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ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี 

สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

 

ปาเป น รมตี สุจิ. 

คนสะอาดไม่ยินดี ในความชั่ ว . 

      วิ. มหา. ๕ / ๓๔ ขุ.อุ. ๒๕ / ๑๖๖ 

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

 แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์
ท่ีมาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่อง       กับ
กระทู้ตั้ง. 

 ชั้นนี้ ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
 

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

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง 



๔๗ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี 

สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑.  ข้อใด เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก ? 

    ก. ให้อดทน    ข. ให้รอบคอบ   
   ค. ให้ฉลาด   ง. ให้ซื่อสัตย์  
   เฉลยข้อ ข. 

 ๒.  ธรรมคุ้มครองสังคมให้อยู่เป็นสุข ตรงกับข้อใด ? 
    ก. ธรรมเป็นโลกบาล ข. ธรรมมีอุปการะมาก 
    ค. ธรรมอันท าให้งาม ง. ธรรมเป็นเคร่ืองเจริญ  
   เฉลยข้อ ก. 

 ๓.  งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ? 
    ก. เส้ือผ้าอาภรณ์   ข. หน้าตา     

   ค. มรรยาท   ง. คุณธรรม  
   เฉลยข้อ ง. 
 
 



๔๘ 

 

 ๔.  ความรักของบิดามารดาท่ีมีต่อบุตร ตรงกับข้อใด ? 
    ก. บูชา    ข. เสน่หา      

   ค. เอ็นดู    ง. เสมอชีวิต  
   เฉลยข้อ ง. 

 ๕.  เคร่ืองยดึเหนี่ยว ทางใจของชาวพุทธ ตรงกับข้อใด ?  
    ก.พระรัตนตรัย   ข.พระพรหม     

   ค.พญานาค   ง.พระพิฆเนศ  
   เฉลยข้อ ก. 

 ๖.  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณสมบัติของผู้ใด ? 
    ก. พระโพธิสัตว์    ข. พระอริยสาวก     

   ค. พระอรหันต์    ง. พระพุทธเจ้า   
   เฉลยข้อ ง. 
 ๗.  ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ? 

    ก. แนะน าดี   ข. ชี้ทางสวรรค์  
   ค. ป้องกันอบาย  ง. ให้หายยากจน  
   เฉลยข้อ ค. 

 ๘.  ข้อใด เป็นคุณของพระสงฆ์ ? 
    ก. ให้ร่ ารวย    ข. ให้ท าดี      

   ค. ให้มีความรู ้   ง. ท าพิธีกรรม 
   เฉลยข้อ ข. 
 



๔๙ 

 

 ๙.  โอวาทของพระพุทธเจ้า เน้นการกระท าด้านใด ? 
    ก. กาย    ข. วาจา      

   ค. ใจ    ง. กาย วาจา ใจ 
   เฉลยข้อ ง.   

  ๑๐. ครอบครัวแตกแยก เพราะกายทุจริตข้อใด ? 
    ก. ปาณาติบาต  ข. อทินนาทาน     

   ค. กาเมสุ มิจฉาจาร   ง. มุสาวาท    
   เฉลยข้อ ค. 

 ๑๑. ข้อใด เป็นผลของการพูดค าหยาบ ? 
   ก. แตกสามัคคี   ข. ท าให้เจ็บใจ     

   ค. ขาดคนเชื่อถือ   ง. ขาดคนรักใคร่ 
   เฉลยข้อ ข. 

  ๑๒. สถาบันครอบครัวจะมั่นคง เพราะเว้นจากกายทุจริตข้อใด ? 
    ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน     

   ค. กาเมสุ มิจฉาจาร   ง. ดื่มน้ าเมา  
   เฉลยข้อ ค. 

  ๑๓. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้สังคมเกิดความปรองดอง ? 
   ก. ไม่พูดเท็จ   ข. ไม่พูดค าหยาบ    
   ค. ไม่พูดส่อเสียด   ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
   เฉลยข้อ ค. 
 



๕๐ 

 

  ๑๔. อกุศลมูล หมายถึงอะไร ? 
   ก. มูลเหตุความชั่ว  ข. การท าความชั่ว   
   ค. คิดท าความชั่ว  ง. ผลของความชั่ว 
   เฉลยข้อ ก. 

  ๑๕. การทะเลาะวิวาทท าร้ายกัน เกิดจากอกุศลมูลใด ? 
   ก. โลภะ     ข. โทสะ        
   ค. โมหะ      ง. มานะ 
   เฉลยข้อ ข. 

  ๑๖. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ? 
   ก. คนมีโลภะ    ข. คนมีโทสะ     
   ค. คนมีโมหะ    ง. คนมีราคะ   
   เฉลยข้อ ค. 

  ๑๗. กุศลมูล คืออะไร ? 
   ก. มูลเหตุความดี   ข. การท าความดี    
   ค. คิดท าความดี   ง. ผลของความดี 
   เฉลยข้อ ก. 

  ๑๘. ข้อใดเป็นมูลเหตุให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต ? 
   ก. อโลภะ    ข. อโทสะ      
   ค. อโมหะ    ง. อโกธะ 
   เฉลยข้อ ก. 
 



๕๑ 

 

  ๑๙. สภาพท่ีช าระจิตให้หมดจด เรียกว่าอะไร ? 
   ก. บุญ    ข. บารมี      
   ค. ศีล    ง. กุศล    
   เฉลยข้อ ก. 

  ๒๐. การบริจาคส่ิงของแก่ผู้ประสบภัย ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ทานมัย    ข. สีลมัย      
   ค. ภาวนามัย    ง. เวยยาวัจจมัย   
   เฉลยข้อ ก. 

  ๒๑. การสวดมนต์ จัดเข้าในการท าบุญประเภทใด ? 
   ก. ทานมัย    ข. สีลมัย      
   ค. ภาวนามัย    ง. ธัมมเทสนามัย   
   เฉลยข้อ ค.  

  ๒๒. คุณธรรมท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ตรงข้อใด ? 
   ก. วุฑฒิธรรม    ข. จักรธรรม      
   ค. อธิษฐานธรรม    ง. พรหมวิหารธรรม  
   เฉลยข้อ ก. 

  ๒๓. คบคนเช่นไร ชื่อว่าคบสัตบุรุษ ? 
   ก. คนมีความรู้    ข. คนขยัน      
   ค. คนมีคุณธรรม    ง. คนฉลาด   
   เฉลยข้อ ค. 
 



๕๒ 

 

  ๒๔. โยนิโสมนสิการ ตรงกับข้อใด ? 
   ก. คิดถูกวิธ ี  ข. คิดจินตนาการ    
   ค. คิดตามความเชื่อ   ง. คิดตามกระแส 
   เฉลยข้อ ก. 

  ๒๕. ธรรมท่ีน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ตรงกับข้อใด ? 
   ก. อิทธิบาท   ข. จักรธรรม     
   ค. อธิษฐานธรรม   ง. พรหมวิหารธรรม 
   เฉลยข้อ ข. 

 ๒๖. เมื่ออคติเกิดขึ้น ย่อมท าลายอะไร ? 
    ก. ความยุติธรรม    ข. ความส าเร็จ      
    ค. ความพึงพอใจ    ง. ความนับถือ   
    เฉลยข้อ ก. 
 ๒๗. ปธานธรรม ตรงกับข้อใด ? 

    ก. ความเพียร  ข. ความฉลาด     
    ค. ความสามารถ   ง. ความส าเร็จ    
    เฉลยข้อ ก. 
 ๒๘. จาคะในอธิษฐานธรรม หมายถึงข้อใด ? 

    ก. สละทรัพย์    ข. สละกิเลส      
    ค. สละต าแหน่ง   ง. สละร่างกาย 
    เฉลยข้อ ข. 
 



๕๓ 

 

 ๒๙. ธรรมท่ีให้ส าเร็จตามประสงค์ ตรงกับข้อใด ? 
    ก. วุฑฒิธรรม   ข. จักรธรรม     
    ค. อธิษฐานธรรม  ง. อิทธิบาทธรรม 
    เฉลยข้อ ง. 

 ๓๐. อุเบกขาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ? 
    ก. เวลาปกติ   ข. เวลาประสบทุกข์    
    ค. เวลาผู้อ่ืนได้ดี   ง. เวลาเขารับกรรม 
    เฉลยข้อ ง. 
 ๓๑. ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวัง จัดเป็นอริยสัจข้อใด ? 

    ก. ทุกข์ ข. สมุทัย      
    ค. นิโรธ ง. มรรค    
    เฉลยข้อ ก. 

 ๓๒. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? 
    ก. อกุศลกรรม   ข. อนันตริยกรรม    
    ค. อุปถัมภกกรรม   ง. ครุกรรม   
    เฉลยข้อ ข. 
 ๓๓. ความเชื่อในเร่ืองใด จัดเป็นสัทธาพละ ? 

    ก. กรรม   ข. ปาฏิหาริย์     
    ค. บวงสรวง   ง. โหราศาสตร์ 
    เฉลยข้อ ก. 
 



๕๔ 

 

 ๓๔. วิญญาณในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ? 
    ก. ดวงวิญญาณ  ข.สัมภเวสี    
    ค. ภูตผีปีศาจ  ง.ความรู้อารมณ์   
    เฉลยข้อ ง. 
  ๓๕. ไม่บิดเบือนหลักธรรมค าสอน ชื่อว่ามีความเคารพในข้อใด ? 

    ก. พระพุทธ   ข. พระธรรม     
    ค. พระสงฆ์   ง. การศึกษา 
    เฉลยข้อ ข. 

 ๓๖. ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ชื่อว่าอะไร ? 
    ก. คารวธรรม  ข. สาราณิยธรรม   
    ค. อปริหานิยธรรม  ง. ฆราวาสธรรม   
    เฉลยข้อ ข. 

 ๓๗. อริยทรัพย์มีคุณสมบัติเช่นใด ? 
    ก. ท าให้คนนับถือ   ข. ท าให้มีทรัพย์มาก    
    ค. โจรลักไปไม่ได้   ง. ท าให้มีชื่อเสียง  
    เฉลยข้อ ค. 
 ๓๘. การรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตรงกับข้อใด ? 

    ก. ธัมมัญญุตา  ข. อัตตัญญุตา    
    ค. กาลัญญุตา  ง. ปริสัญญุตา 
    เฉลยข้อ ง. 
 



๕๕ 

 

 ๓๙. โลกธรรม ตรงกับข้อใด ? 
    ก. ธรรมคุ้มครองโลก  ข. ธรรมประจ าโลก   
    ค. ธรรมค้ าจุนโลก  ง. ธรรมรักษาโลก  
    เฉลยข้อ ข. 
 ๔๐. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสุจริต ชื่อว่าปฏิบัติตามมรรคใด ? 
    ก. สัมมากัมมันตะ   ข. สัมมาอาชีวะ     
    ค. สัมมาวายามะ   ง. สัมมาสติ   
    เฉลยข้อ ก. 
 ๔๑. กรรมกิเลส เป็นเหตุให้เกิดอะไร ? 
    ก. ความเศร้าหมอง  ข. ความทุกข์ใจ    
    ค. ความเศร้าใจ  ง. ความเสียใจ   
    เฉลยข้อ ก. 
 ๔๒. ผู้ถึงพร้อมด้วยอุฏฐานสัมปทา ตรงกับข้อใด ? 

    ก. ขยันเรียน   ข. ขยันเก็บรักษา    
    ค. ขยันหา   ง. ขยันพูดคิด 
    เฉลยข้อ ก. 

 ๔๓. มิตรมีอุปการะ มีลักษณะเช่นไร ? 
    ก. เป็นท่ีพึ่งได้  ข. ไม่ทิ้งในยามวิบัติ   
    ค. บอกทางสวรรค์  ง. ห้ามไม่ให้ท าชั่ว  
    เฉลยข้อ ก. 
 



๕๖ 

 

 ๔๔. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ตรงกับหมวดธรรมใด ? 
    ก. สังคหวัตถุ   ข. ฆราวาสธรรม    
    ค. อิทธิบาท   ง. พรหมวิหาร   
    เฉลยข้อ ก. 

 ๔๕. ธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือน ตรงกับหมวดธรรมใด ? 
    ก. สังคหวัตถุ    ข. ฆราวาสธรรม     
    ค. อิทธิบาท    ง. พรหมวิหาร   
    เฉลยข้อ ข. 

 ๔๖. อุบาสกอุบาสิกา ไม่ควรประกอบอาชีพอะไร ? 
    ก. รับราชการ   ข. ค้ามนุษย์     
    ค. เกษตรกรรม   ง. ค้าขาย    
    เฉลยข้อ ข. 

 ๔๗. ข้อใด จัดเป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ? 
    ก. มีศีล ข. ไม่มีศรัทธา      
    ค. ถือมงคลตื่นข่าว    ง. มีความเห็นผิด   
    เฉลยข้อ ก. 
 ๔๘. ทิศเบ้ืองหน้า ได้แก่ใคร ? 

    ก. มารดาบิดา   ข. ครูอาจารย์     
    ค. สามีภรรยา   ง. สมณพราหมณ์   
    เฉลยข้อ ก. 
 



๕๗ 

 

 ๔๙. บุตรธิดา มีหน้าท่ีตามทิศ ๖ อย่างไร ? 
    ก. เล้ียงพ่อแม่  ข. ตื่นก่อน     
    ค. นอนทีหลัง   ง. จัดการงานดี   
    เฉลยข้อ ก. 

 ๕๐. ดื่มน้ าเมา มีโทษอย่างไร ? 
    ก. เป็นบ่อเกิดโรค   ข. ถูกใส่ความ     
    ค. ไม่มีใครเชื่อถือ   ง. ถูกระแวง   
    เฉลยข้อ ก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

 
เฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี 

สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ข ๑๑. ข ๒๑. ค ๓๑. ก ๔๑. ก 
 ๒. ก ๑๒. ค ๒๒. ก ๓๒. ข ๔๒. ก 
 ๓. ง ๑๓. ค ๒๓. ค ๓๓. ก ๔๓. ก 
 ๔. ง ๑๔. ก ๒๔. ก ๓๔. ง ๔๔. ก 
 ๕. ก ๑๕. ข ๒๕. ข ๓๕. ข ๔๕. ข 
 ๖. ง ๑๖. ค ๒๖. ก ๓๖. ข ๔๖. ข 
 ๗. ค ๑๗. ก ๒๗. ก ๓๗. ค ๔๗. ก 
 ๘. ข ๑๘. ก ๒๘. ข ๓๘. ง ๔๘. ก 
 ๙. ง ๑๙. ก ๒๙. ง ๓๙. ข ๔๙. ก 
 ๑๐.ค  ๒๐. ก ๓๐. ง ๔๐. ก ๕๐. ก 
 
 
 



๕๙ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตร ี

สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑.  วรรณะศูทร ได้แก่บุคคลกลุ่มใด ? 
      ก. นักรบ ข. นักบวช       
   ค. พ่อค้า    ง. กรรมกร   
   เฉลยข้อ ง. 
 ๒.  เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในแคว้นใด ? 
      ก. สักกะ   ข. โกลิยะ   
   ค. ภัคคะ   ง. วิเทหะ 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๓.  พราหมณ์ใด ท านายว่าสิทธัตถกุมารจะเสด็จออกผนวชแน่นอน ? 
      ก. รามะ   ข. ลักษณะ   
   ค. โภชะ    ง. โกณฑัญญะ 
   เฉลยข้อ ง. 
 
 



๖๐ 

 

 ๔.  ในพิธีแรกนาขวัญ สิทธัตถกุมารเจริญอานาปานัสสติ ณ ท่ีใด ? 
      ก. ใต้ต้นโพธิ์   ข. ใต้ต้นไทร  
   ค. ใต้ต้นไผ่   ง. ใต้ต้นหว้า
   เฉลยข้อ ง. 
 ๕.  สิทธัตถกุมารอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น้ าใด ? 
       ก. เนรัญชรา   ข. คงคา  
    ค. อโนมา    ง. ยมุนา
    เฉลยข้อ ค. 
 ๖.  กษัตริย์พระองค์ใด ทูลขอว่า ถ้าตรัสรู้แล้ว ขอให้เสด็จมาเทศนาโปรด ? 
       ก. พิมพิสาร    ข. อุเทน  
    ค. สุทโธทนะ    ง. พรหมทัต
    เฉลยข้อ ก. 
 ๗.  พระมหาบุรุษบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรงกับวันใด ? 
       ก. มาฆบูชา    ข. วิสาขบูชา     
    ค. อัฏฐมีบูชา   ง. อาสาฬหบูชา   
    เฉลยข้อ ข. 
 ๘.  ผู้ใด กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรม ? 
      ก. ผกาพรหม   ข.สหัมบดีพรหม    
   ค. ท้าวสักกะ  ง. ฆฏิการพรหม   
   เฉลยข้อ ข. 
 



๖๑ 

 

 ๙.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่บุคคลกลุ่มใด ?  
      ก. ปัญจวัคคีย์   ข. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง   
   ค. ภัททวัคคีย์  ง. ฉัพพัคคีย์   
   เฉลยข้อ ก. 

 ๑๐. “ท่ีนี่ไม่วุ่นวาย  ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ? 
       ก. ยสกุลบุตร    ข. อุปติสสมาณพ  
    ค. โกลิตมาณพ   ง. ปิบผลิมาณพ
    เฉลยข้อ ก. 

  ๑๑. ชฎิล ๓ พี่น้อง นับถือลัทธิบูชาสิ่งใด ? 
      ก. ดิน    ข. น้ า       
   ค. ลม    ง. ไฟ    
   เฉลยข้อ ง. 

  ๑๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร  แก่บุคคลกลุ่มใด ? 
       ก. ปัญจวัคคีย์   ข. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง   
   ค. ภัททวัคคีย์  ง. ฉัพพัคคีย์   
   เฉลยข้อ ข.  

  ๑๓. พระเจ้าพิมพิสารสดับธรรมครั้งแรก ส าเร็จเป็นพระอริยะชั้นใด ? 
        ก. โสดาบัน    ข. สกทาคามี     
    ค. อนาคามี    ง. อรหันต์             

     เฉลยข้อ ก. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



๖๒ 

 

  ๑๔. วัดเวฬุวัน คือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่เมืองใด ? 
        ก. ราชคฤห์    ข.  สาวัตถี     
    ค. ไพสาลี    ง.  พาราณสี  

     เฉลยข้อ ก.                     
  ๑๕. พระสารีบุตร ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางใด ? 
       ก. มีฤทธิ์มาก   ข. มีปัญญามาก     
   ค. มีความเพียรมาก   ง. มีศรัทธามาก 
 เฉลยข้อ ข.                  

 ๑๖. พระเถระรูปใด มีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่เสมอด้วยพระพุทธองค์ ? 
        ก. พระมหานามะ  ข. พระมหากัสสปะ 
    ค. พระสารีบุตร  ง. พระกัจจายนะ
    เฉลยข้อ ข.                  

  ๑๗. หลังตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ทรงประชุมสงฆ์คร้ังใหญ่ที่วัดใด ? 
        ก. วัดเชตวัน   ข. วัดอัมพวัน   
    ค. วัดเวฬุวัน   ง. วัดบุพพาราม   
    เฉลยข้อ ค.                  

  ๑๘. เศรษฐีใด ทูลขอสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์เป็นครั้งแรก ? 
       ก. ราชคหกะ     ข. อนาถบิณฑิกะ     
   ค. ธนัญชัย   ง. โฆสกะ    
   เฉลยข้อ ก.       

            



๖๓ 

 

  ๑๙. พระเถระรูปใด ได้รับสรรเสริญว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ? 
       ก. พระอัสสชิ    ข. พระสารีบุตร     
   ค. พระอานนท์    ง. พระอุบาลี   
   เฉลยข้อ ข. 

  ๒๐. สิงคาลกมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก เพราะฟังธรรมเรื่องใด ? 
     ก. ทิศ ๔    ข. ทิศ ๖   
    ค. ทิศ ๘    ง. ทิศ ๑๐
    เฉลยข้อ ข. 

  ๒๑. พระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว เสด็จประทับ ณ ท่ีใด ? 
     ก. เชตวนาราม  ข. บุพพาราม 
    ค. เวฬุวนาราม  ง. นิโครธาราม
    เฉลยข้อ ง. 

  ๒๒. มหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยการบ าเพ็ญบารมีข้อใด ? 
        ก. ทาน   ข. ศีล      
    ค. ขันติ   ง. เมตตา    
    เฉลยข้อ ก. 

  ๒๓. พระเถระรูปใด บวชเพราะความเกรงพระทัยพระพุทธเจ้า ? 
       ก. พระอนุรุทธะ   ข. พระฉันนะ     
   ค. พระนันทะ   ง. พระอานนท์   
   เฉลยข้อ ค. 

 



๖๔ 

 

  ๒๔. ผู้จะบวชต้องขออนุญาตมารดาบิดาก่อน มีต้นเหตุมาจากใคร ? 
     ก. พระราหุล    ข. พระกาฬุทายี     
    ค. พระยสะ    ง. พระอานนท์   
    เฉลยข้อ ก. 

  ๒๕. เศรษฐีใด ชื่อว่ามีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา ? 
    ก. ราชคหกะ    ข. อนาถบิณฑิกะ     
   ค. ธนัญชัย   ง. โฆสกะ 

    เฉลยข้อ ข. 
 ๒๖. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคร้ังแรก ณ ท่ีใด ? 
         ก. สีตะวัน   ข. เวฬุวัน    
    ค. ลัฏฐิวัน    ง. อัมพวัน 
    เฉลยข้อ ก. 
 ๒๗. สตรีใด ถวายอารามสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จปรินิพพาน ? 
    ก. นางอุตตรา    ข. นางอัมพปาลี   
    ค. นางสุปปวาสา    ง. นางสิริมา 
    เฉลยข้อ ข. 
 ๒๘. พระพุทธเจ้าทรงจ าพรรษาสุดท้าย ณ สถานท่ีใด ? 
    ก. เวฬุวคาม   ข. ภัณฑุคาม  
    ค. อัมพคาม   ง. ชัมพุคาม 
    เฉลยข้อ ก. 
 



๖๕ 

 

 ๒๙. ตามพุทธประวัติเหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มีกี่อย่าง ? 
        ก. ๕ อย่าง   ข. ๖  อย่าง  
   ค. ๗ อย่าง    ง. ๘  อย่าง
   เฉลยข้อ ง. 
 ๓๐. พระพุทธเจ้าทรงรับปัจฉิมบิณฑบาตจากใคร ? 
   ก. นายฉันนะ    ข. นายจุนทะ     
   ค. นางสุชาดา   ง. นางวิสาขา   
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๑. ก่อนแสดงตนเป็นอุบาสก ปุกกุสมัลลบุตรเป็นสาวกของใคร ? 
        ก. อสิตดาบส   ข. อาฬารดาบส    
   ค. อุทกดาบส   ง. สรทดาบส  
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๒. การบรรทมสีหไสยาสน์  มีลักษณะการนอนตรงกับข้อใด ? 
        ก. นอนตะแคงซ้าย    ข. นอนตะแคงขวา   
   ค. นอนหงาย    ง. นอนคว่ า    
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๓. ถูปารหบุคคล มีกี่ประเภท ? 
        ก. ๓  ประเภท   ข. ๔  ประเภท   
   ค.  ๕  ประเภท   ง. ๖  ประเภท 
   เฉลยข้อ ข. 
 



๖๖ 

 

 ๓๔. พระเถระรูปใด ให้การบรรพชาแก่สุภัททปริพาชก  ? 
        ก. พระอานนท์    ข. พระอุปวาณะ   
   ค. พระอนุรุทธะ    ง. พระอุบาลี 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๓๕. พระเถระรูปใด ถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ ? 
        ก. พระสุภัททะ    ข. พระฉันนะ    
   ค. พระเทวทัต    ง. พระอุทายี 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๖. พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุกี่ปี ? 
        ก. ๔๕ ปี    ข. ๘๐ ปี    
   ค. ๑๐๐  ปี    ง. ๑๒๐ ปี   
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๗. พระพุทธด ารัสท่ีตรัสเป็นคร้ังสุดท้าย เรียกว่าอะไร ? 
        ก. ปฐมโอวาท   ข. มัชฌิโมวาท   
   ค. ปัจฉิมโอวาท   ง. นวโกวาท 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๓๘. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ที่ใด ? 
        ก. ลุมพินีวัน   ข. ลัฏฐิวัน     
   ค. เชตวัน    ง. สาลวโนทยาน 
   เฉลยข้อ ง. 
 



๖๗ 

 

 ๓๙. พราหมณ์ผู้แจกพระบรมสารีริกธาตุ  มีชื่อว่าอะไร ?  
        ก. โกณฑัญญะ    ข. ราธะ   
   ค. โทณะ     ง. รามะ 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๔๐. สถูปท่ีบรรจุคัมภีร์พระไตรปิฎก จัดเป็นเจดีย์ชนิดใด ? 
        ก. ธาตุเจดีย์     ข. บริโภคเจดีย์  
   ค. อุทเทสิกเจดีย์   ง. ธรรมเจดีย์ 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๔๑. ผู้ก่อตั้งศาสนา เรียกว่าอะไร ? 
        ก. ศาสดา     ข. ศาสนิก   
   ค. สาวก    ง. สาวิกา 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๔๒. โต๊ะหมู่บูชา นิยมตั้งด้านใดของพระสงฆ์ ? 
        ก. ด้านหน้า    ข. ด้านหลัง   
   ค. ด้านขวา   ง. ด้านซ้าย 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๔๓. เคร่ืองทองน้อย นิยมใช้ในพิธีท าบุญเช่นใด ? 
        ก. ขึ้นบ้านใหม่   ข. คล้ายวันเกิด     
   ค. แต่งงาน   ง. ฉลองอัฐิ 
   เฉลยข้อ ง. 
 



๖๘ 

 

 ๔๔. วันทา หมายถึงกิริยาแสดงความเคารพลักษณะใด ? 
        ก. ประนมมือ    ข. ไหว้   
   ค. กราบ    ง. ค านับ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๔๕. การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์ ? 
        ก. องค์ ๓   ข. องค์ ๔  
   ค. องค์ ๕   ง. องค์ ๘ 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๔๖. ผู้ประเคนของถวายพระสงฆ์ ควรอยู่ห่างประมาณเท่าใด ? 
         ก. หนึ่งคืบ    ข. หนึ่งศอก      
    ค. หนึ่งเมตร    ง. หนึ่งวา  
    เฉลยข้อ ข. 
 ๔๗. วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ตรงกับวันส าคัญใด ? 
        ก. วันมาฆบูชา    ข. วันวิสาขบูชา  
   ค. วันอัฏฐมีบูชา   ง. วันอาสาฬหบูชา 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๔๘. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับข้อใด ? 
        ก. วันมาฆบูชา    ข. วันวิสาขบูชา  
   ค. วันอัฏฐมีบูชา   ง. วันอาสาฬหบูชา 
   เฉลยข้อ ค. 
 



๖๙ 

 

 ๔๙. ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติตนเช่นใด ? 
        ก. ตักบาตร   ข. รักษาศีล  
   ค. ปฏิบัติธรรม   ง. ถูกทุกข้อ 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๕๐. เทียนส่องธรรม  ใช้จุดในพิธีใด ? 
        ก.  ไหว้พระ    ข. สมาทานศีล  
   ค. ฟังเทศน์   ง. ปฏิบัติธรรม 
   เฉลยข้อ ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
 

 
เฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี 

สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ง ๑๑. ง ๒๑. ง ๓๑. ข ๔๑. ก 
 ๒. ก ๑๒. ข ๒๒. ก ๓๒. ข ๔๒. ค 
 ๓. ง ๑๓. ก ๒๓. ค ๓๓. ข ๔๓. ง 
 ๔. ง ๑๔. ก ๒๔. ก ๓๔. ก ๔๔. ข 
 ๕. ค ๑๕. ข ๒๕. ข ๓๕. ข ๔๕. ค 
 ๖. ก ๑๖. ข ๒๖. ก ๓๖. ข ๔๖. ข 
 ๗. ข ๑๗. ค ๒๗. ข ๓๗. ค ๔๗. ข 
 ๘. ข ๑๘. ก ๒๘. ก ๓๘. ง ๔๘. ค 
 ๙. ก ๑๙. ข ๒๙. ง ๓๙. ค ๔๙. ง 
 ๑๐.ก  ๒๐. ข ๓๐. ข ๔๐. ง ๕๐. ค 
 
 
 



๗๑ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี 

สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ข้อใด รักษากายวาจาให้เรียบร้อย ? 

  ก. ทาน   ข. ศีล       
   ค. สมาธิ ง. ปัญญา 

  เฉลยข้อ ข. 
 ๒. ศีลมาจากค าว่า สีละ แปลว่าอะไร ? 
   ก. เย็น     ข. ปกติ  
   ค. ปลอดโปร่ง   ง. ถูกทุกข้อ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓. เจตนางดเว้นจากการท าผิดศีล เรียกว่าอะไร ? 
      ก. อาบัติ    ข. วิรัติ  
   ค. วินัย    ง. สิกขาบท 
   เฉลยข้อ ข. 
  
 



๗๒ 

 

 ๔. หลักธรรมส าหรับปฏิบัติคู่กับการรักษาศีล เรียกว่าอะไร ? 
     ก. เบญจศีล   ข. เบญจธรรม     
   ค. เบญจขันธ์   ง. เบญจวิรัติ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๕. ศีลมีประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไร ? 
   ก. ไม่เบียดเบียนกัน  ข. อยู่ร่วมกันเป็นสุข   
   ค. สามัคคีปรองดอง   ง. ถูกทุกข้อ 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๖. ศีลข้อใด เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชีวิตและร่างกาย ? 
    ก. ข้อ ๑     ข. ข้อ ๒      
   ค. ข้อ ๓   ง. ข้อ ๕ 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๗. ข้อใด เป็นความมุ่งหมายของศีลข้อท่ี ๑ ? 
        ก. ให้มีเมตตา    ข. ให้มีสติ  
    ค. ให้มีสัจจะ    ง. ให้มีความสุจริต 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๘. กิริยาท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เรียกว่าอะไร ? 
       ก. ฆ่า   ข. ท าร้ายร่างกาย    
   ค. ทรกรรม   ง. กักขัง 
   เฉลยข้อ ก. 
 



๗๓ 

 

 ๙. การท าร้ายร่างกายให้แขนขาดขาขาด จัดเข้าในข้อใด ? 
        ก. ท าให้บาดเจ็บ  ข. ท าให้เสียโฉม 
    ค. ท าให้พิการ  ง. ท าให้ล าบาก 
    เฉลยข้อ ค.   
 ๑๐.ข้อใด ไม่ใช่ปาณาติบาต แต่อนุโลมเข้าในปาณาติบาต ? 
        ก. ท าให้ตาย   ข. ท าให้เสียโฉม  
    ค. ท าให้เสียทรัพย์   ง. ท าให้เข้าใจผิด  
    เฉลยข้อ ข.    
 ๑๑. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของการท าปาณาติบาต ? 
        ก. จิตคิดจะฆ่า  ข. จิตคิดจะลัก 
    ค. จิตคิดจะเสพ  ง. จิตคิดจะดื่ม 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๑๒. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑ ? 
       ก. อายุยืน    ข. ร่ ารวย  
    ค. คนยกย่อง   ง. มีสติสมบูรณ์ 
    เฉลยข้อ ก.     
 ๑๓. ถือเอาสิ่งของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมย เรียกว่าอะไร ? 
         ก. ลัก      ข. ฉ้อ    
    ค. ปล้น      ง. กรรโชก 
    เฉลยข้อ ก.      
 



๗๔ 

 

 ๑๔. ขู่ให้เจ้าของตกใจกลัวแล้วเอาสิ่งของไป เรียกว่าอะไร ? 
         ก. ลัก      ข. ลวง   
    ค. ปล้น      ง. กรรโชก 
    เฉลยข้อ ง.      
 ๑๕. ปั้นเรื่องให้เขาเช่ือแล้วเอาทรัพย์มา เรียกว่าอะไร ? 
         ก. หลอก    ข. ลวง  
    ค. ลัก    ง. ลักลอบ 
    เฉลยข้อ ก.      
 ๑๖. กิริยากินเศษกินเลย คือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว เรียกว่าอะไร ? 
         ก. หลอก      ข. ลวง    
    ค. ยกัยอก      ง. เบียดบัง 
    เฉลยข้อ ง.       
 ๑๗. ข้อใด อนุโลมเข้าในโจรกรรม ? 
       ก. รับสินบน     ข. ผลาญ    
    ค. หยิบฉวย     ง. ยักยอก 
    เฉลยข้อ ก.       
 ๑๘. ข้อใด เป็นวิบากกรรมของผู้ละเมิดศีลข้อที่ ๒ ? 
       ก. มีโรครุมเร้า    ข. เป็นคนเข็ญใจ  
    ค. ครอบครัวแตกแยก   ง. ถูกทุกข้อ  
    เฉลยข้อ ข.       
 



๗๕ 

 

 ๑๙. ความไว้วางใจกันและกันของสามีภรรยา เกิดขึ้นได้ดว้ยศีลข้อใด ? 
       ก. ข้อ ๒       ข. ข้อ ๓     
    ค. ข้อ ๔       ง. ข้อ ๕ 
    เฉลยข้อ ข.       
 ๒๐. การกระท าใด เป็นการท าผิดศีลข้อที่ ๓ ? 
       ก. ค้าอาวุธ     ข. ค้าประเวณี    
    ค. ค้ายาบ้า     ง. ค้าของเถื่อน 
    เฉลยข้อ ข.       
 ๒๑. สามีภรรยาไม่มีปัญหาการหย่าร้าง เพราะรักษาศีลข้อใด ? 
       ก. ข้อ ๒       ข. ข้อ ๓         
    ค. ข้อ ๔       ง. ข้อ ๕ 
    เฉลยข้อ ข.       
 ๒๒. พูดยุแหย่ให้คนอื่นแตกแยกกัน เป็นวจีทุจริตข้อใด ? 
       ก. พูดเท็จ     ข. พูดส่อเสียด      
    ค. พูดเพ้อเจ้อ    ง. พูดค าหยาบ 
    เฉลยข้อ ข.       
 ๒๓. พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้ อนุโลมเข้าในมุสาวาทข้อใด ? 
       ก. ปด       ข. อ าความ        
    ค. หลอก      ง. สับปลับ 
    เฉลยข้อ ง.       
 



๗๖ 

 

 ๒๔. การแสดงความเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เรียกว่าอะไร ? 
        ก. ส านวน      ข. สุภาษิต     
    ค. มุสา        ง. โวหาร 
    เฉลยข้อ ค.       
 ๒๕. สร้างหลักฐานเท็จ เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นทางใด ? 
       ก. ทางกาย      ข. ทางวาจา       
    ค. ทางใจ      ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ก.       
 ๒๖. มือถือสากปากถือศีล เป็นกิริยาอาการของข้อใด ? 
         ก. เสริมความ    ข. ท าเล่ห์กระเท่ห์    
    ค. ท าเลศ    ง. มารยา 
    เฉลยข้อ ง.       
 ๒๗. การไม่ท าตามข้อตกลง หมายถึงข้อใด ? 
       ก. คืนค า       ข. กลับค า         
    ค. หลอก       ง. ผิดสัญญา 
    เฉลยข้อ ง.       
 ๒๘. นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นมุสาวาทลักษณะใด ?       
       ก. ปด       ข. ส่อเสียด       
    ค. สับปลับ      ง. อ าความ 
    เฉลยข้อ ก.       
 



๗๗ 

 

 ๒๙. คนไม่เชื่อถือค าพูด เป็นผลของการละเมิดศีลข้อใด ? 
         ก. ข้อ ๒      ข. ข้อ ๓       
    ค. ข้อ ๔      ง. ข้อ ๕ 
    เฉลยข้อ ค.       
 ๓๐. ปัญหายาเสพติด เป็นผลกระทบจากการไม่รักษาศีลข้อใด ? 
         ก. ข้อ ๒      ข. ข้อ ๓       
    ค. ข้อ ๔      ง. ข้อ ๕ 
    เฉลยข้อ ง.       
 ๓๑. การท าผิดศีลข้อท่ี ๕ ท าให้เกิดโรคใด ?  
       ก. พิษสุราเรื้อรัง   ข. ตับแข็ง     
    ค. มะเร็งตับ    ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ง.       
 ๓๒. การรักษาศีลข้อท่ี ๕ ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมใด ? 
       ก. เมตตา      ข. ขันติ        
    ค. สติ       ง. สัจจะ 
    เฉลยข้อ ค.       
 ๓๓. ข้อใด เป็นสาเหตุท าให้ละเมิดศีลข้อท่ี ๕ ? 
       ก. สุรา    ข. ง่วงนอน     
    ค. เจ็บป่วย    ง. คุยโทรศัพท์  
    เฉลยข้อ ก.       
 



๗๘ 

 

 ๓๔. ความปรารถนาดีต่อกัน คือเบญจธรรมข้อใด ? 
        ก. สัจจะ      ข. สัมมาอาชีวะ      
     ค. เมตตา      ง. กรุณา 
     เฉลยข้อ ค.       
 ๓๕. ช่วยเหลือกันในยามล าบาก เป็นการประพฤติเบญจธรรมข้อใด ? 
         ก. เมตตา     ข. กรุณา       
    ค. สัจจะ     ง. สัมมาอาชีวะ 
    เฉลยข้อ ข.       
 ๓๖. ชาดกเร่ืองสุวรรณสาม เป็นตัวอย่างของเบญจธรรมข้อใด ? 
       ก. เมตตา     ข. กรุณา       
    ค. สัจจะ     ง. สัมมาอาชีวะ  
    เฉลยข้อ ก.       
 ๓๗. การด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดเข้าในเบญจธรรมข้อใด ? 
       ก. สัมมาอาชีวะ    ข. สติสัมปชัญญะ    
    ค. สัจจะ    ง. เมตตากรุณา 
    เฉลยข้อ ก.       
 ๓๘. ใช้แรงงานเด็ก ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?  
       ก. กิจการ      ข. บุคคล       
    ค. วัตถุ    ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ข.       
 



๗๙ 

 

 ๓๙. ขายสินค้าตามราคาก าหนด ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?  
       ก. กิจการ      ข. บุคคล       
    ค. วัตถุ     ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ค.       
 ๔๐.ท างานตามหน้าท่ี ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?  
       ก. กิจการ      ข. บุคคล       
    ค. วัตถุ      ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ก.       
 ๔๑. ศีลข้อที่ ๓ ควรประพฤติคูก่ับเบญจธรรมข้อใด ? 
       ก. เมตตา       ข. สัมมาอาชีวะ      
    ค. กามสังวร     ง. สัจจะ 
    เฉลยข้อ ค.       
 ๔๒. สทารสันโดษ หมายถึงการประพฤติตนเช่นไร ? 
       ก. ซื่อสัตย์สุจริต   ข. ตรงไปตรงมา    
    ค. ไม่นอกใจภรรยา   ง. ไม่นอกใจสามี 
    เฉลยข้อ ค.       
 ๔๓. กามสังวร เป็นการส ารวมระวังในเร่ืองใด ? 
       ก. คู่ครอง      ข. ยาเสพติด       
    ค. ชีวิต     ง. ทรัพย์สิน 
    เฉลยข้อ ก.       
 



๘๐ 

 

 ๔๔. เบญจธรรมข้อใด ท าให้การรักษาศีลข้อท่ี ๔ มั่นคงยิ่งขึ้น ? 
       ก. เมตตา       ข. กรุณา        
    ค. สัจจะ      ง. สติสัมปชัญญะ 
    เฉลยข้อ ค.       
 ๔๕. การไม่ตกอยู่ในอ านาจอคติ ๔ จัดเข้าในข้อใด ? 
        ก. ซื่อตรง       ข. เท่ียงธรรม       
    ค. สวามิภักดิ์     ง. กตัญญู 
    เฉลยข้อ ข.       
 ๔๖. ความสวามิภักดิ์ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ? 
         ก. บ่าว-นาย    ข. บุตร-มารดาบิดา     
    ค. ศิษย์-อาจารย์   ง. สามี-ภรรยา 
    เฉลยข้อ ก.       
 ๔๗. ข้อใด เป็นการประพฤติตามหลักธรรมเรื่องความกตัญญู 
         ก. เล้ียงพ่อแม่   ข. ช่วยเหลือเพื่อน    
    ค. รับใช้นาย   ง. รักษาผู้ป่วย 
    เฉลยข้อ ก.       
 ๔๘. ไม่เลินเล่อในการท างาน เป็นลักษณะของเบญจธรรมข้อใด ? 
         ก. ความมีสัตย์   ข. ความมีเมตตา     
    ค. ความมีสติ    ง. ความซื่อตรง 
    เฉลยข้อ ค.       
 



๘๑ 

 

 ๔๙. ข้อใด เป็นความไม่ประมาทในการท างาน ? 
       ก. ท าตามหน้าท่ี    ข. รักษาหน้าท่ี     
    ค. ไม่ก้าวก่ายหน้าท่ี   ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ง.       
 ๕๐. เบญจศีลเบญจธรรม เป็นข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นส าหรับใคร ?   
       ก. เด็ก       ข. วัยรุ่น      
    ค. ผู้ใหญ่      ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ง.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 
 

 
เฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี 

สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ข ๑๑. ก ๒๑. ข ๓๑. ง ๔๑. ค 
 ๒. ข ๑๒. ก ๒๒. ข ๓๒. ค ๔๒. ค 
 ๓. ข ๑๓. ก ๒๓. ง ๓๓. ก ๔๓. ก 
 ๔. ข ๑๔. ง ๒๔. ค ๓๔. ค ๔๔. ค 
 ๕. ง ๑๕. ก ๒๕. ก ๓๕. ข ๔๕. ข 
 ๖. ก ๑๖. ง ๒๖. ง ๓๖. ก ๔๖. ก 
 ๗. ก ๑๗. ก ๒๗. ง ๓๗. ก ๔๗. ก 
 ๘. ก ๑๘. ข ๒๘. ก ๓๘. ข ๔๘. ค 
 ๙. ค ๑๙. ข ๒๙. ค ๓๙. ค ๔๙. ง 
 ๑๐.ข  ๒๐. ข ๓๐. ง ๔๐. ก ๕๐. ง 
 
 
 



๘๓ 

 

 

 
ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
สทฺเธน  จ  เปสเลน  จ   
ปญฺ วตา  พหุสฺสุเตน  จ 
สขิต   หิ  กเรยฺย  ปณฺฑิโต 
ภทฺโท  สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม. 

 

    บัณฑิต พึงท าความเป็นเพ่ือนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นท่ีรัก มีปัญญา
และเป็นพหูสูต  เพราะการสมาคมกับคนดี  เป็นความเจริญ. 

(อานนฺทเถร)  ขุ. เถร.  ๒๖/๔๐๕. 
------------------- 

 

   แต่งอธิบายเป็นท านองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ 
และบอกชื่อคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ าข้อกัน แต่จะซ้ าคัมภีร์ได้           
ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น  ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเร่ืองกับกระทู้ตั้ง. 
   ชั้นนี้ ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
 

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

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง 



๘๔ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑.  สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายให้สงบอะไร ?        
   ก. สงบกาย    ข. สงบวาจา     
   ค. สงบใจ    ง. เรืองปัญญา  
   เฉลยข้อ ค. 
 ๒.  การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ?        
     ก. ท าให้จิตสงบ ข. ท าให้รู้แจ้ง     
   ค. ท าให้จิตผ่องใส   ง. ท าให้เบ่ือหน่าย  
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓. ผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งอันน่าใคร่ เพราะถูกอะไรครอบง า ? 
      ก. กิเลสกาม    ข. วัตถุกาม      
   ค. กามาสวะ    ง. กามวิตก 
   เฉลยข้อ ข. 
 
 
 



๘๕ 

 

 ๔. ปฏิบัติบูชา มีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ? 
      ก. ท าให้พ้นทุกข์  ข. ท าให้มีบริวาร    
   ค. ท าให้จิตสงบ   ง. ท าให้คนนับถือ 
   เฉลยข้อ ก. 
  ๕. ต้อนรับแบบใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ? 
      ก. เล้ียงอาหาร    ข. สนทนาธรรม     
   ค. ให้ส่ิงของ    ง. ให้หนังสือ  
   เฉลยข้อ ข.  
 ๖. อะไรเป็นเจตสิกสุข คือสุขทางใจ ?  
      ก. มีทรัพย์ใช้จ่าย    ข. ไม่มีโรค      
   ค. สุขภาพจิตดี    ง. พลานามัยดี 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๗. กามวิตก เป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้อใด ? 
      ก. ปาณาติบาต   ข. อทินนาทาน     
   ค. กาเมสุ มิจฉาจาร   ง. มุสาวาท 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๘. วิหิงสาวิตก มีอะไรเป็นมูลเหตุ ? 
      ก. โลภะ    ข. โทสะ      
   ค. โมหะ    ง. ราคะ 
   เฉลยข้อ ค. 
 



๘๖ 

 

 ๙. คิดอย่างไร จัดเป็นอพยาบาทวิตก ?  
      ก. ออกจากกาม ข. ไม่คิดปองร้าย    
   ค. ไม่ลุ่มหลง   ง. ไม่เบียดเบียน 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๑๐. ราคะ โทสะ โมหะ เผาอะไรให้เร่าร้อน ? 
      ก. โลก      ข. กิเลส        
   ค. จิตใจ      ง. ร่างกาย 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๑๑. คนหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธง่าย เพราะถูกไฟใดแผดเผา ? 
      ก. ไฟคือราคะ ข. ไฟคือโทสะ     
   ค. ไฟคือโมหะ   ง. ไฟคือตัณหา 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๑๒. อัตตาธิปเตยยะ ถืออะไรเป็นใหญ่ ? 
      ก. ตนเอง      ข. สังคม        
   ค. พวกพ้อง      ง. ความถูกต้อง  
   เฉลยข้อ ก. 
 ๑๓. คนถือธรรมเป็นใหญ่ มีลักษณะเช่นไร ? 
      ก.เห็นแก่พวก   ข.เห็นความถูกต้อง    
   ค.เห็นประโยชน์ตน   ง.เห็นความถูกใจ 
   เฉลยข้อ ข. 
 



๘๗ 

 

 ๑๔. ปัญญาหย่ังรู้เหตุและผลตามความเป็นจริง เรียกว่าอะไร ? 
      ก. ฌาน      ข. ญาณ        
   ค. สมาธิ      ง. วิมุตติ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๑๕. ความอยากในข้อใด ไม่จัดเป็นกามตัณหา ? 
      ก.อยากพ้นทุกข์   ข.อยากได้ค าชม    
   ค.อยากเห็นคนสวย  ง.อยากรวยทรัพย์ 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๑๖. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ? 
      ก.อยากเป็นใหญ่   ข.อยากได้ค าชม    
   ค.อยากได้ของฝาก  ง.อยากรวยทรัพย์ 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๑๗. ข้อบัญญัติเร่ืองศีล จัดอยู่ในปิฎกใด ?  
      ก. พระวินัย    ข. พระสุตตันตะ     
   ค. พระอภิธรรม    ง. ถูกทุกข้อ 
   เฉลยข้อ ก.  
 ๑๘. ข้อใด จัดเป็นโลกัตถจริยา ? 
       ก. โปรดสัตว์โลก   ข. สงเคราะห์พระญาติ    
   ค. ประกาศพระศาสนา   ง. บัญญัติสิกขาบท  
   เฉลยข้อ ก. 
 



๘๘ 

 

 ๑๙. ข้อใด จัดเป็นกรรมในวัฏฏะ ? 
      ก. เกิดกิเลส     ข. ท ากรรม      
   ค. รับผลกรรม    ง. เวียนว่ายตายเกิด  
   เฉลยข้อ ข. 
 ๒๐. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ? 
      ก. ท ากรรมชั่ว   ข. มีโลกนี้โลกหน้า    
   ค. รับผลกรรม   ง. มีกิเลสกรรมวิบาก 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๒๑. อธิสีลสิกขา ตรงกับข้อใด ? 
      ก. ฝึกกาย วาจา    ข. รักษาจิต      
   ค. อบรมปัญญา    ง. อบรมจิต 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๒๒. ข้อใด เป็นลักษณะของอนิจจตา ? 
      ก. คงทนถาวร    ข. ไม่เท่ียงแท้      
   ค. ทนได้อยาก    ง. ไม่มีตัวตน 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๒๓. พิจารณาแล้วอดกลั้น ควรใช้เมื่อถูกอะไรครอบง า ? 
      ก. ทุกขเวทนา      ข. กิเลส        
   ค. อกุศลวิตก      ง. พยาบาท  
   เฉลยข้อ ก. 
 



๘๙ 

 

 ๒๔. พิจารณาแล้วบรรเทา หมายถึงบรรเทาอะไร ? 
      ก. ความหิว      ข. ทุกขเวทนา       
   ค. สิ่งเสพติด      ง. อกุศลวิตก 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๒๕. อัปปมัญญา มีอาการแผ่ไปอย่างไร  ? 
      ก. เจาะจง      ข. มีขอบเขต        
   ค. ไม่มีประมาณ      ง. ไม่แน่นอน 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๒๖. ท าจิตอย่างไร จึงจะไม่เกิดความริษยา ? 
        ก. ให้อภัย      ข. เห็นอกเห็นใจ       
   ค. พลอยยินดี      ง. วางเฉย  
   เฉลยข้อ ค. 
 ๒๗. ผู้กลับมาเกิดอีกชาติเดียว หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ? 
        ก. พระโสดาบัน    ข. พระสกทาคามี     
   ค. พระอนาคามี    ง. พระอรหันต์ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๒๘. การรักษากายวาจาเรียบร้อยดี ไม่มีโทษ จัดเป็นสัมปทาใด ? 
        ก. สัทธาสัมปทา    ข. สีลสัมปทา      
   ค. จาคสัมปทา    ง. ปัญญาสัมปทา 
   เฉลยข้อ ข. 
 



๙๐ 

 

 ๒๙. ธรรมท่ีเป็นเหตุให้มีความสุขในภพหน้า ตรงกับข้อใด ? 
        ก. สัมปรายิกัตถะ    ข. ทิฏฐธัมมิกัตถะ     
   ค. ปรมัตถะ    ง. อธิษฐานธรรม  
   เฉลยข้อ ก. 
 ๓๐. มรรคใด ละกามราคะได้เด็ดขาด ? 
        ก.โสดาปัตติมรรค   ข.สกทาคามิมรรค    
   ค.อนาคามิมรรค   ง.อรหัตตมรรค 
    เฉลยข้อ ค. 
 ๓๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพีกถา เพ่ือประโยชน์ใด ? 
        ก.ท าจิตให้หมดจด   ข.ก าจัดกิเลส     
   ค.ละความตระหนี่   ง.ไม่เห็นแก่ตัว 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๓๒. ก่อนแสดงอริยสัจ ๔ แก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัย ทรงใช้ธรรมหมวดใด ? 
        ก. อัปปมัญญา   ข. อนุปุพพีกถา     
   ค. อปัสเสนธรรม   ง. บุญกิริยาวัตถุ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๓. ผู้มีจิตใจคับแคบ เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะถูกอะไรครอบง า ? 
        ก. มัจฉริยะ      ข. มาร        
   ค. นิวรณ์      ง. อกุศล 
   เฉลยข้อ ก. 
 



๙๑ 

 

 ๓๔. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นลาภมัจฉริยะ ? 
        ก. ท่ีอยู ่     ข. สมบัติ        
   ค. ตระกูล      ง. ความรู้ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๕. สิ่งท่ีฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี ตรงกับข้อใด ? 
        ก. มัจฉริยะ      ข. มาร        
   ค. นิวรณ์      ง. อกุศล 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๓๖. มารใด ตัดโอกาสของบุคคลท่ีจะก้าวหน้าต่อไปในคุณความดี ? 
        ก. ขันธมาร      ข. อภิสังขารมาร       
   ค. มัจจุมาร      ง. เทวปุตตมาร 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๓๗. กิเลสท่ีปิดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี ตรงกับข้อใด ? 
        ก. มัจฉริยะ      ข. กิเลสกาม        
   ค. นิวรณ์      ง. อกุศล 
   เฉลยข้อ ค. 
 ๓๘. ผู้ท่ีมีจิตเดือดดาล มืดมัว มองไม่เห็นบุญบาป เพราะถูกกิเลสใดครอบง า ? 
        ก. กามฉันท ์    ข. พยาบาท      
   ค. ถีนมิทธะ    ง. วิจิกิจฉา 
   เฉลยข้อ ข. 
 



๙๒ 

 

 ๓๙. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ? 
        ก. สิ่งท่ีได้เห็น    ข. ส่ิงท่ีมากระทบ     
   ค. สิ่งท่ีสัมผัสได้   ง. สิ่งท่ีปรุงแต่งจิต 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๔๐. ความรู้แจ้งอารมณ์ ในเวลาท่ีรูปมากระทบตาเป็นต้น เรียกว่าอะไร ? 
        ก. เวทนา      ข. สัญญา        
   ค. สังขาร      ง. วิญญาณ 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๔๑. โทมนัสในเวทนา ๕ หมายถึงข้อใด ? 
        ก. ทุกข์กาย      ข. ทุกข์ใจ        
   ค. สุขกาย      ง. สุขใจ 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๔๒. คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? 
        ก. อสุภะ    ข. พรหมวิหาร      
   ค. อนุสสติ    ง. อานาปานัสสติ 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๔๓. คุณของพระธรรม ข้อว่า เอหิปสฺสิโก ตรงกับข้อใด ? 
        ก.เห็นได้ด้วยตนเอง   ข.ไม่จ ากัดกาล     
   ค.ควรเรียกให้มาดู   ง.ควรน้อมเข้ามา  
   เฉลยข้อ ค. 
 



๙๓ 

 

 ๔๔. ธรรมท่ีก่อให้เกิดความสามัคคี ตรงกับข้อใด ? 
        ก. อปัสเสนธรรม   ข. อปริหานิยธรรม   
   ค. สัปปุริสธรรม   ง. สาราณิยธรรม 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๔๕. ข้อปฏิบัติอันพอดี ท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้น ตรงกับข้อใด ? 
       ก. มัชฌิมาปฏิปทา   ข. บุญกิริยาวัตถุ    
    ค. ทสบารมี   ง. วิสุทธิ   
    เฉลยข้อ ก. 
 ๔๖. ผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ตรงกับพุทธคุณข้อใด ? 
       ก. อรห       ข. สุคโต        
    ค. พุทฺโธ      ง. ภควา 
    เฉลยข้อ ก. 
 ๔๗. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติเช่นไร ? 
       ก. ปฏิบัติดี    ข. ปฏิบัติตรง       
    ค. ปฏิบัติเป็นธรรม    ง. ปฏิบัติสมควร 
    เฉลยข้อ ง.  
 ๔๘. เป็นผู้ควรของท าบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ? 
       ก. อาหุเนยฺโย    ข. ปาหุเนยฺโย      
    ค. ทกฺขิเณยฺโย    ง. อญฺชลิกรณีโย 
    เฉลยข้อ ค. 
 



๙๔ 

 

 ๔๙. การศึกษาธรรมเพ่ือให้เกิดความรู้ จัดว่าบ าเพ็ญบารมีใด ? 
       ก. ปัญญาบารมี    ข. วิริยบารมี      
    ค. ขันติบารมี    ง. สัจจบารมี 
    เฉลยข้อ ก. 
 ๕๐. บุญท่ีเกิดจากการปรับความเห็นให้ตรงและถูกต้อง ตรงกับข้อใด ? 
       ก. อปจายนมัย     ข. เวยยาวัจจมัย      
    ค. ปัตติทานมัย     ง. ทิฏฐุชุกัมม์ 
    เฉลยข้อ ง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 

 
เฉลยวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ค ๑๑. ข ๒๑. ก ๓๑. ก ๔๑. ข 
 ๒. ข ๑๒. ก ๒๒. ข ๓๒. ข ๔๒. ก 
 ๓. ข ๑๓. ข ๒๓. ก ๓๓. ก ๔๓. ค 
 ๔. ก ๑๔. ข ๒๔. ง ๓๔. ข ๔๔. ข 
 ๕. ข ๑๕. ก ๒๕. ค ๓๕. ข ๔๕. ก 
 ๖. ค ๑๖. ก ๒๖. ค ๓๖. ค ๔๖. ก 
 ๗. ค ๑๗. ก ๒๗. ข ๓๗. ค ๔๗. ง 
 ๘. ค ๑๘. ก ๒๘. ข ๓๘. ข ๔๘. ค 
 ๙. ข ๑๙. ข ๒๙. ก ๓๙. ง ๔๙. ก 
 ๑๐.ค  ๒๐. ง ๓๐. ค ๔๐. ง ๕๐. ง 
 
 
 
 

 



๙๖ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑.  โกณฑัญญะท านายลักษณะมหาบุรุษแล้ว ตั้งใจไว้อย่างไร ?  
      ก. ตามบวช   ข. ตามอุปัฏฐาก    
   ค. เป็นโหรหลวง   ง. เป็นเจ้าลัทธิ 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๒. โกณฑัญญะฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ได้บรรลุอะไร ? 
      ก.ธรรมจักษุ   ข.ทิพพจักษุ      
   ค.ทิพพโสต   ง.ทิพมนต์ 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๓. พระอุรุเวลกัสสปะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน ? 
      ก. นิครนถ์    ข. ดาบส     
   ค. ชฎิล   ง. ปริพาชก 
   เฉลยข้อ ค. 
 
 



๙๗ 

 

 ๔. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด ? 
       ก. รู้ราตรีนาน   ข. มีบริวารมาก  
    ค. มีศรัทธามาก   ง. มีปัญญามาก 
    เฉลยข้อ ข. 
 ๕. อุปติสสปริพาชกเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ? 
       ก. พระวัปปะ   ข. พระภัททิยะ  
    ค. พระมหานามะ   ง. พระอัสสชิ 
    เฉลยข้อ ง. 
 ๖. พระเถระรูปใด  บวชให้ราธพราหมณ์ ? 
       ก. พระสารีบุตร   ข. พระโมคคัลลานะ    
    ค. พระอุบาลี   ง. พระอานนท์ 
    เฉลยข้อ ก. 
 ๗. พระโมคคัลลานะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน ? 
       ก. นิครนถ์     ข. ปริพาชก      
    ค. ชฎิล    ง. ดาบส    
    เฉลยข้อ ข. 
 ๘. วัดใด ท่ีพระโมคคัลลานะดูแลการก่อสร้าง ? 
      ก. บุพพาราม   ข.นิโครธาราม      
   ค. เวฬุวนาราม   ง.เชตวนาราม 
   เฉลยข้อ ก. 
 



๙๘ 

 

 ๙. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่ปิปผลิมาณพ ด้วยวิธีใด ?  
      ก. เอหิภิกขุ  ข. รับโอวาท ๓     
   ค. รับสรณะ ๓  ง. ญัตติจตุตถกรรม 
   เฉลยข้อ ข. 
 ๑๐. ความมักน้อยสันโดษ เป็นปฏิปทาของพระเถระรูปใด ? 
       ก. พระมหากัสสปะ    ข. พระอุบาลี   
    ค. พระสีวลี     ง. พระอานนท์ 
    เฉลยข้อ ก. 
 ๑๑. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าอธิบายความย่อให้พิสดาร ? 
      ก. พระอุบาลี    ข. พระสีวลี      
   ค. พระอานนท์   ง. พระมหากัจจายนะ 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๑๒. ก่อนบวชพระมหากัจจายนะ เคยท างานในหน้าท่ีใด ? 
       ก. ปุโรหิต     ข. ภูษามาลา   
    ค. อ ามาตย์    ง. องครักษ์ 
    เฉลยข้อ ก. 
 ๑๓. พระอานนท์บรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด ? 
       ก. พระสีวลี    ข.พระนันทะ     
    ค. พระอุบาลี    ง. พระปุณณมันตานีบุตร 
    เฉลยข้อ ง.    
 



๙๙ 

 

 ๑๔. พระเถระรูปใด บรรลุเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถทั้งสี่ ? 
       ก. พระสีวลี    ข. พระอุบาลี      
    ค. พระอานนท์    ง. พระนันทะ  
    เฉลยข้อ ค.    
 ๑๕. เจ้าศากยะทั้ง ๕ ทูลขอให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดละสิ่งใด ? 
       ก. ความถือตัว   ข. ความตระหนี่    
    ค. ความโอ้อวด  ง. ความหัวดื้อ 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๑๖. พระเถระรูปใด ชักชวนให้สีวลีกุมารออกบวช ? 
       ก. พระสารีบุตร    ข. พระอานนท์     
    ค. พระอุบาลี    ง. พระอัสสชิ 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๑๗. พระราหุล เป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์พระองค์ใด ? 
       ก. สุทโธทนะ   ข. พิมพิสาร     
    ค. ปเสนทิโกศล   ง. พรหมทัต 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๑๘. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ชื่ออะไร? 
       ก. ราหุล     ข. สังกิจจะ   
    ค. บัณฑิต    ง. สุมนะ 
    เฉลยข้อ ก.    
 



๑๐๐ 

 

 ๑๙. พระเถรีรูปใด อุปสมบทด้วยครุธรรม ๘  เป็นรูปแรก ? 
       ก. เขมา     ข. อุบลวรรณา      
    ค. ปชาบดี     ง. กีสาโคตมี 
    เฉลยข้อ ค.    
 ๒๐. พระเถรีรูปใด ได้รับยกย่องในต าแหน่งอัครสาวิกาเบื้องขวา ? 
       ก. เขมา     ข. อุบลวรรณา      
    ค. ปชาบดี    ง. กีสาโคตมี 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๒๑. พระเถรีรูปใด ได้รับยกย่องในต าแหน่งอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ? 
       ก. เขมา     ข. อุบลวรรณา      
    ค. ปชาบดี    ง. กีสาโคตมี 
    เฉลยข้อ ข.    
 ๒๒. นางปฏาจาราเถรี เกิดในวรรณะใด ? 
       ก. กษัตริย์    ข. พราหมณ์  
    ค. แพศย์    ง. ศูทร 
    เฉลยข้อ ค.    
 ๒๓. พระเถรีรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้ทรงผ้าจีวรเศร้าหมอง ? 
       ก. เขมา     ข. ยโสธรา      
    ค. ปชาบดี     ง. กีสาโคตมี 
    เฉลยข้อ ง.    
 



๑๐๑ 

 

 ๒๔. สามเณรบัณฑิตบรรพชาในขณะมีอายุกี่ปี ?   
       ก. ๗  ปี     ข.  ๘  ปี  
    ค. ๙  ปี     ง. ๑๐  ปี 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๒๕. สามเณรบัณฑิต เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระรูปใด ? 
       ก. พระสารีบุตร   ข. พระโมคคัลลานะ    
    ค. พระสีวลี    ง. พระอานนท์  
    เฉลยข้อ ก.    
 ๒๖. ขณะแพ้ท้อง มารดาของสามเณรบัณฑิตปรารถนาท าส่ิงใด ? 
       ก.  ถวายทาน   ข.  รักษาศีล  
    ค.  นั่งสมาธิ    ง.  ฟังเทศน์ 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๒๗. สามเณรใด พูดกับโจรว่า ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ ? 
       ก. บัณฑิต     ข. สังกิจจะ     
    ค. สุขะ    ง. สุมนะ 
    เฉลยข้อ ข.    
 ๒๘. สามเณรสุขะบรรพชาในส านักของพระเถระรูปใด ? 
       ก. พระสารีบุตร   ข. พระสีวลี  
    ค. พระอานนท์   ง. พระอุบาลี 
    เฉลยข้อ ก.    
 



๑๐๒ 

 

 ๒๙. “สถานท่ีท่ีสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลก” เป็นค าพูดของสามเณรรูปใด ? 
       ก. บัณฑิต    ข. สังกิจจะ     
    ค. ติสสะ    ง. สุมนะ 
    เฉลยข้อ ค.    
 ๓๐. สามเณรสุมนะได้รับอุปสมบท ในขณะมีอายุกี่ปี ? 
       ก. ๗  ปี    ข.  ๘  ปี      
    ค. ๙  ปี     ง. ๑๐  ปี 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๓๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ? 
       ก. โสดาบัน    ข. สกทาคามี     
    ค. อนาคามี    ง. อรหันต์ 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๓๒. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้รับเอตทัคคะในด้านใด ? 
       ก. ถวายทาน   ข. แสดงธรรม     
    ค. บริวารมาก   ง. ปัญญามาก 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๓๓. จิตตคฤหบดีบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด ? 
       ก. พระวัปปะ   ข. พระภัททิยะ  
    ค. พระมหานามะ   ง. พระอัสสชิ 
    เฉลยข้อ ค.    
 



๑๐๓ 

 

 ๓๔. จิตตคฤหบดีได้รับเอตทัคคะในด้านใด  ? 
       ก. ถวายทาน   ข. แสดงธรรม     
    ค. บริวารมาก   ง. ปัญญามาก 
    เฉลยข้อ ข.    
 ๓๕. ก่อนตาย ธัมมิกอุบาสก ได้ฟังพระสงฆ์สาธยายพระสูตรใด ? 
       ก. สติปัฏฐานสูตร   ข. มงคลสูตร     
    ค. รตนสูตร    ง. ธชัคคสูตร 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๓๖. ธรรมิกอุบาสก เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ? 
       ก. ชั้นดาวดึงส์   ข. ชั้นยามา  
    ค. ชั้นดุสิต    ง. ชั้นนิมมานรดี 
    เฉลยข้อ ค.    
 ๓๗. สตรีใด ผู้มีความงามครบ ๕ อย่าง ? 
       ก. นางมัลลิกา   ข. นางสุปปวาสา  
    ค. นางวิสาขา    ง. นางสิริมา 
    เฉลยข้อ ค.    
 ๓๘. ก่อนนางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลสามี ได้รับโอวาทจากบิดากี่ข้อ ? 
       ก. ๗  ข้อ     ข. ๘  ข้อ      
    ค. ๙  ข้อ     ง. ๑๐  ข้อ 
    เฉลยข้อ ง.    
 



๑๐๔ 

 

 ๓๙. วัดใด ท่ีนางวิสาขาสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ?  
       ก. บุพพาราม   ข. นิโครธาราม 
    ค. เชตวนาราม  ง. อัมพวนาราม 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๔๐. สตรีใด ได้ถวายอสทิสทานในพระพุทธศาสนา? 
       ก. พระนางมัลลิกา   ข. นางสุปวาสา  
    ค. นางวิสาขา    ง. นางสิริมา 
    เฉลยข้อ ก.    
 ๔๑. การไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในข้อใด ? 
       ก. ศาสนพิธี    ข. ศาสนธรรม  
    ค. ศาสนวัตถุ    ง. ศาสนบุคคล 
    เฉลยข้อ ก.     
 ๔๒. พระภิกษุอยู่ประจ าท่ีตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน เรียกว่าอะไร ? 
       ก. จ าน าพรรษา    ข. จ าพรรษา  
    ค. จ าศีล    ง. จ าวัด 
    เฉลยข้อ ข.     
 ๔๓. ภายในพรรษา พระภิกษุไปค้างคืนท่ีอื่นได้คราวละไม่เกินกี่วัน ? 
       ก. ๕  วัน     ข. ๖  วัน   
    ค. ๗  วัน     ง. ๘  วัน 
    เฉลยข้อ ค.     
 



๑๐๕ 

 

 ๔๔. ในวันเทโวโรหณะ  พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด ? 
       ก. ดาวดึงส์    ข. ยามา     
    ค. ดุสิต    ง. นิมมานรดี 
    เฉลยข้อ ก.     
 ๔๕. หนึ่งเดือน มีวันธรรมสวนะกี่ครั้ง ? 
       ก. ๑  ครั้ง     ข. ๒  ครั้ง   
    ค. ๓  ครั้ง    ง. ๔  ครั้ง 
    เฉลยข้อ ง.     
 ๔๖. พระเถระรูปใด เป็นแบบอย่างการประพรมน้ าพระพุทธมนต์ ? 
       ก. พระสีวลี    ข. พระอานนท์  
    ค. พระอุบาลี   ง. พระนันทะ 
    เฉลยข้อ ข.     
 ๔๗. พิธีมงคลสมรส ได้แก่งานอะไร ? 
        ก. โกนจุก    ข. บวชนาค      
     ค. ท าบุญอายุ    ง. งานแต่ง 
     เฉลยข้อ ง.      
 ๔๘. การท าบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศให้ผู้ตายเรียกว่าอะไร ? 
       ก. สัตตมวาร   ข. ปัณณรสมวาร  
    ค. ปัญญาสมวาร   ง. สตมวาร 
    เฉลยข้อ ง.       
 



๑๐๖ 

 

 ๔๙. ทายกทายิกาท าบุญทอดกฐินในวัดหนึ่งได้ปีละกี่ครั้ง ? 
       ก.  ๑  ครั้ง    ข. ๒  ครั้ง   
    ค. ๓  ครั้ง    ง. ๔  ครั้ง 
    เฉลยข้อ ก.        
 ๕๐. เหล่ากอของสมณะ เรียกว่าอะไร ? 
       ก.  ภิกษุ    ข. ภิกษุณี  
    ค. สามเณร    ง. สิกขมานา 
    เฉลยข้อ ค.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 
 

 
เฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ก ๑๑. ง ๒๑. ข ๓๑. ก ๔๑. ก 
 ๒. ก ๑๒. ก ๒๒. ค ๓๒. ก ๔๒. ข 
 ๓. ค ๑๓. ง ๒๓. ง ๓๓. ค ๔๓. ค 
 ๔. ข ๑๔. ค ๒๔. ก ๓๔. ข ๔๔. ก 
 ๕. ง ๑๕. ก ๒๕. ก ๓๕. ก ๔๕. ง 
 ๖. ก ๑๖. ก ๒๖. ก ๓๖. ค ๔๖. ข 
 ๗. ข ๑๗. ก ๒๗. ข ๓๗. ค ๔๗. ง 
 ๘. ก ๑๘. ก ๒๘. ก ๓๘. ง ๔๘. ง 
 ๙. ข ๑๙. ค ๒๙. ค ๓๙. ก ๔๙. ก 
 ๑๐.ก  ๒๐. ก ๓๐. ก ๔๐. ก ๕๐. ค 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 
 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑.  ค าว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?  
    ก. การเข้าจ า     ข. การจ าพรรษา     
   ค. การปฏิบัติธรรม    ง. การอดอาหาร 
   เฉลยข้อ ก. 
 ๒. อุโบสถศีล หมายถึง ศีลประเภทใด ? 
    ก. ศีล ๕       ข. ศีล ๘       
    ค. ศีล ๑๐     ง. ศีล ๒๒๗  
    เฉลยข้อ ข. 
 ๓. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? 
    ก. ให้ทาน      ข. ฟังเทศน์       
    ค. นั่งสมาธิ     ง. ถูกทุกข้อ 
    เฉลยข้อ ง.  
  



๑๐๙ 

 

 ๔. ปกติอุโบสถ ก าหนดให้สมาทานรักษาเดือนหนึ่งกี่วัน ?  
    ก. ๑ วัน      ข. ๓ วัน      
    ค. ๔ วัน    ง. ๓๐ วัน  
    เฉลยข้อ ค. 
 ๕. ปฏิชาครอุโบสถ ก าหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ? 
    ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง  ข. คราวละ ๓ วัน    
    ค. ตลอด ๓ เดือน  ง. ตลอด ๔ เดือน 
    เฉลยข้อ ข. 
 ๖. วันใด ไม่มีในการสมาทานรักษาปฏิชาครอุโบสถ ? 
   ก. วันรับ      ข. วันส่ง        
   ค. วันรักษา      ง. วันลา 
   เฉลยข้อ ง. 
   ๗. ปาฏิหาริยอุโบสถ ก าหนดให้สมาทานรักษาต่อเนื่องนานเท่าไร ? 
   ก. ๑ เดือน      ข. ๒ เดือน       
   ค.  ๓ เดือน     ง. ๔ เดือน 
   เฉลยข้อ ง. 
 ๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลประเภทใด มีอานิสงส์มาก ? 
   ก. ปกติอุโบสถ   ข. โคปาลกอุโบสถ    
   ค. อริยอุโบสถ   ง. นิคคัณฐอุโบสถ 
   เฉลยข้อ ค.   
  



๑๑๐ 

 

 ๙. อุโบสถศีลประเภทใด เป็นของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ? 
   ก. ปกติอุโบสถ   ข. โคปาลกอุโบสถ    
   ค. อริยอุโบสถ   ง. นิคคัณฐอุโบสถ  
   เฉลยข้อ ง.    
 ๑๐. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลประเภทใด มีอานิสงส์น้อย ? 
   ก. ปกติอุโบสถ   ข. โคปาลกอุโบสถ    
   ค. อริยอุโบสถ   ง. นิคคัณฐอุโบสถ 
   เฉลยข้อ ข.      
 ๑๑. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
   ก. ถือเอาเป็นท่ีพึ่ง   ข. ยึดมั่นถือมั่น     
   ค. ถือเป็นอารมณ์  ง. ถือฤกษ์ยาม 
   เฉลยข้อ ก.      
 ๑๒. ค าว่า ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ เป็นค ากล่าวอะไร ? 
   ก. บูชาพระ   ข. ประกาศอุโบสถ    
   ค. รับสรณคมน์  ง. อาราธนาศีล 
   เฉลยข้อ ค.      
 ๑๓. ในไตรสรณคมน์ พระสงฆ์หมายถึงข้อใด ? 
   ก. พระประธาน    ข. พระประจ าวัน     
   ค. พระเถระ    ง. พระอริยะ 
   เฉลยข้อ ง.      
 



๑๑๑ 

 

 ๑๔. การสมาทานอุโบสถศีล ก าหนดให้ผู้สมาทานรักษาท าเร่ืองใดก่อน ? 
   ก. บูชาพระรัตนตรัย   ข. สมาทานศีล     
   ค. ประกาศอุโบสถ   ง. เจริญภาวนา 
   เฉลยข้อ ก.      
 ๑๕. ข้อใด เป็นเหตุให้ไตรสรณคมน์ขาด ? 
   ก. เกิด       ข. แก่         
   ค. เจ็บ      ง. ตาย 
   เฉลยข้อ ง.      
 ๑๖. ข้อใด เป็นเหตุให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง เพราะความไม่เอ้ือเฟื้อ ? 
   ก. ท าร้ายศาสดา   ข. ขโมยพระพุทธรูป    
   ค. นับถือศาสดาอื่น   ง. ถูกทุกข้อ 
   เฉลยข้อ ข.      
 ๑๗. บุคคลใด มีศรัทธามั่นคงท่ีสุดในพระรัตนตรัย ? 
   ก. ปุถุชน    ข. สามัญชน      
   ค. โลกิยชน    ง. อริยชน 
   เฉลยข้อ ง.      
 ๑๘. สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือ ท าให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ? 
   ก. เศร้าหมอง       ข. บกพร่อง        
   ค. ด่างพร้อย      ง. ขาดลงทันที 
   เฉลยข้อ ก.        
 



๑๑๒ 

 

 ๑๙. ค าว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ กล่าวเพ่ือระลึกถึงใคร ? 
   ก. พระพุทธเจ้า     ข. พระธรรม      
   ค. พระสงฆ์    ง. มารดาบิดา 
   เฉลยข้อ ค.        
 ๒๐. เมื่อพระสงฆ์ว่า ติสรณคมน  นิฏฺ ต  ผู้สมาทานพึงรับพร้อมกันอย่างไร ? 
   ก. สาธุ ภนฺเต     ข. สาธุ สาธุ       
   ค. สาธุ อนุโมทามิ    ง. อาม ภนฺเต 
   เฉลยข้อ ง.           
 ๒๑. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลเหมาะแก่ใคร ? 
   ก. คนสูงอายุ     ข. คนท างาน       
   ค. คนวัยรุ่น    ง. ถูกทุกข้อ   
   เฉลยข้อ ง.           
 ๒๒. การสมาทานรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ? 
   ก. ทานมัย      ข. สีลมัย          
   ค. ภาวนามัย      ง. อปจายนมัย 
   เฉลยข้อ ข.           
 ๒๓. อุโบสถศีลข้อท่ี ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเร่ืองใด ? 
   ก. ฆ่าสัตว์       ข. ลักทรัพย์       
   ค. เสพกาม     ง. ดื่มสุราเมรัย 
   เฉลยข้อ ก.           
 



๑๑๓ 

 

 ๒๔. ข้อใด เป็นโทษของการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ? 
   ก. เสียสติ       ข. อายุสั้น         
   ค. ยากจน      ง. คนนินทา 
   เฉลยข้อ ข.           
 ๒๕. อุโบสถศีลข้อใด บัญญัติขึน้เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการมีชีวิต ? 
   ก. ข้อ ๑     ข. ข้อ ๒       
   ค. ข้อ ๓    ง. ข้อ ๔ 
   เฉลยข้อ ก.           
 ๒๖. ข้อใด เป็นการท าผิดอุโบสถศีลข้อท่ี ๑ ? 
   ก. ท าสัตว์ตาย    ข. ลักทรัพย์มีเจ้าของ    
   ค. เสพยาบ้า   ง. พูดเรื่องไม่จริง 
   เฉลยข้อ ก.           
 ๒๗. อาการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ฆ่าสัตว์    ข. ลักทรัพย์      
   ค. เสพกาม     ง. มุสาวาท 
   เฉลยข้อ ข.           
 ๒๘. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของการท าผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ? 
   ก. คิดจะฆ่า      ข. คิดจะลัก      
   ค. คิดจะเสพ    ง. คิดจะพูด 
   เฉลยข้อ ข.          
 



๑๑๔ 

 

 ๒๙. อาการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ลักทรัพย์     ข. เสพเมถุน       
   ค. พูดเท็จ      ง. ดื่มเหล้า  
   เฉลยข้อ ข.           
 ๓๐. อุโบสถศีลข้อใด ก าหนดให้ถือปฏิบัติต่างจากศีล ๕ ของคนท่ัวไป ? 
   ก. ฆ่าสัตว์    ข. ลักทรัพย์     
   ค. ถือพรหมจรรย์   ง. ดื่มน ้าเมา 
   เฉลยข้อ ค.           
 ๓๑. ข้อใด คนรักษาศีล ๕ และอุโบสถศีล ต้องงดเว้นเหมือนกัน ? 
   ก. ถือพรหมจรรย์   ข. พูดเท็จ     
   ค. ฟ้อนร า   ง. ขับร้อง 
   เฉลยข้อ ข.           
 ๓๒. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อ ๓ ต้องงดเว้นเร่ืองใด ? 
   ก. ฆ่าสัตว์      ข. ลักทรัพย์       
   ค. เสพกาม    ง. ดื่มสุรา    
   เฉลยข้อ ค.           
 ๓๓. การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใด ? 
   ก. กายกับวาจา   ข. กายกับใจ     
   ค. วาจากับใจ   ง. กายวาจาและใจ 
   เฉลยข้อ ก.           
 



๑๑๕ 

 

 ๓๔. องค์ประกอบใด ท าให้อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ขาด ? 
   ก. เร่ืองไม่จริง    ข. คนอื่นเข้าใจ     
   ค. พยายามพูด    ง. คิดจะพูดให้ผิด 
   เฉลยข้อ ข.           
 ๓๕. อุโบสถศีลข้อท่ี ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ส ารวมระวังเรื่องใด ? 
   ก. การพูด    ข. การกิน      
   ค. การนอน    ง. การคิด  
   เฉลยข้อ ก.             
 ๓๖. ข้อใด เป็นเหตุแห่งความประมาทในการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ? 
   ก. ฆ่าสัตว์    ข. ลักทรัพย์      
   ค. พูดปด    ง. ดื่มน้ าเมา 
   เฉลยข้อ ง.             
 ๓๗. องค์ประกอบใด ท าให้อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ขาด ? 
   ก. ดื่มให้ล่วงล าคอ    ข. จิตคิดจะดื่ม      
   ค. พยายามดื่ม    ง. มองคนดื่ม 
   เฉลยข้อ ก.             
 ๓๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ มุ่งถึงความมีคุณธรรมใด ? 
   ก. ความมีเมตตา   ข. ความซื่อสัตย์     
   ค. ความไม่ประมาท   ง. ความสามัคคี   
   เฉลยข้อ ค.              
 



๑๑๖ 

 

 ๓๙. เคร่ืองดื่มชนิดใด เป็นข้อห้ามส าหรับผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล ? 
   ก. น ้าผ้ึง      ข. น า้ชา       
   ค. น ้าจัณฑ์     ง. น ้าอ้อย 
   เฉลยข้อ ค.              
 ๔๐. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ? 
   ก. เท่ียงวัน     ข. บ่ายโมง       
   ค. ย ่าค ่า     ง. เท่ียงคืน  
   เฉลยข้อ ก.                
 ๔๑. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการท าผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ? 
   ก. พยายามฆ่า    ข. พยายามลัก      
   ค. พยายามกลืนกิน    ง. พยายามเสพ 
   เฉลยข้อ ค.                
 ๔๒. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ต้องงดเว้นเรื่องใด ? 
   ก. อาหารค ่า      ข. พูดค าหยาบ      
   ค. ร้องเพลง     ง. สูบบุหรี่ 
   เฉลยข้อ ค.                
 ๔๓. การดูเช่นไร ไม่เป็นข้าศึกต่อกุศล ? 
   ก. คอนเสิร์ต    ข. ดวงชะตา      
   ค. มหรสพ     ง. อาการ ๓๒  
   เฉลยข้อ ง.                
 



๑๑๗ 

 

 ๔๔. อุโบสถศีลข้อท่ี ๗ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ? 
   ก. การกินอาหาร    ข. การแต่งตัว      
   ค. การนอน    ง. การเมาสุรา 
   เฉลยข้อ ข.                
 ๔๕. ข้อใด ไม่ใช่ข้อห้ามในการรักษาอุโบสถศีลข้อท่ี ๗ ? 
   ก. ฟ้อนร า      ข. ขับร้อง        
   ค. อาหาร      ง. แต่งตัว 
   เฉลยข้อ ค.                
 ๔๖. ค าว่า เป็นข้าศึกต่อกุศล ในอุโบสถศีลข้อท่ี ๗ หมายถึงข้อใด ? 
   ก. การฟ้อนร า     ข. การขับร้อง       
   ค. การแต่งตัว    ง. ถูกทุกข้อ 
   เฉลยข้อ ง.                
 ๔๗. ท่ีนอนประเภทใด ท่ีทรงอนุญาตให้ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลนอนได้ ? 
   ก. ท่ีนอนสูงใหญ่   ข. ท่ีนอนยัดนุ่น     
   ค. ท่ีนอนยัดส าลี   ง. ท่ีนอนยัดผ้า 
   เฉลยข้อ ง.                
 ๔๘. อุโบสถศีลข้อท่ี ๘ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเร่ืองใด ? 
   ก. เร่ืองกิน     ข. เร่ืองนอน       
   ค. เร่ืองเท่ียว     ง. เรื่องแต่งตัว 
   เฉลยข้อ ข.                
 



๑๑๘ 

 

 ๔๙. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ? 
   ก. การกระท า     ข. บุญบารมี      
   ค. โชควาสนา    ง. ชะตากรรม 
   เฉลยข้อ ก.                
 ๕๐. ค าว่า สีเลน โภคสมฺปทา เป็นค ากล่าวอะไร ? 
   ก. ประกาศอุโบสถศีล   ข. อาราธนาศีล     
   ค. สมาทานศีล   ง. บอกอานิสงส์ศีล 
   เฉลยข้อ ง.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 

 
เฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินยั) ธรรมศึกษาชั้นโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ก ๑๑. ก ๒๑. ง ๓๑. ข ๔๑. ค 
 ๒. ข ๑๒. ค ๒๒. ข ๓๒. ค ๔๒. ค 
 ๓. ง ๑๓. ง ๒๓. ก ๓๓. ก ๔๓. ง 
 ๔. ค ๑๔. ก ๒๔. ข ๓๔. ข ๔๔. ข 
 ๕. ข ๑๕. ง ๒๕. ก ๓๕. ก ๔๕. ค 
 ๖. ง ๑๖. ข ๒๖. ก ๓๖. ง ๔๖. ง 
 ๗. ง ๑๗. ง ๒๗. ข ๓๗. ก ๔๗. ง 
 ๘. ค ๑๘. ก ๒๘. ข ๓๘. ค ๔๘. ข 
 ๙. ง ๑๙. ค ๒๙. ข ๓๙. ค ๔๙. ก 
 ๑๐.ข  ๒๐. ง ๓๐. ค ๔๐. ก ๕๐. ง 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 

 
ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห 
 สมคฺครโต  ธมฺมฏโฺ  โยคกฺเขมา  น  ธ สติ. 

 

     ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข และการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันก็เปน็สขุ, 
ผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ. 

    (พุทฺธ)         ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘. 
------------------- 

 

   แต่งอธิบายเป็นท านองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ 
และบอกชื่อคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย  ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ าข้อกัน แต่จะซ้ าคัมภีร์ได้           
ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเร่ืองกับกระทู้ตั้ง. 
   ชั้นนี้ ก าหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 

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

 

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง 



๑๒๑ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาช้ันเอก 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑.  ค าว่า โลก ในส่วนปรมัตถปฏิปทา ตรงกับข้อใด ? 
      ก. แผ่นดิน     ข. หมู่สัตว์       
   ค. ท่ีอยู่อาศัย     ง. แผ่นดินและหมู่สัตว์  
   เฉลยข้อ ง. 
 ๒.  ผู้ไร้ปัญญาพิจารณา ไม่รู้โลกตามความเป็นจริง ตรงกับข้อใด ? 
      ก. คนเขลา   ข. คนอันธพาล     
   ค. คนไร้การศึกษา   ง. คนขาดสติ    
   เฉลยข้อ ก. 
 ๓.  ข้อใด ไม่ใช่อาการหมกอยู่ในโลก ? 
      ก.เพลินสิ่งให้โทษ    ข.หลงส่ิงอาจให้โทษ     
   ค.ติดสิ่งล่อใจ    ง.ติดความสุข    
   เฉลยข้อ ง. 
 
 



๑๒๒ 

 

 ๔.  ท าอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? 
      ก.ออกบวช     ข.ไม่ยุ่งกับใคร       
   ค.ไม่ติดในสิ่งล่อใจ     ง.ปล่อยวาง   
   เฉลยข้อ ค. 
 ๕.  พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพื่อประสงค์ใด ? 
      ก. ให้มายินดี    ข. ให้รู้สภาพโลก      
   ค. ให้รู้ความจริง    ง. ให้รู้ทันโลก   
   เฉลยข้อ ค. 
 ๖.  อาการส ารวมจิต ตรงกับข้อใด ? 
   ก. ส ารวมอินทรีย์  ข. บ าเพ็ญสมถะ    
   ค. เจริญวิปัสสนา  ง. ถูกทุกข้อ   
   เฉลยข้อ ง. 
 ๗.  บ่วงแห่งมาร หมายถึงข้อใด ? 
      ก. กิเลสกาม   ข. วัตถุกาม     
   ค. กามฉันท์   ง. กามตัณหา   
   เฉลยข้อ ข. 
 ๘.  ปฏิบัติอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ? 
      ก. ส ารวมกาย    ข. ส ารวมวาจา      
   ค. ส ารวมจิต    ง. ส ารวมศีล   
   เฉลยข้อ ค. 
 



๑๒๓ 

 

 ๙.  เมื่อเห็นสังขารว่า ไม่เท่ียงเป็นทุกข์... เป็นทางแห่งอะไร ? 
      ก. นิพพิทา      ข. วิราคะ        
   ค. วิมุตติ     ง. วิสุทธิ     
   เฉลยข้อ ง. 

  ๑๐. สังขารในปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมายถึงอะไร ? 
       ก. สภาพปรุงแต่ง   ข. สภาพท่ีเป็นเอง    
   ค. รูปขันธ์   ง. ปัญจขันธ์   
   เฉลยข้อ ง. 

  ๑๑. สภาพท่ีเกิดขึ้นแล้วดับไปของสังขาร เรียกว่าอะไร ? 
       ก. อนิจจตา    ข. ทุกขตา      
   ค. อนัตตตา    ง. สามัญญลักษณะ  
   เฉลยข้อ ก.  

  ๑๒. ความขาดแห่งสันตติ ท าให้เห็นอะไร ? 
       ก. ความไม่เท่ียง   ข. ความทุกข์     
   ค. ความตาย   ง. ความไม่มีตัวตน  
   เฉลยข้อ ก. 

  ๑๓. ทุกขลักษณะแห่งสังขาร ตรงกับข้อใด ? 
       ก. ไม่เท่ียง   ข. ทนได้ยาก     
   ค. ไม่ใช่ตัวตน   ง. ไม่อยู่ในอ านาจ  
   เฉลยข้อ ข. 

 



๑๒๔ 

 

  ๑๔. สภาวทุกข์ ทุกข์ประจ าสังขาร หมายถึงข้อใด ?  
       ก. ความตาย     ข. ความโศก       
   ค. ความหิว     ง. ความโกรธ   
   เฉลยข้อ ก. 

  ๑๕. นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ หมายถึงข้อใด ?    
       ก. ความโศก   ข. ความเกิด     
   ค. ความหิว   ง. ความเจ็บปวด   
   เฉลยข้อ ค. 

  ๑๖. สันตาปทุกข์ ได้แก่อะไร ? 
       ก. ความเจ็บ   ข. ความโศก     
   ค. ความหิว   ง. ความร้อนรุม   
   เฉลยข้อ ง. 

  ๑๗. เมื่อมีทรัพย์แล้ว ต้องคอยเฝ้ารักษามิให้สูญหาย จัดเป็นทุกข์ใด ? 
       ก. สันตาปทุกข์   ข. วิปากทุกข์     
   ค. สหคตทุกข์   ง. ทุกขขันธ์    
   เฉลยข้อ ค. 

  ๑๘. อุปาทานขันธ์ ๕ ท่ีบุคคลเข้าไปยึดมั่น จัดเป็นทุกข์อะไร ? 
       ก.ทุกข์รวบยอด    ข.ทุกข์เนืองนิตย์     
   ค.ทุกข์ไปด้วยกัน   ง.ทุกข์ประจ า    
   เฉลยข้อ ก. 

 



๑๒๕ 

 

  ๑๙. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร ก าหนดรู้ได้ด้วยอาการอะไร ? 
       ก. แย้งต่ออัตตา   ข. ทนได้ยาก     
   ค. ไม่เท่ียง   ง. แปรปรวน   
   เฉลยข้อ ก. 

  ๒๐. การพิจารณาเห็นสังขารเป็นอนัตตานั้น ต้องมีธรรมใดก ากับ ? 
       ก. สมาธิ    ข. ศรัทธา      
   ค. โยนิโสมนสิการ    ง. นิพพิทาญาณ    
   เฉลยข้อ ค. 

  ๒๑. ข้อใด จัดเป็นปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ์ ? 
      ก. บุคคล   ข. สัตว์      
   ค. ขันธ์   ง. ท่ีอยู่อาศัย   
   เฉลยข้อ ค. 

  ๒๒. ธรรมท่ีเป็นยอดแห่งธรรมท้ังปวง เรียกว่าอะไร ? 
       ก. วิราคะ   ข. วิสุทธิ     
   ค. วิมุตติ   ง. วิรัติ    
   เฉลยข้อ ก. 

  ๒๓. ความเมาในข้อว่า มทนิมฺมทโน หมายถึงเมาในเร่ืองใด ? 
       ก. ลาภยศ   ข. สุรา      
   ค. สิ่งเสพติด   ง. อาหาร    
   เฉลยข้อ ก. 

 



๑๒๖ 

 

  ๒๔. ความระหาย ในค าว่า ปิปาสวินโย มีสาเหตุมาจากอะไร ? 
       ก. อาลัย   ข. ความเมา     
   ค. ตัณหา   ง. ความก าหนัด    
   เฉลยข้อ ค.     

  ๒๕. วิมุตติ ความหลุดพ้น มีล าดับต่อจากอะไร ? 
        ก. นิพพิทา   ข. วิราคะ     
   ค. วิสุทธิ   ง. สันติ    
   เฉลยข้อ ข.     
 ๒๖. วิมุตติใด เกิดขึ้นด้วยการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว ? 
        ก.ตทังควิมุตติ    ข.เจโตวิมุตติ      
   ค.ปัญญาวิมุตติ    ง.วิกขัมภนวิมุตติ   
   เฉลยข้อ ค.     
 ๒๗. ตามหลักวิสุทธิ คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีใด ? 
        ก. ตัดกรรม   ข. ล้างบาป     
   ค. บวงสรวง   ง. เจริญปัญญา   
   เฉลยข้อ ง.     
 ๒๘. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอาทีนวญาณ ? 
        ก. เป็นโทษ   ข. ไม่เท่ียง     
   ค. น่ากลัว   ง. เป็นของปฏิกูล   
   เฉลยข้อ ก.      
 



๑๒๗ 

 

 ๒๙. การงดเว้นทุจริต ประกอบสุจริต จัดเป็นวิสุทธิใด ? 
        ก. จิตตวิสุทธิ     ข. ทิฏฐิวิสุทธิ      
   ค. สีลวิสุทธิ    ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ 
   เฉลยข้อ ค.      
 ๓๐. วิสุทธิคือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ? 
        ก. พระเจ้า   ข. เทพเจ้า     
   ค. ตนเอง   ง. โหราจารย์   
   เฉลยข้อ ค.      
 ๓๑. ข้อใดจัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ? 
        ก. สัมมาวาจา  ข. สัมมากัมมันตะ    
    ค. สัมมาอาชีวะ  ง. สัมมาสมาธิ   
    เฉลยข้อ ง.      
 ๓๒. ความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีได้ด้วยอะไร ? 
       ก. ทาน  ข. ศีล      
    ค. สมาธิ   ง. ปัญญา    
    เฉลยข้อ ง.      
 ๓๓. ข้อใด เป็นทางแห่งสันติภาพแท้ ? 
       ก. ท าตามกฎหมาย  ข.เชื่อผู้ใหญ่    
    ค.เคารพสิทธิผู้อื่น  ง. กายวาจาใจสงบ  
    เฉลยข้อ ง.      
 



๑๒๘ 

 

 ๓๔. โลกามิส ได้แก่อะไร ? 
       ก. กามคุณ   ข. กามตัณหา     
    ค. กามราคะ   ง. กิเลสกาม   
    เฉลยข้อ ก.      
 ๓๕. ความสงบเกิดขึ้นทางใด ? 
       ก. ไตรสิกขา   ข. ไตรลักษณ์     
    ค. ไตรทวาร   ง. ไตรรัตน์   
    เฉลยข้อ ค.      
 ๓๖. นิพพาน แปลว่าความดับ หมายถึงอะไรดับ ? 
       ก. กิเลส   ข. ชีวิต      
    ค. ธาตุ   ง. อัตภาพ   
    เฉลยข้อ ก.      
 ๓๗. ข้อว่า เธอจงวิดเรือนี้ เรือในท่ีนี้ หมายถึงอะไร ? 
       ก. กามภพ   ข. รูปภพ     
    ค. อรูปภพ   ง. อัตภาพ     
    เฉลยข้อ ง.       
 ๓๘. การละตัณหาเสียได้ ท่านเรียกว่าอะไร ? 
       ก. วิมุตติ     ข. วิสุทธิ       
    ค. สันติ     ง. นิพพาน   
    เฉลยข้อ ง.       
 



๑๒๙ 

 

 ๓๙. ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง  ? 
       ก. สิ้นกิเลส   ข. ส้ินชีวิต     
    ค. สิ้นกิเลสมีชีวิต   ง. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต  
    เฉลยข้อ ค.       
 ๔๐. ข้อใด กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง  ? 
       ก. สิ้นกิเลส    ข. ส้ินชีวิต      
    ค. สิ้นกิเลสมีชีวิต    ง. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต  
    เฉลยข้อ ง.       
 ๔๑. สังสารวัฏฏ์ หมายถึงอะไร ? 
       ก. กิเลส      ข. กรรม        
    ค. วิบาก     ง. เวียนว่ายตายเกิด   
    เฉลยข้อ ง.       
 ๔๒. อโหสิกรรม ให้ผลตรงกับข้อใด ? 
       ก.ให้ผลภพนี้   ข.ให้ผลภพหน้า     
    ค.ให้ผลต่อเนื่อง   ง.ให้ผลส าเร็จแล้ว  
    เฉลยข้อ ง.       
 ๔๓. กรรมใด ให้ผลก่อนกรรมอื่น ?   
       ก. ครุกรรม   ข. พหุลกรรม     
    ค. อาสันนกรรม   ง. กตัตตากรรม   
    เฉลยข้อ ก.       
 



๑๓๐ 

 

 ๔๔. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน เป็นคู่ปรับกับอะไร ? 
       ก. อุปกิเลส   ข. นิวรณ์     
    ค. สังโยชน์  ง. อุปาทาน   
    เฉลยข้อ ข.       
 ๔๕. ประโยชน์ของการเจริญอสุภสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ? 
       ก. คลายสงสัย   ข. คลายก าหนัด    
    ค. ตัดกิเลส   ง. ให้เกิดเมตตา    
    เฉลยข้อ ข.       
 ๔๖. ประโยชน์ในการเจริญมรณัสสติ ตรงกับข้อใด ? 
       ก.ท าให้ไม่ประมาท  ข.ท าให้กล้าหาญ    
    ค.ท าให้อดทน  ง.ท าให้วางเฉย   
    เฉลยข้อ ก.       
 ๔๗. คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ? 
       ก. อสุภะ   ข. พรหมวิหาร     
    ค. กสิณ   ง. อนุสสติ 
    เฉลยข้อ ก.       
 ๔๘. ค าว่า วิปัสสนา หมายถึงเห็นแจ้งอะไร ?  
       ก. สังขาร    ข. รูปนาม      
    ค. อวิชชา    ง. นิพพาน   
    เฉลยข้อ ข.       
  



๑๓๑ 

 

 ๔๙. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานถูกวิธี จะเห็นนามรูปในลักษณะใด ? 
       ก. ไม่เท่ียง   ข. เป็นทุกข์     
    ค. เป็นอนัตตา   ง. ตามความเป็นจริง  
    เฉลยข้อ ง.       
 ๕๐. ประโยชน์สูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ? 
       ก. พ้นสังสารทุกข์   ข. ระงับนิวรณ์     
    ค. สิ้นสงสัย   ง. พ้นจากอบาย   
    เฉลยข้อ ก.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

 

 
เฉลยวิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ง ๑๑. ก ๒๑. ค ๓๑. ง ๔๑. ง 
 ๒. ก ๑๒. ก ๒๒. ก ๓๒. ง ๔๒. ง 
 ๓. ง ๑๓. ข ๒๓. ก ๓๓. ง ๔๓. ก 
 ๔. ค ๑๔. ก ๒๔. ค ๓๔. ก ๔๔. ข 
 ๕. ค ๑๕. ค ๒๕. ข ๓๕. ค ๔๕. ข 
 ๖. ง ๑๖. ง ๒๖. ค ๓๖. ก ๔๖. ก 
 ๗. ข ๑๗. ค ๒๗. ง ๓๗. ง ๔๗. ก 
 ๘. ค ๑๘. ก ๒๘. ก ๓๘. ง ๔๘. ข 
 ๙. ง ๑๙. ก ๒๙. ค ๓๙. ค ๔๙. ง 
 ๑๐.ง  ๒๐. ค ๓๐. ค ๔๐. ง ๕๐. ก 

 

 

 



๑๓๓ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
๑.  พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ ในคราวเสวยพระชาติใด ? 
   ก. มหาชนก    ข. วิฑูรบัณฑิต    
  ค. มโหสถ     ง. เวสสันดร   
  เฉลยข้อ ง. 
๒. พระมหาบุรุษเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด ? 
      ก. ประสูติ    ข. ตรัสรู้     
  ค. ปฐมเทศนา   ง. ปรินิพพาน   
  เฉลยข้อ ก. 
๓.  พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วไปบังเกิด ณ สวรรค์ชั้นใด ? 
      ก. ชั้นดาวดึงส์   ข. ชั้นยามา   
   ค. ชั้นดุสิต    ง. ชั้นนิมมานรดี
   เฉลยข้อ ค. 
 
 



๑๓๔ 

 

๔.  พระมหาบุรุษ ได้สดับค ากล่าวถึงความดับทุกข์จากใคร ? 
      ก. พิมพา   ข. ปชาบดี  
  ค. กีสาโคตมี   ง. ปมิตา
  เฉลยข้อ ค. 
๕.  สิทธัตถราชกุมารมีจิตน้อมไปในการบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ? 
      ก. คนแก่    ข. คนเจ็บ      
  ค. คนตาย    ง. สมณะ   
  เฉลยข้อ ง. 
๖.  สิทธัตถราชกุมาร ด าริถึงอุบายเพื่อออกจากทุกข์ด้วยวิธีใด ? 
      ก. บูชายัญ    ข. ออกบวช     
  ค. ทรมานตน   ง. ช าระบาป   
  เฉลยข้อ ข. 
๗.  ผู้ใด ตามเสด็จในคราวออกผนวชของสิทธัตถราชกุมาร ? 
      ก. กาฬุทายี    ข.อนุรุทธะ      
  ค. อานนท์    ง.ฉันนะ   
  เฉลยข้อ ง. 
๘.  ใครคืออาจารย์คนแรก หลังจากพระมหาบุรุษออกผนวช ?  
      ก. อสิตดาบส ข. วิศวามิตร      
  ค. อาฬารดาบส   ง. อุทกดาบส   
  เฉลยข้อ ค. 
 



๑๓๕ 

 

๙. สถานท่ีตรัสรู้ ปัจจุบันเรียกว่าอะไร ? 
      ก. สารนารถ    ข. พุทธคยา  
  ค. ลุมพินี    ง. ปาวาลเจดีย์
  เฉลยข้อ ข. 
๑๐. การทรมานร่างกายให้ล าบาก เรียกว่าอะไร ? 
      ก. บุพพกิริยา   ข. กาลกิริยา     
  ค. ทุกรกิริยา ง. บุญกิริยา   
  เฉลยข้อ ค. 
๑๑. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้ ? 
      ก. พิมพา    ข. สุชาดา   
  ค. ปชาบดี ง. ปมิตา
  เฉลยข้อ ข. 
๑๒. พระมหาบุรุษรับข้าวมธุปายาสแล้วเสด็จไปประทับริมฝั่งแม่น้ าใด ? 
      ก. คงคา    ข. ยมุนา  
  ค. เนรัญชรา   ง. อจิรวดี
  เฉลยข้อ ค. 
๑๓. พระมหาบุรุษตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ลุกขึ้นถ้ายังไม่ตรัสรู้ ณ ท่ีใด ? 
      ก. ใต้ต้นโพธิ์    ข. ใต้ต้นไทร    
  ค. ใต้ต้นสาละ  ง. ใต้ต้นจิก  
  เฉลยข้อ ก. 
 



๑๓๖ 

 

๑๔. ผู้ใด ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ? 
      ก. ท้าวสุชัมบดี  ข. ฆฏิการพรหม   
  ค. มหาพรหม  ง. สหัมบดีพรหม   
  เฉลยข้อ ง. 
๑๕. บุคคลผู้สามารถรู้ธรรมพิเศษได้อย่างเร็วพลัน ตรงกับข้อใด ? 
      ก.อุคฆติตัญญู   ข. วิปจิตัญญู     
  ค.เนยยะ   ง. ปทปรมะ   
  เฉลยข้อ ก. 
๑๖. ข้อใด เป็นชนกลุ่มแรกท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ? 
      ก. ภัททวัคคีย์   ข. ฉัพพัคคีย์  
  ค. ปัญจวัคคีย์   ง. ชฎิล ๓ พ่ีน้อง
  เฉลยข้อ ค. 
๑๗. สังฆรัตนะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อทรงประทานอุปสมบทแก่ใคร ? 
       ก. โกณฑัญญะ   ข. วัปปะ     
   ค.ภัททิยะ   ง. มหานามะ    
   เฉลยข้อ ก. 
๑๘. หลักธรรมใด ปรากฏในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ? 
      ก. ปธาน ๔   ข. มรรค ๔     
  ค. ผล ๔   ง. อริยสัจ ๔   
  เฉลยข้อ ง. 
 



๑๓๗ 

 

๑๙. ท่ีนี่ไม่วุ่นวาย ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง  พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร? 
      ก. ยสะ   ข. อุปติสสะ      
  ค. โกลิตะ    ง. ปิปผลิ   
  เฉลยข้อ ก. 
๒๐. พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป ? 
      ก. ๕  รูป   ข. ๓๐  รูป  
  ค. ๔๕  รูป   ง. ๖๐  รูป
  เฉลยข้อ ง. 
๒๑. กษัตริย์พระองค์ใด ท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเป็นพระองค์แรก ? 
      ก. สุทโธทนะ   ข. พิมพิสาร  
  ค. ปเสนทิโกศล   ง. จัณฑปัชโชติ
  เฉลยข้อ ข. 
๒๒. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในแคว้นใด ? 
      ก. มคธ     ข. โกศล    
  ค.วัชชี ง. กาสี
  เฉลยข้อ ก. 
๒๓. สาวกรูปใด ท่ีพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้ก าเนิด ? 
      ก. พระสารีบุตร   ข. พระนันทะ     
  ค. พระวัปปะ   ง. พระอานนท์   
  เฉลยข้อ ก. 
 



๑๓๘ 

 

๒๔. ภิกษุรูปใด จัดแจงการฌาปนกิจสรีระพระสารีบุตรเถระ ? 
      ก.พระฉันนะ   ข. พระจุนทะ  
  ค.พระนันทะ   ง.  พระยสะ
  เฉลยข้อ ข. 
๒๕. พระพุทธเจ้าทรงให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิธาตุพระสารีบุตรที่เมืองใด ? 
      ก. สาวัตถี   ข. ราชคฤห์     
  ค. เวสาล ี  ง. โกสัมพี   
  เฉลยข้อ ก. 
๒๖. พระโมคัลลานะนิพพาน ณ สถานท่ีใด ? 
       ก. ถ้ าปิปผลิ   ข. ถ้ าสัตตบรรณ    
   ค. ถ้ าสุกรขาตา   ง. ถ้ ากาฬศิลา   
   เฉลยข้อ ง. 
๒๗. พราหมณ์ใด ส่งศิษย์ ๑๖ คน ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ? 
       ก. พาวรี   ข. โทณะ  
   ค. โสตถิยะ   ง. โตเทยยะ
   เฉลยข้อ ก. 
๒๘. พระเถระรูปใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก ? 
       ก. พระอนุรุทธะ    ข. พระราหุล   
   ค. พระฉันนะ    ง. พระราธะ
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๓๙ 

 

๒๙. พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเวสสันดรชาดกที่วัดใด ? 
       ก. บุพพาราม    ข. นิโครธาราม     
   ค. เชตวัน ง. เวฬุวัน   
   เฉลยข้อ ข. 
๓๐. พระเถระรูปใด บวชให้ราหุลกุมาร ? 
       ก. พระสารีบุตร    ข. พระอานนท์     
   ค. พระอนุรุทธะ   ง. พระอุบาลี    
   เฉลยข้อ ก. 
๓๑. เจ้าศากยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดกิเลสใด ? 
       ก. มานะ     ข. โลภะ      
   ค. โทสะ ง. โมหะ    
   เฉลยข้อ ก. 
๓๒. พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ? 
       ก. มีปัญญา   ข. มีฤทธิ ์ 
   ค. ถือธุดงค์    ง. ทรงวินัย 
   เฉลยข้อ ง. 
๓๓. ผู้ใด ยุยงให้อชาตศัตรูกุมารท าปิตุฆาต ? 
       ก. สุปปพุทธะ    ข. โกกาลิกะ  
   ค. สุภัททะ ง. เทวทัต
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๔๐ 

 

๓๔. พระเถระรูปใด ได้รับคัดเลือกให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ? 
       ก. พระจุนทะ   ข. พระอานนท์  
   ค. พระกิมพิละ   ง. พระเมฆิยะ
   เฉลยข้อ ข. 
๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว จ าพรรษาสวรรค์ชั้นใด ? 
       ก. ดาวดึงส์    ข. ยามา       
   ค. ดุสิต     ง. นิมมานรดี    
   เฉลยข้อ ก. 
๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาท่ีสวรรค์ชั้นใด ? 
       ก. ดาวดึงส์ ข. ยามา      
   ค. ดุสิต     ง. นิมมานรดี    
   เฉลยข้อ ก. 
๓๗. ภิกษุรูปใด ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจักเป็นพระศรีอริยเมตไตย ? 
       ก. พระอชิตะ   ข. พระเทวทัต    
   ค. พระโสณะ  ง. พระสุภัททะ   
   เฉลยข้อ ก. 
๓๘. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าผู้ปรารภความเพียร ? 
       ก. พระรัฐบาล   ข. พระโสณะ  
   ค. พระอนุรุทธะ    ง. พระอุปวาณะ
   เฉลยข้อ ข. 
 



๑๔๑ 

 

๓๙. พระรัฐบาลแสดงธรรมุเทศ ๔ แก่กษัตริย์พระองค์ใด ? 
       ก. พิมพิสาร    ข. ปเสนทิโกศล     
   ค. สุทโธทนะ    ง. โกรัพยะ   
   เฉลยข้อ ง. 
๔๐. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าบวชด้วยศรัทธา ? 
       ก. พระนันทะ    ข. พระฉันนะ   
   ค. พระราหุล   ง. พระรัฐบาล
   เฉลยข้อ ง. 
๔๑. ผ้าชนิดใด ท่ีปุกกุสบุตรมัลลกษัตริย์ถวายแก่พระพุทธเจ้า ? 
       ก. สิงคิวรรณ   ข. กัมพละ   
  ค. กัปปาสิกะ  ง. โกเสยยะ
  เฉลยข้อ ก. 
๔๒. พระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษาสุดท้าย ณ ท่ีใด ? 
       ก. อัมพคาม   ข. ภัณฑุคาม   
  ค. เวฬุวคาม   ง. ชัมพุคาม
  เฉลยข้อ ค. 
๔๓. พระเถระรูปใด เป็นปัจฉิมสาวก ? 
       ก. พระโสณะ    ข. พระราธะ   
   ค. พระอุปวาณะ   ง. พระสุภัททะ
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๔๒ 

 

๔๔. ใครท าหน้าท่ีแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์ท้ัง ๗ เมือง ? 
       ก. พราหมณ์พาวรี   ข. โทณพราหมณ์ 
  ค. พระอานนท์  ง. พระอุบาลี
  เฉลยข้อ ข. 
๔๕. สิ่งใด ท่ีผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุขอไว้สักการะบูชา ? 
       ก. เกสาธาตุ   ข. พระเขี้ยวแก้ว  
  ค. สรีรังคาร   ง. ทะนานทอง
  เฉลยข้อ ง.  
๔๖. กษัตริย์เมืองใด ได้อัญเชิญพระพุทธสรีรังคารไปเพ่ือสักการบูชา ? 
       ก. โมริยะ    ข. เทวทหะ      
  ค. กบิลพัสดุ์    ง. ปาวา   
  เฉลยข้อ ก. 
๔๗. พระเถระรูปใด ทูลขอโอกาสให้สตรีบวชเป็นภิกษุณี ? 
       ก. พระอนุรุทธะ    ข. พระอานนท์   
   ค. พระสีวลี    ง. พระนันทะ
   เฉลยข้อ ข. 
๔๘. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่พระนางปชาบดี ด้วยวิธีใด ? 
       ก. เอหิภิกขุ   ข. รับสรณะ ๓    
   ค. รับโอวาท ๓   ง. รับครุธรรม ๘  
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๔๓ 

 

๔๙. พระนางพิมพา ได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุณี ณ ท่ีใด ? 
       ก. บุพพาราม   ข. นิโครธาราม  
   ค. เชตวนาราม   ง. เวฬุวนาราม
   เฉลยข้อ ค. 
๕๐. พระนางพิมพาเสด็จออกบวช ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ? 
       ก. โสดาบัน    ข. สกทาคามี   
   ค. อนาคามี ง. อรหันต์
   เฉลยข้อ ง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 

 

 

 
เฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ง ๑๑. ข ๒๑. ข ๓๑. ก ๔๑. ก 
 ๒. ก ๑๒. ค ๒๒. ก ๓๒. ง ๔๒. ค 
 ๓. ค ๑๓. ก ๒๓. ก ๓๓. ง ๔๓. ง 
 ๔. ค ๑๔. ง ๒๔. ข ๓๔. ข ๔๔. ข 
 ๕. ง ๑๕. ก ๒๕. ก ๓๕. ก ๔๕. ง 
 ๖. ข ๑๖. ค ๒๖. ง ๓๖. ก ๔๖. ก 
 ๗. ง ๑๗. ก ๒๗. ก ๓๗. ก ๔๗. ข 
 ๘. ค ๑๘. ง ๒๘. ง ๓๘. ข ๔๘. ง 
 ๙. ข ๑๙. ก ๒๙. ข ๓๙. ง ๔๙. ค 
 ๑๐.ค  ๒๐. ง ๓๐. ก ๔๐. ง ๕๐. ง 
 

 

 



๑๔๕ 

 

 

 
ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดี ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
๑. วิชากรรมบถ เน้นหลักค าสอนว่าด้วยเรื่องอะไร ? 
   ก. กรรม     ข. ขอพรพระเจ้า     
   ค. สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ    ง. สิ่งลี้ลับ   
   เฉลยข้อ ก. 
 ๒. กรรมบถ ว่าโดยการกระท า ตรงกับข้อใด ? 
   ก. กายกรรม    ข. วจีกรรม      
   ค. มโนกรรม    ง. ถูกทุกข้อ   
   เฉลยข้อ ง. 
 ๓. กรรมบถ จัดเป็นศีล แต่ไม่เหมือนศีล เพราะไม่มีสิกขาบทใด ? 
   ก. ข้อ ๑     ข. ข้อ ๒       
   ค. ข้อ ๔    ง. ข้อ ๕   
   เฉลยข้อ ง. 
 
 



๑๔๖ 

 

 ๔. ในทางพระพุทธศาสนา สุขทุกข์ของสัตว์ท้ังหลายเกิดจากอะไร ? 
   ก. เทพบันดาล    ข. พรหมลิขิต     
   ค. การกระท า    ง. ดวงชะตา   
   เฉลยข้อ ค. 
 ๕. ก าเนิดใด เป็นผลกรรมเกิดจากอกุศลกรรมบถ ? 
   ก. พรหม     ข. เปรต       
   ค. เทวดา    ง. มนุษย์    
   เฉลยข้อ ข. 
 ๖. การท าความดีความชั่วของสัตว์ เกิดจากอะไร ? 
   ก. การกระท า    ข. ค าพูด      
   ค. ความคิด    ง. ถูกทุกข้อ   
   เฉลยข้อ ง. 
 ๗. การกระท าที่ไม่ส าเร็จเป็นกรรมบถ เพราะขาดองค์ประกอบใด ? 
   ก. เวทนา      ข. สัญญา       
   ค. เจตนา    ง. อารมณ์   
   เฉลยข้อ ค. 
 ๘. ค าว่า ผลกรรม ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร ? 
   ก. บุญกรรม     ข. วิบากกรรม     
   ค. เจตนากรรม    ง. เวรกรรม   
   เฉลยข้อ ข. 
 



๑๔๗ 

 

 ๙. กรรมท่ีเกิดจากการพูด เรียกว่าอะไร ? 
   ก. กายกรรม    ข. วจีกรรม      
   ค. มโนกรรม    ง. อโหสิกรรม   
   เฉลยข้อ ข. 
๑๐. อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ? 
   ก. กุศลมูล ๓    ข. อกุศลมูล ๓     
   ค. สุจริต ๓   ง. ทุจริต ๓   
   เฉลยข้อ ข. 
๑๑. ปาณาติบาต โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ? 
   ก. กายทวาร    ข. วจีทวาร     
   ค. มโนทวาร   ง. ถูกทุกข้อ   
   เฉลยข้อ ก. 
๑๒. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นการประพฤติผิดอกุศลกรรมบถใด ? 
   ก. ปาณาติบาต    ข. อทินนาทาน     
   ค. มุสาวาท    ง. พยาบาท   
   เฉลยข้อ ก. 
๑๓. ข้อใด เป็นปาณาติบาตท่ีเกิดขึ้นทางวจีทวาร ? 
   ก. ฆ่าตัวตาย    ข. ส่ังให้ฆ่า      
   ค. ถูกยิงตาย    ง. ลงมือฆ่า   
   เฉลยข้อ ข. 
 



๑๔๘ 

 

๑๔. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นกรรมชนิดใด ? 
   ก. กายกรรม    ข. วจีกรรม      
   ค. มโนกรรม    ง. ถูกทุกข้อ   
   เฉลยข้อ ก. 
๑๕. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการท าปาณาติบาต ?  
   ก. ของมีเจ้าของ    ข. พยายามเสพ    
   ค. พยายามพูด   ง. สัตว์มีชีวิต   
   เฉลยข้อ ง. 
๑๖. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีโทษเบาท่ีสุดคืออะไร ? 
   ก. มีอุปสรรคมาก   ข. เจ็บไข้ได้ป่วย    
   ค. ชักหน้าไม่ถึงหลัง   ง. อายุสั้น   
   เฉลยข้อ ง. 
๑๗. ค าว่า เถยยจิต ในอทินนาทาน หมายถึงอะไร ? 
   ก. จิตเป็นฆาตกร    ข. จิตเป็นขโมย    
   ค. จิตเป็นหัวหน้า   ง. จิตเป็นตัวน า   
   เฉลยข้อ ข. 
๑๘. การลักทรัพย์ท่ีส าเร็จเป็นอทินนาทาน เพราะองค์ประกอบใด ?  
   ก. รู้ว่ามีเจ้าของ   ข. คิดจะลัก     
   ค. พยายามลัก   ง. ลักมาได้   
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๔๙ 

 

๑๙. ข้อใด เป็นอทินนาทานท่ีเกิดขึ้นทางวจีทวาร ?  
   ก. สั่งให้ฆ่า    ข. ส่ังให้ลัก      
   ค. สั่งให้ด่า    ง. สั่งให้พูด   
   เฉลยข้อ ข. 
๒๐. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดอทินนาทาน ?    
   ก. ด้อยทรัพย์    ข. อับปัญญา     
   ค. หมดบารมี    ง. มีโรคมาก   
   เฉลยข้อ ก. 
๒๑. ข้อใด ไม่เป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?    
   ก. ของมีเจ้าของ    ข. ของหวงแหน     
   ค. ของยังไม่ให้    ง. ของทิ้ง      
   เฉลยข้อ ง. 
๒๒. การทุจริตทรัพย์สินของชาติ จัดเป็นกรรมบถข้อใด ?    
   ก. ปาณาติบาต    ข. อทินนาทาน    
   ค. กาเมสุมิจฉาจาร   ง. มุสาวาท      
   เฉลยข้อ ข. 
๒๓. กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางใด ?   
   ก. ทางกาย     ข. ทางวาจา       
   ค. ทางใจ    ง. ถูกทุกข้อ     
   เฉลยข้อ ก. 
 



๑๕๐ 

 

๒๔. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการท ากาเมสุมิจฉาจาร ? 
   ก. จิตคิดจะฆ่า    ข. จิตคิดจะลัก    
   ค. จิตคิดจะเสพ   ง. จิตคิดจะพูด   
   เฉลยข้อ ค. 
๒๕. พฤติกรรมใด เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ?   
   ก. คบชู้     ข. คบเพ่ือน      
   ค. คบคิด    ง. คบค้า   
   เฉลยข้อ ก. 
๒๖. ความเส่ือมทางสังคมกรณีใด เกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?  
   ก. ค้ายาเสพติด    ข. วางระเบิด     
   ค. ละเมิดทางเพศ   ง. คอรัปชั่น   
   เฉลยข้อ ค.  
๒๗. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการท ากาเมสุมิจฉาจาร ?  
   ก. เกิดในสุคติ     ข. เกิดในทุคติ     
   ค. เกิดในพรหมโลก   ง. เกิดในเทวโลก   
   เฉลยข้อ ข. 
๒๘. ค าพูดเช่นใด เรียกว่า มุสาวาท ?  
   ก. พูดเท็จ    ข. พูดค าหยาบ     
   ค. พูดส่อเสียด    ง. พูดเพ้อเจ้อ   
   เฉลยข้อ ก. 
 



๑๕๑ 

 

๒๙. ค าพูดเช่นไร ไม่ส าเร็จเป็นมุสาวาท ? 
   ก. ผู้ฟังเข้าใจ   ข. ผู้ฟังไม่เข้าใจ    
   ค. ผู้ฟังเสียประโยชน์   ง. ผู้ฟังเช่ือถือ   
   เฉลยข้อ ข. 
๓๐. ข้อใด เป็นมุสาวาทที่เกิดขึ้นทางกายทวาร ?  
   ก. พูดเท็จ     ข. ส่ังให้พูดเท็จ     
   ค. ให้การเท็จ    ง. ปลอมลายเซ็น  
   เฉลยข้อ ง. 
๓๑. องค์ประกอบของมุสาวาทข้อสุดท้าย คืออะไร ? 
   ก. เร่ืองไม่จริง    ข. คิดจะพูดเท็จ     
   ค. พยายามพูด    ง. คนอื่นรู้เร่ืองนั้น  
   เฉลยข้อ ง. 
๓๒. ข้อใด เป็นการพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่น ? 
   ก. พูดเท็จ     ข. พูดค าหยาบ     
   ค. พูดส่อเสียด   ง. พูดเพ้อเจ้อ   
   เฉลยข้อ ค. 
๓๓. ปิสุณวาจา เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมด้านใด ? 
   ก. หย่าร้าง     ข. เห็นแก่ตัว      
   ค. โหดร้าย   ง. แตกแยก   
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๕๒ 

 

๓๔. ค าพูดเช่นไร ผู้พูดมีเจตนามุ่งท าลายจิตใจผู้ฟัง ? 
   ก. พูดเท็จ     ข. พูดค าหยาบ     
   ค. พูดส่อเสียด   ง. พูดเพ้อเจ้อ   
   เฉลยข้อ ข. 
๓๕. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของผรุสวาจา ? 
   ก. ด่า      ข. ประชด       
   ค. แดกดัน     ง. เสียงดัง   
   เฉลยข้อ ง. 
๓๖. การดุด่าเช่นไร ไม่เป็นผรุสวาจา ? 
   ก. ด่าเพราะสั่งสอน   ข. ด่าเพราะเกลียด    
   ค. ด่าเพราะโกรธ   ง. ด่าเพราะชัง   
   เฉลยข้อ ก. 
๓๗. เจตนากล่าวถ้อยค าอันไร้ประโยชน์ส าหรับผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ? 
   ก. มุสาวาท   ข. ปิสุณวาจา     
   ค. ผรุสวาจา   ง. สัมผัปปลาปะ  
   เฉลยข้อ ง. 
๓๘. พูดคุยเร่ืองละครลวงโลก จัดเป็นวจีกรรมใด ? 
   ก. พูดเท็จ     ข. พูดค าหยาบ     
   ค. พูดส่อเสียด   ง. พูดเพ้อเจ้อ   
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๕๓ 

 

๓๙. อกุศลกรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรม ? 
   ก. มิจฉาทิฏฐิ     ข. กาเมสุมิจฉาจาร     
   ค. มุสาวาท    ง. อทินนาทาน   
   เฉลยข้อ ก. 
๔๐. ความโลภอยากได้ของคนอื่น เรียกว่าอะไร ? 
   ก. อเนสนา     ข. อภิชฌา       
   ค. อนภิชฌา     ง. อวิชชา   
   เฉลยข้อ ข. 
๔๑. เมื่ออภิชฌาเกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นเหตุให้กระท าอกุศลกรรมบถใด ?   
   ก. ปาณาติบาต    ข. อทินนาทาน    
   ค. มิจฉาทิฏฐิ    ง. พยาบาท   
   เฉลยข้อ ข. 
๔๒. บุคคลเช่นไร เรียกว่าลุแก่อ านาจอภิชฌา ? 
   ก. โลภมาก    ข. พูดมาก      
   ค. คิดมาก    ง. โกรธมาก   
   เฉลยข้อ ก. 
๔๓. การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ? 
   ก. อภิชฌา    ข. อนภิชฌา      
   ค. มิจฉาทิฏฐิ    ง. สัมมาทิฏฐิ   
   เฉลยข้อ ข. 
 



๑๕๔ 

 

๔๔. ข้อใด เพียงแค่คิดก็ส าเร็จเป็นอกุศลกรรมบถ ? 
   ก. อทินนาทาน    ข. มุสาวาท      
   ค. ผรุสวาจา    ง. พยาบาท   
   เฉลยข้อ ง. 
๔๕. ไม่คิดปองร้ายผู้อ่ืนให้ได้รับความพินาศ ตรงกับข้อใด ? 
   ก. อนภิชฌา     ข. สัมมาทิฏฐิ     
   ค. อพยาบาท   ง. ถูกทุกข้อ  
   เฉลยข้อ ค.   
๔๖. อนภิชฌา มีลักษณะตรงข้ามกับข้อใด ? 
   ก. คิดเสียสละ    ข. คิดประจบ     
   ค. คิดสงสาร    ง. คิดละโมบ   
   เฉลยข้อ ง. 
๔๗. ความเห็นท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ? 
   ก. โลภะ      ข. โทสะ       
   ค. โมหะ     ง. ถูกทุกข้อ   
   เฉลยข้อ ค. 
๔๘. ความเห็นใด ไม่จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ? 
   ก. โลกหน้าไม่มี   ข. บาปบุญไม่มี   
   ค. ตายแล้วสูญ   ง. ทานท่ีให้แล้วมีผล  
   เฉลยข้อ ง. 
 



๑๕๕ 

 

๔๙. เห็นว่าพ่อแม่มีพระคุณต่อลูก จัดเป็นทิฏฐิใด ? 
   ก. สัมมาทิฏฐิ    ข. มิจฉาทิฏฐิ     
   ค. สักกายทิฏฐิ    ง. สัสสตทิฏฐิ    
   เฉลยข้อ ก.    
๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ? 
   ก. ทาน       ข. ศีล       
   ค. สมาธิ     ง. ปัญญา   
   เฉลยข้อ ข. 
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