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วิชา เรียงความกระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชันโท
การเรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม เป็ นการแสดงออกซึงความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และ
ความรู้สึก ของผูเ้ ขียนซึงได้มาจากการศึกษาวิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรม ว่า
สามารถจะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกออกไปสู่ผอู้ ืนได้ดีหรื อไม่
การเรี ยนรู้วิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรม เปรี ยบเหมือนนักเรี ยนไปเก็บ
เอาดอกไม้ทีต่างสี ต่างขนาด มากองรวมกันไว้ ส่วนการเรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม เปรี ยบ
เหมือนนักเรี ยนคัดเอาดอกไม้เหล่านันมาปักแจกัน
จะทําได้สวยงามแค่ไหน
ก็ขึนอยูก่ บั
ความสามารถของแต่ละคน ทีจะแต่งอย่างไร
ตามหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา การเขียนหรื อการพูดทีจัดว่าดีนนั
ต้องเกิด
ประโยชน์แก่ผอู้ ่านหรื อผูฟ้ ัง ๔ ประการ คือ ๑. ได้ความรู้ความเข้าใจ ๒. เกิดความเลือมใสใคร่
ปฏิบตั ิตาม ๓. กล้าทําความดี ๔. มีความบันเทิงใจ ไม่เบือหน่าย
๑. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะได้ รับความรู้ ความเข้ าใจนัน ผูเ้ ขียนและผูพ้ ดู จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื องนันเป็ นอย่างดีเสียก่อน สรุ ป สัน ๆ คือ จําได้ เข้าใจชัด ปฏิบตั ิถกู ต้อง
๒. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเกิดความเลือมใส ใคร่ ปฏิบัตติ าม ผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ดู จะต้องชีแจงให้
เห็นโทษของการไม่ปฏิบตั ิอย่างนันว่า ไม่ดีอย่างไร
๓. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะกล้าทําความดี ผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ดู จะต้องชีแจงให้เห็นคุณค่าหรื อ
ประโยชน์ของการปฏิบตั ิอย่างนันว่า ดีอย่างไร
๔. ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะมีความบันเทิงใจ ไม่เบือหน่ าย ก็เพราะได้รับความรู้ความเข้าใจ
เห็นโทษของการไม่ปฏิบตั ิ
และเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบตั ินนั ๆ นันเอง
ฉะนัน วิชากระทูธ้ รรมจึงเป็ นวิชาทีสําคัญน่าศึกษาวิชาหนึง เพราะเป็ นการเอาวิชาทีเรี ยน
แล้วมาประติดประต่อให้ได้ใจความสอดคล้องกับกระทูธ้ รรมตามทีสนามหลวงออกมา เป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดและความรู้สึกทีแท้จริ งของผูเ้ ขียน และเป็ นเหตุให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกแก่ผอู้ ืนด้วย นักเรี ยนจึงควรเอาใจใส่ฝึกคิด ฝึ ก
เขียน ฝึ กพูดบ่อย ๆ จะได้เป็ นคนดีมคี วามสามารถ โปรดนึกถึงพุทธภาษิตบทหนึงอยูเ่ สมอว่า
ทนฺโต เสฏฺ โฐ มนุสฺเสสุ ผูฝ้ ึ กฝนตน (อยูเ่ สมอ) เป็ นผูป้ ระเสริ ฐทีสุดในมวลมนุษย์
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หลักเกณฑ์การแต่งกระทู้
ผูจ้ ะแต่งกระทู้ จําเป็ นจะต้องทราบหลักเกณฑ์ในการแต่งกระทูก้ ่อน หลักเกณฑ์ในการ
แต่งกระทูน้ นั ผูศ้ ึกษาพึงทราบตามทีสนามหลวงแผนกธรรมได้วางเป็ นหลักเอาไว้ดงั ข้อความว่า
แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอืนมาประกอบด้วย ๒ ข้อ และบอกชือคัมภีร์ทีมา
แห่งสุภาษิตนันด้วย สุภาษิตทีอ้างมานัน ต้องเรี ยงเชือมความให้สนิทติดต่อสมกับกระทูต้ งั
ในชันนี (ธรรมศึกษาชันโท) กําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตังแต่ ๓ หน้า (เว้น
บรรทัด) ขึนไป
วิธีการแต่งกระทู้
เมือทราบหลักเกณฑ์การแต่งกระทูโ้ ดยย่อแล้ว ต่อไปควรทราบวิธีการแต่ง วิธีการแต่ง
กระทูม้ ีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ๓ อย่าง คือ
๑. คําเริมต้น ได้แก่คาํ ว่า “บัดนี จักอธิบายขยายความธรรมภาษิต ทีได้ยกขึนนิกเขปบท
เพือเป็ นแนวทางแห่งการศึกษา และปฏิบตั ิธรรมตามสมควรแก่เวลา” หรื อ อืนใดตามทีเหมาะสม
๒. คําขยายความ คืออธิบายเนือความแห่งธรรมภาษิต ซึงเป็ นกระทูป้ ัญหา พร้อมทัง
อ้างสุภาษิตอืนมาประกอบอย่างน้อย ๒ ข้อ พร้อมทังบอกทีมาให้ถกู ต้อง
๓. คําลงท้ าย คือ สรุ ปเนือความทีได้อธิบายมาแล้วโดยย่ออีกครังหนึง ให้สอดคล้องกับ
กระทูป้ ัญหา จบลงด้วยคําว่า สมกับธรรมภาษิตว่า……….หรื อ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า……….
ตามความเหมาะสม (ช่องว่างทีเว้นไว้หมายถึง กระทูป้ ัญหาพร้อมทังคําแปล)
ข้ อควรจํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เขียนตัวหนังสือลงในกระดาษข้อสอบด้วยตัวบรรจง ครึ งบรรทัด
ระวังอย่าให้มีรอยลบรอยขูดขีดมากเกินไป ทางทีดีทีสุดคืออย่ามีเลย มีสติในการเขียน
เว้นบรรทัดทุกครังเมือขึนบรรทัดใหม่
ควรเขียนไม่นอ้ ยกว่า ๓ แผ่น (ไม่รวมหน้าหลัง ยกเว้นกรรมการคุมสอบอนุญาต)
ควรจําสุภาษิตทีนําไปแก้ให้ได้อย่างน้อย ๓ สุภาษิต เพือนําไปใช้ได้สะดวก
ห้ าม เขียนชือ ทีอยู่ สํานักเรี ยน ลงในกระดาษข้อสอบเด็ดขาด เขียนปรับตกทุกกรณี
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โครงร่ างแม่แบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
สามารถนําไปใช้ได้ทุกชัน ปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม
..............สุ ภาษิตต้น…………
(สุ ภาษิตทีทางสนามหลวงให้มา พร้อมคําแปล)
บัดนี ข้าพเจ้าจะอธิบายขยายความแห่งกระทูธ้ รรมสุ ภาษิตทีลิขิตไว้ ณ เบืองต้น พอเป็ นแนวทางแห่ง
การศึกษาและประพฤติปฏิบตั ิสืบต่อไป
(เรี ยงความแก้สุภาษิตต้น ไม่นอ้ ยกว่า ๗ บรรทัด)......................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......สมดังธรรมสุ ภาษิต ทีมาใน....(ทีมาของสุ ภาษิตเชือม)...ว่า
.............สุ ภาษิตเชือม (๑).............
(สุ ภาษิตทีนักเรี ยนท่องเตรี ยมมา พร้อมคําแปล)
(เรี ยงความแก้สุภาษิตเชือม ไม่นอ้ ยกว่า ๗ บรรทัด)..................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............สมดังธรรมสุ ภาษิต ทีมาใน....(ทีมาของสุ ภาษิตเชือม)...ว่า
.............สุ ภาษิตเชือม (๒).............
(สุ ภาษิตทีนักเรี ยนท่องเตรี ยมมา พร้อมคําแปล)
(เรี ยงความแก้สุภาษิตเชือม ไม่นอ้ ยกว่า ๗ บรรทัด)..................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(สรุ ปสิ งทีเขียนมาทังหมดโดยย่อ ไม่นอ้ ยกว่า ๕ บรรทัด)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
….สมดังธรรมสุ ภาษิต ทีลิขิตไว้ ณ เบืองต้น ว่า
..............สุ ภาษิตต้น…………
(สุ ภาษิตทีทางสนามหลวงให้มา พร้อมคําแปล)
ดังพรรณนามาฉะนี แล ฯ
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สุ ภาษิตตัวอย่าง (ควรท่ องจําให้ ขนใจ)
ึ
อุฏฺ ฐานวโต สติมโต
สุ จกิ มฺมสฺ ส นิสมฺมการิโน
ส ฺญตสฺ ส จ ธมฺมชีวโิ น
อปฺปมตฺตสฺ ส ยโสภิวฑฺฒติ.
ยศย่อมเจริ ญ แก่ผมู้ ีความหมัน มีสติ มีการงานสะอาด
ใคร่ ครวญแล้วทํา ระวังดีแล้ว เป็ นอยูโ่ ดยธรรม และไม่ประมาท.
(พุทฺธ) ขุททกนิกาย ธรรมบท
ยาทิสํ วปเต พีชํ
ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ
ปาปการี จ ปาปกํ.
บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนัน
ผูท้ าํ กรรมดี ย่อมได้ผลดี ผูท้ าํ กรรมชัว ย่อมได้ผลชัว.
(พุทฺธ) สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
โย จ วสฺ สสตํ ชีเว
ทุปฺป ฺโญ อสมาหิโต
เอกาหํ ชีวติ ํ เสยฺโย
ป ฺญวนฺตสฺ ส ฌายิโน.
ผูใ้ ดมีปัญญาทราม มีใจไม่มงคง
ั พึงเป็ นอยูต่ งร้
ั อยปี
ส่วนผูใ้ ดมีปัญญาเพ่งพินิจ มีชีวิตอยูว่ นั เดียว ยังดีกว่า.
(พุทฺธ) ขุททกนิกาย ธรรมบท

