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๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคัมภีร์เนตติปกรณ์ในด้านความหมาย โครงสร้าง และเนื้อหา

โดยละเอียด  วิเคราะห์รูปแบบการอธิบายพระพุทธพจน์ตามแนว

เนตติปกรณ์  เพื่อนำไปใช้ในการอธิบายหลักธรรมอย่างเป็นระบบ



๒. วัตถุประสงค์รายวิชา

๑. เพื่อให้นิสิตเข้าใจความเป็นมาและความหมายของคัมภีร์เนตติปกรณ์ 

๒. เพื่อให้นิสิตเข้าใจโครงสร้างของคัมภีร์เนตติปกรณ์ 

๓. เพื่อให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์ 

๔. เพื่อให้นิสิตเข้าใจรูปแบบการอธิบายพระพุทธพจน์ในคัมภีร์เนตติปกรณ์ 

๕. เพื่อให้นิสิตนำรูปแบบในเนตติปกรณ์ไปใช้ในการอธิบายพระพุทธพจน์ได้



๓. การวัดและประเมินผล

๓.๑  การเข้าชั้นเรียนและความสนใจ               ๑๐  คะแนน 

๓.๒  สอบปลายภาคเรียน                            ๔๐  คะแนน 

๓.๓  งานค้นคว้าวิจัย และส่งรายงาน               ๕๐ คะแนน                                                                                                                   

                                       รวม  ๑๐๐   คะแนน



๔. แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ เนื้อหา

๑
ความเป็นมาและความหมายของคัมภีร์เนตติปกรณ์, โครงสร้างของคัมภีร์ 
เนตติปกรณ์, เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์ ได้แก่ หาระ ๑๖ นยะ ๕  
สาสนปัฏฐาน ๑๖ และ สาสนปัฏฐาน ๒๘, มูลบท ๑๘, บท ๑๒

๒ วิเคราะห์เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์

๓ วิเคราะห์รูปแบบการอธิบายพระพุทธพจน์ตามแนวเนตติปกรณ์

๔ ตัวอย่างการอธิบายพระพุทธพจน์ตามแนวเนตติปกรณ์



๑.๑ ความเป็นมาของคัมภีร์เนตติปกรณ์

เอตฺตาวตา สมตฺตา เนตฺติ, อายสฺมตา มหากจฺจายเนน ภาสิตา  

ภควตา อนุโมทิตา มูลสงฺคิตียํ สงฺคีตา.  
เนตฺติ. (บาลี) ๑๒๖/๑๙๒.  

เนตฺติปฺปกรณํ ธีโร คมฺภีรํ นิปุณญฺจ ยํ, อเทสยิ มหาเถโร มหากจฺจายโน วสี.  
เนตฺติ.อ. (บาลี) หน้า ๒๙๗.  

อตฺตโน ปุพฺพปตฺถนาวเสน กจฺจายนปฺปกรณํ มหานิรุตฺติปฺปกรณํ  

เนตฺติปฺปกรณนฺติ ปกรณตฺตยํ  สํฆมชฺเฌ พฺยากาสิ. 
ขุ.อป.อ. (บาลี) ๑/๒๖๔.



๑.๒ ความหมายของคัมภีร์เนตติปกรณ์

สทฺธมฺมนยนฏฺเฐน เนตฺติ. (กัตตุ.) 

เวเนยฺยสตฺเต อริยธมฺมํ นยตีติ เนตฺติ.  

นยนฺติ ตายาติ เนตฺติ. (กรณ.) 

กรณภูเตน ธมฺมกถิกา เวเนยฺยสตฺเต ทสฺสนมคฺคํ นยนฺติ สมฺปาเปนฺตีติ เนตฺติ. 

นียนฺติ เอตฺถ เวเนยฺยา นิพฺพานํ สมฺปาปิยนฺตีติ เนตฺติ. (อธิกรณ.) 
เนตฺติ.อ. (บาลี) หน้า ๒-๓.



๑.๓ โครงสร้างคัมภีร์เนตติปกรณ์

๑. สังคหวาระ แสดงสรุปประมวลเนื้อหาโดยย่อของคัมภีร์ไว้ทั้งหมด  

๒. อุทเทสวาระ แสดงหัวข้อที่ตั้งขึ้นไว้เป็นอุทเทส 

๓. นิทเทสวาระ แสดงคำจำกัดความของหัวข้อที่ตั้งขึ้นไว้ในอุทเทสทั้งหมดโดยสังเขป  

๔. ปฏินิทเทสวาระ  แสดงความหมายและลักษณะของหลักการตามหัวข้อที่ตั้งขึ้นไว้ในอุทเทสโดย   

    ละเอียด พร้อมยกพระพจน์ในพระไตรปิฎกมาเป็นตัวอย่าง วิเคราะห์และอธิบายประกอบความ    

    เข้าใจ แยกเป็น ๔ ตอน ได้แก่  

     ๔.๑ หารวิภังควาระ  แสดงขยายความหาระ ๑๖ โดยละเอียด   

     ๔.๒ หารสัมปาตวาระ แสดงวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์เดียวโดยประกอบหาระทั้ง ๑๖ 

     ๔.๓ นยสมุฏฐานวาระ แสดงวิธีการอธิบายอรรถะของพระพุทธพจน์ 

     ๔.๔ สาสนปัฏฐานวาระ แสดงการจัดหมวดหมู่ของพระพุทธพจน์โดยอาศัยเนื้อหาสาระเป็นหลัก 

















๑.๔ เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์

เนื้อหาหลักของคัมภีร์เนตติปกรณ์อยู่ ๓ ส่วน   

ได้แก่  (๑) หาระ ๑๖  (๒) นยะ ๕ (๓) สาสนปัฏฐาน ๑๖ และ ๒๘ 

(๑) หาระ ๑๖ ได้แก่ (๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ  

    (๔) ปทัฏฐานหาระ (๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

    (๘) วิภัตติหาระ (๙)  ปริวัตตนหาระ  (๑๐) เววจนหาระ (๑๑) ปัญญัตติหาระ  

    (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ (๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ  

    (๑๖) สมาโรปนหาระ   

(๒) นยะ ๕ ได้แก่ (๑) นันทิยาวัฏฏนัย (๒) ติปุกขลนัย (๓) สีหวิกกีฬตนัย  

    (๔) ทิสาโลจนนัย (๕) อังกุสนัย  



๑.๔ เนื้อหาของคัมภีร์ของเนตติปกรณ์

(๓) สาสนปัฏฐาน ๑๖ ได้แก่ (๑) สังกิเลสภาคิยสูตร (๒) วาสนาภาคิยสูตร    

         (๓) นิพเพธภาคิยสูตร (๔) อเสกขภาคิยสูตร  

         (๕) สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร   (๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร  

         (๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร   (๘) สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร  

         (๙) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร (๑๐) วาสนานิพเพธภาคิยสูตร  

         (๑๑) ตัณหาสังกิเลสภาคิยสูตร  (๑๒) ทิฏฐิสังกิเลสภาคิยสูตร  

         (๑๓) ทุจจริตสังกิเลสภาคิยสูตร (๑๔) ตัณหาโวทานภาคิยสูตร  

         (๑๕) ทิฏฐิโวทานภาคิยสูตร     (๑๖) ทุจจริตโวทานภาคิยสูตร   



๑.๔ เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์

(๓) สาสนปัฏฐาน ๒๘ ได้แก่ (๑) โลกิยสูตร (๒) โลกุตตรสูตร (๓) โลกิยโลกุตตรสูตร    

        (๔)  สัตตาธิฏฐานสูตร (๕) ธัมมาธิฏฐานสูตรที่ (๖) สัตตธัมมาธิฏฐานสูตร      

        (๗) ญาณสูตร  (๘) เญยยสูตร  (๙) ญาณเญยยสูตร  (๑๐) ทัสสนสูตร  

       (๑๑) ภาวนาสูตร  (๑๒) ทัสสนภาวนาสูตร  (๑๓) สกวจนสูตร  

       (๑๔) ปรวจนสูตร  (๑๕) สกปรวจนสูตร  (๑๖) วิสัชชนียสูตร  

       (๑๗) อวิสัชชนียสูตร  (๑๘) วิสัชชนียาวิสัชชนียสูตร  (๑๙) กัมมสูตร  

       (๒๐) วิปากสูตร  (๒๑) กัมมวิปากสูตร  (๒๒) กุสลสูตร  (๒๓) อกุสลสูตร  

       (๒๔)  กุสลากุสลสูตร  (๒๕) อนุญญาตสูตร  (๒๖) ปฏิขิตตสูตร  

       (๒๗) อนุญญาตปฏิกขิตตสูตร  (๒๘) ถวสูตร  



มูลบท ๑๘

ฝ่ายโวทาน ฝ่ายสังกิเลส

สมถะ วิปัสสนา ตัณหา อวิชชา

อโลภะ อโทสะ อโมหะ โลภะ โทสะ โมหะ

อสุภสัญญา ทุกขสัญญา 

อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา

สุภสัญญา สุขสัญญา 

นิจจสัญญา อัตตสัญญา



บท ๑๒

อรรถะ ๖ พยัญชนะ ๖

สังกาสนา อักขระ

ปกาสนา บท

วิวรณา พยัญชนะ

วิภชนา อาการะ

อุตตานีกัมมะ นิรุตติ

ปัญญัตติ นิทเทส



แบบแผนการอธิบายพระพุทธพจน์ ๓๓

ฝ่ายพยัญชนะ ๒๔ ฝ่ายอรรถะ ๙

กลุ่มพยัญชนะ ๖ 

หาระ ๑๖ 

ทิสาโลจนนัย ๑ 

อังกุสนัย ๑

กลุ่มอรรถะ ๖ 

นันทิยาวัฏฏนัย ๑ 

ติปุกขลนัย ๑ 

สีหวิกกีฬิตนัย ๑



หาระ

หรียนฺติ เอเตหิ สุตฺตเคยฺยาทิวิสยา อญฺญาณสํสยวิปลฺลาสาติ หารา. (กรณ.) 

หรียนฺติ เอตฺถ สุตฺตเคยฺยาทิวิสยา อญฺญาณสํสยวิปลฺลาสาติ หารา. (อธิกรณ.) 

หรนฺติ  สุตฺตเคยฺยาทิวิสเย  อญฺญาณสํสยวิปลฺลาเสติ หารา. (กตฺตุ.) 

หรณํ  สุตฺตเคยฺยาทิวิสยานํ  อญฺญาณสํสยวิปลฺลาสานนฺติ หารา. (ภาว.) 

หรียนฺติ โวหรียนฺติ ธมฺมสํวณฺณกธมฺมปฏิคฺคาหเกหีติติ หารา. (กมฺม) 

หารา วิยาติ หารา. 

หารยนฺติ  อญฺญาณาทีนนฺติ หารา. 

หรนฺติ อาจิกฺขนฺตีติ หารา. 

โสตุชนจิตฺตํ หรนฺตีติ หารา. 

โสตชนจิตฺตํ รเมนฺตีติ หารา. 
เนตฺติ.อ.(บาลี) ๑/๑๖.



นยะ

นยนฺติ สํกิเลเส โวทานานิ จ วิภาคโต ญาเปนฺตีติ นยา. (กตฺตุ.) 

นยนฺติ ตานิ เอเตหีติ นยา. (กรณ.) 

นยนฺติ ตานิ เอตฺถาติ นยา. (อธิกรณ.) 

นยนํ นยา. (ภาว.) 

นียนฺติ สยํ ธมฺมกถิเกหีติ นยา. 

นยา วิยาติ นยา. 

ปริยตฺติอตฺถสฺส เนนฺตีติ นยา. 

สํกิเลสโต ยมนฺตีติ นยา. 
เนตฺติ.อ.(บาลี) ๒/๑๘-๑๙.



สาสนปัฏฐาน

สาสนํ เทสนา. ตสฺสา เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูปํ เตสํ หิตสุขนิปฺผาทนตฺถํ 

ปกาเรหิ ฐานํ ปวตฺติ ปฏฺฐานํ.  

สาสนํ อธิสีลสิกฺขาทโย. เตสํ ปวตฺตนุปายภาวโต ปติฏฺฐหนฺติ เอเตหีติ 

ปฏฺฐานานิ, สํกิเลสาทิธมฺมา.  

สํกิเลสภาคิยาทโย โลกิยาทโย จ วิสุํ วิสุํ โวมิสฺสา จ อธิกรณวเสน 

ปฏฺฐานํ นาม. 
เนตฺติ.อ. (บาลี) ๘๙/๒๓๗.

















(๑) เทสนาหาระ

บุคคล ปัญญาที่มี ธรรมเทศนา

อุคฆฏิตัญญู สุตมยี, จินตามยี นิสสรณะ

วิปัญจิตัญญู สุตมยี อาทีนวะ, นิสสรณะ

เนยยะ - อัสสาทะ, อาทีนวะ, นิสสรณะ



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระ อริยสัจ ๔

อาทีนวะ, ผล ทุกขสัจ

อัสสาทะ สมุทัยสัจ

นิสสรณะ นิโรธสัจ

อุปายะ, อาณัตติ มัคคสัจ



(๑) เทสนาหาระ

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ญาณ

นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ สัจจญาณ

ทุกขอริยสัจนี้ 

ควรกำหนดรู้

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ 

ควรละ

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ 

ควรทำให้แจ้ง

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ 

ควรเจริญ
กิจจญาณ

ทุกขอริยสัจนี้ 

เราได้กำหนดรู้แล้ว

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ 

เราละได้แล้ว

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ 

เราได้ทำให้แจ้งแล้ว

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ 

เราได้เจริญแล้ว
กตญาณ



สวัสดีครับ


