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๑

วิธีตรวจในสนามหลวง
ขอประกาศแก่กรรมการทั้งหลายทราบทั่วกัน
การตรวจประโยคธรรม และธรรมศึกษาของสนามหลวงความประสงค์
เพื่ อ ทราบความรู้ ข องนั ก เรี ย นตามความเป็ น จริ ง เป็ น ทางให้ ผู้ ศึ ก ษาเจริ ญ
ในวิทยาการ และจริยสมบัติสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป
ปัญหาที่ออกสอบ สนามหลวงแผนกธรรมได้รวบรวมขึ้นจากข้อสอบของ
พระกรรมการหลายรูป มีกรรมการตรวจพิเศษคัดเลือกอีกชั้นหนึ่ง ถามความจาบ้าง
ความเข้าใจบ้าง ความคิดบ้าง การตรวจต้องถือแนวนี้เป็นเกณฑ์ตรวจคาถาม
ที่ถามความจาต้องตอบให้ตรงตามแบบ และอาจเหมือนกันได้หมดทุกคนที่ถามความ
เข้าใจในทางที่ถูกมีได้อย่างเดียว แต่โวหารอาจต่างกัน ที่ถามความคิดเหตุผล
ย่อ มมีไ ด้ค นละอย่างตามความคิด ของแต่ล ะคน นี้เป็น ประมาณในการตอบ
คาเฉลยนั้น เป็น เพีย งแนวทางให้ก รรมการ ได้ถือ เป็น เกณฑ์ใ นการตรวจ
ได้ส ะดวกเป็นเพียงมติหนึ่งที่อาศัยหลักเป็นสาคัญ จะเกณฑ์ให้นักเรียนตอบ
ตรงกัน ทุก ข้อ คงเป็ น ไปไม่ ไ ด้ เว้ น ไว้ แ ต่ ใ จความส าคั ญ เท่ า นั้ น ส่ ว นข้ อ สอบ
ของธรรมศึกษาทุกชั้น เว้นเรียงความแก้กระทู้ธรรม ปัญหาที่ออกสอบเป็นแบบ
ปรนัย คือ เลือ กคาตอบที่ออกมาแล้วในแต่ละข้อแต่ต้องเป็นคาตอบที่ถูกต้อง
ที่สุดในแต่ละข้อ ซึ่งมีที่ถูกที่สุดเพียงข้อละคาตอบเดียวนักเรียนจะต้องเลือกตอบ
ข้อที่ถูกเท่านั้น เลือกตอบผิดเป็นไม่ได้คะแนน เป็นการถามทั้งความรู้ ความเข้าใจ
ความจา และความคิดไปในตัวด้วย

๒

การตรวจก็ เพื่ อจะรู้ ว่ านั กเรียนมี ความรู้ หลั กธรรมวิ นั ย ควรแก่ การด ารง
พระศาสนาหรือไม่ ควรได้เป็นได้ ควรตกเป็นตก อย่างนี้เป็นทางเจริญวิทยาการ
ของผู้ศึกษาต่อไป
ผู้ตรวจพึงตั้งใจอยู่ในมัชฌัตตุเบกขาวางตนเป็ นกลาง ถือความจริ ง
เป็นหลักถูกว่าตามถูก ผิดว่าตามผิด ไม่ควรถืออคติอันทาให้เสียความเที่ยงธรรม
มุ่งทากิจพระศาสนาสงเคราะห์กุลบุตรให้ได้ความเสมอภาคทั่วหน้ากัน
ท่ า นทั้ ง หลายได้ รั บ อาราธนามาให้ เ ป็ น กรรมการนั้ น คื อ เป็ น ผู้ ที่
สนามหลวงเห็นแล้วว่าทรงคุณธรรม ควรแก่ฐานะสมควรจะยกย่องให้เป็นผู้ตรวจ
ความรู้ของนักเรียนได้ ขอท่านจงเคารพต่อความเป็นธรรม เพื่อ ความเสมอภาค
แก่นักเรียนทั้งหลาย ถ้าคณะกรรมการกองใดหรือผู้ใดมีมติไม่ลงกัน หรือขัดข้อง
อย่างใด หากตกลงกันไม่ได้ ให้หารือประธานในที่นั้นให้ท่านชี้ขาด และพึงปฏิบัติ
ตามโดยธรรม
อนึ่ ง นั ก เรี ย นบางคนบางส านั ก อยากได้ จ นเกิ น พอดี ถึ ง กั บ ท าผิ ด
ระเบียบของสนามหลวง ลืมคิดถึงตนว่าเรียนธรรมสอบธรรมเป็นนักธรรม ขอให้
กรรมการทั้งหลายช่วยสอดส่องตรวจตรากากับไปด้วย ลักษณะของใบตอบที่
ส่อทุจริตดังนี้
๑. ฉบับเดียวกัน ลายมือไม่เหมือนกัน หรือวันต้นอย่างหนึ่ง วันหลัง
อย่างหนึ่ง ซึ่งส่อว่าเป็นคนละคนเหล่านี้แปลว่าคนอื่นทาให้
๒. คาตอบที่ต้องเรียงคาพูดมากๆ เหมือนกับฉบับอื่นอันส่อว่าไม่ใช่ความจา
ความรู้ อั น เป็ น ส านวนของตนนี้ แปลว่ าดู ค าตอบของคนอื่ น หรื อ ให้ ค นอื่นดู
คาตอบ

๓

๓. ตอบโดยทานองอย่างเขียนคาบอกเหมือนกันจริงๆ เช่น ผิดเหมือนกัน
ถูกเหมือนกัน แก้เหมือนกัน ขีดฆ่าเหมือนกัน ตกข้อความเหมือนกัน นี้แสดงว่า
มีผู้บอกให้ตอบ
๔. ถ้าเห็นว่าทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งจงลงเลข ๐ นาเสนอประธาน
กรรมการเก็บรวบรวมไว้กับใบตอบคนเดียวกัน เพื่อเป็นหลักฐาน

๔

วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
๑. วิธีตรวจนี้เป็นวิธีตรวจให้คะแนน คะแนนเต็มแต่ละข้อมี ๑๐ คะแนน
๒. การจะตรวจให้คะแนนเต็มหรือไม่ ให้กรรมการพิจารณาเห็นตามสมควร
ถ้าไม่ถูกเลยให้ลงเลข ๐
๓. ข้อใหญ่ที่มีข้อย่อยให้ลงคะแนนที่ข้อย่อยแต่ละข้อ แล้วรวมคะแนนไว้
ที่เลขหัวข้อใหญ่นั้นๆ เมื่อตรวจข้อย่อยครบในแต่ละข้อย่อยใหญ่ ให้รวมคะแนน
ไว้ ค ราวหนึ่ ง แล้ ว เขี ย นเลขจ านวนคะแนนที่ ไ ด้เฉพาะข้อ นั้ น ๆไว้ ที่เลขหัวข้อ
ของข้อนั้นๆ
๔. เมื่อตรวจครบทั้ง ๑๐ ข้อแล้วให้รวมคะแนนทั้งหมด (๑๐ ข้อ) แล้ว
เขียนไว้ที่มุมขวาด้านบนทุกฉบับ
๕. ตรวจเสร็จ แล้ว ให้ล งชื ่อ ก ากั บ ไว้ที ่ม ุม ซ้า ยมือ ด้า นบนทุก ฉบับ
และฉบับแรกของแต่ละปึกให้ลงชื่อโดยเขียนตัวบรรจงทุกปึก
๖. เฉพาะใบตอบของธรรมศึกษาทุกชั้น เว้นกระทู้ ข้อสอบแต่ละวิชา
มี ๕๐ ข้อๆละ ๒ คะแนน ให้ตรวจไปตามใบเฉลยฉบับที่เฉลยไว้ ให้ตรวจแต่ละ
ฉบับแล้ว ให้นับข้อรวมคะแนน และปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ ๕
๗. ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นธรรมศึ ก ษากากบาทลงในช่ อ งค าตอบในข้ อ
เดียวกันหลายคาตอบ ถือว่าข้อนั้นๆ เป็นผิดไม่ได้คะแนน หากมีรอยขูดลบขีดฆ่าไว้
แต่พอเป็นหลักฐานให้ทราบว่านักเรียนตกลงใจตอบคาตอบในข้อไหนได้ก็ให้ตรวจ
ไปตามนัน้

๕

๘. การตรวจให้ใช้กรรมการ ๒ รูปเมื่อกรรมการรูปที่ ๑ ตรวจเสร็จแล้ว
ให้กรรมการ รูปที่ ๒ ตรวจซ้า ถ้าเห็นไม่ร่วมกันให้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ถ้าเห็นร่วมกันก็ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว ให้ลงนามกากับไว้ทุกฉบับโดย
ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการรูปที่ ๑

๖

การให้คะแนน
๑. การให้คะแนนนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑.๑ สาหรับประโยคนักธรรมทุกชั้นให้ถือ ๔๐๐ คะแนนเป็นเกณฑ์
วิชาทุกวิชา ให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อรวมคะแนน ของทั้ง ๔ วิชาแล้ว
ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๘๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ต่ากว่า ๒๘๐ คะแนน
ถือว่าสอบตก
๑.๒ ส าหรั บ ธรรมศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ให้ ถื อ ๔๐๐ คะแนน เป็ น เกณฑ์
วิชาทุกวิชาให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อรวมคะแนน ของทั้ง ๔ วิชาแล้ว
ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๐๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ต่ากว่า ๒๐๐ คะแนน
ถือว่าสอบตก
๑.๓ นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น เมื่อตรวจดูคะแนนของแต่ละวิชา
ที่ได้แล้วหากมีวิชาใดวิชาหนึ่งได้คะแนนต่ากว่า ๒๕ คะแนน แม้จะรวมครบทุกวิชา
แล้วได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ก็ตาม ถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นการสอบตกด้วย
๒. ผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้ น ต้องสอบทั้ง ๔ วิชาถ้าขาดสอบ
วิชาใดวิชาหนึ่งสนามหลวงแผนกธรรมไม่รับพิจารณา ให้อยู่ในเกณฑ์สอบตก
๓. การตอบสั บข้ อให้ หั กคะแนนเสี ย ๒ คะแนน เช่ นเดิ มคื อแทนที่ จะได้
๑๐ คะแนนเต็ มก็ ให้ เพี ยง ๘ คะแนนเท่ านั้ น หากตอบไม่ หมดข้ อคงให้ คะแนน
ไม่เต็มข้อเท่ากับการตอบ ถ้าผู้ตรวจเห็นว่าฉบับใดผิดมากไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียว
ก็ให้ลง ๐ ไว้ด้วย

๗

๔. วิชาที่ตอบต้องได้คะแนนทุกวิชาจึงจะยอมรับรวมคะแนนให้ หากเกิด
วิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียว หรือได้ต่ากว่า ๒๕ คะแนน
ก็ ห้ า มรวมคะแนนปรับ เป็ น ตก แม้ ร วมทุ ก วิ ช าแล้ ว จะได้ ค ะแนนสู ง ถึ ง เกณฑ์
ที่กาหนดไว้ก็ตาม
แนวตรวจกระทู้ธรรม
สาหรับกรรมการพิจารณาให้คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

แต่งได้ตามกาหนด
อ้างกระทู้ได้ตามกฎ
เชื่อมกระทู้ได้ดี
อธิบายความสมกับกระทู้ที่ได้ตั้งไว้
ใช้สานวนสุภาพเรียบร้อย
ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกเป็นส่วนมาก
สะอาดไม่เปรอะเปื้อน

ขอให้กรรมการสนามหลวงแผนกธรรมได้ปฏิบัติให้ชอบด้วยระเบียบ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอบทุกประการ
วิธีตรวจนี้ให้ใช้เฉพาะในการสอบธรรมสนามหลวง
******************
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

๘

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ
นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก
ของสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐

๙

ปัญหาวิชาเรียงความกระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาธุ ปาเปน ทุกฺกร.
ความดี อันคนชั่วทายาก.
วิ. จุล. ๗/๑๙๕ ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
-------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และ
บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความ
ให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๐

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. สังคมทุกวันนี้เกิดความวุน่ วาย เพราะขาดธรรมอะไรบ้าง ?
เฉลย เพราะขาดธรรมเป็นโลกบาล ๒ อย่าง คือ
๑. หิริ ความละอายแก่ใจในการประพฤติชั่ว
๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของการประพฤติชั่ว
๒. สติ แปลว่าอะไร ? เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก ?
เฉลย สติ แปลว่า ความระลึกได้ ฯ
เพราะช่วยให้สาเร็จกิจในทางที่ดี ฯ
๓. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุไร ?
เฉลย เพราะเป็นของมีคุณค่าและหาได้ยาก เหมือนเพชรนิลจินดามีค่ามาก
นาประโยชน์ และความสุขมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ฯ

๑๑

๔. ไตรลักษณ์ ได้แก่อะไรบ้าง ?
เฉลย ๑. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์
๓. อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน ฯ
๕. ผู้ที่ทางานไม่สาเร็จผลตามที่มุ่งหมายเพราะขาดคุณธรรมอะไรบ้าง ?
เฉลย เพราะขาดอิทธิบาท คือคุณเครื่องให้สาเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง คือ
๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ
๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ฯ
๖. ธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?
เฉลย คือ นิวรณ์ ๕ ฯ มี
๑. กามฉันท์
พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น
๒. พยาบาท
ปองร้ายผู้อื่น
๓. ถีนมิทธะ
ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซ่านและราคาญ
๕. วิจิกิจฉา
ลังเลไม่ตกลงใจ ฯ
๗. คาว่า เจรจาชอบ ในมรรคมีองค์ ๘ นั้น คือเจรจาอย่างไร ?
เฉลย คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดคาหยาบ และเว้นจาก
พูดเพ้อเจ้อ ฯ

๑๒

คิหิปฏิบัติ
๘. มิตรแท้ที่ควรคบ มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?
เฉลย มี ๔ ประเภท ฯ คือ
๑. มิตรมีอุปการะ
๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
๓. มิตรแนะประโยชน์
๔. มิตรมีความรักใคร่ ฯ
๙. อบายมุข ๔ มีอะไรบ้าง ?
เฉลย มี ๑. ความเป็นนักเลงหญิง
๒. ความเป็นนักเลงสุรา
๓. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
๔. ความคบคนชั่วเป็นมิตร ฯ
๑๐. ดื่มน้าเมามีโทษอย่างไรบ้าง ?
เฉลย มีโทษ ๖ อย่าง คือ
๑. เสียทรัพย์
๒. ก่อการทะเลาะวิวาท
๓. เกิดโรค
๔. ถูกติเตียน
๕. ไม่รู้จักอาย
๖. ทอนกาลังปัญญา ฯ
-------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่จาพวก ? พระพุทธเจ้าสืบเชื้อสายมาจาก
ชนชาติใด ?
เฉลย มี ๒ จาพวก คือ
๑. มิลักขะ เจ้าของถิ่นเดิม
๒. อริยกะ พวกอพยพมาใหม่ ฯ
สืบเชื้อสายมาจากชนชาติอริยกะ ฯ

๑๔

๒. พระนามและนามดังต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ?
ก. พระเจ้าสุทโธทนะ
ข. พระนางเจ้าสิริมหามายา
ค. พระนันทะ
ง. วิศวามิตร
จ. นายฉันนะ
เฉลย ก. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระราชบิดา
ข. พระนางเจ้าสิริมหามายา เป็นพระราชมารดา
ค. พระนันทะ เป็นพระกนิษฐภาดาต่างพระมารดา
ง. วิศวามิตร เป็นครูผู้สอนศิลปวิทยาเมื่อยังทรงพระเยาว์
จ. นายฉันนะ เป็นผู้ตามเสด็จในคราวออกผนวช ฯ
๓. พระเจ้าสุทโธทนะ มีพระราชโอรสพระราชธิดากี่พระองค์ ? มีพระนาม
ว่าอะไรบ้าง ?
เฉลย มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือ
๑. พระสิทธัตถกุมาร
๒. พระนันทกุมาร
มีพระราชธิดา ๑ พระองค์ คือพระนางรูปนันทา ฯ
๔.

เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบวช ? ทรงบวชได้กี่ปี
จึงตรัสรู้ ?
เฉลย ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ ฯ
๖ ปี จึงตรัสรู้ ฯ

๑๕

๕. เทศนากัณฑ์แรก ชื่ออะไร ? ปัจฉิมสักขิสาวก คือสาวกองค์สุดท้าย
ที่ได้เห็นพระศาสดา ได้แก่ใคร ?
เฉลย เทศนากัณฑ์แรก ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฯ
ปัจฉิมสักขิสาวก ได้แก่ พระสุภัททะ ฯ
๖. ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมนั้น คือเห็นว่าอย่างไร ? ได้เกิดขึ้นแก่ผู้ใด
เป็นคนแรก ?
เฉลย เห็นว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมี
ความดับเป็นธรรมดา” ฯ
เกิดแก่โกณฑัญญพราหมณ์เป็นคนแรก ฯ
๗. คฤหัสถ์ที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ?
เฉลย คือ ยสกุลบุตร ฯ
เพราะฟังอนุปุพพีกถา และอริยสัจ ๔ ฯ
๘. พระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์สาเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?
เฉลย พระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ
พระโมคคัลลานะ ฟังธรรมจากพระสารีบุตร ฯ

๑๖

ศาสนพิธี
๙. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมประกอบพิธีการบูชาเป็นพิเศษ
ในปีหนึ่ง ๆ มีวันอะไรบ้าง ?
เฉลย วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ฯ
๑๐. ปาฏิบุคลิกทาน และ สังฆทาน หมายถึงอะไร ?
เฉลย ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง ทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายแก่สงฆ์ ไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ฯ
-------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๗

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. นิสสัย และ อกรณียกิจ คืออะไร ? ทั้ง ๒ อย่างรวมเรียกว่าอะไร ?
เฉลย นิสสัย คือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต
อกรณียกิจ คือกิจที่บรรพชิตไม่ควรทา ฯ
ทั้ง ๒ อย่าง รวมเรียกว่า อนุศาสน์ ฯ
๒. อาบัติคืออะไร ? อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติ ๖ อย่างนั้น อย่างไหน
เสียหายมากที่สุด ?
เฉลย คือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ฯ
ต้องด้วยไม่ละอาย จัดว่าเสียหายมากที่สุด ฯ
๓. สิกขา กับ สิกขาบท ต่างกันอย่างไร ?
เฉลย ต่างกันอย่างนี้
สิกขา ได้แก่ข้อที่ควรศึกษา คือศีล สมาธิ และปัญญา
สิกขาบท ได้แก่พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ ฯ

๑๘

๔. พูดอย่างไรเรียกว่า อวดอุตตริมนุสสธรรม ?
เฉลย พูดอวดคุณพิเศษอันยิ่งของมนุษย์ คือพูดว่าข้าพเจ้าได้ฌาน
วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล เรียกว่า อวดอุตตริมนุสสธรรม ฯ
๕. อาบัติไม่มมี ูล กาหนดโดยอาการอย่างไร ? โจทด้วยอาบัติไม่มมี ูลเป็น
อาบัติอะไร ?
เฉลย กาหนดโดยอาการ ๓ คือ
ไม่ได้เห็นเอง ๑ ไม่ได้ยิน ๑ ไม่ได้รังเกียจ ๑ ว่าภิกษุนั้นต้องอาบัติชื่อนั้น ฯ
โจทด้วยอาบัติปาราชิกต้องสังฆาทิเสส
โจทด้วยอาบัติสังฆาทิเสสต้องปาจิตตีย์
โจทด้วยอาบัติอื่นจากนี้ต้องปาจิตตีย์ ในสัมปชานมุสาวาทสิกขาบท ฯ
๖. คาว่า มาตุคาม ในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ และ ๓ ต่างกันอย่างไร ?
เฉลย ในสิกขาบทที่ ๒ หมายรวมทั้งหญิงที่รู้เดียงสาและไม่รู้เดียงสา โดยที่สุด
แม้เกิดในวันนั้น
ส่วนในสิกขาบทที่ ๓ หมายเฉพาะหญิงที่รู้เดียงสาแล้วเท่านั้น ฯ
๗. ภิกษุต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ หรืออาบัติปาจิตตีย์ มีวิธีแสดงอาบัติ
ต่างกันอย่างไร ?
เฉลย นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ต้องเสียสละวัตถุอันเป็นเหตุให้ต้องอาบัตินั้นเสียก่อน
จึงแสดงอาบัติได้ ส่วนอาบัติปาจิตตีย์นั้น ภิกษุพึงแสดงอาบัติได้เลย
ไม่มีวัตถุใด ๆ ที่ต้องสละ ฯ

๑๙

๘. ในปาจิตตีย์ ภิกษุต้องอาบัติเพราะพูดเรื่องจริง มีหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
เฉลย มี ฯ
เพราะบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบัน ตามสิกขาบทที่ ๘
แห่งมุสาวาทวรรค และเพราะบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน
เว้นไว้แต่ได้รับสมมติ ตามสิกขาบท ที่ ๙ แห่งมุสาวาทวรรค ฯ
๙. การนุ่งเป็นปริมณฑล คือการนุ่งอย่างไร ?
เฉลย คือ นุ่งเบื้องบนปิดสะดือ แต่ไม่ถึงกระโจมอก เบื้องล่างปิดหัวเข่าทั้ง ๒
ลงมาเพียงครึ่งแข้ง ไม่คลุมข้อเท้า ฯ
๑๐. ภิกษุฉันพลางพูดพลาง จะต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?
เฉลย พูดทั้งที่ยังมีอาหารอยู่ในปาก ต้องอาบัติทุกกฏ พูดไม่มีอาหารอยู่ในปาก
ไม่ต้องอาบัติ ฯ

-------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๐

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เอโกปิ สทฺโธ เมธาวี
ธมฺมฏฺโ สีลสมฺปนฺโน

อสฺสทฺธาน จ าติน
โหติ อตฺถาย พนฺธุน.

ผู้มีศรัทธา มีปัญญา ตั้งในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล แม้คนเดียว
ย่อมเป็นประโยชน์แก่ญาติและพวกพ้องผู้ไม่มีศรัทธา.
(ปสฺสิกเถร)
ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๖.
------------------แต่งอธิบายเป็นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อย
กว่า ๒ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้าข้อกัน
แต่จะซ้าคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อ
สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป.
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. ปฏิสันถาร มีอะไรบ้าง ? มีประโยชน์อย่างไร ?
ตอบ มี ๑. อามิสปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยสิ่งของ
๒. ธัมมปฏิสันถาร ต้อนรับโดยธรรม ฯ
มีประโยชน์อย่างนี้ คือ
๑. เป็นอุบายสร้างความสามัคคีและยึดเหนี่ยวน้าใจกัน
๒. เป็นการรักษาไมตรีจิตระหว่างกันและกันให้มั่นคงยิ่งขึ้น ฯ
๒.

การพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์
จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?
ตอบ จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ
มีประโยชน์ คือทาให้รู้จักสภาพที่เป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายว่า
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสังขาร
ทั้งหลายเหล่านั้น ฯ

๒๒

๓. ปาฏิหาริย์มีอะไรบ้าง ? ทาไมจึงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์ว่าอัศจรรย์ ?
ตอบ มี ๓ อย่าง คือ
๑. อิทธิปาฏิหาริย์ ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์
๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ รู้ใจเป็นอัศจรรย์
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คาสอนเป็นอัศจรรย์ ฯ
เพราะอาจจูงใจผู้ฟังให้เห็นคล้อยตาม ละความชั่วทาความดี
ตั้งแต่ขั้นต่า คือการถึงสรณะและรักษาศีล ตลอดถึงขั้นสูง
คือมรรคผลนิพพานได้ ฯ
๔. ทิฏฐิ ความเห็นผิด ท่านเรียกว่า โอฆะ โยคะ อาสวะ เพราะเหตุใด ?
ตอบ เรียกว่า โอฆะ เพราะเป็นดุจกระแสน้าอันท่วมใจสัตว์
เรียกว่า โยคะ เพราะประกอบสัตว์ไว้ในภพ
เรียกว่า อาสวะ เพราะเป็นสภาพหมักหมมอยู่ในกระแสจิต ฯ
๕. ปัญจขันธ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นมาร มีอธิบายว่าอย่างไร ?
ตอบ มีอธิบายว่า ปัญจขันธ์นั้น บางทีทาความลาบาก บางทีทาให้เกิดความ
เบื่อหน่าย จนถึงฆ่าตัวตายก็มี ฯ
๖. ในวิมุตติ ๕ วิมุตติอย่างไหนเป็นโลกิยะ อย่างไหนเป็นโลกุตระ ?
ตอบ ตทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ จัดเป็นโลกิยะ
ส่วนสมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ
จัดเป็นโลกุตระ ฯ

๒๓

๗.

พระพุทธคุณ บทว่า อรห ที่แปลว่า เป็นผู้หักกาแห่งสังสารจักรนั้น
กาแห่งสังสารจักร ได้แก่อะไร ?
ตอบ ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม ฯ
๘.

พระสงฆ์ ในบทสังฆคุณ ๙ ท่านหมายถึงพระสงฆ์เช่นไร ?
คาว่า “อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง” คือปฏิบัติเช่นไร ?
ตอบ หมายถึง พระสาวกผู้ได้บรรลุธรรมวิเศษตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นต้น ฯ
คือไม่ปฏิบัติลวงโลก ไม่มีมายาสาไถย ประพฤติตรง ตรงต่อพระศาสดา
และเพื่อนสาวกด้วยกัน ไม่อาพรางความในใจ ไม่มีแง่งอน ฯ
๙. บารมี คืออะไร ? ทาอย่างไร เรียกว่าอธิษฐานบารมี ?
ตอบ คือปฏิปทาอันยิ่งยวด หรือคุณธรรมที่ประพฤติอย่างยิ่งยวด
ได้แก่ ความดีที่บาเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด ฯ
ความตั้งใจมั่นตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระทาของตนไว้
แน่นอน และดาเนินตามนั้นอย่างแน่วแน่ เรียกว่าอธิษฐานบารมี ฯ
๑๐. ในกรรม ๑๒ อุปัตถัมภกกรรม กับ อุปปีฬกกรรม ทาหน้าที่ต่างกัน
อย่างไร ?
ตอบ อุปัตถัมภกกรรม ทาหน้าที่สนับสนุนผลแห่งชนกกรรม
อุปปีฬกกรรม ทาหน้าที่บีบคั้นผลแห่งชนกกรรม ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๔

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. สัมมาสัมพุทธะ ปัจเจกพุทธะ และอนุพุทธะ ต่างกันอย่างไร ?
ตอบ สัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้เองโดยชอบ และสอนผู้อื่นให้รตู้ าม
ปัจเจกพุทธะ ตรัสรู้เฉพาะตน ไม่สอนผู้อื่นให้รู้ตาม
อนุพุทธะ ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และสามารถสอนผู้อื่น
ให้รู้ตาม ฯ
๒.

พระปัญจวัคคีย์ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังพระธรรมเทศนา
ชื่ออะไร ? พระธรรมเทศนานั้นโดยย่อว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ตอบ ชื่อ อนัตตลักขณสูตร ฯ
ว่าด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา ฯ

๒๕

๓. อนุปุพพีกถา คืออะไร ? ทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระพุทธประสงค์อย่างไร ?
ตอบ คือ ถ้อยคาที่กล่าวโดยลาดับ ฯ
ด้วยพระพุทธประสงค์จะฟอกจิตกุลบุตรให้ห่างไกลจากความยินดี
ในกาม ควรรับพระธรรมเทศนาให้เกิดธรรมจักษุ เหมือนผ้าที่ปราศจาก
มลทิน ควรรับน้าย้อมได้ ฉะนั้น ฯ
๔.

พระสาวกผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมาก คือใคร ? ท่านทาอย่างไร
จึงมีบริวารมากอย่างนั้น ?
ตอบ คือ พระอุรุเวลกัสสปะ ฯ
ท่านรู้จักสงเคราะห์บริวารด้วยอามิสบ้าง ด้วยธรรมบ้าง จึงเป็นที่รักใคร่
นับถือ สามารถยึดเหนี่ยวน้าใจบริวารไว้ได้ ฯ
๕.

ธรรมเสนาบดี และ นวกัมมาธิฏฐายี เป็นนามของพระสาวกองค์ใด ?
เพราะเหตุไรจึงมีนามเช่นนั้น ?
ตอบ ธรรมเสนาบดี เป็นนามของพระสารีบุตรเถระ เพราะท่านเป็นกาลัง
สาคัญยิ่งในการประกาศพระพุทธศาสนา ฯ
นวกัมมาธิฏฐายี เป็นนามของพระโมคคัลลานเถระ เพราะท่านเป็นผู้
สามารถกากับดูแลการก่อสร้าง ฯ

๒๖

๖.

“คนเหล่านี้ทั้งหมดยังไม่ทันถึง ๑๐๐ ปี ก็จักไม่มีเหลือ จักล่วงไปหมด
ดูการเล่นไม่มีประโยชน์อะไร ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพ้นดีกว่า”
นี้เป็นคาพูดของใคร ? พูดกับใคร ?
ตอบ ของอุปติสสมาณพ ฯ
พูดกับโกลิตมาณพ ฯ
๗. ธรรมุทเทศ มีอะไรบ้าง ? ใครแสดงแก่ใคร ?
ตอบ มี ๑. โลกคือหมู่สัตว์ อันชรานาเข้าไปใกล้ ไม่ยั่งยืน
๒. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่จาเพาะตน
๓. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จาต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
๔. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ฯ
พระรัฐบาลแสดงถวายพระเจ้าโกรัพยะ ฯ
๘.

พระมหากัสสปเถระเป็นประธานในการทาสังคายนาครั้งแรกที่ไหน ?
ใช้เวลานานเท่าไร ?
ตอบ ที่ถ้าสัตตบัณณคูหา เวภารบรรพต กรุงราชคฤห์ ฯ
ใช้เวลา ๗ เดือน ฯ

๒๗

ศาสนพิธี
๙. กุศลพิธี คืออะไร ? พิธีทาสามีจิกรรม หมายถึงอะไร ?
ตอบ คือ พิธีบาเพ็ญกุศล ฯ
หมายถึง การขอขมาโทษกัน ให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้อง
หมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทาสามีจิกรรมกันแล้ว
ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย ฯ
๑๐. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกว่าวันอะไร ?
ตรงกับวันอะไร ?
ตอบ เรียกว่า วันเทโวโรหณะ ฯ
ตรงกับวันมหาปวารณา เพ็ญเดือน ๑๑ ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๘

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.

สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์เรียกว่าอะไร ? ทรงบัญญัติไว้
เพื่อประโยชน์อะไร ?
ตอบ เรียกว่า อภิสมาจาร ฯ
ทรงบัญญัติไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภิกษุ และเพื่อความงาม
ของพระศาสนา เช่นเดียวกับตระกูลใหญ่ จาต้องมีขนบธรรมเนียม
และระเบียบไว้รักษาเกียรติ และความเป็นผู้ดีของตระกูล ฯ
๒. ภิกษุเช่นไรควรได้นิสัยมุตตกะ ?
ตอบ ภิกษุผู้ควรได้นิสัยมุตตกะ คือ
๑. เป็นผู้มีศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ สติ
๒. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล อาจาระ ความเห็นชอบ เคยได้ยิน
ได้ฟังมามาก มีปัญญา
๓. รู้จักอาบัติ มิใช่อาบัติ อาบัติเบา อาบัติหนัก จาพระปาฏิโมกข์ได้
แม่นยา ทั้งมีพรรษาพ้น ๕ ฯ

๒๙

๓. ภิกษุเช่นไร ชื่อว่า นวกะ มัชฌิมะ เถระ ?
ตอบ ภิกษุมีพรรษาไม่ถึง ๕ ชื่อว่า นวกะ
ภิกษุมีพรรษาตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง ๑๐ ต้องประกอบด้วยคุณธรรม
ตามพระวินัยชื่อว่า มัชฌิมะ
ภิกษุมีพรรษาตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป ต้องประกอบด้วยคุณธรรมตามพระวินัย
ชื่อว่า เถระ ฯ
๔. ภิกษุผู้จะไปสู่อาวาสอื่น พึงปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ? ให้ตอบมา ๓ ข้อ
ตอบ พึงปฏิบัติตนอย่างนี้
๑. ทาความเคารพในเจ้าของถิ่น
๒. แสดงความเกรงใจเจ้าของถิ่น
๓. แสดงอาการสุภาพต่อเจ้าของถิ่น
๔. แสดงอาการสนิทสนมกับเจ้าของถิ่น
๕. ถ้าจะอยู่ที่นั่น ควรประพฤติให้ถูกธรรมเนียมของเจ้าของถิ่น
๖. ถือเสนาสนะแล้วอย่าดูดาย เอาใจใส่ปัดกวาดให้สะอาดหมดจด
ตั้งเครื่องเสนาสนะให้เป็นระเบียบ ฯ

๓๐

๕.

เมื่ออยู่ในกุฎีเดียวกันกับพระเถระผู้มีพรรษามากกว่า ตามพระวินัย
ท่านให้ปฏิบัติอย่างไร ?
ตอบ ให้ปฏิบัติอย่างนี้ คือ จะทาสิ่งใด ๆ ควรขออนุญาตท่านก่อน เช่น
จะสอนธรรม จะอธิบายความ จะสาธยาย จะแสดงธรรม จะเปิดจะปิดไฟ
จะเปิดจะปิดประตูหน้าต่าง ห้ามมิให้ทาตามอาเภอใจ ฯ
๖.

ธุระเป็นเหตุให้ไปค้างแรมที่อื่นด้วยสัตตาหกรณียะ ที่กล่าวไว้ในบาลี
มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?
ตอบ มี ๔ อย่าง ฯ คือ
๑. สหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข้ รู้เข้าแล้วไปเพื่อพยาบาล
๒. สหธรรมิกกระสันจะสึก รู้เข้าแล้วไปเพื่อระงับ
๓. มีกิจสงฆ์เกิดขึ้น เช่น วิหารชารุด ไปเพื่อหาเครื่องทัพพสัมภาระ
มาซ่อมแซม
๔. ทายกต้องการจะทาบุญ ส่งคนมานิมนต์ ไปเพื่อบารุงศรัทธา
แม้กิจอื่นที่อนุโลมตามนี้ ท่านก็อนุญาต ฯ
๗. กาลังสวดพระปาฏิโมกข์อยู่ มีภิกษุอื่นเข้ามา จะพึงปฏิบัติอย่างไร ?
ตอบ ปฏิบัติอย่างนี้ คือ ถ้าภิกษุผู้เข้ามาใหม่มีจานวนมากกว่า ต้องเริ่มสวดใหม่
ตั้งแต่ต้น ถ้ามีจานวนเท่ากันหรือน้อยกว่า ส่วนที่สวดไปแล้วก็ให้เป็นอัน
สวดแล้ว ให้เธอผู้มาใหม่ฟังส่วนที่ยังเหลือต่อไป ฯ

๓๑

๘. อเนสนาได้แก่อะไร ? มีอะไรบ้าง ?
ตอบ อเนสนา ได้แก่ กิริยาแสวงหาเลี้ยงชีพในทางไม่สมควร ฯ
มี ๒ อย่าง คือ
๑. การแสวงหาเป็นโลกวัชชะ มีโทษทางโลก
๒. การแสวงหาเป็นปัณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ ฯ
๙.

ภัตตุทเทสกะ จีวรภาชกะ และอัปปมัตตกวิสัชชกะ หมายถึงภิกษุ
ผู้มีหน้าที่อะไร ?
ตอบ ภัตตุทเทสกะ หมายถึง ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกภัตตาหาร ตลอดถึงรับนิมนต์
ของทายกแล้วจัดส่งพระไปให้
จีวรภาชกะ หมายถึง ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกจีวร
อัปปมัตตกวิสัชชกะ หมายถึง ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกเภสัชและบริขาร
เล็กน้อย ฯ
๑๐. ภิกษุผู้ได้ชื่อว่า โคจรสัมปันโน ผู้ถึงพร้อมด้วยโคจร เพราะปฏิบัติ
อย่างไร ?
ตอบ เพราะเว้นอโคจร ๖ จะไปหาใครหรือจะไปที่ไหน เลือกบุคคล
เลือกสถานอันสมควร ไปเป็นกิจลักษณะในเวลาอันควร ไม่ไปพร่าเพรื่อ
กลับในเวลา ประพฤติตนไม่ให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนสหธรรมิก ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๓๒

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
ชย เวร ปสวติ
ทุกฺข เสติ ปราชิโต
อุปสนฺโต สุข เสติ
หิตฺวา ชยปราชย.
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ คนละความชนะ
และความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข.
(พุทฺธ)
ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.
------------------แต่งอธิบายเป็นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบ ไม่น้อย
กว่า ๓ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้าข้อกัน
แต่จะซ้าคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อ
สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป.
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๓๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑.

ลักษณะเช่นใดบ้าง เป็นเครื่องกาหนดให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ?

จงอธิบาย
ตอบ ๑. กาหนดรู้ในทางง่าย ด้วยความเกิดขึ้นในเบื้องต้น และความสิ้น
ในเบื้องปลาย
๒. กาหนดรู้ในทางละเอียดกว่านั้น ด้วยความแปรในระหว่างเกิดและดับ
๓. กาหนดรู้ในทางสุขุม ด้วยความแปรแห่งสังขารในชั่วขณะหนึ่ง ๆ
ไม่คงที่อยู่นาน เช่น ความรู้สึกสุขทุกข์ เป็นต้น ฯ
๒.

ทุกขลักขณะ และ ทุกขานุปัสสนา เป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกัน ?
จงอธิบาย

ตอบ ต่างกันคือ
ทุกขลักขณะ ได้แก่ ลักษณะที่เป็นทุกข์แห่งสังขาร เพราะถูกบีบคั้น
จากปัจจัยต่าง ๆ
ทุกขานุปัสสนา ได้แก่ ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์ ฯ

๓๔

๓.

ตัณหา เมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดที่ไหนและเมื่อดับย่อมดับที่ไหน ?
ตัณหานั้นย่อมสิ้นไปเพราะธรรมอะไร ?
ตอบ เมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดในสิ่งเป็นที่รักที่ยินดีในโลก เมื่อดับย่อมดับ
ในสิ่งเป็นที่รักที่ยินดีในโลก ฯ
เพราะวิราคะ คือพระนิพพาน ฯ
๔.

พระบาลีว่า “ปญฺ าย ปริสุชฺฌติ บุคคลย่อมหมดจดด้วยปัญญา”
มีอธิบายอย่างไร ?
ตอบ มีอธิบายว่า ผู้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา เกิดความเบื่อหน่ายแล้ววางเฉยในสังขารนั้น ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
ได้บรรลุอริยมรรคอริยผล ความหมดจดย่อมเกิดด้วยปัญญาอย่างนี้ ฯ
๕. ในวิมุตติ ๕ วิมุตติใดจัดเป็น อริยมรรค อริยผล นิพพาน ?
ตอบ สมุจเฉทวิมุตติ จัดเป็น อริยมรรค
ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ จัดเป็น อริยผล
นิสสรณวิมุตติ จัดเป็น นิพพาน ฯ
๖. จงจัดมรรค ๘ เข้าในวิสุทธิ ๗ มาดู
ตอบ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเข้าในสีลวิสุทธิ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ ฯ

๓๕

๗. สันติแปลว่าอะไร ? เป็นโลกิยะ หรือโลกุตตระ ?
ตอบ สันติ แปลว่า ความสงบ ฯ
เป็นได้ทั้งโลกิยะ และโลกุตตระ ฯ
๘.

ในส่วนสังสารวัฏฏ์ สัตวโลกตายแล้วมีคติเป็นอย่างไร ?
มีอุทเทสบาลีแสดงไว้อย่างไร ?
ตอบ สัตวโลกตายแล้วมีคติเป็น ๒ คือ สุคติ และทุคติ ฯ
มีอุทเทสบาลีแสดงว่า
จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว
ทุคติเป็นอันต้องหวัง
จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ สุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว
สุคติเป็นอันหวังได้ ฯ
๙. เจริญมรณัสสติอย่างไรจึงจะแยบคาย ?
ตอบ เจริญพร้อมด้วยองค์ ๓ คือ
สติ ระลึกถึงความตาย ๑
ญาณ รู้ว่าความตายจักมีแก่ตน ๑
เกิดสังเวชสลดใจ ๑ เจริญอย่างนี้ จึงจะแยบคาย ฯ

๓๖

๑๐. สมถะ กับ วิปัสสนา ให้ผลต่างกันอย่างไร ?
ตอบ ให้ผลต่างกันดังนี้
สมถะ ให้ผลคือทาให้ใจสงบระงับจากนิวรณ์ทั้ง ๕
ส่วนวิปัสสนา ให้ผลคือทาให้ได้ปัญญาเห็นสภาวธรรม
ตามความเป็นจริง ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๓๗

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. อาสภิวาจาคือวาจาเช่นไร ? มีใจความว่าอย่างไร ?
ตอบ คือวาจาทีเ่ ปล่งอย่างองอาจ เป็นภาษิตของบุรุษพิเศษอาชาไนย ฯ
มีใจความว่า เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก ฯ
๒.

พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจาตุรงคมหาปธาน มีใจความว่าอย่างไร ?
ที่ไหน ? และได้รับผลอย่างไร ?
ตอบ มีใจความว่า หากยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจักไม่ลุกขึ้น
แม้เนื้อและเลือดจะแห้งเหือดไป เหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูก
ก็ตาม ฯ
ที่ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ฯ
ได้รับผลคือ บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณสมดังพระหฤทัย ฯ

๓๘

๓.

ทางปฏิบัติทสี่ ุด ๒ อย่าง อันบรรพชิตไม่ควรเสพนั้นคืออะไรบ้าง ?
มีอธิบายอย่างไร ?
ตอบ คือ ๑. กามสุขัลลิกานุโยค ๒. อัตตกิลมถานุโยค ฯ
มีอธิบายดังนี้
กามสุขัลลิกานุโยค คือการประกอบตนให้พัวพันด้วยสุขในกาม
เป็นธรรมอันเลว เป็นเหตุตั้งบ้านเรือน เป็นของคนมีกิเลสหนา
ไม่ใช่ของคนอริยะคือผู้บริสุทธิ์ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
อัตตกิลมถานุโยค คือการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่า
ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบ ไม่ทาผู้ประกอบให้เป็นอริยะ ไม่ประกอบ
ด้วยประโยชน์ ฯ
๔.

พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวาร โดยบังเอิญ
หรือโดยตั้งพระหฤทัยไว้กอ่ น ? มีหลักฐานสนับสนุนคาตอบนั้น
อย่างไร ?
ตอบ โดยตั้งพระหฤทัยไว้ก่อน ฯ
มีหลักฐานปรากฏว่า ในครั้งที่ทรงส่งพระสาวก ๖๐ องค์แรก
ไปประกาศพระพุทธศาสนาในที่ต่าง ๆ ทรงมีพระดารัสว่า
“แม้เราก็จะไปยังตาบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อจะแสดงธรรม” ฯ

๓๙

๕.

พระอัสสชิแสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชกมีความว่าอย่างไร ?
และมีผลอย่างไร ?
ตอบ มีความว่า ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุของธรรมนั้น
และความดับแห่งธรรมนั้น พระศาสดาทรงสอนอย่างนี้ ฯ
มีผล คือ อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา ฯ
๖.

พระมหากัสสปเถระประพฤติธุดงควัตรเพราะเห็นอานาจประโยชน์
อย่างไร ?
ตอบ เพราะเห็นอานาจประโยชน์ ๒ อย่างคือ
๑. การอยู่เป็นสุขในบัดนี้ของตน
๒. เพื่ออนุเคราะห์ประชุมชนในภายหลัง จะได้เป็นทิฏฐานุคติ
แห่งคนผู้มาเกิดในภายหลัง เมื่อทราบว่า สาวกของ
พระพุทธเจ้าได้ประพฤติอย่างนี้ เขาจะได้ประพฤติตาม
ซึ่งเป็นทางอานวยสุขแก่เขาเอง ฯ
๗.

พระพุทธองค์ทรงแสดงสุจริตธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะและ
พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทาให้ทั้ง ๒ พระองค์ได้บรรลุอริยผลชั้นไหน ?
ตอบ ทาให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุสกทาคามิผล
และพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงบรรลุโสดาปัตติผล ฯ

๔๐

๘. พระสารีบุตรนิพพานที่ไหน ? ท่านเลือกสถานที่นั้นเพราะเหตุไร ?
ตอบ ที่นาลันทคาม แคว้นมคธ ฯ
เพราะตั้งใจจะโปรดนางสารีพราหมณีผู้เป็นมารดาของท่าน
ให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิก่อนที่ท่านจะนิพพาน ฯ
๙. พระปุณณมันตานีบุตรเป็นชาวเมืองไหน ? ตั้งอยู่ในคุณธรรม
อะไรบ้าง ?
ตอบ เป็นชาวเมืองกบิลพัสดุ์ ฯ
ตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการ คือ มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด
ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ ปรารภความเพียร บริบูรณ์ด้วยศีล
สมาธิ ปัญญา วิมุตติ ความรู้เห็น ในวิมุตติ ฯ
๑๐. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระสาวกองค์ใดเป็นประธาน
ในการทาปฐมสังคายนา ? เพราะปรารภเหตุใด ?
ตอบ พระมหากัสสปะ ฯ
เพราะปรารภคากล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยของพระสุภัททะ
ผู้บวชตอนแก่ ในระหว่างเดินทางมาสักการะพระพุทธสรีระ ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๔๑

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. สังฆกรรม ๔ นั้น อย่างไหนต้องทาในสีมา อย่างไหนทานอกสีมาก็ได้ ?
ตอบ ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ต้องทาในสีมาเท่านั้น
ส่วนอปโลกนกรรม ทานอกสีมาได้ ฯ
๒. สีมา มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?
ตอบ มี ๒ ประเภท ฯ
คือ พัทธสีมา และ อพัทธสีมา ฯ
๓.

พระทัพพมัลลบุตร มีความดาริอย่างไร ? พระศาสดาทรงทราบแล้ว
ทรงสาธุการตรัสให้สงฆ์สมมติให้ท่านรับหน้าที่อะไรบ้าง ?
ตอบ ท่านดาริว่า ท่านอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ควรจะรับธุระของสงฆ์
จึงกราบทูลพระศาสดา ฯ ทรงสาธุการแล้วตรัสให้สงฆ์สมมติท่าน
ให้เป็นภัตตุทเทสกะ และเสนาสนคาหาปกะ ฯ

๔๒

๔. กฐิน มีชื่อมาจากอะไร ? ผ้าที่เป็นกฐินได้มีอะไรบ้าง ?
ตอบ มาจากชื่อไม้สะดึงที่ลาดหรือกางออกสาหรับขึงจีวรเพื่อเย็บ ฯ
มี ๑. ผ้าใหม่
๒. ผ้าเทียมใหม่คือผ้าฟอกสะอาดแล้ว
๓. ผ้าเก่า
๔. ผ้าบังสุกุล
๕. ผ้าที่ตกตามร้านตลาดซึ่งเขานามาถวายสงฆ์ ฯ
๕.

อภัพพบุคคลในอุปสมบทกรรมได้แก่บุคคลเช่นไร ? โดยวัตถุมีกี่อย่าง ?
อะไรบ้าง ?
ตอบ ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ ไ ม่ ส มควรแก่ ก ารอุ ป สมบท อุ ป สมบทไม่ ขึ้ น ถู ก ห้ า ม
อุปสมบทตลอดชีวิต ฯ
โดยวัตถุมี ๓ คือ
๑. พวกที่มีเพศบกพร่อง ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิง
๒. พวกประพฤติผิดพระธรรมวินัย เช่น ฆ่าพระอรหันต์ เป็นต้น
๓. พวกประพฤติผิดต่อผู้ให้กาเนิดของตน คือ ฆ่ามารดาบิดา ฯ
๖. อนุวาทาธิกรณ์เช่นไร อันภิกษุจะพึงยกขึ้นพิจารณาตัดสินได้ ?
ตอบ ต้องเป็นเรื่องมีมูล คือ
เรื่องที่ได้เห็นเอง ๑
เรื่องที่ได้ยินเองหรือมีผู้บอกและเชื่อว่าเป็นจริง ๑
เรื่องที่เว้นจาก ๒ สถานนั้นแต่รังเกียจโดยอาการ ๑ ฯ

๔๓

๗. สัมมุขาวินัยมีองค์เท่าไร ? อะไรบ้าง ?
ตอบ มีองค์ ๔ ฯ คือ
๑. ในที่พร้อมหน้าสงฆ์
๒. ในที่พร้อมหน้าธรรม
๓. ในที่พร้อมหน้าวินัย
๔. ในที่พร้อมหน้าบุคคล ฯ
๘. วุ ฏ ฐานวิ ธี ห มายถึ ง อะไร ? ในการท าวุ ฏ ฐานวิ ธี แ ต่ ล ะอย่ า งนั้ น
ต้องการสงฆ์จานวนเท่าไรเป็นอย่างน้อย ?
ตอบ หมายถึง ระเบียบวิธีเป็นเครื่องออกจากอาบัติสังฆาทิเสส ฯ
อัพภาน ต้องการสงฆ์ ๒๐ รูปเป็นอย่างน้อย นอกนั้นต้องการ
ตั้งแต่ ๔ รูป ขึ้นไป ฯ
พระราชบัญญัติ
๙.

กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง
พ้นจากตาแหน่งเมื่อใด ?
ตอบ พ้นเมื่อ
๑. มรณภาพ
๒. พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
๓. ลาออก
๔. สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก
๕. อยู่ครบวาระ ๒ ปี ฯ

๔๔

๑๐. จงให้ความหมายของคาต่อไปนี้
ก. ที่วัด
ข. ที่ธรณีสงฆ์
ค. ที่กัลปนา
ตอบ ก. ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น
ข. ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด
ค. ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัด หรือพระศาสนา ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๔๕

ปัญหาและเฉลยข้อสอบ
ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
ของสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๖

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ปาเป น รมตี สุจิ.
คนสะอาดไม่ ยิ น ดี ใ นความชั่ ว .
วิ. มหา. ๕ / ๓๔ ขุ.อุ. ๒๕ / ๑๖๖
------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์
ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่อง กับ
กระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๔๗

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ข้อใด เป็นผลของธรรมมีอุปการะมาก ?
ก. ให้อดทน
ข. ให้รอบคอบ
ค. ให้ฉลาด
ง. ให้ซื่อสัตย์
เฉลยข้อ ข.
๒. ธรรมคุ้มครองสังคมให้อยู่เป็นสุข ตรงกับข้อใด ?
ก. ธรรมเป็นโลกบาล
ข. ธรรมมีอุปการะมาก
ค. ธรรมอันทาให้งาม
ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ
เฉลยข้อ ก.
๓. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?
ก. เสื้อผ้าอาภรณ์
ข. หน้าตา
ค. มรรยาท
ง. คุณธรรม
เฉลยข้อ ง.

๔๘

๔. ความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตร ตรงกับข้อใด ?
ก. บูชา
ข. เสน่หา
ค. เอ็นดู
ง. เสมอชีวิต
เฉลยข้อ ง.
๕. เครื่องยึดเหนี่ยว ทางใจของชาวพุทธ ตรงกับข้อใด ?
ก.พระรัตนตรัย
ข.พระพรหม
ค.พญานาค
ง.พระพิฆเนศ
เฉลยข้อ ก.
๖. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณสมบัติของผู้ใด ?
ก. พระโพธิสัตว์
ข. พระอริยสาวก
ค. พระอรหันต์
ง. พระพุทธเจ้า
เฉลยข้อ ง.
๗. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ?
ก. แนะนาดี
ข. ชี้ทางสวรรค์
ค. ป้องกันอบาย
ง. ให้หายยากจน
เฉลยข้อ ค.
๘. ข้อใด เป็นคุณของพระสงฆ์ ?
ก. ให้ร่ารวย
ข. ให้ทาดี
ค. ให้มีความรู้
ง. ทาพิธีกรรม
เฉลยข้อ ข.

๔๙

๙. โอวาทของพระพุทธเจ้า เน้นการกระทาด้านใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. กาย วาจา ใจ
เฉลยข้อ ง.
๑๐. ครอบครัวแตกแยก เพราะกายทุจริตข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุ มิจฉาจาร
ง. มุสาวาท
เฉลยข้อ ค.
๑๑. ข้อใด เป็นผลของการพูดคาหยาบ ?
ก. แตกสามัคคี
ข. ทาให้เจ็บใจ
ค. ขาดคนเชื่อถือ
ง. ขาดคนรักใคร่
เฉลยข้อ ข.
๑๒. สถาบันครอบครัวจะมั่นคง เพราะเว้นจากกายทุจริตข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุ มิจฉาจาร
ง. ดื่มน้าเมา
เฉลยข้อ ค.
๑๓. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้สังคมเกิดความปรองดอง ?
ก. ไม่พูดเท็จ
ข. ไม่พูดคาหยาบ
ค. ไม่พูดส่อเสียด
ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ค.

๕๐

๑๔. อกุศลมูล หมายถึงอะไร ?
ก. มูลเหตุความชั่ว
ข. การทาความชั่ว
ค. คิดทาความชั่ว
ง. ผลของความชั่ว
เฉลยข้อ ก.
๑๕. การทะเลาะวิวาททาร้ายกัน เกิดจากอกุศลมูลใด ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. มานะ
เฉลยข้อ ข.
๑๖. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ?
ก. คนมีโลภะ
ข. คนมีโทสะ
ค. คนมีโมหะ
ง. คนมีราคะ
เฉลยข้อ ค.
๑๗. กุศลมูล คืออะไร ?
ก. มูลเหตุความดี
ข. การทาความดี
ค. คิดทาความดี
ง. ผลของความดี
เฉลยข้อ ก.
๑๘. ข้อใดเป็นมูลเหตุให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต ?
ก. อโลภะ
ข. อโทสะ
ค. อโมหะ
ง. อโกธะ
เฉลยข้อ ก.

๕๑

๑๙. สภาพที่ชาระจิตให้หมดจด เรียกว่าอะไร ?
ก. บุญ
ข. บารมี
ค. ศีล
ง. กุศล
เฉลยข้อ ก.
๒๐. การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย ตรงกับข้อใด ?
ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. เวยยาวัจจมัย
เฉลยข้อ ก.
๒๑. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทาบุญประเภทใด ?
ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. ธัมมเทสนามัย
เฉลยข้อ ค.
๒๒. คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ตรงข้อใด ?
ก. วุฑฒิธรรม
ข. จักรธรรม
ค. อธิษฐานธรรม
ง. พรหมวิหารธรรม
เฉลยข้อ ก.
๒๓. คบคนเช่นไร ชื่อว่าคบสัตบุรุษ ?
ก. คนมีความรู้
ข. คนขยัน
ค. คนมีคุณธรรม
ง. คนฉลาด
เฉลยข้อ ค.

๕๒

๒๔. โยนิโสมนสิการ ตรงกับข้อใด ?
ก. คิดถูกวิธี
ข. คิดจินตนาการ
ค. คิดตามความเชื่อ
ง. คิดตามกระแส
เฉลยข้อ ก.
๒๕. ธรรมที่นาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ตรงกับข้อใด ?
ก. อิทธิบาท
ข. จักรธรรม
ค. อธิษฐานธรรม
ง. พรหมวิหารธรรม
เฉลยข้อ ข.
๒๖. เมื่ออคติเกิดขึ้น ย่อมทาลายอะไร ?
ก. ความยุติธรรม
ข. ความสาเร็จ
ค. ความพึงพอใจ
ง. ความนับถือ
เฉลยข้อ ก.
๒๗. ปธานธรรม ตรงกับข้อใด ?
ก. ความเพียร
ข. ความฉลาด
ค. ความสามารถ
ง. ความสาเร็จ
เฉลยข้อ ก.
๒๘. จาคะในอธิษฐานธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. สละทรัพย์
ข. สละกิเลส
ค. สละตาแหน่ง
ง. สละร่างกาย
เฉลยข้อ ข.

๕๓

๒๙. ธรรมที่ให้สาเร็จตามประสงค์ ตรงกับข้อใด ?
ก. วุฑฒิธรรม
ข. จักรธรรม
ค. อธิษฐานธรรม
ง. อิทธิบาทธรรม
เฉลยข้อ ง.
๓๐. อุเบกขาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ?
ก. เวลาปกติ
ข. เวลาประสบทุกข์
ค. เวลาผู้อื่นได้ดี
ง. เวลาเขารับกรรม
เฉลยข้อ ง.
๓๑. ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวัง จัดเป็นอริยสัจข้อใด ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
เฉลยข้อ ก.
๓๒. กรรมใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ?
ก. อกุศลกรรม
ข. อนันตริยกรรม
ค. อุปถัมภกกรรม
ง. ครุกรรม
เฉลยข้อ ข.
๓๓. ความเชื่อในเรื่องใด จัดเป็นสัทธาพละ ?
ก. กรรม
ข. ปาฏิหาริย์
ค. บวงสรวง
ง. โหราศาสตร์
เฉลยข้อ ก.

๕๔

๓๔. วิญญาณในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?
ก. ดวงวิญญาณ
ข.สัมภเวสี
ค. ภูตผีปีศาจ
ง.ความรู้อารมณ์
เฉลยข้อ ง.
๓๕. ไม่บิดเบือนหลักธรรมคาสอน ชื่อว่ามีความเคารพในข้อใด ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. การศึกษา
เฉลยข้อ ข.
๓๖. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ชื่อว่าอะไร ?
ก. คารวธรรม
ข. สาราณิยธรรม
ค. อปริหานิยธรรม
ง. ฆราวาสธรรม
เฉลยข้อ ข.
๓๗. อริยทรัพย์มีคุณสมบัติเช่นใด ?
ก. ทาให้คนนับถือ
ข. ทาให้มีทรัพย์มาก
ค. โจรลักไปไม่ได้
ง. ทาให้มีชื่อเสียง
เฉลยข้อ ค.
๓๘. การรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม ตรงกับข้อใด ?
ก. ธัมมัญญุตา
ข. อัตตัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา
เฉลยข้อ ง.

๕๕

๓๙. โลกธรรม ตรงกับข้อใด ?
ก. ธรรมคุ้มครองโลก
ข. ธรรมประจาโลก
ค. ธรรมค้าจุนโลก
ง. ธรรมรักษาโลก
เฉลยข้อ ข.
๔๐. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สุจริต ชื่อว่าปฏิบัติตามมรรคใด ?
ก. สัมมากัมมันตะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัมมาวายามะ
ง. สัมมาสติ
เฉลยข้อ ก.
๔๑. กรรมกิเลส เป็นเหตุให้เกิดอะไร ?
ก. ความเศร้าหมอง
ข. ความทุกข์ใจ
ค. ความเศร้าใจ
ง. ความเสียใจ
เฉลยข้อ ก.
๔๒. ผู้ถึงพร้อมด้วยอุฏฐานสัมปทา ตรงกับข้อใด ?
ก. ขยันเรียน
ข. ขยันเก็บรักษา
ค. ขยันหา
ง. ขยันพูดคิด
เฉลยข้อ ก.
๔๓. มิตรมีอุปการะ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. เป็นที่พึ่งได้
ข. ไม่ทิ้งในยามวิบัติ
ค. บอกทางสวรรค์
ง. ห้ามไม่ให้ทาชั่ว
เฉลยข้อ ก.

๕๖

๔๔. ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ตรงกับหมวดธรรมใด ?
ก. สังคหวัตถุ
ข. ฆราวาสธรรม
ค. อิทธิบาท
ง. พรหมวิหาร
เฉลยข้อ ก.
๔๕. ธรรมสาหรับผู้อยู่ครองเรือน ตรงกับหมวดธรรมใด ?
ก. สังคหวัตถุ
ข. ฆราวาสธรรม
ค. อิทธิบาท
ง. พรหมวิหาร
เฉลยข้อ ข.
๔๖. อุบาสกอุบาสิกา ไม่ควรประกอบอาชีพอะไร ?
ก. รับราชการ
ข. ค้ามนุษย์
ค. เกษตรกรรม
ง. ค้าขาย
เฉลยข้อ ข.
๔๗. ข้อใด จัดเป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?
ก. มีศีล
ข. ไม่มีศรัทธา
ค. ถือมงคลตื่นข่าว
ง. มีความเห็นผิด
เฉลยข้อ ก.
๔๘. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ใคร ?
ก. มารดาบิดา
ข. ครูอาจารย์
ค. สามีภรรยา
ง. สมณพราหมณ์
เฉลยข้อ ก.

๕๗

๔๙. บุตรธิดา มีหน้าที่ตามทิศ ๖ อย่างไร ?
ก. เลี้ยงพ่อแม่
ข. ตื่นก่อน
ค. นอนทีหลัง
ง. จัดการงานดี
เฉลยข้อ ก.
๕๐. ดื่มน้าเมา มีโทษอย่างไร ?
ก. เป็นบ่อเกิดโรค
ข. ถูกใส่ความ
ค. ไม่มีใครเชื่อถือ
ง. ถูกระแวง
เฉลยข้อ ก.

๕๘

เฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ข
๒. ก
๓. ง
๔. ง
๕. ก
๖. ง
๗. ค
๘. ข
๙. ง
๑๐.ค

๑๑. ข
๑๒. ค
๑๓. ค
๑๔. ก
๑๕. ข
๑๖. ค
๑๗. ก
๑๘. ก
๑๙. ก
๒๐. ก

๒๑. ค
๒๒. ก
๒๓. ค
๒๔. ก
๒๕. ข
๒๖. ก
๒๗. ก
๒๘. ข
๒๙. ง
๓๐. ง

๓๑. ก
๓๒. ข
๓๓. ก
๓๔. ง
๓๕. ข
๓๖. ข
๓๗. ค
๓๘. ง
๓๙. ข
๔๐. ก

๔๑. ก
๔๒. ก
๔๓. ก
๔๔. ก
๔๕. ข
๔๖. ข
๔๗. ก
๔๘. ก
๔๙. ก
๕๐. ก

๕๙

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. วรรณะศูทร ได้แก่บุคคลกลุ่มใด ?
ก. นักรบ
ข. นักบวช
ค. พ่อค้า
ง. กรรมกร
เฉลยข้อ ง.
๒. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในแคว้นใด ?
ก. สักกะ
ข. โกลิยะ
ค. ภัคคะ
ง. วิเทหะ
เฉลยข้อ ก.
๓. พราหมณ์ใด ทานายว่าสิทธัตถกุมารจะเสด็จออกผนวชแน่นอน ?
ก. รามะ
ข. ลักษณะ
ค. โภชะ
ง. โกณฑัญญะ
เฉลยข้อ ง.

๖๐

๔. ในพิธีแรกนาขวัญ สิทธัตถกุมารเจริญอานาปานัสสติ ณ ที่ใด ?
ก. ใต้ต้นโพธิ์
ข. ใต้ต้นไทร
ค. ใต้ต้นไผ่
ง. ใต้ต้นหว้า
เฉลยข้อ ง.
๕. สิทธัตถกุมารอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น้าใด ?
ก. เนรัญชรา
ข. คงคา
ค. อโนมา
ง. ยมุนา
เฉลยข้อ ค.
๖. กษัตริย์พระองค์ใด ทูลขอว่า ถ้าตรัสรู้แล้ว ขอให้เสด็จมาเทศนาโปรด ?
ก. พิมพิสาร
ข. อุเทน
ค. สุทโธทนะ
ง. พรหมทัต
เฉลยข้อ ก.
๗. พระมหาบุรุษบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรงกับวันใด ?
ก. มาฆบูชา
ข. วิสาขบูชา
ค. อัฏฐมีบูชา
ง. อาสาฬหบูชา
เฉลยข้อ ข.
๘. ผู้ใด กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรม ?
ก. ผกาพรหม
ข.สหัมบดีพรหม
ค. ท้าวสักกะ
ง. ฆฏิการพรหม
เฉลยข้อ ข.

๖๑

๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่บุคคลกลุ่มใด ?
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง
ค. ภัททวัคคีย์
ง. ฉัพพัคคีย์
เฉลยข้อ ก.
๑๐. “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?
ก. ยสกุลบุตร
ข. อุปติสสมาณพ
ค. โกลิตมาณพ
ง. ปิบผลิมาณพ
เฉลยข้อ ก.
๑๑. ชฎิล ๓ พี่น้อง นับถือลัทธิบูชาสิ่งใด ?
ก. ดิน
ข. น้า
ค. ลม
ง. ไฟ
เฉลยข้อ ง.
๑๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร แก่บุคคลกลุ่มใด ?
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง
ค. ภัททวัคคีย์
ง. ฉัพพัคคีย์
เฉลยข้อ ข.
๑๓. พระเจ้าพิมพิสารสดับธรรมครั้งแรก สาเร็จเป็นพระอริยะชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
เฉลยข้อ ก.

๖๒

๑๔. วัดเวฬุวัน คือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่เมืองใด ?
ก. ราชคฤห์
ข. สาวัตถี
ค. ไพสาลี
ง. พาราณสี
เฉลยข้อ ก.
๑๕. พระสารีบุตร ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางใด ?
ก. มีฤทธิ์มาก
ข. มีปัญญามาก
ค. มีความเพียรมาก
ง. มีศรัทธามาก
เฉลยข้อ ข.
๑๖. พระเถระรูปใด มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระพุทธองค์ ?
ก. พระมหานามะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระกัจจายนะ
เฉลยข้อ ข.
๑๗. หลังตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ทรงประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่วัดใด ?
ก. วัดเชตวัน
ข. วัดอัมพวัน
ค. วัดเวฬุวัน
ง. วัดบุพพาราม
เฉลยข้อ ค.
๑๘. เศรษฐีใด ทูลขอสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์เป็นครั้งแรก ?
ก. ราชคหกะ
ข. อนาถบิณฑิกะ
ค. ธนัญชัย
ง. โฆสกะ
เฉลยข้อ ก.

๖๓

๑๙. พระเถระรูปใด ได้รับสรรเสริญว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ข.
๒๐. สิงคาลกมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก เพราะฟังธรรมเรื่องใด ?
ก. ทิศ ๔
ข. ทิศ ๖
ค. ทิศ ๘
ง. ทิศ ๑๐
เฉลยข้อ ข.
๒๑. พระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว เสด็จประทับ ณ ที่ใด ?
ก. เชตวนาราม
ข. บุพพาราม
ค. เวฬุวนาราม
ง. นิโครธาราม
เฉลยข้อ ง.
๒๒. มหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยการบาเพ็ญบารมีข้อใด ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ขันติ
ง. เมตตา
เฉลยข้อ ก.
๒๓. พระเถระรูปใด บวชเพราะความเกรงพระทัยพระพุทธเจ้า ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระฉันนะ
ค. พระนันทะ
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ค.

๖๔

๒๔. ผู้จะบวชต้องขออนุญาตมารดาบิดาก่อน มีต้นเหตุมาจากใคร ?
ก. พระราหุล
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระยสะ
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ก.
๒๕. เศรษฐีใด ชื่อว่ามีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา ?
ก. ราชคหกะ
ข. อนาถบิณฑิกะ
ค. ธนัญชัย
ง. โฆสกะ
เฉลยข้อ ข.
๒๖. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ ที่ใด ?
ก. สีตะวัน
ข. เวฬุวัน
ค. ลัฏฐิวัน
ง. อัมพวัน
เฉลยข้อ ก.
๒๗. สตรีใด ถวายอารามสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จปรินิพพาน ?
ก. นางอุตตรา
ข. นางอัมพปาลี
ค. นางสุปปวาสา
ง. นางสิริมา
เฉลยข้อ ข.
๒๘. พระพุทธเจ้าทรงจาพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
ก. เวฬุวคาม
ข. ภัณฑุคาม
ค. อัมพคาม
ง. ชัมพุคาม
เฉลยข้อ ก.

๖๕

๒๙. ตามพุทธประวัติเหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มีกี่อย่าง ?
ก. ๕ อย่าง
ข. ๖ อย่าง
ค. ๗ อย่าง
ง. ๘ อย่าง
เฉลยข้อ ง.
๓๐. พระพุทธเจ้าทรงรับปัจฉิมบิณฑบาตจากใคร ?
ก. นายฉันนะ
ข. นายจุนทะ
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
เฉลยข้อ ข.
๓๑. ก่อนแสดงตนเป็นอุบาสก ปุกกุสมัลลบุตรเป็นสาวกของใคร ?
ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. สรทดาบส
เฉลยข้อ ข.
๓๒. การบรรทมสีหไสยาสน์ มีลักษณะการนอนตรงกับข้อใด ?
ก. นอนตะแคงซ้าย
ข. นอนตะแคงขวา
ค. นอนหงาย
ง. นอนคว่า
เฉลยข้อ ข.
๓๓. ถูปารหบุคคล มีกี่ประเภท ?
ก. ๓ ประเภท
ข. ๔ ประเภท
ค. ๕ ประเภท
ง. ๖ ประเภท
เฉลยข้อ ข.

๖๖

๓๔. พระเถระรูปใด ให้การบรรพชาแก่สุภัททปริพาชก ?
ก. พระอานนท์
ข. พระอุปวาณะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ก.
๓๕. พระเถระรูปใด ถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ ?
ก. พระสุภัททะ
ข. พระฉันนะ
ค. พระเทวทัต
ง. พระอุทายี
เฉลยข้อ ข.
๓๖. พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุกี่ปี ?
ก. ๔๕ ปี
ข. ๘๐ ปี
ค. ๑๐๐ ปี
ง. ๑๒๐ ปี
เฉลยข้อ ข.
๓๗. พระพุทธดารัสที่ตรัสเป็นครั้งสุดท้าย เรียกว่าอะไร ?
ก. ปฐมโอวาท
ข. มัชฌิโมวาท
ค. ปัจฉิมโอวาท
ง. นวโกวาท
เฉลยข้อ ค.
๓๘. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ที่ใด ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. ลัฏฐิวัน
ค. เชตวัน
ง. สาลวโนทยาน
เฉลยข้อ ง.

๖๗

๓๙. พราหมณ์ผู้แจกพระบรมสารีริกธาตุ มีชื่อว่าอะไร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. ราธะ
ค. โทณะ
ง. รามะ
เฉลยข้อ ค.
๔๐. สถูปที่บรรจุคัมภีร์พระไตรปิฎก จัดเป็นเจดีย์ชนิดใด ?
ก. ธาตุเจดีย์
ข. บริโภคเจดีย์
ค. อุทเทสิกเจดีย์
ง. ธรรมเจดีย์
เฉลยข้อ ง.
๔๑. ผู้ก่อตั้งศาสนา เรียกว่าอะไร ?
ก. ศาสดา
ข. ศาสนิก
ค. สาวก
ง. สาวิกา
เฉลยข้อ ก.
๔๒. โต๊ะหมู่บูชา นิยมตั้งด้านใดของพระสงฆ์ ?
ก. ด้านหน้า
ข. ด้านหลัง
ค. ด้านขวา
ง. ด้านซ้าย
เฉลยข้อ ค.
๔๓. เครื่องทองน้อย นิยมใช้ในพิธีทาบุญเช่นใด ?
ก. ขึ้นบ้านใหม่
ข. คล้ายวันเกิด
ค. แต่งงาน
ง. ฉลองอัฐิ
เฉลยข้อ ง.

๖๘

๔๔. วันทา หมายถึงกิริยาแสดงความเคารพลักษณะใด ?
ก. ประนมมือ
ข. ไหว้
ค. กราบ
ง. คานับ
เฉลยข้อ ข.
๔๕. การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์ ?
ก. องค์ ๓
ข. องค์ ๔
ค. องค์ ๕
ง. องค์ ๘
เฉลยข้อ ค.
๔๖. ผู้ประเคนของถวายพระสงฆ์ ควรอยู่ห่างประมาณเท่าใด ?
ก. หนึ่งคืบ
ข. หนึ่งศอก
ค. หนึ่งเมตร
ง. หนึ่งวา
เฉลยข้อ ข.
๔๗. วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ ตรงกับวันสาคัญใด ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา
เฉลยข้อ ข.
๔๘. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับข้อใด ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา
เฉลยข้อ ค.

๖๙

๔๙. ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติตนเช่นใด ?
ก. ตักบาตร
ข. รักษาศีล
ค. ปฏิบัติธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๕๐. เทียนส่องธรรม ใช้จุดในพิธีใด ?
ก. ไหว้พระ
ข. สมาทานศีล
ค. ฟังเทศน์
ง. ปฏิบัติธรรม
เฉลยข้อ ค.

๗๐

เฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ง
๒. ก
๓. ง
๔. ง
๕. ค
๖. ก
๗. ข
๘. ข
๙. ก
๑๐.ก

๑๑. ง
๑๒. ข
๑๓. ก
๑๔. ก
๑๕. ข
๑๖. ข
๑๗. ค
๑๘. ก
๑๙. ข
๒๐. ข

๒๑. ง
๒๒. ก
๒๓. ค
๒๔. ก
๒๕. ข
๒๖. ก
๒๗. ข
๒๘. ก
๒๙. ง
๓๐. ข

๓๑. ข
๓๒. ข
๓๓. ข
๓๔. ก
๓๕. ข
๓๖. ข
๓๗. ค
๓๘. ง
๓๙. ค
๔๐. ง

๔๑. ก
๔๒. ค
๔๓. ง
๔๔. ข
๔๕. ค
๔๖. ข
๔๗. ข
๔๘. ค
๔๙. ง
๕๐. ค

๗๑

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ข้อใด รักษากายวาจาให้เรียบร้อย ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ข.
๒. ศีลมาจากคาว่า สีละ แปลว่าอะไร ?
ก. เย็น
ข. ปกติ
ค. ปลอดโปร่ง
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๓. เจตนางดเว้นจากการทาผิดศีล เรียกว่าอะไร ?
ก. อาบัติ
ข. วิรัติ
ค. วินัย
ง. สิกขาบท
เฉลยข้อ ข.

๗๒

๔. หลักธรรมสาหรับปฏิบัติคู่กับการรักษาศีล เรียกว่าอะไร ?
ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. เบญจขันธ์
ง. เบญจวิรัติ
เฉลยข้อ ข.
๕. ศีลมีประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไร ?
ก. ไม่เบียดเบียนกัน
ข. อยู่ร่วมกันเป็นสุข
ค. สามัคคีปรองดอง
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๖. ศีลข้อใด เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชีวิตและร่างกาย ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ก.
๗. ข้อใด เป็นความมุ่งหมายของศีลข้อที่ ๑ ?
ก. ให้มีเมตตา
ข. ให้มีสติ
ค. ให้มีสัจจะ
ง. ให้มีความสุจริต
เฉลยข้อ ก.
๘. กิริยาทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เรียกว่าอะไร ?
ก. ฆ่า
ข. ทาร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. กักขัง
เฉลยข้อ ก.

๗๓

๙. การทาร้ายร่างกายให้แขนขาดขาขาด จัดเข้าในข้อใด ?
ก. ทาให้บาดเจ็บ
ข. ทาให้เสียโฉม
ค. ทาให้พิการ
ง. ทาให้ลาบาก
เฉลยข้อ ค.
๑๐.ข้อใด ไม่ใช่ปาณาติบาต แต่อนุโลมเข้าในปาณาติบาต ?
ก. ทาให้ตาย
ข. ทาให้เสียโฉม
ค. ทาให้เสียทรัพย์
ง. ทาให้เข้าใจผิด
เฉลยข้อ ข.
๑๑. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของการทาปาณาติบาต ?
ก. จิตคิดจะฆ่า
ข. จิตคิดจะลัก
ค. จิตคิดจะเสพ
ง. จิตคิดจะดื่ม
เฉลยข้อ ก.
๑๒. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑ ?
ก. อายุยืน
ข. ร่ารวย
ค. คนยกย่อง
ง. มีสติสมบูรณ์
เฉลยข้อ ก.
๑๓. ถือเอาสิ่งของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมย เรียกว่าอะไร ?
ก. ลัก
ข. ฉ้อ
ค. ปล้น
ง. กรรโชก
เฉลยข้อ ก.

๗๔

๑๔. ขู่ให้เจ้าของตกใจกลัวแล้วเอาสิ่งของไป เรียกว่าอะไร ?
ก. ลัก
ข. ลวง
ค. ปล้น
ง. กรรโชก
เฉลยข้อ ง.
๑๕. ปั้นเรื่องให้เขาเชื่อแล้วเอาทรัพย์มา เรียกว่าอะไร ?
ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ลัก
ง. ลักลอบ
เฉลยข้อ ก.
๑๖. กิริยากินเศษกินเลย คือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว เรียกว่าอะไร ?
ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ยักยอก
ง. เบียดบัง
เฉลยข้อ ง.
๑๗. ข้อใด อนุโลมเข้าในโจรกรรม ?
ก. รับสินบน
ข. ผลาญ
ค. หยิบฉวย
ง. ยักยอก
เฉลยข้อ ก.
๑๘. ข้อใด เป็นวิบากกรรมของผู้ละเมิดศีลข้อที่ ๒ ?
ก. มีโรครุมเร้า
ข. เป็นคนเข็ญใจ
ค. ครอบครัวแตกแยก
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.

๗๕

๑๙. ความไว้วางใจกันและกันของสามีภรรยา เกิดขึ้นได้ดว้ ยศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ข.
๒๐. การกระทาใด เป็นการทาผิดศีลข้อที่ ๓ ?
ก. ค้าอาวุธ
ข. ค้าประเวณี
ค. ค้ายาบ้า
ง. ค้าของเถื่อน
เฉลยข้อ ข.
๒๑. สามีภรรยาไม่มีปัญหาการหย่าร้าง เพราะรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ข.
๒๒. พูดยุแหย่ให้คนอื่นแตกแยกกัน เป็นวจีทุจริตข้อใด ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดเพ้อเจ้อ
ง. พูดคาหยาบ
เฉลยข้อ ข.
๒๓. พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้ อนุโลมเข้าในมุสาวาทข้อใด ?
ก. ปด
ข. อาความ
ค. หลอก
ง. สับปลับ
เฉลยข้อ ง.

๗๖

๒๔. การแสดงความเท็จให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เรียกว่าอะไร ?
ก. สานวน
ข. สุภาษิต
ค. มุสา
ง. โวหาร
เฉลยข้อ ค.
๒๕. สร้างหลักฐานเท็จ เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นทางใด ?
ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๒๖. มือถือสากปากถือศีล เป็นกิริยาอาการของข้อใด ?
ก. เสริมความ
ข. ทาเล่ห์กระเท่ห์
ค. ทาเลศ
ง. มารยา
เฉลยข้อ ง.
๒๗. การไม่ทาตามข้อตกลง หมายถึงข้อใด ?
ก. คืนคา
ข. กลับคา
ค. หลอก
ง. ผิดสัญญา
เฉลยข้อ ง.
๒๘. นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นมุสาวาทลักษณะใด ?
ก. ปด
ข. ส่อเสียด
ค. สับปลับ
ง. อาความ
เฉลยข้อ ก.

๗๗

๒๙. คนไม่เชื่อถือคาพูด เป็นผลของการละเมิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ค.
๓๐. ปัญหายาเสพติด เป็นผลกระทบจากการไม่รักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ง.
๓๑. การทาผิดศีลข้อที่ ๕ ทาให้เกิดโรคใด ?
ก. พิษสุราเรื้อรัง
ข. ตับแข็ง
ค. มะเร็งตับ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๓๒. การรักษาศีลข้อที่ ๕ ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. ขันติ
ค. สติ
ง. สัจจะ
เฉลยข้อ ค.
๓๓. ข้อใด เป็นสาเหตุทาให้ละเมิดศีลข้อที่ ๕ ?
ก. สุรา
ข. ง่วงนอน
ค. เจ็บป่วย
ง. คุยโทรศัพท์
เฉลยข้อ ก.

๗๘

๓๔. ความปรารถนาดีต่อกัน คือเบญจธรรมข้อใด ?
ก. สัจจะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. เมตตา
ง. กรุณา
เฉลยข้อ ค.
๓๕. ช่วยเหลือกันในยามลาบาก เป็นการประพฤติเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. สัจจะ
ง. สัมมาอาชีวะ
เฉลยข้อ ข.
๓๖. ชาดกเรื่องสุวรรณสาม เป็นตัวอย่างของเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. สัจจะ
ง. สัมมาอาชีวะ
เฉลยข้อ ก.
๓๗. การดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดเข้าในเบญจธรรมข้อใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. สติสัมปชัญญะ
ค. สัจจะ
ง. เมตตากรุณา
เฉลยข้อ ก.
๓๘. ใช้แรงงานเด็ก ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.

๗๙

๓๙. ขายสินค้าตามราคากาหนด ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๔๐.ทางานตามหน้าที่ ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๔๑. ศีลข้อที่ ๓ ควรประพฤติคกู่ ับเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. สัจจะ
เฉลยข้อ ค.
๔๒. สทารสันโดษ หมายถึงการประพฤติตนเช่นไร ?
ก. ซื่อสัตย์สุจริต
ข. ตรงไปตรงมา
ค. ไม่นอกใจภรรยา
ง. ไม่นอกใจสามี
เฉลยข้อ ค.
๔๓. กามสังวร เป็นการสารวมระวังในเรื่องใด ?
ก. คู่ครอง
ข. ยาเสพติด
ค. ชีวิต
ง. ทรัพย์สิน
เฉลยข้อ ก.

๘๐

๔๔. เบญจธรรมข้อใด ทาให้การรักษาศีลข้อที่ ๔ มั่นคงยิ่งขึ้น ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. สัจจะ
ง. สติสัมปชัญญะ
เฉลยข้อ ค.
๔๕. การไม่ตกอยู่ในอานาจอคติ ๔ จัดเข้าในข้อใด ?
ก. ซื่อตรง
ข. เที่ยงธรรม
ค. สวามิภักดิ์
ง. กตัญญู
เฉลยข้อ ข.
๔๖. ความสวามิภักดิ์ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ?
ก. บ่าว-นาย
ข. บุตร-มารดาบิดา
ค. ศิษย์-อาจารย์
ง. สามี-ภรรยา
เฉลยข้อ ก.
๔๗. ข้อใด เป็นการประพฤติตามหลักธรรมเรื่องความกตัญญู
ก. เลี้ยงพ่อแม่
ข. ช่วยเหลือเพื่อน
ค. รับใช้นาย
ง. รักษาผู้ป่วย
เฉลยข้อ ก.
๔๘. ไม่เลินเล่อในการทางาน เป็นลักษณะของเบญจธรรมข้อใด ?
ก. ความมีสัตย์
ข. ความมีเมตตา
ค. ความมีสติ
ง. ความซื่อตรง
เฉลยข้อ ค.

๘๑

๔๙. ข้อใด เป็นความไม่ประมาทในการทางาน ?
ก. ทาตามหน้าที่
ข. รักษาหน้าที่
ค. ไม่ก้าวก่ายหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๕๐. เบญจศีลเบญจธรรม เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นสาหรับใคร ?
ก. เด็ก
ข. วัยรุ่น
ค. ผู้ใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.

๘๒

เฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ข
๒. ข
๓. ข
๔. ข
๕. ง
๖. ก
๗. ก
๘. ก
๙. ค
๑๐.ข

๑๑. ก
๑๒. ก
๑๓. ก
๑๔. ง
๑๕. ก
๑๖. ง
๑๗. ก
๑๘. ข
๑๙. ข
๒๐. ข

๒๑. ข
๒๒. ข
๒๓. ง
๒๔. ค
๒๕. ก
๒๖. ง
๒๗. ง
๒๘. ก
๒๙. ค
๓๐. ง

๓๑. ง
๓๒. ค
๓๓. ก
๓๔. ค
๓๕. ข
๓๖. ก
๓๗. ก
๓๘. ข
๓๙. ค
๔๐. ก

๔๑. ค
๔๒. ค
๔๓. ก
๔๔. ค
๔๕. ข
๔๖. ก
๔๗. ก
๔๘. ค
๔๙. ง
๕๐. ง

๘๓

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
สทฺเธน จ เปสเลน จ
ปญฺ วตา พหุสฺสุเตน จ
สขิต หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต
ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม.
บัณฑิต พึงทาความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นที่รัก มีปัญญา
และเป็นพหูสูต เพราะการสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ.
(อานนฺทเถร)
ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๕.
------------------แต่งอธิบายเป็นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ
และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้าข้อกัน แต่จะซ้าคัมภีร์ได้
ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๘๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายให้สงบอะไร ?
ก. สงบกาย
ข. สงบวาจา
ค. สงบใจ
ง. เรืองปัญญา
เฉลยข้อ ค.
๒. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ?
ก. ทาให้จิตสงบ
ข. ทาให้รู้แจ้ง
ค. ทาให้จิตผ่องใส
ง. ทาให้เบื่อหน่าย
เฉลยข้อ ข.
๓. ผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งอันน่าใคร่ เพราะถูกอะไรครอบงา ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามาสวะ
ง. กามวิตก
เฉลยข้อ ข.

๘๕

๔. ปฏิบัติบูชา มีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ?
ก. ทาให้พ้นทุกข์
ข. ทาให้มีบริวาร
ค. ทาให้จิตสงบ
ง. ทาให้คนนับถือ
เฉลยข้อ ก.
๕. ต้อนรับแบบใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?
ก. เลี้ยงอาหาร
ข. สนทนาธรรม
ค. ให้สิ่งของ
ง. ให้หนังสือ
เฉลยข้อ ข.
๖. อะไรเป็นเจตสิกสุข คือสุขทางใจ ?
ก. มีทรัพย์ใช้จ่าย
ข. ไม่มีโรค
ค. สุขภาพจิตดี
ง. พลานามัยดี
เฉลยข้อ ค.
๗. กามวิตก เป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุ มิจฉาจาร
ง. มุสาวาท
เฉลยข้อ ค.
๘. วิหิงสาวิตก มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ
เฉลยข้อ ค.

๘๖

๙. คิดอย่างไร จัดเป็นอพยาบาทวิตก ?
ก. ออกจากกาม
ข. ไม่คิดปองร้าย
ค. ไม่ลุ่มหลง
ง. ไม่เบียดเบียน
เฉลยข้อ ข.
๑๐. ราคะ โทสะ โมหะ เผาอะไรให้เร่าร้อน ?
ก. โลก
ข. กิเลส
ค. จิตใจ
ง. ร่างกาย
เฉลยข้อ ค.
๑๑. คนหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธง่าย เพราะถูกไฟใดแผดเผา ?
ก. ไฟคือราคะ
ข. ไฟคือโทสะ
ค. ไฟคือโมหะ
ง. ไฟคือตัณหา
เฉลยข้อ ข.
๑๒. อัตตาธิปเตยยะ ถืออะไรเป็นใหญ่ ?
ก. ตนเอง
ข. สังคม
ค. พวกพ้อง
ง. ความถูกต้อง
เฉลยข้อ ก.
๑๓. คนถือธรรมเป็นใหญ่ มีลักษณะเช่นไร ?
ก.เห็นแก่พวก
ข.เห็นความถูกต้อง
ค.เห็นประโยชน์ตน
ง.เห็นความถูกใจ
เฉลยข้อ ข.

๘๗

๑๔. ปัญญาหยั่งรู้เหตุและผลตามความเป็นจริง เรียกว่าอะไร ?
ก. ฌาน
ข. ญาณ
ค. สมาธิ
ง. วิมุตติ
เฉลยข้อ ข.
๑๕. ความอยากในข้อใด ไม่จัดเป็นกามตัณหา ?
ก.อยากพ้นทุกข์
ข.อยากได้คาชม
ค.อยากเห็นคนสวย
ง.อยากรวยทรัพย์
เฉลยข้อ ก.
๑๖. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ?
ก.อยากเป็นใหญ่
ข.อยากได้คาชม
ค.อยากได้ของฝาก
ง.อยากรวยทรัพย์
เฉลยข้อ ก.
๑๗. ข้อบัญญัติเรื่องศีล จัดอยู่ในปิฎกใด ?
ก. พระวินัย
ข. พระสุตตันตะ
ค. พระอภิธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๑๘. ข้อใด จัดเป็นโลกัตถจริยา ?
ก. โปรดสัตว์โลก
ข. สงเคราะห์พระญาติ
ค. ประกาศพระศาสนา
ง. บัญญัติสิกขาบท
เฉลยข้อ ก.

๘๘

๑๙. ข้อใด จัดเป็นกรรมในวัฏฏะ ?
ก. เกิดกิเลส
ข. ทากรรม
ค. รับผลกรรม
ง. เวียนว่ายตายเกิด
เฉลยข้อ ข.
๒๐. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ?
ก. ทากรรมชั่ว
ข. มีโลกนี้โลกหน้า
ค. รับผลกรรม
ง. มีกิเลสกรรมวิบาก
เฉลยข้อ ง.
๒๑. อธิสีลสิกขา ตรงกับข้อใด ?
ก. ฝึกกาย วาจา
ข. รักษาจิต
ค. อบรมปัญญา
ง. อบรมจิต
เฉลยข้อ ก.
๒๒. ข้อใด เป็นลักษณะของอนิจจตา ?
ก. คงทนถาวร
ข. ไม่เที่ยงแท้
ค. ทนได้อยาก
ง. ไม่มีตัวตน
เฉลยข้อ ข.
๒๓. พิจารณาแล้วอดกลั้น ควรใช้เมื่อถูกอะไรครอบงา ?
ก. ทุกขเวทนา
ข. กิเลส
ค. อกุศลวิตก
ง. พยาบาท
เฉลยข้อ ก.

๘๙

๒๔. พิจารณาแล้วบรรเทา หมายถึงบรรเทาอะไร ?
ก. ความหิว
ข. ทุกขเวทนา
ค. สิ่งเสพติด
ง. อกุศลวิตก
เฉลยข้อ ง.
๒๕. อัปปมัญญา มีอาการแผ่ไปอย่างไร ?
ก. เจาะจง
ข. มีขอบเขต
ค. ไม่มีประมาณ
ง. ไม่แน่นอน
เฉลยข้อ ค.
๒๖. ทาจิตอย่างไร จึงจะไม่เกิดความริษยา ?
ก. ให้อภัย
ข. เห็นอกเห็นใจ
ค. พลอยยินดี
ง. วางเฉย
เฉลยข้อ ค.
๒๗. ผู้กลับมาเกิดอีกชาติเดียว หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
เฉลยข้อ ข.
๒๘. การรักษากายวาจาเรียบร้อยดี ไม่มีโทษ จัดเป็นสัมปทาใด ?
ก. สัทธาสัมปทา
ข. สีลสัมปทา
ค. จาคสัมปทา
ง. ปัญญาสัมปทา
เฉลยข้อ ข.

๙๐

๒๙. ธรรมที่เป็นเหตุให้มีความสุขในภพหน้า ตรงกับข้อใด ?
ก. สัมปรายิกัตถะ
ข. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
ค. ปรมัตถะ
ง. อธิษฐานธรรม
เฉลยข้อ ก.
๓๐. มรรคใด ละกามราคะได้เด็ดขาด ?
ก.โสดาปัตติมรรค
ข.สกทาคามิมรรค
ค.อนาคามิมรรค
ง.อรหัตตมรรค
เฉลยข้อ ค.
๓๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพีกถา เพื่อประโยชน์ใด ?
ก.ทาจิตให้หมดจด
ข.กาจัดกิเลส
ค.ละความตระหนี่
ง.ไม่เห็นแก่ตัว
เฉลยข้อ ก.
๓๒. ก่อนแสดงอริยสัจ ๔ แก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัย ทรงใช้ธรรมหมวดใด ?
ก. อัปปมัญญา
ข. อนุปุพพีกถา
ค. อปัสเสนธรรม
ง. บุญกิริยาวัตถุ
เฉลยข้อ ข.
๓๓. ผู้มีจิตใจคับแคบ เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะถูกอะไรครอบงา ?
ก. มัจฉริยะ
ข. มาร
ค. นิวรณ์
ง. อกุศล
เฉลยข้อ ก.

๙๑

๓๔. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นลาภมัจฉริยะ ?
ก. ที่อยู่
ข. สมบัติ
ค. ตระกูล
ง. ความรู้
เฉลยข้อ ข.
๓๕. สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี ตรงกับข้อใด ?
ก. มัจฉริยะ
ข. มาร
ค. นิวรณ์
ง. อกุศล
เฉลยข้อ ข.
๓๖. มารใด ตัดโอกาสของบุคคลที่จะก้าวหน้าต่อไปในคุณความดี ?
ก. ขันธมาร
ข. อภิสังขารมาร
ค. มัจจุมาร
ง. เทวปุตตมาร
เฉลยข้อ ค.
๓๗. กิเลสที่ปิดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี ตรงกับข้อใด ?
ก. มัจฉริยะ
ข. กิเลสกาม
ค. นิวรณ์
ง. อกุศล
เฉลยข้อ ค.
๓๘. ผู้ที่มีจิตเดือดดาล มืดมัว มองไม่เห็นบุญบาป เพราะถูกกิเลสใดครอบงา ?
ก. กามฉันท์
ข. พยาบาท
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจิกิจฉา
เฉลยข้อ ข.

๙๒

๓๙. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?
ก. สิ่งที่ได้เห็น
ข. สิ่งที่มากระทบ
ค. สิ่งที่สัมผัสได้
ง. สิ่งที่ปรุงแต่งจิต
เฉลยข้อ ง.
๔๐. ความรู้แจ้งอารมณ์ ในเวลาที่รูปมากระทบตาเป็นต้น เรียกว่าอะไร ?
ก. เวทนา
ข. สัญญา
ค. สังขาร
ง. วิญญาณ
เฉลยข้อ ง.
๔๑. โทมนัสในเวทนา ๕ หมายถึงข้อใด ?
ก. ทุกข์กาย
ข. ทุกข์ใจ
ค. สุขกาย
ง. สุขใจ
เฉลยข้อ ข.
๔๒. คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
ก. อสุภะ
ข. พรหมวิหาร
ค. อนุสสติ
ง. อานาปานัสสติ
เฉลยข้อ ก.
๔๓. คุณของพระธรรม ข้อว่า เอหิปสฺสิโก ตรงกับข้อใด ?
ก.เห็นได้ด้วยตนเอง
ข.ไม่จากัดกาล
ค.ควรเรียกให้มาดู
ง.ควรน้อมเข้ามา
เฉลยข้อ ค.

๙๓

๔๔. ธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ตรงกับข้อใด ?
ก. อปัสเสนธรรม
ข. อปริหานิยธรรม
ค. สัปปุริสธรรม
ง. สาราณิยธรรม
เฉลยข้อ ข.
๔๕. ข้อปฏิบัติอันพอดี ที่จะนาไปสู่ความหลุดพ้น ตรงกับข้อใด ?
ก. มัชฌิมาปฏิปทา
ข. บุญกิริยาวัตถุ
ค. ทสบารมี
ง. วิสุทธิ
เฉลยข้อ ก.
๔๖. ผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
ก. อรห
ข. สุคโต
ค. พุทฺโธ
ง. ภควา
เฉลยข้อ ก.
๔๗. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติเช่นไร ?
ก. ปฏิบัติดี
ข. ปฏิบัติตรง
ค. ปฏิบัติเป็นธรรม
ง. ปฏิบัติสมควร
เฉลยข้อ ง.
๔๘. เป็นผู้ควรของทาบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?
ก. อาหุเนยฺโย
ข. ปาหุเนยฺโย
ค. ทกฺขิเณยฺโย
ง. อญฺชลิกรณีโย
เฉลยข้อ ค.

๙๔

๔๙. การศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ จัดว่าบาเพ็ญบารมีใด ?
ก. ปัญญาบารมี
ข. วิริยบารมี
ค. ขันติบารมี
ง. สัจจบารมี
เฉลยข้อ ก.
๕๐. บุญที่เกิดจากการปรับความเห็นให้ตรงและถูกต้อง ตรงกับข้อใด ?
ก. อปจายนมัย
ข. เวยยาวัจจมัย
ค. ปัตติทานมัย
ง. ทิฏฐุชุกัมม์
เฉลยข้อ ง.

๙๕

เฉลยวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ค
๒. ข
๓. ข
๔. ก
๕. ข
๖. ค
๗. ค
๘. ค
๙. ข
๑๐.ค

๑๑. ข
๑๒. ก
๑๓. ข
๑๔. ข
๑๕. ก
๑๖. ก
๑๗. ก
๑๘. ก
๑๙. ข
๒๐. ง

๒๑. ก
๒๒. ข
๒๓. ก
๒๔. ง
๒๕. ค
๒๖. ค
๒๗. ข
๒๘. ข
๒๙. ก
๓๐. ค

๓๑. ก
๓๒. ข
๓๓. ก
๓๔. ข
๓๕. ข
๓๖. ค
๓๗. ค
๓๘. ข
๓๙. ง
๔๐. ง

๔๑. ข
๔๒. ก
๔๓. ค
๔๔. ข
๔๕. ก
๔๖. ก
๔๗. ง
๔๘. ค
๔๙. ก
๕๐. ง

๙๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. โกณฑัญญะทานายลักษณะมหาบุรุษแล้ว ตั้งใจไว้อย่างไร ?
ก. ตามบวช
ข. ตามอุปัฏฐาก
ค. เป็นโหรหลวง
ง. เป็นเจ้าลัทธิ
เฉลยข้อ ก.
๒. โกณฑัญญะฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ได้บรรลุอะไร ?
ก.ธรรมจักษุ
ข.ทิพพจักษุ
ค.ทิพพโสต
ง.ทิพมนต์
เฉลยข้อ ก.
๓. พระอุรุเวลกัสสปะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน ?
ก. นิครนถ์
ข. ดาบส
ค. ชฎิล
ง. ปริพาชก
เฉลยข้อ ค.

๙๗

๔. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด ?
ก. รู้ราตรีนาน
ข. มีบริวารมาก
ค. มีศรัทธามาก
ง. มีปัญญามาก
เฉลยข้อ ข.
๕. อุปติสสปริพาชกเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระมหานามะ
ง. พระอัสสชิ
เฉลยข้อ ง.
๖. พระเถระรูปใด บวชให้ราธพราหมณ์ ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ก.
๗. พระโมคคัลลานะ เคยเป็นนักบวชอะไรมาก่อน ?
ก. นิครนถ์
ข. ปริพาชก
ค. ชฎิล
ง. ดาบส
เฉลยข้อ ข.
๘. วัดใด ที่พระโมคคัลลานะดูแลการก่อสร้าง ?
ก. บุพพาราม
ข.นิโครธาราม
ค. เวฬุวนาราม
ง.เชตวนาราม
เฉลยข้อ ก.

๙๘

๙. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่ปิปผลิมาณพ ด้วยวิธีใด ?
ก. เอหิภิกขุ
ข. รับโอวาท ๓
ค. รับสรณะ ๓
ง. ญัตติจตุตถกรรม
เฉลยข้อ ข.
๑๐. ความมักน้อยสันโดษ เป็นปฏิปทาของพระเถระรูปใด ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระสีวลี
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ก.
๑๑. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าอธิบายความย่อให้พิสดาร ?
ก. พระอุบาลี
ข. พระสีวลี
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัจจายนะ
เฉลยข้อ ง.
๑๒. ก่อนบวชพระมหากัจจายนะ เคยทางานในหน้าที่ใด ?
ก. ปุโรหิต
ข. ภูษามาลา
ค. อามาตย์
ง. องครักษ์
เฉลยข้อ ก.
๑๓. พระอานนท์บรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด ?
ก. พระสีวลี
ข.พระนันทะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระปุณณมันตานีบุตร
เฉลยข้อ ง.

๙๙

๑๔. พระเถระรูปใด บรรลุเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถทั้งสี่ ?
ก. พระสีวลี
ข. พระอุบาลี
ค. พระอานนท์
ง. พระนันทะ
เฉลยข้อ ค.
๑๕. เจ้าศากยะทั้ง ๕ ทูลขอให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดละสิ่งใด ?
ก. ความถือตัว
ข. ความตระหนี่
ค. ความโอ้อวด
ง. ความหัวดื้อ
เฉลยข้อ ก.
๑๖. พระเถระรูปใด ชักชวนให้สีวลีกุมารออกบวช ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระอัสสชิ
เฉลยข้อ ก.
๑๗. พระราหุล เป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. สุทโธทนะ
ข. พิมพิสาร
ค. ปเสนทิโกศล
ง. พรหมทัต
เฉลยข้อ ก.
๑๘. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ชื่ออะไร?
ก. ราหุล
ข. สังกิจจะ
ค. บัณฑิต
ง. สุมนะ
เฉลยข้อ ก.

๑๐๐

๑๙. พระเถรีรูปใด อุปสมบทด้วยครุธรรม ๘ เป็นรูปแรก ?
ก. เขมา
ข. อุบลวรรณา
ค. ปชาบดี
ง. กีสาโคตมี
เฉลยข้อ ค.
๒๐. พระเถรีรูปใด ได้รับยกย่องในตาแหน่งอัครสาวิกาเบื้องขวา ?
ก. เขมา
ข. อุบลวรรณา
ค. ปชาบดี
ง. กีสาโคตมี
เฉลยข้อ ก.
๒๑. พระเถรีรูปใด ได้รับยกย่องในตาแหน่งอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ?
ก. เขมา
ข. อุบลวรรณา
ค. ปชาบดี
ง. กีสาโคตมี
เฉลยข้อ ข.
๒๒. นางปฏาจาราเถรี เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
เฉลยข้อ ค.
๒๓. พระเถรีรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้ทรงผ้าจีวรเศร้าหมอง ?
ก. เขมา
ข. ยโสธรา
ค. ปชาบดี
ง. กีสาโคตมี
เฉลยข้อ ง.

๑๐๑

๒๔. สามเณรบัณฑิตบรรพชาในขณะมีอายุกี่ปี ?
ก. ๗ ปี
ข. ๘ ปี
ค. ๙ ปี
ง. ๑๐ ปี
เฉลยข้อ ก.
๒๕. สามเณรบัณฑิต เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระรูปใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระสีวลี
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ก.
๒๖. ขณะแพ้ท้อง มารดาของสามเณรบัณฑิตปรารถนาทาสิ่งใด ?
ก. ถวายทาน
ข. รักษาศีล
ค. นั่งสมาธิ
ง. ฟังเทศน์
เฉลยข้อ ก.
๒๗. สามเณรใด พูดกับโจรว่า ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ ?
ก. บัณฑิต
ข. สังกิจจะ
ค. สุขะ
ง. สุมนะ
เฉลยข้อ ข.
๒๘. สามเณรสุขะบรรพชาในสานักของพระเถระรูปใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระสีวลี
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ก.

๑๐๒

๒๙. “สถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลก” เป็นคาพูดของสามเณรรูปใด ?
ก. บัณฑิต
ข. สังกิจจะ
ค. ติสสะ
ง. สุมนะ
เฉลยข้อ ค.
๓๐. สามเณรสุมนะได้รับอุปสมบท ในขณะมีอายุกี่ปี ?
ก. ๗ ปี
ข. ๘ ปี
ค. ๙ ปี
ง. ๑๐ ปี
เฉลยข้อ ก.
๓๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
เฉลยข้อ ก.
๓๒. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้รับเอตทัคคะในด้านใด ?
ก. ถวายทาน
ข. แสดงธรรม
ค. บริวารมาก
ง. ปัญญามาก
เฉลยข้อ ก.
๓๓. จิตตคฤหบดีบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากพระเถระรูปใด ?
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระมหานามะ
ง. พระอัสสชิ
เฉลยข้อ ค.

๑๐๓

๓๔. จิตตคฤหบดีได้รับเอตทัคคะในด้านใด ?
ก. ถวายทาน
ข. แสดงธรรม
ค. บริวารมาก
ง. ปัญญามาก
เฉลยข้อ ข.
๓๕. ก่อนตาย ธัมมิกอุบาสก ได้ฟังพระสงฆ์สาธยายพระสูตรใด ?
ก. สติปัฏฐานสูตร
ข. มงคลสูตร
ค. รตนสูตร
ง. ธชัคคสูตร
เฉลยข้อ ก.
๓๖. ธรรมิกอุบาสก เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?
ก. ชั้นดาวดึงส์
ข. ชั้นยามา
ค. ชั้นดุสิต
ง. ชั้นนิมมานรดี
เฉลยข้อ ค.
๓๗. สตรีใด ผู้มีความงามครบ ๕ อย่าง ?
ก. นางมัลลิกา
ข. นางสุปปวาสา
ค. นางวิสาขา
ง. นางสิริมา
เฉลยข้อ ค.
๓๘. ก่อนนางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลสามี ได้รับโอวาทจากบิดากี่ข้อ ?
ก. ๗ ข้อ
ข. ๘ ข้อ
ค. ๙ ข้อ
ง. ๑๐ ข้อ
เฉลยข้อ ง.

๑๐๔

๓๙. วัดใด ที่นางวิสาขาสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา ?
ก. บุพพาราม
ข. นิโครธาราม
ค. เชตวนาราม
ง. อัมพวนาราม
เฉลยข้อ ก.
๔๐. สตรีใด ได้ถวายอสทิสทานในพระพุทธศาสนา?
ก. พระนางมัลลิกา
ข. นางสุปวาสา
ค. นางวิสาขา
ง. นางสิริมา
เฉลยข้อ ก.
๔๑. การไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในข้อใด ?
ก. ศาสนพิธี
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนวัตถุ
ง. ศาสนบุคคล
เฉลยข้อ ก.
๔๒. พระภิกษุอยู่ประจาที่ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน เรียกว่าอะไร ?
ก. จานาพรรษา
ข. จาพรรษา
ค. จาศีล
ง. จาวัด
เฉลยข้อ ข.
๔๓. ภายในพรรษา พระภิกษุไปค้างคืนที่อื่นได้คราวละไม่เกินกี่วัน ?
ก. ๕ วัน
ข. ๖ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๘ วัน
เฉลยข้อ ค.

๑๐๕

๔๔. ในวันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
เฉลยข้อ ก.
๔๕. หนึ่งเดือน มีวันธรรมสวนะกี่ครั้ง ?
ก. ๑ ครั้ง
ข. ๒ ครั้ง
ค. ๓ ครั้ง
ง. ๔ ครั้ง
เฉลยข้อ ง.
๔๖. พระเถระรูปใด เป็นแบบอย่างการประพรมน้าพระพุทธมนต์ ?
ก. พระสีวลี
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระนันทะ
เฉลยข้อ ข.
๔๗. พิธีมงคลสมรส ได้แก่งานอะไร ?
ก. โกนจุก
ข. บวชนาค
ค. ทาบุญอายุ
ง. งานแต่ง
เฉลยข้อ ง.
๔๘. การทาบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศให้ผู้ตายเรียกว่าอะไร ?
ก. สัตตมวาร
ข. ปัณณรสมวาร
ค. ปัญญาสมวาร
ง. สตมวาร
เฉลยข้อ ง.

๑๐๖

๔๙. ทายกทายิกาทาบุญทอดกฐินในวัดหนึ่งได้ปีละกี่ครั้ง ?
ก. ๑ ครั้ง
ข. ๒ ครั้ง
ค. ๓ ครั้ง
ง. ๔ ครั้ง
เฉลยข้อ ก.
๕๐. เหล่ากอของสมณะ เรียกว่าอะไร ?
ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. สามเณร
ง. สิกขมานา
เฉลยข้อ ค.

๑๐๗

เฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ก
๒. ก
๓. ค
๔. ข
๕. ง
๖. ก
๗. ข
๘. ก
๙. ข
๑๐.ก

๑๑. ง
๑๒. ก
๑๓. ง
๑๔. ค
๑๕. ก
๑๖. ก
๑๗. ก
๑๘. ก
๑๙. ค
๒๐. ก

๒๑. ข
๒๒. ค
๒๓. ง
๒๔. ก
๒๕. ก
๒๖. ก
๒๗. ข
๒๘. ก
๒๙. ค
๓๐. ก

๓๑. ก
๓๒. ก
๓๓. ค
๓๔. ข
๓๕. ก
๓๖. ค
๓๗. ค
๓๘. ง
๓๙. ก
๔๐. ก

๔๑. ก
๔๒. ข
๔๓. ค
๔๔. ก
๔๕. ง
๔๖. ข
๔๗. ง
๔๘. ง
๔๙. ก
๕๐. ค

๑๐๘

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. คาว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
ก. การเข้าจา
ข. การจาพรรษา
ค. การปฏิบัติธรรม
ง. การอดอาหาร
เฉลยข้อ ก.
๒. อุโบสถศีล หมายถึง ศีลประเภทใด ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
เฉลยข้อ ข.
๓. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?
ก. ให้ทาน
ข. ฟังเทศน์
ค. นั่งสมาธิ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.

๑๐๙

๔. ปกติอุโบสถ กาหนดให้สมาทานรักษาเดือนหนึ่งกี่วัน ?
ก. ๑ วัน
ข. ๓ วัน
ค. ๔ วัน
ง. ๓๐ วัน
เฉลยข้อ ค.
๕. ปฏิชาครอุโบสถ กาหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?
ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ข. คราวละ ๓ วัน
ค. ตลอด ๓ เดือน
ง. ตลอด ๔ เดือน
เฉลยข้อ ข.
๖. วันใด ไม่มีในการสมาทานรักษาปฏิชาครอุโบสถ ?
ก. วันรับ
ข. วันส่ง
ค. วันรักษา
ง. วันลา
เฉลยข้อ ง.
๗. ปาฏิหาริยอุโบสถ กาหนดให้สมาทานรักษาต่อเนื่องนานเท่าไร ?
ก. ๑ เดือน
ข. ๒ เดือน
ค. ๓ เดือน
ง. ๔ เดือน
เฉลยข้อ ง.
๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลประเภทใด มีอานิสงส์มาก ?
ก. ปกติอุโบสถ
ข. โคปาลกอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. นิคคัณฐอุโบสถ
เฉลยข้อ ค.

๑๑๐

๙. อุโบสถศีลประเภทใด เป็นของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?
ก. ปกติอุโบสถ
ข. โคปาลกอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. นิคคัณฐอุโบสถ
เฉลยข้อ ง.
๑๐. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลประเภทใด มีอานิสงส์น้อย ?
ก. ปกติอุโบสถ
ข. โคปาลกอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. นิคคัณฐอุโบสถ
เฉลยข้อ ข.
๑๑. สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ถือเอาเป็นที่พึ่ง
ข. ยึดมั่นถือมั่น
ค. ถือเป็นอารมณ์
ง. ถือฤกษ์ยาม
เฉลยข้อ ก.
๑๒. คาว่า ธมฺม สรณ คจฺฉามิ เป็นคากล่าวอะไร ?
ก. บูชาพระ
ข. ประกาศอุโบสถ
ค. รับสรณคมน์
ง. อาราธนาศีล
เฉลยข้อ ค.
๑๓. ในไตรสรณคมน์ พระสงฆ์หมายถึงข้อใด ?
ก. พระประธาน
ข. พระประจาวัน
ค. พระเถระ
ง. พระอริยะ
เฉลยข้อ ง.

๑๑๑

๑๔. การสมาทานอุโบสถศีล กาหนดให้ผู้สมาทานรักษาทาเรื่องใดก่อน ?
ก. บูชาพระรัตนตรัย
ข. สมาทานศีล
ค. ประกาศอุโบสถ
ง. เจริญภาวนา
เฉลยข้อ ก.
๑๕. ข้อใด เป็นเหตุให้ไตรสรณคมน์ขาด ?
ก. เกิด
ข. แก่
ค. เจ็บ
ง. ตาย
เฉลยข้อ ง.
๑๖. ข้อใด เป็นเหตุให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง เพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ?
ก. ทาร้ายศาสดา
ข. ขโมยพระพุทธรูป
ค. นับถือศาสดาอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๑๗. บุคคลใด มีศรัทธามั่นคงที่สุดในพระรัตนตรัย ?
ก. ปุถุชน
ข. สามัญชน
ค. โลกิยชน
ง. อริยชน
เฉลยข้อ ง.
๑๘. สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือ ทาให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ?
ก. เศร้าหมอง
ข. บกพร่อง
ค. ด่างพร้อย
ง. ขาดลงทันที
เฉลยข้อ ก.

๑๑๒

๑๙. คาว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ กล่าวเพื่อระลึกถึงใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. มารดาบิดา
เฉลยข้อ ค.
๒๐. เมื่อพระสงฆ์ว่า ติสรณคมน นิฏฺ ต ผู้สมาทานพึงรับพร้อมกันอย่างไร ?
ก. สาธุ ภนฺเต
ข. สาธุ สาธุ
ค. สาธุ อนุโมทามิ
ง. อาม ภนฺเต
เฉลยข้อ ง.
๒๑. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลเหมาะแก่ใคร ?
ก. คนสูงอายุ
ข. คนทางาน
ค. คนวัยรุ่น
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๒๒. การสมาทานรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?
ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. อปจายนมัย
เฉลยข้อ ข.
๒๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. เสพกาม
ง. ดื่มสุราเมรัย
เฉลยข้อ ก.

๑๑๓

๒๔. ข้อใด เป็นโทษของการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?
ก. เสียสติ
ข. อายุสั้น
ค. ยากจน
ง. คนนินทา
เฉลยข้อ ข.
๒๕. อุโบสถศีลข้อใด บัญญัติขนึ้ เพื่อให้เห็นความสาคัญของการมีชีวิต ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
เฉลยข้อ ก.
๒๖. ข้อใด เป็นการทาผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?
ก. ทาสัตว์ตาย
ข. ลักทรัพย์มีเจ้าของ
ค. เสพยาบ้า
ง. พูดเรื่องไม่จริง
เฉลยข้อ ก.
๒๗. อาการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. เสพกาม
ง. มุสาวาท
เฉลยข้อ ข.
๒๘. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของการทาผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ?
ก. คิดจะฆ่า
ข. คิดจะลัก
ค. คิดจะเสพ
ง. คิดจะพูด
เฉลยข้อ ข.

๑๑๔

๒๙. อาการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?
ก. ลักทรัพย์
ข. เสพเมถุน
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มเหล้า
เฉลยข้อ ข.
๓๐. อุโบสถศีลข้อใด กาหนดให้ถือปฏิบัติต่างจากศีล ๕ ของคนทั่วไป ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. ถือพรหมจรรย์
ง. ดื่มน้าเมา
เฉลยข้อ ค.
๓๑. ข้อใด คนรักษาศีล ๕ และอุโบสถศีล ต้องงดเว้นเหมือนกัน ?
ก. ถือพรหมจรรย์
ข. พูดเท็จ
ค. ฟ้อนรา
ง. ขับร้อง
เฉลยข้อ ข.
๓๒. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อ ๓ ต้องงดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. เสพกาม
ง. ดื่มสุรา
เฉลยข้อ ค.
๓๓. การล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใด ?
ก. กายกับวาจา
ข. กายกับใจ
ค. วาจากับใจ
ง. กายวาจาและใจ
เฉลยข้อ ก.

๑๑๕

๓๔. องค์ประกอบใด ทาให้อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ขาด ?
ก. เรื่องไม่จริง
ข. คนอื่นเข้าใจ
ค. พยายามพูด
ง. คิดจะพูดให้ผิด
เฉลยข้อ ข.
๓๕. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้สารวมระวังเรื่องใด ?
ก. การพูด
ข. การกิน
ค. การนอน
ง. การคิด
เฉลยข้อ ก.
๓๖. ข้อใด เป็นเหตุแห่งความประมาทในการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดปด
ง. ดื่มน้าเมา
เฉลยข้อ ง.
๓๗. องค์ประกอบใด ทาให้อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ขาด ?
ก. ดื่มให้ล่วงลาคอ
ข. จิตคิดจะดื่ม
ค. พยายามดื่ม
ง. มองคนดื่ม
เฉลยข้อ ก.
๓๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ มุ่งถึงความมีคุณธรรมใด ?
ก. ความมีเมตตา
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความสามัคคี
เฉลยข้อ ค.

๑๑๖

๓๙. เครื่องดื่มชนิดใด เป็นข้อห้ามสาหรับผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล ?
ก. น้าผึ้ง
ข. นา้ ชา
ค. น้าจัณฑ์
ง. น้าอ้อย
เฉลยข้อ ค.
๔๐. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ?
ก. เที่ยงวัน
ข. บ่ายโมง
ค. ย่าค่า
ง. เที่ยงคืน
เฉลยข้อ ก.
๔๑. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทาผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ?
ก. พยายามฆ่า
ข. พยายามลัก
ค. พยายามกลืนกิน
ง. พยายามเสพ
เฉลยข้อ ค.
๔๒. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ต้องงดเว้นเรื่องใด ?
ก. อาหารค่า
ข. พูดคาหยาบ
ค. ร้องเพลง
ง. สูบบุหรี่
เฉลยข้อ ค.
๔๓. การดูเช่นไร ไม่เป็นข้าศึกต่อกุศล ?
ก. คอนเสิร์ต
ข. ดวงชะตา
ค. มหรสพ
ง. อาการ ๓๒
เฉลยข้อ ง.

๑๑๗

๔๔. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ?
ก. การกินอาหาร
ข. การแต่งตัว
ค. การนอน
ง. การเมาสุรา
เฉลยข้อ ข.
๔๕. ข้อใด ไม่ใช่ข้อห้ามในการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?
ก. ฟ้อนรา
ข. ขับร้อง
ค. อาหาร
ง. แต่งตัว
เฉลยข้อ ค.
๔๖. คาว่า เป็นข้าศึกต่อกุศล ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ หมายถึงข้อใด ?
ก. การฟ้อนรา
ข. การขับร้อง
ค. การแต่งตัว
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๔๗. ที่นอนประเภทใด ที่ทรงอนุญาตให้ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลนอนได้ ?
ก. ที่นอนสูงใหญ่
ข. ที่นอนยัดนุ่น
ค. ที่นอนยัดสาลี
ง. ที่นอนยัดผ้า
เฉลยข้อ ง.
๔๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ?
ก. เรื่องกิน
ข. เรื่องนอน
ค. เรื่องเที่ยว
ง. เรื่องแต่งตัว
เฉลยข้อ ข.

๑๑๘

๔๙. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?
ก. การกระทา
ข. บุญบารมี
ค. โชควาสนา
ง. ชะตากรรม
เฉลยข้อ ก.
๕๐. คาว่า สีเลน โภคสมฺปทา เป็นคากล่าวอะไร ?
ก. ประกาศอุโบสถศีล
ข. อาราธนาศีล
ค. สมาทานศีล
ง. บอกอานิสงส์ศีล
เฉลยข้อ ง.

๑๑๙

เฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินยั ) ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ก
๒. ข
๓. ง
๔. ค
๕. ข
๖. ง
๗. ง
๘. ค
๙. ง
๑๐.ข

๑๑. ก
๑๒. ค
๑๓. ง
๑๔. ก
๑๕. ง
๑๖. ข
๑๗. ง
๑๘. ก
๑๙. ค
๒๐. ง

๒๑. ง
๒๒. ข
๒๓. ก
๒๔. ข
๒๕. ก
๒๖. ก
๒๗. ข
๒๘. ข
๒๙. ข
๓๐. ค

๓๑. ข
๓๒. ค
๓๓. ก
๓๔. ข
๓๕. ก
๓๖. ง
๓๗. ก
๓๘. ค
๓๙. ค
๔๐. ก

๔๑. ค
๔๒. ค
๔๓. ง
๔๔. ข
๔๕. ค
๔๖. ง
๔๗. ง
๔๘. ข
๔๙. ก
๕๐. ง

๑๒๐

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
สมคฺครโต ธมฺมฏฺโ

สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
โยคกฺเขมา น ธสติ.

ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข และการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันก็เป็นสุข,
ผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ.
(พุทฺธ)
ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘.

------------------แต่งอธิบายเป็นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ
และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้าข้อกัน แต่จะซ้าคัมภีร์ได้
ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๒๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. คาว่า โลก ในส่วนปรมัตถปฏิปทา ตรงกับข้อใด ?
ก. แผ่นดิน
ข. หมู่สัตว์
ค. ที่อยู่อาศัย
ง. แผ่นดินและหมู่สัตว์
เฉลยข้อ ง.
๒. ผู้ไร้ปัญญาพิจารณา ไม่รู้โลกตามความเป็นจริง ตรงกับข้อใด ?
ก. คนเขลา
ข. คนอันธพาล
ค. คนไร้การศึกษา
ง. คนขาดสติ
เฉลยข้อ ก.
๓. ข้อใด ไม่ใช่อาการหมกอยู่ในโลก ?
ก.เพลินสิ่งให้โทษ
ข.หลงสิ่งอาจให้โทษ
ค.ติดสิ่งล่อใจ
ง.ติดความสุข
เฉลยข้อ ง.

๑๒๒

๔. ทาอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ?
ก.ออกบวช
ข.ไม่ยุ่งกับใคร
ค.ไม่ติดในสิ่งล่อใจ
ง.ปล่อยวาง
เฉลยข้อ ค.
๕. พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพื่อประสงค์ใด ?
ก. ให้มายินดี
ข. ให้รู้สภาพโลก
ค. ให้รู้ความจริง
ง. ให้รู้ทันโลก
เฉลยข้อ ค.
๖. อาการสารวมจิต ตรงกับข้อใด ?
ก. สารวมอินทรีย์
ข. บาเพ็ญสมถะ
ค. เจริญวิปัสสนา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๗. บ่วงแห่งมาร หมายถึงข้อใด ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามฉันท์
ง. กามตัณหา
เฉลยข้อ ข.
๘. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?
ก. สารวมกาย
ข. สารวมวาจา
ค. สารวมจิต
ง. สารวมศีล
เฉลยข้อ ค.

๑๒๓

๙. เมื่อเห็นสังขารว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์... เป็นทางแห่งอะไร ?
ก. นิพพิทา
ข. วิราคะ
ค. วิมุตติ
ง. วิสุทธิ
เฉลยข้อ ง.
๑๐. สังขารในปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมายถึงอะไร ?
ก. สภาพปรุงแต่ง
ข. สภาพที่เป็นเอง
ค. รูปขันธ์
ง. ปัญจขันธ์
เฉลยข้อ ง.
๑๑. สภาพที่เกิดขึ้นแล้วดับไปของสังขาร เรียกว่าอะไร ?
ก. อนิจจตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. สามัญญลักษณะ
เฉลยข้อ ก.
๑๒. ความขาดแห่งสันตติ ทาให้เห็นอะไร ?
ก. ความไม่เที่ยง
ข. ความทุกข์
ค. ความตาย
ง. ความไม่มีตัวตน
เฉลยข้อ ก.
๑๓. ทุกขลักษณะแห่งสังขาร ตรงกับข้อใด ?
ก. ไม่เที่ยง
ข. ทนได้ยาก
ค. ไม่ใช่ตัวตน
ง. ไม่อยู่ในอานาจ
เฉลยข้อ ข.

๑๒๔

๑๔. สภาวทุกข์ ทุกข์ประจาสังขาร หมายถึงข้อใด ?
ก. ความตาย
ข. ความโศก
ค. ความหิว
ง. ความโกรธ
เฉลยข้อ ก.
๑๕. นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ หมายถึงข้อใด ?
ก. ความโศก
ข. ความเกิด
ค. ความหิว
ง. ความเจ็บปวด
เฉลยข้อ ค.
๑๖. สันตาปทุกข์ ได้แก่อะไร ?
ก. ความเจ็บ
ข. ความโศก
ค. ความหิว
ง. ความร้อนรุม
เฉลยข้อ ง.
๑๗. เมื่อมีทรัพย์แล้ว ต้องคอยเฝ้ารักษามิให้สูญหาย จัดเป็นทุกข์ใด ?
ก. สันตาปทุกข์
ข. วิปากทุกข์
ค. สหคตทุกข์
ง. ทุกขขันธ์
เฉลยข้อ ค.
๑๘. อุปาทานขันธ์ ๕ ที่บุคคลเข้าไปยึดมั่น จัดเป็นทุกข์อะไร ?
ก.ทุกข์รวบยอด
ข.ทุกข์เนืองนิตย์
ค.ทุกข์ไปด้วยกัน
ง.ทุกข์ประจา
เฉลยข้อ ก.

๑๒๕

๑๙. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กาหนดรู้ได้ด้วยอาการอะไร ?
ก. แย้งต่ออัตตา
ข. ทนได้ยาก
ค. ไม่เที่ยง
ง. แปรปรวน
เฉลยข้อ ก.
๒๐. การพิจารณาเห็นสังขารเป็นอนัตตานั้น ต้องมีธรรมใดกากับ ?
ก. สมาธิ
ข. ศรัทธา
ค. โยนิโสมนสิการ
ง. นิพพิทาญาณ
เฉลยข้อ ค.
๒๑. ข้อใด จัดเป็นปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ์ ?
ก. บุคคล
ข. สัตว์
ค. ขันธ์
ง. ที่อยู่อาศัย
เฉลยข้อ ค.
๒๒. ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง เรียกว่าอะไร ?
ก. วิราคะ
ข. วิสุทธิ
ค. วิมุตติ
ง. วิรัติ
เฉลยข้อ ก.
๒๓. ความเมาในข้อว่า มทนิมฺมทโน หมายถึงเมาในเรื่องใด ?
ก. ลาภยศ
ข. สุรา
ค. สิ่งเสพติด
ง. อาหาร
เฉลยข้อ ก.

๑๒๖

๒๔. ความระหาย ในคาว่า ปิปาสวินโย มีสาเหตุมาจากอะไร ?
ก. อาลัย
ข. ความเมา
ค. ตัณหา
ง. ความกาหนัด
เฉลยข้อ ค.
๒๕. วิมุตติ ความหลุดพ้น มีลาดับต่อจากอะไร ?
ก. นิพพิทา
ข. วิราคะ
ค. วิสุทธิ
ง. สันติ
เฉลยข้อ ข.
๒๖. วิมุตติใด เกิดขึ้นด้วยการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว ?
ก.ตทังควิมุตติ
ข.เจโตวิมุตติ
ค.ปัญญาวิมุตติ
ง.วิกขัมภนวิมุตติ
เฉลยข้อ ค.
๒๗. ตามหลักวิสุทธิ คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีใด ?
ก. ตัดกรรม
ข. ล้างบาป
ค. บวงสรวง
ง. เจริญปัญญา
เฉลยข้อ ง.
๒๘. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอาทีนวญาณ ?
ก. เป็นโทษ
ข. ไม่เที่ยง
ค. น่ากลัว
ง. เป็นของปฏิกูล
เฉลยข้อ ก.

๑๒๗

๒๙. การงดเว้นทุจริต ประกอบสุจริต จัดเป็นวิสุทธิใด ?
ก. จิตตวิสุทธิ
ข. ทิฏฐิวิสุทธิ
ค. สีลวิสุทธิ
ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ
เฉลยข้อ ค.
๓๐. วิสุทธิคือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ?
ก. พระเจ้า
ข. เทพเจ้า
ค. ตนเอง
ง. โหราจารย์
เฉลยข้อ ค.
๓๑. ข้อใดจัดเข้าในจิตตวิสุทธิ ?
ก. สัมมาวาจา
ข. สัมมากัมมันตะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สัมมาสมาธิ
เฉลยข้อ ง.
๓๒. ความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีได้ด้วยอะไร ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ง.
๓๓. ข้อใด เป็นทางแห่งสันติภาพแท้ ?
ก. ทาตามกฎหมาย
ข.เชื่อผู้ใหญ่
ค.เคารพสิทธิผู้อื่น
ง. กายวาจาใจสงบ
เฉลยข้อ ง.

๑๒๘

๓๔. โลกามิส ได้แก่อะไร ?
ก. กามคุณ
ข. กามตัณหา
ค. กามราคะ
ง. กิเลสกาม
เฉลยข้อ ก.
๓๕. ความสงบเกิดขึ้นทางใด ?
ก. ไตรสิกขา
ข. ไตรลักษณ์
ค. ไตรทวาร
ง. ไตรรัตน์
เฉลยข้อ ค.
๓๖. นิพพาน แปลว่าความดับ หมายถึงอะไรดับ ?
ก. กิเลส
ข. ชีวิต
ค. ธาตุ
ง. อัตภาพ
เฉลยข้อ ก.
๓๗. ข้อว่า เธอจงวิดเรือนี้ เรือในที่นี้ หมายถึงอะไร ?
ก. กามภพ
ข. รูปภพ
ค. อรูปภพ
ง. อัตภาพ
เฉลยข้อ ง.
๓๘. การละตัณหาเสียได้ ท่านเรียกว่าอะไร ?
ก. วิมุตติ
ข. วิสุทธิ
ค. สันติ
ง. นิพพาน
เฉลยข้อ ง.

๑๒๙

๓๙. ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?
ก. สิ้นกิเลส
ข. สิ้นชีวิต
ค. สิ้นกิเลสมีชีวิต
ง. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต
เฉลยข้อ ค.
๔๐. ข้อใด กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ?
ก. สิ้นกิเลส
ข. สิ้นชีวิต
ค. สิ้นกิเลสมีชีวิต
ง. สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต
เฉลยข้อ ง.
๔๑. สังสารวัฏฏ์ หมายถึงอะไร ?
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. เวียนว่ายตายเกิด
เฉลยข้อ ง.
๔๒. อโหสิกรรม ให้ผลตรงกับข้อใด ?
ก.ให้ผลภพนี้
ข.ให้ผลภพหน้า
ค.ให้ผลต่อเนื่อง
ง.ให้ผลสาเร็จแล้ว
เฉลยข้อ ง.
๔๓. กรรมใด ให้ผลก่อนกรรมอื่น ?
ก. ครุกรรม
ข. พหุลกรรม
ค. อาสันนกรรม
ง. กตัตตากรรม
เฉลยข้อ ก.

๑๓๐

๔๔. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน เป็นคู่ปรับกับอะไร ?
ก. อุปกิเลส
ข. นิวรณ์
ค. สังโยชน์
ง. อุปาทาน
เฉลยข้อ ข.
๔๕. ประโยชน์ของการเจริญอสุภสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?
ก. คลายสงสัย
ข. คลายกาหนัด
ค. ตัดกิเลส
ง. ให้เกิดเมตตา
เฉลยข้อ ข.
๔๖. ประโยชน์ในการเจริญมรณัสสติ ตรงกับข้อใด ?
ก.ทาให้ไม่ประมาท
ข.ทาให้กล้าหาญ
ค.ทาให้อดทน
ง.ทาให้วางเฉย
เฉลยข้อ ก.
๔๗. คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?
ก. อสุภะ
ข. พรหมวิหาร
ค. กสิณ
ง. อนุสสติ
เฉลยข้อ ก.
๔๘. คาว่า วิปัสสนา หมายถึงเห็นแจ้งอะไร ?
ก. สังขาร
ข. รูปนาม
ค. อวิชชา
ง. นิพพาน
เฉลยข้อ ข.

๑๓๑

๔๙. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานถูกวิธี จะเห็นนามรูปในลักษณะใด ?
ก. ไม่เที่ยง
ข. เป็นทุกข์
ค. เป็นอนัตตา
ง. ตามความเป็นจริง
เฉลยข้อ ง.
๕๐. ประโยชน์สูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?
ก. พ้นสังสารทุกข์
ข. ระงับนิวรณ์
ค. สิ้นสงสัย
ง. พ้นจากอบาย
เฉลยข้อ ก.

๑๓๒

เฉลยวิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ง
๒. ก
๓. ง
๔. ค
๕. ค
๖. ง
๗. ข
๘. ค
๙. ง
๑๐.ง

๑๑. ก
๑๒. ก
๑๓. ข
๑๔. ก
๑๕. ค
๑๖. ง
๑๗. ค
๑๘. ก
๑๙. ก
๒๐. ค

๒๑. ค
๒๒. ก
๒๓. ก
๒๔. ค
๒๕. ข
๒๖. ค
๒๗. ง
๒๘. ก
๒๙. ค
๓๐. ค

๓๑. ง
๓๒. ง
๓๓. ง
๓๔. ก
๓๕. ค
๓๖. ก
๓๗. ง
๓๘. ง
๓๙. ค
๔๐. ง

๔๑. ง
๔๒. ง
๔๓. ก
๔๔. ข
๔๕. ข
๔๖. ก
๔๗. ก
๔๘. ข
๔๙. ง
๕๐. ก

๑๓๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. พระโพธิสัตว์บาเพ็ญบารมีครบ ๓๐ ทัศ ในคราวเสวยพระชาติใด ?
ก. มหาชนก
ข. วิฑูรบัณฑิต
ค. มโหสถ
ง. เวสสันดร
เฉลยข้อ ง.
๒. พระมหาบุรุษเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด ?
ก. ประสูติ
ข. ตรัสรู้
ค. ปฐมเทศนา
ง. ปรินิพพาน
เฉลยข้อ ก.
๓. พระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วไปบังเกิด ณ สวรรค์ชั้นใด ?
ก. ชั้นดาวดึงส์
ข. ชั้นยามา
ค. ชั้นดุสิต
ง. ชั้นนิมมานรดี
เฉลยข้อ ค.

๑๓๔

๔. พระมหาบุรุษ ได้สดับคากล่าวถึงความดับทุกข์จากใคร ?
ก. พิมพา
ข. ปชาบดี
ค. กีสาโคตมี
ง. ปมิตา
เฉลยข้อ ค.
๕. สิทธัตถราชกุมารมีจิตน้อมไปในการบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ?
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ
เฉลยข้อ ง.
๖. สิทธัตถราชกุมาร ดาริถึงอุบายเพื่อออกจากทุกข์ด้วยวิธีใด ?
ก. บูชายัญ
ข. ออกบวช
ค. ทรมานตน
ง. ชาระบาป
เฉลยข้อ ข.
๗. ผู้ใด ตามเสด็จในคราวออกผนวชของสิทธัตถราชกุมาร ?
ก. กาฬุทายี
ข.อนุรุทธะ
ค. อานนท์
ง.ฉันนะ
เฉลยข้อ ง.
๘. ใครคืออาจารย์คนแรก หลังจากพระมหาบุรุษออกผนวช ?
ก. อสิตดาบส
ข. วิศวามิตร
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
เฉลยข้อ ค.

๑๓๕

๙. สถานที่ตรัสรู้ ปัจจุบันเรียกว่าอะไร ?
ก. สารนารถ
ข. พุทธคยา
ค. ลุมพินี
ง. ปาวาลเจดีย์
เฉลยข้อ ข.
๑๐. การทรมานร่างกายให้ลาบาก เรียกว่าอะไร ?
ก. บุพพกิริยา
ข. กาลกิริยา
ค. ทุกรกิริยา
ง. บุญกิริยา
เฉลยข้อ ค.
๑๑. สตรีใด ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้ ?
ก. พิมพา
ข. สุชาดา
ค. ปชาบดี
ง. ปมิตา
เฉลยข้อ ข.
๑๒. พระมหาบุรุษรับข้าวมธุปายาสแล้วเสด็จไปประทับริมฝั่งแม่น้าใด ?
ก. คงคา
ข. ยมุนา
ค. เนรัญชรา
ง. อจิรวดี
เฉลยข้อ ค.
๑๓. พระมหาบุรุษตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ลุกขึ้นถ้ายังไม่ตรัสรู้ ณ ที่ใด ?
ก. ใต้ต้นโพธิ์
ข. ใต้ต้นไทร
ค. ใต้ต้นสาละ
ง. ใต้ต้นจิก
เฉลยข้อ ก.

๑๓๖

๑๔. ผู้ใด ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
ก. ท้าวสุชัมบดี
ข. ฆฏิการพรหม
ค. มหาพรหม
ง. สหัมบดีพรหม
เฉลยข้อ ง.
๑๕. บุคคลผู้สามารถรู้ธรรมพิเศษได้อย่างเร็วพลัน ตรงกับข้อใด ?
ก.อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค.เนยยะ
ง. ปทปรมะ
เฉลยข้อ ก.
๑๖. ข้อใด เป็นชนกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ?
ก. ภัททวัคคีย์
ข. ฉัพพัคคีย์
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. ชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง
เฉลยข้อ ค.
๑๗. สังฆรัตนะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อทรงประทานอุปสมบทแก่ใคร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค.ภัททิยะ
ง. มหานามะ
เฉลยข้อ ก.
๑๘. หลักธรรมใด ปรากฏในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ?
ก. ปธาน ๔
ข. มรรค ๔
ค. ผล ๔
ง. อริยสัจ ๔
เฉลยข้อ ง.

๑๓๗

๑๙. ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร?
ก. ยสะ
ข. อุปติสสะ
ค. โกลิตะ
ง. ปิปผลิ
เฉลยข้อ ก.
๒๐. พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป ?
ก. ๕ รูป
ข. ๓๐ รูป
ค. ๔๕ รูป
ง. ๖๐ รูป
เฉลยข้อ ง.
๒๑. กษัตริย์พระองค์ใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเป็นพระองค์แรก ?
ก. สุทโธทนะ
ข. พิมพิสาร
ค. ปเสนทิโกศล
ง. จัณฑปัชโชติ
เฉลยข้อ ข.
๒๒. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในแคว้นใด ?
ก. มคธ
ข. โกศล
ค.วัชชี
ง. กาสี
เฉลยข้อ ก.
๒๓. สาวกรูปใด ที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กาเนิด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระนันทะ
ค. พระวัปปะ
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ก.

๑๓๘

๒๔. ภิกษุรูปใด จัดแจงการฌาปนกิจสรีระพระสารีบุตรเถระ ?
ก.พระฉันนะ
ข. พระจุนทะ
ค.พระนันทะ
ง. พระยสะ
เฉลยข้อ ข.
๒๕. พระพุทธเจ้าทรงให้สร้างสถูปบรรจุอัฐิธาตุพระสารีบุตรที่เมืองใด ?
ก. สาวัตถี
ข. ราชคฤห์
ค. เวสาลี
ง. โกสัมพี
เฉลยข้อ ก.
๒๖. พระโมคัลลานะนิพพาน ณ สถานที่ใด ?
ก. ถ้าปิปผลิ
ข. ถ้าสัตตบรรณ
ค. ถ้าสุกรขาตา
ง. ถ้ากาฬศิลา
เฉลยข้อ ง.
๒๗. พราหมณ์ใด ส่งศิษย์ ๑๖ คน ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ?
ก. พาวรี
ข. โทณะ
ค. โสตถิยะ
ง. โตเทยยะ
เฉลยข้อ ก.
๒๘. พระเถระรูปใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระราหุล
ค. พระฉันนะ
ง. พระราธะ
เฉลยข้อ ง.

๑๓๙

๒๙. พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเวสสันดรชาดกที่วัดใด ?
ก. บุพพาราม
ข. นิโครธาราม
ค. เชตวัน
ง. เวฬุวัน
เฉลยข้อ ข.
๓๐. พระเถระรูปใด บวชให้ราหุลกุมาร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ก.
๓๑. เจ้าศากยะทั้ง ๖ ให้อุบาลีบวชก่อน เพื่อลดกิเลสใด ?
ก. มานะ
ข. โลภะ
ค. โทสะ
ง. โมหะ
เฉลยข้อ ก.
๓๒. พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด ?
ก. มีปัญญา
ข. มีฤทธิ์
ค. ถือธุดงค์
ง. ทรงวินัย
เฉลยข้อ ง.
๓๓. ผู้ใด ยุยงให้อชาตศัตรูกุมารทาปิตุฆาต ?
ก. สุปปพุทธะ
ข. โกกาลิกะ
ค. สุภัททะ
ง. เทวทัต
เฉลยข้อ ง.

๑๔๐

๓๔. พระเถระรูปใด ได้รับคัดเลือกให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ?
ก. พระจุนทะ
ข. พระอานนท์
ค. พระกิมพิละ
ง. พระเมฆิยะ
เฉลยข้อ ข.
๓๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว จาพรรษาสวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
เฉลยข้อ ก.
๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
เฉลยข้อ ก.
๓๗. ภิกษุรูปใด ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจักเป็นพระศรีอริยเมตไตย ?
ก. พระอชิตะ
ข. พระเทวทัต
ค. พระโสณะ
ง. พระสุภัททะ
เฉลยข้อ ก.
๓๘. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าผู้ปรารภความเพียร ?
ก. พระรัฐบาล
ข. พระโสณะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระอุปวาณะ
เฉลยข้อ ข.

๑๔๑

๓๙. พระรัฐบาลแสดงธรรมุเทศ ๔ แก่กษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พิมพิสาร
ข. ปเสนทิโกศล
ค. สุทโธทนะ
ง. โกรัพยะ
เฉลยข้อ ง.
๔๐. พระเถระรูปใด ได้รับเอตทัคคะว่าบวชด้วยศรัทธา ?
ก. พระนันทะ
ข. พระฉันนะ
ค. พระราหุล
ง. พระรัฐบาล
เฉลยข้อ ง.
๔๑. ผ้าชนิดใด ที่ปุกกุสบุตรมัลลกษัตริย์ถวายแก่พระพุทธเจ้า ?
ก. สิงคิวรรณ
ข. กัมพละ
ค. กัปปาสิกะ
ง. โกเสยยะ
เฉลยข้อ ก.
๔๒. พระพุทธเจ้าประทับจาพรรษาสุดท้าย ณ ที่ใด ?
ก. อัมพคาม
ข. ภัณฑุคาม
ค. เวฬุวคาม
ง. ชัมพุคาม
เฉลยข้อ ค.
๔๓. พระเถระรูปใด เป็นปัจฉิมสาวก ?
ก. พระโสณะ
ข. พระราธะ
ค. พระอุปวาณะ
ง. พระสุภัททะ
เฉลยข้อ ง.

๑๔๒

๔๔. ใครทาหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์ทั้ง ๗ เมือง ?
ก. พราหมณ์พาวรี
ข. โทณพราหมณ์
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ข.
๔๕. สิ่งใด ที่ผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุขอไว้สักการะบูชา ?
ก. เกสาธาตุ
ข. พระเขี้ยวแก้ว
ค. สรีรังคาร
ง. ทะนานทอง
เฉลยข้อ ง.
๔๖. กษัตริย์เมืองใด ได้อัญเชิญพระพุทธสรีรังคารไปเพื่อสักการบูชา ?
ก. โมริยะ
ข. เทวทหะ
ค. กบิลพัสดุ์
ง. ปาวา
เฉลยข้อ ก.
๔๗. พระเถระรูปใด ทูลขอโอกาสให้สตรีบวชเป็นภิกษุณี ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระสีวลี
ง. พระนันทะ
เฉลยข้อ ข.
๔๘. พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่พระนางปชาบดี ด้วยวิธีใด ?
ก. เอหิภิกขุ
ข. รับสรณะ ๓
ค. รับโอวาท ๓
ง. รับครุธรรม ๘
เฉลยข้อ ง.

๑๔๓

๔๙. พระนางพิมพา ได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุณี ณ ที่ใด ?
ก. บุพพาราม
ข. นิโครธาราม
ค. เชตวนาราม
ง. เวฬุวนาราม
เฉลยข้อ ค.
๕๐. พระนางพิมพาเสด็จออกบวช ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
เฉลยข้อ ง.

๑๔๔

เฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ง
๒. ก
๓. ค
๔. ค
๕. ง
๖. ข
๗. ง
๘. ค
๙. ข
๑๐.ค

๑๑. ข
๑๒. ค
๑๓. ก
๑๔. ง
๑๕. ก
๑๖. ค
๑๗. ก
๑๘. ง
๑๙. ก
๒๐. ง

๒๑. ข
๒๒. ก
๒๓. ก
๒๔. ข
๒๕. ก
๒๖. ง
๒๗. ก
๒๘. ง
๒๙. ข
๓๐. ก

๓๑. ก
๓๒. ง
๓๓. ง
๓๔. ข
๓๕. ก
๓๖. ก
๓๗. ก
๓๘. ข
๓๙. ง
๔๐. ง

๔๑. ก
๔๒. ค
๔๓. ง
๔๔. ข
๔๕. ง
๔๖. ก
๔๗. ข
๔๘. ง
๔๙. ค
๕๐. ง

๑๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. วิชากรรมบถ เน้นหลักคาสอนว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก. กรรม
ข. ขอพรพระเจ้า
ค. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ง. สิ่งลี้ลับ
เฉลยข้อ ก.
๒. กรรมบถ ว่าโดยการกระทา ตรงกับข้อใด ?
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๓. กรรมบถ จัดเป็นศีล แต่ไม่เหมือนศีล เพราะไม่มีสิกขาบทใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
เฉลยข้อ ง.

๑๔๖

๔. ในทางพระพุทธศาสนา สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ?
ก. เทพบันดาล
ข. พรหมลิขิต
ค. การกระทา
ง. ดวงชะตา
เฉลยข้อ ค.
๕. กาเนิดใด เป็นผลกรรมเกิดจากอกุศลกรรมบถ ?
ก. พรหม
ข. เปรต
ค. เทวดา
ง. มนุษย์
เฉลยข้อ ข.
๖. การทาความดีความชั่วของสัตว์ เกิดจากอะไร ?
ก. การกระทา
ข. คาพูด
ค. ความคิด
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๗. การกระทาที่ไม่สาเร็จเป็นกรรมบถ เพราะขาดองค์ประกอบใด ?
ก. เวทนา
ข. สัญญา
ค. เจตนา
ง. อารมณ์
เฉลยข้อ ค.
๘. คาว่า ผลกรรม ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร ?
ก. บุญกรรม
ข. วิบากกรรม
ค. เจตนากรรม
ง. เวรกรรม
เฉลยข้อ ข.

๑๔๗

๙. กรรมที่เกิดจากการพูด เรียกว่าอะไร ?
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. อโหสิกรรม
เฉลยข้อ ข.
๑๐. อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ?
ก. กุศลมูล ๓
ข. อกุศลมูล ๓
ค. สุจริต ๓
ง. ทุจริต ๓
เฉลยข้อ ข.
๑๑. ปาณาติบาต โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?
ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๑๒. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นการประพฤติผิดอกุศลกรรมบถใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. มุสาวาท
ง. พยาบาท
เฉลยข้อ ก.
๑๓. ข้อใด เป็นปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ?
ก. ฆ่าตัวตาย
ข. สั่งให้ฆ่า
ค. ถูกยิงตาย
ง. ลงมือฆ่า
เฉลยข้อ ข.

๑๔๘

๑๔. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นกรรมชนิดใด ?
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๑๕. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทาปาณาติบาต ?
ก. ของมีเจ้าของ
ข. พยายามเสพ
ค. พยายามพูด
ง. สัตว์มีชีวิต
เฉลยข้อ ง.
๑๖. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีโทษเบาที่สุดคืออะไร ?
ก. มีอุปสรรคมาก
ข. เจ็บไข้ได้ป่วย
ค. ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ง. อายุสั้น
เฉลยข้อ ง.
๑๗. คาว่า เถยยจิต ในอทินนาทาน หมายถึงอะไร ?
ก. จิตเป็นฆาตกร
ข. จิตเป็นขโมย
ค. จิตเป็นหัวหน้า
ง. จิตเป็นตัวนา
เฉลยข้อ ข.
๑๘. การลักทรัพย์ที่สาเร็จเป็นอทินนาทาน เพราะองค์ประกอบใด ?
ก. รู้ว่ามีเจ้าของ
ข. คิดจะลัก
ค. พยายามลัก
ง. ลักมาได้
เฉลยข้อ ง.

๑๔๙

๑๙. ข้อใด เป็นอทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ?
ก. สั่งให้ฆ่า
ข. สั่งให้ลัก
ค. สั่งให้ด่า
ง. สั่งให้พูด
เฉลยข้อ ข.
๒๐. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดอทินนาทาน ?
ก. ด้อยทรัพย์
ข. อับปัญญา
ค. หมดบารมี
ง. มีโรคมาก
เฉลยข้อ ก.
๒๑. ข้อใด ไม่เป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?
ก. ของมีเจ้าของ
ข. ของหวงแหน
ค. ของยังไม่ให้
ง. ของทิ้ง
เฉลยข้อ ง.
๒๒. การทุจริตทรัพย์สินของชาติ จัดเป็นกรรมบถข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท
เฉลยข้อ ข.
๒๓. กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางใด ?
ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.

๑๕๐

๒๔. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทากาเมสุมิจฉาจาร ?
ก. จิตคิดจะฆ่า
ข. จิตคิดจะลัก
ค. จิตคิดจะเสพ
ง. จิตคิดจะพูด
เฉลยข้อ ค.
๒๕. พฤติกรรมใด เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ?
ก. คบชู้
ข. คบเพื่อน
ค. คบคิด
ง. คบค้า
เฉลยข้อ ก.
๒๖. ความเสื่อมทางสังคมกรณีใด เกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?
ก. ค้ายาเสพติด
ข. วางระเบิด
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. คอรัปชั่น
เฉลยข้อ ค.
๒๗. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการทากาเมสุมิจฉาจาร ?
ก. เกิดในสุคติ
ข. เกิดในทุคติ
ค. เกิดในพรหมโลก
ง. เกิดในเทวโลก
เฉลยข้อ ข.
๒๘. คาพูดเช่นใด เรียกว่า มุสาวาท ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคาหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ก.

๑๕๑

๒๙. คาพูดเช่นไร ไม่สาเร็จเป็นมุสาวาท ?
ก. ผู้ฟังเข้าใจ
ข. ผู้ฟังไม่เข้าใจ
ค. ผู้ฟังเสียประโยชน์
ง. ผู้ฟังเชื่อถือ
เฉลยข้อ ข.
๓๐. ข้อใด เป็นมุสาวาทที่เกิดขึ้นทางกายทวาร ?
ก. พูดเท็จ
ข. สั่งให้พูดเท็จ
ค. ให้การเท็จ
ง. ปลอมลายเซ็น
เฉลยข้อ ง.
๓๑. องค์ประกอบของมุสาวาทข้อสุดท้าย คืออะไร ?
ก. เรื่องไม่จริง
ข. คิดจะพูดเท็จ
ค. พยายามพูด
ง. คนอื่นรู้เรื่องนั้น
เฉลยข้อ ง.
๓๒. ข้อใด เป็นการพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่น ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคาหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ค.
๓๓. ปิสุณวาจา เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. หย่าร้าง
ข. เห็นแก่ตัว
ค. โหดร้าย
ง. แตกแยก
เฉลยข้อ ง.

๑๕๒

๓๔. คาพูดเช่นไร ผู้พูดมีเจตนามุ่งทาลายจิตใจผู้ฟัง ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคาหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ข.
๓๕. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของผรุสวาจา ?
ก. ด่า
ข. ประชด
ค. แดกดัน
ง. เสียงดัง
เฉลยข้อ ง.
๓๖. การดุด่าเช่นไร ไม่เป็นผรุสวาจา ?
ก. ด่าเพราะสั่งสอน
ข. ด่าเพราะเกลียด
ค. ด่าเพราะโกรธ
ง. ด่าเพราะชัง
เฉลยข้อ ก.
๓๗. เจตนากล่าวถ้อยคาอันไร้ประโยชน์สาหรับผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?
ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
เฉลยข้อ ง.
๓๘. พูดคุยเรื่องละครลวงโลก จัดเป็นวจีกรรมใด ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคาหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ง.

๑๕๓

๓๙. อกุศลกรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรม ?
ก. มิจฉาทิฏฐิ
ข. กาเมสุมิจฉาจาร
ค. มุสาวาท
ง. อทินนาทาน
เฉลยข้อ ก.
๔๐. ความโลภอยากได้ของคนอื่น เรียกว่าอะไร ?
ก. อเนสนา
ข. อภิชฌา
ค. อนภิชฌา
ง. อวิชชา
เฉลยข้อ ข.
๔๑. เมื่ออภิชฌาเกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นเหตุให้กระทาอกุศลกรรมบถใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. พยาบาท
เฉลยข้อ ข.
๔๒. บุคคลเช่นไร เรียกว่าลุแก่อานาจอภิชฌา ?
ก. โลภมาก
ข. พูดมาก
ค. คิดมาก
ง. โกรธมาก
เฉลยข้อ ก.
๔๓. การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?
ก. อภิชฌา
ข. อนภิชฌา
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. สัมมาทิฏฐิ
เฉลยข้อ ข.

๑๕๔

๔๔. ข้อใด เพียงแค่คิดก็สาเร็จเป็นอกุศลกรรมบถ ?
ก. อทินนาทาน
ข. มุสาวาท
ค. ผรุสวาจา
ง. พยาบาท
เฉลยข้อ ง.
๔๕. ไม่คิดปองร้ายผู้อื่นให้ได้รับความพินาศ ตรงกับข้อใด ?
ก. อนภิชฌา
ข. สัมมาทิฏฐิ
ค. อพยาบาท
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๔๖. อนภิชฌา มีลักษณะตรงข้ามกับข้อใด ?
ก. คิดเสียสละ
ข. คิดประจบ
ค. คิดสงสาร
ง. คิดละโมบ
เฉลยข้อ ง.
๔๗. ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๔๘. ความเห็นใด ไม่จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?
ก. โลกหน้าไม่มี
ข. บาปบุญไม่มี
ค. ตายแล้วสูญ
ง. ทานที่ให้แล้วมีผล
เฉลยข้อ ง.

๑๕๕

๔๙. เห็นว่าพ่อแม่มีพระคุณต่อลูก จัดเป็นทิฏฐิใด ?
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. มิจฉาทิฏฐิ
ค. สักกายทิฏฐิ
ง. สัสสตทิฏฐิ
เฉลยข้อ ก.
๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ข.

๑๕๖

เฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ก
๒. ง
๓. ง
๔. ค
๕. ข
๖. ง
๗. ค
๘. ข
๙. ข
๑๐.ข

๑๑. ก
๑๒. ก
๑๓. ข
๑๔. ก
๑๕. ง
๑๖. ง
๑๗. ข
๑๘. ง
๑๙. ข
๒๐. ก

๒๑. ง
๒๒. ข
๒๓. ก
๒๔. ค
๒๕. ก
๒๖. ค
๒๗. ข
๒๘. ก
๒๙. ข
๓๐. ง

๓๑. ง
๓๒. ค
๓๓. ง
๓๔. ข
๓๕. ง
๓๖. ก
๓๗. ง
๓๘. ง
๓๙. ก
๔๐. ข

๔๑. ข
๔๒. ก
๔๓. ข
๔๔. ง
๔๕. ค
๔๖. ง
๔๗. ค
๔๘. ง
๔๙. ก
๕๐. ข

