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พระไตรปิฎก คืออะไร



พระ + ไตร + ปิฎก



รายละเอียดรายวิชา
•หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต
•หมวดวิชา แกนพระพุทธศาสนา
•รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๔๗
•หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
•ชื่อวิชา พระไตรปิฎกศึกษา



วัตถุประสงค์รายวิชา
•รู้ก าเนิด ความเป็นมาและพัฒนาการ
• เข้าใจจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหา
•ตระหนักถึงคุณค่าในการสืบทอด
•ตีความเนื้อหาสาระ
•ประยุกต์ใช้ได้



กิจกรรมการเรียนการสอน
•บรรยาย

•อภิปราย

• ค้นคว้า

•รายงาน



การประเมินผล
•จิตพิสัย ๑๐ คะแนน
•รายงาน ๑๐ คะแนน
•สอบกลางภาค ๒๐ คะแนน
•สอบปลายภาค ๖๐ คะแนน
•รวม ๑๐๐ คะแนน



บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและพัฒนาการ

•บอกความเป็นมาของพระไตรปิฎกได้

•อธิบายความหมายความส าคัญได้

•อภิปรายพัฒนาการของพระไตรปิฎกได้



ก าเนิดและความเป็นมา
•ก าเนิดพระพุทธเจ้า

•ก าเนิดพระธรรม

•ก าเนิดพระวินัย

•ก าเนิดพระอภิธรรม



พัฒนาการของพระไตรปิฎก
•พัฒนาการค าสอนสมัยพุทธกาลตอนต้น

•พัฒนาการค าสอนสมัยพุทธกาลตอนกลาง

•พัฒนาการค าสอนสมัยพุทธกาลตอนปลาย

•พัฒนาการค าสอนสมัยหลังพุทธกาล



บุคคล ๔  จ าพวก
๑.อุคฆฏิตัญญ ู ดอกบัวพ้นน้ําบาน

แล้ว
๒.วิปจิตัญญ ู ดอกบัวเสมอน้ํา
๓.เนยยะ   ดอกบัวใต้น้ํา
๔.ปทปรมะ ดอกบัวใต้โคลน



มุขปาฐะ

•คําสั่งสอนมิได้บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ใช้วิธีการจด
จําเป็นหลัก  ซึ่งเรียกว่า  

มุขปาฐะ



พรหมจรรย์

• ในขณะที่ยังทรงมีพระชนมอ์ยู่นั้น  
คําสั่งสอนของพระองค์เรียกว่า 
พรหมจรรย์

•พระธรรม หรอื พรหมจรรย์



ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒ อย่างนี ้บุคคลต้องระวัง
•กามสุขัลลิกานุโยค

•อัตตกิลมถานโุยค



มัชฌิมาปฏปิทา
•ก่อให้เกิดจักษุ หมายถึง
ปัญญาจักษุ



เอหิภิกขุอุปสัมปทา



พระธรรมวินัย
•พระธรรมวินัย  จนกระทั่งมีการทํา

สังคายนา  คือมีการชําระตรวจสอบ  
รวบรวมคําสั่งสอนไว้เป็นหมวดหมู่แล้ว
จึงเกิด  พระไตรปิฎก  ข้ึนในภายหลัง
ต่อมา



ประเภทของพระไตรปิฎก

• ๑.  พระวินัยปิฎก  ว่าด้วยวินัยหรือศีลของ
ภิกษุและภิกษุณี

• ๒. พระสุตตันตปฎิก ว่าด้วยพระธรรมเทศนา
ทั่ว ๆ ไป มีนทิานชาดกประกอบ

• ๓.  พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยธรรมลว้น ๆ หรือ
ธรรมที่สําคัญ  ไม่มีนิทานชาดกประกอบ



พระเถระ ๔ รูป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
เป็นมาแห่งพระไตรปิฎก คือ

• ๑. พระอานนท์  ผู้เป็นพระอนุชา (ลูกพี่ลูกน้อง)  
และเป็นผู้อุปัฏฐากรับใช้พระพุทธเจ้า ในฐานะที่
ทรงจําพระสุตตนัตปิฎก  และพระอภิธรรมปิฎก

• ๒. พระอุบาลี  ผู้เชี่ยวชาญพระวินยั  ในฐานะที่
ทรงจําพระวินัยปิฎก



• ๓.     พระโสณกุฏิกัณณะ  ผู้เคยท่องจําบางส่วนแห่ง
พระสุตตันตปิฎก  และกล่าวข้อความนั้นแบบปาก
เปล่า  ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า  ได้รับ
สรรเสริญว่าทรงจําได้ดีมาก  ทั้งสําเนียงที่กล่าว
ข้อความออกมาก็ชัดเจนแจ่มใส  เป็นตัวอย่างแห่ง
การท่องจําในสมัยที่ยังไม่มีการจารึกพระไตรปิฎก
เป็นตัวหนังสือ



• ๔.     พระมหากัสสปะ  เป็นผู้ริเริ่มการทําสังคายนา  
จัดระเบียบพระพทุธวจนะให้เป็น

หมวดหมู่  ในข้อนี้ย่อมโยงไปถึงพระพุทธเจ้า  พระสารี
บุตร  และพระจุนทะน้องชาย

ของพระสารีบุตร  ซึ่งเคยเสนอให้เห็นความสาํคญั
ของการทาํสังคายนา  คือจัดระเบียบ

คําสอนให้เป็นหมวดหมู่



ค าถามท้ายบทที่ ๑
• พระไตรปิฎกมีก าเนิดและความเป็นมาอย่างไร

• จงอธิบายความหมายและความส าคัญของพระไตรปิฎก

• พัฒนาการของพระไตรปิฎกแบ่งเป็นกี่ตอน อย่างไรบ้าง

• ในสมัยพุทธกาลมีการรักษาและสืบทอดพระธรรมวินัยอย่างไร

• พระไตรปิฎกมีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร



บทที่ ๒ 
โครงสร้างและเนื้อหาสาระ

•จ าแนกโครงสร้างพระไตรปิฎก
•บอกเนื้อหาสาระโดยย่อพระวินัยปิฎก
•บอกเนื้อหาสาระโดยย่อพระสุตตันตปิฎก
•บอกเนื้อหาสาระโดยย่อพระอภิธรรมปิฎก



โครงสร้างของพระไตรปิฎก
•พระวินัยปิฎก

•พระสุตตันตปิฎก

•พระอภิธรรมปิฎก



พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

• พระวินัยปิฎก  ๑ - ๘

• พระสุตตันตปิฎก ๙ – ๓๓

• พระอภิธรรมปิฎก ๓๔ – ๔๕

• ๒๒,๓๗๙  หน้า /  ๒๔,๓๐๐,๐๐๐  ตัวอักษร



๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์
•พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ์

•พระสุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ์

•พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ธรรมขันธ์



 แผนผังพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

พระวินัยปิฎก                                         พระสุดดันปิฎก                               พระอภิธรรมปิฎก

มหาวิภังค์                                 1. ทีฑนิกาย                                       1.  ธัมมสังคณี

                          1. วิภังค ์                                                               2. มัชฉิมนิกาย                                  2.  วิภังค์

                                                     ภิกขุนีวิภังค์                              3.  สังยุตตนิกาย                                3. ธาตุกถา

                                                     มหาวรรค                                  4.  อังคุตตรนิกาย                             4.  ปุคคลบญัญัติ

                          2. ขันธกะ                                                             5.  ขุททกนิกาย                                 5.  กถาวัตถุ

                                               จุลวรรค                                                                                            6. ยมก

                           3.  ปริวาร                                                                                                                   7.  ปัฎฐาน



พระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดมี ๒ อย่าง คือ

๑) วินัย

๒) ธรรม

พระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดมีอย่างเดียว

คือ วิมุตติรส



ปฐมพุทธพจน์
มัชฌิมพุทธพจน์
ปัจฉิมพุทธพจน์

ค าสอนของพระพุทธเจ้า  ม ี๓ อย่าง คือ
(หน้า ๕๑)



มี ๓ อย่าง อีกแบบหนึ่ง
๑) งามและไพเราะในเบ้ืองต้น

๒) งามและไพเราะในท่ามกลาง

๓) งามและไพเราะในเบ้ืองปลาย 



มี ๓ อย่าง อีกแบบหนึ่ง คือ ปิฎก

๑)พระวินัยปิฎก

๒)พระสุตตันตปิฎก

๓)พระอภิธรรมปิฎก



มี ๕ อย่าง ได้แก่   นิกาย
๑) ทีฆนิกาย

๒)มัชฌิมนิกาย

๓) สังยุตตนิกาย

๔) อังคุตตรนิกาย

๕) ขุททกนิกาย 



 มี ๙ อย่าง ได้แก่องค์ ๙  คือ

• ๑. สุตตะ เป็นค าสอนประเภทร้อยแก้วล้วน ในอรรถ
กถาอธิบายไว้ว่า ได้แก่ อุภโตวิภังค์(ปาติโมกข์ทั้ง
สองฝ่าย) ขันธกะ บริวาร นิเทศ และพระสูตรใน
สุตตนิบาตรวมทั้งสูตรอื่นๆ ที่ไม่มีชื่อก ากับว่า”
สูตร” ด้วย



๒.เคยยะ

• เคยยะ เป็นค าสอนประเภทร้อยแก้วผสมร้อย
กรอง หมายเอาพระสูตรที่มีคาถาทั้งหมด 
โดยเฉพาะสคาถวรรคสังยุตตนิกาย 



๓.เวยยากรณะ

• เวยยากรณะ เป็นค าสอนประเภทที่เป็น
อรรถาธิบายโดยละเอียดเป็นร้อยแก้วล้วนๆ เช่น 
พระอภิธรรมปิฎก พระสูตรที่ไม่มค่าถา และ
พระพุทธพจน์อื่นที่ไม่นับเข้าในองค์ ๘ ข้อที่
เหลือ 



๔.คาถา

•คาถา เป็นค าสอนประเภทร้อยกรองล้วน 
เช่น ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และ
คาถาล้วนในสุตตนิบาตที่ไม่มีชื่อก ากับว่า 
“สูตร” 



๕.อุทาน
• อุทาน เป็นค าสอนประเภทที่เปล่งข้ึนจากแรง
บันดาลใจของพระพุทธเจ้า และพระสาวก 
ส่วนมากจะเป็นบทร้อยกรอง 



๖. อิติวุตตกะ

อิติวุตตกะ เป็นค าสอนประเภทค าอ้างอิง ที่
ยกข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ มาอ้าง
เป็นตอนๆ ได้แก่ พระสูตรสั้นๆ ๑๑๐ สูตร ที่
ขึ้นต้นด้วยค าว่า “วุตต  เหต  ภควตา” 



๗. ชาตกะ (ชาดก)

• ชาตกะ (ชาดก) เป็นค าสอนประเภทนิทานชาดก 
หรือเรื่องราวในชาติปางก่อนของพระพุทธเจ้า
ขณะเป็นพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมีอยู่ 



๘. อัพภูตธรรม
• อัพภูตธรรม เป็นค าสอนประเภทเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลาย เช่น พระพุทธองค์
สมัยอยู่ในพระครรภ์พระนางสิริมหามายา นั่งสมาธิผิ
นพระพักตร์ออกมาทางด้านหน้าพระอุทร ไม่แปดเปื้อน
ด้วยมลทินพระครรภ์ เหมือนทารกธรรมดาทั่วไป ซึ่ง
เป็นเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ เป็นต้น 



 ๙. เวทัลละ
• เวทัลละ เป็นค าสอนประเภทค าถาม-ค าตอบ แปลว่า 
ได้ความรู้ความปลืม้ใจ หมายถึง ผู้ถามได้ความรู้
ความปลื้มใจแล้ว กถ็ามต่อไปเรื่อยๆ 



มี ๘๔,๐๐๐ อย่าง ได้แก่  พระธรรมขันธ์



ลักษณะแห่งพุทธวจนะ (หน้า 53)

ค าสอนของพระพุทธเจ้ากระจายอยู่ในพระไตรปิฎก พระ
อรรถกถาจารย์ได้ประมวลลักษณะพุทธพจน์ไว้ ๑๖ 
ประการ คือ

๑) ท าให้เกิดศรัทธา
๒) ท าให้เกิดปัญญา
๓) พร้อมด้วยอรรถกถา



๔) พร้อมด้วยพยัญชนะ

๕) มีบทง่าย

๖)มีความหมายลกึซึ้ง

๗) สบายหู

๘) มีความหมายจบัใจ

๙) ไม่ยกตน



๑๐ ) ไม่ข่มผู้อื่น

๑๑) เยือกเย็นด้วยกรุณา

๑๒) ผ่องแผ้วด้วยปญัญา

๑๓) เป็นไปตามหลกัธรรมน่ารื่นรมย์

๑๔) น่าขบคิด

๑๕) ฟังได้ง่าย



๑๖) น าไปปฏิบัติได้



ค าว่า ”อภิธรรม” น. ๕๖
• อภิ ศัพท์  ใช้ในความหมาย

-เจริญ – วุฑฒิ

-มีความก าหนดหมาย – สลักขณา

- อันบุคคลบูชา – ปูชิต

- อันบัณฑิตก าหนดตัด – ปริจฉินน

-อันยิ่ง - อธิก



ค าอธิบาย “อภิ” ศพัท์ของพระพุทธโฆษาจารย์

• สรุป อภิธรรม ได้ ๕ ความหมาย คือ

๑) ธรรมอันเจริญ

๒) ธรรมมีความก าหนดหมาย

๓) ธรรมอันบุคคลบูชา

๔) ธรรมอันบัณฑิตก าหนดตัด

๕) ธรรมอันยิ่ง



บทที่ ๕ ล าดับคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา(ต่อ)ภาคพิเศษ

ความหมายของค าว่าคัมภีร์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า คัมภีร์ ไว้ว่า หนังสือต าราที่ส าคัญทางศาสนาหรือ
โหราศาสตร์ เป็นต้น



ธรรมและวินัย   ๒ อย่าง น ามาเก็บรวบรวมจัดเป็น
หมวดหมู่ใหม่แยกเป็น ๓ ปิฎก เรียกว่า บาลี

พระไตรปิฎก
วินัย  ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับส าหรับชีวิตและชุมชนของภิกษุ
และภิกษุณี จัดไว้เป็นคมัภีร์หนึ่ง เรียกว่า พระวินัยปิฎก



ธรรม จัดแยกเป็น ๒ คัมภีร์

• ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เหมาะกับบุคคล
สถานที่ เหตุการณ์ มีเรื่องอุทาหรณ์ประกอบ เรียกว่าพระ
สุตตันตปิฎก

• ธรรมที่แสดงเป็นเนื้อหาหรือหลักวิชาล้วน ไม่เกี่ยวกับ
ด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก



•ค าอธิบายพุทธพจน์หรือหลักพระ
ธรรมวินัย หรือ 

ค าอธิบายความในพระไตรปิฎกนั้น    

เรียกว่า    อรรถกถา



•พระไตรปิฎก ได้รับการท่องจ าและ
ถ่ายทอดกันมา จารึกเป็นภาษาบาลีมคธ  

•ส่วน อรรถกถา ได้รับการท่องจ าสืบทอด
กันมาและจารึกเป็นภาษาสิงหล



ช่วง พ.ศ. ๙๕๐ - ๑๐๐๐

• พระพุทธโฆษาจารย์  พระธรรมปาละ เดินทางมาจากชมพูทวีป 
มายังเกาะลังกา  ได้แปลเรียบเรียง อรรถกถา กลับมาเป็นภาษา
บาลี อย่างที่ใชศ้ึกษากันอยู่ในปัจจุบัน และแปลเป็นภาษาไทย



คัมภีร์อรรถกถาพระวินัยปิฎก 
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์

•  มี ๒ คัมภีร์
อรรถกถาสมันตปาสาทิกา

อรรถกถากังขาวิตรณี



คัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก

• คัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฎกกอ่นสมัยพระพุทธ
โฆษาจารย์ มี ๓  คมัภีร์  คอื เนตติปกรณ์  เปฏโกป
เทสปกรณ์  และ มลิินทปัญหา 



คัมภีร์อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์

• มี ๑๐ คัมภีร์  คือ
วิสุทธิมรรค  ญาโณทัย  ปริตัตถกถา  สมุังคลวิลาสินี

ปปัญจสูทน ี        สารัตถปกาสินี       มโนรถปูรณี        
ธัมมปทัฏฐกถา  ปรมัตถโชติกา  ชาตกัฏฐกถา



คัมภีร์อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์

• มี ๗ คัมภีร์ คือ

อัฏฐสาลินี   สมัโมหวโินทน ี ปรมตัถทีปนี  (อรรถกถาธาตุกถา)

ปรมัตถทีปน ี(อรรถกถาปุคคลบัญญัติ)  ปรมตัถทีปนี  (อรรถกถา
กถาวัตถ)ุ  ปรมัตถทีปนี  (อรรถกถายมก)  ปรมัตถทีปนี (อรรถ
กถาปัฏฐาน)



ประวัติพระพุทธโฆสะ

• พระพุทธโฆสะ เปน็ชาวอินเดีย เกิด ณ หมู่บ้านชื่อ  โฆ
สคาม ใกล้พุทธคยา  สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เมื่อ พ.ศ. ๙๕๖ ได้ศึกษาจบไตรเพทตามธรรมเนียม
พราหมณ์ก่อน ตอ่มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดย
การเผยแผ่ของพระเรวัตตเถระ ชื่อของท่านบางแห่ง
เรียกว่า ธรรมโฆสะ ก็มี และได้บรรพชาอุปสมบทกับ
พระเรวัตตะ



ประวัติพระพุทธโฆสะ (ต่อ)

• เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระพุทธพจน์โดยเคารพประกอบด้วย
อุตสาหะอย่างยิ่ง จนแตกฉานท้ังในพระไตรปิฏกและอรรถกถา ได้แต่งปกรณ์ชื่อ 
ญาโณทัย ขึ้นคัมภีร์หนึ่ง และก าลังปรารภจะแต่งอรรถกถาพระอภิธรรมชื่ออรรถ
กถาสาลินี และอรรถกถาปลีกย่อยอื่น ๆ
ท่านเรวัตตะผู้เป็นอุปัชฌายะจึงแนะน าว่า เมื่อจะแต่งอรรถกถาเหล่านี้ ก็ควร
เดินทางไปเกาะลังกา เพราะเวลานั้นอินเดียมีแต่บาลีพระไตรปิฏกท้ังสิ้น ส่วน
อรรถกถาท้ังหลายมีอยู่ ณ เกาะลังกาเป็นภาษาสิงหลซึ่งพระเถระมีพระสารีบุตร
(ชาวลังกามิใช่พระสารีบุตรอัครสาวก) และพระมหินเทเถระได้รจนาไว้  



แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง

• ค าสอนในพระไตรปิฎกน่าขบคิด

-พึงท าตนให้เหมือนผ้าขี้ริ้ว

- อยู่ต่ าแต่สิง่ที่ท าสูงส่ง



บทที่ ๖ ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย

• คัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์

• พระไตรปิฎกฉบับช าระและจารลงในใบลาน
ด้วยอักษรขอม

• ปิดทองทึบปกหน้าปกหลังและกรอบทั้งสิ้น
เรียกว่า “ฉบับทอง”



การสังคายนาพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ ๒

• พระไตรปิฎกฉบับรดน้ าแดง

เพราะใบลานที่ท าปกเขียนลายรดน้ าพืน้แดง



การสังคายนาสวดมนต์



คัมภีร์นิสสัคคิยปาจติตยิวัณณนา (ทุติย) สมันตัปปาสาทิกา วินยัฎฐกถา 
ฉบับทองชุบ ไม้ประกับลายก ามะลอ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก



คัมภีร์แต่ละผูกจะเรียงล าดับอยูภ่ายในไม้ประกบ



คัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์

• หนังสือใบลานคือ หนังสือที่จาร (เขียนด้วยเหล็ก
แหลม) ลงบนใบของต้นลาน ซึง่ เป็นตน้ไม้ชนิดหนึ่ง
ลักษณะคลา้ยต้นตาล ใบลานที่จารเสรจ็แล้วทุกลาน
จะต้องมี เครื่องหมายบอกล าดับหน้าลาน



 ใบลาน ๒๔ ลานรวมเรียกว่า “๑ ผูก” ผูกหนึ่งๆ ผูกหูไว้ดว้ยสาย
สนอง ทีด่้านซ้าย เพียงข้างเดียว



การสังคายนาพระไตรปิฎก รัชกาลที่ ๓

• ฉบับรดน้ าเอก

ฝีมือประณีตเป็นพิเศษกว่าพระไตรปิฎกฉบับใด ๆ

บรรจงท าตั้งแต่ เลือกใบลาน  ฝมีือจาร  ฝีมือเขียน  ลายรดน้ าที่ใบ
ปก   ท ากรอบคัมภีร์  ปา้ยช่ือคัมภีร์  ตลอดจนเลือกผ้าห่มคัมภีร์



ฉบับรดน้ าโท
• ทรงสร้างส าหรับหอหลวงใช้ในการสอบไล่พระปริยัติธรรม 
สร้างในลักษณะเดียวกันกับฉบับลายรดน้ าเอก แต่ฝีมือ
ประณีตรองลงมา



ฉบับทองน้อย

• เป็นฝีมือช่างผู้หญิงซึ่งหัดท ากันขึ้นในสมัยรัชกาลนี้ ตัว
คัมภีร์ปิดทองทึบอย่างฉบับทองใหญ่ที่สร้างในสมัยรัชกาล
ที่ ๑ จึงเรียกว่า  “ฉบับทองน้อย”



ฉบับอักษรรามัญ
• ฉบับนี้เข้าใจว่าจ าลองมาจากพระไตรปิฎกซ่ึงพระมอญหาได้ใน
เมืองรามัญเอามาถวาย

• ในสมัยนี้ไดท้รงสร้างพระไตรปิฎกจบใหญ่ส าหรับพระราชทาน
พระอารามหลวง อีก ๒ ฉบบั คือ

-ฉบับเทพชุมนุม  ใบปกเขียนลายรดน้ าเป็นรูปเทพชุมนุม
พระราชทานไปไว้ทีว่ัดพระเชตุพนฯ



-ฉบับลายก ามะลอ ใบปกเขียนลายก ามะลอ ได้ทรงสร้างไว้แต่เมื่อ
ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์สมบตัิ  พระราชทานไวส้ าหรับวัดราช
โอรส



การสังคายนาพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ ๔

• พระไตรปิฎกฉบับล่องชาด

ร.๔ ได้โปรดให้ตรวจหนังสือคัมภีร์พระไตรปิฎกในหอ
พระมณเฑียรธรรม ปรากฏว่าหนังสือหลวงขาดบัญชีไป 
จึงรับสั่งให้หามาทดแทนจนครบบริบูรณ์และได้โปรดให้
สร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับใหม่ขึ้นอีกฉบับหนึ่งมีชื่อ
เรียกว่า            “ฉบับล่องชาด”  เพราะด้านข้างปิดทอง
สลับชาด (สีแดง)



การสังคายนาพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ ๕

• พระไตรปิฎกอักษรไทย ฉบับทองทึบ
พระไตรปิฎกฉบับนี้  ปิดทองทึบ เหมือนกับฉบับทองใหญ่และ
ทองน้อย

• พระไตรปิฎกอักษรไทย ฉบับพิมพ์
การพิมพ์พระไตรปิฏกครั้งแรกของประเทศไทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ในปี พ.ศ.
๒๔๓๑



การสังคายนาพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ ๗

• พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ



การสังคายนาพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ ๘

• พระไตรปิฎกภาษาไทย/พระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวง

ในสมัยรัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ สมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (แพ  ติสฺสเทว) วัดสุทัศน
เทพวราราม ทรงปรารภว่า ประเทศไทยควรจะได้มี
พระไตรปิฎกไทย แปลเป็นไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สมกับ
เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา



• การช าระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๓๑ ส าเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด 
นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการพิมพ์
พระไตรปิฎกเป็นเล่มด้วยอักษรไทย
เป็นการฉลองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวยราช
สมบัติครบ ๒๕ ปี



• ในการพิมพ์ครั้งแรกนี้ พิมพ์ได ้๓๙ เล่มชดุ ยังขาดหายไปมไิด้
พิมพ์อีก ๖ เล่มและพิมพ์เพ่ิมเติมในรัชกาลที่ ๗ จนครบ
ฉบับพมิพ์ในรัชกาลที่ ๗ รวม ๔๕ เล่ม จึงนับว่าสมบูรณ ์
เป็นการช่วยเพ่ิมเติมเลม่ที่ขาดหายไป 



•  การพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือ
แม้ในขั้นแรกจะไม่สมบูรณ์ 
แต่ก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการวางรากฐานอย่างส าคัญแห่ง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
เป็นพระราชกรณียกิจอันควรสรรเสริญยิ่ง
แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



สรุปความ 

๑.ลาภสักการะชื่อเสียง เปรียบเหมือนกิ่งไมใ้บไม้               

๒. ความสมบูรณด์้วยศลี เปรียบเหมือนสะเก็ดไม ้

๓. ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ เปรียบเหมือนเปลอืกไม้ 

๔. ญาณทัสสนะ หรือปัญญา เปรียบเหมือนกะพ้ีไม้ 

๕. ความหลดุพ้นแห่งใจอันไม่กลับก าเริบ ซึ่งใช้ค าภาษาบาลี 

"อกุปปฺา เจโตวิมุตฺติ" เปรียบเหมือนแก่นไม้  







พระวินัยปิฎก
• อาทิกัมมะ คัมภีร์สิกขาบทอาบัติหนัก

• ปาจิตตีย์ คัมภีร์สิกขาบทอาบัติเบา

• มหาวรรค นอกปาติโมกข์ตอนต้น

• จูฬวรรค นอกปาติโมกข์ตอนปลาย

• ปริวาร คัมภีร์ส่วนประกอบภาคผนวก



พระสุตตันตปิฎก
•ทีฆนิกาย เล่มที่ ๙-๑๑
•มัชฌิมนิกาย เล่มที่ ๑๒-๑๔
•สังยุตตนิกาย เล่มที่ ๑๕-๑๙
•อังคุตตรนิกาย เล่มที่ ๒๐-๒๔
•ขุททกนิกาย เล่มที่ ๒๕-๓๓



พระสุตตันตปิฎก
•ทีฆนิกาย รวมพระสูตรยาวๆ
•มัชฌิมนิกาย รวมพระสูตรขนาดกลาง
•สังยุตตนิกาย รวมพระสูตรขนาดเล็ก
•อังคุตตรนิกาย รวมหมวดธรรมที่มาก
•ขุททกนิกาย ชุมนุมบทธรรมทั้งหลาย



พระอภิธรรมปิฎก
• สังคณี รวมปรมตัถธรรมทั้งหมดเข้าเป็นหมวดหมู่
• วิภังค์ แจกหรือกระจายปรมัตถธรรม  ออกเป็นส่วนๆ
• ธาตุกถา จัดปรมัตถธรรมโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
• ปุคคลบัญญัต ิแสดงพระอภิธรรมโดยบญัญัตบิคุคลและปรมัตถ์
• กถาวัตถุ แสดงพระอภิธรรมแบบถามตอบ
• ยมก ยกปรมัตถธรรมขึน้แสดงเป็นคู่ๆ
• ปัฏฐาน แสดงปัจจัยของปรมัตถธรรม



โครงสร้างพระไตรปิฎก



บทที่ ๓ 
ค าอธิบายพระไตรปิฎกโดยย่อ

ของพระอรรถกถาจารย์
อรรถกถา คือ ค าอธิบายพุทธพจน์หรือหลักธรรมวินัย คมัภีร์อรรถ
กถาอธิบายพระไตรปิฎก  โดยอธบิายค าศัพท ์ ความหมาย พร้อม
ทั้งชี้แจ้งเหตุผล ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนั้น ๆ



ประเภทของอรรถกถา
•พุทธสังวัณณิตะ (พุทธสังวัณณนา หรือพุทธกถา)
ได้แก่ ค าอธิบายของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงพระพุทธพจน์
โดยตรงด้วยพระองค์เอง

• อนพุุทธสังวัณณิตะ  (อนุพุทธสังวัณณนา หรืออนุพุทธ
อรรถกถา)
ได้แก่ค าอธิบายของพระสาวกทั้งหลาย นิยมเรียกอรรถกถาประเภทนี้
ว่า สาวกภาษิต



อรรถกถาประเภทภาษา
•มคธอรรถกถา อรรถกถาที่แต่งด้วยภาษามคธ (บาล)ี 
ได้แก่ อรรถกถา ที่มมีาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์
อยู่ และ อรรถกถาที่พระมหินทเถระน ามาสู่ประเทศศรีลังกา
ภายหลังสังคายนาครั้งที่ ๓ อรรถกถาที่ พระพุทธโฆษาจารย์ 
พระพุทธทัตตะ พระธรรมปาละ พระอุปเสนและพระมหานามะ 
เป็นต้น แปลจากภาษาสิงหล สู่ภาษามคธ



สิงหลอรรถกถา

• สิงหลอรรถกถา คือ อรรถกถา ที่แต่งด้วยภาษา
สิงหล ได้แก่

๑) มลูอรรถกถา น ามาจากชมพูทวีป โดย พระมหินท
เถระ

๒) มหาอรรถกถา หมายถึง อรรถกถาเก่า ที่พระพุทธ
โฆษาจารย์ถือเป็นแบบในการแต่งอภินวอรรถกถา



อรรถกถาตามยุคสมัย
• โบราณอรรถกถา ได้แก่ อรรถกถารุ่นเก่า

•อภินวอรรถกถา

•วิตถารอรรถกถา



อรรถกถาแบ่งตามสายคัมภีร์
พระไตรปิฎก

•อรรถกถาสายพระวินัยปิฎก

•อรรถกถาสายพระสุตตันตปิฎก

•อรรถกถาสายพระอภิธรรมปิฎก



ค าอธิบายพระวินัยปิฎก
•คัมภีรส์มันตปาสาทิกา
•อธิบายการจัดหมวดหมู่พระวินัยปิฎก
•การเรียกชื่อพระพุทธพจน์
•ค าสอนของพระพุทธเจ้า
•ลักษณะแห่งพุทธวจนะ



ค าอธิบายพระสุตตันตปิฎก
•อธิบายค าว่า”สตูร” (สุตต)

อตฺถาน   สูจนโต  สุวุตฺตโต  สวนโต จ 

สูทนโต  สุตฺตาณา  สุตฺตสภาคโต จ สุตฺต   

สุตฺตนฺติ  อกฺขาต 



ค าอธิบายพระสุตตันตปิฎก
• ความหมายพระสูตร ๖ อย่าง

• เพราะบ่งถึงประโยชน์  อตฺถาน  สูจนโต
• เพราะมีอรรถที่ตรสัไว้ดีแล้ว  สุวุตฺตโต
• เพราะผลิตประโยชน์  สวนโต
• เพราะหลั่งประโยชน์   สูทนโต
• เพราะป้องกันด้วยดี   สุตฺตาณา
• เพราะมีส่วนเสมอด้วยเส้นด้าย   สุตฺตสภาคโต



ค าอธิบายพระอภิธรรมปิฎก

• ธรรมอันยิ่งและวิเศษ เจริญด้วยมรรค และเจริญด้วยเมตตา

• ธรรมที่ควรก าหนด รูปารมณ์ สัททารมณ์

• ธรรมที่ควรบูชา โลกกุตตรธรรม

• ธรรมที่ก าหนด ก าหนดโดยสภาวะ ผัสสะ ฯ

• ธรรมที่ยิ่ง มหัคคตธรรม  อัปปมาณธรรม  อนตุตรธรรม



ค าอธิบายพระสุตตันตปิฎก
•ความหมายพระสูตร ๖ อย่าง
• เพราะบ่งถึงประโยชน์  (อตฺถาน  สูจนโต)

คือ ชี้ให้เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น



เพราะมีอรรถที่ตรสัไว้ดีแล้ว  (สุวุตฺตโต)

• คือ ตรัสตามอุปนิสัย หรือ อัธยาศัย ของ
เวไนยสัตว์



เพราะผลิตประโยชน์  (สวนโต)

•คือ ก่อให้เกิดผลดุจข้าวกล้าที่
เจริญเติบโตแล้วผลิตรวงข้าว



เพราะหลั่งประโยชน์   (สูทนโต)

•คือ ทําให้ประโยชน์หลั่งไหลออกมา
ดุจแม่โคนมหลั่งน้ํานมออกมา



เพราะป้องกันด้วยดี   (สุตฺตาณา)

• คือ รักษาประโยชน์ทั้งหลายไวไ้ด้ด้วยดี



เพราะมีส่วนเสมอด้วยเส้นด้าย   (สุตฺตสภาคโต)

•คือ ใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติของวิญญูชนดุจเส้น
บรรทัดของช่างไม้



พระวินัยปิฎก
•การแสดงธรรมมีข้อบังคับมีบทลงโทษ
•การสอนตามความผิดหรือตามโทษนั้น
•ค าสอนว่าด้วยการส ารวมและไม่ส ารวม
•ข้อศึกษาเกี่ยวกับศีลระดับสูง
• เครื่องละกิเลสอย่างหยาบที่ท าให้ละเมิดศีล



พระสุตตันตปิฎก
•การแสดงธรรมที่เหมาะกับจริตผู้ฟัง
•การสอนอนุโลมตามจริตผู้ฟัง
•ค าสอนที่มุ่งให้ผ่อนคลายทิฏฐิ
•ข้อศึกษาเกี่ยวกับสมาธิระดับสูง
• เครื่องละกิเลสอย่างกลาง



พระอภิธรรมปิฎก
•การแสดงธรรมมุ่งประโยชน์อย่างยิ่ง
•การสอนตามเนื้อหาแท้ๆของธรรม
•ค าสอนที่มุ่งก าหนดรูปนาม
•ข้อศึกษาเกี่ยวกับปัญญาระดับสูง
• เครื่องละกิเลสอย่างละเอยีด



ปฐมสังคายนา
การทําสังคายนาครั้งแรก เกิดขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธ์ปรินิพพาน 3 เดือน

ที่ถํ้าสัตตบรรณคูหาข้างเวภารบรรพต ใกล้กรุงราชคฤหป์ระเทศ
อินเดีย
-ในพระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอชาตศัตรู 
-โดยมีพระมหากัสสปเถระทําหน้าที่เป็นประธาน และเป็นผู้คอยซักถาม 
มีพระอุบาลีเป็นผู้นําในการวิสัชนาข้อวินัย และมีพระอานนท์เป็นผู้นําใน
การวิสัชนาข้อธรรม
- การทําสังคายนาครั้งนี้มีพระอรหันต์มาประชุมร่วมกันทั้งหมด 500 รูป 
ดําเนินการอยู่เป็นเวลา 7 เดือน จึงแล้วเสร็จ



การสังคายนาครั้งที่ ๒
• เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 100ที่วาลิการาม เมืองเวสาลี แคว้นวัชชีประเทศอินเดีย 

• โดยมีพระยสะ กากัณฑกบุตร เป็นผู้ชักชวน พระเถระผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมทํา
สังคายนาครั้งนี้ได้แก่ พระสัพพกามี พระสาฬหะ พระขุชชโสภิตะ พระ
วาสภคามิกะ (ทั้งสี่รูปนี้เป็นชาวปาจีนกะ) พระเรวตะ พระสัมภูตะ สาณ
วาสี พระยสะ กากัณฑกบุตร และพระสุมนะ (ทั้งส่ีรูปนี้เป็นชาวปาฐา) ใน
การน้ีพระเรวตะทําหน้าที่เป็นประธานผู้คอยซักถาม และพระสัพพกามี
เป็นผู้นําในการวิสัชนาข้อวินัย การทําสังคายนาครั้งนี้มีพระสงฆ์มา
ประชุมร่วมกัน 700 รูป ดําเนินการอยู่เป็นเวลา 8 เดือน จึงแล้วเสร็จ



การสังคายนาครั้งที่ ๓

• เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 235 ที่อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร ประเทศอินเดีย 

• โดยมีพระโมคคลีบุตร ติสสเถระ เป็นประธาน การทําสังคายนาครั้งน้ีมี
พระสงฆ์มาประชุมร่วมกัน 1,000 รูป ดําเนินการอยู่เป็นเวลา 9 เดือน จึง
แล้วเสร็จ

• ข้อปรารภในการทําสังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ มีพวกเดียรถีย์ หรือ
นักบวชศาสนาอื่นมาปลอมบวช แล้วแสดงลัทธิศาสนาและความเห็นของ
ตนว่าเป็นพระพุทธศาสนา พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ จึงได้ขอความ
อุปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราชสังคายนาพระธรรมวินัยเพื่อกําจัด
ความเห็นผิดของพวกเดียรถีย์ออกไป



การสังคายนาครัง้ที่สี่

• การทําสังคายนาครั้งน้ีเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 643 
ที่เมือง ชาลันธร แต่บางหลักฐานก็กล่าวว่าทําที่กัศมีร์
หรือแคชเมียร ์การสังคายนาครั้งน้ีมีลักษณะของ
ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
เข้ามาผสม ทําให้ฝ่ายเถรวาทไม่นับว่าเป็นหนึ่งใน
การสังคายนา



การสังคายนาครัง้ที่ห้า

• การทําสังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 460 ที่อาโลกเลณสถาน มตเลชน
บท ประเทศศรีลังกา โดยมีพระรักขิตมหาเถระเป็นประธาน การทํา
สังคายนาครั้งนี้เพื่อต้องการจารึกพระพุทธวจนะเป็นลายลักษณ์อักษร 
หลังจากที่มีการพัฒนาด้านภาษาเขียน จากตัวอักษร อนักษระ (ภาษา
รูปภาพ)มาเป็นอักษระ (ภาษาเขียนเลียนแบบเสียงพูด) ซ่ึงภาษาอนักษ
ระพระอรหันต์ในอดีตเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการบันทึกไว้เพราะจะ
ให้พระพุทธคลาดเคลื่อนเสื่อมสูญได้ ถึงจัดหมวดหมู่แบ่งกันรับผิดชอบ
ท่องจําทรงกันเอาไว้ เมื่อภายหลังมีภาษาเขียนแบบอักษระจึงเห็นควรให้
จารึกเป็นลายลักอักษร



ธัมมวินยสังคีติ



พระไตรปิฎกส าคัญอย่างไรจึงต้องศึกษา

• เนื่องจากพระไตรปิฎกเป็นประมวลคําสอน ของ
พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เราจําเป็นต้อง
อ่านพระไตรปิฎกโดยตรง เพื่อจะได้รู้ว่าเรื่องนั้น ๆ 
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไร เมื่อไม่กระจ่างตอน
ไหน ประเด็นใดค่อยอ่านหนังสืออรรถกถา หรือ
หนังสือที่ผู้รู้ทั้งหลายแต่งขึ้นเพื่อประกอบ ใน
การศึกษานั้น ท่านวางระดับความสําคัญของคัมภีร์
ที่พึงเชื่อถือ ลดหลั่นลงไปดังนี้ 



• (๑) พระไตรปิฎก
(๒) สุตตานุโลม (หมายถึงอรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา ตลอดถึงปกรณ์พิเศษ
ทั้งหลาย)
(๓) เกจิอาจารย์ (ผู้รู้ที่เป็นพหสููตที่
เชื่อถือได้)
(๔) อัตโนมัติ (ความคิดเห็นส่วนตัว)



ประโยชนข์องการศึกษาพระไตรปิฎก

• พระธรรมปิฎก ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการศึกษาพระไตรปิฎกไว้ ๖ 
ประการ  ดังนี้



• ๑. เป็นที่รวมไวซ้ึ่งพุทธพจน์ คือ พระ
ดํารัสของพระพุทธเจ้า คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้เอง เท่าที่
ตกทอดมาถึงเรามีมาในพระไตรปิฎก เรา
รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าจาก
พระไตรปิฎก



• ๒. เป็นแหล่งต้นเดิมของคําสอนใน
พระพุทธศาสนา คําสอน คําอธิบาย คัมภีร์ 
หนงัสือ ตํารา ที่อาจารย์และนักปราชญ์ทั้งหลาย
พูด กล่าวหรือเรียบเรียงไว้ ที่จัดวา่เป็นของใน
พระพุทธศาสนา จะต้องสืบขยายออกมาและ
เป็นไปตามคําสอนที่เป็นตน้เค้า หรือฐานเดิมใน
พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นตําราแม่บท 



• ๓. เป็นที่สถิตของพระศาสดาของ
พุทธศาสนิกชน เพราะเป็นที่บรรจุพระธรรม
วินัยที่พระพุทธเจา้ตรัสไว้ให้เป็นศาสดาแทน
พระองค์ เราจะเฝ้าหรือรูจ้ักพระพุทธเจ้าได้
จากพระดํารัสของพระองค์ทีท่่านรกัษาไว้ใน
พระไตรปิฎก



• ๔. เป็นหลักฐานอ้างอิงการแสดงหรือยนืยัน
หลักการที่กล่าววา่เป็นพระพุทธศาสนา การ
อธิบายหรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา จะเป็นที่น่าเชื่อถือหรือ
ยอมรับได้ด้วยดี เม่ืออ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด



• ๕. เป็นมาตรฐานตรวจสอบคําสอนใน
พระพุทธศาสนา คําสอนหรือคํากล่าวใด ๆ ที่จะถือ
ว่าเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนาได้ จะต้อง
สอดคล้องกับพระธรรมวินัย ซึ่งมีมาในพระไตรปิฎก 
(แม้แต่คําหรือข้อความในพระไตรปิฎกเอง ถ้าส่วน
ใดถูกสงสัยว่าจะแปลกปลอมก็ตรวจสอบด้วยคํา
สอนทั่วไปในพระไตรปิฎก) 



• ๖. เป็นมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือ และ
ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือ
หรือข้อปฏิบัติตลอดจนพฤติกรรมใด ๆ จะ
วินิจฉัยว่าถูกต้องหรือผิดพลาด เปน็
พระพุทธศาสนาหรือไม่ ก็โดยอาศัยพระธรรม
วินัยที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นเครื่องตัดสิน



จะศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกอย่างไร

๑. ให้อ่านเพื่อหาความเข้าใจธรรมะ
๒. อ่านเพื่อหาความหมายระหว่างบรรทัด
๓. อ่านเพื่อประมวลคําตอบหลากหลายในประเด็น

เดียวกัน 
๔. อ่านและตีความจากภูมิหลังของตน

 
 



ได้ความรู้ใหม่อีกมิติหนึ่ง

• พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ 

• พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย 

• พระพุทธศาสนากับจติวิเคราะห์ 

• เสรีภาพในทรรศนะพระพุทธศาสนา 

• พุทธศึกษากับปรัชญา 

• ครูในอุดมคติตามแนวพระพุทธศาสนา

• อุดมรัฐตามแนวพุทธศาสนา ฯลฯ 



• เราผู้อ่านมีภูมิหลังในด้านใด อาจนําเอา
แนวคิด เอาทฤษฎีในด้านนั้นมาจับ
พระไตรปิฎก แล้วเสนอออกมาเป็น
ทรรศนะพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น ๆ



พระวินัยปิฎกเป็นฐานแห่งศีล

พระสุตตันตปิฎกเป็นฐานแห่งสมาธิ

พระอภิธรรมปิฎกเป็นฐานแห่งปัญญา 



หลักธรรมค าสอนจากพระไตรปิฎกมคีวาม
เกี่ยวเนื่องกับสถาบนัต่าง ๆ

 







http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2&hl=th&sa=X&biw=735&bih=457&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fiX6J6x4RvZvjM:&imgrefurl=http://teppabut-rainum.blogspot.com/2008/08/blog-post.html&docid=mlHDRc2IL7m6JM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_VVZad_ZiMH8/SKvsnaVeNII/AAAAAAAAACY/B3bd07MMzcY/s320/Mahidolsym.jpg&w=295&h=299&ei=DiXkT7-wOY6qrAfxn5juCA&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=99&dur=2382&hovh=226&hovw=223&tx=83&ty=142&sig=115260145081447311840&page=3&tbnh=125&tbnw=122&start=26&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:26,i:185


มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2&start=317&hl=th&sa=X&biw=735&bih=457&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Jq9bQMseGGSvlM:&imgrefurl=http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/exam-copus/21027.html&docid=It17GuQPYVHdmM&imgurl=http://www.audit.msu.ac.th/tar_audit/logo.jpg&w=600&h=704&ei=5CjkT-DvA4zOrQfMstj5CA&zoom=1&iact=hc&vpx=217&vpy=49&dur=20372&hovh=243&hovw=207&tx=89&ty=137&sig=115260145081447311840&page=27&tbnh=130&tbnw=111&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:317,i:114


NIDA

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2&hl=th&sa=X&biw=735&bih=457&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Yr6EcLCFJThycM:&imgrefurl=http://www.km.nida.ac.th/home/index.php?option=com_fireboard&func=view&catid=2&id=179&docid=YPheH4F9WsDkWM&imgurl=http://www.km.nida.ac.th/home/images/fbfiles/images/nida_logo.gif&w=300&h=300&ei=aCrkT7WpO87orQepx5DoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=92&dur=1871&hovh=225&hovw=225&tx=133&ty=110&sig=115260145081447311840&page=1&tbnh=125&tbnw=123&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:2,s:0,i:76


ทุ. ส. นิ. ม.

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2&start=99&hl=th&sa=X&biw=735&bih=457&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=U8aYvO_ZGXU81M:&imgrefurl=http://blog.eduzones.com/racchachoengsao/88544&docid=fkoW0w9F17axaM&imgurl=http://www.bkk2.in.th/Attachment/7294/17651_%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_copy.jpg&w=400&h=395&ei=mSrkT6rYLtDLrQe4i93uCA&zoom=1&iact=hc&vpx=78&vpy=102&dur=121&hovh=223&hovw=226&tx=120&ty=140&sig=115260145081447311840&page=10&tbnh=142&tbnw=144&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:99,i:21


ความหมายของ   ทุ  ส  นิ  ม
• ทุ    มาจากคําว่า    ทุกข์          คือ    ความไม่สบายกายไม่สบายใจ

ส    มาจากคําว่า    สมุทัย        คือ    สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์
นิ    มาจากคําว่า    นิโรธ         คือ    การดับทุกข์
ม    มาจากคําว่า    มรรค         คือ     หนทางหรือวิธีการปฏิบัติไปสู่
ความดับทุกข์



http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2&start=277&hl=th&sa=X&biw=735&bih=457&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VvnoAEju4-4U-M:&imgrefurl=http://www.kwc.ac.th/kawila/index2.html&docid=YgPdHtdEK8NCmM&imgurl=http://www.kwc.ac.th/kawila/logo_mwitA.jpg&w=300&h=288&ei=tSrkT-zhA83irAec6dWCCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=285&vpy=116&dur=19195&hovh=220&hovw=229&tx=131&ty=94&sig=115260145081447311840&page=25&tbnh=137&tbnw=143&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:277,i:295


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Logo_krirk1.jpg


บทที่ ๗
พระไตรปิฎกนานาชาติ



• (The Buddhist Era 2500 Great International Council 
Pāḷi Tipiṭaka, Roman script B.E. 2548 )

พระไตรปิฎกบาฬี ฉบับมหาสังคายนาสากลนานาชาติ 
พ.ศ. 2500 อักษรโรมนั 2548



http://www.flickr.com/photos/dhammasociety/873664857/


เสวนาสังวธัยายพระไตรปิฎกสากล

• เสวนาสังวัธยายพระไตรปิฎกสากล จดหมายเหตุ 
การประชุมของวิศวกรคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 2 ณ กทม. 
ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน "โครงการยุวชนอ่าน
สังวัธยายพระไตรปิฎกสากล" เพื่อให้พระไตรปิฎก
ออกมาจาก "ตู้" มาสู่ "ชีวิต" ยุวชนไทย สําหรับศึกษา
และอ่านสังวัธยาย... เด็กจากโรงเรียนสยามสามไตร 
จัดอยู่ในกลุ่มนักเสวนาสังวัธยาย



คลังพระไตรปิฎกนานาชาติ
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



วิชาพระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต

• วิชาพระไตรปิฎกกับวิถีชีวิต : หอพระไตรปิฎก
นานาชาติ จัดการเรียนการสอนรายวิชาพระไตรปิฎก
กับวิถีชีวิต ให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
การศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์  เร่ิมเปิดสอน
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็น
ประจําทุกภาคการศึกษา ทั้งภาคต้น ภาคปลาย และ
ภาคฤดูร้อน



• อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (  รองศาสตราจารย์      
ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอ
พระไตรปิฎกนานาชาติ 



คุณธรรม 4 ประการ

• การเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้  ว่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติ
คุณธรรม 4 ประการ คือ เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริต
ธรรม เที่ยงธรรม  ตามพระราชด ารัสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่
ปวงชนชาวไทยในวโรกาสฉลองการครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549



การอัญเชญิพระไตรปิฎกฉบับไทยใหญ่

• วันที่ 15 ตุลาคม 2552  คณะชาวไทยใหญ่รว่ม
อัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับไทยใหญ่  ต้นฉบับ
ตัวเขียนพับสาอันเป็นฉบับเก่าแก่หายาก  และ
ฉบับจัดพิมพ์ด้วยอักษรไทยใหญ่ซึง่มีการ
จัดพิมพ์เพียงครั้งเดียวในโลก ประดิษฐาน ณ 
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
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javascript:;


พระไตรปิฎกจีน

• พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน เร่ิมเมื่อประมาณ พ.ศ. ๖๐๘  
เมื่อพระเจ้ามิ่งตี่ หรือเม่งตี่ ทรงส่งทูต ๑๘ คน ไปสืบ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป  ในครั้งน้ันพระ
กาศยปะมาตังคะ ที่เข้ามาจีนจากอินเดีย ได้แปลพระสูตรพุทธ
วจนะ ๔๒ บท

• ประมาณปี พ.ศ. ๙๔๔ พระกุมารชีวะ จากแควน้กูจา ในเอเชีย
กลางให้มีการแปลคัมภร์ีพระไตรปิฎกภาษาสันสกฤตเป็น
ภาษาจีน



• สมัยราชวงศ์ถัง  พระถังซําจั๋ง หรือ หลวงจีน 
เหี้ยนจัง หรือ ยวนฉาง  ได้ไปสืบทอด
พระไตรปิฎกในไซที คือแควน้ตะวนัตก หรือ
ดินแดนตะวนัตกซึ่งหมายถึงชมพูทวีปใน พ.ศ. 
๑๑๗๒



พระไตรปิฎกญี่ปุ่น

• หนังสือประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่น ชื่อ “นิฮอนโชก” บันทึกว่า 
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศญ่ีปุ่น ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม 
พ.ศ.  ๑๐๙๕  เป็นบันทึกของราชการ แต่ตามข้อเท็จจริง พุทธ
ศาสนามาสู่ญ่ีปุ่นก่อนหน้านั้นแล้ว

• ญี่ปุ่นได้รับอารยธรรมจากจีน อาศัยฉบับพระไตรปิฎกจีนเป็น
ต้นฉบับพิมพ์เลียนแบบ  ประเทศญ่ีปุ่นมีอยู่ ๙ ฉบับ

• ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ศาสตราจารย์ตากากุสุ พร้อมด้วยนักปราชญ์
ชาวญ่ีปุ่นและคณะได้ชําระรวบรวมพิมพ์พระไตรปิฎกใหม่



เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕  ให้ชื่อว่า “ฉบับ ไดโช”  มีความวิจิตรพิสดาร 
พร้อมด้วยนานาปกรณ์ ไม่มีพระไตรปิฎกฉบับใดในโลก ท้ังฝ่าย
มหายาน ฝ่ายเถรวาทจะเทียบได้  รวบรวมทั้งคันถะต่าง ๆ ของ
บรรดาคณาจารย์ฝ่ายจีนและญี่ปุ่นทุกคณะทุกนิกายไว้หมด มี 
๓๐๕ ปกรณ์ พิมพ์เป็นสมุดหนาใหญ่ ขนาดเอนไซโคลปิเดียถึง 
๑๐๐ เล่ม

เอนไซโคลปิเดีย จึงหมายถึงหนังสือท่ีสอนความรู้รอบตัวทุกวิชา 
คําน้ีเราแปลเป็นไทยว่า   สารานกุรม



พระไตรปิฎกฉบับธิเบต

• พระเจ้าสรองสันคัมโป (ประสูติเม่ือ พ.ศ. ๑๑๖๐) 
กษัตริย์แห่งธิเบต ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิง
เนปาลและเจ้าหญิงแห่งประเทศจีนผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา ทําให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่
เข้าสู่ธิเบต   ได้ส่งสมณทูต ชื่อ “ทอนมิสัมโภตะ” 
ไปศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาต่าง ๆ ใน
ประเทศอินเดีย



พระไตรปิฎกเกาหลี
• พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศเกาหลี เม่ือ 

พ.ศ. ๙๑๕  โดยสมณทูตซุนเตา เดนิทางจาก
ประเทศจีนแผน่ดินใหญ่เข้ามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรโกคุริโอ  ประเทศ
เกาหลีในปัจจุบัน



ประเทศเกาหลี  ปรากฏพระไตรปิฎก ๓ ฉบับ 

• ประเทศเกาหลีได้รับวัฒนธรรมจากจีน

• ในสมัยราชวงศ์โคเรียว พ.ศ. ๑๒๐๐ เมื่ออาณาจัรร
ซิลลาได้รับชัยชนะ  รวมอาณาจักรทั้ง ๓ คือ โกคุริโอ  
แพกเจ  และ ซิลลา เป็นปึกแผ่นมั่นคง



พระพุทธศาสนาล่วงได้ ๑๙๓๕ ปี

• ราชวงศ์โซซอน สมัยพระเจ้าเซซอง ได้ประดิษฐ์อักษรเกาหลี

• กษัตริย์เซโจ ให้การสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการ
แปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลี

• เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะสงฆ์เกาหลีใตต้ั้งโครงการแปลและ
จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี เรียกว่า “ ศูนย์แปล
พระไตรปิฎกเกาหลี” ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยดงกุก (ตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๔๙)



พระไตรปิฎกกัมพูชา
• ดินแดนประเทศกัมพูชา หรือเขมรน้ัน ในอดีตหลายพันปีมาแล้ว 

เป็นถิ่นฐานของชนชาติมอญ-เขมร อาศัยอยู่ สันนิษฐานว่า 
อพยพมาจากอินเดีย ผ่านเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของคาบสมุทรอินโดจีน แล้วกระจายกันอยู่ มีอํานาจครอบครอง
ดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนท้ังหมด ได้ผสมผสานกับคนใน
ท้องถิ่นเดิม และกับคนท่ีอพยพมาทีหลัง ท้ังในชาติพันธุ์ และทาง
วัฒนธรรมมีความเจริญเพิ่มขึ้นตามลําดับ ตอ่มาได้มีชนอินเดีย
เข้ามาติดต่อคา้ขาย และได้นําเอาวัฒนธรรมอินเดียมาเผยแผ่
ด้วย ทําให้กัมพูชารับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาด้วย



ประวัติศาสตร์ของกัมพูชา จัดได้เป็น ๔ ยุค

• ตามประวัติศาสตร์ของกัมพูชา จัดได้เป็น ๔ ยุค จะได้
กล่าวถงึพุทธศาสนาในยุคต่าง ๆ ดังนี้



ยุคฟูนัน (Funan, Founan)หรืออาณาจักรพนมหรือยุคก่อน
เขมร (พ.ศ.๖๐๐-๑๑๐๐)

• "ฟูนัน" เป็นภาษาจีน สันนิษฐานว่า เพี้ยนมาจากคํา
เขมรว่า พนม ซึ่งแปลว่า ภูเขา ในสมัยนี้ชาวเขมร
ส่วนใหญ่ นับถือตามความเชื่อดั้งเดิม คือ นับถือตาม
บรรพบุรุษ ได้แก่ ถือลัทธิโลกธาตุ ดิน นํ้า ลม ไฟ 
และผีสางนางไม้ จดหมายเหตุของจีนเรียก ฟูนัน 
เขมรนับถือทั้งศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา แต่
ในราชสํานัก และชนชั้นสูง นับถือศาสนาฮินดู



สมัยเจนละ ( พ.ศ. ๑๑๐๐ - ๑๓๔๔)

• อาณาจกัรเจนละตั้งอยู่ทางทิศเหนือของฟูนัน ถือว่าเป็น
ยุคของเขมรหรือกัมพูชาที่แทจ้ริง ซึ่งถือวา่ได้เริ่มต้นใน
สมัยเจนละนี้ พระเจา้วรมันเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น
กษัตริย์องค์แรกของสมัยเจนละ ราว พ.ศ. ๑๐๙๓ กษัตริย์
ในยุคต้นยังคงนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก 
ต่อมาพุทธศตวรรษที ่๑๓ ได้มีกษัตริย์ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา คือสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๑ 
(ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๑๑๙๓ - ๑๒๕๖)



สมัยมหานคร (พ.ศ. ๑๓๔๕ - ๑๙๗๕)

• ยุคมหานคร ได้แก่ยุคนครวัต นครธม  ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาป และอยู่ทาง
เหนือของเมืองเสียมราฐ อันเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาในสมัยนั้น เป็น
ยุคท่ีอารยธรรมของขอมเจริญรุ่งเรืองมาก มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่น ทางด้านศาสนา ปรากฏว่าพุทธ-ศาสนาฝ่ายมหายาน
เจริญรุ่งเรืองพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ ส่วนพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคง
เป็นที่นับถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป ส่วนทางชั้นสูง หรือในราชสํานัก
นับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน และถือลัทธิพราหมณ์ ในยุคนี้ได้มีธรรม
เนียมถือศาสนาคนละอย่างระหว่างพระราชา กับ ปุโรหิต ถ้าพระราชา
เป็นพุทธ ปุโรหิตเป็นพราหมณ์ หรือถ้าพระราชาถือพราหมณ์ ปุโรหิตถือ
พุทธ ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือต่อกันมาหลายร้อยปี



ยุคหลังพระนคร (พ.ศ. ๑๙๗๕-ปัจจุบัน)

• ประเทศกัมพชูาในตอนตน้ของยุคหลังพระนครได้สิ้นอํานาจลง เพราะ
ได้เป็นเมืองขึน้ของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๓๗ ถงึ พ.ศ.๒๑๖๑ พอได้รับ
เอกราชจากไทย ก็เกิดปัญหาสงครามกับเวียดนามบ้าง กับไทยบ้าง 
สงครามภายในบ้าง เป็นเมืองขึน้ของไทย และ เวียดนามด้วย 
จนกระทัง่ใกลข้ึน้ศตวรรษที่ ๒๔ ฝรั่งเศสเร่ิมเข้ามามีบทบาทในอนิโด
จีน และใน พ.ศ. ๒๔๑๐ กมัพูชาก็ตกเป็นเมืองขึน้ของฝรั่งเศส จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๔๙๗ จงึได้อิสรภาพคนืมา และเรียกชื่อประเทศว่า พระ
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีเมืองหลวงชื่อ พนมเปญ มีกษัตริย์ครองราชย์
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ พระนามว่า พระเจ้านโรดมสหีนุ



• ในยุคหลังพระนครน้ี พุทธศาสนาแบบมหายานและศาสนา
พราหมณ์ได้เสื่อมถอยลงไป คงเหลือแต่พุทธศาสนาเถรวาท และ
กษัตริย์ในยุคนี้จึงได้นับถือพระพุทธศาสนาเร่ือยมา กษัตริย์
กัมพูชาได้ละท้ิงราชธานีมหานคร ไปสร้างราชธานีใหม่ท่ีเมือง  
สรีสันธอร์ ต่อมา พ.ศ. ๑๙๗๕ ได้ย้ายไปสร้างราชธานีใหม่ท่ี
พนมเปญ จนถึงในปัจจุบัน ตั้งแต่การสร้างราชธานีใหม่ เป็นต้น
มา เป็นเวลา ๔๐๐ ปี ประเทศกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤต ทาง
สังคมอย่างรุนแรง ประชาชนทุกข์ยากมาก บ้านเมืองยับเยิน 
พระศาสนาเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากเกิดเรื่องภายใน มีการแย่ง
ชิงราชสมบัติกัน ผู้คนล้มตายกันมากนครวัต นครธม ถูกปล่อย
รกร้างอยู่ในป่า จนมีชาวฝรั่งเศสไปพบเข้า 



• ศาสนาแรกที่เปน็ศาสนาสําคัญของชาว
กัมพูชา คือ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาที่
รองลงมา คือ พระพุทธศาสนา 



•  พระไตรปิฎกได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทย  พม่า  
ลังกา   กัมพูชา   ลาว        ตัวอยา่งวินัยปิฎก
ของกัมพูชาฉบับราชบรรณาลัย  ดา้นหนึ่งแสดง
เป็นตัวอักษรบาลี อีกด้านหนึ่งเป็นภาษาเขมร 
ความจริงไดใ้ช้ฉบับไทยเป็นหลัก



พระไตรปิฎกเนปาล
• เนปาลเป็นดินแดนชาติภูมิของพระพุทธเจ้า ใน

อาณาเขตเนปาล เคยเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญกี่ยว
กับพุทธประวัติ เช่น เมืองกบิลพัสดุ์  เมืองเทวหะ   
ลุมพินี

• มีการฟื้นฟูการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทข้ึน
ในเนปาล สมาคมแห่งหน่ึง

ชื่อ  “ธรรโมทัยสภา”



พระไตรปิฎกพม่า

เมื่อ พ.ศ. ๙๔๖  พระพทุธโฆษาจารย ์  แปลอรรถกถาจากสิงหลเปน็มคธ
แล้ว เดนิทางออกจากศรลีังกา ได้มาที่เมืองสะเทิมของพม่า พร้อมกับ
นําเอาพระไตรปิฎกและคมัภีร์อรรถกถาต่าง ๆมาด้วย

พ.ศ. ๑๕๘๘ – ๑๖๒๑ สมัยพระเจ้าอนุรทุธะ หรือ พระเจ้าอโนรธามังช่อ 
กษัตริย์แห่งเมืองรัมมะ  ทรงมพีระราชศรทัธาแรงกล้า  ได้ทรงมีพระ
ราชสาสน์ไปขอคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากกษัตริยเ์มืองสะเทิม แต่
กษัตริย์เมืองสะเทิมไม่ยอม จึงทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองสะเทิม แล้วนํา
พระไตรปิฎก ๓๐ จบ กับภิกษุชาวตะเลงผู้รู้ธรรมแตกฉานพระไตรปิฎก
บรรทุก ๓๒ หลังช้าง กลบัมานครพุกาม



• ในประเทศพมา่มีประวัติการสงัคายนาพระไตรปิฎก ๒ ครั้ง 
ซึ่งทางพมา่ถือว่าเป็นการสังคายนาครัง้ที่ ๕ และครั้งที่ ๖
ในทางพระพุทธศาสนา

• เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ และสิ้นสุดใน พ.ศ. ๒๔๑๑  มีการจารึก
พระไตรปิฎกหินอ่อน

• ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ มีการจัดสร้างพระเจดีย์จํานวน ๗๒๙ 
องค์ เท่าจํานวนพระไตรปิฎกหินอ่อน เพือ่บรรจุ
พระไตรปิฎก  และได้รับการขนานนามวา่ หนังสือที่ใหญ่
ที่สุดในโลก



กลุ่มจารึกด้วยอักษรตะวันออก

• พระไตรปิฎกสันสกฤต ตามหลักฐานในวสุพันธุ
นิทานกล่าวว่า เกิดขึน้ประมาณพ.ศ. ๕๐๐ มี
วัตถุประสงค์เพื่อร้อยกลองคัมภีร์แก้ อธิบาย
พระไตรปิฎกที่เรยีกว่า “ภาษยะ” บาลี



กลุ่มจารึกด้วยอักษรตะวันตก

• พระไตรปิฎกฉบบัสมาคมบาลีปกรณ์ ได้คัดลอก
จากพระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับอักษรสิงหล
ของลังกา  ฉบับอักษรไทย และ ฉบับอักษรพม่า  
โดยเทียบเคียงสอบทานกัน แลว้พิมพ์ด้วยอักษร
โรมัน ได้ตรวจชําระและแปลจัดพิมพ์เรื่อยมา 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๒  จนถึงปัจจุบัน



บทที่ ๘ พระไตรปิฎกกับศาสตร์สมัยใหม่

• การจัดอีกแบบหนึ่งแบ่งวิชาในโลกออกเป็น ๓ กลุ่ม  คือ

• มนุษย์ศาสตร์(Humanities)

• วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ (Natural science)

• สังคมศาสตร์  (Social science)



มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์

ศิลปะ
วรรณคดี
ประวัติศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ศาสนา
ปรัชญา

ชีวภาพ
กายภาพ
อื่น ๆ

ประวัติศาสตร์  
(เกี่ยวกับสังคม)
มานุษยวิทยา
สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
จิตวิทยาสังคม



การเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของการศึกษาและวิจัยด้าน
มนษุยศาสตร์  วทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา ข้อมูล วิธีการ ผลงาน

มนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์

มนุษย์ พฤติกรรม
ผลงานสร้างสรรค์

ปรากฎการณ์

พฤติกรรม

การตคีวามและ
การวินิจฉัยประการณ์

การสังเกต 
การทดลอง

การสังเกต
การวเิคราะห์

ความหมาย
คุณคา่

กฎเกณฑ์
ทฤษฎี

กฎเกณฑ์
ทฤษฎี



มนุษยศาสตร์
• มนุษยศาสตร์ หมายถึงวิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงาน

ของคนมีศิลปะ วรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ภาษาศาสตร์  
ศาสนาและปรัชญา



คัมภีร์มงคลสูตร จ าแนกศิลปะ ออกเป็น ๒ ประเภท

• อนาคาริยศิลปะ  ศีลปะของบรรพชิต

• อาคาริยศิลปะ  ศีลปะของคฤหัสถ์



หตฺถโกสลฺล  หรือ หตฺถโกศล

• เป็นไวพจน์ของคาํว่าศิลปะ

• หตฺถโกศล แปลวา่ ฉลาดทํา



ทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
• พุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะ (Art)  หมายถึง

ศิลปะแห่งการครองชีวิตคือเป็นการกระทําที่
แยบคายสุขุม ในการที่จะมีชีวิตอยูเ่ป็นมนุษย์



ทัศนะของพระธรรมปิฎก 

• ศิลปะศาสตร์  คอืวิชาการที่ต้องใช้ความสามารถ
ทางสติปัญญาเป็นเครื่องพัฒนาสติปัญญาและ
ยกระดับจิตให้เขา้ถึงอิสรภาพเป็นเสรีชน ฯลฯ



ศิลปะของบรรพชิตและคฤหัสถ์
• เข้าลักษณะช่างทาํ  ช่างพูด  ช่างคิด  หรือ ทําเป็น  พูด

เป็น   คิดเป็น

• สําเร็จประโยชน์ ๓ ประการ คือ

๑ )อัตถะ เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนด้วย

๒) หิตะ เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่นด้วย

๓) สุขะ อํานวยความสุขแก่ตนและผู้อื่นด้วย

ปฏิบัติได้ ครบ ๓ ประการ ช่ือว่าเป็นมงคลชีวิตแก่ผู้นั้น



http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2&hl=th&sa=X&biw=1093&bih=478&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=OL8enNueg3J_zM:&imgrefurl=http://lionardo.exteen.com/20050826/entry&docid=s6B-cms87jBJ3M&imgurl=http://lionardo.exteen.com/images/normal_15 - monalisa.jpg&w=338&h=500&ei=1gAvULfWGsTorAeH9YDABw&zoom=1&iact=hc&vpx=93&vpy=62&dur=1037&hovh=273&hovw=184&tx=100&ty=151&sig=115260145081447311840&page=1&tbnh=130&tbnw=93&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72


http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2&hl=th&sa=X&biw=1093&bih=478&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IR5E2G1TG7oSLM:&imgrefurl=http://www.nanmeebooks.com/reader/news_inside.php?newsid=49&docid=borQTvJo1mmbxM&imgurl=http://www.nanmeebooks.com/UserFiles/Image/reader/new38_1.jpg&w=300&h=374&ei=1gAvULfWGsTorAeH9YDABw&zoom=1&iact=hc&vpx=564&vpy=64&dur=12097&hovh=251&hovw=201&tx=92&ty=130&sig=115260145081447311840&page=3&tbnh=138&tbnw=113&start=35&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:35,i:232


http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2&start=225&hl=th&sa=X&biw=1093&bih=478&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=T1RyhzSBpZ2tzM:&imgrefurl=http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?p=9170&sid=6d81b38e66e4e956e68564f1bc570046&docid=Jl01yPNMbBiNwM&imgurl=http://www.artgazine.com/shoutouts/images/art/Leonardo_self.jpg&w=420&h=659&ei=BAIvULnwIY2zrAf_wYHAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=765&vpy=78&dur=4571&hovh=281&hovw=179&tx=85&ty=221&sig=115260145081447311840&page=13&tbnh=126&tbnw=80&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:225,i:184


พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์

• ความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ การจะเชื่อสิ่งใด
ต้องพิสูจนใ์ห้เหน็จรงิเสียก่อน เอาปัญญาและ
เหตุผลเป็นตัวตดัสินความจริง

• หลักพระพุทธศาสนาถือว่า ความจริงจะต้อง
พิสูจน์ได้ดว้ยการปฏิบัติ ดุจหลักกาลามสูตร

ที่ไหนมีศรัทธา  ที่นัน่ต้องใช้ปัญญา



การเชื่ออย่างมีปญัญาด้วย...หลักกาลามสูตร 10



หลักกาลามสูตร
๑) มา อนุสฺสวเนน อยา่เพิ่งเช่ือโดยฟังตามกนัมา
๒) มา ปรมฺปราย อยา่เพิ่งเช่ือโดยถือว่าเป็นของเก่าเลา่สืบๆ 

กันมา
๓) มา อิติกิราย อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ
๔) มา ปิฏกสมฺปทาเนน อย่าเพิ่งเช่ือโดยอ้างคัมภีรห์รือตํารา
๕) มา ตกฺกเหตุ อย่าเพิง่เช่ือโดยคิดเดาเอาเอง 



๖) มา นยเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา

๗) มา อาการปริวิตกเฺกน อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการท่ี
         ปรากฏ

๘) มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าตรงกับ
         ความเห็นของตน

๙) มา ภพฺพรูปตา อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดน่าเชื่อได้

๑๐) มา สมโณ โน ครูติ อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดน้ันเป็นครูของเรา

 



• สรุปแล้วว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า จะเชื่อ
อะไร ก็อย่าเพิ่งเชื่อง่าย ๆ  ต้องใช้

หลักกาลามสูตรทั้ง 10 ประการนี้  ตาม
หลักที่ว่า

“ที่ไหนมีศรัทธา ที่นั่นต้องมีปัญญา”



• ข้อความประเภทนี้ตรงกับกฎทางวทิยาศาสตร ์
เพราะนักวิทยาศาสตร์จะไม่เชื่อถ้ายังไม่ได้ 
ทดสอบหรือพิจารณาเหตุผลให้ปรากฏก่อน 



ความอุ่นใจ 4 ประการคือ

๑) ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริง บาปบุญที่ทําไว้มีจริง ก็เมื่อ
เราทําแต่ดี ไม่ทําช่ัว เราจะชื่นใจว่าเราจะไป เกิดใน
สุคติโลกสวรรค์แน่นอน นี้เป็นความอุ่นใจข้อที่หน่ึง 

๒) ถ้าหากว่าชาติหน้าไม่มีจริงบาปบุญที่คนทําไว้ไม่มี
จริงก็เม่ือเราไม่ทําชั่ว ทําแต่ดีชาตินี้เราก็สุข แม้ชาติ
หน้าจะไม่มีก็ตามน้ีเป็นความอุ่นใจข้อที่สอง



๓) ถ้าหากว่าบาปที่คนทําไว้ ช่ือว่าเป็นอันทํา คือได้รับผลของ
บาป ก็เมื่อเราไม่ทาํบาปแล้ว เราจะได้ รบัผลของบาปที่
ไหน นี้เป็นความอุ่นใจข้อที่สาม 

๔)  ถ้าหากวา่บาปทีค่นทําแล้วไม่ได้เป็นบาปอันใดเลย
หรือไม่เป็นอันทํา ก็เมื่อเราไม่ได้ทําบาป เราก็ พิจารณาตน
ว่าบริสุทธิ์ทั้งสองส่วน คือ ส่วนที่เราไม่ไดท้ําชั่ว และใน
ส่วนที่เราทาํดี เรากม็คีวามสุขในปัจจุบัน 



•  ถ้าเราทําดีโดยการมีเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา  แล้ว เราจะมี 
ความอุ่นใจถึง4 อย่าง ซึ่งคนทําชั่วนั้น
จะไม่มีความอุ่นใจดังกล่าวเลย 



จุดประสงค์ของวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์

วิทยาศาสตร์ พุทธศาสตร์
-ต้องการรู้จักกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ
-แก้ไขปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น
-พยายามเอาชนะกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ 

-เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติใน
นิยาม ๕ คือ 
-อุตุ  พีช  จิต  กรรม  ธรรมชาติ
-ต้องการให้รู้กฎเกณฑ์ความจริง
ของชีวิตมนุษย์



กระบวนการของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์

กระบวนการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการของพทุธศาสตร์
๑) ตั้งข้อปัญหา
๒) ตั้งคําถามเพื่อตอบข้อทดสอบ
๓) รวบรวมข้อมูล
๔) วิเคราะหข์้อมูล
๕) เกิดทฤษฎี
๖) นําไปประยุกต์ใช้ตอบขอ้สงสยั

๑) ปัญหา หรือ ทุกข์ / ปรากฏการณ์ทาง
        ธรรมชาติ
๒) ค้นหาคําตอบจากการปฏิบตัิ
๓) ไตร่ตรองผลที่ทีเ่กดิขึน้
๔) ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๕) นํามาเผยแผ่



เฉลยแบบฝึกหดั 
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑) ความเชื่อตามหลักวทิยาศาสตร์การจะเชื่อสิ่งใดต้องพิสูจน์ให้
เห็นจริง เอาปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสินความจริง

๒)หลักพระพุทธศาสนาถือว่า ความจริงจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยการ
ปฏิบัติ

๓) โลกท่ีพ้นจากสสารวัตถุวิทยาศาสตร์ยังไม่ยอมรับเพราะ..เชื่อว่า
ประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่จะต้องตัดสินความจริง



๔) พระพุทธศาสนาเชื่อว่า สัจธรรมช้ันสูง คือ...มรรค  ผล  
นิพพาน ไม่อาจจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส    รู้ได้
ด้วยปัญญินทรีย์

• ๕) ชาวกรีกเรียกชื่อว่าตนเองสามารถเข้าถึงความจริงของ
โลกได้ด้วย  เหตุผล....ไม่ใช.่.ด้วยประสาทสัมผัส ด้วย
พื้นฐานความเชื่อดังกล่าวทําให้ชาวกรีกเป็นนัก..
คณิตศาสตร์...และ... ได้สร้างรากฐานที่สาํคัญมากมายแก่
วงการคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน



๖) ) ครั้งหน่ึงกาลิเลโอ ทดลองทิ้งวัตถุที่มีนํ้าหนักต่างกันลงจากหอ
เอนเมืองปิซา กาลิเลโอทําขึ้นเพ่ือพิสูจน์ว่า...แนวความคิดของ
อริสโตเติล ท่ีว่าของหนักย่อมตกลงสู่พื้นเร็วกว่าของเบาผิด

๗) บางครั้งการสังเกตปรากฏการณ์ในธรรมชาติอาจผิดพลาด
เพราะสภาพการณ์ไม่เอื้ออํานวย นักวิทยาศาสตร์ก็เร่ิมใช้วิธี...
สร้างสถานการณ์จําลองขึ้น

๘) ปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์กําลังทํางาน ๒ ดา้น ควบคู่กัน คือ 
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหน่ึง...กําลังทําหน้าที่ค้นหาและรายงาน
ข้อเท็จจริงในธรรมชาติ..... ส่วนอีกกลุ่มหน่ึง...กําลังค้นหา
คําอธบิายว่า ทําไมปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติจึงเป็น
เช่นนั้น



๙) ความเชื่อและจุดหมายของพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มีบทบาทในการนาํไปสู่ความสาํเร็จ ๓ ประการ คือ

๑..ศรทัธาเป็นตัวกอ่ให้เกิดความสนใจ เริ่มศกึษาคน้คว้า

    ๒..ศรัทธาทาํให้มพีลังเกิดความพยายามทุม่เทอุทศิเพื่อ     
หาความจริง

    ๓..ศรัทธาทําให้เกดิมีทิศทางหรือประเด็นที่แน่วแน่ชันเจน
ในการสืบค้น



• ๑๐) พระพุทธศาสนาถือว่าจิตเป็น..นามธรรม.ส่วน
วิทยาศาสตร์ถือวา่จติเป็น...รูปธรรม ในวิชา...ฟิสิกส์ มีสิ่งที่
มีตัวตน สามารถถูกต้องสัมผัสได้เรียกว่า..สสาร กับสิ่งที่ไม่
มีตัวตน แต่สามารถทํางานได้เรียกว่าพลงังาน

๑๑) แนวทางที่นกัศกึษาพระพุทธศาสนาพงึปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ปัญญา ๓ แนวทาง คือ  

๑...ปริยัติ การศกึษา วิจัย ค้นคว้า

๒...ปฏิบัติ การปฏิบติัอย่างจรงิจัง ลงมือทํา  และ  

๓..ปฏิเวธ...การหลุดพ้นจากกิเลสด้วยการเข้าถึงธรรม



๑๒) วิชาจรณสมฺปนโฺน ถึงพร้อมด้วย...ถึงพร้อมด้วยความรู้
และความประพฤติ   ปุพเพนิวาสานุสสติญาณระลกึ...ชาติ
ก่อนได้

๑๓) กฎแหง่กรรม ทางวิทยาศาสตร์ มกีฎนี้เหมือนกัน คือ 
กฎของเซอรไ์อเซ็ค นิวตัน ได้ค้นพบทฤษฎี...สะท้อน
กลับมา ทดสอบโดย...เอาลูกบอลขว้างไปกระทบกับฝา
ผนังก็จะเกิดการสะทอ้นย้อนกลับมาในทศิทางเดิม



๑๔) ไอน์สไตน์ เคยกล่าวเอาไว้ว่า วิทยาศาสตร์ที่ปราศจาก...
ศาสนาเปรียบได้กับคนแขนขาพกิาร  ส่วนศาสนาที่
ปราศจากวิทยาศาสตร์เปรียบได้กับคนตาบอด

๑๕)  วัฏฏสงสาร ทางหลักวิทยาศาสตรม์หีลักที่นา่สนใจ
ใกล้เคียงกนัคือ หลัก...ปฏิกิริยาลูกโซ่

       อกาลิโก  หมายถึง..ทันสมัยทกุกาลเวลา ให้ผลไม่จํากัด
กาล



ความสุขของประชากรในประเทศไทย

• ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน เอแบคเผย10จังหวัดประชาชนอยู่
เป็นสุข  สุพรรณบุรแีชมป์อันดับ 1 ภูเก็ตสุขน้อยที่สุด 
นราธิวาส  ผวาอาชญากรรมมากสุด



• ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยความสุข
ชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง 
จัดอันดับความรู้สึกของประชาชนต่อจังหวัด “อยู่แล้ว
เป็นสุข” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ที่พักอาศัย
อยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศ จํานวน 42,538 
ตัวอย่างช่วงระหว่างก.พ.-มี.ค. 2554



• 10 จังหวัดที่ประชาชนรู้สึกวา่อยู่แล้วเป็นสุขมากทีสุ่ด 
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี คะแนนเฉลี่ย 7.83 คะแนน 
อันดับสอง จ.อุตรดิตถ์ 7.66 คะแนน อันดับที่สาม จ.พังงา 
7.56คะนน อันดับ4 จ.สุโขทัย 7.50 คะแนน อันดับ5

 จ.เพชรบูรณ์7.44 คะแนน จ.สตูล จ.บุรีรัมย์ จ.พิษณุโลก

 จ.สระแก้ว และจ.พะเยา ตามลําดับ



• นอกจากนี้ 5 จังหวัดสุดท้ายที่ประชาชนรูส้ึกอยู่แล้วเป็น
สุข ได้แก่ อันดับ73 จ.สมุทรสงคราม 6.45 คะแนน อันดับ
74 จ.กระบี่ 6.41 คะแนน อันดับ75 ได้แก่ จังหวัดสระบุรี 
6.40 คะแนน อันดับ76จ.สงขลา 6.32 คะแนน อันดับ77

    จ.ภูเก็ต 5.64 คะแนน



• ผอ.ศูนย์วิจัยความสขุชุมชน กล่าวว่า หลายจังหวัดของ
ประเทศทีม่ีความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิสูง มีคนรวย
พักอาศัยอยู่จํานวนมาก แต่ประชาชนธรรมดาทั่วไป
โดยรวมกลับมีความรู้สึกเป็นสุขน้อยกว่า จังหวัดอื่นๆ ของ
ประเทศ จึงเป็นข้อมลูที่นักพัฒนา และผู้บริหารประเทศ
น่าจะนาํไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อหา
แนวทางเพิ่มดัชนีความสุขของประชาชนระดับพื้นที่ใน
จังหวัดต่างๆ ของประเทศ



งานกลุ่ม วิเคราะห์ประเด็นดังต่อไปนี้
• ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์   ข้อเสียของวิทยาศาสตร์

• ประโยชน์ของพุทธศาสตร์   ข้อเสียของพุทธศาสตร์

• ท่านมีความเห็นเช่นไร กับข้อความว่า “เพื่อความอยู่
รอด”



ข้อเสียของวิทยาศาสตร์

• ๑) ประชากรตกงานมากขึ้น

• ๒) ชุมชนห่างเหินกันมากขึ้น

• ๓) ความเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

• ๔) คุณค่าความเป็นมนุษย์น้อยลง

• ๕) ทรัพยากรถูกทําลาย

• ๖) คนโง่มากขึ้น


