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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 1
วิชา พระพุทธศาสนา

กลุ่มสาระ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชันประถมศึกษาปี ที 1
จํานวน 30 ข้ อ

ให้ กาเครืองหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถูกต้ อง
1. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงถือเป็ นศาสนาประจําชาติไทย
ก. เพราะคนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือ
ข. เพราะพระพุทธศาสนาเผยแผ่ในไทยมานานแล้ว
ค. เพราะพระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์ให้การอุปถัมภ์
2. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี:ยวกับพระพุทธศาสนา
ก. คนไทยทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา
ข. พระพุทธศาสนาเผยแผ่มาจากประเทศอินเดีย
ค. วิถีชีวติ ของคนไทยส่ วนใหญ่ผกู พันกับพระพุทธศาสนา
3. ข้อใดคือจุดมุง่ หมายสู งสุ ดของการออกผนวชของเจ้าชายสิ ทธัตถะ
ก. เพื:อค้นหาวิธีพน้ ทุกข์
ข. เพื:อแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว
ค. เพื:อท่องเที:ยวไปตามแคว้นต่างๆ
4. การศึกษาประวัติของพุทธสาวกมีประโยชน์สูงสุ ดคือข้อใด
ก. ทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ข. ทําให้รู้จกั พระพุทธศาสนามากยิง: ขึ>น
ค. ทําให้ได้รับแง่คิดที:นาํ มาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
5. แบบอย่างที:เราควรยึดถือปฏิบตั ิจากสุ วรรณสามชาดก คือสิ: งใด
ก. ความจงรักภักดี
ข. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ค. ความเมตตาและความกตัญAู
6. ข้อใดไม่ใช่ความกตัญAูที:ลูกๆ ควรทํา
ก. ตั>งใจเรี ยนหนังสื อ
ข. ช่วยพ่อแม่ทาํ งานบ้าน
ค. ช่วยทําการบ้านให้นอ้ ง
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7. ในวัยของนักเรี ยนควรมีความเพียรพยายามในเรื: องใดมากที:สุด
ก. เรี ยนหนังสื อ
ข. ทํางานหาเงิน
ค. สร้างบุญกุศล
8. ชาวพุทธตัวอย่าง คือผูท้ ี:มีลกั ษณะตามข้อใด
ก. ผูท้ ี:ทาํ บุญตักบาตรทุกวัน
ข. ผูท้ ี:ให้เงินขอทานเป็ นประจํา
ค. ผูท้ ี:ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที:ดีในด้านต่างๆ
9. การที:ในหลวงทรงปฏิบตั ิตอ่ พระราชชนนีดว้ ยความรัก ความอ่อนโยน ถือว่าพระองค์ทรงเป็ น
แบบอย่างในด้านใด
ก. ความเมตตา
ข. ความกตัญAูกตเวที
ค. ความเสี ยสละ
10. สิ: งสําคัญที:ได้จากการเรี ยนเรื: องเจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี (หนูพร้อม) คือข้อใด
ก. รู ้อานิสงส์ของการสวดมนต์
ข. รู ้ประวัติของเจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี
ค. รู ้กิจวัตรประจําวันของเจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี
11. เพราะเหตุใดเราจึงควรมีความศรัทธาในพระรัตนตรัย
ก. เพราะพระรัตนตรัยเป็ นองค์ประกอบสําคัญในพระพุทธศาสนา
ข. เพราะพระรัตนตรัยมีคุณต่อผูท้ ี:เลื:อมใสศรัทธา
ค. เพราะพระรัตนตรัยเป็ นสิ: งประเสริ ฐ
12. คําว่า “ศรัทธา” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที:สุด
ก. ความเชื:อ
ข. ความเข้าใจ
ค. ความเลื:อมใส
13. เบญจศีล มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ข้อควรปฏิบตั ิ
ข. ข้อควรศึกษา
ค. ข้อควรละเว้น
14. เด็กชายบอยชอบตกปลา แสดงว่าเด็กชายบอยทําผิดศีลข้อใด
ก. ศีลข้อที: 1
ข. ศีลข้อที: 2
ค. ศีลข้อที: 3
15. ใครไม่ปฏิบตั ิตามหลักเบญจธรรม
ก. สุ พนให้อาหารปลาเป็ นประจํา
ข. มุกดาพูดความจริ งกับทุกคน
ค. วีระทําการบ้านส่ งครู ตามเวลาที:กาํ หนดทุกครั>ง
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16. ถ้าทุกคนปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาที:ตนนับถือ ผลที:ได้รับจะเป็ นอย่างไร
ก. สังคมมีความสงบสุ ข
ข. ทุกคนมีความเห็นตรงกัน
ค. เศรษฐกิจในประเทศมีความมัน: คง
17. ใครปฏิบตั ิตนตามพุทธศาสนสุ ภาษิตข้อที:วา่ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ
ก. กุหลาบขอให้เพื:อนทําการบ้านให้
ข. ดาวเรื องพายายไปหาหมอ
ค. ชบาจัดตารางเรี ยนเอง
18. เพราะเหตุใดเราจึงต้องสวดมนต์ไหว้พระ
ก. เพื:อให้จิตใจสงบ
ข. เพื:อให้คุณครู ชมเชย
ค. เพื:อให้เรี ยนหนังสื อเก่ง
19. นักเรี ยนควรสวดมนต์ตอนเช้าก่อนเข้าเรี ยนหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ควร เพราะจะทําให้จิตใจเบิกบาน
ข. ควร เพราะจะทําให้เป็ นที:รักใคร่ ของผูอ้ ื:น
ค. ไม่ควร เพราะจะทําให้เสี ยเวลาในการเรี ยนหนังสื อ
20. ใครปฏิบตั ิตนในขณะสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาไม่ ถูกต้ อง
ก. เก่งนึกถึงเรื: องต่างๆ ในขณะสวดมนต์
ข. กล้าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยในขณะสวดมนต์
ค. แก้วระลึกถึงปู่ ย่าตายายที:เสี ยชีวติ ไปแล้วในขณะแผ่เมตตา
21. ถ้าเรามีสติในการเรี ยน จะเกิดผลอย่างไร
ก. เรี ยนไม่ทนั เพื:อน
ข. เข้าใจในบทเรี ยนได้ดี
ค. เรี ยนเก่งกว่าเพื:อนคนอื:นๆ
22. การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ วัดมีจุดมุง่ หมายสู งสุ ดคือข้อใด
ก. เพื:อให้วดั สะอาดร่ มรื: น
ข. เพื:อให้วดั มีความสวยงาม
ค. เพื:อให้พระพุทธศาสนามีความเจริ ญมัน: คง
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23. ใครบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ วัดไม่ ถูกต้ อง
ก. โสภิตบริ จาคทรัพย์เพื:อบํารุ งวัด
ข. จตุพรทําความสะอาดบริ เวณวัดเป็ นประจํา
ค. ทินกรนําสมบัติของวัดมาเก็บรักษาไว้ที:บา้ น
24. เพราะเหตุใดชาวพุทธจึงควรเข้าพิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ก. เพื:อให้เป็ นคนดี
ข. เพื:อให้มีความสุ ข
ค. เพื:อให้ยดึ มัน: ในหลักธรรมคําสอน
25. คําปฏิญาณตนเป็ นพุทธมามกะ ขึ>นต้นด้วยคําว่าอย่างไร
ก. อิมินา สักกาเรนา....
ข. เอเต มะยัง ภันเต...
ค. นะโม ตัสสะ...
26. การกระทําใดถือเป็ นการกระทําพิเศษในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. การทําบุญตักบาตร
ข. การเวียนเทียน
ค. การฟังเทศน์
27. การกระทําใดที:แสดงว่า เป็ นการปฏิบตั ิตนตามหลักพระพุทธศาสนาที:ถูกต้อง
ก. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
ข. มีใจเมตตาช่วยเหลือผูอ้ ื:นเสมอ
ค. มีความเชื:อมัน: ในตนเองสู ง
28. เมื:อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทางราชการและโรงเรี ยนจะกําหนดให้เป็ นวันหยุด
เพื:ออะไร
ก. เพื:อให้ชาวพุทธได้พกั ผ่อนอยูก่ บั บ้าน
ข. เพื:อให้ชาวพุทธได้มีเวลาว่างไปเที:ยว
ค. เพื:อให้ชาวพุทธได้ไปร่ วมกันบําเพ็ญกุศล
29. ในการทําความเคารพพระสงฆ์ เราควรคํานึงสิ: งใดมากที:สุด
ก. ความเหมาะสม
ข. อายุของพระสงฆ์
ค. จํานวนของพระสงฆ์
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30. นักเรี ยนไม่ควรปฏิบตั ิตนอย่างไรในขณะสวดมนต์
ก. ตั>งใจกล่าวบทสวดมนต์
ข. น้อมจิตนึกตามบทสวด
ค. พูดคุยกับเพื:อนขณะสวดมนต์
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ข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 2
วิชา พระพุทธศาสนา

กลุ่มสาระ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชันประถมศึกษาปี ที 1
จํานวน 30 ข้ อ

ให้ กาเครืองหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคําตอบทีถูกต้ อง
1. การศึกษาเรื: องราวเกี:ยวกับพุทธประวัติมีผลดีอย่างไร
ก. ทําให้เข้าใจเกี:ยวกับพระพุทธศาสนาดียง:ิ ขึ>น
ข. ทําให้ทราบประวัติของพระพุทธเจ้ามากยิง: ขึ>น
ค. ทําให้ทราบอิทธิฤทธิJปาฏิหาริ ยข์ องพระพุทธเจ้า
2. เพราะเหตุใดเจ้าชายสิ ทธัตถะจึงลาจากสํานักอาฬารดาบสและอุททกดาบส
ก. เพราะไม่ชอบอาจารย์ท>งั สอง
ข. เพราะไม่พบทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริ ง
ค. เพราะต้องการไปศึกษากับอาจารย์ทา่ นอื:นๆ
3. เพราะเหตุใดปัญจวัคคียจ์ ึงจากพระพุทธเจ้าไป
ก. เพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าเลิกเพียรพยายามแล้ว
ข. เพราะมีความเบื:อหน่ายในพระพุทธเจ้า
ค. เพราะปัญจวัคคียม์ ีอาจารย์ทา่ นอื:น
4. นักเรี ยนคิดว่าเราควรหัดเป็ นคนช่างสังเกตหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ควร เพราะจะได้รู้ทุกสิ: งทุกอย่าง
ข. ควร เพราะจะทําให้สามารถเอาตัวรอดได้
ค. ไม่ควร เพราะทําให้เป็ นคนสอดรู ้สอดเห็น
5. ข้อใดแสดงให้เห็นว่า สุ วรรณสามมีความเมตตาต่อสัตว์
ก. มีสัตว์เดินตามห้อมล้อมทุกครั>ง
ข. นําอาหารไปให้สัตว์กินทุกวัน
ค. มีสัตว์หาอาหารมาให้
6. ใครปฏิบตั ิตนไม่สอดคล้องกับคุณธรรมจากเรื: องวัณณุปถชาดก (ความเพียรกลางทะเลทราย)
ก. ไวพจน์มีความขยันหมัน: เพียรในการเรี ยนหนังสื อ
ข. สมโภชรู ้จกั ใช้คาํ พูดกล่าวให้กาํ ลังใจผูอ้ ื:น
ค. วิโรจน์มีความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ื:นเสมอ
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7. ใครมีความเพียรพยายามที:ถูกต้องที:สุด
ก. จอยมีความเพียรพยายามในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ข. มดมีความเพียรพยายามในการอ่านหนังสื อเรี ยน
ค. รุ จมีความเพียรพยายามในการแกล้งเพื:อน
8. หากเราไม่มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรี ยน จะก่อให้เกิดผลอย่างไร
ก. มีสติปัญญาโง่เขลา
ข. ไม่สามารถเอาชนะเพื:อนได้
ค. ไม่ประสบความสําเร็ จตามจุดมุง่ หมายที:ต>งั ไว้
9. การแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงที:ดีที:สุด คือข้อใด
ก. ไปรับเสด็จทุกครั>ง
ข. ซื>อรู ปในหลวงมาเก็บไว้
ค. บําเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ
10. ข้อใดคืออานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระ
ก. ทําให้จิตใจสงบ
ข. ทําให้มีฐานะดีข> ึน
ค. ทําให้มีผวิ พรรณผ่องใส
11. ใครปฏิบตั ิตนต่อพระรัตนตรัยไม่ ถูกต้ อง
ก. ปลาปฏิบตั ิตนเป็ นเด็กดี
ข. กุง้ กราบไหว้บูชาพระพุทธรู ป
ค. ไก่แต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์
12. เพราะเหตุใดเราจึงกราบไหว้พระรัตนตรัย
ก. เพื:อให้เป็ นคนดี
ข. เพื:อให้ทา่ นช่วยเหลือ
ค. เพื:อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
13. นํ>าฝนหยิบสิ: งของผูอ้ ื:นมาเป็ นของตน แสดงว่าประพฤติผดิ หลักธรรมใด
ก. เบญจศีลข้อที: 1
ข. เบญจศีลข้อที: 2
ค. เบญจศีลข้อที: 3
14. การกระทําใดไม่สอดคล้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ข้อที: 2
ก. สมปองพูดจาไพเราะกับเพื:อนทุกคน
ข. สมชายพูดจาหยาบคายและดูถูกเพื:อน
ค. สมจริ งพูดจากับคนในครอบครัวอย่างสุ ภาพ
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15. นารี ไม่โกรธคุณครู เมื:อถูกตักเตือน แสดงว่านารี มีมงคลข้อใด
ก. ทําตัวดี
ข. ว่าง่าย
ค. รับใช้พอ่ แม่
16. นักเรี ยนควรพึ:งตนเองในเรื: องต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ทําการบ้านเอง
ข. กินอาหารเอง
ค. ขับรถไปโรงเรี ยนเอง
17. ข้อใดไม่ตรงกับพุทธศาสนสุ ภาษิตที:วา่ มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร (มารดาเป็ นมิตรในเรื อนของตน)
ก. แม่คอยจับผิดลูกอยูเ่ สมอ
ข. แม่คอยดูแลเอาใจใส่ ลูกเสมอ
ค. แม่ควรให้คาํ ปรึ กษาแก่ลูกเสมอ
18. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี:ยวกับการแผ่เมตตา
ก. การแผ่เมตตาช่วยลดความเห็นแก่ตวั ลงได้
ข. การแผ่เมตตาเป็ นการแผ่บุญกุศลให้กบั ผูอ้ ื:น
ค. การแผ่เมตตาให้คนอื:นทําให้บุญกุศลของเราลดลง
19. กมลวรรณมีจิตใจสงบนิ:ง แสดงว่ากมลวรรณได้ทาํ สิ: งใดมา
ก. แบ่งของเล่นของตนเองให้เพื:อน
ข. สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาเป็ นประจํา
ค. ไปทําบุญเลี>ยงอาหารให้แก่เด็กกําพร้าและคนชรา
20. ใครปฏิบตั ิตนไม่ ถูกต้ องในขณะสวดมนต์
ก. นุชสํารวมกายใจและตั>งใจสวดมนต์
ข. ก้อยเคี>ยวหมากฝรั:งขณะสวดมนต์
ค. ต้อมท่องบทสวดมนต์เสี ยงดัง
21. ข้อใดเป็ นการเล่นอย่างไม่มีสติ
ก. วิง: เล่นขณะขึ>นบันได
ข. วิง: เล่นในสนามเด็กเล่น
ค. วิง: เล่นกับเพื:อนหลายคน
22. ใครบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ วัดได้เหมาะสมกับวัย
ก. เด็กหญิงแก้วบริ จาคที:ดินให้แก่วดั
ข. เด็กชายโต้งช่วยเก็บขยะในบริ เวณวัด
ค. เด็กชายเก่งอาสาเป็ นยามเฝ้ าพระพุทธรู ปในวัด
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23. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี:ยวกับวัด
ก. วัดเป็ นสถานที:สาํ คัญของพระพุทธศาสนา
ข. วัดเป็ นสถานที:ชุมนุมทางการเมือง
ค. วัดเป็ นที:อยูอ่ าศัยของพระสงฆ์
24. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี:ยวกับการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
ก. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะสามารถกระทําได้เพียงครั>งเดียว
ข. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะเป็ นการประกาศตนว่าเป็ นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนา
ค. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะมีจุดมุง่ หมายเพื:อปลูกฝังนิสัยให้มน:ั คงในพระพุทธศาสนา
25. พุทธมามกะที:ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. มีความคิดสร้างสรรค์
ข. ยึดมัน: ในการทําความดี
ค. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
26. เมื:อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เราควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ไปซื>อของที:หา้ งสรรพสิ นค้า
ข. ไปเที:ยวทะเลกับครอบครัว
ค. ไปทําบุญตักบาตรที:วดั
27. เมื:อจะไปทําบุญที:วดั นักเรี ยนควรแต่งกายอย่างไร
ก. สวมชุดที:มีสีฉูดฉาด
ข. สวมชุดที:ส> นั และบาง
ค. สวมชุดที:สุภาพเรี ยบร้อย
28. กิจกรรมข้อใดที:ชาวพุทธไม่ควรปฏิบตั ิในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. ทําบุญตักบาตร รักษาศีล
ข. ช่วยกันพัฒนาวัดและชุมชน
ค. จัดงานรื: นเริ งด้วยการดื:มสุ รา
29. ศาสนพิธีในข้อใดที:ทาํ ได้ง่ายที:สุด
ก. การบูชาพระรัตนตรัย
ข. การทอดกฐิน
ค. การบรรพชา
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30. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ องเกี:ยวกับการกราบพระ
ก. การกราบพระที:ถูกต้อง เรี ยกว่า กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
ข. ในขณะยกมือขึ>นไหว้ตอ้ งให้นิ>วหัวแม่มือทั>งสองจรดปลายจมูก
ค. ในขณะกราบให้ควํ:ามือทั>งสองลงกับพื>น ฝ่ ามือห่างกันเล็กน้อยและให้หน้าผากแตะพื>น

((((((((
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 1
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ก เพราะคนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนามากที:สุด
2. ตอบ ก เพราะคนไทยทุกคนไม่ได้นบั ถือพระพุทธศาสนาทั>งหมด ยังมีคนไทยบางส่ วนที:นบั ถือ
ศาสนาอื:น
3. ตอบ ก เพราะเจ้าชายสิ ทธัตถะเห็นว่าการออกผนวชจะช่วยให้สามารถค้นหาทางพ้นทุกข์ได้
4. ตอบ ค เพราะการนําแง่คิดไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของการศึกษา
ประวัติพุทธสาวก
5. ตอบ ค ความเมตตาและความกตัญAูเป็ นแบบอย่างที:เราควรยึดถือปฏิบตั ิจากเรื: องสุ วรรณสาม
ชาดก เพราะสุ วรรณสามเป็ นผูม้ ีเมตตาต่อสัตว์และมีความกตัญAูต่อพ่อแม่ ทําให้เมื:อ
ประสบเหตุร้ายจนเสี ยชีวติ ก็สามารถฟื> นคืนชีพได้ดว้ ยคุณความดี
6. ตอบ ค เพราะการทําการบ้านให้นอ้ งไม่ใช่การช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธี
7. ตอบ ก เพราะการเรี ยนหนังสื อเป็ นหน้าที:หลักของนักเรี ยน จึงควรมีความเพียรพยายามในเรื: อง
นี>ให้มาก
8. ตอบ ค เพราะชาวพุทธตัวอย่างจะต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที:ดีในด้านต่างๆให้
พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบตั ิตาม
9. ตอบ ข เพราะการปฏิบตั ิของในหลวงดังกล่าวถือเป็ นความกตัญAูกตเวทีต่อพระราชชนนี
10. ตอบ ก เพราะจุดมุง่ หมายในการเรี ยนเรื: องเจ้าพระยาสุ ธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ก็เพื:อให้รู้
อานิสงส์ของการสวดมนต์ กล่าวคือ การที:ทา่ นสวดมนต์ทาํ ให้ทา่ นรอดตาย
11. ตอบ ข เพราะพระรัตนตรัยมีคุณต่อผูท้ ี:เลื:อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรม
และคุณของพระสงฆ์
12. ตอบ ก เพราะศรัทธา แปลว่า ความเชื:อ ปสาทะ แปลว่า ความเลื:อมใส และวิชชา แปลว่า
ความรู ้ความเข้าใจ ดังนั>น ข้อ ก. จึงเป็ นคําตอบที:ถูกที:สุด
13. ตอบ ค เพราะข้อควรปฏิบตั ิ คือ เบญจธรรม ข้อควรศึกษา คือ สิ กขา ส่ วนเบญจศีล คือ
ข้อควรละเว้น
14. ตอบ ก การตกปลาเป็ นการฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ เป็ นเบญจศีลข้อที: 1 (ไม่ทาํ ร้ายสัตว์)
15. ตอบ ค เพราะการทําการบ้านส่ งครู ตามเวลาที:กาํ หนด เป็ นคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และ
ความตรงต่อเวลา ไม่เกี:ยวข้องกับหลักเบญจธรรม
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16. ตอบ ก เพราะหลักธรรมของศาสนาจะมุง่ สอนให้เป็ นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื:น
และส่ งผลให้สังคมสงบสุ ขได้
17. ตอบ ค เพราะพุทธศาสนสุ ภาษิตข้อที:วา่ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แปลว่า ตนเป็ นที:พ: งึ ของตน
ดังนั>น ชบาจัดตารางเรี ยนเอง จึงเป็ นการพึ:งพาตนเอง
18. ตอบ ก เพราะการสวดมนต์สามารถทําให้จิตใจสงบได้
19. ตอบ ก เพราะการสวดมนต์ทาํ ให้จิตใจเบิกบานได้ และมีสมาธิในการเรี ยนหนังสื อ
20. ตอบ ก เพราะการนึกถึงเรื: องต่างๆ ในขณะสวดมนต์ จะทําให้จิตใจฟุ้ งซ่าน
21. ตอบ ข เพราะการเรี ยนอย่างมีสติจะทําให้เข้าใจบทเรี ยนได้ดี
22. ตอบ ค เพราะจุดมุง่ หมายสู งสุ ดในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อวัดก็เพื:อให้พระพุทธศาสนามี
ความเจริ ญมัน: คง
23. ตอบ ค เพราะการนําสมบัติของวัดมาเก็บรักษาไว้ที:บา้ นเป็ นสิ: งที:ไม่ถูกต้อง
24. ตอบ ค เพราะการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิยดึ มัน: ในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา
25. ตอบ ข เพราะคําขึ>นต้นว่า อิมินา สักกาเรนะ เป็ นคําบูชาพระรัตนตรัย
คําขึ>นต้นว่า นะโม ตัสสะ เป็ นคํานมัสการพระพุทธเจ้า
26. ตอบ ข เพราะการเวียนเทียนเป็ นการทําบุญพิเศษในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ส่ วนการ
ทําบุญตักบาตรและการฟังเทศน์สามารถทําได้ทุกวัน
27. ตอบ ข เพราะพระพุทธศาสนาเน้นสอนให้เราไม่ทาํ ความชัว: ทําความดีและทําจิตใจให้ผอ่ งใส
ดังนั>น การมีใจเมตตาช่วยเหลือผูอ้ ื:นเสมอ จึงตรงกับหลักธรรมนี>มากที:สุด
28. ตอบ ค เมื:อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทางราชการและโรงเรี ยนจะกําหนดให้เป็ น
วันหยุด เพื:อให้ชาวพุทธได้ไปร่ วมกันทําบุญและบําเพ็ญความดี ดังนั>น ข้อ ค. จึงเป็ น
คําตอบที:ถูก
29. ตอบ ก ในการทําความเคารพพระสงฆ์ เราควรคํานึงถึงการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมมากที:สุด
ดังนั>น ข้อ ก. จึงเป็ นคําตอบที:ถูก
30. ตอบ ค ในขณะที:เรากําลังสวดมนต์ เราควรตั>งใจกล่าวบทสวดมนต์และน้อมจิตนึกตาม
บทสวดมนต์ แต่ไม่ควรพูดคุยกับเพื:อนในขณะสวดมนต์
ดังนั>น ข้อ ค. จึงเป็ นคําตอบที:ถูก
(((((((
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชันปี ชุดที 2
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ข เพราะการศึกษาเรื: องราวเกี:ยวกับพุทธประวัติเน้นให้เราทราบประวัติของพระพุทธเจ้า
มากกว่าอิทธิฤทธิJปาฏิหาริ ยข์ องพระพุทธเจ้า หรื อมากกว่าให้เราเข้าใจเกี:ยวกับ
พระพุทธศาสนา
2. ตอบ ข สาเหตุที:เจ้าชายสิ ทธัตถะลาจากสํานักอาฬารดาบสและอุททกดาบสไป เพราะพระองค์
ไม่พบทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริ ง
3. ตอบ ก สาเหตุที:ปัญจวัคคียท์ >งั 5 จากพระพุทธเจ้าไป เพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเลิก
ความเพียรพยายามแล้ว
4. ตอบ ข เพราะการเป็ นคนช่างสังเกตจะทําให้เราเห็นสิ: งต่างๆ รอบตัว และจดจําได้เมื:อเกิด
เหตุการณ์ตา่ งๆ ขึ>น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและเอาตัวรอดได้
5. ตอบ ก เพราะการที:สัตว์เดินตามห้อมล้อมสุ วรรณสามทุกครั>ง ไม่วา่ สุ วรรณสามจะเดิน
ไปไหน แสดงว่าสุ วรรณสามมีความเมตตาต่อสัตว์ สัตว์ตา่ งๆ จึงรักใคร่ และไว้ใจ
สุ วรรณสาม
6. ตอบ ค เพราะในเรื: องวัณณุปถชาดกสอนคุณธรรมเรื: องความเพียรและการรู ้จกั ใช้คาํ พูด ดังนั>น
การที:วโิ รจน์มีความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ื:นเสมอจึงไม่สอดคล้องกับคุณธรรมจากชาดก
เรื: องนี>
7. ตอบ ข เพราะการมีความเพียรพยายามในการอ่านหนังสื อ มีความสําคัญมากกว่าการมี
ความเพียรพยายามในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และการเล่นแกล้งเพื:อน
8. ตอบ ค หากเราไม่มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรี ยน จะทําให้ไม่ประสบความสําเร็ จ
ตามจุดมุง่ หมายที:ต>งั ไว้ ดังนั>น ข้อ ค. จึงเป็ นคําตอบที:ถูกต้อง
9. ตอบ ค เพราะการไปรับเสด็จทุกครั>ง และการซื>อรู ปในหลวงมาเก็บไว้ ไม่ใช่การแสดง
ความจงรักภักดีตอ่ ในหลวงที:ดีที:สุด แต่การบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติถือเป็ น
การแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงที:ดีที:สุด ดังนั>น ข้อ ค. จึงเป็ นคําตอบที:ถูกต้อง
10. ตอบ ก เพราะอานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระ คือทําให้จิตใจสงบ
11. ตอบ ค เพราะการแต่งกายล้อเลียนพระสงฆ์เป็ นการปฏิบตั ิตนต่อพระรัตนตรัยไม่ถูกต้อง
12. ตอบ ค การกราบไหว้พระรัตนตรัยก็เพื:อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
13. ตอบ ข เพราะการหยิบเอาสิ: งของของผูอ้ ื:นมาเป็ นของตน เป็ นการประพฤติผดิ หลักเบญจศีล
ข้อที: 2 ( การไม่ลกั ทรัพย์)

16

14.
15.
16.
17.

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ข
ข
ค
ก

18. ตอบ ค
19. ตอบ ข
20. ตอบ ข
21. ตอบ ก
22. ตอบ ข

23. ตอบ ข
24. ตอบ ก
25. ตอบ ข
26. ตอบ ค
27. ตอบ ค
28. ตอบ ค
29. ตอบ ก

30. ตอบ ข

เพราะหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ข้อที: 2 คือ การพูดจาสุ ภาพ ไพเราะ ไม่พดู หยาบคาย
เพราะการไม่โกรธคุณครู ที:มาตักเตือน แสดงว่าเป็ นคนว่าง่าย
เพราะการขับรถไปโรงเรี ยนเอง เป็ นสิ: งอันตรายและเรายังเป็ นเด็กเกินไป
เพราะการจับผิดลูกไม่ใช่ส:ิ งที:แม่ควรทํา และไม่ตรงกับพุทธศาสนสุ ภาษิตข้อที:วา่
มาตา มิตฺต ํ สเก ฆเร
เพราะการแผ่เมตตาให้คนอื:นทําให้บุญกุศลของเราเพิม: ขึ>น
เพราะการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาเป็ นประจําทําให้จิตใจสงบนิ:งได้
เพราะการเคี>ยวหมากฝรั:งในขณะสวดมนต์เป็ นสิ: งไม่ถูกต้อง ถือเป็ นการไม่เคารพต่อ
พระรัตนตรัย
เพราะการวิง: เล่นในขณะขึ>นบันไดถือเป็ นการเล่นอย่างไม่มีสติ ซึ:งการเล่นแบบนี>อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้
เพราะการบริ จาคที:ดินให้กบั วัดและการอาสาเป็ นยามเฝ้ าพระพุทธรู ปในวัดเป็ นสิ: งที:
เกินความสามารถของเด็ก ดังนั>นการช่วยเก็บขยะในบริ เวณวัด เป็ นคําตอบที:
ถูกต้องที:สุด
เพราะวัดเป็ นสถานที:สาํ คัญทางพระพุทธศาสนาและเป็ นที:อยูอ่ าศัยของพระสงฆ์
แต่วดั ไม่ใช่สถานที:ชุมนุมทางการเมือง
เพราะการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะสามารถทําได้หลายครั>ง ดังนั>น ข้อ ก. จึงเป็ นการ
กล่าวที:ไม่ถูกต้อง
เพราะพุทธมามกะที:ดีควรมีลกั ษณะยึดมัน: ในการทําความดี
เพราะเมื:อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เราควรไปทําบุญตักบาตรที:วดั
เพราะเมื:อจะไปทําบุญที:วดั ควรสวมชุดที:สุภาพเรี ยบร้อย ไม่ควรสวมชุดที:มีสีฉูดฉาด
หรื อชุดที:ส> นั และบาง เพราะไม่เหมาะสม
เพราะการจัดงานรื: นเริ งด้วยการดื:มสุ ราเป็ นสิ: งที:ชาวพุทธไม่ควรปฏิบตั ิ
เพราะการทอดกฐินและการบรรพชา เป็ นสิ: งที:ทาํ ได้ยากกว่าการบูชาพระรัตนตรัย
เพราะต้องมีการเตรี ยมการหลายขั>นตอน ส่ วนการบูชาพระรัตนตรัย
ผูบ้ ูชาพึงสํารวมกาย วาจา และใจ ขณะกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
เพราะในขณะยกมือไหว้พระต้องให้นิ>วหัวแม่มือทั>งสองจรดกึ:งกลางระหว่างคิว>
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