
 ง 

๕๒๒๐๒๘๐๕ : สาขาวิชาภาษาไทย 

คําสําคัญ :  อปุลักษณ ธรรมะ ปาฐกถาธรรม พุทธทาสภิกข ุ

  สิริมา  เชียงเชาวไว : อุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ .  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  อ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ และ ผศ.ดร.ณัฐพร  พานโพธ์ิทอง.  
๒๒๘ หนา. 

 

 วิทยานิพนธนี้มุงที่จะศึกษาอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาส โดยมี
วัตถุประสงค ๓ ประการ คือ  ๑. เพื่อศึกษาถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนทัศนเก่ียวกับธรรมะของทาน
พุทธทาส  ๒. เพ่ือศึกษาหนาท่ีของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส  และ ๓. เพ่ือศึกษาท่ีมาของ
มโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส โดยใชขอมูลจากหนังสือที่ถายถอดการปาฐกถาธรรมของทาน
พุทธทาสจํานวน ๕ เลม รวมท้ังสิ้น ๖๕ บทปาฐกถา 
 ผลการศึกษาถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะพบวา สะทอนมโนอุปลักษณธรรมะ  ๑๐     
มโนอุปลักษณ ไดแก  ๑. [ธรรมะ คือ การดับความรอน]  ๒. [ธรรมะ คือ การปกครอง]  ๓. [ธรรมะ คือ 
การรับประทานอาหาร]  ๔. [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  ๕. [ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ]             
๖. [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]  ๗. [ธรรมะ คือ การเดินทาง]  ๘. [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม]           
๙. [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]  และ ๑๐. [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด]  มโนอุปลักษณเหลาน้ี
สะทอนใหเห็นมุมมองเก่ียวกับธรรมะของทานพุทธทาสวา ธรรมะคือหนาท่ีของชีวิต เราจึงตองเขาใจ  
และตระหนักรูในธรรม รวมถึงเลือกหัวขอธรรมซ่ึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือแกไขปญหามาใชอยางถูกตอง
เหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่นั้นเปนไปอยางราบร่ืน ปราศจากปญหา   
 ผลการศึกษาดานหนาที่ของมโนอุปลักษณชีวิตพบวาทําหนาที่ครบท้ัง ๓ ประการคือ ดานการ
ถายทอดความคิด (Ideational  metafunction)   ดานบุคคลสัมพันธ (Interpersonal  metafunction) 
และดานการเรียบเรียงความ (Textual  metafunction)  เม่ือพิจารณาถึงที่มาของมโนอุปลักษณพบวา    
มีที่มาจากพระไตรปฎกและนิทาน  และอาจเปนไปไดวามาจากคัมภีรฝายมหายานและประวัติชีวิตของ
ทานพุทธทาส   
 การศึกษาคร้ังนี้ทําใหเห็นวา ทานพุทธทาสอธิบายธรรมะที่เปนนามธรรมลึกซ้ึง ใหเขาใจงาย
ดวยการใชอุปลักษณ  โดยอุปลักษณที่ทานใชสวนใหญมีที่มาจากพระไตรปฎก เพราะทานเปนผูที่ยึดมั่น
ในคําสอนและเผยแผธรรมตามแบบอยางขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
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The research on metaphor about dharma in Buddhadasa Bhikkhu’s speeches aims at      

1. studying Buddhadasa Bhikkhu’s dharma concepts reflected in the use of metaphors in his 

speeches, 2. analysing functions of the conceptual metaphors found in his speeches, and                

3. examining sources of the conceptual metaphors presented in his speeches. The research data 

was gathered from five speech compilation books with a total of 65 speeches delivered by 

Buddhadasa Bhikkhu.  

The research results indicated that in terms of the metaphors about dharma, 10 

conceptual metaphors were found: 1. [DHARMA IS EXTINGUISHING] 2. [DHARMA IS 

ADMINISTRATION]  3. [DHARMA IS EATING]  4. [DHARMA IS FIGHTING IN BATTLES]  5. [DHARMA 

IS RELEASING ALL BONDS] 6. [DHARMA IS HEALING]  7. [DHARMA IS TRAVELLING]  8. [DHARMA 

IS CULTIVATING]  9.  [DHARMA IS CLEANSING] and 10. [DHARMA IS OVERCOMING DARKNESS]. 

These conceptual metaphors reflect Buddhadasa Bhikkhu’s perspectives that dharma is a duty        

of life. We have to understand and realize in principle of dharma. It is likely a tool in problem solving. 

Using this tool appropriately will lead to perform the duty smoothly and without any problems.  

Regarding the functions of the conceptual metaphors, it was found that all three functions 

ideational metafunction, interpersonal metafunction, and textual metafunction were covered. Lastly, 

the results from the sources of the conceptual metaphors pointed out that Buddhadasa Bhikkhu’s 

conceptual metaphors were derived from Tripitaka, tales, and possibly from Mahayana scriptures 

and his biography. 

This study shows Buddhadasa Bhikkhu had explained the abstract dharma to easily 

understand by using metaphors. Almost those metaphors are taken from Tripitaka. Moreover, 

Buddhadasa Bhikkhu had attached to teaching and disseminated dharma as the Lord Buddha did. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอกราบบูชาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูตรัสรูและเผยแผพระธรรมอันประเสริฐยิ่ง 
และขอกราบบูชาหลวงปูพุทธทาส ผูอุทิศตนเผยแผพระสัทธรรมอยางม่ันคง เด็ดเด่ียว เพื่อมวลมนุษยชาติ 

วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของอาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ แหงภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก และผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ณัฐพร พานโพธ์ิทอง แหงภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเปนอาจารย    
ที่ปรึกษารวม ทานท้ังสองเปรียบเสมือน “แม” ทางวิชาการของผูวิจัย เพราะหากปราศจากแมแลว ลูกศิษย
คนนี้คงไมสามารถถือกําเนิดขึ้นมาได   ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเมตตากรุณาและขอกราบขอบพระคุณ  
เปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ ศิษยจะขอยึดทานทั้งสองเปนแบบอยางของครูที่ดีตลอดชีวิตการเปนแมพิมพของศิษย 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร .สมชาย สําเนียงงาม ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ  รองศาสตราจารยสุวัฒนา เล่ียมประวัติ และ อาจารย ดร .จันทิมา อังคพนิชกิจ คณะกรรมการ
วิทยานิพนธที่กรุณาสละเวลาตรวจแกขอบกพรอง ใหคําแนะนําและขอเสนออันมีประโยชนยิ่ง  ทําให
วิทยานิพนธเลมน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น   

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทานท่ีเมตตาสั่งสอนใหความรูและหลอหลอม   
กลอมเกลาจิตวิญญาณแกผูวิจัย  โดยเฉพาะอยางย่ิง คณาจารยภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดุสิตที่กรุณาใหทุนการศึกษาและใหเวลามาศึกษา  ขอบพระคุณ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน และ
อาจารยคําพอง งามภักดิ ์แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่กรุณาใหคําปรึกษาดานพระพุทธศาสนา และ
ขอบพระคุณ ผศ.ดร. โพธิพันธ พานิช แหงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่กรุณาใหสัมภาษณเก่ียวกับชีวิตและ
ผลงานของหลวงปูพุทธทาส 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณนายณรงค เชียงเชาวไว  นางกนกพร เชียงเชาวไว คุณพอและคุณแม 
ผูเปนดั่งพรหมของลูก  ขอบคุณคุณยุทธกิจ เชียงเชาวไว   คุณสุเมธ เตมิยาจล  คุณวรกมล วงษสถาปนาเลิศ   
พี่นองรวมรุน พี่หนุย นองเก นองรุง เพื่อนพี่นองทุกทานที่ใหความชวยเหลือและกําลังใจอันมีคายิ่งเสมอมา 

ทายท่ีสุดนี้ ผูวิจัยขอนอมอุทิศกุศลผลบุญในการสืบสานเผยแผพระธรรมคําส่ังสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อันเกิดจากการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหแกผูที่ไดเอยนามไวแลวขางตน และผูที่
มีความสําคัญตอชีวิตของผูวิจัยที่ไมไดเอยนามไว ณ ที่นี้ทุกทาน 
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