พืชพันธุไมในพระไตรปฎก
โดย อาตม ศิโรศิริ
เอกสารทางประวัติศาสตรในสมัยพุทธกาลที่เกาแกและมีรายละเอียดมากที่สุดก็คือพระไตรปฎก
ดังนัน้ หากตองการทราบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเปนอยู ตลอดถึงพืชพันธุ
ธัญญาหารตาง ๆ ในยุคสมัยนั้นแลว หลักฐานที่นับไดวาดีที่สุดก็คือพระไตรปฎก เพราะเปนหลักฐาน
รวมสมัยนั่นเอง สวนหลักฐานอืน่ ๆ เชนบทความ ขอเขียน ขอสันนิษฐานตาง ๆ ที่เกิดมีภายหลัง ลวน
สรุปมาจากพระไตรปฎกทั้งสิ้น แตทง้ั นีท้ ง้ั นั้น บทสรุปเหลานั้น ตองไมขดั กับขอความเดิมทีม่ ใี น
พระไตรปฎก ถาขัดกันกับพระไตรปฎกแลว บทสรุปเหลานั้น ยอมไมนาเชื่อถือ หรือกลาวไดวาเปน
โมฆะ หากจะลําดับหลักฐานทางศาสนาแลว เปนดังนี้
1.! พระบาลี คือหลักฐานขัน้ แรกสุด เรียกผูแ ตงวา พระสังคาหกาจารย
2.! อรรถกถา แตงขึ้นเพื่ออธิบายหรือขยายเนื้อความในพระบาลี เรียกผูแ ตงวา พระอรรถกถาจารย
3.! ฎีกา แตงขึ้นเพื่ออธิบายหรือขยายเนื้อความในอรรถกถา เรียกผูแ ตงวา พระฎีกาจารย
4.! อนุฎกี า แตงขึ้นเพื่ออธิบายหรือขยายเนื้อความในฎีกา เรียกผูแ ตงวา พระอนุฎีกาจารย
5.! คัมภีรอ ่ืน ๆ แตงขึ้นเพื่ออธิบาย ขยายความในอนุฎีกา หรือเพื่ออธิบายหลักธรรมตาง ๆ เรียกผูแตง
วา พระเกจิอาจารย ซึ่งคัมภีรหรือตําราทั้งหมดที่แตงขึ้นภายหลังอนุฎีกา จัดอยูในขั้น เกจิอาจารย
และเมื่อลําดับความนาเชื่อถือแลว จัดอยูในลําดับทายสุด
อยางไรก็ตาม คัมภีรที่แตงขึ้นภายหลัง ตองไมขัดกับคัมภีรเดิม นัน่ คือ อรรถกถา ตองไมขดั กับพระ
บาลี ฎีกาตองไมขัดกับอรรถกถา....... รวมแลวไมวา เอกสารใด ๆ ก็ตาม ตองไมขัดกับพระบาลี
ดังนัน้ หากจะสืบหาวาพระพุทธเจาองคปจจุบัน อุบตั ิขน้ึ ทีป่ ระเทศใด หรือแถบใดในปจจุบัน พึง
คนหาจากหลักฐานที่สําคัญที่สุดคือจากพระบาลี รองลงมาคืออรรถกถา หรือพูดงาย ๆ วา พึงคนหาได
จากพระไตรปฎก นั่นเอง ซึ่งเมื่อเทียบเคียง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดถึงพันธุไม
ที่ปรากฏในพระไตรปฎกแลว พื้นถิ่นแถบ ไทย ลาว พมา มอญ นับไดวามีความใกลเคียงอยางลงตัว
ที่สุด แมวาชื่อสถานที่ อาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เปลี่ยนไปตามผูถือครองวาจะตั้งชื่อใหมอยางไร แต
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนอยที่สุดก็คือ พืชพันธุไม ลองเทียบดูเถิดวา หากสถานที่แถบใดในปจจุบัน มีพืชชนิด
ที่เหมือนกับยุคพุทธกาลในสถานที่ที่พระพุทธเจาเคยอยู นั่นแสดงวาสถานที่แถบนั้นนั่นแหละ เปนแถบ
เดียวกัน ถิ่นเดียวกันที่พระพุทธองคเคยอยู

พืชพันธุไมที่ปรากฏในพระไตรปฎก
1. ตนกากะทิง
5. ตนกฤษณา
9. โกฐเขมา
13. กุมขาว
17. ไมขานาง
21. คณฑีสอ
25. คัดมอน
29. ตนจิก
33. ไมชอ
37. ตําลึง
41. ตะโก
45. ตนทองกวาว
49. ไมทรึก
53. ไมปรู
57.บุนนาค
61. พะยอม
65. พุทรา
69. มะขามปอม
73. มะสัง
77. ไมมูกมัน
81. หมากเมา
85. มะไฟ
89. มะแวง
93. มะกล่ําดํา
97. ตนเลียบ
101. ตนออ

2. ตนกะเบา
6. กระจับ
10. โกฐสอ
14. กระดอม
18. แคฝอย(ปาตลี)
22. คณฑีเขมา
26. ตนงิว้
30. ชมพู
34. ตนซึก
38. ตนตาว
42. ตนตักกะ
46. ไมทราก
50. นมแมว
54. ตนปาริชาต
58. บุนนาคเขา
62. พังคี
66. มะมวง
70. มะขวิด
74. มะซาง
78. มะเกลือ
82. ทองหลาง
86. ทองเครือ
90. มวกเหล็ก
94. มะกล่ําหลวง
98. ตนโลท
102. ตนสะแก

3. ตนเกด
7. กะทุม
11. กะลําพัก
15. กะเม็ง
19. คําฝอย
23. คนทา
27. ตนจันทน
31. ชางนาว
35. ตะเคียน
39. ตนตาล
43. ไมตาเสือ
47. เทียนปา
51. นมตําเลีย
55.ตนปรง
59. พิลังกาสา
63. พุดขาว
67. มะตูม
71. มะพลับ
75. มะเดื่อ
79. ไมมูกหลวง
83. มะคําไก
87. มณฑา
91. มะกรูด
95. มะดูก
99. ตนปอ
103. ตนเล็บเหยี่ยว

4. ตนกุม
8. การเกด
12. กระทุมเลือด
16. ขนุน
20. แคขาว
24. คําคูน
28. ตนจําปา
32. ชัยพฤกษ
36. ไมตนี เปด
40. ตนหมาก
44. ตะแบก
48. ตนไทร
52. ประดู
56. ประยงค
60.พิกุล
64. ตนโพธิ์
68. มะขาม
72. มะพลับทอง
76. มะพราว
80. มะหาด
84. มะรุม
88. มะกอก
92. มะปราง
96. หมากหอมควาย
100. ตนปาน
104. สมอไทย

105. หูกวาง
109. อินทผลัม
113. ไมรังไก
117. ไมระรืน่
121. ไมสีเสียด
125. ชะเอม
129. หรดาล
133. ยอปา
137. ดอกปทุม
141. ดอกโกกนุท
145. ดอกมะลิซอน
149. ดอกพุด
153. ตนคัดเคา
157. กํายาน
161. ดอกอังกาบ
165. ลําเจียก
169. ขาวเหนียว
173. หญากับแก
177. เถาหญานาง
181. หญาแฝก
185. บวบ
189. ตะไคร
193. สาหราย
197. ผักบุงรวม
201. แตงไทย
205. หัวหอม
209. เถากะไดลิง
213. ขิง

106. ไมหวา
110. ไมสะคาน
114. ไมสน
118. ไมสะทอน
122. สีเสียดเทศ
126. สัตตบรรณ
130. รางแดง
134. ยอบาน
138. ดอกอุบล
142. ดอกกรรณิการ
146. บัวบก
150. อบเชย
154. ชะเอม
158. สัตตบุษ
162. สารภี
166. ดอกคํา
170. ขาวลุมาน
174. หญาคา
178. ตนเปง
182. หญามุงกระตาย
186. ผักทอดยอด
190. ถั่วเขียว
194. จอก
198. กลวยไม
202. แตงโม
206. เนรภูสี
210. เถากระพังโหม
214. ขา

107.ไมสัก (สักกะ)
111. ราชพฤกษ
115. ไมรกฟา
119. ตนสลอด
123. อโศก
127. สมุลแวง
131. สะเดา
135. ละหุง
139. ดอกกุสุม
143. ดอกบุณฑริก
147. ตนแกว
151. ดอกเข็ม
155. หงอนไก
159. ชาตบุษย
163. ดอกมณฑารพ
167. ขาวสาลี
171. ขาวฟาง
175. หญาฝรัน่
179. หญาคมบาง
183. ตนกลวย
187. จงกลนี
191. ถั่วราชมาส
195. แหน
199. แมงรัก
203. ผักกาด
207. แหวหมู
211. ตนหนาด
215. วานน้าํ

108. สมอพิเภก
112. รักดํา
116. ไมอนิ ทนิล
120. สันตะวา
124. หางชาง
128. สามสิบ
132. มะงั่ว
136. ลิ้นจี่
140. ดอกโกมุท
144. ดอกมะลิวัน
148. ดอกชบา
152. ตนชุมแสง
156. เทพทาโร
160. ดอกคลา
164. ดอกลําดวน
168. ขาวจาว
172. ลูกเดือย
176. ตนไผ
180. หญาปลอง
184. น้าํ เตา
188. หญาแพรก
192. ถั่วฤาษี
196. เตาราง
200. ฟกเขียว
204. กระเทียม
208. พิมเสน
212. ขมิ้น
216. วานเปราะ

217. อุตพิด
221. ใบเฉียง
225. มันมือเสือ
229. หัวมันออน
233. หัวมันใหญ
237. กระทือกระเม็ง
241. กะเพรา
245. พลู
249. ตนฟาแปน
253. แตงกวา
257. มะนาว
261. หญาหางชาง

218. ดีปลี
222. แมงรัก
226. มันนก
230. หัวมันแดง
234. ผักไห
238. เถาคลา
242. เบญจมาศ
246. ไขเนา
250. ตนหิงคุ
254. มะเขือ
258. หญาตีนกา
262. ขี้กา

219. พริก
223. กระชาย
227. งา
231. หัวเถาขาวสาร
235. ผักปลัง
239. บอระเพ็ด
243. ชาเกลือ
247. กระวาน
251. กํายาน
255. บอน
259. หญาหางนกยูง
263. ฝาย

220. กะลัมพัก
224. เผือก
228. สาเก
232. ผักโหมหัด
236. หัวกลอย
240. กระถินพิมาน
244. ผักคราด
248. ผักชีลอม
252. ฟกทอง
256. หญาเลา
260. หญาหนวดแมว
264. นุน

ขาวเหนียวมาในพระไตรปฎกหลายแหง เชน
อรรถกถาวินัยปฎก มหาวิภังค ทุติยภาค
ขนมกุมมาส ที่เขาทําจากจําพวกขาวเหนียว ชื่อวา ขนมสด......ขนมแหงที่เขาทําจากจําพวก
ขาวสาลี ขาวจาว และขาวเหนียว ชือ่ วาสัตตุ....
วินัยปฎกเลมที่ 2 มหาวิภังค ทุติยภาค
[๓๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนครโกสัมพี. ครัง้
นัน้ มหาอํามาตยอุปฏฐากของทานพระฉันนะสรางวิหารถวายทานพระฉันนะ แตทานพระฉันนะสั่งให
มุงใหโบกฉาบวิหารที่ทําสําเร็จแลวบอยครั้ง. วิหารหนักเกินไป ไดทะลายลงมา. จึงทานพระฉันนะมัว
สาละวนเก็บรวบรวมหญาและไม ไดทํานาขาวเหนียวของพราหมณคนหนึ่งใหเสียหาย. พราหมณน้ันจึง
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาทั้งหลายจึงไดทํานาขาวเหนียวของขาพเจาใหเสียหาย?
ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาผูท ม่ี กั นอย ... ตางก็เพงโทษติ
เตียนโพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะจึงไดใหมุงใหโบกฉาบวิหารที่สําเร็จแลวบอยครั้งเลา? วิหาร
หนักเกินไป ไดทะลายลงมา. แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา......

วินัยปฎกเลมที่ 3 ภิกขุนีวิภังค
[๑๗๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครัง้ นัน้ พราหมณคนหนึง่ มีนาขาวเหนียวอยูใกลที่พํานักของภิกษุณี ภิกษุณี
ทั้งหลายเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ทิ้งลงในนา จึงพราหมณนน้ั เพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดทํานาขาวเหนียวของขาพเจาใหเสียหายเลา ภิกษุณี
ทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาทีเ่ ปนผูม กั นอย ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเทอุจจาระบาง ปสสาวะบางหยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ลง
ในของเขียวสดเลา .......
จากหลักฐานดังกลาวแสดงวา เมืองโกสัมพี และเมืองสาวัตถี ทํานาขาวเหนียว
ทานทั้งหลายที่ไมไดเรียนภาษาบาลี จะไดยนิ ชือ่ ตนไมทบั ศัพทบอ ย ๆ อยูประมาณสองสามตน คือ
ตนโพธิ์ ตนสาละ และตนมุจลินท ตนโพธิ์ขอยกไว สวนตนสาละและตนมุจลินทที่ตองแปลทับศัพทนั้น
เขาใจวา เปนตนไมที่ชาวพุทธทราบกันดี และพอดีวาที่อินเดีย ไมมีพันธุไมชนิดนี้ จึงตองแปลทับศัพท
และบอกวาพระสิทธัตถะกุมารประสูตใิ ตตน สาละอินเดีย พระพุทธเจาปรินิพพานใตตนสาละอินเดีย
ไมใชตนสาละไทยหรือตนรัง (ทั้ง ๆ ที่โบราณาจารยแปลกันวา ประสูติ และตรัสรู ใตตนรัง)
ชื่อตนไมและพืชพันธุทั้งหลายที่ปรากฏในพระไตรปฎกเหลานี้ลวนมีอยูในประเทศไทยแมใน
ปจจุบนั ไมทราบวาที่อินเดียและเนปาล มีพชื เหลานีค้ รบหรือไม ???… ขาพเจาเองเขาใจวามีไมครบ
แมกระทั่งตนไมซึ่งเปนที่ทราบกันดี เชน ตนรัง ที่อินเดียคงไมมี เมื่อไมมีวิธีแกที่ชาญฉลาดคือ แปลทับ
ศัพทวา ตนสาละ ผลก็คือตนสาละที่อินเดีย กับตนสาละที่ไทยแปลวาตนรัง นั้นไมใชตนไมพันธุ
เดียวกัน กลับกลายเปนวาโบราณาจารยของไทยแปลผิดไปเสียนี่ หากเราทั้งหลายไมใสใจ ทําเมินเฉย
พระไตรปฎกที่โบราณาจารยอุตสาหแปลออกมาเปนภาษาไทย อาจจะถูกนํามาแกไขโดยอางวาเพื่อ
ความถูกตองกับสถานที่อุบัติแหงพระพุทธเจาคืออินเดียและเนปาล (ปจจุบนั ในพระไตรปฎกที่พิมพขึ้น
ใหม เริ่มมีขอความวงเล็บอธิบายเพื่อปรับใหเขากับอินเดียแลว)
หากสงสัยวาพืชเหลานี้มาในพระไตรปฎกจริงหรือไม ใหคน หาไดในพระไตรปฎก online
http://dharma.school.net.th/buddhism/tsearch.htm
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