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บทท่ี ๒ 
ประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลี 

 
          พระมหาชิต ฐานชิโต,ผศ.ดร. 

               อาจารยสิทธิมนต ติสันเทียะ 
     

วัตถุประสงคการเรียนประจําบท 
 
 เม่ือไดศึกษาเนื้อหาในบทนี้แลว นิสิตสามารถ 

  ๑. บอกความหมาย ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรมบาลีได 
  ๒. บอกประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมบาลีพระไตรปฎกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได 
  ๓. อธิบายประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมอรรถกถาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได 
  ๔. จําแนกประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมบาลีฎีกา อนุฎีกา และโยชนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได 
  ๕. อธิบายประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมบาลีปกรณวิเสสตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได 
   

ขอบขายเน้ือหา 
• ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรมบาลี 

• ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมบาลีพระไตรปฎกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

• ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมบาลีอรรถกถาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

• ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมบาลีฎีกา อนุฎีกา และโยชนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

• ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมบาลีปกรณวิเสสตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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๒.๑ ความนํา 

ประวัติศาสตรและเรื่องราวเหตุการณสําคัญของมวลมนุษยท่ีเกิดข้ึนในอดีตลวนบันทึกเปนตํานานให
อนุชนศึกษาเรียนรูเพ่ือเปนแบบอยางหรือเปนแรงบันดาลใจการดํารงชีวิตในทางสรางสรรค อันกอใหเกิด
ประโยชนแกตน คนรอบขาง สังคม ประเทศชาติและพระศาสนา วรรณกรรมบาลีก็เชนกันเปนคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีบันทึกประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาและหลักคําสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีแสดงและสั่งสอนเอาไว ไดรับการสืบทอดมาโดยพระอรหันตสาวกและพุทธ
บริษัท การเผยแผชวงพุทธกาลใชวิธีทองจําท่ีเรียกวามุขปาฐะ จําไดแลวบอกเลาสั่งสอนปากตอปาก หลังพุทธ
ปรินิพพานไดสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัย จัดหมวดหมูคําสอน วรรณกรรมบาลีพัฒนาการรูปแบบเปน
ปฎก ไดแกพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และ พระอภิธรรมปฎก รวมเรียกวาพระไตรปฎก พระไตรปฎกมี
พัฒนาการสูการจารึกแลวบันทึกเปนลายลักษณลงใบลานครั้งแรกเปนอักษรสิงหล ราว พ.ศ. ๔๓๓ ตอมามี
วรรณกรรมบาลีลดหลั่นเปนลําดับ ไดแกอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณพิเศษ  ตอมากลุมประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาคัดลอกพระพุทธพจนคือพระไตรปฎกดวยอักษรประจําชาติ มี อักษรสิงหล อักษรพมา อักษร
เทวนาครี อักษรเขมร อักษรไทย เปนตน ไดสืบทอดมาถึงปจจุบัน  
 

๒.๒ ความหมาย ลักษณะ และ ประเภทของวรรณกรรมบาล ี
 ๒.๒.๑ ความหมายของคําวาวรรณกรรมบาลี 
คําวา “วรรณกรรมบาลี” ประกอบดวยคําวา “วรรณกรรม” และคําวา “บาลี” คําวาวรรณกรรม  

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายวา งานหนังสือ งานประพันธ บท
ประพันธทุกชนิดท้ังท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง เชน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร วรรณกรรมของเสถียร
โกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน 0

๑  วรรณกรรมเปนคํามีความหมายคอนขาง
กวาง โดยจะหมายถึงงานเขียนหรือขอเขียนทุกประเภท ไมจําเพาะวางานนั้นจะมีอรรถรสดานเนื้อหา
เหมือนกับวรรณคดีหรือไมก็ตาม 1

๒  คําวาบาลี ถาเปนคุณบท แปลวาภาษาท่ีรักษาไว หมายถึงภาษาท่ีรักษา
พระพุทธพจน อันเปนหลักคําสอนของพระพุทธเจา วรรณกรรมบาลีชั้นเดิมจึงหมายถึงคัมภีรรวบรวม
หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาคือพระไตรปฎก อันเปนคัมภีรหลัก บันทึกเปนภาษาบาลี  

 
๒.๒.๒ ลักษณะของวรรณกรรมบาลี 
วรรณกรรมบาลีมีลักษณะพิเศษตางจากวรรณกรรมอ่ืน วรรณกรรมบาลีมีเนื้อหาอยูบนพ้ืนฐานแหง

ความจริง ความงามและความดี เนื้อหาประกอบดวยเหตุผลแสดงขอเท็จจริงอยางมีระบบ ในแงท่ีเปน

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคพับลิเคช่ันส
, ๒๕๔๖), หนา ๑๐๕๔-๑๐๕๕.  

๒ พระศรีวิสุทธิคณุ (สฤษดิ์  ประธาต)ุ, “การศึกษาวิเคราะหหลักการและเหตผุลของการสรางสรรควรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย”, สารนิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๕), หนา ๓๖. 

 
 

                                                 



๒๕ 
 

วรรณกรรมสื่อแสดงอารมณความรูสึกนึกคิดความบันดาลใจและจินตนาการสะทอนใหผูอานเขาใจความจริง
ของชีวิตและความจริงของโลกตามหลักพุทธธรรมใหเห็นอยางชัดเจน ดวยวรรณกรรมบาลีท่ีมีลักษณะพิเศษ
ดานเนื้อหา กลาวคือ2

๓ ท่ีมีลักษณะเปนคําสั่ง หรือ ขอหามคือพระวินัย ท่ีมีลักษณะเปนคําสอนคือพระธรรม ท่ีมี
ลักษณะเปนวิชาการลวน ๆ คือพระอภิธรรม วรรณกรรมบาลีพัฒนาการจากรุนสูรุน สืบทอดตั้งแตยุค
พระไตรปฎกเปนตนมา เนื้อหาเปนไปตามมติของพระสังคีติกาจารยคราวทําสังคายนา ท่ีตางจากวรรณกรรม
อ่ืนคือวรรณกรรมบาลีประมวลความรูสภาวะตามกฎธรรมชาติท่ีไดจาการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
แสดงญาณทัศนท่ีเปนสัจธรรมยิ่งกวาวรรณกรรมท่ัวไป 

 
๒.๒.๓ ประเภทของวรรณกรรมบาลี 
วรรณกรรมบาลีมีหลายลักษณะ ถาแบงตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแลวพระอรหันตสาวกทํา

สังคายนาจัดเปนหมวดหมู มี ๒ หมวด ไดแก  ๑) พระธรรม หลักคําสอนแสดงความจริง หลักดําเนินชีวิตท่ีดี 
และ ๒) พระวินัย เนื้อหาเปนคําสั่ง เปนกฎระเบียบ เปนขอหามใหละเวนบาปอกุศล ถาแบงตามปฎก มี ๓ 
ปฎก เรียกวาพระไตรปฎก ไดแก พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก ถาแบงตามการ
ประพันธ มี ๓ ประเภท ไดแก ประเภทรอยแกว (คัชชะ) ประเภทรอยกรอง (ปชชะ) และประเภทผสมผสาน(วิ
มิสสะ)  

ตัวอยางประเภทวรรณกรรมบาลีแบงตามการประพันธ ดังนี้ 
๑) ประเภทรอยแกว (คัชชะ) วรรณกรรมท่ีมีรูปแบบการประพันธเปนรอยแกว ภาษาความเรียงท่ัวไป 

สละสลวยดวยเสียงและความหมาย เรียกวา จุณณิยบท เชน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  
 
เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา พาราณสิยํ วิหรติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ ตตฺร โข ภควา  ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู 
อามนฺเตสิ เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ฯ โย จายํ กาเมสุ กามสุขลฺลิกานุโยโค หีโน 
คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสฺหิโต โย จายํ อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย อนตฺถสฺหิโต ฯ  
เอเตเต ภิกฺขเว  อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี 
อุปสมาย อภิฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯ  กตมา สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน 
อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย  อภิฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯ อยเมว  อริ
โย  อฏฐงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีทํ ฯ  สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชี
โว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ อยํ โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธา     
จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯ3

๔ 
 
คําแปล:  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล

เมืองพาราณสี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมา ตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย สวน

๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี ปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๓. 

๔ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘.  

 
 

                                                 



๒๖ 
 

สุดโตง ๒ อยาง บรรพชิตไมควรเสพ เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไม
ประกอบดวยประโยชน ๑ การประกอบความลําบากแกตน เปนทุกข  ไมประเสริฐ ไมประกอบดวย
ประโยชน ๑ ขอปฏิบัติอันเปนทางสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดโตง ๒ อยางเหลานั้น อันตถาคตได
ตรัสรูแลว กระทําจักษุ กระทําญาณ ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน ก็ขอ
ปฏิบัติอันเปนทางสายกลางนั้น เปนไฉน คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ ไดแก ความ
เห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ ขอ
ปฏิบัติอันเปนทางสายกลางนี้แล อันตถาคตไดตรัสรู กระทําจักษุ  กระทําญาณ ยอมเปนไปเพ่ือความ
สงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน4

๕ 
  
 ๒) ประเภทรอยกรอง (ปชชะ)    วรรณกรรมท่ีมีลักษณะการประพันธเปนรอยกรอง รูปแบบเปน 

โคลง ฉันท กาพย กลอน ตามกฏเกณฑฉันทลักษณ ท่ีเรียกวา คาถา  ดังตัวอยาง   
  มาวม ฺเถ ปาปสสฺ  น มตฺต อาคมิสฺสติ. 
   อุทพินฺทุนิปเตน   อุทกุมฺโภป ปูรติ;  
   ปูรติ พาโล ปาปสฺส  โถก โถกป อาจินนฺติ.5

๖ 
 
คําแปล: คนเรา ไมควรดูหม่ินบาปวามีประมาณเล็กนอยจะไมมาถึงตน 
  แมหมอน้ํา (ท่ีเปดฝาตั้งไวตอนฝนตก) ยอมเต็มไดดวยหยดแหงน้ํา  
  (ท่ีตกลงทีละหยด) ฉันใด คนเขลา ผูสั่งสมอยู ซ่ึงบาปแมทีละนอย ๆ  
  ยอมเต็มไดดวยบาป ฉันนั้น 

 
๓) ประเภทผสมผสาน (วิมิสสะ)  วรรณกรรมท่ีมีรูปแบบการประพันธผสมผสานระหวางรอยแกว

กับรอยกรอง นําบทรอยกรองท่ีเปนคาถาภาษิตในพระไตรปฎกมาเปนบทตั้งแลวอธิบายขยายความดวยภาษา
รอยแกว เหมือนการแตงกระทูธรรมหรือการแสดงพระธรรมเทศนา มีบาลีเปนบทตั้ง มีคําอธิบายขยายความ
ภาษาไทย หรือถาเปนบาลีลวนมีคําอธิบายเชื่อมโยงรอยแกวกับรอยกรอง สวนใหญพบในรูปอธิบายคาถาท่ี
เรียกวาแกอรรถ เชนในอรรถกถาธรรมบท หรือ ในทองเรื่อง เชน 

 
 ตัวอยางท่ี ๑ ผสมผสานอยูในทองเรื่อง 

“ภาติก ตรุณาปจ ตาว, มหลฺลกกาเล ปพฺพชิสฺสถาติ. “ตาต มหลฺลกสฺส หิ อตฺตโน  
หตฺถปาทาป อนสฺสวา โหนฺติ, น วเส วตฺตนฺติ, กิมงฺค ปน าตกา, สฺวาห ตว วจน  
น กโรมิ, สมณปฏิปตฺตึ ปูเรสฺสามิ,  
  ชราชชฺชริตา โหนฺติ  หตฺถปาทา อนสฺสวา  
  ยสฺส, โส วิหตตฺถาโม  กถ ธมฺม จริสฺสติ,  

๕ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๖๖๔/๔๑๙  
๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙/๓๑  

 
 

                                                 



๒๗ 
 

ปพฺพชิสฺสาเมวาห ตาตาต6ิ

๗. 
    คําแปล:  (นองชายพูดวา) “ขาแตพ่ีชาย เออก็ (ทาน) ยังเปนคนหนุมกอน, (ทาน)จักบวชตอนแก”  ฯ 

(พ่ีชายตอบวา) “นองเอย ก็แมมือและเทาของตน ของคนแก เปนอวัยวะวาไมฟง ไมเปนไปใน
อํานาจ จะปวยกลาวไปใยถึงพวกญาติ(จักเปนไปในอํานาจ) เรานั้น จะไมทําตามคําของเจา (เรา)
จะบําเพ็ญขอปฏิบัติของสมณะใหบริบูรณ  
  มือเทาของผูใด คร่ําคราเพราะชรา เปนอวัยวะวาไมฟง  
  เขามีเรี่ยวแรงถูกชรากําจัด จักประพฤติธรรมไดอยางไร 
นองเอย เราจักบวชแนนอน” ฯ 

  
 ตัวอยางท่ี ๑ ผสมผสานตอนแกอรรถ  
    ปุ ฺ ฺเจ ปุริโส กยิรา,  กยิราเถน ปุนปฺปุน,  
     ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ,  สุโข ปุ ฺสฺส อุจฺจโยติ.  

ตสฺสตฺโถ "สเจ ปุริโส ปุ ฺ กเรยฺย, `เอกวาร เม ปุ ฺ กต, อล เอตฺตาวตาติ อโนรมิตฺวา ปุนปฺปุน 
กโรถ, ตสฺส กรณกฺขเณป ตมฺหิ ปุ ฺเ ฉนฺท รุจึ อุสฺสาห กโรเถว. กึการณา ? สุโข ปุ ฺสฺส อุจฺจ
โยติ: ปุ ฺสฺส หิ อุจฺจโย วุฑฺฒิ อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต สุโขติ.7

๘ 
     คําแปล:    หากวาบุรุษพึงทําบุญ ควรทําบุญนั้นบอย ๆ ควรทําความพอใจ  

  ในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญ เปนเหตุกอใหเกิดความสุข  
บาทพระคาถานั้น ความวา “ถาบุคคลพึงทําบุญ, ไมงดเวนดวยคิดวา ‘เราทําบุญครั้งหนึ่งแลว 
พอละดวยบุญเทานี้, แลวพึงทําบอย ๆ แมในขณะทําบุญนั้นพึงพอใจ คือ ชอบใจ ไดแก อุตสาหะ
ในบุญนั้นนั่นแล. ถามวา “เพราะเหตุไร ?”  ตอบวา “เพราะ การสั่งสมบุญกอใหเกิดความสุข 
อธิบายวา เพราะการสั่งสม คือ การเพ่ิมพูนซ่ึงบุญ ชื่อวากอใหเกิดความสุข  เพราะ เปนเหตุนํา
สุขมาใหในโลกนี้และโลกหนา”. 

         อนึ่ง การแบงลําดับชั้นวรรณคดีบาลี พบวามี ๓ มติ ไดแก8 ๙  
 ๑. มติของนักปราชญไทย แบงออกเปน ๕ ประเภท คือ (๑) พระไตรปฎก (๒) อรรถกถา (๓) 
ฎีกา (๔) อนุฎีกา (๕) สัททาวิเสส  
 ๒. มตขิองนักปราชญพมา แบงออกเปน ๙ ประเภท ตั้งแต (๑)-(๔) เหมือนมติของไทย ท่ีตางจาก
ไทย คือ (๕) คัณฐี (๖) มธุ (๗) กนิฏฐคันถะ (๘) คันถันตระ (๙) โยชนา  
 ๓. มติของนักปราชญตะวันตก แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ (๑) พระไตรปฎก (Canonical 
Literature) (๒) อรรถกถา ฎีกา อนฎุีกา สัททาวิเสส (Non-Canonical Literature)  
                  

๗ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๖ 
๘ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๕/๙  
๙กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพการศาสนา, ๒๕๒๕), หนา ๒๔๙  

 
 

                                                 



๒๘ 
 

๒. ๓ ความหมายและความสําคัญของพระไตรปฎก 
ภาษาบาลีเปนชื่อภาษาท่ีใชบันทึกคําสอนในนิกายเถรวาท นักวิชาการสันนิฐานวาเม่ือครั้ง

พระพุทธเจายังมีพระชนมชีพสั่งสอน ยุคนั้นไมมีภาษาบาลี พระองคใชภาษาถ่ินท่ีคนสวนใหญพูดกันในถ่ินนั้นๆ 
การประกาศเผยแผคําสอนตลอด ๔๕ ป เมืองใหญท่ีพระองคทรงเผยแผคือเมืองมคธ    เมืองมคธรุงเรืองมี
อํานาจกวาเมืองอ่ืน  ภาษาท่ีใชเผยแผสวนมากเปนภาษามคธ หรือท่ีเรียกวา “มาคธี” ซ่ึงเปนภาษาหนึ่งใน
บรรดาภาษาถ่ิน ภาษาท่ีชาวบานใชในชีวิตประจําวัน มาคธีนี้เรียกวา “ปรากฤต” ภาษาทองถ่ิน เรียกรวมๆวา 
“เทสิยภาษา” หมายถึงภาษาท่ีใชเผยแผ ภาษาปรากฤตท่ีจัดระเบียบเรียบรอยตามหลักภาษา มีไวยากรณและ
นิรุกติศาสตร ทานเรียกวา “สันสกฤต” คือภาษาท่ีปรับปรุงดีแลว  ความจริง ภาษาสันสกฤตสวนใหญปรับปรุง
จากภาษาปรากฤต โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษามคธ 9

๑๐ เปนภาษาปรากฤตดั้งเดิม ใชเปนภาษาพูด เรียกวาอสุทธ
มาคธี สวนภาษามคธท่ีปรับปรุงจัดระบบระเบียบตามหลักภาษา มีไวยากรณและนิรุกติศาสตร เปนตันติภาษา 
ใชเปนภาษาเขียนหรือภาษาหนังสือ เรียกวาสุทธมาคธี ซ่ึงมีความเหมือนใกลเคียงกัน เชน อกฺข (มคธ) อกฺษ 
(สันสกฤต) อกฺขร (มคธ) อกฺษร (สันสกฤต) อตฺตา (มคธ) อาตฺมนฺ (สันสกฤต) เปนตน   
 
 ๒.๓.๑ ความหมายของพระไตรปฎก 
 คําวา ไตรปฎก ประกอบดวยคําวา “ไตร” มาจากบาลี คือ “ติ” แปลวา “สาม” และคําวา “ปฎก” 
ซ่ึงมี ๒ ความหมาย ตามรูปศัพท ปฎกแปลวาภาชนะ เชน ตะกรา เปนตน อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงคัมภีร
หรือตํารา เชนในคําวา “มา ปฏกสมฺปทาเนน” แปลวาอยาปลงใจเชื่อเพราะการอางตํารา 10

๑๑ ดังนั้นหากถือ
ความตามรูปศัพท ไตรปฎกแปลวาตะกรา ๓ ใบ หากถือความตามคัมภีรหรือตํารา หมายถึงคัมภีรหรือตํารา ๓ 
อยาง ท่ีประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวเปนหมวดหมู ชาวพุทธเรียกกันวาพระไตรปฎก   มีความหมาย
เชนเดียวกับภาชนะเชนตะกรา ซ่ึงเปนเครื่องเก็บรวมสัมภาระไวดวยกัน ไมใหกระจัดกระจาย พระไตรปฎกคือ
คัมภีรหลัก เปนบันทึกคําสอน “พระพุทธศาสนา(จึง)เปนสิ่งท่ีสืบรูได มีหลักการท่ีชัดเจน เพราะเปนคําสอนท่ีมี
หลักการแนนอน มีคัมภีรเปนแหลงความรูท่ีจะบอก ตรวจสอบ คนควา พิสูจนได..ฉะนั้น ความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงข้ึนกับการศึกษา” 11

๑๒  สําหรับบอเกิดวรรณกรรมบาลีคือการสังคายนาพระ
ธรรมวินัย 
 
 ๒.๓.๒ ความสําคัญของพระไตรปฎก 
 พระไตรปฎกเปนท่ีรวบรวมพระพุทธพจนคือพระธรรมวินัย อันเปนคําสอนดั้งเดิม เปนแมแบบคําสอน
ของชาวพุทธท้ังหลายในฐานะเปนตัวแทนพระพุทธเจา เปนแหลงศึกษาเรียนรูวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
และเปนหลักฐานอางอิงยืนยันหลักการของพระพุทธศาสนาไดดีท่ีสุด นอกจากนี้ พระไตรปฎกยังใชเปน

๑๐ โปรง ช่ืนใจ น.ท., พระพุทธเจาทรงใชภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒, หนา ๔ 

๑๑ องฺ. เอกก. (บาลี) ๒๐/๕๐๕/๒๔๓  
๑๒พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๒), 

หนา ๘๓.  

 
 

                                                 



๒๙ 
 

มาตรฐานในการตรวจสอบคําสอนและหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาท่ีแทจริง ถูกตอง สอดคลองกับพระ
ธรรมวินัยอีกดวย ยามใดมีขอสงสัยเกิดข้ึนเก่ียวกับพระธรรมวินัยวาการประพฤติปฏิบัติอยางนั้น ๆ ถูกตองตาม
หลักพระธรรมวินัยท่ีแทจริงหรือไม พระไตรปฎกเปนมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือและขอปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนา ความเชื่อถือหรือขอปฏิบัติรวมท้ังพฤติกรรมใด ๆ จะวินิจฉัยวาถูกตองหรือไม ก็ตองอาศัย
พระธรรมวินัยท่ีมีมาในพระไตรปฎกเปนหลักตัดสิน 12

๑๓ พระไตรปฎกยังเก้ือกูลตอวงการศึกษาเพราะเปนศูนย
รวมของศาสตรหรือสรรพวิชาท่ีหลากหลาย มีองคความรูปรากฏอยูมากมาย ไมเฉพาะแตในการศึกษา
พระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังไดอํานวยประโยชนทางวิชาการในดานตาง ๆ เชน ภาษาไทย ภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ศึกษาศาสตร ศาสนา 
และปรัชญา เปนตน 
 
 ๒.๓.๓ พระไตรปฎก 
 ปญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในหมูนักศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในปจจุบันนี้ก็คือ คํา
สอนท่ีเปนพุทธวจนะแทนั้นมีเพียงทวิปฎก(๒ ปฎก) หรือ ไตรปฎก(๓ ปฎก) ตางฝายก็ตางยกเหตุผลหักลาง
และคัดคานกันตางๆ  เรื่องนี้ควรศึกษาวาพระไตรปฎกเกิดข้ึนไดอยางไร พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาว
ความเปนมาของพระไตรปฎก ดังนี้  “ในการสังคายนา นอกจากจะประมวลคือรวบรวมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาไว ก็มีการจัดหมวดหมูไปดวย การจัดหมวดหมูนั้นก็เพ่ือใหทรงจําไดสะดวก และงายตอการแบง
หนาท่ีกันในการรักษากับท้ังเก้ือกูลตอการศึกษาอีกดวย นอกจากแบงโดยสวนใหญเปน ธรรม กับ วินัย แลว ก็
ยังมีการแยกซอยยอยออกไปอีก ..วินัยเปนเรื่องของบทบัญญัติเก่ียวกับการรักษาสังฆะ คือคณะสงฆไว ..แต
ธรรมเปนคําสอนท่ีครอบคลุมพระพุทธศาสนาท้ังหมด ..เนื่องจากธรรมมีมากมาย จึงมีการแบงหมวดหมูออกไป
อีก โดยแยกข้ันแรกเปน ๒ กอน คือ (๑) ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงไปตามกาลเทศะ ..เรียกวาสุตตันตะ (๒) 
ธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือธรรมท่ีแสดงไปตามเนื้อหา ไมเก่ียวของกับบุคคลหรือเหตุการณ ไมคํานึงวาใครจะฟง
ท้ังสิ้น เอาแตเนื้อหาเปนหลัก คือเปนวิชาการลวนๆ ..เรียกวาอภิธัมมะ (หรือ พระอภิธรรม)13

๑๔ ชี้วาคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามีพัฒนาการ พัฒนาการมีคุณคากับชาวพุทธเองและตอความคงอยูของพระพุทธศาสนา    
   
 คําสอนของพระพุทธเจาแยกได ๓ ปฎก ดังนี้ 

 
 ๑. พระวินัยปฎก   
 พระวินัยปฎก เปนคัมภีรประมวลคําสอนประเภทกฎระเบียบ ขอหาม ขอบังคับ เก่ียวกับความ

ประพฤติ ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม การทําของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ  รวม ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ 
แบงเปน ๕ หมวด ไดแก 

๑๓ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), รูจกัพระไตรปฎก เพ่ือเปนชาวพุทธท่ีแท, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : เอดิ
สันตเพรสโปรดักส, ๒๕๔๓), หนา ๒๘.  

๑๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต), พระไตรปฎก สิ่งท่ีชาวพุทธตองรู, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๔๗), หนา  ๑๗-๑๘.  

 
 

                                                 



๓๐ 
 

๑) มหาวิภังค วาดวยสิกขาบทของภิกษุ ๒๒๗ ขอ(สิกขาบท) 
๒) ภิกขุนีวิภังค วาดวยสิกขาบทของนางภิกษุณี ๓๑๑ ขอ 
๓) มหาวรรค  วาดวยเรื่องสังฆกรรม (กรรมท่ีสงฆตองทํา) 
๔) จุลลวรรค  วาดวยอาจาระขอวัตรปฏิบัติตางๆ  
๕) ปริวาร วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ดตางๆ เปนคูมือถามตอบซักซอมความรูพระวินัย14

๑๕ 
พระวินัยปฎกแบงตามเนื้อหา มี ๓  หมวด คือ   

            ๑) มหาวิภังคและภิกขุนีวิภังค (เรียกวา สุตวิภังค)  
            ๒) มหาวรรคและจุลวรรค            
            ๓) ปริวาร  
 พระวินัยปฎกแบงอีกลักษณะหนึ่ง มี ๕ หมวด คือ   

  ๑) อาทิกัมมิกะ วาดวยสิกขาบทอาบัติหนัก ไดแก ปาราชิก สังฆาทิเสส และอนิยต 
  ๒) ปาจิตตีย วาดวยสิกขาบทอาบัติเบา ตั้งแตนิสสัคคียปาจิตตีย ถึง เสขิยวัตร รวมภิกขุนี

วิภังค 
  ๓) มหาวรรค  วาดวยสิกขาบทนอกพระปาติโมกข มี ๑๐ ขันธกะ  
  ๔) จุลลวรรค  วาดวยสิกขาบทนอกพระปาติโมกข มี ๑๒ ขันธกะ (๑๐+๑๒= ๒๒ ขันธกะ) 
  ๕) ปริวาร     วาดวยเรื่องปลีกยอย คูมือศึกษาพระวินัย บรรจุคําถามคําตอบซักซอมความรู

ความเขาใจเรื่องพระวินัย  
ยอใหจํางายวา “อา ปา ม จุ ป” บางตําราแบงออก ๓ หมวด โดยรวม ๕ หมวดเขาดวยกันคือ วิภังค  

ขันธกะ และปริวาร  
 
    ๒. พระสุตตันตปฎก   
    พระสุตตันตปฎก เปนคัมภีรประมวลพระพุทธพจนอยางบุคลาธิษฐาน แสดงตามอัธยาศัยผูฟง 

สอนยักเยื้องเหมาะกับบุคคลและโอกาส  รวมบทประพันธ เรื่องเลา และเรื่องราวในอดีต15

๑๖ มี ๒๑,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ แบงเปน ๕ หมวด เรียกวา นิกาย ไดแก 

  ๑) ทีฆนิกาย หมวดพระสูตรท่ีมีขนาดยาว มี ๓๔ สูตร  
  ๒) มัชฌิมนิกาย หมวดพระสูตรท่ีมีความยาวปานกลาง มี ๑๕๒ สูตร  
  ๓) สังยุตตนิกาย หมวดพระสูตรท่ีรวมเขาไวเปนหมวด ๆ มีเนื้อหาขนาดสั้น มีเนื้อความอยาง

เดียวกัน หรือเก่ียวของกัน รวมไวเปนหมวดเดียวกัน เปนหมวด ๆ วา สังยุต มี ๗,๗๖๒ สูตร16

๑๗ 
  ๔) อังคุตตรนิกาย หมวดพระสูตรท่ีจัดลําดับองคธรรมไวเปนหมวด ๆ มีชื่อกํากับประจํา

หมวด เรียกวา นิบาต มี ๙,๕๔๗ สูตร 

๑๕ วิ. อ. (ไทย) ๑/๑๘ 
๑๖ วิ. อ. (ไทย) ๑/๑/๔๓. 
๑๗ สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี ๑๘, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒๑. 

 
 

                                                 



๓๑ 
 

  ๕) ขุททกนิกาย หมวดหมูพระสูตรเล็ก ๆ นอยๆ หรือมีขนาดยอย ไมอยูในเกณฑท่ีจะจัดเขา
ไวในนิกายท้ัง ๔ ขางตนนั้นได 
 ยอใหจํางายวา “ที ม สัง อัง ขุ”   

         
    ๓. พระอภิธรรมปฎก 

  พระอภิธรรมปฎก เปนคัมภีรประมวลพระพุทธพจนมีเนื้อหาธรรมลวน ๆ เปนสภาวธรรม
ละเอียดลึกซ้ึง มีโดยปรมัตถ เปนหลักวิชาการข้ึนสูง ไมเก่ียวดวยบุคคล สถานท่ี หรือเหตุการณตาง ๆ ลักษณะ
คําอธิบายจะสื่อลักษณะคุณสมบัติและความเปนไปของสภาวธรรมตามความเปนจริง มี ๔๒,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ แบงออกเปน ๗ คัมภีร ไดแก 

  ๑) ธรรมสังคณี วาดวยการรวมและจัดระเบียบกลุมธรรมท่ีกระจัดกระจายอยูเขาเปน
หมวดหมู แลวอธิบายแสดงเนื้อหาหลักของพระอภิธรรมปฎกทีละประเภท เรียกวา มาติกา  

  ๒) วิภังค วาดวยการแยกแยะขอธรรมท่ีสําคัญตาง ๆ เชน ขันธ ธาตุ อายตนะ และอริยสัจ 
เปนตน  

  ๓) ธาตุกถา วาดวยสภาวธรรม คือ ธาตุ ซ่ึงเปนหลักการสงเคราะหขอธรรมตาง ๆ เขาเปน ๓ 
ประเภท คือ ขันธ อายตนะ และธาตุ  

  ๔) ปุคคลบัญญัติ วาดวยการกําหนดลักษณะบุคคลตามคุณธรรมของบุคคลนั้น  
  ๕) กถาวัตถุ วาดวยเรื่องของถอยคําแถลงทรรศนะขัดแยงของนิกายตาง ๆ ซ่ึงชี้ใหเห็นวา

ทรรศนะท่ีถูกตองนั้นเปนอยางไร  
                 ๖) ยมก วาดวยการจัดธรรมเปนคู ๆ  

          ๗) ปฏฐาน เปนคัมภีรวาดวยการอธิบายปจจัยท้ัง ๒๔ อยาง วามีขอใดเปนปจจัยกันและกัน
บาง  

 ยอใหจํางายวา “สัง วิ ธา ปุ ก ย ป” 
 

๒.๔ พัฒนาการของพระไตรปฎก 
 วรรณกรรมพระไตรปฎกมีกําเนิดยอนไปเม่ือครั้งพระพุทธเจาตรัสรู แลวแสดงธรรมท่ีคนพบแกมนุษย
ใหพนทุกขในวัฏฏะสงสาร ประกาศสั่งสอนคนหลายเผาพันธุหลายวรรณะ บางก็มาขอบวช บางก็ขอถึงพระ
รัตนตรัย  ทําใหพระพุทธศาสนาแผขยายและประดิษฐานในเขตแควนตางๆ หลังพุทธปรินิพพานคําสอนไดรับ
การสืบทอดโดยพระอรหันตสาวกและพุทธบริษัท วรรณกรรมพระไตรปฎกเกิดข้ึนในคราวสังคายนาคําสอนคือ
พระธรรมวินัย อยางไรก็ดี คําวาวรรณกรรมบาลี ตองกลาวโดยภาพรวมท้ังยุคกอนพระไตรปฎก ยุค
พระไตรปฎก และยุคหลังพระไตรปฎก วรรณกรรมบาลีประมวลคําสอนท่ีเผยแผยุคตนคือปฐมโพธิกาลจนถึง
วันปรินิพพาน ไมใชเทาท่ีเรียบเรียงเปนหมวดหมูแลวบันทึกสมัยสังคายนาหลังพุทธปรินิพพานเทานั้น ชวงเวลา
พัฒนาการวรรณกรรมบาลีแบงยุคไดดังนี้   
 

     ๑. พระไตรปฎกมุขปาฐะ (ยุคพระธรรมวินัย) 

 
 



๓๒ 
 

     เม่ือครั้งพระพุทธเจายังทรงพระชนม พระองคทรงสั่งสอนดวยมุขปาฐะ คือ แสดงธรรมดวยปาก
เปลา เริ่มตั้งแตแสดงปฐมเทศนาแกเบญจวัคคีย ทําใหทานอัญญาโกณทัญญะไดดวงตาเห็นธรรมขอบวชเปน
ภิกษุองคแรก ตอมาทรงแสดงธรรมแกคนหลายเผาพันธุ มีผูบรรลุธรรมตามอุปนิสัย คําสอนไดรับการสืบทอด
ดวยพระสาวก ผูสดับธรรมเม่ือรูแจงเห็นจริงก็ทรงจําเผยแผดวยวิธีมุขปาฐะ ในยุคแรกมีพระอรหันตสาวกไดรับ
ยกยองดานจําคําสอนเชน พระอุบาลี ผูเปนเลิศการทรงจําพระวินัย พระอานนท ผูเปนเลิศดานทรงจําพระสูตร 
พระสารีบุตร ผูเปนเลิศทางปญญา เปนตน วรรณกรรมบาลีในยุคตนนี้สวนใหญเปนพระธรรมเทศนาท่ีพระ
พุทธองคไดแสดงตั้งแตตนพุทธกาลจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน แหลงกําเนิดของวรรณกรรมบาลีในยุคนี้คือพระ
ธรรมวินัย17

๑๘  
 
     ๒. พระไตรปฎกอักษรจารึก 
     วรรณกรรมบาลีพัฒนาจากมุขปาฐะเปนอักษรจารึก หลังพุทธปรินิพพานไดมีการสังคายนารอย

กรองพระธรรมวินัย วรรณกรรมบาลีในรูปของพระไตรปฎกมีความเปนมาตางกัน  บางมติสันนิษฐานวาในการ
ทําสังคายนาครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ ยังไมมีคัมภีรพระไตรปฎก ยังเรียกคําสอนวา “พระธรรมวินัย” เกิดมี
รูปแบบพระไตรปฎกครบท้ัง ๓ ปฎก คือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก เม่ือครั้งทํา
สังคายนาครั้งท่ี ๓  ในพระวินัยปฎกเลม ๗ (ปญจสติกขันธกะ และ สัตตสติกขันธกะ) ระบุถึงการสังคายนาครั้ง
ท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  แตไมมีการจัดระบบคําสอนในรูปของคัมภีร อยางไรก็ดี ถากลาวตามอรรถกถาพระวินัย
ปฎกคือสมันตปาสาทิกา ทานกลาวชัดวาการสังคายนาพระพุทธวจนะในรูปไตรปฎกมีตั้งแตสังคายนาครั้งท่ี ๑ 
แมครั้งท่ี ๒ ก็ทําซํ้าอีก 18

๑๙ ทานกลาวถึงการจัดหมวดหมูหลักคําสอนและแบงเปนปฎกท้ัง ๓ คอนขางละเอียด
ครอบคลุม โดยมีขอความท่ีกลาวถึงคําวาพระไตรปฎก ในคราวทําสังคายนาครั้งท่ี ๑ หลังพุทธปรินิพพานได ๓ 
เดือน ดังตัวอยาง :- 

 
 ก็ พระพุทธพจนท้ังหมดนั่นแลยอมถึงการนับวาพระธรรม และพระวินัย ในบรรดาพระธรรมกับ
พระวินัยนั้น วินัยปฎกชื่อวาวินัย พุทธพจนท่ีเหลือชื่อวาธรรม (โดยนัยนี้ คําวาพระธรรมจึงรวมท้ังพระ
สูตรและพระอภิธรรม) เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระมหากัสสปเถระ จึงไดกลาววา คุณท้ังหลาย(ทานผูมี
อายุ) อยากระนั้นเลย พวกเราพึงสังคายนาธรรมและวินัย และวา เราพึงถามวินัย กะทานอุบาลี พึง
ถามธรรม กะทานอานนท19

๒๐ 
  
 ก็ พระพุทธพจนแมท้ังปวง มี ๓ อยาง เทานั้น คือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรม
ปฎก ในบรรดา ๓ ปฎก พระพุทธพจนนี้ คือ ประมวลพุทธวจนะแมท้ังหมด ท้ังท่ีรอยกรองในปฐม
สังคายนา ท้ังท่ีรอยกรองในภายหลัง เปนปาติโมกข ๒ ฝาย วิภังค ๒ ขันธกะ ๒๒ ปริวาร ๑๖ ชื่อวินัย

๑๘ พัฒน เพ็งผลา, ประวัติวรรณคดีบาล,ี พิมพครั้งท่ี ๕ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแพง, ๒๕๔๖), หนา 
๑๑. 

๑๙ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับประชาชน,  หนา ๙. 
๒๐ วิ. อ. (ไทย) ๑/๒๕ 

 
 

                                                 



๓๓ 
 

ปฎก พระพุทธวจนะนี้คือ ทีฆนิกาย อันเปนท่ีรวบรวมพระสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน 
มัชฌิมนิกาย อันเปนท่ีรวบรวมพระสูตร ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน  สังยุตตนิกาย อันเปนท่ี
รวบรวมพระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนตน อังคุตตรนิกาย อันเปนท่ีรวบรวมพระสูตร 
๙,๕๕๗ สูตร  มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน 
 ขุททกนิกาย ๑๕ ประเภท ไดแก ขุททกปาฐะ ธัมมบท อุทาน อิติวุตตกะ  สุตตนิบาต วิมานวัตถุ 
เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก นิทเทส ปฏิสัมภิทามรรค อปทาน  พุทธวงศ จริยาปฎก ชื่อ
สุตตันตปฎก พระพุทธพจนนี้ คือ ธัมมสังคิณี วิภังค ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก ปฏฐาน ชื่อ
อภิธรรมปฎก20

๒๑ 
 

 พระพุทธพจนท่ีกลาวนี้ ความหมายไมตางกัน มีหนึ่งเดียวคือ(วิมุตติ)รส  มี ๒ อยาง ไดแกธรรม
กับวินัย  ท่ีพระมหาเถระผูชํานาญมีพระมหากัสสปะเปนประธาน เม่ือสังคายนาไดกําหนดประเภทนี้
กอนแลวกลาววา “นี้เปนธรรม, นี้เปนวินัย, นี้เปนปฐมพุทธพจน นี้เปนมัชฌิมพุทธพจน นี้เปนปจฉิม
พุทธพจน นี้เปนวินัยปฎก, นี้เปนสุตตันตปฎก, นี้เปนอภิธรรมปฎก, นี้เปนทีฆนิกาย, นี้เปนมัชฌิม
นิกาย, นี้เปนสังยุตตนิกาย, นี้เปนอังคุตตรนิกาย, นี้เปนขุททกนิกาย,     นี้คือองค ๙ มีสุตตะเปนตน 
นี้คือธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ .21

๒๒ 
 
           หลักฐานขอมูลดังกลาว ชี้วาวรรณกรรมพระไตรปฎกมีมาต้ังแตสังคายนาครั้งแรก  ในการสังคายนา
ครั้งท่ี ๓ ทานพระโมคคลีบุตรติสสเถระแตงคัมภีรกถาวัตถุในพระอภิธรรมปฎก เม่ือสังคายนาเสร็จไดสงพระ
สมณะทูตออกเผยแผพระพุทธศาสนารวม ๙ สาย อันเปนท่ีมาของการพัฒนาวรรณกรรมบาลีอีกหลายรูปแบบ 
คือ ในการทําสังคายนาครั้งท่ี ๔ (ถือเปนครั้งท่ี ๑ ในศรีลังกา) ไดมีการจดจารึกบันทึกพระธรรมวินัยเปนลาย
ลักษณอักษรครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ตอมาทําสังคายนาครั้งท่ี ๕ (ถือเปนครั้งท่ี ๒ ในศรีลังกา) ไดมีการ
แปลอรรถกถาจากภาษาสิงหลกลับเปนภาษามคธ โดยพระพุทธโฆสาจารย และจัดทําคําอธิบายอรรถกถา คือ 
คัมภีรฎีกาแหงพระไตรปฎก ในประเทศพมาไดมีการทําสังคายนา ๒ ครั้ง ครั้งแรกมีการจารึกพระไตรปฎกลง
ในแผนหินออนจํานวน ๗๒๙ แผน ณ เมืองมันดเล  ครั้งท่ี ๒ มีการจัดพิมพพระไตรปฎกและอรรถกถา พรอม
ท้ังคําแปลเปนภาษาพมา และไดจัดพิธีการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษดวย โดยเชิญพุทธศาสนิกชนจากหลาย ๆ 
ประเทศเขารวมพิธี เม่ือเสร็จแลว ไดแจกจายพระไตรปฎกฉบับอักษรพมาท่ีจัดทําข้ึนนั้น ไปในประเทศตาง ๆ22

๒๓ 
ในประเทศไทย มีการดําเนินงานการชําระ จารึก และจัดพิมพพระไตรปฎก ท่ีแสดงถึงพัฒนาการของ

วรรณกรรมบาลีพระไตรปฎกแลวหลายครั้ง  วัตถุประสงคหลักคือชําระพระไตรปฎกแลวจารลงในใบลาน 
พรอมท้ังแปลฉบับอักษรอ่ืนเชนอักษรลาว อักษรรามัญ และอักษรขอมเปนภาษาไทย จนในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕  ไดมีการชําระและพิมพพระไตรปฎกเปนรูปเลมดวย
ภาษาบาลีอักษรไทย แตยังจัดพิมพไดไมครบถวนสมบูรณ โดยพิมพไดจํานวน ๓๙ เลม ตอมาในรัชสมัยของ

๒๑ วิ. อ. (ไทย) ๑/๒๖ 
๒๒ วิ. อ. (ไทย) ๑/๔๕ 
๒๓ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับประชาชน, หนา ๑๑. 

 
 

                                                 



๓๔ 
 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๗  ไดชําระและพิมพพระไตรปฎกเปนรูปเลมดวยอักษรไทย
ฉบับสมบูรณ ๔๕ เลม เรียกชื่อวา  “พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ”  มีการใชเครื่องหมายและอักขรวิธีตามแบบ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ท่ีทรงคิดข้ึนใหม มีการจัดทําอนุกรมตาง ๆ ไวทาย
เลมเพ่ือสะดวกแกการคนควา พระไตรปฎกไดรับการจัดพิมพข้ึนอีก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ เนื่องในวโรกาสมงคลดิถีท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันท่ี ๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ท้ังฉบับภาษาบาลีและฉบับแปลเปนภาษาไทย ฉบับภาษาบาลีมีชื่อวา “พระไตรปฎก
ฉบับไทยรัฐ” ฉบับแปลเปนภาษาไทยมีชื่อวา “พระไตรปฎกฉบับสังคายนา” โดยการดําเนินงานของกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสครั้งนี้ ยังมีผลงานของมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ได
ทําการแปลพระไตรปฎก และคําอธิบายภาษาบาลีเปนภาษาไทย รวมกัน ๙๑ เลม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบนั้นอีกดวย 23

๒๔  ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี 
จํานวน ๔๕ เลม เรียกชื่อวา “พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ตอมาดําเนินการแปลและ
จัดพิมพพระไตรปฎกภาษาไทยข้ึนแลวเสร็จป พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๓.  พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรและซีดีรอม 
ในปจจุบันการศึกษาพระไตรปฎกพัฒนาทันสมัย จากรูปแบบเปนเลมหนังสือตําราสูรูปแบบของการ

เรียนรูสืบคนดวยระบบคอมพิวเตอรและซีดีรอม โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล 24

๒๕ ไดจัดทําโครงการพระไตรปฎก
คอมพิวเตอรข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการบรรจุพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐภาษาบาลีจํานวน ๔๕ เลม และฉบับ
ภาษาไทยอีก ๔๕ เลม ลงในคอมพิวเตอร พรอมกับพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการสืบคน ท่ีชื่อ Budsir Buddhist 
Scriptures Information Retrieval ใช เวลา ๗ เดื อน ก็จั ด ทําแลว เสร็ จ  ต อมา  ในป  พ .ศ .  ๒๕๔๘ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดทําการพัฒนาระบบสืบคน
พระไตรปฎกคอมพิวเตอรใหทันสมัยข้ึนไปอีก เรียกวา “พระไตรปฎกคอมพิวเตอรฉบับนานาชาติ” โดยได
พัฒนาโปรแกรมใหสามารถแสดงผลอักษรของภาษาท่ีมีลักษณะแตกตางกันไดถึง ๘ ภาษา คือ เทวนาครี สิงหล 
พมา เขมร ลานนา ลาว โรมัน และไทย จากฐานขอมูลเพียงชุดเดียว ทําใหการสืบคนขอมูลความรูสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้น ยังไดรวบรวมคัมภีรไวอยางครบถวนสมบูรณท่ีสุด โดยมี
จํานวนคัมภีรมากถึง ๑๙๔ เลม ไดแก พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ๔๕ เลม พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐภาษา
บาลีจํานวน ๔๕ เลม อรรถกถาบาลี ๕๗ เลม ฎีกาบาลีท่ีสําคัญ ๒๗ เลม และคัมภีรท่ีสําคัญอ่ืน ๆ เชน ตํารา
เรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไทย ๒๐ เลม และยังมีพจนานุกรมเพ่ือคนหาความหมาย
ของคําในพระไตรปฎกอีกดวย 

๒๔ https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=6&chap=2&page=t16-2-
infodetail03.html (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) สมัยรัชกาลท่ี ๕ โปรดใหสังคายนาพระไตรปฎกโดยคัดลอกตัวขอม ในคัมภีรใบลานเปน
ตัวอักษรไทย พิมพได ๓๙ เลมชุด ยังมิไดพิมพอีก ๖ เลม ในรัชกาลท่ี ๗ไดพิมพเพ่ิมเติมจนครบ ๔๕ เลม   

๒๕ คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๑๓-๑๕ 

 
 

                                                 

https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=6&chap=2&page=t16-2-infodetail03.html
https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=6&chap=2&page=t16-2-infodetail03.html


๓๕ 
 

๔. พระไตรปฎกฉบับสากล 
พระไตรปฎกฉบับสากล : วิถีธรรมจากพุทธปญญา จัดทําข้ึนเปนภาษาอังกฤษครั้งแรกในป พ.ศ. 

๒๕๖๐ โดยพระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในขณะนั้น และดํารงตําแหนงเปนประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธ
ศาสนานานาชาติ ไดเปนประธานบรรณาธิการดําเนินการจัดทําฉบับภาษาอังกฤษ ในปตอมาไดดําเนินการ
จัดทําฉบับแปลเปนภาษาไทย และภายหลังยังมีนักวิชาการชาวพุทธดําเนินการแปลเปนภาษา ตาง ๆ เชน 
ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาบาฮาซา ภาษาสิงหล และภาษาสเปน หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาท่ีรวม
คําสอนของ ๓ นิกายไวดวยกัน คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน  การจัดทําหนังสือเลมนี้มุงนําเนื้อหาคํา
สอนอันเปนพ้ืนฐานท่ีมนุษยตองประสบ เม่ืออานศึกษาแลวจะเขาใจคําสอนของพระพุทธศาสนาในมุมมองท่ี
หลากหลาย แตก็เชื่อมโยงประสานอิงอาศัยกันและกันไดอยางดี แตละเรื่องของท้ัง ๓ นิกายจะกอใหเกิดความ
กระจางชัดเจน เพราะแตละคําสอนของท้ัง ๓ นิกายลวนเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูล เพ่ือความสุขแกชาวโลก 
(ดูบทท่ี ๙ ในหนังสือนี้) 

 
ในประเทศไทย พระไตรปฎกมีพิมพท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาว

วา  “พระไตรปฎกมีเนื้อหามากมาย พิมพเปนหนาหนังสือฉบับภาษาบาลีอักษรไทยเกินกวา ๒ หม่ืนหนา เปน
ธรรมดาวาจะมีสวนท่ีแตกตางหรือดูเหมือนขัดแยงกันบาง อันจะตองพิจารณา เปนเรื่องของการศึกษา แตก็
เปนเพียงขอปลีกยอย  และเทียบแลวก็เปนสวนเล็กนอย ขณะท่ีเนื้อหาสวนใหญและหลักการสําคัญ สอดคลอง
กลมกลืนกันอยางท่ีควรนับวาอัศจรรย”2 5

๒๖ พุทธทาสภิกขุ (ทานใชนามวา ศ.ศ.) บอกวิธีปฏิบัติกับพระไตรปฎก 
ความวา “เรามีพระไตรปฎกสําหรับเปนวัตถุดิบอันมากมาย เพ่ือการเลือกเฟนและนํามายอยเปนผลิตผล อัน
จะเปนเครื่องแกทุกขทางกายและทางใจไดจริงๆ ใหเหมาะเฉพาะคนๆ เทานั้น คงไมมีใครคิดวาในทะเลมีปลา 
แลวพยายามกินทะเลท้ังหมดเขาไป เชนเดียวกับท่ีไมมีใครสามารถกินวัตถุดิบคือพระไตรปฎกท้ังหมดเขาไป 
โดยไมคัดเลือกและยอยเสียกอน ในทะเลมีปลามาก คุณเลือกกินแตท่ีรูจักและมีรสดีก็มากพอถมไป ไมตองไป
กินตัวท่ีไมรูจักและสงสัย หรือไปสนใจกะมันใหเสียเวลา ขอความบางสวนในพระไตรปฎกท่ีเราไมสามารถ
ตีความไดก็เปนเชนนั้น คือท้ิงไวใหอยูในพระไตรปฎกก็แลวกัน เราเอากันแตท่ีเห็นชัดแจง และยึดหลักกาลาม
สูตรไวใหได นับวาเปนการประเสริฐและปลอดภัย”26

๒๗    
 

๒.๕ พัฒนาการของอรรถกถา  
  อรรถกถาเปนคัมภีรรองจากพระไตรปฎก มีประเด็นศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๕.๑ ความหมายและความสําคัญ  
 พระไตรปฎกนั้น มีลักษณะท่ีนาสังเกตประการหนึ่ง คือ มีขอความท่ีเปนอรรถกถากันและกันอยูใน
ตัวเอง ถามีโอกาสตรวจดูขอความไดท่ัวถึงแลว จะพบวาพุทธวจนะท่ียอหรือไมแจมแจงในท่ีแหงหนึ่ง ปรากฏ

๒๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ต่ืนกันเสียที จากความเท็จ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๔๗), หนา ๑๙๘.   

๒๗พุทธทาสภิกขุ, ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม , (กรุงเทพมหานคร: สํานักหนังสือธรรมบูชา, ๒๕๒๖), หนา ๑๔๑-๑๔๒.  

 
 

                                                 



๓๖ 
 

วามีอธิบายไวในท่ีอีกแหงหนึ่ง 27

๒๘  ในนิกายเถรวาทยอมรับกันวา อรรถกถาเปนคัมภีรท่ีมีอยูเดิมตั้งแตปฐม
สังคายนา  แตนามีอยูเปนตนเคาและไดพัฒนาการสืบตอมาเชนเดียวกับอภิธรรมปฎก มาสมบูรณในสมัยตติย
สังคายนา เก่ียวกับการเกิดข้ึนของอรรถกถาแมจะมีการระบุไววาไดเริ่มมีข้ึนแลวตั้งแตปฐมสังคายนาก็ตาม แต
เราก็อาจสืบคนรองรอยข้ึนไปถึงสมัยพุทธกาลได  
 อรรถกถา หมายถึงคัมภีรท่ีพระอรรถกถาจารยแตงไขความ แกความพระไตรปฎก อรรถกถาจัดเปน
วรรณกรรมบาลีทุติยภูมิ มีท้ังอรรถกถาพระวินัยปฎก อรรถกถาพระสุตตันตปฎกและอรรถกถาพระอภิธรรม
ปฎก ผูแตงอรรถกถา เรียกวา “อรรถกถาจารย”๒๙ ลักษณะอรรถกถา เปนคัมภีรอธิบายความในพระไตรปฎก
โดยตรง หมายความวา พระไตรปฎกแตละสูตรแตละสวนแตละเรื่องมีอรรถกถาอธิบายจําเพาะสูตร จําเพาะ
สวน จําเพาะตอน หรือจําเพาะเรื่องนั้น ๆ และอธิบายความตามลําดับ  โดยอธิบายท้ังคําศัพทหรือถอยคํา 
อธิบายขอความ ชี้แจงความหมาย ขยายความหลักธรรม หลักวินัย เลาเรื่องประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปจจัย
แวดลอมหรือความเปนมาของการท่ีพระพุทธเจาจะตรัสพุทธพจนนั้นๆ หรือเกิดเรื่องราวนั้นๆ ข้ึน พรอมท้ัง
เชื่อมโยง ประมวลความเปนมาเปนไปตางๆ ท่ีจะชวยใหเขาใจพุทธพจนหรือเรื่องราวในพระไตรปฎกชัดเจนข้ึน
29

๓๐ สรุปวา อรรถกถาเปนคัมภีรอธิบายความ หรือ ไขความพระไตรปฎก   
 
 ๒.๕.๒ ประเภทของอรรถกถา  
  อรรถกถามีหลายประเภท แบงไดดังนี้ 
  ๑. แบงตามกําเนิด (พระพุทธเจาทรงอธิบาย พระสาวกอธิบาย) คือ30

๓๑ 
   ๑) พุทธสังวัณณิตอรรถกถา เปนอรรถกถาท่ีพระพุทธเจาทรงอธิบายดวยพระองคเม่ือมีคน
ถาม อรรถกถาประเภทนี้เรียกวา “ปกิณณกเทศนา”  สาวกท้ังหลายไดถือเปนตนแบบ(กถามรรค)การอธิบาย
สืบตอกันมาในรูปการสังคายนา เปนตน 
   ๒) อนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา หรือ สาวกสังวัณณิตอรรถกถา  เปนอรรถกถาท่ีบรรดาสาวก
อธิบาย อรรถกถาประเภทนี้เรียกวา “สาวกภาษิต” แปลวาภาษิตของสาวก เชน พระสารีบุตรเถระ กลาว
แนวทางการสังคายนาอยูในสังคีติสูตร และ ทสุตตรสูตร พระอานนทเถระแสดงอุเทศและวิภังคของภัทเทก
รัตตสูตรในอานันทภัทเทกรัตตสูตร พระมหากัจจายนเถระอธิบายภัทเทกรัตตสูตรในมหากัจจายนภัทเทกรัตต
สูตร เปนตน 
 
  ๒. แบงตามภาษา (ภาษามคธ ภาษาสิงหล)  คือ 

๒๘ กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, หนา ๒๖. 
  ๒๙ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๒๕.  
  ๓๐ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), รูจกัพระไตรปฎก เพ่ือเปนชาวพุทธท่ีแท, พิมพครั้งท่ี ๒, หนา ๙๓-๙๔. 
  ๓๑ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วินยสงฺคหฏฐกถา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๔๐), บทนํา. 

 
 

                                                 



๓๗ 
 

  ๑) มคธอรรถกถา คือ อรรถกถาท่ีแตงดวยภาษามคธ(บาลี) มีตั้งแตสมัยพระพุทธเจาทรงพระชนม 
และอรรถกถาท่ีพระมหามหินทเถระนําจากชมพูทวีปมายังเกาะสิงหลหลังสังคายนาครั้งท่ี ๓ รวมถึงอรรถกถา
ท่ีพระพุทธโฆสาจารยเปนตน แปลเรียบเรียงภาษาสิงหลเปนภาษามคธ   
  ๒) สีหลอรรถกถา คือ อรรถกถาท่ีแตงดวยภาษาสิงหล ไดแก  
    (๑) มูลอรรถกถา หรือ มหาอรรถกถา พระมหินทนํามาจากชมพูทวีปไปยังเกาะสิงหล พระโบ 
ราณาจารยชาวสิงหลจึงไดแปลเปนภาษาสิงหลเพ่ือไมใหคําสอนปนกับลัทธิอ่ืน ท้ังเพ่ือสะดวกแกการศึกษาชอง
ชาวสิงหล  
    (๒) มหาปจจรียอรรถกถา คืออรรถกถาท่ีแตงบนแพในเกาะสิงหล เปนงานของพระคันถรจนา
จารยท่ีไมทราบชื่อ 
    (๓) กุรุนทีอรรถกถา คืออรรถกถาท่ีแตงท่ี ณ กุรุนทีวิหาร ในเกาะสิงหล เปนผลงานของพระ
คันถรจนาจารยท่ีไมทราบชื่อ 
    (๔) อันธอรรถกถา คืออรรถกถาท่ีแตงดวยอันธภาษา แตงท่ีเมืองกัญจิปุระ ในอินเดียใต ไม
ปรากฏชื่อของผูแตง 
    (๕) สังเขปอรรถกถา คืออรรถกถายอความมหาปจจรียอรรถกถา ไมปรากฏชื่อของผูแตง 
    (๖) จูฬปจจรียอรรถกถา คือ สังเขปอรรถกถา  
    (๗) อริยอรรถกถา คือ อรรถกถาภาษาอริยะ ไมปรากฏชื่อของผูแตง 
    (๘)  ปนนวาร (อรรถกถา) คือ อรรกถาท่ีผูแตงประมวลขอวินิจฉัยมาจากมูลอรรถกถา หรือ มหาอรรถกถา  
 

 ๓. แบงตามยุค  (อรรถกาเกา อรรถกถาใหม) คือ  
    ๑) โบราณอรรถกถา หรืออรรถกถาเกา ไดแก พุทธสังวัณณิตอรรถกถา และ อนุพุทธสังวัณณิ
ตอรรถกถา อธิบายพุทธพจนดวยภาษาบาลีท่ีพระสังคีติกาจารยยกข้ึนสังคายนา ๓ ครั้ง แลวนําไปยังเกาะ
สิงหล ตอมาแปลเปนภาษาสิงหลเพ่ือไมใหคําสอนปนลัทธิอ่ืน ท้ังเพ่ือสะดวกแกการศึกษาชองชาวสิงหล  
รวมถึงมูลอรรถกถา หรือ มหาอรรถกถา ท่ีแปลเปนภาษาสิงหลในภายหลังดวย  
    ๒) อภินวอรรถกถา หรืออรรถกถาใหม ไดแก อรรถกถาท่ีพระพุทธโฆสาจารย เปนตน แตงและ
แปลเรียบเรียงจากมูลอรรถกถาหรือมหาอรรถกถาภาษาสิงหล อรรถกถาในยุคนี้เริ่มจากวิสุทธิมรรคเปนตนมา 
ซ่ึงจัดวาเปนยุคท่ีวงการศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนามีมติวาเปนยุคทองของอรรถกถา เพราะมีอรรถกถาเกิดข้ึน
มากมาย  
 
  ๔. แบงตามพระไตรปฎก 
  อรรถกถาแบงตามเนื้อหาพระวินัย พระสุตตันตะ และ พระอภิธรรม อรรถกถาตามลําดับคัมภีร 
คือ 
  ๑) อรรถกถาพระวินัยปฎก คือ สมันตปาสาทิกา คัมภีรอธิบายพระวินัยปฎก เปนผลงานของพระ
พุทธโฆสาจารยแตงตามคําอาราธนาของพระพุทธสิริ เม่ือประมาณ พ.ศ. ๙๒๗-๙๗๓ ณ เมืองอนุราธปุระ เกาะ

 
 



๓๘ 
 

ลังกา ในรัชสมัยพระเจาสิริปาละ อาศัยอรรถกถาสิงหลชื่อมหาปจจรียและกุรุนที ๓๒ ทานแตงสมันตปาสาทิกา
กอนคัมภีรอ่ืน ๆ ดวยเหตุท่ีพระวินัยเปนหลักใหญเสมือนรากแกวพระพุทธศาสนา สมันตปาสาทิกา มี ๓ ภาค 
คือ  ๑) เวรัญชกัณฑ อธิบายปาราชิกกัณฑในมหาวิภังคภาคแรก  ๒) เตรสกัณฑถึงอนิยตกัณฑอธิบาย
สังฆาทิเสสถึงอนิยตในมหาวิภังคภาค ๑ และนิสสัคคียกัณฑถึงอธิกรณสมถะ อธิบายนิสสัคคียปาจิตตียถึงอธิ
กรณสมถะในมหาวิภังคภาค ๒ รวมท้ังภิกขุนีวิภังค ๓) อธิบายมหาวรรค(ภาค ๑-๒) จุลลวรรค(ภาค ๑-๒) และ
คัมภีรบริวาร  
  นิคมกถาทายสมันตปาสาทิกา ผูแตงระบุวา “ใชเวลาแตง ๑ ป เริ่มปท่ี ๒๐ ในรัชสมัยพระเจาสิริ
ปาละ ลังกาทวีป แลวเสร็จยางเขาปท่ี ๒๑”  นักวิชาการดานคัมภีร กลาววา พระพุทธโฆสะผูแตงวิสุทธิมรรค
พํานักในมหาวิหารไมนาน (shot stay เพียง ๙๐ วัน จึงกลับไปชมพูทวีป อรรถกถาท้ังหลายของสํานักมหา
วิหารท่ีระบุทายคัมภีรวาพระพุทธโฆสะเปนผูแตง ไดมติวา  “พุทธโฆสะ” เปนชื่อของคณะสงฆลังกาท่ีแตง
คัมภีรโดยใชชื่อวาพุทธโฆสะ32

๓๓  พระพุทธโฆสะท่ีแตงอรรถกถาเชนสมันตปาสาทิกา ไมใชพระพุทธโฆสะผูแตงวิ
สุทธิมรรค (อรรถกถาลังกาแตงตางยุค แตงดวยวัตถุประสงคตางกัน ผูแตงตางชุด ตางคณะ)     
  สมันตปาสาทิกา อธิบายพระวินัยปฎก สาระอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ เชน33

๓๔ 
  (๑) คําวาธรรม มี ๒ ความหมาย (ธัมมะ+อภิธัมมะ) 
  คําวา ธรรม มีหลายนัย หลายความหมาย   ในสมันตปาสาทิกาแจกแจงธรรม ๒ นัย หรือ ๒ 
ความหมาย  นัยหนึ่งไดแกธรรมในพระสุตตันตปฎก อีกนัยหนึ่งไดแกธรรมในพระอภิธรรมปฎก จากคําอธิบาย
บทวา  “ยอมไมรูธรรม”  หมายถึง เวนวินัยปฎก ยอมไมรู ๒ ปฎกท่ีเหลือ  (ธมฺมํ น ชานาตีติ ฐเปตฺวา วินยปฏกํ 
อวเสสํ ปฏกทฺวยํ   น ชานาติ)  แยกธรรมไว ๒ สวน สวนหนึ่งในพระสูตร  อีกสวนหนึ่งในพระอภิธรรม  กลาว
ไดวานี้เปนหลักฐานขอมูลหนึ่งในอรรถกถาท่ีระบุวาพระวินัยคือพระวินัยปฎก สวนธรรมคือสองปฎกท่ีเหลือ        
  (๒) พระวินัย ๔ อยาง 
   ๑) สูตร ไดแก พระบาลีในพระวินัยปฎกท้ังหมด   
   ๒) สุตตานุโลม ไดแก แหลงอางอิงพระพุทธพจน(มหาปเทส ๔)  
   ๓) อาจริยวาท ไดแก งานของสังคีติกาจารยท่ียกข้ึนสังคายนา ๓ ครั้ง ในอินเดีย  
   ๔) อัตโนมติ ไดแก ความเห็นสวนบุคคล 
  (๓)  ภาษิตในพระไตรปฎก (พุทธภาษิต สาวกภาษิต ฤาษีภาษิต เทวดาภาษิต) 
  พุทธภาษิต คือ พระวินัยปฎกท้ังหมด พระอภิธรรมปฎก ธรรมบท จริยาปฎก อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาดก สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ และพระสูตรเชนพรหมชาลสูตร  สาวกภาษิต คือ ถอยคําของพระสาวก 
เชน อนังคณสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร อนุมานสูตร จูฬเวทัลลสูตร และมหาเวทัลลสูตร     ฤาษีภาษิต คือ ถอยคํา
ของนักบวชท่ีไมใชพุทธ ไดแก ปริพพาชกวรรค  คําถามของศิษยพราหมณพาวรี เปนตน   เทวดาภาษิต คือ 
ถอยคําของเทวดา เชน เทวตาสังยุต เทวปุตตสังยุต มารสังยุต พรหมสังยุต และสักกสังยุต (ไมมี ราชาภาษิต 
กับ กวีภาษิต)  

  ๓๒ วิ.อ.(บาลี).๑/๓. 
๓๓ E.J. Rapson ed., The Cambridge History of India, (Delhi : S. Chand & CO., 1955), p. 174.     
๓๔ “สมันตปาสาทิกา : มารยาทท่ีพึงประสงคในอรยิวินัย” ใน https : //  www.mcu.ac.th (๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕) 
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๓๙ 
 

   (๔) พระสัทธรรม ๓ ไดแก ปริยัติ ปฏิบัติ และอธิคม พระพุทธพจนคือปฎก  ๓  ชื่อวา ปริยัติ
สัทธรรม  ธรรม ไดแก ธุดงคคุณ  ขันธกวัตร  มหาวัตร  ชื่อวาปฏิบัติสัทธรรม มรรค ๔ ผล ๔  ชื่อวา อธิคม
สัทธรรม  บางมติถือวาศาสนามีปริยัติเปนหลัก  บางมติถือวาศาสนามีสัมมาปฏิบัติเปนหลัก    
  (๕) ระบุวามี ๔ นิกาย (ยังไมมีขุททกนิกาย)  “ผูกลาวทีฆนิกายพึงเรียนมหาวรรค ผูกลาวสังยุตต
นิกายพึงเรียน ๓ วรรคขางตนหรือมหาวรรค  ผูกลาวอังคุตตรนิกาย พึงเรียนครึ่งนิกายขางตนหรือขางปลาย..
เม่ือไมอาจ พึงทําอรรถกถานิกายหนึ่งใน ๔ นิกายใหเชี่ยวชาญ”  ซ่ึงตรงกับสุมังคลวิลาสินีท่ีระบุชื่อของผูสืบ
ทอด ๔ นิกาย คือ พระอานนทสืบทอดทีฆนิกาย ศิษยของพระสารีบุตรสืบทอดมัชฌิมนิกาย พระมหากัสสปะ
สืบทอดสังยุตตนิกาย พระอนุทธะสืบทอดอังคุตตรนิกาย และในอนาคตเม่ือพระไตรปฎกอันตรธาน ระบุเพียง 
๔ นิกาย เชนกัน  ในสมันตปาสาทิกาพระวินัยปฎกกับพระอภิธรรมปฎกจัดอยูในขุททกนิกาย  ชาดกเรียกวา
ชาดกนิกาย  
  (๖)  สถานท่ีบัญญัติสิกขาบท  คือ กรุงเวสาลี กรุงราชคฤห กรุงสาวัตถี เมืองอาฬวี กรุงโกสัมพี 
แควนสักกะ และ ภัคคชนบท   
  (๗)  ผูละเมิดสิกขาบทเปนคนแรก มี ๒๓ คน/กลุม คือ ๑) พระสุทิน ๒) พระธนิยะ ๓) พระ
เพลัฏฐสีสะ ๔) พระอานนท ๕) พระเสยยสกะ ๖) พระอุทายี ๗) พระสาคตะ ๘) พระฉันนะ ๙) พระเมตติยะ 
๑๐) พระเทวทัต ๑๑) พระอัสสชิ ๑๒) พระปุนัพพสุกะ ๑๓) พระอริฏฐะ ๑๔) พระอุปนันทศากยบุตร ๑๕) 
พระนันทะ ๑๖) พระหัตถกะ ๑๗) พระอนุรุทธะ ๑๘) พระจูฬปนถกะ ๑๙) พวกสัมพหุลาภิกษุ           ๒๐) 
พวกวัคคุมุทาภิกษุ ๒๑) พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี (๒๒) พวกภิกษุฉัพพัคคีย ๒๓) ภิกษุไมปรากฎชื่อ  ภิกษุณีท่ี
ละเมิดเปนคนแรก มี ๗ รูป/กลุม คือ ๑) ภิกษุณีสุนทรี  ๒) ภิกษุณีถูลนันทา ๓) ภิกษุณีจัณฑกาลี ๔) กลุมอัญญ
ตราภิกษุณี ๕) กลุมภิกษุณีฉัพพัคคีย ๖) กลุมสัมพหุลาภิกษุณี ๗)  ภิกษุณี ๒ รูป  
  (๘) พระพุทธเจาตรัสภาษามาคธี (มาคธิกโวหาร)  
  - พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาวสํานวนชาวมคธ คือ มาคธีภาษา (สมฺมาสมฺพุทฺเธน วุตฺตปฺปกาโร 
มาคธิกโวหาโร) มาคธีไมใชภาษาเดิมของพระองค พระองคประสูติในศากยวงศ คามชนบทแถบปาหิมพานต 
รัฐโกศล  เผาศากยะมีภาษาพูดของตนคือภูเทวดาภาษา 
  - มหานามศากยะอายุมากวาพระพุทธองค ๑ เดือน 
  - พระนันทะ(พระอนุชา) โอรสของพระเจาสุทโธทนะ ต่ํากวาพระพุทธองค ๓ องคุล ี
  -  กลาวถึง วลัญชนกุฎี (หองสุขา)ของพระพุทธองค เพราะทรงเปนมนุษย  
  (๙)  สิ่งตองหาม ๓ อยาง 
   สิ่งตองหามในพระวินัย คือ ความมักมาก ความไมสันโดษในปจจัย ๔ และการไมพัฒนาตน  (ไม
หาม ความมักนอย ความสันโดษ การพัฒนาตนเอง) 
  (๑๐) พระสูตรท่ีไมไดสังคายนาในอินเดีย มี กุลุมพสูตร ราโชวาทสูตร ติกขินทริยสูตร จตุปปริ
วัตตสูตร และนันโทปนันทสูตร ปฎกท่ีไมใชพุทธพจน (เปนพระสูตรของมหายาน) ไดแก วัณณปฎกของนิกาย
เหมวันตะ  อังคุลิมาลปฎกของนิกายราชคิริ รัฏฐปาลครรชิตของนิกายปูรวไศลิ อาลวกครรชิตของนิกายอปรไศ
ลิ คุฬหเวสสันดรของนิกายสิทธารถกะ คุฬหวินัยของนิกายวัชรบรรพต และไวทัลลปฎกของนิกายไวตุลยะ เปน
ตน  

 
 



๔๐ 
 

  (๑๑) แมน้ําตโปทา เขตกรุงราชคฤห  น้ําในแมน้ําท่ีเปนน้ํารอน เพราะไหลผานนรกท่ีเชื่อวาอยูใต
พ้ืนดิน ปจจุบันท่ีนี้เปนแหลงน้ําพุรอน (Hot Springs)  ในอุตรประเทศ อินเดีย   
  (๑๒) คําวา มกร (ไมใชมังกร) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก รูปรางแปลกประหลาด คลายฉลาม หรือ
วา จระเข  หัว ขา หนาคลายกวาง  ลําตัวและหางคลายปลา เปนพาหนะของเทพวรุณ  เทพแหงทะเล (คําวา 
มกรทนฺตกํ ตองแปลวา ฟนมกร)   
  (๑๓)  ระบุพระพุทธศาสนาดํารงอยู ๕,๐๐๐ ป 
  ผูแตงสมันตปาสาทิกา อาง ปปญจสูทนี  สัมโมหวิโนทนี และ วิสุทธิมรรค  
  ๒) กังขาวิตรณี  อรรถกถาพระปาติโมกข ผูแตงใชชื่อวาพุทธโฆสะ (พุทธโฆสะยุคตอมา)  
  ๓) อรรถกถาพระสุตตันตปฎก  คัมภีรอธิบายความพระสุตตันตปฎก ไดแก 
  (๑) สุมังคลวิลาสินี อธิบายความในทีฆนิกาย แบงเปน ๓ ภาค คือ ๑) อธิบายความในสีลขันธวรรค 
ซ่ึงวาดวยพระสูตรขนาดยาว ๑๓ สูตร ๒) อธิบายความในมหาวรรค ซ่ึงวาดวยพระสูตรขนาดยาว ๑๐ สูตร ๓) 
อธิบายความในปาฏิกวรรค ซ่ึงวาดวยพระสูตรขนาดยาว ๑๑ สูตร เปนผลงานของพระพุทธโฆสาจารย แตง
ตามคําอาราธนาของพระทาฐนาคะ34

๓๕ เม่ือใกล พ.ศ.๑,๐๐๐ โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหล35

๓๖  
  
  (๒) ปปญจสูทนี อธิบายความในมัชฌิมนิกาย แบงเปน ๔ ภาค คือ ภาคท่ี ๑ อธิบายความในมูล
ปริยายวรรคถึงสีหนาทวรรคแหงมูลปณณาสก ภาคท่ี ๒ อธิบายความในโอปมมวรรคถึงจูฬยมกวรรคแหงมูล
ปณณาสก ภาคท่ี ๓ อธิบายในมัชฌิมปณณาสก ภาคท่ี ๔ อธิบายในอุปริปณณาสก เปนผลงานของพระพุทธโฆ
สาจารย แตงตามคําอาราธนาของพระพุทธมิตตะ เม่ือใกล พ.ศ. ๑,๐๐๐ โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลชื่อ
มหาอรรถกถา  
  (๓) สารัตถปกาสินี อธิบายความในสังยุตตนิกาย แบงเปน ๓ ภาค คือ ภาค ๑ อธิบายความใน 
สคาถวรรค ภาค ๒ อธิบายความในนิทานวรรคและขันธวารวรรค ภาค ๓ อธิบายความในสฬายตนวรรคและม
หาวารวรรค เปนผลงานของพระพุทธโฆสาจารย แตงตามคําอาราธนาของพระโชติปาลเถระ เม่ือใกล พ.ศ.
๑,๐๐๐ โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลชื่อมหาอรรถกถา  
  (๔) มโนรถปูรณี อธิบายความในอังคุตตรนิกาย แบงเปน ๓ ภาค คือ ภาคท่ี ๑ อธิบายความในเอ
กกนิบาต ภาคท่ี ๒ อธิบายความในทุกนิบาตถึงจตุกกนิบาต และภาคท่ี ๓ อธิบายความในปญจกนิบาตถึง
เอกาทสกนิบาต เปนผลงานของพระพุทธโฆสาจารย แตงตามคําอาราธนาของพระ โชติปาลเถระและพระอาชี
วกะ   
  (๕) ปรมัตถโชติกา อธิบายความในขุททกปาฐะ ธัมมบท และสุตตนิบาต แหงขุททกนิกาย ผลงาน
ของพระพุทธโฆสาจารย แตงข้ึนเม่ือใกล พ.ศ. ๑,๐๐๐  

  ๓๕ บรรจบ บรรณรุจิ, “ผลงานของพระพุทธโฆสะและพระเถราจารยรวมสมัย: ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีศึกษาใน
เมืองไทย”, ใน รวมบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๔๐) : ๗๓. 
  ๓๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๒๙๔. 

 
 

                                                 



๔๑ 
 

  (๖) ธัมมปทัฏฐกถา อธิบายความธัมมบทแหงขุททกนิกาย แบงเปน ๘ ภาค คือ ภาค ๑ อธิบาย
ความในยมกวรรค ภาค ๒ อธิบายความในอัปปมาทวรรค และจิตตวรรค ภาค ๓ อธิบายความในปุปผวรรค
และพาลวรรค ภาค ๔ อธิบายความ ในปณฑิตวรรค อรหนัตวรรค และสหัสสวรรค     ภาค ๕ อธิบายความใน
ปาปวรรค ทัณฑวรรค และชราวรรค ภาค ๖ อธิบายความในอัตตวรรค       โลกวรรค พุทธวรรค สุขวรรค ปย
วรรค และโกธวรรค ภาค ๗ อธิบายความในมลวรรค ธัมมัฏฐวรรค มัคควรรค ปกิณณกวรรค นิรยวรรค และ
นาควรรค ภาค ๘ อธิบายความในตัณหาวรรค ภิกขุวรรค และพราหมณวรรค เปนผลงานของพระพุทธโฆสา
จารย แตงตามคําอาราธนาของพระกุมารกัสสปะ 36

๓๗ เม่ือใกล พ.ศ.๑,๐๐๐ โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลชื่อ
มหาอรรถกถา   
       (๗) ปรมัตถทีปนี อธิบายความในอุทาน อิติวุตตกะ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา (เอกกนิบาตถึง
มหานิบาต) เถรีคาถา ในขุททกนิกาย เปนผลงานของพระธรรมปาลเถระ  
  (๘) ชาตกัฏฐกถา หรืออรรถกถาชาดก เปนผลงานของพระพุทธโฆสาจารย แตงตามคําอาราธนา
ของพระอัตถทัสสี พระพุทธมิตตะและพระพุทธปยะ37

๓๘ เพ่ืออธิบายความชาดก ในขุททกนิกาย  แบงเปน ๑๐ 
ภาค  
  (๙) สัทธัมมปชโชติกา อธิบายความในขุททกนิกาย แบงเปน ๒ ภาค คือ ภาค ๑ อธิบายความใน
มหานิทเทส ภาค ๒ อธิบายความในจูฬนิทเทส ผลงานของพระเทวะ 
  (๑๐) สัทธัมมปกาสินี อธิบายความในขุททกนิกาย แบงเปน ๒ ภาค อธิบายความในปฏิสัมภิทา
มรรคท้ังหมด ผลงานของพระมหานามะ แตงตามคําอาราธนาของมหานามอุบาสก38

๓๙ 
  (๑๑) วิสุทธชนวิลาสินี อธิบายความอปาทาน ในขุททกนิกาย แบงเปน ๒ ภาค ภาค ๑ อธิบาย
ความพุทธวรรคและสีหาสนิยวรรค ถึง เมตเตยยวรรค ภาค ๒ อธิบายความสีหาสนิยวรรค ถึง เมตเตยยวรรค 
ภัททาลิวรรค ถึง ภัททิยวรรค และ ในเถริยาปทาน ผลงานของพระเถระ ๕ รูป39

๔๐ 
  (๑๒) มธุรัตถวิลาสินี อธิบายความพุทธวงศในขุททกนิกาย ผลงานของพระพุทธัตตะ 
 
  ๔) อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก ไดแก คัมภีรอธิบายความพระอภิธรรมปฎก มี ๓ คัมภีร คือ 
  (๑) อัฏฐสาลินี อธิบายความธัมมสังคณี ในพระอภิธรรมปฎก ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย แตง
ข้ึนโดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลชื่อมหาปจจรีย   
  (๒) สัมโมหวิโนทนี อธิบายความวิภังค เปนผลงานของพระพุทธโฆสาจารย   แตงข้ึนโดยอาศัย
อรรถกถาภาษาสิงหลชื่อมหาปจจรีย 
  (๓) ปญจัปปกรณัฏฐกถา อธิบายความพระอภิธรรมปฎกอีก ๕ คัมภีรท่ีเหลือ เปนผลงานของพระ
พุทธโฆสาจารย แตงตามคําอาราธนาของพระจุลลพุทธโฆสะชาวลังกา ในบรรดาอรรถกถาพระอภธิรรมปฎก ๕ 

  ๓๗ ขุ.ธ.อ. (บาล)ี.๑/๑. 
  ๓๘ บรรจบ บรรณรุจิ, “ผลงานของพระพุทธโฆสะ และ พระเถราจารยรวมสมัย: ศึกษาเฉพาะกรณีท่ีศึกษาใน
เมืองไทย”,  : ๗๕. 
  ๓๙ บรรจบ บรรณรุจิ, เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕.  
  ๔๐ เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 

 
 

                                                 



๔๒ 
 

คัมภีร อรรถกถากถาวัตถุเหมาะกับผูสนใจดานประวัติศาสตรและดานปรัชญา เสนอขอมูลดานประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา โดยเริ่มตนดวยการสํารวจสํานักนิกายตางๆ ของพระพุทธศาสนาและทัศนะทางปรัชญาของ
สํานักนิกายพระพุทธศาสนาเหลานั้น ตลอดจนทัศนะทางปรัชญานอกพระพุทธศาสนาอ่ืน 4ๆ0

๔๑ 
  พระพุทธโฆสาจารยรับนิมนตไปมหาวิหาร แตงวิสุทธิมรรค41

๔๒ ชื่อท่ีระบุทายอรรถกถา เชน สมันตปา
สาทิกา เปนชื่อคณะสงฆมหาวิหาร แตงคัมภีรในนาม “พุทธโฆสะ”   
 ๒.๕.๓ พัฒนาการของอรรถกถา 
 อรรถกถามีมาแตครั้งพุทธกาล บทนําในวินยสังคหัฏฐกถา 42

๔๓ อรรถกถา หมายถึงถอยคําท่ีเรียกวา
กถามรรค ทําหนาท่ีอธิบายบาลีพุทธพจน(พระไตรปฎก) สอดคลองกับท่ีระบุวา  ปฐมสงฺคีติยํ ยา อฏฐกถา สงฺคี
ตาติ วจเนน สา ภควโต ธรมานกาเลป อฏฐกถา สํวิชฺชติ แปลวา อรรถกถาท่ีพระสังคีติกาจารยรอยกรองไวเม่ือ
คราวปฐมสังคายนา คือ อรรถกถาท่ีมีมาตั้งแตสมัยท่ีพระผูมีพระภาคยังทรงพระชนมอยู43

๔๔   “เม่ือพระพุทธเจา
ตรัสแสดงคําสอนคือพระธรรมวินัยแลว สาวกท้ังหลายท้ังพระสงฆและคฤหัสถก็นําหลักพระธรรมวินัยนั้นไป
เลาเรียนศึกษา คําสอนหรือพุทธพจนสวนใดท่ีตองการคําอธิบาย นอกจากทูลถามจากพระพุทธเจาโดยตรงแลว 
ก็มีพระสาวกผูใหญท่ีเปนอุปชฌายหรืออาจารยคอยแนะนําชี้แจงชวยตอบขอสงสัย คําอธิบายและคําตอบท่ี
สําคัญก็ไดรับการทรงจํา ถายทอดตอกันมาควบคูกับหลักพระธรรมวินัยท่ีเปนแมบทนั้น ๆ จากสาวกรุนกอนสู
สาวกรุนหลัง ตอมา เม่ือมีการจัดหมวดหมูพระธรรมวินัยเปน “พระไตรปฎก” แลว คําอธิบายชี้แจงเหลานั้นก็
เปนระบบและมีลําดับไปตามพระไตรปฎกดวย คําอธิบายพุทธพจนหรือหลักพระธรรมวินัย หรือคําอธิบาย
ความในพระไตรปฎกนั้น เรียกวา อรรถกถา44

๔๕ 

 อรรถกถาสมันตปาสาทิกาคณะผูแตงกลาววา เม่ือทําสังคายนาครั้งท่ี ๓ เสร็จ จัดพระสมณทูตสงไป
เผยแพรพระพุทธศาสนา ๙ สาย พระมหามหินทเถระพระโอรสในพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงเปนพระสมณทูต
สายท่ี ๙ ไดนําพระไตรปฎกและอรรถกถาภาษาบาลีมคธไปยังเกาะลังกา ในรัชสมัยของพระเจาเทวานัมปยติส
สะแหงลังกา เพ่ือเผยแพรพระพุทธศาสนา จนชาวลังกาเลื่อมใสและออกบวชในพระพุทธศาสนามากมาย 
ตอมาในป พ.ศ. ๓๕๐ ในรัชสมัยของพระเจาวัฏฏคามินีอภัยแหงลังกา พระมหาเถระชาวลังกาผูแตกฉานใน
พระไตรปฎก ไดแปลเรียบเรียงและจารึกอรรถกถา (พรอมท้ังพระไตรปฎก) ภาษาบาลีมคธนั้นเปนภาษาสงิหล 
เพ่ือสะดวกแกการศึกษาของชาวลังกา เรียกอรรถกถาฉบับนี้วา “สีหลัฏฐกถา” ซ่ึงมีท้ังอรรถกถาพระวินัยปฎก 
อรรถกถาพระสุตตันตปฎกและอรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 45

๔๖  ท้ังหมดแตงเปนภาษาบาลีอยางท่ีมีและใช
ศึกษากันถึงปจจุบัน 

  ๔๑ เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 
๔๒ดูบทท่ี ๔ ในหนังสือน้ี เรื่องวิสุทธิมรรค  
๔๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วินยสงฺคหฏฐกถา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิญญาณ), บทนํา. 

  ๔๔ อนุฏี. ๑/๑๓. 
๔๕   พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), รูจักพระไตรปฎก เพ่ือเปนชาวพุทธท่ีแท, พิมพครั้งท่ี ๒, หนา ๙๒. 

  ๔๖ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๔. (กรุงเทพมหานคร: มหาม
กุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๔๒), หนา ๒๘๙-๒๙๐. 

 
 

                                                 



๔๓ 
 

 อยางไรก็ตาม  หากยอมรับวา อรรถกถาไดมีมาแลวตั้งแตสมัยพุทธกาล อรรถกถาก็เปนคัมภีรยุค
เดียวกับพระไตรปฎก แตถาถือตามประวัติของวรรณคดีบาลี อรรถกถาก็เปนอีกยุคหนึ่งท่ีสืบตอจากยุค
พระไตรปฎก   
  

๒.๖ พัฒนาการของฎีกา อนุฎีกา โยชนา และ สัททาพิเศษ 
 ชั้นคัมภีรบาลีนับตอจากอรรถกถา มี คัมภีรฎีกา อนุฎีกา โยชนา และ สัททาพิเศษ  
 ๒.๖.๑ ความหมายและความสําคัญของฎีกา 
 “ฎีกา”วิเคราะหรูปคํา วา ฏีกียติ ชานิยติ อฏฐกถายตฺโถ เอตายาติ ฏีกา แปลวา ท่ีเรียกวาฎีกา เพราะ
เปนคัมภีรท่ีใหรูความหมายของคัมภีรอรรถกถา 46

๔๗  ในแงท่ีเปนวรรณกรรมบาลี ฎีกาหมายถึงหนังสืออธิบาย
อรรถกถา เลือกคําหรือขอความยากในอรรถกถานํามาอธิบายใหเขาใจงาย ฎีกาของเถรวาทในระยะแรก
หมายถึงหนังสืออธิบายอรรถกถาพระไตรปฎก แตภายหลังหมายรวมหนังสืออธิบายความหนังสือท่ีไมใชอรรถ
กถาพระไตรปฎก ดวย เชน ฎีกาของพงศาวดารบาลี ฎีกาตําราไวยากรณ และฎีกาปกรณพิเศษ มีมิลินทปญหา 
เปนตน  ฎีกามีความสําคัญในฐานะเปนคัมภีรอธิบายขยายความอรรถกถาและคัมภีรอ่ืน ๆ ท้ังดานหลักคําสอน
และหลักภาษา พระธรรมปาละอธิบายความสําคัญของวา ความแตกตางระหวางอรรถกถาและฎีกา คือ อรรถ
กถามีลักษณะท่ีเรียกวา “สํวณฺณนา” หมายความวาวิเคราะหอธิบายความหมายของคําหรือความอยาง
ละเอียดดวยวิธีการหลายอยาง เชน วิเคราะหไวยากรณ แสดงความหมายแบบพจนานุกรม เปรียบเทียบมติ
อาจารย และคัมภีรตาง ๆ การยกอุทาหรณอุปมาอุปมัย เปนตน วิธีการอธิบายหลายแบบอยางในเวลาเดียวกัน
ดังกลาวทําใหอรรถกถาเปนท่ีประมวลความรูหลายแขนงวิชา  นอกจากความรูเรื่องความหมายคําและความ
โดยตรงแลวยังใหความรูทางประวัติศาสตร ตํานาน ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวอินเดียและลังกาตั้งแตสมัยพุทธกาลหรือกอนนั้นจนถึงสมัยของพระเจาวัฏฏคามินีแหงลังกา
ในพุทธศตวรรษท่ี ๕ สวนฎีกาในสมัยอนุราธปุระมีลักษณะท่ีเรียกวา “ลีนัตถปกาสนา” มีลักษณะเปนการ
อธิบายความหมายของคําและความท่ีกํากวมเทานั้น ไมมีวัตถุประสงคท่ีจะพรรณนารวมหลายสิ่งหลายอยางใน
เวลาเดียวกันอยาง “สํวณฺณนา”47

๔๘ 
 ดร. จีพี มาลาลาเซเกรา (Dr. G.P. Malalasekera) ตั้งขอสังเกตวา บอเกิดของฎีกาแตกตางจากอรรถ
กถา คือมีบอเกิดท่ีศรีลังกา แท ผูแตงรุนแรกเปนปราชญชาวลังกา48

๔๙ 
 ๒.๖.๒ ความหมายและความสําคัญของอนุฎีกา 
 คําวา “อนุฎีกา” คือ ฎีกาใหมท่ีแตงเพ่ิมเติมภายหลัง บาลีเรียกวา อภินวฏีกา แปลวา ฎีกาใหม อนุ
ฎีกาแตงข้ึนเพ่ืออธิบายเนื้อความในฎีกาใหชัดยิ่งข้ึนเม่ือเห็นวาพระฎีกาจารยอธิบายความยังไมชัด  
 

  ๔๗ พระวิสุทธาจารมหาเถระ, ธาตวัตถสังคหปาฐนสิสยะ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๓๕), หนา ๑๔๘. 
  ๔๘ พระมหาอดิศร ถิรสีโล,  ประวัติคัมภีรบาลี, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา 
๑๘๘-๑๘๙. 

๔๙กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป,   หนา ๒๗๒  

 
 

                                                 



๔๔ 
 

 ๒.๖.๓ ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของโยชนา 
 คําวา “โยชนา” คือ คัมภีรอธิบายความหมายศัพทและความสัมพันธทางไวยากรณ  อธิบายความยาก
ทางดานไวยากรณ เชนศัพทและความสัมพันธในประโยค เปนอุปกรณในการแปลอรรถกถาและฎีกา  
 ฎีกาแบงตามพระไตรปฎก อนุฎีกาและโยชนา อธิบายขยายฎีกา ดังนี4้9

๕๐ 
   ๑) ฎีกา คัมภีรอธิบายอรรถกถา  แบงประเภทตามพระไตรปฎก มี ฎีกาพระวินัยปฎก ฎีกา
พระสุตตันตปฎก และฎีกาพระอภิธรรมปฎก 
  ๒) อนุฎีกา คัมภีรใหมแตงภายหลัง อนุฎีกาแบงประเภทตามพระไตรปฎก มี อนุฎีกาพระ
วินัยปฎก อนุฎีกาพระสุตตันตปฎก และอนุฎีกาพระอภิธรรมปฎก 
  ๓) โยชนา คัมภีรอธิบายไวยากรณ เชนความหมายศัพทและความสัมพันธในประโยค ชวยให
แปลอรรถกถาและฎีกางายข้ึน แบงประเภทตามพระไตรปฎก คือ โยชนาพระวินัยปฎก โยชนาพระ
สุตตันตปฎก และโยชนาพระอภิธรรมปฎก 
 ๒.๖.๔ พัฒนาการของฎีกา อนุฎีกา และ โยชนา 
 ในพุทธศตวรรษท่ี ๙ รัชสมัยของพระเจามหานามแหงลังกา ไดฟนฟูวรรณกรรมบาลีครั้งสําคัญ เปน
งานของคณะสงฆมหาวิหาร งานนี้ทําใหคณะสงฆมหาวิหารรุงเรืองนําหนาคณะสงฆอภัยคิรีวิหาร คณาจารยผูมี
บทบาทสําคัญคือพระพุทธโฆสาจารย เปนผูชําระวรรณกรรมบาล ีโดยถายทอดจากภาษาสิงหลกลับเปนภาษา
มคธ ผลงานนี้คืออรรถกถา ครั้นถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ ในรัชสมัยของพระเจาปรักกมพาหุมหาราช ทรงอุปถัมภ
คณะสงฆซ่ึงสืบสายมาจากมหาวิหาร ประชุมแตงฎีกา มีพระมหากัสสปะแหงอุทุมพรคิรีวิหารเปนประธาน  ใน
ครั้งนี้พระสารีบุตรไดเขียนสารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย พระอานันทาจารยไดเขียนมูลฎีกา แกพระอภิธรรม และ
มีคณาจารยอีกหลายรูปแตงฎีกาบาง อนุฎีกาบาง เปนเหตุใหพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทสํานักมหาวิหาร
แพรหลายออกไปยังนานาประเทศมี ไทย พมา มอญ ลาว เปนตน50

๕๑  
 วรรณกรรมบาลีฎีกา มีชื่อตามความหมายท่ีตางกัน ๓ แบบ คือ 
 สมัยท่ี ๑ (ระหวางพุทธศตวรรษท่ี ๑๔-๑๕) ฎีกาในสมัยนี้หมายถึงหนังสืออธิบายความหมายคําและ
ความในอรรถกถา ฎีกาเลมแรกคือ อภิธัมม-อัฏฐกถา-ลีนัตถวัณณนา ท่ีนิยมเรียกกันในสมัยหลังวา อภิธัมมมูล
ฎีกา ผูเขียนคือพระอานนท ฎีกาอีก ๓ เลมมีหลักฐานวาเขียนในสมัยนี้คือฎีกาสุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกายอรรถ
กถา ฎีกาปปญจสูทนีมัชฌิมนิกายอรรถกถา และฎีกาสารัตถวิลาสินีสังยุตตนิกายอรรถกถา ท้ัง ๓ เลมเปนงาน
ของพระธรรมปาละ ผูเขียนอรรถกถาขุททกนิกาย ขอควรสังเกตก็คือ พระอานนทและพระธรรมปาละเรียก
งานของตนวา “ลีนัตถปกาสนา” แปลวาการอธิบายความหมายท่ีลึกลับกํากวม ไมมีการใชคําวาฎีกาอยาง
แพรหลายในครั้งนั้น 
 สมัยท่ี ๒ (ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๖) สมัยนี้ เรียกผลงานประเภทอธิบายความหมายอรรถกถา
วาคัณฐิบท สวนใหญเขียนดวยภาษาสิงหล ท่ีเขียนดวยภาษาบาลีมีบางแตเปนสวนนอย หนังสือคัณฐิบทใน
สมัยนี้ไดแกหนังสือตนฉบับและแหลงขอมูลสําหรับฎีกาจารยในสมัยท่ี ๓ เหมือนกับท่ีอรรถกถาสิงหลเปน

  ๕๐ ไกรวุฒิ มโนรตัน, วรรณคดีบาลี ๑, หนา ๑๐๐-๑๐๘. 
  ๕๑ เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๐), หนา ๕-๙. 

 
 

                                                 



๔๕ 
 

ตนฉบับและแหลงขอมูลสําหรับอรรถกถาจารยในสมัยอนุราธปุระ ปจจุบันคัมภีรคัณฐิบทหายสาบสูญ
เชนเดียวกับอรรถกถาสิงหล เรารูจักคัณฐิบทไดจากงานฎีกาในสมัยท่ี ๓ เชน ในสารัตถทีปนีวินยฎีกาของพระ
สารีบุตร  
 สมัยท่ี ๓ (ระหวางปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๘) เรียกงานประเภทอธิบายอรรถ
กถาวาฎีกา เขียนเปนภาษาบาลีมีความหมายกวางกวาลีนัตถปกาสนา ในสมัยแรก มิไดหมายถึงเฉพาะคัมภีรท่ี
อธิบายอรรถกถาของพระไตรปฎกเทานั้น แตยังหมายถึงคัมภีรอธิบายงานท่ีเขียนหลังสมัยพระไตรปฎกท้ังหมด
ไดแกอรรถกถาพระไตรปฎก พงศาวดาร ปกรณวิเสส เปนตน ฎีกาตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ท่ีสําคัญ ๒ 
เลม คือ วชิรพุทธิ และ วิมติวิโนทนี เปนฎีกาอรรถกถาพระวินัยปฎก สวนฎีกาในชวงศตวรรษ ท่ี ๑๒ 
โดยเฉพาะในสมัยของพระเจาปรักกมพาหุท่ี ๑ มีจํานวนมาก ถือไดวาเปนยุคท่ีวรรณกรรมฎีการุงเรืองถึงขีดสุด 
พระเถระผูเปนหัวหนาสําคัญในการเขียนฎีกาในสมัยพระเจาปรักกมพาหุท่ี ๑ คือ พระสารีบุตร ในคํานําสา
รัตถทีปนี-พระวินัยฎีกา พระสารีบุตรชี้แจงวาทานตองการเขียนฎีกาท่ีอานเขาใจงายและมีความสมบูรณทุก
ดาน ลีนัตถปกาสนาฉบับโบราณมีเนื้อความบางตอนไมกระจางชัด ยังไมเปนท่ีเขาใจของชาวพุทธสวนใหญ  
สวนคัณฐิบทเขียนดวยภาษาสิงหล ไมใชงานของชาวพุทธท่ัวไป สวนท่ีเขียนดวยภาษาบาลีแมมีบางแตมักปน
กับภาษาอ่ืนเชนภาษาสิงหล เปนตน ไมใชภาษาบาลีมาตรฐาน จึงอานเขาใจยากเชนกัน ดังนั้นเพ่ือแกปญหา
เรื่องภาษาและปรับปรุงเนื้อหาสาระใหดีข้ึน ทานจึงจะเขียนฎีกาใหมข้ึนมาแทนงานเหลานั้น ซ่ึงมีลักษณะการ
วิเคราะหท่ีสมบูรณ ไมมีขอบกพรอง51

๕๒ 
 ๒.๖.๕ สัททาพิเศษ (สัททาวิเสส หรือ  สัททศาสตร) 
 วรรณกรรมบาลีท่ีเปนประเภทอุปกรณสําหรับศึกษาคัมภีร มี ๔ ประเภท ไดแก52

๕๓  
  ๑. คัมภีรสัททสัตถะ คัมภีรประเภทไวยากรณ 
  ๒. คัมภีรอภิธานสัตถะ คัมภีรประเภทอภิธาน คือ พจนานุกรมบาลี 
  ๓. คัมภีรฉันทสัตถะ  คัมภีรสําหรับแตงฉันท 
  ๔. คัมภีรอลังการสัตถะ  คัมภีรอธิบายการรจนาวรรณคดีบาลี 
 วงการปริยัติธรรมในประเทศไทยจัด ๔ ประเภทอยูในหมวดสัททาพิเศษ หรือ สัททศาสตร   
 คัมภีรสําคัญของวรรณกรรมแตละประเภท ท่ีควรทราบ ไดแก  
  ๑. คัมภีรสัททสัตถะ สัททสัตถะ หรือ คัมภีรไวยากรณ มี ๓ สํานักไวยากรณท่ีเปนหลัก คือ 
   ๑) สํานักกัจจานะ  คัมภีรท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีเปนพ้ืนฐานของตํารา  คัมภีรไวยากรณของสํานักนี้ 
คือ คัมภีรกัจจายนะ เชื่อกันวาผูแตงไดแกพระกัจจายนะ เรื่องนี้มีมติแตกตางกันไปวาพระกัจจายนะผูนี้จะเปน
องคเดียวกับพระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาล หรือพระกัจจายนะชาวลังกา ผูศึกษาปญหานี้บางสวนกลาววา
เปนองคเดียวกัน แตมีเหตุผลหลายประการท่ีแสดงวามิใชองคเดียวกัน  นาจะเปนพระเถระชาวลังการมากกวา 

 ๒) สํานักโมคคัลลานะ  พระโมคคัลลานะเปนพระเถระในสมัยของพระเจาปรักกมพาหุท่ี ๑ 
คัมภีรไวยากรณของสํานักนี้ คือ คัมภีรโมคคัลลานะ  

  ๕๒ สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๖), หนา ๓๕๖-๓๕๘. 

๕๓  กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป, หนา ๒๘๘ -๒๙๓. 

 
 

                                                 



๔๖ 
 

   ๓) สํานักสัททนีติ  คัมภีรสัททนีติ แตงในประเทศพมา ผูแตงคือพระอัคควังสะ มีชีวิตอยูใน
พุทธศตวรรษท่ี ๑๗       
  ๒. อภิธานะสัตถะ ประเภทพจนานุกรม ท่ีเกาท่ีสุด ไดแกคัมภีรอภิธานัปปทีปกา ผูแตงคือ พระ
โมคคัลลานะ พระเถระชาวลังกา  พระวรวงศเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิธ 
ทรงแปลและเรียบเรียง จัดพิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่ีแตงภายหลังตอมาท่ีสําคัญคือ จาตุรังคธารินี ฏีกา
อภิธานัปปทีปกา อภิธานัปปทีปกาสูจิ พระสุภูติแหงลังกาเปนผูแตง เฉพาะเลมหลังนาคประทีปไดปริวรรตเปน
อักษรไทย โรงพิมพไทยจัดพิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
  ๓. ฉันทสัตถะ คัมภีรสําหรับแตงฉันทภาษาบาลี เลมแรกคือ วุตโตทัย ผูแตงคือ พระสังฆรักขิตะ 
ในรัชสมัยของพระเจาปรักกมพาหุ 
  ๔. อลังการสัตถะ  คัมภีรอธิบายการรจนาวรรณคดีบาลี ท่ีรูจักกันมากในวงการปริยัติธรรม
ประเทศไทย คือ คัมภีรสุโพธาลังกา ผูแตงคือ พระสังฆรักขิตะ เปนฉันทภาษาบาลีลวน ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จัดพิมพเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔  ผูแปลคือ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) แยม ประพัฒนทอง ป. ธ. ๙    

๒. ๗ ปกรณพิเศษ 
 ในบรรดาวรรณกรรมบาลี พระไตรปฎกถือเปนวรรณกรรมเกาท่ีสุด เปนคัมภีรปฐมภูมิ นับรองจาก
พระไตรปฎกมีปกรณพิเศษ  อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา   
 ๒.๗.๑ ความหมายของปกรณพิเศษ 
 “ปกรณ” แปลวา “ทํากอน” นํามาเรียกคัมภีร หมายถึงคัมภีรแตงกอน (ปกโรติ จ นํ กตฺตํ อารภติ, 
กโรติเยว วา)  วรรณกรรมบาลีประเภทปกรณพิเศษ (Extra Canonical Work) หรือ คัมภีรแตงกอน (ปกโรติ) 
ตามมติของนักปราชญตะวันตก ไดแก มิลินทปญหา เปฏโกปเทส และ เนตติปกรณ 53

๕๔ คําวา“พิเศษ” บาลีคือ 
วิเสส เขียนเปนคําไทยคือ พิเศษ รวมเขากับคําแรกเปน ปกรณพิเศษ หมายถึงคัมภีรพิเศษท่ีแตงกอน (แตงกอน
อรรถกถา)   
 ๒.๗.๒ ประเภทของปกรณวิเสส 
 วรรณกรรมบาลีปกรณพิเศษแตงข้ึนในชวงระหวางการรวบรวมพระไตรปฎกกับอรรถกถา ไดแก  
 ๑) มิลินทปญหา เรื่องการสนทนาโตตอบปญหาระหวางพระเจามิลินทกับพระนาคเสน เนื้อหาบาง
ตอนในมิลินทปญหา สันนิษฐานไดวาผูแตงมิลินทปญหานับถือพุทธศาสนาแบบสรวาสติวาทิน   
 ๒) เปฏโกปเทส แปลวาวิธีการอธิบายพระไตรปฎก  
 ๓)  เนตติปกรณ แปลวาหนังสือแนะแนว (แนวการเขียนอรรถกถา)  
 เปฏโกปเทส และ เนตติปกรณ เนื้อหาคลายกันมาก เขาใจวา เปฏโกปเทสจะไดแตงกอน เพราะมี
วิธีการจัดเนื้อหาและสํานวนภาษาไมรัดกุมเหมือนอยางในเนตติปกรณ กลาวไดวา เนตติปกรณคือเปฏโกปเทส
ฉบับปรับปรุงใหม54

๕๕ ฝายเถรวาทถือวาคัมภีรท้ังสองเปนผลงานของพระกัจจานะ       

๕๔B. C. Law, A History of Pali Literature Vol. II, (Varanasi : Bhartiya Publishing House, 1933) , pp. 
343-372.   

๕๕ สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,  หนา ๒๔๓ 

 
 

                                                 



๔๗ 
 

  
 ผูรูทางดานคัมภีรยุคตอมา(ในวงการปริยัติธรรมไทย) มีมติวา คัมภีรปกรณพิเศษ หนังสือท่ีแตงข้ึนเพ่ือ
อธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนา โดยไมไดอธิบายคัมภีรเลมใดเลมหนึ่งโดยเฉพาะ55

๕๖ หรือ หนังสือท่ีทานแตง
แสดงภูมิรู ภูมิธรรมและความคิดเห็น หรือคนควาจากคัมภีรตางๆ ตามแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเองเปนอิสระ และ
กําหนดเนื้อหาเองประกอบการแตง56

๕๗  โดยกําหนดชื่อเรื่อง โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง จุดมุงหมาย รูปแบบการเขียน 
วิธีการนําเสนออาจเปนตีความ พรรณนาความ อธิบายความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะหและสังเคราะห  
ปกรณพิเศษจึงเปนคัมภีรพิเศษตางจากคัมภีรท่ีมีอยูเดิม ท่ีผูแตงไมไดอธิบายธรรมะตามคัมภีรเลมใดเลมหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตทานแตงข้ึนเพ่ือแสดงมติของผูแตง  
  ปกรณพิเศษแตงข้ึนเพ่ืออธิบายคําสอนในพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และสัททศาสตร ท่ีมีเนื้อหา
ลึกซ้ึงพิสดารเขาใจยาก ผูท่ีแตกฉานคําสอนประสงคจะอธิบายหลักธรรมท่ีเขาใจยากใหเขาใจงาย จึงแตงคัมภีร
ตาง ๆ ข้ึนอธิบายขยายความตางไปจากเดิม จึงไดชื่อวา ปกรณพิเศษ  
 
 ประเภทปกรณพิเศษตามมติของผูรูดานคัมภีรยุคตอมา มีดังนี้ 
  ๑) ธรรมวินัยสังเขป เปนคัมภีรท่ีอธิบายความบาลีในพระไตรปฎกอยางยนยอหรืออธิบายแบบ
รวบยอดแทนการอธิบายเปนปฎกอยางอรรถกถา เม่ือกําหนดชั้นแลวคงเปนอรรถกถานั่นเอง ไดแก  มิลินท
ปญหา แตงโดยพระจุฬาภยมหาเถระ  วิสุทธิมรรค แตงโดยพระพุทธโฆสาจารย วิมุตติมรรค แตงโดยพระอุป
ติสสเถระ 
  ๒) ธรรมวิภังค เปนคัมภีรท่ีแสดงหลักและวิธีวิเคราะหแจกแจงพระธรรมและพระวินัย ไดแก เนต
ติปกรณ  แตงโดยพระมหากัจจายนะ  เนตติอรรถกถา แตงโดยพระธรรมปาละเถระ  เนตติวิภาวินี แตงโดย
พระสัทธธรรมปาลมหาธรรมราชคุรุ ชาวพมา 
  ๓) ธรรมวินัยสดุดี หรือพุทธาทิภิถุติ เปนคัมภีรประเภทบทอาศิรวาท วาดวยการสรรเสริญพระ
พุทธคุณ ท่ีประกอบไปดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ไดแก (๑) ปช
ชมธุ พระพุทธัปปยเถระแตงสดุดีพระรัตนตรัย เปนบทรอยกรอง ๑๐๔ บท ทํานองศตกะทางสันสกฤต (๒) 
นมัสการปาฐะ พระโปราณาจารยแตง (๓) ชินาลังการ พระพุทธรักขิตเถระ แตงเปนรอยกรอง ๒๗๑ บท 
พรรณนาประวัติของพระพุทธเจาตั้งแตประสูติจนถึงปรินิพพาน (๔) ชินจริต พระเมธังกรหรือนวรัตนเมธังกร 
แตงเปนรอยกรอง พรรณนาประวัติของพระพุทธเจา คลายคัมภีรพุทธจริตของสันสกฤต 
  ๔) วังสปกรณ เปนคัมภีรท่ีกลาวถึงตํานาน ประวัติศาสตร ประวัติบุคคล เปนตน เชน  (๑) 
มหาวงศ พงศาวดารลังกา แตงโดยพระมหานามเถระ  (๒) ทาฐาวงศ หรือ ทันตวงศ แตงโดยพระธรรมกิตติ
แหงประเทศศรีลังกา วาดวยประวัติพระทันตธาตุของพระพุทธเจาท่ีมาประดิษฐานในประเทศศรีลังกา (๓) สา

๕๖ จิรภัทร แกวกู, เอกสารคําสอนวิชาวรรณคดีบาลี, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแกน, ๒๕๔๒, หนา ๒๘. (อัดสําเนา) 

๕๗ พัฒน เพ็งผลา, ประวัติวรรณคดีบาล,ี  หนา ๑๒. 

 
 

                                                 



๔๘ 
 

สนวังสัปปทีปกา หรือ ศาสนวงศ เปนคัมภีรท่ีวาดวยนิทานและตํานานพระพุทธศาสนา หรือประวัติศาสตร
พุทธศาสนา แตงโดยพระปญญาสามี ชาวพมา57

๕๘  
  ๕) โลกศาสตร เปนคัมภีรท่ีกลาวถึงกําเนิดโลก ดวงดาวและจักรวาล ไดแก (๑) จักกวาฬทีปนี  
แตงโดยพระสิริมังคลาจารย (๒) โลกัปปทีปกสาร แตงโดยพระเมธังกรณ 
  ๖) สังขยาปกรณ เปนคัมภีรท่ีกลาวถึงการนับ ชั่ง ตวง วัด ไดแก (๑) สังขยาปกาสกะ  แตงโดย
พระญาณวิลาส (๒) สังขยาปกาสกฎีกา แตงโดยพระสิริมังคลาจารย58

๕๙ 
 ถาแบงประเภทปกรณวิเสสตามรูปแบบลักษณะการประพันธ มี ๓ ประเภท คือ (๑) ปชชะ ไดแก 
คาถารอยกรองซ่ึงเปนรูปแบบการประพันธท่ีมีขอกําหนดกฎของฉันทลักษณ เชน จํานวนคํา เสียงหนัก เสียง
เบา เสียงยาว เสียงสั้น (๒) คัชชะ ไดแก รูปแบบการประพันธท่ีเปนความเรียงรอยแกวธรรมดา และ (๓) วิมิส
สะ ไดแก รูปแบบการประพันธท่ีมีท้ังสองอยางผสมกัน (ในบทนี้ ดู ๒.๒.๒)  
 
 ๒.๗.๓ พัฒนาการของปกรณพิเศษ  

 การแบงลําดับชั้นคัมภีรบาลี มี ๓ มติ (ดังกลาวมา) มติของนักปราชญไทย แบงออก ๕ ประเภท  มติ
ของนักปราชญพมา แบงออก ๙ ประเภท มติของนักปราชญตะวันตก แบงออก ๒ ประเภท คัมภีรท่ีแตงกอนวิ
สุทธิมรรค(กอนยุคพระพุทธโฆสาจารย)ซ่ึงยอมรับกันในนิกายเถรวาท ไดแก มิลินทปญหา เนตติปกรณ 
และเปฏโกปเทส สามคัมภีรในประเทศพมาจัดรวมในพระไตรปฎก ในประเทศไทยแยกจากพระไตรปฎก มติ
ของตะวันตกจัดสามคัมภีรอยูนอกสายพระไตรปฎก(Non-Canonical Works)       
 อัตถโยชนาพระอภิธรรมปฎกผูแตงคือ พระญาณกิตติเถระ ชาวลานนา ทานบันทึกวา วิสุทธิมรรคเปน
อรรถกถา 59

๖๐ วิสุทธิมรรคมีความพิเศษอยางนอย ๒ ดาน คือ อธิบายท้ัง ๓ ปฎก และเปนปกรณบาลีเลมแรกท่ี
แตงในเกาะลังกา วงการปริยัติธรรมในประเทศไทยยกยองวิสุทธิมรรคเปนปกรณพิเศษ  (ปกหนาวิสุทธิมรรค 
คูมือศึกษาบาลีในประเทศไทย ใช “วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณสฺส” ฉบับมหาจุฬาใช “วิสุทฺธิมคฺคปกรณํ”)    
 มติของผูรูดานคัมภีรยุคตอมา ปกรณพิเศษถือเปนงานวิชาการรูปแบบหนึ่งท่ีผูแตงกําหนดโครงเรื่อง
และเนื้อหาตามมติของผูแตง มีดังนี้ 
  ๑) ธรรมวินัยสังเขป มีคําอธิบายธรรมวินัยโดยสรุป หรือประมวลความ เชน มิลินทปญหา วิสุทธิ
มรรค วิมุตติมรรค เปนตน ผูแตงกําหนดเคาโครงเรื่องข้ึนตามแนวคิดของตน แลวนําหลักคําสอนใน
พระไตรปฎกมาเปนแหลงขอมูลหรือเปนฐานการแตง คัมภีรเหลานี้เรียกรวมวาปกรณพิเศษ แตมีชื่อเรียก
เฉพาะวา สังเขปบาง สังคหะบาง60

๖๑ ธรรมวินัยสังเขปมีรูปแบบเหมือนอรรถกถา เชน สมันตปาสาทิกา สุมังคล
วิลาสินี และ อัฏฐสาลินี เปนตน ประเด็นท่ีแตกตางมี ๒ ประการ คือ (๑) ไมอธิบายพระพุทธพจนตามแนว
พระไตรปฎก แตพรรณนาตามลําดับวรรค สูตร และบทอักษร  (๒) อธิบายสรุปความเหมือนหนังสือวิชาการ

๕๘ ไกรวุฒิ มะโนรัตน, วรรณคดีบาลี ๑, (กรุงเทพมหานคร: จรญัสนิทวงศ, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๙ - ๑๑๑. 
๕๙ จิรภัทร แกวกู, เอกสารคําสอนวิชาวรรณคดีบาลี, หนา ๑๙ - ๒๐.  
๖๐ ดูบทท่ี ๔ ในหนังสือน้ี เรื่องวิสุทธิมรรค   
๖๑ จิรภัทร แกวกู, เอกสารคําสอนวิชาวรรณคดีบาลี,  หนา ๒๘. 

 
 

                                                 



๔๙ 
 

ปจจุบัน กลาวคือ อธิบายตามเคาโครงเรื่องท่ีผูแตงผูกข้ึน ถามีเนื้อหาเก่ียวของพระพุทธพจนตอนใดก็จะอางอิง
ตอนนั้น  
  ๒) ธรรมวิภังค หลักการหรือรูปแบบอธิบายขยายพุทธธรรม ตําราเหลานี้เชื่อกันวามีบทบาท
สําคัญตอผลงานอรรถกถาและฎีกามาตั้งแตพุทธกาล คัมภีรกลุมนี้แมจัดลําดับเปนอรรถกถา แตไมไดแตง
อธิบายความพระไตรปฎกเหมือนอรรถกถาท้ังปวง แตมุงเสนอแนะวิธีการอธิบายพระไตรปฎก หรือหนังสือ
แนะนําวิธีการเขียนอรรถกถา 6 1

๖๒ ดังนั้น ธรรมวิภังคชวยสื่อความเขาใจไดวา การอธิบายความพุทธธรรมใน
พระไตรปฎก ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติวาแตละคนมีอิสระท่ีจะตีความไดตามแนวคิดของตน ๆ แตมีเง่ือนไขวา
จะตองแยกออกเปนสวนหนึ่งตางหาก จะนําไปปนกับหลักพุทธธรรมไมได   
  ๓) ธรรมวินัยสดุดี คําวาสดุดีเปนสันสกฤต แปลวาสรรเสริญ ยกยอง ชมเชย คําวาธรรมวินัยสดุดี 
จึงหมายถึงการสรรเสริญ การยกยอง หรือการชมเชยคุณของพระพุทธเจา 62

๖๓ บทรอยกรองด้ังเดิมท่ีมีลักษณะ
สรรเสริญพระพุทธศาสนาท่ีถือกันวาเกาท่ีสุด ทําหนาท่ีสรรเสริญพระรัตนตรัย ไดแก บทรอยกรองสรรเสริญ
พระรัตนตรัย   
 ตัวอยาง พระพุทธคุณ : 

 ตํ โข ปน ภวนฺตํ โคตมํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรหํ  
 สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ   
 สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ  ภควา…..ฯ63

๖๔ 
 วรรณกรรมประเภทนี้ถือวาเปนวรรณกรรมท่ีสมบูรณแบบ ไมไดมุงแสดงหลักคําสอนเหมือนพระไตร
ปฎก อรรถกถาและฎีกา แตมุงใชภาษาเปนสื่อหรือเปนสัญลักษณแทนอารมณท่ีผูแตงรับรูท่ีกระทบและฝงใจ 
จนกอเกิดสุนทรียะทางภาษา คัมภีรกลุมธรรมวินัยสดุดีนิยมแตงเปนรอยกรอง หรือ คัชชะ   
  ๔) วังสปกรณ คําวาวังสะ มาจากบาลีวา วํส แปลวาเชื้อสาย เผาพันธุ เหลากอ ในแงประวัติความ
เปนมา วังสปกรณหมายถึงหนังสือหรือคัมภีรวาดวยนิทานพ้ืนบาน ตํานานวีรบุรุษ พงศาวดาร และ
ประวัติศาสตร เชน มหาวังสปกรณ มหาวงศ จามเทวีวังสปกรณ (ตํานานพระนางจามเทวี) รตนพิมพวังสป
กรณ สังคีติยวงศ (ประวัติสังคายนา) เปนตน64

๖๕  
  ๕) โลกศาสตร คัมภีรวาดวยความรูเรื่องโลกและจักรวาล เปนคัมภีรพิเศษประเภทหนึ่ง ท่ีไดรับ
การถายทอดมาพรอมกับหลักคําสอนพระพุทธศาสนา เห็นไดจากการอธิบายและขอความในอัคคัญญสูตรใน
สุมังคลวิลาสินี หรือ อรรถกถาสัตตสุริยสูตรในมโนรถปูรณี และเรื่องความเสื่อมและความเจริญแหงกัลปในวิ
สุทธิมรรค โลกศาสตรจัดอยูประเภทอัพยากตปญหาคือปญหาท่ีไมพระพุทธเจาไมทรงตอบ เชน โลกเท่ียง โลก

๖๒ สุภาพรรณ  ณ บางชาง,ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, หนา  ๒๔๔ 
๖๓ จิรภัทร แกวกู, วรรณคดีบาลี : คัมภีรปกรณวิเสสภาษาบาลี, หนา ๔๔. 
๖๔ วิ.ม.(บาลี)  ๔/๘๖/๑๒๙. 
๖๕ จิรภัทร แกวกู, เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๑. 

 
 

                                                 



๕๐ 
 

ไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด หรือไมมีท่ีสุด 65

๖๖  พระไตรปฎกเลาเรื่องเก่ียวกับโลกและจักรวาลตางๆ เชน การพินาศและ
การเกิดใหมของโลก ใน อัคคัญญสูตร66

๖๗ เรื่องอสูรในจันทิมสูตร67

๖๘ และในสุริยสูตร68

๖๙ เปนตน  
  ๖) สังขยาปกรณ หรือ สังขยาปกาสกฎีกา วาดวยวิธีคํานวณในลักษณะตางกัน ๖ ประเภท  
มาตรานับ69

๗๐ มี ๑) อัทธาสังขยา ไดแก มาตราวัดระยะทาง ๒) ธัญญสังขยา ไดแก มาตราตวงสิ่งของ ๓) ปมาณ
สังขยา ไดแก มาตราชั่งสิ่งของ ๔) ภัณฑสังขยา ไดแก ระบบการนับจํานวน ๕) มูลภัณฑสังขยา ไดแก มาตรา
นับเงินตรา ๖) นีลกหาปณสังขยา ไดแก การนับมูลคาและการกําหนดขนาดของนีลกหาปณะ การกําหนดนับ 
๖ ประเภทนี้ พระญาณวิลาสประพันธเปนรอยกรองดวยฉันทลักษณตันติภาษา  เขาใจวาเปนเจตนาของ
ผูประพันธตองการใหผูศึกษาสังขยาปกาสกปกรณทองจํามาตราตาง ๆ เพ่ือนําไปใชไดเหมือนการทองสูตรคูณ
ของนักเรียน ดวยความประสงคใหสะดวกแกการทองจํา พระญาณวิลาสจึงประพันธเปนรอยกรอง หรือ คาถา   
สังขยาปกาสกฎีกา อีกคัมภีรในงานของพระสิริมังคลาจารยท่ีสืบทอดมาถึงปจจุบัน  
  

สรุปทายบท 
วรรณกรรมบาลี คืองานเขียนทุกชนิดท่ีเรียบเรียงเปนภาษาบาลี มีลักษณะพิเศษ ท่ีมีเนื้อหาเปนคําสั่ง

เปนขอหามเรียกวาพระวินัย ท่ีเปนคําสอนใหประพฤติดีงามเรียกวาพระธรรม ท่ีเปนวิชาการลวน ๆ ละเอียด
ลุมลึกเรียกวาพระอภิธรรม เนื้อหาวรรณกรรมบาลีอยูบนฐานแหงสัจจะ ความงาม และความดี แยกประเภทมี 
๓ คัมภีรหลัก ไดแก พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก ถาจัดตามลักษณะการแตงมี ๓ 
ไดแก  ความเรียงคือรอยแกว รอยกรองคือกาพย กลอน โคลง ฉันท  แตงผสมผสานเรียกวาวิมิสสะ วรรณกรรม
บาลีพัฒนาการจากรุนสูรุน  ยุคแรกรูปแบบเปนบอกเลาดวยวาจาเรียกวามุขปาฐะ ถึงยุครวบรวมหลักธรรมคํา
สอนจัดเปนหมวดจารึกเปนลายลักษณอักษรเรียกวาพระไตรปฎกจนถึงยุคหลังพระไตรปฎก แตงอธิบายความ
พระไตรปฎกเรียกวาอรรถกถา คัมภีรอธิบายอรรถกถาเรียกวาฎีกา คัมภีรอธิบายฎีกาเรียกวาอนุฎีกา อุปกรณ
สําหรับการศึกษาคัมภีรเรียกวาสัททาพิเศษ วรรณกรรมท่ีแตงตามมติของผูแตง ไมอธิบายคัมภีรเรียกวาปกรณ
พิเศษ ยุคปจจุบันกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผูบรรจุวรรณกรรมบาลีลงโปรแกรมคอมพิวเตอรและซีดีรอม ทําให
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการศึกษาคนควาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ชวยใหหลักธรรมคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจามีหลักฐานท่ีอาง แสดงถึงความม่ันคง และไดรับการสืบทอดตอไป 

 
 
 

๖๖ ที.สี.(ไทย) ๕/๒๙๒/๔๔๐. 
๖๗ ที.ปา(ไทย) ๓/๕๑/๑๐๕.    
๖๘ สํ.ส.(ไทย) ๗/๒๔๓–๒๕๐. 
๖๙ สํ.ส.(ไทย) ๗/๒๔๖–๒๕๐. 

 ๗๐ ประมวล เพ็งจันทร, ชัชวาล ปุญปน, สังขยาปกาสกปกรณ และ สงัขยาปกาสกฎีกา, การศึกษาทางไกลผาน
ระบบอินเตอรเน็ท มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓, หนา ๔. สังขยาปกาสกปกรณ ของ พระญาณวิลาส 
ชาวลาว สังขยาปกาสกฎีกา ของ พระสริิมังคลาจารย ชาวลานนา   

 
 

                                                 



๕๑ 
 

คําถามทายบท 
คําชี้แจง  
ตอนท่ี ๑ : ขอสอบอัตนัย มี ๑๐ ขอ 
 
๑. จงบอกความหมาย ลกัษณะ ของวรรณกรรมบาลี  
๒. จงบอกประเภทของวรรณกรรมบาลมีีอะไรบาง  
๓. จงบอกความหมายและความสําคัญของบาลีพระไตรปฎก  
๔. จงอธิบายความเปนมาของประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมบาลีพระไตรปฎกมีมาอยางไร  
๕. จงบอกความหมายและความสําคัญของวรรณกรรมบาลีอรรถกถา  
๖. ประเภทของวรรณกรรมบาลีอรรถกถามีก่ีเทาไร อะไรบาง และจงยกตัวอยางมาสัก ๒ ตัวอยาง  
๗. จงบอกความหมายและความสําคัญของวรรณกรรมบาลีฎีกา อนุฎีกา และโยชนามาโดยสังเขป  
๘. จงใหความหมาย และความสําคัญของวรรณกรรมบาลีฎีกา อนุฎีกา ตามท่ีไดศึกษามา  

๙. วรรณกรรมบาลีฎีกา อนุฎีกาและโยชนามีการจัดประเภทไวอยางไร  
๑๐. จงบอกความหมายของวรรณกรรมปกรณวิเสสและการจัดประเภทของวรรณกรรมปกณวิเสส  

  
ตอนท่ี ๒ : ขอสอบปรนัย มี ๑๐ ขอ ใหกาเครื่องหมาย x ทับขอ ก ข ค ง ท่ีถกูท่ีสุดเพียงขอเดียว 
  
๑. ขอใดเปนความหมายของวรรณกรรมบาลี  

ก. งานเขียนท่ีบันทึกดวยภาษาบาลี ข. งานเขียนยุคพระไตรปฎก 

ค. งานเขียนยุคอรรถกถา  ง.  งานเขียนยุคปกรณพิเศษ 

๒. ขอใดจัดอยูในกรอบวรรณกรรมบาล ี 

ก. ภาษาท่ีรักษาไวซ่ึงพระพุทธพจน 

ข. รูปแบบการประพันธ คือ รอยแกว รอยกรอง และ วิมิสสะ 

ค. งานเขียนท่ีบันทึกดวยภาษาบาลี 

ง. ลักษณะท่ีเปนคําสั่งและคําสอน 

๓. ภาษาบาลีมีวิวัฒนาการจากภาษาใด  

ก. ภาษาอริยกะ    ข. ภาษามาคธี 

ค.  ภาษาสันสกฤต   ง. ภาษาสิงหล 

๔. ขอใดไมจัดเปนท่ีมาวรรณกรรมบาลี  

ก. การตรัสรู        ข. การเผยแผของพระพุทธเจา 

ค.  การทําสังคายนา        ง. การศึกษาเลาเรียนวรรณกรรมบาลี 

 
 



๕๒ 
 

๕. ขอใดเปนความหมายตามรูปศัพทของ “ไตรปฎก”  

ก. ภาชนะท่ีบรรจพุระพุทธพจน   ข. คัมภีรท่ีบรรจุพระธรรมวินัย  

ค.   ตะกราสามใบ    ง. วรรณคดีเถรวาท 

๖. ขอใดเปนความหมายของอรรถกถา  
ก. คัมภีรอธิบายพระวินัยปฎก  ข. คัมภีรอธิบายพระสุตตันตปฎก 
ค. คัมภีรอธิบายพระอภิธรรมปฎก  ง. คัมภีรอธิบายพระไตรปฎก  

๗.  สมันตปาสาทิกา มีเนื้อหาประเภทใด  
  ก. อธิบายพระอภิธรรมปฎก  ข. อธิบายพระสุตตันตปฎก 

  ค. อธิบายพระวินัยปฎก   ง. อธิบายพระวินัยปฎกกับพระสุตตันตปฎก 
๘.  คัมภีรตอไปนี้ ขอใดคืออรรถกถา  
  ก. วังสปกรณ         ข. โลกศาสตร  

  ค. สังขยาปกรณ    ง. สมันตปาสาทิกา 

๙.  ขอใด ไมอยูในกรอบของ “ปกรณพิเศษ”                   

ก. หนังสือท่ีแตงข้ึนเพ่ืออธิบายหลักธรรมะ ไมเฉพาะเจาะจงคัมภีรเลมใดเลมหนึ่ง 

ข. หนังสือท่ีแตงแสดงภูมิรู ภูมิธรรม ตามแนวคิดท่ีเกิดข้ึนอยางอิสระ 

ค. หนังสือท่ีแตงอธิบายขยายความคําสอนใหพิเศษไปจากท่ีมีอยูเดิม 

ง. หนังสือท่ีแตงข้ึนจากเรื่องราวมหัศจรรย  

๑๐. ปกรณพิเศษประเภทธรรมวินัยสังเขป มีลักษณะอยางไร  

ก. อธิบายความบาลีในพระไตรปฎกอยางยนยอหรือรวบยอดแทนการอธิบายเปนปฎก ๆ  

ข. แสดงหลักและวิธีวิเคราะหแจกแจงพระธรรมและพระวินัย 

ค. กลาวถึงตํานาน ประวัติศาสตร ประวัติบุคคล 

ง. สรรเสริญพระรัตนตรัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๓ 
 

 

เอกสารอางอิงประจําบท 
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           กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕. 
ไกรวุฒิ มะโนรัตน. วรรณคดีบาลี ๑. กรุงเทพมหานคร : จรัญสนิทวงศ, ๒๕๔๙. 
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๕๔ 
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