
 3 

เลขหมู่หมวดพทุธศาสนา 
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294.3 พุทธศาสนา : รวมเรื่องทีก่ล่าวถงึพุทธศาสนาโดยทัว่ไป  

294.301 พุทธปรชัญา : รวมหลกัพุทธศาสนาและปรชัญา  

294.3013 

294.30132 

294.30133 

294.30137 

297.3015 

พุทธศาสนากบัสงัคม 

พุทธศาสนากบัการเมอืง 

พุทธศาสนากบัเศรษฐศาสตร ์

พุทธศาสนากบัการศกึษา 

พุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร ์

 

294.3016 

 
 

294.302 
 

294.303 
 

294.304 
 

294.305 

294.3058 

บรรณานุกรมหนงัสอืพุทธศาสนาทัว่ไป : รวมบรรณานุกรม 

หนงัสอืพุทธศาสนาฝา่ยเถรวาท (หนียาน) และมหายาน 
 

คู่มอื ย่อเรื่อง หรอื สงัเขปความทางพุทธศาสนา 
 

พจนานุกรม สารานุกรมและศพัทต่์างๆ  
 

เทศนาและปาฐกถา 
 

วารสารพุทธศาสนา 

หนงัสอืรายปี : รวมแถลงการณ์คณะสงฆ,์ ทาํเนียบสงฆ ์หรอื 

ทาํเนียบสมณศกัดิ ์

 

 
 

ประมวลศพัทพ์ุทธศาสนา 
 

 
 

พระพุทธคุณบรรยาย,  

พุทธศาสนาบรรยาย 

294.3061593 รายงานของกรมการศาสนา  

294.307 

 

294.3076 

การเรยีนการสอนพุทธศาสนา : รวมหลกัสตูรการสอนพุทธ

ศาสนาและวธิสีอน 

คาํถาม-ตอบทางพุทธศาสนา : รวมหนงัสอืปญัหาธรรมแบบ

ปุจฉาวสิชัชนา 

-  ศาสนาโดยประสงค ์ 

   (คาํถามคาํตอบ) 

-  คาํบรรยายพุทธศาสตร ์

   พุทธศาสนา 

-  คุณลกัษณ์พเิศษแหง่ 

    พุทธศาสนา 

294.308 รวมเรื่องหรอืปกณิกะทางพทุธศาสนา : เบด็เตลด็ทาง 

พุทธศาสนาและบทความเกีย่วกบัพุทธศาสนาโดยทัว่ไป 

 

294.309 ประวตัหิรอืความเป็นมาของพุทธศาสนา รวมทัง้การ

ประดษิฐานของพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ตลอดจนประวตัิ

ของฝา่ยหนียาน (เถรวาท) และฝา่ยมหายาน 

1.  จุลวงศ ์

2.  มหาวงศ ์

3.  ทปีวสํ (พระพทุธเจา้เสดจ็ไป 

     ยงัทวปีต่างๆ รวมการ 

     ประดษิฐาน) 

4.  ศาสนวงศ ์

5.  สาสวสั หรอื สาสนวทํปี 
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294.3092 

 
 

294.30921 

พุทธประวตั ิ(พระพุทธเจา้) รวมทัง้ฝา่ยหนียานและฝา่ย

มหายาน 
 

พุทธสาวกรวมทัง้พุทธบรษิทัในสมยัพระพุทธองค ์ไดแ้ก่ พระ

สารบีุตร พระโมคคลัลาน์ พระอานนท ์พระมหากสัลปะ พระ

โกณฑญัญะ ฯลฯ 

 

 
 

1.  โกณฑ�ฺ�ฺตเถรนิพาน 

2.  พากุลตฺเถรนิพพาน 

3.  โมคฺคลฺานตุเถรนิพาน 

294.30922 ชวีประวตัผิูนํ้าทางศาสนาและนกับวชหลงัสมยัพระพุทธองค ์

รวมทัง้ชวีประวตัสิมเดจ็พระสงัฆราช พระราชาคณะ ภกิษุ

สงฆ ์และนางช ีโดยทัว่ไป 

ชวีประวตัพิระ 

294.30923 ชวีประวตัผิูเ้ขยีนคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิต่์างๆ รวมทัง้นกัปฏริปู

ศาสนา ผูใ้หก้าํเนิดนิกายต่างๆ ทางพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระ

อรรกถาจารย ์พระฎกีาจารย ์พระพุทธโฆษาจารย ์ฯลฯ  

 

294.30924 ชวีประวตัพิุทธศาสนิกชนทีม่ชีื่อเสยีง รวมทัง้ชวีประวตัขิองผู้

อุทศิตนบาํเพญ็ภารกจิทางศาสนา เช่น พระเจา้อโศก

มหาราช อุบาสก อุบาสกิา ฯลฯ 

 

294.31 พุทธศาสนานิกายหนียาน (เถรวาท) รวมทัง้ประวตัคิวาม

เป็นมาของหนียาน 

 

294.31016 บรรณานุกรมหนงัสอืพุทธศาสนาฝา่ยเถรวาท (หนียาน)  

(ถา้เป็นบรรณานุกรมหนงัสอืพุทธศาสนาฝา่ยมหายาน ใช ้

294.32016) 

 

294.31175 

294.31177 

294.311783 

พุทธศาสนากบัวฒันธรรม 

พุทธศาสนากบัรฐั 

พุทธศาสนากบัสงัคม 

 

294.312 ลทัธคิาํสอนทางพุทธศาสนาทีไ่ดร้บัรองเป็นทางการ รวม

คมัภรีแ์ละปกรณ์ต่างๆ ปกรณ์พเิศษ คมัภรีว์สิทุธมิรรค  

มหาฎกีาวสิทุธมิรรค สงัเขปตฺถโชตนีจฬูฎกีา วสิทุธมิรรค 

มงคลทปีนี มลินิทปญัหา 

1.  คมัภรีว์สิทุธมิรรค (หมวด 

     อรรถกถาพเิศษ) 

2.  ปรมตฺถม�ชูสา หรอื  

     มหาฎกีาวสิทุธมฺิคฺค 

3.  สเํขปตถโชตนี จฬูาฎกีา  

     วสิทุธมิคฺค 

4.  มงฺคลทปีนี มงัคลตัถทปีนี  

     คณัฐสีตูร 

5.  มลินิทปญัหา หรอื ปญัหา 

     พระยามลินัท ์

6.  สารสงัคหะ 

294.3121 สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นทีเ่คารพบชูา ไดแ้ก่ พระบรมสารรีกิธาตุ  

พระธาตุสาวก บรขิารของพระพทุธเจา้ พระศรมีหาโพธ ิ
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294.31211 เทพเจา้ทัง้หลาย : เทวดา เทพธดิา เทพอื่นๆ ตลอดจน

เจา้หน้าทีข่องเทพเหล่านัน้ รวมลทัธกิารนบัถอืผ ีลทัธทิีถ่อื

ดวงวญิญาณ ลทัธทิีถ่อืเครื่องรางของขลงั ลทัธทิีน่บัถอืรปู

สตัว ์นิกายเถรวาทอนุโลมใหใ้ชเ้รื่องทีเ่กีย่วกบัเครื่องรางของ

ขลงั เช่น อภนิิหารตะกรุด ผา้ประเจยีด ผา้ยนัต ์ศาลพระภมู ิ

พธิสีะเดาะพระเคราะหแ์ละเทพปกรณมั  

1.  ทนฺตธาตุนิทาน 

2.  ทาฐาธาตุ (พระเขีย้วแกว้) 

3.  นลาฏธาตุวสั 

4.  โพธวิสํ (พระศรมีหาโพธ)ิ 

5.  พุทธปาทมงคล 

6.  อฏฐเกสธาตุนิทาน 

294.31212 ธรรมชาต ิ: การบชูาดวงอาทติย ์น้ํา ไฟ ตน้ไม ้และ

ปรากฏการณ์ธรรมชาตอิื่นๆ รวมทัง้ความลกึลบัทาง

ธรรมชาต ิและลทัธทิีบ่ชูาอวยัวะเพศ 

 

294.31213 มนุษย ์: รวมทัง้การบชูาบรรพบรุุษ การบชูาคนตาย และการ

บชูากษตัรยิ ์ไดแ้ก่ หนงัสอืทีก่ล่าวถงึการบชูาพระพทุธเจา้ 

บดิามารดา พระมหากษตัรยิ ์(ถา้เป็นเรื่องราวเกีย่วกบั 

พธิกีงเตก็ของนิกายมหายาน ใชเ้ลข 249.32213) 

1.  ธมฺมสมุท  

    (ว่าดว้ยพระธรรมคุณ) 

2.  ปชฺชมธ ุ 

    (ว่าดว้ยพระพทุธคุณ) 

3.  ปิตุคุณกถา 

4.  มหาพุทธคุณ 

5.  มาตุคุณกถา 

6.  ราชาธริาชวลิาสนีิ 

7.  อฏฐกถามหาพุทธคุณ 

294.31214 ดวงวญิญาณบรสิทุธิ ์: รวมทัง้การถอดดวงวญิญาณ การ

เรยีกดวงวญิญาณใหม้าแสดงตวัใหป้รากฏ ไดแ้ก่ การตดิต่อ

กบัพวกโอปปาตกิะ การเขา้ทรง 

 

249.31215 เทวดาและดวงวญิญาณฝา่ยด ี: ผูร้บัใชส้วรรคแ์ละทตูสวรรค ์

ไดแ้ก่ พระอนิทร ์ปญัจสขิเทพบตุร 

 

294.31216 มารและดวงวญิญาณฝา่ยชัว่ : รวมทัง้ดา้นปีศาจวทิยา ไดแ้ก่ 

เรื่องราวของพญามารใหญ่น้อยทัง้หลาย เช่น พญายม  

ทา้ววสวดัดมีาร 

 

249.31217 การต่อสูร้ะหว่างเทวดาดว้ยกนัและระหว่างเทวดากบัมนุษย ์

เช่น การสงครามระหว่างเทวดากบัอสรู 

 

294.31218 รปูป ัน้ : การบชูาเทวรปูต่างๆ เรือ่งราวเกีย่วกบัตํานานและ

การเคารพบชูาพระพทุธรปู พระเครื่อง รปูหล่อพระ (ซึง่ไม่

เน้นหนกัไปในดา้นศลิปกรรม ประตมิากรรม หรอื 

สถาปตัยกรรม) 

1.  รตันพมิพว์งศ ์(หรอื 

    รตนพมิพวสํ ว่าดว้ยพระ 

    แกว้มรกต) 

2.  สหิงฺิคนิทาน  

     พระสยามเทวาธริาช 
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294.3122 คาํสอนเกีย่วกบัมนุษยแ์ละดวงวญิญาณ : รวมทัง้คาํสอนที่

เกีย่วกบัเรื่องบาป ความหลุดพน้ ความสาํนึกผดิ ความเสยีใจ

ในความผดิทีไ่ดก้ระทาํลงไปแลว้ การรบัใชก้รรม การสอนให้

รูส้กึสภาวะจติเพื่อศกึษาความเป็นไปเพื่อความหลุดพน้ 

ไดแ้ก่ คาํสอนเรื่องกรรม การเจรญิกรรมฐาน การเจรญิ

วปิสัสนา การปลงอาบตั ิเรื่องราวทีว่่าดว้ยอารกฺขกรรมฐาน 4 

(พุทธานุสสต ิเมตตาพรหมวหิาร อสภุกรรมฐาน  

มรณานุสสต)ิ 

1.  กายวริตคิาถา 

2.  จตุรารกฺขา 

3.  อฎฐกถาจตุรารกฺขา 

4.  มหามลูกมฺมฏฐาน 

5.  ภววริตกิาถา 

6.  สคฺคาวตาร 

7.  สจฺจสเํขป 

8.  ฎกีาสจฺจสเํขป 

9.  โยชนาสจฺจสเํขป 

10. กฎแหง่กรรม 

294.3123 เทววทิยา (Eschatology) รวมลทัธทิีเ่กีย่วกบัความตาย การ

กลบัฟ้ืนขึน้ใหม่ โลกหน้า สวรรค ์นรก อมฤตภาพ การเกดิ

ใหม่ ไดแ้ก่ หนงัสอืเกีย่วกบัชาตหิน้า นิพพาน ตายแลว้ไป

ไหน ตายแลว้เกดิหรอืไม่  

1.  มหาวบิาก  

     (ว่าดว้ยเรื่องอบายภูม ิ4) 

2.  มาเลยฺยสตูร  

     (ความตาย วญิญาณ  

      ชาตหิน้า) 

249.313 การบชูาแบบต่างๆ : รวมทัง้ศาสนปฏบิตั ิพธิสีวดมนต ์ 

การออ้นวอน ไดแ้ก่ เรื่องทีเ่กีย่วกบัสงัฆกรรม การสมาทาน  

อุโบสถศลี การลงปาฏโิมกข ์

1.  ฎกีานโม 

2.  ฎกีาพาห ํ

3.  ปรตฺิตวณฺณนา 

4.  คนถปีรตฺิต 

5. สารตฺตสมจฺุจย 

6.  สทฺธมฺมวลิาสนีิ 

7.  อฏฐกถาธมฺมจกฺกสเํขป 

8.  ฎกีาธมฺมจกฺกสเํขป 

9.  คฺนถธีมฺมจกฺก 

10. มหาสานต ิ

11. มหาชย 

12. อุณฺหสฺิวชิย 

294.3132 การทาํนาย : รวมทัง้การทาํนายโชคลาง ตคีวามปรศินาและ

การพยากรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสอืทีเ่กีย่วกบัพุทธทาํนาย การ

ทาํนายปุรสิลกัษณะ เซยีมซ ี

1.  ปญัจพุทธพยากรณ์ 

294.3133 การปลุกดวงวญิญาณ : รวมทัง้เวทมนตค์าถาและการเลีย้งผ ี

ไดแ้ก่ เรื่องราวทีเ่กีย่วกบัพทุธาภเิษก การปลุกพระ การใช้

เวทมนตค์าถาต่างๆ เพื่อประโยชน์อื่นๆ  

 

249.3134 การบรจิาค การบวงสรวง การบชูายญั และการทรมานตน

เพื่อใหพ้น้ผดิ ไดแ้ก่ เรื่องราวเกีย่วกบัการบรจิาคทาน  

พธิแีกบ้น 

 

 



 7 

เลขหมู ่ ขอบเขตและประเภทของหนังสือ ตวัอยา่ง 

294.3135 สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์: รวมทัง้อาคารสถานที ่ทีบ่ชูา วดั สถูป 

เจดยี ์ถํ้าทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา เรื่องราวทีเ่กีย่วกบัตํานาน 

ความเชื่อถอื และการบชูาสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา 

เช่น สงัเวชนียสถานทัง้ 4 โบสถ ์วหิาร วดั สถปู ปรางค ์เจดยี ์

ฯลฯ 

1.  ตํานานพระพทุธเจดยี ์

2.  ประวตัหิรอืตํานานวดัต่างๆ 

3.  พุทธสถานในชมภทูวปี 

294.3136 เทศกาลและวนันกัขตัฤกษ์ : รวมการสวดมนตป์ระจาํปีและ

งานรื่นเรงิทางศาสนา วนันกัขตัฤกษ์ ไดแ้ก่ วนัมาฆบชูา  

วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา 

วนัธรรมสวนะ 

 

294.3137 สญัลกัษณ์ทางศาสนา รวมทัง้เครื่องหมายต่างๆ ไดแ้ก่ 

เครื่องหมายธรรมจกัรกบักวาง พดัยศ ตาลปตัร ธง ตน้ไม ้

ฯลฯ 

ตน้ไมส้าํคญัในพุทธประวตั ิ

294.3138 พธิแีละศาสนาพธิ ีรวมทัง้การอดอาหาร การถอืธุดงค ์การจดั

ขบวนแห่พระ การเดนิทางจารกิแสวงบญุ การทาํบญุ การแห่

พระ การแห่ปลา พธิกีวนขา้วทพิย ์พธิกีฐนิ พธิบีวชนาค-การ

ทาํขวญันาค พธิตีรุษสงกรานต ์การถวายสลากภตั สงัฆทาน 

ศาสนพธิบีางอย่าง เช่น พธิศีพ การทาํบุญขึน้บา้นใหม ่

สาํหรบัการเดนิธุดงคข์องภกิษุใหใ้ชเ้ลขหมู่น้ี 

พธิกีรรมทางศาสนาและ

พธิกีรรม 

 

 

 

จดหมายเหตุ ภกิษุฟาเหยีน 

294.3144 การปฏบิตัธิรรมสาํหรบัชวีติประจาํวนัของบุคคลทัว่ไป  

294.315 ศลี คตธิรรม หน้าที ่ไดแ้ก่ หนงัสอืทีก่ล่าวถงึ ศลีธรรม เช่น 

ศลี 5 ศลี 8 ศลี 227 ฯลฯ หน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใินฐานะต่างๆ 

อาศยัหลกัธรรมทางพุทธศาสนาประกอบ รวมทัง้คตธิรรม 

พุทธภาษติ และจติวทิยาทางพทุธศาสนา 

ธรรม 

คตธิรรม 

294.3161 ผูแ้ทนสวรรค ์ไดแ้ก่ พระ ผูช้่วยใหพ้น้บาป ผูป้ระกาศคาํสอน 

นกับุญ ผูม้าโปรดโลก รวมทัง้พระผูป้ระกอบพธิบีชูา 

 

294.3162 มนุษยท์ีม่อีาํนาจเหนือธรรมชาต ิรวมทัง้มายากรผูแ้สดง

อทิธปิาฏหิารยิ ์พ่อมด แม่มด ผูว้เิศษ หมอผ ีพวกเขา้ทรง 

เขา้ผ ีและพวกล่อลวงต่างๆ รวมเรื่องราวของผูแ้สดงอทิธ ิ

ปาฏหิารยิ ์เช่น พระพทุธเจา้ พระโมคคลัลานะ  

นางอุบลวรรณเถร ี

 

294.3163 บุคคลทีเ่ทพเจา้ดลใจ รวมทัง้ศาสดาพยากรณ์ดว้ย  

294.3165 องคก์ารและสถาบนัต่างๆ รวมทัง้สมาคม คณะสงฆ ์พรรค 

ชุมชน กลุ่ม เช่น พุทธสมาคม ยวุพุทธกิสมาคม 

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั โรงเรยีนพุทธ

ศาสนาวนัอาทติย ์กลุ่มพุทธศาสตร ์องคก์าร และสถาบนั

พุทธศาสนาฝา่ยหนียาน (เถรวาท) รวมทัง้สมาคมและ

รายงานการประชมุต่างๆ  

สวนโมกขเ์มอืงไทย 
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เลขหมู ่ ขอบเขตและประเภทของหนังสือ ตวัอยา่ง 

294.317 กรรมวธิต่ีางๆ ทีไ่ดร้บัการดลใจจากเหตุผลทางดา้นศาสนา 

รวมทัง้สงครามศาสนา การเผยแผ่ศาสนา การเผยแผ่ศาสนา

ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การศกึษาทางศาสนา และ

ความกระตอืรอืรน้จนกระทัง่คลัง่ไคลใ้นศาสนา ไดแ้ก่ 

เรื่องราวการเผยแผแ่ละประกาศศาสนาของพระเจา้อโศก

มหาราช การทีพ่ระญวนเผาตวัตาย การสรา้งวดัสรา้งพระ

อุโบสถ 

 

294.318 พระไตรปิฎกนิกายหนียาน (เถรวาท) : เฉพาะพระไตรปิฎกที่

จบเป็นชุด (พระไตรปิฎกฉบบัพมิพข์องไทยม ี45 เล่ม 

       เล่ม 1-8     เป็นพระวนิยัปิฎก 

             9-33   เป็นพระสตุตนัตปิฎก 

             34-45  เป็นพระอภธิรรมปิฎก) 

 

294.31802 พระไตรปิฎกอรรถกถา / อรรถกถาพระไตรปิฎก  

294.3181 พระวนิยัปิฎก เป็นขอ้บญัญตัใินพระวนิยัทีพ่งึศกึษาปฏบิตั ิ

แบ่งเป็น 5 หมวดหลกัดงัน้ี 

      1.  มหาวภิงัค ์– กล่าวถงึเริม่ตน้เหตุทีจ่ะใหท้รงบญัญตัิ

พระวนิยัและสกิขาบท (ขอ้ศลี ขอ้บญัญตั)ิ อนัเป็นทีม่าของ

ขนบธรรมเนียมระเบยีบวธิกีารของภกิษุ 

         มหาวภิงัค ์แบง่เป็น 

             เล่ม 1 อาทกิมฺม เริม่ตน้เหตุทีจ่ะใหท้รงบญัญตัพิระ

วนิยั ม ี7 กณัฑ ์คอื เวร�ฺัชกณัฑ ์ปราชกิสขิาบท (4 สขิาบท) 

สงัฆาทเิสส (1 สกิขาบท) และอนิยต (2 สกิขาบท) 

             เล่ม 2 ปาจตฺิตยิ แบ่งเป็น 4 กณัฑ ์คอื  

นิสสคัคยีกณัฑ ์ปาจติตยีกณัฑ ์ปาฏเิทสนียกณัฑ ์เสขยิกณัฑ ์ 

 

 

บาฬอีาทกิมัม ์

บาฬปีาจติตยินิสสคัคยี ์

บาฬภีกิขปุาตโิมกข ์

 

มหาวภิงัค ์

       2.  ภกิขนีุวภิงัค ์(เล่ม 3) กล่าวถงึปาฏโิมกขข์องภกิษุณี 

ม ี311 สกิขาบท คอื ปราชกิ (8) สงัฆาทเิสส (17) นิสสคัคยี ์

(30) ปาจติตยี ์(166) ปาฏเิทสนียะ (8) เสขยิะ (75)  

อธกิรณสมถะ (7) (***มหาวภิงัคแ์ละภกิขนีุวภิงัค ์บางแห่ง

เรยีกว่า อุกโตวภิงัค ์แปลว่า วภิงัค ์ทัง้ 2 คอื วภิงัคข์องภกิษุ 

และวภิงัคข์องภกิษุณี) 

ภกิขนีุวภิงัค ์

        3.  มหาวรรค (เล่ม 4) 4 ขนัธกะ (ขนัธกะ คอื สกิขาบท

ทีม่านอกพระปาฏโิมกข ์ซึง่เป็นขนบธรรมเนียมระเบยีบ

วธิกีารของภกิษุ) คอื มหาขนัธกะ อุโบสถขนัธกะ  

วสัสปูนายกิขนัธกะ และปวารณาขนัธกะ 

            เล่ม 5 เป็นเล่ม 2 ของมหาวรรค ์ม ี6 ขนัธกะ ไดแ้ก่ 

จมัมขนัธกะ เภสชัชขนัธกะ กฐนิขนัธกะ จวีรขนัธกะ  

จมัเปยยขนัธกะ และโกสมัพกิขนัธกะ 

มหาวรรค 

จุลวรรค 

ปรวิาร 

บาฬอีาทกิมัม ์

บาฬปีาจติตยินิสสคัคยี ์

บาฬภีกิขปุาตโิมกข ์

บาฬภีกิขณีุปาตโิมกข ์
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เลขหมู ่ ขอบเขตและประเภทของหนังสือ ตวัอยา่ง 

294.3181 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.  จุลวรรค เล่ม 6 ม ี4 ขนัธกะ คอื กรรมขนัธกะ  

ปรวิาสกิขนัธกะ สมจุจยขนัธกะ และสมถขนัธกะ  เล่ม 7 ม ี 

8 ขนัธกะ คอื ขทุทกวตัถุขนัธกะ เสนาสนะขนัธกะ สงัฆเภท

ขนัธกะ ปาฏโิมกขฏัฐปนขนัธกะ ภกิขนีุขนัธกะ ปญัจสตกิ

ขนัธกะ และ สตัตสตกิขนัธกะ 

      5.  ปรวิาร ว่าดว้ยขอ้ปลกียอ่ยอธบิายเรื่องภวในมหา

วภิงัค ์มหาวรรค และจุลวรรค โดยพศิดารตอนทา้ยมปีญัหา

วนิยั เรยีกว่า เสทโมจนคาถา (คาถาเหงื่อแตก) 

 

บาฬขีทุทกสกิขา 

     (พระธรรมสริเิถร, ผูแ้ต่ง) 

บาฬมีลูสกิขา 

บาฬวีนิยวนิิจฉยั 

      (พระพุทธสหีเถร, ผูแ้ต่ง) 

บาฬปีาฬมีุตตกวนิย 

วนิิจฉยสงัคหบัน้ตน้ 

บาฬปีาฬมีุตตกวนิยวนิิจฉย 

สงัคหบัน้ปลาย 

อุตตรวนิยวนิิจฉยั  

     (พระพุทธทตัถะเถร, ผูแ้ต่ง) 

วตัตว์นิิจฉยั 

ธมัมสมุหวนิยั 

นิปุณปทสงัต 

วนิยธรสกิขาบทบัน้ตน้ 

วนิยธรสกิขาบทบัน้ปลาย 

วนิยสเํขป 

ปรสิทุธวินิยั 

สมีาลงัการสหีฬ 

อุปสมัปทกมัมาท ิ

วสิทฺุธคินฺถ ี

อนาปตฺตทิปีนี 

สกฺิขาปทวล�ฺชนี 

สมีาสขกรวนิิจฺฉย 

294.318102 อรรถกถาพระวนิยั สมนัตปาสาทกิา (อรรถกถาพระ 

     วนิยั) แบ่งเป็น 

    -  ปฐมสมนัตปาสาทกิา 

    -  ทุตยิสมนัตปาสาทกิา 

    -  ตตยิสมนัตปาสาทกิา 

    -  ป�ฺจสมนัตปาสาทกิา 

    -  กงัขาวติรณี (อรรถ-กถา

ภกิขปุาตโิมกข ์พระพทุธ- 

โฆษาจารย,์ ผูแ้ต่ง) 

- อรรถกถา ขทุทกสกิขา 
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เลขหมู ่ ขอบเขตและประเภทของหนังสือ ตวัอยา่ง 

294.3181021 ฎกีาพระวนิยั สารตัถทปีนี (ฎกีาพระวนิยั)     

      แบ่งเป็น 5 คมัภรี ์

      -  ปฐมสารตัถทปีนี (ฎกีา

อาทกิมัม)์ 

      -  ทุตยิสารตัถทปีนี (ฎกีา

ปาจติตยิและภกิขนีุวภิงัค)์ 

      -  ตตยิสารตัถทปีนี (ฎกีา

มหาวรรค) 

      -  จตุตถสารตัถทปีนี (ฎกีา

จุลวรรค) 

      -  ป�ฺจมสารตัถทปีนี 

(ฎกีาปรวิาร) 

วมิตวิโิมทนี 

วชริพุทธ ิ(พระวนิยัวชริพุทธ, 

      ผูแ้ต่ง) 

โยธนาวนิย(พระญาณกติตเิถระ, 

      ผูแ้ต่ง) 

วนิยตฺถมญชสูา (ฎกีาปาตโิมกข ์

      พระพุทธนาคเถร, ผูแ้ต่ง) 

สมุงฺคลปสาทนี (ฎกีาขทฺุทก- 

     สกิขา) 

โยชนาขทุทกสขิา 

วนิยวมิตจฺิ เฉทนี (นวฎกีามลู- 

     สกฺิขา) 

วนิยตฺถสารสนทปีนี (ฎกีาวนิยฺ     

     วนิิจฺฉยสงคห) 

294.3181022 อรรถกถาพระวนิยั ลนีตฺถปกาสนา (ฎกีาอุตฺตรวนิย   

     วนิิจฉย) 

อนุตฺตานทปีนี (ฎกีาปาลมิตฺุตก 

     วนิยวนิิจฉยสฺงคห) 

วนิยาลงฺการ (ฎกีาปาลมิุตตก 

     วนิย-วนิิจฺฉยสงฺคห) 

294.3182 พระสตุตนัตปิฎก หรอื พระสตูร แยกเป็น 5 นิกาย คอื  

ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยตุตนิกาย องัคุตตรนิกาย และ 

ขทุทกนิกาย  
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เลขหมู ่ ขอบเขตและประเภทของหนังสือ ตวัอยา่ง 

294.3182 

(ต่อ) 

ทฆีนิกาย (เล่ม 9, 10, 11) เล่ม 9 สลีขนัธวรรค เล่ม 10 

มหาวรรค เล่ม 11 ปาฏกิวรรค 

 

 

 
 

มชัฌมินิกาย (เล่ม 12, 13, 14)  

      เล่ม 12 มลูปณัณาสก ์แบ่งเป็น 5 วรรค 

      -  มลูปรยิาวรรค 

      -  สหีนาทวรรค 

      -  โอปมัมวรรค 

      -  มหายมกวรรค 

      -  จฬูยมกวรรค 

เล่ม 13 มชัฌมิปณัณาสก ์แบง่เป็น 5 วรรค 

      -  คหปตวิรรค 

      -  ภกิขวุรรค 

      -  ปรพิพาชกวรรค 

      -  ราชสตูร 

      -  พราหมณวรรค 

เล่ม 14 อุปรปิณัณาสก ์แบ่งเป็น 5 วรรค 

      -  เทวทหวรรค 

      -  อนุปทวรรค 

      -  ส�ฺุ�ฺตวรรค 

      -  วภิงัควรรค 

      -  สฬายตนวรรค 
 

สงัยุตตนิกาย รวบรวมพระสตูรเกีย่วดว้ยประเภทแห่งบุคคล 

(เล่ม 15-16-17-18-19) 

       -  เล่ม 15 สคาถวรรค กล่าวถงึสงัยตุตท์ีม่คีาํรอ้ยกรอง

เป็นคาถาเกีย่วกบับคุคลมเีทวดาเป็นตน้ 

       -  เล่ม 16 นิทานวรรค ประมวลเรื่องเกีย่วกบัธรรมที่

เป็นตน้เหตุ 

       -  เล่ม 17 ขนัธวารวรรค ประมวลเรื่องเกีย่วกบัขนัธ ์5 

พรอ้มทัง้ธรรมะและกเิลส 

       -  เล่ม 18 สฬายตนวรรค ประมวลเรื่องเกีย่วกบั

อายตนะ 

       -  เล่ม 19 มหาวารวรรค ประมวลเรื่องธรรมะต่างๆ 

โดยมากเป็นโพธปิกัขยิธรรม 

ทฆีนิกาย 

     -  สลีขนัธวรรค 

     -  มหาวรรค 

     -  ปาฏกิวรรค 
 

 

มลูปณัณาสถ ์ 

      (ว่าดว้ยธรรมทีเ่ป็นราก) 

มชัฌมิปณัณาสถ ์ 

      (ว่าดว้ยธรรมทีเ่ป็นกลาง) 

อุปรปิณัณาสถ ์ 

       (ว่าดว้ยธรรมทีเ่ป็นยอด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงัยุตตนิกาย ประกอบดว้ย 

     สคาถวรรค  

     นิทานวรรค  

     ขนัธวารวรรค 

     สฬายตนวรรค 

     มหาวารวรรค 
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เลขหมู ่ ขอบเขตและประเภทของหนังสือ ตวัอยา่ง 

294.3182 

(ต่อ) 

องัคุตรนิกาย (เล่ม 20-21-22-23-24)  

        -  เล่ม 20 เอกนิบาต กล่าวถงึ ธรรมะอย่างละหน่ึงมี

พระสตูร 1000 สตูร ทุกนิบายจดัเป็นปณัณาสกะ กล่าวถงึ

โทษในปจัจุบนั โทษในสมัปรายกิภพและความเพยีร 2 อย่าง 

ทีเ่กดิไดโ้ดยยาก ตกินิบาย กล่าวถงึธรรมหมวดละ  

3 ขอ้ 

        -  เล่ม 21 จตุกกนิบาต แสดงถงึ ธรรมทีม่อีย่างละ 4 

ขอ้ คอื สตปิฏัฐาน 4 สมัมปัปธาน 4 อทิธบิาท 4 

        -  เล่ม 22 ปญัจนกนิบาต และฉกักนิบาต ประชมุธรรม

พวก 5 กบัพวก 6 พระมหาสบุนิรวมอยูใ่นเล่มน้ี 

        -  เล่ม 23 สตัตกนิกาย และนวกนิบาต กล่าวถงึ เรื่อง

เกีย่วกบันิพพาน อภภิายนะหรอืเหตุ เครื่องครอบงาํธรรมอนั

เป็นขา้ศกึและอารมณ์ 8 อย่าง และวโิมกข ์8 ประการ 

        -  เล่ม 24 ทสกนิบาต และเอกาทสกนิบาต 

 
 

ขทุทกนิกาย (เล่ม 25-33)  

        -  เล่ม 25 ขทุทกปาฐ ประกอบดว้ยสรณคมน์ 

สกิขาบท 10 ของสามเณร อาการ 32 สามเณรปญัหา 10 ขอ้ 

มงคลสตูร รตนสตูร ตโิรกุฑฑทณัฑ ์นิธกิณัฑ ์เมตตสตูร 

        -  เล่ม 26 ประกอบดว้ยคมัภรี ์เปตวตัถุ วมิานวตัถุ 

เถรคาถา เถรคีาถา 

        (สาํหรบัเล่ม 27-28 รวมคาถาชาดกทัง้หมดแยกเลข 

เฉพาะออกไปเป็น 294.3182)  

         -  เล่ม 29-30 มหานิทเทสและจฬูนิทเทส เป็นคาํของ

พระสารปีุตตเถระ เล่ม 30 มคีาํถามและพระดาํรสัตอบใน

โสฬสปญัหา 16 สตูร พรอ้มทัง้อธบิายทอ้งนิทานตอนทา้ย

อธบิายขคัควสิาณสตูร 

         -  เล่ม 31 ปฏสิมัภทิามรรค ภาษติของพระสารบีุตร 

อธบิายธรรมทีย่ากใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ 

         -  เล่ม 32-33 อปทาน แสดงถงึ บุพพกรรมของ

พระพุทธเจา้ พระปจัเจกพทุธเจา้ พระสาวก การบาํเพญ็

บารมสีรา้งสมอบรมมาตัง้แต่ปรารถนาพุทธภมู ิเล่ม 33 มี

คมัภรี-์พุทธวงศ ์กบัจรยิาปิฎกในพุทธวงศเ์บือ้งตน้ว่าดว้ย 

รตันจงกรมแสดงเรื่องพระพทุธเจา้ทีล่่วงแลว้ 25 พระองค ์

ฯลฯ   

 

องัคุตตรนิกาย ประกอบดว้ย 

      เอกนิบาต 

      ทุกนิบาต 

      ตกินิบาต 

      จตุกกนิบาต 

      ป�ฺัจกนิบาต 

      ฉกักนิบาต 

      สตัตกนิบาต 

      อฏัฐกนิบาต 

      นวกนิบาต 

      ทสกนิบาต 

      เอกาทสนิบาต 
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294.318201 ฎกีาพระสตูร แกม้ลูปณัณาสก ์

แกม้ชัฌมิปณัณาสก ์

แกอุ้ปรปิณัณาสก ์

294.318202 อรรถกถาพระสตูร  

294.3182020 อนุฎกีาพระสตูร 

อรรถกถาพระสตูร ฑฆีนิกาย เล่ม 9-11 ชื่อ สมุงัคลวสิาสนีิ 

พระพุทธโฆษจารย ์เป็นผูแ้ต่ง 
 
 

เล่ม 12-14 มชัฌมินิกาย อรรถกถา ชื่อ ปปญัจสทูนี  

        พระพุทธโฆษาจารย ์เป็นผูแ้ต่ง 

 

 

สมุงัคลวลิาสนีิ (แกม้หาวรรค, 

        แกป้าฏกิวรรค) 
 

ปปญัจสทูนี (แกม้ลูปณัณาสก,์  

       แกม้ชัฌมิปณัณาสก,์  

       แกอุ้ปรปิณัณาสก)์ 

สารตัถทปีนี (อรรถกถา  

    สงัขตุตนิกาย) แบง่เป็น  

    5 คมัภรี ์ไดแ้ก่ 

        -  แกส้ถาควรรค 

        -  แกนิ้ทานวรรค 

        -  แกข้นัธวารวรรค 

        -  แกส้ฬายตนวรรค 

        -  แกม้หาวารวรรค 

มโนรถปรูนี (อรรถกถา  

     องัคุตตรนิกาย) แบ่งเป็น  

     11 คมัภรี ์

        -  แกเ้อกนิบาต 

        -  แกทุ้กนิบาต 

        -  แกต้กินิบาต 

        -  แกจ้ตุกกนิบาต 

        -  แกป้ญัจกนิบาต 

สาธุวลิสนีิ (นวฎกีาฑฆีนิกาย 

     เฉพาะสลิกขนธวรรค) 

ลนีตถปกาสนา  

    (ฎกีามชฌมินิกาย) 

ลนีตถปกาสนา 

    (ฎกีาสยุตตนิกาย) 

มงคลตกทปีนี  

     (นวฏฐกถามงคลสตูร) 

ปรมตถม�ฺชสูา 

     (มหาฎกีาวสิทุธมิรรค) 
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294.3182020 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่ม 15-19 สงัยุตตนิกาย อรรถกถา ชื่อ สารตัถกปัปกาสนีิ  

       (สารตฺถทปีนี) พระพุทธโฆษาจารย ์เป็นผูแ้ต่ง 
 

เล่ม 20-24 องัคุตตรนิกาย อรรถกถา ชื่อ มโนรถปรูนี  

       พระพุทธโฆษาจารย ์เป็นผูแ้ต่ง 
 

อรรถกถาพระสตูร  

      เล่ม 25 ขทุทกปาฐะ อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถโชต ิ– กา  

           พระพทุธโฆษาจารย ์เป็นผูแ้ต่ง 

           ธมฺมปท อรรถกถา ชื่อ ธมฺมปทฏฐกถา ม ี8 เล่ม 

           อุทานกถา อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถทปีนี 

           อตวิุตฺตก อรรถกถา ชือ่ ปรมตฺถทปีนี 

           สตฺุตนิปกต อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถโชตกิา 

     เล่ม 26 วมิานวตัถุ อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถทปีนี 

           เปตวตัถุ อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถทปีนี 

           เถรกถา อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถทปีนี 

           เถรกีถา อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถทปีนี 

     (เล่ม 27-28 ชาดก แยกเลขออกไปเป็น 294.3184) 

     เล่ม 29-30 มหานิเทส จฬูนิทเทส อรรถกถา ชื่อ 

           สทฺธมฺมปปฺโชตกิา พระอุปเสนเป็นผูแ้ต่ง (ม ี2 เล่ม) 

     เล่ม 31 ปฏสิมัภทิามรรค อรรถกถา ชื่อ สทฺธมฺมปกาสนีิ 

          พระอุปเสน เป็นผูแ้ต่ง (ม ี1 เล่ม) 

     เล่ม 32-33 อปทาน อรรถกถา ชื่อ วสิทุธชนวลิาสนีิ 

           อรรถกถาพระสตูร 

           ฎกีาพระสตูร 

สเขปตถโชตนี  

       (จุลฎกีาวสิทุธมิรรค) 

ฎกีาสจจสเขป 

ฎกีามหาพุทธคุณ 

ฎกีาธมมจกก 

ฎกีานโม 

ฎกีฬาห ุ

มธุรตถปกาสนีิ  

     (ฎกีามลินิกปญหาวติถาวร) 

อตถปปทปิีกา 

     (ฎกีาสถทธมโมปายน) 

                  ฯลฯ 
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294.3182020 

(ต่อ) 

           อนุฎกีาพระสตูร 

     เล่ม 33 พระพุทธวงศ ์อรรถกถา ชื่อ มธุรตฺถวลิาสนีิ 

     เล่ม 33 จรยิาปิฎก อรรถกถา ชื่อ ปรมตฺถทปีนี 

 

 

      ฎกีาพระสตูร: ลนีตฺถปกาสนา พระธรรมปาลเถร เป็น 

ผูแ้ต่ง แบ่งเป็น 3 คมัภรี ์คอื แกส้ลีกฺขนธวคฺค แกม้หาวคฺต  

แกป้าฏกิวคฺก 

     ฎกีามชฺฌมินิกาย สนีตฺถปกาสนา พระธรรมปาลเถรเป็น 

ผูแ้ต่ง แบ่งเป็น 3 คมัภรี ์คอื แกม้ลูปณฺณาสก 

แกมฺ้ชฌมิปณฺณาสก แกอุ้ปรปิณฺณาสก 

 

      ฎกีาสยํุตตนิกาย พระธรรมปาลเถร เป็นผูแ้ต่ง แบ่งเป็น 5 

คมัภรี ์คอื แกส้คาถวคฺต แกนิ้ทานวคฺต แกข้นฺธวารคฺต 

แกส้ฬายตนวคฺต แกม้หาวารวคฺต 

      มหาฎกีาวสิทุธมิคฺต ปรมตฺถม�ฺชสูา พระธรรมปาลเถร 

เป็นผูแ้ต่ง  

      จุลฎกีาวสิทุธมิคฺค สเขปตฺถโชตนี 

 

294.3183 พระอธธิรรมปิฎก 

      แยกธรรมะจากพระสตูรมารวมแต่ขอ้ธรรม ม ี12 เล่ม 

(ตัง้แต่เล่ม 34-44) 

      เล่ม 34 ธรรมสงัคณี อธบิายลกัษณะธรรมคาํว่า กุศล 

อกุศล ฯลฯ 

      เล่ม 35 วภิงัค ์แจกขนัธ ์5 และแจกธรรมะอื่นๆ รวม 18 

วภิงัค ์

      เล่ม 36 ม ี2 คมัภรี ์คอื ธาตุกถา และ ปุคลบญัญตั ิ

      เล่ม 37 กถาวตัถุ กล่าวถงึ ธรรมขอ้ใดกเ็รยีกชื่อตาม

ธรรมขอ้นัน้ๆ ม ีทัง้หมด 219 คาถา 

      เล่ม 38 มคีมัภรีย์มก 7 ยมก 

      เล่ม 39 มคีมัภรีย์มก 3 ยมก อธบิายความเกดิ ความด ี

ความดบั การอบรม ความรอบรู ้

     เล่ม 40-45 ทัง้ 6 เล่ม เป็น คมัภรีป์ฏัฐานะ รวมปจัจยั 24 

รวมทัง้คมัภรี ์อภธิมัมตัถสงัคห กล่าวกนัว่า  

พระอนุรุทธาจารยใ์นสงิหฬทวปี รวมใจความทัง้หมด 4 อย่าง 

คอื จติต ์เจตสติ รปู นิพพาน 

 

 

 

 

ธรรมสงัคณี 

 

วภิงัค ์

 

ธาตุกถาและปุคลบ�ฺัญตั ิ

กถาวตัถุ 

 

คมัภรีย์มก 

 

 

คมัภรีปี์ฏฐานะ 

อภธิมัมตัถสงัคหะ 
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 294.318302 

294.3183021 

294.3183022 

อรรกถาพระอภธิรรม 

ฎกีาพระอภธิรรม 

อนุฎกีาพระอภธิรรม 

        อรรถกถาธมฺมสฺงคนี อฏฐสาลนีิ พระพุทธโฆษาจารย ์

เป็นผูแ้ต่ง 

       อรรถกถาวภิงัคป์กรณ์ สมฺโมหวโินทนี พระพทุธโฆษา-

จารย ์เป็นผูแ้ต่ง 

1.  อฏฐสาลนีิ  

    (อรรถกถาธมัมสงัคณี) 

2.  สมโมหวโินทนี  

     (อรรถกถาวภิงัค)์ 

3.  ปรมตถทปีนี  

     (อรรถกถาหา้ปกรณ์) 

4.  ลนีตถโชตนา  

     (มลูฎกีาธมัมสงัคณี) 

5.  ลนีตถโชตนา  

     (มลูฎกีาวภงัคปกรณ์) 

6.  ลนีตถโชตนา  

     (มลูฎกีาธาตุกถา) 

                ฯลฯ 

7.  ลนีตถปาสนีิ  

     (อนุฎกีาธมัมสงัคณี) 

8.  อภธิมมตถวภิาณี 

     (ฎกีาอภธิมัมตัสงัคหะ) 

9.  ปรมตถมณชสูา 

     (อนุฎกีาอภธิมัมตัสงัคหะ) 

                ฯลฯ 

294.3184 ชาดกในขทุทกนิกาย (หรอืในพระสตูร) ไดแ้ก่ เล่มที ่27-28 

ซึง่เป็นทีร่วมคาถาชาดกทัง้หมด หรอืชาดกทีเ่ป็นพทุธพจน์

เฉพาะทีเ่ป็นคาถา ซึง่เป็นหวัเรือ่งหรอืกระทูจ้ดัเป็นนิบาต  

(ในเล่ม 27 ม ีเอกนิบาต จนถงึจตัตาฬสีนิบาต ม ี525 ชาดก) 

 

 

 

 

 

 

 

      เล่ม 28 มปีญัญาสสฏัฐ ิ– สนัตต ิ– อสตีกิ – นิบาต และ

มหานิบาต 

     รวมถงึอรรถกถาชาดก หรอื ชาตกฏัฐกถา (ซึง่เป็น

หนงัสอื 10 เล่มจบ และรวมฎกีาชาดกต่างๆ ดว้ย) 

1.  ชาตกฏฐกถา  

    (แกป้าฐชาดก) แบง่เป็น 22 

    คมัภรี ์ตัง้แต่ เอกนิบาต –  

    มหานิบาตชาดก (มหานิบาต 

    ชาดก แบ่งเป็น ทสชาต ิและ 

    มหาชาต ิหรอื  

    มหาเวสสนัดรชาดก) 

2.  พจนานุกรมชาตกฏฐกถา 

3.  บนีตถปกาสนีิ  

     (ฎกีานิบาตชาดก) 

4.  อรรถกถาเวสสนัดรชาดก 

5.  ทปีนีเวสสนตรชาดก 

6.  สถาภมิต 

    (แกเ้วสสนตรชาดก)  

7.  ววิรณเวสสนตรชาดก 

     (แกค้าถามหาชาต)ิ 

8.  ชาลกีณหาภเิสก ฯลฯ 
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294.3185 การสงัคายนาพระไตรปิฎก สงัคตียิวงค ์

294.3186 การตดัสนิวนิิจฉยัของคณะสงฆ ์(Ecelesiastic decisions) 

รวมการปกครองคณะสงฆ ์เช่น พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์

สงัฆาณตั ิกตกิาสฺงฆ ์ระเบยีบการปกครองวดั พระบญัชา

สมเดจ็พระสงัฆราช ฯลฯ 

ตํานานคณะสงฆ ์

กฎของสงฆ ์

294.3187 พุทธศลิป์ (Buddhist art) รวมการกล่าวถงึลกัษณะศลิปกรรม

โดยทัว่ไปของพระพุทธศาสนา และงานหตัถศลิปอื่นๆ 

ศลิปสมยัลพบุร ี

ศลิปสมยัอู่ทอง ฯลฯ 

294.31872 สถาปตัยกรรมทางพทุธศาสนา (Architecture studies) 

       รวมทัง้อาคาร สิง่ก่อสรา้ง ถาวรวตัถุทีก่ล่าวในดา้น

สถาปตัยกรรม เช่น วดั สถูป เจดยี ์ปรางค ์ฯลฯ 

       ในนิกายมหายาน (เลขหมู ่294.32871) รวมถงึ ถํ้า 

สวน ในนิกายเซน็ ฯลฯ 

 

294.31873 ประตมิากรรมทางพทุธศาสนา (Sculpture studies) รวมการ

แกะสลกั การป ัน้ การหล่อพระดว้ยวตัถุทุกชนิด 

 

294.31875 จติรกรรมทางพทุธศาสนา รวมการวาดเขยีน ภาพส ี

จติรกรรมบนฝาผนงั 

 

294.31878 ดนตรเีกีย่วกบัศาสนา รวมทัง้บทเพลงดว้ย  

294.3188 วรรณคดทีางพุทธศาสนา  

294.31881 กวนิีพนธท์างพุทธศาสนา รวมบทรอ้ยกรองทีแ่สดงขอ้คดิทาง

ธรรม หรอืคตธิรรมทางพุทธศาสนา 

 

294.31882 บทละคร  

294.31883 นวนิยาย และนิทานคตธิรรม กองทพัธรรม 

กามนิต 

ใตร่้มกาสาวพสัตร ์

นนัทาปชาบด ี

ลุ่มน้ํานมัทา 

      ฯลฯ 

294.3189 นิกายต่างๆ รวมทัง้การเคลื่อนไหวในการปฏริปูทางศาสนา 

(Seel: including reform movement) 

 

294.31891 มหานิกาย (รวมประวตั ิหลกัธรรม หลกัปฏบิตั)ิ  

294.31892 ธรรมยตุนิกาย (รวมประวตั ิหลกัธรรม หลกัปฏบิตั)ิ  

294.31893 

ถงึ 

294.31899 

สาํหรบักิง่นิกายเถรวาท อนัไดแ้ก่ นิกายสรวาสตวิาทนิ 

(สพัพตัถกิวาท) มหศิาสกวาท เสเตรนตวิาท วาตสปิตรยิวาท 

หรอื วชัชบีตุรวาท ธรรมคุปตวาท เป็นตน้ 

 

294.32 นิกายมหายาน แบ่งรายละเอยีดอื่นๆ ไดเ้ช่นเดยีวกบัเลขหมู่

ของนิกายเถรวาท (หนียาน) คอื 294.32-294.32899 

 

 


