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ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

 

ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สนามหลวงแผนกธรรม  



ข 

  

สารบญั 

  หน้า 

 ขอบข่ายการเรียนการสอนและการออกขอ้สอบธรรมศึกษา  

 ระดบัประถมศึกษา 

  วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัประถมศึกษา    ๑ 

  วิชาธรรม  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัประถมศึกษา   ๕ 

  วิชาพุทธ  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัประถมศึกษา    ๗ 

  วิชาวินยั  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัประถมศึกษา    ๑๒ 

 ขอบข่ายการเรียนการสอนและการออกขอ้สอบธรรมศึกษา  

 ระดบัมธัยมศึกษา  

  วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัมธัยมศึกษา   ๑๔ 

  วิชาธรรม  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัมธัยมศึกษา    ๑๘ 

  วิชาพุทธ  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัมธัยมศึกษา    ๒๑ 

  วิชาวินยั  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัมธัยมศึกษา    ๒๖ 

 ขอบข่ายการเรียนการสอนและการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

  วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนท ัว่ไป    ๒๘ 

  วิชาธรรม  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนท ัว่ไป    ๓๒ 

  วิชาพุทธ  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนท ัว่ไป    ๓๕ 

  วิชาวินยั  ธรรมศึกษาช ัน้ตรี-โท-เอก ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนท ัว่ไป    ๔๒ 
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ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชากระทู ้

ระดบัประถมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 

 



๒ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชา กระทู ้

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๑๑) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๒๑) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๓๑) 

๑. ขนัติวรรค คือ หมวดอดทน 

๑.  ขนฺติ  ปรม ํ ตโป  ตีติกฺขา. 

 ขนัติคือความอดทน เป็นตปะอย่างยิ่ง. 

 ที. มหา. ๑๐/๕๗.  ขุ. ธ. ๒๕/๔๐. 

๒. ขนฺติ  หิตสุขาวหา. 

 ความอดทน นาํมาซึ่งประโยชน์สุข. 

 ส. ม. 

๓. มนาโป  โหติ  ขนฺติโก. 

 ผูม้ีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของ

คนอื่น). 

 ส. ม. 

๒. ทานวรรค คือ หมวดทาน 

๔.  ทท ํ มิตฺตานิ  คนฺถติ. 

 ผูใ้ห ้ย่อมผูกไมตรีไวไ้ด.้ 

 ส.ํ ส. ๑๕/๓๑๖.  

๕.  ททมาโน  ปิโย  โหติ. 

 ผูใ้ห ้ย่อมเป็นที่รกั. 

 องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๔๔. 

๖.  มนาปทายี  ลภเต  มนาปํ. 

 ผูใ้หส้ิ่งที่ชอบใจ ย่อมไดส้ิ่งที่ชอบใจ. 

 องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๕. 

๗. ททโต  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒติ. 
 เมื่อให ้ บุญก็เพิ่มขึ้น. 

 ที. มหา. ๑๐/๑๕๙.,  ขุ. อุ. ๒๕/๒๑๕. 

 

 ๑.ขนัติวรรค คือ หมวดอดทน 

 ๑.อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ   อตฺถาวโห ว ขนฺติโก 

   สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ  อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก. 
   ผูม้ ีขนัติ  ชื่อว่านาํประโยชน์มาใหท้ ัง้แก่ 

ตนท ัง้แก่ผู อ้ื ่น ผูท้ี่ม ีขนัติชื ่อว่า  เป็นผูข้ึ้นสู่

ทางไปสวรรค์และนิพพาน. 

 ส. ม. ๒๒๒. 

 ๒.เกวลานํปิ ปาปานํ     ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ 

    ครหกลหาทีนํ มูลํ    ขนติ ขนฺติโก. 
  ขนัติ  ย่อมตดัรากแห่งบาปท ัง้สิ้น  ผูม้ี

ขนัติชื่อว่าย่อมขุดรากแห่งความติเตียนและ

การทะเลาะกนัเป็นตน้ได.้  

 ส. ม. ๒๒๒. 

 ๓.ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา 
    ปิโย เทวมนุสฺสานํ    มนาโป โหติ ขนฺติโก. 
  ผูม้ ีขนัตินบัว่าม ีเมตตา  ม ีลาภ  ม ียศ  

และมีสุขเสมอ  ผูม้ ีขนัติเป็นที่รกั ที่ชอบใจ

ของเทวดาและมนุษยท์ ัง้หลาย. 

 ส. ม. ๒๒๒. 

 ๔. สตฺถุโน วจโนวาทํ    กโรติเยว ขนฺติโก 

    ปรมาย จ ปูชาย      ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก. 
  ผูม้ ีขนัติ  ชื่อว่าทาํตามคาํสอนของพระ

ศาสดา และผูม้ ีขนัติชื ่อว่าบูชาพระชินเจ า้

ดว้ยบูชาอนัยิ่ง. 

 ส. ม. ๒๒๒. 

 

 

๑. อตัตวรรค คือ หมวดตน  

๑.อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา  

   อตฺตนา หิ สุทนฺเตน    นาถ ํลภติ ทุลฺลภ.ํ  

 ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใครเล่า

จะเป็นที่พึ่งได ้ก็บุคคลมีตนฝึกดีแลว้  ย่อม

ไดท้ี่พึ่งที่ไดย้าก.  

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๒๖.  

๒.นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ      นตฺถิ ธญฺญสมํ ธนํ 
  นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  วุฏฺฐิ เว ปรมา สรา. 
    สิ่งที่รกั (อื่น) เสมอดว้ยตนไม่ม ี ทรพัย ์

(อื ่น) เสมอดว้ยขา้วเปล ือกไม่ม ี แสงสว่าง 

(อื ่น) เสมอดว้ยปญัญาไม่ม ี  ฝนแล เ ป็น

สระอย่างยิ่ง.  

 (พุทฺธ)     ส.ํ ส. ๑๕/๙. 

๓.ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย ํมาลุวา สาลมิโวตฺถตํ 

  กโรติ โส ตถตฺตานํ    ยถา นํ อิจฺฉตี ทิโส. 

 ผู ใ้ ด ม ีค ว า ม ไ ร ศ้ ีล ธ ร ร ม ค ร อบคล ุม 

เหม ือนย่านทรายคลุมไมส้าละ ผูน้ ัน้ชื ่อว่า 

ทาํตนเหมือนถูกผูร้า้ยคุมตวั.  

 (พุทฺธ)      ขุ. ธ. ๒๕/๓๗. 

๒. อปัปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท 

๔.อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต   สุสีลา โหถ ภิกฺขโว  

    สุสมาหิตสงฺกปฺปา     สจิตฺตมนุรกฺขถ.  

 ภ ิกษุท ัง้หลาย ! พวกเธอจง เป็น ผู ไ้ม่

ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตัง้ความดาํริไวใ้ห ้

ดี คอยรกัษาจิตใจของตน.  

 (พุทฺธ)     ที. มหา. ๑๐/๑๔๒.  



๓ 

  

๓. สติวรรค คือ หมวดสติ 

๘.  สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร. 

 สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก. 

 ส.ํ ส. ๑๕/๖๑. 

๙.  สติมโต  สทา  ภทฺท.ํ 

 คนผูม้ีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ. 

 ส.ํ ส. ๑๕/๓๐๖.  

๑๐.สติมา  สุขเมธติ. 

 คนมีสติ ย่อมไดร้บัความสุข. 

 ส.ํ ส. ๑๕/๓๐๖. 

 ๒. ทานวรรค คือ หมวดทาน 

 ๕.อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ  อคฺคํ ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ 

   อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ  ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ. 
  เมื ่อใหท้านในวตัถุอนัเลศิ บุญอนัเลศิ 

อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และกาํลงัอนั

เลศิ ก็เจริญ. 

 (พุทฺธ)     ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๙.  

 ๖.อคฺคทายี วรทายี     เสฏฺฐทายี จ โย นโร 
   ทีฆายุ ยสวา โหติ    ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ. 

 ผูใ้หส้ิ่งที่เลศิ ใหส้ิ่งที่ดี ใหส้ิ่งที่ประเสริฐ  

ย่อมเป็นผูม้ีอายุยืน มียศ ในภพที่ตนเกิด. 

 (พุทฺธ)     องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๖. 

 ๗.ยถา วาริวหา ปูรา      ปริปูเรนฺติ สาครํ 
    เอวเมว อิโต ทินฺนํ     เปตานํ อุปกปฺปติ.    
  หว้งนํา้ที ่เต็ม  ย่อมยงัสาครใหเ้ต็มได ้ 

ฉันใด ทานที่ใหแ้ต่โลกนี้ย่อมสาํเร็จแก่ผูล้ะ

ไปแลว้  ฉันนัน้. 

  (พุทฺธ)     ขุ. ขุ. ๒๕/๑๐.  

 ๓. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา 

 ๘.อสนฺเต นูปเสเวยฺย สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต 

   อสนฺโต นิรยํ เนนฺติ  สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตึ. 
   บณัฑิตไม่พึงคบอสตับุรุษ พึงคบสตับุรุษ  

เพราะอสตับุรุษย่อมนําไปสู ่นรก  สตับุรุษ

ย่อมใหถ้ึงสุคติ. 

  (โพธิสตฺต)     ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๓๗. 

๙.ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา  ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคเล 

   โอวาเท จสฺส ติฏฺเฐยฺย ปตฺเถนฺโต อจลํ สุขํ. 
  ผู ป้รารถนาความสุขที ่ม ัน่คง พ ึง เว น้

ม ิตรช ัว่ เส ีย  คบแต่บ ุคคลสูงสุด และพ ึง

ตัง้อยู่ในโอวาทของท่าน.  

  (วิมลเถร)     ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙. 

  

 

๕.อปฺปมาทรตา โหถ   สจิตฺตมนุรกฺขถ  

  ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร.  

   ท่านท ัง้หลาย จงยินดีในความไม่ประมาท 

คอยรกัษาจ ิตของตน  จงถอนตนขึ้นจาก

หล ่ม  เ หม ือ นช า้ ง ที ่ต กหล ่ม ถอนตนขึ ้น

ฉะนัน้.  

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๕๘.   

๖.อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ     ปมาเท ภยทสฺสิ วา  

  สญฺโญชนํ อณุํ ถูล ํ    ฑห ํอคฺคีว คจฺฉติ.  

 ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็น

ภยัในความประมาท ย่อมเผาสงัโยชน์นอ้ย

ใหญ่ไป เหม ือนไฟไหม เ้ชื้อน อ้ยใหญ่ไป

ฉะนัน้.  

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.  

๗.อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ   ปมาเท ภยทสฺสิ วา  

   อภพฺโพ ปริหานาย  นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก.  

 ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท  หรือเห็น

ภยัในความประมาท เ ป็นผู ไ้ม่ควรเพื ่อจะ

เสื่อม (ชื่อว่า) อยู่ใกลพ้ระนิพพานทีเดียว.  

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.  

๓. ทานวรรค คือ หมวดทาน  

๘.อเทยฺเยสุ ทท ํทานํ   เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ 

   อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต  สหาย ํนาธิคจฺฉติ.  

 ผู ใ้ดใหท้านในบุคคลที่ไม่ควรให ้ไม่ให ้

ในคนที ่ควรให ้ผู น้ ัน้ถ ึงความเสื่อมเพราะ

อนัตราย ย่อมไม่ไดส้หาย. 

 (โพธิสตฺต)    ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๙. 

๙.อนฺนโท พลโท โหติ  วตฺถโท โหติ วณฺณโท 

   ยานโท สุขโท โหติ   ทีปโท โหติ จกฺขุโท. 

 ผูใ้หข้า้ว ชื่อว่าใหก้าํลงั ผูใ้หผ้า้ ชื่อว่าให ้

ผิวพรรณ ผูใ้หย้านพาหนะ ชื่อว่าใหค้วามสุข 

ผูใ้หป้ระทีปโคมไฟ ชื่อว่าใหจ้กัษุ.  

 (พุทฺธ)     ส.ํ ส. ๑๕/๔๔.  

 

 



๔ 

  

 ๑๐.ยาทิสํ กุรุเต มิตฺตํ    ยาทิสญฺจูปเสวติ 

     โสปิ ตาทิสโก โหติ   สหวาโส หิ ตาทิโส. 
  คบคนเช่นใดเป็นมิตร  และสมคบคน

เช่นใด  เขาก็เป็นคนเช่นนัน้  เพราะการอยู่

ร่วมกนัย่อมเป็นเช่นนัน้. 

 (โพธิสตฺต)     ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๓๗. 

 

๑๐.  มนาปทายี  ลภเต  มนาปํ 

    อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺคํ 
    วรสฺส  ทาตา  วรลาภี  จ  โหติ 

    เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมุเปติ  ฐานํ. 
 ผูใ้หข้องชอบใจ ย่อมไดข้องชอบใจ ผูใ้ห ้

ของเลศิ ย่อมไดข้องเลศิ ผูใ้หข้องดี ย่อมได ้

ของดี  ผู ใ้หข้องประเสริฐ ย่อมถึงฐานะอนั

ประเสริฐ.  

 (พุทฺธ)     องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชาธรรม 

ระดบัประถมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๖ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาธรรม 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๑๒) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๒๒) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๓๒) 

หมวด ๒  

  ๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 

  ๒. ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 

  ๓. ธรรมอนัทาํใหง้าม ๒ 

  ๔. บุคคลหาไดย้าก ๒ 

หมวด ๓ 

  ๑. รตนะ ๓ 

  ๒. โอวาทของพระพุทธเจา้ ๓ 

หมวด ๔ 

  ๑. วุฑฒิ ๔ 

  ๒. อิทธิบาท ๔ 

  ๓. พรหมวิหาร ๔ 

หมวด ๕ 

  ๑. อนนัตริยกรรม ๕ 

  ๒. ธมัมสัสวนานิสงส ์๕ 

   

คิหิปฏิบตัิ 

  ๑. ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ ๔ 

  ๒. ฆราวาสธรรม ๔ 

  ๓. มิตรปฏิรูป ๔ 

  ๔. มิตรแท ้๔ 

  ๕. สมบตัิของอุบาสก ๕ 

 หมวด ๒ 

   ๑. บูชา ๒ 

   ๒. ปฏิสนัถาร ๒ 

 หมวด ๓ 

   ๑. อกุศลวิตก ๓ 

   ๒. กุศลวิตก ๓ 

   ๓. สิกขา ๓ 

   ๔. ปิฎก ๓ 

   ๕. พุทธจริยา ๓ 

   ๖. สามญัญลกัษณะ ๓  

 หมวด ๔ 

   ๑. พระอริยบุคคล ๔ 

   ๒. สมัปรายิกตัถประโยชน์ ๔ 

 หมวด ๕ 

   ๑. อนุปุพพีกถา ๕ 

   ๒. มาร ๕ 

   ๓. ขนัธ์ ๕ 

 หมวด ๖ 

   ๑. ธรรมคุณ ๖ 

 หมวด ๙ 

   ๑. พุทธคุณ ๙  

 หมวด ๑๐ 

   ๑. บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 

 ส่วนปรมตัถปฏิปทา 

 ๑. นิพพิทา ความเบื่อหน่าย 

   -ปฏิปทาแห่งนิพพิทา  

   -อนิจจตา  ความไม่เที่ยง 

    แห่งสงัขาร 

   -ทุกขตา  ความเป็นทุกข ์ 

    แห่งสงัขาร 

   -อนตัตตา  ความเป็นอนตัตา 

    แห่งสงัขาร 

 ๒. วิราคะ ความสิ้นก าหนัด 

   -ไวพจน์แห่งวิราคะ 

 ๓. วิมุตติ ความหลุดพนั 

   -วิมุตติ ๒  

   -วิมุตติ ๕ 

 ๔. วิสุทธิ ความหมดจด 

   -วิปสัสนาญาณ ๙ 

   -วิสุทธิ ๗ 

 ๕. สนัติ ความสงบ 

   -ปฏิปทาแห่งสนัติ 

 ๖. นิพพาน 

   -นิพพาน ๒ 

  -ปฏิปทาแห่งนิพพาน 

 



๗ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชาพทุธประวตัิ 

ระดบัประถมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๘ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาพุทธประวตัิ 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๑๓) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๒๓) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๓๓) 

 ปริเฉทที่ ๑  

  -ชมพูทวีปและประชาชน  

  -วรรณะ ๔ 

 ปริเฉทที่ ๒  

  -ศากยวงศ์  

  -ลาํดบัศากยวงศ์ 

 ปริเฉทที่ ๓  

  -ประสูติ  

  -ทรงอภิเษกสมรส 

 ปริเฉทที่ ๔  

  -เสด็จออกบรรพชา 

 ปริเฉทที่ ๕  

  -ตรสัรู ้  

 ปริเฉทที่ ๖  

  -แสดงปฐมเทศนา  

  -แสดงอนตัตลกัขณสูตร  

 ปริเฉทที่ ๗ 

  -ทรงส่งสาวกไปประกาศ 

   พระศาสนา 

  -โปรดยสกุลบุตร  

 ปริเฉทที่ ๘  

  -เสด็จเมืองราชคฤห ์แควน้มคธ 

  -ทรงไดพ้ระอคัรสาวก 

 ปริเฉทที่ ๙  

๑. พระอญัญาโกณฑญัญะ 

๒. พระสารีบุตร 

๓. พระโมคคลัลานะ 

๔. พระอานนท  ์

๕. พระราหุล 

๖. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 

๗. อนาถบิณฑิกเศรษฐี 

๘. วิสาขามหาอุบาสิกา 

ศาสนพิธี 

บทที่ ๑ พิธีบ าเพ็ญกุศลในทาง

พระพุทธศาสนา 

  -วนัเขา้พรรษา 

  -วนัเทโวโรหณะ 

  -วนัธรรมสวนะ 

บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต  ์

  -พิธีทาํบุญอายุ 

บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต  ์

  -พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

  -พิธีบาํเพ็ญกุศล ๗ วนั ๕๐ วนั   

   ๑๐๐ วนั 

  -พิธีทาํบุญฉลองอฐัิ 

บทที่ ๔ เทศกาลส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 

  -จุติลงสู่พระครรภ์ 

  -ประวตัิชมพูทวีปและประชาชน 

  -พระมารดาทรงพระสุบินนิมิต 

  -พระโพธิสตัวป์ระสูติ 

  -อาสภิวาจา ดาํรสัอย่างอาจหาญ 

  -สหชาติ สิ่งที่อุบตัิในวนัเดียวกนั 

   กบัพระโพธิสตัว  ์

  -ขนานพระนาม 

  -พราหมณ์ ๘ คน ทาํนาย 

   พระลกัษณะ 

  -พระนางสิริมหามายาทิวงคต 

  -ทรงอภิเษกสมรส 

ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา 

  -ประพาสอุทยาน 

  -ราหุลประสูติ 

  -มูลเหตุใหเ้สด็จออกบรรพชา 

  -เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 

  -ทรงบาํเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ 

  -ปญัจวคัคียอ์อกบวชตาม 

  -นางสุชาดาถวายขา้วมธุปายาส 

  -ทรงลอยถาด 

  -เสด็จสู่ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 

  -ทรงผจญวสวตัตีมาร 



๙ 

  

  -มหาสนันิบาตแห่งพระสาวก  

  -ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลก 

   มาณพ  

 ปริเฉทที่ ๑๐  

  -โปรดพระพุทธบิดา  

  -นนัทกุมารออกบวช  

  -ราหุลบรรพชา 

 ปริเฉทที่ ๑๑  

  -เสด็จแควน้โกศล  

 ปริเฉทที่ ๑๒  

  -ทรงปรงอายุสงัขาร  

   เสด็จบา้นเวฬุวคาม  

  -นายจุนทะถวายปิจฉิมบิณฑบาต  

   เสด็จเมืองปาวา  

  -ทรงแสดงสงัเวชนียสถาน ๔  

   ตาํบล 

  -ถูปารหบุคคล ๔  

  -โปรดสุภทัทปริพาชก  

  -ปจัฉิมโอวาท  

  -ปรินิพพาน  

 ปริเฉทที่ ๑๓  

  -ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  

  -แจกพระบรมสารีริกธาตุ  

 ศาสนพิธี 

  -อารมัภบท 

  -พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  -วนัมาฆบูชา 

  -วนัวิสาขบูชา 

  -วนัอฏัฐมีบูชา 

  -วนัอาสาฬหบูชา 

  -พิธีลอยกระทงตามประทีป 

  -พิธีถวายผา้ป่า 

  -พิธีถวายผา้กฐิน 

บทที่ ๕ ประเพณีส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

  -พิธีบรรพชาสามเณร 

  -พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

  -บาํเพ็ญเพียรทางใจและไดต้รสัรู  ้

ปริเฉทที่ ๓ สตัตมหาสถาน 

  -สหมับดีพรหมอาราธนา 

ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา 

  -เสด็จโปรดฤษีปญัจวคัคีย ์ 

  -ทรงแสดงปฐมเทศนา 

  -โกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรม 

  -ทรงประทานการบวชดว้ยวิธี  

   เอหิภิกขุอุปสมัปทา 

  -ทรงแสดงอนตัตลกัขณสูตร 

  -โปรดยสกุลบุตร 

  -ปฐมอุบาสกอุบาสิกาใน 

   พระพุทธศาสนา 

  -โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้งและบริวาร 

  -ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร 

  -โปรดพระเจา้พิมพิสาร 

  -ทรงรบัสวนเวฬุวนัเป็น 

   อารามสงฆ์ 

ปริเฉทที่ ๕ ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 

  -พระสารีบุตร 

  -พระโมคคลัลานะ 

ปริเฉทที่ ๖ ศิษยพ์ราหมณ์พาวรี 

๑๖ คน 

  -ปญัหาอชิตมาณพ 

  -ปญัหาอุทยมาณพ 

  -ปญัหาโปสาลมาณพ 

  -ปญัหาโมฆราชมาณพ 

  -ปญัหาปิงคิยมาณพ 

  -มาณพ ๑๖ คน ทูลขออุปสมบท 

ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวชดว้ย

วิธีจตุตถกรรมวาจา 



๑๐ 

  

  -พิธีถวายทาน 

  -พิธีแสดงความเคารพ 

   พระรตันตรยั 

  -คาํอาราธนาศีล ๕ 

  -คาํอาราธนาพระปริตร 

  -สรณคมน์และศีล ๕ 

  -คาํอาราธนาธรรม 

  -วิธีประเคนของถวายพระ 

  -วิธีกรวดนํา้ 

  -การบวชดว้ยวิธีจตุตถกรรมวาจา 

   คร ัง้แรก 

  -โปรดพระปุณณมนัตานีบุตร 

ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพสัดุ ์- 

เจา้ศากยะออกบวช 

  -แสดงธรรมโปรดพุทธบิดา 

  -รบัส ัง่ใหบ้วชราหุลกุมารเป็น 

   สามเณร 

  -พระเจา้สุทโธทนะขอพรการบวช 

   กุลบุตร 

  -พระพุทธบิดาทรงประชวร 

   และบรรลุพระอรหนัต์ 

  -อนาถบิณฑิกสรา้งวดัถวาย 

  -มูลเหตุที่พระอนุรุทธะออกบวช 

  -พระเทวทตัทาํอนนัตริยกรรม 

ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา 

  -เสด็จจาํพรรษาในดาวดึงส์ 

   โปรดพระพุทธมารดา 

  -เสด็จลงจากดาวดึงส  ์

ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก 

  -โปรดพระรฏัฐปาละ 

  -พระรฏัฐปาละแสดงธรรมุทเทศ   

   ๔ ประการ 

ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดบัขนัธ 

ปรินิพพาน 

  -ปลงอายุสงัขาร 

  -บิณฑบาตครัง้สุดทา้ย 

  -โปรดสุภทัทปริพาชก 

  -ประทานปจัฉิมโอวาท 

  -พระบรมศพไม่เคลื่อนที่ 

  -ถวายพระเพลิงไม่ติด 



๑๑ 

  

  -แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

  -พระเขี้ยวแกว้ประดิษฐานอยู่ 

   ในเทวโลก 

  -อนัตรธาน ๕ 

ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

  -พระนางมหาปชาบดีโคตมี  

   ปฐมสาวิกา 

  -พระนางพิมพาออกบวช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

วิชาวินัย 

(เบญจศีล-เบญจธรรม, อโุบสถศีล, กรรมบถ) 

ระดบัประถมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๑๓ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาวินัย (เบญจศีล-เบญจธรรม, อโุบสถศีล, กรรมบถ) 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๑๔) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๒๔) 

ธรรมศึกษาชัน้เอก 

ระดบัประถมศึกษา 

(ธศ ๑๓๔) 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยวินัย 

  ๑. ระเบียบวินยั 

  ๒. ศีลเป็นแม่บทของวินยั 

  ๓. ความหมายของศีล 

  ๔. ศีลคือการรกัษาปกติของมนุษย์ 

  ๕. ความมุ่งหมายในการรกัษาศีล 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยเบญจศีล 

  ๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท  

  ๒. อธิบายเบญจศีล ๕ สิกขาบท 

      ขอ้ที่ ๑ เวน้การฆ่าสตัว  ์

      ขอ้ที่ ๒ เวน้การลกัทรพัย์ 

      ขอ้ที่ ๓ เวน้การประพฤติผิด 

         ในกาม 

      ขอ้ที่ ๔ เวน้การพูดเท็จ 

      ขอ้ที่ ๕ เวน้การดื่มสุราเมรยั 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยอานิสงส  ์

 ของเบญจศีล  

  ๑. ประโยชน์ของการรกัษาศีล ๕ 

       - ผลต่อตนเอง 

       - ผลต่อสงัคม 

  ๒. อานิสงสข์องการรกัษาศีล ๕ 

       - ถึงสุคติไดด้ว้ยศีล 

       - มีโภคสมบตัิไดด้ว้ยศีล 

       - บรรลุนิพพานไดด้ว้ยศีล 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยอุโบสถ 

  ๑. ความหมายของอุโบสถ 

  ๒. ความเป็นมาของอุโบสถ 

  ๓. ความมุ่งหมายในการรกัษา 

      อุโบสถ 

  ๔. อุโบสถ ๓ ประเภท 

       - ปกติอุโบสถ 

       - ปฏิชาครอุโบสถ 

       - ปาฏิหาริยอุโบสถ 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยอุโบสถศีล 

  ๑. องคป์ระกอบของอุโบสถศีล 

       - พระรตันตรยั 

       - การเขา้ถึงพระรตันตรยั 

       - อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท 

  ๒. ขอ้ควรเวน้ขณะรกัษาอุโบสถ 

  ๓. ขอ้ควรปฏิบตัิขณะรกัษาอุโบสถ 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยอานิสงสข์องอุโบสถ 

  ๑. โคปาลกอุโบสถ 

  ๒. นิคคณัฐอุโบสถ 

  ๓. อริยอุโบสถ 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยกรรมบถ 

  ๑. ความหมายของกรรมบถ 

  ๒. กรรมบถ ๒ อย่าง 

  ๓. กรรมบถ ๒ อย่างใหผ้ลต่างกนั 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยอกุศลกรรมบถ 

  ๑. ความหมายของอกุศลกรรมบถ 

  ๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐ 

  ๓. อธิบายอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

  ๔. การใหผ้ลของอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยกุศลกรรมบถ 

  ๑. ความหมายของกุศลกรรมบถ 

  ๒. กุศลกรรมบถ ๑๐ 

  ๓. อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐ 

  ๔. การใหผ้ลของกุศลกรรมบถ ๑๐ 



๑๔ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชากระทู ้

ระดบัมธัยมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๑๕ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชากระทู ้

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๑๑) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๒๑) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๓๑) 

๑. ปาปวรรค คือ หมวดบาป 

๑. ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย. 

 ความส ัง่สมบาป นาํทุกขม์าให.้ 

 ขุ. ธ. ๒๕/๓๐. 

๒. ปาปานํ  อกรณํ  สุข.ํ 

 การไม่ทาํบาป นาํสุขมาให.้ 

 ขุ. ธ. ๒๕/๕๙. 

๓. นตฺถิ อการิย ํปาปํ  มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน. 

 คนมกัพูดมุสา จะไม่พึงทาํความช ัว่ ย่อม

ไม่มี. 

 นยั-ขุ. ธ. ๒๕/๓๘., นยั-ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔๓. 

๒. กมัมวรรค คือ หมวดกรรม 

๔. สานิ  กมฺมานิ  นยนฺติ  ทุคฺคตึ. 

 กรรมชัว่ของตนเอง ย่อมนาํไปสู่ทุคติ. 

 ขุ. ธ. ๒๕/๔๗. 

๕. อกต ํ ทุกฺกฏ ํ เสยฺโย. 

 ความช ัว่ ไม่ทาํเสียเลยดีกว่า. 

 ส.ํ ส. ๑๕/๖๘.,  ขุ. ธ. ๒๕/๕๖. 

๖. กลฺยาณการี กลฺยาณํ  ปาปการี จ ปาปก.ํ 

 ทาํดีไดด้ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่. 

   ส.ํ ส. ๑๕/๓๓๓., ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๘๔. 

๗. กมฺมุนา  วตฺตตี  โลโก. 

 สตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม. 

 ม. ม. ๑๓/๖๔๘.,  ขุ. สุ. ๒๕/๔๕๗. 

 

 ๑. อตัตวรรค คือ หมวดตน 

 ๑.อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน    พหุนาปิ น หาปเย 

   อตฺตทตฺถมภิญฺญาย    สทตฺถปสุโต สิยา. 
 บ ุคคลไม ่ควรพล ่าประ โยชน ์ขอ งตน   

เพราะประโยชน์ผูอ้ื่นแมม้าก รูจ้กัประโยชน์

ของตนแลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของ

ตน. 

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๓๗. 

 ๒.อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา  ยถญฺญมนุสาสติ 

   สุทนฺโต วต ทเมถ    อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม. 
  ถา้สอนผูอ้ื ่นฉ ันใด พึงทาํตนฉ ันนัน้  ผู ้

ฝึกตนดีแลว้ ควรฝึกผูอ้ื่น ไดย้ ินว่าตนแล

ฝึกยาก. 

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๓๖. 

 ๓.อตฺตานเมว ปฐมํ   ปฏิรูเป นิเวสเย 

   อถญฺญมนุสาเสยฺย  น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต. 
 บณัฑ ิตพ ึงตัง้ตนไว ใ้นคุณอนัสมควร

ก่อน  สอนผูอ้ื่นภายหลงัจึงไม่มวัหมอง. 

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๓๖. 

 ๒. กมัมวรรค คือ หมวดกรรม 

 ๔.อติสีตํ อติอุณฺหํ      อติสายมิทํ อหุ 
   อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต  อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว. 
 ประโยชน ์ท ัง้หลายย่อมล ่วงเลยคนผู ้

ทอดทิ้งการงาน ดว้ยอา้งว่าหนาวนกั รอ้น

นกั เย็นเสียแลว้. 

  (พุทฺธ)     ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙. 

  

 ๑. กมัมวรรค คือ หมวดกรรม  

 ๑.อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ  อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ 

    สุสํวิหิตกมฺมนฺโต       ส ราชวสตึ วเส. 
  ผูห้ม ัน่ในการงาน  ไม่ประมาท  เป็นผู ้

รอบคอบ  จดัการงานเรียบรอ้ย  จึงควร

อยู่ในราชการ.  

  (พุทฺธ)     ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๓๙. 

 ๒.ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา  น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ 

   น ตมฺหิ ฉนฺท ํกยิราถ  ทุกฺโข ปาปสฺส อุจจโย. 

  ถา้คนพ ึงทําบาป  ก็ไม ่ควรทําบาปนัน้

บ ่อยๆ  ไม ่ควรทาํความพอใจในบาปนัน้ 

เพราะการส ัง่สมบาป  นาํทุกขม์าให.้  

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.  

 ๓.โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ   กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ 

    ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน  กตฺตาร ํนาธิคจฺฉติ. 

  ผูอ้ื ่นทาํความดีให ้ ทาํประโยชน์ใหก้่อน  

แต่ไม่สาํนึกถึง (บุญคุณ)  เมื่อมีกิจเกิดขึ้น

ภายหลงั  จะหาผูช่้วยทาํไม่ได.้  

  (โพธิสตฺต)     ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๙. 

 ๒. ธมัมวรรค คือ หมวดธรรม  

 ๔.โอวเทยฺยานุสาเสยฺย    อสพฺภา จ นิวารเย  

    สต ํหิ โส ปิโย โหติ    อสต ํโหติ อปฺปิโย.  

  บุคคลควรเตือนกนั  ควรสอนกนั  และ

ป้องกนัจากคนไม่ด ี  เพราะเขาย่อมเป็นที่

รกัของคนดี  แต่ไม่เป็นที่รกัของคนไม่ดี.  

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๒๕.  

  



๑๖ 

  

๓. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ 

๘. ปุญฺญํ  โจเรหิ  ทูหรํ. 
 บุญอนัโจรนาํไปไม่ได.้ 

 ส.ํ ส. ๑๕/๕๐. 

๙. สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย. 
 ความส ัง่สมขึ้นซึ่งบุญ นาํสุขมาให.้ 

 ขุ. ธ. ๒๕/๓๐. 

 ๑๐. ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ  ปติฏฺฐา โหนฺติ  
  ปาณินํ. 
 บุญเป็นที่พึงของสตัวใ์นโลกหนา้. 

 ส.ํ ส. ๑๕/๒๖., องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๔๔.,   

 ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๔. 

๕.ยาทิสํ วปเต พีชํ        ตาทิสํ ลภเต ผลํ 
   กลฺยาณการี กลฺยาณํ   ปาปการี จ ปาปกํ. 
  บ ุคคลหว ่านพ ืช เ ช ่น ใด   ย ่อม ได ผ้ ล

เช่นนัน้  ผูท้าํกรรมดี  ย่อมไดผ้ลดี  ผูท้าํ

กรรมช ัว่ ย่อมไดผ้ลช ัว่. 

  (พุทฺธ)     ส.ํ ส. ๑๕/๓๓๓. 

 ๖.โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ  กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ 
    อตฺถา ตสฺส ปลุชฺชนฺติ  เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา. 
  ผูใ้ด อนัผูอ้ื่นทาํความดี ทาํประโยชน์ให ้

ในกาลก่อน  แต่ไม ่รู ส้ ึก   (ค ุณของ เขา ) 

ประโยชน์ที่ผูน้ ัน้ปรารถนาย่อมฉิบหาย. 

  (ทฬฺหธมฺมโพธิสตฺต)   ขุ. ชา. สตฺตก. 

๒๗/๒๒๘. 

 ๗.สุขกามานิ ภูตานิ   โย ทณฺเฑน วิหึสติ 

   อตฺตโน สุขเมสาโน  เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ. 
 สตัว ท์ ัง้ หล ายย ่อมต อ้ งการความส ุข  

ผูใ้ดแสวงหาสุขเพื่อตน เบียดเบียนเขาดว้ย

อาชญา ผูน้ ัน้ละไปแลว้ ย่อมไม่ไดสุ้ข. 

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๓๒. 

 ๓. ปญัญาวรรค คือ หมวดปญัญา 

 ๘.ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ    อปิ วิตฺตปริกฺขยา 
    ปญฺญาย จ อลาเภน   วิตฺตวาปิ น ชีวติ. 
 ถ ึงสิ้นทรพัย  ์  ผู ม้ ีปญัญาก็เป็นอยู ่ได ้ 

แต่อบัปญัญาแมม้ีทรพัยก์็เป็นอยู่ไม่ได  ้

  (มหากปฺปินเถร)    ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๐. 

๙.ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ  อนตฺถํ จรติ อตฺตโน 

    อตฺตโน จ ปเรสญฺจ   หึสาย ปฏิปชฺชติ. 
  คนม ีปญัญาทราม  ไดย้ศแลว้  ย่อม

ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อม

ปฏิบตัิเพื่อเบียดเบียนท ัง้ตนและผูอ้ื่น. 

 (หตฺถาจริย)    ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๐.    

 ๑๐.โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต 

  เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย  ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโน. 
  

๕.กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา  วีตตณฺโห สทา สโต  

  สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกฺขุ  ตสฺส โน สนฺติ อิญฺชิตา.  

  ภิกษุผูเ้ห็นโทษในกาม  มีความประพฤติ

ประเสริฐ  ปราศจากตณัหา  ม ีสติทุกเมื ่อ

พ ิจารณาแลว้   ดบักิเลสแลว้   ย่อมไม ่มี

ความหว ัน่ไหว.  

  (พุทฺธ)  ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๑.,  ขุ. จู. ๓๐/๓๕. 

 ๖.ชิคจฺฉา ปรมา โรคา  สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา  

  เอต ํญตฺวา ยถาภูต ํ  นิพฺพานํ ปรม ํสุข.ํ  

  ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สงัขารเป็นทุกข์

อย่างยิ่ง รูข้อ้นัน้ตามเป็นจริงแลว้ ดบัเส ีย

ได ้เป็นสุขอย่างยิ่ง. 

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.  

 ๓. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร  

 ๗.โกสชฺช ํภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺจ เขมโต  

    อารทฺธวิริยา โหถ    เอสา พุทฺธานุสาสนี.  

  ท่านท ัง้หลายจงเห็นความเกียจครา้นเ ป็น

ภยั  และเห ็นการปรารภความเพ ียร เ ป็น

ความปลอดภยั  แลว้ปรารภความเพียรเถิด 

นี้ เป็นพุทธานุศาสนี.  

  (พุทฺธ)     ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕.   

 ๘.นิทฺท ํตนฺทึ วิชิมฺหิต ํ  อรตึ ภตฺตสมฺมท ํ 

  วิริเยน นํ ปณาเมตฺวา  อริยมคฺโค วิสุชฺฌติ.  

  อร ิยมรรคย ่อมบร ิส ุทธิ ์   เพราะข บั ไล่

ความหลบั  ความเกียจครา้น  ความบิดขี้

เกียจ ความไม่ยินดี  และความเมาอาหาร

นัน้ไดด้ว้ยความเพียร.  

  (พุทฺธ)     ส.ํ ส. ๑๕/๑๐.  

 ๙.โย จ วสฺสสต ํชีเว    กุสีโต หีนวีริโย  

   เอกาห ํชีวิต ํเสยฺโย   วิริย ํอารภโต ทฬฺห.ํ  

   ผู ใ้ดเกียจครา้น  ม ีความเพียรเลว  พ ึง

เป็นอยู่ต ัง้รอ้ยปี  แต่ผู ป้รารภความเพ ียร

ม ัน่คง  มีชีว ิตอยู่เพียงวนัเดียว  ประเสริฐ

กว่าผูน้ ัน้.  

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.  



๑๗ 

  

 ผู ใ้ดม ีปญัญาทราม มีใจไม่ม ัน่คง  พ ึง

เป็นอยู่ต ัง้รอ้ยปี  ส่วนผูม้ ีปญัญาเพ่งพินิจ   

มีชีวิตอยู่เพียงวนัเดียว  ดีกว่า. 

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๒๙. 

 ๑๐.สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน    ปญฺญวา สุสมาหิโต  

    อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต   โอฆ ํตรติ ทุตฺตร.ํ  

  ผูถ้ึงพรอ้มดว้ยศีล  มีปญัญา  มีใจม ัน่คง

ดีแลว้  ปรารภความเพียร  ตัง้ตนไวใ้นกาล 

ทุกเมื่อ  ย่อมขา้มโอฆะที่ขา้มไดย้าก.  

  (พุทฺธ)     ส.ํ ส. ๑๕/๗๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชาธรรม 

ระดบัมธัยมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๑๙ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาธรรม 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๑๒) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๒๒) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๓๒) 

หมวด ๒ 

  ๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 

  ๒. ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 

  ๓. ธรรมอนัทาํใหง้าม ๒ 

  ๔. บุคคลหาไดย้าก ๒  

หมวด ๓ 

  ๑. ทุจริต ๓ 

  ๒. สุจริต ๓ 

  ๓. บุญกิริยาวตัถุ ๓ 

หมวด ๔ 

  ๑. อคติ ๔ 

  ๒. จกัร ๔ 

  ๓. อริยสจั ๔   

หมวด ๕ 

  ๑. พละ ๕ 

หมวด ๖ 

  ๑. สาราณิยธรรม ๖   

หมวด ๗ 

  ๑. สปัปุริสธรรม ๗ 

หมวด ๘ 

  ๑. โลกธรรม ๘ 

คิหิปฏิบตัิ 

  ๑. สงัคหวตัถุ ๔ 

   ๒. ทิศ ๖ 

หมวด ๒ 

  ๑. กาม ๒ 

  ๒. สุข ๒ 

หมวด ๓ 

  ๑. อธิปเตยยะ ๓ 

  ๒. ตณัหา ๓ 

  ๓. อคัคิ ๓ 

  ๔. วฏัฏะ ๓ 

  ๕. ญาณ ๓ 

หมวด ๔ 

  ๑. อปสัเสนธรรม ๔ 

  ๒. อปัปมญัญา ๔ 

หมวด ๕ 

  ๑. มจัฉริยะ ๕ 

  ๒. นิวรณ์ ๕ 

  ๓. เวทนา ๕ 

หมวด ๖ 

  ๑. จริต ๖ 

หมวด ๗ 

  ๑. อปริหานิยธรม ๗ 

      (สาํหรบัคฤหสัถ)์ 

หมวด ๙ 

  ๑. สงัฆคุณ ๙ 

หมวด ๑๐ 

  ๑. บารมี ๑๐ 

 

ส่วนสงัสารวฏัฏ  ์

๑. คติ ๒ 

  -ทุคติ 

  -สุคติ 

๒. กรรม ๑๒ 

  -กรรมใหผ้ลตามคราว ๔ 

  -กรรมใหผ้ลตามกิจ ๔ 

  -กรรมใหผ้ลตามลาํดบั ๔ 

๓. หวัใจสมถกมัมฏัฐาน 

  -กายคตาสติ 

  -เมตตา 

  -พุทธานุสสติ 

  -กสิณ 

  -จตุธาตุววตัถาน 

  -นิวรณ์ ๕ 

๔. สมถกมัมฏัฐาน 

  -อารมณ์ของสมถกมัมฏัฐาน 

  -อภิณหปจัจเวกขณะ ๕ 

  -สติปฏัฐาน ๔ 

  -กสิณ ๑๐ 

  -อสุภะ ๑๐ 

  -อนุสสติ ๑๐ 

  -พรหมวิหาร ๔ 

  -อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ 

  -จตุธาตุววตัถาน ๑ 

  -อรูป ๔ 



๒๐ 

  

   -จริต ๖ 

๕. พุทธคุณกถา 

  -พุทธคุณ ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชาพทุธประวตัิ 

ระดบัมธัยมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๒๒ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาพุทธประวตัิ 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๑๓) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๒๓) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๓๓) 

 ปริเฉทที่ ๑  

  -ชมพูทวีปและประชาชน  

  -วรรณะ ๔ 

 ปริเฉทที่ ๒  

  -สกักชนบทและศากยวงศ์ 

  -ลาํดบัศากยวงศ์ 

 ปริเฉทที่ ๓  

  -ประสูติ  

  -อสิตดาบสเขา้เฝ้าและพยากรณ์           

  -ทรงอภิเษกสมรส 

 ปริเฉทที่ ๔  

  -เสด็จออกบรรพชา 

 ปริเฉทที่ ๕  

  -ตรสัรู ้  

  -ทรงบาํเพ็ญทุกรกิริยา 

  -ทรงเลกิบาํเพ็ญทุกรกิริยา 

  -ทรงบาํเพ็ญเพียรทางจิต 

 ปริเฉทที่ ๖  

  -ทรงพิจารณาสตัวโ์ลกเปรียบ 

   ดว้ยดอกบวั  

  -แสดงปฐมเทศนา  

  -แสดงอนตัตลกัขณสูตร   

 ปริเฉทที่ ๗  

  -ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา  

๑. พระมหากสัสปะ 

๒. พระอุบาลี 

๓. พระสิวลี 

๔. พระมหากจัจายนะ 

๕. พระเขมาเถรี 

๖. พระอุบลวรรณาเถรี 

๗. พระปฏาจาราเถรี 

๘. พระกีสาโคตมีเถรี 

๙. บณัฑิตสามเณร 

๑๐. ธมัมิกอุบาสก 

๑๑. พระนางมลัลกิาเทวี 

ศาสนพิธี 

บทที่ ๑ พิธีบ าเพ็ญกุศลในทาง

พระพุทธศาสนา 

  -วนัเขา้พรรษา 

  -วนัออกพรรษา 

  -วนัเทโวโรหณะ 

  -วนัธรรมสวนะ 

บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต  ์

  -ความเป็นมาของพิธีเจริญ 

   พระพุทธมนต์ 

  -อานิสงสก์ารเจริญพระพุทธมนต์ 

บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต  ์

ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 

  -จุติลงสู่พระครรภ์ 

  -ประวตัิชมพูทวีปและประชาชน 

  -ความเชื่อของคนในยุคนัน้ 

  -การสรา้งเมืองกบิลพสัดุแ์ละ 

   ต ัง้ศากยวงศ์ 

  -ลาํดบัพระวงศ์ 

  -พระมารดาทรงพระสุบินนิมิต 

  -พระโพธิสตัวป์ระสูติ 

  -อาสภิวาจา ดาํรสัอย่างอาจหาญ 

  -สหชาติ สิ่งที่อุบตัิในวนัเดียวกนั 

   กบัพระโพธิสตัว  ์

  -ขนานพระนาม 

  -พราหมณ์ ๘ คน ทาํนาย 

   พระลกัษณะ 

  -พระนางสิริมหามายาทิวงคต 

  -พระราชพิธีวปัปมงคล 

  -ทรงอภิเษกสมรส 

ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา 

  -ประพาสอุทยาน 

  -ราหุลประสูติ 

  -มูลเหตุใหเ้สด็จออกบรรพชา 

  -เสด็จหอ้งพระนางพิมพา 

  -เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 



๒๓ 

  

  -โปรดยสกุลบุตร  

  -โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ง 

  -แสดงอาทิตตปริยายสูตร 

 ปริเฉทที่ ๘  

  -เสด็จเมืองราชคฤห ์แควน้มคธ  

  -ทรงรบัพระอุทยานเวฬุวนัเป็น 

   สงัฆาวาส  

  -ทรงไดพ้ระอคัรสาวก 

 ปริเฉทที่ ๙  

  -ทรงบาํเพ็ญพุทธกิจในแควน้มคธ 

  -ประทานอุปสมบทแก่ 

   พระมหากสัสปะ 

  -มหาสนันิบาตแห่งพระสาวก  

  -ทรงแสดงทิศ ๖ โปรดสิงคาลก 

   มาณพ  

 ปริเฉทที่ ๑๐  

  -เสด็จเมืองกบิลพสัดุช์าติภูมิ  

  -โปรดพระพุทธบิดา  

  -นนัทกุมารออกบวช  

  -ราหุลบรรพชา 

 ปริเฉทที่ ๑๑  

  -เสด็จแควน้โกศล 

 ปริเฉทที่ ๑๒  

  -ทรงปรงอายุสงัขาร เสด็จบา้น 

   เวฬุวคาม 

  -ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ ์ 

   เสด็จป่ามหาวนั  

  -นายจุนทะถวายปิจฉิมบิณฑบาต  

   เสด็จเมืองปาวา  

  -บรรทมอนุฏฐานไสยา  

  -ทรงปรารภสกัการบูชา  

  -พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

  -พิธีบาํเพ็ญกุศล ๗ วนั ๕๐ วนั  

   ๑๐๐ วนั 

  -พิธีทาํบุญงานฌาปนกิจศพ 

  -พิธีสวดมาติกาบงัสุกุล 

  -พิธีทาํบุญฉลองอฐัิ 

บทที่ ๔ เทศกาลส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

  -พิธีลอยกระทงตามประทีป 

  -พิธีถวายผา้ป่า 

  -พิธีถวายผา้กฐิน 

บทที่ ๕ ประเพณีส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

  -พิธีบรรพชาสามเณร 

  -พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

  -ทรงบาํเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ 

  -ปญัจวคัคียอ์อกบวชตาม 

  -นางสุชาดาถวายขา้วมธุปายาส 

  -ทรงลอยถาด 

  -เสด็จสู่ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 

  -ทรงผจญวสวตัตีมาร 

  -บาํเพ็ญเพียรทางใจและไดต้รสัรู  ้

ปริเฉทที่ ๓ สตัตมหาสถาน 

  -เสวยวิมุตติสุข 

  -สหมับดีพรหมอาราธนา 

ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา 

  -เสด็จโปรดฤษีปญัจวคัคีย ์ 

  -ทรงแสดงปฐมเทศนา 

  -โกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรม 

  -ทรงประทานการบวชดว้ยวิธี 

   เอหิภิกขุอุปสมัปทา 

  -ทรงแสดงอนตัตลกัขณสูตร 

  -โปรดยสกุลบุตร 

  -ปฐมอุบาสกอุบาสิกาใน 

   พระพุทธศาสนา 

  -สหายพระยส ๕๔ คน ออกบวช 

  -ส่งสาวก ๖๐ องค์ไปประกาศ 

   พระศาสนา 

  -ประทานอุปสมบทแก่ภทัทวคัคีย ์

  -โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ง และบริวาร 

  -ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร 

  -โปรดพระเจา้พิมพิสาร 

  -ทรงรบัสวนเวฬุวนัเป็นอารามสงฆ์ 

ปริเฉทที่ ๕ ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 

  -พระอคัรสาวกท ัง้สอง 

  -พระสารีบุตร 



๒๔ 

  

  -ทรงแสดงสงัเวชนียสถาน ๔  

   ตาํบล 

  -ถูปารหบุคคล ๔  

  -ประทานโอวาทแก่พระอานนท์ 

  -ตรสัสรรเสริญพระอานนท ์ 

  -ตรสัส ัง่ใหแ้จง้ข่าวปรินิพพาน 

   แก่มลัลกษตัริย ์ 

  -โปรดสุภทัทปริพาชก  

  -ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ ์ 

  -ปจัฉิมโอวาท  

  -ปรินิพพาน  

 ปริเฉทที่ ๑๓  

  -ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  

  -แจกพระบรมสารีริกธาตุ  

  -สาระสาํคญัในการเสด็จ 

   ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา  

  -สงัเวชนียสถาน ๔  

 ศาสนพิธี 

  -อารมัภบท 

  -พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  -พิธีบาํเพ็ญกุศลในวนัสาํคญั  

   ทางพระพุทธศาสนา 

  -วนัมาฆบูชา 

  -ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 

  -วนัวิสาขบูชา 

  -ความเป็นมาของวนัวิสาขบูชา 

  -วนัอฏัฐมีบูชา 

  -ความเป็นมาของวนัอฏัฐมีบูชา 

  -วนัอาสาฬหบูชา 

  -ความเป็นมาของวนัอาสาฬหบูชา 

  -พระโมคคลัลานะ 

ปริเฉทที่ ๖ ศิษยพ์ราหมณ์พาวรี    

๑๖ คน 

  -ปญัหาติสสเมตเตยยมาณพ 

  -ปญัหาอุทยมาณพ 

  -ปญัหาโปสาลมาณพ 

  -ปญัหาโมฆราชมาณพ 

  -ปญัหาปิงคิยมาณพ 

  -มาณพ ๑๖ คน ทูลขออุปสมบท 

ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวช

ดว้ยวิธีจตุตถกรรมวาจา 

  -ประวตัิพระราธะ 

  -การบวชดว้ยวธิีจตุตถกรรมวาจา  

   คร ัง้แรก 

  -โปรดพระปุณณมนัตานีบุตร 

ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพสัดุ ์–

เจา้ศากยะออกบวช 

  -แสดงธรรมโปรดพุทธบิดา 

  -นนัทกุมารออกบวช 

  -รบัส ัง่ใหบ้วชราหุลกุมารเป็น 

   สามเณร 

  -พระเจา้สุทโธทนะขอพรการ 

   บวชกุลบุตร 

  -พระพุทธบิดาทรงประชวร 

   และบรรลุพระอรหนัต์ 

  -มูลเหตุที่พระอนุรุทธะออกบวช 

  -พระเทวทตัทาํอนนัตริยกรรม   

  -พระอานนททู์ลขอพร ๘ ประการ 

ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา 

  -เสด็จจาํพรรษาในดาวดึงส์ 

   โปรดพระพุทธมารดา 



๒๕ 

  

  -พิธีถวายภตัตาหาร 

  -พิธีถวายทาน 

  -พิธีแสดงความเคารพพระรตันตรยั 

  -คาํบูชาพระรตันตรยั 

  -คาํอาราธนาศีล ๕ 

  -สรณคมน์และศีล ๕ 

  -คาํอาราธนาพระปริตร 

  -คาํอาราธนาธรรม 

  -วิธีประเคนของถวายพระ 

  -วิธีกรวดนํา้ 

  -เสด็จลงจากดาวดึงส  ์

  -รบัผา้คู่ของพระนางโคตมี 

ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก 

  -โปรดพระโสณโกฬิวิสะ 

  -โปรดพระรฏัฐปาละ 

  -พระรฏัฐปาละแสดงธรรมุทเทศ   

   ๔ ประการ 

ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดบัขนัธ 

ปรินิพพาน 

  -ปลงอายุสงัขาร 

  -บิณฑบาตครัง้สุดทา้ย 

  -ทรงรบัผา้สิงคิวรรณ 

  -ทรงปรารภสกัการบูชา 

  -สงัเวชนียสถาน ๔ ตาํบล 

  -โปรดสุภทัทปริพาชก 

  -ประทานปจัฉิมโอวาท 

  -พระบรมศพไม่เคลื่อนที่ 

  -ถวายพระเพลิงไม่ติด 

  -แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

  -พระเขี้ยวแกว้ประดิษฐานอยู่ 

   ในเทวโลก 

  -อนัตรธาน ๕ 

ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี   

  -พระนางมหาปชาบดีโคตมี  

   ปฐมสาวิกา 

  -ทรงอนุญาตครุธรรมปฏิคคหณ  

   อุปสมัปทา 

  -ทรงแสดงเหตุที่ไม่ยอมให  ้

   สตรีบวช 

  -พระนางพิมพาออกบวช 

 



๒๖ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

วิชาวินัย 

(เบญจศีล-เบญจธรรม, อโุบสถศีล, กรรมบถ) 

ระดบัมธัยมศึกษา 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๒๗ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาวินัย (เบญจศีล-เบญจธรรม, อโุบสถศีล, กรรมบถ) 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๑๔) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๒๔) 

ธรรมศึกษาชัน้เอก 

ระดบัมธัยมศึกษา 

(ธศ ๒๓๔) 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยวินัย 

  ๑. ระเบียบวินยั 

  ๒. ศีลเป็นแม่บทของวินยั 

  ๓. ความหมายของศีล 

  ๔. ศีลคือการรกัษาปกติ 

     ของมนุษย ์

  ๕. ความมุ่งหมายในการรกัษาศีล 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยเบญจศีล 

  ๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท  

  ๒. อธิบายเบญจศีล ๕ สิกขาบท 

      ขอ้ที่ ๑ เวน้การฆ่าสตัว  ์

      ขอ้ที่ ๒ เวน้การลกัทรพัย์ 

      ขอ้ที่ ๓ เวน้การประพฤติผิด 

             ในกาม 

      ขอ้ที่ ๔ เวน้การพูดเท็จ 

      ขอ้ที่ ๕ เวน้การดื่มสุราเมรยั 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยเบญจธรรม 

  ๑. ความสาํคญัของเบญจธรรม 

  ๒. อธิบายเบญจธรรม ๕ 

      ขอ้ที่ ๑ เมตตากบักรุณา 

      ขอ้ที่ ๒ การเลี้ยงชีวิตในทาง 

               ที่ชอบ 

      ขอ้ที่ ๓ ความสาํรวมในกาม 

      ขอ้ที่ ๔ ความมีสตัย  ์

      ขอ้ที่ ๕ ความมีสติรอบคอบ 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยอุโบสถ 

  ๑. ความหมายของอุโบสถ 

  ๒. ความเป็นมาของอุโบสถ 

  ๓. ความมุ่งหมายในการรกัษา 

      อุโบสถ 

  ๔. อุโบสถ ๓ ประเภท 

       - ปกติอุโบสถ 

       - ปฏิชาครอุโบสถ 

       - ปาฏิหาริยอุโบสถ 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยอุโบสถศีล 

  ๑. องคป์ระกอบของอุโบสถศีล 

       - พระรตันตรยั 

       - การเขา้ถึงพระรตันตรยั 

       - อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท 

  ๒. อธิบายอุโบสถศีล ๘ สิกขาบท 

  ๓. ขอ้ควรเวน้ขณะรกัษาอุโบสถ  

  ๔. ขอ้ควรปฏิบตัิขณะรกัษา 

     อุโบสถ 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยอานิสงสข์อง 

 อุโบสถ 

  ๑. โคปาลกอุโบสถ 

  ๒. นิคคณัฐอุโบสถ 

  ๓. อริยอุโบสถ 

บทที่ ๑ ว่าดว้ยกรรมบถ 

  ๑. ความหมายของกรรมบถ 

  ๒. กรรมบถ ๒ อย่าง 

  ๓. กรรมบถ ๒ อย่างใหผ้ลต่างกนั 

บทที่ ๒ ว่าดว้ยอกุศลกรรมบถ 

  ๑. ความหมายของอกุศลกรรมบถ 

  ๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐ 

  ๓. จาํแนกอกุศลกรรมบถโดย 

      กรรม ๓ 

  ๔. อธิบายอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

        - กายกรรม ๓    

        - วจีกรรม ๔ 

        - มโนกรรม ๓   

  ๕. การใหผ้ลของอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

บทที่ ๓ ว่าดว้ยกุศลกรรมบถ 

  ๑. ความหมายของกุศลกรรมบถ 

  ๒. กุศลกรรมบถ ๑๐ 

  ๓. จาํแนกกุศลกรรมบถ 

      โดยกรรม ๓ 

  ๔. อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐ 

        - กายกรรม ๓    

        - วจีกรรม ๔ 

        - มโนกรรม ๓   

  ๕. การใหผ้ลของกุศลกรรมบถ ๑๐ 



๒๘ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชากระทู ้

ระดบัอดุมศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๒๙ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชากระทู ้

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๑๑) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๒๑) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๓๑) 

๑. อปัปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท 

๑. อปฺปมาท ํ ปสสํนฺติ. 

 บณัฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท. 

    ส.ํ ส. ๑๕/๑๒๖., องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๓.,    

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙., ขุ. อิติ. ๒๔/๒๔๒. 

๒. อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ. 

 ผูไ้ม่ประมาท  ย่อมไม่ตาย. 

   ขุ. ธ. ๒๕/๑๘., ขุ. ชา. ตึส. ๒๗/๕๒๔. 

๓. อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ. 

 ท่านท ัง้หลายจงยงัความไม่ประมาทใหถ้ึง

พรอ้ม. 

 ที. มหา. ๑๐/๑๘๐.,  ส.ํ ส. ๑๕/๒๓๑. 

๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต 

๔. จิตฺเต  สงฺกิลิฏฺเฐ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา. 
 เมื่อจิตเศรา้หมองแลว้  ทุคติเป็นอนัตอ้ง

หวงั. 

 ม. มู. ๑๒/๖๔. 

๕. จิตฺเต  อสงฺกิลิฏฺเฐ  สุคติ  ปาฏิกงฺขา. 
  เมื่อจิตไม่เศรา้หมองแลว้  สุคติเป็นอนั 

ตอ้งหวงั. 

  ม. มู. ๑๒/๖๔. 

๖. จิตฺต ํ ทนฺต ํ สุขาวห.ํ 

  จิตที่ฝึกแลว้  นาํสุขมาให.้ 

  ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

 

 

 ๑. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส 

 ๑.โกธสฺส วิสมูลสฺส   มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ 

   วธํ อริยา ปสํสนฺติ  ตญฺหิ เฉตฺวา น โสจติ. 
  พราหมณ์ ! พระอริยเจา้ย่อมสรรเสริญ

ผูฆ้่าความโกรธ  ซึ ่งม ีโคนเป็นพิษ ปลาย

หวาน  เพราะคนตดัความโกรธนัน้ไดแ้ลว้  

ย่อมไม่เศรา้โศก. 

  (พุทฺธ)      ส.ํ ส. ๑๕/๒๓๖. 

 ๒.   นิทฺทํ  น  พหุลีกเรยฺย 

  ชาคริยํ  ภเชยฺย  อาตาปี 

  ตนฺทึ  มายํ  หสฺสํ  ขิฑฺฑํ 
  เมถุนํ  วิปฺปชเห  สวิภูสํ. 
 ผูม้ ีความเพียรไม่พึงนอนมาก  พึงเสพ

ธรรมเครื ่องตื ่น  พ ึงละความเกียจครา้น  

มายา  ความร่าเร ิง  การเล ่น  และเมถ ุน

พรอ้มท ัง้เครื่องประดบัเสีย. 

  (พุทฺธ)  ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๕.,  ขุ. มหา.  

๒๙/๔๕๗,๔๖๐. 

 ๓.ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส   นิจฺจํ อุชฺฌานสญฺญิโน 

 อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ  อารา โส อาสวกฺขยา. 
  คนที่เห็นแต่โทษผูอ้ื่น  คอยแต่เพ่งโทษนัน้ 

อาสวะก็เพิ่มพูน  เขายงัไกลจากความสิ้น 

อาสวะ. 

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๔๙. 

 ๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต 

 ๔.  อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺส    สทฺธมฺมํ อวิชานโต  
      ปริปฺลวปสาทสฺส     ปญฺญา น ปริปูรติ. 

 ๑. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส  

 ๑. อนิจฺจา อทฺธุวา กามา  พหุทุกฺขา มหาวิสา 

    อโยคุโฬว สนฺตตฺโต    อฆมูลา ทุกฺขปฺผลา. 

  กามท ัง้หลาย  ไม่เที่ยง  ไม่ย ัง่ยืน  มีทุกข์

ม าก  ม ีพ ิษมาก  ด งัก อ้น เหล ็กที ่ร อ้นจ ดั  

เป็นตน้เคา้แห่งความคบัแคน้  มีทุกขเ์ป็นผล.  

  (สุเมธาเถรี)     ขุ. เถรี. ๒๖/๕๐๓.  

 ๒.อวิชฺชาย นิวุโต โลโก เววิจฺฉา (ปมาทา) นปฺปกาสติ 

    ชปฺปาภิเลปนํ  พฺรูมิ   ทุกฺขมสฺส  มหพฺภยํ. 

  โ ลกถ ูกอ ว ิช ช าปิดบ งั แล ว้   ไม ่ป ร ากฏ 

เพราะความตระหนี ่ (และความประมาท)  

เรากล่าวความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลก  

ทุกขเ์ป็นภยัใหญ่ของโลกนัน้.  

  (พุทฺธ)    ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๐., ขุ. จู. ๓๐/๙.  

 ๓.  โกธํ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มานํ 
   สญฺโญชนํ  สพฺพมติกฺกเมยฺย 

   ตนฺนามรูปสฺมึ  อสชฺชมานํ 
   อกิญฺจนํ  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา. 
  บุคคลพ ึงละความโกรธ  พ ึง เลกิถ ือตวั  

พึงกา้วล่วงสงัโยชน์ท ัง้ปวง  (เพราะ)  ทุกข์

ท ัง้ หล า ยย ่อ ม ไม ่ต ิด ต า ม ผู ไ้ ม ่ข อ้ ง อ ยู ่ใ น 

นามรูป  ไม่มีกงัวลนัน้.  

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๔๔. 

 ๔. นิราสตฺตี อนาคเต    อตีตํ นานุโสจติ 
   วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ    ทิฏฺฐีสุ จ น นิยฺยติ.   

  ผูไ้ม่คาํนึงถึงสิ่งที่ยงัมาไม่ถึง  ย่อมไม่เศรา้

โศกถ ึงสิ ่งที ่ล ่ว งไปแล ว้  ผู เ้ ห ็นความสงดั 



๓๐ 

  

๗. จิตฺต ํ รกฺเขถ  เมธาวี. 

  ผูม้ีปญัญาพึงรกัษาจิต. 

  ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

๓. สีลวรรค คือ หมวดศีล 

๘.  สีล ํ โลเก  อนุตฺตร.ํ 

  ศีลเป็นเยี่ยมในโลก. 

  ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๘. 

๙. สีล ํ รกฺเขยฺย  เมธาวี. 

 ปราชญพ์ึงรกัษาศีล. 

 ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๒. 

 ๑๐. สวําเสน  สีล ํ เวทิตพฺพ.ํ 

  ศีลพึงรูไ้ดเ้พราะอยู่ร่วมกนั. 

  นยั- ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๘. 

 

  เมื ่อม ีจ ิตไม ่ม ัน่คง  ไม ่รู พ้ระสทัธรรม  

มีความเลื่อมใสเลื่อนลอย  ปญัญาย่อมไม่

บริบูรณ์. 

 (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๒๐. 

 ๕. ผนฺทนํ จปล ํจิตฺตํ    ทุรกฺข ํทุนฺนิวารยํ 

     อุชุ ํกโรติ เมธาวี      อุสุกาโรว เตชนํ. 

 คนมีปญัญาทาํจิตที่ดิ้นรน  กวดัแกว่ง  

รกัษายาก  หา้มยากใหต้รงได ้ เหมือนช่าง

ศรทาํลูกศรใหต้รงไดฉ้ะนัน้. 

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

 ๖. ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ  วุฏฺฐี สมติวิชฺฌติ 
    เอว ํอภาวิต ํจิตฺต ํ   ราโค สมติวิชฺฌติ.   

   ฝนย่อมรัว่ รดเร ือนที ่ม ุง ไม ่ด ีฉ ันใด 

ราคะย่อมร ัว่รดจิตที่ไม่ไดอ้บรมฉันนัน้. 

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๑๖. 

 ๗.เสโล ยถา เอกฆโน  วาเตน น สมีรติ 

    เอว ํนินฺทาปสสําสุ  น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา.   

   ภูเขาหินแท่งทึบ  ไม่ส ัน่สะเทือนเพราะลม

ฉันใด  บณัฑิตย่อมไม่หว ัน่ ไหวในนินทา

และสรรเสริญฉันนัน้. 

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๒๕. 

 ๓. ธมัมวรรค คือ หมวดธรรม 

 ๘.ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลปุกฺกุสา 

    อิธ  ธมฺม ํ จริตฺวาน       ภวนฺติ  ติทิเว  สมา. 

 กษตั ร ิย  ์  พ ร าหมณ ์  แพทย  ์  ศูท ร 

จณัฑาล  และคนงานช ัน้ตํา่   ประพฤติ

ธรรมในโลกนี้แลว้  ย่อมเป็นผูเ้สมอกนัใน

สวรรค์ช ัน้ไตรทิพย.์ 

    (สีลวีมงฺสชาตก)  ขุ. ชา. ๒๗/๗๖/๑๗๕. 

 ๙. โย อิจฺเฉ ทิพฺพโภคญฺจ ทิพฺพมายุ ํยส ํสุข ํ 

     ปาปานิ ปริวชฺเชตฺวา    ติวิธํ ธมฺมมาจเร. 

  ผูใ้ด ปรารถนาโภคทรพัย ์อายุ ยศ สุข 

อนัเป็นทิพย  ์ ผูน้ ัน้พึงงดเวน้บาปท ัง้หลาย  

แลว้ประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง. 

 (ราชธีตา)     ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๐๖. 

ในผสัสะท ัง้หลาย  ย่อมไม่ถูกชกันาํไปในทิฏฐิ

ท ัง้หลาย.  

  (พุทฺธ)    ขุ. สุ. ๒๕/๕๐๐.,  ขุ. มหา. ๒๙/

๒๖๔, ๒๖๗. 

 ๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต  

 ๕. อนวสฺสุตจิตฺตสฺส    อนนฺวาหตเจตโส  
    ปุญฺญปาปปหีนสฺส   นตฺถิ  ชาครโต ภยํ.  
  ผูม้ ีจ ิตอนัไม่ชุ ่มดว้ยราคะ  ม ีใจอนัโทสะ 

ไม่กระทบแลว้  ม ีบุญและบาปอนัละไดแ้ลว้ 

ตื่นอยู่  ย่อมไม่มีภยั.  

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.  

  ๖. กุมฺภูปมํ  กายมิมํ  วิทิตฺวา  
   นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวา  
   โยเธถ  มารํ  ปญฺญาวุเธน  
   ชิตญฺจ  รกฺเข  อนิเวสโน  สิยา.  
  บุคคลรูก้ายนี้ที่เปรียบดว้ยหมอ้  กัน้จิตที่

เปรียบดว้ยเมืองนี้แลว้  พึงรบมารดว้ยอาวุธ

คือปญัญา  และพึงรกัษาแนวที่ชนะไว ้ ไม่พึง

ยบัย ัง้อยู่.  

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.  

  ๗.สุทุทฺทส ํสุนิปุณํ      ยตฺถ กามนิปาตินํ  

    จิตฺต ํรกฺเขถ เมธาวี   จิตฺต ํคุตฺต ํสุขาวห.ํ  

  ผูม้ ีปญัญา  พ ึงรกัษาจิตที ่เห ็นไดย้ากนกั  

ละเอ ียดนกั  มกัตกไปในอารมณ์ที ่น่าใค ร่  

(เพราะว่า)  จิตที่คุม้ครองแลว้  นาํสุขมาให.้  

  (พุทฺธ)     ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.   

 ๓. สามคัคีวรรค คือ หมวดสามคัคี  

 ๘. วิวาท ํภยโต ทิสฺวา    อวิวาทญฺจ เขมโต  

     สมคฺคา สขิลา โหถ    เอสา พุทฺธานุสาสนี.  

  ท ่า น ท ั ง้ ห ล า ย จ ง เ ห ็น ค ว า ม ว ิว า ท โ ด ย 

ความเป็นภยั   และความไม่ว ิวาทโดยความ

ปลอดภยัแลว้   เป็น ผู พ้ร อ้ม เพร ียง    มี

ค ว า ม ป ร ะ น ีป ร ะ น อ ม ก นั เ ถ ิด    นี ้ เ ป ็น 

พระพุทธานุศาสนี.  

  (พุทฺธ)     ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕.  



๓๑ 

  

๑๐.นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา  อถทฺธา สุสมาหิตา  

   เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต.         

  ผูไ้ม่คดโกง  ไม่พูดเพอ้  มีปรีชา  ไม่หยิ่ง  

ม ีใจม ัน่คงนัน้แล  ย่อมงดงามในธรรมที่

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงแสดงแลว้.  

   (พุทฺธ)  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔., ขุ. มหา. 

๒๙/๑๕๑. 

 

 ๙. สามคฺยเมว สิกฺเขถ     พุทฺเธเหตํ ปสํสิตํ  
    สามคฺยรโต ธมฺมฏฺโฐ   โยคกฺเขมา น ธํสติ.  
  พึงศึกษาความสามคัคี  ความสามคัคีนัน้  

ท่านผูรู้ท้ ัง้หลายสรรเสริญแลว้  ผูย้ินดีใน

สามคัคี  ตัง้อยู่ในธรรม  ย่อมไม่คลาดจาก

ธรรมอนัเกษมจากโยคะ.  

  (พุทฺธ)     ขุ. ชา. เตรส. ๒๗/๓๔๖.  

 ๑๐.สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห  
      สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ  โยคกฺเขมา น ธํสติ.  
  ความพรอ้มเพรียงของหมู ่เ ป็นสุข  และ

การสนบัสนุนคนผูพ้รอ้มเพรียงกนั  ก็เป็นสุข  

ผู ย้ ินด ีในคนผูพ้ร อ้มเพร ียงกนั   ตัง้อ ยู ่ใน

ธรรม  ย่อมไม่คลาดจากธรรมอนัเกษมจาก

โยคะ.  

  (พุทฺธ)     ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชาธรรม 

ระดบัอดุมศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๓๓ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาธรรม 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๑๒) 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๒๒) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๓๒) 

หมวด ๒ 

  ๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 

  ๒. ธรรมเป็นโลกบาล ๒ 

  ๓. ธรรมอนัทาํใหง้าม ๒ 

  ๔. บุคคลหาไดย้าก ๒ 

หมวด ๓ 

  ๑. รตนะ ๓ 

  ๒. โอวาทของพระพุทธเจา้ ๓ 

  ๓. ทุจริต ๓ 

  ๔. สุจริต ๓ 

  ๕. อกุศลมูล ๓ 

  ๖. กุศลมูล ๓  

  ๗ บุญกิริยาวตัถุ ๓ 

หมวด ๔ 

  ๑. วุฑฒิ ๔ 

  ๒. จกัร ๔ 

  ๓. อคติ ๔ 

  ๔. ปธาน ๔ 

  ๕. อธิษฐานธรรม ๔ 

  ๖. อิทธิบาท ๔ 

  ๗. พรหมวิหาร ๔ 

  ๘. อริยสจั ๔ 

หมวด ๕ 

  ๑. อนนัตริยกรรม ๕ 

หมวด ๒ 

  ๑. กมัมฏัฐาน ๒ 

  ๒. กาม ๒ 

  ๓. บูชา ๒ 

  ๔. ปฏิสนัถาร ๒ 

  ๕. สุข ๒ 

หมวด ๓ 

  ๑. อกุศลวิตก ๓ 

  ๒. กุศลวิตก ๓ 

  ๓. อคัคิ ๓ 

  ๔. อธิปเตยยะ ๓ 

  ๕. ญาณ ๓  

  ๖. ตณัหา ๓ 

  ๗. ปิฎก ๓ 

  ๘. พุทธจริยา ๓ 

  ๙. วฏัฏะ ๓ 

  ๑๐. สิกขา ๓ 

  ๑๑. สามญัญลกัษณะ ๓ 

หมวด ๔ 

  ๑. อปสัเสนธรรม ๔ 

  ๒. อปัปมญัญา ๔ 

  ๓. พระอริยบุคคล ๔ 

  ๔. สมัปรายิกตัถประโยชน์ ๔ 

  ๕. มรรค ๔ 

ส่วนปรมตัถปฏิปทา 

๑. นิพพิทา ความเบื่อหน่าย 

  -ปฏิปทาแห่งนิพพิทา  

  -อนิจจตา  ความไม่เที่ยง 

   แห่งสงัขาร 

  -ทุกขตา  ความเป็นทุกข ์ 

   แห่งสงัขาร 

  -อนตัตตา ความเป็นอนตัตา 

   แห่งสงัขาร 

๒. วิราคะ ความสิ้นก าหนัด 

  -ไวพจน์แห่งวิราคะ 

๓. วิมุตติ ความหลุดพนั 

  -วิมุตติ ๒  

  -วิมุตติ ๕ 

๔. วิสุทธิ ความหมดจด 

  -วิปสัสนาญาณ ๙ 

  -วิสุทธิ ๗ 

๕. สนัติ ความสงบ 

  -ปฏิปทาแห่งสนัติ 

๖. นิพพาน 

  -นิพพาน ๒ 

  -ปฏิปทาแห่งนิพพาน 

ส่วนสงัสารวฏัฏ  ์

๗. คติ ๒ 

  -ทุคติ 

  -สุคติ 



๓๔ 

  

  ๒. เวสารชัชกรณธรรม ๕ 

  ๓. ธมัมสัสวนานิสงส ์๕ 

  ๔. พละ ๕ 

  ๕. ขนัธ์ ๕ 

หมวด ๖ 

  ๑. คารวะ ๖ 

  ๒. สาราณิยธรรม ๖ 

หมวด ๗ 

  ๑. อริยทรพัย ์๗ 

  ๒. สปัปุริสธรรม ๗ 

หมวด ๘ 

  ๑. โลกธรรม ๘ 

  ๒. มรรคมีองค์ ๘ 

คิหิปฏิบตัิ 

  ๑. กรรมกิเลส ๔ 

  ๒. ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ ๔ 

  ๓. มิตรปฏิรูป ๔ 

  ๔. มิตรแท ้๔ 

  ๕. สงัคหวตัถุ ๔ 

  ๖. ฆราวาสธรรม ๔ 

  ๗. มิจฉาวณิชชา ๕ 

  ๘. สมบตัิของอุบาสก ๕ 

  ๙. ทิศ ๖ 

  ๑๐. อบายมุข ๖ 

 

  ๖. ผล ๔ 

หมวด ๕ 

  ๑. อนุปุพพีกถา ๕ 

  ๒. มจัฉริยะ ๕ 

  ๓. มาร ๕ 

  ๔. นิวรณ์ ๕ 

  ๕. ขนัธ์ ๕ 

  ๖. เวทนา ๕ 

หมวด ๖ 

  ๑. จริต ๖ 

  ๒. ธรรมคุณ ๖ 

หมวด ๗ 

  ๑. อปริหานิยธรรม ๗ 

     (สาํหรบัคฤหสัถ)์ 

หมวด ๘ 

  ๑. มรรคมีองค์ ๘ 

หมวด ๙ 

  ๑. พุทธคุณ ๙ 

  ๒. สงัฆคุณ ๙ 

หมวด ๑๐ 

  ๑. บารมี ๑๐ 

  ๒. บุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 

๘. กรรม ๑๒ 

  -กรรมใหผ้ลตามคราว ๔ 

  -กรรมใหผ้ลตามกิจ ๔ 

  -กรรมใหผ้ลตามลาํดบั ๔ 

๙. หวัใจสมถกมัมฏัฐาน 

  -กายคตาสติ 

  -เมตตา 

  -พุทธานุสสติ 

  -กสิณ 

  -จตุธาตุววตัถาน 

  -นิวรณ์ ๕ 

๑๐. สมถกมัมฏัฐาน 

  -อารมณ์ของสมถกมัมฏัฐาน 

  -อภิณหปจัจเวกขณะ  ๕ 

  -สติปฏัฐาน ๔ 

  -กสิณ ๑๐ 

  -อสุภะ ๑๐ 

  -อนุสสติ ๑๐ 

  -พรหมวิหาร ๔ 

  -อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ 

  -จตุธาตุววตัถาน ๑ 

  -อรูป ๔ 

  -จริต ๖ 

๑๑. พุทธคุณกถา 

  -พุทธคุณ ๙ 

๑๒. วิปสัสนากมัมฏัฐาน 

  -ธรรมเป็นอารมณ์ของวิปสัสนา 

  -ธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้น ต ัง้อยู่ 

   แห่งวิปสัสนา 

  -ธรรมที่เป็นตวัวิปสัสนา 

  -ลกัษณะ กิจ ผล และเหตุ 

   ของวิปสัสนา 

  -วิปสัสนูปกิเลส ๑๐ 



๓๕ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

 

วิชาพทุธประวตัิ 

ระดบัอดุมศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๓๖ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาพุทธประวตัิ 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๑๓) 

ธรรมศึกษาชั้นโท

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๒๓) 

ธรรมศึกษาชั้นเอก

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๓๓) 

 ปริเฉทที่ ๑  

  -ชมพูทวีปและประชาชน  

  -วรรณะ ๔ 

 ปริเฉทที่ ๒  

  -สกักชนบทและศากยวงศ์ 

  -ลาํดบัศากยวงศ์ 

 ปริเฉทที่ ๓  

  -ประสูติ  

  -อสิตดาบสเขา้เฝ้าและพยากรณ์ 

  -ทรงเจริญอานาปานสติ 

  -ทรงอภิเษกสมรส 

 ปริเฉทที่ ๔  

  -เสด็จออกบรรพชา 

 ปริเฉทที่ ๕  

  -ตรสัรู ้  

  -ทรงบาํเพ็ญทุกรกิริยา  

  -ทรงเลกิบาํเพ็ญทุกรกิริยา  

  -ทรงบาํเพ็ญเพียรทางจิต 

  -ทรงผจญมาร 

 ปริเฉทที่ ๖  

  -เสวยวิมุตติสุข  

  -ทรงพิจารณาสตัวโ์ลกเปรียบ 

   ดว้ยดอกบวั  

  -แสดงปฐมเทศนา  

๑. พระอญัญาโกณฑญัญะ 

๒. พระอุรุเวลกสัสปะ 

๓. พระสารีบุตร 

๔. พระโมคคลัลานะ 

๕. พระมหากสัสปะ 

๖. พระมหากจัจายนะ 

๗. พระอานนท  ์

๘. พระอุบาลี 

๙. พระสิวลี 

๑๐. พระราหุล 

๑๑. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 

๑๒. พระเขมาเถรี 

๑๓. พระอุบลวรรณาเถรี 

๑๔. พระปฏาจาราเถรี 

๑๕. พระกีสาโคตมีเถรี 

๑๖. บณัฑิตสามเณร 

๑๗. สงักิจจสามเณร 

๑๘. สุขสามเณร 

๑๙. วนวาสีติสสสามเณร 

๒๐. สุมนสามเณร 

๒๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี 

๒๒. จิตตคฤหบดี 

๒๓. ธมัมิกอุบาสก 

๒๔. วิสาขามหาอุบาสิกา 

 ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 

  -จุติลงสู่พระครรภ์ 

  -ประวตัิชมพูทวีปและประชาชน 

  -ความเชื่อของคนในยุคนัน้ 

  -การสรา้งเมืองกบิลพสัดุแ์ละ 

   ต ัง้ศากยวงศ์ 

  -ลาํดบัพระวงศ์ 

  -พระมารดาทรงพระสุบินนิมิต 

  -พระโพธิสตัวป์ระสูติ 

  -มหาปุริสลกัษณะ ๓๒ 

  -อนุพยญัชนะ ๘๐ 

  -อาสภิวาจา ดาํรสัอย่างอาจหาญ 

  -สหชาติ สิ่งที่อุบตัิในวนัเดียวกนั 

   กบัพระโพธิสตัว  ์

  -ขนานพระนาม 

  -พราหมณ์ ๘ คน ทาํนาย 

   พระลกัษณะ 

  -พระนางสิริมหามายาทิวงคต 

  -พระราชพิธีวปัปมงคล 

  -ทรงอภิเษกสมรส 

 ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา 

  -ประพาสอุทยาน 

  -ราหุลประสูติ 

  -กีสาโคตมีชมโฉม 



๓๗ 

  

  -แสดงอนตัตลกัขณสูตร  

 ปริเฉทที่ ๗  

  -ทรงส่งสาวกไปประกาศ 

   พระศาสนา  

  -โปรดยสกุลบุตร  

  -โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ง 

  -แสดงอาทิตตปริยายสูตร 

 ปริเฉทที่ ๘  

  -เสด็จเมืองราชคฤห ์แควน้มคธ  

  -ทรงรบัพระอุทยานเวฬุวนั 

   เป็นสงัฆาวาส 

  -ทรงไดพ้ระอคัรสาวก 

 ปริเฉทที่ ๙  

  -ทรงบาํเพ็ญพุทธกิจในแควน้มคธ 

  -ประทานอุปสมบทแก่ 

   พระมหากสัสปะ 

  -มหาสนันิบาตแห่งพระสาวก  

  -ทรงอนุญาตเสนาสนะ  

  -ทรงมอบใหส้งฆเ์ป็นใหญ่ 

   ในกิจพระศาสนา  

  -ทรงแสดงทิศ ๖ โปรด 

   สิงคาลกมาณพ 

  -ทรงแสดงเทวตาพลี 

 ปริเฉทที่ ๑๐  

  -เสด็จแควน้สกักะ  

  -เสด็จเมืองกบิลพสัดุช์าติภูมิ  

  -โปรดพระพุทธบิดา  

  -นนัทกุมารออกบวช  

  -ราหุลบรรพชา 

 ปริเฉทที่ ๑๑  

  -เสด็จแควน้โกศล 

๒๕. มลัลกิาเทวี 

ศาสนพิธี 

บทน า 

  -ศาสนพิธี 

  -องค์ประกอบของศาสนา 

  -ประโยชน์ของศาสนพิธี 

บทที่ ๑ พิธีบ าเพ็ญกุศลในทาง

พระพุทธศาสนา 

  -วนัเขา้พรรษา 

  -พิธีบาํเพ็ญพระราชกุศลวนั 

   เขา้พรรษา 

  -ความเป็นมาของวนัเขา้พรรษา 

  -ประโยชน์ของวนัเขา้พรรษา 

  -วนัออกพรรษา 

  -ความเป็นมาของการปวารณา 

  -ประโยชน์ของวนัออกพรรษา 

  -วนัเทโวโรหณะ 

  -ความเป็นมาของวนัเทโวโรหณะ 

  -การจดัพิธีตกับาตรเทโวโรหณะ 

  -วนัธรรมสวนะ 

  -ความเป็นมาของวนัธรรมสวนะ 

  -ประโยชน์ของวนัธรรมสวนะ 

บทที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต  ์

  -ความเป็นมาของพิธีเจริญ 

   พระพุทธมนต์ 

  -อานิสงสข์องการเจริญ 

   พระพุทธมนต์ 

  -พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

  -ตวัอย่างการเจริญพระพุทธมนต์ 

  -พิธีมงคลสมรส 

  -มูลเหตุใหเ้สด็จออกบรรพชา 

  -เสด็จหอ้งพระนางพิมพา 

  -เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 

  -ทรงทดลองปฏิบตัิตามลทัธิต่างๆ 

  -อุปมา ๓ ขอ้ 

  -ทรงบาํเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ 

  -ปญัจวคัคียอ์อกบวชตาม 

  -นางสุชาดาถวายขา้วมธุปายาส 

  -พระสุบินนิมิต 

  -ทรงลอยถาด 

  -เสด็จสู่ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 

  -ทรงผจญวสวตัตีมาร 

  -บาํเพ็ญเพียรทางใจและไดต้รสัรู  ้

 ปริเฉทที่ ๓ สตัตมหาสถาน 

  -เสวยวิมุตติสุข 

  -สหมับดีพรหมอาราธนา 

 ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา 

  -เสด็จโปรดฤษีปัญจวคัคีย ์

  -ทรงแสดงปฐมเทศนา 

  -โกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรม 

  -ทรงประทานการบวชดว้ยวิธี 

    เอหิภิกขุอุปสมัปทา 

  -ทรงแสดงอนตัตลกัขณสูตร 

  -โปรดยสกุลบุตร 

  -ปฐมอุบาสกอุบาสิกาใน 

    พระพุทธศาสนา 

  -สหายพระยส ๕๔ คน ออกบวช 

  -ส่งสาวก ๖๐ องค์ไปประกาศ 

    พระศาสนา 

  -ประทานอุปสมบทแก่ภทัทวคัคีย์ 

  -โปรดชฎิล ๓ พี่นอ้ง และบริวาร 



๓๘ 

  

 ปริเฉทที่ ๑๒  

  -อนุสนธิ  

  -ทรงปรงอายุสงัขาร เสด็จบา้น 

   เวฬุวคาม 

  -เหตุทาํใหเ้กิดแผ่นดินไหว ๘  

   ประการ  

  -ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ ์ 

   เสด็จป่ามหาวนั  

  -เสด็จโภคนคร  

  -นายจุนทะถวายปิจฉิมบิณฑบาต   

   เสด็จเมืองปาวา  

  -ทรงพระประชวร เสด็จเมือง 

   กุสินารา  

  -ผิวกายพระตถาคตผ่องใสยิ่ง 

   ใน ๒ กาล 

  -บิณฑบาตทาน ๒ คราวมีผล 

   เสมอกนั  

  -บรรทมอนุฏฐานไสยา  

  -ทรงปรารภสกัการบูชา  

  -ประทานโอกาสใหเ้ทวดาเขา้เฝ้า 

  -ทรงแสดงสงัเวชนียสถาน ๔  

   ตาํบล  

  -อาการอนัภิกษุท ัง้หลายพึง   

   ปฏิบตัิต่อสตรี  

  -วิธีปฏิบตัิในพุทธสรีระ  

  -ถูปารหบุคคล ๔  

  -ประทานโอวาทแก่พระอานนท์ 

  -ตรสัสรรเสริญพระอานนท ์ 

  -ตรสัถึงเมืองกุสินารา  

  -ตรสัส ัง่ใหแ้จง้ข่าวปรินิพพาน 

   แก่มลัลกษตัริย ์ 

  -พิธีทาํบุญอายุ 

  -พิธีทาํบุญต่อนาม 

บทที่ ๓ พิธีสวดพระพุทธมนต  ์

  -ตวัอย่างงานสวดพระพุทธมนต์ 

  -พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

  -พิธีบาํเพ็ญกุศล ๗ วนั ๕๐ วนั  

   ๑๐๐ วนั 

  -พิธีสวดมาติกาบงัสุกุล 

  -พิธีสวดแจง 

  -พิธีทาํบุญฉลองอฐัิ 

บทที่ ๔ เทศกาลส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

  -พิธีลอยกระทงตามประทีป 

  -คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 

  -ความเป็นมาของพิธีลอยกระทง  

   ตามประทีป 

  -พิธีถวายผา้ป่า 

  -ประเภทของผา้ป่า 

  -คาํถวายผา้ป่า 

  -พิธีถวายผา้กฐิน 

  -ความหมายของกฐิน 

  -ความเป็นมาของกฐิน 

  -ประเภทของกฐินในประเทศไทย 

  -คาํถวายผา้กฐิน 

บทที่ ๕ ประเพณีส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา 

  -พิธีบรรพชาสามเณร 

  -ความเป็นมาของการบรรพชา 

   ในประเทศไทย 

  -การเตรียมบรรพชาสามเณร 

  -สิ่งที่ตอ้งจดัเตรียมในพิธี 

  -ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร 

  -โปรดพระเจา้พิมพิสาร 

  -ทรงรบัสวนเวฬุวนัเป็นอารามสงฆ์ 

 ปริเฉทที่ ๕  ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 

  -พระอคัรสาวกท ัง้สอง 

  -พระสารีบุตร 

  -พระโมคคลัลานะ 

 ปริเฉทที่ ๖ ศิษยพ์ราหมณ์พาวรี        

 ๑๖ คน 

  -ปญัหาอชิตมาณพ 

  -ปญัหาติสสเมตเตยยมาณพ 

  -ปญัหาปุณณกมาณพ 

  -ปญัหาเมตตคูมาณพ 

  -ปญัหาโธตกมาณพ 

  -ปญัหาอุปสีวมาณพ 

  -ปญัหานนัทมาณพ 

  -ปญัหาเหมกมาณพ 

  -ปญัหาโตเทยยมาณพ 

  -ปญัหากปัปมาณพ 

  -ปญัหาชตุกณัณีมาณพ 

  -ปญัหาภทัราวุธมาณพ 

  -ปญัหาอุทยมาณพ 

  -ปญัหาโปสาลมาณพ 

  -ปญัหาโมฆราชมาณพ 

  -ปญัหาปิงคิยมาณพ 

  -มาณพ ๑๖ คน ทูลขออุปสมบท 

 ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวช 

 ดว้ยวิธีจตุตถกรรมวาจา 

  -ประวตัิพระราธะ 

  -การบวชดว้ยวิธีจตุตถกรรมวาจา  

   คร ัง้แรก 



๓๙ 

  

  -โปรดสุภทัทปริพาชก  

  -ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ ์ 

  -ประทานโอกาสใหภ้ิกษุสงฆ์ 

   ถามขอ้สงสยั  

  -ปจัฉิมโอวาท  

  -ปรินิพพาน  

 ปริเฉทที่ ๑๓  

  -ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  

  -แจกพระบรมสารีริกธาตุ  

  -สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ 

  -สาระสาํคญัในการเสด็จ 

   ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา  

  -ประเภทแห่งสมัมาสมัพุทธเจดีย ์ 

  -สงัเวชนียสถาน ๔  

 ศาสนพิธี  

  -อารมัภบท 

  -พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

  -ความเป็นมาของพิธีแสดงตน 

   เป็นพุทธมามกะ 

  -ระเบียบพิธีการแสดงตนเป็น 

   พุทธมามกะ 

  -พิธีบาํเพ็ญกุศลในวนัสาํคญั 

   ทางพระพุทธศาสนา 

  -วนัมาฆบูชา 

  -ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 

  -การเตรียมตวัก่อนเขา้ร่วม 

   พิธีเวียนเทียน 

  -การเวียนเทียนในวนัมาฆบูชา 

  -คาํบูชาวนัมาฆบูชา 

  -วนัวิสาขบูชา 

   บรรพชาสามเณร 

  -ระเบียบพิธีบรรพชาสามเณร 

  -พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

  -สิ่งที่ตอ้งจดัเตรียมในพิธี 

   อุปสมบท 

  -การเวียนนาครอบอุโบสถ 

  -การอุปสมบท 

  -พิธีฉลองพระบวชใหม่ 

  -ประโยชน์ของการบวช 

  -โปรดพระปุณณมนัตานีบุตร 

 ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพสัดุ-์    

 เจา้ศากยะออกบวช 

  -แสดงธรรมโปรดพุทธบิดา 

  -นนัทกุมารออกบวช 

  -รบัส ัง่ใหบ้วชราหุลกุมาร 

   เป็นสามเณร 

  -พระเจา้สุทโธทนะขอพรการบวช  

   กุลบุตร 

  -พระพุทธบิดาทรงประชวร 

   และบรรลุพระอรหนัต์ 

  -ถวายพระเพลิงพระบรมศพ     

  -อนาถบิณฑิกสรา้งวดัถวาย 

  -มูลเหตุที่พระอนุรุทธะออกบวช 

  -พระเทวทตัทาํอนนัตริยกรรม 

  -ทรงแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ขอ้ 

  -พระอนุรุทธะสรรเสริญ 

   สติปฏัฐาน ๔ 

  -พระอานนททู์ลขอพร ๘ ประการ 

 ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา 

  -ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์ 

  -เสด็จจาํพรรษาในดาวดึงส ์

   โปรดพระพุทธมารดา 

  -เสด็จลงจากดาวดึงส  ์

  -รบัผา้คู่ของพระนางโคตมี 

 ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก 

  -โปรดพระโสณโกฬิวิสะ 

  -โปรดพระรฏัฐปาละ 

  -พระรฏัฐปาละแสดงธรรมุทเทศ  

   ๔ ประการ 

 



๔๐ 

  

  -ความเป็นมาของวนัวิสาขบูชา 

  -การเวียนเทียนในวนัวิสาขบูชา 

  -วนัวิสาขบูชาไดร้บัการรบัรอง 

   ใหเ้ป็นวนัสาํคญัสากลของโลก 

  -การจดัพิธีวิสาขบูชาของชาว 

   พุทธนานาชาติ 

  -คาํบูชาวนัวิสาขบูชา 

  -วนัอฏัฐมีบูชา 

  -ความเป็นมาของวนัอฏัฐมีบูชา 

  -การจดัพิธีอฏัฐมีบูชา 

  -คาํบูชาวนัอฏัฐมีบูชา 

  -วนัอาสาฬหบูชา 

  -ความสาํคญัของวนัอาสาฬหบูชา 

  -ความเป็นมาของวนัอาสาฬหบูชา 

  -พระราชพิธีในวนัอาสาฬหบูชา 

  -คาํบูชาวนัอาสาฬบูชา 

  -พิธีทาํบุญถวายภตัตาหาร 

  -ความเป็นมาของพิธีทาํบุญ 

   ถวายภตัตาหาร 

  -การเตรียมการในพิธีทาํบุญ 

  -การบูชาขา้วพระพุทธ 

  -คาํบูชาขา้วพระพุทธ 

  -คาํลาขา้วพระพุทธ 

  -พิธีถวายทาน 

  -พิธีถวายสงัฆทาน 

  -การเตรียมการและลาํดบัพิธี 

  -คาํถวายสงัฆทานท ัว่ไป 

  -พิธีแสดงความเคารพพระรตันตรยั 

  -การประนมมือ 

  -วิธีปฏิบตัิ 

  -การไหว  ้

 ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดบัขนัธ 

ปรินิพพาน 

  -ทรงปรารภธรรม 

  -ทรงทาํนิมิตโอภาส 

  -ปลงอายุสงัขาร 

  -บิณฑบาตครัง้สุดทา้ย 

  -ทรงรบัผา้สิงคิวรรณ 

  -ผลแห่งบิณฑบาตทาน 

  -ทรงปรารภสกัการบูชา 

  -สงัเวชนียสถาน ๔  ตาํบล 

  -โปรดสุภทัทปริพาชก 

  -โปรดใหล้งพรหมทณัฑ์ 

  -ประทานปจัฉิมโอวาท 

  -พระบรมศพไม่เคลื่อนที่ 

  -พระนางมลัลกิาถวายสกัการะ 

  -ถวายพระเพลิงไม่ติด 

  -แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

  -พระเขี้ยวแกว้ประดิษฐานอยู่ 

   ในเทวโลก 

  -อนัตรธาน ๕ 

  -ลาํดบัพรรษายุกาล 

 ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

  -พระนางมหาปชาบดีโคตมี  

   ปฐมสาวิกา 

  -ทรงอนุญาตครุธรรมปฏิคคหณ  

   อุปสมัปทา 

  -ทรงแสดงเหตุที่ไม่ยอมให  ้

   สตรีบวช 

  -พระนางพิมพาออกบวช 



๔๑ 

  

  -วิธีปฏิบตัิ 

  -การกราบ 

  -วิธีกราบแบบชาย 

  -วิธีกราบแบบหญิง 

  -คาํบูชาพระรตันตรยั 

  -คาํกราบนมสัการพระรตันตรยั 

  -คาํอาราธนาศีล ๕ 

  -สรณคมน์และศีล ๕ 

  -คาํอาราธนาพระปริตร 

  -คาํอาราธนาธรรม 

  -วิธีประเคนของถวายพระ 

  -การประเคนที่ถูกตอ้ง 

  -วิธีกรวดนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน 

และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

 

 

ธรรมศึกษาชัน้ตรี-โท-เอก 

 

วิชาวินัย 

(เบญจศีล-เบญจธรรม, อโุบสถศีล, กรรมบถ) 

ระดบัอดุมศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

 

 

สนามหลวงแผนกธรรม 

 



๔๓ 

  

ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกขอ้สอบธรรมศึกษา 

วิชาวินัย (เบญจศีล-เบญจธรรม, อโุบสถศีล, กรรมบถ) 

 

ธรรมศึกษาชั้นตรี

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๑๔) 

ธรรมศึกษาชั้นโท

ระดบัอุดมศึกษา 

(ธศ ๓๒๔) 

ธรรมศึกษาชัน้เอก 

ระดบัอดุมศึกษา 

(ธศ ๓๓๔) 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยวินัย 

  ๑. ระเบียบวินยั 

  ๒. ศีลเป็นแม่บทของวินยั 

  ๓. ความหมายของศีล 

  ๔. ศีลคือการรกัษาปกติ 

     ของมนุษย ์

  ๕. ความมุ่งหมายในการรกัษาศีล 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยเบญจศีล 

  ๑. เบญจศีล ๕ สิกขาบท  

  ๒. อธิบายเบญจศีล ๕ สิกขาบท 

      ขอ้ที่ ๑ เวน้การฆ่าสตัว  ์

      ขอ้ที่ ๒ เวน้การลกัทรพัย์ 

      ขอ้ที่ ๓ เวน้การประพฤติผิด 

              ในกาม 

      ขอ้ที่ ๔ เวน้การพูดเท็จ 

      ขอ้ที่ ๕ เวน้การดื่มสุราเมรยั 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยวิรตัิ 

   ๑. สมัปตัตวิรตัิ 

   ๒. สมาทานวิรตัิ 

   ๓. สมุจเฉทวิรตัิ 

 บทที่ ๔ ว่าดว้ยเบญจธรรม 

  ๑. ความสาํคญัของเบญจธรรม 

  ๒. อธิบายเบญจธรรม ๕ 

     ขอ้ที่ ๑ เมตตากบักรุณา 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยอุโบสถ 

  ๑. ความหมายของอุโบสถ 

  ๒. ความเป็นมาของอุโบสถ 

  ๓. ความมุ่งหมายในการรกัษา 

      อุโบสถ 

  ๔. อุโบสถ ๓ ประเภท 

       - ปกติอุโบสถ 

       - ปฏิชาครอุโบสถ 

       - ปาฏิหาริยอุโบสถ 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยอุโบสถศีล 

  ๑. องคป์ระกอบของอุโบสถศีล 

        - พระรตันตรยั 

        - การเขา้ถึงพระรตันตรยั 

        - อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท 

  ๒. อธิบายอุโบสถศีล ๘ สิกขาบท 

  ๓. ขอ้ควรเวน้ขณะรกัษาอุโบสถ 

  ๔. ขอ้ควรปฏิบตัิขณะรกัษาอุโบสถ 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยการรกัษาอุโบสถ 

  ๑. ระเบียบพิธี 

  ๒. คาํประกาศองคอ์ุโบสถ 

  ๓. คาํขออุโบสถศีล 

 บทที่ ๔ ว่าดว้ยอานิสงสข์อง   

 อุโบสถ 

  ๑. โคปาลกอุโบสถ 

 บทที่ ๑ ว่าดว้ยกรรมบถ 

   ๑. ความหมายของกรรมบถ 

   ๒. กรรมบถ ๒ อย่าง 

   ๓. กรรมบถ ๒ อย่างใหผ้ลต่างกนั 

 บทที่ ๒ ว่าดว้ยอกุศลกรรมบถ 

   ๑. ความหมายของอกุศลกรรมบถ 

   ๒. อกุศลกรรมบถ ๑๐ 

   ๓. จาํแนกอกุศลกรรมบถโดย 

       กรรม ๓ 

   ๔. อธิบายอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

         - กายกรรม ๓    

         - วจีกรรม ๔ 

         - มโนกรรม ๓   

   ๕. หลกัวนิิจฉยัอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

   ๖. การใหผ้ลของอกุศล 

       กรรมบถ ๑๐ 

 บทที่ ๓ ว่าดว้ยกุศลกรรมบถ 

   ๑. ความหมายของกุศลกรรมบถ 

   ๒. กุศลกรรมบถมชีื่อเรียก 

       หลายอย่าง 

   ๓. กุศลกรรมบถจดัเขา้ในศีลสกิขา 

   ๔. กุศลกรรมบถ ๑๐ 

   ๕. จาํแนกกุศลกรรมบถโดยกรรม ๓ 

   ๖. อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐ 



๔๔ 

  

     ขอ้ที่ ๒ การเลี้ยงชีวิตในทาง 

              ที่ชอบ 

     ขอ้ที่ ๓ ความสาํรวมในกาม 

     ขอ้ที่ ๔ ความมีสตัย  ์

     ขอ้ที่ ๕ ความมีสติรอบคอบ 

  ๒. นิคคณัฐอุโบสถ 

  ๓. อริยอุโบสถ 

       - กายกรรม ๓    

       - วจีกรรม ๔ 

       - มโนกรรม ๓   

   ๗. การใหผ้ลของกุศลกรรมบถ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 


