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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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พระไตรปิฎกบาลีอกัษรโรมนั 

บรรเจดิ ชวลติเรอืงฤทธิ1์ 

บทน า 

ในวงการศึกษาพระพุทธศาสนาของไทยทราบกันดีว่า ค าว่า  “พระไตรปิฎก” เมื่อแปล        
ตามตัวอักษรจะแปลว่ า  “ตะกร้า  3 ใบ ”  ซึ่ งหมายถึง  “พระวินัย ปิฎก พระสุตตันตปิฎก                        
พระอภิธรรมปิฎก” แต่อย่างไรก็ตาม ค าว่า “พระไตรปิฎก” ยังมีนัยโดยกว้างในความหมายว่า               
“คมัภรีค์ าสอนหลกัในพระพุทธศาสนา” ดงันัน้ค าสอนในพระพุทธศาสนาเมื่อครัง้พุทธกาลทีเ่รยีบเรยีง
เป็น “ธรรมและวินัย” เมื่อครัง้สงัคายนาครัง้ที่ 1 หลังพุทธปรินิพพาน 3 เดือน ณ กรุงราชคฤห์            
ก็อนุโลมเรียก “พระไตรปิฎก” ได้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ คมัภีร์ค าสอนในพระพุทธศาสนา
มหายานและวัชรยานที่ถูกบันทึกเป็นภาษาจีนโบราณและภาษาทิเบต แม้มีโครงสร้างต่างจาก
พระไตรปิฎกบาลี ก็อนุโลมเรียก “พระไตรปิฎกจีน” หรือ “พระไตรปิฎกทิเบต” ด้วยเช่นกัน               
โดยในบทความนี้จะขอกล่าวถงึค าว่า “พระไตรปิฎก” ในนยัโดยกวา้ง 

1. จากยคุพระไตรปิฎกมขุปาฐะสู่ยคุพระไตรปิฎกฉบบัใบลาน 

แรกเริม่เดมิทนีัน้ พระไตรปิฎกได้ถูกสบืทอดรกัษาดว้ยวธิกีารสวดทรงจ าทีเ่รยีกว่า “มุขปาฐะ” 
ตัง้แต่เมือ่ครัง้สงัคายนาครัง้ที ่1 โดยมคีณะผูส้วดทรงจ ารบัหน้าทีส่บืทอดพระไตรปิฎกแยกเป็นสว่น ๆ ไป 
เช่น กลุ่มพระทฆีภาณกะรบัหน้าทีส่วดทรงจ าพระสูตรขนาดยาว กลุ่มพระมชัฌมิภาณกะรบัหน้าที่สวด
ทรงจ าพระสูตรขนาดกลาง เป็นต้น พระไตรปิฎกได้รบัการสบืทอดตกมาอกีหลายร้อยปีจนกระทัง่เมื่อ   
สบืทอดมาถงึศรลีงักาในสมยัพระเจ้าวฏัฏคามณีอภยัซึ่งตรงกบัช่วงราวพุทธศตวรรษที ่5 พระไตรปิฎก
และอรรถกถาก็ได้รบัการบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ณ เกาะลังกา ดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่           
ในคัมภีร์ทีปวงศ์ซึ่งเป็นคัมภีร์พงศาวดารที่มีการกล่าวถึงประวัติการประดิษฐานตัง้มัน่ของ
พระพุทธศาสนาในเกาะลงักา ขอ้ความที่เป็นหลกัฐานกล่าวถึงการบนัทกึพระไตรปิฎกและอรรถกถา     
เป็นลายลกัษณ์เป็นครัง้แรกปรากฏอยูใ่นปรเิฉจที ่20 คาถาที ่20-21 ดงันี้ 

                                                           

 1 หวัหน้าศูนยว์จิยัพระไตรปิฎก โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ ศูนยพ์ทุธศาสตรศ์กึษา DCI 
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20. piṭakattayapāliñ ca tassā aṭṭhakatham pi ca 

 mukhapāṭhena ānesuṁ pubbe bhikkhu mahāmati. 

21. hāniṁ disvāna sattānaṁ tadā bhikkhu samāgatā 

 ciraṭṭhitatthaṁ dhammassa potthakesu likhāpayuṁ. (Dīpavaṃsa XX. 20-21) 

20. Before this time, the wise Bhikkhus had orally handed down the text of the three 

Piṭakas and also the Aṭṭhakathā. 

21. At this time, the Bhikkhus who perceived the decay of created beings, assembled 

and in order that the Religion might endure for a long time, they recorded (the 

above-mentioned texts) in written books. 

(Oldenberg, 2018, p. 242) 

แมจ้ะเป็นเพยีงคาถาไม่กีบ่รรทดั แต่กเ็ป็นหลกัฐานยนืยนัชดัเจนถงึเหตุการณ์ทีพ่ระไตรปิฎก
ได้รบัการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นครัง้แรก ในคาถาขา้งต้นไม่ได้ระบุไวช้ดัเจนว่า การบนัทกึ
พระไตรปิฎกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในครัง้นัน้ใชอ้กัษรใดในการจารกึ แต่น่าจะสนันิษฐานได้ว่าน่าจะ
เป็นอกัษรสงิหลในสมยันัน้ และเป็นจุดเริม่ของการสบืทอดพระไตรปิฎกในยุคที่เป็นคมัภีร์ใบลาน      
มาเป็นเวลายาวนานมากกว่าสองพนัปี 

2. ลกัษณะการสืบทอดพระไตรปิฎกของพระพทุธศาสนาฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ 

 ประวตัคิวามเป็นมาของพระไตรปิฎกทีเ่กริน่น าในตอนตน้นัน้เป็นเพยีงการอธบิายถงึประวตัิ
การสืบทอดพระไตรปิฎกโดยเน้นการสืบทอดพระไตรปิฎกบาลีเป็นหลัก แต่หากเมื่อมองภาพ
ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนาโดยรวมแล้ว เราอาจแบ่งการสบืทอดพระพุทธศาสนาได้เป็น 2 ฝ่าย
หลกั ๆ ไดแ้ก่ “พระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ” และ “พระพุทธศาสนาฝ่ายใต้” โดยเมื่อยดึเอาเป็นดนิแดน
พุทธภูม ิคอื อนิเดยี เป็นจุดอา้งองิแล้ว พระพระพุทธศาสนาทีส่บืทอดไปยงัดนิแดนทีอ่ยู่เหนือจาก
อนิเดยีขึน้ไปจะเรยีกว่า “พระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ” ซึง่ไดแ้ก่ พระพุทธศาสนามหายานและวชัรยาน
ในประเทศจีน ญี่ปุ่ น เกาหลี และทิเบตในปัจจุบนั ส่วนพระพุทธศาสนาที่ได้รบัการสบืทอดไปยงั
ดนิแดนทีอ่ยู่ตอนล่างจากอนิเดยีลงไปจะเรยีกว่า “พระพุทธศาสนาฝ่ายใต้” ซึ่งกค็อื พระพุทธศาสนา
เถรวาทในปัจจุบนันัน่เอง 



            เรื่องเล่าพระไตรปฎิก  78 

 ลกัษณะเด่นของการสบืทอดพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ คอื มกีารสบืทอด
พระไตรปิฎกฉบบัเดมิไปสู่ฉบบัภาษาต่าง ๆ เช่น สนัสกฤต จนีโบราณ ทเิบต ฯลฯ มาตัง้แต่เมื่อครัง้
โบราณกาล พระไตรปิฎกเหล่านี้ ได้ร ับสืบทอดต่อมากันมาจนกลายเป็นคัมภีร์ค าสอนหลัก               
ของพระพทุธศาสนาฝ่ายเหนือ ซึง่กค็อื พระไตรปิฎกจนีและพระไตรปิฎกทเิบตในปัจจุบนันัน่เอง  

ในขณะทีพ่ระพุทธศาสนาฝ่ายใตม้ลีกัษณะการสบืทอดพระไตรปิฎกทีแ่ตกต่างกนัออกไป คอื 
มกีารสบืทอดพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลเีพยีงภาษาเดยีว แต่มกีารปรวิรรตรปูอกัษรไปเป็นสายอกัษร
ต่าง ๆ ตามแต่ดนิแดนทีพ่ระพทุธศาสนาเถรวาทไปประดษิฐานตัง้มัน่อยู่ หากอา้งตามหลกัฐานคมัภรี์
ทปีวงศ์ที่ได้กล่าวถงึในขา้งต้น พระไตรปิฎกบาลน่ีาจะได้รบัการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงบน
คมัภีร์ใบลานด้วยอกัษรสิงหลโบราณก่อนเป็นอนัดับแรก จากนัน้เมื่อสืบทอดพระไตรปิฎกไปยงั
ดินแดนต่าง ๆ จึงได้มีการปริวรรตพระไตรปิฎกบาลีสู่อ ักษรมอญ อักษรพม่า อักษรขอม และ       
อกัษรธรรม ดงัทีป่รากฏเป็นคมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานฉบบัอกัษรต่าง ๆ ทีส่บืทอดมาจนในปัจจุบนั 

 ในที่นี้จะได้ขอแสดงตวัอย่างการปรวิรรตพระไตรปิฎกบาลีไปเป็นอกัษรต่าง ๆ พอสงัเขป
ดงัต่อไปนี้ 

 อกัษรไทย นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส 

 อกัษรสงิหล නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මොසම්බදුධ ස්ස 

 อกัษรพมา่ နမ ော တဿ ဘဂဝမတော အရဟမတော သ မောသ ဗုဒ္ဓဿ 

 อกัษรขอม นเมา ตสฺส ภควเตา อรหเตา สฺมมาสฺมฺพุทฺธสฺส 

 อกัษรโรมนั namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเหน็ว่าแมร้ปูลกัษณ์อกัษรจะแตกต่างกนัมาก แต่เมือ่อา่นออกเสยีงแลว้ 
จะได้เป็นภาษาบาลีที่มเีสยีงและความหมายเดียวกนั พระไตรปิฎกบาลีจึงสามารถสบืทอดไปยงั
ดนิแดนต่าง ๆ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการสบืทอดหรอืแปลขา้มภาษา แต่ใชว้ธิปีรวิรรต  
ถ่ายถอดอกัษรแทน และดว้ยเหตุนี้เอง คณะสงฆข์องพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศต่าง ๆ แมจ้ะ
อยูต่่างชาตติ่างภาษากนั แต่กจ็ะสามารถสวดมนตภ์าษาบาลแีละแมก้ระทัง่พดูคยุกนัดว้ยบาลไีด้ 
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3. จากยคุพระไตรปิฎกฉบบัใบลานสู่ยคุพระไตรปิฎกฉบบัพิมพ ์

เมื่อมองในแง่ของสื่อที่ใช้ในการสบืทอดพระไตรปิฎกแล้ว จะเห็นได้ว่าพระไตรปิฎกได้รบั   
การสืบทอดด้วยการสวดทรงจ าก่อนในยุคแรก คือ “ยุคพระไตรปิฎกมุขปาฐะ” จากนัน้จึงได้ร ับ        
การบนัทกึลงในคมัภรีใ์บลานในยคุต่อมา คอื “ยุคพระไตรปิฎกฉบบัใบลาน” ซึง่ถอืเป็นยุคการสบืทอด
พระไตรปิฎกที่ยาวนานที่สุด โดยเริม่ต้นตัง้แต่เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 5 มายาวนานกว่า 2,000 ปี
จนกระทัง่ปัจจุบนั ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวพระไตรปิฎกกไ็ดร้บัการสบืทอดในรปูแบบของคมัภรีใ์บลาน
อกัษรสงิหล มอญ พม่า ขอม และธรรม ซึ่งอนัที่จรงิแล้วช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ     
การสบืทอดจากการสวดทรงจ าแบบมขุปาฐะมาสู่คมัภรีใ์บลาน หรอืรอยต่อของการถ่ายถอดรปูอกัษร
จากอกัษรสงิหลไปเป็นสายอกัษรต่าง ๆ ในแต่ละสายอกัษรนัน้ ลว้นถอืเป็นเหตุการณ์การเปลีย่นแปลง
ครัง้ส าคญัในประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนาทัง้สิ้น เนื่องจากเป็นการประยุกต์ปรบัเปลี่ยนรูปแบบ     
การสืบทอดเพื่อให้พระไตรปิฎกสบืทอดต่อไปได้ยาวนานและกว้างขวางยิ่งขึ้นจนกระทัง่ค าสอน
พระพทุธศาสนาเถรวาทไดส้บืทอดและเผยแผม่าไดถ้งึปัจจุบนั 

 อย่างไรกต็าม จากหลกัฐานคมัภรีใ์บลานทีม่กีารส ารวจอยู่ในปัจจุบนันัน้ พบว่าพระไตรปิฎก
บาลไีดร้บัการสบืทอดต่อกนัมาเป็นคมัภรีใ์บลานในสายอกัษรสงิหล อกัษรมอญ อกัษรพมา่ อกัษรขอม 
และอกัษรธรรมเป็นหลกัเท่านัน้ ส่วนพระไตรปิฎกอกัษรโรมนัและอกัษรสยามหรอือกัษรไทยนัน้        
ได้ถือก าเนิดขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากที่การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลีก้าวสู่ยุคที่สาม คือ                  
“ยุคพระไตรปิฎกฉบบัพมิพ”์ เรยีบรอ้ยแลว้ และพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนันี่เองทีถ่อืเป็นจุดเริม่ตน้
ของยุคพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อย่างแท้จริง ซึ่งต่อไปจะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ
พระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนั 

4. ความเป็นมาของพระไตรปิฎกบาลีอกัษรโรมนั 

ประวตักิารศกึษาภาษาบาลขีองชาวตะวนัตกนัน้มมีาอยา่งยาวนาน และสามารถสาวยอ้นกลบั
ไปได้ถงึสมยัอยุธยาตอนปลายดงัทีเ่ป็นหลกัฐานอยู่ในบนัทกึของซมีง เดอ ลา ลูแบร ์(Simon de La 

Loubère) ซึง่เป็นราชทตูของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ผูเ้ดนิทางมายงัประเทศสยามในปี พ.ศ. 2230-2231 
ซึ่งตรงกบัช่วงปลายรชัสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บันทึกของเขาเป็นหลักฐานส าคญั         
ในการศกึษาสภาพความเป็นไปของประเทศสยามในขณะนัน้ โดยเดอ ลา ลูแบร์ได้กล่าวถึงภาษา
ศกัดิส์ทิธิข์องชาวสยามทีเ่รยีกว่าภาษาบาลอีกีดว้ย ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัมกีารศกึษาพบว่าไดม้กีารเขยีน
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พจนานุกรมภาษาสยามและภาษาบาลขีึน้โดยมชิชนันารชีาวฝรัง่เศสในกรุงศรอียุธยาเรยีบรอ้ยแลว้
ตัง้แต่กอ่นทีเ่ดอ ลา ลแูบรจ์ะเดนิทางมายงัประเทศสยามเสยีอกี (Norman, 1997, p. 4) 

ต่อมาเมื่อวงการวิชาการทางตะวันตกพบว่า ภาษาละติน กรีก สันสกฤต และบาลีเป็น        
กลุ่มภาษาที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมาก จึงยิ่งท าให้มีการศึกษาภาษาสันสกฤตและปรากฤต          
ซึ่งรวมถึงภาษาบาลีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากใน      
ประเทศอนิเดยี  ศรลีงักา และพม่า ประกอบกบัมหาวทิยาลยัหลายแห่งในยุโรปเริม่แต่งตัง้ต าแหน่ง
อาจารยส์อนภาษาสนัสกฤตและปรากฤตขึน้ จงึมกีารน าคมัภรีใ์บลานทีเ่ป็นภาษาบาลี-สนักฤตสง่กลบั
ไปยงัยโุรป โดยคมัภรีใ์บลานชดุส าคญัทีเ่ป็นชดุคมัภรีท์ีน่ักภาษาศาสตรช์าวเดนมารก์ชือ่ รสัมสุ แรสก์ 
(Rasmus  Rask) ได้น าจากศรีลังกาไปเก็บรักษาไว้ในหอสมุดหลวงเมืองโคเปนเฮเกนของ           
ประเทศเดนมาร์กในระหว่างปี พ .ศ. 2359-2366 ท าให้ตัง้แต่นั ้นเป็นต้นมา หอสมุดหลวง                 
เมอืงโคเปนเฮเกนจงึกลายเป็นแหล่งขอ้มลูส าคญัในการศกึษาคมัภรีใ์บลานบาลี-สนัสกฤต ซึง่รวมถงึ
คมัภรีใ์นชดุพระไตรปิฎกบาลดีว้ย (Norman, 1997, pp. 4-5) 

คัมภีร์บาลีที่ได้ร ับการตรวจช าระและตีพิมพ์อย่างเป็นทางการเป็นครัง้แรกในยุโรป คือ       
คมัภรีก์มัมวาจาและทอ่นแรกของคมัภรีร์สวาหนิี ซึง่ตพีมิพใ์นปี พ.ศ. 2384 และ 2388 โดยนกัวชิาการ
ชาวเยอรมนัชื่อ ฟรดีรชี ฟอน สปีเกลิ (Friedrich von Spiegel) แต่การตีพมิพ์คมัภีร์ทัง้สองเล่มนี้       
เป็นการตีพมิพ์คมัภีร์บาลดี้วยอกัษรเทวนาคร ียงัไม่ใช่อกัษรโรมนั ส่วนคมัภีร์บาลเีล่มแรกที่ได้รบั     
การตรวจช าระและตพีมิพเ์ป็นอกัษรโรมนัอย่างทีเ่ป็นตน้แบบทีเ่หน็ในปัจจุบนันัน้ คอื คมัภรีธ์รรมบท     
ที่ตรวจช าระโดยนักวิชาการชาวเดนมาร์กชื่อ วิกโก ฟอสเบิล (Viggo Fausbøll) และตีพมิพ์ในปี            
พ.ศ. 2398 (Balbir, 2009, pp. 1-2) ซึง่ตรงกบัรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เกลา้เจา้อยูห่วั 
รชักาลที ่4 ต่อมาการตรวจช าระและจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัไดด้ าเนินการอย่างแขง็ขนั
โดยนักวิชาการชาวองักฤษชื่อ ที ดับเบิลยู ริส เดวิดส์ (T. W. Rhys Davids) จนกระทัง่ตัง้เป็น    
สมาคมบาลีปกรณ์ (Pali  Text  Society นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า  PTS)  ขึ้นในประเทศอังกฤษ                                       
ccc. 
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เมื่อปี พ.ศ. 24242 ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจว่าพระไตรปิฎกบาลีที่สบืทอด      
ต่อกนัมาในคมัภรี์ใบลานของเอเชยีได้รบัการตพีมิพ์ในรูปแบบหนังสอืกระดาษเป็นครัง้แรกในยุโรป
ดว้ยอกัษรโรมนั  

แต่อยา่งไรกต็าม การจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัของสมาคมบาลปีกรณ์นี้เป็นการมี
การตรวจช าระและจดัพมิพแ์ยกเป็นเล่ม ๆ ไม่ไดม้กีารด าเนินการทัง้ชุดอย่างเป็นระบบในคราวเดียว
อย่างประเทศในฝั ่งเอเชีย เช่น ประเทศไทย เมียนมา ศรีลังกา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้                     
กว่าที่พระไตรปิฎกบาลีอกัษรโรมนัของสมาคมบาลีปกรณ์จะส าเร็จครบชุด 48 เล่ม ก็ต้องใช้เวลา
ยาวนานมากกว่า 100 ปี3 สว่นพระไตรปิฎกบาลฉีบบัพมิพท์ีจ่ดัพมิพอ์อกมาทัง้ชดุเป็นครัง้แรกของโลก
นั ้น ได้จัดพิมพ์ขึ้น ในประเทศไทยด้วยอักษรไทย เมื่ อ ปี  พ .ศ .  2436 คือ  พระไตร ปิฎก                        
ฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนัน่เอง ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระไตรปิฎกบาลี         
ฉบบัสยามรฐัทีใ่ชอ้า้งองิอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย4 การเกดิขึน้ของพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนั
และอกัษรไทยนี้ยงักระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ จัดพมิพ์พระไตรปิฎกฉบบัที่เป็นอกัษรของตนออกมา 

                                                           

 2 นอกจากงานจดัท าต้นฉบบัพระไตรปิฎกบาลเีป็นอกัษรโรมนัแลว้ สมาคมบาลปีกรณ์ยงัไดด้ าเนินการแปล

พระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาองักฤษเผยแพร่แก่ชาวตะวนัตกผู้สนใจอีกด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 พระองคเ์องก็ยงัได้พระราชทานพระราชทรพัย์แก่สมาคมบาลปีกรณ์ในการท างานแปลคมัภีร์  

ทีฆนิกายเป็นภาษาองักฤษจ านวน 3 เล่ม คอื คมัภีร์สลีขนัธวรรค คมัภีร์มหาวรรค และคมัภีร์ปาฏิกวรรค (มูลนิธิ

โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน 2564) นอกจากคมัภีร์พระไตรปิฎกแล้ว สมาคมบาลีปกรณ์คงยงัจดัพมิพ์

ต้นฉบบัคมัภรีบ์าลอีื่น ๆ เช่น อรรถกถา ฎีกา คมัภรีไ์วยากรณ์ และอื่น ๆ เป็นอกัษรโรมนั คมัภรีบ์าลฉีบับแปลภาษา

องักฤษ รวมถงึพจนานุกรม หนังสอือ้างองิ และวารสารวชิาการ ที่ส่งเสรมิการศกึษาภาษาบาลอีอกมาอย่างต่อเน่ือง

จนกระทัง่ปัจจบุนั ซึง่สามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.palitext.com 

 3 พระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมันเล่มสุดท้ายที่สมาคมบาลีปกรณ์จัดพิมพ์ออกมา คือ คัมภีร์ธรรมบท             

ที่ตรวจช าระโดยออสการ์ ฟอน ฮีนูเบอร์ (O. von Hinüber) และ เค อาร์ นอร์มนั (K. R. Norman) โดยได้ตีพิมพ์       

ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2537 

 4 พระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5 ในการจดัพมิพ์พระไตรปิฎกบาลี  

ทัง้ชุดเป็นครัง้แรกของโลก ถอืเป็นเหตุการณ์ส าคญัและเป็นนวตักรรมในการสบืทอดพระไตรปิฎกบาลใีนประเทศไทย 

เน่ืองจากเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสืบทอดแต่เดิมจากการจารลงในใบลานมาเป็นการพิมพ์ลงบนหนังสอื

กระดาษ และเป็นการเปลี่ยนชุดอกัษรจากเดมิที่เป็นอกัษรขอมมาเป็นอกัษรไทย ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึพระปรชีาสามารถ

ของพระองคท์่านทัง้ในดา้นงานการศาสนาและดา้นวเิทโศบายต่างประเทศ ส าหรบัรายละเอยีดเกี่ยวกบัพระไตรปิฎก

ฉบบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก แมช่วีมิตุตยิา (2557) 
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โดยเฉพาะอย่างพระไตรปิฎกบาลอีกัษรพม่าทีเ่รยีกว่าฉบบัฉัฏฐสงัคตี ิและพระไตรปิฎกบาลอีกัษร
สิงหลที่เรียกว่าฉบับพุทธชยันตีที่ได้จัดพิมพ์เฉลิมฉลองในวาระกึ่งพุทธกาล 2,500 ปี ซึ่งอาจ        
กล่าวไดว้่าเป็นการกา้วเขา้สูย่คุพระไตรปิฎกบาลฉีบบัพมิพโ์ดยสมบรูณ์5 

5. จดุเด่นและวิธีการตรวจช าระของพระไตรปิฎกบาลีอกัษรโรมนัฉบบัสมาคมบาลี
ปกรณ์ (ฉบบัยโุรป) 

พระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัฉบบัสมาคมบาลปีกรณ์ หรอืที่นิยมเรยีกว่าฉบบั PTS ได้รบั    
การอา้งองิอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นฉบบัมาตรฐานส าหรบันักวชิาการทัว่โลกทีศ่กึษาพระไตรปิฎก
บาลหีรอืพระพทุธศาสนาเถรวาท ทัง้นี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน่ 

–  เ ป็นอักษรโรมันที่ง่ ายต่อการศึกษา  เนื่ องจากอักษรโรมันมีรูปอักษรตรงกับ                    
อกัษรภาษาองักฤษที่เป็นภาษากลางในการสื่อสารทัว่โลกอยู่แล้ว ซึ่งท าให้ผู้สนใจทัว่โลกสามารถ
ศกึษาหลกัธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกบาลไีด้ 

– พจนานุกรม ต าราไวยากรณ์ และบทความวชิาการจากตะวนัตกแทบทัง้หมดล้วนอา้งองิ
จากพระไตรปิฎกบาลีฉบบั PTS ทัง้สิ้น ดงันัน้การศกึษาค้นคว้าด้านพุทธศาสนาเถรวาทในระดับ
นานาชาตจิงึจ าเป็นตอ้งใชพ้ระไตรปิฎกบาลฉีบบั PTS ไปโดยปรยิาย 

– มแีนวคดิในการจดัท าตามแนวการตรวจช าระเชงิวเิคราะห์ทีเ่รยีกว่า Textual Criticism    
ซึง่เป็นแนวทางการตรวจช าระทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มนักวชิาการ โดยมนีักวชิาการทางตะวนัตก
เป็นหลกั 

ส าหรบัการตรวจช าระเชงิวิเคราะห์นี้ แม่ชวีิมุตติยา (2557, 210) ได้แปลค าว่า a critical 

edition of the Tipitaka ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยว่า “การตรวจสอบช าระพระไตรปิฎก           
เชงิวเิคราะห์” ซึง่เป็นแนวคดิการตรวจช าระเชงิวเิคราะหท์ีเ่กดิขึน้ในยุโรปนานนบัพนัปีมาแลว้ โดยใน
ตอนแรกได้น าไปใช้กบัการท างานตรวจช าระคมัภีร์ไบเบิลและวรรณกรรมกรีก -ละติน ต่อมาเมื่อ

                                                           

 5 นอกจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับพิมพ์อักษรโรมนั อกัษรไทย อกัษรพม่า และอกัษรสิงหลแล้ว ต่อมา

ภายหลงัไดม้กีารจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกบาลเีป็นอกัษรต่าง ๆ อกีหลายฉบบั เช่น อกัษรขอม อกัษรลาว อกัษรล้านนา 

อกัษรไทใหญ่ เป็นตน้ 
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นักวิชาการชาวตะวันตกเข้ามาศึกษาคมัภีร์ในอินเดีย  จึงได้น าวิชาการตรวจช าระเชิงวิเคราะห์          
มาใชก้บัคมัภรีส์นัสกฤตและคมัภรีบ์าลดีว้ย6 

ข้อเท็จจริงส าคญัประการหนึ่งที่วงการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทราบดี คือ เมื่อน า
ข้อความจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกนัแล้ว จะพบว่ามีข้อความบางแห่ง          
ไมต่รงกนัจงึท าใหเ้กดิค าถามขึน้ว่าขอ้ความหรอืศพัทใ์ดกนัแน่ทีเ่ป็นค าอา่นดัง้เดมิ 

แนวทางในการท างานเพื่อแกปั้ญหาตรงนี้คอืการตรวจช าระ ซึ่งมอียู่ 2 แนวทางใหญ่ทีอ่าจ
เรยีกว่าแนวทางตรวจช าระแบบสบืทอดกบัแนวทางตรวจช าระแบบวเิคราะห์7  พระไตรปิฎกของเอเชยี
ทัง้ฉบบัไทย ฉบบัพม่า และฉบบัสงิหลจดัอยู่ในแนวทางแรก ซึ่งมฐีานคดิมองไปขา้งหน้าในอนาคต     
มเีป้าหมายเพื่อสบืทอดเนื้อความในพระไตรปิฎกบาลใีนสายของตนใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงั จงึพยายาม
รกัษาเนื้อความทีส่บืทอดต่อกนัมาในสายของตนอย่างเคร่งครดั แมท้ราบว่าพระไตรปิฎกในจารตีอื่น    
มีศัพท์ที่แตกต่างกันไปบ้างในบางแห่ง ก็เพียงแต่บันทึกศัพท์จากต่างสายจารีตไว้ในเชิงอรรถ          
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั ้น  ส่วนพระไตรปิฎกฉบับที่พอจะจัดอยู่ในแนวทางตรวจช าระ              
แบบวเิคราะหไ์ดน้ัน้ ปัจจุบนัมเีพยีงฉบบัเดยีว คอื ฉบบั PTS นัน่เอง ซึง่มฐีานคดิทีม่องยอ้นไปในอดตี 
มีเป้าหมายเพื่อสืบค้นย้อนกลับไปหาให้ได้ว่าศัพท์ดัง้เดิมในพระไตรปิฎกคือศัพท์ใดกันแน่              
การตรวจช าระในแนวทางนี้จงึใชต้อ้งเวลาในการศกึษาคน้ควา้และเวลาในการจดัท าเป็นระยะเวลานาน 

6. ข้อจ ากดัพระไตรปิฎกบาลีอกัษรโรมนัฉบบัสมาคมบาลีปกรณ์ (ฉบบัยโุรป) 

อย่างไรก็ตาม พระไตรปิฎกฉบับ PTS ได้ร ับค าวิจารณ์ว่ายังไม่ใช่ฉบับวิเคราะห์ที่แท้จริง 
เนื่องจากจ านวนต้นฉบบัใบลานทีน่ ามาใช้มจี านวนน้อย คมัภรี์พระไตรปิฎกแต่ละเล่มถูกจดัท าแยกกนั   
โดยบรรณาธกิารแต่ละคนทีม่แีนวทางการวนิิจฉัยเลอืกค าศพัทท์ีแ่ตกต่างกนัไป มกีารละเลยไมน่ าต้นฉบบั      
c 

                                                           
6 ผูส้นใจสามารถศกึษาประวตัิความเป็นมาเกี่ยวกบัการตรวจช าระเชงิวเิคราะหแ์ละประวตัิการตรวจช าระ

พระไตรปิฎกบาลโีดยสงัเขปไดจ้าก Clark (2015, 51-85) 
7 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก บรรเจดิ ชวลติเรอืงฤทธิ,์ “การศกึษาเปรยีบเทยีบพระไตรปิฎกบาลฉีบบัใบ

ลานเพื่อวนิิจฉยัค าต่างในพระไตรปิฎก: กรณีศกึษาจากสภุสตูรแห่งคมัภรีท์ฆีนิกาย,” วารสารธรรมธารา ปีที ่5, ฉบบัที ่
1 (8): 139-141 
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ใบลานจากไทยไปใชเ้ท่าทีค่วร เป็นตน้8 นักวชิาการทางตะวนัตกทีส่ าคญัหลายคนกช็ี้ใหเ้หน็ถงึขอ้จ ากดั
ของพระไตรปิฎกบาลฉีบบั PTS อยู่หลายประการ จนมกีระแสเสยีงเรยีกรอ้งใหม้กีารจดัท าพระไตรปิฎก
ฉบบัโรมนัขึน้ใหมอ่กีครัง้ใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้กว่าเดมิ ตวัอยา่งความคดิเหน็ดงักล่าว ไดแ้ก ่ 

 Balbir (2009, pp. 3-4) กล่าวว่า “The result is a heterogeneous collection of 

editions of unequal quality based on materials of different types. Second, especially 

in the beginning of the PTS editions gave an overwhelming prevalence to the tradition 

of Ceylon, over the Southeast Asian tradition. … Emphasis was on the use of the 

material at hand which was limited both in number and in quality. Thus, for instance, 

Léon Feer’s edition of the Saṃyutta-nikāya was based on two Sinhalese manuscripts 

and two Burmese manuscripts, which he tried to combine. A hundred years later, one 

scholar9 remarked that “As L. Feer has constituted a kind of average text from his 

manuscripts, he may have created a kind of phantom text, a really new recension.” 

จะเหน็ได้ว่า นอกจากปัญหาเรื่องขอ้จ ากดัเรื่องความไม่สม ่าเสมอของแนวทางในการจดัท า
คมัภรีแ์ต่ละเล่มในชุดพระไตรปิฎกฉบบั PTS แลว้ ทัง้นี้เนื่องจากไม่ใช่การจดัท าเป็นคณะตรวจช าระ
ใหญ่ในคราวเดียว แต่มอบหมายให้นักวิชาการแต่ละคนแยกกันไปตรวจช าระกันเองโดยไม่มี      
แนวทางหลกัในการตรวจช าระรว่มกนั บอลบริ ์(Balbir) ยงัไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าพระไตรปิฎกบาลฉีบบั PTS 
โดยเฉพาะในช่วงการจดัท ายุคแรก ๆ ได้มีการใหน้ ้าหนักแก่หลกัฐานทีเ่ป็นคมัภรี์ใบลานอกัษรจาก   
ศรีลังกามากกว่าคัมภีร์ใบลานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจ านวนหลักฐานใบลาน                  
ทีใ่ชป้ระกอบการจดัท ากย็งัมจี านวนน้อยมาก 

ส าหรบัเรื่องจ านวนหลกัฐานคมัภีร์ใบลานที่พระไตรปิฎกฉบบั PTS ได้น ามาใช้นัน้ Clark 
(2015, pp. 74-80) ไดท้ าการศกึษาค าน าของคมัภรีบ์าลฉีบบั PTS จ านวน 81 เล่ม (พระไตรปิฎกและ
อรรถกถา) ไวโ้ดยละเอยีด โดยพบว่า คมัภรีบ์าลฉีบบั PTS แต่ละเล่มจะใชห้ลกัฐานประกอบการจดัท า
โดยเฉลีย่แลว้เป็นหลกัฐานจ านวน 5.4 ฉบบั โดยเป็นคมัภรีใ์บลาน 3.5 ฉบบั และฉบบัพมิพ ์1.9 ฉบบั 
กล่าวคอื มกีารใชค้มัภรีใ์บลานประมาณ 3-4 ฉบบั และคมัภรีฉ์บบัพมิพป์ระมาณ 2 ฉบบัในการจดัท า

                                                           

 8 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเรื่องประเดน็ปัญหาในการตรวจช าระคมัภรีบ์าล ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การตรวจช าระ
เชงิวเิคราะหไ์ดจ้ากวารสาร Thai International Journal for Buddhist Studies เล่มที ่1 หน้า 1-63 และ Chris Clark, “A 

Study of the Apadāna, Including an Edition and Annotated Translation of the Second, Third, and Fourth Chapters. ”  
(PhD diss., University of Sydney, 2015), 72-80 
 9 นกัวชิาการทีบ่อลบริอ์า้งถงึ คอื von Hinüber (1996, p. 36) 



  85 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

คมัภรีบ์าลฉีบบั PTS แต่ละเล่ม ซึง่ถอืเป็นจ านวนหลกัฐานทีน้่อยมาก และขอ้มลูทีส่ าคญัอกีประการหนึ่ง 
คอื เมื่อพจิารณาดูเฉพาะหลกัฐานที่เป็นคมัภรี์ใบลานแล้ว พบว่าคมัภีร์ใบลานที่ทางสมาคมบาลปีกรณ์
น ามาใช้นัน้มาจากศรลีงักาถึง 63 เปอร์เซ็นต์ จากพม่า 33 เปอร์เซ็นต์ และจากไทยเพยีง 4 เปอร์เซ็นต์
เท่านัน้ จะเห็นได้ว่าหนทางหนึ่งที่จะปรับปรุงพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือ                
การน าหลกัฐานคมัภรี์ใบลานมาใชป้ระกอบใหม้ายิง่ขึน้ โดยเฉพาะคมัภรี์ใบลานจากประเทศไทย ซึ่งมทีัง้
คมัภรีใ์บลานสายอกัษรขอมและสายอกัษรธรรม 

นอกจากนี้ Norman (1997, p. 2) ผูเ้ป็นปรมาจารยด์า้นภาษาบาลใีนโลกตะวนัตกเองกม็กัจะ
ไดร้บัค าถามจากบรรดานักศกึษาวจิยัทีเ่ขา้ไปขอแนวทางใหม ่ๆ ในการเขยีนวทิยานิพนธป์รญิญาเอก
ด้านภาษาบาลี แต่ Norman กลบัให้ค าแนะน าไปดงันี้ว่า “What has not been done needs to be 

done, and what has been done needs to be done again. Of these the second is the more 

important, because, by and large, the most important Pāli texts were published first, when 

little was known about the Pāli language — there were only inadequate dictionaries and 

grammars, and only a few manuscripts had come to Europe. Now more and better manuscripts 

are available, and we have superior grammatical and lexicographical  aids, and so vast 

improvements can be made in the editions and in translations based on those editions, and in 

books on Buddhism based on those translations.” Norman (1997, p. 2) 

นอร์มนั (Norman) ได้ยกใหเ้หน็ขอ้จ ากดัในการจดัท าพระไตรปิฎกบาลฉีบบั PTS ใหเ้หน็
อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในเรื่องล าดับการจัดพิมพ์ ข้อจ ากดัด้านความรู้ ข้อจ ากดัด้านพจนานุกรม       
ต าราไวยากรณ์ และอื่น ๆ ซึ่งตามความเห็นของ Norman แล้ว มีความจ าเป็นต้องเริ่มต้นท า
พระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนักนัใหม่ทัง้หมด และไม่เพยีงเท่านัน้ เรายงัตอ้งมกีารท าฉบบัแปลกนัใหม ่
รวมถงึการทบทวนหนงัสอืต่าง ๆ ดา้นพระพทุธศาสนาทีแ่ต่งโดยอาศยัค าแปลเดมิอกีดว้ย 

อีกทัง้ Cone (2007, p. 102) ซึ่งเป็นผู้แต่ง Dictionary of Pāli เล่ม 1-3 (อักษร a-bh) 
พจนานุกรมภาษาบาล-ีองักฤษทีส่มบรูณ์ล่าสดุทีสุ่ดในวงการการศกึษาบาลใีนโลกตะวนัตก เนื่องจาก
เป็นพจนานุกรมทีม่กีารอา้งองิถงึพระไตรปิฎกบาลฉีบบัพมิพอ์กัษรต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ไดก้ล่าวไว้
ในวาระครบรอบ 125 ปีของสมาคมบาลปีกรณ์ว่า “If we are prepared to look to the next 125 years, 
I believe we should be prepared also to re-do everything. First, we must re-edit the texts of the 

Canon and the commentaries.” 
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ค ากล่าวของโคน (Cone) ดนู่าจะชดัเจนทีส่ดุทีย่นืยนัว่าควรตอ้งมกีารจดัท าพระไตรปิฎกบาลี
และอรรถกถาบาลอีกัษรโรมนักนัใหม่ทัง้หมด ซึ่งขณะนี้กไ็ด้มกีารด าเนินงานโครงการพระไตรปิฎก
วิชาการขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันธรรมชัย ตัง้แต่เมื่อปี พ .ศ. 2553 เพื่อท าพระไตรปิฎกบาลีฉบับ        
อกัษรโรมนัขึ้นใหม่โดยใช้แนวทางการตรวจช าระเชงิวิเคราะห์ มพียายามรวบรวมหลกัฐานคมัภรี์       
ใบลานใหค้รบถ้วนสมบูรณ์จากทุกสายจารตี ได้แก่ สงิหล พม่า มอญ ขอม และธรรม และรวบรวม
นักวชิาการทัง้จากโลกตะวนัออกและตะวนัตกมาท างานตรงนี้อย่างจรงิจงัอย่างต่อเนื่อง โดยจดัท า
หลักฐานคัมภีร์  ใบลานทัง้หมดทัง้ข้อมูลรูปภาพดิจิทัลและข้อมูลที่เป็นข้อความให้อยู่ในระบบ
ฐานขอ้มูลที่สามารถอ้างองิและสบืค้นพระไตรปิฎกบาลีได้ถึงในระดบัหลกัฐานปฐมภูม ิคอื คมัภีร์     
ใบลานของทุกสายจารีตได้ในระดับค าต่อค า บรรทดัต่อบรรทดั และหน้าต่อหน้า แต่การท างาน         
ในลกัษณะดงักล่าวจ าเป็นต้องใชเ้วลาและความอุตสาหะเป็นอย่างมาก กว่าทีจ่ะจดัท าพระไตรปิฎก
บาลอีกัษรโรมนัฉบบัใหมท่ีส่มบรูณ์ไดค้รบชดุจงึยงัตอ้งรอเวลาอกีมาก 

7. พระไตรปิฎกปาฬิ ฉบบัมหาสงัคายนาสากลนานาชาติ พ.ศ. 2500 พิมพอ์กัษร
โรมนั พ.ศ. 2548 (Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhasasse 2500) 

อย่างไรกต็าม ยงัมแีนวทางในการจดัท าพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัอยู่อกีแนวทางหนึ่ง คอื
การน าพระไตรปิฎกบาลีทางฝัง่เอเชียที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมาปรวิรรตถ่ายถอดเป็นอกัษรโรมนั       
ซึง่ในขณะนี้พระไตรปิฎกทางฝัง่เอเชยีทีไ่ดร้บัการน าไปอา้งองิอย่างกวา้งขวางทีสุ่ด คอื พระไตรปิฎก
บาลีอกัษรพม่าฉบับฉัฏฐสงัคีติ ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกจากการสงัคายนานานาชาติ ณ กรุงย่างกุ้ง          
ในราวปี พ.ศ. 2500 โดยไดน้ิมนต์คณะสงฆจ์ากประเทศศรลีงักา ไทย กมัพชูา และลาวใหม้สี่วนร่วม   
ในการตรวจสอบความถกูตอ้งของพระไตรปิฎกฉบบัดงักล่าวดว้ย 

ดงันัน้โครงการพระไตรปิฎกสากลจงึไดเ้ริม่ตน้ขึน้ในปี พ.ศ. 2542 โดยกองทนุสนทนาธมัมน์ าสุข 
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช               
สกลมหาสงัฆปรณิายก โดยน าเอาพระไตรปิฎกบาลอีกัษรพม่าฉบบัฉัฏฐสงัคตีมิาสอบทานเป็นอย่างดี
แลว้ปรวิรรตเป็นอกัษรโรมนั อกีทัง้ยงัไดเ้พิม่ขอ้มลูอา้งองิเป็นเลขหน้าของพระไตรปิฎกบาลอีกัษรต่าง ๆ 
อกีไม่ต ่ากว่า 12 ฉบบั จนกระทัง่แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งถอืเป็นพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัทีม่ ี
ความสมบูรณ์มาก ในการนี้สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก พระองค์   
ที ่19 ไดป้ระทานชื่อพระไตรปิฎกอกัษรโรมนัชุดใหม่นี้ว่า “Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500” 
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โดยมชีื่อภาษาไทยว่า “พระไตรปิฎกปาฬิ ฉบบัมหาสงัคายนาสากลนานาชาต ิพ.ศ. 2500 พมิพ์อกัษร
โรมนั พ.ศ. 2548” (โครงการพระไตรปิฎกสากล, 2564) 

ส าหรบัประวตัใินการจดัท าพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัฉบบัมหาสงัคายนาสากลนานาชาติ
ฉบบันี้ไดม้กีารอธบิายโดยละเอยีดไวใ้นเวบ็ไซต์ของโครงการพระไตรปิฎกสากลอยู่แลว้10 ในทีน่ี้จงึขอ
คดัเอาขอ้ความบางสว่นมาแสดงไวพ้อสงัเขปดงันี้ 

“ในการจดัเตรยีมตน้ฉบบัอกัษรโรมนั โครงการพระไตรปิฎกสากล ไดท้ าการคน้ควา้
หาตน้ฉบบัชุดเดยีวกบัทีป่ระธานาธบิดพีมา่ไดถ้วายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซึง่คาดว่า
พิมพ์หลังการสังคายนา พ.ศ.  2500 พร้อมทัง้ เปรียบเทียบกับต้นฉบับยกร่างที่                  
สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ ทรงน ากลบัมาจากประเทศพม่า พมิพ ์พ.ศ. 2498 และอกีฉบบัหนึ่ง
จากมูลนิธภิูมพิโลภกิขุซึ่งท าส าเนามาจากพระธมัมานันทะมหาเถระ เจ้าอาวาสวดัท่ามะโอ 
จังหวัดล าปาง สันนิษฐานว่าพม่าจัดพิมพ์ในปีที่จบการสงัคายนา พ .ศ. 2500 เพื่อเป็น
หลกัฐานของการจบงานสงัคายนา (ดูรายละเอยีดตน้ฉบบัอกัษรพม่า ในค าน าพระไตรปิฎก
สากล โดยสมเดจ็พระพฒุาจารย ์(ป.อ. ปยตุโต)) 

นอกจากนี้ย ังได้ใช้ข้อมูลบางส่วนของต้นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 2 แหล่ง ซึ่งรวม      
ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสจ์ากสถาบนัวจิยัวปัิสสนา VRI ซึง่โครงการพระไตรปิฎกสากลได้รบัมอบ
เป็นธมัมทานจากทา่น เอส เอน็ โกเอน็กา้ เป็นฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ 

การตรวจทาน 

ในการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจทานได้พบว่าทัง้ขอ้มูลฉบบัพมิพ์และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องและมีการพิมพ์ผิดพลาด ซึ่งได้ท าเครื่องหมาย         
ขอ้แตกต่างทีส่ าคญัรวมจ านวนประมาณ 40,000 ต าแหน่ง เพื่อแกไ้ข นอกจากนี้ในตน้ฉบบั
อกัษรพม่าเล่มที ่39-40 คณะกรรมการตรวจทานยงัพบว่าพระไตรปิฎกอกัษรพม่าทีพ่มิพข์ึน้
ภายหลงัการสงัคายนา มไิด้พมิพ์ตามมติของคณะสงฆ์ เพราะในบทค าน าหมายเหตุ หรอื 
วิญญาปนัง (viññāpanaṁ) กล่าวไว้ว่ามิได้จัดพิมพ์รายละเอียดที่เรียกว่า สังขยาวาระ            
(saṅkhayāvāra) (เลขจ านวนองคธ์มัม์) ดงันัน้โครงการพระไตรปิฎกสากลจงึตอ้งด าเนินการ
ตรวจทานตน้ฉบบัใหมท่ัง้หมด 3 ครัง้ โดยตรวจสอบกบัฉบบัอื่น ๆ (ดูการอา้งองิเลขหน้ากบั

                                                           

 10 เวบ็ไซตข์องโครงการพระไตรปิฎกสากล www.sajjhaya.org/node/99 



            เรื่องเล่าพระไตรปฎิก  88 

ฉบบัอื่น ๆ ที่ส าคญัของโลก 12 ฉบบั) ด้วยวิธีพเิศษ คอื การออกเสยีงปาฬิด้วยการอ่าน
สัชฌายะ (Pāḷi Recitation) โดยผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกจากมูลนิธิภูมิพโลภิกขุและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อตรวจสอบการพิมพ์เสียงปาฬิตามต้นฉบับ และแก้ไข          
ค าพิมพ์ผิดให้ถูกต้อง พร้อมทัง้เพิ่มเติมข้อมูลต่าง ๆ รวมทัง้สังขยาวาระดังกล่าวด้วย        
รวมจ านวนแกไ้ขเพิม่เตมิในพระไตรปิฎกปาฬิทัง้ชุด 40 เล่ม ทีต่รวจทานแล้ว มจี านวนค า
ทัง้สิ้น 2,708,706 ค า หรือ 9,442,442 พยางค์ หรือ 20,606,104 อกัษรโรมนั ใช้เวลา
ด าเนินการรวม 6 ปี 

กล่าวโดยสรุป จากการตรวจทานต้นฉบบัฉัฏฐสงัคตีิ อกัษรพม่า พ.ศ. 2500 และ
ต้นฉบบัอเิล็กทรอนิกส์ที่องค์กรต่าง ๆ ได้ปรวิรรตจาก อกัษรพม่า เป็น อกัษรโรมนั และ 
อักษรไทย โดยเผยแผ่ในระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน เช่น สถาบัน VRI ที่อ้างอิงกับ 
ฉบบัฉัฏฐสงัคตี ิพ.ศ. 2500 และ เวบ็ไซต์พระไตรปิฎก 84000.org ทีอ่า้งองิกบัฉบบัสยามรฐั 
พ.ศ. 2470 นัน้ กย็งัมเีนื้อหาไม่แม่นตรงกบั ฉบบัฉัฏฐสงัคตี ิพ.ศ. 2500 หรอื ฉบบัสงัคายนา
นานาชาติที่ เ ป็นมาตรฐานของโลก ซึ่ง ปัจจุบันได้ตรวจทานใหม่และจัดพิมพ์เป็น                
ฉบบัอกัษรโรมนัชุดสมบูรณ์เป็นครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และปรบัปรุงเป็นสทัทะอกัขะระ 
(Phonetic Alphabet) พ.ศ. 2562 มชีื่อว่า พระไตรปิฎกฉบบัมหาสงัคายนาสากลนานาชาต ิ
พ.ศ. 2500 ซึ่งโครงการพระไตรปิฎกสากลจัดพิมพ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จ              
พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชฯ 

ขอ้สรุปนี้มไิดห้มายว่าพระไตรปิฎกฉบบัอื่น ๆ ไม่ถูกตอ้ง แต่หมายถงึการเรยีงพมิพ์
ในบางส่วนยงัมคีวามบกพร่อง ซึ่งปัจจุบนัการใช้หลกัวิชาการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
สามารถพสิูจน์ได้ในรายละเอยีด และแก้ไขการพมิพ์ให้สมบูรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ การสบืค้น
ต้นฉบบัพระไตรปิฎก ประวตัิการสงัคายนา  ส านักพมิพ์ และปีที่จดัพมิพ์จงึมคีวามส าคญั
อยา่งยิง่ในการอา้งองิ 

การสร้างพระไตรปิฎกย่อมเป็นมหากุศลเสมอ ตามกุศลปัญญาและศรทัธาของ
ผูส้รา้ง” 

 ในวาระที่การจัดท าพระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับมหาสังคายนาสากลนานาชาติ ซึ่งเป็น
พระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัชุดทีส่ าคญัยิง่ได้เสรจ็สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2548 สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงเป็นกุลเชษฐ์พระราชนัดดาใน             
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธานกิตติมศกัดิ ์        
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การพระราชทานและประดิษฐานพระไตรปิฎกสากลในนานาประเทศ ซึ่งท าให้พระไตรปิฎกบาลี     
อกัษรโรมนัฉบับที่ยอมรบัการในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการ ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์  
suttacentral.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมหลกัฐานชัน้ปฐมภูมทิี่เป็นคมัภีร์พระพุทธศาสนาจาก       
ทุกแหล่งทัง้ที่ที่เป็นภาษาโบราณ ได้แก่ บาลี สันสกฤต คานธารี จีนโบราณ และทิเบต  และ           
ฉบบัค าแปลภาษาปัจจุบนัมากกว่า 10 ภาษาทัว่โลก ส าหรบัแหล่งขอ้มลูพระไตรปิฎกบาลนีัน้ เวบ็ไซต์
แห่งนี้กไ็ด้เลอืกทีจ่ะแสดง “พระไตรปิฎกปาฬิ ฉบบัมหาสงัคายนาสากลนานาชาติ” เพยีงฉบบัเดยีว
เท่านัน้ พระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัฉบบัส าคญัของไทยฉบบันี้จงึได้รบัการอา้งองิจากนักวชิาการ    
ด้านพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากจากทัว่โลกผ่านทางเว็บไซต์ดงักล่าว จงึเป็นสิง่ที่ น่าปีตใิจและ
ภาคภมูใิจแทนประเทศไทยและคณะท างานจดัสรา้งพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัฉบบันี้ 
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