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วิธีตรวจในสนามหลวง
ขอประกาศแกกรรมการทั้งหลายทราบทั่วกัน
การตรวจประโยคธรรม และธรรมศึ ก ษาของสนามหลวงความประสงค
เพื่อทราบความรูของนักเรียนตามความเปน จริง เป นทางใหผูศึกษาเจริญ ในวิทยาการ
และจริยสมบัติสืบอายุพระพุทธศาสนาตอไป
ป ญ หาที่ อ อกสอบ สนามหลวงแผนกธรรมได ร วบรวมขึ้ น จากข อ สอบของ
พระกรรมการหลายรูป มี กรรมการตรวจพิ เศษคั ด เลือ กอี กชั้ นหนึ่ ง ถามความจําบ าง
ความเข าใจบ าง ความคิ ด บ าง การตรวจต อ งถื อ แนวนี้ เป น เกณฑ ต รวจคํ าถามที่ ถ าม
ความจําต องตอบใหต รงตามแบบ และอาจเหมือนกันไดห มดทุกคนที่ ถามความเข าใจ
ในทางที่ ถู ก มี ไ ด อ ย า งเดี ย ว แต โ วหารอาจต า งกั น ที่ ถ ามความคิ ด เหตุ ผ ล ย อ มมี ไ ด
คนละอยางตามความคิดของแตละคน นี้เปนประมาณในการตอบ คําเฉลยนั้นเปนเพียง
แนวทางให ก รรมการได ถื อ เป น เกณ ฑ ใ นการตรวจได ส ะดวก เป น เพี ย งมติ ห นึ่ ง
ที่อาศัยหลักเปนสําคัญ จะเกณฑให นักเรียนตอบตรงกันทุกขอคงเปนไปไมได เวนไวแต
ใจความสําคัญ เท านั้น สวนขอสอบของธรรมศึกษาทุกชั้น เวนเรียงความแกกระทูธรรม
ป ญ หาที่ อ อกสอบเป น แบบปรนั ย คื อ เลื อ กคํ า ตอบที่ อ อกมาแล ว ในแต ล ะข อ
แต ต อ งเป น คํ าตอบที่ ถู ก ต อ งที่ สุ ด ในแต ล ะขอ ซึ่ งมี ที่ ถู ก ที่ สุ ด เพี ย งขอ ละคํ าตอบเดี ย ว
นักเรียนจะตองเลือกตอบขอที่ถูกเทานั้น เลือกตอบผิด เปนไมไดคะแนน เปนการถาม
ทั้งความรู ความเขาใจ ความจํา และความคิดไปในตัวดวย
การตรวจก็ เพื่ อ จะรู ว า นั ก เรี ย นมี ค วามรู ห ลั ก ธรรมวิ นั ย ควรแก ก ารดํ า รง
พระศาสนาหรื อ ไม ควรได เป น ได ควรตกเป น ตก อย า งนี้ เป น ทางเจริ ญ วิ ท ยาการ
ของผูศึกษาตอไป
ผู ต รวจพึ งตั้ ง ใจอยู ใ นมั ช ฌั ตตุ เ บกขาวางตนเป น กลาง ถื อ ความจริ ง
เป น หลั ก ถู ก ว า ตามถู ก ผิ ด ว า ตามผิ ด ไม ค วรถื อ อคติ อั น ทํ า ให เสี ย ความเที่ ย งธรรม
มุงทํากิจพระศาสนาสงเคราะหกุลบุตรใหไดความเสมอภาคทั่วหนากัน

๓

ท านทั้ ง หลายได รับ อาราธนามาให เป น กรรมการนั้ น คื อ เป น ผู ที่ ส นามหลวง
เห็นแลววาทรงคุณธรรม ควรแกฐานะสมควรจะยกยองใหเปนผูตรวจความรูของนักเรียนได
ขอท า นจงเคารพต อ ความเป น ธรรม เพื่ อ ความเสมอภาคแก นั ก เรี ย นทั้ ง หลาย
ถาคณะกรรมการกองใดหรือผูใดมีมติไมลงกั น หรือขัดของอยางใด หากตกลงกันไมได
ใหหารือประธานในที่นั้นใหทานชี้ขาด และพึงปฏิบัติตามโดยธรรม
อนึ่งนักเรียนบางคนบางสํานักอยากไดจนเกิน พอดี ถึงกับทําผิดระเบียบของ
สนามหลวง ลืมคิดถึงตนวาเรียนธรรมสอบธรรมเปนนักธรรม ขอใหกรรมการทั้งหลายชวย
สอดสองตรวจตรากํากับไปดวย ลักษณะของใบตอบที่สอทุจริตดังนี้
๑. ฉบั บ เดี ย วกั น ลายมื อ ไม เ หมื อ นกั น หรื อ วั น ต น อย า งหนึ่ ง วั น หลั ง
อยางหนึ่ง ซึ่งสอวาเปนคนละคนเหลานี้แปลวาคนอื่นทําให
๒. คํ าตอบที่ ต องเรียงคํ าพู ดมากๆ เหมือ นกั บ ฉบั บ อื่ นอั น สอ วาไมใช ความจํ า
ความรู อันเปนสํานวนของตนนี้ แปลวาดูคําตอบของคนอื่นหรือใหคนอื่นดูคําตอบ
๓. ตอบโดยทํ า นองอย างเขี ย นคํ า บอกเหมื อ นกั น จริง ๆ เช น ผิ ด เหมื อ นกั น
ถู ก เหมื อ นกั น แก เหมื อ นกั น ขี ด ฆ า เหมื อ นกั น ตกข อ ความเหมื อ นกั น นี้ แ สดงว า
มีผูบอกใหตอบ
๔. ถาเห็นวาทุจริตอยางใดอยางหนึ่งจงลงเลข ๐ นําเสนอประธานกรรมการ
เก็บรวบรวมไวกับใบตอบคนเดียวกัน เพื่อเปนหลักฐาน

๔

วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

๑. วิธีตรวจนี้เปนวิธีตรวจใหคะแนน คะแนนเต็มแตละขอมี ๑๐ คะแนน
๒. การจะตรวจให ค ะแนนเต็ม หรือ ไม ใหก รรมการพิ จารณาเห็ น ตามสมควร
ถาไมถูกเลยใหลงเลข ๐
๓. ขอ ใหญ ที่ มี ข อ ย อ ยให ล งคะแนนที่ ข อ ย อ ยแต ล ะข อ แล วรวมคะแนนไว ที่
เลขหั ว ข อ ใหญ นั้ น ๆ เมื่ อ ตรวจข อ ย อ ยครบในแต ล ะข อ ย อ ยใหญ ให รวมคะแนนไว
คราวหนึ่ง แลวเขียนเลขจํานวนคะแนนที่ไดเฉพาะขอนั้นๆไวที่เลขหัวขอของขอนั้นๆ
๔. เมื่อตรวจครบทั้ง ๑๐ ขอแลวใหรวมคะแนนทั้งหมด (๑๐ ขอ) แลวเขียนไวที่
มุมขวาดานบนทุกฉบับ
๕. ตรวจเสร็จแลวใหลงชื่อกํากั บไวที่มุมซายมือดานบนทุกฉบับ และฉบับแรก
ของแตละปกใหลงชื่อโดยเขียนตัวบรรจงทุกปก
๖. เฉพาะใบตอบของธรรมศึ ก ษาทุ ก ชั้ น เว น กระทู ข อ สอบแต ล ะวิ ช า
มี ๕๐ ขอๆละ ๒ คะแนน ใหตรวจไปตามใบเฉลยฉบับที่เฉลยไว ใหตรวจแตละฉบับแลว
ใหนับขอรวมคะแนน และปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๕
๗. ในกรณีที่นักเรียนธรรมศึกษากากบาทลงในชองคําตอบในขอเดี ยวกันหลาย
คําตอบ ถือวาขอนั้นๆ เปนผิดไมไดคะแนน หากมีรอยขูดลบขีดฆาไว แตพอเปนหลักฐาน
ใหทราบวานักเรียนตกลงใจตอบคําตอบในขอไหนไดก็ใหตรวจ ไปตามนั้น
๘. การตรวจให ใช ก รรมการ ๒ รู ป เมื่ อ กรรมการรู ป ที่ ๑ ตรวจเสร็ จ แล ว
ให ก รรมการ รู ป ที่ ๒ ตรวจซ้ํ า ถ า เห็ น ไม ร ว มกั น ให ต กลงแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงได
ถ าเห็ น รวมกั น ก็ ไม ต อ งเปลี่ ย นแปลงแก ไขแล ว ให ล งนามกํ ากั บ ไวทุ ก ฉบั บ โดยปฏิ บั ติ
เชนเดียวกับกรรมการรูปที่ ๑

๕

การใหคะแนน
๑. การใหคะแนนนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น มีหลักเกณฑดังนี้
๑.๑ สํ า หรั บ ประโยคนั ก ธรรมทุ ก ชั้ น ให ถื อ ๔๐๐ คะแนนเป น เกณฑ
วิชาทุกวิชา ใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อรวมคะแนนของทั้ง
๔ วิชาแลวตองไดคะแนนไมต่ํากวา ๒๘๐ คะแนน ถือวาสอบได ต่ํากวา
๒๘๐ คะแนน ถือวาสอบตก
๑.๒ สํ า ห รั บ ธรรมศึ ก ษ าทุ กชั้ น ให ถื อ ๔ ๐ ๐ คะแน น เป น เกณ ฑ
วิชาทุกวิชาใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อรวมคะแนนของทั้ง ๔ วิชา
แล ว ต อ งได ค ะแนนไม ต่ํ า กว า ๒ ๐ ๐ คะแนน ถื อ ว า สอบได
ต่ํากวา ๒๐๐ คะแนนถือวาสอบตก
๑.๓ นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น เมื่อตรวจดูคะแนนของแตละวิชาที่ได
แลวหากมีวิชาใดวิชาหนึ่งไดคะแนนต่ํากวา ๒๕ คะแนน แมจะรวมครบ
ทุ ก วิ ช าแล ว ได เ กิ น กว า เกณ ฑ ที่ กํ า หนดก็ ต าม ถื อ ว า การสอบ
ครั้งนี้เปนการสอบตกดวย
๒. ผูสอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น ตองสอบทั้ง ๔ วิชา ถาขาดสอบวิชาใดวิชา
หนึ่งสนามหลวงแผนกธรรมไมรับพิจารณา ใหอยูในเกณฑสอบตก
๓. การตอบสั บ ข อ ให หั ก คะแนนเสี ย ๒ คะแนน เช น เดิ ม คื อ แทนที่ จ ะได
๑๐ คะแนนเต็ ม ก็ ใ ห เพี ย ง ๘ คะแนนเท า นั้ น หากตอบไม ห มดข อ คงให ค ะแนน
ไมเต็มขอเทากับการตอบ ถาผูตรวจเห็นวาฉบับใดผิดมากไมไดแมแตคะแนนเดียวก็ใหลง
๐ ไวดวย
๔. วิ ช าที่ ต อบต อ งได ค ะแนนทุ ก วิ ช าจึ ง จะยอมรั บ รวมคะแนนให หากเกิ ด
วิชาใดวิชาหนึ่งไมไดคะแนนแมแตคะแนนเดียว หรือไดต่ํากวา ๒๕ คะแนน ก็หามรวม
คะแนนปรับเปนตก แมรวมทุกวิชาแลวจะไดคะแนนสูงถึงเกณฑที่กําหนดไวก็ตาม

๖

แนวตรวจกระทูธรรม
สําหรับกรรมการพิจารณาใหคะแนน

๑. แตงไดตามกําหนด
๒. อางกระทูไดตามกฎ
๓. เชื่อมกระทูไดดี
๔. อธิบายความสมกับกระทูที่ไดตั้งไว
๕. ใชสํานวนสุภาพเรียบรอย
๖. ใชตัวสะกดการันตถูกเปนสวนมาก
๗. สะอาดไมเปรอะเปอน
ขอใหกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมไดปฏิบัติใหชอบดวยระเบียบเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการสอบทุกประการ
วิธีตรวจนี้ใหใชเฉพาะในการสอบธรรมสนามหลวง

***********

สํานักงานแมกองธรรมสนามหลวง

๗

๘

ปัญหาและเฉลยข้อสอบนักธรรม
นักธรรมชัน� โท-เอก
ของสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

๙

๑๐

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม นักธรรมชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันพุธที� ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

อจฺจยนฺ ติ อโหรตฺตา
อายุ ขียติ มจฺจานํ

ชีวิตํ อุปรุชฺฌติ
กุนฺนทีนํว โอทกํ.

วันคืนย่อมล่วงไป ชีวติ ย่อมหมดเข้าไป อายุของสัตว์ย่อมสิ�นไป
เหมือนนํา� แห่งแม่นาํ� น้อย ๆ ฉะนัน�
(พุทธฺ ) สํ. ส. ๑๕/๑๕๙

ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๔
-------------------

แต่งอธิบายเป็ นทํานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื�นมาประกอบไม่นอ้ ยกว่า ๒ ข้อ และบอกชื�อคัมภีร ์
ที�มาแห่งสุภาษิตนัน� ด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซํา� ข้อกัน แต่จะซํา� คัมภีรไ์ ด้ไม่หา้ ม สุภาษิตที�อา้ งมานัน� ต้องเรียง
เชื�อมความให้สนิทติดต่อสมเรื�องกับกระทูต้ งั� .
ชัน� นี� กําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง� แต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ�นไป

------------------ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๑๑

๑๒

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดีท�ี ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๑. เจโตวิมตุ ติ กับ ปัญญาวิมตุ ติ ต่างกันอย่างไร ?
ตอบ เจโตวิมตุ ติ เป็ นวิมตุ ติของท่านผู ไ้ ด้บรรลุฌานมาก่อนแล้ว จึงบําเพ็ญวิปสั สนาต่อ
ส่วนปัญญาวิมตุ ติ เป็ นวิมตุ ติของท่านผู ไ้ ด้บรรลุดว้ ยลําพังบําเพ็ญวิปสั สนาล้วน
อีกนัยหนึ�ง เรียกเจโตวิมตุ ติเพราะพ้นจากราคะ เรียกปัญญาวิมตุ ติเพราะพ้นจากอวิชชา ฯ
๒.

พระอริยบุคคล ๘ จําพวก จําพวกไหนชื�อว่าพระเสขะ และพระอเสขะ ?
เพราะเหตุไร ?
ตอบ พระอริยบุคคล ๗ เบื�องต้น ชื�อว่าพระเสขะ เพราะเป็ นผูย้ งั ต้องปฏิบตั เิ พื�อบรรลุมรรคผลเบื�องสูง ฯ
พระอริยบุคคลผูต้ งั� อยู่ในอรหัตตผล ชื�อว่าพระอเสขะ เพราะเสร็จกิจอันจะต้องทําแล้ว ฯ
๓. ราคะ โลภะ อิสสา กลิ�น รส อย่างไหนเป็ นกิเลสกาม อย่างไหนเป็ นวัตถุกาม ?
ตอบ ราคะ โลภะ อิสสา เป็ นกิเลสกาม
กลิน� รส เป็ นวัตถุกาม ฯ
๔. คําว่า “โสดาบัน" แปลว่าอะไร ? ผูบ้ รรลุโสดาบันนั�น ละสังโยชน์อะไรได้เด็ดขาด ?
ตอบ โสดาบัน แปลว่า ผูแ้ รกถึงกระแสพระนิพพาน ฯ
ท่านละสังโยชน์ได้เด็ดขาด ๓ อย่าง คือ
๑. สักกายทิฏฐิ
๒. วิจกิ จิ ฉา
๓. สีลพั พตปรามาส ฯ

๑๓

๕. ความตริในฝ่ ายชัว� เรียกว่าอะไร ? มีกอ�ี ย่าง ? อะไรบ้าง ?
ตอบ เรียกว่า อกุศลวิตก ฯ มี ๓ อย่าง ฯ
คือ ๑. กามวิตก ความตริในทางกาม
๒. พยาบาทวิตก ความตริในทางพยาบาท
๓. วิหงิ สาวิตก ความตริในทางเบียดเบียน ฯ
๖. มัจจุมารได้แก่อะไร ? ได้ช�ือว่าเป็ นมารเพราะเหตุไร ?
ตอบ ได้แก่ความตาย ฯ
ชื�อว่าเป็ นมาร เพราะเมือ� ความตายเกิดขึ�น บุคคลย่อมหมดโอกาสทีจ� ะทําประโยชน์ใด ๆ
อีกต่อไป ฯ
๗. จริต คืออะไร ? คนมีปกติเชื�อง่ายเป็ นจริตอะไร ?
ตอบ คือ พื�นเพอัธยาศัยของบุคคลที�แสดงออกมาตามปกติเป็ นประจํา ฯ
เป็ นสัทธาจริต ฯ
๘. กิเลสที�ได้ช�ือว่าอนุ สยั และได้ช�ือว่าสังโยชน์ มีอธิบายอย่างไร ?
ตอบ กิเลสทีไ� ด้ช�อื ว่าอนุ สยั เพราะเป็ นกิเลสอย่างละเอียด นอนเนื�องอยู่ในสันดานของสัตว์
มักไม่ปรากฏ ต่อเมือ� มีอารมณ์มายัว� จึงปรากฏขึ�น
กิเลสทีไ� ด้ช�อื ว่าสังโยชน์ เพราะเป็ นกิเลสทีผ� ูกใจสัตว์ไว้กบั ภพไม่ให้หลุดพ้นไปได้ ฯ
๙.

พระพุทธคุณบทว่า อรหํ เป็ นพระอรหันต์ มีความหมายอย่างไรบ้าง ?
เลือกตอบมา ๒ อย่าง
ตอบ มีความหมายได้ ๔ อย่าง ฯ คือ
๑. ชื�อว่าเป็ นพระอรหันต์ เพราะเป็ นผู ้ไ กลจากกิเลสและบาปธรรม กล่าวคือ
เป็ นผูบ้ ริสุทธิ�
๒. ชื�อว่าเป็ นพระอรหันต์ เพราะเป็ นผูห้ กั กําสังสารจักร คือ อวิชชา ตัณหา
อุปาทาน กรรม ได้
๓. ชื�อว่าเป็ นพระอรหันต์ เพราะเป็ นผูค้ วรแนะนําสัง� สอนเขา หรือเป็ นผูค้ วร
รับความเคารพนับถือ
๔. ชื�อว่าเป็ นพระอรหันต์ เพราะเป็ นผู ้ไ ม่มคี วามลับ คือมิได้ทาํ ความเสียหาย
อันใดทีจ� ะพึงซ่อนเร้น ฯ

๑๔

จงให้ความหมายของคําต่อไปนี� ?
๑. อโหสิกรรม
๒. กตัตตากรรม
ตอบ อโหสิกรรม คือกรรมให้ผลสําเร็จแล้ว เป็ นกรรมล่วงคราวแล้วเลิกให้ผลเปรียบเหมือน
พืชสิ�นยางแล้ว เพาะไม่ข�นึ
กตัตตากรรม คือกรรมสักว่าทํา ได้แก่กรรมอันทําด้วยไม่จงใจ ฯ

๑๐.

ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๑๕

ปัญหาวิชาอนุ พทุ ธประวัติ นักธรรมชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ท�ี ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

๑. ประวัตอิ นุ พทุ ธบุคคลมีความสําคัญต่อผูศ้ ึกษาอย่างไร ?
ตอบ ทําให้ผูศ้ ึกษาได้รบั ความรูใ้ นจริยาวัตร และคุณความดีท�ที ่านได้บาํ เพ็ญมา ตลอดจนถึงผลงาน
ในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันทําให้เจริญสืบมาถึงทุกวันนี� นําให้เกิดความเลือ� มใสและความนับ
ถือเป็ นทิฏฐานุคติอนั ดี สามารถน้อมนํามาปฏิบตั ติ ามได้ ฯ
๒.

เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทาที�ประทานแก่พระโกณฑัญญะและพระยสะต่างกันอย่างไร ?
เพราะเหตุไร ?
ตอบ ต่างกัน คือ ทีป� ระทานแก่พระโกณฑัญญะมีคาํ ว่า เพือ� ทําทีส� ุดทุกข์โดยชอบ ส่วนทีป� ระทานแก่
พระยสะไม่มคี าํ ว่า เพือ� ทําทีส� ุดทุกข์โดยชอบ ฯ
เพราะพระยสะได้ถงึ ที�สุดทุกข์แล้ว ฯ
๓. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องใครว่าเป็ นผูม้ ีบริวารมาก ? เพราะเหตุไร ?
ตอบ พระอุรุเวลกัสสปะ ฯ
เพราะเหตุทท�ี ่านเป็ นผูร้ ูจ้ กั เอาใจบริวาร รูจ้ กั สงเคราะห์ดว้ ยธรรมบ้าง ด้วยอามิสบ้าง
ผูป้ ระกอบด้วยคุณสมบัตนิ � ี ย่อมเป็ นผูส้ ามารถควบคุมบริวารใหญ่ไว้ไ ด้ ฯ
๔. พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรคู่กบั พระโมคคัลลานะโดยอุปมาไว้อย่างไร ?
ตอบ พระพุทธองค์ตรัสอุปมาว่า พระสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู ้ใ ห้ทารกเกิด
พระโมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนมผูเ้ ลี�ยงทารกนัน� ทีเ� กิดแล้ว ฯ

๑๖

๕. พระสาวกองค์ใด เป็ นผูม้ กั น้อยสันโดษอย่างยิ�ง ? ท่านทําใจอย่างไร ?
ตอบ พระมหากัสสปะ ฯ
ทําใจอย่างนี� คือ เมือ� แสวงหาไม่ได้ ก็ไม่สะดุง้ ตกใจ เมือ� แสวงหาได้แล้วก็ไม่กาํ หนัดยินดี
ในปัจจัย ๔ นัน� ฯ
๖.

พระสาวก ผูอ้ ธิบายภัทเทกรัตตสูตรที�ทรงแสดงโดยย่อให้พสิ ดารคือใคร ?
ท่านได้รบั การสรรเสริญจากพระศาสดาว่าอย่างไร ?
ตอบ คือ พระมหากัจจายนะ ฯ
ท่านได้รบั สรรเสริญจากพระศาสดาว่า เป็ นผูฉ้ ลาดในการอธิบายคําทีย� ่อให้พสิ ดาร ฯ
๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอุปมาด้วยพิณ ๓ สาย แก่ใคร ? ด้วยทรงพระประสงค์ใด ?
ตอบ แก่พระโสณโกฬวิ สิ ะ ฯ
ด้วยทรงพระประสงค์จะให้ท่านทําความเพียรพอประมาณ เพราะท่านทําความเพียรอย่างยิง�
เดินจงกรมจนเท้าแตก ฯ
๘. สตรีคนแรกที�ได้อปุ สมบทในพุทธศาสนาคือใคร ? อุปสมบทด้วยวิธีใด ?
ตอบ คือ พระมหาปชาบดีโคตมี ฯ
ด้วยวิธรี บั ครุธรรม ๘ ประการ ฯ
ศาสนพิธี
๙. ธรรมเนี ยมของสงฆ์ท�พี งึ ปฏิบตั ิชอบต่อกันเพือ� ความสามัคคี เรียกว่าอะไร ? หมายถึงอะไร ?
ตอบ เรียกว่า สามีจิกรรม ฯ
หมายถึง การขอขมาโทษ และการให้อภัยกัน ฯ
๑๐. การถวายผ้าวัสสิกสาฎกนั�น มีมูลเหตุมาจากอะไร ? ใครเป็ นผูถ้ วายคนแรก ?
ตอบ มีมลู เหตุมาจากเดิมยังไม่มพี ทุ ธานุญาตให้ภกิ ษุมผี า้ วัสสิกสาฎก ภิกษุทงั� หลายจึงเปลือยกาย
อาบนํา� นางวิสาขา มหาอุบาสิกา ทราบเรื�องนัน� แล้ว เห็นว่าไม่สมควรแก่เพศสมณะ จึงทูลขอ
พระพุทธานุ ญาต เพือ� ถวายผ้าอาบนํา� ฝนแก่ภกิ ษุทงั� หลาย ฯ
ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๑๗

๑๘

ปัญหาวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ท�ี ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

๑. อภิสมาจารคืออะไร ? ภิกษุ ผู ้ ไ ม่เอื�อเฟื� อในอภิสมาจารมีโทษอย่างไรบ้าง ?
ตอบ คือธรรมเนียมของภิกษุ ฯ
มีโทษปรับอาบัติถลุ ลัจจัยเป็ นอย่างสูง แต่มนี อ้ ย ส่วนมากปรับอาบัติทกุ กฏเป็ นพื�น ฯ
๒. ในกายบริหาร มีขอ้ ปฏิบตั เิ กี�ยวกับหนวดและคิ�วไว้อย่างไร ?
ตอบ เกี�ยวกับหนวด มีขอ้ ปฏิบตั ไิ ว้ว่า อย่าพึงไว้หนวดไว้เครา คือต้องโกนเสมอ ห้ามไม่ให้แต่งหนวด
และห้ามไม่ให้ตดั หนวดด้วยกรรไกร
เกี�ยวกับคิ�ว ไม่ได้วางหลักปฏิบตั ไิ ว้ แต่พระสงฆ์ไทยนิยมโกนพร้อมกับผม ฯ
๓.

สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว เข็ม มีดโกน อย่างไหนจัดเป็ นบริขารบริโภค อย่างไหนจัดเป็ น
บริขาร อุปโภค ?
ตอบ สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว จัดเป็ นบริขารบริโภค
เข็ม มีดโกน จัดเป็ นบริขารอุปโภค ฯ

๔. นิ สยั ระงับ กับ นิ สยั มุตตกะ มีอธิบายอย่างไร ?
ตอบ นิสยั ระงับ หมายถึงการที�ภกิ ษุผูถ้ อื นิสยั ขาดจากปกครอง เช่น อุปชั ฌาย์มรณภาพ เป็ นต้น
นิสยั มุตตกะ หมายถึงภิกษุผู ้ไ ด้พรรษา ๕ แล้ว และมีคุณสมบัติพอรักษาตนได้เมือ� อยู่ตามลําพัง
ทรงพระอนุญาตให้พน้ จากนิสยั ฯ

๑๙

๕. วัตรคืออะไร ? อุปชั ฌายวัตรและสัทธิวหิ าริกวัตร ใครพึงทําแก่ใคร ?
ตอบ คือ แบบอย่างอันดีงามทีภ� กิ ษุควรประพฤติในกาลนัน� ๆ ฯ
อุปชั ฌายวัตร สัทธิวหิ าริกพึงทําแก่อปุ ชั ฌาย์
สัทธิวหิ าริกวัตร อุปชั ฌาย์พงึ ทําแก่สทั ธิวหิ าริก ฯ
๖. ภิกษุได้ช�ือว่า “กุลปสาทโก ผูย้ งั ตระกูลให้เลื�อมใส” เพราะมีปฏิปทาอย่างไร ?
ตอบ เพราะมีปฏิปทาอย่างนี� คือเป็ นผูถ้ งึ พร้อมด้วยอาจาระ ไม่ทอดตนเป็ นคนสนิทของสกุล
โดยฐานเป็ นคนเลว และอีกอย่างหนึ�ง ไม่รุกรานตัดรอนเขา แสดงเมตตาจิตต่อเขา
ประพฤติพอดีพองาม ยังความเลือ� มใสนับถือของเขาให้เกิดในตน ฯ
ภิกษุอยู่จาํ พรรษาแล้ว มีเหตุไปที�อน�ื ผูกใจจะกลับมาให้ทนั ในวันนั�น แต่กลับมาไม่ทนั เช่นนี� พรรษา
ขาดหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
ตอบ ถ้าไปด้วยธุระทีท� รงอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะ พรรษาไม่ขาด เพราะยังอยู่ใน
พระพุทธานุญาตนัน� เอง ทัง� จิตคิดจะกลับก็มอี ยู่ ถ้าไปด้วยมิใช่ธุระทีเ� ป็ นสัตตาหกรณียะ
พรรษาขาด ฯ
๗.

๘. สงฆ์สวดปาฏิโมกข์อยู่ ภิกษุอน�ื มาถึง หรือมาถึงเมื�อสวดจบแล้ว พึงปฏิบตั อิ ย่างไร ?
ตอบ พึงปฏิบตั ิอย่างนี� คือ ถ้าภิกษุมาใหม่มากกว่า ภิกษุท�ปี ระชุมกันอยู่ ต้องสวดตัง� ต้นใหม่ ถ้าเท่ากันหรือ
น้อยกว่ า ส่ว นที�สวดไปแล้ว ก็แล้วไป ให้ภิกษุ ท�ีมาใหม่ฟ งั ส่ วนที�ยงั เหลืออยู่ ถ้าสวดจบแล้ว จะมา
มากกว่าหรือน้อยกว่า ก็ไม่ ตอ้ งสวดซํา� อีก ให้ภิกษุ ท�มี าใหม่บอกปาริสุทธิในสํานักภิกษุผูฟ้ งั ปาฏิโมกข์
แล้ว ฯ
๙. อนาจาร หมายถึงอะไร ? เล่นอย่างไรบ้าง จัดเป็ นอนาจาร ?
ตอบ อนาจาร หมายถึง ความประพฤติไม่ดไี ม่งาม และการเล่นมีประการต่าง ๆ ฯ
เล่นอย่างเด็ก เล่นคะนอง เล่นพนัน เล่นปู้ย�ปี ้ ยู าํ เล่นอึงคะนึง จัดเป็ นอนาจาร ฯ

๒๐

๑๐. ภัณฑะของภิกษุผูม้ รณภาพ จะตกเป็ นของใคร ?
ภิกษุผูอ้ ปุ ฏั ฐากจะถือเอาด้วยวิสาสะได้หรือไม่ ? จงอธิบาย
ตอบ ตกเป็ นของสงฆ์ ฯ
ไม่ได้ เพราะการจะถือเอาด้วยวิสาสะ ต้องถือเอาในเวลาทีเ� จ้าของภัณฑะยังมีชวี ติ อยู่ ฯ

ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๒๑

๒๒

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม นักธรรมชัน� เอก
สอบในสนามหลวง
วันพุธที� ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

อนฺ นโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺ ณโท
ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท.
ผู ใ้ ห ข้ า้ ว ชื� อ ว่ า ให ก้ าํ ลัง ผู ใ้ ห ผ้ า้ ชื� อ ว่ า ให ้ผ ิ ว พ รรณ ผู ใ้ ห ย้ านพาหนะชื� อ ว่ า
ให้ค วามสุ ข ผู ใ้ ห้ป ระที ป โคมไฟ ชื� อ ว่ า ให้จ ัก ษุ .
( พุทธฺ )
สํ. ส. ๑๕/๔๔.
------------------แต่งอธิบายเป็ นทํานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื�นมาประกอบ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ข้อ และบอกชื�อคัมภีร ์
ทีม� าแห่งสุภาษิตนัน� ด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซํา� ข้อกัน แต่จะซํา� คัมภีรไ์ ด้ ไม่หา้ ม สุภาษิตทีอ� า้ งมานัน� ต้องเรียง
เชื�อมความให้สนิทติดต่อสมเรื�องกับกระทูต้ งั� .
ชัน� นี� กําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง� แต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ�นไป
------------------ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๒๓

๒๔

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชัน� เอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดีท�ี ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

อุทเทสว่า “สูทง�ั หลายจงมาดูโลกนี� ” โลกในที�น� ี หมายถึงอะไร ?
คนมีลกั ษณะอย่างไรชื�อว่าหมกอยู่ในโลก ?
ตอบ หมายถึง โลก โดยตรงได้แก่แผ่นดินเป็ นทีอ� าศัย โดยอ้อมได้แก่หมูส่ ตั ว์ผูอ้ าศัย ฯ
คนผู ้ไ ร้วจิ ารณญาณไม่หยัง� เห็นโดยถ่องแท้ เพลิดเพลินในสิ�งอันให้โ ทษ ระเริงจนเกินพอดี ในสิ�งอัน
อาจให้โ ทษ ติดในสิง� อันเป็ นอุปการะจนถอนตนไม่ออก คนมีลกั ษณะอย่างนี� ย่อมได้รบั สุขบ้างทุกข์บา้ ง
แม้สุขก็เป็ นเพียงสามิสสุข สุขอันมีเหยือ� ล่อใจ เป็ นเหตุให้ตดิ ดุจเหยือ� อันเบ็ดเกี�ยวไว้ฉะนัน� ฯ
๑.

๒. นิ พพิทาคืออะไร ? ปฏิปทาเครื�องดําเนิ นให้ถงึ นิ พพิทานั�นอย่างไร ?
ตอบ นิพพิทา คือความหน่ายในทุกขขันธ์ ฯ
อย่างนี�คือ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทัง� หลายทัง� ปวงไม่เทีย� ง เป็ นทุกข์
ธรรมทัง� หลายทัง� ปวงเป็ นอนัตตา ย่อมเกิดนิพพิทา เบือ� หน่ายในทุกขขันธ์ ไม่เพลิดเพลิน
ยึดมันหมกมุ
�
น่ อยู่ในสังขารอันยัว� ยวนเสน่หา ฯ
๓. วิราคะ ได้แก่อะไร ? คําว่า “วฏฏฺ ปจฺ
ู เฉโท ธรรมเข้าไปตัดเสียซึ�งวัฏฏะ” มีอธิบายว่าอย่างไร ?
ตอบ ได้แก่ ความสิ�นกําหนัด ฯ
อธิบายว่า วัฏฏะ หมายเอาความเวียนว่ายตายเกิดด้วยอํานาจกิเลสกรรมและวิบาก
วิราคะเข้าไปตัดความเวียนว่ายตายเกิดนัน� จึงเรียกว่า วฏฏฺ ูปจฺเฉโท ธรรมเข้าไปตัดเสีย
ซึง� วัฏฏะ ฯ

๒๕

๔. ความหลุดพ้นอย่างไรเป็ นสมุจเฉทวิมตุ ติ ? จัดเป็ นโลกิยะหรือโลกุตตระ ?
ตอบ ความหลุดพ้นด้วยการตัดกิเลสได้เด็ดขาด ได้แก่อริยมรรค ฯ
จัดเป็ นโลกุตตระ ฯ
๕. ธรรมอะไรเป็ นยอดแห่งสังขตธรรม ? เพราะเหตุไร ?
ตอบ อัฏฐังคิกมรรคเป็ นยอดแห่งสังขตธรรม ฯ
เพราะองค์ ๘ แต่ละองค์ ๆ ของอัฏฐังคิกมรรค ก็เป็ นธรรมดี ๆ รวมกันเข้าทัง� ๘ ย่อมเป็ น
ธรรมดียง�ิ นัก และเป็ นทางเดียวนําไปถึงความดับทุกข์หรือถึงความหมดจดแห่งทัสสนะ ฯ
๖. สันติ ความสงบ เกิดขึ�นที�ใด ? มีปฏิปทาที�จะดําเนิ นอย่างไร ?
ตอบ เกิดขึ�นทีก� าย วาจา ใจ ฯ
มีป ฏิ ป ทาที� จ ะดําเนิ น คื อ ปฏิ บ ตั ิ ก าย วาจา ใจ ให้ส งบจากโทษเวรภัย ด้ว ยการละโลกามิส
คือกามคุณ ๕ ฯ
พระบาลีว่า “สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ธรรมเป็ นที�สละอุปธิทง�ั ปวง”
ในคํานี� อุปธิ เป็ นชื�อของอะไรได้บา้ ง ? แต่ละอย่างมีอธิบายว่าอย่างไร ?
ตอบ เป็ นชื�อของกิเลสและปัญจขันธ์ ฯ
ทีเ� ป็ นชื�อของกิเลส มีอธิบายว่า เข้าไปทรงคือเข้าครอง
ทีเ� ป็ นชื�อแห่งปัญจขันธ์ มีอธิบายว่า เข้าไปทรงคือหอบไว้ซง�ึ ทุกข์ ฯ
๗.

๘. คติ คืออะไร ? สัตวโลกที�ตายไป มีคติเป็ นอย่างไรบ้าง ?
ตอบ คือ ภูมหิ รือภพเป็ นทีไ� ปหลังจากตายแล้ว ฯ
มีคติเป็ น ๒ คือ
๑. ทุคติ ภูมเิ ป็ นทีไ� ปข้างชัว� ซึง� เกิดจากการประพฤติทจุ ริตทางกายวาจาใจ
๒. สุคติ ภูมเิ ป็ นทีไ� ปข้างดี ซึง� เกิดจากการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจ ฯ
๙. ในพระพุทธคุณ ๙ ประการนั�น ส่วนไหนเป็ นเหตุ ส่วนไหนเป็ นผล ? เพราะเหตุไร ?
ตอบ พระพุทธคุณ ส่วนอัตตสมบัติ เป็ นเหตุ ส่วนปรหิตปฏิบตั ิ เป็ นผล ฯ
เพราะทรงบริบูรณ์ดว้ ยพระพุทธคุณส่วนอัตตสมบัติก่อนแล้วจึงทรงบําเพ็ญพุทธกิจ
ให้สาํ เร็จประโยชน์แก่เวไนย ฯ

๒๖

๑๐. ในวิสุทธิ ๗ วิสุทธิขอ้ ไหนบ้าง เป็ นเหตุให้เกิดขึ�นและตัง� อยู่แห่งวิปสั สนา ?
เพราะเหตุไร ? จงอธิบาย
ตอบ ข้อสีลวิสุทธิ ความบริสุทธิ�แห่งศีล และจิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิ�แห่งจิตเป็ นเหตุให้เกิดขึ�นและตัง� อยู่แห่ง
วิปสั สนา ฯ
เพราะผูม้ ศี ีลไม่บริสุทธิ� จิตย่อมไม่สงบ เมือ� จิตไม่สงบก็ยากทีจ� ะเจริญวิปสั สนา ฯ

ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๒๗

ปัญหาวิชาพุทธานุ พทุ ธประวัติ นักธรรมชัน� เอก
สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ท�ี ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

๑. พุทธานุ พทุ ธประวัติ ให้ความรูแ้ ก่ผูศ้ ึกษาทางใดบ้าง ? จงอธิบายพอได้ ใ จความ
ตอบ ๑. ทางประวัตศิ าสตร์ เช่นความเป็ นไปของบ้านเมืองในครัง� พุทธกาล
และลัทธิธรรมเนียมของประชาชนในสมัยนัน�
๒. ทางจรรยาของพระพุทธเจ้า และจรรยาของเหล่าพระอริยสาวก
๓. ทางธรรมวินยั ที�ปรากฏในตํานานและความเป็ นมาแห่งศาสนธรรม
พร้อมทัง� ตัวอย่างการบํารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ฯ
๒. การที�พระพุทธองค์ทรงเลิกการทรมานพระวรกายแล้ว กลับมาเสวยพระกระยาหาร
เพราะทรงพิจารณาเห็นอย่างไร ?
ตอบ เพราะทรงพิจารณาเห็นว่า คนที�ไม่บริโภคอาหารจนร่างกายหมดกําลัง
ไม่สามารถบําเพ็ญเพียรทางจิตได้ ฯ
๓. อาสยะ และ ปโยคะ ในสัตตูปการสัมปทา หมายถึงอะไร ?
ตอบ อาสยะ หมายถึง ความมีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยความกรุณา ปรารถนาคุณประโยชน์อยู่
เป็ นนิตย์ แม ใ้ นบุคคลทีท� าํ ผิดต่อพระองค์มพี ระเทวทัตเป็ นต้นก็ยงั ทรงกรุณา
ปโยคะ หมายถึง ความมีพระหฤทัยมิได้มงุ่ หวังต่ออามิส เทศนาสัง� สอนสัตว์ดว้ ยข้อปฏิบตั ิ
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ฯ

๒๘

๔.
ตอบ
๕.
ตอบ

๖.
ตอบ

๗.
ตอบ

๘.
ตอบ

ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี เกิดขึ�นแก่พระโกณฑัญญะความว่าอย่างไร ?
ในขณะนั�น ท่านเป็ นพระอริยบุคคลชัน� ไหน ?
ความว่า สิง� ใดสิง� หนึ�งมีความเกิดขึ�นเป็ นธรรมดา สิง� นัน� ทัง� หมดมีความดับไปเป็ นธรรมดา ฯ
เป็ นพระอริยบุคคลชัน� พระโสดาบัน ฯ
พระศาสดาทรงแสดงอนุ ปพุ พีกถา และอริยสัจ ๔ ตามลําดับ แก่บคุ คลผูม้ ีคุณสมบัตเิ ช่นไร ?
แก่ผูม้ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี�คือ
๑. เป็ นมนุ ษย์
๒. เป็ นคฤหัสถ์
๓. มีอปุ นิสยั แก่กล้า ควรบรรลุโลกุตรคุณ ฯ
“สิง� ทัง� ปวงไม่ควรแก่ขา้ พเจ้า ๆ ไม่ชอบใจหมด” เป็ นคําพูดของใคร ?
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอย่างไร ?
เป็ นคําพูดของทีฆนขะ อัคคิเวสสนโคตร ฯ
ตรัสตอบว่า ถ้าอย่างนัน� ความเห็นอย่างนัน� ก็ตอ้ งไม่ควรแก่ท่าน ท่านก็ตอ้ งไม่ชอบความเห็น
อย่างนัน� ฯ
พระพุทธโอวาท ๓ ข้อ ที�ทรงประทานแก่พระมหากัสสปะว่าอย่างไร ?
จัดเข้าในการอุปสมบทวิธีใด ?
พระโอวาท ๓ ข้อว่าดังนี�
๑. กัสสปะ ท่านพึงศึกษาว่าเราจักเข้าไปตัง� ความละอายและความยําเกรงไว ้
ในภิกษุทงั� ทีเ� ป็ นผูเ้ ฒ่า ทัง� ทีเ� ป็ นผู ใ้ หม่ ทัง� ทีเ� ป็ นปานกลางอย่างแรงกล้า
๒. เราจักฟังธรรมอันใดอันหนึ�งซึง� ประกอบด้วยกุศล เราจักเงีย� โสตฟังธรรม
นัน� พิจารณาเนื�อความ
๓. เราจักไม่ละสติเป็ นไปในกาย คือพิจารณากายเป็ นอารมณ์ ฯ
จัดเข้าในเอหิภกิ ขุอปุ สมบทวิธี ฯ
พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระราธะว่า “สิง� ใดเป็ นมาร ท่านจงละความกําหนัดพอใจในสิง� นั�นเสีย”
มารในที�น� ี หมายถึงอะไร ?
หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฯ

๒๙

๙. อายุสงั ขาราธิษฐานกับการปลงอายุสงั ขาร หมายถึงอะไร ? พระพุทธเจ้าทรงกระทําที�ไหน ?
ตอบ อายุสงั ขาราธิษฐาน หมายถึงการทีพ� ระพุทธเจ้าทรงตัง� พระหฤทัยว่า จักดํารงพระชนม์อยู่แสดงธรรม
สัง� สอนมหาชน จนกว่าพุทธบริษทั จะตัง� มัน� และได้ประกาศพระศาสนา
ให้แพร่หลายมันคง
� สําเร็จประโยชน์แก่มหาชน
การปลงอายุสงั ขาร หมายถึงการทีพ� ระพุทธเจ้าทรงกําหนดวันปรินิพพาน นับแต่วนั เพ็ญเดือน ๓
ไปอีก ๓ เดือน ฯ
อายุสงั ขาราธิษฐานทรงกระทําที�อชปาลนิโครธ ใกล้สถานทีต� รัสรู ้
การปลงอายุสงั ขารทรงกระทําที�ปาวาลเจดีย ์ เมืองไพศาลี ฯ
๑๐. การทําสังคายนาครัง� แรก เกิดขึ�นหลังจากปรินิพพานล่วงแล้วกีเ� ดือน ?
ใช้เวลาเท่าไร ? ใครทําหน้าที�ปุจฉาและวิสชั นา ?
ตอบ ล่วงแล้ว ๓ เดือน ฯ
ใช้เวลา ๗ เดือน ฯ
พระมหากัสสปะทําหน้าทีป� จุ ฉา
พระอุบาลีทาํ หน้าทีว� สิ ชั นาพระวินยั
พระอานนท์ทาํ หน้าทีว� สิ ชั นาพระสูตรและพระอภิธรรม ฯ

ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๓๐

ปัญหาวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชัน� เอก
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ท�ี ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

๑. มูลเหตุท�ที าํ ให้เกิดสังฆกรรมมีก�อี ย่าง ? อะไรบ้าง ?
ตอบ มี ๒ อย่าง ฯ
คือ
๑. มีภกิ ษุบริษทั เพิม� จํานวนมากขึ�น
๒. มีพระพุทธประสงค์เพือ� ให้สงฆ์เป็ นใหญ่ในการบริหารหมูค่ ณะ ฯ
๒. ญัตติและอนุ สาวนา หมายถึงอะไร ? อนุ สาวนามีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้าง ?
ตอบ ญัตติ หมายถึง คําเผดียงสงฆ์
อนุสาวนา หมายถึง คําประกาศคําปรึกษาและข้อตกลงของสงฆ์ ฯ
มีใช้ใ น ๒ สังฆกรรม คือ
๑. ญัตติทุตยิ กรรม
๒. ญัตติจตุตถกรรม ฯ
การทักนิ มิตในทิศทัง� ๘ นั�น ทักทิศละหนถูกต้องหรือไม่ ? เพราะเหตุไร ?
จงเขียนคําทักนิ มิตในทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อมาดู ?
ตอบ ไม่ถกู ต้อง ฯ
ทีถ� กู ต้องนัน� เมือ� เริ�มต้นทักนิมติ ในทิศบูรพาแล้วทักมาโดยลําดับจนถึงนิมติ สุดท้ายแล้วต้องทักนิมติ
ในทิศบูรพาซํา� อีก ฯ
คําทักนิมติ ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือว่าดังนี�
อุตตฺ ราย อนุทสิ าย กึ นิมติ ตฺ ํ ฯ
๔. คําว่า “เจ้าอธิการ” ในพระวินัยหมายถึงใคร ? มีกแ�ี ผนก ? อะไรบ้าง ?
๓.

๓๑

ตอบ หมายถึงภิกษุทส�ี งฆ์สมมติให้เป็ นเจ้าหน้าทีท� าํ กิจการของสงฆ์ ฯ
มี ๕ แผนก ฯ
คือ
๑. เจ้าอธิการแห่งจีวร
๒. เจ้าอธิการแห่งอาหาร
๓. เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ
๔. เจ้าอธิการแห่งอาราม
๕. เจ้าอธิการแห่งคลัง ฯ
๕. กรานกฐิน ได้แก่การทําอย่างไร ? จงเขียนคําอนุ โมทนากฐินมาดู ?
ตอบ ได้แก่ เมือ� มีผา้ เกิดขึ�นแก่สงฆ์ในเดือนท้ายฤดูฝน พอจะทําเป็ นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ�งได้
สงฆ์พร้อมใจกันยกให้แก่ภกิ ษุรูปหนึ�งผูเ้ หมาะสม ภิกษุ ผู ้ไ ด้รบั ผ้านัน� นําไปทําเป็ นจีวรผืนใดผืนหนึ�ง
ให้แล้วเสร็จในวันนัน� แล้วมาบอกแก่ภกิ ษุผูย้ กผ้านัน� ให้เพือ� อนุโมทนา ภิกษุเหล่านัน� อนุโมทนา
ทัง� หมดนี� คือ กรานกฐิน ฯ
คําอนุโมทนากฐินว่า อตฺถตํ ภนฺเต สงฺฆสฺส กฐินํ ธมฺมโิ ก กฐินตฺถาโร อนุโมทามิ ฯ
๖. การบอกนิ สสัย ๔ และอกรณี ยะ ๔ บอกในเวลาใด ? และใครเป็ นผูบ้ อก ?
ตอบ ท่านให้บอกในลําดับแห่งอุปสมบทแล้ว ห้ามไม่ให้บอกก่อนหน้าอุปสมบท ฯ
อุปชั ฌายะบอกก็ได้ กรรมวาจาจารย์หรืออนุสาวนาจารย์บอกก็ได้ ฯ
อนุ วาทาธิกรณ์ คืออะไร ? เมื�อเกิดขึ�นใครต้องขวนขวายเพือ� ระงับ ?
หากปล่อยไว้จะเกิดผลเสียอย่างไร ?
ตอบ คือการโจทกันด้วยอาบัตนิ นั� ๆ ฯ
ภิกษุผูเ้ ป็ นประธานสงฆ์ พึงขวนขวายรีบระงับ ฯ
หากไม่รบี ระงับจะทําให้เสียสีลสามัญญตาและเสียสามัคคี เป็ นทางแตกเป็ นนานาสังวาส ฯ

๗.

๘. ในทางพระวินัย การควํา� บาตร หมายถึงอะไร ? และจะหงายบาตรได้ เมื�อไร ?
ตอบ หมายถึง การไม่ให้คบหาสมาคมด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑. ไม่รบั บิณฑบาตของเขา
๒. ไม่รบั นิมนต์ของเขา
๓. ไม่รบั ไทยธรรมของเขา ฯ
เมือ� ผูถ้ กู ควํา� บาตรนัน� เลิกกล่าวติเตียนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นต้นนัน� แล้ว
กลับประพฤติดี พึงหงายบาตรแก่เขาได้ ฯ

๓๒

พระราชบัญญัติ
๙. องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด เรียกว่าอะไร ? มีกาํ หนดองค์ประกอบไว้อย่างไรบ้าง ?
ตอบ เรียกว่า มหาเถรสมาคม ฯ
มีกาํ หนดองค์ประกอบไว้ดงั นี�
สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ โดยตําแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็ น
กรรมการ โดยตําแหน่ ง และพระราชาคณะซึ�งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตัง� มีจาํ นวนไม่เกิน ๑๒ รูป
เป็ นกรรมการ ฯ
๑๐. ผู ้ ใ ดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อน�ื อันอาจก่อให้เกิดความเสือ� มเสียหรือความ
แตกแยก มีโทษอย่างไร ?
ตอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน� บาทหรือทัง� จําทัง� ปรับ ฯ

ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๓๓

๓๔

ปัญหาและเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชัน� ตรี-โท-เอก
ของสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๕

๓๖

ปัญหาวิชากระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน� ตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺค.ํ
ผู ใ้ ห้ส�ิ ง ที� เ ลิ ศ ย่ อ มได้ส�ิ ง ที� เ ลิ ศ อี ก .

องฺ. ป�ฺจก. ๒๒/๕๖
---------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื�นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื�อคัมภีรท์ ี�มาแห่งสุภาษิต
นัน� ด้วย สุภาษิตที�อา้ งมานัน� ต้องเรียงเชื�อมความให้ตดิ ต่อสมเรื�องกับกระทูต้ งั�
ชัน� นี� กําหนดให้เขียนลงในใบตอบตัง� แต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ�นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๓๗

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน� ตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. บุคคลทําอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?
ก. หิริ - โอตตัปปะ
ข. สติปฏั ฐาน
ค. สติ – สัมปชัญญะ
ง. อริยสัจ
เฉลยข้อ ค.
๒. ข้อใด เป็ นผลของสติและสัมปชัญญะ ?
ก. ทําให้ฉลาด
ค. ทําให้ขยัน
เฉลยข้อ ข.

ข. ทําให้รอบคอบ
ง. ทําให้กตัญ�ู

๓. ละอายต่อบาปทุจริตไม่ทาํ ผิดศีลธรรมต่างๆ เพราะมีคุณธรรมใด ?
ก. สติ
ข. สัมปชัญญะ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ
เฉลยข้อ ค.
๔. อดทนต่อความลําบากตรากตรํา ตรงกับคุณธรรมใด ?
ก. สติ
ข. หิริ
ค. ขันติ
ง. โสรัจจะ
เฉลยข้อ ค.

๓๘

๕. ข้อใด เป็ นเหตุให้เกิดขันติโสรัจจะ ?
ก. มองโลกในแง่ดี
ค. มีจติ เมตตา
เฉลยข้อ ง.

ข. เข้มแข็งอดทน
ง. ถูกทุกข้อ

๖. ข้อใด เป็ นความหมายของบุพพการีชน ?
ก. ทําอุปการะก่อน
ค. ทดแทนคุณ
เฉลยข้อ ก.

ข. รูอ้ ปุ การคุณ
ง. สนองคุณ

๗. ชาวพุทธมีอะไร เป็ นทีพ� ง�ึ ที�ระลึก ?
ก. พระรัตนตรัย
ค. พระพรหม
เฉลยข้อ ก.

ข. พระอิศวร
ง. พระพิฆเนศ

๘. พระบริสุทธิคุณ เป็ นคุณของข้อใด ?
ก. พระพุทธเจ้า
ค. พระสงฆ์
เฉลยข้อ ก.

ข. พระธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

๙. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
ก. ละชัว�
ค. ทําใจให้ผ่องใส
เฉลยข้อ ง.

ข. ทําดี
ง. ถูกทุกข้อ

๑๐. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบตั ิตามพุทธโอวาทคืออะไร ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. สวรรค์
ง. พระนิ พพาน
เฉลยข้อ ง.
๑๑. การฉ้อโกง รับสินบน จัดเป็ นทุจริตประเภทใด ?
ก. กายทุจริต
ข. วจีทจุ ริต
ค. มโนทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ

๓๙
-๑๑๕-

เฉลยข้อ ก.
๑๒. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ?
ก. ไม่พดู เท็จ
ข. ไม่พดู คําหยาบ
ค. ไม่พดู ส่อเสียด
ง. ไม่พดู เพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ค.
๑๓. ข้อใด เป็ นลักษณะของคนประพฤติมโนสุจริต ?
ก. ไม่ฆ่าสัตว์
ข. ไม่ลกั ขโมย
ค. ไม่โกหก
ง. ไม่พยาบาทปองร้าย
เฉลยข้อ ง.
๑๔. การทําร้ายคนอื�น เกิดจากอกุศลมูลใด ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๑๕. ข้อใด จัดเป็ นโลภะ ?
ก. อยากทําบุญ
ค. อยากทุจริต
เฉลยข้อ ค.

ข. อยากฟังธรรม
ง. อยากปรองดอง

๑๖. อกุศลมูลใด เป็ นเหตุของการทุจริตคอรัปชัน� ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๑๗. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงอะไร ?
ก. การบวงสรวง
ค. การชําระบาป
เฉลยข้อ ข.

ข. การทําบุญ
ง. การบูชาไฟ

๔๐

๑๘. สัตบุรุษ คือคนเช่นไร ?
ก. คนทําดี
ค. คนคิดดี
เฉลยข้อ ง.

ข. คนพูดดี
ง. ถูกทุกข้อ

๑๙. ตํารวจเห็นคนทําผิดไม่จบั กุม เพราะกลัวอิทธิพล จัดว่ามีอคติใด ?
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ
เฉลยข้อ ง.
๒๐. พยายามรักษาความดีไม่ให้เสื�อมถอย ตรงกับข้อใด ?
ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุ รกั ขนาปธาน
เฉลยข้อ ง.
๒๑. ใช้ปญั ญารักษาสัจจะ เพิม� พูนจาคะ ศึกษาสันติ ตรงกับธรรมหมวดใด ?
ก. อธิษฐานธรรม
ข. อิทธิบาท
ค. พรหมวิหาร
ง. ปธาน
เฉลยข้อ ก.
๒๒. เพียรพยายามเรื�อยไป จนกว่าจะประสบความสําเร็จ ตรงกับข้อใด ?
ก. ฉันทะ
ข. วิรยิ ะ
ค. จิตตะ
ง. วิมงั สา
เฉลยข้อ ข.
๒๓. เมือ� เห็นคนอื�นได้ดี ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
เฉลยข้อ ค.

๔๑
-๑๑๗-

๒๔. ทุกข์ทงั� หลายทีเ� กิดขึ�น จัดเป็ นอริยสัจใด ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทยั
ค. นิโรธ
ง. มรรค
เฉลยข้อ ก.
๒๕. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
ก. อกุศลกรรม
ค. อาสันนกรรม
เฉลยข้อ ข.

ข. อนันตริยกรรม
ง. อโหสิกรรม

๒๖. ไม่งมงายเชื�อง่าย ไม่หลงเชื�อการดลบันดาล เป็ นเวสารัชชกรณธรรมใด ?
ก. สัทธา
ข. ศีล
ค. พาหุสจั จะ
ง. โอตตัปปะ
เฉลยข้อ ก.
๒๗. ทําความเห็นให้ถกู ต้อง เป็ นอานิสงส์ของผูป้ ระพฤติอะไร ?
ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. สมาธิ
ง. ฟังธรรม
เฉลยข้อ ง.
๒๘. พลธรรมข้อใด ทําให้รูแ้ จ้งเห็นจริงในสิง� ทัง� ปวง ?
ก. วิรยิ ะ
ข. สติ
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ง.
๒๙. ในขันธ์ ๕ อะไรจัดเป็ นรูปธรรม?
ก. รูป
ค. สังขาร
เฉลยข้อ ก.

ข. เวทนา
ง. วิญญาณ

๔๒

๓๐. ธรรมเป็ นทีต� งั� แห่งการระลึกถึงกัน ตรงกับข้อใด ?
ก. สัปปุรสิ ธรรม
ข. พลธรรม
ค. สาราณิ ยธรรม
ง. คารวธรรม
เฉลยข้อ ค.
๓๑. ข้อใด จัดเป็ นทิฏฐิสามัญญตา ?
ก. เห็นตรงกัน
ค. คิดดีต่อกัน
เฉลยข้อ ก.

ข. มีศีลเสมอกัน
ง. พูดดีต่อกัน

๓๒. รูว้ ่าสิง� ใดควรทําก่อน สิง� ใดควรทําทีหลัง จัดเป็ นสัปปุรสิ ธรรมข้อใด ?
ก. ธัมมัญ�ุตา
ข. อัตถัญ�ุตา
ค. มัตตัญ�ุตา
ง. กาลัญ�ุตา
เฉลยข้อ ง.
๓๓. ไม่ปรับปรุงตัวให้ดขี �นึ ถือว่าขาดสัปปุรสิ ธรรมข้อใด ?
ก. ธัมมัญ�ุตา
ข. อัตถัญ�ุตา
ค. อัตตัญ�ุตา
ง. ปริสญั �ุตา
เฉลยข้อ ค.
๓๔. โลกธรรมใด จัดเป็ นอิฏฐารมณ์ ?
ก. นินทา
ค. มีลาภ
เฉลยข้อ ค.

ข. ทุกข์
ง. เสือ� มลาภ

๓๕. เห็นอย่างไร ชื�อว่าเห็นชอบ ?
ก. เห็นตามเพือ� น
ค. เห็นตามตํารา
เฉลยข้อ ง.

ข. เห็นตามสังคม
ง. เห็นด้วยปัญญา

๔๓
-๑๑๙-

๓๖. การกระทําทีเ� ป็ นเหตุให้ผูท้ าํ เศร้าหมอง เรียกว่าอะไร ?
ก. กิเลสกาม
ข. กรรมกิเลส
ค. กรรมวัฏฏ์
ง. กรรมบถ
เฉลยข้อ ข.
๓๗. ข้อใด ไม่นบั เข้าในกรรมกิเลส ?
ก. ฆ่าสัตว์
ค. พูดเท็จ
เฉลยข้อ ง.

ข. ลักทรัพย์
ง. ดื�มสุรา

๓๘. ผูต้ อ้ งการงดเว้นจากปาณาติบาต ควรประพฤติควบคู่กบั ธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. กามสังวร
ง. สัจจะ
เฉลยข้อ ก.
๓๙. ผูต้ อ้ งการงดเว้นจากอทินนาทาน ควรประพฤติควบคู่กบั ธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. กามสังวร
ง. สัจจะ
เฉลยข้อ ข.
๔๐. ผูต้ อ้ งการงดเว้นจากกาเมสุมจิ ฉาจาร ควรประพฤติควบคู่กบั ธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. กามสังวร
ง. สัจจะ
เฉลยข้อ ค.
๔๑. ผูต้ อ้ งการงดเว้นจากมุสาวาท ควรประพฤติควบคู่กบั ธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. กามสังวร
ง. สัจจะ
เฉลยข้อ ง.

๔๔

๔๒. ธรรมเป็ นเครื�องยึดเหนี�ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
ก. สังคหวัตถุ
ข. ฆราวาสธรรม
ค. อิทธิบาท
ง. พรหมวิหาร
เฉลยข้อ ก.
๔๓. การทําประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุขอ้ ใด ?
ก. ทาน
ข. ปิ ยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา
เฉลยข้อ ค.
๔๔. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็ นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. ปอกลอก
ข. ดีแต่พดู
ค. หัวประจบ
ง. ชักชวนในทางฉิบหาย
เฉลยข้อ ก.
๔๕. ปากปราศรัย นํา� ใจเชือดคอ จัดอยู่ในมิตรประเภทใด ?
ก. ปอกลอก
ข. ดีแต่พดู
ค. หัวประจบ
ง. ชักชวนในทางฉิบหาย
เฉลยข้อ ค.
๔๖. การค้าขายชนิดใด เป็ นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกา ?
ก. ขายเสื�อผ้า
ข. ขายนํ� าเมา
ค. ขายอาหาร
ง. ขายเครื�องสําอาง
เฉลยข้อ ข.
๔๗. ข้อใด เป็ นสมบัตขิ องอุบาสก ?
ก. ศรัทธา
ค. ยศ
เฉลยข้อ ก.

ข. ทรัพย์
ง. ตําแหน่ง

๔๕
-๑๒๑-

๔๘. ธรรมเป็ นเครื�องยึดเหนี�ยวจิตใจให้สามัคคี เรียกว่าอะไร ?
ก. สังคหวัตถุ
ข. ฆราวาสธรรม
ค. อิทธิบาท
ง. พรหมวิหาร
เฉลยข้อ ก.
๔๙. แนะนําดี เป็ นหน้าทีข� องใคร ?
ก. มารดาบิดา
ค. สมณพราหมณ์
เฉลยข้อ ง.

ข. ครูอาจารย์
ง. ถูกทุกข้อ

๕๐.จริงใจ ฝึ กฝน อดทน ให้ปนั ตรงกับธรรมหมวดใด ?
ก. สังคหวัตถุ
ข. ฆราวาสธรรม
ค. อธิษฐานธรรม
ง. พรหมวิหาร
เฉลยข้อ ข.
-------------------

๔๖

เฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน� ตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ค.

๑๑. ก.

๒๑. ก.

๓๑. ก.

๔๑. ง.

๒. ข.

๑๒. ค.

๒๒. ข.

๓๒. ง.

๔๒. ก.

๓. ค.

๑๓. ง.

๒๓. ค.

๓๓. ค.

๔๓. ค.

๔. ค.

๑๔. ข.

๒๔. ก.

๓๔. ค.

๔๔. ก.

๕. ง.

๑๕. ค.

๒๕. ข.

๓๕. ง.

๔๕. ค.

๖. ก.

๑๖. ก.

๒๖. ก.

๓๖. ข.

๔๖. ข.

๗. ก.

๑๗. ข.

๒๗. ง.

๓๗. ง.

๔๗. ก.

๘. ค.

๑๘. ง.

๒๘. ง.

๓๘. ก.

๔๘. ก.

๙. ง.

๑๙. ง.

๒๙. ก.

๓๙. ข.

๔๙. ง.

๑๐. ง.

๒๐. ง.

๓๐. ค.

๔๐. ค.

๕๐. ข.

๔๗
-๑๒๓-

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชัน� ตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ในปัจจุบนั ประเทศใดจัดอยู่ในชมพูทวีป ?
ก. อิหร่าน
ข. อินเดีย
ค. เมียนมา
ง. ศรีลงั กา
เฉลยข้อ ข.
๒. ชาวนาและพ่อค้า จัดอยู่ในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย ์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
เฉลยข้อ ค.
๓. บุตรที�เกิดจากพ่อเป็ นพราหมณ์ แม่เป็ นศูทร เรียกว่าอะไร ?
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. จัณฑาล
ง. ศูทร
เฉลยข้อ ค.
๔. สักกชนบท ตัง� อยู่ทศิ ใดของชมพูทวีป ?
ก. เหนื อ
ข. ใต้
ค. ออก
ง. ตก
เฉลยข้อ ก.
๕. ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็ นพิเศษ ?
ก. โกลิยะ
ข. มัลละ
ค. ลิจฉวี
ง. โกศล
เฉลยข้อ ก.

๔๘

๖.เจ้าชายสิทธัตถะประสูตทิ �ใี ด ?
ก. ลุมพินีวนั
ข. เวฬุวนั
ค. ลัฏฐิวนั
ง. สาลวัน
เฉลยข้อ ก.
๗. ใครเป็ นผูท้ าํ นายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็ นคนแรก ?
ก. อุทกดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. โกณฑัญญะ
เฉลยข้อ ค.
๘. พระกุมารประสูติได้ก�วี นั จึงขนานพระนาม ?
ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๙ วัน
เฉลยข้อ ข.
๙. เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ปฐมฌานครัง� แรกในพิธใี ด ?
ก. ขนานพระนาม
ข. แรกนาขวัญ
ค. ทํานายลักษณะ
ง. อภิเษกสมรส
เฉลยข้อ ข.
๑๐. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นเทวทูต ๔ เมือ� พระชนมายุก�ปี ี ?
ก. ๙ ปี
ข. ๑๙ ปี
ค. ๒๙ ปี
ง. ๓๙ ปี
เฉลยข้อ ค.
๑๑. ข้อใด ไม่จดั อยู่ในเทวทูต ๔ ?
ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย
เฉลยข้อ ก.
๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธใี ด ?
ก. เอหิภกิ ขุ
ข. อธิษฐานเพศ
ค. ไตรสรณคมน์
ง. ญัตติจตุตถกรรม
เฉลยข้อ ข.

๔๙
-๑๓๗-

๑๓. หลังจากบรรพชาแล้ว ทรงเริ�มศึกษาในสํานักใครก่อน ?
ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. วิศวามิตร
เฉลยข้อ ข.
๑๔. ใครเป็ นผูถ้ วายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?
ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. พระนางปชาบดี
ง. พระนางอมิตา
เฉลยข้อ ก.
๑๕. ใครเป็ นผูถ้ วายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ?
ก. ตปุสสะ
ข. ภัลลิกะ
ค. อุปกะ
ง. โสตถิยะ
เฉลยข้อ ง.
๑๖. พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ ตรงกับวันอะไร ?
ก. วันมาฆะ
ข. วันวิสาขะ
ค. วันอัฏฐมี
ง. วันอาสาฬหะ
เฉลยข้อ ข.
๑๗. อุบาสกผูถ้ งึ พระพุทธ พระธรรมเป็ นสรณะ คือใคร ?
ก. ตปุสสะ ภัลลิกะ
ข. โสตถิยะ
ค. อนาถปิ ณฑิกะ
ง. บิดาพระยสะ
เฉลยข้อ ก.
๑๘. พระพุทธองค์ตดั สินพระทัยทีจ� ะแสดงธรรม ทรงคิดถึงใครก่อน ?
ก. ปัญจวัคคีย ์
ข. อาฬารดาบส อุทกดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อสิตดาบส
เฉลยข้อ ข.
๑๙. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ทีเ� มืองใด ?
ก. ราชคฤห์
ข. กุสนิ ารา
ค. พาราณสี
ง. สาวัตถี
เฉลยข้อ ค.

๕๐

๕๑

๒๗. พระสารีบุตรสําเร็จเป็ นพระอรหันต์ หลังจากอุปสมบทแล้วกี�วนั ?
ก. ๗ วัน
ข. ๑๕ วัน
ค. ๒๕ วัน
ง. ๓๕ วัน
เฉลยข้อ ข.
๒๘. กษัตริยพ์ ระองค์ใด นับถือพระพุทธศาสนาเป็ นองค์แรก ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าอโศก
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าอุเทน
เฉลยข้อ ก.
๒๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดโอวาทปาฏิโมกข์ ณ สถานทีใ� ด ?
ก. เชตะวัน
ข. เวฬุวนั
ค. อัมพวัน
ง. ลัฏฐิวนั
เฉลยข้อ ข.
๓๐. ใครเป็ นอุปชั ฌาย์ของพระราธะ ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระอานนท์
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระสารีบตุ ร
เฉลยข้อ ง.
๓๑. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุไ์ ด้สาํ เร็จ ?
ก. กาฬุทายีอาํ มาตย์
ข. ฉันนอํามาตย์
ค. พระอานนท์
ง. สันตติอาํ มาตย์
เฉลยข้อ ก.
๓๒. พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ในท่ามกลางพระประยูรญาติ ?
ก. มหาชนกชาดก
ข. เวสสันดรชาดก
ค. สุวรรณสามชาดก
ง. เตมิยชาดก
เฉลยข้อ ข.
๓๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื�องอะไร โปรดพระนางพิมพา ?
ก. กินนรีชาดก
ข. ภูรทิ ตั ตชาดก
ค. มโหสถชาดก
ง. เตมิยชาดก
เฉลยข้อ ก.

๕๒

๕๓

๔๑. ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
ก. ศาสนปฏิบตั ิ
ข. ศาสนพิธี
ค. ศาสนธรรม
ง. ศาสนศึกษา
เฉลยข้อ ข.
๔๒. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นใด ?
ก. กราบครบองค์ ๕
ข. กราบ ๓ ครัง�
ค. กราบ ๕ ครัง�
ง. กราบครบองค์ ๘
เฉลยข้อ ก.
๔๓. กิรยิ าเช่นไร เรียกว่าอภิวาท ?
ก. การไหว้
ข. การกราบ
ค. การประนมมือ
ง. การน้อมศีรษะ
เฉลยข้อ ข.
๔๔. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง ฯ เป็ นคําอาราธนาอะไร ?
ก. ศีล ๕
ข. ธรรม
ค. พระปริตร
ง. เทศน์
เฉลยข้อ ก.
๔๕. วิปตั ติปะฏิพาหายะ ฯ เป็ นคําอาราธนาอะไร ?
ก. ศีล
ข. ธรรม
ค. พระปริตร
ง. เทศน์
เฉลยข้อ ค.
๔๖. อะไรควรประเคนในยามวิกาล ?
ก. อาหาร
ข. นํ� าปานะ
ค. ผลไม้
ง. ขนม
เฉลยข้อ ข.
๔๗. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด เป็ นวันสําคัญสากลของโลก ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา
เฉลยข้อ ข.

๕๔

๔๘. องค์กรใดกําหนดให้วนั วิสาขบูชา เป็ นวันสําคัญสากลของโลก ?
ก. สหประชาชาติ
ง. สหภาพยุโรป
ค. พุทธสมาคม
ง. สภากาชาด
เฉลยข้อ ก.
๔๙. การกรวดนํา� มุง่ ประโยชน์อะไร ?
ก. อุทศิ ส่วนบุญ
ข. แสดงความเคารพ
ค. ตัง� จิตอธิษฐาน
ง. ให้เทวดารับรู ้
เฉลยข้อ ก.
๕๐. สิง� ใดเป็ นเครื�องประกอบพิธที าํ บุญวันเกิด ?
ก. เครื�องทองน้อย
ข. ขันนํ� ามนต์
ค. ผ้าภูษาโยง
ง. ผ้าบังสุกลุ
เฉลยข้อ ข.
-------------------

๕๕
-๑๔๓-

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธะ ธรรมศึกษาชัน� ตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ข.

๑๑. ก.

๒๑. ค.

๓๑. ก.

๔๑. ข.

๒. ค.

๑๒. ข.

๒๒. ค.

๓๒. ข.

๔๒. ก.

๓. ค.

๑๓. ข.

๒๓. ค.

๓๓. ก.

๔๓. ข.

๔. ก.

๑๔. ก.

๒๔. ง.

๓๔. ง.

๔๔. ก.

๕. ก.

๑๕. ง.

๒๕. ก.

๓๕. ข.

๔๕. ค.

๖. ก.

๑๖. ข.

๒๖. ง.

๓๖. ก.

๔๖. ข.

๗. ค.

๑๗. ก.

๒๗. ข.

๓๗. ก.

๔๗. ข.

๘. ข.

๑๘. ข.

๒๘. ก.

๓๘. ง.

๔๘. ก.

๙. ข.

๑๙. ค.

๒๙. ข.

๓๙. ง.

๔๙. ก.

๑๐. ค.

๒๐. ค.

๓๐. ง.

๔๐. ง.

๕๐. ข.

๕๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชัน� ตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ข้อใด ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ร่วมกันเป็ นปกติสุข ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ภาวนา
ง. เมตตา
เฉลยข้อ ข.
๒. ศีลที�แปลว่าปกติ มุง่ ถึงศีลประเภทใด ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
เฉลยข้อ ก.
๓. เจตนางดเว้นเมือ� เผชิญกับเหตุทจ�ี ะทําให้ผดิ ศีล ตรงกับข้อใด ?
ก. สัมปัตตวิรตั ิ
ข. สมาทานวิรตั ิ
ค. สมุจเฉทวิรตั ิ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๔. ศีลข้อใด เป็ นหลักประกันความปลอดภัยด้านทรัพย์สนิ ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ข.
๕. การรักษาศีลมีประโยชน์แก่ใคร ?
ก. ตนเอง
ข. ครอบครัว
ค. สังคม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.

๕๗
-๑๕๗-

๖. ผูจ้ ะสมาทานศีล ๕ เบื�องต้นควรยึดถือสิง� ใดเป็ นทีส� รณะ ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๗. ข้อใด ไม่ใช่ลกั ษณะของการทําปาณาติบาต ?
ก. การฆ่า
ข. ทําร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. โจรกรรม
เฉลยข้อ ง.
๘. คําว่า ทรกรรม ตามศีลข้อที� ๑ หมายถึงทําแก่ใคร ?
ก. มนุษย์
ข. สัตว์
ค. นักโทษ
ง. โจร
เฉลยข้อ ข.
๙. การทําสัตว์ให้ได้รบั ความลําบาก เรียกว่าอะไร ?
ก. ทรกรรม
ข. โจรกรรม
ค. พลีกรรม
ง. อโหสิกรรม
เฉลยข้อ ก.
๑๐. ชนโค ชนไก่ กัดปลา จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
ก. กักขัง
ข. ผจญสัตว์
ค. เล่นสนุก
ง. ใช้การ
เฉลยข้อ ข.
๑๑. ผูท้ าํ ผิดศีลข้อที� ๑ ย่อมได้รบั วิบากกรรมเช่นไร ?
ก. อายุสน�ั
ข. ยากจน
ค. คนไม่นบั ถือ
ง. เสียสติ
เฉลยข้อ ก.
๑๒. ศีลข้อที� ๒ บัญญัตขิ �นึ เพือ� วัตถุประสงค์ใด ?
ก. มีเมตตา
ข. มีสติ
ค. มีสมั มาชีพ
ง. มีสจั จะ
เฉลยข้อ ค.

๕๘

๑๓. การถือเอาสิง� ของในเวลาเจ้าของเผลอ ตรงกับข้อใด ?
ก. ลัก
ข. ฉก
ค. ตู่
ง. กรรโชก
เฉลยข้อ ข.
๑๔. ตัวอย่างใด เรียกว่าสมโจร ?
ก. เล่นการพนัน
ข. หยิบฉวย
ค. เก็บส่วย
ง. รับซื�อของโจร
เฉลยข้อ ง.
๑๕. นําของหนีภาษีเข้าประเทศ เรียกว่าอะไร ?
ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ลักลอบ
ง. ยักยอก
เฉลยข้อ ค.
๑๖.ใช้อาํ นาจหน้าทีถ� อื เอาทรัพย์ของส่วนรวมมาเป็ นของตน เรียกว่าอะไร ?
ก. ลักลอบ
ข. ยักยอก
ค. รับสินบน
ง. สับเปลีย� น
เฉลยข้อ ข.
๑๗. ข้อใดเป็ นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที� ๒ ?
ก. อายุยนื
ข. ปราศจากโจรภัย
ค. ปราศจากศัตรู
ง. คนยกย่อ
เฉลยข้อ ข.
๑๘. ศีลข้อที� ๓ บัญญัติไว้เพือ� มุ่งหวังเรื�องใด ?
ก. เมตตาสงสาร
ข. การงานบริสุทธิ�
ค. พูดความจริง
ง. ไม่ท�งิ คู่ครอง
เฉลยข้อ ข.
๑๙. หญิงต้องห้าม ได้แก่หญิงประเภทใด ?
ก. บิดารักษา
ข. มารดารักษา
ค. หญิงมีสามี
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.

๕๙
-๑๕๙-

๒๐. มีศตั รูมากเป็ นโทษของการผิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ข.
๒๑. ศีลข้อที� ๔ บัญญัตไิ ว้เพือ� มุ่งส่งเสริมเรื�องใด
ก. ขยัน
ข. ซื�อสัตย์
ค. ประหยัด
ง. อดทน
เฉลยข้อ ข.
๒๒. ไม่เห็นบอกว่าเห็น รูบ้ อกว่ารู ้ ตรงกับมุสาวาทข้อใด ?
ก. ปด
ข. ส่อเสียด
ค. หลอก
ง. สับปลับ
เฉลยข้อ ก.
๒๓. เรื�องมากพูดให้นอ้ ย เพือ� ปิ ดบังความบกพร่อง ตรงกับข้อใด ?
ก. ปด
ข. อําความ
ค. หลอก
ง. สับปลับ
เฉลยข้อ ข.
๒๔. การโฆษณาสินค้าเกินความเป็ นจริง จัดเข้าในข้อใด ?
ก. ส่อเสียด
ข. ทําเลศ
ค. อําความ
ง. เสริมความ
เฉลยข้อ ง.
๒๕. อวดอ้างความศักดิ�สทิ ธิ�ทไ�ี ม่เป็ นจริง จัดเข้าในข้อใด ?
ก. ทนสาบาน
ข. ทําเล่หก์ ระเท่ห ์
ค. ทําเลศ
ง. อําความ
เฉลยข้อ ข.
๒๖. คําพูดทีท� าํ ให้คนอื�นเกิดความเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ?
ก. เสียดแทง
ข. สับปลับ
ค. กลับคํา
ง. ทนสาบาน
เฉลยข้อ ก.

๖๐

๒๗. ถ้อยคําใด ไม่จดั เป็ นมุสาวาท ?
ก. โวหาร
ข. คืนคํา
ค. กลับคํา
ง. ทนสาบาน
เฉลยข้อ ก.
๒๘. มุสาวาท สําเร็จเพราะองค์ประกอบใด ?
ก. เรื�องไม่จริง
ข. จิตคิดจะพูด
ค. พยายามพูด
ง. ผูฟ้ งั เข้าใจตามนั�น
เฉลยข้อ ง.
๒๙. ศีลข้อที� ๕ เป็ นหลักประกันเรื�องใด ?
ก. สุขภาพ
ข. คู่ครอง
ค. ทรัพย์สนิ
ง. ความเชื�อถือ
เฉลยข้อ ก.
๓๐. ข้อใด เป็ นประโยชน์จากการรักษาศีลข้อที� ๕ ?
ก. ลดอุบตั เิ หตุ ข. ลดค่าใช้จ่าย
ค. ลดเหตุววิ าท
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๓๑. การดื�มสุราเป็ นเหตุก่อวิวาท ตรงกับตัวอย่างใด ?
ก. ยกพวกตีกนั
ข. ความจําเสือ� ม
ค. เสียทรัพย์
ง. ขาดความละอาย
เฉลยข้อ ก.
๓๒. งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ง.
๓๓. ศีลข้อที� ๑ ควรประพฤติคู่กบั กัลยาณธรรมข้อใด ?
ก. สติสมั ปชัญญะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. เมตตา
เฉลยข้อ ง.

๖๑
-๑๖๑-

๓๔. ความมีเมตตา ควรเริ�มต้นทีใ� ครก่อน ?
ก. ศัตรู
ข. ตนเอง
ค. คนใกล้ชิด
ง. คนนับถือ
เฉลยข้อ ข.
๓๕. ข้อใด เป็ นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?
ก. หลับเป็ นสุข
ข. ตื�นเป็ นสุข
ค. ไม่ฝนั ร้าย
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๓๖. ศีลข้อที� ๒ ควรประพฤติคู่กบั เบญจธรรมข้อใด ?
ก. สติสมั ปชัญญะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. เมตตา
เฉลยข้อ ข.
๓๗. ขายสินค้าเกินราคา ชื�อว่าประพฤติไม่เป็ นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๓๘. ไม่ทาํ งานตามหน้าที� ชื�อว่าประพฤติไม่เป็ นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๓๙. จ่ายค่าจ้างตามสัญญา ชื�อว่าประพฤติเป็ นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๔๐. การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน� สนับสนุนเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. สติสมั ปชัญญะ
เฉลยข้อ ข.

๖๒

๖๓

๔๘. ความมีสติรอบคอบส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ง.
๔๙. ความมีสติรอบคอบ มีประโยชน์อย่างไร ?
ก. ทําไม่ผดิ พลาด
ข. พูดไม่ผดิ พลาด
ค. คิดไม่ผดิ พลาด
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๕๐. เบญจศีลเบญจธรรม มีประโยชน์กบั ใคร ?
ก. ตนเอง
ข. ครอบครัว
ค. ประเทศชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
-------------------

๖๔

เฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชัน� ตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ข.

๑๑. ก.

๒๑. ข.

๓๑. ก.

๔๑. ก.

๒. ก.

๑๒. ค.

๒๒. ก.

๓๒. ง.

๔๒. ก.

๓. ก.

๑๓. ข.

๒๓. ข.

๓๓. ง.

๔๓. ข.

๔. ข.

๑๔. ง.

๒๔. ง.

๓๔. ข.

๔๔. ง.

๕. ง.

๑๕. ค.

๒๕. ข.

๓๕. ง.

๔๕. ก.

๖. ง.

๑๖. ข.

๒๖. ก.

๓๖. ข.

๔๖. ง.

๗. ง.

๑๗. ข.

๒๗. ก.

๓๗. ค.

๔๗. ข.

๘. ข.

๑๘. ข.

๒๘. ง.

๓๘. ก.

๔๘. ง.

๙. ก.

๑๙. ง.

๒๙. ก.

๓๙. ข.

๔๙. ง.

๑๐. ข.

๒๐. ข.

๓๐. ง.

๔๐. ข.

๕๐. ง.

๖๕
-๑๖๕-

๖๖

ปัญหาวิชากระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชีวเตวาปิ สปฺป�ฺโญ
ป�ฺญาย จ อลาเภน

อปิ วิตฺตปริกขฺ ยา
วิตฺตวาปิ น ชีวติ.

ถึงสิ�นทรัพย์ ผูม้ ปี ญั ญาก็เป็ นอยู่ได้ แต่อบั ปัญญาแม้มที รัพย์ ก็เป็ นอยู่ไม่ได้.
( มหากปฺปินเถร )

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๐

---------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื�นมาประกอบด้วย ๒ ข้อ และบอกชื�อคัมภีรท์ �มี าแห่งสุภาษิ ต
นัน� ด้วย สุภาษิตทีอ� า้ งมานัน� ต้องเรียงเชื�อมความให้ตดิ ต่อสมเรื�องกับกระทูต้ งั�
ชัน� นี� กําหนดให้เขียนลงในใบตอบตัง� แต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ�นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๖๗
-๑๖๗-

๖๘

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. สมถกัมมัฏฐาน เป็ นอุบายสงบใจจากอะไร ?
ก. นิ วรณ์
ข. อุปกิเลส
ค. วัตถุกาม
ง. อกุศลกรรม
เฉลยข้อ ก.
๒. จะรูแ้ จ้งสรรพสิง� ตามเป็ นจริง ต้องเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
ก. อนุสสติ
ข. อสุภะ
ค. สมถะ
ง. วิปสั สนา
เฉลยข้อ ง.
๓. ข้อใด จัดเป็ นอามิสบูชา ?
ก. ช่วยเหลือคนเจ็บป่ วย
ข. ให้เงินพ่อแม่
ค. เคารพเชื�อฟังพ่อแม่
ง. รักษาศีล
เฉลยข้อ ข.
๔. ข้อใด จัดเป็ นอามิสปฏิสนั ถาร ?
ก. เลี�ยงอาหาร
ข. ยิ�มแย้มแจ่มใส
ค. ต้อนรับสมฐานะ
ง. มีมติ รไมตรี
เฉลยข้อ ก.
๕. อะไรเป็ นกายิกสุข คือสุขทางกาย ?
ก. อารมณ์ดี
ข. จิตผ่องใส
ค. ไม่มีโรค
ง. ไม่ซมึ เศร้า
เฉลยข้อ ค.

๖๙
-๑๕๙-

๖. คนมีกามวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นใด ?
ก. ขาดเมตตา
ค. โกรธง่าย
เฉลยข้อ ง.
๗. จะบรรเทาพยาบาทวิตกด้วยวิธใี ด ?
ก. แผ่เมตตา
ค. สวดมนต์
เฉลยข้อ ก.
๘. ความคิดในทางใด จัดเป็ นเนกขัมมวิตก ?
ก. ออกจากกาม
ค. ไม่ปองร้าย
เฉลยข้อ ก.
๙. คิดอย่างไร จัดเป็ นอวิหงิ สาวิตก ?
ก. คิดไม่เบียดเบียน
ค. ไม่คิดปองร้าย
เฉลยข้อ ก.
๑๐. คนที�เชื�อง่ายไร้เหตุผล เพราะถูกไฟใดเผา ?
ก. ไฟราคะ
ค. ไฟโมหะ
เฉลยข้อ ค.
๑๑. โลกาธิปเตยยะ มีลกั ษณะเช่นไร ?
ก. ไม่ฟงั ใคร
ค. ถือความยุติธรรม
เฉลยข้อ ง.
๑๒. ข้อใดเป็ นความหมายของคําว่า ญาณ ?
ก. สมาธิชนั� สูง
ค. อิทธิฤทธิ�
เฉลยข้อ ข.

๗๐

ข. วิตกกังวล
ง. เจ้าชู ้

ข. รักษาศีล
ง. ฟังธรรม

ข. ไม่พยาบาท
ง. ไม่เบียดเบียน

ข. คิดแก้ปญั หา
ง. คิดออกบวช

ข. ไฟโทสะ
ง. ถูกทุกข้อ

ข. ไม่ตามกระแส
ง. ถือเสียงข้างมาก

ข. ปัญญาหยัง� รู ้
ง. ฌานสมาบัติ

๑๓. ปัญญาหยัง� รูว้ ่า ตัณหาเป็ นเหตุให้เกิดทุกข์ ตรงกับข้อใด ?
ก. สัจจญาณ
ข. กิจจญาณ
ค. กตญาณ
ง. มรรคญาณ
เฉลยข้อ ก.
๑๔. ปัญญาหยัง� รูว้ ่า ทุกข์เรากําหนดรูไ้ ด้แล้ว ตรงกับข้อใด ?
ก. สัจจญาณ
ข. กิจจญาณ
ค. กตญาณ
ง. มรรคญาณ
เฉลยข้อ ค.
๑๕. ความทะยานอยากในวัตถุกาม ตรงกับข้อใด ?
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๑๖. ความอยากใด จัดเป็ นวิภวตัณหา ?
ก. อยากฆ่าตัวตาย
ข. อยากเป็ นเทวดา
ค. อยากหน้าตาดี
ง. อยากมีเงินทอง
เฉลยข้อ ก.
๑๗. พระธรรมเทศนาทีท� รงแสดงในทีต� ่างๆ จัดอยู่ในปิ ฎกใด ?
ก. พระวินยั ปิ ฎก
ข. พระสุตตันตปิ ฎก
ค. พระอภิธรรมปิ ฎก
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๑๘. ข้อใด จัดเป็ นพุทธัตถจริยา?
ก. บัญญัตสิ กิ ขาบท
ข. สงเคราะห์ชาวโลก
ค. โปรดพุทธบิดา
ง. โปรดสัตว์
เฉลยข้อ ก.
๑๙. มนุษย์เวียนตายเวียนเกิดในภพภูมติ ่างๆ ด้วยอํานาจอะไร ?
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.

๗๑
-๑๖๑-

๒๐. จะตัดกรรมได้ ต้องตัดอะไรก่อน ?
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. บาป
เฉลยข้อ ก.
๒๑. การฝึ กอบรมกายวาจาใจ เป็ นความหมายของข้อใด ?
ก. สิกขา
ข. จริยา
ค. ปฏิปทา
ง. ภาวนา
เฉลยข้อ ก.
๒๒. ปัญญากําหนดรูอ้ าการของไตรลักษณ์ จัดเข้าในสิกขาใด ?
ก. อธิศีลสิกขา
ข. อธิจติ ตสิกขา
ค. อธิปญั ญาสิกขา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๒๓. ลักษณะที�เสมอกันแห่งสังขารทัง� ปวง เรียกว่าอะไร ?
ก. ไตรสิกขา
ข. ไตรภูมิ
ค. ไตรลักษณ์
ง. ไตรวัฏฏ์
เฉลยข้อ ค.
๒๔. ทุกขตา ความเป็ นทุกข์แห่งสังขารทัง� ปวง มีสภาวะเช่นไร ?
ก. ทนได้ยาก
ข. ไม่เที�ยง
ค. ไม่มตี วั ตน
ง. ไม่อยู่ในอํานาจ
เฉลยข้อ ก.
๒๕. อปัสเสนธรรมข้อว่า พิจารณาแล้วเว้น หมายถึงเว้นอะไร ?
ก. อาหาร
ข. ยารักษาโรค
ค. เครื�องนุ่งห่ม
ง. สิง� เสพติด
เฉลยข้อ ง.
๒๖. ภาวะจิตที�แผ่ไปโดยไม่มปี ระมาณ ไม่มขี อบเขต เรียกว่าอะไร ?
ก. พรหมวิหาร
ข. อัปปมัญญา
ค. ภาวนา
ง. กรรมฐาน
เฉลยข้อ ข.

๗๒

๒๗. การเจริญเมตตาอัปปมัญญา ควรเริ�มทีใ� ครก่อน ?
ก. ตนเอง
ข. มิตร
ค. ศัตรู
ง. สัตว์โลก
เฉลยข้อ ก.
๒๘. มีจติ ริษยาเมือ� เห็นคนอื�นได้ดี ชื�อว่าไม่มอี ปั ปมัญญาข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
เฉลยข้อ ค.
๒๙. ผูแ้ รกถึงกระแสพระนิพพาน หมายถึงพระอริยบุคคลชัน� ใด ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
เฉลยข้อ ก.
๓๐. พระอนาคามี ละสังโยชน์ชนิดใดได้เด็ดขาด ?
ก. สักกายทิฏฐิ
ข. รูปราคะ
ค. อรูปราคะ
ง. มานะ
เฉลยข้อ ก.
๓๑. ศรัทธาในสัมปรายิกตั ถประโยชน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. เชื�อสิง� ที�ควรเชื�อ
ข. เชื�อพ่อแม่
ค. เชื�อตํารา
ง. เชื�อพระ
เฉลยข้อ ก.
๓๒. ผูร้ ูจ้ กั บาปบุญคุณโทษ จัดเป็ นสัมปทาใด ?
ก. สัทธาสัมปทา
ข. สีลสัมปทา
ค. จาคสัมปทา
ง. ปัญญาสัมปทา
เฉลยข้อ ง.
๓๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื�องทาน เพือ� ประโยชน์อะไร ?
ก. ละความตระหนี�
ข. ไม่เบียดเบียน
ค. ไม่พยาบาท
ง. ไปสวรรค์
เฉลยข้อ ก.

๗๓
-๑๖๓-

๓๔. สัคคกถา มีเนื�อหาเกี�ยวกับเรื�องใด ?
ก. ฟอกจิตให้สงบ
ข. ลดตระหนี�
ค. หนีกามารมณ์
ง. มุ่งตรงสวรรค์
เฉลยข้อ ง.
๓๕. ความตระหนี�อะไร จัดเป็ นอาวาสมัจฉริยะ ?
ก. ที�อยู่
ข. สมบัติ
ค. ความรู ้
ง. ตระกูล
เฉลยข้อ ก.
๓๖. คนที�ไม่รูจ้ กั แบ่งปัน หวงไว้บริโภคคนเดียว เพราะตระหนี�อะไร ?
ก. ตระกูล
ข. ลาภ
ค. วรรณะ
ง. ทีอ� ยู่
เฉลยข้อ ข.
๓๗. คนทุจริต คิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงํา ?
ก. กิเลสมาร
ข. อภิสงั ขารมาร
ค. มัจจุมาร
ง. เทวปุตตมาร
เฉลยข้อ ก.
๓๘. คําว่ามารเป็ นโทษทีล� า้ งผลาญอะไร ?
ก. ความดี
ข. ความชัว�
ค. ความเศร้าหมอง
ง. ความทุกข์
เฉลยข้อ ก.
๓๙. ขณะเจริญพระกัมมัฏฐาน มักง่วงนอนเพราะถูกนิวรณ์ใดครอบงํา ?
ก. กามฉันท์
ข. พยาบาท
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจกิ จิ ฉา
เฉลยข้อ ค.
๔๐. อาฆาตมาดร้ายจองเวรผูอ้ �นื เพราะถูกนิวรณ์ใดครอบงํา ?
ก. กามฉันท์
ข. พยาบาท
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจกิ จิ ฉา
เฉลยข้อ ข.

๗๔

๔๑. วิจกิ จิ ฉา หมายถึง ความลังเลสงสัยในเรื�องใด ?
ก. บาปบุญ
ข. พระรัตนตรัย
ค. นรกสวรรค์
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๔๒. ความรูส้ กึ สุขทุกข์ เฉย ๆ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ เรียกว่าอะไร ?
ก. รูป
ข. เวทนา
ค. สัญญา
ง. สังขาร
เฉลยข้อ ข.
๔๓. โสมนัส ในเวทนา ๕ หมายถึงข้อใด ?
ก. ทุกข์กาย
ข. ทุกข์ใจ
ค. สุขกาย
ง. สุขใจ
เฉลยข้อ ง.
๔๔. คนถือมงคลตื�นข่าว ชอบเชื�อข่าวลือ จัดเป็ นคนมีจริตใด ?
ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. โมหจริต
ง. สัทธาจริต
เฉลยข้อ ง.
๔๕. คุณของพระธรรมข้อว่า สนฺทฏิ ฐฺ โิ ก ตรงกับข้อใด ?
ก. เห็นได้ดว้ ยตน
ข. ไม่จาํ กัดกาล
ค. รูเ้ ฉพาะตน
ง. เรียกให้มาดู
เฉลยข้อ ก.
๔๖. อปริหานิยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนเรื�องใด ?
ก. ความสามัคคี
ข. ความขยัน
ค. ความอดทน
ง. ความพอเพียง
เฉลยข้อ ก.
๔๗. การประกอบอาชีพในทางสุจริต จัดเข้าในมรรคใด ?
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมากัมมันตะ
ง. สัมมาอาชีวะ
เฉลยข้อ ง.

๗๕
-๑๖๕-

๔๘. พุทธคุณบทว่า โลกวิทู ตรงกับข้อใด ?
ก. ผูต้ รัสรูเ้ อง
ข. ผูร้ ูแ้ จ้งโลก
ค. ผูเ้ สด็จไปดีแล้ว
ง. ผูม้ โี ชค
เฉลยข้อ ข.
๔๙. สังฆคุณบทว่า ทกฺขเิ ณยฺโย หมายถึงบุคคลในข้อใด ?
ก. ปุถชุ น
ข. กัลยาณชน
ค. สาธุชน
ง. อริยบุคคล
เฉลยข้อ ง.
๕๐. พระมหาชนก เป็ นแบบอย่างของผูบ้ าํ เพ็ญบารมีธรรมใด ?
ก. ทานบารมี
ข. สีลบารมี
ค. วิรยิ บารมี
ง. สัจจบารมี
เฉลยข้อ ค.
----------------------

๗๖

เฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ก.

๑๑. ง.

๒๑. ก.

๓๑. ก.

๔๑. ง.

๒. ง.

๑๒. ข.

๒๒. ค.

๓๒. ง.

๔๒. ข.

๓. ข.

๑๓. ก.

๒๓. ค.

๓๓. ก.

๔๓. ง.

๔. ก.

๑๔. ค.

๒๔. ก.

๓๔. ง.

๔๔. ง.

๕. ค.

๑๕. ก.

๒๕. ง.

๓๕. ก.

๔๕. ก.

๖. ง.

๑๖. ก.

๒๖. ข.

๓๖. ข.

๔๖. ก.

๗. ก.

๑๗. ข.

๒๗. ก.

๓๗. ก.

๔๗. ง.

๘. ก.

๑๘. ก.

๒๘. ค.

๓๘. ก.

๔๘. ข.

๙. ก.

๑๙. ง.

๒๙. ก.

๓๙. ค.

๔๙. ง.

๑๐. ค.

๒๐. ก.

๓๐. ก.

๔๐. ข.

๕๐. ค.

๗๗
-๑๖๗-

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. อนุพทุ ธประวัติ หมายถึงประวัตขิ องใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอรหันต์
ค. พระสาวกของพระพุทธเจ้า
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๒. ผูไ้ ด้รบั ยกย่องให้เป็ นผูเ้ ลิศในทางนัน� ๆ เรียกชื�อว่าอะไร ?
ก. อริยบุคคล
ข. พระสาวก
ค. เอตทัคคะ
ง. พหูสูต
เฉลยข้อ ค.
๓. พระอนุพทุ ธะรูปใด เคยทํานายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ก.
๔. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รบั ยกย่องในด้านใด ?
ก. ตรัสรูเ้ ร็ว
ข. รัตตัญ�ู
ค. มีปญั ญามาก
ง. มีฤทธิ�มาก
เฉลยข้อ ข.
๕. ผูไ้ ด้รบั ยกย่องว่ามีบริวารมาก คือใคร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุรุเวลกัสสปะ
เฉลยข้อ ง.

๗๘

๖. ใครเป็ นกําลังสําคัญในการประกาศพระศาสนาครัง� แรก ที�แคว้นมคธ ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ข.
๗. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชบําเพ็ญพรตด้วยการบูชาไฟ ?
ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระราหุล
เฉลยข้อ ก.
๘. อุปติสสะและโกลิตะ เคยบวชในสํานักใครมาก่อน ?
ก. นิครนถ์นาฏบุตร
ข. สัญชัยปริพาชก
ค. อุปกาชีวก
ง. ปูรณกัสสปะ
เฉลยข้อ ข.
๙. พระธรรมเสนาบดี เป็ นชื�อเรียกพระสาวกรูปใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ก.
๑๐. พระสาวกรูปใด เป็ นแบบอย่างเรื�องความกตัญ�ู ?
ก. พระราธะ
ข. พระยสะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระราหุล
เฉลยข้อ ค.
๑๑. นาลันทา เป็ นบ้านเกิดของพระสาวกรูปใด ?
ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระราหุล
เฉลยข้อ ข.
๑๒. พระสาวกรูปใดเปรียบเหมือนนางนมผูเ้ ลี�ยงดูทารก ?
ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ค.

๗๙
-๑๖๙-

๑๓. พระพุทธเจ้าตรัสอุบายแก้ง่วงแก่พระสาวกรูปใด ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระราหุล
เฉลยข้อ ข.
๑๔. เราจักไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล คําว่าชูงวงตรงกับข้อใด ?
ก. ยกตนข่มท่าน
ข. ถือตัว
ค. ลดตัว
ง. ประจบ
เฉลยข้อ ข.
๑๕. พระมหากัสสปะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร จึงออกบวช ?
ก. รับผิดชอบมาก
ข. ก่อเวร
ค. ก่อศัตรู
ง. คอยเป็ นผูร้ บั บาป
เฉลยข้อ ง.
๑๖. พระมหากัสสปะได้รบั ยกย่องว่าเป็ นผูเ้ ลิศในด้านใด ?
ก. มีปญั ญามาก
ข. มีบริวารมาก
ค. รัตตัญ�ู
ง. ทรงธุดงค์
เฉลยข้อ ง.
๑๗. ธุดงค์ขอ้ ใดทีพ� ระมหากัสสปะ ไม่ถอื ปฏิบตั ิเป็ นวัตร ?
ก. อยู่ป่า
ข. ถือผ้าบังสุกุล
ค. เทีย� วบิณฑบาต
ง. อยู่โคนไม้
เฉลยข้อ ง.
๑๘. พระมหากัสสปะ รับหน้าทีอ� ะไรในครัง� ปฐมสังคายนา ?
ก. ตอบพระวินยั
ข. ตอบพระธรรม
ค. ตอบพระอภิธรรม
ง. ประธานสงฆ์
เฉลยข้อ ง.
๑๙. พระมหากัจจายนะ ก่อนบวชดํารงตําแหน่งอะไร ?
ก. ปุโรหิต
ข. องครักษ์
ค. เจ้าลัทธิ
ง. อํามาตย์
เฉลยข้อ ก.

๘๐

๒๐. ข้อใดเป็ นเอตทัคคะของพระมหากัจจายนะ ?
ก. มีสติ
ข. เป็ นพหุสูต
ค. มีความเพียร
ง. อธิบายความย่อให้พศิ ดาร
เฉลยข้อ ง.
๒๑. พระอานนท์เกี�ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?
ก. พระอนุชา
ข. สหชาติ
ค. พุทธอุปฏั ฐาก
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๒๒. พระอานนท์บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก. พระปุณณมันตานี บตุ ร
ข. พระอัสสชิ
ค. พระยสะ
ง. พระสารีบตุ ร
เฉลยข้อ ก.
๒๓. พระอานนท์ทูลขออะไร ก่อนรับหน้าทีพ� ทุ ธอุปฏั ฐาก ?
ก. พร ๘ ประการ
ข. สิทธิพเิ ศษ
ค. เอตทัคคะ
ง. ปกครองสงฆ์
เฉลยข้อ ก.
๒๔. พระอานนท์ทูลขอพรข้อสุดท้าย เพือ� ประโยชน์อะไร ?
ก. ลาภสักการะ
ข. อํานาจ
ค. ทรงจําธรรม
ง. แสดงกตัญ�ู
เฉลยข้อ ค.
๒๕. พระอุบาลีก่อนบวช ท่านมีตาํ แหน่งอะไรในราชสํานัก ?
ก. ปุโรหิต
ข. อํามาตย์
ค. นายภูษามาลา
ง. ทหารองครักษ์
เฉลยข้อ ค.
๒๖. ในคราวปฐมสังคายนา พระอุบาลีทาํ หน้าทีอ� ะไร ?
ก. ตอบพระวินัย
ข. ตอบพระอภิธรรม
ค. ตอบพระสูตร
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.

๘๑
-๑๗๑-

๒๗. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์มารดานานทีส� ุด ?
ก. พระอานนท์
ข. พระจุนทะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระสีวลี
เฉลยข้อ ง.
๒๘. พระสีวลีได้รบั ยกย่องว่าเป็ นเลิศในด้านใด ?
ก. มีฤทธิ�
ข. มีลาภ
ค. มีปญั ญา
ง. มีคติ
เฉลยข้อ ข.
๒๙. ใครเป็ นพระอุปชั ฌาย์ของพระราหุล ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ค.
๓๐. พระราหุลได้รบั ยกย่องว่าเป็ นเลิศด้านใด ?
ก. มีบริวารมาก
ข. มีลาภมาก
ค. ใคร่ในการศึกษา
ง. พหุสูต
เฉลยข้อ ค.
๓๑. ใครเป็ นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ?
ก. ปชาบดีโคตมี
ข. กีสาโคตมี
ค. เขมา
ง. ปฏาจารา
เฉลยข้อ ก.
๓๒. พระสาวกรูปใด ทูลขอให้สตรีบวชเป็ นภิกษุณี ?
ก. พระอานนท์
ข. พระอุบาลี
ค. พระสารีบุตร
ง. พระสีวลี
เฉลยข้อ ก.
๓๓. ในครุธรรมภิกษุณีตอ้ งฟังโอวาทจากภิกษุสงฆ์มกี าํ หนดเวลาไว้อย่างไร ?
ก. ทุกวัน
ข. ทุกกึง� เดือน
ค. ทุกเดือน
ง. ทุกปี
เฉลยข้อ ข.

๘๒

๓๔. ครุธรรมข้อใด กําหนดให้ภกิ ษุณีตอ้ งอยู่ในอาวาสทีม� พี ระภิกษุจาํ พรรษา ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๔
ค. ข้อ ๖
ง. ข้อ ๘
เฉลยข้อ ก.
๓๕. พระเขมาเถรี บรรลุพระอรหัตผลเพราะฟังธรรมเรื�องใด ?
ก. ความไม่เที�ยง
ข. ความงาม
ค. ความอดทน
ง. ความเพียร
เฉลยข้อ ก.
๓๖. พระเขมาเถรี บวชด้วยวิธีใด ?
ก. รับครุธรรม
ข. เอหิภกิ ขุ
ค. ไตรสรณคมน์
ง. รับโอวาท
เฉลยข้อ ข.
๓๗. พระอุบลวรรณาเถรีเกิดในตระกูลใด ?
ก. กษัตริย ์
ข. เศรษฐี
ค. พราหมณ์
ง. ศูทร
เฉลยข้อ ข.
๓๘. พระอุบลวรรณาเถรี ได้รบั ยกย่องว่าเป็ นเลิศด้านใด ?
ก. มีฤทธิ�มาก
ข. รัตตัญ�ู
ค. มีปญั ญามาก
ง. ทรงวินยั
เฉลยข้อ ก.
๓๙. พระปฏาจาราเถรี ได้รบั ยกย่องว่าเป็ นเลิศด้านใด ?
ก. มีฤทธิ�มาก
ข. รัตตัญ�ู
ค. มีปญั ญามาก
ง. ทรงวินัย
เฉลยข้อ ง.
๔๐. ประวัตพิ ระปฏาจาราเถรี เป็ นคติเตือนใจเรื�องใด ?
ก. ความรัก
ข. ความโลภ
ค. ความโกรธ
ง. ความริษยา
เฉลยข้อ ก.

๘๓
-๑๗๓-

๔๑. การทําวัตรสวดมนต์ มีความมุง่ หมายอย่างไร ?
ก. ละกิเลส
ค. ขอพรสิง� ศักดิ�สทิ ธิ�
เฉลยข้อ ข.
๔๒. พิธถี วายเทียนพรรษา นิยมถวายช่วงเวลาใด ?
ก. เข้าพรรษา
ค. ลอยกระทง
เฉลยข้อ ก.
๔๓.วันแรม ๑ คํา� เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร ?
ก. เข้าพรรษา
ค. ปวารณา
เฉลยข้อ ก.
๔๔. วันเทโวโรหณะ ชาวพุทธนิยมทําบุญอะไร ?
ก. ตักบาตร
ค. ทอดกฐิน
เฉลยข้อ ก.
๔๕. วันธรรมสวนะ เรียกอีกอย่างหนึ�งว่าวันอะไร ?
ก. วันอุโบสถ
ค. วันพระ
เฉลยข้อ ค.
๔๖. การเจริญพระพุทธมนต์เกิดขึ�นครัง� แรกทีเ� มืองใด ?
ก. ราชคฤห์
ค. สาวัตถี
เฉลยข้อ ข.
๔๗. ขันหมาก เป็ นเครื�องประกอบพิธีใด ?
ก. แต่งงาน
ค. โกนจุก
เฉลยข้อ ก.

๘๔

ข. เป็ นอุบายสงบจิต
ง. ถูกทุกข้อ

ข. ออกพรรษา
ง. ทอดกฐิน

ข. ลอยกระทง
ง. ทอดกฐิน

ข. บังสุกลุ
ง. ทอดผ้าป่ า

ข. วันเข้าพรรษา
ง. วันปวารณา

ข. เวสาลี
ง. พาราณสี

ข. ทําบุญอายุ
ง. แห่นาค

๔๘. งานมงคลสมรส ปัจจุบนั นิยมนิมนต์พระกี�รูป ?
ก. ๔ รูป
ค. ๙ รูป
เฉลยข้อ ค.
๔๙. พิธที าํ บุญอายุ เริ�มมีมาตัง� แต่สมัยใด ?
ก. รัชกาลที� ๔
ค. รัชกาลที� ๖
เฉลยข้อ ก.
๕๐. พิธนี พเคราะห์ นิยมจัดขึ�นในงานทําบุญอะไร ?
ก. ทําบุญอายุ
ค. ขึ�นบ้านใหม่
เฉลยข้อ ก.
-------------------

๘๕
-๑๗๕-

ข. ๕ รูป
ง. ๑๐ รูป

ข. รัชกาลที� ๕
ง. รัชกาลที� ๗

ข. แต่งงาน
ง. โกนจุก

เฉลยวิชาอนุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ค.

๑๑. ข.

๒๑. ง.

๓๑. ก.

๔๑. ข.

๒. ค.

๑๒. ค.

๒๒. ก.

๓๒. ก.

๔๒. ก.

๓. ก.

๑๓. ข.

๒๓. ก.

๓๓. ข.

๔๓. ก.

๔. ข.

๑๔. ข.

๒๔. ค.

๓๔. ก.

๔๔. ก.

๕. ง.

๑๕. ง.

๒๕. ค.

๓๕. ก.

๔๕. ค.

๖. ข.

๑๖. ง.

๒๖. ก.

๓๖. ข.

๔๖. ข.

๗. ก.

๑๗. ง.

๒๗. ง.

๓๗. ข.

๔๗. ก.

๘. ข.

๑๘. ง.

๒๘. ข.

๓๘. ก.

๔๘. ค.

๙. ก.

๑๙. ก.

๒๙. ค.

๓๙. ง.

๔๙. ก.

๑๐. ค.

๒๐. ง.

๓๐. ค.

๔๐. ก.

๕๐. ก.

๘๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถ (วินัย) ธรรมศึกษาชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. อุโบสถศีล เป็ นศีลสําหรับใคร ?
ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. สามเณร
ง. อุบาสกอุบาสิกา
เฉลยข้อ ง.
๒. อุโบสถศีล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก�สี กิ ขาบท ?
ก. ๕ สิกขาบท
ข. ๘ สิกขาบท
ค. ๑๐ สิกขาบท
ง. ๒๒๗ สิกขาบท
เฉลยข้อ ข.
๓. อุโบสถศีลในพระพุทธศาสนาแบ่งประเภทตามระยะเวลาการรักษามีเท่าไร ?
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
เฉลยข้อ ข.
๔. อุโบสถศีลทีก� าํ หนดให้รกั ษาวันหนึ�งกับคืนหนึ�ง ตรงกับข้อใด ?
ก. ปกติอโุ บสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. นิพทั ธอุโบสถ
เฉลยข้อ ก.
๕. ปฏิชาครอุโบสถมีระยะเวลาในการสมาทานรักษานานเท่าไร?
ก. วันหนึ�งคืนหนึ�ง
ข. คราวละ ๓ วัน
ค. ปี ละ ๓ เดือน
ง. ตลอดชีวติ
เฉลยข้อ ข.

๘๗

๖. อุโบสถที�ตอ้ งรักษาติดต่อกันเป็ นระยะเวลา ๔ เดือนในฤดูฝน เรียกว่าอะไร ?
ก. ปกติอโุ บสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. อริยอุโบสถ
เฉลยข้อ ค.
๗. อุโบสถประเภทใด ให้ผลมากแก่ผูส้ มาทานรักษา ?
ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. นิคณั ฐอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๘. อุโบสถใด เป็ นการรักษาคํานึงถึงผลประโยชน์เหมือนคนรับจ้างเลี�ยงโค ?
ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. นิคณั ฐอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. ปกติอโุ บสถ
เฉลยข้อ ก.
๙. ข้อใด เป็ นอานิสงส์สูงสุดของการรักษาอุโบสถศีล ?
ก. เข้าถึงสุคติ
ข. มีโภคสมบัติ
ค. มีสุขภาพแข็งแรง
ง. เข้าถึงนิ พพาน
เฉลยข้อ ง.
๑๐. การถึงพระรัตนตรัยว่าเป็ นทีพ� ง�ึ ทีร� ะลึก เรียกว่าอะไร ?
ก. ไตรลักษณ์
ข. ไตรสิกขา
ค. ไตรภูมิ
ง. ไตรสรณคมน์
เฉลยข้อ ง.
๑๑. การขาดจากสรณคมน์อาจเกิดขึ�นได้กบั บุคคลใด ?
ก. บุคคลทัว� ไป
ข. พระโสดาบัน
ค. พระสกทาคามี
ง. พระอนาคามี
เฉลยข้อ ก.
๑๒. คําว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
ก. การจําพรรษา
ข. การปฏิบตั ธิ รรม
ค. การเข้าจํา
ง. การอดอาหาร
เฉลยข้อ ค.

๘๘
-๑๗๙-

๑๓. การทําชีวติ สัตว์ให้ตกล่วงไป เรียกว่าอะไร ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. อพรหมจรรย์
ง. มุสาวาท
เฉลยข้อ ก.
๑๔. อุโบสถศีลข้อที� ๑ บัญญัตขิ �นึ เพือ� ต้องการให้ผูร้ กั ษาเป็ นคนเช่นไร ?
ก. ขยัน
ข. อดทน
ค. ซือ� สัตย์
ง. มีเมตตา
เฉลยข้อ ง.
๑๕. การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที� ๑ ย่อมได้รบั ผลกรรมอย่างไร ?
ก. อายุสน�ั
ข. เสียทรัพย์
ค. ก่อศัตรู
ง. ขาดความเชื�อถือ
เฉลยข้อ ก.
๑๖. ข้อใด ไม่ใช่อานิสงส์การรักษาอุโบสถศีลข้อที� ๑ ?
ก. มีร่างกายสมบูรณ์
ข. มีสติสมบูรณ์
ค. มีกาํ ลังมาก
ง. มีอายุยนื
เฉลยข้อ ข.
๑๗. ข้อใด เป็ นองค์ทาํ ให้การรักษาอุโบสถศีลข้อที� ๑ ขาด ?
ก. สัตว์ตาย
ข. ลักของมาได้
ค. ยินดีในการเสพ
ง. คนอื�นเข้าใจคําพูด
เฉลยข้อ ก.
๑๘. ผูส้ มาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที� ๒ ให้งดเว้นการกระทําใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. ล่วงประเวณี
ง. พูดเท็จ
เฉลยข้อ ข.
๑๙. ความพยายามลักทรัพย์ เป็ นเหตุให้อุโบสถศีลข้อใดขาด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
เฉลยข้อ ข.

๘๙

๒๐. ข้อใด ขาดเพราะกระทําเองหรือใช้ให้คนอื�นกระทํา ?
ก. อทินนาทาน
ข. อพรหมจรรย์
ค. สุราเมรัย
ง. วิกาลโภชนา
เฉลยข้อ ก.
๒๑. ยากจนเข็ญใจไร้ทพ�ี ง�ึ เป็ นโทษการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. มุสาวาท
ง. สุราเมรัย
เฉลยข้อ ข.
๒๒. ประพฤติงดเว้นจากการเสพเมถุนเป็ นการรักษาอุโบสถศีลข้อใด ?
ก. ข้อที� ๑
ข. ข้อที� ๒
ค. ข้อที� ๓
ง. ข้อที� ๔
เฉลยข้อ ค.
๒๓. อุโบสถศีลข้อที� ๓ บัญญัติข�นึ เพือ� ระงับกิเลสใด?
ก. ความกําหนัด
ข. ความโกรธ
ค. ความพยาบาท
ง. ความริษยา
เฉลยข้อ ก.
๒๔. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี ให้งดเว้นการกระทําผิดทางทวารใด ?
ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ไตรทวาร
เฉลยข้อ ก.
๒๕. ข้อใด เป็ นเหตุให้อโุ บสถศีลข้อที� ๓ ขาดโดยสมบูรณ์?
ก. วัตถุทจ�ี ะเสพ
ข. จิตคิดจะเสพ
ค. พยายามเสพ
ง. มีความยินดี
เฉลยข้อ ง.
๒๖ .การประพฤติพรหมจรรย์ในอุโบสถศีลข้อ ๓ ให้งดเว้นอะไร ?
ก. การฆ่าสัตว์
ข. การลักทรัพย์
ค. การเสพกาม
ง. การดื�มสุรา
เฉลยข้อ ค.

๙๐
-๑๘๑-

๒๗. การเจรจาให้คลาดเคลือ� นจากความจริง เรียกว่าอะไร ?
ก. อทินนาทาน
ข. อพรหมจรรย์
ค. มุสาวาท
ง. สุราเมรัย
เฉลยข้อ ค.
๒๘. ข้อใด เป็ นวัตถุประสงค์ของการบัญญัตอิ โุ บสถศีลข้อที� ๔ ?
ก. ให้ขยัน
ข. ให้ประหยัด
ค. ให้ซ�ือสัตย์
ง. ให้อดทน
เฉลยข้อ ค.
๒๙. การแสดงความเท็จให้คนอื�นเข้าใจผิด ทําได้ทางใดบ้าง ?
ก. กาย วาจา
ข. กาย ใจ
ค. วาจา ใจ
ง. กาย วาจา ใจ
เฉลยข้อ ก.
๓๐. ข้อใด เป็ นเหตุให้อโุ บสถศีลข้อที� ๔ ขาดโดยสมบูรณ์ ?
ก. สัตว์มชี วี ติ
ข. พยายามลัก
ค. พยายามเสพ
ง. คนอืน� เข้าใจตามที�พดู
เฉลยข้อ ง.
๓๑. โทษของผูป้ ระพฤติผดิ อุโบสถศีลข้อที� ๔ คือข้อใด ?
ก. อายุสนั�
ข. ล้มละลาย
ค. ก่อศัตรู
ง. ขาดความเชื�อถือ
เฉลยข้อ ง.
๓๒. อุโบสถศีลข้อใด ทําให้ผูร้ กั ษามีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ?
ก. ข้อ ๓
ข. ข้อ ๔
ค. ข้อ ๕
ง. ข้อ ๖
เฉลยข้อ ค.
๓๓. ข้อใด ไม่ใช่สง�ิ เสพติดให้โทษในอุโบสถศีลข้อที� ๕ ?
ก. กัญชา
ข. เฮโรอีน
ค. ยาบ้า
ง. ยานัตถุ ์
เฉลยข้อ ง.

๙๑

๓๔. ข้อใด เป็ นองค์ของอุโบสถศีลข้อที� ๕ ?
ก. จิตคิดจะฆ่า
ข. จิตคิดจะลัก
ค. จิตคิดจะพูดให้ผดิ
ง. จิตคิดจะดื�ม
เฉลยข้อ ง.
๓๕. ข้อใด เป็ นโทษของการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที� ๕ ?
ก. อายุสนั�
ข. ยากจน
ค. ก่อศัตรู
ง. เป็ นบ้า
เฉลยข้อ ง.
๓๖. อานิสงส์ของผูร้ กั ษาอุโบสถศีลข้อที� ๕ คือข้อใด ?
ก. มีทรัพย์มาก
ข. มีปญั ญามาก
ค. จิตผ่องใส
ง. จิตไม่ฟ้ งุ ซ่าน
เฉลยข้อ ข.
๓๗. การไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาล เป็ นอุโบสถศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๔
ค. ข้อ ๖
ง. ข้อ ๘
เฉลยข้อ ค.
๓๘. คําว่า วิกาล ในอุโบสถศีล หมายถึงเวลาใด ?
ก. เช้า
ข. สาย
ค. ก่อนเที�ยง
ง. หลังเที�ยงถึงอรุณขึ�น
เฉลยข้อ ง.
๓๙. วิกาลโภชนา เวรมณี เว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ เว้นทางใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. กาย วาจา ใจ
เฉลยข้อ ก.
๔๐. ข้อใด เป็ นเหตุให้อโุ บสถศีลข้อที� ๖ ขาดโดยสมบูรณ์ ?
ก. เวลาวิกาล
ข. ของนัน� เป็ นอาหาร
ค. พยายามกิน
ง. ของล่วงลําคอลงไป
เฉลยข้อ ง.

๙๒
-๑๘๓-

๔๑. ข้อใด เป็ นโทษของการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที� ๖ ?
ก. เป็ นบ้า
ข. ล้มละลาย
ค. หดหู่เซื�องซึม
ง. ติดความสบาย
เฉลยข้อ ค.
๔๒. อานิสงส์ของผูร้ กั ษาอุโบสถศีลข้อที� ๖ คือข้อใด ?
ก. มีปญั ญามาก
ข. บรรเทากามคุณ
ค. จิตผ่องใส
ง. ชีวติ สมถะ
เฉลยข้อ ข.
๔๓. การประดับกายด้วยของหอม เป็ นข้องดเว้นของผูร้ กั ษาอุโบสถศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๕
ง. ข้อ ๗
เฉลยข้อ ง.
๔๔. การร้องรําทําเพลง เป็ นข้องดเว้นของผูร้ กั ษาอุโบสถศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๕
ข. ข้อ ๖
ค. ข้อ ๗
ง. ข้อ ๘
เฉลยข้อ ค.
๔๕. คําว่า นัจจะ ในอุโบสถศีลข้อที� ๗ แปลว่าอะไร ?
ก. การฟ้ อนรํา
ข. การขับร้อง
ค. ประโคมดนตรี
ง. ดูการละเล่น
เฉลยข้อ ก.
๔๖. อุโบสถศีลข้อที� ๗ ผูส้ มาทานรักษาต้องงดเว้นการกระทําใด?
ก. ดูการละเล่น
ข. ออกกําลังกาย
ค. ทานเนื�อสัตว์
ง. ห้ามพูดคุยกัน
เฉลยข้อ ก.
๔๗. คําว่า ข้าศึกต่อพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อที� ๗ หมายถึงอะไร ?
ก. ฟ้ อนรํา
ข. ขับร้อง
ค. ดีดสีตเี ป่ า
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.

๙๓

๔๘. อุโบสถศีลข้อที� ๘ บัญญัติข�นึ เพือ� ให้ผูส้ มาทานรักษาตัดกังวลเรื�องใด ?
ก. การบริโภค
ข. การนัง� นอน
ค. การแต่งตัว
ง. การสนทนา
เฉลยข้อ ข.
๔๙. ทีน� อนประเภทใด ทรงอนุ ญาตสําหรับผูส้ มาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที� ๘ ?
ก. ทีน� อนยัดนุ่น
ข. ทีน� อนยัดสําลี
ค. ทีน� อนวิจติ ร
ง. ที�นอนยัดผ้า
เฉลยข้อ ง.
๕๐. ข้อใด เป็ นเหตุให้อโุ บสถศีลข้อที� ๘ ขาดโดยสมบูรณ์ ?
ก. มีความยินดี
ข. สําเร็จการดู
ค. ตกแต่งเพือ� สวยงาม
ง. นัง� นอนลงไป
เฉลยข้อ ง.
-------------------

๙๔
-๑๘๕-

เฉลยวิชาอุโบสถ (วินัย) ธรรมศึกษาชัน� โท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ง.

๑๑. ก.

๒๑. ข.

๓๑. ง.

๔๑. ค.

๒. ข.

๑๒. ค.

๒๒. ค.

๓๒. ค.

๔๒. ข.

๓. ข.

๑๓. ก.

๒๓. ก.

๓๓. ง.

๔๓. ง.

๔. ก.

๑๔. ง.

๒๔. ก.

๓๔. ง.

๔๔. ค.

๕. ข.

๑๕. ก.

๒๕. ง.

๓๕. ง.

๔๕. ก.

๖. ค.

๑๖. ข.

๒๖. ค.

๓๖. ข.

๔๖. ก.

๗. ค.

๑๗. ก.

๒๗. ค.

๓๗. ค.

๔๗. ง.

๘. ก.

๑๘. ข.

๒๘. ค.

๓๘. ง.

๔๘. ข.

๙. ง.

๑๙. ข.

๒๙. ก.

๓๙. ก.

๔๙. ง.

๑๐. ง.

๒๐. ก.

๓๐. ง.

๔๐. ง.

๕๐. ง.

๙๕

๙๖

ปัญหาวิชากระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน� เอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

โกสชฺ ชํ ภยโต ทิสฺวา
อารทฺธวิรยิ า โหถ

วิรยิ ารมฺภ�ฺจ เขมโต
เอสา พุทธฺ านุ สาสนี .

ท่านทัง� หลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็ นภัย และเห็นการปรารภความเพียรเป็ น
ความปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิด นี�เป็ นพุทธานุศาสนี.
( พุทธฺ )

ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕.

---------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื�นมาประกอบด้วย ๓ ข้อ และบอกชื�อคัมภีรท์ �มี าแห่งสุภาษิต
นัน� ด้วย สุภาษิตทีอ� า้ งมานัน� ต้องเรียงเชื�อมความให้ตดิ ต่อสมเรื�องกับกระทูต้ งั�
ชัน� นี� กําหนดให้เขียนลงในใบตอบตัง� แต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ�นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชัว� โมง

๙๗

๙๘

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน� เอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท�ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ความหน่ายในเบญจขันธ์ เรียกว่าอะไร ?
ก. นิ พพิทา
ค. วิมตุ ติ
เฉลยข้อ ก.
๒. คําว่า โลก โดยอ้อมได้แก่อะไร ?
ก. แผ่นดิน
ค. จักรวาล
เฉลยข้อ ข.
๓. คําว่า หมกอยู่ หมายถึงอาการเช่นใด ?
ก. เพลินสิง� ให้โทษ
ค. ติดสิง� ล่อใจ
เฉลยข้อ ง.
๔. ผูไ้ ม่ขอ้ งอยู่ในโลก ย่อมได้รบั สุขประเภทใด ?
ก. นิ รามิสสุข
ค. อามิสสุข
เฉลยข้อ ก.

๙๙
-๑๘๙-

ข. วิราคะ
ง. วิสุทธิ

ข. หมู่สตั ว์
ง. อากาศ

ข. หลงสิง� อาจให้โทษ
ง. ถูกทุกข้อ

ข. กามสุข
ง. กายิกสุข

๕. พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพือ� ประโยชน์อะไร ?
ก. คลายเครียด
ข. คลายทุกข์
ค. ให้รูค้ วามจริง
ง. ให้เพลิดเพลิน
เฉลยข้อ ค.
๖. อะไรเรียกว่า มาร ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามฉันท์
ง. กามตัณหา
เฉลยข้อ ก.
๗. ปฏิบตั อิ ย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?
ก. สํารวมกาย
ข. สํารวมวาจา
ค. สํารวมจิต
ง. สํารวมในศีล
เฉลยข้อ ค.
๘. ความเห็นสังขารว่าเป็ นทุกข์ จัดเป็ นอะไร ?
ก. ปฏิปทาแห่งนิ พพิทา
ข. วิราคะ
ค. วิมตุ ติ
ง. วิสุทธิ
เฉลยข้อ ก.
๙. ข้อใด เป็ นสามัญญลักษณะของสังขาร ?
ก. ไม่เที�ยง
ข. เป็ นทุกข์
ค. เป็ นอนัตตา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๑๐. อะไรปิ ดบังไว้ จึงมองไม่เห็นอนิจจลักษณะ ?
ก. สันตติ
ข. อิรยิ าบถ
ค. ฆนสัญญา
ง. อัตตา
เฉลยข้อ ก.
๑๑. ยืนนานๆ ปวดขาทนไม่ไหว เป็ นลักษณะใดของสังขาร ?
ก. อนิจจตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.

๑๐๐

๑๒. ปกิณณกทุกข์ หมายถึงข้อใด ?
ก. ความตาย
ข. ความโศก
ค. ความร้อน
ง. ความเจ็บปวด
เฉลยข้อ ข.
๑๓. พยาธิทกุ ข์ หมายถึงข้อใด ?
ก. ปวดศีรษะ
ข. ปวดปัสสาวะ
ค. ปวดอุจจาระ
ง. เศร้าใจ
เฉลยข้อ ก.
ี ดจากถูกจองจํา จัดเข้าในทุกข์ประเภทใด ?
๑๔. ทุกข์ทเกิ
ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณณกทุกข์
ค. นิพทั ธทุกข์
ง. วิปากทุกข์
เฉลยข้อ ง.
๑๕. บุคคลไม่เห็นทุกขลักษณะ เพราะอะไรปิ ดบังไว้ ?
ก. สันตติ
ข. อิรยิ าบถ
ค. ฆนสัญญา
ง. โสมนัส
เฉลยข้อ ข.
๑๖. ข้อใด มิใช่สภาวะแห่งอนัตตตา ?
ก. ไม่อยู่ในอํานาจ
ข. หาเจ้าของมิได้
ค. เป็ นสภาพสูญ
ง. ไม่เทียง
เฉลยข้อ ง.
๑๗. คําว่า อนัตตา กล่าวมุง่ หมายถึงข้อใด ?
ก. ทุกข์ทงปวง
ั
ข. สังขารทังปวง
ค. เวทนาทังปวง
ง. ธรรมทังปวง
เฉลยข้อ ง.
๑๘. คําใด มิใช่ไวพจน์ของวิราคะ ?
ก. ตัณหักขยะ
ข. นิโรธะ
ค. นิ พพิทา
ง. นิพพาน
เฉลยข้อ ค.

๑๐๑

๑๙. เมือเกิดนิพพิทา เป็ นเหตุให้อะไรเกิดตามมา ?
ก. วิราคะ
ข. วิมตุ ติ
ค. วิสุทธิ
ง. สันติ
เฉลยข้อ ก.
๒๐. เพราะสินกําหนัดแล้ว จิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร ?
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. อาสวะ
ง. ปฏิฆะ
เฉลยข้อ ค.
๒๑. วิกขัมภนวิมตุ ติ เป็ นความหลุดพ้นด้วยอํานาจอะไร ?
ก. ฌาน
ข. โสดาปัตติผล
ค. สกทาคามิผล
ง. อรหัตผล
เฉลยข้อ ก.
๒๒. วิมตุ ติใด จัดเป็ นโลกิยวิมตุ ติ ?
ก. ตทังควิมตุ ติ
ข. เจโตวิมตุ ติ
ค. ปัญญาวิมตุ ติ
ง. นิสสรณวิมตุ ติ
เฉลยข้อ ก.
๒๓. ความบริสุทธิภายใน ย่อมมีได้ดว้ ยอะไร ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. วิมตุ ติ
เฉลยข้อ ค.
๒๔. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็ นอุทยัพพยญาณ ?
ก. ไม่เทียง
ข. เป็ นทุกข์
ค. เป็ นอนัตตา
ง. ว่างเปล่า
เฉลยข้อ ก.
๒๕. การงดเว้นทุจริต ประกอบสุจริต จัดเป็ นวิสุทธิใด ?
ก. จิตตวิสุทธิ
ข. ทิฏฐิวสิ ุทธิ
ค. สีลวิสุทธิ
ง. กังขารวิตรณวิสุทธิ
เฉลยข้อ ค.

๑๐๒

๒๖. สัมมาสติ ในองค์มรรค จัดเข้าในวิสุทธิใด ?
ก. จิตตวิสุทธิ
ข. ทิฏฐิวสิ ุทธิ
ค. สีลวิสุทธิ
ง. กังขารวิตรณวิสุทธิ
เฉลยข้อ ก.
๒๗. สุขอืนจากความสงบไม่มี หมายถึงความสงบทางใด ?
ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ทางกายวาจาใจ
เฉลยข้อ ง.
๒๘. ความสงบภายนอก หมายถึงอะไร ?
ก. กายสงบ
ข. ใจสงบ
ค. สังคมสงบ
ง. ประเทศชาติสงบ
เฉลยข้อ ก.
๒๙. บาลีว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยืนยันว่านิพพานเป็ น... ?
ก. อัตตา
ข. อนัตตา
ค. ภพภูมิ
ง. โลกสมมติ
เฉลยข้อ ข.
๓๐. คําว่า ดินนําไฟลม ไม่มใี นอายตนะนัน แสดงว่านิพพานมิใช่... ?
ก. รูปขันธ์
ข. นามขันธ์
ค. โลกทางโหราศาสตร์
ง. จักรวาล
เฉลยข้อ ก.
๓๑. การเวียนว่ายตายเกิด เรียกว่าอะไร ?
ก. สังสารวัฏ
ข. จุติ
ค. ภพ
ง. ชาตะ
เฉลยข้อ ก.
๓๒. ขณะใกล้ตาย อะไรนําให้ไปเกิดในสุคติ ?
ก. จิตผ่องใส
ข. กายสุจริต
ค. วจีสุจริต
ง. กุศลกรรม
เฉลยข้อ ก.

๑๐๓

๓๓. ข้อใด ไม่จดั เข้าในเทวทูต ๕ ?
ก. เด็กแรกคลอด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. สมณะ
เฉลยข้อ ง.
๓๔. สัตว์จาํ พวกหนึงเกิดในอบาย มีปากเท่ารูเข็ม ตรงกับข้อใด ?
ก. สัตว์นรก
ข. สัตว์ดริ จั ฉาน
ค. เปรต
ง. อสุรกาย
เฉลยข้อ ค.
๓๕. ผูท้ เกิ
ี ดในกําเนิดใด จึงจะได้รบั ส่วนบุญทีญาติอุทศิ ให้ ?
ก. นิรยะ
ข. ติรจั ฉานโยนิ
ค. เปรตวิสยั
ง. อสุรกาย
เฉลยข้อ ค.
๓๖. คติเป็ นทีไปของคนทําความดี เรียกว่าอะไร ?
ก. สุคติ
ข. ทุคติ
ค. วิมาน
ง. ภพ
เฉลยข้อ ก.
๓๗. ท้าวสักกเทวราช ปกครองสวรรค์ชนไหน
ั
?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสติ
ง. นิมมานรดี
เฉลยข้อ ก.
๓๘. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ให้ผลเมือใด ?
ก. ชาตินี
ข. ชาติหน้า
ค. ชาติต่อไป
ง. ทุกชาติ
เฉลยข้อ ก.
๓๙. กรรมทีให้ผลสําเร็จแล้วเรียกว่าอะไร ?
ก. ชนกกรรม
ข. อโหสิกรรม
ง. พหุลกรรม
ค. ครุกรรม
เฉลยข้อ ข.

๑๐๔

๔๐. ชนกกรรม ทําหน้าทีอะไร ?
ก. ให้ปฏิสนธิ
ข. ช่วยสนับสนุน
ค. คอยบีบคัน
ง. เข้าไปตัดรอน
เฉลยข้อ ก.
๔๑. ครุกรรม ฝ่ ายกุศลได้แก่ขอ้ ใด ?
ก. ศีล ๘
ข. มรรค ๘
ง. บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐
ค. สมาบัติ ๘
เฉลยข้อ ค.
๔๒. เมตตากัมมัฏฐาน เหมาะแก่คนเช่นไร ?
ก. มักโกรธ
ข. รักสวยรักงาม
ค. มักสงสัย
ง. มักง่วงนอน
เฉลยข้อ ก.
๔๓. จิตทีเป็ นสมาธิ ตรงกับข้อใด ?
ก. มีอารมณ์เดียว
ข. ไม่มคี วามรูส้ กึ
ค. หมดกิเลส
ง. มีความเห็นแจ้ง
เฉลยข้อ ก.
๔๔. ผูเ้ จริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผลตามทีต้องการ เพราะสาเหตุใด ?
ก. มีเรืองกังวลใจ
ข. ไม่ถอื ธุดงค์
ง. เจ้าอารมณ์
ค. ไม่อยู่ป่าช้า
เฉลยข้อ ก.
๔๕. เตโชกสิณ มีอะไรเป็ นอารมณ์ ?
ก. ดิน
ข. นํา
ค. ลม
ง. ไฟ
เฉลยข้อ ง.
๔๖. การเจริญมรณัสสติ ให้นึกถึงเรืองใด ?
ก. ความเกิด
ข. ความแก่
ค. ความเจ็บ
ง. ความตาย
เฉลยข้อ ง.

๑๐๕

๔๗. บริกรรมว่า ขอสัตว์จงพ้นจากทุกข์ เป็ นการเจริญพรหมวิหารใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทติ า
ง. อุเบกขา
เฉลยข้อ ข.
๔๘. ฉุนเฉียวโกรธง่าย เป็ นลักษณะของคนมีจริตใด ?
ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ง. วิตกจริต
ค. โมหจริต
เฉลยข้อ ข.
๔๙. คนเจ้าระเบียบ รักสวยรักงาม ตรงกับจริตใด ?
ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. โมหจริต
ง. วิตกจริต
เฉลยข้อ ก.
๕๐.พุทธคุณบทว่า ผูไ้ กลจากกิเลส ตรงกับข้อใด ?
ข. สุคโต
ก. อรหํ
ค. โลกวิทู
ง. ภควา
เฉลยข้อ ก.
-------------------

๑๐๖

เฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชันเอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ก.

๑๑. ข.

๒๑. ก.

๓๑. ก.

๔๑. ค.

๒. ข.

๑๒. ข.

๒๒. ก.

๓๒. ก.

๔๒. ก.

๓. ง.

๑๓. ก.

๒๓. ค.

๓๓. ง.

๔๓. ก.

๔. ก.

๑๔. ง.

๒๔. ก.

๓๔. ค.

๔๔. ก.

๕. ค.

๑๕. ข.

๒๕. ค.

๓๕. ค.

๔๕. ง.

๖. ก.

๑๖. ง.

๒๖. ก.

๓๖. ก.

๔๖. ง.

๗. ค.

๑๗. ง.

๒๗. ง.

๓๗. ก.

๔๗. ข.

๘. ก.

๑๘. ค.

๒๘. ก.

๓๘. ก.

๔๘. ข.

๙. ง.

๑๙. ก.

๒๙. ข.

๓๙. ข.

๔๙. ก.

๑๐. ก.

๒๐. ค.

๓๐. ก.

๔๐. ก.

๕๐. ก.

๑๐๗

๑๐๘

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชันเอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย ตังอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย?
ก. ทิศปัจฉิม
ข. ทิศพายัพ
ค. ทิศอาคเนย์
ง. ทิศบูรพา
เฉลยข้อ ข.
๒. ข้อใดแสดงถึงความมีมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ?
ก. ตายแล้วสูญ
ข. ตายแล้วเกิด
ค. ถือชันวรรณะ
ง. นับถือพระพรหม
เฉลยข้อ ค.
๓. ก่อนจุตลิ งสู่พระครรภ์มารดา พระโพธิสตั ว์ประทับอยู่สวรรค์ชนใด
ั ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสติ
ง. นิมมานรดี
เฉลยข้อ ค.
๔. ในปัญจมหาวิโลกนะ พระโพธิสตั ว์จะตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้าเฉพาะในทวีปใด ?
ก. อมรโคยานทวีป
ข. อุตตรกุรุทวีป
ค. ปุพพวิเทหทวีป
ง. ชมพูทวีป
เฉลยข้อ ง.
๕. หลังจากพระโพธิสตั ว์ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะ เกิดโกลาหลอะไร ?
ข. กัปปโกลาหล
ก. พุทธโกลาหล
ค. มงคลโกลาหล
ง. โมเนยยโกลาหล
เฉลยข้อ ก.

๑๐๙

๖.กษัตริยต์ น้ วงศ์ศากยะ มีพระนามว่าอะไร ?
ก. สีหหนุ
ข. โอกกากราช
ค. ชัยเสนะ
ง. อัญชนะ
เฉลยข้อ ข.
๗. ใครเป็ นพระอัยยกา (ปู่) ของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก. สีหหนุ
ข. โอกกากราช
ค. ชัยเสนะ
ง. อัญชนะ
เฉลยข้อ ก.
๘. พระมหาบุรุษ ประสูติ ณ ทีใด ?
ก. ริมแม่นาํ
ข. ใต้ตน้ โพธิ
ค. พระราชวัง
ง. ใต้ตน้ สาละ
เฉลยข้อ ง.
๙. พระมหาบุรุษ ทรงประกอบด้วยมหาปุรสิ ลักษณะกีประการ ?
ก. ๒๕
ข. ๓๐
ค. ๓๒
ง. ๘๐
เฉลยข้อ ค.
๑๐. ใครเปล่งอาสภิวาจาในคราวประสูติ ?
ก. สิทธัตถกุมาร
ข. นันทกุมาร
ค. ราหุลกุมาร
ง. เทวทัตตกุมาร
เฉลยข้อ ก.
๑๑. ใครทํานายพระลักษณะของพระมหาบุรุษเป็ นคนแรก ?
ข. อาฬารดาบส
ก. อุทกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. กบิลดาบส
เฉลยข้อ ค.
๑๒. ใครทํานายลักษณะพระมหาบุรุษว่ามีคติเพียงสถานเดียว ?
ก. รามพราหมณ์
ข. ธุรพราหมณ์
ค. สยามพราหมณ์
ง. โกณฑัญญพราหมณ์
เฉลยข้อ ง.

๑๑๐

๑๓. พระสิทธัตถกุมารประสูตไิ ด้กวัี น พระมารดาทิวงคต ?
ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๙ วัน
เฉลยข้อ ค.
๑๔. เจ้าชายสิทธัตถะ สําเร็จปฐมฌานในคราวประกอบพิธใี ด ?
ก. ขนานพระนาม
ข. ทํานายลักษณะ
ค. วัปปมงคล
ง. อภิเษกสมรส
เฉลยข้อ ค.
๑๕. เมือทรงทราบข่าวการประสูตขิ องพระโอรส เจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานคําใด ?
ก. อโหสุข ํ
ข. ราหุลชํ าตํ
ค. อคฺโคหมสฺมิ
ง. เชฏโฺ ฐหมสฺมิ
เฉลยข้อ ข.
ํ ?
๑๖. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชริมฝังแม่นาใด
ก. อโนมานที
ข. เนรัญชรา
ค. คงคา
ง. ยมุนา
เฉลยข้อ ก.
๑๗. ใครนําอัฏฐบริขารมาถวายในวันเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (ออกบวช) ?
ก. ฆฏิการพรหม
ข. สหัมบดีพรหม
ค. มหาพรหม
ง. พกาพรหม
เฉลยข้อ ก.
๑๘. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธใี ด ?
ก. รับสรณคมน์
ข. เอหิภกิ ขุ
ค. รับโอวาท
ง. อธิษฐานเพศบรรพชิต
เฉลยข้อ ง.
๑๙. การบําเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษในวาระที ๑ คือข้อใด ?
ก. อดพระกระยาหาร
ข. กลันลมหายใจ
ค. กดพระทนต์
ง. เดินลุยไฟ
เฉลยข้อ ค.

๑๑๑

๒๐. การบําเพ็ญทุกรกิรยิ าของพระมหาบุรุษในวาระที ๓ คือข้อใด ?
ก. อดพระกระยาหาร
ข. กลันลมหายใจ
ค. กดพระทนต์
ง. เดินลุยไฟ
เฉลยข้อ ก.
๒๑. ใครอุปฏั ฐากพระมหาบุรุษขณะทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิ า ?
ก. นายฉันนะ
ข. ปัญจวัคคีย ์
ง. ชาวบ้านใกล้ๆ
ค. พระอานนท์
เฉลยข้อ ข.
๒๒. ใครมาดีดพิณ ๓ สาย ถวายให้พระมหาบุรุษสดับก่อนตรัสรู ้ ?
ก. คนธรรพ์
ข. พระพรหม
ค. พระอินทร์
ง. วิษณุกรรมเทพบุตร
เฉลยข้อ ค.
๒๓. นางสุชาดานําข้าวมธุปายาสไปถวายพระโพธิสตั ว์ เพราะเข้าใจว่าเป็ นใคร ?
ก. เทวดา
ข. พระพรหม
ค. พระราชา
ง. ผูว้ เิ ศษ
เฉลยข้อ ก.
๒๔. พระมหาบุรุษทรงบรรลุปพุ เพนิวาสานุสสติญาณในยามใด ?
ก. ปฐมยาม
ข. มัชฌิมยาม
ค. ปัจฉิมยาม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๒๕. พระมหาบุรุษทรงบรรลุอาสวักขยญาณในยามใด ?
ก. ปฐมยาม
ข. มัชฌิมยาม
ค. ปัจฉิ มยาม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๒๖. อาสวักขยญาณมีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. รูร้ ะลึกชาติได้
ข. รูจ้ ตุ อิ ุบตั ิ
ง. รูว้ ่าสินกิเลส
ค. แสดงฤทธิได้
เฉลยข้อ ง.

๑๑๒

๒๗. พระพุทธเจ้าประทับนังพิจารณาธรรมใดใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ?
ก. อริยสัจ
ข. ปฏิจจสมุปปบาท
ค. อภิธรรม
ง. สติปฏั ฐาน๔
เฉลยข้อ ข.
๒๘. เทววาจิกอุบาสกผูน้ บั ถือพระพุทธและพระธรรมเป็ นสรณะ คือใคร ?
ก. อนาถปิ ณฑิกะ
ข. บิดาพระยสะ
ค. โสตถิยพราหมณ์
ง. ตปุสสะภัลลิกะ
เฉลยข้อ ง.
๒๙. พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระคุณใด จึงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
ก. พระปัญญาคุณ
ข. พระบริสุทธิคุณ
ค. พระกรุณาคุณ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๓๐. หลังจากตรัสรูแ้ ล้ว พระพุทธเจ้าทรงปรารภจะแสดงธรรมแก่ใครก่อน ?
ก. อาฬารดาบส
ข. ปัญจวัคคีย ์
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าพิมพิสาร
เฉลยข้อ ก.
๓๑. พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกทีทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย ์ ชือว่าอะไร ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. มงคลสูตร
ง. รตนสูตร
เฉลยข้อ ก.
๓๒. เมือพระพุทธองค์แสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรจบ ใครได้ดวงตาเห็นธรรม ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระวัปปะ
ค. พระมหานามะ
ง. พระอัสสชิ
เฉลยข้อ ก.
๓๓. ยสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้าขณะทรงสําเร็จพระอิริยาบถใด?
ก. ประทับนัง
ข. ประทับยืน
ค. เสด็จจงกรม
ง. ทรงแสดงธรรม
เฉลยข้อ ค.

๑๑๓

๓๔. ปฐมอุบาสกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
ก. ยสกุลบุตร
ข. บิดายสกุลบุตร
ค. ภัททวัคคีย ์
ง. พระเจ้าพิมพิสาร
เฉลยข้อ ข.
๓๕. ปฐมอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
ก. มารดายสกุลบุตร
ข. นางวิสาขา
ค. พระนางเขมา
ง. พระนางมัลลิกา
เฉลยข้อ ก.
๓๖. พระอุลุเวลกัสสปะ ไม่ยนิ ดีการบูชาไฟ เพราะสาเหตุใด ?
ก. ถูกทรมาน
ข. บริวารหนี
ค. ไม่ใช่ทางนิ พพาน
ง. อาศรมถูกไฟไหม้
เฉลยข้อ ค.
๓๗. ข้อใด ไม่ใช่พระดําริของพระเจ้าพิมพิสารในการถวายพระราชอุทยานเวฬุวนั ?
ข. เป็ นทีหลีกเร้น
ก. ไปมาสะดวก
ค. มากด้วยหมู่คน
ง. เงียบสงัด
เฉลยข้อ ค.
๓๘. พระพุทธเจ้าทรงรับการถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ณ เมืองใด ?
ก. กบิลพัสดุ ์
ข. เทวทหะ
ค. สาวัตถี
ง. ราชคฤห์
เฉลยข้อ ง.
๓๙. ปิ ปผลิมาณพได้พบกับพระพุทธเจ้าทีต้นไม้มชี อว่
ื าอะไร ?
ก. อชปาลนิโครธ
ข. พหุปุตตนิ โครธ
ค. ราชายตนะ
ง. มุจลินท์
เฉลยข้อ ข.
๔๐. พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุให้ถอื พระมหากัสสปะเป็ นแบบอย่างเรืองใด ?
ข. กตัญ ู
ก. มักน้อยสันโดษ
ค. ใคร่ต่อการศึกษา
ง. สํารวมอินทรีย ์
เฉลยข้อ ก.

๑๑๔

๔๑. ใครอยากให้พราหมณ์พาวรีได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนตนเองได้ฟงั ?
ก. ปิ งคิยมาณพ
ข. โมฆราชมาณพ
ค. อุทยมาณพ
ง. โปสาลมาณพ
เฉลยข้อ ก.
๔๒. การอุปสมบทของราธพราหมณ์ ประสงค์ให้ใครเป็ นใหญ่ในการบวชนัน ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. บุคคล
เฉลยข้อ ค.
๔๓. ในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ ์ พระประยูรญาตินิมนต์พระพุทธเจ้าประทับทีใด ?
ก. เวฬุวนั
ข. ลัฎฐิวนั
ค. บุปผาราม
ง. นิ โครธาราม
เฉลยข้อ ง.
๔๔. เจ้าชายอนุ รุทธะเป็ นพระโอรสร่วมพระมารดากับเจ้าศากยะพระองค์ใด ?
ก. เจ้าชายกิมพิละ
ข. เจ้าชายอานนท์
ค. เจ้าชายเทวทัต
ง. เจ้าชายมหานามะ
เฉลยข้อ ง.
๔๕. เจ้าชายอนุรุทธะตรัสกับใครว่า การบวชของเราเนืองด้วยการบวชของท่าน ?
ก. เจ้าชายภัททิยะ
ข. เจ้าชายอานนท์
ค. เจ้าชายภัคคุ
ง. เจ้าชายกิมพิละ
เฉลยข้อ ก.
๔๖. เจ้าชายทีออกบวชพร้อมกัน ๖ พระองค์ ใครไม่สาํ เร็จเป็ นพระอริยบุคคล ?
ก. เจ้าชายอานนท์
ข. เจ้าชายอนุ รุทธะ
ค. เจ้าชายภัคคุ
ง. เจ้าชายเทวทัตต์
เฉลยข้อ ง.
๔๗. ธรรมวินยั ทีเราแสดงและบัญญัตไิ ว้จกั เป็ นศาสดาของเธอทังหลายตรัสแก่ใคร?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ข.

๑๑๕

๔๘. สถานที ๔ ตําบล ควรไปดูไปเห็นให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า คือทีใด ?
ก. สังเวชนี ยสถาน
ข. เทวสถาน
ค. ศาสนสถาน
ง. รมณียสถาน
เฉลยข้อ ก.
๔๙. ดอกไม้ชนิดใด เป็ นนิมติ ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ?
ก. ดอกบัว
ข. ดอกสาละ
ค. ดอกโศก
ง. ดอกมณฑารพ
เฉลยข้อ ง.
๕๐. เดียรถียเ์ ข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา เป็ นเหตุทาํ สังคายนาครังใด ?
ก. ครังที ๑
ข. ครังที ๒
ค. ครังที ๓
ง. ครังที ๔
เฉลยข้อ ค.
-------------------

๑๑๖

เฉลยวิชาพุทธานุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชันเอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ข.

๑๑. ค.

๒๑. ข.

๓๑. ก.

๔๑. ก.

๒. ค.

๑๒. ง.

๒๒. ค.

๓๒. ก.

๔๒. ค.

๓. ค.

๑๓. ค.

๒๓. ก.

๓๓. ค.

๔๓. ง.

๔. ง.

๑๔. ค.

๒๔. ก.

๓๔. ข.

๔๔. ง.

๕. ก.

๑๕. ข.

๒๕. ค.

๓๕. ก.

๔๕. ก.

๖. ข.

๑๖. ก.

๒๖. ง.

๓๖. ค.

๔๖. ง.

๗. ก.

๑๗. ก.

๒๗. ข.

๓๗. ค.

๔๗. ข.

๘. ง.

๑๘. ง.

๒๘. ง.

๓๘. ง.

๔๘. ก.

๙. ค.

๑๙. ค.

๒๙. ค.

๓๙. ข.

๔๙. ง.

๑๐. ก.

๒๐. ก.

๓๐. ก.

๔๐. ก.

๕๐. ค.

๑๑๗

๑๑๘

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชันเอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ทางของการกระทําทีประกอบด้วยเจตนา เรียกว่าอะไร ?
ก. กรรมบถ
ข. กรรมวิบาก
ค. กรรมสัทธา
ง. กรรมลิขติ
เฉลยข้อ ก.
๒. พระพุทธศาสนาสอนให้เชือเรืองใด ?
ก. ไสยศาสตร์
ข. ปาฏิหาริย ์
ค. กรรม
ง. เทพเจ้า
เฉลยข้อ ค.
๓. สิงใดสําคัญทีสุดในการกระทํากรรม?
ก. เจตนา
ข. อารมณ์
ค. อวิชชา
ง. สังขาร
เฉลยข้อ ก.
๔. กรรมทีทําทางวาจา เรียกว่าอะไร ?
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. วิบากกรรม
เฉลยข้อ ข.

๑๑๙

๕. กรรมเป็ นทางไปสู่สุคติหรือทุคติ ตรงกับข้อใด ?
ก. กรรมเวร
ค. กรรมนิมติ
เฉลยข้อ ง.
๖. การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เป็ นกรรมประเภทใด ?
ก. กายกรรม
ค. มโนกรรม
เฉลยข้อ ก.
๗. ข้อใด ไม่เป็ นอารมณ์แห่งปาณาติบาต ?
ก. เงิน
ค. ปลา
เฉลยข้อ ก.
๘. ข้อใด ไม่ใช่กริ ยิ าทีประพฤติกา้ วล่วงต่อสัตว์มชี วี ติ ?
ก. การฆ่า
ค. การทรกรรม
เฉลยข้อ ง.
๙. ข้อใด ไม่เป็ นเหตุจูงใจให้ทาํ ปาณาติบาต ?
ก. ปักษี
ค. ปาณา
เฉลยข้อ ง.
๑๐. จิตคิดจะฆ่า เป็ นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ค. อทินนาทาน
เฉลยข้อ ก.
๑๑. ฆ่าโดยอาการใดมีโทษมากทีสุด ?
ก. เพือป้ องกันตัว
ค. บันดาลโทสะ

๑๒๐

ข. กรรมคติ
ง. กรรมบถ

ข. วจีกรรม
ง. ถูกทุกข้อ

ข. นก
ง. ม้า

ข. การทําร้ายร่างกาย
ง. การโจรกรรม

ข. ปักษา
ง. ปรานี

ข. พยาบาท
ง. ผรุสวาจา

ข. ไตร่ตรองไว้กอ่ น
ง. ป้ องกันโรค

เฉลยข้อ ข.
๑๒. ปาณาติบาตมีโทษมาก เพราะฆ่าสัตว์ชนิดใด ?
ก. ช้าง
ข. สุนขั
ค. แมว
ง. ลิง
เฉลยข้อ ก.
๑๓. ปาณาติบาตมีองค์กประการ
ี
?
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
เฉลยข้อ ค.
๑๔. คําว่า มือเปื อนเลือด ตรงกับอกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมจิ ฉาจาร
ง. สัมผัปปลาปะ
เฉลยข้อ ก.
๑๕. ข้อใด เป็ นปาณาติบาตทีเกิดขึนทางวจีทวาร ?
ก. ฆ่าตัวตาย
ข. สังให้ฆ่า
ค. จิตคิดจะฆ่า
ง. ลงมือฆ่า
เฉลยข้อ ข.
๑๖. ข้อใด ไม่ใช่องค์แห่งอทินนาทาน ?
ก. วัตถุมเี จ้าของ
ข. ของส่วนตัว
ค. รูว้ ่ามีเจ้าของ
ง. จิตคิดจะลัก
เฉลยข้อ ข.
๑๗. ข้อใด เป็ นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดอทินนาทาน ?
ก. สมบัตสิ ูญหาย
ข. รายได้เพิมพูน
ค. ตระกูลมังคัง
ง. อายุยงยื
ั น
เฉลยข้อ ก.
๑๘. ฉ้อราษฎร์บงั หลวง เป็ นการประพฤติลว่ งอกุศลกรรมบถใด ?
ข. กาเมสุมจิ ฉาจาร
ก. อทินนาทาน

๑๒๑

ค. พยาบาท
เฉลยข้อ ก.

ง. มิจฉาทิฏฐิ

๑๙. อทินนาทานทีเกิดขึนทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?
ก. จิตคิดจะลัก
ข. พยายามลัก
ค. ลักด้วยตนเอง
ง. สังให้คนอืนลัก
เฉลยข้อ ง.
๒๐. อทินนาทานมีโทษมาก เพราะขโมยของประเภทใด ?
ก. ของประณีต
ข. ของสําคัญ
ค. ของผูม้ คี ุณ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๒๑. องค์แห่งอทินนาทานข้อใดทําให้สาํ เร็จเป็ นกรรมบถ ?
ก. ของมีเจ้าของ
ข. คิดจะลัก
ค. พยายามลัก
ง. ลักมาได้
เฉลยข้อ ง.
๒๒. อทินนาทานมีโทษมาก เพราะเจ้าของมีคุณมาก ตรงกับข้อใด ?
ก. พ่อแม่
ข. เพือน
ค. พีน้อง
ง. หลาน
เฉลยข้อ ก.
๒๓. รับสินบน เป็ นการกระทําผิดอกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. ผรุสวาท
ง. ปิ สุณวาจา
เฉลยข้อ ข.
๒๔. สิงของในข้อใด จัดเป็ นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?
ก. เจ้าของทิง
ข. เจ้าของหวง
ค. เจ้าของให้
ง. เจ้าของแจก
เฉลยข้อ ข.
๒๕. กาเมสุมจิ ฉาจาร เกิดขึนได้ทางใด ?

๑๒๒

ข. ทางวาจา
ง. ถูกทุกข้อ

ก. ทางกาย
ค. ทางใจ
เฉลยข้อ ก.

๒๖. ความประพฤติผดิ ในกาม ตรงกับข้อใด ?
ก. ไม่เคารพพ่อแม่
ข. ไม่เชือผูใ้ หญ่
ค. นอกใจคู่ครอง
ง. ไม่ทาํ ตามกฎ
เฉลยข้อ ค.
๒๗. ข้อใด เป็ นอารมณ์ของกาเมสุมจิ ฉาจาร ?
ก. บุรุษ
ข. สตรี
ค. ซากศพ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๒๘. องค์แห่งกาเมสุมจิ ฉาจาร ตรงกับข้อใด ?
ก. จิตคิดจะฆ่า
ข. จิตคิดจะลัก
ค. จิตคิดจะเสพ
ง. จิตคิดจะพูด
เฉลยข้อ ค.
๒๙. ข้อใด เป็ นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดกาเมสุมจิ ฉาจาร ?
ก. มีอายุสนั
ข. ทรัพย์วบิ ตั ิ
ค. มีศตั รูรอบด้าน
ง. ถูกกล่าวตู่ใส่รา้ ย
เฉลยข้อ ค.
๓๐. การประพฤติอกุศลกรรมบถเช่นไร เรียกว่า มุสาวาท ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคําหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ก.
๓๑. เจตนาบิดเบือนข่าวสารทําให้คนเข้าใจผิดเป็ นวจีกรรมประเภทใด ?
ก. มุสาวาท
ข. ปิ สุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
เฉลยข้อ ก.

๑๒๓

๓๒. มุสาวาท เกิดขึนได้ทางใด ?
ก. กาย วาจา
ค. วาจา ใจ
เฉลยข้อ ก.

ข. กาย ใจ
ง. กาย วาจา ใจ

๓๓. ถ้อยคําใด จัดเป็ นมุสาวาทในอกุศลกรรมบถ ?
ก. โวหาร
ข. สําคัญผิด
ค. พลัง
ง. กลับคํา
เฉลยข้อ ง.
๓๔. องค์แห่งมุสาวาททีถึงความสําเร็จเป็ นอกุศลกรรมบถ คือข้อใด ?
ก. เรืองไม่จริง
ข. คิดจะพูดให้ผดิ
ค. พยายามพูด
ง. เข้าใจเนื อความนัน
เฉลยข้อ ง.
๓๕. ข้อใด เป็ นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดมุสาวาท ?
ก. มีอายุสนั
ข. ทรัพย์วบิ ตั ิ
ค. มีศตั รูรอบด้าน
ง. ถูกกล่าวตู่ใส่รา้ ย
เฉลยข้อ ง.
๓๖. กล่าวให้รา้ ยป้ ายสีฝ่ายตรงข้าม เพือให้เขาเข้าข้างตน จัดเป็ นวจีกรรมใด ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคําหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ค.
๓๗. ปิ สุณวาจา เป็ นสาเหตุแห่งปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. หย่าร้าง
ข. เห็นแก่ตวั
ค. โหดร้าย
ง. แตกแยก
เฉลยข้อ ง.
๓๘. องค์แห่งปิ สุณวาจาทีถึงความสําเร็จเป็ นอกุศลกรรมบถ คือข้อใด ?
ก. ผูถ้ กู ทําลาย
ข. จิตคิดจะพูด
ค. พยายามพูด
ง. เข้าใจเนื อความนัน

๑๒๔

เฉลยข้อ ง.
๓๙. ข้อใด เป็ นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดปิ สุณวาจา ?
ก. ศัตรูรอบด้าน
ข. ถูกใส่รา้ ย
ค. แตกจากมิตร
ง. ได้ฟงั เสียงทีไม่น่าพอใจ
เฉลยข้อ ค.
๔๐. การประพฤติอกุศลกรรมบถเช่นไร เรียกว่า ผรุสวาจา ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคําหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ข.
๔๑. ผรุสวาจามีโทษมาก เพราะบุคคลทีถูกกระทํามีลกั ษณะเช่นไร ?
ก. มีความรูม้ าก
ข. มีเงินมาก
ค. มีอาํ นาจมาก
ง. มีคุณธรรมมาก
เฉลยข้อ ง.
๔๒. คําพูดทีเป็ นผรุสวาจา ผูพ้ ดู มุง่ หวังเพืออะไร ?
ก. ประทุษร้าย
ข. หลอกลวง
ค. ให้แตกแยก
ง. ให้เข้าใจผิด
เฉลยข้อ ก.
๔๓. ข้อใด เป็ นองค์ของผรุสวาจาทีถึงความเป็ นกรรมบถ ?
ก. มีคนถูกด่า
ข. มีจติ โกรธ
ค. ด่าต่อหน้า
ง. ด่าหลับหลัง
เฉลยข้อ ก.
๔๔. การพูดเช่นไร เรียกว่า สัมผัปปลาปะ ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคําหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ง.
๔๕. ข้อใด ไม่จดั เป็ นสัมผัปปลาปะ ?
ก. ฟังเทศน์
ข. ฟังเพลง

๑๒๕

ค. ร้องเพลง
ง. เต้นรํา
เฉลยข้อ ก.
๔๖. ข้อใด หมายถึงการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผูอ้ นมาเป็
ื
นของตน ?
ก. อนภิชฌา
ข. อภิชฌา
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. พยาบาท
เฉลยข้อ ข.
๔๗. คิดจะให้ผูอ้ นประสบความพิ
ื
นาศ ตรงกับข้อใด ?
ก. อภิชฌา
ข. อนภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. อพยาบาท
เฉลยข้อ ค.
๔๘. การประพฤติอย่างไร ชือว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ?
ก. ไม่ป้องร้าย
ข. คิดปองร้าย
ค. เห็นผิด
ง. เห็นชอบ
เฉลยข้อ ก.
๔๙. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลของกรรม ?
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. มิจฉาทิฏฐิ
ค. สักกายทิฏฐิ
ง. สัสสตทิฏฐิ
เฉลยข้อ ข.
๕๐. ข้อใด เป็ นมโนกรรมฝ่ ายกุศล ?
ก. เห็นชอบ
ข. เห็นผิด
ค. คิดละโมบ
ง. คิดปองร้าย
เฉลยข้อ ก.
-------------------

๑๒๖

เฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชันเอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ก.

๑๑. ข.

๒๑. ง.

๓๑. ก.

๔๑. ง.

๒. ค.

๑๒. ก.

๒๒. ก.

๓๒. ก.

๔๒. ก.

๓. ก.

๑๓. ค.

๒๓. ข.

๓๓. ง.

๔๓. ก.

๔. ข.

๑๔. ก.

๒๔. ข.

๓๔. ง.

๔๔. ง.

๕. ง.

๑๕. ข.

๒๕. ก.

๓๕. ง.

๔๕. ก.

๖. ก.

๑๖. ข.

๒๖. ค.

๓๖. ค.

๔๖. ข.

๗. ก.

๑๗. ก.

๒๗. ง.

๓๗. ง.

๔๗. ค.

๘. ง.

๑๘. ก.

๒๘. ค.

๓๘. ง.

๔๘. ก.

๙. ง.

๑๙. ง.

๒๙. ค.

๓๙. ค.

๔๙. ข.

๑๐. ก.

๒๐. ง.

๓๐. ก.

๔๐. ข.

๕๐. ก.

๑๒๗

๑๒๘

