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แนวข้อสอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 
*************************************************************** 

1.  องค์ประกอบของขันธ์ 5 คืออะไร 
ก.  รูป ตา หู จมูก ลิ้น     ข.  รูป เวทนา กาย ใจ วิญญาณ 
ค.  รูป กาย ใจ วิญญาณ สังขาร    ง.  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

2.  ความรู้สึกสบายใจ หรือไม่สบายใจ หรือรู้สึกเฉยๆ จัดอยู่ในเร่ืองใด 
ก.  รูป      ข.  เวทนา 
ค.  วิญญาณ      ง.  สัญญา 

3.  อายตนะภายใน ได้แก่อะไร 
ก.  รูป เสียง ตา จมูก ใจ    ข.  ตา หู จมูก รูป เสียง 
ค.  รูป เสียง กลิ่นสร  โผฏฐัพพะ   ง.  ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

4.  "เมื่อคร้ังที่สุปราณเีป็นวัยรุ่นน้ัน เธอจัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เมื่อเธอเข้าสู่วัยชรา ผิวหนังก็เห่ียว
ย่น ตาก็มองไม่ค่อยเห็น หูก็ตึง การกินอาหารก็ค่อนข้างล าบาก ไม่ค่อยรู้รส ครั้นเข้าครัวท าอาหาร ตั้งหม้อ
แกงทิ้งไว้จนไหม้ เธอก็ไม่ได้กลิ่น" ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเร่ืองใด 
ก.  รูป      ข.  เวทนา 
ค.  สัญญา      ง.  วิญญาณ 

5.  "ปรัชญา เป็นลูกชายคหบดี บ้านของเขาอยู่ในเมือง จึงมีโอกาสได้เรียนหนังสืออย่างต่อเน่ืองจนจบ
มหาวิทยาลัย เขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดี เมื่อเขาสอบเข้าท างานในบริษัทแห่งหนึ่งจึงผ่านการสัมภาษณ์ได้
คะแนนดี เขาเข้าท างานในบริษัทแห่งนั้นจนกระทั่งได้รับต าแหน่งในระดับสูง" ข้อความ ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นคุณสมบัติของก้องภพในข้อใด 
ก.  คติสมบัติ ปโยคสมบัติ  ข.  คติสมบัติ อุปธิสมบัติ 
ค.  คติสมบัติ อุปธิสมบัติ กาลสมบัติ ง.  คติสมบัติ อุปธิสมบัติ กาลสมบัติ ปโยคสมบัติ 

6.  บุคคลใดจัดอยู่ใน "อุปธิวิบัติ" 
ก. กาญจน ์เรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยก็ต้องออกก่อนจบ เพราะคะแนนไม่ดี 
ข. ฉัตริน จ าเป็นต้องค้ายาเสพติดเพราะถูกนายทุนบังคับ 
ค. กานต์ ร่างกายพิการเนื่องจากโรคโปลิโอ 
ง. พิชญะ เกิดในชุมชนแออัด 

7.  การกระท าในข้อใดสอดคล้องกับหลักกรรมดีให้ผลหรือให้ "สมบัติ" 
ก. หมู่บ้านที่อ้นอยู่นั้นยังไม่มีไฟฟ้าและน้ าประปา 
ข. ถึงแม้ว่าน้อยจะไม่ชอบเรียนหนังสือแต่คุณแม่ก็บังคับให้เรียน 
ค. ธนวิทย์ต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ท างานเลี้ยงครอบครัว 
ง. พนาดรเป็นคนขยันในการท างานท าให้เธอได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
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8.  "ธวัชชัย เป็นพนักงานของบริษัทที่มีความซื่อสัตย์ แต่หัวหน้างานของเขามักจะให้ ธวัชชัยยท าบัญชีสินค้า
ที่สูงกว่าความเป็นจริง แต่เอกชัยปฏิเสธเสมอ หัวหน้างานจึงไม่ชอบ ธวัขขัย"ข้อความดังกล่าวสอดคล้อง
กับเร่ืองใด 
ก. คติวิบัติ       ข. อุปธิวิบัติ 
ค. กาลวิบัติ      ง. ปโยควิบัติ 

9.  "บาสชวนต่อและจิมมี่ไปเที่ยวผับ ทั้งสามคนดื่มสุราจนมึนเมา รุ่งเช้าต่อไม่สามารถไปท างานได้ส่วน จิมมี่
นั้นถือโอกาสไปเยี่ยมต่อและไม่ไปท างานเช่นกัน" ต่อและจิมมี่มีการกระท าที่จัดอยู่ในอบายมุขข้อใด 
ก. ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบดูการละเล่น 
ข. เกียจคร้านการงาน ชอบเที่ยวกลางคืน 
ค. ติดสุราและของมึนเมา เกียจคร้านการงาน  
ง. ติดสุราและของมึนเมา ชอบเที่ยวกลางคืน และคบคนชั่วเป็นมิตร 

10.  อบายมุข ๖ มีความหมายอย่างไร 
ก. ทางแห่งความเสื่อม    ข. ทางแห่งความไม่ปกติ 
ค. ทางแห่งความเสียชื่อเสียง    ง. ทางแห่งความเกียจคร้าน 

11.  ข้อใดจัดเป็น "อัตถิสุข" 
ก. ปริญญา เป็นกรรมกรรับจ้างแต่ไม่เคยเป็นหน้ีใคร ข. ภูผา กินอาหารภัตตาคารเป็นประจ า 
ค. บุรัสกร เป็นผู้ดีที่ถือศีล ๕ อย่างเคร่งครัด  ง. พิชย์ เป็นคหบดี 

12.  การกระท าในข้อใดจัดเป็น "นิรามิส สุข" 
ก. ซู่ เจิน รับเลี้ยงเด็กอนาถา   ข. เกวลิน บริจาคเงินช่วยคนจน 
ค. ยุพิน ปฏิบัติตามเบญจศีล เบญจธรรม ง. ศุภางค์พาเพื่อนๆ ไปพัฒนาสวนสาธารณะ 

13.  ข้อใดคือความหมายของ ดรุณธรรม ๖ 
ก. ทางไปสู่จุดมุ่งหมาย ๖ ประการ  ข. ทางไปสู่อนาคตที่สดใส ๖ ประการ 
ค. ทางไปสู่ความมีชื่อเสียง ๖ ประการ ง. ทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ๖ ประการ 

14.  ปาจรีย์ มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือ เธอแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ พอใจมีลักษณะ 
       ตามข้อใด 

ก. สุตะ วิริยะ     ข. ศีล วิริยะ 
ค. อโรคยะ ศีล     ง. สุตะ ธรรมานุวัติ 
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15.  ค าว่า "กรรม" ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด 
ก.     ผู้ถูกกระท า    ข. ความไม่ดีไม่งาม 

         ค. การกระท ารวมทั้งผลของการกระท า  ง. การกระท าที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทางกาย  
16. การประพฤติเป็นธรรม เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 
       ก อคติ 4    ค กุศลกรรมบถ 10 
      ข อิทธิบาท 4     ง อกุศลกรรมบถ 10  
17.  ข้อใดเป็นการประพฤติธรรมทางกายที่เรียกว่า กายกรรม 
         1 ไม่ลักทรัพย์     2 ไม่ประพฤติผิดในกาม  
         3 ไม่พูดเพ้อเจ้อ     4. ไม่โลภอยากได้ของเขา  
        ก ข้อ 1 และ 2    ข ข้อ 2 และ 3 
        ค ข้อ 3 และ 4                ง ข้อ 4 และ 1 
18. ในกุศลกรรมบถ 10 ข้อใดหมายถึง สัมมาทิฏฐิ 
        ก ไม่ประพฤติผิดในกาม   ข ไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืน  
        ค ไม่อาฆาตพยาบาทมาดร้าย   ง ไม่เห็นผิดจากท านองคลองธรรม  
19. ค าว่า ธรรม ในข้อความ การประพฤติตามธรรม หมายถึงข้อใด  
       ก  อคต ิ     ข อริยสัจ 4  
        ค มรรคมีองค์ 8     ง  กุศลกรรมบถ 10  
20. การท าบาปมีความหมายตรงกับข้อใด 
       ก  อคต ิ     ข อิทธิบาท  
       ค        กุศลกรรมบถ 10   ง อกุศลกรรมบถ 10  
21. ใครท าบาป คนนั้นก็เศร้าหมองเอง ใครไม่ท าบาป คนนั้นก็บริสุทธิ์เอง  พระพุทธพจน์นี้หมายความว่า      

    อย่างไร 
        ก บาปเป็นเร่ืองเฉพาะตัว  
        ข บาปท าให้เกิดความเศร้าหมอง  
         ค ความบริสุทธิ์เกิดจากการไม่ท าบาป  
         ง คนเราจะบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองอยู่ที่บาป  
22. การฝึกใจตนเองให้งดเว้นจากความชั่ว อันดับแรกต้องฝึกใจให้มีธรรมข้อใดก่อน 
       ก  ขันติ    ข วิริยะ  
       ค  หิริโอตตัปปะ   ง สติสัมปชัญญะ  
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23. วิธีก าจัดบาปหรือความชั่วตามหลักพระพุทธศาสนา คือข้อใด 
        ก ให้ทาน     ข รักษาศีล  
        ค เจริญภาวนา     ง ท าความดีให้มาก  
24. ข้อใดไม่ใช่ผลดีที่ได้รับจากการงดเว้นความชั่ว 
       ก  เป็นคนที่น่าคบหา   ข เงินทองไหลมาเทมา  
       ค  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน  ง มีจิตใจเบิกบานผ่องใส  
25. เหล้าผลาญทุกสิ่งทุกอย่าง ผลาญทรัพย์ ผลาญไมตรี ผลาญสุขภาพ ผลาญเกียรติยศ ผลาญศักดิ์ศรี และ

ผลาญสติปัญญา ข้อความนี้กล่าวถึงเร่ืองอะไร 
         ก วิธีเลิกเหล้า     ข โทษของการดื่มเหล้า  
         ค สาเหตุที่ท าให้ดื่มเหล้า    ง ผลดีที่งดเว้นจากการดื่มเหล้า  
26. การดื่มเหล้า ผิด ศีลข้อใด 
       ก  ข้อ 1     ข ข้อ 2  
       ค  ข้อ 4     ง ข้อ 5  
27. โครงการเมาไม่ขับ เป็นโครงการที่ต้องการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถมีสิ่งใด 
        ก เมตตากรุณา     ข หิริโอตตัปปะ  
         ค สติสัมปชัญญะ    ง ถูกทุกข้อ  
28. ถ้าสมคิดท าตามโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา ผลดีอันดับแรกที่เขาจะได้รับคือข้อใด 
       ก  ไม่เกิดโรค   ข ไม่เสียทรัพย์  
        ค ไม่เสียชื่อเสียง    ง. ไม่เสียงาน  
29.  การยึดถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเป็นความหมายของข้อใด  
        ก.       รัตนตรัย   ข.  ไตรสิกขา  
        ค.       ไตรลักษณ์   ง.  ไตรสรณคมณ์    
30. พระธรรมมีความหมายตรงกับข้อใด  
     ก. ค าสั่งและค าสอนของพระพุทธเจ้า     ข. ค าสั่งเสียของพระพุทธเจ้า 
     ค. ค าสอนของพระพุทธเจ้า                     ง. ค าสั่งของพระพุทธเจ้า   
 
 
 
 
 
 


