เฉลย ปัญหาวิชากรรมบถ(วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก
๑. พระพุทธศาสนาสอนใหเชื่อเรื่องใด ?
ก. ไสยศาสตร
ข. ปาฏิหาริย
ค. กรรม
ง. เทพเจา
๒. ผลของกรรม ทางธรรมเรียกวาอะไร ?
ก. บุญกรรม
ข. เวรกรรม
ค. วิบากกรรม
ง. เจตนากรรม
๓. การไดไปเกิดเปนมนุษย เทวดา พรหม เรียกวาอะไร ?
ก. สุคติ
ข. ทุคติ
ค. ภพ
ง. ภูมิ
๔. ขอใด เปนทั้งอกุศลกรรมบถ และรากเหงาของอกุศลอื่นดวย ?
ก. อภิชฌาและมิจฉาทิฏฐิ
ข. มิจฉาทิฏฐิและพยาบาท
ค. อภิชฌาและอทินนาทาน
ง. อภิชฌาและพยาบาท
๕. การกระทําความชัว่ มีอะไรเปนมูล ?
ก. กุศลมูล
ข. อกุศลมูล
ค. กุศลจิต
ง. อกุศลจิต
๖. บุคคลที่เบียดเบียนสัตว จะมีผลกรรมตรงกับขอใด ?
ก. มีอุปสรรคมาก
ข. เจ็บไขไดปวย
ค. ชักหนาไมถึงหลัง
ง. มีอายุสั้น
๗. เพราะเหตุใด ปาณาติบาต จึงจัดวาเปนทุกขเวทนา ?
ก. ฆาดวยความเจ็บปวด
ข. ฆาดวยความโลภ
ค.ฆาดวยความโกรธ
ง. ฆาดวยความหลง
๘. ขอใด เปนกายกรรมที่เกิดทางวาจา ?
ก. พูดเชิญชวน
ข. พูดเกี้ยวหญิง
ค. พูดหยาบคาย
ง. สั่งใหเขาลักทรัพย
๙. ปาณาติบาตขอใดมีโทษมากที่สุด
ก. ฆาความโกรธ
ข. ฆาพอแม
ค.ฆาชาง
ง. ฆาพี่นอง
๑๐. ทรัพยในอทินนาทานมีกี่ชนิด
ก. ๑ ชนิด
ข. ๒ ชนิด
ค. ๓ ชนิด
ง. ๔ ชนิด
๑๑. ขอใดไมจัดเปนวิบากกรรมของอทินนาทาน
ก. เสื่อมทรัพย
ข.อดอยาก
ค.พิการ
ง.ยากจน
๑๒. รัฐมนตรีนําเงินงบประมาณไปใชสวนตัว ตรงกับขอใด?
ก. ลักลอบ
ข. รับสินบน
ค. ยักยอก
ง. เบียดบัง
๑๓. การขนของหนีภาษีเขาเมือง ตรงกับขอใด
ก. ลักลอบ ข. รับสินบน
ค. ยักยอก
ง. เบียดบัง
๑๔. ขอใดจัดเปนอสังหาริมทรัพย
ก. หมีแพนดา ข. เงิน
ค. โรงแรม
ง. รถยนต
๑๕. ปญหาใด ไมไดมีกาเมสุมิจฉาจารเปนสมุฏฐาน ?
ก. การทําแทง
ข. ฆากันตาย
ค. ฆาขมขืน
ง. ละเมิดทางเพศ
๑๖.หญิงตองหาม มีกี่ประเภท?
ก. ๕
ข. ๑๐
ค. ๑๕
ง. ๒๐

๑๗.คําวา “กาม” ในกาเมสุมิจฉาจาร ตรงกับความใครดานใด?
ก. รูป
ข. เสียง
ค. ประเวณี
ง. ราคะ
๑๘. การประพฤติผิดในกาม ทําใหอกุศลธรรมขอใดเพิ่มพูน?
ก. ตัณหา
ข. ราคะ
ค. โลภะ
ง. รติ
๑๙. ขอใดไมจัดเปนกาเมสุมิจฉาจาร?
ก. วัยรุนอยูกินดวยกันในวัยเรียน
ข. มีเพศสัมพันธกับเด็กยังไมบรรลุนิตภิ าวะ
ค. มีเพศสัมพันธกับภรรยาของตน
ง. มีเพศสัมพันธกับกิ๊ก
๒๐. การทําอุบายหรือการพูดอวดอางเกินความเปนจริงใหเขา
หลงเชื่อ ตรงกับขอใด?
ก. ปด
ข. ทําเลศ
ค. ทําเลหกระเทห
ง. มารยา
๒๑.การสงฟอรเวิรดเมลใหผูอื่นเขาใจผิด เปนมุสาวาททางใด?
ก. กายทวาร – มโนทวาร
ข.กายทวาร – วจีทวาร
ค.วจีทวารอยางเดียว
ง. กายทวารอยางเดียว
๒๒. มุสาวาทตองประกอบดวยองคกี่อยาง?
ก. ๓
ข. ๔
ค. ๕
ง. ๖
๒๓. “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต แมพูด
ชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา” คําขีดเส
นใต ตรงกับพูดใด
ก.พูดเท็จ
ข.พูดสอเสียด
ค.พูดคําหยาบ
ง.พูดเพอเจอ
๒๔.คําพูดเชนไร จัดเปนมุสาวาท
ก. โวหาร
ข. นิยาย
ค. ทนสาบาน
ง. พลั้ง
๒๕. “เสี้ยมเขาควายใหชนกัน” ตรงกับขอใด?
ก. มุสาวาท
ข. ปสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปลาป
๒๖.ผรุสวาจา เกิดจากอกุศลมูลขอใด?
ก.โลภมูล-โทสมูล
ข. โทสมูล-โมหมูล
ค.โลภมูล-โมหมูล
ง. โมหมูลอยางเดียว
๒๗. การสาปแชงใหคนอื่นมีอันเปนไปตรงกับขอใด?
ก. ดา
ข. สบถ
ค. ประชด
ง. แดกดัน
๒๘. ขอใดจัดเปนผรุสวาจา?
ก. พอแมดาลูกเลนเกมส
ข. ครูดานักเรียนไมทําการบาน
ค. ครูดานักเรียนวาพอแมไมสั่งสอน
ง. ชาวนาดาฟาพายุถลมนาขาว

๒๙. สัมผัปปลาปะมีองคกี่ประการ?
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
๓๐. คําพูดใดตรงกับคําวา “น้ําทวมทุงผักบุงโหรงเหรง” ?
ก. มุสาวาท ข. ปสุณวาจา ค. ผรุสวาจา ง. สัมผัปลาป
๓๑. “บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน” ตรงขามขอใด ?
ก. มุสาวาท
ข. ปสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปลาป
๓๒. “หุงขาวประชดหมา ปงปลาประชดแมว” ตรงกับขอใด?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดสอเสียด
ค. พูดคําหยาบ
ง. พูดเพอเจอ
๓๓. ขอใดเปนวิบากกรรมของสัมผัปปลาปะ?
ก. ไมมีอํานาจวาสนา
ข. แตกแยกมิตรสหาย
ค. ทรัพยสินเสียหาย
ง. พลัดพรากคนรัก
๓๔. อกุศลกรรมบถขอใดมีโทษมากที่สุด?
ก. ตีหวั หมา
ข. ดาแมเจก
ค. ลักเล็กขโมยนอย
ง. พูดถอยกับพระ
๓๕. ขอใดเปนความหมายของอภิชฌา?
ก. เจตนาเปนเหตุละโมบ ข. เจตนาเปนเหตุคิดราย
ค. เจตนาเปนเหตุงมงาย ง. เจตนาเปนเหตุปองราย
๓๖. ขอใดไมจัดเปนอกุศลกรรมบถฝายมโนกรรม?
ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. อนภิชฌา
๓๗. ขอใดเปนทั้งอกุศลกรรมบถและอกุศลมูล?
ก. มิจฉาทิฏฐิ
ข.ปาณาติบาต
ค.ผรุสวาจา
ง. อภิชฌา
๓๘. ผูละโมบอยากไดของคนอื่นไดรับผลกรรมอยางไร?
ก. ร่ํารวย
ข. ขัดสนลาภสักการะ
ค. อายุสั้น
ง. ปญญาออน
๓๙. การผูกใจเจ็บและคิดแกแคนตรงกับขอใด?
ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. อพยาบาท
๔๐. ความพยาบาทเกิดดวยเหตุกี่ประการ?
ก. ๕
ข. ๑๐
ค. ๑๕
ง. ๒๐

๔๑. ความเห็นของใครไมจัดเปนมิจฉาทิฏฐิ?
ก. ดําเห็นวาบาป – บุญ ไมมีจริง
ข. เขียวเห็นวาพอแมไมมีบุญคุณ
ค. ขาวเห็นวาคายาบารวยเร็ว
ง. แดงเห็นวากรรมที่ทําแลวไมมีผล
๔๒. เห็นวากรรมดีไมมี กรรมชั่วไมมี ตรงกับขอใด?
ก. นัตถิกทิฏฐิ
ข. อเหตุกทิฏฐิ
ค. อกิริยทิฏฐิ
ง. นัตถิภาวัง
๔๓. ความเห็นทีย่ ึดแนนหยั่งรากลึกยากจะถอนคืนได คือขอใด
ก. นัตถิกทิฏฐิ
ข. นิยตมิจฉาทิฏฐิ
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. สัมมาทิฏฐิ
๔๔. เจตนางดเวนจากการทําความชั่วเรียกวาอะไร?
ก. ศีล
ข.เวรมณี
ค.สิกขาบท
ง. กุศล
๔๕. ผูสนใจใฝศึกษาหาความรูชื่อวามี…?
ก. ทานุปนิสัย
ข. สีลปุ นิสัย
ค. ภาวนุปนิสัย
ง.ทั้งสามขอ
๔๖. การบรรลุเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติจัดเปนสมบัติขอใด?
ก. มนุษยสมบัติ
ข. สวรรคสมบัติ
ค. พรหมสมบัติ
ง. นิพพานสมบัติ
๔๗. พระพุทธเจาทรงเปนพระบรมครูตรงกับพระพุทธคุณบทวา?
ก. สัตถา เทวมนุสสานัง
ข. พุทโธ
ค. ภควา
ง. วิชชาจรณสัมปนโน
๔๘. บริจาคทรัพยเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจัดวาเปนบารมีใน
ระดับใด?
ก. เนกขัมมบารมี
ข. ขันติบารมี
ค. สัจจบารมี
ง. ทานบารมี
๔๙. กรรมที่เขาไปตัดรอนการใหผลของกรรมอื่นจัดเปนกรรมชนิด
ใด?
ก. อุปฆาตกรรม
ข. อุปปฬกกรรม
ค. พหุลกรรม
ง. อโหสิกรรม
๕๐. การกระทําที่ทําจนติดสันดานแกไขไมไดเรียกวากรรมชนิดใด?
ก. อุปปชชเวทนียกรรม
ข. อุปปฬกกรรม
ค. ครุกรรม
ง. พหุลกรรม

