เฉลย ปัญหาวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี
1. องคแหงศีลอยางหนึ่งๆ เรียกวาอะไร ?
ก. วิรัติ ข. สิกขาบท ค. เบญจศีล ง. เบญจธรรม
2. ความละเวนตามขอหาม คืออะไร ?
ก. วิรัติ ข. เจตนา
ค. อุโบสถ ง. กัลยาณธรรม
3. นักเรียนไมยอมผิดศีล เพราะการถือเปนกิจวัตรชื่อวามีวิรัติดวย
อํานาจในขอใด ?
ก. สัมปตตวิรัติ ข. สมาทานวิรัติ ค. สมัจเฉทวิรัติ ง. ถูกทุกขอ
4. สิกขาบทที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงขอใด ?
ก. ขอหามของศีลแตละขอ
ข. องคของศีลอยางหนึ่ง ๆ
ค. ขอบเขตของการรับศีล
ง. การสมาทานศีลแตละขอ
5. ขอใดกลาวไดถูกตอง ?
ก. ละเวนจากวัตถุอันพึงถึงเขาคือ สมาทานวิรัติ
ข. ละเวนดวยการถือ คือ สัมปตตวิรัติ
ค. ละเวนดวยตัดขาด คือ สมุจเฉทวิรัติ
ง. ละเวนดวยถือ คือ สมุจเฉทวิรัติ
6. โกรธผูอื่นมีโอกาสฆาหรือทํารายเขาได แตไมทํา เพราะเห็นวาไม
ควร เหตุผลเชนนี้จัดเปนวิรัตขิ อใด ?
ก. สัมปตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. จัดเปนวิรัติไมได
7. วิรัติในขอใดเปนของพระอริยเจา ?
ก. สัมปตตวิรัติ ข. สมาทานวิรัติ ค. สมัจเฉทวิรัติ ง. ถูกทุกขอ
8. ดวยเพงเมตตาจิตเปนใหญ เปนเหตุแหงการบัญญัติศีลขอใด ?
ก. ขอที่ 1
ข. ขอที่ 2 ค. ขอที่ 3
ง. ขอที่ 4
9. การฆาสัตวที่ชื่อวาตกอยูในฐานแหงความโลภ คือขอใด
ก. นาย ก ปลนและฆาเจาทรัพยตาย
ข. นาย ข โกรธจึงฆานาย ค ตาย
ค. นาย ค ฆานาย ง เพราะเปนชูกับภรรยาตน
ง. ถูกทุกขอ
10. เมื่อเพงเมตตาจิตเปนใหญ กริยาเชน ไรที่หามดวยศีลขอแรก ?
ก. ฆา และ ทํารายรางกาย
ข. ฆา และ ทรกรรม
ค. ฆามนุษย
ง. ขอ ค ผิด
11. ขอหามในขอใด มุงเฉพาะสัตวเดียรฉาน ?
ก. ทรกรรม
ข. ทํารายรางกาย
ค. ทํารายและทรกรรม
ง. ถูกทุกขอ
12. “ อทินนาทานา เวรมณี ” บัญญัติขึ้นเพื่ออะไร ?
ก. ใหรูจักใชสติ
ข. ใหมีเมตตาตอกัน
ค. ใหเลี้ยงชีวติ ในทางที่ชอบ
ง. ใหทุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชนตอกัน
13. กริยาเชนไร จัดเปนโจรกรรม ?
ก. ลัก ฉก กรรโชก
ข. ลัก สมโจร ปอกลอก
ค. ปลน ปอกลอก ผลาญ
ง. ปอกลอก รับสินบน ผลาญ
14. ยืมของของผูอื่นใชแลวถือเอาเปนของตนเสีย ไมสงคืน
จัดวาผิด ศีลในอาการเชนไร ?
ก. สมโจร
ข. โจรกรรม
ค. ฉายาโจรกรรม
ง. อนุโลมโจรกรรม

15. ขอใดกลาวได ไมถูกตอง ?
ก. ลัก ฉก ตู จัดเปนโจรกรรม
ข. สมโจร ปอกลอก จัดเปนอนุโลมโจรกรรม
ค. ผลาญ และหยิบฉวย จัดเปนอนุโลมโจรกรรม
ง. ลวง ปลอม รับสินบน จัดเปนอนุโลมโจรกรรม
16. เปนใจรับซื้อสิ่งของที่ผูอื่นทําโจรกรรม แลวขายตอเปนความ
เลี้ยง ชีพอนุโลมโจรกรรมในขอใด ?
ก. สมโจร
ข. ปอกลอก
ค. รับสินบน
ง. หยิบฉวย
17. กริยาที่ทําทรัพยพัสดุของผูอื่นใหสูญ และเปนสินใชตกอยูแก
ตน ชื่อวา …?
ก. ยักยอก ข. โจรกรรม ค. ฉายาโจรกรรม ง. อนุโลมโจรกรรม
18. กริยาที่ทําในเวลาสงัด คนแอบเขาไปในเรือนเขา และหยิบ
ฉวย สิ่งของ ๆ เขาเปนอาการในขอใด ?
ก. ตัดชอง ข. ยองเบา ค. ลักลอบ
ง. เบียดบัง
19. ขอใดมีความหมายตรงกับการปฏิบัติตามศีลขอที่ 3
ก. ตาตอตา ฟนตอฟน
ข. รักวัวใหผูก รักลูกใหตี
ค. คําสัตยเปนวาจาที่ไมตาย
ง. ของของใคร ใครก็รักก็หวง
20. เวนจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คําวา “ กาม ” ไดแก
อะไร ?
ก. วัตถุกาม
ข. กิเลสกาม
ค. กิเลสกามและวัตถุกาม
ง. กริยาทีร่ ักใครกันในทางประเวณี
21. ความแตกราวในหมูมนุษย ไมไววางใจกันและกัน ปองกันได้
ดวย ศีลขอใด
ก. มุสาวาทา เวรมณี
ข. อทินนาทานา เวรมณี
ค. ปาณาติปาตา เวรมณี
ง. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี
22. ภิกษุณีหรือแมชี จัดเปนหญิงตองหามในขอใด ?
ก. จารีตหาม
ข. หญิงอันธรรมเนียมรักษา
ค. หญิงอันกระกูลรักษา
ง. ถูกทุกขอ
23. พูดเชนไรเรียกวาอนุโลมมุสา ?
ก. ทําเลส ข. มารยา ค. สับปลับ ง. ทนสาบาน
24. พูดเชนไรจัดเปนยถาสัญญา ?
ก. ถอยคําที่ใชกันตามธรรมเนียม
ข. วาจาที่พูดดวยสําคัญวาไมเปนมุสา
ค. เรื่องเปรียบเทียบเพื่อใหไดใจความสุภาษิต
ง. ทําสัญญาแกกันวาจะทําเชนนั้นไมบิดพลิ้ว
25. อวดรูวิชาคงกระพัน ฟนไมเขายิงไมออก เพื่อใหคนหลงเชื่อ
และ นิยมตนเปนมุสาประเภทใด ?
ก. มารยา ข. ทําเลส ค. เสริมความ ง. ทําเลห กระเทห
26. ปฏิสสวะจัดเปนขอหามในศีลขอที่ 4 ดวย ขอใด ไมจัด
เปนลักษณะ ของปฏิสสวะ ?
ก. คืนคํา ข. โวหาร ค. เสียสัตย ง. ผิดสัญญา
27. สุราและเมรัย ไดชื่อวาน้ําเมา น้ําเชนไรไดชื่อวาเมรัย ?
ก. น้ําอะไรก็ไดที่ดื่มแลวเมา ข. น้ําเมาที่เขากลั่นเพื่อใหเขมขน
ค. น้ำเมาที่เปนแตเพียงของดอง
ง. ถูกทุกขอ

28. โทษแหงการดื่มน้ําเมา ตําราแสดงไวเทาไร ?
ก. 3 สถาน ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน ง. 6 สถาน
29. ขอใด ไมใชโทษ ของการดื่มน้ําเมา ?
ก. กอวิวาท
ข. เกิดโรค
ค. เสียชื่อเสียง
ง. ไมรักษาทรัพยสมบัติ
30. ความหมายของเมตตาทีถ่ ูกตองคือ ?
ก. คิดปรารถนาใหเขาเปนสุข
ข. คิดปรารถนาใหเขาพนทุกข
ค. รูสึกหวั่นใจเมื่อคนประสบทุกข
ง. รูสึกปลื้มใจเมื่อเพื่อนประสบสุข
31. กัลยาณธรรมคูกับศีลขอที่ ๒ คือ ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมากัมมันตะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สามสังวร
32. ผูทที่ าํ หนาที่ของตนดวยอุสาหะ ที่เต็มที่จัดวา ?
ก. ประพฤติเปนธรรมในกิจการ ข. ประพฤติเปนธรรมในบุคคล
ค. ประพฤติเปนธรรมในวัตถุ
ง. ถูกทุกขอ
33. ขอใดจัดวาประพฤติเปนธรรมในวัตถุ ?
ก. ขายของดวยความขยันและเอาใจใส
ข. พอคามักขายของเกินราคา แกคนทีไ่ มรูราคา
ค. ขายของแกใครก็ตามจะขายตามราคาที่กําหนด
ง. ขายของแทหรือเทียมก็ขายไปตามความเปนจริง
34. ความสํารวมในกามขอใด กลาวไดถูกตอง ?
ก. สทานสันโดษเปนคุณประดับหญิง
ข. ปติวตั ร เปนคุณประดับชาย
ค. เที่ยวซุกซนเทีย่ วหญิงแพศยา จัดเปน กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มีภรรยาหลายคน ตั้งใจเลีย้ งดูเปนภรรยา ไมเที่ยวอภิรมยกับ
หญิ่ง อื่นจัดเปนสทารสันโดษ
35. อาการในขอใด ไมใชความมีสัตย ?
ก. อดทน ข. ซื่อตรง ค. สวามิภักดิ์ ง. เที่ยงธรรม
36. คุณธรรมอะไร ที่ทําใหผูมีศีลขอที่ ๓ บริบูรณดวยคุณสมบัติ
ยิ่งขึ้น
ก. กามสังวร
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. เมตตา กรุณา
ง. สติ สัมปชัญญะ
37. เบญจศีล เบญจธรรม มีความหมายแตกตางกันอยางไร ?
ก. เบญจศีลควรปฏิบัติ-เบญจธรรมขอควรเวน
ข. เบญจศีลควรเวน-เบญจธรรมควรปฏิบัติ
ค. เบญจศีลคือขอหามเด็ดขาด เบญจธรรมขอควรเวน
ง. เบญจศีลหามทางกาย เบญจธรรมหามทางวาจา
38. ศีลจะมีไดดวยอํานาจของอะไร ?
ก. วิรัติ
ข. อาราธนา
ค. สมาทาน
ง. ปลงใจ
39. ผูเริ่มประพฤติความดี จะตองถือศีลเปนหลัก เพราะเปน ก.
เหตุใหเกิดความสุข
ข. หลักของศาสนา
ค. เหตุใหคนไปสวรรค
ง. เปนบรรทัดใหคนประพฤติความดี

40. นายชืน่ ปลนและฆาเจาทรัพยตาย จัดวาผิดศีลขอ ๑ ในกรณี
ใด
ก. ฆาสัตวเพราะความโลภ
ข. ฆาสัตวเพราะความโกรธ
ค. ฆาสัตวเพราะความหลง
ง. ฆาสัตวเพราะความพยาบาท
41. แมทรัพยของตนเองก็ทําใหผิดศีลขอที่ ๒ ได คือกิริยาในขอ ?
ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. ตระบัด
ง. กรรโชก
42. ขอใดกลาวไดถูกตอง ?
ก. ชายอื่นนอกจากสามีเปนวัตถุตองหามสําหรับหญิงมีสามี
ข. ชายทีจ่ ารีตหามเปนวัตถุตองหามสําหรับหญิงมีสามี
ค. ชายทีจ่ ารีตหามเปนวัตถุตองหามสําหรับหญิงทั่วไป
ง. หญิงที่จารีตหามเปนวัตถุตองหามสําหรับผูชายที่มีภรรยาแลว
43. อาศัยขอมูลที่เปนจริง แตพูดตัดขอความที่ตองการใหรูออก
เสีย ให เขาเขาใจเปนอยางอื่นเพื่อปกปดความผิดของตน เรียกว
าอะไร ?
ก. เสริมความ
ข. ทําเลศ ค. อําความ
ง. มายา
44. อนุโลมมุสาในกิริยาที่พูดดวยความคะนองวาจา ไมไดจงใจให
เขาใจ ผิด เรียกวา …..?
ก. เสียดแทง
ข. สับปลับ ค. สอเสียด
ง. ถูกทุกขอ
45. ทั้ง ๆ ที่ไมไดเคารพนับถืออะไรมากนัก แตลงทายจดหมายวา
ดวย ความเคารพอยางยิ่ง ไมจัดเปนมุสาเพราะเปน ……?
ก. ยถาสัญญา ข. โวหาร ค. ปฏิสสวะ
ง. สําคัญผิด
46. โทษแหงการดื่มน้ําเมา ปรากฏในตํารามีกี่สถาน ?
ก. 3 สถาน
ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน
ง. 6 สถาน
47. คิดงดเวนเพราะรับศีลมาจากเจาอาวาสแลว เรียกวา …?
ก. สัมปตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกขอ
48. ผูที่มีเบญจศีล เบญจธรรม ควรไดชื่อวาอะไร จึงจะถูกตอง ?
ก. กัลยาณชน
ข. ปุถุชน
ค. สามัญชน
ง. อริยชน
49. ขอปฏิบัติที่พิเศษยิ่งกวาศีล ปรากฏในศีลนั้นเอง เรียกวา
ก. สมาธิ
ข. เบญจศีล
ค. เบญจธรรม
ง. อธิศีล
50. ผูประพฤติเปนธรรมในกิจการ ทําหนาที่ของตนดวยอุตสาหะ
นั้นได ชื่อวามีกัลยาณธรรมเชนไร ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. เมตตา – กรุณา
ค. สทารสันโดษ
ง. ความมีสัตย

