
แบบฝึกหัดเร่ือง หน้าทีช่าวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
******************************************** 

1. เม่ือนกัเรียนไปพบพระสงฆ ์ควรปฏิบติัตนตามขอ้ใดจึงสมควรท่ีสุด 
   ก. ชวนท่านคุยในเร่ืองข่าวต่างๆ ในหนา้แรกของหนงัสือพิมพ ์
   ข. พดูกบัท่านดว้ยเสียงดงัเป็นพิเศษ ไม่พดูออ้มแอม้ 
   ค. ประนมมือพดูกบัพระผูใ้หญ่ดว้ยทุกคร้ัง 
   ง. พดูกบัท่านอยา่งเป็นกนัเอง 
2. เวลาไปวดั ถา้สุวจัชยัเห็นพระสงฆเ์ดินสวนทางมาสุวจัชยัควรท าอยา่งไร 
   ก. หลบหลีกไปทางอ่ืน                    ข. หลีกทางใหท้่านเดินผา่นไป 
    ค. ยกมือไหวท้่าน กล่าวค าวา่ สวสัดี ง. หลีกเขา้ขา้งทาง แลว้ยกมือไหวท้่าน 
3. เหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงควรเรียนรู้วถีิชีวติของพระสงฆ์ 
 ก. พระสงฆคื์อสาวกของพระพุทธเจา้  
 ข. เพื่อความสงบกาย สงบวาจา และสงบใจ  
 ค. เขา้ใจวถีิชีวติของพระสงฆแ์ละปฏิบติัตนต่อพระสงฆไ์ดเ้หมาะสม  
 ง. พระพุทธศาสนามีพระสงฆเ์ป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนา  
4. ขณะสนทนากบัพระสงฆ ์ธีรวฒัน์ ควรใชค้  าใดแทนตวัเอง และแทนตวัพระสงฆ์ 
    ก. โยม, อาตมา    ข. ขา้พเจา้, หลวงพี่ 
    ค. โยม, พระอาจารย ์    ง. กระผม, พระคุณเจา้ 
5. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐป์ระกอบดว้ยองค ์5 ตามขอ้ใด 
     ก. เข่า 2 ฝ่ามือ 2 หนา้ผาก 1  ข. เข่า 2 ศอก 2 หนา้ผาก  1 
     ค. เทา้ 2 ฝ่ามือ 2 หนา้ผาก 1  ง. เทา้ 2 ศอก 2 หนา้ผาก 1 
 6. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐข์องฝ่ายชายและหญิงแตกต่างกนัในเร่ืองใด  
      ก. จงัหวะ                             ข. การประนมมือ 
      ค. องคป์ระกอบของอวยัวะ  ง. ท่านัง่และการหมอบลงกบัพื้น 
 7. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐใ์ชก้ราบใคร 
     ก.พอ่แม่ ค. ครูอาจารย ์
     ข. พระสงฆ ์ ง. ญาติผูใ้หญ่  
8. ใครปฏิบติั ไม่เหมาะสม เม่ือไปวดั 
     ก. สุชาดาใส่เส้ือและกางเกงรัดรูปไปตกับาตร 
     ข. ป้าณชัชาชวนหลายชายอาย ุ7 ปี ไปฟังเทศน์ 
     ค. เม่ือเขา้ไปในโบสถ ์ทรงพลถอดหมวกและแวน่กนัแดดออก 
     ง. ธนบูลยเ์ขา้ไปหาพระภิกษุถึงในหอ้งโดยไม่ไดช้วนใครเขา้ไปดว้ย 
  9. ถา้นกัเรียนมีโอกาสไดฟั้งพระธรรมเทศนาจากพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยทุธ)์ นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 
      ก. ฟังแลว้จด    ข. ฟังแลว้จ า 
      ค. ฟัง ยอมรับ และปฏิบติัตาม  ง. ฟัง พิจารณา ปฏิบติั และติดตามผล 



 10. 1. ผูห้ญิงไม่ควรสนทนากบัพระสงฆส์องต่อสอง 
  2. ผูห้ญิงไม่ควรเขา้ไปหาพระสงฆใ์นหอ้งโดยล าพงั 
  3. ผูช้ายไม่ควรน าเร่ืองตลกโปกฮามาพดูกบัพระสงฆ์ 
  4. ผูช้ายไม่ควรพดูจาเล่นหวัหรือหยอกลอ้กบัพระสงฆ ์ 
   ขอ้ความท่ีวา่ ท่ีลับหูลับตา มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะตรงขา้มกบัการปฏิบติัตนต่อพระสงฆใ์นขอ้ใด 
  ก ขอ้ 1 และ 2 ข ขอ้ 2 และ 3 
  ค ขอ้ 3 และ 4 ง ขอ้ 4 และ 1 
 11.  นางสาวปาริชาตไปหาพี่เขยซ่ึงบวชเป็นพระแลว้ท่ีกุฏิของท่าน ส่ิงท่ีนางสาวปาริชาตไม่ควรปฏิบติั คือขอ้ใด 
  ก. แต่งกายดว้ยชุดสีด า–ขาว   ข. ไปกบัเพื่อนหญิง 2–3 คน 
  ค. แต่งกายดว้ยชุดพละของโรงเรียน  ง. พดูคุยกบัท่านอยา่งสนิทสนมเป็นกนัเอง 
 12. เม่ือพระสงฆย์นืสนทนากบัเรา เราควรปฏิบติัตนอยา่งไร  
  ก. ยนืฟังท่านดว้ยความตั้งใจ   ข. คุกเข่าและประนมมือรับฟัง 
  ค. จดัหาเกา้อ้ีใหท้่านนัง่แลว้คุกเข่าฟังท่าน ง. ยนืสงบอยา่งส ารวมและประนมมือรับฟังท่าน 
 13. การแสดงความเคารพในการฟังธรรมดว้ยวธีิใดถูกตอ้งตามมารยาทชาวพุทธ  
  ก. วนัทา  ค. อภิวาท 
  ข. อญัชลี  ง. นมสัการ 
 14. เม่ือไปถึงโบสถ์แห่งหน่ึงในตอนเท่ียงจักรภัทรเดินเข้าไปท้ัง ๆท่ียงัสวมหมวกอยู่ ซ่ึงในโบสถ์ตอนนั้นมีคนเข้ามาชมเป็น

จ านวนมาก จากขอ้ความน้ี นกัเรียนคิดวา่จกัรภทัรปฏิบติัตนไม่เหมาะสมต่อส่ิงใด 
  ก. เวลา  ค. สถานท่ี 
  ข. บุคคล      ง. ทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 
 15.  เวลากราบพระสงฆ ์นกัเรียนควรกราบ อยา่งไร 
  ก. กราบ  1 คร้ัง  แบมือ  ข. กราบ  3 คร้ัง  แบมือ 
  ค. กราบ  1 คร้ัง  ไม่แบมือ ง. กราบ  3 คร้ัง  ไม่แบมือ 
 16.  การฟังพระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตมี์จุด มุ่งหมายส าคญัตามขอ้ใด 
  ก. ความเป็นสิริมงคล   ข. ป้องกนัภยัอนัตราย 
  ค. รักษาประเพณีท่ีดีงาม  ง. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
 17.  งานใดมีการสวดพระอภิธรรม 
  ก. งานศพ   ข. งานบวช 
  ค. งานมงคลสมรส   ง .  งานท าบุญข้ึนบา้นใหม่ 
 18 . สาธิตาเห็นมานิสาขาดเรียนบ่อยจึงคอยเตือนตลอดเวลา เพราะกลวัไม่มีสิทธ์ิสอบในบางรายวชิาการปฏิบติัของสาธิตา

จดัเขา้ในขอ้ใด 
  ก. ร่วมสุขร่วมทุกข ์ ข. ไม่ละทิ้งในยามทุกขย์าก  
  ค. เป็นท่ีพึ่งไดใ้นคราวมีภยั  ง. ป้องกนัเพื่อนเม่ืออยูใ่นความประมาท  
  
 



19. เทวญัหมัน่ไปเยีย่มวรีะท่ีโรงพยาบาลอยา่งสม ่าเสมอ การกระท าของเทวญัตรงกบัขอ้ใด 
      ก. เป็นท่ีพึ่งได ้ ข. เผือ่แผแ่บ่งปัน  
      ค  มีความสุจริต  ง. ไม่ทิ้งเพื่อนยามทุกขย์าก  
20. ถึงแมว้า่วฒิุจะประสบวกิฤตทางเศรษฐกิจจนครอบครัวยากจนลง แต่วฒัน์ก็ยงัไปมาหาสู่และคอยช่วยเหลือวฒิุ  
      การกระท าของวฒิุตรงกบัขอ้ใด 
      ก. ป้องกนัเพื่อนเม่ือประมาท  ข. เม่ือมีภยัเอาเป็นท่ีพึ่งได้  
      ค. รักษาทรัพยสิ์นของเพื่อน  ง. ไม่ละทิ้งเพื่อนในยามทุกขย์าก  
21.ขอ้ใดคือวตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้ค่ายพุทธบุตร 
     ก. สืบอายพุระพุทธศาสนา      
     ข. รักษาวฒันธรรมและประเพณีไทย 
     ค. พฒันาความเป็นประชาธิปไตยและความสามคัคี   
     ง. ฝึกทกัษะพื้นฐานการด ารงชีวติตามหลกัพระพุทธศาสนา  
22.ขอ้ใดกล่าวถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไดถู้กตอ้ง 
      ก. พิธีกรรมเป็นหลกัปฏิบติัเฉพาะพระสงฆ ์  
      ข. พิธีกรรมเป็นส่ือน าพุทธศาสนิกชนใหเ้กิดความศรัทธาเล่ือมใส 
      ค. พิธีกรรมคือศาสนพิธีท่ีเน่ืองดว้ยวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  
      ง.  พิธีกรรมเป็นเพียงเปลือกนอกของศาสนาจึงไม่มีความส าคญัอะไร 
 23. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐต์รงกบัขอ้ใด 
  ก. การกราบ 3 คร้ัง โดยใชมื้อคร่อมเข่า และศีรษะจรดพื้น  
  ข. การกราบโดยใชอ้วยัวะทั้ง 5 คือ เข่า 2 มือ 2 หนา้ผาก 1 จรดพื้น 
  ค. การกราบแบมือโดยใชอ้วยัวะทั้ง 5 คือ เข่า 2 แขน 2 และหนา้ผาก 1  
  ง. การกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์โดยกราบ 3 คร้ัง แบมือ พร้อมร าลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
 24.  ในการฟังพระธรรมเทศนาจะปฏิบติัขอ้ใดเป็นอนัดบัแรก  
  ก. ถวายไทยธรรม      
  ข. รับศีล อาราธนาธรรม  
  ค. ประนมมือฟังพระธรรมเทศนา   
  ง. ตั้งใจส่งกระแสจิตไปตามบทสวดมนต์  
  25.    การฟังเจริญพระพุทธมนตมี์จุดมุ่งหมายใดเป็นส าคญั 
     ก. ความเป็นมงคล ข. ป้องกนัอนัตราย  
     ค. ร าลึกถึงคุณพระพุทธเจา้ ง. ร าลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  
  26.   ค าวา่ ชาวพุทธท่ีดีหรือคนดี หมายถึงคนประเภทใด 
    ก. คนท่ีมีฐานะดี  ข. คนท่ีมีรูปร่างดี  
    ค. คนท่ีมีความประพฤติดี  ง. คนท่ีมีฐานะดีและรูปร่างดี  
 
 



27. บุคคลใดปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
  ก. สุนิษาใส่สุดนกัเรียนไปฟังเทศน์  ข. ทศัเนตรน าบุหร่ีไปถวายพระ 
  ค. สริตาใส่เส้ือเกาะอกไปถวายสังฆทาน  ง. พงศกรนัง่ร้องเพลงขณะรอแม่สนทนากบัพระ 
28. การกระท าของบุคคลใดถือวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
  ก. กฤตภาสใส่บาตรทุกวนั  ข. เปมิกาสวดมนตทุ์กคืน 
  ค. นุชนาฏบริจาคทานแก่คนทัว่ไป  ง. วทนัยาปฏิบติัธรรมตลอดเวลา 
29. ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาท่ีส าคญัท่ีสุดคือขอ้ใด 
  ก. เป็นแนวทางแกปั้ญหาชีวติ   
  ข. เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ  
  ค. ท าใหบ้รรลุเป้าหมายของชีวติไดแ้ทจ้ริง   
  ง. ท าใหเ้ขา้ใจความจริงแทข้องชีวติและกฎธรรมชาติ  
30. การบูชาพระรัตนตรัย ดว้ยการตั้งโตะ๊หมู่บูชา แลว้ประดบัดว้ย ดอกไม ้ ธูป  เทียน นั้น ดอกไมเ้ป็นอามิสบูชาท่ีใหแ้ทน  
       ความเคารพต่อส่ิงใด  
       ก. พระรัตนครัย  ข. พระพุทธ  
        ค. พระธรรม  ง. พระสงฆ์  
 
 
 

 

  

 

 


