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 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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วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของอาจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ แหงภาควิชา
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ที่ปรึกษารวม ทานท้ังสองเปรียบเสมือน “แม” ทางวิชาการของผูวิจัย เพราะหากปราศจากแมแลว ลูกศิษย
คนนี้คงไมสามารถถือกําเนิดขึ้นมาได   ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเมตตากรุณาและขอกราบขอบพระคุณ  
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วิทยานิพนธที่กรุณาสละเวลาตรวจแกขอบกพรอง ใหคําแนะนําและขอเสนออันมีประโยชนยิ่ง  ทําให
วิทยานิพนธเลมน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น   
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สวนดุสิตที่กรุณาใหทุนการศึกษาและใหเวลามาศึกษา  ขอบพระคุณ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน และ
อาจารยคําพอง งามภักดิ ์แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่กรุณาใหคําปรึกษาดานพระพุทธศาสนา และ
ขอบพระคุณ ผศ.ดร. โพธิพันธ พานิช แหงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่กรุณาใหสัมภาษณเก่ียวกับชีวิตและ
ผลงานของหลวงปูพุทธทาส 
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พี่นองรวมรุน พี่หนุย นองเก นองรุง เพื่อนพี่นองทุกทานที่ใหความชวยเหลือและกําลังใจอันมีคายิ่งเสมอมา 

ทายท่ีสุดนี้ ผูวิจัยขอนอมอุทิศกุศลผลบุญในการสืบสานเผยแผพระธรรมคําส่ังสอนขององค
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มีความสําคัญตอชีวิตของผูวิจัยที่ไมไดเอยนามไว ณ ที่นี้ทุกทาน 
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 ๑ 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 
๑.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

        “ทุกคนท่ีถือตัววาเปนพุทธศาสนิกชน   จะตองศึกษาพระพุทธศาสนา             
ตามภูมิปญญาความสามารถและโอกาสของตนท่ีมีอยู  เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ
อยางถูกตองกระจางชัดขึ้นในหลักธรรม เมื่อศึกษาเขาใจแลว เปนประโยชนแลว ก็นอมนํา 
มาปฏิบัติทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการงานของตน   เพ่ือใหเกิดความสุข          
ความสงบรมเย็นและความเจริญงอกงามในชีวิตเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับตามขีดความ
ประพฤติปฏิบัติของแตละคน  ถาชาวพุทธ  รูธรรมะ ปฏิบัติธรรมะกันอยางถูกตองทั่วถึง
กันมากขึ้น  ปฏิบัติการบอนเบียนพระศาสนาใหเศราหมองก็ลดนอยลง  เพราะทุกวันนี้       
ที่เกิดความเส่ือมก็มิใชผูใดใครอื่นทําใหเปน เปนเร่ืองที่ชาวพุทธผูไมรู  ไมเขาใจและ       
ไมปฏิบัติตามธรรมะ ทําข้ึนทั้งนั้น” 
จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระราชทานแกสภา

ยุวพุทธิกสมาคมแหงชาติฯ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช  
๒๕๒๕ (วัดปาบานลาด, ๒๕๕๓) แสดงใหเห็นถึงพระราชดําริที่มีตอบทบาทหนาท่ีอันพึงปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชนในการศึกษาธรรมะ และการนอมนําธรรมะมาปฏิบัติใหเกิดมรรคผลทั้งตอตนเองและสังคม
สวนรวม  สะทอนใหเห็นถึงคุณประโยชนของพุทธธรรมที่จะชวยใหสังคมเกิดความสงบสุขและ
เจริญกาวหนาได 

พุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของพุทธศาสนิกชน  พุทธศาสนิกชนสวนใหญไดรับความรู
เ ร่ืองพุทธศาสนาเบื้องตนท้ังจากครอบครัว  ชุมชน  และจากการศึกษาในระบบมาต้ังแตเยาววัย              
ถึงกระน้ัน พุทธศาสนิกชนท้ังหลายตางมีความเขาใจในพุทธศาสนาในระดับที่ไมเทากัน เพราะ “ศาสนา” 
เปนเร่ืองเก่ียวกับแนวความคิด  ความเช่ือ  ซึ่งเปนนามธรรมอยางย่ิง  ปุถุชนทั่ วไปจึงเขาใจไดยาก  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดานรูปภาษายังพบวา คําศัพทสวนใหญเกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน ปฏิจจสมุปบาท
อายตนะ  มรรค  โยนิโสมนสิการ  อานาปานสติ นิพพาน อวิชชา อนัตตา ตัณหา เปนตน ลวนแตเปนภาษา
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 ๒ 

บาลีที่บุคคลสวนใหญไมไดใชเปนปกติในชีวิตประจําวัน  ทําใหไมสามารถเขาใจความหมายที่ถูกตองและ
ชัดแจงได ดังนั้น พระสงฆซึ่งเปนสาวกเผยแผพุทธธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาใหแกพุทธศาสนิกชน
ที่มีจํานวนมากและมีพื้นความรูที่แตกตางกันไป จึงตองใชกลวิธีที่หลากหลายในการอธิบายธรรมะ          
ใหพุทธศาสนิกชนเขาใจในเร่ืองการปฏิบัติธรรมเพ่ือนําทางใหชีวิตออกมาจากวังวนของความทุกขไปสู
ความสุข  สงบ  สะอาดไดในท่ีสุด    

พระธรรมโกศาจารย  หรือ  “พุทธทาสภิกขุ”  (พุทธทาส  อินทปญโญ)  แหงสวนโมกขพลาราม  
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  เปนพระสงฆรูปสําคัญของประเทศไทยท่ีอุทิศกําลังกายใจและชีวิต
ทั้งหมดของทานเพ่ือสานตอพระพุทธศาสนา ชวยช้ีนําแนวทางปฏิบัติชอบใหแกพุทธศาสนิกชน ดังจะเห็น
ไดจากการที่ทานประกาศใชนาม “พุทธทาส”  โดยไมเปล่ียนไปตามสมณศักด์ิ เพ่ือใหเรียกขานไดงาย
สําหรับท้ังคนท่ัวไปและชาวตางประเทศ  (ธรรมปราโมทย,  ๒๕๔๙: ๑๑๑)  และเพ่ือเปนการประกาศอุดม
คติสูงสุดในชีวิต  (พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๖: ๑๙๘)  ดังคํากลาวท่ีวา 

 

“พุทฺธสฺสาห ํนยิฺยาเทมิ  สรีรฺชีวิตฺจิท ํ

พุทฺธสฺสาหสฺม ิ ทาโส  ว  พุทโฺธ  เม  สามิกสิฺสโร อิติ  พุทธฺทาโส 

ขาพเจามอบชวีิตและรางกายน้ี ถวายแดพระพุทธเจา 

ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา, พระพุทธเจาเปนนายของขาพเจา 

เพราะเหตุดังวามานี้  ขาพเจาจึงชื่อวา “พุทธทาส” 
 

ทานพุทธทาสประกาศปณิธานในการปฏิบัติหนาท่ีตอมวลมนุษยชาติไว  ๓  ประการดังนี้           
๑. พยายามใหมนุษยเขาถึงหัวใจศาสนาของตน ไมวาจะนับถือศาสนาใด  ๒. ทําความเขาใจเปนอันดี
ระหวางศาสนาทุกศาสนาเพ่ืออยูรวมกันในโลก  และ ๓. นําโลกออกมาจากอํานาจของวัตถุนิยม (พุทธทาส
ภิกข,ุ  ๒๕๔๙: ๑๔)  จะเห็นไดวาทานไมเพียงแตจะมุงใหเกิดความสุข สงบขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น  
แตทานยังปรารถนาจะสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในโลกน้ีอีกดวย  จากปณิธานและผลงานท่ีทานไดกระทํา
มาตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตนอยูในเพศบรรพชิตรวมเปนเวลา ๖๗ พรรษา องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESSCO)  จึงไดประกาศยกยองใหทานเปน  “บุคคลสําคัญของโลก” 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๔๙  นับเปนคนไทยคนท่ี ๑๘  ที่ไดรับเกียรตินี้  (พุทธทาสศึกษา, ๒๕๕๒) 
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 ๓ 

เม่ือพิจารณาหลักธรรมะท่ีทานมุงเนนสั่งสอนเผยแผ  พบวาทานยึดคําสอนจากพระไตรปฎก      
เปนหลักและบูรณาการคําสอนตางลัทธินิกายมาประยุกตใช เชน  พุทธศาสนามหายาน  นิกายเซ็น เปนตน  
เพราะปรัชญาการสอนของทานถือ “ธรรมะ” เปนใหญ ไมถือนิกายเปนใหญ  โดยทานอุปมาธรรมะกับแสง
สวางวาไมวาวิธีการของลัทธินิกายใด  ถาสามารถใชเปนแสงสวาง สองทางชีวิตใหสําเร็จประโยชนได  
สามารถนํามาใชไดทั้งนั้น  (ธรรมปราโมทย, ๒๕๔๙: ๙๖) และโดยมากมักเปนธรรมะระดับขั้นสูงสุด ดังที่
ปรีชา  ชางขวัญยืน  (๒๕๓๕: ๑๒๖)  กลาวไววา  

 

“ธรรมะท่ีทานพุทธทาสสอนตลอดเวลาหาสิบกวาปมานี้  เปนเร่ืองในระดับสูง
ที่สุดทั้งสิ้น  เชน  เร่ืองความวาง   จิตวาง   ไตรสิกขา  เบญจขันธ   ไตรลักษณ    
ปฏิจฺจสมุปบาท  อตัมมยตา  ผัสสะ  ภาษาคนภาษาธรรม   แมแตสอนนิสิตนักศึกษา 
เชน ธรรมะสําหรับนักศึกษาหรือธรรมะท่ีอบรมผูพิพากษา ซึ่งโดยท่ัวไปมักสอนกัน     
ในระดับพื้นๆ คือ ระดับดีชั่ว ทานพุทธทาสก็สอนธรรมะระดับสูงทั้งสิ้น เพราะทานเห็นวา 

 

การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ที่ถูกก็ตองไมมีพระไมมีฆราวาส  คือทํา
เหมือนกันหมด พระก็ทําอยางน้ัน ฆราวาสก็ทําอยางน้ัน  นี้เปนความจริงหรือเปน
ขอเท็จจริง แตในความรูสึกของคนทั่วไปไมเปนอยางน้ัน แยกเปนพระ เปนฆราวาส  
และมิหนําซํ้าแยกหางออกจากกันจนกลายเปนเดินคนละทางทําคนละอยาง เหมือนที่
พูดกันอยูเด๋ียวน้ีมากที่สุด แหม ในกรุงเทพฯที่เจริญดวยการศึกษา พระทําอยาง      
แลวฆราวาสทําอีกอยาง โดยถือวาฆราวาสจะตองเปนผูอยูในโลก ทําอยางโลกๆ       
มีอะไรอยางท่ีจะตองเปนโลกๆ  เปนโลกิยะ  สวนพระน้ันจะใหทําอยางผูอยูในปา
เปนไปเพ่ือเหนือโลก หรือที่เรียกวา นิพพาน แลวก็แสดงการคัดคานไมใหชาวบานทํา
อยางพระ” 
       

ไมเพียงแตเน้ือหาธรรมะที่ทานบรรยายจะเปนธรรมะระดับสูงดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว           
เม่ือพิจารณาถึงนิยามของคําวา “ธรรมะ” ซึ่งบุคคลโดยท่ัวไปมักเขาใจเพียงวาหมายถึงคําส่ังสอนของ    
พระพุทธองค  แตในทัศนะของทานพุทธทาสนั้น ทานใหนิยามไวอยางละเอียดลึกซ้ึงถึง  ๔  ประการดังนี้   
(พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๕๔: ๘๙)  
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 ๔ 

   เพื่อใหเห็นไดอยางชัดแจงและโดยงายวาสิ่งที่เรียก “ธรรมะ” หมายถึงสิ่งทุกส่ิง  
อยางไรนั้น  เราอาจจะทําการจําแนกไดวา  “ธรรม”  หมายถึงสิ่งเหลานี้ คือ  

๑.  ธรรมชาติทุกอยางทุกชนิด ลวนแตเรียกในภาษาบาลีวา  “ธรรม”  หรือ ธรรม
ในฐานะที่เปนตัวธรรมชาตินั่นเอง 

๒.  กฎของธรรมชาติซึ่งมีประจําอยูในธรรมชาติเหลาน้ันก็เรียกในภาษาบาลีวา  
“ธรรม”  อีกเหมือนกัน นี้คือ ธรรมในฐานะที่เปนกฎของธรรมชาติและมีความหมาย
เทากันกับส่ิงที่เรียกวา “พระเปนเจา”  ในศาสนาที่ถือวามีพระเจาอยูอยางเต็มท่ีแลว 

๓.  หนาท่ีตางๆ ที่มนุษยจะตองประพฤติหรือกระทําในทางโลกหรือทางธรรม   
ก็ตาม นี้ก็เรียกโดยภาษาบาลีวาธรรมอีกเหมือนกัน   มนุษยตองประพฤติใหถูก ใหตรง 
ตามกฎของธรรมชาติ จึงจะไมเกิดความทุกขขึ้นมา มนุษยสวนมากสมัยน้ีหลงใหล
ในทางวัตถุมากเกินไป ไมสนใจสิ่งที่เปนความสุขทางนามธรรม ขอนี้เปนการกระทํา      
ที่ผิดกฎทางธรรมชาติ จึงเกิดการยุงยากนานาประการ เรียกกันวา เกิด “วิกฤติกาล”    
ขึ้นในโลก จนแกกันไมหวาดไมไหว มนุษยสมัยน้ีตองการส่ิ งประเลาประโลมใจ     
เหมือนคนในครั้งพุทธกาล  และย่ิงไปกวาน้ันก็คือ มนุษยสมัยน้ีมีการกักตุนเอาไว       
เปนของตัวหรือพวกของตัวมากเกินไปจนผิดกฎของธรรมชาติ  จึงไดเกิดลัทธิอันไมพึง
ปรารถนาข้ึนมาในโลกอยางท่ีไมเคยเกิดมาแตกอน  ดังนี้เปนตน ขอนี้เปนตัวอยางของ
การที่มนุษยประพฤติหนาท่ีของตนอยางไมสมคลอยกันกับกฎของธรรมชาติ หรือเรียก
อีกอยางก็คือประพฤติผิดตอธรรมฝายท่ีจะเปนไปเพ่ือดับทุกข แตไดเปนไปในฝายท่ีจะ
สรางความทุกขขึ้นมาในโลกอยางที่ไมมีที่สิ้นสุด นี้อยางหน่ึง 

  ๔.  ผลของการทําหนาท่ี หรือการปฏิบัติที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ  เชน  
ความทุกข  ความสุข  หรือการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  หรือแมที่สุดแตความเปน
พระพุทธเจาของพระพุทธองคก็ดี  ซึ่งลวนแตเปนผลของการทําหนาท่ีหรือการปฏิบัติไป
ทั้งนั้น  ทั้งหมดนี้ ทุกชนิดทุกอยางก็ลวนแตเรียกโดยภาษาบาลีวา “ธรรม” อีกเหมือนกัน  
ทั้งหมดนี้ คือความหมายอันกวางขวางของคําวา “ธรรม” ซึ่งมีอยูเปนประเภทใหญๆ    
๔ ประเภท 
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 ๕ 

สรุปแลว คําวา  “ธรรม”  เพียงพยางคเดียว หมายความไดถึง  ๔  อยาง คือ 
หมายถึง  ตัวธรรมชาติก็ได หมายถึงกฎธรรมชาติก็ได หมายถึงหนาที่ที่มนุษยตองทําให 
ถูกตามกฎของธรรมชาติก็ได และหมายถึงผลตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ 
ก็ไดนับวาเปนคําพูดคําหน่ึงที่ประหลาดที่สุดในโลกและไมอาจจะแปลเปนภาษาอ่ืน    
ไดดวยคําเพียงคําเดียว ดังที่กลาวแลวขางตน 

 

จากนิยาม “ธรรมะ” ของทานพุทธทาส จะเห็นไดวา ธรรมะ เปนเร่ืองที่ละเอียดซับซอน เขาใจ      
ไดยาก  ธรรมะในความหมายท่ี ๑ “ธรรมชาติ” และ ความหมายท่ี ๒ “กฎของธรรมชาติ” นั้น  บุคคลทั่วไป
จะทําความเขาใจไดคอนขางงายเพราะเปนสิ่งที่อยูใกลตัว  สวนในความหมายท่ี ๓ “หนาท่ี” และ 
ความหมายท่ี ๔ “ผลของการทําหนาท่ี” จะเปนความหมายท่ีลึกซ้ึงยิ่งขึ้น  บุคคลทั่วไปจะทําความเขาใจ    
ไดคอนขางยาก อยางไรก็ดี ความหมายท้ัง ๔ ประการน้ีตางก็มีความละเอียดลึกซ้ึง  ซับซอน  ตองอาศัย
เวลาตีความเพื่อใหพุทธศาสนิกชนทั่วไปเขาใจ โดยเฉพาะกับบุคคลที่ไมมีความรูพื้นฐานเร่ืองธรรมะ       
แตจากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาผลงานปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสในเบ้ืองตน เชน  ภาษาพระในธรรม
เทศนาของพุทธทาสภิกขุ  (สิริมา  เชียงเชาวไว, ๒๕๕๒)   วัจนลีลาในธรรมเทศนาของพุทธทาสภิกขุ (สิริมา  
เชียงเชาวไว, ๒๕๕๓)    สัมพันธสารการเทศนาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุที่แสดงแกผูฟงตางกลุมกัน  

(สิริมา  เชียงเชาวไว, ๒๕๕๓) เปนตน ผูวิจัยพบวา ทานพุทธทาสสามารถอธิบายหลักธรรมะ ที่ซับซอน
เหลาน้ีใหผูฟงเขาใจไดงายดวยกลวิธีทางภาษา  หลายประการเชน การสรุปความ  การแปล คําศัพท
ภาษาตางประเทศ  การเช่ือมโยงความ  เปนตน   และกลวิธีทางภาษาประการหน่ึงซึ่งเปนอัตลักษณ       
อันโดดเดนของทานพุทธทาสที่ทานมักจะใชเปนจํานวนมากและใชอยูเสมอ  เพื่อชวยใหผูฟงสามารถเขาใจ
หลักธรรมะที่เปนนามธรรมและซับซอนเขาใจยาก ใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้นและเขาใจไดงาย 
นั่นคือ การใชอุปลักษณ  (metaphor)   

อุปลักษณเปนการเปรียบเทียบความคลายคลึงกันระหวางแนวคิดหรือของสองส่ิงที่แตกตางกัน  
เรียกส่ิงที่นํามาเปรียบวา “วงความหมายตนทาง” (source  domain) หรือ “แบบเปรียบ” (vehicle) และ 
และเรียกส่ิงที่ถูกเปรียบวา “วงความหมายปลายทาง” (target  domain) หรือ “สิ่งที่ถูกเปรียบ”  (tenor)  

โดยท่ีทั้งสองสิ่งนี้จะตองเปนสมาชิกจากตางกลุมกัน  และมีคุณลักษณะเดน  (salience  feature)             
ที่เชื่อมโยงท้ังสองเขาไวดวยกัน  (ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง และคณะ,  ๒๕๔๙: ๑๙๗)   
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 ๖ 

เลคอฟและจอหนสัน  (Lakoff  and  Johnson,  1980: 5)  กลาววาอุปลักษณเปนเร่ืองที่เก่ียวของ
กับปริชาน  (Cognitive) หรือการรับรูของมนุษย ซึ่งประกอบไปดวยระบบความคิดและระบบภาษารวมกัน  
ดังนั้นการใชถอยคําอุปลักษณจึงสะทอนมโนทัศนของผูใชภาษา ที่เรียกวา  “มโนอุปลักษณ” (Conceptual  

Metaphor)  ดังตัวอยาง 
 

   Your  claims  are  indefensible. 

   He  attacked  every  weak  point  in  my  argument. 

   His  criticisms  were  right  on  target. 

   I  demolished  his  argument. 

   I’ve  never  won  an  argument  with  him. 

   You  disagree?  Okay, shoot! 
   If  you  use  that  strategy, he’ll  wipe  you  out. 

   He  shot  down  all  my  arguments. 

(Lakoff  and  Johnson,  1980: 4)   

 

เมื่อพิจารณาขอความที่ขีดเสนใต ไดแก  indefensible,  attacked  every  weak point,  right  on  

target,  demolished,  won,  shoot,  strategy,  wipe you out  และ  shot  down  จะเห็นไดวา           
เปนคําศัพทที่ใชเก่ียวของกับสงคราม  การใชถอยคําดังกลาวน้ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงความรับรู      
ความเขาใจ และโลกทัศนของผูที่ใชภาษาอังกฤษไดวา การโตเถียงเปนสงคราม  [ARGUMENT  IS  WAR]   

เพราะผูใชภาษาอังกฤษมีมโนทัศน (concept) วาเรา  “ไมสามารถตานทานได”   “โจมตี”  “ตรงเปาหมาย”  
“ทําลาย”   “ชนะ”   “ยิง”  ฯลฯ  ในเรื่องของ “การโตเถียง”  ไดเชนเดียวกับ “สงคราม”   

จะเห็นไดวา  การศึกษาถอยคําอุปลักษณนั้น ทําใหเราสามารถทราบถึงระบบความคิด              
หรือมโนทัศน และความเขาใจเก่ียวกับสิ่งนั้นๆ ของคนในสังคมได  เพราะถอยคําอุปลักษณเช่ือมโยงกับ
ระบบมโนทัศนดวยวิธีการอยางมีระบบ  (Lakoff  and  Johnson,  1980: 7)  ทําใหเห็นวามนุษยเรียนรู
ประสบการณใหมและทําความเขาใจส่ิงตางๆ ผานการคิดที่เปนการเปรียบเทียบ โดยนําส่ิงที่เปนนามธรรม
มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เปนรูปธรรม ซึ่งสามารถสัมผัสและเขาใจไดงายกวา  ดังนั้น   การศึกษาถอยคํา     
อุปลักษณในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส  จึงสามารถทําใหทราบถึงระบบความคิดหรือมโนทัศน 
และความเขาใจเกี่ยวกับธรรมะของทานพุทธทาสได   



 ๗ 

การปาฐกถาธรรม เปนปริจเฉทประเภทการสั่งสอน (Hortatory  discourse) ซึ่งเปนการอธิบาย   
ขอธรรมะท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถจับตองไดใหผูฟงเขาใจเห็นภาพชัดเจนมากข้ึน จนนําไปสูการยอมรับ
และนอมนํามาปฏิบัติตาม  กลวิธีการอธิบายลักษณะน้ีเปนอัตลักษณที่โดดเดนประการหนึ่งของทาน    
พุทธทาสดังที่ไดกลาวไวแลว  ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของชารเตอริส -แบล็ค  (Charteris-Black,  

2005: 173  อางถึงใน ปยภรณ  อบแพทย, ๒๕๕๒: ๑๖๒) ที่กลาววา  “อุปลักษณเปนเครื่องมือที่เหมาะสม 
มากสําหรับการใชในปริจเฉททางศาสนาเพราะเปนวิธีการเบ้ืองตนที่ทําใหผูที่ยังไมมีความรูเกี่ยวกับแนวคิด
ทางศาสนา  สามารถทําความเขาใจแนวคิดที่เปนนามธรรมผานถอยคําที่ตนรูจักแลว”  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

(๑) ถารูเร่ืองอริยมรรคมีองค  ๘ แลว ก็รูเร่ืองอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร  ๗ นี่ไวดวย มี  ๘  ก็จริง แตพอมาทํา
หนาท่ีคุมกันเปนกองทัพแลว มันยกสมาธิขึ้นเปนหลัก เปนขุน เปนขุนพล เปนจอมทัพ   นอกน้ัน        
ก็แวดลอมจอมทัพ  จอมทัพก็ทําหนาท่ีกําจัดขาศึก หมายความวา สมาธิในท่ีนี้มีปญญาอยูในสมาธิ
นั้นดวย  ฉะนั้นจึงสามารถกําจัดขาศึก  สัมมาสมาธิมีปญญาของสัมมาทิฏฐิเขามาเปนกําลัง สําหรับ
แหวกไป  ฟนฝาไปมันก็ทําได  นอกนั้นก็รวมมือชวยเหลือใหสําเร็จประโยชน 

(พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๔: ๒๙) 
 

(๒) ทีนี้ก็มีเร่ืองที่จะตองทราบตอไปอีกวาในองคทั้ง  ๘ นั้น  องคทั้ง  ๘ นั้น องคที่เปนประธาน เปนเจาของ
เร่ืองก็คือสมาธิ   คือ สัมมาสมาธิ  จะเขาใจไดงายก็เปรียบดวยกองทัพ  สมาธินั้น เปรียบเหมือนกับ
กองทัพหลวง ที่มีแมทัพ บัญชางาน กองทัพหลวง  

(พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๔: ๒๗) 
 

จากตัวอยางท่ี ๑ และ ๒  จะเห็นไดวา  ทานพุทธทาสใชคําวา  “กองทัพ”  “กองทัพหลวง”  “ขุน”  
“ขุนพล”  “จอมทัพ”  “แมทัพ”   “บัญชางาน”   “กําจัดขาศึก”   “แหวกไป ฟนฝาไป”  มาอธิบายเปรียบเทียบ
ใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทหนาท่ีของธรรมะ   สะทอนใหเห็นวาทานมีมโนทัศนเก่ียวกับ  
“อริยมรรค”  วาเปน  “กองทัพ”  ที่จัดกระบวนทัพเพื่อทําสงครามตอสูกับขาศึกศัตรูซึ่งก็คือกิเลสนั่นเอง   
 

(๓)   การแกไขมีอยูวา ตองทําใหทุกคนในโลกน้ีหยุดเปนโรคทางวิญญาณ แลวมันจะมีอะไรมาแก? มันก็ตองมี
หยูกยาที่มีไวเฉพาะโรคนี้   คือธรรมะกํามือเดียวในพระพุทธศาสนาท่ีจะตองเขาใหถึงใหได ...จริงอยูใน  
ขอที่วามีการศึกษาพุทธศาสนากันมากและเขาใจกันมากข้ึน  แตถาไมรูสึกวาตัวเองกําลังเปนโรคทาง
วิญญาณแลว จะเอาพุทธศาสนาไปกิน ไปใช ไดอยางไร ถาเราไมรูสึกวาปวย  เราก็ไมไปหาหมอ เราก็ไม



 ๘ 

กินยา  นี่ใครๆก็เห็นกันอยู ทีนี้คนเราในโลกโดยมาก สวนมากก็เปนอยางน้ี มันเลยเปนเร่ืองเหอยา ...
ธรรมะนี้จะชวยรักษา เยียวยาโรคทางวิญญาณไดโดยตรงและโดยเร็ว  

(พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๔: ๑๑) 
 

(๔)   เม่ือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  ประดังกันเขามา  เช้ือตอตานภายในท่ีวา  “สิ่งท้ังปวง
ไมควรยึดมั่นถือมั่น”  จะเปนเชื้อตานทานโรคอยางย่ิง  มันไมรับเชื้อโรค  หรือวาถารับ  ก็รับเขามาเพ่ือ
ทําลายใหหมดไป  มันไมกอเช้ือ  ลุกลามเปนโรคขึ้นมาได  เพราะมันมีสิ่งตานทานคอยทําลายอยูเร่ือย 
เปนอํานาจตานทานโรค  

(พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๔: ๑๘) 
 

จากตัวอยางท่ี  ๓  และ  ๔  จะเห็นไดวา  ทานพุทธทาสใชคําวา  “โรค”  “โรคทางวิญญาณ”         
“เปนโรค”  “ปวย”  “หมอ”  “รักษา”  “เยียวยา”   “หยูกยา”   “กินยา”  “เช้ือตอตาน”  “อํานาจตานทานโรค”   
เปนตน  มาอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทหนาท่ีของธรรมะ สะทอนใหเห็นวาทานมี
มโนทัศนเกี่ยวกับธรรมะวาเปนการรักษาโรค   
 
(๕) ใครชอบใจธรรมของใครก็พยายามศึกษาจนเขาใจแลวก็ปฏิบัติตามแนวน้ัน  ดังนั้นจึงมี ชื่อเรียกวา  “ธรรม”  

ลวนๆ แลวก็เปนธรรมะลวนจริงๆ  ไมมเีปลือก  กระพี้  หรือมีสวนที่มาเกี่ยวของทีหลังมากมายเหมือนเดี๋ยวน้ี  
เดี๋ยวนีเ้รามาเรียกส่ิงนั้นวาพุทธศาสนา แลวเราเผลอไป หรือจะดวยเหตุใดก็ตาม คําวาพุทธศาสนาของเราน้ี 
มันพรากวางออกไป จนถึงกับรวมเอาสิ่งที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาเขามาดวย 

(พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๔: ๖) 
 

(๖) จะตัดความโกรธในระยะตนบังคับจิตไวได  ไมใหความโกรธพุงออกมาน้ัน เปนตัดระยะตน ทีนี้ตัด         
ดวยปญญา  ตัดในระยะยาว ในลักษณะท่ีเรียกวาขุดรากเหงาไปทําลาย 

(พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๔: ๘) 
 

ตัวอยางท่ี  ๕  และ  ๖  แสดงใหเห็นวา  ทานพุทธทาสใชคําวา  “เปลือก”  “กระพ้ี”  “ตัด”  “ขุด”   
“ทําลาย”   “รากเหงา”  มาอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นถึงลักษณะ ความสําคัญและบทบาทหนาท่ีของ
ธรรมะ สะทอนใหเห็นวาทานมีมโนทัศนเกี่ยวกบัธรรมะวาเปนการทําเกษตรกรรม   
 



 ๙ 

 จากตัวอยางทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาการใชอุปลักษณของทานพุทธทาสนั้น มีหนาท่ี
อธิบายความคิดเร่ืองธรรมะที่ เปนนามธรรมและอยูไกลตัว โดยใชแบบหรือแนวเทียบที่ผูฟงคุนเคยและ     
อยูใกลตัว ไดแก  การทําสงคราม  การรักษาโรค  และการทําเกษตรกรรม  เพื่อใหผูฟงเขาใจและเห็นภาพ
ชัดเจนมากข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองหนาท่ีของอุปลักษณ  (function)  ของโกทลี  (Goatly,  1998)  
ที่ไดจําแนกหนาที่ของอุปลักษณไว ๓ ประการ  (ณัฐพร  พานโพธ์ิทอง, ๒๕๔๒: ๒๕๖-๒๕๗) คือ  ๑. หนาท่ี 
ในการถายทอดความคิด  (Ideational  metafunction)  ไดแก  เติมชองวางในคลังคํา   อธิบายส่ิงที่เปน
นามธรรมและเปนแบบจําลอง  กําหนดมุมมองใหม   เปนแนวเทียบเพื่อโนมนาว  ใหทําหรือไมทําบางอยาง   
และส่ืออุดมการณ   ๒.  หนาท่ีดานบุคคลสัมพันธ (Interpersonal  metafunction) ไดแก แสดงอารมณ
ความรูสึก  ชวยในการตกแตงหรือ อําพราง  สรางความสนิทสนม และสรางอารมณขันและใชในการละเลน
ทางภาษา  ๓. หนาท่ีดานการเรียบเรียงความ (Textual  metafunction) ไดแก ชวยเรียบเรียงความบันเทิง
คดีในฐานะอุปลักษณชวยสรางโลกในจินตนาการ  และชวยใหจดจํา ทําใหโดดเดน ใชคํานอยส่ือความ
ไดมาก โดยที่อุปลักษณหน่ึงมักจะทําหนาท่ีหลายดานไปพรอมกัน    
 

 จากขอสังเกตดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาอุปลักษณสามารถสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนของทาน
พุทธทาสที่มีตอธรรมะ  อีกท้ังทานยังใชอุปลักษณเพ่ือชวยใหการปาฐกถาธรรมน้ันเกิดประสิทธิผล  ดังนั้น  
ผูวิจัยจงึสนใจศึกษาการใชถอยคําอุปลักษณในการปาฐกถาธรรมของทาน   พุทธทาสเพ่ือศึกษาวาถอยคํา
อุปลักษณที่ทานใชนั้นจะสะทอนใหเห็นมโนทัศนของทานเกี่ยวกับธรรมะอยางไร  ตามแนวคิดของ เลคอฟ
และจอหนสัน (Lakoff  and  Johnson,  1980)  และศึกษาวามโนอุปลักษณที่ทานใชนั้นทําหนาท่ีใดบาง  
ในปริจเฉทการปาฐกถาธรรม ตามแนวคิดของโกทลี  (Goatly,  1998)  โดยผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะห
องคประกอบของการส่ือสารตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร (Ethnography  of  Speaking)    
ทั้ง   ๘   ประการ   ไดแก   กาลเทศะหรือฉาก   (Setting/Scene)  ผูรวมเหตุการณ   (Participants)  
จุดมุงหมาย  (Ends)  การลําดับวัจนกรรม  (Act  sequence)  น้ําเสียง  (Key)  เคร่ืองมือ  (Instrument)  
บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ  (Norms  of  Interaction  and  Interpretation)   และประเภท
ของการส่ือสาร  (Genre)  ตามแนวคิดของไฮมส  (Hymes, 1974) กอนเพื่อชวยใหเขาใจบริบทการใช
ภาษาของทานพุทธทาสในสถานการณสื่อสารการปาฐกถาธรรมไดชัดเจนย่ิงขึ้น  และทายท่ีสุดผูวิจัย       
จะศึกษาวิเคราะหถึงที่มาของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาสวามีที่มาจากแหลงใดบาง     
 

 



 ๑๐ 

๒. ความมุงหมายและวัตถปุระสงคของการศึกษา 
๒.๑  เพื่อศึกษาถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนทัศนเกี่ยวกับธรรมะของทานพุทธทาส 

๒.๒  เพื่อศึกษาหนาท่ีของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส   

๒.๓  เพื่อศึกษาที่มาของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส   

 

๓. สมมตฐิานของการศึกษา 
๓.๑  ถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะของทานพุทธทาสสะทอนมโนทัศนเก่ียวกับธรรมะ              

ที่หลากหลาย  เชน  [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]   [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]   [ธรรมะ คือ การทํา
เกษตรกรรม] 

๓.๒   มโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส มีหนาท่ีครบทั้ง  ๓  ดาน ไดแก หนาท่ีดานการ
ถายทอดความคิด  หนาท่ีดานบุคคลสัมพันธ  และหนาท่ีดานการเรียบเรียงความ  โดยจะมีหนาที่ดานการ
ถายทอดความคิดมากที่สุด   

๓.๓   มโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาสสวนใหญมีที่มาจากพระไตรปฎก  
 
๔. ขอบเขตการศกึษา 

๔.๑  ผูวิจัยจะศึกษาการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุที่ถายถอดออกมาเปนตัวหนังสือและ
ตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวาง  โดยสํารวจจากสํานักพิมพธรรมสภา  ซึ่งเปนสํานักพิมพ       
ที่จัดพิมพเฉพาะส่ิงพิมพทางพระพุทธศาสนาและจัดพิมพผลงานของทานพุทธทาสอยางตอเน่ือง ตั้งแต 
พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน   พบหนังสือที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง เปนหนังสือขายดี ๕ อันดับแรก  
รวมทั้งส้ิน  ๖๕  เรือ่ง   ดังนี้ 

๑.  คูมือมนุษย  (ฉบับสมบูรณ)    มีจํานวนเรื่องทั้งส้ิน  ๑๐  เรื่อง 
๒.  แกนพุทธศาสน  (ฉบับสมบูรณ) มีจํานวนเรื่องทั้งส้ิน  ๔    เรื่อง 
๓.  ตัวกูของกู  (ฉบับสมบูรณ)  มีจํานวนเรื่องทั้งส้ิน  ๓๗  เรื่อง 
๔,  อานาปานสติ  สมบูรณแบบ  มีจํานวนเรื่องท้ังสิ้น  ๑๓  เรื่อง 
๕.  ปฏิจจสมุปบาท   มีจํานวนเรื่องทั้งส้ิน  ๑    เรื่อง 

 
๔.๑  ศึกษามโนอุปลักษณธรรมะจากถอยคําอุปลักษณที่ผานกระบวนการคัดเลือกตามแนวคิด

ของเลคอฟและจอหนสัน  (Lakoff  and Johnson, 1980) จํานวนท้ังสิ้น  ๓,๔๒๑ ถอยคํา 



 ๑๑ 

๕. ขั้นตอนของการศึกษา 
ขัน้ตอนของการศึกษาอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ  มีดังนี้ 

         ๕.๑  ขั้นทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  ๕.๑.๑  แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาอุปลักษณตามแนวอรรถศาสตรปริชาน
และวัจนปฏิบัติศาสตร 

๕.๑.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุปลักษณ 
  ๕.๑.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทานพุทธทาส 

๕.๑.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรม   
       ๕.๑.๔.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบและวิธีการในการปาฐกถาธรรม 

       ๕.๑.๔.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรมของพระรูปอื่น 
 

          ๕.๒  ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๕.๒.๑  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
   คัดเลือกกลุมตัวอยางตามที่ไดกําหนดไวในขอบเขตการศึกษา 

  

  ๕.๒.๒  การคัดเลือกถอยคําอุปลักษณ 
เลคอฟและจอหนสัน (Lakoff  and  Johnson, 1980) จําแนกอุปลักษณออกเปน   

๒  ระดับ ไดแก  “ถอยคําอุปลักษณ”  คือ อุปลักษณในระดับถอยคํา (metaphorical  expressions)  และ   
“มโนอุปลักษณ” คือ อุปลักษณในระดับมโนทัศน (conceptual  metaphor) อุปลักษณทั้งสองระดับนี้      
มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน กลาวคือ ถอยคําอุปลักษณที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันนั้นลวนเปนสิ่งที่ไดมา
จากมโนทัศนของเราทั้งสิ้น  การศึกษาถอยคําอุปลักษณจึงสามารถสะทอนใหเห็นมโนอุปลักษณซึ่งเปน
มโนทัศนของเราได  ดังนั้น ในเบื้องตนผูวิจัยจะจําแนกถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะออกจากขอความ
อื่น โดยใชเกณฑนิยามถอยคําอุปลักษณที่เลคอฟและจอหนสัน (Lakoff and Johnson, 1980 อางถึงใน 
ศิริพร  ภักดีผาสุข, ๒๕๔๙)  สรุปไววา “ถอยคําอุปลักษณ (metaphorical  expressions) คือรูปภาษา     
ที่แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบความเหมือนระหวางสองสิ่งไดแก แบบเปรียบ (source  domain) และส่ิงที่
ถูกเปรียบ (target  domain) โดยที่ทั้งสองสิ่งตองเปนสมาชิกของกลุมทางความหมาย (domain) ที่ตางกัน”  



 ๑๒ 

จากนิยามขางตน กลาวไดวาถอยคําอุปลักษณคือการนําคําท่ีใชในวงความหมายหนึ่งมาใชกับ
อีกวงความหมายหน่ึง  เมื่อพิจารณาการใชถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทาน
พุทธทาส พบวามีสองลักษณะ ไดแก 

๑.  ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏท้ังแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ   
        ถอยคําอุปลักษณลักษณะนี้ จะปรากฏทั้งแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ  โดยพบการใช
คําเช่ือมที่แสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทียบอยางชัดเจน  เชน  “เปรียบเหมือน”  “เปนเหมือน”  “เปน”  “คือ” 
เปนตน  เชน 

(๗)   มรรคมีองคแปดท่ีคุณสวดทองกันอยูนั้น พอวามันทําหนาท่ีไดเม่ือไร มันเปนอันเดียวกัน รวมทําหนาท่ีอัน
เดียวกัน เปนอริยมรรคญาณ เปรียบเหมือนของมีคม ตัดลงไปเลย คือตัดความกําหนัดหรืออุปาทาน นี้
เราเรียกวาความจางคลาย ความหลุดออก ความแกออก ไมผูกมัด                                                                                                 

      (การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๔ ขั้นที่ ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖: ๑๘๕) 
 

จากตัวอยางขางตน แบบเปรียบ คือ “ของมีคม” ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชตัดสิ่งของตางๆใหขาดออก
จากกัน  และส่ิงที่ถูกเปรียบ คือ “อริยมรรคญาณ” ซึ่งหมายถึงมรรคมีองคแปด อันจะเปนเครื่องมือที่ชวย
ตัดความกําหนัดหรืออุปาทานออกไปจากจิตของมนุษย  โดยมีคําเช่ือม “เปรียบเหมือน” เช่ือม “ของมีคม” 
และ “อริยมรรคญาณ” เขาไวดวยกัน 

 

 ๒.  ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบเทานั้น   

    ถอยคําอุปลักษณในลักษณะน้ี จะปรากฏเฉพาะแบบเปรียบเทาน้ัน  ถึงแมจะไมปรากฏส่ิงที่
ถูกเปรียบ แตผูรับสารสามารถตีความจากบริบทไดวา ผูสงสารกําลังเปรียบเทียบแบบเปรียบกับสิ่งที่       
ถูกเปรียบใด  เชน   
(๘)   แตอยางไรก็ดี โอกาสท่ีเปดไวสําหรับทุกคน มีอยูตรงที่วา อยางนอยก็อาจทําตามวิธีธรรมชาติที่ไดกลาวแลว

โดยละเอียดในวันน้ี จงอยาละเวน จงอยาไดคิดวาตอแกๆ เฒาๆ จึงคอยเขาวัดไปทํา หรือตองลาราชการไป
บวชสามเดือนสี่เดือนกอน จึงคอยทํา เราจะตองพยายามทําทุกโอกาสทุกลมหายใจเขาออก ระมัดระวังให
การเปนอยูประจําวันของเราบริสุทธิ์  ผุดผอง เกิดปติปราโมทย เกิดปสสัทธิ สมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ 
นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ วิสุทธิ สันติ  นิพพานอยางชิมลองนอยๆ เร่ือยไปตามธรรมชาติ ทุกวัน ทุกเดือน ทุกป 
ก็จะใกลชิดพระพุทธศาสนาอยางแทจริงได ตั้งแตบัดนี้ไป 

(สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ: ๑๔๗) 



 ๑๓ 

จากตัวอยางขางตน  แบบเปรียบ คือ “อาหาร”  สวนส่ิงที่ถูกเปรียบ คือ “ธรรมะ”  ซึ่งไมปรากฏสิ่งที่ 
ถูกเปรียบ แตผูฟงสามารถเขาใจไดจากการนําคําท่ีใชในวงความหมายของแบบเปรียบมาใชกับสิ่งที่       
ถูกเปรียบ  นั่นคือนําคํากริยา   “ชิมลอง”  ซึ่ ง เปนสิ่ งที่มนุษยกระทําเ พ่ือทดสอบรสชาติอาหาร                   
มาเปรียบเทียบกับการทดลองเรียนรูและปฏิบัติธรรมะ  ดังนั้น ถอยคําอุปลักษณนี้จึงเปนการเปรียบเทียบ 
“ธรรมะ” กับ “อาหาร”  อนึ่ง ผูวิจัยพบวาทานพุทธทาสจะใชถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ
เทาน้ันมากกวาถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏท้ังแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ    

ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏทั้งแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ และแบบท่ี
ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบเทาน้ันในทุกตําแหนงที่ปรากฏในกลุมตัวอยาง โดยถอยคําอุปลักษณดังกลาวน้ี
จะตองปรากฏไมต่ํากวา ๑๐ ครั้ง จึงจะนํามาวิเคราะห   จากนั้นจึงจดบันทึกถอยคําอุปลักษณ  ชื่อบท
ปาฐกถา  ชื่อหนังสือ  เลขหนาที่ปรากฏ  พรอมท้ังจํานวนถอยคําที่พบลงในบัตรบันทึกรายการ   
 

๕.๓   ขั้นการวิเคราะหขอมูล 

             ๕.๓.๑  นําถอยคําอุปลักษณมาจําแนกประเภทของมโนอุปลักษณตามแนวคิดของเลคอฟ
และจอหนสัน  (Lakoff   and  Johnson,  1980)   
  ผูวิจัยจะวิเคราะหมโนอุปลักษณโดยพิจารณาหาแบบเปรียบที่ทานพุทธทาสเลือกนํามาใช
กลาวถึงธรรมะซึ่งเปนส่ิงที่ถูกเปรียบ  และวิเคราะหวาทานพุทธทาสนําลักษณะเดน (salient  features) ใด
ของแบบเปรียบมาใชในการส่ือความหมายโดยพิจารณาจากบริบท เชน แบบเปรียบ “น้ํามัน” อาจมี
ลักษณะเดนคือ  หลอลื่น  เงางาม  ติดทน  ลางออกยาก ซึ่งในบรรดาลักษณะเดนดังกลาวน้ี  ทานพุทธทาส
ไดเลือกลักษณะท่ีติดทนลางออกยากมาเปรียบเทียบกับกิเลส เปนตน  เม่ือไดลักษณะเดนท่ีทานพุทธทาส
ตองการสื่อออกมาแลว  ผูวิจัยจึงนํามาสรุปและจําแนกประเภทมโนอุปลักษณ  โดยเรียงลําดับจากความถ่ี
ที่ปรากฏจากมากไปหานอย 

๕.๓.๒  วิเคราะหมโนทัศนตามแนวอรรถศาสตรปริชาน 

๕.๓.๓  วิเคราะหองคประกอบของการส่ือสารตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการ 
สื่อสารตามแนวคิดของไฮมส  (Hymes, 1974)  

๕.๓.๔  วิเคราะหหนาท่ีของมโนอุปลักษณตามแนวคิดของโกทลี (Goatly, 1998)   

๕.๓.๕  วิเคราะหที่มาของมโนอุปลักษณ 
 

 



 ๑๔ 

 ๕.๔   ขั้นสรุป อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ 

  ผูวิจัยนําขอมูลและผลการวิจัยท้ังหมดมาประมวลผลเพ่ือหาขอสรุป  อภิปรายผล และให
ขอเสนอแนะ 

 

๖.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๖.๑  ทําใหทราบและเขาใจมโนทัศนเก่ียวกับธรรมะของทานพุทธทาสที่สะทอนผานทางถอยคํา  

อุปลักษณในการปาฐกถาธรรม    
๖.๒  ทําใหทราบหนาท่ีของมโนอุปลักษณในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส 

๖.๓  ทําใหทราบที่มาของมโนอุปลักษณในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส   
๖.๔  เปนแนวทางในการศึกษาอุปลักษณในตัวบทที่เฉพาะเจาะจงบุคคลที่มีชื่อเสียงทานอ่ืน 

 

๗. นยิามศัพทเฉพาะ 
ธรรมะ       การปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส โดยเร่ิมตนจากการกลาวถึงเหตุ

ปจจัยที่เกื้อหนุนใหเกิดทุกข การแกไขเหตุปจจัยโดยใชหัวขอธรรม และ
ผลลัพธที่ไดจากการแกไขเหตุปจจัย 

 
หัวขอธรรมะ       หมายถึง ขอธรรมะตางๆ  เชน  ปฏิจจสมุปบาท  สุญญตา  อิทธิบาท  

สมาธิ  ปญญา  อนัตตา  เปนตน  พรอมทั้งความหมาย และวิธีการ
นําไปใชเพื่อแกไขและปองกันเหตุปจจัย 

 

ที่มาของมโนอุปลักษณ      หมายถึง  แหลงที่มาของแบบเปรียบที่ทานพุทธทาสใชในการปาฐกถา 
เชน มาจากพระไตรปฎก มาจากพระสูตรของนิกายอื่น เปนตน 

       
๘.  ขอตกลงเบื้องตน 
 ขอความในตัวอยาง จะมีคําท่ีเนนเปนพิเศษ  ๒  รูปแบบ  นั่นคือ คําท่ีขีดเสนใต และคําท่ีทํา
ตัวหนา  คําที่เนนทั้ง ๒ รูปแบบมีความหมายดังนี้ 

คํา หมายถึง ถอยคําอุปลักษณ 
 คํา หมายถึง บริบทที่ชวยตีความถอยคําอุปลักษณ  



 ๑๕ 

ดังตัวอยาง  

(๙)   ฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไดกําหนดพิจารณา สิกขา ขอท่ี ๓ คือ ปญญาน้ีใหดีๆ วามันมีอยูอยางไร  มันมีอยู
ในลักษณะเปนของสูงสุดเพียงใด  โดยเฉพาะปญญาในทางพระพุทธศาสนาแลว ก็คือ ปญญาท่ีจะ     
ถอนตนออกมาเสียจากส่ิงทั้งปวง โดยการทําลายอุปาทาน ๔ ประการ ดังที่ไดกลาวเม่ือวานน้ัน          
เสียใหหมดส้ิน  เม่ืออุปาทานทั้ง ๔ นั้น เปนเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดหรือโซตรวนท่ีลามเราไว หรือเปนกรง
ที่ขังเราไว  แลวปญญาก็จะเปนเหมือนมีดหรือวัตถุที่มีคม ที่จะตัดทําลายสิ่งเหลานั้นใหพินาศไป      
ไมมีอะไรเปนเครื่องผูกมัดเราใหติดอยูกับส่ิงตางๆตอไป 

    (ไตรสิกขา: ๙๓) 
 

 จากตัวอยาง คําที่ขีดเสนใต ไดแก   ผูกมัด   มีด   ตัด   ติด  คือถอยคําอุปลักษณในมโนอุปลักษณ
[ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ]  สวนขอความที่ทําตัวหนาไว ไดแก “แลวปญญาก็จะเปนเหมือนมีด
หรือวัตถุที่มีคม ที่จะตัดทําลายสิ่งเหลานั้นใหพินาศไป ไมมีอะไรเปนเครื่องผูกมัดเราใหติดอยูกับ
สิ่งตางๆตอไป”  เปนบริบทที่ชวยตีความถอยคําอุปลักษณวา ปญญา เปรียบเสมือนมีดหรือวัตถุมีคมที่ใช
ตัดทําลายกิเลสที่มาผูกมัดจิตใหขาดพินาศไป   
 



บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ 
 

ผูวิจัยศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎี  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
๑.  แนวคิดทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

๑.๑  แนวคิดทฤษฎีอรรถศาสตรปริชานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาอุปลักษณ 
๑.๒  แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาหนาที่ของอุปลักษณ 
๑.๓  แนวคิดทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร 

  ๒.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
๒.๑  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุปลักษณ 
๒.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทานพุทธทาส 

๒.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรม   

              ๒.๓.๑  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบและวิธีการในการปาฐกถาธรรม 

              ๒.๓.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรมของพระรูปอื่น 

 

๑. แนวคิดทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

        ๑.๑  แนวคิดทฤษฎีอรรถศาสตรปริชานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาอุปลักษณ 
      อรรถศาสตรปริชาน (Cognitive semantics) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาษา       
กับโครงสรางความคิดพื้นฐานซ่ึงสะทอนหมวดหมูทางความคิดเก่ียวกับความสัมพันธของสรรพสิ่งในโลก   
(Finch, 2005: 146,  อางถึงใน รัชนียญา  กลิ่นน้ําหอม,  ๒๕๕๑: ๑๗) นักอรรถศาสตรปริชานผูนําเสนอ
การศึกษาอุปลักษณตามแนวอรรถศาสตรปริชาน คือ เลคอฟและจอหนสัน (Lakoff and Johnson, 1980)   
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอุปลักษณที่ตางไปจากแนวคิดแบบเดิม กลาวคือ ที่ผานมาผูใชภาษาสวนใหญ 
มองวาอุปลักษณเปนหนึ่งในกลวิธีทางวรรณศิลปที่ใชตกแตงถอยคําใหมีความสละสลวย ไพเราะ ซึ่งการใช
อุปลักษณนี้ถือเปนความสามารถพิเศษเฉพาะตนหรือเปนพรสวรรคของกวี  แตเลคอฟและจอหนสันแยงวา
อุปลักษณไมไดปรากฏอยูเฉพาะในบทกวีเทาน้ัน หากแตเปนถอยคําท่ัวไปท่ีเราใชสื่อสารกันในชีวิต

๑๖ 



ประจําวัน  และท่ีสําคัญ อุปลักษณเปนผลผลิตของระบบวิธีคิดของมนุษย  โคเวคเซส (Kövecses, 2002)  
ไดกลาวสรุปเปรียบเทียบความเขาใจแบบเดิมเรื่องอุปลักษณกับแนวคิดเร่ืองอุปลักษณของเลคอฟและ
จอหนสัน ไวดังนี้  (Kövecses, 2002: viii, อางถึงใน รัชนียญา  กลิ่นน้ําหอม,  ๒๕๕๑: ๑๘) 
 

“Lakoff  and  Johnson  challenged  the  deeply  entrenched  view  of  metaphor  

by  claiming  that   (1)  metaphor  is  a  property  of  concepts,  and  not  of  words;  

(2)  the  function of  metaphor  is  to  better  understand  certain  concepts, and not just 

some  artistic  or  esthetic  purpose;   (3) metaphor  is  often  not  base  on  similarity; 

(4)  metaphor  is  used  effortlessly  in  everyday  life  by  ordinary people, not just by 

Special  talented  people;  and (5) metaphor, far  from  being  a  superfluous  though 

pleasing linguistic ornament, is an inevitable process of human thought and reasoning  
  

ในมุมมองภาษาศาสตรปริชาน อุปลักษณเปนสมบัติของระบบปริชาน        
ไมใชสมบัติของรูปภาษา  อุปลักษณมีหนาท่ีเพ่ือใหเขาใจมโนทัศนไดดีขึ้น  แตไมได       
มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อตกแตงถอยคําใหสวยงาม  อุปลักษณไมไดขึ้นอยูกับความ
คลายคลึงเสมอไป  และไมไดใชเฉพาะในกลุมคนทีมีพรสวรรคเทาน้ัน   หากแต          
คนธรรมดาทั่วไปก็ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี  อุปลักษณยังไมไดเปนสิ่ง
ตกแตงทางภาษาแตอุปลักษณคือ ระบบความคิดและเหตุผลที่มนุษยมี” 

 

ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบอุปลักษณตามแนวคิดเดิม กับอุปลักษณตามแนวคิดอรรถศาสตรปริชาน   
 

        แนวคิดเรื่องอุปลักษณ 
คุณลักษณะ 

แนวคิดเดิม แนวคิดอรรถศาสตรปริชาน 

๑. คุณสมบัต ิ เปนคุณสมบัติของรูปภาษา เปนคุณสมบัติของระบบปริชาน 

๒. วัตถุประสงค เพื่อวาทศิลป ตกแตงถอยคําใหสวยงาม เพื่อใหเขาใจมโนทัศนไดดียิ่งขึ้น  
๓. การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบของสองสิ่งซึ่งตองมีลักษณะ

บางประการรวมกัน 

ไมไดขึ้นอยูกับความคลายคลึง 
เสมอไป 

๔. การใช ใชคําโดยไตรตรองไวกอน ใชคําโดยไมรูตัว 

๕. ผูใช นักประพันธ กวีผูมีพรสวรรค บุคคลทั่วไป 

๖. คุณลักษณะ เปนโวหารภาพพจน (figure of speech) 

ที่พบในการประพันธ  มิไดพบทั่วไป 

ในชีวิตประจําวัน 

เปนสิ่งที่อยูในระบบคิดและเหตุผล 
และอยูในชีวิตประจําวันของมนุษย 

๑๗ 



 

 

๑๘ 

เลคอฟและจอหนสัน กลาวถึงความสําคัญของอุปลักษณไววา  “The  essence  of  metaphor  is  

understanding  and  experiencing  one  kind  of  things  in  terms  of  another”  (Lakoff  and  
Johnson, 1980: 5)  กลาวคือ อุปลักษณเปนการทําความเขาใจส่ิงที่เปนนามธรรมผานอีกส่ิงหนึ่งที่มีความ
เปนรูปธรรมมากกวา เปนการทําความรูจักส่ิงที่อยูไกลตัวผานทางส่ิงที่อยูใกลตัว หรือทําความรูจักส่ิงที่    
เราไมเคยมีประสบการณมากอนผานทางสิ่งที่เราเคยมีประสบการณมากอน  ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถเขาใจ   
สิ่งที่เปนนามธรรมหรือสิ่งที่อยูไกลตัว  หรือสิ่งที่ไมเคยมีประสบการณมากอนไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเลคอฟ
และจอหนสันจําแนกอุปลักษณเปนสองระดับ  ดังนี้  
 ๑.  อุปลักษณในระดับถอยคําเรียกวา ถอยคําอุปลักษณ (metaphorical expressions) หมายถึง 
ถอยคําที่เปนการเปรียบเทียบซึ่งผูใชภาษาใชสื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

 ๒.    อุปลักษณในระดับมโนทัศนเรียกวา มโนอุปลักษณ (conceptual metaphor) หมายถึง  
ความคิดซึ่งมีลักษณะเปนความเปรียบที่อยูในระบบการรับรูหรือระบบปริชานของผูใชภาษา 

 

 อุปลักษณทั้งสองระดับนี้มีความสัมพันธกัน กลาวคือ โดยพ้ืนฐานมนุษยมีระบบวิธีคิดที่เปนแบบ
อุปลักษณ  การคิด การแสดงออก และการใชภาษาในชีวิตประจําวันของเราจึงมีลักษณะเปนการเปรียบ
แบบอุปลักษณดวย ดังนั้น ถอยคําอุปลักษณที่เราใชสื่อสารในชีวิตประจําวันจึงนับเปนหลักฐานสําคัญ      
ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงระบบวิธีคิดหรือมโนทัศนของผูใชภาษาได และเม่ือกลาวถึงมโนอุปลักษณ        
เลคอฟและจอหนสัน (1980)  ไดจําแนกมโนอุปลักษณของผูใชภาษาเปน  ๓ ประเภท ดังนี้   
 

 ๑.   Structural metaphor  

         เปนมโนอุปลักษณที่ เปรียบเทียบมโนทัศนหนึ่งกับอีกมโนทัศนหนึ่ง ซึ่งมโนทัศนทั้งสอง     
มโนทัศนที่นํามาเปรียบเทียบกันน้ีมีองคประกอบและโครงสรางที่สัมพันธกันอยางเปนระบบ   ตัวอยางเชน 
   

  LOVE  IS  A  JOURNEY    
   Look  how  far  we’ve  come. 

   We’re  at  a  crossroads. 

   We’ll  just  have  to  go  our  separate  ways. 

   We  can’t  turn  back  now. 

It’s  been  a  long,  bumpy  road. 

 



 

 

๑๙ 

   This  relationship  is  a  dead-end  street. 

We’re  just  spinning  our  wheels 

   This  relationship  is  foundering. 

(Lakoff  and  Johnson  1980: 44-45)  

  

 จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาผูใชภาษาอังกฤษมีความคิดเกี่ยวกับ “ความรัก” วามีลักษณะ
เหมือน  “การเดินทาง”   ซึ่งเราสามารถเขาใจมโนทัศนดังกลาวและสามารถเช่ือมโยงองคประกอบและ
โครงสรางของความรักกับการเดินทางที่สัมพันธกันอยางเปนระบบได  กลาวคือ  ความรักเปนกระบวนการ
ที่ตองมีผูเดินทาง และตองเดินไปตามทางซึ่งอาจประสบกับอุปสรรค  เชน  ถนนท่ีขรุขระ  ทางตัน  
เชนเดียวกับการเดินทาง 
 

 ๒.  Orientational  metaphor  

       เปนมโนอุปลักษณที่เกิดจากการรับรูหรือทําความเขาใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใชประสบการณ        
ที่ตนมีอยูเกี่ยวกับพื้นที่และการกําหนดทิศทางซึ่งมีรางกายเปนแนวเทียบ เชน ขึ้น-ลง  เขา-ออก  หนา- หลัง  
นอก-ใน  ลึก-ตื้น  กลาง- ริม   ตัวอยางเชน 
 

 HAPPY IS UP ; SAD IS DOWN 

  I’m feeling up.  

My spirits rose.  

  Thinking  about her always gives me a lift.  

I’m feeling down.  

I’m depressed. 

  My  spirits  sank. 

         (Lakoff and Johnson  1980 :15) 
 

 การใชถอยคําอุปลักษณในตัวอยางน้ี แสดงใหเห็นวาผูใชภาษาอังกฤษมีมโนทัศนเก่ียวกับ 
“ความสุข”  วาเกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพท่ีเคลื่อนไปในทิศทาง “ขึ้น”  ดังที่ปรากฏคําวา  up,  rose,  

lift   ในขณะที่มีมโนทัศนเกี่ยวกับ  “ความทุกข”  วาเกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพท่ีเคลื่อนไปในทิศทาง  
“ลง”  ดังที่ปรากฏคําวา  down,  depressed,  sank 



 

 

๒๐ 

๓.  Ontological metaphors   
       เปนมโนอุปลักษณที่เปรียบเทียบส่ิงที่เปนนามธรรม เชน เหตุการณ อารมณ ความคิด วาเปน
เหมือนอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเปนรูปธรรม สามารถสัมผัสจับตองได  เชน  วัตถุ  สิ่งของ  เพื่อใหเขาใจสิ่งที่เปน
นามธรรมนั้นไดชัดเจนย่ิงข้ึน  ตัวอยางเชน 
  

TIME  IS  MONEY 

  You’re  wasting  my  time. 

  The  gadget  will  save  your  hours. 

  How  do  you  spend  your  time  these  days? 

  That  flat  tire  cost  me  an  hour. 

  I’ve  invested  a  lot  of  time  in  her. 

       (Lakoff and Johnson  1980: 7) 
 

 จากตัวอยางจะเห็นไดวาผูใชภาษาอังกฤษมีมโนทัศนเก่ียวกับ  “เวลา”  ซึ่งเปนนามธรรม            
วาเปรียบเหมือนกับ  “เงินทอง”  ซึ่งเปนรูปธรรมมากกวา  เพราะเห็นวาเวลาเปนสิ่งที่มีคา  สามารถอดออม  
ใชจาย  มีราคา  และลงทุนไดเชนเดียวกับเงินทอง 
 การศึกษามโนอุปลักษณตามแนวอรรถศาสตรปริชานของเลคอฟและจอหนสันน้ี (Lakoff and 

Johnson, 1980) จะชวยใหเขาใจวามโนอุปลักษณตางๆ นั้น สะทอนใหเห็นถึงระบบความคิดหรือมโนทัศน
ของมนุษยเก่ียวกับสิ่งตางรอบตัวอยางไร  ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ที่มุงศึกษา       
วามโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสน้ัน  สะทอนใหเห็นถึงแนวคิด      
หรือมโนทัศนที่ทานมีตอ “ธรรมะ” อยางไร 
 

๑.๒  แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาหนาท่ีของอุปลักษณ 
        เมื่อพิจารณาถึงหนาที่ของอุปลักษณพบวาอุปลักษณมีหนาที่หลายประการ  ดังที่โกทลี  

(Goatly, 1998)  ไดศึกษาและรวบรวมหนาท่ีของอุปลักษณไวมากที่สุด  (ณัฐพร  พานโพธ์ิทอง,  ๒๕๔๒: 

๒๕๖-๒๕๗)  โกทลีนําแนวคิดเรื่องหนาที่ของอุปลักษณที่ฮัลลิเดย  (Halliday,  1994) เสนอไว  ๓  ประการ 
คือ หนาท่ีในการถายทอดความคิด  (Ideational  metafunction)  หนาท่ีในการส่ือสารระหวางบุคคล 
(Interpersonal metafunction) และหนาท่ีในการเรียบเรียงความ (Textual  metafunction) แตละประการ
สามารถจําแนกยอยไดอีก  ๑๒  ดาน   ดังนี้ 



 

๒๑ 

หนาท่ีของอุปลักษณ  (function)
๒. สื่อสารระหวางบุคคล

(Interpersonal)

๑. ถายทอดความคิด
(Ideational)

๑.๑ เติมชองวางในคลังคํา

๑.๒  อธิบายสิ่งที่เปน
นามธรรม และเปน
แบบจําลอง

๑.๔  เปนแนวเทียบ
เพื่อโนมนาวใหทํา
หรือไมทําบางอยาง

๒.๒  ชวยในการตกแตง
หรืออําพราง

๒.๑  แสดงอารมณ
ความรูสึก

๑.๓  กําหนดมุมมองใหม

๓. สรางตัวบท
(Textual )

๑.๕  สื่ออุดมการณ

๒.๓ สรางความสนิทสนม

๒.๔  สรางอารมณขัน
และใชในการละเลน
ทางภาษา

๓.๑ ชวยเรียบเรียงความ

๓.๒  บันเทิงคดี
ในฐานะอุปลักษณ
ชวยสรางโลก
ในจินตนาการ

๓.๓  ชวยใหจดจํา
ทําใหโดดเดน 
ใชคํานอย 
สื่อความไดมาก

 
 

 

ภาพที่ ๑  หนาที่ของอุปลักษณ ตามแนวคิดของโกทลี  
 

๑.  หนาที่ดานถายทอดความคิด  มี  ๕  ดานยอย ดังนี้ 
๑.๑  เติมชองวางในคลังคํา  (Fill  lexical  gaps)  เมื่อผูพูดมีแนวคิด  (concept) ใหม   

แตไมมีคําศัพทที่จะใชกลาวถึงแนวคิดนั้น  ผูพูดจึงตองหาคําศัพทที่มีอยูแลวมาขยายความหมาย          
เชิงอุปลักษณ เชน  ในภาษาอังกฤษมีการใชอุปลักษณ  light-year เพ่ือสื่อถึงระยะทาง  
๙๔,๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร  
 

๑.๒  อธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมและเปนแบบจําลอง (Explanation and Modelling)   

กลาวคือการอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมหรือสิ่งที่ไกลตัว  ผานทางสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือสิ่งที่ใกลตัว  เชน  
อธิบายกระแสไฟ  (electricity)  กับการไหลของน้ํา  (waterflow) 

 

   

 



 

 

๒๒ 

๑.๓  กําหนดมุมมองใหม  (Reconceptualization) เปนการใชอุปลักษณเพื่อกําหนด 

มุมมองใหมที่ผูฟงอาจไมคุนเคยหรือไมเคยสังเกตมากอน  เชน  เปรียบเทียบ “เรือไวก้ิง”  วาเปนมาแหง 
ทองทะเล  (the horse of the sea)   
 

๑.๔  เปนแนวเทียบเพื่อโนมนาวใหทําหรือไมทําบางอยาง  (Argument  by   

analogy  and/or  false  reasoning)  เปนการใชอุปลักษณเพ่ือหวังผลใหผูฟงกระทําหรือไมกระทํา
บางอยาง  เพราะการเลือกใชอุปลักษณที่เหมาะสมกับบริบทยอมมีผลในการจูงใจผูฟง 
 

๑.๕  สื่ออุดมการณ  (Ideology)  เปนการใชอุปลักษณเพื่อสรางและกําหนดระบบ 

ความคิดของผูฟง  เชนในภาษาญ่ีปุนมีถอยคําท่ีสะทอนมโนอุปลักษณวา  WOMAN = COMMODITY  
เนื่องจากผูหญิงในสังคมญี่ปุนถูกมองวาดอยกวาผูชาย เพราะมักจะถูกใชงานและครอบครองโดยผูชาย 
 

๒.  หนาที่ดานบุคคลสัมพันธ  มี  ๔  ดานยอย ดังนี้ 
๒.๑  แสดงอารมณความรูสึก  (Expressing  emotional  attitude) อุปลกัษณมีผลให 

ผูฟงเกิดอารมณความรูสึกสะเทือนใจได 
 

๒.๒  ชวยในการตกแตงหรืออําพราง  (Decoration, disguise)  การใชอุปลักษณชวยให 
ถอยคําน้ันนุมนวล  สละสลวยข้ึน  เปนการหลีกเล่ียงการกลาวอยางตรงไปตรงมา ซึ่งอาจจะกระทบ         
ตอความรูสึกในทางลบ 
 

๒.๓  สรางความสนิทสนม  (Cultivating  intimacy)  เมื่อผูพูดเลือกใชอุปลักษณในการ  
สื่อความและผูฟงก็สามารถเขาใจส่ิงที่ผูพูดสื่อโดยออมนั้นได  และเม่ือทั้งสองฝายตางตระหนักวาจะตอง   
มีความคิด ความรู และภูมิหลังรวมกันเทาน้ันจึงจะเขาใจการส่ือสารโดยออมเชนน้ีได  ทั้งสองฝายก็จะรูสึก
วาตนสนิทสนมหรือเปนกลุมเดียวกันมากข้ึน 
 

๒.๔  สรางอารมณขันและใชในการละเลนทางภาษา  (Humour  and  games)   

เปนการใชอุปลักษณเพ่ือสรางความขบขัน  หยอกลอกัน  หรือใชเปนการละเลน เชน ในการทายปญหา 
เปนตน 
 

 



 

 

๒๓ 

๓.  หนาที่ดานการเรียบเรียงความ  มี  ๓  ดานยอย ดังนี้ 
๓.๑  ชวยเรียบเรียงความ  (Textual  structuring)  เพื่อลําดับความ  ชวยทําใหเกิด 

สัมพันธภาพในปริจเฉท 
    

๓.๒  บันเทิงคดีในฐานะอุปลักษณชวยสรางโลกในจินตนาการ  (Fiction)  เปนอุปลักษณ  
แบบหน่ึงเรียกวา  Phenominalistic  metaphor  ซึ่งชวยสรางโลกจินตนาการ เพราะมีการสมมติตัวละคร
และมีการเปรียบเทียบกับชีวิตจริง 
 

๓.๓  ชวยใหจดจํา ทําใหโดดเดน ใชคํานอยสื่อความไดมาก (Enhancing  memorability,  

foregrounding,  and  informativeness)  ทั้งนี้เน่ืองจากอุปลักษณมักเปนการกลาวเกินจริง  ดังนั้นผูฟง 
จึงตองใชความพยายามในการตีความมากกวาการกลาวตรงๆ  แตก็ถือวาคุมคา เพราะสามารถส่ือความ
ไดมากและชัดเจนโดยที่ผูพูดไมตองบรรยายยืดยาว  ดังนั้น อุปลักษณจึงชวยเรียกรองความสนใจและ     
ทําใหผูฟงจดจําได 
 

 การศึกษาหนาท่ีของอุปลักษณตามแนวทางดังกลาวนี้จะชวยใหผูวิจัยทราบวา  อุปลักษณเกี่ยวกับ
ธรรมะของทานพุทธทาสภิกขุมีบทบาทหนาท่ีใดในปริจเฉทการปาฐกถาธรรมซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการวิจัยท่ีตั้งไว 
 

๑.๓  แนวคิดทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร 
           ไฮมส (Hymes, 1974,  อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ,  ๒๕๕๐: ๑๘๑) เสนอแนวคิด 

ทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร  (Ethnography  of  communication)  ซึ่งเปนแนวทางการศึกษา
ภาษาศาสตรสังคมแนวหนึ่ง  ดังที่ปรากฏในงานเขียนเร่ือง  “Foundations in  Sociolinguistic :            

An  Ethnographic  Approach”  โดยกอนหนาน้ีเขาไดเสนอแนวคิด “ชาติพันธุวรรณนาแหงการพูด”  
(Ethnography  of  speaking)  กอนจะเปล่ียนช่ือมาเปน “ชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร”  อยางไรก็ดี  
ความหมายและแนวคิดของท้ังสองชื่อนี้ยังคงเหมือนกัน  กลาวคือ  การเขาถึงพฤติกรรมการพูดหรือการ
สื่อสารจากมุมมองของมโนทัศนที่เรียกวา  “เหตุการณสื่อสาร”  (speech  event / communicative  

event)  ซึ่งหมายถึง เหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงคที่ผูพูดตองการ เชน การทักทาย  
การอําลา  การอวยพร  การแสดงความเสียใจ  การกลาวเปดงาน เปนตน   โดยวางกรอบการวิเคราะหไววา



 

 

๒๔ 

ในเหตุการณการสื่อสารหนึ่งๆ จะมีองคประกอบ  ๘  ประการ  ทั้งนี้เม่ือนําอักษรตัวแรกของแตละ
องคประกอบมารวมกันจะไดคําวา   SPEAKING   ดังนี้ 
 

S ยอมาจาก  Setting / Scene  (กาลเทศะ หรือ ฉาก) หมายถึง  เวลาและสถานท่ีซึ่งเปน
สภาวะแวดลอมทางกายภาพของเหตุการณการสื่อสารนั้นๆ 

 

P ยอมาจาก  Participants  (ผูรวมเหตุการณ)  หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการส่ือสาร 
ไดแก  ผูพูด-ผูฟง  ผูสงสาร-ผูรับสาร และผูที่รวมอยูในการสื่อสารนั้นๆ 

 

E ยอมาจาก  Ends  (จุดมุงหมาย)  หมายถึง เปาหมายหรือผลลัพธที่ผูรวมเหตุการณ      
การสื่อสารตองการหรือคาดหวังใหเกิดขึ้นจากการสื่อสารน้ันๆ 

 

A ยอมาจาก  Act  sequence  (การลําดับวัจนกรรม)  หมายถึง การจัดรูปแบบและเน้ือหา
ของวัจนกรรม  ไดแก  ถอยคําอะไร  ใชอยางไร  เรียงลําดับกอนหลังอยางไร  ซึ่งลําดับของวัจนกรรมนี้มิได
เรียงตามความตองการของผูพูดเทาน้ัน  แตจะเรียงไปตามกฎของสังคมดวย     

 

K ยอมาจาก  Key  (น้ําเสียง)  หมายถึง  น้ําเสียงหรือทวงทํานองในการส่ือสาร 
 

I ยอมาจาก  Instrument  (เครื่องมือ)  หมายถึง  การเลือกวิธีการในการส่ือสาร เชน การพูด  
การเขียน  การใชเคร่ืองมือสื่อสาร  เชน  โทรศัพท  จดหมาย  เปนตน  และการเลือกใชวิธภาษา  เชน  
ภาษามาตรฐาน  ภาษายอย  ภาษาโฆษณา  ภาษากฎหมาย  เปนตน 

 

N ยอมาจาก  Norms  of  Interaction  and  Interpretation  (บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธ
และการตีความ)  หมายถึงลักษณะเฉพาะของการพูดหรือการสื่อสารท่ีผูพูดใชเพ่ือใหมีปฏิสัมพันธ          
ทางสังคมรวมกับผูฟง  โดยจะตองมีการตกลงยอมรับรวมกันเก่ียวกับการตีความหมายของสารที่สื่อมา     
ในเหตุการณการสื่อสาร ซึ่งจะแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของผูสื่อสารดวย 

 



 

 

๒๕ 

G ยอมาจาก  Genre  (ประเภทของการสื่อสาร)  หมายถึง  ประเภทของถอยคําท่ีสื่อสาร  
เชน  การสวดมนต  การสัมภาษณ  เปนตน 

 

ในการวิเคราะหหนาท่ีของอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุนี้  
ผูวิจัยจะวิเคราะหองคประกอบทั้ง  ๘  ประการของ “เหตุการณการสื่อสารการปาฐกถาธรรม”  ซึ่งหมายถึง
เหตุการณที่ทานพุทธทาสใชภาษาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงคที่ทานตองการเสียกอน เพ่ือทําความเขาใจ
ใหเห็นภาพรวมของบริบทการสื่อสาร เชน  การปาฐกถาธรรมนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศแบบใด  กลุมผูฟงเปน
ใคร  ประกอบอาชีพอะไร  มีพื้นความรูมากนอยเพียงใด  เปนตน   ทั้งนี้เน่ืองจากปริจเฉทประเภทตางๆ     
มีบริบทการสื่อสารหรือองคประกอบของการส่ือสารและการตีความที่แตกตางกัน  องคประกอบของการ
สื่อสารท่ีแตกตางกันนี้ยอมสงผลตอการใชภาษาและหนาท่ีของโนอุปลักษณดวย  ดังนั้น  การวิเคราะห
เหตุการณการสื่อสารการปาฐกถาธรรมตามแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสารน้ีจึงถือเปน
องคประกอบสําคัญท่ีชวยในการวิเคราะหหนาท่ีของอุปลักษณธรรมะ  ทําใหเห็นความเช่ือมโยงระหวาง
การปาฐกถาธรรมและหนาที่ของอุปลักษณธรรมะไดละเอียดและชัดเจนมากย่ิงข้ึน      
 

 

๒.  งานวิจัยที่เก่ียวของ  
         ๒.๑  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุปลักษณ 
                     จากการศึกษาพบวามีผลงานที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับอุปลักษณหลายเร่ืองและใชกรอบแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ มาใชในการวิเคราะห ดังนี้ 
        จิตติมา  จารยะพันธุ (๒๕๓๙)  ศึกษาอุปลักษณสงครามในขาวกีฬาในหนังสือพิมพ
ภาษาไทย  โดยมุงอุปลักษณสงครามในขาวกีฬาในหนังสือพิมพภาษาไทยท่ีสะทอนใหเห็นทัศนะของ      
คนไทยท่ีมีตอกีฬา ในการศึกษาใชขอมูลขาวกีฬาจํานวน ๑๐ ชนิดไดแก ฟุตบอล รักบ้ี บาสเกตบอล       
ฟนดาบ ยูโด มวย ตะกรอ วอลเลยบอล เทนนิส และ กอลฟ ซึ่งตีพิมพลงในหนังสือพิมพทั่วไป ไดแก ไทยรัฐ 
เดลินิวส ขาวสด และหนังสือพิมพขาวกีฬาโดยเฉพาะ ไดแก สยามกีฬา  โลกกีฬามวยสยาม โดยเก็บ
รวบรวมขาวในชวงการแขงขันกีฬาซีเกมสระหวางเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๓๙  ไดขอมูลจํานวนทั้งสิ้น ๒๐๕ ขาว ในการรวบรวมขอมูลอุปลักษณสงครามจากเน้ือขาวกีฬา  ผูวิจัย          
ใชประโยคทดสอบความหมายเก่ียวกับการทําสงครามในการคัดเลือก  พบวามีรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณ
สงครามจํานวนท้ังสิ้น  ๒๔๗  หนวย  เปนรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณสงครามโดยตรงจํานวน  ๔๙  หนวย 



 

 

๒๖ 

และ รูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณสงครามโดยรวมจํานวน  ๑๘๘  หนวย เมื่อวิเคราะหเปนรอยละของความถ่ี
ของการใชรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณตอปริมาณคําในขาวกีฬาท้ัง  ๑๐  ชนิด ไดพบวากีฬาแตละชนิด      
มีความถี่ของการใชรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณสงครามมากนอยแตกตางกัน โดยประเภทกีฬาท่ีมี          
การกระทบกระท่ังจะมีความถ่ีของการใชรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณสงครามมากกวากีฬาท่ีไมมี             
การกระทบกระท่ัง และกีฬาท่ีมีการแขงขันเปนทีมมีความถ่ีของการใชอุปลักษณสงครามมากกวากีฬา      
ที่แขงขันเปนบุคคล จึงอาจสรุปผลการวิจัยไดวา คนไทยมองเห็นความเปนสงครามในกีฬาแตกตางกันไป 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของการแขงขันกีฬาท่ีสําคัญสองประการ คือ  ลักษณะของการกระทบกระท่ังขณะ
แขงขันกีฬา และลักษณะของการแขงขันเปนทีม จึงสามารถจัดลําดับกีฬา  ๑๐  ชนิดตามความมากนอย
ของความเปนสงครามไดดังนี้ มวย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟนดาบ รักบ้ี ตะกรอ  วอลเลยบอล เทนนิส ยูโด 
และกอลฟ   

 

อุษา  พฤฒิชัยวิบูลย  (๒๕๔๔)  ศึกษาอุปลักษณการเมืองในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร     
ปริชาน มุงศึกษารูปภาษาที่นํามาเปนอุปลักษณในขาวการเมืองไทยและศึกษามโนทัศนทางการเมือง    
ของคนไทยจากรูปภาษาท่ีนํามาเปนอุปลักษณ  โดยใชทฤษฎีอรรถศาสตรปริชานในการศึกษาวิเคราะห      
เพ่ือศึกษามโนทัศนทางการเมืองของคนไทยและใชทฤษฎีการวิเคราะหอรรถลักษณมาใชในการวิเคราะห
องคประกอบทางความหมายของแวดวงความหมายตนทางและแวดวงความหมายปลายทางเพ่ือแสดง    
ใหเห็นการถายโยงความหมายระหวางแวดวงความหมายทั้งสอง  โดยใชกลุมตัวอยางขาวการเมืองไทย
จากหนังสือพิมพรายสัปดาห จํานวน ๕ ฉบับคือ ฐานสัปดาหวิจารณ ผูจัดการรายสัปดาห เนช่ันสุดสัปดาห  
มติชนสุดสัปดาห และสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ทุกฉบับตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
เก็บขอมูลทุกตําแหนงท่ีปรากฏอุปลักษณ 

ผลการศึกษาพบวา อุปลักษณในขาวการเมืองไทยมีทั้งสิ้น ๑๐ ประเภท ไดแก ๑. อุปลักษณ 
สงคราม   ๒. อุปลักษณการแขงขัน   ๓. อุปลักษณการพนัน   ๔. อุปลักษณธุรกิจ   ๕. อุปลักษณการแสดง   
๖. อุปลักษณการศึกษา   ๗. อุปลักษณการเดินทาง   ๘. อุปลักษณการโจรกรรม  ๙. อุปลักษณเคร่ืองเรือน  
และ ๑๐. อุปลักษณสิ่งมีชีวิต   อุปลักษณทั้ง  ๑๐  ประเภทน้ี แสดงใหเห็นวาคนไทยมีมโนทัศนตอการเมือง
ดังนี้  ๑. [การเมืองเปนสงคราม ]   ๒. [การเมืองเปนการแขงขัน]   ๓.  [การเมืองเปนการพนัน ]                 
๔. [การเมืองเปนธุรกิจ]   ๕. [การเมืองเปนการแสดง]   ๖. [การเมืองเปนการศึกษา]   ๗. [การเมืองเปน
การเดินทาง]   ๘. [การเมืองเปนการโจรกรรม]   ๙. [การเมืองเปนเครื่องเรือน]  และ ๑๐. [การเมืองเปน
สิ่งมีชีวิต] 



 

 

๒๗ 

วิลาวัณย  วิษณุเวคิน  (๒๕๕๐)  ศึกษาอุปลักษณในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทย โดยมุงศึกษา
ลักษณะของอุปลักษณที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรไทย และศึกษาหนาท่ีของอุปลักษณ       
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทย  โดยใชขอมูลหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทยในระดับการศึกษา  ๒ ระดับ  
คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา  รวมจํานวนท้ังสิ้น  ๓๗  เลม  ผลการวิจัยพบวา
ลักษณะของรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณนั้นมี  ๒  รูปแบบ คือ รูปภาษาแสดงอุปลักษณในลักษณะ          
การเปรียบเทียบที่ปรากฏคําเชื่อม  กับรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณในรูปคําศัพท  สวนลักษณะทางมโนทัศน
ของอุปลักษณในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรไทยแบงไดเปน  ๓  ประเภทตามแนวคิดของเลคอฟและ
จอหนสัน (Lakoff and Johnson, 1980)  คือ  มโนอุปลักษณเชิงโครงสราง  มโนอุปลักษณเชิงทิศทาง    
และการเคล่ือนท่ี และมโนอุปลักษณเชิงรูปธรรม ซึ่งมโนอุปลักษณที่พบมากที่สุดคือ มโนอุปลักษณ       
เชิงโครงสราง   มโนทัศนที่พบในแวดวงความหมายปลายทางหรือสิ่งที่ถูกเปรียบของอุปลักษณในหนังสือ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรไทย  ไดแก มโนทัศนเก่ียวกับแนวคิดตางทางวิทยาศาสตร  ซึ่งมีความเปนรูปธรรม
นอยกวา ซับซอนและเขาใจยาก  สวนมโนทัศนในแวดวงความหมายตนทางหรือแบบเปรียบน้ัน 
ประกอบดวยแนวคิดที่ไมใชวิทยาศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปนรูปธรรม มีความเกี่ยวโยงกับประสบการณทาง
กายและเขาใจไดงายกวา  

นอกจากน้ี ผูวิจัยใชแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการพูดในการวิเคราะหองคประกอบในการ
สื่อสารท่ีเก่ียวกับการใชหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทย  สวนในการวิเคราะหหนาท่ีของอุปลักษณนั้น ผูวิจัย
ใชแนวคิดดานวัจนปฏิบัติศาสตรในการวิเคราะหหนาท่ีของอุปลักษณ  ผลการวิจัยพบวาอุปลักษณ          
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทยมีหนาท่ี  ๒  ประการ ไดแก  ๑. หนาท่ีดานการถายทอดความคิด  มี  ๔  
ประการคือ  อุปลักษณมีสวนชวยใหเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากข้ึน  อุปลักษณชวยสราง
แบบจําลองทางความคิด อุปลักษณทําหนาท่ีเปลี่ยนมุมมองของผูเรียน และอุปลักษณทําหนาท่ีเสริมความ
ในบริบทเพื่อชวยสรางความเขาใจ  และ ๒. หนาท่ีดานการเรียบเรียงความ มี  ๒ ประการ คือ อุปลักษณ
เปนการใชคํานอยแตกินความมาก และอุปลักษณชวยทําใหเกิดความตอเน่ืองในเนื้อความ  ผูวิจัยพบวา  
ไมปรากฏหนาท่ีดานบุคคลสัมพันธในอุปลักษณในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทยเน่ืองจากเปนการส่ือสาร
ทางเดียว  และหนาท่ีที่เปนลักษณะเดน คือหนาท่ีดานการถายทอดความคิด  เพราะเปนการเนนสราง
ความเขาใจเ ก่ียวกับแนวคิดวิทยาศาสตรใหแกผู เ รียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนผูที่ยังไมมีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร  อุปลักษณดังกลาวจึงมุงเนนการ    
สื่อความที่ชัดเจน  เขาใจงาย  และยังมีการนําระบบมโนทัศนที่อยูในสังคมไทยมาใชเพ่ือชวยสรางความ
เขาใจท่ีเหมาะสมกับผูเรียนท่ีเปนคนไทยอีกดวย 



 

 

๒๘ 

วรวรรณา   เพ็ชรกิจ  (๒๕๕๑) ศึกษาอุปลักษณเกี่ยวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตามแนวปริชาน  
ศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร  ศึกษาอุปลักษณเก่ียวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยโดยเชื่อมโยงแนวทางการ
วิเคราะหอุปลักษณของทฤษฎีมโนอุปลักษณจากทางภาษาศาสตรปริชานกับแนวทางการวิเคราะหการใช
อุปลักษณในการส่ือสารของทางวัจนปฏิบัติศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามโนอุปลักษณเก่ียวกับ
โรคมะเร็งในภาษาไทยวาสะทอนมุมมองที่แพทยและผูปวยมีตอโรคมะเร็งอยางไร เจตนาปริจเฉทเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งของแพทยและผูปวยมีอะไรบาง และเจตนาน้ันมีความสัมพันธกับการใชอุปลักษณและ          
มโนอุปลักษณโรคมะเร็งอยางไร   ผลการศึกษาพบวาผูปวยมีมโนอุปลักษณเก่ียวกับโรคมะเร็ง ๙          
มโนอุปลักษณ   ไดแก  ๑.  โรคมะเร็งเปนเช้ือโรค    ๒. โรคมะเร็งเปนวัชพืช    ๓. โรคมะเร็งเปนสัตวราย          
๔. โรคมะเร็งเปนภัยวิบัติ   ๕. โรคมะเร็งเปนเพ่ือน   ๖. โรคมะเร็งเปนวัตถุแปลกปลอม  ๗. การรักษา
โรคมะเร็งเปนการทําสงคราม   ๘.  การรักษาโรคมะเร็งเปนการเดินทาง  และ  ๙. การรักษาโรคมะเร็ง   
เปนการแขงขัน   มโนอุปลักษณสวนใหญพบในภาษาของแพทยดวยเชนกัน ยกเวนโรคมะเร็งเปนเพ่ือน  
การรักษาโรคมะเร็งเปนการเดินทาง และ การรักษาโรคมะเร็งเปนการแขงขัน  

ผลการวิเคราะหเจตนาปริจเฉทในตัวบทและบทสนทนาเก่ียวกับโรคมะเร็งของแพทยและผูปวย
พบวา เจตนาปริจเฉทเก่ียวกับโรคมะเร็งของแพทย คือ  ๑. การใหความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งและการรักษา   
๒. การรณรงคใหปองกันและเขารับการตรวจคัดกรองโรค  และ ๓. การปลอบใจ ใหกําลังใจผูปวย       
สวนเจตนาปริจเฉทเกี่ยวกับโรคมะเร็งของผูปวยคือ  ๑. การแบงปนประสบการณการเจ็บปวยและการ
รักษา    ๒. การแสดงอารมณความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บ ปวยท้ังในดานลบและดานบวก      
และ  ๓. การปลอบใจใหกําลังใจผูปวยมะเร็งคนอื่นๆ ญาติของผูปวยและตนเอง  ซึ่งเจตนาเหลาน้ีแสดง
ผานวัจนกรรม  ๔  กลุมใหญ คือ การบรรยาย  การกําหนดใหทํา  การแสดงอารมณความรูสึก และการ
สัญญา  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของเจตนาและมโนอุปลักษณพบวา มโนอุปลักษณหนึ่งๆ  เปนกลวิธี
ในการทําวัจนกรรมไดหลายแบบเพ่ือสื่อเจตนาหน่ึง การใชมโนอุปลักษณจึงไมสัมพันธกับประเภทของ    
วัจนกรรม แตสัมพันธกับเจตนาในการสื่อสารของแพทยและผูปวย และสัมพันธกับคุณสมบัติ  “การทําให
เดน”  (highlighting  property) ของแตละมโนอุปลักษณ มโนอุปลักษณหนึ่งๆ ไมสามารถอธิบายมโนทัศน
โรคมะเร็งไดทั้งมโนทัศน แพทยและผูปวยจึงใชทุกมโนอุปลักษณที่พบในการบรรยายคุณสมบัติดานตางๆ 
ของมโนทัศนโรคมะเร็งตามคุณสมบัติการทําใหเดนนี้ และใชเพียงบางมโนอุปลักษณในการปลอบใจ          
ใหกําลังใจและการแสดงอารมณความรูสึก ที่พบมากคือ มโนอุปลักษณ   “โรคมะเร็งเปนเพื่อน”    “การรักษา
โรคมะเร็งเปนการทําสงคราม” และ “การรักษาโรคมะเร็งเปนการแขงขัน”  



 

๒๙

 รัชนียญา  กล่ินน้ําหอม  (๒๕๕๑) ศึกษาอุปลักษณที่นักการเมืองใชตามแนวอรรถศาสตรปริชาน
และวัจนปฏิบัติศาสตร   โดยมุงวิเคราะหถอยคําอุปลักษณที่นักการเมืองไทยใชซึ่งสะทอนมโนอุปลักษณ
เกี่ยวกับการเมืองและวิเคราะหหนาท่ีของมโนอุปลักษณที่นักการเมืองไทยใชในวาทกรรมการเมืองประเภท
ตางๆ ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดแก คําปราศรัยหาเสียง  การอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี       
เปนรายบุคคล การสัมภาษณ และรายการ "นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน" การวิเคราะหถอยคํา          
อุปลักษณที่นักการเมืองไทยใชสะทอนมโนอุปลักษณเก่ียวกับการเมือง   ๙   มโนอุปลักษณ ไดแก            
๑.  [การเมือง คือ การตอสู]   ๒. [การเมือง คือ การเดินทาง]  ๓. [การเมือง คือ การแขงขัน]   ๔. [การเมือง 
คือ ครอบครัว]   ๕. [การเมือง คือ การรักษาโรค]  ๖. [การเมือง คือ การแสดง]  ๗. [การเมือง คือ ธุรกิจ]   
๘.  [การเมือง คือ การดูแลและทํานุบํารุง]  และ ๙. [การเมือง คือ เกม]    มโนอุปลักษณเหลาน้ีสะทอนให
เห็นมุมมองของนักการเมืองตอการเมืองในมิติตางกัน กลาวคือ  ๑. การเมืองเปนเร่ืองของความรุนแรง    
๒. การเมืองตองมีการวางกลยุทธเพ่ือชวงชิงชัยชนะ  ๓. การเมืองคือการเดินทางที่นักการเมือง              
นําประชาชนไปสูจุดหมาย   ๔. การเมืองเปนการแขงขันที่มีกติกา   ๕. การเมืองเปนเร่ืองความสัมพันธ
แบบคนในครอบครัว  ๖. การเมืองตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง    ๗. การเมืองเปนการแสดงบทบาท  
๘. การเมืองเปนเร่ืองผลประโยชน   ๙. การเมืองคือการดูแลประชาชน  และ ๑๐.  การเมืองเปนเร่ืองของ
ชั้นเชิงและเลหเหลี่ยม ตามลําดับ 

ผลการศึกษาเร่ืองหนาท่ีของมโนอุปลักษณพบวา มโนอุปลักษณที่นักการเมืองไทยใชทําหนาท่ี    
ทั้งหมด  ๓  ดาน คือ   ๑. ดานการถายทอดความคิด ไดแก การอธิบายความและการเปลี่ยนมุมมองใหม 
๒. ดานบุคคลสัมพันธ ไดแก การนําเสนอภาพดานบวกของตนเองและการนําเสนอภาพดานลบของฝาย
ตรงขาม  และ ๓. ดานสัมพันธภาพ ไดแก การลําดับความและการเช่ือมโยงความ  เมื่อพิจารณาหนาท่ีของ
มโนอุปลักษณตามแนวคิดของชารเตอรริส-แบล็ค (Charteris-Black, 2005) พบวามโนอุปลักษณ             
ที่นักการเมืองใชอาจมีผลทางความคิดและความเช่ือสามประการ กลาวคือ ประการแรก การเมืองเปนเร่ือง
ของนักการเมือง   ประการท่ีสอง ผูนําเปนที่พึ่งและประชาชนเปนผูพึ่งพา  และประการสุดทาย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนคนของหัวหนาพรรค 

 
ปยภรณ อบแพทย  (๒๕๕๒)  ศึกษาอุปลักษณเกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ  เพ่ือศึกษาถอยคํา

อุปลักษณที่สะทอนมโนทัศนเก่ียวกับชีวิตในหนังสือธรรมะและวิเคราะหหนาที่ของมโนอุปลักษณเกี่ยวกับ
ชีวิตในหนังสือธรรมะ  โดยใชขอมูลจากผลงานที่อยูในรูปเลมหนังสือธรรมะของพระธรรมาจารยจํานวน     
๖ ทาน  รวมจํานวนท้ังสิ้น ๖๐ เลม  ผลการศึกษาถอยคําอุปลักษณเกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะพบวา 



 

๓๐ 

สะทอนมโนอุปลักษณชีวิต ๑๕  มโนอุปลักษณ ไดแก  ๑. [ชีวิต คือ การเดินทาง]   ๒. [ชีวิต คือ การตอสู
สงคราม]    ๓. [ชีวิต คือ ทรัพยากร]     ๔. [ชีวิต คือ ธุรกิจ]     ๕. [ชีวิต คือ ภาชนะ/สถานท่ีปดลอม]          
๖.  [ชีวิต คือ สิ่งที่ไมคงทน]   ๗. [ชีวิต คือ การศึกษา]    ๘. [ชีวิต คือ ตนไม]   ๙.  [ชีวิต คือ ละคร]       
๑๐.  [ชีวิต คือ กีฬา]   ๑๑.  [ชีวิต คือ สิ่งปลูกสราง]   ๑๒. [ชีวิต คือ แสงเทียน/แสงตะเกียง]   ๑๓. [ชีวิต 
คือ สัตวไมเชื่อง]    ๑๔. [ชีวิต คือ สิ่งที่มีปริมาณ/ความยาว]   และ ๑๕. [ชีวิต คือ สิ่งที่ตองขัดแตงเพิ่ม]      
มโนอุปลักษณเหลาน้ี สะทอนใหเห็นมุมมองเกี่ยวกับชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาหลายประการ     
คือ ธรรมะเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับชีวิต   ทุกชีวิตตองพบกับปญหาหรืออุปสรรค   อวิชชาทําใหชีวิตเปนทุกข
ชีวิตไมแนนอนเกิดการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  ชีวิตน้ีแสนสั้น  การเกิดและการตายเปนส่ิงคูกัน             
และความตายเกิดไดทุกขณะ  เพราะฉะนั้น เราจึงควรกําหนดเปาหมายหรือวางแผนในการดําเนินชีวิต 
ชีวิตมีคา  จึงควรใชชีวิตใหคุมคาเราควรหมั่นตรวจสอบการใชชีวิต  เหตุการณในชีวิตลวนเปนผลมาจาก
กรรม  ชีวิตเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหดีขึ้นได   

ผลการวิเคราะหหนาที่ของมโนอุปลักษณชีวิตในหนังสือธรรมะพบวา มโนอุปลักษณชีวิตทําหนาท่ี  

๒ ดานคือ  ๑. ดานการถายทอดความคิด  ไดแก  การอธิบายความ  การทําใหเกิดมุมมองใหม และการให
เหตุผลสนับสนุนใหผูอานทําหรือไมทําพฤติกรรมบางอยาง  เชน ใหผูอานปลงอนิจจังไมกลัวความตาย 

ปญหาและอุปสรรคในชีวิต  ใหผูอานใชชีวิตดวยความไมประมาท   ใหผูอานหมั่นทําความดี ไมทําความช่ัว 

และใหผูอานพัฒนาตนเอง  และ ๒. ดานการเรียบเรียงความ ไดแก การลําดับความในปริจเฉท 

 

สุรเชษฐ  พิชิตพงศเผา  (๒๕๕๓)  ศึกษาอุปลักษณชีวิตในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิต : 
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับมโนทัศน  มีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ ๑. วิเคราะห
องคประกอบในการสื่อสารของหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิตตามกรอบแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการ
สื่อสาร  ๒. วิเคราะหอุปลักษณที่สะทอนมโนทัศนเก่ียวกับชีวิตตามแนวคิดอรรถศาสตรปริชาน             
และ  ๓. วิเคราะหหนาท่ีของมโนอุปลักษณชีวิตที่ปรากฏในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิตตามแนวคิด    
ดานวัจนปฏิบัติศาสตร  โดยศึกษาจากหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิตจํานวน  ๑๒  เลม ซึ่งมีผูเขียนตางกัน  
พบผลการศึกษาดังนี้ 

 

 

   



 

๓๑ 

๑. องคประกอบในการส่ือสารพบวา องคประกอบทุกองคประกอบของหนังสือแนะนําการดําเนิน
ชีวิตมีความสําคัญตอหนาท่ีของมโนอุปลักษณในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิต 

 

๒. ถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับชีวิตในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิตสะทอนมโนอุปลักษณชีวิต    
๑๔  มโนอุปลักษณ  ไดแก  ๑. [ชีวิต คือ การเดินทาง]   ๒. [ชีวิต คือ การตอสู ๓. [ชีวิต คือ สิ่งที่สามารถ
เพิ่มหรือลดคาได]   ๔. [ชีวิต คือ การศึกษา]   ๕. [ชีวิต คือ ภาชนะ/สถานท่ีปดลอม]    ๖.  [ชีวิต คือ ตนไม]     
๗. [ชีวิต คือ กีฬา]    ๘. [ชีวิต คือ ละคร]   ๙.  [ชีวิต คือ สิ่งปลูกสราง]   ๑๐.  [ชีวิต คือ ปรากฏการณ
ธรรมชาติ]   ๑๑.  [ชีวิต คือ บทเพลง]   ๑๒. [ชีวิต คือ เหรียญ]   ๑๓. [ชีวิต คือ การลงทุน]   และ 
๑๔. [ชีวิต คือ สิ่งที่มีความยาว]  มโนอุปลักษณเหลาน้ีสะทอนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตไดสามประการ         
คือ  ๑. เปาหมายของชีวิตคือการมีความสุขและประสบความสําเร็จ  เราจึงควรวางแผนการดําเนินชีวิตใหดี  
ทั้งนี้อาจตองอาศัยความรู  การศึกษา  ปญญา หรือธรรมะมาชวย    ๒.  ชีวิตตองพบทั้งความสุขและความ
ทุกข  ปญหาอุปสรรคเปนสิ่งธรรมดาท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  เราสามารถแก ไขปญหาตางๆ นั้นไดดวยตนเอง    
และ  ๓. เราสามารถและควรพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายในชีวิต 

 

๓.  มโนอุปลักษณชีวิตในหนังสือธรรมะ ทําหนาท่ีสามดาน โดยหนาท่ีที่โดดเดนที่สุดคือหนาท่ี  
ดานการชี้นําเพ่ือใหผูอานกระทําหรือไมกระทําบางอยาง  นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีดานการอธิบายความ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายของชีวิต และหนาท่ีดานการเรียบเรียงความ   ผลการวิเคราะหพบวา
มโนอุปลักษณชีวิตในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิตสะทอนมุมมองการดําเนินชีวิตในทางโลกียะ โดยเนน
ใหยึดมั่นถือมั่นในความสุขความสําเร็จ ไมเนนการดําเนินชีวิตในแนวโลกุตระซึ่งมุงใหปลอยวางและ        
ไมยึดติดกับสิ่งใด    

 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุปลักษณขางตน  จะเห็นไดวาเปนการศึกษาอุปลักษณ
หนึ่งๆ จากตัวบท  (text)  ที่มาจากผูผลิตหลายคน แตยังไมพบวามีการศึกษาอุปลักษณที่ใชโดยบุคคล
เพียงผูเดียวเชนงานของผูวิจัย  อยางไรก็ดี  จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเร่ือง  
อุปลักษณนี้  ทําใหผูวิจัยเห็นแนวทางและวิธีการในการศึกษา อุปลักษณรูปแบบตางๆ สรุปไดดังตาราง
ตอไปน้ี 

 

 

 



 

๓๒

ตารางที่  ๒  เปรียบเทียบงานวิจัยที่ศึกษาเร่ืองอุปลักษณ 
 

 

 

 

 

 

เร่ือง / ผูแตง / พ.ศ. 

แนวคิด ทฤษฎี ประเด็นที่ศึกษา  
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๑. อุปลักษณสงครามในขาวกีฬาในหนังสือพิมพ
ภาษาไทย/ จิตติมา  จารยะพันธุ / ๒๕๓๙ 

- - - - - -  

 

 

 

 

 

หลาย
คน 

๒. อุปลักษณการเมืองในภาษาไทยตามแนว
อรรถศาสตรปริชาน/อุษา พฤฒิชัยวิบูลย /  ๒๕๔๔ 

- - -  - - 

๓. อุปลักษณในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทย / 
วิลาวัณย  วิษณุเวคิน /  ๒๕๕๐ 

- -  - 

๔. อุปลักษณเก่ียวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตาม
แนวปริชานศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร  / 

วรวรรณา   เพ็ชรกิจ  / ๒๕๕๑ 

- -  - 

๕ .  อุ ป ลั ก ษณ ที่ นั ก ก า ร เ มื อ ง ใ ช ต า ม แน ว
อรรถศาสตรปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร  /   
รัชนียญา กล่ินน้ําหอม /๒๕๕๑ 

 - 

๖ .  อุปลักษณเก่ียวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ /   
ปยภรณ อบแพทย/   ๒๕๕๒ 

- - - 

๗. อุปลักษณชีวิตในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิต 
: การศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับมโน
ทัศน / สุรเชษฐ พิชิตพงศเผา / ๒๕๕๓ 

- 

* อุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในปาฐกถาธรรม
ของพุทธทาสภิกขุ 

-  คน
เดียว 

 



 

 

๓๓ 

๒.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทานพุทธทาส 

                      จากการศึกษาพบวาผลงานของทานพุทธทาสท้ังที่เปนผลงานการเขียนและการพูด น้ัน
ไดรับความนิยมนํามาศึกษาวิเคราะหอยางกวางขวางจากผูสนใจในหลากหลายสาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
ปรัชญา   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   สาขาวิชาการปกครอง   สาขาวิชาการศึกษา    สาขาวิชาจริยศาสตร  
สาขาวิชาวาทวิทยา  สาขาวิชาธรรมนิเทศ  และสาขาวิชาภาษาไทย 
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มีประเด็นศึกษาเร่ือง “การใชภาษา”
 

 
แผนภูมิที่  ๑   สาขาวิชาที่มีการศึกษาเร่ืองทานพุทธทาส 

 

๒.๒.๑  สาขาวิชาปรัชญา 
  จากการศึกษาพบวา ในสาขาวิชาปรัชญามีการศึกษางานของทาน      

พุทธทาสเปนจํานวนมากท่ีสุดคือ พบจํานวน  ๑๑  เร่ือง  หัวขอในการศึกษา ไดแก   ปรัชญาการศึกษา    
(๓ เร่ือง)   แนวคิดเรื่องมนุษย    แนวคิดเร่ืองจิตวาง   แนวคิดเร่ืองปฏิจจสมุปบาท (๒ เร่ือง)  แนวคิดเร่ือง
พระเจา  แนวคิดเร่ืองกฎแหงกรรม   แนวคิดเรื่องนิพพาน  และปรัชญาศิลปะ  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 



 

 

๓๔ 

พระมหาสงา  สุภโร  (ณ ระนอง)  (๒๕๓๖)  ศึกษาเชิงวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของพุทธทาส
ภิกขุเพื่อพัฒนาสังคมไทย  โดยมุงศึกษาระบบการศึกษาของประเทศไทย เพ่ือหาวิธีพัฒนาระบบการศึกษา
ของไทยใหเปนไปตามปรัชญาของทานพุทธทาสภิกขุ  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการศึกษาของไทยมีการ
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด  ซึ่งแสดงใหเห็นปญหาบางประการที่เกิดขึ้นในยุคสมัยท่ีมีการปกครองระบอบ
ตางๆ  เชน  ปญหาดานรูปแบบการศึกษา  คานิยมของนักศึกษาและอ่ืนๆ เปนตน  เม่ือพิจารณาถึงคําสอน
ของทานพุทธทาสภิกขุที่กลาวถึงระบบการศึกษาที่ถูกตองวาจะทําใหนักศึกษาไดรับความรู  ๓  ประเภท 
คือ  ความรูทางวิชาการ (พุทธศาสตร)  ความรูทางจริยธรรม (ธรรมศาสตร)  และความรูทางการอยูรวมกัน 
(สังฆศาสตร)  ซึ่งปรัชญาของทานพุทธทาสนี้ พยายามสอดประสานพุทธธรรมเขาไปในการศึกษาไทย     
เพื่อทําใหนักศึกษาไดรับทั้งความรูและมีความประพฤติที่ถูกตอง  โดยที่พระสงฆมักจะมีบทบาทในการชวย
อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนชาวไทยท้ังทางตรงและทางออม  ซึ่งภารกิจนี้จําเปนตองไดรับความสนับสนุน
เพ่ิมขึ้นจากรัฐบาล  พระสงฆที่เครงครัดในพระธรรมวินัยและมีความรูความสามารถทางวิชาการเปนอยาง
ดีนั้น จะเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสั่งสอนผูอื่นได และจะเปนแบบอยางอันดีตอสังคมไทย 

 

สุรัตน  เพชรนิล  (๒๕๔๐)  ศึกษาปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  โดยมุงศึกษาความหมาย
ของการศึกษา  จุดมุงหมายของการศึกษา  และกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย รวมถึง
แนวคิดเร่ืองครูซึ่งเปนบุคคลสําคัญในการช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตที่ถูกตอง  ผลการวิจัยพบวา         
ทานพุทธทาสเห็นวาระบบการศึกษาในปจจุบันเปนการศึกษาท่ีนําแบบอยางมาจากตะวันตก ซึ่งทําให
ระบบการศึกษาไมสมบูรณ ทําใหมนุษยขาดความเปนมนุษยที่ถูกตอง  เพ่ิมกิเลสตัณหา ความเห็นแกตัว 
แกงแยงแขงขัน ทําใหสังคมวุนวายไมสงบสุข หรือที่ทานเรียกวา การศึกษาหมาหางดวน ดังนั้น การศึกษา
ที่ถูกตองจะตองทําลายความเห็นแกตัวใหหมดไปเพ่ือทําใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณ ทานพุทธทาส       
ใหความหมายของการศึกษาตามรูปศัพทวามาจากคําวา สิกขาในภาษาบาลี  แยกไดเปน สะ แปลวา 
ตนเอง  กับ อิกขะ แปลวา การเห็น  รวมแลวแปลความไดวา  การที่จะทําใหผูศึกษามีความรูความเขาใจ    
ในตัวผูศึกษาเองอยางแจมแจง  ดังนั้น คําวาการศึกษาในความหมายของทานพุทธทาสจึงหมายถึงการท่ี   
ผูศึกษาจะตองมีการปฏิบัติ ฝกอบรมโดยตัวผูศึกษาเอง จนในที่สุดเกิดปญญา คือความเห็นแจงในตนเอง 
มิใชแบบการศึกษาปจจุบันท่ีเพียงใหผูเรียนอานเขียนทองจําไดเทาน้ัน   ทานพุทธทาสเสนอจุดมุงหมาย
ของการศึกษาข้ันพื้นฐานไววาตองสอนใหมนุษยมีความรูความสามารถ สติปญญา สามารถประกอบ
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  การศึกษาจะตองทําใหมนุษยทําลายความหลงผิดที่วา ตัวมนุษยมีตัวตน    



 

 

๓๕ 

ที่แทจริงและเกิดความรูสึกเห็นแกตัว  ความเห็นแกตัวนี้เปนเหตุใหเกิดปญหาตางๆ ขึ้น  ดังนั้นหากสามารถ
กําจัดความเห็นแกตัวออกไปได มนุษยก็จะปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและนํามาซ่ึงสังคมที่เปนสุข 

 นอกจากน้ีทานพุทธทาสยังเสนอแนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดการศึกษาไววา ควรใชแนวทาง  
ยถาภูตสัมมัปปญญา  คือ แนวทางท่ีจะทําใหผูศึกษาเกิดความรูประจักษแจงโดยการปฏิบัติดวยตนเอง 
เห็นทุกส่ิงดวยความเปนจริง และแนวทางไตรสิกขา ที่ผูศึกษาตองลงมือปฏิบัติโดยใชศีล  คือการฝกอบรม 
ปฏิบัติตนที่ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น   สมาธิ คือการฝกอบรมจิตใหสะอาดสงบพรอมทําหนาท่ีการงาน  
และปญญาคือความรูแจงเห็นจริงจนสามารถทําลายความรูสึกท่ีวาตนเองมีตัวตนอยูจริงได  สวนรูปแบบ
การจัดการศึกษาน้ัน ควรใชระบบสหกรณแหงศาสตร คือการหลอมรวมศาสตรทุกแขนง เชน นิติศาสตร  
เศรษฐศาสตร  โดยมี ธรรมศาสตร เปนหลัก เพื่อใหเกิดความถูกตองและประโยชนอยางแทจริง  นอกจากนี้
ควรใชแผนการศึกษา อันประกอบไปดวย พุทธิศึกษา คือการฝกอบรมใหมนุษยมีสติปญญา  รูแจงเห็นจริง
ตามธรรมชาติ   จริยศึกษา คือการฝกอบรมตนใหอยูในกฎระเบียบท่ีถูกตองดีงาม  พลศึกษา คือการ
ฝกอบรมใหเกิดกําลังทั้งกายและจิตใหสมดุลกัน    หัตถศึกษา คือการมีความรูความสามารถในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่น  ทั้งนี้ควรจัดการศึกษาโดยวิธีการท่ีเปนการละ       
หรือทําลายกิเลสความเห็นแกตัวออกไปจากใจ  และโดยวิธีที่เปนการสรางจิตสํานึกใหมีรากฐานแหงความ
มีมนุษยธรรม  และอาจใชวิธีการหรือแนวคิดจากตางประเทศเขามาใช แตจะตองแนใจกอนวาจะกอใหเกิด
ความเหมาะสมถูกตองตอการดํารงชีวิต  และเม่ือพิจารณาแนวคิดเรื่องครูพบวาทานพุทธทาสเห็นวา      
ครูจะตองเปนผูที่มีความประพฤติที่ถูกตองดีงาม  มีปญญาความรูและคุณธรรม  สามารถทําใหผูศึกษา      
รูแจงเห็นจริงและทําลายความรูสึกที่มีตัวตนของผูศึกษาเองได  
 

ดีรภรณ  บัณฑิตชน  (๒๕๔๐)  ศึกษาแนวคิดเร่ืองมนุษยในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ  ผลการศึกษา
พบวาเม่ือทานพุทธทาสกลาวถึงธรรมชาติของมนุษย ทานจะกลาวโดย ชี้ไปที่ธาตุ  ๖   อันไดแก  ธาตุดิน   
ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ  ซึ่งธาตุทั้ง ๖ นี้ เปนองคประกอบพื้นฐานของมนุษย   
เม่ือธาตุประกอบรวมกันเปนรางกายและจิตใจก็ปรากฏคุณภาพใหม  คือ  มีความรู  มีความรูสึกนึกคิด 
และสามารถใชความรูมานึกคิดพัฒนาตนได  “มนุษย”  ในทัศนะของทานพุทธทาสจึงหมายถึงสภาวะท่ีใช
ความรูของตนมาพัฒนาตนไดทั้งรางกายและจิตใจ เกิดเปนสภาวะที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพใหม 
จนสามารถกําจัดกิเลสไดโดยสิ้นเชิง  สวนสารัตถะของมนุษยในทัศนะของทานพุทธทาสน้ัน หมายถึง
ศักยภาพของมนุษยที่สามารถจะพัฒนาตนเพ่ือความหลุดพนโดยความรูจักกฎแหงธรรมชาติและ
ความสามารถในการกําหนดเปาหมายที่ดีที่สุดใหแกตนเอง นั่นคือมนุษยมีความสามารถในการเรียนรู       



 

 

๓๖ 

มีการเชื่อมโยงองคความรูเขาดวยกันเพ่ือเขาใจชีวิต หากบุคคลพัฒนาสารัตถะดังกลาวดวยสัมมาทิฏฐิ  
จุดหมายปลายทางของชีวิตก็จะมีความสะอาด สวาง สงบ  จุดมุงหมายสูงสุดของการเปนมนุษยที่แทคือ 
ความเขาใจสภาพชีวิตและสรรพสิ่งที่เปนไปแลว ดําเนินชีวิตดวยความไมยึดมั่นถือมั่น ตัวกู-ของกู  ซึ่งโดย
สภาพก็เปนการยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น  และทานพุทธทาสเห็นวาการดําเนินชีวิตแบบนี้ไมเกินวิสัย         
ของบุคคลธรรมดา  นอกจากน้ีทานพุทธทาสยังเสนอแนวแนะทางท่ีถูกตองและเหมาะสมตอการพัฒนา
ความสามารถในการเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับความหมายที่แทจริงของมนุษยไววา   ใหใชมรรคมีองคแปด
ของพระพุทธเจา แตทานพุทธทาสมิไดเนนเร่ืององคมรรคที่เปนสวนศีลสิกขาและจิตสิกขามากนัก         
โดยทานมักจะเนนสวนท่ีเปนปญญาสิกขา คือ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ  ดวยความเขาใจสัมมาทิฏฐิ
และสัมมาสังกัปปะอยางถูกวิธี มีความเขาใจกฎธรรมดาและความหมายท่ีแทจริงของความเปนมนุษย
เทาน้ัน  บุคคลจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขที่แท เปนอิสระจากยึดมั่นตัวกู-ของกู บรรลุถึงความ
สะอาด สวาง สงบ  ดังนั้น การรูจักพัฒนาตนโดยการถอนความยึดมั่นจึงเปนความหมายท่ีแทจริงของ
ความเปนมนุษยในทัศนะของทานพุทธทาส 

 

ปรีชา มานะวาณิชเจริญ  (๒๕๔๐)  ศึกษาเร่ืองจิตวางในทัศนะของทานพุทธทาส พบวาจิตวาง
ตามทัศนะของทานพุทธทาสหมายถึงสภาวะจิตที่ละจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตน  จิตจะมี
สภาวธรรมอันวางจากกิเลสทั้งปวง มีสติปญญาเต็มเปยม จนสามารถหย่ังรูถึงความจริงท่ีวาโลกและส่ิงทั้ง
ปวงลวนมีธรรมชาติเปนความวาง ไมอาจยึดมั่นถือมั่นเปนตัวตนได  แนวคิดเร่ืองจิตวางนี้วางอยูบนฐาน
ความเช่ือวา จิตโดยพ้ืนฐานเปนประภัสสร และเปนศักยภาพของทุกคนในการบรรลุมรรคผลนิพพาน  

ดังนั้นจึงกลาวไดวา  หากมีปจจัยถึงพรอมแลว  มนุษยทุกคนมีโอกาสบรรลุธรรมไดแมในชาตินี้               
เมื่อพิจารณาในอีกแงหนึ่ง แนวคิดจิตวางสะทอนความพยายามท่ีจะตีความและประยุกตใชหลักพุทธธรรม
ใหเปนประโยชนเก้ือหนุนตอการดําเนินชีวิต แมกับวิธีอยางปุถุชน หากแตการนําเสนอและช้ีแนะกลวิธีการ
พลิกผันการทํางานใหเปนการปฏิบัติธรรมในคราวเดียวกันนั้น  ไมเปนที่ยอมรับของฝายเถรวาทกระแสหลัก 
เพราะมีความเชื่อตางไปวา  มนุษยแตละคนจะมีศักยภาพในการบรรลุธรรมไมเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับบารมี
ที่สั่งสมติดตัวขามภพขามชาติกันมา  อีกท้ังจิตไมอาจบําเพ็ญวิปสสนาไปพรอมกับการทํางานหรือภารกิจ
อื่นใดซ้ําซอนกันได  จิตวางสําหรับผูที่ยังไมบรรลุมรรคผลจึงไมสามารถเปนไปได  อยางไรก็ตาม การปฏิบัติ
ตามแนวคิดจิตวางน้ัน  แมเพียงสามารถบรรเทาความทุกขลงไดเพียงบางสวนบางขณะเวลาก็ถือวา      
เปนประโยชนอยางมากแลว  โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือทานพุทธทาสมุงเสนอแนะแนวปฏิบัติใหอยูในวิสัย



 

 

๓๗ 

ของปุถุชนทั่วไปยอมเทากับเปนการตอบสนองตอพระพุทธประสงค ที่ตองการใหพุทธธรรมเกิดประโยชน
เกื้อหนุนตอประชาชนไดเปนอยางดี 
 

อรรถ  อดุลยอารยะรังษี   (๒๕๔๑)   ศึกษาเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุ    
ผลการศึกษาพบวา ทานพุทธทาสตีความวา ปฏิจจสมุปบาท เปนสภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล      
ไมใชสภาพท่ีเปนความเก่ียวโยงกันของชีวิตทางกายภาพดังที่พระอรรถกถาจารยทานสําคัญคือ พระพุทธ
โฆษาจารยอธิบายเอาไวในคัมภีรวิสุทธิมรรค  ทั้งนี้เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองปฏิจจสมุปบาทแบบของพระพุทธ
โฆษาจารยไดรับการยอมรับคอนขางมากจากวงวิชาการพุทธศาสนาในสังคมไทย  จึงเปนผลใหแนวคิด   
ในแบบของทานพุทธทาสไดรับการคัดคานและถูกวิพากษวิจารณวาเปนแนวคิดแบบอุจเฉททิฏฐิซึ่งเปน
แบบท่ีคิดตางไปจากพุทธศาสนา  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเสนอความคิดเห็นวา แนวคิดเร่ืองปฏิจจสมุปบาท    
ของทานพุทธทาสสามารถอธิบายไดในกรอบแนวคิดของพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันแนวคิดของทาน
พุทธโฆษาจารย  ก็สามารถอธิบายไดเชนเดียวกัน เพราะทฤษฎีปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญานั้นสามารถ
เปนไดทั้งแบบขามภพขามชาติดังเชนท่ีทานพุทธโฆษาจารยเสนอ และแบบขณะจิตตามที่ทานพุทธทาส
เสนอไว   
 

รัชฏะ  วัฒนศักดิ ์ (๒๕๔๒) ศึกษาเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ ผลการศึกษา 

พบวาแนวคิดเร่ืองปฏิจจสมุปบาทของทานพุทธทาสน้ันมีความสําคัญอยางย่ิงในการตีความพุทธธรรม 

โดยเฉพาะเร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับภาษาคนภาษาธรรม ที่ทานพุทธทาสไดแยกภาษาออกเปน  ๒ ระดับ 
เพ่ือใหความหมายของภาษาเพ่ือใหสื่อถึงภาวะธรรมใหมากท่ีสุดโดยอิงกับการใชภาษาในระดับ สมมติ
สัจจะและปรมัตถสัจจะของพระพุทธองค ซึ่งความหมายในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนภาษาธรรมท้ังหมด   
ทั้งนี้เพื่อสื่อความหมายใหเห็นกระบวนการเกิดดับของความทุกขเปนสําคัญ ซึ่งการตีความปฏิจจสมุปบาท
ในทรรศนะของทานพุทธทาสนั้น มีความสําคัญตรงท่ีเนนการเกิดกระแสแหงความทุกขเพียงช่ัวขณะจิต    
ที่เกิดความรูสึกตัวกูของกูขึ้นมาครั้งหนึ่งๆ ซึ่งความหมายของคําท่ีสําคัญก็คือคําวา ชาติ มิใชการเกิดใหม 
แตเปนการเกิดขึ้นของอัตตา ความรูสึกนึกคิดที่ปรุงแตงจนเกิดกระแสความทุกขขึ้น   สิ่งที่สําคัญท่ีสุดคือ    
มีการกระทบทางอายตนะแลว ตัณหา อุปาทาน คือ ความรูสึกตางๆ จะเขาเกาะกุมจนเกิดเปนความทุกข 
ทานพุทธทาสจึงเนนมากท่ีสุดตรงท่ีเราตองมีสติอยูตลอดเวลาเม่ือมีการสัมผัสทางอายตนะหรือควบคุม
ผัสสะใหไดนั่นเอง 
 



 

 

๓๘ 

พระมหาบูรณเชน  สณิกปุญโญ  (สุขคุม)  (๒๕๔๔) ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนเร่ืองพระเจา              
ในทัศนะของทานพุทธทาสและแนวคิดที่เก่ียวของ  เพื่อหาขอสรุปวาแนวคิดเร่ืองพระเจาของทานพุทธทาส
เปนไปในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดเร่ืองพระเจาของศาสนาคริสตและแนวคิดของนักปราชญชาวคริสต
หรือไม อยางไร รวมทั้งนักปราชญชาวพุทธวามีความคิดเห็นอยางไร  จากการศึกษาพบวาพระเจาในทัศนะ
ของทานพุทธทาสเปนการตีความขึ้นมาใหมโดยการใชทฤษฎีทางภาษาคนภาษาธรรมเปนเคร่ืองมือ      
ทานตีความวาพระเจาในภาษาธรรม หมายถึงธรรมชาติและกฎธรรมชาติอันเฉียบขาดที่เปนเหตุใหสรรพส่ิง 
เกิดขึ้น  ตั้งอยู และดับสลายไปตามกาลเวลา  ซึ่งกฎดังกลาวน้ียังมีวั ตถุประสงคเพ่ือใหสรรพสิ่ง                
มีพัฒนาการใหสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุด คือ การปราศจากความทุกขทั้งมวล  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา พระเจา
ในทัศนะของทานพุทธทาสไมมีรูปราง 

  

เมื่อทานพุทธทาสอธิบายเร่ืองพระเจา  ทานจะอธิบายในลักษณะที่ประนีประนอมกับหลายศาสนา 
กลาวคือ คนทั่วไปมักเขาใจความหมายของศาสนาประเภทเทวนิยมกับอเทวนิยมในรูปแบบที่เปนปฏิปกษ
ตอกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นที่ถกเถียงกันวาพระเจามีอยูจริงหรือไม  ทานพุทธทาสนําประเด็นนี้   
มาอธิบายใหมโดยใชภาษาคนและภาษาธรรมเปนเครื่องมือ  ซึ่งเปนผลใหเกิดการประนีประนอมระหวาง
ศาสนาเทวนิยมและอเทวนิยมไดเปนอยางดี  ดังนั้น ในทัศนะของทานพุทธทาส มนุษยทุกคนและศาสนา
ทุกศาสนาลวนตองมีพระเจาและตองเปนพระเจาองคเดียวกัน พระเจาน้ีจะเปนบุคคลหรือกฎธรรมชาติ     
ก็ไดซึ่งชวยใหมนุษยสามารถดับทุกขทั้งสิ้น  ดังนั้นมนุษยทั้งหลายจึงควรมุงตรงตอพระเจา ยกผลงานใหแก
พระเจา  เม่ือปฏิบัติไดเชนนี้จะไมมีความเห็นแกตัวและไมเหลือตัวตนหรือความเปนอัตตาท่ีจะนํามาซ่ึง
ความทุกข 

 

 ผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับแนวคิดของนักปรัชญาคริสตของ ๓ สํานัก คือ สํานักเทวนิยม
แบบคลาสสิก สรรพเทวนิยม และเทวนิยมแบบนีโอคลาสสิก  พบวาในทัศนะของทานพุทธทาสไมอาจ    
จัดเขากับแนวคิดของสํานักใดไดอยางสมบูรณ  แตเม่ือพิจารณาจากนักปรัชญาเทวนิยมแลว พบวาทัศนะ
ของทานพุทธทาสมีลักษณะเปนธรรมชาตินิยม มิใชเทวนิยม และเม่ือกลาวถึงทัศนะของนักปราชญ       
ชาวคริสตและชาวพุทธท่ีมีตอทานพุทธทาส  ผลปรากฏวามีทั้งผูที่ เห็นดวยและผูที่ไมเห็นดวยกับทัศนะ   
ของทาน อยางไรก็ดี  การตีความตามทัศนะของทานพุทธทาสในลักษณะของภาษาคน ภาษาธรรมนั้น       
มีประโยชนตอประชาชนและทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางศาสนาอันจะนํามาซ่ึงความสุขสมานฉันท
ในสังคม 

 

 



 

๓๙

จุลพล ผลขจี  (๒๕๔๕)  ศึกษาเร่ืองกฎแหงกรรมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ  โดยมุงศึกษา
สารัตถะของกฎแหงกรรมในแงกรรมเหนือกรรม  และหลักปฏิบัติเพ่ือใหสิ้นกรรมตามทัศนะของทาน     
พุทธทาส ผลการวิจัยพบวาทานพุทธทาสกลาวถึงกฎแหงกรรมไววาเปนกระบวนการของการกระทํากรรม
ตามวงจรของกิเลส กรรม และวิบาก ซึ่งเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท และเปนการศึกษากรรมตามแนว
วิทยาศาสตร  สวนการส้ินกรรมหรือกรรมเหนือกรรมเปนการศึกษาหลักปฏิบัติดวยหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
คือมรรคมีองค ๘  ไดแก  สัมมาทิฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   และสัมมาสมาธิ เพ่ือดับหรือสิ้นทุกข   ซึ่งทานพุทธทาสเรียกวา “สิ้นกรรม”  
“ตัดกรรม”  หรือ “กรรมเหนือกรรม”  ทานพุทธทาสแบงกรรมออกเปน  ๓  ประเภทตามนัยแหงพุทธธรรม  
ไดแก ประเภทท่ีหนึ่ง  กรรมดีหรือกรรมช่ัว   ประเภทท่ีสอง  กรรมขาวหรือกรรมดี   และประเภทที่สาม  
กรรมเหนือกรรม กลาวคือ กรรมไมดํา ไมขาว หรือไมช่ัว ไมดี  ทานพุทธทาสใหความสําคัญตอกรรมตามนัย
สุดทายซึ่งเปนกรรมท่ีนําไปสูการ “ตัดกรรม” หรือ “สิ้นกรรม” กลาวคือ ดับกิเลส  ไดแก ราคะ โทสะและ 

โมหะ ซึ่งเปนรากเหงาของการกระทํากรรมตามนัยท่ีหนึ่งและนัยท่ีสองโดยการปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ 

เม่ือปฏิบัติตามมรรคมีองคเชนนั้น ก็ถือวาเปนการปฏิบัติตามหลัก “กรรมเหนือกรรม” เพ่ือตัดกรรมดําและ
กรรมขาวซ่ึงเปนกรรมในระดับโลกุตตระคือ เหนือกรรมดีและกรรมช่ัว ดังนั้นปุถุชนจะบรรลุนิพพานได       
โดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักกรรมเหนือกรรม 

 

อรรถนิติ   ลิ่มปยมิตร  (๒๕๔๗)  ศึกษานิพพานในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ  โดยมุงศึกษา              
ในประเด็นแนวคิดที่เปนภูมิหลัง  ชุดคําอธิบาย  วิธีการอธิบาย  วิธีการนําเสนอ  และปจจัยท่ีทําใหแนวคิด
ของทานพุทธทาสไดรับการยอมรับ  ผลการศึกษาพบวานิพพานในทัศนะของทานพุทธทาสมีลักษณะและ
ความหมายสอดคลองกับตทังคนิโรธ  โดยทานไดนํามาศึกษาอธิบาย และนําเสนอดวยกลวิธีและแนวคิด
แบบใหม  มีปจจัยท่ีเปนภูมิหลังคือการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆและประชาชนท่ัวไป  
ที่ไมสอดคลองกับหลักคําสอนในพระไตรปฏก  ทานอธิบายผานชุดคําอธิบายหลายชุด เชน สุญญตา  
ปฏิจจสมุปบาท  อิทัปปจจยตา อนัตตา  ตถตา  และอตัมยตา เปนตน   โดยอธิบายตามแนวทางอริยสัจ  ๔   
นําเสนอในรูปแบบการบรรยาย  ปริศนาธรรม  โดยใหมีความสอดคลองกับธร รมชาติ  ซึ่งมีเน้ือหา
ตอบสนองความตองการทางดานสติปญญาและกระตุนใหเกิดการใชปญญาในการดับกิเลสและความทุกข
ไดอยางมีเหตุผล  มีตัวอยางประกอบและมีลักษณะที่เปนวิทยาศาสตรสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติ       
ไดจริง  จึงสงผลใหนิพพานในทัศนะของทานพุทธทาสไดรับการยอมรับ  ดังนั้นนิพพานในทัศนะของทาน



 

๔๐ 

พุทธทาสจึงเปนปจจุบันธรรม  กลาวคือ เปนนิพพานท่ีนี่และเดี๋ยวน้ี  สามารถเขาถึงหรือสัมผัสและไดรับผล
คือดับกิเลสและความทุกขไดอยางแทจริงในชีวิตนี้ 
 

 พระณรงค  กิตฺติธโร   (เดนประเสริฐ)  (๒๕๔๙)  ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษา             
ของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตโต)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด         
ดานปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ จากการศึกษาพบวา ความหมาย
การศึกษาของพุทธทาสภิกขุ คือ สิกขา เปนการศึกษาปฏิบัติทําใหส้ินราคะ โทสะ และโมหะ และการศึกษา
นั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือมวลมนุษยชาติ โดยมุงเนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกสังคม องคประกอบของ
การศึกษามี  ๔  ประการ คือ หลักสูตรการศึกษา ตัวผูสอน สถานท่ี และตัวผูเรียน เพ่ือทําใหผูเรียนมีความ
รอบรูตามหลักศีล สมาธิ และปญญา และการปฏิรูปการศึกษามี ๔ ประเภท คือ  การปฏิรูปแบบสาธิต 

การปฏิบัติรูปแบบแนวคิด การปฏิบัติเพ่ือใหรูจักบุญคุณ และการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาจิต  สวนความหมาย
การศึกษาของพระพรหมคุณาภรณน้ันคือการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน   โดยเนนศึกษาแบบไตรสิกขาเพ่ือให
ผูเรียนมีศีล สมาธิ ปญญาและศึกษาแบบภาวนาเพ่ือพัฒนา  ผูเรียนทางกาย วาจา ใจ และปญญา โดยมี
จุดมุงหมายในการศึกษา  ๕  แนวทาง คือ ตองทําใหชีวิตของผูเรียนพึงไดรับและเกิดประโยชน  ตองทําให
ผูเรียนเกิดภาวะเพ่ือตนเอง ตองทําใหผูเรียนรูจักสรางเสริมปญญา  ตองทําใหผูเรียนเปนพหุสูตร และทําให
ผูเรียนรูจักเคารพครูอาจารย องคประกอบของการศึกษามี  ๒  ประการคือ องคประกอบภายนอก 

กลาวคือ มีบุคคลท่ีทําใหเกิดการเรียนรู เปน “สัตบุรุษ”  มีสถานท่ี รวมท้ังสังคมชุมชน และองคประกอบ
ภายใน ซึ่งเกิดจากแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีเหตุผลสัมพันธกัน  การจัดการศึกษามี  ๒ แนวทาง คือ 

การศึกษาแบบท่ัวไป มีที่มาจากความเชื่อวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ สามารถฝกได และการศึกษาแบบ
ไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และการปฏิรูปการศึกษา มีขึ้นเพ่ือกอใหเกิดประโยชน
แกสังคมปจจุบัน โดยทําใหคนรูจักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ถูกตอง รูจักการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และรจูักประชาธิปไตยและธรรมาธิปไตยที่ถูกตอง 
 

สวนการเปรียบเทียบความหมายของการศึกษา พบวา มีความเหมือนกันคือมาจากหลักสิกขา  ๓ 
ไดแก อธิศีลสิกขา  อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ซึ่งมีขอโตแยงกับบัญญัติศัพท  ถาเปรียบเทียบกับ
สังคมปจจุบันพบวาไมครอบคลุมการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดานจุดมุงหมายในการศึกษาพบวามีความ
เหมือนกันอยู  ๒  ประการ คือ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในปจจุบันใหมีคุณภาพ และการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนในอนาคตโดยพัฒนาจิตวิญญาณและสรางปญญา ซึ่งมีขอโตแยงกันในรายละเอียด แตสังคมปจจุบันน้ี



 

๔๑ 

กําหนดใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาทุกอยาง  ดานองคประกอบของการศึกษามีความเหมือนกัน    
๒ ประการ คือ องคประกอบภายนอก และองคประกอบภายใน  มีความแตกตางกันเพียงแคลักษณะการ
ใชคําศัพท แตในสภาพสังคมปจจุบันองคประกอบการศึกษาตองสัมพันธกับระดับชาติและนานาชาติ 

ดานการจัดการศึกษามีความเหมือนกันอยู ๒ ประการคือ เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมเพ่ือพัฒนาตน 

มีความแตกตางกันโดยคําศัพทแตมีเปาประสงคเหมือนกัน แตในสังคมปจจุบันนี้ แนวคิดดานการศึกษา
ของทั้งสองทานยังไมสามารถสนองตอบทางเศรษฐกิจได  เม่ือพิจารณาดานการปฏิรูปการศึกษามีความ
เหมือนกันอยู ๔  ประเภท  ไดแก  แนวคิดผูเรียน  สังคม  สถานศึกษา และเทคโนโลยี  พบวามีความตาง
โดยคําศัพท แตในสังคมปจจุบันแนวคิดการศึกษาของท้ังสองทานมิไดมุงเนนการพัฒนาคนใหเปนผูนํา   
แนวทางบูรณาการแนวคิดการศึกษาของทั้งสองทานมีขึ้นเพ่ือใชรักษาส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม   
ที่วา  “ความจนเปนเร่ืองใหม ครั้งโบราณคนไทยไมจน” และประยุกตใชจัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูใหมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

พระมหาสวนทรา  ธมฺมจารี (สุจารี)  (๒๕๕๐)  ศึกษาวิเคราะหปรัชญาศิลปะตามทัศนะของ     
พุทธทาสภิกขุ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนะทางปรัชญาในหัวขอเร่ืองศิลปะของพุทธทาสภิกขุและทัศนะ
ทางปรัชญาสํานักอ่ืนๆ ที่แสดงทัศนะทางปรัชญาเก่ียวกับศิลปะไว คือ ความหมาย คุณคา และเกณฑ
มาตรฐานวัดความเปนศิลปะวามีลักษณะอยางไร โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้    
ดานท่ีหน่ึง ดานความหมาย พบวา ศิลปะ คือ ธรรมลักษณ อันเปนการกระทําท่ีตองกระทําดวยความรู 
ความสามารถและดวยความเพียรพยายามเพ่ือใหบรรลุเปนผลสําเร็จของการกระทํามีผลปรากฏของสิ่งที่
ทําเปนท่ีตองตาจับใจของผูพบเห็น เพราะสามารถพรากจิตของผูพบเห็นจากความวุนวาย สงบเย็นและ 
เปนสุขได   ดานท่ีสอง ดานคุณคา พบวาคุณคาของศิลปะตามทัศนะทางปรัชญาของทานพุทธทาส       
เปนความดีที่เปนผลปรากฏของศิลปะตางจากปรัชญาสํานักอ่ืนๆ  ที่มีความเห็นวาคุณคาอยูกับศิลปะ 
และดานสุดทาย ดานเกณฑมาตรฐาน พบวาเกณฑมาตรฐานของศิลปะตามทัศนะทางปรัชญาของ     
พุทธทาสภิกขุ ความจริง คือเกณฑมาตรฐานความเปนศิลปะ ตางจากปรัชญาสํานักอ่ืนๆที่มีความเห็นวา
เกณฑมาตรฐาน ขึ้นอยูกับคนและสังคม 

 

 

 

 



 

 

๔๒ 

๒.๒.๒  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

            งานวิจัยในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเปนสาขาที่ศึกษางานของทาน   
พุทธทาสมากเปนลําดับที่สอง พบรวมท้ังสิ้น  ๙  เร่ือง  ผูวิจัยจะยกหัวขอธรรมที่ทานพุทธทาสบรรยาย     
มาเปนหัวขอการศึกษา เชน จิตวาง  ตถตา การพัฒนาปญญา ความตาย ปฏิจจสมุปบาท วิธีการแกปญหา
ศีลธรรมของเยาวชน  และการศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีผลตองานของทานพุทธทาส  
นอกจากน้ียังพบงานวิจัยท่ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางแนวคิดของทานพุทธทาสกับผูอื่น  ไดแก  
การเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทตามแนวของพุทธโฆษาจารยกับพุทธทาสภิกขุ  และการ
เปรียบเทียบมุมมองทาง ธัมมิกเศรษฐกิจของพุทธทาสภิกขุและแนวคิดเศรษฐกิจแหงความเปนหนึ่งเดียว
ของเคียรา ลูบิค  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   
         พระฟอง  อภิวณฺโณ  (สวัสด)ี  (๒๕๓๕)  ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดเรื่อง “จิตวาง” ของทานพุทธทาส  
เพ่ือศึกษาความหมายและวิธีการนําพุทธธรรมน้ีมาจากพระไตรปฎก  รวมถึงการส่ังสอนแกสาธารณชน  
อุปสรรคปญหาในการสอน  และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งบุคคลท่ัวไปมักจะเขาใจวาจิตวางน้ี
เปนธรรมะสําหรับพระอริยะบุคคลเทาน้ัน  สวนปุถุชนควรศึกษาและปฏิบัติเร่ืองการทําบุญและเร่ืองสวรรค
เปนการเพียงพอแลว  แตทานพุทธทาสมิไดคิดเชนน้ัน เพราะทานยํ้าวาจิตวางน้ีมีความจําเปนแกทุกคน    
ทั้งเพศบรรพชิตและฆราวาส  ผลการศึกษาพบวาทานพุทธทาสอธิบายเร่ืองจิตวางไวอยางละเอียด         
ทุกแงมุม  โดยเฉพาะในการใหนิยามคําวา  “จิตวาง”  นั้นวาเปนสภาพที่จิตวางจากความรูสึกท่ีเปนตัวตน
ของตน วางจากความทุกข วางจากกิเลสที่เปนสาเหตุใหเกิดทุกข วางจากความรูสึกวามีตัวเราของเรา 
แนวคิดดังกลาวน้ีสอดคลองกับหลักการเดิมที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกดังที่พระพุทธเจาตรัสเตือนภิกษุ
ทั้งหลายวาใหมีสติมองเห็นความเปนไปของโลกตามความเปนจริงโดยความวาง คือ วางจากความมีตัวเรา 
ของเรา ใหเขาใจตอสิ่งทั้งปวงวา ไมควรมีความยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเราหรือเปนของเรา ทานพุทธทาส
เสนอแนวคิดใหดําเนินชีวิตประจําวันดวยความวาง เชน  ทําจิตใหวาง แลวทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง      
ทําหนาที่เพื่อหนาที่ เมื่อมีผลงานจากการทํางานก็ควรยกใหเปนผลงานของโลก ของธรรมะหรือความสวาง         
เม่ือบริโภคอาหาร ก็เพียงเพื่อบํารุงธาตุคือรางกาย เม่ือทําไดเชนนี้จะพบแตความสงบเย็นเปนสุข สิ้นทุกข
ปญหาตางๆ ทั้งปวง 
 

 



 

 

๔๓ 

 รัตนชัย  บุญศรี  (๒๕๔๕)  ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายเซนในงานของทานพุทธทาส
ภิกขุ  โดยศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนานิกายฌาน  (เซน)  ในประเทศจีนและญี่ปุน  
ทั้งในแงคําสอน  วิธีการสอน  และวัฒนธรรมของศาสนาท่ีมีผลตอศิลปะตางๆ เชน  ศิลปะการฟนดาบ  
ศิลปะการจัดดอกไม  ศิลปะการจัดสวน  เปนตน  นอกจากน้ียังไดศึกษาวิเคราะหสถานภาพของ
พระพุทธศาสนาในบริบทสังคมไทยในมุมมองทางสังคมศาสตรโดยแบงเปน  ๓  ฝาย  คือ  พระพุทธศาสนา
ในชนชั้นปกครอง  พระพุทธศาสนาของฝายปฏิรูป  และไสยศาสตรของไทย  พบผลการศึกษาดังนี้          
ในประเด็นคําสอนเรื่องสุญญตา  ซึ่งทานพุทธทาสเนนวาเปนหัวใจของพุทธศาสนาน้ัน สอดคลองกับ
หลักปฏิจจสมุปบาทและหลักอนัตตาของฝายเถรวาท  เร่ืองจิตวางน้ี ยังปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฏก 
ของฝายเถรวาทดวย  โดยทานพุทธทาสช้ีใหเห็นวาจิตวาง  มีความสําคัญในชีวิตประจําวันและสอนให    
ดับทุกขดวยความไมยึดมั่นถือมั่น ซึ่งถือเปนสติปญญาข้ันสูงสุดในพุทธศาสนา   สวนในประเด็นของ
อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายฌานท่ีมีตอผลงานของทานพุทธทาสนั้นพบวา การอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
เปนสิ่งสําคัญ  ดังจะเห็นไดจากการตั้งสวนโมกขพลาราม ตามคํากลาวของทานท่ีวา  “ธรรมะคือธรรมชาติ  
ธรรมชาติคือธรรมะ”  อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายฌานน้ียังแสดงออกใหเห็นในรูปของวิธีการสอน
โดยใชภาพปริศนาธรรม ณ โรงมหรสพทางวิญญาณ  สระนํ้านาฬิเกร  และภาพพุทธประวัติที่ไมปรากฏ   
รูปของพระพุทธเจา   สวนการศึกษาคัมภีรและตําราน้ัน  ทานพุทธทาสเห็นวาคัมภีรและตําราตางๆ          
มีความสําคัญในฐานะเปนแผนท่ีนําทางไปสูเปาหมายสูงสุดคือ นิพพาน  นอกจากน้ี อิทธิพลของพุทธ
ศาสนานิกายฌานท่ีมีตอวัฒนธรรมพุทธท่ีสวนโมกขพลารามน้ัน สะทอนออกมาในรูปแบบของการอยู
ใกลชิดกับธรรมชาติ  การมีโบสถธรรมชาติ  การจัดลานหินโคงและตนไม รวมท้ังการเปนอยูอยางเรียบงาย
อีกดวย 

 

 พระสมเกียรติ  ปริฺญาโณ  (เพชรอริยวงศ)  (๒๕๔๗)  ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดตถตา            
ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ เพ่ือวิเคราะหแนวคิดเรื่องตถตาและคําไวพจนที่เก่ียวของตามที่ปรากฏ             
ในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา และศึกษาแนวคิดตถตาของทานพุทธทาส โดยมุงศึกษาสามประเด็น  
ไดแก  ประเด็นที่หนึ่ง ตถตาในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา  ประเด็นที่สอง ตถตา ในทัศนะของทาน
พุทธทาส  และประเด็นที่สาม การประยุกตใชแนวคิดตถตาในการแกปญหารวมสมัย  ผลการวิจัยประเด็น 
ที่หน่ึงพบวา การศึกษาตถตาในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา ทําใหทราบวาสังขารทั้งหลายคือ ขันธ  ๕  
อันไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  และวัตถุสิ่งของที่ไมมีวิญญาณครอง มีความเปน 
“ตถตา” คือ เปนเชนน้ันเอง กลาวคือ ไมมีผูใดเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาตินี้ได  สิ่งที่อยูใตกฎนี้ซึ่งไดแกสังขาร



 

๔๔

ทั้งปวงจะตองเปล่ียนไปตามกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา  ในคําไวพจน  อวิตถตา คือ
ความคลาดเคลื่อนหรือไมผิดไปจากความเปนเชนนั้น เปน อนัญญถตา คือไมเปนอยางอื่นหรือไมเปนไป
โดยประการอ่ืน เปนอิทัปปจยตา กลาวคือสังขารทั้งปวงเกิดจากเหตุปจจัยไมมีสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นโดยปราศจาก
ผูบันดาลใหเกิด และจะเปนไปตามเหตุปจจัยเชนน้ัน  หรืออีกนัยหน่ึง “ตถตา” คือ ปญญาของผูที่ศึกษา
และปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท่ีรูแจงเห็นจริงถึงสภาวธรรมดานสังขตธรรมหรือของสังขารท้ังปวง          
โดยปราศจากความคิดปรุงแตงของผูปฏิบัติ  ดังนั้น ผูปฏิบัติจึงควรทราบวาขันธ ๕ หรือสังขารทั้งปวง
ปราศจากแกนสาร ไมอาจยึดมั่นถือมั่นหรือเพลิดเพลินในสังขาร  เพราะสังขารเปนของนากลัว เปนโทษ 
และควรมุงความหลุดพนจากสังขาร เรียกวา ปญญาวิมุตติ  คือ ผัสสะ  สภาวะน้ีเรียกวา นิพพานหรือสภาว 

อสังขตธรรม  ดังนั้นจึงกลาวไดวา ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมเปน ตถตา 
    

ประเด็นที่สอง ตถตา ในทรรศนะของทานพุทธทาสหมายถึงความเปนเชนนั้นเอง ไมมีผูใดหรือสิ่ง
ใดบังคับใหเปนหรือไมเปนได  การอธิบายตถตาของทานพุทธทาสก็คือการอธิบายกฎอิทัปปจยตา
และปฏิจจสมุปบาท  กลาวคือ เปนกฎแหงเหตุและผล  อธิบายถึงความไมมีแกนสารของสังขตธรรม       
เม่ือไมมีแกนสารจึงไมเท่ียงและเกิดการเปล่ียนแปลง  ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้อยูในกรอบเดิมที่เรียกวา 
ตถตา   ดังนั้น ตถตา ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุจึงเปนคําท่ีใชแทนอิทัปปจยตาและปฏิจจสมุปบาท และมี
ความหมายไมแตกตางจากในคัมภีรพระไตรปฎก  และประเด็นที่สาม  ตถตา เปนสภาวธรรมองครวม 
คือครอบคลุมทั้งสภาวสังขตธรรมและอสังขตธรรม  เปนกฎธรรมชาติและเปนหลักคําสอนช้ันสูงของ
พระพุทธเจาเพ่ือใหเกิดการรูแจงและเกี่ยวของกับมนุษย สังคม  การเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม  อันจะนํามาซ่ึงความสงบสุขมั่นคงของสังคมโดยรวม 
 

สุนันท เพ็ชรพิรุณ  (๒๕๔๗)  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเร่ืองการพัฒนาปญญาตามทรรศนะ       
ของพุทธทาสภิกขุวามีการพัฒนาใหเกิดขึ้นและมีบทบาทตอสังคมไทยอยางไร โดยแยกประเด็น            
การศึกษาวิจัยออกเปน  ๓  ประเด็น ไดแก ประเด็นท่ีหนึ่ง คือเร่ืองปญญาในคัมภีรพระไตรปฎก  อรรถกถา
และปกรณวิเสส  ประเด็นที่สองคือปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ  และประเด็นที่สามคือการ
วิเคราะหบทบาทเร่ืองการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุที่มีตอสังคมไทย   ผลการศึกษา
ประการท่ีหนึ่งพบวา คําวา ปญญา หมายถึง ความรูแจง ความรูชัด ความเขาใจ ความรูเทาทันทุกส่ิง     
ตามความเปนจริง  คําวา ปญญา นั้นเปนคํากลางๆ มีหลายข้ัน หลายระดับและหลายประเภท เชน 

“โลกิยปญญา”  คือ ปญญา  ในข้ันเบื้องตน ความฉลาดรอบรูในเรื่องการดํารงชีวิตทั่วไปท่ียังเก่ียวของอยู



 

๔๕

กับเร่ืองตามอยางชาวโลก  สวน “โลกุตตรปญญา” คือปญญาข้ันสูง ข้ันเหนือโลก ไดแก ขั้นท่ีเปนมรรคผล 

นิพพาน  มีความฉลาดรอบรเูรื่องการปฏิบัติเพื่อนําไปสูความดับทุกขได 
 

ผลการศึกษาประการที่สองพบวา “ปญญา” ในทางพระพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายอยูที่การทําลาย
ดับอวิชชาและกิเลสอาสวะท้ังปวงท่ีเปนตนเหตุแหงความทุกข ทั้งที่เปนสวนตัวบุคคลและแกชาวโลก      
ดังพุทธพจนท่ีวา “ป  ฺ าย  ปริสุชฺฌติ”  บุคคลยอมบริสุทธ์ิไดดวยปญญา หรือ “ป  ฺ า โลกสฺมิ ปชฺโชโต”  
ปญญา เปนแสงสวางในโลก   ฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนายกยองบุคคลผูมีปญญาวาเปนบัณฑิต 

คือเปน  “พุทธะ”  แปลวา  ผูรู  รูความจริงอันประเสริฐวาสิ่งใดเปนทุกข  สิ่งใดเปนสาเหตุแหงทุกข  สิ่งใด  
เปนความดับทุกข  สิ่งใดเปนมรรคหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข  รูแจงวาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง 
เปนทุกข  ไมประกอบไปดวยตัวตน   “ผูตื่น” คือ ตื่นจากอวิชชา ความไมรู อันเปนรากเหงาของกิเลสอาสวะ
ทั้งปวง  “ผูเบิกบาน” คือ มีจิตบริสุทธิ์ผองใสไมเศราหมองเพราะหมดสิ้นกิเลสอาสวะทั้งปวง ไมยินดียินราย 
ตออารมณตางๆ ที่เปนโลกธรรมซ่ึงจะเขามากระทบจิตใจ และผลการศึกษาประการที่สามพบวา 
กระบวนการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ สรุปสาระสําคัญไดวาการเขาถึงจุดหมายสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนา ไดแก ความหลุดพน จะตองอาศัยปญญาเปนตัวการสําคัญ ไดแก วิปสสนาปญญา 

นับตั้งแตพระอริยบุคคลข้ันตนคือ พระโสดาบัน ไปจนถึงพระอรหันตจะตองไดปญญาวิมุตติ  ทานพุทธทาส
กลาววา การพัฒนาปญญาใหเกิดขึ้น  ใหแกกลาขึ้นจนถึงขั้นบรรลุอริยมรรค อริยผล  ปญญาท่ีทําลาย
กิเลสขั้นตน ไดแก ขั้นละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสทั้ง ๓ นี้ได จะบรรลุเปนพระโสดาบัน ถาละ
กิเลสทั้ง ๓ ขอเบ้ืองตนดังที่กลาวมาแลวได และสามารถละราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง จะบรรลุเปน  
พระสกิทาคามี   ถาละกามราคะ ปฏิฆะไดจะบรรลุเปนพระอนาคามี และปญญาข้ันสูงสุดสามารถละรูป
ราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะ มานะ อวิชชา ผูมีปญญาแกกลาถึงที่สุด สามารถละสังโยชนทั้ง  ๑๐  ไดทั้งหมด 

จะบรรลุเปนพระอรหันต  ซึ่งเปนบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในทางพระพุทธศาสนา 
 

ทานพุทธทาสกลาววา ธรรมะเปนเคร่ืองชวยโลกและใชไดกับทุกศาสนาและทุกระบบ เชนศีลธรรม 

จริยธรรม กฎหมาย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจสังคม การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม การอนุรักษ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม จิตวิทยา และปรัชญา เปนตน และสามารถใชไดทุกแขนงวิชาที่เปนไปเพ่ือความ    
สรางสรรคสังคมมนุษยเพื่อใหเกิดความสงบสุข หลักและวิธีการที่พุทธทาสภิกขุใชสอนน้ี สอดคลองกับ
หลักการที่มีอยูในพระไตรปฏกและอรรถกถา สามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูศึกษาปฏิบัติ
ไดตามสมควรแกเหตุ  มนุษยทุกคนควรจะปฏิบัติธรรมดวยการขจัดความเห็นแกตัว มุงชวยเหลือผูอื่น
เพราะชีวิตที่อยูดวยธรรมะคือชีวิตที่ถูกตองดีงาม เปนไปเพื่อประโยชนสุขทั้งแกตนเองและผูอื่น ดังนั้นจึง



 

๔๖ 

ควรหันมาสนับสนุนใหสังคมไทยมาปฏิบัติธรรมกันใหมากขึ้น จะทําใหสังคมไทยสงบสุข ปราศจาก
อาชญากรรมท้ังปวง 
 

พระมหาวันชัย  ธมฺมชโย  (ชวงสําโรง)   (๒๕๔๘)  ศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองความตายตามทัศนะ
ของพุทธทาสภิกขุเพ่ือศึกษาหลักการปฏิบัติตอความตายในพระพุทธศาสนา  แนวคิดวิธีปฏิบัติ                 
ตอความตายของพุทธทาสภิกขุ และอิทธิพลคําสอนเร่ืองความตายของพุทธทาสภิกขุที่มีตอสังคมไทย    
ผลการศึกษาพบวา พุทธศาสนาสอนวาทายสุดชีวิตตองเดินทางไปสูความตายทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้    
ตองตายดวยกันทั้งสิ้น โดยไมเลือกเวลาหรือสถานที่ เม่ือเขาใจถึงความตายแลวมนุษยก็ควรดํารงอยูใน
ความไมประมาท ขวนขวายทํากิจท่ีควรทํา คฤหัสถไมพึงประมาทในชีวิต ควรรีบเรงทําความดี กอนท่ีความ
ตายจะมาเยือน  สวนเพศบรรพชิตก็ไมพึงประมาทในชีวิต รีบเรงทําความเพียรเพ่ือใหบรรลุถึงความสิ้น
กิเลส นั่นคือการเขาถึงพระนิพพาน 

  

แนวคิดและวิธีปฏิบัติตอความตายของทานพุทธทาสเปนแนวคิดที่สอดคลองกับธรรมชาติ 

ทานพุทธทาสกลาววา ธรรมชาติก็คือธรรม ดังนั้นการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับธรรมก็คือการทําทุกส่ิง     
ทุกอยางใหเปนไปตามหลักแหงธรรมชาติ ทานมีแนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองความประหยัดใชสอยสิ่งของเทาที่    
จําเปน ไมทําลายธรรมชาติ รักษาตัวเทาที่จําเปน ไมตองหอบสังขารหนีความตาย  ใชเหตุการณในชีวิตจริง
คือการเจ็บปวยในแตละครั้งเปนการเรียนรูเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติและอยูกับธรรมชาติอยางมีความสุข     
คําสอนเร่ืองความตายของทานพุทธทาสนี้มีอิทธิพลอยางกวางขวางตอสังคมไทย  แพทยยอมรับในสิทธิ
ของผูปวยมากขึ้นและทําใหมีการศึกษาเร่ืองความตายกันอยางกวางขวาง  

 

พระอนันต  อิสุกาโร  (เปงไชยโม)    (๒๕๕๐)  ศึกษาการตีความปฏิจจสมุปบาทตามทัศนะของ
พุทธทาสภิกขุ  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ๓ ประการคือ ประการท่ีหนึ่งเพ่ือศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาท
ในพระไตรปฎกและในคัมภีรวิสุทธิมรรค   ประการที่สอง เพ่ือศึกษาการตีความปฏิจจสมุปบาทตามทัศนะ
ของทานพุทธทาส  และประการที่สาม  เพ่ือศึกษาทัศนะการตีความหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา           
ที่สามารถนําไปสูความรูในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือความหลุดพน และทางดานศีลธรรมเพ่ือความสุข       
ในชีวิตปจจุบันของพุทธบริษัท   ผูวิจัยศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปฎก และคัมภีรวิสุทธิมรรค    
วาดวยปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนกระบวนการเกิดทุกขและดับทุกข การศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาทในฐานะ    
อิทัปปจจยตานั้น แสดงใหเห็นถึงความจริงตามกระแสแหงเหตุปจจัยมีสภาวะไตรลักษณ กลาวคือ มีการ



 

๔๗

เกิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป มีความสําคัญ เพ่ือแสดงกระบวนสภาวธรรมหลักอิทัปปจจยตา  ทานพุทธทาส
ชี้แนะใหเห็นประเด็นและตีความทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งแสดงใหเห็นภาวะท่ีเปนทุกขแลว จึงมุงสู      
การดับทุกข ทานกลาวถึงกระบวนสภาวปจจยธรรมที่ปรากฏในรูปอริยสัจสี่ เพ่ือใหชัดเจนตามกระบวน         
แหงปฏิจจสมุปบาทธรรม ประเด็นการตีความปฏิจจสมุปบาทท่ีนํามากลาวอธิบายทําใหทราบถึงปจจัย    
อิงอาศัยใหเกิดสัสสตทิฐิ  เปนเหตุเกิดกระแสอิทัปปจจยตา  คือความยึดมั่นถือมั่นตามธรรมดาที่ทําใหเกิด
ทุกข 

ผลการศึกษาพบวา  การตีความหลักปฏิจจสมุปบาทตามทัศนะของทานพุทธทาสนั้น        
มีประเด็นความสัมพันธและการตีความทางเน้ือหาสาระเหมือนกับหลักปฏิจจสมุปบาท ท่ีอยูใน              
พระไตรปฎกและคัมภีรวิสุทธิมรรค ซึ่งมีความคลายคลึงกันกับหลักปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปฎกและ      
วิสุทธิมรรคที่วา “ทุกสรรพส่ิงลวนเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท” คือ “ภาวะแหงธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น
และดับไป” ตามหลักท่ีวา “เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เม่ือสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ หรือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขาร  เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ”   สวนผลการศึกษาในประเด็นของการตีความของทาน 
พุทธทาสที่แตกตางไปจากพระไตรปฎกและคัมภีรวิสุทธิมรรคในดานการใชสํานวนภาษาในการอธิบาย
เน้ือหาสาระ จุดเนน วิธีการและรายละเอียดบางประการ  การตีความที่เหมือนและแตกตางกันนั้น ทําให
มองเห็นความหลากหลายของแนวคิดที่บุคคลตางๆ ตีความหมายและอธิบายเหตุปจจัยไมวา จะเปนการ
ใชสํานวนภาษาหรือความเห็นของแตละบุคคลที่มีพื้นฐานดานการศึกษาและการปฏิบัติที่แตกตางกัน จึงมี
การตีความ อธิบายความไปในประเด็นตางๆ ทั้งที่เปนสัสสตทิฐิ สัมมาทิฐิ และอุจเฉททิฐิตามพื้นฐาน
ความคิดที่ตนเองเขาใจ 

 

พระมหาบุญจิตร   กนฺตสีโล (คํามา)  (๒๕๕๐) ศึกษาวิธีการแกปญหาศีลธรรมของเยาวชน      
ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของเยาวชน วิธีการแกปญหาศีลธรรมของเยาวชน
และประยุกตแนวคิดของพุทธทาสภิกขุในการแกปญหาศีลธรรมของเยาวชนในสังคมไทยปจจุบัน                 
ผลการศึกษาพบวานโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ งหวังความเจริญดานเศรษฐกิจสงผลกระทบ              
ตอพฤติกรรมของคนในสังคม คือ การยอหยอนในศีลธรรมจริยธรรมจนกอใหเกิดปญหาสังคมหลายดาน  

เชน ปญหาเร่ืองคานิยม ยาเสพติด อาชญากรรมทางเพศ และความรุนแรง เปนตน เพราะขาดการอบรม  
สั่งสอนสิ่งที่ดีงามจากครอบครัวซ่ึงเปนสถาบันพื้นฐานของสังคม  ทานพุทธทาสมองวาการแกปญหา
ศีลธรรมของเยาวชนนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือครอบครัว ผูปกครองจะตองใหเยาวชนไดรับการศึกษาอบรม      
ที่ถูกตองและรวมมือกันสรางโอกาสใหเยาวชนไดพัฒนาสติปญญาใหมีชีวิต อยูดวยอุดมคติ คือความเปน



 

๔๘

มนุษยที่เต็มเปยมบริบูรณดวยคุณธรรมเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองทามกลางสังคมท่ีกําลังมุงบูชา  
เพียงแตวัตถุ  ทานพุทธทาสแนะนําใหถอยหลังเขาไปหาความถูกตอง คือ สังคมธรรมท่ีมาจากการปฏิบัติ      
ทางศีลธรรม  ยึดหลัก “ธัมมิกสังคมนิยม” กลาวคือ สังคมที่ประกอบดวยธรรมะ ไมมีใครเอาเปรียบใคร     
ไมมีใครกอบโกยสวนเกิน เปนสังคมนิยมที่ถูกตองเหมาะสมทั้งทางวัตถุและจิตใจ 

 

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน (แถวพันธุ (๒๕๕๐)  ศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาท
ตามแนวของพุทธโฆษาจารยกับพุทธทาสภิกขุโดยมุงศึกษาการอธิบายเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปฎก
และเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทของพุทธโฆษาจารยกับทานพุทธทาส  ผลการศึกษาพบวา  
ปฏิจจสมุปบาทเปนหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนสายกลาง  ไมเอียงสุดไปทางสัสสตทิฏฐิ
และอุจเฉททิฏฐิ   และมีความสัมพันธกับหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน  อริยสัจ ไตรลักษณ
เปนตน พระพุทธโฆษาจารยทานอธิบายเร่ืองปฏิจจสมุปบาทวาจะเกิดครบหน่ึงรอบไดตองใชเวลา         
ถึง ๓  ชาติ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต  ทานอธิบายโดยเนนการเกิดทางดานรางกายมากกวาการเกิด  
ทางดานจิตใจ ในขณะที่ทานพุทธทาสปฏิเสธการอธิบายปฏิจจสมุปบาททางดานรางกาย เชน การเกิดคือ
การคลอดออกมาจากทองมารดา ทานอธิบายอีกนัยหน่ึงวา ปฏิจจสมุปบาท คือ การเกิดสภาวะทางดาน
จิตใจ เกิดครบรอบในเวลาอันเร็วในขณะที่มีชีวิตอยู ปฏิจจสมุปบาทสามารถเกิดครบรอบไดหลายรอบ
ภายในหนึ่งวัน 

 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการอธิบายของพระพุทธโฆษาจารยกับพุทธทาสภิกขุพบวา ทานทั้งสอง
ยังคงอางอิงถึงพุทธพจนเปนหลักในการอธิบาย สวนขอแตกตางน้ันขึ้นอยูกับแนวคิดมุมมอง ความเขาใจ 

การตีความและจับประเด็นของแตละทาน   แมการอธิบายของท้ังสองทานจะมีขอแตกตางกันและมีจุดเดน
คนละแบบ แตหลักใหญไมขัดแยงกัน และกลับสนับสนุนการอธิบายความซ่ึงกันและกัน การอธิบาย      
ของพุทธโฆษาจารยมีจุดเดนคือสงเสริมใหบุคคลเล็งเห็นถึงผลกรรมในชาติหนา  สวนการอธิบายความ  
ของทานพุทธทาสมีจุดเดนคือ สงเสริมใหบุคคลสนใจผลกรรมในชาติปจจุบันมากกวาท่ีจะสนใจ             
ในชาติหนา ดวยเหตุนี้ คําอธิบายของท้ังสองทานจึงมุงเนนในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ โดยหลักสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและผลกรรมมีไดทั้งชาตินี้และชาติหนา  ทั้งนี้ เมื่อศึกษาอยางละเอียดพบวาคําอธิบาย
ของทั้งสองทานตางสนับสนุนกันใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  

 



 

๔๙

ปรียานุตร   สุรินทรแกว  (๒๕๕๒)  ศึกษาการเปรียบเทียบมุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของ           
พุทธทาสภิกขุและแนวคิดเศรษฐกิจแหงความเปนหนึ่งเดียวของเคียรา ลูบิค   ผูวิจัยนําแนวคิดทั้งสอง     
มาเปรียบเทียบกันในประเด็นหลักการ เปาหมาย และแนวทางปฏิบัติ  จากการศึกษาพบวา มุมมองทาง 
ธัมมิกเศรษฐกิจของพุทธทาสภิกขุและแนวคิดเศรษฐกิจแหงความเปนหน่ึงเดียวมีที่มาจากความเขาใจ     
ในแกนหลักของศาสนาซึ่งเปนรากฐานของโลกทัศนของบุคคลทั้งสอง  โลกทัศนของทานพุทธทาสภิกขุ คือ 

สรรพส่ิงในโลกน้ีลวนแตอางอิงอาศัยกันและกันอยางตอเนื่องบนหลักของอิทัปปจจยตา  ในขณะที่โลกทัศน
ของเคียราคือพระเจาเปนองคความรัก เปนพระบิดาของสรรพสิ่ง โลกทัศนทั้งสองกลายเปนกระบวนทัศน
ในการดํารงชีวิตและมีผลตอการฟนฟูสังคม  กระบวนทัศนของทานพุทธทาส คือกระบวนทัศนสุญญตา     
สวนกระบวนทัศนของเคียราคือกระบวนทัศนพระตรีเอกภาพนําไปสูพันธกิจแหงอุดมการณ   ทานพุทธทาส
ตั้งปณิธานไวสามประการ คือ ใหบุคคลในศาสนาใดๆ เขาถึงความหมายอันลึกซ้ึงที่สุดแหงศาสดาของตน  

ทําความเขาใจอันดีระหวางศาสนา และดึงเพ่ือนมนุษยใหออกมาเสียจากวัตถุนิยม  ในขณะท่ีเคียรา  ลูบิค 

ตั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิตไวเพ่ือเสริมสรางบทภาวนาของพระเยซู “ขอใหทุกคนเปนหน่ึงเดียวกัน” 
(ยน. ๑๗ : ๒๑) ใหเปนจริง  ดังนั้น มุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจและแนวคิดเศรษฐกิจแหงความเปนหน่ึง
เดียวจึงถูกใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือการบรรลุเปาหมายอุดมธรรมท่ีบุคคลทั้งสองมีเพ่ือนําพามนุษยและสังคม
ไปสูเปาหมายอันสูงสุด คือสันติภาพและความเปนพี่นองสากล  โดยหลักการของธัมมิกเศรษฐกิจคือ ระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีธรรมะเปนพื้นฐาน สวนหลักการของเศรษฐกิจแหงความเปนหน่ึงเดียวคือ เศรษฐกิจแหงความ
เปนหน่ึงเดียวเปนงานของพระเจา เม่ือเปรียบเทียบหลักการทั้งสองพบวามีประเด็นตรงกันกลาวคือ         
เนนการฟนฟูมนุษยและสังคมดวยการลดตัวตนและความเห็นแกตัว  เปนเศรษฐกิจที่มีปญญาและความ
รักเปนพื้นฐาน  และมงุนําแกนหลักของศาสนาซึ่งถือวาเปนธรรมระดับโลกุตรธรรมมาสูชีวิตมนุษย  

  

แนวทางปฏิบัติที่บุคคลทั้งสองไดเสนอแบงออกเปน  ๒ ระดับคือ ระดับปจเจกและระดับสังคม     
ในระดับปจเจก ทานพุทธทาสเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตวาควรเปนอยูอยางตํ่า แตมุงกระทําอยางสูง   
สวนเคียราเสนอแนวการดําเนินชีวิตสีรุง  เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันพบวามีการเนนการสรางทัศนคติ         
ที่ถูกตองเก่ียวกับการดํารงชีวิต เปนวิถีชีวิตแหงปญญาและความรัก  และทําใหโลกุตรธรรมกับโลกียธรรม
กลายเปนพ้ืนที่เดียวกัน  เกิดการพัฒนาชีวิตที่เปนองครวม นอกจากน้ียังสามารถทําใหความจริงสูงสุด  
ตามความเช่ือของศาสนาที่เคยเปนอุดมคติที่มองไมเห็นมากอนใหมาเปนเร่ืองใกลตัว และเปนส่ิงที่เกิดขึ้น
ไดในวิถีชีวิตธรรมดาของมนุษย  รวมท้ังเปนคําตอบวา ศาสนาสรางความหมายใหแกตนไดอยางไร       
สวนในระดับสังคมน้ัน ทานพุทธทาสเสนอระบบเศรษฐกิจธัมมิกสังคมนิยมซ่ึงถือเอาประโยชนของสังคม 



 

๕๐ 

เปนหลัก และประกอบไปดวยธรรมะโดยมนุษยมีหนาท่ีตองปฏิบัติตอกันในฐานะเปนเพ่ือนรวมวัฏสงสาร 
สวนเคียรา เสนอธุรกิจเศรษฐกิจแหงความเปนหน่ึงเดียว  เปนธุรกิจที่เปนผลจากการรวมกันคิดรวมกันทํา 

เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยนํากรอบโครงสรางของวิถีชีวิตสีรุงมาเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการองคกร
ธุรกิจซึ่งพบวาเปนภาพสะทอนความคิดของทานพุทธทาสท่ีเก่ียวกับเจตนารมณของสหกรณ และระบบ
เศรษฐกิจแบบสามัคคีธรรม  มุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของทานพุทธทาสเปนความพยายามที่จะนํา
ศีลธรรมกลับคืนมาสูสังคมยุคใหมซ่ึงสามารถทําใหเปนจริงได ซึ่งแนวคิดดังกลาวน้ีมีแนวคิดเศรษฐกิจ      
แหงความเปนหน่ึงเดียวเปนภาพสะทอน นําไปสูการปฏิบัติและประสบผลสําเร็จ  ดังนั้นจึงกลาวไดวา
มุมมองท้ังสองมุมมองนี้เปนเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมซ่ึงชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยและนําพาสังคมโลก
ไปสูสันติภาพที่แทจริง คือการอยรูวมกันดุจพ่ีนองของมวลมนุษยชาติ 

 

๒.๒.๓  สาขาวิชาการปกครอง 

            งานวิจัยสาขาวิชาการปกครองพบ   ๒  เรื่อง  คือ  งานวิจัยของชลธี      
ยังตรง และเอกกมนต  พรชูเกียรติ  

ชลธี  ยังตรง  (๒๕๓๓)  ศึกษาความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความคิดทางการเมืองของทานพุทธทาส  พรอมทั้งพิจารณาปจจัยตางๆที่มีผลตอการกอรูปความคิด  
ตลอดจนวิเคราะหความคิดทางการเมืองของทานพุทธทาสตอการนําไปใชในสังคมและการเมืองรวมสมัย  
โดยเก็บขอมูลจากงานเขียน งานรวบรวมปาฐกถาธรรม  ตลอดจนคําบรรยายท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพตางๆ  
หนังสือชุดธรรมโฆษณ ๗ เลม คือ ธรรมะกับการเมือง เม่ือธรรมครองโลก ศีลธรรมกับมนุษย จริยศีลธรรม  
เยาวชนกับศีลธรรม  ธรรมสัจจสงเคราะห  และการกลับมาแหงศีลธรรม  รวมท้ังเอกสารที่มีผูกลาวถึงทาน
พุทธทาสและวิเคราะหความคิดทางการเมืองของทาน 

 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดทางการเมืองของทานพุทธทาสมีพื้นฐานจากความคิดทางพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท  นอกจากน้ันทานยังไดนําหลักการบางอยางของพุทธศาสนานิกายเซน และหลักการคริสต
ศาสนาตามความเขาใจของทานมาอธิบายความคิดทางการเมือง  ความคิดทางการเมืองของทานน้ัน       
มีความเปนพลวัตตามสภาพการณทางสังคมและการเมืองที่ เปนอยูในขณะท่ีทานเสนอความคิด  
โดยเฉพาะในชวง พ .ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙  เม่ือพิจารณาคุณคาของความคิดทางการเมืองของทาน           
อาจพิจารณาไดเปน ๒ สวน  กลาวคือ  สวนแรกในฐานะทางหลักการหรือคุณคาทางจิตใจ  ทานเสนอวา
ระบบการเมืองใดก็ตามหากประกอบดวยธรรมะแลว ถือวาเปนระบบการเมืองที่ถูกตอง  ทานไดเสนอระบบ



 

 

๕๑ 

การเมืองแบบ “ธัมมิกสังคมนิยม”  เปนระบบการเมืองในอุดมคติของทาน  เราอาจนําความคิดของทาน   
ในสวนน้ีไปเผยแพรแกสังคมเพื่อเปนรากฐานของความเช่ือหรืออุดมการณทางการเมืองได  สวนท่ีสองคือ
ในดานของระบอบการปกครอง  การที่ทานพุทธทาสมีความเห็นวาการท่ีผูปกครองใชวิธีการปกครองแบบ
เผด็จการโดยมีธรรมกํากับเปนการปกครองท่ีดีที่สุด  เพราะทานเห็นวาเผด็จการมิใชเปนจุดมุงหมายของ
ระบบการเมือง แตเปนเพียงวิธีการอยางหน่ึงและใหใชตามสภาพการณและตามความเหมาะสม            
ไมจําเปนตองใชวิธีเผด็จการตลอดเวลา เผด็จการของทานพุทธทาสนี้จึงแตกตางจากความคิดเรื่อง      
เผด็จการท่ัวไป  แนวคิดเร่ืองการปกครองแบบเผด็จการโดยมีธรรมกํากับนี้อาจมีปญหาในทางปฏิบัติได  
เนื่องจากสภาพการณทางสังคมและการเมืองในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอความคิดนี้ 

 

เอกกมนต   พรชูเกียรติ  (๒๕๔๓)  ที่ศึกษาความเชื่อมโยงระหวางหลักธรรมของพุทธศาสนา      
กับแนวคิดปฏิญญาสากลในเร่ืองสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผานงานของพุทธทาสภิกขุ เพ่ือศึกษาความ
เช่ือมโยงระหวางหลักธรรมของพุทธศาสนากับแนวคิดสิทธิมนุษยชนในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘  โดยศึกษาผานความคิดของทานพุทธทาสภิกขุ   การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา
จากแนวคิดที่มีบริบทแตกตางกันมากจึงตองใชความระมัดระวังในการนําความคิดในบริบทหน่ึง              
มาเปรียบเทียบกับอีกบริบทหน่ึง  ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาศัยจากการตีความตัวบท (text) เพ่ือแสวงหา
ความมุงหมายของงานเขียนของนักคิดที่เก่ียวของ   ผลของการวิจัยพบวาผลงานของทานพุทธทาสภิกขุ
ไมไดกลาวถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวเลย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพบริบทที่แตกตางกันของทั้งสองแนวคิด 

ซึ่งในบริบทของพุทธศาสนาจะเนนในเร่ืองของหนาท่ี  (duty) ของมนุษยมากกวาท่ีกลาวถึงเรื่องสิทธิ        
แตจากการตีความพบวาหลักธรรมของพุทธศาสนาในระดับโลกียะธรรมตามแนวทางของทานพุทธทาส     
มีความคลายคลึงกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นของความมุงหมายที่ตองการกําจัดและควบคุม
ความเห็นแกตัวของมนุษยซึ่งเปนสาเหตุของความวุนวายภายในสังคมเพ่ือใฝหาสันติภาพ  ดังนั้นจึงมี
ความสอดคลองกันในดานของความมุงหมายซ่ึงเปนแกนของแนวคิด 

 

๒.๒.๔  สาขาวิชาการศึกษา 

              งานวิจัยสาขาวิชาการศึกษาพบ  ๒  เรื่อง คืองานวิจัยของชํานาญ        
อิ่มสะอาด  และนิกิจ  พลายชุม  



 

 

๕๒ 

ชํานาญ  อิ่มสะอาด  (๒๕๑๙)  ศึกษาชีวิตและผลงานดานวรรณกรรมของพุทธทาสภิกขุ                  
ใชขอมูลจากการสัมภาษณทานพุทธทาสและผูที่เกี่ยวของ  รวมทั้งศึกษาจากผลงานดานวรรณกรรมที่พิมพ
เปนรูปเลมหนังสือและเผยแผตอสาธารณชน ตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงปพ .ศ. ๒๕๑๗  ทั้งนี้ไมรวมงานเขียน
บทความท่ีตีพิมพในหนังสือรายวัน  วารสาร หรือบันทึกไวในแถบบันทึกเสียง และการบรรยายธรรมะ        
ผลการศึกษาในดานชีวประวัติและการดําเนินชีวิตของทานพุทธทาสพบวา วัฒนธรรมประเพณีของ        
ชาวพุมเรียง  ไชยา เปนวัฒนธรรมวิถีพุทธ  มีวัดเปนที่พึ่งพิงของชาวบาน  รวมทั้งบิดาและมารดาของทาน
พุทธทาสเปนบุคคลท่ีสนใจและศรัทธาตอพุทธศาสนาอยางมาก พิจารณาจากการดําเนินชีวิตประจําวัน
และการทําพินัยกรรมยกมรดกสวนหนึ่งใหเปนของคณะธรรมทาน  และกําหนดใหการทําบุญกุศลบํารุง
พุทธศาสนาเปนกิจการประจําตระกูล เหลาน้ีเปนเหตุปจจัยเบ้ืองตนที่ทําใหทานพุทธทาสมีความศรัทธา
มุงมั่นตอพระพุทธศาสนา   ครั้นเมื่อทานพุทธทาสบวช ทานไดศึกษาธรรมะและคนพบวิถีทางศึกษาธรรมะ
ในแบบของทานเอง  ทานมีศรัทธาท่ีแรงกลาและอุทิศทั้งชีวิตรับใชพระพุทธศาสนาดังจะเห็นจากการ
ปฏิญาณตนและประกาศใชนามวา “พุทธทาส”   

เม่ือพิจารณาดานการเผยแผพุทธศาสนาของทานพุทธทาสพบวา  คําสอนของทานเนนเร่ือง 
“สุญญตา” หรือความวาง ไมยึดมั่นถือมั่น  ทานแสดงหัวขอธรรมตามเหตุการณบานเมือง เชน               
ชวงหลังปพ.ศ.  ๒๕๐๐ เปนตนมา เปนสมัยท่ีคนพูดถึงศีลธรรมกันมาก ทานจึงเร่ิมใชคําวา ศีลธรรม 
บอยคร้ังขึ้น จนมาถึงเหตุการณ  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๖  คําวา  สังคมนิยม  ไดรับการกลาวขานมาก    
ทานจึงเขียน  “ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ” หรืออีกช่ือหนึ่งวา “สังคมนิยมตามหลักแหงศาสนา         
ทุกศาสนา”   หรือจากผลงาน “การศึกษาคืออะไร” งานเขียนน้ีไดรับความสนใจเปนอยางมาก ซึ่งทาน     
ไดบรรยายเรื่องนี้ไวกอนที่นักการศึกษาท้ังหลายจะต่ืนตัวเร่ืองปฏิรูปการศึกษา   สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาทาน
ตระหนักถึงปญหาของมนุษยและสังคม ทุกกลุม ทุกระดับ  คําสอนของทานพุทธทาสอยูในรูปพุทธพจน 
และมีหลักวา ผูสอนจะตองปฏิบัติตนใหสมควรแกการเปนผูสอนเสียกอนแลวจึงสอน   และธรรมะ             
ที่ประกาศดวยการปฏิบัติใหเห็นนั้นจะดึงดูดใจเกิดผลสัมฤทธ์ิไดมากกวาธรรมะที่พูดดวยปาก  สําหรับ
วิธีการเผยแผและการสอนน้ันจะตองปฏิบัติตามท่ีพระพุทธองคตรัสไววา  “ธรรมะน้ี ไพเราะงดงาม           
ในเบื้องตน ในทามกลาง และในเบื้องปลาย”  หมายถึงวาผูสอนจะตองหาวิธีสอนใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนาน มีความสุขที่จะเรียนทั้งธรรมะขั้นตน  ธรรมะขั้นกลาง  และธรรมะขั้นปรมัตถหรือโลกุตระ   

 



 

 

๕๓ 

นิกิจ  พลายชุม  (๒๕๒๓)  ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมของพุทธทาสภิกขุ  โดยมุงศึกษาวิเคราะห
ปรัชญาศาสนาการตีความธรรม  การใชถอยคําและสํานวนภาษาท่ีปรากฏในวรรณกรรมของทานพุทธทาส  
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณทานพุทธทาสและบุคคลที่เก่ียวของ และศึกษางานเขียนของทานจากเอกสาร  
จํานวน  ๕  ชุด  ไดแก  ๑. เอกสารชุดมองดานใน   ๒. เอกสารชุดปาฐกถา เทศนา ธรรมบรรยายและ
บทความหรือเร่ืองเขียน    ๓. เอกสารเรื่องแปล    ๔. เอกสารท่ีเปนกวีนิพนธ   และ ๕. เอกสารผลงาน     
การรวบรวมซ่ึงมีคําบรรยายของพุทธทาสภิกขุประกอบ  แลวจึงวิเคราะหโดยใชปรัชญาศาสนาเปนเกณฑ   
ผลการศึกษาพบปรัชญาศาสนาสําคัญหลายศาสนา เชน  ฮินดู  คริสต  มีอิทธิพลตอวรรณกรรมของทาน
พุทธทาส โดยเฉพาะอยางย่ิงพุทธศาสนาแนวการสอนแบบเซ็น  เพราะทุกศาสนามีปรัชญาพ้ืนฐาน
เหมือนกัน คือสอนใหคนละความเห็นแกตัว ลดความทุกข และไปใหถึงความสุขบนสวรรค  แตศาสนาพุทธ
ตางจากศาสนาอื่นตรงที่สอนใหมุงไปไกลกวานั้น คือหลุดพนหรือนิพพาน 

 

สวนการตีความธรรมะมีสองประเภท  คือ การตีความในแงบุคลาธิษฐาน และธรรมาธิษฐาน          
ทานพุทธทาสใชคําวา  “ภาษาคน”  ตีความโดยการอธิบายตามรูปศัพทใหชัดเจนข้ึนและการเลานิทาน
ประกอบ  และ  “ภาษาธรรม”  ตีความโดยการใชปริศนาธรรมและถอยคําสํานวนเพ่ือคนหาความหมาย     
ที่แฝงอยูในขอความนั้นทานพุทธทาสมักใชคําศัพทซ้ําๆ  มีคําทับศัพทภาษาอังกฤษ และใชศัพทเฉพาะ   
เปนจํานวนมาก แตมีชีวิตชีวาในการสอน  กระตุนทาทายใหผูฟงใชความคิด ใชภาษางายๆ แตกินความ
ลึกซ้ึง  หากใชคําภาษาบาลีทานก็จะอธิบายความหมายใหชัดเจน  หากผูฟงเปนกลุมที่มีการศึกษาสูง เชน 
นักศึกษา ขาราชการ  ทานพุทธทาสจะใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษดวย  พบการใชคําพูดที่ตรง รุนแรง    
เพ่ือเขยากิเลส เชน มัน  ตัวกู  ของกู  ไอบา  เปนตน  บางครั้งใชคําท่ีทานบัญญัติขึ้นเอง จนบางครั้งผูฟง
อาจเขาใจผิดหรือไมเขาใจ เชน คําวา “จิตวาง”  เปนตน  นอกจากนี้ยังพบวาทานใชถอยคําสํานวนท่ีแปลก 
เปนปริศนา ชวนใหคิด เชน ตายเสียกอนตาย  เรามากินเวลากันเถิด  ความมืดสีขาว ใหวัฏสงสารมีนิพพาน  
นิพพานท่ีนี่และเด๋ียวน้ีกับนิพพาน  ตอตายแลว  เปนตน  นอกจากน้ีพบการใชคําเปรียบเทียบแปลกๆ    
นอกแบบแผน เชน เย็นเหมือนหินในทองคลอง  เขากันไดสนิทเหมือนน้ํากับนม  เปนตน 

 

 จะเห็นไดวางานวิจัยสาขาการศึกษาของนิกิจ  พลายชุมนี้  มีบางประเด็นท่ีศึกษาในเร่ืองการใช
ภาษา แตยังมิไดศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด   และยังมิไดเปนการศึกษาปริจเฉทที่เจาะจงเฉพาะภาษา
พูดหรือปริจเฉทการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสดังที่ผูวิจัยตองการศึกษา  อีกท้ังยังมิใชการศึกษา     
มโนอุปลักษณตามแนวภาษาศาสตรปริชานเพ่ือคนหาความสัมพันธระหวางภาษาและระบบความคิด     
ในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสอีกดวย 



 

 

๕๔ 

๒.๒.๕   สาขาวิชาจริยศาสตร 
                         งานวิจัยสาขาวิชาจริยศาสตรพบเพียง ๑ เร่ือง คือ งานวิจัยของสุทิน     
สุขดี  (๒๕๔๕)  ที่ศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตรในบริบทสังคมไทย โดยใช
วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร จากพระไตรปฎก อรรถกถา หนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนา วิทยานิพนธและ
เอกสารท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาพบวา เสรีภาพที่ปรากฏนั้นแบงออกเปนเสรีภาพทางกายและเสรีภาพ   
ทางใจ  เสรีภาพทางใจจะอางถึงทางศาสนาเปนหลัก ในขณะท่ีเสรีภาพทางกายมุงไปที่การกระทําตอชีวิต
และทรัพยสินของตนเอง โดยไมถูกแทรกแซงขัดขวาง รวมถึงการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและเช่ือ วา
เสรีภาพทางกายตองมีขอบเขตความรับผิดชอบกํากับ  เชน  กฎหมาย มิฉะน้ันอาจนํามาซ่ึงความ            
ไรระเบียบและละเมิดซึ่งกันและกัน   เสรีภาพทางกายและเสรีภาพทางใจนี้ ไมจําเปนตองสัมพันธกัน     
สวนเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตร หมายถึงเสรีภาพ  ๒  ระดับ กลาวคือ  เสรีภาพทางใจ จัดเปนเสรีภาพ
สูงสุดระดับโลกุตตระ  สวนเสรีภาพระดับโลกิยะอยูที่การแสวงหาความสุข ความสําเร็จเพื่อเปนวิถีทาง
เขาถึงเสรีภาพสูงสุดซึ่งเปนเสรีภาพทางใจโดยปราศจาก อวิชชา ตัณหา อุปาทาน  

การใชเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตรตองใหสอดคลองกับเปาหมาย  ๓  ระดับ ไดแก ระดับตน     
คือ การมุงความสุขความสําเร็จในชีวิตปจจุบัน ระดับกลาง คือการต้ังมั่นในหลักคุณธรรม ไมมัวเมายึดติด
กับสิ่งภายนอก มีความสุขสงบทั้งภายในและภายนอก และระดับสูงสุดคือการเขาใจโลกตามความเปนจริง
และมีชีวิตที่สงบสุข  การใชเสรีภาพในการเลือกกระทํา  การฆาตัวตาย การประกอบอาชีพโสเภณี และการ
ถายภาพเปลือย จะสรางผลกระทบตอการเขาถึงเปาหมายทางพุทธจ ริยศาสตรและคานิยมที่ดี             
ของสังคมไทย  ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยแนวความคิดเร่ืองเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตรของนักวิชาการสาขา
ศาสนาและปรัชญา  เชน  ทานพุทธทาส  พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)  และสมภาร  พรมทา  เปนตน   
เพ่ือจะไดทราบแนวถึงความคิดที่แตกตางกันซึ่งจะมีผลดีตอการนํามาใชวิเคราะหและแกไขปญหา           
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

 

๒.๒.๖  สาขาวิชาวาทวิทยา 

                        งานวิจัยสาขาวิชาวาทวิทยาพบเพียง ๑ เร่ือง คืองานวิจัยของปุณยนุช  
ชุติมา  (๒๕๔๓) ที่ศึกษาเร่ืองปรัชญาการส่ือสารในธรรมสารของพุทธทาสภิกขุ เปนการวิจัยโดยใชเอกสาร
หลักคือปาฐกถาและธรรมบรรยายของทานพุทธทาสท่ีตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะเพ่ือศึกษาวิเคราะห
ปรัชญาความคิดของทานพุทธทาสและศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารของทาน ผลการวิจัย
สรุปไดวา ทานพุทธทาสเห็นวาความจริงมีสองระดับ คือ ๑. ปรมัตถสัจจะ (ความจริงแท) คือธรรมะซ่ึงเปน



 

 

๕๕ 

ความจริงสากล ซึ่งมีลักษณะเปนความวางเปลาจากความเปนตัวตน  และ  ๒. สมมุติสัจจะ (ความจริง    
เชิงสมมุติ)  ซึ่งเปนความจริงที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน  การสื่อสารคือระบบสัมพันธภาพของมนุษย   
แบงระดับของการส่ือสารไดเปน  ๒  ระดับ  คือ  ระดับแรก การสื่อสารในระดับของมนุษยกับธรรมชาติและ
มนุษยกับตนเอง  โดยเนนไปที่บทบาทในการเปนผูรับสาร  มีเปาหมายสวนบุคคลเพื่อสรางความสมดุล    
ใหเกิดแกระบบปฏิสัมพันธภายในตัวมนุษยแตละคน โดยท่ี "ภาษาธรรม" อาจจะชี้ไปยังความหมาย       
เชิงปรมัตถสัจจะไดใกลเคียงมากท่ีสุด  ซึ่งการสื่อสารระดับนี้อยูเหนือการประเมินคาดีหรือชั่ว งดงามหรือ
อัปลักษณ และระดับที่สอง การส่ือสารในระดับของมนุษยกับเพ่ือนมนุษยและระดับมนุษยกับสังคม        
ใช "ภาษาคน" สื่อความหมายในเชิงสมมุติสัจจะเพ่ือบรรลุเปาหมายทางศีลธรรมคือเพ่ือสันติภาพในโลก   
ซึ่งจะถือวาความดีคือการส่ือสารเพ่ือขจัดความเห็นแกตัว และความงามเปนหนทางสูความดี โดยนอมนํา
จิตใจมนุษยใหลืมความยึดมั่นในตัวตน  มนุษยเปนทั้งผูรับสารและผูสงสารในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม   
โดยเนนบทบาทการเปนผูสงสารท่ีดี เชน การใช วจนสาร (วจีกรรม) ที่เปนประโยชนและไมประทุษราย    
ตอสัจจะสุนทรียภาพและภราดรภาพ  การสื่อสารออกสูสาธารณชนของทานพุทธทาสจัดเปนการส่ือสาร      
ในระดับนี้โดยสงธรรมสารผานส่ือประเภทตางๆ อยางหลากหลาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส และสื่อระคน  
 

ทานพุทธทาสมีทฤษฎีความรูในแนวทางประจักษนิยมแบบเฉพาะตนเอง เพราะนอกจาก              
จะยอมรับขอมูลเชิงประจักษจากประสาทสัมผัสทั้งหาแลว ชองทางการรับรูในพุทธศาสนายังมีอายตนะ
ทาง "ใจ"  ไวรับรูขอมูลท่ีเปนความคิดและอารมณ   ทานถือวาการรับรูขอมูลจากชองทางใจน้ี เปนขอมูล
เชิงประจักษและมีความสําคัญอยางย่ิงตอสัมพันธภาพของมนุษยที่มีกับตนเองและโลกภายนอก  คุณคา
ของความรูสําหรับทานเปนทั้งประโยชนนิยมและปฏิบัตินิยม  โดยถือวาความรูตองนํามาใชใหเปน
ประโยชนแกทุกฝายไดและเปนหนทางสูการปฏิบัติ ความเปนมนุษยนิยมของทานน้ันเห็นไดชัดเจน        
จากความเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษยที่จะสามารถบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต ซึ่งการส่ือสารควรจะ
นําไปสูเปาหมายสูงสุดนั้น คือ ความจริงแท ธรรมะ นิพพานหรือความสงบ  อันเปนแนวคิดที่สอดคลองกับ
ปรัชญาแบบวิมุตตินิยม 

 

๒.๒.๗  สาขาวิชาธรรมนิเทศ 

                       งานวิจัยสาขาวิชาธรรมนิเทศ พบเพียง  ๑  เรื่อง คือ งานวิจัยของพระมหา
อรุณ  จิตฺตคุตโต  (สุดประเสริฐ)  (๒๕๔๔)  ที่ศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อเผยแผพุทธธรรมของสวนโมกข 



 

 

๕๖ 

พลาราม  โดยศึกษาทัศนคติของผูสงสารคือบุคลากรของสวนโมกข  รูปแบบและเนื้อหาของสาร  ชองทาง  
และทัศนคติของผูรับสาร  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีเปนพระนิสิตของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลางและนักศึกษาซ่ึงเปนสมาชิกของชมรมพุท ธศาสนา                 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ผลการศึกษาพบวา จากปณิธาน ๓ ประการ
ของทานพุทธทาส ไดแก สงเสริมเพื่อนมนุษยใหเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน  สงเสริมความเขาใจ
ระหวางศาสนา และนําเพื่อนมนุษยออกมาจากอํานาจของวัตถุนิยม  ดังนั้นธรรมะที่บุคลากรของสวนโมกข
สื่อออกมานั้นจะเนนท่ีแกนแทของพุทธธรรมและไมโจมตีกลาวรายตอศาสนาอื่น  แตมุงสรางความสามัคคี
และชี้นําใหเพื่อนมนุษยเห็นถึงโทษของวัตถุนิยม โดยสังเกตจากโครงการเผยแผพระพุทธศาสนาและการใช
ชีวิตของทานเอง ทั้งขณะท่ีมีชีวิตอยูและมรณภาพ ไปแลว   เมื่อพิจารณาเน้ือหาพบวาเปนการประยุกต
หลักความรูทุกสวนเขากับหลักพุทธธรรม เชน ธัมมิกสังคมนิยม  การเมือง  เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร  
การศึกษา  เปนตน  สวนดานรูปแบบพบวาสามารถแบงไดเปน  ๓ ประเภท ไดแก  งานเขียนท้ังรอยแกว
และรอยกรอง  งานแปลจากภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ  และงานปาฐกถา  สวนส่ือที่สวนโมกขใชเผยแผ
พุทธธรรม พบวาใชสื่อทางศิลปะ  เชน ภาพวาด  รูปปน  ภาพหลอนูนสูง  และสถาปตยกรรม เปนตน      
สื่อสิ่งพิมพและอิเล็คทรอนิคส เชน  หนังสือ  เทปคาสเซ็ท  มวนวีดิทัศน เปนตน  สื่อสารมวลชน เชน  
วารสาร  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและอินเทอรเน็ต   สื่อบุคคล เชน ทานพุทธทาส   พระโรเบิรต     
สนฺติกโร     พระวรศักดิ์ วรธมฺโม    แมชีรัญจวน  อินทรกําแหง เปนตน และสื่อกิจกรรม เชน กิจกรรมในงาน
วันลออายุ   วันสําคัญทางพุทธศาสนา  เปนตน 
   

 ผูรับสารสวนใหญมีทัศนคติวา บุคลากรของสวนโมกขมีบุคลิกท่ีนานับถือ ยึดมั่นในพระธรรมวินัย  
เครงครัดนาเชื่อถือ  ทันสมัย  มีความรูความสามารถ ฉลาด รูลึก รูรอบ รูกวาง รูไกล  สํารวม  มีคุณธรรมสูง  
ใจกวาง  โอบออมอารี  มีเสียงท่ีไพเราะชวนฟง  พูดชัดเจน  นุมนวล  ยึดมั่นในพุทธศาสนา  สันโดษสมถะ  
สุขุมเยือกเย็น  สวนโมกขมีการใชศิลปะไดดี  มีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  ใชอุปกรณในการสอน       
ใชภาษาสุภาพเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  เลือกหัวขอธรรมะที่เหมาะสมกับกลุมผูฟง  เช่ือมโยงเรื่อง
เขาสูธรรมะและประยุกตหลักธรรมใหเขากับยุคสมัยไดดี  มีการยกอุทาหรณและมีนิทานประกอบ  ใชชีวิต
อยางสงบเย็นและเปนประโยชน เปนแบบอยาง  ใชภาษาอังกฤษประกอบในบางครั้ง แทรกดวยเร่ืองที่ทํา
ใหเกิดอารมณขัน เน้ือหาจูงใจใหเห็นคลอยตาม  ใชพุทธสุภาษิต สุภาษิต กลอน คําคม คําพังเพย
ประกอบการบรรยาย  เนื้อหาตรงไปตรงมา  ไมวกวนนอกเร่ือง  มีเหตุผล  ตรองตามและเห็นจริงได           
มีประโยชนแกผูฟงและสวนรวม  นอกจากนี้  กลุมตัวอยางเสนอแนะวา  ควรจะรักษารูปแบบธรรมชาติ    



 

 

๕๗ 

เพ่ือเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมแบบวิถีทางธรรมชาติเพราะประทับใจการเผยแผธรรมะของทานพุทธทาส    
และแนวการสอนที่เนนตรงหัวใจของพุทธศาสนา  อีกท้ังการดําเนินชีวิตก็เนนที่ความเปนธรรมชาติใหมาก
ที่สุด  กลุมตัวอยางตองการใหสวนโมกขนําเสนอตัวเองมากกวาน้ีเพ่ือจะเปนประโยชนแกชาวโลก  
มหาวิทยาลัยตางๆ ควรจัดใหนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติธรรม ศึกษาการเผยแผธรรมะของสวนโมกขใหมาก
ยิ่งขึ้นและนํามาเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน       
 

๒.๒.๘  สาขาวิชาภาษาไทย 

            งานวิจัยสาขาวิชาภาษาไทยพบเพียง ๑ เรื่องเทาน้ัน คือ งานวิจัยของ 
กัลยา  กุลสุวรรณ  (๒๕๕๓)  เรื่อง ศึกษาวาทกรรมคําสอนของพุทธทาสภิกขุ  ซึ่งศึกษาจากผลงานการ
เขียนเผยแผธรรมะของทานพุทธทาสในชวงกอน พ.ศ. ๒๔๗๔  และตีพิมพคร้ังแรก พ.ศ. ๒๔๗๖  จํานวน  
๔  เลม  ไดแก  ชุมนุมขอคิดอิสระ  ชุมนุมเรื่องยาว  ชุมนุมเรื่องสั้น และตามรอยพระอรหันต  รวมทั้งสิ้น ๗๑  
เร่ือง  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา  ๒  ประการ คือ  ๑.  เพ่ือวิเคราะหกลวิธีทางภาษาดานการนําเสนอ      
การเช่ือมโยงความ  และรูปภาษาท่ีใชสื่อความนึกเปรียบ   และ ๒. เพ่ือวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับศาสนา
และสังคมในวาทกรรมคําสอนของทานพุทธทาส  ผลการศึกษาพบวา  กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมชุดนี้
จําแนกเปน  ๓  ประการ  ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง  กลวิธีการนําเสนอประกอบดวยโครงสราง  ๒  ลักษณะ  คือ  ๑. ประเภทโครงสราง
ของวาทกรรมมี  ๒  ลักษณะ คือ  องคประกอบเดี่ยวและองคประกอบซับซอนหรือองคประกอบประสม   
และ ๒. โครงสรางของวาทกรรมมี  ๓  องคประกอบ  คือ ชื่อเรื่อง  นําเรื่อง  และการปดความ    

ประการท่ีสอง กลวิธีการเชื่อมโยงความมี  ๓  ลักษณะ คือ  ๑. การเช่ือมโยงคําศัพท  มี  ๓  
ลักษณะ  คือ  การซ้ําคํา  การใชคําเขาชุด  และการสรางคํา   ๒.  การเช่ือมโยงคํา  มี  ๑๔  ลักษณะ  คือ  
การขยายความ  การคลอยตามกัน  การบงชี้  การใหเลือก  การแสดงเหตุผลและสรุปความ  การแจกแจง  
การอางถึงคําพูด  การขัดแยงและแสดงความแตกตาง  การแสดงเหตุ  การแสดงความเปรียบ  การแสดง
เง่ือนไข  การเปลี่ยนความ  การแสดงตัวอยาง  และการแสดงการส้ินสุด  และ  ๓. การอางถึง  มี  ๒  
ลักษณะ  คือ  การอางถึงท่ีปรากฏรูปภาษา และการอางถึงท่ีไมปรากฏรูปภาษา   

ประการที่สาม กลวิธีการใชความนึกเปรียบ มี  ๓  ลักษณะ คือ ๑. ความนึกเปรียบเชิงอุปมา       
๒. ความนึกเปรียบเชิงอุปลักษณ  และ ๓. ความนึกเปรียบเชิงบุคลาธิษฐาน  โดยความนึกเปรียบแบบที่พบ



 

 

๕๘ 

มากที่สุดคือความนึกเปรียบเชิงอุปมา  สวนหนวยภาษาท่ีใชในความนึกเปรียบ  ไดแก คํา  วลี  ประโยค  
และขอความ โดยพบการใชหนวยขอความมากที่สุด 

 ประการสุดทาย แนวคิดเชิงศาสนาและสังคมมี ๒ ดาน คือ  ๑. การธํารงและสืบทอดพุทธศาสนา
มี  ๓  วิธีการคือ  สรางความศรัทธาในพุทธศาสนา  ปลูกฝงพุทธปญญาดวยพุทธธรรม และสรางสรรค
กลวิธีสืบสานพุทธศาสนา  และ ๒. การพัฒนาชีวิตและสังคมโดยพุทธวิถี มี  ๓  ดานคือ  ดานการศึกษา  
ดานการเมืองการปกครอง และดานเศรษฐกิจและสังคม 

 
 จะเห็นไดวางานของกัลยา  กุลสุวรรณ  ถึงแมจะเปนงานวิจัยท่ีศึกษาผลงานของทานพุทธทาส
ทางดานการใชภาษาไทยโดยตรง  แตเปนงานท่ีมุงศึกษาเฉพาะขอมูลที่เปนเปนผลงานเขียนมิไดเปน
การศึกษาเจาะจงเฉพาะภาษาพูดหรือปริจเฉทการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสดังที่ผูวิจัยตองการ
ศึกษา  อีกทั้งยังมิใชการศึกษามโนอุปลักษณตามแนวภาษาศาสตรปริชานเพื่อคนหาความสัมพันธระหวาง
ภาษาและระบบความคิดในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสอีกดวย 

 

๒.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรม   

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรมน้ี  ผูวิจัยจะแบงการศึกษาทบทวนออกเปน  ๓   
ประเด็น  ไดแก 

๒.๓.๑  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบและวิธีการในการปาฐกถาธรรม 

๒.๓.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรมของพระรูปอื่น 

๒.๓.๑  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบและวิธีการในการปาฐกถาธรรม 

 

จากการศึกษาพบวามีผูสนใจศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการในการปาฐกถาธรรมทางวิทยุ  
กระจายเสียง  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

พิกุลกานต  รุจิราภา (๒๕๓๗)  ศึกษาการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ : การศึกษาแนวชาติพันธุ 
วรรณนาแหงการส่ือสารโดยมุงวิเคราะหสถานการณสื่อสาร "การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ"  พรอมท้ัง
วิเคราะหและพรรณนารูปแบบและองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ ในการแสดงพระธรรมเทศนา
ทางวิทยุ ผลการวิจัยตรงกับสมมติฐานท่ีวาสถานการณสื่อสาร "การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ"         
มีองคประกอบและการเรียงลําดับที่ชัดเจนเปนระบบ  โดยประกอบดวยเหตุการณสื่อสารทั้งสิ้น  ๑๕  
เหตุการณ ซึ่งมีการเกิดเปนลําดับเรียงกันแบบตายตัว ดังนี้   ๑.  การกลาวเปดการแสดงพระธรรมเทศนา



 

๕๙

ทางวิทยุการประกาศอุโบสถ   ๒. การอาราธนาอุโบสถศีล   ๓.  การกลาวคํานมัสการโดยพุทธศาสนิกชน 
๔. การถึงสรณคมน   ๕. การสมาทานอุโบสถศีล   ๖.  การบอกอานิสงสของศีล  ๗.  การอาราธนาธรรม
การกลาวคํานมัสการโดยพระภิกษุองคเทศก   ๘.  การกลาวบทอุเทศ   ๙.  การเทศน   ๑๐. การกลาวคํา
อนุโมทนา  ๑๑. การกลาว   คําสาธุการการประกาศตนเปนอุบาสิกา และ  ๑๒. การกลาวเปดการแสดง
พระธรรมเทศนา   เม่ือนําองคประกอบของการส่ือสารทั้ง ๑๐ ประการ มาวิเคราะหเหตุการณสื่อสาร       
ทั้ง ๑๕ พบวาการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุเปนสถานการณส่ือสารที่เปนพิธีกรรมอยางหน่ึง เนื่องจาก
มีการกําหนดการเรียงลําดับเหตุการณสื่อสารและวัจนกรรมสื่อสารในแตละเหตุการณสื่อสาร  กฎการสลับ
ภาษาเวลาสถานท่ี   วลีที่ใชในพิธี (ritual phrases) ตลอดจนจํานวนและบทบาทของผูรวมเหตุการณ
สื่อสารนี้อยางเปนระบบ ชัดเจน แนนอน ตายตัว   

 

พระราชปญญาภรณ ชยวํโส / ไชยวงค  (๒๕๔๘)  ศึกษารูปแบบ และแนวทางการเผยแผธรรม
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยศึกษาเฉพาะกรณีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธัมมัสสวนะ
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒  พบผลการศึกษา  ๓  ประการ ดังนี้  ประการท่ีหนึ่ง รูปแบบและแนวทางการ
เผยแผธรรมของพระธรรมกถึก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทั้งอดีตและปจจุบัน พบวา     
มีรูปแบบและแนวทางการเผยแผธรรมะท่ีเหมือนกัน คือ รูปแบบเทศนาโวหารพูดเพื่อใหความรู  โนมนาวใจ 

และความบันเทิง เปนการส่ือสารเพ่ือใหผูฟงไดเรียนรูธรรมะ   ไดอยางชัดเจนแจมแจง   จูงใจใหเกิดศรัทธา 

ความแกลวกลาอาจหาญราเริง เปนการส่ือสารแบบทางเดียวโดยมีพระสงฆเปนส่ือบุคคล มีแนวทางการ
นําเสนอเน้ือหาท่ีเปนประโยชน นาสนใจ โดยใชสํานวนภาษา คือ พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต คําคม 

คําพังเพย กลอน นิทาน และอุปมาอุปไมยเพ่ือเปรียบเทียบใหเนื้อหาของธรรมะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 
  

ประการท่ีสอง เน้ือหาสาระของหลักคําสอนสวนมากตรงตามพระไตรปฎก มีเน้ือหาบางสวน       

เทาน้ันท่ียังขาดความสมบูรณ ความพอดี และคลาดเคลื่อนจากพระไตรปฎกเล็กนอย เน้ือหาที่กลาวถึง
เร่ืองทาน มีความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ และความประหยัด ของประชาชน เร่ืองศีล สมควรเพิ่ม
เน้ือหาเล็กนอย เปนการสอนใหประชาชนมีระเบียบวินัยมากย่ิงขึ้น สวนเรื่องภาวนา คือการปฏิบัติธรรม
โดยตรงตามแนวแหงสติปฎฐาน  ๔  มีเพียงเล็กนอย สมควรเพิ่มเนื้อหาใหมากย่ิงขึ้น สวนบทธรรมะทั่วไป  
ที่กลาวถึงความสุขความเจริญ มีการนํามาแสดงมากทั้งในอดีตและปจจุบัน สมควรลดเน้ือหาลงเพราะเปน 
คําสอนที่ใชแสดงไดทุกโอกาส ไมตองคํานึงถึงวันสําคัญ สถานการณ หรือผูรับฟงแตประการใด เน้ือหา
ธรรมะสวนใหญมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือ ไมมีการประยุกตเนื้อหาธรรมะใหเขากับเหตุการณปจจุบัน 



 

๖๐ 

ทําใหประสิทธิภาพในการนําไปใชแกไขปญหาชีวิตประจําวันไดไมเต็มที่  ในแตละสํานวนยกหัวขอธรรมะ
ขึ้นแสดงมากเกินไป ขาดการตรวจสอบและเรียบเรียงเนื้อหาใหตอเน่ืองถูกตองและชัดเจน สํานวนภาษา 
สูงเกินความสามารถท่ีผูฟงระดับชาวบานจะเขาใจไดอยางแจมแจง ยกหัวขอธรรมะและภาษาบาลี        
ขึ้นแสดงมากเกินไป  ใชอุปมาท่ีไกลตัว และนําเน้ือหาธรรมะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผูฟงไมรูจักและคุนเคย 

และประการสุดทาย เน้ือหาธรรมะท่ีพระสงฆนํามาแสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

สวนมากมีความสอดคลองกับพระไตรปฎกตามหลักพุทธวิธีการสอน  แตมีบทพระธรรมเทศนาบางสํานวน
เทาน้ันท่ีไมสอดคลอง เพราะผูแสดงธรรมไมไดเตรียมและตรวจสอบเนื้อหาของธรรมะใหถูกตอง  ทําให
เน้ือหาไมตอเนื่องกัน  มีความผิดพลาดทั้งความหมาย ตัวอักษร และอธิบายธรรมะตามความคิดเห็น     
ของตนเอง 

  

นอกจากนี้ยังพบวามีความสอดคลองกับกระบวนการการสื่อสารตามหลักนิเทศศาสตร ดังนี้       
ผูสงสาร หมายถึง พระธรรมกถึกท่ีมีความรูความสามารถในการเผยแผธรรมะเปนอยางดี    สาร หมายถึง
สํานวนบทพระธรรมเทศนาทั้ง  ๒๘๙  สํานวน    ชองทาง หมายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

และผูรับสาร หมายถึงประชาชนผูรับฟงโดยทั่วไป  เปนการสื่อสารแบบทางเดียว  มีพระสงฆเปนผูสงสาร 
หัวขอธรรมะบางขอพระสงฆนํามาแสดงซ้ํา  ผูฟงไดฟงบอยคร้ังก็สามารถจําได นับวาเปนการสอดคลอง   
ที่สมบูรณท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ผูที่เก่ียวของควรผลการวิจัยน้ีไปใชในการพัฒนารูปแบบการ     
เผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย เชน  การเทศนาแบบปุจฉาวิสัชนา หรือการส่ือสารธรรมะ
แบบสองทาง เปดโอกาสใหผูรับฟงไดสอบถาม ประยุกตธรรมะใหเขากับเหตุการณปจจุบัน ยกหัวขอธรรมะ
ขึ้นแสดงใหพอเหมาะ ไมแสดงธรรมะโดยอัตโนมัติ และควรพัฒนาแนวทางการใชภาษาใหมีการเรียบเรียง
และตรวจสอบเนื้อหาใหเขาใจงายและถูกตองตรงตามพระไตรปฎก แกไขปรับปรุงในสวนที่บกพรอง 
ลดการใชภาษาบาลีใหนอยลง  จัดทําบทพระธรรมเทศนาใหถูกตองตามหลักการทําบทวิทยุกระจายเสียง 

ระมัดระวังการใชภาษาท่ีต่ํากวามาตรฐาน เชน ภาษาที่รุนแรง ไมสุภาพ แสดงธรรมะไปตามหลักปริยัติ 
ปฏิบัติ และปฏิเวธไดถูกตองชัดเจน  หนวยงานที่เก่ียวของควรจัดทําแผนและระบบในการเผยแผ          
เพ่ือปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ควบคุมการนําเสนอเน้ือหาธรรมะของ     
พระธรรมกถึก  เพ่ือใหเปน มาตรฐานเดียวกันตามพระไตรปฎก  อันจะเปนความมั่นคงของพุทธศาสนา
และเปนประโยชนอยางสูงสุดตอประชาชน ผูรับฟงสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง                   
มีประสิทธิภาพ 

 



 

 

๖๑ 

๒.๓.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปาฐกถาธรรมของพระรูปอื่น 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีผูสนใจศึกษาวิเคราะห 

ปาฐกถาธรรมของพระรูปอื่นๆ  ดังนี้ 
เคิรก   อาร   เพอรซัน  (Kirk  R. Person,  1993)  ศึกษาลักษณะวจนะสัมพันธในปาฐกถาธรรม

ของพระพยอม กัลยาโณ ซึ่งเปนพระภิกษุนักเทศนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยศึกษาจากการถายถอด
เสียงการปาฐกถาจากเทปคาสเซ็ท รวมจํานวนท้ังสิ้น  ๕  เร่ือง  เพ่ือศึกษาถึงลักษณะโครงสรางทางวจนะ
สัมพันธในดานตางๆ  ซึ่งไดศึกษาวิธีการแบงตอน (megasection)  เพ่ือวิเคราะหโครงสรางของการดําเนิน
เร่ืองในธรรมเทศนาของพระพยอม   ผลการศึกษาพบวาการปาฐกถาของพระพยอมน้ัน เปนไปอยาง
ตอเน่ืองสัมพันธกัน (associational) มากกวาเปนไปตามหลักการ (logical)  นอกจากน้ันยังพบวามีการ
สอดแทรกเรื่องราวท่ีเปนเกร็ดชีวิตและประสบการณจริงท่ีทานไดประสบมา ซึ่งถือเปนการส่ังสอนผูฟง   
อยางกลายๆ เพื่อใหผูฟงสามารถรับรูถึงคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถเขาใจในสิ่งที่ทานตองการสั่งสอน
อยางเดนชัดเพิ่มข้ึนอีกดวย 

 

  อุสิธารา   จันตาเวียง  (๒๕๔๐) การศึกษาโครงสรางวจนะในปาฐกถาธรรมของพระครูโสภณ 
บุญญาภรณ (ตุจก)  โดยมุงศึกษาลักษณะโครงสรางวจนะในปาฐกถาธรรมของพระครูโสภณบุญยาภรณ 
ซึ่งเปนพระภิกษุนักเทศนที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงลักษณะโครงสราง
ทางวจนะในดานตางๆ และศึกษาลักษณะการเทศนาของพระครูโสภณ   รวมทั้งองคประกอบในการเทศนา   
วิธีการสั่งสอน และวิธีการโนมนาวใจในรูปแบบตางๆ ที่พระครูโสภณนํามาใชในการเทศนา   รวมท้ังวิธีการ
นําเสนอภาษา  สังคมและวัฒนธรรม  ผลการศึกษาพบวาในการเทศนาของพระครูโสภณน้ันมีการ
เรียงลําดับขอมูลอยางเปนระเบียบขั้นตอน เร่ิมตนดวยการบอกช่ือของธรรมะทั้งหมด จากนั้นจึงอธิบาย
ความหมายของขอธรรมะแตละขอ และยกตัวอยางเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมของภาคเหนือ
เพื่อใหผูฟงเขาใจในสิ่งที่ทานตองการสั่งสอนมากยิ่งข้ึน 

 

พระมหาบุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี   (โอฐสู)   (๒๕๔๓)  ศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา              
ของพระราชวิทยาคม  (หลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ )  เปนการวิจัยเชิงเอกสารและเชิงสํารวจโดยใช
แบบสอบถาม  รวมท้ังการสัมภาษณพระราชวิทยาคม   ผลการศึกษาพบวาทานมีวัตรปฏิบัติอันเปน
ปฏิปทาที่นาเล่ือมใสอยางย่ิง  สวนวิธีการการเผยแผธรรมะท่ีทานใชบอยที่สุดคือ การสนทนาธรรมและ   
การตอบคําถาม  ซึ่งถือเปนวิธีการที่สื่อถึงผูฟงไดงายท่ีสุด  ตลอดจนบุคลิกลักษณะหรือทาน่ังของทาน   



 

 

๖๒ 

การพูดภาษาพ้ืนบาน  และการสรางอารมณขันใหแกผูฟงอยูเสมอ  ทําใหเกิดสัมฤทธิผลในการสั่งสอนคน
ทุกระดับชนชั้นต้ังแตกษัตริย  คนท่ีมีฐานะรํ่ารวย  คนที่มีฐานะยากจน  พระราชวิทยาคมประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารไมวาจะเปนการสนทนา ตอบปญหา หรือการใชสื่อสัญลักษณ คือการเคาะศีรษะ
แทนการประพรมน้ําพระพุทธมนต และวัตถุมงคล เชน การฝงตะกรุด  เปนตน 
 

 พระวุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ  (พรมพิมพ)  (๒๕๔๓)  ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธธรรม     
ของพระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  เพ่ือศึกษาทัศนคติของพระราชวรมุนีในฐานะผูสงสารและศึกษา
เทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี  รวมท้ังทัศนคติและความพึงพอใจของพระภิกษุ
สามเณรท่ีมีตอเน้ือหาและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
วิจัย  กลุมตัวอยางคือพระนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และภิกษุสามเณรที่เขาอบรมโครงการอบรมพระนักเทศนที่องคการเผยแผวัดประยุรวงศาวาส และการวิจัย
เอกสารผลงานจํานวน  ๔๒  เร่ือง  ผลการศึกษาพบวา เน้ือหาพุทธธรรมของพระราชมุนีมีจุดเดน ไดแก     
มีเนื้อเรื่องธรรมบรรยายเปนลําดับขั้น  แตละประเด็นจะมีความรูใหมๆ ใหขบคิดอยูเสมอ  ใชภาษารวมสมัย  
เขาใจงาย  สามารถอธิบายพุทธธรรมไดลุมลึก ชัดเจน   สรุปประเภทเน้ือหาของพุทธธรรมที่ทานนําเสนอ  
ได  ๔  ประเภทคือ เนื้อหาประเภทพัฒนาจิตใจเพื่อชีวิตที่ดีงาม   เนื้อหาประเภทบูรณาการและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  เนื้อหาประเภทพระธรรมเทศนา  และเน้ือหาประเภทวิชาการ  เม่ือพิจารณาดานเทคนิคและ
วิธีการเผยแผหรือนําเสนอพุทธธรรมพบวา ทานมีวิธีการที่เดนชัด  ๖  วิธี คือ   

๑.  การนําเสนอโดยยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ     
๒.  การนําเสนอโดยยกอุปมาเปรียบเทียบ    
๓.  การนําเสนอโดยวิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต  สุภาษิต  ปรัชญา  คําคม  โคลง   

บทประพันธ และบทกลอน เปนตน    
๔.  การนําเสนอโดยวิธีการพูดเชื่อมโยงเร่ืองราวหรือเหตุการณสถานการณตางๆ    
๕.  การนําเสนอโดยวิธีการยกบุคคลตัวอยางประกอบการบรรยาย    
๖.  การนําเสนอโดยวิธีการแทรกดวยเร่ืองที่ทําใหเกิดอารมณขัน 
 

 ผลการสํารวจทัศนคติของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยอยางย่ิ ง และเห็น
ดวยตอบุคลิกลักษณะเน้ือหาพุทธธรรม และเทคนิควิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี และมีความ
พอใจอยูในระดับดีมากตอการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนีในปจจุบัน   หนังสือของพระราชวรมุนี   



 

 

๖๓ 

ที่ก ลุมตัวอยางจํานวนมากกวารอยละ  ๕๐  อานคือ  เ ร่ือง  “ปลุกปลอบใจในยามวิกฤต ” และ 
“พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน”    นอกจากน้ีกลุมตัวอยางยังไดเสนอแนะใหพระราชวรมุนีนําเสนอ
พุทธธรรมตามสาธารณชนหรือสื่อตางๆ ใหบอยและมากขึ้นกวาปจจุบันนี้ 
 

 พระครูศรีปริยัติวิกรม  (วัชรพงษ  ทินฺนาโภ)  (๒๕๔๖)  ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการเผยแผ     
พุทธธรรมของพระเทพสิงหบุราจารย  (จรัญ  จิตธมฺโม)  วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงหบุรี  ศึกษาโดยใชการ
สัมภาษณและแบบสอบถาม  กลุมตัวอยางคือผูที่เขาปฏิบัติกรรมฐานและประชาชนท่ัวไปที่วัดอัมพวัน 
จังหวัดสิงหบุรี และการสัมภาษณพระเทพสิงหบุราจารย   ผลการศึกษาพบวาพระเทพสิงหบุราจารย       
ใชเทคนิคและรูปแบบการสอนและการส่ือสารตามแนวพุทธผสมผสานกับ  หลักนิเทศศาสตรทั่วไป         
สื่อหลักคําสอนจากพระไตรปฎกและการสอนวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน  ๔  โดยมี
ลักษณะเฉพาะในอิริยาบถยืน  คือใหผูปฏิบัติกําหนดอิริยาบถยืน และบริกรรมวา  “ยืนหนอ” ๕  คร้ัง   
กําหนดเปนอนุโลมปฏิโลม  (กลับไปกลับมา)  จากบน (ศีรษะ) ลงลาง (เทา)  และจากลางข้ึนบนสลับกัน  
๕  ครั้ง  จึงกาวเดิน ซึ่งถือวาเปนรูปแบบการสอนวิปสสนากรรมฐานท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของสํานักนี้      
 

 เม่ือพิจารณาผลการศึกษากลุมตัวอยางพบวา รอยละ ๔๘.๕  เปนขาราชการและผูที่มีฐานะดี      
มีรายไดตั้งแต  ๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป  สวนส่ือสวนใหญที่ประชาชนไดรับขอมูลจากพระเทพสิงหบุราจารย  
คือ หนังสือธรรมะ  เอกสารส่ิงพิมพ และนิตยสาร โดยคิดเปนรอยละ  ๔๗ กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจ  
เร่ืองการปฏิบัติกรรมฐานและเร่ืองกฎแหงกรรมที่สอนโดยพระเทพสิงหบุราจารย  สิ่งนี้แสดงใหเห็นวา
ประชาชนสวนมากท่ีมาวัดแหงนี้เล่ือมใสศรัทธาในคําสอนและแนวการสอนพระเทพสิงหบุราจารย          
การเผยแผธรรมะของทานประสบผลสําเร็จ อยางย่ิงเพราะดําเนินตามเทคนิคและรูปแบบการสื่อสาร      
ตามแนวพุทธ โดยผสานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เชน  วิทยุ โทรทัศน  เทป วีดิโอ และสื่อมวลชนอ่ืนๆ  
รวมท้ังการใชกลยุทธโนมนาวใจใหผูฟงใหเกิดศรัทธา กลาหาญ เล่ือมใส   เราใจใหอยากฟงและนอมนํา  
ไปปฏิบัติตามและเปนแบบอยางแกผูเผยแผพุทธศาสนาผูอื่นตอไป 

 
พระมหาอมรวิชญ  ชาครเมธี  (บุตรสาร)  (๒๕๔๗)  ศึกษาเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา   

ของพระโพธิญาณเถร  (ชา  สุภทฺโท)  ทั้งการเผยแผในประเทศไทยและตางประเทศ  โดยมุงศึกษาวิถีชีวิต     
การบริหารจัดการ  บุคคล  เหตุการณ  สถานท่ี  ตลอดจนแนวคิด  เทคนิค  และผลสัมฤทธ์ิจากเทคนิคที่ใช
ในการเผยแผพุทธศาสนา  พบผลการศึกษาดังนี้    



 

 

๖๔ 

๑.  ทานมักจะเทศน จากประสบการณจริง ใชภาษาที่ฟงงาย  มีการทาทายใหนําไป 

ปฏิบัติอยูเสมอ   
  ๒.  ทานถือคติวาใหทําอยางท่ีสอนและสอนอยางท่ีทํา (ยถาวาที  ตถาการี) ดวยการสราง

รูปแบบท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมและนําสานุศิษยบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติที่เรียกวา  “ทําใหดู เปนอยูใหเห็น”  
ตลอดชีวิตแหงการเผยแผธรรมของทาน    

๓.  การใชอุปมาอุปไมย ซึ่งโดดเดนตรงที่สามารถมองเห็นเปนรูปธรรมและเขาใจไดงาย    
โดยทานมักจะใชอุปมาอุปไมยท่ีเก่ียวกับคนและสัตว  เคร่ืองใชใกลตัว  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และ
เหตุการณประกอบการสอนเสมอ    

๔.  การสอนแบบปจุฉาวิสัชนา ซึ่งคลายคลึงกบัอาจารยทานอื่น แตทานมีลักษณะเฉพาะ  
ที่โดดเดนคือทานมีลูกเลนในการถามตอบปญหา  ยืดหยุน พลิกแพลงประเด็นคําถามตามกลุมผูฟง และใช
ภาษาไดเหมาะสม  นําสิ่งใกลตัวมาเปนสื่อในการแกปญหาไดอยางทันทวงที    

๕.  การสอนใหชาวตางประเทศ   ซึ่งเปนเทคนิคการเผยแผที่โดดเดนที่สุดของทาน 

ดวยเทคนิคนี้ทําใหพระพุทธศาสนาเถรวาทแผขยายไปยังตางประเทศท้ังในยุโรปและอเมริกา ทําให
พุทธศาสนิกชนและผูสนใจในพุทธศาสนาใหความสนใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาและตัวทานมากขึ้น   
อยางไรก็ตาม แมทานจะใชเทคนิคที่หลากหลายแตทานมีเปาหมายเพียงหน่ึงเดียวน่ันคือ การเผยแผ 
“ความจริง” ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติจริงและการไดรับผลแหงการปฏิบัตินั้นจริงจนสามารถดับกิเลสไดอยาง
สิ้นเชิงมากกวา “ความรู”  ทานมุงไปท่ีแกนของพุทธศาสนาและสรางศาสนทายาทใหเปน “พระแท” ควบคู
กันไปเชนเดียวกับที่พระพุทธองคไดทรงปฏิบัติมาแลว 

 

พระมหาสมพร อาภากโร (เหลาฉลาด)  (๒๕๔๘) ศึกษาอุปมาอุปไมยในคําสอนของพระโพธิญาณ
เถร (ชา สุภัทโท)  โดยมุงศึกษาอุปมาอุปไมยที่ปรากฏในพระไตรปฎกและอุปมาอุปไมยที่ปรากฏในคําสอน
ของพระโพธิญาณเถร   การสอนโดยวิธีการอุปมาอุปไมยนี้ถือวา เปนรูปแบบที่งายตอความเขาใจคําสอน
ในพระพุทธศาสนาและเปนวิธีการท่ีจะอธิบายสิ่งที่ยากใหเขาใจไดงาย   ผูวิจัยเนนเร่ืองของเน้ือหาในการ
อุปมาอุปไมย ความสัมพันธในวิธีการใชอุปมาอุปไมยในพระไตรปฎกและในคําสอนของพระโพธิญาณเถร  
การสอนโดยใชเทคนิคแบบอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถรเปนวิธีที่โดดเดนกวาครูบาอาจารยรวมสมัย 

สรุปไดดังนี้  
 

                



 

๖๕ 

๑.  การใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถรเนนเร่ืองของการเขาถึงหลักธรรม โดยอาศัย 

องคประกอบที่จะนําสูจุดหมายที่สําคัญคือ บุคคล สถานท่ี กาลเวลา หลักธรรม    

๒.  การใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร เปนการอธิบายธรรมใหผูฟงเขาใจไดอยาง  
ลึกซึ้งและสามารถขจัดความสงสัยไดอยางชัดเจน    

๓.  รูปแบบการใชอุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร เปนการประยุกตใหเหมาะสมกับ 

บุคคล สถานท่ี โอกาส สิ่งแวดลอม และใชหลักธรรมใหถูกจริตผฟูง    
๔.  การใชเทคนิคแบบอุปมาอุปไมย มีปรากฏต้ังแตสมัยพุทธกาลและภายหลังพุทธกาล  

คือในมิลินทปญหา ภายหลังพุทธกาล ๕๐๐ ป เปนเทคนิคที่โดดเดนที่พระโพธิญาณเถรนํามาประยุกต    
ใชบรรยาย อธิบาย เทศนา และตอบปญหาในสมัยปจจุบัน ทําใหเน้ือหาของเรื่องที่ยกมาน้ันมีน้ําหนัก    
และทําใหผูฟงเขาใจในคําสอนไดชัดเจนและลึกซ้ึง  อีกท้ังความไพเราะ ความสละสลวย ความนุมนวล   
ของภาษาเปนสิ่งที่ปรากฏเปนลักษณะเฉพาะของการอุปมาอุปไมย 

   

ฌุมพรี   เหลาวิเศษกุล  (๒๕๔๗)  ศึกษากลไกภาษาเทศนาของพระปญญานันทภิกขุและ       
พระพยอม กัลยาโณ  ผลการศึกษาพบวาลักษณะภาษาเทศนาของพระปญญานันทภิกขุในดานการใช
ภาษาเชิงเปรียบเทียบมากกวาพระพยอม  กัลยาโณ  สําหรับการเลือกใชคําประเภทตางๆ พบการใช
สํานวนภาษาปากในภาษาเทศนาท้ังของพระปญญานันทภิกขุและพระพยอม  กัลยาโณในจํานวนท่ีสูง
ที่สุด  โดยพระพยอม  กัลยาโณ  ใชสํานวนภาษาปากมากกวาพระปญญานันทภิกขุ  รองลงมาคือการใชคํา
ระดับสูง ซึ่งพระปญญานันทภิกขุใชมากกวาพระพยอม  กัลยาโณ  สวนระดับคําท่ีพระภิกษุทั้งสองรูป      
ใชเพียงเล็กนอยคือสแลงและคําพนสมัย  สําหรับการใชภาษาพระพบวา พระปญญานันทภิกขุใชภาษา
พระมากกวาพระพยอม  กัลยาโณ  ในการใชคําซอนพบวาพระปญญานันทภิกขุใชคําซอนมากกวา        
พระพยอม  กัลยาโณ    สวนการใชกลไกการโนมนาวในภาษาเทศนาพบวา พระพยอม  กัลยาโณใชกลไก
การโนมนาวโดยรวมมากท่ีสุด  โดยพระพยอม  กัลยาโณ ใชคําถามเชิงวาทศิลปมากที่สุด  สวนพระปญญา
นันทภิกขุใชการอางถึงพุทธศาสนาและพุทธภาษิตในจํานวนสูงสุด  งานวิจัยของฌุมพรีนี้ มุงศึกษา
วิเคราะหในแงของปริมาณคําท่ีปรากฏ และศึกษาเปรียบเทียบวาพระรูปใดมีอัตราการใชคําประเภทตางๆ 
มากนอยกวากัน แตมิไดมุงศึกษาวิเคราะหถึงลักษณะการใชคํา รวมถึงมิไดศึกษาวิเคราะหถึงเหตุปจจัย    
ที่พระทั้งสองรูปใชคําประเภทตางๆ ในการเทศนาธรรม    

 



 

 

๖๖ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมดทุกประเด็นการศึกษา จะเห็นไดวามีผูศึกษาผลงานของทาน
พุทธทาสเปนจํานวนมากในหลากหลายสาขาวิชา  เชน   การปกครอง   วาทวิ ทยา  ธรรมนิเทศ  
พระพุทธศาสนา  ปรัชญา  เปนตน  โดยพบงานวิจัยในสาขาวิชาภาษาไทยเพียง ๑  เร่ืองเทาน้ัน  คืองาน
ของกัลยา  กุลสุวรรณ  (๒๕๕๓)   แตงานของกัลยาเปนการศึกษากลวิธีทางภาษาดานการนําเสนอ       
การเช่ือมโยงความ และรูปภาษาที่ใชสื่อความนึกเปรียบ  รวมถึงวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาและสังคม
จากผลงานการเขียน  (written  text)  ของทานพุทธทาสในชวงกอน พ.ศ. ๒๔๗๔  ซึ่งนับวาเปนการศึกษา
ผลงานเพียงชวง  ๕  ปแรกในเพศบรรพชิตของทานพุทธทาส     และมิไดศึกษามโนอุปลักษณเพ่ือคนหา   
มโนทัศนที่เกี่ยวของกับขอธรรมะ  

ผูวิจัยขอสรุปประเด็นสําคัญของผลงานที่ศึกษาดานการใชภาษาของทานพุทธทาสเพื่อใหเห็น
ความแตกตางอยางชัดเจนตามตารางดานลางน้ี 

 

ตารางที่  ๓  เปรียบเทียบงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใชภาษาของทานพุทธทาส 
 

 

เรื่อง / ผูวิจัย /  
สาขา / ปพ.ศ. 

 

กลุมตัวอยาง/เครื่องมือ 
 

ผลการศึกษา 

๑ .  การศึ กษา
วิเคราะห 
วรรณกรรม 

ขอ งพุ ท ธทาส
ภิกขุ   
โดย นิกิจ   
พลายชุม   
/การศึกษา  
/๒๕๒๓ 

สัมภาษณทานพุทธทาส
และ บุคคล ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง 
งานเขียนของทานจาก
เอกสาร  ๕  ชุด  คือ   
๑. เอกสารชุดมองดานใน   
๒.  เอกสารชุดปาฐกถา 
เทศนา ธรรมบรรยายและ
บทความหรอืเรื่องเขียน 

๓. เอกสารเร่ืองแปล   
๔. เอกสารท่ีเปนกวีนิพนธ   
๕ .  เอกสารผลงานการ
รวบรวมซ่ึงมีคําบรรยาย
ข อ ง พุ ท ธ ท า ส ภิ ก ขุ
ประกอบ 
 

 

การใชภาษาของทานพุทธทาส 

-ใชคําศัพทซ้ําๆ  มีคําทับศัพทภาษาอังกฤษ และใชศัพทเฉพาะเปน
จํานวนมาก แตมีชีวิตชีวาในการสอน  กระตุนทาทายใหผูฟงใช
ความคิด   
-ใชภาษางายๆ แตกินความลึกซ้ึง  อธิบายความหมายคําภาษาบาลี
อยางชัดเจน   
-ใชคําพูดที่ตรง รุนแรงเพื่อเขยากิเลส เชน มัน  ตัวกู  ของกู   ไอบา  
เปนตน บางคร้ังใชคําท่ีทานบัญญัติขึ้นเองจนบางครั้งผูฟงอาจเขาใจ
ผิดหรือไมเขาใจ เชน คําวา “จิตวาง” เปนตน 
       

*ใชถอยคําสํ านวนที่ แปลก  เป นป ริศนา  ชวนใหคิ ด   เ ช น   
ตายเสียกอนตาย   เรามากินเวลากันเถิด   ความมืดสีขาว  เปนตน 
   

*พบการใชคําเปรียบเทียบแปลกๆ นอกแบบแผน   เชน                 
เย็นเหมือนหินในทองคลอง  เขากันไดสนิทเหมือนน้ํากับนม  เปนตน 



 

 

๖๗ 

ตารางที่  ๓  เปรียบเทียบงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใชภาษาของทานพุทธทาส (ตอ) 
 

 

เรื่อง / ผูวิจัย /  
สาขา / ปพ.ศ. 

 

กลุมตัวอยาง/เครื่องมือ 
 

ผลการศึกษา 

๒. กระบวนการ
สื่อสารเพื่อเผย
แ ผ พุ ท ธ ธ ร ร ม
ของสวนโมกข 
พลาราม   โดย
พระมหาอรุณ 
จิ ตฺ ต คุ ต โ ต   
(สุดประเสริฐ)/
ธ ร ร ม นิ เ ท ศ  / 
๒๕๔๔ 

ใ ช แ บ บ ส อ บ ถ า ม กั บ   
ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ท่ี เ ป น   
พระนิสิตมหาวิทยาลัย
ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ   
ราชวิทยาลัยในสวนกลาง
แ ล ะ นั ก ศึ กษ า ซึ่ ง เ ป น
สมาชิกของชมรมพุทธ
ศาสนาในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร    

 การใชภาษาของทานพุทธทาสและบุคลากรของสวนโมกข  
- มีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  ใชภาษาสุภาพ  เลือกหัวขอธรรมะ 
ที่เหมาะสมกับกลุมผูฟง  เชื่อมโยงเร่ืองเขาสูธรรมะและประยุกต
หลักธรรมใหเขากับยุคสมัยไดดี  ใชภาษาอังกฤษประกอบในบางครั้ง 
- มีการยกอุทาหรณและมีนิทานประกอบ   
- แทรกดวยเรื่องที่ทําใหเกิดอารมณขัน เน้ือหา จูงใจใหเห็นคลอยตาม  
ใชพุทธสุภาษิต สุภาษิต กลอน คําคม คําพังเพยประกอบการบรรยาย   
- เนื้อหาตรงไปตรงมา ไมนอกเร่ือง  มีเหตุผลตรองตามและเห็นจริงได  
มีประโยชนแกผูฟงและสวนรวม   
 

๓. วาทกรรม 

คําสอนของ 
พุทธทาสภิกขุ 
โดย กัลยา  
กุลสุวรรณ 

/ภาษาไทย 

/๒๕๕๓ 

ศึกษาเฉพาะ “งานเขียน” 
เผยแผธรรมะของทาน
พุทธทาสในชวงกอนป 
พ.ศ. ๒๔๗๔  และตีพิมพ
ครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๖  
จํานวน  ๔  เลม คือ  
- ชุมนุมขอคิดอิสระ    
- ชุมนุมเรื่องยาว    
- ชุมนุมเรื่องส้ัน  และ 

- ตามรอยพระอรหันต   
รวมทั้งสิ้น  ๗๑   เรื่อง 

การใชภาษาของทานพุทธทาส 

-ใชกลวิธีทางภาษาเพ่ือเช่ือมโยงความ  ๓  ลักษณะ คือ   
๑. การเช่ือมโยงคําศัพทมี ๓ ลักษณะคือ ซ้ําคํา ใชคําเขาชุด  สรางคํา    
๒.  การเช่ือมโยงคํา มี ๑๔ ลักษณะคือการขยายความ การคลอยตาม 
การบงชี้  การใหเลือก  การแสดงเหตุผลและสรุปความ  การแจกแจง  
การอางถึงคําพูด   การขัดแยงและแสดงความแตกตาง  การแสดงเหตุ  
การแสดงความเปรียบ การแสดงเงื่อนไข การเปล่ียนความ  การแสดง
ตัวอยาง  และการแสดงการส้ินสุด   
๓. การอางถึง  มี  ๒  ลักษณะ  คือ  การอางถึงที่ปรากฏรูปภาษา และ
การอางถึงที่ไมปรากฏรูปภาษา   
- การใชความนึกเปรียบ มี ๓ ลักษณะคือ ๑. ความนึกเปรียบเชิงอุปมา  
๒. ความนึกเปรียบเชิงอุปลักษณ และ ๓. ความนึกเปรียบเชิง
บุคลาธิษฐาน ความนึกเปรียบแบบที่พบมากที่สุดคือ ความนึกเปรียบ
เชิงอุปมา สวนหนวยภาษาท่ีใชในความนึกเปรียบคือ คํา วลี ประโยค 
และขอความ  โดยพบการใชหนวยขอความมากที่สุด   ประเภท
โครงสรางของวาทกรรมพบวามี  ๒  ลักษณะ คือ  องคประกอบเด่ียว  
และองคประกอบซับซอนหรือองคประกอบประสม  สวนโครงสรางของ
วาทกรรมมี  ๓  องคประกอบ คือ ชื่อเรื่อง  นําเรื่อง  และการปดความ    



 

 

๖๘ 

จากตารางขางตน  จะเห็นไดวางานวิจัยท้ัง  ๓  เร่ืองนี้ เปนงานที่มีประเด็นศึกษาดานการใช
ภาษาไทยทั้งสิ้น แตผลงานสาขาการศึกษาของนิกิจ  พลายชุม (๒๕๒๓)  ใชกลุมตัวอยางในชวงกอนป 
พ.ศ. ๒๕๒๓  ซึ่งมีทั้งผลงานการเขียน (written  text)  และการปาฐกถา (spoken  text)  รวมกัน และมี 
บางประเด็นที่ศึกษาเร่ืองการใชภาษา  แตก็มิไดศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดตามหลักวิชาภาษาไทย 
ในขณะที่ผลงานสาขาธรรมนิเทศของพระมหาอรุณ  จิตฺตคุตโต  (สุดประเสริฐ)  (๒๕๔๔)  เปนการศึกษา
การใชภาษาของบุคลากรในสวนโมกข  มิไดศึกษาการใชภาษาของทานพุทธทาสโดยตรง  อีกท้ังขอมูล
ทั้งหมดในงานวิจัยน้ีเปนขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire)  มิไดศึกษาจาก   
ตัวบท (text)   สวนงานวิจัยในสาขาวิชาภาษาไทยของกัลยา  กุลสุวรรณ (๒๕๕๓) เปนการศึกษาเฉพาะ 
งานเขียน  (written  text)  ซึ่งเปนการเผยแผธรรมะของทานพุทธทาสเพียงในชวง  ๕  ปแรกในเพศบรรพชิต
ของทานพุทธทาสเทานั้น  โดยมุงศึกษาการเช่ือมโยงความ  การนึกเปรียบ และโครงสรางของของวาทกรรม  

มิไดศึกษาเร่ืองมโนอุปลักษณ 
 

 จะเห็นไดวาผลงานวิจัยท้ัง  ๓  เร่ืองขางตนนี้  ยังไมมีงานใดเปนการศึกษาเฉพาะเจาะจงปริจเฉท
การปาฐกถาธรรม   อีกท้ังยังไมมีผูใดศึกษาภาษาในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสเพื่อวิเคราะห   
มโนอุปลักษณตามแนวภาษาศาสตรปริชานเพ่ือคนหาความสัมพันธระหวางภาษาและระบบความคิด 
รวมท้ังหนาท่ีของมโนอุปลักษณในการปาฐกถาธรรมของทาน   ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห       
มโนอุปลักษณของทานในประเด็นตางๆ ดังที่ไดกลาวไวในวัตถุประสงคของการศึกษา 



บทท่ี ๓ 
 

มโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะท่ีสะทอนผานถอยคําอุปลักษณของพุทธทาสภิกขุ 
 

ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหมโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะที่สะทอนผานถอยคํา
อุปลักษณของพุทธทาสภิกขุ  ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหถอยคําอุปลักษณโดยจะแสดงลักษณะ          
คูความสัมพันธ  (mappings) ระหวาง “วงความหมายตนทาง” (source  domain) หรือ “แบบเปรียบ” 
(vehicle) กับ “วงความหมายปลายทาง” (target  domain) หรือ “สิ่งที่ถูกเปรียบ” (tenor)  เพ่ือใหเห็นถึง
ความสัมพันธขององคประกอบยอยในการเปรียบเทียบอยางชัดเจนและเปนระบบ จากนั้นจึงวิเคราะห   
มโนอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะที่สะทอนผานถอยคําอุปลักษณเปนลําดับสุดทาย 

กอนที่จะเสนอผลการศึกษา  ผูวิจัยจะขอกลาวถึงหัวขอธรรมะสําคัญท่ีทานพุทธทาสมุงเนน
อธิบายส่ังสอนพุทธศาสนิกชนใหเขาใจและนําไปปฏิบัติ นั่นคือ  “ปฏิจจสมุปบาท”  กอน เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการอธิบายมโนอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะ 

พระพรหมคุณาภรณ  (๒๕๕๓: ๑๙๓-๑๙๔)  ใหนิยามของปฏิจจสมุปบาทวา “การท่ีธรรม
ทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นพรอม, สภาพอาศัยปจจัยเกิดขึ้น, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น,การที่ทุกข
เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยตอเน่ืองกันมา” บางทีเรียกช่ือเต็มเปนคําซอนวา อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท  
โดยปฏิจจสมุปบาทนี้มีองค ๑๒ ดังนี้ 

 

๑. อวิชฺชาปจจฺยา สงฺขารา เพราะอวิชชา เปนปจจัย  สังขารจึงม ี
๒. สงฺขารปจจฺยา วิฺญาณํ เพราะสังขาร เปนปจจัย   วิญญาณจึงม ี
๓. วิฺญาณปจฺจยา นามรูป เพราะวิญญาณ เปนปจจัย  นามรูปจงึม ี
๔. นามรูปปจจฺยา สฬายตนํ เพราะนามรูป เปนปจจัย  สฬายตนะจึงม ี
๕. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะ เปนปจจัย  ผัสสะจึงม ี
๖. ผสฺสปจฺจยา เวทนา  เพราะผสัสะ เปนปจจัย   เวทนาจึงม ี
๗. เวทนาปจฺจยา ตฺณหา  เพราะเวทนา เปนปจจัย   ตัณหาจึงม ี
 

๖๙ 



๘. ตณฺหาปจจฺยา อุปาทานํ เพราะตณัหา เปนปจจัย   อุปาทานจึงม ี
๙. อุปาทานปจฺจยา ภโว  เพราะอุปาทาน เปนปจจัย  ภพจึงม ี
๑๐. ภวปจฺจยา ชาติ  เพราะภพ เปนปจจัย   ชาติจึงม ี
๑๑. ชาติปจฺจยา ชรามรณ ํ เพราะชาต ิเปนปจจัย   ชรามรณะจึงมี 
 

โสกปริเทวทุกขฺโทมนสฺสุปายาสาสมฺภวนตฺิ   
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสจึงมพีรอม 
 

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมทุโย โหต ิ  
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงน้ีจึงมีดวยประการฉะน้ี 

 
ธรรมปราโมทย (๒๕๔๙: ๒๓๗-๒๓๘)  กลาววา “ปฏิจจะ แปลวา อาศัย  สมุปบาท แปลวา 

เกิดขึ้นครบถวน  เมื่อรวมกันก็แปลวา อาการที่มันอาศัยกันแลวเกิดขึ้น”  รวมความแลวปฏิจจสมุปบาทคือ
การแสดงใหทราบวา ทุกขจะเกิดขึ้นมาไดอยางไรและจะดับลงไปอยางไรโดยละเอียด และแสดงใหทราบวา 
การที่ทุกขเกิดขึ้นและดับไปนั้น มีลักษณะเปนธรรมชาติที่อาศัยกันและกัน 

ทานพุทธทาสอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทวาเปน  “ธรรมท่ีอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตอเนื่อง    
เปนสายเหมือนหวงโซที่คลองกัน มีอวิชชาเปนตนเงื่อน มีความทุกขเปนผลสุดทาย แตก็มิไดหมายถึงความ
สิ้นสุดแหงอวิชชา ฉะน้ันจึงมีการเกิดแหงทุกขที่ไมรูจักสลาย เปนหลักสําคัญของพุทธศาสนาท่ีตอง
ศึกษาอยางละเอียดลออเปนพิเศษ” (พระธรรมโกศาจารย, ๒๕๕๔: ๑๔๐)  

ดังนั้นในการดับทุกขใหหายไปหรือมิใหทุกขกอตัวข้ึนมาไดนั้น ทานพุทธทาสจึงเนนวา
พุทธศาสนิกชนจําเปนตองอาศัยหลัก “สุญญตา”  หรือ ความวาง 

 
พระพรหมคุณาภรณ  (๒๕๕๓: ๔๕๕-๔๕๖)  ใหความหมายของ สุญญตา ไววา 
   

ความเปนสภาพสูญ” ความวาง  ๑. ความเปนสภาพท่ีวางจากความเปนสัตว 
บุคคล ตัวตน เรา เขา เฉพาะอยางยิ่ง ภาวะท่ีขันธ ๕ เปนอนัตตา คือไรตัวมิใชตน วางจากความ
เปนตนตลอดจนวางจากสาระตางๆ เชน สาระคือความเท่ียง สาระคือความสวยงามสาระคือ
ความสุข เปนตน, โดยปริยายหมายถึง หลักธรรมฝายปรมัตถ ดังเชน ขันธ ธาตุ อายตนะ 
และปจจยาการ (อิทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท) ที่แสดงแตตัวสภาวะใหเห็นความวาง
เปลาปราศจากสัตว บุคคล เปนเพียงธรรมหรือกระบวนธรรมลวนๆ   ๒. ความวางจากกิเลส    

๗๐ 
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มีราคะ โทสะ โมหะ เปนตนก็ดี สภาวะท่ีวางจากสังขารท้ังหลายก็ดีหมายถึง นิพพาน           
๓. โลกุตตรมรรค ไดชื่อวาปนสุญญตาดวยเหตุผล ๓ ประการ คือ เพราะลุดวยปญญาท่ีกําหนด
พิจารณาความเปนอนัตตา มองเห็นภาวะที่สังขารเปนสภาพวาง (จากความเปนสัตว บุคคล 
ตัวตน) เพราะวางจากกิเลสมีราคะเปนตน และเพราะมีสุญญตา คือ นิพพาน เปนอารมณ      
๔. ความวาง ที่เกิดจากกําหนดหมายในใจหรือทําใจเพื่อใหความวางน้ันเปนอารมณของจิต    
ในการเจริญสมาบัติ เชน ผูเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติกําหนดใจถึงภาวะวางเปลา ไมมี
อะไรเลย; สุญตา ก็เขียน   

 
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทมีองค ๑๒ นี้   ซึ่งเปรียบเสมือนหวงโซแหงทุกข เม่ือหวงน้ีรอยเรียง

เกาะเก่ียวกันครบท้ัง ๑๒ ขอ จึงเกิดเปนความทุกขขึ้น  แตเม่ือขอของหวงโซแหงทุกขนี้ขาดออกจากกัน 
วงจรแหงการเกิดทุกขจะไมสามารถเกิดขึ้นได  เพราะหากหวงของโซขอที่หนึ่งไมเกิดข้ึน  หวงโซขอที่สอง      
ยอมไมเกิดขึ้นเชนกัน   การใชสุญญตาเพ่ือดับอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทน้ีเปนเร่ืองที่ตองใชเวลาในการ
ทําความเขาใจและฝกฝน  ทานพุทธทาสจึงสอนวาหากยังไมสามารถควบคุมจิตได กลาวคือเม่ือจิตเกิด 
หวงโซขอที่หนึ่งคือ  “อวิชชา”  ขึ้นมาแลว  ก็ใหพยายามระงับจิตไวที่หวงขอที่สองคือ  “สังขาร”   หากระงับ
จิตไมไดที่หวงขอที่สอง  ก็ใหพยายามไประงับจิตไวที่หวงขอที่สามคือ “วิญญาณ”  เปนตน  ทานพุทธทาส    
ใหหมั่นฝกจิตใหวางเพื่อมิใหเกิดความทุกข กลาวคือ ใชหลักสุญญตาหรือความวางเพื่อตัดหวงโซ         
แหงความทุกขหรือวงจรแหงทุกขไมใหครบวง จนกอเกิดเปนความทุกขขึ้นมาได  เมื่อใดท่ีจิตวาง ปราศจาก 
“อัตตา” คือ ตัวกู หรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน  และ “อัตนียา” คือ ของกู หรือความยึดมั่นถือมั่นวาเปน
ของตน เมื่อนั้นจิตก็จะปราศจากความทุกข 

จากขอความทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวา ธรรมท้ังหลายลวนอาศัยปจจัยเกิดขึ้น  สิ่งทั้งหลาย
อาศัยกันและกันจึงเกิดมีขึ้น ตอเน่ืองเปนสายไป  ดังนั้น ในการอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทหรือวงจร     
แหงการเกิดทุกขนี้ใหพุทธศาสนิกชนเขาใจอยางถองแทครบถวน จะสามารถชวยท้ัง “แกไข” ปญหา และ 
“ปองกัน”  มิใหเกิดปญหาขึ้นใหมอีกคร้ัง   ดังนั้น ทานพุทธทาสจึงเริ่มอธิบายต้ังแตกระบวนการเกิดปญหา
ซึ่งประกอบไปดวยเหตุปจจัยตางๆ อันจะเก้ือหนุนใหเกิดผลในขั้นตอไป นั่นคือ ปญหาหรือความทุกข และ
หากเราไมสามารถแกไขหรือตัดวงจรนี้ได เหตุแหงทุกขก็จะวนกลับมาใหม เปนวงจรแหงทุกขที่ไมมีที่สิ้นสุด  
ดวยเหตุนี้ การอธิบายธรรมะของทานพุทธทาสจึงมีลักษณะเปนกระบวนการ โดยเร่ิมต้ังแตอธิบาย “ปจจัย” 
กลาวคือเหตุปจจัยท่ีมาเกื้อหนุนกันแลวกอใหเกิดทุกข จากนั้นจึงอธิบาย “การแกไข” คือการใชหัวขอธรรม 
ตางๆ มาชวยขจัดปญหาแหงเหตุปจจัยน้ัน  และทายสุดเปนการอธิบาย “ผลลัพธ” คือ ผลสุดทายท่ีไดรับ
จากการแกไขเหตุปจจัยนั้น  
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ปจจัย
เหตุปจจยัท่ีเก้ือหนุนใหเกิดทุกข

การแกไข
แกเหตุปจจยัโดยใชหัวขอธรรม

ผลลัพธ
ผลท่ีไดจากการแกเหตุปจจยั

นําไปสู

นําไปสู

 
 

ภาพที่ ๓  ขั้นตอนการอธิบายธรรมะของทานพุทธทาส 
 

จากภาพจะเห็นไดวา ทานพุทธทาสมีวิธีการอธิบายธรรมอยางเปนข้ันตอนตามเหตุปจจัย           
ที่เกี่ยวเนื่องกัน  ซึ่งในการศึกษามโนอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะของทานพุทธทาสนี้ พบวามีลักษณะของการ
ใชแบบเปรียบ (source  domain) และส่ิงที่ถูกเปรียบ (target  domain) อยางเปนลําดับขั้นตอนตามเหตุ
ปจจัยดวยเชนกัน 

ผลการศึกษาจากศึกษากลุมตัวอยางจํานวน  ๖๕ บทปาฐกถา พบถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับ
ธรรมะจํานวนท้ังสิ้น ๓,๔๒๑ ถอยคํา  ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนเก่ียวกับธรรมะของทาน      
พุทธทาส ไดจํานวน  ๑๐  มโนอุปลักษณ  ดังนี้  

๑. [ธรรมะ คือ การดับความรอน]  พบจํานวน  ๙๒๗  ถอยคํา 
๒. [ธรรมะ คือ การปกครอง]  พบจํานวน  ๗๘๕  ถอยคํา      
๓. [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] พบจํานวน  ๓๘๔  ถอยคํา      
๔. [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  พบจํานวน  ๓๑๔  ถอยคํา 
๕. [ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ] พบจํานวน  ๓๐๓  ถอยคํา         
๖. [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]    พบจํานวน  ๒๔๒  ถอยคํา 
๗. [ธรรมะ คือ การเดินทาง]  พบจํานวน  ๑๖๒  ถอยคํา      
๘. [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] พบจํานวน  ๑๓๑  ถอยคํา 
๙. [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด] พบจํานวน  ๑๑๖  ถอยคํา    
๑๐. [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด] พบจํานวน  ๕๗  ถอยคํา 
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แผนภูมิที่  ๒  จํานวนของถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏในปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส 
 
๑.  [ธรรมะ คือ การดับความรอน] 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การดับความรอน] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ“การดับความ
รอน” ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปน้ีเรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย ไดแก คําวา 
ดับ  ไฟ  เช้ือ  เรารอน  แผดเผา  รอน  เผาลน  พลุง  เดือดพลาน  กองไฟ  เผา  มาใชเปนแบบเปรียบ
เพื่ออธิบายแนวคิดที่เกี่ยวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรมมากกวา  เขาใจ
ไดยากกวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากยิ่งขึ้น   

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การดับความรอน ] เปนการสะทอนมุมมองใหเห็นวาธรรมะ          
เปนกระบวนการและเคร่ืองมือสําคัญในการดับความรอน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาของมนุษย ดังปรากฏ
ในคําที่มีความหมายดานบวกวา “รมเย็นเปนสุข”  “อยูเย็นเปนสุข”  แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิที่ใหความรูสึก
สบายคืออุณหภูมิที่เย็น ดังนั้น “ความรอน” ซึ่งเปนสิ่งที่ตรงขามกับความเย็น จึงไมเปนที่ปรารถนา          
ดังปรากฏในคําท่ีมีความหมายดานลบวา “รอนอกรอนใจ” “รอนรุมกลุมใจ”  “อกไหมไสขม”  “ตกนรก
หมกไหม”  ทําใหมนุษยคนหาวิธีการและเคร่ืองมือที่จะดับความรอน  จากขอมูลถอยคําอุปลักษณที่พบ 
สามารถแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบของ “การดับความรอน” กับ “ธรรมะ”       
ไดดังนี้   



 ๗๔ 

[ธรรมะ คือ การดับความรอน]

วงความหมายตนทาง (Source domain) วงความหมายปลายทาง (Target domain)

[การดับความรอน] [ธรรมะ]
• ส่ิงท่ีรอน กิเลส

- ไฟ กิเลส : ทุกข  อัตตา วัฏสงสาร ราคะ
โทสะ โมหะ โลภะ โกธะ 

- เช้ือไฟ กิเลส 

- การแผดเผา/ลุกโชน การท่ีกิเลสพลุงพลาน ทําลายจติ
- นํ้าเดือด กิเลส
- การเดือดพลาน การท่ีกิเลสแสดงอาการ

• ส่ิงท่ีใชดับความรอน ส่ิงท่ีทําใหหลุดพนจากกิเลส 
- เคร่ืองดับไฟ สุญญตา

• ลักษณะของการดับ ลักษณะของการหลุดพนจากกิเลส
- การดับเหลือ (เช้ือ) สอุปาทิเสสนิพพาน
- การดับไมเหลือ (เช้ือ) สุญญตนิพพาน

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ  
 
 
ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ   [ธรรมะ คือ การดับความรอน]  ปรากฏในขอมูล      

ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

(๑)  สิ่งที่รอน    กิเลส ความทุกข 
 

(๑๐) ทางท่ีพิจารณาเร่ืองนี้ ก็จะตองมองกันไปตั้งแตวาใครมันทุกขมากที่สุด รอนมากที่สุด หรืออยูในใจกลาง
เตาหลอมย่ิงกวาใคร? มันก็ไมมีใครนอกจากพวกฆราวาส และเม่ือเปนดังน้ีแลว ใครเลาที่จะตองการ
เครื่องดับไฟ หรือวาสิ่งที่จะมากําจัดความทุกขโดยประการท้ังปวง? มันก็พวกฆราวาสน่ันแหละ พวกท่ีอยู
กลางกองไฟ จึงตองหาเคร่ืองดับไฟใหพบ  ในทามกลางกองไฟ มันดิ้นไป ไปที่ไหนไมได เพราะไมมีอะไร
นอกจากไฟ ไมมีอะไรนอกจากธรรมะ  ชนิดที่ไมยึดถือเขาแลวเปนไฟทั้งนั้น   

(ความวาง: ๘๒) 
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(๑๑) ๒. โทสะ และ ๓. โกธะ และ ๔. อุปนาหะ ทั้ง ๓ ชื่อนี้เปนกิเลสประเภทโทสะดวยกันท้ังนั้น  ที่เรียกโทสะ  
ก็เพราะมุงไปในทางประทุษรายทําอันตรายผูอื่น ที่เรียกโกธะ มุงในทางแผดเผาตัวเอง ที่เรียกอุปนาหะ 
มุงไปในทางพยาบาทหรือความเกลียดชังที่ไมรูจักลืม ซึ่งเปนไปทั้งในทางประทุษรายผูอื่นและแผดเผา
ตัวเองดวยกันทั้งนั้น  

(การดับตัวกูในรูปของ “อุปกิเลส ๑๖”: ๒๓๙) 
  

จากตัวอยางท่ี (๑๐)  และ (๑๑) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูใน            
วงความหมายของการดับความรอน ไดแก  รอน  ไฟ  กองไฟ  แผดเผา  เม่ือนํามาใชเปรียบเทียบกับธรรมะ
จึงสะทอนใหเห็นวา ธรรมะเปนเร่ืองของการเผชิญหนาและหาวิธีดับความรอนที่เผาไหมทําลายจิตใจ     
ของมนุษยใหเจ็บปวดทรมานซ่ึงก็คือสิ่งที่เรียกวา “ความทุกข” หรือ “กิเลส” นั่นเอง 
 
(๑๒)   ถาในขณะน้ันเกิดความรูสึกวา ตัวกู-ของกู แลวละก็ ก็ถือวาเปนโรคโดยสมบูรณ คือมันเกิดความรูสึก     

ที่เห็นแกตัวจัดขึ้นมา ตอนนี้เราไมเรียกวา Egoism แลว แตเราจะเรียกวา Selfishness หรืออะไรทํานอง
นั้น คือมันเปน Egoism ที่เดือดพลานและนอมไปในทางต่ํา   

 (ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา: ๑๖)  
 

(๑๓) ถาธรรมะไมจริงแลวมันขัดขวางกันไปหมด มันจะดูมากมายรุงรังไปหมด ฉะนั้นเม่ือมีธรรมะจริง คือมีวาง
จากตัวกูของกูแลว ก็มีธรรมะหมด มีพุทธะหมด มีอะไรหมดอยูในนั้นเอง ในจิตดวงเดียวน่ันเอง ซึ่งเปน  
จิตแทหรือจิตที่เปนสภาพเดิมแท ถาตรงกันขามคือวา จิตกําลังปรุงดวยตัวกูของกูเดือดพลานอยูในใจ
แลว ธรรมะก็ไมมีขณะน้ันมันไมมีสติสัมปชัญญะ มีสภาพผลุนผลัน ไมคิด ไมนึกไมยับยั้งชั่งใจ 
มีอหิริ มีอโนตตัปปะ ไมละอายบาป ไมกลัวบาป เปนคนดานตอความช่ัวที่สุดและเปนคน
อกตัญูที่สุด ตลอดถึงเปนคนที่ทําทุกสิ่งที่เปนการทําลายโลกก็ได 

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา: ๒๗) 
 

จากตัวอยางท่ี (๑๒) และ (๑๓) จะเห็นไดวา ความทุกข หรือ กิเลส นั้นนอกจากจะเปรียบเทียบ
ไดกับไฟหรือกองไฟแลว  ทานพุทธทาสยังเปรียบเทียบไดกับ “น้ําเดือด” ซึ่งกําลัง “เดือดพลาน” ในจิตใจ 
อีกดวย  โดยปกติแลวนํ้าเดือดเมื่อถูกผิวกายภายนอกยอมทําใหผิวหนังพุพองปวดแสบรอนเปนอยางมาก  
แตทานพุทธทาสเปรียบเทียบวาเดือดพลานอยูในใจของเจาของ ซึ่งความแสบรอนนี้มีฤทธ์ิรุนแรงกวา      
ผิวภายนอก และไมมีผูใดสามารถชวยดับได นอกจากตัวเจาของเอง  อีกท้ังความแสบรอนนั้นมิไดเกิดขึ้น
เพียงแคชั่วครูเดียว เพราะคําวา “เดือดพลาน” เปนการแสดงระยะเวลาในการเดือดวาใชเวลานานชั่วเวลา



 ๗๖ 

หน่ึง จิตที่เดือดพลานนี้จึงมีฤทธ์ิรุนแรง ทําใหคนขาดความยั้งคิดผิดชอบชั่วดีจึงสามารถสรางความ
เดือดรอนเสียหายท้ังตอตนเอง สังคม ประเทศชาติ จนถึงในระดับโลกได  

จากตัวอยางท้ังหมดที่กลาวมาขางตน แสดงเห็นไดวา ความทุกขหรือกิเลสน้ันเปนของรอน    
เปรียบไดกับไฟและน้ําเดือด ที่พรอมจะทําลายและทํารายท้ังตัวของเจาของและบุคคลอ่ืนใหเจ็บปวด
ทรมานอยางแสนสาหัส แตถามนุษยทุกคนมีธรรมะในจิตใจ ความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นทั้งตอตนเอง    
ตอสังคมและตอโลกใบน้ี  จะเห็นไดวาทานพุทธทาสไมเพียงแตจะเผยแผธรรมะเพ่ือมุงใหเกิดความสุข สงบ
ขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แตทานยังปรารถนาจะสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในโลกน้ีอีกดวย  มโนทัศน
เก่ียวกับ “สิ่งที่รอน” ในการดับความรอนที่นํามาใชทําความเขาใจเกี่ยวกับ “ธรรมะ” นั้น สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบไดดังนี้   
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การดับความรอน]                [ธรรมะ]  

 สิ่งที่รอน    กิเลส 
   - ไฟ     กิเลส : ทุกข อัตตา วัฏสงสาร ราคะ  

โทสะ โมหะ โลภะ โกธะ 
   - เชื้อไฟ    กิเลส 
   - การแผดเผา/ลุกโชน   การที่กิเลสพลุงพลาน ทําลายจิต 
   - น้ําเดือด    กิเลส 
   - การเดือดพลาน   การที่กิเลสแสดงอาการ   

 

 

(๒)  สิ่งที่ใชดับความรอน  “เครื่องดับไฟ”      สุญญตา 
 
(๑๔) ตัวอยางเชน เร่ืองอริยสัจจนั้น เร่ืองความทุกขก็คือสิ่งที่ตัวกูกําลังไดรับเน่ืองมาจากมีความรูสึกวา “ตัวกู-

ของกู” นั่นเอง เร่ืองสมุทัยน้ันก็คือเร่ือง “ตัวกู-ของกู” โดยตรง แตไปมีชื่อเรียกอยางอ่ืน สวนเรื่องนิโรธ  
หรือนิพพานน้ัน เปนเร่ืองของการดับสิ้นลงแหง “ตัวกู-ของกู” โดยตรง  สวนเรื่องมรรคมีองคแปดนั้น คือ
อุบายท่ีวิธีที่จะกําจัด “ตัวกู-ของกู” จากตัวกูที่เลวมาเปนตัวกูที่ดี จากตัวกูที่ดีมาเปนตัวกูที่เบาบางลงๆ
จนกระทั่งดับสนิทคือวางไป  ไมมีสิ่งที่ เ รียกวา  “ตัวกู-ของกู” ปรากฏอยูในความรูสึกเลย นี้ เปน          
เคร่ืองชี้ใหเห็นชัดๆวา เรื่องอริยสัจจนั้นไมใชเรื่องอะไรอื่น นอกไปจากเร่ืองการเกิดขึ้นแหงตัวกู



 ๗๗ 

และการดับลงแหงตัวกูเทานั้น หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือเรื่อง “ทุกข” กับเร่ือง “ความดับทุกข” 
เทาน้ัน 

                    (หลักสําคัญของพุทธคือ “ตัวกู-ของกู”: ๗๑) 
 

(๑๕) ความวางจากกิเลส ก็คือความวางจากความรูสึกวาตัวกู-ของกู แลววางจากความทุกขนั้น  มันแนนอน 
เพราะเม่ือวางจากกิเลสแลวก็วางจากความทุกข   วางจากตัวกู-ของกูอยางเดียวน้ันจะวางหมดจากทุกส่ิง 
และสภาพอันนี้เปนนิโรธธาตุ   ไมใชธาตุน้ํา  ธาตุดิน  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ไมใชอากิญจัญญายตนะ  ไมใช
อากาสานัญจายตนะ ไมใชวิญญานัญจายตนะ อะไรเยอะแยะ  ลวนแลวแตพระพุทธเจาทานปฏิเสธวา
มันไมใชทั้งนั้น  มันมีแตนิโรธธาตุ เปนความวางจากตัวกู-ของกู เปนท่ีดับแหงกรรม เปนท่ีดับ
แหงกิเลส เปนที่ดับแหงความทุกข 

                            (ความวาง ธรรมที่เปนประโยชนแกฆราวาสคือเร่ืองสุญญตา: ๑๐๑) 
 
 

จากตัวอยางที่ (๑๔) - (๑๕) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการดับความรอน คือคําวา  “ดับ”  เมื่อนํามาใชอธิบายเปรียบเทียบกับธรรมะจึงสะทอนใหเห็นวา 
ธรรมะเปนส่ิงที่ใชดับความเรารอน และทําใหมนุษยสามารถจัดการกับชีวิตไมวาจะเปนเร่ืองเงิ นทอง  
ชื่อเสียงเกียรติยศ  อํานาจวาสนา ไดอยางไมเปนทุกข  โดยทานพุทธทาสชี้แนะวาหลักธรรมท่ีจะใชอธิบาย
กระบวนการดับความรอนนั้นไดแก  “อริยสัจจ” คือความจริงอันประเสริฐในการดับความทุกข                  
ซึ่งประกอบดวย ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  และมรรค   ตัวอยางท่ี (๑๕) กลาววานิโรธธาตุเปนที่ดับแหงกรรม  
เปนท่ีดับแหงกิเลส เปนท่ีดับแหงความทุกข  เพราะนิโรธคือการดับทุกขหรือความรอน นั่นคือ ความวาง 
หรือ สุญญตา 

 
 (๑๖) สวนขอที่วา โสตาปตติยังคะ คือศรัทธาอันแนนแฟนในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  และความมีอริย   

กันตศีล ทั้ง ๔ อยางน้ีเปนการเตรียมตัวเพ่ือลุสุญญตา หรือ นิพพานน้ัน อธิบายวา ศรัทธา หรือความเช่ือ
จะยังไมแนนแฟนแทจริง จนกวาจะไดมองเห็นวาพระพุทธเจาเปนผูตรัสรูเร่ืองสุญญตา คือเรื่องสูงสุด  
ที่ดับทุกขไดจริง และพระธรรมนั้นก็ไมใชเรื่องอะไรอื่น นอกไปจากเรื่องท้ังหมดของสุญญตา    
ที่ดับทุกขไดจริง กลาวคือ การสอนและการปฏิบัติรวมทั้งผลของการปฏิบัติที่มีมาจากความไมยึดมั่นถือ
มั่นในสิ่งทั้งปวง  

            (หลักสุญญตาเก้ือกูลแกคนทุกชั้น: ๓๕) 
 



 ๗๘ 

ตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นวาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการ “ดับ” ไฟหรือทุกขนั้น คือ หลักธรรม     
ที่เรียกวา “สุญญตา” หรือ ความวาง ซึ่งเปนสิ่งที่ทานพุทธทาสมุงเนนเปนอยางย่ิงในการเผยแผธรรมะของ
พระพุทธเจา ดังปรากฏถอยคําท่ีเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางวา “ตัวกู-ของกู”    คําน้ีทานใชสั่งสอนและ
เตือนใหคนตระหนักในการละส่ิงที่เรียกวา “อัตตา” กลาวคือความยึดมั่นถือมั่นท้ังหลาย ทานสอนใหมนุษย
เราต้ังใจปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนใหดีที่สุด เต็มที่ที่สุด แตไมตองยึดติดกับทั้งสิ่งที่ปรารถนาและไม
ปรารถนาจนเกิดความทุกขรอน  เมื่อไมยึดติดก็ไมทุกขรอน  ดังนั้น หลักธรรมเรื่องสุญญตาจึงเปน
หลักธรรมที่ใชดับไฟแหงความทุกขรอนนั่นเอง มโนทัศนเก่ียวกับ “สิ่งที่ใชดับความรอน” ในการดับความ
รอนที่นํามาใชทําความเขาใจเกี่ยวกับ “ธรรมะ” นั้น สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบได
ดังนี้ 

 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การดับความรอน]                [ธรรมะ]  

 สิ่งที่ใชดับความรอน   สิ่งที่ทําใหหลุดพนจากกิเลส 
   - เครื่องดับไฟ    สุญญตา 
 

 

๓.  ลักษณะของการดับ  “การดับเหลอืเชื้อ”      สอุปาทิเสสนิพพาน 

                                   “การดับไมเหลือเชื้อ”   สุญญตนิพพาน 

 
(๑๗)   ดับอยางไรเหลือ ดับอยางไรไมเหลือ 
  ดับมีสวนเหลือก็หมายความวามันมีแตเปล่ียนรูปจากรูปหน่ึงไปสูรูปหนึ่ง รูปทีแรกดับไปมันก็มี

เช้ือเหลืออยูสําหรับเปนรูปใหม เปนรูปอื่น อยางน้ีเรียกวา “ดับเหลือ” คือยังมีความยึดมั่นถือมั่นในส่ิงนี้ 
แลวไปยึดมั่นถือมั่นในส่ิงโนนเร่ือยไป อีกทีหน่ึงก็คือวา สติปญญาหรือความรูธรรมะที่ยังไมถึงที่สุดน้ัน   
มันจะดับความยึดมั่นถือมั่นได แตบางสิ่งบางอยางหรือบางสวนโดยเอกเทศเทานั้นเอง 

  
บางคนอาจเห็นวาฝุนนี้ไมใชตัวตน แตไปเห็นนกกระจอกเปนตัวตนก็ได ไมตองพูดถึงคน เพียงเห็นสัตว
เปนตัวเปนตนก็ได และบางคนอาจมองเห็นตนไมหรือสัตววาไมใชตัวตน แตไปเห็นคนวาตัวตนเขาก็ได 
หรือวาเห็นคนวาตัวตนนี้ บางทีก็วารางกายน้ีไมใชตัวตนแลว แตวาสวนจิตใจท่ีเห็นเปนศูนยกลางน้ันเปน 



 ๗๙ 

ตัวตนอยางน้ีก็ได อยางน้ีเรียกวามันดับไมหมด มันดับบางสวน เหลือเปนตัวตน เหลืออะไรบางอยางอยู
เสมอไป กระท่ังถึงวา จิตนี้ก็ไมใชตัวตน แตวาคุณสมบัติอะไรบางอยางของจิตเชนธรรมะน้ีเปนตัวตน
ขึ้นมาก็ได หรือวา ถาส่ิงเหลาน้ีไมใชตัวตนแลว สิ่งที่อยูถาวรเปนอนันตกาล เชนนิพพานธาตุนี้เปนตัวตน 
ก็ได อยางน้ีดับมีเช้ือเหลืออยูเร่ือย จนกวาเม่ือใดจะกวาดทิ้งไปหมด แมแตนิพพานธาตุก็ไมใชตัวตน 
อยางนี้มันจึงจะเรียกวาดับไมเหลือแหงตัวตน หรือดับไมเหลือแหงตัวกูที่แทจริง  

(วิธีปฏิบัติเพื่อความเปนอยูดวยความวาง: ๑๑๗) 
 
(๑๘)   สําหรับคําวา “นิพพาน” นั้น ควรจะทราบเสียเลยในท่ีนี้วา แบงออกเปน ๒ ฝาย คือ ฝายท่ีมีเช้ือเหลือ  

และฝายท่ีไมมีเช้ือเหลือ ก็คือฝายท่ีดับ “ตัวกู-ของกู” สิ้นเชิง ดังที่กลาวมาขางตน  ฝายท่ีมีเช้ือเหลือนั้น 
หมายถึงการดับ “ตัวกู-ของกู” ยังไมสิ้นเชิง แตก็เร่ิมมีการดับ “ตัวกู-ของกู” ลงไปแลว ซึ่งไดแกการดับ  
“ตัวกู-ของกู” ของพระอริยเจาช้ันตนๆท่ียังไมเปนพระอรหันตนั่นเอง ดังนั้น  เราอาจกลาวลงไปตรงๆก็ได
วา พระโสดาบันก็ดี  พระสกิทาคามีก็ดี  พระอนาคามีก็ดี  ลวนแตลุถึงนิพพานดวยกันท้ังนั้น  หากแตเปน
นิพพานชนิดที่ยังมีเช้ือเหลืออยูตามสมควร ดังนั้น จึงมีการ “เกิดใหม” คือการเกิดความรูสึกวา “ตัวกู- 
ของกู” ขึ้นมาไดใหม โดยสมควรแกเช้ือท่ีเหลืออยูมากนอยเพียงไร และก็เปน “ตัวกู” ที่เบาบาง หาไดเปน 
“ตัวกู” ที่เต็มที่อยางปุถุชนธรรมดาซึ่งมีเช้ือ กลาวคือ กิเลสยังเต็มปรี่อยูอยางเต็มที่ ไมเคยถูกละไปแมแต
สวนใดเลยนั้นไม นิพพานของพระอริยเจาข้ันตนๆท่ีมีเช้ือเหลืออยูบางน้ีเรียกวา “สอุปาทิเสสนิพพาน” 
แปลวานิพพานท่ีมีเช้ือเหลือ ดังนั้นนิพพานท่ียังมีเช้ือเหลือนี้จึงยังมิใชนิพพานท่ีเปนอันเดียวกันกับท่ีเปน
ความวางอยางย่ิง หากแตวาเปนความวางในระดับที่รองลงมา เพราะเหตุที่ยังไมเปนความดับที่ไมมีเช้ือ
เหลือนั่นเอง แตถึงกระน้ันก็ยังนับวาเปนความประเสริฐย่ิงกวาการท่ีไมดับ หรือไมวางเสียเลย 

(สุญญตาคือแดนดับ “ตัวกู-ของกู” : ๒๒๖) 
 

ตัวอยางท่ี (๑๗)  และ (๑๘)  ปรากฏการใชคําวา “ดับ” และ “เช้ือ”  เพ่ืออธิบายใหเห็นวา
ลักษณะของการดับไฟก็มีหลายรูปแบบท้ัง “สอุปาทิเสสนิพพาน” กลาวคือ นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ,      
ดับกิเลสแตยังมีเบญจขันธเหลือ คือ นิพพานของพระอรหันตผูยังมีชีวิตอยู, นิพพานในแงที่เปนภาวะดับ
กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ (พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๔๓: ๔๐๙)   ซึ่งทานพุทธทาสเปรียบเทียบการดับ
แบบยังไมสิ้นสุดเด็ดขาดน้ีวาเปนการดับแบบ “เหลือเชื้อ”  นั่นคือ พรอมท่ีจะลุกโชนข้ึนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะ
ยังมีเช้ือไฟ ซึ่งก็คือกิเลสหลงเหลืออยูนั่นเอง 

สวนการดับแบบ “สุญญตนิพพาน” หรือ อนุปาทิเสสนิพพาน นั้นหมายถึง นิพพานไมมีอุปาทิ 
เหลือ, ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ คือ สิ้นทั้งกิเลสและชีวิต หมายถึง พระอรหันตสิ้นชีวิต,นิพพานในแง   
ที่เปนภาวะดับภพ (พระพรหมคุณาภรณ ๒๕๕๓ : ๔๙๑) หมายถึงกองไฟที่ดับลงแลวและไมมีเช้ือไฟ



 ๘๐ 

หลงเหลืออยูก็ยากที่จะปะทุหรือลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงได ทานพุทธทาสใชคําเปรียบเทียบวา ดับไมเหลือ 
ซึ่งก็หมายความวา ดับไฟอยางเด็ดขาดหมดส้ิน ไมเหลือสิ่งที่จะสามารถทําใหกองไฟนั้นจุดติดข้ึนมาอีกครั้ง
ได  ซึ่งการดับแบบนี้ถือเปนการดับขั้นสูงสุด  แมแตพระอริยเจาในขั้นพระโสดาบัน  พระสกิทาคามี และ  
พระอนาคามี ก็ยังมิสามารถดับเช้ือกิเลสไดหมดจด มีเพียงพระอรหันตเทาน้ันท่ีสามารถดับเช้ือกิเลส        
ไดหมดจดตามแบบของสุญญตนิพพาน  จากตัวอยางจะเห็นไดวา ทานพุทธทาสใชถอยคําอุปลักษณ      
ในการอธิบายคําศัพทเฉพาะภาษาบาลีที่เขาใจยาก เชน “สอุปาทิเสสนิพพาน” ใหผูฟงสามารถเขาใจ      
ไดงายขึ้น 

มโนทัศนเกี่ยวกับ “ลักษณะของการดับความรอน” ในการดับความรอนที่นํามาใชทําความเขาใจ
เกี่ยวกับ “ธรรมะ” นั้น สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบไดดังนี้   
 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การดับความรอน]                [ธรรมะ]  

 ลักษณะของการดับ   ลักษณะของการหลุดพนจากกิเลส 
- การดับเหลือเช้ือ   สอุปาทิเสสนิพพาน 
- การดับไมเหลือเชื้อ   สุญญตนิพพาน    

 
จากตัวอยางท้ังหมดที่ยกมาขางตน จะเห็นไดวา หัวขอธรรมะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการ

ดับไฟแหงทุกขที่แผดเผาใหเราแสบรอนทรมาน อันจะนํามาซึ่งจิตที่สงบเย็นเปนปกติสุข กอใหเกิดผลดี       
ทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม   
 

 

๒.  [ธรรมะ คือ การปกครอง] 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การปกครอง] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ “การปกครอง”       
ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้เรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย ไดแกคําวา บังคับ  
อํานาจ  ทาส  ควบคุม  ครอบงํา  อิทธิพล  แทรกแซง  บาว  ระบอบ  นาย พญามาร  ซาตาน  ปศาจ    
มาใชเปนแบบเปรียบเพ่ืออธิบายแนวคิดที่เก่ียวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปน
นามธรรมมากกวา  เขาใจไดยากกวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากย่ิงขึ้น   



 ๘๑ 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การปกครอง] เปนการสะทอนใหเห็นวาในการดําเนินชีวิตของเราน้ัน
ยอมเต็มไปดวยปญหาท่ีซับซอนยุงเหยิง ทั้งในระดับจิตใจของปจเจกชน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
ทั้งนี้เนื่องจากการทุกคนตางคนตางมีแนวความคิด ความเช่ือ ความปรารถนาเปนของตนเอง  การปกครอง
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยจัดระเบียบสังคมใหคนจํานวนมากที่ตางความคิด ตางจิตใจ  สามารถอยูรวมกัน
อยางเปนปกติสุข ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เร่ืองการปกครองบานเมือง    
ซึ่งพระราชทานในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ  ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ (บุญชัย  ปญจรัตนากร: ๒๕๕๖) ความวา 

ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครที่จะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด      
การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข เรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่
การสงเสริมความดี ใหคนดีปกครองบานเมือง และคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความ
เดือดรอนวุนวายได 

 
บานเมืองนั้นหากปราศจากการจัดการปกครองที่ดี เปนระเบียบเรียบรอย  ยอมจะนําความปญหา

วุนวายมาสูบานเมือง ในทางธรรมะนั้น จิตก็เปรียบเสมือนบานเมือง ดังนั้น การรูจักควบคุม “คนไมดี”    
หรือ “กิเลส” ไมใหมีอิทธิพลอยูเหนือจิตบริสุทธิ์จึงเปนสิ่งที่สมควรกระทํา โดยมี “ธรรมะ” เปนเครื่องมือ    
ในการควบคุมจัดการกับกิเลสไมใหมีอํานาจอยูเหนือจิต  ชวยจัดระเบียบจิตใหอยูในความสงบ ไมฟุงซาน 
หากเราสามารถควบคุมจิตใหเปนปกติได  ความทุกขรอนอันเน่ืองมาจากกิ เลสตัณหาก็จะไมสามารถ     
ทําอันตรายแกเราได   ผูที่สามารถปกครองจิตของตนเอง รูจักหนาท่ีและบทบาทของตนเองก็จะเปนผูที่
ประสบกับความวุนวายทางจิตนอยท่ีสุด ซึ่งจะสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมใหมีความปกติสุขได  ในทาง
ตรงกันขาม หากไมสามารถปกครองจิตของตนใหมีระเบียบเรียบรอย ยอมเปนเหตุใหเกิดความวุนวายเปน
ปญหาทั้งตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ  จากขอมูลถอยคําอุปลักษณที่พบ สามารถแสดงการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบของ “การปกครอง” กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   

 



 ๘๒ 

[ธรรมะ คือ การปกครอง]
วงความหมายตนทาง  (Source domain) วงความหมายปลายทาง  (Target domain)

[การปกครอง] [ธรรมะ]

• ฝายในการปกครอง ฝายท่ีมีอํานาจ
- ผูปกครอง/นาย ผูท่ีมีอํานาจเหนือกวาอีกฝาย

- ฝายดี สติปญญา 
- ฝายไมดี : พญามาร/ กิเลส : ตัณหา โลก วัตถุ

ซาตาน/ปศาจ
- ผูถกูปกครอง /ทาส บาว จิต

• เคร่ืองมือในการปกครอง ส่ิงท่ีใชควบคุมจิต
- ฝายดี อานาปานสติ
- ฝายไมดี อวิชชา 

• ผลของการปกครอง ผลจากการยอมใหฝายใดมีอํานาจ
- ผลของการปกครองโดยฝายดี จิตมีความสุข สงบ
- ผลของการปกครองโดยฝายไมดี จิตมีความทุกข วุนวาย

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ  
 
 ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การปกครอง] ปรากฏในขอมูลดังตัวอยาง
ตอไปน้ี 

๑.  ฝายในการปกครอง       ฝายที่มีอํานาจ 
 
(๑๙)   ความยึดมั่นถือมั่นนั้นเปนกิเลสตัณหา เปนความไมรู เปนความโงเขลา พอเราทําอะไรดวยความยึดมั่น

ถือมั่น เราก็เปนทาสของส่ิงนั้น หรือวาเราตกอยูใตอํานาจของส่ิงนั้น แตพอเรามีสติปญญาท่ีถูกตอง     
ทําส่ิงใดก็หมายความวา เรามีความเหนือสิ่งนั้น มีความเปนนายเหนือสิ่งนั้นข้ึนมาทันทีนี่เปนเคล็ดลับ    
ที่ตองนําเอาไปใชในทุกกรณีจะเปนการศึกษาเลาเรียนหรือเปนอะไรก็ตาม ตองทําดวยจิตที่เปนนายเหนือ
สิ่งนั้น คือมีอะไรๆเหนือสิ่งนั้นก็แลวกัน แตพอไปยึดมั่นถือมั่นเขา  เราตกเปนบาวของสิ่งน้ันดวยทันที     
จะเต็มไปดวยความมืดมนยุงยาก ตองมีการปรับปรุงจิตใหเปนอิสระเหนือสิ่งนั้นเสียกอนแลวจึงลงมือทํา
สิ่งนั้น  อยางเชน เราจะหาเงิน เราก็ตองทําจิตใจใหเปนนายเหนือเงิน สูงกวาเงิน อะไรเสียกอน มันจึงจะ
ไมทําความลําบากใจใหแกเรา ถาเราเปนทาสของมันคือละโมบหรือตะกละอยางหลับหูหลับตาอยางท่ี
เขาเปนกันอยูทั่วไป มันก็จะเต็มไปดวยความผิดพลาด 

(ความลับและอุบายในอานาปานสติ: ๒๗) 



 ๘๓ 

(๒๐)   เม่ือเราทําจิตใหอยูในอํานาจของเราถึงขนาดที่วา ใหบันเทิงก็บันเทิง ใหหยุดก็หยุด ใหปลดเปลื้องก็ปลด
เปล้ือง   ดังนี้แลว ก็ใชจิตท่ีบังคับไดดีอยางนี้แลวไปในข้ันสูงสุด คือเกี่ยวกับธรรม บังคับจิต     
ใหมองเห็นความไมเที่ยง ความเปลี่ยนแปลง ความไมเที่ยงของทุกส่ิงที่เรียกวาของสังขาร     
ทั้งปวง โดยเฉพาะอยางย่ิง สิ่งที่กําลังเปนอยูภายใน และโดยเฉพาะอยางย่ิงก็คือเวทนาหรือสุขเวทนา    
ที่เราเปนทาสของมันนั่นเอง มนุษยเปนทาสของสุขเวทนา 

(อานาปานสติท่ีเปนไปเพือ่บรมธรรม: ๒๐) 
 
จากตัวอยางท่ี (๑๙)  และ (๒๐) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวง

ความหมายของการปกครอง ไดแก  อํานาจ  บังคับ  นาย  บาว  ทาส  เม่ือนํามาใชเปรียบเทียบกับธรรมะ
จึงสะทอนใหเห็นวา ธรรมะเปนเร่ืองของการปกครอง การชวงชิงอํานาจในการควบคุมจิตใหเปนระเบียบ
รอย ใหเปนไปในทางที่ถูกตอง  การที่มีเหตุปจจัยหรือสิ่งเราใดเขามาในชีวิต แลวเรามีอํานาจสามารถ
บังคับจิตใหเปนไปในทางท่ีถูกตอง ไมหลงระเริงมัวเมาไปกับสิ่งนั้น  นั่นหมายความความวา เราไมยอม   
ตกเปน “ทาส” ของฝายกิเลส แตเราเปน “เจานาย” ของจิตเราโดยแท เชนในตัวอยางที่ (๑๙) ทานพุทธทาส
ยกตัวอยางเร่ืองการหาเงิน  มนุษยทุกคนตางยอมรับวาเงินเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีพและเลี้ยงดู
ครอบครัว  แตหากเรายอมใหเงินมีอํานาจเหนือจิตใจ มีอํานาจเหนือศีลธรรม เม่ือนั้น เราก็จะตกเปน 
“ทาส” ของเงิน สามารถยอมทําทุกอยางแมกระท่ังสิ่งที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายเพ่ือใหไดมาซึ่ง เงินนั้น  
จากตัวอยางที่ (๒๐) แสดงใหเห็นวา เราสามารถใชอํานาจบังคับใหจิตเปนไปในฝายธรรมะได เมื่อจิตอยูใน
อํานาจของธรรมะแลว ยอมสามารถพิจารณาไดถึงที่เปนสัจธรรม นั่นคือ ความไมเท่ียงแทแนนอน และทํา
ใหสามารถพิจารณาไดวาเรากําลังตกอยูในภาวะท่ีเปน “ทาส” หรือ “บาว”  ของสิ่งใด ซึ่งสิ่งที่เราตกเปน
ทาสนั้นมีทั้งที่เปนดานสุขเวทนา นั่นคือ หลงระเริงในความสุข  และดานทุกขเวทนา นั่นคือ เจ็บปวดดวย
ความทุกข  หากจิตของเราเปน “นาย” ของตนเอง เราก็ยอมสามารถบังคับจิตใหพิจารณาส่ิงดีชั่วและบังคับ
จิตใหออกมาจากการเปน “ทาส” หรือ “บาว” ของทั้งกองสุขและกองทุกขได 

 
(๒๑)   ในชั้นตนเราตองยอมรับวาคนทุกวันนี้ไมไดทํางานเพียงเพื่อสิ่งจําเปนแกชีวิตหรือเพียงเพื่อปจจัยส่ีที่รูจัก

กันดี เขาทํางานเพื่อสิ่งซึ่งนอกเหนือหรือเหลือเฟอไปจากนั้น เพราะวาเขาไดขยายระดับความเปนอยู     
ใหกวางออกไปไมมีที่สิ้นสุด จนกระทั่งวายาสีฟนก็จําเปน บุหรี่ก็จําเปน เคร่ืองสําอางก็จําเปน ตูเย็น        
ก็จําเปน วิทยุก็จําเปน รถยนตก็จําเปน กระทั่งตึกท่ีสวยงามก็จําเปน แมจะไดมาหมดดังท่ีกลาวแลวก็ยัง
ไมพอ คือไมถึงขีดสุดของ “ความจําเปน” เม่ือมีความรูสึกอยูดังน้ี สิ่งที่เรียกวากามก็พลัดมาอยูในชื่อของ
สิ่งที่เรียกวา “สิ่งจําเปนของชีวิต” กลาวอยางส้ันๆ ก็คือวา รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ ที่ไมจําเปน



 ๘๔ 

แกชีวิตนั้น กลายมารวมอยูภายใตคําวา สิ่งที่จําเปนแกชีวิตไปหมด คนทุกวันน้ีจึงกลายเปนวา ที่ทําอะไร
ไปทุกอยางก็เพื่อกามไปจริงๆ 

 เกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะกลาวแทรกไวตรงนี้วา เราควรจะเห็นดวยกับหลักของชาวคริสเตียนท่ีวาผูแสวงหา
หรือปรารถนา แลวแสวงหาเกินกวาความจําเปนของชีวิต ตองถือวาเปนการกระทําบาป ทั้งนี้เพราะวา     
ผูนั้นจะไมมีโอกาสบําเพ็ญกิจกรรมเก่ียวกับพระเจาหรือการกุศลเพ่ือมนุษยดวยกันเลย เพราะตกเปนทาส
ของกามน่ันเอง ถาคนเราแสวงหาผลประโยชนสวนตัวเทาท่ีจําเปนแกชีวิตกันจริงๆ แลว เราจะมีเวลา 
เรี่ยวแรง และอื่นๆ เหลืออยูอีกเปนอันมากในการบําเพ็ญประโยชนผูอื่น หรือเพ่ือกิจกรรมของพระเปนเจา
ที่มอบหมายใหเราทํา  เด๋ียวน้ีเราไมเปนทาสที่ภักดีตอพระเปนเจา  แตกลับไปเปนทาสของพญามาร   
ดวยความสมัครใจ เพราะมีมูลมาจากกามน่ันเอง 

(“ตัวกู-ของกู” ที่เนื่องดวยภพ: ๑๓๓) 
 

(๒๒)   ในการท่ีจะไมเปนทาสของปศาจของเน้ือหนัง ก็ตองไปฝกเร่ืองการบังคับจิต อยาใหจิตตกเปนทาส       
ทางวัตถุหรือปศาจทางเน้ือหนัง มันก็หมดปญหาเรื่องเศรษฐกิจสวนบุคคล  และเศรษฐกิจทางครอบครัว   
ก็เหมือนกัน มันมีลักษณะอาการอยางเดียวกับสวนบุคคล เพราะครอบครัวก็คือหลายคนรวมอยูดวยกัน 
ถาทุกคนไมเปนทาสของวัตถุ ของเนื้อหนังแลว มันก็มีเศรษฐกิจท่ีเปนที่นาพอใจโดยแนนอน 

(อานาปานสติประยุกต: ๒๑๖) 
 

 จากตัวอยางท่ี (๒๑) และ (๒๒) ปรากฏการใชคําวา ทาส  พญามาร  ปศาจ ในการอธิบายธรรมะ
โดยเปรียบเทียบกับกิเลสหรือฝายไมดีที่เขามาเปน “เจานาย” หรือมีอํานาจเหนือจิต สรางความเดือดรอน
ในการดําเนินชีวิต  โดยตัวอยางท่ี (๒๑) กลาวถึงการตกเปนทาสของกาม ซึ่งหมายถึง ความรักใคร
ปรารถนา มนุษยในปจจุบันนี้ตางปรารถนาท่ีจะครองครองส่ิงของตางๆ  มาเปนของตนโดยยกเหตุผลวา  
สิ่งเหลาน้ันจําเปนในการดํารงชีวิต ทําใหมนุษยดิ้นรนแสวงหาและยอมตกเปนทาสของวัตถุทั้งที่เปนปจจัย
สี่ คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และส่ิงที่นอกเหนือไปจากปจจัยส่ี  ซึ่งทานพุทธทาส     
ไดยกคําสอนของคริสตศาสนาท่ีเห็นตรงกันกับพุทธศาสนามาอธิบายเพ่ือแสดงใหเห็นวา กามที่นํามาซ่ึง
ความตองการอันเกินความจําเปนนี้เปนสิ่งที่ผิดบาป หากเราศรัทธาและนอมนําคําส่ังสอนของพระผูเปน
เจามาปฏิบัติ ชีวิตของเราก็จะดําเนินไปดวยความเรียบรอยปกติสุข  แตหากเราไมเชื่อและยังคงตกเปนทาส
ของ “กาม” เปรียบไดกับ “พญามาร” ซึ่งเปนตัวแทนของความโหดเหี้ยมชั่วราย  เราก็จะมุงหนาแสวงหา



 ๘๕ 

ผลประโยชนสวนตนตามที่เราอางวา “จําเปน” แกชีวิต จนทําใหเราหลงลืมการทําประโยชนแกเพ่ือนมนุษย
ไป ทั้งหมดนี้เปนเพราะเรายอมใหกิเลสที่ชื่อวา “กาม” มีอํานาจปกครองเหนือจิตของเรานั่นเอง 
 
 ตัวอยางท่ี (๒๒) ทานพุทธทาสกลาวถึงการท่ีจิตตกเปนทาสของฝายกิเลส ทานใชคําวา “ทาส” 
ทาง “วัตถุ” เพื่อแสดงใหเห็นวา วัตถุนั้นมีอํานาจเหนือจิตใจของมนุษย สามารถบงการชีวิตของเราใหดิ้นรน
แสวงหาวัตถุมาครอบครอง  วัตถุนั้นเปนเจานายท่ีมีความชั่วรายเทียบเทากับ “ปศาจ” เพราะทําใหผูที่ตก
เปนทาสของมันนั้นเกิดความไมปกติสุขในชีวิต เพราะตองเรารอนทุรนทุรายในการหาวิธีการใหไดมาซึ่งสิ่งที่
ปรารถนาโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมถูกตอง สงผลท้ังตอฐานะทางเศรษฐกิจเฉพาะตนและของ
ครอบครัวไปดวยตอเนื่องกันเปนลูกโซ  หากเราตกเปนทาสของวัตถุหรือปศาจทางเนื้อหนังยอมมีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของครอบครัว และหากครอบครัวตกเปนทาสของปศาจทางเน้ือหนัง ยอมมีผลกระทบกับ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ จะทําใหประเทศเกิดความเสียหาย การดําเนินชีวิตของคนในชาติก็ไม
ปกติสุข  ดังนั้น ทานพุทธทาสจึงใหหนทางในการปองกันก็คือ เราจะตองไมตกเปนทาสของกิเลส ตองไม
ยอมใหกิเลสมีอํานาจปกครองเหนือจิตของเราโดยการนอมนําธรรมะมาสูจิตใจ เพ่ือชวยบังคับจิตใจให
เปนไปในทางที่ถูกตองดีงาม  มโนทัศนเก่ียวกับ “ฝายในการปกครอง” ที่นํามาใชทําความเขาใจเก่ียวกับ 
“ธรรมะ” นั้น สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบไดดังนี้  
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การปกครอง]                 [ธรรมะ]  

 ฝายในการปกครอง    ฝายที่มีอํานาจเหนือจิต 
   - ผูปกครอง/นาย    ผูที่มีอํานาจเหนือกวาอีกฝาย 
 -  ฝายดี     วิชชา : สติปญญา 
 -  ฝายไมดี : พญามาร/   กิเลส : ตัณหา โลก วัตถุ 
        ซาตาน/ปศาจ 
   - ผูถูกปกครอง/ทาส/บาว   จิตที่ออนแอ 
 
 
 
 



 ๘๖ 

๒.  เครื่องมอืในการปกครอง  สิ่งที่ใชควบคมุจิต 

 

(๒๓)   ที่แลวมา เราไดพูดกันถึงอานาปานสติโดยตรงต้ังแตตนจนถึงที่สุด เปนการแสดงใหเห็นไดแลววา 
ใจความสําคัญของอานาปานสตินั้น ก็คือการบังคับจิตไวไดในอํานาจ เราจะตองมองเห็นความจริง
ขอนี้กันเสียกอน แลวใหเห็นวา การบังคับไวไดในอํานาจนั้น ไมใชมีแตวิธีอานาปานสติ ยอมมีมากมาย
หลายวิธีตามหลักแหงลัทธิหรือศาสนาน้ันๆ แตสําหรับสิ่งที่เรียกวาอานาปานสตินี้ เปนท่ีสรรเสริญของ
พระพุทธเจา มีทั้งผลดีและความสะดวกย่ิงกวาอยางอ่ืน แตรวมใจความแลวมันก็เหมือนๆกันแทบทุกวิธี 
มันก็มุงหมายอยูท่ีตองการจะบังคับจิตใหไดทั้งนั้น เพราะฉะน้ันควรสนใจกันเปนพิเศษในสวนนี้ 

(อานาปานสติประยุกต: ๑๙๕) 
 

(๒๔)   เพราะฉะน้ัน ขอใหทุกๆองค ไปดูมันใหดี ในฐานะท่ีวา ระบอบอานาปานสตินี้ มันไมใชเพียงแตระบอบ
ธรรมะในทางพระพุทธศาสนา มันเปนระบอบความรูทางวิทยาศาสตร ทางธรรมชาติวิทยา ทางอะไร
อยางมากมายดวย ซึ่งลวนแตเปนประโยชนทั้งนั้น 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๑ ขั้นที่ ๑,๒,๓,๔ : ๘๓) 
    

(๒๕)   เราจะเห็นไดวา ในขณะท่ีมีการกระทบกับกับอารมณนั้น มีวิธีปฏิบัติที่จะทําไมใหเกิดความรูสึกวา “ตัวกู” 
ซึ่งในที่นั้น พระองคตรัสเรียกวา “เธอ” และที่ใดไมมี “เธอ” หรือ “ตัวกู” ที่นั่นเปนท่ีสุดแหงทุกข คือนิพพาน 
และใจความสําคัญของการปฏิบัตินั้น มีอยูตรงขอที่ไมทําใหอารมณนั้นๆ มีอิทธิพลขึ้นมาในการท่ีจะ
ครอบงําจิตใจของตน ใหการเห็นเปนสักแตวาเห็น เปนตน 

(สักแตวา: ๓๐๒) 
 
ตัวอยางท่ี (๒๓) – (๒๕) ปรากฏการใชคําวา  บังคับ  อํานาจ  ระบอบ  อิทธิพล  ครอบงํา  ซึ่ง

เปนคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการปกครองมาอธิบายเก่ียวกับธรรมะ  ตัวอยางท่ี (๑๗) แสดงใหเห็น
วา อานาปานสติ ซึ่งเปนสติกําหนดลมหายใจเขาออกน้ันเปนเครื่องมือสําคัญในการบังคับจิตใหอยูใน
อํานาจควบคุมแหงธรรม และ ตัวอยางท่ี (๒๔) แสดงใหเห็นวา อานาปานสติ เปนระบอบหรือรูปแบบ
สําคัญท่ีมีประโยชนใชควบคุมจิตใหเปนไปในทางท่ีชอบ มิฉะนั้นแลว จิตที่ปราศจากการควบคุมโดยอานา
ปานสติ    ก็จะถูกกิเลสที่ชื่อ ตัวกู หรือ อัตตา เขามามีอิทธิพลครอบงําจิตใจ ดังปรากฏในตัวอยางท่ี (๒๕)  



 ๘๗ 

มโนทัศนเก่ียวกับ “เคร่ืองมือในการปกครอง” ที่นํามาใชทําความเขาใจเก่ียวกับ “ธรรมะ” นั้น สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบไดดังนี้   
 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การปกครอง]                 [ธรรมะ]  

 เครื่องมือในการปกครอง  สิ่งที่ใชควบคุมจิต 

   - ฝายดี    อานาปานสติ 
   - ฝายไมด ี   อัตตา  

 

 

๓.  ผลของการปกครอง  ผลจากการยอมใหฝายใดมีอํานาจ 

 

(๒๖)   ถามนุษยบังคับจิตไดไมตกเปนทาสของวัตถุหรือเนื้อหนังแลว การสงครามก็เกิดไมได เดี๋ยวนี้
มนุษยบูชาเนื้อหนังยิ่งกวาพระเจา สงครามมันจึงเกิดได  การบูชาเนื้อหนังยิ่งกวาพระเจาน้ีคือ      
ผลโดยตรง ๑๐๐ เปอรเซ็นตของการที่ไมบังคับจิต เพราะฉะน้ันเราอยาไปทําตามกนพวกท่ีมีการบูชาวัตถุ
ยิ่งกวาพระเปนเจาเลย แลวเราก็จะสามารถทําไดดวยการบังคับจิต นี้ก็จะไมเปนเหตุใหนําไปสูสงคราม 
การบังคับจิตไมไดจนเปนทาสของเนื้อหนัง เปนมูลเหตุของสงคราม ทีนี้เม่ือสงครามเกิดขึ้นแลว    
ก็หาความเปนธรรมไมได หาทางตกลงกันไมไดก็เพราะวาแตละฝายมันก็บังคับจิตใจไมได มันเขาขาง
ตัวเองเร่ือยไป เห็นประโยชนแตตัวเปนใหญเรื่อยไป ก็เลยยอมกันไมได 

(อานาปานสติสมบรูณแบบ : ๒๐๔) 
 

 (๒๗)   เมื่อมีความหลุดหรือหลุดออกมาไดจากความเปนทาส ไมตกเปนทาสของโลกอีกตอไป  ก็จะมี
อาการท่ีเรียกวา วิสุทธิ คือ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิในที่นี้หมายความวาไมเศราหมอง  กอนน้ีเศราหมอง
โดยทุกวิถีทางเพราะการเขาไปจมเปนทาสของโลกอยู จะเปนการเศราหมองที่กาย ที่วาจา ที่ใจ หรือจะ
มองดูกันในแงไหนๆก็เปนเร่ืองเศราหมอง ตอเมื่อหลุดพนออกมาจากความเปนทาสในรสอรอยของโลก
แลว จึงจะอยูในลักษณะที่บริสุทธิ์คือไมเศราหมอง 

     (สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ : ๑๔๕) 
 



 ๘๘ 

ตัวอยางที่ (๒๖) – (๒๗) ทานพุทธทาสอธิบายเร่ืองผลการที่จิตตกเปน “ทาส” ของกิเลสวาเม่ือใด  
ที่จิตยอมใหกิเลสมีอํานาจเหนือกวา เม่ือนั้นจิตก็จะเกิดความเห็นแกตัวเพราะมุงหวังเพียงแตการ
ครอบครองวัตถุสิ่งของลาภยศสรรเสริญสวนตน  ซึ่งนอกจากจะทําใหตนเองเกิดความเศราหมองทุกข
ทรมานจากแรงปรารถนาในทุกดาน กลาวคือ ผูตกเปนทาสของกิเลสยอมมีกิริยาอาการเปนที่นาเศราหมอง  
มีวาจาเปนที่นาเศราหมอง และมีจิตใจเปนที่นาเศราหมองแลว  ดวงจิตที่เปนทาสของกิเลสนั้นยังกอใหเกิด
ปญหาตอบุคคลอ่ืนรอบขางขยายวงกวางออกไปเร่ือยๆ จนถึงขั้นเกิดสงครามอันจะนํามาซ่ึงความสูญเสีย   
ที่ยิ่งใหญได  
 

(๒๘)   คําวา วิมุตติ ตองหมายความวา หลุดจากการเปนทาสของสิ่งทั้งปวง โดยเฉพาะก็เปนทาสของสิ่งที่เรารัก 
แมแตสิ่งที่เราไมรัก เราก็ตกเปนทาสของมันเหมือนกัน ถากลาวตามธรรมโวหาร เปนทาสตรงที่ตองไป
เกลียดมันน่ันเอง อยูเฉยไมไดก็อุตสาหไปเกลียดมัน ไปใจรอนกับมัน มันบังคับเราไดเหมือนกัน 
เชนเดียวกับของท่ีเรารัก แตอยูในลักษณะคนละอยาง ฉะนั้น คําวาเปนทาสของสิ่งทั้งปวงนั้น      
ยอมหมายถึงทั้งทางท่ีพอใจและไมพอใจ ทั้งหมดน้ีแสดงวา เราหลุดออกจากการเปนทาสของ
สิ่งทั้งปวงมาเปนอิสระอยูไดดวยอํานาจของปญญา  พระพุทธเจาทานจึงไดวางหลักไวสั้นๆ ที่สุดวา 
ปฺญาย ปริสุชฺฌติ  แปลวา คนเราบริสุทธ์ิไดดวยปญญา  พระพุทธเจาทานไมเคยตรัสวาบริสุทธ์ิไดดวย
ศีล ดวยสมาธิ แตตรัสวาบริสุทธิ์ไดดวยปญญา เพราะมันทําใหหลุดออกมาจากส่ิงทั้งปวง หรือการเปน
ทาสของสิ่งทั้งปวงน้ัน ไมบริสุทธิ์ คือ สกปรกมืดมัวเรารอน เมื่อหลุดออกมาจากอํานาจครอบงํา    
ของสิ่งทั้งปวงในโลกน้ีหรือโลกไหนๆแลว ก็จะมีความบริสุทธ์ิสะอาด สวางไสวแจมแจงและ
สงบเย็นเปนผลของปญญา 

(ไตรสิกขา : ๙๒) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเรื่องการแกไขเม่ือตกเปน “ทาส” ของสิ่งทั้งปวง  การตกเปนทาสของ
สิ่งตางๆ ทั้งที่รักและท่ีชัง  ยอมนํามาซึ่งความทุกขทรมานของจิต ซึ่งโดยปกติมนุษยยอมหลีกหนีอารมณรัก
และชังนี้ไปไมพน  เมื่อเราตกเปนทาสแลว วิธีการแกไขก็คือเราตองใช “อํานาจ” ของ “ปญญา” เขามาชวย
ในการพิจารณาเพ่ือใหรูเทาทันความเปนไปของจิต  และชวยบังคับจิตใหเปนไปตามครรลองท่ีถูกตอง
เหมาะสม เม่ือนั้นจิตก็หลุดออกมาจาก “อํานาจครอบงํา” ของกิเลส และจิตก็จะบริสุทธ์ิสะอาด สงบเย็น 
นําพาชีวิตใหเปนปกติสุขได  มโนทัศนเก่ียวกับ “ผลของการปกครอง” ที่นํามาใชทําความเขาใจเกี่ยวกับ 
“ธรรมะ” นั้น สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบไดดังนี้   
 

 



 ๘๙ 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การปกครอง]                 [ธรรมะ]  

 ผลของการปกครอง    ผลจากการยอมใหฝายใดมีอํานาจ 
   - ผลของการปกครองโดยฝายด ี  จิตมีความสุข สงบ 
   - ผลของการปกครองโดยฝายไมด ี  จิตมีความทุกข วุนวาย 

                          - สิ่งที่ใชแกไข         วิชชา : สติปญญา  

 
จากตัวอยางท้ังหมดแสดงใหเห็นวา การปกครองประกอบดวยบุคคล  ๒  ฝาย คือ ผูปกครอง 

และผูถูกปกครอง  หากเรามีผูปกครองหรือ “เจานาย” ที่ดี ใชอํานาจในการปกครองอยางเปนธรรม       
ชีวิตของผูถูกปกครองหรือ “บาว” ยอมเปนไปอยางปกติสุข  ในทางตรงกันขาม หากเรามีเจานายเปน 
“พญามาร” “ซาตาน” “ปศาจ” ผูโหดเห้ียมชั่วราย ใชอํานาจบังคับขูเข็ญ  ชีวิตของผูถูกปกครอง หรือ “บาว” 
ยอมเปนไปดวยความทุกขทรมานเศราหมอง  สรางปญหาท้ังตอตนเองและสวนรวมจนถึงขั้นเกิดสงคราม
ฆาฟนกันได  ดังนั้น ทานพุทธทาสจึงชี้แนะแนวทางวาหากเราตองการมีชีวิตที่สงบเย็นเปนปกติสุข เราตอง
เรียนรูที่จะบังคับจิตของเราใหนอมนําไปในทางท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีของพระพุทธองค นั่นคือ เจริญจิต
ดวย  “อานาปานสติ “ เพ่ือพิจารณากําหนดรูสิ่งตางๆที่เปนไปในชีวิตนี้อยางไมประมาท  แตเม่ือพิจารณา
แลวพบวาจิตกําลังตกเปนทาสของกิเลส ไมวาจะเปนทาสของความสุขหรือทาสของความทุกข  ก็จงเรงใช 
“ปญญา”  ในการแกไขและนําพาจิตใหหลุดพนจากอํานาจครอบงําของกิเลสนั้น   
 

 

๓.  [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรับประทาน] เปนการนํามโนทัศนที่เกี่ยวของกับ“การรับประทาน” 
ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปน้ีเรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย ไดแกคําวา ปรุง
แตง  ปรุง  เอร็ดอรอย  รส  รสชาติ กาง  อรอย  ปลา  อาหาร  ชิมลอง  จืด  หวาน  กิน  มาใชเปนแบบ
เปรียบเพื่ออธิบายแนวคิดที่เก่ียวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรมมากกวา  
เขาใจไดยากกวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากย่ิงขึ้น 

   



 ๙๐ 

  มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] เปนการสะทอนใหเห็นวา ธรรมะเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการรับประทานอาหาร ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมนุษยทุกคนไมสามารถหลีกเล่ียงได ทุกคน
จะตองรับประทานอาหารโดยปกติแลวทุกวัน วันละสามมื้อ เพ่ือรับสารอาหารเขามาเสริมสรางและ
ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย  อาหารนั้นประกอบไปดวยวัตถุดิบที่นํามาปรุงแตกตางกัน  รสชาติ
ตางกัน  มีทั้งอาหารท่ีกอใหเกิดประโยชนมากบาง นอยบาง แตกตางกันไป อาหารหลายชนิดมีประโยชน
นอยและอาจกอใหเกิดโทษแกรางกาย  อาหารบางอยางสามารถรับประทานไดอยางงายดายแตบางอยาง
ตองใชความระมัดระวังในการรับประทาน  ดังนั้น เราจึงควรรับประทานอาหารอยางมีสติพิจารณา เพราะ
อาหารนั้นจะสงผลกับรางกายเราโดยตรง เชน ปวดทอง รางกายทรุดโทรมในระยะยาว เปนตน  ดวยเหตุนี้ 
ในการท่ีจะรับประทานอาหารไดอยางมีประโยชน  มีความสุข จึงจําเปนตองอาศัย “ธรรมะ” เขามาชวย    
คัดกรองอาหารและเปนเครื่องมือชวยกําจัดอุปสรรคในการรับประทานอาหาร  จากขอมูลถอยคําอุปลักษณ
ที่พบ สามารถแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบของ “การรับประทานอาหาร”          
กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   

[ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร]
วงความหมายตนทาง (Source domain) วงความหมายปลายทาง (Target domain)

[การรับประทานอาหาร] [ธรรมะ]

• ผูรับประทานอาหาร มนุษย
• อาหาร ผัสสะ ส่ิงท่ีมากระทบจิต

- รสชาติ ลักษณะของส่ิงท่ีมากระทบจิต
- รสจืด ความสุขสงบ บริสุทธิ์
- รสหวาน ความสุขฉาบฉวยจากกิเลส
- รสอรอย ราคะ การยึดติดอยูกับสภาวะน้ันแหงจิต

- อาหารท่ีดี นิพพาน 

- ปลา หนาท่ีในชีวิตประจําวัน
- กางปลา กิเลส

• การรับประทาน การทําหนาท่ีในชีวิตประจําวัน
- การไมปรุงรสชาติ การตัดวงจรของการเกิดทุกข
- การปองกันกางติดคอ การปฏบิตัิธรรมะในชีวิตประจําวัน
- การชิมอาหารท่ีดี การทดลองปฏิบตัิธรรม

• ผลของการรับประทานอาหารดี การเขาใกลนิพพาน

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ  
 



 ๙๑ 

 
ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] ปรากฏในขอมูล 

ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

๑.  อาหาร   สิ่งที่มากระทบจิต 

 
(๒๙)   ธรรมะในพระพุทธศาสนาจะใหความเพลิดเพลินชนิดที่จิตใจหรือวิญญาณตองการ เปนส่ิงที่ 

นับไดวาเปนอาหารที่จําเปนดวยเหมือนกัน  คนท่ีตกอยูใตอํานาจของกิเลสยังตองการอาหาร
ทางตา  อาหารทางหู  อาหารทางจมูก  อาหารทางล้ิน  อาหารทางกาย  เหลานี้แสวงหาไปตาม
สมควรน้ันก็ถูกแลว  แตยังมีสิ่งอีกส่ิงหน่ึง  สิ่งนี้คือวิญญาณซึ่งเปนอิสระหรือบริสุทธ์ิ ตองการ
ความบันเทิงเริงรื่นท่ีเปนอาหารทางธรรมะ  นับตั้งตนไปแตความยินดีปรีดาท่ีรูสึกวาตนไดทําอะไร
อยางถูกตอง เปนที่นาพอใจของผูรูหรือพระอริยเจาท้ังหลาย มีความสงบหรือระงับในใจชนิดที่กิเลสมา
เรียกรองไมได มีความเห็นแจมแจงรูเทาทันส่ิงทั้งปวงวาอะไรเปนอะไร ไมทะเยอทะยานในส่ิงใด มีอาการ
เหมือนกับนั่งลงได ไมตองวิ่งไป  วิ่งมาเหมือนคนทั้งหลายชนิดที่ทานใหคําเปรียบไววา “กลางคืนเปนควัน 
กลางวันเปนไฟ” ซึ่งคิดดูเถอะวาจะมีความสงบไดอยางไร  “กลางคืนเปนควัน” นั้น คือนอนไมหลับ
กระสับกระสาย มือกายหนาผากคิดจะแสวงหาอยางน้ันอยางน้ี คิดจะกระทําเพ่ือใหไดเงินไดลาภ ไดสิ่ ง
ตางๆท่ีตนปรารถนาอยางน้ันอยางน้ี อัดเปนควันกลุมอยูในใจเพราะมันยังมืดค่ํา ลุกไปไหนไมสะดวก 
ตองทนนอนอัดควันอยู พอถึงเวลารุงขึ้นก็ออกเดินหรือขึ้นรถยนตสุดแทแตจะใชพาหนะใดๆ วิ่งวอนไป
ตามความตองการของ “ควัน” ที่อัดไวแตเม่ือคืน  นี่เรียกวาไมไดรับความสงบ  ไมไดรับอาหารทางธรรม  
แตเปนการกระหายไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาโดยสวนเดียว  เรียกวาเปนผูที่ย่ิงกวาตกนรกท้ังเปน 

(พุทธศาสนากับคนทั่วไป: ๒๓๐) 
 

 ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการ
รับประทานอาหาร คือคําวา อาหาร  เม่ือนํามาใชเปรียบเทียบกับธรรมะจึงสะทอนใหเห็นวา ธรรมะเปน
เรื่องของการรับประทานอาหารเขามาสูรางกาย  ซึ่งอาหารในท่ีนี้มิใชอาหารทางปากที่ตองเคี้ยวและกลืนลง
ทองเพื่อสรางพลังงานใหรางกายตามปกติเทาน้ัน  แตยังหมายรวมถึงอาหารทางตา  อาหารทางหู  อาหาร
ทางจมูก  อาหารทางกาย และอาหารทางธรรมะหรืออาหารทางวิญญาณดวย  ดังนั้น คําวา “อาหาร”       
ที่ทานพุทธทาสใชในการอธิบายธรรมะ จึงหมายถึงส่ิงใดๆ ที่มากระทบจิตตามชองทางประสาทสัมผัสตางๆ     
หรือท่ีในทางพุทธศาสนาเรียกวา อายตนะ หรือเครื่องติดตอ  ซึ่งมีทั้งอายตนะภายนอก ๖ ไดแก  รูป  เสียง  
กล่ิน  รส   สิ่งตองกาย  และอารมณ  และอายตนะภายใน ๖ ไดแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ      
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(พระพรหมคุณาภรณ,  ๒๕๔๓: ๕๔๖-๕๔๗)  ดังนั้นอาหารทางธรรมะหรืออาหารทางวิญญาณน้ีจึง
หมายถึง หลักธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งทานพุทธทาสเปรียบเทียบวาเปนอาหาร   
ที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตใหเปนปกติสุขตามหลักของพระพุทธศาสนา 
 
(๓๐)   ถามวาตองการนิพพานไหม รีบยกมือ ตองการอยางยิ่งทีเดียว  ทีนี้ตั้งคําถามใหม ไมใชคําวานิพพาน เชน

ใชคําวาดับไมเหลือ ไมมีตัวตนสําหรับจะเกิดมาทุกขอีกตอไป อยางน้ีก็ชักจะส่ันหัว เร่ืองความไมเกิดอีก
ตอไปนี้ กลัว เกลียด คือกลัวจะไมไดพบกับสิ่งที่เอร็ดอรอยตามท่ีตัวหวังหรือปรารถนาอยู ซึ่งเปนเร่ืองวัตถุ
นิยมทั้งนั้น จะไมไดสวรรค จะไมไดอะไรตางๆตามท่ีอุตสาหลงทุนทําบุญไว หรือวา เราจะพูดสรุปใหสั้น
เขามา ในปจจุบันน้ี วาจะกินนํ้าหวานกันดี หรือวากินนํ้าจืดกันดี ก็มีคนตองการกินนํ้าหวาน
ทั้งนั้น ไมมีใครตองการกินนํ้าจืด แตแลวก็ดูใหดีเถอะวา น้ําหวานกับน้ําจืด อันไหนมันมี
อันตราย อันไหนมันทําใหมีความยากลําบาก 

(ปญหาที่โลกนี้ ไมไดบังคับจิตเพื่อบรมธรรม: ๒๖๕) 
 
(๓๑)   เม่ือมนุษยโลกเปนอยางไร ในโลกที่สูงไปกวา เชน เทวโลก พรหมโลก ก็มีลักษณะอยางน้ัน คือ ตกอยู

ภายใตอํานาจเวทนาอยางเดียวกัน อยางชนิดท่ีเรียกวาสวรรคหรือเทวโลก ก็เพงสุขเวทนาอยางเดียวกัน
กับในโลกมนุษย เพียงแตเขาบัญญัติใหเปนเร่ืองที่ดีกวา ประณีตกวา สูงกวา  ไดอยางอกอยางใจกวา 
เทาน้ันเอง แตความหมายก็ยังไมพนไปจากเร่ืองอรอยทางตา ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ 
อยูนั่นเอง  ถาสูงไปกวาสวรรคถึงพรหมโลก  นี่ในชั้นน้ีตองยกเวทนาที่เปนความอรอยในทาง  
กามารมณออกเสีย แตก็ไมพนจากความเอร็ดอรอยทางจิตอีกชนิดหน่ึงที่เรียกวาฌาน เมื่ออยู
ในฌานหรือสมาธิ เกิดความสุขใจเปนรสอรอยขึ้นก็ติดใจในรสอรอยนั้นเหมือนกัน แมไม
เก่ียวของกับกามารมณ ก็เปนเวทนาอยูนั่นเอง 

(เบญจขันธ: ๑๑๐) 
 

ตัวอยางท่ี (๓๐)  และ (๓๑) เปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการรับประทานอาหาร ไดแก  กิน  หวาน  จืด  รส  อรอย  เอร็ดอรอย  เม่ือทานพุทธทาสนํามาใช
เปรียบเทียบกับธรรมะจึงสะทอนใหเห็นวา อาหารหรือสิ่งที่มากระทบจิตนั้น มีทั้งสิ่งที่พึงปรารถนาซ่ึงเปรียบ
ไดกับรสชาติ “หวาน” และสิ่งที่ไมพึงปรารถนาซึ่งเปรียบเทียบไดกับรสชาติ “จืด” โดยปกติแลว คนสวน
ใหญมักจะชอบอาหารที่มีรสชาติหวานมากกวาอาหารท่ีมีรสชาติจืด โดยมิไดคํานึงถึงผลเสียท่ีตามมา    
ตอสุขภาพ  จากตัวอยางท่ี (๒๔) ทานพุทธทาสไดอธิบายใหเห็นวาบรมสุขที่แทจริงหรือที่ เรียกวา นิพพาน 
นั้น มีรสชาติจืด ซึ่งไมอรอย ไมนารับประทาน ผูคนจึงไมสนใจที่จะรับประทานหรือเขาใกล แตผลจากการ
รับประทานอาหารรสชาติจืดนี้จะสงผลดีตอสุขภาพมากกวาการรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานหรือที่
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ทานพุทธทาสเปรียบไดดังกับ “กิเลส” นี้อยางแนนอน เพราะการรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติหวานน้ัน    
แมจะรูสึกสดช่ืน เอร็ดอรอย แตก็เปนปจจัยท่ีนํามาซ่ึงโรคภัยไขเจ็บตางๆ เชน โรคอวน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ ฟนผุ เปนตน  ในขณะที่อาหารรสชาติจืด แมจะไมอรอย แตจะไมทําใหอวัยวะภายในงานหนัก
เหมือนดังที่รับประทานอาหารรสหวาน 

 
(๓๒)   เปนอันวาจบเรื่องท่ีจะตองเรียนจะตองทํา หรือวาจะตองเสวยผลของการกระทํา และมีชีวิตอยูโดยไมเปน

ทุกขเลย ทั้งในขณะแสวงหาและขณะบริโภค เม่ือประกอบการงานเพ่ือแสวงหา รวมทั้งการศึกษา         
เลาเรียน การทําอาชีพเหลาน้ีเปนการแสวงหา ขณะนี้เราก็ไมทุกข  ครั้นไดผลเปนเงินเปนทองทรัพย
สมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง อะไรมาบริโภค มันก็เปนทุกข  มันไมเปนทุกขทั้ง ๒ สถานอยางน้ีมันก็วิเศษ
อยางย่ิง เหมือนกับไปจับปลามากินก็ไมถูกเงี่ยงปลาตํา ไดปลามากินแลวก็ไมถูกกางปลาเลย 
เม่ือจับปลาก็ไมทุกข เม่ือกินปลาก็ไมทุกข มันก็หมดกันเทาน้ัน มันไมมีอะไรมากกวานั้น 

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา : ๔๘) 
 

 ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการ
รับประทานอาหาร คือคําวา ปลา และ กาง   เม่ือทานพุทธทาสนํามาใชเปรียบเทียบกับธรรมะจึงสะทอน 
ใหเห็นวา ธรรมะเปนเร่ืองของการใชชีวิตประจําวันในทุกกิจกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงดานการรับประทาน  
อาหารประจําวันของคนไทยคือขาว  และกับขาวท่ีเราคุนเคยคือปลา ทั้งปลานํ้าจืดและปลาทะเล  เพราะ
โดยสภาพภูมิประเทศของภาคกลางและภาคใตนั้นมีทั้งหวย หนอง คลอง บึง รวมถึงแมน้ําไหลผานและ    
มีพื้นท่ีติดกับทะเล โดยเฉพาะในภาคใตที่ถูกขนาบดวยทะเลอันดามันและอาวไทย  สวนภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นถึงแมจะไมมีพื้นที่ติดกับทะเล แตก็มีแหลงน้ําและแมน้ํานอยใหญหลายสาย
ไหลผานเชนกัน  จึงทําใหปลาเปนอาหารที่คนไทยคุนเคย ดังสํานวนไทยท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณและ
วิถีชีวิตของคนไทยแตครั้งอดีตวา “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว”      

มนุษยเราตองรับประทานอาหารทุกวัน เฉล่ียวันละสามม้ือ  ดังนั้น ทานพุทธทาสจึงนํา ปลา    
ซึ่งเปนตัวแทนของอาหารที่ตองรับประทานทุกวันมาเปนแบบเปรียบกับการใชชีวิตประจําวันของมนุษย  
และนํา กางปลา มาเปนแบบเปรียบกับกิเลส ซึ่งกิเลสนี้เปนตัวนําพาปญหาหรืออุปสรรคเขามาในชีวิต    
เม่ือเราจะรับประทานปลา ไมวาจะนํามาประกอบอาหารโดยวิธีการใด ผูรับประทานก็ตองใชความ
ระมัดระวังในการรับประทานท้ังนั้น เพราะหากกางปลาติดคือแลว ก็จะนําความเจ็บปวดทรมานมาสูตนเอง  
ตราบใดท่ีมนุษยยังตองมีชีวิตอยู ยังตองรับประทานอาหาร ตราบน้ันมนุษยก็จะตองระมัดระวังและรูจักวิธี
จัดการกับ กิเลส หรือกางปลา ซึ่งเปนอุปสรรคในการใชชีวิตหรือการรับประทานอาหารน้ัน 
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วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การรับประทานอาหาร]                [ธรรมะ]  

 อาหาร     สิ่งที่มากระทบจิต 
   - รสชาต ิ   ลักษณะของสิ่งที่มากระทบจิต 

- รสจืด    ความสุขสงบ บริสุทธิ์ 
- รสหวาน   ความสุขฉาบฉวยจากกิเลส 
- รสอรอย   การยึดติดอยูกับสภาวะนั้นแหงจิต 

   - อาหารที่ดี    นิพพาน 
   - ปลา     การใชชีวิตประจําวัน 

- กางปลา   กิเลส 
 

 

๒.  วิธีการรับประทานอาหาร   วิธีการประคองจิต 

 
(๓๓)   ดังนั้น การปฏิบัติที่แทจริงจึงตองระบุใหชัดลงไปวา จะตองปฏิบัติแกอะไร เม่ือไร และอยางไร  ซึ่งคําตอบ

ก็จะมีวา ปฏิบัติแกจิต ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เม่ือเวลาท่ีอารมณคือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ เขามาเก่ียวของดวย และปฏิบัติอยางท่ีจะทําใหอารมณเหลาน้ัน มาสามารถปรุง      
เปนเวทนาข้ึนมาได หรือถาปรุงเปนเวทนาข้ึนมาไดเสียแลว ก็ตองไมใหปรุงเปนตัณหาข้ึนมาได คือให
หยุดเสียเพียงความรูสึกท่ีเปนเวทนานั่นเอง เม่ือตัณหาเกิดขึ้นไมได อุปาทาน ภพ ชาติ และความทุกข
ทั้งหลายก็เกิดขึ้นไมได  ทีนี้ ใจความสําคัญในการที่จะทําใหเวทนาไมปรุงตัณหาขึ้นมาไดนั้น      
ก็ตองอาศัยวิชชา หรือสัมมาทิฏฐิ ที่ทําใหเห็นชัดแจงวาเวทนาทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข      
เปนอนัตตา หรือเปนเพียงมายาลวนๆนั่นเอง  

(หลักของการดับ “ตัวกู-ของกู”: ๒๒๖) 
 

 (๓๔)   ใหรูจักส่ิงที่เรียกวา ปติ โดยลักษณะของมันใหดีเสียกอน แลวก็ไมวายที่จะแอบดูใหลึกลงไปถึงขอท่ีวา 
เจาน่ีเองปรุงแตงความคิดความนึกตอไป มันไมไดหยุดแคเพียงปตินั้น แมวาขณะหน่ึง  มันจะหลงใหล
พอใจอยูในปติ ซึ่งซบเซาอยูดวยปตินี่ก็ตาม แตแลวมันก็จะปรุงแตงความคิดอะไรตอไปขางหนา ซึ่งเรา
จะตองไปดูกันขางหนา  เวลานี้ดูกันแตเพียงวามันเปนอยางไรกอน  ตัวมันเองลวนๆ เปนอยางไรกอน   



 ๙๕ 

ฝกด่ืมรสของปติอยูอยางนี้จนถึงขั้นสูงสุด ถึงระดับสูงสุดท่ีเรียกวาขั้นท่ี ๕ นั่งซึมซาบ นั่งดื่มนั่งกิน นั่งอาบ
รดอะไรอยูกับปติ 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๒ ขั้นที่ ๕,๖,๗,๘: ๑๓๓) 
 

ตัวอยางที่ (๓๓)  และ (๓๔) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการรับประทานอาหาร ไดแก ปรุง  ปรุงแตง  รส  กิน เปนตน มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอน 
ใหเห็นวา กิจกรรมหรือสิ่งตางๆ ที่เขามาในชีวิต เขามากระทบจิตของมนุษยนั้นลวนเปนส่ิงที่เจาของจิต
สามารถเลือกจัดการหรือสามารถปรุงแตงไดเชนเดียวกับที่เราสามารถปรุงแตงรสชาติของอาหารใหเปนไป
ตามท่ีเราตองการ  โดยในตัวอยางท่ี (๓๓) ทานพุทธทาสอธิบายหัวขอธรรมเร่ือง “ปฏิจจสมุปบาท”         
ซึ่งหมายถึง การที่สิ่งท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา มีองค
คือหัวขอ ๑๒ ไดแก   อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  
ภพ  ชาติ  ชรามรณะ 

 ทานพุทธทาสใชคําวา ปรุง มาเปรียบเทียบกับการปลอยใหจิตรูสึกนึกคิดสานตอไปจนเกิดเปน
ผลผลิต หรือเปนอาหารจานนั้นๆออกมาตอเนื่องเปนลูกโซ และกอตัวกลายเปนความทุกขในที่สุด          
แตวิธีแกไขนั้นสามารถทําไดโดยใช วิชชา หรือหัวขอธรรม “สัมมาทิฏฐิ” ซึ่งหมายถึงปญญาอันเห็นชอบ      
รูผิดชอบชั่วดี เห็นวาส่ิงทั้งหลายท้ังปวงไมเท่ียง เปนเพียงมายา อยาไปยึดมั่นถือมั่น เราก็จะยุติการปรุง
แตงจิตใหเกิดความเศราหมองได 

ตัวอยางท่ี (๓๔) ทานพุทธทาสกําลังอธิบายเร่ืองการฝกอานาปานสติ หมวดที่ ๒ ขั้นที่ ๕ โดยใช
คําวา ปรุงแตง อธิบายถึงการท่ีจิตของเราเกิดความปติสุขแลว ก็มิไดหยุดเพียงเทาน้ัน แตยังคงรูสึกนึกคิด
ตอไปเรื่อยๆ  ซึ่งทานสอนวา ในขั้นที่ ๕ นี้ อยาเพ่ิงปลอยจิตใหไปคิดเร่ืองอื่น  เราควรพิจารณาจิตขณะ
เกิดปติใหละเอียดถ่ีถวนเสียกอนจึงจะผานไปสูการฝกอานาปานสติตอในขั้นท่ี ๖  โดยทานเปรียบเทียบ
วาปตินั้นเปนเสมือนด่ังอาหารและเคร่ืองดื่มชนิดหน่ึง โดยทานใชคําวา ดื่ม  กิน  และ รส  จากขอความ 
“ฝกดื่มรสของปต”ิ  “นั่งดื่มน่ังกิน”   
 
(๓๕)   ตอนนี้จะฟงไมเขาใจ ขอกลาวซํ้าอีกวา คนมีความสุขจะตองมีความทุกขไปในแบบของคนมีความสุข   

ขอนี้ตองนึกถึงขอที่วาในโลกน้ีชาวโลกเขาสมมติ เขาบัญญัติ เขายึดมั่นถือมั่นกันวาคนอยางไหนเปนคนมี
ความสุข มีเงิน มีอํานาจวาสนา มีนั่น มีนี่ มีกามคุณ มีอะไรสมบูรณไปหมดทุกอยาง เปนคนมีความสุข 
แตแลวก็จงดูใหดี มันจะตองมีความทุกขไปอีกรูปแบบหนึ่งตามประสาคนมีสุข  ไมตองพูดถึงความสุข
ชนิดมีกางอยางน้ี ตอใหเปนความสุขชนิดที่เกิดมาจากสมาธิ สมาบัติ จากฌานของพวกฤๅษี มุนี   ถาไป



 ๙๖ 

ยึดมั่นถือมั่นวาฉันเปนคนมีความสุขขึ้นมาแลว  มันก็จะเกิดกางขึ้นมาในเนื้อน่ันเอง แลวติดคอ พวกท่ียึด
มั่นถือมั่นความสุขในรูปฌานเปนตน เหลาน้ีก็เรียกวา เปนคนมีทุกขไปตามประสาของคนมีความสุขจาก
รูปฌานน้ันเอง  เพราะฉะน้ัน จึงมีบทบัญญัติใหละ  รูปราคะ อรูปราคะเสีย ในสังโยชนเบ้ืองปลาย ที่จะ
ทําใหคนเปนพระอรหันตอยางน้ี เปนตน เพราะวาการท่ีไปติด ไปยึดเขาวาเรามีความสุข แมจะเปน
ความสุขเกิดจากธรรมะก็เถอะ มันจะยังคงเปนกางติดคอชนิดละเอียด อยางใดอยางหนึ่งอยูเปนธรรมดา
และไมเปนธรรมะจริงขึ้นมาได   

(วิธีปฏิบัติเพื่อเปนอยูดวยความวาง:๑๒๘) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะโดยใชคําวา กาง อธิบายเร่ืองความสุข  ทานพุทธทาส
เปรียบเทียบ ความสุข กับ ปลา เปนการสะทอนใหเห็นวา ในชีวิตของมนุษยนั้น เต็มไปดวยความทุกขและ
ความสุขสลับผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปเปนประจํา เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร ซึ่งเปนกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นทุกวัน  โดยปกติแลว มนุษยยอมพึงพอใจและปรารถนาในความสุขมากกวาความทุกข โดยไมทัน
ไดพิจารณาวาในความสุขก็มีความทุกขแฝงตัวอยูดวยเสมอ  ทานพุทธทาสจึงอธิบายใหเขาใจกระจางวา 
แมแตอาหารอันโอชาท่ีชื่อวา “ความสุข” นั้น ก็ยังสามารถมีสิ่งที่ทําใหมนุษยเจ็บปวด หรือที่เรียกวา “กาง” 
ไดหากเราปลอยจิตใหไปลุมหลงยึดติดกับความสุขนั้น  ไมวาจะเปนความสุขจากการมีเงิน อํานาจ วาสนา 
ซึ่งทานเปรียบเทียบกับกางชนิดหยาบ และความสุขในธรรมะ เชน การเขาถึงสมาธิ  สมาบัติ  ฌาน เปนตน 
ซึ่งทานเปรียบไดกับกางท่ีละเอียด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกางหยาบหรือกางละเอียด หากติดคอแลวยอมนํา
ความเจ็บปวดมาสูตนไดทั้งสิ้น 

 
 (๓๖)   ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เปนปญหาท่ีจะตองพิจารณากันอยางรอบคอบท่ีสุด วาในบรรดาประโยชนทั้ง ๓ คือ 

มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัตินั้น ประโยชนอันไหนเปนประโยชนที่มุงหมายอยางแทจริง
ของพุทธศาสนา หรือจะกลาวอีกอยางหน่ึงก็กลาววา ประโยชนอันไหนท่ีจะเปนเหมือนปลาที่มีกาง 
และประโยชนอันไหนจะเปนเหมือนปลาที่ไมมีกาง และท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีชวยใหสามารถกิน
ปลาที่มีกางไดทุกๆชนิด โดยไมตองถูกกางเลยอีกดวย   

ในขอนี้คนที่มีสติปญญาอยางธรรมดาสามัญท่ัวไป ยอมจะมองเห็นไดดวยตนเองวา มนุษยสมบัติและ
สวรรคสมบัตินั้น เปนเหมือนปลาที่มีกางอยางเปดเผยหรืออยางเรนลับ อยางหยาบหรืออยางละเอียด 
โดยสมควรแกชั้นเชิงของมันทั้งนั้น คนเราตองหัวเราะและรองไหสลับกันไปอยางไมรูจักเบ่ือจักพอก็เพราะ
ประโยชนทั้งสองน้ี ตองทนทุกขอยางซํ้าซากก็เพราะประโยชนทั้งสองน้ี ตองเปนทุกขโดยตรงหรือโดย
ประจักษชัดในเมื่อแสวงหามันมา และตองเปนทุกขโดยทางออมหรือโดยเรนลับในเมื่อไดสมตามประสงค



 ๙๗ 

หรือเม่ือกําลังบริโภคมันอยูหรือเม่ือเก็บรักษามันไวก็ตาม ตลอดเวลาที่เขายังไมไดสมบัติที่ ๓ อยูเพียงใด 
เขาจะตองทนทุกขอยูอยางซ้ําๆซากๆ อยูในทามกลางของสิ่งที่เขาหลงสําคัญผิดวาความสุขอยูเพียงนั้น 

(การมีชีวิตอยูโดยไมตองเปนทุกข: ๒๘) 
 

ตัวอยางนี้เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําวา ปลา และ กาง อธิบายเร่ืองประโยชน หรือ
สมบัติ ๓ ประการ ไดแก  มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ  ทานพุทธทาสเปรียบเทียบ
ประโยชนทั้งสามประการน้ีกับปลา  โดย มนุษยสมบัติและสวรรคสมบัตินั้นเปรียบไดกับปลาท่ีมีกาง เพราะ
แมจะมีทรัพยสิน ลาภ ยศ สรรเสริญ ก็ยังคงนําความทุกขมาสูผูครอบครองได  สวนสวรรคสมบัตินั้น แมจะ
เปนสิ่งที่มนุษยทั่วไปปรารถนา กลาวคือ การไดอยูในสวรรคชั้นฟาแตก็ยังคงละกิเลสไมไดและยังคงมีความ
ทุกขเจือปนอยู  ดังนั้น นิพพานสมบัติ คือการดับไมเหลือ คือไมเหลือทั้งสุขและทุกข จึงไมเพียงแต
เปรียบเสมือนปลาท่ีไมมีกาง เปนอาหารท่ีนําความอ่ิมเอมมาสูผูรับประทานโดยปราศจากความเจ็บปวด
กังวลใจเทาน้ัน  แตนิพพานสมบัติยังเปรียบไดกับ “เคร่ืองมือ” ที่ชวยใหมนุษยสามารเผชิญกับสรรพส่ิง     
ที่ผานเขามาในชีวิตไดโดยไมเจ็บปวดทุกขทรมาน ดังเชนสามารถกินปลาท่ีมีกางไดทุกๆชนิด โดยไมถูกกาง
ติดคอ  
 
(๓๗)   พระอริยเจาช้ันตนๆ ๓ จําพวก ไมสามารถจะละความสุขความพอใจท่ีเกิดแตรูปฌานหรือรูปสมาบัติได 

พระอริยเจาบางประเภทในข้ันตนๆ เหลาน้ัน บางพวกเกิดในรูปาวจรภพก็ยังมี พระอริยเจาท้ัง ๓ ชั้น
ขางตนที่เกิดในโลกมนุษยนี้ บางทานอาจยังพอใจในความสุขอันเกิดแตรูปฌานอยางถอนไมขึ้นก็มี      
แตจะตองถอนไดในเมื่อเล่ือนมาถึงพระอริยเจาช้ันสุดทายคือพระอรหันต ทั้งนี้ก็เพราะวา ความสงบสุข
เยือกเย็นอันเกิดมาแตรูปฌานนั้น ก็มีรสชาติที่จับอกจับใจ ถึงกับจะพอเรียกไดวาเปน        
พระนิพพานชิมลองดูกอน เปนพระนิพพานลวงหนา  มีรสอยางเดียวหรือทํานองเดียวกับรส
ของพระนิพพานที่แทจริง  

(อริยบุคคล กับ การละกิเลส: ๑๙๕) 

 
(๓๘)   แตอยางไรก็ดี  โอกาสท่ีเปดไวสําหรับทุกคน  มีอยูตรงที่วา อยางนอยก็อาจทําตามวิธีธรรมชาติที่ไดกลาว

แลวโดยละเอียดในวันนี้ จงอยาละเวน จงอยาไดคิดวาตอแกๆ เฒาๆ จึงคอยเขาวัดไปทํา หรือตอง       
ลาราชการไปบวชสามเดือนสี่เดือนกอน จึงคอยทํา เราจะตองพยายามทําทุกโอกาสทุกลมหายใจเขาออก  
ระมัดระวังใหการเปนอยูประจําวันของเราบริสุทธิ์  ผุดผอง เกิดปติปราโมทย เกิดปสสัทธิ สมาธิ 



 ๙๘ 

ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ วิสุทธิ สันติ  นิพพานอยางชิมลองนอยๆ เรื่อยไปตาม
ธรรมชาติ ทุกวัน ทุกเดือน ทุกป ก็จะใกลชิดพระพุทธศาสนาอยางแทจริงได ตั้งแตบัดนี้ไป 

(สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ: ๑๔๗) 

 

ตัวอยางที่ (๓๗)  และ (๓๘) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการรับประทานอาหาร ไดแก  รส  รสชาติ ชิมลอง มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะเพื่ออธิบายความ        
ในหัวขอเร่ืองนิพพาน   

นิพพาน คือการดับกิเลสและกองทุกข เปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  ซึ่งนิพพานนี้มี          
๒ ประเภท คือ ๑. สอุปาทิเสสนิพพาน คือดับกิเลสมีเบญจขันธเหลือ  และ ๒. อนุปาทิเสสนิพพาน คือดับ
กิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ  (พระพรหมคุณาภรณ ๒๕๔๓ : ๑๖๖)  ดังท่ีไดกลาวไวในตัวอยางท่ี (๓๗) และ 
(๓๘) ที่ทานพุทธทาสไดแสดงไววา นิพพานน้ันมีรสชาติจืด ไมอรอย คนทั่วไปจึงไมปรารถนาจะเสาะหามา
รับประทาน  ดังนั้น สําหรับผูที่เร่ิมสนใจศึกษาธรรมะจึงยังไมอาจเขาถึงนิพพานไดโดยงายและรวดเร็ว  
ทานพุทธทาสจึงแนะนําและใหกําลังใจวา ใหคอยๆ เร่ิม “ชิม” สอุปาทิเสสนิพพาน ทีละนอย ไมตองรีบรอน
ไปรับประทานอนุปาทิเสสนิพพาน  เพราะสอุปาทิเสส นิพพานน้ีมี “รสชาติ” ทํานองเดียวกับอนุปาทิเสส 
นิพพาน แตกระทําไดงายกวา เขาถึงไดงายกวา   อนุปาทิเสสนิพพาน  และเม่ือทดลองกระทํา หรือ “ชิม” 
ไปเปนประจําอยางตอเน่ือง เราก็จะใกลชิดแกนแทของพระพุทธศาสนาหรืออนุปาทิเสสนิพพาน มากขึ้น
เปนลําดับ   

การที่ทานกลาวใหผูฟง  “ชิม” หรือ “ชิมลอง” รสแหงพระธรรมน้ัน  ผูวิจัยเห็นวาเปนการเชิญชวน
ที่ดี นุมนวล  และอาจจะไดผลลัพธตามที่ผูพูดปรารถนา  เพราะฟงดูแลวไมรูสึกวาเปนการบังคับขูเข็ญ     
ใหผูฟงตองปฏิบัติตามทาน  เพราะปกติแลว หากมีผูใดมาเชิญชวนใหเราลองรับประทานอาหารที่เราไมคุน  
ไมเคยรับประทานมากอน  ตามวิสัยของคนสวนใหญมักจะ  “ชิม”  คําเล็กๆ ทีละนอยกอน เพราะจะรูสึก
ปลอดภัยมากกวาการ  “รับประทาน” คําใหญๆ  ดังนั้น หากมีผูบังคับใหเรารับประทานอาหารที่ไมคุนเคย 
นอกจากเราจะไมอยากรับประทานแลว ยังอาจจะเกิดความรูสึกตอตานก็เปนได  ซึ่งตางจากการเชิญชวน
ใหลองชิมคําเล็กๆ ดังที่ทานพุทธทาสเชิญชวนใหผูฟงชิมรสชาติพระธรรมนี้ 

 
 

 

 



 ๙๙ 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การรับประทานอาหาร]                [ธรรมะ]  

 วิธีการรับประทานอาหาร   วิธีการประคองจิต 
   - การไมปรุงรสชาต ิ  การตัดวงจรของการเกิดทุกข 
   - การปองกันกางติดคอ   การปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจําวัน 

      - การชิมอาหาร   การทดลองปฏิบัติธรรม 
 
 สรรพสิ่งทั้งหลายที่เขามากระทบจิตนั้น เปรียบไดกับอาหารท่ีมนุษยทุกคนตองรับประทานเขาไป
หลอเล้ียงรางกายเปนประจําทุกวัน  ซึ่งอาหารน้ันมีมากมายหลายชนิดแตกตางกันไป ทั้งดานรสชาติ  
ประโยชน โทษหรือขอควรระวัง เปนตน ดังนั้น ในเมื่อเรายังหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไปไมพน เราจึง
จําเปนตองเรียนรูการรับประทานอาหารใหมีประโยชนและปลอดภัยท่ีสุด ซึ่งเทียบไดกับการใช
ชีวิตประจําวันโดยมีธรรมะเปนเครื่องมือในการพิจารณาแยกแยะส่ิงดีชั่วและปรับป รุงแกไขส่ิงผิดนั้นให
กลับมาถูกตองดีงามตามครรลองของพุทธศาสนา   
 

 
๔.  [ธรรมะ คือ การทําสงคราม] 
  

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ“การทําสงคราม” 
ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้เรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย ไดแกคําวา 
ทําลาย  กําจัด  เอาชนะ  สงบ  ขาศึก ฝาย  ตอสู  ชนะ  ฆา  ทิ่มแทง  ชัยชนะ  ปองกัน  ศัตรู  มาใชเปน
แบบเปรียบเพ่ืออธิบายแนวคิดที่เก่ียวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรม
มากกวา  เขาใจไดยากกวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากยิ่งขึ้น   

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม] เปนการสะทอนใหเห็นวาธรรมะเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการตอสูกับสิ่งไมดีหรือกิเลสที่เขามารุกรานจิตอันเปนจิตบริสุทธ์ิเดิมแทของมนุษย   มนุษยมิสามารถ
หลีกเล่ียงกิเลสได แตสามารถตอสู เอาชนะกิเลสไมใหเขามาครอบงําจิตใจได  การรูเทาทันกิเลสและ
สามารถตอสูกับกิเลสไดนั้น มิตางจากการทําศึกสงครามซ่ึงคูทําสงครามท้ังคูนั้นตางมุงเปาหมายไปท่ีชัย
ชนะ แตแตกตางกันตรงที่ชัยชนะของการบกับกิเลสน้ัน มิใชทรัพยสินเงินทองอํานาจวาสนา หากแตเปน



 ๑๐๐ 

ความสุขสงบเย็นในจิตของตน  จากขอมูลถอยคําอุปลักษณที่พบ สามารถแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบของ “การทําสงคราม” กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   
 

[ธรรมะ คือ การทําสงคราม]
วงความหมายตนทาง (Source domain) วงความหมายปลายทาง (Target domain)

[การทําสงคราม] [ธรรมะ]

• คูสงคราม จติของตนเอง – กิเลส
• การรบ การวางจติ

- เปาหมายในการรบ การกําจดัอัตตา
- การตอสู การกําหนดจติ
- การฆาศตัรู การทําจติใหวาง (อนัตตา)
- อาวุธ ปญญา  

• ผลการรบ ผลของการปฏบิตัิธรรม
- ศกึยอย การปฏบิตัิข้ันตน

- ชนะ ควบคุมกิเลสไดบางขณะอาการ 
- แพ อยูใตอํานาจกิเลส

- ศกึใหญ การปฏบิตัิข้ันสูง
- ชนะ นิพพาน     

- แพ การยงัอยูในวัฏสงสาร

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ
 

 
 ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การทําสงคราม] ปรากฏในขอมูล           
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๑.  คูสงคราม    จิตของตน – กิเลส 

 

(๓๙)   สังโยชนถัดไปที่เรียกวา อุทธัจจะ นั้น อยาพึงนําไปปนกันเขากับคําวา อุทธัจจะ ที่เปนชื่อของนิวรณ       
ในบรรดานิวรณ ๕ ประการ ซึ่งเปนขาศึกของสมาธิ  อุทธัจจะที่เปนสังโยชนขอนี้เปนกิเลสชื่อเดียวกัน     
มีความหมายก็คลายๆกัน หากแตเปนชั้นท่ีประณีตละเอียดไปกวา จนถึงกับมาตั้งอยูในฐานะเปนขาศึก
ของปญญา 

(ลักษณะของพระอรหันต: ๒๐๗) 
 
 
 



 ๑๐๑ 

(๔๐)   นี่แหละคือขอที่เราจะตองเห็นอกเห็นใจกัน จะตองเขาใจกันและกันใหถูกตอง จนเห็นวามนุษยทั้งสิ้ น    
ในสากลโลกมีปญหาอยางเดียวกัน มีหัวอกอยางเดียวกันราวกับวาเปนมนุษยคนเดียวกัน และมีศัตรู   
ที่จะตองกําจัดรวมกันเพียงส่ิงเดียว คือส่ิงที่เรียกในท่ีนี้วา “ตัวกู-ของกู” นั่นเอง หรือท่ีเรียก    
ในหลักธรรมช้ันสูงของพุทธศาสนาวา “อัสมิมานะ” อันมีความหมายตรงกับคําวา Egoism   
อยางย่ิง เมื่อกําจัดเสียไดแลวจะประสบสิ่งที่เรียกวานิพพานหรือความสิ้นสุดลงแหงความทุกข 

(ดับ “ตัวกู-ของกู” ขจัดปญหาของโลกได: ๘๕) 
 
 ตัวอยางท่ี (๓๙)  และ (๔๐) เปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการทําสงคราม ไดแก  ขาศึก  ศัตรู  กําจัด  เปนตน มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวา 
กิเลสเปนสิ่งชั่วรายท่ีเขามารุกรานจิตอันบริสุทธิ์  ดังนั้นจิตจึงตองตอสูและหาวิธีกําจัดทําลายกิเลสให     
พายแพไป  ตัวอยางท่ี (๓๙) “อุทธัจจะ” เปนศัตรูของสมาธิและปญญา  เพราะอุทธัจจะ หมายถึง “ความ
ฟุงซาน, จิตตสาย, ใจวอกแวก” (พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๕๓: ๕๖๐)  สวนตัวอยางท่ี (๔๐) ทานพุทธทาส
ไดอธิบายถึงสิ่งที่มนุษยทุกคนบนโลกน้ีจะตองเผชิญและตองพิจารณาใหอยูในฐานะของ “ศัตรูที่จะตอง
กําจัดรวมกัน” นั่นคือ ตัวกูของกู หรืออสัมิมานะ  เพราะตัวกูของกูนั้นทําใหมนุษยเกิดความยึดติดเห็นแกตัว 
และสามารถทํารายเพื่อนมนุษยดวยกันได นํามาซ่ึงความเดือดรอนวุนวายของโลก  ดังนั้น มนุษยจึงตอง
หาทางกําจัดตัวกูของกูใหหมดสิ้นไปโดยใชสติปญญาท่ีถูกตอง แลวจึงจะสามารถไดรับชัยชนะคือความสุข
สงบได 
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําสงคราม]                 [ธรรมะ]  

 คูสงคราม     จิตของตนเอง – กิเลส : อัตตา 
 

๒.  การรบ   การวางจิต 

 

(๔๑)   เมื่อเราเขาใจความหมายของคําวา Active  ตามทางของพระพุทธศาสนาดังนี้แลว ยอมเปนความสะดวก
และงายดายยิ่งขึ้น ในการท่ีจะเตรียมกําลังใจเพ่ือปฏิบัติงานที่เปนการตอสูกับกิเลส ในลักษณะที่สรุปวา 
“ตนเปนที่พึ่งแกตน ดวยการฆาหรือการทําลายตนใหหมดไปเสียดวยน้ํามือของตนเอง” 

(หลักของการเตรียมใจเพื่อตอสูกับกิเลส: ๖๑) 
  



 ๑๐๒ 

(๔๒)   สารัมภะ  ความบิดพล้ิว  ซึ่งมีอาการเถลไถลตลอดถึงการหาชองทางแกตัวตางๆ นานา ไมยอมรับหรือไม
ยินยอมตอสิ่งที่ควรยินยอมเชนเดียวกับถัมภะ แตมิไดแสดงอาการอยางถัมภะหรือดื้อซึ่งหนา คือไมคิดจะ
ดื้อดึงเลย  คิดแตจะตอสูดวยการบิดพลิ้วเอาตัวรอดจากการที่ตองทําตามท่ีตนไมคิดอยากจะทํา  
การบิดพล้ิวน้ีมีไดทั้งตอผูอื่น เชน บิดามารดา หรือผูบังคับบัญชาเปนตน และตอตนเอง คือตอ
เหตุผล หรือตอความรูสึกผิดชอบชั่วดีเชนความรูสึกฝายตํ่า บิดพลิ้วตอการท่ีจะทําใหความรูสึก
ฝายสูงเปนฝายชนะ ถาจะสรุปเอาแตใจความสั้นๆก็คือ การตอสูดวยความบิดพลิ้ว  ซึ่งก็เปนการตอสู
ซึ่งหนาเหมือนกัน ที่เห็นไดงายและท่ัวไปก็คือ สิ่งที่เราเรียกกันวา การไมยอมรับผิดและการหาขอแกตัว
ของคนผิด 

(การดับตัวกูในรูปของ “อุปกิเลส ๑๖”: ๒๔๙) 
 

ตัวอยางที่ (๔๑) และ (๔๒) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการทําสงคราม ไดแก  ตอสู  ฆา  ทําลาย  ฝาย  ชนะ  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะเพ่ืออธิบายความวา
กิเลสน้ัน ทั้ง “ตน” “อัตตา” ในตัวอยางท่ี (๔๑)  และ “สารัมภะ” ในตัวอยางท่ี (๔๒) เปนฝายตรงขาม        
ที่ชั่วรายหรือเปนฝายท่ีอยูต่ํา เปรียบไดกับขาศึกศัตรู  ดังนั้นเปาหมายของจิตในการทําสงครามครั้งนี้คือ 
เราจะตอง “ฆา” หรือ “ทําลาย” กิเลสที่เขามาใหหมดสิ้นไป    
 

(๔๓)   การปรากฏอออกมาแหง “ตัวกู-ของกู” นั้น หมายความวาสติปญญาเปนส่ิงที่ไดพายแพและ
หลบซอนหายไป หรือถาสติปญญาปรากฏออกมาก็หมายความวา “ตัวกู-ของกู” นั้น ไดพายแพ 
และหลบซอนหายไป มันเปนเหมือนกับการรบหรือการทําสงครามในภายในตัวบุคคลซ่ึงมีประจําอยู
ตลอดเวลา ถาหากวาเอาชนะสงครามภายในนี้ไมไดแลว คนเรายอมไมมีหวังที่จะเอาชนะสงคราม
ภายนอกได ไมวาสงครามระหวางบุคคล ระหวางประเทศ หรือระหวางกลุมของประเทศก็ตาม เนื่องจาก
ความขาดสติปญญาที่ถูกตองและเปนธรรมนั่นเอง 

(การดับ “ตัวก”ู ในรูปของ “สักกายทิฏฐิ : ๑๖๐) 
 

ตัวอยางน้ีทานพุทธทาสไดชี้ใหเห็นวา การทําสงครามตอสูกับกิเลสท่ีอยูในจิตของตนเองน้ันมี
ความสําคัญอยางหาท่ีสุดมิได เพราะหากเราไมสามารถเอาชนะกิเลสภายในจิตไดแลว ก็จะไมสามารถ
เอาชนะสงครามภายนอกไมวาจะเปนระดับใดไดทั้งสิ้น  โดยสิ่งจะนํามาเปนอาวุธใชฟาดฟนกับขาศึกก็คือ 
สติปญญา  “สติ” หมายถึง “ความระลึกได, นึกได, ความไมเผลอ, การคุมใจไวกับกิจหรือกุมจิตไวกับส่ิงที่
เก่ียวของ, การจําการท่ีทําและคําท่ีพูดแลว แมนานได” (พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๕๓ : ๓๙๕)             
สวน “ปญญา” นั้นหมายถึง “ความรูทั่ว, ปรีชาหย่ังรูเหตุผล, ความรูเขาใจชัดเจน, ความรูความเขาใจ     



 ๑๐๓ 

หยั่งแยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน” (พระพรหมคุณาภรณ ๒๕๕๓ : ๒๓๑)  ดังนั้น 
ถาเรามีสติปญญาเปนอาวุธประจําจิต เราก็จะสามารถประหัตประหารกิเลสที่เขามารบกวนจิตใจใหสูญสิ้น
ไปได  จิตก็จะเกิดความวาง ไมวุนวายยุงเหยิงไปดวยเหตุแหงทุกข   

  
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําสงคราม]                 [ธรรมะ]  

 การรบ     วิธีวางจิต 
   - เปาหมายในการรบ   การกําจัดอัตตา 
   - การตอสู    การกําหนดจิต 
   - การฆาศัตร ู   การทําจิตใหวาง (อนัตตา) 
   - อาวุธ    หลักธรรม : ปญญา 

 

 

๓.  ผลการรบ   ผลของการปฏิบัติธรรม 

 

(๔๔)   แตถาสูไมไหว   ยอมแพ   ก็ไปหยุดที่เวทนาก็ได พอเวทนารูสึกสบาย ไมสบาย พอใจ ไมพอใจ 
แลวก็ใหหยุดอยูแคนั้น หยุดอยูเพียงเทานั้น ดับไปเพียงเทานั้น อยาเกิดความอยากตอไปอยาง
นั้นอยางนี้ ไปตามเร่ืองของความอยากของกิเลสตัณหา อุปาทาน อยางน้ีก็ได นี้เรียกวาเราประพฤติ
ปฏิบัติในโอกาสที่กระทบกันกับอารมณ ใหปฏิบัติอยางนี้  

(วิธีปฏิบัติเพื่อเปนอยูดวยความวาง : ๑๓๙) 

 

 
ตัวอยางน้ี ทานพุทธทาสอธิบายขอธรรมะเร่ืองปฏิจจสมุปบาท กลาวคือวงจรแหงการเกิดทุกข    

๑๒ ประการอันประกอบไปดวย อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา 
อุปาทาน ภพ ชาติ และชรามรณะ  ทานกําลังสอนใหพิจารณาปจจัยทีละหัวขอ โดยหากจิตของเราตอสู  
ในแตละหัวขอยอยไมได ก็ใหยอมแพและหยุดการตอสูนั้นไปกอนได  จากตัวอยางทานใหไปหยุดที่ เวทนา           
ซึ่งหมายถึง “ความเสวยอารมณ, ความรูสึก, ความรูสึกสุขทุกข มี ๓ อยางคือ    ๑. สุขเวทนา ความรูสึกสุข
สบาย   ๒. ทุกขเวทนา ความรูสึกไมสบาย   และ ๓. อทุกขมสุขเวทนา ความรูสึกไมสุขไมทุกข คือ เฉยๆ 



 ๑๐๔ 

เรียกอีกอยางวา อุเบกขาเวทนา” (พระพรหมคุณาภรณ ๒๕๕๓ : ๓๘๕)   เม่ือจิตเราหยุดที่เวทนา ก็จะไม
เกิด ตัณหา อุปาทาน ตามมาได วงจรแหงทุกขจึงไมครบสมบูรณ ดังนั้น จึงจะเห็นไดวา ถึงแมจิตจะไม
สามารถฆาฟนกิเลสไดครบถวนท้ังหมด เพราะเราสูไมไหว ยอมแพไปเสียกอน หากแตเรายอมแพไดถูกท่ี
ถูกจังหวะก็ยังสงผลใหเราสามารถไดรับชัยชนะได   
 
(๔๕)    พวกเราสมัยน้ีมัวแตโกลาหลตามหมอมากันจนเต็มหองก็มี ใหกินยาใหกินอาหาร ฉีดยาตางๆ  นานา     

ทําใหพะงับพะงอนหาความสงบไมได นี่แหละทําใหไมรูวาจะตายอยางไร  ทําใหไมรูวาจะตายหรือจะอยู 
อยางน้ีมันพะวาพะวังกันไปหมด มันเลยไมไดประสบชัยชนะเหนือความตาย หรือเขาถึงความวาง หรือ
ความดับไมเหลือ อยางท่ีกลาวมาแลว ... ถาทําถูกทาง มันก็ตองกลาดวยธรรมะและตายอยางมีชัย
ชนะเหนือความตาย ... ควรจะเปนสิ่งที่นํามาพูด มาคิด มาปรึกษาหารือกันอยูเปนประจํา เหมือนอยาง
ที่คุยเร่ืองวิทยุ เร่ืองโทรทัศน เร่ืองบาน เร่ืองเมือง เร่ืองโลกนั้นพลอยไปหมดทั้งวันท้ังคืน แลวเร่ืองสําคัญ
เห็นปานนี้ทําไมไมลองเอามาคุยมาปรึกษากันดูบาง พวกที่ชอบมวยก็คุยแตเร่ืองการตอสูจนเวลามีไมพอ 
พูดแทบหายใจไมทัน ทีเรื่องตอสูกับความตาย  เอาชนะความตายใหได  ใหวางจากเกิดจากตายนี้ 
ทําไมไมลองคุยกันบาง มันจะเปนของงายขึ้นมาทันที ถาเราคุยกันปรึกษาหารือกันแตในเร่ือง
นั้น เหมือนกับที่เราคุยกันในเรื่องอ่ืนๆ ไมเทาไร สิ่งเหลานี้จะกลายเปนของงายๆ เหมือนกับ 
ทําเลนไปได ไมยากเลย 

(วิธีปฏิบัติเพื่อเปนอยูดวยความวาง : ๑๔๒) 
 
(๔๖)   อาจจะมีคนโงพูดไปผิดๆวา เรื่องธรรมะแลวตองทิ้งโลก หนีเตลิดเปดเปงไปอยูในปา จึงจะเปนเร่ืองธรรมะ  

อยางน้ีพระพุทธเจาทานไมไดวา ไมไดสอนอยางน้ี ใครจะวาก็ตามใจ แตพระพุทธเจาทานทรง
ประสงคอยางยิ่งวา “ธรรมะน้ีจะชวยใหคนอยูกันในโลกดวยชัยชนะ”  ชัยชนะเหนืออะไร?        
ก็เหนือทุกขภัยที่จะเกิดขึ้นจากการอยูในโลกนั่นเอง 

(ยอดปรารถนาของมนุษย : ๑๔๙)   
 
(๔๗)   เม่ือมีความบริสุทธิ์แทจริงอยางน้ีแลว ก็มีสิ่งที่เรียกวาสันติ คือความสงบอันแทจริงสืบไป เปนความ

สงบเย็นจากความวุนวาย จากความรบกวน หรือจากการตอสูดิ้นรน ทนทรมานตางๆ           
เมื่อปราศจากอาการเบียดเบียนวุนวายเหลาน้ีแลว ทานสรุปเรียกความเปนอยางน้ีวา สันติ คือความสงบ
รํางับดับเย็นของสังขารท้ังปวง แทบจะเรียกไดวาเปนข้ันสุดหรือขั้นเดียวกับนิพพานได แทจริงสันติกับ
นิพพานน้ัน เกอืบจะไมตองแยกกัน ที่แยกกันก็เพื่อจะใหเห็นวา เมื่อสงบแลวก็นิพพาน  

(สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ : ๑๔๗)   
  



 ๑๐๕ 

ตัวอยางท่ี (๔๕) - (๔๗) เปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยทานพุทธทาสใชคําศัพทที่อยูใน     
วงความหมายของการทําสงคราม ไดแก  ตอสู  เอาชนะ  ชัยชนะ สงบ  มาใชเป รียบเทียบกับธรรมะ       
โดยสะทอนใหเห็นวา ในการตอสูกับกิเลสตางๆ นั้น เราสามารถเอาชนะกิเลสไดดวยการที่เราศึกษาและ
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค การศึกษาธรรมะน้ันอาจเปนทั้งการอานและการสอบถามพูดคุย
ปรึกษากับผูรู เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และประการสําคัญท่ีสุดคือจะตองนอมนําธรรมะน้ันมา
ปฏิบัติดวยจึงจะสามารถมีชัยชนะเหนือกิเลสทั้งปวงได  เมื่อภาวะสงครามผานพนไป จิตก็จะเกิดความสุข
สงบ เพราะไมมีขาศึกศัตรูมารุกราน ความสุขสงบสูงสุดทางพุทธศาสนาน้ัน คือการเขาถึงนิพพาน คือการ
พนจากกิเลสและทุกขทั้งปวง 
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําสงคราม]                 [ธรรมะ]  

 ผลการรบ    ผลของการปฏิบัติธรรม 
   - ศึกยอย    การปฏิบัติข้ันตน 
 -  ชนะ    ควบคุมกิเลสไดบางขณะอาการ 
 -  แพ    ตกอยูใตอํานาจกิเลส 
   - ศึกใหญ    การปฏิบัติข้ันสูง 
 -  ชนะ    นิพพาน 
 -  แพ    การยังอยูในวัฏสงสาร 

 
จากตัวอยางท้ังหมดจะเห็นไดวา มนุษยไมสามารถหลีกเล่ียงปญหาไดพน ทั้งปญหาที่เกิดจาก

ตนเองและเกิดจากผูอื่น ปญหาเล็กบางใหญบางแตกตางกันไป  ในการใชชีวิตประจําวันเราจึงตองคิดและ
ตัดสินใจกระทําส่ิงที่เปนหนาท่ี สิ่งที่ถูกตองใหลุลวงไปไดดวยดี สามารถฝาฟนเอาชนะอุปสรรคขัดขวาง
ตางๆ จนไปสูความสําเร็จได  ไมตางอะไรกับการทําศึกสงครามฆาฟนศัตรูเพ่ือใหไดมาซึ่งชัยชนะหรือสิ่งที่
พึงปรารถนา แตชัยชนะในทางพุทธศาสนาท่ีทานพุทธทาสมุงเนนน้ัน มิไดมุงหวังลาภยศสรรเสริญวัตถุ
ภายนอก หากแตมุงตอสูกิเลสเพ่ือใหไดมาซึ่งจิตที่สุขสงบ โดยมีหัวขอธรรมคือ สติปญญา เปนเคร่ืองมือ   
ในการตอสูกับกิเลสตางๆ ตราบเทาหมดลมหายใจ 
 
 



 ๑๐๖ 

๕.  [ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ] 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ  “การปลด
พันธนาการ” ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้เรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย 
ไดแกคําวา อิสระ  ตัด  ยึด  ผูกพัน  ผูกมัด  ปลดเปล้ือง  หุมหอ  พัวพัน  หลุด  รอยรัด  พน  หลุดพน  
หนา  ติด  คม  มีด  อิสรภาพ  มาใชเปนแบบเปรียบเพื่ออธิบายแนวคิดที่เกี่ยวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนส่ิงที่
ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรมมากกวา เขาใจไดยากกวา เพ่ือใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมได
กระจางชัดมากย่ิงขึ้น   

“พันธนาการ” หมายถึง “ก. จองจํา เชน ถูกพันธนาการ. ว. ที่ใชจองจํา เชน เคร่ืองพันธนาการ. 
น. การจองจํา.” (ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๕๖ : ๘๒๙) เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมพึงปรารถนา มโนอุปลักษณ 
[ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ] เปนการสะทอนใหเห็นวาธรรมะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหจิตเปน
อิสรภาพจากการจองจําโดยสิ่งหอหุมรอยรัดทั้งปวง  ความเจ็บปวดทรมานของจิตมนุษยมาจากการยึดมั่น
ถือมั่นในอัตตา หรือที่ทานพุทธทาสเรียกวา “ตัวกู” มนุษยปรารถนาอยากมีอยากเปน ไมอยากมีไมอยาก
เปนไมรูจบ จึงตองดิ้นรนแสวงหาใหไดสิ่งที่ตองการมา  เม่ือไดมาแลวก็เกิดปริวิตกกังวลในการเก็บรักษา 
และเศราโศกเม่ือตองลาจากสูญเสียส่ิงน้ันไป  ทั้งสิ่งที่รักและไมรักน้ันเปรียบไดกับพันธนาการที่ผูกมัดหุม
หอจิตของเราไว  มนุษยจึงตองทนอึดอัน เจ็บปวดทรมานไมมีที่สิ้นสุด  ดังนั้น หากเรารูจักปลอยวางหรือ
สามารถตัดพันธนาการน้ันได จิตของเราก็จะเปนอิสระอยูเหนือความทุกขทั้งปวง จากขอมูลถอยคํา        
อุปลักษณที่พบ สามารถแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบของ “การปลดพันธนาการ” 
กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   

 



 ๑๐๗ 

[ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ]
วงความหมายตนทาง  (Source domain)  วงความหมายปลายทาง  (Target domain)

[การปลดพันธนาการ] [ธรรมะ]
•ผูถกูพันธนาการ จิต
• การพันธนาการ การท่ีจิตเกิดกิเลส  

- เคร่ืองพันธนาการ กิเลส : ราคะ โทสะ อุปาทาน
นิวรณ ๕

• การปลด/ตัดพันธนาการ การทําใหจิตปราศจากกิเลส
- เคร่ืองตัดพันธนาการ : ปญญา สมาธ ิมรรค
ของมีคม/มีด ปฏิกูลสัญญา เมตตากรุณา 

ความรูเร่ืองสุญญตา
• ผลของการปลดพันธนาการ               ผลของการปฏิบัติธรรม               

- สําเร็จ : อิสรภาพ การพนจากกิเลส การมีจิตสงบ
- ไมสําเร็จ : ถกูรอยรัด การท่ีจิตยังคงมีกิเลส

การแกไข

ปจจัย

ผลลัพธ  
 

ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ] ปรากฏในขอมูล    
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

๑.  การพันธนาการ  การที่จิตเกิดกิเลส 

 
(๔๘)   ฉะนั้น คําวาบริสุทธิ์หรือหลุดพน จึงหมายถึงหลุดพนจากสิ่งเศราหมอง คืออุปาทานวา  “ตัวกู” “ของกู” นี้

โดยตรง แมวามันจะไดไปยึดในสิ่งตางๆกันก่ีอยางก็ตาม หรือยึดดวยอํานาจใดก็ตาม มันคือสิ่งๆเดียวกัน
นั่นแหละ ฉะน้ันจึงมีพุทธภาษิตวา “สัตวทั้งหลายยอมหลุดพนได เพราะไมยึดมั่นถือม่ันดวย
อุปาทาน” ดังนี้ ซึ่งมีใจความส้ันๆ วาถายังมีอุปาทานก็ยังไมพนจากบวงของความทุกข สิ่งที่
เรียกวา “ตัวกู-ของกู” ในท่ีนี้นั่นแหละตั้งอยูในฐานะเปนบวงทุกข ที่คลองหรือรอยรัด ผูกพันสัตว
ทั้งหลายอยู เราตัดบวงนี้ใหขาดไมไดอยูเพียงใด เราจะตองทนทุกขอยูเชนนั้นไมวาในกรณีเชนไร  

(ความสําคัญของ “ตัวกู-ของกู” : ๗๘) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการปลด
พันธนาการ ไดแก  ยึด  รอยรัด  ผูกพัน  ตัด  หลุดพน  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวาจิต
ของมนุษยยอมถูกพันธนาการรอยรัดไปดวยสิ่งเศราหมองตางๆ คําวาส่ิงเศราหมองน้ีมิใชเพียงแตสิ่งที่เรียก



 ๑๐๘ 

กันโดยท่ัวไปวาทุกข  หากแตสิ่งที่เรียกกันโดยท่ัวไปวาสุขก็นับวาเปนเคร่ืองเศราหมองดวยเชนกัน เพราะ
เมื่อสุขจิตก็ยึดติดในความสุข ความยึดติดกอใหเกิดความทุกขทั้งขณะท่ียังไมไดครอบครอง  ครอบครองอยู 
และสูญเสียไป  ดังนั้น “อุปาทาน” ซึ่งหมายถึง “ความถือมั่น, ความยึดติดถือคางถือคาไว (ปจจุบันมักแปล
กันวา ความยึดมั่น) ไมปลอยไมวางตามควรแกเหตุผลเน่ืองจากติดใครชอบใจหรือใฝปรารถนาอยางแรง” 
(พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๕๓: ๕๗๒)  จึงเปรียบไดกับบวงท่ีพันธนาการเหน่ียวร้ังหอหุมจิตไวใหอึดอัด
ทรมาน แตเม่ือใดก็ตามท่ีจิตสามารถตัดบวงแหงอุปาทานน้ีได เม่ือนั้นจิตก็จะพบกับความโลงสบาย         
มีอิสรภาพ  

  
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การปลดพันธนาการ]                [ธรรมะ]  

 การพันธนาการ    การที่จิตเกิดกิเลส 
- เครื่องพันธนาการ : โซ  กิเลส :  ราคะ โทสะ อุปาทาน นิวรณ ๕   

สังโยชน  
 

๒.  การปลด/ตัดพันธนาการ  การทําใหจิตปราศจากกิเลส 

 
(๔๙)   เราตองมีสติ สตินี้จะชวยปลดเปล้ืองหรือเปนตัวการสําคัญ สติแลวปญญาดวย จิตมันเขาไปจมอยูใน

อะไร จะถอนมันขึ้นมา หรือมันผูกพันอยูในอะไร จะไดชวยมันออกไป หรืออะไรหุมหอมันอยูก็ชวยใหมัน
พนออกมา ดูในความหมายของคําวา เสียบแทง รอยรัด หุมหอ พัวพัน เผาลน อะไรก็ตาม มีคํามากมาย 
เปลื้องออกมาเสียจากส่ิงเหลานั้น 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๓ ขั้นที่ ๙,๑๐,๑๑,๑๒: ๑๖๕) 
 
(๕๐)   ถาราคะทางกามารมณก็เอาปฏิกูลสัญญา เปนตน  มาปลดเปล้ือง  ถาเปนราคะทางรูปทางอรูป ก็ตอง

เอาส่ิงที่ดีกวาน้ัน คือความรูที่มากกวาน้ันมาปลดเปล้ือง  ถาเปนโทสะ ประกอบดวยโทสะ ก็ตองเอา
เมตตากรุณามาปลดเปล้ือง  ถาดีไปกวาน้ันก็เอาความรูเร่ืองไมมีตัวกูของกูมาปลดเปลื้อง ทุกๆคู มันมี
สิ่งตรงกันขามสําหรับปลดเปล้ือง ไปหารายละเอียดเอาเอง มันมีอยูในหนังสือธรรมะทั่วไป เรียกวา
เปนคูปรับ ถาหดหูก็มีการประคับประคองดวยฉันทะ ดวยปคคัยหะ ใหจิต  มันหายหดหู ถามันฟุงซาน     
ก็ทําใหมันเปนสมาธิหยุดฟุงซาน  กระทั่งจิตไมอิสระก็ทําใหมีอิสระ  นี้เรียกวาเปนการปลดเปลื้อง
ดวยกันท้ังนั้น 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๓ ขั้นที่ ๙,๑๐,๑๑,๑๒: ๑๖๗) 



 ๑๐๙ 

 ตัวอยางท่ี (๔๙)  และ (๕๐) เปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการปลดพันธนาการ  ไดแก  พัวพัน  รอยรัด  ผูกพัน  หุมหอ   เปล้ือง  ปลดเปลื้อง พน  อิสระ   มาใช 
เปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวาเครื่องพันธนาการหรือกิเลสนั้น มีรูปแบบที่หลากหลายแตกตาง
กันท้ังที่เขามาใกลชิด  รอยใหติดกัน  ผูกใหติดกัน และแมกระท่ัง   เขามาปกปดหุมหอจิตจนมิดชิด  แตไม
วากิเลสจะมากระทบกับจิตในรูปแบบใด  เราก็ตองตระหนักวาส่ิงที่เปนเครื่องพันธนาการนั้นเปนสิ่งที่ไมดี 
และตองรีบคนหาวิธีการปลดเปลื้องออกไปมิใหมันเขามาผูกพันจิตของเราได    
 ตัวอยางท่ี (๕๐) ทานพุทธทาสอธิบายกิเลสที่เปนเครื่องพันธนาการ และหลักธรรมที่เปนเครื่อง
ปลดพันธนาการ เพื่อใหผูฟงไดนําไปใชแกไขอยางถูกตอง ตรงประเด็น ดังนี้ 
 

พันธนาการคือ  ราคะทางกามารมณ   คือ ความกําหนัด  ยึดติดในความใคร  
ปลดเปลื้องดวย  ปฏิกูลสัญญา คือการกําหนดหมายรูในส่ิงที่ชั่วรายนารังเกียจ 
 
พันธนาการคือ  ราคะทางรูปและอรูป    
ปลดเปลื้องดวย  ความรูที่มากกวาน้ัน  ความรูเรื่อง วิราคะ หรือความจางคลาย  
พันธนาการคือ  โทสะ คือ ความคิดประทุษราย 
ปลดเปลื้องดวย  เมตตากรุณา  ไมมีตัวกูของกู 
 
พันธนาการคือ  หดหู  
ปลดเปลื้องดวย  ฉันทะ คอื ความยินดี พอใจ   ปคคัยหะ คือ การยกยอง 
 
พันธนาการคือ  ฟุงซาน   
ปลดเปลื้องดวย  สมาธิ 
 

หากมีพันธนาการ  จิตจะไมเปนอิสระ   
เราจะตองปลดปลอยใหจิตมีอิสระ   

 



 ๑๑๐ 

 ทานพุทธทาสยํ้าวากิเลสหรือพันธนาการทางจิตทุกชนิด ลวนมีคูอันเปนหลักธรรมท่ีสามารถนํามา
ปลดปลอยแกไขใหจิตรอดพนได  และไมวาจะเปนพันธนาการใด ระดับใด เปาหมายสูงสุดของการ
ปลดปลอยก็คือ ตองทําใหจิตเปนอิสระ และนํามาซ่ึงความสงบเย็น 
 
(๕๑)   มรรคมีองคแปดที่คุณสวดทองกันอยูนั้น พอวามันทําหนาท่ีไดเม่ือไร มันเปนอันเดียวกัน รวมทําหนาที่

อันเดียวกัน เปนอริยมรรคญาณ เปรียบเหมือนของมีคมตัดลงไปเลย คือตัดความกําหนัดหรือ
อุปาทาน  นี้เราเรียกวา  ความจางคลาย  ความหลุดออก ความแกออก ไมผูกมัด                                                    

               (การฝกอานาปานสติ หมวดที่ ๔ ขั้นที่ ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ : ๑๘๔) 
  
(๕๒)   นั่นเปนเพราะอํานาจของอุปาทานทั้ง ๔  ปญหาก็เกิดขึ้น คือความทุกข เน่ืองมาจากอุปาทานที่เขาไป

ยึดถือในสิ่งทั้งปวง เราจึงตองมีวิธีปฏิบัติ เพื่อจะตัดอุปาทาน ซึ่งเปนเครื่องผูกลามสัตวใหติดกับ
ความทุกข  อุบายวิธีนั้นก็ไดแกสิ่งที่เรียกวาไตรสิกขา ซึ่งมีอยู ๓ ชั้น ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา 

(เบญจขันธ : ๙๙) 
 
(๕๓)   ฉะนั้น ทานท้ังหลายจงไดกําหนดพิจารณา สิกขา ขอท่ี ๓ คือปญญาน้ีใหดีๆ วามันมีอยูอยางไร  มันมีอยู

ในลักษณะเปนของสูงสุดเพียงใด  โดยเฉพาะปญญาในทางพระพุทธศาสนาแลว ก็คือ ปญญาท่ีจะถอน
ตนออกมาเสียจากส่ิงทั้งปวง โดยการทําลายอุปาทาน ๔ ประการ ดังที่ไดกลาวเมื่อวานน้ันเสียใหหมดสิ้น  
เม่ืออุปาทานท้ัง ๔ นั้น เปนเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดหรือโซตรวนที่ลามเราไว หรือเปนกรงท่ีขังเราไว  แลว
ปญญาก็จะเปนเหมือนมีดหรือวัตถุที่มีคม ที่จะตัดทําลายสิ่งเหลานั้นใหพินาศไป ไมมีอะไรเปน
เครื่องผูกมัดเราใหติดอยูกับส่ิงตางๆตอไป 

   (ไตรสิกขา : ๙๓) 
 
ตัวอยางท่ี (๕๑) - (๕๓) เปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ

การปลดพันธนาการ  ไดแก  ผูก  ติด  มีด  ตัด   มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวา        
เคร่ืองพันธนาการหรือกิเลสที่มาผูกมัดจิตนั้น เราสามารถตัดหรือทําลายพันธนาการน้ันออกมาไดดวย
เครื่องมือที่มีความคม หรือ มีด ซึ่งหมายถึง “ปญญา” และ “อริยมรรค” นั่นเอง  

ตัวอยางท่ี (๕๑)  ทานพุทธทาสอธิบายถึง “มรรค”  หรือ “อริยมรรคญาณ”  ซึ่งหมายถึง ทาง       
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค คือ ทางมี องค ๘ ประการอันประเสริฐ ไดแก 
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ   ๒ สัมมาสังกัปปะ  ดําริชอบ   ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ   ๔. สัมมากัมมันตะ  
ทําการชอบ   ๕. สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ  เพียรชอบ    ๗. สัมมาสติ  ระลึกชอบ  



 ๑๑๑ 

และ ๘.  สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ (พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๕๓ : ๒๙๙)   อริยมรรคญาณน้ี                
มีคุณลักษณะเหมือนของที่มีคม สามารถตัดความกําหนัดหรืออุปาทานลงได 

ตัวอยางท่ี (๕๒) ทานพุทธทาสอธิบายถึง “อุปาทาน” คือความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเปรียบเสมือนกับ 
เครื่องผูกลามสัตวโลกใหติดอยูกับความทุกข เพราะตราบใดที่จิตเรายึดมั่นในสิ่งตางๆ ตราบน้ันจิตก็จะเกิด
ความทุกขรอนกระวนกระวายใจ  สิ่งที่จะนํามาปลดปลอยจิตก็คือหลักธรรมที่ชื่อวา ไตรสิกขา อันประกอบ
ไปดวย  ศีล  สมาธิ  และปญญา นั่นเอง 

ตัวอยางที่ (๕๓) ทานพุทธทาสอธิบายถึง “อุปาทาน ๔” คือความยึดมั่นถือมั่น ๔ ประการ ไดแก ๑. 
กามุปาทาน  ความถือมั่นในกาม  ๒. ทิฏุปาทาน  ความถือมั่นในทิฏฐิ  ๓.สีลัพพตุปาทาน  ความถือมั่นใน
ศีลและพรต  และ ๔. อัตตวาทุปาทาน  ความถือมั่นวาทะวาตน (พระพรหมคุณาภรณ ๒๕๕๓ : ๕๗๒)   
อุปาทานท้ัง ๔ ประการนี้ มีลักษณะเหมือน “เชือกที่ผูกมัดหรือโซตรวนที่ลามเราไว หรือเปนกรงที่ขังเราไว”  
เม่ือพิจารณาคําวา  เชือก  โซตรวน  กรงขัง ลวนแลวแตหมายถึงพันธนาการท่ีมนุษยไมพึงปรารถนาท้ังสิ้น   
ดังน้ัน  เมื่อใดที่จิตเกิดกิเลส  นั่นหมายถึงการท่ีจิตถูกพันธนาการดวยเชือก  โซตรวน และกรงขัง           
และเครื่องมือที่จะนํามาใชตัดทําลายพันธการเหลาน้ีคือ “ปญญา”  คือความรูเขาใจ หยั่งแยกไดในเหตุผล 
ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน  ดังนั้น หากเรามีปญญาเปนเครื่องชวย  จิตของเรายอมเปนอิสระ   
ไมถูกผูกมัดหรือคุมขังโดยอุปาทาน ๔ ได 

 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การปลดพันธนาการ]                [ธรรมะ]  

 การปลด/ ตัดพันธนาการ    การทําใหจิตปราศจากกิเลส 
   - เครื่องตัดพันธนาการ : ของมีคม /มีด  หลักธรรม : ปญญา สมาธิ มรรค 

      ปฏิกูลสัญญา เมตตากรุณา   
      ความรูเรื่องสุญญตา 

 

๓.  ผลของการปลดพนัธนาการ  ผลของการปฏิบัติธรรม 

 

(๕๔)   สรุปความวา  สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติที่ทําใหบุคคลบรรลุมรรคผลกันไดในที่เฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาคตรงท่ีนั่งฟงนั่นเอง และเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับบุคคลทุกคนนั้น  ตั้งอาศัยอยูบน
รากฐานแหงการพิจารณาความจริงในขอท่ีวา “ไมมีอะไรท่ีนาเอา นาเปน” อยูเปนประจําวันทุกวัน ผูหวัง
จะไดผลอันน้ี จะตองพยายามทําตนใหเปนคนสะอาด มีอะไรเปนท่ีพอใจตัว จนยกมือไหวตัวเองได มีปติ



 ๑๑๒ 

ปราโมทยตามทางธรรมอยูเสมอ ไมวาในเวลาปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือเวลาพักผอน ปติปราโมทยนั้น เอง
ทําใหเกิดความแจมใสสดช่ืน มีใจสงบรํางับเปนปสสัทธิ เปนเหตุใหมีสมาธิตามธรรมชาติอยูอยาง
อัตโนมัติ จนเห็นความจริงที่วา ไมมีอะไรนาเอา นาเปนอยูเสมอ ขณะใดเปนไปแรงกลา จิตก็หนายคลาย
กําหนัดจากสิ่งที่เคยยึดถือ หลุดออกมาไดจากสิ่งท่ีเคยยึดถือ แมแตการยึดถือวาตัวตนหรือของตน ไมมี
ความหลงอยากในสิ่งใดดวยกิเลสตัณหาอีกตอไป ความทุกขไมมีที่ตั้งอาศัยก็สิ้นสุดลง ผูนั้นไดชื่อวา
เปนผูถึงที่สุดแหงการปฏิบัติเพื่อความพนทุกข ไมมีอะไรที่จะตองทําเพ่ือใหตนพนทุกขอีกตอไป  

(สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ : ๙๙) 
 

(๕๕)   เมื่อโลกุตรภูมิแบงออกเปน ๔ ชั้นเชนน้ี เราจะตองรูความแตกตางระหวางช้ันน้ันๆ เพ่ือความเขาใจที่ดีขึ้น 
เพื่อจะรูความแตกตาง เราก็ตองรูจักส่ิงที่ทําใหเกิดความแตกตางเปน ๔ ชั้นเหลาน้ัน  ซึ่งไดแกกิเลสตางๆ 
ที่ทานจําแนกไว สําหรับโลกุตรภูมิชั้นนั้นๆ จะพึงละใหขาดไป กิเลสในช้ันน้ีคือตัวกิเลสแท หรือตัวกิเลสท่ี
ละเอียดเปนกิเลสจริงๆ ทานจําแนกไวเปน ๑๐ อยางดวยกัน  เรียกโดยท่ัวๆ ไปวา สังโยชน  คําวา 
สังโยชนนี้  สัง แปลวาพรอม   โยชนะ หรือ โยชน แปลวาผูกพัน  จึงแปลวาผูกพันเต็มที่อยางพรอมพรั่ง 
กิเลสเคร่ืองผูกพัน ๑๐อยางน้ีผูกพันทุกคนหรือสัตวทั้งหลาย ทั้งหมดใหติดอยูในโลก  คนจึงตกอยูในวิสัย
ของโลกและเปนโลกียภูมิ  ฉะน้ัน ถาตัดเครื่องผูกพันเหลานั้นออกไปเสียได  จิตก็จะคอยๆ หลุด
ออกมาจากโลกตามลําดับ  เมื่อตัดไดหมด ก็เปนอันวาจิตหลุดออกมาสูความอยูเหนือโลก 
เปนโลกุตรภูมิโดยสมบูรณ 

(อริยบุคคลกับการละกิเลส : ๑๘๓) 
 

ตัวอยางท่ี (๕๔) - (๕๕) เปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ
การปลดพันธนาการ  ไดแก  ผูกพัน  ตัด  หลุด  พน   มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวา
คุณประโยชนอันประเสริฐของธรรมะคือการชวยใหเราสามารถตัดสิ่งที่เปนพันธนาการและหลุดพน       
จากความทุกข   ซึ่งมีที่มาจากกิเลสท้ังปวง  โดยเฉพาะ “ความยึดมั่นถือมั่น” ทั้งในสิ่งอยากมีอยากเปน    
ไมอยากมีไมอยากเปน    

ตัวอยางท่ี (๔๕) ทานพุทธทาสอธิบายถึงผลของการปลดพันธนาการหรือกิเลสผูกมัดที่ชื่อวา 
สังโยชน ๑๐ อันประกอบไปดวย ก. โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ไดแก ๑. สักกายทิฏฐิ  
ความเห็นวาเปนตัวของตน  ๒. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  ๓. สีลัพพตปรามาส  ความถือมั่นศีลพรต      
๔. กามราคะ  ความติดใจในกามคุณ  ๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจ  ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน  
สังโยชนเบ้ืองสูง ๕ อันไดแก  ๖. รูปราคะ  ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต  ๗. อรูปราคะ  ความติดใจ   
ในอรูปธรรม  ๘. มานะ ถือวาตัวเปนนั่นเปนนี่  ๙. อุทธัจจะ ความฟุงซาน และ ๑๐. อวิชชา ความไมรูจริง 
(พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๕๓ : ๔๑๘)   ถาเราใชธรรมะเปนเครื่องตัดสิ่งผูกพันทั้ง ๑๐ ประการนี้ได        



 ๑๑๓ 

จิตของเราก็จะหลุดพนจาก “โลกียภูมิ” คือ กามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ  ไปสู “โลกุตรภูมิ” คือ ชั้นท่ีพน
จากโลก ระดับจิตของพระอริยเจา อันไดแก กามาวจรภูมิ  รูปาวรภูมิ และ อรูปาวรภูมิ ตามลําดับ เพราะ
การถูกพันธนาการหุมหอนี้อาจมีหลายช้ัน หลายรูปแบบ ดังนั้น ในการปลดหรือตัดพันธนาการ จึงตอง
พิจารณาวา เม่ือตัดชั้นนี้ไปแลว จะยังคงเหลือพันธนาการรูปแบบใดในชั้นอื่นอีก ดังนั้นจึงตองใชปญญา
พิจารณาอยางถองแทวาจิตของเราถูกผูกมัดจองจําไวดวยกิเลสใดบาง และคอยๆปลดออก ตัดออก 
จนกระทั่งหมดส้ิน จึงจะถึงความสุขสงบที่แทจริง 

 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การปลดพันธนาการ]                [ธรรมะ]  

 ผลของการปลดพันธนาการ  ผลของการปฏิบัติธรรม 
   - สําเร็จ    การพนจากกิเลส จิตสงบ พนทกุข 
   - ไมสําเร็จ    การที่จิตยังคงมีกิเลส มีความทุกข 

 
 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาส่ิงที่มนุษยไมพึงปรารถนาคือการถูกจองจํากักขัง มนุษยทุกคน
ตางปรารถนาจะมีอิสรเสรีภาพดวยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะเสรีภาพทางจิตวิญญาณ  สิ่งที่จะมาชวยให
ปลดปลอยจิตใหเปนอิสระจากจากกิเลสในรูปแบบตางๆ ก็คือ หัวขอธรรมะตางๆ ของพระพุทธองคนั่นเอง  
  
 
๖.  [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ“การรักษาโรค”    
ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้เรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย ไดแก คําวา    
โรค   โรคทางวิญญาณ   เช้ือโรค  ยา  พิษ  แก  รักษา  เช้ือตานทานโรค  เยียวยา  แพทย  มาใชเปน
แบบเปรียบเพ่ืออธิบายแนวคิดที่เก่ียวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรม
มากกวา  เขาใจไดยากกวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากยิ่งขึ้น   

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] เปนการสะทอนใหเห็นวาธรรมะเปนเครื่องมือสําคัญ 
ที่จะทําชวยใหมนุษยรอดพนจากความทุกขอันเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมไดประการหน่ึง นั่นคือ โรคภัยไขเจ็บ  
มนุษยทุกคนไมสามารถจะหลีกหนีวงจรแหงชีวิต “เกิด  แก  เจ็บ  ตาย”  ไปไดพน   เมื่อเกิดการเจ็บปวยข้ึน  
ผูปวยตองเผชิญและทนทุกขทรมานกับอาการของโรคที่บั่นทอนท้ังรางกายและจิตใจ  ในขณะท่ีผูปวย        



 ๑๑๔ 

มีความทุกข  ผูที่อยูใกลชิด ญาติพี่นองก็ยอมทุกขใจไปดวย เพราะฉะนั้นโรคภัยไขเจ็บจึงเปนส่ิงที่มนุษย   
ไมพึงปรารถนาอยางแทจริง  โรคภัยไขเจ็บทางโลกน้ี จําเปนตองใชกระบวนการรักษาทางโลก เชน แพทย 
พยาบาล เคร่ืองมือทางการแพทย ยา เปนตน เขาชวยผูปวย  แต “โรคทางวิญญาณ” แตกตางออกไป    
อยางส้ินเชิง เพราะเปนโรคท่ีไมไดเกิดจากเช้ือโรค  หากแตเกิดจาก “กิเลส”  โรคทางวิญญาณนี้ไมไดทําให
รางกายมนุษยออนแอและเสียชีวิตเหมือนกับโรคในทางโลก  แตโลกทางวิญญาณน้ีสามารถทําใหมนุษย 
“ตายท้ังเปน” กลาวคือ มีจิตใจท่ีรุมรอนทรมาน ไมมีความสุขในชีวิต   การรักษาเยียวยาคือการใชธรรมะ
ของพระพุทธองคเขามาแกโรคและใชปองกันการเกิดโรคทางวิญญาณของมนุษยได จากขอมูลถอยคําอุป
ลักษณที่พบ สามารถแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบของ “การรักษาโรค” กับ 
“ธรรมะ” ไดดังนี้   

 
[ธรรมะ คือ การรักษาโรค]

วงความหมายตนทาง  (Source domain) วงความหมายปลายทาง  (Target domain)

[การรักษาโรค] [ธรรมะ]

• แพทยทางวิญญาณ พระพุทธเจา
• ผูปวย คนท่ีมีกิเลส ปถุชุนท่ัวไป

• การเปนโรค การท่ีจิตเกิดกิเลส
- เช้ือโรค  โรค (ทางวิญญาณ) กิเลส : ทุกข อุปาทาน
- พิษของโรค ความทุกขทรมานของจิต
- การรับเช้ือเพ่ิม การเกิดผัสสะ

• การรักษาเยียวยา/การรับประทานยา การปฏบิตัิธรรมะ
- ยา สติสัมปชัญญะ   สุญญตา
- เช้ือตานทานโรค อนัตตา

• การหายจากโรค การหลุดพนจากกิเลส

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ  
 

ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] ปรากฏในขอมูล           
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 



 ๑๑๕ 

๑.  การเปนโรค  การที่จิตเกิดกิเลส 

 

(๕๖)   ถาปวยทางกายก็ไปรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลทั่วๆไป  ถาปวยทางจิตก็ไปโรงพยาบาลพิ เศษเชนท่ี  
ปากคลองสานเปนตนโดยเฉพาะ แตถาปวยทางวิญญาณ หรือ Spiritual แลว ก็ตองไปหา
โรงพยาบาลของพระพุทธเจาโดยตรง อยางน้ีเปนตน  ถาเราเขาใจวาโรคของคนทุกคนมีอยูเปน   
๓ ชั้นดังนี้แลว เราก็จะรูจักอานิสงส รูจักประโยชน รูจักความสําคัญของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
ทันที เม่ือเปนดังนี้ เราจะเห็นไดวาการท่ีจะแกปญหาในการเปนโรคทางวิญญาณนี้ มันเหลือวิสัย           
ที่ศีลธรรมสากลท่ัวๆไปจะชวยแกไขได ตองอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในสวนที่เปนช้ันสูง 
คือสวนที่สามารถจะกําจัดกิเลสตัณหาไดจริงๆเทานั้น เปนเครื่องเยียวยารักษา  นี่แหละ จะทําให
เราสนใจในตัวพุทธศาสนาย่ิงขึ้น เราจะมองเห็นความท่ีศาสนาหรือพุทธศาสนามีสภาพอยูเหนือกวา
ศีลธรรมท่ัวๆไป ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา ใจความสําคัญของพระพุทธศาสนาน้ัน คือวิชาและระเบียบ
ปฏิบัติจนเกิดความรูอันถูกตองวาอะไรเปนอะไร ถารูถูกตองแลว อยางนอยก็รูวาส่ิงทั้งปวงเปนอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ใครไปยึดถือวาเปนตัวตนหรือของตนเขา มันก็เปนความทุกข แมที่สุดแตใครไปหลงใหล 
หลงรัก หลงชัง มันเขา ก็เปนความทุกข เราเรียกความทุกขหรือความทรมานอันนี้เองวาเปนโรคทาง
วิญญาณ ซึ่งสัตวกําลังเปนกันอยูทุกรูปทุกนาม  

                    (ใจความท้ังหมดของพระพุทธศาสนา:  ๕๕) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการรักษาโรค  
ไดแก  โรค  เยียวยารักษา  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวาในการรักษาโรคภัยไขเจ็บทาง
จิต หรือโรคทางวิญญาณซ่ึงเปนสิ่งที่มนุษยไมพึงปรารถนาน้ัน สามารถรักษาเยียวยาไดโดยใชหลักธรรม
ของพระพุทธองค    ทานพุทธทาสอธิบายลักษณะของโรคไว  ๓ ประเภทคือ ๑. โรคที่เกิดขึ้นแกรางกาย   
๒. โรคที่เกิดแกจิตใจ  และ ๓. โรคที่เกิดแกวิญญาณ  ผูใดที่ปวยเปนโรคทางรางกายและจิตใจจะตองไป
พบแพทยและทําการรักษา  แตสําหรับผูปวยท่ีเปนโรคทางวิญญาณนั้นจะตองไปโรงพยาบาลของ
พระพุทธเจา  โดยมีพระพุทธเจาเปนนายแพทยใหญ และทําการรักษาโดยใชยาท่ีชื่อวา “ธรรมะ” ใหแก
ผูปวยทุกคนที่กําลังทรมานดวยโรคทางวิญญาณน้ี  
 

(๕๗)   คําวา “โรคทางวิญญาณ” นั้นก็คือ โรคที่มีเชื้ออยูที่ความรูสึกวา-ตัวเรา วาของเรา หรือวา-ตัวกู 
หรือวา-ของกูนั่นเอง ที่มีอยูในใจ ประจําอยูในใจเปนเชื้อโรคอยู แลวก็เบิกบานออกมาเปน
ความรูสึกวาตัวกู-ของกู แลวก็เห็นแกตัว แลวก็ทําไปตามอํานาจความเห็นแกตัว มันจึงเปนเร่ืองความ
โลภ ความหลง ทําใหเดือดรอนกันท้ังตัวเองและผูอื่น นี่คืออาการของโรคทางวิญญาณมันเปนอยูภายใน 



 ๑๑๖ 

ฉะนั้น ใหเรียกกันเพ่ือจํางายวา โรคตัวกู-ของกูจะดีกวา งายกวา  พวกเรามีโรค “ตัวกู-ของกู” กันอยู
ทุกคน แลวก็รับเชื้อนี้เพิ่มเติมเขามาทุกคราวท่ีเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทาง
ผิวหนัง และคิดไปในใจตามประสาคนท่ีไมรู  เขาเรียกวา รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ๖ 
อยาง คูกันกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ๖ อยางดวยเหมือนกัน คือวามีการรับเช้ือหรือสิ่งแวดลอมที่จะ
ทําใหเปนโรคนี้ ที่ปรุงแตงใหเปนโรคนี้อยูทุกคราวท่ีมีการเห็นรูป ฟงเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส ฯลฯ   

เราตองรูจักเชื้อ คือ ความยึดมั่นถือม่ัน ซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีวา “อุปาทาน”  อุปาทาน แปลวา
ความยึดมั่นถือม่ัน ความยึดมั่นถือมั่นมี ๒ อยาง คือยึดมั่นวาเรา และยึดมั่นวาของเรา  “ยึดมั่นวาเรา” 
นั้นคือรูสึกวา เราเปนเรา เราเปนอยางน้ัน เราเปนอยางน้ี เราเปนลูกผูชายแพใครไมได อะไรทํานองน้ี      
นี่เรียกวาเรา  ทีนี้ “ของเรา” คือวา นั่นของเรา นั้นของท่ีเรารักท่ีเราชอบ แมที่เราเกลียดก็ถือวาเปนศัตรู
ของเรา นี่เรียกวาเปนของเรา  ถาเรียกอยางบาลีก็เรียกวา “อัตตา” นี้คือ ตัวเรา  “อัตตนียา” นี้คือ ของเรา  
ถาเรียกกวางออกไปอยางที่ใชเรียกในทุกแขนงของปรัชญาในอินเดียแลว เขาเรียกวา อหังการ นี้คือตัวเรา   
มมังการ นี้คือของเรา  อหังการแปลวาทําความรูสึกวาเรา เพราะคําวา อหังแปลวาเรา  และมมังการ 
แปลวา ทําความรูสึกวาของเรา  เพราะคําวา มมะ แปลวาของเรา 

ความรูสึกวาเปนอหังการ มมังการ นี้คือตัวอันตรายที่รายกาจที่สุดหรือตัวสิ่งที่เปนพิษที่รายกาจ
ที่สุด ซึ่งเราเรียกวาโรคในทางวิญญาณ ในที่นี้ ซึ่งทุกแขนงของปรัชญาหรือธรรมะในอินเดียคร้ัง
พุทธกาลตองการจะกวาดลางส่ิงนี้ดวยกันท้ังน้ัน แมจะเปนลัทธิอื่นนอกไปจากพุทธศาสนา ก็ตองการจะ
กวาดลางสิ่งที่เรียกวาอหังการและมมังการน้ีทั้งนั้น มันมาผิดกันตรงท่ีวา ถากวาดลางส่ิงนี้ออกไปแลวเขา
เรียกมันใหมวาตัวตนที่แทจริง อาตมันบริสุทธ์ิที่ตองการ  สวนพุทธศาสนาเราไมยอมเรียกวาตัวตนท่ี
บริสุทธิ์หรืออาตมันที่ตองการ เพราะไมตองการจะยึดถือตัวตนหรือของตนอะไรขึ้นมาอีก เลยจัดเปน
ความวางท่ีสุดที่เรียกวานิพพาน อยางในบทท่ีวา    นิพพานํ ปรมํ สุญญํ ซึ่งแปลวา วางท่ีสุดนั่นแหละคือ
นิพพาน ก็แปลวาวางจากตัวกู วางจากของกู โดยเด็ดขาด โดยประการทั้งปวง ไมเหลือเย่ือใย นั่นแหละ
คือนิพพานหรือความหายจากโรคทางวิญญาณ  ในเร่ืองความรูสึกวาตัวกู-ของกูนี้ มันมีความลับ
มาก ถาไมสนใจจริงๆแลวก็เขาใจไมไดวามันเปนตัวการของความทุกขหรือเปนตัวการของโรค
ทางวิญญาณ 

                  (ใจความท้ังหมดของพระพุทธศาสนา : ๑๓) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเกี่ยวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการรักษาโรค  
ไดแก  โรค  โรคทางวิญญาณ  เชื้อ  เชื้อโรค  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวาโรคภัยไขเจ็บ
ทั่วไปนั้นมีที่มาจากเชื้อโรค   โรคทางวิญญาณ หรือ โรคตัวกูของกู นี้ก็เกิดจากเช้ือโรคเชนกัน  เช้ือโรคนั้น
คือกิเลสที่ชื่อวา “อุปาทาน”  ซึ่งแปลวาความยึดมั่นถือมั่น ทั้งการยึดมั่นวาเปนตัวเรา (อหังการ) และยึดมั่น



 ๑๑๗ 

วาเปนของเรา (มมังการ)  เช้ือโรคทั้งสองนี้เปนพิษที่รายกาจท่ีสุด และเราจะรับเช้ือเพ่ิมเมื่อเกิดผัสสะ คือ 
ไดรับ รูป เสียง กลิ่น รส  สัมผัส (โผฏฐัพพะ) และอารมณ (ธัมมารมณ)  

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การรักษาโรค]                 [ธรรมะ] 

 การเปนโรค    การที่จิตเกิดกเิลส 
   - เชื้อโรค โรค (ทางวิญญาณ)  กิเลส : ทุกข อปุาทาน 
   - พิษของโรค    ความทุกขทรมานของจิต 
   - การรับเชื้อเพิ่ม   การเกิดผัสสะ 
 
 
๒.  การรักษาเยียวยา/การรับประทานยา  การปฏิบัติธรรมะ 

 

 (๕๘)   ใหดูใหดี แมวาทํามีดบาดมือ เดินตกรองบนนอกชาน ก็เพราะเปนโรคทางวิญญาณคือสะเพรา          
ขาดธรรมะท่ีเรียกวาสติสัมปชัญญะ  ขาดธรรมะน่ันแหละคือโรคทางวิญญาณ  แลวก็ทํามีดบาดมือ     
เดินตกรอง คิดดูเถิด มันนาสงสาร  แตแลวก็เห็นไดอยางนาอัศจรรยวา โรคภัยไขเจ็บทั้งหมดมันทางจาก
โรคทางวิญญาณ  โรคทางวิญญาณนั้นตองแกดวยเร่ืองทางจิต คือบังคับจิตใหได บังคับจิตใหอยู
ในอํานาจ ใหอยูในรองในรอยของธรรมะ  แลวโรคทางวิญญาณก็จะหายไป  มีสติสัมปชัญญะดี 
มีปญญา ความเขาใจถูกตองดี มีความเขมแข็งทางจิตดี โรคทางกายก็จะหายไปหมด 

          (อานาปานสติประยุกต : ๒๒๑) 

 
(๕๙)   การแกไขมีอยูวา ตองทําใหทุกคนในโลกน้ีหยุดเปนโรคทางวิญญาณ แลวมันจะมีอะไรมาแก? 

มันก็ตองมีหยูกยาที่มีไวเฉพาะโรคนี้ คือธรรมะกํามือเดียวในพระพุทธศาสนาท่ีจะตองเขาใหถึง
ใหได นั่นแหละคือคําตอบท่ีวา ทําไมพุทธศาสนาจึงไมเปนท่ีพึ่งแกคนในโลกน้ีใหเต็มตามความมุงหมาย
ของพระพุทธศาสนาได ทั้งๆ ที่เราถือกันวา เด๋ียวน้ีพระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายมากข้ึนกวาแตกอน 
หรือมีสวนที่เขาใจถูกตองกันยิ่งกวาแตกอน  จริงอยูในขอท่ีวา มีการศึกษาพุทธศาสนากันมาก และเขาใจ
กันมากข้ึน แตถาไมรูสึกวาตัวเองกําลังเปนโรคทางวิญญาณแลว จะเอาพุทธศาสนาไปกิน ไปใช 
ไดอยางไร ถาเราไมรูสึกวาปวย เราก็ไมไปหาหมอ เราก็ไมกินยา นี่ใครๆ ก็เห็นกันอยู ที่นี้
คนเราในโลกโดยมาก สวนมากก็เปนอยางนี้ มันเลยเปนเรื่องเหอยา ไปฟงธรรมะ ไปศึกษา



 ๑๑๘ 

ธรรมะ ในฐานะที่เปนยา แตไมรูสึกตัววาเปนโรค ไปเอามาไวเพียงสําหรับเก็บไวใหรกรุงรัง         
หรือเอาไวพูดไวเถียงกันเลน  จนกลายเปนทะเลาะวิวาทไปก็มี นี่แหละ ธรรมะยังไมเปนท่ีพึ่งใหแกโลกได
เต็มท่ีก็เพราะเหตุนี้ ฉะนั้น ถาเราจะต้ังกลุมพุทธบริษัทข้ึนอยางท่ีนี่ เด๋ียวน้ี ก็ควรจะรูความหมายท่ีแทจริง 
ใหกิจการนี้ดําเนินไปตรงจุด คือโดยประการท่ีธรรมะน้ี จะชวยรักษา เยียวยาโรคทางวิญญาณไดโดยตรง
และโดยเร็ว อยาใหพราจนไมรูวาจะไปทางไหน ทิศไหน ขอใหเปนไปในรูปท่ีวาเปนยาอมฤต ศักด์ิสิทธ์ิ 
เพียงกํามือเดียว  และใชใหมันถูก ใชใหมันตรง มันก็จะแกโรคไดหมด  

                (ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา :  ๑๑) 
 

ตัวอยางท่ี (๕๘) และ (๕๙) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการรักษาโรค  ไดแก  โรค  โรคทางวิญญาณ  รักษา  เยียวยา  แก ยา   มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะ  
โดยสะทอนใหเห็นวา ธรรมะ คือยาอันประเสริฐที่ใชในการรักษาโรคทางวิญญาณ  ตัวอยางท่ี  (๕๘) ทาน
พุทธทาสอธิบายวา โรคทางวิญญาณและโรคทางกายสงผลเชื่อมโยงสัมพันธกัน เชน ถาเราไมมี
สติสัมปชัญญะ ถือวาเราเปนโรคทางวิญญาณ  จะสงผลใหเราประสบอุบัติเหตุในชีวิตประจําวันได เชน มีด
บาดมือ หรือเดินตกรอง  เมื่อรักษาโรควิญญาณหายดี  จิตกลับมามีความเขาใจถูกตอง มีปญญา            
มีสติสัมปชัญญะแลว โรคทางกายก็จะหายไปดวย  ดังนั้นประโยชนของธรรมะจึงมีทั้งรักษาโรคทาง
วิญญาณและทางกาย   สวนตัวอยางที่ (๕๙)  ทานพุทธทาสกลาวถึงปญหาในสังคมปจจุบันที่ผูคนจํานวน
มากปวยเปนโรคทางวิญญาณ ผูปวยเหลาน้ีไมทราบวาตนเองกําลังปวย  ไมรูจักธรรมะ และไมทราบวา
ธรรมะเปนยารักษาโรค  ในขณะที่บางพวกรูจักธรรมะวาเปนยา แตไมรูวาตัวเองปวยอยูเชนกัน  ธรรมะมีไว
เพ่ือรักษาเยียวยาผูปวยทางวิญญาณทุกคน อยูที่ใครจะตระหนักรูวาตนเองกําลังปวย และนําธรรมะมา
เยียวยาใหตนเองหายปวย  นําพาตนเองใหพนทุกข พบความสุขสงบได 

 

(๖๐)   เม่ือเรามีโรคทางวิญญาณ (Spiritual) แลวเราจะแกกันดวยอะไร? ถากลาวกันทางธรรมะ ก็แกดวยสิ่งที่
เรียกวา “ความวาง” นั่นเอง และยิ่งไปกวานั้นก็คือวา สิ่งที่เรียกวาความวาง หรือ สุญญตา      
ในภาษาบาลีนั้น มันเปนท้ัง ยาแกโรค และเปนท้ังความหายจากโรค เพราะวาเราไมมีอะไรมากไป
กวานั้น   ยาที่จะแกโรคก็คือความรู หรือการปฏิบัติ จนทําใหเกิดความวาง ทีนี้ถาความวางเกิดขึ้นมาแลว 
ก็จะเปนยาแกโรคและเม่ือหายจากโรค ก็ไมมีอะไร นอกจากความวางจากความทุกข หรือจากกิเลสท่ีเปน
เหตุใหเกิดทุกข  เพราะฉะนั้นคําวา “ความวาง” จึงหมายถึงทั้งยาแกโรคและความหายจากโรค 

(ความวาง: ๕๔) 
 



 ๑๑๙ 

(๖๑)   ทีนี้ถาใครเขาถึงความจริงขอนี้วา สิ่งท้ังปวงลวนแตไมควรยึดมั่นถือมั่น ก็แปลวามันไมมีเช้ือท่ีจะเกิดโรค 
เปนโลภ โกรธ หลง หรือเปนการกระทําผิดอยางอ่ืน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ และเม่ือ รูป  เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ประดังกันเขามา เชื้อตอตานภายในท่ีวา   “สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่น
ถือมั่น” จะเปนเชื้อตานทานโรคอยางย่ิง มันไมรับเชื้อโรค หรือวา  ถารับก็รับเขามาเพ่ือทําลายใหหมด
ไป มันไมกอเช้ือ ลุกลามเปนโรคขึ้นมาได เพราะมันมีสิ่งตานทานคอยทําลายอยูเร่ือย เปนอํานาจ
ตานทานโรค  หรือ Immunity อยางสูงสุดอยูเร่ือย  นี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนา หรือหัวใจของธรรมะ
ทั้งหมด ที่วาส่ิงทั้งหลายท้ังปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น หรือเปนบาลีวา สพเพ ธมมา นาลํ  อภินิเวสาย  
เพราะฉะน้ัน บุคคลชนิดนี้ จึงเปนบุคคลท่ีเหมือนกับมีเช้ือตานทานโรค หรือเชื้อทําลายโรคอยูในตัวเขา 
เขาจึงเปนโรคทางวิญญาณไมได แตคนธรรมดาสามัญท่ีไมรูหัวใจของพระพุทธศาสนาน้ัน มันก็ตองเปน
ตรงกันขาม คือเปนเหมือนกับบุคคลท่ีไมมีอํานาจตานทานโรค หรือ Immunity ในตัวเสียเลยแมแตนิด
เดียว มันจึงลุกลาม เปนโรคทางวิญญาณโดยเร็ว และเปนอยูเปนประจํา   

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา: ๑๘) 
 

ตัวอยางท่ี (๖๐) และ (๖๑) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการรักษาโรค  เชน  โรค  เช้ือโรคทางวิญญาณ  ยา  เชื้อตานทานโรค มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะ     
โดยสะทอนใหเห็นวา ธรรมะ มิไดเปนเพียง “ยา” ที่ใชในการรักษาโรคเทาน้ัน  แตธรรมะยังเปรียบเสมือน 
“เ ช้ือตานทานโรค” หรือ  “วัคซีน”  ที่ ใชปองกันมิให เ กิดโรค   และ  “ความหายจากโรค” อีกดวย                  
ดังในตัวอยางท่ี (๖๐) ทานพุทธทาสอธิบายวา ธรรมะที่เปนทั้งยารักษาโรคและความหายจากโรคนั่นคือ 
สุญญตา หรือความวาง ซึ่งเปนความวางจากทุกข จึงเกิดเปนภาวะท่ีหายจากโรค    ตัวอยางท่ี (๕๕)    
ทานกลาวถึงธรรมะที่เปรียบเสมือน เชื้อตานทานโรคน่ันคือ “สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น” หรือภาษาบาลี
วา “สฺพเพ ธฺมมานาลํ อภินิเวสาย” ซึ่งหมายถึง สุญญตา หรือความวาง ปราศจากการยึดมั่นถือมั่น 
เชนเดียวกับในตัวอยางท่ี (๖๑)  
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การรักษาโรค]                 [ธรรมะ] 

 การรักษาเยียวยา/ การรับประทานยา    การปฏิบัติธรรมะ 
   - ยา        หลักธรรม : สติสัมปชัญญะ  

      สุญญตา 
   - เชื้อตานทานโรค    หลักธรรม : อนัตตา  



 ๑๒๐ 

๓.  การหายจากโรค  การหลุดพนจากกิเลส 

 
 (๖๒)   เราพนโรคอยูเปนประจําทุกวันน้ี  ก็เปนการพนโรคอยางตทังคปหาน  ตทังควิมุตติ  มันพนโรคโดย 

coincident อยูเปนประจําวันอยูเหมือนกัน coincident ก็มีมาอีกรูปหน่ึง คือวามีโรคฟลุคขึ้นมาแทรกแซง
อยูเสมอเหมือนกัน แตอยางไรก็ดี  เราอยาลืมวาพนโรคเปนประจําตามธรรมดา โดยไมรูสึกตัวน้ันก็มีอยู 
เรียกวา ตทังควิมุตติ  ทีนี้บางคราวเราต้ังอกตั้งใจควบคุมมัน ก็วางไดมากกวาน้ันอีก พนจากโรคไดมาก
ขึ้นอีก อยางน้ีเรียกวา  วิกขัมภนวิมุตติ เพราะเราคอยคุมมันไว ถาเราจัดการเด็ดขาดเลย ถอนรากถอน
เหงาถอนเช้ือไดหมดเลย อยางน้ีเรียกวา สมุจเฉทวิมุตติ หรือสมุจเฉทปหาร คือฆาตายเลย ไมเพียงแต
ฟลุคหรือไมเพียงแตขมขี่ไวชั่วคราว 
 
ตามธรรมดาเราจึงไดผล  อยางนอยก็ไดผลเปนตทังควิมุตติ ไดกําไรมากอยูแลว   ถามากกวาน้ันก็เปน
วิกขัมภนวิมุตติ และเปนสมุจเฉทวิมุตติ ซึ่งเปนอันดับสุดทายไปเลย เราไมไดเปนอยูโดยความโลภ 
ความหลง และความไมปรารถนาตางๆ แตวาเปนอยูดวยความเกษมเต็มอยูดวยสติปญญา   
เปนความไมทุกขไมรอน เปนความสดช่ืนเหมือนกับภาวะแหงความหนุมความสาวที่ไมรูจัก   
แกเฒา นี่แหละคือความหายจากโรคทางวิญญาณ 

                    (ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา : ๔๗) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการรักษาโรค  
เชน  โรค  โรคทางวิญญาณ  เช้ือ  มาอธิบายเร่ืองผลของการปฏิบัติธรรมะ นั่นคือ “วิมุตติ”  ซึ่งหมายถึง
ความหลุดพนจากกิเลส ๕ อยาง คือ  ก. โลกิยวิมุตติ มี ๒ อยาง ไดแก๑. ตทังควิมุตติ พนดวยธรรมคูปรับ
หรือพนช่ัวคราว  ๒. วิกขัมภนวิมุตติ พนดวยความขมหรือสะกดไว  ข. โลกุตตรวิมุตติ มี ๓ อยาง ไดแก 
๓. สมุจเฉทวิมุตติ พนดวยตัดขาด  ๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ พนดวยสงบ และ ๕. นิสสรณวิมุตติ พนดวย
ออกไป (พระพรหมคุณาภรณ ๒๕๕๓ : ๓๗๗)  ซึ่งหมายความวาการหายจากโรคทางวิญญาณน้ันมี  
หลายระดับ หลายอาการ  หากเรารักษาโรคทางวิญญาณไดในเบื้องตน เราก็จะพนจากอาการทรมานดวย
โรคเปนการช่ัวคราว และถาเรารักษาตอเน่ืองใหลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไปอีก เราก็จะมีอาการหายจากโรคในระดับ      
ที่นาพึงพอใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเปนลําดับ  หากเราพึงพอใจแคการรักษาโรคในระดับชั้นตนๆ เราก็อาจจะพบ
กับความสุขสงบเพียงช่ัวคราว ดังนั้น เราจึงควรรักษาโรคทางวิญญาณอยางตอเน่ืองในระดับที่สูงยิ่งขึ้น    
ไปอีก จนถึงขั้นสูงสุดของธรรมะ จึงจะไดชื่อวาเปนผูที่ปราศจากโรคทางวิญญาณอยางแทจริง 

 



 ๑๒๑ 

(๖๓)   มนุษยเราสมัยนี้ ไมสนใจในเรื่องโรคทางวิญญาณเพราะฉะน้ันจึงเปนโรคทางวิญญาณกันหนักข้ึนท้ังทาง
สวนตัวและสวนรวม เพราะเมื่อทุกคนเปนโรคทางวิญญาณแลว โลกน้ีทั้งโลกก็เปนโรคทาง
วิญญาณไปหมด เปนโลกที่มีโรคทางจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรียกวาวิกฤตกาลถาวรก็เขา
มาแทนท่ีของสันติภาพถาวร จะปลุกปล้ํากันอยางไรๆ มันก็ไมเปนสันติภาพ แมชั่วขณะขึ้นมา
ได อยาพูดถึงสันติภาพถาวรใหปวยการ เพราะวาท้ังสองฝายเปนโรคทางวิญญาณ คือท้ังฝายท่ีเรียก
ตัวเองวาเปนฝายถูก และเรียกฝายอื่นวาเปนฝายผิดน้ัน ทั้งสองฝายน้ันเปนโรคทางวิญญาณ จึงมีแตเร่ือง
ที่จะสรางความทุกขขึ้นท้ังแกตัวเองและแกผูอื่น เปนเหมือนเคร่ืองจักรผลิตความทุกขขึ้นมาในโลก      
แลวโรคทางวิญญาณนี้จะสงบไดอยางไร 

                 (ใจความท้ังหมดของพระพุทธศาสนา : ๑๒) 
 
(๖๔)   มันก็ตองทําโดยวิธีที่พิจารณาใหเห็นวา สุขเวทนาน้ีที่แทก็คือมายา เปนเหมือนลูกคล่ืนลูกหน่ึงที่เกิดขึ้น

เพราะนํ้าถูกลมพัด หมายความวาเม่ือรูปเสียง กล่ิน รส ฯ เขามา แลวความโงคืออวิชชา โมหะ ออกรับ 
กระทบกันแลวเปนคลื่น กลาวคือ สุขเวทนาข้ึนมา เด๋ียวมันก็แตกกระจายไป ถามองเห็นอยางน้ีแลว เราก็
ไมเปนทาสของสุขเวทนา เราสามารถจะควบคุม จะจัด จะทํากับมันไดในวิธีที่ไมเปนทุกข ตัวเองก็ไม
เปนทุกข ครอบครัวก็ไมเปนทุกข เพื่อนบานก็ไมเปนทุกข คนท้ังโลกก็ไมพลอยเปนทุกข เพราะ
มีเราเปนมูลเหตุ ถาทุกคนเปนอยางนี้ โลกน้ีก็มีสันติภาพถาวร คือเปนความสุขที่แทจริงและ
ถาวร  นี่คืออานิสงสของการหายโรคโดยวิธีตางๆกัน ไมเปนโรคตัวกู ไมเปนโรคของกู 

                (ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา : ๔๔) 
 
 

ตัวอยางท่ี (๖๓) และ (๖๔) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการรักษาโรค  เชน  โรค  โรคทางวิญญาณ มาอธิบายเร่ืองผลลัพธของการรักษาโรคทางวิญญาณใน
ทุกระดับตั้งแต ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก  นั่นคือ  “สันติภาพ”  สันติภาพเปนสิ่งที่
ทานพุทธทาสมุงเนนและปรารถนาจะใหเกิดขึ้นในโลก  เพราะโรคทางวิญญาณหรือโรคตัวกูของกูนั้น มิใช
เพียงโรคท่ีทําลายเฉพาะตนเองเทาน้ัน  แตโรคตัวกูของกูนี้ทําใหมนุษยเกิดความเห็นแกตัว ชวงชิง
ผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมถูกตอง เบียดบังทั้ง ตัวเองและคนรอบขาง   ซึ่งเมื่อมนุษยที่เปน
โรคตัวกูของกูมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกครอบครัว  ทุกชุมชน  ทุกประเทศทั่วโลก ผลที่ตามมาคือ สังคม
ที่ความวุนวาย ผูคนมีแตความเจ็บปวดทรมานกายและใจ ดังนั้น หนทางแกไขและปองกันโรคตัวกูของกูนี้ 
คือการตระหนักรูวาตนปวยและการนอมนําธรรมะเขามาเยียวยาตนใหหายจากโรคนั่นเอง   
 

 



 ๑๒๒ 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การรักษาโรค]                 [ธรรมะ] 

 การหายจากโรค    การหลุดพนจากกิเลส 
 
 จากตัวอยางจะเห็นไดวาทานพุทธทาสยกตัวอยางการเกิดโรคและการรักษาโรคขึ้นมาเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติธรรม  โดยทานพุทธทาสเปรียบเทียบสาเหตุของโรค คือ เช้ือโรค  และโรคกับ ”กิเลส” และ
เปรียบเทียบการบําบัดโรคซ่ึงมีทั้งการรับประทานยา  การฉีดวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันโรค และภาวะท่ีหาย
จากโรค กับ “วิชชา”  คือธรรมะ โดยเฉพาะอยางย่ิง สุญญตา คือความวาง ปราศจากการยึดมั่นถือมั่น 
เพื่อใหนํามาซ่ึงความสุขสงบสันติทั้งระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก   
 
 
๗.  [ธรรมะ คือ การเดินทาง] 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การเดินทาง] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ“การเดินทาง”       
ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้เรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย ไดแกคําวา 
กระแส  ทาง  เดิน  หนทาง  ปลายทาง  ลัด  เรือ  ถอยหลัง  จม  ขามฟาก  มาใชเปนแบบเปรียบเพื่อ
อธิบายแนวคิดที่เก่ียวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรมมากกวา  เขาใจได
ยากกวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากย่ิงขึ้น   

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การเดินทาง] เปนการสะทอนใหเห็นวาธรรมะเปนเคร่ืองมือสําคัญ    
ที่จะทําชวยใหมนุษยกาวเดินไปในหนทางที่ถูกตอง  เพราะในชีวิตประจําวันของมนุษยนั้น  การเดินทาง
เปนสิ่งที่มนุษยหลีกเล่ียงไมไดเพราะจะตองไปทํากิจกรรมมากมายในสถานท่ีตางๆ การมีพาหนะและ
ชองทางในการเดินทางท่ีเหมาะสมจึงจะชวยใหเรากาวไปสูจุดหมายปลายทางไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
ในทางตรงกันขาม หากเราไมมีพาหนะและชองทางท่ีเหมาะสม ไมเพียงแตจะทําใหเราเสียเวลาเพราะหลง
ทางเทาน้ัน  แตอาจจะทําใหเราไมสามารถไปถึงยังจุดหมายปลายทางไดอีกดวย  ดังนั้น ในทางเดินทาง
ของชีวิตเราซ่ึงมีจิตเปนผูเดินทาง จึงตองการพาหนะและวิธีการเดินทางที่เหมาะสม ซึ่งนั่นคือ ธรรมะของ
พระพุทธองค เขามาชวยใหสามารถเดินทางอยางถูกตอง  สะดวก และรวดเร็ว ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
โดยสวัสดิภาพได  จากขอมูลถอยคําอุปลักษณที่พบ สามารถแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง
องคประกอบของ “การเดินทาง” กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   

 



 ๑๒๓ 

[ธรรมะคือการเดินทาง]
วงความหมายตนทาง (Source domain) วงความหมายปลายทาง (Target domain)

[การเดินทาง] [ธรรมะ]
• นักเดินทาง จิต
• เสนทาง วิถีทางดําเนินชีวิต

- ทางท่ีถูก/กระแสนํ้าท่ีถูก วิชชา
- ทางลัด  อานาปานสติ
- ทางท่ีผิด/ กระแสนํ้าท่ีผิด กิเลส
- อุปสรรค อวิชชา : วัฏสงสาร / ชาติภพ
- การหลงทาง การท่ีจิตยังมีกิเลส
- การจม การยงัคงอยูในวัฏสงสาร

• ส่ิงท่ีชวยในการเดินทาง ส่ิงท่ีชวยในการดํารงจิต
- ผูบอกทาง พระพุทธเจา 
- พาหนะ / เรือ วิชชา

• จุดหมายปลายทาง ความรอด / นิพพาน
- การไปถึงจุดหมาย การไปสูนิพพาน
- การไปไมถึงจุดหมาย/ การจม การเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร 

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ  
 

 
ถอยคําอุปลกัษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การเดินทาง] ปรากฏในขอมูลดังตัวอยาง

ตอไปน้ี 
 

๑.  เสนทาง  วิถีทางดําเนินชีวิต 

 

(๖๕)   บัดนี้เรามาถึงปญหาขอสุดทายคือ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับความดับไมเหลือแหง “ตัวกู-ของกู”  วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับความดับไมเหลือแหง “ตัวกู-ของกู” นั้น ไดแกสิ่งที่เรียกกันสั้นๆวา มรรค ซึ่งแปลวา ทาง หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งก็วา พรหมจรรย หรือแมแตเรียกวา ศาสนา ก็เรียก  เพราะตัวแทของศาสนาน้ันมีสวนสําคัญ
อยูที่ตัวการปฏิบัติ แตที่เกาแกที่สุด เรียกกันวา “ธรรม” ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง การปฏิบัติโดยเฉพาะ อีกอยาง
เดียวกัน  คําวาศาสนา และคําวาธรรมนั้นมีความหมายกวางขวาง คือครอบคลุมเรื่องทั้งหมด ซึ่งไดแก
การศึกษาเลาเรียน อันเปนบุพภาคของการปฏิบัติ และการบรรลุมรรคผล ซึ่งเปนผลของการปฏิบัติเขาไว
ดวย สําหรับในท่ีนี้ใหถือวาการศึกษาเลาเรียนหรือปริยัตินั้น เปนเพียงอุปกรณของการปฏิบัติ และนับ
รวมเขาไวในสิ่งที่เรียกวาการปฏิบัติ สวนผลของการปฏิบัติหรือปฏิเวธนั้น เปนส่ิงที่ไดกลาวแลวขางตน
กอนหนานี้ คือความดับไปแหง “ตัวก”ู นั่นเอง และควรจะถือวาเปนส่ิงที่จะตองเกิดขึ้นเองอยางหลีกไมพน 
ในเมื่อมีการปฏิบัติที่แทจริง ดังนั้นการกลาววาการปฏิบัติเปนตัวแทของศาสนาหรือของพรหมจรรยหรือ



 ๑๒๔ 

ของธรรมะนั้น ยอมเปนการเพียงพอ และเรียกในท่ีนี้วา “ทาง” ในฐานะท่ีเปนแนวทางการปฏิบัติหรือวิธี
ปฏิบัตินั่นเอง ดังนั้นการกลาวแตเพียงส้ันๆ วาทางก็ดี ธรรมะก็ดี ยอมเพงเล็งถึงสิ่งๆนี้เปนสําคัญ         
สวน ธรรมะ นั่นแหละเปนตัวทาง  หรือสิ่งที่เปนทางไดแทจริงนั่นเองคือ ธรรมะ  ขอนี้ทําใหกลาวไดสืบไป
วาเห็นธรรมะก็คือเห็นทาง หรือเห็นทางก็คือเห็นธรรมะ  หรือวาการเดินไปตามทางนั่นแหละ 
คือการเดินไปตามธรรมะ และการลุถึงจุดหมายปลายทาง ก็คือการลุถึงขั้นสูงสุดของธรรมะ     
ซึ่งจะเรียกวา ความดับไมเหลือแหงทุกขหรือพระนิพพาน หรืออะไรอ่ืนอีกหลายอยางแลวแตจะเรียก     
ซึ่งในที่นี้เราเรียกกันวา ความดับไมเหลือแหง “ตัวกู-ของกู” ก็พอแลว ดังนั้นวิธีการปฏิบัติเพ่ือความดับ  
ไมเหลือแหง “ตัวกู” จึงไดแกสิ่งที่เรียกวาทาง ดังที่กลาวแลว และเม่ือเรียกอยางเต็มคําก็เรียกวา 
อริยมรรคอันประกอบดวยองคแปด  

(หลักของการดับ “ตัวกู-ของกู” : ๒๕๕) 
 
(๖๖)   คนธรรมดาสามัญนี ้ที่จะไมใหผัสสะปรุงเปนเวทนาน้ันยากนัก เพราะพอกระทบเขาแลว ก็ตองเลยไปรูสึก

เปนพอใจหรือไมพอใจเสมอไป ไมหยุดอยูเพียงแคผัสสะ  เพราะวาไมเคยไดศึกษาอบรมในทางธรรม     
แตยังมีทางเอาตัวรอดอีกตอนหนึ่ง คือตอนที่วา ปรุงเปนเวทนาแลวน้ี พอใจหรือไมพอใจแลวน้ี ก็ใหหยุด
อยูเพียงน้ันอีก ...   ทีนี้เราจะตัดลัดมองไปดูสิ่งที่เปนสุขเวทนา คือความสุข สนุกสนาน เอร็ดอรอย ที่เปน
สุขนั้น เรียกวาสุขเวทนา   

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา : ๓๑) 
 

ตัวอยางที่ (๖๕) และ (๖๖) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการเดินทาง  เชน  ทาง  จุดหมายปลายทาง  เดิน  ลัด    มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็น
วา ธรรมะ เปรียบไดกับหนทางอันถูกตองที่จํานําพาชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ  ตัวอยาง    
ที่ (๖๕)   จากขอความ  “เห็นธรรมะก็คือเห็นทาง หรือเห็นทางก็คือเห็นธรรมะ  หรือวาการเดินไปตามทาง
นั่นแหละ คือการเดินไปตามธรรมะ และการลุถึงจุดหมายปลายทาง ก็คือการลุถึงขั้นสูงสุดของธรรมะ”      
ยอมแสดงใหเห็นวา หนทาง และ ธรรมะ คือสิ่ง ท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  โดยเฉพาะหัวขอธรรมะที่ชื่อ 
“มรรค”  มรรค แปลวา หนทาง ซึ่งจะทอดไปสูจุดหมายปลายทาง นั่นคือ “ความดับไมเหลือแหงทุกข” หรือ 
“พระนิพพาน” นั่นเอง   

ตัวอยางท่ี (๖๖) จากขอความ “แตยังมีทางเอาตัวรอดอีกตอนหน่ึง คือตอนที่วา ปรุงเปนเวทนา
แลวนี้ พอใจหรือไมพอใจแลวนี้ ก็ใหหยุดอยูเพียงน้ันอีก” และ “ทีนี้เราจะตัดลัดมองไปดูสิ่งที่เปนสุขเวทนา”  
แสดงใหเห็นวา เสนทางมีมากมายและเรายังสามารถเลือกวิธีการเดินทางของจิตเราได โดยใชหลักธรรมะ
มาเปนเครื่องมือในการตัดลัดหรือรนระยะเวลาเดินทางใหสั้นลงและสะดวกมากข้ึน 



 ๑๒๕ 

(๖๗)   เราตองพยายามมีธรรมะกันใหได  ตรงท่ีเม่ือตาเห็นรูป หูฟงเสียง จมูกไดกล่ิน ฯลฯ นี้ โดยท่ีเราศึกษา
อบรมอยูเปนประจํา ถึงขอที่วาสิ่งทั้งปวงไมควรยึดม่ันถือมั่น แปลวาคนธรรมดาเขามีแนววา ถาเกิดผัสสะ
แลวก็เกิดเวทนา แลวเกิดตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ  นี้เปนทางที่เดินกันจนเตียนโลงไปหมด เดินงายท่ีสุด 
แตเราไมเอาอยางน้ัน พอมีผัสสะกระทบแลว เราก็วกกลับเดินไปในทางของสติปญญา ไมเดินไปทางตัว
กู-ของกู  หรือแมวาจิตเดินไปจนถึงเวทนาแลวก็ตาม ยังยักกลับไปทางของสติปญญาก็ได ไมลอยไปตาม
กระแสแหงตัวกูของกู อยางน้ีไมมีทุกขเลย ทุกวันทุกคืนจะไมมีทุกขเลย แลวถาทําไดเกง คือวาทําไปตาม
วิธีที่ถูกตองถึงที่สุดแลว เปนพระอรหันตไดในตัวเอง 

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา : ๓๓) 

 

(๖๘)   พระโสดาบันเปนผูถึงเพียงกระแสของนิพพาน ยังไมถึงตัวนิพพาน  กระแสนี้คือเกลียวท่ีไหลไปสูนิพพาน 
กระแสของนิพพานยอมมีความลาดเอียงไปทางนิพพานน้ีแลว แนนอนยอมไปถึงนิพพาน  การถึงกระแส
นี้หมายถึงการบรรลุนิพพานแนๆในอนาคต  แตอาจยังอีกหลายเวลาก็ได เอาแตความแนเปนใหญ 
เรียกวาโสดาบัน 

(อริยบุคคลกับการละกิเลส : ๑๙๒) 
   

ตัวอยางท่ี (๖๗) และ (๖๘) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการเดินทาง  เชน  เดิน  ทาง  กระแส  ซึ่งหมายถึง น. น้ําหรือลมเปนตนที่ไหลหรือพัดเรื่อยเปนแนวเปน
ทางไปไมขาดสายเชน กระแสนํ้า กระแสลม, โดยปริยายหมายถึงอาการเชนน้ัน (ราชบัณฑิตยสถาน  
๒๕๕๖ : ๕๙)  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวาไมวาเราจะเดินทางไปในทางใด ทั้งทางบก
และทางนํ้า  ธรรมะจะยังคงเปรียบเสมือนหนทางหรือกระแสน้ําท่ีถูกตองเหมาะสมของเราเสมอ   ตัวอยาง
ที่ (๖๗) จากขอความ “พอมีผัสสะกระทบแลว  เราก็วกกลับเดินไปในทางของสติปญญา  ไมเดินไปทาง   
ตัวกู-ของกู  หรือแมวาจิตเดินไปจนถึงเวทนาแลวก็ตาม ยังยักกลับไปทางของสติปญญาก็ได ไมลอยไปตาม
กระแสแหงตัวกูของกู”  แสดงใหเห็นวา ในการเดินทางทางบก มีทั้งทางที่ถูกตอง คือ “ทางของสติปญญา”  
และทางที่ผิด คือ “ทางตัวกูของกู”  สวนทางน้ําก็เชนกัน  มีทั้งทางท่ีถูกตอง คือ “กระแสของนิพพาน”  และ
ทางที่ผิด คือ “กระแสแหงตัวกูของกู”   
 

 

 

 

 



 ๑๒๖ 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การเดนิทาง]                 [ธรรมะ] 

 เสนทาง     วิถีทางดําเนินชีวิต 
   - ทางที่ถกูตอง/ กระแสน้าํที่ถูก  วิชชา 
   - ทางลัด    อานาปานสต ิ
   - ทางที่ผิด/ กระแสน้ําที่ผดิ  กิเลส 
   - อุปสรรค    อวิชชา : วัฏสงสาร/ ชาติภพ 
   - การหลงทาง    การที่จิตยังมกีิเลส 
   - การจม    การยังคงอยูในวัฏสงสาร 

 

 

๒.  พาหนะทีใ่ชในการเดนิทาง    วิชชา 
 

(๖๙)   ดังนั้นวิธีการปฏิบัติเพื่อความดับไมเหลือแหง “ตัวกู” จึงไดแกสิ่งที่เรียกวาทาง ดังที่กลาวแลว 
และเมื่อเรียกอยางเต็มคําก็เรียกวา อริยมรรคอันประกอบดวยองคแปด ที่จัดเปนอริยสัจจขอท่ี 
๔ นั่นเอง  อยางไรก็ดี สิ่งที่เรียกวา “ทาง” นี้ นอกจากจะช้ีไปในลักษณะท่ีเปนหนทางอันประกอบไปดวย
องคแปดแลว ยังอาจจะชี้ใหเห็นในรูปอื่น หรือในลักษณะอ่ืนไดอีกมากมายหลายอยาง โดยที่ใจความ
สําคัญน้ันเปนอยางเดียวกันหรือเทากัน การที่มีการชี้ไวตางๆกันหลายลักษณะน้ัน เปนสิ่งที่เปนไปตาม
กรณีแวดลอมเพื่อใหเกิดความเหมาะสมแกผูฟงเปนเร่ืองๆรายๆไป แลวแตผูชี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นวาควรจะชี้ไปในลักษณะอยางไร แกใคร อยางยอหรืออยางพิศดาร
เพียงใด โดยตรงหรือโดยออมอยางไร  

(หลักของการดับ “ตัวกู-ของกู”: ๒๕๖) 
  
(๗๐)   ระบบอานาปานสติใหความสะดวกมากถึงอยางน้ี ใหเร่ิมเกี่ยวของกับการเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

อยางจริงจัง ดวยจิตใจภายในแลวก็อยางแนนแฟนไปต้ังแตตน นี้ก็เปนความลับหรืออุบายอะไรอันหนึ่ง 
ในระบบอานาปานสตินั้น  ทีนี้ก็อยากจะใหเห็นอีกแงหนึ่งวา ระบบน้ีเปนระบบท่ีลัดที่สุด ประหยัดเวลา
มากท่ีสุด adjust ไดตามความสามารถของบุคคลที่จะลัดไดมากเทาไร บุคคลบางคนก็ไมเหมาะท่ีจะลัด
มากๆ แลวแตสติปญญาความสามารถ  แตถึงกระน้ันมันก็เปนวิธีลัดกวาวิธีอื่นท้ังหมด ลัดสําหรับบุคคล 
ผูมีสติปญญา แมวาจะไมมีสติปญญามาก อันน้ีก็ยังเปนวิธีลัดอยูนั่นเอง เพราะไมไปใชสติปญญาอยาง
ฟุมเฟอย โดยหลักใหญก็เอาจุดสุดยอดมาดูจนเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวก็เฉยได มีเทาน้ี  นี้คุณ



 ๑๒๗ 

จะตองเขาใจในบทนิยามสั้นๆนี้วา “เอาสุดยอดของความสุขมาดูอยูทุกลมหายใจเขาออก จนเห็นความ
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมนายึดมั่นถือมั่น” เรื่องมีเทานี้  นี่คือความลับของการลัดสั้นที่สุด 

(ความลับและอุบายในอานาปานสติ: ๔๑) 
 

ตัวอยางท่ี (๖๙) และ (๗๐) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการเดินทาง  เชน  ทาง  ลัด  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวาธรรมะ เปนทั้งเสนทาง    
ที่ถูกตองและเสนทางลัด ที่ชวยใหเราเดินทางไดสะดวก รวดเร็ว ถึงเปาหมายไดอยางแนนอน  โดยใน
ตัวอยางท่ี (๖๙) ทานพุทธทาสอธิบายวา ทางแหงการดับทุกข คือ มรรคแปด หรืออริยสัจขอที่ ๔  ซึ่งทาง  
ที่ถูกตองนี้มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนผูที่คอยชี้แนะบอกเสนทางใหเราเดินไปตามความ
เหมาะสมของผูฟงเปนรายกรณีไป  และในตัวอยาง ที่ (๗๐) ทานพุทธทาสอธิบายถึงแนวทางในการ
พิจารณาไตรลักษณ นั่นคือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา ซึ่งสําหรับผูฟงบางคนอาจตองใชเวลาในการพิจารณา
มาก  ทานจึงสอนวา ใหใชเคร่ืองมือที่ชื่อวา “อานาปานสติ” มาพิจารณาดูความสุกทุกลมหายใจเขาออก 
จะชวยใหเห็นถึงความไมยึดมั่นถือมั่นไดรวดเร็วย่ิงขึ้น เปรียบเสมือนการเดินทางไปในเสนทางลัด ก็จะชวย
ใหเราไปถึงจุดหมายปลายทางไดเร็วยิ่งขึ้น 
 
(๗๑)   อยาลืมวาธรรมะท้ังหลายน้ีพระพุทธเจาทานตีราคา (regard) มันเพียงวาเปนเครื่องมือ คือเปน

ยานพาหนะ ซึ่งทานชอบเปรียบเทียบเหมือนกับเรือหรือแพสําหรับขามฟาก อยาใหมันมากไปกวาน้ัน 
ธรรมะทั้งปวงแมจะวิเศษวิโสอยางไรก็ใหถือมันเปนเพียงเหมือนกับเรือขามฟาก อยาเท่ียวแบกเรือ ทูนเรือ
ไปไมมีที่สิ้นสุด มักจะไมขามฟาก หรือมันจะไมไดผลของการขามฟาก เพราะวาเมื่อเราแบกเรือ ทูนเรือขึ้น
ไปดวย มันไมไหว มันก็ตองเฝาอยูกับเรือนั้น ไมตองขึ้นบกกันเลย แมจะมีเรือสวยงามวิเศษวิโสอยางไร 
มันก็ไมไดขามฟาก มันไปติดอยูทีเ่รือ 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๒ ขั้นที่ ๕,๖,๗,๘ : ๑๔๐) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทวา  เรือ  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะ     
โดยสะทอนใหเห็นวา  ธรรมะเปนพาหนะท่ีชวยใหเราเดินทางทางน้ําไดอยางสะดวกสบาย  ไมตองวายนํ้า
ขามฟากไปเอง  ตัวอยางน้ีทานพุทธทาสสอนใหเราพิจารณาวา ถึงแมวาธรรมะจะมีความสําคัญตอการ
เดินทางเพียงใด  ก็ใหเรามองวาเปนเพียง “พาหนะ” หรือ “เรือ” เทาน้ัน  ไมตองเห็นวาเรือนั้นสําคัญหรือ
สวยงามจนกระทั่งไปหลงยึดติด จนไมยอมปลอยมือจากเรือ  เพราะหากทําเชนน้ันเราก็จะไมสามารถขึ้นฝง



 ๑๒๘ 

ได เพราะยังคงพะวงยึดติดอยูที่เรือนั่นเอง  ดังนั้น การท่ีผูศึกษาและปฏิบัติธรรมะยึดมั่นถือมั่นในธรรมะ   
จนไมยอมปลอยวาง  ยอมจะทําใหไมสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได 

 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การเดนิทาง]                 [ธรรมะ] 

 สิ่งที่ชวยในการเดินทาง   สิ่งที่ชวยในการดํารงจิต  
   - ผูบอกทาง    พระพุทธเจา 
   - พาหนะ/ เรือ    วิชชา 

 
๓.  จุดหมายปลายทาง    ความรอด / นิพพาน 
 

(๗๒)   ถาเรารูจักวา อะไรเปนอะไรจริงๆแลวหมายความวาเราตองรูวาเราจะพึงปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆอยางไรดวย 
เชนเรารูจักวาชีวิตนี้คืออะไร รูจักท่ีมาและที่ไปในเบ้ืองสุดทายของชีวิตดีอยางน้ีเปนตน เราก็สามารถ      
จะปฏิบัติตอสิ่งตางๆท่ีเก่ียวกับชีวิตใหลุลวงไปไดดวยดี  จนกระทั่งลุถึงสิ่งที่เรียกวา พระนิพพาน   
อันเปนที่หมายปลายทางเปนที่สุดที่จบของหนาที่ที่ชีวิตทั้งหลายจะพึงกระทํา 

(ไตรลักษณ : ๓๐) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทวา  ปลายทาง  มาใชเปรียบเทียบกับ    
พระนิพพาน คือ “การดับกิเลสและกองทุกข เปนโลกุตตรธรรม และเปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา”  
(พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๕๓ : ๑๖๖) หากเราไมมีธรรมะของพระพุทธองคเปนหนทางและพาหนะ       
เราอาจจะเดินหลงทางและไมอาจเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ได นั่นหมายความวาเราจะตองเ วียน
วายอยูในวัฏฏสารนี้ตอไปเร่ือยๆ  “ เกิด  แก  เจ็บ ตาย”  อยางไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งตางจากนิพพาน ที่สัตวโลก
ไมตองเผชิญการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย ในหวงทุกขนี้อีกตอไป 
 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การเดนิทาง]                 [ธรรมะ] 

 จุดหมายปลายทาง    ความรอด/ นิพพาน 
   - การไปถึงจุดหมาย    การไปสูนิพพาน 
   - การไปไมถึงจุดหมาย/ การจม   การเวียนวายอยูในวัฏสงสาร 



 ๑๒๙ 

๘.  [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] 
   

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ “การทํา
เกษตรกรรม” ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้ เรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย 
ไดแกคําวา  งอกงาม  ถอน  เปลือก  รากเหงา  หลัก  ผูก หนี  บม หลอเลี้ยง  เชือก  กระพ้ี  ลอมคอก  
มาใชเปนแบบเปรียบเพื่ออธิบายแนวคิดที่เก่ียวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปน  สิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปน
นามธรรมมากกวา  เขาใจไดยากกวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากย่ิงขึ้น   

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] เปนการสะทอนใหเห็นวาธรรมะเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะชวยใหมนุษยสามารถจัดการกับงานทางเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญของคนไทยสวน
ใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการปลูกตนไมและการเลี้ยงสัตว  สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม 
ใหความสําคัญกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว  ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพยอมเกิดมาจากหลาย
ปจจัย เกษตรกรจึงตองหาเทคนิควิธีในการควบคุมคุณภาพของผลผลิตใหได  ซึ่งธรรมะนั้นเปรียบเสมือน
เทคนิควิธีในการจัดการงานเกษตรเหลาน้ี   จากขอมูลถอยคําอุปลักษณที่พบ สามารถแสดงการเช่ือมโยง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบของ “การทําเกษตรกรรม” กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   

 
[ธรรมะ คือการทําเกษตรกรรม]

วงความหมายตนทาง (Source domain) วงความหมายปลายทาง (Target domain)

[การทําเกษตรกรรม] [ธรรมะ]
• เกษตรกร จิต
• การปลูกตนไม การปฏบิตัิธรรม

- ตนไม ธรรมะ
- แกน สุญญตา
- กระพ้ี,เปลือก องคประกอบอ่ืนๆของพุทธศาสนา
- ผลไม ปญญา

- วัชพืช กิเลส : อัตตา 
- รากเหงาของวัชพืช อวิชชา
- เคร่ืองมือกําจัดวัชพืช ปญญา วิปสสนา

• การจับสัตว การใชหลักธรรมควบคุมกิเลส  
- สัตว จิตท่ีมีกิเลส
- การผูกลาม การทําใหจิตสงบน่ิง
- เชือก สติ
- หลัก สมาธิ
- คอก ธรรมะ 
- อาหารสัตว ผัสสะ
- การปลอยใหสัตวตาย การทําใหกิเลสหายไป

ปจจัย

การแกไข

การแกไข

ปจจัย

 



 ๑๓๐ 

ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] ปรากฏในขอมูล      
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

๑.  การปลกูตนไม  การปฏิบัติธรรมะ 
 
(๗๓)   ถาเปนธรรมะของพระพุทธเจา เขาเรียกกันวา ธรรมะของพระสมณโคดม  ถาธรรมะของลัทธิอื่น เช น      

นิคันถนาฏบุตร ก็เรียกวา ธรรมะของนิคันถนาฏบุตร  ใครชอบใจธรรมะของใคร ยอมพยายามศึกษา      
จนเขาใจแลวก็ปฏิบัติตามแนวน้ัน  ดังน้ันจึงมีชื่อเรียกกันวา ธรรม ลวนๆ แลวก็เปนธรรมะลวนจริงๆ ไมมี
เปลือก กระพี้ หรือมีสวนท่ีมาเก่ียวของ ทีหลังมากมายเหมือนเด๋ียวน้ี  เด๋ียวน้ีเรามาเรียกส่ิงนั้นวา       
พุทธศาสนา แลวเราเผลอไป หรือจะดวยเหตุใดก็ตาม คําวาพุทธศาสนาของเราน้ี มันพรากวางออกไป 
จนถึงกับรวมเอาสิ่งที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาเขามาดวย  

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา: ๘) 
 
(๗๔)   เมื่อเราควบคุมจิตไดสําเร็จ คือวาทําจิตตสังขารใหรํางับได มันจะมีผลเปน ๒ อยาง อยางน้ี คือ กั้นกระแส

แหงความชั่ว แลวก็ปลอยวางแมแตความดี แตวาข้ันปฏิบัติในขั้นนี้ไมใชวาปลอยวางความดีแลวถึงจะ
หลุดพนถึงที่สุด หากวาเตรียมพรอมเพื่อจะเปนอยางน้ัน กลาวคือรูจักความลับของสิ่งนี้ คือวาโดยวิธีการ
ทําจิตตสังขารใหรํางับอยูนี้ มันจะมีผลงอกงามไปอยางนี้จนถึงที่สุดได  ถาเราฝกชํานาญในข้ันน้ีมันก็จะมี
ผลงอกงามในข้ันสุดทาย หมวดสุดทายไดโดยงายดาย  

        (การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๒ ขั้นที่ ๕,๖,๗,๘: ๑๔๑) 
 
(๗๕)   สําหรับผูที่มีองคประกอบท่ีเรียกวาอินทรียพรอมมูลน้ัน ก็มีหลักการท่ีจะตองศึกษาและกระทําใหเหมาะ

พอดีกันกับอุปนิสัยหรืออินทรียของตน แตยังมีปญหาอยูอีกประการ คือวาแมจะเปนผูมีปญญาโดย
กําเนิดแตปญญาน้ันยังไมถึงขนาดแกรอบ ถารอใหเปนไปถึงขนาดแกรอบตามธรรมชาติก็ยังจะตองใช
เวลาอีกนาน ดังนั้นจึงไดผนวกวิธีที่จะบมปญญาเร็วๆ เขาไปในวิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสโดยตรงนั้นดวยและ
ใหผสมกลมกลืนเปนเร่ืองเดียวกันไป โดยไมตองแยกเปนสองเร่ือง จึงจะเรียกวาแนวปฏิบัติที่ดีละนิยมใช
กันอยู ดังนั้นสิ่งที่เปนเทคนิคจึงมีมากขึ้น ผลท่ีไดรับก็เปนการบมกําลังจิตและกําลังปญญาไปพรอมกัน 

(ศีล สมาธิ ปญญา : ๒๗๖) 
 

ตัวอยางที่ (๗๓) - (๗๕) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ
การทําเกษตรกรรม  เชน  เปลือก  กระพี้  งอกงาม  บม  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวา 



 ๑๓๑ 

ธรรมะเปนเร่ืองที่วาดวยการเปลี่ยนแปลง มีการเจริญเติบโตงอกงามไดเชนเดียวกับตนไม ตัวอยางท่ี (๖๗) 
ทานพุทธทาสเปรียบเทียบวา ธรรมะคือตนไม  แกนของตนไมคือ สุญญตา คือ ความไมยึดมั่นถือมั่น       
ซึ่งเปนจุดที่ทานพุทธทาสเนนยํ้าวา เปนแกนของธรรมะ สวนองคประกอบอื่นของพุทธศาสนา เชน พิธีกรรม 
นั้น เปรียบไดกับกระพ้ีหรือเปลือกไมนั่นเอง   

ตัวอยางท่ี (๗๔) จากขอความ “การทําจิตตสังขารใหรํางับอยูนี้ มันจะมีผลงอกงามไปอยางน้ี
จนถึงที่สุดได ถาเราฝกชํานาญในข้ันน้ีมันก็จะมีผลงอกงามในขั้นสุดทาย” ทานพุทธทาสเปรียบเทียบ     
การทําจิตตสังขารกับผลไม  เพราะ “มีผลงอกงาม” ไดเชนเดียวกับตนไมที่ออกผลได  สวนตัวอยางท่ี (๗๕) 
ทานพุทธทาสเปรียบเทียบปญญากับผลไม  เพราะเปนผลที่ไดมาจากตนไม และสามารถ “บม”               
ได เชนเดียวกับการบมผลไม ซึ่งเปนการเรงใหผลผลิตไดคุณภาพตรงกับที่ตองการของเกษตรกร  
 
(๗๖)   ถาเจริญสมาธิก็เปนไปเพื่อหยุดความยึดมั่นถือมั่นเสีย เปนจิตวาง จิตสงบจากความยึดมั่นถือมั่น ถาผิด

จากนี้ก็ไมเปนสมาธิที่ตรงตามจุดหมายของพุทธศาสนา ถาเปนการเจริญปญญาหรือวิปสสนา ก็เปนการ
ขุดรากเหงาของความยึดมั่นถือมั่นข้ึนมาทําลายเสีย ไมใหกลับงอกงามขึ้นมาอีกตอไป จึงจะเปนปญญา
ที่ถูกตองตามหลักของพุทธศาสนา  

(สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น : ๒๗๐) 
 

(๗๗)   สําหรับความดับ “ตัวก”ู อยางที่ ๓ คือดวยการกระทําทางปญญาน้ัน หมายถึงอุบายที่แยบคายไปกวาน้ัน
มาก และไมใชเปนการกระทําท่ีเปนการบีบบังคับโดยตรง แตเปนการกระทําท่ีเรียกวาเปนการถอน
รากเหงาขึ้นมาทําลายเสียโดยสิ้นเชิง ตัวอยางสําหรับการเปรียบเทียบใหเห็นเพ่ือความเขาใจชัด เชน     
ในการทําลายหญาคา ถาเอามีดเอาพรามาฟาดอยางผิวเผิน หญาคาก็หายหนาไปพักหน่ึงแลวก็งอก
ขึ้นมาอีก หรือถาเอาอะไรมาปดทับไว หญาคาก็หายหนาไปเหมือนกัน แตเม่ือเอาของปดทับออกเสียแลว
หญาคาก็กลับปรากฏอีกในโอกาสหนึ่งแตก็ยังมีผลนานกวาวิธีที่ ๑   ทีนี้ถาขุดหญาคาข้ึนเผาเสียใหหมด       
การหายไปของหญาคาก็เปนการถาวร  เม่ือเราสมมติวา   “ตัวกู-ของกู” เปนหญาคา การปฏิบัติอยางวิธี  
ที่ ๓ ซึ่งเปนไปในทางปญญานั้น ก็เหมือนกับการขุดรากหญาคาขึ้นทําลายเสียดวยการเผาเปนตนนั่นเอง 

 เราก็ไดทราบกันมาแลวแตขางตนวา อวิชชาเปนรากเหงาของ “ตัวกู-ของกู” การทําลายอวิชชาเสียน่ันเอง
เปนการดับ “ตัวกู-ของกู” ในขั้นน้ี และเพราะเราใชวิชชาหรือปญญามาเปนเคร่ืองทําลายอวิชชา ไมไดใช
กําลังจิตลวนๆ อยางวิธีที่ ๒ เราจึงเรียกการกระทําอยางน้ีวา เปนไปดวยอํานาจของปญญา และเราเรียก
ความดับ  “ตัวกู-ของกู”  ในลักษณะน้ีวา  “สมุจเฉทวิมุติ”   เปนการดับ  “ตัวกู” ดวยการถอนรากเหงา       
ขึ้นโดยส้ินเชิง 

(ลักษณะของการดับ “ตัวก-ูของกู”: ๑๔๔) 



 ๑๓๒ 

 
ตัวอยางที่ (๗๖) - (๗๗) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ

การทําเกษตรกรรม  เชน  งอกงาม  ถอน  รากเหงา  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวา       
ในการเพาะปลูกพืชนั้น  ยอมมีวัชพืชขึ้นมาแยงอาหารหลอเล้ียงพืชที่เราตองการ  ดังนั้น เกษตรกรจึงมี
หนาท่ีตองหม่ันถอนวัชพืชเหลาน้ันออกไปทําลายโดยการเผา เพราะจะทําใหวัชพืชหรือหญาคาน้ัน           
ไมกลับมารบกวนพืชผลอีก โดยใชปญญาเปนเครื่องมือในการกําจัดวัชพืชนั้นอยางถาวร   

ตัวกูของกู

อวิชชา

ปญญา

ธรรมะ

 
ภาพที่ ๒  ภาพจําลองของตนไมและวัชพืช 
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําเกษตรกรรม]                [ธรรมะ] 

 การปลูกตนไม    การปฏิบัติธรรม 
   - ตนไม    ธรรมะ 
 -  แกน    สุญญตา 
 -  กระพี้ เปลือก   องคประกอบอื่นๆ ของพุทธศาสนา 
 -  ผลไม    ปญญา 
   - วัชพืช    กิเลส : อัตตา 
 -  รากเหงาของวัชพืช  อวิชชา 



 ๑๓๓ 

 -  เครื่องมือกําจัดวัชพืช  ปญญา วิปสสนา 
 

  ๒.  การจับสัตว   การใชหลักธรรมควบคุมกิเลส 

 

(๗๘)   คําท่ีวา “มีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา” นี้คุณจะตองฝก ไมใชเลน คือหายใจอยูดวยมีสติ มีสติหายใจ
อยู  นี้ก็มาถึงการฝก ในการท่ีวาผูกจิตอยูกับลมหายใจ เขาใชคําวา มีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา      
นี้เปนเร่ืองกําหนดจิต หรือจะเรียกวากําหนดสติก็ไดเขาไปท่ีลมหายใจ ที่พูดวากําหนดสติหรือวากําหนด
จิต อันไหนถูกกันแน นั้นมันถูกท้ังนั้น มันไมเก่ียวกับภาษา อยาไปยึดถือในเรื่องอยางน้ี เราไปทํา
ความรูสึกอยูที่อะไร มันก็ทําดวยใจ ถารูสึกอยูไดนั่นแหละ เขาเรียกวาสติ แมเราใชตาดูวัตถุอันใดอันหน่ึง 
ที่ตรงหนาน้ี มันก็ตองดูดวยจิต ดูดวยตาเปลาๆ มันดูไดที่ไหน และถามันควบคุมใหดูอยูไดอยาง
สม่ําเสมอตลอดเวลาน้ีนั่นแหละ อาการอยางน้ันมันเปนอาการของสติที่กําหนดอยู ถาสติไมมี เผลอ มันก็
หนไีป จิตสวนหนึ่งมันกห็นีไป      
 
ขอนี้ตองยอนระลึกถึงคําบรรยายท่ีแลวมา ซึ่งมีอุปมาวา มันเหมือนกับการเอาสัตวปามาผูกที่หลักดวย
เชือก เด๋ียวน้ีเราเอาจิตไปผูกที่นิมิตหรืออารมณดวยสติ จิตเปนสิ่งที่ถูกฝกถูกกระทําเสียแลว จะกําหนด
ดวยจิต มันก็หมายถึงสติ จิตในที่นี้มันก็หมายถึงสติ ตัวจิตท่ีจะคอยดิ้นไปน่ันมาน่ี รูสึกคิดนึกอยางน้ัน
อยางนี้ นั่นเรียกวาตัวจิต มันจะหนี มันจะไมอยูในอํานาจ มันจะดื้อดึง อยางนี้เรียกวาจิต  ทีนี้จับตัวมาผูก
เขากับหลักคือลมหายใจ ในที่นี้เอาอะไรผูก  ก็เอาเชือกคือสติมาผูก แลวก็มีวิธีการสําหรับผูก สําหรับ
ควบคุมรักษาไว  นี้เปนคําอธิบายคําวา  โส สโต ว อสฺสสติ , โส สโต ว ปสฺสสติ  เธอน้ันมีสติหายใจออก 
เธอน้ันมีสติหายใจเขา ก็หมายความวา สติผูกจิตติดอยูกับลมหายใจที่เคล่ือนไปเคล่ือนมา ออกอยู      
เขาอยู 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๑ ขั้นที่ ๑,๒,๓,๔ : ๕๙) 
 

(๗๙)   ขอใหยอนไปนึกถึงเร่ืองเราจับสัตวปามาฝกท่ีหลัก ก็มี เจาของ มีเจาของจับสัตวปามา แลวก็ผูกสัตวคือ
จิตนั้นเขาท่ีหลัก คืออารมณของสมาธิ ดวยเชือก คือสติ แลวก็มีเทคนิคสําหรับการฝกมันระบบหนึ่ง 
จนกวามันจะเปนสัตวที่เช่ือง พอมาถึงตรงนี้เร่ืองปลดเปล้ืองนี้ก็เหมือนกัน จิตท่ีมันเปนตัวท่ีจะไปหลงไป
รัก ไปโกรธ ไปเกลียด ไปกลัว ไปยึดมั่นถือมั่น จิตนั้นมันเปนตัวจําเลย ตัวท่ีจะตองถูกกระทํา แลวมันก็
ตองกระทําดวยจิตที่ประกอบไปดวยสติสัมปชัญญะซึ่งเปนเหมือนกับเชือก เหมือนกับเครื่องมือ  

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๓ ขั้นที่ ๙,๑๐,๑๑,๑๒ : ๑๖๔) 
 



 ๑๓๔ 

(๘๐)   คํา “เปนอยูชอบ” นี้ อธิบายไดตอไป ถึงกับวาเปนอยูอยางน้ัน กิเลสไมไดอาหารหลอเล้ียง กิเลสผอมตาย
เอง เปรียบเหมือนวาเสือดุรายน้ี เราลอมคอกมันไวไดแลว เราก็ลอมมัน มันก็ไมไดกินอาหาร เพราะใน
คอกนั้นมันไมมีอาหาร เราไมตองฆามัน มันก็ตายเอง เพราะฉะน้ันเราลอมมันไวใหถูกวิธี ตรงรูป เสียง 
กล่ิน รส สัมผัส ธรรมารมณที่มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รอบตัวเรา ลอมตรงนี้ คือปฏิบัติใหถูกตอ
สิ่งเหลานี้ ที่ตรงนี้ กิเลสไมมีทางไดกินอาหาร ก็ไมอาจเกิด  

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา : ๓๗) 
 

ตัวอยางที่ (๗๘) - (๘๐) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ
การทําเกษตรกรรมดานปศุสัตว  เชน  ลอม  คอก  ผูก  เชือก  หลัก  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอน
ใหเห็นวาจิตที่มีกิเลสซึ่งเปรียบไดกับสัตวนั้น เกษตรกรจะตองทําการควบคุมใหอยูในอาณัติตามแต
สถานการณ เชนในตัวอยางท่ี (๗๘) และ (๗๙) สัตวหรือจิตที่มีกิเลสนั้น ยอมด้ินรนไมยอมอบูอยางสงบนิ่ง  
จึงจําเปนตองใช สติ ซึ่งเปรียบไดกับเชือก มาผูกสัตวเขาไวกับ สมาธิ ซึ่งเปรียบไดกับหลัก เพ่ือใหสัตวนั้น   
อยูนิ่งกับที่ ไมวอกแวก  สวนตัวอยางท่ี (๘๐) เปรียบเทียบจิตที่มีกิเลสเหมือนกับเสือที่ดุราย ซึ่งวิธีการ       
ที่ทานพุทธทาสสอนน้ัน คือการที่จับเสือมาขัง และปลอยใหอดอาหารจนตายไปเอง  ทานพุทธทาสเปรียบ
หลักธรรมเปนดั่งคอก  และเปรียบผัสสะ คือการรับสิ่งเราทาง ตา หู จมูก ปาก สัมผัสและอารมณเปนดั่ง
อาหาร  หากเราไมใหอาหารแกสัตวที่อยูในคอก สัตวนั้นยอมคอยๆ ตายลงไปเอง 
 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําเกษตรกรรม]                [ธรรมะ] 

 การจับสัตว    การใชหลักธรรมควบคุมกิเลส 
   - สัตว     จิตที่มีกิเลส 
   - การผูกลาม    การทําใหจิตสงบนิง่ 
   - เชือก    สต ิ
   - หลัก     สมาธ ิ
   - คอก     ธรรมะ 
   - อาหารสัตว    ผัสสะ 
   - การปลอยใหสัตวตาย   การทําใหกิเลสหายไป 



 ๑๓๕ 

 สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ใกลชิดผูกพันกับธรรมชาติ  ถึงแมผูฟงทุกคนจะมิไดเปนเกษตรกร  
แตก็มีความเขาใจในเรื่องของการเกษตรจากประสบการณตางๆ เชน จากการเรียน  จากส่ือมวลชนสาขา
ตางๆ เปนตน  ดังนั้นการใชแบบเปรียบท่ีเก่ียวของกับตนไม  การปลูกและดูแลรักษาตนไม  ดังเชนใน
ตัวอยาง  (๖๗) - (๗๑)  และแบบเปรียบท่ีเก่ียวของกับปศุสัตวและสถานท่ีทางการเกษตร ดังเชนใน
ตัวอยางที่  (๗๒) - (๗๔) ยอมจะทําใหผูฟงสามารถเขาใจการปฏิบัติธรรมไดชัดเจนมากข้ึน 
 

 
๙.  [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด] 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ “การทํา
ความสะอาด” ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้เรียงตามลําดับจํานวนท่ีปรากฏมากไปหานอย 
ไดแก คําวา  จางคลาย  สะอาด  ยอม  บริสุทธ์ิ  ลาง   น้ํามัน  ชําระ  มาใชเปนแบบเปรียบเพื่ออธิบาย
แนวคิด    ที่เก่ียวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรมมากกวา  เขาใจไดยาก
กวา  เพื่อใหผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากยิ่งขึ้น  

มโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด] เปนการสะทอนใหเห็นวาธรรมะเปนเครื่องมือ
สําคัญท่ีจะชวยชําระลางความสกปรกซ่ึงเปนส่ิงที่มนุษยไมพึงปรารถนา  เม่ือมีคราบสกปรกเกิดขึ้นท่ีใด
ยอมนําความไมสบายตาไมสบายใจมาสูผูพบเห็น  นอกจากนั้นสิ่งสกปรกยังแสดงถึงการไมถูกสุขลักษณะ
และจะนํามาซ่ึงเช้ือโรค ทําใหรางกายออนแอเจ็บปวยได  ดังนั้น   เมื่อเกิดความสกปรกข้ึน เจาของ
ทรัพยสินน้ันจะตองเรงทําความสะอาดใหสดใสนามอง เม่ือพิจารณาถึงสิ่งที่เปนนามธรรมเชน  “จิต” นี้      
ก็เชนกัน  หากจิตใจของเราสกปรกมืดมัวไปดวยกิเลส เรายอมรูสึกทุกขทรมาน ไมมีความสุขในการดําเนิน
ชีวิต  หากแตเราใชธรรมะเปนเครื่องชําระลางส่ิงสกปรกท่ีอยูในจิตออกไป จิตของเราก็จะผองใสเบิกบาน   
มีชีวิตท่ีมีความสุขสงบได  จากขอมูลถอยคําอุปลักษณที่พบ สามารถแสดงการเชื่ อมโยงความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบของ “การทําความสะอาด” กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   



 ๑๓๖ 

[ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]

วงความหมายตนทาง  (Source domain) วงความหมายปลายทาง  (Target domain)

[การทําความสะอาด] [ธรรมะ]
• วัตถุ จิต
• ส่ิงท่ีมาติดวัตถ ุ: กิเลส : ราคะ โทสะ โมหะ อัตตา

ส่ิงสกปรก/สี/นํ้ามัน
- การยอม การท่ีจิตเกิดกิเลส
- การติดแนน การท่ีกิเลสติดแนน

• การชําระลาง การทําใหจิตปราศจากกิเลส
- ส่ิงท่ีใชชําระลาง / อริยมรรค

สบู
- การจางคลาย การลดลงของกิเลสในจิต (วิราคะ)

• ผลจากการทําความสะอาด ผลจากการปฏิบัติธรรม
- ความสะอาด ความบริสุทธิข์องจิต

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ  
  

ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด] ปรากฏในขอมูล 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๑.  สิ่งสกปรกที่มาติดวัตถุ  กิเลส 

 
(๘๑)   ทีนี้  ที่นี่หรือที่ไหนมันมีวาเงินของกู ทองของกู ลูกของกู ผัวของกู หรือเปลา เม่ือมีความเห็นแกตัวจัดอยาง

นี้ มีอยูอยางน้ีละก็ มันหมายความวา หมดความหวังในสันติภาพถาวร แตจะมีวิกฤตกาลถาวรท้ังทาง
กายและทางใจ  เพราะฉะน้ัน จึงพูดงายๆกันลืมที่สุดวา มันเปนเพราะ “น้ํามันผี”  เรื่องน้ํามันผีนี้เลาคร้ัง
เดียวคงจํากันไดตลอดชีวิต นี้คืออานิสงสของชาดกหรือนิทานซึ่งเปนเหมือนกับภาชนะ มันเปนอยางน้ี   
ทีนี้ จะเอาสบูอะไรมาลาง ลองคิดดูวา  ไมมีอะไรจะลางน้ํามันผีเหลานี้ไปได  ในที่สุดเราก็ตอง
หันหนาเขาไปหาพระพุทธเจา  ทุกคนเดินแถวบากหนาเขาไปหาพระพุทธเจา ไปขอสบูจาก
พระพุทธเจา  ไปขอสบูจากพระพุทธเจาคือธรรมะ  และโดยเฉพาะอยางย่ิงที่ควรสนใจท่ีสุดก็คือสบู
ที่เรียกวา ฆราวาสธรรม แปลวา ธรรมสําหรับฆราวาส นี้จําเปนกอน เพราะพวกเรากําลังพูดกันในเร่ือง
ของฆราวาส 

(ยอดปรารถนาของมนุษย : ๑๘๒) 
 



 ๑๓๗ 

(๘๒)   กามราคะน้ัน หมายถึงความยอมจิตอยูในกาม  พระโสดาบันและพระสกิทาคามีละไมหมด ยังมี
ความยอมจิตในกามเหลืออยู ทั้งๆที่ทานละ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสไดแลว แตก็ไม
สามารถจะลางเอาความยอมจิตในกามนั้นออกน้ันออกหมดได ยังเหลืออยูเปนบางสวน แตพอมาถึง
อันดับที่ ๓ คือพระอนาคามีนี้  ยอมลางออกหมดไดไมมีเหลือ สวนกิเลสที่เรียกวา ปฏิฆะนั้น หมายถึง
ความรูสึกโกรธ หรือความขัดแคนใจ พระโสดาบันหรือพระสกิทาคามี  ลางออกเปนสวนมาก  เหลืออยู
เปนเพียงความหงุดหงิด  หรือความขัดแคนอยูภายใน สวนพระอนาคามีนั้น  เอาออกไดหมดจึงเรียกวา
เปนผูละกามราคะและปฏิฆะได 

(อริยบุคคล กับ การละกิเลส: ๑๙๒) 
 

(๘๓)   สุขเวทนาที่เกิดมาจากความสงบของจิต เพราะอํานาจของสมาธินั้นมีรสชาติเปนท่ีตั้งแหงความยึดถือ    
ยิ่งไปกวาสุขเวทนาท่ีเกิดมาจากกามอยางท่ีจะเปรียบกันไมไดทีเดียว แตวาขอน้ีจะเปนไปไดก็เฉพาะสัตว
ที่มีใจสูง จนถึงกับสามารถเขาถึงสุขเวทนาอันเกิดจากฌานหรือสมาธิไดจริงๆเทาน้ัน สวนสัตวผูตกอยูใน
วิสัยแหงกามน้ัน จะไมประสีประสาตอสุขเวทนาชนิดน้ีเอาเสียเลยทีเดียว สวนการที่เรียกความพอใจ     
ในสุขเวทนาชนิดนี้วา รูปราคะหรืออรูปราคะน้ัน ก็มีความหมายอยางเดียวกันกับกรณีของกามราคะ 
กลาวคือ มีความยอมติดแกจิตใจอยางที่จะลางออกไดโดยยาก หรือท่ีเราเรียกกันวาความ
กําหนัดพอใจน่ันเอง และเปนการยอมจิตที่เหนียวแนนลึกซ้ึงย่ิงไปกวากามราคะ ฉะนั้น        
จึงต้ังอยูในฐานะเปนกิเลสชั้นละเอียดประณีตหรือช้ันท่ีผูมีคุณธรรมสูงจริงๆจะพึงละเทานั้น    
นี้คือกิเลสประเภทราคะที่พระอรหันตละได 

(ลักษณะของพระอรหันต: ๒๐๖) 
 

ตัวอยางที่ (๘๑) - (๘๓) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ
การทําความสะอาด  เชน  ยอม  ลาง  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวาจิตที่มีกิเลสนั้น
เปรียบไดกับวัตถุซึ่งมีสิ่งสกปรก น้ํามัน หรือสีมายอมติดวัตถุ  โดยตัวอยางท่ี (๘๑) ทานพุทธทาส
เปรียบเทียบกิเลส ซึ่งก็คือ ความยึดมั่นถือมั่นทั้งในสิ่งที่เปน “ตัวกู” และ “ของกู” กับน้ํามันผี  ซึ่งสรางความ
สกปรกติดเหนียวใหแกจิตของคนโดยทั่วไป  การชําระลางคราบสกปรกของน้ํามันผีจะตองใชสบู คือ ธรรมะ
ของพระพุทธเจาเทาน้ัน โดยเฉพาะ ฆราวาสธรรม ซึ่งหมายถึง  หลักธรรมของผูครองเรือน มี ๔ อยางคือ   
๑. สัจจะ ความจริง เชน ซื่อสัตยตอกัน   ๒. ทมะ ความฝกฝน ปรับปรุงตน เชน รูจักขมใจ ควบคุมอารมณ 
บังคับตนเองปรับตัวเขากับการงานและสิ่งแวดลอมใหไดดี   ๓. ขันต ิความอดทน   ๔. จาคะ ความเสียสละ 
เผ่ือแผ แบงปน มีน้ําใจ (พระพรหมคุณาภรณ ๒๕๕๓ : ๕๕) ในตัวอยางน้ีที่ทานพุทธทาสมุงเนนฆราวาส
ธรรมเพราะทานกําลังแสดงปาฐกถาใหแกผูฟงซึ่งเปนฆราวาสทั่วไป     



 ๑๓๘ 

ตัวอยางท่ี (๘๒) และ (๘๓) ทานพุทธทาสกลาวถึงราคะ ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งสกปรกหรือสี            
ที่ยอมติดอยูกับจิต  ทานอธิบายถึงการชําระลางจิตของพระอริยเจาท้ัง ๔ ระดับ ไดแก  ๑. พระโสดาบัน    
๒. พระสกิทาคามี  ๓. พระอนาคามี  และ ๔. พระอรหันต  พระอริยเจาท้ัง ๔ ระดับนี้ลวนเปนผูที่สามารถ
ชําระลางจิตได แตตางกันตรงที่จํานวนของกิเลสที่ทานชําระลางออกไดไมเทากัน  หรือกลาวอีกนัยคือ  
ทานบรรลุธรรมะในระดับชั้นที่แตกตางกัน  โดยพระอรหันตจะเปนผูสําเร็จธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
พระอริยบุคคลช้ันสูงสุดผูไดบรรลุอรหันตผล (พระพรหมคุณาภรณ, ๒๕๕๓ : ๕๐๘) 
 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําความสะอาด]                [ธรรมะ] 

 สิ่งที่มาติดวัตถุ : สิ่งสกปรก/ สี/ น้ํามัน  กิเลส : ราคะ โทสะ โมหะ อัตตา 
   - การยอม     การที่จิตเกิดกเิลส 
   - การติดแนน     การที่กิเลสติดแนน 

 
๒.  การชําระลาง  การทําใหจิตปราศจากกิเลส 

 
(๘๔)   พระเจาหรือบุญกุศลที่แทจริงนั้นคือการชําระจิตใจใหสะอาดดวยการกระทําท่ีถูกตอง  ทํากันท่ีนี่  และทํา

กันเดี๋ยวนี้ ดวยการบ่ันทอนหรือทําลาย  “ตัวกู-ของกู”  นั่นเอง ...  ขอปฏิบัติทางธรรมะหรือทางศาสนาน้ัน 
ทุกๆขอ ทุกๆอยาง ลวนเปนไปเพื่อชําระ กาย วาจา ใจ ใหสะอาด เกิดมีภาวะใหมขึ้นมาเปนความไมมี
ทุกข หรือมีทุกขนอยลงไปกวาเดิมอยูในตัวแลว 

(การดับ “ตัวก”ู ในรูปของ “สีลัพพตปรามาส” : ๑๗๖) 
 
(๘๕)   วิราคะ นี้ก็เหมือนกัน ถาพูดวา “วิราโค” เฉยๆ มันหมายถึงการจางคลายออกของกิเลสก็ได หมายถึงธรรม

ที่ทําใหเกิดความจางคลายออกก็ได แตอยางไรก็ดี เราก็พอจะเขาใจไดวา ถาเราเห็นแลว มันยอมเห็น
พรอมกันท้ังสองอยาง ถาเราเห็นความจางคลาย เราตองเห็นส่ิงที่ทําใหเกิดความจางคลาย เหมือนวา
วิราคะน้ี ถาพูดทางวัตถุก็คือการหนายออกของสีที่ยอมผา ถาเราดูเปน เราจะเห็นวาการท่ีสีมันจางออก
นั้น มีอะไรมาทําใหมันจางออก มันจะเห็นพรอมกัน แตโดยการพูดหรือโดยนิตินัยน้ีมันแยกกันเปนคนละ
อยางได  เม่ือพูดถึงความจางคลาย  จางคลายออก ก็คือ จางคลายของกิเลส กิเลสท่ัวๆไปในท่ีนี่ก็คือ 
ความกําหนัด ความรัก ความยินดี ในส่ิงที่ตัวรัก วัตถุ บุคคล สิ่งของ สังขารอะไรก็ได ไดทั้งนั้นเลย มีความ
กําหนัด รัก ในส่ิงใด ก็เรียกวา ราคะ ราคะน้ีจางออกๆ ก็เรียกวา วิราคะ แตที่ชัดเจนหรือสําคัญเปนปญหา



 ๑๓๙ 

อยูก็คือ อุปาทาน (อุปาทาน-ความเขาไปรวบรัดเอาวา เปนตัวกู วาเปนของกู) ความที่อุปาทานจางออก 
คลายออก คลายออกนี้เรียกวา วิราคะ วิราคะคือความจางคลายของความกําหนัดและของอุปาทาน ... 

  
ดูตอไปถึงการเกิดขึ้นแหงความจางคลายนี้ มันก็คือเปนผูปฏิบัติจนเห็นอนิจจังในขั้นที่ ๑๓ เห็นอนิจจัง
อยางเพียงพอในขั้นท่ี ๑๓ ก็ทําใหเห็นความจางคลายในข้ันท่ี ๑๔  การเห็นอนิจจังในอันดับท่ีสมบูรณนั้น
ก็คือ ทําใหเกิดอริยมรรค เพราะฉะน้ัน เมื่อมาพูดโดยรวบยอดก็ถือวา อริยมรรค เปนธรรมทําให
เกิดความจางคลาย  ความจางคลายเกิดเพราะเห็นอนิจจัง เห็นอนิจจังเทาไร ก็มีความจางคลาย
เทาน้ัน ถาเห็นอนิจจังถึงที่สุดจนเกิดอริยมรรค   มันก็ทําลายความยึดมั่นถือมั่นหมด 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๔ ขั้นที่ ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖ : ๑๗๖) 
 

ตัวอยางที่ (๘๔) - (๘๕) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมาย
ของการทําความสะอาด  เชน  ชําระ  สะอาด  จางคลาย  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนให
เห็นวา จิตที่สกปรกไปดวยกิเลสซ่ึงก็คือ ความยึดมั่นถือมั่นในตนนั้น สามารถชําระลางใหเบาบาง
หรือหายไปไดโดยใชธรรมะ คือ อริยมรรค มาเปนเครื่องชําระลางชําระลางคราบสกปรกออกไป     
ทั้งทางดานกาย วาจา ใจ ซึ่งอาจจะชําระลางไมออกท้ังหมดในคราวเดียว  หากแตเรายังคงมุงมั่น
ปฏิบัติธรรมะอยางไมยอทอ  จิตก็จะเกิดภาวะท่ีเรียกวา “วิราคะ” อันหมายถึงการจางคลายของ
กิเลส เพราะจิตที่มีปญญาชอบยอมจะมองเห็นอนิจจัง คือความไมเท่ียงแทของสิ่งทั้งปวง  วิราคะ
เปรียบไดกับการที่คราบสกปรกฝงแนนนั้นก็จะคอยๆ จางคลายออกไปทีละนอยๆ จนกระท่ังหมดไป
ในท่ีสุด 
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําความสะอาด]                [ธรรมะ] 

 การชําระลาง    การทําใหจิตปราศจากกิเลส 
- สิ่งที่ใชชําระลาง/ สบู   อริยมรรค 
- การจางคลาย    การลดลงของกิเลสในจิต (วิราคะ) 

 

 

 

 

 



 ๑๔๐ 

๓.  ผลจากการทําความสะอาด   ผลจากการปฏิบัติธรรม 

 

(๘๖)   ถาส่ิงใดทําใหเกิดความรูสึกอยากเอาเขามาหาตัว ก็เรียกวาเปนความพอใจ  สิ่งใดท่ีกอใหเกิดความรูสึก   
ที่จะผลักออกไปเสียใหพนหรืออยากทําลายใหสูญส้ิน อยางน้ีเรียกวาเปนความไมพอใจ  ถายังมี
ความรูสึกสองอยางน้ีอยูแลว ก็หมายความวายังเปนอิสระ จิตยังไมเปนอิสระ เพราะยังไมรูวา อะไรเปน
อะไรอยางถูกตอง ยังเลือกหลงรักหลงชังอยางใดอยางหนึ่งอยู จิตยังไมมีทางบริสุทธ์ิสะอาด 
ปราศจากความครอบงําของสิ่งทั้งปวงได  โดยเหตุนี้เอง  หลักพระพุทธศาสนาในข้ันสูงสุดนี้     
จึงปฏิเสธการยึดถือหมดท้ังสิ่งที่นารักนาชัง ซึ่งคนธรรมดาพากันหลงรักหลงชัง และเปนการ
ปฏิเสธเลยข้ึนไปถึงความดีและความชั่ว เปนผูไมหลงติด ทั้งในความดีและความช่ัวทั้งสอง
ประการดังที่กลาวมาแลวขางตน จิตจึงจะเปนอิสระจากส่ิงทั้งปวง และบริสุทธ์ิจากสิ่งหอหุม
จริงๆ ... ความดีหรือความชั่วน้ีเปนเร่ืองสมมติ ตอเม่ือจิตพนไปจากเรื่องสมมติ เหนือความดีความชั่ว 
คือมีจิตใจอยูเหนือฐานะท่ีจะเกลียดความช่ัวหรือรักความดีนั่นแหละ จึงจะเปนอันพนจากโลก หรือพน
จากทุกขตามแบบของพระอริยเจา นี่ เรียกวาเปนการปฏิบัติชั้นท่ี ๓ คือชั้นท่ีทําใหจิตบริสุทธิ์หมดจด 
ปราศจากสิ่งเศราหมองโดยประการท้ังปวง และอันน้ีเปนผลเกิดมาจากการท่ีรูวาอะไรเปนอะไรอยาง
ถูกตอง ตามทางท่ีถูกตองและถึงที่สุดตามหลักของพระพุทธศาสนา จนเราสามารถรูวาส่ิงทั้งปวงหรือ
ภาวะความเปนใดๆก็ตาม เปนส่ิงที่ไมนาเขาไปผูกพันตัวอยูดวย ไมนายึดถือ ไมนามอบตัวเขาไปเพ่ือเปน
ทาสดวยความหลงรักหลงอยากดวยเลย ควรถอนตัวออกมาเสียจากส่ิงท้ังปวงโดยสิ้นเชิง มีจิตเปนอิสระ
เหนือสิ่งทั้งปวง ดังนี้ จึงจะไมมีความทุกขเลย นี้แหละคือการท่ีจิตมีความรูหรือประกอบไปดวยความรูอัน
ถูกตองถึงที่สุดวาอะไรเปนอะไร จนสามารถท่ีจะทําจิตน้ันใหปราศจากความทุกขไดจริงๆ ถาถึงท่ีสุด       
ก็เรียกวาเปนพระอรหันต ถายังไมถึงที่สุดก็คือ พระอริยเจาช้ันรองๆ ลงมา แตวาท้ังหมดทุกช้ัน ลวนแต
เปนผูรูอะไรเปนอะไรตามหลักที่ไดกลาวมาแลวขางตนทั้งนั้น เชนเห็นความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่มี
อยูในส่ิงทั้งปวง ดังนี้เปนตน  

(ใจความสําคัญของพระพุทธศาสนา : ๑๗) 
 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการทําความ
สะอาด  เชน  สะอาด  บริสุทธิ์ มาอธิบายถึงผลของการใชธรรมะมาชําระลางกิเลส ทานพุทธทาสอธิบายวา 
หลักการในช้ันตนของพุทธศาสนาคือการชําระความช่ัวหรือกิเลสใหหมดส้ินไป  แตหากพิจารณาถึงหลัก
พุทธศาสนาชั้นสูงจะพบวาการชําระลางส่ิงติดยึดนั้นจะตองชําระทั้งสิ่งที่เปนความช่ัวและส่ิงที่เปนความดี
ดวย  กลาวคือไมยึดติดทั้งในสิ่งที่เปนความชั่วและความดี จิตจึงจะสงบสุขอยางแทจริงได จนถึงที่สุดคือ  
ชั้นพระอรหันต ถายังไมถึงช้ันสูงสุดก็จะเปนพระอริยเจาช้ันรองลงมา ไดแก  พระอนาคามี  พระสกิทาคามี 
และพระโสดาบัน  



 ๑๔๑ 

วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การทําความสะอาด]                [ธรรมะ] 

 ผลจากการทาํความสะอาด  ผลจากการปฏิบัติธรรม 
   - ความสะอาด    ความบริสุทธิข์องจิต 

 

 ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา เม่ือจิตเกิดเกิดกิเลส ก็เปรียบเสมือนกับมีคราบสกปรกติดอยู การใช
สบูซึ่งก็คือหัวขอธรรมะเขามาชําระลางน้ันสามารถชําระลางกิเลสใหหลุดออกไปได ซึ่งกิเลสนี้มีหลาย
ประเภทหลายช้ัน ดังนั้น การชําระลางทําความสะอาดจึงหมั่นกระทําอยางตอเน่ืองใหกิเลสหรือคราบ
สกปรกคอยๆ จางออกไป จนหายไปในที่สุด 
 
๑๐.  [ธรรมะ คือ การกาํจัดความมืด] 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด] เปนการนํามโนทัศนที่เก่ียวของกับ “การกําจัด
ความมืด” ดังปรากฏการใชถอยคําอุปลักษณตอไปนี้เรียงตามลําดับจํานวนที่ปรากฏมากไปหานอย ไดแก
คําวา  สวาง   มืด / มืดมน / มืดมัว / มืดมิด   แสงสวาง  คลํา มาใชเปนแบบเปรียบเพ่ืออธิบายแนวคิด          
ที่เกี่ยวของกับ “ธรรมะ” ซึ่งเปนส่ิงที่ถูกเปรียบและมีความเปนนามธรรมมากกวา  เขาใจไดยากกวา  เพื่อให
ผูฟงเขาใจลักษณะของธรรมไดกระจางชัดมากยิ่งขึ้น   

มโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด] เปนการสะทอนใหเห็นวาธรรมะเปนเครื่องมือ
สําคัญที่จะชวยใหความมืดมนหายไป ความมืดเปนส่ิงที่มนุษยไมพึงปรารถนา เพราะความมืดทําใหมนุษย
รูสึกไมมั่นใจ และหวาดกลัวในภัยอันตราย  เพราะในความมืดเราไมสามารถมองเห็นหนทางหรือหยิบจับ
สิ่งของที่ปรารถนาได  ดังนั้น มนุษยจึงขวนขวายหาแสงสวางมาขับไลความมืดออกไป ดังจะเห็น
สิ่งประดิษฐตางๆ ที่มนุษยคิดคนข้ึนมาเพื่อใหไดรับแสงสวาง เชน เทียน  ตะเกียง  หลอดไฟ เปนตน       
จากขอมูลถอยคําอุปลักษณที่พบ สามารถแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางองคประกอบของ    
“การกําจัดความมืด” กับ “ธรรมะ” ไดดังนี้   

 



 ๑๔๒ 

[ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด]
วงความหมายตนทาง (Source domain) วงความหมายปลายทาง (Target domain)

[การกําจัดความมืด] [ธรรมะ]
• ความมืด อวิชชา โมหะ ความไมรู

- การมองไมเห็น การท่ีจิตเกิดอวิชชา
- การคลําหาส่ิงของ การท่ีจิตกระวนกระวาย

• ส่ิงท่ีกําจัดความมืด ส่ิงท่ีกําจัดอวิชชา
- แสงสวาง สัมมาทิฏฐิ ปญญา
- ตะเกียง ปญญา

• ผลจากการกําจัดความมืด ผลจากการกําจัดอวิชชา

- การมองเห็น จิตท่ีผองใส

ปจจัย

การแกไข

ผลลัพธ

 
 

ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด] ปรากฏในขอมูล    
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๑.  ความมืด  โมหะ อวิชชา ความไมรู 
 

(๘๗)   สังโยชนหรือกิเลสขอที่ ๑๐ อันเปนขอสุดทายน้ัน ทานเรียกวาอวิชชา อวิชชานี้เปนท่ีรวมหมดของบรรดา
กิเลสทั้งหลายที่ไมระบุไวเปนอยางอ่ืนในเกาอยางท่ีกลาวมาแลวดวย คําวาอวิชชาน้ี แปลวาความไมรู
หรือภาวะท่ีปราศจากความรู การแปลวาความไมรูนี้ มีทางทําใหเกิดความเขาใจผิดบางอยางได แตถา
แปลวาภาวะท่ีปราศจากความรูก็เปนการถูกตองกวา เปนคําท่ีรัดกุม กันความเขาใจผิดไดมากกวา 
สําหรับความรูที่ประสงคในที่นี้ หมายถึงความรูจริง คือไมใชรูผิดหรือรูเท็จ ฉะน้ันจึงไมมีการพูดถึงความรู
ผิดรูถูกกันอีกแลว  เมื่อมีความรูก็หมายถึงความรูถูก  ถาปราศจากความรูก็มืดหรือไมมีความรู  
ซึ่งโดยพฤตินัยก็ไดแกความรูผิดนั่นเอง  เพราะวาตามธรรมดาสัตวที่มีชีวิตท้ังหลายจะอยูโดยไมมี
ความรูสึกอะไรเลยนั้นเปนไปไมได เพราะฉะนั้นเขาตองมีความรูสึกท่ีเปนความรูอยางใดอยางหนึ่งเสมอ 
แตถาความรูนั้นเปนความรูที่ผิดก็มีคาเทากับไมรู คนเราธรรมดาจึงมีอวิชชาคือไมรูหรือรูผิดซ่ึงมีคาเทากับ
ความไมรูกันอยูเปนประจํา  จึงมืดมนตอปญหาสําคัญท่ีสุดของมนุษยเรา คือปญหาที่วาอะไรเปนความ
ทุกขที่แทจริง อะไรเปนตัวเหตุใหเกิดทุกขที่แทจริง อะไรเปนความไมมีทุกขจริง และอะไรเปนหนทางหรือ
วิธีซึ่งจะใหไดมาซึ่งความไมมีทุกขนั้น 

   (อริยบุคคลกับการละกิเลส : ๒๐๑) 



 ๑๔๓ 

(๘๘)   ฉะน้ันเร่ืองโมหะน้ีมันจึงมีเพียงวาเด๋ียวน้ีเรากําลังหลงอะไรอยูหรือไม ถาจะเขาใจโมหะก็ตองไป
เปรียบเทียบกันกับราคะหรือโทสะ  ราคะน้ันมันจะเอาเขามาหาตัวดวยความรัก  สวนโทสะนั้นจะผลัก
ออกไปจากตัวดวยความเกลียด  โมหะนั้นมันยังสงสัย ยังระแวง ยังสนใจ แตไมรูวาอะไร นี้จึง
เรียกวาโมหะหรือความหลงคือไมรูหรือมืด แตวายังมีความสนใจอยู มันจึงไดแกความรูสึก
ประเภทที่มืด หรือไมรู  โดยเฉพาะอยางย่ิงเชน ความสงสัย ความท่ึง  ความสนใจวาน่ีจะนารัก นี่จะ
เอา หรือแมแตวาน้ีนากลัว นาเกลียดอะไรก็ตาม 

   (การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๓ ขั้นที่ ๑๙,๑๐,๑๑,๑๒ : ๑๕๒) 
 

ตัวอยางท่ี (๘๗) - (๘๘) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ
การกําจัดความมืด  ไดแก  คําวา มืด  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวา กิเลส  ซึ่งก็คือ 
อวิชชา ในตัวอยางท่ี (๘๗)  และ โมหะหรือความหลง  ในตัวอยางที่ (๘๘)  นั้น เปรียบไดกับ ความมืด ซึ่งทํา
การมองเห็นของมนุษยเปนไปอยางยากลําบาก  ความมืดหรือกิเลสเหลาน้ีมีผลทําใหจิตใจเรารอนทรมาน 
หาความสงบสุขในชีวิตไมได  
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การกําจัดความมืด]                [ธรรมะ] 

 ความมืด    อวิชชา โมหะ ความไมรู 
   - การมองไมเห็น   การที่จิตเกิดอวิชชา 
   - การคลําหาส่ิงของ   การที่จิตกระวนกระวาย 

 
 

๒.  สิ่งที่กําจดัความมืด   โมหะ อวิชชา ความไมรู 
 

(๘๙)   ลองเปรียบเทียบปญญาทีแรก  กลาวคือปญญาท่ีทําใหเกิดศรัทธาน้ัน  มันเหมือนกับปญญาท่ีเปน
ตะเกียงสองทาง 

   (การบังคับจิตระบบอื่นนอกเหนือพุทธศาสนา : ๒๓๙) 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 

(๙๐)   กิเลสประเภทโมหะจะตองถูกละกอน แลวจึงมาถึงกิเลสประเภทราคะโทสะ  แลวจึงจะมาถึงกิเลส
ประเภทราคะและโมหะท่ีเหลือ ซึ่งนับวาเปนหลักท่ีสําคัญอยางย่ิง คือเปนการเริ่มตนดวยปญญา หรือสิ่ง
ที่เรียกวาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแสงสวางประเภทนําหนาในบรรดาธรรมะท่ีเปนแสงสวางทั้งหลาย ดังที่เราจะ
สังเกตเห็นไดในเรื่องของอริยมรรคมีองคแปดท่ีมีสัมมาทิฏฐิเปนองคแรกท่ีสุด ซึ่งเปนเร่ืองของปญญา
นําหนามากอน แลวศีลและสมาธิตามมาทีหลัง 

(ลักษณะของพระอรหันต : ๒๐๔) 
 

ตัวอยางท่ี (๘๙) - (๙๐) เปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของ
การกําจัดความมืด  ไดแก  คําวา ตะเกียง  แสงสวาง  มาใชเปรียบเทียบกับธรรมะโดยสะทอนใหเห็นวา
ธรรมะ คือเครื่องชวยใหความสวางแกชีวิต  เปรียบเสมือนกับตะเกียงสองทางในยามที่เ ราเผชิญกับความ
มืดมน โดยทานพุทธทาสเปรียบเทียบแสงสวางและตะเกียงน้ีไดกับ ปญญา หรือสัมมาทิฏฐิ เพราะเม่ือจิต
เกิดปญญา ยอมสามารถพิจารณาส่ิงถูกผิดดีชั่วไดอยางเด็ดขาด ทําใหเรามองเห็นสิ่งตางๆ อยางชัดเจน 
สามารถตัดสินใจและนําพาชีวิตไปในทางท่ีถูกตองได 
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การกําจัดความมืด]                [ธรรมะ] 

 สิ่งที่กําจัดความมืด   สิ่งที่กําจัดอวิชชา 
   - แสงสวาง    หลักธรรม : สัมมาทิฏฐิ ปญญา 
   - ตะเกยีง    หลักธรรม : ปญญา 

 

 

๓.  การมองเห็น  จิตที่ผองใส 
 

(๙๑)   เราทุกคนจะตองเปนผูรุงเรืองอยูดวยความสวางไสวแจมแจงของแสงสวาง คือ ปญญา นี้เปนใจความ
สําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีไดกลาวอยูบอยๆวา คนเราบริสุทธิ์ดวยปญญา ไมใชบริสุทธิ์ดวยอยางอ่ืน  
ทางรอดของเราอยูตรงท่ีมีปญญา เห็นแจมแจงในส่ิงทั้งปวงวาไมมีอะไรที่นายึดถือ คือ นาเอา 
นาเปน ดวยการมอบกายถวายชีวิตเลย อะไรๆ ที่มีอยูแลว ที่เปนอยูแลว   กข็อใหเปนเพียงสมมติ 

   (สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ : ๑๔๒) 
 



 ๑๔๕ 

ตัวอยางน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับธรรมะ โดยใชคําศัพทที่อยูในวงความหมายของการกํา จัดความ
มืด  ไดแก  คําวา แสงสวาง  มาใชเปรียบเทียบกับปญญา เพ่ืออธิบายวา หากเรามีปญญา เราจะเปนผูที่
ประสบความสําเร็จและเจริญรุงเรือง เพราะมีแสงสวางในการนําทางชีวิต กลาวคือ เราจะเห็นไดอยาง
ชัดเจนแจมแจงวา สรรพส่ิงในโลกนี้ลวนเปนสิ่งที่ไมควรยึดมั่นถือมั่น เม่ือไมยึดมั่นถือมั่นเราก็จะไมทุกข    
จิตจะเต็มไปดวยความเบิกบานผองใส 
 
วงความหมายตนทาง (Source domain)   วงความหมายปลายทาง (Target domain)  
      [การกําจัดความมืด]                [ธรรมะ] 

 ผลจากการกําจัดความมืด  ผลจากการกําจัดอวิชชา 
   - การมองเห็น    จิตที่ผองใส 

 
 

ทานพุทธทาสยกตัวอยางการกําจัดความมืดมาเปรียบเทียบกับธรรมะ  เพราะความมืดเปนส่ิงที่
มนุษยรูจักดีและไมพึงปรารถนา เพราะภายใตความมืดนั้นมนุษยทุกคนยอมรูสึกกลัวและไมมั่นใจวาจะ
ประสบกับสิ่งใดบาง  มนุษยจึงพยายามหาทางกําจัดความมืดเพ่ือใหมองเห็นและสามารถหยิบจับสิ่งของ
ตางๆรอบตัวได ดังนั้นการเปรียบเทียบธรรมะกับการกําจัดความมืด โดยเปรียบปญญากับตะเกียงท่ีใหแสง
สวางมองเห็น จึงสามารถทําใหผูฟงเห็นภาพชัดเจนและเขาใจไดดียิ่งขึ้น 

 จากการศึกษามโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะของทานพุทธทาสทั้ง ๑๐ มโนทัศน  สามารถสรุปเปน
แผนภูมิไดดังนี้ 
 



 ๑๔๖ 

ความรอน - ทุกข  อัตตา วัฏสงสาร 
 ราคะ โทสะ โมหะ โลภะ

ฝายไมดี - ตณัหา โลก วัตถุ

อาหาร - กิเลส  

ศัตรู - กิเลส  

พันธนาการ - ราคะ โทสะ อุปาทาน
นิวรณ๕

โรค - ทุกข อุปาทาน  

เดนิผิดทาง - วัฏสงสาร ชาตภิพ   

วัชพืช - อัตตา อวิชชา/ กิเลส   
/สัตว

ส่ิงสกปรก  - ราคะ โทสะ โมหะ อัตตา

ความมืด  - โมหะ

เคร่ืองดบัไฟ         - สุญญตา

เคร่ืองมือปกครอง - อานาปานสติ

เคร่ืองกันกางปลา  - สุญญตา  

อาวุธ - ปญญา  

มีด/เคร่ืองปลด     - ปญญา ปฏิกูลสัญญา 
มรรค สมาธิ เมตตากรุณา สุญญตา 

ยา วัคซนี - สตสัิมปชัญญะ สุญญตา 
อนัตตา  

เรือ ทางลัด - วิชชา อานาปานสติ

เคร่ืองมือกําจัดวัชพืช    - ปญญา วิปสสนา
/เชือก หลัก                 /สต ิสมาธิ

สบู  - อริยมรรค

ตะเกียง/แสง      - สัมมาทิฏฐ ิปญญา

แกไข
ดวย

อนุ
ปาทิสส
นิพพาน

ความสงบ
สุขแหงจติ

ผลลัพธ

สอุปาทิเสสนิพพาน

สาเหต ุ: กิเลส เคร่ืองมือ : หัวขอธรรม

 
 

ภาพท่ี ๓  แสดงคูกิเลสและหลักธรรมที่ชวยแกไขในแตละมโนอุปลกัษณ 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา  ทานพุทธทาสอธิบายธรรมะซ่ึงเปนสิ่งที่คนทั่วไปเขาใจไดยาก เพราะเปน
สิ่งที่เปนนามธรรมที่ลึกซ้ึง  อีกท้ังยังเปนภาษาบาลีที่ไมคุนเคย ดวยการเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่คุนเคย
และกิจกรรมประจําวันของมนุษย  ไดแก  ๑. การดับความรอน  ๒. การปกครอง  ๓. การรับประทานอาหาร  
๔. การทําสงคราม  ๕. การปลดพันธนาการ  ๖. การรักษาโรค  ๗.  การเดินทาง  ๘. การทําเกษตรกรรม    
๙. การทําความสะอาด และ ๑๐. การกําจัดความมืด  ซึ่งการเปรียบเทียบกับกิจกรรมดังกลาวน้ี ชวยทําให
ผูฟงเขาใจหลักธรรมที่ทานปาฐกถาไดเขาใจงายย่ิงขึ้น  โดยทานพุทธทาสจะกลาวถึงธรรมะฝายอกุศล
ธรรมท่ีเปนคูตรงขาม เพ่ือใหเห็นส่ิงที่เปนสาเหตุของปญหาอยางชัดเจนเสียกอน  แลวจึงชี้แนะถึงหัวขอ
ธรรมะท่ีเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหานั้นอยางตรงจุด พรอมทั้งวิธีการใชเคร่ืองมือดังกลาวอยางถูกวิธี 
เพื่อใหผูฟงเขาใจและนําไปใชแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 ๑๔๗ 

อนึ่ง ผูวิจัยมีขอสังเกตเก่ียวกับจํานวนถอยคําอุปลักษณที่พบในแตละมโนทัศนวา ถอยคํา         
อุปลักษณในบางมโนทัศนอาจจะมีจํานวนไมมากนัก แตปรากฏวาพบกระจายอยูทั่วไปเกือบทุกมโนทัศน  
ไดแก 

๑.  มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  ปรากฏถอยคําอุปลักษณเพียง  ๓๑๔ 
ถอยคําจากจํานวนถอยคําอุปลักษณ ทั้งสิ้น ๓,๓๙๒ ถอยคํา หรือคิดเปนรอยละ ๙.๒๕  แตเม่ือพิจารณา
การปรากฏในบทปาฐกถาแลว พบวามีมากถึง  ๕๗ บท จากบทปาฐกถาทั้งสิ้น  ๖๕ บท หรือคิดเปนรอยละ 
๘๗.๖๒     

๒.  มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การเดินทาง]  ปรากฏถอยคําอุปลักษณเพียง  ๖๒  ถอยคําจาก
จํานวนถอยคําอุปลักษณ ทั้งสิ้น ๓,๓๙๒ ถอยคํา หรือคิดเปนรอยละ ๑.๘๒  แตเม่ือพิจารณาการกระจาย
ในบทปาฐกถาแลว พบวามีมากถึง  ๕๒ บท จากบทปาฐกถาทั้งสิ้น  ๖๕ บท หรือคิดเปนรอยละ ๘๐     
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แผนภูมิที่  ๓  เปรียบเทียบจาํนวนถอยคําอุปลักษณและจํานวนบทปาฐกถาธรรม 

 



 ๑๔๘ 

ผูวิจัยเห็นวาการใชแบบเปรียบเดิมซ้ําๆ ในปาฐกถาหลายบท อาจจะเปนเรื่องของเทคนิควิธีการ
สอนโดยการเนนที่สิ่งที่นําเสนอบอยครั้งเพ่ือใหเกิดการจําไดหมายรู เชนเดียวกับการสอนของพระพุทธองค
ที่เปนการสอนแบบมุขปาฐะกลาวย้ําซ้ําๆ ใหผูฟงจดจําได  ดังนั้นผูวิจัยจึงต้ังขอสังเกตวา ถอยคําอุปลักษณ
ในมโนทัศนหนึ่งซึ่งแมจะปรากฏรวมเปนจํานวนถอยคําไมมากนัก  แตทานพุทธทาสใชเกือบทุกคร้ัง           
ที่ปาฐกถา จึงนาจะเปนมโนทัศนที่สําคัญไมนอยไปกวามโนทัศนที่มีจํานวนถอยคําเปนจํานวนมาก  

การที่ถอยคําอุปลักษณในมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  ปรากฏความถ่ีเปนลําดับ   
ที่ ๔  มีจํานวนท้ังสิ้น ๓๑๔ ถอยคํา แตเม่ือพิจารณาการปรากฏในบทปาฐกถาแลว พบวามีมากถึง  ๕๗ 
บท จากบทปาฐกถาท้ังสิ้น  ๖๕ บท  โดยเฉพาะคําท่ีปรากฏมากท่ีสุดสามอันดับแรก ไดแก  “ทําลาย”  
“กําจัด”  และ “เอาชนะ”   ผูวิจัยคิดวาอาจเปนเพราะธรรมะเปนเร่ืองของการตอสูกับจิตใจของตนเอง     
เพื่อทําลาย กําจัด และเอาชนะกิเลส ซึ่งเปรียบเสมือนขาศึกศัตรูที่เขามารุกรานจิต  ผูฟงการปาฐกถาถึงแม
มิไดประกอบอาชีพทางการทหารหรืออาจไมไดมีประสบการณเก่ียวกับการทําศึกสงครามโดยตรง           
แตก็สามารถเขาใจแบบเปรียบการทําสงครามนี้ไดเปนอยางดีจากการศึกษา เรียนรู หรือรับขอมูลจากสื่อ
ตางๆ   และมีการรับรูตรงกันวา ขาศึกศัตรู เปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาและเปนสิ่งที่ตองกําจัดทําลาย การใช
มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  จึงทําใหผูฟงเขาใจธรรมะไดชัดเจนและจดจําไดแมนยําข้ึน 
ดังนั้นจึงปรากฏถอยคําอุปลักษณนี้กระจายอยูในเกือบทุกมโนทัศน   

สวนมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การเดินทาง]  ปรากฏความถ่ีเปนลําดับที่ ๗  มีจํานวนท้ังสิ้นเพียง 
๑๖๒ ถอยคํา แตเม่ือพิจารณาการปรากฏในบทปาฐกถาแลว พบวามีมากถึง  ๕๒ บท จากบทปาฐกถา
ทั้งสิ้น  ๖๕ บท  โดยเฉพาะคําที่ปรากฏมากท่ีสุดสามอันดับแรก ไดแก  “กระแส”  “ทาง”  และ “เดิน”  ผูวิจัย
คิดวาอาจเปนเพราะชีวิตของมนุษยยอมตองมีการเคลื่อนที่ทุกวัน ทั้งที่เปนการเคล่ือนที่อยางมีจุดมุงหมาย
ปลายทางแนนอนและแบบท่ีไมมีจุดหมายปลายทางแนนอน  ธรรมะจึงเปนเร่ืองของการนําพาชีวิต         
ใหเคลื่อนไปอยางมีจุดหมายปลายทางท่ีแนนอน  มีการวางแผนการเดินทางที่ชัดเจนโดยเลือกใชเสนทาง
และยานพาหนะท่ีเหมาะสม  การใชมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การเดินทาง]  จึงทําใหผูฟงเขาใจธรรมะได
ชัดเจนและจดจําไดแมนยําขึ้นดังนั้น ดังนั้นจึงปรากฏถอยคําอุปลักษณกระจายอยูในเกือบทุกมโนทัศน  

จากการวิเคราะหแผนภูมิที่  ๓  เปรียบเทียบจํานวนถอยคําอุปลักษณและจํานวนบทปาฐกถาธรรม
ขางตน จะเห็นไดวาในการศึกษาวิเคราะหการใชถอยคําอุปลักษณเพ่ือศึกษามโนทัศนนี้ มีความเกี่ยวเน่ือง
สัมพันธกับบริบทของผูฟงซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของการส่ือสารดวย   ดังนั้นในบทท่ี ๔  หนาท่ีของ      
มโนอุปลักษณธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ จะเปนการวิเคราะห เหตุการณสื่อสาร (speech  
event/communicative event) ในการปาฐกถาธรรมตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร 



 ๑๔๙ 

(Ethnography of communication)  ของไฮมส  (Hymes, 1974) เพ่ือวิเคราะหหนาท่ีของมโนอุปลักษณ
ตามแนวคิดของโกทลี (Goatly, 1998) เพ่ือทําใหเห็นถึงการใชมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส      
ไดอยางครบถวน ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 



 
 

บทท่ี ๔ 
 

หนาท่ีของมโนอุปลักษณธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ 
 

ผลการศึกษาในบทท่ี ๓ ทําใหทราบวา มโนอุปลักษณธรรมะที่ปรากฏในการปาฐกถาธรรมของ
ทานพุทธทาสน้ัน มีทั้งสิ้น ๑๐ มโนอุปลักษณและทําใหทราบถึงมุมมองเกี่ยวกับธรรมะตามหลัก
พระพุทธศาสนาของทานพุทธทาสแลว  ดังนั้น ในบทน้ี ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหเร่ืองหนาท่ี       
ของมโนอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณตามแนวคิดของโกทลี (Goatly, 1998) 

  

ชิฟฟริน (Schiffrin, 1994) เสนอวาการวิเคราะหองคประกอบการส่ือสารตามกรอบ SPEAKING 

ของไฮมส  (Hymes, 1974)  จะชวยใหเราเห็นหนาท่ีของถอยคําไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น ในปจจุบัน มีงานวิจัย
ที่นําแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร (Ethnography of communication) ไปใชในหลายแนวทาง 
(Sherzer, 1992)  แนวทางหน่ึงคือการนําสปคกิ้ง กริด (SPEAKING  grid) มาใชเปนกรอบในการวิเคราะห
บริบทของเหตุการณการสื่อสารที่นํามาศึกษา  ทั้งนี้หากเหตุการณการสื่อสาร เกิดขึ้นในอดีต ผูวิจัย          
ยอมไมสามารถเขาไปสังเกตการณอยางมีสวนรวมได  ดังเชนงานของ โดน (Doane, 1994) ที่ศึกษางาน
เขียนและบทกวีในยุคแองโกลแซกซอน (Anglo-Saxon) เปนตน  ดังนั้น ในงานวิจัยเร่ืองอุปลักษณเก่ียวกับ
ธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุนี้  ผูวิจัยจึงใชแนวทางการศึกษาดังกลาว  เน่ืองจากการปาฐกถา
ธรรมเกิดขึ้นแลวในอดีต  อยางไรก็ตาม แมจะไมสามารถเขาไปสังเกตการณอยางมีสวนรวมได แตผูวิจัย    
ก็ไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของทุกดานเปนอยางดี  นอกจากน้ี ผูวิจัยยังไดเก็บขอมูลภาคสนามโดยการไป
สํารวจพื้นท่ีจริง  ณ สวนโมกขพลาราม  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี และสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ
กับทานพุทธทาสในดานตางๆ เชน บุคคลในครอบครัวของทานพุทธทาส (โพธิพันธ พานิช, ๒๕๕๖)  
ผูจัดการสํานักพิมพธรรมสภา (วินัย  งามขํา, ๒๕๕๔)  เปนตน เพ่ือนําขอมูลเก่ียวกับประวัติดานชีวิตและ
ผลงานของทานพุทธทาสมาใชประกอบการวิเคราะหในงานวิจัยนี้ 

๑๕๐ 



 
 

ผูวิจัยจะขอทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับหนาท่ีของอุปลักษณ  จากนั้นจึงเปนการวิเคราะหองคประกอบ
ของการสื่อสารท่ีปรากฏในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร 
(Ethnography of communication) ของไฮมส (Hymes, 1974) กอน  เพื่อใหเห็นภาพรวมของเหตุการณ
การส่ือสารทั้งหมด แลวจึงวิเคราะหหาคําตอบวามโนอุปลักษณดังกลาวนั้นทําหนาท่ีใดบางในการปาฐกถา
ธรรมเปนลําดับสุดทาย 

 
 
๑.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหนาท่ีของอุปลักษณ 

เมื่อพิจารณาถึงหนาท่ีของอุปลักษณพบวาอุปลักษณมีหนาท่ีหลายประการ ดังที่โกทลี  (Goatly, 

1998) ไดศึกษาและรวบรวมหนาท่ีของอุปลักษณไวมากท่ีสุด (ณัฐพร  พานโพธ์ิทอง, ๒๕๔๒: ๒๕๖-๒๕๗)  
โดยไดศึกษาหนาท่ีของอุปลักษณในปริจเฉทตางๆ ที่มีองคประกอบของการสื่อสารที่แตกตางกันออกไป
จํานวน ๖ ประเภท ไดแก บทสนทนา  รายงานขาว  งานเขียนทางวิทยาศาสตร   โฆษณาในนิตยสาร        
นวนิยาย และบทรอยกรองรวมสมัย  พบวาอุปลักษณมีหนาที่ทั้งสิ้น ๓  ประการ คือ  

ประการท่ีหนึ่ง  หนาท่ีในการถายทอดความคิด  (Ideational  metafunction)   

ประการท่ีสอง  หนาท่ีในการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal  metafunction)   
ประสารที่สาม  หนาที่ในการเรียบเรียงความ (Textual  metafunction)    

ซึ่งหนาท่ีสามประการนี้ ยังสามารถจําแนกยอยไดอีก  ๑๒  ดาน   ดังตารางนี้ 

๑๕๑ 



 
 
ตารางที่ ๔  แสดงหนาที่ของอุปลักษณในปริจเฉท ๖ ประเภทตามแนวคิดของโกทลี  
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Ideology       

Fill lexical gaps       

Explanation / Modelling       

Reconceptualization ?       

Argument by analogy   ?   ?    

In
te

rp
er

so
na

l 

Expressing  emotional    ?      

Decoration / disguise       

Hyperbole  (pop)     

Cultivating  intimacy       

Humour and games  (pop)    ?  

Te
xt

ua
l Textual structing   ?     

Memorability/Foregrounding /Informativeness  (pop) ?     

Fiction       
 

 

หมายเหตุ ?    หมายถึง อาจพบนอย หรือไมพบวาทําหนาที่นี้ 
  (pop) หมายถึง พบวาทําหนาท่ีนี้อยางกวางขวาง 
 

ที่มา : (Goatly, 1998: 300) 
 
 

๑๕๒ 



 ๑๕๓ 

จากตารางท่ี ๔  จะเห็นไดวาอุปลักษณที่พบในปริจเฉทตางกันนี้ มีทั้งทําหนาท่ีตางกันและ
เหมือนกัน แตมีหนาท่ีหนึ่งที่อุปลักษณในทุกปริจเฉททําหนาท่ีเหมือนกัน นั่นคือ หนาท่ีในการอธิบายสิ่งที่
เปนนามธรรม (Ideology) กลาวคือชวยอธิบายสิ่งที่ไกลตัว  ผานทางส่ิงที่เปนรูปธรรมหรือสิ่งที่ใกลตัว     
ทําใหผูรับสารสามารถเขาใจในสารที่ผูสงสงมาไดชัดเจนเขาใจมากยิ่งขึ้น 

เม่ือพิจารณาถึงประเภทของปริจเฉทท้ัง ๖ ประเภทน้ี จะเห็นไดวาไมมีปริจเฉทท่ีใกลเคียงกับ
การศึกษาของผูวิจัย นั่นคือ การปาฐกถาธรรมของศาสนาจารย โดยเฉพาะอยางย่ิงของพระสงฆ ทั้งนี้เปน
เพราะความแตกตางทางบริบทดานสังคมและวัฒนธรรมของผูศึกษา ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้                
จึงจําเปนตองพิจารณาองคประกอบของการสื่อสารท่ีปรากฏในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส       
โดยศึกษาตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร (Ethnography of communication) ของไฮมส 
(Hymes, 1974) ใหเขาใจกอน จากนั้นจึงจะศึกษาหนาท่ีของอุปลักษณธรรมะท่ีปรากฏในการปาฐกถา
ธรรมของทานพุทธทาส ตามแนวคิดดานหนาที่ของอุปลักษณของโกทลี (Goatly, 1998)  เปนลําดับถัดไป 
 

 

๒.  องคประกอบของการส่ือสารในการปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุตามแนวชาติพันธุ
วรรณนาแหงการส่ือสาร (Ethnography  of  communication) 

ในการวิเคราะหหนาท่ีของอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุ 
ผูวิจัยจะวิเคราะหองคประกอบทั้ง  ๘  ประการของ “เหตุการณการสื่อสารการปาฐกถาธรรม” เพ่ือทําความ
เขาใจใหเห็นภาพรวมของบริบทการสื่อสาร กอนที่จะไปสูการวิเคราะหหนาท่ีของอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะ
ในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุ  

 

แนวคิดทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร 
ไฮมส  (Hymes, 1974  อางถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ,  ๒๕๕๐: ๑๘๑) เสนอแนวคิดทฤษฎี  

ชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร  (Ethnography  of  communication)  ซึ่งเปนแนวทางการศึกษา
ภาษาศาสตรสังคมแนวหนึ่ง  ดังที่ปรากฏในงานเขียนเร่ือง  “Foundations in  Sociolinguistic :            

An  Ethnographic  Approach”  โดยกอนหนาน้ีเขาไดเสนอแนวคิด “ชาติพันธุวรรณนาแหงการพูด”  
(Ethnography  of  Speaking)  กอนจะเปล่ียนช่ือมาเปน “ชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร”  อยางไรก็ดี  
ความหมายและแนวคิดของท้ังสองชื่อนี้ยังคงเหมือนกัน  กลาวคือ  การเขาถึงพฤติกรรมการพูดหรือการ
สื่อสารจากมุมมองของมโนทัศนที่เรียกวา  “เหตุการณสื่อสาร”  (speech  event / communicative  event)  



 ๑๕๔ 

ซึ่งหมายถึงเหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพ่ือสื่อสารตามวัตถุประสงคที่ผูพูดตองการ เชน การทักทาย         
การอําลา  การอวยพร  การแสดงความเสียใจ  การกลาวเปดงาน  เปนตน  โดยวางกรอบการวิเคราะหไววา
ในเหตุการณการสื่อสารหนึ่งๆ จะมีองคประกอบ  ๘  ประการ  ทั้งนี้เม่ือนําอักษรตัวแรกของแตละ
องคประกอบมารวมกันจะไดคําวา   SPEAKING 

    

 กอนจะวิเคราะหองคประกอบของการสื่อสารในปาฐกถาธรรมตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการ
สื่อสารดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน  ผูวิจัยจะขอนําเสนอขอมูลเฉพาะเก่ียวกับเหตุการณสื่อสารในดาน       
วันเดือนป   สถานที่  และกลุมผูฟงการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส  โดยขอมูลดังกลาวน้ีมีตีพิมพไว   
ในสวนตนของหนังสือทั้ง ๕ เลมเสียกอน  เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการวิเคราะหเหตุการณการสื่อสาร  
ตามตารางดานลางนี้ 
 

ตารางที่ ๕  แสดงวัน สถานที่ และผูฟง ในการปาฐกถาธรรม 
 

ที่ หนังสือ / บทปาฐกถา วันที ่ สถานที ่ ผูฟง 
๑ คูมือมนุษย 

๑.๑ ใจความสําคัญของพุทธศาสนา   
๑.๒ ไตรลักษณ   
๑.๓ อุปาทานสี่   
๑.๔ ไตรสิกขา   
๑.๕ เบญจขันธ   
๑.๖ สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ   
๑.๗ สมาธิและวิปสสนาตามหลักวิชา 

        ในรูปเทคนิค   
๑.๘ อริยบุคคลกับการละกิเลส   
๑.๙ พุทธศาสนากับคนทั่วไป   
๑.๑๐  ตุลาการตามอุดมคต ิ

          แหงพระพุทธศาสนา   

 
๒ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๔ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๗ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๘ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๙ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๑๑ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๑๔ พ.ค. ๒๔๙๙ 

 

๑๗ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๑๗ พ.ค. ๒๔๙๙ 

๒๒ พ.ค. ๒๔๙๙ 

 

 

 

 

 

หองบรรยาย 

เนติสภา 

 

 

 

 

 

ผูที่จะเปน 

ผูพิพากษา 

 

 

 



 ๑๕๕ 

ตารางที่ ๕  แสดงวัน สถานที่ และผูฟง ในการปาฐกถาธรรม (ตอ) 
 

ที่ หนังสือ / บทปาฐกถา วันที ่ สถานที ่ ผูฟง 
๒ แกนพุทธศาสน 

๒.๑  ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา   
๒.๒  ความวาง 
๒.๓  วิธีปฏิบัติเพื่อความเปนอยู 
        ดวยความวาง 

 
๑๗ ธ.ค.๒๕๐๔ 

๗ ม.ค.๒๕๐๕ 

๒๑ ม.ค.๒๕๐๕ 

 

ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
โรงพยาบาล 

ศิริราช 

 

 

นักศึกษา
แพทย 
โรงพยาบาล 

ศิริราช 

๒.๔  ยอดปรารถนาของมนุษย 
 

๒๕๐๔ 

 

หอประชุม 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 
๓ ตัวกู ของก ู - สวนโมกข สาธุชนท่ัวไป 

๔ อานาปานสติ 
๔.๑  อานาปานสติที่เปนไปเพื่อบรมธรรม 
๔.๒  ความลับและอุบายในอานาปานสติ 
๔.๓  การฝกฯ  หมวดที่  ๑ 

๔.๔  การฝกฯ  ขั้นที่  ๑-๒ 

๔.๕  การฝกฯ  ขั้นที ่ ๓ 

๔.๖  การฝกฯ  ขั้นที่  ๔ 

๔.๗  การฝกฯ  หมวดที่ ๒ ขั้นที่  ๕-๘ 

๔.๘  การฝกฯ  หมวดที่ ๓ ขั้นที่  ๙-๑๒ 

๔.๙  การฝกฯ  หมวดที่ ๔ ขั้นที่  ๑๓-๑๖ 

๔.๑๐  อานาปานสติประยุกต 
๔.๑๑  อานาปานสติประยุกต  (ตอ) 
๔.๑๒  การบังคับจิตนอกไป 

จากพุทธศาสนา 

๔.๑๓  ปญหาที่โลกน้ีไมไดบังคับจิต 

เพื่ออบรมธรรม 

 
๑๐ พ.ค. ๒๕๑๒ 
๑๑ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๑๓ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๑๓ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๑๔ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๑๕ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๑๗ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๑๘ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๑๙ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๒๐ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๒๑ พ.ค. ๒๕๑๒ 

๒๒ พ.ค. ๒๕๑๒ 

 

๒๕ พ.ค. ๒๕๑๒ 

 

 

 

 

 

สวนโมกข 
 

 

 

 

 

พระนิสิตจาก 

จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  
ที่เดินทาง 
มาอปุสมบท
ภาคฤดูรอน 

๕ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ม.ิย.๒๕๑๔ สวนโมกข พระภิกษุสงฆ 
 



 ๑๕๖ 

๒.๑  กาลเทศะ หรือ ฉาก (Setting / Scene) 
        เนื่องจากขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มาจากการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส          

ที่ถายถอดออกมาเปนตัวหนังสือ  ดังนั้นผูวิจัยแบงการวิเคราะหฉากออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก  ฉากท่ีเปน
การปาฐกถาธรรม  และฉากที่เปนหนังสือธรรมะ 

 ๒.๑.๑  ฉากที่เปนการปาฐกถาธรรม 
          จากตารางขางตน  จะเห็นไดวาสถานท่ีที่ทานพุทธทาสแสดงปาฐกถาธรรมน้ันมี              

จํานวนท้ังสิ้น ๔ แหง ไดแก  
๒.๑.๑.๑  หองบรรยายเนติสภา   
๒.๑.๑.๒  หองประชุมโรงพยาบาลศิริราช   
๒.๑.๑.๓  หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
๒.๑.๑.๔  สวนโมกขพลาราม  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี   
 

จะเห็นไดวาสถานท่ีดังกลาวทุกแหงเปนสถานท่ีราชการ ยกเวนเพียงสวนโมกขพลาราม แตก็ถือได
วาเปนสถานท่ีที่มีความเปนทางการคอนขางมาก  สถานท่ีดังกลาวเหลานี้มักจะใชจัดงานสําคัญท่ีเปน
ทางการและมีการกําหนดเร่ืองราวเฉพาะลวงหนา  ผูสงสารและผูรับสารมีความต้ังใจในการรับสงสาร     
จึงไดเดินทางมา ณ สถานท่ีนี้  เมื่อพิจารณาถึงความกวางขวางของสถานท่ีพบวาสามารถจุคนที่มาเขารวม
กิจกรรมไดเปนจํานวนมาก เชน หอประชุมธรรมศาสตรสามารถรองรับผูเขาฟงไดมากถึง  ๒,๕๐๐ ที่นั่ง 
เปนตน ดังนั้นทานพุทธทาสจึงตองใชเทคนิคในการอธิบายธรรมะท่ีมีความเปนนามธรรม เขาใจยาก ใหแก
ผูฟงจํานวนมากที่มีพื้นความรูดานธรรมะที่แตกตางกันใหสามารถเขาใจเนื้อหาท่ีทานปาฐกถาไดงายขึ้น 

 

๒.๑.๒  ฉากที่เปนหนังสือธรรมะ 
             ขณะท่ีทานพุทธทาสปาฐกถาธรรมน้ัน  ทานจะบันทึกเสียงไวดวยเคร่ืองบันทึก

เทปและนํามาถายถอดเปนหนังสือตีพิมพเผยแพรใหผูที่สนใจไดอานในภายหลัง  รูปเลมของหนังสือธรรมะ
นี้มีขนาดไมใหญมากนัก  พกพาสะดวก  ขนาดของตัวหนังสือคอนขางใหญเพ่ือผูอานทุกวัยอานไดงาย 
สบายตา  ในแตละหนาจะปรากฏเฉพาะขอความ ไมมีรูปภาพประกอบ บางเลมอาจมีกลอนธรรมะท่ีทาน
พุทธทาสประพันธแทรกอยูระหวางบทปาฐกถา  

 



 ๑๕๗ 

 
 

 

ภาพที่ ๔   หนังสือธรรมะที่ถายถอดมาจากการปาฐกถาธรรม 
 

การถายถอดบทปาฐกถาธรรมออกมาเปนหนังสือธรรมะน้ี  ชวยทําใหการเผยแผธรรมะเปนไป
อยางรวดเร็วและกวางขวาง เพราะสามารถเขาถึงผูอานในทองถิ่นตางๆ ไดทั่วถึง อีกท้ังสะดวกเพราะ       
ไมตองใชอุปกรณเสริมเพิ่มเติมดังเชนเทปคาสเซ็ทหรือแผนซีดีรอมที่ตองใชกับเครื่องเลน  แตขอจํากัดของ
หนังสือคือใชเผยแพรไดเฉพาะกับกลุมคนท่ีสามารถอานหนังสือไดเทาน้ัน  อยางไรก็ดี หนังสือถือไดวาเปน
สื่อสิ่งพิมพที่สามารถผลิตซ้ําและแพรกระจายไปสูผูอานจํานวนมาก ทําใหมีผลตอความคิดและความเช่ือ
ของคนในสังคมไดเปนวงกวาง แตทั้งนี้ไมวาจะเปนการเผยแผธรรมะโดยการปาฐกถาธรรมหรือผานทาง
หนังสือ  ทานพุทธทาสมุงเนนการสอนเร่ืองสุญญตาและหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนธรรมะข้ันสูงที่ยากตอ
การทําความเขาใจ ดังนั้น การใชอุปลักษณจึงเปนวิธีการสําคัญท่ีจะชวยอธิบายหลักธรรมที่ยากและ
ซับซอนใหผูฟงเขาใจไดงายและชัดเจนขึ้น 

 
 
๒.๒  ผูรวมเหตุการณ   (Participants)   

               การปาฐกถาธรรมเปนการส่ือสารสองทางที่ประกอบไปดวยบุคคล ๒ ฝาย คือ 

   ๑.  ผูสงสาร คือ องคธรรมกถึก  หมายถึง “ผูกลาวสอนธรรม, ผูแสดงธรรม,  
นักเทศก”  (พระพรหมคุณาภรณ,  ๒๕๕๓: ๑๔๒) ซึ่งไดแก ทานพุทธทาส 



 ๑๕๘ 

   ๒.  ผูรับสาร คือ ผูที่ฟงการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส จากตารางที่  
๔.๒  จะเห็นไดวา ผูรวมเหตุการณในกลุมตัวอยางมีทั้งสิ้น ๕ กลุม ไดแก 

๒.๑  ผูที่จะเปนผูพิพากษา   

๒.๒  นักศึกษาแพทยโรงพยาบาลศิริราช   
๒.๓  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
๒.๔  สาธุชนท่ัวไปผูสนใจในธรรม  
๒.๕  พระนสิิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เดินทางมาอุปสมบท 

ภาคฤดูรอน ณ สวนโมกขพลาราม 

 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาจากสถานท่ีในการปาฐกถาธรรม ดังที่ปรากฏในตารางที่ ๕  จํานวนของผูฟง
แตละกลุมนาจะประมาณ ๓๐ – ๒,๕๐๐ คน  

จะเห็นไดวากลุมผูฟงนี้ถึงแมจะเปนพุทธศาสนิกชนท่ีมีความสนใจในธรรมะเหมือนกัน แตก็มี
ปจจัยทางสังคมที่แตกตางกันในหลายดาน เชน  

๑. อายุ  อาจจะมีทั้งวัยรุน ไดแก นักศึกษา  วัยทํางาน ไดแก ผูพิพากษา แพทย  
และวัยสูงอายุ ไดแก ญาติธรรมท้ังหลาย 

๒. เพศ  มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
๓. สถานภาพทางสังคม มีผูที่มีสถานภาพทางสังคมแตกตางกัน กลาวคือ มีทั้ง 

บรรพชิตและฆราวาส  
๔. การศกึษา อาจจะมีตั้งแตผูที่ไมไดรับการศึกษาตามระบบโรงเรียน  ผูที่มีการ 

ศึกษานอย  จนถึงผูที่มีการศึกษามาก 
๕. อาชีพ  อาจมีทั้งนักศึกษา  พอคาแมคา  ผูพิพากษา  บุคลากรทางการแพทย  

เชน แพทย พยาบาล เปนตน   
 

สวนกลุมผูรับสารที่เปนผูอานหนังสือธรรมะน้ี มีปจจัยทางสังคมท่ีแตกตางหลากหลายเชนเดียวกัน 
เพราะทุกเพศ วัย การศึกษา ชนชั้นอาชีพ ฯลฯ ที่อานหนังสืออก ตางก็สามารถเปนผูอานหนังสือธรรมนี้    
ไดทั้งนั้น  

 

 



 ๑๕๙ 

ความแตกตางของผูรับสารท้ังจากการฟงปาฐกถาและจากการอานหนังสือธรรมะน้ี ยอมสงผล    
ตอการตีความสารที่แตกตางกันไป ดังนั้นทานพุทธทาสจึงตองใชวิธีการถายทอดที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให
ผูฟงเหลาน้ีเขาใจสารท่ีสื่อออกไปไดมากท่ีสุดและเขาใจอยางถองแทมากที่สุด ซึ่งการใชอุปลักษณก็เปน
วิธีการหนึ่งท่ีสําคัญและโดดเดนที่ทานพุทธเลือกใชในการอธิบายธรรม  
 
 

๒.๓.  จุดมุงหมาย   (Ends) 
    จากการศึกษาพบวา  ทานพุทธทาสมีจุดมุงหมายในการปาฐกถาธรรม คือตองการทํา 

ความเขาใจและชี้แนะวิธีการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาใหแกผูฟง โดยทานจะเนนการสอนเร่ือง 
“สุญญตา” หรือ “ความวาง” กลาวคือการลดละอัตตาของตน ซึ่งเปนธรรมะชั้นสูงกวาท่ีแนวทางการสอน
แบบทั่วไป อันไดแก การทําดี ละเวนความช่ัว และทําจิตใจใหผองใส   

จุดมุงหมายในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสน้ัน มิไดเปนการ  “สั่งหรือบังคับใหผูฟง     
ตองทําตาม” หากแตเปนลักษณะของการ “บอกใหทราบ กระตุนเตือนใหตระหนัก และใหผูฟงพิจารณา
ดวยตนเอง” ดังที่ปรากฏในตัวอยาง 

 

(๙๒)   พระพุทธเจาทานตองการใหออกมาเสีย คือ เอาเนกขัมมธาตุเปนเครื่องมืออกมาจากกาม เอาอรูปธาตุ
เปนเคร่ืองมืออกจากความหลงใหลในรูปสมาบัติ  และในที่สุดก็เอานิโรธธาตุ  เปนเคร่ืองมืออกมาเสียจาก
สังขตะ คือความวุนวายนานาชนิดมาสูความวาง  ทานจะเขาใจไดหรือไม จะปฏิบัติไดหรือไม ยอมเปน
เร่ืองของทานท้ังหลายเอง  อาจมามีหนาท่ีแตจะกลาวไปตามที่มันมีอยูอยางไร การรูและการเขาใจและ
การปฏิบัติยอมตกเปนของทานท้ังหลาย 

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา:  ๑๑) 

 

นอกจากทําความเขาใจและชี้แนะวิธีการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาใหแกผูฟง
แลว  ในบางคร้ังยังพบวาทานพุทธทาสใชการขอรองโดยตรง เพ่ือใหผูรับสารนําธรรมะท่ีทานอธิบาย
ไปศึกษาตอและนําไปใชใหเกิดมรรคผล 

  

(๙๓)   อาตมาขอแนะนําพรอมทั้งวิงวอนทานท้ังหลาย ไปศึกษาพระพุทธศาสนากันในลักษณะน้ี เพ่ือการเขาถึง
พุทธศาสนาอยางแทจริง 

(อริยบุคคลกับการละกิเลส:  ๒๐๗) 

 

 



 ๑๖๐ 

๒.๔  การลําดับวัจนกรรม   (Act  sequence)   
ในการศึกษาลําดับวัจนกรรมในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสนั้น  ผูวิจัยแบงโดย 

พิจารณาจากเน้ือเรื่องหรือวัตถุประสงคในการสื่อสารเปนหลัก ผลการศึกษาพบลําดับวัจนกรรมดังนี้  
 

๒. การเกร่ินนํา
เขาสูเน้ือหา 

๒.๑  การแจงวัน /เวลา

๒.๒  การแจงหวัขอเร่ือง

๒.๓  การแจงวัตถุประสงค

๒.๔ การแจง
ขอตกลงเบื้องตน

๒.๕  การกลาวเทาความ
ทบทวนหลักธรรมเพ่ือเปน

พ้ืนฐานใหแกผูฟง 

๓. การ
ดําเนิน
เร่ือง

๔. การกลาว
กอนอําลา  

๔.๑  การสรุป
ประเด็นสําคัญ

๔.๒  การฝากความหวัง
ในการปฏบิัติตนใหเปนไป
ตามหลักพุทธธรรมแกผูฟง

๔.๓  การใหพรแกผูฟง

๕. การกลาว
อําลา 

๕.๑ การกลาวจบ

๕.๒ การกลาวถึง
สาเหตุทีต่องจบ
การปาฐกถา

๑. การ
ทักทาย + + + +

พบในการปาฐกถาธรรมทกุคร้ัง
ไมพบในการปาฐกถาธรรมทกุคร้ัง

 
         เรียงเหตุการณจากบนลงลาง 
 

         สองเหตุการณนี้สามารถปรากฏสลับลําดับกันได 
 
ภาพที่  ๕  ลําดับวัจนกรรมในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส 

 

  ๑.  การทักทาย  คือ การกลาวปฏิสันถารผูฟง พบท้ังการกลาวปฏิสันถารแบบท่ัวไปและ
แบบเฉพาะเจาะจงเชน  
 

(๙๔)   ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย 

(ความวาง: ๕๑) 
   

(๙๕)   ทานที่จะเปนผูพิพากษาทั้งหลาย 

(ไตรลักษณ: ๒๗)  



 ๑๖๑ 

  ๒.  การเกร่ินนําเขาสูเน้ือหา    คือ สวนท่ีทานกลาวถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับเน้ือหา
การปาฐกถาในคร้ังนั้นเพ่ือนําผูฟงไปสูเนื้อเรื่อง  ประกอบดวยองคประกอบยอย  ๔  องคประกอบ  คือ 

   ๒.๑  การแจงวันเวลาท่ีปาฐกถา  คือ การแจงวันที่ปาฐกถา และหรือเวลาที่
ปาฐกถาขณะน้ัน  เชน   
 

(๙๖)   การบรรยายประจําวันเสารในวันนี้ 
         (ปฏิจจสมุปบาท: ๑)    

 

(๙๗)    เวลาสําหรับพวกเราลวงมาจวนจะ ๕.๐๐ น. แลว 

         (อานาปานสติประยุกต: ๑๙๕)  

 
   ๒.๒  การแจงหัวขอเร่ืองที่จะปาฐกถา คือ การแจงใหผูฟงทราบวาในการปาฐกถา
ครั้งน้ันทานจะบรรยายธรรมหัวขอใด  ซึ่งมีหัวขอทั้งที่กลุมผูฟงเปนผูกําหนด และหัวขอที่ทานเปน              
ผูกําหนดขึ้นเอง  เชน   
 

(๙๘)   การบรรยายในวันนี้จะไดวาดวยเรื่อง ความวาง ทั้งนี้เปนความตองการของทานผูอํานวยการการอบรม 

(ความวาง: ๕๑)  

 

(๙๙)   โอกาสของการบรรยายครั้งเดียวเปนพิเศษเชนน้ี อาตมามีความเห็นวา ควรจะไดกลาวถึงเร่ืองซึ่งเปน
ใจความสําคัญ เปนหัวขอสรุปความของหลักธรรมจะเหมาะกวาอยางอื่น  

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา: ๓)  
 
   ๒.๓  การแจงวัตถุประสงคในการปาฐกถา  คือ การกลาวส่ิงที่ทานตองการจะให
ผูฟงเขาใจกอนท่ีจะเริ่มเทศนา  ใหผูฟงเห็นถึงความสําคัญของเรื่องที่จะเทศนา  หรือกลาวถึงประโยชน      
ที่ไดรับจากการฟงเทศนาหรือการนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน   การแจงแกผูฟงวาในการ
ปาฐกถาครั้งนี้ ทานมีวัตถุประสงคเพื่ออะไร  เชน 

   
(๑๐๐)   จากหัวขอนี้เราจะเห็นไดวา มีการแยกเปน พุทธศาสนา และ ศีลธรรม ทั้งสองหัวขอน้ีกลาวไดวาเปนวิชา

ความรูที่จําเปนแกบุคคลทั่วไปทุกประเภท และจําเปนแกบุคคลท่ีกําลังจะปฏิบัติหนาท่ีซึ่งเปนหนาท่ี
สําคัญโดยตรงของคนทุกๆประเภทดวย แตสําหรับในวันแรกน้ี อาตมาอยากจะชี้ใหเห็นความแตกตาง   



 ๑๖๒ 

ในระหวางของสองส่ิงนี้เปนสวนใหญ เพราะฉะน้ันจึงใหหัวขอคําอบรมในวันน้ีวา “พุทธศาสนานั้นคือ
อะไร?” เพื่อเราจะไดเขาใจส่ิงที่เรียกวาพุทธศาสนาใหชัดเจนเปนประการแรก 

(ใจความสําคัญของพุทธศาสนา: ๓) 
 

   ๒.๔  การแจงขอตกลงเบื้องตนแกผูฟง  คือ การแจงขอตกลง หรือเปนการซักซอม
ความเขาใจของทานและผูฟงใหตรงกันกอน  เชน  
  
(๑๐๑)   เมื่อเอยชื่อถึงสุญญตา  ก็ขอใหเขาใจความหมายวาหมายถึงความวาง เพราะเปนคําภาษาบาลี  

ภาษาไทยเราก็วาความวาง”   
(วิธีปฏิบัติเพื่อความเปนอยูดวยความวาง: ๑๐๙) 

 
   ๒.๕  การกลาวอางอิง เทาความ หรือทบทวนหลักธรรมเพ่ือเปนพื้นฐานใหแก
ผูฟง คือ การที่ทานกลาวถึงประเด็นปญหา หรือหัวขอธรรมที่บรรยายคางไวในคร้ังกอน หรืออาจเปนหัวขอ
ธรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากการบรรยายคร้ังกอน เพ่ือมิใหผูฟงเกิดการสับสนและเปนการทบทวนความจํา     
ของผูฟงดวย  เชน   
 

(๑๐๒)  ในวันแรกท่ีสุดแหงการบรรยาย อาตมาไดบรรยายในทางท่ีจะใหมองเห็นวาพุทธศาสนาคือวิชาและ
ระเบียบปฏิบัติที่จะใหเรารูวาอะไรเปนอะไร ไมมีอะไรไปมากกวาน้ัน และไดขยายความของคําวาอะไร
เปนอะไร ดวยการบรรยายคร้ังตอมา”  

      (สมาธิและวิปสสนาตามหลักวิชาในรูปเทคนิค: ๑๕๓)  
 
  ๓.  การดําเนินเร่ือง  คือ การปาฐกถาตามหัวขอธรรมท่ีทานไดแจงไว  โดยรอยเรียงเนื้อหา
หลักและเนื้อหายอยเขาไวดวยกันตามลําดับที่ทานพุทธทาสเห็นสมควร  เพื่อใหผูฟงสามารถเขาใจสาร      
ที่ทานสงออกมาได   
 

  ๔.  การกลาวกอนอําลา  คือ การกลาวในชวงสุดทายหลังจากไดกลาวถึงเน้ือเร่ืองหัวขอ
ธรรมะจบแลว   ประกอบดวยองคประกอบยอย  ๓  องคประกอบ  คือ 

 ๔.๑  การสรุปประเด็นสําคัญท่ีไดเทศนามาท้ังหมด คือ การกลาวถึงประเด็น
สําคัญที่ทานไดปาฐกถาไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปนการยํ้าความเขาใจของผูฟง  เชน  
  



 ๑๖๓ 

(๑๐๓)   สรุปความวา การท่ีเราเกิดมานี้ เราควรจะรูวามันมีอะไรท่ีเปนอุดมคติสูงอยูกวาที่เรารูตามลําพังตัวเราเอง  
เพราะฉะน้ัน ขอใหเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย  

   (ยอดปรารถนาของมนุษย: ๑๘๕)  
 

 ๔.๒  การฝากความหวังในการปฏิบัติตนใหเปนไปตามหลักพุทธธรรมแกผูฟง    
คือ การท้ิงทายเพ่ือใหผูฟงไดฉุกคิด  ตระหนักถึงสิ่งที่ควรจะปฏิบัติตอไปเม่ือฟงธรรมจบแลว  เปนการบอก
ถึงความมุงหวังของทานท่ีตองการจะใหผูฟงประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อประโยชนของผูฟงและ
สังคมโดยรวม   
 

(๑๐๔)   เราเสียอีกท่ีตั้งตนอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งแกบุคคลอื่น เพราะฉะน้ันจะตองรับภาระมากข้ึนอีกสวนหนึ่ง  
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนธรรม ใหประกอบดวยธรรม เพ่ือบุคคลอ่ืนใหมากที่สุดเทาท่ีจะมากได     
สมตามที่เขาจัดบุคคลประเภทน้ีไววาเปน  ที่พึ่งของโลกและเปนปูชนียบุคคลของโลกทุกๆประการ   

(ตุลาการตามอุดมคติแหงพระพุทธศาสนา: ๒๕๘) 
 

 ๔.๓  การใหพรแกผูฟง  คือ การกลาวอวยพรใหผูฟงประสบความสุขความสําเร็จ
ในชีวิต   

 

(๑๐๔)   ขอใหนักศึกษาท้ังหลายนําไปใชใหสําเร็จประโยชน และมีความเจริญงอกงามกาวหนาในทางของตน 
ทุกๆ คนเทอญ 

         (ยอดปรารถนาของมนุษย: ๑๘๕) 
 
  ๕.  การกลาวอําลา    คือ การกลาวปดการปาฐกถา ประกอบดวยองคประกอบยอย  ๒  
องคประกอบ  คือ 

 ๕.๑  การกลาวจบ คือ การกลาวปดการปาฐกถา  เชน   
 

(๑๐๖)   ขอยุติการบรรยายอบรมชุดนี้ไวเพียงเทานี้ 
(อานาปานสติสมบรูณแบบ: ๒๗๒) 

 
   ๕.๒  การกลาวถึงสาเหตุที่ตองจบการปาฐกถา  โดยมากมักเปนเพราะหมดเวลา
ในการปาฐกถา  เชน  
 



 ๑๖๔ 

(๑๐๗)   เวลา ๑ ชั่วโมงของเราก็หมด มีนกรอง เรไรรอง บอกวาหมดเวลาแลว 

(การฝกอานาปานสติหมวดที่ ๑ ขั้นที่ ๑,๒,๓,๔: ๑๖๖) 
 
 องคประกอบหลักที่ ๑-๕ จะปรากฏเรียงตอกันตามลําดับเสมอ โดยองคประกอบยอย ๒.๒ - ๒.๔,  
๔.๒ - ๔.๓  และ ๕.๑ - ๕.๒   สามารถปรากฏสลับลําดับกันได  
 

 

ตารางที่ ๖  ลาํดับวัจนกรรมในการปาฐกถาธรรมเร่ือง ใจความสําคัญของพระพุทธศาสนา 

 

ลําดับวัจนกรรม เนื้อหา 
๑. การทักทาย ทานที่จะเปนผูพิพากษาทั้งหลาย 

๒. การเกริ่นนาํฯ 
      ๒.๑  แจงวันเวลาฯ 

 

___ 

 ๒.๒  แจงหัวขอฯ หัวขอท่ีอาตมาไดรับมอบหมายสําหรับทําการอบรมในที่นี้นั้น เปนที่ทราบกันอยูแลววา คือ 
“หลักพระพุทธศาสนา วิธีการปฏิบัติ และศีลธรรม”  
 

จากหัวขอนี้ เราจะเห็นไดวามีการแยกเปน พุทธศาสนา และ ศีลธรรม ทั้งสองหัวขอนี้ 
กลาวไดวาเปนวิชาความรูที่จําเปนแกบุคคลทั่วไปทุกประเภทและจําเปนแกบุคคลท่ีกําลัง
จะปฏิบัติหนาที่ซึ่งเปนหนาที่สําคัญโดยตรงของคนทุกๆ ประเภทดวย แตสําหรับในวันแรก
นี้  อาตมาอยากจะชี้ ให เ ห็นความแตกตางในระหวางของสองส่ิงน้ีเปนสวนใหญ 
เพราะฉะน้ัน จึงใหหัวขอคําอบรมในวันนี้วา “พุทธศาสนานั้นคืออะไร?” 

     ๒.๓  แจง 
วัตถุประสงคฯ 

เพ่ือเราจะไดเขาใจส่ิงท่ีเรียกวาพุทธศาสนาใหชัดเจนเปนประการแรก  แตกระน้ันก็ยัง
อยากจะทําการเปรียบเทียบเบื้องตน ในสิ่งท่ีเรียกกันวา “ศาสนา” กับ “ศีลธรรม” พอเปน
หลักประกันความปนเปฟนเฝอเสียกอน 

     ๒.๔  แจงขอตกลง 
เบื้องตนฯ 

เมื่อเราเขาใจความแตกตางระหวางคําวาศาสนากับคําวาศีลธรรมดังนี้แลว เราจะไดสนใจ
กับส่ิงที่เรียกวาพุทธศาสนาโดยเฉพาะกันสืบไป  เม่ือตั้ งปญหา พุทธศาสนาคืออะไร 
อาตมาอยากจะใหคําจํากัดความหรือบทนิยามที่เหมาะสมแกทานท้ังหลายในท่ีนี้ที่สุดวา 
“พุทธศาสนา คือวิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติสําหรับจะใหรูวาอะไรเปนอะไร” เทานั้นเอง  

 

 

 



 ๑๖๕ 

ตารางที่ ๖  ลาํดับวัจนกรรมในการปาฐกถาธรรมเร่ือง ใจความสําคัญของพระพุทธศาสนา (ตอ) 
 

ลําดับวัจนกรรม เนื้อหา 
 ๒.๕  กลาวอางอิงฯ คําท่ีวา ใหรูวาอะไรเปนอะไรน้ัน มีความหมายลึกซ้ึงมาก เด๋ียวน้ีทานท้ังหลายลอง

พิจารณาดูวา เรารูจักวาอะไรเปนอะไรกันหรือเปลา แมแตจะรูจักวาตัวของตัวเองน้ัน    
เปนอะไร ชีวิตนี้คืออะไร การงานคืออะไร หนาท่ีหรืออาชีพคืออะไร แมที่สุดแตเงินทอง
ทรัพยสมบัติ ขาวของ เกียรติยศ ชื่อเสียงเหลาน้ีคืออะไรก็ตาม ใครกลายืนยันวารูถึงท่ีสุด
วาส่ิงเหลาน้ีคืออะไร ก็ลองพิจารณาดูใหดีๆ หรือฟงคําอธิบายดูตอไป วาตามความหมาย
อันแทจริงแลว ส่ิงเหลานี้คืออะไรกันแน 

๓. การดําเนินเรื่อง เม่ือกลาวถึงการปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนา หรือจะเรียกวาการปฏิบัติพุทธศาสนา   
ก็ตาม ยอมเปนการปฏิบัติเพื่อใหรูสิ่งทั้งปวงตมที่เปนจริงนั่นเอง … 

๔. การกลาวกอนอําลา 
       ๔.๑ สรุปประเด็นฯ 

 
อาตมาขอสรุปความสําหรับบรรยายในวันน้ีวา พระพุทธศาสนาน้ันคือวิชาและระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อใหรูวาอะไรเปนอะไร ...   

 
 

๔.๒ ฝากความหวังฯ 

 

ขอใหตัดสินใจดูดวยความเปนธรรมเถิดวา การที่จะไปรูพระไตรปฎกหรือไปรูสิ่งลึกลับ   
ที่ซอนอยูในพระไตรปฎกน้ันยังยุงยากไปกวาเปนไหนๆ เพราะฉะน้ัน เราจงหันมาศึกษา  
ตัวพระพุทธศาสนาหรือรูจักตัวพระพุทธศาสนากัน ดวยการศึกษาดวยตัวจริงคือจากส่ิง  
ทั้งปวง ...   

 ๔.๓ กลาวใหพรฯ ___ 
๕. กลาวอําลา 
      ๕.๑ กลาวจบ 

 
ขอยุติคําบรรยายวันนี้ 

 ๕.๒ กลาวถึงสาเหตุฯ เพราะหมดเวลาเพียงเทานี้ 
 

 

๒.๕  น้ําเสียง  (Key)   
      ผูวิจัยพบวา น้ําเสียงหรือทวงทํานองที่ทานพุทธทาสใชในการปาฐกถาธรรมแกผูฟงนั้น  
มีลักษณะน้ําเสียงท่ีเปนทางการ หนักแนน จริงจัง ไมปรากฏน้ําเสียงท่ีแสดงอารมณขัน หยอกลอใหเกิด
ความสนุกสนานคร้ืนเครง  ทั้งนี้เน่ืองจากส่ิงที่ทานตองการจะส่ือสารกับผูฟงนั้นมิใชเปนเร่ืองสนุกสนาน
ประโลมใจหรือเปนเร่ืองที่ทําเลนๆ หรือทําตามกระแสนิยม  หากแตเปนเร่ืองธรรมะที่มีความสําคัญตอจิต
วิญญาณของมนุษย หรือเปนสิ่งที่ทานเนนย้ําวาเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับในชาตินี้  (Summum  



 ๑๖๖ 

Bonum)  มิใชเพียงเพื่อทําใหชีวิตของปจเจกบุคคลสงบ ปราศจากความทุกขเทาน้ัน  หากแตยังเปนการ
ชวยจรรโลงโลกนี้ใหงดงามนาอยูอีกดวย 
 

(๑๐๘)   ทางฝายรางกายหรือทางฝายวัตถุนี้ก็มีพรอม คือ มีทรัพยสมบัติ มีเกียรติยศ มีไมตรี มีสังคมดี แวดลอมดี 
สวนรางกายเสร็จไป  สวนจิตวิญญาณน้ีก็มีแตความรู  ความตื่น ความเบิกบาน ประกอบอยูดวย
สติปญญา เฉลียวฉลาดอยางย่ิงในทางธรรม มีความสะอาด สวาง สงบ ดวย  แลวมันจะทุกขที่ไหนได 
มันจะไมมีทุกขเลย ไมมีการรองไห ไมมีการหัวเราะ  แตวาเปนสุขยิ่งไปกวาการหัวเราะ จะไมมีทุกขเลย   
ชีวิตแบบนี้คือ Summum  Bonum  หรือวาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได  ควรจะเขาถึงใหได    
ในชาตินี้  โดยวิธีอยางท่ีวา ใหเปนอยูดวยจิตวางต้ังตนไว  การเปนอยูดวยจิตวางน้ัน เราจะตองเชื่อ
เสียกอนวา เราสามารถทําจิตใหหยุดวุน แลวจะกลายเปนจิตวาง ... เราจะตองมีชีวิตเปนอยู          
ในลักษณะเชนน้ีจึงจะรักษาความเปนมนุษยไวได ทําโลกนี้ใหงดงามนาอยูรวมทั้งตัวเราเองดวย 

         (ยอดปรารถนาของมนุษย: ๑๗๔-๑๗๕) 
 

อนึ่ง จากการท่ีผูวิจัยไดฟงเทปบันทึกการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสพบวา ทานปาฐกถา
ธรรมดวยภาษาไทยมาตรฐานอยางชัดเจน  มีปรากฏการใชภาษาไทยถิ่นใตเพียงสองคํา คือ “หัว” ที่แปลวา
หัวเราะ และ “โสกโดก” ที่แปลวา สกปรกโสโครก ไมเหมาะสม เทาน้ัน  เมื่อพิจารณาถึงน้ําเสียงของทาน
พุทธทาสพบวาเปนเสียงทุมตํ่า หนักแนน นาเช่ือถือ มีการลงเสียงหนักเนนย้ําคําสําคัญเหมาะสมกับเนื้อหา
ที่ปาฐกถา มีจังหวะการพูดพอดี ไมเร็วหรือชาจนเกินไป ผูฟงสามารถฟงและทําความเขาใจตามไปไดเปน
อยางดี     

 

๒.๖  เครื่องมือ  (Instrument)   
   เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร หมายถึง วิธีการหรือลักษณะภาษาท่ีใชในการสื่อสารของ 

ทานพุทธทาสจากการศึกษาพบวา ทานพุทธทาสใชภาษาในระดับที่เปนทางการ หรือวัจนลีลาท่ีเปน
ทางการ (Formal  style) กลาวคือเปนการใชภาษาโดยผูใชวัยผูใหญ มีความพิถีพิถันในการใชภาษา และมี
ความรับผิดชอบในระดับดีมาก  โดยผูวิจัยพิจารณาตามแนวคิดของมารติน โจส  (Martin Joos, ๑๙๖๑,  
อางถึงในอมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ,  ๒๕๕๐: ๑๕๒) ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบดังตอไปนี้ 
 

   ๑.  เปนรูปแบบของภาษาที่ใชในสถานการณสําคัญ 

      วัจนลีลาแบบเปนทางการจะปรากฏในสถานการณสําคัญที่ไมใชเหตุการณ        
ที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกวัน  แตไมถึงกับเปนเหตุการณทางประวัติศาสตรหรือสัญลักษณของประเทศ
เชนเดียวกับวัจนลีลาแบบตายตัว  การปาฐกถาธรรมน้ันเปนพิธีการที่เปนทางการ และมักจะปรากฏ       



 ๑๖๗ 

ในโอกาสสําคัญทางพุทธศาสนา เชน  วันธรรมสวนะ  หรือในสถานการณที่หนวยงานตางๆ นิมนตทาน
พุทธทาสไปปาฐกถาใหความรูแกบุคลากรในองคกร เปนตน   และเปนวัจนลีลาท่ีแสดงความสําคัญหรือ
ความจริงจังของเรื่องพูด ดังจะเห็นไดวาเน้ือหาท่ีทานปาฐกถาน้ันเปนหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น  เชน  สุญญตา  อานาปานสติ เปนตน  เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยดํารงตนอยูไดโดย
ปราศจากความทุกข  มิใชเปนการพูดเรื่องความบันเทิงสนุกสนาน   
   

๒.  เปนวิธภาษาที่สุภาพ 

      เมื่อพิจารณาทางดานภาษา  พบวาทานจะใชภาษาท่ีสุภาพในการปาฐกถา 

ธรรม  หากจําเปนตองใชคําท่ีไมสุภาพ ทานก็จะกลาวอธิบายไวชัดเขนวาเปนคําไมสุภาพพรอมทั้ง         
บอกเหตุผล ดังตัวอยาง 
 

(๑๐๙)   ขอใหพยายามมีชีวิตอยูทุกลมหายใจเขาออกดวยจิตวางจากความรูสึกวา ตัวกู -ของกู คําน้ีมันหยาบ
หนอย แตมันจําเปนที่จะตองพูด เพราะมันเปนความรูสึกอยางนั้นจริงๆ 

         (ยอดปรารถนาของมนุษย: ๑๗๔) 
 

(๑๑๐)   จงตั้งความปรารถนาอยางแนวแน คิดจะข้ึนไปสูบกใหจงได แลวอยาใหอยูในจํานวนของอายออดท่ีตาย
ตั้งแตยังอยูในน้ํา  ขออภัยท่ีพูดอยางน้ี เรียกวาพูดอยาง “พุทธทาส” ซึ่งอาจจะโสกโกหยาบคายไปบาง 
แตก็จําเปน เพราะวาไมไดเรียนเรื่องภาษาท่ีจะพูดใหไพเราะได ตองพูดกันอยางเพื่อนมนุษยรวมเกิด  
รวมแก รวมเจ็บ รวมตาย ดวยกัน แลวก็เปนอยางท่ีเปนมนุษยมีปญหาอยางเดียวกัน มีหัวอกอยาง
เดียวกัน ในการที่จะตองชวยกันขจัดปดเปาความทุกขยากลําบากของพวกเรา โดยเฉพาะในประเทศไทย
ของเรานี้ใหมันสูญหายไป 

         (ยอดปรารถนาของมนุษย: ๑๖๓) 
 
   ๓.  มีความหรูหราในถอยคําและรูปประโยคพอสมควร 

     ความหรูหราในถอยคําในที่นี้หมายถึงความพิเศษของถอยคําทีม่มีากกวาปกติ   
ทั้งในดานการใชคํา โวหาร และการใชประโยค  กลาวคือ พบวาทานพุทธทาสมักจะเลือกใชคําที่สละสลวย  
พิเศษกวาคําธรรมดาท่ัวไป  ดานการใชโวหารนั้นพบวามีการใชโวหารอุปมาอุปไมย   อุปลักษณและ
บุคลาธิษฐาน  รวมถึงการใชปฏิปุจฉา   สวนการใชประโยค พบวามีการรอยเรียงประโยคอยางมีศิลปะ   
โดยมีการซอนความอยางมีชั้นเชิง เชน 
 



 ๑๖๘ 

(๑๑๑)   เม่ือตุลาการอยูในฐานะปูชนียบุคคลของโลก มีความหมายในบางอยางบางประการเหมือนกับบรรพชิต
หรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือโพธิสัตวหรือพระอริยเจาก็ตามแลว ตุลาการก็นาจะสนใจถึงวิธี  
ที่จะครอบงําหรือบังคับกิเลสตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตนในการบรรยายวันกอนๆ ใหเปนการเพียงพอ   
อยูเสมอ การท่ีจะไมลําเอียงดวยอคติ ๔ นั้น ยอมเปนไปไมได ถาเราละเลยในขอท่ีวาอะไรเปนทางมา 
แหงอคติ และการเปนตุลาการท่ีบริสุทธ์ิบริบูรณยอมเปนเสมือนหนึ่ง อริยบุคคลหรืออยางตํ่าท่ีสุด           
ก็กัลยาณปุถุชนอยูแลว 

(ตุลาการตามอุดมคติแหงพระพุทธศาสนา: ๒๔๔) 
 

(๑๑๒)   แตเม่ือใดจิตปลดเปลื้องส่ิงที่หุมหอออกไปเสียไดหมด  กลาวคือปลดเปล้ืองความยึดมั่นถือมั่นดวยความ
หลงดวยความไมรูนั่นแหละออกไปเสียหมด เมื่อนั้นจิตก็มีลักษณะวางเพราะไมยึดมั่นสิ่งทั้งปวง 

       (วิธีปฏิบัติเพ่ือความเปนอยูดวยความวาง: ๑๑๓) 
 

 จากตัวอยางท่ี (๑๑๑) จะเห็นไดวาทานใชถอยคําท่ีหรูหราสละสลวย เชน  ปูชนียบุคคล  บรรพชิต  
อริยบุคคล กัลยาณปุถุชน  เปนตน  และในตัวอยางท่ี (๑๑๒) มีการใชคําสันธานคู “เม่ือใด – เม่ือนั้น”      
เพื่อถวงความใหไพเราะ ไดอรรถรสชวนฟง 
 
   ๔. มีการแสดงความแยกตัวของผูพูดออกจากผูฟง 

     การแสดงความแยกตัวเองออกจากผูฟง  (detachment)  เปนลักษณะสําคัญ 

ของวัจนลีลาแบบเปนทางการ  ดังจะเห็นไดจากการใชสรรพนามบุรุษที่ ๑  จากขอมูลพบวา ทานจะใช
สรรพนามบุรุษที่ ๑ วา “ผม”  กับผูฟงเปนภิกษุสามเณร  และทานจะใชสรรพนามบุรุษที่ ๑ วา “อาตมา”  
กับผูฟงเปนอุบาสก อุบาสิกาท่ัวไป หรือเปนอุบาสิก อุบาสิกา และภิกษุสามเณร  เพ่ือแยกตัวของทาน   
ออกจากผูฟง ซึ่งการแยกตัวออกจากผูฟงนี้เปนลักษณะของวัจนลีลาแบบเปนทางการ 
 

   ๕.  มีการเช่ือมโยงความ 

                          การเช่ือมโยงความ (cohesion)  เปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงของ   
วัจนลีลาแบบเปนทางการ  ดังจะเห็นไดวาในการดําเนินปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสนั้น  จะปรากฏ
ลักษณะการเช่ือมโยงความ (cohesion)  ฮัลลิเดยและฮาซาน  (Halliday  and  Hasan,  1976,  อางถึงใน  
Norman  Fairclough,  1992 : 77)  กลาวถึงการเช่ือมโยงความวาเปนการศึกษาวาอนุพากยแตละ        
อนุพากยเช่ือมโยงกันไปสูประโยคและประโยคแตละประโยคเชื่อมโยงกันไปสูขอความระดับที่ใหญกวา



 ๑๖๙ 

ประโยคไดอยางไร  จากการศึกษาพบวาปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสมีการเชื่อมโยงทั้งในระดับจุลภาค 
(Micro  Cohesion) และระดับมหัพภาค (Macro  Cohesion) โดยในระดับจุลภาค พบวิธีการเชื่อมโยง 
ไดแก การใชคํารวมกลุม (Collocation)  การซ้ํา  (Repetition)  การอางถึง  (Reference)  และการใช
คําเช่ือม  (Conjunction)  สวนการเช่ือมโยงในระดับมหัพภาคน้ันพบวามีการเช่ือมโยงองคประกอบของ
ปริจเฉททั้ง ๕ องคประกอบ อันไดแก  การทักทาย  การเกริ่นนํา  การดําเนินเร่ือง  การกลาวกอนอําลา  
และการกลาวอําลา  ดังที่ไดเสนอไวในหัวขอที่ ๔. การลําดับวัจนกรรม  (Act  sequence)   
 

   ๖.  ใชคําศัพทเฉพาะในสาขาวิชา 

                        คําศัพทเฉพาะสาขาวิชา คือคําศัพทที่ใชเฉพาะในแวดวงนั้นๆ ผูที่ไมไดอยู    
ในแวดวงนั้นเมื่อฟงแลวจะไมเขาใจ   ธรรมะของพุทธเจาน้ันโดยมากจะมีศัพทเฉพาะและสํานวนเปนภาษา
บาลี  ซึ่งบุคคลโดยท่ัวไปอาจจะไมเขาใจความหมายเพราะแปลภาษาบาลีไมได  ดังนั้น  ในการปาฐกถา
ธรรมแกพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ทานพุทธทาสจะกลาวถึงศัพทเฉพาะและกถาภาษาบาลีแลวจึงแปล            
เปนภาษาไทยเพ่ือใหผูฟงเขาใจมากย่ิงขึ้น 
  

(๑๑๓)   กระท่ังสัมมาสมาธิที่เปนองคของมรรค (มรรคมีองค ๘ องคสุดทายวาสัมมาสมาธิ) นี้ก็ลวนแตเปนช่ือ
ความตั้งมั่นของจิตทั้งนั้น แลวยังมีคําประหลาดๆ ที่เราไมคอยไดยิน เชนคําวา อวิสหารโร แปลวา ไมมี
อาการแหงอาหารเปนพิษ ฟงดูก็นาขบขัน ไมมีอาการของอาหารท่ีเปนพิษ พอมีอาหารเปนพิษ ทองขึ้น
ทองเสีย มันมีอาการกระสับกระสายอะไร จะไมมีอาการอยางน้ันเลย นี่แหละคําพูด หรือชื่อนี้มันเปน
อุปมาท่ีทําใหเกิดความเขาใจไดงายทันทีเหมือนกัน  อีกช่ือหนึ่งก็คือ อวิสาหตมานสตา ความเปนผูมี
จิตที่พิษใดๆ ไมกระทบกระท่ัง 

       (การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๓ ขั้นที่ ๙,๑๐,๑๑,๑๒:  ๑๖๐) 
 

(๑๑๔)   มีคํากลาวในฝายพุทธศาสนาวา นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทธา ซึ่งแปลตามตัวพยัญชนะวา พุทธะ
ทั้งหลายยอมกลาววา นิพพานเปนบรมธรรม 

       (ความเก่ียวของของคนกับศาสนา: ๔๒) 
 

จากลักษณะของภาษาท่ีทานพุทธทาสใชในการปาฐกถาดังที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ภาษา    
ที่ทานใชมีวัจนลีลาแบบเปนทางการท่ีใชในสถานการณสําคัญ มีความสุภาพ หรูหรา มีการแยกตัวผูพูด
ออกจากผูฟง  มีการเช่ือมโยงความ และมีการใชคําศัพทเฉพาะสาขาวิชา  ซึ่งการใชภาษาท่ีมีวัจนลีลา    
เปนทางการเชนนี้ จะชวยสงผลใหผูฟงเกิดความตระหนักรูวาส่ิงที่ทานกําลังสื่อสารอยูนั้นเปนเร่ืองที่สําคัญ



 ๑๗๐ 

ตอชีวิตมนุษย มิใชเร่ืองที่พูดลอเลนเพ่ือความร่ืนเริงบันเทิงใจ  ดังนั้น จึงควรต้ังใจและมีสมาธิจดจอในการ
ฟงปาฐกถา 
 

นอกจากลักษณะวัจนลีลาการใชภาษาดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว ผลการศึกษายังพบวา      
การใชอุปลักษณนั้นเปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึงที่ทานพุทธทาสใชในการปาฐกถาธรรม             
เพราะสามารถชวยถายทอดความคิด ทําใหผูฟงสามารถเขาใจหลักธรรมท่ีมีความเปนนามธรรมและ       
อยูไกลตัวไดดวยสิ่งที่เปนรูปธรรมและอยูใกลตัวมากกวา 

 

๒.๗  บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ  (Norms of Interaction and  
Interpretation)   

             บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธคือขอตกลงที่ผูรวมเหตุการณสื่อสารยอมรับรวมกัน  ดังนั้น
บรรทัดฐานในการปาฐกถาธรรมน้ีจึงเปนการยอมรับรวมกันวา ผูสงสารคือทานพุทธทาส ซึ่งเปนพระสงฆ
ผูทําหนาท่ีสืบสานและเผยแผพระพุทธธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา  ทานพุทธทาสไดทําการ    
สั่งสอนโดยสงสารซ่ึงเปนหลักธรรม ไปยังผูรับสารซ่ึงก็คือพุทธศาสนิกชนและบุคคลท่ีสนใจทั่วไป           
สวนบรรทัดฐานของการตีความนั้นสามารถกลาวไดวา ทานพุทธทาสเปนพระภิกษุสงฆที่มีความรู
ความสามารถในทางธรรมอยางลึกซ้ึงเปนท่ีเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนท่ัวไปในวงกวาง  มีผลงาน   
การเผยแผธรรมะเปนที่ประจักษทั้งในและนอกประเทศ โดยองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม    
แหงสหประชาชาติ (UNESSCO)  จึงไดประกาศยกยองใหทานเปน  “บุคคลสําคัญของโลก” ประจําป พ.ศ. 
๒๕๔๘–๒๕๔๙   ดังนั้นธรรมะที่ทานส่ังสอนจึงเชื่อถือไดวาเปนความรูความเขาใจและหลักปฏิบัติที่ถูกตอง
ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา  ดังนั้นผูรับสารทั้งที่เปนผูฟงและผูอานจึงรับสารดวยความเช่ือถือ ศรัทธา 
และนอมนําคําส่ังสอนนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  แตถึงกระน้ัน ผูฟงและผูอานท่ัวไปก็ตองใชความ
พยายามในการทําความเขาใจธรรมะเพราะธรรมะเปนเร่ืองเก่ียวกับแนวความคิด  ความเชื่อ  ซึ่งเปน
นามธรรมและละเอียดซับซอนอยางย่ิง บุคคลทั่วไปจึงเขาใจไดยาก   ดังนั้น การใชอุปลักษณในการ
ปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสจึงชวยใหผูฟงสามารถเขาใจหลักธรรมะท่ีเปนนามธรรมและซับซอนเขาใจ
ยากน้ัน ใหเห็นชัดเจนและเขาใจไดงายยิ่งขึ้น โดยการเปรียบเทียบธรรมะซึ่งเปนนามธรรมท่ีแลดูเหมือน  
ไกลตัว จับตองสัมผัสไมได ใหเห็นภาพชัดเจนมากย่ิงขึ้นจากแบบเปรียบท่ีมีความเปนรูปธรรมและเปนสิ่งที่
ใกลตัวอยูในชีวิตประจําวัน 
 

 



 ๑๗๑ 

๒.๘  ประเภทของการส่ือสาร  (Genre)   
         การเทศนาธรรมของทานพุทธทาสเปนปริจเฉทประเภทการพูดของคนคนเดียว 
(monologue discourse) ลองเอเคอร (Longacre, ๑๙๘๓,  อางถึงในสมทรง  บุรุษพัฒน, ๒๕๓๗: ๒๕) 
ใชหลักเกณฑเบ้ืองตน  ๒  ประการ  คือ ลําดับกาล (contingent  temporal  succession)  และ  แนวโนม
สูผูกระทํา  (agent  orientation) เพ่ือแบงปริจเฉทการพูดคนเดียวออกเปน  ๔  ประเภท  คือ  ๑. เรื่องเลา 
(narrative  discourse)  ๒. กระบวนการ (procedural  discourse)   ๓. ขอควรปฏิบัติ  (behavioral  

discourse)   และ  ๔. คําอธิบาย  (expository  discourse)   

 

ตารางที่  ๗  เกณฑการแบงประเภทปริจเฉทการพูดคนเดียวของลองเอเคอร  
 

 

ประเภท 
เกณฑการแบง 

ลําดับกาล แนวโนมสูผูกระทํา 
๑.  เรื่องเลา     

๒.  กระบวนการ    ___ 

๓.  ขอควรปฏิบัติ   ___  

๔.  คาํอธิบาย   ___ ___ 

  

จากตารางที่ ๗  จะเห็นไดวาการปาฐกถาธรรมน้ันเปนปริจเฉทประเภทขอควรปฏิบัติเพราะเปน
ปริจเฉทท่ีไมตองเรียงลําดับเหตุการณเกิดกอน เกิดหลัง แตเนนวาบุคคลหรือผูกระทําควรจะประพฤติ
ปฏิบัติตนอยางไร  หรือไดกระทําบางสิ่งบางอยางไปแลวอยางไร   ดังนั้น การใชภาษาในปริจเฉทประเภท
ขอควรปฏิบัตินี้ จึงเปนภาษาที่ผูพูดจะตองคํานึงถึงผูฟงเปนหลัก เ พ่ืออธิบายและชี้แนะแนวทางใหผูฟง
ตระหนักรูในหลักธรรม และนําไปปฏิบัติใหเกิดมรรคผลตอไป 

 

จากการวิเคราะหองคประกอบการส่ือสารตามกรอบ SPEAKING ของไฮมส (Hymes, 1974)  
พบวาองคประกอบที่สําคัญในสถานการณสื่อสารดังนี้   

๑. ผูรวมเหตุการณ (Participants)   
         ดังที่ไดวิเคราะหไวขางตน การปาฐกถาธรรมเปนการส่ือสารสองทางที่ประกอบไปดวยบุคคล 

๒ ฝาย ไดแก  ผูสงสาร คือ ทานพุทธทาส  และ ผูรับสาร คือ ผูที่ฟงการปาฐกถาธรรม  ซึ่งมีทั้งสาธุชนทั่วไป



 ๑๗๒ 

ผูสนใจในธรรม   นักศึกษาแพทยโรงพยาบาลศิริราช  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พระนิสิต      
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เดินทางมาอุปสมบทภาคฤดูรอน  ณ สวนโมกขพลาราม  จะเห็นไดวา   
กลุมผูฟงนี้ถึงแมจะเปนพุทธศาสนิกชนท่ีมีความสนใจในธรรมะเหมือนกัน แตก็มีปจจัยทางสังคม              
ที่แตกตางกันในหลายดาน เชน  เพศ  อายุ  อาชีพ เปนตน  โดยเฉพาะอาชีพ  จากการวิเคราะหพบวา
อาชีพของผูฟงมีผลตอการใชเลือกมโนอุปลักษณของทานพุทธทาส  ดังจะเห็นไดจากถอยคําอุปลักษณ     
ในหนังสือเร่ืองแกนพุทธศาสนที่ทานปาฐกถาใหแกนักศึกษาแพทยโรงพยาบาลศิริราช   จากการศึกษา    
พบการใชมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] มากที่สุด  ทั้งนี้เน่ืองจากทานพุทธทาสเลือกใช        
มโนอุปลักษณใหเหมาะสมกับการรับรูของผูฟงซึ่งเปนนักศึกษาแพทย ซึ่งมีความคุนเคยกับเร่ืองโรคภัย      
ไขเจ็บ  เช้ือโรค และการรักษาโรค ซึ่งการเลือกใชมโนอุปลักษณที่ผูฟงคุนเคยนี้จะชวยใหผูฟงเขาใจธรรมะ
ไดงายและชัดเจนขึ้น  

 
๒.  จุดมุงหมาย (Ends)  
      ดังที่ไดกลาวไวขางตนวา   ทานพุทธทาสมีจุดมุงหมายในการปาฐกถาธรรม คือ เพื่อตองการ

ทําความเขาใจและชี้แนะวิธีการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาใหแกผูฟง  ซึ่งสิ่งที่ทานมุงเนนในการทํา
ความเขาใจกับผูรับสาร คือ หัวขอธรรมเร่ืองความวางและปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนหลักธรรมขั้นสูง  มีความ
ซับซอน เปนนามธรรมอยางย่ิง ยากท่ีจะเขาใจไดโดยงาย อีกท้ังเปนเร่ืองที่อยูไกลตัว ผูรับสารสวนใหญ      
จะไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองลึกซ้ึงมากอน  ดังนั้น อุปลักษณจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการทํา
หนาท่ีอธิบายหัวขอธรรมท่ีเขาใจยากนี้  ใหสามารถเขาใจไดงายข้ึน ชัดเจนขึ้น เม่ือผูรับสารเขาใจเน้ือหา  
ขอธรรมะแลว ก็จะนํามาใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันไดงายขึ้น   

 

๓.  น้ําเสียง  (Key)   
             ในการปาฐกถาธรรม ทานพุทธทาสใชภาษาไทยมาตรฐาน  มิไดใชภาษาไทยถ่ินใต  

น้ําเสียงหรือทวงทํานองที่เปนทางการ จริงจัง หนักแนน ทั้งนี้เน่ืองจากสิ่งที่ทานตองการจะสื่อสารกับผูฟง
เปนเร่ืองธรรมะท่ีมีความสําคัญตอจิตวิญญาณของมนุษย หรือที่ทานเนนย้ําวาเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย    
ควรจะไดรับในชาตินี้ (Summum  Bonum) และมีความสําคัญในระดับมนุษยชาติ เพราะธรรมะเปนสิ่งที่
นําพาความสุขสงบมาสูตนเอง สังคม และโลก  ซึ่งถือไดวาเปนเร่ืองที่ยิ่งใหญที่มนุษยควรจะตระหนักและ
ปฏิบัติตามเพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของมนษุยในฐานะปจเจกบุคคลและในฐานะพลโลก 
 



 ๑๗๓ 

๓.  หนาท่ีของมโนอุปลักษณธรรมะในการปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ 
โกทลี (Goatly, 1998  อางถึงใน ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, ๒๕๔๒: ๒๕๕-๒๕๗) กลาวถึงหนาท่ี   

ของอุปลักษณไวสามดาน ไดแก หนาท่ีดานถายทอดความคิด (Ideational)  หนาท่ีดานบุคคลสัมพันธ  
(Interpersonal)  และดานการเรียบเรียงความ  (Textual) ดังนั้น ในสวนน้ีจะเปนการศึกษาวิเคราะห        
วามโนอุปลักษณธรรมะทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณทําหนาท่ีใดบางในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส    
ตามแนวคิดของโกทลี   

จากการวิเคราะหหนาท่ีของมโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะท้ัง ๑๐ มโนอุปลักษณพบวา          
มโนอุปลักษณดังกลาวทําหนาท่ีครบทั้ง ๓ ดาน  ไดแก  ดานถายทอดความคิด  ดานบุคคลสัมพันธ  และ
ดานการเรียบเรียงความ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

๓.๑  หนาท่ีดานถายทอดความคิด  (Ideational) 
  ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนวา อุปลักษณมีหนาท่ีในการถายทอดความคิดที่เปนนามธรรม
หรืออยูไกลตัวผูฟง ใหผูฟงเขาใจไดงายข้ึน ชัดเจนมากข้ึนผานแนวเทียบที่มีความเปนนามธรรมมากกวา
และอยูใกลตัวผูฟงมากกวา  หนาท่ีของอุปลักษณธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสก็มีหนาท่ี
ดานถายทอดความคิดนี้เชนกัน เพราะธรรมะเปนสิ่งที่มีความเปนนามธรรมอยางย่ิง   อีกท้ังยังซับซอน    
ยากตอการทําความเขาใจ  ดังนั้นการใชอุปลักษณในการปาฐกถาธรรมจึงชวยใหผูฟงสามารถเขาใจธรรมะ
ไดงายขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  

๓.๑.๑  อธิบายสิ่งที่เปนนามธรรม (Explanation)  

  จากการศึกษาองคประกอบของการส่ือสารตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการ 
สื่อสารทําใหทราบวา ผูฟงหรือผูรับสารท่ีฟงการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสในแตละคร้ังนั้นมีจํานวน
มาก บางสถานการณส่ือสารอาจมีหลายรอยคน และแตละคนก็มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันออกไป 
ทําใหผูสงสารจําเปนตองใชเทคนิควิธีการในการอธิบายสิ่งที่ไกลตัวใหผูฟงเขาใจไดงายข้ึน  ผลการ
วิเคราะหพบวา ทานพุทธทาสเลือกอธิบาย “ธรรมะ” ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่อยูไกลตัวน้ัน โดยผานกิจกรรมหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูรับสาร ไดแก การดับความรอน  การปกครอง  การรับประทาน
อาหาร  การปลดพันธนาการ  การรักษาโรค  การเดินทาง  การทําเกษตรกรรม  การทําความสะอาด  และ
การกําจัดความมืด  มีเพียงเหตุการณเดียวท่ีถือวาไมไดเกิดในชีวิตประจําวันซึ่งผูรับสารอาจจะมีหรือไมมี
ประสบการณโดยตรง แตก็สามารถเขาใจไดจากการรับรูชองทางอ่ืน เชน การอานขาว หรือการรับชม      



 ๑๗๔ 

จากโทรทัศน นั่น คือ การทําสงคราม  จะเห็นไดวากิจกรรมหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ
ผูรับสารท้ัง ๑๐ เหตุการณนี้ เปนเร่ืองที่อยูใกลตัวของผูรับสาร มีความเปนรูปธรรมชัดเจนกวาธรรมะ       
ซึ่งเปนเร่ืองแนวความคิดที่เปนนามธรรมอยางสูงสุด ดังนั้น มโนอุปลักษณทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณนี้จึงนาจะ
มีสวนชวยในการถายทอดความคิดดวยการอธิบายความใหผูฟงทําความเขาใจธรรมะไดงายข้ึนและชัดเจน
ขึ้น ทั้งนี้ผูวิจัยจะขอยกตัวอยางบางมโนอุปลักษณมาอธิบาย ดังนี้ 
 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  
ชวยอธิบายมุมมองเก่ียวกับธรรมะวาเปรียบเสมือนการทําสงครามกับขาศึกศัตรูที่เขามารุกราน 

ในการศึกสงครามน้ัน เราจะตองรูจักวงแผนการรบ และใชอาวุธยุทโธปกรณที่ เหมาะสมใ นการ
ประหัตประหารขาศึก  การเปรียบธรรมะกับการทําสงครามนี้ เปนการอธิบาย “ธรรมะ” ซึ่งเปนสิ่งที่เปน
นามธรรมไกลตัวผูฟงใหเขาใจไดงายข้ึน โดยผานมโนทัศนการทําสงครามซ่ึงเปนเร่ืองที่ใกลตัวผูฟง ผูฟง      
มีความรูความเขาใจมากกวา จึงทําใหผูฟงเขาใจธรรมะไดงายขึ้น ดังตัวอยาง 
 

(๑๑๕)   สวนความตองการประโยชนจากศาสนาของปจเจกชนนั้น เปล่ียนแปลงและกาวหนาไดเร่ือย    ไมหยุดยั้ง 
ขอนี้เองเปนมูลเหตุทําใหพบความหมายของคําวา อหึสา หรือความไมเบียดเบียนลึกลงไปจนกระท่ัง
ถึงกับพบวา ความเบียดเบียนท่ีนากลัวท่ีสุดนั้นคือความเบียดเบียนตนเองโดยไมตองมีบุคคลท่ี ๒ เขามา
เก่ียวของเลย ขอนี้เปนเหตุใหคนพบขาศึกศัตรูทางนามธรรมหรือทางวิญญาณในภายในใจของตนเอง   
วาน่ันแหละเปนผูเบียดเบียนท่ีรายกาจท่ีสุดในภายในตนเองกอน แลวยังเปนตนเหตุกอใหเกิดการ
เบียดเบียนจากภายนอกคือจากบุคคลภายนอกเพ่ิมขึ้นมาอีกสวนหนึ่ง ถาหากวาขาศึกภายในกลาวคือ
กิเลสไมมีแลว การเบียดเบียนหรือขาศึกภายนอกจะมีไมไดเลย กิเลสตางหากเปนตัวกอขาศึกภายนอก 
การมองเห็นอยางลึกซ้ึงนี้ไดดําเนินเร่ือยไป จนกระท่ังเกิดมีบุคคลประเภทพระพุทธเจาหรือผูที่สามารถ
กําจัดขาศึกภายในไดอยางส้ินเชิงขึ้นมาในโลก แลวสอนกันสืบไป ทําใหเกิดหลักเกณฑขึ้นมาใหม          
วา สันติภาพอันแทจริงและควรตองการอยางย่ิงนั้น คือความไมมีกิเลส เพราะกิเลสเปนขาศึกอยางย่ิง
นั่นเอง 

            (ความเก่ียวของของคนกับศาสนา: ๔๓) 
 

จากตัวอยางน้ีจะเห็นไดวา มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม] ชวยอธิบายธรรมะใหผูฟง
เขาใจไดชัดเจนข้ึนโดยทานพุทธทาสเปรียบเทียบ “กิเลส” กับ “ขาศึกศัตรู” คือผูที่เขามาเบียดเบียนรุกราน
ซึ่งขาศึกศัตรูนี้มีความรายกาจอยางย่ิงเพราะไมเพียงแตจะทําใหจิตใจเปนทุกขเศราหมองแลว แตยังเปน



 ๑๗๕ 

ตนเหตุกอใหเกิดขาศึกภายนอกเขามาทําความยุงยากเสียหายใหแกชีวิตของเราอีกดวย  ดังนั้นกิเลสจึงถือ
ไดวาเปนศัตรูที่อันตรายและนารังเกียจที่สุดที่มนุษยทุกคนควรจะรูเทาทันและเรงกําจัดออกไป 

 

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การปกครอง]  
ชวยอธิบายมุมมองเกี่ยวกับธรรมะวาเปรียบเสมือนการปกครอง ในการปกครองน้ันจะประกอบ

ไปดวยบุคคลสองฝาย คือ ผูปกครองและผูถูกปกครอง ซึ่งปกครองไดดวยอํานาจในการบริหารจัดการ   
ฝายท่ีมีอํานาจมากกวาก็จะเปนผูปกครอง หรือ “นาย” ที่สามารถสั่งหรือบงการผูคนและสิ่งตางๆ รอบกาย
ได   ในขณะท่ีฝายท่ีออนแอกวาก็จะตกเปนผูถูกปกครอง หรือ “ทาส”  ซึ่งปราศจากอิสรภาพและตองมี
หนาท่ีรับใชตามท่ีนายสั่ง  ดังนั้น การอธิบายเร่ืองกําลังอํานาจระหวางจิตกับกิเลสจึงเห็นภาพชัดเจนมาก
ขึ้นเมื่ออธิบายผานอุปลักษณการปกครอง 
 

(๑๑๖)   ความไมนาเอา ไมนาเปนนี้ ชาวโลกธรรมดาฟงดูชวนใหนาเบ่ือหนาย หรือเปนท่ีตั้งของความเบ่ือหนาย 
แตถาใครไดเขาถึงตามความหมายที่แทจริงของมันแลว กลับเปนท่ีตั้งของความกลาหาญราเริงหรือความ
มีจิตเปนนายเปนอิสระตอสิ่งทั้งปวง ทําใหเราสามารถเขาไปหาส่ิงใดๆ ดวยความรูสึกท่ีไมตกเปนทาส 
ของมัน คือไมเขาไปดวยอํานาจอยากของกิเลสตัณหาหนามืดจนกลายเปนทาสของมัน  คนเรากําลัง    
เอาอะไรอยูก็ตาม กําลังเปนอะไรอยูก็ตาม ขอใหรูสึกตัวอยูเสมอวา เรากําลังเอาหรือเปนในสิ่งท่ีแทแลว
เอาไมได เปนไมได เพราะไมมีอะไรที่เอาไดจริง เปนไดจริงตามตองการของเรา มันเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อยูตลอดเวลาดังที่ไดกลาวแลว เราเองเขายึดมั่นมาดวยกิเลสตัณหา ดวยความบาบอของเราเอง
ตางหาก ฉะน้ันเราจึงทํากับสิ่งเหลาน้ีไมถูกตรงกับท่ีมันเปนจริง เพราะเขาไปเก่ียวของดวยความไมรู
ตามท่ีเปนจริงนั่นเอง จึงเกิดความทุกขยุงยากข้ึนทุกอยางทุกประการ คนแตละคนมาสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีของตนใหบริสุทธิ์ผุดผองได ก็เพราะมันอยากเอาอะไร อยากเปนอะไร เกินของเขตของความเปน
จริง เพราะอํานาจของกิเลสตัณหาของตนเองเสียเร่ือย จึงไมสามารถจะดํารงตนใหอยูในสภาพที่ เปน
ความดี ความงาม ความถูกตองและความยุติธรรมอะไรไดเลย มูลเหตุอันแทจริง มันอยูที่เราตกเปนทาส
ของสิ่งเหลานี้เสียแลว 

             (สมาธิและวิปสสนาตามธรรมชาติ: ๑๔๑) 
 

จากตัวอยางน้ีจะเห็นไดวา มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การปกครอง] ชวยอธิบายใหเห็นมุมมอง
วา การตกเปนทาสของกิเลสจะทําใหชีวิตของเราเดือดรอนทุกขยาก หากแตเรารูเทาทันกิเลส ไมยอมตกอยู
ใตอํานาจของกิเลส มีความตระหนักรูวาสรรพส่ิงในโลกน้ีไมจีรังยั่งยืน มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับสิ้นไป   
ไมมีผูใดหรือสิ่งใดหลีกหนีไดพน ก็จะทําใหจิตของเรามีอิสรภาพเปนนายของสิ่งตางๆ  สิ่งตางๆ เหลาน้ัน   
ก็จะไมสามารถมีอิทธิพลหรือมีอํานาจเหนือจิตของเราได 



 ๑๗๖ 

๓.๑.๒  เปนแนวเทียบเพื่อโนมนาวใหทําหรือไมทําบางอยาง  (Argument  by   

analogy  and/or  false  reasoning)   

                     เปนการใชอุปลักษณเพื่อหวังผลใหผูฟงกระทําหรือไมกระทําบางอยาง  เพราะการ 
เลือกใชอุปลักษณที่เหมาะสมกับบริบทยอมมีผลในการจูงใจผูฟง  จากการศึกษาพบวาทานพุทธทาส       
สั่งสอนธรรมะแกพุทธศาสนิกชนในประเด็นเดียว นั่นคือ เร่ือง “ความวาง หรือสุญญตา”  กลาวคือทาน
มุงเนนใหทุกคนละความเปนตัวตน ความตระหนักวาเปนของตนออกไป  ดังนั้นในมโนอุปลักษณธรรมะ   
ทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณนั้น ทานจะเปรียบเทียบ “กิเลส” ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นนี้ กับสิ่งที่     
“ไมพึงปรารถนา” ในทุกกิจกรรมของมนุษย ดังนี้ 

  

 ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ อากาศที่รอน 

 ในการปกครอง   สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ ผูปกครองที่ไมด ี

 ในการรับประทานอาหาร  สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ กางปลา 

 ในการสงคราม   สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ ขาศึกศัตรู 
 ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ การถูกพันธนาการ 
 ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ โรคภัยไขเจ็บ 

 ในการเดนิทาง   สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ การหลงทาง 
ในการทําเกษตรกรรม  สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ วัชพืช / สัตวที่ไมมีคุณภาพ 
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ คราบสกปรก 

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งที่ไมพึงปรารถนาคือ ความมืด 
 

ดังนั้น เม่ือเรารูสึกไมชอบ ไมปรารถนาในส่ิงที่จะเขามาทําลายและเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ชีวิตแลว เรายอมหาทางปองกันและกําจัดสิ่งนั้นออกไป  ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการใชอุปลักษณ
เปรียบเทียบกิเลสกับสิ่งไมพึงปรารถนาทั้งปวงดังที่ไดกลาวมาแลวในมโนอุปลักษณทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณ
นั้น  ลวนเปนการโนมนาวใหผูฟงเกิดความเกลียดกลัวตอตอกิเลส และนําไปสูการปองกันกําจัดกิเลส
เพ่ือใหจิตปราศ “อัตตา” คือการยึดมั่นถือมั่น  เมื่อเราไมยึดมั่นถือมั่น เราก็จะไมทุกข เน่ืองจากธรรมะ        
ที่แทจริงแลว สรรพสิ่งในโลกน้ีไมมีใครท่ีสามารถยึดถือเอาไวได เพราะทุกส่ิงที่เกิดขึ้นตางเปนไปตามกฎ   
ไตรลักษณ นั้นคือ เกิดขึ้น ตั้งอยู และรอวันสูญสลายดวยกันท้ังสิ้น  แมแตธรรมะของพระพุทธองค ซึ่งถึงแม
จะมีคุณอันวิเศษเพียงใด แตถาพุทธศาสนิกชนผูปฏิบัติธรรมไมมีสติรูเทาทันวา หัวขอธรรมตางๆ นั้น      



 ๑๗๗ 

เปนเพียงเคร่ืองมือในการนําพาจิตวิญญาณไปสูความสุขสงบเทาน้ัน หากแตยึดมั่นถือมั่นในหัวขอธรรม     
ก็จะทําใหชีวิตไมพบกับความวางหรือพระนิพพานได  ดังตัวอยางดานลางน้ี  
 

(๑๑๗)   อยาลืมวาธรรมะท้ังหลายน้ีพระพุทธเจาทานตีราคา (regard) มันเพียงวาเปนเครื่องมือ คือเปน
ยานพาหนะ ซึ่งทานชอบเปรียบเทียบเหมือนกับเรือหรือแพสําหรับขามฟาก อยาใหมันมากไปกวาน้ัน 
ธรรมะทั้งปวงแมจะวิเศษวิโสอยางไรก็ใหถือมันเปนเพียงเหมือนกับเรือขามฟาก อยาเท่ียวแบกเรือ ทูนเรือ
ไปไมมีที่สิ้นสุด มักจะไมขามฟาก หรือมันจะไมไดผลของการขามฟาก เพราะวาเมื่อเราแบกเรือ ทูนเรือขึ้น
ไปดวย มันไมไหว มันก็ตองเฝาอยูกับเรือนั้น ไมตองขึ้นบกกันเลย แมจะมี เรือสวยงามวิเศษวิโสอยางไร 
มันก็ไมไดขามฟาก มันไปติดอยูทีเ่รือ 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๒ ขั้นที่ ๕,๖,๗,๘: ๑๔๐) 
 
 

๓.๒  หนาท่ีดานการสื่อสารระหวางบุคคล 

 จากการศึกษาพบวา มโนอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส
ภิกขุปรากฏหนาที่ดานการสื่อสารระหวางบุคคล ดังนี้ 

 

๓.๒.๑  แสดงอารมณความรูสึก (Expressing  emotional  attitude)   

            ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอ ๓.๑.๒   เปนแนวเทียบเพื่อโนมนาวใหทําหรือไมทํา 

บางอยาง (Argument by analogy and/or false reasoning) วาทานพุทธทาสเปรียบเทียบกิเลสกับสิ่งท่ี 
ไมพึงปรารถนาท้ัง ๑๐ ประการ  กลาวคือ  ความรอนแผดเผา  ผูปกครองที่ไมดี  กางปลาติดคอ  ขาศึกศัตรู  
การถูกพันธนาการ   การเจ็บปวย   การหลงทาง  วัชพืชและสัตวที่ไมมีคุณภาพ  คราบสกปรกติดแนน  และ
ความมืด  ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา มโนอุปลักษณธรรมะท้ัง ๑๐ มโนอุปลักษณลวนทําหนาท่ีแสดงความรูสึก 
มีผลใหผูฟงเกิดอารมณความรูสึกรังเกียจและกลัวกิเลส ยิ่งเมื่อฟงซ้ําบอยๆ และฟงอยางมีสติ  คิดไตรตรอง
ตามก็ยิ่งเกลียดกลัวจนไมปรารถนาจะเขาใกลและนําไปสูการกําจัดทําลายกิเลสนั้น    

 

๓.๒.๒  เสริมสรางความสนิทสนม (Cultivating  intimacy)   

             การเสริมสรางความสนิทสนม หมายถึง การที่ผูฟงสามารถเขาใจอุปลักษณที่ผูพูด
เลือกใชมาเพื่อสื่อความหมายได  นั่นยอมหมายถึงทั้งผูพูดและผูฟงตระหนักวาตางเปนผูที่มีความคิด  
ความรู  และภูมิหลังรวมกันอยูเทาน้ัน จึงจะสามารถเขาใจการส่ือสารโดยออมเชนนี้ตรงกันได สงผลใหทั้ง 
ผูพูดและผูฟงรูสึกวาสนิทกันหรือเปนคนในกลุมเดียวกันมากยิ่งขึ้น  จากการศึกษาพบวามโนอุปลักษณ 



 ๑๗๘ 

[ธรรมะ คือ การรักษาโรค] ทําหนาท่ีเสริมสรางความสนิทสนมระหวางผูพูด คือทานพุทธทาสกับผูฟง         
คือนักศึกษาแพทยของโรงพยาบาลศิริราช 
   

(๑๑๘)   คําวา “โรคทางวิญญาณ” นั้นก็คือ โรคที่มีเชื้ออยูที่ความรูสึกวา-ตัวเรา วาของเรา หรือวา-ตัวกู 
หรือวา-ของกูนั่นเอง ที่มีอยูในใจ ประจําอยูในใจเปนเชื้อโรคอยู แลวก็เบิกบานออกมาเปน
ความรูสึกวาตัวกู-ของกู แลวก็เห็นแกตัว แลวก็ทําไปตามอํานาจความเห็นแกตัว มันจึงเปนเร่ืองความ
โลภ ความหลง ทําใหเดือดรอนกันท้ังตัวเองและผูอื่น นี่คืออาการของโรคทางวิญญาณมันเปนอยูภายใน 
ฉะนั้น ใหเรียกกันเพ่ือจํางายวา โรคตัวกู-ของกูจะดีกวา งายกวา  พวกเรามีโรค “ตัวกู-ของกู” กันอยู
ทุกคน แลวก็รับเชื้อนี้เพิ่มเติมเขามาทุกคราวท่ีเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทาง
ผิวหนัง และคิดไปในใจตามประสาคนท่ีไมรู  เขาเรียกวา รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ๖ 
อยาง คูกันกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ๖ อยางดวยเหมือนกัน คือวามีการรับเช้ือหรือสิ่งแวดลอมที่จะ
ทําใหเปนโรคนี้ ทีป่รุงแตงใหเปนโรคนี้อยูทุกคราวท่ีมีการเห็นรูป ฟงเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส ฯลฯ   

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา: ๑๓) 
 

 
๓.๓  หนาท่ีดานการเรียบเรียงความ 
       จากการศึกษาพบวา มโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส

ปรากฏหนาท่ีดานการเรียบเรียงความ ไดแก  [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]   และทําหนาท่ีเปนบันเทิงคดี     
ในฐานะอุปลักษณชวยสรางโลกในจินตนาการ  ไดแก [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]   ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 

๓.๓.๑  ชวยเรียบเรียงความ  (Textual  structuring)   

            มโนอุปลักษณทําหนาที่ชวยใหการลําดับความคิดเปนไปอยางมีระบบ  และชวย 

ใหเกิดสัมพันธภาพในปริจเฉท   จากการศึกษาพบวา มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] ทําหนาท่ี        
ชวยเรียบเรียงความทําใหเกิดเอกภาพและสัมพันธภาพ โดยชวยลําดับประเด็นการอธิบายความ ดังนี้  

(๑๑๙) คําวา “วิญญาณ” ในที่นี้ไมไดหมายความวาวิญญาณภูติผีปศาจ ถูกผีสิง อะไรทํานองน้ัน ไมใช            
มันหมายถึงวิญญาณหรือจิต หรือมโนสวนลึกท่ีมันเปนโรคไดดวยอํานาจของกิเลส โดยเฉพาะอยางย่ิง    
ก็คือ อวิชชา หรือ มิจฉาทิฐ ิมันเปนจิตที่ประกอบอยูดวยอวิชชาหรือมิจฉาทิฐิ แลวก็เปนโรคทางวิญญาณ 
คือเห็นผิด เห็นผิดก็เปนเหตุใหคิดผิด พูดผิด ทําผิด แลวก็เปนโรคตรงท่ี คิดผิด พูดผิด ทําผิด  ทานจะเห็น
ไดทันทีวา Spiritual Disease นี้เปนกันทุกคนไมยกเวนใคร สวน Physical Disease, Mental Disease 



 ๑๗๙ 

นั้นเปนกับคนบางคน และเปนบางเวลา และเร่ืองมันก็ไมมากมายเสียหายใหญโตอะไรนัก คือมันไมทําให
ใครเปนทุกขอยูทุกลมหายใจเขาออก ไดเหมือนกับโรคทางวิญญาณ เพราะฉะน้ัน โรคทาง Physical   
หรือทาง Mental นี้ ไมเก่ียวกันกับพุทธศาสนา ซึ่งเปนยาแกโรคทางวิญญาณ หรือไมเก่ียวกันกับ
พระพุทธเจาท่ีเปนแพทยใหญในทางวิญญาณโดยตรง มันเหลือแตโรคท่ีอรรถกถาเรียกวา “โรคทางจิต” 
หรือในบัดนี้เราตองบัญญัติลงไปวา Spiritual Disease และเรียกวา “โรคทางวิญญาณ” ดีกวา   

เม่ือมันทําใหอาตมานึกถึงขอที่อรรถกถาเรียกพระพุทธเจาวาเปนนายแพทยทางวิญญาณ ก็รูสึกตอไปวา 
ถือเอาแนวน้ีพูดกันรูเร่ืองงายกวา โดยเหตุที่คนทุกคนเปนโรคทางวิญญาณ จึงทุกคนตองรักษาเยียวยา
ในทางวิญญาณน่ันแหละ คือธรรมะนั่นแหละ คือพุทธศาสนากํามือเดียวท่ีจะตองใหเขาถึง คือเอามาใช 
มากิน มาเยียวยารักษาโรคใหจนได  

(ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา:  ๑๑) 

จากตัวอยาง มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] แสดงใหเห็นหนาท่ีการเรียบเรียงความ
ซึ่งลําดับความโดยการเปรียบเทียบองคประกอบของการศึกษาโรคกับองคประกอบของการศึกษาธรรมะ 
อยางเปนระบบ  ดังนี้    กิเลสเปนเช้ือโรค     การคิดผิด พูดผิด ทําผิดเปนอาการของโรค   มนุษยทุกคน     
เปนผูปวย    พระพุทธเจาเปนนายแพทยใหญ  และหัวขอธรรมเปนยารักษาโรค 

 

๓.๓.๒  บันเทิงคดีในฐานะอุปลักษณชวยสรางโลกในจินตนาการ  (Fiction)                   

           มโนอุปลักษณชวยสรางโลกจินตนาการใหเกิดขึ้นแกผูฟงได  เพราะมีการสมมต ิ 
ตัวละครและมีการเปรียบเทียบกับชีวิตจริง  จากการศึกษาพบเพียงมโนอุปลักษณเดียว คือ [ธรรมะ คือ 
การทําความสะอาด]  ที่ทําหนาท่ีนี้  ดังตัวอยาง 
 

(๑๒๐)   นิทานที่ชอบเลาเรืองนี้ อยากจะใหเลาบอยๆน้ีก็คือ นิทานเร่ืองยายกะตา พอพูดอยางน้ีก็จะนึกหัวเราะกัน
ในใจแลววา นิทานเร่ืองยายกะตาบาๆน้ี มันจะมาชวยไดอยางไร  นิทานมีวา ยายกะตาสองคนผัวเมียอยู
กันมานานแลว แตวามันตรงกันขามหมด โดยท่ียายน้ีเปนคนหัวด้ือ มีลักษณะอยางอายออดนั้น ตาวา
อยางไร แกก็ตองวาไปเสียอีกขางหนึ่ง ใหมันตรงกันขามเปน contrast กันอยางย่ิงอยูเร่ือยอยางน้ี        
พอหนักเขาๆ ตาคิดวาทนไมไหวแลว ตองบริจาคคุณยาย หมายความวา ทําใหไปเสียใหพน ก็งายนิด
เดียว เพราะแกเปนคนหัวด้ือ  บอกวา วันนี้อยาไปปาเลย ยายก็พูดวา จะไป ไปแลวก็อยาไปใกลเหวนะ   
กูจะยิ่งไป อยาทูนหินหนักๆเขาไปนะ กูก็จะยิ่งทูนกอนเบอเรอ มันก็เลยเซตกไปในเหว 

  



 ๑๘๐ 

 เร่ืองมีตอไปวาในเหวน้ันมีปศาจคือผีอยู โดยถูกสาปไววา ถาไมมีคนหัวด้ือลงไปแทนแลว ผีนี้จะไมมี
โอกาสขึ้นมา วันน้ีมีคนหัวด้ือลงไปแทน ผีมันก็ขึ้นมาได มันก็ขึ้นมาเจอะกับตา คุยกันก็เลยรูเร่ืองวา ตาน้ี
เองทําใหยายคนน้ีตกลงไป เหมือนกับเปนผูโปรดผีใหขึ้นมาได ผีจึงยอมรับวาตามีบุญคุณ  ตรงนี้ขอใหจํา
ไวหนอยวา แมแตผีก็ยังรูสึกวาใครมีบุญคุณ ทีนี้ก็เลยสัญญากันวา ถาอยางนั้น ผีจะตองอยูสวนผี อยาไป
ยุงกับมนุษยนัก ผีก็ยอมรับวาจะทําอยางน้ัน แลวก็จากกันไป  ฝายผีนั้น  ขึ้นช่ือวาผีมันก็อดที่จะหลอก
ไมได คืออดจะโกหกไมได เราอยาเอาอยางผีในขอนี้ดวย ผีนั้นมันก็เท่ียวหลอกคือสิงคนเขาเปนครั้งแรก
ในโลก คําวา “ครั้งแรกในโลก” มันมีความหมาย เพราะกอนหนาน้ีไมมีคนถูกผีสิงในโลก เด๋ียวน้ีมันเกิด   
มีแลว มันก็เลยวุนวายกันใหญ เอะอะ โกลาหล วุนวายกันทั้งเมือง เพราะเปนครั้งแรกท่ีคนถูกผีสิง จนรูไป
ถึงตา แมบานอยูไกลกันก็ยังวิ่งมาดู 

 

 ผีเห็นตาเดินมาแตไกลมันก็กลัว เพราะมันผิดสัญญา เหมือนกับคนทําผิดเห็นตํารวจมา ก็ไมไดคิดอะไร
นอกจากหนีทาเดียวเทานั้น มันเปนความเขลาชนิดหนึ่ง มันจึงออกวิ่งโทงๆ ใหตาเห็น นอกจากคนท่ีถูกสิง
ไมเห็น ตาเห็นผีตัวน้ีที่ผิดสัญญาจึงเอาไมไลตี ผีหนีไปไมเทาไหรก็ลมลงฟาดภูเขา ศีรษะแตก น้ํามันผี
กระจายไปทั่วโลก ลองคิดดูน้ํามันผีจะมีฤทธ์ิอยางไรบาง มันกระเด็นไปท่ีตรงไหน มันก็เกิดเปนส่ิงราย
กาจข้ึนที่นั่น คือเปนของเสพติด มันลงไปในส่ิงท่ีเรียกวาเปนของเสพติดทั้งน้ัน เชนลงไปในสถานการณ
พนัน หรือวาวัตถุการพนัน ในถั่วในโปน้ี มันละไดแสนยาก แมจะมีสนามมาทําใหคนฉิบหายเทาไหร ก็ยัง
มีคนเลน เพราะวานํ้ามันผีกอนใหญๆ มันกระเด็นไปตกท่ีนั่น ... ทีนี้ จะเอาสบูอะไรมาลาง ลองคิดดูวา   
ไมมีอะไรจะลางนํ้ามันผีเหลาน้ีไปได ในที่สุดเราก็ตองหันหนาเขาไปหาพระพุทธเจา ทุกคนเดินแถวบาก
หนาเขาไปหาพระพุทธเจา ไปขอสบูจากพระพุทธเจาคือธรรมะ โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีควรสนใจที่สุดก็คือ
สบูที่เรียกวาฆราวาสธรรม แปลวาธรรมสําหรับฆราวาสน้ีจําเปนกอน เพราะพวกเรากําลังพูดกันในเรื่อง
ของฆราวาส 

               (ยอดปรารถนาของมนุษย: ๑๗๗-๑๘๑) 
 

เม่ือพิจารณานิทานท้ังเร่ืองพบวา นิทานเร่ืองตากับยายนี้ ทําหนาท่ีเปนอุปลักษณในการ
เปรียบเทียบธรรมะ โดยทานพุทธทาสเปรียบเทียบ ตากับยายวาเปนปุถุชนทั่วไปท่ี ยังมีกิเลสตัณหา 
โดยเฉพาะยายท่ีมีนิสัยด้ือร้ันอยู  สวนนํ้ามันผีนั้นเปรียบไดกับกิเลสท่ีคอยมาเกาะกุมรบกวนทําลายจิต    
ซึ่งในการทําความสะอาดลางนํ้ามันผีที่มีความเหนียวติดแนนนี้ หากใชสบู ธรรมดาทั่วไปจะไมสามารถ     
ลางออกได มีเพียงสบูจากพระพุทธเจาเทาน้ันท่ีชําระลางนํ้ามันผีได นั่นคือ ธรรมะของพระพุทธองคนั่นเอง  
การใชนิทานท้ังเร่ืองเปรียบเทียบกับความสําคัญของธรรมะน้ี ชวยทําใหผูฟงเขาใจเนื้อหาไดงายและชัดเจน
ยิ่งขึ้น  อีกท้ังยังชวยในการจดจําไดเปนอยางดี  เพราะในการจดจําน้ัน มิไดแยกจําเปนสวนๆ หากแตจําได
เปนนิทานหน่ึงเร่ืองนั่นเอง 



 ๑๘๑ 

ตารางที่ ๘  แสดงหนาท่ีของมโนอุปลักษณธรรมะ 
 
 

                                         หนาที่ของ 
อุปลักษณ 

 

 

 

มโนอุปลักษณ 
ธรรมะ 

๑.  ถายทอด
ความคิด 

๒.  สื่อสาร 
ระหวางบุคคล 

๓.  เรียบเรียง 
ความ 

อธิบาย
นาม 

ธรรม 

เทียบ 

ใหทํา/ 
ไมทํา 

แสดง 
ความ 

รูสึก 

สราง
ความ
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๑. [การดับความรอน]    - - - 
๒. [การปกครอง]    - - - 
๓. [การรับประทานอาหาร]    - - - 
๔. [การทําสงคราม]    - - - 
๕. [การปลดพันธนาการ]    - - - 
๖. [การรักษาโรค]        - 
๗. [การเดินทาง]    - - - 
๘. [การทําเกษตรกรรม]    - - - 
๙. [การทําความสะอาด]    - -  

๑๐. [การกําจัดความมืด]    - - - 
 
 

จากการวิเคราะหองคประกอบการสื่อสารตามกรอบ SPEAKING ของไฮมส (Hymes, 1974)      
ทั้ง ๘  องคประกอบ ไดแก  กาลเทศะหรือฉาก   ผูรวมเหตุการณ   จุดมุงหมาย   การลําดับวัจนกรรม   
น้ําเสียง  เครื่องมือ   บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ  และประเภทของการส่ือสาร  ทําใหเห็นวา
การปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสเปนสถานการณสื่อสารที่เปนทางการ ประกอบไปดวยผูสงสาร          
คือทานพุทธทาส และผูรับสารคือพุทธศาสนิกชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป  ทานพุทธทาสมีจุดมุงหมาย      
ในการปาฐกถาคือเพ่ืออธิบายขอธรรมะและช้ีแนะแนวทางที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีรูปแบบ         
วัจนกรรมท่ีแนนอนตายตัว ใชภาษาท่ีมีวัจนลีลาแบบเปนทางการ  เพ่ือสรางความนาเช่ือถือหนักแนน      
สมกับการพูดในเร่ืองที่จริงจังสําคัญ  สวนบรรทัดฐานในการตีความนั้น พบวา เน่ืองจากทานพุทธทาส            



 ๑๘๒ 

เปนพระสงฆที่มีผลงานการเผยแผธรรมะเปนที่ประจักษนับถือในวงกวาง ผูรับสารจึงเกิดความเคารพ
เช่ือถือศรัทธาตอตัวทานและหัวขอธรรมที่ทานส่ังสอน  แมหัวขอธรรมเรื่องความวางและปฏิจจสมุปบาท    
ที่ทานมุงเนนสั่งสอนจะเปนหลักธรรมขั้นสูง  มีความซับซอน เปนนามธรรมอยางย่ิง ยากที่จะเขาใจ          
ไดโดยงาย   อีกท้ังเปนเร่ืองที่อยูไกลตัว ผูรับสารสวนใหญจะไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองลึกซึ้งมากอน  
ทานพุทธทาสจึงใชอุปลักษณเขามาชวยอธิบายหัวขอธรรมที่เขาใจยากน้ีใหสามารถเขาใจไดงายและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 

หนาท่ีของอุปลักษณในปริจเฉทการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสที่ผูวิจัยศึกษานั้นพบวา       
อุปลักษณเก่ียวกับธรรมะทําหนาท่ีในปริเฉทครบท้ังสามดาน  กลาวคือ ดานท่ีหนึ่ง ดานถายทอดความคิด
พบวาอุปลักษณทําหนาท่ีอธิบายความและเปนแนวเทียบ   และเพื่อโนมนาวใหทําหรือไมทําบางอยาง  

ดานที่สอง ดานการสื่อสารระหวางบุคคลพบวา อุปลักษณทําหนาท่ีแสดงอารมณความรูสึกและเสริมสราง
ความสนิทสนม  และในดานสุดทาย ดานเรียบเรียงความพบวาอุปลักษณทําหนาท่ีเรียบเรียงความ       
และบันเทิงคดีในฐานะอุปลักษณชวยสรางโลกในจินตนาการ   โดยหนาท่ีที่โดดเดนที่สุดคือการอธิบาย
ความ  เปนแนวเทียบเพ่ือโนมนาวใหทําหรือไมทําบางอยาง และแสดงอารมณความรูสึก  เพ่ือใหผูรับสาร
เขาใจเน้ือหาธรรมะ เกิดความรูสึกรวมเชนเดียวกับผูสงสาร อันจะนําไปสูการปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

 
 



 
 

บทท่ี ๕ 
 

ที่มาของมโนอุปลักษณธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ 
 

จากมโนอุปลักษณเก่ียวกับทั้ง  ๑๐  มโนอุปลักษณดังที่ไดกลาวไวในบทที่ ๓ นั้น จะเห็นไดวา  
ในการปฏิบัติธรรม จะมีสิ่งที่เราพึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา นั่นคือ  “กิเลส” และ “หัวขอธรรม”  ซึ่งเปน
สิ่งที่เปนคูขนานกัน โดย “กิเลส” เปนเหตุใหเกิดทุกข  และ  “หัวขอธรรม”  คือสิ่งที่ชวยดับความทุกข แกไข
ปญหาชีวิตใหหมดสิ้นไป แตการที่จะอธิบายทั้งสิ่งที่เปน “ตนเหตุของปญหา”  “เคร่ืองมือแกไขปญหา”  
และ “วิธีการแกไขปญหา” ใหแกผูฟงจํานวนมาก ที่มีความแตกตางกันทั้งระดับความรู ความสามารถ     
ในการรับรู ความเขาใจ และประสบการณชีวิตนั้น ถือเปนเร่ืองที่ยาก ซับซอน และละเอียดออนอยางย่ิง 
ทานพุทธทาสจึงใชอุปลักษณเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมและไกลตัวผูฟง         
ใหปรากฏเปนรูปธรรมเขามาใกลและทําใหผูฟงเขาใจงายยิ่งขึ้น  อีกทั้งมีสวนชวยกระตุนใหผูฟงรูสึกฮึกเหิม 
มีกําลังใจ และโนมนาวใจเกิดแรงปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อใหชีวิตสุข  สะอาด  สงบ  ปราศจากกิเลส
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดปญหาชีวิตทั้งปวง 

    

ทั้งที่ในโลกน้ีมีมโนทัศนเก่ียวกับเร่ืองตางๆ จํานวนมากมายหลายชุด แต เปนเพราะเหตุใด      
ทานพุทธทาสจึงเลือกใชมโนอุปลักษณทั้ง  ๑๐  มโนอุปลักษณดังที่ไดกลาวไปแลว  ดังนั้น ในบทท่ี ๕ นี้ 
ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหถึงที่มาของมโนอุปลักษณธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุวามีที่มาจาก
แหลงใดบาง  โดยผูวิจัยจะพิจารณาจากเกณฑ ๒ ประการ คือ 

๑. ขอความน้ันจะตองปรากฏถอยคําอุปลักษณ   
๒. ขอความรอบถอยคําอุปลักษณจะตองปรากฏถึงที่มาของขอความ   

 

ดังตัวอยาง 
 

(๑๒๑)   อยาลืมวาธรรมะทั้งหลายนี้พระพุทธเจาทานตีราคา (regard) มันเพียงวาเปนเครื่องมือ คือเปน
ยานพาหนะ ซึ่งทานชอบเปรียบเทียบเหมือนกับเรือหรือแพสําหรับขามฟาก อยาใหมันมากไปกวานั้น  

       (อานาปานสติ: ๑๔๐) 

๑๘๓ 



 
 

จากตัวอยางจะเห็นไดวามีถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การ
เดินทาง]  คือคําวา “เรือ” และปรากฏการกลาวถึงแหลงอางอิงขอมูล คือ คําวา “พระพุทธเจาทาน”          
ซึ่งหมายถึงวา ขอความน้ีมีที่มาจากพระไตรปฎก 
 

(๑๒๒) ในวันนี้ก็จะไดกลาวถึงตัวอานาปานสติโดยตรงสืบไป โดยอาศัยพระบาลีที่ตรัสไววา ภิกษุในกรณีนี้     
ไปแลวสูปาก็ตาม ไปแลวสูโคนตนไมก็ตาม ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว ตั้งกาย
ตรงดํารงสติมั่น ภิกษุนั้นเปนผูมีสติอยูนั่นเทียว หายใจออก มีสติอยูนั่นเทียว หายใจเขา ” นี้เปนสวน        
บุรพภาคของอานาปานสติ ๑๖ ขั้น 

(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๑ ขั้นที่ ๑,๒,๓,๔: ๖๕) 
 
(๑๒๓) นักคิดแหงยุคปจจุบัน เชนนักจิตวิทยาท่ีชื่อ  Sigmund Freud ยอมเชื่อหรือยอมมีหลักวา อะไรทุกอยาง   

ที่มนุษยทํากันอยูในโลก ไมวาอะไร ลวนแตมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกวากามารมณนี้ทั้งนั้น 
(การฝกอานาปานสติ หมวดท่ี ๑ ขั้นที่ ๑,๒,๓,๔: ๖๕) 

 
จากตัวอยางท่ี (๑๒๒) จะเห็นไดวามีการกลาวถึงที่มาของขอความอยางชัดเจน คือ “พระบาลี    

ที่ตรัสไว”  ซึ่งหมายถึงพระไตรปฎก แตไมปรากฏถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะ เชนเดียวกับตัวอยาง      
ที่ (๑๒๓) มีการกลาวอางอิงถึงนักจิตวิทยาช่ือ ซิกมันด ฟรอยด แตไมปรากฏถอยคําอุปลักษณเก่ียวกับ
ธรรมะ  ผูวิจัยก็จะไมเก็บนํามาวิเคราะหที่มาของมโนอุปลักษณธรรมะในปาฐกถาธรรม 
 

ผลการศึกษาพบวา ในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสทั้ง ๖๕ บทน้ัน  ทานมักจะกลาว
อางอิงถึงที่มาของขอมูลจากหลายแหลง ไดแก  พระไตรปฎก  นิทาน  คัมภีรจากนิกายอ่ืน  บุคคลสําคัญ  
คําสอนจากศาสนาคริสต หนังสืออางอิง จากแหลงที่มาดังกลาวน้ีจะมีทั้งที่ปรากฏถอยคําอุปลักษณ และ
ไมปรากฏถอยคําอุปลักษณ ซึ่งผูวิจัยจะเนนศึกษาในสวนท่ีปรากฏถอยคําอุปลักษณเพ่ือศึกษาถึงที่มา        
ของมโนอุปลักษณธรรมะ  นอกจากนั้น ผูวิจัยจะวิเคราะหถึงแหลงที่มาที่ทานมิไดกลาวอางอิงไวอีกดวย 
 
 

๑๘๔ 



 

 

๑๘๕ 

ระบุท่ีมาชัดเจน

แหลงขอมูลในปาฐกถาธรรมของพทุธทาสภิกขุ

อรรถกถา

นิทานพระไตรปฎก

ไมระบุท่ีมา

พระคัมภีร
จากมหายาน

ประวัติ
สวนตัว

 
 
แผนภาพท่ี ๖  แสดงแหลงที่มาของขอมูลในการปาฐกถาธรรม 
 
 
๑.  ขอมูลท่ีมีการกลาวอางอิงที่มา 
 

จากแผนภาพที่ ๖  จะเห็นไดวาในกลุมที่ทานพุทธทาสระบุที่มาของขอมูลอยางชัดเจนและปรากฏ
ถอยคําอุปลักษณนั้นมีที่มาจาก ๒ แหลง ไดแก  พระไตรปฎก และ นิทาน  
 

๑.๑ พระไตรปฎก   
          “พระไตรปฎก” มาจากภาษาบาลี คือ ไตร แปลวา “สาม”  และ ปฎก แปลได ๒ อยาง ไดแก 

“คัมภีรหรือตํารา”  และ “ตะกราหรือกระจาด”  รวมความหมายถึง ที่รวบรวมคําส่ังสอนขององคสมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจาไวเปนหมวดหมู แบงไดเปนสามหมู ไดแก “วินัยปฎก” วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ 
ภิกษุณี    “สุตตันตปฎก” วาดวยพระธรรมเทศนาท่ัวไป  และ “อภิธัมมปฎก”  วาดวยธรรมะท่ีสําคัญ         
(สุชีพ  ปุญญานุภาพ,  ๒๕๓๙: ๑) 



 

 

๑๘๖ 

มหาวิภังค

ภิกขุนีวิภังค

ธัมมสังคณี

ทีฆนิกาย

ธาตุกถา

ปคุคลบญัญตัิ

กถาวัตถุ

ยมก

ปฏฐาน

สีลขันธวรรค
(ล.๙)

มหาวรรค
(ล.๑๐)

ปาฏิวรรค
(ล.๑๑)

พระไตรปฎก

มูลปณณาสก
(ล.๑๒)

๑. มูลปริยายวรรค
๒. สีหนาทวรรค
๓. โอมปมมวรรค
๔. มหายมกวรรค
๕. จูฬยมกวรรค

มัชฌมิปณณาสก
(ล.๑๓)

๑. คหปติวรรค
๒. ภิกขุวรรค
๓. ปริพพาชกวรรค
๔. ราชวรรค
๕. พราหมณวรรค

อุปริปณณาสก
(ล.๑๔)

๑. เทวทหวรรค
๒. อนุปทวรรค
๓. สุญญตวรรค
๔. วิภังควรรค
๕. สฬายตนวรรค

๑. พรหมชาลสูตร
๒. สามัญญผลสูตร
๓. อัมพัฏฐสูตร
๔. โสณทัณฑสูตร
๕. กูฏทัณฑสูตร
๖. มหาลิสูตร
๗. ชาลิยสูตร
๘. มหาสีหนาทสูตร
๙. โปฏฐปาทสูตร
๑๐. สุภสูตร
๑๑. เกวัฏฏสูตร
๑๒. โลหิจจสูตร
๑๓. เตวิชชสูตร

๑. มหาปทานสูตร
๒. มหานิทานสูตร
๓. มหาปรินิพพานสูตร
๔. มหาสุทัสสนสูตร
๕. ชนวสภสูตร
๖. มหาโควินทสูตร
๗. มหาสมัยสูตร 
๘. สักกปญหสูตร
๙. มหาสตปิฏฐานสูตร
๑๐. สุปายาสิ-

ราชัญญสูตร

๑.ปาฏิกสูตร
๒.อุทุมพริกสูตร
๓.จักกวัตติสูตร
๔.อัคคัญญสูตร
๕.สัมปสาทนียสูตร
๖.ปาสาทิกสูตร
๗.ลักขณสูตร
๘.สิงคาลกสูตร
๙.สังคีติสูตร
๑๐.ทสุตตรสูตร

มหาวรรค

จุลลวรรค

ปริวาร

ทีฆนิกาย

มัชฌมินิกาย

สังยุตตนิกาย

อังคุตตรนิกาย

ขุททกนิกาย

๓.พระอภิธัมมปฎก๒.พระสุตตนัตปฎก๑.พระวินัยปฎก

 
แผนภาพท่ี ๗  องคประกอบของพระไตรปฎก 

 
การอางอิงพระไตรปฎกน้ี ปรากฏรูปแบบในการอางอิง ๒ ประเภท ไดแก การอางอิงแบบระบุ    

พระสูตร และการอางอิงแบบไมระบุพระสูตร 
 

๑.๑.๑  การอางอิงแบบระบุพระสูตร 
                       การอางแบบระบุพระสูตรชัดเจนนี้ พบวาปรากฏเพียงครั้งเดียวในการอธิบาย   

มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] ดังนี้ 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๗ 

(๑๒๔) ทีนี้ บาลีที่จะชวยรับสมอางในความคิดอันแหวกแนวของผมอยางน้ีมันมี คือพระบาลีเรื่องอาหาร ๔    
ในสูตรที่ ๓-๔ มหาวัคคอภิสมยสังยุตต (๑๖/๑๑๘/๒๔๐) พระพุทธเจาตรัสอาหาร ๔ คือ กวฬิงการาหาร 
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร คุณเรียนนักธรรมโทกันมาแลวคุณก็จําไดแมนอยูแลววา 
อาหาร ๔ นั้นคืออะไร แลวอาหาร ๔ นี้ พระพุทธเจาตรัสวา ภูตานํ สฺตตานํ ฐิติยา เพ่ือความต้ังอยูไดแหง
สัตวที่เกิดขึ้นแลว คือ  ภูตสัตว สมฺภเวสีน สตฺตานํ อนุคฺคหาย เพ่ือความอนุเคราะหแกสัตวที่ยังเปน
สัมภเวสี อาหารทั้งสี่นี้ทรงอธิบายพรอมท้ังอุปมา อันแสดงใหเห็นวาเปนเรื่องในชีวิตประจําวันของคนเปนๆ 
ในวันหนึ่งๆ ทั้ง ๔ อาหาร 

(ปฏิจจสมุปบาท: ๗๓) 
 
 ตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎก เลมที่ ๑๖  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๘  
สังยุตตนิกาย  สูตรที่ ๓ ปุตตมังสสูตร และ สูตรท่ี ๔ อัตถิราคสูตร  มีการเปรียบเทียบการรับรู ๔ ประการ 
ไดแก กวฬิงการาหาร ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร กับ  “อาหาร”  เ ม่ือสืบคน                 
ในพระไตรปฎก พบขอความหลายแหงที่ปรากฏมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร]  
ตัวอยางเชน 

 
 พระไตรปฎก เลมที่ ๑๖  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๘  สังยุตตนิกาย นิทานวรรคอนุเคราะห        
หมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด  (๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 
  [๒๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   

 เขตพระนครสาวัตถี   ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  อาหาร ๔  อยาง เพ่ือความดํารงอยูของสัตวโลกท่ีเกิดมาแลว หรือเพ่ืออนุเคราะหแกเหลา
สัตวผูแสวงหาที่เกิดอาหาร ๔ อยางน้ันคือ ๑. กวฬิงการาหาร หยาบบาง ละเอียดบาง ๒. ผัสสาหาร
๓. มโนสัญเจตนาหาร ๔. วิญญาณาหาร ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยางเหลาน้ีแล เพ่ือดํารงอยูแหง
สัตวโลกที่เกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ 

 
       
 
 



 

 

๑๘๘ 

 พระไตรปฎก เลมที่ ๙  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑  ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (๘๔,๐๐๐           
พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 

ขาพเจารูบริโภคกวฬิงการาหาร  กวฬิงการาหาร เม่ือเปนเชนน้ัน สัญญาของทานจักเปน        
อยางหน่ึง อัตตาจักเปนอยางหน่ึง  จักเปนอยางหนึ่ง อัตตาท่ีหยาบ มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ 
บริโภคกวฬิงการาหารน้ี ยกไว ประกอบดวยมหาภูต ๔ บริโภคกวฬิงการาหาร นี้ความไดอัตตา       
ที่หยาบ ความไดอัตตาที่สําเร็จ  

 
 
๑.๑.๒  การอางอิงแบบไมระบุพระสูตร 

                                    การอางแบบไมระบุพระสูตรชัดเจนน้ี พบปรากฏ ๘ คร้ังในการอธิบายเก่ียวกับ
ธรรมะในมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การดับความรอน]  [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]   [ธรรมะ คือ การ
เดินทาง]   [ธรรมะ คือ การปกครอง]    [ธรรมะ คอื การปลดพันธนาการ]   [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด]   
[ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] และ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  แมทานพุทธทาสจะมิไดระบุพระสูตร
ชัดเจน  แตผูฟงสามารถทราบไดวาทานนําเน้ือหาเหลาน้ีมาจากพระไตรปฎก  โดยพิจารณาจากคําท่ีทาน
กลาวอางถึง ไดแกคําวา พระพุทธภาษิต   หลักบาลี  อรรถกถา  และ พระพุทธเจาทาน   ซึ่งคําที่กลาวมานี้
มีความหมายถึงพระไตรปฎก   
 
[ธรรมะ คือ การดับความรอน] 
   
(๑๒๕) ทีนี้ พระพุทธภาษิตที่ถัดไป ก็คือแสดงอานิสงสวา “นิพพานํ ปรมํ สุญญํ”, “นิพพานํ ปรมํ สุขํ” ซึ่งแปล

ตามตัวพยัญชนะก็วา ที่วางอยางน้ันแหละคือนิพพาน และนิพพานคือเครื่องนํามาซ่ึงความสุขอยางย่ิงน้ี
ทานตองเขาใจลงไปใหชัดวา สิ่งที่เรียกวา “นิพพาน” ที่แปลวาดับไมเหลือแหงทุกขนั้น มีความหมายวา
เปนความวางอยางยิ่ง คือเล็งถึงสิ่งซึ่งเปนความวางอยางยิ่ง 

(แกนพุทธศาสน: ๕๗) 
 

(๑๒๖) ทีนี้ เราจะลองถือเอาหลักบาลีที่รูกันโดยมากท่ัวไปอีกขอหน่ึงท่ีเรียกกันวาหัวใจพระพุทธศาสนาหรือ
คาถาของพระอัสสชิมาเปนเคร่ืองพิจารณา   เม่ือพระอัสสชิไดพบพระสารีบุตรแตกอนบวช พระสารีบุตร
ไดถามถึงใจความของพระพุทธศาสนวามีอยูอยางไรโดยยอที่สุด พระอัสสชิไดตอบวา  โดยยอที่สุดแลว   
ก็คือ  เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา, เตสํ เหตุ ตถาคโต, เตสฺจ โย นิโรโธ จ, เอวํวาที มหาสมโณ, เปนใจความ
สั้นๆ เพียงเทาน้ี ถาแปลเปนภาษาไทยเราก็วา “สิ่งทั้งหลายเหลาใด เกิดมาแตเหตุ พระตถาคตเจา      



 

 

๑๘๙ 

ทานทรงแสดงเหตุของส่ิงเหลาน้ันพรอมท้ังแสดงความดับสิ้นเชิงของส่ิงเหลาน้ัน  เพราะหมดเหตุ        
พระมหาสมณเจาตรัสอยางนี้” 

(คูมือมนุษย: ๑๑) 
 

ตัวอยางท่ี (๑๒๕) และ (๑๒๖) ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “ดับ” ซึ่งอยูในวงความหมายของการดับ
ความรอน  แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ “ธรรมะ” กับ “การดับความรอน” 
สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนวา [ธรรมะ คือ การดับความรอน]  เมื่อสืบคนในพระไตรปฎก พบขอความหลาย
แหงที่ปรากฏมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การดับความรอน] เชน 
 
 พระไตรปฎก เลมท่ี ๑  พระวินัยปฎก เลมท่ี ๑  มหาวิภังค ภาค ๑ (๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, 
๒๕๕๗) 
 

  ความดับทุกข เพ่ือนิพพานมิใชหรือ? อาวุโส การละกาม การกําหนดรูความหมาย       
ในกาม  การกําจัดความระหายในกาม  การเพิกถอนความตรึกอันเก่ียวดวยกาม การระงับความ       
กลัดกลุมเพราะกาม พระผูมีพระภาคตรัสบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ? 

 
 พระไตรปฎก เลมท่ี ๒๖  พระสุตตันตปฎก เลมที ่๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถ ุเถร-เถรีคาถา  
สังฆาเถรีคาถา  สุภาษิตแสดงผลการออกบวช  (๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 

  เราละเรือนบวชแลว ละบุตร และสัตวเลี้ยงอันเปนที่รัก ละราคะ โทสะ  หนายอวิชชาแลว   
ถอนตัณหาพรอมท้ังรากเสียได  จึงเปนผูสงบระงับดับเย็น 

 
 
[ธรรมะ คือ การรักษาโรค] 
    
(๑๒๗) ทีนี้ในการเขามาในโรงพยาบาลน้ี มันเปนความรูสึกท่ีดลใจหรือเกิดขึ้นเอง คือทําใหนึกข้ึนมาไดเองถึง

ลักษณะท่ีอรรถกถาทั้งหลาย ไดเรียกพระพุทธเจาโดยช่ือชื่อหนึ่งวาเปนแพทยทางฝายวิญญาณ 
(แกนพุทธศาสน: ๙) 

 



 

 

๑๙๐ 

ตัวอยางน้ี ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “แพทยทางฝายวิญญาณ” ซึ่งอยูในวงความหมายของการ
รักษาโรค  แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ “ธรรมะ” กับ  “การรักษาโรค” 
สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนวา [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]   เมื่อสืบคนในพระไตรปฎก พบขอความหลายแหง
ที่ปรากฏมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]  เชน 

 
 พระไตรปฎก เลมท่ี ๒๒  พระสุตตันตปฎก เลมที ่๑๔  อังคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนบิาต 
(๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 

  เปรียบเหมือนบุรุษผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก นายแพทยผูฉลาดพึงบําบัดอาพาธ   
ของเขาโดยเร็ว ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น  โดยลักษณะใดๆ คือ โดยสุตตะ 
โดยเคยยะ   โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรมความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัส และ
ความคับแคนใจของเขายอมหมดไปโดยลักษณะน้ันๆ ฉันนั้น 

 
 พระไตรปฎก เลมท่ี ๓๓  พระสุตตันตปฎก เลมที ่๒๕  ขุททกนกิาย อปทาน ภาค ๒ -          

พุทธวังสะ-จริยาปฎก (๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 

  ผูเปนปราชญ นําสัตวออกจากโลก  ขอพระองคผูเปนดังศัลยแพทย  พระผูนําชั้นพิเศษ 
ผูเปนนายแพทยใหญ ทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น ศัลยแพทยผูประเสริฐสุด ครั้งนั้น พระองคทรง    
สองโลกใหโชติชวง 
 
 

[ธรรมะ คือ การเดินทาง] 
 
(๑๒๘)   อยาลืมวาธรรมะทั้งหลายนี้พระพุทธเจาทานตีราคา (regard) มันเพียงวาเปนเคร่ืองมือ คือเปน

ยานพาหนะ ซึ่งทานชอบเปรียบเทียบเหมือนกับเรือหรือแพสําหรับขามฟาก อยาใหมันมากไปกวาน้ัน 
ธรรมะทั้งปวงแมจะวิเศษวิโสอยางไรก็ใหถือมันเปนเพียงเหมือนกับเรือขามฟาก อยาเท่ียวแบกเรือ ทูนเรือ
ไปไมมีที่สิ้นสุด มักจะไมขามฟาก หรือมันจะไมไดผลของการขามฟาก เพราะวาเม่ือเราแบกเรือ ทูนเรือ 
ขึ้นไปดวย มันไมไหว มันก็ตองเฝาอยูกับเรือนั้น ไมตองขึ้นบกกันเลย แมจะมีเรือสวยงามวิเศษวิโสอยางไร 
มันก็ไมไดขามฟาก มันไปติดอยูทีเ่รือ 

       (อานาปานสติ: ๑๔๐) 



 

 

๑๙๑ 

ตัวอยางน้ี ปรากฏถอยคําอุปลักษณ  “เรือ”  ซึ่งอยูในวงความหมายของการเดินทาง  แสดงใหเห็น
วาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ “ธรรมะ” กับ “การเดินทาง” สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนวา 
[ธรรมะ คือ การเดินทาง]  เม่ือสืบคนในพระไตรปฎก พบขอความหลายแหงที่ปรากฏมโนอุปลักษณ 
[ธรรมะ คือ การเดินทาง]  เชน 

 
 พระไตรปฎก  เลมท่ี ๑๐   พระสุตตันตปฎก  เลมท่ี  ๒   ทีฆนกิาย  มหาวรรค  (๘๔,๐๐๐       
พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 
  ฉะนั้น พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรมนุษยเหลานั้น ผูประสงคจะขามฟาก 
 บางพวกเท่ียวหาเรือ บางพวกเท่ียวหาแพ บางพวกผูกทุนอยู พระองคทรงทราบเนื้อความนี้แลว  
 ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา เหลาชนที่จะขามสระ คือ ตัณหาอันเวิ้งวาง ตองสรางสะพาน 
 คือ (อริยมรรค) พนเปอกตม ก็และขณะที่ชนกําลังผูกทุนอยูหมูชนผูมีปญญา ขามไดแลวฯ 
 
 พระไตรปฎก เลมท่ี ๓๓  พระสุตตันตปฎก เลมที ่๒๕  ขุททกนกิาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-
จริยาปฎก (๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 

                       บุญนี้ สงเราขามฟาก ดวยการสงพระพุทธเจาขามฟากน้ี และดวยความเปนผูมีจิต
เมตตา  เขาจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด  ๑,๘๐๐ กัป จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้ เปนผูอันกุศลมูล
ตักเตือนแลว นั่ง ณ อาสนะอันเดียวจักขามพนกระแสนํ้า คือ ความสงสัยได  

 
 
[ธรรมะ คือ การปกครอง] 
 
(๑๒๙) ขอนี้มีพระบาลีที่พระพุทธเจาไดตรัสไวเปนใจความวา ถาเราจะพูดกันโดยสรุปความใหสั้นท่ีสุดแลว    

ก็พูดวา “สิ่งตางๆท่ีมีอุปาทานยึดครอง อยูนั่นแหละเปนตัวความทุกข หรือเปนมูลเหตุของความทุกข” 
หรือใหสั้นกวาน้ันอีกก็วา “รางกายและจิตใจท่ีมีอุปาทานเขาไปยึดถือหรือครอบครอง อยูนั่นแหละ    
เปนตัวความทุกข” 

(คูมือมนุษย: ๖๖) 
 



 

 

๑๙๒ 

ตัวอยางน้ี ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “ยึดครอง”  “ครอบครอง”  ซึ่งอยูในวงความหมายของการ
ปกครอง    แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ “ธรรมะ”  กับ “การปกครอง” 
สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนวา  [ธรรมะ คือ การปกครอง]   เม่ือสืบคนในพระไตรปฎก  พบขอความหลาย
แหงที่ปรากฏมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การปกครอง]  เชน 
 
 พระไตรปฎก เลมที่ ๓๔ พระอภิธรรมปฎก เลมที่ ๑ ธรรมสังคณีปกรณ  (๘๔,๐๐๐               
พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 
               อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย ตัณหาทิฏฐิ 
                                                                  ไมเขายึดครองแตเปนอารมณของอุปาทาน 
 
              อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา        ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย ตัณหาทิฏฐิ 
                                                                  ไมเขายึดครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน 
 
 
 

  [๖๖๖] ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ เขายึดครองและเปนอารมณ   
ของอุปาทาน เปนไฉน? วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร     
รูปาวจรอรูปาวจร คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และรูปท่ีกรรมแตงขึ้น สภาวธรรมเหลาน้ีชื่อวา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ เขายึดครองและเปนอารมณของอุปาทาน              
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง แตเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน? 

 
 
[ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ] และ  [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด] 
    
(๑๓๐) ดูๆ อะไรๆ ก็ไปติดอยูแคกามารมณ นี่เพราะอวิชชาไดหุมหอโลกทั้งโลกไวอยางน้ี ไมมีใครละลุรอดไปได  

อุปมาในพระบาลีบางแหงนั้นไดอุปมาอวิชชาวาเหมือนกับเปลือกหนาท่ีหุมโลกท้ังหมดไมใหสัตวไดเห็น
แสงสวางที่แทจริง 

(คูมือมนุษย: ๒๐๔) 
 



 

 

๑๙๓ 

ตัวอยางน้ี ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “หุมหอ”  “หุม”  ซึ่งอยูในวงความหมายของพันธนาการ  
แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ “ธรรมะ” กับ “การปลดพันธนาการ” สะทอนให
เห็นถึงมโนทัศนวา [ธรรมะ คือ การปลดพันธนาการ]  และ ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “แสงสวาง” ซึ่งอยู    
ในวงความหมายของการกําจัดความมืด แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ 
“ธรรมะ” กับ “การกําจัดความมืด” สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนวา [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด]           
เม่ือสืบคนในพระไตรปฎก  พบขอความหลายแหงที่ปรากฏมโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การปลด
พันธนาการ] และ  [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด]  เชน 
 
 พระไตรปฎก เลมที่ ๓๒  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๒๔  ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ (๘๔,๐๐๐          
พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 
  หอหุมแลว อันความมืดทวมทับ โลกกําจัดความมืดได สงแสงโชติชวงอยู  
  เพราะพระญาณของพระองค พระองคผูมีจักษุเปนผูทรงบรรเทาความมืดมนของสัตวทั้งปวงชน 
  เปนอันมากฟงธรรมของพระองคแลว จักนิพพาน 
 
 พระไตรปฎก เลมที่ ๓๐  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๒๒  ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส  (๘๔,๐๐๐          
พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 
  โลกอันอะไรสิหอหุมไว? โลกไมปรากฏเพราะเหตุอะไรสิ? อะไรเลาเปนเคร่ืองฉาบทา 
  โลกนั้น? ขอพระองคจงตรัสบอก อะไรเลาเปนภัยใหญของโลกน้ัน? 
 
 
[ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] 
 
(๑๓๑) ตองใชความสุขุมรอบคอบ ออนไหวไมซึมเซาอยางยิ่ง ซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสอุปมาไวตางๆกัน ขอท่ีตอง

ใชความฉลาดและเขมแข็งนั้น พระพุทธองคตรัสวา “เราตองเปนเหมือนควาญชางที่ฉลาด สามารถใชขอ
บังคับชางที่ตกมันไดสําเร็จ”  ขอที่ตองประคบประหงมอยางดีนั้น พระองคตรัสวา “เหมือนกับนายชางท่ีทํา
ลูกศร เหลาลูกศรไดที่แลว ขยันชุบน้ํามันลนไฟดัด ดัดแลวดัดอีก ดัดแลวดัดอีก จนกวาลูกศรน้ันจะตรง
จนกระท่ังใชการได ถึงขนาดท่ีเรียกวาสามารถยิงถูกเสนผมหรือเสนขนที่เปนเปา” สวนท่ีฉลาดในเร่ืองของ
ทิศทางตางๆนั้น พระองคตรัสวา “เราตองทําตัวเปนเหมือนชาวนาท่ีฉลาดในการทําเหมืองหรือการ



 

 

๑๙๔ 

ชลประทาน” ตัวอยางท้ังหมดนี้ลวนแตเปนอุปมาของงานอันประณีตที่จะตองทําตอจิตที่ประกอบดวย
กิเลส 

(ตัวกูของกู: ๕๖) 
 

ตัวอยางน้ี ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “ชาวนา”  ซึ่งอยูในวงความหมายของการทําเกษตรกรรม 
แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ “ธรรมะ” กับ “การทําเกษตรกรรม” สะทอน   
ใหเห็นถึงมโนทัศนวา [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม]  เม่ือสืบคนในพระไตรปฎก พบขอความหลายแหง  
ที่ปรากฏมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม]  เชน 

 
 พระไตรปฎก เลมท่ี ๒๖  พระสุตตันตปฎก เลมท่ี ๑๘  ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา  
(๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 
  เหมือนนายควาญชางผูฉลาด ขมข่ีชางผูซับมันไวไดดวยขอ ฉะนั้น 
 
 พระไตรปฎก เลมท่ี ๒๒  พระสุตตันตปฎก เลมที ่๑๔  องัคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนบิาต 
(๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 
  เปดปากเหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้งสองขาง เมื่อเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลาง 
 แหงแมน้ํานั้น ก็ซัด สาย ไหลผิดทาง ไมพึงไหลไปสูที่ไกล ไมมีกระแสเช่ียว ไมพัดสิ่งที่พอจะพัดไปได 
 
 
[ธรรมะ คือ การทําสงคราม] 
 
(๑๓๒)   อาจจะมีคนโงพูดไปผิดๆวา เรื่องธรรมะแลวตองทิ้งโลก หนีเตลิดเปดเปงไปอยูในปา จึงจะเปนเร่ืองธรรมะ  

อยางน้ีพระพุทธเจาทานไมไดวา ไมไดสอนอยางน้ี ใครจะวาก็ตามใจ แตพระพุทธเจาทานทรงประสงค
อยางย่ิงวา “ธรรมะน้ีจะชวยใหคนอยูกันในโลกดวยชัยชนะ”  ชัยชนะเหนืออะไร?   ก็เหนือทุกขภัยท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการอยูในโลกนั่นเอง 

(คูมือมนุษย: ๑๔๙)   
 



 

 

๑๙๕ 

ตัวอยางน้ี ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “ชัยชนะ”  ซึ่งอยูในวงความหมายของการทําสงคราม  
แสดงใหเห็นวาขอความจากพระไตรปฎกมีการเปรียบเทียบ “ธรรมะ” กับ “การทําสงคราม” สะทอนใหเห็น
ถึงมโนทัศนวา   [ธรรมะ  คือ  การทําสงคราม]   เมื่อสืบคนในพระไตรปฎก  พบขอความหลายแหงที่ปรากฏ
มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  เชน 
 พระไตรปฎก เลมที่ ๒๒  พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต 
(๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ, ๒๕๕๗) 
 

  เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน     
ตั้งมั่น  ไมหวั่นไหวแลวอยางน้ี  เธอยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ  เธอยอมรูชัดตามความเปน
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลาน้ีอาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ           
นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เม่ือเธอรูเห็นอยูอยางน้ี จิตของเธอยอมหลุดพน     
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหย่ังรูวาหลุดพน
แลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลวกิจอื่นเพ่ือความเปนอยางน้ี
มิไดมีอีก นี้ชื่อวาชัยชนะในสงครามของเธอ นักรบอาชีพน้ัน แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธง
ของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนตอการสัมปหารของขาศึกได       
เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงครามแลว 

 
 จากตัวอยางท่ี (๑๒๕) – (๑๓๒) ขางตน จะเห็นไดวา แมทานพุทธทาสมิไดระบุพระสูตรชัดเจน      

แตผูฟงสามารถทราบไดวาทานนําเน้ือหาเหลาน้ีมาจากพระไตรปฎก  โดยพิจารณาจากคําท่ีทานกลาว    
อางถึง ไดแกคําวา   พระพุทธภาษิต   หลักบาลี  อรรถกถา และ พระพุทธเจาทานกลาววา  ซึ่งคําท่ีกลาว
มาน้ีมีความหมายถึงพระไตรปฎก  และเม่ือตรวจสอบโดยสืบคนในพระไตรปฎกพบวา อุปลักษณที่ทาน
พุทธทาสกลาวโดยมิไดระบุพระสูตรชัดเจนทั้ง ๘ มโนอุปลักษณ ไดแก [ธรรมะ คือ การดับความรอน]  
[ธรรมะ คือ การรักษาโรค]   [ธรรมะ คือ การเดินทาง] [ธรรมะ คือ การปกครอง]  [ธรรมะ คือ การปลด
พันธนาการ]   [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด]   [ธรรมะ คือ การทําเกษตรกรรม] และ [ธรรมะ คือ การทํา
สงคราม]  ลวนปรากฏมีปรากฏอยูในพระไตรปฎกท้ังสิ้น  ดังนั้นจึงกลาวไดวา อุปลักษณสวนใหญที่ทาน
พุทธทาสใชการปาฐกถาธรรมมีที่มาจากพระไตรปฎก 
 
 

 
 



 

 

๑๙๖ 

๑.๒  นิทาน  
         พบนิทานการอางอิงถึงนิทาน จํานวน  ๑ ครั้ง ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจเปนนิทานธรรมะ  

นิทานพื้นบาน  หรือเปนนิทานท่ีทานพุทธทาสแตงขึ้นมาเองเพ่ือนํามาใชอธิบายธรรมะในมโนอุปลักษณ 
[ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]    
 
(๑๓๓)   นิทานที่ชอบเลาเรอืงนี้ อยากจะใหเลาบอยๆนี้ก็คือ นิทานเร่ืองยายกะตา พอพูดอยางนี้ก็จะนึกหัวเราะกัน

ในใจแลววา นิทานเรื่องยายกะตาบาๆน้ี มันจะมาชวยไดอยางไร  นิทานมีวา ยายกะตาสองคนผัวเมียอยู
กันมานานแลว แตวามันตรงกันขามหมด โดยท่ียายน้ีเปนคนหัวด้ือ มีลักษณะอยางอายออดนั้น ตาวา
อยางไร แกก็ตองวาไปเสียอีกขางหนึ่ง ใหมันตรงกันขามเปน contrast กันอยางย่ิงอยูเรื่อยอยางน้ี        
พอหนักเขาๆ ตาคิดวาทนไมไหวแลว ตองบริจาคคุณยาย หมายความวา ทําใหไปเสียใหพน ก็งาย        
นิดเดียว เพราะแกเปนคนหัวด้ือ  บอกวา วันนี้อยาไปปาเลย ยายก็พูดวา จะไป ไปแลวก็อยาไปใกล       
เหวนะ กูจะยิ่งไป อยาทูนหินหนักๆเขาไปนะ กูก็จะยิ่งทูนกอนเบอเรอ มันก็เลยเซตกไปในเหว 

  
 เร่ืองมีตอไปวาในเหวน้ันมีปศาจคือผีอยู โดยถูกสาปไววา ถาไมมีคนหัวด้ือลงไปแทนแลว ผีนี้จะไมมี

โอกาสขึ้นมา วันนี้มีคนหัวด้ือลงไปแทน ผีมันก็ขึ้นมาได มันก็ขึ้นมาเจอะกับตา คุยกันก็เลยรูเร่ืองวา ตาน้ี
เองทําใหยายคนน้ีตกลงไป เหมือนกับเปนผูโปรดผีใหขึ้นมาได ผีจึงยอมรับวาตามีบุญคุณ  ตรงนี้ขอใหจํา
ไวหนอยวา แมแตผีก็ยังรูสึกวาใครมีบุญคุณ ทีนี้ก็เลยสัญญากันวา ถาอยางน้ัน ผีจะตองอยูสวนผี อยาไป
ยุงกับมนุษยนัก ผีก็ยอมรับวาจะทําอยางน้ัน แลวก็จากกันไป  ฝายผีนั้น ขึ้นชื่อวาผีมันก็อดท่ีจะหลอก
ไมได คืออดจะโกหกไมได เราอยาเอาอยางผีในขอนี้ดวย ผีนั้นมันก็เท่ียวหลอกคือสิงคนเขาเปนครั้งแรก  
ในโลก คําวา “ครั้งแรกในโลก” มันมีความหมาย เพราะกอนหนาน้ีไมมีคนถูกผีสิงในโลก เด๋ียวน้ีมันเกิด    
มีแลว มันก็เลยวุนวายกันใหญ เอะอะ โกลาหล วุนวายกันท้ังเมือง เพราะเปนคร้ังแรกท่ีคนถูกผีสิง จนรูไป
ถึงตา แมบานอยูไกลกันก็ยังวิ่งมาดู 

 
 ผีเห็นตาเดินมาแตไกลมันก็กลัว เพราะมันผิดสัญญา เหมือนกับคนทําผิดเห็นตํารวจมา ก็ไมไดคิดอะไร

นอกจากหนีทาเดียวเทานั้น มันเปนความเขลาชนิดหน่ึง มันจึงออกวิ่งโทงๆ ใหตาเห็น นอกจากคนท่ีถูกสิง
ไมเห็น ตาเห็นผีตัวน้ีที่ผิดสัญญาจึงเอาไมไลตี ผีหนีไปไมเทาไหรก็ลมลงฟาดภูเขา ศีรษะแตก น้ํามันผี
กระจายไปทั่วโลก ลองคิดดูน้ํามันผีจะมีฤทธิ์อยางไรบาง มันกระเด็นไปที่ตรงไหน มันก็เกิดเปนสิ่งรายกาจ
ขึ้นท่ีนั่น คือเปนของเสพติด มันลงไปในสิ่งที่เรียกวาเปนของเสพติดทั้งน้ัน เชนลงไปในสถานการณพนัน 
หรือวาวัตถุการพนัน ในถั่วในโปนี้ มันละไดแสนยาก แมจะมีสนามมาทําใหคนฉิบหายเทาไหร ก็ยังมีคน
เลน เพราะวานํ้ามันผีกอนใหญๆ มันกระเด็นไปตกที่นั่น   

 



 

 

๑๙๗ 

ทีนี้ จะเอาสบูอะไรมาลาง ลองคิดดูวา ไมมีอะไรจะลางนํ้ามันผีเหลาน้ีไปได ในที่สุดเราก็ตองหันหนาเขา
ไปหาพระพุทธเจา ทุกคนเดินแถวบากหนาเขาไปหาพระพุทธเจา ไปขอสบูจากพระพุทธเจาคือธรรมะ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงที่ควรสนใจที่สุดก็คือสบู    ที่เรียกวาฆราวาสธรรม แปลวาธรรมสําหรับฆราวาสน้ี
จําเปนกอน เพราะพวกเรากําลังพูดกันในเรื่องของฆราวาส 

               (ยอดปรารถนาของมนุษย: ๑๗๗-๑๘๑) 
 

ตัวอยางน้ี ปรากฏถอยคําอุปลักษณ “ลาง”  “น้ํามัน”  “สบู” ซึ่งอยูในวงความหมายของการทํา
ความสะอาด  สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนวา [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]  
 

จากตัวอยางท้ังหมดขางตน จะเห็นไดชัดเจนวาทานไดรับแนวคิดมโนอุปลักษณธรรมะมาจาก
พระไตรปฎกซ่ึงถือเปนคําสอนของพระพุทธเจาโดยตรง ทานพุทธทาสเปนพระผูเผยแผพระพุทธศาสนา    
โดยยึดธรรมะในพระไตรปฎกเปนหลักและเคารพบูชาพระพุทธเจาเปนอยางสูง  ดังจะเห็นไดจากการ      
ตั้งนามของทานวา “พุทธทาส” (พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๖: ๑๙๘)  

  

พุทฺธสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ  สรีรฺชีวิตฺจิทํ 
พุทฺธสฺสาหสฺมิ  ทาโส  ว  พุทฺโธ  เม  สามิกิสฺสโร อิติ  พุทฺธทาโส 
ขาพเจามอบชีวิตและรางกายน้ี ถวายแดพระพุทธเจา 
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา, พระพุทธเจาเปนนายของขาพเจา 
เพราะเหตุดังวามานี้  ขาพเจาจึงชื่อวา “พุทธทาส” 

 
ธรรมปราโมทย (๒๕๔๙ : ๘๑) กลาวเกี่ยวกับการประกาศนามของทานพุทธทาสไววา 
  

การท่ีทานพิสูจนความบริสุทธ์ิใจ  โดยการประกาศนามอุทิศตนเปน  ‘พุทธทาส’  
เพ่ือที่จะใหคําม่ันสัญญาตอประชาคมชาวพุทธวา สิ่งที่กําลังกระทําและที่จะกระทําตอไป  ลวนอยูใต
อาณัติทาสผูซื่อสัตยของพระพุทธเจาท้ังสิ้น มิไดคิดจะนอกรีต หรือตั้งลัทธินิกายใหมแตอยางใด
นอกจากจะเปนเกราะปองกันขอครหานินทาแลว ยังเปนการสรางความเช่ือมั่นใหแกผูที่จะกาวตาม    
ไดอยางสนิทใจอีกดวย จึงถือไดวาเปนการใชภูมิปญญากาวนําที่เฉียบแหลมไดอีกกลยุทธหนึ่ง 

 
 ดังนั้น วิธีการอธิบายธรรมะโดยใชมโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะตางๆ ที่ทานนํามาเผยแผสั่งสอน
พุทธศาสนิกชนจึงเปนมโนอุปลักษณชุดเดียวกับที่พระพุทธเจาทานใช เพราะทานพุทธทาสทานกระทําตาม 
“นาย” ของทาน นั่นคือ องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง   



 

 

๑๙๘ 

๒.  ขอมูลท่ีไมมีการกลาวอางอิงที่มา 
จากการศึกษาพบวาวา นอกจากการอางอิงจากพระไตรปฎกและนิทานแลว ทานยังมีการอางอิง  

ถึงแหลงขอมูลอื่นๆ อีกอยางชัดเจน จากแหลงตางๆ เชน  นิกายเซ็น  คัมภีรวิสุทธิมรรค  บุคคลสําคัญ  
ศาสนาคริสต  ปทานุกรม  แสดงใหเห็นวา ทานเปนนักวิชาการอยางแทจริง เพราะมีการระบุถึงที่มา        
ของขอมูลอางอิงอยางละเอียดตลอดการปาฐกถา ซึ่งเปนลักษณะของนักวิชาการ ที่ตองนําเสนอขอมูล     
ที่เปนจริง และมีแหลงอางอิงมายืนยันรองรับ  ไมนําเสนอขอมูลที่เล่ือนลอย  การระบุถึงที่มาของขอมูลนี้ 
ผูวิจัยเห็นวาจะชวยใหเกิดสัมฤทธิผลในการปาฐกถาธรรม ดังนี้ 

๑.  ทําใหเนื้อหาในการปาฐกถาธรรมหนักแนน  ผูฟงเกิดความเชื่อถือ เพราะสิ่งที่ทานสอน 
อยูมีที่มาชัดเจน ทั้งจากพระไตรปฎกและจากแหลงขอมูลอื่นดังที่กลาวไวแลว โดยเฉพาะในพระไตรปฎก 
ทานมักจะระบุที่มาวามาจากสวนใดของพระไตรปฎก เชนในตัวอยางท่ี (๑๒๔) ที่ทานระบุชัดเจนวามาจาก
พระบาลีเรื่องอาหาร ๔ ในสูตรที่ ๓-๔ มหาวัคคอภิสมยสังยุตต เปนตน 

๒.  ทําใหผูฟงที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมในบางประเด็น สามารถไปสืบคนตอเนื่องเองไดอยาง 
ถูกตองตรงตามแหลงที่มาของขอมูล 
 
 ผูวิจัยเห็นวาการระบุที่มาของขอมูลนี้ ยังเปนการแสดงลักษณะนิสัยของทานพุทธทาสที่วาทานเปน
ผูนอบนอมไดเปนอยางดี เพราะการระบุที่มาของขอมูลเปนการบอกผูฟงวา เน้ือหาหลักธรรมตางๆน้ัน  
ทานมิไดเปนผูดําริหรือสรางสรรคขึ้นมาเอง หากแตเปนการสอนตามองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   
โดยทานเปนเพียงผูถายทอดสืบตอมาเทานั้น   

นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาทานพุทธทาสเปนนักการศึกษาที่ใฝรูทั้งเร่ืองพุทธศาสนา  ศาสนาอ่ืน  
และศาสตรในสาขาตางๆ เปนอยางย่ิง  โดยเฉพาะในเร่ืองพระพุทธศาสนาน้ัน ทานศึกษาทั้งพระไตรปฎก
และพุทธศาสนานิกายอ่ืนอยางลึกซ้ึง  ดังนี้  ผูวิจัยเห็นวามโนทัศนดังกลาวอาจจะมีที่มาจากหลายแหลง
ผสานกัน ดังนี้ 
 

๒.๑  พระคัมภีรจากนิกายมหายาน 
                                จากท่ีไดกลาวไวขางตนวาทานเปนพระภิกษุเปดใจกวางในการศึกษาคําสอนจาก
ศาสนาอ่ืน และพุทธศาสนานิกายมหายาน  ดังปรากฏขอความของทานพุทธทาสที่แสดงถึงวิสัยทัศน      
อันกวางขวางและการเปดใจยอมรับท่ีทานมีตอพุทธศาสนานิกายมหายาน ดังนี้ (พุทธทาสภิกขุ, อางถึงใน 
สุวรรณา  สถาอานันท,  ๒๕๓๖:  ปกใน) 



 

 

๑๙๙ 

มหายานกับหีนยานน้ัน  ทานท้ังหลายก็ไดเห็นแลววา เปนพุทธศาสนาหรือแสงสวางดวยกัน     
จะมีผิดกันบางก็ตรงท่ีเคร่ืองประกอบภายนอกเล็กๆ นอยๆ อันเน่ืองมาจากความตองการปลีกยอยของ
บุคคล  ผูนําพระศาสนาไปเผยแพรในที่นั้นๆ ซึ่งมีประชาชนตางกัน  มีขนบธรรมเนียมตางกัน  มีความ
จําเปนบางอยางท่ีครอบงําเขาอยูตางกัน แตทั้งสองนิกายก็ยังคงเปนศาสนาหรือแสงสวางอยูนั่นเอง   
เวลาลวงมาต้ัง ๒,๐๐๐ กวาปแลว  ใครจะไปช้ีไดโดยเด็ดขาดวาตะเกียงดวงไหนเปนตะเกียงดวงเกา    
และใครจะไปยืนยันไดวา ถาผิดจากตะเกียงดวงเกาแลว มันจะไมใหแสงสวาง  ใครบางท่ีสามารถ          
ทําตะเกียงท่ีจุดขึ้นแลว จะไมใหมีแสงเสียเลยแมแตเล็กนอย   และใครบางจะคัดคานวา ถาใชกระจก   
หนาตะเกียงเปนสีตางๆ แลว มันจะหมดคุณภาพในการสองถนนหนทางสําหรับเดิน 

 
เมื่อกลาวถึงพระสูตรในพุทธศาสนานิกายมหายาน  “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร”  ถือไดวาเปนพระสูตร

เลมท่ีสําคัญมากที่สุด ทั้งในระดับความศรัทธาของมหาชนท่ัวไป และจากแงมุมของนักวิชาการ  พระสูตรนี้
มีอิทธิพลตอความคิดและการดําเนินชีวิตของชาวพุทธมหานานในประเทศจีน   ญี่ปุน   เกาหลี   เวียดนาม  
สิงคโปร  ฯลฯ   เปนอันมาก  (ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห,  ๒๕๔๓: ๒๗)    เม่ือพิจารณาการใชถอยคําและการ
เปรียบเทียบในพระสูตรนี้  พบวามีการใชแบบเปรียบชุดเดียวกับที่พบในการปาฐกถาธรรมของทาน        
พุทธทาสเปนจํานวนมาก  ตัวอยางเชน    แบบเปรียบเกี่ยวกับการดับความรอน  แบบเปรียบเกี่ยวกับการ
ทําสงคราม  แบบเปรียบเก่ียวกับการเกษตร เปนตน  ดังนั้น อาจเปนไปไดวา ทานพุทธทาสใชการ
เปรียบเทียบตามแบบในพระสูตรที่ทานศึกษา  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
แบบเปรียบเก่ียวกับการดับความรอน 
 

ไมสนใจ ไมยายามหนี และกลับพัวพันอยูอยูในสามโลก อันเปรียบไดกับบาน 
ที่ถูกไฟไหมโดยรอบนั้น แลวพากันวิ่งไปมา ... เผาลนอยูในความทุกข    

      (๒๕๔๓: ๖๔) 
 

หากเพียงระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร  ไฟนั้นจะมอดลงราวกับถูกดับดวยน้ํา  
   (๒๕๔๓: ๓๓๔)  

 
แบบเปรียบเกี่ยวกับการปกครอง 
 
   ครอบงําดวยกิเลส และมืดมนอยูในความหลง ... ถูกครอบงําดวยหายนะ   

        (๒๕๔๓: ๓๘) 



 

 

๒๐๐ 

เวียนวายอยูในการเกิดและตาย  ถูกครอบงําดวยหายนะ   
        (๒๕๔๓: ๓๘) 
 

แบบเปรียบเก่ียวกับการทําสงคราม 
 

กุลบุตรผูนี้จะไดเขาสูลานตรัสรู จะไดปูหญาลงบนลานตรัสรูธรรม เขาจะขับพลพรรคมาร 
ใหพายไป  เปาสังขแหพระธรรม  ลั่นกลองธรรม ขามทะเลแหงโอฆสังสาร   

       (๒๕๔๓: ๓๑๘) 
 

ผูที่ไดเห็นพระภิกษุรักษาพระธรรมบรรยายแหงพระสัทธรรมปุณฑรีกสูตรนี้   พึงคิดวากุลบุตร
ผูนี้ยอมจะไดเขาถึงลานแหงการตรัสรู   กุลบุตรผูนี้ยอมสามารถเอาชนะกองทัพ แหงมารรายเปนผูที่จะ
ไดเคลื่อนกงลอพระธรรมจักรไปขางหนา    ล่ันกลองพระธรรม   เปาแตรสังขแหงพระธรรม  กระจายฝน
แหงพระธรรม  ประทับบนบัลลังกแหงพระธรรมในวาระสุดทาย   

            (๒๕๔๓: ๓๕๕) 
 
แบบเปรียบเก่ียวกับการปลดพันธนาการ 
 

มีกิเลสเปนเคร่ืองรอยรัดเชนเดียวกับจามรีที่ติดของอยูในขนหาง 
              (๒๕๔๓: ๔๕) 
 

ความทุกขทั้งหลายของขาพเจาไดถูกปลดเปล้ืองไป 
              (๒๕๔๓: ๕๑) 

 
แบบเปรียบเก่ียวกับการรักษาโรค 
 

พระองคทรงเปนนายแพทยผูยิ่งใหญไมมีผูเปรียบปาน  
            (๒๕๔๓: ๑๒๗) 
 

ตถาคตจึงขอมอบธรรมบรรยายน้ี อันเปรียบประดุจยา เพ่ือรักษาคนเจ็บและสรรพสัตว  
ผูตองทนทุกขในชมพูทวีป  

            (๒๕๔๓: ๓๑๗) 
 

 



 

 

๒๐๑ 

แบบเปรียบเก่ียวกับการเดินทาง 
 

ในความโงเขลา พวกเขาก็จะพากันหลงทางและไมเขาใจความหมายท่ีแทจริงในคําสอน   
ของตถาคต   

            (๒๕๔๓: ๓๘) 
 

 ทรงเปดประตูแหงอมตธรรมแลว เพื่อชวยสรรพสัตวใหขามพนฝงโดยปลอดภัย   
            (๒๕๔๓: ๑๓๖) 

 
แบบเปรียบเก่ียวกับการเกษตร 
 

จงมีสติหย่ังรูเถิด  กิเลสอันแรงกลาเปนรากเหงาแหงความทุกข   
            (๒๕๔๓: ๗๕) 

 
ตถาคตไดนอมนําสรรพสัตวหลายหมื่นโกฏิ จํานวนไมรูจบส้ินใหไดถึงซึ่งความสุกงอม 

ในเวลาหลายโกฏิกัลป   
            (๒๕๔๓: ๒๔๗) 

 
แบบเปรียบเก่ียวกับการทําความสะอาด 

 
ธรรมสภาแหงนี้ สารีบุตร สะอาดปราศจากส่ิงมัวหมอง เปนอิสระจากเศษขยะ  

(๒๕๔๓: ๓๑) 
 
 

   ธรรมสภานี้สะอาดหมดจดแลว   เปนอิสระจากเครื่องเศราหมอง กากเดนไดถูกขจัดออกไป  
(๒๕๔๓: ๓๕) 

 
แบบเปรียบเก่ียวกับการกําจัดความมืด 
 

โคนไมมากมายหลายโกฏิสวางไสวข้ึน เม่ือพระผูนําประทับนั่งบนบัลลังก ดูสุกสวาง           
ดุจแสงไฟทามกลางความมืด 

(๒๕๔๓: ๓๕) 



 

 

๒๐๒ 

๒.๒  ประวัติสวนตัวของทานพุทธทาส 
                     ดังเชนในการวิเคราะหเร่ืองชวงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง       

ซึ่งทานพุทธทาสประสบกับสงครามท้ังสองครั้งนี้โดยตรง ในมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําสงคราม]  
การทําสงคราม แมจะไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยในชีวิตประจําวัน  แตประชาชนท่ัวไปสามารถรับรู
ลักษณะของสงคราม และเหตุการณสงครามท่ีเกิดขึ้นในประเทศตางๆ ผานท้ังการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ  รวมถึงสื่อมวลชนสาขาตางๆ อีกท้ังผูฟงบางคนอาจมีประสบการณตรงเกี่ยวกับสงคราม กลาวคือ
อาจเคยเปนทหารหรือมีชีวิตอยูในชวงสงคราม  เน่ืองจากยุคสมัยของทานพุทธทาสนั้น  (พ.ศ. ๒๔๔๙-
๒๕๓๖)  เปนยุคสมัยของสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง ในป พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๑   และสงครามโลกคร้ังที่สอง  
ในปพ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๘   และจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนการปาฐกถาธรรมในชวง พ .ศ. 
๒๔๙๙-๒๕๑๔  ซึ่งเปนยุคขาวยากหมากแพงอันเปนผลจากศึกสงคราม  ดังนั้น การยกตัวอยางเรื่องการทํา
สงครามจึงทําใหผูฟงที่มีประสบการณเดียวกันสามารถเขาใจเนื้อหาธรรมะไดชัดเจน  อีกท้ังยังเปนการ
กระตุนความรูสึก  สรางความฮึกเหิมใหเกิดขึ้นแกผูฟงในการที่จะปฏิบัติธรรมะอีกดวย  โดยทานพุทธทาส
เปรียบเทียบสิ่งที่นักรบไมพึงประสงค คือ ศัตรู และ ความพายแพ  และเปรียบเทียบส่ิงที่พึงปรารถนา      
คือ  อาวุธยุทโธปกรณ  การกําจัดศัตรูและชัยชนะ กับหัวขอธรรมตางๆ ดังที่ไดเสนอผลการศึกษาไวแลว    
ในบทที่ ๓  
 

  สวนมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] นั้น พบปรากฏถอยคําอุปลักษณธรรมะ   
ที่เก่ียวของการรับประทานอาหารในพระไตรปฎก เปนการกลาวถึงอาหารแบบไมระบุประเภท และไม
ปรากฏการเปรียบเทียบแบบเฉพาะเจาะจงวากิเลสคือ “กางปลา”  ทั้งนี้อาจเปนไปไดไดวา ปลาเปนอาหาร
หลักของคนไทยท่ัวทุกภูมิภาค  และการท่ีกางติดคอเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาอยางยิ่งในการรับประทานปลา  
ดังนั้นในมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] ทานจึงเปรียบเทียบอยางเฉพาะเจาะจงเพ่ือให
ผูฟงเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น      

 

ผลการศึกษาท่ีมาของมโนอุปลักษณธรรมะในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ  จํานวน ๑๐      
มโนทัศน  ไดแก  ๑. [ธรรมะ คือ การดับความรอน]   ๒. [ธรรมะ คือ การปกครอง]  ๓. [ธรรมะ คือ การ
รับประทานอาหาร]    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 ]  พบวาสวนใหญมีที่มาจาก               
“พระไตรปฎก” โดยทานพุทธทาสจะกลาวอางอิงที่มาอยางชัดเจน ทั้งนี้เปนเพราะทานยึดมั่นในคําสอนของ



 

 

๒๐๓ 

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจากพระไตรปฎกเปนหลัก มีเพียงมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําความ
สะอาด] เทาน้ันที่ทานระบุวาเปนนิทาน 

   

นอกจากน้ีผูวิจัยยังตั้งขอสันนิษฐานวามโนอุปลักษณธรรมะท่ีปรากฏอาจมีที่มาจากแหลงอื่น
นอกเหนือจากพระไตรปฎก ไดแก พระคัมภีรจากพุทธศาสนานิกายมหายาน  ประวัติสวนตัวของทาน และ
สถานการณบานเมืองในขณะนั้น มาหลอมรวมเปนคําสอนที่ชัดเจน เขาใจไดงายขึ้น และมีการเปรียบเทียบ
ที่เฉพาะเจาะจงมาข้ึน เชน คําวา “กาง” ที่หมายถึง “กิเลส” สอดคลองกับที่ ชาย โพธิสิตา  (อางถึงในธรรม
ปราโมทย,  ๒๕๔๙: ๑๗๗)  กลาวถึงวิธีการสอนของทานพุทธทาสประการหน่ึงวา ทานเปนนักประเพณี
นิยมแนวใหม (Neotraditionalist) เพราะทานเขาใจประยุกตสิ่งเกาและส่ิงใหมใหเขากันอยางกลมกลืน 
อธิบายส่ิงที่ยังไมชัดเจนแจมแจงในทันที ใหแจมแจงชัดเจนมากย่ิงขึ้น แตอยางไรก็ดี การเปรียบเทียบ        
ที่เฉพาะเจาะจงน้ีก็ยังคงอยูในวงความหมายตามมโนอุปลักษณที่ปรากฏในพระไตรปฎก โดยที่ทานมิได
สรางมโนอุปลักษณขึ้นมาใหมแตอยางใด   



 
 

บทท่ี ๖ 
 

บทสรุป 
 
 
๑.  สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง อุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุนี้มีวัตถุประสงค
ในการศึกษาสามประการคือ ประการท่ีหนึ่ง  เพื่อศึกษาถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนทัศนเก่ียวกับธรรมะ
ของทานพุทธทาส  ประการที่สอง เพ่ือศึกษาหนาท่ีของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส             
และประการสุดทาย เพ่ือศึกษาท่ีมาของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส   โดยศึกษาจากปาฐกถา
ธรรมของทานพุทธทาสภิกขุที่ถายถอดออกมาเปนตัวหนังสือและตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชน             
อยางกวางขวาง  โดยสํารวจจากหนังสือขายดี  ๕  อันดับแรกของสํานักพิมพธรรมสภา รวมท้ังสิ้น  ๖๕  
เรื่อง  พบผลการศึกษาดังนี้  

 
๑.๑  ถอยคําอุปลักษณที่สะทอนมโนทัศนเกี่ยวกับธรรมะของทานพุทธทาส 

จากการวิเคราะหถอยคําอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส 
พบวาสามารถสะทอนมโนอุปลักษณธรรมะท้ังสิ้น  ๑๐  มโนอุปลักษณ  เรียงลําดับความถ่ีในการปรากฏ
จากมากไปหานอยไดดังนี้   

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]

๒๐๔ 



 

มโนอุปลักษณทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณนี้ สะทอนใหเห็นมุมมองเก่ียวกับธรรมะของทานพุทธทาส
อยางเดนชัดเพียงประการเดียววา  ธรรมะ คือ หนาท่ี  และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้น ยอมประสบกับอุปสรรค 
ปญหา หรือ สิ่งที่ไมพึงประสงค  แตมนุษยทุกคนก็สามารถแกไขปญหาใหลุลวงโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการ
ที่เหมาะสม นั่นคือ หัวขอธรรมตางๆ ที่ทานพุทธทาสไดแสดงไวเปนคู ๆ ดังที่ไดแสดงไวในภาพที่ ๓        
หนา ๑๔๗  
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การกําจัด

ความมืด
หัวขอธรรม 
คือเคร่ืองมือ
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 ธรรมะ คือ 
หนาท่ี

- ธรรมชาติ
- กฎธรรมชาติ
- หนาท่ี
- ผลปฏบิตัิหนาท่ี

 
ภาพที่ ๘  มุมมองเกี่ยวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ 
 
 

๑.๒  หนาท่ีของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส 
 โกทลี (Goatly, 1998)  ชี้ใหเห็นวาหนาท่ีของมโนอุปลักษณสัมพันธกับประเภทของ

ปริจเฉท  ดังนั้นกอนที่จะวิเคราะหหนาท่ีของมโนอุปลักษณ  ผูวิจัยจึงศึกษาองคประกอบของการสื่อสาร    
ในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสกอน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 

๒๐๕



 ๒๐๖ 

 ๑.๒.๑  องคประกอบของการส่ือสารในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส 
     จากการวิเคราะหองคประกอบการสื่อสารตามกรอบ SPEAKING ของไฮมส  

(Hymes, 1974)  ทั้ง ๘  องคประกอบ ไดแก  กาลเทศะหรือฉาก  ผูรวมเหตุการณ  จุดมุงหมาย              
การลําดับวัจนกรรม  น้ําเสียง  เครื่องมือ  บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ  และประเภทของการ
สื่อสาร  ทําใหเห็นวาการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสเปนสถานการณสื่อสารที่เปนทางการ ประกอบ 
ไปดวยผูสงสารคือทานพุทธทาส และผูรับสารคือพุทธศาสนิกชนและบุคคลท่ีสนใจทั่วไป  ทานพุทธทาส     
มีจุดมุงหมายในการปาฐกถาคือเพื่ออธิบายขอธรรมะและชี้แนะแนวทางที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา 
โดยมีรูปแบบวัจนกรรมที่แนนอนตายตัว ใชภาษาท่ีมีวัจนลีลาแบบเปนทางการ เพ่ือสรางความนาเช่ือถือ
หนักแนนสมกับการพูดในเร่ืองที่จริงจังสําคัญ  สวนบรรทัดฐานในการตีความนั้น เน่ืองจากทานพุทธทาส
เปนพระสงฆที่มีผลงานการเผยแผธรรมะเปนที่ประจักษนับถือในวงกวาง ผูรับสารจึง เกิดความเคารพ
เชื่อถือศรัทธาตอตัวทานและหัวขอธรรมที่ทานส่ังสอน   
 

 ๑.๒.๒  หนาที่ของมโนอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส 
                            ผลการวิจัยพบวา มโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส มีหนาท่ีครบทั้ง  ๓  

ดาน ดังนี้ 
    ๑. หนาที่ดานการถายทอดความคิด   
         มโนอุปลักษณชวยใหผูรับสารเขาใจเนื้อหาธรรมะซ่ึงเปนส่ิงที่มีความเปน 

นามธรรมสูง ซับซอน เขาใจยาก ไดเขาใจงายและชัดเจนยิ่งขึ้นผานแบบเปรียบที่มีความเปนรูปธรรม 
คุนเคยใกลชิดมากกวา  หนาที่ดานการถายทอดความคิดที่สําคัญ คือ 
    ๑.๑ อธิบายความ 
            ผูวิจัยพบวามโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณ
ลวนทําหนาท่ีอธิบายความที่มีลักษณะเปนนามธรรมใหผูฟงเขาใจ เปนรูปธรรมไดงายและชัดเจนขึ้น 
 

     ๑.๒ เปนแนวเทียบเพื่อโนมนาวใหทําหรือไมทําบางอยาง   
            นอกจากหนาท่ีในการอธิบายความแลว มโนอุปลักษณเก่ียวกับ
ธรรมะท้ัง ๑๐ มโนอุปลักษณ ยังทําหนาท่ีเปนแนวเทียบเพ่ือโนมนาวใหทําหรือไมทําบางอยางดวย 
กลาวคือ ชวยโนมนาวใหผูฟงกาํจัดกิเลสซึ่งเปรียบไดกับอุปสรรคปญหาหรือสิง่ที่ไมพึงปรารถนาของมนุษย 
 



 ๒๐๗ 

 
            ๒. หนาที่ดานการส่ือสารระหวางบุคคล 

   มโนอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส
ภิกขุปรากฏหนาที่ดานการสื่อสารระหวางบุคคล ดังนี้ 

                         ๒.๑  แสดงอารมณความรูสึก 
                                                         ทานพุทธทาสเปรียบเทียบกิเลสกับสิ่งไมพึงปรารถนาท้ัง ๑๐ 
ประการ  กลาวคือ  ความรอนแผดเผา  ผูปกครองที่ไมดี  กางปลาติดคอ  ขาศึกศัตรู  การถูกพันธนาการ  
การเจ็บไขไดปวย  การหลงทาง  วัชพืชและสัตวที่ไมมีคุณภาพ  คราบสกปรกติดแนน และความมืด  ดังนั้น
มโนอุปลักษณธรรมะท้ัง ๑๐ มโนอุปลักษณลวนทําหนาท่ีแสดงความรูสึก มีผลใหผูฟงเกิดอารมณ
ความรูสึกรังเกียจและกลัวกิเลส ยิ่งเม่ือฟงซ้ําบอยๆ และฟงอยางมีสติคิดไตรตรองตามก็ยิ่งเกลียดกลัว      
จนไมปรารถนาจะเขาใกลและนําไปสูการกําจัดทําลายกิเลสนั้น 
    

   ๒.๒  เสริมสรางความสนิทสนม  
                       จากการศึกษาพบวามโนอุปลักษณ  [ธรรมะ คือ การรักษาโรค]    
ทําหนาท่ีเสริมสรางความสนิทสนมระหวางผูพูด คือทานพุทธทาส กับผูฟง  คือนักศึกษาแพทย               
ของโรงพยาบาลศิริราช 
 

     ๓. หนาที่ดานการเรียบเรียงความ 
           พบหนาที่ดานการเรียบเรียงความ ๒ ประการ นั่นคือ การเรียบเรียงความ  

และนิทานปริจเฉท 
          ๓.๑  ชวยเรียบเรียงความ       
                  มโนอุปลักษณทําหนาที่ชวยใหการลําดับความคิดเปนไปอยางมี 

ระบบ  ชวยใหเกิดสัมพันธภาพในปริจเฉท จากการศึกษาพบวา มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] 
ทําหนาที่ชวยเรียบเรียงความทําใหเกิดเอกภาพและสัมพันธภาพ โดยชวยลําดับประเด็นการอธิบายความ  
 

                      ๓.๒  บันเทิงคดีในฐานะอุปลักษณชวยสรางโลกในจินตนาการ   
                               มโนอุปลักษณชวยสรางโลกจินตนาการใหเกิดขึ้นแกผูฟงไดเพราะมี 

การสมมติ ตัวละครและมีการเปรียบเทียบกับชีวิตจริง  จากการศึกษาพบเพียงมโนอุปลักษณเดียว คือ 
[ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]   



 ๒๐๘ 

๑.๓  ที่มาของมโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาส   
            มโนอุปลักษณธรรมะของทานพุทธทาสเกือบทุกมโนอุปลักษณมีที่มาจากพระไตรปฎก  
โดยทานพุทธทาสจะกลาวอางอิงที่มาอยางชัดเจน ทั้งนี้ เปนเพราะทานยึดมั่นคําสอนขององคสมเด็จ     
พระสัมมาสัมพุทธเจาจากพระไตรปฎกเปนหลัก พบเพียงมโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด] 
เพียงมโนอุปลักษณเดียวท่ีมาจากนิทาน  นอกจากน้ีผูวิจัยยังตั้งขอสันนิษฐานวามโนอุปลักษณธรรมะ      
ที่ทานใชอาจมีที่มาจากแหลงอื่นนอกเหนือจากพระไตรปฎก ไดแก พระคัมภีรจากพุทธศาสนานิกาย
มหายาน  และประวัติสวนตัวของทาน  

ผลการศึกษาท้ัง ๓ ประการขางตนตรงกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว  กลาวคือ ถอยคําอุปลักษณ
เก่ียวกับธรรมะของทานพุทธทาสสะทอนมโนทัศนเก่ียวกับธรรมะท่ีหลากหลาย จํานวน ๑๐ มโนทัศน     
โดยมโนอุปลักษณดังกลาว มีหนาท่ีครบท้ัง  ๓  ดาน ไดแก หนาท่ีดานการถายทอดความคิด  หนาท่ีดาน
บุคคลสัมพันธ  และหนาท่ีดานการเรียบเรียงความ    และเม่ือพิจารณาถึงที่มาของมโนอุปลักษณพบวา
สวนใหญมีที่มาจากพระไตรปฎก  
 
 
๒.  อภิปรายผลการวิจัย 

๒.๑  ผูวิจัยพบวาทานพุทธทาสเลือกใชแบบเปรียบท่ีผูฟงคุนเคย เขาใจงาย เพราะเปนหนาท่ี     
ที่ตองทําอยูในชีวิตประจําวัน  เชน  การรับประทานอาหาร  การรักษาโรค  การเดินทาง  การทําความ
สะอาด เปนตน  หรือเปนเหตุการณที่แมจะไมไดเกิดขึ้นในชีวิตจริงของผูฟงบางกลุม แตก็ยังสามารถเขาใจ
ไดเปนอยางดี  เชน  การทําสงคราม  การทําเกษตรกรรม เปนตน  การเลือกใชแบบเปรียบที่เปนกิจกรรม    
ในชีวิตมนุษยเชนนี้ เปนเร่ืองที่ใกลตัวอยางย่ิง จึงทําใหผูฟงเขาใจสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ธรรมะ ไดงายและ
ชัดเจนมากข้ึน  อีกท้ังยังเปนการขยายความนิยามของธรรมะที่ทานพุทธทาสกลาวไว นั่นคือ ธรรมะ คือ 
หนาท่ี ที่มนุษยทุกคนจะตองปฏิบัติใหถูกตองดีงาม สอดคลองกับกฎของธรรมชาติ  ผูวิจัยเห็นวา การท่ี
แบบเปรียบท้ัง ๑๐ แบบนี้เปนชุดกิจกรรมในชีวิตเชนเดียวกันทั้งหมดน้ี จะยิ่งชวยทําความเขาใจวา ธรรมะ
คือหนาที่ ไดเดนชัดยิ่งขึ้น 
 นอกจากทานจะเลือกใชแบบเปรียบที่เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวันซ่ึงถือวางายตอการทําความ
เขาใจของผูฟงแลว  ทานยังเจาะจงเลือกแบบเปรียบที่เขาใจงายนั้น ใหเหมาะสมกับผูฟงอีกดวย  ดังจะเห็น
ไดจากการท่ีทานไปปาฐกถาใหแกนักศึกษาแพทย โรงพยาบาลศิริราชน้ัน  พบการใชมโนอุปลักษณ 



 ๒๐๙ 

[ธรรมะ คือ การรักษาโรค] เปนจํานวนมาก เพ่ือใหผูฟงเขาใจไดงายย่ิงขึ้น อีกท้ังยังชวยสรางความสนิท
สนมเปนพวกเดียวกันใหเกิดขึ้นระหวางผูพูดและผูฟง 
 

๒.๒  ในบรรดามโนอุปลักษณเกี่ยวกับธรรมะทั้ง ๑๐ มโนอุปลักษณ ผูวิจัยพบวามีมโนอุปลักษณ 
จํานวน  ๓  มโนอุปลักษณที่ทานพุทธทาสใชอธิบายผลแหงการปฏิบัติหนาท่ีตามธรรมชาติ  ในลักษณะ 
ของการบรรยายสรุป  นั่นคือ   [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]   [ธรรมะ คือ การกําจัดความมืด]  และ 
[ธรรมะ คือ การทําสงคราม]    ดังปรากฏการใชวลี  “สะอาด  สวาง  สงบ”  อยูบอยคร้ังในการปาฐกถา 
เชน  “บุคคลที่เต็มไปดวยศีล ดวยธรรม เปนบุคคลที่เขาถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางแทจริง     
เขาเหลาน้ันมีจิตใจอยางเดียวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คือมีความสะอาด  สวาง  สงบ ในใจ”  
(ไตรลักษณ: ๔๗)   การที่ทานเลือกใชวลีที่มาจากมโนอุปลักษณดังกลาวน้ี   ผูวิจัยเห็นวา เปนการสรุป  
รวบยอดส่ิงที่พึงปรารถนาในชีวิตของมนุษยตามหลักพุทธศาสนา นั่นคือ มนุษยตองการความสะอาด
ปราศจากส่ิงสกปรกไมวาจะเปนอาหาร น้ําด่ืม ที่อยูอาศัย  ตองการความสวางเพ่ือจะมองเห็นทางและ
สามารถระแวดระวังภัยจากสัตวราย  และทายท่ีสุดตองการความสงบ ปราศจากความวุนวายยุงเหยิง     
ในชีวิต เมื่อพิจารณาดานเสียงพบวา คําสามคํานี้   มีลักษณะการออกเสียงที่คลายกัน กลาวคือคือ  เปนคํา
ที่มีสองพยางค และออกเสียง /สะ/ หนาคํา  จึงนาจะทําใหผูฟงสามารถจดจําผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎธรรมชาติอยางถูกตองนี้ไดแมนยําย่ิงขึ้น 

 
๒.๓  ผูวิจัยพบวามโนอุปลักษณของทานพุทธทาสมิไดเปนการกําหนดมุมมองใหมใหแกผูฟง  

แตสิ่งที่โดดเดนในการใชอุปลักษณของทานพุทธทาสคือ ทานใชแบบเปรียบท่ีใหมตอสังคมไทยในขณะน้ัน 
เพื่อขยายความและสรางความชัดเจนใหมากข้ึนจากที่มีอยูในพระไตรปฎก  ดังนี้  

 
๒.๓.๑  มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรับประทานอาหาร] ในพระไตรปฎกมิไดกลาวถึง 

อุปสรรคในการรับประทานอาหารไว  ทานพุทธทาสจึงขยายความแบบเปรียบใหชัดขึ้นโดยการระบุลงไปวา 
อุปสรรคหรือสิ่งที่ไมพึงประสงคในการรับประทานอาหาร คือ “กางปลา” ทําใหผูฟงเห็นภาพของ “กิเลส” 
ชัดเจนมากข้ึน   สวนประเด็นเร่ืองรสชาติของธรรมะนั้น ในพระไตรปฎกมิไดกลาวกําหนดรสชาติชัดเจน  
คนทั่วไปจึงมีทัศนคติเก่ียวกับรสชาติของธรรมะตามแตประสบการณและความสนใจของตน  กลาวคือ 
สําหรับบุคคลทั่วไปท่ีไมมีความสนใจในธรรมะ หรือสนใจธรรมะเพียงเล็กนอย มักจะคิดวา ธรรมะเปนเร่ือง
ยาก เปนเร่ืองสูงสงเกินกวาคนธรรมดาจะนํามาใชในชีวิตประจําวัน ในบางครั้งเราจะไดยินคํากลาวท่ีวา 



 ๒๑๐ 

ธรรมะเหมือนยาขม เพราะยุงยากและนาเบ่ือ  มักจะเปนเร่ืองของผูสูงอายุเทาน้ัน  ในขณะที่ผูสนใจศึกษา
และปฏิบัติธรรมะบางกลุม อาจมองวาธรรมะเปนสิ่งที่ดีงาม มีความหอมหวานชื่นใจทุกคร้ังที่ไดศึกษาหรือ
ปฏิบัติ  แตทานพุทธทาสเปรียบเทียบรสชาติของธรรมะวาเปนรสจืด ซึ่งไมอรอยแตมีประโยชนตอรางกาย
ของเรา  ซึ่งประเด็นนี้ผูวิจัยเห็นวา ทานเปนผูที่สอนธรรมะตามหลักความเท่ียงแท มิไดมุงโนมนาวผูฟง     
จนเกินจริง คือทานมิไดสอนวาธรรมะเปนของหวานหอมชวนล้ิมลอง เพ่ือชักจูงผูฟงใหมาศึกษาและปฏิบัติ  
ในขณะเดียวกันก็ไมไดสอนวาธรรมะเปนของขม ยุงยาก นาเบ่ือ  หากแตธรรมะท่ีแทไมมีรสชาติ การมี
รสชาติเกิดจากการปรุงแตงของจิตมนุษยเองทั้งสิ้น 
 

๒.๓.๒  มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การรักษาโรค] นั้น ในพระไตรปฎกกลาวถึงหัวขอ 
ธรรมวาเปรียบเสมือนยารักษาโรค  ทานพุทธทาสก็ใชการเปรียบน้ีเชนเดียวกับในพระไตรปฎก แตทาน
ขยายความเปรียบเทียบใหครอบคลุมกวางขึ้นไปอีกวา นอกจากหัวขอธรรม “อนัตตา” ซึ่งหมายถึง ความ
มิใชตัวตน จะเปรียบไดกับยารักษาโรคแลว  ยังสามารถเปรียบไดกับ “เช้ือตานทานโรค” หรือ “วัคซีน” 
ปองกันมิใหเกิดโรคไดอีกดวย เพราะเม่ือไมมีตัวตน อัตตาก็ยอมไมเกิดขึ้นมาน่ันเอง  ทั้งนี้เปนเพราะทาน
พุทธทาสเห็นวา การใชหัวขอธรรมซึ่งเปรียบไดกับยาในการรักษาโรคซ่ึงก็คือกิเลสทั้งปวงนั้น ยังไมเพียงพอ
ตอการดําเนินชีวิตและนําพาโลกใหเปนไปในทางท่ีดีงาม  เพราะส่ิงนี้เปรียบเสมือนการแกปญหาที่ปลาย
เหตุ  แตถาเรารูจักใชหัวขอธรรมกอนเกิดกิเลส ซึ่งเปรียบเสมือนการทําวัคซีนเพ่ือปองกันมิใหเกิดโรค    
ยอมดีกวาการรอใหเกิดโรคแลวจึงมารักษา  ดังนั้น ธรรมะในมุมมองของทานพุทธทาสจึงเปรียบเสมือน   
ยารักษาโรคตามแบบในพระไตรปฎก และเปรียบเสมือนวัคซีนปองกันโรค ตามวิทยาการทางการแพทย    
ที่กาวหนาข้ึนกวาในอดีต 
        

๒.๓.๓  มโนอุปลักษณ [ธรรมะ คือ การทําความสะอาด]  ทานพุทธทาสใชแบบเปรียบ 
ที่แปลกใหมและชัดเจน คือ “สบู” มาเปรียบเทียบกับ “หัวขอธรรม” เพ่ือใหผูฟงเห็นภาพชัดเจนวา หัวขอ
ธรรมตางๆ ที่ทานส่ังสอน โดยเฉพาะอยางย่ิง “อริยมรรคมีองค ๘” อันไดแก ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ        
๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ  ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ ทําการชอบ  ๕. สัมมาอาชีวะ 
เล้ียงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ  ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ  และ ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ  
สามารถนํามาชําระลางกิเลสซ่ึงเปรียบไดกับคราบสกปรกใหหลุดออกไปโดยเฉพาะกิเลสในหมวดราคะ 
โทสะ โมหะ และอัตตา  
 



 ๒๑๑ 

 ๒.๔  จากการศึกษาผลงานดานหนาท่ีของอุปลักษณของผูวิจัยทานอ่ืน เชน วิลาวัณย  วิษณุเวคิน 
(๒๕๕๐)  รัชนียญา กล่ินนํ้าหอม และณัฐพร พานโพธ์ิทอง (๒๕๕๑)  ปยภรณ อบแพทย  (๒๕๕๒)  
สุรเชษฐ  พิชิตพงษเผา (๒๕๕๓)  ตางพบวาอุปลักษณมีหนาท่ีตางๆกับไปตามแตรูปแบบของปริจเฉท       
ที่นํามาศึกษา  แตงานท่ีไดกลาวมาน้ัน ไมพบวาอุปลักษณทําหนาท่ีบันเทิงคดีชวยสรางโลกในจินตนาการ  
(Fiction) เหมือนท่ีพบในงานวิจัยนี้  ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบปริจเฉทการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสที่ยึด
พระไตรปฎกเปนหลักน้ันมีลักษณะเปนมุขปาฐะ ซึ่งเร่ิมมาตั้งแตสมัยขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ในยุคน้ันยังไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร จึงตองอาศัยการเลาเร่ืองโดยการพูด และทองจํา    
ตอกันมา  ดังนั้นการผูกเร่ืองเปนนิทานจึงชวยใหใจความสําคัญในธรรมะไมสูญหายหรือถูกหลงลืมไป  
ฉะนั้นเราจึงพบวาใน “พระสูตร” หรือ “สุตตันตปฎก”  ซึ่งเปนสวนที่วาดวยพระธรรมเทศนาท่ัวไปน้ัน จึงเต็ม
ไปดวยการเลาเร่ืองเปนลักษณะของนิทาน  ซึ่งผูวิจัยเห็นวา หนาท่ีบันเทิงคดีชวยสรางโลกในจินตนาการน้ี 
อาจเปนหนาท่ีที่สําคัญและเปนลักษณะท่ีโดดเดนในปริจเฉทการปาฐกถาธรรมของพระสงฆ     
 

จากการศึกษาอุปลักษณเก่ียวธรรมะในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสดังที่ไดกลาวไว
ทั้งหมดขางตนนี้ จะเห็นไดวาทานเปนพระสงฆที่ยึดมั่นในคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา     
ทั้งดานการเลือกใชแบบเปรียบท่ีชัดเจน เขาใจงาย  พรอมทั้งบอก “สูตร” หรือ “เทคนิคการแกไขปญหา” 
โดยใชหัวขอธรรมมาเปนเครื่องมือแกไขปญหาเปนคูๆ  เชน  ใชอริยมรรคแกไขราคะ   ใชปญญาแกไขโมหะ  
เปนตน  ทําใหผูฟงที่ประสบปญหาสามารถนําหัวขอธรรมตางๆ มาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม            
จากการศึกษาอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะที่ทานพุทธทาสใชในการปาฐกถาธรรมน้ี ชวยทําใหเห็นวา ธรรมะ
อันประเสริฐขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนธรรมะท่ีจริงแทและไมลาสมัย  แมวาเวลาจะลวงเลย
มากวา ๒,๕๕๗ ป แลว แตธรรมะท่ีพระองคทรงส่ังสอนยังคงเปน “อกาลิโก” คือ ไมขึ้นกับกาลเวลา       
เปนจริงอยูอยางไร ก็เปนจริงอยูอยางน้ันเร่ือยไป  เพราะธรรมะของพระพุทธองคยังคงใชปลดเปล้ืองทุกข
เข็ญของปุถุชนผูหนาดวยกิเลสตัณหาไดอยูเสมอ 

 
นอกจากน้ีผลการศึกษาในเร่ืองที่มาของมโนอุปลักษณยังพบวาทานเปนผูที่สนใจศึกษาความรู

จากหลากหลายสาขาวิชา   รวมถึงยังศึกษาคําสอนของศาสนาอื่นดวยเพื่อทําความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้น  
ในหมูมนุษยชาติและนําพามนุษยออกมาจากอํานาจของวัตถุนิยมตามปณิธานท่ีทานประกาศไว  ดังนั้น    
ผลการศึกษาเร่ืองอุปลักษณเก่ียวกับธรรมะในปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาสครั้งน้ี จึงอาจเปนสวนหนึ่ง



 ๒๑๒ 

ในการชวยอธิบายวา เพราะเหตุใดทานพุทธทาสจึงเปนพระสงฆที่มีชื่อเสียง ไดรับการยกยองศรัทธาจาก
พุทธศาสนิกชนและผูสนใจท่ัวไปทั้งระดับประเทศและระดับสากล  

 

 
 

ภาพที่ ๑๑  ชาวตางประเทศผูสนใจธรรมเขาฟงการปาฐกถาธรรม ณ สวนโมกขพลาราม 
ที่มา  พุทธทาสศึกษา, ๒๕๕๒. 
 
 
๓.  ขอเสนอแนะ 

๓.๑  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหนี้ เปนการปาฐกถาธรรมในชวงปพ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๑๔  
ดังนั้นผูสนใจอาจศึกษาโดยใชกลุมตัวอยางในการปาฐกถาธรรมของทานพุทธทาส  ชวงหลังจาก พ.ศ.
๒๕๑๔  เพราะทานเปนนักการศึกษาที่เปดใจกวางและคนควาขอมูลอยางกวางขวางและไมหยุดนิ่งตลอด
ชีวิต จึงอาจปรากฏวาทานใชแหลงขอมูลอื่นที่หลากหลายและกาวหนาตามยุคสมัยเพิ่มเติมก็เปนได  

๓.๒  อาจศึกษาอุปลักษณในปาฐกถาธรรมของพระสงฆรูปอื่น  หรือศึกษาอุปลักษณในการพูด
ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในวงอาชีพอื่น  เชน แพทย  อาจารย  เปนตน 
 



 
 

รายการอางอิง 
 

กัลยา  กุลสุวรรณ. (๒๕๕๓). “วาทกรรมคําสอนของพุทธทาสภิกขุ.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

จิตติมา  จารยะพันธุ. (๒๕๓๙). “อุปลักษณสงครามในขาวกีฬาในหนังสือพิมพภาษาไทย.” วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.    

จุลพล   ผลขจ.ี (๒๕๔๕). “ศึกษาเร่ืองกฎแหงกรรมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ.” วิทยานิพนธปริญญา        
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    

ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห. (๒๕๔๓). สัทธรรมปุณฑรีกสูตร. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: ศูนยไทย-ธิเบต. 
ชลธี  ยังตรง. (๒๕๓๓). “ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการปกครอง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ชํานาญ  อิ่มสะอาด. (๒๕๑๙). “การศึกษาชีวิตและผลงานดานวรรณกรรมของพุทธทาสภิกขุ.”  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.   
ฌุมพรี  เหลาวิเศษกุล. (๒๕๔๗). “กลไกภาษาเทศนาของพระปญญานันทภิกขุ และพระพยอม กัลยาโณ.”   

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
ณรงค  กิตฺติธโร (เดนประเสริฐ), พระ. (๒๕๔๒).  “ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  

และพระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตโต).”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง. (๒๕๔๒). “หนาที่อุปลักษณในมุมมองผูพูดภาษาไทย.” วารสารภาษาและ 
วรรณคดีไทย. ๑๖ (ธันวาคม): ๒๔๙-๒๖๘.   

ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง และคณะ. (๒๕๔๙).  “พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา :  
การศึกษาเนื้อหาและกลวิธีทางภาษา”. ใตรมพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชาพระบรม 

ธรรมิกราชกับอักษรศาสตร. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง. (๒๕๕๐). “อรรถวิเคราะห.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๒๒๐๑๖๐๙.  
ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).  

ดีรภรณ บัณฑิตชน. (๒๕๔๐).   “การศึกษาแนวคิดเร่ืองมนุษยในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ.” วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  



 ๒๑๔

ดีเลิศ  ศิริวารินทร.(๒๕๕๐).  “อุปลักษณในขาวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพไทย.” วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.     
ธรรมปราโมทย [นามแฝง]. (๒๕๔๙). ตามรอยพุทธทาส ภาคชีวิต. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (๒๕๔๙). ตามรอยพุทธทาส ภาคผลงาน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (๒๕๔๙). ตามรอยพุทธทาส ภาคหลักธรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
นิกิจ  พลายชุม.(๒๕๒๓). “การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมของพุทธทาสภิกขุ.”  วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ๒๕๒๓. 
บุญจิตร  กนฺตสีโล (คํามา), พระมหา. (๒๕๕๐). “การศึกษาวิธีการแกปญหาศีลธรรมของเยาวชน 

ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

บุญชัย ปญจรัตนากร. (๒๕๕๖). พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ. เขาถึงเมื่อ ๒ ธันวาคม. เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/244156 

บุญเลิศ  ธมฺมทสฺสี  (โอฐส)ู, พระมหา. (๒๕๔๓). “ศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราช 

วิทยาคม  (หลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ).” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรรมนิเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

บูรณเชน  สณิกปุญโญ  (สุขคุม), พระมหา. (๒๕๔๔). “ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนเรื่องพระเจาในทัศนะของ 
ทานพุทธทาส.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ประทีป อภิวฑฺฒโน (แถวพันธุ , พระมหา. (๒๕๕๐). “การศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาท 

ตามแนวของพุทธโฆษาจารยกับพุทธทาสภิกขุ.”   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
ประภาศรี  สีหอําไพ. (๒๕๓๘). วัฒนธรรมทางภาษา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ปรีชา  ชางขวัญยืน. (๒๕๓๕). รายงานการวิจัย ธัมมวัจนโวหารไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ปรีชา มานะวาณิชเจริญ. (๒๕๔๐). “การศึกษาเร่ืองจิตวางในทัศนะของทานพุทธทาส.” วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.     
 



 ๒๑๕

ปรียานุตร  สุรินทรแกว. (๒๕๕๒). “การศึกษาการเปรียบเทียบมุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของพุทธทาส 

ภิกขุและแนวคิดเศรษฐกิจแหงความเปนหนึ่งเดียวของเคียรา ลูบิค.” วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
ปญญาภรณ ชยวํโส / ไชยวงค), พระราช. (๒๕๔๘). “ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผธรรม 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการแสดงพระธรรมเทศนา 

ในวันธัมมัสสวนะ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ปยภรณ อบแพทย  (๒๕๕๒).“อุปลักษณเก่ียวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ.”  วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ปุณยนุช ชุติมา. (๒๕๔๓). “ปรัชญาการส่ือสารในธรรมสารของพุทธทาสภิกขุ.” วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวาทวิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
เปรมกมล  สถิตเดชกุญชร. (๒๕๕๑).  “การศึกษากระบวนการทางความหมายของอุปลักษณ 

จากอินเทอรเน็ตในภาษาไทย.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.    

แปดหม่ืนสีพันพระธรรมขันธ. (๒๕๕๗). พระไตรปฎก. เขาถึงเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม. เขาถึงไดจาก  http://  

www.84000.org/ 

พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส อินทปญโญ). (๒๕๔๔). สวรรคในหนาท่ีการงานและธรรมะที่ควรรูจัก 

เพ่ือทํางานใหสนุก. สุราษฎรธานี : ธรรมทานมูลนิธิ.  
__________ . (๒๕๔๕). การดํารงชีวิตที่ถูกตอง. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.  

__________ . (๒๕๔๘). อานาปานสติ  (สมบูรณแบบ). กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 
__________ . (๒๕๔๙). โอวาทคําสอนสําหรับพระภิกษุผูบวชใหม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบัน 

บันลือธรรม.  
__________ . (๒๕๕๔). กรรมเหนือกรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (๒๕๕๔). คูมือมนุษย  (ฉบับสมบูรณ). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (๒๕๕๔). พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (มปป). คูมือดับทุกข  (ฉบับสมบูรณ). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (มปป). คูมือพนทุกข  (ฉบับสมบูรณ). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (มปป). ศิลปะแหงการใชสติในทุกกรณี. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  



 ๒๑๖ 

พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส อินทปญโญ). (มปป). ปฏิจจสมุปบาท : เร่ืองสําคัญที่สุดสําหรับ 

พุทธบริษัท. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.  
__________ .  (มปป). ตัวกูของกู  (ฉบับสมบูรณ). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
__________ . (มปป). แกนพุทธศาสน  (ฉบับสมบูรณ). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต). (๒๕๕๓). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท.   

พิมพครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
__________ . (๒๕๕๓). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพฯ :  

เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส. 
พิกุลกานต   รุจิราภา. (๒๕๓๗). “การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ : การศึกษาแนวชาติพันธุวรรณนา 

แหงการส่ือสาร.”  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
พุทธทาสศึกษา. (๒๕๕๒). บุคคลสําคัญของโลก ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๔๙  (UNESSCO). เขาถึง 

เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม. เขาถึงไดจาก  http://www.buddhadasa.org/html/100/7.html   
พุทธทาสดอทคอม. (๒๕๕๒). รูปภาพพุทธทาสภิกขุ. เขาถึงเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม. เขาถึงไดจาก  http://  

www.buddhadasa.com/history/budmem4.html  
__________ . (๒๕๕๒). รูปภาพพุทธทาสภิกขุ. เขาถึงเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม. เขาถึงไดจาก  http://  

www.buddhadasa. in.th/html/gallery/album_3.html 
โพธิพันธ  พานิช. (๒๕๕๖). ผูชวยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. สัมภาษณ. ๑ สิงหาคม.   
ฟอง  อภิวณฺโณ (สวัสด)ี, พระ. (๒๕๓๕).  “ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดเรื่องจิตวางของทานพุทธทาส.”   

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย.  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๕๒).พระไตรปฎกศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
มิรินดา   บูรรุงโรจน.(๒๕๔๘). “อุปลักษณเชิงมโนทัศนเกี่ยวกับผูหญิงจากเพลงลูกทุงไทย.”  วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
รัชฏะ   วัฒนศักดิ.์(๒๕๔๒).  “การศึกษาเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ.”  วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาปรัชญา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.                         
 

 



 ๒๑๗ 

รัชนียญา  กลิ่นน้ําหอม. (๒๕๕๑). “อุปลักษณที่นักการเมืองใช : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตรปริชาน 

และวัจนปฏิบัติศาสตร.”   วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย.   

รัชนียญา  กลิ่นน้ําหอม  และณัฐพร  พานโพธิ์ทอง. (๒๕๕๑). “การเมืองคือการรักษาโรค : มโนอุปลักษณ 
ที่สะทอนจากถอยคําอุปลักษณของนักการเมืองไทย.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย.  
๒๕  (ธันวาคม) : ๑๓๒-๑๕๗.   

รัตนชัย  บุญศรี. (๒๕๔๕).   “ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายเซนในงานของทานพุทธทาสภิกขุ.”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธับวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 

รื่นฤทัย  สัจจพันธุ . (๒๕๒๓).  ความรูทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย (ภาควรรณคดี).  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
วรภัทร  ภูเจริญ.  (๒๕๔๖). “การบริหารการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ.” เอกสารในการอบรมเร่ือง     

การบริหารการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เสนอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  
วรวรรณา   เพ็ชรกิจ. (๒๕๕๑). “การศึกษาอุปลักษณเกี่ยวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตามแนวปริชาน 

ศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

วศิน  อินทสระ. (๒๕๕๓). พระไตรปฎก ฉบับท่ีทําใหงายแลว. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ธรรมธาดา. 
วัดปาหวยลาด. (๒๕๕๓). พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.  

เขาถึงเมื่อ ๑๑ ธันวาคม. เขาถึงไดจากhttp://www.watpahuaylad.org/watpahuaylad/th/ 

king_article/data_article_1_3.php   
วันชัย  ธมฺมชโย  (ชวงสําโรง), พระมหา. (๒๕๔๘). “ศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองความตายตามทัศนะของ 

พุทธทาสภิกขุ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
วินัย  งามขํา. (๒๕๕๔). ผูจัดการสํานักพิมพธรรมสภา. สัมภาษณ. ๑๙  มกราคม.  
 



 ๒๑๘ 

วิลาวัณย  วิษณุเวคิน. (๒๕๕๐). “อุปลักษณในหนังสือเรียนวิทยาศาสตรไทย.”   วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
วุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ), พระ. (๒๕๔๓). “ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราช 

วรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

ศรีปริยัติวิกรม (วัชรพงษ  ทินฺนาโภ), พระครู. (๒๕๔๖). “ศึกษาเทคนิคและรูปแบบการเผยแผพุทธธรรม    
ของพระเทพสิงหบุราจารย (จรัญ  จิตธมฺโม) วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงหบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
ศิริพร  ภักดีผาสุข. (๒๕๕๓). “ภาษากับวัฒนธรรม.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๒๒๐๑๖๐๗.  

ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).  
ศุภชัย   ตะวิชัย. (๒๕๔๙).  “อุปลักษณเชิงมโนทัศนแสดงอารมณโกรธในภาษาไทย.”  วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
สงา  สุภโร  (ณ ระนอง), พระมหา. (๒๕๓๖). “ศึกษาเชิงวิเคราะหปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกข ุ

เพื่อพัฒนาสังคมไทย.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
สมเกียรติ  ปริฺญาโณ  (เพชรอริยวงศ), พระ. (๒๕๔๗). “ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวคิดตถตาในทัศนะของ 

พุทธทาสภิกขุ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
สมทรง  บุรุษพัฒน. (๒๕๓๗). วจนะวิเคราะห การวิเคราะหภาษาระดับขอความ . กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สมพร  อาภากโร (เหลาฉลาด), พระมหา. (๒๕๔๘). “ศึกษาอุปมาอุปไมยในคําสอนของพระโพธิญาณเถร   

(ชา สุภัทโท).”   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
สวนทรา   ธมฺมจารี  (สุจารี), พระมหา. (๒๕๕๐). “ศึกษาวิเคราะหปรัชญาศิลปะตามทัศนะของพุทธทาส 

ภิกข.ุ”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย.  
 

 



 ๒๑๙

สินีนาฎ   วัฒนสุข. (๒๕๔๙).  “อุปลักษณแสดงอารมณรักในเพลงไทยสากลสําหรับวัยรุนไทย.”   
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการส่ือสาร   มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร.  
สิริมา  เชียงเชาวไว. “ภาษาพระในธรรมเทศนาของพุทธทาสภิกข”ุ  (ผลงานวิจัยในรายวิชา ๔๑๑ ๗๐๐   

ภาควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๒). 
__________ . “วัจนลีลาในธรรมเทศนาของพทุธทาสภิกขุ”  (ผลงานวิจัยในรายวิชา ๔๑๑ ๗๐๐   

ภาควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๒). 
__________ . “สัมพันธสารการเทศนาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุที่แสดงแกผูฟงตางกลุมกัน”   

(ผลงานวิจัยในรายวิชา ๔๑๑ ๗๐๕  ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร, ๒๕๕๓). 
สุจริตลักษณ  ดีผดุง. (๒๕๕๒). วัจนปฏิบัติศาสตรเบ้ืองตน. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  

มหิดล. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ. (๒๕๓๙). พระไตรปฎก ฉบับสําหรับประชาชน.  พิมพครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพฯ :  

มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
สุทิน  สุขดี. (๒๕๔๕).   “การศึกษาวิเคราะหแนวความคิด เรื่องเสรีภาพตามพุทธจริยศาสตรในบริบท 

สังคมไทย.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจริยศาสตรศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.  
สุนันท เพ็ชรพิรุณ. (๒๕๔๗). “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องการพัฒนาปญญาตามทรรศนะของพุทธทาส 

ภิกข.ุ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย.  
สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ. (๒๕๕๑). “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร : พระธรรมมุงสูพุทธยาน.” วารสารอักษรศาสตร.  

ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ : ๑๖๙-๑๙๒. 
สุรเชษฐ  พิชิตพงศเผา. (๒๕๕๓). “อุปลักษณชีวิตในหนังสือแนะนําการดําเนินชีวิต : การศึกษา 

ความสัมพันธระหวางภาษากับมโนทัศน.”   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

สุรัตน  เพชรนิล. (๒๕๔๐).  “การศึกษาปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ.”  วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
สุวรรณา  สถาอานันท. (๒๕๓๖). ปรัชญาพุทธทาสกับมหายานธรรม.กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร 

ผลงานวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



 ๒๒๐

อนันต อิสุกาโร  (เปงไชยโม), พระมหา. (๒๕๕๐).   “การศึกษาการตีความปฏิจจสมุปบาทตามทัศนะของ 
พุทธทาสภิกขุ.”   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (๒๕๔๘). ภาษาในสังคมไทย ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง  

การพัฒนา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
__________ . (๒๕๕๐). ภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อมรวิชญ  ชาครเมธี  (บุตรสาร), พระมหา. (๒๕๔๗).  “ศึกษาเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนาของ 

พระโพธิญาณเถร  (ชา  สุภทฺโท).” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

อรรถ  อดุลยอารยะรังษี. (๒๕๔๑).  “การศึกษาเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุ.”   
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

อรรถนิติ   ลิ่มปยมิตร. (๒๕๔๗). “การศึกษานิพพานในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ.” วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
อรวรรณ  ปลันธนโอวาท. ๒๕๓๗. การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อรุณ  จิตฺตคุตโต (สุดประเสริฐ), พระมหา. (๒๕๔๔). “ศึกษากระบวนการส่ือสารเพื่อเผยแผพุทธธรรม 

ของสวนโมกขพลาราม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
อุษา  พฤฒิชัยวิบูลย. (๒๕๔๔).  “อุปลักษณการเมืองในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตรปริชาน.”   

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
อุสิธารา  จันตาเวียง. (๒๕๔๐). “การศึกษาโครงสรางวจนะในปาฐกถาธรรมของพระครูโสภณ บุญญา 

ภรณ (ตุจก).”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร  มหาวิทยาลัยพายัพ.  
เอกกมนต  พรชูเกียรติ. (๒๕๔๓). “ความเช่ือมโยงระหวางหลักธรรมของพุทธศาสนากับแนวคิด
 ปฏิญญาสากลในเร่ืองสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผานงานของพุทธทาสภิกขุ.”  วิทยานิพนธ
 ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
 

 

 



 ๒๒๑ 

Doane, A. Nicholas. (1994). “The Ethnography of Scribal Writing and Anglo-Saxon Poetry:   

Scribe as Performer.” Oral Tradition 9, 2 (October): 420-439. 

Goatly, Andrew. (1998, 2000). The language of metaphors. New York : Routledge.  

Hymes, Dell. (1974). Foundations in sociolinguistics : an ethnographic approach. 

  Pennsylvania : The  University Press.  

Kirk  R. Person. (1993).  “Discourse  Considerations  in  The  Hortatory  Speech  of 

         Phra  Phayom”  M.A. (Linguistics)  Payap  University.  
Lakoff, George  and  Johnson, Mark. (1980). Metaphors  We  live  by.  Chicago :  

The  University  of  Chicago  Press.  

Norman  Fairclough. (1992). Discourse  and  Social  Change. Cambridge : Polity  Press. 

Robert  E. Longacre. (1976). An Anatomy of Speech Notions. Ghent : The Peter de   Ridder   

Press.  

Schiffrin, Deborah. (1994). Approaches to Discourse. Massachusetts: Blackwell Publishers. 

Sherzer, Joel. (1992). “Ethnography  of  Speaking.” In Folklore, Cultural  Performances, and   

Popular Entertainments, 76-80. Edited by Richard Bauman. New York: Oxford  University  

Press. 

Supharatyothin,  Dissaya. (2002). “Hortatory discourse in Thai: A sociolinguistic  

perspective.”  Ph.D. (Linguistics) Indiana University of Pennsylvania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๓ 

ประวัติทานพุทธทาส 
 

 

พระธรรมโกศาจารย  หรือ “พุทธทาสภิกขุ”  (พุทธทาส  อินทปญโญ) แหงสวนโมกขพลาราม  
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีนามเดิมวา เงื่อม นามสกุล พานิช เกิดเมื่อ วันอาทิตย ขึ้น ๗ ค่ํา เดือน 
๗ ปมะเมีย  ตรงกับวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙   ที่ตลาดพุมเรียง  อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

บิดาชื่อ เซ้ียง  มารดาช่ือ เคล่ือน  ทานมีนองสองคน คนรองเปนชายชื่อยี่เกย (นายธรรมทาส) และคนเล็ก
เปนหญิงชื่อกิมซอย  บิดาของทานมีเช้ือสายจีน มาจากมณฑลฮกเกี้ยน ประกอบอาชีพการคาขายของชํา 
เม่ือทานอายุครบ ๒๐ ป ก็ไดบวชเปนพระ ตามคตินิยมของชายไทยที่วัดนอก (อุบล) แลวมาประจําอยูที่  
วัดใหม (พุมเรียง)  ทานไดรับฉายาวา "อินฺทปฺโญ" แปลวา ผูมีปญญาอันยิ่งใหญ 

ทานไดเดินทางมาศึกษาธรรมะตอที่กรุงเทพมหานคร  สอบได นักธรรมเอกแลวเรียนภาษาบาลี  
จนสอบไดเปรียญ ๓ ประโยค ระหวางท่ีเรียน เปรียญธรรม๔ อยูนั้น ทานเปนคนรักการศึกษาคนควาจาก
พระไตรปฎก และศึกษาคนควาออกไปจากตํารา ถึงเร่ืองการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา 
อินเดีย และการเผยแพรพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก ทําใหทานรูสึกขัดแยงกับวิธีการสอนธรรมะ        
ที่ยึดถือรูปแบบตามระเบียบแบบแผนมากเกินไป ความยอหยอนในพระวินัยของสงฆ ตลอดจนความเชื่อ   
ที่ผิดของพุทธศาสนิกชน ในเวลาน้ัน ทําใหทานมีความเห็นวา พระพุทธศาสนาท่ีสอนและปฏิบัติกันนั้น
คลาดเคลื่อนไปจากที่พระพุทธองคทรงช้ีแนะ ทานจึงตัดสินใจกลับไชยาเพ่ือศึกษาและทดลองปฏิบัติ    
ตามแนวทางที่ทานเช่ือมั่น โดยรวมกับนายธรรมทาส และ คณะธรรมทาน จัดตั้งสถานปฏิบัติ ธรรม       

"สวนโมกขพลาราม"  ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๗๕  ณ เลขที่ ๖๘  หมู ๖ ตําบลเลม็ด  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร
ธานี  (พุทธทาสดอทคอม, ๒๕๕๒) 

   

ทานไดศึกษาและปฏิบัติธรรมะอยางแนวแน  เขมขน จนเช่ือมั่นวาเปนสิ่งที่ถูกตอง และได
ประกาศใชชื่อนาม “พุทธทาส”  โดยไมเปล่ียนไปตามสมณศักด์ิ เพ่ือใหเรียกขานไดงายสําหรับทั้งคนท่ัวไป
และชาวตางประเทศ (ธรรมปราโมทย,  ๒๕๔๙: ๑๑๑)  เร่ืองการต้ังนามตนเองวา “พุทธทาส” นี้  ทานได
กลาวถึงความเปนมาไวดังนี้  (ธรรมปราโมทย,  ๒๕๔๙: ๔๕)   

 

 



 ๒๒๔ 

เราเกิดความรูสึกที่จะรับใชพระพุทธศาสนาข้ึนมา โดยที่เราเร่ิมเขาใจพระพุทธเจา และเร่ิม
เขาใจพระพุทธศาสนาวาเปนสิ่งที่มีประโยชนสูงสุดสําหรับมนุษย แตแลวมันก็ไมคอยจะไดรูจักกัน  
ฉะนั้น จึงอุทิศตั้งจิตวา เราจะทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาอยางกับวารับใชพระพุทธองค ใหสมกับ
หนาท่ีของพระสาวก ทีนี้ทุกเย็น ไมวาวัดไหนเขาก็สวดทําวัตรเย็น ในบททําวัตรเย็นมันก็มีคําชัดเลย
วา ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา  ขาพเจามอบกาย
ถวายชีวิตนี้แดพระพุทธเจา  มันก็ยิ่งเขารูปกันกับที่เราต้ังใจอยูวา จะรับใชพระพุทธเจาในฐานะ      
ที่เปนทาส จึงสมกับที่เรียกตัวเองวา “พุทธทาส” 

 

นี่คือความหมายของคําวาพุทธทาส เกิดขึ้นจากความรูสึกวาไมมีอะไรดีกวา  ชีวิตของเรา
จะอยูตอไปอีกก่ีปก็ตามใจ  ถาจะใชใหเปนประโยชนที่สุดและสูงสุด ก็ควรจะทํางานน้ี คือรับใช
พระพุทธเจา ดวยการทําใหพุทธศาสนาแพรหลายไป มีประโยชนแกคนทุกคนในโลกก็แลวกัน      
แลวอาตมายังคิดดวยความรูสึกบริสุทธิ์ใจวา พุทธบริษัททุกคนเปนพุทธทาสอยูแลวในตัว ไมใชแต
เรา แตเขาทํางานอยางพุทธทาสอยูแลวทุกคน ชวยรักษาบํารุงเผยแผพระพุทธศาสนา ฉะน้ัน เราก็
ไมยกตัว ไมอวดดี ไมจองหองพองขนวาเปนพุทธทาสแตเราคนเดียวเทานั้น 

   

นายธรรมทาสเขาตั้งชื่อของเขากอน “ธรรมทาส”  ทีนี้เราเห็นวามันวางอยูตําแหนงหน่ึง     
ก็เลยเห็นวามันนาจะชื่อ “พุทธทาส”  แลวสมเด็จวัดสามพระยาตอนน้ีแหละ ทานเกิดชอบข้ึนมา 
ทานก็เลยใชชื่อ “สังฆทาส” อยูพักหน่ึง และทานก็จัดการเร่ืองคณะสงฆเปนการใหญ ปฏิรูป ปฏิวัติ
อะไรกันในเรื่องคณะสงฆ เลยไดครบชุด 

 
ทานพุทธทาสเปนพระสงฆรูปสําคัญของประเทศไทยท่ีอุทิศกําลังกายใจและชีวิตทั้งหมดของทาน 

เพ่ือสานตอพระพุทธศาสนา ชวยช้ีนําแนวทางปฏิบัติชอบใหแกพุทธศาสนิกชน ทานพุทธทาสประกาศ
ปณิธานในการปฏิบัติหนาที่ตอมวลมนุษยชาติไว  ๓  ประการดังนี้ (พุทธทาสภิกขุ,  ๒๕๔๙: ๑๔) 
            

๑. พยายามใหมนุษยเขาถึงหัวใจศาสนาของตน ไมวาจะนับถือศาสนาใด   
๒. ทําความเขาใจเปนอันดีระหวางศาสนาทุกศาสนาเพื่ออยูรวมกันในโลก   
๓. นําโลกออกมาจากอํานาจของวัตถุนิยม  
 

จะเห็นไดวาทานไมเพียงแตจะมุงใหเกิดความสุข สงบขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น  แตทานยัง 
ปรารถนาจะสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในโลกน้ีอีกดวย  จากปณิธานและผลงานท่ีทานไดกระทํามาตลอด
ระยะเวลาท่ีดํารงตนอยูในเพศบรรพชิตรวมเปนเวลา ๖๗ พรรษา องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ



 ๒๒๕ 

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESSCO)  จึงไดประกาศยกยองใหทานเปน  “บุคคลสําคัญของโลก” 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๔๙  นับเปนคนไทยคนที่ ๑๘  ที่ไดรับเกียรตินี้  (พุทธทาสศึกษา, ๒๕๕๒) 

ตลอดชีวิตของทานพุทธทาส ทานยํ้าอยูเสมอวา "ธรรมะ คือ หนาท่ี" เปนการทําหนาท่ีเพ่ือความ  
อยูรอดทั้งทางฝายกายและฝายวิญญาณของมนุษย และทานไดทําหนาท่ีในฐานะทาสผูซื่อสัตย           
ของพระพุทธเจา จนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต มรดกทางธรรมจํานวนมากที่ทานสรางไวใหอนุชนรุนหลัง      
(พุทธทาสดอทคอม, ๒๕๕๒)  เชน 

๑. การจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม และ สวนโมกขนานาชาติ 

๒. การรวมกับคณะธรรมทาน ในการออกหนังสือพิมพ "พุทธสาสนา" ราย ๓ เดือน ซึ่งถือไดวา   
เปนหนังสือพิมพทางพระพุทธศาสนาเลมแรกของไทย ตีพิมพครั้งแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

๓. การพิมพหนังสือ ชุด "ธรรมโฆษณ" ซึ่งเปนหนังสือที่ถายถอดจากการปาฐกถาธรรมท่ีทานแสดง
ไวในวาระตางๆ และงานหนังสือเลมอ่ืนๆ ของทาน โดยแบง เปน ๕ หมวด ไดแก  ๑. หมวด "จากพระโอษฐ"  
เปนการคนควาจากพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีโดยตรง  ๒.  หมวด "ปกรณพิเศษ" เปนคําอธิบายขอ
ธรรมะที่เปนหลักวิชาและหลักปฏิบัติ   ๓.  หมวด ธรรมเทศนา" เปนคําบรรยายแบบเทศนาในเทศกาล
ตางๆ   ๔.  หมวด"ชุมนุมธรรมบรรยาย" เปนคําขยายความขอธรรมะ ใหเขาใจไดอยางถูกตอง  และ         
๕. หมวด"ปกิณกะ" เปนการอธิบายขอธรรมะเบ็ดเตล็ดตางๆ   

๔. การปาฐกถาธรรมของทานกอใหเกิดกระแสการวิพากษ วิจารณ ทั้งในแงวิธีการและการตีความ
พระพุทธศาสนา  เปนการกระตุนใหผูคนกลับมาสนใจธรรมะกันอยางลึกซ้ึงแพรหลายมากขึ้น โดยปาฐกถา
ธรรมครั้งสําคัญไดแก เร่ือง "ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม"  "อภิธรรมคืออะไร"  "ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร"  
"จิตวางหรือสุญญตา"   "นิพพาน"   "การทํางานคือการปฏิบัติธรรม"  "การศึกษาสุนัขหางดวน" เปนตน   

๕. งานประพันธ เชน "ตามรอยพระอรหันต" "ชุมนุมเรื่องสั้น" "ชุมนุมเรื่องยาว" "ชุมนุมขอคิดอิสระ" 
"บทประพันธของสิริวยาส"  ซึ่งเปนนามปากกาท่ีทานใช ในการเขียนกวีนิพนธ  ผลงานประพันธของทาน
จํานวนมากไดรับการแปลเปนภาษาตางประเทศ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน ลาว ศรีลังกา 
ทิเบต โดยเฉพาะงานท่ีไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ มีมากกวา ๒๐ เร่ือง เชน คูมือมนุษย  ภาษาคน
ภาษาธรรม  และวิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม ไดถูกนําไปตีพิมพโดยสํานักพิมพ WCSTMINSTER  ประเทศ



 ๒๒๖ 

สหรัฐอเมริกา และไดรับการเผยแพรไปทั่วโลก  ในขณะท่ีหนังสือเร่ือง “แกนพุทธศาสน” ไดรับรางวัลจาก
องคการยูเนสโก (ธรรมปราโมทย  ๒๕๔๙: ๑๑๕)   

๖. งานแปลจากภาษาอังกฤษเลมสําคัญ คือ "สูตรของเวยหลาง" "คําสอนของฮวงโป"  ทั้งสองเลม 

เปนพระสูตรที่สําคัญของพุทธศาสนานิกายเซ็น เปนตน 

หัวขอธรรมะสําคัญท่ีทานพุทธทาสมุงเนนอธิบายส่ังสอนพุทธศาสนิกชนใหเขาใจและนําไปปฏิบัติ 
นั่นคือ  “ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปจยตา” หรือ หวงโซแหงความทุกข  และในการดับทุกขใหหายไปหรือปองกัน
มิใหทุกขกอตัวข้ึนมาไดนั้น  จําเปนจะตองอาศัยหลัก “สุญญตา” หรือ ความวาง  เพราะเม่ือใดที่จิตวาง 
ปราศจาก “อัตตา” คือ ตัวกู หรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน  และ “อัตนียา” คือ ของกู หรือความยึดมั่นถือ
มั่นวาเปนของตน  เม่ือนั้นจิตก็จะปราศจากความทุกข  ทานจงใจใชคําวา “ตัวกู-ของกู”  ซึ่งเปนคําท่ีรุนแรง 
เพื่อกระตุนใหผูฟงตระหนักและจดจําไดวาเปนสิ่งที่ควรละทิ้งเสีย เพื่อใหเกิดความวาง 

ทานเปนผูที่มุงมั่นเผยแผธรรมอยางกลาหาญเด็ดเด่ียว ไมเกรงกลัวตอคํานินทาวารายของผูที่มี
ความคิดเห็นไมตรงกับทาน ดังจะเห็นไดจากที่ทานเคยกลาวไวเม่ือคร้ังปาฐกถาอธิบายเรื่องการตีความ
ปฏิจจสมุปบาทที่แตกตางไปจากพระธรรมโฆษาจารย ดังนี้  (พุทธทาส, มปป: ๙๖)  

ใหรูวาภพชาติอาจเกิดไดหลายสิบหลายรอย  การแสดงอธิบายปฏิจจสมุปบาทอยางน้ี  
ผมตองถูกดาล่ันโลก ไมเฉพาะแตเมืองไทย เพราะวาในประเทศไหน เขาก็สอนกันแตเร่ืองครอมภพ
ครอมชาติ เพียงแคการพูดถึงเร่ืองสุญญตาอภิธรรมน้ี ยังถูกดาแตในเมืองไทย ลั่นเมืองไทย แตการ
พูดเร่ืองปฏิจจสมุปบาทน้ี ผมรูแลววามันจะตองถูกดาอยางล่ันโลก  แตวาในฐานะท่ีเปนพุทธทาส    
ก็ตองทํา  เราเปนทาสของพระพุทธเจา รูวาอะไรเปนอะไร อะไรเปนที่เสียหายแกพระพุทธเจาแลว
ตองตอสู แลวตองทํา เพราะฉะน้ัน มากลัว ใหใครมันดากันลั่นจักรวาลก็ไมกลัว อยาวาเพียงถูกดา
ลั่นโลกเลย 

นี้คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่ีไมครอมภพครอมชาติ กับปฏิจจสมุปบาทที่ครอมภพครอมชาติ 
มันตางกันอยางน้ี ที่ครอมภพครอมชาติไมมีประโยชนอะไร ปฏิบัติไมได ไวคุยโมเปนนักปราชญที่ไม
รูจักตัวเอง สวนปฏิจจสมุปบาทที่มันปฏิบัติไดนั้น  พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  เราถือเอาตามนั้น   
แลวดับทุกขได ไมของแวะกับสัสสตทิฏฐิ หรือ อันตคาหิกทิฏฐิ  ไมมีอัตตาตัวตนในปฏิจจสมุปบาท  
เปนอริโย เปนอัตถสัญหิโต เปนของประเสริฐเต็มไปดวยประโยชน 



 ๒๒๗ 

ทานพุทธทาสไดละสังขารอยางสงบ เม่ือวันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๑๑.๒๐ น.    
ณ สวนโมกขพลาราม สิริรวมอายุ ๘๗ ป  ๑ เดือน  ๑๑ วัน  นับได ๖๗ พรรษา  คงเหลือไวแตเพียงผลงาน
อันทรงคุณคาใหอนุชนคนรุนหลังไดสืบสานปณิธาน  รับมรดกความเปน "พุทธทาส" เพ่ือท่ีพุทธทาสจะได  
ไมตายไปจากพระพุทธศาสนา ดังบทประพันธของทานท่ีวา  

พุทธทาสจักอยูไปไมมีตาย แมรางกายจะดับไปไมฟงเสียง 
รางกายเปนรางกายไปไมลําเอียง  นั่นเปนเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา 

พุทธทาสคงอยูไปไมมีตาย  ถึงดีรายก็จะอยูคูศาสนา 

สมกับมอบกายใจรับใชมา  ตามบัญชาองคพระพุทธไมหยุดเลย 

พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย  อยูรับใชเพื่อนมนุษยไมหยุดเฉย 

ดวยธรรมโฆษณตามที่วางไวอยางเคย โอเพื่อนเอยมองเห็นไหมอะไรตายฯ 

แมฉันตายกายลับไปหมดแลว  แตเสียงสั่งยังแจวแววหูสหาย 

วาเคยพลอดกันอยางไรไมเสื่อมคลาย ก็เหมือนฉันไมตายกายธรรมยัง 
ทํากับฉันอยางกะฉันนั้นไมตาย  ยังอยูกับทานท้ังหลายอยางหนหลัง 
มีอะไรมาเขี่ยไคใหกันฟง   เหมือนฉันนั่งรวมดวยชวยช้ีแจง 
ทํากับฉันอยางกะฉันไมตายเถิด  ยอมจะเกิดผลสนองหลายแขนง 
ทุกวันนัดสนทนาอยาเลิกแลง  ทําใหแจงท่ีสุดไดเลิกตายกันฯ 
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ที่อยู 
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ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

     พ.ศ. ๒๕๔๓                 
 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. ๒๕๔๔–ปจจุบัน 

      
      
 

 

นางสาวสิริมา  เชยีงเชาวไว 
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