


 

คู่มือการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวหิาร 

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 



คำนำ 

 การจัดการศึกษาพระปริย ัต ิธรรมบาลี ในเรือนจำ เป็นนวัตกรรมที่สำคัญยิ ่งใน

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน  เป็นกิจกรรมสร้างกุศลที่

ยิ่งใหญ่ของประเทศ และเป็นการสร้างความเป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่

คณะสงฆ์ไทยและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมมือร่วมแรง

กันอย่างแข็งขันจริงจัง 

 หากบุคคลที่พำนักอยู่ในเรือนจำ ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะทำให้เขามีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองสู่สถานะและความดี

งามใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมได้ เนื่องจากการเรียนพระพระปริยัติธรรมบาลีนั้น ไม่ใช่เพียงการเรียน

ภาษา แต่เป็นการศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งผ่านภาษามคธดั้งเดิมที่บันทึก

คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้นั่นเอง 

 คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง

เบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเป็นระบบยิ่งขึ้น  

ขอให้ทุกฝ่ายจงร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์สร้างสรรค์ให้งานการจัดการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมบาลีในเรือนจำใหป้ระสบความสำเร็จ ก้าวหน้า มั่นคงและแพร่หลายกวา้งไกลยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในเรือนจำ 

************ 

ความสำคัญของภาษาบาลี 

๑.  ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คำสอนของพระพุทธเจ้า ได้รับ

การรักษาและสืบต่อกันมาในรูปแบบของภาษาที่คนยุคปัจจุบันเรียกว่าภาษาบาลี คำสอนของ

พระพุทธเจ้าในรูปแบบภาษาบาลีนี้ ชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ได้ศึกษาและแปลเป็นภาษา

ท้องถิ่นของตนเรื่อยมา  ในบางครั้งก็อาจมีการแปลผิดพลาดได้และคำสอนของพระพุทธเจ้าที่

แปลเป็นภาษาท้องถิ่นนั้น ความหมายอาจจะแปรเปลี่ยนไปและไม่ตรงกับความเป็นจริงดังที่

พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ได้ ทั้งนี้เพราะความนิยมทางภาษาของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีการ

ปรับเปลี่ยนไปอยู่เสมอ ๆ แต่ถ้ามีต้นฉบับบาลีไว้ คนยุคต่อ ๆ ไปสามารถศึกษาและตรวจทาน

กับต้นฉบับบาลีได้เสมอ ทำให้ความรู้ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและแน่นอนกว่า

การรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยภาษาท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างคำสอนของ

พระพุทธเจ้าที่รักษาไว้ด้วยรูปแบบภาษาบาลี เช่น 

                      (บาลี) ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน   ยตถฺกามนิปาติโน 

                            จติฺตสฺส ทมโถ สาธุ    จิตตฺ ํทนฺตํ สุขาวหํ 

                     (แปล) การฝึกจิต ที่ข่มได้ยาก เกิดและดับเร็ว                                    

                             มีธรรมชาติไหลไปตามความอยากในอารมณ์ต่าง ๆ,  

                            เป็นเหตุสู่ความสำเร็จ,  

                            จิตที่ได้รับการฝึกแล้ว นำความสุขมาให้ 

(คำแปลนั้น คนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะแปลออกเป็นสำนวนอย่างไรก็ได้ แต่ต้นฉบบัคำสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีนั้นยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 
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๒.  ความสำคัญต่อความเป็นชาวพุทธ  พิธีสังฆกรรมสำคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา ล้วนต้อง

ใช้ภาษาบาลี สังฆกรรมนั้น ๆ จึงจะสำเร็จจุดประสงค์ได้ เช่น เวลาผู้ชายบวชเป็นพระภิกษุ พิธี

ในการบวชทุกขั้นตอนจะต้องใช้ภาษาบาลี ต้องทำเป็นภาษาบาลี ถ้าไม่มีภาษาบาลี การบวช

ของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็จะไม่สมบูรณ์  แม้พิธีผูกสีมา (สร้างโบสถ์) ก็ต้องใช้

ภาษาบาลี ถ้าไม่มีภาษาบาลี (หรือแม้มีภาษาบาลี แต่ใช้ผิด ๆ) ก็จะไม่สามารถเป็นโบสถ์ที่

สามารถใช้ประกอบพิธีบวชพระภิกษุได้ ฯลฯ 

๓.  ความสำคัญต่อตัวบุคคล  เนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการออกแบบระบบและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมในรูปแบบที ่เน้นพรหมวิหารธรรมอย่างสมบูรณ์ทุกระดับ เป็น

สภาพแวดล้อมที่มุ่งให้เกื้อกูลต่อการการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้บรรลุถึงขีดสูงสุด และ

เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจชีวิต เข้าใจโลกอย่างจริงแท้ และ

มุ่งให้ผู้ปฏิบัติตามหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือหมดสิ้นโลภะ โทสะ โมหะโดยสิ้นเชิง ถ้าบุคคล

ต่าง ๆ ได้รับคำสอนที่ถูกต้อง (ที่สืบทอดและตรวจทานความถูกต้องมาด้วยภาษาบาลี) การ

ปฏิบัติของบุคคลนั้น ๆ จะตรง มั่นคงและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริง 

๔.  ความสำคัญต่อประเทศไทย  บรรพชนมนุษย์ในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน

นี้ ได้นับถือพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีปฏิบัติของชาวไทย

จึงแนบแน่นกับพระพุทธศาสนาในแทบทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การทำบุญวันเกิด การ

สร้างวัด พิธีทำบุญในวันต่าง ๆ วันครบรอบอายุต่าง ๆ การทำบุญบ้าน การทำบุญในพิธี

แต่งงาน การตั้งชื่อ-นามสกุล ตั้งชื่ออาคารสถานที่ต่าง ๆ การออกแบบศิลปะต่าง ๆ ออกแบบ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ คำสอนของพระพุทธเจ้าได้หล่อหลอมให้ชาวไทยมีความงดงามทั้งด้าน

จิตใจและการดำรงชีพเสมอมา ชาวไทยจึงมักได้รับการเรียกขานว่า เป็นผู้มีใจบุญ เป็นคนมี

เมตตา และเรียกประเทศไทยว่า สยามเมืองยิ้ม อันเป็นผลจากการได้สัมผัสเกี่ยวข้องขัดเกลา

ผ่านทางพระพุทธศาสนาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง 
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เมื่อชาวพุทธเห็นว่า ภาษาบาลีคือภาษาที่บันทึกและรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

เช่นนี้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ภาษาบาลีให้เข้าใจและนำมาปฏิบัติ

ให้ได้ พร้อม ๆ กันนั้น หากผู้ใดมีความสามารถมากเพียงพอก็ต้องทำหน้าที่เผยแพร่บอกสอน

ภาษาบาลีนี้ให้อนุชนคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย 

ถ้าจะเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเราแล้ว ภาษาบาลีก็เปรียบเหมือนเลือดใน

ร่างกาย เลือดของพระพุทธศาสนาคือภาษาบาลี ถ้าร่างกายคนเราขาดเลือด เลือดมีปัญหา 

หรือกระแสเลือดติดเชื้อร้าย ก็ยากที่ร่างกายนี้จะอยู่ได้เป็นปกติ เช่นกัน ถ้าพระพุทธศาสนา

ขาดภาษาบาลีหรือชาวพุทธไม่รู้ภาษาบาลีดีพอ ก็ยากที่พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้  

ดังนั้นชาวพุทธทุกคนจึงต้องควรได้เรียนภาษาบาลี เรียนไปตลอดชีวิต เรียนโดยไม่

ท้อแท้ ไม่เหนื่อยหน่าย เรียนให้ตรงต่อจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา นี่แหละจึงจะถือว่า

เป็นพุทธศาสนทายาทที่ดี เพราะชาวพุทธทุกคนล้วนเป็นพุทธศาสนทายาททั้งนั้น ไม่ใช่ไป

จำกัดว่า คนที่บวชเท่านั้นจึงจะเป็นศาสนทายาท ชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่และสามารถสืบทอด

พระพุทธศาสนาได้ สามารถส่งต่อพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นต่อไปได้ และสามารถศึกษาและ

เข้าถึงประโยชน์ที่ตนเองพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๔ 

 

หลักสูตรบาลีศึกษาในเรือนจำ 

ปีที ่ หลักสูตร จัดสอบโดย หมายเหต ุ
๑ ภาษาบาลีเบื้องต้น สอบภายใน  ๒ ครั้ง/ปี 
๒ บาลีศึกษา ๑-๒  บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 
๓ บาลีศึกษา ๓ บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 
๔ บาลีศึกษา ๔ บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 
๕ บาลีศึกษา ๕ บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 
๖ บาลีศึกษา ๖ บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 
๗ บาลีศึกษา ๗ บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 
๘ บาลีศึกษา ๘ บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 
๙ บาลีศึกษา ๙ บาลสีนามหลวง ต้นปีถัดไป 

 

เนื้อหาตำราที่ใชใ้นการเรียนการสอนและสอบวัดผล 

ภาษาบาลีเบื้องต้น  

 ใช้เนื้อหาในส่วนบาลีไวยากรณ์ของประโยค ๑-๒ และความรู้พื้นฐานด้านการแปลและ
วากยสัมพันธ์ 

ประโยค ๑-๒  

         ๑. วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือธมฺมปทฏฺฐก
ถา ภาค ๑ ถึง ภาค ๔ 

         ๒. วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำ 

ประโยค ป.ธ. ๓ 
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         ๑. วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐก
ถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘ 

         ๒. วิชาสัมพันธ์ไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘ 

         ๓. วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถาม ความจำ
และความเข้าใจประกอบกัน 

         ๔. วิชาบุรพภาค ข้อเขียนภาษาไทย โดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบลักษณะ วรรค
ตอน ตัวอักษร ตามสมัยนิยม หลักสูตรใช้หนังสือที่ควรรู้ เช่น จดหมายทางราชการ 

ประโยค ป.ธ. ๔ 

         ๑. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑ 

         ๒. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑ 

ประโยค ป.ธ. ๕ 

         ๑. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๒ ถึง ภาค ๔ 

         ๒. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๒ 

ประโยค ป.ธ. ๖ 

         ๑. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๕ ถึง ภาค ๘ แต่ใน
การสอบกรรมการจะแปลประโยคที่ออกสอบเป็นความไทย โดยสันทัด หรืออาจดัดแปลง
สำนวนและท้องเรื่อง หรือตัดตอนทีต่่าง ๆ มาเรียงติดต่อกันเป็นประโยคสอบไล่ก็ได้ 

         ๒. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ตติยสมนฺตปาสาทิกา 

ประโยค ป.ธ. ๗ 

         ๑. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑ 

         ๒. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐม-ทุติย-สมนฺตปาสาทิกา 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๖ 

 

ประโยค ป.ธ. ๘ 

         ๑. วิชาแต่งฉันท์มคธ แต่งฉันท์เป็นภาษามคธ ๓ ฉันท์ ในจำนวน ๖ ฉันท์ คือ :- 

         (๑) ปัฐยาวัตร         (๒) อินทรวิเชียร 

         (๓) อุเปนทรวิเชียร   (๔) อินทรวงศ์ 

         (๕) วังสัฏฐะ         (๖) วสันตดิลก 

         ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้ 

         ๒. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือปฐมสมนฺตปาสาทิกา 

         ๓. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือวิสุทฺธิมคฺค 

ประโยค ป.ธ. ๙ 

         ๑. วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธจากภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการจะ
กำหนดให ้

         ๒. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือวิสุทฺธิมคฺค 

         ๓. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสืออภิธมฺมตฺถวิภาวินี 

 

 

 

 

 

 

 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๗ 

 

โครงสร้างเนื้อหาการเรยีนภาษาบาลี  

นักเรียนบาลีทุกคน ควรเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาที่จะเรียนเป็นเบื้องต้นก่อน สามารถ

สร้าง MindMap หรือผังรวมความคิดก่อน จะช่วยให้เรียนรู้ภาษาบาลีได้ง่าย เข้าใจเร็ว รู้

จุดมุ่งหมายของการเรียนแต่ละเรื่อง เชื่อมโยงเนื้อหาเป็น  เกิดความสนุกสนานและไม่เบื่อ

หน่าย  

๑. อักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/สมัญญาภิธาน 

๑. เรียนอะไร 

         ศึกษาเรื่องเสียง ตัวสัญลักษณ์แทนเสียง เครื่องมือสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์ ที่

ใช้บันทึกภาษาบาลี วัสด/ุสื่อ/พื้นผิวที่รองรับการจารึก เทคโนโลยีการถ่ายทอดและ

การจารึก การสืบต่อ  การปรับรูปแบบอักษรแต่ละยุค ตัวอักษรที่ใช้ศึกษา เช่น 

อักษรไทย ลาว ขอม โรมัน ฯลฯ  

 เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป ความหมายของคำว่า “อักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/

สมัญญาภิธาน” จำนวนอักษร สระ พยัญชนะ วรรค อวรรค วรรณะ ฐาน กรณ์ ปยต

นะ มาตรา ทีฆะ รัสสะ โฆสะ อโฆสะ สถิล ธนิต นิสสิต นิสัย สังโยค ฯลฯ 

๒. พ้ืนฐานจำเป็นต้องมี 

          - พูดได้ อ่านได้ เขียนอักษรแบบใดแบบหนึ่ง เช่น ภาษาไทยได้ ก็เรียนได้แล้ว 

๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 

          - ทุกเร่ืองทุกเนื้อหาของการเรียนภาษาบาลีทั้งหมดต่อ ๆ ไป   

๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

          -เข้าใจพื้นฐานการส่ือสารของมนุษย์ การคิดสัญลักษณ์แทนเสียง การบันทึก 

          -เข้าใจระบบเสียง ระบบอักขระที่ใช้บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า 

 -จำอักขระ วรรค อวรรค พยัญชนะที่สุดวรรค ได้ 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๘ 

 

หมายเหตุสำหรับผู้สอน  เมื่อเรียนจบเนื้อหาอักขรบาลีศึกษาแล้ว  ข้ามเนื้อหาสนธิไปก่อน ให้ไปสอน

เนื้อหานามก่อน เมื่อผู้เรียนได้แจกปทมาลาและฝึกแปลคำต่าง ๆ ได้สัก ๑ การันต์/๑ ลิงค์แล้ว ให้พักเรื่อง

นามไว้ชั่วคราว กลับมาสอนสนธิให้เข้าใจแล้วกลับไปเรียนนามต่อ-คราวนี้เน้นสอนวิธีทำตัวรูปคำนามและ

สอนเนื้อหานามต่อไปจนจบ) 

      ๒. สนธ ิ

        ๑. เรียนอะไร 

           ศึกษาวิธีการนำคำภาษาบาลีมาเชื่อมกัน การตัดบท การยืด การหด การซ้อนคำ การ

แปลงคำไปเป็นรูปต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพ่ือให้คำกระชับขึ้นในการพูด การ

เขียน หรือทำให้เกิดสัมผัสในบทกลอน หรือเพื่อเล่นคำให้เกิดความแพรวพราวในงานต่าง ๆ   

      เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป  ความหมายของคำว่า “สนธิ” ประเภทสนธิ สรสนธิ พยัญชน

สนธิ นิคหิตสนธิ  สนธิกิริโยปกรณ์ (เคร่ืองมือสนธิ) โลป อาเทส อาคม วิการ ปกติ ทีฆะ 

รัสสะ สัญโญคะ ตัวอย่างคำบาลีให้ฝึกตัดบทสนธิตามประเภทสนธิและตามวิธีของ

เคร่ืองมือทำสนธิต่าง ๆ ฯลฯ 

   ๒. พ้ืนฐานจำเป็นต้องมี 

     -ความรู้เร่ืองอักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/สมัญญาภิธาน 

     -/ความรู้เรื่อง นาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต (ความรูใ้นเร่ืองสนธจิะถูกเติมเต็มมาก

ขึ้น จะทำให้เข้าใจสนธิดียิ่งขึ้น เมื่อมีพื้นฐานพวกนี้แล้ว การเรียนบาลอีาจมีการสลับ

เนื้อหาไปมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย) 

   ๓. ความรู้เร่ืองนี้ จะนำไปสู ่

     -เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการเรียนรู้วิธทีำตัวรูปคำนาม 

     -เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการแยกองค์ประกอบคำในอาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต  

     -เป็นพื้นฐานสำคัญในการแยกคำสำหรับการแปลภาษาบาลีในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น ธรรม

บท 

   ๔. ทักษะหลังเรียนจบ 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๙ 

 

     -แยกประเภทสนธิได้ 

     -รู้จักเครื่องมือทำสนธิและวิธีการสนธิแบบต่าง ๆ 

     -สามารถตัดต่อบทสนธิต่าง ๆ ได้ 

   ๓. นาม 

     ๑. เรียนอะไร 

      ศึกษา “นาม” คำที่เป็นชื่อเรียกของสิ่งต่าง ๆ ตามการตกลงร่วมกันของมนุษย์แต่ละ

กลุ่ม/ภาษา เพื่อให้สื่อสารกันได้, (กรณีภาษาบาลี) ศึกษาการผันรูป(แจกคำ/แตง่ตัว/ทำ

ตัว), คำนามอิงตามเกณฑ์ลิงค์-การันต์-วจนะ, ศึกษาการทำหน้าที่ของคำนามเมื่ออยู่ใน

ตำแหน่งหนึ่ง ๆ ในประโยค (การก), วิธีการใช้คำนามในสถานการณ์ต่าง ๆ  

     เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป  ความหมายของคำว่า “นาม”  ลักษณะคำนาม, การแบ่ง

ประเภท-คำนามตามเกณฑ์ต่าง ๆ,  นามนาม คุณนาม สัพพนาม, ที่มา/วิธีการสร้างคำนาม

,  วิภัตติ ๑๔ ตัว (เคร่ืองแจก/แต่งตัวคำนาม/บอกหน้าที่-บอกจำนวน-คำแปล),  ลิงคข์อง

คำนาม(กลุ่มสังกัดของคำ)  การันต์ (อักษรที่สุดของคำ), วจนะ (พจน์/บอกจำนวนแบบ

กว้างๆ),  ปทมาลา (ตารางแม่แบบการผันรูป/แต่งตวัของคำนาม) สังขยา (ระบบคำนวณ 

คำที่ใช้นับ/ไม่มีการใชต้ัวเลขในภาษาบาลี เนื่องจากสมัยดั้งเดิม ภาษาถ่ายทอดด้วยปากสู่

ปาก จึงไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลข) ฯลฯ  

    ๒. พื้นฐานจำเป็นต้องมี 

    -ความรู้เรื่องอักขรบาลีศึกษา/สัญญาวิธาน/สมัญญาภิธาน 

    -ความรู้เรื่องสนธิ 

     -/ความรู้เรื่องการก (จะเข้าใจ “หน้าที่ของคำนาม” และแปลคำนามได้ดียิง่ขึ้นเมื่อได้

เรียนรู้เร่ืองการกแล้ว) 

 ๓. ความรู้เร่ืองนี้ จะนำไปสู่ 

     -เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกเนื้อหาที่จะเรียนต่อไปข้างหน้า ได้แก่  



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๐ 

 

กลุ่มปัจจัยในอัพยยศัพท์, อาขยาต (คำนามทำหน้าที่เป็นประธานของกิริยาอาขยาต-

คำนามที่ทำหน้าที่กรรม/กรณะ/เหตุ/สัมปทานะ/อปาทานะ/โอกาสะฯลฯ),  กิตก์ 

(นาม-รูปวิเคราะห์ต่าง ๆ จะมีคำนามและคำสัพพนามในรูปวิเคราะห์ใช้จำนวนมาก),  

กิตก์ (กิริยา-ที่ต้องนำมาแจกด้วยวิภัตตินามก่อนใชง้าน), สมาส (พื้นฐานสมาสเกือบ

ทั้งหมดคือนาม-ลิงค-์การันต์-การก),  ตัทธิต (ในรูปวิเคราะห์ มีคำนามแทบทั้งนั้น) 

และ การก (หากมีทักษะแจกรูปคำนามได้ จะแยกแยะการกได้ง่าย) 

 ๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

    -มีความคล่องแคล่วในการแจก/ผันรูป/แต่งตัวคำนามตามลิงค์-การันต์-วจนะ 

    -จำวิภัตติและคำแปลได้ 

    -จำปทมาลาของคำนามแต่ละลิงค์-การันต์ได ้

หมายเหตุสำหรับผูส้อน  การสอนเรื่องนาม เมื่อผู้เรียนแจกปทมาลาและฝึกแปลคำนามต่าง ๆ ฝึกเข้าใจ

การกได้สัก ๑ การันต์/๑ ลิงค์แล้ว ยังไม่ต้องสอนทำตัวรูปคำนาม  ให้พักเรื่องนามไว้ชั่วคราว ให้กลับไป

สอนสนธิให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนนามต่อ-คราวนี้เน้นสอนทำตัวรูปคำนามเต็มทีแ่ละเรียนนาม

ต่อไปจนจบ) 

 

๔. อัพยยศัพท์ 

        ๑. เรียนอะไร 

         ศึกษากลุ่มคำที่ไม่ผันรูป/ไม่แต่งตัวด้วยตามวิภัตตินาม มีรูปคำอย่างใดก็ปรากฏ

อย่างนั้น (อาจมีการปรับรูปไปบ้างในบางฐานะด้วยเหตุผลอื่น แต่ไม่ผันไปด้วยวิภัตตินาม) 

    เนื้อหาที่พบได้ทั่วไป  ความหมายของคำว่า “อัพยยศัพท์-อุปสัคค์, นิบาต, ปัจจัย”  

อุปสัคค ์๒๐ ตัว ตัวอย่างการใช้อุปสัคค์แต่ละคำ (เมื่ออยู่หน้าธาตุ-กิริยาอาขยาต/หน้า

คำในกิตก์/สมาส/ตัทธิต/หรืออยู่โดด ๆ เพียงลำพัง),  นิบาต ประเภทต่าง ๆ การใช้คำ



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๑ 

 

นิบาตในสถานการณ์ต่าง  ๆ,  ปัจจัย (ในกลุ่มนาม ผสมกับคำนามแล้วใช้งานได้เลย) 

ฯลฯ 

๒. พ้ืนฐานจำเป็นต้องมี 

    -อักขรบาลีศึกษา/สนธิ 

    -นาม (นามเดิม วิภัตติและคำแปล) จะทำให้เข้าใจเร่ืองปัจจัยได้ดียิ่งขึ้น  

    -/อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต (จะช่วยให้เข้าใจการใช้งานอุปสัคค์ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อ

ศึกษาหัวข้อเหล่านี้แล้ว) 

    -/เมื่อได้ศึกษาหลักการแปลบาลีและการกแล้ว จะทำให้เข้าใจคำประเภทนิบาตดี

ยิ่งขึ้น 

๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 

     -แปลภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น   

      -เป็นพ้ืนฐานนำไปสู่การเรียน “อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต” ให้เข้าใจได้โดยง่าย 

๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

   -จำปัจจัยและคำแปลได ้   

   -จำอุปสัคค์ ๒๐ ตัวได้ 

   -รู้จักนิบาตประเภทต่าง ๆ พร้อมคำแปล และวิธีการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 

๕. อาขยาต 

        ๑. เรียนอะไร 

         ศึกษาคำประเภท Action หรือกิริยาของคน สัตว์ สิ่งต่าง ๆ  เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน 

ฯลฯ ศึกษาวิธีการสร้างคำกิริยาเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ศึกษาองค์ประกอบ

หลักของคำกิริยา (ธาตุ ปัจจัย วิภัตติ)  ศึกษารูปแบบประโยคภาษาบาล,ี ศึกษาคำกิริยา

เมื่อไปเกี่ยวข้องในเนื้อหาของกิตก์ สมาส และตัทธิต 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๒ 

 

    เนื้อหาที่พบทั่วไป  ความหมายของคำว่า “อาขยาต” รู้จักธาตุ ๒๐๐ ตัว  ปัจจัย 

(และกลุ่มปัจจัยต่าง ๆ)ในอาขยาต วิภัตติ ๘ หมวด กาล บท วจนะ บุรุษ วาจก  อาคม  

วิธีการทำตัวรูปกิริยาอาขยาต ฯลฯ 

๒. พื้นฐานจำเป็นต้องมี 

    -เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว  

    -นาม (เน้นคำนามกลุ่มที่ลงปฐมาวิภััตติ และสัพพนามกลุ่มที่ลงปฐมาวิภัตติ) 

    -อุปสัคค์ ๒๐ ตัว 

    -/การก (บางการก จะชัดเจนยิ่งขึ้นเม่ือได้เรียนรู้ธาตุและอุปสัคค์แล้ว) 

๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 

    -ช่วยให้แปลภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น 

    -ช่วยในการเรียนรู้วิธีสร้างคำบาลี ตามวิธี “กิตก์ (นาม) สมาส ตัทธิต” 

    -ความรู้เรื่องธาตุและปัจจัย เป็นฐานให้เรียนรู้ กิตก์ (ทั้งกิริยา/นาม) ได้ง่ายขึ้นด้วย  

๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

    - จำวิภัตติอาขยาต ๘ หมวดได ้

    - จำปัจจัยประจำหมวดธาตุและกลุ่มปัจจัยอื่น ๆ ได้  

    - รู้จักธาตุขั้นต่ำ ๒๐๐ ตัว 

    - รู้จักวาจกทั้ง ๕ ได้เป็นอย่างดี 

    - ทำตัวรูปกิริยาอาขยาตได ้

    - จำตัวอย่างปทมาลาของกิริยาได้ครบทุกหมวดวิภัตต ิ

    - จำปทมาลากิริยาที่ใช้บ่อย ๆ ได้ (เน้นกลุ่ม หู ภู อส ธาตุ) 

    - เข้าใจ กาล วจนะ บุรุษ และอาคมในอาขยาตได้เป็นอย่างดี 

หมายเหตุสำหรับผูส้อน  เมื่อสอนอาขยาตจบแล้ว ให้ไปสอนกิริยากิตก์ก่อน เพ่ือความต่อเนื่องในการทำ

ความเข้าใจเรื่องธาตุ ปัจจัย วาจก จบกิริยากิตก์แล้วค่อยเรียนนามกิตก์) 

 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๓ 

 

๖. กิตก์ (กิริยา) 

   ๑. เรียนอะไร 

    ศึกษาคำกิริยาอีกรูปแบบหนึ่ง  ศึกษาธาตุเพ่ิมเติมอีก ๑๐๐ ตัว (นำความรู้เดิมจากการ

เรียนอาขยาตมาเรียนต่อ) ศึกษาปัจจัยกิริยากิตก์ ศึกษาการนำคำกิริยากิตก์ไปแจกด้วย

วิภัตตินาม (ก่อนจะนำไปใช้งานได้) ศึกษาวาจกและกาลของกิริยากิตก์ ศึกษาการใช้กิริยา

กิตก์ร่วมกับกิรยิาอาขยาตในประโยคภาษาบาลี ศึกษารูปวิเคราะห์กิริยากิตก์ และศึกษา

กลุ่มคำอัพยย-กิริยาที่ใช้บ่อยที่สุดในประโยคบาลีและไม่ต้องไปแจกด้วยวิภัตตนิาม ศึกษา

ปัจจัยกิตก์ที่เป็นได้ทั้งนามและกิริยา ศึกษากิตก์ที่นำไปใช้ในสมาส ตัทธิต 

    เนื้อหาที่พบทั่วไป  ความหมายของคำว่า “กิตก์/กิต” การแบ่งกลุ่มปัจจัยด้วยเกณฑ์

ต่าง ๆ  (จำนวนและลักษณะปัจจัยที่แตกต่างกันในหนังสือไวยากรณ์บาลีแต่ละสาย/

หลักสูตร/เล่ม)  กลุ่มปัจจัยที่พบใช้งานบ่อย กาล วาจก และลิงค์ของกิริยากิตก์ฯลฯ 

๒. พื้นฐานจำเป็นต้องมี 

    -เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว 

    -ธาตุ ๒๐๐ ตัวที่เคยศึกษามาแล้ว 

    -ปัจจัยประจำหมวดธาตุ 

    -วาจกของกิริยากิตก์ 

    -ปทมาลาของคำนาม ตามลิงค์และการันต์ทั้งหมด  

๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 

     -ช่วยให้แปลภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น 

     -ทำให้เข้าใจได้เร็ว เมื่อไปเรียนรู้วิธีสร้างคำด้วยวิธี “กิตก์ (นาม) สมาส ตัทธิต” 

ต่อไป    

๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

     -แปลคำกิริยากิตก์ได้ถกูต้องตามความหมายธาตุ ปัจจัย กาล วาจก 

     -จำปัจจัยในกลุ่มกิริยากิตก์ได้ อย่างน้อย ๑๐ ตัว 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๔ 

 

     -แยกแยะความแตกต่างระหว่างกิริยาอาขยาตกับกิริยากิตก์ได้ 

     -เข้าใจการใช้กิริยาอาขยาตและกิริยากิตก์ร่วมกันในประโยคบาลี 

 

   ๗. กิตก์ (นาม) 

๑. เรียนอะไร 

    ศึกษาวิธีการสร้างคำขึ้นใช้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ ธาตุกับ

ปัจจัย (เมื่อได้คำสำเร็จชั้นต้นแล้ว นำไปแจกปทมาลาด้วยวภิัตตินามตามลิงค์และ

การันต์ของคำนั้น ๆ), ศึกษาปัจจัยนามกิตก์, รูปแบบการวิเคราะห์(แยกย่อย)รากของ

คำโดยการตั้งวิเคราะห์, ศึกษาอัญญบท (บทอื่นที่เตมิเข้ามาในการวิเคราะห์), ศึกษา

ลักษณะรูป (อิงตามวาจกของส่วนวิเคราะห์), ศึกษาแผนผังการตั้งวิเคราะห์,  ศึกษา

สาธนะทั้ง ๗, ศึกษาวิธีการแปลคำบาลใีห้เหมาะสมตามการวิเคราะห์  ฝึกวิเคราะห์

คำนามที่สร้างจากกิตก์ 

    เนื้อหาที่พบทั่วไป  ความหมายของคำว่า “กิตก์/กิต”  ธาตุ  ชนิดและกลุ่มของ

ปัจจัยในนามกิตก์ รูป  สาธนะ  การวิเคราะห์ตามรูปและสาธนะต่าง ๆ การนำคำไป

แจกด้วยวิภัตตินาม การนำคำที่ได้ไปใช้เป็นคำนามในแบบต่าง ๆ ฯลฯ 

๒. พ้ืนฐานจำเป็นต้องมี 

    - เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว 

    - ธาตุ ๓๐๐ ตัวที่เคยศึกษามาแล้ว 

    - ความแม่นยำในกิริยาอาขยาต เพื่อการวิเคราะห์คำ 

    - ความชำนาญในสัพพนามคือ ย ต เอต อิม เพื่อการวิเคราะห์คำ 

    - ความคล่องแคล่วในลิงค์ การันต์ และปทมาลาของคำนาม 

     -/การก   

๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๕ 

 

     -เข้าใจรากที่มาของคำนามต่าง ๆ  

     -แปลภาษาบาลีได้หลากหลายนัย 

     -ทำให้เข้าใจได้เร็ว เมื่อไปเรียนรู้วิธีสร้างคำตามวิธี สมาส และ ตัทธิต ต่อไป 

๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

    -วิเคราะห์คำนามต่าง ๆ ได้ (ธาตุ ปัจจัย สาธนะ) 

    -แปลชื่อบุคคล ฉายาพระ ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

    -เลือกใช้คำบาลีได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

    -สามารถตั้งชื่อ-นามสกุลให้บุคคลต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ 

 

๘. สมาส 

๑. เรียนอะไร 

    ศึกษาวิธีการสร้างคำภาษาบาลีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนำคำบาลีตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป

มาต่อเป็นคำเดียวกัน ศึกษาวิธีการทำสมาสแบบต่าง ๆ และการนำบทสำเร็จของสมาส

ไปใช้งานในฐานะต่าง ๆ  ฝึกวิเคราะห์คำสมาส 

    เนื้อหาที่พบทั่วไป  ความหมายของคำว่า “สมาส” หน้าที่ของสมาส ลักษณะสมาส  

ประเภทสมาส  ชื่อสมาส  (ชื่อเรียกสมาส อาจต่างกันบ้างในตำราไวยากรณ์บาลีต่าง 

ๆ) ประเภทของคำที่นำมาสมาสกัน  ลิงค์ของสมาส  อัญญบท สมาสท้อง ฯลฯ 

 ๒. พื้นฐานจำเป็นต้องมี 

    - เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว 

    - ความชำนาญในปทมาลาของคำนามทุกลิงค์-การันต์ 

    - กิริยากิตก์/อาขยาต 

     -นิบาต เช่น จ, วา, น  และ อุปสัคค์ทั้งหมด 

     -/การก  

     -/ตัทธิต (บางสมาส เมื่อไดเ้รียนตัทธิตแล้ว จะทำให้เข้าใจสมาสได้ดียิ่งขึ้น)  



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๖ 

 

 ๓. ความรู้เร่ืองนี้ จะนำไปสู่ 

     -การแปลภาษาบาลีได้อย่างถูกต้องตามประเภทของสมาสต่าง ๆ และสามารถ

พลิกแพลงรูปแบบการแปลภาษาบาลีได้หลายแนว 

     -การสร้างคำ โดยลดคำ หรือการทำคำศัพท์ให้ยาวขึ้น เพ่ือประโยชน์ทางการ

สื่อสารในรูปแบบทั้งร้องแก้วและบทกลอน 
 

 ๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

    -สามารถวิเคราะห์คำสมาสชนิดต่าง ๆ ได้ 

    -แปลชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

    -เลือกใช้คำบาลีได้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

    -สามารถตั้งชื่อ-นามสกุลให้บุคคลต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ 

 

๙. ตทัธิต 

    ๑. เรียนอะไร 

    ศึกษาวิธีการสร้างคำภาษาบาลีอีกรูปแบบหนึ่ง  ศึกษาการนำคำมารวมตัวกับปัจจัย

เป็นคำใหม่  ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในกลุ่มตัทธิต  ฝึกวิเคราะห์คำตัทธิต 

    เนื้อหาที่พบทั่วไป  ความหมายของคำว่า “ตัทธิต” ประเภทคำที่นำมาสร้างเป็นคำ

ตัทธิต  ปัจจัยตัทธิต  ประเภทตทัธิต การวิเคราะห์คำ การกำหนดประเภทนาม

ของตัทธิต การนำคำตัทธิตไปแจกด้วยวิภัตตินาม อนุพันธต์่าง ๆ ตัทธิตที่ไม่ตอ้งลง

วิภัตตินาม อัญญ-บท (ชื่อตัทธิตในคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีต่าง ๆ อาจเรียกชื่อต่างกันและ

จัดกลุ่มต่างกัน) ฯลฯ 

๒. พ้ืนฐานจำเป็นต้องมี 

    - เนื้อหาก่อนหน้าทั้งหมดที่เรียนมาแล้ว 

    - ความชำนาญในปทมาลาของคำนามทุกลิงค์-การันต์ 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๗ 

 

    - กิริยากิตก์/อาขยาต 

     -นิบาตต่าง ๆ  

     -/การก  

     -ความคล่องแคล่วในเรื่องสังขยา 

     -สมาส  

๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 

     -การแปลบาลีได้อย่างถูกต้องตามตัทธิตประเภทต่าง ๆ และสามารถพลิกแพลง

รูปแบบการแปลภาษาบาลีได้หลายแนว 

     -การสร้างคำ เปลี่ยนรูปคำ เปลี่ยนท้ายคำเพื่อประโยชน์ทางการสื่อสารตามวิธี

ของตัทธติ 

๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

    -สามารถแยกคำตัทธิตต่าง ๆ ได้ 

    -แปลชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

    -เลือกใช้คำบาลีได้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 

    -สามารถตั้งชื่อ-นามสกุลให้บุคคลต่าง ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ 

 

     ๑๐. การก (วากยสัมพันธ์-สัมพันธ์มคธ/สัมพันธ์ไทย)   

            ๑. เรียนอะไร 

             ศึกษา “หน้าที่” ของคำนามที่แต่งตัวด้วยวิภัตตินามแล้วว่าทำหน้าที่เป็นอะไรใน

ประโยคหรือเมื่อเรียงอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ ศึกษาความเกี่ยวข้องกันของคำในประโยค ทั้ง

คำนาม กิริยา นิบาต ปัจจัย อุปสัคค์ต่าง ๆ  

             เนื้อหาที่พบทั่วไป ความหมายของคำว่า “การก” หน้าที่ของคำนามแต่ละคำเมื่อลง

วิภัตติแล้ว เช่น กัตตา สยกัตตา  เหตุกัตตา อนภิหิตกัตตา  ลิงคัตถะ วิเสสนะ กัมมะ อัจจันต

สังโยคะ การิตกัมมะ กัมมัปปวจนียะ กรณะ เหตวัตถะ การณัตถะ สัมปทานะ อปาทานะ 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๘ 

 

สามีสัมพันธะ โอกาสะ/อธิกรณะ นิมิตตสัตตมี กาลสัตตมี นิทธารณะ ลักขณะ อนาทระ 

อาลปนะ สหัตถตติยา  หน้าที่คำกิริยา หน้าที่อุปสคัค์ นิบาต ต่าง ๆ ชื่อเรียกสัมพันธ์นิบาตต่าง 

ๆ  (พร้อมความหมาย) ชื่อเรียกสัมพันธ์คำกิริยาต่าง ๆ (พร้อมความหมาย) ฯลฯ 

         ๒. พื้นฐานจำเป็นต้องมี 

             -วิภัตตินามและคำแปล 

             -ปทมาลานาม 

             -อุปสัคค์ นิบาต ธาตุ 

             -คำกริิยาทั้งหมด 

         ๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 

              -ความเข้าใจการทำหน้าที่ของคำทุกประเภทในประโยคภาษาบาลี 

              -ความเข้าใจการเรียงคำบาลีในรูปแบบต่าง ๆ/การทิ้งคำให้หายไปในประโยคบาลี 

              -ความเข้าใจเรื่องการแปลภาษาบาลี 

              -ช่วยให้เรียนรู้เร่ืองคำนาม อาขยาต กิตก์ สมาส ตัทธิต อุปสัคค์ นิบาต เข้าใจได้

ง่าย  

         ๔. ทักษะหลังเรียนจบ 

              -เข้าใจการทำหน้าที่ของคำทุกประเภทในประโยคภาษาบาลี 

              -เข้าใจการเรียงคำบาลีในรูปแบบต่าง ๆ/การทิ้งคำให้หายไปในประโยคบาลี 

              -แปลภาษาบาลีได้ง่าย/มีทักษะในการใช้ภาษาบาลีอย่างตรงจุดมุ่งหมาย  
    หมายเหตุสำหรับผู้สอน การก สามารถสอนแทรกได้ทันทีเมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาคำนาม ได้ฝึก

แจกปท-มาลา และ ฝึกแปลคำนามต่าง ๆ แล้ว, สอนการกขยายเพ่ิมเติมอีกเมื่อเรียนอุปสัคค์ นิบาต และ

เมื่อได้เรียนกิริยา และสอนเต็มรูปแบบเมื่อแปลบาลีประโยคยาว ๆ ที่มีคำประเภทต่าง ๆ ตามเนื้อหาข้อ 

๑-๑๐ ครบถ้วน) 

   ๑๑. การแปลบาลี 
            ๑. เรียนอะไร 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๑๙ 

 

             ศึกษาหลักการแปลภาษาบาลี การแปลบาลีเป็นบาลี การแปลบาลีเป็นไทย การ
แปลไทยเป็นบาลี รูปแบบการแปลต่าง ๆ การแปลเพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ การแปลเพื่อสื่อ
ธรรม การแปลเพื่อความบันเทิง การแปลเพื่อสอบ 

              เนื้อหาที่พบทั่วไป  (กรณีแปลบาลีเป็นไทย) การแปลยกศัพท์ การแปลโดย
พยัญชนะ การแปลโดยอรรถ  ลำดับการแปล  การแปลประโยคชนิดต่าง ๆ ย-ต  เสยฺยถีทํ 
ทฏฺฐพฺพํ ยถาห สัญญี-สัญญา วิวริยะ-วิวรณะ ลักขณะ อนาทร  กินฺติ,  กิมงฺคํ ปน, ปเคว, โก 
ปน วาโท, วุตฺตํ โหติ ฯลฯ การแปลหนุน ตัวอย่างการแปลแบบต่าง ๆ การแปลสำนวนบาลี 
สำนวนพระวินัย สำนวนพระสูตร สำนวนอรรถกถา การแปลคาถา แปลแก้อรรถ ศึกษาคำบาลี
ไทย การทับศัพท์คำไทย ฯลฯ 

     ๒. พื้นฐานจำเป็นต้องมี 
         -ความรู้ทางไวยากรณ์ที่เรียนมาทั้งหมด 
         -ความรู้เรื่องศัพท์เฉพาะทางต่าง ๆ  (ที่ได้จากตำราประเภทพจนานุกรม)        

     ๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 
          -แปลภาษาบาลีได้ด้วยตนเอง  
          -มีความสามารถในการแปลภาษบาลีเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

     ๔. ทักษะหลังเรียนจบ 
          -รู้ลำดับการแปลบาลี 
          -มีทักษะในการแปลบาลี 
          -ศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีในคัมภีร์ต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี 
 
 
หมายเหตุสำหรับผู้สอน การสอนแปลบาลี ควรสอนแปลแบบสะสมมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่แจกปทมาลา
คำนามแล้ว เพ่ิมแบบฝึกหัดแปลให้มากขึ้นเมื่อได้เรียนอาขยาต นำตัวอย่างการแปลนิบาตในประโยค
ต่าง ๆ มาให้นักศึกษาฝึกหัด และสอนแปลเต็มระบบเมื่อเรียนเนื้อหาตัทธิตจบแล้ว) 

 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๐ 

 

๑๒. พจนานุกรม 
       ๑. เรียนอะไร 
         ศึกษาตำราประเภทรวมคำศัพท์ เช่น พจนานุกรม อภิธาน สัททานุกรมต่าง ๆ 
พจนานุกรมธาตุ ตำรารวมหมวดคำศัพท์ คำนามเฉพาะเร่ืองต่าง ๆ ศึกษาทั้งฉบับบาล-ี
ไทย ไทย-บาลี และฉบับบาลลี้วน (เท่าที่หาได้)  

    เนื้อหาที่พบทั่วไป  คำบาลีที่เป็นชื่อเรียกบุคคล สถานที่  สิ่งของ ภาวะ อาการ 
สภาพ ลักษณะต่าง ๆ และศึกษาลิงคข์องคำนั้น ๆ, ธาตุต่าง ๆ พร้อมความหมายและ
ตัวอย่างรูปที่ใช้, รูปแบบการจัดเรียงคำของตำราประเภทพจนานุกรมแต่ละเล่ม (เช่น 
เรียงขึ้นต้นด้วยสระ-พยัญชนะ/เรียงอิงเกณฑ์อักษรที่สุดของคำ รัสสะ-ทีฆะ-พยัญชนะ 
ฯลฯ) สัญลักษณ์ คำย่อต่าง ๆ ในตำราประเภทพจนานุกรม ฯลฯ 

      ๒. พื้นฐานจำเป็นต้องมี 
         -อ่านไทย เขียนไทยได้ (กรณีใช้พจนานุกรมไทย) 
         -ศึกษาไปพร้อม ๆ กันได้ ขณะกำลังศึกษาเนื้อหาไวยากรณ์อ่ืน ๆ อยู่ 

     ๓. ความรู้เรื่องนี้ จะนำไปสู่ 
          -รู้คำศัพท์นาม ศัพท์นามเฉพาะ คำกิริยา และธาตุบาลีกว้างขวาง  
          -มีความสามารถในการแปลบาลีได้ง่าย  
          -เลือกคำไปใช้ได้หลากหลาย 

     ๔. ทักษะหลังเรียนจบ 
          -ค้นคว้าหนังสือตำราภาษาบาลีได้ง่าย 
          -มีทักษะในการเลือกใช้คำและการแปล 
          -ศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี 

    หมายเหต ุการค้นคว้าพจนานุกรม ควรเริ่มได้ตั้งแต่เรียนนามแล้วและควรเปิดค้นคว้า ตรวจดูเรื่อย ๆ) 

 

 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๑ 

 

หลักสูตรภาษาบาลีเบือ้งต้น มหาบาลีวิชชาลยั 

ชื่อเต็ม   ประกาศนียบัตรภาษาบาลีเบื้องต้น 

อักษรย่อ  ป.ภาษาบาลีเบื้องต้น 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Basic Pali Language 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Basic Pali Language 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

             ๑. อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ เช้ือชาติ ศาสนาและวุฒิการศึกษาเดิม 

             ๒. สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได ้

โครงสร้างหลักสูตร 

 วิชาหลัก (บังคับ)    ๘ ชุดวิชา (๓๓ หน่วยกิต) 

          วิชาเสริม (ไม่บังคับ)    ๓ ชุดวิชา (๙ หน่วยกิต)  

          ตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า   ๘  ชุดวิชา (๓๓ หน่วยกิต) 

     รวม ๑๑ ชุดวิชา (๔๒ หน่วยกิต)  

รายละเอียดหลักสูตร 

 ๑๐๑  บาลีไวยากรณ์ ๑ (สมัญญาภิธานและสนธิ) 

         ๑๐๒  บาลีไวยากรณ์ ๒ (นามและอัพยยศัพท์) 

         ๑๐๓  บาลีไวยากรณ์ ๓ (อาขยาต) 

         ๑๐๔  บาลีไวยากรณ์ ๔ (กิริยากิตก์) 

         ๑๐๕  บาลีไวยากรณ์ ๕ (นามกิตก์) 

         ๑๐๖  บาลีไวยากรณ ์๖ (สมาส) 

         ๑๐๗  บาลีไวยากรณ์ ๗ (ตัทธิต) 

         ๑๐๘  หลักการแปลและวากยสัมพันธ์ 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๒ 

 

         ๑๐๙  พระพุทธศาสนา 

         ๑๑๐  พระอภิธรรมพื้นฐาน 

         ๑๑๑  มหาสติปัฏฐานภาวนา 

แนวทางจัดการศึกษา 

ปีที ่ ภาคเรียน ชุดวิชา หมายเหต ุ
๑ ต้น 

เมษายน -
กันยายน 

๑๐๑  บาลีไวยากรณ์ ๑ (สมัญญาภิธานและ
สนธิ) 
๑๐๒  บาลีไวยากรณ์ ๒ (นามและอัพยยศัพท์) 
๑๐๓  บาลีไวยากรณ์ ๓ (อาขยาต) 
๑๐๔  บาลีไวยากรณ์ ๔ (กิริยากิตก์) 
๑๐๙  พระพุทธศาสนา 

 

๑ ปลาย 
ตุลาคม - 
มีนาคม 

๑๐๕  บาลีไวยากรณ์ ๕ (นามกิตก์) 
๑๐๖  บาลีไวยากรณ์ ๖ (สมาส) 
๑๐๗  บาลีไวยากรณ์ ๗ (ตัทธิต) 
๑๐๘  หลักการแปลและวากยสัมพันธ์ 
๑๑๐  พระอภิธรรมพื้นฐาน  
๑๑๑  มหาสติปัฏฐานภาวนา 

 

 

รายละเอียดชุดวิชา 

๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (สมัญญาภิธานและสนธิ)      (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์

              ๑. เพื่อศึกษาระบบอักขระภาษาบาลีอักษรไทย  

              ๒. เพื่อให้สามารถอ่าน เขียนภาษาบาลีอักษรไทยได้ 

              ๒. เพื่อให้สามารถตัดบทและต่อบทสนธปิระเภทต่าง ๆ ได้ 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๓ 

 

              คำอธิบายชุดวิชา 

              ความรูเ้กี่ยวกับสมัญญาภิธานและสนธ ิอักขระภาษาบาลี พยัญชนะ สระ 

ฐาน กรณ์ การซ้อนพยัญชนะ และสนธิประเภทต่าง ๆ  

๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (นามและอัพยยศัพท์)              (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์

              ๑. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับคำนามและการใช้คำนามภาษาบาลี 

              ๒. เพื่อให้เข้าใจระบบวิธีการผันรูปคำนาม การทำตัวรูปคำนาม 

              ๓. เพื่อให้มทีักษะในการผันคำนามตามลิงค์และการันต์ต่าง ๆ  

               คำอธิบายชุดวิชา 

               คำนาม วิภัตติ  อายตนิบาต วจนะ ลิงค์ การันต์ ปทมาลาคำนาม  การทำ

ตัวรูปคำนาม ฐานะและหน้าที่คำนาม การใช้คำนามไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

วิปัลลาสต่าง ๆ ของคำนาม 

๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (อาขยาต)                          (๓ หน่วยกิต) 

วัตถุประสงค์  

              ๑. เพ่ือให้มคีวามรู้เกี่ยวกับคำกิริยาอาขยานและการใช้คำกิริยาภาษาบาลี 

 ๒. เพื่อให้เข้าใจระบบวิธีการผันรูปคำกิริยา การทำตัวรูปคำกิริยา 

 ๓. เพื่อให้มีทักษะในการผันรูปคำกิริยาตามวิภัตติหมวดและวาจกต่าง ๆ           

            คำอธิบายชุดวชิา 

           คำกิริยาอาขยาต วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ปัจจัย วาจก  ทำตัวรูป

อาขยาต การใช้คำนามมาสร้างคำกิริยา  

๑๐๔ บาลีไวยากรณ์  ๔ (กิริยากิตก์)                                  (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๔ 

 

               ๑. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับคำกิริยากิตก์และการใช้คำกิริยากิตก์ 

               ๒. เพื่อให้เข้าใจระบบวิธีการผันรูปคำกิริยากิตก์ การทำตัวรูปคำกิริยา

กิตก ์

               ๓. เพื่อให้มทีักษะในการใช้กิริยากิตก์ตามวาจกและกาลต่าง  ๆ 

              คำอธิบายชุดวิชา 

             กิริยากิตก์ คำกิริยาอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มปัจจัย วาจก การผันรูปด้วยวิภัตติ

นาม กิริยากิตก์ที่ไม่ผันรูป  วิธีใชค้ำกิริยากิตก์และอาขยาตด้วยกัน 

 

๑๐๕ บาลีไวยากรณ์  ๕ (นามกิตก์)                                      (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์

               ๑. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างคำนามด้วยปัจจัยกิตก์ 

               ๒. เพื่อให้เข้าใจระบบคำนามกิตก์ในประโยคต่าง ๆ 

               ๓. เพื่อให้มทีักษะในวิเคราะห์คำนามกิตก์ตามสาธนะต่าง ๆ 

              คำอธิบายชุดวิชา           

              นามกิตก์ กลุ่มปัจจัย สาธนะรูปสำเร็จ อัญบท การวิเคราะห์ รูปวิเคราะห์

ของคำนามกิตก์  

๑๐๖ บาลีไวยากรณ์  ๖ (สมาส)                       (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์

               ๑. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างคำนามด้วยการย่อแบบสมาส 

               ๒. เพื่อให้เข้าใจการนำคำสมาสไปใช้ในประโยคภาษาบาลี 

               ๓. เพื่อให้มทีักษะในวิเคราะห์คำสมาสประเภทต่าง ๆ 

            คำอธิบายชุดวชิา  



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๕ 

 

             สมาส ย่อคำแต่ไม่ย่อความ สมาสประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์คำสมาส 

สมาสท้อง รูปสำเร็จคำสมาส อัญบท 

๑๐๗ บาลีไวยากรณ์  ๗ (ตัทธิต)        (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์

               ๑. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างคำนามด้วยการวิธีใช้ปัจจัยแทน

ความหมายคำ 

               ๒. เพื่อให้เข้าใจการนำคำตัทธิตไปใช้ในประโยคภาษาบาลี 

               ๓. เพื่อให้มทีักษะในวิเคราะห์คำตัทธิตประเภทต่าง ๆ  

             คำอธิบายชุดวิชา  

             ตัทธิต การสร้างคำด้วยปัจจัยกลุ่มหนึ่ง ปัจจัย อนุพันธ์ ประเภทตัทธิต 

วิเคราะห์ตัทธิตต่าง ๆ  

๑๐๘        หลักการแปลและวากยสัมพันธ์     (๙ หน่วยกิต) 

              วัตถุประสงค ์

               ๑. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแบบต่าง ๆ 

               ๒. เพื่อให้เข้าใจฐานะและการทำหน้าที่ของคำในประโยคภาษาบาลี 

               ๓. เพื่อให้มทีักษะในการแปลและสัมพันธ์ภาษาบาลี  

             คำอธิบายชุดวิชา 

             วิธีการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลแบบยกศัพท์ แปลโดยพยัญชนะ 

แปลโดยอรรถ ศึกษาสำนวนและรูปแบบการแปลข้อความในและนอกอิติศัพท์ การ

แปลแก้อรรถ การแปลคาถา   

              ฝึกแปลบทสวดมนต์ คำอาธนาศีล คำอาธนาธรรม คำให้พร ยถา สัพพี คำ

แผ่เมตตา ไตรสรณคมน์ ศีล ๕  ฝึกแปลอรรถกถาธรรมบท อย่างน้อย ๔ เร่ือง  



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๖ 

 

วากยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของคำในประโยคภาษาบาลี ฐานะและการทำ

หน้าที่ของคำ การเรียกชื่อสัมพันธ์ การประยุกต์ความรู้ทางวากยสัมพันธ์เพื่อการ

แปลภาษาบาลี (บาลี-ไทย/ไทย-บาลี) 

๑๐๙   พระพุทธศาสนา (เสริม)                                    (๓ หน่วยกติ) 

         วัตถุประสงค ์

          ๑. เพื่อให้เข้าใจพระพุทธศาสนาทั้งประวัติศาสตร์ คัมภีร์ และสถานการณ์

ปัจจุบัน 

          ๒. เพื่อให้มีทักษะในการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ของตน 

          ๓. เพื่อพัฒนาตนให้มีอุดมการณ์ชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

          คำอธิบายชุดวิชา 

          ก. ประวัติศาสตร์ กำเนิดพระพุทธศาสนา การขยายตัวพระพุทธศาสนาสู่

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก พระพุทธศาสนาเข้าสู่ไทย ลาว กัมพูชา พม่า ลังกา การเส่ือม

สูญไปของพระพุทธศาสนาในประเทศต้นกำเนิด ความเจริญรุ่งเรืองและเส่ือมความ

นิยมของพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ  

             ข. คัมภีร์พระพุทธศาสนา   คัมภีร์และระดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

พระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา สัททาวิเสส ปกรณ์ต่างๆ  การสืบทอดและการเรียนรู้

คัมภีร์ต่าง ๆ ของชาวพุทธในไทย พม่า ลังกา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน บังคลาเทศ 

อินเดีย และอื่น ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ค. พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ปรากฏการณ์ทาง

พระพุทธศาสนาสำนักและลัทธิต่าง ๆ แนวโน้มพระพุทธศาสนาใน ๒๐๐ ปีต่อไป 

อันตรายพระพุทธศาสนาในอนาคต  



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๗ 

 

๑๑๐ พระอภิธรรมเบื้องต้น (เสริม)                           (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์

               ๑. เพ่ือให้มีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับบัญญัติและปรมัตถ ์

               ๒. เพื่อให้เข้าใจกำเนิดและความเป็นไปของชีวิต 

               ๓. เพื่อใหต้ระหนักในเรื่องกรรมและวิบาก และกระตุ้นใหท้ำกุศลกรรม 

              คำอธิบายชุดวิชา 

              จิต เจตสิก รูป นิพพาน  ภพภูมิ  กำเนิดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ อริยบุคคล 

กรรม  ฌาน อภิญญา สมาบัติ ปฏิจจสมุปบาท  อินทรีย์  ขันธ์ ธาตุ อายตนะ นีวรณ์ ๕ 

กุศลกรรมบถ อกุศลกรรมบท  

๑๑๑ มหาสติปัฏฐานภาวนา  (เสริม)          (๓ หน่วยกิต) 

 วัตถุประสงค ์

               ๑. เพ่ือให้มีความรูพ้ื้นฐานในการฝึกสติภาวนา 

               ๒. เพื่อให้เข้าใจประโยชน์ของการการปฏิบัติสติภาวนา 

               ๓. เพื่อใหม้ีทักษะในการปฏิบัติสติภาวนา 

             คำอธิบายชุดวิชา  

             สติภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องตลอดระยะเวลา

การเรียนตามหลักสูตร ๑ ปี การสอบอารมณ์ และกิจกรรมมหาสติปัฏฐานภาวนาเข้ม

ทุกภาคเรียน ๆ ละ ๓ วันเป็นอย่างน้อย 

 

 

 

 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๘ 

 

กิจกรรมประจำวันในหอ้งเรียน 

ที่ กิจกรรม หมายเหต ุ
๑ พร้อมกัน ณ ห้องเรียน เรือนจำกำหนดเวลาเอง 
๒ (ระหว่างรอ อจ.สอน) ท่องทบทวนบาลีไวยากรณ์ เปิด MP๓ พร้อมดูหนังสือ 
๓ กล่าวนมัสการ/สวัสดีอาจารย ์เป็นภาษาบาลี  
๔ สวดมนต์เช้า/บำเพ็ญสติภาวนาส้ัน ๆ ก่อนเรียน 
๕ ปฏิบัติการเรียนการสอน/ทำกจิกรรมในชั้นเรียน  
๖ สวดมนต์และแผ่เมตตา หลังเรียน 
๗ กล่าวลาพระอาจารย์/อาจารย์ เป็นภาษาบาลี  

 

หมายเหต ุ

1. สำหรับเรือนจำที่อนุญาตให้นักเรียนนำหนังสือไปยังที่พักได้ นักเรียนสามารถท่อง
และทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้เอง จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

2. เรือนจำควรจัดเวลาให้เรียนบาลี สัปดาห์ละ ๓ วัน ๆ ละ ๕ ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย/ 
การมีจำนวนวันและเวลาเรียนมากย่ิงขึ้น เช่นสัปดาห์ละ ๕ วัน จะทำให้ประสบ
ความสำเร็จได้ดีและเร็วย่ิงขึ้น   

 

 

 

 

 

 



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๒๙ 

 

สิ่งทีต่้องดำเนินการในแต่ละหอ้งเรียน 

ที่ งาน/กิจกรรม หมายเหต ุ
๑ ลงทะเบียนนักเรียน สัปดาห์แรก 
๒ กิจกรรมตั้งปณิธานเรียนบาลี สัปดาห์แรก 
๓ กิจกรรม เพ่ือเขา้ใจโครงสร้างการเรียนบาลี สัปดาห์แรก 
๔ สร้างอักขรเจดีย์ 

    -แบบกระดาษ 
    -แบบสร้างด้วยปูน ไม้ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ 

ภายใน ๓ เดือนแรก 

๕ จัดสอน/อบรมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ภาษาไทย  

ภายใน ๓ เดือนแรก 

๖ จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น 
      -แผ่นความรู้ 
      -แผนผัง/ชาร์ต/โปสเตอร์ด้านบาลี 
      -Minmap เนื้อหาต่าง ๆ 
      -ต้นเสาพูดภาษาบาลี/ต้นไม้สอนบาลี 
      -มุม ซุ้มหนังสือและสื่ออุปกรณ์ 
      - ระบบเครื่องเสียงและแสงสว่างต่าง ๆ 

ภายใน ๖ เดือนแรก 

๗ แสดงออกด้วยการเขียนเล่าประสบการณ์ 
ความรู้สึก ความรู้ จินตนาการ และความตั้งใจ เมื่อ
ได้เรียนบาลี หัวข้อ “เมื่อข้าพเจ้าเรียนภาษาบาลี 
ภาษาของพระพุทธเจ้า” 

ภายใน ๙ เดือนแรก 

๘ บันทึกการสอนทุกครั้ง  
๙ บันทึกพัฒนาการเรียนรายบุคคล  



  

คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมบาลีในเรือนจำ ๓๐ 

 

๑๐ ส่งชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีศึกษาสำหรับปีถัดไป
มายังกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

ภายในเดือนกันยายนทุกปี 

๑๑ จัดงานปฏิบัติมหาสติปัฏฐานภาวนาสำหรบันักเรียน อยา่งน้อย ๑๐ วัน/ปี, อาจ
จัด ๒-๓ ครั้ง ๆ ละ ๓-๕ วัน 

 

ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลอื 

ที่ รายการ หน่วยงาน 
๑ มาตรฐานของเนื้อหาวิชา/การเรียนการสอน มหาบาลีวิชชาลัย 
๒ ตำรา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา มหาบาลีวิชชาลัย 
๓ ครูอาจารย์สอน เจ้าคณะจังหวัด/วัดใกล้เคียง/ 

มหาบาลีวิชชาลัย 
๔ การจัดสอบบาลีเบ้ืองต้น มหาบาลีวิชชาลัย 
๕ การจัดสอบบาลีศึกษา  กองบาลีสนามหลวง 

 

ศูนย์ประสานงาน 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลโีลกยาราม ราชวรวิหาร  
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐  
โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ มือถือ ๐๘๙-๖๖๐-๑๔๖๔, ๐๘๖-๗๙๖-๒๖๑๗, ๐๙๙ ๒๔๖ ๘๙๘๖, 
แฟกซ์. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ 

 



 

 

  มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐  
โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗, ๐๙๙-๒๔๖-๘๙๘๖  www.mahapali.com 

ค ำไหวพ้ระอำจำรยแ์ละค ำทกัทำย 

ค ำกล่ำวหลงัสวดมนต์ ก่อนเรียน พบพระอำจำรย์ 

(นกัศึกษำ) อำจริโย  เม ภนฺเต โหหิ ท่ำนครับ/ค่ะ ไดโ้ปรดเป็นอำจำรยข์องกระผม/ดิฉนัดว้ย ครับ/ค่ะ 

(พระอำจำรย)์  อปฺปมำเทน สมฺปำเทถ     ขอจงจดักำรตวัเองใหถึ้งพร้อมดว้ยควำมไม่ประมำทเถิด 

 (นกัศึกษำ)  อำม ภนฺเต         (ครับ/ค่ะ ท่ำน) 

ค ำกล่ำวหลงัสวดมนต์ เลกิเรียน 

(นกัศึกษำ)  อำจริย  นมำม ภนฺเต  (กระผม/ดิฉนั  ขอนอ้มไหวพ้ระอำจำรย ์ครับ/ค่ะ ท่ำน) 

(พระอำจำรย)์  สุขติำ โหถ นิทฺทุกฺขำ โหถ  (ขอใหมี้ควำมสุข ไม่มีทุกขภ์ยัอนัตรำย) 

(นกัศึกษำ) สำธุ ภนฺเต (สำธุ ครับ/ค่ะ ท่ำน) 

พูดคุยทักทำยทั่วไป  

โสตฺถิ เต ภนฺเต              นมสักำรครับ/ค่ะ พระอำจำรย ์ (พระอำจำรย ์สำมเณรอำจำรย)์ 
โสตฺถิ เต อำจริย            สวสัดีอำจำรยค์รับ/ค่ะ (อำจำรยฆ์รำวำส) 
โสตฺถิ เต .....(คุณ....)      สวสัดี คุณ.... หรือ  
โสตฺถิ เต สหำย     เพื่อน หวดัดี 
เอว  โสตฺถิ .....(คุณ...)     สวสัดี คุณ.... เช่นกนั 
 



 
ปณิธาน 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมพฺุทธฺสฺส 

ข	าพเจ	า       ..................................................................................................................................... 

ผู�ศึกษาคัมภีร�ไวยากรณ�อันเป#นฐานรากนําไปสู&ความเข�าใจพระสัทธรรมขององค�สมเด็จพระโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ�าผู�เป#นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลก 

ขอต้ังปณิธานว&า จักศึกษาค�นคว�าด�วยความเคารพสูงสุด เพ่ือสร�างเสริมทศบารมีธรรม อันมี ทาน ศีล 
เนกขัมมะ เป#นต�น ให�บังเกดิขึ้นในตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ขอข�าพเจ�า จงมีป6ญญารุ&งเรืองเข�าใจพระสัทธรรมโดยกาลไม&นาน สามารถเข�าถึงพระอริยสัจธรรมอัน
ล&วงเสยีซึ่งอาสวะทั้งมวล หมดสิ้นเหตุป6จจัยให�ต�องอบุัติวนเวียนในสังสารวัฏฏ�อีกต&อไป 

ข�าพเจ�า จักพากเพียรเผยแผ&ถ&ายทอดความรู�ในพระสัทธรรมแด&อนุชนรุ&นหลังสบืต&อไป โดยไม&คํานึงถึง
ความเหน่ือยยากและอุปสรรคใด ๆ 

ขอพระอริยสัจธรรม กล&าวคือสัมมาทิฐิ เป#นต�น จงบังเกิดมีแด&สัตว�ทั้งปวง 
ขอเหล&าสัตว� ผู�อนุโมทนาชืน่ชมยินดี ส&งเสริมการศึกษาและการเผยแผ&พระสทัธรรม 
จงปลอดพ�นจากภัยพิบัติอนัตรายทั้งปวง และจงประสบผลอันงดงามยิ่งทางธรรมโดยทั่วกันเทอญ 

 

................................................................................................. 
(................................................................................................)     

...................../................................/......................  
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมพฺุทธฺสฺส 

ข	าพเจ	า       ..................................................................................................................................... 

ผู�ศึกษาคัมภีร�ไวยากรณ�อันเป#นฐานรากนําไปสู&ความเข�าใจพระสัทธรรมขององค�สมเด็จพระโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ�าผู�เป#นพระอัครมหาศาสดาของชาวโลก 

ขอต้ังปณิธานว&า จักศึกษาค�นคว�าด�วยความเคารพสูงสุด เพ่ือสร�างเสริมทศบารมีธรรม อันมี ทาน ศีล 
เนกขัมมะ เป#นต�น ให�บังเกดิขึ้นในตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ขอข�าพเจ�า จงมีป6ญญารุ&งเรืองเข�าใจพระสัทธรรมโดยกาลไม&นาน สามารถเข�าถึงพระอริยสัจธรรมอัน
ล&วงเสยีซึ่งอาสวะทั้งมวล หมดสิ้นเหตุป6จจัยให�ต�องอบุัติวนเวียนในสังสารวัฏฏ�อีกต&อไป 

ข�าพเจ�า จักพากเพียรเผยแผ&ถ&ายทอดความรู�ในพระสัทธรรมแด&อนุชนรุ&นหลังสบืต&อไป โดยไม&คํานึงถึง
ความเหน่ือยยากและอุปสรรคใด ๆ 

ขอพระอริยสัจธรรม กล&าวคือสัมมาทิฐิ เป#นต�น จงบังเกิดมีแด&สัตว�ทั้งปวง 
ขอเหล&าสัตว� ผู�อนุโมทนาชืน่ชมยินดี ส&งเสริมการศึกษาและการเผยแผ&พระสทัธรรม 
จงปลอดพ�นจากภัยพิบัติอนัตรายทั้งปวง และจงประสบผลอันงดงามยิ่งทางธรรมโดยทั่วกันเทอญ 

 

................................................................................................. 
(................................................................................................)     

...................../................................/......................  
 





 

รูปถา่ย 

มหาบาลีวิชชาลัย 
วัดโมลโีลกยาราม ราชวรวหิาร 

เขตบางกอกใหญ ่กรงุเทพฯ 

www.mahapali.com 

 

                     ทะเบียนนักศึกษา มหาบาลีวิชชาลัย 

 

ศนูยบ์าลศีกึษา 

 

ขอ้มูลสว่นตวั 

ชือ่    ฉายา   นามสกลุ   

Name    Monkname  Surname  
 

บัตรประชาชนเลขที ่                   

โทรศัพท ์   Email        

วัน/เดอืน/ปีเกดิ    อาย ุ  ปี สว่นสงู   ซม. น ้าหนัก   กก. 

สถานทีเ่กดิ  สถานภาพ   โสด  สมรส  อืน่ๆ  

เชือ้ชาต ิ  สัญชาต ิ  ศาสนา  จ านวนพีน่อ้ง   คน เป็นลกูคนที ่  
           

ทีอ่ยู ่

ทีอ่ยูปั่จจุบัน (ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   

  

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น   

  
 

บุคคลทีส่ามารถตดิตอ่ได(้กรณีฉุกเฉนิ) 

ชือ่ – สกลุ   อาชพี   เกีย่วขอ้งเป็น   

สถานทีท่ างาน     โทรศัพท ์  
 

ประวตักิารศกึษา  

การศกึษาสามัญ 

ระดับการศกึษา   วฒุกิารศกึษา   

สถาบันการศกึษา   คณะ/สาขา  

วชิาเอก   วชิาโท   

ปีการศกึษา   พ.ศ.                        - พ.ศ.  เกรดเฉลีย่   

ขอ้มลูอืน่ๆ          
 

การศกึษาธรรมบาลอีภธิรรม 

จบนักธรรมชัน้  พ.ศ.   

จบบาลชีัน้  พ.ศ.   

จบอภธิรรมชัน้  พ.ศ.   

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ ขอสมคัรเรยีนภาษาบาลเีพือ่สรา้งสมปัญญาบารม ีวริยิบารม ี

ขนัตบิารม ีอธษิฐานบารมสีว่นตนและเพือ่ความมัน่คงยาวนานแหง่พระสทัธรรมสบืไป 
 

  
  

...................................................... 

  
  

(.............................................................) 

  
  

วนัทีส่มคัรเรยีน ........./.............../......... 

 

ชือ่สถานที ่   
   

จังหวัด    
   

เลขท่ี........................................................../............ 
วนัข้ึนทะเบียน........................................................ 



 

บันทกึการสอนมหาบาลีวิชชาลัย 
หลกัสูตร.................................................................หอ้งเรียน......................................................... 

หน่วยที�........เรื�อง..................................................................................เวลา................ชั�วโมง 

สัปดาห์ที� ว.ด.ป. 
สอน 
ครั�งที� วธีิการสอน 

เวลา 
ชม. 

สื�อ, 
อุปกรณ์การสอน 

   

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

บรรยากาศ/ปัญหา/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

ขั�นนําเข้าสู่บทเรียน……………………………………. 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

 

  

ขั�นปฏิบัตกิารสอน........................................................... 

 ……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

 

  

ขั�นประเมนิผล................................................................. 

 ……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

 

  

ขั�นความสําเร็จของการเรียน........................................... 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

 

  

งานที�มอบหมายหลังการเรียน......................................... 

……………………….………………………………… 

……………………….………………………………… 

 

  

ลงชื�อ..................................................ผูบ้นัทึก       ลงชื�อ..........................................................ผูรั้บรอง  

(                                                                       )     (                                                                       )                




