
วธิีตรวจในสนามหลวง 

 
 

ขอประกาศแกก่รรมการทัง้หลายทราบทัว่กนั 
 การตรวจประโยคธรรมและธรรมศึกษาของสนามหลวงมคีวามประสงคเ์พื่อทราบความรู ้

ของนกัเรียนตามความเป็นจริง เป็นทางให ้     ผูศึ้กษาเจริญในวทิยาคุณและจริยสมบตัิ สืบ

อายุพระพทุธศาสนาต่อไป 
 ปัญหาที่ออกสอบ สนามหลวงแผนกธรรมไดร้วบรวมขึ้นจาก   ขอ้สอบของพระ

กรรมการหลายรูป มกีรรมการตรวจพิเศษคดัเลอืกอีก  ช ัน้หน่ึง ถามความจ าบา้ง ความเขา้ใจ

บา้ง ความคิดบา้ง การตรวจตอ้งถือแนวน้ีเป็นเกณฑต์รวจ ค าถามที่ถามความจ า ตอ้งตอบให ้

ตรงตามแบบ และอาจเหมอืนกนัไดห้มดทุกคน ที่ถามความเขา้ใจ ในทางที่ถูกมไีดอ้ย่างเดียว 

แต่โวหารอาจต่างกนั ที่ถามความคิด เหตุผลย่อมมไีดค้นละอย่างตามความคิดของแต่ละคน น้ี

เป็นประมาณในการตอบ ค าเฉลยนัน้เป็นเพยีงแนวทางใหก้รรมการไดถ้อืเป็นเกณฑใ์นการตรวจได ้

สะดวกเป็นเพียง มติหน่ึงที่อาศยัหลกัเป็นส าคญั จะเกณฑใ์หน้กัเรียนตอบตรงกนัทุกขอ้คง

เป็นไปไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่ใจความส าคญัเท่านัน้ ส่วนขอ้สอบของธรรมศึกษาทุกช ัน้ เวน้เรียงความ

แกก้ระทูธ้รรม ปญัหาที่ออกสอบเป็นแบบปรนยั คือเลอืกค าตอบที่บอกมาแลว้ในแต่ละขอ้ แต่

ตอ้งเป็นค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดในแต่ละขอ้ซึ่งมีที่ถูกที่สุดเพียงขอ้ละค าตอบเดียว นกัเรียน 

จะตอ้งเลอืกตอบขอ้ที่ถูกเท่านัน้ เลอืกตอบผดิ เป็นไม่ไดค้ะแนน เป็นการถามท ัง้ความรู ้ความ

เขา้ใจ ความจ า และความคิดไปในตวัดว้ย 
 การตรวจก็เพื่อจะรูว้่านกัเรียนมีความรูห้ลกัธรรมวินยั ควรแก่การด ารงพระศาสนา

หรือไม ่ควรไดเ้ป็นได ้ควรตกเป็นตก อย่างน้ีเป็นทางเจริญวทิยาคุณของผูศึ้กษาต่อไป 
 ผูต้รวจพงึตัง้อยู่ในมชัฌตัตุเบกขา วางตนเป็นกลาง ถือความจริงเป็นหลกั ถูก ว่าตาม

ถูก  ผดิ ว่าตามผดิ ไมค่วรถอือคติอนัท าใหเ้สยีความเที่ยงธรรม มุง่ท  ากิจพระศาสนา สงเคราะห์

กุลบุตรใหไ้ดค้วามเสมอภาคท ัว่หนา้กนั 
 ท่านท ัง้หลายไดร้บัอาราธนามาใหเ้ป็นกรรมการนัน้ คือเป็นผูท้ี่สนามหลวงเห็นแลว้ว่า

ทรงคุณธรรมควรแก่ฐานะ สมควรจะยกย่องใหเ้ป็นผูต้รวจความรูข้องนกัเรียนได ้ขอท่านจง

เคารพต่อความเป็นธรรม เพื่อความเสมอภาคแก่นกัเรียนท ัง้หลาย ถา้คณะกรรมการกองใดหรือ



 ๒ 

ผูใ้ด     มมีติไม่ลงกนัหรือขดัขอ้งอย่างใด หากตกลงกนัไม่ได ้ใหห้ารือประธาน  ในที่นัน้ ให ้

ท่านชี้ขาดและพงึปฏบิตัิตามโดยธรรม 
 อน่ึง นักเรียนบางคน บางส านักอยากไดจ้นเกินพอดี ถึงก ับท าผิดระเบียบของ

สนามหลวง ลมืคิดถึงตนว่า เรียนธรรมสอบธรรม เป็น     นกัธรรม ขอใหก้รรมการท ัง้หลาย

ช่วยสอดส่องตรวจตราก ากบัไปดว้ย ลกัษณะของใบตอบที่ส่อทุจริต ดงัน้ี 
 ๑. ฉบบัเดยีวกนั ลายมอืไมเ่หมอืนกนั หรือวนัตน้อย่างหน่ึง     วนัหลงัอย่างหน่ึง    ซึ่ง
ส่อว่าเป็นคนละคน เหลา่น้ีแปลว่าคนอื่นท าให ้
 ๒. ค าตอบที่ตอ้งเรียงค าพูดมากๆ เหมอืนกบัฉบบัอื่น อนัส่อว่าไม่ใช่ความจ า ความรูอ้นั
เป็นส านวนของตน น้ีแปลว่า ดูคนอื่นตอบหรือใหค้นอื่นดูของตน 
 ๓. ตอบโดยท านองอย่างเขียนค าบอก เหมือนกันจริงๆ เช่น ผิดเหมือนกัน ถูก
เหมอืนกนั แกเ้หมอืนกนั ขดีฆ่าเหมอืนกนั ตกขอ้ความเหมอืนกนั น้ีแสดงว่ามผูีบ้อกใหต้อบ 
 ๔. ถา้เห็นว่าทุจริตอย่างใดอย่างหน่ึง จงลงเลขศูนย ์น าเสนอประธานกรรมการเก็บ
รวบรวมไวก้บัใบตอบคนเดยีวกนัเป็นหลกัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

วธิีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง 
 

 
 ๑. วธิีตรวจนี้  เป็นวธิีตรวจใหค้ะแนน คะแนนเต็มแต่ละขอ้ ม ี๑๐ คะแนน 
 ๒. การจะตรวจใหค้ะแนนเต็มหรือไม ่ใหก้รรมการพจิารณาเหน็ตามสมควรถา้ไม่ถูกเลย  
ใหล้งเลข ๐  
 ๓. ขอ้ใหญ่ที่มขีอ้ย่อย ใหล้งคะแนนที่ขอ้ย่อยแต่ละขอ้ แลว้รวมคะแนนไวท้ี่เลขหวัขอ้
ใหญ่นัน้ๆ เมือ่ตรวจขอ้ย่อยครบในแต่ละขอ้ย่อยใหญ่ ใหร้วมคะแนนไวค้ราวหน่ึง แลว้เขยีนเลข

จ านวนคะแนนที่ไดเ้ฉพาะขอ้นัน้ๆ ไวท้ี่เลขหวัขอ้ของขอ้นัน้ๆ 
 ๔. เมือ่ตรวจครบท ัง้ ๑๐ ขอ้แลว้ ใหร้วมคะแนนท ัง้หมด (๑๐ ขอ้) แลว้เขยีนไวท้ี่มมุขวา
ดา้นบนทุกฉบบั 
 ๕. ตรวจเสร็จแลว้ใหล้งชื่อก ากบัไวท้ี่มมุซา้ยมอืดา้นบนทุกฉบบั และฉบบัแรกของแต่ละ
ปึกใหล้งชื่อโดยเขยีนตวับรรจงทุกปึก 
 ๖. เฉพาะใบตอบของธรรมศึกษาทุกช ัน้ เวน้กระทู ้ขอ้สอบแต่ละวชิาม ี๕๐ ขอ้ๆ ละ ๒ 
คะแนน ใหต้รวจไปตามใบเฉลยฉบบัที่เฉลยไวใ้ห ้ตรวจแต่ละฉบบัแลว้ ใหน้บัขอ้รวมคะแนน

และปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัขอ้ ๕. 
 ๗. ในกรณีที่นกัเรียนธรรมศึกษากากบาทลงในช่องค าตอบในขอ้เดยีวกนัหลายค าตอบ 
ถอืว่าขอ้นัน้ๆ เป็นผดิ ไม่ไดค้ะแนน หากมรีอย ขูด ลบ ขดี ฆ่า ไว ้แต่พอเป็นหลกัฐานใหท้ราบ

ว่านกัเรียนตกลงใจตอบค าตอบในขอ้ไหนได ้ก็ใหต้รวจไปตามนัน้ 
 ๘. การตรวจใหใ้ชก้รรมการ ๒ รูป เมือ่กรรมการรูปที่ ๑ ตรวจเสร็จแลว้ ใหก้รรมการรูป
ที่ ๒ ตรวจซ า้ ถา้เห็นไม่ร่วมกันใหต้กลงแกไ้ขเปลี่ยนแปลงได ้ถา้เห็นร่วมกันก็ไม่ตอ้ง

เปลีย่นแปลงแกไ้ข แลว้ใหล้งนามก ากบัไวทุ้กฉบบั โดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบักรรมการรูปที่ ๑ 
 



 ๔ 

การใหค้ะแนน 

 ๑. การใหค้ะแนนนกัธรรมและธรรมศึกษาทุกช ัน้ มหีลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ๑.๑ ส าหรบัประโยคนกัธรรมทุกช ัน้ใหถ้ือ ๔๐๐ คะแนนเป็นเกณฑ ์ วชิาทุกวชิา
ใหค้ะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมือ่รวมคะแนนของท ัง้ ๔ วชิาแลว้ ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต า่กว่า ๒๘๐ 

คะแนน ถอืว่าสอบได ้   ต า่กว่า ๒๘๐ คะแนน ถอืว่าสอบตก 
   ๑.๒  ส าหรบัธรรมศึกษาทุกช ัน้ ใหถ้อื ๔๐๐ คะแนนเป็นเกณฑ ์  วชิาทุกวชิา
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมือ่รวมคะแนนของท ัง้ ๔ วชิาแลว้ ตอ้งไดค้ะแนนไมต่ า่กว่า ๒๐๐ 

คะแนน ถอืว่าสอบได ้ต า่กว่า ๒๐๐ คะแนน ถอืว่าสอบตก  
   ๑.๓  นกัธรรมและธรรมศึกษาทุกช ัน้ เมือ่ตรวจดูคะแนนของแต่ละวชิาที่ไดแ้ลว้ 

หากมวีชิาใดวชิาหนึ่ง ไดค้ะแนนต า่กวา่ ๒๕ คะแนน แมจ้ะรวมครบทุกวชิาแลว้ไดเ้กินกว่าเกณฑท์ี่

ก าหนดกต็าม ใหถ้อืว่าการสอบครัง้น้ีเป็นการสอบตกดว้ย 
 ๒. ผูส้อบนกัธรรมและธรรมศึกษาทุกช ัน้ ตอ้งสอบท ัง้ ๔ วชิา   ถา้ขาดสอบวชิาใดวชิา
หน่ึง สนามหลวงแผนกธรรมไมร่บัพจิารณา ใหอ้ยู่ในเกณฑส์อบตก 
 ๓. การตอบสบัขอ้ใหห้กัคะแนนเสยี ๒ คะแนนเช่นเดมิ คือแทนที่จะได ้๑๐ คะแนนเต็ม 
ก็ใหเ้พียง ๘ คะแนนเท่านัน้ หากตอบไม่หมดขอ้ คงใหค้ะแนนไม่เต็มขอ้เท่ากบัการตอบ ถา้

ผูต้รวจเหน็ว่าฉบบัใดผดิมาก   ไมไ่ดแ้มแ้ต่คะแนนเดยีว ก็ใหล้ง ๐ ไวด้ว้ย 
 ๔. วชิาที่ตอบตอ้งไดค้ะแนนทุกวชิา จงึจะยอมรบัรวมคะแนนให ้หากเกิดวชิาใดวชิาหน่ึง 
ไมไ่ดค้ะแนนแมแ้ต่คะแนนเดยีว หรือไดต้ า่กว่า ๒๕ คะแนน ก็หา้มรวมคะแนน ปรบัเป็นตก แม ้

รวมทุกวชิาแลว้ จะไดค้ะแนนสูงถงึเกณฑท์ี่ก าหนดไวก้็ตาม 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

แนวการตรวจกระทูธ้รรม 
ส าหรบักรรมการพจิารณาใหค้ะแนน 

 
 

 ๑. แต่งไดต้ามก าหนด 
 ๒. อา้งกระทูไ้ดต้ามกฎ 
 ๓. เชื่อมกระทูไ้ดด้ ี
 ๔. อธิบายความสมกบักระทูท้ี่ไดต้ ัง้ไว ้
 ๕. ใชส้  านวนสุภาพเรียบรอ้ย 
 ๖. ใชต้วัสะกดการนัตถ์กูเป็นส่วนมาก 
 ๗. สะอาดไมเ่ปรอะเป้ือน 
 ขอใหก้รรมการสนามหลวงแผนกธรรมไดป้ฏบิตัิใหช้อบดว้ยระเบยีบ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคข์องการสอบทุกประการ 
 วธิีตรวจนี้  ใหใ้ชเ้ฉพาะในการสอบธรรมสนามหลวง 

********* 
 

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 ๖ 

 
 
 

 
 
 

ปญัหาและเฉลยขอ้สอบ 
นกัธรรมชัน้ตร ีโท เอก 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

กระทูธ้รรม  นกัธรรมชัน้ตรี 

สอบในสนามหลวง 

วนัพฤหสับดี ที่ ๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 
 

อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก 

ความไมเ่บยีดเบยีน เป็นสุขในโลก. 

(พทุธ) ว.ิ มหา. ๔/๖. ข.ุ อุ. ๒๕/๘๖. 

---------------- 
 

แต่งอธิบายใหส้มเหตสุมผลอา้งสุภาษติอื่นมาประกอบดว้ย ๑ ขอ้ และบอกชื่อคมัภรีท์ี่มา

แห่งสุภาษตินัน้ดว้ยสุภาษติที่อา้งมานัน้  ตอ้งเรียงเชื่อมความใหต้ดิต่อสมเรื่องกบักระทูต้ ัง้ 

 ชัน้นี้  ก าหนดใหเ้ขยีนลงในใบตอบตัง้แต่ ๒ หนา้ (เวน้บรรทดั) ขึ้นไป 

---------------- 

ใหเ้วลา ๓ ชัว่โมง 
 

 
 



 ๘ 

ปญัหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชัน้ตรี 

สอบในสนามหลวง 

วนัศกุร ์ที่ ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

๑. ธรรมที่ไดช่ื้อว่ามีอปุการะมาก คือธรรมอะไร? เพราะเหตไุรจงึจดัว่ามีอปุการะมาก? 

เฉลย คือสต ิความระลกึได ้และสมัปชญัญะ ความรูต้วั ฯ เพราะเป็นคุณธรรมอดุหนุน

ใหส้  าเร็จประโยชนเ์กื้อกูลในกจิท ัง้ปวง ฯ 

๒. รตันะ ๓ อย่าง คืออะไรบา้ง? รตันะที่ ๒ มีคุณอย่างไร? 

เฉลย คือพทุธรตันะ ธรรมรตันะ สงัฆรตันะ ฯ ย่อมรกัษาผูป้ฏบิตัไิม่ใหต้กไปในทีช่ ัว่ ฯ 

๓. คุณธรรมเครื่องใหส้ าเร็จความประสงค ์คืออะไร? มีอะไรบา้ง? 

เฉลย คืออทิธิบาท ๔ ฯ ม ี

๑. ฉนัทะ พอใจรกัใคร่ในสิ่งนัน้ 

๒. วริิยะ เพยีรประกอบสิ่งนัน้ 

๓. จติตะ เอาใจฝกัใฝ่ในสิ่งนัน้ไม่วางธุระ 

๔. วมิงัสา หม ัน่ตริตรองพจิารณาเหตผุลในสิ่งนัน้ ฯ 

๔. เม่ือเพื่อนร่วมงานไดเ้ลื่อนต าแหน่ง ไม่คิดริษยา พลอยยินดีกบัเขาดว้ย ช่ือว่าปฏบิตัิ

ตามพรหมวิหารธรรมขอ้ใด? 

เฉลย มทุติา ฯ 

๕. เหตใุหเ้กดิทกุขใ์นอรยิสจั ๔ คืออะไร? 

เฉลย คือตณัหา ความทะยานอยาก ฯ 

๖. การจะเป็นนักเทศกท์ี่ดีจะตอ้งมีคุณสมบตัิอะไรบา้ง? จงตอบมาสกั ๓ ขอ้ 

เฉลย  ๑. แสดงธรรมโดยล าดบั ไม่ตดัลดัใหข้าดความ 

  ๒. อา้งเหตผุลแนะน าใหผู้ฟ้งัเขา้ใจ 

  ๓. ตัง้จติเมตตาปรารถนาใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ผูฟ้งั 

  ๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเหน็แก่ลาภ 



 ๙ 

  ๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผูอ้ื่น คือไม่ยกตนเสยีดสผูีอ้ื่น ฯ 

  (เลอืกตอบเพยีง ๓ ขอ้) 

๗. จงใหค้วามหมายของค าต่อไปน้ี 

๑. ธมัมญัญุตา  ๒. มตัตญัญุตา ๓. กาลญัญุตา 

เฉลย ๑. ธมัมญัญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัเหต ุเช่นรูจ้กัว่า สิ่งนี้ เป็นเหตแุห่งสุข สิ่งนี้ เป็น

เหตแุห่งทกุข ์

  ๒. มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้ป้ระมาณ ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวติแต่โดย

ทางทีช่อบ และรูป้ระมาณในการบริโภคแต่พอสมควร 

  ๓. กาลญัญุตา ความเป็นผูรู้จ้กักาลเวลาอนัสมควรในอนัประกอบกจินัน้ๆ ฯ 

 

คิหปิฏบิตัิ 

๘. อบายมขุ คืออะไร? ความเป็นนักเลงสุราจดัเป็นอบายมขุเพราะเหตไุร? 

เฉลย คือเหตเุครื่องฉิบหาย ฯ เพราะเป็นเหตุใหเ้สยีทรพัย ์ก่อการทะเลาะววิาท 

เกดิโรค ตอ้งตเิตยีน ไม่รูจ้กัอาย ทอนก าลงัปญัญา ฯ 

๙. อบุาสกอบุสกิาควรตัง้อยู่ในคุณสมบตัิอะไรบา้ง? 

เฉลย ในคุณสมบตั ิ๕ อย่างคือ 

๑. ประกอบดว้ยศรทัธา 

๒. มศีีลบริสุทธิ์ 

๓. ไม่ถอืมงคลตื่นข่าว คือเชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล 

๔. ไม่แสวงหาเขตบญุนอกพทุธศาสนา 

๕. บ  าเพญ็บญุแต่ในพทุธศาสนา ฯ 

๑๐. ในทิศ ๖ ทิศเหล่าน้ีหมายถงึใคร? 

ก. ทิศเบื้องหนา้  ข. ทิศเบื้องขวา 

ค. ทิศเบื้องหลงั  ง. ทิศเบื้องซา้ย จ. ทิศเบื้องบน 

เฉลย ก. มารดาบดิา ข. ครูอาจารย ์

  ค. บตุรภรรยา ง. มติร  จ. สมณพราหมณ์ ฯ 



 ๑๐ 

ปญัหาและเฉลยวิชาพทุธประวตัิ  นักธรรมชัน้ตรี 

สอบในสนามหลวง 

วนัเสาร ์ที่ ๔ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

๑. ชมพูทวีปแบ่งเป็น ๒ สว่นใหญ่ ๆ คืออะไรบา้ง? 

เฉลย คือมชัฌมิชนบท และ ปจัจนัตชนบท ฯ 

๒. พระมหาบรุุษประสูติที่ไหน? เม่ือไร? 

เฉลย ลุมพนิีวนั ระหว่างกรุงกบลิพสัดุก์บักรุงเทวทหะ ฯ วนัเพญ็ เดอืน ๖ ก่อนพทุธ

ศก ๘๐ ปี ฯ 

๓. อสติดาบสกล่าวท านายพระมหาบรุุษไวว้่าอย่างไร? 

เฉลย วา่มคีตเิป็น ๒ คือถา้อยู่ครองฆราวาส จกัไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ 

ถา้ออกบวช จกัไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ฯ 

๔. พระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร และบงัเกดิผลเลศิอย่างไร? 

เฉลย แก่พระปญัจวคัคีย ์ฯ บงัเกดิผลเลศิ คือพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเหน็

ธรรมแลว้ทูลขอบรรพชา ฯ 

๕. ค าว่า “ที่น่ีไม่วุ่นวาย ที่น่ีไม่ขดัขอ้ง” เป็นวาจาของใคร? กล่าวกะใคร? 

เฉลย ของพระพทุธเจา้ ฯ กะยสกลุบตุร ฯ 

๖. พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะ ไดด้วงตาเหน็ธรรมเพราะฟงัธรรมจากใคร? 

เฉลย พระสารีบตุรฟงัธรรมจากพระอสัสช ิพระโมคคลัลานะฟงัธรรมจากพระสารีบตุร 

ฯ 

๗. สงัเวชนียสถาน ๔ ต าบล เป็นสถานที่ใหร้ะลกึถงึเหตกุารณ์ส าคญัอะไรบา้ง? 

เฉลย เหตกุารณ์ทีพ่ระพทุธองค ์

  ๑. ประสูติ 

  ๒. ตรสัรู ้

  ๓. ทรงแสดงธรรมจกักปัปวตัตนสูตรเป็นครัง้แรก 



 ๑๑ 

  ๔. เสดจ็ปรินิพพาน ฯ 

๘. ผูท้ี่กล่าวสุนทรพจน์ระงบัไม่ใหเ้กดิสงครามแย่งชิงพระบรมสารีรกิธาตุ คือใคร? 

เฉลย โทณพราหมณ์ ฯ 

ศาสนพธิี 

๙. ศาสนพธิี คืออะไร? มีหมวดอะไรบา้ง? 

เฉลย คือแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ทีพ่งึปฏบิตัใินทางพระพทุธศาสนา ฯ มี 

  ๑. หมวดกศุลพธิี  ๒. หมวดบญุพธิี 

  ๓. หมวดทานพธิี  ๔. หมวดปณิณกะ ฯ 

๑๐. จงเขียนค าอาราธนาพระปริตรมาดู 

เฉลย   วปิตฺตปิฏพิาหาย  สพพฺสมปฺตฺตสิทิฺธิยา 

สพพฺทกุขฺวนิาสาย  ปรติฺต  พรฺูถ มงฺคล   
วปิตฺตปิฏพิาหาย  สพพฺสมปฺตฺตสิทิฺธิยา 

สพพฺภยวนิาสาย  ปรติฺต  พรฺูถ มงฺคล   
วปิตฺตปิฏพิาหาย  สพพฺสมปฺตฺตสิทิฺธิยา 

สพพฺโรควนิาสาย  ปรติฺต  พรฺูถ มงฺคล   ฯ 



 ๑๒ 

ปญัหาและเฉลยวิชาวินัยบญัญตั ิ นักธรรมชัน้ตรี 

สอบในสนามหลวง 

วนัอาทิตย ์ที่ ๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

๑. สกิขา และ สกิขาบท ไดแ้ก่อะไร? 

เฉลย สกิขา ไดแ้ก่ขอ้ที่ควรศึกษา 

สกิขาบท ไดแ้ก่พระบญัญตัมิาตราหนึ่ง ๆ ฯ 

๒. อาบตัิ คืออะไร? ว่าโดยช่ือมีอะไรบา้ง? 

เฉลย อาบตั ิคือโทษทีเ่กดิเพราะความละเมดิในขอ้ทีพ่ระพทุธเจา้หา้ม ฯ 

ม ี๑. ปาราชิก  ๒. สงัฆาทเิสส ๓. ถลุลจัจยั  ๔. ปาจติตยี ์

๕. ปาฏเิทสนียะ ๖. ทกุกฏ  ๗. ทพุภาสติ ฯ 

๓. จงอธิบายความหมายของอาบตัิต่อไปน้ี 

ก. สเตกจิฉา  ข. สจติตกะ 

เฉลย ก. ไดแ้ก่อาบตัทิีแ่กไ้ขได ้

  ข. ไดแ้ก่อาบตัทิี่ตอ้งเพราะมเีจตนา ฯ 

๔. ภกิษุฆ่ามนุษย ์ฆ่าสตัวเ์ดียรจัฉาน ตอ้งอาบตัิอะไร? 

เฉลย ฆ่ามนุษย ์ตอ้งอาบตัปิาราชิก 

ฆ่าสตัวเ์ดยีรจัฉาน ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ฯ 

๕. สงัหาริมทรพัย ์และ อสงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยเ์ช่นไร? 

เฉลย สงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยห์รือสิ่งของทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้เช่น สตัว ์เงนิทอง เป็นตน้ 

ฯ 

อสงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยห์รือสิ่งของทีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได ้เช่น ทีด่นิ ตน้ไม ้เรือน เป็น

ตน้ ฯ 

๖. ภกิษุมีความก าหนัด จบัตอ้งกายอนุปสมับนั ตอ้งอาบตัิอะไร? 

เฉลย อนุปสมับนัเป็นหญงิ ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส 



 ๑๓ 

อนุปสมับนัเป็นบณัเฑาะก ์ตอ้งอาบตัถิลุลจัจยั 

อนุปสมับนัเป็นชาย ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ฯ 

๗. อติเรกจวีร และผา้จ าน าพรรษา ไดแ้ก่ผา้เช่นไร? 

เฉลย อตเิรกจวีร ไดแ้ก่ผา้ยาว ๘ นิ้ว กวา้ง ๔ นิ้วขึ้นไป พอใชป้ระกอบเขา้เป็น

เครื่องนุ่งห่มได ้นอกจากผา้ทีอ่ธษิฐาน 

ผา้จ าน าพรรษา ไดแ้ก่ผา้ทีท่ายกถวายแก่ภกิษุผูป้วารณาออกพรรษาแลว้ ฯ 

๘. เภสชั ๕ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? 

เฉลย ไดแ้ก่เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึ้ง น า้ออ้ย ฯ 

๙. วตัรที่ภกิษุสามเณรจะตอ้งศึกษา เรยีกว่าอะไร? มีท ัง้หมดกี่ขอ้? 

เฉลย เรียกว่าเสขยิวตัร ฯ ม ี๗๕ ขอ้ ฯ 

๑๐. อธิกรณ์ อธิกรณสมถะ คืออะไร? 

เฉลย อธิกรณ์ คือเรื่องทีเ่กดิขึ้นแลว้จะตอ้งจดัตอ้งท า 

อธิกรณสมถะ คือธรรมเครื่องระงบัอธิกรณ์ ฯ 



 ๑๔ 

กระทูธ้รรม  นกัธรรมชัน้โท 

สอบในสนามหลวง 

วนัเสารท์ี่ ๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
  

โย จ วสฺสสต  ชีเว  ทปุปฺญฺโญ อสมาหโิต 

เอกาห  ชีวติ  เสยโฺย  ปญฺญวนฺตสฺส ฌายโิน. 

 ผูใ้ดมปีญัญาทราม มใีจไมม่ ัน่คง พงึเป็นอยู่ตัง้รอ้ยปี, ส่วนผูม้ปีญัญาเพ่งพนิิจ มชีวีติอยู่

เพยีงวนัเดยีว ดกีว่า.  

(พทุธ)           ข.ุธ. ๒๕/๒๙. 

-------------------- 

 
 แต่งอธิบายเป็นท านองเทศนาโวหาร อา้งสุภาษติอื่นมาประกอบไม่นอ้ย

กว่า ๒ ขอ้ และบอกชื่อคมัภรีท์ี่มาแห่งสุภาษตินัน้ดว้ย หา้มอา้งสุภาษติซ า้ขอ้

กนัแต่จะซ า้คมัภรีไ์ด ้ ไม่หา้ม สุภาษติที่อา้งมานัน้ ตอ้งเรยีงเชื่อมความให ้

ตดิต่อสมเรื่องกบักระทูต้ ัง้. 

 ช ัน้นี้  ก าหนดใหเ้ขยีนลงในใบตอบ ตัง้แต่ ๓ หนา้ (เวน้บรรทดั) ขึ้นไป 

-------------------- 

ใหเ้วลา ๓ ชัว่โมง 
 



 ๑๕ 

ปญัหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชัน้โท 

สอบในสนามหลวง 

วนัอาทิตยท์ี่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

๑. ตจปญัจกกมัมฏัฐาน มีอะไรบา้ง? เรียกอกีอย่างหน่ึงว่าอย่างไร? เป็นอารมณ์ของสมถ

กมัมฏัฐานหรือของวิปสัสนากมัมฏัฐาน? 

เฉลย มเีกสา ผม  โลมา ขน  นขา เลบ็  ทนฺตา ฟนั  และตโจ หนงั ฯ 

เรยีกอกีอย่างว่ามลูกมัมฏัฐาน ฯ เป็นอารมณ์ไดท้ ัง้สมถกมัมฏัฐาน และ วปิสัสนา

กมัมฏัฐาน ฯ 

๒. สงัขตธรรม และ อสงัขตธรรม ต่างกนัอย่างไร? สตัว ์ตน้ไม ้ภเูขา เป็นสงัขตธรรม 

เพราะมีลกัษณะอย่างไร? 

เฉลย สงัขตธรรม คือธรรมอนัปจัจยัปรุงแต่ง ส่วนอสงัขตธรรม คือธรรมอนัปจัจยั

ไม่ไดป้รุงแต่ง ฯ เพราะมลีกัษณะ คือมคีวามเกดิขึ้นในเบื้องตน้ มคีวามดบัในทีสุ่ด และ

เมือ่ยงัต ัง้อยู่ ความแปรผนัปรากฏ ฯ 

๓. มหาภตูรูป คืออะไร? มีความเกี่ยวเน่ืองกบัอปุาทายรูปอย่างไร? 

เฉลย คือรูปทีเ่ป็นใหญ่เป็นประธาน อนัประกอบดว้ยธาต ุ๔ ไดแ้ก่ดนิ น า้ ไฟ ลม ฯ 

เป็นทีต่ ัง้อาศยัแห่งอปุาทายรูปหรือรูปย่อย เมือ่รูปใหญ่แตกท าลายไป อปุาทายรูปทีอ่งิ

อาศยัมหาภูตรูปนัน้ก็แตกท าลายไปดว้ย ฯ 

๔. กเิลส กรรม วิบาก ไดช่ื้อว่า วฏัฏะ เพราะเหตไุร? จะตดัใหข้าดไดด้ว้ยอะไร? 

เฉลย เพราะหมนุเวยีนกนัไป คือกิเลสเกิดขึ้นแลว้เป็นเหตุใหท้  ากรรม ครัน้ท ากรรมแลว้ ย่อม
ไดร้บัวบิากแห่งกรรม เมือ่ไดร้บัวบิาก กิเลสเกิดขึ้นอกี วนกนัไปอย่างนี้ ฯ 
ดว้ยอรหตัตมรรค ฯ 

๕. กตญาณ เป็นไปในอริยสจั ๔ อย่างไร? 



 ๑๖ 

เฉลย ปรชีาหย ัง่รูว้่า ทกุขค์วรก าหนดรูไ้ดก้ าหนดรูแ้ลว้ ทกุขสมทุยัที่ควรละไดล้ะแลว้ 

ทกุขนิโรธทีค่วรท าใหแ้จง้ไดท้  าใหแ้จง้แลว้ ทกุขนิโรธคามนิีปฏปิทาทีค่วรเจริญไดเ้จริญ

แลว้ ฯ 

๖. ความรูส้กึเฉยๆ ทางกาย กบัความรูส้กึเฉยๆ ทางใจ จดัเขา้ในเวทนา ๕ อย่างไร? 

เฉลย ความรูส้กึเฉยๆ ทางกาย จดัเป็นสุข 

ความรูส้กึเฉยๆ ทางใจ จดัเป็นอเุบกขา ฯ 

๗. กเิลส ช่ือว่าโอฆะ โยคะ และอาสวะ เพราะเหตไุร? 

เฉลย ชื่อว่าโอฆะ เพราะดุจเป็นกระแสน า้อนัท่วมใจสตัว ์

ชื่อว่าโยคะ เพราะประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

ชื่อว่าอาสวะ เพราะเป็นสภาพหมกัหมมอยู่ในสนัดาน ฯ 

๘. การแผ่เมตตาในพรหมวิหาร กบัในอปัปมญัญา ต่างกนัอย่างไร? 

เฉลย ในพรหมวหิาร เป็นการแผ่เมตตาโดยเจาะจงตวั หรือเจาะจงหมู่คณะ 

ส่วนในอปัปมญัญา เป็นการแผ่มเตตาโดยไมเ่จาะจงตวัไม่มจี  ากดั ฯ 

๙. ผูบ้ริจาคทานระดบัใดจดัเป็นทานบารมี ทานอปุบารมี และทานปรมตัถบารมี? 

เฉลย บริจาคพสัดุภายนอก จดัเป็นทานบารมี 

บริจาคอวยัวะ จดัเป็นทานอปุบารม ี

บริจาคชีวติ จดัเป็นทานปรมตัถบารม ีฯ 

๑๐. บคุคลผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นพหสุุต เพราะประกอบดว้ยคุณสมบตัิอะไรบา้ง? 

เฉลย ประกอบดว้ย 

  ๑. ไดย้นิไดฟ้งัมาก (พหุสสุตา) 

  ๒. ทรงจ าได ้(ธตา) 

  ๓. ท่องไวด้ว้ยวาจา (วจสา ปริจติา) 

  ๔. เอาใจจดจ่อ (มนสานุเปกขติา) 

  ๕. ขบดว้ยทฏิฐ ิ(ทฏิฐยิา สุปฏวิทิธา) ฯ 

 



 ๑๗ 

ปญัหาและเฉลยวิชาอนุพทุธประวตัิ  นักธรรมชัน้โท 

สอบในสนามหลวง 

วนัจนัทรท์ี่ ๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

๑. พระสาวกที่พระพทุธองคท์รงสง่ไปประกาศพระศาสนาคร ัง้แรก มีจ านวนเท่าไร? 

ประกอบดว้ยใครบา้ง? 

เฉลย ม ี๖๐ องค ์ฯ ประกอบดว้ยพระปญัจวคัคีย ์พระยสะ สหายพระยสทีป่รากฏ

นาม ๔ องค ์และไม่ปรากฏนามอกี ๕๐ องค ์ฯ 

๒. พระอสัสชิไดแ้สดงธรรมแก่อปุติสสปริพาชก มีใจความย่อว่าอย่างไร? 

เฉลย มใีจความย่อว่า “ธรรมใดเกดิแต่เหต ุพระศาสดาทรงแสดงเหตแุห่งธรรมนัน้ 

และความดบัแห่งธรรมนัน้ พระศาสดาตรสัสอนอย่างนี้ ” ฯ 

๓. อบุาสกผูป้ระกาศตนถงึรตันะ ๒ และรตันะ ๓ ว่าเป็นสรณะคนแรก คือใคร? 

เฉลย ผูถ้งึรตันะ ๒ คือตปสุสะ และภลัลกิะ 

  ผูถ้งึรตันะ ๓ คือบดิาของยสะ ฯ 

๔. สามเณรรูปแรกในพระพทุธศาสนา คือใคร? ไดบ้รรลพุระอรหตัเพราะฟังธรรมจาก

ใคร? 

เฉลย สามเณรราหุล ฯ จากพระพทุธองค ์ฯ 

๕. การที่เจา้ศากยะทูลขอใหพ้ระอบุาลผูีเ้ป็นช่างกลับกบวชก่อน เพราะเหตไุร? 

เฉลย เพราะประสงคจ์ะละมานะของตน ฯ 

๖. ภกิษุ ภกิษุณี ผูเ้อตทคัคะในทางเป็นพระธรรมกถกึ คือใคร? 

เฉลย ภกิษุ คือพระปณุณมนัตานีบตุร ฯ 

  ภกิษุณี คือนางธรรมทนินาเถรี ฯ 

๗. พระพทุธองคท์รงแสดงโทษแห่งความเพยีรที่ตึงเกนิไปและหย่อนเกนิไปแก่พระโสณ

โกฬวิิสะว่าอย่างไร? 



 ๑๘ 

เฉลย ทรงแสดงว่า ความเพยีรทีต่ึงเกนิไปเป็นไปเพือ่ความฟุ้ งซ่าน ทีห่ย่อนเกนิไปเป็น

เพือ่ความเกยีจครา้น ฯ 

๘. มาณพทัง้ ๑๖ คนผูทู้ลถามโสฬสปญัหากะพระพทุธองค ์เป็นศิษยข์องใคร? ท่านตัง้

ส านักอยู่ที่ไหน? 

เฉลย ของพราหมณ์พาวร ีฯ 

อยู่ทีฝ่ ัง่แม่น า้โคธาวาร ีระหว่างเมอืงอสัสกะและเมอืงอาฬกะ ฯ 

 

ศาสนพธิี 

๙. จงเขียนคาถาที่ใชใ้นการบงัสุกลุเป็น และบงัสุกลุตาย มาดู 

เฉลย คาถาทีใ่ชใ้นการบงัสุกลุเป็น ว่า 

  อจริ  วตย  กาโย  ปฐว ึอธิเสสฺสติ 

  ฉุฑโฺฑ อเปตวญฺิญาโณ นิรตฺถ  ว กลงิฺคร  

     คาถาทีใ่ชใ้นการบงัสุกลุตายว่า 

  อนิจฺจา วต สงฺขารา  อปุปฺาทวยธมมฺโิน 

  อปุปฺชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺต ิ เตส  วูปสโม สุโข ฯ 

๑๐. วนัธรรมสวนะ คือวนัอะไร? ทรงอนุญาตใหม้ีในวนัใดบา้ง? 

เฉลย คือวนัก าหนดประชุมฟงัธรรม หรือทีเ่รียกว่า “วนัพระ” ฯ ในวนั ๘ ค า่ และวนั 

๑๔ ค า่ หรือ ๑๕ ค า่ของปกัษท์ ัง้ขา้งขึ้นและขา้งแรม ฯ 



 ๑๙ 

ปญัหาและเฉลยวิชาวินัยบญัญตั ิ นักธรรมชัน้โท 

สอบในสนามหลวง 

วนัองัคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

๑. พระวินัยแบ่งออกเป็นกี่อย่าง? อะไรบา้ง? 

เฉลย แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คืออาทพิรหมจริยกาสกิขา ๑ อภสิมาจาริกาสกิขา ๑ ฯ 

๒. การผดัหน้า ไลห้น้า ทาหน้า ทรงหา้มและทรงอนุญาตไวใ้นกรณ๊ใด? 

เฉลย ทรงหา้มในกรณีทีท่  าเพือ่ใหส้วยงาม ทรงอนุญาตในกรณีทีอ่าพาธ เช่น เป็นโรค

ผวิหนงั เป็นตน้ ฯ 

๓. ภกิษุเปลอืยกายในกรณีต่อไปน้ี ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? 

ก. เปลอืยเป็นวตัรอย่างเดียรถยี ์ ข. เปลอืยท ากจิแก่กนั เช่นไหว ้รบัไหว ้

ค. เปลอืยในเวลาฉนั ในเวลาด่ืม ง. เปลอืยในเรือนไฟ 

จ. เปลอืยในน ้ า 

เฉลย  ก. ตอ้งอาบตัถิลุลจัจยั 

  ข. และ ค. ตอ้งอาบตัทิุกกฏ 

  ง. และ จ. ไม่ตอ้งอาบตัิ ฯ 

๔. บาตรที่ทรงอนุญาตใหใ้ชม้ีกี่ชนิด และกี่ขนาด? อะไรบา้ง? 

เฉลย ม ี๒ ชนิด คือบาตรดนิเผาและบาตรเหลก็ ฯ ม ี๓ ขนาด คือขนาดเลก็ ขนาด

กลาง และขนาดใหญ่ ฯ 

๕. จงใหค้วามหมายของค าต่อไปน้ี 

ก. อปุสมัปทาจารย ์  ข. อทุเทสาจารย ์

ค. สทัธิวิหาริก   ง. อนัเตวาสกิ   จ. นิสสยัมตุตกะ 

เฉลย ก. อาจารยผู์ใ้หอ้ปุสมบท  ข. อาจารยผู์ส้อนธรรม 

  ค. ภกิษุผูพ้ึง่พงิอปุชัฌาย ์  ง. ภกิษุผูอ้งิอาศยัอาจารย ์

  จ. ภกิษุผูพ้น้นิสสยัแลว้ ฯ 



 ๒๐ 

๖. สตัตาหกรณียะ คืออะไร? มีวธิีปฏบิตัิอย่างไร? 

เฉลย  คือการหลกีไปในระหว่างอยู่จ าพรรษาดว้ยกรณียธุระและกลบัมาภายใน ๗ 

วนั ฯ 

  ใหผู้กใจว่าจะกลบัมาภายใน ๗ วนั ฯ 

๗. ทรงอนุญาตใหส้วดปาติโมกขย์่อเพราะเหตฉุุกเฉิน ๑๐ อย่าง จงบอกมาสกั ๕ อย่าง 

เฉลย  ๑. พระราชาเสดจ็มา (เลกิสวดปาตโิมกขเ์พือ่จะรบัเสดจ็ได)้ 

  ๒. โจรมาปลน้ (เลกิสวดปาตโิมกขเ์พือ่หนีภยัได)้ 

  ๓. ไฟไหม ้(เลกิสวดปาตโิมกขเ์พือ่ดบัไฟหรือเพือ่ป้องกนัไฟได)้ 

๔. น า้หลากมา (เลกิสวดปาตโิมกขเ์พือ่หนีน า้ได)้ สวดกลางแจง้ฝนตก (ก็

เหมอืนกนั) 

๕. คมมามาก (เลกิสวดปาตโิมกขเ์พือ่จะรูเ้หต ุหรือเพือ่จะไดท้  าปฏสินัถาร ได ้

อยู่) 

๖. ผเีขา้ภกิษุ (เลกิสวดปาตโิมกขเ์พือ่ขบัผ ีไดอ้ยู่) 

๗. สตัวร์า้ยมเีสอืเป็นตน้ เขา้มาในอาราม (เลกิสวดปาตโิมกขเ์พือ่ไลส่ตัว ์ได ้

อยู่) 

๘. งูรา้ยเลื้อยเขา้มาในทีป่ระชุม (กเ็หมอืนกนั) 

๙. ภกิษุอาพาธเกดิโรครา้ยขึ้นในทีชุ่มนุม อนัเป็นอนัตรายแก่ชีวติ (เลกิสวด

ปาตโิมกขเ์พือ่ช่วยแกไ้ขก็ได)้ มอีนัเป็นตายในที่น ัน้ก็เหมอืนกนั 

๑๐. มอีนัตรายแก่พรหมจรรย ์เช่นมใีครมาเพือ่จบัภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง (เลกิ

สวดปาตโิมกข ์เพราะความอลหม่านก็ได)้ ฯ 

(เลอืกตอบเพยีง ๕ ขอ้) 

๘. กาลกิ ๔ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? โภชนะ ๕ เภสชั ๕ จดัเป็นกาลกิอะไร? 

เฉลย ไดแ้ก่ยาวกาลกิ ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิ ฯ 

โภชนะ ๕ เป็นยาวกาลกิ 

เภสชั ๕ เป็นสตัตาหกาลกิ ฯ 

๙. ลกัษณะถอืวิสาสะที่มาในพระบาลมีอะไรบา้ง? 



 ๒๑ 

เฉลย ม ี

๑. เป็นผูเ้คยไดเ้หน็กนัมา  ๒. เป็นผูเ้คยคบกนัมา 

๓. ไดพู้ดกนัไว ้    ๔. ยงัมชีีวติอยู่ 

๕. รูว้่าของนัน้เราถอืเอาแลว้เขาจกัพอใจ ฯ 

๑๐. ภกิษุจะเปลี่ยนไตรครอง พงึปฏบิตัิตามล าดบัอย่างไรบา้ง? 

เฉลย ตอ้งปจัจธุรณ์คือถอนอธิษฐานผนืเก่าก่อน แลว้ท าพนิทแุละอธษิฐานผนืใหม่ ฯ  



 ๒๒ 

ปญัหาวิชาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม  นักธรรมชัน้เอก 

สอบในสนามหลวง 

วนัเสารท์ี่ ๘ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 

 
  

 

ขนฺติ  ธีรสฺส  ลงฺกาโร  ขนฺติ  ตโป  ตปสฺสโิน 

ขนฺติ  พล   ว  ยตีน   ขนฺติ  หิตสุขาวหา. 

ขนัติเป็นเครื่องประดบัของนกัปราชญ ์ขนัตเิป็นตบะของผูพ้ากเพยีร ขนัติเป็นก าลงัของ

นกัพรต ขนัตนิ าประโยชนสุ์ขมาให ้

           ส. ม. ๒๒๒. 

-------------------- 

 แต่งอธิบายเป็นท านองเทศนาโวหาร อา้งสุภาษติอื่นมาประกอบ ไม่นอ้ยกว่า ๓ ขอ้ 

และบอกชื่อคมัภรีท์ี่มาแห่งสุภาษตินัน้ดว้ย หา้มอา้งสุภาษติซ า้ขอ้กนัแต่จะซ า้คมัภรีไ์ด ้ 

ไม่หา้ม สุภาษติที่อา้งมานัน้ ตอ้งเรยีงเชื่อมความใหต้ดิต่อสมเรื่องกบักระทูต้ ัง้ . 

 ชัน้นี้  ก าหนดใหเ้ขยีนลงในใบตอบ ตัง้แต่ ๔ หนา้ (เวน้บรรทดั) ขึ้นไป 

-------------------- 

ใหเ้วลา ๓ ชัว่โมง 

 



 ๒๓ 

ปญัหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชัน้เอก 

สอบในสนามหลวง 

วนัอาทิตยท์ี่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

๑. การส ารวมจติใหพ้น้จากบ่วงแห่งมาร ในหนังสอืธรรมวิจารณ์ มีวิธีปฏบิตัิอย่างไร ? 

เฉลย แนะน าวธิปีฏบิตัไิว ้๓ ประการคือ 
๑. ส ารวมอนิทรียม์ใิหค้วามยนิดคีรอบง  า ในเมือ่เหน็รูป ฟงัเสยีง ดมกลิน่ ลิ้มรส 

ถกูตอ้งโผฏฐพัพะ อนัน่าปรารถนา 
๒. มนสกิารกมัมฏัฐานอนัเป็นปฏปิกัษต่์อกามฉนัทะ คือ อสุภะและกายคตาสติ 

หรืออนัยงัจติใหส้ลด คือมรณสัสต ิ
๓. เจริญวปิสัสนา คือ พจิารณาสงัขารแยกออกเป็นขนัธ์ สนันิษฐานเห็นเป็นสภาพ 

ไมเ่ที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ฯ 

๒. สภาวทกุข ์สนัตาปทกุข ์ไดแ้ก่อะไร ? 

เฉลย สภาวทกุข ์ไดแ้ก่ทกุขป์ระจ าสงัขาร คือชาต ิชรา มรณะ 
สนัตาปทกุข ์ไดแ้ก่ความกระวนกระวายใจเพราะถกูไฟคือกเิลสเผา ฯ 

๓. พระพทุธด ารสัที่ตรสัว่า “สูท ัง้หลายจงมาดูโลกน้ีอนัตระการดุจราชรถ” กบัที่ตรสักะ 

โมฆราชว่า “โมฆราช ท่านจงมีสติทกุเม่ือ เลง็เหน็โลกโดยความเป็นของสูญ” ทรงมี

พระประสงคต์่างกนัอย่างไร ? 

เฉลย พระพทุธด ารสัแรก ทรงมพีระประสงค ์จะทรงปลุกใจใหห้ย ัง่เหน็ซึ้งลงไปถงึคุณ

โทษประโยชนม์ใิช่ประโยชนแ์ห่งสิง่น ัน้ๆ อนัคุมเขา้เป็นโลก 
  พระพทุธด ารสัหลงั ทรงมพีระประสงคใ์หถ้อนอตัตานุทฏิฐ ิคือความตามเหน็วา่

เป็นอตัตา ฯ 

๔. วิสุทธิ ๗ แต่ละอย่างๆ จดัเขา้ในไตรสกิขาไดอ้ย่างไร ? 

เฉลย สลีวสุิทธิ จดัเขา้ในสลีสกิขา 
  จติตวสุิทธิ จดัเขา้ในจติตสกิขา 



 ๒๔ 

  ทฏิฐวิสุิทธิ กงัขาวติรณวสุิทธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวสุิทธิ ปฏปิทาญาณทสัสนวิ

สุทธิ ญาณทสัสนวสุิทธิ จดัเขา้ในปญัญาสกิขา ฯ 

๕. ค าว่า อปุาทิ ในค าว่า สอปุาทิเสสนิพพาน หมายถงึอะไร ? 

เฉลย หมายถงึขนัธ ์๕ (ขนัธปญัจก) ฯ 
๖. อบาย คืออะไร ? ในอรรถกถาแจกไวเ้ป็น ๔ อย่าง อะไรบา้ง ? 

เฉลย คือโลกที่ปราศจากความเจริญ ฯ มนีิรยะ ตริจัฉานโยนิ ปิตตวิสิยะ อสุรกาย ฯ 

๗. ปฐมฌาณ ประกอบดว้ยองคเ์ท่าไร ? อะไรบา้ง ? 

เฉลย ดว้ยองค ์๕ ฯ คือวติก วจิาร ปีต ิสุข เอกคัคตา ฯ 
๘. สมถกมัมฏัฐาน กบั วิปสัสนากมัมฏัฐาน ต่างกนัอย่างไร ? หวัใจสมถกมัมฏัฐานมี

อะไรบา้ง ? 

เฉลย  สมถกมัมฏัฐาน คือกมัมฏัฐานเป็นอบุายเครื่องสงบใจ 
วปิสัสนากมัมฏัฐาน คือกมัมฏัฐานเป็นอบุายเครื่องเรืองปญัญา ฯ 
มกีายาคตาสต ิเมตตา พทุธานุสสต ิกสณิ และจตธุาตวุวตัถาน ฯ 

๙. ปจัจุบนัมีการเจรญิวิปสัสนากมัมฏัฐานกนัมาก อยากทราบว่า อารมณ์ของวิปสัสนา

กมัมฏัฐาน คืออะไร ? 

เฉลย คือสงัขารท ัง้หลาย ท ัง้ทีเ่ป็นอปุาทนินกะและอนุปาทนินกะ (หรือ ธรรมในวปิสัสนาภูม ิ
คือขนัธ ์อายตนะ ธาต ุเป็นตน้) ฯ 

๑๐. พระคิริมานนทห์ายจากอาพาธเพราะฟังธรรมจากใคร? ธรรมนั้นว่าดว้ยเรื่องอะไร? 

เฉลย จากพระอานนท ์ฯ วา่ดว้ยเรื่องสญัญา ๑๐ ฯ 



 ๒๕ 

ปญัหาและเฉลยวิชาพทุธานุพทุธประวตัิ  นักธรรมชัน้เอก 

สอบในสนามหลวง 

วนัจนัทรท์ี่ ๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

๑. พระมหาบรุุษทรงทอดพระเนตรเหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตาย แลว้ทรงบรรเทาความเมา

ในอะไรได?้ 

เฉลย ทรงบรรเทาความเมาในวยั ความเมาในความไมม่โีรค และความเมาในชีวติ ฯ  
๒. ในการเสด็จออกบรรพชา พระมหาบรุุษทรงไดร้บับาตรและจวีรจากใคร ? 

เฉลย จากฆฏกิารพรหม ฯ 

๓. ขณะที่พระพทุธองคป์ระทบัเสวยวิมตุติสุข ณ รตันฆรเจดีย ์ทรงพจิารณาธรรมอะไร? 
เฉลย ทรงพจิารณาพระอภธิรรม ฯ 

๔. ยสกลุบตุรฟังธรรมอะไรจากพระพทุธองค ์จนบรรลเุป็นพระอรหนัต?์ จงบอกมา

ตามล าดบัต ัง้แต่ตน้ 
เฉลย ฟงัอนุปพุพกีถาและอริสจั๔  ๒ ครัง้ คือครัง้ที ่๑ บรรลเุป็นพระโสดาบนั 
ครัง้ที ่๒ บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ฯ 

๕. ค าว่า “สิง่ท ัง้ปวงไม่ควรแก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ชอบใจหมด” เป็นค าพูดของใคร? พระ
พทุธองคต์รสัตอบว่าอย่างไร? 
เฉลย เป็นค าพูดของทฆีนขะ อคัคิเวสสนโคตร ฯ 
ตรสัตอบว่า ถา้อย่างนัน้ ความเหน็อย่างนัน้ ก็ตอ้งไม่ควรแก่ท่าน ท่านก็ตอ้งไมช่อบ

ความเหน็อย่างนัน้ ฯ 

๖. การที่พระสารีบตุรมีช่ือเสยีงว่าเป็นผูก้ตญัญูกตเวทีนั้น มีหลกัฐานอะไรเป็นตวัอย่าง 

จงแสดงมาสกั ๒ เรื่อง? 
เฉลย เรื่องที ่๑ ท่านไดฟ้งัค าสอนจากพระอสัสชโิดยย่อจนไดด้วงตาเหน็ธรรม เมือ่

ทราบว่า พระอสัสชิอยู่ทางทศิใด เวลาจะนอนก็หนัศีรษะไปทางทศินัน้ดว้ยความเคารพ 



 ๒๖ 

เรื่องที ่๒ ท่านระลกึถงึอปุการะทีร่บับณิฑบาตจากราธพราหมณ์เพยีง ๑ ทพัพ ีจงึรบั

เป็นภาระในการจดัการอปุสมบทตามความประสงค ์ฯ 
๗. ธรรมทุเทศ ๔ ขอ้ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? ใครแสดง? แสดงแก่ใคร? 

เฉลย ไดแ้ก่ 
๑.โลกคือหมู่สตัว ์อนัชราเป็นผูน้ า น าเขา้ไปใกล ้ไม่ย ัง่ยนื 
๒.โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มผูีป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จ าเพาะตน 
๓.โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มอีะไรเป็นของของตน จ าตอ้งละทิ้งสิ่งท ัง้ปวงไป 
๔.โลกคือหมู่สตัว ์พร่องอยู่เป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา ฯ 
พระรฐับาลแสดง ฯ 
แสดงแก่พระเจา้โกรพัยะ ฯ 

๘. อภญิญาเทสติธรรม มีอะไรบา้ง? ทรงแสดงแก่ใคร? ที่ไหน? 
เฉลย มสีตปิฏัฐาน ๔  สมัมปัปธาน ๔  อทิธิบาท ๔  อนิทรีย ์๕  พละ ๕  โพชฌงค ์๗  

มรรคมอีงค ์๘ ฯ 
ทรงแสดงแก่ภกิษุสงฆผู์อ้าศยัอยู่ในเมอืงเวสาลี ฯ 
ทีกู่ฏาคารศาลา ป่ามหาวนั ฯ 

๙. ปาวาลเจดีย ์และ มกฏุพนัธนเจดีย ์อยู่ที่เมืองอะไร? มีความเกี่ยวขอ้งกบัพระพทุธเจา้

อย่างไร? 
เฉลย ปาวาลเจดยีอ์ยู่ที่เมอืงไพศาล ีเป็นทีท่รงปลงพระชนมายุสงัขาร ฯ 
มกฏุพนัธนเจดยีอ์ยู่ทีเ่มอืงกสุนิารา เป็นทีถ่วายพระเพลงิพระพทุธสรีระ ฯ 

๑๐. สุภทัทะ วฑุฒบรรพชิต กล่าวจาบจว้งพระธรรมวินัยว่าอย่างไร? และท าใหเ้กดิ

เหตกุารณ์อะไรในกาลต่อมา? 
เฉลย วา่ ‚เราท ัง้หลายไดพ้น้เสยีแลว้ดว้ยดจีากพระสมณะนัน้ ดว้ยท่านส ัง่สอนว่า ‘สิ่งนี้
ควร สิ่งนี้ ไม่ควร’ เราเกรงก็ตอ้งท าตาม เป็นความล าบากนกั ก็บดันี้ เราจะท าสิ่งใด หรือ
มพิอใจท าสิ่งใดก็ไดต้ามความปรารถณา จะตอ้งเกรงแต่บญัชาของผูใ้ดเล่า‛ ฯ 
เป็นเหตใุหเ้กดิสงัคายนาพระธรรมวนิยัครัง้ที ่๑ ฯ 



 ๒๗ 

ปญัหาและเฉลยวิชาวินัยบญัญตั ิ นักธรรมชัน้เอก 

สอบในสนามหลวง 

วนัองัคาที่ ๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

๑. ภกิษุผูป้รารถนาความตัง้อยู่ย ัง่ยนืของพระธรรมวินัย ควรปฏบิตัิตนอย่างไร? 
เฉลย ควรตัง้อยู่ในสลีสามญัญตา ทฏิฐสิามญัญตา และลชัชธีรรม ส ารวมในพระปาตโิมกข ์

ประกอบดว้ยอาจาระและโคจระ เหน็ภยัในโทษแมเ้พยีงเลก็นอ้ย ส าเหนียกศึกษาใน

สกิขาบทท ัง้หลาย ฯ 

๒. อโุบสถกรรม อปุสมบทกรรม อปโลกนกรรม อพัภานกรรม อกุเขปนียกรรม ใชส้งฆ์
จ านวนเท่าไรเป็นอย่างน้อยจงึจะถูกตอ้งตามพระวินัยบญัญตัิ? 
เฉลย  อุโบสถกรรม ใชส้งฆ ์๔ รูป 

  อุปสมบทกรรม ในปจัจนัตชนบท ใชส้งฆ ์๕ รูป ในมชัฌมิชนบทใชส้งฆ ์๑๐ รูป 

  อปโลกนกรรม ใชส้งฆ ์๔ รูป 

  อพัภานกรรม ใชส้งฆ ์๒๐ รูป 

  อุกเขปนียกรรม ใชส้งฆ ์๔ รูป ฯ 

๓. จงอธิบายความหมายค าต่อไปน้ี 
ก. สตัตพัภนัตรสมีา  ข. อทุกกุเขปสมีา 
เฉลย ก. สตัตพัภนัตรสมีา ไดแ้ก่สมีาในป่าหาคนตัง้บา้นเรือนมไิด ้ก าหนดเขตแห่งสามคัคี

ในช ัว่ ๗ อพัภนัดรโดยรอบ นบัแต่ที่สุดแนวแห่งสงฆอ์อกไป (๗ อพัภนัดร คือ ๔๙ วา) 

ข. อุทกุกเขปสมีา ไดแ้ก่สมีามกี าหนดเขตสามคัคีดว้ยช ัว่วกัน า้สาดแห่งคนมอีายุและก าลงั

เป็นปานกลาง ฯ 

๔. ผา้ที่ไม่ทรงอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นผา้กฐนิ ไดแ้ก่ผา้เช่นไรบา้ง? 
เฉลย เช่นน้ี คือ 

  ๑. ผา้ที่ไมไ่ดเ้ป็นสทิธิ เช่น ผา้ที่ขอยมืเขามา 



 ๒๘ 

  ๒. ผา้ที่ไดม้าโดยอาการอนัมชิอบ คือท านิมติไดม้า พูดเลยีบเคียงไดม้าและผา้

เป็นนิสสคัคีย ์

  ๓. ผา้ที่ไดม้าโดยบริสุทธิ์ แต่เก็บคา้งคืนไว ้ฯ 

๕. ภกิษุผูก้รานกฐนิแลว้ ย่อมไดอ้านิสงสอ์ะไรบา้ง? 
เฉลย  ๑. เที่ยวไปไมต่อ้งบอกลาตามสกิขาบทที่ ๖ แห่งอเจลวรรค ในปาจติติยกณัฑ ์

  ๒. เที่ยวจาริกไปไมต่อ้งถอืเอาไตรจวีรไปครบส ารบั 

  ๓. ฉนัคณะโภชนไ์ด ้

  ๔. เก็บอติเรกจวีรไวไ้ดต้ามปรารถนา 

  ๕. จวีรอนัเกิดขึ้นในที่นัน้เป็นของไดแ้ก่พวกเธอ 

ทัง้ไดโ้อกาสขยายเขตจวีรกาลใหย้าวออกไปตลอด ๔ เดอืนฤดูเหมนัตด์ว้ย ฯ 

๖. ท่านศึกษาพระวินัยในเรื่องการอปุสมบทดีแลว้ จงใหค้วามหมายของค าต่อไปน้ี 
ก. อภพับคุคล  ข. อปุสมัปทาเปกขะ  ค. กรรมวาจา 
ง. อนุสาวนา  จ. อนุศาสน์ 
เฉลย ก. อภพับุคคล คือบุคคลผูไ้มค่วรแก่การใหอุ้ปสมบท ทรงหา้มไวเ้ป็นเดด็ขาด 

อุปสมบทไมข่ึ้น 

  ข. อุปสมัปทาเปกขะ คือผูป้ระสงคจ์ะอปุสมบทเป็นพระภกิษุ 

  ค. กรรมวาจา คือวาจาทีส่วดประกาศในการใหอ้ปุสมบท 

  ง. อนุสาวนา คือวาจาที่สวดประกาศความปรึกษาและตกลงสงฆ ์

  จ. อนุศาสน ์คือกิจที่พงึท  าภายหลงัจากอปุสมบทเสร็จแลว้ มกีารบอกนิสสยั ๔ 

บอกอกรณียกิจ ๔ เป็นตน้ ฯ 

๗. ภกิษุทะเลาะกนัเรื่องสรรพคุณของยา จดัเป็นวิวาทาธิกรณ์ไดห้รือไม่? เพราะเหตไุร? 
เฉลย ไมไ่ด ้ฯ เพราะววิาทาธิกรณ ์มุง่เฉพาะววิาทปรารถพระธรรมวนิยั ฯ 

๘. อกุเขปนียกรรม และ นิยสกรรม สงฆพ์งึลงแก่ภกิษุเช่นไร? 
เฉลย อุกเขปนียกรรม พงึลงแก่ภกิษุไมเ่หน็อาบตัิ ผูไ้มท่  าคืนอาบตัิ หรอืผูไ้มส่ละทฏิฐิ

บาป 



 ๒๙ 

  นิยสกรรม พงึลงแก่ภกิษุผูม้อีาบตัิมาก หรอืคลุกคลกีบัคฤหสัถด์ว้ยการคลุกคลี

อนัไมค่วร ฯ 

พระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์

๙. กรรมการมหาเถรสมาคมซ่ึงสมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งต ัง้ จะพน้จากต าแหน่งใน
กรณีใดบา้ง? 
เฉลย ๑. ครบวาระ ๒ ปี  ๒. มรณภาพ  ๓. พน้จากความเป็นพระภกิษุ 

       ๔. ลาออก   ๕. สมเดจ็พระสงัฆราชมพีระบญัชาใหอ้อก ฯ 

๑๐. การปกครองคณะสงฆส์ว่นภมูิภาค จดัแบ่งเขตการปกครองไวอ้ย่างไร? จงอา้ง

มาตราประกอบ 
เฉลย ๑. ภาค ๒. จงัหวดั ๓. อ าเภอ ๔. ต าบล ฯ 

ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์ฯ 

 


