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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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ราวปี พ.ศ. 234 ณ กรุงปาฏลบีุตร แคว้นมคธ ประเทศอนิเดยี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ปิฎก คอื 
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาทัง้หมดได้ร ับการส่งต่อมาตัง้แต่        
สมัยพุทธกาลด้วยรูปแบบการสืบทอดที่แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย นับแต่การสวดทรงจ า            
ในยุคแรก ต่อด้วยยุคจารจารกึลงบนแผ่นใบลาน  และเข้าสู่ยุคพมิพ์ลงกระดาษเป็นรูปเล่ม จนถึง       
ยุคดิจิทลัในปัจจุบนั การสบืทอดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้เอง ท าให้อาจกล่าวได้ว่า
พระไตรปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพทุธศาสนาทีเ่กา่แกแ่ละสมบรูณ์ทีส่ดุ 

 ในอดตีการจดัท าพระไตรปิฎกเกดิจากการสงัคายนาของภกิษุ และผูม้ภีูมริูภู้มธิรรมหมู่ใหญ่ 
ณ สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง ด้วยมีเหตุและปัจจัยบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดความส าคัญในการท า      
สังคายขึ้น แต่ในปัจจุบันมีการสร้างพระไตรปิฎกได้แยกการจัดท าไปในแต่ประเทศตามวาระ        
ส าคญัต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่มปีระชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ได้แก่ ประเทศไทย 
เมยีนมา กมัพูชา ลาวและศรลีงักา ต่างก็สร้างพระไตรปิฎกด้วยอกัขระที่ใช้ในชาตขิองตน ทัง้ยงัมี     
การแปลเนื้อความเป็นภาษาทีใ่ชใ้นปัจจุบนั เพือ่ใหพ้ทุธบรษิทั 4 สามารถเขา้ใจหลกัปรยิตั ิเพือ่น าไปสู่
การปฏบิตัติามวถิชีาวพทุธ อนัจะน ามาซึง่ปฏเิวธในทีส่ดุ  สว่นในประเทศทีอ่าจจะมปีระชากรชาวพทุธ
เป็นส่วนน้อยก็มีองค์กร หน่วยงาน โครงการ หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษาคัมภีร์บาลี               
ในเชงิพุทธศาสตร์ อกัษรศาสตร์ หรอืประวตัศิาสตร์ ก่อเกดิเป็นผลงานทีเ่กีย่วเนื่องกบัพระไตรปิฎก    
ที่ส าคญัมากมาย ซึ่งหากน าองค์กรทัว่โลกที่ท างานเกี่ยวกบัพระไตรปิฎกมาจดักลุ่มตามบทบาท    
ความรบัผดิชอบอาจแยกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก ่1) กลุ่มจดัท าพระไตรปิฎก และ 2) กลุ่มอนุรกัษ์ 
รวบรวม และเผยแพรพ่ระไตรปิฎก ดงัมรีายละเอยีดโครงการ ประวตัคิวามเป็นมา และผลงาน ดงันี้ 

                                                           

 1 หวัหน้าแผนกสื่อประชาสมัพนัธแ์ละสิง่พมิพโ์ครงการพระไตรปิฎกวชิาการ ศูนยพ์ทุธศาสตรศ์กึษา DCI 
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1. กลุ่มจดัท าพระไตรปิฎก  

 กลุ่มจดัท าพระไตรปิฎก หมายถึง องค์กร หน่วยงาน หรอืโครงการ ที่ด าเนินงานปรวิรรต   
ถ่ายถอดเนื้อความพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นอักษรใดอักษรหนึ่งหรือแปลพระไตรปิฎกบาลี           
เป็นภาษาอื่นเป็นครัง้แรก รวมถงึการปรบัปรุงแกไ้ขส านวนขึน้ใหม่ใหแ้ตกต่างจากฉบบัเดมิทีเ่คยมี  
การจัดท ามาก่อน แล้วน าไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จารึก ใบลาน รูปเล่มหรอืแบบดิจิทลั       
ซึ่งตามปกติการจดัท าพระไตรปิฎกขึน้ใหม่เป็นงานที่ยาก ต้องอาศยัเวลา ทุนทรพัย์และทรพัยากร
บุคคลจ านวนมากเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง องค์กร หน่วยงาน หรือโครงการส่วนใหญ่จึงมกัได้ร ับ        
การสนับสนุนจากรฐับาล ผู้ปกครองประเทศ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาหรือเป็นการร่วมมอื      
การท างานของหลายภาคสว่น องคก์รหน่วยงาน และโครงการทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มแรกม ีดงันี้ 

 1.1 กลุ่มจดัท าพระไตรปิฎกในประเทศไทย  

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  

 เป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์หนึ่งในสองแห่งของประเทศไทย ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าฯ 
เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหต้ัง้ขึน้เพื่อเป็น   
ที่ศกึษาเล่าเรยีนของพระภิกษุสามเณร และเนื่องด้วยมหาวิทยาลยัเป็นส านักกลางแห่งการศกึษา     
พระปรยิตัธิรรม ในปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่7 ได้พระราชทาน
กรรมสทิธิ ์พระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐั หรอื สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏก  ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทย        
ทีจ่ดัพมิพส์มบรูณ์ฉบบัแรกของโลกใหส้ถาบนัดแูลการจดัพมิพอ์ยา่งต่อเนื่องถงึปัจจุบนั 

 นอกจากนี้มหาวทิยาลยัยงัได้จดัพมิพ์พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลภาษาไทยขึน้ 2 ครัง้ 
ครัง้แรกเรียกว่า พระวินัยและอรรถกถาแปล พระสูตรและอรรถกถาแปล พระอภิธรรมและ               
อรรถกถาแปล จัดท าเนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พุทธศักราช 2525 และได้ด าเนินการตรวจช าระและจัดพิมพ์อีกครัง้ในปี  พ.ศ. 2544 เรียกว่า 
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั มจี านวน 91 เล่ม จดัพมิพ์เพื่อน้อมเกล้าฯ 
ถวายเป็นอนุสรณ์ เฉลมิพระเกยีรตแิด่ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
เนื่องในวโรกาสเจรญิพระชนมายุ 90 พรรษา 3 ตุลาคม 2546 นับเป็นครัง้แรกที่ได้มกีารจดัพมิพ์
หนังสอืพระไตรปิฎกพร้อมทัง้อรรถกถาแปลเป็นภาษาไทย และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา        
5 รอบ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ ในรชักาลที ่9 มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการจดัพมิพ์
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อรรถกถาบาลีอกัษรไทย ครบบรบิูรณ์เป็นครัง้แรก จ านวน 48 เล่ม (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลยั      
ในพระบรมราชปูถมัภ์, 2562) 

 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

 เป็นสถานศกึษาพระไตรปิฎกและวิชาชัน้สูงส าหรบัพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ์อกีแห่ง     
ของประเทศไทย สถาปนาโดยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเจา้เกลา้ฯ เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 มโีครงการ
เกี่ยวกบังานพระไตรปิฎกมากมาย อาทิ โครงการตรวจช าระมหาจุฬาเตปิฏก หรือพระไตรปิฎก     
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระไตรปิฎกภาษาบาลี จัดท าขึ้นในมหามงคลสมัย                
ทีพ่ระพุทธศาสนายัง่ยนืสบืมาถึง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 จดัพมิพ์อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ
สมบรูณ์ครบชดุ 45 เล่ม ในปี พ.ศ. 2535 

 ต่ อ ม า  ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 3 7  ริ เ ริ่ ม  โ ค ร งก า ร แปลพร ะ ไต ร ปิ ฎกแล ะ อ ร รถกถา                                 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เ ป็นภาษาไทยจ านวน 45 เล่ม เพื่อเทิดพระเกียรติ                   
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ ในรชักาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเจรญิพระชนมพรรษา       
5 รอบ เสรจ็สมบรูณ์ในปี   พ.ศ. 2542 (เบญจวรรณ มนสัไพบลูย,์ 2542) จากนัน้จงึไดจ้ดัท า โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสืบค้นพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             
บนซดี ี– รอม เพือ่ใหฐ้านขอ้มลูมคีวามสมบรูณ์และเอือ้ต่อการคน้ควา้วจิยั 

 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครสวรรค ์(วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค)์  

 เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตัง้อยู่ที่จ ังหวัดนครสวรรค์           
ในปี พ.ศ. 2559-2560 พระเทพปรยิตัิเมธี, ผศ.ดร. รองอธกิารบดวีิทยาเขตนครสวรรค์และคณะได้รบั
ทุนอุดหนุนโครงการจดัการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัและนวตักรรม เรื่อง โครงการ
เผยแพร่พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาสู่สากล  (Project for Buddhism Tipitaka Propagation to 

Worldwide) จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558-2559 และ 
พ.ศ. 2560 เพื่อท าการแปลพระไตรปิฎก จ านวน 45 เล่ม ความยาว 22,379 หน้าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษในลกัษณะค าต่อค า เพื่อจดัพมิพเ์ป็นรปูเล่มและระบบออนไลน์  คณะท างานประกอบด้วย  
ผูแ้ปลจ านวน 19 รูป/คน จากมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครสวรรค์ รบัผดิชอบ   
งานแปลจากพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาไทย และผู้แปลจ านวน 15 รูป/คน จากมหาวิทยาลัย                 
ทางพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา เช่น มหาวิทยาลัย Kelaniya และมหาวิทยาลัย Pali University 
รบัผดิชอบงานแปลพระไตรปิฎกบาลเีป็นภาษาองักฤษ (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต,ิ ม.ป.ป, น. 1) 
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 มหาวทิยาลยัมหดิล  

 ปี พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลยัรเิริม่โครงการพระไตรปิฎกคอมพวิเตอรข์ ึน้โดยส านกัคอมพวิเตอร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรจุพระไตรปิฎกภาษาบาลี จ านวน 45 เล่ม เข้าระบบคอมพิวเตอร์          
พร้อมพฒันาโปรแกรมเพื่อการสบืค้นชื่อ (BUDSIR BUDdhist Scriptures Information Retrieval) 
นับเป็นพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ฉบับแรกที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย จากนัน้ได้ร่วมมือกับ               
กระทรวงวฒันธรรม มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาราชมกุฎราชวทิยาลยั 
กองบาลีสนามหลวง และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พฒันาพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์              
ฉบบันานาชาต ิทีส่ามารถสบืคน้พระไตรปิฎก 8  อกัษร ได้แก่ เทวนาคร ีสงิหล พม่า เขมร ล้านนา 
ลาว โรมนั และไทย  

 ปี พ.ศ. 2534 ได้จดัท าโครงการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์เพื่อการศกึษาพระไตรปิฎก และ
อรรถกถาต่อเนื่องจากโครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เดิม โดยรวบรวมพระไตรปิฎก           
อรรถกถา ฎกีา และคมัภรีท์กุเล่มทีใ่ชศ้กึษาหลกัสตูรเปรยีญธรรม รวมทัง้ฉบบัทีเ่ป็นอกัษรโรมนัเขา้ไว้
ด้วยกนั มีขนาดข้อมูลรวม 115 เล่มหรือประมาณ 450 ล้านตัวอกัษร นับเป็นพระไตรปิฎกและ        
อรรถกถาฉบบัคอมพวิเตอร์ทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด ณ ขณะนัน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ไดจ้ดัท าพระไตรปิฎก
และอรรถกถา ลงบนแผ่น CD-ROM  และปี พ.ศ. 2539 ไดพ้ฒันา Budsir IV เพื่อรองรบัการใชง้าน
ในระบบ Window อกีดว้ย (มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2549) 

 มลูนิธพิระไตรปิฎกสากล  (World Tipiṭaka Foundation)  

 ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2540 ในนาม กองทุนสนทนาธัมม์น าสุข ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค            
ในพระสงัฆราชปูถัมภ์สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก  ต่อมา         
ในปี พ.ศ. 2555 ได้ก่อตัง้เป็นมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล (World Tipiṭaka Foundation) ผลงาน
เกีย่วกบัพระไตรปิฎกทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื การพมิพพ์ระไตรปิฎกปาฬ ิฉบบัมหาสงัคายนาสากลนานาชาต ิ      
พ.ศ.  2500 (Mahāsaṅgīti Tipiṭaka Buddhavasse 2500)  อักษรโรมัน ในปี พ .ศ.  2548 และ              
ได้น้อมถวายข้อมูลพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมัน ฉบับดิจิทัลส่วนพระองค์ชุดแรกของโลกแด่            
สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันากรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์(กองทุนสนทนาธรรมน าสุข, 
2549, น. i) ซึง่ต่อมามลูนิธพิระไตรปิฎกสากลได้ท าการพฒันาต่อยอดถอดเสยีงปาฬ ิ (Pāḷi Phonetic 

Transcription) จากอักษรโรมันเป็นสัททะอักขะระ-ปาฬิ เพื่อจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกสากล         
ฉบบัสชัฌายะ ชดุ ภ.ป.ร. (ตน้ฉบบัปาฬภิาสา 40 เล่ม) และชดุ ส.ก. (โน้ตเสยีงปาฬ ิ40 เล่ม) รวมเป็น
ชุด  80  เล่ม  ซึ่ งจัดพิมพ์ ใน ปี  พ .ศ .  2559 และในปี  พ .ศ .  2562 ได้ร่ วมกับคณาจารย์                             
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คณะศลิปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัพมิพโ์น้ตเสยีงปาฬฉิบบัสากลชดุดจิทิลั 250 เล่ม 
พรอ้มทัง้ได้ผลติเป็นเสยีงสชัฌายะดจิทิลั (Digital Sajjhāya Recitation Sound) รวม 3,052 ชัว่โมง 
หรอื 1.6 เทราไบท ์(มลูนิธพิระไตรปิฎกสากล, 2564)  

 มลูนิธพิระไตรปิฎกเพือ่ประชาชน (The People’s Tripitaka Foundation)  

 มลูนิธพิระไตรปิฎกเพื่อประชาชน จดัตัง้เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบั
พระไตรปิฎก รวมถึงอนุรักษ์พระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานของมูลนิธิ                
มี 3 โครงการหลัก คือ  1)  โครงการพระไตรปิฎกเพือ่ประชาชน ท างานร่วมกับส านักงาน           
คณะกรรมการต าราและวิชาการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลยัด าเนินการตรวจทานและจดัรูปเล่ม
พระไตรปิฎกฉบบัส าหรบัประชาชน จ านวน 5 เล่มของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และจัดพมิพ์     
เนื่องในวาระครบ 100 ปีชาตกาลของอาจารย์สุชพี ปุญญานุภาพ ในปี พ.ศ. 2560  2) โครงการ       
เผยแผ่ธมัม์ทัว่ไทย เพื่อมอบพระไตรปิฎกฉบบัส าหรบัประชาชนแด่วดั พุทธสถาน โรงเรยีน และ
หอ้งสมุดทัว่ประเทศ และ 3) โครงการอนุรกัษ์คมัภรีใ์บลาน เพื่ออนุรกัษ์พระไตรปิฎกใบลาน รวมถงึ
สมดุขอ่ย สมดุไทย และเอกสารโบราณอืน่ๆ (มลูนิธพิระไตรปิฎกเพือ่ประชาชน, ม.ป.ป.) 

 โครงการปรวิรรตและจดัพมิพค์มัภรี ์ภาษาบาล ีอกัษรธรรมลา้นนา  

 เ กิด ขึ้ น จ า กแนวคิด ขอ งพร ะพรหมมงคล  ( ทอ ง  สิ ริม งฺ ค โ ล )  อดีต เ จ้ า อ า ว าส                                      
วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิารจงัหวดัเชยีงใหมท่ีต่อ้งการสรา้งคมัภรีพ์ระไตรปิฎก อรรถกถา และฎกีา
ภาษาบาลแีละภาษาลา้นนา ดว้ยอกัษรธรรม ซึง่พระไตรปิฎกภาษาบาล ีอกัษรธรรมลา้นนา เรยีกว่า 
ลานฺนากฺขรกิปาลเิตปิฏก  และ พระไตรปิฎกภาษาลา้นนา อกัษรธรรมลา้นนา เรยีกว่า พระไตรปิฏกะ 
ฉบบัภาษาล้านนาไทย เมื่อเตรยีมต้นฉบบัเสร็จได้พมิพ์ลงใบลาน จดัพมิพ์เป็นหนังสอื และจารลง      
ใบลาน รวมระยะเวลาด าเนินงานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514-2530 รวม 26 ปี (ดเิรก อนิจนัทร,์ 2560, น. 75-84) 

 โครงการจดัท าพระไตรปิฎกฉบบัภาษาองักฤษ  

 โครงการเกดิจากมตคิณะรฐัมนตรใีหจ้ดัท าพระไตรปิฎกภาษาองักฤษ เพื่อเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 เนื่องในโอกาสพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พ.ศ.2562 และ
ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศานูปถมัภก คณะกรรมการโครงการประกอบด้วยฝ่ายบรรชิตและ
ฆราวาส โดยจะท าการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเช่น ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมบาลีปกรณ์ ที่มีความรู้              
ในภาษาบาล-ีสนัสกฤตอยา่งลกึซึง้ แลว้ท าการแปลพระไตรปิฎกบาลจี านวน 45 เล่ม เป็นภาษาองักฤษ 
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โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ย ขัน้ตอนสดุทา้ยจะเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวนิัย
โดยคณะสงฆ์  คาดว่าจะใช้งบประมาญราว 20 ล้านบาท และใช้เวลาด าเนินการทัง้สิ้น 3 ปี จึงจะ    
แลว้เสรจ็ (ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์, 2563) 

 โครงการพระไตรปิฎกวชิาการ (Dhammachai Tipitaka Project)  

 โครงการพระไตรปิฎกวชิาการก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2553 สบืเนื่องจากด ารขิองหลวงพ่อธมัมชโย 
มีพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ เป็นผู้อ านวยการโครงการ ก าลังด าเนินการจัดท าพระไตรปิฎก          
ฉบบัวชิาการ ซึง่การจดัท าแต่ละเล่มจะคดัเลอืกตวัแทนคมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลาน 4 สายอกัษร ไดแ้ก่ 
อกัษรสงิหล อกัษรพม่า อกัษรขอม และอกัษรธรรม อกัษรละ 3-5 ชุดมาสรา้งฐานขอ้มลูพระไตรปิฎก
คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งต่อให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์พุทธศาสนาและภาษาบาลีจาก                 
หลากหลายประเทศจากฝัง่ตะวนัออก คอื ประเทศไทย เมยีนมา ศรลีงักา ญีปุ่่ น และฝัง่ตะวนัตก คอื 
สเปน อังกฤษ และเยอรมนั ท าการศึกษาเปรียบเทียบ และจะจัดท าพระไตรปิฎกฉบับวิชาการ        
เป็นรูปเล่มและแบบออนไลน์ ซึ่งผู้สนใจสามารถดึงข้อมูลภาพคัมภีร์ใบลานพระไต รปิฎกของ             
ทุกสายจารตีขึน้มาเทยีบเคยีงกบัเนื้อความในระดบัค าต่อค าได้ในทนัท ีเป็นการอ านวยความสะดวก   
ใหส้ามารถศกึษาวเิคราะหเ์นื้อความกบัขอ้มลูปฐมภมูไิดอ้ย่างรวดเรว็และแมน่ย า (สุชาดา ศรเีศรษฐวรกุล, 
2558, น. 292-293) นับว่าเป็นพระไตรปิฎกทีส่รา้งขึน้จากขอ้มลูคมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานจ านวนมาก 
จากหลากจารตีอยา่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่น 

 1.2 กลุ่มจดัท าพระไตรปิฎกในต่างประเทศ 

 Myanmar Pitaka Association - ประเทศเมยีนมา 

 สมาคมก่อตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2523 โดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรก        
ของประเทศเมยีนมา ตามความเหน็ชอบของรฐับาลสาธารณรฐัสงัคมนิยมแห่งสหภาพพม่าภายใต้    
การน าของพลเอก เนวีน่ เป้าหมายหลกัของสมาคม คอื การส่งเสรมิความเขา้ใจเนื้อหาพระไตรปิฎก
เถรวาทโดยการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ รวมทัง้การแปลอ รรถกถาและฎีกา                
เป็นภาษาอังกฤษ ผลงานตีพิมพ์เป็นรูปเล่มชิ้นแรก คือ Ten suttas from Diḡha Nikaȳa : long 

discourses of the Buddha เ ป็นพระสูตรขนาดยาว ตีพิมพ์ในปี  พ .ศ.  2527 (Burma Pitaka 

Association, 1983)  หลงัจากนัน้มกีารแปลผลงานออกมาอกีหลายเล่ม ซึง่ไดค้วามนิยมและตพีมิพซ์ ้า
หลายครัง้ เชน่ Guide to Tipitaka หรอื The Dhammapada : verses and stories เป็นตน้  
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 โครงการจดัสรา้งคมัภรีพ์ระไตรปิฎก ภาษาบาลอีกัษรไทขนึ (เขมรฏฺฐเตปิฏก ) - ประเทศเมยีนมา 

 โครงการตัง้อยู่ทีว่ดัพระธาตุสายเมอืง ท่าขีเ้หล็ก รฐัฉาน ประเทศเมยีนมา มคีรูบาแสงหลา้ 
ธมฺมสิริเป็นประธาน ท าการปริวรรตถ่ายถอดพระไตรปิฎกบาลี ด้วยอักษรไทขนึโดยใช้ต้นฉบับ       
จ า กพร ะ ไต ร ปิฎกบาลีอักษ ร ไทย  ฉบับ มหา วิทย า ลัยมหาจุฬ าล งก รณร าชวิทยาลัย                                 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ควบคู่กบัพระไตรปิฎกบาลอีกัษรพม่า ฉบบัฉัฏฐสงัคตี ิใชเ้วลาด าเนินการ 6 ปี
ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 จนพมิพ์ครบชุดจ านวน 45 เล่มเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2542       
ในระหว่างด าเนินการจัดสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทขึนนัน้ ช่วงปี พ.ศ. 2537-2544              
ครบูาแสงหลา้ไดจ้ดัท าพระไตรปิฎก ฉบบัโวหารไทขนึควบคู่ไปดว้ย มจี านวน 45 เล่ม เมื่อแลว้เสรจ็        
ไดแ้จกจ่ายใหว้ดัต่าง ๆ ในประเทศเมยีนมา ไทย ลาว เขมร ศรลีงักา และสบิสองปันนา (จนี) จากนัน้
ไดเ้ริม่โครงการจดัท าพระไตรปิฎกอกัษรไทยขนึทัง้ภาษาบาลแีละภาษาไทขนึจารกึลงบนแผ่นหนิออ่น 
(ดิเรก อนิจนัทร์, 2560, น. 34) ส าหรบัประดิษฐานที่ลานพระเจดีย์ชเวดากองจ าลอง บนเนินเขา       
ในจงัหวดัทา่ขีเ้หลก็อกีดว้ย  

 พทุธศาสนบณัฑติ (The Buddhist Institute) - ประเทศกมัพชูา 

 เป็นศนูยก์ลางศกึษาคน้ควา้คมัภรีพ์ระไตรปิฎกและภาษาบาลชีัน้สงูส าหรบัพระภกิษุ สามเณร
และคฤหสัถ์ ตัง้อยู่ที่กรุงพนมเปญ มหีน่วยงานในสงักดั ได้แก่ พระราชบรรณาลยั (หอสมุดหลวง)  
กรมชุมนุมพระไตรปิฎก กรมชุมนุมวัฒนธรรมประเพณีเขมร และโรงพิมพ์พระราชทรัพย์                 
(ยิง่ยศ บุญจนัทร,์ 2561, น. 133) ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนโรดม สหีนุ โปรดเกลา้ฯ ใหร้วมเขา้กบั         
พุทธกิมหาวทิยาลยัพระสหีนุราช (Preah Sihanouk Raja Buddhist University) ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์ 
แต่ต้องปิดไปด้วยเหตุความวุ่นวายทางการเมอืง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงธรรมการและ
ศาสนาจงึอนุมตัใิหก้ลบัมาเปิดด าเนินการอกีครัง้ ด้วยการสนับสนุนของสมาคมอาสาสมคัรสนัตแิละ
มลูนิธไิฮน์รคิ เบลิล ์ประเทศเยอรมนั (สวุรรณฐา ลมึ, 2561, น. 75) 

 แม้สถาบันจะต้องผ่านเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศมาตัง้แต่เริม่จดัตัง้ ถึงกระนัน้ก็มี
ผลงานมากมาย เชน่ การจดัการเรยีนการสอนภาษาบาล ีการอนุรกัษ์คมัภรีใ์บลานเป็นไฟลภ์าพดจิทิลั
และเผยแพร่ในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผลงานทีส่ าคญัคอืในปีพ.ศ. 2472 ไดจ้ดัตัง้ คณะกรรมการชมุนุม
พระไตรปิฎก (The Tripitaka Commission) เพื่อแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลจีากหลากหลายอกัษร
ใหเ้ป็นภาษาเขมรจนเสรจ็สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2511 ใชเ้วลาจดัท า 39 ปี พระไตรปิฎกชุดนี้มจี านวน 
110 เล่ม จัดพิมพ์เป็นหน้าคู่เทียบระหว่างภาษาบาลีและภาษาขอม (Buddhist Institute, 2018) 



  185 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

แบ่งเป็นพระวนิัยปิฎก 13 เล่ม พระสูตร 64 เล่ม และพระอภธิรรม 33 เล่ม จากนัน้คณะกรรมการฯ    
ไดด้ าเนินการจดัท าคมัภรีอ์รรถกถาและคมัภรีอ์ืน่ ๆ เป็นล าดบัต่อไป 

 โครงการพฒันาพระไตรปิฎกลาว 

 เนื่ องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองนครเวียงจันทน์ครบรอบ 450 ปี ในปี พ.ศ. 2553             
พระมหาวจิติร สงิหราช ประธานองค์การพุทธศาสนาสมัพนัธ์ (อพส.) สงัฆนายกปกครองสงฆ์ลาว     
ได้ด าริให้มีโครงการพฒันาพระไตรปิฎกลาวขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่เคยมี         
การสรา้งพระไตรปิฎกครบชุดในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวมาก่อน  โดยมอบหมายให้
พระอาจารย์ดร.มหาผ่อง ปิยะทีโร (สะมาเลิก) ขณะนั ้นด ารงตะแหน่งเจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อ              
นครเวียงจนัทน์ เป็นหวัหน้าคณะกรรมการรบัผดิชอบโครงการ โดยชุดแรกเป็นการถ่ายถอดจาก
ต้นฉบับฉัฐฏสงัคายนาภาษาบาลีเป็นอกัษรลาว มีจ านวน 45 เล่ม เล่มที่ 1-5 เป็นพระวินัยปิฎก         
เล่มที่ 6-34 เป็นพระสูตร และเล่มที่ 35-45 เป็นพระอภิธรรมปิฎก ส่วนชุดที่ 2 เป็นการแปลจาก         
ฉบบัภาษาบาลลีาวเป็นภาษาลาว (พทุธศาสนาสมัพนัธแ์หง่ประเทศลาว, 2553, หน้า ก-จ) 

 Sri Lanka Tripitaka Project (SLTP) - ประเทศศรลีงักา 

 เป็นโครงการปรวิรรตถ่ายถอดพระไตรปิฎกฉบบัพุทธชยนัตี อกัษรสงิหล เป็นอกัษรโรมนั          
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าที่ศูนย์อบรมพระภิกษุ Sri Vajiragnana Dharmayatanaya ตัง้อยู่ที่             
เมืองมหาราคามา กรุงโคลอมโบ น าโดย  Venerable Madihe Pagnnaseha Mahanayake Thera 
พระสังฆราช ประมุขสงฆ์แห่ งอมรปุ ระนิกาย และได้ร ับการสนับสนุนด้านการเงินจาก                 
ครอบครวัจนัทรารตันะ (Chandraratne)  ใชเ้วลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537 ปรวิรรตถ่ายถอด
พระไตร ปิฎกพุทธชยันตี  จ านวน 58  เล่ ม  (What the Buddha said in plain English, 2017 )                    
เป็นเนื้อความอเิลก็ทรอนิกสค์วามยาวราว 35,000,000 อกัษร  แมข้อ้มลูบางแหล่งกล่าวว่าการปรวิรรต
เนื้อหามคีวามคลาดเคลื่อนและมขีอ้ผดิพลาดอยู่บา้ง แต่กพ็อทีจ่ะใชเ้ป็นแหล่งอา้งองิเพื่อเทยีบเคยีงกบั
ฉบบัอืน่ได ้

 The Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute (BART) - ประเทศอนิเดยี 

 BART เป็นองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงยุติธรรมทางสังคมและการช่วยเหลือพิเศษ  
(Department of Social Justice and Special Assistance)  ของรัฐมหาราษฏระ  ประเทศอินเดีย        
เปิดท าการในปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบันตัง้อยู่ที่เมืองปูเน่ (Pune) สถาบันได้เห็นความส าคัญ                 
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ของพระไตรปิฎกบาล ีเนื่องจากดร.ภมิราว รามย ีอมัเบดการ์ วรีชนอนิเดยีผูถ้อืก าเนิดมาในวรรณะ
จัณฑาลได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และจัดพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะให้จัณฑาล              
กว่า 500,000 คน หลุดพน้จากระบบวรรณะ เพื่อแสดงถงึความไม่ยอมสยบต่อความไม่เท่าเทยีมกนั
ของระบบวรรณะในอินเดีย ทัง้นี้ เพราะดร. อมัเบดการ์ได้เคยศึกษาค าสอนของพระพุทธศาสนา             
ที่เน้นสันติสุขและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยเหตุดังกล่าวสถาบันจึงยื่นเรื่องต่อรัฐบาล                  
รฐัมหาราษฏระ ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพจิารณาใหแ้ปลพระไตรปิฎกบาลเีป็นภาษามราฐ ี
ซึ่งเป็นภาษาทางการของรฐัมหาราษฏระและเป็น 1 ใน 18 ภาษาทางการของอินเดีย มีผู้ใช้ราว           
90 ล้านคน และในวนัคลา้ยวนัครบรอบวนัเกดิ 125 ปี ของ ดร.อมัเบดการ ์ในปี พ.ศ. 2559 รฐับาล            
จงึมมีตอินุมตัใิหจ้ดัท าพระไตรปิฎกดงักล่าว พรอ้มตัง้คณะกรรมการด าเนินการร่วมกบัสถาบนัและ
มหาวทิยาลยั Savitribai Phule Pune University คาดว่าใชเ้วลา 5 ปี จงึจะแลว้เสรจ็ (Torgalkar, 2016) 

 The Tripitaka Publishing Society (TPS) – ประเทศบงัคลาเทศ 

 กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2555 โดยคณะศษิยานุศษิยข์องพระอาจารย ์Sadanananda Mahasthavir 
(Bana Bhante) อดีตเจ้าอาวาสวดัราชบญัวิหาร ประกอบด้วยพระภิกษุจ านวน 27 รูป ที่มุ่งศกึษา
ภาษาบาลีอย่างจริงจัง เพื่อแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาเบงกาลีให้ส าเร็จเป็นครัง้แรก         
เพือ่ยงัความปรารถนาของพระอาจารยท์ีป่รารภไวต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 ใหเ้ป็นจรงิ เพราะทา่นตระหนัก
ว่ าตลอดระยะเวลา 150  ปีที่ผ่ านมาแม้จะมีความพยายามแปลพระไตรปิฎกและคัมภีร์                       
ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาเบงกาลีอยู่บ้างแต่ก็ส าเร็จเพียงบางส่วนเท่านัน้ และในวันที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 TPS ได้ท าการเปิดตัวหนังสือพระไตรปิฎกภาษาเบงกาลีครบชุดฉบับแรก        
ของประเทศบังคลาเทศ ประกอบด้วยพระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรม จ านวน        
25 เล่ม ณ เจดีย์วัดราชบัญวิหาร เมืองรางคามาฏิ ความส าเร็จในครัง้นี้ไม่เพียงยงัประโยชน์ให้           
ชาวพุทธในประเทศบงัคลาเทศที่มเีพยีง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ แต่ยงัท าให้วรรณกรรมของประเทศ         
งอกงามอกีดว้ย (Dipananda, 2017) 

 สมาคมบาลปีกรณ์ (Pali Text Society) - ประเทศองักฤษ 

 สมาคมจัดตัง้ขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังฤษ เมื่อปี  พ.ศ. 2424 โดยศาสตราจารย์           
ดร.ท.ีดบับลวิ.รสี เดวดิส ์ชาวองักฤษ เพื่อคน้ควา้และส่งเสรมิการศกึษาพระธรรมวนิัยและภาษาบาล ี 
ผลงานที่ได้รบัความนิยมและเป็นฉบบัมาตรฐานที่นักวิชาการทัว่โลกใชอ้้างองิอย่างแพร่หลาย คอื 
พระไตรปิฎกบาลีฉบับอกัษรโรมนั 1 ชุด มี 55 เล่ม จัดท าระหว่างปี พ.ศ. 2424-2537 ลักษณะ       
การจดัท าพระไตรปิฎกสมาคมไม่ได้ด าเนินการตรวจช าระทัง้ชุดในคราวเดียว แต่ทยอยมอบหมาย   
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การตรวจช าระแต่ละเล่มใหน้กัวชิาการแต่ละคนไปจดัท า จงึท าใหผ้ลงานทีอ่อกมามสี านวนหลากหลาย 
แต่มจีุดเด่นตรงที่การจดัท าใช้แนวทาง ตรวจช าระเชงิวเิคราะห์ (บรรเจิด ชวลิตเรอืงฤทธิ,์ 2562,       
น. 140) มไิด้อา้งองิพระไตรปิฎกจารตีใดจารตีหนึ่งตามแบบการตรวจช าระในประเทศทางฝัง่เอเซยี 
นอกจากนี้สมาคมไดแ้ปลพระไตรปิฎกภาษาบาลเีป็นภาองักฤษดว้ยส านวนทีเ่ขา้ใจงา่ยและกลมกลนื
จ านวน  33  เล่ม จัดท าพจนานุกรมและตีพิมพ์วารสาร The Journal of the Pali Text Society         
อยา่งตลอดต่อเนื่อง และยงัสนบัสนุนงานอนุรกัษ์คมัภรีใ์บลานในเอเชยีใตอ้กีดว้ย (Wikipedia, n.d.) 

2. กลุ่มอนุรกัษ์ รวบรวม และเผยแพร่พระไตรปิฎก 

 กลุ่มอนุรกัษ์ รวบรวม และเผยแพร่พระไตรปิฎก หมายถงึ องคก์ร หน่วยงาน หรอืโครงการ   
ที่ดูแล รกัษา และเก็บรวบรวบเนื้อความพระไตรปิฎกภาษาบาลแีละภาษาอื่น ๆ ที่เคยมกีารจดัท า      
มาก่อนอย่างเป็นระบบ แล้วน าไปต่อยอดเผยแพร่ความรูสู้่วงกว้างในรูปแบบต่าง  ๆ อาท ิการสวด   
ทรงจ า การจารกึ การตพีมิพห์รอืแบบดจิทิลั เพื่อสบืทอดพระธรรมค าสอนทีบ่นัทกึไวใ้นพระไตรปิฎก 
รวมถึงคมัภีร์ชัน้หลงั เช่น อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกาให้ยนืยาวต่อไป และเพื่อให้ผู้ที่สนใจศกึษา
คน้ควา้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาไดโ้ดยงา่ย  องคก์ร หน่วยงาน หรอืโครงการทัว่โลก
ทีม่บีทบาทในการอนุรกัษ์ รวบรวมและเผยแพรพ่ระไตรปิฎกม ีดงันี้ 

2.1 กลุ่มอนุรกัษ์ รวบรวม และเผยแพร่พระไตรปิฎกในรปูแบบการสวดทรงจ า 

 สถาบนัตรปิีฎะกะนิกายะเมงกนุธรรมนาถ - ประเทศเมยีนมา 

 เป็นสถาบนัสุงสุดในการศกึษาพระไตรปิฎกโดยเฉพาะแห่งเดยีวของประเทศเมยีนมาและ   
แห่งเดยีวของโลก อยู่ในจงัหวดัเมงกุน เมอืงโมเมะกงเม จดัการเรยีนการสอนเฉพาะพระไตรปิฎก
เท่านัน้ พระภกิษุจะเรยีนพระไตรปิฎกฉบบัฉัฏฐสงัคยนา จ านวน 40 เล่ม โดยเรยีนกบัพระอาจารย์   
20 เล่ม และศึกษาวิจัยด้วยตนเองอีก 20 เล่ม ใช้เวลาศึกษาทัง้สิ้น 10 ปี เริ่มจากพระวินัยปิฎก                     
พระสุตตนัตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ตามล าดบั การสอบแต่ละขัน้เป็นแบบปากเปล่าและขอ้เขยีน
บรรยาย เมื่อสอบผ่านพระภกิษุรปูนัน้จะมชีื่อเรยีกเฉพาะ เช่น พระผูส้อบปากเปล่าพระวนิัยปิฎกผา่น
จะเรียกว่า พระวินัยธร (วินัยธะระ) พระผู้สอบข้อเขียนบรรยายพระวินัยปิฎกผ่านจะเรียกว่า               
พระวินัยโกวิทะ ส่วนผู้ที่สอบผ่านขัน้สูงสุดจะมีนามพิเศษว่า เตปิฎกธรธรรมภัณฑาคาริกะ คือ           
ผูท้ีส่ามารถทรงจ าพระไตรปิฎกไดค้รบทัง้ 3 ปิฎก ซึง่นบัว่ายากมากเพราะตอ้งจ าเนื้อหา 16,000 หน้า 
หรอืประมาณ 240,000 ตวัอกัษรได้จนขึ้นใจ และสวดได้ไม่ผดิเพี้ยนแม้แต่ตวัเดียว นับตัง้แต่ที่มี      
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การเปิดหลกัสูตรมาประมาณ 70 ปี มผีูท้ีส่อบผ่านเพยีง 15 รูป เท่านัน้  ในจ านวนนี้มรณภาพแล้ว      
4 รปู คงเหลอื 11 รปู (มลูนิธพิระไตรปิฎกเพือ่ประชาชน, 2563) 

 มลูนิธแิสงพทุธธรรมนานาชาต ิ(Light of Buddhadharma Foundation) - ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 เป็นองค์กรศาสนาที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไร ตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของเมืองแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปี พ.ศ. 2545  มสีาขาในประเทศอนิเดยีและประเทศไทย มวีตัถุประสงค์        
เพื่อฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย มูลนิธิสนับสนุนการจัดสวดสาธยายพระไตรปิฎก              
ภาษาบาลีที่พุทธคยาเป็นประจ าทุกปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เรื่อยมา และในปี พ.ศ. 2551 ได้จดัตัง้ 
International Tipitaka Chanting Council (ITCC) เพื่ออ านวยการจัดสวดพระไตรปิฎกให้เป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย ทกุ ๆ ปีจะมพีระภกิษุและสาธุชนชาวพทุธจาก 10 กว่าประเทศหลัง่ไหลมารว่มพธิ ี
ณ ดนิแดนตรสัรูธ้รรมแห่งนี้เป็นจ านวนมาก ต่อมาจงึไดข้ยายกจิกรรมสวดมนตไ์ปยงัประเทศศรลีงักา 
และเมอืงอืน่ ๆ ของประทเศอนิเดยี (Light of Buddhadharma Foundation International, n.d.) 

 2.2 กลุ่มอนุรกัษ์ รวบรวม และเผยแพร่พระไตรปิฎกในรปูแบบการจารจารึก 

 มหาวหิารหอพระไตรปิฎกหนิออ่น - ประเทศไทย 

 ตัง้อยู่ภายในพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เกดิจากด ารขิองสมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย์ 
เจ้าอาวาสวดัปากน ้าภาษีเจรญิ ครัง้เมื่อด ารงต าแหน่งทีพ่ระธรรมปัญญาบด ีและคณะศษิยานุศษิย์   
ไดด้ าเนินการจารกึพระไตรปิฎกภาษาบาล ีฉบบัสงัคตี ิ(ทยฺยรฏฺ ฐสฺส สงฺคตีเิตปิ ฏกิ) ทีค่ณะสงฆแ์ละ
รฐับาลไดต้รวจช าระในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 มพีระชนมายุครบ 5 รอบ 
ลงบนแผ่นหินอ่อน ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน จ านวน 1,418 แผ่น เริ่มสร้าง                
ปี พ.ศ. 2532 แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2541 ใชง้บประมาณราว 200 ลา้นบาท (ดเิรก, 2560 น. 29) 

 โครงการวดักโุสดอ (The Kuthodaw Pagoda Project) - ประเทศเมยีนมา 

 ริเริ่มโดยคณะนักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัยซิดนีย์และสถาบันนันเทียน                
เมอืง Wollongong ประเทศออสเตรเลยี เมื่อปี พ.ศ. 2556 มวีตัถุประสงคท์ าการถ่ายภาพ บนัทกึและ
ศึกษาจารึกพระไตรปิฎกหินอ่อนชุดแรกของโลกประดิษฐานอยู่ที่ว ัดกุโสดอ เมืองมัณฑะเลย์            
ประเทศเมยีนมา ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้มนิดง เมื่อคราวสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5  หนิอ่อน       
แต่ละแผ่นกว้าง 1.1 เมตร สูง 1.5 เมตร และหนาประมาณ 5-6 นิ้ว จารเนื้อหาทัง้ 2 หน้า มจี านวน
ทัง้สิน้ 729 แผ่น แบ่งเป็นพระสตูร 410 แผ่น พระวนิัย 111 แผ่น และพระอภธิรรม 208 แผ่น ใชเ้วลา
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จารกึนาน 8 ปี  กนิเนสบุ๊คบนัทกึว่าเป็น หนังสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และ องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกความทรงจ าแหง่โลก เมือ่เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2556 (Read Workbench, n.d.) 

 คณะท างานโครงการประกอบด้วยนักวิชาการ นักอนุรักษ์ นักโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยสีารสนเทศ จากหลายหน่วยงาน อาท ิกรมโบราณคดเีมอืงมณัฑเลย์ สถาบนัการศกึษา  
พุทธศาสตร์ชิตากุ สถาบันเอเชียและแอฟริกันศึกษา (Institute of Asian and African Studies) 
ประเทศรสัเซีย คณะกรรมการผู้ดูแลวัดวัดกุโสดอ (The Kuthodaw Pagoda Trustee Committee) 
รวมถงึสถาบนัทอ้งถิน่ ไดท้ าการท าความสะอาดซ่อมแซมจารกึสว่นทีเ่สยีหาย ถ่ายภาพเป็นไฟลภ์าพ
ดิจิทลัที่มคีวามละเอยีดสูง จดัท าฐานขอ้มูลภาพจารกึทุกแผ่น แล้วจดัท าเนื้อหาพระไตรปิฎกเป็น    
ฉบบัอเิลก็ทรอนิกส ์(Allon, Reade, Clark, McCrabb, Ditrich, Wiles, & Hudson, 2016, pp. 226-227) 

 โครงการจารกึพระไตรปิฎกบนแผน่ทองเหลอืง  - ประเทศเมยีนมา 

 โครงการจารึกพระ ไตร ปิฎกบนแผ่นทอง เหลือ งน า โดยพระ  Bhaddanta Nyana                      
วดั Shwe Kyin เมอืง Bahan ประเทศเมยีนมา เริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2546 โดยท่านเป็นผูค้วบคุมดูแล
ช่างฝีมือให้จารึกเนื้อหาพระไตรปิฎกบาลีฉบับฉัฏฐสงัคายนา อักษรพม่าลงบนแผ่นทองเหลือง         
สูง 16 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว  การจารึกเนื้อหาพระไตรปิฎก 1 เล่มใช้ระยะเวลา 1 เดือน และใช้                
แผ่นทองเหลอืงจ านวนมากกว่า 200 แผ่น ดงันัน้การจารกึเนื้อหาพระไตรปิฎกทัง้ 40 เล่มใหค้รบถว้น
สมบูรณ์จะใชแ้ผ่นทองเหลอืงทัง้สิ้นจ านวน 9,628 แผ่น ซึ่งสาธุชนผูม้จีติศรทัธามากกว่า 5,600 คน         
ได้บรจิาคทรพัย์จดัหามา ใช้เวลาด าเนินการนาน 7 ปีจึงแล้วเสร็จ จากนัน้จึงเริม่ด าเนินการจารึก
พระไตรปิฎกเป็นภาษาพม่าเป็นล าดบัต่อไป เพื่อให้ผู้ไม่มคีวามรู้ภาษาบาลีสามารถเขา้ใจค าสอน          
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทีบ่นัทกึในพระไตรปิฎกได ้(Thein, 2009) 

 The Tripitaka Library - ประเทศเมยีนมา 

 ห้องสมุดพระไตรปิฎกตัง้อยู่ที่ถนนเจดีย์ กาบาเอ เมอืงย่างกุ้ง ประเทศเมยีนมา สร้างขึน้           
เมื่อ 50 กว่าปีก่อน เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานและคัมภีร์ต่าง  ๆ ที่ใช้ในการท า
สังคายนาครัง้ที่ 2 ในประเทศเมียนมา หรือที่พม่านับว่าเป็นการสังคายนาครัง้ที่ 6 เรียกว่า            
ฉัฏฐสงัคายนา กระท า ณ มหาปาสาณคหูา ใกลเ้จดยีก์าบาเอ  เนื่องในโอกาสฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 
ระหว่างวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 จนถงึวนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ.2499 เพือ่พมิพพ์ระไตรปิฎก 
อรรถกถา และค าแปลเป็นภาษาพม่า (Bansal, 2017) เมื่อเสร็จแล้วได้ตีพิมพ์เป็นพระไตรปิฎก
ฉบบัฉฏัฐสงัคายนาอกัษรพมา่จ านวน 40 เล่ม แจกจ่ายไปในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย 



            เรื่องเล่าพระไตรปฎิก  190 

 2.3 กลุ่มอนุรกัษ์ รวบรวม และเผยแพร่พระไตรปิฎกในรปูแบบการตีพิมพ ์

 หอพระไตรปิฎกนานาชาต ิ - ประเทศไทย 

 ตัง้อยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์                
มี รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ บางช้าง (อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา) เป็นประธาน ปัจจุบันถือเป็นสถานที่
ประดิษฐานคลังพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ ง                   
ของประเทศไทยและของโลก มีคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรต่าง  ๆ พระไตรปิฎก                    
ภาคแปลภาษานานาชาต ิพระไตรปิฎกใบลานเก่าแก่ และพระไตรปิฎกยุคปัจจุบนั พรอ้มพระคมัภรี์
บรวิารครบชดุ และคมัภรีห์ายากจ านวนไมน้่อยกว่า 2,000 เล่ม นอกจากนี้หอสมดุยงัจดัท า หนงัสอืชดุ 
นโม ไตรสรณคมน์ และ รตันประทปีแห่งพระไตรปิฎก เพื่อสรา้งองคค์วามเกีย่วกบัพระไตรปิฎก และ
ได้หลักสูตรวิชา พระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต ส าหรับสอนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกด้วย                
(อญัจริา อศัวนนท,์ 2556) 

 The Buddhist Publication Society (BPS) - ประเทศศรลีงักา 

 เป็นส านกัพมิพห์นงัสอืพระพทุธศาสนาทีส่ าคญัแห่งหนึ่ง ตัง้อยูท่ีเ่มอืงแคนดี ้ประเทศศรลีงักา 
ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2501 มพีระ Nyanaponika Thera เป็นประธานและบรรณาธิการ  บรหิารงาน
ร่วมกบันาย Karunaratna และ Richard Abeyasekera แรกเริม่มวีตัถุประสงค์เพยีงจดัพมิพ์จุลสาร
เกีย่วกบัหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นภาษาองักฤษในราคาย่อมเยาว ์ แต่การตอบรบังานตพีมิพ์
ชิน้แรกไดผ้ลเกนิควรเกนิคาดท าใหส้มาคมพมิพห์นงัสอืเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาภาษาองักฤษออกมา
เป็นจ านวนหลายรอ้ยเรื่อง อาท ิงานแปลทฆีนิกาย มัชฌิมนิกาย ธรรมบท อุทาน อติิวุตตกะ และ             
ในปี พ.ศ. 2536 ไดต้ัง้ โครงการธรรมทาน (Dhamma Dana Project) ขึน้ เพื่อมอบหนังสอืและจุลสาร
เป็นบรรณาการใหแ้ก่หน่วยงานพระพุทธศาสนา วดั หอ้งสมุด ทัง้ในประเทศศรลีงักาและอกี 90 กว่า
ประเทศทัว่โลก และยงัมีบริการห้องสมุดออนไลน์ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสอืได้           
โดยไมม่คีา่ใชจ้่าย (Buddhist Publication Society, 2014) 

 Somawati Hewavitarne Trust - ประเทศศรลีงักา 

 เป็นกองทุนที ่นาง Somawati Hewavitarne ก่อตัง้ขึน้ก่อนเสยีชวีติในปี พ.ศ. 2525 ออฟฟิศ
อยู่ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการจัดพิมพ์หนังสือ
พระไตรปิฎกและอรรถกถา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของนาย Simon Alexander Hewavitarne         
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สามผีูล้่วงลบัซึง่ไดจ้ากไปอย่างกระทนัหนัในปี พ.ศ. 2456 เขาไดร้เิริม่งานตพีมิพห์นังสอืพระไตรปิฎก
บาลี อักษรสิงหล และได้ทิ้งทรัพย์สินไว้มหาศาล ดังนัน้เพื่อให้สอดคล้องกับตามความตัง้ใจ              
ขอนาย Hewavitarne กองทุนจึงได้จดัพมิพ์หนังสอืคมัภรี์อรรถกา จ านวน  49 เล่มขึ้นเพื่อระลกึถงึ           
การจากไปของเขา นับเป็นหนังสอือรรถกถาเล่มแรกๆ ของศรลีงักา ผ่านมาอกีหลายสบิปีหนังสอื       
ทีเ่คยพมิพไ์วก้เ็ริม่ขาดแคลน กองทุนจงึด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตน้ฉบบัทีท่ าไวน้านแลว้และตพีมิพ์
หนังสอืขึน้ใหม่อกีหลายครัง้ซึง่ใชง้บประมาณจ านวนมากจากกองทุน อาท ิPāli Text Series: Simon 

Hewavitarne Bequest หรือ Simon Hewavitarne Aṭṭhakathā Series เป็นต้น เพื่อแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงาน สถานศกึษาและวดัต่าง ๆ และจดัจ าหน่ายในทอ้งตลาด (Dhammananda, 1923) 

 Buddhist Cultural Centre (BCC) - ประเทศศรลีงักา 

 ตั ้ง ขึ้ น โ ด ย  Ven.  Kirama Wimalajhoti Thera ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 3 5  ด้ ว ยต ร ะหนั กถึ ง                
ความขาดแคลนหนังสือพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา  เพราะสมยันัน้ส านักพิมพ์ส่วนใหญ่             
ในศรีลังกาเห็นว่าหนังสือพระพุทธศาสนาไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักอ่าน แต่ด้วยประสบการณ์                  
ทีท่า่นปฏบิตัภิารกจิในต่างประเทศนานกว่า 20 ปี ท าใหท้า่นและผูม้จีติศรทัธาชาวมาเลเซยีไดจ้ดัพมิพ์
หนังสอืนิยายและเรื่องสัน้เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาโดยไม่มุ่งเน้นผลตอบแทน จากนัน้ได้จดัพิมพ์
หนังสอืเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาทัง้ภาษาสงิหลและภาษาองักฤษมากกว่า 1,000 เล่ม ผลงานทีส่ าคญั 
ไดแ้ก ่การเปิดตวัผลงานแปลอรรถกถาบาลเีป็นภาษาองักฤษ และแปลฎกีาภาษาบาลเีป็นภาษาสงิหล 
ในปี พ.ศ. 2548 การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพุทธชยันตี คัมภีร์เปฏโกปเทสปกรณ์และ                
คมัภรีเ์นตตปิกรณ์ รวม 57 เล่ม ในปี พ.ศ. 2549 และการแปลคมัภรีอ์รรถกถาและฎกีาเป็นภาษาสงิหล 
ในปี พ.ศ. 2552  เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัไดจ้ดัท าหนังสอืในรูปแบบออนไลน์และบรกิารจดัส่งหนังสอื  
ทัว่โลกอกีดว้ย (Buddhist Cultural Center, n.d.) 

 2.4 กลุ่มอนุรกัษ์ รวบรวม และเผยแพร่พระไตรปิฎกในรปูแบบดิจิทลั 

 Myanmar Manuscript Digital Library (MMDL) - ประเทศแคนาดา 

 ห้องสมุดดิจิทัลออนไล น์รวบรวมและเผยแพร่คัมภีร์ ใบลานและหนังสือหายาก                    
ของประเทศเมยีนมาให้แก่ผู้สนใจทัว่ไป ตัง้ขึ้นโดย William Pruitt และนักวิชาการบาลีนานาชาติ  
ปัจจุบนัเวบ็ไซตอ์ยูภ่ายใตก้ารดแูลโดยมหาวทิยาลยั Toronto และหอ้งสมดุ Robarts ประเทศแคนาดา        
นบัแต่ปี พ.ศ. 2555 การด าเนินงานไดร้บัการสนบัสนุนจากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก ่สมาคมบาลปีกรณ์,  
Sendai National College of Technology, KDDI Foundation, the Mitsubishi Foundation,           
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the CARI Foundation แ ล ะ  Japan Society for the Promotion of Science ( Kakenhi)  แ ล ะ                 
ในปี พ.ศ. 2556 MMDL ได้ด าเนินการโครงการถ่ายภาพคมัภรีพ์ระไตรปิฎกใบลานเป็นไฟล์ดจิทิลั 
จ านวน 775 มดัทีเ่กบ็รกัษาไวท้ีห่อ้งสมดุ U Pho Thi (Prutt, Ousaka, and Kasaamtsu, 2019, p. xi) 
ซึ่งเป็นสถานทีร่วบรวมคมัภรี์พระไตรปิฎกที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการศกึษาของพระภิกษุสามเณร 
ตัง้อยูภ่ายในวดั Saddhamma-jotikā-rāma Monastery เมอืงสะเทมิ ประเทศเมยีนมา  

 ต่อมา MMDL ได้ท าความร่วมมือร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเมียนมาในการบันทึกภาพ      
ใบลานของวดับากะยา (Bagaya) ซึ่งทางวดัได้มอบใบลานราวหนึ่งหมื่นมดัให้กบัหอสมุดแห่งชาติ
กรุงเนปิดอร์เป็นผู้ดูแลเมื่อปี พ .ศ. 2559 การบันทึกภาพในช่วงแรกเป็นชุดคัมภีร์ใบลาน   
พระพุทธศาสนาภาษาบาลทีีจ่ารคดัลอกก่อนปี พ.ศ.  2393 อาท ิอรรถกถาพระวนิัยปิฎก จารคดัลอก
ในปี พ.ศ. 2290 และคมัภีร์มิลินทปัญหา จารคดัลอกในปี พ.ศ. 2302 คมัภีร์เก่าแก่เหล่านี้นับว่า          
มคีวามส าคญัอย่างยิง่เพราะสรา้งขึน้ก่อนการสงัคายนาครัง้ที ่5 ในประเทศเมยีนมา จงึเป็นเนื้อความ      
ทีส่บืทอดในจารตีพมา่ยุคแรก ๆ ทีไ่มไ่ดร้บัอทิธพิลจากการสงัคายนาครัง้ที ่6 MMDL ไดน้ าภาพถ่าย
จากห้องสมุด U Pho Thi และวดับากะยา (Bagaya) ไปสร้างฐานขอ้มูลภาพคมัภรี์ใบลาน เผยแพร่   
บนเวบ็ไซตซ์ึง่เปิดใหผู้ส้นใจสามารถดาวน์โหลดไฟลไ์ดจ้ากทกุมมุโลก (Scott, n.d.) 

 สถาบนัวจิยัวปัิสสนา (The Vipassana Research Institute: VRI) - ประเทศอนิเดยี 

 เป็นองค์กรไม่แสวงผลก าไร ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2528  โดยท่านสตัยา นารายนั โกเอน็กา้ 
(Satya Narayan Goenka) อาจารย์สอนวิปัสสนาชาวอินเดียที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่ที่เมืองอิกัตปุรี            
ในรฐัมหารชัตะ มศีูนย์กระจายทัว่โลก 162 ศูนย์ วตัถุประสงค์หลกัของสถาบนั คอื การคน้คว้าวจิยั
เ ท คนิ ค ก า ร ปฏิบัติ ส ม า ธิ วิ ปั ส สน า ใ น เ ชิ ง วิท ย าศ า สต ร์  แ ล ะ ก า รปฏิบัติ ต า มค า ส อน                                 
ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าซึ่งบนัทกึไว้ในคมัภรี์พระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาบาล ีในระยะแรก
สถาบนัไดร้วบรวมพระไตรปิฎกบาลอีกัษรพมา่ฉบบัฉฏัฐสงัคตีแิละอรรถกถา น าไปจดัท าพระไตรปิฎก
บาลอีกัษรเทวนาครทีีส่มบูรณ์ ไดร้บัการรบัรองจากผูเ้ชีย่วชาญภาษาบาลจีากประเทศต่าง ๆ รวมทัง้
พระภกิษุ และนักวจิยัในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และตพีมิพเ์ผยแพร่ไปทัว่โลก พระไตรปิฎก
ชดุนี้มจี านวน 140 เล่ม แต่ละเล่มมขีนาดประมาณ 400 หน้า (อชัวนั หงมิรกัษา, 2562, น. 79-81) 

 ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2497-2499  พระไตรปิฎกบาลอีกัษรเทวนาครไีดถู้กแปลงเป็นระบบดจิทิลั
เผยแพร่ในรูปแบบซีดีรอม “Chaṭṭha Saṅgāyana CD” (CSCD) ซึ่งพฒันาเรื่อยมาจนถึงเวอร์ชัน่ 3 
บรรจุพระไตรปิฎก 7 อกัษร ได้แก่ อกัษรเทวนาครี โรมนั สิงหล ไทย ขอม มองโกเลีย และพม่า 
รวมทัง้อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์บาลีอื่น รวมทัง้สิ้น  217 เล่ม (Vipassana Research 
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Institute, 2008 )  จ ากนั ้น สถาบัน ได้น า ไปต่ อยอดพัฒนาซอฟแวร์ที่ ร อ ง รับกา ร ใช้ง าน                           
บนเครื่องคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถดาวน์โหลดผ่านเวบ็ไซต์ มพีระไตรปิฎกบาลทีัง้สิน้ 15 อกัษร ไดแ้ก่    
7 อักษรเดียวกับที่มีในซีดีรอมและอีก 8 อักษรที่ใช้ในภาษาในรัฐต่าง ๆ ของอินเดีย ได้แก่                 
อกัษรซรีลิลกิ ทมฬิ เตลกู ู คชุราต ครุมขุ ีกนันาดา มลยาฬมั และเบงกอล  

 SuttaCentral - ประเทศออสเตรเลยี 

 เป็นเว็บไซต์และแอปพลเิคชนัเผยแพร่คมัภรี์พระพุทธศาสนา ตัง้อยู่ทีป่ระเทศออสเตรเลีย 
สร้างโดยคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มคีวามสนใจในพระสูตร ประกอบด้วย Rod Bucknell, John Kelly และ 
Bhante Sujato และผูพ้ฒันาหลกันับแต่ปี พ.ศ. 2560 คอื Bhante Sujato, Ayya Vimala และ Blake 

Walsh มุ่งส่งเสรมิการศกึษาเปรยีบเทยีบ และรวบรวมคลงัคมัภรี์พระพุทธศาสนาดัง้เดมิก่อนทีจ่ะมี
การแตกเป็นนิกายมหายาน ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีของนิกายเถรวาท และคัมภีร์ของ            
นิกายธรรมคุปตกะและนิกายสรวาสตวิาท และมคีลงัคมัภรีท์ีแ่ปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 30 ภาษา 
รวมทัง้คมัภรีค์ูข่นาน ซึง่อาจถอืไดว้่าเป็นคลงัขอ้มลูคมัภรีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุทีเ่คยมกีารจดัท ามากอ่น เวบ็ไซต์
แบ่งหมวดหมู่เป็น 3 หวัขอ้หลกั คอื พระสตูร พระวนิัย และพระอภธิรรม ซึ่งในส่วนของพระไตรปิฎก
ภาษาบาลอีกัษรโรมนัจะใชฉ้บบัมหาสงัคายนาสากลนานาชาต ิพ.ศ. 2500  (Mahāsaṅgīti Tipiṭaka 

Buddhavasse, 2500) ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส          
ราชนครนิทร ์ (SuttaCentral, n.d.)  

 The Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages (GRETIL) - ประเทศเยอรมนั 

 เป็นเว็บไซต์รวบรวมแหล่งข้อมูลหนังสือภาษาสันสกฤตและภาษาอินเดียที่เกี่ยวกับ         
ภารตวิทยาใหอ้ยู่ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-text) แทนการเก็บขอ้มูลหนังสอืแบบสแกนหรอืเป็น   
ไฟล์ภาพแบบเก่า ก่อตัง้โดย Reinhold Grünendahl ในส่วนของภาษาบาลีได้รวบรวมเนื้อหา
พระไตรปิฎกทัง้ 3 ปิฎก จากแหล่งต่าง ๆ ทีเ่คยจดัท าเป็นอกัษรบาลโีรมนัฉบบัอเิล็กทรอนิกส์มาไว้     
ทีเ่ดยีวกนัอย่างเป็นหมวดหมู่  พรอ้มแสดงชื่อฉบบัพระไตรปิฎกและหน่วยงานทีจ่ดัท าอย่างชดัเจน 
อาทิ ในหมวดพระสูตรได้รวบรวมผลงานพระไตรปิฎกฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ จัดท าเนื้อความ       
เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยมูลนิธิธรรมกาย หรือพระไตรปิฎกฉบับพุทธชยันตี จัดท าเนื้อความ              
เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดย  Sri Lanka Tripitaka Project เป็นต้น นอกจากพระไตรปิฎกแล้วยังมี           
อรรถกถา ฎกีา อนุฎกีาและหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนาอืน่ ๆ อกีดว้ย (The Göttingen Register 

of Electronic Texts in Indian Languages, 2020)  
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 Access to Insight (ATI) - ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ก่อตัง้โดย นาย John Bullitt เมื่อปีพ.ศ. 2536 ภายใต้ชื่อว่า BCBS OnLine ในยุคเริม่แรก
เป็นการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่าย (Bulletin Board 

System) เพื่อประโยชน์ดา้นการศกึษาพระพุทธศาสนาใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจ ต่อมาจงึเปลีย่นชือ่เป็น Access 

to Insight และมพีฒันารูปแบบการบรกิารผ่านเว็บไซต์ ในปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนกรรมสทิธิแ์ละ
ผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นของ Barre Center for Buddhist Studies (BCBS) ตัง้อยู่ที่ร ัฐแมสซาชูเซตส์ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปัจจุบนัเป็นเวบ็ไซต์ทีร่วบรวมคลงัหนังสอืของพระพุทธศาสนาเถรวาท ทีผู่ใ้ช้
สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูภาษาองักฤษทีแ่ปลจากภาษาคมัภรีภ์าษาบาลทีัง้พระไตรปิฎก อรรถกถา 
ส่วนใหญ่เนื้อหาเป็นงานแปลพระสูตรมากกว่า 1,000 พระสูตร รวมถึงงานเขยีนของพระภกิษุและ
นักวิชาการฝ่ายเถรวาทจากประเทศศรลีงักา ไทย เมยีนมา ลาว และกมัพูชา (Access to Insight, 
2017) นอกจากนี้ยงัมีแอปพลิเคชัน่ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่ได้
เชือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตอกีดว้ย 

บทสรปุ 

 เราจะเหน็ไดว้่าองค์กร หน่วยงาน และโครงการ ทีท่ างานเกีย่วกบัพระไตรปิฎก ไม่ไดจ้ ากดั
อยู่เฉพาะในหมู่ชาวพุทธเท่านัน้ แต่ขยายงานไปสู่วงกว้างระดบันานาชาต ิก่อเกดิเป็นความร่วมมอื    
ในท างานให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้  ทัง้กลุ่มที่มีเป้าหมายสร้างสรรค์พระไตรปิฎกบาลี                   
อกัษรต่าง ๆ หรือปริวรรตถ่ายถอดเป็นภาษาอื่น ๆ หรือจะเป็นกลุ่มที่ตัง้เป้ารกัษา สืบทอด และ
เผยแพร่คลงัค าสอนทีบ่นัทกึไวใ้นพระไตรปิฎกดว้ยรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการสวดทรงจ า
คลา้ยดงัสมยัพุทธกาล การอนุรกัษ์ผ่านการจารจารกึ การพมิพเ์ป็นเล่มหนังสอื หรอืพฒันาเป็นระบบ
ดจิทิลัใหเ้ขา้กบัยุคเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ต่างส่งเสรมิซึง่กนัและกนั ทีส่ าคญัการท างานของทุกองค์กร 
หน่วยงาน และโครงการ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ก่อให้เกิดความมัน่คงในการส่งต่อ          
พระธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ใหย้นืยาวต่อไป 
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