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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) 
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  55 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

พระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเลก็ทรอนิกส ์

สชุาดา ศรเีศรษฐวรกลุ1 

1. บทน า 

ภาษาบาล ีเป็นภาษาในกลุ่มภาษาปรากฤตที่นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์จดัใหอ้ยู่ในกลุ่ม
ภาษาอนิโดอารยนัยุคกลาง (Middle Indo-Aryan) ซึ่งเป็นกลุ่มภาษาอนิเดยีโบราณทีน่ิยมใชก้นัมาก
ทางตอนเหนือของอินเดีย เนื่องจากภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่มีชุดตัวอกัษรเป็นของตัวเอง ดังนัน้       
เราจึงพบเห็นคมัภีร์ภาษาบาลีซึ่งรวมถึงคมัภีร์พระไตรปิฎกบาลี ได้รบัการสืบทอดรกัษามาจนถึง
ปัจจุบันด้วยชุดอกัษรที่แตกต่างกันไปตามความนิยมในท้องถิ่นนัน้ เช่น ประเทศเมียนมานิยมใช้    
อกัษรพม่า ประเทศศรลีงักานิยมใชอ้กัษรสงิหล ประเทศไทยนิยมใชอ้กัษรไทยหรอือกัษรขอม เป็นตน้ 
ส าหรบัคมัภรีพ์ระไตรปิฎกบาลฉีบบัใบลานทีต่กทอดมาถงึในปัจจุบนันัน้ อาจแบ่งกลุ่มตามตวัอกัษรทีใ่ช้
จารกนัมาแต่โบราณหรอืทีเ่รยีกว่าสายจารตีไดเ้ป็น 4 สายหลกั คอื สายอกัษรสงิหล สายอกัษรพมา่และ
มอญ สายอักษรขอม และสายอักษรธรรม (แบ่งเป็น 2 สาย คือ ธรรมล้านนา และธรรมอีสาน) 
พระไตรปิฎกบาลฉีบบัใบลานทีพ่บในประเทศไทยนิยมใชช้ดุอกัษรขอมและอกัษรธรรมไมใ่ชอ้กัษรไทย 

ต่อมาเมื่อเทคโนโลยกีารตพีมิพม์คีวามเจรญิกา้วหน้ามากขึน้ ประกอบกบัทัง้พฒันาการดา้น
ภาษาศาสตรแ์ละอกัษรศาสตรใ์นโลกตะวนัตก การสบืทอดเนื้อหาพระไตรปิฎกบาลจีงึถกูถ่ายโอนจาก
ใบลานสูก่ระดาษหนงัสอืกลายเป็นพระไตรปิฎกฉบบัพมิพใ์นรปูแบบหนงัสอื ดว้ยเหตุนี้ ในปัจจุบนัจงึมี
พระไตรปิฎกบาลีฉบบัพมิพ์ที่ส าคญัอยู่หลายฉบบั เช่น พระไตรปิฎกบาลีฉบบัสมาคมบาลีปกรณ์    
(Pali Text Society) ประเทศองักฤษ หรอืทีน่ิยมเรยีกว่าฉบบั PTS (อกัษรโรมนั) พระไตรปิฎกบาลี
ฉบับสยามรัฐ (อักษรไทย) พระไตรปิฎกบาลีฉบับฉัฏฐสังคีติ (อักษรพม่า) พระไตรปิฎกบาลี          
ฉบับพุทธชยนัตี (อกัษรสิงหล) เป็นต้น จะสงัเกตเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ยุคสมยัที่เป็นพระไตรปิฎก      
ฉบบัพมิพแ์ลว้ พระไตรปิฎกบาลไีดร้บัการถ่ายทอดบนัทกึไวด้ว้ยอกัษรอืน่ ๆ เพิม่เตมิมากยิง่ขึน้ไปอกี 
เช่น อักษรโรมัน อักษรไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในด้านเนื้ อความนัน้ ต้นฉบับในการจัดท า
พระไตรปิฎกบาลฉีบบัพมิพเ์หล่านี้กค็อืคมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานในสายจารตีทีไ่ดร้บัการสบืทอดต่อ
กนัมานัน่เอง  

                                                           

 1 หวัหน้าศูนยศ์กึษาคมัภรีโ์บราณ โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ ศูนยพ์ทุธศาสตรศ์กึษา DCI 
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เมือ่เขา้สูย่คุดจิทิลั จงึไดม้กีารพมิพข์อ้มลูพระไตรปิฎกฉบบัพมิพเ์ขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์และ
จัดสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกฉบับอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ปัจจุบันจึงมีฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี          
ทีผู่ส้นใจศกึษาสามารถเลอืกใชอ้า้งองิไดห้ลายฉบบัหลายเวอรช์นั โดยฐานขอ้มลูดงักล่าวทัง้หมดลว้น
จดัท าขึน้มาจากพระไตรปิฎกฉบบัพมิพท์ัง้สิน้ (สชุาดา ศรเีศรษฐวรกลุ, 2558, น. 290-292) 

2. ต้นฉบบัของพระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเลก็ทรอนิกส ์

 2.1 พระไตรปิฎกบาลีฉบบัใบลาน 

คมัภีร์พระไตรปิฎกบาลีฉบบัใบลาน มีการจารึกสืบทอดกนัมาเป็น 4 สายจารีตใหญ่ คือ     
สายอักษรสิงหลในศรีลังกา สายอักษรพม่าในเมียนมา สายอักษรขอมในไทยและกัมพูชา และ        
สายอกัษรธรรมในตอนเหนือและอสีานของไทยรวมถงึลาวซึง่เป็นดนิแดนลา้นนาและลา้นชา้งในอดตี  
ซึง่คมัภรีใ์บลานในแต่ละสายจารตีต่างกม็ลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะของใบลานและ
ธรรมเนียมความนิยมในแต่ละทอ้งถิน่  

โดยทัว่ไป คัมภีร์ใบลานจะถูกเก็บรวมเป็นมัด มีไม้ประกับประกบส่วนบนและส่วนล่าง       
เพื่อเพิม่ความแขง็แรง อาจมกีารห่อเก็บด้วยผ้าเพื่อช่วยยดือายุการเก็บรกัษา ส าหรบัส่วนที่บอก
รายละเอยีดเกีย่วกบัคมัภรีใ์บลานนัน้ ๆ เช่น เป็นคมัภรีใ์ด ใครเป็นผูส้รา้ง สรา้งทีใ่ด เมื่อปีใด เป็นตน้ 
หรอืที่เรยีกว่า บนัทกึผู้จาร (Colophon) อาจเขยีนไว้ในใบลานหน้าแรกหรอืหน้าสุดท้ายหรอืเขยีน     
ในวสัดุทีแ่ยกต่างหาก  

                     

                  

ภาพที ่1. สว่นประกอบคมัภรีใ์บลาน (โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ) 

ผา้หอ่ 

ไมป้ระกบั ใบลาน 

บนัทกึผูจ้าร 

(Colophon) 
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 คมัภีร์ใบลานที่จารเสร็จแล้ว จะไม่ใช้ตวัเลขเรยีงล าดบัหน้าเหมอืนหนังสอืทัว่ไป แต่จะใช้
ตวัอกัษรแทน เรยีกว่า “อกัษรบอกองักา” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนเลขหน้าในใบลานทีจ่ารไวบ้รเิวณ
กึง่กลางรมิซา้ยของลานดา้นหน้าหรอืดา้นหลงั กล่าวคอื อกัษรบอกองักาเป็นอกัษรทีใ่ชบ้อกเลขหน้า
ของคมัภรีใ์บลาน 

ลักษณะทางกายภาพของคัมภีร์ใบลานในแต่ละสายจารีตมีความแตกต่างกันตามวัสดุที่ใช้      
ความนิยมและธรรมเนียมปฏิบัติ โดยหากเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคมัภีร์พระไตรปิฎก     
ใบลานของแต่ละสายจารีตพบว่า คมัภีร์ใบลานสายอกัษรสิงหลมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนคมัภีร์ใบลาน        
สายอกัษรพม่ามีความสูงใกล้เคียงกบัสายสิงหลแต่สัน้กว่า โดยคมัภีร์ใบลานของทัง้สองสายอกัษรมี   
จ านวนบรรทดัในแต่ละหน้าใบลานประมาณ 8-10 บรรทดั และไมม่กีารแยกเป็นผกูย่อยภายในหนึ่งมดัใหญ่ 

ในขณะที่คมัภีร์ใบลานอกัษรขอมและคมัภีร์ใบลานอกัษรธรรมมีขนาดใกล้เคียงกนั ซึ่งมี    
ความสูงน้อยกว่าคมัภีร์ใบลานของสายสงิหลและพม่าแต่มีรูปร่างค่อนขา้งยาว โดยคมัภีร์ใบลาน   
อักษรขอมมีจ านวนบรรทัดในแต่ละหน้าใบลาน 5 บรรทัด และคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมมี             
จ านวนบรรทดัในแต่ละหน้าใบลานประมาณ 4-6 บรรทดั และมกีารแยกเป็นผกูยอ่ย ๆ ผกูละประมาณ 
24 ใบลาน หรอืประมาณ 48 หน้าใบลานในหนึ่งมดัใหญ่ 

 

 

ภาพที ่2. คมัภรีใ์บลานอกัษรสงิหลมขีนาดใหญ่สายอกัษรอืน่ (โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ) 

 

 

ภาพที ่3. คมัภรีใ์บลานอกัษรพมา่คอ่นขา้งสงูแต่สัน้ (โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ) 
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ภาพที ่4. คมัภรีใ์บลานอกัษรขอม (โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ) 

 

 

ภาพที ่5. คมัภรีใ์บลานอกัษรธรรม (โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ) 

ตารางที ่1 
การเปรยีบเทยีบทางกายภาพของคมัภรีใ์บลานใน 4 สายอกัษร 

 สิงหล พม่า ขอม ธรรม 

ความสงู 
6-6.5 

เซนตเิมตร 
6-6.5 

เซนตเิมตร 
5 

เซนตเิมตร 
5 

เซนตเิมตร 

ความยาว 
60-70 

เซนตเิมตร 
50 

เซนตเิมตร 
50-60 

เซนตเิมตร 
55-60 

เซนตเิมตร 
จ านวนบรรทดั 8-10 8-10 5 4-6 

ผกูย่อยในมดัใหญ่ – – มผีกูยอ่ย มผีกูยอ่ย 
จ านวนอกัษร / บรรทดั 80-120 80-120 70-90 48-50 

คัมภีร์ใบลานที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด
มหาวทิยาลยั พพิธิภณัฑ ์และวดัเกา่แกต่่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และบางสว่นนกัวชิาการชาวตะวนัตก
ก็มาค้นพบและน ากลับไปสู่ประเทศของตน โดยเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ หรือหอสมุดต่ าง ๆ         
โดยพระไตรปิฎกฉบบัพมิพ์ในแต่ละสายจารตีในปัจจุบนั ล้วนมตี้นฉบบัเป็นคมัภรี์พระไตรปิฎกบาลี
ฉบบัใบลานในสายอกัษรของตนนัน่เอง 
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2.2 พระไตรปิฎกบาลีฉบบัพิมพ ์

พระไตรปิฎกบาลฉีบบัพมิพท์ีแ่พร่หลายอยู่ในปัจจุบนัมอียู่มากมายหลายฉบบั ซึง่พอจะแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คอื พระไตรปิฎกฉบบัจารตี และพระไตรปิฎกฉบบัวชิาการ 

พระไตรปิฎกฉบบัจารตี คอื พระไตรปิฎกที่จดัท าขึ้นโดยยดึเอาเนื้อความตามคมัภรี์ใบลาน  
สายจารตีของตนเป็นส าคญั เช่น ฉบบัสยามรฐัถอืเอาใบลานสายอกัษรขอมเป็นส าคญั ฉบบัพุทธชยนัตี
ถอืเอาใบลานสายอกัษรสงิหลเป็นส าคญั ฉบบัฉฏัฐสงัคตีถิอืเอาใบลานสายอกัษรพมา่เป็นส าคญั เป็นตน้ 

พระไตรปิฎกฉบับวิชาการ คือ พระไตรปิฎกที่จัดท าขึ้นโดยให้ความส าคัญกับใบลาน          
ทุกสายจารีตตามน ้ าหนักของหลักฐานปฐมภูมิ พยายามเทียบเคียงและวิเคราะห์เนื้อความ               
แต่ละสายจารตี เลือกเอาศพัท์ที่มีหลกัฐานสนับสนุนว่าเก่าแก่ถูกต้องที่สุดตามหลักวิชาการมาใช้ 
พร้อมทัง้จดัท าเชิงอรรถบอกให้ทราบว่าเนื้อหาศพัท์ในแต่ละสายจารีตเป็นอย่างไร พระไตรปิฎก       
ในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิชาการชาวต่างประเทศในปัจจุบัน คือ          
ฉบบัสมาคมบาลปีกรณ์แหง่ประเทศองักฤษ (Pāli Text Society) 

อย่างไรก็ตาม พระไตรปิฎกบาลีที่ได้รบัความนิยมและเป็นที่รู้จ ักแพร่หลายมีอยู่ด้วยกนั         
4 ฉบบัหลกั ดงันี้ 

2.2.1 พระไตรปิฎกบาลฉีบบัสยามรฐั (ฉบบัไทย) 

พระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรฐั หรือพระไตรปิฎกฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ต่อไปจะเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับรัชกาลที่ 5) ที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 เพื่อ       
เฉลมิฉลองการครองสริริาชสมบตัคิรบ 25 ปี ของพระองค ์ถอืเป็นการจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกบาลทีัง้ชุด
เป็นครัง้แรกของโลก ซึ่งประกอบด้วยคมัภีร์จ านวน 39 เล่ม มีเพียงคมัภีร์บางเล่มเท่านัน้ที่ไม่ได้
จดัพมิพ์ในคราวนัน้ การจดัพมิพ์พระไตรปิฎกฉบบัรชักาลที่ 5 ได้สร้างนวตักรรมหลายประการใน   
การสบืทอดพระไตรปิฎกบาลีของไทย เช่น เปลี่ยนวิธีการในการสบืทอดจากการจารลงในใบลาน      
มาเป็นการพมิพ์ลงบนหนังสอืกระดาษ เปลี่ยนชุดอกัษรภาษาบาลทีีใ่ชบ้นัทกึจากอกัษรขอมมาเป็น
อกัษรไทยเป็นครัง้แรก เป็นตน้ 

ส าหรบัประเด็นเรื่องต้นฉบบัและแนวทางการตรวจช าระของพระไตรปิฎกฉบบัรชักาลที ่ 5 
สนันิษฐานว่าตน้ฉบบัหลกัน่าจะเป็นพระไตรปิฎกใบลานฉบบัทองใหญ่และฉบบัทองน้อยทีส่รา้งขึน้ใน
สมยัรชักาลที ่1 และ 3 หรอืฉบบัอืน่ทีส่บืทอดต่อกนัมา โดยคณะผูต้รวจช าระพระไตรปิฎกฉบบัรชักาล
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ที ่5 ประกอบด้วยพระสงฆ์เถรานุเถระผูเ้ชีย่วชาญพระไตรปิฎกและพระสงฆ์เปรยีญประโยคสูงและ   
จบเปรยีญ 3 ประโยคจ านวน 110 รปู นอกจากตน้ฉบบัหลกั ทีเ่ป็นพระไตรปิฎกใบลานฉบบัทองใหญ่
และฉบบัทองน้อยแล้ว คณะตรวจช าระยงัได้ใชพ้ระไตรปิฎกบาลฉีบบัสงิหล (ส.ี) พม่า (พ. หรอื ม.) 
มอญ (รา. ซึ่งมาจากค าว่ารามัญ) ยุโรป (ยุ. คือฉบับสมาคมบาลีปกรณ์  ของอังกฤษ) และ            
คมัภีร์อรรถกถา (อ.) มาประกอบในการตรวจช าระด้วย ซึ่งสงัเกตได้จากอกัษรย่อที่ปรากฏอยู่ใน
เชงิอรรถพระไตรปิฎกฉบบัรชักาลที ่5  สิง่ทีน่่าสนใจทีสุ่ดคอื แนวทางในการตรวจช าระพระไตรปิฎก
ฉบบัรชักาลที่ 5 เป็นการตรวจช าระเพื่อสบืทอดต้นฉบบัเป็นส าคญั กล่าวคอืผู้ตรวจช าระจะรกัษา
ขอ้ความของต้นฉบบัหลกัไว้แล้วแสดงศพัท์ทีพ่บในพระไตรปิฎกฉบบัอื่น ๆ ไว้ในเชงิอรรถ  แมเ้มื่อ
ผูต้รวจช าระมคีวามเหน็ต่างจากตน้ฉบบั แต่กจ็ะยงัคงขอ้ความตามตน้ฉบบัเอาไวแ้ลว้แสดงความเหน็
ของตนไวใ้นเชงิอรรถ ต่อมาพระไตรปิฎกฉบบัรชักาลที ่5 ไดก้ลายเป็นตน้ฉบบัหลกัของการสงัคายนา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชักาลที่ 7 โดยได้ตรวจช าระและจัดพิมพ์เป็น
พระไตรปิฎกครบทัง้ชุด 45 เล่มเป็นพระไตรปิฎกบาลฉีบบัสยามรฐัในปี พ.ศ. 2468-2471 โดยปรบั
ขอ้ความบางแหง่ในตวัเนื้อความพระไตรปิฎกและเพิม่ศพัทค์ าต่างในเชงิอรรถใหม้ากขึน้ พระไตรปิฎก
บาลีฉบับสยามรฐันี้ เองที่ได้ร ับการพิมพ์ซ ้าและได้รบัการอ้างอิงอย่างแพร่หลายตลอดมาจนถึง          
ในปัจจุบนั โดยไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นพระไตรปิฎกบาลฉีบบัทีบ่รสิุทธิแ์ละสมบูรณ์ทีส่บืทอดมาจาก
คมัภรีใ์บลานในประเทศไทย (บรรเจดิ ชวลติเรอืงฤทธิ,์ 2562, น. 127-133) 

2.2.2 พระไตรปิฎกบาลฉีบบัฉฏัฐสงัคตี ิ(ฉบบัพมา่) 

เมื่อพม่าไดร้บัเอกราชจากประเทศองักฤษในปี พ.ศ. 2491 ไดไ้ม่นาน รฐับาลพม่ากไ็ดจ้ดัท า
โครงการเพื่อตรวจช าระพระไตรปิฎกบาลคีรัง้ส าคญัในประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนา ณ กรุงย่างกุง้ 
เมื่อปี พ.ศ. 2497-2499 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระพระพุทธศาสนาครบรอบกึ่งพุทธกาล            
ประเทศเมยีนมาเรยีกการตรวจช าระครัง้นี้้ว่าเป็น “การสงัคายนาครัง้ที ่6” ซึ่งเป็นทีม่าของชื่อเรยีก
พระไตรปิฎกฉบบันี้นัน่เอง 

ในการสงัคายนาครัง้นัน้ รฐับาลพม่าได้อาราธนาพระเถรานุเถระชาวเมยีนมาผู้เชี่ยวชาญ
พระไตรปิฎกจ านวน 1,129 รูป ท าสงัคายนาเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ ยงัได้เชญิคณะสงฆ์จาก
ประเทศศรลีงักา ไทย กมัพูชา และลาวใหม้สี่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งของพระไตรปิฎก
ฉบบัฉัฏฐสงัคตีอิกีดว้ย โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2496-2499 ไดม้กีารจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกตามเนื้อหา   
ในพระไตรปิฎกฉบบัสงัคายนาครัง้ที่ 5 หรอืที่เรยีกว่าพระไตรปิฎกฉบบัหนิอ่อนสมยัพระเจ้ามนิดง   
เพื่อใช้เป็นต้นฉบบัหลกัในการตัง้ต้นพจิารณาในการสงัคายนา จากนัน้จึงได้จดัพมิพ์พระไตรปิฎก      
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ที่ผ่านการสังคายนาครัง้นี้ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2500-2506 จ านวน 40 เล่ม ซึ่งได้ผนวกเอา      
คมัภรี์เนตตปิกรณ์ เปฏโกปเทส และมลินิทปัญหาไวใ้นหมวดขุททกนิกายแห่งพระสุตตนัตปิฎกดว้ย
นอกจากต้นฉบับหลักที่เป็นพระไตรปิฎกฉบับสงัคายครัง้ที่ 5 สมยัพระเจ้ามินดงแล้ว ค าน าของ
พระไตรปิฎกบาลีฉบับฉัฏฐสังคีติยังได้ระบุถึงหลักฐานที่ใช้ประกอบในการตรวจช าระไว้ดังนี้  
พระไตรปิฎกสงิหล (sī.) พระไตรปิฎกสงิหลบางเล่ม (ka-sī.) พระไตรปิฎกสยาม (syā.) พระไตรปิฎก
กมัพูชา (kaṃ.) พระไตรปิฎกฉบบัสมาคมบาลปีกรณ์ (i.) พระไตรปิฎกพม่าบางเล่ม (ka-ma.) และ 
อรรถกถา (ṭṭha.) โดยตัง้แต่มกีารจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกฉบบัฉฏัฐสงัคตีเิป็นตน้มา พระไตรปิฎกฉบบันี้ก็
ไดร้บัการยอมรบัและถูกใชอ้า้งองิอย่างกวา้งขวางทัว่โลก โดยไดจ้ดัท าเป็นซอฟต์แวรแ์ละแอปพลเิคชนั
ทีส่ามารถสบืคน้เป็นอกัษรโรมนัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ (บรรเจดิ ชวลติเรอืงฤทธิ,์ 2562, น. 133-136) 

2.2.3 พระไตรปิฎกบาลฉีบบัพทุธชยนัต ี(ฉบบัสงิหล) 

นอกจากประเทศเมียนมาแล้ว ประเทศศรีลังกาก็เป็นอีกประเทศหนึ่ งที่ตรวจช าระ
พระไตรปิฎกบาลเีพื่อจดัพมิพเ์ผยแพร่ในวาระเฉลมิฉลองกึง่พุทธกาล  ตามทีไ่ด้กล่าวไปแล้วขา้งตน้   
ว่าในการท าสงัคายนาครัง้ที ่6 รฐับาลพมา่ไดเ้ชญิคณะสงฆจ์ากประเทศศรลีงักา ไทย กมัพชูา และลาว
ใหม้สี่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของพระไตรปิฎกบาลฉีบบัฉัฏฐสงัคตี ิในบรรดาประเทศ
ทัง้หลายเหล่านี้ ศรลีงักาเป็นประเทศทีม่คีวามกระตือรอืรน้ในการมสี่วนร่วมตรวจสอบร่างต้นฉบบั   
มากทีสุ่ด โดยศรลีงักาไดต้ัง้คณะตรวจช าระทีป่ระกอบดว้ยพระเถรานุเถระ ผูเ้ชีย่วชาญพระไตรปิฎก
จ านวน 185 รปูเพื่อท าหน้าทีต่รวจแกร้่างตน้ฉบบัของฉบบัฉัฏฐสงัคตีโิดยสอบเทยีบกบัพระไตรปิฎก
สายสงิหลแล้วสรุปแกไ้ขตามมตขิองคณะตรวจช าระชุดนี้ก่อนทีจ่ะส่งต้นฉบบัทีแ่กไ้ขแล้วกลบัไปยงั
ประเทศเมยีนมา ต่อมารฐับาลศรลีงักาไดจ้ดัสงัคายนาของตนต่างหากเมื่อปี พ.ศ. 2500 เพยีงปีเดยีว
หลงัจากทีส่งัคายนาครัง้ที ่6 ในเมยีนมาเสรจ็สิน้ลง 

ศรลีงักาทยอยจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกบาลพีรอ้มกบัค าแปลภาษาสงิหลออกมาจ านวน 52 เล่ม
ในปี พ.ศ. 2500-2532 เรยีกว่าพระไตรปิฎกฉบบัพทุธชยนัต ีโดยหน้าเลขคูจ่ะเป็นเนื้อความภาษาบาล ี
และหน้าเลขคีจ่ะเป็นค าแปลภาษาสงิหล จงึท าใหพ้ระไตรปิฎกฉบบันี้มขีนาดรปูเล่มและมจี านวนเล่ม
มากกว่าฉบบัอื่น เมื่อตรวจสอบค าน าของพระไตรปิฎกฉบบัพุทธชยนัตีก็พบว่า โดยภาพรวมแล้ว 
ต้นฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการตรวจช าระมดีงันี้ พระไตรปิฎกฉบบัใบลานสงิหล (sī.) พระไตรปิฎกฉบบั
พมิพอ์กัษรสงิหล (sī.mu.) พระไตรปิฎกสยาม (syā.) พระไตรปิฎกพม่าฉบบัฉัฏฐสงัคตี ิ(ma.cha.sa.) 
และพระไตรปิฎกฉบบัสมาคมบาลปีกรณ์ (PTS.) แม้พระไตรปิฎกฉบบัพุทธชยนัตจีะจดัท าในเวลา     
ทีไ่ล่เลีย่กบัพระไตรปิฎกฉบบัฉัฏฐสงัคตีแิละจดัพมิพอ์อกมาทนัทหีลงัการสงัคายนาครัง้ที ่ 6 ของพม่า 
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แต่พระไตรปิฎกฉบบันี้ค่อนขา้งได้รบัการอ้างองิในวงจ ากดัเฉพาะประเทศศรลีงักาและนักวชิาการ     
ทีอ่า่นอกัษรสงิหลไดเ้ทา่นัน้ (บรรเจดิ ชวลติเรอืงฤทธิ,์ 2562, น. 137-138) 

2.2.4 พระไตรปิฎกบาลฉีบบัสมาคมบาลปีกรณ์ (ฉบบัยโุรป) 

โดยภาพรวมแล้ว พระไตรปิฎกสายเอเชยีได้ใช้แนวทางตรวจช าระแบบสบืทอดเป็นหลัก     
อกีทัง้งานการตรวจช าระกเ็ป็นงานในระดบัประเทศที่ได้รบัการอุปถมัภ์จากกษัตรยิ์หรอืจากรฐับาล
โดยตรง ท าให้สามารถท างานตรวจช าระพระไตรปิฎกทัง้ชุดได้ในคราวเดยีวโดยคณะผู้ตรวจช าระ
จ านวนมาก จึงเป็นเหตุให้พระไตรปิฎกฉบับไทย พม่า และสิงหลสามารถรักษาเนื้อความตาม         
สายจารีตของตนได้เป็นอย่างดีมาจนกระทัง่ปัจจุบัน  แต่ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์                  
ของพระไตรปิฎกบาลฉีบบัยโุรปคอ่นขา้งต่างออกไป  

การจดัท าพระไตรปิฎกฉบบัยุโรปได้เริม่ต้นอย่างจรงิจงัเมื่อมีการก่อตัง้สมาคมบาลปีกรณ์ 
(Pali Text Society, PTS)  ใ นป ร ะ เทศอัง กฤษ โดย  T.W.  Rhys Davids ใ น ปี  พ . ศ .  2 4 2 4                
สมาคมบาลีปกรณ์ต้องใช้เวลาในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกของตนออกมาจนครบชุด  ซึ่งใช้เวลา
มากกว่า 100 ปี  เนื่องจากสมาคมบาลปีกรณ์ไม่ได้ตัง้คณะตรวจช าระขนาดใหญ่อย่างประเทศไทย 
พมา่ หรอืศรลีงักา จงึไมไ่ดด้ าเนินการตรวจช าระพระไตรปิฎกทัง้ชดุในคราวเดยีว แต่ทยอยมอบหมาย
ใหน้ักวชิาการแต่ละคนแยกกนัไปตรวจช าระคมัภรีเ์ป็นเล่ม ๆ ไป ท าใหร้ะดบัคุณภาพการตรวจช าระ
ของคัมภีร์แต่ละเล่มในพระไตรปิฎกฉบับยุโรปนี้ไม่สม ่าเสมอกัน   อย่างไรก็ตาม พระไตรปิฎก        
ฉบบัยุโรปยงัมจีุดแขง็ทีส่ าคญัอยู่ประการหนึ่งทีท่ าใหพ้ระไตรปิฎกฉบบันี้เป็นฉบบัมาตรฐานทีไ่ดร้บั
การอ้างองิอย่างกว้างขวางในวงการวชิาการทัว่โลก นัน่คอืแนวทางการ “ตรวจช าระเชงิวเิคราะห์”       
ที่ไม่ยดึตามเนื้อความของสายจารตีใดจารตีหนึ่งเป็นการเฉพาะ  อย่างไรก็ตามคมัภีร์พระไตรปิฎก          
เล่มส าคญั ๆ ของฉบบัยโุรปไดจ้ดัท านานแลว้ตัง้แต่ในยคุทีก่ารเดนิทางขา้มประเทศยงัไมส่ะดวกสบาย   
ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการจดัหาคมัภรีใ์บลานทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นต้นฉบบั คมัภรี์หลายเล่มในพระไตรปิฎก
ฉบบัยุโรปใช้ต้นฉบบัประกอบการตรวจช าระเพียงแค่ 3-6 ฉบบัเท่านัน้ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทยีบกบั   
คมัภีร์ไบเบิลที่อาจใช้ต้นฉบับประกอบการตรวจช าระเชิงวิเคราะห์มากกว่า 200 ฉบับ โดยสรุป       
อาจกล่าวไดว้่า พระไตรปิฎกฉบบัยโุรปมแีนวทางการตรวจช าระทีด่ ีแต่ยงัมขีอ้จ ากดัในการด าเนินการ
หลายด้าน ท าให้การตรวจช าระคมัภีร์ชุดใหญ่อย่างพระไตรปิฎกบาลียงัขาดความสมบูรณ์อยู่มาก 
(บรรเจดิ ชวลติเรอืงฤทธิ,์ 2562, น. 139-141) 

ส าหรับพระไตรปิฎกฉบับอื่น ๆ นอกจากนี้ที่มีการจัดท าขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ล้วนอาศัย
พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ 4 ฉบับนี้มาเปรียบเทียบกันบ้าง อาศัยการแปลงตัวอักษรพม่าของ          
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ฉบับฉัฏฐสงัคีติของพม่ามาเป็นอกัษรในภาษาอื่นและจดัพมิพ์ขึ้นบ้าง และถึงแม้ว่าพระไตรปิฎก     
ฉบบัพมิพจ์ะมตีน้ฉบบัทีแ่ตกต่างกนัออกไปบา้ง แต่ภาพรวมการแบ่งส่วนและเนื้อหามคีวามใกลเ้คยีง
กนั โดยจะแตกต่างกนัในเรื่องของจ านวนเล่มและการผนวกเนื้อหาบางส่วนเล็กน้อย ซึ่งอาจสรุป      
การแบ่งเนื้อหาพระไตรปิฎกและจ านวนเล่มของพระไตรปิฎกทัง้ 4 ฉบบัหลกัไดด้งันี้ 

ตารางที ่2 
สรปุการแบ่งเนื้อหาพระไตรปิฎกและจ านวนเล่มของพระไตรปิฎกทัง้ 4 ฉบบัหลกั 

 PTS สยามรฐั ฉฏัฐสงัคตี ิ พทุธชยนัต ี
พระวนิยัปิฎก 5 8 5 6 
ทฆีนิกาย 3 3 3 3 
มชัฌมินิกาย 3 3 3 3 
สงัยตุตนิกาย 5 5 3 5 
องัคตุรนิกาย 5 5 3 6 
ขทุกนิกาย 18 9 11 17 
พระอภธิรรมปิฎก 9 12 12 12 
รวม 48 เล่ม 45 เล่ม 40 เล่ม 52 เล่ม 

3. พระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเลก็ทรอนิกสแ์ละแนวทางการใช้งาน 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงมีการจัดท า
พระไตรปิฎกบาลีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยเปลี่ยนรูปแบบจาก         
การตพีมิพล์งในกระดาษมาเป็นรปูแบบไฟลด์จิทิลัหรอืฐานขอ้มลูทีใ่ชง้านผา่นเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั 
ซึ่งไม่เพยีงแค่จดัท าเป็นไฟล์อเิล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ pdf ที่เป็นรูปแบบหนังสืออเิล็กทรอนิกส์แทน    
ฉบบัพมิพเ์ท่านัน้ แต่ในบางฉบบัยงัมฟัีงก์ชนัช่วยในการศกึษา คน้หา และเปรยีบเทยีบกบัฉบบัอื่น ๆ 
รวมถงึฉบบัแปลอกีดว้ย  

ต่อไปจะแนะน าตวัอย่างพระไตรปิฎกบาลฉีบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ีน่่าสนใจ และไดร้บัความนิยม
ในปัจจุบนั ทัง้ในส่วนของพระไตรปิฎกฉบบัอเิลก็ทรอนิกส์ทีใ่ชฐ้านขอ้มลูของพระไตรปิฎกฉบบัพมิพ์
ภาษาบาลีและภาษาไทยของประเทศไทย ตลอดจนพระไตรปิฎกบาลีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
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ฐานขอ้มูลของพระไตรปิฎกฉบบัพมิพ์ของประเทศต่าง ๆ  รวมถึงแนวโน้มของพระไตรปิฎกบาลี     
ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต 

3.1 พระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเลก็ทรอนิกสฉ์บบัไทย 

ในยุคเริม่ต้นมโีครงงานในความดูแลของส านักคอมพวิเตอร์มหาวทิยาลยัมหดิล ซึ่งใชข้อ้มูล
จากพระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐั เริม่โครงงานเมื่อ พ.ศ. 2530 เสรจ็ออกเผยแพร่เป็น BUDSIR I เมื่อ
พ.ศ. 2531 แต่อย่างไรกต็ามเนื่องจากโปรแกรม BUDSIR I เป็นพระไตรปิฎกบาลตีวัอกัษรไทยท าให้
ยงัไม่แพร่หลายในระดับนานาประเทศ จึงมีการพฒันาโครงการต่อเป็นโปรแกรม BUDSIR II ซึ่ง
สามารถแปลงเนื้อหาเป็นตวัอกัษรโรมนั นอกจากนี้ยงัมกีารพฒันาความสามารถในการคน้ค า ตลอดจน
มกีารขยายขอบเขตไปถงึเนื้อหาในอรรถกถาอกีดว้ย โดยมกีารเชื่อมต่อระหว่างขอ้มลูในพระไตรปิฎก
และอรรถกถาไว้ในฐานขอ้มูลเดียวกนั และมกีารแปลงขอ้มูลทัง้หมดเป็นอกัษรโรมนั และมกีารเกบ็
บนัทกึในรปูแบบ CD-ROM โดยแลว้เสรจ็เมื่อปี พ.ศ. 2537 และถกูน ามาใชใ้นรปูแบบ CD-ROM และ
โปรแกรมนบัแต่นัน้เป็นตน้มา (https://www.mahidol.ac.th/budsir/budsir-main.html) 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัผู้สนใจสามารถเขา้ถึงอนิเตอร์เน็ตได้ง่าย รูปแบบการศกึษาค้นคว้า   
ของผู้คนจึงเปลี่ยนแปลงไปใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชนัมากขึ้น ตลอดจนมีหน่วยงานต่าง ๆ จัดท า
พระไตรปิฎกฉบบัอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบทีห่ลากหลาย และมฟัีงกช์นัการใชง้านทีส่ะดวกสบายขึน้ ท าให้
พระไตรปิฎกบาลฉีบบัอเิลก็ทรอนิกส์เป็นทีน่ิยมในหมู่นิสติ นักศกึษา นักวชิาการ ตลอดจนบุคคลทีส่นใจ
มากขึน้ ในทีน่ี้จะขอแนะน าตวัอยา่งพระไตรปิฎกบาลฉีบบัอเิลก็ทรอนิกสฉ์บบัไทยทีน่่าสนใจ ดงันี้ 

3.1.1 เวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั E-tipitaka (https://etipitaka.com/) 

E-Tipitaka คอื โปรแกรมส าหรบัคน้หาและเทยีบเคยีงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก โดยเน้น
เรื่องความรวดเร็วและถูกต้องเป็นส าคญั อกีทัง้โปรแกรม E-Tipitaka สามารถใช้งานได้บนหลาย
ระบบปฏิบัติการ อาทิเช่น Windows, Linux, Mac OS, Android และ iOS โปรแกรมทัง้หมด         
ถูกพฒันาโดยคุณสุธ ีสุดประเสรฐิ ซึง่สามารถใชง้าน แกไ้ข และแจกจ่ายโปรแกรมนี้ไดฟ้ร ีมฟัีงก์ชนั
การคน้หาไดร้วดเรว็ สามารถบนัทกึขอ้ความช่วยจ า บนัทกึประวตักิารคน้หา และสามารถเทยีบเคยีง
พระไตรปิฎกฉบบัไทยฉบบัต่าง ๆ ไดใ้นหน้าเดยีวกนั (สธุ ีสดุประเสรฐิ, ม.ป.ป) 

E-Tipitaka เน้นพระไตรปิฎกฉบบัหลกัของไทย โดยใชฐ้านขอ้มลูจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี
ฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามกุฏฯ และ
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พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ ซึ่งสามารถใช้ได้ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบ            
แอปพลิเคชันจึงสะดวกและใช้งานได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเทียบเคียง
พระไตรปิฎกไทยฉบับต่าง ๆ ในหน้าเดียวกันถือเป็นจุดเด่นส าคัญของพระไตรปิฎกบาลี                
ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสน์ี้  

 

 

ภาพที ่6. ตวัอยา่งการเทยีบเคยีงพระไตรปิฎกฉบบัหลวงและฉบบัสยามรฐัใน E-Tipitaka 
(https://etipitaka.com) 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า E-Tipitaka จะแสดงต าแหน่งของเนื้อหาไว้ที่ส่วนบนแต่ไม่มี    
หน้าแสดงภาพรวมหรอืหน้าสารบญัย่อยในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม จงึยากต่อการหาต าแหน่งอา้งองิ   
ในกรณีเล่มพระไตรปิฎกทีม่หีลายนิบาตหรอืหลายบทย่อยอยู่ภายในเล่มเดยีวกนั ท าใหจ้ าเป็นต้อง      
ไปค้นหาเพิ่มเติมเองหากต้องการใส่ต าแหน่งการอ้างอิงอย่างละเอียด อีกทัง้ยังไม่มีฐานข้อมูล            
ในชัน้อรรถกถาครบทุกฉบบัอย่างเต็มรูปแบบ จึงยงัมขีอ้จ ากดัในการใชง้านที่ต้องการอ้างองิไปถงึ    
ชัน้อรรถกถา 
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ภาพที ่6. ตวัอยา่งการแสดงต าแหน่งเนื้อหาเล่มพระไตรปิฎกมหีลายนิบาตหรอืสว่นยอ่ยใน             
E-Tipitaka (https://etipitaka.com) 

 3.1.2 เวบ็ไซต ์84000 (https://84000.org/) 

 เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพระไตรปิฎกฉบบัหลกัของไทย โดยมทีัง้ที่แสดงในรูปแบบสารบญั
หวัขอ้ย่อยที่สามารถคลิกเลือกหวัขอ้ที่สนใจแล้วเชื่อมต่อเขา้ไปอ่านเนื้อหาของพระไตรปิฎกฉบับ     
ต่าง ๆ ได ้ท าใหก้ารหาต าแหน่งอา้งองิในกรณีเล่มพระไตรปิฎกทีม่หีลายนิบาตหรอืสว่นยอ่ยอยูภ่ายใน
เล่มเดยีวกนัท าไดส้ะดวกมากขึน้ อกีทัง้ยงัมฟัีงกช์นัคน้หาต าแหน่งของเนื้อหาในระดบัเล่ม/ขอ้/หน้า/
บรรทดั คน้พระไตรปิฎกจากขอ้ความ ชื่อพระสูตร ตลอดจนสามารถสบืคน้ไดถ้งึคมัภรี์ชัน้อรรถกถา 
โดยใช้ฐานข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหามกุฏฯ และพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจุฬาฯ รวมทัง้อรรถกถา
ภาษาบาลอีกัษรไทยและฉบบัแปลไทยอธบิายเนื้อความในพระไตรปิฎก นอกจากนี้ยงัมพีระไตรปิฎก
และอรรถกถาภาษาบาลีอักษรโรมัน ใส่ไว้ให้สามารถเทียบเคียงกับฉบับอักษรไทย ตลอดจน              
มฐีานขอ้มูลพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท์ และฉบบัประมวลธรรมส าหรบัคน้หาค าศพัท์    
ไดอ้กีดว้ย 
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ภาพที ่7. ตวัอยา่งการแสดงในรปูแบบสารบญัหวัขอ้ยอ่ยทีส่ามารถไปอา่นเนื้อหาของพระไตรปิฎก   
แต่ละฉบบัในเวบ็ไซต ์84000 (https://84000.org/tipitaka/pitaka1/) 

 

ภาพที ่8. ตวัอยา่งฟังกช์นัคน้หาในเวบ็ไซต ์84000 (https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/) 



            เรื่องเล่าพระไตรปฎิก  68 

แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการค้นหาเทียบเคียงพระไตรปิฎกฉบับไทยฉบับต่าง ๆ           
ยงัตอ้งใชก้ารเปิดหน้าต่างแยกเพือ่ท าการเทยีบเคยีงกนั ซึง่ยงัไมส่ะดวกเทา่กบัฟังกช์นัการเทยีบเคยีง        
ใน E-Tipitaka 

นอกจากตวัอย่างพระไตรปิฎกฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดย้กขึน้มาในขา้งตน้แลว้ ยงัมพีระไตรปิฎก
บาลีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ฉบับไทยที่จัดท าโดยหน่วยงานต่าง ๆ อีกหลายฉบับ เช่น พระไตรปิฎก         
ฉบับประชาชน (http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/) ที่สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลโดยสรุป        
ของพระไตรปิฎกแต่ละเล่มได้,  เว็บไซต์ The Path of Purity (https://www.thepathofpurity.com)           
ทีส่ามารถเขา้ไปดาวน์โหลดพระไตรปิฎกฉบบัไทยที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf, เว็บไซต์ TRIPITAKA91 
(http://www.tripitaka91.com/index.php) พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล มมร. 91 เล่ม เป็นต้น        
เพือ่สะดวกต่อการเขา้ไปทดลองใชง้าน ผูเ้ขยีนจงึจดัท าเป็น QR code สรปุเป็นตารางดงัต่อไปนี้ 

ตารางที ่3 
สรปุตวัอยา่งพระไตรปิฎกฉบบัอเิลก็ทรอนิกสข์องไทย 

เวบ็ไซต ์ QR code เวบ็ไซต ์ QR code 

https://etipitaka.com/search/ 

(คน้หาเทยีบเคยีง
พระไตรปิฎกฉบบัต่าง ๆ) 

 

http://84000.org/ 

(คน้หาเทยีบเคยีง
พระไตรปิฎกฉบบัต่าง ๆ) 

 
http://www.tripitaka91.com

/index.php 

(พระไตรปิฎกและอรรถกถา
แปล มมร. 91 เล่ม)  

http://www.larnbuddhism.c

om/tripitaka/ 

(พระไตรปิฎกฉบบัประชาชน) 

 
https://tripitaka-

online.blogspot.com/2016/

09/tpd-main.html 

(พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย 
มจร. 45 เล่ม)  

https://www.thepathofpurit

y.com/home 

(ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก
ฉบบัต่าง ๆ ไฟล ์pdf) 
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3.2 พระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเลก็ทรอนิกสฉ์บบัอ่ืน ๆ 

นอกจากพระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเล็กทรอนิกส์ฉบับไทยที่ใช้ฐานขอ้มูลจากพระไตรปิฎก    
ฉบบัพมิพข์องไทยเป็นหลกัแลว้ ยงัมพีระไตรปิฎกฉบบัอเิล็กทรอนิกส์ฉบบัอื่น ๆ ทีใ่ชฐ้านขอ้มลูจาก
พระไตรปิฎกฉบบัพมิพ์ของประเทศอื่น ๆ ดว้ยเช่นกนั ในทีน่ี้จะขอแนะน าตวัอย่างพระไตรปิฎกบาลี
ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชฐ้านขอ้มลูจากฉบบัพมิพข์องสายอกัษรอืน่ ๆ ทีน่่าสนใจ ดงันี้ 

3.2.1 CSCD (Chattha Sangayana CD-ROM) (https://tipitaka.org/) 

รัฐบาลอินเดียได้น าเนื้ อหาจากพระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคีติของพม่ามาแปลงเป็น               
ตวัอกัษรเทวนาคร ีและจะน าไปจดัพมิพ์ โดยมอบหมายใหน้าลนัทามหาวหิารแห่งสถาบนันาลนัทา
รับผิดชอบดูแล แต่ก็มีความคืบหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้า ๆ ต่อมาสถาบันวิจัยวิปัสสนา (VRI-             

The Vipassana Research Institute) ได้น าพระไตรปิฎกบาลีฉบบัฉัฏฐสงัคีติของพม่ามาจดัท าเป็น
ฐานขอ้มลูในแผน่ CD-ROM และสามารถแปลงตวัอกัษรเป็นเทวนาคร ีโรมนั ไทย ลาว กมัพชูา สงิหล 
มองโกเลยี และอกัษรอืน่ ๆ อกีเป็นจ านวนมาก และไดน้ าฐานขอ้มลูนี้มาจดัพมิพเ์ป็นพระไตรปิฎกบาลี
อกัษรเทวนาครดีว้ย ในปัจจุบนัมทีัง้รปูแบบเวบ็ไซต์และโปรแกรมคอมพวิเตอรซ์ึง่สามารถดาวน์โหลด
ไดจ้ากเวบ็ไซด ์ 

เนื่องจากสามารถแปลงเป็นตัวอกัษรได้หลากหลาย  ใช้ฐานข้อมูลมีเนื้อหาครอบคลุมทัง้
พระไตรปิฎกไปถึงอรรถกถาและฏีกา มีฟังก์ชนัการค้นหาสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก และ
สามารถเลอืกขอบเขตการคน้หาได้ในระดบัต่าง ๆ ไดอ้ย่างอสิระ เช่น เลอืกเฉพาะพระวนิัย พระสตูร 
พระอภธิรรม หรอืในระดบัชัน้พระไตรปิฎก ชัน้อรรถกถา ชัน้ฎกีา ฯลฯ จงึไดร้บัความนิยมในวงกวา้ง 
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ภาพที ่9. ตวัอยา่งฟังกช์นัคน้หาในโปรแกรม Chattha Sangayana Tipitaka 4.0                     
ดาวน์โหลดไดจ้าก https://tipitaka.org/3.2.2 Digital Pali Reader 
(https://www.digitalpalireader.online/_dprhtml/index.html) 

 Digital Pali Reader เป็นเว็บไซต์ที่น าเนื้อหาจากพระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคีติของพม่า 
อกัษรโรมนั โดยมเีนื้อหาครอบคลุมทัง้ชัน้พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา โดยมฟัีงก์ชนัการคน้หา  
ในขอบเขตที่หลากหลายใช้ได้ง่ายและสะดวก ทัง้ค้นหาแบบรวมและแบบแยกส่วน แบบแยกเล่ม     
แบบแยกนิกาย ฯลฯ  
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ภาพที ่10. ตวัอยา่งฟังกช์นัคน้หาใน Digital Pali Reader (https://www.digitalpalireader.online/) 

 นอกจากนี้ยงัมฐีานขอ้มลูจากพจนานุกรมภาษาบาลตี่าง ๆ อกีหลายฉบบั เช่น A Practical 

Grammar of the Pāli, Pāli-English Dictionary (PED), Concise Pāli-English Dictionary (CPED) 
เป็นตน้ ซึง่อ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชส้ามารถอา่นและแปลความหมายไดโ้ดยเลอืกดูค าแปลของศพัท์
แต่ละตวัไดอ้กีดว้ย 

 

ภาพที ่11. ตวัอยา่งฟังกช์นัดคู าแปลของค าศพัทใ์น Digital Pali Reader 
(https://www.digitalpalireader.online/) 
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นอกจากตวัอย่างพระไตรปิฎกฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดย้กขึน้มาในขา้งตน้แลว้ ยงัมพีระไตรปิฎก
บาลฉีบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ีจ่ดัท าโดยหน่วยงานต่าง ๆ อกีหลายฉบบั เชน่ GRETIL – Göttingen Register 

of Electronic Texts in Indian Languages ( http://gretil. sub. uni- goettingen. de/gretil. html#Pali)           
ทีส่ามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไฟล์ pdf ของพระไตรปิฎกบาลฉีบบั PTS สมาคมบาลปีกรณ์ (ซึง่แปลงเป็น
ไฟล์อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมลูนิธธิรรมกาย) และไฟล์ pdf ของฉบบัพุทธชยนัตขีองศรลีงักา, Sarala Sinhala 

Tripitak แอปพลิเคชัน )9324349551id/tripitaka-sinhala-sarala/app/tr/com.apple.apps://https( a
 พระไตรปิฎกพทุธชยนัตอีกัษรสงิหลและค าแปลภาษาสงิหล เป็นตน้  

พระไตรปิฎกบาลีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นการน าข้อมูลจากหนังสือ         
มาแปลงเป็นฐานขอ้มลูใหส้ะดวกในการใช ้ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมาก ส าหรบัแนวโน้มอกีอย่างหนึ่ง    
ในการพฒันาพระไตรปิฎกบาลฉีบบัอเิลก็ทรอนิกสต์่อไปในอนาคต คอืการผสานขอ้มูลพระไตรปิฎก
จากคมัภรี์ใบลานซึ่งเป็นหลกัฐานชัน้ปฐมภูมขิองทุกสายจารตีที่มอียู่ใหส้ามารถน ามาศกึษาคน้คว้า    
ใหเ้ป็นพระไตรปิฎกฉบบัวชิาการทีส่มบรูณ์แบบ (Critical edition) 

4. แนวโน้มของพระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต 

เนื่องด้วยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ท าใหปั้จจุบนัเราสามารถบนัทกึภาพ
คัมภีร์ใบลานเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล และสามารถจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ เพื่อตอบโจทย์         
ความต้องการของนักวิชาการและผู้สนใจศึกษามากยิ่งขึ้น พระไตรปิฎกบาลีฉบับอิเล็กทรอนิกส์         
ในอนาคตจงึควรมลีกัษณะดงันี้ 

ใช้หลักฐานชัน้ปฐมภูม ิ(Primary source) คือ คมัภีร์ใบลานซึ่งในทางวิชาการมคีุณค่ามาก 
พระไตรปิฎกฉบบัพมิพต์่าง ๆ ทีจ่ดัท าขึน้ใหม่ระยะ 50 ปีมานี้ ไม่มฉีบบัใดทีจ่ดัท าขึน้จากคมัภรีใ์บลาน
โดยตรง อาศยัเพียงการเทียบเคียงจากพระไตรปิฎกฉบับหนังสือของประเทศต่าง ๆ และปรบัแก้
เลก็น้อยเทา่นัน้  ดงันัน้การใชค้มัภรีใ์บลานใหค้รบทัง้ 4 สายจารตีหลกัมาศกึษาเทยีบเคยีงกนัในจ านวน
ทีม่ากพอจะท าใหเ้หน็เอกลกัษณ์ของแต่ละสายจารตีไดอ้ยา่งชดัเจนและถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 

ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์ โดยถ่ายภาพคมัภรี์ใบลานใหเ้ป็นไฟล์ภาพดจิทิลั และสรา้ง
ฐานข้อมูลเนื้อความของคัมภีร์ใบลานแต่ละฉบับ แล้วน าเนื้อความของคัมภีร์ใบลานทุกฉบับ             
มาเปรียบเทียบกันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาการศึกษาวิเคราะห์ศัพท์                
ทีพ่ระไตรปิฎกแต่ละสายจารตีใช้ต่างกนั และยงัช่วยใหผู้อ้่านพระไตรปิฎกสามารถเขา้ถึงภาพถ่าย
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ใบลานได้เองโดยตรง หากสนใจเนื้อหาตอนใดเป็นพเิศษกส็ามารถเรยีกภาพถ่ายใบลานของเนื้อหา
ตอนนัน้ขึน้มาดไูดท้นัท ีท าใหส้ามารถตรวจสอบหรอืสอบทานดว้ยตนเองได ้

นอกจากนี้ ยงัควรจดัท าโดยคณะนักวชิาการบาลสีายจารตีและนักวชิาการบาลสีมยัใหม่จาก
ตะวนัตก มกีารอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ร่วมกนัอย่างกว้างขวาง เพื่อใหไ้ด้ขอ้สรุปในศพัท์   
แต่ละค าทีถู่กตอ้งรดักุมมากกว่าการตดัสนิใจของนักวชิาการเพยีงคนเดยีว รวมทัง้มกีารบนัทกึเหตุผล
ในการวนิิจฉัยไว้อย่างละเอยีด เพื่อใหผู้อ้่านสามารถทราบทีม่าของการวนิิจฉัยได้  และเมื่อเผยแพร่
ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต ทุกคนจะสามารถเขา้มาตรวจสอบ วเิคราะห์ใหค้วามเหน็แลกเปลี่ยนความรู้   
ได ้โดยมชี่องหน้าต่างใหผู้อ้่านทุกคนสามารถพมิพค์วามเหน็ของตนลงไปใหผู้อ้่านอื่นร่วมอภปิรายได ้
ถอืเป็นการรวมองคค์วามรูจ้ากนกัวชิาการทัว่โลก นบัเป็นคลงัปัญญาแหง่พระไตรปิฎก 

ในปัจจุบันโครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ตัง้เป้าหมายจัดท าพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ         
ทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ครบถว้น โดยมจีุดมุง่หมายเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถน าเนื้อหาทีป่รากฏในคมัภรี์   
ใบลานในทุกสายจารตีไปศกึษาวเิคราะห ์ตลอดจนเขา้ถงึภาพถ่ายใบลานไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็และ
ถูกต้องแม่นย า มรีูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คอื  หน้าจอจะแสดงผล    
ในรูปแบบเหมือนในหนังสือ แต่มีความสามารถเลือกเข้าไปดูรูปใบลานของสายจารีตต่าง  ๆ ได้       
โดยการเลือกไปที่ชื่อย่อของใบลานนัน้ ๆ ที่ปรากฏในเชงิอรรถ และหน้าจอจะแสดงผลในรูปแบบ       
ทีท่ าการเทยีบเคยีงค าค าเดยีวกนัทีป่รากฏในใบลานของแต่ละใบลานในแต่ละสายจารตี และสามารถ
เลอืกเขา้ไปดรูปูภาพใบลานของสายจารตีต่าง ๆ ได ้โดยการเลอืกไปยงัศพัทท์ีป่รากฏในใบลานนัน้ ๆ 
ซึ่งนอกจากการแสดงผลในรูปแบบปกตแิล้ว ยงัมกีารแสดงผลในรายละเอยีด  ซึ่งแสดงรายละเอยีด     
การวิเคราะห์และผลสรุปของการเปรยีบเทยีบค าที่ปรากฏว่าแตกต่างในใบลานในแต่ละสายจารีต    
โดยสามารถเขา้ไปดรูปูภาพใบลานของสายจารตีต่าง ๆ ได ้โดยการเลอืกไปทีช่ ื่อย่อของใบลานนัน้ ๆ 
ทีป่รากฏในตารางรายละเอยีดไดอ้กีดว้ย 

แต่อย่างไรก็ตาม การจัดท าฐานข้อมูลของไฟล์ภาพดิจิทลัของคมัภีร์ใบลาน  ไฟล์ข้อมูล     
ของคมัภรีใ์บลานแต่ละฉบบั การน าขอ้มลูของคมัภรีใ์บลานทุกฉบบัมาเปรยีบเทยีบกนัดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ และการศกึษาวเิคราะห์ศพัท์ทีพ่ระไตรปิฎกแต่ละสายจารตีใช้ต่างกนัโดยนักวชิาการ     
แต่ละสายจารตี เป็นงานส าคญัทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืร่วมใจของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมเีป้าหมาย
ร่วมกนัที่จะจัดสร้างพระไตรปิฎกฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์แบบ ใช้งานได้      
อย่างสะดวก อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทัว่ไป และรกัษาค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า          
ทีป่รากฏในพระไตรปิฎกแกค่นรุน่ใหมใ่นอนาคตสบืไป 
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5. สรปุ 

 พระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์หลกัที่รวบรวมเนื้อหาค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ส าคญั และมี    
การสบืทอดทรงจ าต่อกนัมาตัง้แต่อดีต กล่าวคอื ในยุคพุทธกาลที่ยงัไม่นิยมการจดจารบนัทกึกใ็ช้      
การท่องจ าทัง้หมดแบบมุขปาฐะ เมื่อเกดิภาวะสงครามที่อาจท าให้พระภิกษุผู้ทรงจ าพระไตรปิฎก    
สูญสิ้นไป กป็รบัเปลีย่นเป็นการจดจารจารกึลงบนใบลาน บรรจงจารทลีะตวัอกัษรลงบนใบลานดว้ย
ความอุตสาหะซึง่กว่าจะไดค้มัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานจนครบชุดกใ็ชเ้วลาและก าลงัคนเป็นจ านวนมาก 
ต่อมาเมื่อ เทคโนโลยีการพิมพ์ เจริญก้าวหน้าสามารถจัดพิมพ์ได้ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น                      
ในครัง้ละจ านวนมาก จึงได้จัดท าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ขึ้น ท าให้บุคคลทัว่ไปสามารถเข้าถึง
พระไตรปิฎกได้ง่ายและเป็นที่แพร่หลาย จวบจนในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตพฒันาก้าวไกล ได้มีการจัดท าพระไตรปิฎกฉบบัอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ตอบสนองต่อ
รูปแบบการใช้งานของคนรุ่นใหม่และท าให้พระไตรปิฎกสามารถเผยแผ่ขยายออกไปได้                 
อยา่งกวา้งขวางมากขึน้  

 ค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ซึง่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎก ได้ถูกสบืทอดด้วยวธิกีารและ
เทคโนโลยทีีน่ิยมและดทีีสุ่ดในยุคนัน้ ๆ ดว้ยความทุ่มเทของพุทธบรษิทั 4 ในแต่ละยุคมาอย่างตลอด
ต่อเนื่อง จึงท าให้สามารถส่งต่อเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาอย่างถูกต้องครบถ้วนแม้ผ่านไปกว่า        
2,500 ปีแล้วก็ตาม และเมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เราคงได้เห็นพระไตรปิฎ ก                
ในรปูแบบใหมท่ีด่ยี ิง่ ๆ ขึน้ไปในอนาคต   
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