
โครงการศึกษาพระไตรปิฎก 
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สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง 

ถนนเพชรหงึษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ต าบลทรงคนอง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการศึกษาพระไตรปิฎก 
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี) 

(วันเสาร์-อาทิตย์) 
......................................... 

 

๑. ชื่อโครงการ 

 โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสตูรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระไตรปิฎก คอื คัมภีร์ทีร่วบรวมค าสั่งสอนของพระสมัมาสัมพุทธเจ้า ประกอบดว้ยพระวนิัย- 
ปิฎก ท่ีประมวลพระพุทธบญัญตัิเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตัิ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชวีิตและวิธดี าเนิน 
กิจการต่าง ๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ พระสุตตนัตปิฎก ท่ีประมวลพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและธรรมบรรยายต่าง ๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกบับคุคล เหตกุารณ์และ 
โอกาส และพระอภิธรรมปฎิกท่ีประมวลค าสอนท่ีเปน็เนื้อหาหรือหลักวิชาลว้น ๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือ 
เหตกุารณ ์ 

 พระไตรปิฎกนี้จัดเปน็ปริยตัสิัทธรรม ซึ่งเปน็ฐานรากไปสู่ปฏบิัติสัทธรรมและปฏิเวธสัทธรรม 
ต่อไป เมื่อปริยัตอิันตรธานไป ปฏิบัตกิ็ย่อมอนัตรธานไป เมื่อปริยัติคงอยู ่ ปฏิบตัิกค็งอยู่ ฉะนัน้ ปริยตัิ
สัทธรรมจึงชื่อว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนา ซึ่งการรกัษาพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยูไ่ดส้ืบต่อไป เป็นหน้าที่
ของพุทธบริษัททั้ง ๔ โดยเฉพาะสถาบนัสงฆ์จะต้องเปน็หลักเป็นประธานในการจดัการเรียน การสอน
พระปริยตัิสัทธรรมแก่พุทธบริษัททั้ง ๔ ไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนไดร้ับประโยชน์ และชว่ยกันสบื
อายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป 

 ด้วยเหตนุี้ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง น าโดยพระอาจารย์มหาประนอม  ธมฺมาลงกฺาโร ไดเ้หน็
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้รเิริ่มจัด “โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลกัสูตรบาลไีวยากรณ์พ้ืนฐานเพื่อการ
แปลธรรมบท (๑ ปี)” ขึน้ เพือ่ให้พระภิกษุสามเณรและอบุาสกอุบาสิกาทัง้หลายผูศ้ึกษา ไดม้ีความรูค้วาม
เข้าใจ ในหลักภาษาบาล ีสามารถแปลและเข้าใจความหมายของธรรมบท และสามารถน าหลักธรรมไปใช้ 
ในชีวติประจ าวนัได้ อันเป็นการรกัษาสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหค้งอยู่สืบไป 
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๓. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลี และสามารถแปลธรรมบทบาลี 
พร้อมท้ังอรรถกถาได้อย่างถูกต้อง 

 ๒. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชวีิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

๔. วิธีด าเนินงาน   

 ๑. จัดประชุมพระภิกษุผู้เปน็บคุลากรและฆราวาสที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อระดมความคดิในการจดัท า 
โครงการ 

 ๒. น าความคดิเห็นและแนวทางจากที่ประชมุไปด าเนนิการจัดตัง้องคก์รบริหารงาน และวางแผน 
งานการรา่งหลกัสูตรและด าเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา 

 ๓. น าเสนอและแจง้โครงการแก่อุบาสกอุบาสกิาผู้สนใจสมคัรเขา้ศึกษาในหลักสูตร และให้การ 
สนับสนนุโครงการ 

 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 หลักสตูรบาลีไวยากรณพ้ื์นฐานเพื่อการแปลธรรมบท เปดิสอน 
เฉพาะวันเสาร์-อาทติย์ มีระยะเวลาในการด าเนนิงาน ๑ ปี แบง่ออกเป็น ๒ ภาค ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
นี้ มกี าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาที ่๑ เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 

ภาคการศึกษาที ่๒ เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจกิายน-มีนาคม 

๗. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๗.๑ หลักสตูร 

  หลักสูตรบาลไีวยากรณ์พ้ืนฐานเพื่อการแปลธรรมบท ประกอบด้วย ๒ รายวชิา คือ 
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  ๑. ไวยากรณ์บาลีเบื้องตน้ 
  ๒. ธรรมบท (หลักธรรมพร้อมตัวอย่างประกอบ) 

 ๗.๒ ค าอธิบายรายวิชา 

  ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น 

  ศึกษาไวยากรณ์บาล ี สัญญาวิธาน วา่ดว้ยวธิีแห่งชื่ออกัษร สนธวิิธาน วา่ดว้ยวธิีเชื่อมบท 
อักษร นาม ว่าดว้ยบททีป่ระกอบดว้ยวิภตัตนิาม อาขยาต ว่าดว้ยการสร้างค าศัพท์กริิยา กิตก์ วา่ดว้ย การ
สร้างค าศัพท์กิริยากิตก์และนามกติก ์ สมาส ว่าด้วยการย่อบทตัง้แต่สองบทขึน้ไปเข้าดว้ยกนั ตัทธติ วา่
ด้วยการย่อบทและปัจจัยเขา้ด้วยกัน 

  เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจในหลักภาษาบาลี อันเป็นอุปการะตอ่การแปลธรรมบทได้อย่าง 
ถูกตอ้ง 

  ธรรมบท 

  ศึกษาธรรมบท พร้อมทั้งอรรถกถา ประกอบดว้ย ๔๒๓ คาถา จดัเป็น ๒๖ วรรค มยีมกวรรค
เป็นวรรคตน้ พราหมณวรรคเป็นวรรคสดุท้าย รวมทั้งหมดมี ๓๐๑ เรื่อง มเีรื่อง พระจักขปุาลเถระเป็น
เรื่องแรก เรือ่งเทวหติพราหมณ์เป็นเรื่องสดุท้าย แตล่ะคาถามีความไพเราะ สละสลวยอย่างยิง่ เป็น
สุภาษิตที่บรรจุข้อธรรมมรีสจับใจ ให้คติธรรมอยา่งดเีลศิ ทั้งไม่ยากเกินวิสัย ของสามัญชน เป็นโวหาร
เทศนาอันมคี่าสูง มีอ านาจโน้มน้าวจิตใจผู้สดบัให้เยือกเย็นเปน็สุข เปน็ธรรมโอสถเครื่องบ าบดักเิลสได้
อย่างดวีิเศษ 

  อนึ่ง ธรรมบทพร้อมทัง้อรรถกถานี ้ ท่านได้ใช้เปน็หลกัสูตรพระปริยัตธิรรมในประเทศไทย  
มาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจบุัน แบง่ออกเป็น ๘ ภาค แม้ในปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์ไทยก็ยังใช้เป็นหลักสตูร 
ความรู้บาล ีส าหรบัพระภิกษุสามเณร ชัน้ประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ ป.ธ. ๕ และ ป.ธ. ๖ และส าหรับ
อุบาสกอบุาสิกา ชั้น บ.ศ. ๑-๒ ถึง บ.ศ. ๖ อยู ่

  เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถแยกประโยคบาลแีปล และสามารถน าหลกัธรรมไป 
ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกตอ้ง 

  ทั้งนี้ ผู้สอนสามารถปรบัวิชาและเนื้อหาไดต้ามความเหมาะสม และความสมัครใจของผู้เรียน 

 ๗.๓ ตารางโครงสรา้งหลกัสตูร  

  โครงสร้างหลักสตูร ปีการศกึษา ๒๕๖๒ ดงันี ้
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ภาคการศกึษาที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 

ไวยากรณ์บาลเีบื้องตน้ ธรรมบท 

 ๗.๔ อาจารยผ์ู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ 

  ๗.๔.๑ อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน คุณวฒุิทางการศกึษา 

๑. พระอาจารยม์หาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, มัชฌิมอาภิธรรมกิตรี, โสตชุนปนัต ี
(บาฬีไวยากรณ์ชัน้สูง) สาสนธชธัมมาจริยะ  

๒. พระอาจารยม์หาพัชรพล  ปิยสีโล น.ธ.โท, ป.ธ.๓, บาฬีไวยากรณ์ชั้นสูง วดัจากแดง 

  ๗.๔.๒ ที่ปรึกษาโครงการ 

     พระครธูรรมธรสุมนต ์(นนฺทโิก) อัคคมหาบัณฑิต มหาปฏัฐานโกวิทาจารย ์เจ้าอาวาส 
วัดจากแดง    

 ๗.๕ คณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๑. พระมหาประนอม  ธมมฺาลงกฺาโร 
  ๒. พระมหาพัชรพล  ปิยสีโล 

 ๗.๖ วัน-เวลาในการด าเนินการสอน 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี ้ เปิดรบัสมัครนกัศึกษา ตัง้แตว่ันที ่ ๑ มีนาคม – ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ และเปิดเรียนภาคการศึกษาในวนัอาทติย ์ที ่๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ภาคการศึกษาที ่๑  เปิด  วันที ่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๒  
       ปิด  วันที ่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ (เรียนวันสดุท้าย) 

  ภาคการศึกษาที ่๒  เปิด  วันที ่ ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
       ปิด วันที ่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓ (เรียนวันสดุท้าย) 

  ผู้ทีล่งชื่อสมัครแลว้ต้องมารายงานตัวทีว่ดัจากแดง ในวนัอาทติย์ท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพื่อปฐมนิเทศ รับทราบรายละเอียดตา่ง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน และเปิดเรียน 
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 ๗.๗ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  อุบาสกอบุาสิกาผู้สนใจทั่วไป ผูม้ีความตั้งใจจรงิ และมคีวามขยนัหมัน่เพียรศกึษาจนจบ
หลักสูตร   

  ส าหรบัพระภิกษุสามเณรผูศ้กึษาหลักสตูรปกติของวดัจากแดงอยู่แล้ว หรือพระภิกษสุามเณร
จากวดัอื่นที่สามารถเดินทางเช้าไป-เย็นกลับได ้ ก็สามารถเข้าศึกษาได้เช่นกนั 

 ๗.๘ ตารางเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

คาบท่ี ๑ พัก ๒ พัก ๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๑๐ ๑๒.๑๐-๑๓.๔๐ ๑๓.๔๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ 

วันเสาร์ บาลีไวยากรณ์ พักกลางวัน บาลีไวยากรณ์ พัก ๒๐ นาที บาลีไวยากรณ์ 

วันอาทิตย์ บาลีไวยากรณ์ พักกลางวัน บาลีไวยากรณ์ พัก ๒๐ นาที บาลีไวยากรณ์ 

  หมายเหตุ :  ตารางเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒ จะเปลี่ยนจาก บาลไีวยากรณ์ เป็น ธรรมบท 

๘. งบประมาณด าเนินงาน   

 งบประมาณการใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ทางสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดงเป็นผูร้ับผดิชอบทั้งหมด  

๙. การวัดและประเมินผล  

  การวดัและประเมินผลการศกึษา ด้วยผลคะแนนปลายภาคการศึกษาทัง้ ๒ ภาค และนักศึกษา 
ต้องไม่ขาดเรียนนานในแต่ละภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่๑  ทดสอบปลายภาค  วันที ่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ภาคการศึกษาที ่๒ ทดสอบปลายภาค  วันที ่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ส าหรบันักศึกษาทีม่ีผลการเรียนแต่ละวิชาไมต่่ ากว่า ๕๐ คะแนน และมีผลการเรียนทุกวิชา 
รวมกัน ตั้งแต่ ๖๕ คะแนน ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบตัรจากทางสถาบนัโพธิยาลัยวัดจากแดง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. จะได้ผู้ทีม่ีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลี และสามารถแปลธรรมบทบาลี พร้อมท้ัง 
อรรถกถาได้อย่างถูกต้อง 

 ๒. จะได้ผูศ้ึกษาที่สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชวีิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

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



๖ 
 

ใบสมัคร 

การเข้าศึกษาโครงการศึกษาพระไตรปิฎก 
หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือการแปลธรรมบท (๑ ปี) 

(วันเสาร์-อาทิตย์)  

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

 ข้าพเจ้ามีความประสงคเ์ข้าศึกษา โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลกัสูตรบาลไีวยากรณ์พ้ืนฐาน 
เพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี) ของสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ ์ ซอยเพชรหึงษ ์๑๐ ต าบล
ทรงคนอง  อ าเภอพระประแดง  จงัหวัดสมุทรปราการ 

 ๑. ขา้พเจ้า..............................................................นามสกุล......................................................... 
อายุ....................ปี วิทยฐานะ อภิธรรม...........................................สามัญ................................................. 
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 ่
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๒. สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  : วัดจากแดง  โทร.  ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒ 
       ๐๒-๔๖๒-๕๙๒๘ 
     โทรสาร ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑   
    พระมหาพัชรพล  ปิยสีโล  peter@watjakdeng.com 


