
๓๕ 
 

 
 

ปญัหาและเฉลยขอ้สอบธรรมศึกษา 
ธรรมศึกษาชั�นตร-ีโท-เอก 

ของสนามหลวงแผนกธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



๓๖



๓๗ 
 

 
 

ปญัหาวิชากระทูธ้รรม ธรรมศึกษาชั�นตรี 
สอบในสนามหลวง 

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

อคคฺสฺส  ทาตา  ลภเต  ปนุคฺค.ํ 

ผู ใ้ห ส้ิ� ง ที� เ ลิศ   ย่ อมได ้สิ� ง ที� เ ลิศอีก . 

 

      องฺ. ป�ฺจก.  ๒๒/๕๖ 

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

  
แต่งอธิบายใหส้มเหตุผล อา้งสุภาษติอื�นมาประกอบดว้ย ๑ ขอ้ และบอกชื�อคมัภีรท์ี�มาแห่งสุภาษิต

นั�นดว้ย สุภาษิตที�อา้งมานั�น ตอ้งเรียงเชื�อมความใหต้ดิต่อสมเรื�องกบักระทูต้ ั�ง 
 ช ั�นนี�   กาํหนดใหเ้ขยีนลงในใบตอบตั�งแต่ ๒ หนา้  (เวน้บรรทดั)  ขึ�นไป 

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

 
ใหเ้วลา ๓ ช ั �วโมง



๓๘ 
 

 
ปญัหาและเฉลยวชิาธรรม ธรรมศึกษาชั�นตรี 

สอบในสนามหลวง  
วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 ๑. บคุคลทาํอะไรมกัผดิพลาด เพราะขาดคุณธรรมขอ้ใด ? 
  ก. หริ ิ- โอตตปัปะ  ข. สติปฏัฐาน 
  ค. สต ิ– สมัปชญัญะ ง. อรยิสจั 
  เฉลยขอ้ ค.  

  ๒. ขอ้ใด เป็นผลของสตแิละสมัปชญัญะ ? 
   ก. ทาํใหฉ้ลาด  ข. ทาํใหร้อบคอบ   
   ค. ทาํใหข้ยนั  ง. ทาํใหก้ตญั�ู 
   เฉลยขอ้ ข.  

  ๓. ละอายต่อบาปทจุริตไม่ทาํผดิศีลธรรมต่างๆ เพราะมคุีณธรรมใด ? 
  ก. สต ิ  ข. สมัปชญัญะ  
  ค. หริิ  ง. โอตตปัปะ 
  เฉลยขอ้ ค.  

  ๔. อดทนต่อความลาํบากตรากตราํ ตรงกบัคุณธรรมใด ? 
    ก. สต ิ  ข. หริ ิ 
    ค. ขนัต ิ  ง. โสรจัจะ  
    เฉลยขอ้ ค.  
 
 
 



๓๙-๑๑๕- 
 

  ๕. ขอ้ใด เป็นเหตุใหเ้กดิขนัตโิสรจัจะ ? 
    ก. มองโลกในแงด่ี  ข. เขม้แขง็อดทน  
    ค. มจีติเมตตา   ง. ถกูทกุขอ้ 
    เฉลยขอ้ ง.  

  ๖. ขอ้ใด เป็นความหมายของบุพพการชีน ? 
    ก. ทาํอปุการะกอ่น  ข. รูอ้ปุการคุณ  
    ค. ทดแทนคุณ   ง. สนองคุณ 
    เฉลยขอ้ ก.  

  ๗. ชาวพทุธมอีะไร เป็นที�พึ�งที�ระลกึ ? 
    ก. พระรตันตรยั   ข. พระอศิวร 
    ค. พระพรหม    ง. พระพฆิเนศ 
    เฉลยขอ้ ก.  

  ๘. พระบรสุิทธิคุณ เป็นคุณของขอ้ใด ? 
    ก. พระพทุธเจา้   ข. พระธรรม  
    ค. พระสงฆ ์  ง. ถกูทกุขอ้ 
    เฉลยขอ้ ก.  

  ๙. โอวาทของพระพทุธเจา้ ตรงกบัขอ้ใด ? 
    ก. ละช ั �ว   ข. ทาํด ี 
    ค. ทาํใจใหผ้่องใส   ง. ถกูทกุขอ้ 
    เฉลยขอ้ ง.  

  ๑๐. ประโยชนสู์งสุดของการปฏบิตัิตามพทุธโอวาทคืออะไร ? 
    ก. ศีล   ข. สมาธ ิ 
    ค. สวรรค ์  ง. พระนิพพาน 
    เฉลยขอ้ ง.  

  ๑๑. การฉอ้โกง รบัสนิบน จดัเป็นทจุริตประเภทใด ? 
    ก. กายทจุริต  ข. วจทีจุรติ   
    ค. มโนทจุรติ   ง. ถกูทกุขอ้ 



๔๐ 
 

    เฉลยขอ้ ก.  

  ๑๒. วจสุีจรติขอ้ใด ส่งเสรมิใหเ้กดิความปรองดองสมานฉนัท ์?  
    ก. ไมพ่ดูเทจ็   ข. ไมพ่ดูคาํหยาบ  
    ค. ไม่พดูสอ่เสยีด   ง. ไมพ่ดูเพอ้เจอ้ 
    เฉลยขอ้ ค.  

  ๑๓. ขอ้ใด เป็นลกัษณะของคนประพฤติมโนสุจรติ ? 
  ก. ไมฆ่่าสตัว ์ ข. ไมล่กัขโมย  
  ค. ไมโ่กหก ง. ไม่พยาบาทปองรา้ย 
  เฉลยขอ้ ง.  

  ๑๔. การทาํรา้ยคนอื�น เกดิจากอกศุลมลูใด ? 
    ก. โลภะ  ข. โทสะ 
    ค. โมหะ   ง. ถกูทกุขอ้ 
    เฉลยขอ้ ข.  

  ๑๕. ขอ้ใด จดัเป็นโลภะ ?  
  ก. อยากทาํบุญ   ข. อยากฟงัธรรม  
  ค. อยากทจุริต  ง. อยากปรองดอง  
  เฉลยขอ้ ค.  

  ๑๖. อกศุลมลูใด เป็นเหตขุองการทจุรติคอรปัช ั �น ? 
  ก. โลภะ ข. โทสะ  
  ค. โมหะ  ง. ถกูทกุขอ้  
  เฉลยขอ้ ก.  

  ๑๗. บญุกริิยาวตัถ ุหมายถงึอะไร ? 
  ก. การบวงสรวง   ข. การทาํบญุ 
  ค. การชาํระบาป  ง. การบูชาไฟ 
  เฉลยขอ้ ข.  

   

 



๔๑-๑๑๗- 
 

  ๑๘. สตับรุุษ คือคนเช่นไร ? 
  ก. คนทาํด ี ข. คนพดูด ี 
  ค. คนคิดด ี ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้ ง.  

  ๑๙. ตาํรวจเหน็คนทาํผดิไมจ่บักุม เพราะกลวัอทิธพิล จดัว่ามอีคตใิด ? 
  ก. ฉนัทาคต ิ   ข. โทสาคต ิ  
  ค. โมหาคต ิ  ง. ภยาคติ 
  เฉลยขอ้ ง.  

  ๒๐. พยายามรกัษาความดไีมใ่หเ้สื�อมถอย ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. สงัวรปธาน  ข. ปหานปธาน  
  ค. ภาวนาปธาน  ง. อนุรกัขนาปธาน 
  เฉลยขอ้ ง.  

  ๒๑. ใชป้ญัญารกัษาสจัจะ เพิ�มพนูจาคะ ศึกษาสนัต ิตรงกบัธรรมหมวดใด ? 
  ก. อธิษฐานธรรม  ข. อทิธิบาท   
  ค. พรหมวหิาร   ง. ปธาน 
  เฉลยขอ้ ก.  

  ๒๒. เพยีรพยายามเรื�อยไป จนกว่าจะประสบความสาํเรจ็ ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. ฉนัทะ  ข. วริยิะ 
  ค. จติตะ   ง. วมิงัสา 
  เฉลยขอ้ ข.  

  ๒๓. เมื�อเหน็คนอื�นไดด้ ีควรเจรญิพรหมวหิารขอ้ใด ? 
  ก. เมตตา   ข. กรุณา    
  ค. มทุิตา  ง. อเุบกขา  
  เฉลยขอ้ ค.  

   

 

 



๔๒ 
 

 ๒๔. ทุกขท์ ั�งหลายที�เกดิขึ�น จดัเป็นอริยสจัใด ? 
  ก. ทกุข ์ ข. สมทุยั    
  ค. นิโรธ     ง. มรรค 
  เฉลยขอ้ ก.  

 ๒๕. กรรมใด หา้มสวรรค ์หา้มนิพพาน ? 
  ก. อกศุลกรรม  ข. อนันตรยิกรรม 
  ค. อาสนันกรรม  ง. อโหสกิรรม 
  เฉลยขอ้ ข.  

 ๒๖. ไมง่มงายเชื�องา่ย ไม่หลงเชื�อการดลบนัดาล เป็นเวสารชัชกรณธรรมใด ? 
  ก. สทัธา     ข. ศีล    
  ค. พาหุสจัจะ   ง. โอตตปัปะ 
  เฉลยขอ้ ก.  

 ๒๗. ทาํความเหน็ใหถ้กูตอ้ง เป็นอานิสงสข์องผูป้ระพฤตอิะไร ? 
  ก. ใหท้าน     ข. รกัษาศีล    
  ค. สมาธ ิ ง. ฟงัธรรม 
  เฉลยขอ้ ง.  

 ๒๘. พลธรรมขอ้ใด ทาํใหรู้แ้จง้เหน็จรงิในสิ�งท ั�งปวง ? 
  ก. วริยิะ     ข. สต ิ      
  ค. สมาธ ิ   ง. ปญัญา 
  เฉลยขอ้ ง.  

 ๒๙. ในขนัธ ์๕ อะไรจดัเป็นรูปธรรม? 
  ก. รูป ข. เวทนา     
  ค. สงัขาร   ง. วญิญาณ 
  เฉลยขอ้ ก.  

 

 

 



๔๓-๑๑๙- 
 

 ๓๐. ธรรมเป็นที�ต ั�งแห่งการระลกึถงึกนั ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. สปัปรุสิธรรม  ข. พลธรรม   
  ค. สาราณิยธรรม   ง. คารวธรรม  
  เฉลยขอ้ ค.  

 ๓๑. ขอ้ใด จดัเป็นทฏิฐสิามญัญตา ? 
  ก. เหน็ตรงกนั ข. มศีีลเสมอกนั  
  ค. คิดดต่ีอกนั  ง. พดูดต่ีอกนั  
  เฉลยขอ้ ก.  

 ๓๒. รูว้่าสิ�งใดควรทาํก่อน สิ�งใดควรทาํทหีลงั จดัเป็นสปัปุรสิธรรมขอ้ใด ? 
  ก. ธมัมญั�ุตา  ข. อตัถญั�ุตา  
  ค. มตัตญั�ุตา  ง. กาลญั�ุตา 
  เฉลยขอ้ ง.  

 ๓๓. ไมป่รบัปรุงตวัใหด้ขีึ�น ถอืว่าขาดสปัปุรสิธรรมขอ้ใด ? 
  ก. ธมัมญั�ุตา  ข. อตัถญั�ุตา  
  ค. อตัตญั�ุตา ง. ปรสิญั�ุตา  
  เฉลยขอ้ ค.  

 ๓๔. โลกธรรมใด จดัเป็นอฏิฐารมณ ์? 
  ก. นินทา   ข. ทกุข ์   
  ค. มีลาภ ง. เสื�อมลาภ 
  เฉลยขอ้ ค.  

 ๓๕. เหน็อย่างไร ชื�อว่าเหน็ชอบ ? 
  ก. เหน็ตามเพื�อน  ข. เหน็ตามสงัคม  
  ค. เหน็ตามตาํรา  ง. เหน็ดว้ยปญัญา 
  เฉลยขอ้ ง.  

 

 

 



๔๔ 
 

 ๓๖. การกระทาํที�เป็นเหตใุหผู้ท้าํเศรา้หมอง เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. กเิลสกาม   ข. กรรมกเิลส  
  ค. กรรมวฏัฏ ์  ง. กรรมบถ  
  เฉลยขอ้ ข.  

 ๓๗. ขอ้ใด ไมน่บัเขา้ในกรรมกเิลส ? 
  ก. ฆ่าสตัว ์   ข. ลกัทรพัย ์  
  ค. พดูเทจ็     ง. ดื�มสุรา 
  เฉลยขอ้ ง.  

 ๓๘. ผูต้อ้งการงดเวน้จากปาณาตบิาต ควรประพฤตคิวบคู่กบัธรรมใด ? 
  ก. เมตตา    ข. สมัมาชพี   
  ค. กามสงัวร   ง. สจัจะ 
  เฉลยขอ้ ก.  

 ๓๙. ผูต้อ้งการงดเวน้จากอทนินาทาน ควรประพฤตคิวบคู่กบัธรรมใด ? 
  ก. เมตตา    ข. สมัมาชีพ   
  ค. กามสงัวร ง. สจัจะ 
  เฉลยขอ้ ข.  

 ๔๐. ผูต้อ้งการงดเวน้จากกาเมสุมจิฉาจาร ควรประพฤตคิวบคู่กบัธรรมใด ? 
  ก. เมตตา    ข. สมัมาชพี   
  ค. กามสงัวร   ง. สจัจะ 
  เฉลยขอ้ ค.  

 ๔๑. ผูต้อ้งการงดเวน้จากมสุาวาท ควรประพฤตคิวบคู่กบัธรรมใด ? 
  ก. เมตตา    ข. สมัมาชพี   
  ค. กามสงัวร   ง. สจัจะ 
  เฉลยขอ้ ง.  

 

 

 



๔๕-๑๒๑- 
 

 ๔๒. ธรรมเป็นเครื�องยดึเหนี�ยวจติใจใหส้ามคัคี เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. สงัคหวตัถ ุ ข. ฆราวาสธรรม  
  ค. อทิธิบาท  ง. พรหมวหิาร 
  เฉลยขอ้ ก.  

 ๔๓. การทาํประโยชนส์่วนรวม ตรงกบัสงัคหวตัถขุอ้ใด ? 
  ก. ทาน      ข. ปิยวาจา   
  ค. อตัถจริยา ง. สมานตัตตา 
  เฉลยขอ้ ค.  

 ๔๔. คิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว เป็นลกัษณะของมติรประเภทใด ? 
  ก. ปอกลอก  ข. ดแีต่พดู  
  ค. หวัประจบ  ง. ชกัชวนในทางฉิบหาย 
  เฉลยขอ้ ก.  

 ๔๕. ปากปราศรยั นํ�าใจเชอืดคอ จดัอยู่ในมติรประเภทใด ? 
  ก. ปอกลอก  ข. ดแีต่พดู  
  ค. หวัประจบ  ง. ชกัชวนในทางฉิบหาย 
  เฉลยขอ้ ค.  

 ๔๖. การคา้ขายชนิดใด เป็นขอ้หา้มของอบุาสกอุบาสกิา ? 
  ก. ขายเสื�อผา้  ข. ขายนํ�าเมา  
  ค. ขายอาหาร    ง. ขายเครื�องสาํอาง 
  เฉลยขอ้ ข.  

 ๔๗. ขอ้ใด เป็นสมบตัขิองอุบาสก ? 
  ก. ศรทัธา     ข. ทรพัย ์    
  ค. ยศ      ง. ตาํแหน่ง 
  เฉลยขอ้ ก.  

  

 

 



๔๖ 
 

 ๔๘. ธรรมเป็นเครื�องยดึเหนี�ยวจติใจใหส้ามคัคี เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. สงัคหวตัถ ุ  ข. ฆราวาสธรรม  
  ค. อทิธิบาท   ง. พรหมวหิาร 
  เฉลยขอ้ ก.   

 ๔๙. แนะนาํด ีเป็นหนา้ที�ของใคร ? 
  ก. มารดาบดิา    ข. ครูอาจารย ์  
  ค. สมณพราหมณ์  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้ ง.  

 ๕๐.จรงิใจ ฝึกฝน อดทน ใหป้นั ตรงกบัธรรมหมวดใด ? 
  ก. สงัคหวตัถ ุ  ข. ฆราวาสธรรม 
  ค. อธษิฐานธรรม  ง. พรหมวหิาร 
  เฉลยขอ้ ข.  

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



๔๗-๑๒๓- 
 

 
เฉลยวชิาธรรม ธรรมศึกษาชั�นตร ี

สอบในสนามหลวง  
วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
๑. ค.  ๑๑. ก.  ๒๑. ก.  ๓๑. ก.  ๔๑. ง.  

๒. ข.  ๑๒. ค.  ๒๒. ข.  ๓๒. ง.  ๔๒. ก.  

๓. ค.  ๑๓. ง.  ๒๓. ค.  ๓๓. ค.  ๔๓. ค.  

๔. ค.  ๑๔. ข.  ๒๔. ก.  ๓๔. ค.  ๔๔. ก.  

๕. ง.  ๑๕. ค.  ๒๕. ข.  ๓๕. ง.  ๔๕. ค.  

๖. ก.  ๑๖. ก.  ๒๖. ก.  ๓๖. ข.  ๔๖. ข.  

๗. ก.  ๑๗. ข.  ๒๗. ง.  ๓๗. ง.  ๔๗. ก.  

๘. ค.  ๑๘. ง.  ๒๘. ง.  ๓๘. ก.  ๔๘. ก.  

๙. ง.  ๑๙. ง.  ๒๙. ก.  ๓๙. ข.  ๔๙. ง.  

  ๑๐. ง.  ๒๐. ง.  ๓๐. ค.  ๔๐. ค.  ๕๐. ข.  



๔๘ 
 

 
 

ปญัหาและเฉลยวชิาพทุธประวตัิ ธรรมศึกษาชั�นตรี 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    

 
 ๑. ในปจัจบุนั ประเทศใดจดัอยู่ในชมพทูวปี ? 
     ก. อหิร่าน     ข. อนิเดีย  
     ค. เมยีนมา     ง. ศรลีงักา   
    เฉลยขอ้ ข.  
 ๒. ชาวนาและพ่อคา้ จดัอยู่ในวรรณะใด ? 
     ก. กษตัรยิ ์  ข. พราหมณ ์   
  ค. แพศย ์  ง. ศูทร  
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๓. บตุรที�เกดิจากพ่อเป็นพราหมณ ์แมเ่ป็นศูทร เรียกว่าอะไร ?  
    ก. พราหมณ ์  ข. แพศย ์   
  ค. จณัฑาล   ง. ศูทร  
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๔. สกักชนบท ตั�งอยู่ทศิใดของชมพทูวปี ? 
  ก. เหนือ    ข. ใต ้   
  ค. ออก   ง. ตก 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๕. ศากยวงศ ์มคีวามผูกพนักบัวงศใ์ดเป็นพเิศษ ? 
  ก. โกลยิะ   ข. มลัละ   
  ค. ลจิฉว ี ง. โกศล 
  เฉลยขอ้  ก.  



๔๙-๑๓๗- 
 

 ๖.เจา้ชายสทิธตัถะประสูตทิี�ใด ? 
   ก. ลมุพนีิวนั   ข. เวฬวุนั  
  ค. ลฏัฐวินั   ง. สาลวนั 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๗. ใครเป็นผูท้าํนายลกัษณะของพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ? 
    ก. อทุกดาบส   ข. อาฬารดาบส 
  ค. อสติดาบส ง. โกณฑญัญะ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๘. พระกมุารประสูติไดก้ี�วนั จงึขนานพระนาม ? 
    ก. ๓ วนั   ข. ๕ วนั 
  ค. ๗ วนั  ง.  ๙ วนั  
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๙. เจา้ชายสทิธตัถะ ไดป้ฐมฌานครั�งแรกในพธิใีด ? 
  ก. ขนานพระนาม  ข. แรกนาขวญั 
  ค. ทาํนายลกัษณะ  ง. อภเิษกสมรส 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๐. เจา้ชายสทิธตัถะทรงเหน็เทวทูต ๔ เมื�อพระชนมายุกี�ปี ? 
     ก. ๙ ปี    ข. ๑๙ ปี   
  ค. ๒๙ ปี   ง. ๓๙ ปี 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๑๑. ขอ้ใด ไมจ่ดัอยู่ในเทวทูต ๔ ? 
     ก. คนเกดิ   ข. คนแก่    
  ค. คนเจบ็   ง. คนตาย 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๒. เจา้ชายสทิธตัถะทรงผนวชดว้ยวธิใีด ? 
  ก. เอหภิกิข ุ ข. อธิษฐานเพศ  
  ค. ไตรสรณคมน ์ ง. ญตัตจิตตุถกรรม 
  เฉลยขอ้  ข.  
  



๕๐ 
 

 ๑๓. หลงัจากบรรพชาแลว้ ทรงเริ�มศึกษาในสาํนกัใครก่อน ? 
     ก. อสติดาบส   ข. อาฬารดาบส  
  ค. อทุกดาบส  ง. วศิวามติร 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๔. ใครเป็นผูถ้วายขา้วมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ? 
  ก. นางสุชาดา  ข. นางวสิาขา  
  ค. พระนางปชาบด ี ง. พระนางอมติา 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๕. ใครเป็นผูถ้วายหญา้คา แก่พระมหาบุรุษ ? 
     ก. ตปุสสะ   ข. ภลัลกิะ   
  ค. อปุกะ   ง. โสตถยิะ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๑๖. พระพทุธเจา้ตรสัรู ้ตรงกบัวนัอะไร ? 
     ก. วนัมาฆะ  ข. วนัวสิาขะ  
  ค. วนัอฏัฐม ี ง. วนัอาสาฬหะ 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๗. อบุาสกผูถ้งึพระพทุธ พระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ? 
     ก. ตปสุสะ ภลัลกิะ  ข. โสตถยิะ  
  ค. อนาถปิณฑกิะ  ง. บดิาพระยสะ  
   เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๘. พระพทุธองคต์ดัสนิพระทยัที�จะแสดงธรรม ทรงคิดถงึใครก่อน ? 
     ก. ปญัจวคัคีย ์ ข. อาฬารดาบส อทุกดาบส  
  ค. กบลิดาบส  ง. อสติดาบส  
   เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๙. พระพทุธเจา้แสดงปฐมเทศนา ที�เมอืงใด ? 
     ก. ราชคฤห ์  ข. กสุนิารา   
  ค. พาราณส ี  ง. สาวตัถ ี
  เฉลยขอ้  ค.  
 



๕๑



๕๒ 
 

 ๒๗. พระสารีบุตรสาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์หลงัจากอปุสมบทแลว้กี�วนั ? 
     ก. ๗ วนั   ข. ๑๕ วนั   
  ค.  ๒๕ วนั   ง. ๓๕ วนั 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๒๘. กษตัรยิพ์ระองคใ์ด นบัถอืพระพทุธศาสนาเป็นองคแ์รก ? 
  ก. พระเจา้พมิพสิาร  ข. พระเจา้อโศก  
  ค. พระเจา้สุทโธทนะ  ง. พระเจา้อเุทน 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๙. พระพทุธเจา้ทรงแสดโอวาทปาฏโิมกข ์ณ สถานที�ใด ? 
     ก. เชตะวนั ข. เวฬวุนั 
  ค. อมัพวนั  ง. ลฏัฐวินั 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๓๐. ใครเป็นอุปชัฌายข์องพระราธะ ? 
     ก. พระอสัสช ิ  ข. พระอานนท ์ 
  ค. พระอญัญาโกณฑญัญะ  ง. พระสารบีตุร 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๓๑. ใครทูลอาราธนาพระพทุธเจา้เสดจ็กลบักรุงกบลิพสัดุไ์ดส้าํเร็จ ? 
  ก. กาฬทุายอีาํมาตย ์  ข. ฉนันอาํมาตย ์ 
  ค. พระอานนท ์  ง. สนัตตอิาํมาตย ์
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๒. พระองคท์รงแสดงชาดกอะไร ในท่ามกลางพระประยูรญาติ ? 
     ก. มหาชนกชาดก   ข. เวสสนัดรชาดก  
  ค. สุวรรณสามชาดก   ง. เตมยิชาดก 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๓๓. พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมเรื�องอะไร โปรดพระนางพมิพา ? 
     ก. กนินรชีาดก   ข. ภรูทิตัตชาดก  
  ค. มโหสถชาดก   ง. เตมยิชาดก 
  เฉลยขอ้  ก.   
 



๕๓



๕๔ 
 

 ๔๑. ระเบยีบแบบแผนหรอืแบบอย่างทางพระพทุธศาสนา เรยีกว่าอะไร ? 
     ก. ศาสนปฏบิตั ิ ข. ศาสนพธิี 
  ค. ศาสนธรรม  ง. ศาสนศึกษา 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๔๒. การกราบแบบเบญจางคประดษิฐ ์หมายถงึการกราบเช่นใด ? 
  ก. กราบครบองค ์๕  ข. กราบ ๓ คร ั�ง  
  ค. กราบ ๕ คร ั�ง  ง. กราบครบองค ์๘ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๔๓. กริยิาเช่นไร เรียกว่าอภวิาท ? 
     ก. การไหว ้ ข.  การกราบ  
  ค. การประนมมอื  ง. การนอ้มศีรษะ 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๔๔. มะยงั ภนัเต วสุิง วสุิง ฯ เป็นคาํอาราธนาอะไร ? 
  ก. ศีล ๕ ข. ธรรม   
  ค. พระปรติร   ง. เทศน ์
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๔๕. วปิตัตปิะฏพิาหายะ ฯ เป็นคาํอาราธนาอะไร ? 
     ก. ศีล   ข. ธรรม   
  ค. พระปรติร   ง. เทศน ์
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๔๖. อะไรควรประเคนในยามวกิาล ? 
     ก. อาหาร  ข. นํ� าปานะ 
  ค. ผลไม ้ ง. ขนม 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๔๗. วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาวนัใด เป็นวนัสาํคญัสากลของโลก ? 
     ก. วนัมาฆบูชา ข. วนัวสิาขบูชา 
  ค. วนัอฏัฐมบูีชา  ง. วนัอาสาฬหบูชา 
  เฉลยขอ้  ข.  
 



๕๕-๑๔๓- 
 

 ๔๘. องคก์รใดกาํหนดใหว้นัวสิาขบูชา เป็นวนัสาํคญัสากลของโลก ? 
   ก. สหประชาชาต ิ ง. สหภาพยุโรป  
  ค. พทุธสมาคม  ง. สภากาชาด 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๔๙. การกรวดนํ�ามุง่ประโยชนอ์ะไร ? 
   ก. อทุศิสว่นบุญ  ข. แสดงความเคารพ  
  ค. ต ั�งจติอธิษฐาน  ง. ใหเ้ทวดารบัรู ้
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๕๐. สิ�งใดเป็นเครื�องประกอบพธิทีาํบญุวนัเกดิ ? 
     ก. เครื�องทองนอ้ย  ข. ขนันํ� ามนต ์ 
  ค. ผา้ภษูาโยง  ง. ผา้บงัสุกลุ 
   เฉลยขอ้  ข.  
 

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



๕๖ 
 

 
ปญัหาและเฉลยวชิาพทุธะ ธรรมศึกษาชั�นตรี 

สอบในสนามหลวง  
วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑. ข.  ๑๑. ก.  ๒๑. ค.  ๓๑. ก.  ๔๑. ข.  

๒. ค.  ๑๒. ข.  ๒๒. ค.  ๓๒. ข.  ๔๒. ก.  

๓. ค.  ๑๓. ข.  ๒๓. ค.  ๓๓. ก.  ๔๓. ข.  

๔. ก.  ๑๔. ก.  ๒๔. ง.  ๓๔. ง.  ๔๔. ก.  

๕. ก.  ๑๕. ง.  ๒๕. ก.  ๓๕. ข.  ๔๕. ค.  

๖. ก.  ๑๖. ข.  ๒๖. ง.  ๓๖. ก.  ๔๖. ข.  

๗. ค.  ๑๗. ก.  ๒๗. ข.  ๓๗. ก.  ๔๗. ข.  

๘. ข.  ๑๘. ข.  ๒๘. ก.  ๓๘. ง.  ๔๘. ก.  

๙. ข.  ๑๙. ค.  ๒๙. ข.  ๓๙. ง.  ๔๙. ก.  

  ๑๐. ค.  ๒๐. ค.  ๓๐. ง.  ๔๐. ง.  ๕๐. ข.  

 



๕๗-๑๕๗- 
 

 
 

ปญัหาและเฉลยวชิาเบญจศีลเบญจธรรม (วนิัย) ธรรมศึกษาชั�นตรี 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 ๑. ขอ้ใด ควบคุมความประพฤตขิองคนใหอ้ยู่ร่วมกนัเป็นปกติสุข ? 
   ก. ทาน   ข. ศีล  
   ค. ภาวนา    ง. เมตตา 
   เฉลยขอ้  ข.   
 ๒. ศีลที�แปลว่าปกต ิมุง่ถงึศีลประเภทใด ? 
   ก. ศีล ๕ ข. ศีล ๘  
   ค. ศีล ๑๐  ง. ศีล ๒๒๗ 
   เฉลยขอ้  ก.   
 ๓. เจตนางดเวน้เมื�อเผชญิกบัเหตทุี�จะทาํใหผ้ดิศีล ตรงกบัขอ้ใด ? 
   ก. สมัปตัตวริตัิ ข. สมาทานวริตั ิ 
   ค. สมจุเฉทวริตั ิ ง. ถกูทกุขอ้ 
   เฉลยขอ้  ก.  
 ๔. ศีลขอ้ใด เป็นหลกัประกนัความปลอดภยัดา้นทรพัยส์นิ ? 
   ก. ขอ้ ๑ ข. ขอ้ ๒ 
   ค. ขอ้ ๓   ง. ขอ้ ๕ 
   เฉลยขอ้  ข.  
 ๕. การรกัษาศีลมปีระโยชนแ์ก่ใคร ?  
     ก. ตนเอง  ข. ครอบครวั  
   ค. สงัคม  ง. ถกูทกุขอ้ 
   เฉลยขอ้  ง.  



๕๘ 
 

 ๖. ผูจ้ะสมาทานศีล ๕ เบื�องตน้ควรยดึถอืสิ�งใดเป็นที�สรณะ ? 
     ก. พระพทุธ   ข. พระธรรม  
   ค. พระสงฆ ์  ง. ถกูทกุขอ้ 
   เฉลยขอ้  ง.  
 ๗. ขอ้ใด ไมใ่ช่ลกัษณะของการทาํปาณาตบิาต ? 
    ก. การฆ่า  ข. ทาํรา้ยร่างกาย  
  ค. ทรกรรม ง. โจรกรรม 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๘. คาํว่า ทรกรรม ตามศีลขอ้ที� ๑ หมายถงึทาํแก่ใคร ? 
    ก. มนุษย ์ ข. สตัว ์
  ค. นกัโทษ  ง. โจร 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๙. การทาํสตัวใ์หไ้ดร้บัความลาํบาก เรียกว่าอะไร ? 
  ก. ทรกรรม ข. โจรกรรม  
  ค. พลกีรรม  ง. อโหสกิรรม 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๐. ชนโค ชนไก่ กดัปลา จดัเขา้ในทรกรรมขอ้ใด ? 
   ก. กกัขงั  ข. ผจญสตัว ์
   ค. เลน่สนุก  ง. ใชก้าร 
   เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๑. ผูท้าํผดิศีลขอ้ที� ๑ ย่อมไดร้บัวบิากกรรมเช่นไร ? 
   ก. อายุส ั�น ข. ยากจน  
   ค. คนไมน่บัถอื  ง. เสยีสติ 
   เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๒. ศีลขอ้ที� ๒ บญัญตัขิึ�นเพื�อวตัถปุระสงคใ์ด ? 
   ก. มเีมตตา  ข. มสีต ิ 
   ค. มีสมัมาชีพ  ง. มสีจัจะ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 



๕๙-๑๕๙- 
 

 ๑๓. การถอืเอาสิ�งของในเวลาเจา้ของเผลอ ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. ลกั  ข. ฉก 
  ค. ตู่  ง. กรรโชก 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๔. ตวัอย่างใด เรียกว่าสมโจร ? 
  ก. เลน่การพนนั  ข. หยบิฉวย  
  ค. เกบ็ส่วย  ง. รบัซื�อของโจร 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๑๕. นาํของหนีภาษเีขา้ประเทศ เรยีกว่าอะไร ? 
   ก. หลอก  ข. ลวง  
   ค. ลกัลอบ ง. ยกัยอก 
   เฉลยขอ้  ค.  
 ๑๖.ใชอ้าํนาจหนา้ที�ถอืเอาทรพัยข์องส่วนรวมมาเป็นของตน เรยีกว่าอะไร ? 
   ก. ลกัลอบ  ข. ยกัยอก 
   ค. รบัสนิบน  ง. สบัเปลี�ยน 
   เฉลยขอ้  ข.    
  ๑๗. ขอ้ใดเป็นอานิสงสข์องการรกัษาศีลขอ้ที� ๒ ? 

  ก. อายุยนื  ข. ปราศจากโจรภยั 
  ค. ปราศจากศตัรู  ง. คนยกย่อ 
  เฉลยขอ้  ข.  

 ๑๘. ศีลขอ้ที� ๓ บญัญตัิไวเ้พื�อมุ่งหวงัเรื�องใด ? 
   ก. เมตตาสงสาร  ข. การงานบรสิุทธิ� 
   ค. พดูความจรงิ  ง. ไมท่ิ�งคู่ครอง 
   เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๙. หญงิตอ้งหา้ม ไดแ้ก่หญงิประเภทใด ? 
     ก. บดิารกัษา  ข. มารดารกัษา 
  ค. หญงิมสีาม ี ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ง.  

 



๖๐ 
 

๒๐. มศีตัรูมากเป็นโทษของการผดิศีลขอ้ใด ?  
 ก. ขอ้ ๒   ข. ขอ้ ๓ 
 ค. ขอ้ ๔   ง. ขอ้ ๕ 
 เฉลยขอ้  ข.  

๒๑. ศีลขอ้ที� ๔ บญัญตัไิวเ้พื�อมุ่งส่งเสรมิเรื�องใด 
 ก. ขยนั   ข. ซื�อสตัย ์
 ค. ประหยดั   ง. อดทน 
 เฉลยขอ้  ข.  

๒๒. ไม่เหน็บอกว่าเหน็ รูบ้อกว่ารู ้ตรงกบัมสุาวาทขอ้ใด ?  
ก. ปด  ข. ส่อเสยีด  
ค. หลอก   ง. สบัปลบั 
เฉลยขอ้  ก.  

๒๓. เรื�องมากพดูใหน้อ้ย เพื�อปิดบงัความบกพร่อง ตรงกบัขอ้ใด ? 
ก. ปด   ข. อาํความ 
ค. หลอก   ง. สบัปลบั  
เฉลยขอ้  ข.  

๒๔. การโฆษณาสนิคา้เกินความเป็นจรงิ จดัเขา้ในขอ้ใด ? 
ก. ส่อเสยีด   ข. ทาํเลศ   
ค. อาํความ   ง. เสรมิความ 
เฉลยขอ้  ง.  

๒๕. อวดอา้งความศกัดิ�สทิธิ�ที�ไมเ่ป็นจรงิ จดัเขา้ในขอ้ใด ? 
ก. ทนสาบาน   ข. ทาํเล่หก์ระเท่ห ์
ค. ทาํเลศ   ง. อาํความ 

 เฉลยขอ้  ข.  
๒๖. คาํพดูที�ทาํใหค้นอื�นเกดิความเจบ็ใจ ตรงกบัขอ้ใด ? 

ก. เสยีดแทง  ข. สบัปลบั  
ค. กลบัคาํ   ง. ทนสาบาน 
เฉลยขอ้  ก.  

 



๖๑-๑๖๑- 
 

๒๗. ถอ้ยคาํใด ไมจ่ดัเป็นมสุาวาท ? 
ก. โวหาร  ข. คืนคาํ  
ค. กลบัคาํ   ง. ทนสาบาน 
เฉลยขอ้  ก.  

๒๘. มสุาวาท สาํเรจ็เพราะองคป์ระกอบใด ? 
ก. เรื�องไมจ่รงิ   ข. จติคิดจะพดู  
ค. พยายามพดู   ง. ผูฟ้งัเขา้ใจตามนั�น 
เฉลยขอ้  ง.  

๒๙. ศีลขอ้ที� ๕ เป็นหลกัประกนัเรื�องใด ? 
ก. สุขภาพ  ข. คู่ครอง  
ค. ทรพัยส์นิ   ง. ความเชื�อถอื 
เฉลยขอ้  ก.  

๓๐. ขอ้ใด เป็นประโยชนจ์ากการรกัษาศีลขอ้ที� ๕ ? 
ก. ลดอบุตัเิหตุ  ข. ลดค่าใชจ่้าย  
ค. ลดเหตวุวิาท  ง. ถกูทกุขอ้ 
เฉลยขอ้  ง.  

๓๑. การดื�มสุราเป็นเหตกุ่อววิาท ตรงกบัตวัอย่างใด ? 
ก. ยกพวกตกีนั  ข. ความจาํเสื�อม  
ค. เสยีทรพัย ์  ง. ขาดความละอาย 
เฉลยขอ้  ก.  

๓๒. งดเหลา้เขา้พรรษา รณรงคใ์หป้ระชาชนรกัษาศีลขอ้ใด? 
ก. ขอ้ ๒   ข. ขอ้ ๓  
ค. ขอ้ ๔   ง. ขอ้ ๕ 
เฉลยขอ้  ง.  

๓๓. ศีลขอ้ที� ๑ ควรประพฤตคู่ิกบักลัยาณธรรมขอ้ใด ? 
ก. สตสิมัปชญัญะ  ข. สมัมาอาชวีะ  
ค. สจัจะ   ง. เมตตา 
เฉลยขอ้ ง.  

 



๖๒ 
 

๓๔. ความมเีมตตา ควรเริ�มตน้ที�ใครก่อน ? 
 ก. ศตัรู  ข. ตนเอง 
ค. คนใกลช้ิด   ง. คนนบัถอื 
 เฉลยขอ้  ข.  

๓๕. ขอ้ใด เป็นอานิสงสข์องการเจรญิเมตตา ? 
 ก. หลบัเป็นสุข  ข. ตื�นเป็นสุข  
ค. ไมฝ่นัรา้ย   ง. ถกูทกุขอ้ 
เฉลยขอ้  ง.  

๓๖. ศีลขอ้ที� ๒ ควรประพฤตคู่ิกบัเบญจธรรมขอ้ใด ? 
ก. สตสิมัปชญัญะ  ข. สมัมาอาชีวะ 
ค. สจัจะ   ง. เมตตา 
เฉลยขอ้  ข.  

๓๗. ขายสนิคา้เกนิราคา ชื�อว่าประพฤตไิมเ่ป็นธรรมในอะไร ?  
ก. กจิการ  ข. บคุคล  
ค. วตัถ ุ  ง. ถกูทกุขอ้ 
เฉลยขอ้  ค.  

๓๘. ไมท่าํงานตามหนา้ที� ชื�อว่าประพฤติไมเ่ป็นธรรมในอะไร ?  
ก. กจิการ   ข. บคุคล  
ค. วตัถ ุ  ง. ถกูทกุขอ้ 
เฉลยขอ้  ก.  

๓๙. จ่ายค่าจา้งตามสญัญา ชื�อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?  
ก. กจิการ  ข. บคุคล 
ค. วตัถ ุ   ง. ถกูทกุขอ้ 
เฉลยขอ้  ข.  

๔๐. การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ั �น สนบัสนุนเบญจธรรมขอ้ใด ?  
ก. เมตตากรุณา    ข. สมัมาอาชีวะ 
ค. สจัจะ    ง. สตสิมัปชญัญะ 
เฉลยขอ้  ข.  
 



๖๓



๖๔ 
 

๔๘. ความมสีติรอบคอบส่งเสริมการรกัษาศีลขอ้ใด ? 
   ก. ขอ้ ๒   ข. ขอ้ ๓  
   ค. ขอ้ ๔   ง. ขอ้ ๕ 

เฉลยขอ้  ง.  
๔๙. ความมสีตริอบคอบ มปีระโยชนอ์ย่างไร ?  

   ก. ทาํไมผ่ดิพลาด  ข. พดูไมผ่ดิพลาด  
   ค. คิดไมผ่ดิพลาด ง. ถกูทกุขอ้ 
    เฉลยขอ้  ง.  

๕๐. เบญจศีลเบญจธรรม มปีระโยชนก์บัใคร ? 
ก. ตนเอง   ข. ครอบครวั  
ค. ประเทศชาต ิ  ง. ถกูทกุขอ้ 

  เฉลยขอ้  ง.  
 

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



๖๕-๑๖๕- 
 

 
 

เฉลยวชิาเบญจศีลเบญจธรรม (วนิัย) ธรรมศึกษาชั�นตรี 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑. ข.  ๑๑. ก.  ๒๑. ข.  ๓๑. ก.  ๔๑. ก.  

๒. ก.  ๑๒. ค.  ๒๒. ก.  ๓๒. ง.  ๔๒. ก.  

๓. ก.  ๑๓. ข.  ๒๓. ข.  ๓๓. ง.  ๔๓. ข.  

๔. ข.  ๑๔. ง.  ๒๔. ง.  ๓๔. ข.  ๔๔. ง.  

๕. ง.  ๑๕. ค.  ๒๕. ข.  ๓๕. ง.  ๔๕. ก.  

๖. ง.  ๑๖. ข.  ๒๖. ก.  ๓๖. ข.  ๔๖. ง.  

๗. ง.  ๑๗. ข.  ๒๗. ก.  ๓๗. ค.  ๔๗. ข.  

๘. ข.  ๑๘. ข.  ๒๘. ง.  ๓๘. ก.  ๔๘. ง.  

๙. ก.  ๑๙. ง.  ๒๙. ก.  ๓๙. ข.  ๔๙. ง.  

  ๑๐. ข.  ๒๐. ข.  ๓๐. ง.  ๔๐. ข.  ๕๐. ง.  

  



๖๖ 
 

   



๖๗-๑๖๗- 
 

  

 
 

ปญัหาวิชากระทูธ้รรม ธรรมศึกษาชั�นโท 
สอบในสนามหลวง 

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

ชีวเตวาปิ สปปฺ�ฺโญ อปิ วติฺตปรกิขฺยา 
ป�ฺญาย จ อลาเภน วติฺตวาปิ น ชีวต.ิ 

 

ถงึสิ�นทรพัย ์ผูม้ปีญัญากเ็ป็นอยู่ได ้แต่อบัปญัญาแมม้ทีรพัย ์ก็เป็นอยู่ไม่ได.้ 

( มหากปปิฺนเถร )   ข.ุ เถร. ๒๖/๓๕๐ 

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

 
 แต่งอธิบายใหส้มเหตุผล อา้งสุภาษติอื�นมาประกอบดว้ย ๒ ขอ้ และบอกชื�อคมัภรีท์ี�มาแห่งสุภาษิต
นั�นดว้ย สุภาษติที�อา้งมานั�นตอ้งเรยีงเชื�อมความใหต้ดิต่อสมเรื�องกบักระทูต้ ั�ง 
 ช ั�นนี�  กาํหนดใหเ้ขยีนลงในใบตอบตั�งแต่ ๓ หนา้ (เวน้บรรทดั) ขึ�นไป 

-------------------- 
ใหเ้วลา ๓ ช ั�วโมง 

  



 
 

  

๖๘



๖๙-๑๕๙- 
 

 
 

ปญัหาและเฉลยวชิาธรรม ธรรมศึกษาชั�นโท 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 ๑. สมถกมัมฏัฐาน เป็นอุบายสงบใจจากอะไร ? 
  ก. นิวรณ์    ข. อปุกเิลส  
   ค. วตัถกุาม     ง. อกศุลกรรม 

เฉลยขอ้  ก.  
 ๒. จะรูแ้จง้สรรพสิ�งตามเป็นจรงิ ตอ้งเจรญิกมัมฏัฐานอะไร ? 
  ก. อนุสสต ิ     ข. อสุภะ   

ค. สมถะ     ง. วปิสัสนา 
เฉลยขอ้  ง.  

 ๓. ขอ้ใด จดัเป็นอามสิบูชา ? 
  ก. ช่วยเหลอืคนเจ็บป่วย    ข. ใหเ้งนิพอ่แม่  

ค. เคารพเชื�อฟงัพ่อแม ่   ง. รกัษาศีล 
เฉลยขอ้  ข.  

 ๔. ขอ้ใด จดัเป็นอามสิปฏสินัถาร ?  
  ก. เลี�ยงอาหาร    ข. ยิ�มแยม้แจ่มใส  

ค. ตอ้นรบัสมฐานะ    ง. มมีติรไมตรี 
เฉลยขอ้  ก.  

 ๕. อะไรเป็นกายกิสุข คือสุขทางกาย ? 
  ก. อารมณ์ด ี    ข. จติผ่องใส   
   ค. ไม่มีโรค    ง. ไมซ่มึเศรา้ 
  เฉลยขอ้  ค.  



 
 

 ๖. คนมกีามวติก มกัมพีฤตกิรรมเช่นใด ? 
  ก. ขาดเมตตา    ข. วติกกงัวล 

ค. โกรธงา่ย    ง. เจา้ชู ้
เฉลยขอ้  ง.  

 ๗. จะบรรเทาพยาบาทวติกดว้ยวธิใีด ? 
  ก. แผ่เมตตา  ข. รกัษาศีล 
  ค. สวดมนต ์   ง. ฟงัธรรม 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๘. ความคิดในทางใด จดัเป็นเนกขมัมวติก ?  
  ก. ออกจากกาม  ข. ไมพ่ยาบาท   
  ค. ไมป่องรา้ย  ง. ไมเ่บยีดเบยีน 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๙. คิดอย่างไร จดัเป็นอวหิงิสาวติก ? 
  ก. คดิไม่เบยีดเบียน  ข. คิดแกป้ญัหา   
  ค. ไมค่ิดปองรา้ย    ง. คิดออกบวช 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๐. คนที�เชื�องา่ยไรเ้หตผุล เพราะถกูไฟใดเผา ? 
  ก. ไฟราคะ  ข. ไฟโทสะ 
  ค. ไฟโมหะ  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๑๑. โลกาธปิเตยยะ มลีกัษณะเช่นไร ? 
  ก. ไมฟ่งัใคร   ข. ไมต่ามกระแส  
  ค. ถอืความยุติธรรม   ง. ถอืเสยีงขา้งมาก 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๑๒. ขอ้ใดเป็นความหมายของคาํว่า ญาณ ? 

  ก. สมาธิช ั�นสูง  ข. ปญัญาหยั �งรู ้  
  ค. อทิธฤิทธิ�    ง. ฌานสมาบตัิ 
  เฉลยขอ้  ข.  

  

๗๐



๗๑-๑๖๑- 
 

 ๑๓. ปญัญาหย ั �งรูว้่า ตณัหาเป็นเหตใุหเ้กดิทุกข ์ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. สจัจญาณ  ข. กจิจญาณ 
  ค. กตญาณ  ง. มรรคญาณ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๔. ปญัญาหย ั �งรูว้่า ทุกขเ์รากาํหนดรูไ้ดแ้ลว้ ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. สจัจญาณ  ข. กจิจญาณ 
  ค. กตญาณ  ง. มรรคญาณ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๑๕. ความทะยานอยากในวตัถกุาม ตรงกบัขอ้ใด ? 

  ก. กามตณัหา  ข. ภวตณัหา   
  ค. วภิวตณัหา  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ก.  

 ๑๖. ความอยากใด จดัเป็นวภิวตณัหา ? 
  ก. อยากฆ่าตวัตาย    ข. อยากเป็นเทวดา  
  ค. อยากหนา้ตาด ี  ง. อยากมเีงนิทอง 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๗. พระธรรมเทศนาที�ทรงแสดงในที�ต่างๆ จดัอยู่ในปิฎกใด ? 
  ก. พระวนิยัปิฎก   ข. พระสุตตนัตปิฎก  
  ค. พระอภธิรรมปิฎก   ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๘. ขอ้ใด จดัเป็นพทุธตัถจรยิา? 
  ก. บญัญตัสิกิขาบท  ข. สงเคราะหช์าวโลก  
   ค. โปรดพทุธบดิา   ง. โปรดสตัว ์
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๙. มนุษยเ์วยีนตายเวยีนเกดิในภพภมูต่ิางๆ ดว้ยอาํนาจอะไร ? 
  ก. กเิลส   ข. กรรม  
  ค. วบิาก   ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 



 
 

 ๒๐. จะตดักรรมได ้ตอ้งตดัอะไรก่อน ? 
  ก. กเิลส ข. กรรม  
  ค. วบิาก  ง. บาป 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๑. การฝึกอบรมกายวาจาใจ เป็นความหมายของขอ้ใด ? 
  ก. สกิขา ข. จรยิา  
  ค. ปฏปิทา  ง. ภาวนา 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๒. ปญัญากาํหนดรูอ้าการของไตรลกัษณ ์จดัเขา้ในสกิขาใด ? 
  ก. อธศีิลสกิขา  ข. อธจิติตสกิขา  
  ค. อธิปญัญาสกิขา  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๒๓. ลกัษณะที�เสมอกนัแห่งสงัขารท ั�งปวง เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. ไตรสกิขา  ข. ไตรภมู ิ 
  ค. ไตรลกัษณ์ ง. ไตรวฏัฏ ์
  เฉลยขอ้  ค.   
 ๒๔. ทุกขตา ความเป็นทกุขแ์ห่งสงัขารท ั�งปวง มสีภาวะเช่นไร ? 
  ก. ทนไดย้าก  ข. ไมเ่ที�ยง  
  ค. ไมม่ตีวัตน  ง. ไมอ่ยู่ในอาํนาจ  
  เฉลยขอ้  ก.    
 ๒๕. อปสัเสนธรรมขอ้ว่า พจิารณาแลว้เวน้ หมายถงึเวน้อะไร ? 
  ก. อาหาร  ข. ยารกัษาโรค  
  ค. เครื�องนุ่งห่ม  ง. สิ�งเสพตดิ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๒๖. ภาวะจิตที�แผ่ไปโดยไมม่ปีระมาณ ไมม่ขีอบเขต เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. พรหมวหิาร  ข. อปัปมญัญา   
  ค. ภาวนา  ง. กรรมฐาน 
  เฉลยขอ้  ข.  
  

๗๒



๗๓-๑๖๓- 
 

 ๒๗. การเจริญเมตตาอปัปมญัญา ควรเริ�มที�ใครก่อน ? 
  ก. ตนเอง  ข. มติร  
  ค. ศตัรู  ง. สตัวโ์ลก 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๘. มจีติรษิยาเมื�อเหน็คนอื�นไดด้ ีชื�อว่าไมม่อีปัปมญัญาขอ้ใด ? 
  ก. เมตตา  ข. กรุณา  
  ค. มทุิตา ง. อเุบกขา  
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๒๙. ผูแ้รกถงึกระแสพระนิพพาน หมายถงึพระอริยบคุคลชั�นใด ? 
  ก. พระโสดาบนั ข. พระสกทาคาม ี 
  ค. พระอนาคาม ี ง. พระอรหนัต ์
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๐. พระอนาคาม ีละสงัโยชนช์นิดใดไดเ้ด็ดขาด ? 
  ก. สกักายทิฏฐ ิ ข. รูปราคะ  
  ค. อรูปราคะ  ง. มานะ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๑. ศรทัธาในสมัปรายกิตัถประโยชน ์มคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. เชื�อสิ�งที�ควรเชื�อ  ข. เชื�อพ่อแม ่ 
  ค. เชื�อตาํรา  ง. เชื�อพระ  
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๒. ผูรู้จ้กับาปบุญคุณโทษ จดัเป็นสมัปทาใด ? 
  ก. สทัธาสมัปทา  ข. สลีสมัปทา  
  ค. จาคสมัปทา  ง. ปญัญาสมัปทา 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๓๓. พระพทุธเจา้ทรงแสดงเรื�องทาน เพื�อประโยชนอ์ะไร ? 
  ก. ละความตระหนี�   ข. ไมเ่บยีดเบยีน  
  ค. ไมพ่ยาบาท  ง. ไปสวรรค ์
  เฉลยขอ้  ก.  
  



 
 

 ๓๔. สคัคกถา มเีนื�อหาเกี�ยวกบัเรื�องใด ? 
  ก. ฟอกจติใหส้งบ  ข. ลดตระหนี�  
  ค. หนีกามารมณ ์ ง. มุ่งตรงสวรรค ์
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๓๕. ความตระหนี�อะไร จดัเป็นอาวาสมจัฉรยิะ ? 
  ก. ที�อยู่  ข. สมบตั ิ 
  ค. ความรู ้ ง. ตระกูล 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๖. คนที�ไมรู่จ้กัแบง่ปนั หวงไวบ้รโิภคคนเดียว เพราะตระหนี�อะไร ? 
  ก. ตระกูล  ข. ลาภ 
  ค. วรรณะ  ง. ที�อยู่ 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๓๗. คนทจุรติ คิดมชิอบ เพราะถกูมารประเภทใดครอบงาํ ? 
  ก. กเิลสมาร  ข. อภสิงัขารมาร  
  ค. มจัจมุาร  ง. เทวปตุตมาร 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๘. คาํว่ามารเป็นโทษที�ลา้งผลาญอะไร ? 
  ก. ความดี ข. ความช ั �ว  
  ค. ความเศรา้หมอง  ง. ความทกุข ์
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๙. ขณะเจรญิพระกมัมฏัฐาน มกังว่งนอนเพราะถกูนิวรณใ์ดครอบงาํ ? 
  ก. กามฉนัท ์ ข. พยาบาท  
  ค. ถนีมิทธะ  ง. วจิกิจิฉา 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๔๐. อาฆาตมาดรา้ยจองเวรผูอ้ื�น เพราะถกูนิวรณ์ใดครอบงาํ ? 
  ก. กามฉนัท ์ ข. พยาบาท  
  ค. ถนีมทิธะ  ง. วจิกิจิฉา 
  เฉลยขอ้  ข.  
 

๗๔



๗๕-๑๖๕- 
 

 ๔๑. วจิกิจิฉา หมายถงึ ความลงัเลสงสยัในเรื�องใด ? 
  ก. บาปบุญ  ข. พระรตันตรยั  
  ค. นรกสวรรค ์ ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๔๒. ความรูส้กึสุขทกุข ์เฉย ๆ ไมสุ่ขไม่ทกุข ์เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. รูป  ข. เวทนา 
  ค. สญัญา  ง. สงัขาร 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๔๓. โสมนสั ในเวทนา ๕ หมายถงึขอ้ใด ? 
  ก. ทกุขก์าย  ข. ทกุขใ์จ  
  ค. สุขกาย  ง. สุขใจ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๔๔. คนถอืมงคลตื�นขา่ว ชอบเชื�อขา่วลอื จดัเป็นคนมจีรติใด ? 
  ก. ราคจริต  ข. โทสจรติ  
  ค. โมหจริต ง. สทัธาจรติ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๔๕. คุณของพระธรรมขอ้ว่า สนฺทฏิฐฺโิก ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. เหน็ไดด้ว้ยตน  ข. ไมจ่าํกดักาล  
  ค. รูเ้ฉพาะตน  ง. เรยีกใหม้าดู 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๔๖. อปริหานิยธรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนเรื�องใด ? 
  ก. ความสามคัคี ข. ความขยนั  
  ค. ความอดทน  ง. ความพอเพยีง  
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๔๗. การประกอบอาชพีในทางสุจรติ จดัเขา้ในมรรคใด ? 
  ก. สมัมาทฏิฐ ิ ข. สมัมาสงักปัปะ  
  ค. สมัมากมัมนัตะ  ง. สมัมาอาชีวะ 
  เฉลยขอ้  ง.  
  



 
 

 ๔๘. พทุธคุณบทว่า โลกวทูิ ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. ผูต้รสัรูเ้อง  ข. ผูรู้แ้จง้โลก  
  ค. ผูเ้สดจ็ไปดีแลว้  ง. ผูม้โีชค 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๔๙. สงัฆคุณบทว่า ทกฺขเิณยโฺย หมายถงึบคุคลในขอ้ใด ? 
  ก. ปถุชุน  ข. กลัยาณชน  
  ค. สาธุชน  ง. อรยิบคุคล 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๕๐. พระมหาชนก เป็นแบบอย่างของผูบ้าํเพญ็บารมธีรรมใด ? 
  ก. ทานบารม ี ข. สลีบารม ี 
  ค. วริยิบารมี ง. สจัจบารม ี 
  เฉลยขอ้  ค.  
 

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

๗๖



๗๗-๑๖๗- 
 

 
 

เฉลยวชิาธรรม ธรรมศึกษาชั�นโท 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

๑. ก.  ๑๑. ง.  ๒๑. ก.  ๓๑. ก.  ๔๑. ง.  

๒. ง.  ๑๒. ข.  ๒๒. ค.  ๓๒. ง.  ๔๒. ข.  

๓. ข.  ๑๓. ก.  ๒๓. ค.  ๓๓. ก.  ๔๓. ง.  

๔. ก.  ๑๔. ค.  ๒๔. ก.  ๓๔. ง.  ๔๔. ง.  

๕. ค.  ๑๕. ก.  ๒๕. ง.  ๓๕. ก.  ๔๕. ก.  

๖. ง.  ๑๖. ก.  ๒๖. ข.  ๓๖. ข.  ๔๖. ก.  

๗. ก.  ๑๗. ข.  ๒๗. ก.  ๓๗. ก.  ๔๗. ง.  

๘. ก.  ๑๘. ก.  ๒๘. ค.  ๓๘. ก.  ๔๘. ข.  

๙. ก.  ๑๙. ง.  ๒๙. ก.  ๓๙. ค.  ๔๙. ง.  

  ๑๐. ค.  ๒๐. ก.  ๓๐. ก.  ๔๐. ข.  ๕๐. ค.  

  



 
 

 
ปญัหาและเฉลยวชิาอนุพทุธประวตั ิธรรมศึกษาชั�นโท 

สอบในสนามหลวง  
วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 ๑. อนุพทุธประวตั ิหมายถงึประวตัขิองใคร ? 
  ก. พระพทุธเจา้   ข. พระอรหนัต ์
  ค. พระสาวกของพระพทุธเจา้  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๒. ผูไ้ดร้บัยกย่องใหเ้ป็นผูเ้ลศิในทางนั�น ๆ เรยีกชื�อว่าอะไร ? 
     ก. อรยิบุคคล   ข. พระสาวก  
  ค. เอตทคัคะ  ง. พหูสูต 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๓. พระอนุพทุธะรูปใด เคยทาํนายพระลกัษณะของพระมหาบรุุษ ? 
  ก. พระอญัญาโกณฑญัญะ   ข. พระสารบีุตร  
  ค. พระอานนท ์  ง. พระอบุาล ี
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๔. พระอญัญาโกณฑญัญะ ไดร้บัยกย่องในดา้นใด ? 
  ก. ตรสัรูเ้รว็   ข. รตัตญั�ู 
  ค. มปีญัญามาก   ง. มฤีทธิ�มาก  
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๕. ผูไ้ดร้บัยกย่องว่ามบีรวิารมาก คือใคร ? 
  ก. พระสารบีุตร   ข. พระมหากสัสปะ  
  ค. พระอานนท ์  ง. พระอรุุเวลกสัสปะ 
  เฉลยขอ้  ง.  

 
 

๗๘



๗๙-๑๖๙- 
 

๖. ใครเป็นกาํลงัสาํคญัในการประกาศพระศาสนาคร ั�งแรก ที�แควน้มคธ ? 
   ก. พระสารบีุตร  ข. พระอรุุเวลกสัสปะ  
    ค. พระอานนท ์ ง. พระอบุาล ี
   เฉลยขอ้  ข.  
๗. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชบาํเพญ็พรตดว้ยการบูชาไฟ ? 
  ก. พระอรุุเวลกสัสปะ  ข. พระสารบีุตร  
  ค. พระอานนท ์ ง. พระราหุล 
  เฉลยขอ้  ก.  
๘. อปุตสิสะและโกลติะ เคยบวชในสาํนกัใครมาก่อน ? 
  ก. นิครนถน์าฏบุตร ข. สญัชยัปรพิาชก 
  ค. อปุกาชวีก ง. ปูรณกสัสปะ 
  เฉลยขอ้  ข.  
๙. พระธรรมเสนาบด ีเป็นชื�อเรียกพระสาวกรูปใด ? 
  ก. พระสารบีุตร ข. พระมหากสัสปะ 
  ค. พระอานนท ์ ง. พระอบุาล ี
  เฉลยขอ้  ก.  
๑๐. พระสาวกรูปใด เป็นแบบอย่างเรื�องความกตญั�ู ?  
  ก. พระราธะ   ข. พระยสะ  
  ค. พระสารบีุตร  ง. พระราหุล 
  เฉลยขอ้  ค.  
๑๑. นาลนัทา เป็นบา้นเกดิของพระสาวกรูปใด ? 
  ก. พระโกณฑญัญะ ข. พระสารบีุตร   
  ค. พระอานนท ์ ง. พระราหุล 
  เฉลยขอ้  ข.  
๑๒. พระสาวกรูปใดเปรยีบเหมอืนนางนมผูเ้ลี�ยงดูทารก ? 
  ก. พระโกณฑญัญะ   ข. พระสารบีุตร   
  ค. พระโมคคลัลานะ  ง. พระอบุาล ี
  เฉลยขอ้  ค.  
 



 
 

๑๓. พระพทุธเจา้ตรสัอบุายแกง้่วงแก่พระสาวกรูปใด ? 
  ก. พระอสัสช ิ  ข. พระโมคคลัลานะ   
  ค. พระอานนท ์ ง. พระราหุล 
  เฉลยขอ้  ข.  
๑๔. เราจกัไมชู่งวงเขา้ไปสู่ตระกูล คาํว่าชูงวงตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. ยกตนขม่ท่าน  ข. ถอืตวั 
  ค. ลดตวั  ง. ประจบ   
  เฉลยขอ้  ข.  
๑๕. พระมหากสัสปะเหน็โทษในการครองเรอืนอย่างไร จงึออกบวช ? 
  ก. รบัผดิชอบมาก ข. ก่อเวร 
  ค. ก่อศตัรู ง. คอยเป็นผูร้บับาป 
  เฉลยขอ้  ง.  
๑๖. พระมหากสัสปะไดร้บัยกย่องว่าเป็นผูเ้ลศิในดา้นใด ? 
  ก. มปีญัญามาก  ข. มบีรวิารมาก  
  ค. รตัตญั�ู  ง. ทรงธุดงค ์
  เฉลยขอ้  ง.  
๑๗. ธุดงคข์อ้ใดที�พระมหากสัสปะ ไมถ่อืปฏบิตัิเป็นวตัร ?  
  ก. อยู่ป่า  ข. ถอืผา้บงัสุกุล  
  ค. เที�ยวบณิฑบาต  ง. อยู่โคนไม ้
  เฉลยขอ้  ง.  
๑๘. พระมหากสัสปะ รบัหนา้ที�อะไรในครั�งปฐมสงัคายนา ? 
  ก. ตอบพระวนิยั ข. ตอบพระธรรม 
  ค. ตอบพระอภธิรรม ง. ประธานสงฆ ์
  เฉลยขอ้  ง.  
๑๙. พระมหากจัจายนะ ก่อนบวชดาํรงตาํแหน่งอะไร ? 

  ก. ปโุรหติ ข. องครกัษ ์ 
  ค. เจา้ลทัธ ิ ง. อาํมาตย ์
  เฉลยขอ้  ก.  

 

๘๐



๘๑-๑๗๑- 
 

๒๐. ขอ้ใดเป็นเอตทคัคะของพระมหากจัจายนะ ? 
  ก. มสีติ ข. เป็นพหุสูต 
  ค. มคีวามเพยีร ง. อธิบายความย่อใหพ้ศิดาร 
  เฉลยขอ้  ง.  
๒๑. พระอานนทเ์กี�ยวขอ้งกบัพระพทุธเจา้อย่างไร ? 
  ก. พระอนุชา  ข. สหชาต ิ 
  ค. พทุธอุปฏัฐาก  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ง.  
๒๒. พระอานนทบ์รรลุโสดาปตัตผิล เพราะฟงัธรรมจากใคร ? 
  ก. พระปณุณมนัตานีบตุร ข. พระอสัสช ิ 
  ค. พระยสะ  ง. พระสารีบตุร  
  เฉลยขอ้  ก.  
๒๓. พระอานนททู์ลขออะไร ก่อนรบัหนา้ที�พทุธอปุฏัฐาก ? 
  ก. พร ๘ ประการ ข. สทิธพิเิศษ  
  ค. เอตทคัคะ  ง. ปกครองสงฆ ์
  เฉลยขอ้  ก.  
๒๔. พระอานนททู์ลขอพรขอ้สุดทา้ย เพื�อประโยชนอ์ะไร ? 
  ก. ลาภสกัการะ  ข. อาํนาจ  
  ค. ทรงจาํธรรม ง. แสดงกตญั�ู 
  เฉลยขอ้  ค.  
๒๕. พระอบุาลก่ีอนบวช ท่านมตีาํแหน่งอะไรในราชสาํนกั ? 
  ก. ปโุรหติ  ข. อาํมาตย ์ 
  ค. นายภษูามาลา  ง. ทหารองครกัษ ์

  เฉลยขอ้  ค.  
๒๖. ในคราวปฐมสงัคายนา พระอุบาลทีาํหนา้ที�อะไร ? 
  ก. ตอบพระวนิัย ข. ตอบพระอภธิรรม 
  ค. ตอบพระสูตร ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 



 
 

๒๗. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภม์ารดานานที�สุด ? 
  ก. พระอานนท ์ ข. พระจนุทะ  
  ค. พระอบุาล ี ง. พระสวีล ี
  เฉลยขอ้  ง.  
๒๘. พระสวีลไีดร้บัยกย่องว่าเป็นเลศิในดา้นใด ? 
  ก. มฤีทธิ�  ข. มีลาภ 
  ค. มปีญัญา  ง. มคีต ิ
  เฉลยขอ้  ข.  
๒๙. ใครเป็นพระอปุชัฌายข์องพระราหุล ? 
  ก. พระอสัสชิ ข. พระมหากสัสปะ 
  ค. พระสารบีุตร ง. พระอบุาล ี
  เฉลยขอ้  ค.  
๓๐. พระราหุลไดร้บัยกย่องว่าเป็นเลศิดา้นใด ? 
  ก. มบีรวิารมาก  ข. มลีาภมาก   
  ค. ใคร่ในการศึกษา ง. พหุสูต 
  เฉลยขอ้  ค.  
๓๑. ใครเป็นภกิษุณีรูปแรกในพระพทุธศาสนา ? 
  ก. ปชาบดีโคตมี  ข. กสีาโคตม ี 
  ค. เขมา  ง. ปฏาจารา 
  เฉลยขอ้  ก.  
๓๒. พระสาวกรูปใด ทูลขอใหส้ตรบีวชเป็นภกิษุณี ? 
  ก. พระอานนท ์ ข. พระอบุาล ี 
  ค. พระสารบีุตร  ง. พระสวีล ี
  เฉลยขอ้  ก.  
๓๓. ในครุธรรมภกิษุณีตอ้งฟงัโอวาทจากภกิษุสงฆม์กีาํหนดเวลาไวอ้ย่างไร ? 
  ก. ทกุวนั  ข. ทกุกึ�งเดือน 
  ค. ทกุเดอืน  ง. ทกุปี 
  เฉลยขอ้  ข.  
 

๘๒



๘๓-๑๗๓- 
 

๓๔. ครุธรรมขอ้ใด กาํหนดใหภ้กิษุณีตอ้งอยู่ในอาวาสที�มพีระภกิษุจาํพรรษา ? 
  ก. ขอ้ ๒ ข. ขอ้ ๔  
  ค. ขอ้ ๖  ง. ขอ้ ๘  
  เฉลยขอ้  ก.  
๓๕. พระเขมาเถร ีบรรลุพระอรหตัผลเพราะฟงัธรรมเรื�องใด ? 

  ก. ความไม่เที�ยง ข. ความงาม  
  ค. ความอดทน  ง. ความเพยีร 
  เฉลยขอ้  ก.   

๓๖. พระเขมาเถร ีบวชดว้ยวธิีใด ? 
  ก. รบัครุธรรม  ข. เอหภิกิขุ  
  ค. ไตรสรณคมน ์ ง. รบัโอวาท 
  เฉลยขอ้  ข.  
๓๗. พระอบุลวรรณาเถรเีกดิในตระกูลใด ? 

  ก. กษตัรยิ ์ ข. เศรษฐ ี
  ค. พราหมณ ์ ง. ศูทร 
  เฉลยขอ้  ข.  

๓๘. พระอบุลวรรณาเถร ีไดร้บัยกย่องว่าเป็นเลศิดา้นใด ? 
  ก. มีฤทธิ�มาก ข. รตัตญั�ู  
  ค. มปีญัญามาก  ง. ทรงวนิยั 
  เฉลยขอ้  ก.  
๓๙. พระปฏาจาราเถร ีไดร้บัยกย่องว่าเป็นเลศิดา้นใด ? 
  ก. มฤีทธิ�มาก  ข. รตัตญั�ู  
  ค. มปีญัญามาก  ง. ทรงวนิัย 
  เฉลยขอ้  ง.  
๔๐. ประวตัพิระปฏาจาราเถร ีเป็นคติเตอืนใจเรื�องใด ? 
  ก. ความรกั ข. ความโลภ  
  ค. ความโกรธ  ง. ความรษิยา 
  เฉลยขอ้  ก.  
 



 
 

๔๑. การทาํวตัรสวดมนต ์มคีวามมุง่หมายอย่างไร ? 
  ก. ละกเิลส ข. เป็นอบุายสงบจติ  
  ค. ขอพรสิ�งศกัดิ�สทิธิ�  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ข.  
๔๒. พธิถีวายเทยีนพรรษา นิยมถวายช่วงเวลาใด ? 
  ก. เขา้พรรษา  ข. ออกพรรษา  
  ค. ลอยกระทง  ง. ทอดกฐนิ 
  เฉลยขอ้  ก.  
๔๓.วนัแรม ๑ คํ �า เดอืน ๘ ตรงกบัวนัอะไร ? 
  ก. เขา้พรรษา  ข. ลอยกระทง  
  ค. ปวารณา  ง. ทอดกฐนิ 
  เฉลยขอ้  ก.  
๔๔. วนัเทโวโรหณะ ชาวพทุธนิยมทาํบญุอะไร ? 
  ก. ตกับาตร ข. บงัสุกลุ  
  ค. ทอดกฐนิ  ง. ทอดผา้ป่า 
  เฉลยขอ้  ก.  
๔๕. วนัธรรมสวนะ เรียกอกีอย่างหนึ�งว่าวนัอะไร ? 
  ก. วนัอโุบสถ  ข. วนัเขา้พรรษา  
  ค. วนัพระ  ง. วนัปวารณา 
  เฉลยขอ้  ค.  
๔๖. การเจริญพระพทุธมนตเ์กดิขึ�นคร ั�งแรกที�เมอืงใด ? 
  ก. ราชคฤห ์ ข. เวสาล ี
  ค. สาวตัถ ี ง. พาราณส ี
  เฉลยขอ้  ข.  
๔๗. ขนัหมาก เป็นเครื�องประกอบพธิีใด ? 

  ก. แต่งงาน  ข. ทาํบุญอายุ  
  ค. โกนจกุ  ง. แห่นาค 
  เฉลยขอ้  ก.  
 

๘๔



๘๕-๑๗๕- 
 

 ๔๘. งานมงคลสมรส ปจัจุบนันิยมนิมนตพ์ระกี�รูป ? 
  ก. ๔ รูป  ข. ๕ รูป  
  ค. ๙ รูป ง. ๑๐ รูป 
  เฉลยขอ้  ค.  

๔๙. พธิทีาํบญุอายุ เริ�มมมีาต ั�งแต่สมยัใด ? 
  ก. รชักาลที� ๔  ข. รชักาลที� ๕  

  ค. รชักาลที� ๖  ง. รชักาลที� ๗ 
  เฉลยขอ้  ก.  

๕๐. พธินีพเคราะห ์นิยมจดัขึ�นในงานทาํบุญอะไร ? 
  ก. ทาํบญุอายุ  ข. แต่งงาน  
  ค. ขึ�นบา้นใหม ่ ง. โกนจกุ 
  เฉลยขอ้  ก.  

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

  



 
 

 
 

เฉลยวชิาอนุพทุธประวตั ิธรรมศึกษาชั�นโท 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

๑. ค.  ๑๑. ข.  ๒๑. ง.  ๓๑. ก.  ๔๑. ข.  

๒. ค.  ๑๒. ค.  ๒๒. ก.  ๓๒. ก.  ๔๒. ก.  

๓. ก.  ๑๓. ข.  ๒๓. ก.  ๓๓. ข.  ๔๓. ก.  

๔. ข.  ๑๔. ข.  ๒๔. ค.  ๓๔. ก.  ๔๔. ก.  

๕. ง.  ๑๕. ง.  ๒๕. ค.  ๓๕. ก.  ๔๕. ค.  

๖. ข.  ๑๖. ง.  ๒๖. ก.  ๓๖. ข.  ๔๖. ข.  

๗. ก.  ๑๗. ง.  ๒๗. ง.  ๓๗. ข.  ๔๗. ก.  

๘. ข.  ๑๘. ง.  ๒๘. ข.  ๓๘. ก.  ๔๘. ค.  

๙. ก.  ๑๙. ก.  ๒๙. ค.  ๓๙. ง.  ๔๙. ก.  

  ๑๐. ค.  ๒๐. ง.  ๓๐. ค.  ๔๐. ก.  ๕๐. ก.  

  

๘๖



 
 

 
 

ปญัหาและเฉลยวชิาอโุบสถ (วนิัย) ธรรมศึกษาชั�นโท 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ๑. อโุบสถศีล เป็นศีลสาํหรบัใคร ? 
  ก. ภกิษุ    ข. ภกิษุณี   
  ค. สามเณร ง. อบุาสกอบุาสกิา 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๒. อโุบสถศีล พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัิไวก้ี�สกิขาบท ? 
  ก. ๕ สกิขาบท ข. ๘ สกิขาบท 
  ค. ๑๐ สกิขาบท  ง. ๒๒๗ สกิขาบท 
  เฉลยขอ้ ข.  
 ๓. อโุบสถศีลในพระพทุธศาสนาแบง่ประเภทตามระยะเวลาการรกัษามเีท่าไร ? 
  ก. ๒ ประเภท ข. ๓ ประเภท 
  ค. ๔ ประเภท ง. ๕ ประเภท 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๔. อโุบสถศีลที�กาํหนดใหร้กัษาวนัหนึ�งกบัคืนหนึ�ง ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. ปกตอิโุบสถ ข. ปฏชิาครอโุบสถ  
  ค. ปาฏหิารยิอุโบสถ ง. นิพทัธอโุบสถ 
  เฉลยขอ้  ก.  
       ๕. ปฏชิาครอุโบสถมรีะยะเวลาในการสมาทานรกัษานานเท่าไร? 
    ก. วนัหนึ�งคืนหนึ�ง ข. คราวละ ๓ วนั 
  ค. ปีละ ๓ เดอืน ง. ตลอดชวีติ 
  เฉลยขอ้  ข.  

๘๗



๘๘-๑๗๙- 
 

 ๖. อโุบสถที�ตอ้งรกัษาตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา ๔ เดอืนในฤดูฝน เรยีกว่าอะไร ?  
  ก. ปกตอิโุบสถ ข. ปฏชิาครอโุบสถ 
  ค. ปาฏหิาริยอโุบสถ ง. อรยิอโุบสถ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๗. อโุบสถประเภทใด ใหผ้ลมากแก่ผูส้มาทานรกัษา ? 
  ก. โคปาลกอโุบสถ ข. นิคณัฐอโุบสถ   
  ค. อรยิอโุบสถ ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๘. อโุบสถใด เป็นการรกัษาคาํนึงถงึผลประโยชนเ์หมอืนคนรบัจา้งเลี�ยงโค ? 
  ก. โคปาลกอโุบสถ   ข. นิคณัฐอโุบสถ   
  ค. อรยิอโุบสถ   ง. ปกตอิโุบสถ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๙. ขอ้ใด เป็นอานิสงสสู์งสุดของการรกัษาอุโบสถศีล ? 
  ก. เขา้ถงึสุคต ิ ข. มโีภคสมบตั ิ 
  ค. มสุีขภาพแขง็แรง ง. เขา้ถงึนิพพาน 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๑๐. การถงึพระรตันตรยัว่าเป็นที�พึ�งที�ระลกึ เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. ไตรลกัษณ ์  ข. ไตรสกิขา   
  ค. ไตรภูม ิ  ง. ไตรสรณคมน์ 
  เฉลยขอ้  ง.  

๑๑. การขาดจากสรณคมนอ์าจเกดิขึ�นไดก้บับคุคลใด ? 
 ก. บคุคลทั �วไป ข. พระโสดาบนั 
 ค. พระสกทาคาม ี ง. พระอนาคาม ี
 เฉลยขอ้  ก.  
๑๒. คาํว่า อโุบสถ แปลว่าอะไร ? 
 ก. การจาํพรรษา ข. การปฏบิตัธิรรม  
 ค. การเขา้จาํ ง. การอดอาหาร 
 เฉลยขอ้  ค.  
 



 
 

๑๓. การทาํชวีติสตัวใ์หต้กลว่งไป เรยีกว่าอะไร ? 
 ก. ปาณาตบิาต  ข. อทนินาทาน   
 ค. อพรหมจรรย ์  ง. มสุาวาท 
 เฉลยขอ้  ก.  
๑๔. อโุบสถศีลขอ้ที� ๑ บญัญตัขิึ�นเพื�อตอ้งการใหผู้ร้กัษาเป็นคนเช่นไร ? 

 ก. ขยนั  ข. อดทน 
 ค. ซื�อสตัย ์ ง. มีเมตตา 
 เฉลยขอ้  ง.  
๑๕. การลว่งละเมดิอโุบสถศีลขอ้ที� ๑ ย่อมไดร้บัผลกรรมอย่างไร ? 

 ก. อายุส ั�น ข. เสยีทรพัย ์
 ค. ก่อศตัรู ง. ขาดความเชื�อถอื 
 เฉลยขอ้  ก.  
๑๖. ขอ้ใด ไมใ่ช่อานิสงสก์ารรกัษาอโุบสถศีลขอ้ที� ๑ ? 

 ก. มร่ีางกายสมบูรณ์ ข. มีสตสิมบูรณ์ 
 ค. มกีาํลงัมาก  ง. มอีายุยนื 
 เฉลยขอ้  ข.  
๑๗. ขอ้ใด เป็นองคท์าํใหก้ารรกัษาอโุบสถศีลขอ้ที� ๑ ขาด ? 
 ก. สตัวต์าย   ข. ลกัของมาได ้  
 ค. ยนิดใีนการเสพ  ง. คนอื�นเขา้ใจคาํพดู 
 เฉลยขอ้  ก.  
๑๘. ผูส้มาทานรกัษาอโุบสถศีลขอ้ที� ๒ ใหง้ดเวน้การกระทาํใด ? 
 ก. ฆ่าสตัว ์ ข. ลกัทรพัย ์
 ค. ลว่งประเวณี ง. พดูเทจ็ 
 เฉลยขอ้  ข.  
๑๙. ความพยายามลกัทรพัย ์เป็นเหตใุหอุ้โบสถศีลขอ้ใดขาด ? 
  ก. ขอ้ ๑ ข. ขอ้ ๒ 
  ค. ขอ้ ๓ ง. ขอ้ ๔  
 เฉลยขอ้  ข.  
 

๘๙



๙๐-๑๘๑- 
 

๒๐. ขอ้ใด ขาดเพราะกระทาํเองหรอืใชใ้หค้นอื�นกระทาํ ? 
  ก. อทนินาทาน ข. อพรหมจรรย ์
  ค. สุราเมรยั ง. วกิาลโภชนา 
  เฉลยขอ้  ก.  
๒๑. ยากจนเขญ็ใจไรท้ี�พึ�ง เป็นโทษการลว่งละเมดิอโุบสถศีลขอ้ใด ? 
  ก. ปาณาติบาต ข. อทนินาทาน 
  ค. มสุาวาท ง. สุราเมรยั 
  เฉลยขอ้  ข.  
๒๒. ประพฤตงิดเวน้จากการเสพเมถนุเป็นการรกัษาอโุบสถศีลขอ้ใด ? 
  ก. ขอ้ที� ๑   ข. ขอ้ที� ๒    
  ค. ขอ้ที� ๓    ง. ขอ้ที� ๔  
  เฉลยขอ้  ค.  
๒๓. อโุบสถศีลขอ้ที� ๓ บญัญตัิขึ�นเพื�อระงบักเิลสใด? 
  ก. ความกาํหนัด  ข. ความโกรธ 
  ค. ความพยาบาท  ง. ความรษิยา 

  เฉลยขอ้  ก.  
๒๔. อพรฺหฺมจรยิา เวรมณี ใหง้ดเวน้การกระทาํผดิทางทวารใด ? 
 ก. กายทวาร  ข. วจทีวาร 
 ค. มโนทวาร ง. ไตรทวาร 
 เฉลยขอ้  ก.  
๒๕. ขอ้ใด เป็นเหตใุหอ้โุบสถศีลขอ้ที� ๓ ขาดโดยสมบูรณ?์ 
 ก. วตัถทุี�จะเสพ  ข. จติคิดจะเสพ 
 ค. พยายามเสพ  ง. มีความยนิดี 
 เฉลยขอ้  ง.  
๒๖ .การประพฤตพิรหมจรรยใ์นอโุบสถศีลขอ้ ๓ ใหง้ดเวน้อะไร ? 
 ก. การฆ่าสตัว ์ ข. การลกัทรพัย ์
 ค. การเสพกาม ง. การดื�มสุรา 
 เฉลยขอ้  ค.  
 



 
 

๒๗. การเจรจาใหค้ลาดเคลื�อนจากความจรงิ เรยีกว่าอะไร ? 
 ก. อทนินาทาน ข. อพรหมจรรย ์
 ค. มสุาวาท ง. สุราเมรยั 
 เฉลยขอ้  ค.  
๒๘. ขอ้ใด เป็นวตัถปุระสงคข์องการบญัญตัอิโุบสถศีลขอ้ที� ๔ ? 
  ก. ใหข้ยนั    ข. ใหป้ระหยดั 
 ค. ใหซ้ื�อสตัย ์    ง. ใหอ้ดทน 
 เฉลยขอ้  ค.  
๒๙. การแสดงความเทจ็ใหค้นอื�นเขา้ใจผดิ ทาํไดท้างใดบา้ง ? 
  ก. กาย วาจา    ข. กาย ใจ 
  ค. วาจา ใจ     ง. กาย วาจา ใจ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๓๐. ขอ้ใด เป็นเหตุใหอ้โุบสถศีลขอ้ที� ๔ ขาดโดยสมบูรณ ์? 

  ก. สตัวม์ชีวีติ    ข. พยายามลกั  
  ค. พยายามเสพ    ง. คนอื�นเขา้ใจตามที�พดู 
  เฉลยขอ้  ง.  

๓๑. โทษของผูป้ระพฤตผิดิอโุบสถศีลขอ้ที� ๔ คือขอ้ใด ? 
  ก. อายุส ั�น      ข. ลม้ละลาย   
 ค. ก่อศตัรู      ง. ขาดความเชื�อถอื 
 เฉลยขอ้  ง.  
๓๒. อโุบสถศีลขอ้ใด ทาํใหผู้ร้กัษามสีตสิมัปชญัญะสมบูรณ์ ? 
  ก. ขอ้ ๓       ข. ขอ้ ๔   
  ค. ขอ้ ๕      ง. ขอ้ ๖   
 เฉลยขอ้  ค.  
๓๓. ขอ้ใด ไมใ่ช่สิ�งเสพตดิใหโ้ทษในอโุบสถศีลขอ้ที� ๕ ? 
 ก. กญัชา  ข. เฮโรอนี 
 ค. ยาบา้  ง. ยานัตถุ ์
 เฉลยขอ้  ง.  
 

๙๑



๙๒-๑๘๓- 
 

๓๔. ขอ้ใด เป็นองคข์องอโุบสถศีลขอ้ที� ๕ ? 
 ก. จติคิดจะฆ่า  ข. จติคิดจะลกั 
 ค. จติคิดจะพดูใหผ้ดิ  ง. จติคดิจะดื�ม 
 เฉลยขอ้  ง.  
๓๕. ขอ้ใด เป็นโทษของการลว่งละเมดิอุโบสถศีลขอ้ที� ๕ ? 
 ก. อายุส ั�น  ข. ยากจน 
 ค. ก่อศตัรู  ง. เป็นบา้ 
 เฉลยขอ้  ง.  

 ๓๖. อานิสงสข์องผูร้กัษาอุโบสถศีลขอ้ที� ๕ คือขอ้ใด ? 
 ก. มทีรพัยม์าก  ข. มีปญัญามาก 
 ค. จติผ่องใส  ง. จติไมฟุ่้ งซ่าน 
 เฉลยขอ้  ข.  

 ๓๗. การไมบ่รโิภคอาหารในเวลาวกิาล เป็นอโุบสถศีลขอ้ใด ? 
 ก. ขอ้ ๒  ข. ขอ้ ๔ 
 ค. ขอ้ ๖  ง. ขอ้ ๘ 
 เฉลยขอ้  ค.  

 ๓๘. คาํว่า วกิาล ในอโุบสถศีล หมายถงึเวลาใด ? 
  ก. เชา้  ข. สาย 
  ค. ก่อนเที�ยง  ง. หลงัเที�ยงถงึอรุณขึ�น 
  เฉลยขอ้  ง.  

 ๓๙. วกิาลโภชนา เวรมณี เวน้การบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล คือ เวน้ทางใด ? 
  ก. กาย  ข. วาจา 
  ค. ใจ  ง. กาย วาจา ใจ 
  เฉลยขอ้  ก.  

 ๔๐. ขอ้ใด เป็นเหตุใหอ้โุบสถศีลขอ้ที� ๖ ขาดโดยสมบูรณ ์? 
  ก. เวลาวกิาล  ข. ของนั�นเป็นอาหาร 
  ค. พยายามกนิ  ง. ของล่วงลาํคอลงไป 
  เฉลยขอ้  ง.  
 



 
 

 ๔๑. ขอ้ใด เป็นโทษของการลว่งละเมดิอุโบสถศีลขอ้ที� ๖ ? 
  ก. เป็นบา้  ข. ลม้ละลาย 
  ค. หดหู่เซื�องซึม  ง. ตดิความสบาย 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๔๒. อานิสงสข์องผูร้กัษาอุโบสถศีลขอ้ที� ๖ คือขอ้ใด ? 

 ก. มปีญัญามาก  ข. บรรเทากามคุณ 
 ค. จติผ่องใส   ง. ชวีติสมถะ 
 เฉลยขอ้  ข.  

๔๓. การประดบักายดว้ยของหอม เป็นขอ้งดเวน้ของผูร้กัษาอุโบสถศีลขอ้ใด ? 
  ก. ขอ้ ๑  ข. ขอ้ ๓ 
  ค. ขอ้ ๕  ง. ขอ้ ๗ 
  เฉลยขอ้  ง.  

๔๔. การรอ้งราํทาํเพลง เป็นขอ้งดเวน้ของผูร้กัษาอโุบสถศีลขอ้ใด ? 
  ก. ขอ้ ๕    ข. ขอ้ ๖    
  ค. ขอ้ ๗    ง. ขอ้ ๘ 
  เฉลยขอ้  ค.  

๔๕. คาํว่า นจัจะ ในอโุบสถศีลขอ้ที� ๗ แปลว่าอะไร ? 
  ก. การฟ้อนราํ    ข. การขบัรอ้ง   
  ค. ประโคมดนตร ี   ง. ดูการละเลน่  
  เฉลยขอ้  ก.  

๔๖. อโุบสถศีลขอ้ที� ๗ ผูส้มาทานรกัษาตอ้งงดเวน้การกระทาํใด? 
  ก. ดูการละเล่น  ข. ออกกาํลงักาย 
  ค. ทานเนื�อสตัว ์  ง. หา้มพดูคุยกนั 
  เฉลยขอ้  ก.  

๔๗. คาํว่า ขา้ศึกต่อพรหมจรรย ์ในอโุบสถศีลขอ้ที� ๗ หมายถงึอะไร ? 
  ก. ฟ้อนราํ   ข. ขบัรอ้ง    
  ค. ดดีสตีเีป่า    ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ง.  

 

๙๓



๙๔-๑๘๕- 
 

๔๘. อโุบสถศีลขอ้ที� ๘ บญัญตัิขึ�นเพื�อใหผู้ส้มาทานรกัษาตดักงัวลเรื�องใด ? 
 ก. การบรโิภค  ข. การนั �งนอน 
 ค. การแต่งตวั  ง. การสนทนา 
 เฉลยขอ้  ข.  
๔๙. ที�นอนประเภทใด ทรงอนุญาตสาํหรบัผูส้มาทานรกัษาอโุบสถศีลขอ้ที� ๘ ? 
 ก. ที�นอนยดันุ่น  ข. ที�นอนยดัสาํล ี
 ค. ที�นอนวจิติร  ง. ที�นอนยดัผา้ 
 เฉลยขอ้  ง.  
๕๐. ขอ้ใด เป็นเหตใุหอ้โุบสถศีลขอ้ที� ๘ ขาดโดยสมบูรณ ์? 
 ก. มคีวามยนิดี  ข. สาํเรจ็การดู  
 ค. ตกแต่งเพื�อสวยงาม  ง. นั �งนอนลงไป 

  เฉลยขอ้  ง.  
 

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



 
 

 
 

เฉลยวชิาอโุบสถ (วนิัย) ธรรมศึกษาชั�นโท 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑. ง.  ๑๑. ก.  ๒๑. ข.  ๓๑. ง.  ๔๑. ค.  

๒. ข.  ๑๒. ค.  ๒๒. ค.  ๓๒. ค.  ๔๒. ข.  

๓. ข.  ๑๓. ก.  ๒๓. ก.  ๓๓. ง.  ๔๓. ง.  

๔. ก.  ๑๔. ง.  ๒๔. ก.  ๓๔. ง.  ๔๔. ค.  

๕. ข.  ๑๕. ก.  ๒๕. ง.  ๓๕. ง.  ๔๕. ก.  

๖. ค.  ๑๖. ข.  ๒๖. ค.  ๓๖. ข.  ๔๖. ก.  

๗. ค.  ๑๗. ก.  ๒๗. ค.  ๓๗. ค.  ๔๗. ง.  

๘. ก.  ๑๘. ข.  ๒๘. ค.  ๓๘. ง.  ๔๘. ข.  

๙. ง.  ๑๙. ข.  ๒๙. ก.  ๓๙. ก.  ๔๙. ง.  

  ๑๐. ง.  ๒๐. ก.  ๓๐. ง.  ๔๐. ง.  ๕๐. ง.  

  

๙๕



๙๖



๙๗ 
 

 
 

ปญัหาวิชากระทูธ้รรม ธรรมศึกษาชั�นเอก 
สอบในสนามหลวง 

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
โกสชฺชํ ภยโต ทสิฺวา  วริยิารมภฺ�ฺจ เขมโต 
อารทธฺวิรยิา โหถ  เอสา พทุธฺานุสาสนี. 

 
 ท่านท ั�งหลายจงเหน็ความเกียจครา้นเป็นภยั และเหน็การปรารภความเพยีรเป็น

ความปลอดภยั แลว้ปรารภความเพยีรเถดิ นี� เป็นพทุธานุศาสนี. 
 
 ( พทุธฺ ) ข.ุ จรยิา. ๓๓/๕๙๕. 

 
 

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

 แต่งอธิบายใหส้มเหตุผล อา้งสุภาษิตอื�นมาประกอบดว้ย ๓ ขอ้ และบอกชื�อคมัภีรท์ี�มาแห่งสุภาษิต
นั�นดว้ย สุภาษติที�อา้งมานั�นตอ้งเรยีงเชื�อมความใหต้ดิต่อสมเรื�องกบักระทูต้ ั�ง 
 ช ั�นนี� กาํหนดใหเ้ขยีนลงในใบตอบตั�งแต่ ๔ หนา้ (เวน้บรรทดั) ขึ�นไป 

-------------------- 
ใหเ้วลา ๓ ช ั�วโมง 

  



 
 

  

๙๘



๙๙-๑๘๙- 
 

 
 

ปญัหาและเฉลยวชิาธรรม ธรรมศึกษาชั�นเอก 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ี� ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 ๑. ความหน่ายในเบญจขนัธ ์เรียกว่าอะไร ? 
  ก. นิพพทิา    ข. วริาคะ 
  ค. วมิตุต ิ  ง. วสุิทธิ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒. คาํว่า โลก โดยออ้มไดแ้ก่อะไร ? 
  ก. แผ่นดนิ  ข. หมู่สตัว ์
  ค. จกัรวาล  ง. อากาศ 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๓. คาํว่า หมกอยู่ หมายถงึอาการเช่นใด ? 
  ก. เพลนิสิ�งใหโ้ทษ  ข. หลงสิ�งอาจใหโ้ทษ  
  ค. ตดิสิ�งลอ่ใจ  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๔. ผูไ้มข่อ้งอยู่ในโลก ย่อมไดร้บัสุขประเภทใด ? 
  ก. นิรามิสสุข ข. กามสุข  
  ค. อามสิสุข  ง. กายกิสุข 
  เฉลยขอ้  ก.  
 
 
 



 
 

 ๕. พระพทุธเจา้ทรงเชิญชวนใหม้าดูโลก เพื�อประโยชนอ์ะไร ? 
  ก. คลายเครยีด  ข. คลายทกุข ์ 
  ค. ใหรู้ค้วามจรงิ  ง. ใหเ้พลดิเพลนิ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๖. อะไรเรยีกว่า มาร ? 
  ก. กเิลสกาม ข. วตัถกุาม  
  ค. กามฉนัท ์ ง. กามตณัหา 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๗. ปฏบิตัอิย่างไร จงึจะพน้จากบว่งแห่งมาร ? 
  ก. สาํรวมกาย  ข. สาํรวมวาจา  
  ค. สาํรวมจติ ง. สาํรวมในศีล 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๘. ความเหน็สงัขารว่าเป็นทุกข ์จดัเป็นอะไร ? 
  ก. ปฏปิทาแห่งนิพพทิา ข. วริาคะ  
  ค. วมิตุต ิ ง. วสุิทธิ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๙. ขอ้ใด เป็นสามญัญลกัษณะของสงัขาร ? 
  ก. ไมเ่ที�ยง  ข. เป็นทกุข ์ 
  ค. เป็นอนตัตา  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๑๐. อะไรปิดบงัไว ้จงึมองไมเ่หน็อนิจจลกัษณะ ? 
  ก. สนัตติ ข. อริยิาบถ  
  ค. ฆนสญัญา  ง. อตัตา   
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๑. ยนืนานๆ ปวดขาทนไมไ่หว เป็นลกัษณะใดของสงัขาร ? 
  ก. อนิจจตา  ข. ทกุขตา 
  ค. อนตัตตา  ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ข.  
 

๑๐๐



๑๐๑

 ๑๒. ปกิณณกทกุข ์หมายถงึขอ้ใด ?   
  ก. ความตาย ข. ความโศก  
  ค. ความรอ้น  ง. ความเจบ็ปวด 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๓. พยาธิทกุข ์หมายถงึขอ้ใด ? 
  ก. ปวดศีรษะ  ข. ปวดปสัสาวะ  
  ค. ปวดอจุจาระ  ง. เศรา้ใจ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๔. ทกุขท์เีกดิจากถูกจองจาํ จดัเขา้ในทกุขป์ระเภทใด ? 
  ก. สภาวทกุข ์ ข. ปกิณณกทุกข ์ 
  ค. นิพทัธทกุข ์ ง. วปิากทกุข ์
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๑๕. บคุคลไม่เหน็ทกุขลกัษณะ เพราะอะไรปิดบงัไว ้? 
  ก. สนัตต ิ ข. อริยิาบถ 
  ค. ฆนสญัญา  ง. โสมนสั 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๑๖. ขอ้ใด มใิช่สภาวะแห่งอนตัตตา ? 
  ก. ไมอ่ยู่ในอาํนาจ  ข. หาเจา้ของมไิด ้ 
  ค. เป็นสภาพสูญ  ง. ไม่เทยีง 
  เฉลยขอ้  ง.  
   ๑๗. คาํว่า อนตัตา กลา่วมุง่หมายถงึขอ้ใด ? 
    ก. ทกุขท์งัปวง  ข. สงัขารทงัปวง  
    ค. เวทนาทงัปวง  ง. ธรรมทงัปวง 
    เฉลยขอ้  ง.   
 ๑๘. คาํใด มใิช่ไวพจนข์องวริาคะ ? 
  ก. ตณัหกัขยะ  ข. นิโรธะ 
    ค. นิพพทิา ง. นิพพาน 
    เฉลยขอ้  ค.  
  



 
 

 ๑๙. เมอืเกดินิพพทิา เป็นเหตุใหอ้ะไรเกดิตามมา ? 
    ก. วริาคะ  ข. วมิตุต ิ 
    ค. วสุิทธ ิ   ง. สนัติ 
    เฉลยขอ้  ก.  
  ๒๐. เพราะสนิกาํหนดัแลว้ จติย่อมหลุดพน้จากอะไร ? 
  ก. ราคะ  ข. โทสะ  
  ค. อาสวะ  ง. ปฏฆิะ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๒๑. วกิขมัภนวมิตุต ิเป็นความหลุดพน้ดว้ยอาํนาจอะไร ? 
  ก. ฌาน  ข. โสดาปตัตผิล  
  ค. สกทาคามผิล  ง. อรหตัผล 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๒. วมิตุตใิด จดัเป็นโลกยิวมิตุต ิ? 
  ก. ตทงัควมิตุติ  ข. เจโตวมิตุต ิ 
  ค. ปญัญาวมิตุต ิ ง. นิสสรณวมิตุติ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๓. ความบรสุิทธภิายใน ย่อมมไีดด้ว้ยอะไร ? 
  ก. ศีล  ข. สมาธ ิ 
  ค. ปญัญา  ง. วมิตุติ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๒๔. พจิารณาเหน็สงัขารอย่างไร จดัเป็นอทุยพัพยญาณ ? 
  ก. ไม่เทยีง ข. เป็นทกุข ์ 
  ค. เป็นอนตัตา  ง. ว่างเปลา่ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๕. การงดเวน้ทจุริต ประกอบสุจรติ จดัเป็นวสุิทธใิด ? 
  ก. จติตวสุิทธิ  ข. ทฏิฐวิสุิทธ ิ 
  ค. สลีวสิุทธิ  ง. กงัขารวติรณวสุิทธิ 
  เฉลยขอ้  ค.   
  

๑๐๒



๑๐๓

 ๒๖. สมัมาสต ิในองคม์รรค จดัเขา้ในวสุิทธใิด ? 
  ก. จติตวสิุทธิ  ข. ทฏิฐวิสุิทธ ิ 
  ค. สลีวสุิทธ ิ ง. กงัขารวติรณวสุิทธิ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๗. สุขอนืจากความสงบไมม่ ีหมายถงึความสงบทางใด ? 
  ก. ทางกาย  ข. ทางวาจา  
  ค. ทางใจ  ง. ทางกายวาจาใจ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๒๘. ความสงบภายนอก หมายถงึอะไร ? 
  ก. กายสงบ ข. ใจสงบ  
  ค. สงัคมสงบ  ง. ประเทศชาตสิงบ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒๙. บาลวี่า สพเฺพ ธมมฺา อนตฺตาต ิยนืยนัว่านิพพานเป็น... ? 
  ก. อตัตา  ข. อนัตตา 
  ค. ภพภมู ิ ง. โลกสมมติ 
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๓๐. คาํว่า ดนินาํไฟลม ไม่มใีนอายตนะนนั แสดงว่านิพพานมใิช่... ? 
  ก. รูปขนัธ ์ ข. นามขนัธ ์ 
  ค. โลกทางโหราศาสตร ์ ง. จกัรวาล 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๑. การเวยีนว่ายตายเกดิ เรยีกว่าอะไร ? 
  ก. สงัสารวฏั ข. จตุ ิ 
  ค. ภพ  ง. ชาตะ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๒. ขณะใกลต้าย อะไรนาํใหไ้ปเกดิในสุคต ิ? 
  ก. จติผ่องใส  ข. กายสุจรติ  
  ค. วจสุีจรติ  ง. กศุลกรรม 
  เฉลยขอ้  ก.  
  



 
 

 ๓๓. ขอ้ใด ไมจ่ดัเขา้ในเทวทูต ๕ ? 
  ก. เดก็แรกคลอด  ข. คนแก่  
   ค. คนเจบ็  ง. สมณะ 
  เฉลยขอ้  ง.  

 ๓๔. สตัวจ์าํพวกหนึงเกดิในอบาย มปีากเท่ารูเขม็ ตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. สตัวน์รก  ข. สตัวด์ริจัฉาน  
  ค. เปรต  ง. อสุรกาย 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๓๕. ผูท้เีกดิในกาํเนิดใด จงึจะไดร้บัส่วนบุญทญีาตอิุทศิให ้?  
  ก. นิรยะ  ข. ตริจัฉานโยนิ  
  ค. เปรตวสิยั  ง. อสุรกาย 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๓๖. คตเิป็นทไีปของคนทาํความด ีเรยีกว่าอะไร ? 
  ก. สุคติ ข. ทคุต ิ 
  ค. วมิาน  ง. ภพ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๗. ทา้วสกักเทวราช ปกครองสวรรคช์นัไหน ? 
  ก. ดาวดึงส ์  ข. ยามา  
   ค. ดุสติ  ง. นิมมานรด ี 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๓๘. ทฏิฐธรรมเวทนียกรรม ใหผ้ลเมอืใด ? 
  ก. ชาตนีิ  ข. ชาติหนา้  
  ค. ชาตต่ิอไป  ง. ทกุชาติ 
  เฉลยขอ้  ก.  

๓๙. กรรมทใีหผ้ลสาํเรจ็แลว้เรยีกว่าอะไร ? 
   ก. ชนกกรรม  ข. อโหสกิรรม 
 ค. ครุกรรม  ง. พหุลกรรม 
 เฉลยขอ้  ข.  
 

๑๐๔



๑๐๕

๔๐. ชนกกรรม ทาํหนา้ทอีะไร ? 
 ก. ใหป้ฏสินธิ   ข. ช่วยสนบัสนุน  
 ค. คอยบบีคนั   ง. เขา้ไปตดัรอน 
 เฉลยขอ้  ก.  
๔๑. ครุกรรม ฝ่ายกศุลไดแ้ก่ขอ้ใด ? 
 ก. ศีล ๘   ข. มรรค ๘  
  ค. สมาบตั ิ๘   ง. บญุกิรยิาวตัถ ุ๑๐ 
 เฉลยขอ้  ค.  
๔๒. เมตตากมัมฏัฐาน เหมาะแก่คนเช่นไร ? 
 ก. มกัโกรธ   ข. รกัสวยรกังาม  
 ค. มกัสงสยั   ง. มกังว่งนอน 

  เฉลยขอ้  ก.  
๔๓. จติทเีป็นสมาธ ิตรงกบัขอ้ใด ? 
 ก. มีอารมณ์เดียว   ข. ไมม่คีวามรูส้กึ  
 ค. หมดกเิลส   ง. มคีวามเหน็แจง้ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๔๔. ผูเ้จรญิกมัมฏัฐานไมไ่ดผ้ลตามทตีอ้งการ เพราะสาเหตใุด ? 
 ก. มีเรอืงกงัวลใจ   ข. ไมถ่อืธุดงค ์ 
 ค. ไมอ่ยู่ป่าชา้   ง. เจา้อารมณ ์ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๔๕. เตโชกสณิ มอีะไรเป็นอารมณ์ ? 
 ก. ดนิ   ข. นาํ  
 ค. ลม   ง. ไฟ 
 เฉลยขอ้  ง.  
๔๖. การเจรญิมรณสัสต ิใหนึ้กถงึเรอืงใด ? 
  ก. ความเกดิ   ข. ความแก่  
  ค. ความเจบ็   ง. ความตาย 
 เฉลยขอ้  ง.  
 



 
 

๔๗. บริกรรมว่า ขอสตัวจ์งพน้จากทกุข ์เป็นการเจรญิพรหมวหิารใด ? 
 ก. เมตตา   ข. กรุณา  
 ค. มทุติา   ง. อเุบกขา 
 เฉลยขอ้  ข.  
๔๘. ฉุนเฉียวโกรธงา่ย เป็นลกัษณะของคนมจีริตใด ? 
   ก. ราคจรติ   ข. โทสจริต  
    ค. โมหจรติ   ง. วติกจรติ 
   เฉลยขอ้  ข.  
๔๙. คนเจา้ระเบยีบ รกัสวยรกังาม ตรงกบัจริตใด ? 
   ก. ราคจรติ   ข. โทสจรติ  
   ค. โมหจรติ   ง. วติกจรติ 
   เฉลยขอ้  ก.  
๕๐.พทุธคุณบทว่า ผูไ้กลจากกเิลส ตรงกบัขอ้ใด ? 
 ก. อรห ํ  ข. สุคโต  
 ค. โลกวทูิ   ง. ภควา 
 เฉลยขอ้  ก.  
 

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

๑๐๖



๑๐๗

 
 

เฉลยวชิาธรรม ธรรมศึกษาชนัเอก 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ ี๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑. ก.  ๑๑. ข.  ๒๑. ก.  ๓๑. ก.  ๔๑. ค.  

๒. ข.  ๑๒. ข.  ๒๒. ก.  ๓๒. ก.  ๔๒. ก.  

๓. ง.  ๑๓. ก.  ๒๓. ค.  ๓๓. ง.  ๔๓. ก.  

๔. ก.  ๑๔. ง.  ๒๔. ก.  ๓๔. ค.  ๔๔. ก.  

๕. ค.  ๑๕. ข.  ๒๕. ค.  ๓๕. ค.  ๔๕. ง.  

๖. ก.  ๑๖. ง.  ๒๖. ก.  ๓๖. ก.  ๔๖. ง.  

๗. ค.  ๑๗. ง.  ๒๗. ง.  ๓๗. ก.  ๔๗. ข.  

๘. ก.  ๑๘. ค.  ๒๘. ก.  ๓๘. ก.  ๔๘. ข.  

๙. ง.  ๑๙. ก.  ๒๙. ข.  ๓๙. ข.  ๔๙. ก.  

  ๑๐. ก.  ๒๐. ค.  ๓๐. ก.  ๔๐. ก.  ๕๐. ก.  

 



๑๐๘



๑๐๙

 
 

ปญัหาและเฉลยวชิาพทุธานุพทุธประวตัิ ธรรมศึกษาชนัเอก 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ ี๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 ๑. ชมพทูวปีหรอืประเทศอนิเดีย ตงัอยู่ทางทศิใดของประเทศไทย? 
  ก. ทศิปจัฉิม ข. ทศิพายพั  
  ค. ทศิอาคเนย ์ ง. ทศิบูรพา 

 เฉลยขอ้  ข.  
 ๒. ขอ้ใดแสดงถงึความมมีานะกลา้ของชาวชมพทูวปี ? 

  ก. ตายแลว้สูญ    ข. ตายแลว้เกดิ    
  ค. ถอืชนัวรรณะ   ง. นบัถอืพระพรหม 

 เฉลยขอ้  ค.  
 ๓. ก่อนจตุลิงสู่พระครรภม์ารดา พระโพธิสตัวป์ระทบัอยู่สวรรคช์นัใด ? 

  ก. ดาวดงึส ์    ข. ยามา 
  ค. ดุสติ   ง. นิมมานรดี 

 เฉลยขอ้  ค.  
 ๔. ในปญัจมหาวโิลกนะ พระโพธสิตัวจ์ะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้เฉพาะในทวปีใด ? 

  ก. อมรโคยานทวปี  ข. อตุตรกรุุทวปี 
  ค. ปพุพวเิทหทวปี  ง. ชมพทูวีป 

 เฉลยขอ้  ง.  
 ๕. หลงัจากพระโพธสิตัวท์รงพจิารณาปญัจมหาวโิลกนะ เกดิโกลาหลอะไร ? 

    ก. พทุธโกลาหล   ข. กปัปโกลาหล  
    ค. มงคลโกลาหล   ง. โมเนยยโกลาหล  

 เฉลยขอ้  ก.  



 
 

  ๖.กษตัริยต์น้วงศศ์ากยะ มพีระนามว่าอะไร ? 
   ก. สหีหนุ  ข. โอกกากราช  
   ค. ชยัเสนะ  ง. อญัชนะ 

 เฉลยขอ้  ข.  
  ๗. ใครเป็นพระอยัยกา (ปู่) ของเจา้ชายสทิธตัถะ ? 

    ก. สหีหนุ   ข. โอกกากราช  
    ค. ชยัเสนะ    ง. อญัชนะ  

 เฉลยขอ้  ก.  
 ๘. พระมหาบุรุษ ประสูต ิณ ทใีด ? 

    ก. รมิแมน่าํ    ข. ใตต้น้โพธ ิ 
    ค. พระราชวงั    ง. ใตต้น้สาละ 

 เฉลยขอ้  ง.  
   ๙. พระมหาบรุุษ ทรงประกอบดว้ยมหาปรุสิลกัษณะกปีระการ ? 
    ก. ๒๕      ข. ๓๐  
    ค. ๓๒   ง. ๘๐ 
    เฉลยขอ้  ค.  
   ๑๐. ใครเปลง่อาสภวิาจาในคราวประสูต ิ? 
    ก. สทิธตัถกมุาร   ข. นนัทกมุาร  
    ค. ราหุลกมุาร    ง. เทวทตัตกมุาร 

 เฉลยขอ้  ก.  
   ๑๑. ใครทาํนายพระลกัษณะของพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ? 
    ก. อทุกดาบส    ข. อาฬารดาบส 
    ค. อสติดาบส   ง. กบลิดาบส 

 เฉลยขอ้  ค.  
   ๑๒. ใครทาํนายลกัษณะพระมหาบรุุษว่ามคีติเพยีงสถานเดยีว ? 
    ก. รามพราหมณ ์  ข. ธุรพราหมณ์ 
    ค. สยามพราหมณ์  ง. โกณฑญัญพราหมณ์  
    เฉลยขอ้  ง.  
    

๑๑๐



๑๑๑

  ๑๓. พระสทิธตัถกมุารประสูตไิดก้วีนั พระมารดาทวิงคต ? 
   ก. ๓ วนั     ข. ๕ วนั   
   ค. ๗ วนั   ง. ๙ วนั 

 เฉลยขอ้  ค.    
  ๑๔. เจา้ชายสทิธตัถะ สาํเรจ็ปฐมฌานในคราวประกอบพธิใีด ? 
   ก. ขนานพระนาม   ข. ทาํนายลกัษณะ 
   ค. วปัปมงคล   ง. อภเิษกสมรส 
   เฉลยขอ้  ค.     
  ๑๕. เมอืทรงทราบขา่วการประสูตขิองพระโอรส เจา้ชายสทิธตัถะทรงอทุานคาํใด ? 
   ก. อโหสุข ํ   ข. ราหลุชําตํ 
   ค. อคฺโคหมสฺม ิ   ง. เชฏโฺฐหมสฺม ิ
   เฉลยขอ้  ข.  
  ๑๖. เจา้ชายสทิธตัถะทรงผนวชริมฝงัแมน่าํใด ? 
   ก. อโนมานท ี    ข. เนรญัชรา   
   ค. คงคา     ง. ยมนุา 
   เฉลยขอ้  ก.  
  ๑๗. ใครนาํอฏัฐบรขิารมาถวายในวนัเสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ ์(ออกบวช) ? 
   ก. ฆฏกิารพรหม    ข. สหมับดพีรหม   
   ค. มหาพรหม     ง. พกาพรหม 
   เฉลยขอ้  ก.  
  ๑๘. เจา้ชายสทิธตัถะ ทรงผนวชดว้ยวธิใีด ? 
   ก. รบัสรณคมน ์    ข. เอหภิกิข ุ 
   ค. รบัโอวาท    ง. อธิษฐานเพศบรรพชิต 
   เฉลยขอ้  ง.  
  ๑๙. การบาํเพญ็ทกุรกริิยาของพระมหาบุรุษในวาระท ี๑ คือขอ้ใด ? 
   ก. อดพระกระยาหาร   ข. กลนัลมหายใจ  
   ค. กดพระทนต ์    ง. เดนิลุยไฟ 
   เฉลยขอ้  ค.  
  



๑๑๒

  ๒๐. การบาํเพญ็ทกุรกิรยิาของพระมหาบุรุษในวาระท ี๓ คือขอ้ใด ? 
   ก. อดพระกระยาหาร    ข. กลนัลมหายใจ  
   ค. กดพระทนต ์    ง. เดนิลุยไฟ 
   เฉลยขอ้  ก.  
  ๒๑. ใครอุปฏัฐากพระมหาบรุุษขณะทรงบาํเพญ็ทุกรกิรยิา ? 
   ก. นายฉนันะ    ข. ปญัจวคัคยี ์
   ค. พระอานนท ์    ง. ชาวบา้นใกล ้ๆ  
   เฉลยขอ้  ข.  
  ๒๒. ใครมาดดีพณิ ๓ สาย ถวายใหพ้ระมหาบุรุษสดบัก่อนตรสัรู ้? 
   ก. คนธรรพ ์     ข. พระพรหม   
   ค. พระอนิทร ์     ง. วษิณุกรรมเทพบุตร 
   เฉลยขอ้  ค.  
  ๒๓. นางสุชาดานาํขา้วมธุปายาสไปถวายพระโพธสิตัว ์เพราะเขา้ใจว่าเป็นใคร ? 
   ก. เทวดา      ข. พระพรหม   
   ค. พระราชา      ง. ผูว้เิศษ 
   เฉลยขอ้  ก.  
  ๒๔. พระมหาบรุุษทรงบรรลุปพุเพนิวาสานุสสตญิาณในยามใด ? 
   ก. ปฐมยาม     ข. มชัฌมิยาม  
   ค. ปจัฉิมยาม     ง. ถกูทกุขอ้ 
   เฉลยขอ้  ก.  
  ๒๕. พระมหาบรุุษทรงบรรลุอาสวกัขยญาณในยามใด ? 
   ก. ปฐมยาม    ข. มชัฌมิยาม 
   ค. ปจัฉิมยาม     ง. ถกูทกุขอ้ 
   เฉลยขอ้  ค.  

๒๖. อาสวกัขยญาณมคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด ? 
 ก. รูร้ะลกึชาตไิด ้   ข. รูจ้ตุอิุบตั ิ 
 ค. แสดงฤทธไิด ้    ง. รูว่้าสนิกเิลส 
 เฉลยขอ้  ง.  



๑๑๓

๒๗. พระพทุธเจา้ประทบันงัพจิารณาธรรมใดใตต้น้พระศรมีหาโพธ?ิ 
 ก. อรยิสจั   ข. ปฏจิจสมปุปบาท 
 ค. อภธิรรม    ง. สตปิฏัฐาน๔ 
 เฉลยขอ้  ข.  
๒๘. เทววาจกิอุบาสกผูน้บัถอืพระพทุธและพระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ? 

   ก. อนาถปิณฑกิะ   ข. บดิาพระยสะ  
   ค. โสตถยิพราหมณ์   ง. ตปสุสะภลัลกิะ 
   เฉลยขอ้  ง.  

๒๙. พระพทุธเจา้ทรงอาศยัพระคุณใด จงึแสดงธรรมโปรดเวไนยสตัว ์? 
 ก. พระปญัญาคุณ   ข. พระบรสุิทธิคุณ  
 ค. พระกรุณาคุณ   ง. ถกูทกุขอ้ 
 เฉลยขอ้  ค.  
๓๐. หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ พระพุทธเจา้ทรงปรารภจะแสดงธรรมแก่ใครก่อน ? 
 ก. อาฬารดาบส    ข. ปญัจวคัคีย ์ 
 ค. พระเจา้สุทโธทนะ   ง. พระเจา้พมิพสิาร 
 เฉลยขอ้  ก.  
๓๑. พระธรรมเทศนากณัฑแ์รกททีรงแสดงโปรดปญัจวคัคีย ์ชอืว่าอะไร ? 
 ก. ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร   ข. อนตัตลกัขณสูตร  
 ค. มงคลสูตร     ง. รตนสูตร 
  เฉลยขอ้  ก.  
๓๒. เมอืพระพทุธองคแ์สดงธรรมจกักปัปวตันสูตรจบ ใครไดด้วงตาเหน็ธรรม ? 
 ก. พระอญัญาโกณฑญัญะ   ข. พระวปัปะ  
 ค. พระมหานามะ    ง. พระอสัสชิ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๓๓. ยสกุลบุตรพบพระพทุธเจา้ขณะทรงสาํเรจ็พระอริิยาบถใด? 
 ก. ประทบันงั    ข. ประทบัยนื  
 ค. เสด็จจงกรม    ง. ทรงแสดงธรรม  
 เฉลยขอ้  ค.  



๑๑๔

๓๔. ปฐมอุบาสกในพระพทุธศาสนา คือใคร ?  
 ก. ยสกลุบุตร    ข. บดิายสกลุบุตร  
 ค. ภทัทวคัคีย ์    ง. พระเจา้พมิพสิาร 
 เฉลยขอ้  ข.  
๓๕. ปฐมอบุาสกิาในพระพทุธศาสนา คือใคร ? 
 ก. มารดายสกลุบุตร   ข. นางวสิาขา 
 ค. พระนางเขมา    ง. พระนางมลัลกิา 
 เฉลยขอ้  ก.  
๓๖. พระอลุุเวลกสัสปะ ไมย่นิดีการบูชาไฟ เพราะสาเหตใุด ? 
 ก. ถกูทรมาน      ข. บรวิารหนี  
 ค. ไม่ใช่ทางนิพพาน   ง. อาศรมถกูไฟไหม ้
 เฉลยขอ้  ค.  
๓๗. ขอ้ใด ไมใ่ช่พระดาํรขิองพระเจา้พมิพสิารในการถวายพระราชอทุยานเวฬวุนั ?  

 ก. ไปมาสะดวก   ข. เป็นทหีลกีเรน้ 
 ค. มากดว้ยหมู่คน  ง. เงยีบสงดั 
 เฉลยขอ้  ค.  

๓๘. พระพทุธเจา้ทรงรบัการถวายวดัแห่งแรกในพระพทุธศาสนา ณ เมอืงใด ? 
 ก. กบลิพสัดุ ์    ข. เทวทหะ    
 ค. สาวตัถ ี      ง. ราชคฤห ์
 เฉลยขอ้  ง.  
๓๙. ปิปผลมิาณพไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ทีตน้ไมม้ชีอืว่าอะไร ? 
 ก. อชปาลนิโครธ    ข. พหปุุตตนิโครธ   
 ค. ราชายตนะ    ง. มจุลนิท ์
 เฉลยขอ้  ข.  
๔๐. พระพทุธเจา้ตรสัสอนพระภกิษุใหถ้อืพระมหากสัสปะเป็นแบบอย่างเรอืงใด ? 
 ก. มกันอ้ยสนัโดษ       ข. กตญั ู   
 ค. ใคร่ต่อการศึกษา      ง. สาํรวมอนิทรีย ์
 เฉลยขอ้  ก.  



๑๑๕

๔๑. ใครอยากใหพ้ราหมณพ์าวรีไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้เหมอืนตนเองไดฟ้งั ? 
 ก. ปิงคยิมาณพ    ข. โมฆราชมาณพ  
 ค. อทุยมาณพ      ง. โปสาลมาณพ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๔๒. การอปุสมบทของราธพราหมณ ์ประสงคใ์หใ้ครเป็นใหญ่ในการบวชนนั ? 
 ก. พระพทุธเจา้    ข. พระธรรม 
 ค. พระสงฆ ์    ง. บคุคล 
 เฉลยขอ้  ค.  
๔๓. ในคราวเสดจ็กรุงกบลิพสัดุ ์พระประยูรญาตนิิมนตพ์ระพทุธเจา้ประทบัทใีด ? 

    ก. เวฬวุนั    ข. ลฎัฐวินั  
    ค. บปุผาราม    ง. นิโครธาราม 
    เฉลยขอ้  ง.  
   ๔๔. เจา้ชายอนุรุทธะเป็นพระโอรสร่วมพระมารดากบัเจา้ศากยะพระองคใ์ด ? 
    ก. เจา้ชายกิมพลิะ    ข. เจา้ชายอานนท ์
    ค. เจา้ชายเทวทตั    ง. เจา้ชายมหานามะ 
    เฉลยขอ้  ง.  
   ๔๕. เจา้ชายอนุรุทธะตรสักบัใครว่า การบวชของเราเนืองดว้ยการบวชของท่าน ? 
    ก. เจา้ชายภทัทยิะ   ข. เจา้ชายอานนท ์ 
     ค. เจา้ชายภคัคุ    ง. เจา้ชายกมิพลิะ 
    เฉลยขอ้  ก.  
   ๔๖. เจา้ชายทอีอกบวชพรอ้มกนั ๖ พระองค ์ใครไมส่าํเรจ็เป็นพระอริยบคุคล ? 
    ก. เจา้ชายอานนท ์   ข. เจา้ชายอนุรุทธะ 
    ค. เจา้ชายภคัคุ    ง. เจา้ชายเทวทตัต ์
    เฉลยขอ้  ง.  
   ๔๗. ธรรมวนิยัทเีราแสดงและบญัญตัไิวจ้กัเป็นศาสดาของเธอทงัหลายตรสัแก่ใคร? 
    ก. พระมหากสัสปะ   ข. พระอานนท ์
    ค. พระอนุรุทธะ    ง. พระอบุาล ี
    เฉลยขอ้  ข.  



๑๑๖

   ๔๘. สถานท ี๔ ตาํบล ควรไปดูไปเหน็ใหเ้กดิศรทัธาในพระพทุธเจา้ คือทใีด ? 
    ก. สงัเวชนียสถาน   ข. เทวสถาน 
    ค. ศาสนสถาน     ง. รมณียสถาน 
    เฉลยขอ้  ก.  
   ๔๙. ดอกไมช้นิดใด เป็นนิมติว่าพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ? 
    ก. ดอกบวั      ข. ดอกสาละ   
    ค. ดอกโศก      ง. ดอกมณฑารพ 
    เฉลยขอ้  ง.  
   ๕๐. เดยีรถยีเ์ขา้มาปลอมบวชในพระพทุธศาสนา เป็นเหตทุาํสงัคายนาครงัใด ? 
  ก. ครงัท ี๑   ข. ครงัท ี๒ 
  ค. ครงัท ี๓  ง. ครงัท ี๔ 
  เฉลยขอ้  ค.  

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

  



๑๑๗

 
 

เฉลยวชิาพทุธานุพทุธประวตัิ ธรรมศึกษาชนัเอก 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ ี๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑. ข.  ๑๑. ค.  ๒๑. ข.  ๓๑. ก.  ๔๑. ก.  

๒. ค.  ๑๒. ง.  ๒๒. ค.  ๓๒. ก.  ๔๒. ค.  

๓. ค.  ๑๓. ค.  ๒๓. ก.  ๓๓. ค.  ๔๓. ง.  

๔. ง.  ๑๔. ค.  ๒๔. ก.  ๓๔. ข.  ๔๔. ง.  

๕. ก.  ๑๕. ข.  ๒๕. ค.  ๓๕. ก.  ๔๕. ก.  

๖. ข.  ๑๖. ก.  ๒๖. ง.  ๓๖. ค.  ๔๖. ง.  

๗. ก.  ๑๗. ก.  ๒๗. ข.  ๓๗. ค.  ๔๗. ข.  

๘. ง.  ๑๘. ง.  ๒๘. ง.  ๓๘. ง.  ๔๘. ก.  

๙. ค.  ๑๙. ค.  ๒๙. ค.  ๓๙. ข.  ๔๙. ง.  

  ๑๐. ก.  ๒๐. ก.  ๓๐. ก.  ๔๐. ก.  ๕๐. ค.  

  



๑๑๘



๑๑๙

 
 

ปญัหาและเฉลยวชิากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชนัเอก 
สอบในสนามหลวง  

วนัจนัทรท์ ี๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑. ทางของการกระทาํทปีระกอบดว้ยเจตนา เรียกว่าอะไร ? 
  ก. กรรมบถ   ข. กรรมวบิาก  
  ค. กรรมสทัธา  ง. กรรมลขิติ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๒. พระพทุธศาสนาสอนใหเ้ชอืเรอืงใด ? 
  ก. ไสยศาสตร ์ ข. ปาฏหิารยิ ์  
  ค. กรรม   ง. เทพเจา้ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๓. สงิใดสาํคญัทสุีดในการกระทาํกรรม? 
  ก. เจตนา ข. อารมณ์ 
  ค. อวชิชา   ง. สงัขาร 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๔. กรรมททีาํทางวาจา เรียกว่าอะไร ? 
  ก. กายกรรม ข. วจกีรรม   
  ค. มโนกรรม   ง. วบิากกรรม 
  เฉลยขอ้  ข.  
 
 



๑๒๐

 
 ๕. กรรมเป็นทางไปสู่สุคตหิรอืทุคต ิตรงกบัขอ้ใด ? 
  ก. กรรมเวร   ข. กรรมคติ 
  ค. กรรมนิมติ ง. กรรมบถ 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๖. การฆ่าสตัวต์ดัชวีติเป็นกรรมประเภทใด ? 
  ก. กายกรรม   ข. วจกีรรม   
  ค. มโนกรรม   ง. ถกูทกุขอ้ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๗. ขอ้ใด ไมเ่ป็นอารมณ์แห่งปาณาติบาต ? 
  ก. เงนิ     ข. นก    
  ค. ปลา    ง. มา้ 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๘. ขอ้ใด ไมใ่ช่กริยิาทปีระพฤติกา้วลว่งต่อสตัวม์ชีวีติ ? 
  ก. การฆ่า ข. การทาํรา้ยร่างกาย 
  ค. การทรกรรม ง. การโจรกรรม 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๙. ขอ้ใด ไมเ่ป็นเหตจุูงใจใหท้าํปาณาติบาต ? 
  ก. ปกัษ ี ข. ปกัษา 
  ค. ปาณา ง. ปรานี 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๑๐. จติคิดจะฆ่า เป็นองคแ์ห่งอกศุลกรรมบถขอ้ใด ? 
  ก. ปาณาตบิาต ข. พยาบาท 
  ค. อทนินาทาน ง. ผรุสวาจา 
  เฉลยขอ้  ก.  
 ๑๑. ฆ่าโดยอาการใดมโีทษมากทสุีด ? 
  ก. เพอืป้องกนัตวั ข. ไตร่ตรองไวก้อ่น 
  ค. บนัดาลโทสะ ง. ป้องกนัโรค 



๑๒๑

  เฉลยขอ้  ข.  
 
๑๒. ปาณาติบาตมโีทษมาก เพราะฆ่าสตัวช์นิดใด ? 
 ก. ชา้ง ข. สุนขั 
 ค. แมว ง. ลงิ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๑๓. ปาณาติบาตมอีงคก์ปีระการ ? 
 ก. ๓ ประการ ข. ๔ ประการ 
 ค. ๕ ประการ ง. ๖ ประการ 
 เฉลยขอ้  ค.  
๑๔. คาํว่า มอืเปือนเลอืด ตรงกบัอกศุลกรรมบถขอ้ใด ? 
 ก. ปาณาตบิาต ข. อทนินาทาน 
 ค. กาเมสุมจิฉาจาร ง. สมัผปัปลาปะ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๑๕. ขอ้ใด เป็นปาณาติบาตทเีกิดขนึทางวจทีวาร ? 
 ก. ฆ่าตวัตาย ข. สงัใหฆ้่า 
 ค. จติคิดจะฆ่า ง. ลงมอืฆ่า 
 เฉลยขอ้  ข.  
๑๖. ขอ้ใด ไมใ่ช่องคแ์ห่งอทนินาทาน ? 
 ก. วตัถมุเีจา้ของ ข. ของสว่นตวั 
 ค. รูว้่ามเีจา้ของ   ง. จติคิดจะลกั 
 เฉลยขอ้  ข.  
๑๗. ขอ้ใด เป็นผลกรรมเกดิจากการลว่งละเมดิอทนินาทาน ? 
 ก. สมบตัสูิญหาย ข. รายไดเ้พมิพนู 
 ค. ตระกูลมงัคงั  ง. อายุยงัยนื 

  เฉลยขอ้  ก.  
๑๘. ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง เป็นการประพฤติลว่งอกศุลกรรมบถใด ? 
 ก. อทนินาทาน ข. กาเมสุมจิฉาจาร  



๑๒๒

 ค. พยาบาท  ง. มจิฉาทฏิฐ ิ
 เฉลยขอ้  ก.  
 
๑๙. อทนินาทานทเีกดิขนึทางวจทีวาร ตรงกบัขอ้ใด ? 
 ก. จติคิดจะลกั ข. พยายามลกั 
 ค. ลกัดว้ยตนเอง ง. สงัใหค้นอนืลกั 
 เฉลยขอ้  ง.  
๒๐. อทนินาทานมโีทษมาก เพราะขโมยของประเภทใด ? 
 ก. ของประณีต ข. ของสาํคญั  
 ค. ของผูม้คุีณ ง. ถกูทกุขอ้ 
 เฉลยขอ้  ง.  
๒๑. องคแ์ห่งอทนินาทานขอ้ใดทาํใหส้าํเรจ็เป็นกรรมบถ ? 
 ก. ของมเีจา้ของ ข. คิดจะลกั 
 ค. พยายามลกั ง. ลกัมาได ้
 เฉลยขอ้  ง.  
๒๒. อทนินาทานมโีทษมาก เพราะเจา้ของมคุีณมาก ตรงกบัขอ้ใด ? 
 ก. พอ่แม่ ข. เพอืน 
 ค. พนีอ้ง ง. หลาน 
 เฉลยขอ้  ก.  
๒๓. รบัสนิบน เป็นการกระทาํผดิอกศุลกรรมบถขอ้ใด ? 
 ก. ปาณาติบาต ข. อทนินาทาน  
 ค. ผรุสวาท ง. ปิสุณวาจา 
 เฉลยขอ้  ข.  
๒๔. สงิของในขอ้ใด จดัเป็นวตัถแุห่งอทนินาทาน ? 
 ก. เจา้ของทงิ ข. เจา้ของหวง  
 ค. เจา้ของให ้ ง. เจา้ของแจก 
 เฉลยขอ้  ข.  
๒๕. กาเมสุมจิฉาจาร เกดิขนึไดท้างใด ? 
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 ก. ทางกาย ข. ทางวาจา   
 ค. ทางใจ   ง. ถกูทกุขอ้ 
 เฉลยขอ้  ก.  
 
๒๖. ความประพฤตผิดิในกาม ตรงกบัขอ้ใด ?  

  ก. ไมเ่คารพพ่อแม่  ข. ไมเ่ชอืผูใ้หญ่  
  ค. นอกใจคู่ครอง  ง. ไมท่าํตามกฎ  
  เฉลยขอ้  ค.  

๒๗. ขอ้ใด เป็นอารมณข์องกาเมสุมจิฉาจาร ?  
 ก. บรุุษ    ข. สตร ี  
  ค. ซากศพ   ง. ถกูทกุขอ้  
 เฉลยขอ้  ง.  
๒๘. องคแ์ห่งกาเมสุมจิฉาจาร ตรงกบัขอ้ใด ?  
 ก. จติคิดจะฆ่า   ข. จติคิดจะลกั 
 ค. จติคิดจะเสพ   ง. จติคิดจะพดู 
 เฉลยขอ้  ค.  
๒๙. ขอ้ใด เป็นผลกรรมเกดิจากการลว่งละเมดิกาเมสุมจิฉาจาร ? 
 ก. มอีายุสนั  ข. ทรพัยว์บิตัิ 
 ค. มีศตัรูรอบดา้น  ง. ถกูกลา่วตู่ใส่รา้ย 
 เฉลยขอ้  ค.  
๓๐. การประพฤตอิกศุลกรรมบถเช่นไร เรยีกว่า มสุาวาท ? 
 ก. พดูเทจ็   ข. พดูคาํหยาบ   
 ค. พดูส่อเสยีด  ง. พดูเพอ้เจอ้ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๓๑. เจตนาบดิเบอืนขา่วสารทาํใหค้นเขา้ใจผดิเป็นวจกีรรมประเภทใด ? 
 ก. มสุาวาท  ข. ปิสุณวาจา 
 ค. ผรุสวาจา  ง. สมัผปัปลาปะ 
 เฉลยขอ้  ก.  
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๓๒. มสุาวาท เกดิขนึไดท้างใด ? 
 ก. กาย วาจา ข. กาย ใจ 
 ค. วาจา ใจ  ง. กาย วาจา ใจ 
 เฉลยขอ้  ก.  
 
๓๓. ถอ้ยคาํใด จดัเป็นมสุาวาทในอกศุลกรรมบถ ? 
 ก. โวหาร  ข. สาํคญัผดิ 
 ค. พลงั ง. กลบัคาํ 
 เฉลยขอ้  ง.  
๓๔. องคแ์ห่งมสุาวาททถีงึความสาํเรจ็เป็นอกศุลกรรมบถ คือขอ้ใด ? 
 ก. เรอืงไมจ่รงิ  ข. คิดจะพดูใหผ้ดิ  
 ค. พยายามพดู  ง. เขา้ใจเนือความนัน 
 เฉลยขอ้  ง.  
๓๕. ขอ้ใด เป็นผลกรรมเกิดจากการลว่งละเมดิมสุาวาท ? 

  ก. มอีายุสนั ข. ทรพัยว์บิตั ิ  
  ค. มศีตัรูรอบดา้น  ง. ถกูกล่าวตู่ใสร่า้ย 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๓๖. กลา่วใหร้า้ยป้ายสฝ่ีายตรงขา้ม เพอืใหเ้ขาเขา้ขา้งตน จดัเป็นวจกีรรมใด ? 
  ก. พดูเทจ็   ข. พดูคาํหยาบ   
  ค. พดูสอ่เสยีด  ง. พดูเพอ้เจอ้ 
  เฉลยขอ้  ค.  
 ๓๗. ปิสุณวาจา เป็นสาเหตแุห่งปญัหาสงัคมดา้นใด ? 
  ก. หย่ารา้ง   ข. เหน็แก่ตวั   
  ค. โหดรา้ย ง. แตกแยก 
  เฉลยขอ้  ง.  
 ๓๘. องคแ์ห่งปิสุณวาจาทถีงึความสาํเรจ็เป็นอกุศลกรรมบถ คือขอ้ใด ? 
  ก. ผูถ้กูทาํลาย ข. จติคิดจะพดู  
  ค. พยายามพดู ง. เขา้ใจเนือความนัน 
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  เฉลยขอ้  ง.  
๓๙. ขอ้ใด เป็นผลกรรมเกดิจากการลว่งละเมดิปิสุณวาจา ? 
 ก. ศตัรูรอบดา้น  ข. ถกูใส่รา้ย  
 ค. แตกจากมิตร ง. ไดฟ้งัเสยีงทไีม่น่าพอใจ 
 เฉลยขอ้  ค.  
 
๔๐. การประพฤตอิกศุลกรรมบถเช่นไร เรยีกว่า ผรุสวาจา ? 
 ก. พดูเทจ็  ข. พดูคาํหยาบ 
 ค. พดูส่อเสยีด  ง. พดูเพอ้เจอ้ 
 เฉลยขอ้  ข.  
๔๑. ผรุสวาจามโีทษมาก เพราะบคุคลทถีกูกระทาํมลีกัษณะเช่นไร ? 
 ก. มคีวามรูม้าก ข. มเีงนิมาก 
 ค. มอีาํนาจมาก ง. มีคุณธรรมมาก 
 เฉลยขอ้  ง.  
๔๒. คาํพดูทเีป็นผรุสวาจา ผูพ้ดูมุง่หวงัเพอือะไร ? 
 ก. ประทุษรา้ย ข. หลอกลวง 
 ค. ใหแ้ตกแยก ง. ใหเ้ขา้ใจผดิ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๔๓. ขอ้ใด เป็นองคข์องผรุสวาจาทถีงึความเป็นกรรมบถ ? 
 ก. มีคนถกูด่า ข. มจีติโกรธ 
 ค. ด่าต่อหนา้ ง. ด่าหลบัหลงั 
 เฉลยขอ้  ก.  
๔๔. การพดูเช่นไร เรยีกว่า สมัผปัปลาปะ ? 
 ก. พดูเทจ็   ข. พดูส่อเสยีด 
 ค. พดูคาํหยาบ ง. พดูเพอ้เจอ้ 
 เฉลยขอ้  ง.  
๔๕. ขอ้ใด ไมจ่ดัเป็นสมัผปัปลาปะ ? 
 ก. ฟงัเทศน์ ข. ฟงัเพลง 
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 ค. รอ้งเพลง ง. เตน้ราํ 
 เฉลยขอ้  ก.  
๔๖. ขอ้ใด หมายถงึการเพ่งเลง็อยากไดท้รพัยข์องผูอ้นืมาเป็นของตน ? 
 ก. อนภชิฌา ข. อภชิฌา 
 ค. มจิฉาทฏิฐ ิ ง. พยาบาท 
 เฉลยขอ้  ข.  
 
๔๗. คิดจะใหผู้อ้นืประสบความพนิาศ ตรงกบัขอ้ใด ? 
 ก. อภชิฌา  ข. อนภชิฌา 
 ค. พยาบาท ง. อพยาบาท 
 เฉลยขอ้  ค.  
๔๘. การประพฤตอิย่างไร ชอืว่า เวรย่อมระงบัดว้ยการไมจ่องเวร ? 

  ก. ไม่ป้องรา้ย ข. คิดปองรา้ย 
  ค. เหน็ผดิ ง. เหน็ชอบ 
  เฉลยขอ้  ก.  

๔๙. ความเหน็ใด ปฏเิสธกรรมและผลของกรรม ? 
  ก. สมัมาทฏิฐ ิ ข. มิจฉาทิฏฐ ิ
  ค. สกักายทฏิฐ ิ ง. สสัสตทฏิฐ ิ
  เฉลยขอ้  ข.  
 ๕๐. ขอ้ใด เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล ? 
  ก. เหน็ชอบ   ข. เหน็ผดิ   
  ค. คิดละโมบ   ง. คิดปองรา้ย 
  เฉลยขอ้  ก.  

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