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ค าส่ัง   จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
  
 1.  “ทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ” พุทธคุณน้ีตรงกบัภาษาบาลีวา่อยา่งไร 
   ก  อะระหงั    ข   สัมมาสัมพุทโธ 
   ค  สุคะโต โลกะวทิู   ง   วชิชาจะระณะสัมปันโน  
  2.  พุทธคุณ 9 ขอ้ใดยอ่ลงในพระวสุิทธิคุณ 
   ก   สุคะโต    ข   อะระหงั 
   ค   โลกะวทิู    ง  สัมมาสัมพุทโธ 
  3.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ถกูต้อง 
   ก .ทุกข ์เป็นส่ิงท่ีตอ้งก าหนดรู้  ข. สมุทยั  เป็นเหตุ ทุกขเ์ป็นผล 
   ค.สมุทยั เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าใหแ้จง้  ง .มรรค เป็นเหตุ  นิโรธ เป็นผล 
        4. “ สุวจัชยัเสียใจ ท่ีสอบวชิาพระพุทธศาสนาไม่ผา่น” ค าท่ีขีดเส้นใตจ้ดัเป็นอริยสัจขอ้ใด 
   ก. ทุกข ์   ข . สมุทยั  
   ค. นิโรธ    ง . มรรค 
    5 . เม่ือ ฟอร์ดมีความทุกขเ์กิดข้ึน เขาควรปฏิบติัส่ิงใดเป็นอนัดบัแรก 
  ก. ดบัทุกข ์ ข. หาสาเหตุ  
   ค. หาวธีิการดบัทุกข ์ง. แกไ้ขสาเหตุของความทุกข์  
  6.. ขอ้ใดจดัเป็นทุกขท่ี์สอดคลอ้งกบัธาตุ ๔  
  ก. โรงเรียนอนุบาลรักดีมีนกัเรียนจ านวนมากแต่มีจ านวนครูนอ้ย  
  ข. ทหารตอ้งท าหนา้ท่ีสู้รบกบัขา้ศึกท่ีมารุกรานประเทศชาติ  
  ค. สภาพแวดลอ้มในชุมชนแออดัก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม  
  ง.  วนิดา ปวดทอ้งเป็นไส้ต่ิงอกัเสบตอ้งเขา้รับการรักษาโดยด่วน  
 อ่านกรณตีัวอย่างแล้วตอบค าถามในข้อ 7-8  
   “สโรชาขออนุญาตคุณพอ่ไปชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งซ่ึงจะมาแสดงในงานวดัใกล้ๆ  บา้นใน 
  ตอนกลางคืนของวนัอาทิตย ์คุณพอ่ไม่อนุญาตโดยใหเ้หตุผลวา่ในวนัจนัทร์เป็นวนัเปิดเรียน สโรชา   
             จะตอ้งต่ืนนอนแต่เชา้ เขา้นอนดึกเกินไปจะท าใหเ้สียสุขภาพ สโรชาเสียใจมาก�” 
 

 7. สาเหตุของความทุกขท่ี์แทจ้ริงของ สโรชาสอดคลอ้งกบัเร่ืองใด 
  ก.  ตณัหา           ข. กรรม ค.  ขนัธ์ 5  ง.  ปธาน 4 



 8. สโรชาควรมีวธีิการดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งไร 
  ก. ขอร้องใหคุ้ณแม่พา สโรชาไปชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง 
  ข. แอบหนีคุณพอ่ไปชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งกบัเพื่อนๆ  
  ค. ใชว้ธีิการเจรจาเพื่อใหคุ้ณพอ่อนุญาตใหก้อ้ยไปชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งได้  
  ง. กลบัไปคิดทบทวนถึงผลของการไปชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งวา่มีผลดีผลเสียตามมาอยา่งไร  
 

 9. ขอ้ใดจดัเป็นมโนกรรม  
  ก. เนตรนภาช่วยพยงุคนแก่ขา้มถนน ข. ปวร์ีเล่นกีฬากบันอ้งอยา่งสนุกสนาน 
  ค. สุวรีารู้สึกสงสารเด็กท่ีนัง่ร้องไห ้ง. ปาริชาตพดูปลอบใจเพื่อนท่ีสอบตก 
อ่านกรณตีัวอย่างแล้วตอบค าถามข้อ 10-11  
  “ปฐมพรเป็นนกัธุรกิจผูมี้ฐานะร ่ ารวย เม่ือเลิกงานแลว้เขาชอบพกัผอ่นดว้ยการเท่ียวไนทค์ลบัฟัง  
  เพลง เพื่อนส่วนใหญ่ของ ปฐมพรชอบเล่นไพ ่ดงันั้นปฐมพรจึงตอ้งไปเล่นไพก่บัเพื่อนเป็นการ   
             สังสรรค ์และมีการด่ืมสุราเพื่อความเพลิดเพลิน” 
 10. ปฐมพรติดอยูใ่นอบายมุข ๖ ในเร่ืองใดบา้ง 
  ก. ชอบเท่ียวกลางคืน  
  ข. ชอบดูการละเล่น ติดการพนนั  
  ค. ชอบเท่ียวกลางคืน คบคนชัว่ ชอบดูการละเล่น  
  ง. ชอบเท่ียวกลางคืน คบคนชัว่ ติดการพนนั ติดของมึนเมา  
 11. การกระท าของ ปฐมพรจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกขใ์นเร่ืองใด 
  ก. เสียทรัพย ์เสียสุขภาพ ข. เสียทรัพย ์เสียมิตร  
  ค. เสียสุขภาพ เสียเวลา  ง. เสียทรัพย ์เสียสุขภาพ เสียช่ือเสียง  
 12. การกระท าขอ้ใดจดัวา่เป็นความสุขทางกายและความสุขทางใจ  
  ก. อารียาไดรั้บค าชมจากคุณครู 
  ข. ปรัชญาเป็นหวัหนา้งานท่ีลูกนอ้งรัก 
  ค. ฐิติมาอยูใ่นครอบครัวท่ีมีฐานะดีและสมาชิกทุกคนรักใคร่ปรองดองกนั 
  ง. จุภาลกัษณ์ดีใจมากท่ีรู้วา่ปีใหม่น้ีสมาชิกในครอบครัวจะอยูพ่ร้อมหนา้กนั 
 13. ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นคิหิสุข  
  ก. สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ข. สุขเกิดจากการใชจ่้าย  
  ค. สุขเกิดจากการไดนิ้พพาน ง. สุขเกิดจากการประพฤติส่ิงปราศจากโทษ  
  
 
 
 



 14 . การกระท าขอ้ใดจดัวา่เป็นการระลึกชอบ  
  ก. ชนตัถต์ั้งใจอ่านหนงัสือใหจ้บหน่ึงเล่ม 
  ข. มิจิโกะรู้ตวัวา่เป็นนกัเรียนตอ้งตั้งใจเรียน  
  ค. จิรายพุยายามเก็บเงินเพื่อซ้ือรถจกัรยานไวข่ี้ไปโรงเรียน 
  ง. สุปรียาหลีกเล่ียงการพบปะพดูจากบัสุภาพซ่ึงเป็นคนท่ีมีนิสัยกา้วร้าว 
 15. การศึกษาและฝึกอบรมตามหลกัไตรสิกขา หมายถึงขอ้ใด  
  ก. ศีล สมาธิ ปัญญา   ข. ศีล สมาธิ วปัิสสนา  
  ค. ศีล ปัญญา กรรมฐาน  ง. ศีล สติ ปัญญา  
 16. กรกฎพยายามหกัหา้มใจตนเองท่ีจะไม่เล่นการพนนั ขอ้ความดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบั 
  หลกัธรรมใด  
  ก. คิหิสุข สุข 2   ข. ขนัธ์ 5 ปธาน 4 
  ค. ปธาน 4 อบายมุข 6  ง. สุข 2 อบายมุข 6 
 17. คุณธรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามไดแ้ก่เร่ืองใด  
  ก. พอใจส่ิงท่ีกระท า มีความพากเพียรดูแลกิจธุระ  
  ข. คบคนดี ฟังธรรม คิดหาเหตุผล ปฏิบติัธรรม  
  ค. ใชปั้ญญาไตร่ตรองพิจารณาในการประกอบการงาน  
  ง. ความพากเพียร ขยนั มุมานะ ท่ีจะเอาชนะความล าบาก  
 18. การประสบความส าเร็จในการงานนั้น จะตอ้งปฎิบติัตามขั้นตอนในขอ้ใด  
  ก. วริิยะ  ฉนัทะ  วมิงัสา  จิตตะ  
  ข. ฉนัทะ  วริิยะ  จิตตะ  วมิงัสา  
  ค. ฉนัทะ  จิตตะ  วริิยะ  วมิงัสา  
  ง. จิตตะ  วริิยะ  ฉนัทะ  วมิงัสา  
 

 19. ถึงแมว้า่ ธนัยพรจะเรียนหนงัสือไม่เก่ง แต่เธอก็ตั้งใจเรียน อ่านหนงัสือ แสวงหาความรู้ตลอดเวลา เธอ 
  พอใจท่ีผลการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะเธอไดใ้ชค้วามพยายามเตม็ท่ีแลว้ แสดงวา่ ธนัยพรได ้
  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมขอ้ใด  
  ก. ขนัธ์ 5  กรรม   ข. อิทธิบาท 4  สุข 2  
  ค. คิหิสุข  สัมมาสติ   ง. อบายมุข 6  อิทธิบาท 4 
 20. อรรถกรชอบชวนปิยาภรณ์ไปอ่านหนงัสือท่ีหอ้งสมุดทุกเชา้ก่อนเขา้เรียน ท าให้ปิยาภรณ์มีความรู้ 
  รอบตวัหลายอยา่ง เหตุการณ์น้ีสอดคลอ้งกบัขอ้ใด  
  ก. กายกรรม    ข. ความพยายาม  
  ค. การคบบณัฑิต   ง. ความเอาใจใส่  



 21. ค ารณเป็นตวัแทนเพื่อนๆ ในหอ้งเรียนกล่าวขอบพระคุณคุณครูท่ีช่วยสอนพิเศษใหแ้ก่นกัเรียน  
  การกระท าดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเร่ืองใด  
  ก. การคบบณัฑิต   ข. การบูชาผูค้วรบูชา  
  ค. การใหแ้ก่ผูส้มควรให ้ง. การส านึกในความดีความชัว่  
  22. ขอ้ความใดสอดคลอ้งกบัคุณของอริยสัจ 
  ก. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ข. การแกปั้ญหาดา้นปัญญาและเหตุผล  
  ค. การแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ง. การแกปั้ญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติ  
  23. ขอ้ความคู่ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก. ฉนัทะ-การเอาใจใส่  ข. วมิงัสา-การไตร่ตรองพิจารณา  
  ค. จิตตะ-การใชปั้ญญาประกอบการงาน ง. วริิยะ-ความสนใจในส่ิงท่ีกระท า  
  24.  อานนทไ์ม่ตอ้งการเป็นหน้ีสินผูอ่ื้น เขาจะตอ้งปฏิบติัตนตามหลกัธรรมใด  
  ก. กรรม          ข.  ปธาน ๔            ค.     คิหิสุข         ง.  อายโกศล  
        25.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของขนัธ์ 5 
   ก   รูป  ข   เวทนา       ค.    สัญญา             ง. เมตตา 
        26. ธาตุ 4 ขอ้ใดท่ีมีลกัษณะเคล่ือนไหว 
   ก   ปฐวธีาตุ  ข   อาโปธาตุ 
   ค   วาโยธาตุ  ง   เตโชธาตุ 
        27. พฤติกรรมของบุคคลใดจดัเป็นอกุศลกรรม 
        ก  สุดาชอบใหเ้งินขอทานเป็นประจ า 
       ข  อ านวยเช่ือวา่สวรรคใ์นอก นรกในใจ 
        ค  ปิติมีอาชีพขายหวยเพื่อเล้ียงดูครอบครัว 
         ง  สมศรีพดูหว้น ๆ แต่ค าพดูทุกค าลว้นมีประโยชน์ 
        28.  ประโยชน์สูงสุดของการศึกษาเร่ืองกรรมคืออะไร 
       ก  ท าใหรู้้จกัวเิคราะห์ผูอ่ื้น  ข  ท าใหไ้ม่ประมาทในชีวติ 
              ค   ท  าใหรู้้จกัวเิคราะห์ตนเอง  ง  ท าใหไ้ม่ประสบความเดือดร้อน 
        29.  อบายมุข แปลวา่อะไร 
    กหนทางแห่งความตาย    ข   หนทางแห่งความเจริญ 
   ค  หนทางแห่งความเส่ือม                           ง   หนทางแห่งความเดือดร้อน 
        30.  ในอบายมุข 6 ประการขอ้ใดมีผลกระทบกบัเด็กวยัรุ่นมากท่ีสุด 
      ก  การเป็นนกัเลงสุรา             ข  การคบคนชัว่เป็นมิตร 
     ค  การเกียจคร้านการท างาน  ง   การชอบเท่ียวดูการละเล่น  
 



        31. คนท่ีไม่เป็นหน้ีจดัวา่เป็นความสุขอยา่งหน่ึงเรียกวา่อะไร 
        ก. โภคสุข                                   ข . อตัถิสุข  
      ค . อนณสุข                                 ง . อนวชัชสุข 
       32.  ขอ้ใด ไม่จัดอยูใ่นไตรสิกขา 
         ก. ศีลสิกขา                             ข . ทานสิกขา 
         ค.จิตตสิกขา                           ง . ปัญญาสิกขา 
       33.  การท ากรรมฐานประเภทใดท่ีมีเป้าหมายท าใหจิ้ตปราศจากนิวรณ์ 5 
        ก   สมถกรรมฐาน     ข . วปัิสสนากรรมฐาน 
        ค  อานาปานสติกรรมฐาน   ง . การท ากรรมฐานแบบพุทโธ 
      34.  สังวรปธาน หมายถึงอะไร   
        ก. พยายามสร้างความดีต่าง ๆ                ข. ระวงัไม่ท าความชัว่ทั้งกาย วาจา ใจ 
       ค .  พยายามละความชัว่ท่ีตนไดท้  าไวแ้ลว้              ง. ตั้งใจรักษาความดีท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ใหมี้อยูต่่อไป 
       35.  มงคลขอ้แรกในมงคล 38 ประการคืออะไร 
        ก. คบบณัฑิต     ข . ไม่คบคนพาล 
        ค. บูชาคนท่ีควรบูชา   ง. อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 
 
 

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

แหล่งขอ้มูล : 1. คู่มือครูและแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา พระพุทธศาสนา ม. ๑  บริษทั อกัษรเจริญทศัน์ 
อจท. จ ากดั 

                       2. แผนการจดัการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.๑ ช่วงชั้นท่ี ๓  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ รศ.ดร.จรัส  

พยคัฆราชศกัด์ิ  และคณะ 

 

 


