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แบบทดสอบความรู้ทางธรรม 

ชื่อ - นามสกุล ........................................................      

คำสั่ง ให้เลือกข้อที่ท่านเห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

๑. “อริยสัจ” หมายถึง อะไร 

ก. ความจริงของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอริยะ 

ข. ความจริงอันประเสริฐสูงสุดไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ค. ความจริงที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นพระอริยะเจ้า 

ง. ถูกทุกข้อ  

๒. ข้อใดเข้ากับความหมายของทุกข์ในอริยสัจมากที่สุด 

ก. ความลำบากทางกาย        ข. ความลำบากทางใจ 

ค. ความไร้แก่นสาร             ง. ความเจ็บปวดทรมาน 

๓. ข้อใดจัดเป็นทุกขอริยสัจทั้งหมด 

ก. ความแก่, ความตาย, ความหลุดพ้น 

ข. ความเจ็บป่วย, ความประสบกับสิ่งไม่น่าพอใจ, ความปล่อยวาง 

ค. ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก, ความไม่ได้สิ่งที่ต้องการ, ความร่ำไรรำพัน 

ง. ความเกิด, ความคับแค้นใจ, ความกล้าหาญ 

๔. ข้อใดไม่จัดเป็นทุกขอริยสัจ 

ก. ความเกิด                            ข. ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก 

ค. ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น       ง. ความไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 

๕. “ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น” จัดเป็นสัจจะใด 

ก. ทุกขอริยสัจ                 ข. ทุกขสมุทยอริยสัจ 

ค. ทุกขนิโรธอริยสัจ           ง. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

๖. ข้อใดจัดเป็นทุกขสมุทยอริยสัจ 

ก. ความต้องการให้ทุกคนมีความสุข      ข. ความต้องการจะเกิดในสวรรค์ 

ค. การทานอาหารอร่อย                    ง. ความพอใจในการทำสมถะวิปัสสนา 

๗. “ความเจ็บ”, “ความอยากจะหายเจ็บ” จัดเป็นสัจจะตามลำดับดังนี้ 

ก. ทุกข์, สมุทัย         ข. ทุกข์, นิโรธ 

ค. ทุกข์, มรรค          ง. สมุทัย, นิโรธ 

๘. “ความคิดถึงลูกหลาน” จัดเป็นสัจจะใด 

ก. ทุกขสัจ              ข. สมุทัยสัจ 

ค. นิโรธสัจ             ง. มัคคสัจ 
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๙. “ความอยากไปนิพพาน” จัดเข้าในสัจจะใด 

ก. ทุกขสัจ            ข. สมุทัยสัจ 

ค. นิโรธสัจ            ง. มัคคสัจ 

๑๐. “ความพอใจในความเป็นคนไทย” จัดเข้าใจสัจจะใด 

ก. ทุกขสัจ             ข. สมุทัยสัจ 

ค. นิโรธสัจ            ง. มัคคสัจ 

๑๑. “ความอยากจะปฏิบัติธรรม” จัดเข้าในสัจจะใด 

ก. ทุกขสัจ            ข. สมุทัยสัจ 

ค. นิโรธสัจ            ง. มัคคสัจ 

๑๒. “ความสบายใจ” จัดเข้าในสัจจะใด 

ก. ทุกขสัจ            ข. สมุทัยสัจ 

ค. นิโรธสัจ           ง. มัคคสัจ 

๑๓. ขณะเดินจงกรม “ความรู้สึกเย็นเมื่อเท้าเหยียบพื้น” จัดเป็นขันธ์ใด 

ก. รูปขันธ์             ข. เวทนาขันธ์ 

ค. สัญญาขันธ์        ง. วิญญาณขันธ์ 

๑๔. “ความหิวกระหาย” จัดเป็นขันธ์ใด เพราะเหตุใด 

ก. รูปขันธ์ เพราะอาศัยกายเกิด เป็นสิ่งที่ติดอยู่กับร่างกาย 

ข. เวทนาขันธ์ เพราะเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบาย 

ค. วิญญาณขันธ์ เพราะเป็นการรู้ว่ามีอาการอย่างนั้น หากไม่มีวิญญาณก็ไม่รู้อะไร 

ง. ถูกทุกข้อ 

๑๕. ข้อใดไม่ได้จัดเข้าในมัคคสัจ 

ก. ความพยายามละกิเลส     ข. ความงดเว้นคำหยาบคาย 

ค. การทำสมาธิ                 ง. ความไม่อาลัย 

๑๖. ข้อใดกล่าวผิด 

ก. ทุกข์ควรกระทำให้แจ้ง     ข. สมุทัยควรละ 

ค. มรรคควรทำให้เกิดขึ้น     ง. ไม่มีข้อใดผิด 

๑๗. ข้อใดเป็นกิจที่ควรทำต่อความอยากจะเล่นไลน์ (LINE) 

ก. กำหนดรอบรู้ รู้ตามความเป็นจริง   ข. ละ งดเว้น 

ค. ทำให้แจ้ง รู้จัก คุ้นเคย                ง. เจริญ ทำให้มาก  

๑๘. เมื่อนั่งสมาธิผ่านไป ๑ ชั่วโมง เกิดความรู้สึกปวดหลังขึ้นอย่างรุนแรง  

ข้อใดเป็นกิจที่ถูกต้องต่อความเจ็บปวดนั้น 

ก. รู้ความเจ็บปวดว่าเป็นสักแต่เวทนา            ข. รู้ความเจ็บปวดว่าเป็นธรรมชาติของร่างกาย 

ค. ละความเจ็บปวดโดยการลุกขึ้นเดินจงกรม    ง. ปล่อยความเจ็บปวดไปโดยไม่ต้องสนใจ 
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๑๙. ข้อใดจัดเข้าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคได้ 

ก. รู้เรื่องนรกสวรรค์                     ข. รู้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน 

ค. รู้ความรู้สึกเป็นสุขที่เกิดขึ้นในใจ    ง. รู้จิตคนอื่นได้ 

๒๐. ข้อใดไม่จัดเข้าสัมมาสังกัปปะ 

ก. คิดให้ทุกคนมีความสุข        ข. คิดให้ทุกคนพ้นทุกข์ 

ค. คิดจะไปทำบุญ                ง. คิดออกบวชเป็นแม่ชี 

๒๑. ในมรรค ๘ ข้อใดจัดเป็นวิปัสสนา 

ก. สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ    ข. สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสติ 

ค. สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสมาธิ        ง. ถูกทุกข้อ 

๒๒. ในมรรค ๘ ข้อใดจัดเป็นสมถะ 

ก. สัมมาวาจา          ข. สัมมากัมมันตะ 

ค. สัมมาวายามะ      ง. ถูกทุกข้อ 

๒๓. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักของอริยมรรค 

ก. สัมมาวาจา คือการฝึกหัดพูดแต่สิ่งที่ดีงาม    ข. สัมมาสติ คือสติปัฏฐาน ๔ 

ค. สัมมาสมาธิ คือฌาน ๔                          ง. สัมมาทิฏฐิ คือญาณในอริยสัจ ๔ 

๒๔. ข้อใดเป็นกิเลสที่ละด้วยโสดาปัตติมรรค 

ก. กามฉันทะ        ข. พยาบาท 

ค. วิจิกิจฉา           ง. อุทธัจจะ 

๒๕. ข้อใดไม่ใช่สังโยชน์เบื้องต่ำ 

ก. สักกายทิฏฐิ      ข. มานะ 

ค. กามฉันทะ        ง. พยาบาท 

________________________ 

อ.สุภีร์ ทุมทอง ออกแบบทดสอบ 

๙ มกราคม ๒๕๖๒ 


