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(ณ) 

บทบรรณาธิการ 

 หนงัสอืเรือ่งเล่าพระไตรปิฎก ไดจ้ดัท าขึน้เนื่องในวาระพเิศษเพือ่เทดิทนูสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทรผ์ูเ้ป็นมหาพุทธมามกะ พระองคท์รงมคีุณูปการต่อ
พระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก 

 บทความทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทีเ่กีย่วเนื่องกบัเรื่องเล่าพระไตรปิฎก
โดยบทความแรกได้พูดถึงถิ่นก าเนิดภาษาบาล ีซึ่งในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรสัสอนเหล่า
สาวกด้วยภาษาอะไรนัน้มนีักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็และได้แสดงหลกัฐานต่าง  ๆ เพื่อให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาคน้ควา้ บทความนี้ไดท้ าการวจิยัและไดเ้สนอมุมมองทางวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์เป็น
อยา่งมาก 

 บทความต่อมาไดก้ล่าวถงึการสบืทอดค าสอนจากมุขปาฐะสู่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นครัง้แรกในรปูแบบของใบลาน และมกีารปรวิรรตเป็นภาษาทอ้งถิน่นัน้ ๆ โดยมอีกัษรขอมทีใ่ชเ้ป็น
ภาษาในการบนัทกึค าสอนพระไตรปิฎกในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มปีระเทศไทยและ
ประเทศกมัพชูา เป็นตน้  

 เรื่องเล่าทีส่ าคญัเกีย่วกบัประเทศไทยคอืการกล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัพมิพใ์นประเทศไทย
จากรชักาลที ่1 ถงึ ปัจจุบนั ในบทความนี้ไดอ้ธบิายใหผู้อ้่านทราบถงึประวตักิารพมิพพ์ระไตรปิฎกที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยตามวโรกาสต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องทีช่วนตดิตามเหมอืนกบัเราไดย้อ้นอดตีได้
เหน็ความมุมานะอุตสาหะของพระมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทีท่รงเหน็ความส าคญัในการเผยแพร่
ค าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สู่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมโีอกาสไดศ้กึษา
พรอ้มกบัน้อมน าค าสอนมาประพฤตปิฏบิตัจินสยามประเทศไดช้ือ่ว่าดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

 ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหก้ารตพีมิพพ์ระไตรปิฎกไมไ่ดถู้กจ ากดัเฉพาะในรปูแบบ
ใบลานหรอืหนังสอืเท่านัน้ บทความนี้กล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัใบลานสู่ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหเ้รา
ทราบว่าเมื่อความเจรญิเกดิขึ้น งานทางด้านพระพุทธศาสนาก็สามารถน าความเจรญิเหล่านัน้มา
พฒันาใหเ้กดิความสรา้งสรรคส์ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 เมือ่พระพทุธศาสนาไดร้บัการเผยแพรไ่ปสูด่นิแดนต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทอ้งถิน่ไดม้โีอกาส
ศกึษาสร้างความเขา้ใจต่อค าสอนพระไตรปิฎกจงึได้รบัการปรวิรรตและบันทกึเป็นอกัษรภาษาถิน่  



(ด) 

เชน่  อกัษรขอม มอญ สงิหล พมา่ ลาว ไทย โรมนั เทวนาคร ีเป็นตน้  นอกจากนี้พระไตรปิฎกบาลยีงั
ได้รบัการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย พม่า ศรลีังกา กมัพูชา ลาว องักฤษ จีน เป็นต้น 
บทความนี้ยงัไดถ้่ายทอดใหเ้หน็ความส าคญัของพระไตรปิฎกอกัษรโรมนั ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจ
ในการศกึษาพระไตรปิฎกทีข่ยายเป็นวงกวา้งไมก่ าจดัอยูเ่ฉพาะในทวปีเอเชยีเทา่นัน้     

 ยิง่ไปกว่านัน้ในหนังสอืเล่มนี้ยงัได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกบัพระไตรปิฎกภาษาจีนและ
พระไตรปิฎกภาษาทเิบต ซึง่เป็น 2 ใน 3 ของพระไตรปิฎกส าคญัทางพระพุทธศาสนาทีย่งัคงสบืทอด
มาถงึปัจจุบนั  เพือ่ท าใหก้ารเล่าเรือ่งพระไตรปิฎกในองคร์วมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ค าสอนอันล ้าค่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีทัง้ค าสอนที่เป็นปรัชญามีเหตุมีผล ท าให้
พุทธศาสนิกชนสามารถพจิารณาจนเกดิค าตอบด้วยตวัเอง มไิด้สอนเพยีงใหเ้ชื่อเท่านัน้บทความที่
กล่าวถึงพุทธปรชัญาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและบทความเรื่องชาดก : ขุมทรพัย์ในพระไตรปิฎก
สามารถพิสูจน์ให้ผู้อ่านได้รบัรู้ถึงค าสอนขององค์ศาสดาที่เปรียบเหมือนเปิดของที่คว ่า ให้หงาย       
เปิดแสงสว่างในทีม่ดื จนเราเกดิปัญญาและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติของเราได้ 

 ปัจจุบนัได้มอีงค์กรที่ท างานเพื่อการเผยแผ่ค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามี
มากมาย ปรากฏอยู่ในหลายทีห่ลายแห่งทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัทีใ่หก้ารสนับสนุนและ
องคก์รของเอกชนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของพระไตรปิฎก ไดร้ว่มกนัสรา้งผลงานทีย่ิง่ใหญ่เป็นรปูธรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา องคก์รเหล่านี้ท างานอะไรกนับา้งและตัง้อยู่ทีไ่หน ผูอ้า่นสามารถ
ศกึษาและตดิตามไดใ้นหนงัสอืฉบบันี้ 

 บทความต่าง ๆ ทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้กองบรรณาธกิารหวงัอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์
และมีคุณูประการต่อผู้ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ค าสอนของ
พระพทุธศาสนาใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมไทยตราบนานเทา่นาน 

      

        

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา) 
บรรณาธกิาร 
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  43 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก 

สเุชาวน์ พลอยชมุ1 

1. พระไตรปิฎกคืออะไร ? 

กล่าวสัน้ ๆ ในภาพรวมไดว้่า พระไตรปิฎกคอืคมัภรีท์ีจ่ารกึค าสอนของพระพุทธศาสนาดว้ย
ภาษามคธ หรอืว่าประมวลค าสอนของพระพุทธศาสนาทีจ่ารกึไวด้ว้ยภาษามคธ ถอืว่าเป็นคมัภรีห์รอื
หลกัฐานชัน้ต้นของพระพุทธศาสนา ทีพุ่ทธบรษิทัควรศกึษาเรยีนรูแ้ละอนุรกัษ์สบืทอดไว้ใหบ้รสิุทธิ ์
บรบิรูณ์  

2. พระไตรปิฎกจารึกหรอืประมวลค าสอนอะไรไว้ ?  

 2.1 ค าสอนของพระพทุธศาสนานัน้ เรยีกไดด้ว้ยค าสัน้ ๆ ค าเดยีวคอื ธรรมะ ซึง่มคีวามหมาย
ว่า ความจรงิทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรูห้รอืความจรงิทีพ่ระพุทธเจา้ทรงคน้พบ ธรรมะทีจ่ารกึหรอืประมวลไว้
ในพระไตรปิฎกไดแ้กถ่อ้ยค าหรอืค าสอนของบุคคล 4 จ าพวก คอื  

 1) ถอ้ยค าของพระพทุธเจา้ เรยีกว่า พทุธภาษติ  
 2) ถอ้ยค าของพระสาวกของพระพทุธเจา้ เรยีกว่า สาวกภาษติ  
 3) ถอ้ยค าของฤๅษเีรยีกว่า อสิภิาษติ  
 4) ถอ้ยค าของเทวดา เรยีกว่า เทวตาภาษติ (วนิย. 2/286/192)  

 2.2 ถอ้ยค าทีป่ระกอบดว้ยอรรถดว้ยธรรม หรอืว่าถอ้ยค าทีจ่รงิ มปีระโยชน์ของบุคคลดงักลา่ว 
นี้รวมเรยีกสัน้ ๆ ว่า ธรรมะ คอื ความจรงิ จงึนบัว่าเป็นค าสอนของพระพทุธศาสนาทัง้นัน้  

 ส าหรับค าว่า พระพุทธศาสนานัน้ก็มีความหมายว่า  ค าสอนของผู้รู้จริง แต่ชาวพุทธ          
นิยมใช้ค านี้ในความหมายเฉพาะ คือหมายถึงค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือกันอยู่          
ในปัจจุบนั  

                                                           

 1 ประธานคณะผูป้ระสานงาน ส านกัต าราและวชิาการ มลูนิธมิหามกุฏราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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 2.3 นอกจากนี้ พระพทุธศาสนายงัมชีื่อ หรอืค าเรยีกเป็นอย่างอื่นอกีหลายค า เชน่ พระธรรมวนิัย 
พรหมจรรย ์สุคตวนิัย เป็นตน้ ในสมยัพุทธกาล พระพุทธองคม์กัใชค้ า 3 ค านี้เรยีกชื่อศาสนาหรอืค าสอน
ของพระองค ์สว่นค าว่าพระพทุธศาสนานัน้มานิยมใชก้นัหลงัพุทธปรนิิพพานแลว้  

3. พระไตรปิฎกหรือประมวลค าสอนของพระพทุธเจ้านัน้ ท่านรกัษาและสืบทอดกนั
มาอย่างไร ?  

 3.1 ค าสอนของพระพทุธเจา้นัน้ กล่าวโดยสรปุกม็ ี2 ลกัษณะ คอื ธรรมะกบัวนิยั 

 ธรรมะ หมายถงึ พระธรรมเทศนา หรอืพระธรรมค าสอนทัว่ไปทีท่รงแสดงทัง้แก่ภกิษุ 
สามเณร และคฤหสัถ ์
 วนิัย หมายถึง ศลีและกฎระเบยีบต่าง ๆ ส าหรบัภิกษุสามเณร เป็นค าสอนที่ทรง
แสดงเฉพาะแกภ่กิษุสามเณรเทา่นัน้ 
 เมือ่รวมค าสอนทัง้ 2 ประเภทเขา้ดว้ยกนั จงึเรยีกว่า พระธรรมวนิยั 
 ค าว่า พระธรรมวินัย จึงเป็นค าที่พระพุทธองค์ทรงใช้เรียกศาสนา หรือค าสอน
ทัง้หมดของพระพทุธองคเ์ป็นสว่นมาก 

 3.2 การรกัษาและการสบืทอดพระธรรมวนิัย หรอืค าสอนของพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาล    
คอืเมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู่นัน้ใชว้ธิจี า ใครชอบเรื่องอะไรหรอืชอบค าสอนส่วนไหน 
กจ็ าเรือ่งนัน้สว่นนัน้ไว ้

 ต่อมา เมื่อมผีู้เขา้มาบวชเป็นภิกษุสามเณรมากขึ้น ก็มพีระอุปัชฌาย์อาจารย์สัง่สอนและ
ปกครองดูแลกนัเป็นส านัก ๆ ไป พระอุปัชฌาย์อาจารย์กค็งน าเอาพระธรรมค าสอนทีต่นจ าไดม้าสัง่
สอนศษิย์ในส านักของตนให้เล่าเรยีนและทรงจ ากนัต่อ ๆ มา  การรกัษาก็คงรกัษาไว้ด้วยการจ า      
การถ่ายทอดก็คงถ่ายทอดโดยการบอกเล่า จากอาจารย์สู่ศิษย์ ปากต่อปาก ที่เรียกว่า  มุขปาฐะ        
(คมัภรีป์าก) ในยคุพทุธกาลหรอืในยคุแรก คงเป็นการชว่ยกนัจ า ชว่ยกนัรกัษาในลกัษณะดงักล่าวมานี้ 
ยงัไมม่กีารจดจารกึเป็นตวัอกัษร หรอืยงัไมม่คีมัภรีเ์ป็นเล่มหนงัสอื มแีต่มขุปาฐะ คอืคมัภรีป์าก 

 3.3 แต่เชื่อกนัมาว่า พระสาวกทีม่สี่วนส าคญัในการจ าค าสอนของพระพทุธเจา้ไวไ้ดม้ากทีส่ดุ 
คอื พระอบุาลเีถระกบัพระอานนทเถระ 
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 พระอุบาลเีถระได้รบัการยกย่องว่าเป็นผู้เชีย่วชาญด้านพระวินัยและทรงจ าค าสอนในส่วน     
ทีเ่ป็นเรื่องพระวนิัยไดม้ากกว่าใคร ๆ พระอานนทเถระไดร้บัการยกย่องว่าเป็นผูม้คีวามจ าเป็นเยีย่ม 
และท่านเป็นผูท้รงจ าค าสอนในสว่นทีเ่ป็นพระธรรมไวไ้ดม้ากกว่าใคร ๆ ค าสอนส่วนทีเ่ป็นพระธรรมนี้ 
บางทกีเ็รยีกสัน้ ๆ ว่า พระสตูร ค าสอนสว่นทีเ่รยีกว่าพระสตูรทีจ่ารกึหรอืบนัทกึไวใ้นพระไตรปิฎกนัน้ 
จะขึน้ตน้ขอ้ความแต่ละเรื่องว่า เอวมฺเม สุต  มคีวามหมายว่า ขา้พเจา้ไดฟั้งมาอย่างนี้  ค าว่า ขา้พเจา้  
ในทีน่ี้หมายถงึพระอานนทเถระ แสดงว่าสว่นทีเ่ป็นพระสตูรทัง้หมดนัน้ พระอานนทเ์ป็นผูท้รงจ าไว ้ 

4. ค าสอนของพระพทุธเจ้าท่ีจารึกหรือบนัทึกไว้ในพระไตรปิฎกนัน้ มีวิธีการจารึก
หรือบนัทึกไว้อย่างไร ?  

 4.1 ยุคพุทธกาลหรอืระยะแรก ค าสอนของพระพุทธเจา้ถูกบนัทกึไวด้ว้ยความจ าของบรรดา
พระสาวกทัง้หลาย ภายใต้ชื่อแบบรวม ๆ ว่า พระธรรมวินัย ยังไม่มีการจัดเป็นหมวดหมู่ แต่           
พระพทุธองคก์เ็คยทรงแนะน าใหพ้ระสงฆจ์ดัระเบยีบ ทีเ่รยีกว่า สงัคายนาพระธรรม ค าสอนทีพ่ระองค์
ได้ทรงแสดงไว้แล้วให้เรยีบร้อย ดงัปรากฏในปาสาทกิสูตร (ท.ีปา. 11/108/139) และยุคพุทธกาล
เช่นกนั พระสารบีุตรกไ็ดเ้คยลองจดัพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้เป็นหมวด ๆ ใหภ้กิษุทัง้หลาย  
ดเูป็นตวัอยา่ง ดงัปรากฏในสงัคตีสิตูร (ท.ีปา. 11/221-222/158) และทสตุตรสตูร (ท.ีปา. 11/364/251) 
แต่ยงัไมไ่ดจ้ดัใหเ้ป็นระบบทัง้หมด 

 4.2 กระทัง่พระพุทธเจ้าปรนิิพพานแล้วได้ 3 เดือน พระมหากสัสปะจึงได้ชกัชวนบรรดา   
พระอรหนัต์ทัง้หลายใหท้ าสงัคายนา คอืจดัระเบยีบพระธรรมวนิัยใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อความมัน่คงถาวร
ของพระพุทธศาสนาสบืไป เรยีกว่า ปฐมสงัคายนา ในการท าสงัคายนาครัง้แรก ทีป่ระชุมสงฆไ์ดจ้ดั
ระเบยีบพระธรรมวนิัย หรอืค าสอนทัง้ปวง 3 ของพระพุทธเจา้เป็น 5 หมวดใหญ่ เรยีกว่า นิกาย คอื 
ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยตุตนิกาย องัคตุตรนิกาย ขทุทกนิกาย เรยีกรวมว่า ปัญจนิกาย 

  ค าสอนขนาดยาว (ทฆีะ) รวมไวห้มวดหนึ่ง เรยีกว่า ทฆีนิกาย 
  ค าสอนขนาดปานกลาง (มชัฌมิะ) รวมไวห้มวดหนึ่ง เรยีกว่า มชัฌมินิกาย 
  ค าสอนขนาดสัน้รวมไวห้มวดหนึ่ง เรยีกว่า สงัยตุตนิกาย 

 ค าสอนทีร่ะบุขอ้ธรรมไว้ชดัเจนว่า 1 ขอ้ 2 ขอ้ เป็นต้น รวมไว้หมวดหนึ่ง เรยีกว่า  
องัคตุตรนิกาย 
 ค าสอนที่จัดเข้าใน 4 หมวดแรกไม่ได้ นับว่าเป็นค าสอนเบ็ดเตล็ด หรือค าสอน      
เลก็ ๆ น้อย ๆ รวมไวห้มวดหนึ่ง เรยีกว่า ขทุทกนิกาย เรือ่งพระวนิยักร็วมอยูใ่นหมวดนี้ 
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 การจดัระเบยีบพระธรรมวนิยัดงักล่าวนี้ เป็นการจดัโดยมตขิองทีป่ระชมุสงฆ ์ฉะนัน้พระธรรมวนิัย 
หรอืค าสอนของพระพุทธเจา้ทีไ่ดจ้ดัระเบยีบโดยทีป่ระชมุสงฆใ์นการสงัคายนาครัง้แรก จงึเรยีกว่า เถรวาท 
ซึง่มคีวามหมายว่า วาทะ หรอืค าสอนทีพ่ระเถระ 500 รปูสงัคายนาหรอืจดัระเบยีบไว ้

 เมื่อได้สงัคายนาหรอืจดัระเบยีบลงเป็นแบบแผนเรยีบรอ้ยแลว้ พระสงฆ์กไ็ด้ช่วยกนัทรงจ า  
และถ่ายทอดสบื ๆ กนัต่อมา 

 4.3 เมื่อประมาณ พ.ศ. 100 ได้มีการสังคายนาอีกครัง้หนึ่ง แต่ไม่ได้มีการจัดระเบียบ        
พระธรรมวินัยใหม่ เป็นแต่ช าระสะสางความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกบัพระธรรมวินัยของพระสงฆ์      
บางกลุ่มใหถ้กูตอ้ง เรยีกว่า สงัคายนาครัง้ที ่2 

 4.4 ประมาณ พ.ศ. 200 เศษ ซึง่เป็นสมยัทีพ่ระเจา้อโศกมหาราชทรงมอี านาจปกครองอนิเดยี 
ได้มกีารสงัคายนาอีกครัง้หนึ่ง นับเป็นการสงัคายนาครัง้ที่ 3 เพื่อช าระสะสางความแตกแยกทาง
ความคดิเกี่ยวกบัพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ซึ่งผดิเพี้ยนไปจากหลักเดิมจนเกดิเป็นนิกายต่าง ๆ 
มากมาย ในการสังคายนาครัง้ที่ 3 นี้  นอกจากการช าระสะสางความแตกแยกทางความคิด              
ของพระสงฆ์ดงักล่าวแล้ว ยงัได้มกีารจดัระเบียบพระธรรมวินัยใหม่อีกครัง้หนึ่ง คอื จดัหมวดหมู่     
พระธรรมวนิยัใหมเ่ป็น 3 หมวดใหญ่ เรยีกว่า ปิฎก 

 ค าสอนเกีย่วกบัพระวนิัยและระเบยีบปฏบิตัติ่าง ๆ ของพระสงฆจ์ดัรวมไวเ้ป็นหมวด
หนึ่ง เรยีกว่า วนิยัปิฎก 
 ค าสอนที่เป็นพระธรรมเทศนา หรอืค าสอนธรรมะทัว่ไป จดัรวมไว้เป็นหมวดหนึ่ง 
เรยีกว่า สตุตนัตปิฎก หรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่า พระสตูร 
 แยกค าสอนที่เป็นข้อธรรมล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับประวัติบุคคล วัตถุ  สถานที่เพื่อ    
ความชดัเจนของขอ้ธรรมนัน้ จดัรวมไวเ้ป็นหมวดหนึ่ง เรยีกว่า อภธิรรมปิฎก 

 เรียกรวมทัง้ 3 หมวดใหญ่ว่า ติปิฏกะ หรือไตรปิฎก ค าว่า ไตรปิฎก หรือพระไตรปิฎก        
จงึเกดิขึน้ในการสงัคายนาครัง้ที ่3 นี้คอื เมือ่ราว พ.ศ. 200 เศษ 

 พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกกนัมาว่า พระธรรมวินัย ก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่า 
พระไตรปิฎก ในยคุนี้ 

 ในการจัดระเบียบพระธรรมวินัยใหม่เ ป็นไตร ปิฎกครัง้นี้  ได้มีการเพิ่มเติมเนื้ อหา                
ของพระไตรปิฎกบางส่วนเขา้มาด้วย นัน่คอืได้มกีารเพิม่เนื้อหาในส่วนที่เรยีกว่า กถาวตัถุ เขา้มา     
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ในอภธิรรมปิฎกกถาวตัถุนัน้เป็นการประมวลทรรศนะอนัไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัพระธรรมวนิยั อนัเป็นเหตุ
ให้เกิดการท าสังคายนาครัง้ที่ 3 พร้อมทัง้ค าชี้แจงอันถูกต้องไว้เพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นแนว            
ในการพจิารณาตคีวามพระธรรมวนิยัต่อไป 

 เมื่อมกีารจดัระเบยีบพระธรรมวนิัยเป็นไตรปิฎก หรอื 3 ปิฎกแลว้ พระสงฆก์ช็่วยกนัทรงจ า
และถ่ายทอดสบืต่อกนัมาดงัเดมิ 

 4.5 หลงัจากการสงัคายนาครัง้ที่ 3 แล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้คณะสงฆ์จดัส่ง   
พระธรรมทตูน าพระพทุธศาสนาไปเผยแผย่งันานาประเทศอยา่งกวา้งขวาง 

 พระธรรมทตูคณะหนึ่งน าโดยพระมหนิทเถระซึง่เป็นพระราชโอรสของพระเจา้อโศกมหาราช 
ไดน้ าพระพทุธศาสนาไปเผยแผย่งัเกาะลงักา พระพทุธศาสนาไดเ้จรญิมัน่คงในเกาะลงักาอย่างรวดเรว็ 
และคณะสงฆ์ลงักาได้ท าคุณประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง นัน่คอืการจารกึ 
พระธรรมวนิยั หรอืพระไตรปิฎกลงเป็นตวัอกัษร เมื่อราว พ.ศ. 450 ทัง้นี้กโ็ดยทีพ่ระเถระลงักายคุนัน้ 
เหน็ว่าความจ าของคนเสือ่มลง จงึควรไดจ้ารกึพระไตรปิฎกลงเป็นตวัอกัษร เพื่อจะไดร้กัษาพระธรรม 
ค าสอนของพระพทุธเจา้ใหม้ัน่คงถาวรตลอดไป 

 พระธรรมวนิัยหรอืพระไตรปิฎกทีร่กัษาสบืทอดกนัมาด้วยวธิที่องจ าหรอืทีเ่รยีกว่ามุขปาฐะ  
คมัภรีป์ากมาเกอืบ 500 ปีกเ็ปลีย่นเป็นรกัษาสบืทอดดว้ยวธิกีารเขยีนลงในใบลาน เรยีกว่า โปตถปาฐะ 
หรอืโปตถกปาฐะ คมัภรีใ์บลานในยคุนี้ 

 พระวนิยั = ⅓ ของพระสตูร พระอภธิรรม = ½ ของพระสตูร 
   17%                50%           33%  
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5. ค าสอนของพระพทุธเจ้า หรือค าสอนของพระพทุธศาสนาท่ีบนัทึกไว้ใน
พระไตรปิฎกนัน้มีเรือ่งอะไรบ้าง ?  

 5.1 เรื่องราวทีบ่นัทกึไว้ในพระไตรปิฎกนัน้ มไิด้มเีฉพาะธรรมะหรอืค าสอนของพระพุทธเจา้ 
แต่มเีรื่องราวต่าง ๆ ทีเ่นื่องดว้ย หรอืเกีย่วขอ้งกบัการสอนของพระพทุธเจา้รวมอยูด่ว้ยเป็นจ านวนมาก 
อาจสรปุใหเ้หน็เป็นเคา้ได ้ดงันี้ 

1) ค าสอนของพระพทุธเจา้ 
2) ค าสอนของพระสาวก 
3) ค าของฤๅษทีีม่ากราบทลูพระพทุธเจา้ในโอกาสต่าง ๆ 
4) ค าของเทวดาทีม่ากราบทลูพระพทุธเจา้ในโอกาสต่าง ๆ 
5) เรื่องของลัทธิศาสนา ปรชัญาอื่น ๆ ที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึง หรือบุคคลอื่นน ามา   

กราบทลูพระพทุธองค ์
6) ความเป็นไปของคณะสงฆ ์
7) ประวตับิุคคลและสถานทีส่ าคญั 
8) วฒันธรรมประเพณีของอนิเดยีในยคุนัน้ 
9) เรือ่งของสงัคม การเมอืงการปกครองของอนิเดยีในยคุนัน้ 
10) เรือ่งของธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

 5.2 ค าสอนหลักของพระพุทธศาสนา ก็คือค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ที่เรียกว่า      
พทุธวจนะหรอืพทุธพจน์ 

 ส่วนค าสอนของพระสาวก ค าของฤๅษี ค าของเทวดา ทีพ่ระพุทธองค์ทรงรบัรองว่าถูกต้อง   
ก็เท่ากับเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าด้วย เพราะพระพุทธองค์ทรงถือว่า สิ่งที่จริงไม่ว่าใครพูด           
หรือใครสอนก็ย่อมจรงิเหมือนกนั ฉะนัน้ ค าของบุคคลทัง้ 3 ประเภท คือพระสาวก ฤๅษี เทวดา         
ทีพ่ระพุทธองคท์รงรบัรอง จงึนับว่าเป็นพุทธพจน์ธรรมะ หรอืพระพุทธศาสนาเหมอืนกนั ขอ้นี้นับเป็น
ลกัษณะพเิศษประการหนึ่งของพระพทุธศาสนา  
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6. ส่ิงท่ีพระพทุธเจ้าสอน หรือกล่าวโดยรวมว่า ส่ิงท่ีพระพทุธศาสนาสอน ท่ีบนัทึกไว้
ในพระไตรปิฎกนัน้มีอะไรบ้าง ?  

 6.1 คมัภรี์อรรถกถาอธบิายไว้ว่า ค าสอนของพระพุทธเจา้ม ี84,000 พระธรรมขนัธ์ แต่เมื่อ
กล่าวโดยสรุปแล้ว สิง่ที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือสิ่งที่จรงิและมปีระโยชน์ และทรงเลือกสอนตาม    
ความเหมาะสม แมส้ิง่ทีจ่รงิแต่ไมม่ปีระโยชน์กไ็มท่รงสอน 

 6.2 สิง่ทีจ่รงิคอือะไร ? พระพุทธองคต์รสัถงึสิง่ทีจ่รงิดว้ยค าหลายค า แต่ส่วนมากทรงใชค้ าว่า 
ธาตุบ้าง ธรรมะบ้าง สจัจะบ้าง ซึ่งทัง้ 3 ค านี้มนีัยหรอือรรถที่มคีวามหมายเหมอืนกนั คอืหมายถงึ      
สิง่ทีม่เีอง เป็นเองตามธรรมดาของตน และเป็นสิง่ทีด่ ารงสภาวะของตนไวต้ลอดไป สิง่ทีจ่รงิดงักล่าวนี้
ไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่มีใครรู้  จะมีใครเชื่อหรือไม่มีใครเชื่อ มันก็มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาวะหรือ            
ตามธรรมดาของมนั แต่เพื่อสื่อความหมายกบัคนทัว่ไปไดส้ะดวก พระพุทธองคท์รงใช้ค าว่า จรงิ เป็น 
2 ระดับคือจริงระดับสูงสุด หรือจริงตามสภาวะ เรียกว่า จริงระดับปรมัตถ์หรือปรมัตถสัจจะ              
ปรมตัถธรรม จรงิระดบัชาวบา้น หรอืระดบัทีต่กลงร่วมกนั รบัรูร้่วมกนั เรยีกว่าจรงิระดบัสมมตหิรอื
สมมตสิจัจะ สมมตบิญัญตั ิบญัญตัธิรรม 

 6.3 ค าว่ามปีระโยชน์คอือะไร ? ค าว่าประโยชน์ในค าสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง     
แกท้กุข ์แกปั้ญหาของชวีติไดห้รอืกล่าวในเชงิบวกกค็อืใหค้วามสขุแกช่วีติ 

  แกท้กุขไ์ดจ้งึมสีขุ 
  มสีขุ เพราะไมม่ทีกุข ์

 พระพุทธศาสนาแสดงประโยชน์ของชวีติไว้ 3 ระดบัคอื 1. ทฏิฐธมัมกิตัถะ ประโยชน์ปัจจุบนั 
หรือประโยชน์ที่มองเห็นได้ 2. สมัปรายกตัถะ ประโยชน์สืบไปถึงภายภาคหน้า หรือประโยชน์       
ระยะยาว 3. ปรมตัถะ ประโยชน์สงูสดุ 

 การแกทุ้กขแ์กปั้ญหาทางวตัถุหรอืทางกายภาพได้กท็ าใหช้วีติมคีวามสุขระดบัหนึ่งคอืได้รบั
ความสขุ ทางกาย หรอืความสขุทางวตัถุ เรยีกว่า กามสขุ ความสขุทางวตัถุซึง่พระพทุธศาสนาเรยีกวา่ 
ทฏิฐธมัมกิตัถะ ประโยชน์ปัจจุบนั 

 การแก้ทุกข์แก้ปัญหาทางจิตใจได้ก็ท า ให้ได้ร ับความสุขทางจิตใจ เช่น ความสงบใจ         
ความเยน็ใจ ความอิม่ใจ พระพุทธศาสนาเรยีกว่า เป็นประโยชน์อกีอย่างหนึ่งของชวีติ เป็นประโยชน์   
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ทีส่งูขึน้ ละเอยีดขึน้ เรยีกว่า ฌานสขุ หรอืทพิยสขุ การแกท้กุขแ์กปั้ญหาของชวีติในทกุดา้นไดเ้ดด็ขาด
สิ้นเชงิ โดยการละสิง่อนัเป็นที่มาของความทุกข์ทัง้ปวงคอืกเิลสได้หมด กท็ า ใหช้วีติหมดทุกข์หมด
ปัญหา กลายเป็นชวีิตที่สุขสมบูรณ์ เรียกว่า  วิมุตติสุข หรือ นิพพานสุข พระพุทธศาสนาเรยีกว่า      
เป็นประโยชน์สูงสุดของชวีติ คอื ปรมตัถะ จากทีก่ล่าวแล้วจงึสรุปได้ว่า สิง่ทีพ่ระพุทธเจ้าสอนก็คอื
ความจรงิ เพือ่แกท้กุข ์หรอืเพือ่สรา้งสขุใหแ้กช่วีติ  

6.4 ความจรงิเพือ่แกท้กุข ์หรอืเพือ่สรา้งสขุใหแ้กช่วีตินัน้ คอือะไร ?  

 ความจรงิดงักล่าวนัน้ กล่าวโดยรวบรดักค็อืความจรงิเรือ่งชวีติ หรอืความจรงิของชวีตินัน่เอง 

 ความจรงิเรือ่งชวีติดงักล่าวนี้คอืเรือ่งอะไร?  

 พระพุทธเจ้าทรงมวีธิทีีจ่ะบอกความจรงิเรื่องชวีติ หรอืความจรงิของชวีติ ใหค้นแต่ละระดบั  
แต่ละประเภท รูเ้รื่องเขา้ใจแตกต่างกนัไปตามระดบัและประเภทของคน บางคนกท็รงสอนเรื่องงา่ย ๆ  
บางคนกท็รงสอนเรื่องยาก ๆ ทัง้นี้ทรงมหีลกัในการสอน 3 ประการ คอื สอนใหเ้ขารูเ้รื่อง สอนใหเ้ขา
คิดพิจารณาจนเขา้ใจได้ และสอนในสิง่ที่เขาน าไปปฏิบตัิได้ผลจรงิ เรียกเป็นบาลีว่า อภิญญายะ       
สนิทานะ สปัปาฏหิารยิะ ความจรงิเรื่องชวีติดงักล่าวนี้ พระพุทธเจ้ากท็รงสรุปลงเป็นประเด็น หรอื   
เป็นหลกัการส าคญั 4 ประการ คอื 

1) ทรงสอนให้รู้ความจริงว่า ชีวิตคืออะไร ชีวิตประกอบด้วยอะไร ชีวิตมีธรรมชาติ             
เป็นอย่างไร กล่าวโดยสรปุกค็อื ชวีติคอืขนัธ์ 5 ขนัธ์ 5 เป็นสิง่ทีม่ทีุกขม์ปัีญหา ธรรมชาติ
ของชวีติ คอื อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ความจรงิขอ้นี้ทรงเรยีกว่า ทกุขอรยิสจั 

2) ทรงสอนใหรู้ค้วามจรงิว่า ชวีติเกดิขึน้ได้อย่างไร อะไรคอืสาเหตุของการเกดิ กล่าวโดย  
สรุปก็คอื กเิลสเป็นสาเหตุของการเกดิ และกเิลสตวัส าคญัที่เป็นเหตุให้มกีารเกดิก็คือ
ตณัหา ความจรงิขอ้นี้ทรงเรยีกว่า สมทุยัอรยิสจั 

3) ทรงสอนใหรู้ค้วามจรงิว่า ถา้เราลดละหรอืดบักเิลสได ้กจ็ะท าใหทุ้กขห์รอืปัญหาของชวีติ
เบาบางหรือดับไปได้ ถ้าเราสามารถละหรือดับกิเลสได้หมดสิ้นเชิง ทุกข์หรือปัญหา      
ของชวีติกห็มดไป หรอืดบัสิน้เชงิ ทีเ่รยีกสัน้ ๆ ว่า สิน้ทุกขห์รอืดบัทุกข์ เรยีกในเชงิบวก
ว่า พบสขุหรอืมสีขุ ความจรงิขอ้นี้ทรงเรยีกว่า ทกุขนิโรธอรยิสจั 

4) ทรงสอนใหรู้ค้วามจรงิว่า วธิทีีจ่ะละกเิลสหรอืดบักเิลสไดก้ค็อืการปฏบิตั ิหรอืด า เนินชวีติ
ตามหลกัมรรคมอีงค ์8 คอืเหน็ชอบ คดิชอบ พดูชอบ ท าชอบ เลีย้งชพีชอบ พยายามชอบ 
ระลกึชอบ ตัง้ใจชอบ ซึง่ทัง้ 8 ขอ้นี้กส็รปุลงในหลกัปฏบิตัพิืน้ฐาน 3 ประการคอื ศลี สมาธิ
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ปัญญานัน่เอง ความจรงิขอ้นี้ทรงเรยีกว่า ทุกขนิโรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั จงึกล่าวไดว้่า 
เรื่องของชวีิตนัน้ก็สรุปลงเป็นความจริงที่ส าคญั 4 ประเด็น หรอื 4 ขอ้ใหญ่ที่ เรยีกว่า 
อรยิสจั 4 นัน่เอง 

 6.5 ฉะนัน้ จงึกล่าวไดว้่าความจรงิทีพ่ระพุทธเจา้ทรงสอนทัง้หมดนัน้ กค็อือรยิสจั  4 นัน่เอง 
และค าสอนเรื่องอรยิสจั 4 กค็อืเรื่องของชวีติค าสอนต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าทีก่ล่าวว่ามถีงึ 84,000 
พระธรรมขนัธน์ัน้กเ็ป็นเพยีงสว่นขยาย หรอืรายละเอยีดของอรยิสจั 4 หรอืเรือ่งของชวีติเทา่นัน้ 

 ดว้ยเหตุนี้ เรากก็ล่าวไดว้่าค าสอนทัง้ปวงของพระพุทธศาสนาทีบ่นัทกึไวใ้นพระไตรปิฎกนัน้ 
กค็อืเรือ่งราวของชวีติ หรอืความจรงิเรือ่งชวีตินัน่เอง  

7. พระไตรปิฎกในประเทศไทย 

 7.1 พระไตรปิฎกไดเ้ขา้มาสู่ประเทศไทย ตัง้แต่ครัง้พระพุทธศาสนาไดแ้ผ่มาถงึประเทศไทย 
เมือ่ครัง้กรงุสโุขทยั คอืราว พ.ศ. 1800 แลว้ แต่ว่าจะมคีรบถว้นบรบิรูณ์หรอืไมไ่มท่ราบชดั และคนไทย
นิยมเขยีนหรอืจารกึพระไตรปิฎกดว้ยอกัษรขอมมาแต่ครัง้นัน้ 

 7.2 ครัน้สมยัพระเจา้ตโิลกราชแห่งอาณาจกัรลา้นนาราว พ.ศ. 2020 ได้มกีารท าสงัคายนา 
พระไตรปิฎกครัง้แรกในประเทศไทย เป็นการท าสงัคายนาพระไตรปิฎกฉบบัอกัษรลา้นนา 

 7.3 ถงึยุคกรุงรตันโกสนิทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดให้   
ท าสงัคายนา พระไตรปิฎกเป็นครัง้ที ่2 ในประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2331 และไดจ้ดจารกึไวด้ว้ยอกัษรขอม 

 7.4 ในรชักาลที ่5 ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู ่ไดโ้ปรดใหท้ าสงัคายนาพระไตรปิฎก
และปรวิรรตจากอกัษรขอมเป็นอกัษรไทย พร้อมทัง้โปรดให้จดัพมิพ์เป็นเล่มหนังสอืเป็นครัง้แรก 
นับเป็นการพมิพพ์ระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทเป็นครัง้แรกในโลก เริม่แต่ พ.ศ. 2431 เสรจ็เรยีบรอ้ยเมื่อ 
พ.ศ. 2436 รวมเป็นหนังสอื 39 เล่ม จ านวน 1,000 ชุด เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการที่พระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ 25 ปีใน พ.ศ. 2436 พระไตรปิฎกชุดนี้ไดพ้ระราชทาน
ไปตามพระอารามหลวงและสถาบนัการศกึษาในทวปียุโรปและอเมรกิา แต่พระไตรปิฎกทีพ่มิพค์รัง้นี้
ชุดละ 39 เล่มนัน้ ยงัขาดเนื้อหาบางส่วนของพระสุตตนัตปิฎก และบางส่วนของพระอภธิรรมปิฎก   
รวมเป็นหนงัสอือกี 6 เล่ม 
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 7.5 ถงึรชักาลที ่7 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ไดโ้ปรดใหต้รวจช าระพระไตรปิฎก
อกีครัง้หนึ่ง แลว้จดัพมิพใ์หค้รบถว้นบรบิรูณ์ เป็นพระไตรปิฎกจ านวน 45 เล่ม เรยีกว่า พระไตรปิฎก
ฉบับสยามรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2468 พิมพ์เสร็จบริบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2470 จ านวน 1,500 จบ นับเป็น
พระไตรปิฎก ฝ่ายเถรวาทฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก ได้พระราชทานไปตามที่ต่าง ๆ ใน
ราชอาณาจกัร 200 จบ พระราชทานไปยงันานาประเทศ 450 จบ และพระราชทานแก่ผูบ้รจิาคทัว่ไป 
850 จบ 

 7.6 ความส าคญัของการจดัพมิพพ์ระไตรปิฎก เมือ่ครัง้รชักาลที ่5 คอื 

– เป็นการแสดงถงึความมัน่คงของพระพทุธศาสนาในประเทศไทย 
– แสดงถงึความเป็นผูน้ าทางพระพทุธศาสนาของไทยในโลกปัจจุบนัมาแต่ครัง้นัน้ 
– การพระราชทานพระไตรปิฎกของไทยไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกในครัง้นัน้ ท า ให ้

ทัว่โลกรูจ้กัประเทศไทยมาแต่ครัง้นัน้ เป็นการเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัทุกประเทศทีไ่ดร้บั
พระราชทานพระไตรปิฎกโดยมพีระพทุธศาสนาเป็นตวัน า 

– เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งรกัษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้    
ใหด้ ารงคงอยู่อย่างมัน่คงถาวรทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของโลก เป็นการจารกึพระไตรปิฎกด้วย
อกัษรไทยเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ซึง่ไดใ้ชเ้ป็นแบบสบืมาจนทกุวนันี้  

 7.7 พ.ศ. 2483 ไดเ้ริม่การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย โดยคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดย 
สมเดจ็พระสงัฆราชภายใตพ้ระบรมราชปูถมัภ ์เรยีกว่า พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง และไดเ้ริม่
ทยอยพิมพ์มาตัง้แต่ พ.ศ. 2484 พิมพ์ส าเร็จเรียบร้อยเป็นอนุสรณ์ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เมื่อ       
พ.ศ. 2500 เป็นครัง้แรก เป็นหนังสอื 80 เล่ม และในคราวเดียวกนันี้ได้จดัท าเป็นฉบบัเทศนาด้วย
จ านวน 1,250 กัณฑ์ โดยแบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 182 กัณฑ์พระสุตตันตปิฎก 1,054 กัณฑ์              
พระอภธิรรมปิฎก 14 กณัฑ ์

 7.8 พ.ศ. 2500 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยัไดท้ าการตรวจช าระและจดัพมิพพ์ระไตรปิฎก
ขึน้ใหม่อกีครัง้หนึ่ง โดยอาศยัพระไตรปิฎกฉบบัฉัฏฐสงัคายนาของพม่าเป็นฉบบัตรวจสอบ เรยีกว่า  
มหาจุฬาเตปิฏก หรอืพระไตรปิฎกฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มทีัง้ฉบบัภาษาบาลแีละฉบบั
ภาษาไทย 

 7.9 พ.ศ. 2530 คณะสงฆ์ได้ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกถวายเป็นพระราชกุศล            
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุครบ         
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60 พรรษา และไดจ้ดัพมิพข์ึน้ใหมท่ัง้ภาษาบาลแีละภาษาไทย เรยีกว่า ทยฺยรฏฺฐสฺส สงฺคตีเิตปิฏก  หรอื 
พระไตรปิฎก ฉบบัสงัคายนาแหง่ประเทศไทย  

8. อกัษรจารึกพระไตรปิฎกของไทย 

 8.1 สมยัโบราณ คนไทยนิยมใช้อกัษรขอมจารึกพระไตรปิฎก รวมทัง้การเขยีนหนังสือ     
สวดมนต์ หนังสอืเทศน์ หนังสอืธรรมะต่าง ๆ เมื่อเขยีนบาลเีป็นอกัษรไทย นิยมประวสิรรชนียใ์นค าที่
ออกเสยีง อะ และนิคคหติใชต้วั ง สะกด เช่น อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ แบบนี้เรยีกว่า แบบวสิรรชนีย์
นบัเป็น ยคุที ่1 

 8.2 มาถงึสมยัรชักาลที ่4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงประดษิฐแ์บบอกัษร 
ส าหรับเขียนภาษาบาลีขึ้นมาใหม่แทนอักษรขอม เรียกว่า อักษรอริยกะ มีทัง้แบบตัวพิมพ์และ         
แบบตวัเขยีน มรีปูลกัษณ์คลา้ยอกัษรโรมนั นิยมใชก้นัในหมู่พระสงฆค์ณะธรรมยุตในครัง้นัน้ แต่เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงลาผนวชเสด็จเถลงิถวลัยราชสมบตัิแล้ว ความนิยมใช้
อกัษรอรยิกะกค็่อยเลอืนลางไปจนเลกิใชใ้นทีสุ่ด กลบัมาใชอ้กัษรขอมเขยีนภาษาบาลดีงัเดมิ นับเป็น
ยคุที ่2 

 8.3 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงตัง้แบบอกัษรไทยส าหรบัใชเ้ขยีน
ภาษาบาลขีึน้ใชแ้ทนอกัษรอรยิกะทีท่รงประดษิฐข์ึน้ครัง้ยงัทรงผนวชอยูด่งันี้ 

– พยญัชนะที่ไม่มีสระ อะ ใช้ไม้สะกดหรือไม้หมนั เรียกว่าวัญฌการ วางไว้ข้างบน เช่น     
อนุตตโ์ร พทุโธ 

– อกัษรกล ้าใส่เครื่องหมาย เรยีกว่ายามการ (ไม้แฝด) ไว้ขา้งบนพยญัชนะตวัหน้า เช่น 
อายส๎ัมา 

– อกัษรทีอ่กัษรแปลกไปจากภาษาไทย ท าเครือ่งหมาย ไวใ้ตต้วัอกัษร . เชน่ คฺชฺ ฑฺ ทฺ พฺ  
– นิคคหติ ใชเ้ครือ่งหมาย  ํ ไวบ้นพยญัชนะหรอืบนสระ ํิ เชน่ สรณ  อรต ึ
– พยัญชนะคู่หรือแฝด ใช้ตามแบบโบราณ หรือรูปเดิม เช่น ปุญ  (อ่านว่า ปุญญัง) ญ         

ถา้เป็นตวัสะกดพยญัชนะอืน่ ตดัเทา้ออก เชน่ สญัช์าต.ิ ตวั ฐ ตดัเทา้ออก ํ๎ 
– พยญัชนะสะกด เรยีงไวห้น้าสระ เ , โ เชน่ จกัเ์ก พทุโธ ถา้เป็นพยญัชนะกล ้า เรยีงไวห้ลงั 

เ , โ เช่น เสว์ว, วตีตโณ์ห แบบนี้เรยีกว่า แบบการยตุ นับเป็นยคุที ่3 และไดใ้ชม้าแต่ครัง้
รชักาลที ่4  
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 8.4 ในการพิมพ์พระไตรปิฎกครัง้รชักาลที่ 5 ซึ่งเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท      
ครัง้แรกในโลก ไดใ้ชแ้บบการยตุในการพมิพม์แีกไ้ขเลก็น้อยคอื 

– ใชไ้มท้ณัฑฆาต ํ์ แทนไมว้ญัฌการ เชน่ พทุโ์ธ ธมัโ์ม สงัโ์ฆ 
– เลกิท าเครือ่งหมายใตอ้กัษร ค ช ซ ท พ 

8.5 ถึงรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงคิดวิธีใช้
อกัษรไทยส าหรบัเขยีนภาษาบาลขีึ้นใหม่ โดยปรบัปรุงจากแบบการยุต คอื - พยญัชนะที่ไม่มสีระ      
ใชเ้ครื่องหมาย . ไว้ใต้ตวัอกัษร เช่น พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ แบบนี้เรยีก ว่าแบบพนิทุได้ใชใ้นการพมิพ์ 
คมัภีร์อรรถกถา เมื่อครัง้รชักาลที่ 6 และพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับสยามรฐั ในรชักาลที่ 7 และใช้       
เป็นแบบในการเขยีนภาษาบาลสีบืมาจนทกุวนันี้ 
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