. คําส่อเสียด 
 ค. คําหยาบ   ง. คําอธิษฐาน 

๑๙. คําพูดในข้อใด ตรงผรุสวาจา ? 
 ก. คําด่า   ข. คําสาปแช่ง   
 ค. คําหยาบ   ง. ถูกทุกข้อ 

๒๐. คําพูดในข้อใด ตรงกับสัมผัปปลาปะ  ? 
 ก. คําหวาน ข. คําไพเราะ 
 ค. คําหยาบ   ง. คําเพ้อเจ้อ 

๒๑. มุสาวาทเป็นบาป เพราะเหตุใด? 
 ก. ให้เขาเจ็บใจ ข. ให้เขาหวาดกลัว 
 ค. ให้เขาแตกแยก  ง. ให้เขาเข้าใจผิด 

๒๒. ปิสุณวาจาเป็นบาป เพราะเหตุใด? 
 ก. ให้เขาอับอาย   ข. ให้เขาหวาดกลัว 
 ค. ให้เขาแตกแยก ง. ให้เขาเข้าใจผิด 

๒๓. ผรุสวาจาเป็นบาป เพราะเหตุใด? 
 ก. ให้เขาเจ็บใจ ข. ให้เขางมงาย 
 ค. ให้เขาเห็นใจ ง. ให้เขาหลงใหล 
 

๒๔. สัมผัปปลาปะเป็นบาป เพราะเหตุใด?  



๑๕๓ 

 ก. ไร้สาระ ข. ไร้ประโยชน์ 
 ค. ทําให้เสียเวลา ง. ถูกทุกข้อ 
๒๕. โคนันทวิศาลไม่ยอมลากเกวียน เพราะคําพูดประเภทใด ? 
 ก. คําเท็จ ข. คําหยาบ 
 ค. คําส่อเสียด ง. คําเพ้อเจ้อ 
๒๖. คนพูดโกหก คนพูดคําหยาบ เม่ือตายไป ย่อมได้รับผลกรรมใด ? 
 ก. ตกนรก ข. เป็นเปรต 
 ค. เป็นอสุรกาย ง. ถูกทุกข้อ 
๒๗. ข้อใดเป็นเศษกรรมของคนพูดมุสาวาท? 
 ก. โรคมาก   ข. ยากจน   
 ค. อายุส้ัน ง. ไม่น่าเช่ือถือ 
๒๘. ข้อใด เป็นเศษกรรมของคนพูดส่อเสียด ? 
 ก. โรคมาก   ข. แตกจากมิตร 
 ค. ถูกฉ้อโกง ง. ถูกลอบทําร้าย 
๒๙. อภิชฌา คืออะไร ? 
 ก. ความโลภอยากได้  ข. ความอาฆาต 
 ค. ความเห็นผิด ง. ความเห็นถูก 
๓๐. พยาบาท คืออะไร ? 
 ก. ความปองร้าย   ข. ความอาฆาต   
 ค. ความโกรธแค้น ง. ถูกทุกข้อ 

๓๑. มิจฉาทิฏฐิ คืออะไร ? 
 ก. ความดุร้าย   ข. ความฉุนเฉียว 
 ค. ความเห็นผิด ง. ความเห็นถูก 
๓๒. คนเราไม่เช่ือเร่ืองบุญบาป เพราะอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. พยาบาท   
 ค. มิจฉาทิฏฐิ ง. ถูกทุกข้อ 
 
๓๓. คนมิจฉาทิฏฐิมีลักษณะเช่นไร ? 



๑๕๔ 

 ก. โลภมาก   ข. ฉุนเฉียว 
 ค. เห็นผิดเป็นชอบ ง. อาฆาตมาดร้าย 
๓๔. อกุศลกรรมบถใด มีโทษมากท่ีสุด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. พยาบาท   
 ค. มิจฉาทิฏฐิ ง. มุสาวาท 
๓๕. ข้อใด เป็นโทษของอกุศลกรรมบถ? 
 ก. ให้ตกนรก   ข. ให้เกิดเป็นเปรต   
 ค. ให้เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๖. กรรมนําสัตว์ไปสู่ภพภูมิท่ีดี เช่น เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา คือข้อใด ? 
 ก. กรรมบถ ข. กุศลกรรม 
 ค. กุศลกรรมบถ   ง. อกุศลกรรมบถ 
๓๗. การทําความดีของมนุษย์เรา ในวิชากรรมบถน้ีกล่าวไว้กี่อย่าง?  
 ก. ๕ อย่าง ข. ๘ อย่าง 
 ค. ๑๐ อย่าง ง. ๑๒ อย่าง 
๓๘. กุศลกรรมบถใด ทําให้มนุษย์เรามีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ?  
 ก. เว้นปาณาติบาต ข. เว้นอทินนาทาน 
 ค. เว้นมุสาวาท ง. เว้นผรุสวาจา 
๓๙. คนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะได้รับผลกรรมใด ? 
 ก. มีอายุยืน   ข. มีทรัพย์   
 ค. มีคนเช่ือถือ   ง. มีปัญญาดี 
๔๐. คนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปช่ัน ช่ือว่าประพฤติกรรมบถใด ? 
 ก. เว้นปาณาติบาต ข. เว้นอทินนาทาน 
 ค. เว้นมุสาวาท ง. เว้นปิสุณวาจา 
๔๑. กรรมบถใด สามารถแก้ปัญหาการม่ัวสุมทางเพศของวัยรุ่นได้ ? 
 ก. เว้นปาณาติบาต ข. เว้นกาเมสุมิจฉาจาร 
 ค. เว้นมุสาวาท ง. เว้นปิสุณวาจา 
 

๔๒. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเข้าในข้อใด ? 



๑๕๕ 

 ก. กรรมบถ   ข. กุศลกรรมบถ 
 ค. อกุศลกรรมบถ   ง. ถูกทุกข้อ  
๔๓. ผู้จะงดเว้นจากผรุสวาจา ควรใช้คําพูดเช่นไร ? 
 ก. คําไพเราะ ข. คําสุภาพ 
 ค. คําอ่อนโยน ง. ถูกทุกข้อ 
๔๔. ผู้จะงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ควรใช้คําพูดเช่นไร ? 
 ก. คําจริง   ข. คําสุภาพ   
 ค. คํามีสาระ   ง. คําไพเราะ 
๔๕. บุคคลประพฤติตนเช่นไร เรียกว่าไม่ละโมบโลภมาก ? 
 ก. ไม่ทําร้ายใคร ข. ไม่ป้ายสีใคร 
 ค. ไม่ด่าใคร ง. ไม่อยากได้ของใคร 
๔๖. ความคิดใด ไม่จัดเป็นพยาบาท ? 
 ก. รู้แพ้ ข. รู้ชนะ 
 ค. รู้อภัย ง. ถูกทุกข้อ 
๔๗. ความคิดใด เป็นสัมมาทิฏฐิ ? 
 ก. กรรมให้ผลจริง ข. นรกสวรรค์มีจริง   
 ค. บุญบาปมีจริง   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๘. เห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อเรา ตรงกับข้อใด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. พยาบาท   
 ค. สัมมาทิฏฐ ิ ง. มิจฉาทิฏฐิ 
๔๙. ในวิชากรรมบถกล่าวว่า คนจะดีหรือเลว พิจารณาจากอะไร ? 
 ก. การกระทํา   ข. คําพูด   
 ค. ความคิด   ง. ถูกทุกข้อ 
๕๐. คนอยากไปเกิดบนสวรรค์ควรตั้งตนอยู่ในข้อใด ? 
 ก. กุศลกรรมบถ ข. อกุศลกรรมบถ 
 ค. ทุจริต ง. บาปกรรม 
 

 



๑๕๖ 

  

 



๑๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันเอก 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๘ 

  

 



 
 

๑๕๙ 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 

 

ปัญหาและเฉลยวิชา
ระดับช้ัน
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. พุทธพจน์ว่า “จิตฺเตอสงฺกิลิฏ
 ก. ตายแล้วเกิด   
 ค. ตายแล้วฟ้ืน   
๒. ภูมิเป็นท่ีไปดีเรียกว่าอะไร ? 
 ก. สุคต ิ
 ค. ภพ   
๓. คําตอบในข้อใด จัดเป็นทุคติ 
 ก. นิรยะ   
 ค. ปิตติวิสยะ   
๔. เทวทูต หมายถึงใคร ?  
 ก. คนแก่  
 ค. คนตาย 
๕. เทวทูตเป็นสัญญาณเตือนมนุษย์ให้ตระหนักในเร่ืองใด 
 ก. ความไม่โลภ   
 ค. ความไม่หลง   
 

 

 
 
 

วิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
จิตฺเตอสงฺกิลิฏเฐสุคติ ปาฏิกงฺขา” ยืนยันเร่ืองใด ? 

ข. ตายแล้วสูญ   
ง. ถูกทุกข้อ 

 
ข. ทุคติ   
ง. คติ 

คําตอบในข้อใด จัดเป็นทุคติ ? 
ข. ติรัจฉานโยนิ   
ง. ถูกทุกข้อ 

ข. คนเจ็บ   
ง. ถูกทุกข้อ 

เทวทูตเป็นสัญญาณเตือนมนุษย์ให้ตระหนักในเร่ืองใด ? 
ข. ความไม่โกรธ   
ง. ความไม่ประมาท 



๑๖๑ 

๖. ในพาลปัณฑิตสูตร จัดสัตว์ดิรัจฉานไว้กี่ประเภท ? 
 ก. ๒ ข. ๓   
 ค. ๔ ง. ๕ 
๗. คําว่า “เปตะ” หรือ เปรต มีความหมายก่ีประการ ? 
 ก. ๒   ข. ๓   
 ค. ๔   ง. ๕ 
๘. เทพท่ีอยู่ใต้ปกครองของท้าวเวปจิตติได้ชื่อว่าอสูร เพราะอะไร ? 
 ก. ไม่อาจหาญ   ข. ไม่มีอิสระ   
 ค. ไม่เจริญรุ่งเรือง   ง. ถูกทุกข้อ 
๙. สวรรค์ชั้นใด เป็นท่ีอยู่ของเทวดาสหาย ๓๓ องค์ ? 
 ก. ดาวดึงส์   ข. ยามา   
 ค. ดุสิต   ง. นิมมานรดี 

๑๐. กรรมมีกี่ประเภท ? 
  ก. ๘  ข. ๙ 
 ค. ๑๐ ง. ๑๒ 

๑๑. กรรมใด ให้ผลทันตาเห็น ? 
 ก. อโหสิกรรม  ข. ชนกกรรม 
 ค. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   ง. อุปฆาตกกรรม 

๑๒. อปราปรเวทนียกรรมหมายถึงกรรมท่ีให้ผลในเวลาใด ? 
 ก. ชาตินี้   ข. ชาติหน้า   
 ค. ชาติต่อๆไป   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๓. กรรมใด เปรียบเหมือนพืชส้ินยางแล้วเพาะปลูกไม่ขึ้น ? 
 ก. ชนกกรรม   ข. อโหสิกรรม   
 ค. พหุลกรรม   ง. อาสันนกรรม 

๑๔. ชนกกรรม ทําหน้าท่ีอะไร ? 
 ก. แต่งให้เกิด   ข. สนับสนุน   
 ค. บีบค้ัน   ง. ตัดรอน 
 



๑๖๒ 

๑๕. อุปปีฬกกรรม ทําหน้าท่ีอะไร ? 
 ก. แต่งให้เกิด   ข. สนับสนุน   
 ค. บีบค้ัน   ง. ตัดรอน 

๑๖. การถูกตัดสินประหารชีวิต จัดเป็นกรรมอะไร ? 
 ก. อโหสิกรรม   ข. ชนกกรรม   
 ค. พหุลกรรม   ง. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 

๑๗. กรรมท่ีทําบ่อย ๆ เรียกกว่าอะไร ? 
 ก. ครุกรรม ข. พหุลกรรม   
 ค. อาสันนกรรม   ง. กตัตตากรรม 

๑๘. วิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านสอนให้พิจารณาเร่ืองอะไร ? 
 ก. ขันธ์ ๕   ข. อายตนะ ๑๒ 
 ค. อินทรีย์ ๒๒ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๙. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน มีเท่าไร ? 
 ก. ๓ ข. ๔ 
 ค. ๕ ง. ๖ 

๒๐. การพิจารณาร่างกายตนเองให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามจัดเป็นกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. กายคตาสติ ข. เมตตา   
 ค. กสิณ   ง. จตุธาตุววัตถาน 

๒๑. พิจารณาว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด... เป็นการเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. กายคตาสติ ข. เมตตา   
 ค. กสิณ   ง. พุทธานุสสติ 

๒๒. วิธีเจริญกสิณ ต้องเจริญด้วยอาการอย่างไร ? 
 ก. เพ่ง ข. ยืน  
 ค. เดิน   ง. น่ัง 

๒๓. ธรรมโอสถขนานใด ใช้แก้กามฉันท์ ? 
 ก. พุทธานุสสติ ข. กายคตาสติ 
 ค. เมตตา   ง. กสิณ 
 



๑๖๓ 

๒๔. การเจริญพุทธานุสสติ แก้นิวรณ์ใด ?  
 ก. กามฉันทะ ข. พยาบาท   
 ค. ถีนมิทธะ   ง. อุทธัจจกุกกุจจะ 
๒๕. การเจริญกสิณ แก้นิวรณ์ใด ? 
 ก. กามฉันทะ ข. พยาบาท 
 ค. ถีนมิทธะ   ง. อุทธัจจกุกกุจจะ 
๒๖. คนไม่เช่ือผลของบุญและบาป ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. กายคตาสติ ข. เมตตา   
 ค. กสิณ   ง. จตุธาตุววัตถาน 
๒๗. ปีติ ความอ่ิมใจ เป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ใด ? 
 ก. กามฉันทะ ข. พยาบาท   
 ค. ถีนมิทธะ   ง. อุทธัจจกุกกุจจะ 
๒๘. ผู้ท่ีประมาทในวัย ควรพิจารณาเร่ืองใดบ่อย ๆ ? 
 ก. ความเจ็บป่วย ข. ความแก่ 
 ค. ความตาย   ง. ความพลัดพราก 
๒๙. ผู้ท่ีประมาทในชีวิต ควรพิจารณาเร่ืองใดบ่อย ๆ ? 
 ก. ความเจ็บป่วย   ข. ความแก่   
 ค. ความตาย   ง. ความพลัดพราก 
๓๐. สติปัฏฐาน เป็นการตั้งสติพิจารณาเร่ืองของใคร ? 
 ก. ตนเอง   ข. บุคคลอ่ืน   
 ค. เพ่ือน   ง. ญาติพ่ีน้อง 
๓๑. การเจริญสติปัฏฐาน เหมาะกับคนวัยใด ? 
 ก. วัยรู้เดียงสา   ข. วัยกลางคน   
 ค. วัยชรา   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๒. ธรรมท่ีเป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน ตามนัยอรรถกถามีกี่อย่าง ? 
 ก. ๑๐   ข. ๒๐   
 ค. ๓๐   ง. ๔๐ 
 



๑๖๔ 

๓๓. จะเจริญกสิณกัมมัฏฐานต้องเพ่งอะไรให้จิตเป็นสมาธิ ? 
 ก. ดิน   ข. นํ้า   
 ค. ไฟ ง. ถูกทุกข้อ 
๓๔. การพิจารณาซากศพเพ่ือให้จิตเป็นสมาธิ เป็นกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. กสิณ ข. อสุภะ 
 ค. อนุสสติ ง. จตุธาตุววัตถาน 
๓๕. พุทธานุสสติ มีวิธีเจริญด้วยอาการอย่างไร ? 
 ก. สาธยาย   ข. น้อมรําลึก   
 ค. พิจารณา ง. ถูกทุกข้อ 
๓๖. สติกําหนดลมหายใจเข้าออก เรียกว่าอะไร ? 
 ก. สีลานุสสติ   ข. อานาปานัสสติ 
 ค. เทวตานุสสติ   ง. อุปสมานุสสติ   
๓๗. กายคตาสติ หมายถึงการพิจารณาในเร่ืองใด ? 
 ก. ผม ข. ขน   
 ค. เล็บ ง. ถูกทุกข้อ 
๓๘. การเจริญเมตตาพรหมวิหาร ท่านสอนให้เร่ิมท่ีใครก่อน ? 
 ก. พ่อแม่ ข. ครูอาจารย์   
 ค. สรรพสัตว์ ง. ตนเอง 
๓๙. ร่างกายบุคคลเคล่ือนไหวได้ เพราะอาศัยธาตุใดเป็นสําคัญ ? 
 ก. ปฐวีธาตุ   ข. อาโปธาตุ   
 ค. เตโชธาตุ ง. วาโยธาต ุ
๔๐. อากาสานัญจายตนะ มีคําบริกรรมว่าอย่างไร ? 
 ก. อนนฺโต อากาโส   ข. อนนฺตํวิญฺญาณํ   
 ค. นตฺถิกิญฺจิ  ง. สนฺตเมตํ ฯ 
๔๑. คนมีลักษณะติดสวยติดงาม เป็นคนจริตใด ? 
 ก. ราคจริต   ข. โทสจริต   
 ค. โมหจริต   ง. สัทธาจริต 
 



๑๖๕ 

๔๒. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๑ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. อสุภะ ข. อานาปานัสสติ   
 ค. จตุธาตุววัตถาน   ง. อุปสมานุสสติ 
๔๓. คนท่ีมีความเช่ืองมงายขาดเหตุผล เป็นคนจริตใด ? 
 ก. ราคจริต   ข. โมหจริต   
 ค. สัทธาจริต   ง. วิตกจริต 
๔๔. คนจริตดังกล่าวในข้อ ๔๓ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. อสุภะ ข. อานาปานัสสติ   
 ค. จตุธาตุววัตถาน   ง. อุปสมานุสสติ 
๔๕. การเจริญสมาธิถึงขั้นไหน จึงจะได้บรรลุปฐมฌาน ? 
 ก. บริกรรมภาวนา   ข. อุปจารภาวนา   
 ค. อัปปนาภาวนา   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๖. ความในข้อใด เป็นความหมายของพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ? 
 ก. เป็นพระอรหันต์   ข. ตรัสรู้เองโดยชอบ   
 ค. เสด็จไปดี   ง. รู้แจ้งโลก 
๔๗. ความในข้อใด เป็นความหมายของพุทธคุณบทว่า พุทฺโธ ? 
 ก. ผู้รู้แจ้งโลก   ข. ผู้เสด็จไปดีแล้ว   
 ค. ผู้มีโชค ง. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
๔๘. ผู้ทรงจําแนกพระธรรม เป็นความหมายของพุทธคุณบทใด ?  
 ก. อรหํ   ข. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ  
 ค. พุทฺโธ ง. ภควา 
๔๙. ปัญญารู้เห็นสภาวธรรมโดยอาการอย่างไร จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ? 
 ก. ไม่เท่ียง   ข. เป็นทุกข์   
 ค. เป็นอนัตตา   ง. ถูกทุกข้อ 
๕๐. วิปัสสนูปกิเลสท่ีทําให้บุคคลสําคัญตนว่าบรรลุมรรคผล คือข้อใด ? 
 ก. ญาณ   ข. ปีติ   
 ค. อุเบกขา ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๖๖ 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษา
ระดับช้ัน
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. พระเวสสันดรคร้ันทิวงคตแล้ว ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นใด 
 ก. ดาวดึงส์  
 ค. ดุสิต   
๒. เหตุท่ีทําให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ 
   ก. ๒ ประการ 
 ค. ๔ ประการ  
๓. ในปัจจุบัน ชมพูทวีปคือดินแดนประเทศใด 
  ก. อินเดีย  
 ค. อินโดนีเซีย  
๔. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นก่ีส่วน 
 ก. ๑ ส่วน 
 ค. ๓ ส่วน   
๕. ทิฏฐิคือความเห็นของคนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นก่ีอย่าง 
 ก. ๒ อย่าง   
 ค. ๔ อย่าง   
 

 

 
 
 
 

พุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
พระเวสสันดรคร้ันทิวงคตแล้ว ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นใด ? 

ข. ยามา 
ง. นิมมานรดี 

เหตุท่ีทําให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่ประการ ? 
ข. ๓ ประการ  
ง. ๕ ประการ 

ในปัจจุบัน ชมพูทวีปคือดินแดนประเทศใด ? 
ข. จีน  
ง. เวียดนาม 

ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นก่ีส่วน ? 
ข. ๒ ส่วน 
ง. ๔ ส่วน 

ทิฏฐิคือความเห็นของคนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นก่ีอย่าง ? 
ข. ๓ อย่าง   
ง. ๕ อย่าง 



๑๖๗ 

๖. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามช่ือของดาบสใด ? 
  ก. กบิลดาบส   ข. อสิตดาบส  
 ค. อุททกดาบส  ง. อาฬารดาบส 
๗. สุทโธทนราชกุมารอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด? 
 ก. พระนางปมิตา   ข. พระนางอมิตา 
 ค. พระนางมายา ง. พระนางยโสธรา 
๘. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรส ณ ภายใต้ต้นไม้ใด? 
 ก. ต้นหว้า ข. ต้นสาละ  
 ค. ต้นโพธ์ิ ง. ต้นไทร 
๙. ต้นไม้ใด อุบัติขึ้นมาพร้อมกับพระโพธิสัตว์ ? 
   ก. ต้นหว้า ข. ต้นสาละ 
 ค. ต้นไทร  ง. ต้นโพธิ์ 

๑๐. พระโพธิสัตว์ ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ? 
 ก. สิทธัตถะ ข. นันทะ 
 ค. อานันทะ ง. อนุรุทธะ 

๑๑. พระมารดาทิวงคตขณะสิทธัตถราชกุมารประสูติได้กี่วัน? 
 ก. ๓ วัน ข. ๕ วัน 
 ค. ๗ วัน  ง. ๙ วัน 

๑๒. สิทธัตถราชกุมาร อภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ? 
   ก. พระนางปมิตา  ข. พระนางอมิตา 
 ค. พระนางพิมพา ง. พระนางรูปนันทา 

๑๓. “ราหุลํ ชาตํ ...”สทิธัตถราชกุมารตรัสขณะทราบการประสูติของพระกุมารใด ? 
 ก. นันทกุมาร ข. อานันทกุมาร 
 ค. อนุรุทธกุมาร ง. ราหุลกุมาร 

๑๔. สิทธัตถราชกุมาร ทรงตัดพระเมาลีด้วยส่ิงใด ? 
  ก. พระแสงกรรบิด ข. พระขรรค์  
 ค. พระแสงดาบ ง. พระแสงกริช 
 



๑๖๘ 

๑๕. สมเด็จอมรินทราธิราช นําพระเมาลีไปไว้ท่ีสวรรค์ช้ันใด ? 
 ก. ดาวดึงส์ ข. ยามา 
 ค. ดุสิต  ง. นิมมานรดี 

๑๖. พระมหาบุรุษ ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาก่ีวาระ ? 
 ก. ๑ วาระ ข. ๒ วาระ  
 ค. ๓ วาระ ง. ๔ วาระ 

๑๗. กลุ่มบุคคลใด ออกบวชตามพระมหาบุรุษ ? 
 ก. ปัญจวัคคีย์   ข. ภัททวัคคีย์ 
 ค. ยสะและสหาย ง. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง 

๑๘. พระมหาบุรุษ ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาก่ีปี ? 
 ก. ๓ ปี ข. ๔ ปี   
 ค. ๕ ปี   ง. ๖ ปี 

๑๙. ส่ิงใด ท่ีนางสุชาดาถวายแด่พระมหาบุรุษ ? 
   ก. ข้าวมธุปายาส ข. ขนมคลุกงา   
 ค. ขนมกุมมาส  ง. ขนมเบ้ือง 

๒๐. พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานลอยถาด ท่ีแม่น้ําใด? 
   ก. คงคา  ข. ยมุนา 
 ค. สรภู ง. เนรัญชรา 

๒๑. พระมหาบุรุษทรงรับหญ้าคา ๘ กําจากผู้ใด ? 
   ก. กบิลดาบส ข. โสตถิยพราหมณ์ 
 ค. อุปกาชีวก   ง. พาณิช ๒ พ่ีน้อง 

๒๒. พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานจะไม่ลุกจากท่ีนั่งหากยังไม่ตรัสรู้ ภายใต้ตน้ไม้ใด ? 
 ก. ต้นหว้า ข. ต้นสาละ 
 ค. ต้นโพธิ์ ง. ต้นไทร 

๒๓. พระมหาบุรุษ ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาใด? 
 ก. เวลาเย็น   ข. เวลายํ่าคํ่า 
 ค. เวลาเท่ียงคืน ง. เวลารุ่งเช้า 
 



๑๖๙ 

๒๔. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขในท่ีต่างๆท้ังหมดก่ีสัปดาห์ ? 
 ก. ๕ สัปดาห์ ข. ๖ สัปดาห์ 
 ค. ๗ สัปดาห์   ง. ๘ สัปดาห์ 
๒๕. ระหว่างเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงพบกับผู้ใด ? 
 ก. กบิลดาบส  ข. โสตถิยพราหมณ์  
 ค. พาณิช ๒ พ่ีน้อง   ง. อุปกาชีวก 
๒๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เพ่ือโปรดใคร ? 
  ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ภัททวัคคีย์ 
 ค. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง ง. ปิปผลิมาณพ 
๒๗. ฤษีท่านใด ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก? 
   ก. โกณฑัญญะ ข. วัปปะ 
 ค. ภัททิยะ  ง. มหานามะ 
๒๘. ผู้ใด ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ? 
 ก. ยสกุลบุตร ข. โกลิตปริพาชก   
 ค. อุปติสสปริพาชก ง. ปิปผลิมาณพ 
๒๙. พระอุรุเวลกัสสปะ เคยเป็นนักบวชในลัทธิใด ? 
 ก. นิครนถ์ ข. เดียรถีย์ 
 ค. ปริพาชก ง. ชฎิล 
๓๐. พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองราชคฤห์ เพ่ือโปรดกษัตริย์พระองค์ใด? 
 ก. พิมพิสาร ข. สุทโธทนะ 
 ค. ปเสนทิโกศล ง. จัณฑปัชโชต 
๓๑. กษัตริย์พระองค์ใดทรงให้สร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก? 
 ก. สุทโธทนะ ข. พิมพิสาร 
 ค. ปเสนทิโกศล   ง. จัณฑปัชโชต 
๓๒. พระสารีบุตรบรรลุพระอรหัตตผล ขณะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ใคร? 
 ก. อุปกาชีวก  ข. ทีฆนขปริพาชก  
 ค. ปิปผลิมาณพ   ง. ยสกุลบุตร 
 



๑๗๐ 

๓๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายระงับความง่วงแก่พระเถระใด ? 
   ก. พระยสะ   ข. พระสารีบุตร 
 ค. พระโมคคัลลานะ   ง. พระมหากัสสปะ 
๓๔. มาณพก่ีคน ท่ีพราหมณ์พาวรีส่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า? 
   ก. ๑๖ คน ข. ๑๗ คน   
 ค. ๑๘ คน   ง. ๑๙ คน 
๓๕. ราธพราหมณ์ได้บวชเป็นพระภิกษุ เพราะความกตัญญูของพระเถระใด? 
   ก. พระมหากัสสปะ ข. พระโมคคัลลานะ  
 ค. พระสารีบุตร   ง. พระอานนท์ 
๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงโปรดพระพุทธบิดา ณ สถานท่ีใด ? 
 ก. สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ข. เมืองกบิลพัสดุ์   
 ค. เมืองเทวทหะ ง. เมืองอุชเชนี 
๓๗. วัดใด ท่ีพระประยูรญาติสร้างถวายเป็นท่ีประทับของพระพุทธเจ้า ? 
   ก. เวฬุวนาราม ข. เชตวนาราม 
 ค. บุพพาราม  ง. นิโครธาราม 
๓๘. พระพุทธเจ้าทรงแสดงจันทกินนรชาดก เพ่ือละความโศกเศร้าของใคร ? 
   ก. พระพุทธบิดา  ข. พระพุทธมารดา 
 ค. พระนางพิมพา ง. พระนางรูปนันทา 
๓๙. ราหุลกุมารทรงได้รับการบรรพชาด้วยวิธีใด ? 
 ก. เอหิภิกขุ ข. รับโอวาท ๓ 
 ค. รับไตรสรณคมน์   ง. ญัตติจตุตถกรรม 
๔๐. ราชกุมารพระองค์ใด มิได้ประสูติในศากยวงศ์ ? 
 ก. เทวทัต ข. อนุรุทธะ   
 ค. ภัคคุ ง. กิมพิละ 
๔๑. พระอานนท์บรรลุเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังโอวาทจากพระเถระใด ? 
   ก. พระสารีบุตร   ข. พระอุบาลี   
 ค. พระสิวลี   ง. พระปุณณมันตานีบุตร 
 



๑๗๑ 

๔๒. พระพุทธเจ้าเสด็จจําพรรษาท่ีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพ่ือโปรดใคร? 
   ก. พระพุทธบิดา ข. พระพุทธมารดา 
 ค. พระน้านาง   ง. ชาวสวรรค์ 
๔๓. โสณโกฬิวิสกุลบุตร ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้า ณ สถานท่ีใด ? 
 ก. ถ้ําสุกรขาตา ข. ถ้ําสัตตบรรณคูหา 
 ค. เขาคิชฌกูฏ   ง. เขาเวภาระ 
๔๔. พระรัฐบาล ได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลช้ันใด ? 
 ก. พระโสดาบัน   ข. พระสกทาคามี   
 ค. พระอนาคามี ง. พระอรหันต์ 
๔๕. พญามารมาเข้าเฝ้าทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทําอะไร ? 
 ก. ประสูติ   ข. ตรัสรู้ 
 ค. แสดงปฐมเทศนา   ง. ปรินิพพาน 
๔๖. พระพุทธเจ้า ทรงรับบิณฑบาตคร้ังสุดท้ายจากใคร ? 
 ก. นางสุชาดา   ข. นางวิสาขา   
 ค. อนาถบิณฑิกะ ง. นายจุนทกัมมารบุตร 
๔๗. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีดิถีเพ็ญเดือนใด ? 
 ก. เดือน ๓   ข. เดือน ๖ 
 ค. เดือน ๘   ง. เดือน ๑๒ 
๔๘. สถานท่ีใด เป็นท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ? 
  ก. มกุฏพันธนเจดีย์ ข. ปวาลเจดีย์ 
 ค. รัตนฆรเจดีย์ ง. อานันทเจดีย์ 
๔๙. ผู้ใด ทําหน้าท่ีแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ? 
 ก. วังคันตพราหมณ์ ข. โทณพราหมณ์  
 ค. ราธพราหมณ์ ง. พาวรีพราหมณ์ 
๕๐. พระนางปชาบดีโคตมี ทรงได้รับบรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีใด ? 
 ก. เอหิภิกขุ ข. รับโอวาท ๓ 
 ค. รับไตรสรณคมน์   ง. รับครุธรรม ๘ 
 



๑๗๒ 

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ 
ระดับช้ัน
สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้เช่ือเร่ืองใด 
 ก. กรรม   
 ค. โหราศาสตร์   
๒. สัตว์โลกมีท้ังสุขและทุกข์ด้วยอํานาจอะไร 
   ก. บุญ 
 ค. กรรม   
๓. กรรมเป็นเหตุนําสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติเรียกว่าอะไร 
   ก. กรรมลิขิต   
 ค. กรรมฐาน   
๔. กรรมบถ มีความหมายตรงกับข้อใด
 ก. ทางทํากรรม   
 ค. เร่ืองของกรรม   
๕. ข้อใด กล่าวเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
 ก. ตัดกรรมได้   
 ค. แก้กรรมได้   
 

 

 
 
 
 

กรรมบถ (วินัย)  ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
สอบในสนามหลวง 

มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
พระพุทธศาสนาสอนให้เช่ือเร่ืองใด ? 

ข. ปาฏิหาริย์  
ง. ไสยศาสตร์  

สัตว์โลกมีท้ังสุขและทุกข์ด้วยอํานาจอะไร ? 
   ข. บาป  
ง. บาปเคราะห์ 

กรรมเป็นเหตุนําสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติเรียกว่าอะไร ? 
ข. กรรมบถ   
ง. กรรมกิเลส 

กรรมบถ มีความหมายตรงกับข้อใด? 
ข. ผลของกรรม   
ง. การชดใช้กรรม 

ข้อใด กล่าวเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ? 
ข. ถอนกรรมได้   
ง. รับผลกรรม 



๑๗๓ 

๖. ข้อใด เป็นความหมายของกุศลกรรมบถ ? 
 ก. ทางแห่งความดี   ข. ทางแห่งกรรม   
 ค. ทางแห่งอบาย  ง. ทางก้าวหน้า 
๗. อกุศลกรรม นําสัตว์ให้ไปเกิดเป็นอะไร? 
   ก. มนุษย์ ข. เทวดา   
 ค. พรหม ง. สัตว์ดิรัจฉาน 
๘. ข้อใด เป็นเหตุจูงใจให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ? 
   ก. โลภะ ข. โทสะ 
 ค. โมหะ ง. ถูกทุกข้อ 
๙. เม่ือโทสะเกิดขึ้นหากระงับไม่ได้จะทําให้คนเราทําความผิดใด ? 
 ก. ฆ่ากัน ข. ลักขโมยกัน   
 ค. นอกใจกัน ง. โกหกกัน 

๑๐. คําว่า มือเป้ือนเลือด มีความหมายตรงกับอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน   
 ค. มุสาวาท   ง. สัมผัปปลาปะ 

๑๑. ฆ่าโดยอาการใดมีโทษมากท่ีสุด ? 
 ก. เพ่ือป้องกันตัว   ข. ไตร่ตรองไว้ก่อน   
 ค. บันดาลโทสะ   ง. ป้องกันโรค 

๑๒. ปาณาติบาต เป็นกรรมประเภทใด? 
 ก. กายกรรม   ข. วจีกรรม 
 ค. มโนกรรม   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๓. การทุจริตทรัพย์สินของชาติ เป็นอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน   
 ค. มุสาวาท   ง. พยาบาท 

๑๔. ความละโมบโลภมาก เป็นเหตุให้คนเราทําอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. อทินนาทาน   ข. กาเมสุมิจฉาจาร   
 ค. ผรุสวาจา   ง. มุสาวาท 
 



๑๗๔ 

๑๕. ยักยอกทรัพย์ประเภทใดเป็นอทินนาทาน ? 
 ก. เงินชดเชยโควิด   ข. เงินผู้สูงอายุ   
 ค. เงินประกันสังคม ง. ถูกทุกข้อ 

๑๖. ข้อใด เป็นหญิงต้องห้ามในอกุศลกรรมบถข้อ ๓ ? 
 ก. หญิงมีสามี   ข. หญิงมีญาติรักษา   
 ค. หญิงมีธรรมรักษา   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๗. กาเมสุมิจฉาจารหมายถึงข้อใด ? 
 ก. ไม่เคารพพ่อแม่   ข. ไม่เช่ือฟังผู้ใหญ่   
 ค. นอกใจคู่ครอง   ง. ไม่ทําตามกติกา 

๑๘. การคบซ้อน มีความหมายสอดคล้องกับอกุศลกรรมบถใด? 
 ก. อทินนาทาน   ข. กาเมสุมิจฉาจาร   
 ค. มุสาวาท   ง. ผรุสวาจา 

๑๙. ข้อใด เป็นผลกระทบเกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ? 
 ก. เสพยาเสพติด   ข. ทําร้ายพ่อแม่ 
 ค. ละเมิดทางเพศ   ง. ทุจริตคอรัปช่ัน 

๒๐. ข้อใด เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นทางกาย ? 
 ก. พูดเท็จ ข. ส่ังให้พูดเท็จ 
 ค. ให้การเท็จ ง. ปลอมลายเซ็น 

๒๑. มุสาวาทเกิดผลเสียแก่คนอ่ืนอย่างไร ? 
 ก. ให้เสียประโยชน์   ข. ให้เจ็บใจ   
 ค. ให้แตกแยก   ง. ให้งมงาย 

๒๒. โทษเบาท่ีสุดในการพูดมุสาวาท คือข้อใด ? 
 ก. ขาดความนับถือ   ข. ขัดสนเงินทอง   
 ค. วิกลจริต   ง. อายุส้ัน 

๒๓. คําพูดส่อเสียดเกิดผลเสียแก่คนอ่ืนอย่างไร? 
 ก. ให้เสียประโยชน์   ข. ให้เจ็บใจ 
 ค. ให้แตกแยก   ง. ให้งมงาย 
 



๑๗๕ 

๒๔. คําพูดประเภทใด ผู้พูดมีเจตนามุ่งทําลายจิตใจผู้ฟัง ? 
 ก. มุสาวาท ข. ผรุสวาจา 
 ค. ปิสุณวาจา   ง. สัมผัปปลาปะ 
๒๕.  เม่ือต้องการให้เกิดความสามัคคีในสังคม ควรเว้นคําพูดเช่นใด ? 
 ก. คําสัตย์ ข. คําไพเราะ 
 ค. คํายุยง ง. คําหยาบ 
๒๖. เจตนาเป็นเหตุให้พูดคําหยาบ เรียกว่าอะไร ?  
 ก. มุสาวาท   ข. ปิสุณวาจา   
 ค. ผรุสวาจา   ง. สัมผัปปลาปะ 
๒๗. ถ้อยคําท่ีไร้ประโยชน์สําหรับผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ? 
 ก. มุสาวาท   ข. ปิสุณวาจา   
 ค. ผรุสวาจา ง. สัมผัปปลาปะ 
๒๘. พูดเอาดีใส่ตัว เอาช่ัวใส่ผู้อ่ืน เป็นอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. มุสาวาท   ข. ปิสุณวาจา   
 ค. ผรุสวาจา ง. สัมผัปปลาปะ 
๒๙. ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถท่ีเกิดขึ้นทางกาย ? 
 ก. ไม่ลกัทรัพย์   ข. ไม่ละโมบ   
 ค. ไม่พยาบาท   ง. เห็นชอบ 
๓๐. กรรมท่ีเกิดขึ้นทางใจ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. กายกรรม   ข. วจีกรรม   
 ค. มโนกรรม   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๑. ข้อใดเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล ? 
 ก. อภิชฌา ข. พยาบาท 
 ค. มิจฉาทิฏฐิ ง. ถูกทุกข้อ 
๓๒. ความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืน เป็นอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. พยาบาท 
 ค. มิจฉาทิฏฐิ  ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๗๖ 

๓๓. ความเห็นผิดจากคลองธรรม เรียกว่าอะไร ? 
 ก. สัมมาทิฏฐิ   ข. อภิชฌา   
 ค. อวิชชา   ง. มิจฉาทิฏฐ ิ
๓๔. ข้อใดเพียงแต่คิดในใจก็สําเร็จเป็นกรรมบถแล้ว? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน   
 ค. สัมผัปปลาปะ   ง. มิจฉาทิฏฐ ิ
๓๕. การกระทําทางกาย วาจา ใจ จะสําเร็จเป็นกรรมบถได้ ขึ้นอยู่กับอะไร? 
 ก. เจตนา ข. อารมณ์ 
 ค. ความประมาท ง. ขาดสติ 
๓๖. เม่ือไม่คิดโลภอยากได้ของใคร เป็นเหตุให้ประพฤติกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. เว้นฆ่าสัตว์   ข. เว้นลักทรัพย์  
 ค. เว้นประพฤติผิดในกาม   ง. ถูกทุกข้อ 
๓๗. ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืน เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อภิชฌา   ข. อนภิชฌา   
 ค. มิจฉาทิฏฐิ   ง. สัมมาทิฏฐิ 
๓๘. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร หมายถึงกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. อนภิชฌา 
 ค. พยาบาท   ง. อพยาบาท 
๓๙. คนเช่นไร ได้ชื่อว่าตั้งตนอยู่ความไม่พยาบาท? 
 ก. ไม่คิดโลภ ข. ไม่ผูกโกรธ 
 ค. ไม่งมงาย ง. ไม่นอกใจ 
๔๐. กุศลกรรมบถข้อท่ี ๑ ช่วยลดพฤติกรรมใด ? 
 ก. ความโหดร้าย   ข. ความเห็นแก่ตัว   
 ค. ความมักมากในกาม   ง. ความไม่ซื่อตรง 
๔๑. กุศลกรรมบถข้อท่ี ๓ ส่งเสริมความซื่อสัตย์ระหว่างใคร ? 
  ก. นายกับบ่าว   ข. มิตรสหาย 
 ค. สามีภรรยา   ง. พ่ีน้อง 
 



๑๗๗ 

๔๒. กุศลกรรมบถข้อ ๔ มุ่งให้คนเราพูดคําเช่นไร ? 
 ก. คําจริง   ข. คําไพเราะ   
 ค. คําอ่อนหวาน   ง. คําคม 
๔๓. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลกรรมอย่างส้ินเชิง ? 
 ก. สัมมาทิฏฐิ ข. มิจฉาทิฏฐิ   
 ค. สักกายทิฏฐิ   ง. สัสสตทิฏฐิ 
๔๔. ความคิดเช่นใด เป็นกุศลกรรมบถ ? 
 ก. ทําช่ัวได้ดี   ข. ทําดีได้ชั่ว 
 ค. ทําดีไม่ได้ช่ัว  ง. ถูกทุกข้อ 
๔๕. กรรมบถใด จัดเข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘? 
 ก. อนภิชฌา ข. อพยาบาท 
 ค. สัมมาทิฏฐ ิ ง. ถูกทุกข้อ 
๔๖. ความเห็นว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ เป็นทิฏฐิใด ? 
 ก. สัมมาทิฏฐิ   ข. นัตถิกทิฏฐิ   
 ค. อเหตุกทิฏฐิ   ง. อกิริยทิฏฐิ 
๔๗. มีใจฝักใฝ่ในการเจริญกรรมฐาน ตรงกับอุปนิสัยใด ? 
 ก. ทานูปนิสัย  ข. สีลูปนิสัย 
 ค. ภาวนูปนิสัย ง. ถูกทุกข้อ 
๔๘. การไม่เบียดเบียนกันในโลก ตรงกับอุปนิสัยใด  ? 
 ก. ทานูปนิสัย   ข. สีลูปนิสัย   
 ค. ภาวนูปนิสัย   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๙. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการจัดเข้าในหลักธรรมใด ?  
 ก. ทาน ข. ศีล 
 ค. สมาธิ ง. ปัญญา 
๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างไร ? 
 ก. ได้บุญ   ข. เป็นคนดี 
 ค. เกิดในสุคติ ง. ถูกทุกข้อ 
 



๑๗๘ 
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ปัญหาและเฉลยข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันเอก 
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๑๘๒ 

ปัญหาและเฉลยวิชา
ระดับอุดมศึกษาและประชาชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. นิพพิทา ความหน่าย เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นสังขารอย่างไร 
 ก. ไม่เท่ียง 
 ค. เป็นอนัตตา 
๒. ในคําว่า “เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ”
 ก. หมูส่ัตว ์
 ค. มหาสมุทร   
๓. ข้อใด เป็นอาการสํารวมจิต 
 ก. สํารวมอินทรีย์  
 ค. เจริญวิปัสสนา   
๔. ตัณหา ราคะ จัดว่าเป็นมาร เพราะเหตุใด 
 ก. ทําให้เสียคน   
 ค. ทําให้เสียการเรียน   
๕. วัตถุกาม จัดว่าเป็นบ่วงแห่งมาร เพราะเหตุใด 
 ก. ผูกมัดกาย   
 ค. ผูกมัดจิตใจ 
 

 

 

 
 
 
 

วิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับอุดมศึกษาและประชาชาชนทั่วไป 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
นิพพิทา ความหน่าย เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นสังขารอย่างไร ? 

ข. เป็นทุกข์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

”โลกโดยอ้อม หมายถึงอะไร ? 
ข. แผ่นดินท่ีอาศัย   
ง. จักรวาล 

?  
ข. มนสิการกัมมัฏฐาน   
ง. ถูกทุกข้อ 

ตัณหา ราคะ จัดว่าเป็นมาร เพราะเหตุใด ? 
ข. ทําให้เสียงาน   

 ง. ทําให้เสียชีวิต 
วัตถุกาม จัดว่าเป็นบ่วงแห่งมาร เพราะเหตุใด ? 

ข. ผูกมัดวาจา 
ง. ถูกทุกข้อ 



๑๘๓ 

๖. เห็นสังขารไม่เท่ียงเป็นทุกข์ด้วยอะไร จึงหน่ายในทุกข์ ? 
 ก. สติ   ข. ปัญญา   
 ค. สมาธิ   ง. ฌาน 
๗. เห็นสังขารอย่างไร เป็นทางแห่งวิสุทธิ ? 
 ก. ไม่เท่ียง   ข. เป็นทุกข์   
 ค. เป็นอนัตตา   ง. ถูกทุกข้อ 
๘. คําว่า “สังขาร”ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมายถึงอะไร ? 
 ก. ขันธ์ ๑   ข. ขันธ์ ๔ 
 ค. ขันธ์ ๕   ง. ขันธ์ ๘ 
๙. ระยะกาลระหว่างเกิดและดับแห่งสังขารมนุษย์ ท่านกําหนดเกณฑ์ไว้กี่ปี ? 
 ก. ๘๐ ปี ข. ๙๐ ปี  
 ค. ๑๐๐ ปี  ง. ๑๒๐ ปี 

๑๐. ทุกขตา กําหนดเห็นได้ด้วยทุกข์กี่อย่าง ? 
   ก. ๔   ข. ๖   
 ค. ๘   ง. ๑๐ 

๑๑. สภาวทุกข์ คือทุกข์ประจําสังขาร หมายถึงทุกข์ในข้อใด? 
 ก. เกิดแก่ตาย   ข. หนาวร้อนหิว   
 ค. เศร้าโศกเสียใจ   ง. เจ็บป่วยไข้ 

๑๒. ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์จรหมายถึงทุกข์ในข้อใด ? 
 ก. ความเศร้าโศก   ข. ความหิว   
 ค. ความร้อนใจ   ง. การทะเลาะวิวาท 

๑๓. นิพัทธทุกข์ คือทุกข์เนืองนิตย์ หมายถึงทุกข์ในข้อใด ? 
 ก. ความเศร้าโศก   ข. ความหิว   
 ค. ความร้อนใจ   ง. การทะเลาะวิวาท 

๑๔. ทุกข์เพราะถูกไฟกิเลสเผา หมายถึงข้อใด? 
 ก. สภาวทุกข์   ข. พยาธิทุกข์   
 ค. วิปากทุกข์ ง. สันตาปทกุข์ 
 



๑๘๔ 

๑๕. อนัตตตา กําหนดรู้ได้ด้วยอาการอย่างไร ? 
 ก. ไม่อยู่ในอํานาจ   ข. หาเจ้าของมิได้ 
 ค. เป็นสภาพสูญ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๖. เนโสหมสฺมิ น่ันมิใช่เรา เป็นลักษณะของสังขารท่ีเรียกว่าอะไร ? 
 ก. อนิจจัง   ข. ทุกขัง 
 ค. อนัตตา   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๗. ภาวะท่ีจิตปราศจากความกําหนัดยินดีในกาม เรียกว่าอะไร ? 
 ก. นิพพิทา ข. วิราคะ 
 ค. วิสุทธิ   ง. วิมุตติ 

๑๘. ความกระหายในคําว่า ปิปาสวินโยมีสาเหตุมาจากอะไร ? 
 ก. ตัณหา   ข. ราคะ   
 ค. โทสะ   ง. โมหะ 

๑๙. วัฏฏะ ในคําว่า วฏฺฏูปจฺเฉโท หมายถึงความเวียนเกิดในภูมิใด ? 
 ก. กามาวจรภูมิ  ข. รูปาวจรภูมิ   
 ค. อรูปาวจรภูมิ ง. ถูกทุกข้อ 

๒๐. การระงับอกุศลท่ีเกิดขึ้นในจิตได้เป็นคราว ๆ จัดเป็นวิมุตติใด ? 
 ก. ตทังควมิุตติ   ข. วิกขัมภนวิมตุติ   
 ค. สมุจเฉทวิมตุติ   ง. นิสสรณวิมุตต ิ

๒๑. วิสุทธิ ความหมดจดจะเกิดขึ้นไดด้้วยอาศัยธรรมใด ? 
 ก. สติ   ข. ขันติ   
 ค. ปัญญา   ง. สัจจะ 

๒๒. พูดดีทําดี จัดเป็นวิสุทธิใด ? 
 ก. สีลวิสทุธิ   ข. จิตตวิสุทธิ   
 ค. ทิฏฐิวิสุทธิ   ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ 

๒๓. ผู้มุ่งสันติ ควรละอะไร ? 
 ก. ลาภ   ข. ยศ   
 ค. สรรเสริญ ง. โลกามิส 
 



๑๘๕ 

๒๔. นิพพาน มีกี่ประเภท ? 
 ก. ๑ ข. ๒ 
 ค. ๓ ง. ๕ 
๒๕. ธรรมท่ีเป็นทางไม่ตาย หมายถึงข้อใด?  
 ก. ความไม่โกรธ ข. ความไม่ประมาท 
 ค. ความไม่ริษยา  ง. ความไม่โลภ 
๒๖. คําตอบในข้อใด เป็นความหมายของอนุปาทิเสสนิพพาน? 
   ก. ส้ินกิเลส   ข. ส้ินชีวิต   
 ค. ส้ินกิเลสชีวิตยัง   ง. สิ้นกิเลสสิ้นชีวติ 
๒๗. คําว่า “เรือ” ในพระพุทธดํารัสว่า ภิกษุเธอจงวิดเรือน้ี... หมายถึงอะไร ? 
 ก. อัตภาพ   ข. สังคม   
 ค. โลก   ง. หมู่สัตว์ 
๒๘. ภูมิเป็นท่ีไปเกิดของผู้ประกอบอกุศลกรรม โดยรวมเรียกว่าอะไร ? 
 ก. ทุคต ิ ข. อบาย 
 ค. นิรยะ   ง. วินิบาต 
๒๙. เปรตท่ีได้เสวยสุขเพียงช่ัวครู่แล้วเสวยทุกข์สลับกันไป เรียกว่าอะไร ? 
  ก. วันตาสเปรต ข. เวมานิกเปรต   
 ค. สุจิมุขเปรต   ง. ปรทัตตูปชีวีเปรต 
๓๐. ในเทวทูตสูตร เด็กวัยใดจัดเป็นเทวทูต ? 
 ก. เด็กแรกเกิด   ข. เด็ก ๒ ขวบ   
 ค. เด็ก ๓ ขวบ   ง. เด็ก ๗ ขวบ   
๓๑. กามาพจรสวรรค์ มีกี่ช้ัน ? 
 ก. ๕   ข. ๖  
 ค. ๗   ง. ๘ 
๓๒. พรหมโลก มีกี่ชั้น ? 
 ก. ๑๖ ข. ๒๐   
 ค. ๓๐   ง. ๔๐ 
 



๑๘๖ 

๓๓. พระอนาคามีละสังขารแล้วไปเกิดในพรหมโลกช้ันใด ? 
 ก. มหาพรหมา   ข. อาภัสสรา   
 ค. ปริตตสุภา   ง. สุทธาวาส 
๓๔. การถูกตัดสินประหารชีวิตตายตกตามกัน จัดเป็นกรรมอะไร ? 
 ก. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   ข. อโหสิกรรม   
 ค. ชนกกรรม   ง. พหุลกรรม 
๓๕. กรรมท่ีจะต้องได้รับเม่ือไปเกิดในภพหน้า เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อโหสิกรรม   ข. อุปปัชชเวทนียกรรม   
 ค. ชนกกรรม   ง. พหุลกรรม 
๓๖. กรรมดีท่ีนําไปสู่สุคติ เรียกว่าอะไร ? 
 ก. อโหสิกรรม   ข. ครุกรรม   
 ค. ชนกกรรม   ง. พหุลกรรม 
๓๗. อนันตริยกรรมและสมาบัติ ๘ จัดเป็นกรรมประเภทใด?  
 ก. ชนกกรรม   ข. ครุกรรม   
 ค. อุปปีฬกกรรม   ง. อุปฆาตกรรม 
๓๘. ความในข้อใด เป็นความหมายของกตัตตากรรม ? 
 ก. กรรมหนัก   ข. กรรมสนับสนุน   
 ค. กรรมบีบค้ัน   ง. กรรมสักว่าทํา 
๓๙. กายคตาสติกัมมัฏฐานคือการพิจารณาอะไร ? 
 ก. อาการ ๓๒   ข. กสิณ ๑๐ 
 ค. อสุภะ ๑๐   ง. ธาตุ ๔ 
๔๐. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตากัมมัฏฐาน ? 
 ก. ศัตราวุธไม่กลํ้ากราย   ข. จิตสงบเร็ว   
 ค. เทวดารักษา ง. ถูกทุกข้อ 
๔๑. ผู้บรรลุจตุตถฌาน ต้องมีองค์ธรรมใด ? 
 ก. วิจาร   ข. ปีติ   
 ค. สุข   ง. อุเบกขา 
 



๑๘๗ 

๔๒. คนมีความประมาทในวัย ควรพิจารณาถึงเร่ืองใดบ่อยๆ ? 
 ก. ความแก่   ข. ความเจ็บป่วย 
 ค. ความตาย   ง. ความพลัดพราก 
๔๓. การพิจารณาอะไร ไม่จัดเป็นสติปัฏฐาน ? 
 ก. กาย   ข. เวทนา   
 ค. จิต ง. โลก 
๔๔. การเพ่ง ดิน นํ้า ไฟ ลม เป็นอารมณ์กัมมัฏฐาน เรียกอะไร ? 
 ก. กสิณ   ข. อสุภะ   
 ค. อานาปานัสสติ   ง. จตุธาตุววัตถาน 
๔๕. การพิจารณาซากศพ เป็นอารมณ์กัมมัฏฐาน เรียกอะไร ? 
 ก. กสิณ   ข. อสุภะ   
 ค. อานาปานัสสติ   ง. จตุธาตุววัตถาน 
๔๖. การระลึกถึงความตายโดยอุบายท่ีชอบ ควรประกอบด้วยองค์ธรรมใด ? 
 ก. สติ   ข. ญาณ   
 ค. เกิดสังเวช   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๗. บริกรรมว่า สัตว์ท้ังหลายมีกรรมเป็นของตน... เป็นการเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
 ก. เมตตา   ข. กรุณา   
 ค. มุทิตา   ง. อุเบกขา 
๔๘. คนมีนิสัยเช่ือง่าย จัดเป็นคนจริตใด ? 
 ก. โทสจริต   ข. โมหจริต 
 ค. สัทธาจริต   ง. วิตักกจริต 
๔๙. พุทธคุณบทใด เป็นปรหิตคุณ ? 
 ก. อรหํ   ข. สุคโต   
 ค. โลกวิทู ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ 
๕๐. อะไรเป็นต้นสายแห่งปฏิจจสมุปบาท ? 
 ก. อวิชชา   ข. ตัณหา   
 ค. อุปาทาน   ง. ชาติ 
 



๑๘๘ 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและประชาชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ความหมายของคําว่า “ ผู้มีความประสงค์สําเร็จแล้ว 
  ก. สิทธัตถะ   
 ค. โกลิตะ   
๒. เม่ือปัญจบุพพนิมิตปรากฏแก่เทวดา เป็นเหตุให้เทวดาน้ันจุติจากท่ีใด
 ก. มนุษยภูมิ  
 ค. พรหมภูมิ 
๓. เหตุท่ีทําให้พรหมโลกเกิดโกลาหล มีกี่อย่าง
 ก. ๒ อย่าง 
 ค. ๔ อย่าง 
๔. ความเห็นของคนในชมพูทวีป โดยสังเขปมีกี่อย่าง 
 ก. ๑ อย่าง   
 ค. ๓ อย่าง 
๕. ส่ิงใด ท่ีคนในชมพูทวีปยึดถืออย่างแรงกล้า
 ก. ถือทิฏฐิ 
 ค. ถือมัจฉริยะ   
 

 

 

 
 
 
 

พุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับอุดมศึกษาและประชาชาชนทั่วไป 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
ผู้มีความประสงค์สําเร็จแล้ว ” ตรงกับข้อใด ? 

ข. อุปติสสะ   
ง. ปิปผลิ 

เม่ือปัญจบุพพนิมิตปรากฏแก่เทวดา เป็นเหตุให้เทวดาน้ันจุติจากท่ีใด? 
ข. เทวภูม ิ
ง. อบายภูมิ 

เหตุท่ีทําให้พรหมโลกเกิดโกลาหล มีกี่อย่าง? 
ข. ๓ อย่าง  
ง. ๕ อย่าง 

ความเห็นของคนในชมพูทวีป โดยสังเขปมีกี่อย่าง ? 
ข. ๒ อย่าง 
ง. ๔ อย่าง 

ส่ิงใด ท่ีคนในชมพูทวีปยึดถืออย่างแรงกล้า? 
ข. ถือมานะ 
ง. ถือวิริยะ 



๑๘๙ 

๖. ราชบุตรและราชบุตรีของพระเจ้าโอกกากราช สร้างพระนครใหม่ชื่อว่าอะไร? 
 ก. พาราณสี ข. สาวัตถี   
 ค. อุชเชนี   ง. กบิลพัสดุ ์
๗. สุทโธทนราชกุมาร เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ? 
 ก. โอกกากราช ข. สีหหนุ 
 ค. ชยเสนะ   ง. อัญชนะ 
๘. สุทโธทนราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสกับราชธิดาของกษัตริย์เมืองใด? 
 ก. เทวทหะ ข. กบิลพัสดุ์ 
 ค. พาราณสี   ง. สาวัตถี 
๙. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรสภายใต้ต้นไม้ใด? 
 ก. ต้นปาริฉัตร   ข. ต้นโพธ์ิ 
 ค. ต้นไทร   ง. ต้นสาละ 

๑๐. ดาบสใด ได้ทํานายลักษณะพระมหาบุรุษเป็นคนแรก? 
   ก. กบิลดาบส   ข. กาฬเทวิลดาบส   
 ค. อุททกดาบส   ง. อาฬารดาบส 

๑๑. สิทธัตถราชกุมารมีพระนามเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าอะไร ? 
 ก. อังคีรส ข. ปิปผลิ   
 ค. อุปติสสะ ง. โกลิตะ 

๑๒. พราหมณ์กี่คนท่ีถูกเลือกให้เข้ามาทํานายลักษณะพระโพธิสัตว์? 
 ก. ๘ คน ข. ๖๐ คน 
 ค. ๑๐๘ คน ง. ๑๐๐๓ ท่าน 

๑๓. พราหมณ์ใด ทํานายสิทธัตถราชกุมารว่าจะต้องออกผนวชแน่นอน ? 
 ก. โกณฑัญญพราหมณ์ ข. รามพราหมณ์  
 ค. ธุรพราหมณ์  ง. ยัญญพราหมณ์ 

๑๔. พระโพธิสัตว์ ได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ? 
   ก. สิทธตัถะ ข. อุปติสสะ 
 ค. โกลิตะ   ง. กัญจนะ 
 



๑๙๐ 

๑๕. พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นใด ? 
 ก. ดาวดึงส์ ข. ยามา 
 ค. ดุสิต   ง. นิมมานรดี 

๑๖. พระนางปชาบดีโคตมีทรงมีความ เก่ียวข้องกับสิทธัตถราชกุมารอย่างไร ? 
 ก. เป็นพระมารดา ข. เป็นพระน้านาง  
 ค. เป็นพระพ่ีนาง ง. เป็นพระน้องนาง 

๑๗. สิทธัตถราชกุมารอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาขณะมีพระชนมายุกี่ปี ? 
  ก. ๑๖ ปี   ข. ๑๗ ปี 
 ค. ๑๘ ปี ง. ๑๙ ปี 

๑๘. สิทธัตถราชกุมารอธิษฐานเพศบรรพชา ณ ริมฝ่ังแม่น้ําใด ? 
   ก. เนรัญชรา   ข. คงคา   
 ค. ยมุนา ง. อโนมา 

๑๙. ผู้ใด ถวายอัฏฐบริขารแก่สิทธัตถราชกุมารในวันเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ? 
 ก. นายฉันนะ ข. ท้าวมหาพรหม   
 ค. ฆฏิการพรหม  ง. ท้าวอมรินทราธิราช 

๒๐. ฆฏิการพรหมนําพระภูษาผ้าทรงท้ังคู่ของสิทธัตถราชกุมารไปไว้ ณ ท่ีใด ? 
 ก. มนุษยโลก ข. เทวโลก   
 ค. พรหมโลก   ง. เปตโลก 

๒๑. พระโพธิสัตว์ศึกษาสําเร็จสมาบัติ ๘ ในสํานักของดาบสใด? 
 ก. กบิลดาบส ข. กาฬเทวิลดาบส 
 ค. อาฬารดาบส   ง. อุททกดาบส 

๒๒. กษัตริย์พระองค์ใด ทูลขอให้พระโพธิสัตว์กลับมาโปรดหากตรัสรู้แล้ว ? 
  ก. พิมพิสาร ข. สุทโธทนะ   
 ค. ปเสนทิโกศล   ง. โกรัพยะ 

๒๓. ข้อใด มิใช่การบําเพ็ญทุกรกิริยา? 
 ก. ก้ันลมอัสสาสะ  ข. ก้ันลมปัสสาสะ  
 ค. อดกระยาหาร  ง. เจริญอานาปานสติ 
 



๑๙๑ 

๒๔. กลุ่มบุคคลใด เป็นพวกแรกท่ีออกบวชตามพระโพธิสัตว์ ? 
 ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ภัททวัคคีย์ 
 ค. ยสะและสหาย   ง. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง 
๒๕. พระโพธิสัตว์ บําเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลาก่ีปี? 
   ก. ๓ ปี   ข. ๔ ปี 
 ค. ๕ ปี ง. ๖ ป ี
๒๖. ปัญจวัคคีย์ละท้ิงพระโพธิสัตว์ไป เพราะเห็นว่าพระองค์ละท้ิงส่ิงใด ? 
 ก. ความเพียร   ข. ความอดทน   
 ค. ความสันโดษ ง. ความขยัน 
๒๗. ส่ิงใด ท่ีนางสุชาดาถวายแด่พระโพธิสัตว์  ? 
 ก. ขนมเบ้ือง   ข. ขนมกุมมาส 
 ค. ข้าวมธุปายาส ง. ข้าวยาคู 
๒๘. พระโพธิสัตว์ อธิษฐานลอยถาดท่ีริมฝ่ังแม่น้ําใด ? 
 ก. เนรัญชรา ข. อโนมา   
 ค. คงคา   ง. สรภู 
๒๙. พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในราตรีดิถีใด? 
   ก. มาฆบุรณมี   ข. วิสาขบุรณมี 
 ค. อาสาฬหบุรณมี ง. ถูกทุกข้อ 
๓๐. ข้อใด เป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้า ? 
 ก. อรหัง   ข. สัมมาสัมพุทโธ   
 ค. ภควา ง. ถูกทุกข้อ 
๓๑. สถานท่ีใดพระพุทธเจ้าประทับยืนมองโดยมไิดก้ระพรบิพระเนตร เรียกวา่อะไร? 
 ก. อนิมิสสเจดีย์   ข. รัตนจงกรมเจดีย์   
 ค. รัตนฆรเจดีย์   ง. จุฬามณีเจดีย์ 
๓๒. ส่ิงใด ท่ีพระพุทธเจ้าประทานแก่พาณิช ๒ พ่ีน้อง ? 
 ก. พระเกศา  ข. พระโลมา  
 ค. พระนขา ง. พระทนต์ 
 



๑๙๒ 

๓๓. เทววาจิกอุบาสกได้แก่ใคร? 
 ก. โสตถิยพราหมณ์   ข. อุปกาชีวก 
 ค. พาณิช ๒ พ่ีน้อง ง. บิดาพระยสะ 
๓๔. เนยยบุคคลท่านอุปมากับบัวประเภทใด ? 
 ก. บัวพ้นนํ้า   ข. บัวเสมอนํ้า  
 ค. บัวในนํ้า   ง. บัวใต้โคลน 
๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดชนกลุ่มใด ? 
 ก. ปัญจวัคคีย์ ข. ยสะและสหาย   
 ค. ภัททวัคคีย์   ง. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง 
๓๖. ฤษีใด ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นท่านแรก ? 
 ก. โกณฑัญญะ ข. วัปปะ 
 ค. ภัททิยะ ง. อัสสชิ 
๓๗. พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอนุบุพพีกถา โปรดใคร ? 
 ก. กาฬเทวิลดาบส   ข. อาฬารดาบส   
 ค. อุททกดาบส  ง. ยสกุลบุตร 
๓๘. ผู้ใด เป็นปฐมอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพ่ึง? 
 ก. อุปกาชีวก ข. พาณิช ๒ พ่ีน้อง  
 ค. บิดาพระยสะ ง. พระเจ้าพิมพิสาร 
๓๙. อุรุเวลกัสสปะมีทิฏฐิมานะอันแรงกล้า เพราะคิดว่าตนเป็นพระอริยะช้ันใด ? 
   ก. พระโสดาบัน   ข. พระสกทาคามี   
 ค. พระอนาคามี  ง. พระอรหันต์ 
๔๐. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ท่ีใด ? 
 ก. สวนไผ่  ข. สวนตาลหนุ่ม 
 ค. สวนมะม่วง  ง. สวนสาละ 
๔๑. อุปติสสะและโกลิตะบวชเป็นปริพาชก ในสํานักแห่งเจ้าลัทธิใด ? 
 ก. ปูรณกัสสปะ ข. อชิตเกสกัมพล   
 ค. มักขลิโคศาล ง. สัญชัยเวลัฏฐบุตร 
 



๑๙๓ 

๔๒. พระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผล เพราะฟังธรรมท่ีพระพุทธเจ้าแสดงแก่ใคร ? 
 ก. ยสกุลบุตร ข. ทีฆนขปริพาชก   
 ค. โกลิตปริพาชก   ง. พระเจ้าพิมพิสาร 
๔๓. มาณพก่ีคน ท่ีพราหมณ์พาวรีส่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ? 
   ก. ๑๓ คน ข. ๑๔ คน   
 ค. ๑๕ คน  ง. ๑๖ คน 
๔๔. พระราธะเม่ือบวชแล้วมีลักษณะอุปนิสัยเป็นอย่างไร? 
  ก. ว่าง่ายสอนง่าย ข. เล้ียงง่าย   
 ค. ขยัน   ง. สันโดษ 
๔๕. พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ ท่ีเมืองใด? 
   ก. ราชคฤห์   ข. พาราณสี   
 ค. เทวทหะ   ง. กบิลพัสดุ ์
๔๖. ราหุลกุมาร ได้รับบรรพชาจากพระเถระใด ? 
   ก. พระอัสสชิ ข. พระสารีบุตร 
 ค. พระโมคคัลลานะ   ง. พระอนุรุทธ์ 
๔๗. พระกุมารใด บวชด้วยความไม่สมัครใจ ? 
   ก. อนุรุทธกุมาร ข. ภัททิยกุมาร 
 ค. นันทกุมาร  ง. ราหุลกุมาร 
๔๘. พระเถระใด ทําความเพียรเดินจงกรมเกินขนาดไม่หยุดจนเท้าแตก ? 
   ก. พระสิวลี  ข. พระเมฆิยะ  
 ค. พระโสณโกฬิวิสะ ง. พระรัฐบาล 
๔๙. ผู้ใด ถวายเคร่ืองประดับมหาลดาประสาธน์คลุมพระพุทธสรีระ ? 
 ก. รูปนันทาเทวี   ข. พิมพาเทวี   
 ค. สุมนาเทวี   ง. มัลลกิา 
๕๐. พระนางพิมพาเถรีพร้อมหญิงบริวาร ๕๐๐ ทรงผนวช ท่ีวัดใด ? 
   ก. เวฬุวนาราม ข. เชตวนาราม 
 ค. บุพพาราม ง. นิโครธาราม 
 



๑๙๔ 

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบ
ระดับอุดมศึกษาและประชาชาชนทั่วไป

สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม

๑. ทางทํากรรมดีกรรมช่ัวของคนท้ังหลาย เรียกว่าอะไร 
 ก. กรรมบถ 
 ค. กรรมสัทธา 
๒. การทําความดีความช่ัวของคนเราเกิดจากอะไร
 ก. การกระทํา 
 ค. ความคิด 
๓. วิชากรรมบถ ธรรมศึกษาช้ันเอก สอนเร่ืองอะไร
 ก. กรรมฐาน 
 ค. กรรม  
๔. กรรมนําสัตว์ให้ไปเกิดในทุคติภูมิ คือข้อใด
 ก. กุศลกรรมบถ 
 ค. อนุสสติ 
๕. กรรมบถเกิดจากการกระทํา ตรงกับข้อใด
 ก. กายกรรม 
 ค. มโนกรรม 
 

 

 

 
 
 
 

กรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาช้ันเอก  
ระดับอุดมศึกษาและประชาชาชนทั่วไป 

สอบในสนามหลวง 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
ทางทํากรรมดีกรรมช่ัวของคนท้ังหลาย เรียกว่าอะไร ? 

ข. กรรมฐาน 
ง. กรรมลิขิต 

การทําความดีความช่ัวของคนเราเกิดจากอะไร? 
ข. คําพูด 
ง. ถูกทุกข้อ 

วิชากรรมบถ ธรรมศึกษาช้ันเอก สอนเร่ืองอะไร? 
ข. ไตรสิกขา 
ง. ไตรลักษณ์  

กรรมนําสัตว์ให้ไปเกิดในทุคติภูมิ คือข้อใด? 
ข. อกุศลกรรมบถ 
ง. กสิณ 

กรรมบถเกิดจากการกระทํา ตรงกับข้อใด? 
ข. วจีกรรม   
ง. ถูกทุกข้อ 



๑๙๕ 

๖. ข้อใด เป็นองค์ประกอบสําคัญในการทํากรรมดีกรรมช่ัว? 
 ก. เจตนา ข. วิบากกรรม   
 ค. สุคติ   ง. ทุคติ   
๗. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํากรรม เรียกว่าอะไร ? 
 ก. กายกรรม ข. วจีกรรม 
 ค. มโนกรรม ง. วิบากกรรม 
๘. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุแห่งปาณาติบาต? 
 ก. เงิน ข. นก   
 ค. ปลา ง. ม้า 
๙. ข้อใด เป็นบาปเกิดจากการกระทําทางกาย? 
 ก. ปาณาติบาต ข. มุสาวาท   
 ค. พยาบาท   ง. มิจฉาทิฏฐิ 

๑๐. ข้อใด ไม่ใช่กิริยาท่ีประพฤติก้าวล่วงต่อสัตว์มีชีวิต? 
 ก. ฆ่า ข. ทําร้ายร่างกาย 
 ค. ทรกรรม ง. โจรกรรม 

๑๑. องค์ประกอบในการทําปาณาติบาตตรงกับข้อใด ? 
 ก. รู้ว่ามีชีวิต   ข. คิดจะฆ่า   
 ค. พยายามฆ่า   ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. ข้อใด เป็นโทษของการทําปาณาติบาต? 
 ก. ยากจน  ข. ถูกโรคเบียดเบียน 
 ค. ถูกใส่ร้าย   ง. ขาดคนนับถือ 

๑๓. ทรัพย์สมบัติ โดยตรงเป็นส่วนประกอบในการทําอกุศลกรรมบถใด? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน   
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร   ง. มุสาวาท 

๑๔. ทรัพย์ประเภทใด เป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ? 
 ก. มีเจ้าของ ข. เขาหวงแหน 
 ค. เขายังไม่ให้ ง. ถูกทุกข้อ 

 



๑๙๖ 

๑๕. ทรัพย์ในข้อใด ถึงตั้งใจลักไป ก็ไม่เป็นอทินนาทาน ? 
 ก. ของหวง   ข. ของทิ้ง 
 ค. ของฝาก   ง. ของยืม 

๑๖. ไม่ลักทรัพย์ของคนอ่ืน เป็นความดีทางใด? 
 ก. กาย ข. วาจา 
 ค. ใจ ง. ถูกทุกข้อ 

๑๗. ทุจริตคอรัปช่ัน เป็นการกระทําผิดอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน   
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร   ง. มุสาวาท 

๑๘. การทําผิดประเวณี เป็นอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. อทินนาทาน   ข. กาเมสุมิจฉาจาร 
 ค. พยาบาท   ง. มุสาวาท 

๑๙. บุคคลต้องห้ามในอกุศลกรรมบถข้อ ๓ ตรงกับข้อใด ? 
 ก. หญิงต้องห้าม   ข. ชายต้องห้าม   
 ค. นักบวช   ง. ถูกทุกข้อ 

๒๐. ปัญหาสังคมด้านใด เกิดจากการทําผิดกาเมสุมิจฉาจาร? 
 ก. ยาเสพติด ข. การพนัน   
 ค. แตกสามัคคี ง. ทางเพศ 

๒๑. ข้อใด เป็นผลกระทบเกิดจากอกุศลกรรมบถข้อ ๓ ? 
 ก. ถูกกล่าวหา   ข. อายุส้ัน 
 ค. ทรัพย์สินสูญหาย ง. หย่าร้าง 

๒๒. ข้อใด เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นทางกาย? 
 ก. โบกมือ   ข. พยักหน้า   
 ค. เขียนหนังสือ   ง. ถูกทุกข้อ  

๒๓. เจตนาบิดเบือนความจริง เป็นอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. พยาบาท   
 ค. มุสาวาท   ง. ปาณาติบาต 
 



๑๙๗ 

๒๔. วจีกรรม ๔ มีมุสาวาทเป็นต้น เกิดขึ้นทางใด ? 
 ก. กาย วาจา   ข. กาย ใจ   
 ค. วาจา ใจ   ง. กาย วาจา ใจ 
๒๕. คําพูดมุ่งทําลายคนอ่ืนให้แตกแยก เรียกว่าอะไร? 
 ก. มุสาวาท  ข. ปิสุณวาจา 
 ค. ผรุสวาจา   ง. สัมผัปปลาปะ 
๒๖. คําพูดมุ่งทําลายเผาผลาญใจคนฟัง เรียกว่าอะไร ? 
 ก. มุสาวาท   ข. ปิสุณวาจา   
 ค. ผรุสวาจา   ง. สัมผัปปลาปะ 
๒๗. คนท่ีชอบพูดยุแหย่ให้ผู้อ่ืนทะเลาะกัน ทําผิดอกุศลกรรมบถใด ? 
 ก. มุสาวาท   ข. ปิสุณวาจา   
 ค. ผรุสวาจา   ง. สัมผัปปลาปะ 
๒๘. อกุศลกรรมบถข้อ ๔ ทําให้สังคมมนุษย์ขาดหลักธรรมใด? 
 ก. สัจจะ ข. เมตตากรุณา 
 ค. ขันติ   ง. สติสัมปชัญญะ 
๒๙. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากอกุศลกรรมบถข้อ ๔ ? 
 ก. มีอายุส้ัน   ข. มีชีวิตขัดสน 
 ค. เป็นคนบ้า  ง. ไม่น่าเช่ือถือ 
๓๐. อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิจัดเป็นกรรมชนิดใด ? 
 ก. กายกรรม   ข. วจีกรรม   
 ค. มโนกรรม ง. ถูกทุกข้อ 
๓๑. ข้อใด มีความหมายตรงกับอภิชฌา ? 
 ก. อยากได้   ข. อยากดี   
 ค. อยากเด่น   ง. อยากดัง 
๓๒. อกุศลกรรมบถใด ทําให้คนมักผูกโกรธฉุนเฉียวง่าย ? 
 ก. ปาณาติบาต   ข. พยาบาท 
 ค. ผรุสวาจา ง. มิจฉาทิฏฐิ 

 



๑๙๘ 

๓๓. อกุศลกรรมบถใด ทําให้คนไม่เช่ือเร่ืองบุญบาป ? 
 ก. อภิชฌา   ข. พยาบาท   
 ค. มิจฉาทิฏฐิ   ง. มุสาวาท 
๓๔. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว สอดคล้องกับกรรมบถใด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. อนภิชฌา 
 ค. มิจฉาทิฏฐิ   ง. สัมมาทิฏฐิ 
๓๕. ความเห็นใด เป็นมิจฉาทิฏฐิ? 
 ก. ทําบาปตกนรก   ข. ทําบุญขึ้นสวรรค์ 
 ค. ทําช่ัวได้ดี   ง. ทําดีได้ด ี
๓๖. กุศลกรรมบถข้อ ๑ ทําให้คนมีความประพฤติเช่นไร ? 
 ก. ไมท่ําร้ายใคร   ข. ไม่หลอกใคร   
 ค. ไม่ด่าใคร   ง. ไม่แค้นใคร 
๓๗. กุศลกรรมบถข้อ ๑ ให้ผลกรรมแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไร ? 
 ก. มีโรคน้อย   ข. ม่ังมีศรีสุข   
 ค. ผู้คนนับถือ   ง. ปล่อยวาง 
๓๘. ข้อใด ขัดกับหลักปฏิบัติกุศลกรรมบถข้อ ๒ ? 
 ก. เบ่ือยาสุนัข ข. โกงที่ดิน 
 ค. ให้การเท็จ ง. ฆ่าเพราะหึงหวง 
๓๙. กุศลกรรมบถข้อ ๓ ช่วยแก้พฤติกรรมใด ? 
 ก. โหดร้าย   ข. มือไว   
 ค. ใจง่าย   ง. ขายยาบ้า 
๔๐. กุศลกรรมบถข้อ ๓ ส่งผลดีแก่คู่ครองอย่างไร ? 
 ก. เข้าใจกัน   ข. ไว้ใจกัน   
 ค. เช่ือใจกัน   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๑. กุศลกรรมบถข้อ ๔ ทําให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ? 
 ก. มีเมตตา   ข. มีศรัทธา 
 ค. มีสัจจะ   ง. มีความกตัญญู 
 



๑๙๙ 

๔๒. ข้อใด เป็นความดีเกิดขึ้นทางวาจา ? 
 ก. กราบพระ ข. สวดมนต ์
 ค. ฟังเทศน์ ง. น่ังสมาธิ 
๔๓. เก็บของคนอ่ืนได้แล้วนําคืนเจ้าของได้ชื่อว่าประพฤติกรรมบถใด ? 
 ก. อภิชฌา   ข. อนภิชฌา 
 ค. พยาบาท   ง. อพยาบาท 
๔๔. เวรระงับด้วยการไม่จองเวร สอดคล้องกับกรรมบถข้อใด ? 
 ก. อนภิชฌา ข. อพยาบาท   
 ค. สัมมาทิฏฐิ   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๕. การไม่เบียดเบียนกันในโลก จัดเป็นอุปนิสัยใด ? 
 ก. ทานูปนิสัย   ข. สีลูปนิสัย   
 ค. ภาวนูปนิสัย   ง. ถูกทุกข้อ 
๔๖. ทานูปนิสัย เป็นธรรมกําจัดอะไร ? 
 ก. ความโลภ   ข. ความโกรธ   
 ค. ความหลง   ง. ความเบียดเบียน 
๔๗. กรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล ? 
 ก. อภิชฌา  ข. พยาบาท 
 ค. สัมมาทิฏฐ ิ ง. ถูกทุกข้อ 
๔๘. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการเป็นหลักธรรมประเภทใด ? 
 ก. ควรงดเว้น   ข. ควรละ   
 ค. ควรหลีกเล่ียง   ง. ควรประพฤติ 
๔๙. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ สงเคราะห์เข้าในหลักธรรมใด ? 
 ก. ทาน ข. ศีล  
 ค. สมาธิ   ง. ปัญญา 
๕๐.ผู้กระทํากรรมดีย่อมเกิดในภพท่ีดี หมายถึงข้อใด ? 
 ก. มนุษยโลก   ข. เทวโลก   
 ค. พรหมโลก ง. ถูกทุกข้อ 
  



๒๐๐ 

 

 


