เฉลย ปัญหาวิชาศีลอุโบสถ(วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ โท

1. ขอใด ผูสมาทานรักษาศีลอุโบสถพึงกระทํา?
ก. เลาชาดก
ข. แตงหนา
ค. ฟงละครวิทยุ
ง. เปดกรุของเกา
2. ขอใด ไมใชความหมายของคําวา “อุโบสถ”?
ก. การเขาจํา
ข. การถือศีลปฏิบัตธิ รรม
ค. การเขาถึงพระรัตนตรัย
ง. การงดเวนจากอบายมุข
3. ศีลอุโบสถที่สมาทานคราวเดียวพรอมกัน หากขอใดขอหนึ่งขาด
จะมีผลตอขออื่น อยางไร?
ก. ขาดบางขอ
ข. ขาดทีละขอ
ค. ขาดทั้งหมด
ง. ไมขาดทั้งหมด
4. ขอใดกลาวถึง ลักษณะ อุโบสถศีลตางจากศีล 5?
ก. กําหนดเวลารักษา
ข. ไมกําหนดเวลารักษา
ค. เปนพื้นฐานของมนุษย
ง. ไมใชพุทธบัญญัติ
5. คําวา “ไมลวงโลก” ในอุโบสถสูตร หมายถึงศีลขอใด?
ก. งดฆาสัตว
ข. งดลักทรัพย
ค. งดพูดเท็จ
ง. งดดื่มน้ําเมา
6. แวนที่มัวหมองทําใหใสไดโดยทําความสะอาด แตใจที่เศราหมอง
นั้น ตองทําอยางไร?
ก. อยาใจรอน
ข. อยานอนใจ
ค. ใหนึกถึงศีล
ง. ใหกินขาวได
7. ผูสมาทานรักษาศีลอุโบสถ พึงปฏิบัติตนอยางไร?
ก. งดเวนการทําบาปกรรม
ข. ทําแตบุญกุศล
ค. ทําจิตของตนใหผองแผว
ง. ถูกทุกขอ
8. ผูถือศีลอุโบสถ พึงมีความเชื่ออยางไร?
ก. เชื่อกรรม
ข. เชื่อบาปบุญ
ค. ไมเชื่อมงคลตื่นขาว
ง. ถูกทุกขอ
9. ขอใด ไมใชสาเหตุแหงการขาดสรณคมน?
ก. เสียชีวิต
ข. ไปเขารีตถือศาสนาอื่น
ค. ลบหลูพระภูมิเจาที่
ง. ลบหลูดูหมิ่นพระสงฆ
10. คําวา “สรณคมน” หมายถึงอะไร?
ก. การยึดเอาเปนที่พึ่ง
ข. การสักยันตปองกันตัว
ค. การถือศีลกินเจ
ง. การมอบตนเปนสาวก
11. แมทรัพยของตนเอง ก็ทําใหผิดศีลขอที่ ๒ ได ตรงกับขอใด?
ก. ยืมของไมสงคืน
ข. หลบเลี่ยงภาษี
ค. รับซื้อขายของโจร
ง. บุกรุกพื้นที่อุทยาน
12. ขอใด ไมใชศีลอุโบสถ?
ก. ไมใชน้ําหอม
ข. ไมจับเงินทอง
ค. ไมดูละครโขนหนัง
ง. ไมนั่งที่นั่งสูงใหญ
13. การถือศีลอุโบสถ เพื่อประโยชนอะไร?
ก. เพื่อหยุดพักผอนของฆราวาส
ข. เพื่อทํากิจกรรมทางพระศาสนา
ค. เพื่อสวดปาติโมกขทุกวันพระ
ง. เพื่อพระสงฆทําอุโบสถกรรม

14. เขาบานใหเขาทางประตู จะเขาสูพระพุทธศาสนา ทานวาทาง
ใด?
ก. ศีล
ข. กัมมัฏฐาน
ค. พระธรรมคําสอน
ง. พระรัตนตรัย
15. การรับวาจะตั้งใจปฏิบัตติ ามศีลที่พระใหนั้น เรียกวาอะไร?
ก. อธิษฐานศีล
ข. อาราธนาศีล
ค. สมาทานศีล
ง. ถือศีลอด
16. อุโบสถใด ผูสมาทานรักษาไดรับผลบุญมากที่สุด?
ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. นิคัณฐอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. ถูกทุกขอ
17. อุโบสถศีลขอที่ 7 ใหงดเวนอะไร?
ก. อาหารค่ํา
ข. พูดคําหยาบ
ค. รองเพลง
ง. สูบบุหรี่
18. ขอใด เปนเหตุใหการถือศีลอุโบสถมีผลนอย?
ก. จับเงินทอง
ข. ถือศีลที่บาน
ค. หงุดหงิดฟุงซาน
ง. สมาทานเอง
19. การถือศีลอุโบสถ ปลอยวันคืนใหผานพนไปโดยเปลาประโย
ชน คิดอยากไดสิ่งโนน สิ่งนีต้ ลอดเวลา เปนอุโบสถประเภทใด?
ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. อริยอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. ปกติอุโบสถ
20. คนไมรูภาษาบาลี แตมีศรัทธาถือศีลอุโบสถ พึงสมาทานดวย
วิธี ใด?
ก. กลาวตามหัวหนา
ข. กลาวภาษาไทย
ค. อธิษฐานเอาเอง
ง. ถูกทุกขอ
21. การเขาหาพระรัตนตรัยอยางไร จึงถูกตอง?
ก. สวดมนตภาวนา
ข. แสวงหาโชคลาภ
ค. กราบขอพร
ง. วิงวอนขอหวย
22. เมื่อรักษาศีลอุโบสถครบตามกําหนดแลว พึงปฏิบัติอยางไร?
ก. กลาวคําลาพระรัตนตรัย
ข. กลาวคําลาศีล
ค. กลาวคําลาสิกขา
ง. การสมาทานสิ้นสุดเอง
23. การถืออุโบสถ มีมาแตครั้งใด?
ก. กอนพุทธกาล
ข. สมัยพุทธกาล
ค. หลังพุทธกาล
ง. หลักฐานไมแนชัด
24. ผูสมาทานรักษาศีลอุโบสถ พึงรับประทานอาหารใหเสร็จเวลา
ใด?
ก. กอนเพล
ข. กอนเที่ยง
ค. เที่ยงครึ่ง
ง. บายโมง
25. ผูสมาทานรักษาศีลอุโบสถ ควรสนทนากันดวยเรื่องอะไร?
ก. เรื่องในบานตนเอง ข. เรื่องในบานคนอื่น
ค. เรื่องสัตวเลี้ยงนารัก ง. เรื่องเปรตผอมโซ
26. อะไรเปนสาเหตุใหสรณคมนเศราหมอง?
ก. อาราธนาศีลไมได
ข. สงสัยเรื่องบาปบุญ
ค. สมาทานศีลไมชัด
ง. ถูกทุกขอ

27. ผูสมาทานปกติอุโบสถ ตองรักษาศีลอะไร?
ก. ศีล 5
ข. ศีล 8
ค. ศีล 10 ง. ศีล 227
28. ปกติอุโบสถ กําหนดใหสมาทานรักษานานเทาไร?
ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ข. คราวละ 3 วัน
ค. ตลอด 3เดือน
ง. ตลอด 4 เดือน
29. ผูสมาทานรักษาศีลอุโบสถ ไมพึงนอนอยางไร?
ก. นอนที่นอนสูง
ข. นอนกลางวัน
ค. นอนกลางดิน
ง. นอนกรน
30. ขอใด ไมตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ?
ก. วันรับ
ข. วันสง
ค. วันลา ง. วันรักษา
31. เมื่อถึงวันอุโบสถ ใครพึงสมาทานรักษาศีลอุโบสถ?
ก. เจาอาวาส
ข. พระลูกวัด
ค. สามเณร
ง. สาธุชนทัว่ ไป
32. คําวา “สรณะ” หมายถึงอะไร?
ก. ไตรลักษณ
ข. ไตรสิกขา
ค. ไตรรัตน
ง. ไตรมาส
33. การถือศีลอุโบสถในปญจอุโปสถชาดก เพื่อขมอะไร?
ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความถือตัว
ง. ถูกทุกขอ
34. ผูไมสามารถเขาจําอุโบสถศีลได ทําอยางไรจึงจะไดรับผลบุญ
เชนเดียวกับผูสมาทาน รักษา?
ก. ชวยดูดวงทางวิปสสนา
ข. เลาเรื่องนางสีดาใหฟง
ค. นั่งสนทนาธรรมตามกาล
ง. อานนวนิยายประโลมโลก
35. การเลนใด เปนขาศึกแกกุศล?
ก. เลนกล
ข. เลนตลก
ค. เลนแรแปรธาตุ
ง. ถูกทุกขอ
36. ทรัพยชนิดใด โจรลักไปไมได?
ก. อริยทรัพย
ข. ทรัพยแผนดิน
ค. สังหาริมทรัพย
ง. อสังหาริมทรัพย
37. ผูรักษาอุโบสถศีล ควรพูดจาปราศรัยอยางไร?
ก. อยาติฉิน
ข. อยานินทา
ค. อยาวาราย
ง. ถูกทุกขอ
38. ในปญจอุโปสถชาดก ใครรักษาอุโบสถเพื่อระงับความเสียใจ?
ก. พระฤาษี
ข. นกพิราบ
ค. หมี
ง. สุนัขจิ้งจอก
39. การรักษาอุโบสถศีล จัดเขาในพิธีใด?
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกะ

40. กิจกรรมใด ไมเหมาะสมแกผูสมาทานรักษาศีลอุโบสถ?
ก. ไหวพระสวดมนต
ข. ทองบนภาวนา
ค. อานตําราหมอดู
ง. เรียนรูพระสูตร
41. อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับขอใด?
ก. ปฏิชาครอุโบสถ
ข. นิคัณฐอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. ปกติอุโบสถ
42. “ขาพเจาขอบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยเครื่องสักการะนี้”
เปนคํากลาวอยูใน ขั้นตอนใด?
ก. บูชาพระรัตนตรัย
ข. ประกาศอุโบสถ
ค. รับสรณคมน
ง. อาราธนาศีล
43. คําประกาศอุโบสถ กําหนดใหทําตอจากขั้นตอนใด?
ก. บูชาพระรัตนตรัย
ข. รับสรณคมน
ค. อาราธนาศีล
ง. สมาทานศีล
44. ปาฏิหาริยอุโบสถ กําหนดใหสมาทานรักษานานเทาไร?
ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ข. คราวละ 3 วัน
ค. คราวละ 4 เดือน
ง. คราวละ 8 เดือน
45. ขอใด ไมใชกิจจําเปนของผูสมาทานรักษาศีลอุโบสถ?
ก. อดขาวเย็น
ข. เดินจงกรม
ค. สวดมนต
ง. ฟงปาติโมกข
46. เครื่องดื่มชนิดใด ผูสมาทานรักษาอุโบสถศีลดื่มไมได?
ก. น้ําผึ้ง
ข. น้ําชา
ค. น้ำยาดอง
ง. กาแฟ
47. การดูเชนไร ไมเปนขาศึกแกกุศล?
ก. ดูพระเครื่อง
ข. ดูดวงชะตา
ค. ดูเกมแกจน
ง. ดูอาการ 32
48. การถือศีลอุโบสถ เปนกิจกรรมพิเศษอยางหนึ่งของใคร?
ก. พระภิกษุ
ข. คนถูกคุณไสย
ค. หมอดู
ง. อุบาสก อุบาสิกา
49. อสัทธรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย คืออะไร?
ก. ความตาย
ข. การลวงประเวณี
ค. ความแก
ง. ความพลัดพราก
50. คําวา “ศีลชวยทําใหรอด” มีความหมายตรงกับขอใด?
ก. ศีลสรางสวรรคแกมนุษย
ข. ศีลสรางความปลอดภัยแกมนุษย
ค. ศีลสรางความเสมอภาคแกมนุษย
ง. ศีลสรางความรุงเรืองแกมนุษย

