ปญหาวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒
คําสั่ง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวกากบาทลงในชองของขอที่ตองการ
ในกระดาษคําตอบ ใหเวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ไดแกขอ ใด ?
ก. สติ-สัมปชัญญะ
ข. หิริ-โอตตัปปะ
ค. ขันติ-โสรัจจะ
ง. กตัญู-กตเวที
๒. ทํางานผิดพลาดเพราะขาดธรรมขอใด ?
ก. ธรรมเปนโลกบาล
ข. ธรรมมีอุปการะมาก
ค. ธรรมอันทําใหงาม
ง. ธรรมหาไดยาก
๓. ขอความรณรงควา เลิกเหลาเลิกจน สอนใหมีธรรมขอใด ?
ก. สติ
ข. ประหยัด
ค. ซื่อสัตย
ง. กตัญู
๔. ขอใด มีความหมายตรงกับคําวา พระในบาน ?
ก. พระพุทธรูป
ข. พระภูมเิ จาที่
ค. พอแม
ง. ปูยา ตายาย
๕. ขอใด เปนลักษณะของคนมีลกั ษณะ ขันติ-โสรัจจะ ?
ก. ปดทองหลังพระ
ข. ทองไมรูรอ น
ค. ยิ้มไดเมือ่ ภัยมา
ง. น้ํานิ่งไหลลึก
๖. ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเปนที่พึ่งสูงสุด ?
ก. พระอินทร
ข. พระพรหม
ค. พระพิฆเณศวร
ง. พระรัตนตรัย
๗. คําพูดเชนใด มีผลทําลายความสามัคคี ?
ก. พูดปด
ข. พูดคําหยาบ
ค. พูดสอเสียด
ง. พูดเพอเจอ
๘. เด็กติดเกมส เพราะมีอกุศลมูลขอใด ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ
๙. ธรรมเปนเครือ่ งนําไปสูความเจริญ เรียกวาอะไร ?
ก. สังคหวัตถุ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔
๑๐. ผูปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะไดรับประโยชนอยางไร ?
ก. มีความเจริญ
ข. มีความยินดี
ค. มีความยินราย
ง. มีความยุติธรรม
๑๑. การตั้งตนไวชอบ หมายถึงประพฤติเชนไร ?
ก. ถูกกาลเทศะ
ข. ถูกใจเขา
ค. ถูกศีลธรรม
ง. ถูกใจเรา
๑๒. ผูที่ตกอยูในอํานาจของอคติ จะมีผลอยางไร ?
ก. เห็นแกประโยชนตน
ข. ไมมคี นนับถือ
ค. ตัดสินผิดพลาด
ง. ขาดความยุติธรรม
๑๓. หมั่นสรางความดีใหเกิดมีขึ้นในตน ตรงกับปธาน ๔ ขอใด ?
ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุรกั ขนาปธาน
๑๔. ปญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยูในหมวดธรรมใด ?
ก. อธิษฐานธรรม
ข. อิทธิบาทธรรม
ค. พรหมวิหารธรรม
ง. ปธานธรรม

๑๕. ชาดกเรื่องพระมหาชนก เนนคุณธรรมขอใด ?
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา
๑๖. เห็นคนอื่นไดดีมคี วามสุข เราก็ยนิ ดีดวย ตรงกับธรรมขอใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๑๗. อะไรเปนสมุทัย คือเหตุใหเกิดทุกข ?
ก. ความเกิด
ข. ตัณหา
ค. กรรม
ง. ความจน
๑๘. ปญญาที่เกิดจากการฟง เรียกวาอะไร ?
ก. สุตมยปญญา
ข. จินตามยปญญา
ค. ภาวนามยปญญา
ง. ปุจฉา-วิสัชนา
๑๙. ธรรมขอใด เปนคูปรับกับความเกียจคราน ?
ก. สัทธา
ข. วิริยะ
ค. ขันติ
ง. สมาธิ
๒๐. ขันธ ๕ ยอลงเปน ๒ อยาง ตรงกับขอใด ?
ก. นามกับรูป
ข. สัญญากับสังขาร
ค. นามกับสัญญา
ง. สังขารกับวิญญาณ
๒๑. เมาไมขับ ตั้งสติกอนสตารท แสดงถึงคารวะในขอใด ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ
ง. ความไมประมาท
๒๒. สารานียธรรม สอนใหคนเปนเชนไร ?
ก. มีความพอเพียง
ข. เลี้ยงตนโดยชอบ
ค. ไมประกอบอกุศล
ง. รูรักสามัคคี
๒๓. ขอใด มีความหมายตรงกับคําวา สาราณียธรรม ?
ก. อยูบานทานอยานิ่งดูดาย ข. อยูใหเขารัก จากใหเขาคิดถึง
ค. คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย ง. ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ
๒๔. ขอใด ชื่อวารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ?
ก. มีอะไรก็แบงปน
ข. มีอะไรก็ชว ยกัน
ค. วาอะไรก็วาตามกัน
ง. รักษาระเบียบรวมกัน
๒๕. เคารพในหลักประชาธิปไตย จัดเขาในธรรมขอใด ?
ก. ทําดีตอกัน
ข. พูดดีตอกัน
ค. คิดดีตอกัน
ง. มีความเห็นรวมกัน
๒๖. อริยทรัพย หมายถึงทรัพยเชนไร ?
ก. ทรัพยภายใน
ข. ทรัพยภายนอก
ค. ทรัพยมรดก
ง. อสังหาริมทรัพย
๒๗. ใชอยางพอเพียง ไมฟุงเฟอนัก ไมใหฝดเคืองนัก ตรงกับขอใด ?
ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา
๒๘. นกนอยทํารังแตพอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมขอใด ?
ก. อัตตัญุตา
ข. มัตตัญุตา
ค. กาลัญุตา
ง. ปริสัญุตา

๒๙. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม ตรงกับขอใด ?
ก. อัตตัญุตา
ข. กาลัญุตา
ค. ปริสัญุตา
ง. มัตตัญุตา
๓๐. โลกธรรม หมายถึงขอใด ?
ก. ธรรมรักษาโลก
ข. ธรรมเหนือโลก
ค. ธรรมที่อยูค ูกับโลก
ง. ธรรมที่สรางโลก
๓๑. โลกธรรม จะเกิดขึ้นแกใคร ?
ก. ขาราชการ
ข. คนใชแรงงาน
ค. คนคาขาย
ง. คนทุกคน
๓๒. โลกธรรมขอใด จัดเปนอนิฏฐารมณ (อารมณที่ไมนายินดี) ?
ก. มีลาภ
ข. มียศ
ค. มีสุข
ง. มีทุกข
๓๓. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาใหทําอยางไร ?
ก. หาทางนินทาตอบ
ข. ถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา
ค. ทําเปนไมสนใจ
ง. พยายามปรับปรุงตัวเอง
๓๔. ขอใด จัดเปนการทําบุญทางวาจา ?
ก. ดูรายการธรรมทางทีวี
ข. พูดโกหกเพื่อเอาตัวรอด
ค. รองเพลงธรรมชิงรางวัล ง. บอกทางแกคนหลงทาง
๓๕. การไหวพระสงฆ จัดเปนบุญกิริยาวัตถุขอใด ?
ก. ภาวนามัย
ข. อปจายนมัย
ค. เวยยาวัจจมัย
ง. ปตติทานมัย
๓๖. ขอใด จัดเปนอุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหมัน่ ) ?
ก. ขยันตี่นแตเชา
ข. ขยันออกกําลังกาย
ค. ขยันทํางาน
ง. ขยันออกงานสังคม
๓๗. มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท ตรงกับธรรมขอใด ?
ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา
๓๘. อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะนอย ดีกวารอยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับขอใด ?
ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา
๓๙. ผูถอื มงคลตื่นขาว จะมีลักษณะตามขอใด ?
ก. ชวนกันปฏิบัติธรรม
ข. ไหวพระศักดิ์สิทธิ์
ค. ไหวเสาไมตะเคียน
ง. ไหวพระธาตุ
๔๐. เชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่ ตรงกับหลักธรรมขอใด ?
ก. สัทธาสัมปทา
ข. สีลสัมปทา
ค. จาคสัมปทา
ง. ปญญาสัมปทา
๔๑. มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพี่ จัดอยูในมิตรประเภทใด ?
ก. คนปอกลอก
ข. คนดีแตพูด
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชักชวนในทางฉิบหาย
๔๒. ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ จัดอยูในมิตรประเภทใด ?
ก. คนดีแตพูด
ข. คนหัวประจบ
ค. คนปอกลอก
ง. คนชักชวนในทางฉิบหาย
๔๓. ลูกผูชายไมทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยูในมิตรขอใด ?
ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรรวมสุขรวมทุกข
ค. มิตรแนะประโยชน
ง. มิตรมีความรักใคร
๔๔. เขาเปนคนคงเสนคงวา แสดงถึงคุณธรรมขอใด ?
ก. ทาน
ข. ปยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา

๔๕. พูดแลวตองทําใหไดอยางที่พูด ตรงกับธรรมขอใด ?
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ
๔๖. งานหนักไมเอา งานเบาไมสู เพราะขาดธรรมขอใด ?
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ
๔๗. ตื่นกอน นอนทีหลัง เปนหนาที่ใครปฏิบัติตอใคร ?
ก. ลูก-พอแม
ข. ภรรยา-สามี
ค. ศิษย-ครู
ง. บาว-นาย
๔๘. ขอใด จัดเปนมิจฉาวณิชชา (การคาขายไมชอบธรรม) ?
ก. ขายวัตถุโบราณ
ข. ขายสังฆภัณฑ
ค. ขายพระพุทธรูป
ง. ขายอาวุธ
๔๙. หามมิใหทําความชั่ว ใหทําแตความดี เปนหนาที่ของใคร ?
ก. มารดา-บิดา
ข. ครู-อาจารย
ค. ภรรยา-สามี
ง. บุตร-ธิดา
๕๐. ไมมีใครเชื่อถือถอยคํา เปนโทษของอบายมุขขอใด ?
ก. ดื่มน้ําเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เลนการพนัน
ง. คบคนชั่วเปนมิตร
----------------------

ปญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒
คําสั่ง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวกากบาทลงในชองของขอที่ตองการ
ในกระดาษคําตอบ ใหเวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑. ประเทศไทยตั้งอยูทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?
ก. พายัพ
ข. อีสาน
ค. หรดี
ง. อาคเนย
๒. มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด ?
ก. แสวงหาความเจริญ
ข. แสวงหาความรู
ค. มีถนิ่ อาศัยอยูเดิม
ง. มีการแสวงหาที่อยู
๓. หัวเมืองชั้นนอก ตรงกับขอใด ?
ก. มัชฌิมชนบท
ข. มัธยมประเทศ
ค. ปจฉิมชนบท
ง. ปจจันตชนบท
๔. ผูทําการคาขาย หมายถึงบุคคลจําพวกใด ?
ก. กษัตริย
ข. พราหมณ
ค. แพศย
ง. ศูทร
๕. คนจัณฑาล เกิดขึ้นไดอยางไร ?
ก. พอแมวรรณะเดียวกัน ข. พอแมคนละวรรณะ
ค. พอแมตระกูลเดียวกัน ง. พอแมคนละตระกูล
๖. นครกบิลพัสดุ เกีย่ วพันเปนพิเศษกับนครใด ?
ก. นครเทวทหะ
ข. นครสาวัตถี
ค. นครพาราณสี
ง. นครปาวา
๗. พระราชวงศของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือวงศใด ?
ก. โกลิยวงศ
ข. ศากยวงศ
ค. สุริยวงศ
ง. อาทิตยวงศ
๘. กษัตริยผูเปนพระญาติของพระพุทธเจา คือใคร ?
ก. พระเจาสีหหนุ
ข. พระเจาพิมพิสาร
ค. พระเจาปเสนทิโกศล
ง. พระเจาอโศกมหาราช
๙. ผูครองราชยตอจากพระเจาสีหหนุ คือใคร ?
ก. พระเจาอัญชนะ
ข. พระเจาชยเสนะ
ค. พระเจาสุทโธทนะ
ง. พระเจาสุปปพุทธะ
๑๐. เมื่ออสิตดาบสเห็นพระราชกุมารตองตามมหาบุรุษลักษณะแลว
แสดงอาการอยางไร ?
ก. ลุกขึน้ กราบ
ข. ทํานายลักษณะ
ค. ถวายตัวเปนขา
ง. อธิษฐานบวชตาม
๑๑. เมื่อพระกุมารประสูติไดกวี่ ัน จึงทําพิธีขนานพระนาม ?
ก. ๔ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๖ วัน
ง. ๗ วัน
๑๒. พระสิทธัตถกุมาร เสด็จอยูค รองฆราวาส ตราบชนมายุเทาไร ?
ก. ๒๘ พรรษา
ข. ๒๙ พรรษา
ค. ๓๕ พรรษา
ง. ๓๖ พรรษา
๑๓. มีความเชื่อวาการโกนผมของคนในสมัยพุทธกาล บงถึงเปนคนเชนไร ?
ก. มีทุกข
ข. พนทุกข
ค. จัญไร
ง. นักโทษ

๑๔. พระมหาบุรุษทรงศึกษาจบสมาบัติ ๘ จากสํานักใคร ?
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส
๑๕. พระมหาบุรุษพิจารณาเห็นอะไร จึงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา ?
ก. อุปมา ๓ ขอ
ข. พิณ ๓ สาย
ค. ดอกบัว ๓ เหลา
ง. ความเมา ๓
๑๖. ไมแหงที่ไกลจากน้ํา วางไวบนบก บุรุษอาจสีใหเกิดไฟขึน้ ได
หมายถึงผูเชนไร ?
ก. ควรออกบวชได
ข. ไมควรออกบวชได
ค. ควรจะตรัสรูได
ง. ไมควรจะตรัสรูได
๑๗. สาเหตุที่ปญจวัคคียออกบวช เฝาตามปรนนิบัติพระมหาบุรุษ
ตรงกับขอใด ?
ก. ตอบแทนคุณ
ข. เชื่อมั่นในตํารา
ค. คําสั่งอาจารย
ง. ตองการบรรลุตาม
๑๘. นางสุชาดา เห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งอยู สําคัญคิดวาเปนใคร ?
ก. เทวดา
ข. ทาวสักกะ
ค. พระอินทร
ง. ทาวเทวราช
๑๙. ขณะฝนตกพรําเจือดวยลมหนาว ๗ วัน พระองคเสด็จประทับที่ใด ?
ก. ตนมหาโพธิ์
ข. ตนไทร
ค. ตนจิก
ง. ตนเกต
๒๐. ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปฎกสิ้น ๗ วัน ณ สถานที่ไหน ?
ก. อนิมิสเจดีย
ข. รัตนจงกรมเจดีย
ค. บริโภคเจดีย
ง. รัตนฆรเจดีย
๒๑. บุคคลที่จะรูทั่วถึงธรรม (บรรลุได) ทรงเปรียบดวยดอกบัวกี่เหลา ?
ก. ๒ เหลา
ข. ๓ เหลา
ค. ๔ เหลา
ง. ๕ เหลา
๒๒. ใครถามวา ทานมักมากในกามเสียแลว ไฉนถึงบรรลุธรรมได ?
ก. สัตตรสวัคคีย
ข. ฉัพพัคคีย
ค. ปญจวัคคีย
ง. ภัททวัคคีย
๒๓. ธรรมใหเกิดทุกขแกผูทํา ไมทําใหเปนอริยะได คือขอใด ?
ก. อัตตกิลมถานุโยค
ข. กามสุขัลลิกานุโยค
ค. ชาคริยานุโยค
ง. ภาวนานุโยค
๒๔. ทางสายกลางที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา ไดแกขอใด ?
ก. กามสุขัลลิกานุโยค
ข. อัตตกิลมถานุโยค
ค. อริยสัจธรรม ๔
ง. อริยมรรค ๘
๒๕. โกณฑัญญะ ไดนามนําหนาวา อฺญาสิ เพราะเหตุใด ?
ก. พระศาสดาประทาน
ข. ไดดวงตาเห็นธรรม
ค. เปนพยานในการตรัสรู ง. ใหถูกตองตามทักษา
๒๖. พระพุทธเจาทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร แกใคร ?
ก. สหายพระยสะ
ข. ชฎิล ๓ พี่นอ ง
ค. ปญจวัคคีย
ง. ภัททวัคคีย

๒๗. ผูใด เปนสหายของพระยสะ ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระนทีกัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระสุพาหุ
๒๘. พระสาวกที่ไปประกาศศาสนาครั้งแรก มีอุปสรรคอยางไร ?
ก. ทางทุรกันดาร
ข. ขาดแคลนอาหาร
ค. ใหอุปสมบทไมได
ง. ไมมีผูตัดสินอธิกรณ
๒๙. ใครกลาววา ทานจะพึงแสงหาหญิงหรือหาตนดีกวา ?
ก. พระศาสดา
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอัสสชิ
ง. พระมหากัสสปะ
๓๐. กรุงราชคฤห เปนเมืองหลวงของแควนใด ?
ก. โกศล
ข. มคธ
ค. ลิจฉวี
ง. วัชชี
๓๑. ใครกลาววา พระองคเปนศาสดา ขาพระองคเปนสาวก ?
ก. พระยสะ
ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระอุรุเวลกัสสปะ
๓๒. พระสารีบุตร บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถใด ?
ก. นั่งสมาธิ
ข. เดินจงกรม
ค. พิจารณาพยับแดด
ง. นั่งถวายงานพัด
๓๓. ใครเปนพระราชา ครองกรุงราชคฤห ?
ก. พระเจาสุทโธทนะ
ข. พระเจาอัญชนะ
ค. พระเจาพิมพิสาร
ง. พระเจาปเสนทิโกศล
๓๔. อนาถปณฑิกเศรษฐี เขาเฝาพระพุทธเจาครั้งแรกที่เมืองใด ?
ก. พาราณสี
ข. สาวัตถี
ค. ราชคฤห
ง. เวสาลี
๓๕. เราจักไมละสติไปในกาย คือจักพิจารณารางกายเปนอารมณ
พระพุทธเจาทรงสอนใคร ?
ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระโมคคัลลานะ
๓๖. การประทานอุปสมบทคราวแรกที่แควนมคธ มีคนติเตียนวาเปนไปเพื่ออะไร ?
ก. ความเห็นแกตัว
ข. ประโยชนตนเอง
ค. ความขาดแหงสกุล
ง. ความตัดญาติ
๓๗. พระพุทธเจา ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขที่ไหน ?
ก. วัดเชตวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. ปามหาวัน
ง. วัดอัมพวัน
๓๘. ขอใด ไมจัดเขาในสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ?
ก. สถานที่ประสูติ
ข. สถานทีบรรพชา
ค. สถานที่ตรัสรู
ง. สถานที่ปรินิพพาน
๓๙. ใครทําหนาที่แบงพระบรมสารีริกธาตุ ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอานนท
ง. โทณพราหมณ
๔๐. ปฐมสังคายนา มีพระอรหันตเขารวมกี่องค ?
ก. ๓๐๐ องค
ข. ๔๐๐ องค
ค. ๕๐๐ องค
ง. ๗๐๐ องค

ศาสนพิธี
๔๑. หลักการทําบุญ ๓ อยาง ทําใหเกิดพิธีกรรมอันเปนแบบแผนเดียวกัน
เรียกวาอะไร ?
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ศาสนพิธี
๔๒. พิธีกรรมที่ทําตนใหฉลาดในการละชั่วทําดี อบรมตนใหดีงามตามหลักคําสอน
เรียกวาอะไร ?
ก. ศาสนพิธี
ข. บุญพิธี
ค. กุศลพิธี
ง. ทานพิธี
๔๓. การรักษาศีล ๘ สําหรับอุบาสก-อุบาสิกา เรียกวาอะไร ?
ก. อุโบสถกรรม
ข. อุโบสถศีล
ค. สามัคคีอุโบสถ
ง. ปาริสุทธิอุโบสถ
๔๔. องคการสหประชาชาติ ประกาศใหวันใด เปนวันสากลโลก ?
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา
๔๕. วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงวันอะไร ?
ก. วันขึ้น ๘ ค่ํา
ข. วันแสดงธรรม
ค. วันปรินิพพาน
ง. วันถวายพระเพลิง
๔๖. บุคคลผูถวายไทยธรรมแดพระสงฆ คือใคร ?
ก. อุบาสก
ข. อุบาสิกา
ค. ทายก
ง. ปฏิคาหก
๔๗. งานมงคล เชน ขึน้ บานใหม นิยมนิมนตพระจํานวนเทาไร ?
ก. ๔ รูป
ข. ๕ รูป
ค. ๙ รูป
ง. ๑๐ รูป
๔๘. การถวายทานตามกาล เชน ถวายผากฐิน เรียกวาอะไร ?
ก. สังฆทาน
ข. กาลทาน
ค. ปาฏิบุคลิกทาน
ง. อกาลทาน
๔๙. การกราบที่พรอมดวยองค คือ หนาผาก ๑ มือ ๒ เขา ๒
เรียกวาอะไร ?
ก. อัษฎางคประดิษฐ
ข. อภิวาท
ค. เบญจางคประดิษฐ
ง. นมัสการ
๕๐. พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ...ฯ เปนคํากลาวอะไร ?
ก. ชุมนุมเทวดา
ข. อาราธนาศีล
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาธรรม
--------------------------------

ปญหาวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒
คําสั่ง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวกากบาทลงในชองของขอที่ตองการ
ในกระดาษคําตอบ ใหเวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)
๑. อุบายเครือ่ งปองกันไมใหคนทําชั่วทางกายวาจา เรียกวาอะไร ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปญญา
๒. คุณธรรมอะไร ทําใหโลกเวนจากการเบียดเบียนลางผลาญกัน?
ก. ศีล
ข. สุตะ
ค. จาคะ
ง. ปญญา
๓. ขอใด ไมนับเขาในเบญจศีลที่มนุษยทุกคนควรยึดเปนหลักปฏิบัติ ?
ก. หามฆาสัตว
ข. หามลักทรัพย
ค. หามพูดปด
ง. หามประมาท
๔. สิกขาบทที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อใหเวนการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย
ค. คูรกั
ง. คําพูด
๕. การกระทําใด ถือวาเปนการประพฤติผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ?
ก. ทําแทง
ข. ลักทรัพย
ค. มั่วกาม
ง. พูดโกหก
๖. ฆาผูอื่นเปนบาป เพราะเปนกาเบียดเบียนกัน ฆาอะไรจึงไมบาป ?
ก. ฆาสัตวมีพิษ
ข. ฆาตัวเอง
ค. ฆายักษ
ง. ฆาตัณหา
๗. ปาหินใสรถยนตถกู คนขับตาบอด อนุโลมในปาณาติบาตขอใด ?
ก. ฆาใหเสียชีวิต
ข. เลนสนุก
ค. ทํารายรางกาย
ง. ทรกรรม
๘. การประพฤติเหี้ยมโหดตอสัตว อนุโลมในปาณาติบาตขอใด ?
ก. ทําใหบาดเจ็บ
ข. ทําใหลําบาก
ค. ทําใหพิการ
ง. การทรกรรม
๙. ฆาสัตวใหญมีโทษมากกวาฆาสัตวเล็ก เพราะใชความพยายามมาก
ตรงกับขอใด ?
ก. ฆาควาย
ข. ฆาชาง
ค. ฆาแมลง
ง. ฆาปลา
๑๐. นําแรงงานตางดาวเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย ตรงกับขอใด ?
ก. ยักยอก
ข. ลักลอบ
ค. ลอลวง
ง. เบียดบัง
๑๑. ขอใด ไมจดั เปนวัตถุแหงอทินนาทาน ตามสิกขาบทที่ ๒ ?
ก. ของสงฆ
ข. ของตัวเอง
ค. ของกลาง
ง. ของคนอืน่
๑๒. อทินนาทานที่เขาลักษณะเบียดบัง ตรงกับขอใด ?
ก. ทุจริตนมโรงเรียน
ข. ขายไขปลอม
ค. ใหกูเงินนอกระบบ
ง. คายาเสพติด
๑๓. ขูเจาของทรัพยใหตกใจกลัว เพื่อหวังเอาทรัพย เรียกวาอะไร ?
ก. ลัก
ข. ตระบัด
ค. ฉก
ง. กรรโชก

๑๔. ใชเอกสารเท็จ เพื่อหวังจะครอบครองที่ดนิ สาธารณประโยชน
จัดเขาในโจรกรรมขอใด ?
ก. ปลน
ข. ปลอม
ค. ลวง
ง. หลอก
๑๕. คําวา ผลาญ ในสิกขาบทที่ ๒ ตรงกับขอใด ?
ก. จับตัวเรียกคาไถ
ข. เผาโรงเรียน
ค. เรียกคาคุม ครอง
ง. รุกปาสงวน
๑๖. คูสามีภรรยา มีความไววางใจตอกัน จะตองทําอยางไร ?
ก. ไมลักขโมย
ข. ไมนอกใจ
ค. ไมพูดโกหก
ง. ไมดื่มสุรา
๑๗. คําวา ภรรยาคนอื่น ในสิกขาบทที่ ๓ หมายถึงหญิงในขอใด ?
ก. หญิงที่สามีตาย
ข. หญิงที่หยากับสามี
ค. หญิงที่มีพอแม
ง. หญิงที่แตงงานแลว
๑๘. คนที่ประพฤติผดิ ศีลตามสิกขาบทที่ ๔ ยอมไดรับผลกรรมใด ?
ก. ขาดความเชือ่ ถือ
ข. โรคภัยเบียดเบียน
ค. ทรัพยสินสูญหาย
ง. ใหมีสติเลอะเลือน
๑๙. มุสาวาทที่แสดงออกทางกาย มีลักษณะตรงกับขอใด ?
ก. เลาความเท็จ
ข. ทําเอกสารเท็จ
ค. แจงความเท็จ
ง. เปนพยานเท็จ
๒๐. มุสาวาทมีโทษมาก เพราะพูดเท็จตอผูมีพระคุณ ตรงกับขอใด ?
ก. พอแม
ข. พระสงฆ
ค. พี่นอง
ง. เพื่อนรัก
๒๑. พูดจาเหน็บแนมใหคนอื่นเจ็บใจ อนุโลมในมุสาวาทขอใด ?
ก. สัปปลับ
ข. เสียดแทง
ค. อําความ
ง. ทํามารยา
๒๒. สิกขาทที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อไมใหเปนคนเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย
ค. คูรกั
ง. คําพูด
๒๓. คําพูดประเภทใด ไมนับเขาในขอหามแหงสิกขาบทที่ ๔ ?
ก. มารยา
ข. คืนคํา
ค. สาบาน
ง. โวหาร
๒๔. ในหลักของศีล ๕ สิ่งเปนที่ตั้งแหงความประมาท ตรงกับขอใด ?
ก. สิ่งมีชวี ิต
ข. ทรัพยสมบัติ
ค. สิ่งมึนเมา
ง. บุรุษและสตรี
๒๕. เครื่องดื่มชนิดใด เปนเหตุใหผูดื่มผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๕ ?
ก. ผลไมปน
ข. เหลาปน
ค. น้ําหวาน
ง. น้ําอัดลม
๒๖. การดืม่ สุราเปนเหตุใหประพฤติมารยาทนาอดสู ตรงกับขอใด ?
ก. งวงนอน
ข. ออนเพลีย
ค. เสียงาน
ง. ทําอนาจาร

๒๗. เพราะติดสุราจึงหางานทําไมได เปนโทษของการดื่มสุราขอใด ?
ก. เสียทรัพย
ข. กอวิวาท
ค. ทอนปญญา
ง. เกิดโรค
๒๘. ขอใด ถือเปนคานิยมผิดๆ ของคนที่ชอบดื่มสุราเมรัย ?
ก. จิตใจหาวหาญ
ข. สังขารเสื่อม
ค. เลื่อมใสศาสนา
ง. สติสมบูรณ
๒๙. ปญหาสังคมดานใด สะทอนใหเห็นถึงการละเลยศีลขอที่ ๕ ?
ก. การทุจริต
ข. อาชญากรรม
ค. ยาเสพติด
ง. เลนการพนัน
๓๐. คุณธรรมที่อุดหนุนการรักษาศีลใหมีความมั่นคง เรียกวาอะไร ?
ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. เบญจขันธ
ง. เบญจวัคคีย
๓๑. ความตั้งใจงดเวนจากขอหามในศีล ๕ เรียกวาอะไร ?
ก. อาบัติ
ข. วิบัติ
ค. วิรัติ
ง. วินัย
๓๒. มีคนชวนใหดื่มสุรา เห็นวาไมมีประโยชนตอรางกาย จึงปฏิเสธ
จัดเปนวิรัติใด ?
ก. สมาทานวิรัติ
ข. สัมปตตวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกขอ
๓๓. การละเวนขอหามของคฤหัสถที่ถอื ศีลในวันพระ จัดเปนวิรัติใด ?
ก. สมาทานวิรัติ
ข. สัมปตตวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกขอ
๓๔. คนที่ไมเคยฆาสัตวตัดชีวิต แตมีจิตไรเมตตา ไดชื่อวาขาดอะไร ?
ก. กัลยาณธรรม
ข. กัลยาณจิต
ค. กัลยาณมิตร
ง. กัลยาณชน
๓๕. คนที่มคี วามสุขสมบูรณแลว ปรารถนาจะใหคนอื่นมีความสุขบาง
ไดชื่อวามีคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๓๖. บุคคลประพฤติเชนไร จึงชื่อวามีจิตประกอบดวยเมตตา ?
ก. เลี้ยงดูคนชรา
ข. รักษาคนปวย
ค. ชวยคนจมน้ํา
ง. ชวยชางขาหัก
๓๗. คลอดลูกแลว แตไมเอาธุระเลี้ยงดู นําลูกไปขายใหแกคนอืน่
เพราะขาดคุณธรรมใด ?
ก. ความอดทน
ข. ความซื่อสัตย
ค. ความเมตตา
ง. ความกตัญู
๓๘. ทํางานแบบตื่นกอนนอนทีหลัง ชือ่ วาประพฤติเปนธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกขอ
๓๙. นายจางไมจายคาแรงใหคนงานตามสัญญาวาจาง ชื่อวาประพฤติ
ไมเปนธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกขอ
๔๐. พอคาขายไขไกปลอม ชือ่ วาประพฤติไมเปนธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกขอ

๔๑. เพราะเหตุไร ทรัพยที่ไดจากคายาเสพติดไมจัดเปนสัมมาอาชีพ ?
ก. ไดยากเกินไป
ข. เสียดายมาก
ค. เก็บไวนาน
ง. ผิดศีลธรรม
๔๒. กิริยาที่คอยระมัดระวังไมประพฤติมกั มากในกาม เรียกวาอะไร ?
ก. สํารวมศีล
ข. สํารวมอินทรีย
ค. สํารวจจิต
ง. สํารวมในกาม
๔๓. ประพฤติตนอยางไร จึงจะไมมีความมักมากในกาม ?
ก. รักษาชือ่ เสียง
ข. รักษาความสัตย
ค. รักษาศีลขอ ๓
ง. รักษาโรคติดตอ
๔๔. โครงการชวนพอเลิกเหลา เพื่อการสงเสริมคุณธรรมใด ?
ก. ความมีสัตย
ข. ความมีสติ
ค. ความสุจริต
ง. ความอดทน
๔๕. ความไมเลินเลอในการงาน มีความหมายตรงกับสุภาษิตใด ?
ก. เห็นชางขีข้ ี้ตามชาง
ข. ขี่ชางจับตั๊กแตน
ค. น้ําลดตอผุด
ง. น้ําขึ้นใหรีบตัก
๔๖. การรูจักประมาณอาหารที่จะพึงบริโภค ชวยสงเสริมคุณธรรมใด ?
ก. ขยัน
ข. ประหยัด
ค. ซื่อสัตย
ง. มีกตัญู
๔๗. การไมเคารพเชือ่ ฟงผูมีพระคุณ ชื่อวาบกพรองในคุณธรรมใด ?
ก. ความสวามิภกั ดิ์
ข. ความซื่อตรง
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความกตัญู
๔๘. การเวนจากอคติ ๔ ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ตรงกับขอใด ?
ก. ความสวามิภกั ดิ์
ข. ความซื่อตรง
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความกตัญู
๔๙. ความมีสติรอบคอบ หมายถึงความไมผิดพลาดในเรื่องใด ?
ก. การบริโภค
ข. การวางตัว
ค. การทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
๕๐. ความมีสติรอบคอบ เปนอุปการะแกการรักษาศีลขอใด ?
ก. งดฆาสัตว
ข. งดลักทรัพย
ค. งดพูดปด
ง. งดสิ่งมึนเมา
----------------------------------
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