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ค ำนิยม 

 หนังสือเล่มนี้เรยีบเรียงขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง   
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากความวิริยะอุตสาหะ พากเพียรพยายามศึกษา
ค้นคว้าและเรียบเรียงจนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ข้ึนมา  ก่อให้เกิดผลงานทางด้านวิชาการ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจใฝ่รู้เก่ียวกับพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์
ส าคัญท่ีสุดทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นท่ีรู้กันโดยท่ัวไปว่าพระไตรปิฎกนี้เป็น
ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานไปนานแล้ว และไม่ได้ทรง
แต่งตั้งใครเป็นตัวแทนแต่อย่างใด แต่ทรงมีปัจฉิมโอวาทให้ยึดพระธรรมวินัยท่ีพระองค์
ตรัสไว้ดีแล้วนั้นให้เป็นศาสดาของสาวกท้ังหลายแทนพระองค์ตลอดไป 

 ดังนั้นพระไตรปิฎกจึงเป็นคัมภีร์หลักขั้นปฐมภูมิท่ีนักปราชญ์ท้ังหลายและ
บรรดาชาวพุทธศาสนิกชนได้ยึดมั่นเคารพศรัทธา แม้จะมีพระปฏิมาหรือพระพุทธรูปท่ี
ให้ได้เคารพกราบไหว้เพื่อบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณด้วยเคร่ืองสักการะก็ตาม แต่นั่นเป็น
เพียงอามิสบูชา ไม่ท าให้หลุดพ้นได้ แต่ส าหรับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสรรเสริญ
การปฏิบัติบูชาหรือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระองค์ เพราะเป็น
หนทางแห่งความหลุดพ้นนั่นเอง การจะปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระองค์ได้
เป็นอย่างดี อย่างน้อยที่สุดต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพระไตรปิฎกพอสมควร 

 ขอชื่นชมและอนุโมทนาในความมีวิริยะอุตสาหะของผู้เรียบเรียงท่ีได้
มองเห็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะ
อ านวยประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจใฝ่ศึกษาท้ังหลายเป็นอย่างดี 
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ค ำน ำ 
 หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์การสอนใน

ฐานะอาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มาเป็นระยะเวลา ๑๐  กว่าปี ซึ่งใน

เบื้องต้นได้จัดท าเป็นเอกสารประกอบทีละบทๆไป เพื่อใช้ประกอบการบรรยายและให้
ศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา  ในรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์  รหัส ๖๐๐ ๑๐๑ วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เนื่องจากรายวิชานี้ยังขาด
เอกสาร ต าราหรือหนังสือส าหรับการเรียนการสอนอยู่มาก จึงยากต่อการท าความ

เข้าใจในรายละเอียดของวิชา  แต่เมื่อมีหนังสอเรียนท่ีค่อนข้างมีเนื้อหาสมบูรณ์จะท า

ให้นิสิตสามารถศึกษาและค้นคว้าจนเกิดทักษะการตีความและวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งถือเป็นเหตุผลหลักท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา 

 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้องกราบขอบพระคุณพระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร. 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ท่ีได้เมตตาเขียนค านิยมให้เพื่อเป็นแรงบันดาล
ใจในการท าผลงานวิชาการต่อไป ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธ์

ประสาธน์วิชาให้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการสังเคราะห์และเรียบเรียงให้เป็นบท ๆ  

เพื่อง่ายต่อศึกษาส าหรับนิสิตท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 หากบุญกุศลจากการจัดท าหนังสือเล่มนี้จะพึงมีเกิดขึ้น ผู้เขียนขอน้อมบูชา

พระคุณบิดามารดา และขอน้อมเป็นอาจริยบูชาแด่บรรดาบุรพาจารย์ทุกท่าน และถ้า

มีข้อบกพร่องประการใดในข้อความท่ียังไม่สมบูรณ์ ขอท่านผู้รู้ท้ังหลายโปรดช่วยชี้แนะ 
และหวังว่าหนังสือฉบับนี้จะพออ านวยประโยชน์เชิงวิชาการแก่ผู้สนใจใคร่ศึกษาตาม

สมควรแก่ฐานะต่อไป 

  

                            วรกฤต    เถื่อนช้าง  

                                          มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  โทร.๐๕๖–๒๑๙๙๗๐ 
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  สารบัญสารบัญ    
เรื่อง   หน้า 
ค านิยม  ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญแผนภูมิ  
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ซ 

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ๑ 
 บทน า  ๑ 
 ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ๒ 
 พระสาวกผู้สืบทอดพระไตรปิฎก ๑๐ 
 พระไตรปิฎกจากการท่องจ าสู่การบันทึก ๑๘ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังสมัยพุทธกาล ๒๐ 
 ก าเนิดพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒๓ 
 นิกายส าคัญของพระพุทธศาสนา ๔๙ 
 สรุปท้ายบท ๔๙ 

บทที่ ๒ การรักษาสืบทอดพระไตรปิฎก ๕๑ 
 ระบบการรักษาสืบทอด ๕๑ 
 จากพระธรรมวินัยสู่พระไตรปิฎก ๕๖ 
 ระบบมุขปาฐะสู่การจารึกใบลาน ๕๙ 
 สาเหตุของการจารึกพระพุทธวจนะ ๖๐ 
 ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกภาษาบาลี ๖๓ 
 การสังคายนาของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ๘๗ 
 การช าระและจารึกกับการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทย ๙๑ 
 การแบ่งหมวดหมู่พระไตรปิฎก ๑๐๗ 
 สาระสังเขปของพระไตรปิฎก ๑๐๙ 
 สรุปท้ายบท ๑๒๖ 
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สารบัญ (ต่อ) 

บทที่ ๓ วิเคราะห์หลักอริยสัจ  ๑๒๗ 
 ความน า ๑๒๗ 

 หลักอริยสัจ ๑๒๙ 
 ความหมายของอริยสัจ ๔ ๑๓๔ 
 องค์ประกอบของอริยสัจ ๔ ๑๓๖ 
 กิจต่ออริยสัจ ๔ ๑๗๔ 
 สรุปท้ายบท ๑๘๐ 
   

บทที่ ๔ วิเคราะห์หลักไตรลักษณ์ ๑๘๓ 
 หลักไตรลักษณ์ ๑๘๓ 
 ความหมายของไตรลักษณ์ ๑๘๔ 
 ไตรลักษณ์กับการด ารงชีวิต ๑๙๐ 
 ไตรลักษณ์กับเป้าหมายของชีวิต ๑๙๖ 
 ประโยชน์ของการศึกษาไตรลักษณ์ ๑๙๙ 
 คุณค่าไตรลักษณ์ทางด้านจริยธรรม ๒๐๘ 
 สรุปท้ายบท  

บทที่ ๕ วิเคราะห์หลักปฏิจจสมุปบาท  
 ความหมายของปฏิจจสมุปบาท ๒๐๙ 
 วิเคราะห์ค าว่าปฏิจจสมุปบาท ๒๑๓ 
 ไวพจน์ของปฏิจจสมุปบาท ๒๑๔ 
 ความส าคัญของปฏิจจสมุปบาท ๒๑๖ 
 ค าจ ากัดความองค์ประกอบแห่งปฏิจจสมุปบาท ๒๑๙ 
 ปฏิจจสมุปบาทในทรรศนะนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๒๒๙ 
 สรุปท้ายบท ๒๓๒ 
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 สารบัญ (ต่อ) หน้า 
   

บทที่ ๖ วิเคราะห์หลักไตรสิกขา ๒๓๓ 
 ความน า ๒๓๓ 
 ความหมายของไตรสิกขา ๒๔๑ 
 ความส าคัญของไตรสิกขา ๒๔๕ 
 ไตรสิกขาคือระบบการศึกษา ๒๔๘ 
 การจัดองค์มรรคเข้าในไตรสิกขา ๒๕๗ 
 สรุปท้ายบท ๒๖๕ 
   

บทที่ ๗ วิเคราะห์หลักกรรมในพระพุทธศาสนา ๒๖๗ 
 ความน า ๒๖๗ 
 ความหมายของกรรม ๒๖๗ 
 ความหมายของความเชื่อเร่ืองกรรม ๒๗๐ 
 สาเหตุแห่งการเกิดกรรม ๒๗๑ 
 ทางแห่งการท ากรรม ๒๗๕ 
 เกณฑ์การตัดสินกรรมดีและกรรมชั่ว ๒๗๕ 
 ความส าคัญของกรรม ๒๗๗ 
 กฎแห่งกรรม ๒๗๘ 
 การแบ่งประเภทของกรรม ๒๘๑ 
 การให้ผลของกรรม ๒๙๖ 
 การสิ้นกรรม ๓๐๗ 
 อกุศลกรรมบถ ๑๐ ๓๑๐ 
 กุศลกรรมบถ ๑๐ ๓๑๑ 
 ทัศนะความเชื่อเรื่องกรรมในสังคมไทย ๓๑๒ 
 ความเชื่อท่ีผิดหลักกรรมในพระพุทธศาสนา ๓๒๐ 
 สรุปท้ายบท ๓๒๓ 
บรรณานุกรม ๔๐๙ 
เกี่ยวกับผู้เขียน ๔๑๗ 
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 สารบัญแผนภูม ิ หน้า 
   
แผนภูมิท่ี ๑ แสดงโครงสร้างพระไตรปิฎกภาษาไทย ๑๐๘ 
แผนภูมิท่ี ๒ แสดงโครงสร้างพระไตรปิฎกภาษาบาลี ๑๐๘ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  
 อักษรย่อในหนังสือพระไตรปิฎกวิเคราะห์เล่มนี้ ผู้เขียนใช้อ้างอิงจาก
พระไตรปิฎกภาษาบาลีและพระไตรปิฎกภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

พระวินัยปิฎก 

ค าย่อ          ชื่อคัมภีร ์

วิ.มหา. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวิภังค์   (ภาษาไทย) 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวรรค    (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ           ชื่อคัมภีร ์

ที.สี.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย    สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ม.     (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย    มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

ที.ม.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย    มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ปา.    (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย      ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 

ม.มู.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 

ม.ม.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 

ม.อุ.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 

ส .ส.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

ส .นิ.     (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 

ส .ข.     (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

ส .สฬา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ติก.  (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.ปญฺจก.(ไทย)= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย   ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 



 

                                                                                                    
 

 

ซ 

องฺ.ฉกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ. (บาลี)      = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ธ. (ไทย)      = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท       (ภาษาไทย) 

ขุ.วิ. (ไทย)      = สตุตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.เอกก.(ไทย)= สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 

ขุ.ม. (ไทย)       = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 

ขุ.จู. (ไทย)       = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส  (ภาษาไทย) 

ขุ.ป. (ไทย)       = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

ค าย่อ    ชื่อคัมภีร ์

อภิ.วิ. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก วิภังค์    (ภาษาไทย) 

อภิ.ก. (ไทย)    = อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ              (ภาษาไทย) 

 

 พระไตรปิฎกท่ีใช้อ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์เป็นระบบเดียวกัน

หมด การอ้างอิงได้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์  ให้ใช้อักษรย่อตัวพื้น

ปกติ เช่น ที.สี.(บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘ หมายถึง ทีฆนิกาย 

สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗  และ  ทีฆนิกาย สีลัก

ขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๙ 
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“โย โข วกฺกลิ ธมฺม   ปสฺสติ  โส ม  ปสฺสติ   โย  ม   ปสฺสติ  โส ธมฺม   ปสฺสติ” 
“วักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม  ผู้น้ันชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา  ผู้น้ันชื่อว่าเห็นธรรม” 

 
ขุ.ธ.(บาลี) ๘/๒๖๒/๘๓ 
ขุ.ธ.(ไทย) ๘/๒๖๒/๑๒๓ 



 




