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บทคัดย่อ
 เรือ่ง “พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั” เป็นโครงการ

วิจัยรวม ๔ ปีต่อเนื่อง (๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไป  

ถูกต้องตามคัมภีร์พระไตรปิฎก เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายถูกต้อง สามารถน�าไปได้ถูกที่ ถูกความหมาย 

อ�านวยประโยชน์แก่การเรียนการสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการ  

โดยอาศยัหลกัการจดัท�าพจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ประกอบด้วย (๑) ค้นค�าศพัท์ จากพระไตรปิฎก

ท้ังภาษาไทยและภาษาบาลี และศัพท์ท่ีคัดเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่โดยพิจารณาเลือกมาจากหนังสือ 

พระไตรปิฎกท้ัง ๔๕ เล่ม (๒) เรียงค�าศัพท์เริ่มจากหมวดอักษร วรรคและอวรรค (๓) ค�าศัพท์ คือค�า

พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย มีรูปแบบกระบวนการรวบรวมคัดเลือกศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล สัตว์ 

สถานที ่ช่ือสิง่ของเครือ่งใช้ ศพัท์ธรรมะ และค�าภาษาไทยทีม่คีวามหมายเฉพาะ ชือ่พระสตูร ชือ่ชาดก วตัถุ 

วิมาน คาถา นิทเทส รวมถึงอปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก (๔) เขียนนิยามค�าศัพท์ ได้ใช้เกณฑ์ ให้มี

ค�าตั้งให้นิยามความหมาย และอธิบายเชื่อมโยง และอ้างอิงท่ีมา ใช้ส�านวนภาษาท่ีกระทัดรัดและศัพท์ท่ี

เข้าใจได้ยากให้วงเล็บค�าภาษาบาลีไว้ ค�าศัพท์ที่ให้ความหมายอยู่ระดับเดียวกัน (๕) อักษรย่อและ

เครื่องหมายที่ใช้ คือค�าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์ปกรณ์วิเสส อรรถกถา คัมภีร์ฎีกา อนุฎีกา และ

ไวยากรณ์

ผลการวิจัย ในโครงการวิจัยปีที่ ๑-๔ ดังนี้
 ๑. พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ได้ค้นคว้ารวบรวมศพัท์ คดัเลอืกศัพท์จากพระไตรปิฎก ตาม

ล�าดับเล่ม โดยเปิดแต่ละหน้าและค้นหาศัพท์ที่เห็นสมควรและท�าบัญชีศัพท์ไว้ และการเขียนนิยามศัพท์
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 หมวดอักษรวรรค ก คืออักษร ก ๒,๓๑๗ ศัพท์ อักษร ข ๔๘๗ ศัพท์ อักษร ค ๑,๕๙๕ ศัพท์ อักษร 

ฆ ๕๑ ศัพท์ อักษร ง ๕๐ ศัพท์ รวมจ�านวนศัพท์ ๔,๕๐๐ ศัพท์ 

 หมวดอักษรวรรค จ อักษร จ ๖๗๗ ศัพท์ อักษร ฉ ๗๘ ศัพท์ อักษร ช ๓๘๖ ศัพท์ อักษร ฌ  

๓๔ ศัพท์ อักษร ญ ๖๕ หมวดอักษรวรรค ฏ อักษร ฏ มี ๑ ศัพท์ อักษร ฐ ๒๙ ศัพท์ อักษร ฑ ไม่มีศัพท์ 

อักษร ฒ ๑ ศัพท์ อักษร ณ ๑ ศัพท์ หมวดอักษรวรรค ต อักษร ด,ต ๘๑๒ ศัพท์ อักษร ถ ๗๒ ศัพท์  

อักษร ท ๘๑๙ ศัพท์ อักษร ธ ๔๓๓ ศัพท์ อักษร น ๘๑๒ ศัพท์ รวมจ�านวนศัพท์ทั้ง ๓ วรรคเป็นจ�านวน

ทั้งสิ้น ๔,๒๒๐ ศัพท์ 

 หมวดอักษร ป วรรค คือ อักษร บ (๒๖๘ ศัพท์), อักษร ป (๑,๕๐๓ ศัพท์) ๑,๗๗๑ ศัพท์ อักษร ผ 

(๒๓๓ ศัพท์) อักษร (ฝ) (๘ ศัพท์) จ�านวน ๒๔๑ ศัพท์ อักษร พ (๗๒๑ ศัพท์),อักษร (ฟ) (๑๒ ศัพท์) จ�านวน 

๗๓๓ ศัพท์ อักษร ภ จ�านวน ๔๐๔ ศัพท์ อักษร ม ๑,๐๙๐ ศัพท์ รวมจ�านวนศัพท์ทั้งสิ้น ๔,๒๓๙ ศัพท์ 

 หมวดอักษรอวรรค คือ อักษร ย (๑๗๗ ศัพท์) อักษร ร (๗๐๔ ศัพท์) อักษร (ฤ) (๓๔ ศัพท์ จ�านวน 

๗๓๘ ศัพท์ อักษร ล (๒๑๖ ศัพท์) อักษร ว (๑,๐๑๙ ศัพท์) อักษร (ศ) (๑๒๕ ศัพท์) อักษร (ษ) (ไม่มีศัพท์) 

อักษร ส (๒,๗๙๙ ศัพท์) จ�านวน ๒,๙๙๔ ศัพท์ อักษร ห (๒๗๗ ศัพท์)อักษร ฬ (ไม่มีศัพท์) อักษร อัง(อ�) 

(อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) ๓,๒๑๑ ศัพท์ รวมจ�านวนศัพท์ทั้งสิ้น ๘,๕๕๒ ศัพท์ 

 ศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์เก่ียวกับชื่อบุคคล สัตว์ สถานท่ี ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และค�า 

ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ชื่อสูตร วิมาน วัตถุ คาถา ช่ือชาดก นิทเทส อปทาน พุทธวงศ์ และ 

จริยาปิฎก และค�าศัพท์ท่ีปรากฏในพระสูตรมีปรากฏจ�านวนมาก ในพระวินัยจ�านวนปานกลาง และ 

พระอภิธรรมซึ่งเกี่ยวกับ ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน และปัจจัย ๒๔ มีจ�านวนน้อย 

และศัพท์ที่ความหมายเดียว มีเป็นจ�านวนมาก ศัพท์ที่มีหลายความหมาย มีจ�านวนเพียงเล็กน้อย ลดหลั่น

ลงตามล�าดับ

 ๒. วิธีการใช้พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

มีศัพท์ที่เกื้อกูลให้คึกษาค้นคว้าค�าสอนทางพระศาสนาได้รอบด้าน เพราะมีค�าศัพท์มากมาย รวมในหมวด

อักษรวรรคและอวรรค มีจ�านวนศัพท์ถึง ๒๑,๕๑๑ ศัพท์ คงอ�านวยให้เกิดความเกื้อกูลต่องานวิชาการ  

มุ่งหมายให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์ทางพระพุทธ-

ศาสนาทั้งเป็นศัพท์ธรรมะ ค�าศัพท์ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ ศัพท์ท่ีเป็นอสาธารณนาม ที่เป็นช่ือ

บุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมถึง วิมาน วัตถุ คาถา นิทเทส อปทาน 

พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก 

 คณะผู้วิจัยแบ่งกลุ่มศัพท์เป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) ศัพท์ที่มีความหมายเดียว (๒) ศัพท์ที่มี ๒ ความหมาย 

(๓) ศัพท์ที่มี ๓ ความหมายขึ้นไป แต่ละกลุ่มจะมีหัวข้อย่อย ๖ หัวข้อ คือ (๑) ศัพท์ที่เป็นชื่อบุคคล สัตว์ 

สถานที่ (๒) ศัพท์ที่เป็นชื่อสิ่งของเครื่องใช้ (๓) ศัพท์ธรรมะ (๔) ศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ  



25พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(๕) ศัพท์เป็นชื่อชาดก (๖) ศัพท์ที่เป็นชื่อพระสูตร รวมถึง วิมาน คาถา อปทาน และจริยา ทั้ง ๖ หัวข้อนี้

เป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างส�าหรับใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าค�าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกท่ี 

ถูกความหมาย สื่อความหมายได้ถูกต้อง อันจะช่วยแก้ปัญหาในการศึกษาค้นคว้าค�าสอนทางพระพุทธ-

ศาสนาได้ระดับหนึ่ง เพราะศัพท์ในบทนิยามมีลักษณะเด่น ๓ อย่าง คือ (๑) ความหมาย (๒) อธิบาย 

ความหมาย ยกตัวอย่างประกอบ (๓) อ้างอิงในบทนิยามมีการเชื่อมโยงศัพท์นั้นศัพท์นี้ อธิบายความ 

สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท�าดรรชนีค�าศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ตั้งแต่ 

หมวดอักษรวรรคและอวรรค ตามล�าดับไว้ในภาคผนวก

 ค�าส�าคัญ : พจนานุกรม, พระไตรปิฎกภาษาไทย, ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Abstract 
 This research’s title was “Thai Tipitaka Dictionary under Mahachula- 
longkornrajvidyalaya University Edition” which was the continuous project in  
the 1st-4th year (2013-2016). Its objectives were to do it standard, absolute and  
accept along with Tepitaka scripture, to help the users understand the correct  
meaning and they can select the suitable and correct meaning to instruction in  
universities and to be the academic referred texts, depending upon the methods to 
write Thai Tepitaka Dictionary. It consists (1) finding the vocabulary was searched 
from the Thai and Pali Tepitaka and the new selected vocabulary was contemplated 
to additionally select from the 45 volumes of the Tepitaka. (2) setting the vocabulary 
from the alphabetical groups—vagga and avagga, (3) Thai Tepitaka vocabulary has 
the format and process to collect and select the words as the name of a person,  
an animal, a place, things, a type of dhamma and of Thai language words that have 
the specific meaning and also the names of sutta, jātaka, vatthuvimana, gāthā,  
niddesa, and even apadāna, buddhavamsa, and cariyāpitaka, (4) Its definition was 
used in the regulation of setting the main word, giving the meaning and description 
conveying and referring to its resources and also using the easy and short idioms  
or phrases while the difficult words were added the Pali words in the bracket.  
Then the same level of the words’ meaning may be laterally or meaningfully  
translated or explained its definition in the details.
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Research’s Results in its project in 1-4th year as follows:
  1. In the Thai Tepitaka Dictionary, the vocabulary was found and collected 
from Tepitaka order by order by opening each page and they were searched and 
written in the list of the glossary and their definition writing. 
 In the vagga alphabet k, the consonant k had 2,317 words, the consonant  
kh had 487 words, the consonant g had 1,595 words, the consonant gh had 51 words 
and the consonant ṅ had 50 words. Therefore, the total number of the words were 
4,500 words.
 In the vagga c, the consonant c had 677 words, the consonant ch had 78 words, 
the consonant j had 386 words, the consonant jh had 34 words, the consonant ñ had 
65 words. In the vagga ṭ, the consonant ṭ had 1 word, the consonant ṭh had 29 words, 
the consonant ḍ had no any word, the consonant ḍh had 1 word, the consonant  
ṅ had 1 word. In the vagga t, the consonant d, t had 812 words, the consonant th  
had 72 words, the consonant d had 819 words, the consonant dh had 433 words,  
the consonant n has 812 words. The total number were all the 4,500 words in  
the three vaggas.      
 In the vagga p, the consonant bor (268 words), the consonant por (1,503 words) 
was total number for 1,771 words in Thai language, the consonant phor (233 words) 
and the consonant vhor (8 words) were total number for 241 words, the consonant 
bor (721 words) and the consonant vor (12 words) were the total number for 733 
words, the consonant bhor has 404 words and the consonant mor 1,090 words. 
Therefore, the total number of the words were 4,239 words.  
 In the avagga, the consonant y (177 words), the consonant r (704 words) and 
the consonant (ri) (34 words) were the total number for 738 words, the consonant l 
(216 words), the consonant v (1,019 words), the consonant (sh) (125 words), the 
consonant (ch) (no any word), the consonant s (2,799 words), the consonant ṁ and 
these vowels (a, ā, i, ī, u, ū, e, o) had 3,211 words. Therefore, the total number of 
the words were 8,552 words. 
 The vocabulary relates to the name of the persons, the animals, the places, 
things, the tools, dhamma words and Thai words had the proper meanings. There 
were also the proper names of the sutta, the vimana, the vatthu, the gāthā, jātaka, 
niddesa, apādāna, buddhavaṁsa, and cariyāpitaka. Then the appeared vocabulary 
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in the sutta were much of the number, medium accounts in the vinaya and in the 
abhidhamma, there was paramatthadhamma—citta (mind), the mentality (mental 
phenomenon), concrete (body), and nibbāna. The twenty-four factors of things  
were less number of the words. The single meaning of the words was much of  
the number, but the many meanings of them were consequently a few words order 
by order.
 2. How to use the Dictionary of Thai Tepitaka is very usage to study and search 
the religious teaching principles in the Buddhism, because it has more vocabulary. 
There are 21,511 words in avagga. This dictionary has to give the academic usages 
by purpose that students know Buddhist teaching principles and the words in  
Buddhism. The Thai words are the technical terms and meanings. The proper nouns 
are the name of the persons, places, things and tools. Then the proper names of 
scriptures are jātaka, sutta, vimana, vatthu, gāthā, niddesa, apādāna, buddhavamsa 
and cariyāpitaka.
 The staff of researchers divided the vocabulary into three groups that are:  
(1) it has the single or direct meanings, (2) two meanings and (3) more meanings 
than two meanings. In each group, there are the six items of the orders that are the 
vocabulary relating to (1) the name of the persons, the animals and the places,  
(2) the name of things and tools, (3) the name of dhamma words, (4) the words with 
the proper meanings in Thai language, (5) the name of the jātaka, (6) the name of 
the sutta, vimāna, gāthā, apādāna and cariyā. These six items are the best examples 
to study and search them with the correct meanings in the Buddhism. They are 
selected to communicate the right messages each other for helping resolve the all 
problems. Besides, the definition of the words has the three types of the important 
appearances that are: (1) reference in, (2) describing their meanings and giving  
the examples and finally (3) reference to their definition connecting this word with 
that one and explaining the relationship among the words. Moreover, the staff  
of the researchers made the index of the vocabulary in the Dictionary of Thai 
Tepitaka since the vagga and avagga alphabets in the appendix order by order.

 Keywords: Dictionary, Thai Tepitaka, Mahachulalongkornrajvidyalaya  
University Edition
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บทน�า
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย และพระไตร-

ปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบถ้วนทุกเล่ม ได้จัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา  

อนฎุกีา และปกรณ์วเิสส ภาษาบาล ีฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ส�าเรจ็แล้วเป็นจ�านวนมาก นับได้ว่า 

มคัีมภีร์หลกัทางพระพทุธศาสนาท่ีพร้อมส�าหรบัการศกึษาค้นคว้าด้านพระพทุธศาสนาอย่างเพยีงพอ เกือ้กลู

ให้สามารถผลิตงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคมได้มาก 

 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า หนังสือเพื่อการค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นหลักฐาน อ้างอิงเกี่ยวกับ

พจนานุกรม ล�าดับตามอักษร ทั้งประมวลศัพท์และประมวลธรรม ภาษาไทย ที่อธิบายศัพท์ส�าคัญทาง 

พระวินัย ค�าศัพท์พระพุทธศาสนา ค�าที่มีความหมายเฉพาะ ยังมีจ�านวนน้อยมาก มีไม่กี่สถาบันที่ด�าเนิน

การจัดท�า และการพิมพ์เผยแพร่ก็มีจ�านวนน้อย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  

ที่จัดพิมพ์เกี่ยวกับพจนานุกรมเก่ียวกับศัพท์ทางศาสนาก็ยังไม่มีปรากฏ จะเห็นมีบ้างก็เป็นศัพท์ที่เป็น

ปทานุกรมของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งก็มีศัพท์ท่ีจะให้ศึกษาเรียนรู้จ�านวนน้อย บางครั้ง ค�าศัพท์ที่ต้องการ 

จะค้นคว้ากก็ลบัไม่ม ีท�าให้ยากล�าบากท่ีจะเรยีนรูใ้ห้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ และเมือ่หาค�าศพัท์แล้ว กม็กีารนยิาม

ศัพท์อย่างย่อ ไม่ได้อธิบายอย่างกว้าง ท�าให้สิ่งที่จะเรียนรู้ได้เพียงประเด็น ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรจะเป็น 

หรือบางครั้งก็มีการเชื่อมโยงให้ดูศัพท์นั้นศัพท์นี้ และบอกว่าศัพท์นั้น มีความง่ายจึงไม่ได้อธิบายไว้ซึ่ง 

เรื่องราวต่างๆ ดังกล่าวนี้นับเป็นปัญหาส�าหรับผู้ต้องการที่จะเรียนรู้ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา 

 พระไตรปิฎกภาษาไทย มีค�าศัพท์ที่ควรน�ามาจัดท�าศัพท์พจนานุกรมภาษาไทยอยู่เป็นจ�านวนมาก 

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นความส�าคัญของการจัดท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ดังกล่าว จึงได้มี

โครงการจดัท�าพจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย เพือ่ให้

ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา 

เป็นจ�านวนมาก ปัญหามีอยู่ว่า ค�าศัพท์ทางพระพุทธศาสนา มีเป็นจ�านวนมาก จะด�าเนินการอย่างไร ที่จะ

น�าค�าศัพท์เหล่านั้นมาไว้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบระเบียบ เพราะพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจ�านวนเล่ม ๔๕ เล่ม และมีค�าศัพท์ที่เป็นดรรชนี
1
 ที่เป็น 

ค�าศัพท์ที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นศัพท์ธรรมะ ค�าศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ที่เป็นอสาธารณนาม 

ที่เป็นบุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ มีมากกว่า ๑๘,๐๐๐ ศัพท์ การที่จะให้ค�านิยามศัพท์ที่มีความหมาย

เป็นภาษาร่วมสมัย อธิบายให้ชัดเจน ก็ต้องอาศัยก�าลังบุคลากร เป็นคณะท�างานกลุ่มต่างๆ หลายคณะ  

เริ่มตั้งแต่คณะผู้รวบรวม คณะบรรณกร คณะบรรณาธิการ และต้องอาศัยเวลาในการด�าเนินการเป็น 

 1
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), ดรรชนีทั้ง ๔๕ เล่ม.
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เวลานาน มคีวามกีย่วข้องสมัพนัธ์กบับคุลากรในมหาวทิยาลัยอยูเ่ป็นจ�านวนมาก หากจะด�าเนนิงานในเวลา

เพียง ๑ ปี คงไม่สามารถท�าอะไรได้มากนัก แต่ถ้าสามารถด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ ๔ ปี ก็มี

โอกาสส�าเร็จ และโครงการนี้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา จึงจะสามารถสื่อ

หรือให้ค�านิยามตรงประเด็น แต่ปัญหามีอยู่ว่า บุคลากรเฉพาะด้านเช่นนี้ก็มีอยู่อย่างจ�ากัด และที่มีความ

เชีย่วชาญมากก็ค่อนข้างจะมอีาวโุส หรอืเกษยีณอายแุล้ว จะด�าเนนิงานอะไรทีก่�าหนดตามกรอบเวลา ก็คง

ต้องเกื้อกูลกันหลายด้านหลายฝ่าย อาศัยสิ่งอุปถัมภ์จากภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นแรงสนับสนุน ก็จะ

สามารถท�าให้โครงการนี้ส�าเร็จลงตามเป้าหมายได้ 

 ในการวจิยั โครงการวิจยัปีท่ี ๑-๔ มปัีญหาการวจัิยพอสรปุได้ ดังนี ้พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 

วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก ของหมวดอักษรวรรค คือ หมวดอักษร ก วรรค หมวดอักษร  

จ วรรค หมวดอักษร ฏ วรรค หมวดอักษร ต วรรค หมวดอักษร ป วรรค หมวดอักษรอวรรค คือ ย ร ล ว 

ส ห ฬ อ� (สระทั้งหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีรูปแบบกระบวนการรวบรวมศัพท์ คัดเลือกศัพท์อย่างไร 

จ�านวนศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล สัตว์ สถานที่ ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ ค�าภาษาไทยที่มีความหมาย

เฉพาะแต่ละปิฎกของแต่ละประเภท มีจ�านวนเท่าไร และที่มีความหมายมากกว่า ๑ ความหมาย มีจ�านวน

เท่าไร มีการให้นิยามศัพท์ มีการขยายความให้นัยยะ ระดับชั้นพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส 

และคัมภีร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นอย่างไร มีบทบาทต่อการศึกษาค้นคว้า 

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างไร มีเป้าหมายและวิธีการใช้เป็นอย่างไร จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัย 

ดังกล่าวมา เห็นได้ว่า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับการด�าเนินงานจัดท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย  

มีอยู่หลายประการ เช่นต้องด�าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการวิจัยปีที่ ๑-๔ ส่วนส�าคัญ 

ไม่น้อย ก็คือการค้นหาศัพท์ที่อยู่กระจัดกระจายให้มาอยู่รวมเป็นหมวดหมู่เดียวกัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย ในโครงการวิจัยรวม ๔ ปี
 ๑. เพื่อจัดท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หมวดอักษร ก วรรค หมวดอักษร จ วรรค หมวดอักษร ฏ วรรค หมวดอักษร ต วรรค หมวดอักษร ป วรรค 

หมวดอักษรอวรรค ให้ได้มาตรฐาน สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ถูกต้องตามคัมภีร์พระไตรปิฎก

 ๒.  เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายถูกต้อง หมวดอักษรในวรรคและอวรรค สามารถน�าไปได้ถูกท่ี  

ถูกความหมาย อ�านวยประโยชน์แก่การเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

 ๓. เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการ หมวดอักษรในวรรคและอวรรค ส�าหรับใช้เป็นคู่มือศึกษา

พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าโดยทั่วไป 

 ๔.  เพื่อบริการวิชาการ หมวดอักษรในวรรคและอวรรค ด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการบ�ารุงส่งเสริมสรรพวิชาให้เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติและประชาชน 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การจัดท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

คณะท�างานก�าหนดกรอบการด�าเนินงานดังนี้ (๑) การค้นค�าศัพท์ (๒) การเรียงค�าศัพท์ (๓) การคัดเลือก

ค�าศัพท์ (๔) การเขียนนิยามค�าศัพท์ (๕) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอักษรย่อและเครื่องหมาย 

ที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ในหัวข้อทั้ง ๖ จะได้น�าเสนอตามล�าดับดังนี้

 การค้นค�าศัพท์พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย มาจาก ๒ ส่วน คือ (๑) ศัพท์ดรรชน ี

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ัง ๔๕ เล่ม และ (๒)ศัพท์ท่ีคัดเลือกเก็บ 

เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ทั้ง ๔๕ เล่ม 

 ศัพท์ดรรชนีพระไตรปิฎกภาษาไทยทั้ง ๔๕ เล่ม มีรายละเอียดดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ 

พระไตรปิฎกภาษาไทยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบถ้วนทุกเล่ม  

จัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ส�าเร็จแล้วเป็นจ�านวนมากนับว่ามีคัมภีร์หลักทางพระพุทธศาสนาพร้อมส�าหรับการศึกษาค้นคว้า 

ด้านพระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอ เกื้อกูลให้สามารถผลิตงานวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมได้  

สบืเนือ่งจากการทีม่หาวทิยาลยัได้จดัพมิพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ตัง้แต่

ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๒ เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าค�าศัพท์ในเล่ม จึงได้ท�าดรรชนีไว้ และในดรรชนีแต่ละ

เล่มนั้น ระดับของศัพท์จะมีความแตกต่างกัน มีน้อยบ้าง มากบ้าง บางเล่มก็เก็บดรรชนีน้อย บางเล่มก็เก็บ

ดรรชนีมาก ในการท�าพระไตรปิฎกภาษาไทยครั้งนี้ ดรรชนีที่เก็บไว้ ก็น�ามาใช้ประโยชน์ได้ระดับหนึ่ง และ

ได้คัดเลือกศัพท์ดรรชนีที่เห็นว่าสมควร จะเป็นศัพท์ที่จะให้ค�านิยามได้ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ มีเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ศัพท์ ในหมวดอักษรวรรค คือวรรค ก แต่เก็บศัพท ์

ที่เป็นดรรชนีได้ ๖,๒๙๘ ศัพท์ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ศัพท์ ในหมวดอักษรวรรค คือวรรค จ ฏ และ ต  

แต่เก็บศัพท์ที่เป็นดรรชนีได้ ๖,๕๘๑ ศัพท์ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ศัพท์ ในหมวดอักษรวรรค คือวรรค ป แต่เก็บศัพท ์

ที่เป็นดรรชนีได้ ๗,๑๓๖ ศัพท์

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ศัพท์ ในหมวดอักษรอวรรค คือย ร ล ว ส ห ฬ อัง

(สระทั้งหมด) แต่เก็บศัพท์ที่เป็นดรรชนีได ้๑๐,๘๔๕ ศัพท์ 

 นอกจากนี ้ยงัมศีพัท์ท่ีคดัเลอืกเกบ็เพิม่เติมข้ึนมาใหม่อกีจ�านวนหนึง่ ส�าหรบัศพัท์ทีค่ดัเลอืกเพ่ิมเติม

ขึ้นมาใหม่ ได้เลือกมาจากหนังสือพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๔๕ เล่ม  

ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมเฉพาะในหมวดอักษรวรรคและ อวรรคได้จ�านวนหนึ่ง 
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 เรียงค�าศัพท์ การน�าเสนอศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย จะน�าเสนอตามล�าดับหมวดอักษร คือ หมวดอักษรวรรค ก คือ ก ข ค ฆ ง,  

หมวดอักษรวรรค จ คือ จ ฉ ช(ซ) ฌ ญ,หมวดอักษรวรรค ฏ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ,หมวดอักษรวรรค ต คือ (ด) 

ต ถ ท ธ น,หมวดอักษรวรรค ป คือ (บ) ป ผ(ฝ) พ (ฟ) ภ ม,หมวดอักษรอวรรค คือ ย ร ล ว ส ห ฬ อ� 

(สระทั้งหมด) คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

 คัดเลือกค�าศัพท์ ค�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย มีรูปแบบกระบวนการรวบรวมคัดเลือกศัพท์ที่เกี่ยวกับช่ือบุคคล สัตว์ สถานที่ ชื่อส่ิงของ 

เครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ และค�าภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ เมื่อคณะท�างาน ได้ค้นหาค�าศัพท์มาได้ตาม

ต้องการแล้ว คณะท�างาน ก็เสนอให้คณะผู้บริหารโครงการวิจัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซ่ึงจะได้เห็นว่า  

ศพัท์พจนานุกรมทีค่ณะท�างานไปค้นหามาจะใช้ไม่ได้ทกุศพัท์เนือ่งจากสาเหตฐุานข้อมลูศพัท์ทีเ่ป็นดรรชน ี

พระไตรปิฎกภาษาไทย คณะบรรณกรของแต่ละเล่ม มีศักยภาพในการเก็บดรรชนีไม่เท่ากัน จึงท�าให้ศัพท์

ที่ส�าคัญไม่ได้เก็บ แต่เก็บศัพท์ที่ไม่ค่อยจะส�าคัญ แต่ส่วนมาก ศัพท์ดรรชนีทั้งหมด ก็ช่วยให้การท�างาน

สะดวกเพิ่มขึ้น ส่วนศัพท์ที่ยังเก็บได้ แต่ยังไม่มีการเก็บในดรรชนีเล่มต่างๆ คณะผู้วิจัยจะได้ด�าเนินการ

พิจารณาคัดเลือกเก็บ

 ในการคัดเลอืกค�าศพัท์ มเีกณฑ์ก�าหนดกรอบกว้างๆดงันี ้(๑) ศพัท์ทีเ่กีย่วกบัชือ่บคุคล สตัว์ สถานที่ 

(๒) ศัพท์ที่เป็นชื่อสิ่งของเครื่องใช้ (๓) ศัพท์ธรรมะ (๔) ค�าศัพท์ภาษาไทย ที่มีความหมายเฉพาะเมื่อได้

เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ก็ได้ไปคัดเลือกค�าศัพท์พจนานุกรม

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ หมวดอักษรวรรค คือวรรค ก ในการเก็บศัพท์ที่เป็นดรรชนีได้ ๖,๒๙๘ 

ศัพท์ ให้ประธานพิจารณาคัดเลือกศัพท์ ให้ผ่านและไม่ผ่าน ตามเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ศัพท์

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หมวดอักษรวรรค คือวรรค จ ฏ และ ต ในการเก็บศัพท์ที่เป็นดรรชนีได้ 

๖,๕๘๑ ศัพท์ ให้ประธานพิจารณาคัดเลือกศัพท์ ให้ผ่านและไม่ผ่าน ตามเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ศัพท์ แต่หาก

ศัพท์ที่เกินก�าหนด เป็นศัพท์ที่จ�าเป็นก็ให้คงศัพท์ไว้

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมวดอักษรวรรค คือวรรค ป ในการเก็บศัพท์ที่เป็นดรรชนีได้ ๗,๑๓๖ 

ศัพท์ ให้ประธานพิจารณาคัดเลือกศัพท์ ตามเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ศัพท์ แต่หากศัพท์ที่เกินก�าหนด เป็นศัพท์

ที่จ�าเป็นก็ให้คงศัพท์ไว้ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หมวดอักษรอวรรค คือย ร ล ว ส ห ฬ อัง(สระทั้งหมด) ในการเก็บศัพท์

ที่เป็นดรรชนีได ้๑๐,๘๔๕ ศัพท์ ตามเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ศัพท ์แต่หากศัพท์ที่เกินก�าหนด เป็นศัพท์ที่จ�าเป็น

ก็ให้คงศัพท์ไว้ 



32 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๖๐

 เขยีนนยิามค�าศพัท์ ค�าศพัท์พจนานกุรม เป็นเร่ืองทีใ่หม่ ส�าหรบับคุลากรของมหาวทิยาลยัมหาจฬุา-

ลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องจากเราใช้พจนานุกรมที่คนอื่นท�ามาโดยตลอด ดังนั้น การที่ท�าอะไรใหม่ จึงต้อง

มีเกณฑ์ในการท�างานตามกรอบหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ เช่น

  ๑. เขยีนบทนยิาม ศพัท์พจนานกุรม เป็นศาสตร์อย่างหนึง่ ต้องให้ความหมายเฉพาะและอธบิาย

ความในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ปรับส�านวนภาษาให้อ่านง่าย และอธิบายศัพท์ควรสรุปเป็นของผู้เรียบเรียง 

  ๒. อธิบายความให้ความหมายของค�าศัพท์ ให้ดูฐานะของค�านั้นๆ ว่า ค�าไหน ควรเขียนยาว  

ค�าไหนควรเขียนสั้น เช่น ค�าว่า ไกรสรราชสีห์ อธิบายยาว ๓ หน้าต้องปรับให้สั้น หรือ กัจฉตบุรี  

สั้นบรรทัดเดียว ให้อธิบายเพิ่มเติม

  ๓. อธิบายค�าศพัท์ในคมัภร์ีหลกั เช่น บคุคล ในคมัภร์ีอภธิรรมปิฎก ต้องปรบัให้ตรงกบัธรรมชาติ

ของค�านั้นๆ หรือศัพท์ธรรมะ ให้วงเล็บค�าภาษาบาลีไว้ เพื่อไม่ให้ความหมายดิ้นได้ เช่น ภาษาของตน  

(สกนิรุตฺติ) 

  ๔. ให้ผู ้เขียนดูเทียบเคียงค�าศัพท์พจนานุกรมที่ท�าไว้แล้ว เช่น ๑) Dictionary of pali  

proper names เล่ม ๑-๒ ของ G.P. Malalasakera ๒) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์  

ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๓) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ๔)  

คัมภีร์อภิธานวรรณนา ของพระมหาสมปอง มุทิโต ๕) ค�าวัดอธิบายศัพท์และแปลความหมายของ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ๖) หนังสือพจนานุกรมอื่นๆ

  ๕. ค�าศัพท์ไหนมาในคัมภีร์อะไร ต้องอธิบายค�านั้นในคัมภีร์นั้นๆ เช่น อาหารใหม่ อาหารเก่า 

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ก็ยกมาอ้างตามคัมภีร์นั้นๆ 

  ๖. รปูแบบการนยิามศพัท์ ค�าศพัท์ท่ีให้ความหมายอยูร่ะดับเดียวกัน ซ่ึงอาจจะแปลตามตัว หรอื

แปลโดยอรรถ หรือแปลโดยพยัญชนะ หรือแปลอธิบายความ แต่มีความหมายเดียวกัน ให้ใช้คอมม่า (,) 

ศัพท์ที่มีความหมายต่างกัน มีความหมายขยายออกไปต่างจากเดิม ให้ใช้ เซมิโคลอน (;) แม้ค�าศัพท์ที่มี 

ความหมายหลายความหมาย มากกว่า ๒ ค�าก็ใช้เซมิโคลอน (;) เช่นกัน 

  ๗. เรียงค�าศัพท์เกี่ยวกับชื่อพระสูตร ต้องเรียงสูตรให้เป็นไปตามล�าดับ เช่น สูตรที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ 

และค�าซ�้ากัน ก็ตัดทิ้ง 

  ๘. การอ้างอิง ต้องก�าหนดวางการอ้างอิงให้ชัดเจน เป็นไปตามล�าดับ ได้แก่ พระไตรปิฎก  

อรรถกถา ปกรณ์วิเสส ฏีกา และหนังสืออื่น ๆ และการใช้อักษรย่อคัมภีร์ ให้ใช้เกณฑ์อักษรย่อคัมภีร ์

ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้

  ๙. การระบุแหล่งอ้างอิง ให้ระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศัพท์นั้นๆ เพื่อให้สบายตา และหาก

ค�าศัพท์ในพระไตรปิฎกอธิบายชัด ก็ไม่ต้องอ้างอิงอรรถกถา เมื่อค�าศัพท์นั้นๆ มีหลายความหมาย แต่ใน 
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ที่นี้อธิบายหมายถึงอะไร ต้องระบุให้ชัด และต้องอ้างอิงคัมภีร์อรรถกถา ปกรณ์วิเสส ฎีกา ระบุให้ชัดเจน 

ถึงเล่ม ข้อ หน้า ในวงเล็บ หรือหนังสืออื่นๆ ให้ระบุหน้า ในวงเล็บ

 นอกจากนี ้ค�าศพัท์พจนานกุรมท่ีเป็นค�าตัง้ ให้เน้นค�า ค�าศพัท์เกีย่วกบัชาดก ให้มปีรารภเหตุปัจจบุนั 

ตรัสที่ไหน และค�าที่เป็นข้อๆ ให้มีวงเล็บตัวเลข 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะด�าเนินงานโครงการวิจัยนี้ ผู้บริหารโครงการวิจัย 

ได้ใช้งบประมาณเกี่ยวกับเอกสารและหนังสือที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับพจนานุกรมเป็นจ�านวนมากและมอบ

ให้คณะผู้เขียนแต่ละท่านไปศึกษาค้นคว้า และใช้ซีดีรอมพระไตรปิฎก ภาษาไทย ของสถาบันวิจัย 

พุทธศาสตร์ รวมถึงซีดีรอมพระไตรปิฎกอื่นๆอีกหลายส�านัก ทั้งของมหิดล ท้ังสัตยา นารายัน โกเนก้า 

(S.N.Goenka) ซึง่ปัจจบัุนการจดัท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยนบัว่าง่าย สะดวกกว่าสมยัก่อนมาก 

โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุน แต่ถึงเอกสารและซีดีรอมจะมีมากอย่างไรก็ตาม แต่ก็ต้อง

อาศัยการวิเคราะห์วิจัย สงเคราะห์ข้อมูลของผู้เขียนเป็นหลักการในการด�าเนินงาน เช่น

 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต) กล่าวไว้ในหนงัสอืเรือ่งพจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ 

(ช�าระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑)
2
 ไว้ตอนหนึ่งว่า ...เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๖ ... ผ่านเวลามา ๒๘ ปี ... งานปรับปรุง

และเพิม่เตมินี ้ในทีน่ี ้เรยีกว่า การช�าระ-เพิม่เตมิ เป็นงานใหญ่ ยากจะท�าให้เต็มตามต้องการ จึงได้แบ่งงาน

น้ันเป็น ๓ ช่วง ดังน้ี การช�าระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑ แก้ไขปรับปรุงข้อขาดตกบกพร่องท่ีพบเฉพาะหน้า  

โดยเฉพาะส่วนหลงตาที่บังเอิญพบ และเพิ่มเติมค�าศัพท์และค�าอธิบายที่รีบด่วน หรือบังเอิญนึกได้ รวมทั้ง

ศัพท์ที่บันทึกไว้ระหว่างเวลาที่ผ่านมา (เลือกท�าเฉพาะค�าที่ไม่ซับซ้อนนัก) และบางค�าที่ท่านผู้ใช้ได้มีน�้าใจ

แจ้งมาว่าเจอค�าผิดหรือค้นหาไม่พบ การช�าระเพิ่มเติมช่วงที่ ๒ อ่าน ตรวจตลอดเล่ม เพื่อจะได้มองเห็น 

ค�าพิมพ์ผิด ค�าตก จุดและแง่ที่จะแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมทั่วทั้งหมด พร้อมทั้งจัดปรับค�าอธิบายทั้งของเดิม

และส่วนที่เพ่ิมเติม ให้เข้ามาตรฐานเดียวกัน ท้ังในแง่การแสดงความหมาย วิธีอธิบาย และอัตราส่วน 

ความยาวที่สัมพันธ์กับความส�าคัญของศัพท์นั้น การช�าระ เพิ่มเติม ช่วงที่ ๓ มุ่งที่การจัดระบบ เพ่ือให้

สม�่าเสมอ กลมกลืน เป็นแบบแผนอันเดียวกัน และทั่วกัน เช่น มีค�าอ่าน บอกที่มาในคัมภีร์ แสดงค�าเดิม

ในภาษาบาลีและสันสกฤต และถ้าเป็นไปได้ ให้ค�าแปลภาษาอังกฤษของศัพท์ต้ังหรือหัวศัพท์ พร้อมทั้ง

แผนที่และภาพประกอบ บัดนี้ ถือว่าเสร็จงาน ช�าระ เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑ เนื้อหนังสือขยายจากเดิมเพิ่มขึ้น 

๒๐๔ หน้า (จาก ๓๗๖ หน้า เป็น ๕๘๐ หน้า) มีศัพท์ที่ปรับแก้เพิ่มเติมประมาณ ๑,๑๐๐ ค�า 

 2
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), บันทึกน�า พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ หน้า ก
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 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต) กล่าวถึงหนังสือพจนานุกรมเพื่อการศึกษา 

พทุธศาสน์ ชดุ ศพัท์วเิคราะห์ ในค�าน�า 
3
ตอนหนึง่ไว้ว่า “... เล่มนีส้�าเรจ็เป็นรูปเล่มขึน้มาได้ตามเจตนารมย์

ที่เกิดขึ้นสมัยเรียนหนังสืออยู่ก็กว่า ๓๐ ปีมาแล้ว...” “... ศัพท์ก็ดี รูปวิเคราะห์ก็ดี ที่น�ามาแสดงไว้ใน 

หนงัสอืนีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่เท่านัน้ ส่วนทีป่รากฏอยูใ่นคมัภร์ีต่างๆ ซึง่มิได้น�ามาใส่ไว้ยงัมอีกีมาก ส่วนทีอ่ยู่

ในหนังสือนี้เป็นส่วนที่คัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นแบบอย่างได้ และวิเคราะห์ที่น�ามานั้นก็มีหลายรูปแบบ 

เพราะมทีีม่าต่างกนั ซึง่เหตผุลเหล่านีไ้ด้แสดงไว้ในค�าปรารภและค�าชีแ้จงเบือ้งต้นนัน้แล้ว ถงึกระนัน้กต็าม 

อาจต้องมีการแก้ไขเพิม่เตมิหรอืมกีารรวบรวมศพัท์วเิคราะห์จากทีต่่างๆ มาเพิม่ให้เกดิความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

อันจะเป็นอุปการะแก่การศึกษาบาลีมากขึ้นในอนาคต...” และในค�าปรารภก็กล่าวไว้ว่า “... ความจริง

หนังสือประเภทนี้มีผู้เคยท�ามาบ้างแล้ว แต่มีจ�านวนศัพท์ไม่มากนัก หรือมีศัพท์มาก แต่มิได้ท�าเป็นรูป

พจนานุกรม ส�าหรับเล่มนี้ จัดท�าในรูปพจนานุกรม โดยเก็บศัพท์ไว้ได้จ�านวน ๔,๗๙๖ ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์

จ�านวน ๗,๑๕๔ วิเคราะห์ ส�าหรับที่น�ามาแสดงนั้นส่วนมาก เป็นศัพท์นาม ส่วนศัพท์คุณนามเช่นศัพท์ที่

ส�าเรจ็รปูมาจากสมาสได้น�ามาแสดงไว้น้อย เพราะศพัท์ประเภทนัน้ส่วนใหญ่ไม่ยากนกัและเป็นท่ีเข้าใจกนั

โดยมาก ....” ในเล่มมีการเรียงหมวดอักษรไว้ ๓๗ ตัว เร่ิมต้ังแต่ หมวดอักษร อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  

หมวดอักษร ก ข ค ฆ จ ฉ เป็นต้นไปจนถึงหมวดอักษร ห เป็นที่สุด มีจ�านวนหน้าถึง ๘๗๕ หน้า และใน

ตอนท้ายยังได้เรียงพจนานุกรมธาตุ และดัชนีไว้ด้วย

 ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึงค�าชี้แจงในวัตถุประสงค์
4
 ไว้ในหนังสือพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก

บาลี–โรมัน-ไทย เล่ม ๑ อักษร อ ไว้ว่า เพื่อจัดท�าพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก บาลี-โรมัน-ไทย ให้ได้

มาตรฐานสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายถูกต้อง สามารถน�าไปใช้ได้ถูกที่ 

ถูกความหมาย เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการ ส�าหรับใช้เป็นคู่มือศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทาง

พระศาสนาอืน่ๆ แก่ผูศ้กึษาค้นคว้าโดยทัว่ไป และเพ่ือเป็นการบ�ารุงส่งเสริมสรรพวชิาให้เป็นคณุประโยชน์

แก่ชาติและประชาชน และกล่าวถงึหลกัเกณฑ์การเกบ็ศพัท์ การบญัญตัศิพัท์ การนยิามศพัท์ และการเรยีง

ล�าดับศัพท์ ไว้คือ (๑) หลักเกณฑ์การเก็บศัพท์ พิจารณาคัดเลือกศัพท์จากพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ  

โดยสอบเทยีบกบัพระไตรปิฎกฉบับอืน่ด้วย แล้วบัญญติัศพัท์และเขยีนบทนยิามศพัท์เหล่านัน้ (๒) หลกัเกณฑ์

การบัญญัติศัพท์ ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน คือพยายามหาค�าที่ใช้

อยู่ในภษาไทยมาก�าหนดเป็นศัพท์บัญญัติก่อน เมื่อหาค�าไทยที่เหมาะสมไม่ได้ จึงใช้วิธีทับศัพท์ และอาจ

บญัญตัศัิพท์ภาษาไทยมากกว่า ๑ ค�ากไ็ด้ (๓) หลกัเกณฑ์การนยิามศพัท์ จดัท�าในรปูยกตวัอย่างศพัท์พร้อม

 3
 พระธรรมกิตติวงศ์  (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรม เพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ “ค�าวัด”, (กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), ค�าน�า.

 4
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎกบาลี –โรมัน-ไทย  เล่ม ๑ อักษร อ, (กรุงเทพมหานคร : 

ห้างหุ้นส่วนอรุณการพิมพ์, ๒๕๔๕),ค�าชี้แจง (หน้า ๖-๘).



35พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริบทมาแสดงไว้ แล้วแปลศัพท์เหล่านั้นเป็นภาษาไทย เพื่อให้เห็นการใช้ศัพท์นั้นๆ ค�าศัพท์บางค�ามีหลาย

ความหมาย จะแยกอธิบายเป็นข้อๆ ค�าศัพท์แต่ละค�าได้แสดงโครงสร้างทางไวยากรณ์ไว้ชัดเจน เพื่อให้

ทราบหลักไวยากรณ์ ท้ายบทนิยามศัพท์ของแต่ละศัพท์จะบอกที่มาของตัวอย่างไว้ในวงเล็บ เช่น (ขุ.วิ.

๖/๑๑๕๑/๑๕๕) = ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๖ ข้อ ๑๑๕๑ หน้า ๑๕๕  

(๔) หลกัเกณฑ์การเรยีงล�าดบัศพัท์ ในการเรยีงล�าดับศพัท์ เรยีงศพัท์ภาษาบาลอีกัษรไทยขึน้หน้าตามล�าดับ

สระ คือ อ,อา, อี, อี, อุ, อู, เอ, โอ และต่อด้วยพยัญชนะ คือ ก, ข, ค เป็นต้นไป แล้วเรียงต่อด้วยอักษร

โรมัน จากน้ันเรียงศัพท์บัญญัติภาษาไทยต่อท้าย เช่น อกุลปุตฺต Akullaputta มิใช่บุตรของผู้มีสกุล  

ถ้าต้องการค้นศัพท์บัญญัติภาษาไทยให้ดู ค�าเทียบไทย-บาลี-โรมัน ซ่ึงตีพิมพ์ไว้ในภาคผนวก นอกจากน้ี 

ยงักล่าวถงึอกัษรย่อ และเครือ่งหมายทีใ่ช้ในพจนานกุรมศัพท์พระไตรปิฎก บอกทัง้อกัษรย่อบอกชือ่คมัภร์ี

ต่างๆ และบอกทั้งอักษรย่อเกี่ยวกับไวยากรณ์ด้วย

ก�าหนดใช้อักษรย่อและเครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย 
 ก�าหนดใช้อกัษรย่อและเครือ่งหมายทีใ่ช้ในพจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ได้ใช้อกัษรย่อคมัภร์ี

และเครือ่งหมายมหาวทิยาลยัระบุไว้ ประกอบด้วยค�าย่อชือ่คัมภร์ีพระไตรปิฎก ค�าย่อเกีย่วกบัคมัภร์ีปกรณ์

วเิสส ค�าย่อเก่ียวกบัคมัภีร์อรรถกถา ค�าย่อเกีย่วกับคมัภร์ีฎกีา ไวยากรณ์ ในศพัท์บทนยิาม จะอธบิายความ 

ศัพท์ทีม่คีวามหมายเดยีวกนั ให้ใช้คอมม่า (,)ศพัท์ทีม่คีวามหมายต่างกัน มคีวามหมายขยายออกไปต่างจาก

เดิมให้ใช้เซมิโคลอน (;) แม้ค�าศัพท์ที่มีความหมายหลายความหมาย มากกว่า ๒ ค�าก็ใช้เซมิโคลอน (;)  

เช่นกัน การเรียงค�าศัพท์เกี่ยวกับชื่อพระสูตร ต้องเรียงสูตรให้เป็นไปตามล�าดับ เช่น สูตรที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ 

การอ้างอิง ให้เป็นไปตามล�าดับ ได้แก่ พระไตรปิฎก ปกรณ์วิเสส อรรถกถา ฏีกา และหนังสืออื่น ๆ และ

ศัพท์ที่มีหลายความหมาย ก็อธิบายระบุและอ้างอิงคัมภีร์ รวมถึงอ้างอิงคัมภีร์ปกรณ์วิเสส อรรถกถา ฎีกา

และคัมภีร์อื่นๆก�ากับไว้ 

อภิปรายผลการวิจัย
 การจัดท�าศพัท์พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้ด�าเนินการตามกรอบทั้ง ๖ อย่าง อันได้แก่ การค้นค�าศัพท์และรวบรวม การเรียง

ค�าศัพท์ การคัดเลือกค�าศัพท์ การเขียนนิยามค�าศัพท์ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ ตลอด

ถึงการก�าหนดใช้อักษรย่อและเครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย

 ค้นค�าศัพท์และรวบรวม ค้นค�าศัพท์แม้จะเป็นศัพท์ท่ีเป็นดรรชนีอยู่แล้ว แต่ก็อยู่กระจัดกระจาย 

ต่อไปรวบรวมไฟล์มาท้ัง ๔๕ เล่ม มาอยู่ด้วยกัน ให้เหลือเพียงไฟล์เดียว และรวบรวมตัดค�าที่ซ�้าออก  

บางศัพท์มีศัพท์ที่ซ�้าเพียงครั้งเดียวหรือบางศัพท์มีศัพท์ที่ซ�้าถึง ๕ ครั้ง ก็ไม่ยาก ก็ไม่มีปัญหา แต่มีบางศัพท์
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ทีซ่�า้กันมากถงึ ๒ หน้า ๓ หน้า เพราะอ้างองิทีม่าทัง้ในพระวนิยั พระสตูร และพระอภธิรรม ตรงน้ีคอืปัญหา 

ต้องพิจารณาตัดอย่างรอบคอบ 

 เรียงค�าศัพท์ การเรียงค�าศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย กว่าจะได้ข้อตกลงก็อาศัยแนวทางจากหลายแหล่ง ในที่สุด ก็ได้ยึดการเรียงล�าดับ

อกัษรตามแนวของหนงัสอืพจนานกุรมพทุธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท์ของพระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต) 

มาใช้เป็นแนวทางในการเรียงศัพท์พจนานุกรมในครั้งนี้ คือจัดเรียงล�าดับค�าศัพท์ใหม่ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เรียง จากหมวดอักษรวรรค ไปจนถึง หมวดอักษรอวรรค

 คัดเลือกค�าศัพท์ การคัดเลือกค�าศัพท์ เป็นอีกประเด็นที่น่าจะมีความส�าคัญไม่น้อย เพราะศัพท์

พจนานกุรมทีไ่ด้รวบรวมมามเีป็นจ�านวนมาก ดงันัน้การจะคดัเลือกศพัท์ทีว่่าศพัท์นีค้วรเกบ็ ศพัท์นีไ้ม่ควร

เกบ็น้ันต้องอาศัยผูท้รงคณุวฒุ ิผูม้ปีระสบการณ์และมีความเชีย่วชาญเกีย่วกบัค�าสอนทางพระพุทธศาสนา 

และต้องไปค้นคว้าเพิม่เตมิ ดบูรบิทรอบข้างของศพัท์นัน้ๆอกีด้วย จงึจะตกลงใจได้ว่าศัพท์นัน้ๆ สมควรเป็น

ศัพท์ที่จะใช้เขียนไว้ในบทนิยามศัพท์ โดยมีเกณฑ์ที่ตัดสินใจดังนี้ คือเป็นศัพท์ธรรมะ ค�าศัพท์ภาษาไทยที่มี

ความหมายเฉพาะ ศัพท์ท่ีเป็นอสาธารณนาม ที่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ชื่อชาดก  

ศัพท์ชื่อพระสูตรอันสงเคราะห์ศัพท์ที่เป็นคาถา วิมาน อปทานและจริยาไว้ด้วย

 เขียนนิยามค�าศัพท์ การเขียนนิยามค�าศัพท์นั้น สัมพันธ์กับบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนา ต้องมีพื้นฐานทางภาษาบาลีพอสมควร ต้องเป็นเปรียญธรรม และที่ผ่านการคัดเลือก

ล้วนเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นส่วนมาก ถึงแม้ผู้เขียนบางท่านจะไม่ได้เป็นเปรียญเอก แต่ท่าน 

เหล่านั้น ล้วนจบการศึกษาทางโลกด้านพระพุทธศาสนา จบพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

หรือจบพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือทางแวดวงวิชาการ แม้หากไม่จบเปรียญธรรม

ระดับสูง แต่ก็มีความเชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เราก็เชิญมาร่วมงาน ให้ค�าแนะน�าและให้

ข้อเสนอแนะในศัพท์นิยามที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งการเขียนนิยามศัพท์ให้ได้ความหมายรอบด้าน ต้องอาศัย

การค้นคว้ารอบด้าน ดูพระไตรปิฎกภาษาไทยทั้ง ๔๕ เล่มแล้ววิเคราะห์วิจัย ก่อนท่ีจะเขียน ดังนั้น  

ศัพท์นิยามกว่าจะเขียนส�าเร็จได้นั้น ต้องผ่านการค้นคว้าแล้วผ่านการตรวจสอบและเข้าที่ประชุมพิจารณา

จากคณะบรรณกร คณะบรรณาธิการ และผู้บริหารโครงการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเป็นอันยุติ  

โดยอาศัยเกณฑ์หลัก ๓ ประการ คือ (๑) ความหมาย (๒) อธิบายความหมาย/ค�าที่เกี่ยวข้อง/ยกตัวอย่าง

ประกอบ (๓) อ้างอิง 

 ในการเขียนศัพท์รวม ๔ ปี ได้จ�านวนศัพท์ดังนี้

 โครงการวิจัยปีที่ ๑ ในหมวดอักษรวรรค ก คืออักษร ก ๒,๓๑๗ ศัพท์ อักษร ข ๔๘๗ ศัพท์ อักษร 

ค ๑,๕๙๕ ศัพท์ อักษร ฆ ๕๑ ศัพท์ อักษร ง ๕๐ ศัพท์ รวม ๔,๕๐๐ ศัพท์ 
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 โครงการวิจัยปีที่ ๒ ในหมวดอักษรวรรค จ อักษร จ ๖๗๗ ศัพท์ อักษร ฉ ๗๘ ศัพท์ อักษร ช  

๓๘๖ ศัพท์ อักษร ฌ ๓๔ ศัพท์ อักษร ญ ๖๕ หมวดอักษรวรรค ฏ อักษร ฏ มี ๑ ศัพท์ อักษร ฐ ๒๙ ศัพท์ 

อักษร ฑ ไม่มีศัพท์ อักษร ฒ ๑ ศัพท์ อักษร ณ ๑ ศัพท์ หมวดอักษรวรรค ต อักษร ด,ต ๘๑๒ ศัพท์  

อักษร ถ ๗๒ ศัพท์ อักษร ท ๘๑๙ ศัพท์ อักษร ธ ๔๓๓ ศัพท์ อักษร น ๘๑๒ ศัพท์ รวมทั้ง ๓ วรรค 

เป็นจ�านวนทั้งสิ้น ๔,๒๒๐ ศัพท์ 

 โครงการวิจัยปีที่ ๓ ในหมวดอักษร ป วรรค คือ อักษร บ (๒๖๘ ศัพท์), อักษร ป (๑,๕๐๓ ศัพท์) 

๑,๗๗๑ ศัพท์ อักษร ผ (๒๓๓ ศัพท์) อักษร (ฝ) (๘ ศัพท์) จ�านวน ๒๔๑ ศัพท์ อักษร พ (๗๒๑ ศัพท์),  

อักษร (ฟ) (๑๒ ศัพท์) จ�านวน ๗๓๓ ศัพท์ อักษร ภ จ�านวน ๔๐๔ ศัพท์ อักษร ม ๑,๐๙๐ ศัพท์  

รวม ๔,๒๓๙ ศัพท์ 

 โครงการวิจัยปีที่ ๔ ในหมวดอักษรอวรรค คือ อักษร ย (๑๗๗ ศัพท์) อักษร ร (๗๐๔ ศัพท์) อักษร 

(ฤ) (๓๔ ศัพท์ จ�านวน ๗๓๘ ศัพท์ อักษร ล (๒๑๖ ศัพท์) อักษร ว (๑,๐๑๙ ศัพท์) อักษร (ศ) (๑๒๕ ศัพท์) 

อักษร (ษ) (ไม่มีศัพท์) อักษร ส (๒,๗๙๙ ศัพท์) จ�านวน ๒,๙๙๔ ศัพท์ อักษร ห (๒๗๗ ศัพท์)อักษร ห (ไม่มี

ศัพท์) อักษร อัง(อ�) (อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ) ๓,๒๑๑ ศัพท์ รวม ๘,๕๕๒ ศัพท์ 

 เมื่อรวมโครงการวิจัยปีที่ ๑-๔ ได้จ�านวนศัพท์ทั้งสิ้น ๒๑,๕๑๑ ศัพท์ 

วธิกีารใช้พจนานกุรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

 พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะแก้ปัญหา 

ในการศึกษาค้นคว้าค�าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ระดับหนึ่ง เพราะศัพท์ที่ค้นคว้านั้น จะมีลักษณะเด่น 

ที่พอสังเกตได้อยู่ ๓ อย่าง คือ (๑) การให้ความหมาย (๒) ยกตัวอย่างประกอบ (๓) บอกที่มาอ้างอิง 

 ศัพท์ในบทนิยาม มีมากมาย อธิบายครอบคลุม กล่าวเชื่อมโยงศัพท์นั้นศัพท์นี้ โดยจะอธิบาย 

สมัพนัธ์กัน และเมือ่ไปดศูพัท์ทีต้่องการก็ได้อธบิายไว้ การเขยีนให้นยิามศพัท์มคีวามหมาย ใช้ส�านวนภาษา

เป็นภาษาร่วมสมัยด้วยส�านวนภาษาของตนในการด�าเนนิการของโครงการนีม้วีตัถปุระสงค์หลกัอยูข้่อหนึง่

คือเป็นการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งหมายให ้

ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ค�าสอนทางพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ค�าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและ 

ค�าศัพท์ได้ด�าเนินการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบระเบียบจากพระไตรปิฎกภาษาไทย เฉพาะ

หมวดอักษรวรรคและอวรรคท้ังหมด และในการค้นคว้าศัพท์หมวดวรรคและอวรรค ได้ง่าย คณะผู้วิจัย 

ได้แบ่งกลุ ่มศัพท์หมวดอักษรวรรควรรคและอวรรค ดังนี้ (๑) ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค  

มีความหมายเดยีว (๒) ศพัท์หมวดอกัษรวรรคและอวรรค ม ี๒ ความหมาย (๓) ศพัท์หมวดอกัษรวรรคและ

อวรรค มีตั้งแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป เกี่ยวกับชื่อบุคคล สัตว์ สถานที่ ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ  
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ศัพท์เกี่ยวกับค�าภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร และสงเคราะห์รวมค�าที่

ลงท้ายเป็นวัตถุ วิมาน คาถา นิทเทส อปทาน วงส์และจริยาเข้าไว้ด้วย 

 บรรดาศัพท์ต่างๆนั้น ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค ที่มีความหมายเดียว จะมีจ�านวนมาก  

มีครบทั้ง ๖ หัวข้อย่อย กล่าวคือ (๑) ศัพท์ที่เป็นชื่อบุคคล สัตว์ สถานที่ (๒) ศัพท์ที่เป็นชื่อสิ่งของเครื่องใช้ 

(๓) ศัพท์ธรรมะ (๔) ศัพท์ภาษาไทยท่ีมีความหมายเฉพาะ (๕) ศัพท์เป็นชื่อชาดก (๖) ศัพท์ที่เป็นชื่อ 

พระสูตร รวมถึง วัตถุ วิมาน คาถา นิทเทส อปทาน วงส์ และจริยา

 ๑. ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค ที่มี ๑ ความหมาย 

 ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค ที่มีความหมายเดียว จะมีจ�านวนมาก มีครบทั้ง ๖ หัวข้อย่อย

กล่าวคือ (๑) ศัพท์ที่เป็นชื่อบุคคล สัตว์ สถานที่ (๒) ศัพท์ท่ีเป็นชื่อส่ิงของเครื่องใช้ (๓) ศัพท์ธรรมะ  

(๔) ศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ(๕) ศัพท์เป็นชื่อชาดก (๖) ศัพท์ที่เป็นชื่อพระสูตร รวมถึง วัตถุ 

วิมาน คาถา นิทเทส อปทาน วงส์ และจริยา 

 ศัพท์เกี่ยวกับชื่อบุคคล สัตว์ สถานที ่ เนื่องจากศัพท์ที่อยู่กลุ่มนี้ มี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑  

สัตว์ ๑ และ สถานที่ ๑ 

 เกี่ยวกับบุคคล แยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ บรรพชิต และคฤหัสถ์ 

 กลุ่มบรรพชิต เช่น กัจจายนะ, พระ :พระมหากัจจายนเถระ พระอรหันต์มหาสาวกสมัยพุทธกาล  

จุนทกะ, พระเถระรูปหนึ่ง, จูฬปันถก พระอรหันต์มหาสาวกสมัยพุทธกาล, ตครสิขี, ชื่อพระปัจเจก- 

พุทธเจ้า, ทีปังกร พระนามพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง พระมหากัสสปเถระ พระมหากัจจายนเถระ, พระมหา 

กัปปินเถระ 

 กลุ่มคฤหัสถ์ เช่น กกุฏอุบาสก : อุบาสกชาวบ้านญาติกะ แคว้นโกศล กกุธ, เทพบุตร : เป็นชื่อของ

เทพบุตรองค์หนึ่ง เคยเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ณ พระอัญชนวัน จัณฑะ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน,  

จันทติตตะ พระนามพระเจ้าจักรพรรดิ จันทเทพบุตร ชื่อเทพบุตรองค์หนึ่ง ผู้เป็นโอรสของท้าวสักกะ  

จติตฤาษี ผูเ้ป็นบตุรปุโรหติชาวกรงุโกสมัพ ีปิยงักระ, ยกัษ์ : ชือ่ของยกัษ์นามว่าปิยงักระผูไ้ม่เบยีดเบยีนใคร 

ยมะ : ท้าวยมะ, ชื่อเทพหมู่หนึ่ง ยักษ์คุมพิยะ : ยักษ์ตนหนึ่งที่ชอบวางยาพิษเหมือนน�้าผึ้งไว้ในป่า ยัญญ- 

ทัตตพราหมณ์ : พราหมณ์ผู้เป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมนะ ชาวกรุงโสภวดี มีภรรยา 

ชื่อว่าอุตตรา ซึ่งมีพระเจ้าโสภะปกครอง 

 เกี่ยวกับสัตว ์เช่น กปิลมัจฉวัตถุ : เรื่องปลากปิละ กัณหะ, โค : โคตัวมีก�าลังสามารถลากเข็นธุระ

หนักไปได้ จัมเปยยกะ ชื่อพญานาคตนหนึ่ง ช้างกุญชร ช้างท่ีพระเวสสันดรประทานแก่พราหมณ์แคว้น 

กาลิงคะ ช้างเอราวัณ ช้างทรงของท้าวสักกะ ปลามังกร :ชื่อปลาที่ตีเรือของพ่อค้าสมุทรแตกและเป็นปลา

ที่อาศัยอยู่ในสระโบกขรณี โรหณะ, พญาเนื้อ:ชื่อพญาเนื้อตัวหนึ่งที่เคยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ 
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 เก่ียวกับสถานที่ กล่าวถึง เช่น กชังคลนิคม :นิคมแห่งหนึ่งอยู่ใกล้เวฬุวันมหาวิหาร อยู่ด้านทิศ 

ตะวันออกของมัธยมประเทศ ปทุมะ, พระเจดีย์: พระเจดีย์นามว่าปทุม, วิหารชื่อปทุม ปทุมะ, ภูเขา:ภูเขา

นามว่าปทุมะ, ภูเขานี้อยู่ในป่าหิมพานต์ รัมมวดี, กรุง:กรุงชื่อรัมมวดี, เมืองหลวงสมัยพระเจ้าทีปังกร,  

เมืองหลวงสมัยกษัตริย์พระนามว่าสุเทพเป็นพระชนก เรณุวดี, กรุง : เมืองชื่อเรณุวดี, นครชื่อเรณุวดี,  

เมืองหลวงช่ือเรณุวดี เรือนโพธิ์ :สถานที่ตรัสรู้, สถานประทับอาศัยในการตรัสรู้(โพธิฆร), ต้นโพธิ์,  

เรือนต้นโพธิ์ ลุมพินีวัน: ชื่อสวนเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นสังเวชนียสถานหนึ่งในสี่แห่ง ตั้งอยู่

ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ 

 ศัพท์เกี่ยวกับชื่อสิ่งของเครื่องใช ้เช่น กง : ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถ เรียกกงเกวียน กงรถ 

กงจักร : สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีริมเป็นแฉก ๆ โดยรอบ จันทประสาท ชื่อประสาทของพระเจ้าพระนามว่า

สุมนะ ที่เคยประทับเมื่อครั้งเป็นพระราชกุมาร นาทิยปราสาท ชื่อประสาทของพระราชกุมารพระนามว่า

ติสสะ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์: แท่นหินมีสีดุจผ้ากัมพลเหลืองเป็นที่สถิตของพระอินทร์ ยาน :เครื่องน�าไป, 

พาหนะต่างๆ เช่น รถ,เรือ, เกวียน เป็นต้น ยานทิพย์ : พาหนะของเทวดา เช่น ใช้บรรทุกเทพธิดาของท้าว

มหาราช ร่มขาว : ชนิดร่มอย่าง ๑ ในบรรดาร่ม ๓ อย่าง ที่อนุญาต 

 ศพัท์ธรรมะ เช่น กฏตัตารปู : รปูทีก่รรมแต่งขึน้,รูปทีเ่กดิจากกรรม กตเวทติา : ความเป็นผู้ประกาศ

คุณท่าน, ความเป็นผู้สนองคุณท่านจงกรม เดินก�าหนดมีสติก�ากับ จริต ความประพฤติ จักขุ ตา จาคธนะ 

ทรัพย์คือจาคะ จิตตปริญญา การก�าหนดรู้จิต ฌานวิโมกข์ ความหลุดพ้นด้วยฌาน โทสาคติ ความล�าเอียง

เพราะชัง นาถกรณธรรม ธรรท�าที่พึ่ง นิยมปัญญา ชอบปัญญา พอใจเรื่องปัญญา เนยยะ ผู้พอแนะน�าได้ 

บทธรรม บรมธรรม บาปธรรม :ธรรมชั่ว, ธรรมเลวทราม,อกุศลธรรม ยามหาวิกัฏ : ยา ๔ อย่าง คือ มูตร 

คูถ เถ้า ดิน ภิกษุอาพาธฉันได้โดยไม่ต้องรับประเคน ยาวตติยกะ : แปลว่า “ต้องอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสน์

จบครัง้ที ่๓” โยนิโสมนสกิาร : การท�าในใจโดยแยบคาย, กระท�าไว้ในใจโดยอบุายอนัแยบคาย, การพจิารณา

โดยแยบคาย,การใช้ความคิดถูกวิธี

 ศัพท์เกี่ยวกับค�าภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ เช่น กฎกติกา :ข้อก�าหนด, ข้อบัญญัติที่บัญญัติ

ท่ีบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม กฐินเดาะ : กฐินที่เสียหายคือกฐินใช้ไม่ได้ หมดประโยชน์ ปฏิคาหก : ผู้รับ 

ปฏิภาณดี : ความมีไหวพริบดี, ความคิดฉับไว ยศ : ความเป็นใหญ่และความยกย่องนับถือ ยาคู :ข้าวต้ม, 

เป็นอาหารเบาส�าหรบัฉนัรองท้องก่อนถงึเวลาฉนัอาหารหนกัเป็นของเหลว ดืม่ได้ ซดได้ ไม่ใช่ของฉนัให้อิม่ 

ยาดองน�้ามูตร : ปูติมุตตเภสัช,เป็นนิสสัย ๔ ข้อที่ ๔ ที่จัดเป็นปัจจัยที่หาได้ง่าย เยภุยยสิกา : วิธีตัดสินโดย

อาศัยเสียงข้างมาก,กิริยาเป็นไปตามข้างมากได้แก่ วิธีตัดสินอธิกรณ์ โดยถือเอาตามค�าของคนข้างมาก

 ศัพท์ชื่อชาดก เช่น กกัณฏกชาดก : ชาดกว่าด้วยเร่ืองกิ้งก่า กณเวรชาดก : ชาดกว่าด้วยหญิง 

หลายใจระลึกถึงความหลังใต้ต้นยี่โถแดง เนรุชาดก ชาดกว่าด้วยอานุภาพของภูเขาเนรุ ปลายิตชาดก : 
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ชาดกว่าด้วยการขบัไล่ศตัรแูบบสายฟ้าแลบ ปัณณกิชาดก: ชาดกว่าด้วยอบุาสกชือ่ปัณณกิะ ยธุญัชยชาดก: 

ว่าด้วยพระราชกุมารยุธัญชัย รถลัฏฐิชาดก : ว่าด้วยปุโรหิตโกรธประหารผู้อื่นด้วยปะฏัก  

 ศัพท์ชื่อพระสูตร และในที่นี้ขอสงเคราะห์พระสูตรที่เป็นวัตถุ คาถา วิมาน อปทาน นิทเทส วงส์ 

และจริยาไว้ด้วย เช่น กกจูปมสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย กีสาโคตมีเถรีคาถา : คาถาของพระ 

กีสาโคตมีเถรี กทลิผลทายกเถราปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระกทลิผลทายกเถระ ปฏิลีนสูตร :  

พระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลีกเร้น ยวกลาปิสูตร :พระสูตรว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียว ยังทุกขสูตร : พระสูตร 

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 

 จันทาเถรีคาถา คาถาของพระจันทาเถรี, ภาษิตของพระจันทาเถรี จาปาเถรีคาถา คาถาของพระ 

จาปาเถรี 

 จันทาภเถรวัตถุ เรื่องพระจันทาภเถระ จิญจมาณวิกาวัตถุ เรื่องนางจิญจมาณวิกา ปฏาจาราวัตถุ : 

เรื่องนางปฏาจารา ราธเถรวัตถุ : เรื่องพระราธเถระ เรวตเถรวัตถุ :เรื่องพระเรวตเถระ เรวตีเปตวัตถุ : 

เรื่องนางเรวดี 

 ตาลปัณณทายิกาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายพัดใบตาล นิมพมุฏฐิทายิกาวิมาน ว่า

ด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผักสะเดา ปัลลังกวิมาน :ว่าด้วยวิมานที่มีบัลลังก์สวยงามเกิดแก่หญิง 

ผู้ประพฤติธรรม 

 ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติกัณฑิปุปผิยเถระ นิสเสณิทายกเถราปทาน 

ประวัติในอดีตชาติของพระนิสเสณิทายกเถระ ปฏาจาราเถริยาปทาน : ประวัติในอดีตชาติของพระ 

ปฏาจาราเถรี 

 ปทุมพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมพุทธเจ้า ปทุมุตตรพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติ

ของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า มังคลพุทธวงศ์ : ว่าด้วยพระประวัติของพระมังคลพุทธเจ้า 

 จัมเปยยจรยิา จรยิาของจมัเปยยนาคราช จนัทกมุารจรยิา พระจรยิาของพระจนัทกมุารทรงบ�าเพญ็

ขันติบารมี โลกัตถจริยา: ความประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก, พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่โลก  

ภิงสจริยา
๑
 : ว่าด้วยจริยาของภิงสพราหมณ์ 

 ๒. ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค ที่มี ๒ ความหมาย 

 ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรคที่มี ๒ ความหมาย จะมีจ�านวนหนึ่ง มีครบ ๖ หัวข้อย่อย  

กล่าวคือ (๑) ศัพท์ที่เป็นชื่อบุคคล สัตว์ สถานที่ (๒) ศัพท์ท่ีเป็นชื่อส่ิงของเครื่องใช้ (๓) ศัพท์ธรรมะ  

(๔) ศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ (๕) ศัพท์เป็นชื่อชาดก (๖) ศัพท์ที่เป็นชื่อพระสูตร รวมถึง วัตถุ 

วิมาน คาถา นิทเทส อปทาน วงส์ และจริยา 
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 ศัพท์เกี่ยวกับชื่อบุคคล สัตว์ สถานที ่เนื่องจากศัพท์ที่อยู่กลุ่มนี้ มี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑ สัตว์ 

๑ และ สถานที่ ๑ เพื่อสะดวกในการค้นคว้า 

 เกี่ยวกับบุคคล เช่น กัปปะ มี ๒ นัย กล่าวคือ 1. กัปปะ: ภิกษุรูปหนึ่งสมัยพุทธกาล 2. กัปปะ : 

มาณพคนหนึ่งในจ�านวน ๑๖ คน ผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ธรรมทินนา, ภิกษุณี : 1. พระเถรีมหา

สาวิกาองค์หนึ่ง 2. พระธรรมทินนาเถรี อีกองค์หนึ่งเลิศด้านมีปัญญามาก เป็นพระอัครสาวิกา  

ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี คู่กับพระสุชาตาเถรี 

 นางกาฬี :1.หญิงผู้มีร่างกายใหญ่ ด�าเหมือนกา ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลป่าช้า เผาศพ 2.หญิงแพศยา 

ชื่อว่ากาฬี มีน้องชายชื่อตุณฑิละ 

 เนสาทะ, พราหมณ์ ๒ นัย คือ 1.พราหมณ์ชื่อว่าเนสาทะ ผู้ใช้ดอกไม้ร้อยกลีบกวาดอาศรม อาศัย

อยู่ที่ฝั่งแม่น�้า แล้วเห็นพระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะจึงได้ถวาย 2.พราหมณ์ชื่อว่าเนสาทะอีกคนหนึ่ง  

เป็นพรานผู้บอกให้พราหมณ์อลัมปายนะ ปล่อยพญานาคภูริทัตตะ ภีมรถ, พระเจ้าจักรพรรดิ: 1.ชื่อพระ

ราชาองค์หนึ่ง ได้ฟังธรรมจากสรภังคดาบส ได้ละกามได้ 2.ชื่อพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง ดังค�าในกิงกณิก

ปุปผิยเถราปทาน ที่พระกิงกณิกปุปผิยเถระกล่าวถึงอดีตชาติของตน 

 ปณุณะ, บตุรของชาวโกลยิะ : ชายชาวนคิมโกลยิะ แคว้นโกลยิะประพฤตวิตัรเลยีนแบบสนุขั ปณุณะ, 

ภิกษุ : พระชาวเมืองสุนาปรันตะ เดิมท่านผู้นี้เป็นชาวสุนาปรันตะ 

 ปรุาณะ, ช่างไม้ :ชือ่ช่างไม้นามว่าปรุาณะ เป็นช่างหลวงของพระเจ้าปเสนทโิกศล ท�างานร่วมกนักบั

ช่างไม้ชือ่อสิทินัตะ ปรุาณะ, ภกิษ ุ: พระเถระอกีองค์หนึง่ ทีไ่ม่ได้ร่วมสังคายนาคร้ังท่ี ๑ แม้เหล่าภกิษจุะแจ้ง

ว่าพระมหาเถระสังคายนาแล้ว สุทัตตอุบาสก :1.ชื่ออุบาสกคนหนึ่ง หมู่บ้านญาติกะ เป็นอริยบุคคลชั้น 

สกทาคามี 2.ชื่ออุบาสกคนหนึ่งผู้เป็นอัครอุปัฏฐากเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านามว่าสุชาตะ สุทัสสนะ,  

พระปัจเจกพุทธเจ้า : ชื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ประทับอยู่ ณ ภูเขาลูกหนึ่งชื่อฉาปละ ไม่ไกลจาก

ภูเขาหิมพานต์ 2.ชื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ประทับอยู่ ณ ภูเขาลูกหนึ่งชื่ออัจจละ ไม่ไกลจากภูเขา

หิมพานต์ หาริตะ: 1.ชื่อพรหมองค์หนึ่งในพรหมโลก 2.ชื่อพระเถระรูปหนึ่งผู้เป็นอรหันต์ 

 เกี่ยวกับสัตว์ เช่น กุกกุฏะ มี ๒ นัย คือ 1. กุกกุฏะ, นก : อดีตชาติของพระกุมุททายกเถระผู้เคย

เกิดเป็นนกชื่อกุกกุฏะ เป็นสัตว์มีศีล สมบูรณ์ด้วยวัตร 2. กุกกุฏะ, ภูเขา :ชื่อของภูเขาลูกหนึ่ง อยู่ไม่ไกล

จากภูเขาหิมพานต์ มีพระปัจเจกพุทธะ ๗ พระองค์อาศัยอยู่ 1. ช้างตระกูลมาตังคะ เป็นช้างชนิดดุร้าย 

2.ชื่อช้างพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า บ�าเพ็ญอธิษฐานอุปบารมี 

 มังกร,มังกรที่ร้ายกาจ : 1.สัตว์รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา,อยู่ในทะเล 2.ปลาไหลทะเล ล�าตัวยาว

ทรงกระบอก ส่วนหางแบนข้าง ไม่มีเกล็ด ปากกว้าง จะงอยปากบนยาวล�้ากรามล่าง ฟันคม แข็งแรง  

ครีบอกใหญ่ พื้นล�าตัวและครีบสีน�้าตาลอ่อนปนเหลืองหรือคล�้า 
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 1. วลาหก, ม้าหลวง,วลาหกอัศวราช 2.วลาหก,พวก : ชื่อของเทพพวกหนึ่ง 1.สวิฏฐกะ, นก :  

ชื่อนกชนิดหนึ่ง เสียงอันไพเราะ 2. สวิฏฐกะ, ทาส : ชื่อคน แต่เป็นชื่อที่เลว,เป็น ๑ ใน ๕ ชื่อที่เขาเย้ยหยัน

ดูหมิ่น อุสภะ, ชื่อ : 1. ชื่อโค เป็นโคจ่าฝูงของโคจ�านวนมากตั้ง ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ ตัว ๑๐๐ คอก  

๑,๐๐๐ คอก มีสีขาว 2. ชื่อพระเถระรูปหนึ่ง ผู้เป็นอรหันต์

 เกี่ยวกับสถานที่ เช่น กาฬศิลา มี ๒ นัย กล่าวคือ 1. กาฬศิลา, ต�าบล :สถานที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง  

ในแคว้นมคธ อยู่ข้างภูเขาอิสิคิลิ กรุงราชคฤห์ 2. กาฬสิลา: ชื่อมหาวิหารแห่งหนึ่ง ศัพท์หมวดอักษรวรรค 

ก ที่มี ๒ ความหมาย: 1. ชนบทด้านทิศใต้ ชนบทตอนใต้ของแม่น�้าคงคา เป็นที่ตั้งของส�านักพราหมณ์และ

ดาบสจ�านวนมาก2.อวันตีทักขิณาบถทักขิณาบถในแคว้นอวันตี บางแห่งเรียกว่า ทักขิณาบถ ได้แก่ 

บ้านเมืองชนบททางตอนใต้ของแคว้นอวันตี ปัณฑวะ, ภูเขา : ภูเขาชื่อว่าปัณฑวะ เป็นหนึ่งในภูเขา ๕ ลูก 

คือ อิสิคิลิ เวปุลละ เวภาระ คิชฌกูล และปัณฑวะ ปัณฑวะ, ม้ามงคล :  ม้ามงคลชือ่ว่าปัณฑวะ ปาจนีวงัส-

ทายวัน : ป่าช่ือว่าปาจีนวังสะ อยู่ในแคว้นเจตี เมืองหลวงชื่อโสตถิวดี ปาจีนวังสะ, ภูเขา : ภูเขาชื่อ 

ปาจีนวังสะ เดิมชื่อภูเขาเวปุลละ 

 ศัพท์เกี่ยวกับชื่อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น จักร :1.รูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ 2.ล้อ,ล้อรถ, 

ธรรมน�าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน�ารถไปสู่ที่หมาย เรียกว่า จักร เมรุที่เผาศพ หลังคาเป็นยอด  

มีรั้วล้อมรอบ ซ่ึงคงได้คติจากภูเขา เมรุ, ภูเขา ชื่อภูเขาท่ีเป็นศูนย์กลางของจักรวาล สุทัสสนปราสาท :  

1.ชื่อประสาทหลังหนึ่งของพระเรวตโพธิสัตว์ แห่งกรุงสุธัญญกะ 2.ชื่อประสาทหลังหนึ่งของพระธัมมทัสสี

โพธิสัตว์ แห่งกรุงสรณะ ที่พระกษัตริย์นามว่าสรณะให้สร้างเพ่ือเป็นท่ีประทับของพระธัมมทัสสีโพธิสัตว์ 

อุปสิริปราสาท : 1.ชื่อปราสาทหลังหนึ่งของอโนมทัสสโพธิสัตว์ 2.ชื่อปราสาทหลังหนึ่งของสุชาตโพธิสัตว์ 

 ศัพท์ธรรมะ เช่น กรุณา มี ๒ นัย กล่าวคือ กรุณา 1. : ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์,  

ความหว่ันใจ เมือ่เหน็ผูอ้ืน่มทุีกข์ กรณุา 2.  :ช่ือเทพจ�าพวกหนึง่ชัน้จาตุมมหาราช จรยิา : 1. ความประพฤติ, 

การครองตน,การด�าเนินชีวิต 2. ลักษณะความประพฤติหรือการแสดงออกที่เป็นพื้นประจ�าตัว, พื้นจิต 

พื้นนิสัยของแต่ละบุคคลที่หนักไปด้านนั้นด้านนี้ แตกต่างกันไป จิตตสังขาร : สังขารของจิต มี ๒ นัย คือ 

1.ปัจจยัปรงุแต่งจิต ได้แก่ สญัญาและเวทนา 2.สภาพทีป่รุงแต่งการกระท�าทางใจ ได้แก่ เจตนาทีก่่อให้เกดิ

มโนกรรม 

 ศัพท์เกี่ยวกับค�าภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ เช่น กาละ มี ๒ นัย กล่าวคือ 1. ตาย, เสียชีวิต, 

มรณะ อาการอย่างหนึ่งของมรณะ 2. ชื่อบุตรของอนาถปิณฑิกเศรษฐีนามว่ากาละ วิสาสะ,วิสสาสะ : 

1. ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม การถือว่าเป็นกันเอง 2. ความนอนใจ หรือค�าว่า สัมพันธ์ :1. เกี่ยวข้อง, 

ผูกพัน, เนื่องกัน 2. ในทางอักขรวิธีภาษาบาลี หมายถึงมีต่างบทมาสนธิเชื่อมเข้าด้วยกัน อนุโมทนา :  

1. ความยนิดตีาม, ความยนิดีด้วย, การพลอยยนิด,ี การแสดงความเห็นชอบ 2. ในภาษาไทย นยิมใช้ส�าหรบั
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พระสงฆ์ หมายถงึให้พร อนโุยค : 1.ความพยายาม, ความเพยีร,ความประกอบเนอืงๆ 2.การซกัถาม โอภาส 

: 1. แสงสว่าง, แสงสุกใส ผุดผ่อง 2. การพูดหรือแสดงออกที่เป็นเชิงเปิดช่องทางหรือให้โอกาส นิกาย: 

พวก,หมวด,หมู่, ชุมนุม, กอง ; 1.หมวดตนใหญ่แห่งพุทธพจน์ ในพระสุตตันตปิฎก ซึ่งแยกเป็นทีฆนิกาย 

มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย 2.คณะนักบวช หรือศาสนิกชนในศาสนา

เดียวกันที่แยกเป็นพวกๆ ภูมิ :1. พื้นเพ, พื้น, ชั้น, ที่ดิน, แผ่นดิน 2. ชั้นแห่งจิต, ระดับจิตใจ 

 ศัพท์ชื่อชาดก เช่น กากชาดก มี ๒ ชาดก คือ 1. ชาดกว่าด้วยกาไม่มีมันเหลว 2. ชาดกว่าด้วย 

กาวิดน�้าด้วยจะงอยปาก ทุมเมธชาดก :ชาดกว่าด้วยคนโง่ ทุมเมธชาดก ชาดกว่าด้วยคนมีปัญญาทราม 

มหากปิชาดก : ชาดกว่าด้วยพญาวานรโพธิสัตว์ มี ๒ ชาดก แต่คนละเรื่องกัน กล่าวคือ 1.มหากปิชาดก
๑
 

ชาดกว่าด้วยพญาวานรโพธิสัตว์ 2.มหากปิชาดก
๒
 ชาดกว่าด้วยพญาวานร พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

พญาวานร 1.ราธชาดก : พระสตูรว่าด้วยลกูนกแขกเต้าราธะ 2.ราธชาดก
๒
 :พระสตูรว่าด้วยนกราธโพธสิตัว์ 

1.วัฏฏกชาดก
๑
 : ชาดกว่าด้วยนกคุ่มโพธิสัตว์ 2. วัฏฏกชาดก

๒
 : ชาดกว่าด้วยนกกระจาบ

 ศัพท์ชื่อพระสูตร ในที่นี้ขอสงเคราะห์ศัพท์ที่เป็นวัตถุ คาถา อปทาน เข้าไปด้วย เช่น กัปปสูตร  

มี ๒ สูตร มีเนื้อหาต่างกันมาก กล่าวคือ กัปปสูตร : พระสูตรว่าด้วยกัป แสดงความยาวนานแห่ง 

อสงไขยกัป ๔ ประการ กัปปสูตร (สูตรที่ ๑) :พระสูตรว่าด้วยพระกัปปะ ท่านพระกัปปะเข้าไปเฝ้าพระ 

ผู้มีพระภาค ทูลถามปัญหา กิมพิลเถรคาถา มี ๒ คาถา แต่เนื้อหาต่างกัน คือ 1. กิมพิลเถรคาถา  

(๑) : คาถาของพระกิมพิลเถระ ท่านพระกิมพิลเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าวัยย่อมร่วงโรยไปเร็วนัก  

2. กิมพิลเถรคาถา (๒) : คาถาของพระกิมพิลเถระ ท่านพระกิมพิลเถระเมื่อจะแสดงความอยู่ร่วมกันด้วย

ความสามัคคี ปฏิปทาสูตร : พระสูตรว่าด้วยปฏิปทา มี ๒ สูตร แปลเหมือนกัน ต่างกันที่องค์ธรรม  

กล่าวคือ 1.ปฏิปทาสูตร
๑
 พระสูตรว่าด้วยปฏิปทา2.ปฏิปทาสูตร

๒
 พระสูตรว่าด้วยปฏิปทา 

 ปทสูตร : พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์ มี ๒ สูตร แปลความหมายเหมือนกัน ต่างกันที่

องค์ธรรม กล่าวคือ 1.ปทสูตร
๑
 :พระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์ พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษ ุ

ท้ังหลายว่า ความไม่ประมาทเลศิกว่ากศุลธรรมทัง้หมด 2.ปทสูตร
๒
 พระสูตรว่าด้วยอปุมาด้วยรอยเท้าสัตว์ 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าปัญญินทรีย์ซึ่งเลิศกว่าอินทรีย์ ๔ 

 ปราภวสูตร มี ๒ สูตร ต่างกันที่องค์ธรรม คือ ปราภวสูตร
๑
 : พระสูตรว่าด้วยความเสื่อมและความ

เจริญของอุบาสก ปราภวสูตร
๒
 : พระสูตรว่าด้วยทางแห่งความเสื่อม ว่าด้วยทางแห่งความเสื่อม 

 ภิกขาทายิกาวิมาน
๑
 (ปฐม) : ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา (เรื่องที่ ๑) ภิกขาทายิกา

วิมาน
๒
 (ทุติย)  ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา (เรื่องที่ ๒) 

 ปฐมสุตตันตนิทเทส : แสดงสูตรที่ ๑ มี ๒ นิทเทส ต่างกันที่องค์ธรรม กล่าวคือ 1.ปฐมสุตตันต- 

นิทเทส
๑
 แสดงสูตรที่ ๑ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อินทรีย์ ๕ ประการนี้ 2.ปฐมสุตตันตนิทเทส

๒
 แสดงสูตร
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ที่ ๑ ในปฏิสัมภิทามรรค กล่าวเป็นการตั้งค�าถามว่า ทุกข์ ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ สมุทัย 

ช่ือว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ นิโรธ ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ มรรค ชื่อว่า 

สัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้ รังสิสัญญกเถราปทาน: ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ  

รังสิสัญญกเถราปทาน
๒
: ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ1.สีหาสนทายกเถราปทาน  

2.สีหาสนทายกเถราปทาน 

 ๓. ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค ที่มี ๓ ความหมายขึ้นไป 

 ศัพท์หมวดอักษรวรรคและอวรรค ที่มีตั้งแต่ ๓ ความหมายขึ้นไป จะมีจ�านวนหนึ่ง มี ๔ หัวข้อย่อย 

ยกเว้นศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ และชื่อสิ่งของเครื่องใช้ 

 ศัพท์เกี่ยวกับชื่อบุคคล สัตว์ สถานที ่ เนื่องจากศัพท์ที่อยู่กลุ่มนี้ มี ๓ ประเภท คือ บุคคล ๑  

สัตว์ ๑ และ สถานที่ ๑ เพื่อสะดวกในการค้นคว้า 

 ศัพท์เกี่ยวกับบุคคล เช่น กาลิงคะ มี ๓ นัย กล่าวคือ 1. กาลิงคะ,พระราชา :ราชาผู้ปกครอง 

กรงุทนัตปรุะ ของกาลิงครฐั,ราชาแห่งแคว้นกาลงิคะ เรยีกพระนามของพระองค์ตามช่ือว่าแคว้นท่ีปกครอง 

2. กาลิงคะ, ป่า :ชื่อป่ารกทึบสมัยก่อนพุทธกาล; ป่า ๑ ในบรรดา ๔ ป่า คือ ป่าทัณฑกี ป่ากาลิงคะ  

ป่าเมชฌะ ป่ามาตังคะ 3. กาลิงคะ, แคว้น, รัฐ : ดินแดนท่ีพระเจ้ากาลิงคะปกครอง, แคว้นที่ได้พระ 

เขี้ยวแก้วไปบูชาสักการะ 

 นันทะ เก่ียวกับภิกษุ ๓ นัย คือ นันทะ, ภิกษุ :1.พระอนุชาของพระพุทธเจ้าแต่ต่างพระมารดา  

2.ชื่อพระอรหันต์องค์หนึ่งชาวเมืองโกสัมพี 3.ชื่อพระอรหันต์องค์หนึ่งในอดีตซึ่งเป็นพระเถระ 

 นันทะ อีก ๕ นัย คือ 1.นันทะ ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ ทักขิณาคีรีชนบท เป็นบุตรหญิงที่ชื่อว่า 

นันทมาตาอุบาสิกา ถูกจับ 2.ชื่อมาณพ เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี 3.ชื่อดาบสและเป็นบัณฑิต ผู้ที่เป็น

น้องชายโสณดาบส 4.ชือ่ทาสคนหนึง่ เป็นบุตรของทาส ีมกัพดูวาจาหยาบ 5.ชือ่พระราชาองค์หนึง่ ทีบ่�าเพญ็

กุศลกรรมบถ 

 ภีมเสน :1.บุรุษคนหนึ่ง มีนิสัยชอบคุยโว เมื่อเหตุการณ์ถูกเปิดเผยถึงกับฉี่รด 2.ชื่อท้าวคนหนึ่ง  

ที่เป็นชู้กับนางกัณหา ผู้เป็นธิดาของพระเจ้ากาสีและพระเจ้าโกศล 3.พระราชาองค์หนึ่งมีก�าลังมาก มีแขน

ตั้งพัน ไม่มีใครเสมอเหมือนในแผ่นดิน 

 1.ยมก ช่ือพระรปูหนึง่มคีวามเหน็ช่ัว ชาวกรงุสาวตัถ ี2.ยมกะ, ข้าราชบรพิาร :ชือ่ข้าราชการคนหนึง่ 

ในบรรดาข้าราชบริพาร ๖ คน ของพระเจ้าเอเฬยยะ 3. ยมกะ, ภูเขา ชื่อภูเขาลูกหนึ่ง ที่อยู่ไกลจากภูเขา

หิมพานต์ สุทัตตะ, กษัตริย์ : 1.ช่ือกษัตริย์องค์หนึ่ง แห่งกรุงสุทัสสนะ เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้า 

นามว่าสุเมธะ 2. .ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่ง แห่งกรุงสุธัญญะ เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าปิยทัสสี  

3. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่ง แห่งกรุงเมขละ เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้านามว่าสุมนะ 
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 1.วรณุ, ท้าวเทวราช : เป็นอดตีชาตขิองพระเอกาสนยิเถระ 2. วรณุ, พระเจ้าจกัรพรรดิ:เป็นอดีตชาติ

ของพระเอกสัญญกเถระ 3.วรุณ,ท้าว :ชื่อของเทพนาคราช 4.วรุณะ : ชื่อของเทพ ๑๐ หมู่ (พวกหนึ่ง) 

5.วรุณะ, พระ :ชื่อของพระเถระผู้เป็นอุปัฏฐากของพระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสี 6.วรุณะ, พระโอรส 

: ช่ือของพระโอรสของของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ 7. วรุณะ, พราหมณ์ :เป็นอดีตชาติของพระ 

สัพพผลทายกเถระ 8.วรุณะ, ยักษ์ :ชื่อของยักษ์ตนหนึ่ง มีปรากฏในอาฏานาฏิยสูตร 

 1.วิสาขา, นางพราหมณี : ชื่อพราหมณีคนหนึ่ง 2.วิสาขา, พระมเหสี : ชื่อมเหสีคนหนึ่ง ของอัตถ- 

ทัสสีราชกุมาร แห่งกรุงโสภณะ เป็นมารดาของเสลกุมาร 3.พระวิสาขาเถรี 4.วิสาขามหาอุบาสิกา,วิสาขา

อุบาสิกา : ชื่อยกย่องนางวิสาขาที่เรียกขานกัน 

 1.สตรงัส,ี พระปัจเจกพทุธเจ้า:พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสตรังส ี2.สตรังสี, พระ:พระภกิษนุาม

ว่าสตรังสี, พระอรหันตนามว่าสตรังสี 3. สตรังสี, พระเจ้าจักรพรรดิ:พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสตรังสี 

 สทุสัสนา, พระมเหส ี: 1.ชือ่พระมเหสขีองพระเรวตโพธสิตัว์ แห่งกรงุสธุญัญกะ 2. ชือ่พระมเหสขีอง

พระเจ้าสาคระ แห่งกรุงโสภณะ ภายหลังเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้านามว่าอัตถทัสสี 3.ชื่อพระมเหสี

ของพระวิปัสสีโพธิสัตว์ แห่งกรุงพันธุมดี ที่มีกษัตริย์พระนามว่าพันธุมะปกครอง 

 ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ยังไม่พบ

 ศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ เช่น โกกนุท มี ๓ นัย กล่าวคือ 1. โกกนุท, ปราสาท : ปราสาทที่นายช่าง

ท�าให้มีสัณฐานคล้ายดอกบัว 2. โกกนุทปริพาชก : ปริพาชกชื่อว่าโกกนุท ณ ตโปทาราม เขตกรุงราชคฤห์ 

3. ดอกบัวแดง 1. มาตังคะ, ป่า : ชื่อป่าแห่งหนึ่ง เป็นที่อยู่ของพวกฤๅษี เหมาะการบ�าเพ็ญเพียร ภายหลัง 

เพราะการประพฤติชั่ว จึงกลายเป็นป่าทึบ 2. มาตังคฤาษี,ชฎิล : ชื่อฤๅษีตนหนึ่ง อยู่ป่าหิมพานต์ เดิมเป็น

วรรณะจัณฑาล ภายหลังได้แต่งงานกับนางทิฏฐิมงคลิกา ผู้มีทรัพย์มาก 3. มาตังคะ, ช้าง : ช้างตัวหนึ่งที่

ไม่ได้อยู่ในโขลงช้างอยู่ตัวเดียว 1.เวภาระ, กรุง: กรุงชื่อเวภาระ, กรุงที่วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตขึ้น  

2. เวภาระ, ชื่อ:ภูเขาชื่อเวภาระ, ภูเขาลูกหนึ่งในภูเขาห้าลูกในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ 3. เวภาระ, พระเจ้า

จักรพรรดิ:พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเวภาระ 

 ศัพท์เกี่ยวกับชื่อสิ่งของเครื่องใช ้ยังไม่พบ 

 ศัพท์ธรรมะ เช่น ทุกข์ ๓ นัย คือ ทุกข์ 1.สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก, สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ 2.อาการ

แห่งทุกข์ทีป่รากฏขึน้หรอือาจปรากฏขึน้ได้แก่คน 3.สภาพทีท่นได้ยาก, ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทกุขเวทนา 

มาติกา :1. หัวข้อ เช่น หัวข้อแห่งการเดาะกฐิน 2.แม่บท เช่น บาลีที่เป็นแม่บท ที่เรียกว่าสวดมาติกา 

3.เหมือง, ทางน�้าไหล 1. วิมละ: ผู้ไม่มีมลทิน, พระนามของพระตถาคตเจ้า 2. วิมละ, พระเจ้าจักรพรรดิ 

:พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวิมละในอดีตชาติ 3. วิมละ, สหายของยสะ: สหายของยสกุลบุตร, คนหนึ่ง

ใน ๕ คนของสหายสะ
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 ศัพท์เกี่ยวกับค�าภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ เช่น ญาณหยั่งรู้ มี ๓ นัย คือ 1.สัพพัญญุตญาณ 

ดังค�าในมหาปรินิพพานสูตรตอนหนึ่งว่า ตถาคตมีญาณหยั่งรู ้ในเรื่องนี้ 2. ญาณพิเศษ ในทีฆนิกาย  

สังคีติสูตร กล่าวถึงญาณหยั่งรู้ไว้ในญาณ ๓ 3.ความรู้พิเศษชนิดต่างๆ ในกัจจานโคตตสูตร นิสัย : นิสัย  

มี ๓ นัย คือ 1.ที่พึ่ง, ที่อาศัย 2.ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต ๔ อย่าง 3.ความประพฤติที่เคยชิน เช่น 

ท�าจนเป็นนิสัย บริวาร :1.ผู้แวดล้อม, ผู้ห้อมล้อมติดตาม, ผู้รับใช้ 2.สิ่งแวดล้อม,ของสมทบ, สิ่งประกอบ

ร่วม เช่น ผ้าบริวาร บริวาร กฐิน เป็นต้น 3.ชื่อคัมภีร์พระวินัยปิฎก หมวดสุดท้ายใน ๕ หมวด คือ อาทิกัมม์ 

ปาจิตติย์ มหาวรรค จุลวรรค บริวาร ยางเหนียว : 1.ตัณหา 2.ยางที่เกิดจากต้นไม้ 3.ยางเหนียวจาก 

ข้าวสุก 

 ศัพท์ชื่อชาดก เช่น กัจฉปชาดก ชาดก ว่าด้วยเรื่องเต่า มี ๓ ชาดก 1.กัจฉปชาดก ชาดกนี้สอน 

ไม่ให้ติดที่อยู่อาศัย ปรารภชายหนุ่มชาวเมืองสาวัตถี 2.กัจฉปชาดก ชาดกเรื่องนี้สอนโทษการพูดมาก  

ปรารภพระโกกาลิกะ 3.กัจฉปชาดก ชาดกเรื่องนี้ปรารภความทะเลาะของมหาอมาตย์ ๒ คน ของพระเจ้า

โกศล ติตติรชาดก ๓ ชาดก แต่มีเนื้อหาต่างกันคือ 1. ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา 2.ติตติรชาดก 

ชาดกว่าด้วยนกกระทา 3.ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยนกกระทา 

 ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมวัตถุ วิมาน คาถา อปทานเข้าไว้ด้วย เช่น กามสูตร มี ๓ สูตร แต่เนื้อหา 

ต่างกัน กล่าวคือ กามสูตร(นัยที่๑) :พระสูตรว่าด้วยผู้ต้องการประโยชน์ พระสูตรนี้เกี่ยวกับการสนทนา 

ถามตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับเทวดากามสูตร(นัยท่ี๒):พระสูตรว่าด้วยกาม พระพุทธเจ้าตรัสว่า  

สัตว์ทั้งหลายโดยมากหมกมุ่นอยู่ในกาม กุลบุตรผู้ละเคียวและคานหาบหญ้าออกบวช กามสูตร(นัยที่๓) : 

พระสูตรว่าด้วยเร่ืองกาม พระพุทธเจ้าตรัสแก่พราหมณ์ผู้เป็นชาวนา ณ กรุงสาวัตถี กุลสูตร มี ๔ สูตร  

กล่าวคือ กุลสูตร (นัย ๑) : พระสูตรว่าด้วยตระกูล กุลสูตร (นัย ๒) :เหตุปัจจัยที่ท�าให้ตระกูลคับแค้น  

๘ ประการ กุลสูตร (นัย ๓) : เหตุที่ตระกูลตั้งอยู่ได้ไม่นาน ๔ ประการ กุลสูตร (นัย ๔) :เหตุที่ท�าให้ตระกูล

ประสพบุญ ๕ ประการ 

 ติสสเถรวัตถุ มี ๓ เรื่อง ต่างกรรมต่างวาระ ดังนี้ 1.เร่ืองพระติสสเถระรูปท่ี ๑ พระผู้มีพระภาค 

ตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย 2. เรื่องพระติสสเถระรูปท่ี ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ 

พระติสสเถระ 3.เรื่องพระติสสเถระรูปที่ ๓ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย 

 นาควิมาน (ปฐม) : วิมานที่มีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๑) นาควิมาน (ทุติย) : วิมานที่มีช้างทิพย์

เป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๒) นาควิมาน (ตติย) : วิมานที่มีช้างทิพย์เป็นพาหนะ (เรื่องที่ ๓) นาควิมาน : วิมาน

ที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธเจ้า 

 ปธานสูตร :มีช่ือสูตรเหมือนกัน ๕ สูตร แปลความหมายต่างกัน และองค์ธรรมเหมือนกันก็มี  

ต่างกันก็มี กล่าวคือ 1.ปธานสูตร
๑
 พระสูตรว่าด้วยความเพียรที่เกิดได้ยาก 2.ปธานสูตร

๒
 พระสูตรว่าด้วย

สมัมปัปธาน พระผูม้พีระภาคตรสัว่า สมัมปัปธาน (ความเพยีรชอบ) ๔ 3.ปธานสตูร
๓
 พระสตูรว่าด้วยปธาน 
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พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ปธาน (ความเพียร) ๔ 4.ปธานสูตร
๔
 พระสูตรว่าด้วยความเพียรเป็นเหตุส้ินอาสวะ 

5.ปธานสูตร
๕
 พระสูตรว่าด้วยความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว 

 มัคคสูตร : พระสูตรว่าด้วยทางเดียว,พระสูตรว่าด้วยทางแห่งการเจริญอิทธิบาท, พระสูตรว่าด้วย

มรรค มี ๓ สูตร แต่เนื้อหาต่างกัน กล่าวคือ1.มัคคสูตร 
๑ 

พระสูตรว่าด้วยทางเดียว 2.มัคคสูตร
๒
 พระสูตร

ว่าด้วยทางแห่งการเจริญอิทธิบาท 3.มัคคสูตร
๓
 พระสูตรว่าด้วยมรรค 

 1. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 2. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 3. สัมพหุลภิกขุ

วัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 4. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 5. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 

 จะเสนอตัวอย่างศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ดังนี้

ปัจฉิมวาจา  :  วาจาสุดท้าย, พระด�ารัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ปัจฉิมโอวาท ดังปรากฏใน 

มหาปรินิพพานสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย 

มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา เธอทัง้หลายจงท�าหน้าทีใ่ห้ส�าเรจ็ด้วยความไม่ประมาทเถดิ” 

(ที.ม. (ไทย) ๒๐/๒๑๖/๑๖๔, ๒๑๘/๑๖๖)

ปูชนียบุคคล : บุคคลที่ควรบูชา ซึ่งในมงคลทีปนี อธิบายว่า หมายถึง พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

พระอริยสาวก พระอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ มารดาบิดา และครู เป็นต้น (๖๐/๖๕-๖๖)

     พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเป็นปูชนียบุคคลของชาวโลก  

พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ เป็นปูชนียบุคคลของศิษย์ฝ่ายบรรพชิต ครูเป็น

ปูชนียบุคคลของศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์ มารดาบิดา เป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดา ที่ว่า  

“ควรบูชา” เพราะ เป็นผู้มีคุณอย่างสูงแก่ผู้บูชา

     พระอานนท์กล่าวสรรเสริญความเป็นปชูนยีบคุคลของพระอรยิสาวกว่า “บคุคลผู้เป็น

พหูสูต ทรงธรรม รักษาคลังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นพหูสูต 

เช่นนั้น เป็นดวงตาและปูชนียบุคคลของชาวโลก” (ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๐๓๔/๕๐๙)

     ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด (ขุ.ขุ.

(ไทย) ๒๕/๕/๓)

ปูติมุตตเภสัช : ยาดองน�้ามูตรเน่า เป็นปัจจัยในการด�ารงชีพท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งของบรรพชิต เพราะมี 

มูลค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ดังปรากฏในสันตุฏฐิสูตรและสุลภสูตร (องฺ.จตุกฺก. 

(ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒; ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๒๘)

     ยาดองน�้ามูตรเน่า หมายถึง ยาอย่างหนึ่งที่ปรุงโดยน�าผลไม้ เช่น มะขามป้อม หรือ 

ผลสมอ มาดองด้วยน�้ามูตรวัวที่เรียกว่า น�้ามูตรเน่า
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ยถาภตสูตร :  พระสูตรว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดในนรกเหมือนถูกน�าไปฝังไว้ พระผู้มีพระภาค 

ประทับอยู่ ณ กรุงสาวัตถี ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้ภิกษุไปเกิดในนรก 

๕ ประการ คือ (๑) ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา (๒) ความเป็นผู้ไม่มีหิริ (๓) ความเป็นผู้ไม่มี

โอตตัปปะ (๔) ความเป็นผู้เกียจคร้าน(๕) ความเป็นผู้มีปัญญาทราม และธรรมที่เป็นเหตุ

ให้ภิกษุไปเกิดในสวรรค์ ๕ ประการ คือ (๑) ความเป็นผู้มีศรัทธา (๒) ความเป็นผู้มีหิริ  

(๓) ความเป็นผู้มีโอตตัปปะ (๔) ความเป็นผู้ปรารภความเพียร (๕) ความเป็นผู้มีปัญญา 

(องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๔/๖)

ยถาภูตญาณ : ญาณตามความเป็นจริง, หมายถึงปรีชาหยั่งรู้ตามความเป็นจริง เช่น รู้รูปและนาม คือรู้

สิง่ทัง้หลายว่า อะไรเปน็รูปธรรม อะไรเป็นนามธรรม) เป็นตน้ เป็นความรูข้ัว้ต่อที่ตดัแยก

ระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคล ดังค�าในวิโมกขกถา นิทเทส อธิบาย 

ไว้ว่า ธรรมเหล่านี้ คือยถาภูตญาณ สัมมาทัสสนะ และกังขาวิตรณะมีอรรถต่างกันและมี

พยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น (ขุ.ป.(ไทย) 

๓๑/๒๒๗/๓๘๓)

 ศัพท์ที่กล่าวมานี้ เป็นศัพท์ท่ีเกี่ยวกับชื่อบุคคล สัตว์ สถานท่ี ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ธรรมะ  

ศัพท์เก่ียวกับค�าภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมถึงวิมาน คาถา  

อปทาน และจริยาเข้าไว้ด้วย พอเป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างส�าหรับใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ค�าศัพท์

ทางพระพุทธศาสนาได้และสามารถน�าไปใช้ได้ถกูทีแ่ละถกูความหมายอนัจะแก้ปัญหาในการศกึษาค้นคว้า

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ระดับหนึ่ง บัณฑิตผู้ใคร่ต่อการศึกษา โปรดเลือกใช้ศัพท์พจนานุกรม 

พระไตรปิฎกภาษาไทยดังกล่าวอันเพรียบพร้อมความหมาย และอธิบายความพร้อมด้วยการยกตัวอย่าง 

และการอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ
 พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการวิจัย 

รวม ๔ ปี เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะเป็นการเริ่มต้น

ในการจัดท�าหนังสือแนวอ้างอิงในวงการทางวิชาการระดับชาติ 

 การท�าเรือ่งใหม่ๆ เป็นเรือ่งท่ีด ีเพราะเป็นการพฒันาบคุลากร ใช้เวลาให้เกดิประโยชน์คุ้มค่า แนวคดิ

ในการด�าเนินการดังกล่าว ก็เป็นการท�าสิ่งที่ยังไม่มี ให้เกิดมี เริ่มต้นจากนัตถิปัจจัยเป็นอัตถิปัจจัย การท�า

พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยครั้งนี้เริ่มจากศัพท์ที่ยังไม่ได้มีการรวบรวมไว้ แล้วเริ่มเก็บรวบรวมและ

ขยายความอธิบายให้เข้าใจง่ายและเม่ือได้เขียนศัพท์พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยแล้ว ศัพท์ใด  

ยงัค้นคว้าไม่ด ีไม่สมบรูณ์ ขาดตกบกพร่องไป กพ็ฒันาท�าศพัท์นัน้ ให้สมบรูณ์ และศพัท์ทีส่มบรูณ์ดีอยูแ่ล้ว 
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ก็พัฒนาปรับส�านวนภาษาให้ร่วมสมัยมากข้ึน เขียนเชื่อมโยงศัพท์นั้นศัพท์นี้ให้ประสานสอดคล้องกัน  

การท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทยไม่ใช่เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยระยะเวลาอัน

ยาวนาน จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง บรรพชนได้ท�าไว้ได้แค่นั้น เช่นตอนแรกจัดพิมพ์พระไตรปิฎก อรรถกถา 

ฎีกา ภาษาบาลี คนรุ่นต่อมาก็จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย อรรถกถา ฎีกา ภาษาไทย สืบต่อกัน 

ในลักษณะเช่นนี้ วงวิชาการก็พัฒนาไปโดยล�าดับ 

 การจัดท�าพจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โครงการวิจัยปีที่ ๑-๔ นี้ เมื่อได้ด�าเนินการโดยอาศัยเนื้อหาพระไตรปิฎก ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่าง ที่ยัง 

ไม่สอดคล้องกันด้านการใช้ภาษา เช่น ศัพท์บางศัพท์ในดรรชนี ที่เก็บไว้ ค้นแล้วไม่มีก็อาจจะประสานงาน

ให้แก้ไข ในพระไตรปิฎก การเก็บดรรชนี แต่ในเนื้อหาไม่มีศัพท์ เช่น สุทันตะ ซ่ึงเมื่อไปค้นศัพท์ดูก็รู้ว่า  

พิมพ์ผิด เดิมเป็น สุทัตตะ หรือค�าว่า เรวัตตะ,พระ เดิมเป็น เรวตะ,พระ, หรือค�าว่า วีราเถรี เดิมเป็น ธีรา

เถรี ค�าว่า สาวัตติฉันท์ เดิมเป็น สาวิตติฉันท์ จึงเขียนเป็นศัพท์ใหม่ ที่ค้นพบ

 ในการค้นคว้าหาศัพท์และเขียนบทนิยามจะมีข้อเสนอแนะที่อยากให้คนรุ่นต่อไปได้ด�าเนินการ 

จัดท�าใน ๓ เรื่อง กล่าวคือ (๑) เรื่องการจัดท�าสารานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยม 

หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั(๒)การจัดท�าพจนานกุรมพทุธศาสน์ประมวลธรรมฉบบัมหาวิทยาลยัมหาจฬุา-

ลงกรณราชวทิยาลยั(๓)เรือ่งการจดัท�าพจนานกุรมอรรถกถาภาษาไทยฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย 

 ในเรื่องสารานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น 

เพราะมีบางศัพท์ไม่สามารถเขียนบทนิยามให้ยาวมากได้หากเป็นศัพท์สารานุกรมทางพระพุทธศาสนา 

คงเสนอได้อย่างครบถ้วน 

 การจัดท�าพจนานุกรมพุทธศาสน์ประมวลธรรมฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เนื่องจากในการค้นคว้าและเขียนบทนิยาม มีหมวดธรรมเป็นจ�านวนมาก หากรวบรวมน�ามาจัดหมวดเป็น

หมวดธรรม ตั้งแต่หมวดธรรม ๑ หมวดธรรม ๒ เป็นต้นไป คงอ�านวยให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง การจัดท�า

พจนานุกรมอรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องจากศัพท์บางศัพท์ 

ในพระไตรปิฎก มอีธบิายยงัไม่ชดัเจน กต้็องอาศยัอรรถกถาอธบิายเพิม่เตมิ ดงันัน้หากท�าศพัท์พจนานกุรม

อรรถกถาภาษาไทยขึ้นมาก็คงจะท�าให้การค้นคว้าและอ้างอิงมีความสมบูรณ์ ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕. 

 . สัททนีติสุตตมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ เล่ม ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
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มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
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มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ. สัททนีติธาตุมาลา ฉบับภูมิพโลภิกขุ เป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองครบ ๒๐๐ ปี  
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มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๓๔. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.

 . พจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฏกบาลี –โรมัน-ไทย เล่ม ๑ อักษร อ. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน
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สมภาร พรมทา,รศ. “พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัในมมุมองของนกัวชิาการ”, 
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ซีดีรอม

โปรแกรม CD Rom MCU Trai มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โปรแกรม CD Rom BUDDIR พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


