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โครงการศึกษาพระไตรปิฎก 
หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก (๓ ปี) 

......................................... 
๑. ชื่อโครงการ 

 โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสตูรบาฬีไวยากรณช์ั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก (๓ ป)ี 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระไตรปิฎก คอื คัมภีร์ทีร่วบรวมค าสั่งสอนของพระสมัมาสัมพุทธเจ้า ประกอบดว้ยพระวนิัย-
ปิฎก ท่ีประมวลพระพุทธบญัญตัิเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตัิ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวิถีชวีติและวธิีด าเนนิ 
กิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ พระสุตตนัตปิฎก ท่ีประมวลพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและธรรมบรรยายต่าง ๆ ทีต่รัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคล เหตกุารณ์ และ 
โอกาส และพระอภธิรรมปฎิก ที่ประมวลค าสอนที่เปน็เนื้อหาหรือหลักวิชาลว้น ๆ ไม่เกี่ยวดว้ยบุคคล 
หรือเหตกุารณ ์ 

 พระไตรปิฎกนี้จัดเปน็ปริยตัสิัทธรรม ซึ่งเปน็ฐานรากไปสู่ปฏบิัติสัทธรรมและปฏิเวธสัทธรรม 
ต่อไป เมื่อปริยัตอิันตรธานไป ปฏิบัตกิ็ย่อมอนัตรธานไป เมื่อปริยัตคิงอยู่ ปฏิบตัิกค็งอยู่ ฉะนัน้ ปริยตัิ-
สัทธรรมจึงชื่อว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนา ซึง่การรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาเปน็หนา้ที่โดยตรงของ 
สถาบนัสงฆ์ที่จะต้องผลิตพระภิกษุสามเณรที่มีคณุภาพ พร้อมทั้งสง่เสรมิพระภิกษุสามเณรทีม่ีอยู่ใน 
ปัจจุบันให้พรั่งพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถประสบผลส าเร็จในการศกึษาปริยัติสทัธรรม 

 แต่ในปัจจุบนั การศึกษาปริยัติสัทธรรมของคณะสงฆ์ไทย ไดป้รับเปลี่ยนจากสมยัก่อนเปน็อนั 
มาก กลา่วคอืมิได้น าพระไตรปิฎกบาฬี พร้อมอรรถกถา และฎีกา เปน็ตน้ มาเปน็หลักในการเรียน การ
สอน เพราะขาดแคลนบคุลากรผูแ้ตกฉานด้านคัมภีรส์ัททาวิเสส (หลักบาฬีไวยากรณ์ชัน้สูง) และ 
ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก และการศกึษาก็อาศัยพระไตรปิฎกภาษาไทยเพียงอยา่งเดียว จึงท าให้เกดิ 
ปัญหาการตีความพระธรรมวินัยคลาดเคลื่อน ผิดเพ้ียนไป ส่งผลเสียต่อสังคมชาวพุทธเปน็วงกวา้ง 

 ด้วยเหตนุี้ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง น าโดยพระอาจารย์มหาประนอม  ธมฺมาลงกฺาโร ไดเ้หน็ 
ความส าคัญดังกล่าว จึงไดร้ิเริ่มจดั “โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสตูรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสงูเพ่ือ 
พระไตรปิฎก (๓ ปี)” ขึน้ เพือ่จัดการเรียนการสอนหลกับาฬีไวยากรณช์ั้นสูงและพระไตรปิฎกควบคูไ่ป 
กับการเชื่อมโยงองค์ความรูจ้ากคัมภีรช์ั้นอรรถกถาและฎีกา และเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรผู้สนใจ 
ได้ศกึษาเล่าเรียน โดยมุง่หวงัเปน็อย่างยิง่ว่า จะสามารถผลิตบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถใน 
พระไตรปิฎก  และรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสมัพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป 
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๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงอันเป็นอุปการะต่อการไข
เนื้อความและถอดรหัสองค์ธรรมของพระไตรปิฎกไดอ้ย่างถูกต้อง 

 ๒. เพื่อให้ผู้ศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจในพระวนิัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
อย่างถูกต้อง 

 ๓. เพื่อให้ผู้ศึกษามคีวามสามารถในการค้นคว้าพระไตรปิฎก เชื่อมโยงกับอรรถกถา และฎกีา 
ตลอดจนสามารถน าไปปฏบิตัิได้อย่างถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก 

 ๔. เพื่อผลิตบุคลากรและคร ู อาจารย ์ ผู้บรบิูรณด์้วยความรู้และคุณธรรม มีความสามารถในการ
เผยแผ่และสั่งสอนพระพุทธศาสนาไดต้รงตามพระไตรปฎิก 

๔. วิธีด าเนินงาน   

 ๑. จัดประชุมพระภิกษุผู้เปน็บคุลากรและฆราวาสที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อระดมความคดิในการจดัท า
โครงการ 

 ๒. น าความคดิเห็นและแนวทางจากที่ประชมุไปด าเนนิการจัดตัง้องคก์รบริหารงาน และวางแผน
งานการรา่งหลกัสูตรและด าเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา 

 ๓. น าเสนอและแจง้โครงการแก่พระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้สนใจสมคัรเข้าศกึษาในหลักสตูร 
และใหก้ารสนับสนุนโครงการ 

 ๔. จัดการเรียนการสอนหลักสตูรตามแผนการด าเนินงาน 

 ๕. วัดและประเมินผล 

๕. สถานที่ด าเนินงาน   

 สถาบนัโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถนนเพชรหงึษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ต าบลทรงคนอง 
อ าเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

 โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสตูรบาฬีไวยากรณ์ชัน้สูงเพื่อพระไตรปิฎกนี้ มรีะยะเวลาใน
การด าเนนิงาน ๓ ปี คือ ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ในแต่ละปีการศกึษา แบ่งออกเปน็ ๒ ภาค รวม
เป็น ๖ ภาคการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา มีก าหนดระยะเวลา ดังนี ้

 ภาคการศึกษาที ่๑ เริ่มตั้งแต่เดอืน พฤษภาคม-ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที ่๒ เริ่มตั้งแต่เดอืน พฤศจิกายน-มีนาคม 
หยุดเรียนวันเสาร์ อาทิตย ์และวันธรรมสวนะ ๑๕ ค่ า 
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๗. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๗.๑ หลักสตูร 

  หลักสูตรบาฬไีวยากรณ์ชัน้สงูเพ่ือพระไตรปิฎก ประกอบด้วย ๑๑ รายวิชา คือ 

๑. ทักษะการใช้ภาษาบาล ี(ทักษะสร้างค าศัพท์ และการใชค้ าในประโยคต่าง ๆ) 
๒. ปทรูปสิทธิ (ไวยากรณ์ชัน้สูง หลักสมัพันธ์) 
๓. อภิธาน (พจนานุกรมบาฬี) 
๔. วุตโตทัย (ฉนัทลักษณ์) 
๕. อลังการะ (หลักการใช้ภาษา) 
๖. อภิธัมมตัถสงัคหะ (องคธ์รรม สภาวธรรม) 
๗. สังวรรณนามัญชรีและสังวรรณนานิยาม (หลักการเรียนอรรถกถา) 
๘. ธรรมบท (หลักธรรมพร้อมตวัอย่างประกอบ) 

  ๙. พระวินัยปิฎก (ภิกขุปาตโิมกข์ กงัขาวิตรณีอรรถกถา -พระบาฬีและแปล) 
  ๑๐. พระสุตตันตปิฎก (ขทุทกนิกาย ขุททกปาฐะ -พระบาฬีและแปล) 
  ๑๑. พระอภิธรรมปิฎก (ธัมมสังคณี พระบาฬีและแปล) 

 ๗.๒ ค าอธิบายรายวิชา 

  ค าอธิบายรายวิชา ทกัษะการใช้ภาษาบาล ี

  ศึกษาไวยากรณ์บาลี สญัญาวิธาน วา่ดว้ยวธิีแห่งชื่ออักษร สนธวิธิาน ว่าด้วยวิธีเชื่อมบทอักษร 
นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบดว้ยวิภัตตินาม อาขยาต ว่าดว้ยการสร้างค าศัพท์กริิยา กติก์ ว่าด้วยการสรา้ง
ค าศัพท์กิริยากิตก์และนามกติก์ สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าดว้ยกัน ตัทธิต ว่าดว้ยการ
ย่อบทและปัจจัยเขา้ดว้ยกนั  

  ฝึกทักษะทัง้ ๔ ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน (สวด, บริกรรม) และการเขียนศพัทภ์าษา
บาลี วิเคราะห์ศัพท์ แปล และสัมพันธ์บทต่าง ๆ ในประโยค 

  เพื่อให้สามารถแปล วิเคราะห์ อธิบายเนื้อความบาฬีและอรรถกถาธรรมบทเปน็ตน้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง และเพื่อให้เปน็อุปการะแก่การศึกษาบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงโดยสะดวกยิง่ขึ้น 

  ค าอธิบายรายวิชา ปทรูปสทิธิ 

  ศึกษาการประกอบรูปศัพทแ์ห่งบทพระบาฬีให้ส าเร็จ มี ๗ กัณฑ์ คือ สนธกิัณฑ์ ว่าดว้ยการ
เรียกชื่ออกัษร และการเชื่อมค า ม ี๕๙ สูตร นามกัณฑ์ ว่าดว้ยวิภตัตนิามและการประกอบวิภตัตนิามเป็น
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บทนาม มี ๒๒๓ สตูร การกกัณฑ์ ว่าด้วยอรรถของวิภตัตนิาม มี ๔๗ สูตร สมาสกณัฑ์ ว่าดว้ยการเชื่อม
บทนาม ๒ บทขึ้นไปเปน็บทเดียวกัน ม ี๓๑ สตูร ตัทธิตกณัฑ์ ว่าดว้ยการลงตัทธติปัจจัยท้ายบทนาม ม ี
๖๓ สตูร อาขยาตกัณฑ์ ว่าด้วยวิภัตติอาขยาตและการประกอบวิภัตติอาขยาตกบัธาตุเปน็กริิยาอาขยาต 
มี ๑๒๑ สูตร และกิพพิธานกัณฑ์ ว่าดว้ยกติก์ปัจจัยและการประกอบกติกป์ัจจัยกับธาตุเปน็นามกติกแ์ละ
กิริยากติก์ มี ๑๔๐ สูตร 

  เพื่อให้สามารถแปล วิเคราะห ์ อธบิาย และวินิจฉัยเนือ้ความพระไตรปิฎก อรรถกถา และ 
ฏีกา เปน็ตน้ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

  ค าอธิบายรายวิชา อภิธาน 

  ศึกษาพจนานุกรมค าศัพท์ที่เป็นนามบญัญตัิของเนื้อความต่าง ๆ ทีป่รากฏอยู่ในพระไตรปิฎก 
อรรถกถา และฎีกา อย่างสมบูรณ ์สัคคกัณฑท่ี์ ๑ แสดงค าศัพท์ที่มคีวามหมายวา่ พระพุทธเจ้า นิพพาน 
พระอรหันต์ สวรรค์ เทวดา และอสรู เป็นต้น ภกูัณฑท่ี์ ๒ แบ่งออกเปน็ ๗ วรรคย่อย คือ ภูมวิรรค แสดง
ศัพท์โวหารเกี่ยวกบัแผน่ดิน ปุรวรรค แสดงศัพท์โวหารเกี่ยวกับเมืองและประเทศ นรวรรค แสดงศัพท์
โวหารเกี่ยวกบัมนุษย์ จตุพพรรณวรรค แสดงศัพท์โวหารเกี่ยวกับวรรณะสี อรัญญวรรค แสดงศัพท์โวหาร
เกี่ยวกบัป่าไม้ เสลวรรค แสดงศัพท์โวหารเกี่ยวกับภูเขา และปาตาลวรรค แสดงศัพท์โวหารเกี่ยวกบั
โลกบาล สามัญญกัณฑ์ที ่๓ แบ่งออกเปน็ ๔ วรรคย่อย คือ วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์โวหารที่เป็นวิเส
สนะอนัเกี่ยวข้องกับลงิค์ทั้ง ๓ สงักิณณวรรค แสดงศัพทโ์วหารเบ็ดเตลด็ทั่วไป อเนกตัถวรรค แสดงบทที่
มีเนื้อความหลายอย่าง อัพยยวรรค แสดงอรรถของบทนบิาตและบทอุปสคั 

  เพื่อให้สามารถเข้าใจและอธบิายเนื้อความของศัพท์ที่เปน็นามบัญญัตติ่าง ๆ ทีป่รากฏอยูใ่น
พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา เป็นต้น ได้อย่างถูกตอ้ง 

  ค าอธิบายรายวิชา วุตโตทยั 

  ศึกษาคัมภรี์วตุโตทัย แหลง่ก าเนิดคาถา ว่าดว้ยหลกัและวิธีประพันธฉ์ันทแ์ละคาถาภาษา
บาฬี ซึ่งมีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนดิ กับฉนัท์ ๑๗ ประเภท แบ่งเปน็ ๖ ปริจเฉท ปริจเฉทที ่๑ สญัญาปร-ิ
ภาสานิเทศ วา่ดว้ยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา ปริจเฉทที่ ๒ มัตตาวุตตินเิทศ ว่าดว้ยคาถามาตราพฤต ิ
มี ๒๙ คาถา ปริจเฉทที่ ๓ สมวุตตนิิเทศ ว่าดว้ยสมคาถา มี ๖๑ คาถา ปริจเฉทที ่๔ อัทธสมวุตตินเิทศ ว่า
ด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา ปริจเฉทที่ ๕ วสิมวตุตินิเทศ ว่าดว้ยวิสมคาถา ม ี ๑๑ คาถา ปริจเฉท 
ท่ี ๖ ฉัปปัจจยวิภาค วา่ดว้ยนัย ๖ อย่าง มีปตัถารนัยเปน็ตน้ ม ี๙ คาถา 

  เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธิบายลักษณะกฎเกณฑ์ของฉนัทลักษณะได้อย่าง
ถูกตอ้ง และสามารถแตง่ค าประพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 
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  ค าอธิบายรายวิชา อลังการะ 

  ศึกษาคัมภรี์สุโพธาลังการะ ว่าดว้ยวิธแีต่งค าและประโยคให้ไพเราะเพราะพริง้ แสดงวธิีใช้
ถ้อยค าที่ปราศจากโทษ และอรรถรสของค าและประโยค มีคาถา ๓๖๗ บท ประกอบดว้ยค าอธิบายและ
อุทาหรณโ์ดยละเอียด แบ่งออกเปน็ ๕ ปริจเฉท คอื ๑. โทสาวโพธะ แสดงข้อบกพร่อง มี ๖๗ คาถา  
๒. โทสปริหาราวโพธะ แสดงการแกไ้ขข้อบกพรอ่ง ม ี๔๘ คาถา ๓. คุณาวโพธะ แสดงสัททาลงัการ มี ๔๘ 
คาถา ๔. อตัถาลงัการาวโพธะ แสดงอตัถาลังการ ม ี๑๗๔ คาถา และ ๕. รสภาวาวโพธะ แสดงรสและ
อาการทางใจที่ก่อใหเ้กดิรส มี ๓๐ คาถา 

  เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถอธบิายหลกัเกณแ์ละแตง่ค าประพันธ์ให้ปราศจาก
โทษและมีอรรถรถของค าและประโยคได้อยา่งถกูต้อง 

  ค าอธิบายรายวิชา อภิธัมมัตถสังคหะ 

  ศึกษาคัมภรี์ที่รวบรวมจติ เจตสิก รปู นิพพาน บัญญตัิ ที่พระสมัมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ใน
อภิธรรม ๗ คัมภีร์ ยอ่ลงในปกรณ์นี้ แบง่เปน็ ๙ ปริจเฉท คือ ๑. จติตสังคหวิภาค รวบรวมแสดงจิตปรมตัถ์ 
๒. เจตสกิสังคหวิภาค รวบรวมแสดงเจตสกิปรมัตถ์ ๓. ปกิณณกสงัคหวิภาค รวบรวมแสดงธรรมต่าง ๆ ๖ 
หมวด คอื เวทนา เหตุ ทวาร กิจ อารมณ์ และวัตถุ ๔. วถีิสังคหวิภาค รวบรวมแสดงวถิีจิต ๕. วีถิ
มุตตสังคหวิภาค รวบรวมแสดงจิตที่พ้นวิถ ี และธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจติที่พ้นวิถี ๖. รูปสังคหวิภาค 
รวบรวมแสดงรปูปรมตัถแ์ละนิพพาน ๗. สมุจจยสังคหวิภาค รวบรวมแสดงธรรมที่สงเคราะห์เข้าเปน็
หมวดเดียวกันได ้ ๘. ปจัจยสังคหวิภาค รวบรวมแสดงธรรมที่อปุการะซึ่งกนัและกัน และแสดงบัญญัติ
ธรรมดว้ย และ ๙. กัมมัฏฐานสังคหวิภาค รวบรวมแสดงอารมณ์อนัเปน็ทีต่ั้งแห่งการงานทางใจ คือ สมถะ
และวิปัสสนา 

  เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจในปรมัตถธรรมและสามารถศึกษาพระอภธิรรมปิฎกไดโ้ดยสะดวก 
ไม่สับสน ไม่ฟ่ันเฝือ และสามารถใช้ความรูไ้ปศกึษาและวินิจฉัยองค์ธรรมในพระสุตตนัตปิฎกและพระ
วินัยปิฎกไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

  ค าอธิบายรายวิชา สังวรรณนามัญชรีและสังวรรณนานิยาม 

  ศึกษาสังวรรณนามัญชรี ไวยากรณ์ที่วา่ดว้ยวธิีอธบิายรูปศัพท์และความหมายในอรรถกถา
และฎีกา สังวรรณนา ๓ ประเภท คอื ๑. ปทสังวรรณนา ๑๓ ประเภท เช่น สนธิปทสังวรรณนา นามปท
สังวรรณนา อุปสคัคปทสังวรรณนา นปิาตปทสังวรรณนา เปน็ตน้ ๒. อรรถสงัวรรณนา ๑๒ ประเภท เชน่ 
นามปทัตถสังวรรณนา อุปสัคคปทตัถสังวรรณนา นิปาตปทตัถสงัวรรณนา เป็นตน้ และ ๓. ปกิณก- 
สังวรรณนา ๘ ประเภท เช่น ปกตัยัตถสังวรรณนา ปัจจยัตถสังวรรณนา เปน็ตน้ 
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  และศกึษาสังวรรณนานิยาม ว่าด้วยหลักการแตง่และแปลอรรถกถาและฎีกาขั้นพ้ืนฐาน แบง่ 
เป็น ๔ ปริจเฉท คือ สมาสปริจเฉท ตัทธติปริจเฉท กิตปริจเฉท และปกิณณกปริจเฉท 

  เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจในวธิีอธบิายรูปศัพท์และความหมายในอรรถกถาและฎีกา และมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการแต่งและแปลอรรถกถาและฎีกาขัน้พื้นฐาน อนัเปน็อุปการะแก่การศึกษา
พระไตรปิฎกอย่างถกูตอ้ง 

  ค าอธิบายรายวิชา ธรรมบท 

  ศึกษาธรรมบท พร้อมทัง้อรรถกถา ประกอบดว้ย ๔๒๓ คาถา จดัเป็น ๒๖ วรรค มยีมกวรรค
เป็นวรรคตน้ พราหมณวรรคเป็นวรรคสดุท้าย รวมทั้งหมดมี ๓๐๑ เรื่อง มีเรื่องพระจักขปุาลเถระเป็น
เรื่องแรก เรื่องเทวหิตพราหมณ์เป็นเรื่องสดุท้าย แตล่ะคาถามีความไพเราะสละสลวยอย่างยิ่ง เป็น
สุภาษิตที่บรรจุข้อธรรมมรีสจับใจ ให้คตธิรรมอย่างดีเลศิ ทั้งไม่ยากเกินวิสัยของสามัญชน เปน็โวหาร
เทศนาอันมคี่าสูง มีอ านาจโน้มน้าวจิตใจผู้สดบัให้เยือกเย็นเปน็สุข เปน็ธรรมโอสถเครื่องบ าบดักเิลสได้
อย่างดวีิเศษ 

  อนึ่ง ธรรมบทพร้อมทัง้อรรถกถานี ้ ท่านได้ใช้เปน็หลกัสูตรพระปริยัตธิรรมในประเทศไทย  
มาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจบุัน แบง่ออกเป็น ๘ ภาค แม้ในปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์ไทยก็ยังใช้เป็นหลักสตูร
ชั้นประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ และ ป.ธ. ๖ อยู ่

  โดยศกึษาเนือ้เรื่อง การแยกประโยคบาฬี แปลโดยพยัญชนะ-อรรถ แยกธาตแุละปัจจัยกิริยา
ศพัท์ วเิคราะห์สมาสและตทัธิต ฝึกอา่น พูดจากท้องเรื่อง อธบิายไวยากรณ์ วิธแีปล หลักธรรมประจ า
เรื่อง และหาองคธ์รรม 

  เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถแยกประโยคบาฬี แปล แยกสว่นประกอบตา่ง ๆ ของ
ศัพท์ วิเคราะห์ และหาองคธ์รรม และสามารถน าความรู้นี้ไปใช้เปน็หลักและอ้างองิในการเทศนแ์ละสอน
ธรรมได้เปน็อย่างด ี

 ค าอธิบายรายวิชา พระวินัยปิฎก 

 ศึกษาพระวินัยปิฎก ภิกขปุาติโมกข์พรอ้มทั้งกังขาวติรณีอรรถกถา เปน็คัมภีร์ทีอ่ธบิายสิกขาบท
ที่มาในภกิขปุาติโมกขแ์ละภกิขุนปีาตโิมกข์ โดยยึดแนวทางการอธบิายตลอดทัง้มตคิวามคิดเหน็ของพระ
โบราณาจารย์ กล่าวคือพระอรรถกถาจารย์รุน่ปฐมสังคายนาถึงตติยสังคายนาเป็นหลัก มีภาษาสละสลวย
ง่ายต่อการศกึษา บริบรูณด์้วยเนื้อหาสาระอันเป็นอุปการะแก่ผูศ้ึกษาพระวนิัยเปน็อย่างยิ่ง โดยทา่นได้
จัดล าดบัการอธบิายและการวินิจฉัย คอื เบือ้งต้นจะอธิบายศัพท์พระบาฬีของสิกขาบทแต่ละข้อตาม 
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ล าดับ รวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับสิกขาบทแต่ละขอ้ เช่น ระบุสถานที่ที่บญัญตัิ บุคคลผู้เปน็เหตุให้
บัญญตัิ องค์อาบตัิ และข้อยกเวน้ในการตอ้งอาบัต ิเปน็ต้น ซึง่มีทั้งหมด ๑๗ ข้อ เปน็ข้อมูลที่จ าเปน็ตอ่ผู้
ศึกษาเพราะจะเป็นบันไดไปสู่การศกึษาพระวินัยชัน้สูงคอืพระวนิัยปิฎกต่อไป 

 ในภิกขุปาติโมกข์พร้อมทั้งอรรถกถานี้ ศึกษาภิกขุปาติโมกข ์ นิทานุทเทส ปาราชิกกุทเทส  
สังฆาทิสุทเทส อนิยตุทเทส วิตถารุทเทส นิสสัคคิยปาจติติยุทเทส สุทธปาจติติยุทเทส ปาฏิเทสนียุทเทส 
เสขิยุทเทส และอธิกรณสมถุทเทส พร้อมทั้งกังขาวติรณีอรรถกถา ปาราชิกกทุเทสวัณณนาเปน็ต้น  
จนถึงอธิกรณสมถุทเทสวัณณนา โดยแปลบาฬีเป็นไทย วิเคราะห์องค์ธรรม เชื่อมโยงอรรถกถาและฎีกา
เชื่อมโยงสังวรรณนา 

 เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจพระวนิัยปิฎกในสว่นภิกขุปาติโมกขถ์ูกต้องตามพระไตรปิฎก เพื่อให้
สามารถวนิิจฉัยข้อสงสัยโตแ้ย้งเกี่ยวกบัพระวินัยถูกต้องชัดเจนตามนัยแห่งพระไตรปิฎกบาฬี พร้อมทัง้
อรรถกถาและฎกีา และเพ่ือให้เป็นผู้สมบรูณ์ดว้ยสีลาจารวตัร ประพฤตตินตามพระวินัยไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
และสั่งสอนถ่ายทอดความรูพ้ระวนิัยไดถู้กต้อง 

 ค าอธิบายรายวิชา พระสุตตันตปิฎก 

 ศึกษาพระสตุตันตปิฎก ขทุทกนิกาย ขุททกปาฐะ พร้อมทั้งอรรถกถา โดยศกึษาสรณคมน์ ว่าด้วย
การถงึสรณะ ทสสิกขาบท ว่าดว้ยสิกขาบท ๑๐ ประการ ทวัตติงสาการ วา่ดว้ยอาการ ๓๒ สามเณร
ปัญหา ว่าด้วยการตอบปญัหาของสามเณร มงคลสูตร ว่าด้วยมงคลคือเหตุใหไ้ดร้บัความส าเร็จ ความ
เจริญ และสมบัติทัง้ปวง รตนสูตร ว่าด้วยรตันะกลา่วคอืความเปน็สิ่งที่มคี่ามาก หาสิ่งเปรียบมไิด้ในด้าน
คุณลักษณะ ความงดงาม และความประณตี ทีป่รากฏอยูใ่นพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ ์ 
ติโรกุฑฑสูตร วา่ดว้ยเปรตทีเ่คยเปน็ญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่มายืนคอยรับสว่นบญุที่ภายนอกฝาเรือน 
นิธิกัณฑ ์ วา่ดว้ยการฝังขมุทรัพย์ ๔ ชนดิ คือ ถาวรนธิิ ขุมทรัพย์ถาวร เช่น ทีด่นิ เป็นต้น ชงัคมนิธ ิ
ขุมทรัพย์ที่เคลือ่นทีไ่ด้ เช่น ช้าง ม้า เปน็ตน้ องัคสมนิธ ิขุมทรัพย์ทีต่ิดตัว เช่น วิชาความรู้ เป็นต้น และ
อนุคามิกนธิิ ขุมทรัพย์คือบญุที่เกดิจากศีล สมาธิ ปัญญา การฟังธรรม เป็นตน้ และเมตตสูตร ว่าดว้ยการ
แผ่เมตตา โดยแปลบาฬีเปน็ไทย วเิคราะห์ศัพท์ หาองค์ธรรมตามหลักอภิธรรม เชือ่มโยงอรรถกถาและ
ฎีกา เชื่อมโยงสงัวรรณนา 

 เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจพระสุตตันตปิฎกอยา่งถกูตอ้งทั้งบาฬีและค าแปล เพ่ือให้สามารถ
ถอดรหัสหาองค์ธรรมในพระสูตรต่าง ๆ และมีทักษะในการอธิบายขยายความพระสูตรต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง และเหน็การเชื่อมโยงระหว่างพระสตูรและพระอภิธรรม และเพื่อให้เปน็บคุลากรผูบ้ริบรูณ์ดว้ย
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ความรู้และคุณธรรม และเปน็ครูอาจารย์ผู้มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้พระไตรปิฎกขั้นพ้ืนฐาน
ได้เป็นอย่างด ี

 ค าอธิบายรายวิชา พระอภิธรรมปิฎก 

 ศึกษาพระอภธิรรมปิฎก ธัมมสังคณี ติกมาติกา อภิธัมมทุกมาติกา และสตุตนัตกิทุกมาติกา พร้อม
ทั้งอรรถกถา โดยศึกษา ตกิมาตกิา ๒๒ ติกะ มีกุสลติกะเป็นตน้ มีสนิทัสสนติกะเปน็ที่สุด อภธิัมมทกุ
มาติกา ๑๐๐ ทุกะ มเีหตุทุกะเปน็ตน้ มีสรณทุกะเป็นที่สดุ และสุตตันติกทกุมาติกา ๔๒ ทุกะ มวีิชชาภาคี
ทุกะเปน็ต้น มขีเยญาณทกุะเปน็ที่สดุ โดยแปลบาฬีเป็นไทย วิเคราะห์ศัพท ์ หาองค์ธรรมตามหลัก
อภิธรรม เชือ่มโยงอรรถกถาและฎีกา เชื่อมโยงสงัวรรณนา 

 เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจพระอภิธรรมปิฎกอย่างถูกตอ้งทั้งบาฬีและค าแปล เพ่ือให้สามารถ
ถอดรหัสหาองค์ธรรมในเนื้อหาพระอภธิรรม และน าไปปฏิบัติใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อ 
ให้สามารถท่องสาธยายและทรงจ าพระอภิธรรมปิฎกได ้ และเพื่อให้สามารถเผยแผ่ เทศนา สัง่สอน
ความรู้ในพระอภิธรรมปิฎกขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นอย่างดี 

 ๗.๓ ตารางโครงสรา้งหลกัสตูร  

  โครงสร้างหลักสตูร ปีการศกึษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ดงันี ้

ปีการศกึษา ภาคการศกึษาที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

ที่ ๑ ทักษะการใช้ภาษาบาล ี

ธรรมบท ๑-๒ 

อภิธัมมตัถสงัคหะ ๑ (ปริจเฉทที่ ๑-๒) 

ปทรูปสิทธิ ๑ 

ธรรมบท ภาค ๓-๔ 

อภิธัมมตัถสงัคหะ ๒ (ปริจเฉทที่ ๓-๔) 

ที่ ๒ ปทรูปสิทธิ ๒, อภธิาน 

 

ธรรมบท ๕-๖ 

อภิธัมมตัถสงัคหะ ๓ (ปริจเฉทที่ ๕-๗) 

วุตโตทัย, อลังการะ, สังวรรณนามญัชรี
และสังวรรณนานิยาม 

ธรรมบท ๗-๘ 

อภิธัมมตัถสงัคหะ ๓ (ปริจเฉทที่ ๘-๙) 

ที่ ๓ พระวนิัยปิฎก (ภิกขุปาติโมกข์) 

พระสุตตันตปิฎก (ขุททกปาฐะ) 

พระอภิธรรมปิฎก (ธัมมสงัคณี) 

พระวนิัยปิฎก (ภิกขุปาติโมกข์) 

พระสุตตันตปิฎก (ขุททกปาฐะ) 

พระอภิธรรมปิฎก (ธัมมสงัคณี) 

 



๙ 
 

 ๗.๔ อาจารยผ์ู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ 

  ๗.๔.๑ อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน คุณวฒุิทางการศกึษา 

๑. พระอาจารยม์หาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, มชัฌิมอาภิธรรมกิตรี, โสตุชนปันต ี
(บาฬีไวยากรณ์ชัน้สูง) สาสนธชธัมมาจริยะ  

๒. พระอาจารยป์ุญญานนัทะ ธรรมาจริยะ, B.A., M.A. ปริญญาโท จากประเทศ 
ศรีลังกา 

๓. พระมหาบุญช ู อาสโภ น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, จูฬอาภิธรรมิกโท, ความรู้พระ-
อภิธรรมมูลนธิแินบมหานีรานนท์, อนปุริญญา 

๔. พระอาจารยม์หากฤษดา  โอภาโส น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, โสตุชนปนัตี (บาฬีไวยากรณ์ชัน้สูง) 

๕. พระอาจารยม์หาไพบูลย ์จารวุณฺโณ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, (บาฬีไวยากรณ์ชั้นสงู) 

๖. พระอาจารยซ์อ จนฺทสาโร สามเณรจ่อ (ศากยสีหะ) ปฐมจ่อ ธมัมาจริยะ 

๗. อาจารย์น้อม  ดาดขนุทด น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, โสตุชนปนัต ี วดัหาดใหญ่สติาราม, 
ปริญญาตรี (ศษ.บ.) 

  ๗.๔.๒ ที่ปรึกษาโครงการ 

     ๑. พระครธูรรมธรสุมนต์ (นนฺทิโก) อัคคมหาบัณฑิต มหาปัฏฐานโกวิทาจารย์  
เจ้าอาวาส วัดจากแดง 

     ๒.  อาจารย์แม่ชวีิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) อดีตเคยเปน็รองศาสตรา-
จารย์ประจ าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ๓. นายอมเรศ  ศิลาอ่อน อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๔ สมัย 

     ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร อาจารย์ประจ าสาขาวชิานิเทศ-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

     ๕. รองศาสตราจารยด์นัย ปรชีาเพิ่มประสิทธิ ์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธ-
ศาสนศกึษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



๑๐ 
 

 ๗.๕ คณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๑. พระมหาประนอม  ธมมฺาลงกฺาโร 

  ๒. พระปุญญานนัทะ 

  ๓. พระมหาบุญช ู อาสโภ 

  ๔. พระมหากฤษดา  โอภาโส 

  ๕. พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ 

  ๖. พระซอ  จนฺทสาโร 

  ๗. นายน้อม  ดาดขนุทด  

 ๗.๖ วัน-เวลาในการด าเนินการสอน 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ เปดิรับสมัครนักศึกษา ตัง้แต่วนัที่ ๑ มนีาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
และเปิดเรียนภาคการศึกษาในวันพฤหัสบดี ที ่๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ภาคการศึกษาที ่๑  เปิด  วันที ่   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

       ปิด  วันที ่    ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

  ภาคการศึกษาที ่๒  เปิด  วันที ่   ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

       ปิด วันที ่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  นักศึกษาลงชื่อสมัครแลว้ต้องมารายงานตวัที่วดัจากแดง ก่อนวันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อ
รับทราบระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ และเพื่อทางสถาบนัจะได้พิจารณาคัดเลอืกผู้สมคัรผูม้ีคุณสมบตัิครบถ้วน
เข้ามาเปน็นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต่อไป 

 ๗.๗ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  พระภิกษุสามเณรผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดงีามตามพระธรรมวินัย สามารถปฏบิัตติามกฎ
กติกาของทางสถาบนัได้ เป็นผู้มคีวามตัง้ใจจริงและมคีวามขยันหมัน่เพียรศึกษาจนจบหลกัสูตร เพื่อ
เป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จรงิ  ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ นี้  รับสมัครนักศกึษา 
จ านวน ๔๐ รูป 

 



๑๑ 
 

 ๗.๘ ตารางเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

คาบที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ 

จันทร ์ ไวยากรณ์  ไวยากรณ์  พักเที่ยง ทักษะบาลี  ทักษะบาล ี ทักษะบาล ี

อังคาร ไวยากรณ์  ไวยากรณ์  พักเที่ยง ทักษะบาลี  ทักษะบาล ี ทักษะบาล ี

พุธ ไวยากรณ์  ไวยากรณ์  พักเที่ยง ทักษะบาลี  ทักษะบาล ี ทักษะบาล ี

พฤหัสฯ ไวยากรณ์  ไวยากรณ์  พักเที่ยง ทักษะบาลี  ทักษะบาล ี ทักษะบาล ี

ศุกร์ ไวยากรณ์  ไวยากรณ์  พักเที่ยง ทักษะบาลี  ทักษะบาล ี ทักษะบาล ี

หมายเหตุ :  - ตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

๘. งบประมาณด าเนินงาน   

 งบประมาณการใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนครูอาจารย์ ค่าอาหารและน้ าปานะ ค่า
อุปกรณก์ารศึกษา ค่าถ่ายท าวีดิทศันแ์ละอนิเตอรเ์นต็ คา่พาหนะ คา่น้ า ค่าไฟฟ้า และค่ารกัษาพยาบาล 
ทางสถาบันโพธิยาลัยเปน็ผู้รบัผิดชอบทั้งหมด  

๙. การวัดและประเมินผล  

 การวดัและประเมินผลการศกึษา ดว้ยผลคะแนนจากงานมอบหมาย และการทดสอบกลางภาค
และปลายภาคการศึกษาทั้ง ๖ ภาค และนกัศึกษาต้องไม่ขาดเรียนนานในแต่ละภาคการศึกษา  

ในการทดสอบนั้น ทางสถาบันก าหนดใหม้ีการทดสอบกลางภาค ในสัปดาห์ที่ ๑๐ และทดสอบ
ปลายภาค ในสปัดาห์ที ่๒๐ ของทกุภาคการศกึษา ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ มีก าหนดการทดสอบ 
ดังนี ้ 

ภาคการศึกษาที ่๑  ทดสอบกลางภาค วันที ่ ๒๒-๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ทดสอบปลายภาค  วันที ่ ๑-๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

ภาคการศึกษาที ่๒  ทดสอบกลางภาค วันที ่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ทดสอบปลายภาค  วันที ่ ๙-๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ 



๑๒ 
 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนแตล่ะวิชา ไมต่่ ากว่า ๕๐ คะแนน และมีผลการเรียนทกุวิชารวมกัน
ตั้งแต่ ๖๕–๗๔ คะแนน ครบ ๓ ปีการศึกษา จะไดร้บัประกาศนียบตัร และนักศึกษาที่มีผลการเรียน 
ทุกวิชารวมกัน ตัง้แต่ ๗๕ คะแนน ขึน้ไป ครบ ๓ ปีการศึกษา จะไดร้ับใบประกาศนียบตัร คุณวิสิฏฐะ 
(เกียรตนิิยม) จากทางสถาบนัโพธิยาลัย 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. จะได้ผูม้ีความรู้ความเข้าใจในบาฬีไวยากรณ์ชั้นสงู อนัเป็นอุปการะตอ่การไขเนื้อความ และ
ถอดรหัสองคธ์รรมของพระไตรปิฎกไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 ๒. จะได้ผูม้ีความรู้ความเข้าใจในพระวินัยปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกอย่าง
ถูกตอ้ง 

 ๓. จะได้ผูม้ีความสามารถในการค้นคว้าพระไตรปิฎก เชื่อมโยงกับอรรถกถา และฎีกา ตลอดจน
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้อยา่งถูกตอ้งตรงตามพระไตรปิฎก 

 ๔. จะไดบุ้คลากรและครู อาจารย์ ผู้บริบรูณ์ดว้ยความรู้และคุณธรรม มีความสามารถในการเผย
แผ่และสั่งสอนพระพุทธศาสนาได้ตรงตามพระไตรปิฎก 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ใบสมัคร 

การเข้าศึกษาโครงการศึกษาพระไตรปิฎก 
หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก (๓ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง 

-------------------------------- 
 ข้าพเจ้ามีความประสงคเ์ข้าศึกษา โครงการศกึษาพระไตรปิฎก หลักสตูรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสงูเพ่ือ
พระไตรปิฎก (๓ ปี) ของสถาบันโพธิยาลัยวดัจากแดง ถนนเพชรหงึษ์  ซอยเพชรหงึษ์ ๑๐ ต าบลทรงคนอง  
อ าเภอพระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ 

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................ฉายา............................................ 
นามสกุล...................................................................................อายุ......................ป ีพรรษา......................
วิทยฐานะ นักธรรม........................บาลี.........................อภิธรรม.........................สามัญ............................
สังกัดวัด........................................................................ต าบล/แขวง..........................................................
อ าเภอ/เขต.................................................................จังหวดั.....................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์............................................................................... 

 ๒. บคุคลผู้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่สามารถติดต่อได้ 
ชื่อ.............................................................................นามสกุล....................................................................
บ้านเลขที่.............................ซอย....................................................ถนน....................................................
ต าบล/แขวง..............................................................อ าเภอ/เขต................................................................
จังหวดั................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท.์........................................ 

   ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................................... 
...................... / ....................../ ...................... 

หมายเหต ุ

 ๑. ส่งใบสมัครหรอืสมัครดว้ยตนเองได้ที ่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ ์ 
ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ตัง้แต่วนัที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที ่
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒. สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  : วัดจากแดง  โทร.  ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ 
       ๐๒-๔๖๒-๕๙๒๘ 
     โทรสาร  ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑   
    พระมหาบุญชู  อาสโภ โทร.  ๐๙๕-๕๑๒-๘๗๘๔  


