เฉลย ปัญหาวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้น
๑. ชมพูทวีปครั้งพุทธกาลมีระบบการปกครองแบบใด
ก. สมบูรณาญาสิทธิราช
ข.ประชาธิปไตย
ค.สามัคคีธรรม
ง.สังคมนิยม
๒. ปฐมสมโพธิหลักสูตรชัน้ เอกเปนตําราที่มงุ ในทางใด
ก. ตํานาน
ข.อภินิหาร
ค. ธรรมปฏิบัติ
ง.วิจารณ
๓. ความเกิดของพระพุทธเจาทัง้ หลายมีกี่สมัย?
ก. ๒
ข. ๕
ค. ๗
ง. ๘
๔. พระเจาจักรพรรดิมีของคูบุญบารมีกี่อยาง?
ก. ๒
ข. ๕
ค. ๗
ง. ๘
๕. พระพุทธเจาทรงประกอบดวยสัมปทาคุณกี่อยาง?
ก. ๓
ข. ๔
ค. ๕
ง. ๖
๖. การที่ทรงบําเพ็ญพระโพธิญาณ พุทธการกบารมีธรรมสิน้ กาล
นาน นับแตไดรับคําพยากรณจากสํานักพระพุทธเจาพระนามวา
ทีปงกร ตรง กับสัมปทาขอใด?
ก. สัตตูปการสัมปทา
ข. ปหานสัมปทา
ค. เหตุสัมปทา
ง. ผลสัมปทา
๗. คําวา “อาสะยะ” ไดแกการรอคอย พระพุทธเจาทรงรอคอย
ความ แกกลาอะไร กอนจะเสด็จไปโปรด?
ก. ศีล สมาธิ ปญญา
ข. ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมังสา
ค. ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ง. สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
๘. การบําเพ็ญบารมีดวยการสละชีวิตตรงกับขอใด?
ก. บารมี
ข. อุปบารมี
ค. ปรมัตถบารมี
ง. ถูกทุกขอ
๙. ผูตั้งใจงดเหลาเขาพรรษา ชื่อวาบําเพ็ญบารมีใด?
ก. วิรยิ บารมี
ข.ขันติบารมี
ค. สัจจบารมี
ง.อธิษฐานบารมี
๑๐. โกลาหลมีกี่อยาง?
ก. ๔
ข. ๕
ค. ๖
ง. ๗
๑๑. ปญจมหาวิโลกนะที่พระมหาโพธิสัตวทรงพิจารณาคือขอใด
ก. ทวีป – ประเทศ- ชนบท- สกุล- มารดา
ข. กาล – ประเทศ- ชนบท- สกุล- มารดา
ค. แควน- ทวีป-ประเทศ- สกุล- บิดา
ง. กาล- ทวีป- ประเทศ- สกุล - มารดา
๑๒. เสียงของทาวมหาพรหมมีกี่อยาง?
ก. ๒
ข.๕
ค.๗
ง. ๘
๑๓.เหตุใดพระเจาสุทโธทนะจึงปรนเปรอความสุขแกสิทธัตถกุมาร
ก. เพราะรักเจาชายมากอยากใหเจาชายมีความสุขอยาง แทจริง
ข. เพราะตองการใหเจาชายทรงครองบานเมืองตอจาก พระองค
ค. เพราะเปนความประสงคของเจาชายสิทธัตถะ
ง. เพราะอยากใหเจาชายไดรับความสุขจนลืมการออกผนวช

๑๔. พระอุณาโลมสีขาวเกิดขึน้ ณ ที่ใด?
ก. ใตฝาเทา
ข.ใตฝามือ
ค. ระหวางคิ้วทั้งสอง
ง.หลังนิว้ มือ
๑๕. อปาณกฌาน ตรงกับการบําเพ็ญทุกกรกิริยาขอใด?
ก. กลั้นลมหายใจ
ข. อดอาหาร
ค. กดพระทนต
ง. ถูกทุกขอ
๑๖. พระมหาบุรุษทรงลอยถาดที่ไหน?
ก. แมน้ําอโนมา
ข. แมน้ําเนรัญชรา
ค. แมน้ําคงคา
ง. แมน้ําคยาสีสะ
๑๗. บุรุษโยธาที่พระองคทรงใชตอสูกับพญามารมีกี่อยาง?
ก. ๓
ข.๕
ค. ๗
ง. ๙
๑๘. ใครเปนผูถวายหญาคาในวันตรัสรู
ก. นางวิสาขา
ข. โสตถิยพราหมณ
ค. ตปุสสะ
ง. ภัลลิกะ
๑๙. ตนอชปาลนิโครธ ไดแกตนอะไร?
ก. ตนจิก
ข. ตนโพธิ์
ค. ตนเกด
ง. ตนไทร
๒๐.ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดียทรงพิจารณาอะไร?
ก.พระสูตร
ข.พระวินัย
ค.พระอภิธรรม
ง.เวไนยสัตว
๒๑. บทพระพุทธคุณที่วา “อะระหัง” เปนผูไกลนั้นคืออะไร
ก.ไกลจากทุกข
ข. ไกลจากภพชาติ
ค. ไกลจากอาสวะกิเลส
ง. ไกลจากอุปาทาน
๒๒. ใครเปนคนอาราธนาใหพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ?
ก. ฆฏิการพรหม
ข. ทาวสักกะ
ค. สหัมบดีพรหม
ง. ทาวมหาพรหม
๒๓. ปฐมเทศนา ตรงกับขอใด ?
ก. อนัตตลักขณสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร
๒๔. อุบาสกเกิดขึ้นเปนครั้งแรก ณ ที่ไหน?
ก. ตนอชปาลนิโครธ
ข. ตนมุจลินท
ค. ตนพระศรีมหาโพธิ์
ง. ตนราชายตนะ
๒๕. ทางสายกลางที่ควรดําเนิน คือ ขอใด?
ก. อริยสัจ ๔
ข. มรรค ๘
ค. อิทธิบาท ๔
ง. โพชฌงค ๗
๒๖. ขอใดกลาวถึงปฐมฌานที่ไดบรรลุครั้งแรกเมื่อมีพระชนมายุ ๗
พรรษาไดอยางถูกตอง?
ก. วิตก วิจาร ปติ สุข สมาธิ
ข. วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
ค. ศีล วิตก วิจาร ปติ ปญญา
ง. วิตก วิจาร ปติ สมาธิ ปญญา

๒๗. ขอใดเปนใจความยอของอาทิตตปริยายสูตร ?
ก. สิ่งทั้งปวงเปนทุกข
ข. สิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง
ค. สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา
ง. สิ่งทั้งปวงเปนของรอน
๒๘. คําวา “ผูไดธรรมจักษุ” หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด
ก.พระโสดาบัน
ข.พระสกทาคามี
ค.พระอนาคามี
ง.พระอรหันต
๒๙. เวทนาปริคคหสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงแกใคร ?
ก. สุภัททปริพาชก
ข. อุปกาชีวก
ค. ทีฆนขปริพาชก
ง. พระสารีบุตร
๓๐. การตั้งพระทัยอธิษฐานวา เนื้อและเลือดในกายนี้จงเหือดแห
งไป ๑ หนัง ๑ กระดูก ๑ ยังเหลืออยู ถายังไมบรรลุพระผลที่พึงได
ดวยเรี่ยวแรง ของลูกผูชาย เจาจะไมลุกจากบัลลังกนี้
เรียกวาอะไร?
ก. จาตุรงคสันนิบาต
ข.จาตุรงคมหาปธาน
ค. จาตุรงคอธิษฐาน
ง. จาตุรงคสมาธิ
๓๑. เราจักไมละสติที่เปนไปในกาย คือพิจารณารางกายวาเปนอา
รมณ” พระพุทธเจาตรัสแกใคร?
ก. พระราธะ
ข.พระอัญญาโกญฑัญญะ
ค.พระมหากัสสปะ
ง. พระราหุล
๓๒. พระเถระรูปใดกอนบวชเคยดํารงตําแหนงเปนปุโรหิตของพระ
เจา จัณฑปชโชต?
ก. พระกาฬุทายี
ข. พระอานนท
ค. พระอุบาลี
ง. พระมหากัจจายนะ
๓๓. พระเจามธุราชไดฟงธรรมอะไร?
ก. มธุรสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร
๓๔. มาณพ ๑๖ คน ทูลถามปญหาพระพุทธเจา ณ ที่ใด?
ก. อนุปยอัมพวัน
ข. ปาสาณเจดีย
ค. สาลวโนทยาน
ง. อนิมิสสเจดีย
๓๕. ใครเปนคนทูลถามปญหาเปนคนแรก?
ก. ปงคิยมาณพ
ข.โมฆราชมาณพ
ค. อชิตมาณพ
ง. ปุณณกมาณพ
๓๖. ใครบวชดวยญัตติจตุถกรรมรูปแรก?
ก. พระราธะ
ข.พระอัญญาโกญฑัญญะ
ค.พระมหากัสสปะ
ง. พระราหุล
๓๗. ปุณณมันตานีบุตร ถือคุณธรรมกี่อยาง?
ก. ๗
ข. ๑๐
ค. ๑๕
ง. ๒๑
๓๘.ใครเชิญพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุไดสําเร็จ ?
ก. พระกาฬุทายี
ข. พระอานนท
ค. พระอุบาลี
ง. พระราหุล

๓๙. พระเจาสุทโธทนะฟงธรรมอะไร จึงบรรลุอรหัตตผล
ก. อนุปุพพีกถา
ข. อนิจจาทิปฏิสังยุต
ค. มหาธรรมปาลชาดก ง. เวสสันดรชาดก
๔๐. จันทรกินรีชาดกทรงแสดงแกใคร?
ก. นางวิสาขา
ข. นางสุชาดา
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางปชาบดี
๔๑. พระเถระรูปใดไดรับมอบหมายใหชําระพระธรรมในคราวปฐม
สังคายนา?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท
ง. พระอุบาลี
๔๒. พระสาวกที่เดินจงกรมจนเทาแตกคือใคร?
ก. พระโสณะกฏิกัณณะ ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระนันทะ
ง. พระโสณโกฬิวสิ ะ
๔๓. พระนางปชาบดีทรงอุปสมบทดวยวิธีใด?
ก. ญัตติจถุตถกรรม
ข.ติสรคมนูปสัมปทา
ค. เอหิภิกขุอุปสัมปทา ง. รับโอวาท ๘
๔๔. พระพุทธเจาทรงแสดงยมกปาฏิหาริยที่ไหน?
ก. ใตตนอชปาลนิโครธ ข. ใตตนชมพูพฤกษ
ค. ใตตนคัณฑาพฤกษ ง. ใตตนราชายตนะ
๔๕. ขอใด ไมตรงกับวันที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก ?
ก. วันพระเจาเปดโลก ข. วันเทโวโรหณะ
ค. วันมหาปวารณา
ง. วันเขาพรรษา
๔๖. ปลงอายุสังขารมีความหมายตรงกับขอใด ?
ก. ปรินิพพาน
ข. พิจารณาสังขาร
ค. ตั้งอธิษฐานจะปรินิพพาน ง. ตั้งอธิษฐานจะแสดงธรรม
๔๗. สถานที่ใด อยูในจํานวนที่ตั้งของสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล
ก. ลัฏฐิวัน
ข. ลุมพินีวนั
ค. เชตวัน
ง. ปามหาวัน
๔๘. พระสาวิกาองคใดไดรับการยกยองวาเปนผูมีฤทธิ์มาก?
ก. พระนางมหาปชาบดี
ข. พระเขมเถรี
ค. พระอุบลวัณณาเถรี
ง. พระธัมมทินนาเถรี
๔๙. การทําสังคายนาครั้งที่ ๒ ใครเปนประธานฝายสงฆ?
ก. พระยสกากัณฑกบุตร
ข. พระเรวตเถระ
ค. พระสัพพกามี
ง.พระมหาเทวเถระ
๕๐. ใครเปนองคอุปถัมภในการสังคายนาครั้งที่๓
ก. พระเจาอชาตศัตรู
ข. พระเจาพิมพิสาร
ค. พระเจาอโศกมหาราช
ง.พระเจากาลาโศกราช

